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در . به کنفرانس مطبوعاتی امروز يوناما خوش آمديد.  سالم عليکم و صبح همه ای شما بخير:ادرين ادواردز

کنفرانس مطبوعاتی امروز ما الين لی روا، رئيس عمليات حافظ صلح ملل متحد و کای آيده، نماينده ويژه 

  .سرمنشی ملل متحد برای افغانستان را با خود داريم

در ابتداء بايد بگويم که من از آمدن خود به افغانستان خيلی . سالم عليکم.  صبح همه بخير:ن لی رواالي

ما يکجا با سرمنشی ملل متحد به افغانستان آمديم و من خواستم که برای مدت پنج روز ديگر . خوشحال هستم

تمام خانواده ملل متحد برای ما در در اينجا بمانم، برای اينکه ماموريت ملل متحد، يوناما و کار و فعاليت 

  .نيويارک خيلی مهم است

هدف از سفر من اين بود که افغانستان، چالش های را که مردم افغانستان به آن مواجه اند، چالش های را که 

  .مقامات به آن مواجه اند و چالش های را که ملل متحد در مجموع و يوناما به آن مواجه است را بهتر بدانم

با سرمنشی ما رئيس جمهور، تعداد . ت اين چند روز من با افراد زيادی در اين کشور مالقات کردمدر مد

من به واليات کندز و بغالن نيز سفر . زيادی از وزراء، رؤسای هر دو مجلس شورای ملی را مالقات کرديم

پارلمان و متخصصين و نمايند طبعًا من با اعضای  .داشتم و با والی ها و فعالين ديگر در کندز و پلخمری ديدم

  .های جامعه مدنی نيز مالقات های داشتم

 سال گذشته تا حال ملل متحد در اين کشور حضور داشته است، اولين برداشت که من داشتم 50از آنجائيکه از 

 يوناما در سال .اين است که خانواده ملل متحد و يوناما نفش خاص برای بازی کردن در اين کشور را دارد

 سال در اينجا 50 ايجاد و شايد روزی ماموريت آن به پايان برسد، اما خانواده ملل متحد برای بيشتر از 2002

بوده و برای سال های ديگر به هدف تامين امنيت، ثبات و توسعه برای مردم افغانستان در اين کشور باقی 

  .خواهد ماند

عات وبرای کمک به آسيب پذير ترين مردم در کشور ملل متحد دارای تاريخ طوالنی کار در ساحه با مجتم

  .ميباشد

يکی از تخصص های ما اين است که يک تعداد کارمندان بين المللی و يک تعداد افغانها بصورت مشترک در 

 هزار نفر فقط 2اما در مورد خود يوناما بايد گفت که با بودجه جديد حدود . خانواد ملل متحد با هم کار می کنيم

 نفر ديگر کارمند افغانی 1500 نفر کارمند بين المللی و 500وناما کار کار خواهند کرد که از جمله برای ي

اما اگر کل خانواده ملل متحد يعنی يوناما، يونيسف، سازمان جهانی صحت . يعنی شهروندان افغان خواهند بود

 مأموريت و نمايندگی های ما کار  هزار افغان در8و پروگرام غذايی جهان و ديگران را هم بشماريم بيش از 

  . ما به اين مسئله افتخار می کنيم و اين در محور ارزش های ما قرار دارد. می کنند

 يک سال 2009حاال می خواهم برداشت خودم را از وضعيت سياسی به شما بگويم و همه ميدانند که سال 

ما از تعيين زمان انتخابات توسط .  استبسيار مهم خواهد بود و بخصوص به علت اينکه انتخابات پيش رو

و اين وظيفه ما در ملل متحد خواهد بود تا اطمينان دهيم که اين . کميسيون مستقل انتخابات قدر دانی می کنيم

ما با تمام نيرو سعی خواهيم . پروسه بسيار پيچيده و با ارزش با معيار های خوب و بصورت موثر اجرا شود

در ضمن اين يک چالش بسيار واضح و . که اين انتخابات برای کشور بسيار مهم استکرد، زيرا همه ميدانند 

همچنان بديهی است که ما يک . يک فرصت عظيمی برای کشور است تا بتواند بصورت مشترک کارنمايد
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 دستاورد موفقانه از انتخابات را در نظر داريم و البته اگر در زمان مناسب و با شفافيت و بصورت عادالنه

همه بايد با هم کار کنند، .  کندتجديدبرگزار شود، در آنصورت می تواند ثبات سياسی و مشروعيت قانونی را 

بخصوص بخش نظامی و سياسی پهلو به پهلو در کنار بخش توسعه بايد سعی نمايند تا سطح نا امنی را پائين 

  . بياورند

، انتخابات يک فرصت خوبی برای ايجاد ثبات بيشتر ما اميدوار هستيم که بعد از پذيرفتن نتايج از سوی همه

  . باشد

و از آنجائيکه همه مشکل امنيتی را در نظر داريم، می خواهم بعضی از دستاورد های واضح را که در کشور 

فقط يک يا دو مورد را می خواهم بيان . تحقق يافته و بخصوص طی سالهای اخير بدست آمده برای شما بگويم

مقامات افغان يک ستراتيژی شفاف را . صورت گرفته استای زياد در عرصه سکتور صحت پيشرفت ه. کنم

در بخش صحت بوجود آورده اند و اصالحات در جامعه دونر توانسته است در مساعدت به اين سکتور و 

يک ستراتيژی شفاف در سکتور تعليم و تربيه نيز مشخص گرديده است و جامعه  .بهبود وضيعت  کمک نمايد

تعداد شاگردان، عم از پسر و  و  حمايت نمايندتالش هاازين ونر و جامعه بين المللی يکبار ديگر توانسته اند د

  . ميروند قابل تمجيد استمکاتبدخترکه به 

ماين مرکز هماهنگی امور با ابراز سپاس از.  نيز وجود دارد در فعاليت های ماين پاکیپيشرفت های زيادی

ما با پيشرفت های وزارت امور داخله در بخش . نموده اندهای ضد پرسونل را خنثی  ماين 80،000 پاکی که

 ملی دویما همه ميدانيم که ار. های پوليس خرسنديم، پيشرفت در عرصه تقويت پوليس به عمل آمده است

 همچنان با ما. افغان از چندين ما ها به اينسو تقويت گرديده است و حاال پوليس نيز در آن استقامت قرار دارد

انکشاف جديد در امر مبارزه با کشت خشخاش البته با کاهش قابل مالحظه که در برخی نقاط کشور در سال 

ما خرسنديم که دفتر نظارت از فساد اداری ايجاد گرديده است و اميدواريم .گذشته به عمل آمده است خرسنديم

  . که تطبيق آن توسط اين دفتر به زودی آغاز گردد

 هستم که ستراتيژی ما برای حصول اطمينان از انکشاف ستراتيژی ها با رهبری افغان، رهبری آن اميدوار

در خاتمه  .توسط مقامات افغان با کمک جامعه دونر و ملل متحد و يوناما خاصتًا در اين راستا کمک نمايد

 آن بی نهايت خرسند است اجازه دهيد بگويم در نيويارک، سر منشی ملل متحد از فعاليت های يوناما و رهبری

، نماينده خاص سر منشی و رهبری يوناما و مامورين آن ابراز هيد آو ميخوام حمايت کامل خود را از آقای کای

 و تعهد يوناما برای درازمدت  حال جمله اخير من اين است که چالش های بزرگ وجود دارد، اما تا. نمايم

  .ها در آينده کمک نمايدميباشد تا در ثابت نگهداشتن اين دستاورد 

  

  سواالت و جوابات

  

 گفته ميشود که مشکالت افغانستان ناشی از نبود هماهنگی ميان نيروی های نظامی دولتی و :تلويزيون صبا

  فاصله مياناز طرف ديگر، نيرو های نظامی اياالت متحده امريکا گفته اند که اين مشکل. بين المللی ميباشد

آيا شما اينرا تائيد ميکنيد و به نظر . مللی و حکومت افغانستان به وجود آورده استميان مردم، جامعه بين ال

  ؟ندشما اين مشکل اصلی است و يا مشکالت ديگر نيز وجود دار
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 به دليل موجوديت فعالين . اين واضح است که فعالين زياد بين المللی در افغانستان قرار دارند:معاون سرمنشی

اما احساس من و سايرين اين است از تقريبًا يک سال قبل يعنی از زمانی حضور . شد وضيعت پيچيده ميبازيد

آقای کای ايدی در افغانستان تالش های همکاری ميان ارتش و ملکيان و ميان دونر های مختلف به وضاحت 

مات مهم است تا کار خود را در اين راستا ادامه دهيم اما در حين زمان اين برای مقابايد ما . بهبود يافته است

ببينند که ستراتيژی انکشافی ملی افغانستان بصورت شفاف تطبيق ميگردد و جامعه دونر را در هماهنگی بهتر 

  . مساعدت های دونر کمک نمايند

  

کنفرانس مطبوعاتی من نيست ولی از اينکه شما در مورد مسايل نظامی سوال نموديد، اين  :نماينده سرمنشی

به نظر من در چند ماه گذشته، شما شاهد يک آگاهی . اين موضوع توضيحات بدهممن ميخواهم پيرامون 

من فکر ميکنم که اين .  ملی و بين المللی برای کار مشترک بوده باشيدنيروهایفزاينده در ضرورت برای 

يتی  واضح است که نيروی های امنی کهمن آنرا منحيث يک انکشاف مثبت ميبينيم بخاطر. پيشرفت را ديده ايد

آنها کشور و حساسيت های فرهنگی شانرا . اين کشور آنها است. کننده را داشته باشندافغان بايد نقش رهبری 

بنظر من يک آگاهی . د ابراز مينماي آنرا برای مدت زيادملل متحدصرف بنظر من آن چيز نيست که . ميدانند

  .بنًا يک انکشاف مثبت وجود دارد. جود داردنظامی بين المللی و مقامات افغانی ونيرو های مشترک ميان ما، 

   

 فساد اداری متهم به بی  مبارزه با مقامات امريکايی مقامات افغانستان را در تامين امنيت و:افغانستان تايمز
  فعًال ملل متحد حکومت افغانستان را چگونه ارزيابی می کند؟. کفايتی می کنند

  
ما همه اين دست آورد ها را .  دست آورد ها در ماه های اخير صحبت کنم ميخواهم در مورد:معاون سرمنشی

ما چالش های خود را می شناسيم و امنيت يکی از اين .  به چالش های بزرگ مواجه استافغانستان. بايد بدانيم
ای اما وقتيکه من از کشور بازديد می کردم شاهد پشرفت های متعددی بودم و ميخواهم که بر. چالش ها است

اگر شما والی ها و ولسوال . اين يک قدم خوب در جهت خوب است. شما رياست ادارات محلی را مثال بياورم
بناًء بعضی پيشرفت های . ها را بيشتر تقويت می کنيد، شما به عنوان يک دولت هرگز دولت ناکام نمی مانيد

اين مشخصًا وظيفه ای . اشته باشيددر اين قسمت وجود داشته است تا شما يک حکومت غير متمرکز و فعال د
ما در ملل متحد است تا از نهاد های مشروع کشور، پروسه ای نهاد سازی و حاکميت قانون حمايت و آن را 

 اردوی ملی و تمام اين ها در ساختن يک دولت پايدار تقويت کنيم و همچنان کار های که برای تقويت پوليس و
در سکتور عدلی و قضايی و همچنان بخش های بايد کار های زيادی .و فعال کمک می کند را انجام بدهيم

  .، اما ساختن نهاد ها در حالت پشرفت استبگيردديگر صورت 
  

 از آنچه که در  رااين توجه. نام بدهيم" ولت ناکامد" اين خيلی آسان است که افغانستان را :نماينده سرمنشی
چيز های زيادی است که ما در مورد .چند سال گذشته صورت گرفته و صورت خواهد گرفت دور می سازد

آن شکايت کرده می توانيم، اما ما بايد به فقر، ميزان بی سوادی توجه کنيم و باز به آنچه که که در ظرف چند 
امروز وزارت ها نسبت به مدت های . ساختن تدريجی وزارت ها.  است، نگاه کنيمسال گذشته صورت گرفته

پوليس ملی آغاز به تقويت و بهبود . ارودی ملی ساخته می شود. طوالنی در گذشته خيلی بهتر فعاليت می کنند
 با توجه به و. بناًء تغيرات مثبت زيادی وجود دارد که همه ای آن به ساختن دولت ارتباط ميگيرد. کرده است

اگر شما . پيشرفت های که در کشور صورت ميگيرد، خطاب کردن آن به نام دولت ناکام کامًال يک اشتباه است
 خيلی خوب است، اما وقتيکه شما وضعيت و  وسيله تعريف دولت ناکام يک ذکر شويدبه عناوين رسانه ها

  .ظر ميرسدواقعيت ها در کشور را تحليل می کنيد اين تعريف خيلی بد به ن
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شما در مورد چالش های امنيتی صحبت نموديد و وزارت دفاع افغان تائيد نموده است که  :تلويزيون شمشاد
اما گذشته از آن دستاورد های .  نظر امنيت با مشکالت مواجه خواهد بودکته از ن2009اين کشور در سال 
وم، مقامات سفارت ايران در کابل جامعه بين شما اينرا چگونه ارزيابی مينمائيد؟ سوال د. وجود خواهد داشت

نظر تان در . المللی را برای ناکامی در مبارزه با تروريزم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان متهم نموده اند
 اين مورد چی است؟ 

  

ر د.  ميالدی يک سال پر از چالش و فرصت های تازه خواهد بود2009بديهی است که سال  :معاون سرمنشی
ضمن معلوم است که گروه های زيادی بخصوص با نزديک شدن انتخابات سعی در ممانعت و منحرف نمودن 

اما به نظر من کار يعنی همکاری ميان اردوی ملی، پوليس ملی، نظاميان و تمام نيرو های . نداين پروسه دار
نن مالقات نمودم و ايشان بخوبی کير جنرال مک–ديروز با قوماندان آيساف . نظامی بين المللی بهتر شده است

طح بسيار پائين، عزم قاطعی  حوادث در ستعداد از چالش ها باخبر است و فکر می کنم  او در جهت حفظ 
از جانب خود می خواهم بگويم که اين مسئله در حد زياد به ساختار های مختلف بشمول ساختار اردوی . دارد

اگر سراسر کشور می خواهد بصورت درست در . ارتباط داردملی و پوليس و همچنان به اجتماعات محلی 
بايد . انتخابات شرکت کند، اجتماعات محلی بايد در کاهش سطح يا ميزان شورشگری و حوادث کمک کنند

بگويم من متوجه شدم که  مسئولين افغانی و جامعه بين المللی عزم قاطعی دارند و می خواهند با جديد تمام 
اين قضاوت آنهاست و طبعأ در حين زمان می . ول سال با کاهش ناأمنی به خوبی انجام دهندفعاليت ها را در ط

به گونه مثال ديروز ديدم که . توانم بگويم که در جهات کاهش اثرات نا امنی تالش های زيادی صورت گرفته
امل درست و مهم رئيس جمهور کرزی از افزايش نيرو ها استقبال نمودند و طبعأ اين مسئله می تواند يک ع

. در جهت کاهش سطح نا امنی شمرده شود  
  

 در ميان مردم و پارلمان نگرانی های در مورد به تعويق انداختن انتخابات وجود دارد و ترس اين :کليد گروپ
از آنجاييکه شما با مردم و مقامات دولتی در . است که انتخاب در زمان اعالن شده آن برگذار نخواهد شد

ات داشتيد، چقدر مطمين هستيد که اين انتخابات در زمان معين آن برگذار خواهد شد؟ و اگر کشور مالق
  انتخابات در زمان تعين شده آن برگذار نشود، آيا شما از يک حکومت غير قانونی حمايت خواهيد کرد؟

  
ما در مورد ساختن نهاد ها در وقتيکه . بايد بگويم که ما به تصميم نهاد ها احترام ميگذاريم :معاون سرمنشی

معلوم است . کشور صحبت می کنيم، اولين وظيفه ملل متحد تقويت و احترام به نهاد های مشروع آن می باشد
اين نهاد تاريخ را اعالن کرد و ما از آن . که تعين تاريخ انتخابات وظيفه ای کميسيون مستقل انتخابات می باشد

 اگست و مشکل قانون اساسی در 20 می الی 21ه يک دوره ای سه ماهه از اما در ارتباط ب. حمايت می کنيم
اين مورد، فکر می کنم که بايد راه حل های قانونی ميان نمايندگان مردم افغانستان در پارلمان و ستره محکمه 

  .ما از هر اجماع و توافق حمايت می کنيم که باعث ايجاد يک حکومت قدرتمند و مشروع شود. جستجو گردد
  

چالش های . همچنان گفتيد که با مقامات نيز مالقات داشتيد.  شما هدف سفر خود را بيان کرديد:راديوی ملی
  عمده مردم افغانستان در رسيدن به صلح و ثبات در افغانستان چی است؟

  
ويارک هستم  هدف از سفر من آشنايی بيشتر با کشور و اوضاع آن است تا وقتيکه من در ني:معاون سرمشنی

واضح است که چالش . بتوانم که از افغانستان، يوناما و تالش های ملل متحد در اين کشور خوبتر حمايت کنم
در رابطه به اين سه مسئله . عمده برای افغانستان امنيت، هماهنگی و شايد هم تصور مردم از افغانستان باشد

.  نيز اين پيشرفت ها ادامه خواهد يافت2009ال پيشرفت های وجود داشته است و من فکر می کنم که در س
 سياسی برای حمايت بيشتر مردم از مقامات در نتيجه تحرکبازهم انتخابات، طوريکه کای ايدی آن را يک 
  .انتخابات خواند، يک فرصت خوب خواهد بود

مقامات دولت . ستطبعًا اين نيز مهم است يادآوری شود که عامل اساسی بی ثباتی فقر مردم در اين کشور ا
وعده های که در . افغانستان و جامعه جهانی بايد تالش کنند تا اعالميه ای پاريس بصورت کامل آن تطبق گردد

  .اين کنفرانس داده شد بايد به نيازمندترين مردم در سرتاسر کشور برسد
 

 ماه مارچ دوباره تمديد می موقف شما در برابر مصالحه با طالبان چيست؟ آيا مأموريت يوناما بعد از :رويترز
 شود؟ 
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در ضمن داشتن . نيست اين کشور نظامی يگانه راه حل درينما هميشه گفته ايم که راه حل :معاون سرمنشی
اما در هر گفتگو و مذاکره خطوط سرخ يا محدوديت های .  جامعه نيز بسيار مهم است دريک پروسه سياسی
اين با توافق .  يک چهارچوب واضح تحت قانون اساسی افغانستان می باشدمسئله اول کار با. بايد مشخص باشد

 سياسی  نظامی ودر ضمن گفتگو بايد توسط دولت افغانستان و با موقف قوی. نمايندگان افغان ارتباط دارد
. انجام شود  

 به ط ميباشم در ارتبا در نيويارک با شورای امنيتچون مننکته آخری اين است که من کامأل مطمئن هستم و
.  و در اين شکی وجود نداردخواهد شد ماه مارچ برای تمديد در که مأموريت يوناما اطمينان گفته ميتوانم
 تعديل کرد، درست مانند سال گذشته که بخاطر موافقت يا سازگاری با وضعيت تازه شودمأموريت يوناما را مي

.      مورد شکی وجود نداردصورت گرفت، اما مأموريت بدون شک تمديد می شود در اين   
 

 يکبار ديگر اگر به موضوع انتخابات برگرديم و شما بصورت مشخص در مورد آن صحبت :اسوشيدت پرس
کنيد، به نظر شما در قسمت ايجاد يک محيط امن برای انتخابات بزرگترين چالش چی است و نيروهای 

  خارجی که به افغانستان ميايند چی بايد بکنند؟
  

 طبعًا اين سوال بيشتر به نظامی ها راجع می شود که به آن جواب ارايه کنند، اما برداشت :منشیمعاون سر
رنن پرسيده شود، ولی ما همه ميدانيم که مناطق ناامن ياين سول بايد از جنرال مکک. خود را من بيان می کنم

 يافتم که نيرو ها به مککيرنن جنرال من از بحث های ديروز خود با. در کدام بخش های کشور موقعيت دارد
طوريکه رئيس جمهور . مناطق اعزام خواهند شد که به آنها بيشتر نياز بوده و ناآرامی ها در آنجا بيشتر است

 گفت من به اين عقيده هستم که بايد مشورت ميان مقامات افغانی و مقامات شنکرزی در سخنرانی خود در مون
نان برای اين کشور نيتجه انتخابات خيلی مهم است تا انتخابات بصورت قابل همچ. نظامی وجود داشته باشد

  .قبول برگذار و تعداد کافی رای دهندگان بصورت آزاد، عادالنه و مؤثر در آن اشتراک کنند
  
  


