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  کای آيده نماينده خاص سرمنشی قبل از نشست هاگ رهسپار واشنگتن شد

ل        قبل از برگزاری نشست بين المللی در مورد افغانستان در شهر هاگ آقای کای آيده نماينده خاص سرمنشی مل

  . متحد به واشنگتن سفر نمود

ای جيمز جونز         ديروز کای آيده نماينده خاص سرمنشی با ريچارد لوگر عضو کميته روابط خارج              ا آق نا، ب ی س

ر خارجه                             ون وزي ری کيلنت انم هيل ا خ نا و ب سليحاتی س مشاور امنيت ملی و با کارل لوين عضو کميته خدمات ت

  . امريکا ديدار و گفتگو نمود

شی عمومی                        ده خاص سرمن خانم کيلنتون و آقای جونز مشاور امنيت ملی هر دو حمايت کامل خود را از نماين

د   ملل متحد و يونا  ا اعالم نمودن اريخ           . م ه ت رانس هاگ ب رای کنف ادگی ب ا و آم تراتيژی يونام ا بررسی س  31آنه

يس                   . مارچ را مورد بحث قرار دادند      اون رئ اع و مع ر دف ا وزي قرار است امروز نشست و گفتگو های ديگری ب

  . جمهور نيز برگزار شود

  

  تمديد مأموريت يوناما 

ه                      نشست ديروز آقای کای آيده در واشنگتن       ستان از سوی شورای امنيت ب رای افغان ا ب د مأوريت يونام ا تمدي  ب

مأموريت جديد با تأکيد بر نقش نماينده خاص و يوناما در پيش برد تالش های                . مدت يک سال همزمان واقع شد     

ات                 ار، مصئونيت و امنيت انتخاب رد و اعتب د صورت گي ا هرچه تالش الزم باي ملکی بين المللی، تقاضا دارد ت

  . نده تضمين شودآي

ر                شبرد حمايت هماهنگ ت ا در پي د نقش يونام نقل ماموريت جديد قابل دسترس می باشد، اما فقط چند نقطه مانن

ا                       ارزه ب تراتيژی مب ی و س تراتيژی انکشاف مل ا، حمايت دسترسی سياسی، س بين المللی، در موثريت کمک ه

انون، در مبارزه با فساد و حمايت از مصالحه          مواد مخدر، در همکاری برای اصالح حکومتداری و حاکميت ق         

ده است              وده، مشخص ش ری              . که شورای امنيت حمايت نم ا رهب ا اصول حاکميت ي ن تالش ه ه اي در بطن هم

  . افغانها قرار دارد

  

  دسترسی به آب با کيفيت در افغانستان موضوع عمده يک کنفرانس در کابل 

ل متحد در            دسترسی به آب با کيفيت در افغانستان موضوع          شری مل سی و توسعه ب کنفرانس مرکز انکشاف پالي

نمايندگان دولت و مراکز علمی با هم ارزش آب در افغانستان را مورد بحث قرار می    . دانشگاه کابل خواهد بود   

  . دهند و به راه های ترويج استفاده پايدار آن توجه خواهند نمود

 و استفاده سنتی از آب در افغانستان نيز از موضوعات مهم            مسايل چگونگی اثرات تغيير اقليم بر موجوديت آب       

 افغانستان در مورد آب گنجانيده می  بشریهمه اين مسايل در اولين گزارش ملی توسعه   . اين کنفرانس می باشد   

  . شود که در حال تحقيق و ارزيابی می باشد

فی ملل متحد در گذشته گزارشات پروگرام انکشاامور پاليسی و انکشاف بشری ياد داريد که مرکز ه شما ب

  .  اندبه نشر سپردهدر افغانستان  حاکميت قانون و دسترسی به عدالت امنيت بشری وعمده را در مورد 

کز پوهنتون کابل  در مر4:30 الی 2:30 ساعت بين مارچ 25 ميتوانند روز چهار شنبه، مورخ  خبر نگاران

  . تشريف بيآورند
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  . بيآموزندهمه در مورد اهميت آب و چگونگی حفاظت از آن با ارزش اشت که اين بسيار در روز جهانی آب 

  

  . آب، بهداشت و حفظ الصحه برای نجات، رشد و انکشاف اطفال حياتی اند

به ادامه موضوع آب، يونسف امسال قصد دارد تا يک قريه را در هر واليت افغانستان انتخاب نمايد تا نشان 

حصول اطمينان از اينکه همگی به بهداشت پاک و تمرينات حفظ الصحه دهد که چگونه يک جامعه در 

  . دسترسی دارند، کمک مينمايد

 خانواده آب 50های آب در مجتمعات محلی که برای پمپ  به اينسو با ايجاد 2006به اساس گزارش يونسف از 

  .   است فيصد  افزايش پيدا کرده5فراهم مينمايد، دسترسی به آب 

 های دستی و يا سيستم پمپ فيصد نفوس روستايی به منابع آب پاک مانند چاه عميق، 18 صرفًا در افغانستان

  .  دسترسی دارندنل دوانی شدههای 

 خانواده صرفًا يک خانواده از کمود های بهداشتی استفاده مينمايند در حاليکه کمود های غير 10 از جمله 

يونسف قصد دارد تا آب، بهداشت و حفظ الصحه .  سال اند5ز بهداشتی دليل عمده اسهاالت ميان اطفال کمتر ا

  . بهتر را در مکاتب افزايش دهد

  

   پروژه انکشافی در بادغيس21

 ولسوالی بادغيس شروع به کار کرد در کاهش کشت کوکنار کمک 5 پروژه انکشافی که اين هفته در 21

اين . پروژه ها اختصاص داده شده است دالر امريکايی برای تطبيق اين 850،000يک مجموع . مينمايند

و بازسازی بوده که تحت صندوق وجهی مبارزه با ) آبياری آبی(پروژه ها شامل سرک های فرعی و کاريز 

مواد مخدر به مثابه اولين گام در جهت حمايت مجتمعات محلی برای تطبيق سريع پروژه ها تطبيق خواهند 

وژه ها را با حمايت برنامه انکشافی ملی مستقر در محالت برنامه وزارت احيا و انکشاف دهات اين پر. گرديد

  . انکشافی مللل متحد تطبيق خواهند کرد

  

  ويب سايت جديد يوناما

  .اين ويب سايت به آدرس آتی قابل دسترسی ميباشد. آغاز به فعاليت کردويب سايت جديد يوناما امروز 

org.unmissions.unama.www.  

برای تازه ترين معلومات در مورد فعاليت های ملل متحد در افغانستان و برای دريافت اخبار، خبرنامه ها، 

در بخش اشتراک ايميل آدرس بيانيه های خبری و نشرات ملل متحد در افغانستان، لطفًا در صفحه عمومی 

  . خود را ثبت نماييد

  

  راعت در واليت بغالن دهاقين را برای رسيدن به خودکفايی کمک می کندسازمان خوراک و ز

طوريکه تعداد زياد شما ميدانيد، کای آيده، نماينده خاص سرمنشی ملل متحد، بارها در مورد ضرورت حمايت 

  .از سکتور زراعت در افغانستان صحبت کرده است
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ای ملل متحد و تمويل کنندگان ميخواهد تا به زراعت يوناما روی اين مسئله تاکيد بيشتر کرده و از نمايندگی ه

سازمان خوراک و زراعت ملل متحد  .در اين مورد برای شما يک مثال داريم.در اين کشور اولويت بدهند

 ميليون 2در دو ماه گذشته يک پروژه دو ساله به هزينه ای  .دهاقين فقير در واليت بغالن را کمک می کند

  .لخمری و بغالن مرکزی به فعاليت آغاز کرددالر در ولسوالی های پ

 اسله درخت ميوه های مختلف اصالح شده و پيوندی مانند بادام، زردآلو، شفتالو و آلو و چهار نوع قلمه 6600

 هکتار زمين را در 110 کواپراتيف زراعتی در بغالن که 22 باغ در 102در ) بی ميوه(درخت های ساده 

. سه سال آينده، دهاقين قادر خواهند بود که از طريق اين پروژه به بازار راه يابنددر  .برميگيرد، توزيع گرديد

  .سازمان خوراک و زراعت کمک می کند تا کيفيت توليدات شان باال رفته و بتوانند آن را به فروش برسانند

  

  اقدام مشترک برای کمک به معتادين مواد مخدر در کابل

اده کنندگان مواد مخدر ساکن در خانه فرهنگی شوروی سابق در کابل در يک اقدام مشترک برای کمک به استف

وزرای صحت عامه و مبارزه عليه مواد مخدر و موسسات ملل متحد به شمول دفتر مبارزه  .دست اجراء است

عليه مواد مخدر و جرايم ملل متحد و موسسات غير دولتی مواد غذايی و سرينج توزيع کرده و خدمات صحی 

  .ای دفع مسوميت و ادغام مجدد را برای اين معتادين نيز فراهم می کنندو کمک ه

سفارت روسيه در کابل ملل متحد را در اين فعاليت مشترک برای رسيدگی به وضعيت اضطراری معتادين 

  .حمايت می کند

وز حدود  نفر معتاد مواد مخدر بوده و در ر600طوريکه تعداد زياد شما ميدانيد، اين مرکز فرهنگی خانه 

وضعيت در آن غير بهداشتی بوده و قبل از اين کمک ها در هر . نفر به آن مراجعه می کنند800 الی 600

  .روز دو الی چهار نفر از ايشان در آنجا از بين می رفتند

  

  : بخش سواالت و جوابات

  

آيا . يد کرد شورای امنيت ملل متحد ديشب ماموريت يوناما را برای يکسال ديگر تمد:تلويزيون طلوع

ماموريت جديد نسبت به ماموريت های قبلی متفاوت است و شما نقش يوناما را در سال گذشته در زمينه آشتی، 

  مبارزه با مواد مخدر و فساد چگونه ارزيابی می کنيد؟

ود يوناما متعهد است تا تمام تالشهای خ.  تفاوت اصلی مربوط می شود به تاکيد بر انتخابات سال جاری:يوناما

، معتبر و شفاف انجام دهد و ما از بقيه نيز می خواهيم تا در راستای اين منصفانهرا برای برگزاری انتخاباتی 

  .هدف کار کنند

 ماه می که بنابر قانون 22همانطور که شما ميدانيد مشکل اصلی در حال حاضر مرتبط است به بعد از 

رمنشی ملل متحد، آقای آيده واضح گفتند که از تمام نماينده خاص س. اساسی، پايان دوره رئيس جمهور است

 سياسی برسند که مشروعيت و استحکام نهادهای افغانستان را وفاقسياستمداران افغانی می خواهند تا به يک 

در ماموريت جديد نکات بيشتری وجود دارد که زمان زيادی برای تطبيق ضرورت خواهند . ضمانت کند

  .است و من از شما می خواهم تا ماموريت را به صورت کامل مطالعه کنيدداشت اما اين تاکيد اصلی 
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ما شاهد پيشرفت های مهمی در چند . بخش دوم سوال شما در مورد دستاوردهای يوناما در سال گذشته بود

من پيشنهاد می کنم شما بيانيه آقای آيده به شورای امنيت که هفته گذشته ايراد شد را مطالعه کنيد . ساحه بوديم

و من در اين موارد بيشتر توضيح خواهم که در آن دقيقا به موضوعاتی که شما اشاره کرديد رسيدگی می شود 

به صورت خالصه، ما شاهد پيشرفت هايی در توانايی های نهادهای دولتی چه در مرکز و چه در واليات . داد

اينها نتايجی در برداشته که . با همکاری بيشتر و بهتر بين عناصر اصلی و واضحا در نهادهای امنيتی بوديم

  .وگيری از انجام حمالت تروريستی اشاره کردمی توان به ثبات بيشتر در جل

  

  همچنان در سکتور.و برای اولين بار در چندين سال گذشته، اصالحات جدی در پوليس در حال تطبيق است

برای مثال ما شاهد توانايی بيشتر در وزارت تجارت برای رسيدگی به مشکالت . اقتصاد و اشتغال زايی

ين اولويت های سرمايه گذاری، هد ايجاد يک چهارچوب حقوقی، تعشاما . انکشاف سکتور خصوصی هستيم

  .توافق نامه های ترانزيتی و اصالحات با کشورهای همسايه بوديم

 بيشتری در اين زمينه هستيم اما هنوز راه زيادی برای قوت، که شما ذکر کرديد، ما شاهد مصالحهدر مورد 

کشت کاهش   پيش بينی های مثبت در زمينه ما شاهد. رسيدن به يک پروسه رسمی و مشخص باقی مانده است

 آپريل ما شاهد آغاز استراتژی ملی زراعتی که قدمی مهم و حياتی در اين کشور است  ماهخشخاش هستيم و در

  .خواهيم بود

آيا امکان تقلب .  مطبوعات هفته گذشته نگرانی آقای کای ايده را در مورد انتخابات نشان داد:تلويزيون نورين

  در انتخابات وجود دارد، و آيا کشور به سوی يک بحران بر خواهد گشت؟ نظر شما در اين مورد چی است؟

  

اين بسيار مهم است و به نظر ما بايد . مطبوعات هفته قبل دقيقًا نظر يوناما را در اين مورد انعکاس داد :يوناما

 تمام جوانب اشد و آن نگرانی سياستمداران و شفاف در اين کشور وجود داشته بمنصفانه  با اعتبار يک روند 

  . آيد وجود با اعتباربه بايد يک روند . نيز است و بايد بصورت جدی در نظر گرفته شود

  

 ماه می خواستم سوال کنم و شما گفتيد که نقطه نظرات وجود 22 قدرت بعد از ی به ارتباط خال:راديو آزادی

دوم، . اريد، اگر خواسته باشيد آن را در اينجا با ما شريک سازيددارند که ميخواهيد با حکومت در ميان بگذ

هنوز هم در جنوب کشور مشکالت وجود دارد، شما چقدر مطمين هستيد که انتخابات بصورت عادالنه و 

شفاف صورت خواهد گرفت؟ و سوم اينکه شما در مورد مصالحه گفتيد که سروسامان گرفتن آن به زمان نياز 

فکر می کنيد در عين زمانيکه ما بطرف انتخابات پيش ميرويم، پيشرفت های نيز در اين ساحه دارد، آيا شما 

  صورت خواهد گرفت؟

  

 در رابطه به سوال اول تان فکر می کنم که به آن جواب ارايه کردم، اما اساسًا ما همه ميدانيم که بعد از :يوناما

ما چشم به راه سياستمداران . ای حل آن کار کرد که بايد از همين حاال برپديد ميآيد می يک وضعيت 22

واضح است که با وجود اين همه .  حل دست يازند راهالزم ميان خود به يکوفاق افغانستان هستيم که بر اساس 

  .مشکالت امنيتی ديگر به يک وضعيت خراب سياسی ضرورت نيست
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نميدانيم که اشتراک در انتخابات چگونه در رابطه به سوال دوم، بايد گفت که تا اين مرحله هيچ يک از ما 

اما ما تمام تالش های خود به اين منظور را به خرچ ميدهيم تا انتخابات شفاف و قابل قبول برگذار . خواهد بود

شده و اميداوار هستم ديگران نيز دقيقًا برای اين هدف کار ميکنند و اين کار البته مستلزم تالش های بيشتر می 

  .باشد

ولی در حال .  به مصالحه، يوناما نقش خود را در حمايت از تالش های حکومت برای مصالحه دارددر رابطه

 قرار ندارم که شما را در جريان اين مسايل قرار بدهم و بهتر خواهد بود که شما اين را یحاضر من در موقف

  . انکشافات بشتر را داريممن فکر می کنم که در اين بخش ما طی ماه های آينده توقع. از حکومت سوال کنيد

  

آيا به نظر ملل متحد در .  شما بر انتخابات آزاد، برابر و معتبر تاکيد کرديد:سی.بی.تلويزيون فارسی بی

افغانستان، با ادامه کار آقای کرزی بعد از پايان دوره کاريش ما می توانيم شاهد برگزاری انتخابات آزاد 

  باشيم؟

 انتخابات شفاف و معتبر اشاره کرديد اما به هرحال من فکر نمی کنم که ما در  من فکر می کنم شما به:يوناما

آنچه . بلکه بايد خود اين کشور اين گونه مسائل را حل کند. موقعيتی باشيم که بتوانيم در اين مورد قضاوت کنيم

دموکراسی در مورد پروسه انتخابات مهم است اين است که در نهايت مشکالت حل شود و اين راه تقويت 

  .دموکراسی با داشتن مشکالت تقويت نمی شود بلکه اين حل مشکالت است که آن را مستحکم می کند. است

 

از است    :واشنگتن پست  . شما گفتيد که برای برگزاری انتخابات عادالنه و معتبر امسال به تالش های زيادی ني

د        چند سال قبل در اين کشور انتخابات نسبتأ آزاد، نسبتأ عاری ا            زار ش ا وجود    . ز خشونت و اساسأ موفقانه برگ ب

د                           ده است؟ چرا باي ات آين ر انتخاب ده در براب شورشگری، ديگر چه چيزی هايی در نظر شما به مثابه چالش عم

  اين همه تالش عظيم به خرچ داد؟

   

د                    :يوناما ده ان ام ش ما . فکر ميکنم تمام انتخابات در تاريخ افغانستان با تالش های عظيم انج الهای   ش  خود در س

اطر       2005 و 2004 ه بخ ی را ک الش عظيم ما ت ه ش د و هم ستان بودي ات در افغان زاری انتخاب ان برگ  در زم

د  اد داري ه ي ت ب ات صورت گرف ال   . انتخاب ات س اوت از انتخاب امأل متف ات ک ن انتخاب  و 2005خصوصيات اي

ر آخرين انتخابات توسط    .  است 2004 ه يک         دفت ات ک ان   مشترک تنظيم انتخاب ری  ارگ ه رهب ی    ب ين الملل ود   ب ب

ما خوب                . برگزار شد و اکثر شما اين را ميدانيد        ه نظر ش ات ب زاری انتخاب ی در برگ ين الملل اگر کمک جامعه ب

ری افغانهاست      . بوده، بدانيد که اين بار انتخابات متفاوت از دوره های قبل است            سيون  . اين انتخابات به رهب کمي

د                  . ای دارد مستقل انتخابات نقش برجسته      ا می کن ات ايف ن انتخاب ايتگر تخنيکی را در اي . ملل متحد تنها نقش حم

ان                   ه در زم اط دارد ک ايفی ارتب ه وظ ار ب در مرحله اول و تا زمان رأی دهی حجم کار بسيار زياد است و اين ک

د          ردم آن را نمی بينن ه استخدام، جمع آور          : انتخابات اکثر م سئله ب ن م ه های رأی دهی،         اي ه رنگ     ی برگ ، تهي

اط دارد                      ا أمن ارتب ه  . نصب مراکز رأی دهی، تهيه کارمندان و پوشش دادن مسايل شبيه ناظرين در محيط ن هم

ام           . اين ها تالش بسيار زيادی اند      د انج همچنان ميزان زياد آمادگی تخنيکی و کار های سياسی وجود دارد که باي

  . شود
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اين سطح توافق يا اعتماد حاال خيلی فرق .  تاريخ انتخابات است   در مرحله دوم، ميزان زياد توافق ملی در مورد        

ا    . ندمی کند و همه بر سر تاريخ برگزاری توافق دار          ی ت در ضمن روی مسئله انجام کار ها در نيمه ماه می يعن

ات را       . زمان برگزاری انتخابات بايد توافق نظر صورت بگيرد     ن انتخاب ا اي ا و تالش ه ادگی ه ن آم  بنائأ همه اي

  . متفاوت از انتخابات های قبلی می سازد

اتی می        حاویفقط يک مسئله را اضافه کنم که انتخابات دوم در چنين شرايطی به هميشه                ده انتخاب  مشکالت عم

در واقع من هيچ کشور ديگری را به ياد ندارم که انتخابات دوم در مقايسه با انتخابات اول پر از چالش و                       . باشد

           . باشدمشکالت نبوده

  
 روزنامه گاردين يک مقاله را به نشر رسانده که در آن از ايجاد يک پست صدر :تلويزيون فارسی بی بی سی

من .  آن در افغانستان سخن گفته شده اعظمی برای رئيس جمهور کرزی به کمک اياالت متحده و متحدين

تان بدانم، و آيا به مشکالت که در ميخواهم نظر ملل متحد را در مورد ايجاد چنين يک پست در افغانس

  افغانستان وجود دارد رسيده گی خواهد کرد؟

  

دوم اگر کسی در مورد ايجاد پست صدر .  نخست من از کدام ابتکار جدی در اين رابطه آگاهی ندارم:يوناما

  .  اعظمی سخن ميگويد آن بايد مردم افغان و قانون اساسی آنها باشد

 

  

 

 

  
  
  


