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 هيئت م آهنگ کننده ایه دايمی ترکيه در ملل متحد و ای متن بيانيه مطبوعاتی آقای ايرتوگرول اپکان نماينده
  شورای امنيت ملل متحد به کابل

  
  )، ميدان هوائی کابل2010 جون 24(

   اعضای محترم مطبوعات،
  

 نيز  افغان از خلوص نيت مقامات واين بازديد بسيار موثر بود و سپاس از سازماندهی عالی اين بازديد از سوی يوناما
  . سپاسگزار هستم

  
 اجرائيه و مقننه داشتيم و نشست هائی را با رئيس جمهور کرزی، آقای زلمی رسول  ایما گفتگوهای اساسی با اعضای قوه

رئيس ولسی جرگه و روسای کميته های دايمی پارلمان و همچنان اعضای کابينه افغانستان وزير امور خارجه، آقای قانونی 
اين نشست ها شامل گفتگوهای وسيع متقابل با ادارات افغانستان منجمله کميسيون مستقل حقوق بشر . برگزار نموديم

بحث های سودمندی با جامعه مدنی نيز همچنان . افغانستان،  کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی بود
 ادارات ملل متحد، آيساف، ناتو، و  بين المللی، بشمولهممهمکاران با ما . ما از مرکز تعليمی ناتو بازيد بعمل آورديم. داشتيم

ل متحد و با مقامات محلی، همکاران ملدر جريان بازديد ما از جالل آباد امروز، . اتحاديه اروپا هم نشست هائی داشتيم
  . همچنان خانواده های مستقر در کمپ عودت کننده گان مالقات نموديم

  
درجريان اين تماس ها، ما روی حمايت و تعهد دوامدار شورای امنيت ملل متحد به مردم و حکومت افغانستان در راستای 

ر افغانستان تاکيد نموده، حمايت و ما روی نقش محوری ملل متحد د. تحقق صلح، انکشاف و ثبات يک بار ديگر تاکيد نموديم
 افغانستان آقای دیبرای  خاص وی  ای ويژه از طريق نمايندههمبستگی کامل خويش را با تالشهای سرمنشی ملل متحد، به

  . ستورا و يوناما ابراز نموديميم
  

  .  در يک زمان مهم يعنی پس از جرگه ملی مشورتی صلح و قبل از برگزاری کنفرانس کابل صورت گرفتاين بازديد
  

.  سپتمبر برگزار گردد معلومات ارائه گرديد18برای ما در مورد چالشهای مربوط به انتخابات پارلمانی که قرار است بتاريخ 
  . ک قوی نامزدان زن در اين انتخابات استقبال ميکنيمما از اشترا. انتخابات آزاد و عادالنه يک امر ضروری است

  
  . ما روی اهميت انکشاف اقتصادی و اجتماعی برای آينده افغانستان تاکيد نموديم

  
 بهبود  ایما نيز از پيشرفت در راستای شيوه. مقامات افغانستان تعهد قوی شانرا در راستای بهبود حکومتداری ابراز نمودند

  . تقبال نموديمدر حکومتداری محلی اس
  

اين .  استتعذيرات  مرور يا بازنگری  لستدر حال نهائی ساختن) در مورد القاعده و طالبان (1267کمتيه قطعنامه شماره 
 قضيه به قضيه صورت بطوراين مرور يا بازنگری . پروسه تمام افراد و نهادهائی را که با طالبان مرتبط اند احتوا ميکند

  . ميگيرد
  

فغانستان را تشويق نموديم تا تالشهای شانرا در راستای تقويت حاکميت قانون، حقوق بشر، به ويژه حقوق زنان و ما مقامات ا
  . اطفال هرچه بيشترتر افزايش دهند

  
مقامات افغانستان تاکيد .  تاکيد نموديمما روی اهميت همکاريهای منطقوی در عرصه های سياسی، امنيتی و انکشاف اقتصادی

  . همکاريهای منطقوی بخش محوری سياست خارجی افغانستان را تشکيل ميدهدنمودند که 
  . ما همچنان روی اهميت مبارزه عليه توليد و تجارت مواد مخدر تاکيد نموديم

  
  . ميخواهم از مقامات افغانستان و يوناما بخاطر همه ترتيبات و زمينه سازی اين بازديد ابراز سپاس نمايم

  
  . انکشاف و ثبات ادامه خواهد داد تحقق صلح،همبستگی خويش با مردم افغانستان در راستای تعهد و جامعه بين المللی به


