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 نه وړاندې چې موږ د دې مطبوعاتي کنفرانس په عمده برخو ښاغلو او آغلو سهار مو نيکمرغه، د دې :يوناما

پيل کړو غواړم د ډنمارکي کارتونونو او هالنډی فلم په اړوند چې په دې وروستيو اونيو کې یې دلته او د نړۍ 

  . په کچه یو شمير شخړې او خبرې اترې رامنځ ته کړي لنډ بيان ورکړم

  

پریدلو له امله چې کومې شخړې راپورته شوي، د افغان وګړو په موږ د ډنمارکي کارتونو او هالنډي فلم د خ

موږ تل باور لرو چې د رسنيو ازادي د مذهبي باورونو، او ټولو مذهبونو . اندیښنو کې ځان شریک بولو

  . اصولو ته او د اسالم د سپيڅلی دین د اصولو پر شمول، بشپړ درناوي کوي

عنعنو تر منځ د سوله یيزو خبرو اترو او د دوه اړخيزه درناوی له موږ د بيال بيلو خلکو د عقيدو او کلتوري 

موږ په دې اړه د ولسي جرګې د غړیو له . طریقه سوء تفاهم او د دشمنې د له منځه وړلو په اهميت باور لرو

  . خوا د نيول شوې، خو اصولی اعالميې ستاینه کوو

یوه فلم جوړونکی عملونه نه شو کوالی د دا خورا مهمه ده چې موږ درک کړو چې د یو کارتونيست او 

نړیوالې ټولنې برخې اخيستنې لوړ ماهيت د افغانستان او د افغانستان د حکومت سره چې بنسټ یې هميشه په 

  .دوه اړخيز درناوی او پوهای والړ وو، منعکس او توصيف کړي

  

رول د اندازې په باره کې په یوه ځانګړې موضوع باندې په دې وروستيو ورځو کې د مرکزي حکومت د کنت

 ولسواليو څخه ۴٠٠د ټولو کابو . راځئ چې ددې موضوع په باب خبره له شکه وباسو. رپوټونه ورکول کيږي

.  فيصدو ته راکمې شوي دي۴٠ فيصدو څخه ٧٠په دا تير کال کې هغه امنيتي پيښې چې منځ ته راتلې له 

 د ولسمشر کرزی تر کنترول، الرښوونې او حکومت  واليان لري چې ټول یې٣۴ والیتونو لپاره ٣۴دولت د 

ددې بر خالف ویناوې په رښتيا سره خورا بې الرې کوونکې دي او هغه هڅې په کمه اټکلوي چې . الندې دي

  . دولت په ټول افغانستان کې دحکومت کمولو د کيفيت او پراختيا د اله ښه کولو أباهر سرته رسولې دي

  

چې د نشه یي توکو د کنترول نړیوال بورډ چې د مخدره توکو په باب د ملګرو ستاسو یو شمير به خبر وي، 

ملتونو د کنوانيسيون د پلی کولو د نۍارتمسووليت په غاړه لري، نن سهار یې خپل کالني رپوټ خپور کړی 

دولو نوموړی رپوټ هغه اړتيا په ګوته کړې ده چې افغانستان ته د هغو کيمياوي موادو د راوړلو په محدو. دی

کې باید ال زیات کار وشي، چې د هيروینو په توليد کې ورڅخه کار اخيستل کيږي، او همدارنګه د نړۍ په 

ګوټ ګوټ کې په حکومتونو غږ کوي د هغو جنایت کار ډلو په ټکولو کې ال ډیر کار کوکړي، چې د نه یي 

  . توکو په سوداګرۍ بوخت دي

اړوند نظر واچوو، له موږ سره نن په افغانستان کې د ملګرو ددې لپاره چې دغه رپوټ ته د افغانستان په 

ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو د دفتر استازی کریسټينا اوګز حاضره ده چې هغه به له موږ سره مرسته 

 دریځ په یو شمير له دغو اغزنو UNODCوکړي دغه رپوټ د افغانستان په هينداره کې ووینو او همدارنګه د 

  . سره د معاملې کولو په الره کې په ګوته کړيموضوع ګانو 
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 په کلني رپوټ کې ډیرې جدي اندیښنې بيان شوي دي، ځکه چې وضعه په واقعيت کې INCBسږ کال بيا د 

 له خوا یادې شوي دي، یوه دا ده INCBپه کومو ستونزو کې چې د . بهتره شوې نه، بلکې ددې برعکس ده

  .سيدلی دیچې د تریاکو کښت بی ساری سطحې ته ر

 آپين هغه خام مواد دی چې د هيروینو او مورفينو د جوړولو لپاره په کاریږي او ددې کار لپاره کيمياوي موادو 

دغه کيمياوي مواد په ډیره اسانۍ سره شتون لري، ددې حقيقت سره سره چې په دې هيواد کې . ته اړتيا وي

دغه توکي د افغانستان له بهر څخه په قاچاقي .  لريدغو موادو استعمال لپاره نه قانوني او نه صنعتي جواز

  .توګه راوړل کيږي

دغه رپوټ بيا هم د فساد . یو ستر توليدونکی هيواد هم دی) کانبيز( افغانستان اوس په نړۍ کې د چرسو 

موضوع راپورته کړې ده او وایي چې فساد په افغانستان کې د دغې ستونزې د حل کولو په وړاندې یوه ستره 

  .ګونه دهنن

 تر اوسه پورې چې کله موږ د نشه یي توکو په باب خبرې کوو زیاته پاملرنه په واقعيت کې په کښت، د 

کارکوونکو په اړتيا، چې د کوکنارو په عوض بدیل ولري او همدارنګه د دغه بوټي په له منځه وړلو باندې 

  . دهتمرکز لري، خو دا په هيواد کې د نشه یي توکو یوازینۍ ستونزه نه

 په نشه یي توکو روږدی کيدل یوه پرمختلونکې ستونزه ده، خو زه اوس غواړم د نشه یي توکو په قاچاق او 

آپين تر ډیرې اندازې پورې د افغانستان په سرحدي سيمو کې د ننه په مورفينو او . جوړولو باندې خبرې وکړم

زیاتره وختونه دا خوځنده او ډیره واړه . ېهيروینو بدليږي، په تيره د پاکستان سره د ګډو پولو په سيمو ک

یونيټونه دي چې اکثرا په الریو کې باریږي، چې په دې ترتيب کوالی شي له یوه ځایه بل ځای ته انتقال شي او 

  .دا کار د یونيټونو د کشفولو کار ال نور هم ستونزمن وي

ه باره کې خبري کوم چې په دې هيواد کې د دغو البراتوارونو ډیری خاوندان افغانان دي او زه هغو افغانانو پ

د ننه د لوړ پوړو چاروکو سره ډیرې ښې اړیکې لري او هغه کيمياوي مواد چې دوي یې استعمالوي، هيواد ته 

د دغو مواد د نيولو . په قاچاق راوړل کيږي، چې اکثرا د نورو قانوني موادو لکه تيلو غلطه بڼه ورکول کيږي

ه شوې ده، خو په شاوخوا هيوادونو کې په سختۍ سره کوم داسې یو کار کيږي لکه سطحه په افغانستان کې لوړ

  . پاکستان، ایران او ترکمنستان

د آپينو او هيروینو د قاچاق کار د هيواد په داخل او هم په بهر کې ډیر زیات منظم دی چې په هيواد کې د ننه د 

  . و سره رابطه ورکړل شوې دهځورواکو له خوا یې مالتړ کيږي او د نړیوالو جنایي حلق

  

همدارنګه منظمې جنایي او ترورستي شبکې هم شتون لري، هغو له عينې الرو څخه د آپينو، کيمياوي توکو، 

دغه الرې د جنایتکارو ډلو . وسلو او د بل هر شی لپاره چې قاچاق کيږي، له ورته الرو چارو څخه کار اخلي

ي موجود دي کنتروليږي او هغوي د دغو الرو د ساتنې څخه ګټې او یا د تروریستانو له خوا چيرې چې هغو

تاسو د عشر یا لسمې له ماليې سره بلد یاست چې د کرنيزو توليداتو لس فيصدي ورکول کيږي او تاسو . اخلي

په دې باندې هم خبر یاست چې د افغانستان په سویل کې طالبان له کروندګرو څخه لس فيصده توليدات اخلي، 

شواهد هم شته چې طالبان په مخامخ توګه د نشه یي توکو په پروسس او قاچاق کې هم شامل دي او له خو داسې 

  . دغو سوداګيرۍ څخه هم یوه برخه اخلي
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یو ان او ډی سی آټکلوي چې په افغانستان کې د ننه د نشه یي توکو صنعت څلور بيليونه امریکایي ډالر 

دګرو ته د کښت دروازه کيږي، خو ټول دغه یو بيليون ډالر ارزښت لري او د دغو یو بيليون ډالر کرون

کروندګرو ته په الس نه ورځي ځکه چې هغوي اړ دي د تخم، کيمياوي سرو، رشتونو، عشر او کارګرو 

زموږ د اټکلونو سره سم د ګټې . نو د دې پيسو یوه کمه برخه د کروندګرو جيب ته ځي. لګښتونه هم ورکړي

د نا قانونه سوداګرو او جوړونکو له خوا اخيستل کيږي خو نړیوال ) يليون ډالره م٣( برخه ٧۵په سلو کې 

  .  بيليونو امریکایي ډالرو په اندازه۶٠ حتی ۵٠، ۴٠بازار البته تر دې هم زیات ارزښت لري، شونې ده د 

  

 د موږ د ډیرو پيسو په باره کې خبرې کوو او تاسو کوالی شي تصور وکړئ چې څومره خلک د دغو پيسو

د نشه یي توکو ضد پوليس ال زیات فعاليږي او دا کار د . یوې برخې الس ته را وړلو سره ليوالتيا لري

افغانستان په ځينو برخو کې ستونزمن کوي، خو په عمده توګه د کوچنيو قاچاق وړونکو لپاره چې هغوي اوس 

ه توګه د ګړندیو موټرو پر ځای خپلې الرې بندې کړې دي او یا هغه طریقې چې هغوي قاچاق کوي، د ساری پ

  . اوس دغه توکي د خرو او انسانانو په واسطه له غرونو اړوي

خو کوم مغزه چې د دغو عملياتو تر شا دي او هغه د لوړې سطحې اجرا کوونکي، که تاسو یې د یوې اتحادیې 

. څوک کار نه لريپه بڼه ورته وګوري چې هلته د لوړ کچ اجرا کوونکي کسان موجود وي، په دغو خلکو هي

شبکې ډیرې قوي دي، ځکه چې د نشه یي توکو سوداګران له فاسدو مسوولينو او د افغانستان څخه بهر د 

  . جنایتکارو شبکو سره اړیکه لري

د پوليس لپاره دا څنګه شونې ده، چې پرته له هيڅ ډول بندي کولو او پرته هيڅ ډول مشکوکو کسانو د نشه یی 

سي؟ آیا څنګه امکان لري چې دغه مشکوک کسان تښتي؟ تاسې پوهيږي چې افغانستان توکو سترې اندازې وني

داسې یوه بڼه لري چې ځينې برخې یې تر ډیرې لوړې اندازې دښتې دي او سړی تښتيدای شي؟ دا هغه پوښتنې 

. داسې تيلفوني مخابرې کيږي چې نيول مشکوک کسان خالص شوي دي. دي چې موږ یې له خپل ځانه کوو

 تيلفونی عدالت چې موږ یې بولو د منلو وړ نه دی، ځکه چې دا کار په حکومت او د هغه په ارګانونو دغه

  . باندې باور له منځه وړي او باید چې دا کار ارومرو بند کړای شي

هر څوک چې د نشه یي توکو په صنعت کې او فساد کې ککړ وي باید ارو مرو پلټنه یې وشي، تحقيقات ترې 

دا قانون باید هر چا ته په برابره . يرې تورن ثابت شي د قانون تر بشپړه حده پورې مجازات شيوشي او که چ

توګه د تطبيق وړ وي، نه یوازې د ټيټې سطحې د جنایتکارو او د لوړې سطحې ته هم، او د همدارنګه د هغو 

  . برابرويپه باره کې چې هغوي په مخامخ توګه نه دي شامل، خو هغوي سوداګرۍ ته اسانتياوې 

  

د دغه کار د عملي کيدو څخه پرته د نشه یي توکو ستونزه به حل نه شي او جنایت، فساد او نا امني په هيواد 

کې دوام ولري، دغه کار چې دولت ورسره مخا مخ دي د یو شمير دليلونو له مخې حل کول یې خورا 

ول له کبله چې هغه د نشه یی توکو د تر ټولو مهمه دا چې په ځينو سيمو کې د دولت د کنتر. ستونزمن دي

 دا اسانه نه ده چې -سوداګري لپاره مهمې دي، او د امنيت دستونزو له کبله، د پراخه اندازې د فساد له کبله

فساد په نښه کړو کله چې خپله فساد د دغې ستونزې د حلولو لپاره زموږ د جوړښت یوه برخه ده او د دولت په 

  . حې د ظرفيت له کبلهد ننه کې د ادارو ټيټې سط
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یو ان او ډی سي له د وخته له دولت سره له ډیر نږدې کار کوي، چې د دغو ستونزو په حل کولو کې مرسته 

او زه کوالی شم د ځينو هغو شيانو مثالونه درکړم چې موږ کوالی شو په دې کار کې ونډه . ورسره وکړي

  . واخلو

 جنایتکارو شبکو مشران په چانس سره نه تشخيصيږي او د د ساری په توګه، لکه چې تاسې هڅ وهلي شي د

د دی لپاره چې د هغوي په نښه کيدل ممکن وګرځي د استخباراتي پوليسو کار ته . هغوي د اړیکو د خاطره

موږ چمتو یو چې د هغوي . د افغانستان پوليس تر اوسه پورې د جنایي استخباراتو ظرفيت نه لري. اړتيا ده

 په روزنه کې مرسته وکړو، خو موږ دې ته اړتيا لرو چې د نشه یي توکو ضد پوليس باید سره د دغو پوليسو

ماته خبر را کړل شو چې یوه یا دوه ورځې د مخه د استخباراتي یونټ . روزل شوي استخباراتي افسران ولري

توکيو څخه  له INCBمشر یا د مشر مرستيال مقرر شوی دی او زه ددې ډیر هر کلی کوم، خو زه غواړم چې 

  . کې د مناسبو افسرانو مقرریدنه باید چټکه شيCNPA هغه پایلې یادې کړم چې په JCMBد 

موږ کوالی شو قانوني مرسته برابره کړو، مثال د یو له بله حقوقي مرسته او اخراجولو یو له بله مرسته چې د 

 ګاونډیو حکومتونو سره کار افغانستان د حکومت سره به مرسته وکړي، چې ال نږدي او په بهتره توګه د

وکړي، څو هغه جنایتکاري نړیوالې شبکې په نښه کړي چې هغه د دغه هيواد د نشه یي توکو له زورورو له 

  . الرډانو سره اړیکه لري

  

 په تطبيق کولو کې مرسته وکړو، چې هغه به دا شونې ۴٢موږ کوالی شو چې د نشه یي توکو ضد قانون د 

چې په مستقيمه یا غير مستقيمه توګه د نشه یي توکو له جرایمو څخه الس ته راغلې کړي چې هغه شتمنۍ کړي 

دا به ددې امکان هم . او زه خبر نه یم چې شاید دغه کار تر کومې مهمې اندازې پورې سرته رسيدالی وي. دي

  . برابر کړي چې د مثال په توګه لوکس موټر او یا کورونه ضبط شي

د حکومت د دغې پریکړې په . د ستراتيژۍ او د هغې په تطبيق کې مرسته وکړوموږ کوالی شو چې د فساد ض

  . شمول چې یو خپلواک فساد ضد ارګان طرحه او منځ ته راوړي

دولت دا کار ډیر جدي نيسي او دغه نوی ټاکل شوی وزیر جنرال خدای داد د هغه څه چې ما وویل په بشپړه 

او موافقه مو وکړه چې تيلفوني عدالت باید پای ته ورسږي او دا مالتړ کوي ما پرون له هغه سره خبرې وکړي 

  . چې په فساد او د جنایتکارو شبکو په نښه کولو باندې باید زیات جدی کار وشي

  

دا ځکه ډیر مهم ده چې د نشه یي توکو سوداګری او تشبث د هر افغان په مخ کې چې په کلی کې دی او یا د 

دا یې  په ژوند کې تر بل /ه څه په الس ته راوړلو کې مخنيوی کوی چې دیهغه افغان چې په کوڅه کې د هغ

  . هر څه زیات غواړی او هغه امنيت دی

کریسټينا له تاسو نه د دغو هر اړخيزو معلوماتو په خاطر مننه کوو، اوس غواړم چې پوښتنو ته موقع : یوناما

  . ورکړم

  

  پوښتنې او ځوابونه 
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زارت تل د هغو رپوټونو په باره کې چې ملګرو ملتونو په بيال بيلو وختونو د نشه یي توکو ضد و: بی بی سی

دغه رپوټونه وایي چې د نشه یي توکو ضد جګړه کې د ناکامۍ مسوليت د . کې خپره کړی دي، په ډاګه کړې

 افغانستان د حکومت پر غاړه دی، خو ددی بر عکس د افغانستان ډیر خلک وایي چې نړیواله ټولنه په پړه ده

  . چې په دې برخه کې اغيزمن کار نه کوي

  

افغانستان یو خپلواک هيواد دی، تصميم باید افغانان ونيسي، د : د ملګرو ملتونو د جرم او مخدره توکو دفتر

خاص د دې د . دې مانا دا نه ده چې موږ کوالی شو د نړۍ د نشه یي توکو ستونزې د افغانستان په غاړه واچوو

ټول هغه نور شيان چې د هيروینو د جوړولو لپاره .  هيروینو لپاره اومه توکي برابرويخاطره چې افغانستان د

نو په دې توګه دا یو ګډ مسوليت دی، د افغانستان د حکومت او . په کاریږي افغانستان ته له بهر څخه راځي

ي توکي جوړوي شاوخوا هيوادونو او همدارنګه د هغو هيوادونو تر منځ چې هغه په واقعيت کې هغه کيمياو

زه وایم چې دا یو ګډ . چې هغه له قانوني سوداګرۍ څخه اړول کيږي او یا دغه هيواد ته قاچاق راوړل کيږي

  . مسوليت دی

څه نور هم اضاف کړم، ما وویل چې دا خلک ولې دومره غښتلی دي نو ددی علت دا دی چې دا زه غواړم 

خلک د هيواد په کچه د جګ پوړو کار کوونکو او د هيواد څخه د باندې جنایتکار شبکو سره تړاو لري، نو 

  . باید موږ دغو کسانو سره ددغه مسير په اوږدو کې مبارزه وکړو

  . نړیواله ټولنه سل په سلو کې مرسته نه کوي، د مرستو اندازه کافي نه ده: تعقيبد بی بی سي د پوښتنې په 

  

دلته یوازې مرستو ته اړتيا نشته، تاسو د دې هيواد په د ننه کې : د ملګرو ملتونو د جرم او مخدره توکو دفتر

 شي د پولو یوې او حقوقي ابزارو ته هم ضرورت لري چې دا هيواد یې ال تر اوسه نلري، نو لدې الرې کيدای

دا هغه کار دی چې موږ غواړو د افغانستان د حکومت سره پدې برخه کې . بلې خوا ته همکاري رامنځ ته شي

  . مرسته وکړو

د تدارکاتو د دی کړۍ یوه برخه د :  د کوم شی لټون چې موږ کوو هغه د تدارکاتو زنځير یا کړۍ ده:يوناما

دا به بيځایه وي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان . يواد څخه د باندې دههيواد په د ننه کې اوبله برخه یې د ه

حکومت یو بل ته د انتقاد ګوته پورته کړي او یو بل مالمت کړي، هغه څه ته چې موږ اړتيا لرو هغه ددی 

واد او یو پر بل انتقاد کول به د اعتياد مخه پر زیاتدیونکې کچه په هي. مسلی په وړاندې د ګډ عمل خپلول دي

هغه . موږ غواړو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت ترمنځ ګډ اقدامات وګورو. سيمه کې را ټيټه نکړي

څوک چې غواړي د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت تر منځ واټن رامنځ ته کړي د هغه څه سره تړاو 

 فورم پيل کوو چې ددې ګډ اقدام لپاره تيار موږ په هغه پالټ. نلری، چې پدې هيواد کې ور سره مخا مخ یو

شوی او موږ د افغانستان د حکومت له اړخه ډاډ تر السه کړي او غواړي ددی ستونزمنې مسلی پر سر زموږ 

لکه څنګه چې تاسو ټول پوهيږي، د نشه یي توکو او قاچاق مسلې د ميانمار، هند او ټالينډ په . سره کار وکړي

موږ اوس د جګړې نه وروسته حالت کې . نه اخيستي ترڅو دا ستونزه هواره شي کلو٢٠هيوادونو کې نږدې 

د دې مسلې سره د معامله کولو په موخه زیات وخت ته . قرار لرو، او یوازې پنځه یا شپږ کلونه تير شوي دي
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د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت ژمنې له نظر څخه مه اچوي کوم چې ددې . اړتيا ليدل کيږي

  . ستونزمنې مسلې سره معامله کوي

 موږ وینو چې نړیواله ټولنه د تروریزم او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په هکله ډیره جدي وهة :الجزيره

که چيرې هغوي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په هکله نو مږ به په هيواد کې د نشه یي توکو ددی مخ 

ولې نړیوال پوځي ځواکونه د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې . پر زیاتيدونکې ستونزې شاهد نه وو

  . برخه نه اخلي

ما د ترورزیم او سازمان شویو جرمونو د اړیکو په هکله د مخه : د ملګرو ملتونو د جرم او مخدره توکو دفتر

 دلته پدې کې هيڅ شک نشته دا ډول اړیکې دې. خبرې وکړي او دا اړیکې د نړۍ په کچه موجودې دي

موجودې نه وي موږ نشو کوالی ووایو چې موږ به د تروریستانو او جنایتکارو شبکو سره مبارزه وکړو، موږ 

د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې د یوځي مالتړ په حواله باید وویل . باید دواړه کارونه یو ځای وکړو

ځکه چې تاسو نشی کوالی ددغو دواړو مسلو شي چې موږ د ایساف د ځواکونو په موقف کې یو بدلون ليدلی، 

ښکاره دی چې هغوي خپل اختيارات لري، هغوي باید ددغو اختياراتو په د ننه کې کار . تر منځ توپير وویني

وکړي، خو که وګورو نو دا دواړه مسلې د یو بل سره دومره تړاو لري، بعضي وختونو عين شخص په عين 

م تره وي، نو دا د یو بل سره تړاو لري او داتړاو په افغانستان کې مخ کور کې وي یا دا شخص ورور او یا ه

زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې دا ډول ستونزې د هيواد په سویل کې حل شي، تاسو مه . پر زیاتيدو دی

وایاست چې د یاغيتوب په وړاندې مبازه وکړي او بيا موږ د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې ته را وغواړي، 

ید د دواړو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي، ځکه چې درې غښتلې عنصرونه پدغه ناسم مسير کې با

  . یاغيتوب، د نشه یي توکو قاچاق، د توليد شبکې او اداري فساد: کار کوي

  

تو د ایساف د اخيتارا. تاسو همدا اوس د ایساف بدلون ته د دغې مسلې په چوکاټ کې اشاره وکړه: آزاد خبريال

په د ننه کې کوم داسې څه دی چې هغوي ددی کار د کولو څخه د تروریزم د له منځه وړول او د هغو 

مرکزونو د له منځه وړلو چيرته چې د تروریزم، د تروریستانو د ډول د مالی مالتړ او د هغوي د زیربنا مالتړ 

که .  د کړنو څخه مخنيو کويآیا کوم سياسی مالحظات شته چې ایساف او یو ان آو ډی سي. کوي منع کوي

چيرې تاسو کافی شواهد لري چې وښي د افغان چارواکو تر منځ د مخده توکو په سوداګري کې د لوړې کچې 

  . اړیکې دي، داسې څه دي چې تاسو د هغوي د نوم اخيستلو څخه منع کوي

نه دی، او زه به دغه ستاسو د لومړۍ پوښتنې ځواب ډیر اسا: د ملګرو ملتونو د جرم او مخدره توکو دفتر

پوښتنه ایساف ته راجع کړم، ځکه چې زه نشم کوالی دې پوښتنې ته ځواب ووایم او دا زموږ په اختياراتو کې 

. ستاسو د دومې پوښتنې په اړه باید ووایم چې یو ان آو ډی سي د خلکو په اړه شواهد نه راغونډوي. شامله نده

تاسو باید . فی ندی چې څوک پوه شي چې څوک په فساد ککړ ويموږ په ټوليږ ډول اطالعات راغونډو، دا کا

شوهدا راغونډ کړي، تاسو باید دوسيه وڅيړئ، تاسو باید دوسيه تر عدلی تعقيب الندې ونيسي  او ددې کار پر 

  . مخ وړل د یو بل ارګان او  د ملګرو ملتونو کار نه دی
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تاسو په هيواد کې د نشه یي توکو په قاچاق . عقيب دهزما پوښتنه زما د مخکنۍ پوښتنې په ت: د طلوع تلويزيون

کې د ښکيلو لوړ پوړو چارواکو د شواهدو په اړه خبرې وکړي، ولې تاسو د هغوي نومونه نه اخلئ؟ که چيرې 

دافغانستان حکومت د ځينو سياسي مالحظاتو په خاطر د دغو نومونو د اخيستلو څخه ډده کوي، کوم شيان 

آیا تاسو دا منئ چې د طالبانو د رژیم د : زما دومه پوښتنه. ر د کولو څخه منع کويملګري ملتونه ددغه کا

  راغورځيدو وروسته د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه د ناکامۍ سره مخامخ شوې؟ 

ستاسو د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا د ملګرو : د ملګرو ملتونو د جرم او مخدره توکو دفتر

زه د . زه د خلکو نومونه او قطعي شواهد له ځانه سره نلرم. نده نه ده چې د خلکو نومونه واخليملتونو د

دا هغه . حکومتي لوړ پوړو کارکوونکو په اړه معلومات لرم چې د نشه یي توکو په سوداګرۍ کې ښکيل دي

يس او څارنواالن برخه د دغو خلکو په تثبيتولو کې باید پول. پوښتنه ده چې باید په بشپړه توګه وڅيړل شي

موږ چمتو یو چې د هغوي سره ددی ډول سيستم په جوړولو کې لکه څنګه چې هغوي غواړي دا کار . واخلي

همدارنګه دا یوه . دا یوه کمزورتيا ده او د سياسي ارادي په هکله یوه پوښتنه ده. پر مخ بوزي، مرسته وکړو

  . يپوښتنه هم ده چې څنګه کيدای شي دا خلک وپيژندل ش

د ستونزې یوه برخه د هغو خلکو په اړه ده چې . زه باید ووایم چې دا کار په هيڅ هيواد کې یو آسانه کار نه دی

د ښو اړیکو درلودونکې دي او دا ستونزه په هغو هيوادونو کې هم شتون لري چې ښه پرمختللی قضایي 

ره باید نښې نښانې موجودې وي او باید په دا یو اسانه کار نه دی، ددې کار د ترسره کولو لپا. سيستمونه لري

لوړه کچه کې ترسره شي او دا به د پام وړ وي که چيرې پوليس او څارنواالن دا ستونزه تر هدف الندې 

  . ونيسي

  

ملګري ملتونه د . افغانستان یو خپلواک او ویاړلی هيواد دی چې خپل عدلی سيستم په خپله اداره کوي: يوناما

قضایي . مایندګۍ د افغانستان د قضایي سيستم په اداره کولو کې هيڅ ډول نقش نشي لوبوالیهيواد د خلکو پخ ن

موږ د هغوي سره د مرستې لپاره راغلې یو ترڅو د هغوي . سيستم باید د افغان چارواکو لخوا پخپله اداره شي

د نشه یي توکو په ظرفيت لوړ کړو او د قانون جوړولو پروسه جوړه کړو ترڅو افغانان پخپله دا خلک چې 

  . سوداګرۍ کې ښکيل دي، محاکمه کړي

ستاسو د پوښتنې د وروستې برخې په هکله باید ووایم، که چيرې : د ملګرو ملتونو د جرم او مخدره توکو دفتر

په رښتيا سره چې دا . ما ویلی وای چې دا مو بریاليتوب ده نو زه پوهيږم چې تاسو به په ما خندلی یا ژړلی واي

زه . دا ډیره جدي ستونزه ده، خو زه فکر نه کوم چې مایوس کوونکې دې وي. ښنې وړ یوه ستونزه دهد اندی

فکر کوم چې موږ به وکوالی شوی چې دا ستونزه هواره کړو، خو موږ دلته دوو روښانه ستراتيژي ګانو ته 

  . اړتيا لرو

ده او موږ باید ډاډ حاصل کړو چې د هيواد په شمال کې لکه څنګه چې تاسو پوهيږي د کښت کچه په ټيټيدو 

باید په زیربنایي چارو، مشروع معيشت، معارف، روغتيا او . هلته خلکو ته زیات تشویقي انګزې ورکړل شي

په عين حال کې . داسې نورو برخو کې زیاته پانګونه وشي او لدې الرې به د هيواد د شمال سره مرسته وشي

د قاچاق او اداري فساد په هکله هم باید څه اقدامات وکړئ، ځکه چې تاسو باید پدخو سمو کې د نشه یي توکو 

د هيواد په سویل کې، د یاغيتوب، تروریزم، اداري فساد، سازمان . دا ستونزه د هيواد په کچه په غوړیدو ده
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 د هيواد ددې برخې د ستونزو لپاره د حل د یوې. شویو جرمونو تر منځ له بده مرغه سياسي زمينه موجوده ده

دا کار به زیات وخت ته اړتيا ولري، لکه څنګه . الرې پيدا کول به ددې مسلو په وړاندې ګډه مبارزه کول وي

 کاله وخته ونيو، نو زه فکر کوم چې دا کار به لږ تر لږه دومره وخت ٢٠چې حليم وویل دې کار په ټاليند کې 

م چې دا ډیره مهمه ده چې موږ پدې پوه زه فکر نه کوم چې دا دې مایوس کوونکې وي خو زه فکر کو. ونيسي

تاسو نشي کوالی ورته کار د هيواد په شمال کې او په عين حال کې د . شو چې دا هيواد دوه تمایالت لري

زه باور لرم چې حکومت . تاسو باید د دغو دوو تمایالتو تر منځ توپير وکړي. هيواد په سویل کې ترسره کړي

تير کال هغوي . و سره د تریاکو څخه د پاکو والیتونو شمير نور هم لوړ کړيبه د لږ څه زیاتو هڅو په کارول

 والیتونو ته جګ کړي، خو زه ١٣ والیتونو څخه ۶وکوالی شوي چې د تریاکو څخه د پاکو والیتونو شمير د 

  . فکر کوم چې سږ کال به هغوي څو نور والیتونو هم پکې ور زیات کړي

  

او ډی سي او د کورنيو چارو وزارت د رپوټونو مطابق، هغه سيمې چې د د یو ان : د فرانسی خبری آژانس

د تریاکو د کښت د راټيټيدو سره د چرسو په کښت کې . تریاکو د کښت څخه باکې شوې اوس چرس کري

  د دې کار علت څه دی؟ . زیاتوالی راغلی

ه څخه چې تاسو ورته پخپله زه فکر کوم چې دا مسله د هغه څ: د ملګرو ملتونو د جرم او مخدره توکو دفتر

پوښتنه کې اشاره وکړه ډیره جدي ښکاري، ځکه چې دا یوازې چرس ندی چې د تریاکو څخه په پاکو سمو کې 

لومړی مقام هميشه . کرل کيږي، بکله په کندهار کې یو زیات شمير چرس او یو زیات شمير تریاک کرل کيږي

زه فکر کوم . ه هم لکه د تریاکو د لوړ مقام په لور روان دیهيواد د چرسو د لومړی مقام لپار. ښه مقام نه وي

که چيرې یو ماشوم په خپل الس کې یو څه ولري او تاسو هغه ته کوم بل شي ورکړي، نو نوموړی هغه 

لومړنی شی غورځوي ترڅو دوهم شی تر السه کړي، نو موږ نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت باید دا کار 

  . و نه کړو

که . باید له یوې مسلې څخه په زیاتو مسلو تمرکز ولرو، نو له همدې کبله موږ یو پراخ روش ته اړتيا لروموږ 

موږ چيرې خپل ټول تمرکز په یوه موضوع متمرکزه کړو نو د ګواښ احتمال رامنځ ته کوي ځکه چې هلته 

ته هرڅه تر سره کړي، او دا روښنایي شته، تياره د روښنایي څخه د باندې موجوده ده او تاسو کوالی شي هل

آی ان سی بی دا موضوع د حکومت سره شریکه کړې، زه باور لرم چې د نشه یي توکو په . کار درست دی

  . وړاندې د مبارزې نوی وزیر به د چرسو په هکله تدابير ونيسي

  

کو کښت مخ پر  کال کې په هيواد کې د تریا٢٠٠٨ د آی ان سی بی راپور له مخې به په :د آريانا تلويزيون

د ميليونو ډالرو سره بيره چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په الره کې ولګول شي، نو بيا . لوړیدو وي

  ولې د نشه یي توکو کښت په ډیریدو دی؟ 

دا نا سمه ده، دا د آی ان سی بی دنده نه ده چې د راتلونکی په : د ملګرو ملتونو د جرم او مخدره توکو دفتر

یو ان او ډی سي او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې دفتر یوه چټکه ارزونه . ړاندوینه وکړيهکله و

 کليو کې یې د بزګرانو څخه د هغوي د غوښتنو په هکله بوښتنې کړې او ۶٠٠ -۵٠٠ترسره کړې او په نږدې 

ګرهار کې چې د پدې ارزونه کې جوته شوې چې د هيواد په شمال کې کم والی راغلی او همدارنګه په نن
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تریاکو د کښت یوه ستره سيمه وه ډیر کموالی راغلي، خو بيا د هيواد په سویل کې د تریاکو په کښت کې 

  . په ټوليز ډول، د تریاک په کښت کې ورته او یا لږ کموالی راغلی دی. زیاتوالی راغلي دی

  

مپنۍ په هيواد کې د نشه یي ویل کيږي چې د ایساف ځينې چارواکي او ځينې خصوصي ک: د تمدن تلويزيون

  توکو په قاچاق کې ښکيلې دي، پدې اړه ستاسو معلومات څه دي؟ 

  . زه پدې هکله هيڅ معلومات نه لرم: د ملګرو ملتونو د جرم او مخدره توکو دفتر

دا لطفا .  زه ډیر خوشحاله یم چې دې پوښتنې ته ځواب ووایم، باید ووایم چې دا یو غير عاقالنه نظر دی:يوناما

  . نشر کړئ

  ستاسو څخه ډیره مننه 


