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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ښﺎﻏﻠﻮ او ﺁﻏﻠﻮ ﺳﻬﺎر ﻣﻮ ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﻪ ،د دې ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﻣﻮږ د دې ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮ
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.
ﻣﻮږ د ډﻧﻤﺎرﮐﻲ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ او هﺎﻝﻨډي ﻓﻠﻢ د ﺧﭙﺮیﺪﻝﻮ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﺷﺨړې راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮي ،د اﻓﻐﺎن وګړو ﭘﻪ
اﻧﺪیښﻨﻮ ﮐﯥ ځﺎن ﺷﺮیﮏ ﺑﻮﻝﻮ .ﻣﻮږ ﺗﻞ ﺑﺎور ﻝﺮو ﭼﯥ د رﺳﻨﻴﻮ ازادي د ﻣﺬهﺒﻲ ﺑﺎوروﻧﻮ ،او ټﻮﻝﻮ ﻣﺬهﺒﻮﻧﻮ
اﺻﻮﻝﻮ ﺗﻪ او د اﺳﻼم د ﺳﭙﻴڅﻠی دیﻦ د اﺻﻮﻝﻮ ﭘﺮ ﺷﻤﻮل ،ﺑﺸﭙړ درﻧﺎوي ﮐﻮي.
ﻣﻮږ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﻋﻘﻴﺪو او ﮐﻠﺘﻮري ﻋﻨﻌﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺳﻮﻝﻪ یﻴﺰو ﺧﺒﺮو اﺗﺮو او د دوﻩ اړﺧﻴﺰﻩ درﻧﺎوی ﻝﻪ
ﻃﺮیﻘﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎهﻢ او د دﺷﻤﻨﯥ د ﻝﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻝﻮ ﭘﻪ اهﻤﻴﺖ ﺑﺎور ﻝﺮو .ﻣﻮږ ﭘﻪ دې اړﻩ د وﻝﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ﻏړیﻮ ﻝﻪ
ﺧﻮا د ﻧﻴﻮل ﺷﻮې ،ﺧﻮ اﺻﻮﻝی اﻋﻼﻣﻴﯥ ﺳﺘﺎیﻨﻪ ﮐﻮو.
دا ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻮږ درک ﮐړو ﭼﯥ د یﻮ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ او یﻮﻩ ﻓﻠﻢ ﺟﻮړوﻧﮑی ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻی د
ﻧړیﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻝﻮړ ﻣﺎهﻴﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﺑﻨﺴټ یﯥ هﻤﻴﺸﻪ ﭘﻪ
دوﻩ اړﺧﻴﺰ درﻧﺎوی او ﭘﻮهﺎی وﻻړ وو ،ﻣﻨﻌﮑﺲ او ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐړي.
ﭘﻪ یﻮﻩ ځﺎﻧګړې ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ورځﻮ ﮐﯥ د ﻣﺮﮐﺰي ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﮐﻨﺘﺮول د اﻧﺪازې ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ
رﭘﻮټﻮﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي .راځﺊ ﭼﯥ ددې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﺒﺮﻩ ﻝﻪ ﺷﮑﻪ وﺑﺎﺳﻮ .د ټﻮﻝﻮ ﮐﺎﺑﻮ  ۴٠٠وﻝﺴﻮاﻝﻴﻮ څﺨﻪ
ﭘﻪ دا ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﮐﯥ هﻐﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﻴښﯥ ﭼﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﺗﻠﯥ ﻝﻪ  ٧٠ﻓﻴﺼﺪو څﺨﻪ  ۴٠ﻓﻴﺼﺪو ﺗﻪ راﮐﻤﯥ ﺷﻮي دي.
دوﻝﺖ د  ٣۴وﻻیﺘﻮﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ  ٣۴واﻝﻴﺎن ﻝﺮي ﭼﯥ ټﻮل یﯥ د وﻝﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزی ﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮول ،ﻻرښﻮوﻧﯥ او ﺡﮑﻮﻣﺖ
ﻻﻧﺪې دي .ددې ﺑﺮ ﺧﻼف ویﻨﺎوې ﭘﻪ رښﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﻮرا ﺑﯥ ﻻرې ﮐﻮوﻧﮑﯥ دي او هﻐﻪ هڅﯥ ﭘﻪ ﮐﻤﻪ اټﮑﻠﻮي ﭼﯥ
دوﻝﺖ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﺡﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻝﻮ د ﮐﻴﻔﻴﺖ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻻﻩ ښﻪ ﮐﻮﻝﻮ أﺑﺎهﺮ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻝﯥ دي.
ﺳﺘﺎﺳﻮ یﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ وي ،ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﻨﺘﺮول ﻧړیﻮال ﺑﻮرډ ﭼﯥ د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﻴﺴﻴﻮن د ﭘﻠی ﮐﻮﻝﻮ د ﻧۍارﺗﻤﺴﻮوﻝﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻝﺮي ،ﻧﻦ ﺳﻬﺎر یﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﺎﻝﻨﻲ رﭘﻮټ ﺧﭙﻮر ﮐړی
دی .ﻧﻮﻣﻮړی رﭘﻮټ هﻐﻪ اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د هﻐﻮ ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﻣﻮادو د راوړﻝﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﺪودوﻝﻮ
ﮐﯥ ﺑﺎیﺪ ﻻ 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 ﻻ ډیﺮ ﮐﺎر ﮐﻮﮐړي ،ﭼﯥ د ﻧﻪ یﻲ
ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺳﻮداګﺮۍ ﺑﻮﺧﺖ دي.
ددې ﻝﭙﺎرﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ رﭘﻮټ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻧﻈﺮ واﭼﻮو ،ﻝﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ ﻧﻦ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎزی ﮐﺮیﺴټﻴﻨﺎ اوګﺰ ﺡﺎﺿﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﻪ ﻝﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړي دﻏﻪ رﭘﻮټ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﻴﻨﺪارﻩ ﮐﯥ وویﻨﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د  UNODCدریځ ﭘﻪ یﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻝﻪ دﻏﻮ اﻏﺰﻧﻮ
ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﮐﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي.
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ﺳږ ﮐﺎل ﺑﻴﺎ د  INCBﭘﻪ ﮐﻠﻨﻲ رﭘﻮټ ﮐﯥ ډیﺮې ﺟﺪي اﻧﺪیښﻨﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮي دي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ وﺿﻌﻪ ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﯥ
ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺷﻮې ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﯥ ددې ﺑﺮﻋﮑﺲ دﻩ .ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﮐﯥ ﭼﯥ د  INCBﻝﻪ ﺧﻮا یﺎدې ﺷﻮي دي ،یﻮﻩ دا دﻩ
ﭼﯥ د ﺗﺮیﺎﮐﻮ ﮐښﺖ ﺑی ﺳﺎری ﺳﻄﺤﯥ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻝی دی.
ﺁﭘﻴﻦ هﻐﻪ ﺧﺎم ﻣﻮاد دی ﭼﯥ د هﻴﺮویﻨﻮ او ﻣﻮرﻓﻴﻨﻮ د ﺟﻮړوﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎریږي او ددې ﮐﺎر ﻝﭙﺎرﻩ ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﻣﻮادو
ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وي .دﻏﻪ ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﻣﻮاد ﭘﻪ ډیﺮﻩ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮﻩ ﺷﺘﻮن ﻝﺮي ،ددې ﺡﻘﻴﻘﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﯥ
دﻏﻮ ﻣﻮادو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻝﭙﺎرﻩ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻮاز ﻝﺮي .دﻏﻪ ﺗﻮﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻝﻪ ﺑﻬﺮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﻲ
ﺗﻮګﻪ راوړل ﮐﻴږي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوس ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د ﭼﺮﺳﻮ )ﮐﺎﻧﺒﻴﺰ( یﻮ ﺳﺘﺮ ﺗﻮﻝﻴﺪوﻧﮑی هﻴﻮاد هﻢ دی .دﻏﻪ رﭘﻮټ ﺑﻴﺎ هﻢ د ﻓﺴﺎد
ﻣﻮﺿﻮع راﭘﻮرﺗﻪ ﮐړې دﻩ او وایﻲ ﭼﯥ ﻓﺴﺎد ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دﻏﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺡﻞ ﮐﻮﻝﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې یﻮﻩ ﺳﺘﺮﻩ
ﻧﻨګﻮﻧﻪ دﻩ.
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
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻝﺮي ،ﺧﻮ دا ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ یﻮازیﻨۍ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﻧﻪ دﻩ.
ﭘﻪ ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدی ﮐﻴﺪل یﻮﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻮﻧﮑﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دﻩ ،ﺧﻮ زﻩ اوس ﻏﻮاړم د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق او
ﺟﻮړوﻝﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮې وﮐړم .ﺁﭘﻴﻦ ﺗﺮ ډیﺮې اﻧﺪازې ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﺮﺡﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﻮرﻓﻴﻨﻮ او
هﻴﺮویﻨﻮ ﺑﺪﻝﻴږي ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ګډو ﭘﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ .زیﺎﺗﺮﻩ وﺧﺘﻮﻧﻪ دا ﺧﻮځﻨﺪﻩ او ډیﺮﻩ واړﻩ
یﻮﻧﻴټﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ اﮐﺜﺮا ﭘﻪ ﻻریﻮ ﮐﯥ ﺑﺎریږي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﻝﻪ یﻮﻩ ځﺎیﻪ ﺑﻞ ځﺎی ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻲ او
دا ﮐﺎر د یﻮﻧﻴټﻮﻧﻮ د ﮐﺸﻔﻮﻝﻮ ﮐﺎر ﻻ ﻧﻮر هﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وي.
د دﻏﻮ ﻻﺑﺮاﺗﻮاروﻧﻮ ډیﺮی ﺧﺎوﻧﺪان اﻓﻐﺎﻧﺎن دي او زﻩ هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﺧﺒﺮي ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﯥ
د ﻧﻨﻪ د ﻝﻮړ ﭘﻮړو ﭼﺎروﮐﻮ ﺳﺮﻩ ډیﺮې ښﯥ اړیﮑﯥ ﻝﺮي او هﻐﻪ ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﻣﻮاد ﭼﯥ دوي یﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻮي ،هﻴﻮاد ﺗﻪ
ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق راوړل ﮐﻴږي ،ﭼﯥ اﮐﺜﺮا د ﻧﻮرو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮادو ﻝﮑﻪ ﺗﻴﻠﻮ ﻏﻠﻄﻪ ﺑڼﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي .د دﻏﻮ ﻣﻮاد د ﻧﻴﻮﻝﻮ
ﺳﻄﺤﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻝﻮړﻩ ﺷﻮې دﻩ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﺨﺘۍ ﺳﺮﻩ ﮐﻮم داﺳﯥ یﻮ ﮐﺎر ﮐﻴږي ﻝﮑﻪ
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
ځﻮرواﮐﻮ ﻝﻪ ﺧﻮا یﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻴږي او د ﻧړیﻮاﻝﻮ ﺟﻨﺎیﻲ ﺡﻠﻘﻮ ﺳﺮﻩ راﺑﻄﻪ ورﮐړل ﺷﻮې دﻩ.
هﻤﺪارﻧګﻪ ﻣﻨﻈﻤﯥ ﺟﻨﺎیﻲ او ﺗﺮورﺳﺘﻲ ﺷﺒﮑﯥ هﻢ ﺷﺘﻮن ﻝﺮي ،هﻐﻮ ﻝﻪ ﻋﻴﻨﯥ ﻻرو څﺨﻪ د ﺁﭘﻴﻨﻮ ،ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﺗﻮﮐﻮ،
وﺳﻠﻮ او د ﺑﻞ هﺮ ﺷی ﻝﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻴږي ،ﻝﻪ ورﺗﻪ ﻻرو ﭼﺎرو څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ .دﻏﻪ ﻻرې د ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎرو ډﻝﻮ
او یﺎ د ﺗﺮوریﺴﺘﺎﻧﻮ ﻝﻪ ﺧﻮا ﭼﻴﺮې ﭼﯥ هﻐﻮي ﻣﻮﺟﻮد دي ﮐﻨﺘﺮوﻝﻴږي او هﻐﻮي د دﻏﻮ ﻻرو د ﺳﺎﺗﻨﯥ څﺨﻪ ګټﯥ
اﺧﻠﻲ .ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﺸﺮ یﺎ ﻝﺴﻤﯥ ﻝﻪ ﻣﺎﻝﻴﯥ ﺳﺮﻩ ﺑﻠﺪ یﺎﺳﺖ ﭼﯥ د ﮐﺮﻧﻴﺰو ﺗﻮﻝﻴﺪاﺗﻮ ﻝﺲ ﻓﻴﺼﺪي ورﮐﻮل ﮐﻴږي او ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې هﻢ ﺧﺒﺮ یﺎﺳﺖ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻮیﻞ ﮐﯥ ﻃﺎﻝﺒﺎن ﻝﻪ ﮐﺮوﻧﺪګﺮو څﺨﻪ ﻝﺲ ﻓﻴﺼﺪﻩ ﺗﻮﻝﻴﺪات اﺧﻠﻲ،
ﺧﻮ داﺳﯥ ﺷﻮاهﺪ هﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻝﺒﺎن ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺗﻮګﻪ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﺲ او ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯥ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي او ﻝﻪ
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
ارزښﺖ ﻝﺮي او د دﻏﻮ یﻮ ﺑﻴﻠﻴﻮن ډاﻝﺮ ﮐﺮوﻧﺪګﺮو ﺗﻪ د ﮐښﺖ دروازﻩ ﮐﻴږي ،ﺧﻮ ټﻮل دﻏﻪ یﻮ ﺑﻴﻠﻴﻮن ډاﻝﺮ
ﮐﺮوﻧﺪګﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ﻧﻪ ورځﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي اړ دي د ﺗﺨﻢ ،ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﺳﺮو ،رﺷﺘﻮﻧﻮ ،ﻋﺸﺮ او ﮐﺎرګﺮو
ﻝګښﺘﻮﻧﻪ هﻢ ورﮐړي .ﻧﻮ د دې ﭘﻴﺴﻮ یﻮﻩ ﮐﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﮐﺮوﻧﺪګﺮو ﺟﻴﺐ ﺗﻪ ځﻲ .زﻣﻮږ د اټﮑﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ګټﯥ
ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ  ٧۵ﺑﺮﺧﻪ ) ٣ﻣﻴﻠﻴﻮن ډاﻝﺮﻩ( د ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﻮداګﺮو او ﺟﻮړوﻧﮑﻮ ﻝﻪ ﺧﻮا اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي ﺧﻮ ﻧړیﻮال
ﺑﺎزار اﻝﺒﺘﻪ ﺗﺮ دې هﻢ زیﺎت ارزښﺖ ﻝﺮي ،ﺷﻮﻧﯥ دﻩ د  ۵٠ ،۴٠ﺡﺘی  ۶٠ﺑﻴﻠﻴﻮﻧﻮ اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ډاﻝﺮو ﭘﻪ اﻧﺪازﻩ.
ﻣﻮږ د ډیﺮو ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﺧﺒﺮې ﮐﻮو او ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺗﺼﻮر وﮐړئ ﭼﯥ څﻮﻣﺮﻩ ﺧﻠﮏ د دﻏﻮ ﭘﻴﺴﻮ د
یﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﻻس ﺗﻪ را وړﻝﻮ ﺳﺮﻩ ﻝﻴﻮاﻝﺘﻴﺎ ﻝﺮي .د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﭘﻮﻝﻴﺲ ﻻ زیﺎت ﻓﻌﺎﻝﻴږي او دا ﮐﺎر د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮګﻪ د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﭼﯥ هﻐﻮي اوس
ﺧﭙﻠﯥ ﻻرې ﺑﻨﺪې ﮐړې دي او یﺎ هﻐﻪ ﻃﺮیﻘﯥ ﭼﯥ هﻐﻮي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮي ،د ﺳﺎری ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ګړﻧﺪیﻮ ﻣﻮټﺮو ﭘﺮ ځﺎی
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
ﭘﻪ ﺑڼﻪ ورﺗﻪ وګﻮري ﭼﯥ هﻠﺘﻪ د ﻝﻮړ ﮐﭻ اﺟﺮا ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد وي ،ﭘﻪ دﻏﻮ ﺧﻠﮑﻮ هﻴڅﻮک ﮐﺎر ﻧﻪ ﻝﺮي.
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
ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺘﺮې اﻧﺪازې وﻧﻴﺴﻲ؟ ﺁیﺎ څﻨګﻪ اﻣﮑﺎن ﻝﺮي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﮐﺴﺎن ﺗښﺘﻲ؟ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
داﺳﯥ یﻮﻩ ﺑڼﻪ ﻝﺮي ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ یﯥ ﺗﺮ ډیﺮې ﻝﻮړې اﻧﺪازې دښﺘﯥ دي او ﺳړی ﺗښﺘﻴﺪای ﺷﻲ؟ دا هﻐﻪ ﭘﻮښﺘﻨﯥ
دي ﭼﯥ ﻣﻮږ یﯥ ﻝﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻪ ﮐﻮو .داﺳﯥ ﺗﻴﻠﻔﻮﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮې ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻧﻴﻮل ﻣﺸﮑﻮک ﮐﺴﺎن ﺧﻼص ﺷﻮي دي.
دﻏﻪ ﺗﻴﻠﻔﻮﻧی ﻋﺪاﻝﺖ ﭼﯥ ﻣﻮږ یﯥ ﺑﻮﻝﻮ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ دی ،ځﮑﻪ ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﺡﮑﻮﻣﺖ او د هﻐﻪ ﭘﻪ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ
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
وﺷﻲ او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﻮرن ﺙﺎﺑﺖ ﺷﻲ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ ﺑﺸﭙړﻩ ﺡﺪﻩ ﭘﻮرې ﻣﺠﺎزات ﺷﻲ .دا ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎیﺪ هﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ
ﺗﻮګﻪ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ وي ،ﻧﻪ یﻮازې د ټﻴټﯥ ﺳﻄﺤﯥ د ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎرو او د ﻝﻮړې ﺳﻄﺤﯥ ﺗﻪ هﻢ ،او د هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮ
ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ هﻐﻮي ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ دي ﺷﺎﻣﻞ ،ﺧﻮ هﻐﻮي ﺳﻮداګﺮۍ ﺗﻪ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮوي.
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
ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دي .ﺗﺮ ټﻮﻝﻮ ﻣﻬﻤﻪ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻝﺖ د ﮐﻨﺘﺮول ﻝﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ د ﻧﺸﻪ یی ﺗﻮﮐﻮ د
ﺳﻮداګﺮي ﻝﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻤﯥ دي ،او د اﻣﻨﻴﺖ دﺳﺘﻮﻧﺰو ﻝﻪ ﮐﺒﻠﻪ ،د ﭘﺮاﺧﻪ اﻧﺪازې د ﻓﺴﺎد ﻝﻪ ﮐﺒﻠﻪ -دا اﺳﺎﻧﻪ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ
ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړو ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺴﺎد د دﻏﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺡﻠﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ زﻣﻮږ د ﺟﻮړښﺖ یﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ او د دوﻝﺖ ﭘﻪ
د ﻧﻨﻪ ﮐﯥ د ادارو ټﻴټﯥ ﺳﻄﺤﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻝﻪ ﮐﺒﻠﻪ.
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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
ورﺳﺮﻩ وﮐړي .او زﻩ ﮐﻮﻻی ﺷﻢ د ځﻴﻨﻮ هﻐﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻣﺜﺎﻝﻮﻧﻪ درﮐړم ﭼﯥ ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐﯥ وﻧډﻩ
واﺧﻠﻮ.
د ﺳﺎری ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﻝﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ هڅ وهﻠﻲ ﺷﻲ د ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎرو ﺷﺒﮑﻮ ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﭼﺎﻧﺲ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴږي او د
هﻐﻮي د اړیﮑﻮ د ﺧﺎﻃﺮﻩ .د دی ﻝﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻴﺪل ﻣﻤﮑﻦ وګﺮځﻲ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﭘﻮﻝﻴﺴﻮ ﮐﺎر ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ دﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮﻝﻴﺲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﺟﻨﺎیﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻪ ﻝﺮي .ﻣﻮږ ﭼﻤﺘﻮ یﻮ ﭼﯥ د هﻐﻮي
ﺳﺮﻩ د دﻏﻮ ﭘﻮﻝﻴﺴﻮ ﭘﻪ روزﻧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړو ،ﺧﻮ ﻣﻮږ دې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻝﺮو ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﭘﻮﻝﻴﺲ ﺑﺎیﺪ
روزل ﺷﻮي اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ اﻓﺴﺮان وﻝﺮي .ﻣﺎﺗﻪ ﺧﺒﺮ را ﮐړل ﺷﻮ ﭼﯥ یﻮﻩ یﺎ دوﻩ ورځﯥ د ﻣﺨﻪ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ یﻮﻧټ
ﻣﺸﺮ یﺎ د ﻣﺸﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻣﻘﺮر ﺷﻮی دی او زﻩ ددې ډیﺮ هﺮ ﮐﻠی ﮐﻮم ،ﺧﻮ زﻩ ﻏﻮاړم ﭼﯥ  INCBﻝﻪ ﺗﻮﮐﻴﻮ څﺨﻪ
د  JCMBهﻐﻪ ﭘﺎیﻠﯥ یﺎدې ﮐړم ﭼﯥ ﭘﻪ  CNPAﮐﯥ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻣﻘﺮریﺪﻧﻪ ﺑﺎیﺪ ﭼټﮑﻪ ﺷﻲ.
ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړو ،ﻣﺜﻼ د یﻮ ﻝﻪ ﺑﻠﻪ ﺡﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ او اﺧﺮاﺟﻮﻝﻮ یﻮ ﻝﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ،ﭼﯥ ﻻ ﻧږدي او ﭘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺗﻮګﻪ د ګﺎوﻧډیﻮ ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر
وﮐړي ،څﻮ هﻐﻪ ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎري ﻧړیﻮاﻝﯥ ﺷﺒﮑﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ د دﻏﻪ هﻴﻮاد د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻝﻪ زورورو ﻝﻪ
ﻻرډاﻧﻮ ﺳﺮﻩ اړیﮑﻪ ﻝﺮي.
ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن د  ۴٢ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮﻝﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړو ،ﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﻪ دا ﺷﻮﻧﯥ
ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ ﺷﺘﻤﻨۍ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ یﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻝﻪ ﺟﺮایﻤﻮ څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﯥ
دي .او زﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ یﻢ ﭼﯥ ﺷﺎیﺪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﺮ ﮐﻮﻣﯥ ﻣﻬﻤﯥ اﻧﺪازې ﭘﻮرې ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻴﺪﻻی وي .دا ﺑﻪ ددې اﻣﮑﺎن هﻢ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻝﻮﮐﺲ ﻣﻮټﺮ او یﺎ ﮐﻮروﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﻲ.
ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد ﺿﺪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ او د هﻐﯥ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړو .د ﺡﮑﻮﻣﺖ د دﻏﯥ ﭘﺮیﮑړې ﭘﻪ
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
ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ﻣﺎ ﭘﺮون ﻝﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې وﮐړي او ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻮ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﺗﻴﻠﻔﻮﻧﻲ ﻋﺪاﻝﺖ ﺑﺎیﺪ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳږي او دا
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
هﻐﻪ اﻓﻐﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮڅﻪ ﮐﯥ د هﻐﻪ څﻪ ﭘﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړﻝﻮ ﮐﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮی ﮐﻮی ﭼﯥ دی/دا یﯥ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺑﻞ
هﺮ څﻪ زیﺎت ﻏﻮاړی او هﻐﻪ اﻣﻨﻴﺖ دی.
یﻮﻧﺎﻣﺎ :ﮐﺮیﺴټﻴﻨﺎ ﻝﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ د دﻏﻮ هﺮ اړﺧﻴﺰو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮو ،اوس ﻏﻮاړم ﭼﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ورﮐړم.
ﭘﻮښﺘﻨﯥ او ځﻮاﺑﻮﻧﻪ
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٠۵/٠٣/٠٨

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ :د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ وزارت ﺗﻞ د هﻐﻮ رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﺧﭙﺮﻩ ﮐړی دي ،ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړې .دﻏﻪ رﭘﻮټﻮﻧﻪ وایﻲ ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﻣﺴﻮﻝﻴﺖ د
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.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺮم او ﻣﺨﺪرﻩ ﺕﻮﮐﻮ دﻓﺘﺮ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن یﻮ ﺧﭙﻠﻮاک هﻴﻮاد دی ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎیﺪ اﻓﻐﺎﻧﺎن وﻧﻴﺴﻲ ،د
دې ﻣﺎﻧﺎ دا ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ د ﻧړۍ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﭼﻮو .ﺧﺎص د دې د
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د هﻴﺮویﻨﻮ ﻝﭙﺎرﻩ اوﻣﻪ ﺗﻮﮐﻲ ﺑﺮاﺑﺮوي .ټﻮل هﻐﻪ ﻧﻮر ﺷﻴﺎن ﭼﯥ د هﻴﺮویﻨﻮ د ﺟﻮړوﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ
ﭘﻪ ﮐﺎریږي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻝﻪ ﺑﻬﺮ څﺨﻪ راځﻲ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ دا یﻮ ګډ ﻣﺴﻮﻝﻴﺖ دی ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ او
ﺷﺎوﺧﻮا هﻴﻮادوﻧﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﯥ هﻐﻪ ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﺗﻮﮐﻲ ﺟﻮړوي
ﭼﯥ هﻐﻪ ﻝﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮداګﺮۍ څﺨﻪ اړول ﮐﻴږي او یﺎ دﻏﻪ هﻴﻮاد ﺗﻪ ﻗﺎﭼﺎق راوړل ﮐﻴږي .زﻩ وایﻢ ﭼﯥ دا یﻮ ګډ
ﻣﺴﻮﻝﻴﺖ دی.
زﻩ ﻏﻮاړم څﻪ ﻧﻮر هﻢ اﺿﺎف ﮐړم ،ﻣﺎ وویﻞ ﭼﯥ دا ﺧﻠﮏ وﻝﯥ دوﻣﺮﻩ ﻏښﺘﻠی دي ﻧﻮ ددی ﻋﻠﺖ دا دی ﭼﯥ دا
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.
د ﺑی ﺑی ﺳﻲ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ :ﻧړیﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﻪ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ،د ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﻲ ﻧﻪ دﻩ.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺮم او ﻣﺨﺪرﻩ ﺕﻮﮐﻮ دﻓﺘﺮ :دﻝﺘﻪ یﻮازې ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ د دې هﻴﻮاد ﭘﻪ د ﻧﻨﻪ ﮐﯥ
ﺡﻘﻮﻗﻲ اﺑﺰارو ﺗﻪ هﻢ ﺿﺮورت ﻝﺮي ﭼﯥ دا هﻴﻮاد یﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻠﺮي ،ﻧﻮ ﻝﺪې ﻻرې ﮐﻴﺪای ﺷﻲ د ﭘﻮﻝﻮ یﻮې او
ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ هﻤﮑﺎري راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .دا هﻐﻪ ﮐﺎر دی ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻏﻮاړو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړو.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :د ﮐﻮم ﺷی ﻝټﻮن ﭼﯥ ﻣﻮږ ﮐﻮو هﻐﻪ د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ زﻧځﻴﺮ یﺎ ﮐړۍ دﻩ :د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ د دی ﮐړۍ یﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د
هﻴﻮاد ﭘﻪ د ﻧﻨﻪ ﮐﯥ اوﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ یﯥ د هﻴﻮاد څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې دﻩ .دا ﺑﻪ ﺑﻴځﺎیﻪ وي ﭼﯥ ﻧړیﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺡﮑﻮﻣﺖ یﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د اﻧﺘﻘﺎد ګﻮﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي او یﻮ ﺑﻞ ﻣﻼﻣﺖ ﮐړي ،هﻐﻪ څﻪ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ اړﺗﻴﺎ ﻝﺮو هﻐﻪ ددی
ﻣﺴﻠی ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ګډ ﻋﻤﻞ ﺧﭙﻠﻮل دي .یﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻮل ﺑﻪ د اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺨﻪ ﭘﺮ زیﺎﺗﺪیﻮﻧﮑﯥ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ هﻴﻮاد او
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ را ټﻴټﻪ ﻧﮑړي .ﻣﻮږ ﻏﻮاړو د ﻧړیﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﻣﻨځ ګډ اﻗﺪاﻣﺎت وګﻮرو .هﻐﻪ
څﻮک ﭼﯥ ﻏﻮاړي د ﻧړیﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﻣﻨځ واټﻦ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي د هﻐﻪ څﻪ ﺳﺮﻩ ﺗړاو
ﻧﻠﺮی ،ﭼﯥ ﭘﺪې هﻴﻮاد ﮐﯥ ور ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎ ﻣﺦ یﻮ .ﻣﻮږ ﭘﻪ هﻐﻪ ﭘﻼټ ﻓﻮرم ﭘﻴﻞ ﮐﻮو ﭼﯥ ددې ګډ اﻗﺪام ﻝﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺎر
ﺷﻮی او ﻣﻮږ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻝﻪ اړﺧﻪ ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي او ﻏﻮاړي ددی ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﯥ ﻣﺴﻠی ﭘﺮ ﺳﺮ زﻣﻮږ
ﺳﺮﻩ ﮐﺎر وﮐړي .ﻝﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ټﻮل ﭘﻮهﻴږي ،د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ او ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺴﻠﯥ د ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ،هﻨﺪ او ټﺎﻝﻴﻨډ ﭘﻪ
هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﻧږدې  ٢٠ﮐﻠﻮﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻲ ﺗﺮڅﻮ دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ هﻮارﻩ ﺷﻲ .ﻣﻮږ اوس د ﺟګړې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺡﺎﻝﺖ ﮐﯥ
ﻗﺮار ﻝﺮو ،او یﻮازې ﭘﻨځﻪ یﺎ ﺷﭙږ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮي دي .د دې ﻣﺴﻠﯥ ﺳﺮﻩ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ زیﺎت وﺧﺖ ﺗﻪ
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اړﺗﻴﺎ ﻝﻴﺪل ﮐﻴږي .د ﻧړیﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ژﻣﻨﯥ ﻝﻪ ﻧﻈﺮ څﺨﻪ ﻣﻪ اﭼﻮي ﮐﻮم ﭼﯥ ددې
ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﯥ ﻣﺴﻠﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮي.
اﻝﺠﺰﻳﺮﻩ :ﻣﻮږ ویﻨﻮ ﭼﯥ ﻧړیﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﻪ د ﺗﺮوریﺰم او د ﺗﺮوریﺰم ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ډیﺮﻩ ﺟﺪي وهﺔ
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
ﭘﺮ زیﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺷﺎهﺪ ﻧﻪ وو .وﻝﯥ ﻧړیﻮال ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﯥ
ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺮم او ﻣﺨﺪرﻩ ﺕﻮﮐﻮ دﻓﺘﺮ :ﻣﺎ د ﺗﺮورزیﻢ او ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮیﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د اړیﮑﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻣﺨﻪ
ﺧﺒﺮې وﮐړي او دا اړیﮑﯥ د ﻧړۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮدې دي .ﭘﺪې ﮐﯥ هﻴڅ ﺷﮏ ﻧﺸﺘﻪ دا ډول اړیﮑﯥ دې دﻝﺘﻪ
ﻣﻮﺟﻮدې ﻧﻪ وي ﻣﻮږ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻی ووایﻮ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺑﻪ د ﺗﺮوریﺴﺘﺎﻧﻮ او ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎرو ﺷﺒﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ وﮐړو ،ﻣﻮږ
ﺑﺎیﺪ دواړﻩ ﮐﺎروﻧﻪ یﻮ ځﺎی وﮐړو .د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﯥ د یﻮځﻲ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺡﻮاﻝﻪ ﺑﺎیﺪ وویﻞ
ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻮږ د ایﺴﺎف د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﮐﯥ یﻮ ﺑﺪﻝﻮن ﻝﻴﺪﻝی ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺸی ﮐﻮﻻی ددﻏﻮ دواړو ﻣﺴﻠﻮ
ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ وویﻨﻲ .ښﮑﺎرﻩ دی ﭼﯥ هﻐﻮي ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎرات ﻝﺮي ،هﻐﻮي ﺑﺎیﺪ ددﻏﻮ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻮ ﭘﻪ د ﻧﻨﻪ ﮐﯥ ﮐﺎر
وﮐړي ،ﺧﻮ ﮐﻪ وګﻮرو ﻧﻮ دا دواړﻩ ﻣﺴﻠﯥ د یﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ دوﻣﺮﻩ ﺗړاو ﻝﺮي ،ﺑﻌﻀﻲ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻋﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ
ﮐﻮر ﮐﯥ وي یﺎ دا ﺷﺨﺺ ورور او یﺎ هﻢ ﺗﺮﻩ وي ،ﻧﻮ دا د یﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻝﺮي او داﺗړاو ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺦ
ﭘﺮ زیﺎﺗﻴﺪو دی .زﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ دا ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ دا ډول ﺳﺘﻮﻧﺰې د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺳﻮیﻞ ﮐﯥ ﺡﻞ ﺷﻲ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻪ
وایﺎﺳﺖ ﭼﯥ د یﺎﻏﻴﺘﻮب ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎزﻩ وﮐړي او ﺑﻴﺎ ﻣﻮږ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ را وﻏﻮاړي،
ﺑﺎیﺪ د دواړو او اداري ﻓﺴﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزﻩ وﮐړي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ درې ﻏښﺘﻠﯥ ﻋﻨﺼﺮوﻧﻪ ﭘﺪﻏﻪ ﻧﺎﺳﻢ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﯥ
ﮐﺎر ﮐﻮي :یﺎﻏﻴﺘﻮب ،د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻗﺎﭼﺎق ،د ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺷﺒﮑﯥ او اداري ﻓﺴﺎد.
ﺁزاد ﺥﺒﺮﻳﺎل :ﺗﺎﺳﻮ هﻤﺪا اوس د ایﺴﺎف ﺑﺪﻝﻮن ﺗﻪ د دﻏﯥ ﻣﺴﻠﯥ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ اﺷﺎرﻩ وﮐړﻩ .د ایﺴﺎف د اﺧﻴﺘﺎراﺗﻮ
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 ﻣﻼﺗړ او د هﻐﻮي د زیﺮﺑﻨﺎ ﻣﻼﺗړ
ﮐﻮي ﻣﻨﻊ ﮐﻮي .ﺁیﺎ ﮐﻮم ﺳﻴﺎﺳی ﻣﻼﺡﻈﺎت ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ایﺴﺎف او یﻮ ان ﺁو ډی ﺳﻲ د ﮐړﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮ ﮐﻮي .ﮐﻪ
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.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺮم او ﻣﺨﺪرﻩ ﺕﻮﮐﻮ دﻓﺘﺮ :ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻝﻮﻣړۍ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ځﻮاب ډیﺮ اﺳﺎﻧﻪ دی ،او زﻩ ﺑﻪ دﻏﻪ
ﭘﻮښﺘﻨﻪ ایﺴﺎف ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐړم ،ځﮑﻪ ﭼﯥ زﻩ ﻧﺸﻢ ﮐﻮﻻی دې ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮاب ووایﻢ او دا زﻣﻮږ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻮ ﮐﯥ
ﺷﺎﻣﻠﻪ ﻧﺪﻩ .ﺳﺘﺎﺳﻮ د دوﻣﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎیﺪ ووایﻢ ﭼﯥ یﻮ ان ﺁو ډی ﺳﻲ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺷﻮاهﺪ ﻧﻪ راﻏﻮﻧډوي.
ﻣﻮږ ﭘﻪ ټﻮﻝﻴږ ډول اﻃﻼﻋﺎت راﻏﻮﻧډو ،دا ﮐﺎﻓی ﻧﺪی ﭼﯥ څﻮک ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ څﻮک ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﮑړ وي .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎیﺪ
ﺷﻮهﺪا راﻏﻮﻧډ ﮐړي ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎیﺪ دوﺳﻴﻪ وڅﻴړئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎیﺪ دوﺳﻴﻪ ﺗﺮ ﻋﺪﻝی ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ او ددې ﮐﺎر ﭘﺮ
ﻣﺦ وړل د یﻮ ﺑﻞ ارګﺎن او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﮐﺎر ﻧﻪ دی.
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د ﻃﻠﻮع ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن :زﻣﺎ ﭘﻮښﺘﻨﻪ زﻣﺎ د ﻣﺨﮑﻨۍ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ دﻩ .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق
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 ﻣﻼﺡﻈﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د دﻏﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ څﺨﻪ ډدﻩ ﮐﻮي ،ﮐﻮم ﺷﻴﺎن
ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ددﻏﻪ ﮐﺎر د ﮐﻮﻝﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي .زﻣﺎ دوﻣﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ :ﺁیﺎ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻣﻨﺊ ﭼﯥ د ﻃﺎﻝﺒﺎﻧﻮ د رژیﻢ د
راﻏﻮرځﻴﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزﻩ د ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮې؟
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺮم او ﻣﺨﺪرﻩ ﺕﻮﮐﻮ دﻓﺘﺮ :ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻝﻮﻣړۍ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯥ ﺑﺎیﺪ ووایﻢ ﭼﯥ دا د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻧﺪﻩ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﻲ .زﻩ د ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ او ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻮاهﺪ ﻝﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻧﻠﺮم .زﻩ د
ﺡﮑﻮﻣﺘﻲ ﻝﻮړ ﭘﻮړو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻝﺮم ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺳﻮداګﺮۍ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي .دا هﻐﻪ
ﭘﻮښﺘﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ ﺑﺎیﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ وڅﻴړل ﺷﻲ .د دﻏﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﺜﺒﻴﺘﻮﻝﻮ ﮐﯥ ﺑﺎیﺪ ﭘﻮﻝﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻻن ﺑﺮﺧﻪ
واﺧﻠﻲ .ﻣﻮږ ﭼﻤﺘﻮ یﻮ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﺳﺮﻩ ددی ډول ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻝﻮ ﮐﯥ ﻝﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي ﻏﻮاړي دا ﮐﺎر
ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮزي ،ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړو .دا یﻮﻩ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ دﻩ او د ﺳﻴﺎﺳﻲ ارادي ﭘﻪ هﮑﻠﻪ یﻮﻩ ﭘﻮښﺘﻨﻪ دﻩ .هﻤﺪارﻧګﻪ دا یﻮﻩ
ﭘﻮښﺘﻨﻪ هﻢ دﻩ ﭼﯥ څﻨګﻪ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ دا ﺧﻠﮏ وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ.
زﻩ ﺑﺎیﺪ ووایﻢ ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﭘﻪ هﻴڅ هﻴﻮاد ﮐﯥ یﻮ ﺁﺳﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ دی .د ﺳﺘﻮﻧﺰې یﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ دﻩ ﭼﯥ
د ښﻮ اړیﮑﻮ درﻝﻮدوﻧﮑﯥ دي او دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﭘﻪ هﻐﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ هﻢ ﺷﺘﻮن ﻝﺮي ﭼﯥ ښﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠی ﻗﻀﺎیﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﻝﺮي .دا یﻮ اﺳﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ دی ،ددې ﮐﺎر د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﺑﺎیﺪ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﻣﻮﺟﻮدې وي او ﺑﺎیﺪ ﭘﻪ
ﻝﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ او دا ﺑﻪ د ﭘﺎم وړ وي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﭘﻮﻝﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻻن دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﺗﺮ هﺪف ﻻﻧﺪې
وﻧﻴﺴﻲ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن یﻮ ﺧﭙﻠﻮاک او ویﺎړﻝی هﻴﻮاد دی ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻋﺪﻝی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ادارﻩ ﮐﻮي .ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ د
هﻴﻮاد د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺦ ﻧﻤﺎیﻨﺪګۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻀﺎیﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ادارﻩ ﮐﻮﻝﻮ ﮐﯥ هﻴڅ ډول ﻧﻘﺶ ﻧﺸﻲ ﻝﻮﺑﻮﻻی .ﻗﻀﺎیﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎیﺪ د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﻝﺨﻮا ﭘﺨﭙﻠﻪ ادارﻩ ﺷﻲ .ﻣﻮږ د هﻐﻮي ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻝﭙﺎرﻩ راﻏﻠﯥ یﻮ ﺗﺮڅﻮ د هﻐﻮي
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻝﻮړ ﮐړو او د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻝﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړو ﺗﺮڅﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﺨﭙﻠﻪ دا ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ
ﺳﻮداګﺮۍ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐړي.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺮم او ﻣﺨﺪرﻩ ﺕﻮﮐﻮ دﻓﺘﺮ :ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ د وروﺳﺘﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺑﺎیﺪ ووایﻢ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې
ﻣﺎ ویﻠی وای ﭼﯥ دا ﻣﻮ ﺑﺮیﺎﻝﻴﺘﻮب دﻩ ﻧﻮ زﻩ ﭘﻮهﻴږم ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺧﻨﺪﻝی یﺎ ژړﻝی واي .ﭘﻪ رښﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ دا
د اﻧﺪیښﻨﯥ وړ یﻮﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دﻩ .دا ډیﺮﻩ ﺟﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دﻩ ،ﺧﻮ زﻩ ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﺎیﻮس ﮐﻮوﻧﮑﯥ دې وي .زﻩ
ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺑﻪ وﮐﻮﻻی ﺷﻮی ﭼﯥ دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ هﻮارﻩ ﮐړو ،ﺧﻮ ﻣﻮږ دﻝﺘﻪ دوو روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ګﺎﻧﻮ ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ ﻝﺮو.
د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ ﻝﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮهﻴږي د ﮐښﺖ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ټﻴټﻴﺪو دﻩ او ﻣﻮږ ﺑﺎیﺪ ډاډ ﺡﺎﺻﻞ ﮐړو ﭼﯥ
هﻠﺘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ زیﺎت ﺗﺸﻮیﻘﻲ اﻧګﺰې ورﮐړل ﺷﻲ .ﺑﺎیﺪ ﭘﻪ زیﺮﺑﻨﺎیﻲ ﭼﺎرو ،ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻴﺸﺖ ،ﻣﻌﺎرف ،روﻏﺘﻴﺎ او
داﺳﯥ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ زیﺎﺗﻪ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ وﺷﻲ او ﻝﺪې ﻻرې ﺑﻪ د هﻴﻮاد د ﺷﻤﺎل ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﮐﯥ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎیﺪ ﭘﺪﺧﻮ ﺳﻤﻮ ﮐﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﻗﺎﭼﺎق او اداري ﻓﺴﺎد ﭘﻪ هﮑﻠﻪ هﻢ ﺑﺎیﺪ څﻪ اﻗﺪاﻣﺎت وﮐړئ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ
دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﻏﻮړیﺪو دﻩ .د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺳﻮیﻞ ﮐﯥ ،د یﺎﻏﻴﺘﻮب ،ﺗﺮوریﺰم ،اداري ﻓﺴﺎد ،ﺳﺎزﻣﺎن
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٠۵/٠٣/٠٨

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺷﻮیﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻝﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ دﻩ .د هﻴﻮاد ددې ﺑﺮﺧﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻝﭙﺎرﻩ د ﺡﻞ د یﻮې
ﻻرې ﭘﻴﺪا ﮐﻮل ﺑﻪ ددې ﻣﺴﻠﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ګډﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻮل وي .دا ﮐﺎر ﺑﻪ زیﺎت وﺧﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻝﺮي ،ﻝﮑﻪ څﻨګﻪ
ﭼﯥ ﺡﻠﻴﻢ وویﻞ دې ﮐﺎر ﭘﻪ ټﺎﻝﻴﻨﺪ ﮐﯥ  ٢٠ﮐﺎﻝﻪ وﺧﺘﻪ وﻧﻴﻮ ،ﻧﻮ زﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﺑﻪ ﻝږ ﺗﺮ ﻝږﻩ دوﻣﺮﻩ وﺧﺖ
وﻧﻴﺴﻲ .زﻩ ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ دا دې ﻣﺎیﻮس ﮐﻮوﻧﮑﯥ وي ﺧﻮ زﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ دا ډیﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﺪې ﭘﻮﻩ
ﺷﻮ ﭼﯥ دا هﻴﻮاد دوﻩ ﺗﻤﺎیﻼت ﻝﺮي .ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻی ورﺗﻪ ﮐﺎر د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﮐﯥ د
هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺳﻮیﻞ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎیﺪ د دﻏﻮ دوو ﺗﻤﺎیﻼﺗﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﮐړي .زﻩ ﺑﺎور ﻝﺮم ﭼﯥ ﺡﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻪ د ﻝږ څﻪ زیﺎﺗﻮ هڅﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻝﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗﺮیﺎﮐﻮ څﺨﻪ د ﭘﺎﮐﻮ وﻻیﺘﻮﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮر هﻢ ﻝﻮړ ﮐړي .ﺗﻴﺮ ﮐﺎل هﻐﻮي
وﮐﻮﻻی ﺷﻮي ﭼﯥ د ﺗﺮیﺎﮐﻮ څﺨﻪ د ﭘﺎﮐﻮ وﻻیﺘﻮﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ د  ۶وﻻیﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ  ١٣وﻻیﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺟګ ﮐړي ،ﺧﻮ زﻩ
ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ ﺳږ ﮐﺎل ﺑﻪ هﻐﻮي څﻮ ﻧﻮر وﻻیﺘﻮﻧﻮ هﻢ ﭘﮑﯥ ور زیﺎت ﮐړي.
د ﻓﺮاﻧﺴﯽ ﺥﺒﺮی ﺁژاﻧﺲ :د یﻮ ان او ډی ﺳﻲ او د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،هﻐﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﭼﯥ د
ﺗﺮیﺎﮐﻮ د ﮐښﺖ څﺨﻪ ﺑﺎﮐﯥ ﺷﻮې اوس ﭼﺮس ﮐﺮي .د ﺗﺮیﺎﮐﻮ د ﮐښﺖ د راټﻴټﻴﺪو ﺳﺮﻩ د ﭼﺮﺳﻮ ﭘﻪ ﮐښﺖ ﮐﯥ
زیﺎﺗﻮاﻝی راﻏﻠی .د دې ﮐﺎر ﻋﻠﺖ څﻪ دی؟
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺮم او ﻣﺨﺪرﻩ ﺕﻮﮐﻮ دﻓﺘﺮ :زﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ دا ﻣﺴﻠﻪ د هﻐﻪ څﻪ څﺨﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ورﺗﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﯥ اﺷﺎرﻩ وﮐړﻩ ډیﺮﻩ ﺟﺪي ښﮑﺎري ،ځﮑﻪ ﭼﯥ دا یﻮازې ﭼﺮس ﻧﺪی ﭼﯥ د ﺗﺮیﺎﮐﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮ ﺳﻤﻮ ﮐﯥ
ﮐﺮل ﮐﻴږي ،ﺑﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ یﻮ زیﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﭼﺮس او یﻮ زیﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﺗﺮیﺎک ﮐﺮل ﮐﻴږي .ﻝﻮﻣړی ﻣﻘﺎم هﻤﻴﺸﻪ
ښﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﻪ وي .هﻴﻮاد د ﭼﺮﺳﻮ د ﻝﻮﻣړی ﻣﻘﺎم ﻝﭙﺎرﻩ هﻢ ﻝﮑﻪ د ﺗﺮیﺎﮐﻮ د ﻝﻮړ ﻣﻘﺎم ﭘﻪ ﻝﻮر روان دی .زﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې یﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﯥ یﻮ څﻪ وﻝﺮي او ﺗﺎﺳﻮ هﻐﻪ ﺗﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ ﺷﻲ ورﮐړي ،ﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮړی هﻐﻪ
ﻝﻮﻣړﻧی ﺷی ﻏﻮرځﻮي ﺗﺮڅﻮ دوهﻢ ﺷی ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ،ﻧﻮ ﻣﻮږ ﻧړیﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎیﺪ دا ﮐﺎر
و ﻧﻪ ﮐړو.
ﻣﻮږ ﺑﺎیﺪ ﻝﻪ یﻮې ﻣﺴﻠﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ زیﺎﺗﻮ ﻣﺴﻠﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﻝﺮو ،ﻧﻮ ﻝﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻮږ یﻮ ﭘﺮاخ روش ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻝﺮو .ﮐﻪ
ﻣﻮږ ﭼﻴﺮې ﺧﭙﻞ ټﻮل ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﻪ یﻮﻩ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻩ ﮐړو ﻧﻮ د ګﻮاښ اﺡﺘﻤﺎل راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ
روښﻨﺎیﻲ ﺷﺘﻪ ،ﺗﻴﺎرﻩ د روښﻨﺎیﻲ څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮﺟﻮدﻩ دﻩ او ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ هﻠﺘﻪ هﺮڅﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي ،او دا
ﮐﺎر درﺳﺖ دی .ﺁی ان ﺳی ﺑی دا ﻣﻮﺿﻮع د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﺷﺮیﮑﻪ ﮐړې ،زﻩ ﺑﺎور ﻝﺮم ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻧﻮی وزیﺮ ﺑﻪ د ﭼﺮﺳﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻧﻴﺴﻲ.
د ﺁرﻳﺎﻧﺎ ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن :د ﺁی ان ﺳی ﺑی راﭘﻮر ﻝﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﺗﺮیﺎﮐﻮ ﮐښﺖ ﻣﺦ ﭘﺮ
ﻝﻮړیﺪو وي .د ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ډاﻝﺮو ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺮﻩ ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ وﻝګﻮل ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
وﻝﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﮐښﺖ ﭘﻪ ډیﺮیﺪو دی؟
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺮم او ﻣﺨﺪرﻩ ﺕﻮﮐﻮ دﻓﺘﺮ :دا ﻧﺎ ﺳﻤﻪ دﻩ ،دا د ﺁی ان ﺳی ﺑی دﻧﺪﻩ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑی ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ وړاﻧﺪویﻨﻪ وﮐړي .یﻮ ان او ډی ﺳﻲ او د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې دﻓﺘﺮ یﻮﻩ ﭼټﮑﻪ ارزوﻧﻪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړې او ﭘﻪ ﻧږدې  ۶٠٠ -۵٠٠ﮐﻠﻴﻮ ﮐﯥ یﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ څﺨﻪ د هﻐﻮي د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺑﻮښﺘﻨﯥ ﮐړې او
ﭘﺪې ارزوﻧﻪ ﮐﯥ ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮې ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ ﮐﻢ واﻝی راﻏﻠی او هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻧﻨګﺮهﺎر ﮐﯥ ﭼﯥ د
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٠۵/٠٣/٠٨

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺗﺮیﺎﮐﻮ د ﮐښﺖ یﻮﻩ ﺳﺘﺮﻩ ﺳﻴﻤﻪ وﻩ ډیﺮ ﮐﻤﻮاﻝی راﻏﻠﻲ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺳﻮیﻞ ﮐﯥ د ﺗﺮیﺎﮐﻮ ﭘﻪ ﮐښﺖ ﮐﯥ
زیﺎﺗﻮﻻی راﻏﻠﻲ دی .ﭘﻪ ټﻮﻝﻴﺰ ډول ،د ﺗﺮیﺎک ﭘﻪ ﮐښﺖ ﮐﯥ ورﺗﻪ او یﺎ ﻝږ ﮐﻤﻮاﻝی راﻏﻠی دی.
د ﺕﻤﺪن ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن :ویﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ایﺴﺎف ځﻴﻨﯥ ﭼﺎرواﮐﻲ او ځﻴﻨﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮐﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻧﺸﻪ یﻲ
ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯥ ښﮑﻴﻠﯥ دي ،ﭘﺪې اړﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت څﻪ دي؟
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺮم او ﻣﺨﺪرﻩ ﺕﻮﮐﻮ دﻓﺘﺮ :زﻩ ﭘﺪې هﮑﻠﻪ هﻴڅ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻝﺮم.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :زﻩ ډیﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝﻪ یﻢ ﭼﯥ دې ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮاب ووایﻢ ،ﺑﺎیﺪ ووایﻢ ﭼﯥ دا یﻮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﻈﺮ دی .ﻝﻄﻔﺎ دا
ﻧﺸﺮ ﮐړئ.
ﺳﺘﺎﺳﻮ څﺨﻪ ډیﺮﻩ ﻣﻨﻨﻪ
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