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   اعالميه مطبوعاتي 
  

يوال کموالیکوکناروپه افغانستان کې د  ت د کموالی له امله د ترياکو په توليد کې ن    د ک
يواله ورځ  ي نافغانستان د نشه يې توکو د ناوړه کارونې او قاچاق پرضد ن   )٢۶د جون (مان

  
ه٢۵ کال د جون ٢٠٠٩کابل، د  يوال ر٢٠٠٩ د مخدره توکو د - نې ن ډی سي کې  کال ن اپور چې پرون په واشن

و او جرمونو سره د مبارزې د دفتر له خوا خپور شو دا جوتو رو ملتونو د سازمان د مخدره تو يوال د مل ي چې ن
او چرسو لپاره ثابت دي او که په تنزل کې، په داسې حال کې چې د مصنوعي مخدره  اپيون ينئمارکيتونه د کوکا

يتوکو توليد او کارونه دا ۍ کې زياتي کاري چې په پرمختللې ن   . سې 
والی د  ت ل يواله کچه د ترياکو د ک  کال کې و، ٢٠٠٨ هکتارو به اندازه په ١٨٩٠٠٠دغه راپور وايې چې په ن

ت د ساحې له کموالی په نتيجه کې دی ه يو اين . چې دا زياتره په افغانستان کې د ک د ال زايت مثبت بدلون په تو
ت بوخت دي د او ډی سی د د کل کوي چې د هغو افغانانو شميره چې د ترياکو په ک  کلونو ٢٠٠٨ او ٢٠٠٧ې ا

ريان بايد د هغه زيات خطر په وړاندې وي چې د جد بده مرغه دغه .  را پريوتې ده٢٨تر من په سلو کې 
ري ال هم دوام   ماهيو د ون لوک لاج. لريافغانستان امنيت او پرمختيا ته متوجه دی او دا چې د مخدره توکو سودا

ه چې ت ته اړتيا ده چې د افغانستان : "افغانستان لپاره د يو اين او ډی سی استازی د دې يادونه وک ال هم زيات کم
ولنيز، اقتصادي او سياسي تاوان کنترول شي   . د ترياکو د اقتصاد له امله انفرادي، 

د يو اين او ډی سي ارزونه دا ده چې په . خه زيات وپه وروستيو کلونو کې د مخدره توکو توليد له تقاضا 
ی دي رو په سل هاوو تنه ترياک زيرمه ک رانو او سودا يو هيوادونو کې بز اون اغلی ليماهيو . افغانستان او 

ي، بې له دې چې د کرلو په اړه تمايالت : "وويل چې زيرمې به د هيروينو په توليد کې په زياته پيمانه مرسته وک
که په معمولي ډول موږ دې . نظر کې ونيسوپه  يو هيوادو لپاره بد زيری دی،  اون دغه خبره د افغانستان او 

وي د نورو فسادونو . خبرې ته پام نه وي چې يوازې تقاضا نه ده چې زيرمه ډيروي، بلکه زيرمې هم تقاضا زي
ې اخيستل، دغه ډول زيرمې هم پ ن لکه جنايت او اداري فساد يا ب اره په په افغانستان کې د مخدره توکو لتر

  ."تقاضا کې زياتوالی راولي
 کال کې د مخدره توکو د استعمال په اړه يوه سروې کوي او ددې تمه ٢٠٠٩يو اين او ډی سي په افغانستان کې په 

ي ند ک ر ي چې سروي دې توکو ته په تقاضا کې بې ساری ډيروالی  ی ددې سبب د هيروينو زياتوال. کي
يو ملکونو کې د مخدره توکو د استعمال په طريقه کې بدلون راشي، يعنې په  اون يدلی چې په افغانستان او  ر

خه کولو او دخولي له الرې له خوړلو  تې ده دوديز ډول له  يو اين او ډی سي موندلې . به تزريق کولو باندې او
ه کوونکی په افغانستان کې ډيرې هغه را يدلیده چې ن ير خه را يو هيوادونو  اون . ستنېدونکی دی چې له 

ې ده ز د ناروغ په خپريدلو سره نوره هم له خطر سره مخامخ ک د . تزريق کول د معتادو کسانو روغتيا د اي
ندوي ر   . معتادو کسانو ډير والی دغه خطر په دې ملک کې 
ه، هغه پيسې او ادارې فساد چې د مخدره توکو  ه حکومت کمزوری په عمده تو ي  خه رامن ته کي ري  د سودا

وي او د ياغيانو د تمو وره سرچينه برابروييکوي، د افغان حکومت سره نا اميدي راغون په . ل لپاره يوه 
خه بيلوي ول نور پرمخت او امنيتي مسايل د يو بل  ري  الره مثبته خو . افغانستان کې د مخدره توکو سودا دا ت

ي شي او که چيرې موږ غواړو چې د ترياکو اقتصاد د . يفرصتونه کم د پرمخت بايد ژر تر ژره يو الس او مو
اغلي  و،  که ک ه يوسو نو موږ بايد پروسه چ واښ په حيث له من   . وويل ماهيو وليوه حياتي 

  
رو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر د  يوال کمپاين ره٢٠٠٩د مل و د نا  کال د مخدره توکو د ن بري کوي 

ي ي، پوهاوي لوړ ک وانانو ته متوجه کي ولنې او په خاص ډول  ونو په اړه چې  . قانونه مخدره توکو د سترو نن
ه خلکو ته د مخدره توکو د ناوړه کارونې او قاچاق په هکله الهام  د دې کمپاين موخه د مالت برابرول او همدارن

  . ورکول دی
  

وانان دې ته  يتوب او مخدره توکو ته دا کمپاين  وي چې خپلې روغتيا ته لوم .  و وايې" نه"ه
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