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ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
در ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺰارش ﺗﺎزﻩ اش در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻳﻨﺪﻩ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ و ﺷﻮراﯼ هﺎﯼ وﻻﻳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺻﺒﺤﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد.
ﮔﺰارش هﻤﭽﻨﺎن ﺳﻪ ﺗﻐﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ را ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد.
اﻳﻦ ﺳﻪ ﺗﻐﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﻋﺒﺎرت از (1) :ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼﺷﻬﺎﯼ ﻣﻠﮑﯽ (2) ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﺪﻳﺪ روﯼ
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارﯼ در ﺳﻄﺢ وﻻﻳﺎت ،و ) (3ﻋﻴﺎر ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﻼﺷﻬﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ
در ﺳﺎﺣﺎت ﮐﻠﻴﺪﯼ ،ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻩ اﺧﻴﺮ اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻮن
ﺗﻮﺳﻌﻪ اردو و ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻠﯽ  ،اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت در ﻋﺮﺻﻪ زراﻋﺖ ،ﺳﮑﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎ.
هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ هﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ "اﻣﮑﺎن ﺁﻣﺪن ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﺪﻩ
در وﺿﻴﻌﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ.
ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮن ،ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻩ
اﺳﺖ.
ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﮔﺰارش را از ﻣﻴﺰ ﮐﻨﺎر اﻃﺎق ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
اﺷﺘﺮاﮎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺎﯼ ﺁﻳﺪﻩ در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﮔﺮوپ 8
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺎﯼ ﺁﻳﺪﻩ ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺮوپ  8ﮐﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  25و  26ﻣﺎﻩ ﺟﻮن در
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ روﯼ ﺿﺮورت ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﭘﺮوژﻩ هﺎﯼ ﺑﺰرگ زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ روﯼ اهﻤﻴﺖ اﻧﮑﺸﺎف زﻳﺮﺑﻨﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺁﻧﺮا ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ
ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ" ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد.
وﯼ ﺳﮑﺘﻮر ﻋﻤﺪﻩ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از زﻳﺮﺑﻨﺎﯼ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت و اﻧﺮژﯼ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد.
او ﮔﻔﺖ" ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ روﯼ ﭘﺮوژﻩ هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﮎ ﺑﺨﺸﻴﺪن اﻧﮑﺸﺎف ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎدﯼ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺠﺪد اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﺳﻴﺎﺳﯽ هﻢ در ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت و هﻢ در
درازﻣﺪت ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ".
ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﻳﻨﺠﺎ را ﮐﻠﻴﮏ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ادارﻩ ﮐﻨﺘﺮول ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) (UNODCهﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر را ﺑﻤﻨﺎﺳﺐ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ و اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻨﺸﺘﺮ
ﻧﻤﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ،ﻳﮏ ﮐﺎهﺸﯽ در ﺳﺎﺣﻪ ﮐﺸﺖ ﺗﺮﻳﺎﮎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻤﻴﺎن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﮐﺸﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺸﺨﺎش در ﺳﺎل  2008ﺑﻪ  189،000هﮑﺘﺎر ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮهﺎﯼ ﻣﺜﺒﺘﯽ دﻳﮕﺮﯼ هﻢ وﺟﻮد دارد،
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻳﻦ ادارﻩ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﻐﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ  28درﺻﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  2007و
 2008ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ادارﻩ ﮐﻨﺘﺮول ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮوف اﻧﺠﺎم ﺳﺮوﯼ در ﻣﻮرد ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻴﺮود ﮐﻪ اﻓﺰاﻳﺶ "ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ" در ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻧﺸﺎن دهﺪ.
ارﺗﻘﺎﯼ ﺳﻮاد ﺁﻣﻮزﯼ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  800ﻧﻔﺮ ﮐﻪ  400ﻧﻔﺮ ﺁﻧﺮا زﻧﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪاد ازﮐﻮرس ﺷﺶ ﻣﺎهﻪ ﺳﻮاد ﺁﻣﻮزﯼ در وﻻﻳﺖ ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
هﺪف اﻳﻦ ﮐﻮرس ﺳﻮاد ﺁﻣﻮزﯼ از ﺳﻮﯼ ادارﻩ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺻﺪ هﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻢ ﺷﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاهﺪ داد .اﻳﻦ ﮐﻤﮏ در  18وﻻﻳﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻴﺸﻮد.
ادارﻩ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژﻩ وﯼ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺁﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻮﯼ را ﺑﺮاﯼ  500ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺎون اﻧﺠﻨﻴﺮان در ﻳﮏ ﻣﺤﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ
دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژﻩ وﯼ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) (UNOPSﺗﻴﻤﯽ را ﺑﺎ دو ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺮﻓﻮﯼ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ ﺗﺎ ﺁﻣﻮزش در
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را در ﻳﮏ ﺳﺎﺣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ادارﻩ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ )(USAID
در ﻟﻴﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺳﺮدار ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﮕﺮدد ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺂ ،دﻓﺘﺮ ﮐﻤﮑﻬﺎﯼ ﭘﺮوژﻩ وﯼ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﺪاد  350ﻣﺘﻌﻠﻢ از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ﺗﺨﻨﻴﮑﻢ ﺣﺮﻓﻮﯼ اﻓﻐﺎن و 150
ﻣﺘﻌﻠﻢ از ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻨﺎﺋﯽ اﻓﻐﺎن ﮐﻪ از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺎون اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻓﺎرغ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  100ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺁﻣﻮزﺷﯽ اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺮاﯼ دو اﻟﯽ ﺳﻪ هﻔﺘﻪ دﻳﮕﺮ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﯼ ،ادارﻩ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﺼﺌﻮﻧﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺻﺤﯽ ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ
ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ اﻃﻔﺎل )ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ( ﻳﮏ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ دوﻣﺎهﻪ را در ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از اﺳﻬﺎل و ﺑﻴﻤﺎرﯼ
هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن راﻩ اﻧﺪازﯼ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  25ﻣﺎﻩ ﺟﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزراﯼ ﺻﺤﺖ و اﻧﮑﺸﺎف دهﺎت اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ هﺪف راﻩ اﻧﺪازﯼ اﻳﻦ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﻋﺒﺎرت از ﺑﻠﻨﺪﺑﺮدن ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻃﺮق ﮐﻠﻴﺪﯼ ﺳﺮاﻳﺖ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺑﻴﻤﺎرﯼ هﺎﯼ اﺳﻬﺎﻻﺗﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﯼ و ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن
و ﺁب ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﭘﻴﺎم هﺎﯼ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ و ﺑﺎزدﻳﺪ هﺎﯼ روﺑﺮو ﺑﻪ ﺣﺪود دوﻣﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.
درﻋﻴﻦ زﻣﺎن ،ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ﻳﮏ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ دﻩ روزﻩ در ﻣﻮرد ﺧﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ را ﺑﺘﺎرﻳﺦ  20ﺟﻮن در  388ﻣﮑﺘﺐ در ﺷﻬﺮ و
وﻻﻳﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﺁﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ﺁرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اهﻤﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺁن ﺑﺎ
ﺻﺤﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺒﺮد و اﻃﻔﺎل را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻬﺎﯼ ﺷﺎﻧﺮا ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن و ﺁب ﭘﺎﮎ ﺷﺴﺘﻪ ،از ﺑﻴﺖ اﻟﺨﻼﯼ ﭘﺎﮎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ و
ﺁﻧﺮا ﭘﺎﮎ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺁﻗﺎﯼ واﺗﮑﻨﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺁﻏﺎز ﮐﺮد
ﺁﻗﺎﯼ راﺑﺮت واﺗﮑﻨﺰ ،ﻣﻌﺎون ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻳﺮوز ﮐﺎرش را در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺁﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
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ﺁﻗﺎﯼ واﺗﮑﻨﺰ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺎﯼ ﺁﻳﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﻤﺎهﻨﮓ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻘﻴﻢ و اﻣﻮر ﺑﺸﺮﯼ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و هﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮔﯽ ﻣﻘﻴﻢ ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) (UNDPرا ﻧﻴﺰ
ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .وﯼ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﻮ اﺳﭙﻼﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاﯼ دوﺳﺎل ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺗﺮﮎ ﻧﻤﻮد
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
دﻋﻮت ﺑﺮاﯼ اﺷﺘﺮاﮎ در اوﻟﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻓﻠﻢ هﺎﯼ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ روز ﺻﻠﺢ  2009در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ از ﻓﻠﻢ ﺳﺎزان ﺟﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ اول ﻓﻠﻢ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺻﻠﺢ ﺷﺎﻧﺮا در ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻓﻠﻤﻬﺎﯼ ﺻﻠﺢ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ روز ﺻﻠﺢ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺑﺎن هﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﻤﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،دراﻣﻪ ،اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ وﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺘﺮاﮎ
ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ.
ﺑﻴﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﻢ هﺎﯼ ﺧﻮﻳﺶ را ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ  21ﻣﺎﻩ ﺁﮔﺴﺖ  2009ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و هﻤﭽﻨﺎن ﻓﻠﻢ هﺎﯼ ﺗﺎن
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻓﻠﻤﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاﯼ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﺎزﻧﺪﻩ و اﺑﺘﮑﺎرﯼ راﻩ اﻧﺪازﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺳﻮاﻻت و ﺟﻮاﺑﺎت:
راﻩ ﻧﺠﺎت :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﺑﺤﺮان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ روﻳﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺗﺎﮐﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ .اﻳﺮان ﻳﮑﯽ از ﮐﺸﻮر
هﺎﯼ هﻤﺴﺎﻳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوپ هﺸﺖ ﮐﻪ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ داﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻧﺮا
ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻴﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوپ هﺸﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع از ﮐﺸﻮر هﺎﯼ ﺑﺰرگ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت هﺎ ﺟﻠﺴﺎت
ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺰ اﻳﻦ ﮔﺮوپ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺴﺎل اﺷﺘﺮاﮎ داﺷﺖ .ﭼﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﮐﺸﻮر هﺎ ﺑﻌﺪ از هﺸﺖ ﺳﺎل هﻨﻮز هﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮاهﻢ ﺁورﯼ ﮐﻤﮏ ،اﻣﻨﻴﺖ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ در ﻣﻮرد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و از هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺁﺟﻨﺪاﯼ ﺷﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد.
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﻮر :در ﮔﺰارش ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺑﻠﻪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻴﺴﺖ.
اول اﻳﻨﮑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺮاد ﻣﻠﮑﯽ ﻳﮑﯽ از اهﺪاف اﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ
از ﺑﺨﺶ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻓﺮاد ﻣﻠﮑﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ،
ﻣﺎ از اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ وﻳﮋﻩ و ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺎ و ﺣﻤﻼت هﻮاﻳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ .از ﺷﻤﺎ
ﻣﻴﺨﻮاهﻴﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روﺷﻬﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﺌﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻓﺮاد
ﻣﻠﮑﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳﺒﺎ :ﺳﻮال ﻣﻦ ﺑﺎز هﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﮔﺰارش و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﻋﻼوﻩ ﺑﻬﺒﻮد در ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻨﻴﺖ ،ﭼﺎﻟﺶ هﺎﻳﯽ هﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ .در ﺿﻤﻦ در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺪام ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ
ﺧﺎص هﻢ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز هﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﺎﻟﺶ هﺎﻳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺗﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط اراﻳﻪ دهﻴﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﻳﺪ و اﻳﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ هﻢ واﻗﻌﻴﺖ دارد
ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﮐﻠﯽ ﺣﻮادث اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﺟﺮﻳﺎن زﻣﺎن اﻳﻦ ﮔﺰارش در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮد.
ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺰارش در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و دﺷﻮار ،در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﮐﻠﻴﺪﯼ ﮐﺸﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎﻳﯽ هﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
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هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن اردوﯼ ﻣﻠﯽ ،ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻠﯽ و رﻳﺎﺳﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎهﺶ
ﺳﺮﻳﻊ ﺣﻮادث اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﮐﺎﺑﻞ و وﻻﻳﺎت اﻃﺮاف ﺁن ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻﻳﺎت وردﮎ و ﻟﻮﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .و ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺣﻤﻼت
دهﺸﺖ اﻓﮕﻨﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از هﻴﭻ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪﯼ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻃﻠﻮع :ﺳﻮال ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد از ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﺴﺎل ﺗﻠﻔﺎت اﻓﺮاد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﯽ ﻧﻈﺮ
دارﻳﺪ؟
ﻼ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﮔﺰارش ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺁن را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺒ ً
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻴﻢ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻳﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ،وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﺧﻮب ﺑﻮدﻩ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﮔﺮوپ ﮐﻠﻴﺪ :رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزﯼ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ از اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﻣﺎ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و ﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻳﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ،
اﺷﺘﺮاﮎ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮏ اﻗﺪام ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎر ﺑﺎر در ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﭘﮋواﮎ :در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺷﺎهﺪ  24درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ
ﺑﺪاﻧﻢ ﻣﻴﺰان ﮐﻠﯽ ﻓﻴﺼﺪﯼ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرچ ﺳﺎل ﺟﺎرﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ و از
ﺟﻨﻮرﯼ ﺗﺎ دﺳﻤﺒﺮ  2008را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ 2118 ،ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 55 .درﺻﺪ از اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت اﮐﺜﺮا در اﺛﺮ ﺣﻤﻼت
اﻧﺘﺤﺎرﯼ و ﺑﻤﺐ هﺎﯼ ﮐﻨﺎرﺟﺎدﻩ اﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻏﻠﺒﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻤﻼت هﻮاﻳﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ از ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﺣﻤﻼت هﻮاﻳﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻨﺮال ﻣﮏ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ :ﺳﻮال ﻣﻦ دو ﺑﺨﺶ دارد :ﺑﺨﺶ اول ﺁن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮاﻳﻢ
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد  28درﺻﺪ ﮐﺎهﺶ در ﺷﻤﺎر اﻓﻐﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر دﺧﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
ﺧﺒﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ وزارت ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺎﻣﻞ
را ﺑﺎ هﺪف ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﻳﻪ ﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﺨﺶ دوم ﺳﻮال ﻣﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﻧﺎﻣﺰدان رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزﯼ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ
هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ دو ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را زﻳﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻟﻮژﺳﺘﻴﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ را
ﺑﺮاﯼ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال اول ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاهﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﺴﺘﻴﻢ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ،در ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد دﺧﻴﻞ در ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  28درﺻﺪ ﮐﺎهﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و هﻤﭽﻨﺎن
ﮐﺎهﺶ در ﻣﻴﺰان زﻣﻴﻦ هﺎﯼ زﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش هﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﻣﺎ هﻨﻮز هﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺮد .در ﺿﻤﻦ ﺷﺎﻳﺪ در ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ هﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺑﻴﺎﻳﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوژﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
درﺿﻤﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﺑﺨﺶ هﻤﺎهﻨﮕﯽ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
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ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ

ﮐﻤﮏ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ را ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻪ ﮔﺰارش را در ﻣﻮرد ﺷﻮاهﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎﯼ ﺧﻮد
در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد هﺎﯼ اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻬﻢ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .هﺮﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺁن را ﺛﺎﺑﺖ و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﺁﻧﮕﺎﻩ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص روﯼ دﺳﺖ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻳﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان اﺳﺖ ﺗﺎ دﻳﺪﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮدم در
ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﻳﻦ هﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻤﮑﻦ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺳﻼم وﻃﻨﺪار :ﺷﻤﺎ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻳﺎد ﺁور ﺷﺪﻳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺰرگ زﻧﺎن دﻳﺮوز ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ هﻢ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺧﻮب ﮐﺎر ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .ﺳﻮال ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﻋﻈﻴﻢ زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ
ﻋﻈﻴﻤﯽ از ﻣﺮدم از ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻴﺮون ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ هﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﻔﺎف و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :اول از هﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 4.5ﻣﻴﻠﻴﻮن رأﯼ دهﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺁﻧﻬﺎ را زﻧﺎن
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪهﺪ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ
زﻧﺎن ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎر
ﻋﻈﻴﻤﯽ از ﻣﺮدم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻬﻢ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و رأﯼ ﻣﯽ دهﻨﺪ.
ﻳﮏ ﭼﻴﺰ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺎ هﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﮐﻨﻢ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺳﻪ دهﻪ ﺟﻨﮓ ،اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮﮔﺰار و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻤﺎر ﻋﻈﻴﻤﯽ از ﻣﺮد و زن در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﺁن دﻻﻟﺖ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ
اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎدﮔﯽ هﺎﯼ ﻟﻮژﺳﺘﻴﮑﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻼش هﺎﯼ زﻳﺎدﯼ ﻧﻴﺎز دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﻋﻈﻴﻤﯽ را ﻧﺼﻴﺐ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﮐﻨﺪ.
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