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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺳﻼم و ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ .ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻢ ﺻﺪیﻖ ازدﻓﺘﺮﺳﺨﻨﮕﻮی یﻮﻧﺎﻣﺎ هﺴﺘﻢ .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕﯽ هﻔﺘﻪ
وارﺥﻮیﺶ ﺥﻮش ﺁﻣﺪیﺪ ﻣﻴﮕﻮیﻢ .ﭼﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐﻮﺕﺎﻩ ﺥﺪﻣﺖ ﺕﺎن اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدیﻢ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت
ﺷﻤﺎ.
اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﺡﻤﻠﻪ ﺏﺎﻻی ﺟﺎن ﺡﺎﻣﺪ ﮐﺮزی رﻳﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﮐﺎﺏﻞ
ﺣﻤﻠﮥ را ﮐﻪ ﺑﺠﺎن ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی در ﺟﺸﻦ ﭘﻴﺮوزی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮوز در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﺪیﺪاًﻣﺤﮑﻮم
ﻣﻴﻨﻤﺎیﻢ.
ﺣﻤﻠﮥ ﻣﺬﮐﻮرﺑﺮﺿﺪ ﻧﻬﺎد هﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻝﺖ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .یﮑﺒﺎر دیﮕﺮ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ
ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮیﻖ ﻧﻬﺎد هﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻝﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در یﮏ روش ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻬﺎی ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬیﺮ ﺕﺮیﻦ ﻗﺸﺮ رﺳﻴﺪﻩ ﮔﯽ ﻧﻤﺎیﺪ وﻋﺪاﻝﺖ و اﻣﻨﻴﺖ را ﻓﺮاهﻢ ﺁورد ،اﺑﺮاز ﻧﻤﺎیﻢ .ﻣﻦ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ و دوﻝﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﺕﺎ ﺕﻼش هﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺎن را ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ایﻦ اهﺪاف اداﻣﻪ
دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺕﻮﺳﻂ ﺣﻤﻼت دﻝﺨﺮاش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﺮای واﮐﻨﺶ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ایﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻪ از زیﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی و از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻓﻐﺎن و دیﭙﻠﻤﺎت هﺎی ﺥﺎرﺟﯽ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﻩ
در ایﻦ رویﺪاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺕﺒﺮیﮏ ﻣﻴﮕﻮیﻢ.
ﺕﺴﻠﻴﺖ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎﻣﻴﻞ هﺎی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮔﺎن ،ﺷﻔﺎ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ ﭘﺎرﻝﻤﺎن و هﻤﺪردی ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺣﺎﻣﺪ
ﮐﺮزی ودوﻝﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺮض ﻣﻴﺪارم.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﺱﺮﻣﻨﺸﯽ ﻃﯽ ﺏﺎزدﻳﺪ رﺱﻤﯽ از اﻣﺮﻳﮑﺎی ﺵﻤﺎﻝﯽ
ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺥﺎص ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺁﻗﺎی ﮐﺎی ایﺪﻩ ایﻦ هﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮوف ﺑﺎزدی از اﻣﺮیﮑﺎی ﺷﻤﺎﻝﯽ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺥﺎص ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ هﺪف ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮیﮑﺎ –
ﺁﻗﺎی ﺑﻮش و دیﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﻦ ارﺷﺪ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ،در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روز هﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﻦ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ ﺑﺸﻤﻮل ،وزیﺮ اﻣﻮرﺥﺎرﺟﻪ  -ﺁﻗﺎی ﻣﺎﮐﺴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺮ و وزیﺮ دﻓﺎع ﺁﻗﺎی
ﭘﻴﺘﺮ ﮔﻮردان ﻣﮏ ﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ رود .ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺥﺎص ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،روز ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﻘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
در ﻧﻴﻮیﺎرک ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺕﺎ ﺑﺎ ﺁﻗﺎی ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎیﺪ .هﺪف ایﻦ ﻣﻼﻗﺎت هﺎ
ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎیﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ رهﺒﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺎریﺲ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺎﻩ ﺟﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد،
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺏﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺏﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪرداﻧﯽ از وﻻﻳﺖ ﺏﺪﺧﺸﺎن در ﮐﺎهﺶ ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر ،در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﺏﻊ ﺱﺮک ﺱﺎزی ﺏﺮای ﺏﺪﺧﺸﺎن ﻣﯽ ﺏﺎﺵﺪ.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺕﺼﺪیﻖ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ وﻻیﺖ ﺑﺪﺥﺸﺎن در ﮐﺎهﺶ ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر ،دﻓﺘﺮ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮایﻢ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ یﮏ ورﮐﺸﺎپ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺕﻤﻮیﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺕﺎریﺦ 30
اﭘﺮیﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺕﺎ ﺣﻤﺎیﺖ ﻻزم ﺑﺮای وﻻیﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺰان ﮐﺎهﺶ ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر ﺕﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان را
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎورد .هﺪف ایﻦ ورﮐﺸﺎپ ،ایﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻝﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﺟﺪی و ﺳﺮیﻊ ﺳﺮک ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ایﻦ ﭘﺮوژﻩ هﺎ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ هﺎی ﮐﻮﺕﺎﻩ ﻣﺪت ﮐﺎری را ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدﻩ و در ﺿﻤﻦ زیﺮﺑﻨﺎی ﺑﺪﺥﺸﺎن را در
درازﻣﺪت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺴﺎزد.
ﮐﺸﺎورزان ﺑﺪﺥﺸﺎن ﺑﺼﻮرت ﺥﻮب ﺑﻪ ﭘﺮوﮔﺮام ﮐﺎهﺶ ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر از ﺳﻮی دوﻝﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﺳﺎﺣﺎت ﮐﺸﺖ
ﮐﻮﮐﻨﺎر در وﻻیﺖ از  13000هﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  2006ﺑﻪ  3600هﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  2700ﮐﺎهﺶ یﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 2008ﻧﻴﺰ ﮐﺎهﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ را ﻣﯽ ﺕﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ .ارزیﺎﺑﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮایﻢ ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺕﻀﻤﻴﻦ ایﻨﮑﻪ ﮐﺸﺎورزان دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر ﻧﺮوﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮیﻊ
در ﺑﺪﺥﺸﺎن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
ایﻦ ورﮐﺸﺎپ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ریﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ادارات ﻣﺤﻠﯽ ،وزارت داﺥﻠﻪ ،وزارت ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭘﺎرﻝﻤﺎن ﺕﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮایﻢ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺱﺎزﻣﺎن ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﻳﯽ ﺟﻬﺎن ،در ﻗﻨﺪهﺎر ،هﻠﻤﻨﺪ ،ﻧﻴﻤﺮوز و ﺏﻐﻼن.
ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای  1200ﺥﺎﻧﻮادﻩ ﺁﺳﻴﺐ دیﺪﻩ در ﻗﻨﺪهﺎر و  500ﺥﺎﻧﻮادﻩ دیﮕﺮ
درهﻠﻤﻨﺪ ﻣﻮاد ﺥﻮراﮐﯽ ﺕﻮزیﻊ ﻧﻤﻮدﻩ ﺕﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ایﻦ ﺥﺎﻧﻮادﻩ هﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰایﺶ ﻗﻴﻤﺖ هﺎی ﻣﻮاد
ﺥﻮراﮐﯽ .ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬایﯽ ﺟﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺕﺎ ﺕﺤﺖ ایﻦ ﭘﺮوﮔﺮام در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  1400ﺥﺎﻧﻮادﻩ در ﻗﻨﺪهﺎر و
 700ﺥﺎﻧﻮادﻩ دیﮕﺮ در هﻠﻤﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
یﮏ ﮐﺎروان ﻣﻮﺕﺮ هﺎی ﺣﺎﻣﻞ  500ﺕﻦ ﻣﻮاد ﺥﻮراﮐﯽ ﺑﻪ ﺕﺎریﺦ  24اﭘﺮیﻞ ﺑﻪ وﻻیﺖ ﻧﻴﻤﺮوز رﺳﻴﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ایﻦ
ﮐﻤﮏ هﺎ 350 ،ﺕﻦ ﺁن ﺕﺤﺖ ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬا در ﺑﺪل ﮐﺎر ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﻬﺎن در وﻝﺴﻮاﻝﯽ ﭼﻐﺎﻧﺴﻮر و  150ﺕﻦ
ﺑﺴﮑﻮت ﻧﻴﺰ در وﻝﺴﻮاﻝﯽ هﺎی زرﻧﺞ و ﭼﻐﺎﻧﺴﻮر ﺑﻴﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﺕﻮزیﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در وﻻیﺖ ﺑﻐﻼن 3200 ،ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ایﻨﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺁﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت هﺎی ﺟﺪیﺪ از ﺳﻮی ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬایﯽ ﺟﻬﺎن اﻧﺪ،
ﮐﻤﮏ هﺎی ﻏﺬایﯽ ﻧﻴﺰ از ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دریﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ایﻦ ﮐﻤﮏ هﺎ ﮐﻪ ﺕﺤﺖ ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬا در ﺑﺪل ﺁﻣﻮزش دادﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺁرد ،روﻏﻦ ،ﻧﻤﮏ و ﻧﺨﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ایﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻣﻮزش ﻣﺴﻠﮑﯽ،
ﺳﻮاد ﺁﻣﻮزی و ﺕﺮﺑﻴﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ریﺎﺳﺖ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻝﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ﺏﺮای روﺱﺘﺎﺉﻴﺎن ﻓﺎرﻳﺎب ﺁب ﺁﺵﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﻣﺼﺌﻮن ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺣﻔﺮ یﮏ ﭼﺎﻩ ﻋﻤﻴﻖ از ﺳﻮی ریﺎﺳﺖ اﺣﻴﺎ و اﻧﮑﺸﺎف دهﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻨﺪوق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﻴﺶ از
 700ﺥﺎﻧﻮادﻩ در روﺳﺘﺎی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺁﺋﻴﻨﻪ وﻻیﺖ ﻓﺎریﺎف اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺁب ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﭘﺎک دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.
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ﺏﺮﻧﺎﻣﻪ ﺕﻮﺱﻌﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎیﺖ ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺕﻮﺳﻌﻪ ﺑﺸﺮی و ﭘﺎﻝﻴﺴﯽ و هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻝﻴﺴﯽ
ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮک یﮏ " ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻴﺘﻮد ﺕﻮﺳﻌﻪ ﺑﺸﺮی و ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دورﻩ ﻓﻮق ﻝﺴﺎﻧﺲ"
را ﺑﻪ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  29اﭘﺮیﻞ  2008از ﺳﺎﻋﺖ  1و  30دﻗﻴﻘﻪ اﻝﯽ  2و  30دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺑﻞ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ایﻦ ﺁﻣﻮزش ﭘﻨﺞ ﻣﺎهﻪ ،ﺑﺮای ﻝﮑﭽﺮدهﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺘﺎدان ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﮐﺎﺑﻞ ،ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺕﻌﻠﻴﻢ وﺕﺮﺑﻴﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﭘﻮﻝﯽ ﺕﺨﻨﻴﮏ
و اﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ هﺪف ﺁﺷﻨﺎیﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎیﻞ ﺕﻮﺳﻌﻪ ﺑﺸﺮی و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻩ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﭘﻮهﻨﺘﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺎدان هﻨﺪی و اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺟﻮان را در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺕﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺸﺮی و ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁﻣﻮزش ﻣﯽ دهﻨﺪ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕﯽ ﺱﺎزﻣﺎن ﺧﻮراﮐﯽ ﺟﻬﺎن
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺁﺳﻴﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺥﻮراﮐﯽ ﺟﻬﺎن ﺁﻗﺎی اﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﺒﻮری ﻓﻌﻼ ﻣﺼﺮوف دیﺪار از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺁﻗﺎی
ﺑﺎﻧﺒﻮری ﺑﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺳﯽ اﭘﺮیﻞ ﺳﺎﻋﺖ دو و ﺳﯽ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮاراﺳﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕﯽ را در ﻣﻘﺮ
یﻮﻧﺎﻣﺎ دایﺮ ﻧﻤﺎیﺪ .در ایﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ روی اﻓﺰایﺶ ﻗﻴﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬایﯽ و رﻓﻊ ایﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﺻﻮرت ﺥﻮاهﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺱﻮاﻻت و ﺟﻮاﺏﺎت
ﺏﯽ ﺏﯽ ﺱﯽ :ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ایﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻮﻝﻴﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﺳﭙﺮدﻩ ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ ،واﻗﻌﻪ
دیﺮوز ﭼﯽ ﻧﻮع ﺕﺼﻮیﺮ را در ذهﻦ ﺷﻤﺎ ﺕﺮﺳﻴﻢ ﻣﻴﮑﻨﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﭼﻴﺰ را ﮐﻪ ﻣﺎ از واﻗﻌﻪ دیﺮوز ﻗﻀﺎوت و ارزیﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﺕﺎ از ﮐﺴﺎﻧﻴﮑﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ اﺥﻼل ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ درایﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد .ﭼﻴﺰ را ﮐﻪ ﻣﺎ دیﺮوز
ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدیﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از واﮐﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺮوی هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن .ﺁﻧﻬﺎ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ریﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺥﺎرﺟﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ یﮏ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻊ را در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺕﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻼ ﺑﺎﻻی ﻧﻴﺮو هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن و ﻧﻘﺶ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ دیﺮوز در ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻣﻨﻴﺖ ریﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺥﺎرﺟﯽ
ﮐﺎﻣ ً
داﺷﺘﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد داریﻢ.
اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ یﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎیﻢ ،ایﻦ یﮑﯽ از واﻗﻌﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ هﺎی ﺷﺎن
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﺥﻮد ﺟﺸﻦ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ایﻦ یﻮرش ﻧﺒﺎیﺪ ﻣﻨﺤﻴﺚ یﮏ ﻗﻀﺎوت وﺿﻴﻌﺖ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺳﺮﺕﺎﺳﺮی در ﮐﺸﻮر
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدد .ایﻦ یﮑﯽ از ﺣﻤﻼت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺮو هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن را دیﺪیﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ،ﺑﻄﻮر ﺁرام و ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﻪ وﺿﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺁن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺪادﻧﺪ .ﻣﺎ از ﻧﻴﺮو هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از زیﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺖ رخ دهﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﻴﻨﻤﺎیﻴﻢ .ﭼﻴﺰ را ﮐﻪ دیﺮوز دیﺪیﻢ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻴﺮو هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن
ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ و رهﺒﺮی ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻧﺮا ،ریﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺎن را و ﻣﺮدم ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻨﺪ.
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ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﻮرﻳﻦ :ﻣﻦ یﮑﯽ از ﺷﺎهﺪان ﻋﻴﻨﯽ واﻗﻌﻪ دیﺮوز ﺑﻮدم و دیﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺕﻘﺮیﺒًﺎ یﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺴﻮﻝﻴﻦ
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ هﺪف ﻧﺒﻮدﻧﺪ واز اﺿﻄﺮاب ﺁﺕﺶ ﻣﻴﮕﺸﻮدﻧﺪ .ﺳﻮال دوم ایﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﺕﺮیﺎک در
وﻻیﺖ ﺑﺪﺥﺸﺎن ﮐﺸﺖ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺑﻪ اﺳﺎس ﺳﺮوی ﺳﺎل  2007دﻓﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  152ﺕﻦ
ﺕﺮیﺎک در وﻻیﺖ ﺑﺪﺥﺸﺎن ﺕﻮﻝﻴﺪ ﮔﺮدیﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ایﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2006ﮐﻪ در ﺁن  503ﺕﻦ ﺕﺮیﺎک ﺕﻬﻴﻪ
ﮔﺮدیﺪﻩ ﺑﻮد ،ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﺑﺎیﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻢ دیﺮوز را ﺕﺸﺮیﺢ ﻧﻤﻮدیﺪ .ﺁیﺎ
ﺳﺮاﺳﻴﻤﮕﯽ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ دیﺮوز ﺟﺎی ﺕﻌﺠﺐ اﺳﺖ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،هﺮﮔﺎﻩ ﭼﻨﻴﻦ اﺕﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺑﺮای هﺮ ﮐﺲ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﭼﻴﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ و درک ﮐﻨﻴﺪ ،ﻋﮑﺲ اﻝﻌﻤﻞ ﻧﻴﺮو هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺼﻮرت ﺁرام و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دیﭙﻠﻮﻣﺎت هﺎی ﺥﺎرﺟﯽ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺕﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺟﺎﻧﯽ ،وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﺳﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ را دیﺪیﻢ ﮐﻪ ﺕﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮو هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎهﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻪ ﺣﻠﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ دیﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدیﻢ .ﭼﻴﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎ دیﺪیﻢ ،یﮏ واﮐﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮ از ﺳﻮی ﻧﻴﺮو
هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎیﺪ ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﭙﺬیﺮیﻢ و ایﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻧﻴﺰ درک ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺮو هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ یﮏ
ﮐﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺥﻮﺑﯽ را دیﺮوز اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
اﻳﺮﻧﺎ :ﻣﯽ ﺥﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻮرد اﺛﺮات رواﻧﯽ ایﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ایﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎد هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ﺁﻏﺎز ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪﻩ و ﻧﺎﭘﺪیﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﻢ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎیﺪ ﻣﻴﺎن ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ هﺎی ﺥﺒﺮی دیﺸﺐ ﺕﻠﻮیﺰیﻮن هﺎ دیﺪ ﮐﻪ هﻤﺎن ﺳﺮﺑﺎزان
ﺕﺸﺮیﻔﺎﺕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ایﺜﺎر ﮔﺮی هﺎی اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﻧﻤﺎیﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺕﻤﻴﺰ ﻗﺎیﻞ ﺷﻮیﺪ .ﺁﻧﻬﺎ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺕﺸﺮیﻔﺎﺕﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺕﻔﻨﮓ و یﺎ ﻣﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺥﻮد ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻴﭙﻮر و ﻃﺒﻞ ﺑﺎ ﺥﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﭼﻴﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ داﺷﺖ و از ﺁن ﺕﻘﺪیﺮ ﮐﺮد ،اﻗﺪام ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻃﺮاف رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﻦ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺥﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻨﺪ ،هﻤﻪ ﺑﺎ ﺁراﻣﯽ و
ﺥﻮﻧﺴﺮدی ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺥﺎرﺟﯽ و ﺑﻴﺮون ﺑﺮدن ﺁﻧﻬﺎ از ﺁن وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺟﻠﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺥﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺳﻪ ﺣﻠﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ دیﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺕﻼش هﺎ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﻦ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ
در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺥﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺕﺼﺎویﺮ ﻧﻤﺎیﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺳﺮﺑﺎزان ﺕﺸﺮیﻔﺎﺕﯽ از ﻃﺮیﻖ ﺕﻠﻮیﺰیﻮن ﮐﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .زیﺮا ایﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻤﺎیﺶ ایﺜﺎرﮔﺮی و ﻓﺪاﮐﺎری هﺎی اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ
در راﻩ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر در ایﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
رادﻳﻮ ﺁزادی :ﺷﻤﺎ از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎد هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎدﺛﻪ دیﺮوز ﺳﺘﺎیﺶ ﻧﻤﻮدیﺪ .ﺁیﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻴﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﻮد اﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮ ﺣﺎدﺛﻪ را ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺁن ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻨﺪ؟ از رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ
یﮏ ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻝﻤﺎن را از دﺳﺖ دادیﻢ .ﺁیﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻴﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎیﺎﻧﮕﺮ راﻩ ﻃﻮﻻﻧﯽ
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ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺥﺒﺮی ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ

ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺕﺮوریﺰم ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻻی رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻬﺘﺮ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎیﺪ ﺕﺎ ﮐﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺕﺮوریﺰم اﻧﺠﺎم دهﺪ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ایﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ در ایﻦ ﮐﺸﻮر یﮏ ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ یﮏ رویﺪاد .ﻧﺒﺎیﺪ از روی یﮏ
رویﺪاد و یﺎ یﮏ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻴﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ایﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ یﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺥﻴﻠﯽ ﻣﻬﻢ
را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدیﺪ .در ارﺕﺒﺎط ﺑﻪ رویﺪاد دیﺮوز دو ﺟﻨﺒﻪ وﺟﻮد دارد .اول ایﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮری از ﺳﻮی
ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ و دوم ایﻨﮑﻪ ﭼﯽ ﮐﺎری ﺑﺎیﺪ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ﺕﺎ از وﻗﻮع هﻤﭽﻮ یﮏ ﺣﺎدﺛﻪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻴﺎﻣﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ در هﺮ دو ﻣﻮرد اﺟﺮاﺁت ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد .اول ایﻨﮑﻪ ﻣﺎ دیﺮوز ﺷﺎهﺪ
یﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮری از ﺳﻮی ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎهﺶ ﺕﻠﻔﺎت اﻓﺮاد ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ﺑﻮدیﻢ و دوم ایﻨﮑﻪ از رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻨﻴﺪیﻢ ﮐﻪ وی اﻋﻼن ﻧﻤﻮد ﺕﺎ ﺕﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ایﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺁﻏﺎز و دیﺪﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭼﯽ ﮐﺎری
دیﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت در ایﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎ دﻗﻴﻘﺂ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی داریﻢ .ﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺛﺮ داریﻢ و ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﻢ ﺕﺎ ﺕﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ دیﺮوز ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺕﺎ
در ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺥﻮیﺶ را ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزیﻢ و ایﻦ دﻗﻴﻘﺂ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕﺎﻳﻤﺰ :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﻤﻮﻧﺴﺖ و ﻃﺮﻓﺪار روﺳﻴﻪ و هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎیﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در
ﺣﺎدﺛﻪ دیﺮوز دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺁﻗﺎ ،ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ ایﻦ هﺎ هﻤﻪ ﺷﺎیﻌﻪ اﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﺮ از هﻤﻪ ﺷﻤﺎ
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