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ﻧﻴﻼب ﻣﺒﺎرز :ﺑﻨﺎم ﺧﺪا و ﺻﺒﺢ هﻤﻪ ﺑﺨﻴﺮ! ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻥﺲ ﻡﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻡﺮوز ﺳﺨﻨﮕﻮی یﻮﻥﺎﻡﺎ ﺧﻮش ﺁﻡﺪیﺪ .ﻥﺎم ﻡﻦ
ﻥﻴﻼب ﻡﺒﺎرز اﺳﺖ و از دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی یﻮﻥﺎﻡﺎ هﺴﺘﻢ .ﻥﺸﺴﺖ ﻡﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻡﺮوز ﻡﺎ ﻃﺒﻖ ﻡﻌﻤﻮل دارای دوﺑﺨﺶ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺵﺎﻡﻞ ﺧﺒﺮهﺎ از ادارات ﻡﺨﺘﻠﻒ ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺵﻤﺎ ﻡﻴﺒﺎﺵﺪ.
ﺗﺸﮑﺮ!

ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺏﺤﺚ
ﺟﻠﺴﻪ هﻔﺘﻢ ﺏﻮرد ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻈﺎرت و اﻧﺴﺠﺎم
در اواﺧﺮ هﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،یﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺎریﺦ  5و  6ﻓﺒﺮوری )ﻡﺼﺎدف ﺑﻪ  16و  17دﻝﻮ  ،(1386ﺑﻮرد ﻡﺸﺘﺮک
ﻥﻈﺎرت و اﻥﺴﺠﺎم هﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد را در ﺵﻬﺮ ﺗﻮﮐﻴﻮ ،ﮐﺸﻮر ﺟﺎﭘﺎن ،ﺑﺮﮔﺬار ﻡﯽ ﮐﻨﺪ .از زﻡﺎن اﻡﻀﺎء
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻡﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ،دﺳﺖ ﺁورد هﺎی ﻡﻬﻢ وﺟﻮد داﺵﺘﻪ اﺳﺖ .ﺡﮑﻮﻡﺖ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ارایﻪ ﺧﺪﻡﺎت را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﻼ اوﺽﺎع اﻡﻨﻴﺘﯽ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺟﻬﺎﻥﯽ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﻥﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد اﻓﺰودﻩ اﺳﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ،ﻓﻌ ً
 2006در یﮏ ﺡﺎﻝﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﻗﺮار دارد و اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺵﺎهﺪ رﺵﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر ﻡﯽ ﺑﺎﺵﺪ.
در ﺟﺮیﺎن ﺁﺧﺮیﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮرد ﻡﺸﺘﺮک ﻥﻈﺎرت و اﻥﺴﺠﺎم در ﮐﺎﺑﻞ در ﻡﺎﻩ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺳﺎل  ،2007ﺁﻗﺎی ﺗﺎم ﮐﻮیﻨﮕﺰ،
ﻥﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺧﺎص اﺳﺒﻖ ﺳﺮﻡﻨﺸﯽ ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ،ﻃﺮح یﮏ اﺟﻨﺪای ﺧﻮب را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮد .ایﺸﺎن ﺧﻮاهﺎن
هﻤﺎهﻨﮕﯽ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺵﺪ :اﻡﻨﻴﺖ ،ﺡﮑﻮﻡﺘﺪاری ،ﻡﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر و هﻤﮑﺎری هﺎی ﻡﻨﻄﻘﻮی.
ﺁﺧﺮیﻦ ﺟﻠﺴﻪ ایﻦ ﺑﻮرد روی هﻤﮑﺎری هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻡﻨﻄﻘﻮی ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺵﺖ .در ﺟﻠﺴﻪ ایﻦ هﻔﺘﻪ ،ﺑﻮرد ﻡﺸﺘﺮک
ﻥﻈﺎرت و اﻥﺴﺠﺎم ﻡﺸﮑﻼت ﺟﺪی ایﮑﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺁن ﻡﻮاﺟﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ :یﻌﻨﯽ ﭼﮕﻮﻥﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر را ﺑﺎیﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
ﻡﻴﺰان ﺑﻠﻨﺪ ﺡﺎﺻﻼت ﺑﻬﺎر ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺗﺮیﺎک ،ﺗﺎ ﺡﺪی ،ﻡﺤﺼﻮل راﺑﻄﻪ ﻡﻴﺎن ﺵﻮرﺵﻴﺎن و ﺗﺮیﺎک ﺳﺎﻻران ﺑﻮد .هﺮ
دوی ایﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮاهﺎن یﮏ دوﻝﺖ ﺽﻌﻴﻒ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺵﺪن ﻓﺴﺎد در ﻡﻴﺎن ﮐﺎرﻡﻨﺪان ﺁن ،ﺑﻪ ﺵﻤﻮل ﭘﻮﻝﻴﺲ و
ﮐﺎرﻡﻨﺪان وﻻیﺎت و وﻝﺴﻮاﻝﯽ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨًﺎ ﺁﻡﺎدﮔﯽ هﺎی ﺟﺪی وﺟﻮد دارد .ﺑﺤﺚ هﺎی ﺟﺪی و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺑﺮای رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻡﺴﺎیﻞ ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر در ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻮرد ﻡﺸﺘﺮک ﻥﻈﺎرت و اﻥﺴﺠﺎم ایﻦ هﻔﺘﻪ ﻗﺮار دارد .ﻡﺎ ﺗﻮﻗﻊ داریﻢ ﮐﻪ ایﻦ ﺑﺎزﻥﮕﺮی و اوﻝﻮیﺖ دهﯽ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ﻡﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮول ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر ﺗﻮﺳﻂ ﺡﮑﻮﻡﺖ و ﺵﺮﮐﺎی ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺁن یﮏ ﻓﺼﻞ ﺟﺪیﺪی را در
ﻡﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ورق ﺧﻮاهﺪ زد.
ﻡﺎ ﺵﻤﺎ را در ﺟﺮیﺎن ﺑﺤﺚ هﺎی ﮐﺎﻡﻞ ایﻦ هﻔﺘﻪ روی ایﻦ ﻡﻮﺽﻮع ﮐﻪ در ﺗﻮﮐﻴﻮ ﺻﻮرت ﻡﻴﮕﻴﺮد ﻗﺮار ﻡﻴﺪهﻴﻢ و
اﮔﺮ هﺮ یﮑﯽ از ﺵﻤﺎ ﺧﻮاهﺎن ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻡﻮرد ﺑﻮرد ﻡﺸﺘﺮک ﻥﻈﺎرت و اﻥﺴﺠﺎم ﺑﻮدیﺪ ،ﻝﻄﻔًﺎ ﺑﻌﺪ از ایﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻥﺲ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﻡﻦ و یﺎ یﮑﯽ از هﻤﮑﺎراﻥﻢ در ایﻦ دﻓﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺵﻮیﺪ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺕﺎزﻩ در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ هﺎی ﺏﺸﺮی ﺏﻪ وﻻﻳﺎت ﻏﺮﺏﯽ
ﻃﻮریﮑﻪ ﻡﻴﺪاﻥﻴﺪ ،ﺳﺮاﺳﺮاﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ،ﺧﺎﺻﺘﺎ وﻻیﺎت ﻏﺮﺑﯽ درهﻔﺘﻪ هﺎی ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺵﺎهﺪ ﺑﺎرش ﺑﺮف هﺎی ﺵﺪیﺪ
ﻏﻴﺮﻡﺘﺮﻗﺒﻪ ودﻡﺎی زیﺮﺻﻔﺮﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺵﺮﮐﺎی ﻡﺨﺘﻠﻒ ،ﺵﺎﻡﻞ یﻮﻥﺎﻡﺎ و دیﮕﺮ ادارات ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ ،اﻥﺠﻮهﺎ ،ﺗﻴﻢ
هﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی وﻻیﺘﯽ و ﺗﻴﻢ هﺎی ﺑﺤﺮان ﺁیﺴﺎف ﻡﺸﺘﺮﮐﺎ روی اوﻝﻮیﺖ دادن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ هﺎی اﻥﺴﺎﻥﯽ ﺑﻪ ﻡﺮدﻡﺎن
ﻥﻴﺎزﻡﻨﺪ ﮐﺎرﻡﻴﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ دراﻡﻮر ﭘﻨﺎدهﻨﺪﻩ ﮔﺎن ،ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬایﯽ ﺟﻬﺎن ،یﻮﻥﺴﻒ ،وﺳﺎزﻡﺎن ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻡﻬﺎﺟﺮت ﺗﺤﺖ
رهﺒﺮی دوﻝﺖ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺑﻪ  2،500ﺧﺎﻥﻮادﻩ هﺎی ﺑﻴﺠﺎﺵﺪﻩ در ﮐﻤﭗ هﺎی هﺮات 1،700 ،ﺧﺎﻥﻮادﻩ در ﮐﻤﭗ ﻡﺴﻠﺦ،
 650ﻓﺎﻡﻴﻞ درﮐﻤﭗ ﺵﺎیﺪای ،و  150ﻓﺎﻡﻴﻞ در ﮐﻤﭗ ﻡﻨﺎرﻡﻮاد ﺧﻮراﮐﻪ و اﻗﻼم ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﮐﯽ ،ﺑﻪ ﺵﻤﻮل،
ﺡﺒﻮﺑﺎت ،ﺵﮑﺮو ﮔﻨﺪم ،ﮐﻤﭙﻞ ،ﻓﺮش هﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ،ﻝﺒﺎس ،و ﺻﺎﺑﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬایﯽ ﺟﻬﺎن  8ﺗﻦ ﻡﻮاد ﺧﻮراﮐﻪ ﺑﻪ وﻝﺴﻮاﻝﯽ ﻓﺎرﺳﯽ وﻻیﺖ هﺮات ارﺳﺎل داﺵﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﻠﻞ
ﻡﺘﺤﺪ دراﻡﻮر ﭘﻨﺎدهﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺑﻄﻮر اﺽﺎﻓﯽ ﺑﺸﮑﻪ ،ﺻﺎﺑﻮن ،ﻓﺮش هﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ وﭼﺮاغ هﺎی ﮔﺮم ﮐﻦ ﺑﺮای
ﺗﻮزیﻊ دروﻻیﺖ هﺮات دردﺳﺖ دارد.
ﺑﻪ ﻡﻨﻈﻮررﺳﻴﺪﻩ ﮔﯽ ﺑﻪ ﻡﻮﺽﻮع ﻋﻠﻒ ﺑﺮای اﻡﻮال ،ﺳﺎزﻡﺎن ﺧﻮراک و زراﻋﺖ ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاهﻢ ﺁوری
ﻋﻠﻒ ﺑﺮای ﺻﺎﺡﺒﺎن ﻡﺘﺎﺛﺮ ﺡﻴﻮاﻥﺎت اهﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
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ﻡﺎ ﺑﺎ هﻤﻪ هﻤﮑﺎران ﮐﻠﻴﺪی ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ایﻨﮑﻪ ﻥﻴﺎزﻡﻨﺪان ایﻦ ﮐﻤﮏ هﺎی اﻥﺴﺎﻥﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﻡﻴﺂورﻥﺪ ﮐﺎرﺧﻮاهﻴﻢ
ﮐﺮد.
هﺮات – ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕﯽ
از ﺁﻥﺠﺎﺋﻴﮑﻪ ﺗﻼش هﺎ ﺟﻬﺖ اﻥﺘﻘﺎل ﮐﻤﮏ هﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻪ هﺰاران ﻗﺮﺑﺎﻥﯽ ﺑﺮف ﺑﺎری ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر اداﻡﻪ
دارد ،ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ هﺎی ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ ﻓﺮدا ﻥﻴﺰ ﺟﻬﺖ ارایﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ رﺳﺎﻥﻪ هﺎ در ﻡﻮرد ﮐﻤﮏ هﺎی ارایﻪ ﺵﺪﻩ
در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﺎﺽﺎی ﭘﺎیﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺡﻤﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻥﺎن و ﮐﺎروان هﺎی ﺑﺸﺮی
در اﻥﺘﻘﺎل ﻡﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ،دارو و اﻝﺒﺴﻪ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬیﺮ ﺗﺮیﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻥﻴﺮو هﺎی ﺵﺎن را ﻡﻨﺴﺠﻢ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﻡﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺵﺘﺮاک در ایﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻥﺲ ﮐﻪ ﻓﺮدا در هﺮات ﺑﺮﮔﺮاز ﻡﯽ ﺵﻮد ،ﺑﺎیﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﮑﺎر ﻡﺎ ﻥﻈﻴﻒ اﷲ ﺳﺎﻻرزی ﮐﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ او ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻥﺲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺵﻤﺎ ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﻡﯽ
ﺵﻮد ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻥﺪ.
ﺱﻮاﻻت و ﺟﻮاﺏﺎت )ﺕﺮﺟﻤﻪ ﺵﺪﻩ از زﺏﺎن دری(:
رادﻳﻮ ﺁزادی :ﮔﺰارش ﺗﺎزﻩ ای ﮐﻪ از ﺳﻮی دیﺪﻩ ﺑﺎن ﺡﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻥﺸﺮ رﺳﻴﺪﻩ ﻥﺸﺎن ﻡﻴﺪهﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن 95
درﺻﺪ ﺗﺮیﺎک ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻡﻴﻨﻤﺎیﺪ .ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻡﻴﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻼﺵﻬﺎی ﻡﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر ﻋﻠﯽ اﻝﺮﻏﻢ
ایﻨﮑﻪ ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺟﻬﺎﻥﯽ یﮏ ﻡﻘﺪار زیﺎد ﭘﻮل را ﺑﻤﺼﺮف رﺳﺎﻥﻴﺪﻩ و ﺡﮑﻮﻡﺖ هﻢ در ایﻦ ﻡﻮرد ﮐﺎر ﻡﻴﻨﻤﺎیﺪ ﻥﺎﮐﺎم
ﻡﺎﻥﺪﻩ اﺳﺖ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺵﻤﺎ ﺑﻪ یﮏ ﻡﻮﺽﻮع ﺟﺎﻝﺐ اﺵﺎرﻩ ﻥﻤﻮدیﺪ .ﺡﮑﻮﻡﺖ و ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺟﻬﺎﻥﯽ هﺮ دو ﻡﺼﻤﻢ اﻥﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش
در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﭘﺎیﺎن یﺎﺑﺪ و در ﺟﺮیﺎن ﻥﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ هﻤﻴﻦ هﻔﺘﻪ در ﺗﻮﮐﻴﻮ ﺟﺎﭘﺎن ﺻﻮرت ﻡﻴﮕﻴﺮد ،ﻡﺴﻮوﻝﻴﻦ ایﻦ
ﻡﻮﺽﻮع را ﻡﻄﺮح ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﺧﻮﺵﺒﺨﺘﺎﻥﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ  13وﻻیﺖ ﻋﺎری از ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش اﻋﻼن ﮔﺮدیﺪ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻡﺎ اﻡﻴﺪواریﻢ ﮐﻪ ﺡﮑﻮﻡﺖ و ﺵﺮﮐﺎی ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺁن ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ایﻦ ﻡﺸﮑﻞ ﮐﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻥﺠﺎم
دهﻨﺪ و ﺑﺮای زراﻋﻴﻦ زﻡﻴﻨﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺪیﻞ را ﻓﺮاهﻢ ﻥﻤﺎیﻨﺪ .اﻡﻴﺪواریﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻡﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼﺵﻬﺎی ﺵﺎﻥﺮا ﺗﺴﺮیﻊ
ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺗﺎ ایﻦ ﺑﻪ یﮏ ﻡﺒﺎرزﻩ واﻗﻌﯽ ﻡﺒﺪل ﮔﺮدد.
رادﻳﻮ ﺏﯽ ﺏﯽ ﺱﯽ :ﺁیﺎ ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ ﮐﺪام ارﻗﺎم و اﺡﺼﺎﺋﻴﻪ ﻡﺸﺨﺺ در ﻡﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻡﺮدﻡﯽ ﮐﻪ از اﺛﺮ ﺑﺮف ﺑﺎری
هﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﻡﺘﺎﺛﺮ ﮔﺮدیﺪﻩ اﻥﺪ دراﺧﺘﻴﺎر دارد و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻡﺮدم ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺵﺶ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻥﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ارﻗﺎم ﮐﻪ هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺵﺘﻪ ﻥﺸﺮ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد در اﺧﺘﻴﺎر ﺵﻤﺎ ﻗﺮار دارد وﻝﯽ ارﻗﺎ ﺗﺎزﻩ ﻓﺮدا ﻡﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ و هﺮ
زﻡﺎﻥﻴﮑﻪ ﻡﺎ ﺁﻥﺮا ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردیﻢ در اﺧﺘﻴﺎر ﺵﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻴﻢ داد.
ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺕﻤﺪن :ﺵﻤﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻡﻴﺎن ﺵﻮرش هﺎ و ﮐﺎرﻡﻨﺪان ﺡﮑﻮﻡﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از دﻻیﻞ در ﻋﻘﺐ اﻓﺰایﺶ
ﮐﺸﺖ ﺗﺮیﺎک اﺵﺎرﻩ ﮐﺮدیﺪ ،ﺁیﺎ ﻡﺸﺨﺼًﺎ روﺵﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻡﯽ ﺗﻮاﻥﻴﺪ ﮐﻪ ایﻦ اﻓﺮاد ﮐﯽ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ایﻦ ﭼﮕﻮﻥﻪ ﮐﺎر
ﻡﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺵﻮاهﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻥﺰدیﮏ ﻡﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺽﺪ دوﻝﺖ و ﺁﻥﺎﻥﻴﮑﻪ در ﺗﺠﺎرت ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر ﺳﻬﻴﻢ
اﻥﺪ وﺟﻮد دارد .و ﺁﻥﺎن ﮐﻮﺵﺶ ﻡﻴﻨﻤﺎیﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺴﺎد اداری را ﭘﺮورش و ﺗﻘﻮیﺖ ﻥﻤﺎیﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻥﻔﻊ ﺵﺎن ﺗﻤﺎم ﻡﻴﺸﻮد.
درﻋﻴﻦ ﺡﺎل در ﺟﺎهﺎی ﮐﻪ اﻡﻨﻴﺖ و ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﻗﺎﻥﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ در ﺁﻥﺠﺎ ﻡﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارﻥﺪ .ﻃﻮر
ﻡﺜﺎل ،در ﺑﺨﺶ هﺎی ﺵﻤﺎﻝﯽ و ﻡﺮﮐﺰی اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ،ﻡﺎ ﺵﺎهﺪ یﮏ ﮐﺎهﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻡﻼﺡﻈﻪ در ﮐﺸﺖ ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر ﺑﻮدیﻢ
و ایﻦ در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻥﻴﺮوﻡﻨﺪی ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﻗﺎﻥﻮن و ﺡﮑﻮﻡﺘﺪاری و اﻡﻨﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ در ﺁن ﺑﺨﺶ هﺎی اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن اﺳﺖ .در
ﻥﺘﻴﺠﻪ 13 ،وﻻیﺖ ﻋﺎری از ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر اﻋﻼن ﺵﺪﻩ ﮐﻪ ایﻦ یﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﺳﺖ .ﻡﺎ ﺽﺮورت ﺑﻪ ﺗﻘﻮیﺖ اﻡﻨﻴﺖ،
ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﻗﺎﻥﻮن و ﺡﮑﻮﻡﺘﺪاری درﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻡﻨﻈﻮر اداﻡﻪ ایﻦ روﻥﺪ داریﻢ .ایﻦ ﻡﻤﺪ واﻗﻊ ﻥﺨﻮاهﺪ ﺵﺪ ﺗﺎ از
اﺵﺨﺎص ﻥﺎم ﺑﺒﺮیﻢ و ﻡﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﻡﺸﮑﻼت ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﻥﻤﻮدم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻡﺒﺬول داریﻢ.
ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺁﻳﻨﻪ :در ﻡﻮرد راﺑﻄﻪ ایﮑﻪ ﺵﻤﺎ اﺵﺎرﻩ ﮐﺮدیﺪ ،ﺁیﺎ ایﻦ راﺑﻄﻪ ﻡﻴﺎن ﻡﻘﺎﻡﺎت ﺡﮑﻮﻡﺖ ،ﺵﻮرﺵﻴﺎن و
ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر اﺳﺖ یﺎ ایﻨﮑﻪ ﻡﻴﺎن ﻡﺮدم ﻡﺤﻞ ،ﺵﻮرﺵﻴﺎن و ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر؟
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ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺥﺒﺮی ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ٠۵/٠٢/٢٠٠٨-
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﻥﻤﻴﺘﻮاﻥﻢ ﭼﻴﺰی ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁﻥﭽﻪ درﺟﻮاب ایﻦ ﺳﻮال ﮔﻔﺘﻢ اﺽﺎﻓﻪ ﻥﻤﺎیﻢ .رواﺑﻂ ﻡﺘﻌﺪدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻡﻮاد
ﻡﺨﺪر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ایﻦ ﺧﻴﻠﯽ ﻡﻐﻠﻖ اﺳﺖ .در ﻡﻼﻗﺎت ﺑﻮرد ﻡﺸﺘﺮک ﻥﻈﺎرت و هﻤﺎهﻨﮕﯽ در ﺗﻮﮐﻴﻮ در ﻗﺴﻤﺖ
ایﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻥﻪ دریﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻥﻤﻮد.
راﻩ ﻧﺠﺎت :ﭘﺲ از ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮدن ﭘﺪی اش دون از ﻥﺎﻡﺰدی اش ،ریﺲ ﺟﻤﻬﻮراز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ﺟﻨﺮال ﻡﮑﮑﻮل
ﺡﻤﺎیﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﺁیﺎ ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ از ایﻦ ﻥﻈﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ ﻡﻴﮑﻨﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :اﻋﻼن ﻥﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺟﻨﺮال در ﻥﻴﻮیﺎرک ﺻﻮرت ﻡﻴﮕﻴﺮد ،ﻥﻪ در ﮐﺎﺑﻞ .ﺑﻪ ﻡﺠﺮدیﮑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ در
ایﻦ ﻡﻮرد اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﻡﺎ ﺵﻤﺎ را در ﺟﺮیﺎن ﺧﻮاهﻴﻢ ﮔﺬاﺵﺖ.
اﺡﺘﻤﺎل دارد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ایﻦ ﻡﻮرد یﮏ ﻡﺪت را درﺑﺮﺑﮕﻴﺮد و ﻡﺎ ﻥﺒﺎیﺪ درایﻦ ﻡﻮرد ﮔﻤﺎن زﻥﯽ ﺑﮑﻨﻴﻢ ،ایﻦ
ﺑﺮای هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻥﻴﮑﻪ درایﻦ روﻥﺪ دﺧﻴﻞ ﻡﻴﺒﺎﺵﻨﺪ ﻡﻨﺎﺳﺐ ﻥﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﻥﻤﺎیﻨﺪﻩ ﮔﺎن ارﺵﺪ ﺗﻤﺎم ادارات ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺡﻀﻮر داﺵﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ دارﻥﺪ و درایﻦ ﻡﻮﻗﻊ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻡﺎ
ﺑﺎیﺪ ایﻦ روی ایﻦ ﺑﺎﺵﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ یﮏ ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻡﺮدم اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻴﻢ.
ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮرﺱﺎﻧﯽ ﭘﮋواک :ﻡﺎ ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ازﻡﻨﺎﺑﻊ ﺁیﺴﺎف ﺵﻨﻴﺪیﻢ ﮐﻪ ﺁﻥﻬﺎ یﮏ اﻓﺰایﺶ را در ﮐﺸﺖ ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر
در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﯽ ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ .ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ در ایﻦ ﻡﻮرد ﭼﯽ ﻡﻴﺪاﻥﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﻡﺎ اﻡﻴﺪوارهﺴﺘﻴﻢ ﺗﻌﺪاد وﻻیﺎت ﮐﻪ از ﻡﻮاد ﻡﺨﺪرﻋﺎری اﻋﻼن ﺵﺪﻩ اﻥﺪ اﻡﺴﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺵﻮﻥﺪ ،اﻡﺎ ﺑﻴﺎیﺪ ﮐﻪ
ﮔﻤﺎﻥﺰﻥﯽ ﻥﮑﻨﻴﻢ .ﻡﺎ ﺑﻪ ﻡﺠﺮدیﮑﻪ ارﻗﺎم دﻗﻴﻖ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺂوریﻢ اﻋﻼن ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد .دﻓﺘﺮ UNODCارﻗﺎم ﺗﺨﻤﻴﻨﯽ
ﺵﺎﻥﺮا در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺗﺮیﺎک اﻡﺴﺎل ﺑﺘﺎریﺦ ﺵﺸﻢ ﻓﺒﺮوری در ﺗﻮﮐﻴﻮ ﻡﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاهﺪ ﻥﻤﻮد.
اﻳﺮﻧﺎ :ﻃﯽ ﺳﺎﻝﻬﺎی ﮔﺬﺵﺘﻪ ،دوﻝﺖ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﻥﺘﻮاﻥﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﺪ .ﻋﻠﺖ ﺁن ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﺮا
دوﻝﺖ در ﻡﻌﺮﻓﯽ ﻡﻌﻴﺸﺖ ﺑﺪیﻞ ﺟﺪیﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻥﺎﮐﺎم ﻡﺎﻥﺪﻩ .ﭼﺮا ایﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻡﻮﻓﻘﻴﺖ ﻥﺮﺳﻴﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ایﻦ یﮏ ﻡﺴﺌﻠﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻡﺎ ﺵﮑﯽ ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺲ ﻡﻴﺨﻮاهﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرت ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن
ﺧﺎﺗﻤﻪ یﺎﺑﺪ .در ﻡﻌﺮﻓﯽ ﮐﺸﺖ ﺑﺪیﻞ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزاﻥﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر ﻡﺸﻐﻮل اﻥﺪ ﺟﻮاﻥﺐ ﻡﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدﻩ
اﻥﺪ .ﺳﺎزﻡﺎن ﻏﺬا و زراﻋﺖ ﻡﻠﻞ ﻡﺘﺤﺪ یﮑﯽ از ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ هﺎیﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻡﻌﺮﻓﯽ ﮐﺸﺖ ﺑﺪیﻞ و اﻥﮑﺸﺎف زراﻋﺖ
ﺑﺼﻮرت ﮐﻞ ﺳﻬﻢ داﺵﺘﻪ اﺳﺖ .ایﻦ ﺳﺎزﻡﺎن ﺑﻴﺴﺖ ﻥﻮع ﺗﺨﻢ ﺑﺬری ﺟﺪیﺪ را ﻡﻌﺮﻓﯽ ﻥﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﻡﺜﺎﺑﻪ ﻡﻌﻴﺸﺖ ﺑﺪیﻞ
ایﻦ ﺗﺨﻢ هﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ،ﻡﺎ ﺑﺎ ﻡﺸﮑﻞ ﻡﺎیﻦ در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﻥﻴﺰ روﺑﺮو
هﺴﺘﻴﻢ؛ یﻌﻨﯽ ﺑﺎیﺪ یﮏ ﻡﺴﺎﺡﺖ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ) ﺡﺪود  1ﻡﻴﻠﻴﺎرد ﻡﺘﺮ ﻡﺮﺑﻊ ( را از وﺟﻮد ﻡﺎیﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻥﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﺁﺑﻴﺎری ﻥﻴﺰ یﮏ ﻡﺸﮑﻞ دیﮕﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻡﻴﺮود ﮐﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺪیﻞ را ﻡﺘﺎﺛﺮ ﻡﻴﺴﺎزد .اﻡﺎ ﺑﺠﺎی ﺑﺪﺑﻴﻨﯽ ﺑﺎیﺪ ﺧﻮﺵﺒﻴﻦ ﺑﺎﺵﻴﻢ.
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