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من نظيف اهللا ساالرزی از دفتر سخنگوی . ان به کنفرانس مطبوعاتی ما خوش آمديدخانم ها و آقاي :یوناما
ستی تيکيه رئيس سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل در افغانستان ييوناما هستم و خوش هستيم که آقای تک

هند مهمان کنفرانس امروزی ما هستند و ايشان برای شما در مورد وضعيت زراعت افغانستان معلومات خوا
داد، ولی قبل از آن چند اعالن کوتاه داريم خدمت تان ارائه و متعاقب آن با خوشی به سواالت شما جواب 

  . خواهيم داد
  

  کشته شدن يک خبرنگار در هلمند 
. ما از شنيدن خبر مرگ آقای عبدالصمد روحانی يک تن از خبرنگاران بی بی سی ديروز در هلمند متأثر شديم

ا متقبل شدن خطر هر روزه نگرانی ها و نياز های مردم کشور را منعکس می نمايند و خبرنگاران افغان ب
مورد هدف قرار گرفتن اين گونه افراد بی دفاع به هيچ دليلی جز اينکه کار خود را انجام می دهند، غير قابل 

 برای يافتن عاملين ما از مسئولين افغان می خواهيم تا با زير رو کردن هر نوع مانع از جستجو. بخشيدن است
  . اين قتل بی رحمانه دريغ نورزند

  
  . ما غم و تأثر مرگ آقای روحانی را به اعضای خانواده بی بی سی و ديگر همکاران اش تسليت می گوييم

  
   جون 12 پاريس –کنفرانس بين المللی در حمايت از افغانستان 

 جون در شهر پاريس فرانسه برگزار می 12 آينده کنفرانس بين المللی برای حمايت از افغانستان در پنجشنبه
اين کنفرانس با ميزبانی مشترک دولت افغانستان و فرانسه و ملل متحد می باشد که در آن سرمنشی . شود

  . عمومی ملل متحد، رئيس جمهور کرزی و نماينده خاص سرمنشی کای آيده شرکت می کنند
  

های بين المللی اشتراک خواهند کرد تا پيشرفت های تحقق يافته در اين کنفرانس بيش از هشتاد کشور و سازمان
از زمان توافقنامه افغانستان در لندن را که دو سال قبل عقد گرديد بررسی نمايند و چالش های ستراتيزيکی که 

کنفرانس شاهد آغاز پالن انکشاف . يکبار ديگر ارزيابی نمايند باعث تهديد پيشرفت های دراز مدت می گردد
  .نيز خواهد بود) بنام ستراتيژيکی انکشاف ملی افغانستان( تراتيژيک خود دولت افغانستان س
  

  . ما نيز اعالميه کنفرانس را در پنج شنبه آينده در همين جا در کابل برای شما منتشری می سازيم
  

   کمک می کند کشور ميليون افغان را در مناطق شهری1.1سازمان غذائی جهان 
 هزارتن مواد خوراکی را به مثابه يک بخشی از پروگرام کاهش 20 جهان سازمان ملل متحد پروگرام غذايی

 ميليون نفر در شهر های کابل، ننگرهار، مزار شريف، زرنج، کندهار و 1.1قيمت های مواد خوراکی در بين 
  . لشکر گاه توزيع نموده است

  
 هزار نفر را تقريبأ در 500ن ملل متحد بيش از پروگرام های کار در بدل غذا مربوط به پروگرام غذائی جها

  . سراسر افغانستان مشغول ساخته است
  

 بيجا شده جنگی در لشکر 200 تن مواد خوراکی به بيش از 25طی هفت روز اخير، پروگرام غذائی جهان با 
ترول حوادث، بر اساس ارزيابی سروی انجام شده از سوی کميته واليتی کن. گاه واليت هلمند کمک نموده است

 تن مواد غذايی به 142.  خانواده از ولسوالی گرمسير به علت ملحوظات امنيتی بيجا شده اند1300حدود 
   .لشکرگاه رسيده و درطی دو روز آينده برای مستحقين در گرمسير توزيع خواهد شد

  
 مواد غذائی عاجل را به دنبال ارزيابی مشترک دولت، پروگرام غذائی جهان و يوناما، پروگرام غذائی جهان

  .  آسيب ديده جنگی در بلخ و سمنگان توزيع نموده است1300به 
  

 هزار آسيب ديده عودت کننده از پاکستان به 6 تن مواد خوراکی را ميان 200طی هفته گذشته اين سازمان 
ودت کننده ارزيابی های بعدی نيز انجام شده تا نيازمندی خانواده های ع. واليت ننگرهار کمک کرده است

  . آسيب پذير  جهت امکان حمايت غذائی در منطقه شرقی کشور مشخص شود
  

 2.5 هزار تن مواد خوراکی ديگر، عمدتأ آرد و گندم را در ميان 89پروگرام غذائی جهان در نظر دارد تا 
 سازمان در بر عالوه، اين. ميليون افغان آسيب ديده از رشد قيمت مواد خوراکی در نيمه جوالی توزيع نمايد
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 ميليون افغان ديگر در سراسر کشور تا نيمه سال 3.7 هزار تن مواد خوراکی ديگر را ميان 179نظر دارد تا 
  .  توزيع کند2008

  
  

  حمله به پروگرام آغاز نو افغانستان 
  يک مأموريت زمينی پروگرام آغاز نو افغانستان و پروگرام انکشافی ملل متحد مرکب2008 جون 3به تاريخ 

  .  از چهار کارمند در همراهی پوليس ملی افغان در مسير گرديز کابل مورد يک تهاجم يک کمين قرار گرفت
  

اين رويداد در منطقه دورانی ميدان وردک در نزديکی شهر کابل زمانی رخ داد که يک موتر پوليس که در 
ه در نتيجه دو تن از افسران جهت مخالف در حرکت بود با يک بمب کنترول شده از راه دور برخورد کرد ک

  . بعد از انفجار بمب، مخالفين دولت با شليک بر آنها حمله نمودند. پوليس مجروح شدند
  

با حمايت نيروی پوليس همراه، هيچ يک از افراد پروگرام آغاز نو افغانستان مجروح نگرديد و وسايط نقليه 
ودن نيرو های پوليس افغان را در اين رويداد که ملل متحد شهامت و حرفه يی عمل نم.  آنها تخريب نگرديد

  . جان شان به خطر افتاد می ستايد و تحسين می کند
  

  2008 جون 9 –موضوعات مورد بحث سازمان خوراک و زراعت 
  

دم امنيت غذايی و افزايش قيمت های آن  ميليون انسان به مواد غذايی کافی، ع900با دسترسی نداشتن تقريبًا 
طوريکه شما در رسانه ها ديديد، افزايش . نه تنها افغانستان بلکه تمام جهان را متاثر می سازدمشکل است که 

 .ار شدزقيم مواد غذايی موضوع جلسه ی بزرگ سران کشور ها بود که هفته گذشته در روم کشور ايتاليا برگ
 

ور قادر به توليد مواد طوريکه شما ميدانيد، افغانستان يک کشور زراعتی است، اما در حال حاضر اين کش
جدا از مشکالت که توسط انسان . يی کافی نبوده و مردم از بلند بودن قيم مواد غذايی وارداتی رنج می برنداغذ

ها بوجود می آيند، از گذشته ها امنيت مواد غذايی در افغانستان توسط مشکالت طبيعی به شمول خشک سالی، 
 .واجه بوده استسيالب، ژاله، آفت ها و امراض به چالش م

  
پيشرفت های برای حل اين چالش ها وجود داشته است، اما حکومت و جامعه جهانی بايد تالش و کار های 

 .خود بيشتر ساخته و طی ماه های آينده اقدامات بهتری را برای رسيدگی با اين مسايل روی دست بگيرند
 

ده و روی آن سرمايه گذاری بهتری انجام حکومت و تمويل کنندگان بايد به سکتور زراعت توجه بيشتر کر
دهند و اين يکی از اولويت های کنفرانس پاريس در مورد افغانستان خواهد بود که در اواخر اين هفته برگذار 

سرمايه گذاری در سکتور زراعت فرصت های کاری را افزايش داده و مواد غذايی مورد نياز را . می شود
 .ان را قادر خواهد ساخت که به کشور های ديگر نيز مواد غذايی صادر کندتوليد خواهد کرد و حتی افغانست

  
 توليدات زراعتی در افغانستان، خصوصًا در مناطق للمی بصورت چشمگير در مقايسه با 2008در سال 

. توليدات سال گذشته به اثر پائين بودن ميزان ريزش باران در شمال، شمالشرق و غرب کشور پائين بوده است
 .الت زراعتی در زمين های آبی نيز بخاطر پائين بودن سطح آب در کانال ها کمتر خواهد بودحاص

 
پاسخ و رسيدگی به عدم امنيت غذايی شامل اقدامات کوتاه مدت اضطراری و اقدامات انکشافی درازمدت می 

حکومت . دبهر حال، حکومت افغانستان و جامعه جهانی به حاالت اضطراری خوب رسيدگی کرده ان. شود
اما . افغانستان نيز در ميان اولين کشور های بوده که تاثيرات احتمالی بحران حاضر مواد غذايی را درک کرد

 .در قسمت اقدامات درازمدت همه ی ما بايد تالش های بيشتر به خرچ بدهيم
 

ستان را سازمان خوراک و زراعت با وزارت زراعت و مالداری کار يک پالن بهبود زراعت برای افغان
انکشاف داده است که شامل اقدامات کوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت  می شود که بايد تحت رهبری 

اين پالن به تمويل کنندگان تقديم شد و در بحث های آينده در مورد اهميت . حکومت افغانستان تطبيق گردد
 .زراعت در افغانستان در پاريس بحث شود
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 :اين پالن برای ماه های آينده پيشنهاد شده است شامل موارد ذيل ميگرددمعيار های کوتاه مدت که در 
o  ميليون نفر؛3.4توزيع تخم گندم و کود کيمياوی برای کمک به  
o  نفر؛560000توزيع مواد غذايی مقوی حيوانی برای کمک به  
 
ت و آفات پشتيبانی در برابر حشرا)  هزار ميدان فوتبال450برابر با ( هزار هکتار زمين 450کنترول عاجل 

 .  تصدی و کوپراتيف کشت دانه های بذری در کشور که باعث رشد اقتصاد زراعت افغانستان می شوند25از 
  

 : اقدامات ميان مدت طی دو سال آينده به شمول
  

 .  ميليون افغان1.7توزيع بذر گندم و مواد کيمياوی برای کمک به 
مواد مقوی برای حيوانات در داخل افغانستان و کاهش وابستگی ايجاد تأسيسات در سراسر کشور برای توليد 

 . به واردات
  

 : اقدامات دراز مدت برای پنج سال آينده به شمول
  

. توسعه محصوالت و استفاده از بذر های پرحاصل که محصوالت شان چهار برابر از محصوالت عادی باشد
 ميليون دالر سود خالص 265در اين عرصه ميتواند  ميليون دالر 65به گونه مثال، سرمايه گذاری به ارزش 

 . شودتمام  ميليون افغان 1.8  سود درصد درآمد سرمايه گذاری می شود و می تواند به400دهد که حدود 
  

با . تهيه يک انبار ستراتيژيک از جانب دولت افغانستان به مثابه يک ميکانيزم عاجل جوابگويی يا واکنش
 .  ميليون افغان آسيب پذير برای يک مدت سه ماهه می باشد2.5 داشتن اين امکان کمک به

  
 . گسترش سيستم آبياری به سراسر افغانستان از طريق بازسازی کانال و کاريز ها و کنترول دريا ها

  
 . ايجاد يک سيستم يکپارچه مديريت در سراسر افغانستان به شمول قانون جديد برای کنترول مواد کيمياوی

  
ظهارات افتتاحيه من، پيام سازمان جهانی غذا و زراعت در افغانستان به جامعه تمويل کننده و دولت در پايان ا

افغانستان اين است که اکنون سرمايه گذاری در سيستم آبياری و بذر های پر حاصل مختلف تالش کليدی در 
  .توانمند ساختن افغانستان به توليد خوراکی های مورد نياز در آينده می باشد

  
در . برای انجام اين کار به زمان و پول نياز است، اما در همکاری با هم می توانيم به اين هدف نائل گرديم

حقيقت سرمايه گذاريی خواهد بود که نفع آن به همه افغانها نه تنها از نظر مصئونيت غذائی بلکه برای اقتصاد 
  .   کلی می رسد

 
  : بخش سواالت وجوابات

 
شما وضعيت در سکتور زراعت و مناطق وابسته به بارندگی را که در اثر کمبود بارندگی : تلويزيون طلوع

 ميليون افغان به علت عدم مصئونيت غذائی 2.5آسيب ديده اند چگونه ارزيابی می کنيد؟ شما  ياد آور شديد که 
   فقر اين افراد به چی شکل است؟شما چگونه به اين رقم دست يافته ايد و وضعيت . آسيب ديده اند

امسال بصورت عمده، مناطق للم يا وابسته به بارندگی کامأل به ثمر مانده است، زيرا : سازمان غذا و زراعت
اکثر اين مناطق بدون کشت ماند و در نتيجه . بارندگی برای حمايت از کشت در اين مناطق به اندازه کافی نبود

به علت کمبود ميزان بارندگی برف، ميزان . کی کمبود شديدی بوجود آمددر ميزان محصوالت و مواد خورا
برف کافی برای پر کردن درياچه ها هم وجود نداشت و اين کمبود نيز باعث آسيب به مناطق تحت آبياری 

اين مناطق در مقايسه با مناطق وابسته به بارندگی زياد بد نيستند، اما محصوالت در اين مناطق نيز . گرديد
در پاسخ به سوال دوم شما در . پيشبينی سراسری برای امسال کمبود محصوالت می باشد. اهش يافته استک

 ميليون نفر را ما از کجا گرفته ايم بايد گفت که اين رقم از سوی قبأل توسط پروگرام 2.5ارتباط به اينکه 
 به علت رشد و افزايش قيمت ها توان اين افراد کسانی هستند که. غذائی جهان سازمان ملل متحد ارايه شده بود

  . خريد مواد خوراکی را ندارند
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طوريکه در انتشاريه مطبوعاتی تان در مورد کنفرانس پاريس گفتيد که چالش های وجود دارد و : هشت صبح
اين چالش ها در دراز مدت باعث فاصله ميان دستاورد ها گرديد، شما تعهد دوباره جامعه بين المللی به 

  ستان را چگونه پيش بينی می کنيد؟ افغان
 تعهدات ارايه شده از سوی جامعه بين المللی در افغانستان به مثابه يک اساس برای دستاورد های ما :يوناما

اما هيچ کسی وجود چالش ها را هم . بود و ما پيشرفت های داشته ايم که هيچ کس از آن چشم پوشی نمی تواند
کنفرانس پاريس . ود چالش ها به معنی اين نيست که ما بايد دست از تالش برداريموج. نا ديده گرفته نمی تواند

يک اقدام جديد ميان دولت افغانستان و جامعه بين المللی می باشد و ما انتظار داريم جامعه بين المللی تعهدات 
بارزه با فساد را تعهد همچنان افغانستان به نوبه خود بايد حسابدهی بيشتر و مسئوليت در جهت م. تازه نمايند

  . نمايد تا کمک ها به اين کشور بهتر و موثر تر انتقال داده شود
  

به نظر ميرسد که در ارتباط به مسئله تغيير کشاورزان از کشت کوکنار به کشت گندم ديدگاه های  :رويترز
ی دال بر اين که مردم از شما اخيرًا در يک مصاحبه با گاردين گفته ايد که نشانه ها. متضاد زيادی وجود دارد

اما در اين ارتباط گزارش های ضد و نقيضی وجود . کشت کوکنار به کشت گندم روی آورده اند، وجود دارد
آيا اين مسئله فقط به . دارد بخصوص در داخل ملل متحد و من اين مسئله را از ديگر نمايندگی ها نيز پرسيده ام

  در اين ارتباط توضيح دهيد؟ سود و نفع ارتباط دارد؟ شما می توانيد 
. از اينکه اين مسئله را مطرح کرديد، خوشحالم، زيرا کامأل يک سوال اشتباهی بود: سازمان غذا و زراعت

چيزی را که . من هرگز اين کلمات را نگفته ام و در واقع به گاردين نيز نوشتم تا اين مسئله ار اصالح نمايد
است که در فصل کشت سال گذشته، کوکنار و گندم در حين زمان کشت پيوسته در مصاحبه هايم می گفتم اين 

پس قيمت ها دليل . اما نرخ قيمت ها از ماه جنوری بدين طرف بود که تا هنوز هم در حال افزايش است. گرديد
صرفنظر از اينکه قيمت گندم باال بوده يا نه، کشت قبل از آن صورت گرفته . عمده برای تغيير کشت نبود است

اما من باور دارم که در آينده قيمت مواد خوراکی به شدت کاهش می يابد و اين می تواند به عنوان يک . ودب
که من به آن اشاره نمودم مصاحبه گاردين در واقع . مشوق برای کشاورزان در جهت کشت گندم در آينده باشد

از کشت کوکنار به کشت گندم روی اين است که من خود در باميان ديدم که کشاورزان از کشت کچالو و نه 
زمانيکه يک ماه قبل از باميان ديدن کردم من شواهدی را ديدم که بر اساس آن کشاورزان . آورده بودند

دريافتند که کشت گندم در مقايسه با کچالو بسيار مفيد می باشد و به همين علت هم از کشت کچالو به کشت 
  .   گندم روی آوردند

  
 به تفصيل در مورد کمک های مواد غذايی صحبت کرديد، اما پنج والی واليات شمالی  شما:صدای امريکا

  کشور گفتند که هيچ نوع کمکی به آنها نرسيده است، جواب شما در اين مورد چيست؟
 فاميل متاثر از 1300 ما در مورد دو واليت، بلخ و سمنگان در شمال کشور صحبت کرديم که به :يوناما

براساس طرزالعمل های موجود، اوًال يک ارزيابی مشترک به رهبری . ی الزم فراهم شدسيالب ها کمک ها
حکومت افغانستان و حمايت ملل متحد و موسسات ديگر بشر دوستانه برای تشخيص مستفدين صورت ميگيرد 

برای . و بعدًا براساس پيشنهادات حکومت ما کمک های مواد غذايی را برای مستحقين تخصيص ميدهيم
لومات بيشتر در مورد شمال کشور من شما را به همکار ما از دفتر پروگرام غذايی جهان راجع می سازم و مع

  .ايشان می توانند که معلومات بيشتری برای شما ارايه کنند
  

 طی پنج الی شش سال گذشته سرمايه گذاری های اکثرًا در بخش بازسازی صورت گرفته نه :افغانستان تايمز
يعنی سرمايه گذاری کافی در سکتور زراعت وجود نداشته و به همين علت است که فعًال . عتدر سکتور زرا

  از نقطه نظر شما دليل اين کار چی بوده است؟. ما شاهد بحران مواد غذايی هستيم
در اين . نيازمندی های کشور خيلی زياد است.  البته پاسخ به اين سوال مشکل است:سازمان خوراک و زراعت

اما . ردم به شفاخانه، برق، سرک، مکتب و غيره و همچنان به رشد سکتور زراعت نياز دارندکشور م
در حال حاضر خبر خوش اين . متاسفانه، تا هنوز سرمايه گذاری زيادی در اين سکتور صورت نگرفته است

ورد اولويت است که فعًال در نتيجه افزايش قيمت مواد غذايی و همچنان خشک سالی تعداد زياد مردم در م
در واقع، من خرسندم بگويم که در . دادن به سکتور زراعتی و سرمايه گذاری روی آن صحبت می کنند

  .کنفرانس پاريس زراعت در صدر فهرست موضوعات مورد بحث قرار خواهد داشت
  

 امکان دارد آيا. شما اظهار داشتيد بدليل بارش کم در حاصالت غله کاهش به ميان خواهد آمد: تلويزيون آريانا
  که ارقام در باره ميزان کاهش آن ارايه بداريد؟
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وزارت زراعت و مالداری يک ارزيابی را که از طرف سازمان زراعت و : سازمان زراعت و خوراک
دولت به زودی اين گزارش را به دست نشر خواهد . خوراک ملل متحد حمايت ميگردد براه انداخته است

ويم که يک کاهش عمده خاصتًا در زمين های للمی و تا اندازه در زمين های آبی سپرد، اما ميتوانم شما را بگ
. رويهمرفته يک کاهش بزرگ در مقايسه به سال گذشته در حاصالت رونما خواهد گرديد. وجود خواهد داشت

  . وزارت زراعت و مالداری فيصدی و ارقام آن را به زودی منتشر خواهد کرد
  

د زمانيکه سال گذشته افغانستان پنج ميليون تن غله را توليد نمود، چی مقدار آن توليد از آيا گفته ميتواني: ايرين
  زمين های للمی بدست آمد و با عدم کفايه درمقداراين غله چی اثرات آنی بشری رونما خواهد شد؟

ار زمين آبی  مليون هکت1.5من تفکيک دقيق آنرا به ياد ندارم، ولی در افغانستان : سازمان زارعت و خوراک
حاصالت . يک و نيم مليون زمين آبی و يک و نيم مليون زمين للمی. و به همان ميزان زمين للمی وجود دارد

 تن فی هکتار ميباشد، اين در حاليست که زمين های آبی بيشتر از آن است يعنی 1.1زمين های للمی تقريبًا 
 مليون تن گندم بود که شصت تا 4.6ه تقريبًا  متريک تن فی هکتار، بنابر اين حاصالت در سال گذشت2.6

يک تقاضا . شصت وپنج فيصد آن از زمين های آبی و سی تا سی وپنج فيصد آن از زمين های للمی بدست آمد
برای کمک های غذايی و همچنان سرمايه گذاری ها در درازمدت به منظور حل تاثيرات بشری آن به عمل 

رات ملل متحد جهت حمايت مردم که تحت خط مصونيت قرار دارند براه در روز های آينده ادا. خواهد آمد
خواهد انداخت، بنابر اين پروگرام غذايی جهان، سازمان زراعت و خوراک و ساير ادارات ملل متحد به 

همچنان ميدانم که دولت سعی دارد تا در . منظور مبارزه با آن برای راه اندازی يک تقاضا آماده گی ميگيرند
امسال افزايش قيمت های مواد . از کشور مواد خوراکه را برای وارد کردن به داخل تدارک نمايدخارج 

وارد نمودن . بسياری از کشور ها مواد غذايی را به فروش نميرسانند. خوراکه يک مشکل بين المللی ميباشد
راه حل اينست تا مواد از اين جهت طوريکه من قبًال اظهار داشتم . مواد خوراکه بسيار مشکل گرديده است

ما نميتوانيم هر سال باالی واردات مواد خوراکه متکی باشيم حتی . خوراکه را در داخل افغانستان توليد نماييم
  . ما ميتوانيم در داخل غذا خريداری نماييم. اگر بخواهيم مردم آسيب پذير را کمک نماييم

  
نگاه کنيم، ديده خواهد شد که حقوق مردم نقض می اگر به وضعيت حقوق بشر در افغانستان  :تلويزيون نور

همچنان گزارشات موسسات حقوق بشر نشان ميدهد که نمايندگی . شود، مثًال سوء استفاده جنسی از اطفال
  موقف دفتر يوناما در اين مورد چيست؟. وجود ندارد] در کنفرانس پاريس[واقعی حقوق بشر و جامعه مدنی 

طوريکه من قبًال گفتم، . جلسه مقدماتی با نمايندگان جامعه مدنی در پاريس داشيم هفته گذشته ما يک :يوناما
 کشور 80بيشتر از . قرار است که اين کنفرانس از جانب حکومت افغانستان، فرانسه و ملل متحد ميزبانی شود

اين کنفرانس ما باور داريم آنهاييکه بايد بخش . و موسسات بين المللی در اين کنفرانس شرکت خواهند کرد
  .، در اين کنفرانس اشتراک خواهند کردباشند 
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