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قبل از اينکه ما بخش اساسی کنفرانس خبری خود را آغاز کنيم، . صبح همه شما بخير! قايانخانم ها و آ :يوناما

ميخواهم در مورد چاپ مجدد کارتون های جنجال برانگيز در نشريه های دنمارکی و همچنان فلم هالندی که 

ه است، مختصرًا در هفته های اخير باعث بحث و مناقشه های زيادی در اينجا و همچنان در جا های ديگر شد

  .ابراز نظر کنم

ما خود را در نگرانی های مردم افغانستان که با چاپ کارتون های جنجال برانگيز در روزنامه های دنمارکی 

ما هميشه معتقد هستيم که آزادی مطبوعات مستلزم احترام کامل . و فلم هلندی بوجود آمده است، شريک ميدانيم

  . اديان، به شمول دين مقدس اسالم می باشدبه باور های دينی و مقدسات تمام

ما بر اهميت حل اين سوء تفاهمات و عداوت ها ميان مردم با معتقدات و سنت های فرهنگی مختلف از طريق 

به همين ارتباط ما از اعالميه حساب شده و اصولی . گفتگو های صلح آميز و احترام متقابل باور کامل داريم

  . به اين مسئله استقبال می کنيماعضای ولسی جرگه در رابطه

مهم است بدانيم که عمل يک کارتون ساز و يا فلم ساز بازتاب دهنده و يا تمثيل کننده چگونگی فعاليت های 

جامعه جهانی با مردم افغانستان و حکومت شان که هميشه بر پايه احترام و تفاهم متقابل استوار بوده است، 

  .نمی باشد

گزارش های در روز های اخير مبنی بر وسعت کنترول دولت مرکزی وجود داشته در يک موضوع جداگانه 

 فيصد واقعات امنيتی که در جريان سال گذشته رخ داده 70است، بياييد روی اين موضوع صريح باشيم که 

 والی را 34 واليت 34دولت افغانستان برای .  ولسوالی بوده است400 ولسوالی از مجموع 40است محدود به 

اظهارات خالف . وظيف نموده است که همه تحت کنترول و هدايت ريس جمهور کرزی و دولت اش قرارداردت

اين موضوع  کوشش های روبه افزايش دولت افغانستان را که جهت اصالح ظرفيت اداره در سراسر 

 .افغانستان به عمل آورده است کامال به بی راهه کشانده و ناچيز می پندارد

  

 خواهيد داشت امروز صبح بورد کنترول مواد مخدر بين المللی که مسوليت نظارت و تطبيق بعضی شما خبر

اين گزارش . کنوانسيون های ملل متحد روی مواد مخدر را دارند گزارش ساالنه خود را ارسال داشته اند

انستان از آن روی نياز کار های بيشتر جهت محدود ساختن توريد مواد کيميايی که در توليد هيروين در افغ

استفاده ميگردد تاکيد نموده است از طرف ديگر از دولت های جهان خواستار مبارزه بيشتر با گروه های 

  . جنايتکار که در تجارت مواد مخدر دست دارند گرديده است

  

با  کرستينا اوگز نماينده دفتر مبارزه خانمبه منظور کمک جهت ارايه گزارش به مسله افغانستان، ما امروز 

و همچنان در افغانستان را با خود داريم معلومات درمورد اين گزارش خواهند مواد مخدر و جرم ملل متحد 

ايشان روی نقش دفتر مواد مخدر و جرم ملل متحد درمبارزه با برخی از اين موضوعات حاد روشنی می 

  .اندازند

 بين المللی کنترول مواد مخدر نگرانی های امسال نيز بورد:  دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم ملل متحد

ازجمله مشکالتی که اين بورد . جدی اش را ابراز داشته، زيرا وضيعت کامال بهبود نيافته، بلکه برعکس است

  . به آن اشاره نموده اينست که کشت ترياک به سطح بی سابقه رسيده است
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اين .  ساختن آن به مواد کيميائی ضرورت استترياک مواد خام برای ساختن هيروئين و مورفين است که برای

مواد کيميائی علی الرغم اينکه موارد استفاده قانونی يا صنعتی در داخل کشور ندارند به آسانی دستياب 

  . اين مواد از خارج به داخل افغانستان قاچاق ميشوند. ميگردند

  . ان نيز بشمار ميروداکنون افغانستان يکی از بزرگترين توليد کننده گان کانابيز در جه

آنها دو باره موضوع فساد اداری را مطرح مينمايند و ميگويند که فساد اداری يک مانع عمده برای حل مشکل 

  . مواد مخدر در اين کشور است

تابه اکنون، زمانيکه ما در مورد مشکل مواد مخدر صحبت مينمائيم، تمرکز بيشتر مستقيمآ روی کشت، 

تن کشت بديل خشخاش وهمچنان محو آن است، اما اين تنها مشکل مواد مخدر نيست ضرورت  زارعين به داش

  . که اين کشور به آن مواجه است

  

اعيتاد به مواد مخدر يک مشکل در حال رشد است، اما حاال ميخواهم روی قاچاق و توليد مواد مخدر صحبت 

 يا در ساحات مرزی، بخصوص در ساحاتی ترياک تاحد وسيع به مورفين و هيروئين در داخل افغانستان. نمايم

اکثرآ اينها واحد های سيار اند، واحد های بسيار کوچک که باالی . که با پاکستان هم مرز اند تبديل ميشوند

  . موتر باربری گذاشته تا بتوانند آنرا به آسانی حمل و نقل نمايند و کشف آنها را مشکل تر ميسازد

غانها هستند و من درمورد افغانهائی صحبت ميکنم که ارتباطات بسيار خوب با صاحبان اکثر اين البراتوارها اف

مقامات بلندپايه در داخل کشور داشته و همانطوريکه گفتم مواد کيميائی را که آنها از آن استفاده مينمايند به 

ضبط .  ميشوندداخل افغانستان قاچاق گرديده و اکثرآ بشکل روغن و يا غيره مواد قانونی بداخل کشور وارد

مواد مخدر در داخل افغانستان بلند رفته است، اما ضبط اين مواد در کشورهای همجوار مانند پاکستان، ايران 

  . يا ترکمنستان به ندرت صورت ميگيرد

  

قاچاق ترياک و هيروئين در داخل و خارج از کشور خيلی ها سازمان يافته است که توسط افراد قدرتمند در 

  . ابسته به شبکه های جنايتکار بين المللی حمايت ميشودداخل کشور و و

آنها از عين . همچنان ارتباطات ميان شبکه های سازمان يافته جنايتکار و شبکه های تروريستی نيز وجود دارد

راه ها برای قاچاق مواد مخدر، مواد کيميائی، تسليحات و يا هرچيزی ديگری که قاچاق ميشوند استفاده 

ن راه ها يا توسط گروه های جنايتکار و يا تروريست نظر به موقيعت آنها کنترول گرديده و از اي. مينمايند

شما با موضوع عشر آشنائی داريد که عبارت از ده فيصد تمام حاصالت . محافظت اين راه ها سود ميبرند

عين را به عنوان زراعتی است و همچنان آگاهی داريد که طالبان در جنوب افغانستان ده فيصد حاصالت زار

اما نشانه های نيز وجود دارد که آنها مستقيمآ در توليد و قاچاق دست داشته و بخشی از . عشر از آنها ميگيرند

  . سود شانرا از همين تجارت ها نيز بدست مياورند

  

را چهار اداره کنترول مواد مخدر و جرايم ملل متحد قيمت اين کارخانه توليد مواد مخدر در داخل افغانستان 

ميليارد دالر امريکائی تخمين مينمايد و يک ميليارد آن برای زارعين است، اما تمام اين مبلغ به آنها داده 

نميشود زيرا آنها بايد قسمتی از اين مبلغ را برای تخم، کود کيميائی، رشوه، عشر و کارگر بپردازند، بنآ قسمت 
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سود از )  ميليارد دالر امريکائی3( درصد 75ن ما، نظر به تخمي. کوچک اين پول به جيب زارعين ميرود

سوی قاچاق بران و توليد کننده گان گرفته ميشود، اما يقينآ ارزش آن در بازارهای جهانی بيشتر است که شايد 

  .  ميليارد دالر امريکائی باشد60، 50، 40بين 

ه چه تعداد مردم عالقمند اند که ما در مورد مبلغ انگفت پول صحبت مينمائيم و تصور کرده ميتوانيد که ب

پوليس مبارزه عليه مواد مخدر فعال تر گرديده و زمينه اين کار را در . بخشی از اين پول را تصاحب شوند

بعضی ساحات افغانستان مشکل تر ميسازند، اما عمدتآ قاچاق بران کوچک اکنون راه های شان و يا مسيری را 

  .   از موتر به مرکب يا انسان، تغير داده و آنرا تا سرحد ميرسانندکه از آن طريق قاچاق مينمايند، مثال

 اگر شما به اين به مثابه يک شرکت نگاه کنيد که در آن مديران -اما مغز متفکر و مديران ارشد اين عمليات ها

ای اين شبکه ها بسيار قدرتمند می باشند چون دار.  تحت تاثير قرار نمی گيرند-عالی رتبه وجود دارند

  .ارتباطاتی با مسئوالن فاسد و شبکه های قاچاق در خارج از افغانستان می باشند

چگونه ممکن است پليس مقدار زيادی مواد مخدر را بدون هيچ گونه بازداشتی و يا در دست داشتن مظنونی 

افيايی کشف کند؟ چگونه ممکن است که تمام مظنونان بتوانند فرار کنند؟ شما می دانيد که از لحاظ جغر

اينها سواالتی . افغانستان چگونه است، بعضی مناطق تقريبًا بيابانی هستند و مجرمين می توانند فرار کنند

  .هستند که برای ما مطرح می باشند

ناميده " عدالت تلفنی"اين پديده که ما آنرا  . تماسهای تلفنی برای آزادی مظنونين دستگير شده صورت می گيرد

  . است چون باعث از بين رفتن اعتماد به دولت و نهادهای آن شده و بايد متوقف گرددايم، غير قابل قبول

تمام افرادی که در صنعت مواد مخدر و يا فساد شرکت دارند بايد مورد تحقيق و تعقيب قانونی قرار گرفته و 

ر اجرا شود، نه قانون بايد برای همه به صورت براب. در صورت اثبات جرم بايد بر اساس قانون تنبيه شوند

تنها برای مجرمين معمولی بلکه برای مجرمين عالی رتبه و همچنين در مورد کسانی که به صورت مستقيم در 

  .اين امر شرکت ندارند اما اين تجارت را تسهيل می کنند

. فتبدون اجرای اين تدابير، مشکل مواد مخدر حل نخواهد شد و جرم، فساد و ناامنی همچنان ادامه خواهند يا

مهمترين دليل، عدم کنترل دولت در بعضی از . به چند دليل مشکل پيش روی دولت بسيار دشوار می باشد

بخش های کشور که در تجارت مواد مخدر نقش کليدی دارند می باشند است که ناشی از مشکالت امنيتی، 

و —شد آسان نيستازبين بردن فساد هنگامی که فساد بخشی از مکانيزم حل مساله می با—شيوع فساد

  .محدوديت توانايی نهادهای دولتی می باشد

دفتر ملل متحد عليه جرم و مواد مخدر در حال حاضر به صورت نزديک به دولت در زمينه کمک به حل اين 

  :مشکالت کمک می کند و  اکنون می خواهم نمونه هايی از مواردی را که ما می توانيم کمک کنيم را ذکر کنم

سای شبکه های قاچاق به صورت تصادفی شناسايی نمی شوند بلکه اين ارتباطات آنهاست که برای مثال، رئ

پليس افغانستان هنوز . دستگيری آنها نيازمند کار استخباراتی پليس می باشد. منجر به شناسايی آنها می شود

مک کنيم اما پليس مبارزه ما حاضريم در زمينه آموزش و تعليم نيرو به آنها ک. توانايی استخباراتی خوبی ندارد

متوجه شدم که يک يا دو روز قبل رئيس ومعين واحد . با مواد مخدر بايد در اين زمينه همکاری کند

من از اين خبر استقبال می کنم اما می خواهم يکبار ديگر نتيجه نشست برد مشترک . استخباراتی مشخص شدند
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ب افسران شايسته در پليس مبارزه با مواد مخدر نظارت و هماهنگی در توکيو را مبنی بر تسريع انتصا

  .افغانستان تکرار کنم

مثًال در مورد لوايح پيرامون استرداد و کمک های دوجانبه . ما همچنين می توانيم کمک های تقنينی ارائه دهيم

فزايش قانونی که به دولت افغانستان کمک خواهد کرد تا بتواند همکاری های خود را با دولت های همسايه ا

داده و بتواند شبکه های قاچاق بين المللی را که با رئسای باندهای مواد مخدر در افغانستان مرتبط می باشند، 

  . هدف قرار دهد

 قانون مبارزه با مواد مخدر که اجازه ضبط دارايی هايی را که در نتيجه اجرام 42ما می توانيم در تطبيق ماده 

من شک دارم که تا کنون . ير مستقيم بدست آمده باشد، را ميدهد کمک کنيممواد مخدر به صورت مستقيم و يا غ

اين، برای مثال، اجازه خواهد داد تا خانه ها و موترهای . اين عمل در سطح قابل توجهی صورت گرفته باشد

  .مجلل اين افراد را ضبط کرد

تصميم دولت در زمينه طراحی و ايجاد ما می توانيم در زمينه استراتژی مبارزه با فساد و تطبيق آن و همچنين 

  . يک نهاد مستقل مبارزه با فساد کمک کنيم

  

حکومت اين مسئله را خيلی جدی گرفته و وزير جديد مبارزه عليه مواد مخدر، جنرال خديداد، از آنچه که من 

 بايد خاتمه ليفونیعدالت تمن ديروز با او صحبت کردم و توافق کرديم که . در اينجا گفتم کامًال حمايت می کند

يابد و کار های جدی تر در قسمت مبارزه عليه فساد اداری و همچنان هدف قرار دادن سرکردگان شبکه های 

  .جنايتکار صورت بگيرد

  

اين خيلی مهم است، برای اينکه تجارت مواد مخدر به عنوان يک مانع بر سر راه افغان ها در روستا ها و 

چه که بيشتر از هر چيز ديگر به او احتياج دارند، يعنی امنيت، قرار گرفته جاده ها جهت دست يافتن به آن

  .است

  

 از خانم کريستينا برای اين بيانيه کوتاه ولی  جامع شان اظهار سپاس ميکنم و در اين قسمت ميخواهم :يوناما

  .که برای سوال ژورنالستان فرصت بدهيم

  

  سوال و جواب

د مخدر هميشه عليه گزارش های که توسط ملل متحد در مواقع مختلف به  وزارت مبارزه عليه موا:بی بی سی

اين گزارش ها نشان ميدهد که مسؤليت ناکامی مبارزه عليه مواد . نشر رسيده، به صراحت صحبت کرده است

مخدر بدوش حکومت افغانستان است، اما بر عکس، اکثر مردم ميگويند که اين جامعه جهانی بوده که در اين 

  .خوب عمل نکرده استقسمت 

 افغانستان يک کشور مستقل است، بناًء تصاميم و اقدامات :دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم ملل متحد

البته اين به اين معنی هم نيست که ما مشکالت جهانی در قسمت مواد . توسط خود افغانستان اتخاذ ميگردد

.  اين کشور مواد خام برای ساختن هروين را توليد می کندمخدر را بدوش افغانستان بگذريم تنها برای اينکه
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تمام مواد ايکه در توليد هروين از آن استفاده می شود از خارج افغانستان می آيد، بناًء اين مسؤليت مشترک 

حکومت افغانستان، کشور های منطقه و کشور های ديگر توليد کننده مواد کيمياوی است که در واقع تجارت 

بناًء بايد بگويم که اين .  مواد را منحرف ساخته و به شکل قاچاق به افغانستان می آورند، می باشدقانونی آن

  .يک مسؤليت مشترک است

گفتم دليل اينکه چرا اين مردم خيلی قدرتمند هستند اين است که اينها . ميخواهم يک نکته ديگر را نيز عالوه کنم

بکه های جنايتکار در خارج از کشور ارتباط دارند، که ما بايد عليه با مسؤلين بلند پايه در داخل کشور و با ش

  .آنها در اين جهت ها مبارزه کنيم

  

 يعنی جامعه جهانی صد در صد وظيفه خود را انجام نمی دهد و کمک ها در اين :ادامه سوال بی بی سی

  .قسمت نيز کافی نبوده است

شما تنها به کمک ضرورت نداريد، بلکه به وسايل حقوقی : دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم ملل متحد

در داخل کشور هم نياز داريد و حقيقت اينکه افغانستان تا هنوز فاقد چنان چيزی است، تا از آن طريق بتوان 

اين يکی از امور است که ما حکومت را در دست يافتن به آن . در دو سوی مرز يک همکاری بوجود آورد

  .کمک ميکنيم

 چيزی که ما در اينجا در پی آن هستيم عبارت از سلسله مراتب عرضه است؛ بخش از اين سلسله :ايونام

هيچ جای در رابطه به جامعه . عرضه در داخل کشور است و بخش ديگر آن در خارج از کشور قرار دارد

 نقطه خطای تو جهانی و حکومت افغانستان وجود ندارد که به سوی يکديگر انگشت بگذارند و بگويند که اين

انگشت . اين خيلی واضح است که ما ميخواهم شاهد عمل مشترک باشيم که با اين مسئله برخورد نماييم. است

گذاشتن به سوی يکديگر هيچ کاری را در قسمت افزايش ميزان اعتياد که ما شاهد آن در اين کشور و خارج از 

. شترک جامعه جهانی يکجا با حکومت افغانستان هستيمما خواهان يک عمل و اقدام م. آن هستيم، انجام نميدهد

آنهاييکه ميخواهند جامعه جهانی را از حکومت افغانستان جدا سازند کار شان هيچ ربط به اين مسئله ندارند که 

ما ميخواهيم که شاهد يک عمل مشترک از جانب حکومت . ما عمًال در اين کشور ما به آن مواجه هستيم

ما در حال رسيدن به آن خط مشی هستيم که برای اين نوع عمل مشترک آماده .  جهانی باشيمافغانستان و جامعه

. است و حکومت افغانستان به ما اطمينان داده است که مايل است با ما در قسمت اين مسئله خيلی جدی کار کند

اگر به ميانمار، هند و تايلند نگاه اما از آنجاييکه همه ای شما آگاه هستيد، مسئله توليد و قاچاق مواد مخدر، مثًال 

ما فعًال در يک مرحله بعد از منازعه قرار .  سال گرفت تا اينکه اين کشور ها اين مسئله را حل کردند20کنيد، 

اين شايد از آن هم وقت بيشتر الزم داشته باشد تا عليه اين مسئله . داريم که فقط پنچ يا شش سال از آن ميگذرد

اما تعهد حکومت افغانستان و جامعه جهانی در برخورد جدی عليه اين پديده را . بگيردبرخورد کامل صورت 

  .هرگز زير سوال نمی برد

ديده ميشود که جامعه بين المللی به حد کافی در مبارزه با  تروريست ها مصمم بوده و در جنگ با : الجزيره

شان برضد تروريزم جدی هستند در برابر مواد اگر به همان اندازه که در مبارزه . تروريزم بسيار جدی هستند

چرا قوت های نظامی بين المللی در . مخدر ميبودند، ما شاهد افزايش مشکالت موادخدر در افغانستان نميبوديم

  جنگ  مواد مخدر سهم نميگيرند؟
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 يافته صحبت من قبال در مورد ارتباط تروريزم با جرم سازمان: دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد

بناعا ما گفته . هيچکس اينرا انکار کرده نميتواند. نمودم، و چنين ارتباطات در سراسر جهان وجود دارد

نميتوانيم که ما در برابر تروريزم و يا برضد شبکه های جنايتکار مبارزه خواهيم کرد، ما بايد با هر دو مجادله 

خدر، من يک تغير را در نحوه ديد قوت های آيساف در اين در مورد کمک نظامی در مبارزه با مواد م. نماييم

البته آنها وظايف خودرا داشتند و بايد در حدود وظايف خود کار نمايند، اما ازينکه اين . مورد مشاهده نموده ام

دو موضوع بسيار باهم مرتبط هستند و بعضی اوقات عبارت موجوديت يک فرد در عين خانه ميباشد و يا نقش 

و يا کاکا را دارد، از اين جهت اين هر دو يک مشکل مشترک هستند و در افغانستان بطور گسترده باهم برادر 

بنظر من کليد حل مشکل در جنوب اين است که شما نگوييد که نخست ما با شورشيان مبارزه . ارتباط دارند

د اداری بخاطريکه شورشيان، قاچاق شما بايد با هر دو مبارزه نماييد و همچنان فسا. ميکنيم بعدا با مواد مخدر

  .مواد مخدر و شبکه های آن و فساد اداری سه جز نيرومند يک مسير غلط هستند

دقيقا چی . شما در مودر تغير در شيوه ديد قوت های  آيساف روی اين مشکل اشاره نموديد: ژورنالست آزاد

روريزم از مجادله با قاچاق مواد مخدر چيز قوت های آيساف را در حدود وظايف فعلی شان جهت مبارزه با ت

باز ميدارد مراکز ارتباط تروريزم، کمک مالی با گروه های تروريستی و حمايت از اداره شان نيز وجود 

دارد؟ آيا مالحظات سياسی وجود دارد که ايساف و دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم را از افشا آنها باز 

مدارک کافی وجود دارد که نشاندهند ارتباط کارمندان عاليرتبه افغان با قاچاق ميدارد؟ اگر شما ميگوييد که 

  مواد مخدر ميباشد چی چيز شما را از گفتن اين ارتباطات باز ميدارد؟

 سوال اول تان آسان است، من اين سوال را ميخواهم که آيساف :دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد

درمورد سوال دومی شما، دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و . بوط کار من نميشودجواب بدهد بخاطريکه مر

ما به سطح عمومی اطالعات جمع آوری مينماييم . جرم در مورد  افراد  مدارک و شواهد جمع آوری نه مينمايد

 شما بايد شما بايد مدارک را جمع آوری نماييد،. و اين بقدر کافی آشکار نيست که کی  در فساد آلوده است

باالی قضيه تحقيق نماييد، شما بايد قضيه را پيگيری نماييد و اين مربوط کسی ديگر است تا اين کار را انجام 

  . دهد نه مربوط  ملل متحد

شما در مورد شواهد و مدارک صحبت نموديد که . سوال من به ارتباط سوال قبلی است: تلويزيون طلوع

شما چرا از آنها نام نميبريد؟ اگر دولت افغانستان . مواد مخدر دست دارندمسوالن عاليرتبه دولتی در قاچاق 

شما . بدليل مالحظات سياسی از آنها نام نميبرد ملل متحد را چی چيز از انجام اين کار مانع ميشود؟ سوال دوم

  ده است؟موافق هستيد مبارزه  که با مواد مخدر بعد از سرکوبی طالبان آغاز گرديد به شکست مواجه گردي

اين مسوليت ملل متحد نيست  تا اين . در مورد سوال اول تان: دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد

من . من نام افراد که در قاچاق مواد مخدر دست دارند با شواهد دقيق در اختيار ندارم. افراد را نام ببرد

اين سوال است که بايد بطور . ق مواد مخدر دارماطالعات در مورد ارتباط مسوالن عاليرتبه دولتی با قاچا

ما آماده هستيم با . پوليس و سارنواالن بايد در تشخيص اين افراد شامل باشند. مناسب در مورد تحقيق گردد

اين يک ضعف است و فقط . ايشان در ايجاد يک سيستم که آنها جهت اجرا اين کار ضرورت دارند کمک نماييم

همچنان سوال اين است که چطور شما اين مردم را .  خواست يا رضايت سياسیيک سوال نيست در مورد

بخاطريکه يک حصه از مشکل . من ميخواهم بگويم که اين کار درهيچ کشور آسان نميباشد. شناسايی مينماييد
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 اين است که ما در مورد کسانيکه صحبت ميکنيم که  با مواد مخدر دست دارند و اين مشکل در کشور های با

بناعا يک چيز آسان نيست که انجام شود و بايد اجرا شود و بايد . سيستم های عدلی پيشرفته نيز وجود دارد

  .سيگنال های از طرف افراد عاليرتبه به  پوليس و سارنوال جهت رسيده گی  به اين مشکل وجود داشته باشد

  

ملل متحد کدام . تم عدلی خود را دارد افغانستان يک کشور صاحب حاکميت است که مسوليت اداره سيس:يوناما

  .نقش در اداره سيستم عدلی از طرف مردم افغان ندارد

ما اينجا در .  اين مسئله بايد توسط مسئولين افغانی مديريت شوددفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد

نيم تا افغانها خود بتوانند اين نقش کمک کننده هستيم تا در ايجاد ظرفيت کمک کنيم و در ايجاد قوانينی کمک ک

  . افراد را بخاطر مشارکت در تجارت مواد مخدر، به محکمه بکشانند

در قسمت اخير سوال شما بايد گفت، که اين يک موفقيت است و نمی دانم که شما بر اين گفته می خنديد و يا 

جدی بوده و فکر نمی کنم که اين می گيريد، اما طبعأ اين يک مشکل نگران کننده در حال رشد است و نهايتأ 

من به اينکه می توانيم اين مشکل را حل کنيم، واقعأ خوشبين هستم، اما برای اين امر به يک . کار بی فايده باشد

چنانچه می دانيد، در شمال کشور کشت کوکنار از سطح پائين تر هم در . استراتيژی دو شاخه ای نياز داريم

ز داريم اين است تا مطمئن شويم که ما برای مردم اين ساحات مشوق های حال کاهش است و چيزی که نيا

مثبت بيشتر داريم و اين مشوق ها در حقيقت سرمايه گذاری های زياد در بخش زيربنايی، معيشت قانونی، 

در عين حال بايد در . معارف، صحت و غير ميباشد و اين تالش ها واقعأ در شمال موثر و مفيد می باشند

.  قاچاق مواد مخدر و فساد در اين مناطق بايد کاری کرد، زيرا اين مشکل در سراسر کشور گسترده استبرابر

اما بدبختانه در جنوب کشور مشکل حضور شورشيان، تروريزم، فساد و جنايات سازمان به مثابه بستر خوبی 

 مجبوريد تا به همه اين پديده بنائأ بخاطر يافتن يک راه حل در اين بخش کشور. برای کشت کوکنار وجود دارد

 20اين مبارزه زمان زيادی را دربر می گيرد و طوريکه آقای حليم در تايلند اين مبارزه . ها يکجا مبارزه کنيد

من نمی گويم که چنين مبارزه . سال دوام کرد، پس به نظر من در افغانستان نيز همين مدت زمان می برد

ر می کنم ديدن اينکه اينکه اين کشور دو گرايش يا تمايل دارد، بسيار مهم طوالنی نا اميد کننده است، اما فک

شما بايد بين اين دو منطقه . است، زيرا نمی توانيد کاری را که در شمال می کنيد در جنوب نيز انجام دهيد

 کوکنار را من باور دارم که با اندک تالش بيشتر دولت بايد بتواند تعداد واليات عاری از. تمايز قايل شويد

 افزايش يافت و فکر می کنم که امسال نيز يک تعداد 13 تا 6سال گذشته شمار اين واليات از . افزايش بخشد

  . ديگر بر اين رقم افزوده می شود

بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد و وزارت داخله،  :آژانس خبر رسانی فرانسه

پس با کاهش کشت کوکنار، کشت چرش . ار عاری شده اند، اکنون چرش می کارندمناطقی که از کشت کوکن

  دليل اين امر چی می باشد؟ . در حال افزايش است

متأسفانه اين مسئله به مراتب جدی تر از آنچه است که شما : دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد

ابه يک کشت جايگزين در مناطق عاری از کوکنار می زيرا نه تنها به خاطر اين که چرش به مث. پرسيديد

اول بودن يا در صدر يک . به گونه مثال در قندهار کوکنار و چرس همزمان به ميزان زياد وجود دارد. باشد

فهرست قرار گرفتن هميشه جايگاه خوبی نيست و افغانستان در حال حاضر می خواهد تا در کشت چرس مقام 
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به عقيده من اگر کودک چيزی را در دست دارد و شما يک چيز ديگر به او بدهيد، آنچه . اول را از آن خود کند

را که در دست داشته می انداز و چيز نو را می گيرد و ما؛ جامعه جهانی و دولت افغانستان نبايد اين کار را 

کرد مفصل تر نياز ما بايد بتوانيم تا بر بيشتر از يک مسئله متمرکز شويم به همين علت به يک روي. کنيم

هميشه در برابر نور افشانی و دقت بر يک عرصه، خطراتی وجود دارد، زيرا به جز از آن عرصه . داريم

ديگر عرصه ها در حاشيه و تاريکی قرار می گيرند و شما در آن تاريکی هر کاری را می توانيد انجام دهيد و 

ا مواد مخدر اين مسئله به دولت گوشزد نموده و بورد بين المللی مبارزه ب. اين روش درست و صحيح نيست

  . من بارو دارم که با گماشتن وزير جديد مبارزه با مواد مخدر، در برابر چرس نيز اقداماتی صورت می گيرد

  

گزارش اخير برای انجمن بين المللی کنترول مواد مخدر نشان می دهد که کشت کوکنار در : تلويزيون آريانا

عليرغم ميليون ها دالر مصرف شده، چرا اين کشت افزايش می . ستان افزايش می يابد در افغان2008سال 

  . يابد

نه خير اين طور نيست، اين ادعا غلط است، زيرا انجمن بين : دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد

 مبارزه با مواد مخدر و دفتر. المللی کنترول مواد مخدر، هيچگاه برای آينده پيش گويی يا پيش بينی نمی کند

 روستا در خصوص اينکه 600 تا 500جرايم ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر با پرسيدن از دهاقين 

کشت چه چيز را در نظر دارند، يک ارزيابی سريع را انجام داده اند و اين ارزيابی بر عکس کاهش کشت را 

نگرهار که قبأل يکی از مناطق کشت گسترده کوکنار بود و در شمال و بسيار، بسيار کم افزايش کشت را در ن

  . اما بصورت کلی و احتماأل کشت اندکی کاهش می يابد. همچنان افزايش کشت را در جنوب نشان می دهد

  

  

  

  

گفته شده که بعضی از اشخاص نيرو های آيساف و شرکت های خصوصی در افغانستان در : تلويزيون تمدن

  اطالعات شما در اين رابطه چگونه است؟ . فغانستان دست دارندقاچاق مواد مخدر از ا

  . من در اين خصوص هيچ اطالعی ندارم: دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد

  

من با کمال خرسندی بخاطر پاسخ به سوال شما به سوابق مراجعه می کنم، تا به شما بگويم که اين يک  :يوناما

  . لطفأ اين را به ياد داشته باشيد. استفکر سبک و غير عاقالنه 

  

       .    تشکر از شما

     

  


