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به نام خدا و با عرض سالم، من نيالب مبارز از دفتر سخنگوی يوناما، تشريف آوری شما را خوش : یوناما

کنفرانس امروزی ما آقايان هريک داکتر عبدالمتين ادراک رئيس اداره ملی مبارزه با مهمانان . آمديد ميگويم

 و آقای چارلی هيگينس رئيس بخش امور بشری هيات معاونت سازمان ملل درافغانستان ميباشند که ثدحوا

قبل از آن به يک اعالن از سازمان صحی اما . ت ميدهنددر مورد آمادگی برای سيالب ها به شما معلوما

   .جهان توجه تان را جلب ميدارم
  

   برای شرق مديترانهدفتر منطقوی سازمان صحی جهان
هنوز هم يک اين مرض است، برچيده شده از جهان تقريبًا توبرکلوز بساط غلط که  اين تصور گستردۀبا وجود 

 برای شرق مديترانه مسرت دفتر منطقوی سازمان صحی جهان .به حساب آيدمشکل عمده صحی برای مردم 

بهترين پوشش رسانه يی در قسمت رسيدگی به مشکل توبرکلوز يا سل در را تحت عنوان قابت ردارد که 

تمام راديو ها، تلويزيون ها و رسانه های ديگر دعوت ز  ا.نمايدعالن می اور های منطقه شرق مديترانه کش

. موضوعات خويش را برای اشتراک دراين مسابقه بفرستيدحاال شما ميتوانيد که ازهمين . اشتراک بعمل ميآيد

ن را به زبان های معلومات مزيد اين اعالبرای .  ميباشد2008 اپريل سال 15نهايی پذيرش موضوعات تاريخ 

  . پشتو، دری و انگليسی از ميز پهلو بدست آورده ميتوانيد

  
به نام خدا، اول از همه ميخواهم تا بهترين تمنيات خود را به تمامی : اداره ملی مبارزه با حوادث طبيعی

مطبوعات، بخصوص کسانی که در دوره های دشوار با اداره ملی مبارزه با حوادث طبيعی همکار بودند، 

 مختلف در افغانستان بوديد، يعنی از يک سو جاری شدن سيل و از سوی شما شاهد وضعيت های. ابراز نمايم

ديگر خشکسالی، و از جانب ديگر بيماری های مختلف حيوانی و انسانی که با مشکالت زيادی در داخل 

افغانستان و همچنان يک تعداد مشکالت ديگری که طی سه دهه اخير با جنگ در اين کشور ارتباط داشته 

به اين واقعيت ها دولت افغانستان تصميم گرفت تا يک کميسيون را تحت رهبری رئيس جمهور با توجه . است

ايجاد نمايد، اما به علت گرفتاری های رئيس جمهور در عرصه های ديگر، معاون دوم رئيس جمهور آقای 

 طی سه .خليلی اکنون رهبری اين کميسيون را جهت واکنش به حوادث و کار برای کاهش آن به عهده دارد

ما سعی می کنيم تا بر سر ضعف ما هر . سال اخير، کميسيون دستاورد ها و شکست های زيادی داشته است

من می توانم بصورت . روز کار کنيم و ما سعی می کنيم تا بهترين خدمات را به سراسر کشور برسانيم

  .  بگويممختصر دستاورد های کار مان را طی سال گذشته در فرصت سوال و جواب به شما

ميان اداره ملی مبارزه با حوادث طبيعی، نمايندگی های ملل متحد به سرپرستی يوناما، آيساف و تيم های 

بازسازی واليتی هماهنگی درستی وجود داشته، با اينکه نيرو های نظامی بين المللی با هدف تأمين امنيت اند، 

  .  بين المللی جهت واکنش به حوادث کمک کردنداما آنها ما را همراه با ديگر موسسات غير دولتی ملی و

اکثر مشکالتی که در رابطه به هماهنگی، واکنش و کاهش حوادثی که اتفاق افتاد، در جريان زمستان سال 

درس های فراگرفته از اين زمستان به ما کمک کرد تا يک سيستم بهتر هماهنگی و . گذشته آنها را حل کرديم
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 ملل متحد، آيساف، تيم های بازسازی واليتی و ديگر نمايندگی ها جهت مبارزه بهتر واکنش را با نمايندگی های

  . با حوادث طبيعی، ايجاد نمائيم

الی ما يک سلسله نشست های مشورتی را به رياست معاون رئيس جمهور برگزار کرديم که طی آن هر روز و

ارت های کليدی، يوناما، پروگرام غذائی سه واليت، سه عضو پارلمان واليات مورد نظر و نمايندگان وزها 

جهان و کميته صليب سرخ افغانی و داراالنشای اداره ملی مبارزه با حوادث طبيعی را که مسايل مربوط به 

تهديدات سيل و ديگر حوادث طبيعی مشابه را منشتر می ساخت گرد هم می آورديم و بحث می کرديم تا اينکه 

نقاط ضعف ها چی می باشند و ما به چه نوع هماهنگی نياز داريم و بايد از تمامی طرف ها چی بايد بکنند و 

  . اين يک دستاور بسيار عظيمی برای ما بود. چه نوع ساختار در توزيع کمک ها پيروی نمائيم

دستاورد های ديگر طی ماه گذشته برگزاری دو نشست هماهنگی ميان تمامی شرکا بود که همه با يک طرح 

ما قادر بوديم تا اطالعات را به . شنهاد واکنش، ارزيابی و کاهش خطرات گرد هم آمده بودندگزارش جهت پي

  . همان طرحی که برای ديگر واليات طراحی شده بود، دريافت کنيم

ديروز يک نشست به رياست آقای خليلی برگزار گرديد که طی آن مسائل مربوط به دو ماه گذشته را مورد 

در اين نشست پروگرام غذائی . نمايندگی های مربوطه، رهنمود های مناسبی ارايه گرديدبحث قرار داديم و به 

 تن آن برای توزيع عاجل غذائی برای 4000 تن مواد غذائی عاجل را که از آن جمله 18000جهان اسناد 

 ا ز واليات، مافراد آسيب ديده اختصاص داده شده بود، ارايه نمود، اما بر اساس ارزيابی های سال گذشته ما ا

 تن کمک نياز داريم و رهنمود های ما شامل يک بحث ديگر با پروگرام غذائی جهان گرديد 8000به بيش از 

تا مقدار مورد نياز اضافی تأمين شود، اما اگر پروگرام غذائی جهان نتواند، در آنصورت بايد کانال های 

  . ديگری را جهت بدست آوردن اين مقدار جستجو نمائيم

ارتباط به اقالم غير خوراکی بايد گفت که موجودی ها را بررسی کرديم و با ملل متحد و ديگر نمايندگی ها در 

در اين ارتباط يک نشست . نيز بحث گرديد تا منابع را بر اساس اولويت و آسيب پذيری مناطق اختصاص دهيم

ات اند، ولی ما بايد بتوانيم اين منابع را ديگر نيز برگزار می شود، اما اين اقالم غير خوراکی برای مراکز والي

  . برای مراکز واليات انتقال دهيم

بخش های ديگر بحث های ما به ولسوالی های آسيب پذير درواز بدخشان، دايکندی، غور و باميان مربوط می 

ين مناطق شد و به کميته صليب سرخ افغانی وظيفه داده شد تا منابع کوچکی را با حمايت رضاکاران شان در ا

 واليت به عنوان آسيب پذير ترين 11به تعداد . تهيه نمايند و تا قبل از رسيدن زمستان اين منابع را انتقال دهند

واليات شمرده شدند و بر اساس اين پيشنهاد از جانب اداره ملی مبارزه با حوادث طبيعی، منابع يا ذخاير جهت 

  . ی از اين واليات آماده می شوندانتقال يا جابجايی مواد خوراکی امسال به بعض

 ميليون دالر را به 2.5 هفته قبل دولت افغانستان 6بر اساس پيشنهاد اداره ملی مبارزه با حوادث طبيعی 

 را تهيه نموده و به مناطق آسيب پذير سبد گابيون هزار 80وزارت احيا و انکشاف دهات اختصاص داد تا 

ن در اکثر مناطق وجود دارد ما آن را در پروژه های غذا در بدل بفرستد و از آنجائيکه پروگرام غذائی جها

  . کار پروگرام غذائی جهان استفاده می کنيم تا اين پروژه ها را نصب نموده و باعث کاهش خطرات سيل گردد

  



 
 

 ١٧/٠٣/٠٨  یوناما  خبریسکنفران

3                                                                                                                                 www.unama-afg.org                                  

. جلوگيری يا وقايه بهتر از معالجه است. ما تالش های مان را به کاهش خطرات حوادث متمرکز ساخته ايم

 افغانی مصرف 100 افغانی مصرف کنيم، در آنصورت مجبور نخواهيم بود تا 10ا در زمان مناسب اگر م

اداره ملی مبارزه با حوادث طبيعی در تمامی نقاط کشور حضور ندارد، دولت و پارلمان اين مسئله را در . کنيم

 به حوادث بزرگ پاسخ دهند و ما دارای هفت تيم سيار در مناطق هستيم و اين تيم ها موظف اند تا. نظر دارند

  :  متمرکز اندعمدهئله مسچهار به 

  جستجو و نجات  .1

ارزيابی سريع با حمايت از جانب نمايندگی های دولت، موسسات غير دولتی، کميته های واليتی  .2

  . مبارزه با حوادث طبيعی که اين کميته به رياست واليان می باشد

  آگاهی از خطر و کاهش خطر حوادث  .3

ينکه ارزيابی های شان را تمام کردند، به آنها منابع داده می شود تا در واليات مربوطه پاسخ بعد از ا .4

  . دهند

می خواهم تا از تمامی تمويل کنندگان، نمايندگی های ملل متحد، آيساف و تيم های بازسازی واليتی بخاطر 

 جهت کمک به ما در پاسخ به در ضمن می خواهم از تمويل کنندگانی که. حمايت شان از ما، تشکر نمايم

 ميليون افغان در سراسر کشور بود، قدم 2.5 هزار تن مواد خوراکی جهت کمک به 89درخواست اخير ما که 

همين اکنون که ما در .  درصد اين درخواست به وزارت زراعت اختصاص داده شد99. برداشتند، تشکر نمايم

رزيابی سراسری از واکنش های ارايه شده نشان می دهد ا. حال صحبت هستيم، توزيع اين مواد جريان دارد

در ضمن می خواهم از مطبوعات هم بخاطر حمايت هميشگی .  واليت خوب بوده است25که منابع موجود در 

. شان تشکر کنم و من می دانم که شما می توانيد يک نقش مهمی را در رشد آگاهی و کاهش خطرات بازی کنيد

 نفر در هرات به 1100 را نيز مطرح کنم و آن اين است که علت از دست دادن می خواهم يک مسئله ديگر

علت اين بود که ساکنين هرات در برابر اينگونه زمستان آمادگی نداشتند، اما ساکنين بدخشان، دايکندی، غور 

بودند و مردم هرات در صحرا . و نورستان مشکالت زمستان شان را خود تنظيم کردند و برای آن آماده بودند

ما . از جانب ديگر ما نيز آماده نبوديم. می گويند که حدود صد سال قبل چنين زمستان سردی اتفاق افتاده بود

 هزار خانواده از اين زمستان 30 خانواده در هر واليت را داشتيم، اما در هرات 10000آمادگی واکنش برای 

  .   ا با باالترين حد ممکن به تقاضا ها پاسخ دهيمطبعأ برای ما مشکل بود، اما سعی می کنيم ت. آسيب ديدند

  

  ت ملل متحد برای افغانستان  امور بشری هيئت معاون بخشآقای چارلز هيگنز رئيس

  . ها و آقايان صبح شما بخير، تشکر ازاينکه فرصت صحبت را به همراهی داکتر ادراک برايم داديدخانم 

. .برخوردار اند  در سطوح مختلفه ظرفيت های بين المللی از حمايتدر پاسخ به حوادثملی  های ظرفيت 

 موسسات غير دولتی و يا نمايندگی های ملل متحد، ازظرفيت بين المللی موجود در ولسوالی ها و واليات چه 

ابع  اين من.شوند، مورد استفاده قرار ميگيرندفرا خوانده قبل از اينکه منابع در کابل يا خارج از کشور باشند 

ملکی توسط يوناما هماهنگ شده و مأموريت دارد تا تضمين کند که واکنش بين المللی حمايت موثر را در 

 بايد هميشه مبارزه با حوادثسطح واکنش ملی ارايه می کند، اما بايد همه به خاطر داشته باشند که دفتر ملی 

  .نقش رهبری کننده را به عهده داشته باشد



 
 

 ١٧/٠٣/٠٨  یوناما  خبریسکنفران

4                                                                                                                                 www.unama-afg.org                                  

  

اما دفاتر ساحوی دارد، يوناما بصورت نزديک با دفاتر منطقوی اداره ملی ئيکه يوندر تمامی هشت منطقه 

. مبارزه با حوادث طبيعی و کميته های واليتی کنترول حوادث طبيعی به رهبری واليان همکاری می کند

کارمندان امور بشری يوناما، کارکنان واليتی اداره ملی مبارزه با حوادث طبيعی و دفتر کميته مبارزه با 

وادث طبيعی را راهنمايی نموده و بصورت موثر وظايف داراالنشای کميته واليتی مبارزه با حوادث طبيعی ح

را تکميل و تضمين می کند که نشست ها بصورت منظم زمان بندی شده، دعوتنامه ها و اجندا ها منتشر شده و 

هيه پالن های کميته واليتی يوناما نيز پروسه ای را که باعث ت. موضوعات نشست ها نيز تهيه شده است

در تمامی مناطق و واليات به ظرفيت عمده نياز عمده وجود . مبارزه با حوادث طبيعی گرديده حمايت می کند

دارد و نه تنها از نظر پرسونل و تجهيزات بلکه از نظر تمويل مالی و کمک تخنيکی برای آموزش های 

  . مربوطه نيز ضرورت وجود دارد

نها در حمايت از کميته های واليتی مبارزه با حوادث، کارکنان امور بشری يوناما کار کنترول عالوه بر نقش آ

حوادث طبيعی را با نمايندگی های ملل متحد، موسسات غير دولتی و نيرو های نظامی بين المللی؛ تيم های 

نيرو های نظامی بين اصول استفاده از .  هماهنگ می سازدنيروهای بين المللیبازسازی واليتی، آيساف و 

زمانی بايد مورد استفاده " گزينهآخرين " های بشری اين است تا منابع به مثابه پاسخالمللی جهت حمايت از 

 زمانيکه در سطح واليات و ولسوالی ها اين قدر ظرفيت کم وجود دارد، نمی تواند  مشکل اين استقرار گيرد

در نتيجه واليان بايد آماده .  گسترده مبارزه نموده و ظرفيت محلی در برابر آن مضمحل می شودبا حوادث

  . باشند تا کمک فعالين نظامی، معموأل تيم های بازسازی واليتی را در مناطق شان بدست بياورند

  

 تمامی طرف ، فضا برای نمايندگی ها جهت گفتگو با"کمک بشری"بدبختانه اين امر عواقب فشرده ساختن 

های مربوطه را در پی داشته و نه تنها به بهره مند شوندگان و دولت محدود نمی شود بلکه باعث محدوديت 

  . فضايی می گردد که در آن عمليات های کمک بصورت مصئون صورت می گيرد

  

شوار امنيتی را اشغال نموده اين است که وضعيت د" کمک بشری"طبعأ تا حدی دليل اينکه چرا فعالين نظامی 

  . در اکثر مناطق سازمان های بين المللی را وادار می سازد تا از سهگيری در اجتماعات عقب نشينی کنند

  

بشری ملکی مجاز است، کمبود ) توسعه دهندگان( اما حتی در مناطقی که بصورت کامل برای فعالين و 

را از طريق تيم های بازسازی واليتی فعاليت ها ديده می شود، زيرا دولت های کمک کننده پول های شان 

  . کشور های خود شان با برتری بيشتر به فعالين ملکی سنتی اختصاص می دهند

در مناطق أمن اين امر ضروری نبوده و تأکيد بايد بر ايجاد ظرفيت ملی آنها شود، که توسط ظرفيت بين المللی 

  .  تکميل شده اندارايه شده از طريق موسسات غير دولتی و موسسات ملل متحد

  :    اکنون می خواهم چند کلمه در مورد احتمال سيالب ها در سال جاری بگويم

  



 
 

 ١٧/٠٣/٠٨  یوناما  خبریسکنفران

5                                                                                                                                 www.unama-afg.org                                  

 بصورت يک فصل سرد، بخصوص در مناطقی که با حرارت کم عادت ندارند مانند گذشتهزمستان 

، غير معمول بودرق کشور شمال ش و بخصوص در غرببارش برف نيز . بی سابقه بودغرب کشور، 

 به سال  نظربرفکمتر  و باعث انباشته شدن اما در مناطق مرکزی کشور کمتر از حد معمول باريد

اثرات مخرب زمستان امسال بيشتر به علت دمای بسيار پائين بود، بخصوص در مناطقی .  گرديدگذشته

تان امسال بسيار پائين بود و باعث مرگ دمای زمس. که بارش برف سنگين بی سابقه بود، مانند هرات

، و صد ها هزار )اکثرأ مردان که نسبت به زنان بيشتر در بيرون از منزل اند(  نفر 1000 تا 800

  . مواشی در سراسر کشور گرديد

     

 درصد برف های 70گرم شدن هوا بخصوص از نيمه ماه فبروری بدينسو باعث ذوب شدن بيش از 

و اين امر باعث جاری شدن بسيار کم سيل تا کنون گرديده، زيرا ميزان آب در نهر و انباشته شده گرديد، 

  متکی به منابعدر اکثر مناطقی که.  در اين وقت کمتر شده استمعمول بند های آب نسبت به آبگذر ها و

 و اين نشان می دهد که مقدار آب  درصد کمتر بوده25  کوتاه مدتدر آب فعلی قدار، مميباشندبرفی 

 درصد کمتر از ميزان 90ذخيره شده در آبگذر ها نسبت به اين وقت سال کمتر از حد معمول است، و 

 درصد آب های 80در افغانستان . سال گذشته که بارش برف بسيار سنگين بود، محاسبه شده است

بارندگی در دو ماه آينده، برای کشت للمی زراعتی از منابع آب سطحی تأمين می شود، پس تا زمان نبود 

که از ماه اگست تا اکتوبر در مناطق مختلف کشت می شود و در سال آينده ميالدی محصول برداری می 

 فارياب، بلخ و بدخشان ميزان  از جملهبرای واليات شمالی. شود، وضعيت خوب پيش بينی نشده است

 حتی در  برای بعضی از مناطق کمبود آبتيجهبارندگی زمستان امسال کمتر از حد معمول بوده و در ن

 اتفاق خواهد افتاد که اين امر بر محصوالت سال آينده که ستون عمده محصوالت  نيزبهاریفصل کشت 

  . کشور را تشکيل می دهد، تأثير منفی خواهد گذاشت

  

و ديگر ) ه ايیمثأل عکاسی های ماهوار( شواهد تخنيکی بدست آمده از مشاهدات کنترول از راه دور 

 یکم  کم می باشد، زيرا اين مسئله به علت 2007منابع نشان می دهد که احتمال جاری شدن سيل در بهار 

 می باشد که قبل از وقتهانی دما و همچنان بارندگی  برف های انباشته شده، افزايش ناگ طبقهضخامت

ما نمی توانيم ، بلند رفتهدی با اينکه دما بصورت ج. باعث ذوب شده سريع برف و زائل شدن آب می گردد

بگوييم که هرگز سيل جاری نمی شود، اما شواهد موجود نشان می دهد که احتمال جاری شدن گسترده 

ما در مناطق هموار سيل خيز و مناطق .  که سال گذشته داشت، بسيار کم می باشدسيل و ميزان خساراتی

منزوی که هر ساله تهديد می شوند، بايد در برابر جاری شدن سيل آماده باشيم و در ضمن بايد بخاطر 

داشت که جاری شدن سيل بصورت معمول تا ماه اپريل رخ نخواهد داد، پس شش هفته ديگر پيش رو 

 ،را که من ميخواهم برايتان انتقال دهم اينست که دهاقين از ناحيه خشکسالی نگران انديامی پ. داريم

 سال باران نيز کم باريده، پس کشاورزان حق وقع شده بسيار کم بوده و تا اين مضخامت برف های انباشته

  .دارند تا نگران خشکسالی باشند
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  بخش سواالت و جوابات 

 آيا مدارک وجود دارد که شدت خشکسالی را نشان دهد و اين که چطور باالی  :خبرگذاری فرانسهآژانس 

  کشت کوکنار تاثير مينمايد؟

 گفته نميتوانيم که خشکسالی خواهد بود مگر به نظر ميرسد که به قدر کافی برف  در حال حاضر ما:يوناما 

 ماه دو است که در آن مربوط به به اندازه زياد اين.ر جريان امسال جاری باشدنباريده است تا در دريا ها د

و شايد تاثير زياد باالی مناطق . اما ديده ميشود که آنقدر نخواهد بود که ما نياز داريم.  ميباردبارانآينده چقدر 

 به جنوب در شمال للمی نسبزمين های باشد مي للمی  باران يا کشتخواهد داشت که زراعت آن متکی به آب

من .  واليات که سابقه کمتر خشکسالی دارند تاثير آن بيشتر خواهد بود به عبارت ديگر در.زياد تر هستند

خودم متخصص زراعت نيسم اما باور دارم که کشت کوکنار نسبت به گندم در برابر خشکسالی مقاومت بيشتر 

اما اين دوباره مربوط به ساحات ميشود که .  باالی توليد غلجات مانند گندم خواهد داشتبيشتربناعًا، تاثير. دارد

 . اين که آيا زمين للمی است يا آبیو در آن جا کشت ميشوند اين غلجات

  

با درنظرداشت تجارب زمستان گذشته، به چه تعداد ذخاير مواد غذائی و غيرغذائی برای : آژانس خبری باختر

اد نموده ايد؟ همچنان شما يادآور شديد که در جلسه ديروز کميسيون پاسخ اضطراری از سه نهاد سال آينده ايج

 از وزارت صحت عامه، زراعت و جميعت افغانی  اندبعنوان ادارات موفق تحسين بعمل آورد که آنها عبارت

رشان موفقيت آميز آيا سيستم مکافات و مجازات را برای اداراتی که کار خوب و آنهائيکه کا. سره مياشت

  نيست ايجاد خواهيد کرد؟ 

  

در مورد بخش اول سوال تان بايد بگويم که ما در ايجاد ذخاير مواد غيرغذائی به : اداره مبارزه عليه حوادث

کمک ملل متحد و جميعت افغانی سره مياشت مشکل نداريم و همانطوريکه قبال  يادآور گرديدم سبدهای گبيون 

در ارتباط به اداره خود ما بايد گفت که چون اين اداره نقش . اين پروسه جريان داردقبال فرستاده شده و 

هماهنگی را ايفاء مينمايد و امسال سطح هماهنگی آنطوريکه انتظار ميرفت به آن حد نبود و از همين لحاظ 

دولتی و (معاون رئيس جمهور روی هماهنگی تاکيد نموده و هدايت داد تا آنعده از موسسات و اداراتی 

را که تالشهای پاسخ اضطراری شانرا هماهنگ نمينمايند به اين کميسيون معرفی تا از اين ) غيردولتی

کميسيون حذف گردند، زيرا ما دريافتيم که تالشهای پاسخ اضطراری ما بلند بوده، اما آمار ارائه شده کامال 

  . ضد نقيص بوده اند

  

ا که از سوی ادارات مختلف مانند يونيسف، آيساف، پی آر تی، در مورد مواد غيرغذائی، من لست موادی ر

پاملرنه و جميعت افغانی سره مياشت ارائه گرديده و حتی يونيسف صالحيت توزيع آنرا به ما داده است در 

اختيار دارم، اما در جلسه ديروز تصميم گرفتيم که اين مواد براساس نيازمندی هر واليت توزيع گردد و همه 

  . موافقت و عدم موافقت شانرا در اين مورد ارائه نمايندادارات 
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در مورد مواد غذائی، کمکهائيکه از سوی کشور دنمارک، اياالت متحده، چين و هند به سازمان غذائی جهان 

 تن ميرسد که برای پاسخ به حاالت اضطرار در نظر گرفته شده اند و با آنهم  18،000داده ميشود جمعآ مقدار 

فردا . ان متعهد گرديد تا در صورت ضرورت مقدار بيشتر مواد غذائی را در اختيار ما قرار دهنداين سازم

جلسه ديگری خواهيم داشت و اميدوارهستيم که سوال کمک مواد غذائی ما نيز در طی اين جلسه حل گردد و 

  . کمکهائی را که ما در نظر داريم از سوی همه مورد تائيد قرار گيرد

  

 بخش دوم سوال شما بايد گفت، از آنجاييکه اداره ملی مبارزه عليه حوادث افغانستان داراالنشاء در رابطه به

کميسيون پاسخ اضطراری را در کشور بعهده دارد، ما در موقفی قرار نداريم که بگوييم کدام نهاد يا موسسه 

سه موسسه بخاطری دالئل ذيل اما بايد بگويم که از اين . خوب عمل کرده و يا کدام آن خوب عمل نکرده است

دليل اول اينکه وزارت صحت، وزارت زراعت و جميعت افغانی سره مياشت مواد . تحسين بعمل آمده است

الزم و کافی برای ارايه کمک را در گدام ها و ذخاير خود از قبل در اختيار داشتند و به همين خاطر آنها قادر 

  .ای مردم توزيع کنندبودند که اين مواد را در وقت مناسب آن بر

  

موسسات يا وزارت خانه های ديگر آماده پاسخ گويی بودند اما اينها اکثرًا بعد از وقوع حادثه اين کمک ها را 

ميرسانيدند، بخاطر اينکه اين نهاد ها کمک های خود را از قبل در آن مناطق جابجا نکرده بودند و به همين 

رحال هر نهاد بقدر توان خود و همچنان براساس ارزيابی های که توسط اما به. خاطر اين ها تاخير کرده بودند

اداره ملی مبارزه عليه حوادث در واليات مانند هرات، غور و واليات در شمال که من شخصًا خودم سفر کرده 

 همچنان من بعضی از کارمندان خود را به اين. بودم و بررسی انجام گرفته بود کمکهای شانرا ارائه نمودند

مناطق فرستادم و اينطور دريافتم که کمک های که فرستاده شده است بنابر وضعيت خراب هوا و مسدود بودن 

سرک ها نرسيده است و به همين ترتيب کمک های خود را به وقت به مناطق مورد نظر رسانيده نتوانستند، 

  .  وقت به مناطق نرسيدند تمام کمک های که فرستاده شده بود نظر به خرابی سرک ها بهطور مثال، من

  

ما کوشش داريم که هماهنگی بيشتر داشته . بهمين خاطر است که ما روی مسئله هماهنگی بهتر تاکيد می کنيم

باشيم و به همين خاطر است که ما اين تيم های عاجل ارزيابی را تاسيس کرده ايم تا مطمين شويم که کمک 

  .ن ساحات رسيده است که مردم به آن ضرورت دارندهای گفته شده و يا آمار های داده شده به آ

  

 نداريد، اما شما اشاره کرديد که خشخاش به آب کمتری تخصص اگرچه شما گفتيد که در زراعت :بی بی سی

 کشاورزان را به سمت کشت خشخاش سوق نخواهد ،نياز دارد، سوال من اين است که آيا احتمال خشکسالی

  داد؟

نمی توانم پاسخ دقيقی در اين . ر خشکسالی بر روی کشت خشخاش مطمئن نيستم من در مورد تاثي:يوناما

اما می توانم در مورد تاثير حشکسالی بر روی برداشت های امسال با اطمينان بيشتری . مورد به شما بدهم

و اين مانع از تاثير منفی . نکته اول اين است که در واقع برداشت محصول شروع شده است. صحبت کنم

  .سالی می شود چون بارش باران و برف تمام شده و اين در واقع به رشد محصوالت کمک کرده استخشک
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 دراز مدت تاثير ش در بارش باران و برف دراما برداشت های آينده تحت تاثير قرار خواهند گرفت و کاه

  .منفی بر آنها خواهد گذاشت

شها و استراتژی های خاص خود را برای نحوه برخورد با اما در نقاط مختلف کشور افراد و خانواده ها رو

افغانستان سابقه طوالنی در . اين مشکالت دارند و بر اساس روشهای سنتی خود با خشکسالی مبارزه می کنند

اما من . خشکسالی دارد و تجربه کافی که ناشی از خشکسالی در طی سالهای گذشته می باشد را دارا می باشد

مساله باعث تضعيف امنيت غذايی در کشور شده، مخصوصًا در وضعيت حاضر که قيمت مواد معتقدم که اين 

  . بنابراين اين مساله مهمی می باشد. غذايی به شدت افزايش يافته اند

  

د، اشتي انتظار يک زمستان دشوار را ندطوری که گفتيد. سوال من متوجه آقای چارلی است: تلويزيون آريانا

جاری شدن سيل، آيا احتمال جاری شدن سيل می رود؟ اگر بلی، آيا در برابر آن آمادگی اما در ارتباط  به 

  داريد؟ 

  

شواهد موجود نشان می دهد که ميزان جاری شدن سيل در مقايسه با سال گذشته بسيار کم خواهد بود،  :يوناما

 برف در  طبقهزان ضخامتزيرا سال گذشته ضخامت برف های انباشته شده به مراتب بيشتر بود و در واقع مي

 90 در مجموع ه در غرب بود، رخ نداد سراسر کشور کم بود و در بعضی مناطق برف باری به اندازه ای ک

طبيعی است که زمانيکه برف آب می شود باعث جاری شدن سيل می . درصد نسبت به سال گذشته کمتر بود

ما هنوز هم توقع بارندگی باران را داريم که اين خود .  هستگردد، اما برای اين امر به بارندگی باران نيز نياز

برای ما بد خواهد بود، زيرا باعث جاری شدن سيل می شود اما از جانب ديگر خوب خواهد بود زيرا باعث 

اما فکر می . در واقع نه بطور کامل خوب و نه بطور کامل بد است. افزايش ذخاير آب تا اواخر سال می گردد

بدست آمده از سراسر کشور نشان می دهد که بصورت کامل با ميزان کم جاری شدن سيل روبرو کنم شواهد 

خواهيم شد و نسبت به سال گذشته سيالب های شديدی رخ نخواهد داد، اما به اين معنی نيست که هيچ سيل 

شود زيرا مناطقی هم است که در بعضی از اوقات سال بخصوص در بهار سيل جاری می . جاری نمی شود

  . اين مناطق هموار و سيل گذر اند و يا اينکه مناطق منزوی است و يا اينکه در برابر سيل آسيب پذير اند

در مورد آمادگی می توانم بگويم که در سراسر کشور ذخاير مواد خوراکی و غير خوراکی در داخل نمايندگی 

ير با هدف های مختلف اختصاص داده شده اين ذخا. های ملل متحد و داخل موسسات غير دولتی موجود است

و برای اهداف پروگرام های معمولی مانند ذخاير بسکوت مکاتب برای تغذيه شاگردان و غيره بکار برده می 

اما اگر در يک منطقه جائيکه اين ذخاير وجود دارند، وضعيت اضطرار رخ دهد، در آنصورت اين . شوند

به اين . اص داده می شود و دوباره از ذخاير مرکزی پر می شوندذخاير جهت برخورد با اين اضطرار اختص

ذخاير تنها بخاطر برخورد با يک نوع . صورت نمايندگی های ملل متحد و موسسات غير دولتی کار می کنند

  .حادثه اختصاص داده نشده اند، بلکه برای استفاده پروگرام ها استفاده می شوند
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اگر در مورد هرات هم . آقای ادراک، شما گفتيد که امسال در ارايه کمک ها موفق بوديد: تلويزيون تمدن

ست؟ دوم اينکه شما چطور می علت اين امر چي. حرف نزنيم، کمک ها به واليات مرکزی و شمالی ارايه نشد

  توانيد به مردم در مورد آمادگی ها برای سال آينده اطمينان دهيد؟ 

  

طوريکه قبأل متذکر شدم، .  شما پاسخ دادم صحبت های افتتاحيه ام به سوال من با: اداره مبارزه عليه حوادث

ر خوراکی ما از نظر اقالم غي. من لست کمک های تعهد شده از سوی تمامی نمايندگی ها را در دست دارم

تنها مشکلی که داشتيم، . مانند بسته های خانوادگی، خيمه، ترپال، کمک های طبی و غيره کمبودی نداريم

اکنون من صالحيت تماس يا ارتباط مستقيم با واليان را دارم که به نوبه خود رياست . هماهنگی کمک ها بود

های ارايه شده از سوی نمايندگی های مختلف را کميسيون های واليتی را به عهده دارند و با آنها ادعای کمک 

  . بررسی می کنم

در پاسخ به سوال دوم شما بايد گفت که طی دو روز گذشته با کمک آيساف که مواد سوخت برای ما تهيه نمود 

و با کمک وزارت دفاع که هلی کوپتر در اختيار ما گذاشت، توانستيم کمک های  خوراکی و غير خوراکی را 

بعضی از خانواده ها که خانه های شان در اثر سيل . لی های واليات دايکندی و باميان منتقل سازيمبه ولسوا

تنها جائيکه ما نتوانستيم به آنجا به علت نبود . های سال گذشته ويران شده بود، کمک های نقدی دريافت کردند

 ما سعی می کنيم تا کمک های .راه برسيم، ولسوالی های درواز، واخان و خواهان در واليت بدخشان بود

يک مسئله ديگر . غذائی را به اين ولسوالی ها از طريق تاجکستان با کمک پروگرام غذائی جهان انتقال دهيم

 ميليون اين جمعيت به کمک 23 ميليون جمعيت دارد و 25که ميخواهم به ان اشاره کنم اين است که افغانستان 

 در صورتی دارم که يک حادثه طبيعی مانند سيل، برف کوچ، زلزله، من مسئوليت کمک را تنها. نياز دارند

اگر يک ولسوالی به علت بسته شدن راه مسدود شود، در آنصورت اداره ملی .  زمين و غيره رخ دهدلغزش

 بعضی اوقات ما مجبور می شويم تا به مهاجرين .مبارزه با حوادث طبيعی مسئوليت دارد تا کمک ارايه دهد

اما مردم هميشه راضی . وظيفه ما واکنش در برابر حوادث است. نيز کمک کنيم اما اين هم وظيفه ما نيست

  . نيستند و هميشه شکايت می کنند که به آنها کمک نرسيده است

.  وظايف بيرونی نياز به تالش های هماهنگی دارداداره ملی مبارزه با حوادث طبيعی منابع شخصی ندارد،

من پيشنهادات خود را در خصوص يافت راه حل . اگر ما از  خود منابع می داشتيم، حتمأ راه حلی می داشتيم

  .های بهتر به دولت تسليم نموده ام

  

نقاط کشور برای  تا کدام اندازه وضيعت امنيتی باالی عمليات های شما در جنوب طوريکه بعضی از :الجزيره

کارمندان انجو های خارجی و خاصتًا مامورين ملل متحد غير قابل دسترس بوده است تاثير نموده است  و اين 

گرديده  قتذايی جهان در سال گذشته سر تن مواد خوراکه پروگرام غ100،000در حاليست که به مقدار  

ل کمک ها بايد آخرين انتخاب باشند اين در حاليست شما اظهار داشتيد که نيرو های امنيتی برای ارسا. است

  نظريات  شما در اين مورد چی است؟.  تيم های بازسازی واليتی در افغانستان کارمندان نظامی هستند27که 
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اين نگرانی است که اساسًا در جنوب و برخی نقاط شرقی و .  امنيت تا حال  يک نگرانی عمده ميباشد:يوناما

 انسجمتو تصوير . و دقيقًا چنين نگرانی ها در بسياری از نقاط کشور وجود دارد.  داردغربی  کشور وجود

بناعًا در آن نقاط کشور که انتظار ميرود وضيعت امنيتی کامال خوب باشد بعضی مشکالت وجود . نميباشد

ب باشد شما تا هنوز داشته ميباشد و در برخی ساحات ديگر کشور که توقوع ميرود وضيعت امنيتی کامًال خرا

بسياری از ادارات ملل متحد از طريق انجوهای ملی و بين المللی و در . ميتوانيد بعضی کار ها را انجام دهيد

برخی موارد از طريق قرار داديان  فعاليت مينمايند و بعضی اوقات آنها نسبت به ادارات ملل متحد کار های 

سياست  ، زمانيکه موضوع امنيت  مورد بحث قرار ميگيرد  انجوها بطور عموم. بيشتر را انجام ميدهند

بايد آنرا   برايشان ميرسد اين کمک هازمانيکه اجتماع   معنی آنست که آناين به. پذيرش را اختيار مينمايند

در صورتيکه آنها نشان دهند که در آنجا جهت ارايه .  برای جوامع قابل پذيرش باشنداينکه آنانعنی  ي.دبپذيرن

کمک ها  حضور دارند نه برای کدام هدف ديگر و کامًال نگران موضوعات بشری هستند اين ستراتيژی در 

.   نياز دارد نيزاما به يک مديريت بزرگ و درک  درست از وضيعت محلی. بسياری از موارد موثر ميباشد

  . ين کار ها را انجام ميدهند انجوهای ملی و جميعت هالل احمر افغانی ميباشداکثرًا بهترين ادارات که ا

ما کوشش داريم که يک . پی آرتی ها کمبوديهای بزرگ را  از نظر تهيه کمک ها در اين کشور رفع مينمايند

اين به عمل . مملکی در چوکات پی آر تی اصالح کنيروش را که آنها بکار ميبرند با آوردن متخصصين بيشتر 

ما همچنان ميخواهيم که آيساف را تشويق مينماييم تا بطور مجموع . ميآيد و کشور ها اين را انجام ميدهند

مانند انجوها کارمندان ملکی را به منظور رفتن در ساحات امن اجازه دهند و  کارمندان بيشر انکشاف سنتی 

موارد ما شواهد داريم که کمک ها در محالت بسيار در برخی . گردندين پی آر تی ملکی و يا نظامی زجايگ

زمانيکه يک . بطور مثال، ارسال کمک های غذايی بخاطر افزايش قيمت های بلند. محدود انتقال گرديده است

درخواست در ماه جنوری جهت انتقال کمک های غذايی به عمل آمد ما شاهد کاهش حد وسط قيمت آرد گندم 

. مت ها در واليت غور نسبت به واليت هرات که قابل دسترس است پايينتر ميباشدبناعٌا، قي. در غور بوديم

 افغانی فی کيلوگرام نسبت به واليت 17.5انتقال کمک ها در واليت غور تاثير باالی کاهش قيمت آرد گندم به 

لحاظ امنيتی از اين جهت کمک ها حتی در ساحات که از .  ميباشد داشته است19.9هرات که قيمت ها تا فعًال 

  . ميگردندخوب نيستند ارسال

  تشکر از همه شما

  

  


