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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺧﺎﻧﻢ هﺎ و ﺁﻗﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﺧﻮش ﺁﻣﺪﻳﺪ .ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻢ ﺻﺪﻳﻖ از دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﺴﺘﻢ.
اﻧﻔﺠﺎر در ﮐﺎﺏﻞ
ﺧﺒﺮ هﺎی ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻧﺰدﮐﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ در دو ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻪ ﮐﻮدک ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻳﮏ اﻓﺴﺮ ﭘﻮﻝﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ دو اﻧﻔﺠﺎر در واﻗﻊ ﺣﻮادث اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ اﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﺮاﺗﺐ هﻤﺪردی و ﺗﺄﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺁﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻳﻢ .ﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺐ
اوﺿﺎع از ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺘﻴﻢ درﺻﻮرت درﻳﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺮارﺧﻮاهﻴﻢ داد.
ﺏﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺏﻮدا ﺁﺱﻴﺐ ﻧﺮﺱﻴﺪﻩ
ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ دﻳﺮوز در ﻣﻮرد ادﻋﺎی اﻧﻔﺠﺎر در ﻣﺤﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻮدا در وﻻﻳﺖ ﺑﺎﻣﻴﺎن
را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزم .واﻝﯽ از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻩ ،زﻳﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻻزم را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻮدا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ،ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی و أﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ
ﺑﺪون هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ زﻳﺎن و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺡﻤﻠﻪ ﺏﺮ روز ﺁزادی در ﮐﺎﺏﻞ
ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﮔﻤﺎن هﺎی زﻳﺎدی در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﻣﻴﺎن رﺳﺎﻧﻪ هﺎ و ﭘﺎرﻝﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ هﻤﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ روﻳﺪاد اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدﻩ ،اﻣﺎ ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺁﺷﮑﺎر را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺁن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﻇﺮف چﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ و
ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺪﺷﻪ دارﮐﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺎن دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻳﺠﺎد ﻧﻔﺎق ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ چﻨﻴﻦ ﻳﮏ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺘﺤﺪ و ﻳﮑﭙﺎرچﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ چﻨﻴﻦ ﻳﮏ واﻗﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ راﻩ هﺎﺋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎ از ﺁن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻳﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ از ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺷﺎﻧﺮا در چﻨﺎن ﻳﮏ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺿﻤﻨﯽ ﺧﺎص ﺑﺨﺮچ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ را ﮐﺎهﺶ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر را ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
چﻪ اﮔﺮ چﻨﻴﻦ ﺣﻤﻼت در ﮐﺎﺑﻞ ،ﻝﻨﺪن ﻳﺎ ﻣﺎدرﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد هﻤﻴﺸﻪ دروﺳﯽ از ﺁن ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ چﻪ
دﺷﻮار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از وﻗﻮع چﻨﻴﻦ ﺣﻤﻼت از ﺳﻮی ﺁﻧﺎﻧﻴﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻀﻴﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت را دارﻧﺪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮدن ﻳﮏ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﻩ
اﻳﻢ .چﻴﺰی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ روی ﺁن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮد اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻼﺷﻬﺎی روز
ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺎن ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﻝﺒﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻋﺰم ﺁﻧﺎن
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺗﺠﺎرب از ﺣﻤﻠﻪ روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت روﺷﻦ ﺁﻧﺎن در ﻣﻮرد چﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
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ﻣﺴﻮوﻝﻴﺖ اﻳﻦ روﻳﺪاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪوش ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد و ﻳﮑﭙﺎرچﻪ
ﮔﯽ ﺧﻮﻳﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ چﻨﻴﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اداﻣﻪ دهﻨﺪ.
ﺏﺎزﮔﺸﺖ هﺸﺘﺎد ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺏﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن در ﺏﺎﻻ ﻣﺮﻏﺎب
هﻔﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اوﻝﻴﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﻴﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ اﻣﺴﺎل ،وﻻﻳﺖ هﺮات را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن در
وﻝﺴﻮاﻝﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺮﻏﺎب وﻻﻳﺖ ﺑﺎذﻏﻴﺲ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻴﺶ از  80ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻳﺎ ﺣﺪود  500ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن
ﺧﺸﻮﻧﺖ هﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ  9ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﻤﺸﻨﺮی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﻬﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ،
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺷﺎن ﮐﻤﮑﯽ هﺎی ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﺋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﭙﻞ ،ﺑﺸﮑﻪ ،ﺗﺮﭘﺎل ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ و
ﺻﺎﺑﻮن درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺮﻏﺎب ﮐﻤﮏ هﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺁرد ،ﻋﺪس ،روﻏﻦ و ﻧﻤﮏ
را از ﺳﻮی ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﻴﻦ  150هﺰار ﺑﻴﺠﺎ ﺷﺪﻩ داﺧﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  111هﺰار ﺁﻧﻬﺎ در وﻻﻳﺎت
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻏﺬا در ﺏﺪل ﮐﺎر در وﻻﻳﺎت ﻝﻐﻤﺎن و ﻝﻮﮔﺮ
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  9هﺰار ﻧﻔﺮ از وﻻﻳﺖ ﻝﻐﻤﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ " ﻏﺬا در ﺑﺪل ﮐﺎر" ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺪود  1636ﺗﻦ ﺁرد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژﻩ ﺟﻐﻞ اﻧﺪازی ﺳﺮک از ﺳﻮی ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﻬﺎن در
ﭘﻨﺞ وﻝﺴﻮاﻝﯽ اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  3200ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ از چﻬﺎر وﻝﺴﻮاﻝﯽ وﻻﻳﺖ ﻝﻮﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژﻩ ﻏﺬا در ﺑﺪل ﮐﺎر ﭘﺮوﮔﺮام
ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺻﺖ هﺎی ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ﮐﺎری را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ .ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﻬﺎن  11ﭘﺮوژﻩ ﮐﺎر در ﺑﺪل
ﻏﺬا را ﻃﯽ ﻣﺎﻩ هﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ در وﻝﺴﻮاﻝﯽ هﺎی ﺑﺮﮐﯽ ﺑﺮک ،ﺧﻮﺷﯽ ،ﺧﺮوار و ﭘﻠﯽ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺏﻪ ﺡﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻳﮏ ﭘﺎﻝﻴﺴﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺎوﻳﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  35چﻮﮐﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻣﻌﻠﻮﻝﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ در ﮐﺎﺑﻞ و هﺮات اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ هﺪ.
ﭘﻴﺎم و ﻋﻼﻣﺎت ﻻزم در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺒﻸ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ و اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺨﺶ و ﺗﻮزﻳﻊ در وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺖ.
ﻳﮏ ورﮐﺸﺎپ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺮای  40راﻧﻨﺪﻩ و ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪﻩ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻳﻦ ﭘﺎﻝﻴﺴﯽ از ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺕﺴﻠﻴﻢ دهﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در ﻧﻨﮕﺮهﺎر ﺏﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  150ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺳﺎﺑﻖ و  45زن از ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزش ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺟﺪﻳﺪ در وﻻﻳﺖ ﻧﻨﮕﺮهﺎر ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮوژﻩ ارﺗﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزش ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻧﻨﮕﺮهﺎر ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻓﺮدا اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﮔﺮوﻩ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺷﻬﺮ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺴﻠﻴﻢ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﺑﺮای ﺁﻣﻮزش ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﺑﻖ و دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺑﺨﺸﯽ از "
ﭘﺮوژﻩ ﺁﻣﻮزش اوﻝﻴﻪ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﺑﻖ" وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻬﺪا و ﻣﻌﻠﻮﻝﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﭘﺎﻳﺪار را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ و ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﻌﻠﻮﻝﻴﻦ ،ﺑﻴﻮﻩ هﺎ و دﻳﮕﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮﻳﻦ
اﻓﺮاد ﺑﻴﮑﺎر را ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺏﺨﺶ ﺱﻮاﻻت وﺝﻮاﺏﺎت:
ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺻﺒﺎ :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﺎﻝﺒﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﺁﻳﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻴﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻃﺎﻝﺒﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؟ دوم ،رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻪ در روز
 27اﭘﺮﻳﻞ ﺑﺎﻻی ﺟﺎن ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﺎﺟﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻃﺮﺣﻪ رﻳﺰی ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻮد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
در اﻳﻦ ﻣﻮرد چﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺗﺸﮑﺮ از ﺳﻮال ﺗﺎن .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ هﻤﻴﺸﻪ از ﻳﮏ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺷﻮرش در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﺎهﺪ ﻳﮏ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ازﺟﺎﻧﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻣﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺸﺘﺮک هﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺴﺎﻧﻴﮑﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺛﺒﺎت را در اﻳﻦ دو ﮐﺸﻮر
اﺧﻼ ل ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ هﺴﺘﻴﻢ .ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ چﻨﻴﻦ چﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﺎﻩ هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻩ اﻳﻢ .ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
هﺎی دﻝﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪﻩ را از دوﻝﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در هﻔﺘﻪ هﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻮدﻩ اﻳﻢ .ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﻢ ﺗﻼش هﺎی هﺮ
دو ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم هﺮ دو ﮐﺸﻮر از ﺁن رﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
هﺮ ﺗﻼش ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺠﺎدﻝﻪ را ﺑﺎ اﺧﻼل ﮔﺮان اﻣﻨﻴﺖ و ﺛﺒﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﻣﺎن هﺮ دو ﮐﺸﻮر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رهﺒﺮی ﮔﺮدد .اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از هﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﮔﻮار اﻃﻤﻴﻨﺎن دهﻢ.
رادﻳﻮ ﺁزادی :ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎن ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺗﻌﺪاد از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻓﻐﺎن در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن
ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی در روز ﺟﺸﻦ ﭘﻴﺮوزی دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻖ هﺴﺘﻴﺪ؟ دوم ،ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﻣﺬاﮐﺮات
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻃﺎﻝﺒﺎن هﺴﺘﻴﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﻣﺬاﮐﺮات ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﻴﺎن در ﺳﺮﺣﺪات هﺴﺘﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺁن روﺷﻦ ﺳﺎزم .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﻧﺪارد ﺗﺎ در اﻣﻮرات ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺁراﻣﺶ ،اﻣﻨﻴﺖ و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ هﺪف ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ از ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻋﻀﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﻋﻤﺪﻩ ﺁن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻬﺖ ازﺑﻴﻦ
ﺑﺮدن چﺎﻝﺶ هﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ و هﻢ ﮐﺸﻮرهﺎی دﻧﻴﺎ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻴﻢ .ﻣﺎ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن واﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﻣﻴﺨﻮاهﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐًﺎ ﺑﺎ هﻢ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و درهﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎی دﻝﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺮ دو ﮐﺸﻮر
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮدﻩ اﻳﻢ.
در ﻣﻮرد ﺳﻮال دوم ﺷﻤﺎ ،اﻳﻦ ﺷﺎهﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ هﺎ ی از ﻃﺮف ﻧﻴﺮو هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻮدﻳﻢ و ﺟﺎ
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دو چﻴﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﯽ اﻧﺪازﻳﺪ .چﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻧﻴﺮو هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن در
ﺟﺮﻳﺎن واﻗﻌﻪ و اﻳﻨﮑﻪ چﯽ درس هﺎی را ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ و چﯽ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ
دوﺑﺎرﻩ رخ ﻧﺪهﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺁن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت دارد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺳﺎﺣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازﻳﻢ ،ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﮑﻪ چﯽ اﻗﺪام را ﺁﻧﻬﺎ در ﺟﺮﻳﺎن واﻗﻌﻪ زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺗﺨﺎذ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟ ﺁﻧﻬﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ را در ﻇﺮف چﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ .دوم ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮو هﺎی
اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن در ﻣﺠﺎدﻝﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ چﯽ اﻗﺪاﻣﺎت را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ هﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ
ﻧﻴﺮو هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻃﻊ را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ و ﮐﺴﺎﻧﻴﮑﻪ در راﻩ اﻧﺪازی اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ.
اﻳﺮﻧﺎ :در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﮐﻠﻴﺪی و روﺷﻦ را ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل و ﺑﻪ ﺁن
اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻴﻢ .ﺁﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ چﯽ هﺎ اﻧﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﻝﻄﻔ ًﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺁﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻔﺘﻢ،
ﺑﺮای ﺗﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﻴﮑﻨﻢ.
رادﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ :ﺁﻗﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺋﻴﺲ ﭘﺎرﻝﻤﺎن در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻼش هﺎ ﺟﻬﺖ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  50ﻓﻴﺼﺪ ﮐﻤﮏ هﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دهﺎﻗﻴﻦ دادﻩ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺳﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ چﺮا در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﮐﻤﮏ هﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ؟ و ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد
ﭘﺎﻝﻴﺴﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁن زﻧﺎن ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺎوﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻋﺎﻣﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ ،چﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ
در وﻻﻳﺖ هﺎی ﺷﻤﺎﻝﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻨﻮز هﻢ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻴﮕﻴﺮد؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮال اول ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻳﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻼن دارد ﮐﻪ
وﺟﻮﻩ ﻣﺎﻝﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﺮای دهﺎﻗﻴﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺪهﺪ ،ﺑﻠﯽ .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﮑﺠﺎ از ﻧﺰدﻳﮏ
ﺑﺎ هﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻗﻴﻘًﺎ هﻤﻴﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻨﺪ .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻳﮑﯽ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﻌﻴﺸﺖ
ﺑﺪﻳﻞ ﺑﺮای دهﺎﻗﻴﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺤﺚ هﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮ هﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻮ ﺗﺮﻳﺎک و ﺗﻼش هﺎی دﻳﮕﺮ
ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺁن در ﮐﺸﻮر را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻤﻴﺸﻪ روی
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺁن ﺗﻌﺪاد دهﺎﻗﻴﻦ اﻳﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﻳﺎک ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﻴﺪ دارد
ﺗﺎ ﺑﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﺖ هﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر رهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﮑﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺨﺶ دوم ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺑﻮد ،اﻳﻦ را ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻳﮑﯽ از ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻗﻮی زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﮐﺘﻔﺎء ﮐﻨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻧﻔﻮس و ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ
زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ را در ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﻮرﺗﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻮرﻩ ﺑﺮای زﻧﺎن اﻳﮑﻪ از
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ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺥﺒﺮی ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ

ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺷﺎن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای ﭘﻨﺞ ﻣﺮﮐﺰ از اﻳﻦ
ﻧﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ هﺎی ﻋﻤﺪﻩ ﮐﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ و ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ هﺎی ﻻزم ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در وﻻﻳﺖ هﺮات ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﻳﺎ
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﮐﺎر هﺎی ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻴﻢ.
رادﻳﻮی ﺁزادی :ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﻧﻈﺮ ﺗﺎن را در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻠﺢ ﻣﻴﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻃﺎﻝﺒﺎن ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪاﻧﻢ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺗﺸﮑﺮ ﺧﺎﻧﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﮑﺮار ﺟﻮاب ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎن ﺑﻴﺎن ﮐﺮدم .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ هﻤﻴﺸﻪ
ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻳﮏ ﺷﻮرش ﻣﻨﻄﻘﻮی اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ًء ﺑﺮای ﻓﺎﻳﻖ ﺁﻣﺪن ﺑﺮ ﺁن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻮی ﻧﻴﺎز
دارﻳﻢ .هﻤﭽﻨﺎن ﺿﺮورت اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮادر ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ هﻢ دادﻩ و ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻴﮑﻪ
ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت در هﺮ دو ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ چﺎﻝﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ هﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ را واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ چﻴﺰی ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺿﺮورت دارﻳﻢ .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی وﺳﻴﻊ ﺳﻴﺎﺳﯽ دارﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ از هﺮ دوﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮز ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻝﺒﺘﻪ
اﻳﻦ ﺟﺰء ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارای ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪهﺪ ،ﺗﺒﺼﺮﻩ ﮐﻨﻴﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺎ از ﻗﺒﻞ اﻳﻦ را واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﻢ هﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ ﻳﮑﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻮرش هﺎ ﺟﻨﮕﻴﺪﻩ و ﻧﮑﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﺣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎ و ﺗﻼش هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮدد .اﻳﻨﮑﻪ ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﻼش هﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﻳﺎ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻳﻦ را ﺧﻮاهﻴﻢ داﻧﺴﺖ .اﺟﺎزﻩ ﺑﺪهﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺪهﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ هﺮ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮل ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
از هﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ
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