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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم وﺻﺒﺢ ﺧﻴﺮ ،ﻣﻦ داﮐﺘﺮ ﻧﻴﻼب ﻣﺒﺎرز از دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﺴﺘﻢ .ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﮔﺰارﺷﺎت ﭼﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺮوزی ﺧﻮﻳﺶ را ﺁﻏﺎز ﻣﻴﮑﻨﻢ و ﺑﻌﺪًا ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ

ﺗﻮاﻓﻖ هﻤﮑﺎری ﻣﺮزی ﻣﻴﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻳﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺎن وزرای ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻳﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در
ﺁن روی اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ هﻤﮑﺎری هﺎی ﻣﺮزی ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺟﻠ ﻮﮔﻴﺮی از ﺳ ﺮازﻳﺮ ﺷ ﺪن ﻣ ﻮاد
ﻣﺨﺪر از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺨ ﺶ از ﻳ ﮏ "اﻗ ﺪام ﺳ ﻪ ﺟﺎﻧﺒ ﻪ" اﺳ ﺖ ﺑ ﻪ هﻤﮑ ﺎری دﻓﺘ ﺮ ﻣﺒ ﺎرزﻩ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗﺎﭼ ﺎق و ﺟ ﺮاﻳﻢ ﻣﻠ ﻞ ﻣﺘﺤ ﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﺁن اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ هﻤﮑﺎری هﺎی ﻓﺮاﻣﺮزی در ﻣﺒ ﺎرزﻩ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻮاد ﻣﺨ ﺪر و ﺟ ﺮاﻳﻢ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ در ﺳ ﻪ ﻧﻘﻄ ﻪ ﻣ ﺮزی ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺁﻣ ﺎدﻩ و ﺗﻘﻮﻳ ﺖ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت
ﻣﺸﺘﺮک اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد.
ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ در ﮐﺎﺑﻞ روی ﺗﻔﺼﻴﻼت اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی در ﻣﺒ ﺎرزﻩ ﻋﻠﻴ ﻪ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮد .ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺖ ه ﺎی ﺧ ﻮد را در ﻗ ﺴﻤﺖ ﺟﻠ ﻮﮔﻴﺮی از
ﻣ ﻮاد اوﻟﻴ ﻪ ﮐﻴﻤﻴ ﺎوی ﺑﺮاﺳ ﺎس ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﺎرﺳ ﻴﺖ  ،TARCETﺗ ﺸﺪﻳﺪ ﺧﻮاهﻨ ﺪ ﺑﺨ ﺸﻴﺪ .اﻳ ﻦ ﻋﺒ ﺎرت از ﻋﻤﻠﻴ ﺎت و
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد اﺳﻴﺪی اﻧﻬﺎﻳﺪرﻳﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣ ﺎورای ﺁن اﺳ ﺖ .دﻓﺘ ﺮ ﻣﺒ ﺎرزﻩ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺟ ﺮاﻳﻢ و ﻗﺎﭼ ﺎق
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ هﻢ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻨﻨﮓ و وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﮑﺮﺗﺮﻳﺖ داﻳﻤ ﯽ ﺑ ﺮای "اﻗ ﺪام ﺳ ﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ" و ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻮی ﺑﺮای ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﻳﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻪ را ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اداﻣﻪ ﻣﻴﺪهﺪ.
ﺳﻪ هﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ در وﻟﺴﻮاﻟﯽ وﺗﻪ ﭘﻮر وﻻﻳﺖ ﮐﻨﺮ از ﭘﺮوژﻩ ﻏﺬا درﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ ﺎر ﭘﺮوﮔ ﺮام ﻏ ﺬاﻳﯽ ﺟﻬ ﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪ 210 .ﺗﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻪ ﺑﻪ اهﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﺳﺎزی  20ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺳﺮک و ﭘ ﺎک ﮐ ﺎری
 7.5ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻧﺎل در اﻳﻦ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳ ﺖ .اﻳ ﻦ ﭘ ﺮوژﻩ ﺑ ﺎ ﮐﻤ ﮏ وزارت اﺣﻴ ﺎ و
اﻧﮑﺸﺎف دهﺎت ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  55،000ﻣﺮدم در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮔﻠﺮان وﻻﻳﺖ هﺮات از ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﮔﺮام ﻏ ﺬاﻳﯽ ﺟﻬ ﺎن ﻣﻠ ﻞ ﻣﺘﺤ ﺪ
ﮐﻤﮏ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩ اﻧﺪ.
اهﺎﻟﯽ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮔﻠﺮان ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  700ﺗﻦ ﮔﻨﺪم و اﻗﻼم دﻳﮕ ﺮ ﺧ ﻮراﮐﯽ را ﺗﺤ ﺖ ﭘ ﺮوژﻩ ﻏ ﺬا در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﮐ ﺎر و ﻏ ﺬا در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩ اﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  24.000اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﮐﻪ  860ﺗﻦ ﮔﻨﺪم واﻗﻼم دﻳﮕﺮ
ﺧﻮراﮐﯽ را در روز هﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺂورﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد.
ﭘﺮوﮔﺮام ﻏ ﺬاﻳﯽ ﺟﻬ ﺎن هﻤﭽﻨ ﺎن ﻧﺰدﻳ ﮏ ﺑ ﻪ  40ﺗ ﻦ ﻣ ﻮاد ﺧﻮراﮐ ﻪ را ﺑ ﻪ  22،00ﺗ ﻦ ﺗﺤ ﺖ ﺗﻮزﻳ ﻊ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﻣ ﻮاد
ﻏﺬاﻳﯽ در وﻻﻳﺖ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ و ﭘﻼن دارد ﮐﻪ  22ﺗﻦ دﻳﮕﺮ را در هﻔﺘﻪ هﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻋﻼوﺗﺎً ،ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﺬاﻳﯽ ﺟﻬﺎن ﻳﮏ ﭘﺮوژﻩ دﻳﮕﺮ را ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ اﺳ ﺎس ﺁن  350ﺗ ﻦ ﻣ ﻮاد ﻏ ﺬاﻳﯽ ﺗﺤ ﺖ ﭘ ﺮوژﻩ ﻏ ﺬا در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر در ﺷﺶ وﻟﺴﻮاﻟﯽ وﻻﻳﺖ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻮاهﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
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از ﺁﻏﺎز ﺟﻨ ﻮری اﻣ ﺴﺎل ﭘﺮوﮔ ﺮام ﻏ ﺬاﻳﯽ ﺟﻬ ﺎن ﺳ ﯽ و دو هﺰاروﻳﮑ ﺼﺪ و ه ﺸﺘﺎد وﺳ ﻪ ﺗ ﻦ ﻣ ﻮاد ﺧﻮراﮐ ﻪ را در
ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ در وﻻﻳﺖ ﺳﻤﻨﮕﺎن
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎرف وﻻﻳﺖ ﺳﻤﻨﮕﺎن در دو هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺑﺎب ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﻴﻪ و ﻳﮏ ﺑ ﺎب ﻣﮑﺘ ﺐ ﻣﺘﻮﺳ ﻄﻪ را در اﻳ ﻦ
وﻻﻳﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﻋﻤﺎر اﻳﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  442ﺷﺎﮔﺮد دﺧﺘﺮ در ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  112ﺷﺎﮔﺮد دﺧﺘ ﺮ و  184ﺷ ﺎﮔﺮد
ﭘﺴﺮ در ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.
هﺰﻳﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ اﻋﻤﺎر اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﺎب ﻣﮑﺘﺐ در ﺣﺪود  133444داﻟ ﺮ اﻣﺮﻳﮑ ﺎﻳﯽ ﺗﺨﻤ ﻴﻦ ﮔﺮدﻳ ﺪﻩ و ﺗﻮﺳ ﻂ ﺻ ﻨﺪوق
وﺟﻬﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻳﻮﻧﺴﻒ( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻏﺎز ﺟﺪﻳﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻔﻴﻔﻪ ،ﻻری هﺎی ﻣﺎﻳﻦ ،ﻣﻬﻤﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﺤﻼل ﮔ ﺮوﻩ ه ﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
از ﺁﻏ ﺎز اﺑﺘﮑ ﺎر دﻳ ﺎگ در ﺟ ﻮن  ،2005ﻧﺰدﻳ ﮏ ﺑ ﻪ  40،000ﺳ ﻼح ﺛﻘﻴﻠ ﻪ و ﺧﻔﻴﻔ ﻪ ﺟﻤ ﻊ ﺁوری ﮔﺮدﻳ ﺪﻩ اﺳ ﺖ.
ﺑﺮﻋﻼو اﻳﻦ ،ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  30،000ﻣﻬﻤﺎت ﺻﻨﺪوق ﺷﺪﻩ و 35،000ﻏﻴﺮ ﺻﻨﺪوق ﺷﺪﻩ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺮوﮔ ﺮام دﻳ ﺎگ در ﺣ ﺎل ﺣﺎﺿ ﺮ در  71وﻟ ﺴﻮاﻟﯽ در ﺳﺮاﺳ ﺮ اﻓﻐﺎﻧ ﺴﺘﺎن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻴﮕ ﺮدد و ﺗ ﺎ اﻳ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ 31
وﻟﺴﻮاﻟﯽ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻳﺎگ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ .هﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮاﺳﺖ ﮐﻪ  279ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﮐ ﻪ  450ﮔ ﺮوﻩ ه ﺎی ﻣ ﺴﻠﺢ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﯽ دﻳﮕ ﺮ درﺣ ﺎل ﺣﺎﺿ ﺮ ﻣ ﻮرد
هﺪف ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﻮدت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺸﺎور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ درﺁﻣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ﻋ ﻮدت داوﻃﻠﺒﺎﻧ ﻪ ﻣﻬ ﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐ ﺎن ﺑ ﻪ ﮐﻤ ﮏ ﮐﻤﻴ ﺴﺎری ﻋ ﺎﻟﯽ ﻣﻠ ﻞ ﻣﺘﺤ ﺪ در اﻣ ﻮر ﻣﻬ ﺎﺟﺮﻳﻦ از ﻃﺮﻳ ﻖ
ﭘﺸﺎور ،در اﻳﺎﻟﺖ ﺳﺮﺣﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ درﺁﻣ ﺪ .اﻳ ﻦ اﻗ ﺪام ﺑﻨ ﺎﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧ ﯽ ه ﺎی اﻣﻨﻴﺘ ﯽ
در وﻻﻳﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻨﮕﺮهﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗﺨﺎذ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺣﻮادث اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﮐﻤﻴﺴﺎری ﻋ ﺎﻟﯽ ﻣﻠ ﻞ ﻣﺘﺤ ﺪ در
اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎدﻳﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﺟﻼل ﺁﺑ ﺎد ﮐ ﻪ ﺑ ﺮای ﻣﻬ ﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐ ﺎﻧﯽ ﻋ ﻮدت
ﮐﻨﻨﺪﻩ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،را ﻣﺴﺪود ﺳﺎزد.
ﻋﻮدت ﺳﺎﻟﻢ و درﺳ ﺖ ﻳﮑ ﯽ از ﻧﮕﺮاﻧ ﯽ ه ﺎی ﮐﻠﻴ ﺪی ﮐﻤﻴ ﺴﺎری ﻋ ﺎﻟﯽ ﻣﻠ ﻞ ﻣﺘﺤ ﺪ در اﻣ ﻮر ﻣﻬ ﺎﺟﺮﻳﻦ اﺳ ﺖ .ﺗﻮﻗ ﻊ
ﻣﻴﺮود ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻮدت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎز ﮔﺮدد.
ﺑﺨﺶ ﺳﻮاﻻت وﺟﻮاﺑﺎت:
اﻳﺮﻳﻦ  :درﮔﻴﺮی هﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺠﺎ ﺷﺪن هﺰارن ﻧﻔﺮ در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ وﻻﻳﺖ هﻠﻤﻨﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
هﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﺁﻳﺎ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎری ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﻃﻮرﻳﮑﻪ هﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ،زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ درﮔﻴﺮی ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد اﻓﺮاد زﻳﺎدی ﺑﻴﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ  .ﻃﻮرﻳﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻳﺪ ،ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ هﻢ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺑﻴﺠﺎ ﺷﺪﻩ در
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وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش هﺎ ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ .ﻣﻦ
ﻓﻌﻸ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ زﻳﺮا هﻨﻮز ارﻗﺎﻣﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارم .ﮐﻤﺸﻨﺮی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ دراﻣﻮر
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و دﻳﮕﺮان هﻤﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﻤﮏ اﻧﺪ و ﻳﮏ ارزﻳﺎﺑﯽ از ﻧﻴﺎز هﺎی اﻳﻦ اﻓﺮاد هﻢ ﺟﺮﻳﺎن دارد .ﻣﺎ هﻤﻪ ﻧﮕﺮان
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ هﺴﺘﻴﻢ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﻳﻦ ﺑﻴﺠﺎ ﺷﺪن هﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔﺄ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﮐﻤﺸﻨﺮی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارد ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﭘﮋواک :در ﮔﻔﺘﻪ هﺎی ﺗﺎن اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﮔﺮام داﻳﺎگ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  200ﮔﺮوﻩ ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را
ﻣﻨﺤﻞ ﺳﺎزد و  400ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻣﻮرد هﺪف دارد .اﻣﺎ ﻳﮏ ﮔﺰارش دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ  1800ﮔﺮوﻩ ﻣﺴﻠﺢ
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ  31وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﺮوﺳﻪ داﻳﺎگ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ 279 .ﮔﺮوﻩ ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻩ
و  450ﮔﺮوﻩ ﻣﺴﻠﺢ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد هﺪف اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻮد ﺁﺧﺮﻳﻦ ارﻗﺎم و در ﺻﻮرت درﻳﺎﻓﺖ ارﻗﺎم ﺗﺎزﻩ هﻤﻪ ﺷﻤﺎ را
در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻳﻢ .از ﻣﺎﻩ ﺟﻮن  2005ﺑﺪﻳﻨﺴﻮ ،ﭘﺮوﺳﻪ داﻳﺎگ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻴﺶ از  40هﺰار ﺳﻼح ﺛﻘﻴﻞ و ﺳﺒﮏ،
 30هﺰار ﺻﻨﺪوق ﻣﻬﻤﺎت و  35هﺰار ﻣﻬﻤﺎت ﺑﺎز دﻳﮕﺮ را ﺟﻤﻊ ﺁوری ﮐﻨﺪ .ﮐﺎر زﻳﺎدی ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﺎ
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روزی ﺧﺎﻟﯽ و ﭘﺎک از ﺳﻼح ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮد.
رادﻳﻮ ﺁزادی :ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺤﻼل ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﭼﯽ وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﺑﻌﻀﯽ از وﻻﻳﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺳﻼح هﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان و ﭼﻴﻦ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ،
ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺤﻼل ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را زﻳﺮ ﺳﻮال ﻧﻤﯽ ﺑﺮد؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺳﻮال ﺷﻤﺎ .ﭘﺮوﺳﻪ داﻳﺎگ ﻳﺎ اﻧﺤﻼل ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎل 2005
ﺁﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺴﺎل اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﻣﺸﻮرﻩ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺁن را در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺗﺎ وﻗﺖ ﻻزم ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  71وﻟﺴﻮاﻟﯽ در
ﮐﺸﻮر ﭘﺮوﺳﻪ داﻳﺎگ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوم ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺳﻼح هﺎی ﺁﻣﺪﻩ از
اﻳﺮان و ﭼﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻮاهﺪی در دﺳﺖ ﻧﺪارﻳﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﻴﺰی ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ و از ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﮑﻪ اﻳﻦ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﻳﻌﺎت اﺳﺘﻮار اﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﺷﻮاهﺪی در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻴﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﺑﮕﻮﻳﻢ.
راﻩ ﻧﺠﺎت :وزﻳﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻩ ﮐﻪ هﻤﺴﺎﻳﻪ هﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن و ازﺑﻴﮑﺴﺘﺎن
هﻨﻮز هﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ دوﻟﺖ در ﺑﺪل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺳﻼح ﻣﯽ دهﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻪ دﻓﺘﺮ راﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﺮان،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻳﺪ ،در ﻣﻮرد هﻤﺴﺎﻳﻪ هﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﭼﯽ ،ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
دﻓﺎﺗﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را اﻳﺠﺎد ﺧﻮاهﻴﺪ ﮐﺮد؟

www.unama-afg.org

3

١٢/٠۵/٢٠٠٨

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻳﮏ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺎن دو هﻤﺴﺎﻳﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻳﻌﻨﯽ اﻳﺮان و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ .هﺮ ﮔﺎﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪی در ﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد ﻳﮏ دﻓﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺄ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ .در اﻳﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺗﻼش هﺎی زﻳﺎدی ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻣﺎدﮔﯽ اﻳﻦ دﻓﺎﺗﺮ و ﺁﻣﻮزش ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺁﻧﻬﺎ.
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺻﺒﺎ :ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،اﺧﻴﺮأ ﺧﺸﻮﻧﺖ هﺎ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺰارش هﺎی ﺧﺎﺻﯽ از
ﺷﻤﺎل در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ وﺟﻮد دارد .دﻳﺮوز ﻳﮏ ﮔﺰارش از وﻟﺴﻮاﻟﯽ اﻧﺪﺧﻮی وﻻﻳﺖ ﻓﺎرﻳﺎب در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن
ﻳﮏ زن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ اﻳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ هﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :اﻳﻦ ﻳﮏ ﺳﻮال ﺑﺰرگ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﺳﺖ و ﻧﻬﺎد هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﮕﺮان ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن اﻧﺪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺻﻨﺪوق اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وزارت اﻣﻮر زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﻌﯽ زﻳﺎدی
دارد و اﺧﻴﺮأ ﻳﮏ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ﻣﻠﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻘﺮ و ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﮐﻠﯽ در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻪ دهﻪ ﺟﻨﮓ .هﻤﭽﻨﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روی ﺁن ﺑﺤﺚ ﺷﻮد .ﺗﻼش هﺎی ﺟﺪی از
ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ هﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺟﺮﻳﺎن دارد،
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎر هﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺮ ﻓﺮد ،از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
وﻟﺴﻮاﻟﯽ و وﻻﻳﺖ و ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ ﻳﺎ ﻳﮏ ﻧﻬﺎد ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ هﻤﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ورزﻳﻢ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻼش هﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺎز دارد .ﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ از
رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻧﻴﺪن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻞ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺁﮔﺎهﯽ در اﻳﻦ
ارﺗﺒﺎط ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .دﻓﺎع و ﺟﺎﻧﺒﺪاری از رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﺣﺪی اﻳﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻤﺪن :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﮔﻠﺒﺪﻳﻦ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ و ﻃﯽ ﺁن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺬاﮐﺮﻩ را ﮐﺮدﻩ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﮔﻠﺒﺪﻳﻦ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر در ﻟﺴﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺨﺶ دوم
ﺳﻮال ﻣﻦ هﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻴﺮو
هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺮو هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮد هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﺪم هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﺟﺮاﺣﺖ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻇﻬﺎرات ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ،ﭼﻴﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﻴﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻧﻤﯽ دهﻴﻢ
و ﻣﺎ هﻴﭻ ﻧﺎﻣﻪ ی درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻩ اﻳﻢ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوم ﺳﻮال ﺷﻤﺎ .ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ و ﻣﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺗﻠﻔﺎت اﻓﺮاد ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ هﺴﺘﻴﻢ .ﻣﺠﺮوﺣﻴﺖ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻳﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ هﺎی ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮدﻩ
اﻳﻢ .ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ارﺗﺒﺎط هﺴﺘﻴﻢ .ﮐﺎر اداﻣﻪ دارد و ﻣﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺧﺎص
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﻮدﺳﺮ اﮐﻨﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺤﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ دارد .اﮔﺮ وﻗﺖ داﺷﺖ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در وﻻﻳﺖ ﻧﻨﮕﺮهﺎر ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ
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وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻞ در ارﺗﺒﺎط هﺴﺘﻴﻢ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﮏ راﻩ ﺣﻞ ﺻﻠﺢ ﺁﻣﻴﺰ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻴﻢ .هﺮ ﮔﺎﻩ ﺷﻮاهﺪ دﻗﻴﻖ در ﺧﺼﻮص زﺧﻤﯽ ﺷﺪن اﻓﺮاد
ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻳﻌﺄ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد هﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ را اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﯽ
دهﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ و هﺪف ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﭻ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺷﻮد.
اﻳﺮﻧﺎ :در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ داﻳﺎگ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ دوﻟﺖ در درﮔﻴﺮی هﺎ دﺧﻴﻞ اﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺳﻼح در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺁﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺳﻼح هﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻪ دهﻪ ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ارﻗﺎﻣﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .هﺪف ﻣﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﺳﻼح
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﺮح ﺷﺪﻩ .ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﯽ و ﻳﺎ ﺑﺪﺑﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻧﺪارد .ﻣﺎ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﭘﻼن هﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوم ﺳﻮال ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ارﻗﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻓﻌﻼ هﻴﭻ رﻗﻢ دﻗﻴﻘﯽ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در دﺳﺖ ﻧﺪارم و هﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻴﻢ داد.
ﺗﺸﮑﺮ از هﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻢ هﺎ و ﺁﻗﺎﻳﺎن.
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