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ﺡﻤﻠﻪ ﺏﺮ ﮐﺎروان ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺕﺮور واﻝﯽ ﻝﻮﮔﺮ
ﺣﻤﻠﻪ دﻳﺮوز ﺑﺮ ﮐﺎروان ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺗﺮور ﻋﺒﺪاﷲ وردک – واﻝﯽ ﻝﻮﮔﺮ ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ دﺷﻮار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﮐﺎر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.
اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﺱﺮﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺁﻗﺎی ﮐﺎی ﺁﻳﺪﻩ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ هﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن دهﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺘﻌﺤﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﺱﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﻧﻴﺎز هﺎی ﺑﺸﺮی ﺁﺱﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﮐﺎروان ﻣﺎ در ﺱﭙﻴﻦ ﺑﻮﻝﺪک ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺘﻞ دو داﮐﺘﺮ هﻤﮑﺎر ﺑﺎ ﺱﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺤﺖ و ﻳﮏ راﻧﻨﺪﻩ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ دررﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﺱﺎﺧﺘﻦ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل در ﻣﻴﺎن
ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ ﺗﺎ هﻨﻮز در ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﭘﻮﻝﻴﻮ در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺤﻮ ﻧﺸﺪﻩ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ از ﻋﺎﻣﻴﻠﻦ اﻳﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻴﺸﺮﻣﺎﻧﻪ ﻳﮏ ﺱﻮال دارﻳﻢ ﮐﻪ ،ﭼﺮا؟
ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺱﺮﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎص ﺱﺮﻣﻨﺸﯽ ﺁﻗﺎی
ﮐﺎی ﺁﻳﺪﻩ و ﭘﻴﺘﺮ ﮔﺮاف از ﺱﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺤﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ.
ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ اﺱﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ روﻳﺪاد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر هﺰاران ﻧﻔﺮ در روﻳﺪاد هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺄ در ﺗﻤﺎم وﻻﻳﺎت ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﻴﮕﺮدد .در واﻗﻊ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺟﻨﮓ و درﮔﻴﺮی در اﻃﺮاف ﻣﺎ ،ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺻﻠﺢ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺱﺎل  2008ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ روﻳﺪادی اﺱﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ هﻨﻮز در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ.
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  27ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻮﻓﻖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺎن را از اﻳﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﺻﻠﺢ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻬﺎد
هﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ هﻮاﻳﯽ ﭘﺎﻣﻴﺮ ،ﮐﺎم اﻳﺮ ،ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ ،ﺻﺎﻓﯽ ﻻﻧﺪﻣﺎرک هﻮﺗﻞ ،ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ و اﺗﺎق هﺎی ﺗﺠﺎرت ،ﭘﺸﺘﻨﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ،ﭼﺎی اﻝﮑﻮزی و دﻳﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺧﺘﻢ هﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻐﺎزﻩ هﺎی ﺱﺮاﺱﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮﭼﻢ هﺎی ﺁﺑﯽ ﺻﻠﺢ را
ﻧﺼﺐ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺗﺄﺱﻴﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺑﺸﻤﻮل داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ و ﭘﻮﻝﯽ ﺗﺨﻨﻴﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺰرگ ﻣﻮﺱﺴﺎت ﻏﻴﺮ دوﻝﺘﯽ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺻﻠﺢ را ﺑﺮاﻩ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎم هﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ارﺱﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رﺱﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﮔﺮام هﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻠﺢ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از هﻠﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد و ﺗﺎ ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ ،روﻳﺪاد هﺎی ﺻﻠﺢ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد .در ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﭘﺎک ﮐﺎری ﺑﺰرگ ﻣﺎﻳﻦ اﻋﻼم ﺷﻮد .در ﮐﻨﺪز ،ﺱﺎﮐﻨﻴﻦ ﺁﻧﺠﺎ ﻳﮏ ﺱﺮک را ﺑﻨﺎم ﺱﺮک ﺻﻠﺢ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺁن ﺱﻪ ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺘﺤﺎری رخ دادﻩ اﺱﺖ .در ﻣﺰار و هﺮات ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻤﻊ هﺰاران ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪﻩ
اﺱﺖ .ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎ ﺑﺮای روز ﺻﻠﺢ در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﯽ ﺱﺎﺑﻘﻪ اﺱﺖ .اﻣﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺗﻼش هﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻳﮏ ﮐﻨﺴﺮت در ﺗﺎﻻر ﺁﻝﺒﺮت در ﺷﻬﺮ ﻝﻨﺪن در هﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ از ﺱﻮی ﺱﺎزﻣﺎن ﻳﮏ روز
ﺻﻠﺢ و ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ هﻤﮑﺎر ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺱﻨﺎد ﺱﺮوی ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،ﺱﻔﺎرﺷﺎت را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﮏ ﺱﺮوی ﺱﺎﺣﻮی ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺱﻂ ﺱﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺁﻏﺎز ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻳﮏ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻴﻖ از ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ و ﺧﺎرج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺮ اﺱﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺁوری ﺷﺪﻩ دﺱﺖ اول ،ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺄ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺱﺎن و ﺱﺮوی ﺱﺎﺣﻮی در ﮐﺎﺑﻞ و  9وﻻﻳﺖ ﺱﺮﺣﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ،ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺱﺎزد.
ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺱﺘﺮاﺗﻴﮋی هﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ وزارت هﺎی دوﻝﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﻳﮕﺮ ﺷﺮﮐﺎی ﺁن در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ اوﻝﻴﻦ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن و ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﻮدﻩ و ﻳﮏ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اوﻝﻴﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺱﺖ ﮐﻪ از ﺱﻮی ﺱﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺱﺎل 2004
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻋﻮاﻣﻞ وادار ﮐﻨﻨﺪﻩ و ﺁﻣﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪﻩ را ﺑﺸﻤﻮل ﺱﻦ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ و ﺱﻮاﺑﻖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪﻩ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﺧﺘﻄﺎف ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ .هﻤﭽﻨﺎن روش
هﺎی ﻗﺎﭼﺎق و ﻣﻘﺼﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺎی ﮐﻠﻴﺪی ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ،ﺑﺨﺼﻮص دوﻝﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎ
دﺱﺘﺎورد هﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺧﻼء هﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ،اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻔﻆ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﺪ .هﻤﭽﻨﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﻣﺘﻮﺱﻂ ﻣﺪت را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮑﺎﺕﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﺏﺮای وﻻﻳﺖ ﻏﺰﻧﯽ
اﺧﻴﺮأ ﺱﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺪﻳﺪ از ﺱﻮی ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ در وﻻﻳﺖ ﻏﺰﻧﯽ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﻨﺎم هﺎی ﻝﻴﺴﻪ اﻣﺎم
ﻗﻴﻮم ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  6ﺻﻨﻒ ﺑﺮای  819ﺷﺎﮔﺮد و ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﻴﻪ دوﻝﺖ ﺧﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .هﺰﻳﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ
هﺮ دو ﺱﺎﺧﺘﻤﺎن  89.383داﻝﺮ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ﺱﺎﺧﺘﻦ  16ﻣﮑﺘﺐ را در وﻻﻳﺖ ﻏﺰﻧﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻧﻤﻮدﻩ اﺱﺖ.
ﺱﻮاﻻت و ﺟﻮاﺏﻬﺎ
رادﻳﻮ ﺁزادی :در روز ﺻﻠﺢ ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻮد ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎﻳﯽ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﻨﺪ داد و اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﻣﺮدم در ﺁن روز ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرراهﯽ ﻗﻨﺒﺮ دﻳﺪﻩ
ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ادرﻳﻦ ادواردز :ﻣﻮﺱﺴﺎت و ﮔﺮوهﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺱﺮﺗﺎﺱﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را اﺟﺮا
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻝﻴﺴﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻤﺎم ﺁﻧﻬﺎ را دارﻳﻢ و ﺧﺮﺱﻨﺪ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺁن را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دهﻴﻢ .ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ هﻢ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در دﺱﺖ دارد و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم هﻤﮑﺎران در ﺗﻼش هﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺱﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ هﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﻢ .ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺱﺴﺎت
ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺱﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎ واﻗﻒ اﺱﺘﻴﺪ،
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﺱﺴﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﭘﻴﺎم از ﻃﺮﻳﻖ رﺱﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
هﺮ ﻓﺮد ،هﺮ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ هﺪف ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺱﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ ﺗﻼش اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺱﺮﮐﻬﺎ و ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﺱﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻳﻢ .اﻳﻦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮﻳﺶ و هﻤﺴﺎﻳﻪ هﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
هﺮ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮاهﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺱﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  1.5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﻮدک در روز ﺻﻠﺢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل واﮐﺴﻴﻦ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎ از ﺁﻧﭽﻪ در اﻳﻦ هﻔﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻣﻄﻠﻊ اﺱﺘﻴﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد واﮐﺴﻴﻨﺎﺱﻴﻮن ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺱﺎل ﺟﺎری در اواﺧﺮ اﻳﻦ هﻔﺘﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﯽ
ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ در ﺑﺎﻣﻴﺎن اﻋﻼﻣﻴﻪ ای در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی زﻳﺎدی اﺟﺮا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ از ﮐﺎرﺗﻮﻧﻬﺎ ﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺻﻠﺢ ﺗﻮﺱﻂ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎی اﻓﻐﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و هﺮﻳﮏ از دﻓﺎﺗﺮ ﺱﺎﺣﻮی ﻣﺎ در ﺱﺮﺗﺎﺱﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
هﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را اﺟﺮا ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
هﺪف اﻳﻦ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ هﺪف ﻣﺎ رﺱﺎﻧﺪن ﺻﺪای ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺻﻠﺢ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﻧﻴﻼب ﻣﺒﺎرز :در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺱﺶ ﺷﻤﺎ ،ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ در دﺱﺖ ﻧﺪارم وﻝﯽ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﻴﺸﻨﺮی ﻋﺎﻝﯽ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺱﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺱﺦ دهﻨﺪ.
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ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺥﺒﺮی ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕﺎﻳﻤﺰ :در ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﻴﻞ از روز ﺻﻠﺢ .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ،اﻳﻦ ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺟﺪﻳﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺱﺖ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺁن زﻳﺎد ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و
اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ از ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻨﮓ و درﮔﻴﺮی ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ،ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ادرﻳﻦ ادواردز :ﮔﺎهﯽ اوﻗﺎت از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺱﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﭘﺎﺱﺦ ﺑﺴﻴﺎر ﺱﺎدﻩ اﺱﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺱﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺻﻠﺢ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ در ﮐﺸﻮری
ﮐﻪ در ﺻﻠﺢ و ﺁراﻣﺶ ﺑﻪ ﺱﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻤﭙﻴﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش هﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .هﺪف رﺱﺎﻧﺪن ﺻﺪای ﺻﻠﺢ
ﺧﻮاهﺎن اﺱﺖ .اﮔﺮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ دو هﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر ﺗﻼﺷﻬﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺻﻠﺢ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮهﻨﮓ ﺻﻠﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﮏ ﻓﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ
در ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﮐﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻝﮕﻮﻳﯽ ﺑﺮای ﺱﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻨﮓ زدﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺱﻮال دوم ﺷﻤﺎ :ﺧﻮب ﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ را دوﺱﺖ ﺧﻮاهﻴﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ را ﺧﺎﺗﻤﻪ دهﻨﺪ .هﺪف  24ﺱﺎﻋﺖ ﺁﺗﺶ
ﺑﺲ در دو ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻤﺎرﻩ  282 -55ﺱﺎل  2001و  67/36ﺱﺎل  1981ﮐﻪ روز
ﺻﻠﺢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ روﺷﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺏﯽ ﺏﯽ ﺱﯽ :ﮔﺰارﺷﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺱﻠﺤﻪ اﻳﺮاﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪﺱﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺱﺖ .اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت از ﻃﺮف
ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻃﺎﻝﺒﺎن و ﻧﻴﺮوی هﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺱﺖ .ﻧﻈﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﯽ اﺱﺖ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ادرﻳﻦ اﻳﺪواردز :ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺱﻒ هﺴﺘﻢ در ﺁن ﻣﻮرد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارم ﺗﺎ ﺁن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﮕﺎﻩ :ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﻴﻞ از روز ﺻﻠﺢ در ﺣﺎﻝﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺱﺎل ﻗﺒﻞ وﺿﻴﻌﺖ اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از وﺿﻴﻌﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮد .ﺁﻳﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻴﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻴﻌﺖ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ادرﻳﻦ اﻳﺪواردز  :وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺷﻮرش هﺎ دارد ﮐﻪ ﺗﻼش ﺷﺎن ﺗﺤﺖ ﺱﻮال
ﻗﺮاردادن دوﻝﺖ اﺱﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ و هﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﮑﻪ ﺷﻤﺎ هﻢ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ،اﺱﺘﺮاﺗﻴﮋی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺎی
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺁن ﭘﻴﻮﺱﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺱﯽ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺱﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در
وﻳﺐ ﺱﺎﻳﺖ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ ﺁن ﺑﻪ دﺱﺘﺮس ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ در ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺁن ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ هﻤﻪ ﺱﺎﻝﻪ
ﺟﻬﺖ اﻧﻌﮑﺎس واﻗﻌﻴﺖ هﺎ و ﺗﻐﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻋﻴﺎر ﻣﻴﮕﺮدد .هﻤﭽﻨﺎن اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﭘﺎرﻳﺲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ،ﻳﮏ ﺱﻠﺴﻠﻪ روش هﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ رﺱﻴﺪﻩ ﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻴﻌﺖ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺧﻮاهﻴﺪ
ﮐﺮد.
ﮐﻠﻴﺪ :ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻠﻴﻞ از روز ﺻﻠﺢ در ﺣﺎﻝﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﮐﻪ اوﺿﺎع اﻣﻨﻴﺘﯽ روﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﻴﮕﺮاﻳﺪ .ﺁﻳﺎ
ﺷﻤﺎ ﻃﺮف هﺎی درﮔﻴﺮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺱﺎﺧﺘﻪ اﻳﺪ ﺗﺎ ﺁﺗﺶ ﺑﺲ را در اﻳﻦ روز رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟ ﺑﺮﻋﻼوﻩ ﻃﺎﻝﺒﺎن ،ﺁﻳﺎ از
ﻧﻴﺮوهﺎی اﺋﺘﻼف ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺱﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﮑﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺱﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺱﺘﻪ اﻳﺪ ﺗﺎ ﺁﺗﺶ ﺑﺲ را
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟
ﺑﺨﺶ دوم ﺱﻮال ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻴﻼب اﺱﺖ .ﺱﺮان ﻗﺒﺎﻳﻠﯽ هﺸﺪار دادﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی اﺋﺘﻼف ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺷﺎﻧﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺒﺎﻳﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اداﻣﻪ دهﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ادرﻳﻦ اﻳﺪواردز  :ﻣﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ هﻢ ﻃﺎﻝﺒﺎن و هﻢ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ از اﻳﻦ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺁﮔﺎهﯽ دارﻧﺪ.
هﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﮑﻪ ﻳﺎدﺁور ﺷﺪم ،اﻳﻦ ﻳﮏ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪﺑﺮدن ﺱﻄﺢ ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ
ﮐﻤﮏ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎورهﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﺪا ﺑﺮای ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن دارد و اﻣﻴﺪوارهﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺠﻠﻴﻞ هﻤﻴﻦ هﻔﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺪا ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮد.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﻧﻴﻼب ﻣﺒﺎرز :ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﻴﮑﻨﺪ و از ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺎ هﻤﻪ در ﺑﺎرﻩ ﺻﻠﺢ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺣﮑﻮﻣﺖ
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ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺥﺒﺮی ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ .ﺑﻤﻨﺎﺱﺒﺖ روز ﺻﻠﺢ ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺱﻮاﻝﯽ را در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در روز ﺻﻠﺢ ﭼﯽ
ﮐﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪهﻴﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺱﻮال ﻋﻤﻴﻖ اﺱﺖ.
ﭘﮋواک :ﺱﻮال ﻣﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن اﺱﺖ ،ﺁﻳﺎ ﮐﺪام
ارﻗﺎﻣﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎهﺶ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن در دﺱﺖ دارﻳﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﻧﻴﻼب ﻣﺒﺎرز :در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺱﺮوی ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،اﻳﻦ ﻳﮏ ﺱﺮوی ﺱﺎﺣﻮی اﺱﺖ و ﺷﺎﻳﺪ هﻢ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺱﺮوی
ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺱﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺱﺖ .رﺱﺎﻝﻪ ای را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ هﻤﻪ درﻳﺎﻓﺖ هﺎی ﮔﺰارش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺱﺮوی ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻩ هﺎی ﺟﻮﻻی و ﺱﭙﺘﻤﺒﺮ 2007
در ﮐﺎﺑﻞ و ﻧﻪ وﻻﻳﺎت ﻣﺮزی ﭼﻮن ﺧﻮﺱﺖ ،ﻧﻨﮕﺮهﺎر ،هﺮات ،ﺑﻠﺦ ،ﻓﺎرﻳﺎب ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﮐﻨﺪهﺎر و ﻓﺮاﻩ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺱﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺂ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  220ﺗﻦ از ﺁﮔﺎهﯽ دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن 43 ،ﺗﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﺧﺘﻄﺎف 19 ،ﺗﻦ
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺱﺖ .در ﺣﺎﻝﻴﮑﻪ اﻳﻦ ﺱﺮوی دﺱﺘﺎورد هﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ارﻗﺎم وﻳﮏ ﺱﻠﺴﻠﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات در ﻣﻮرد ﭼﺎﻝﺶ هﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺱﺮوی ﺑﺰودی ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی دری و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺱﻴﺪﻩ و ﻳﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺎص ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻳﺪ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺂ ﺑﺎ ﺱﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺱﺮوی داﻳﺮ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد.
ای اﻳﻒ ﭘﯽ :ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن واﻗﻌﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺱﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﺮوف ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ
واﮐﺴﻴﻨﺎﺱﻴﻮن ﭘﻮﻝﻴﻮ هﺴﺘﻨﺪ ﭼﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟ ﺁﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻼش هﺎی
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻴﺪ داد؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ادرﻳﻦ اﻳﺪواردز :اﻣﺴﺎل ﺗﺎ هﻨﻮز ،ﻃﺒﻖ ارﻗﺎم ﮐﻪ از ﻃﺮف  ANSOدر اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺱﺖ ﺑﺪون
واﻗﻌﻪ دﻳﺮوز  24ﻧﻔﺮ هﻢ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻣﺪادی اﻓﻐﺎن و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺱﻴﺪﻩ اﻧﺪ .زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﻳﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
اﻣﺪادی ﮐﺸﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻی ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﺸﺮی ﻣﻴﮕﺬارد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺱﺎﺣﺎت ﻧﺎ اﻣﻦ ﮐﻪ هﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﻴﺮﺱﻨﺪ دﺱﺘﺮﺱﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ .ﭘﺲ زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﻳﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻣﺪادی از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮود ،ﮐﯽ ﺁﺱﻴﺐ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ؟ ﻳﻘﻴﻨ ًﺎ
ﺟﻮاب اش اﻳﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل اﻧﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻴﻦ ﻧﻤﻴﮕﺮدﻧﺪ و ﻓﺎﻣﻴﻞ هﺎی ﺷﺎن ﻣﺘﻀﺮرﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰ ﺣﺘﻤ ًﺎ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را دارد و ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ و اﻳﻦ را درک ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .در اﻳﻦ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ هﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺻﻠﺢ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﺑﺎور دارﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود .روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻳﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ اﺷﺮاک ﺱﺎزﻣﺎن
ﺻﺤﯽ ﺟﻬﺎن و ﻳﻮﻧﺴﻒ در ﻣﻮرد ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻮﻝﻴﻮ ﺑﺮﮔﺬار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻣﺎ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ را ﻣﻴﺨﻮاهﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﮐﻪ
روﺣﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺮگ هﻤﮑﺎران ﺧﻮد را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﻳﻢ و ﺗﻼش هﺎی
ﺧﻮد را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺱﺎزﻳﻢ.
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