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   کاهش خواهد يافت2009دولت افغانستان و ملل متحد پيش بينی می کنند که کشت ترياک در سال 

 بنابر گزارش مشترک وزارت مواد مخدر و دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر - کابل2009 فبروری، اول

  .اهد بود شاهد کاهش بيشتر در کشت ترياک در افغانستان خو2009ملل متحد، سال 

 2008 واليتی که در سال 18هيچ يک از واليات افغانستان روند روبه رشد کشت ترياک را نشان نمی دهند و 

 واليت 7واليات عاری از کوکنار اعالم شدند، همچنان اين حالت را حفظ خواهند کرد و احتمال می رود که 

  .ديگر ميزان کشت را کاهش دهند

بل امروز، وزير مبارزه با مواد مخدر، جنرال خديداد، نماينده خاص در يک کنفرانس مطبوعاتی در کا

سرمنشی ملل متحد، کای آيده و نماينده دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر، ژان لوک لماهيو، يافته هايی را از 

  .سروی ارزيابی سريع ترياک اعالم کردند

  

 واليت بی ثبات در جنوب و جنوب غرب  تقريبا به هفت2009مانند سالهای گذشته، کشت ترياک در سال 

به نظر می رسد که در شمال، مرکز و شرق کشور، فشار از سوی مقامات دولتی، کمبود . محدود می باشد

در جنوب . مواد غذايی و کمپين های معلوماتی و موثر قبل از کشت به کاهش در کشت کوکنار کمک کرده اند

ت باالی گندم، قيمت پائين ترياک و کمبود آب به دليل و جنوب غرب، کاهش کشت ترياک ناشی از قيم

  .خشکسالی شديد می باشد

جنرال خديداد از تالش های اياالت متحده و بريتانيا برای معرفی و کمک به طرح اجراات خوب قدردانی کرد 

 از اين فرصتی است برای رسيدن به افغانستانی عاری"و از ساير کشورها خواست تا کمک کنند و گفت که 

مبارزه با مواد مخدر در افغانستان يک مبارزه مشترک است، ما بايد در کنار يکديگر باشيم تا اين "و " کوکنار

  ."پديده خطرناک و شوم را از منطقه از بين ببريم

  

 گزارشی که امروز نشر شده نشان دهنده اين است که ما در تالشهای: "نماينده خاص ملل متحد، کای آيده، گفت

اما برای تحکيم اين تحوالت مثبت ما بايد بر . ای کاهش کشت کوکنار به يک نقطه عطف مهم رسيده ايممان بر

  ."توانايی خود برای استفاده کامل از دو سال آينده تکيه کنيم
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اد مخدر برای ن لوک لماهيو، به وزارت مبارزه با موژانماينده دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر ملل متحد، 

 فرصتی است   بازار احتمالاين اصالح"تالشهايش در مبارزه با کشت ترياک تبريک گفته و تاکيد کرد که 

اين کاهش . برای تحکيم پيشرفت هايی که در شمال شروع شد و بايد همچنان در واليات جنوبی ادامه پيدا کند

  ."هنگی و تحکيم تا يک پيشرفتپيش بينی شده، بيشتر يک دعوت خوشايند است برای عمل، هما

  

آقای لماهيو از دولت افغانستان، کشورهای همسايه و جامعه جهانی خواست تا همکاری های منطقه ای مانند 

، کاهش جريان پول ناشی از مواد مخدر، تشديد )پيشقدم های کيمياوی (جلوگيری از گسترش پريکرسرها

  .امحای البراتوارهای مواد مخدر را تقويت کنند

  

 
 
 

 
 
 
 
 


