د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻋﺘﺒﺎر وړ او ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
وﮐړﻩ او د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻳﯥ اوږد ﮐړ
د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻣﺎرچ  -٢٣د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﻧﻦ ورځ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺣﻀﻮر د ﻳﻮ ﺑﻞ
ﮐﺎل ﻟﭙﺎرﻩ اوږد ﮐړ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ددﻏﻪ ﻧړﻳﻮال ارګﺎن د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻠﻮ ځﻠﻮ د هﻤﻐږۍ او د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ
د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ د هﻐﻪ ﮐﻠﻴﺪي رول ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي.
ﭘﻪ هﻐﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ ﮐﯥ ﭼﯥ د راﻳﻮ ﭘﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﺮﻩ وﻣﻨﻞ ﺷﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا  ١۵ﻏړو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوي )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ( دﻧﺪﻩ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﺗﺮ  ٢٣ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې اوږدﻩ ﮐړﻩ او ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻳﯥ وﮐړﻩ ﭼﯥ
دﻏﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ ﮐﺎﯼ اﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﻠﮑﻲ
هﻠﻮ ځﻠﻮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړي.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮن د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ د اوږدﻳﺪو هﺮﮐﻠﯽ وﮐړ او ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا ﻟﻪ
ﺧﻮا د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د هﻐﻪ "ﻣﺮﮐﺰﯼ او ﻧﺎ ﭘﻴﯧﻠﯥ رول" د ﺑﻴﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻳﯥ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او
ټﻴﮑﺎو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي.
د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ وﻳﺎﻧﺪ ﭘﺨﭙﻠﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ ووﻳﻞ" :ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ هﻤﺪارﻧګﻪ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا د ښﺎﻏﻠﯽ ﮐﺎﯼ ﺁﻳﺪﻩ د
ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د ﺗﻘﺪﻳﺮوﻟﻮ ﺗﻮد هﺮ ﮐﻠﯽ وﮐړ داﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ د ﻧږدې څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﺎرﮐﻮي  ،د
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د هﻐﻮ هﻠﻮ ځﻠﻮ ﻣﺸﺮﺗﻮب ﻳﯥ ﮐړﯼ ﭼﯥ هﻐﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ څﺮګﻨﺪ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د هﻐﻮي ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ډول ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐړي دي".
ﭘﻪ دﻏﻮ هﻠﻮ ځﻠﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ د دوﻟﺖ د هﻠﻮ ځﻠﻮ ﻣﻼﺗړ ،د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ،د ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻩ
ﻣﺒﺎرزﻩ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ رﺳﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي.
هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ هﻠﻮ ځﻠﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د روان ﮐﺎل د اګﺴﺖ د  ٢٠ﻧﯧټﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮﻳﺰو
ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﻴﺎرﻳﻮ ﻣﻼﺗړ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دﯼ .د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا د هﻴﻮاد د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ
اهﻤﻴﺖ ټﻴﻨګﺎر وﮐړ او د "هﺮ ډول هﻐﻮ هﻠﻮ ځﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ وﮐړﻩ ﭼﯥ ددې ﺑﺎور ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ
اﻋﺘﺒﺎري ،ﺧﻮﻧﺪي ډول د اﻣﻦ ﭘﻪ ﻓﻀﺎء ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ".
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ ښﺎﻏﻠﻲ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﻮن ﭘﺨﭙﻞ وروﺳﺘﻨﯽ راﭘﻮر ﮐﯥ ددې اﻋﻼن وﮐړ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ او ددﻏﻪ
هﻴﻮاد ﻏﻢ ځﭙﻠﯽ ﺧﻠﮏ او هﻤﺪارﻧګﻪ د دوي ﻧړﻳﻮال هﻤﮑﺎران ﺳږ ﮐﺎل د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ د
ﺳﺘﺮ ازﻣﺎﻳښﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا د اګﺴﺖ  ٢٠د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻧﯧټﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې دﻩ ﭼﯥ دا ﻧﯧټﻪ د ﺟﻤﻬﻮري
رﻳﺎﺳﺖ د ﻣﻮدې د ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻴﺪو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﯥ  ٢٢ﻧﯧټﻪ دﻩ .هﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﯽ د  ٢٢ﻧﯧټﯥ وروﺳﺘﻪ "د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﯥ ﺗﮑﻠﻴﻔۍ" ﻓﻀﺎء راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې دﻩ.
هﻐﻪ ټﻴﻨګﺎر وﮐړ "اوس ﻣﻬﺎل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺗﺮ دﯼ ﻟﻮړ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ درﯼ واړﻩ څﺎﻧګﯽ د اﺳﺎﺳﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړﻩ داﺳﯽ ﻳﻮﻩ د ﺣﻞ ﻻرﻩ وﻣﻮﻣﻲ ﭼﯥ د ﻣﯽ ﻟﻪ  ٢٢ﻧﻴټﯽ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻧﻮي وﻟﺴﻤﺸﺮ ﭼﯥ واﮎ ﭘﻪ
ﻻس ﮐﯥ اﺧﻠﯽ ،د ﻳﻮ ﮐﺎرﻧﺪﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﻳښﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐړي".

داﺳﯽ ښﮑﺎرﯼ ﭼﯥ ټﻮل ټﺎﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ دوو ﻏﻮﻧﺪو ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ ،د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ٢٧ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺳﮑﻮ
او د هﻤﺪﯼ ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ﭘﻪ  ٣١ﻧﻴټﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ هﺎګ ﮐﯥ ﺟﻮړ ﺷﻲ ،د اﺟﻨﺪا ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ وي.
ښﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻏﻮﻧډو ﮐﯥ ﺑﻪ ګډون وﮐړي ووﻳﻞ ،هﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻧړﻳﻮاﻟﯽ ټﻮﻟﻨﯽ ﻓﺸﺎر راوړي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ روښﺎﻧﻪ او
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺗګﻼرﻩ وړاﻧﺪي ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺖ ،ټﻴﮑﺎو او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
هﻐﻪ ﻧﻦ ورځ د ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺎﻣﺒﻠﯽ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻧړﻳﻮاﻟﯽ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﯼ هﻤﮑﺎرﯼ
ﺑﺎﻧﺪي ټﻴﻨګﺎر وﮐړي.
هﻢ دا ډول ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺸﯽ ،اﺳﻤﺎﻣﺒﻠﯽ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﯥ د ﺟﯥ  ٢٠د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ګډون ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وړاﻧﺪي ﮐړل او ټﻴﻨګﺎر ﻳﯥ وﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﺮاﺧﻪ وﻩ.
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺸﯽ ووﻳﻞ ﭼﯥ هﻐﻪ د ﺟﯥ  ٢٠هﻴﻮادوﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﮏ اﺳﺘﻮﻟﯽ او دوي ﻳﯥ هڅﻮﻟﯽ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻧﯽ
څﻠﻮرو ډګﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮﺗﻮب ښﮑﺎرﻩ ﮐړي :ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ او ﺳﻤﻪ رﻳښﺘﻮﻧﯽ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ هڅﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﭼﯥ وﮐﻮﻻﯼ
ﺷﯽ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻮﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﯽ ،د ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ )ﭘﺮوټﻴﮑﺸﻨﻴﺰم( ﭘﺮ ﺧﻼف ټﻴﻨګ
ودرﻳږي ،د "ﻧﻮي ﺷﻴﻦ ﺗړون" ﭘﻪ ﻟﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘګ وﮐړي او ﻧړﻳﻮال ﻣﻘﺮرات او ﻣﻮﺳﺴﯽ اﺻﻼح ﮐړي.

