ګډﻩ ﺧﺒﺮي اﻋﻼﻣﻴﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ ﻧړیﻮال کﻨﻔﺮاﻧﺲ

د هﺎګ ﭘﻪ کﻨﻔﺮاﻧﺲ کﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د هﻐﻪ ﻧړیﻮال هﻤﮑﺎران ﭘﻪ ﻻ څﺮګﻨﺪﻩ ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺏﻮﻧﻮ ﺏﺎﻧﺪی
هﻮکړﻩ کﻮي
هﺎګ ،٢٠٠٩ ،د ﻣﺎرچ  -٣١د هﺎګ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ د ﺳﻪ ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ دې ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ د ﺏﻴﺎ وداﻧﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﻮرﻩ هﻢ ﭼټﮑﻪ ﺷﻲ او ﭘﻪ دې یﯥ ټﻴﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎوﻧﺪﺕﻮب ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐی
ﻣﺮﮐﺰي ﻧﻘﺶ او اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي او د هﻐﯥ د ﺕﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺏﺎیﺪ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐړای ﺷﻲ.
ﭘﻪ هﻐﻪ ﺏﻴﺎﻧﻴﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﺎص اﺳﺘﺎزی ﮐﺎی ﺁیﺪﻩ  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺏﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزیﺮ رﻧګﻴﻦ دادﻓﺮ
ﺳﭙﻨﺘﺎ او د هﺎﻟﻨﺪ د ﺏﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزیﺮ ﻣﺎﮐﺴﻴﻢ ورهﺎګﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻋﻼن ﺷﻮﻩ ویﻞ ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د
اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺏﺮاﺏﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻮر ﮐﺎر او ښﮑﺎرﻩ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﺷﺘﻪ ﺏﻴﺎﻧﯥ هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ګﻮﺕﻪ ﮐړې دﻩ
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺕﻠﻮﻧﮑی ﭘﻪ ﺏﺎب ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋیﮑﯥ ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮﺕﻮب زیﺎت ارزښﺖ ﻟﺮي او ﭘﻪ
دې یﯥ ټﻴﻨګﺎر ﮐړی دی ﭼﯥ د هﻐﯥ ﺕﻄﺒﻴﻖ ﺏﺎیﺪ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻻس وﺷﺊ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺏﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزیﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ وویﻞ" :یﻮازی یﻮي هﺮ اړﺧﻴﺰي د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻲ اﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ﺕﻪ ﭘﻪ ژﻣﻨﺘﻮب
ﺳﺮﻩ ،ﮐﺎﻓی ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ،د ﻣﺘﻘﺎﺏﻠﯥ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ،ﻧړیﻮال ﻣﻼﺕړ او ﺳﻴﻤﻪ یﻴﺰې هﻤﮑﺎري ﻟﻪ ﻻرې ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺕﺎوﺕﺮیﺨﻮاﻟی هﻐﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧی ﮐړي ﭼی دا هﻴﻮاد ورڅﺨﻪ ځﻮریږی ،ﻣﺎﺕﻪ ﮐړو".
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﺮﻟﻴﺪ ﭼﯥ د ﺳﻪ ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ګﻮﺕﻪ ﺷﻮې څﻠﻮر ﺏﻨﻴﺎدي ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺏﻮﻧﻪ ﻟﺮي :ټﻴﻨګ اﻣﻨﻴﺖ ،ﭘﺮاﺧﻪ
ﺳﻴﻤﻪ یﻴﺰﻩ هﻤﮑﺎري ،ﺏﻬﺘﺮﻩ اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ ،او ﭘﻴﺎوړې اﻓﻐﺎﻧی ﻧﻬﺎدوﻧﻪ .اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ دې ټﻴﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ اﻏﻴﺰﻣﻦ او ښﻪ
ﺕﻤﻮیﻞ ﺷﻮې ﻣﻠﮑﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ هﻢ دوﻣﺮﻩ ﺿﺮوري دي ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼی اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او روزﻧﻪ دي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻼوی )یﻮﻧﺎﻣﺎ( ﭼﯥ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ یﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺏﻞ ﮐﯥ دی ،د ﻧړیﻮال ﻋﻤﻞ او
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ هﻤﻐږۍ ﮐﯥ ﺏﻪ د ﻣﺸﺮﺕﺎﺏﻪ رول وﻟﻮﺏﻮي .ﻟﻪ دﻏﻪ ﻣﺎﻣﻮریﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮي ،ﭼﯥ ﺕﺮ ﺷﻮﻧﯥ
ﺏﺮیﺪﻩ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻮن ﻧﻮرو وﻻیﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ هﻢ وﻏځﻮي.
ځﺎﻧګړي اﺳﺘﺎزی وویﻞ " ،ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺏﺎیﺪ ډیﺮ ﮐﺎر وﮐړئ ،هﻮ ،ﻣﻮږ ﭼﻤﺘﻮ یﻮ ﭼی ډیﺮ ﮐﺎر وﮐړو او ﺧﭙﻞ ﻧﻘﺶ
ﻧﻮر هﻢ ژور ﮐړو او ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻮن د هﻴﻮاد ﻧﻮرو ﺏﺮﺧﻮ ﺕﻪ وﻏځﻮو .ﺧﻮ د اﺳﺘﺮاﺕﻴﮋیﮑﻮ ﺏﺤﺜﻮﻧﻮ وﺧﺖ ﺏﺎیﺪ هﻢ دﻟﺘﻪ ﭘﺎی
ﺕﻪ ورﺳﻴږئ .ﻣﻮږ ﭘﻮهﻴږو ﭼی څﻪ وﮐړو .اوس د دی وﺧﺖ رارﺳﻴﺪﻟی دی ﭼی ﭘﻠی ﮐﻮل ﭘﻴﻞ ﮐړو او هﻐﻪ هﻢ ﭘﻪ دی
ﺏﻨﺴټ وئ ﭼی ﺧﺎوﻧﺪﺕﻮب د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وئ ،ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺏﻮﻧﻪ ځﺮګﻨﺪﻩ او روښﺎﻧﻪ ،او د زیﺮﻣﻮ او ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﺏﻬﺘﺮﺕﺮﻩ
ګټﻪ ﭘﻮرﺕﻪ ﺷﺊ".
د ﻧﺎ اﻣﻨۍ ﺳﺮﻩ د ﻣﻘﺎﺏﻠﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻐﻮ ﺕﺪاﺏﻴﺮو ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﭼﯥ زیﺎت اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي دا ژﻣﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﺷﻤﻴﺮﻩ او ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ زیﺎﺕﻪ ﺷﺊ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺕﺪریﺞ ﺳﺮﻩ ﺏﻪ د اﻓﻐﺎن وګړو د ﺳﺎﺕﻨﯥ دﻧﺪﻩ دوي ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ.
د ﺏﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزیﺮ ویﺮهﺎګﻦ وویﻞ" :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﺎیﺪ ﭘﻪ دې وﺕﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ هﻴﻮادواﻟﻮ ﺕﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺏﺮاﺏﺮ
ﮐړي ،ﻧړیﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺏﻪ ﭘﻪ ﺕﺪریﺞ ﺳﺮﻩ د ﭘﻠی ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ دریځ څﺨﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﻪ رول ﺕﻪ وﻻړﻩ ﺷﻲ".
د ﻧﻦ ورځﯥ ﻏﻮﻧډﻩ د هﺎﻟﻨﺪ د ﺏﺎﻧﺪﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزیﺮ ویﺮهﺎګﻦ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی او د ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ﺏﺎﻧﮑی ﻣﻮن ﭘﻪ ویﻨﺎوو ﺳﺮﻩ ﭘﻴﻞ ﺷﻮﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن -ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﺮیﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻﺕﻮ د ﻧﻮې ادارې ﻟﻪ
ﺧﻮا ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ د ارزوﻧﯥ د اﻋﻼن وروﺳﺘﻪ دا ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﺘﺮﻩ ﻏﻮﻧډﻩ دﻩ ،د اﺳﺘﺎزو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ دﻏﯥ ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ
څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺕﻮګﻪ هﺮﮐﻠی وﺷﻮ ،دې ﺕﻮاﻓﻖ ﺕﻪ ورﺳﻴﺪل ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧږدیﻮ ګﺎوﻧډیﺎﻧﻮ ﭘﺮ ګډون ﺏﺎﻧﺪې ټﻴﻨګﺎر ﺏﻪ
د دې ﺏﺮی ﻟﭙﺎرﻩ ډیﺮ اهﻤﻴﺖ وﻟﺮي.
د رﺋﻴﺴﺎﻧﻮ د ویﻨﺎوو ﭘﻮرﻩ ﻣﺘﻦ  www.afghanistanconference2009.nlﭘﻪ دې ویﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻻی ﺷﺊ

