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د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ د اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻮ ﻣﻮدﻩ
د ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ د ﻣﯽ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ﭘﻪ  ١۶ﻳﺎ د ﻏﻮﻳﯽ  26ﻧﻴټﻪ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻏﻮاړي د هﻐﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮﻳﺰو او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د اګﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ٢٠ﻧﯧټﻪ ﻳﺎ د اﺳﺪ د
ﻧﻬﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ درج ﮐړي ،د اﻋﺘﺮاض ﮐﻮﻟﻮ ﻟړۍ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې.
د هﻤﺪې رواﻧﯥ اوﻧۍ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ،د ﻏﻮرﻩ ﮐﻴﺪو وړ راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ،د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﺳﺘﺎزي او ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ د
ﺧﺎﺻﻮ دﻻﻳﻠﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي.
ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻪ ﻳﻮازې ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﻴﺪو او ﻳﺎ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﻴﺪو د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ځﺎﯼ ﺷﻮﯼ ،ﺛﺒﺖ ﺷﻲ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮاړي ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﻮﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ ددﻏﻪ ﻓﺮﺻﺖ څﺨﻪ ښﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي او د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﺴﺖ ﻟﻪ
ﻧږدې څﺨﻪ ﭘﻪ ځﻴﺮ وګﻮري او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﮐﻮم اﻓﻐﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ ګﻮاﮐﻲ ﮐﻮم ځﺎﻧګړﯼ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ د ټﺎﮐﻞ ﮐﻴﺪو وړ
ﻧﻪ دﯼ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دﯼ هﻐﻮي دا ﺧﺒﺮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺮ دﻓﺘﺮوﻧﻮ
ورﺳﻮي .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړﻩ،
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﺳږ ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ د روڼﻮاﻟﯽ او اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ رول و ﻟﻮﺑﻮي  .د ﭼﻴﻠﻨﺞ ﮐﻮﻟﻮ دﻏﻪ ﻟړۍ ﺑﻪ
د رواﻧﯥ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﯥ د ﻣۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ٢١د ﻣﺎزدﻳګﺮ ﭘﻪ  ۴:٠٠ﺑﺠﻮ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻴږي.
د ﮐډواﻟۍ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن او ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻓﺮاﻩ ﺗﻪ د ﺑﺸﺮي ﻻس رﺳﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﯼ
د ﻓﺮاﻩ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻓﺮاﻩ وﻻﻳﺖ د ﺑﺎﻻﺑﻠﻮﮎ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د
ﭘﺎم وړ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ اوښﺘﯽ او زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﯼ ،د ﮐډواﻟۍ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن هڅﻪ ﮐﻮي
ﭼﯥ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ وګړو ﺗﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﺳﻮي .ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ هﻤﺪا اوس ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺧﺒﺮې ﮐﻮو د
ﮐډواﻟۍ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻻري ﻣﻮټﺮوﻧﻪ د ﻧږدې  ۵٠٠ﮐﻮرﻧﻴﻮ ) (١۵٠٠ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ
او ﻧﻮر ﺷﻴﺎن ﺑﺎر ﮐړﯼ ﺧﻮ د اوﺳﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻮﻧﺪي ﻻرو ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮو او هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ښﮑﻴﻠﻮ
ﺧﻮاوو ﻏږ ﮐﻮو ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ او زﻣﻮږ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ،ﭼﯥ
ﻣﺴﺘﺤﻘﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﺳﻮي.
د څﻮ ﺗﻴﺮو اوﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ،د ﮐډواﻟۍ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻮرو ﺑﺸﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻴﻮ ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﮐﻨﺪهﺎر د وﻻﻳﺖ ﻧږدې د ١،١٧٩ﻧﻮﻳﻮ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻳﻮﻩ ارزوﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړې ،دﻏﻪ ﮐﺴﺎن د
زاﺑﻞ د وﻻﻳﺖ د ﻧﺎ اﻣﻨﯥ وﺿﻌﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﺮﻳښﻮدﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﺷﻮي دي .د ﮐډواﻟۍ ﻧړﻳﻮال
ﺳﺎزﻣﺎن د  USAID/OFDAﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ د دﻏﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﻮرﻧۍ ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ ﺑﺴﺘﯥ ﻟﻴږﻟﯥ دي.
د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮې ﭘﺮوژې
د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ درﯼ ﭘﺮوژې ﭼﯽ د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻋﻮاﻳﺪو او د ژوﻧﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭘﻪ ﮐﻨﺮ ،ﮐﻨﺪهﺎر او د ﻏﻮر ﭘﻪ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ښﻪ ﮐړي ﭘﻴﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ .د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د روزﻧﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ روان دي او ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﺿﺮوري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ ﻧﻮ هﻐﻮي ﺑﻪ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﺮ ﻧګﺮاﻧۍ ﻻﻧﺪې هﻠﺘﻪ د ﮐﺎر
ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﺷﻲ.
د ﻧﻮو ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوژې ﭘﻪ هﻠﻤﻨﺪ ،اروزګﺎن او د ﮐﻨړ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ رواﻧﯥ
دي .د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ )ﻳﻮ ان ﻣﮑﺎ( ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ او وروزﻟﻪ
ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ اوﺳﻴﺪﻧﯥ ﺳﻴﻤﯥ د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﮐﯥ ﮐړي.
ﻣﻮږ ﺧﻮښ ﻳﻮ څﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻩ ﺷۍ ﭼﯥ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ هﻤﺪارﻧګﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
 www.macca.org.afﻟﺮي.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻔﻮﺳﻮ وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق د ﻻرښﻮوﻧﯥ ﭘﺮوګﺮام د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ
څﺨﻪ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ودې ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻔﻮﺳﻮ وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق )ﻳﻮﻧﻴﻔﭙﺎ( د  ۴٠٠دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐﯥ دي د  ٨۵ﺗﻨﻮ د
روزﻧﯥ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﭘﻪ  ١٧وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐړي دﯼ ،څﻮ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ او ﭘﻮهﺎوي د ﻏﻮﻧډو د
ﻻرې د ښځﻮ د روﻏﺘﻴﺎ او ﺣﻘﻮﻧﻮ د ودې ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او ﮐﻠﻴﻮ ﮐﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او هﻠﮑﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړي.
د دﻏﻪ ﻧﻮښﺖ ﭘﻪ اړﻩ د ﻏﻮﻧډو د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ او د ښځﻮ د ﭼﺎرو د وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺷﻮې
دﻩ .هﺮ دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺮ ﺑﻪ د  ۶۵ -۴۵ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او هﻠﮑﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻏﻮﻧډې ﺟﻮړوي ﭼﯥ د دﻏﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻔﻮﺳﻮ د وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق د ﭘﺮوګﺮام د ﻻرې ﺑﻪ ﻳﯥ څﺎرﻧﻪ او ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻴږي.
ﻳﻮﻧﻴﻔﭙﺎ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت ﺗﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د  ١۶٠،٠٠٠اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ډاﻟﺮو ﻣﺎﻟﻲ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي.
ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘﺮوګﺮام ،د اﺳﻼم او د ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ اړﻩ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻻرښﻮوﻧﯥ د ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ
او ﺑﻴﺎ ﭼﺎپ او د اﺳﻼم ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧۍ د اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ هﺮ اړﺧﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺗﻴﺒﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د اﻗﺘﺼﺎدي هﻤﮑﺎري درﻳﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ څﺨﻪ ﺑﻪ زﻳﺎت ﮐﺴﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎب د اﻗﺘﺼﺎدي هﻤﮑﺎري د درﻳﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﺒﺮﻳﺎﺳﺖ ﭼﯥ د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﯥ ﮐﻮرﻳﻪ و او ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ اوﻧۍ ﮐﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮ .د دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د وروﺳﺘۍ اﻋﻼﻣﻴﯥ ﻳﻮ ﻧﻘﻞ ﺳﺘﺎﺳﯥ
ﭘﻪ څﻨﮏ ﮐﯥ ﭘﺮوت دﯼ.
ﻟﻪ دې اﻋﻼﻣﻴﯥ څﺨﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯥ ووﻳﻨﺊ ﭼﯥ ﻟﻪ څﻠﻮﻳښﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻴﺌﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﺛﺒﺎت ﭘﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ وﭘﻴﮋاﻧﺪﻩ او ﭘﻪ دې اړﻩ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ هﻤﮑﺎري څﺮګﻨﺪې ﮐړي.
د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ هﻴﺌﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ډول د ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ټﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﯥ ژﻣﻨﯥ اﻋﻼن ﮐړي:
•

د اورګﺎډﯼ ﻟﻪ ﻧﻮﯼ ﺧﻂ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د اړﻳﮑﻮ د ﺑﻬﺘﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د
ﺗﺠﺎرت زﻳﺎﺗﻮل .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻟﻪ ﺣﻴﺮﺗﺎن )ﻟﻪ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﺑﻨﺪر( څﺨﻪ ﺗﺮ ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮرې د  ٨٠ﮐﻴﻠﻮ
ﻣﺘﺮﻩ اږد د اورګﺎډﯼ د ﻳﻮﻩ ﺧﻂ ﺟﻮړول ،ﭼﯥ د اﺳﻴﺎﻳﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯥ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﺷﻲ ،ﻟﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ وګﺎڼﻪ .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ د اورګﺎډﯼ ﺧﻂ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭼﻤﻦ ښﺎر ﻟﻪ ﮐﻨﺪهﺎر
ﺳﺮﻩ وﺗړي؛

•

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺑﻪ د ګﻤﺮﮎ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې اﮐﺎډﻣﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ورﺗﻪ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮﻩ
ارﺗﺒﺎط وﻟﺮي څﻮ د ﺑﻨﺪروﻧﻮ د ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻪ ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻣﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ راﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ هﻐﻮي ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﯥ
ﺗﺠﺮﺑﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺮﻳﮏ ﮐړي؛

•

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د  ١٠٠٠ﻳﻮ زر ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮرﺳﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﮐړي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺸﺮي ﻗﻮﻩ او ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐړي او د
ﺁﻏﺎﺧﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯥ ﺷﺒﮑﯥ هﻢ د دوﻧﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ددې ژﻣﻨﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﺣﺮﻓﻮي زدﻩ ﮐړو ﻧﻮي ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﮐړي.

د دوﻧﺮاﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ژﻣﻨﯥ د ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺳﻼم ﺁﺑﺎد د اﻋﻼﻣﻴﯥ ﻣﺘﻦ وﻟﻮﻟﺊ.
د روﻏﺘﻴﺎ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺗﺎﻣﯽ ﻓﻠﻮ دوا د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ډول ورﺳﻴﺪﻩ
ﻟﻪ  ٣٠،٠٠٠دﻳﺮش زرﻩ څﺨﻪ زﻳﺎت ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺎﻣﯽ ﻓﻠﻮ ﻳﺎ ﻟﻪ  ٣٠٠،٠٠٠درﯼ ﺳﻮﻩ زدﻩ څﺨﻪ زﻳﺎت
ﮐﭙﺴﻮﻟﻮﻧﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪل ﭼﯥ د ﻧﻮي اﻧﻔﻠﻮﻧﻴﺰﻳﺎ اﯼ ) (H1N1د وﻳﺮوس د درﻣﻠﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ دي.
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دﻏﻪ دوا د ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺎﻣﻴﻔﻠﻮ د ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ دورو څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا هﻐﻮ
ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﺑښﻞ ﺷﻮﯼ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮې رﻧځ څﺨﻪ د ﺧﻠﮑﻮ د ژﻏﻮرﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ورﺗﻪ ﻣﺤﺘﺎج دي ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧﻔﻠﻮوﻳﻨﺰﻳﺎ اﯼ ) (H1N1ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ هﻢ ﻧﻪ دﻩ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮې.
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن واﻳﯥ ﭼﯥ د ﻧﻮې رﻧځ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻴﺎري د هﻐﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮ ښﻪ دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺗﻴﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ځﻴﻨﯥ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺿﻄﺮاري ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﻧﯧﻮﻟﯽ و.
د ﺳﻴﻼﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ راﭘﻮروﻧﻪ
د ټﻮﻟﻮ ﺷﺮﻳﮑﺒﺎڼﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﯽ او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا هڅﯥ رواﻧﯥ دي ،ﭼﯥ
ﺳﻴﻼب ځﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﺳﻮي .ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ،ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ او ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯥ ﺳﻴﻼﺑﻮﻧﻪ دوام ﻟﺮي او ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﻧﻮر هﻢ زﻳﺎت ﺷﻲ .د ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ د ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻻس رﺳﻲ ورﺗﻪ ﻧﻪ ﮐﻴږي ﭘﻪ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
اړﺗﻴﺎوو ارزوﻧﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻮې دﻩ .ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺷﻮې دي ﻣګﺮ ﺑﯧړﻧﻲ او ﻣﻮﻗﺘﯥ ﺳﺮﭘﻨﺎوې ﮐﻤﯥ دي او د هﻐﻮ ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﻨﺪ ﺷﻮي دي.
ﺳﻴﻼﺑﻮﻧﻮ د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﻨځﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ )ﺟﻮزﺟﺎن ،ﻓﺎرﻳﺎب ،ﺑﻠﺦ ،ﺳﻤﻨګﺎن او ﺳﺮﭘﻞ( ﻧﮋدې ﻟﺲ زرﻩ
ﮐﻮرﻧﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﮐړې دي.
ﭘﻪ ﻣﺰار ﮐﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ټﻮﻟﻨﯥ دا ﻻﻧﺪې ﺗﺸﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړې دي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب وﻟﺮي :د
ﺑﻨﺪو ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ،درﻧﺪو ﻣﺎﺷﻴﻨﻮﻧﻮ د ﺗﻴﻠﻮ او ﮐﺮاﻳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻴﺴﯥ ،ﺑﻴړﻧﻲ ﺳﺮﭘﻨﺎوې) ،ﺧﻴﻤﯥ ﻳﺎ ﺗﺮﭘﺎﻟﻮﻧﻪ(ﻏﻴﺮ
ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻮﮐﯽ ،ﮐﻤﭙﻠﯥ ،د ډﺑﺮو ﺳﮑﺎرﻩ ،ﺟﺎﻣﯥ او د ګﺎﺑﻴﻮن ﺑﮑﺴﻮﻧﻪ.
د ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﻟﻪ ﭘﻴﻨځﻮ زﻳﺎت وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ )ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر او ﺑﺪﺧﺸﺎن( ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮې دي ﭼﯥ ارزوﻧﻪ ﻳﯥ ﻻ
اوس هﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻟﺮي.
د ﮐﻨﺪز او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺮوع ﺷﻮې دﻩ ،ﺧﻮ ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ ﻧﻪ
ﮐﻴږي .د ﻣﺮﺳﺘﯥ ټﻴﻤﻮﻧﻪ ددې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺳړﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ژر ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،د هﻠﻴﮑﻮﭘﺘﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ارزوﻧﻪ
وﺷﻲ او ﻧﻮر ﮐﻮﻣﮑﻲ ﻋﻮﺿﻲ ﻣﻮاد ورﺳﻴږي .دا ﻳﻮﻩ ﻟﻪ هﻐﻮ ﺳﺎﺣﻮ څﺨﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻮږ ډﻳﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﺿﺮورت ﻟﺮو
ﭼﯥ ﻧﻮې زﻳﺮﻣﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﻟﺮو ځﮑﻪ ﭼﯥ وﺿﻌﻪ ﻧﻮرﻩ هﻢ ﺧﺮاﺑﻴږي )ﮐﻮﻣﯥ ﺳﺎﺣﯥ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ ﻧﻪ ﮐﻴږي؟(
د ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﯽ ځﺎﯼ دﯼ ﭼﯥ ﻟﻮﻳﺪﻳځﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪې دﻩ او د داﺳﯥ ﻟﻮﻳﻮ ﺗﺸﻮ او اړﺗﻴﺎوو راﭘﻮروﻧﻪ ﻧﻪ دﯼ
ورﮐړاﯼ ﺷﻮﯼ د څﻠﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﻴﻼب ځﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﺎروﻧﻪ دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺎﻳﻴﺪ وي .ادارې ﺧﭙﻠﯥ د
ﻏﻴﺮﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻮﮐﻮ زﻳﺮﻣﯥ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ډﮐﻮي ،د ﺑﻴړﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐﻴټﻮﻧﻪ ځﺎﯼ ﭘﻪ ځﺂﯼ ﺷﻮﯼ او ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ
څﻠﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ډول ددې ارزوﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ څﻮﻣﺮﻩ اوﺑﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ.
ﭘﻮښﺘﻨﯽ او ځﻮاﺑﻮﻧﻪ:
رادﻳﻮ ازادﯼ :د ﺑﺨښﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ وروﺳﺘﯽ راﭘﻮر ﮐﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ د ځﻴﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ
ﭘﻪ اړﻩ څﻮﮎ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ او ﺟګړﻩ ﺗﻮرن دي اﻧﺪﻳښﻨﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړې او هﻤﺪارﻧګﻪ ﻏﻮښﺘﻞ
ﺷﻮي ﭼﯥ ددﻏﻪ ﻟﺴﺖ څﺨﻪ دې د داﺳﯥ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ درﻳځ ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ څﻪ دﯼ ،ﺁﻳﺎ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
د ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﻟﺴﺖ څﺨﻪ ددﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ د اﻳﺴﺘﻠﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ وار وار وﻳﻠﯥ ﭼﯥ دا د اﻓﻐﺎ ن راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ دﻧﺪﻩ دﻩ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې هﻐﻮي د ﭼﺎ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې اﺳﻨﺎد ﻟﺮي ﻧﻮ هﻐﻮي ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د داﺳﯥ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ د ټﻮﻟﻮ ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي او ﭘﻪ اوس ﺣﺎل ﮐﯥ ﻣﻮږ هﻤﺪوﻣﺮﻩ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮهﻴږۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ ﭘﻪ ډاګﻪ وﻳﻴﻠﻲ دي  ،دا د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ دﻧﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ ددﻏﻮ ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ د روڼﻮاﻟﯽ
او اﻋﺘﺒﺎر څﺨﻪ د ډاډ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﭙﻞ ﻧﻘﺶ وﻟﻮﺑﻮي.
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د ﻃﻠﻮع ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن :ﺗﺎﺳﻮ د ﻓﺮاﻩ د وﻻﻳﺖ د ﺑﻼ ﺑﻠﻮﮎ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﯥ د ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻪ ﻻس
رﺳﻲ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐړﻩ ،او هﻤﺪارﻧګﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺗﻴﺮﻳﺪو
ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ .ﺗﺎﺳﻮ څﻮ څﻮ وارﻩ ورﺗﻪ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﮐړي ،ﻏﻮاړم ﭘﻮﻩ ﺷﻢ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د دﻏﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﭽﻪ راټﻴټﻪ ﺷﻲ .هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺳﻴﻼﺑﻮﻧﻮ د ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺷﻤﻴﺮو ارﻗﺎم
راﮐړئ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ د ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻢ ،هﻮ دا ﻏﻮښﺘﻨﯥ اﻏﻴﺰې ﻟﺮي ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﺗﻴﺮ
ﮐﺎل د ﺳﻮﻟﯥ ورځ ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐړئ ،ﻣﻮږ د ټﻮﻟﻮ ښﮑﻴﻠﻮ ډﻟﻮ څﺨﻪ د واﮐﺴﻴﻦ ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺗﻴﺮﻳﺪو ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ ،د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ځﻮاب ﻣﺜﺒﺖ وﻩ .ﻣﻮږ اړ ﻳﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ دﻏﻪ ډول
ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړو ،ﺗﺮڅﻮ وښﻴﻮ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﻣﻬﻢ دي .دﻏﻪ ﮐﺎر ډﻳﺮﻩ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻟﺮﻟﻪ .ﻣﻮږ د وراﻧﻴﻮ او ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ
اړﻩ هﻢ دوﻩ راﭘﻮرﻧﻪ ﻟﺮو .دا د ﻣۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ١٧ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې دي.
ﻣﻠﯽ راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن :ﺗﺎﺳﻮ د اﻧﻔﻠﻮﻳﻨﺰا ﭘﺮ ﺿﺪ  ٣٠٠،٠٠ﮐﭙﺴﻮﻟﻮﻧﻮ د رارﺳﻴﺪو ﭘﻪ اړﻩ ووﻳﻞ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ
دا څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړئ ﭼﯥ دا ﺑﻪ څﻪ وﺧﺖ ووﻳﺸﻞ ﺷﻲ او ﺁﻳﺎ دا د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وړﻳﺎ دي؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :دﻏﻪ د وﻳﺮوس ﺿﺪ ازﻣﺎﻳﻞ ﺷﻮﯼ ﮐﭙﺴﻮﻟﻮﻧﻪ د روﻏﺘﻴﺎ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي دي .ﻣﻮږ
ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻴﮑﻪ ﻣﺮﻏﻪ وواﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اﻧﻠﻔﻮﻧﺰا هﻴڅ ﭘﻴښﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﻮې .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دا ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻲ ﻧﻮ د
روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﭼﻤﺘﻮ دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ ﻏﺒﺮګﻮن وښﺎﻳﻲ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د دې ﮐﭙﺴﻮﻟﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اړﺗﻴﺎ وي ﻧﻮ هﻐﻪ ﺑﻪ
ﭘﻪ وړﻳﺎ ﺗﻮګﻪ د روﻏﺘﻴﺎ د وزارت د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ووﻳﺸﻞ ﺷﻲ.
د ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﻲ راډﻳﻮ :ﺗﻴﺮﻩ اوﻧۍ ﺗﺎﺳﻮ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﻓﺮاﻩ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ څﻴړﻧﯥ رواﻧﯥ دي څﻮ د ﺳﭙﻴﻦ
ﻓﺎﺳﻔﻮرس د ﮐﺎروﻧﯥ د ﻣﺴﻠﯥ څﻴړﻧﻪ وﮐړي او دا ﭼﯥ هﻠﺘﻪ څﻮﻣﺮﻩ ﺗﻠﻔﺎت و ﺁﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﺊ ﭼﯥ ددﻏﯥ ﭘﻠټﻨﯥ
د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺗﺎزﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﮐړئ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺁﻳﺎ زﻩ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻢ وړاﻧﺪﻳﺰ وﮐړم ﭼﯥ څﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړئ؟ ﭘﻪ اوﺳﻨﯽ وﺧﺖ ﮐﯥ زﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮم ﭼﯥ
هﻐﻮي ﮐﻮم وروﺳﺘﻨﯽ راﭘﻮر ﺧﭙﻮر ﮐړﯼ وﯼ او دا ډﻳﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﺗﻔﺘﻴﺶ ګډ ټﻴﻢ ﺗﻪ ددې ﻓﺮﺻﺖ
ورﮐړو ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﺮ دې ﭼﯥ ﻣﻮږ او ﻳﺎ ﻧﻮر څﻮﮎ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﭘﺮې وﮐړي هﻐﻮي د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠټﻨﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ
وﻏږﻳږي او دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺮاﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﻩ څﻪ ﭘﻴښ ﺷﻮل .ﭘﻪ دې ﭘړاو ﮐﯥ ﻣﻮږ د وروﺳﺘﻨﯽ راﭘﻮر ﻟﭙﺎرﻩ
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺳﻮ ﭼﯥ د ﭘﻠټﻨﯥ ګډ ټﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻟﺮي .زﻣﻮږ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دا ﻣﻬﺎل د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮو وګړو او هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ
دې ﭘﻴښﻪ ﮐﯥ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي دي د ﺳﻮﮐﺎﻟۍ ﻣﺴﻠﻪ دﻩ ،او ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ د ﻧﻴﻼب ﻣﺒﺎ رز څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﮐﯥ واورﻳﺪل ﭼﯥ هﻐﻪ ﻻرۍ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﻩ د هﻐﻪ ځﺎﯼ د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي دي او ﻣﻮږ د
دې اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺳﻮ ﭼﯥ هﻐﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮو ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴږي او د هﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ
اړ دي.
ﺁﺑﺎدي اووﻧﻴﺰﻩ :زﻣﺎ ﭘﻮښﺘﻨﻪ زﻣﻮږ د ﺑﻞ ﻣﻠګﺮي ﻟﻪ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ دﻩ ،ﭼﯥ د ﺟﻨﺮال ﻓﻬﻴﻢ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ وﺷﻮﻩ
څﻮﮎ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل دﯼ .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺧﺎص اﺳﺘﺎزﯼ ﮐﺎﯼ ﺁﻳﺪﯼ
وﻳﻠﯽ وو ﭼﯥ دې ﭘﻪ دې ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺧﻮښ ﻧﻪ دﯼ .زﻩ ﻏﻮاړم وﭘﻮهﻴږم ﭼﯥ اﻳﺎ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ اوس هﻢ ﭘﻪ دې ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ هﻤﻐﻪ
درﻳځ ﻟﺮي؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :اﺟﺎزﻩ راﮐړئ دا ﺧﺒﺮﻩ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړم ﭼﯥ ﺧﺎص اﺳﺘﺎزﯼ د هﻴڅ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ ددې ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ درﻳﺪﻟﯽ دﯼ ﭘﻪ ﻋﺎم ډول ﮐﻮﻣﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻧﻪ دﻩ ﮐړې .اﻓﻐﺎﻧﺎن دې ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ
څﺨﻪ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪو د ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ،دا ﭘﺨﭙﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎر دﯼ ﭼﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ
ﮐﯥ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي څﻮﮎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي ﭼﯥ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺧﭙﻞ هﻴﻮاد ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ او ښﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ راوﻟﻲ .د
ﻧﻮﻣﺎﻧﺪو د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د رﻳﮑﺎرډ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﻪ ﻣﻮږ هﺮﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻟﺮو ﺧﻮ دا ﭘﺨﭙﻠﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ اﺧﺘﻴﺎر دﯼ
ﭼﯥ د ﮐﻮم ﺷﺨﺺ ﺻﻨﺪوق ﺗﻪ راﻳﻪ اﭼﻮي .ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ د ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﻬﻴﻢ او ﻧﻮرو ﻧﻮﻣﺎﻧﺪو ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ زﻣﻮږ
ﺗﺮ ﻧﻈﺮﻩ ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ دﯼ .ﺗﺎﺳﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ورځ دا اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮئ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﮐړئ.
ﻧﻮر ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن :ځﻴﻨﯥ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪو ﻻ اوس ﺧﭙﻞ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﻟﭙﺎرﻩ وﺧﺖ ﻻ ﻧﻪ دﯼ رﺳﻴﺪﻟﯽ .د
ﻳﻮ اﻳﻦ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ دﻏﻪ ډول ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ څﻮﻣﺮﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑڼﻪ ﻟﺮي؟
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د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﺒﺮﯼ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ١٨/۵/٢٠٠٩

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :څﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐړۍ ﭘﻪ ﻣﺦ دروﻣﻲ ،زﻩ ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮم ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﺑﻪ د ﻧﻘﺾ داﺳﯥ ﻣﻮارد زﻳﺎت ﺷﻲ
ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮرو هﻐﻮ ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ وي ﭼﯥ ددې ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ د روڼﻮاﻟﯽ ﻟﭙﺎرﻩ
وﺿﻌﻪ ﺷﻮي دي .داﺳﯥ ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ او ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ اﻧﻔﺮادي اﺷﺨﺎص او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ډول اﻧﺪﻳښﻨﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺮح ﮐړي .ﮐﻪ
داﺳﯥ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ور ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ددې ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺧﻮﻧﺪې وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.
زﻣﻮږ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺧﺎص اﺳﺘﺎزﯼ څﻮ اوﻧۍ ﭘﺨﻮا وﻳﻠﯽ و ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ددې راﭘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎب ورﮐﻮو ،ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي.
د ټﺎﮐﻨﻮ څﺎرﻧﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ هﻐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ دﯼ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺷﺮﻳﮏ ﮐړﯼ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻳﺎد
ﺑﺎﻳﺪ وﻟﺮو ﭼﯥ دا د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ټﺎﮐﻨﯥ دي د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻴږي او ﻣﻬﻤﻪ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ هﻴﻮاد دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﺧﻮﻧﺪې وﺳﺎﺗﻲ .او ﮐﻪ
ﺗﺎﺳﯥ ګﻮرئ ﭼﯥ څﻮﮎ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺧﻼف ﮐﺎر ﮐﻮي ﻟﻄﻔﺄ هﻐﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ وواﻳﺎﺳﺖ.
د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ :د ﭼﻴﻠﻨﺞ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د وﺧﺖ ﭘﻪ اړﻩ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﺷﺘﻪ او هﻐﻪ دا ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ زﻳﺎﺗﻪ دﻩ؛ دا ډﻳﺮ ﻟږ
وﺧﺖ دﯼ ،ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ درﻳځ څﻪ دﯼ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :دا د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﯼ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د دې ﻣﺴﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﮐﻮي،
ﻣﻮږ د هﻐﻪ څﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮو ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﯥ وﺿﺎﺣﺖ ورﮐﻮي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﺎﻳﻤﺰ :د ﺑﺨښﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا اﻧﺪﻳښﻨﯥ څﺮګﻨﺪې ﺷﻮې دي او هﻐﻪ دا ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان
ﺟﻨګ ﺳﺎﻻران دي او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐړي دي او د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ ﻳﯥ
ﻏﻮښﺘﻲ دي ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ څﺨﻪ د هﻐﻮي ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﻪ ﮐړي ،ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ درﻳځ څﻪ دﯼ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :زﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم دا د هﻐﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﮑﺮار دﯼ ﭼﯥ د وړاﻧﺪې ﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ درﻟﻮدﻟﻪ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﺎﺳﻮ
د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وروﺳﺘﻪ زﻣﺎ ﺳﺮﻩ وﻏږﻳږئ ﻧﻮ زﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮښۍ ﺳﺮﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
درﮐړم.
اﻳﺮﻳﻦ :دﮐډواﻟﯽ ﻧړﻳﻮال د ﺳﺎزﻣﺎن د ﻻري ﻣﻮټﺮوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻏﻮاړم وﭘﻮښﺘﻢ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﻮټﺮوﻧﻪ ﭼﯧﺮې ﺑﻨﺪ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮي دي او څﻮﮎ ﻳﯥ د ﺧﻮځښټ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﺧﻨډ واﻗﻊ ﮐﯧږي؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :دﻏﻪ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﺑﺎﻻﺑﻠﻮﮎ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺗﻪ ﻧږدي ځﺎﯼ ﭘﺮځﺎﯼ ﺷﻮې وې .د دﻏﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د رﺳﻮﻟﻮ د ځﻨډ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ .د ﺳﺒﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې ﻏﻮﻧډې ﭘﻼن ﺷﺘﻪ او هﻴﻠﻪ ﮐﯧږي ﭼﯥ ﭘﻪ ځﯧﻨﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺤﺚ وﺷﻲ.
زﻣﻮﻧږﻩ ﻏﻮښﺘﻨﻪ دا دﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺧﻮﻧﺪي ﻻرﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻣﻮﻧږ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ
هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮو ﭼﯥ ورﺗﻪ ﺳﺨﺘﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .دا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻳﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﯥ څﻮ
ﺧﻠﮏ وﮐﻮﻻﯼ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي .د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻧﻮر هﯧڅ اﺟﻨﺪا ﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي او د دوﯼ ﻣﻮﺧﻪ
ﻳﻮازې او ﻳﻮازې زﻳﺎﻧﻤﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د اړﻳﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ رﺳﻮل دﯼ او ﺑﺲ.
ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ :زﻩ د دې ﺧﺒﺮې ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻧﻮر ﺳﭙﯧﻨﺎوﯼ ﻏﻮاړم ،او هﻐﻪ داﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﻮټﺮوﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻻ
ﺑﻠﻮﮎ ﺗﻪ څﯧﺮﻣﻪ وﻻړې دي ،څﻮﮎ ﻳﯥ د ﺧﻮځښټ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :د دې ﻣﺮﺳﺘﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﭼﺎرواﮐﻮ او د ﺳﻴﻤﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د اﺳﺘﺎزو ﻟﻪ ﺧﻮا د دې ډاډ
راﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮﺗﻪ د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺧﻮﻧﺪي ﻻرﻩ ﺑﺮاﺑﺮﯦږي ،څﻮ دوﯼ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ دﻏﻪ ﺑﺸﺮي
ﻣﺮﺳﺘﯥ اړو ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮي .ﺗﺎﺳﻮ د دې اټﮑﻞ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻤﺪې ﺷﻴﺒﻪ ﮐﯥ د ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻮﮎ د وﻟﺴﻮاﻟﯽ
وﺿﻌﻴﺖ څﻮﻣﺮﻩ ﺗﺮﻳﻨګﻠﯽ وي .او ﻣﻮﻧږ هﻢ اوس د ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻠﮑﻮ د اﺳﺘﺎزو او ځﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو
ﺑﻮﺧﺖ ﻳﻮ ﭼﯥ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ د د ﺗﺮﻳﻨګﻠﺘﻴﺎ ﮐﭽﻪ ټﻴټﻪ ﮐړو .ﻣﻮﻧږ ډاډﻣﻦ ﻳﻮ ﭼﯥ ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻠﮏ زﻣﻮﻧږ ﺳﺮﻩ ﻻس ﻳﻮ
ﮐﻮي څﻮ ﻣﻮﻧږ دﻏﻪ ﺿﺮوري ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ووﻳﺸﻮ .اوس ﻣﻬﺎل زﻣﻮﻧږﻩ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاوو دا ﻏﻮښﺘﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ
ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ اړو ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﺧﻮﻧﺪي ﻻرﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي .او دا هﻐﻪ څﻪ دي ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﺮې دﻣګړۍ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮو.
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