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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ټﻮل ﺗﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزی د اﻋﻼن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻡﻠګﺮو ﻡﻠﺘﻮﻧﻮ د
ﻋﻤﻮﻡﻲ ﻡﻨﺸﻲ وﻳﻨﺎ
 ٢٠اﮐﺘﻮﺑﺮ٢٠٠٩ ،
زﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮﻳﺰو ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺟﻼﻟﺘﻤﺂب وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزی د وﻳﻨﺎ ﺕﻮد هﺮ ﮐﻠی ﮐﻮم .ﻧﻮﻡﻮړی ﭘﻪ
ډاګﻪ ﮐړې ﭼﯥ د اﺱﺎﺱﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺮوﺱﯥ ﻡﻼﺕړ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺕﻮګﻪ وﺵﻲ .دا ﭘﺮوﺱﻪ د هﻴﻮاد د راﺕﻠﻮﻧﮑی ﭘﻪ اړﻩ او د
ﺧﻠﮑﻮ ګډون د هﻐﻮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻠﻴﮏ ﮐی ﭘﻮری ﺕړﻟی دﻩ.
زﻩ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزی څﺨﻪ د هﻐی د ﻡﺸﺮﺕﻮب د ښﮑﺎرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺱﺎﺱﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺕﻪ د ﺑﺸﭙړ درﻧﺎوی او
د دی هﻴﻮاد د ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺕﻴﮑﻮ ﭘﺮوﺱﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻐﻪ د ژﻡﻨﺘﻮب څﺨﻪ ﺱﺘﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮوم.
زﻩ هﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻪ ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ څﺨﻪ هﻢ د ﻧﻮﻡﻮړی د ﺑﺎ وﻗﺎرﻩ روش د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻡﻮدﻩ ﮐی او هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ
څﺨﻪ د وروﺱﺘﻪ ﺱﺘﻮﻧﺰﻡﻨﯥ ﻡﻮدې ﭘﻪ دورﻩ ﮐی هﻢ ﺱﺘﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮم.
دﻏﻪ ټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮو زﻳﺎﺕﻮ ﺱﺨﺘﻮ ﺡﺎﻻﺕﻮ ﮐﯥ ﺕﺮﺱﺮﻩ ﺵﻮې .هﻐﻪ زړورﺕﻮب او ﺻﺒﺮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن وګړو او د هﻐﻮي د
ﻡﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وښﻮدل ﺵﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻐﻪ اﻋﺘﺮاف وﺵﻲ او وﺱﺘﺎﻳﻞ ﺵﻲ .هﻐﻮي د ډاروﻧﻮ ،ګﻮاښﻮﻧﻮ او ﻧﺎ اﻡﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﺡﺎﻟﺖ
ﮐﯥ راﻳﻪ ورﮐړﻩ.
دا ﻟﻮﻡړی ځﻞ دی ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻡﻮﺱﺴﻮ د ﺟﻤﻬﻮری رﻳﺎﺱﺖ ټﺎﮐﻨﯥ ﺕﺮﺱﺮﻩ ﮐړې .دﻏﻮ ﻡﻮﺱﺴﻮ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺵﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮ ﺑﻞ ﺱﺮﻩ ﻟﻪ ﻧږدې څﺨﻪ ﮐﺎر وﮐړ څﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺱﺎﺱﻲ ﻗﺎﻧﻮن او
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ دﻗﻴﻖ رﻋﺎﻳﺖ ﺱﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺕﺮﺱﺮﻩ ﮐړي .ﻡﻠګﺮو ﻡﻠﺘﻮﻧﻮ د دﻏﻮ ﻡﻮﺱﺴﻮ د ﮐﺎر ﻡﻼﺕړ وﮐړ څﻮ
دا ﺑﺎوري ﮐړي ﭼﯥ ټﻮل هﻐﻪ د اﻋﺘﺒﺎر وړ راﻳﯥ ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د اګﺴﺖ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ اﭼﻮل ﺵﻮي ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل
ﺵﻲ او د اﻓﻐﺎن وګړو ﻏږ ﭘﻪ واﺿﺤﻪ ﺕﻮګﻪ واورﻳﺪل ﺵﻲ.
ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ زﻩ هﻤﺪارﻧګﻪ ﻏﻮاړم ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧګړی اﺱﺘﺎزي ،ښﺎﻏﻠی ﮐﺎی اﻳﺪﻩ او ﮐﺎرﻡﻨﺪاﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻡﺎ ﮐﯥ ﮐﺎر
ﮐﻮي ﻡﻨﻨﻪ وﮐړم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻪ ﺱﺘړې ﮐﻴﺪوﻧﮑﯥ ﺕﻮګﻪ ﻳﯥ ﮐﺎر ﮐړی دی څﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻡﺸﺮوﻋﻮ ﻡﻮﺱﺴﻮ څﺨﻪ ﻡﻼﺕړ
وﮐړي او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮوﺱﻪ ﭘﻪ ﻻر رواﻧﻪ ﮐړي.

