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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،زﻩ داﮐﺘﺮ ﻧﻴﻼب ﻣﺒﺎرز ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د وﻳﺎﻧﺪ د دﻓﺘﺮ څﺨﻪ ﻳﻢ ،او ﺧﭙﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﻳﻮ څﻮ
ﻟﻨډ رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪی ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﯽ څﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﻮو.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻳﺮان ﺕﺮ ﻣﻨځ د ﺳﺮﺡﺪي هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﭘﻴﺎوړې ﮐﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ
ﺕﻴﺮﻩ اووﻧۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻳﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د وزارﺕﻮﻧﻮ ﺕﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮﻩ درې اړﺧﻴﺰﻩ ﻏﻮﻧډﻩ ﭘﻪ ﺕﻬﺮان ﮐﯥ د دﻏﻮ
درﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺕﺮ ﻣﻨځ د ﺳﺮﺡﺪي هﻤکﺎرﻳﻮ د ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ د ﺕﺪﺏﻴﺮو ﭘﻪ ﺏﺎرﻩ ﮐﯥ ﭘﺎی ﺕﻪ ورﺳﻴﺪﻩ ،ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺕﻮﮐﻮ ﺟﺮﻳﺎن ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړل ﺷﻲ.
دﻏﻪ ﻏﻮﻧډﻩ ﭼﯥ درې اړﺧﻴﺰ ﻧﻮښﺖ ﻳﻮﻩ ﺏﺮﺧﻪ دﻩ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺕﻮﮐﻮ او ﺟﺮم ﭘﺮ ﺿﺪ د دﻓﺘﺮ
 UNODCﻟﻪ ﺧﻮا راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺷﻮې دﻩ ،ﻋﻤﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺕﺎﺋﻴﺪ ﮐړﻩ ،ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯥ هﻐﯥ دواړو ﺧﻮاوو ﺕﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ
ﺕﻮﮐﻮ او ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﺳﺮﻩ د ﺟګړې ﮐﻮﻟﻮ هﻤکﺎري ﭘﻴﺎوړې ﺷﻲ .ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﺷﻮﻩ ﭼﯥ درې ﺳﺮﺡﺪي ارﺕﺒﺎﻃﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻪ
ﺟﻮړ ﮐړل ﺷﻲ ،ﻳﻮ دﻓﺘﺮ ﭘﻪ دﻏﻮ درﻳﻮ هﺮ ﻳﻮﻩ ﺳﺮﺡﺪ ﮐﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ګډ ﻋﻤﻠﻴﺎت ،ﭘﻼن او ﺳﺮ ﺕﻪ ورﺳﻮي.
ﺕﻔﺼﻴﻼت ﺏﻪ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺏﻞ ﮐﯥ راﺕﻠﻮﻧکﯥ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺏﺮاﺏﺮ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻮ دواړو ﺧﻮاوو ﺕﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺕﻮﮐﻮ ﺿﺪ د
ﻣﺨﺎﺏﺮاﺕﻮ ﺕﺒﺎدﻟﯥ ﺏﻬﺘﺮې ﮐړي .ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاوو ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ د ﺕﺎرﺳﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻴﻤﻴﺎوې ﺕﻮﮐﻮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻻ
ﭘﻴﺎوړی ﮐړي .ﺕﺎرﻳﺴﺖ ﻳﻮﻩ ﻋﻤﻠﻴﻪ دﻩ ﭼﯥ د اﺳﻴﺘﻴﮏ هﺎﻳﺪراﻳﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﻨﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ روزﻧﻪ او ﺕﺠﻬﻴﺰات ﻳﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺕﻮﮐﻮ او ﺟﺮاﻳﻤﻮ د دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺏﺮاﺏﺮﻳږي .اﻳﺮان ﺏﻪ د دﻏﻪ درې اړﺧﻴﺰ ﻧﻮښﺖ ﻳﻮ داﻳﻤﻲ ﺳکﺮﺕﺮﻳﺖ او د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺕﻮ د ﻣﺘﺒﺎدﻟﯥ ﻳﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ
ﺟﻮړ ﮐړي.
د ﮐﻨړ د وټﭙﻮر ﭘﻪ وﻝﺴﻮاﻝۍ ﮐﯥ  ٣۵٠٠ﮐﻮرﻧﻴﻮ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﺧﻮراﮐﻲ ﭘﺮوګﺮام د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺏﻞ
ﮐﯥ د ﺧﻮاړو د ﭘﺮوژې څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ
 ٢١٠ټﻨﻪ ﺧﻮاړﻩ د دﻏﯥ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﺮ هﻐﻮ اوﺳﻴﺪوﻧکﻮ ووﻳﺸﻞ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د  ٢٠ﮐﻠﻴﻮﻣﺘﺮﻩ اوږدﻩ ﺳړک ﭘﻪ ﺏﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ
او د  ٧٫۵ﮐﻠﻴﻮﻣﺘﺮﻩ اوږدﻩ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺏﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ .دﻏﻪ ﭘﺮوژﻩ د ﮐﻠﻴﻮ د ﺏﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د
وزارت ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻠﯥ ﺷﻮﻩ.
د هﺮات وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ګﻠﺮان وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ  ۵۵٠٠٠وګړو د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﺧﻮراﮐﻲ ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﺏﻴﻼ ﺏﻴﻠﻮ
ﭘﺮوژو څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ دﻩ .د ګﻠﺮان وﻟﺴﻮاﻟۍ اوﺳﻴﺪوﻧکﻮ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺏﻞ ﮐﯥ د ﺧﻮاړو او د ﺕﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﺏﺪل ﮐﯥ د
ﺧﻮاړو ﺕﺮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې  ٧٠٠ټﻨﻪ ﻏﻨﻢ او د ﺧﻮاړو څﻪ ﻧﻮر ﺕﻮﮐﻲ ﻻس ﺕﻪ راوړې دي .دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام ﭼﯥ
ﻻ هﻢ دوام ﻟﺮي او ﭘﻪ راﺕﻠﻮﻧکﻮ ورځﻮ ﮐﯥ ﺏﻪ  ٢۴٠٠٠ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﯥ ور ګډ ﺷﻲ ﭼﯥ هﻐﻮي ﺏﻪ  ٨۶٠ټﻨﻪ ﻏﻨﻢ
او ﺧﻮاړو ﻧﻮر ﺕﻮﮐﻲ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي.
ﺳﺮﺏﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ﻧړﻳﻮال ﺧﻮراﮐﻲ ﭘﺮوګﺮام ﺏﻪ ډﻳﺮ ژر ﻳﻮﻩ ﺏﻠﻪ ﭘﺮوژﻩ د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ﭘﻪ  ۶وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻴﻞ ﮐړي ،ﭼﯥ
د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺏﻞ ﮐﯥ د ﺧﻮاړو ﺕﺮ ﭘﺮوژې ﻻﻧﺪې ﺏﻪ  ٣۵٠ټﻨﻪ ﺧﻮاړﻩ ﭘﻪ دﻏﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ و وﻳﺸﻞ ﺷﻲ.
ﺳږ ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺧﻮراﮐﻲ ﭘﺮوګﺮام  ٣٢١٨٣ټﻨﻪ ﺧﻮاړﻩ وﻳﺸﻞ
ﺷﻮې دي.
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ﭘﻪ ﺳﻤﻨګﺎن ﮐﯥ ﻧﻮي ښﻮوﻧځﻲ
ﭘﻪ ﺕﻴﺮو دوو اووﻧﻴﻮ ﮐﯥ دوﻩ ﻟﻮﻣړﻧﻲ او ﻳﻮ ﺛﺎﻧﻮي ښﻮوﻧځﯽ د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ د وﻻﻳﺘﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ
ﺳﻤﻨګﺎن وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮ .ﻟﻪ دﻏﻮ ﻧﻮﻳﻮ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﺏﻪ  ۴۴٢ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﯽ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ١١٢ ،
ﻧﺠﻮﻧﯥ او  ١٨۴هﻠکﺎن ﭘﻪ ﺛﺎﻧﻮي ښﻮوﻧځﯽ ﮐﯥ د ﻻ ښﯥ راﺕﻠﻮﻧکﯥ ﭼﺎﻧﺲ وﻟﺮي.
د دﻏﻮ درﻳﻮ ښﻮوﻧځﻴﻮ ټﻮل ﻟګښﺘﻮﻧﻪ  ١٣٣٣۴۴۴اﻣﺮﻳکﺎﻳﻲ ډاﻟﺮﻩ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﮐړل ﺷﻮې
دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮی ﭘﻴﻞ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ
ﺕﻴﺮﻩ اووﻧۍ ﺳﭙکﯥ وﺳﻠﯥ او ﻳﻮﻩ ﻻرۍ ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻪ ،ﻣﻬﻤﺎت او ﭘﻮځﻲ ﺕﺠﻬﻴﺰات د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ
ﭘﺮوګﺮام ﺕﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ.
د  ٢٠٠۵ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ د ډاﻳﺎګ ﻧﻮښﺖ د ﭘﻴﻞ څﺨﻪ راهﻴﺴﯥ ﮐﺎﺏﻮ  ۴٠٠٠٠درﻧﺪې او ﺳﭙکﯥ وﺳﻠﯥ راټﻮﻟﯥ
ﺷﻮې دي .ﺳﺮﺏﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ﮐﺎﺏﻮ  ٣٠٠٠٠ﺹﻨﺪوﻗﻪ او او  ٣۵٠٠٠ﻧﺎ ﺹﻨﺪوق ﺷﻮې ﻣﻬﻤﺎت را ټﻮل ﺷﻮې دي.
ډاﻳﺎګ اوس د ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ٧١وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﭘﻠﯽ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﺡﺎل ﮐﯥ دی او ﺕﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻳﯥ  ٣١وﻟﺴﻮاﻟۍ
د ډاﻳﺎګ د هﻤکﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺕﻮګﻪ اﻋﻼن ﺷﻮې دي .دا هﻢ د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ دﻩ ﭼﯥ  ٢٧٩ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
وړل ﺷﻮې او ﭘﻪ داﺳﯥ ﺡﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ  ۴۵٠ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ډﻟﯥ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﮐﯥ ﺕﺮ ﻧښﻪ ﻻﻧﺪې دي.
د ﭘﻴښﻮر څﺨﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ د ﮐډواﻝﻮ راﺳﺘﻨﻴﺪﻧﻪ د ﻝﻨډ ﻣﻬﺎل ﻝﭙﺎرﻩ و ځﻨډﻳﺪﻝﻪ
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮۍ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺡﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﮐﯥ د
ﭘﻴښﻮر د ﻻرې د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ د راﺳﺘﻨﻴﺪﻧﯥ ﻋﻤﻠﻴﻪ د ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎرﻩ و ځﻨډﻳﺪﻟﻪ .دا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ وﻻﻳﺖ
ﻧﻨګﺮهﺎر ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮۍ دې
ﺕﻪ اړ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻼل ﺁﺏﺎد ﮐﯥ د ﭘﻴﺴﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﯥ د هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
څﺨﻪ راﺳﺘﻨﻴږي وﺕړي.
ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺕﻮګﻪ د ﮐډواﻟﻮ راﺳﺘﻨﻴﺪﻧﻪ د ﻳﻮ ان اﻳﭻ ﺳﻲ ﺁر د اﻧﺪﻳښﻨﯥ وړ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻩ او هﻐﻮي ﭘﻪ دې هﻴﻠﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ د راﺳﺘﻨﻴﺪﻧﯥ دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ژر ﺏﻴﺮﺕﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰي.
د ﭘﻮښﺘﻨﻮ او ځﻮاﺑﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ:
اﻳﺮن :د هﻠﻤﻨﺪ د ګﺮﻣﺴﻴﺮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ وګړي ﺏﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﺏﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺕﻪ ډﻳﺮﻩ زﻳﺎﺕﻪ
اړﺕﻴﺎ ﻟﺮي .ﺁﻳﺎ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د دﻏﻮ وګړو ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ ﮐﺎر ﮐړی دی؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﻟکﻪ ﭼﯥ ﺕﺎﺳﻮ ټﻮل ﭘﻮهﻴږئ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ځﺎی ﮐﯥ ﺷﺨړﻩ وي ﻧﻮ وګړي ﺏﻴځﺎﻳﻪ ﮐﻴږي .ﻣﻮږ دﻏﻪ ډول
ﭘﻴښﯥ ﺕﻴﺮ ﮐﺎل هﻢ وﻟﻴﺪﻟﯥ .ﻟکﻪ ﭼﯥ ﺕﺎﺳﻮ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ګﺮﻣﺴﻴﺮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د وګړو د ﺏﻴځﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ اړﻩ
رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ دﻏﻪ ډول رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮو ﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺕﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻴږو .زﻩ ﺕﺎﺳﻮ ﺕﻪ ارﻗﺎم ﻧﻪ ﺷﻢ
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در ﮐﻮﻻی ،ځکﻪ دﻏﻪ ارﻗﺎم ﻧﻪ ﻟﺮم .د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي او ﻧﻮرې ﻣﻮﺳﺴﯥ دې ﺕﻪ
ﭼﻤﺘﻮ دي ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي او د دﻏﻮ وګړو د اړﺕﻴﺎوو ﭘﻪ ارزوﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻴږي .ﻣﻮږ ﭘﻪ دې اړﻩ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻟﺮو او
هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ددې ډول ﺏﻴځﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪﻧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ دي دا دي ﭼﯥ دﻏﻪ ډول ﺏﻴځﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﻣﻮﻗﺘﻲ دﻩ او هﻐﻮي ﺏﻪ ﭘﻪ دې
وﺕﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ ډﻳﺮ ژر ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺕﻪ ﺏﻴﺮﺕﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻲ .د ﻻ زﻳﺎﺕﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ د ﻳﻮ ان اﻳﭻ
ﺳﻲ ﺁر ﻟﻪ وﻳﺎﻧﺪ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﺡﺎﺿﺮ دی ﺧﺒﺮې وﮐړئ.
ﭘﮋواک :ﺕﺎﺳﻮ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻳﺎدداښﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د دې ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ د ډاﻳﺎګ د ﭘﺮوګﺮام د ﻻرې  ٢٠٠ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻠﻪ
واﻟﯥ ډﻟﯥ ﺏﯥ وﺳﻠﯥ ﺷﻮې دي او ﭘﻪ ﻧﻮرو  ۴٠٠ډﻟﻮ ﺏﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻴږي ،ﺧﻮ ﺏﻞ رﭘﻮټ واﻳﻲ ﭼﯥ  ١٨٠٠ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ډﻟﯥ دي؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﻣﺎ ووﻳﻞ ﭼﯥ  ٣١وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ډاﻳﺎګ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺮﺕﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ دﻩ ٢٧٩ ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﺏﯥ
وﺳﻠﯥ ﮐړای ﺷﻮې دي او  ۴۵٠ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﺕﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې دي .دا وروﺳﺘﻨۍ ﺷﻤﻴﺮې دي ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ
ﻟﺮو او هﺮ څﻮﻣﺮﻩ ژر ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻧﻮي ارﻗﺎم وﻟﺮو ﻧﻮ د هﻐﻮ څﺨﻪ ﺏﻪ ﺕﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﮐړو .د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﺟﻮن څﺨﻪ
ډاﻳﺎګ ﭘﻪ دې ﺕﻮاﻧﻴﺪﻟﯽ دی ﭼﯥ  ۴٠٠٠٠ﺳﭙکﯥ او درﻧﯥ وﺳﻠﯥ ٣٠٠٠٠ ،ﺹﻨﺪوق ﺷﻮی او  ٣۵٠٠٠ﻧﺎ ﺹﻨﺪوق
ﺷﻮي ﻣﻬﻤﺎت را ټﻮل ﮐړي .ډﻳﺮ ﮐﺎر ﻻ ﭘﺎﺕﯥ دی ،ﺧﻮ ﻣﻮږ هﻴﻠﻪ ﻟﺮو ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ورځ ﺏﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻏﻮ وﺳﻠﻮ څﺨﻪ
ﻓﺎرغ وي.
رادﻳﻮ ﺁزادی :د ډاﻳﺎګ ﺏﻬﻴﺮ ﺏﻪ څﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﺏﺸﭙړ ﺷﻲ ،او داﺳﯥ وﻳﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ
د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻧﻮو وﺳﻠﻮ رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ وﻳﻞ ﮐﻴږي د اﻳﺮان او ﭼﻴﻦ څﺨﻪ راﻏﻠﯥ دي ،ﺁﻳﺎ ﺕﺎﺳﻮ ﻓکﺮ ﻧﻪ ﮐﻮئ
ﭼﯥ دا ﺏﻪ د ډاﻳﺎګ ﺏﻬﻴﺮ ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﯥ ﭘﺎﺕﯥ راوﻟﻲ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺳﺘﺎ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ د ﻟﻮﻣړۍ ﺏﺮﺧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ،ډاﻳﺎګ ﭘﻪ ﮐﺎل  ٢٠٠۵ﮐﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮی دی او د ﺳږ ﮐﺎل ﻟﭙﺎرﻩ
ﺕﻤﺪﻳﺪ او د ﮐﺎل ﺕﺮ ﭘﺎی ﺏﻪ اداﻣﻪ وﻟﺮي .ﻣﻮږ هﻴﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﻳﻮ ﭼﯥ دا ﺏﻪ ډﻳﺮ ژر ﺏﺸﭙړ ﺷﻲ او ﻣﻮږ ﺏﻪ د ﺡکﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ
ﻣﺸﻮرﻩ وﮐړو ﭼﯥ ﺕﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﻮرې اړﻳﻨﻪ وي هﻐﻪ ﺕﻤﺪﻳﺪ ﮐړای ﺷﻲ .ﺕﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ  ٧١وﻟﺴﻮاﻟۍ
د ډاﻳﺎګ ﺕﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ دي .ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ د دوهﻤﯥ ﺏﺮﺧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺏﺎﻳﺪ و واﻳﻢ ﭼﯥ د اﻓﻮاهﺎﺕﻮ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ د ﭼﻴﻦ او اﻳﺮان څﺨﻪ د وﺳﻠﻮ د راﺕﻠﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻮږ ﺷﻮاهﺪ ﻧﻪ ﻟﺮو او ﭘﻪ دې ﺕﺒﺼﺮﻩ ﻧﻪ ﺷﻢ ﮐﻮﻻی ،ځکﻪ ﭼﯥ
دﻏﻪ اوازې او ﺷﺎﻳﻌﺎت دي ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ ﺷﻮاهﺪ او ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي ﻧﻮ ﺏﻴﺎ ﻣﻮږ د هﻐﯥ ﭘﻪ اړﻩ څﻪ
ﻧﻪ ﺷﻮ وﻳﻼي.
راﻩ ﻧﺠﺎت :د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺕﻮﮐﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې د ﭼﺎرو وزﻳﺮ دا ﺕﺎﺋﻴﺪ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﺷﻤﺎﻟﻲ ګﺎوﻧډﻳﺎن ﻟکﻪ
ﺕﺎﺟکﺴﺘﺎن او ازﺏکﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺹﺮو ﺕﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺕﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺏﺪل ﮐﯥ وﺳﻠﯥ ﺏﺮاﺏﺮوي .ﺕﺎﺳﻮ د درﻳﻮ
ارﺕﺒﺎﻃﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ اﻳﺮان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ووﻳﻞ ،د ﺷﻤﺎﻟﯽ ګﺎوﻧډﻳﻮ ﭘﻪ اړﻩ څﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﺮئ ،ﺁﻳﺎ
ﺕﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﺷﺎن ارﺕﺒﺎﻃﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰئ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :د دﻏﻪ ﺷﺎن دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ او هڅﻮوﻧکﯽ ﭘﺮﻣﺨﺘګ دی ﭼﯥ د ﺟﻨﻮﺏﯽ او ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ د ګﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻳﺮان ﭘﻪ ﺏﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮې دی .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺷﺎن دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻧﻮی ﭘﺮﻳکړﻩ وﺷﻲ .ﻧﻮ
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ﺕﺎﺳﻮ ﺕﻪ ﺏﻪ ﭘﺨﭙﻞ وﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﺷﻲ .ﭘﻪ دې اړﻩ ﺏﻪ ډﻳﺮ ﮐﺎروﻧﻪ ﻟکﻪ د دﻏﻮ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ او
د ﮐﺎر ﮐﻮوﻧکﻮ روزﻧﻪ رواﻧﻪ دﻩ.
ﺻﺒﺎ ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن :ﻟکﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ وﻳﻨﻮ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﮐﯥ زﻳﺎﺕﻮاﻟﯽ راﻏﻠﯽ،
ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د هﻐﻮ رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﻟﻪ ﺷﻤﺎل څﺨﻪ را رﺳﻴږي ،ﭘﺮون ﻳﻮ رﭘﻮت د ﻓﺮﻳﺎب د
وﻻﻳﺖ د اﻧﺨﻮﻳﻮ وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ راﻏﻠﯥ وو ،وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ښځﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﻮا و ﺳﻮځﻮل ﺷﻮﻩ .ﺁﻳﺎ د
دﻏﻪ ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺕﺮ ﺷﺎ ﺳﺘﺮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ څﻪ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :دا ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮﻩ ﭘﻮښﺘﻨﻪ دﻩ او ډﻳﺮې ﻣﻮﺳﺴﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻴﺮې ﮐﻮﻟﻮ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻟﺮي .د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻢ ډﻳﺮ ﮐﺎر ﮐﻮي او د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت ﻻ زﻳﺎت ﮐﺎر ﮐﻮي .ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ هﻐﻮي
ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ﻣﻨځ ﺕﻪ راوړې دﻩ ،ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﺎی ﺕﻪ ورﺳﻮي .ﺏﻴﻼ ﺏﻴﻞ
ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ ،ﻟکﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ،ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻲ او د ﺟګړې ﭘﻪ
درﻳﻮ ﻟﺴﻴﺰو ﮐﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ .د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ ډﻳﺮ زﻳﺎت دی ﭼﯥ ﻳﻮ ځﺎﻧګړی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻏﻮاړي .د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻳﺠﻨﺴﻴﻮ او د دوﻟﺖ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻮرو اﻧﺠﻮګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﺪي هڅﯥ ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ﭼﯥ د دﻏﯥ
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺎرﻩ وﺷﻲ .ﺧﻮ ﻣﻮږ څﻮ ځﻠﯥ د هﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮزې څﺨﻪ وﻳﻠﯥ دي ﭼﯥ دا زﻣﻮږ د هﺮ ﻳﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ دی،
ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧۍ څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺕﺮ وﻟﺴﻮاﻟۍ ،وﻻﻳﺖ او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻄﺤﻪ دﻏﻪ ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻮ .دا
ﻳﻮازې د دوﻟﺖ او ﻳﺎ د ادارې ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻪ دی ﭼﯥ ﭘﻪ دې هکﻠﻪ ﮐﺎر وﮐړي ﺏﻠکﻪ دا زﻣﻮږ ټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻩ .ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ
ﻳﻮﻩ ﺟﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دﻩ او زﻣﻮږ ټﻮﻟﻮ څﺨﻪ د هڅﻮ ﻏﻮښﺘﻮﻧکﯥ دﻩ .زﻩ ﻏﻮاړم ﻟﻪ دﻏﯥ ﻣﻮﻗﻌﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ رﺳﻨﻴﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ اړوﻧﺪ د هﻐﻮي د رﻏﻨﺪﻩ رول ﻟﻮﺏﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻨﻪ وﮐړم .دا ﺏﻪ ډﻳﺮﻩ ګټﻮرﻩ وي ﭼﯥ
د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺕﺒﻠﻴﻎ وﺷﻲ ﺕﺮڅﻮ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺏﻪ ﺧﻠﮏ هﻐﻪ ﺏﻨﺪ ﮐړي.
ﺕﻤﺪن ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن :داﺳﯥ وﻳﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ ګﻠﺒﺪﻳﻦ ﺡکﻤﺘﻴﺎر ﺡکﻮﻣﺖ ﺕﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﮏ اﺳﺘﻮﻟﯽ دی ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د
ﻣﺬاﮐﺮاﺕﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې دﻩ .ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ګﻠﺒﺪﻳﻦ ﺡکﻤﺘﻴﺎر د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺕﻮر ﻟﺴﺖ ﮐﯥ دی ،ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ
د ﻳﻮ ﻧﺎﻣﺎدرﻳځ څﻪ دی؟ زﻣﺎ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ دوهﻤﻪ ﺏﺮﺧﻪ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ دﻩ .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮ ﻣﻨﺸﻲ د
ځﺎﻧګړی اﺳﺘﺎزی د ﻧﻮي ﻧﻘﺶ او دﻧﺪې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺕﺮ ﻣﻨځ هﻤﻐږي دﻩ ،اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺕﺮ ﻣﻨځ د هﻤﻐږۍ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻠکﻲ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺕﻪ
ﮐﻴږي .ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺕﺒﺼﺮﻩ ﭘﻪ دې اړﻩ څﻪ دﻩ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ د ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺏﺮﺧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺏﺎﻳﺪ و واﻳﻢ ﭼﯥ ﻣﻮږ د دې څﺨﻪ ﺧﺒﺮﺕﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮو او ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺕﻮګﻪ د اﻓﻮاهﺎﺕﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺕﺒﺼﺮې ﻧﻪ ﮐﻮو .ﻣﻮږ هﻴڅ ډول ﻟﻴﮏ ﻧﻪ دی ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړی .ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ د دوهﻤﯥ
ﺏﺮﺧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺏﺎﻳﺪ و واﻳﻢ ﭼﯥ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ درﻳځ روښﺎﻧﻪ دی .ﻣﻮږ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﭘﺮ
ﺧﻼف ﻳﻮ او دا ﭼﯥ هﻐﻪ هﺮ ﭼﻴﺮﺕﻪ وي .ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎت زﻣﻮږ د اﻧﺪﻳښﻨﯥ وړ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻩ او ﺕﺮ ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﻤکﻨﻪ
دﻩ ﻣﻮږ ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ څﻴړﻧﯥ ﮐړې دي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ دې اړﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي .او هﻤﺪارﻧګﻪ ﻣﻮږ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ اړﻳکﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ .ﮐﺎر ﺟﺮﻳﺎن ﻟﺮي او زﻣﻮږ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻞ
ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮی وﮐړو.
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١٢/٠۵/٢٠٠٨
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺮﺕﻪ د وژﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ځﺎﻧګړی رﭘﻮرټﺮ اوس ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دی ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې
څﻴړي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ وﻟﺮي ﻧﻮ ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ ﺏﻪ وﻏږﻳږي .هﻤﺪا اوس ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﻧﻨګﺮهﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ
ﭘﻴښﻪ ﺷﻮې دﻩ او ﻣﻮږ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د هﻐﻪ ځﺎی د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
اړﻳکﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ .ﻣﻮږ ﮐﻮښښ ﮐﻮو ﭼﯥ ﺕﺮ ﻣﻤکﻨﻪ ﺡﺪﻩ ﭘﻮرې د دﻏﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺡﻞ ﻻرﻩ و ﻣﻮﻣﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﮐﺮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وي ﻧﻮ د هﻐﻮ ﭘﻪ ﺏﺎرﻩ ﮐﯥ اړوﻧﺪو ﻣﻘﺎﻣﺎﺕﻮ ﺕﻪ رﭘﻮټ ورﮐﻮل ﮐﻴږي .ﻳﻮ ځﻞ ﺏﻴﺎ زﻩ
ﺕﺎﺳﻮ ﺕﻪ د دې ﺏﺎور در ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺕﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮي .زﻣﻮږ ﻣﻮﺧﻪ دا دﻩ ﭼﯥ
هﻴڅ ﻳﻮ ﺕﻦ ﻣﻠکﻲ ﺏﺎﻳﺪ د ﺟﻨګ ﻗﺮﺏﺎﻧﻲ ﻧﻪ ﺷﻲ.
اﻳﺮﻧﺎ :د ډاﻳﺎګ د ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ اړوﻧﺪ او د دې ﺡﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ډﻳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ
واﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﮐکړ دي او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ د ﺕﺠﺎرت ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ﺁﻳﺎ ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺕﺮ
ﮐﻮﻣﯥ اﻧﺪازې ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻪ اوﺳﻴﺪﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﯥ ﺏﻪ راټﻮﻟﯥ ﮐړای ﺷﻲ؟ او ﺁﻳﺎ ﮐﻮﻣﻪ اﺡﺼﺎﺋﻴﻪ ﺷﺘﻪ
ﭼﯥ د دې ﭘﻪ ارﺕﺒﺎط د هﻐﻮ وﺳﻠﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د درﻳﻮ ﻟﺴﻴﺰو د ﺟګړې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻻس ﭘﻪ ﻻس
ﮐﻴږي؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :د ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې دﻩ ،زﻣﻮږ هﺪف دا دی ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﺮام ﺕﻄﺒﻴﻖ او ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړو ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ټﻮﻟﯥ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﯥ راټﻮﻟﯥ ﮐړای ﺷﯽ .ﺳﺘﺎ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﯥ او ﺏﺪ ﺏﻴﻨﯥ ﮐﻮﻣﻪ راﺏﻄﻪ
ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻣﻮږ هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻼن ﺏﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺛﺎﺏﺖ ﺷﻲ او ﺳﺘﺎ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ د دوهﻤﯥ ﺏﺮﺧﯥ ﻳﻌﻨﯥ د اﺡﺼﺎﺋﻴﯥ
ﭘﻪ اړوﻧﺪ زﻩ ﮐﻮﻣﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﻧﻪ ﻟﺮم ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺕﻪ ﭘﻪ ﻻس راﺷﻲ ﻟﻪ ﺕﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺏﻪ ﻳﯥ ﺷﺮﻳکﻪ ﮐړم.
ډیﺮﻩ ډیﺮﻩ ﻣﻨﻨﻪ
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