ﻣطﺑوﻋﺎﺗﻲ ﺧﺑرﭘﺎﻧﮫ
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د 9:و د ﻣﻠ7رو ډﻟﯥ ﺟوړﭔدل
د  ٢٠١٩ز ﮐﺎل د ﻧواﻣﺑر  ١٨ﻣﮫ

ﭘﮫ ﻣﻠ$رو ﻣﻠﺗوﻧو ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﯾﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾﻧد) 4د ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ د داﯾﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾﻧد)ﯥ ﭘﮫ )دون د ﻣﻠ$رو
ډﻟﮫ ) (Group of Friendsﭼﻲ ﭘﮫ ﻣﻠ$رو ﻣﻠﺗوﻧو ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﯥ @Aﯾﻧﮫ اﺳﺗﺎزې او د ﯾﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻟوړ ﭘوړو
ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﮫ ﮐﯥ ﺷﺎﻣل دي ،راﻣﻧ@ﺗﮫ ﮐړه .دا ډﻟﮫ ﺑﮫ د @Aو د ﺣﻘوﻧو د ﺳﺎﺗﻧﯥ او ﭘﯾﺎوړﺗﯾﺎ اھﻣﯾت او ھﻐﮫ
رول ﭼﯥ @Aﯥ ﭘﮫ Mوﻟﻧﮫ او دوﻟت ﮐﯥ او ھﻣدا راز د ﺳوﻟﯥ ﭘﮫ ھNو ﮐﯥ ﻟوﺑوﻟﯽ ﺷﻲ ،روAﺎﻧﮫ ﮐړي.
اﻓﻐﺎن ﻣﭔرﻣﻧﯥ ﭼﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو د واﮐﻣﻧ 4ﭘر ﻣﮭﺎل ﯾو ﻟﮫ ﺑﻠﮫ )وAﮫ او ﻣظﻠوﻣﯥ وې ،ﻧن ورځ د ﯾو ﺧوﻧدي،
ﺳوﮐﺎﻟﮫ ،او ﭘﮫ @ﺎن ﺑﺳﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ﮐﯥ د ﺑدﻟون د ﻓﻌﺎﻟﮫ او @واﮐﻣن اﺳﺗﺎزو ﭘﮫ ﺗو)ﮫ راﭘورﺗﮫ
ﺷوې دي .د دې ﻻس ﺗﮫ راوړﻧو ﺳﺎﺗل او ﺗﺣﮑﯾم د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﺧﻠﮑو او دوﻟت ،او ھﻣدارﻧ$ﮫ د ﻣﻠ$رو
ﻣﻠﺗوﻧو او ﻧړﯾواﻟﯥ Mوﻟﻧﯥ ﮐﻠﯾدي ﺗﻣرﮐز دی.
د دواﻣداره ﭘرﻣﺧﺗﯾﺎ او ﺳوﻟﯥ ﻟﭘﺎره د @Aو ﻓﻌﺎﻟﮫ او ﺑﺷﭘړه ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ﻻزﻣﻲ ده .د دﻏﯥ ﻣﻠ$رو ډﻟﯥ
ﻣوﺧﮫ ﻟﮫ  2001ﮐﺎل راھﯾﺳﯥ د @Aو د ﺣﻘوﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د )ډو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو ﺳﺎﺗل او د دې ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐول دي ﭼﯥ د ﺳوﻟﯥ ﭘﮫ ﭘروﺳﮫ ﮐﯥ ھرې راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺑﮫ د ژوﻧد ﭘﮫ Mوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ د @Aو رول
ﭘﯾژﻧﻲ ،ﺳﺎﺗﻧﮫ ﯾﯥ ﮐوي او ھNوي .ھﻣدا راز دﻏﮫ ﻧوAت ﺑﮫ د "ﻣﯾرﻣﻧﯥ ،ﺳوﻟﮫ او اﻣﻧﯾت" ﭘﮫ اړه د ﻣﻠ$رو
ﻣﻠﺗوﻧو د اﻣﻧﯾت ﺷورا  ١٣٢۵ﭘرﯾﮑړه ﻟﯾﮏ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت او ﻧړﯾواﻟﯥ Mوﻟﻧﯥ د )ډو ژﻣﻧو ﻣﻼﺗړ
وﮐړي.
ﭘﮫ ﻣﻠ$رو ﻣﻠﺗوﻧو ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔﯾر او داﯾﻣﻲ اﺳﺗﺎزې ،آﻏﻠﯥ ﻋﺎدﻟﮫ راز ووﯾل:
ﭘﮫ ﺗﭔرو اﺗﻠس ﮐﻠوﻧو ﮐﯥ ،اﻓﻐﺎن ﻣﭔرﻣﻧﯥ د ﺑدﻟون د رھﺑراﻧو ﭘﮫ ﺗو)ﮫ راﭘورﺗﮫ ﺷوې او ﻟﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو Nﺧﮫ
ﻣﻠ$رو ﺗﮫ ﯾﯥ د ذھﻧﯾت اړول ﭘﯾل ﮐړې دي .دوی زﻣوږ د ﺑرﯾﺎ د ﮐﯾﺳﯥ ﯾوه ﺑرﺧﮫ ده ،د ﻧوي اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑرﺧﮫ ده ﭼﭔرﺗﮫ ﭼﯥ ﻣوږ Mول ھNﮫ ﮐوو ﭼﯥ دا ډاډ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړو ﭼﯥ ھﯾ@A mﮫ ﺑﮫ ﺳﻧ$ﺳﺎر ﻧﮫ ﮐﯾږي ،او د
ﭘوھﯥ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو Nﺧﮫ ﻧﮫ ﻣﻧﻊ ﮐﯾږی او دا ﭼﯥ ھﻐﮫ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﭔدو ﺗﮫ اړ ﻧﮫ ده .دا زﻣوږ ﭘﮫ
ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﯾو ﻣﮭم وﺧت دی ﭼﯾرې ﭼﯥ زﻣوږ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ ﻟﮫ ھرﮐﻠﮫ ډﯾر ارزAت ﻟري او ﻟﮫ
ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﭔرﻣﻧو ﮐﯥ زﻣوږ ﭘﺎﻧ$وﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻻھم ﭘﯾﺎوړې ﺷﻲ.
ﭘﮫ ﻣﻠ$رو ﻣﻠﺗوﻧو ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﯥ د ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺳﻔﯾر او داﯾﻣﻲ اﺳﺗﺎزې ،آﻏﻠﯥ ﮐرن ﭘﯾﯾر ووﯾل:
د ﻣﻠ$رو ﻣﻠﺗوﻧو د اﻣﻧﯾت ﺷورا د  ١٣٢۵ﭘرﯾﮑړه ﻟﯾﮏ ﭘﮫ ﺗﺻوﯾب ﮐوﻟو ﺳره دا ﭘﮫ ډا)ﮫ ﮐړه ﭼﯥ د ﺳوﻟﯥ او
اﻣﻧﯾت ھNﯥ ھﻐﮫ ﻣﮭﺎل ډﭔر دوام ﻟري ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﭔرﻣﻧﯥ د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﻣﺧﻧﯾوي ،د ﻣرﺳﺗو رﺳوﻟو او ﺑﯾﺎ

رﻏوﻧﯥ ھNو او د ﺗل ﭘﺎﺗﯥ ﺳوﻟﯥ راﻣﯾﻧ@ﺗﮫ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣﺳﺎوي ﺷرﯾﮏ وي .زه ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣﭔرﻣﻧو د
ﻣﻠ$رو ډﻟﯥ )ډ رﯾﺎﺳت ﺗﮫ او د ژوﻧد ﭘﮫ Mوﻟو اړﺧوﻧو ﮐﯥ د @Aو د رول ﻣﻼﺗړ ﮐوﻟو ﺗﮫ ﺳﺗر)ﯥ ﭘﮫ ﻻر ﯾم.
ﺗر اوﺳﮫ د آﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﮐﺎﻧﺎډا ،ﻓراﻧﺳﯥ ،ﯾوﻧﺎن ،ھﻧ$ري ،آﯾرﻟﻧد ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﻗرﻏزﺳﺗﺎن ،ﻟﺑﻧﺎن ،ﻟﯾﺗواﻧﯾﺎ ،ﻧﺎروې،
ﭘوﻟﻧډ ،ﻗطر ،ﺳرﯾﻼﻧﮑﺎ ،ﺳﯾﻧت وﻧﺳﻧت ،ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﻲ اﻣﺎراﺗو ،او د اﻓرﯾﻘﺎﯾﻲ اﺗﺣﺎدﯾﯥ اﺳﺗﺎزي ﭘﮫ
دﻏﮫ ډﻟﯥ ﮐﯥ ﺷﺎﻣل ﺷوي دي.
د ﻣﻠ$رو د دې ډﻟﯥ د ﺟوړﯾدو ﭘﮫ اړه ﻣطﺑوﻋﺎﺗﻲ ﻏوﻧډه ﺑﮫ ﺳﺑﺎ ،ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ د ﺳﮭﺎر ﭘﮫ  ٩:۴۵ﺑﺟو ﺗرﺳره
ﺷﻲ .دا ﻣطﺑوﻋﺎﺗﻲ ﻏوﻧډه د ﻣﻠ$رو ﻣﻠﺗوﻧو ﻟﺧوا ﻣﻧل ﺷوي ﻣﯾډﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﺧﻼﺻﮫ ده او د ﻣﻠ$رو ﻣﻠﺗوﻧو آﻧﻼﯾن
ﺗﻠوﯾزﯾون ﻟﮫ ﻻرې ھم ﺗﻌﻘﯾب ﮐﯾدی ﺷﻲ.

