دﯾﺎرﻟﺳﻣﮫ ﺧﺑرﭘﺎڼﮫ

د ﺗﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
د  ۱۳۹۸ﮐﺎل د ﭼﻧګﺎښ دوه وﯾﺷﺗﻣﮫ

ﭘﮫ دري دﯾرﺷو وﻻﯾﺗوﻧو ﮐﯥ د رای ورﮐوﻧﮑو د ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ د ﺑﮭﯾر ﭘﺎی
د ټﺎﮐﻧو ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺷرﺗﺎﺑﮫ  ،د رای ورﮐوﻧﮑو د ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﭘﺎی د رﺳﻧﯾو ﭘﮫ ﺣﺿور ﮐﯥ اﻋﻼن ﮐړ.
د ټﺎﮐﻧو د ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺷرې ﻣﯾرﻣن ﺣوا ﻋﻠم ﻧورﺳﺗﺎﻧۍ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺧﺑري ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻣدې اړه د  1398ﮐﺎل د ﭼﻧګﺎښ ﭘﮫ ﻟﺳﻣﮫ ﻧﯾټﮫ ﺟوړ
ﺷوی و ،د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ وروﺳﺗۍ ﺷﻣﯾرې داﺳﯥ اﻋﻼن ﮐړې :ﺗر اوﺳﮫ ﻟﮫ درې ﺳوه زرو زﯾﺎﺗو ﮐﺳﺎﻧو ﭼﯥ د رای ورﮐوﻟو ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﺑراﺑر وو ،ﭘﮫ
 33وﻻﯾﺗوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ ټﺎﮐﻧو ﮐﯥ د ګډون ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﺧﭘل ﻧوﻣوﻧﮫ ﺛﺑت ﮐړي ،ﭼﯥ ﻟﮫ ډﻟﯥ ﯾﯥ  194978ﺗﻧﮫ ﻧﺎرﯾﻧﮫ 117439 ،ښځﯾﻧﮫ او  4978ﺗﻧﮫ ﻧور ﯾﯥ
ﮐوﭼﯾﺎن دي ،ھﻣدارﻧګﮫ  3603ﺗﻧو ﺧﭘل ﻧوﻣوﻧﮫ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐړي او  16726ﺗﻧو ﻧورو ﺧﭘل ﭘﺧواﻧﻲ ﻣرﮐزوﻧﮫ ﺑدل ﮐړﯾدي.
ﻣﯾرﻣن ﻧورﺳﺗﺎﻧۍ زﯾﺎﺗﮫ ﮐړه :ﻟﮫ ھﻐﮫ ځﺎﯾﮫ ﭼﯥ د ﻏزﻧﻲ ﭘﮫ وﻻﯾت ﮐﯥ د رای ورﮐوﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﺑﮭﯾر ﺳرﺗﺎﺳري ﺑڼﮫ ﻟرﻟﮫ دﻏﮫ ﺑﮭﯾر د ﭼﻧګﺎښ ﺗر
ﭘﻧځﻠﺳﻣﯥ ﻧﯾټﯥ ھﻠﺗﮫ وﻏځﯾد ،ﭼﯥ ﺗر اوﺳﮫ د ﻏزﻧﻲ ﭘﮫ وﻻﯾت ﮐﯥ  83253ﮐﺳﺎﻧو ﺧﭘل ﻧوﻣوﻧﮫ ﺛﺑت ﮐړي ﭼﯥ ﻟﮫ ډﻟﯥ ﯾﯥ  55951ﺗﻧﮫ ﻧﺎرﯾﻧﮫ 26898 ،ﻧور
ﯾﯥ ښځﯾﻧﮫ او  404ﺗﻧﮫ ﯾﯥ ﮐوﭼﯾﺎن دي.
د ټﺎﮐﻧو د ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺷرې ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ووﯾل :دﻏﮫ ﺷﻣﯾرې وروﺳﺗﻧۍ ﻧﮫ دي او وروﺳﺗۍ ﺷﻣﯾرې ﺑﮫ ھﻠﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﺳره ﺷرﯾﮑﯥ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧوم
ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﮐﺗﺎﺑوﻧﮫ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻣﻠﻲ ﻣرﮐز ﺗﮫ راورﺳﯾږي.
د ﺧﺑري ﮐﺎﻧﻔراﻧس ﭘرﺑﻧﺳټ ﻟوﻣړﻧۍ ﺷﻣﯾرې

د د رای ورﮐوﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﻟﮫ ﻣرﮐزوﻧو څﺧﮫ
د ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮐﻣﯾﺷﻧراﻧو او د داراﻻﻧﺷﺎ د رﯾﯾس څﺎرﻧﮫ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ ) ۳۳وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ(
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ﭘﮫ دري دﯾرﺷو وﻻﯾﺗوﻧو ﮐﯥ ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﮫ او د ﻏزﻧﯽ ﭘﮫ وﻻﯾت ﮐﯥ
ﺳرﺗﺎﺳري ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ  33وﻻﯾﺗوﻧو ﮐﯥ د ﻏﺑرګوﻟﻲ ﭘﮫ اﺗﻠﺳﻣﮫ ﻧﯾټﮫ
ﭘﯾل ﺷوې وه د ﭼﻧګﺎښ ﭘﮫ اﺗﻣﮫ ﻧﯾټﮫ ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳﯾده ،ﺧو دﻏﯥ ﻟړۍ د
ﻏزﻧﻲ ﭘﮫ وﻻﯾت ﮐﯥ د ﭼﻧګﺎښ ﺗر ﭘﻧځﻠﺳﻣﯥ ﻧﯾټﯥ دوام ﻻره؛
د ټﺎﮐﻧو ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون د ټوﻟو ھﻐو ډﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﯥ د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﭘﮫ
ﺷراﯾطو ﺑراﺑرې دي د ټوﻟو وﺳﯾﻠو څﺧﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ،او د ﺷﺗﮫ
ﺳرﭼﯾﻧو او ﺷوﻧﺗﯾﺎو ﭘﮫ ﮐﺎروﻧﯥ د رای ورﮐوﻧﮑو د ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﭘﮫ
اړه ھر اړﺧﯾز ﮐﻣﭘﺎﯾﻧوﻧﮫ ﺗر ﺳره ﮐړل؛
د ټﺎﮐﻧو د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻣرﮐز د ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﻟﮫﭘﺎره دوه ورځﯾﻧﯽ ښووﻧﯾز
ورﮐﺷﺎپ د ټﺎﮐﻧو ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون د اطﻼﻋﺎﺗو او ﻋﺎﻣﮫ ﭘوھﺎوي د
رﯾﺎﺳت ﻟﮫﺧوا ﺟوړ ﺷو؛
د ټﺎﮐﻧو ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺷرې ﻣﯾرﻣن ﺣوا ﻋﻠم ﻧورﺳﺗﺎﻧۍ د ﭼﻧګﺎښ ﭘﮫ
درﯾﻣﮫ ﻧﯾټﮫ د ﮐﺎﺑل ،ﭘﮑﺗﯾﺎ ،ھرات ،ﺑﺎﻣﯾﺎﻧو ،ﻧﻧګرھﺎر او داﯾﮑﻧدی وﻻﯾﺗوﻧو
د ټوﻟﻧﯾزو ﭼﺎرو ﻟﮫ ﻣﺳووﻟﯾﻧو ﺳره وﮐﺗل او ﻟﮫ ھﻐوی ﺳره ﯾﯥ ﺧﺑرې
اﺗرې وﮐړې؛
د ټﺎﮐﻧو ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون د ﺟﻧدر د ﺑرﺧﯥ د ھﻣﻐږۍ ﻟﮫ ﭘﺎره ﻧﺎﺳﺗﮫ د
)ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ د ښځو د رﻏﻧده ﺑرﺧﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﭘﮫ ﺗړاو
د ﺟﻧدر د ھﻣﻐږۍ د ﻏوﻧډې( ﺗر ﺳرﻟﯾﮏ ﻻﻧدې ،د ﻣﯾرﻣﻧو ﺳره د ﺗړﻟو
ﺑﻧﺳټوﻧو او رﺳﻧﯾو ﭘﮫ ﺷﺗون ﮐﯥ د روان ﮐﺎل د ﻏﺑرګوﻟﻲ ﭘﮫ اوه وﯾﺷﺗﻣﮫ
ﻧﯾټﮫ ﻏوﻧډه وﮐړه؛

د ټﺎﮐﻧو ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮐﻣﯾﺷﻧراﻧو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ رواﻧﯥ ﻟړۍ څﺧﮫ
د ﻧظﺎرت او ﭘﮫ ټﺎﮐﻧو ﮐﯥ د ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د ﺧﻠﮑو د
ھڅوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ځﯾﻧو وﻻﯾﺗوﻧو ﺗﮫ ﺳﻔروﻧﮫ درﻟودل .ﭘﮫ دﻏو ﺳﻔروﻧو
ﮐﯥ ﯾﯥ ځﺎﯾﻲ ﺧﻠﮑو او ﺳﯾﻣﯾزو ﭼﺎرواﮐو ﺳره د وﻟﺳﻣﺷرۍ ټﺎﮐﻧو د
ﻻ ښﮫ ﺗر ﺳره ﮐوﻟو ﭘﮫ اړه ددوی ﺳره ﻧظروﻧﮫ ﺷرﯾﮏ ﮐړل.
د ﯾﺎدوﻟو وړ ده ،د ټﺎﮐﻧو ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﺳﺗﯾﺎل ﻋﺻﻣت اﻟﻠﮫ ﻣل
او ﮐﻣﯾﺷﻧر ﻣوﻻﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻠﮫ ﭘﻧﺟﺷﭔر وﻻﯾت ﺗﮫ ﺳﻔر ﻻره ،ھﻣدا
رﻧګﮫ د ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻧﺷﻲ او ﮐﻣﭔﺷﻧر ﻣﺳﺎﻓر ﻗوﻗﻧدي د ﺑﻠﺦ وﻻﯾت ﺗر
څﻧګ ځﯾﻧو ﻧورو وﻻﯾﺗوﻧو ﺗﮫ ھم د ټﺎﮐﻧو د ﻻ ښﮫ ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره
ﺳﻔر وﮐړ.
د ټﺎﮐﻧو ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون د داراﻻﻧﺷﺎء رﯾس ښﺎﻏﻠﻲ ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣن
ﻧﻧګ د رای ورﮐوﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﻟﮫ ﻣرﮐزوﻧو څﺧﮫ ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړه.
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د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  34اړوﻧدو وﻻﯾﺗوﻧو ﺑﻧﺳټوﻧو ﺳره د ھﻣﻐږۍ ﻏوﻧډه
د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  34وﻻﯾﺗوﻧو ﺑﻧﺳټوﻧو د ھﻣﻐږۍ ﻧﺎﺳﺗﯥ؛ د روان ﮐﺎل د ﭼﻧګﺎښ ﻟﮫ ﻟوﻣړﯾو
ورځو ﭘﯾل او د ټﺎﮐﻧو ﺗر ﭘﺎﯾﮫ ﺑﮫ دوام ﻟري.
دﻏﮫ ﻧﺎﺳﺗﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ټﺎﮐﻧو د ﭘوھﺎوي ﭘﮫ اړه ﺗر ﺳره ﮐﭔږي ﺗر څو اړوﻧد
ﺑﻧﺳټوﻧﮫ او ﻋﺎم ﺧﻠﮏ وھڅول ﺷﻲ ﭼﻲ ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﺗوګﮫ ﭘﮫ ټﺎﮐﻧو ﮐﯥ ګډون وﮐړي.
ﭘﮫ دﻏو ﻧﺎﺳﺗو ﮐﯥ ،د ټﺎﮐﻧو ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون د ﺳﯾﻣﮫ ﯾزو دﻓﺗروﻧو ﻣﺷراﻧو ،د ټﺎﮐﻧﯾزو
ﺷﮑﺎﯾﺎﺗو د ﮐﻣﯾﺳﯾون اﺳﺗﺎزﯾو ،د ښځو ﺷورا ،د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﮐﻣﯾﺳﯾون اﺳﺗﺎزﯾو ،د ټﺎﮐﻧو
روان ﺑﮭﯾر ﮐورﻧﯾو او ﺑﮭرﻧﯾو ﺑﻧﺳټوﻧو ،د ھﻣﻐږۍ ﺷوراګﺎﻧو ،رﺳﻧﯾو ،د ښځو ﺷوراګﺎﻧو،
ﻣدﻧﻲ ټوﻟﻧو ﻓﻌﺎﻻﻧو ،ﻗوﻣﻲ ﻣﺧورو ،او د ټﺎﮐﻧو ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون د ﻋﺎﻣﮫ ﭘوھﺎوي ﻣﺑﻠﻐﺎﻧو
ګډون درﻟود.

ﭘﮫ ټﺎﮐﻧو ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮐﯥ د داراﻻﻧﺷﺎء اﺳﺗراﺗﭔژي او ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ رﯾﺎﺳت ﻣرﺳﺗﯾﺎﻻﻧو ﺗر څﻧګ د وﻻﯾﺗﻲ رﯾﺳﺎﻧو ﻣﻌرﻓﻲ ﮐول
ﺗﭔرو دوو اوﻧﯾو ﮐﯥ ،ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻓروﺗن د داراﻻﻧﺷﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻣرﺳﺗﯾﺎل ،ﻋﻠﻲ ﺷﺎه ﻣﺻﺑﺎح د اﺳﺗراﺗﭔژي ﻣرﺳﺗﯾﺎل ،ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﻋظﯾﻣﻲ د داراﻟﻧﺷﺎ ﺑﺷري
ﺳر ﭼﯾﻧو رﯾس ،او ھﻣدا رﻧګﮫ ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد ﻋﻣر د ﻣﯾدان وردﮐو وﻻﯾت د ټﺎﮐﻧو د ﮐﻣﯾﺳﯾون رﯾﯾس ﭘﮫ ﺗوګﮫ  ،ﺑﺳم اﻟﻠﮫ ﻣﺣﻣد د ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ وﻻﯾت ،اﯾران ګل
رﻏﺎﻧد د ﻟوګر وﻻﯾت ،اﯾوب ﺑﯾﺎﻧﻲ د ﺑﻠﺦ وﻻﯾت ،ﻣرﺗﺿﯽ ﻋﺎﻟﻣﻲ زاده د ﺳرﭘل وﻻﯾت ،ﺷﺑﯾر اﺣﻣد د ھﻠﻣﻧد وﻻﯾت ،ﺣﺑﯾب اﻟﻠﮫ ازاد د ﻧﯾﻣروز وﻻﯾت،
ﻋﺑداﻟﻧﺻﯾر ﻣوﻣﻧد د ﻏزﻧﻲ وﻻﯾت ،ډاﮐټر اﺣﻣد داود د ھرات وﻻﯾت او ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺷﻔﺎﯾﻲ د ﭘﻧﺟﺷﭔر وﻻﯾت د رﯾﺳﺎﻧو ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﻣﻌرﻓﻲ ﺷول.
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