ښﺎﻏﻠﯽ  Peter Duttonد ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻏړی او
د ﻣﮭﺎﺟرﯾﻧو او ﺳرﺣدوﻧو د ﺳﺎﺗﻧﯥ وزﯾر
رﺳﻧﯾز ﺧﺑروﻧﮫ
د اﭘرﭔل د ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ  ۲۳ﮐﺎل ۲۰۱۷

د ﻗوي او ﺧوﻧدي ﺳرﺣدوﻧو  ۱۰۰۰ورځﯥ
اوس  ۱۰۰۰ورځﯥ ﮐﭔږي ﭼﯥ د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو د ﻗﺎﭼﺎق ﮐوﻟو وروﺳﺗۍ ﮐښﺗۍ اﺳټراﻟﯾﺎ ﺗﮫ رارﺳﭔدﻟﯥ او څﮫ د ﭘﺎﺳﮫ درې ﮐﺎﻟﮫ
ﮐﭔږي ﭼﯥ د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق ﮐووﻧﮑو ﭘﮫ ﻻس ﭘﮫ ﺳﻣﻧدر ﮐﯥ د ﻣړﯾﻧﯥ وروﺳﺗۍ ﭘﭔښﮫ ﺗرﺳره ﺷوه.
د ﻣﮭﺎﺟرﯾﻧو او د ﺳرﺣدوﻧو د ﺳﺎﺗﻧﯥ وزﯾر  Peter Duttonووﯾل ﭼﯥ د اﺳټراﻟﯾﺎ ﺣﮑوﻣت دې ﺗﮫ ھوډﻣن دی ﭼﯥ ﭘﮫ
دې ډاډه ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﭘرﭔﮑړه وﻻړ دی.
ښﺎﻏﻠﻲ  Duttonووﯾل ’’ دا ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ د ﺷﮏ ﭘرﺗﮫ دا ښﯾﻲ ﭼﯥ اﯾﺗﻼﻓﻲ ﻗواوې د ﺳرﺣدوﻧو د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺳﺧﺗﯥ ﭘﺎﻟﭔﺳۍ
ﻟري او ښﮫ ﮐﺎر ﮐوي‘‘.
"د ﺧﭘﻠواﮐو ﺳرﺣدوﻧو د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو څﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ،اﺳټراﻟﯾﺎ د ﺳﻣﻧدر د ﻻرې د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق ﮐووﻧﮑو ﭘﮫ څﮫ ﺑﺎﻧدې ۸۰۰
ﮐښﺗﯾو ﮐﯥ د  ۵۰۰۰۰ﻧﺎﻗﺎﻧوﻧﮫ ﮐﺳﺎﻧو راﺗګ  ،ﭘﮫ ﺑﻧد ﮐﯥ د  ۸۰۰۰څﺧﮫ زﯾﺎت ﻣﺎﺷوﻣﺎن او د  ۱۲۰۰څﺧﮫ زﯾﺎت ﻣرګوﻧﮫ
ﭘﮫ ﺳﻣﻧدر ﮐﯥ وﻟﯾدل.
"د ﺧﭘﻠواﮐو ﺳرﺣدوﻧو ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧود ﻗﺎﭼﺎق ﮐووﻧﮑو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ټﭘﮫ ودرول او د ﺑﯥ ﺷﻣﭔره ﻣرګوﻧو ﻣﺧﻧﯾوی ﯾﯥ
وﮐړ .دﻏﮫ ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﺣﮑوﻣت ﺗﮫ دا ﺗوان ورﮐړ ﭼﯥ ټول ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﺑﻧدي ﺧﺎﻧو څﺧﮫ وﺑﺎﺳﻲ او د ﺑﻧدي ﺳﺎﺗﻧﯥ ۱۷
ﻣرﮐزوﻧﮫ وﺗړي.
ښﺎﻏﻠﻲ  Duttonووﯾل "زﻣوﻧږ د ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوﺑوﻧو ﺳرﺑﭔره ،ﻣوﻧږ ﭘوھﭔږو ﭼﯥ د ﺧﻠﮑو د ﻗﺎﭼﺎق ﮐووﻧﮑو ګواښ ﻻھم ﺷﺗون
ﻟري".
"ﭘﮫ ﺗﭔرو  ۱۰۰۰ورځو ﮐﯥ د ﺧﭘﻠواﮐو ﺳرﺣدوﻧو ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق ﮐووﻧﮑو  ۳۰ﮐښﺗۍ ﻧﯾوﻟﯥ او ﺑﭔرﺗﮫ ﯾﯥ ګرځوﻟﯥ
دي او ھﻣدا راز د  ۷۶۵څﺧﮫ زﯾﺎﺗو ﮐﺳﺎﻧو ﭼﯥ ﻏوښﺗل ﯾﯥ ﭘﮫ ﻧﺎﻗﺎﻧوﻧﮫ ﺗوګﮫ اﺳټراﻟﯾﺎ ﺗﮫ راﺷﻲ ،ﻣﺧﻧﯾوی ﺷوی دی.
"د ﺧﻠﮑو ﻗﺎﭼﺎق ﮐووﻧﮑو ﯾو ﺷﻣﭔر داﺳﯥ ﮐوښښوﻧﮫ وﮐړل ﭼﯥ زﻣوﻧږ ﭘﮫ دﻓﺎﻋﻲ ﻟﯾﮑو ﮐﯥ ﻻره وﻣوﻣﻲ ،ﺧو ﭘﮫ ھر وﺧت
ﮐﯥ زﻣوﻧږ د ﺳرﺣدوﻧو د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺗوان ﭘﮫ دې ﺑرﯾﺎﻟﯽ ﺷو ﭼﯥ د دوی ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﻲ.
"د اﺳټراﻟﯾﺎ د ﺧﻠﮑو د ﻗﺎﭼﺎق ﮐوﻟو د ﮐښﺗﯾو ﮐﺷﻔول ،ﻧﯾول او د ﺑﭔرﺗﮫ ګرځوﻟو ﺗوان اوس د ﺑل ھر وﺧت ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﻗوي
دی.
"دا ګﺎم د اﺳټراﻟﯾﺎ د ھﻐو  ۱۶ادارو ﮐوﻣﯥ ﭼﯥ د ﺧﭘﻠواﮐو ﺳرﺣدوﻧو د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي او ھم د ھﻐو ځﺎﻧګړو
ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﻟوی اﻋﺗﺑﺎر دی ﭼﯥ ھره ورځ د اﺳټراﻟﯾﺎ د ﺳرﺣدوﻧو ﭘﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐﯥ زﯾﺎر ﺑﺎﺳﻲ.
"زه ھﻣدا ﺷﺎن ﻏواړم ﭼﯥ د ﺧﭘﻠو ھﻐو ﻧړﭔواﻟو ﻣﻠګرو د ﻣرﺳﺗو څﺧﮫ ﻣﻧﻧﮫ وﮐړم ﭼﯥ د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق ﮐووﻧﮑو د ﻣﺟرﻣو
ﺷﺑﮑو ﭘﮫ ﺧراﺑوﻟو او ﻟﮫ ﻣﯾﻧځﮫ وړﻟو ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣوﻧږ ﺳره ﮐړﭔدي.
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"اﺳټراﻟﯾﺎ او زﻣوﻧږ ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ﻣﻠګري زﻣوﻧږ ﭘﮫ ھﻐو ﮐوښښوﻧو ﮐﻠﮏ وﻻړ دي ﭼﯥ ﭘﮫ ټوﻟﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق
ﮐووﻧﮑﻲ ﻟﮫ ﻣﯾﻧځﮫ وړو.
"ﻣوﻧږ ﺑﺎﯾد دا ﺧﺑره ډاډﻣﻧﮫ ﮐړو ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﻧوره د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق ﮐووﻧﮑو ﭘﮫ ھﻐو ﭼﻠوﻧو ﻧﮫ ﺗﭔروځﻲ ﭼﯥ ﺧﭘل ژوﻧد ﭘﮫ
ﺧطر ﮐﯥ واﭼوي او ﻧﺎ ﺧوﻧدي ﮐښﺗﯾو ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘورﺗﮫ ﮐﭔدو ﺳره د ﺧﭘﻠو ﮐورﻧﯾو اﻗﺗﺻﺎدي راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﺗﺑﺎه ﮐړي.
"اﺳﺗوګﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﮐﯥ د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﻧﺎﻣﻣﮑﻧﮫ وي ﭼﯥ وﻏواړي ﭘﮫ ﻧﺎﻗﺎﻧوﻧﮫ ﺗوګﮫ ﭘﮫ ﮐښﺗۍ ﮐﯥ اﺳټراﻟﯾﺎ ﺗﮫ ﺳﻔر
وﮐړي .ﭘﮫ دې ﮐﯥ اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻧﺷﺗﮫ".
ﻧور ﻣﻌﻠوﻣﺎت :د وزﯾر  Duttonدﻓﺗر ـ ۰۲۶۲۷۷۷۸۶۰
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