ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوی )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ(
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻝﻪ ﺟﮕړﻩ ﮐﯽ د ﻣﻠﮑﯽ وﮔړو د ﺳﺎﺕﻨﯽ ﮐﻠﻨﯽ راﭘﻮر2008 ،
اﺟﺮاﺋﻴﻮی ﻝﻨډﻳﺰ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوی )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ( د  2008ﮐﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻝﻪ ﺟﮕړﻩ
.١
ﮐﯽ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺕﻨﯽ راﭘﻮر ﭘﻪ ﺕﻌﻘﻴﺐ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د وﻇﻴﻔﻮی اﺧﺘﻴﺎراﺕﻮ ﭼﯽ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا
د  (2008) 1806ﭘﺮﻳﮑړی ﭘﺮ اﺳﺎس ورﮐړل ﺷﻮی دی دﻏﻪ راﭘﻮر ﺕﺮﺕﻴﺐ ﺷﻮی دی .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د هﻐﻮ واﻗﻌﺎﺕﻮ ﭼﯽ ﭘﻪ
ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺕﻪ ﻣړﻳﻨﻪ ،ژوﺑﻠﻨﻪ او ﻳﺎ ﻣﻠﮑﯽ وداﻧﻴﻮ ﺕﻪ زﻳﺎن رﺳﻴﺪﻝﯽ وی ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﺑﯽ ﭘﻠﻮﻩ څﺎرﻧﻪ ﮐﻮی او ﺧﭙﻞ
ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دی ﻣﻮﺧﻪ ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮی ﺕﺮ څﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪی د وﺳﻠﻪ واﻝﯽ ﺟﮕړی د اﻏﻴﺰو ﮐﭽﻪ راټﻴټﻪ ﮐړی .د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮ د ﺡﻘﻮﻗﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان )داﺧﻠﯽ او ﺧﺎرﺟﯽ( ﭼﯽ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ټﻮﻝﻮ ﺳﺎﺡﻮی او ﺑﻌﻀﯽ وﻻﻳﺘﯽ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﮐﯽ ﭘﻪ
وﻇﻴﻔﻮ ﮔﻤﺎرل ﺷﻮی دی د ﭘﺮاﺧﻪ ﺕﺨﻨﻴﮑﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﺎﺻﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮی.
د دی د ﻣﺨﻪ ﭼﯽ دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﮐﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﯽ د ﺑﺸﺮی ﺡﻘﻮﻧﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭼﯽ ﭘﻪ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻮ ﮐﯽ ښﮑﻴﻞ دی
ﺧﭙﻞ د ﺑﺎور او ډاډ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮ ﺕﺤﻠﻴﻞ او ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ذراﻳﻌﻮ ﻝﻪ ﺧﻮا ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮی .اﻝﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯽ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﯽ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل څﺨﻪ ﭘﺎڅﻮن ﮐﻮی ﻝﮑﻪ ﮔډ ﻋﻤﻠﻴﺎت او ﭘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاردو ﮐﯽ د اوﻝﻴﻦ ذراﻳﻌﻮ د
ﺑﯽ ﮐﻔﺎﻳﺘﯽ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯽ ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐﻮﻻی ﭘﻪ څﺮﮔﻨډ ډول د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻳﺎ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺕﺮ ﻣﻨځ ﺕﻮﭘﻴﺮ وﮐړی.
ﻧﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘړﻩ د ﭘﻴښﯽ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻧﻪ ﺟﻼ ﮐﻮی اﻝﺒﺘﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﺪﻩ ډول ﻳﯽ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻳﺎ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺽﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺕﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮی .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دی ادﻋﺎ ﻧﻪ ﻝﺮی ﭼﯽ دﻏﻪ ارﻗﺎم ﭼﯽ ﭘﻪ دی راﭘﻮر ﮐﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮی ﺕﮑﻤﻴﻞ دی وﻝﯽ
ﭼﯽ د ﮐﺎری ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻝﻮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ راﭘﻮروﻧﻪ ﻧﻴﻤﮕړی وی .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د
 2009ﮐﺎل د ﺟﻨﻮری ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯽ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮ د راټﻮﻝﻮﻝﻮ او ﺕﺤﻠﻴﻠﻮﻝﻮ د اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯽ ﻋﻤﺮ او ﺟﻨﺴﻴﺖ هﻢ
ﺑﻴﻠﻮی ﻳﻮ اﻝﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐړی.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮ د ﺡﻘﻮﻗﻮ څﺎﻧﮕﻪ د ﺧﭙﻠﻮ وﻇﻴﻔﻮی اﺧﺘﻴﺎراﺕﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯽ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا د
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 (2008) 1806د ﭘﺎراﮔﺮاف ) (gﻻﻧﺪی ﻣﻨﻞ ﺷﻮی دی ﭘﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪی د ﺟﻨﮓ د اﻏﻴﺰو د ﮐﻤﻮاﻝﯽ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﺑﻴﻞ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻝﯽ دی ﭼﯽ ﭘﻪ ﮐﯽ د ﻣﻠﮕﺮی ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ،د ﻣﻠﮕﺮی ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﺧﺎص
اﺳﺘﺎزی ،د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﺽﻄﺮاری ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ ﮐﻮردﻳﻨﺎﺕﻮر ،د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮی ﺡﻘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﺸﻨﺮی دﻓﺘﺮ او د
ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﺧﻮا د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﺕﻪ راﭘﻮر ورﮐﻮل دی .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮی ﺡﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧﮕﻪ د اﻓﻐﺎن
ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،او ﻧﻮرو د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮی ﻗﺎﻧﻮن او ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﺑﺸﺮی ﺡﻘﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ژﻣﻨﻮ د ﻻ
ﭘﻴﺎوړﺕﻴﺎ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻮﻧﻮ او ﺑﺤﺚ ﺕﻪ اداﻣﻪ ورﮐړی .دوی د وﺳﻠﻪ واﻝﻮ ﺟﮕړو او ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎﺕﻨﯽ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮی ﺡﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﺑﺸﺮی ټﻮﻝﻨﯽ او ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻝﻨﯽ د ﻏړو ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎی ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻮﻧﻪ هﻢ
ﻏږی ﮐﻮی.
ﭘﻪ  2007او  2008ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯽ ښﺨړی ﭘﻪ څﺮﮔﻨډ ډول ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ زﻳﺎﺕﯽ ﺷﻮی ﭼﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ
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ﮐﯽ د زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ او د ﮐﻮﻣﮑﯽ ﺧﻼء د ﻝﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻝﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮی دی .ﻋﻼوﻩ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭼﯽ د وﺳﻠﻪ وال ﻣﺨﺎﻝﻔﺘﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺷﻮی ﻣﻠﮑﻴﺎن د زﺧﻤﻮﻧﻮ ،د ﻣﻌﺸﻴﺖ د وراﻧﻮل ،ﺑﯽ ځﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪل ،د ﺟﺎﻳﺪاد وراﻧﻴﺪل او د ﺕﻌﻠﻴﻢ،
ﺻﺤﺖ او ﻧﻮر ﺽﺮوری ﺧﺪﻣﺎت ﺕﻪ د ﻧﻪ رﺳﻴﺪﻝﻮ څﺨﻪ ﮐړﻳﺪﻝﯽ دی.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  1ﺟﻨﻮری څﺤﻪ ﺕﺮ  31ډﺳﻤﺒﺮ  2008ﭘﻮری ﺟﻤﻠﻪ  2118ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐړی دی ،دﻏﻪ ارﻗﺎم د
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ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯽ زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ ،ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯽ  40ښﻮدﻝﯽ دی ځﮑﻪ ﭘﻪ  2007ﮐﺎل ﮐﯽ دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ 1523
ﺕﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮی وﻩ .د  2008ﮐﺎل د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ د ﻃﺎﻝﺒﺎﻧﻮ د رژﻳﻢ د ﺳﻘﻮط ) (2001څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺕﺮ ټﻮﻝﻮ
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻝﻮړﺕﺮﻳﻦ ارﻗﺎم دی .د  2118ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﻝﻪ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ ﭘﻪ  2008ﮐﺎل ﮐﯽ راﭘﻮر ﺷﻮی دی .ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯽ 55%
) (1160د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣړﻳﻨﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ د دوﻝﺘﯽ ﺽﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻝﺨﻮا ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮی دی او  (39%) 828ﻣړﻳﻨﯽ د ﺡﮑﻮﻣﺖ
ﭘﻠﻮی ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﺧﻮا ﺷﻮی دی .ﭘﺎﺕﯽ  (6%) 130د ﺟﮕړو هﻴڅ ﺧﻮا ﺕﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﺪﻻی ﻧﻪ ﺷﯽ .د ﺑﻴﻠﮕﯽ ﭘﻪ ﺕﻮﮔﻪ ﻳﻮ
ﺕﻌﺪاد ﻣﻠﮑﯽ وﮔړی د ﻧﻪ ﭼﺎودوﻳﺪوﻧﮑﻮ ﻣﻮادو او ﻳﺎ د ډزو د ﺕﺒﺎدﻝﯽ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ ﻣړﻩ ﺷﻮی دی .ډﻳﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎت
 41%د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯽ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮی دی ﭼﯽ د دﻏﯽ ﺳﻴﻤﯽ ﭘﻪ زﻳﺎﺕﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ درﻧﯽ ﺟﮕړی ﺷﻮی دی .د
ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ  20%هﻤﺪارﻧﮕﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ﮐﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﻮی دﻩ .ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ ﮐﯽ  ،13%ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻴﻤﻮ
ﮐﯽ  13%او د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻝﻮﻳﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯽ .9%

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوی )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ(
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻝﻪ ﺟﮕړﻩ ﮐﯽ د ﻣﻠﮑﯽ وﮔړو د ﺳﺎﺕﻨﯽ ﮐﻠﻨﯽ راﭘﻮر2008 ،
ﭘﻪ  2007ﮐﺎل ﮐﯽ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺡﻤﺎﻳﻪ
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ﮐﻮی د ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮو ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ د ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ د  (41%) 629ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﻣﺴﺆوﻝﻴﺖ ﻳﯽ درﻝﻮدﻝﯽ .ﭘﻪ  2008ﮐﺎل ﮐﯽ د
ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ ،ﭼﯽ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴږی ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯽ  39دﻩ .ﺳﺮﻩ ﻝﻪ دی د  2007ﮐﺎل ﭘﻪ
ﭘﺮﺕﻠﻪ د ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮگ ژوﺑﻠﻪ ﭼﯽ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻝﺨﻮا ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮی دﻩ ﭘﻪ ﮐﯽ ﺑﻴﺎ هﻢ  31%زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ
ﻝﻴﺪل ﮐﻴږی .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪی د ﺷﺨړو د اﻏﻴﺰو د ﮐﭽﯽ د راټﻴټﻮﻝﻮ ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮی دی ﺑﻴﺎ هﻢ دﻏﻪ زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ ﻝﻴﺪل ﮐﻴږی.
زﻳﺎﺕﻪ ﺳﻠﻨﻪ د ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ د هﻮاﻳﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ ﭼﯽ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻝﺨﻮا ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮی
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دی راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺷﻮی دی .ﭘﻪ  2008ﮐﺎل ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دﻏﻪ ﻓﻄﺮت  552ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐړی دی .دﻏﻪ ارﻗﺎم د 828
ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ د ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ  64%ﺕﺎﺳﻴﺴﻮی ﭼﯽ ﭘﻪ  2008ﮐﺎل ﮐﯽ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﻨﺴﻮب دی او 26%
د ټﻮﻝﻮ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺮگ ژوﺑﻠﻮ ﭼﯽ د  2008ﮐﺎل وﺳﻠﻪ واﻝﻪ ﺟﮕړو ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺷﻮی دی ﺕﺮﺕﻴﺒﻮی .د ﺷﭙﯽ
ﻝﺨﻮا ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ ﭼﯽ ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮگ او ټﭙﯽ ﮐﻴﺪو ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮځﯽ د زﻳﺎﺕﯽ اﻧﺪﻳښﻨﯽ او ﺧﭙﮕﺎن وړ دی او
هﻢ د اﻧﺪﻳښﻨﯽ وړ دی د اﻓﻐﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ او ﺧﺎرﺟﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ د ﺕﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻮ د ﻃﺮزاﻝﻌﻤﻞ ړوﻧﻮاﻝﯽ او
اﺳﺘﻘﻼﻝﻴﺖ :و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﺕﻮ ﺕﻪ د ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﭘﻴﺴﻮ ﺻﺎدرول ﭘﻪ دی ﻧﻈﺮ ﭼﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ هﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﻴﻞ
ﺷﺮاﻳﻂ د دﻏﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﻝﭙﺎرﻩ وﺽﻊ ﮐړی او د ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺟﻮړول ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ او اﻃﺮاﻓﻮ ﮐﯽ ﭼﻴﺮﺕﻪ ﭼﯽ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﮔڼﻪ
ﮔﻮڼﻪ ﻝﺮی او هﻐﻪ د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ هﺪف ﮔﺮځﯽ.
د دﻏﻪ راﭘﻮر ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻮاوی ﺧﭙﻠﯽ هﻠﯽ ځﻠﯽ ﮐﻮی ﺕﺮ څﻮ د ﺑﻌﻀﯽ دﻏﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﺳﺮﻩ
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ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐړی ﭘﻪ ﮐډون د ﻳﻮ روښﺎﻧﻪ او ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐﻴﺪل د اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻗﻮاوو او د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻗﻮاوو ﺕﺮ
ﻣﻨځ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻗﻮاوی ﺕﺮ ډﻳﺮﻩ ﺡﺪﻩ د اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻗﻮاوو د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺕﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪی ﻻﻧﺪی ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﻮی
څﻮک ﭼﯽ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ زﻣﺎن ﮐﯽ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻗﻮاوو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﻮﻣﺎﻧﺪن هﻢ دی .اﻝﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﺕﺮ اوﺳﻪ د دﻩ ﺕﺮ
اﻣﺮ ﻻﻧﺪی ﻧﻪ دی .دا هﻢ د ﻳﺎدوﻧﯽ وړ دﻩ ﭼﯽ ﭘﻪ اﺧﺮ د  2008ﮐﺎل ﮐﯽ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯽ او ﻣﺎهﺮاﻧﻪ هﺪاﻳﺘﻮﻧﻪ د ﺕﺤﻔﻆ ﻗﻮا،
هﻮاﻳﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ او د ﺷﭙﯽ ﻝﻪ ﺧﻮا ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﻠﮑﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮی دی .د اﺋﺘﻼف ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎت د څﺮک
ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻝﻮ ﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰی څﺎﻧﮕﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐړی دﻩ ﭼﯽ ﻋﻴﻦ ﺷﺎن څﺎﻧﮕﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻗﻮاوو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯽ
ښﮑﺎرﻧﺪﻩ دﻩ ﭘﺪی هﺪف ﺳﺮﻩ ﭼﯽ د ټﻮﻝﻮ هﻐﻮ ادﻋﺎﮔﺎﻧﻮ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت وﮐړی ﮐﻮم ﭼﯽ د اﺋﺘﻼف او اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕﻪ ﻣﻨﺴﻮب دی .ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻮاوی د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﺮﺕﻠﻪ د ﺧﺎﺻﻮ ﭘﻴښﻮ ﻣﻨﻈﻢ او ړون ﺕﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻮ ﺕﻪ ډﻳﺮ
ﭼﻤﺘﻮ واﻝﯽ ښﻮدﻝﯽ دی )ﮐﻪ څﻪ هﻢ د دﻏﻮ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻮ اﺳﺘﻘﻼﻝﻴﺖ ﺕﺮ ﺳﻮال ﻻﻧﺪی دی(
د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺽﺪ وﺳﻠﻪ وال د ډﻳﺮو زﻳﺎﺕﻮ ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﻣﺴﺆوﻝﻴﺖ ﻝﺮی .ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎت ﭼﯽ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺽﺪ
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وﺳﻠﻪ واﻝﻮ ډﻝﻮ ﻝﻪ ﺧﻮا ﻣﻨځ ﺕﻪ ﺷﻮی دی ﭘﻪ  2007ﮐﯽ ﭼﯽ  700و 1160 ،ﮐﺴﻮ ﺕﻪ ﭘﻪ  2008ﮐﺎل ﮐﯽ ورﺳﻴﺪل ﭼﯽ
 65%زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ ﺟﻮﺕﻮی .اﻝﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺕﻤﺎﻳﻼت ﭘﻪ ﻋﻤﺪﻩ ډول ﺳﺮﻩ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﭘﺎﺕﯽ دی ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د  2008د هﺮی
ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ﻣﺮگ ژوﺑﻠﻪ ﭼﯽ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺽﺪ وﺳﻠﻪ واﻝﻮ ډﻝﻮ ﻝﻪ ﺧﻮا راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺷﻮی د  2007ﮐﺎل د ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ډﻳﺮﻩ
زﻳﺎﺕﻪ دﻩ او هﻐﻪ ﺕﻠﻔﺎت ﭼﯽ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﺧﻮا راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺷﻮی وروﺳﺘﻪ ﭘﺮﻳښﻮدل .زﻳﺎت ﺕﻌﺪاد ﮐﺴﺎن ﭼﯽ
د ﻣﺨﺎﻝﻔﻴﻨﻮ وﺳﻠﻪ واﻝﻮ ﻝﻪ ﺧﻮا وژل ﺷﻮی د ځﺎن ﻣﺮﮔﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ او ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﻣﻮادو ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ ﭼﯽ  725ﻣړﻩ او
 271هﻢ ﺕﺮور ﺷﻮی دی .د  85%زﻳﺎﺕﯽ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮگ ژوﺑﻠﻪ د دوﻝﺖ ﺽﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺕﻪ ﻣﻨﺴﻮب دی ﭼﯽ د دوی
د دﻏﻮ ﺕﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﺷﻮی دی .ﭘﺎﺕﯽ ﺕﻠﻔﺎت د ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﺽﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د راﮐټﯽ ﺡﻤﻠﻮ او ځﻤﮑﻨﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺷﻮی.
ﭘﻪ  2008ﮐﺎل ﮐﯽ ډﻳﺮ ﺕﻌﺪاد ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﺮگ ژوﺑﻠﻪ ﻳﻌﻨﯽ  725ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣړﻳﻨﻪ ﻳﺎ  34%د ﺟﻤﻠﻪ
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ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﻝﻪ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ د ځﺎن ﻣﺮﮔﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ او ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﻣﻮادو ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ راﻣﻨځ ﺷﻮی
او دﻏﻪ ﺕﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﺕﺮ ﻧﻮرو ﭼﯽ د ﺟﮕړی ټﻮﻝﯽ ﺧﻮاوی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺕﺮی ﮐړی زﻳﺎت ﺕﻠﻔﺎت راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐړی .ﭘﻪ  2008ﮐﺎل
ﮐﯽ د ﻣﻠﮕﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺕﻨﯽ او اﻣﻨﻴﺘﯽ څﺎﻧﮕﻪ ) 146 (UNDSSځﺎن ﻣﺮﮔﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ او  1297ﭼﺎودﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﮐړی او
 93ځﺎن ﻣﺮﮔﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ او  843ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯽ ﻣﻮاد د ﭼﺎودﻧﯽ ﻝﻪ ﻣﺨﻪ ﻣﻮﻧﺪﻝﯽ دی .ﮐﻪ څﻪ هﻢ اﮐﺜﺮﻳﺖ د دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ
هﺪف ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯽ ﻗﻮاوی او ﺡﮑﻮﻣﺖ وو ﺧﻮ اﻝﺒﺘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﭘﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮی دی ﭼﻴﺮﺕﻪ
ﭼﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﮔڼﻪ ﮔﻮڼﻪ وو او دﻏﻪ اﺻﻠﻴﺖ د ﭘﺎم اﭼﻮل ﺷﻮی ﭼﯽ دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ څﻮﻣﺮﻩ زﻳﺎن ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺕﻪ روﺳﻮی .د
 2008ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯽ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ډﻳﺮﻩ زﻳﺎﺕﻪ ﺑﯽ ﺕﻔﺎوﺕﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺕﻪ د زﻳﺎن اوښﺘﻠﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ وښﻮدﻝﻪ .راﭘﻮروﻧﻪ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوی )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ(
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻝﻪ ﺟﮕړﻩ ﮐﯽ د ﻣﻠﮑﯽ وﮔړو د ﺳﺎﺕﻨﯽ ﮐﻠﻨﯽ راﭘﻮر2008 ،
څﺮﮔﻨډوی ﭼﯽ ﺑﺎﻏﻴﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن د ﺳﭙﺮ ﭘﻪ څﻴﺮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻮل او ﭘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎﺡﺎﺕﻮ ﮐﯽ ځﺎﻧﻮﻧﻪ
ﭘټﻮل ﺑﺪون د دﻏﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ څﺨﻪ ﭼﯽ ﮐﻴﺪای ﺷﯽ د دوی دﻏﻪ ﮐﺎر زﻳﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺕﻠﻔﺎت ﺑﺎﻋﺚ وﮔﺮځﯽ .ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن
هﻢ ﭼﯽ ﮔﻤﺎن ﭘﺮی ﮐﻴﺪل د دوﻝﺖ او ﻳﺎ د هﻐﻪ د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ اړوﻧﺪ ﻣﻼﺕړ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﻠﻞ ﺷﻮی ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړی دی ﭼﯽ د
هﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻪ ښﻮوﻧﮑﯽ ،زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ،ډاﮐټﺮان ،ﻃﺒﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺸﺮان ،د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ،د
ﭘﻮﻝﻴﺴﻮ او ﭘﻮځ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او د ﻋﺎﻣﻪ ﮔټﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯽ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯽ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ درﻝﻮدﻝﻪ .د ﻣﻠﮕﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
او ﻏﻴﺮ ﺡﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ هﻢ د ﺕﻴﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن او وژل ﺷﻮی ،ﭘﻪ ﻣﺮگ ﺕﻬﺪﻳﺪ ﺷﻮی ﻳﺎ اﺧﺘﻄﺎف ﺷﻮی
دی .ښﻮوﻧځﯽ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ﻧﺠﻮﻧﻮ ښﻮوﻧځﯽ د زﻳﺎﺕﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪی راﻏﻠﯽ ،ﭼﯽ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯽ ﻳﯽ زرﮔﻮﻧﻪ زدﻩ
ﮐﻮوﻧﮑﯽ ،ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړی ډول ﻧﺠﻮﻧﯽ د هﻐﻮ ښﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ ﻝﻪ ﺡﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯽ ﮐړی دی .د ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ د ﺡﻤﺎﻳﯽ د
ﺻﻨﺪوق ) (UNICEFﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ  24%زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ د ﻣﮑﺎﺕﺒﻮ او ﺕﻌﻠﻴﻤﯽ اداراو ﭘﺮ ﺽﺪ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯽ ﻝﻴﺪل ﺷﻮی ﭼﯽ
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 236واﻗﻌﺎت ﭘﻪ  2007ﮐﯽ او  293ﭘﻪ  2008ﮐﯽ ﻝﻴﺪل ﺷﻮی دی.
د اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺧﺮاﺑﻮاﻝﯽ او ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺕﻪ د ﻻس رﺳﯽ ﻣﺤﺪودواﻝﯽ د دی ﻻﻣﻞ ﮔﺮځﻴﺪﻝﯽ ﭼﯽ د اﻓﻐﺎن
.١٠
زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ د اړﺕﻴﺎوو ﭘﻪ ﻻر ﮐﯽ ﻏټ ﮔﻮاښ راﻣﻨځ ﮐړی .د  2008ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯽ د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺧﻼ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﻮب زﻳﺎﺕﺮﻩ ﺳﻴﻤﯽ ،ﺟﻨﻮب ﻝﻮﻳﺪﻳځ ،ﺧﺘﻴځ او ﻣﺮﮐﺰی زوﻧﻮﻧﻪ اوس د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺕﻨﯽ او اﻣﻨﻴﺘﯽ
څﺎﻧﮕﯽ ) (UNDSSﻝﻪ ﺧﻮا د "ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ د ډﻳﺮ زﻳﺎﺕﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ﺳﺎﺡﻮ" ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮل .د  2008ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯽ
 38ﺕﻨﻪ د اﻣﺪاد رﺳﻮوﻧﮑﯽ )ﺕﻘﺮﻳﺒًﺎ ټﻮل ﻝﻪ ﻏﻴﺮ ﺡﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ( ووژل ﺷﻮل ،د  2007ﭘﻪ ﭘﺮﺕﻠﻪ دوﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ،
او  147ﺕﻨﻪ ﻧﻮر ﺕښﺘﻮل ﺷﻮی دی UNDSS .ﭘﻪ  2008ﮐﺎل ﮐﯽ د  198څﺨﻪ زﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺡﻤﻠﯽ ،ﺕﻬﺪﻳﺪوﻧﻪ او
ډاروﻧﯽ ﭼﯽ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ټﻮﻝﻨﻪ ﺕﺮ هﺪف ﻻﻧﺪی ﻧﻴﻮﻝﯽ دی ﺛﺒﺖ ﮐړی دی.
ﻝﮑﻪ څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯽ ﺟﮕړﻩ ﭘﺮ زﻳﺎﺕﻴﺪو دﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن زورﻳږی ﻋﻼوﻩ ﭘﺮ زﻳﺎﺕﻮ ﻣﺮﮔﻮﻧﻮ او ژوﺑﻠﻪ ،زﻳﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﯽ ډﻝﯽ
.١١
هﻢ د هﻐﻮی د ﺡﻴﺎﺕﯽ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺮاﺑﻴﺪو ،د ﻋﺎﻳﺪاﺕﻮ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ د ﺕﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻝﻮ د ﻝﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻝﻮ او اﺳﺎﺳﯽ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ د ﻧﻪ ﻻس رﺳﯽ ﻻﻣﻞ ﮔﺮځﯽ او هﻐﻮی د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮی .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د زﻳﺎﺕﻮ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ
ﭘﻪ هﮑﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻤﻦ دی او د ﺟﮕړی ﭘﻪ ټﻮﻝﻮ ښﮑﻴﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻏږ ﮐﻮی ﭼﯽ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮی ﻗﺎﻧﻮن او ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮی
ﺡﻘﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ژﻣﻨﻮ څﺨﻪ د ډاډ او رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﻻس ﭘﻮری ﮐړی او هﺮ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﺎر ﭼﯽ د دوی
ﭘﻪ ﺕﻮان ﮐﯽ وی وﮐړی ﺕﺮ څﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪی د ﺷﺨړو د اﻏﻴﺰو ﮐﭽﻪ راټﻴټﻪ ﮐړی.
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