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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
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ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻣﺦ ﺗﺼﻮﻳﺮ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﺮ  ١٠ﺳﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د هﺮات وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ګﺬرﻩ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﭘﻪ
اﻧګړ ﮐﯥ د ځﺎن وژوﻧﮑﻲ ﺑﺮﻳﺪ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮي دي؛ د ﺑﺮﻳﺪ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ  ١٣ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻣړﻩ او  ۵٧ﻧﻮر
ټﭙﻴﺎن ﺷﻮﻩ  .ﺑﺮﻳﺪ د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ  ٨:٣٠ﺑﺠﻮ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د هﻮﻳﺖ ﺗﺬﮐﺮو د اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻗﻄﺎر
ﮐﯥ وﻻړ وو.

ﺻﻼﺣﻴﺖ /واﮎ
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دﻏﻪ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوي )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ( د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻲ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د  ٢٠١٢د ﺟﻨﻮرۍ د ﻟﻮﻣړۍ
ورځﯥ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ دﻳﺮﺷﻤﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻮرې ﻣﻮدﻩ راﻧﻐﺎړي.
دﻏﻪ راﭘﻮر د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د هﻐﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻴﺎر ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا د ٢٠۴١
) (٢٠١٢ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ ﭘﻪ اﺳﺎس ورﺗﻪ ورﮐړې ﺷﻮي؛ څﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وﺿﻌﻴﺖ وڅﺎري  ،د دوي د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ هڅﯥ هﻤﻐږې ﮐړي ،ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړي ،او د اﺳﺎﺳﻲ ازادﻳﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ دي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻲ ﻏړﻳﺘﻮب ﻟﺮي،
ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ښځﻮ د دوي ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ هڅﯥ وﮐړي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮ ﻟړ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ هﺪف ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺟګړې د اﻏﻴﺰو راﮐﻤﻮل دي ﻟﮑﻪ :ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
او ﺑﯥ ﭘﻠﻮﻩ ډول د داﺳﯥ ﭘﻴښﻮ څﺎرﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د وژﻧﯥ ﻳﺎ ژوﺑﻠﯥ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ ،د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻧښﺘﻮ څﺨﻪ د
اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻼﺗړ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧښﺘﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻠﯥ ﺧﻮاوې د
ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .دا
راﭘﻮر د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﺸﻨﺮي د د ﻓﺘﺮ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻞ ﺷﻮي .
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ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮي اﺻﻄﻼح ګﺎﻧﻲ:
هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ :ﻟﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ څﺨﻪ وﻳﺸﺘﻮﻧﮑﻲ ﻣﻬﻤﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻧږدي هﻮاﻳﻲ ﻣﻼﺗړ )د اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻟﺨﻮا ﺑﺮﻳﺪ( او
ﻧږدي ﺟﻨګﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﭼﯥ د ﭼﻮرﻟﮑﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي راځﻲ .هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ هﻮاﻳﯥ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﺑﯥ ﭘﻴﻠﻮټﻪ ﺟﻨګﻲ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻳﺎ ډرون ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي.
 :ABPاﻓﻐﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ
 :ALPاﻓﻐﺎن ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ
 :ANAاﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو
 :ANPاﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ
 :ANSFاﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ،ﻳﻮﻩ ټﻮﻟﻴﺰﻩ اﺻﻄﻼح ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻣﻠﻲ اردو ،ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ او د
ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ادارﻩ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻴږي.
 :AXOﭘﺮﻳښﻮدل ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ
ﺗﻠﻔﺎت:وژل ﺷﻮي او ژوﺑﻞ ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن
ﭘﻪ دوﻩ ډوﻟﻪ ډﻟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻲ:
• ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :هﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺟګړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﭘﻴﺪا ﮐﻴږي .ﻟﮑﻪ داﺳﯥ ﺗﻠﻔﺎت
ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي )اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ( د
ځﺎن ژﻏﻮرﻟﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ،هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،د ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺗﻼﺷۍ ﻋﻤﻠﻴﺎت ،د ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﺿﺪ ﻳﺎ ﺗﺮهګﺮي ﺿﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت .دﻏﻪ راز ﭘﻪ دې ﮐﯥ هﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت هﻢ ﺷﺎﻣﻠﻴږي ﭼﯥ د ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ دﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﮑﻪ
ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮې وژﻧﯥ ،ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ او ﻳﺎ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ
ښﮑﻠﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴږي.
• ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  /ﻧﻮر ﺗﻠﻔﺎت :هﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺟګړې څﺨﻪ راﭘﻴﺪا ﮐﻴږي
ﻟﮑﻪ د ﺟﻨګﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﭼﺎودﻧﯥ ،ﭘﻪ ﻣﺤﺒﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣړﻳﻨﻪ ،د ﮐﺎﻓﻲ ﻃﺒﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﻣړﻳﻨﯥ ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻴښږي او ﭘﻪ داﺳﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻃﺒﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ د ﻻس
رﺳﻲ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﺷﻮي وي او ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي .ﭘﻪ دې ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ ﻣړﻳﻨﻪ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﺮګﺎﻧﻴﻮ
ﭘﻴښﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻴﺪاي ﻟﮑﻪ هﻐﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﭼﯥ د ډزو د ﺗﺒﺎدﻟﯥ ﭘﻪ
ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن :د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﺎﺷﻮم داﺳﻲ ﻳﻮﻩ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ
 ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ وي ) ١٧ﮐﻠﻦ هﻢ ﻣﺎﺷﻮم دي( .د دي ﺗﺮ څﻨګ د روم د ﻧړﻳﻮاﻟﻲ ﺟﺰاﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﻲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ هﻢ ﭘﻪ  ٢٠٠٣ﮐﯥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړي ،د  ١۵ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﻋﺴﮑﺮي ﻟﻴﮑﻮ
ﮐﯥ او ﻳﺎ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ډﻟﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻮل ا و ګﻤﺎرل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎل ډول ﭘﻪ ﺟﻨګ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږي د
 ٨ﻣﺎدي )) (٢ب() ( xxviاو  ٨ﻣﺎدي )) (٢ت( ).(vii
ﻣﻠﮑﻲ /ﺧﻮﻧﺪي ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ :د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ "ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن" هﻐﻪ اﻓﺮاد دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨګ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻪ وي )ﻧﻈﺎﻣﻲ/ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﻧﻪ وي( ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﻨګ ﮐﯥ د ﻳﻮې ﺧﻮا ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﮐﯥ ﻏړﻳﺘﻮب وﻧﻪ
ﻟﺮي ﻳﺎ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼﯥ د )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن( ١ﻏړي ﻧﻪ وي .ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دوي ﭘﻪ ﻧښﺘﻮ ﮐﯥ ﮐﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ .د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
څﯧﺮ ،ﻳﻮ ﺟﻨګﻲ ﻓﺮد ﭼﯥ  hors de combatوي )ژوﺑﻞ ﺷﻮي ،ﻧﺎروغ ،د وﻳﺠﺎړي ﺷﻮي ﮐښﺘۍ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮي
ﻳﺎ اوهﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮي( ﻳﺎ هﻐﻪ څﻮﮎ ﭼﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﺒﻲ ﻳﺎ ﻣﺬهﺒﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭘﻮرې اړﻩ وﻟﺮي ،هﻢ دﺑﺮﻳﺪ
څﺨﻪ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺣﻖ ﻟﺮي.

 ١ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن ﺗﻪ د ژﻧﻴﻮ ﭘﻪ درﻳﻢ ﺗړون ﮐﯥ اﺷﺎرﻩ ﺷﻮې ’’ د ﻳﻮې ازادې ﺧﺎورې اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻲ ،ﭼﯥ د دښﻤﻦ ﭘﻪ ﻧږدې ﮐﯧﺪو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ډول وﺳﻠﯥ ﺗﻪ ﻻس ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺗﻴﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮې وﮐړي ،ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ددې ﻟﭙﺎرﻩ وﺧﺖ وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ
واﺣﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ وګﺮځﻮي او د ﺟﻨګ ﻗﺎﻧﻮن او دودوﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي۴) ".ﻣﺎدﻩ
).“(۶)(١
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 :COMISAFاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮال اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان.
د  EOFﭘﻴښﯥ :د ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ښﻮدﻟﻮ ﭘﻴښﯧﯥ  ،ﭼﯥ د ځﻮاﮎ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻴښﻲ ورﺗﻪ هﻢ واﻳﻲ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ داﺳﯥ
ﺣﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻄﺎروﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧږدې ﮐﻴﺪو ﻳﺎ ﻟﻪ هﻐﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﮑﯥ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ
د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ اﺧﻄﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ و ﻧﻪ ﮐړي او ﻳﺎ د ﺗﻼﺷۍ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﮐﯥ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻪ ﮐړي او ﺗﺮ
ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪي راﺷﻲ.
 :ERWﻟﻪ ﺟګړي څﺨﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ ﭘﻪ دي ﻣﺎﻧﺎ ،ﭼﯥ ﻧﺎﭼﺎودل ﺷﻮي ﺗﻮﮐﻲ ،او ﭘﺮﯦښﻮدل ﺷﻮي
ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ وي.
 :ICRCد ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮال ﮐﻤﻴټﻪ
 :IDPداﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن
 :IEDځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ .ﻳﻮ ﺑﻢ ﭼﯥ د دودﻳﺰې ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻃﺮﻳﻘﯥ ﭘﻪ ﺧﻼف ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻃﺮﻳﻘﻮ
ﺟﻮړﯦږي او ﮐﺎرول ﮐﯧږي .ﻧﻮﻣﻮړې ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ د ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﻢ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻲ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ
ځﺎن ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ) ،(BBIEDsدﻏﻪ راز ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ ﮐﻨﺘﺮول ﺷﻮي ځﺎي
ﭘﺮځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ) ،(RCIEDsﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ ځﺎي ﭘﻪ ځﺎي ﺷﻮي او ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ
) (VBIEDsاو د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ وﺳﻴﻠﯥ ) (PPIEDsهﻢ ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐﯥ راځﻲ.
د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر :د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯦﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎل د هﻐﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﻣﻮادو د ﺗﺸﺨﻴﺺ ،راټﻮﻟﻮﻟﻮ ،ﭘﺮوﺳﺲ او ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ دﻩ ﭼﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪﻧﮑﻮ
ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﻴښﯥ ﻟﻪ ځﺎي څﺨﻪ راټﻮل ﺷﻮي دي ﺗﺮ څﻮ د ﻋﻤﻞ وړ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ ،د ځﺎي ﭘﺮځﺎي
ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯦﺪﻧﮑﻮ ﺿﺪ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ او ﻣﻴﺘﻮدﻧﻪ ﻏښﺘﻠﻴﻲ او د ارﭘﮑﻮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺰوري او د دوي د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻼﺗړ
وﺷﻲ .ﭘﻪ دي ﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯦﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ،د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻮﻧﻪ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ،ﻋﺪﻟﻲ ﻃﺐ
او ﺑﺎﻳﻮﻣﺘﺮﻳﮏ ازﻣﻮﻳﻨﻲ او ﺗﺤﻠﻴﻞ راځﻲ ﭼﯥ د واﮎ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﯧږي .د ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ
ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻧﻪ د د دﻏﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻳﻮﻩ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ .
ﭘﯧښﻲ :هﻐﻪ ﭘﻴښﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟګړو ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻔﺎت اړوي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ
ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻪ دي ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯥ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﯧښﯧږي.
 :IHLد ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن
ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ :ﭘﻪ دې ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ ټﻮل ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻋﺴﮑﺮ ﺷﺎﻣﻠﻴږي ﭼﯥ د اﻳﺴﺎف او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
اﻣﺮﻳﮑﺎ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ )د ازادۍ د ﭘﺎﻳښﺖ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ وي او د اﻳﺴﺎف د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان  COMISAFﺗﺮ
اﻣﺮ ﻻﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮي .دﻏﻪ اﺻﻄﻼح دﻏﻪ راز ﭘﻪ هﻐﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې هﻢ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دﻩ ﭼﯥ د اﻳﺴﺎف د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﺗﺮ اﻣﺮ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ دي ،ﻟﮑﻪ ځﻴﻨﯥ ځﺎﻧګړې ځﻮاﮐﻮﻧﻪ.
ټﭙﻮﻧﻪ :د ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺨﺘﻮ ژوﺑﻠﻮ ﻳﺎ ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ډوﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻴږي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ډﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﮐﯥ د ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
ژوﺑﻠﯥ درﺟﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺷﺎﻣﻠﻪ .ارواﻳﻲ ﻳﺎ روﺣﻲ ﺻﺪﻣﻪ ﻳﺎ دﻣﺎﻏﻲ ﺟړﮎ ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ ژوﺑﻠﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ دي ﺷﺎﻣﻠﯥ.
ﺁﻳﺴﺎف :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ  :اﻳﺴﺎف د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻨﺸﻮر د  VIIﻓﺼﻞ
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺳﻮﻟﯥ د ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻳﺎ دﻧﺪﻩ ﻟﺮي .اﻳﺴﺎف د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا ﭘﻪ اﻣﺮ او ﺻﻼﺣﻴﺖ
ځﺎي ﭘﻪ ځﺎي ﮐﯧږي .د  ٢٠٠٣ﮐﺎل ﭘﻪ اګﺴﺖ ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ د ﻧﺎټﻮ
ﺳﺎزﻣﺎن د اﻳﺴﺎف ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻴﺴﺘﻪ .د اﻳﺴﺎف ﻗﻮاوې اوس ﻣﻬﺎل د  ٨دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠١١،ﭘﻮري )(١٣٠،٣١٣
ﺗﻨﻪ ﺳﺮﺗﻴﺮي ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻟﻪ  ۴٩هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ راﻏﻠﻲ او ﭘﻪ ﺷﭙږو ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮي ،ﺳﺮ ﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ
دي ﭼﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ دي  .د  ٢٠٠٨د ﻧﻮوﻣﺒﺮ څﺨﻪ د اﻳﺴﺎف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان هﻢ دي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﻣﺮاﺗﺒﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې .د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا  (٢٠١١) ٢٠١١ﺷﻤﻴﺮﻩ
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ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ د اﻳﺴﺎف ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺨﮑﻴﻨﻲ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﻮي او د  ٢٠١٢د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺮ  ٣١ﻧټﯥ ﭘﻮرې د ﻧﻮرو
 ١٢ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻳﺴﺎف ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻏﺰوي.
 :MOIد ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
 NATOﻧﺎټﻮ :د ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺗﻼﻧﺘﻴﮏ د ﺗړون ﺳﺎزﻣﺎن .د ﻧﺎټﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ د اﻳﺴﺎف اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ
هﻴﻮادوﻧﻪ دي .اﻳﺴﺎف وګﻮرئ.
 :NDSد ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ادارﻩ
 :NGOﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن/ادارﻩ.
ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ/دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ) :(AGEsدوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ .ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐﯥ ټﻮل هﻐﻪ اﺷﺨﺎص او
ډﻟﯥ راځﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ هﻤﺪا اوس ښﮑﻴﻞ
دي .ﭘﻪ دې ﻋﻨﺎﺻﺮو ﮐﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن راځﻲ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي او دﻏﻪ راز اﺷﺨﺎص او ډﻟﯥ ﭼﯥ
ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ هﺪﻓﻮﻧﻪ ﻟﺮي او ﺗﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې راځﻲ ﻟﮑﻪ د ﺣﻘﺎﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ او د اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ
ﻟﮑﻪ د ازﺑﮑﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺣﺮﮐﺖ ،د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻬﺎد اﺗﺤﺎد ،ﻟﺸﮑﺮ ﻃﻴﺒﻪ او ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ.
دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
اﻓﻐﺎن دوﻟﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ :ټﻮل هﻐﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻳﺎ د ﺑﻐﺎوت ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ
ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ او ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ او ادارې ﻻﻧﺪې دي .ﭘﻪ دې ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،اﻓﻐﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻧﻮر ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي.
ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ) (IM Forcesاو ﻧﻮر دوﻟﺘﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ
 :SOPﻣﻌﻴﺎري ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐړﻧﻼرﻩ
ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي وژﻧﻲ  :هﻐﻪ وژﻧﻲ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ارادي  ،د ﻣﺨﻪ ﺳﻨﺠﻮل ﺷﻮي او ﻗﺼﺪي ډول د دوﻟﺖ او ﻳﺎ د دوﻟﺖ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ دﻧﺪﻩ ﻟﺮي ،او ﻳﺎ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ د ﻣﻨﻈﻤﻮ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ ،ﻟﺨﻮا د ﻳﻮ ﭘﻪ
ﻧښﻪ ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﺿﺪ وژوﻧﮑﻲ ځﻮاﮎ وﮐﺎروي ،او هﻐﻪ ﺷﺨﺺ د ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ د ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺳﺎﺗﻨﻲ او ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪي
ﻧﻪ وي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدي ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي وژﻧﻪ د ژوﻧﺪ د ﺣﻖ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ دﻩ ﺧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ
ډول ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﻲ ځﻴﻨﻲ وﺧﺖ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ وﻟﺮي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺎﻣﺒﻠﻲ ،د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﻮرا څﻮارﻟﺴﻤﻲ ﻧﺎﺳﺘﻲ د ﺁﺟﻨډا درﻳﻢ ټﮑﻲ ،او د ﻣﺤﮑﻤﻲ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړي
راﭘﻮرټﺮ رﭘﻮرټ ،او د ﻓﻠﻴﭗ ﺁﻟﺴټﻮن ﻣﮑﻤﻞ رﭘﻮرټ د "د هﺪﻓﻤﻨﻮ وژﻧﻮ څﻴړﻧﻪ" ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪي وګﻮرئ.
 A/HRC/14/24/Add.6د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﻲ ﻣﻴﺎﺷﺖ.
 :UNDSSد ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ او اﻣﻨﻴﺖ څﺎﻧګﻪ
 :UNAMAﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوي
 :UNHCRد ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﺸﻨﺮي
 :USSOFد ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
 :UXOﻧﺎ ﭼﺎودل ﺷﻮي ﺗﻮﮐﻲ
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ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژي
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ وي د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ څﻴړې ؛ﻟﻪ
ډﯦﺮو ﺳﺮﭼﯧﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرﻩ ﮐﻮي او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ راﻏﻮﻧډوي ﭼﯥ د اﻋﺘﺒﺎر او رښﺘﻴﻨﺘﻮب ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ارزول ﺷﻮي وي .د هﺮې ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ څﻴړﻧﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﯥ ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ زﻳﺎﺗﻪ هڅﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺣﺪﻩ ﭘﻮرې ﻟﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ راټﻮل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮐﺮﻩ او ﮐﻨﺘﺮول ﮐړي .ﭘﻪ دې ﻟړ ﮐﯥ د ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎهﺪاﻧﻮ او ﭘﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ګډون( ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠﻲ/د وﻟﺴﻮاﻟۍ او وﻻﻳﺖ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﻣﺬهﺒﻲ او د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د ﺳﺎﺣﯥ ﻟﻪ ﮐﺘﻨﯥ څﺨﻪ او د ﭘﻴښﯥ ﻟﻪ ځﺎي څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ اﺟﻨﺎس/ﻣﺪارﮎ او ﺷﻮاهﺪ او د هﻐﻮي
ﻓﺰﻳﮑﻲ ازﻣﺎﻳښﺖ ،ﻟﻪ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو څﺨﻪ ﮐﺘﻨﻪ ،وﻳډﻳﻮګﺎﻧﯥ او ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
اﻣﻨﻴﺖ او ﻣﺼﻮوﻧﻴﺖ د څﺎﻧګﯥ او د دې ﺳﺎزﻣﺎن د ﻧﻮرو ادارو راﭘﻮروﻧﻪ ،د دوﻳﻢ ﻻس ﺳﺮﭼﯧﻨﻮ ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻪ ،د ﺧﺒﺮي
رﺳﻴﻨﻮ راﭘﻮرﻧﻪ او ﻟﻪ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ او درﻳﻢ ګړي ﻟﻪ ﺧﻮا راټﻮل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻴږي.
ﺗﺮهﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او /ﻳﺎ د ﺣﺎدﺛﯥ د ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎهﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻬﺎدت او د ﭘﻴښﯥ د ځﺎي ﭘﻪ
ﭘﻠټﻨﻮ وﻻړ وي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰ و ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻻس رﺳﻲ ﻣﺤﺪود وي ،او دﻏﻪ ډول ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ
وي ،ﭘﻪ داﺳﯥ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮ ﻟړ ﺗﺨﻨﻴﮑﻮﻧﻪ ﮐﺎروي ﭼﯥ د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪﻩ د ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮو ﺷﺒﮑﻮ څﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي او د اﻋﺘﺒﺎر اوﺑﺎور ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ﮐﺮﻩ ﮐړي.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻳﻮې ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﮐﺮﻩ واﻟﯥ څﺨﻪ ډاډﻣﻨﻪ ﻧﻪ وي ،د هﻐﯥ ﭘﯧښﻲ ﭘﻪ اړﻩ راﭘﻮر ﻧﻪ
ورﮐﻮي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ښﺎﻳﻲ څﻮ اوﻧۍ وﺧﺖ وﻧﻴﺴﻲ ،ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ورﺳﻴږي .دا ﭘﺪي
ﻣﻌﻨﻲ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻧﺘﻴﺠﯥ ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻧﻮې ﺷﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را رﺳﻴږي او ﭘﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﮐﯥ ورڅﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻞ ﮐﻴږي  .ﭘﻪ ﮐﻮم ځﺎي ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ښﻪ څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ وي ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ګﻴﺮي ﻧﻪ ﮐﻴږي څﻮ ﭼﯥ
ﻧﻮر اﻋﺘﺒﺎري او ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺨښﻮﻧﮑﻲ ﺷﻮاهﺪ ﻻس ﺗﻪ ﻧﻪ وي راﻏﻠﻲ او ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺗړل ﮐﻴږي او
اﺣﺼﺎﻳﻮي راﭘﻮر ﮐﯥ د هﻐﯥ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻴﻠﻴږي.
د ځﻴﻨﻮ ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠﮑﻲ هﻮﻳﺖ )ﻣﻮﻗﻒ( ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻧﻪ ﺷﻲ ﺛﺎﺑﺘﻴﺪﻻې او ﻳﺎ ﻻﻧﺠﻪ ﻣﻦ ټﮑﻲ وي ،ﭘﻪ
داﺳﯥ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ او داﺳﯥ ﻧﻪ ګڼﻲ ﭼﯥ د ﺟﻨګ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﺮ
ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺟﻨګﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ دي .ﺑﻠﮑﻪ دا ډول ادﻋﺎءګﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﻴښﯥ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ارزول
ﮐﻴږي .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻳﻮﻩ ﻳﺎ څﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ هﻮﻳﺖ څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ وي ،د وژﻧﻲ دﻏﻪ ډول ﭘﻴښﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻠﻴږي.
ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨړوﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ ﻳﻮ
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻳﻲ ډﻳټﺎﺑﻴﺲ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺖ .ډﻳﺘﺎﺑﻴﺲ داﺳﯥ ﻃﺮح ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮑﻪ ،ﻳﻮﺷﺎن او اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ټﻮﻟﻮﻧﻪ
او ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮي؛ ﭼﯥ د ﺟﻨﺲ ،ﻋﻤﺮ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ،او ﻧﻮرو اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ وﻳﺸﻞ او ﺗﺤﻠﻴﻞ
هﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺮﻳﺪﻩ هڅﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻴښﻲ ﮐﺮﻩ او ﻣﺴﺆل ﻟﻮري ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ
ﮐړي .د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﮑﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ګډ ﻣﺎهﻴﺖ ،او د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺳﺮﭼﯧﻨﻮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻي د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ /دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﮐړي،
او ﮐﻠﻪ ﭼﯥ هﻴڅ ﻳﻮﻩ ﺧﻮا د ﻳﻮې ﭘﻴښﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻧﻪ وي ﻣﻨﻠﻲ ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻳﻮې ﺧﺎﺻﯥ ﭘﻴښﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺧﻮ دوﻟﺖ
ﭘﻠﻮﻩ او ﻳﺎ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ادﻋﺎ ﻧﮑﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﺷﻤﻴﺮي ﺑﺸﭙړي دي؛ د ﮐﺎر
ﭘﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ د ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻮرﻩ راﭘﻮر ﻧﻪ
وي ورﮐړې.

ﭘﻪ ﻧښﺘﻪ ﮐﯥ د ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړﻩ ﻳﻮﻩ ﻏﻴﺮي ﻧړﻳﻮاﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړﻩ دﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د دوﻟﺖ ،او د هﻐﻪ د وﺳﻠﻪ وال ﻓﻮځ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ورﺳﺮﻩ دي )ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ او ﭘﻪ
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ "دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ" ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﺷﻮي دي( او د ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ )ﭘﻪ دې راﭘﻮر او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ "د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ" ګڼﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن  ،ﺣﻘﺎﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ او داﺳﻲ ﻧﻮر ﭘﮑښﻲ ﺷﺎﻣﻞ دي(
ﺗﺮﻣﻨځ رواﻧﻪ دﻩ.
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮراي د دي ﺷﻮراي  ١٣٢۵ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ ﮐﯥ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐړي دي ﭼﯥ
دا د ټﻮﻟﻮ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻨﻴﺎدي او اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﻴﺎدﻩ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ټﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ او د
ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړي ،او ځﺎﻧګړي اﻗﺪﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ
٢
ﺟګړﻩ ﮐﻲ د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ څﺨﻪ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي.
د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ټﻮﻟﻲ ښﮑﻴﻠﻲ ﺧﻮاوي )اﻓﻐﺎن وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ،ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ،او ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﻲ( ښﮑﺎرﻩ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي.

S/RES1960 (2010) .٢؛ او هﻤﺪا ﺷﺎن ) ،S/RES1889 (2009) ،S/RES1888 (2009) ،S/RES1820 (2008او
) S/RES1960 (2010ﺗﻪ دي ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﺷﻲ.
ix

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

) (iد ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ
د  ١٩۴٩ﮐﺎل د ژﻧﻴﻮ د څﻠﻮر ګﻮﻧﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ګډﻩ درﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ټﺎﮐﻲ ﭼﯥ دوﻟﺘﻲ او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻪ
واﻟﯥ ډﻟﯥ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺧﻠﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻧښﺘﻪ ﮐﯥ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژﻧﻴﻮ د  ١٩۴٩ﮐﺎل د څﻠﻮرګﻮﻧﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ او د  ١٩٧٧ﮐﺎل ٣د ژﻧﻴﻮ د ﻣﻞ دوﻳﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻏړي هﻴﻮاد
دي ،دﻏﻪ ﺗړوﻧﻮﻧﻪ او دوهﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭘﻪ ﻏﻴﺮي ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې او د هﻐﻮ اﺟﻨﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺣﻤﻠﯥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺑﻘﺎء ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري ګڼﻞ
ﮐﻴږي.
د  ١٩۴٩ﮐﺎل د ژﻧﻴﻮ د څﻠﻮرګﻮﻧﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ او د ﻣﻞ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ څﻮ اﺻﻮل د ﻧړﻳﻮال دودﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮن ٤ﺑﺮﺧﻪ ګﺮځﻴﺪﻟﯥ
دﻩ او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت اړوﻧﺪﻩ اﺻﻮل ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ  ،ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ
ډﻟﯥ ﻳﯥ د داﺧﻠﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻧښﺘﯥ د ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو ﭘﻪ څﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي دا دي:
· ﺗﺸﺨﻴﺺ :ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول او ﻣﻠﮑﻲ اﻧﻔﺮادي اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﻧﻪ ﺷﻲ٥.
"]ښﮑﻴﻠﯥ ﺧﻮاوې[ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﺮ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ او ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ او د ﻣﻠﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪﻓﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ
٦
وﮐړي".
· ﺗﻨﺎﺳﺐ" :هﻐﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﻣﻨﻊ دي ﭼﯥ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﭘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ډول د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ ،ژوﺑﻠﯥ ،د دې دواړو
ﺳﺒﺐ وګﺮځﻲ او ښﺎﻳﻲ د هﻐﻮ ﻣﺸﺨﺼﻮ او ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮﻳﺎوو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮې زﻳﺎﺗﯥ وي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺪ څﺨﻪ
٧
ﻳﯥ ﺗﻤﻪ ﮐﻴږي".
٨".

· ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ اﺣﺘﻴﺎط" :ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول د ﻧښﺘﯥ ﻟﻪ ﺧﻄﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ
ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ډول ﺑﺎﻳﺪ دې ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﺗﻠﻒ ﻧﻪ ﺷﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮﺗﻪ
زﻳﺎن وﻧﻪ رﺳﻴږي .او ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ډول ﻣﻤﮑﻦ اﺣﺘﻴﺎط وﺷﻲ ﭼﯥ " د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻠﻒ ﮐﻴﺪﻟﻮ ،ﻣﻠﮑﻲ
٩
ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د زﻳﺎن رﺳﻴﺪﻟﻮ او د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ژوﺑﻞ ﮐﻴﺪﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐﻴږي".

ټﻮل هﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،ﻟﮑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﻧړﻳﻮال ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ )اﻳﺴﺎف( د اﻣﺮﻳﮑﺎ ځﺎﻧګړې ﻗﻮاوې ،د ازادۍ د ﭘﺎﻳښﺖ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻏړي ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻳﺎ هﻐﻪ
ځﺎﻧګړي ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د دﻏﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﺪودو څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي د ژﻧﻴﻮ د  ١٩۴٩ﮐﺎل د څﻠﻮرګﻮﻧﻮ
ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ دي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ټﻮل هﻐﻪ هﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮﻟﻲ دي د ١٩٧٧
ﮐﺎل ﻣﻞ ﻟﻮﻣړي اودوهﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ ﻏړي ﻧﻪ دي ،ﺧﻮ د دي ﺳﺮﻩ د هﻐﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﻋﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﮑﻠﻒ دي ﭼﯥ د
ﻧړﻳﻮال دودﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻪ دﻩ.

) (iiد ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن هﻢ د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻧښﺘﯥ او هﻢ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ ګڼﻞ ﮐﻴږي .د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎي ﭘﻪ ﺗﮑﻤﻴﻠﻮوﻧﮑﻲ او ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻮګﻪ د
ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دي.

 ٣اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ٢٠٠٩د ﻧﻮوﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ١٠د  ١٩٧٧ﮐﺎل دوﻳﻢ اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړ ﭼﯥ د هﻤﺪې ﮐﺎل د ډﺳﻤﺮ ﭘﻪ  ٢۴ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮ.
 ٤دﻏﻪ ﻣﺴﻠﻪ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ د ﮐﻤﻴټﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا هﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮې ﭼﯥ وﻳﻴﻞ ﺷﻮي د ژﻧﻴﻮ د څﻠﻮرو ﺗړوﻧﻮﻧﻮ او ﻟﻮﻣړي اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل
څﻮ ﻗﺎﻋﺪې د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﺮﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ څﻴﺮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي او د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ډﻳﺮي ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ او داﺧﻠﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻧښﺘﻮ ﮐﯥ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻴږي.
)د ﻧړﻳﻮال ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﻤﻴټﻪ ،د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﻳﻮال ﻋﺮﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،اﻳډﻳټ :ﺟﺎن ﻣﺎري  -هﻴﻨﮑﺎرټﺲ او ﻟﻮﻳﻴﺰ دوﺳﻮاﻟﺪ ﺑﻴﮏ )ﺳﻲ ﻳﻮ-ﭘﻲ/ﺁي
ﺳﻲ ﺁر ﺳﻲ -ګﺎﻣﺒﺮﻳﺞ٢٠٠۵ -
 ٥اﺿﺎﻓﻲ دوﻳﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل (٢) ١٣ ،ﻣﺎدﻩ.
 ٦اﺿﺎﻓﻲ ﻟﻮﻣړي ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل  ۴٨ﻣﺎدﻩ .وګﻮرئ  (٢) ۵١ﻣﺎدﻩ ﭼﯧﺮې ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﺮﻳﺪ هﺪف وﻧﻪ وګﺮځﻲ او  (٢) ۵٢ﻣﺎدﻩ
ﭼﯧﺮې ﭼﯥ "ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪﻓﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ".
 ٧اﺿﺎﻓﻲ ﻟﻮﻣړي ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل  ۵١ﻣﺎدﻩ )) (۵ب( وګﻮرئ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د اﺣﺘﻴﺎط ﭘﻪ اړﻩ  ۵٧ﻣﺎدﻩ.
 ٨دوﻳﻢ اﺿﻔﺎي ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل  ١٣ﻣﺎدﻩ )(١
 ٩ﻟﻮﻣړي اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل  ۵٧ﻣﺎدﻩ ) (١او ) ٢اﻟﻒ( ii
x

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﻮ ﻧړﻳﻮال ﺗړوﻧﻮﻧﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړي دي ١٠،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ
ﻧړﻳﻮال ﺗړون )ﺁي ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ ﺁر( ﺷﺎﻣﻞ دي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﭘﻪ دې ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﻳﺎ د دوﻟﺖ
د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ټﻮﻟﻮ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي.
ﺳﺮﻩ ﻟﺪي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻲ ډﻟﻲ ،د ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ګډون ،ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻي ﭘﻪ
رﺳﻤﻲ ډول د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻏړي ﺷﻲ؛ ﺧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮګﻪ
دا ﺣﮑﻢ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻤﻼْ ﮐﻨټﺮول ﻟﺮي ،دوي د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻮﻟﻮ
١١
ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي.

) (iiiد ﻧړﻳﻮال ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ٢٠٠٣ﮐﺎل ﮐﯥ د روم ﻧړﻳﻮاﻟﻲ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ او ﻟﻪ هﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎي ﺷﻮ .ﻟﻪ دې
اﻣﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﮐړي؛ ﻟﮑﻪ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ،د ﺑﺸﺮﻳﺖ
ﺿﺪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ او ﻧﺴﻞ وژﻧﻪ ،او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﭘﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﮐﯥ هﻐﻪ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ .ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻي او ﻳﺎ و ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر وﮐړي ،ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﭙﻞ
ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐړي.
هﻐﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ١٢ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﺨړې ﻳﻮﻩ ﺧﻮا دﻩ او د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﯥ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړې دﻩ ،ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ
هﻐﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي ﭼﯥ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻗﻀﺎوت ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ وي او د دوي اﺗﺒﺎع ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ددﻏﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ارﺗﮑﺎب ﺗﻮرن وي .ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻣﮑﻠﻒ دي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻲ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ د
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﯥ ) (٢) ٨اي( )ﺁي( ﻣﺎدي څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ .دﻏﻪ ﻣﺎدﻩ واﻳﯥ "ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ډول
ﭘﻪ ﻋﺎم وﻟﺲ ﻳﺎ اﻧﻔﺮادي اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ ﻧﻪ وي ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻮل" ﭘﻪ
داﺧﻠﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږي".

 .IVد ﻣﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻏړي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ وړ دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د
ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او د ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏړي د دوي د ﺧﭙﻠﻮ دوﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﻧﻘﺾ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺮ ﺣﺴﺎب
ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﺆل دي.
د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ/ﻣﺤﻔﻮﻇﻮ ﺟګړﻩ ﻣﺎرو ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺎروي او ﺗﻄﺒﻴﻘﻮي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﺧﻮري .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
د وﺳﻠﻪ واﻟﻲ ﺷﺨړي ﻧﻮرې ﺧﻮاوي او ﻓﻌﺎﻻن د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړوي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻲ.

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
 ١٠اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ﺗړوﻧﻮ او ﻣﻌﺎهﺪو ﻳﻮ ﻏړي هﻴﻮاد دي :د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺗړون ﭘﻪ ٢۴
اﭘﺮﻳﻞ ١٩٨٣؛ د اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﮐﻠﺘﻮري ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗړون  ٢۴اﭘﺮﻳﻞ ١٩٨٣؛ د ﻧﮋادي ﺗﺒﻌﻴﺾ د ټﻮﻟﻮ ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺑﻴﻦ
اﻣﻠﻠﻲ ﺗړون ۵ ،اګﺴﺖ ١٩٨٣؛ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺒﻌﻴﺾ د ټﻮﻟﻮ ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺗړون ۵ ،ﻣﺎرچ ١٩٨٣؛ د ﺷﮑﻨﺠﯥ او ﻧﻮرو
ﺗﻮهﻴﻨﻮوﻧﮑﻮ او ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺰا او ﭼﻠﻨﺪ د ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﺗړون ٢۶ ،ﺟﻮن ١٩٨٧؛ د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗړون ٢٧ ،اﭘﺮﻳﻞ١٩٩۴ ،؛ او دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
د ﺣﻘﻮﻧﻮ  ،دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭘﻠﻮرﻟﻮ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻓﺤﺎﺷۍ او د ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓۍ د ﻣﻨﻊ دﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﺮوﺗﻮﮐﻮل ١٩ ،اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﺎل
٢٠٠٢؛ او ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړﻩ ګﯥ د ﻣﺎﺷﻮم ګډون ﭘﻪ ﺑﺎب د ﺗړون اﺧﺘﻴﺎري ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭼﯥ د  ٢٠٠٣ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ  ٢۴ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮي
دي .ﻣﻨﺒﻊ :
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html
 ١١د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﻲ ،ﭘﻪ ﺳﺮﻳﻼﻧﮑﺎ ﮐﯥ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ د ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ د ﭘﻼوي راﭘﻮر ،٢٠١١
 ٣١ﻣﺎرچ ﭘﺎراګﺮاف  .١٨٨دﻏﻪ راز وګﻮرئ د ﻟﻴﺒﻴﺎ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﻘﺾ ﭘﻪ اړﻩ د څﻴړﻧﻮ د ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ راﭘﻮر  ١ A/HRC/17/44ﺟﻮن .٢٠١١
١٢ﺑﻲ د دي ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺳﺮﻩ ﭼﯥ دوﻟﺘﻮﻧﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻲ ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻏړي دي او ﮐﻪ ﻧﻪ دي ،دوي ﺑﻴﺎ هﻢ ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ او دﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﺮﻏړوﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﮐړي.
xi

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻐﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺎروي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ دي .د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ
د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ "ﻣﻠﮑﻲ" هﻐﻪ څﻮﮎ دي ﭼﯥ ﺟګړﻩ ﻣﺎر ﻧﻪ وي) ،د ﻧﻈﺎﻣﻲ /ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏړي( ﻳﺎ
د ﻣﻨﻈﻤﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻏړي ﭼﯥ د ﺷﺨړې ﻳﻮﻩ ﺧﻮا دي ،او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﺎم ١٣ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ وي .ﻳﻮ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ هﻐﻪ وﺧﺖ او دهﻐﯥ ﻣﻮدي ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ډول ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ.
د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ﻟﻪ ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺗﻞ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ او ﺟګړﻩ ﻣﺎرو ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﮐړي .هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ
ﭘﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ﺧﻮﻧﺪي دي او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻳﺪ ور ﺑﺎﻧﺪې وﻧﻪ ﺷﻲ .ﻟﮑﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ،هﻐﻪ ﺟګړﻩ
ﻣﺎر ﭼﯥ )ژوﺑﻞ ﺷﻮي ،ﻧﺎروﻏﻪ  ،وﻳﺠﺎړﻩ ﺷﻮي ﮐښﺘﻲ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮي ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮي وي( ﻳﺎ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د
وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺬهﺒﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺑﺮﺧﻪ وي د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ څﺨﻪ
ﺧﻮﻧﺪي دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ دﻏﻪ راﭘﻮر د ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﮐﺘګﻮرﻳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺟګړو ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ﻟﮑﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ښﻮوﻧﮑﻲ ،د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﻠﻨﻴﮑﻮﻧﻮ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان او ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎن ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮان او د دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺧﺎوﻧﺪان ،د ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان او د ﻣﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭼﯥ د ﺟګړﻩ ﻣﺎرو ﭘﻪ څﻴﺮ وﻇﻴﻔﻲ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي او دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺮ
١٤
ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ.

د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ /ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻋﻼﻣﻴﻮ ﮐﯥ وﻳﻠﯥ دي ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ داﺳﯥ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ډول د "ﻣﻠﮑﻲ"
اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯥ راځﻲ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ؛ دﻏﻪ ﻋﻤﻞ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐﯥ دي.
ﭘﻪ  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ګڼ ﺷﻤﻴﺮﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮﻳﻮ وژﻧﻮ ادﻋﺎ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دي ډﻟﻪ ﮐﯥ دوﻟﺘﻲ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ  ،ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان ،دوﻟﺘﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﻗﺮاردادﻳﺎن ،ﭼﻠﻮوﻧﮑﻲ ،ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ او ﻧﻮر داﺳﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د
دوي ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﺴﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي او ﺑﺎﻳﺪ وژل اوﻳﺎ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .١٥ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د  ٢٠١١ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ
د دوﻟﺖ د ﻟﻮي ﺟﺮګﻲ د راﻏﻮښﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻏﺒﺮګﻮن ﮐﯥ هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ ﮐﯥ وﻧډﻩ اﺧﺴﺘﻠﻪ او ﻳﺎ د
دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﺗړاو درﻟﻮد د ﻣﺸﺮوع هﺪف ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﭘﻴﮋﻧﺪل.

اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت هﺮهﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ﺧﺒﺮداري
ورﮐﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ وﻃﻦ ﭘﻠﻮروﻧﮑﯥ څﻴﺮې ﺑﻪ دهﻴﻮاد ﭘﻪ ګﻮټ ګﻮټ ﮐﯥ داﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت دﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ
ﻟﺨﻮاﺗﻌﻘﻴﺐ اوﻟﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺒﺮګﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻲ .ﭘﻪ دې اړﻩ دهﻴﻮاد ﭘﻴﺎوړو ﻋﻠﻤﺎؤ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﮐړې دﻩ او
هﺮځﺎي ﭼﯥ ددې ﻏﻮﻧډې ګډون ﮐﻮﻧﮑﯥ د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﻻﺳﺘﻪ ورﺷﻲ دﻣﻠﻲ ﺧﺎﻳﻨﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ ﭼﻠﻨﺪ ورﺳﺮﻩ
وﺷﻲ .اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت ﺧﭙﻠﻮﺑﻬﺎدرو او ﺳﺮښﻨﺪوﻧﮑﻮ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮﺗﻪ هﻢ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ دهﻴﻮاد ﭘﻪ هﺮځﺎي
ﮐﯥ ددﻏﯥ ﻏﻮﻧډې داﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ  ،ﺗﺎﺑﻴﺎ ﮐﻮﻧﮑﻲ  ،ګډون ﮐﻮﻧﮑﻲ  ،اودﻋﻮت ﭼﻠﻮﻧﮑﻲ ﺗﺮﺧﭙﻠﻮﮐﺎرﻧﺪﻩ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ.١٦

 ١٣د  ۵٠ﻣﺎدي ﻟﻮﻣړي ﭘﺎراګﺮاف د ﻟﻮﻣړي ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د ژﻧﻴﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړي ﭘﺮاګﺮاف ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐړئ .وګﻮرئ :ﻧﺎﻳﻠﺰ ﻣﻴﻠځﺮ" ،د
ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﭘﻪ دښﻤﻨﻴﻮ ﮐﯥ د ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻻرښﻮوﻧﯥ ،٢٠٠٩ ".ا ﺟﻮﻻي.
 ١٤ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﻐﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮان ﺟﻨګﻲ اﻓﺮاد ګڼﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﭘﻪ ﻧښﺘﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻣﺤﻠﻲ
ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮل ډول د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ ،ﺧﻮ ﮐﻪ داﺳﯥ ﺷﻮاهﺪ ﭘﻴﺪا ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻐﯥ
ﭘﻪ ﺧﻼف وي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻧﻮر ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮان ،ﭼﯥ ﻳﻮازې د ﻣﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ وﻇﻴﻔﯥ اﺟﺮاء ﮐﻮي د ﺟﻨګﻲ اﻓﺮادو
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﻲ.
 ١٥د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﺷﭙږﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮر وګﻮري.ﭘﺎراګﺮاف  iv-ivد ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﻻﻳﺤﻪ او د ٢٠١١
ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ د  ٣٠ﻧﻴټﻲ د ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ اهﺪاﻓﻮ ﻟﺴﺖ ﻳﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎﺑﻴﻨﻲ  ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن او ﺳﻮﻟﻲ ﺷﻮرا ﺗﺮ ﻏړو ﭘﺮاﺧﻪ ﮐړﻩ.
 ١٦د  ٢٠١١ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ د  ٢۶ﻧﻴټﻲ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﻮي ﺟﺮګﻲ ﭘﻪ اړﻩ د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت د وﻳﺎﻧﺪ وﻳﻨﺎ
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ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ډول د دﻏﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل او وژل د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ دﻩ .د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د
ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮازې ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪﻓﻮﻧﻪ د ﺑﺮﻳﺪ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺸﺮوع هﺪﻓﻮﻧﻪ دي .ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪﻓﻮﻧﻪ
ﻧﻪ دي ﺗﺮ هﻐﻮ ﭼﯥ دوي ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ وي اﺧﺴﺘﻲ.

اﻳﺴﺎف
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﭘﺮ اﺳﺎس اﻳﺴﺎف د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻻﻧﺪي ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي دﻩ ﭼﯥ د ﻣﻌﻴﺎري ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د  ٣٠٧اي
ډي  ٣ﺷﻤﻴﺮي ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ ﻟﺨﻮا ﻣﻨﻞ ﺷﻮې دﻩ.

د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ "ﻣﻠﮑﻲ" ﮐﺴﺎن هﻐﻪ څﻮﮎ دي ﭼﯥ ﺟګړﻩ ﻣﺎر ﻧﻪ وي؛ )د ﻧﻈﺎﻣﻲ /ﻧﻴﻤﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏړي( ﻳﺎ د ﻣﻨﻈﻤﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻏړي ﭼﯥ د ﺷﺨړې ﻳﻮﻩ ﺧﻮا او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﺎم ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ وي .ﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دا ﭘﻪ
وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ﺧﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ هﻮﻳﺖ ﺑﻴﺎ ځﻞ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻻس ﺗﻪ راوړي ﭼﯥ
 hors de combatﺷﻲ )ﻟﮑﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮي ،ﻧﺎروﻏﻪ  ،وﻳﺠﺎړﻩ ﺷﻮې ﮐښﺘۍ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮي ﻳﺎ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻴﺪوﻧﮑﻲ ﮐﺴﺎن وي( او ﻧﻮر ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډﻩ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ .ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ د دوي د ﺗړاو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻧﻮر
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ د ﮐﻤښﺖ ټﻴﻢ ﻟﺨﻮا ﻧﻮر هﻢ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐﻴږي.١٧

 ١٧د ﺁﻳﺴﺎف د ﻣﻠﮑﻲ اﻓﺮادو د ﻣﺦ ﻧﻴﻮﻧﮑﻲ ټﻴﻢ ﺳﺮﻩ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ
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ﻟﻨډﻳﺰ
زﻣﺎ ﻣﯧﺮﻣﻨﻪ ،زﻣﻮږ څﻠﻮر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،زﻣﺎ د ورور ﻣﯧﺮﻣﻨﻪ او د هﻐﯥ دوﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د وﻟﺴﻮاﻟۍ د دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺘﻪ
ﭘﻪ ﺗﻤﻪ وو ﺗﺮڅﻮ د ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺗﺬﮐﺮﻩ واﺧﻠﻮ .ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ څﺨﻪ ﻣﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ دروازي ﺗﻪ ﻟﻨډﻩ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ
او زﻩ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ د ﻧﻨﻪ ﻻړم ﭼﯥ وګﻮرم د اﺣﺼﺎﻳﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي .د ﻳﻮي زورورې ﭼﺎودﻧﯥ ﻏږ
ﻣﻲ واورﯦﺪ او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻣﯥ د دروازي ﺧﻮاﺗﻪ ﻣﻨډﻩ ﮐړﻩ .ﺧﻠﮏ ﻣﯥ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ځﻤﮑﻪ ﭘﺮاﺗﻪ وو.
ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ زﻣﺎ ﻳﻮﻩ ﻟﻮر وژل ﺷﻮې او زﻣﺎ دوﻩ ﻧﻮرې ﻟﻮڼﯥ او ﻣﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎﻧﻲ دي .ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړﻩ
ﭼﯥ زﻣﺎ ﻟﻮڼﯥ او ﻣﯧﺮﻣﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ واﭼﻮم او روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻳﯥ ورﺳﻮم.
١٨

)ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ورﺳﺘﻪ ﺗﺄﻳﺪ ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﺷﺎهﺪ ﺑﻠﻪ ﻟﻮر ورﺳﺘﻪ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ټﭙﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣړﻩ ﺷﻮﻩ(.
 د دوو ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻼر د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﭼﺎودﻧﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ګﺬري وﻟﺴﻮاﻟۍ دوﻟﺴﻮال ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﻩ ووژل ﺷﻮ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭼﺎودﻧﻪ ﮐﯥ ټﻮل  ١٣ﻣﻠﮑﻴﺎن ووژل ﺷﻮل او  ۵٧ﻧﻮر
ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل .د هﺮات وﻻﻳﺖ ١٠ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٢
د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺟګړې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﭘﻪ ژوﻧﺪ زﻳﺎﺗﯥ
ﻏﻤﺠﻨﯥ اﻏﻴﺰې ﭘﺮې اﯦښﻲ دي .د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﻟﻪ اوﻟﯥ ﺑﻴﺎ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ٣٠ﭘﻮرې وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ
 ١١۴۵ﻣﻠﮑﻴﺎن وژﻟﻲ او  ١٩۵۴ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړي دي ﭼﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل د هﻤﺪي ﻣﻮدي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ١۵ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤﻮاﻟﯥ
څﺮګﻨﺪوي .د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  ١۵١٠) ٣۶۵۴ﻣﻠﮑﻴﺎن وژل ﺷﻮي او  ٢١۴۴ﻧﻮر
ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي( ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي وﻩ  ١٩.د ﻣﻠﮑﻲ وګړود ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ دﻏﻪ ﮐﻤښﺖ د ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻣﻠﮑﻲ
وګړو د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ډﻳﺮښﺖ ﭘﻪ ﻣﻌﮑﻮس ډول ښﻴﯥ .ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ اﻧﺪﯦښﻨﻪ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ
وګړو ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ اوس هﻢ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ دﻩ .ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ١٢٧١) ٣٢۶٨ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي او ١٩٩٧ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي وو( ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي وﻩ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﻴﺎ د ﺟﻮن ﺗﺮ دﻳﺮﺷﻤﻲ ﭘﻮري ټﻮﻟټﺎل د  ٩٢۵ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او
ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړې دﻩ ،ﭼﯥ د ټﻮﻟﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ  ٣٠ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي ٢٠.د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ د
 ٢٠١١ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻮ ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ دي ٢١.ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د
ځﻤﮑﻨﻴﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﺒﺐ ﺑﻠﻞ ﺷﻮي دي.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﺗﺮ دﻳﺮﺷﻤﻲ ﭘﻮري د ﺟګړې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ټﻮﻟټﺎل د ﻧږدي
 ١١۴٩٠٠ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ د دي ﺟﻤﻠﻲ څﺨﻪ  ١٧٠٧٩ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ٢٠١٢
ﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي دي .د ﺗﯧﺮ ﮐﺎل د هﻤﺪي ﻣﻮدي ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺟګړې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ
ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ  ١۴ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎت ﺷﻮي دي.
د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ  ٨٠ﺳﻠﻨﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮي ١٠ ،ﺳﻠﻨﻪ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻣﻨﺴﻮﺑﻴږي او ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ وﻧﺸﻮاې ﮐﻮﻻې ﭼﯥ د ﭘﺎﺗﯥ  ١٠ﺳﻠﻨﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﯧښﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﮐﻮم ﻟﻮري ﺗﻪ
ﻣﻨﺴﻮب ﮐړي.

١٨د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،د هﺮات روﻏﺘﻮن ،د هﺮات وﻻﻳﺖ ١١ ،اﭘﺮﻳﻞ ٢٠١٢
١٩د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ د ﻣړﻳﻨﻲ ﺷﻤﺮﻩ ) (١۴۶٢د ﻏﺎزي اﺑﺎد د ﭘﻴښﻲ  ۴٨ﺗﻨﻪ ﻣړي ﻧﻪ راﻧﻐﺎړي ﭼﯥ د ٢٠١١ﮐﺎل د
ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ  ١٧د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻏﺎزي اﺑﺎد وﻟﺴﻮﻟﻲ ﮐﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎري ﻟﻪ اﻣﻠﻪ رااﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﻩ .د هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎري ﺑﺮﺧﻪ وګﻮري.
 ٢٠ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۵٧٨ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي دﻩ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو ) ٢٣١ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وژﻧﻲ او  ٣۴٧ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ( او  ٣۴٧ښځﻮ
ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړې دﻩ ) ١١٨ښځﻮ وژﻧﻲ او  ٢٢٩ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ(.
 ٢١د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﺟﻮﻻي او ډﻳﺴﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د  ١١٣٩ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ټﻮﻟټﺎل ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ
 ٢٩ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي.

١

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺟګړې ﭘﻪ ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاو ﻏږ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮځﺎي ﮐړي ﺗﺮ څﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻪ ﮐﻤﻪ او ﻣﻠﮑﻲ ټﻮﻟﻨﻲ ﻟﻪ زﻳﺎن څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻮي او ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺑﻲ ﺗﺒﻌﻴﻀﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻨﻮ ﻟﮑﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي
ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ــ د ﻓﺸﺎر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﺎودﻧﻪ ﮐﻮي ــ ﮐﺎروﻧﻪ ژر ﺗﺮ ژرﻩ ودرول ﺷﻲ .هﻤﺪارﻧګﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ژر ﺗﺮ ژرﻩ هﺪﻓﻲ وژﻧﯥ ودروي.
ﺳﺮﻩ ﻟﺪې ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻲ ټﻮﻟﻨﻲ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻌﻬﺪ ښﮑﺎرﻩ ﮐړي او ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﻟﺴﻴﺰﻩ ﮐﯥ زﻳﺎت ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺷﻮي ﺧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮځښﺖ د ﺳﻮﻟﻲ او ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﻟﻮري ﻧﺎ ﻣﮑﻤﻞ دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دوﻟﺖ ﻏږ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻧﺎټﻮ/اﻳﺴﺎف
او ﻧړﻳﻮاﻟﻲ ټﻮﻟﻨﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ هڅﻪ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮګﻪ ورزل ﺷﻲ ،ﺗﺠﻬﻴﺰ او ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ
وﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮګﻪ د ﺟګړې ﻟﻪ زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي .او هﻤﺪارﻧګﻪ دا ﺗﻮان وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﮐړي او د وﺳﻠﻮاﻟﻲ ﺟګړې ﭘﻮري ﺗړﻟﻮ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ټﻮﻟﻨﻪ
وﺳﺎﺗﻲ .ﻧﻮر ﻻزم ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ،ټﻮﻟﻨﻮ او اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮڅﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷﻲ.
دﻏﻪ رﻳﭙﻮټ ﺗﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﺨﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮏ ﺷﻮ او هﻐﻮي ﺧﭙﻠﻪ ژﻣﻨﻪ ﺗﮑﺮار ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﺟګړې
ﻟﻪ زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي.

٢

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ او د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ
د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﺑﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ  ٨٠ﺳﻠﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮې ﭼﯥ
 ٨٨٢ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻳﯥ وژﻟﯥ او  ١۵٩٣ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړي دي .دا د  ٢٠١١ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ د ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ  ١۵ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﻴﯥ ٢٢.د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
د  ١١۶٧ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ وژﻧﻪ او  ١٧۶٠ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي وو .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د ﺑﻲ ﺗﺒﻌﻴﻀﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ
اړﻩ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎر ﺗﺮي اﺧﻠﻲ.
ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ګﻮاښ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮي دي  .د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﻲ ﺗﺒﻌﻴﻀﻪ او ﻏﻴﺮې ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﺎروﻧﯥ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮي .د ٢٠١٢
ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ د ﻟﻮﻣړي ﻧﻴټﯥ څﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﺗﺮ  ٣٠ﻧﻴټﻲ ﭘﻮري ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮو ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ
ﺗﻮﮐﻮ د  ٣٣ﺳﻠﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﭘﻴښﻪ ﮐړي دﻩ ﭼﯥ  ٣٢٧ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ وژﻟﻲ او  ۶٨٩ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن
ﮐړي دي .د هﻐﻮ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﮑښﻲ ﮐﺎرﻳږې ﻟﮑﻪ
ځﺎﻧﻤﺮګﻲ او ﭘﻴﭽﻠﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ٢٣،د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ټﻮﻟټﺎل  ۵٣ﺳﻠﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻪ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي دﻩ .ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﭘﻪ اﮐﺜﺮﻩ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﭼﯥ د
ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړي ﭼﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي
ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﮐﻮم ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪف ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺪي ﮐﺎرول ﺷﻮي .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐﻮل ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﮐﺎرﻳږې دا ﭘﻪ ډاګﻪ
ﮐﻮي ﭼﯥ د ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮت ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﻣﺤﺪود ﭘﺎﺗﻪ ﻧﺸﻲ او ﻳﺎ هﻢ هﺪف ﭘﻪ هﻐﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻧښﻪ ﻧﺸﻲ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ
ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ روڼﺎ ﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
ﮐﺎروﻧﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري هﻤﻴﺸﻪ ﻳﻮ ﺟﺮﻣﻲ ﻋﻤﻞ دي او د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ زﻳﺎﺗﯥ ﭘﻴښﯥ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﻳﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړې دي ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴﺪاﯦﺸﻲ.
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ هﺪﻓﻲ وژﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي  ۵٣ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎت واﻟﯥ راﻏﻠﯥ دي .د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﻲ
٢٢څﻠﻮروﻳﺸﺖ ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ ﮐﯥ او ﻧﻬﻪ ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ژوﺑﻠﻪ ﮐﯥ
٢٣ﻳﻮﻧﻤﺎ ﭘﻴﭽﻠﻲ ﺣﻤﻠﻲ داﺳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻮي -هﻐﻪ ﺣﻤﻠﻲ دي ﭘﻪ ﻗﺼﺪي او هﻤﻌږي ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮري ﺗړﻟﻲ ځﺎي
ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ او ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻲ ﺷﺎﻣﻞ وي او ﺗﺮ ﻳﻮ ﻧﻪ ډﻳﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﺗﺮ ﻳﻮ
ﻧﻪ ډﻳﺮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﮑﻲ ﮐﺎرﻳږي .دﻏﻪ دري ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻴﭽﻠﻲ ﺣﻤﻠﻪ وﺑﻮﻟﻮ.

٣

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

څﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﺗﺮ  ٣٠ﻧﻴټﻲ ﭘﻮري د  ٢٣٧هﺪﻓﻲ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ  ٢۵۵ﻣﻠﮑﻴﺎن وژل ﺷﻮي او ١٠١
ﻧﻮر ژوﺑﻞ ﺷﻮي دي .د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ هﻤﺪي ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ  ١٩٠ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي وو او  ۴٣ﻧﻮر ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﺷﻮي
وو .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻼﺗړي دي او ﻳﺎ
هﻢ ورﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻼﺗړ ګﻮﻣﺎن ﺷﻮې دﻩ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي دي .دﻏﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
دودﻳﺰو ﻗﻮاﻋﺪو څﺨﻪ ﺗﻴﺮې ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﺮﻳﺢ ډول راﻏﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ
٢٤
ﺗﻮګﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ وﻧﺸﻲ.

د ټﻮﻟﻨﻲ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ :ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﺨﻮا ﮐﻨﺘﺮوﻟﻴږي
ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﺗﻐﻴﺮات ﭼﯥ ﭘﺪي راﭘﻮر ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي دي او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﺗﻪ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺳﭙﺎرﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎت د اﻣﻨﻴﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ او ﺳﺎﺗﻨﻲ
ﭘﻪ اړﻩ د دي راﭘﻮر ﺳﺮﻩ ډﻳﺮ ارﺗﺒﺎط ﻟﺮي؛ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻔﻮذ ﻟﺮي.
دﻏﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ اﺣﺴﺎس ﭘﻮري ﭼﯥ دوي څﻨګﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي اﺣﺴﺎس ﮐﻮي او د ﺧﻮځښﺖ اذادي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ
ګډون ،ﺗﻌﻠﻴﻢ او روﻏﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﺧﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د  ٩٩ﺟﻨګ ځﭙﻠﻮ او ﻟﻴﺮو ﭘﺮﺗﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ٢٥ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻼﻣﺸﻮري وﮐړي ﺗﺮڅﻮ د دوي
ﻧﻈﺮوﻧﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ اړﻩ واﺧﻠﻲ او ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻳﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﭙﺎرﻩ و ارزوي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
ﻳﻮ ﻻس ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړل ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺪود واﮎ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺪي ﻗﺎدر ﮐړي
دي ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﻴﺮي وﮐړي او ﻟﻪ ﺟﺰا څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﺗﻴﺮ ﮐړي .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
دﻏﻮ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﮐﯥ وژﻧﯥ ،د وﺟﻮد د ﻳﻮﻩ ﻏړي ﭘﺮﻳﮑﻮﻧﻪ ،ﺗښﺘﻮﻧﻪ او وهﻞ ټﮑﻮل راځﻲ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ د ﺑﻴﺎن د
اذادۍ ،د ﺧﻮزښﺖ د اذادۍ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯥ او د ﻣﻮﺛﺮﻩ رﺟﻮع ﺣﻖ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي دي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ اﻧﺪﻳښﻨﻪ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻩ اداﻣﻪ ورﮐﻮي او دا د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰاﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ دﻩ.

٢٤اوﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ :د ﺟګړﻣﺎرو او ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺟﻼواﻟﻲ .د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ ﻧړﻳﻮال دودﻳﺰ ﻗﻮاﻋﺪ ،اول ټﻮﮎ ،اوﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ .ﺟﺎن ﻣﺎرﻳﺎ هﻴﻨﮑﺮت او
ﻟﻮﻳﺲ ډوﺳﻮاﮎ ﺑﮏ ،ﺁي ﺳﻲ ﺁر ﺳﻲ ،ﮐﻤﺒﺮﻳﺞ .٢٠٠۵
٢٥د  ٩٩وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﻲ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا ﮐﺘﻞ ﺷﻮي دي ﻳﻮﻟﺲ وﻟﺴﻮاﻟۍ د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻪ اوﻟﻪ او دوهﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻻي
 ٢٠١١او ﻧﻮﻣﺒﺮ  (٢٠١١ﮐﯥ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ﮐﺘﻞ ﺷﻮﻳﻮ وﻟﺴﻮﻟﻴﻮ  ١١ﺳﻠﻨﻪ ښﻴﯥ.

٤

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ډﻳﺮو ټﻮﻟﻨﻮ راﭘﻮر ورﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺻﺤﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ او ﺻﺤﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪي د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮرې ﭘﻪ
اﮐﺜﺮﻩ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوي ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮګﻪ ﮐﻨﺘﺮوﻟﯧږي ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻧﮑﻴږي.

د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ او ﻣﺪاﺧﻠﯥ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ  ٣۴ﭘﻴښﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ،
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ او ذدﻩ ﮐﻮﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺳﻮځﻮل ،د ﻣﻌﻠﻤﻴﻨﻮ او ذدﻩ
ﮐﻮﻧﮑﻮ هﺪﻓﻲ وژﻧﯥ ،ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي وﺳﻠﻮال ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻧﻴﻮﻧﻪ ،ګﻮاښﻮﻧﻪ او د ښﻮوﻧځﻴﻮ
ﺑﻨﺪول ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ښﻮوﻧځﻲ راځﻲ .دﻏﻪ  ٣۴ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ﭘﻴښﻲ د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﻟﻪ هﻤﺪي ﻣﻮدي ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﻮ ﺑﻨﻴﺎدي ډﻳﺮښﺖ ښﻴﯥ .د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﺑﻪ هﻤﺪي ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  ١٠دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﻴښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړې وې .ﻟﻪ دﻏﻮ ٣۴
ﭘﻴښﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ  ۶ﭘﻴښﻲ د ﻣﻌﻠﻤﻴﻨﻮ ،د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ او د ﻣﻌﺎرف د رﻳﺎﺳﺖ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ هﺪﻓﯥ وژﻧﻲ دي ﭼﯥ
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﻼ ﻣﺸﻮري ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ  ٩٩اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺷﻮﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ دا راﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ
زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﻲ ډول د ﻣﻌﺎرف ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﺪي اﻏﻴﺰ ﻟﺮي .دا ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻻﺳﺮﺳﯥ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐړي .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ څﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ اﻏﻴﺰ ﻟﺮي او دا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﮐﯥ د
ﺧﭙﻠﻲ ﻋﻘﻴﺪي ﭘﻪ اﺳﺎس د ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ راوړل دي ﺑﻠﮑﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺬاﮐﺮات هﻢ راﻧﻐﺎړي.
د  ٢٠١٢ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﺷﭙږوﻳﺸﺘﻤﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ﻳﻮي ډﻟﻲ ٢٦ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ
د ﺳﺨﺘﻮ ﺗﯧﺮﻳﻮ ﻣﺴﺆل دي؛ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال راﭘﻮر ٢٧ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺨړو
ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ﻧﻮي ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻮل ٢٨ .دﻏﻪ راﭘﻮر هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻳﺎ ډﻟﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ
وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺨړوﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ دول ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﮐﻮي .او ﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﭘﻪ
٢٩
ښﻮوﻧځﻴﻮ او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮري اړوﻧﺪﻩ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ او ﻳﺎ د ﺑﺮﻳﺪ ګﻮاښﻮﻧﻪ ﮐﻮي.

دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږوﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د  ١۶۵ﻣﻠﮑﻲ وګړو
وژﻧﻪ او  ١٣١ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي دﻩ .دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮې د ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ ورﺗﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ د
ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﯧﺮې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ – ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د  ٢۵۵ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او ١٣٨
ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړې وﻩ  ٢۵ -ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﯧﯥ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ د ﭘﻴﻞ راهﯧﺴﯥ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷﻮي ،ﭼﯥ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د دوﻟﺖ
ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا هﻐﻪ ﻳﻮازﻧﯥ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ دي ﭼﯥ ﺗﺮټﻮﻟﻮ د زﻳﺎﺗﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺟﻨﻮري د
ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ٣٠ﻣﯥ ﭘﻮرې د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د ٨٣
ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او د  ۴۶ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﯧﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړې دﻩ .دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮې ښﻴﻲ ﭼﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د
ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﺷﻤﯧﺮﻩ  ٢٣ﺳﻠﻨﻪ راټﻴټﻪ ﺷﻮې دﻩ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ ورﺗﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د  ١٢٧ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او  ۴٠ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړې وﻩ ٣٠.ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ
 ٢٦د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮراي  (٢٠١١) ١٩٩٨ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ .S/RES/1998 (2011) ،دﻏﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﻲ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ
ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺳﺎﺗﻨﻲ د راﭘﻮر ﭘﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺨړو هﻐﻪ ﺧﻮاووي ﻟﻴﺴﺖ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ دول ﭘﻪ
ښﻮوﻧځﻴﻮ او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﮐﻮي .او ﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮري اړوﻧﺪﻩ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ او ﻳﺎ د ﺑﺮﻳﺪ ګﻮاښﻮﻧﻪ ﮐﻮي.
 ٢٧ﻟﻪ  ٧څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٨ﭘﺮاګﺮاف ﭘﻮري ،ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ راﭘﻮر ﭼﯥ ﻟﻪ
ﺟﻨﻮري څﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ډﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١١ﭘﻮري ﻣﻮدﻩ راﻧﻐﺎړي او د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ٢٠١٢ -٢۶ﮐﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ )(A/66/782-S/2012/261
 ٢٨ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ راﭘﻮر. A/59695-S/2005/72 ،(٢٠٠۵) ،
 ٢٩ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د ﺗﻮري ﺑﻮړي ﺟﺒﻬﻪ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻟﺴﻨﺖ اﻟﺪﻋﻮاﻩ ﺳﻠﻔﻴﻪ او د ﻟﻄﻴﻒ ﻣﻨﻄﻮر ډﻟﻲ راځﻲ.
٣٠ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د  ١١٩ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ) ٧٩ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ
او  ۴٠ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ( ﺛﺒﺖ ﮐړي دﻩ .د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړي ﻧﻤﺎﻳﻲ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ دﻏﻪ ﻧﻮي ﺷﻤﻴﺮﻩ ) ١۶٧ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻪ( د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ د ﻏﺎزي اﺑﺎد وﻟﺴﻮاﻟﻲ د ﭘﻴښﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ هﻢ راﻧﻐﺎړي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ  ۴٨ﻣﻠﮑﻴﺎن ووژل ﺷﻮل او  ٩ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن
ﺷﻮل .د  ٢٠١١م ﮐﺎل ﭘﻪ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا ﺧﭙﺮې ﺷﻮې ﺷﻤﯧﺮې د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ د ﻏﺎزي ﺁﺑﺎد
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﻟﻮري د دﻏﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﮐﺎروﻧﻪ د ﻧﻮرو ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻧږدي څﻠﻮر ځﻠﻪ زﻳﺎت ﻣﻠﮑﻴﺎن وژﻟﻲ دي  .د  ٢٠١٢ﮐﺎل
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﮐﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ١٢٩ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ څﺨﻪ  ٨١ښځﻲ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو ﭼﯥ
٣١
د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ دوﻩ ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي.
د  ٢٠١٢ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ځﻤﮑﻨﻴﻮ ﻧښﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ  ٢١ﻣﻠﮑﻴﺎن وژل ﺷﻮي ،ﭼﯥ د
 ٢٠١١ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ – ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۶۶ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړې دﻩ  -د ﭘﺎم وړ ﮐﻤښﺖ ښﻴﻲ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ٣٠ﻣﯥ ﭘﻮرې د ﭘﻠټﻨﻲ او ﻧﻴﻮﻧﻲ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ
ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي د  ٢٠ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او  ١٢ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړې دﻩ،
ﭼﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل د هﻤﺪي ﻣﻮدي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٢٧ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﻴﻲ ،او د  ٢٠١٠ ،٢٠٠٩او  ٢٠١١ﮐﻠﻮﻧﻮ د ورﺗﻪ
ﻣﻮدو ﻟﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ﮐﻤﻴﺪوﻧﮑﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﺳﺮﻩ ورﺗﻪ واﻟﯥ ﻟﺮي.
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﻳﺴﺎف ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻗﻮې د ﺗﺸﺪﻳﺪ د ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ د ٢٠١٢
ﮐﺎل ﮐﯥ هﻢ ﮐﻤﻮاﻟﻲ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ د  ١٩ﺟﻼ ﺟﻼ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ٢۵
ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ )  ٩ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او  ١۶ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ( ﺛﺒﺖ ﮐړې دﻩ ،ﭼﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل د هﻤﺪي ﻣﻮدي ﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻗﻮې د ﺗﺸﺪﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ  ۴٣ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﮐﻤﻪ ﺷﻮې دﻩ ﺧﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د هﻮاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ
ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ ﻳﺎ ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ
وګړو ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ د ﻟﻮﻳﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ارﭘﮑﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴږي .ﺧﻮ ځﻴﻨﻲ
هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي ﻧﺴﺒﺖ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﻮﺑﻲ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ
ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻴږي ﺗﺮ اﻧﺪازي زﻳﺎت ښﮑﺎري.
د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺖ د ﺑﺮﮐﯥ ﺑﺮﮎ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ
هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺐ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﻳﻮ ګﺮوپ ﻳﻲ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي وو  ١٨ﻣﻠﮑﻴﺎن ووژل ﺷﻮل او دوﻩ ښځﻲ
ټﭙﻴﺎﻧﻲ ﺷﻮي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ اوﻩ ښځﻲ او ﻧﻬﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻳﻮ ﻟﺲ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯥ ﻣﺎﺷﻮم او ﭘﻨځﻪ ﭘﻴﻐﻠﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډوون
ووژل ﺷﻮل .دا ﻳﻮﻩ ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﻪ وﻩ او ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ وﻧښﺘﻞ ﻧﻮ هﻮاﻳﯥ
ﺑﺮﻳﺪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﻮﻩ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪ د ﻗﻮي د ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻟﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ورﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ ﺧﻮ د هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪ د
ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻮ وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮې واي .ﻳﻮ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﭼﯥ د اوﺳﻴﺪﻧﻲ ﮐﻮر ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ﭘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺗﻮګﻪ
ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻏﻴﺮي اﺧﺘﻴﺎري وژﻧﻪ او زﻳﺎﻣﻦ ﮐﻴﺪل را ﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﻮﺑﻲ څﺨﻪ زﻳﺎت
وي.
د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﻳﻮال دودﻳﺰ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎﻧﻮي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړﻩ آﯥ ښﻜﯧﻠﯥ ﺧﻮاوې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪ آﯥ
ﻣﻠﻜﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ،ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺎن ﻳﺎ دواړو د اووښﺘﻠﻮ د اﺣﺘﻤﺎل د ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ – ﭼﯥ د ټﺎآﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ
٣٢
اهﺪاﻓﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻳﺎت وي – ټﻮل ﻣﻤﻜﻨﻪ آﻮښښﻮﻧﻪ ﭘﻪ آﺎر واﭼﻮي.
اﻳﺴﺎف د هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ د ﺑﻴﺎ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴﺪو د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻠﮏ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮ
ﺳﺮﻩ ﮐړي دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﺿﺎع ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ رﻳﭙﻮټ آﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او
اﻳﺴﺎف څﺨﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﺳﻮې ،ﭼﯥ د هﻮاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،ﭘﻪ ﻧښﺘﻮ آﯥ د ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ
ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ آړﻧﻼرو څﺨﻪ آﺘﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ آړي دي ٣٣.د ﻟﻮګﺮ د ﭘﯧښﻲ ورﺳﺘﻪ اﻳﺴﺎف د ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ د
آﭽﯥ د راټﻴټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي دي .د  ٢٠١٢آﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ آﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﻣﺘﻤﻤﻪ آړﻧﻼرﻩ
)ﻓﺮګﻮ( رﺳﻤﻲ ﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ د هﻮاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎآﺘﻴﻜﻲ ﻻرښﻮد ﻳﯥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮐړ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ د ﭼټﻜﯥ
ﭘﻠټﻨﯥ او د ﺟﺒﺮان ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﻮ او د څﯧړﻧﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ او ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ وژﻧﯥ د ﺿﺪ او ﻧﻘﻴﺼﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ – ﭼﯥ د ﭘﺮ وﺧﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﺳﺒﺐ ﺷﻮي  -ﭘﻪ ﺑﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ
ﻧﻴﺴﻲ )ﺧﻮ ﻧﻬﻪ ټﭙﻴﺎن ﭘﮑﯥ ﺷﻤﯧﺮل ﺷﻮي دي(.
 ٣١د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﻟﻪ ﺟﻨﻮري څﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺟﻮن ﭘﻮري هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د  ٣٠ښځﻮ ) ١۶وژل ﺷﻮي او
 ١۴ﻧﻮري ټﭙﻴﺎﻧﻲ ﺷﻮي دي( ،او  ۵١ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ) ٣٩ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژل ﺷﻮي او  ١٢ﻧﻮري ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي( راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي دﻩ.
 ١۴٣٢ﻗﺎﻋﺪﻩ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ ﺗﻨﺎﺳﺐ او  ١٨ﻗﺎﻋﺪﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ اﺣﺘﻴﺎط .د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ ﻧړﻳﻮال دودﻳﺰ ﻗﻮاﻋﺪ ،اول ټﻮﮎ ،اوﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ .ﺟﺎن
ﻣﺎرﻳﺎ هﻴﻨﮑﺮت او ﻟﻮﻳﺲ ډوﺳﻮاﮎ ﺑﮏ ،ﺁي ﺳﻲ ﺁر ﺳﻲ ،ﮐﻤﺒﺮﻳﺞ .٢٠٠۵
٣٣د ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ راﭘﻮر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﺎﻟﺖ او د هﻐﻪ اﻏﻴﺰي ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻲ ﺳﻮﻟﻲ او اﻣﻦ ﺑﺎﻧﺪي .ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﻤﺒﻠﻪ ،ﺷﭙږﺷﭙﻴﺘﻤﻪ
ﻏﻮﻧډﻩ ،د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮاري ،اوﺷﭙﻴﺘﻢ ﮐﺎل ،د اﺟﻨډا  ٣٨ﻓﻘﺮﻩA/66/855-S/2012/462, 20 June 2012.
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ﺧﭙﻠﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﺗﺎآﻴﺪ آﻮي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاآﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ د اﻳﺴﺎف ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺎآﺘﻴﻜﻲ
ﻻرښﻮد ،ﭼﯥ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ آﯥ د ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ د آﭽﯥ د را ټﻴټﻮﻟﻮ او ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﺮ ﻣﻬﻤﯥ اړﺗﻴﺎ ﺗﺎآﻴﺪ
آﻮي ،ﺗﻌﻘﻴﺐ آړي.

ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰ )ﻣﺤﻠﻲ( ﭘﻮﻟﻴﺲ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﺟﻮن ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮري د  ۵١وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،ﻗﻮﻣﻲ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو اړوﻧﺪﻩ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻼﻩ ﻣﺸﻮري وﮐړي ﺗﺮ څﻮ د دوي ﻧﻈﺮوﻧﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﭘﺮوګﺮام د
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ اړﻩ واﺧﻠﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ګڼ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ
درﻧﺎوي او ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻳﯥ ﮐﻮي .ټﻮﻟﻨﻮ راﭘﻮر ورﮐړې ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي اﻣﻨﻴﺘﻲ
ﺣﺎﻟﺖ ښﻪ ﺷﻮې او د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺷﺘﻮن ﮐﻢ ﺷﻮي دي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ اړوﻧﺪﻩ اداري دﻏﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ
ﺗﻪ ښﻪ راﻏﻼﺳﺖ واﻳﯥ ﺧﻮ ځﻴﻨﻲ ﻧﻮر ﺑﻴﺎ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﻮاردو ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺗﯧﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي دي ﺗﺎﮐﻴﺪ
ﮐﻮي ٣٤.ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﮐﻲ د ﺳﻴﻤﻪ ﯦﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﭘﻪ اوو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﺗﻪ
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ګﻤﺎرﻧﻪ او ﭼﺎڼ ﮐﻮﻧﻪ ﮐﯥ د ﻧﺎ هﻤﻐږي ،د
دوي ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻧﻔﻮذ ،ﺿﻌﻴﻔﻪ او ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻧﻈﺎرت او د ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د
ﺗﻴﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻲ د ﻧﺸﺘﻮن راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي.
د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰو دﻓﺎﻋﯥ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ د
ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﺮواګﺮام )ﺳﻲ ﺁي ﭘﻲ( ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻗﺮار ﻟﺮي دوام ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړي دي.

ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﭘﻮري اړوﻧﺪﻩ ﻧﻮري ﭘﯧښﻲ
د ﭘﻮﻟﻲ هﻐﯥ ﻏﺎړې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﺗﻮﻏﻨﺪﯦﺰ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ څﻴﺮ د ﭘﻮﻟﻲ هﻐﯥ ﻏﺎړي ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﺗﻮﻏﻨﺪﻳﺰو ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯥ د ﮐﻨړ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﻟګﯧﺪﻟﻲ دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻲ هﻐﻲ ﻏﺎړي ﺗﻮﻏﻨﺪﻳﺰو ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ١۶اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ )ﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ وژل
 ،٣٤ﭼﯥ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﺒﺮوري ﮐﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮې دﻩ وګﻮرئ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﻲ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﻠﻨﻲ راﭘﻮر
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ﺷﻮې او  ١۵ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي( ﺛﺒﺖ ﮐړي دﻩ .د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﭘﻨځﻮﺳﻮ
ډﻳﺮي ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﮐﻮﻧړ وﻻﻳﺖ څﺨﻪ او ﭘﻪ ﮐﻮﻧړ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﺪي .ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا د دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي
ﻣﻈﺎهﺮﻩ ﮐﯥ دري ښﻮوﻧځﻲ ﺗړل ﺷﻮي دي.

د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري څﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺟﻮن ﭘﻮري د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﮐﻤښﺖ :د ﭘﺎم وړ
ﻓﮑﺘﻮرﻧﻪ
د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻓﮑﺘﻮرﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ وي .ځﻴﻨﯥ ﻓﮑﺘﻮرﻧﻪ ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ
ﮐﯥ ښﻪ واﻟﯥ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻮي ﺧﻮ ځﻴﻨﻲ ﻧﻮر ﺑﻴﺎ دا ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﺧﭙﻠﻲ هڅﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﮐﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﮐﻨﺘﺮول ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي.
د ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ څﺎﻧګﻪ )ﻳﻮ ان ډي اﻳﺲ اﻳﺲ( ﺷﻨﻨﻪ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاګﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ،وﺳﻠﻮ او ﺗﺪاروﮐﺎﺗﻮ ،ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﯧﻨﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪي ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي د ارﭘﮑﻮ ډﻟﻲ ﮐﻤﺰوري ﮐړي دي .د ځﻴﻨﻮ ﮐﻠﻴﺪي ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ وژل ﭼﯥ د ارﭘﮑﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪي او
ﮐﻨﺘﺮول ﺟﻮړښﺖ ﯦﻲ ﻣﺎت ﮐړي دﻩ د دي ﺳﺒﺐ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺣﻤﻠﻲ ﮐﻤﻲ ﺷﻲ .دا
د دي ﻻﻣﻞ ﺷﻮې دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ — ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪي د ارﭘﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮي ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ— ﮐﻤﻪ ﺷﻲ ،او هﻤﺪارﻧګﻪ د ارﭘﮑﻮ او ﻣﻠﻲ اردو او اﻳﺴﺎف ﺗﺮ ﻣﻨځ
ځﻤﮑﻨۍ ﺷﺨړي ﮐﻤﻲ ﺷﻲ .ﭘﻪ دي اړﻩ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د وژﻧﻲ ﻧږدي  ۴٢ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ،ﭼﯥ دﻏﻪ
ﮐﻤښﺖ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ د ځﻤﮑﻨﻴﻮ ﺟګړوﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې دﻩ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ
دي د ځﻤﮑﻨﻴﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ هﺪﻓﻲ وژﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﺑﺪﻟﻮن ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ د ﺿﻌﻴﻔﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻧښﻪ وي.
د ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺑﯥ ﺳﺎرې ﺳﺨﺖ ژﻣﯥ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ د ارﭘﮑﻮ د ﺧﻮځښﺖ او ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻗﺪرت ﻣﺨﻪ
ﻧﻴﻮﻟﻲ وي ﭼﯥ اﺣﺘﻤﺎﻻٌ د ﺟګړﻳﺰو ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻮ د ﮐﻤﻴﺪو ﺳﺒﺐ ﺷﻮي دي .ﺑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﮑﺘﻮر ﭼﯥ د ارﭘﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﮐﻤﺰوري ﮐﻴﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي د ﻣﺴﻠﺤﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻤﻨځﻲ ﺷﺨړي دي .دﻏﻪ ﻓﮑﺘﻮرﻧﻪ د ٢٠١٢
ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ څﻠﻮرو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ – ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ﺟګړې د ﭘﻴﻞ د ﻣﻮﺳﻢ را هﻴﺴﯥ ــ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺪو ﻻﻣﻞ
ﺷﻮي دي .ﺳﺮﻩ ﻟﺪې ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ دوهﻤﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ دﭘﺴﺮﻟﻨﻴﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﭘﻴﻞ ﮐﻴﺪو ﺧﺒﺮ
ورﮐړ او د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د ډﯦﺮﻳﺪو ژﻣﻨﻪ ﻳﻲ وﮐړﻩ ﺧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﺧﻮځښﺖ ﭼﯥ د دوي د رهﺒﺮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻳﯥ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ
ﺗﻮﻗﻊ ﺷﻮي وي )ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﮐﺎﺑﻞ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ( ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻧﮑړ .د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﭽﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮن او
ﻣﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻘﺎﻳﺴﻲ وړ دﻩ.
داﺳﻲ ښﮑﺎري ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐړي دي .د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږ وﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪي د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ ) ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ  ٢٣١١ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،او ﭘﻪ  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﯥ  ٢٣٣۵ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ وو(د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل
د هﻤﺪې ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻧږدې ﻳﻮ ﺷﺎن ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮي دي .٣٥د  ٢٠١١ﮐﺎل د هﻤﺪي ﻣﻮدي ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
٣٦
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي  ١٠ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻢ ﺷﻮي دي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻟﻴﺮو ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺘﻮن ﮐﻢ دي د
ځﺎن ﮐﻠﮑﻮﻟﻮ ﻗﻮت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﭘﺎم وړ اﻏﻴﺰې ﻳﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﺮﯦښﻲ دي.
ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ
د ﮐﻤﻴﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي؛ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﺮ ګ ژوﺑﻠﻲ ﮐﻤﻴﺪل هﻤﺪارﻧګﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯥ ﮐړﻧﻮ ﮐﯥ ،د ﻣﺸﺨﺺ هﺪف ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ګډون ،د ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ ښﻪ واﻟﯥ ﻧﺘﺠﻪ دﻩ .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول،
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژﺑﻠﻪ ﮐﻤﻪ ﮐړي.
دﻏﻪ ﮐﻤﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ﺷﭙﯥ ﻣﻬﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ څﺨﻪ د راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ او د ﻗﻮي د ﺗﺸﺪﻳﺪ د

 ٣٥ارﻗﺎم ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د څﺎﻧګﻲ ﻟﺨﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي دي ١٠ ،ﺟﻮﻻي  ٢٠١٢ﮐﺎل
 ٣٦ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل ﺑﺪﻟﻮن )دوهﻤﻪ ﭘﺎڼﻪ( .د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ دوﻳﺸﺘﻤﻪ ﺧﭙﻮر ﺷﻮې.د اﻳﺴﺎف ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،د اﭘﺮﻳﻞ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻮري
ارﻗﺎم .د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د دښﻤﻦ ﻟﺨﻮا ﭘﻴﻞ ﺷﻮې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ.

٨

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﻴﺪو ﮐﯥ ﺟﻮﺗﯧږي .ډﯦﺮو هڅﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﺗﺮڅﻮ د هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ
څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮې وﺷﻲ.

٩

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻲ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ټﻮﻟﻮ ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو څﺨﻪ ﻏﻮاړې ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺧﭙﻠﯥ ﮐړﻧﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ
ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ او ټﻮﻟﻨﻲ ﺗﻪ زﻳﺎن اړوﻧﻲ ﮐﭽﻪ راټﻴټﻪ ﺷﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ
ﻟﻮري ﺑﻲ ﺗﻔﮑﻴﮑﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻪ ،ﻟﮑﻪ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ واﺳﻄﻲ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ او ځﺎن وژوﻧﮑﻲ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ دي
ﺳﻤﻼﺳﻲ ودرول ﺷﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دوﻟﺖ ﻏږ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﮐﻤﮏ ﭘﻪ ﻣټ ﻧﻮري ډﯦﺮي
وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي ﭼﯥ د ﺷﺨړي ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ اﻏﻴﺰو څﺨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ټﻮﻟﻨﻪ وژﻏﻮري .

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ښﻪ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻﻧﺪي ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻲ وړاﻧﺪي ﮐﻮي .

دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ
•

•
•
•
•

•

د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن د اوﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺗﻔﮑﻴﮏ  ،ﺗﻨﺎﺳﺐ او اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﯥ او د
ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ دي د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي .
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ دي د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ هﺪﻓﻲ وژﻧﻲ ودروي او هﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د
وژﻧﻲ ﺟﻮاز ورﮐﻮي د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول ځﺎن ﻣﺮګﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻪ دي ﻣﻠﻐﺎ اﻋﻼن ﮐړي .
د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎروﻧﻪ دي ژر ﺗﺮ ژرﻩ ودروي او د دي ﺑﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮﻩ او ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
وﺳﻠﻮ ﭘﺮ ﮐﺎروﻧﻪ دي ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول د ﺑﻨﺪﻳﺰ ژﻣﻨﻪ وﮐړي.
د هﻐﻮ ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ډډﻩ ﮐﻮل ﭼﯥ ﻏﻴﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺰاګﺎﻧﯥ ټﺎﮐﻲ ﻟﮑﻪ وژﻧﻲ ،د
وﺟﻮد د ﻳﻮﻩ ﻏړي ﭘﺮﻳﮑﻮﻧﻪ ،ﺷﻞ ﺷﻮټ ﮐﻮل او وهﻞ ډﺑﻠﻮل.
هﻐﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ،هﺪاﻳﺎت او ﻻرښﻮوﻧﯥ دي ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د وژﻧﻲ څﺨﻪ
ﻣﺨﻨﻴﻮې ﮐﻮي او هﻐﻪ اﻓﺮاد ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ هﺪف ګﺮزوي ورﺳﺮﻩ ﺣﺴﺎب وﺷﯥ
.
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﺆﺳﺴﻮ ﺗﻪ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول څﻮﮎ ﭼﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ  ،ﮐﻠﻴﻨﮑﻮﻧﻪ او ډاﮐټﺮان د
ټﻮﻟﻨﻲ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪي ﮐﻮي د ﭘﻮرﻩ ﻻس رﺳﻲ اﺟﺎزﻩ ورﮐړي  .د واﮐﺴﻨﺎﺳﻴﻮن ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ دي څﺮګﻨﺪﻩ ژﻣﻨﻪ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ د واﮐﺴﻴﻦ ټﻴﻤﻮﻧﻪ وﮐړاې ﺷﻲ ﭼﯥ د واﮐﺴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ
ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺗﻪ

• د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨﺊ ادارو ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ اوﻗﻀﺎﻳﻪ ﻗﻮي د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ دي ﻧﻮر ﮐﻮټﻠﯥ ګﺎﻣﻮﻧﻪ
واﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻳﯥ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﮐړﻧﻮ ﺳﺮﻩ د دوﻟﺘﯥ د ادارو ﻟﺨﻮا د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻲ .ﭘﻪ دي ﮐﯥ
څﻴړﻧﻲ ،ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ او د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺰارﺳﻮل دي ﭼﯥ د ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻري ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺰاګﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ وژﻧﻲ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ او ﻧﻮر
ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻲ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي.
• اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو دي د اﻳﺴﺎف ﭘﻪ څﻴﺮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻤﻴﺪو ټﻴﻢ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ټﻮﻟﯥ ﭘﻴښﻲ ﭘﺮ وﺧﺖ  ،ﺷﻔﺎﻓﻪ او ﺳﻢ ډول و ﭘﻠټﻞ او ﺛﺒﺖ ﺷﻲ .ﺗﺮڅﻮ
د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﻪ  ،د ﺧﺴﺎري ﺟﺒﺮان او د ﺣﺴﺎب ورﮐړﻩ ودﻩ وﻣﻮﻣﻲ.
• د ټﻮﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ډول دي د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻲ ﭼﯥ زدﻩ ﮐړي ﺗﻪ ﻻس رﺳﯥ وﻟﺮي
 .داﺳﻲ ﻻري ﭼﺎري دي اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻲ ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ وداﻧۍ ﺧﻮﻧﺪي او ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻲ وي او هﻢ د ښﻮوﻧځﻴﻮ
ﻣﻠﮑﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ او د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﻧﻪ ﮐﺎرول ﺷﻲ .د ښﻮوﻧځﻲ ﺗﺪرﻳﺴﻲ
ﻧﺼﺎب ﮐﯥ دي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮﻧﻮاﺳﺎﺳﺎت ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﻮي او ﻣﺘﻦ ﻳﻲ د ﭘﻮهﻨﻲ وزارت ﺗﺄﻳﺪ ﮐړي دي .

١٠

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

• د دې ډاډﻩ ﮐﻮل ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻴﻨﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ اﻧﺪازي ﺳﺮﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻟﺮي ،ﻣﺠﻬﺰ او
روزل ﺷﻮي دي ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮګﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت رهﺒﺮي او
٣٧
ﮐﻨﺘﺮول ﮐړي ،او ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﺧﻨﺜﻲ او ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي.
• د دي ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﺷﻲ دا ډاډ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰو
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻧﻮرو ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮڅﻨګ ګﻤﺎرﻧﻪ ،ازﻣﻮﻳﻨﻪ ،ﻧﻈﺎرت او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮګﻪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي .د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ هﻐﻮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ وړاﻧﺪي
ﭼﯥ راﭘﻮر ﻳﯥ ورﮐړل ﺷﻮې ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐړﻧﻲ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .او هﺮڅﻮﻣﺮﻩ ژر ﭼﯥ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ د ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰي
)ﻣﺤﻠﻲ( دﻓﺎع ﻧﻮري ﻗﻮاوي ﻟﻐﻮﻩ ﺷﻲ.

ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
•

•

•
•
•

ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮدﻧﻮ او ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ
ﻻرښﻮدﻧﯥ ﭼﯥ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺗﻨﻈﻤﻴﻮي ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﻏﯧﺮي اﺧﺘﻴﺎري
ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د زﻳﺎن اړوﻟﻮ ﻧﻮر ﻣﺨﻨﻴﻮي وﺷﻲ ،او د ﺟګړې ﻣﻠﮑﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺎوان
ورﮐړي  .د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ورﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻤﮑﺎرۍ د هﻐﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د
ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي.
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل او د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ
د ښﻪ رواﺑﻄﻮ ﺟﻮړول ،او ﭘﻪ هﻐﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﻳﯥ را ﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي د اﻳﺴﺎف د
ﭘﻠټﻨﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﺧﭙﺮول ،اﻧﻈﺒﺎﻃﻲ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل او ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د اوښﺘﻲ
زﻳﺎن ﺟﺒﻴﺮﻩ ﮐﻮل او اﺻﻼح ﮐﻮل.
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮل ﺗﺮ څﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ د ﮐﻤښﺖ ،راﭘﻮر
ورﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﯥ د هﻐﻮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻮړﻩ ﺷﻲ ،او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ ]د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻲ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ډﻟﻪ[) (Civilian Casualty Mitigation Teamد راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل ﻣﻼﺗړ ﮐﻮل.
د دې ډاډﻩ ﮐﻮل ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻴﻨﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ اﻧﺪازي ﺳﺮﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻟﺮي ،ﻣﺠﻬﺰ او
روزل ﺷﻮي دي ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮګﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت رهﺒﺮي او
ﮐﻨﺘﺮول ﮐړي ،او ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﺧﻨﺜﻲ او ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي.
د دي ډاډﻩ ﮐﻮل ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯥ ﻻرښﻮدﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮرﻩ روزﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي
او ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯥ ﻻرښﻮدوﻧﻪ ،ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ او ﻏﻮرﻩ ﮐړﻧﻮ ﺑﻴﻠګﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻠﻞ ﺷﻮې اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﯧږي.

٣٧د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻧﻪ د هﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،راټﻮل ،ﭘﺮوﺳﺲ او ﺧﭙﺮول دي ﭼﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي
ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﻴښﯥ ﻟﻪ ځﺎي څﺨﻪ راټﻮل ﺷﻮي دي ﺗﺮ څﻮ د ﻋﻤﻞ وړ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ ،د ځﺎي ﭘﺮځﺎي ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺿﺪ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ او ﻣﻴﺘﻮدﻧﻪ ﻏښﺘﻠﻲ او د ارﭘﮑﻮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺰوري او د دوي ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ .ﭘﻪ دي ﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮ
ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ،د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻮﻧﻪ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ،ﻋﺪﻟﻲ ﻃﺐ او ﺑﺎﻳﻮﻣﺘﺮﻳﮏ ازﻣﻮﻳﻨﻲ او ﺗﺤﻴﻠﻲ ﻟﭙﺎرﻩ راځﻲ ﭼﯥ د
ﻣﺘﺨﺼﻴﺼﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴږي .د ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻧﻪ د د دﻏﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻳﻮﻩ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ.

١١

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ او د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ
زﻩ د ﺳﭙﻮږﻣﯥ هﻮټﻞ ﭘﻪ ﺳﺮاې ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎ ﮐﺎ ﺳﺮﻩ وم .ﻧږدي د ﺷﭙﻲ ﻳﻮﻟﺲ ﺑﺠﻲ وي .هﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ
وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮټﺮ څﺨﻪ ﮐﺎﻣﺮﻩ را وﺧﻠﻢ او ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺛﺒﺖ ﮐړم .زﻩ ﻣﻮټﺮ ﺗﻪ ورﻏﻠﻢ دا هﻐﻪ وﺧﺖ وو ﭼﯥ
ﻣﺎ ډزي واورﻳﺪې .ﻣﺎ ﻳﻮ وﺳﻠﻮال وﻟﻴﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﻳﯥ ﺑﻲ هﺪﻓﻪ ډزي ﮐﻮﻟﯥ؛ ﻣﺎ هﻐﻪ وﻟﻴﺪ ﭼﯥ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻳﻮ ډﻟﻪ ﭼﯥ ﺳﻨﺪري ﻳﯥ وﻳﻠﻲ او ﺧﻮښﻲ ﻳﯥ ﮐﻮﻟﻪ ډزي ﮐﻮي .د دوي ﻧﻪ ځﻴﻨﻲ ځﺎي ﭘﻪ ځﺎي وﻧﻪ وژل ﺷﻮل؛
ټﭙﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻐﯥ وهﻠﻲ .وﺳﻠﻮال ﮐﺲ ﺑﻴﺮﺗﻪ راﻏﯥ او هﺮ ﻳﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺳﺮ و وﻳﺸﺘﻞ .هﻐﻪ ټﻮل
ووژل .ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ دوي څﻨګﻪ زﻣﺎ ﮐﺎﮐﺎ ووژل؛ دوي هﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ووﻳﺸﺘﻞ او د هﻐﻪ د ﺳﺮ ﻣﺎﻏﺬﻩ ﺑﻬﺮ را
ووﺗﻞ .ﺗﺎﺳﻲ ﭘﻮهﯧږئ؛ هﻐﻪ ﮐﻤﻪ ﻣﻮدﻩ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ اﻳﺮان څﺨﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮې وو ﺗﺮ څﻮ ﺧﭙﻠﻪ زړﻩ ﻣﻮر ووﻳﻨﯥ.
دوي هﻐﻪ ووژل .دوي د هﻮټﻞ ﺷﺎﺧﻮا ﺳﺮاي ﺗﻪ ﻻړل او وداﻧۍ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ ﺗﺮ څﻮ ﺧﻠﮏ وﻟټﻮي او وﻳﯥ
٣٨
وژﻧﻲ.
ـــــ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻗﺮﻏﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﻮږﻣﯥ هﻮټﻞ ﺑﺎﻧﺪي د ﺟﻮن د  ١۵ﻧﻴټﻲ ﮐﻤﭙﻠﻴﮑﺲ ﻳﺎ ﭘﻴﭽﻠﻲ ﺣﻤﻠﻪ څﺨﻪ ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ
ﺷﻮې ﮐﺲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د  ٢۴٧۵ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ) ٨٨٢ﺗﻨﻪ وژل ﺷﻮي او
 ١۵٣٩ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي( ﺛﺒﺖ ﮐړې دﻩ .د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ دﻏﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮې
دﻩ .د  ٢٠١١ﮐﺎل د هﻤﺪي ﻣﻮدي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٩٢٧ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ) ١١۶٧ﺗﻨﻪ وژل ﺷﻮي او
 ١٧۶٠ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي( ﺛﺒﺖ ﮐړې وﻩ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د دوي د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﺠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ ﻟږواﻟﻲ راﻏﻠﻲ دﻩ  ،ﺧﻮ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د  ٨٠ﺳﻠﻨﻪ
ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول ،د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژﻧﻪ ﮐﯥ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري څﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺟﻮن ﭘﻮري ﭼﯥ  ٧٧ﺳﻠﻨﻪ دي ﮐﻤښﺖ راﻏﻠﻲ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﯥ  ٨٠ﺳﻠﻨﻪ
وو.

 ٣٨د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ د ﺑﺮﻳﺪ څﺨﻪ ﻟﻪ ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮې ﮐﺲ ﺳﺮﻩ ٢٨ ،ﺟﻮن  ،٢٠١٢ﮐﺎﺑﻞ

١٢

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻲ ﮐﻮرﻧۍ دري ﮐﺴﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړل؛ زﻣﺎ  ٢٠ﮐﻠﻦ ځﻮي ،زﻣﺎ  ١٨ﮐﻠﻦ ورارﻩ او
زﻣﺎ  ۶٣ﮐﻠﻦ ورور .زﻣﺎ ځﻮي ﺳږ ﮐﺎل د ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎﻧﮑﻮر ازﻣﻮﻳﻨﻪ ورﮐړﻩ او هﻴﻠﻪ ﻳﯥ درﻟﻮدﻩ ﭼﯥ
اﻧﺠﻨﯧﺮي وﻟﻮﻟﻲ .هﻐﻪ ﻳﻮاځﻲ د  ٢٠ﮐﻠﻮ وو ډﻳﺮي هﻴﻠﻲ ﻳﯥ درﻟﻮدې ﭼﯥ ورﺗﻪ ورﺳﯧږي .څﻨګ ﭼﯥ هﻐﻪ ډﻳﺮ
ځﻮان وو ﻧﻮ هﻴڅﮑﻠﻪ ﻳﯥ د ﻣﺮګ ﭘﻪ اړﻩ ﻓﮑﺮ ﻧﻪ وو ﮐړي .د ورﺳﺘﻲ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺎ هﻐﻪ ﻳﻮﻩ ورځ ﻣﺨﮑﻲ ﺗﺮ
وژل ﮐﻴﺪو وﻟﻴﺪل .هﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﻠﻲ څﺨﻪ راﻏﻲ وو ﭼﯥ ﺷﭙﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ ﺗﯧﺮﻩ ﮐړي .هﻐﻪ د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ  ١٠ﺑﺠﻮ ﻻړ
٣٩
او ﭘﻪ  ٣٠:١٢ﺑﺠﻮ ووژل ﺷﻮ .زﻩ هﻴڅ ﻧﺸﻢ ﮐﻮﻻي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ځﻮي ،ورارﻩ او ورور ﺑﻴﺮﺗﻪ راوﻟﻢ.
د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻳﻮﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﻼر ،د ﻗﻴﺼﺎر وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ ١ ،ﻣﺎرچ
٢٠١٢
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﺑﻲ ﺗﺒﻌﻴﻀﻪ ﮐﺎروﻧﻪ د ﻣﻠﮑﻲ
ﺧﻠﮑﻮ د وژﻧﻲ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻻﻣﻞ دي او د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﻳﯥ را ﻣﻨځﺘﻪ ﮐړې دﻩ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د
ﺟﻨﻮري د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﯥ څﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ٣٠ﻧﻴټﻲ ﭘﻮري د  ١٠١۶ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ) ٣٢٧ﺗﻨﻪ وژل ﺷﻮي او
 ۶٨٩ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي( ﺛﺒﺖ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ د ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﮐﯥ د ټﻮﻟټﺎل ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ  ٣٣ﺳﻠﻨﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د  ٢٠١١ﮐﺎل د
ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ١٩ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤﻪ ﺷﻮي دﻩ ﺧﻮ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﻟﻪ هﻤﺪي ﻣﻮدي ﺳﺮﻩ د ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻴﺪو وړ دﻩ.
ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﭘﻪ اﮐﺜﺮﻩ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﭼﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﻨﺘﻪ ﺷﻮې ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړي ﭼﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﮐﻮم ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪف ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺪي ﮐﺎرول ﺷﻮي او ﻳﺎ هﻢ
داﺳﻲ ﮐﺎرول ﺷﻮي ﭼﯥ د ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮت ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﻣﺤﺪود ﭘﺎﺗﻪ ﻧﺸﻲ او ﻳﺎ هﻢ هﺪف ﭘﻪ هﻐﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻧښﻪ
ﻧﺸﻲ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﺑﻲ
ﺷﻤﯧﺮﻩ ﭘﯧښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي ﭼﯥ د ﻓﺸﺎر ﭘﻮاﺳﻄﻪ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي .دﻏﻪ
ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﮐﺎرﻳږې ځﺎي ﭘﺮ
ځﺎي ﺷﻮي دي.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د  ٢٠١١ﮐﺎل د هﻤﺪي ﻣﻮدي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻪ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﮐﻤﻪ ﺷﻮې ،ﻣګﺮ د دي ﺑﻲ ﺗﺒﻌﻴﻀﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ دواﻣﺪارﻩ ﮐﺎروﻧﻪ د اﻧﺪﻳښﻨﻲ وړ دﻩ .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ
ﻟﻮري اﮐﺜﺮﻩ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺷﻮي ﺗﻮﮐﻲ )وي او ﺁي اي ډي( دي
ﭼﯥ د ﻓﺸﺎرو ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ )ﭘﻲ ﭘﻲ ﺁي اي ډي( ﻳﯥ ډﻳﺮ ﻋﺎم دي .د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺷﻮې
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ،ارزګﺎن ،زاﺑﻞ ،هﻠﻤﻨﺪ او ﻧﻤﺮوز وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ زﻳﺎت ﮐﭽﻪ دي ﭼﯥ د ﮐﺎرول ﺷﻮﻳﻮ
ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮدﻩ ﭼﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮګﻪ د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺿﺪ ځﻤﮑﻨﻴﻮ ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ورﮐﻮي .دوي ﺑﻲ ﺗﺒﻌﻴﻀﻪ دي او ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي د ﻣﻠﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ اهﺪاﻓﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﮐړي ﻧﻮ د دي
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻳﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻏﻴﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﻩ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﺸﺎر ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ) (PPIEDداﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮﯦږي ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﺎودﻧﻪ وﮐړي
ﭼﯥ څﻮﮎ ﻗﺪم ﭘﺮي ﮐﯧږدي او ﻳﺎهﻢ ﻣﻮټﺮ ﭘﺮي وﭼﻠﻮي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اﮐﺜﺮﻩ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ
ﺗﻮﮐﻲ ﻧږدي  ٢٠-٢۵ﮐﻴﻠﻮ ګﺮاﻣﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻨﺪرد ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺿﺪ ﻣﺎﻳﻦ دوﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﻧﻪ ډﻳﺮ
ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ دي او د ﻳﻮﻩ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺿﺪ ﻣﺎﻳﻦ ﻣﺎﺷﻪ هﻢ ﻟﺮي .دا ﭘﺪي ﻣﻌﻨﻲ دﻩ ﭼﯥ د ﻓﺸﺎر ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ
ﺗﻮﮐﻲ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺿﺪ ځﻤﮑﻨﯥ ﻣﺎﻳﻦ دي ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ټﺎﻧګ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﺮي .هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ
دﻏﻮ ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ وﺧﯧﮋي او ﻳﺎ هﻢ ﻣﻮټﺮ ﭘﺮي وﭼﻠﻮي د دﻏﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻠﺮي او د ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ
ﮐﻴﺪو ډﯦﺮ ﻟږ ﭼﺎﻧﺲ ﺷﺘﻪ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دي  ،ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ دﻏﻪ ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ داﺳﻲ ﻃﺮﺣﻪ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ ٢-۴
ﮐﻴﻠﻮ ګﺮاﻣﻪ وزن ﺑﺎﻧﺪي ﭼﺎودﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﭘﻠﻴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﻲ او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺰان ﺷﻮي دي.
د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ
د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﺎرﯦږي ﻟﮑﻪ ﺳړﮐﻮﻧﻪ ،ﻣﺎرﮐﻴټﻮﻧﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ،د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ د راټﻮﻟﻴﺪﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻪ د
ﺑﺎزاروﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ،د ښﻮوﻧځﻴﻮ ،دوﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او د ﺑﺲ ﺗﻤځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭼﺎودﻟﻲ دي .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ځﺎي ﭘﺮ
 ٣٩د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ټﻠﻴﻔﻮﻧﻲ ﻣﺮﮐﻪ ١١ ،ﻣﺎرچ ٢٠١٢

١٣

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ ﺗﻮﮐﻲ ﭼﻲ د ﻓﺸﺎر د ﻣﺎﺷﻲ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﺎودﻧﻪ ﮐﻮي د ﺗﺮاﻧﺰﻳټ
ﻟﻪ ﭘﻴﺎدﻩ رو ﻻرو ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻟﻮﻳﻮ ﻻرو ﭘﻮري ځﺎي ﭘﻪ ځﺎي ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻠﻲ ،ﺑﺎﻳﺴﮑﻞ ﺳﭙﺎرﻩ  ،ﭘﻪ ﺑﺲ ﻳﺎ ټﮑﺴﻲ
ﮐﯥ ﺳﭙﺎرﻩ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ وژﻟﻲ او ټﭙﻴﺎن ﮐړي دي.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د رﻳﻤﻮټ ﮐﻨټﺮول ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﮐﺎروي ﺗﺮڅﻮ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﻧښﻪ ﮐړي  ،ﻣګﺮ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ دﻏﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ او ﺑﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ډول ﻣﻠﮑﻴﺎن زﻳﺎﻧﻤﻦ ﮐړي دي .ﭘﻪ ځﺎﻧګړي
ﺗﻮګﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻧﻈﺎﻣﻲ اهﺪاف دﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ګڼﻲ ګﻮڼﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي دي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ
ډول ،د ﻣﺎرچ ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻧﻨګﺮهﺎر وﻻﻳﺖ ،ﺟﻼل اﺑﺎد ښﺎر ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺨﺘﻪ د
رﻳﻤﻮټ ﮐﻨټﺮول ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﺎودﻧﻪ وﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﻳﯥ ووژل او ﻳﻮﻟﺲ ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ د درﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻳﻮ ﻩ
ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ټﭙﻴﺎن ﮐړل.
هﻤﺪارﻧګﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د هﻐﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د ﺗﺮور ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﭘﻪ ډول
ﮐﺎرول ﮐﯧږي اﻧﺪﻳښﻨﻪ څﺮګﻨﺪوي .ﺳﺮﻩ ﻟﺪي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮې وژﻧﻪ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ
ﻣﺨﻲ ﭘﻪ ﺻﺮﻳﺢ ډول ﻣﻨﻊ دي ﺧﻮ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﻲ ﺗﺒﻌﻴﻀﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﻟﻪ ﺑﻲ
ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎي ﺷﻲ ﻧﻮ د دې ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﺷﺪت ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ،د ﺟﻮن ﭘﻪ څﻮارﻟﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د
ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ ﺷﺒﺮﻏﺎن ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻮن د وﻻﻳﺘﻲ رﺋﻴﺲ ﮐﻮر ﻣﺨﺘﻪ د رﻳﻤﻮټ ﮐﻨټﺮول
ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﺎودﻧﻪ وﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﻳﻮﻟﺲ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭼﺎودﻧﻪ ﮐﯥ دوﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻳﻮﻩ ښځﻪ ﺳﺨﺖ ټﭙﻴﺎن
ﺷﻮل.
ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ د دﻏﻮ ﭘﯧښﻮ ﻧﻮرې ﺑﻴﻠګﻲ:
•

•

•

•

•

•

د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ١٨ﻧﻴټﻪ د ﮐﺎﭘﯧﺴﺎ وﻻﻳﺖ د ﺗګﺎب وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﯦﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ﻗﻮﻣﻨﺪان د رﻳﻤﻮټ ﮐﻨټﺮول ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﯧښﻪ ﮐﯥ څﻠﻮر
ﻣﻠﮑﻴﺎن  ،څﻠﻮرﺳﻴﻤﻪ ﯦﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ و وژل ﺷﻮل او  ٢١ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻴﺎن ژوﺑﻞ ﺷﻮل.
د ﺟﻮن ﭘﻪ دوﻟﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻠﻮﮎ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د رﻳﻤﻮټ ﮐﻨټﺮول ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﮐﻨټﺮوﻟﻴﺪوﻧﮑﻲ
ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮې ﺗﻮﮐﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺎﻳﺴﮑﻞ ﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي وو وﭼﻮل ﺷﻮل ﭼﯥ دري ﻣﻠﮑﻴﺎن
ﻳﯥ د ﻳﻮﻩ دوﻩ ﮐﻠﻦ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﮐډون ووژل او ﭘﻨځﻪ ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړل.
د ﻣﻲ ﭘﻪ څﻮارﻟﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﻳﺖ ﻗﺮﺑﺎغ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻓﺸﺎر ﭘﻮاﺳﻄﻪ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺑﺲ ﺑﺎﻧﺪي وﭼﺎودﻳﺪل ﭼﯥ  ١٧ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ ووژل او  ٢٣ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن
ﮐړل.
د  ٢٠١٢ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ دوﻟﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ګﺮﻣﺴﯧﺮ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻓﺸﺎر ﭘﻮاﺳﻄﻪ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي
ﺷﻮي ﭼﺎدﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﻮټﺮ ﺑﺎﻧﺪي وﭼﺎودﻳﺪل ﭼﯥ دوﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ووژل او څﻠﻮر ﻧﻮر
ﻣﻠﮑﻴﺎن د دوو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ګډون ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل.
د ﻣﺎرچ ﭘﻪ اوﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ﺳﭙﻴﻦ ﺑﻮﻟﺪﮎ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺎﻳﺴﮑﻞ ﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي وو وﭼﺎودﻳﺪل ﭼﯥ د دوو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻳﻮې ښځﻲ ﭘﻪ ګډون ﻳﯥ
څﻠﻮر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ووژل او ﻟږﺗﺮﻟږﻩ ﻳﯥ اوﻩ ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړل.
د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﻪ د ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ ﻗﻴﺼﺎر وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺑﺎﻧﻔﻮذﻩ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻨځﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ ووژل .د ﺑﺮﻳﺪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻗﻴﺼﺎر د وﻟﺴﻮاﻟۍ د
ﺷﻮراي ﻳﻮ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻏړې وو ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﻳﯥ د وﻟﺴﻮال دﻧﺪﻩ درﻟﻮدﻩ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﯧښﻪ ﮐﯥ ﻧﻮﻣﻮړي او د ﮐﻮرﻧۍ
ﻏړي ﻳﯥ ووژل ﺷﻮل.

د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎرو ﻣﻼﺗړ ﺷﺒﮑﻮ او ارﭘﮑﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺮاﻧﺰﻳټ او
ﻟﻴږدول ﮐﯧږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧړﻳﻮاﻟﻲ ټﻮﻟﻨﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﻲ هڅﻲ وﮐړي ﺗﺮ څﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ځﺎي ﭘﺮ
ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎدﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻏﻴﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وړﻟﻮ را وړﻟﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮې وﮐړي.

١٤

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ځﺎﻧﻤﺮګﻲ او ﭘﻴﭽﻠﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ

٤٠

ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﻮټﺮﺳﻴﮑﻞ ﭼﻠﻮوﻧﮑﻲ ودراوﻩ ﻧﻮ هﻐﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ ﭼﺎودﻧﻪ ورﮐړﻩ .دا ﭘﯧښﻪ د ﭼﻮڼۍ ﭘﻪ
ﺑﺎزار ﮐﯥ د ﻳﻮ ښﻮوﻧځﻲ ﻣﺨﺘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﻩ .ﭼﺎودﻧﻲ ډﻳﺮ زﻳﺎت ﮐﺴﺎن ټﭙﻴﺎن ﮐړل او ډﻳﺮ ﻣړي ﭘﻪ ځﻤﮑﻪ
ﭘﺮاﺗﻪ وو .اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ راﻏﻲ او ډﻳﺮ ﻣﺼﺮوف او اﻧﺪﻳښﻨﺎﮎ وو .هﺮﭼﺎ ښﻮوﻧځﻲ ﺧﻮاﺗﻪ ﻣﻨډي وهﻠﻲ وﻳﺮﻳﺪل
ﭼﯥ ګﻨﻲ د دوي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ وژل ﺷﻮي او ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي وي .ډﻳﺮزﻳﺎت ﺧﻠﮏ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل .ﮐﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﺧﻠﮏ
ﭘﻮهﻴﺪﻻې ﭼﯥ داﺳﻲ ﭘﯧښﻪ ﺑﻪ ﮐﯧږي ﻧﻮ د ښﻮوﻧځﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺑﺎﻧﺪي ﻧﻪ را ﭘﺮﻳښﻮدل .ﭼﺎودﻧﻲ ﺧﻠﮏ
هﺮي ﺧﻮاﺗﻪ ﻏﻮرځﻮﻟﻲ وو .هﺮځﺎي وﻳﻨﻲ وې .ﺣﺘﻲ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي هﻢ ﻧﻪ وو وﻟﻲ د ﻣﻠګﺮو ﭘﻪ
وﻳﻨﻮ ﻳﯥ ﺟﺎﻣﻲ رﻧګ وې .ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻠﻮان د اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﭘﻮاﺳﻄﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ راوړل و ﺑﻪ ګﻮرﻩ ﭼﯥ څﻪ
ﮐﯧږي .ﻣﻮﻧږ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﯥ دوي وژل ﺷﻮي ﻧﺪي .زﻣﺎ ﺧﭙﻠﻮان او ﻧﻮر ﺧﻠﮏ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ټﭙﻮﻧﻪ ﻟﺮي )د دوي
٤١
ﭘﻪ ﻟﻴڅﻮ ،ﺧﻴټﻪ او وﺟﻮد ﮐﯥ ﺑﻤﻲ ګﻮﻟۍ ﻧﻨﻮﺗﻠﻲ وي(.
 د ﺟﻨﻮري د درﻳﻤﻲ ﻧﻴټﻲ ځﺎﻧﻤﺮګﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮان .دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪ د ﮐﻨﺪهﺎر ښﺎر د ګڼﻪ ګﻮڼﻲ ﻧﻪ ډﮎ ﻳﻮﻩ ﺑﺎزارﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ ﭼﯥ  ۵ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ ووژل او  ١٨ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړل.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ او ﭘﻴﭽﻠﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د  ۶٣٧ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻪ ) ١٧۵وژل ﺷﻮي او  ۴۶٢ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي( ﺛﺒﺖ ﮐړي دﻩ؛ ﭼﯥ د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل د هﻤﺪي ﻣﻮدي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ٢٣
ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﯧﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د  ٨٣١ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي وﻩ .ﮐﻪ څﻪ
هﻢ د ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮځښﺖ دي ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﮐﻤﻪ ﺷﻮي دﻩ ﺧﻮ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ د
دﻏﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ اوس هﻢ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ دﻩ؛ ﮐﭽﯧﺮﺗﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﻟﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ او ﭘﻴﭽﻠﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ۶۶٣ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻪ ) ١٨٣ﻣﻠﮑﻴﺎن وژل ﺷﻮي او  ۴٨٠ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي( ﺛﺒﺖ ﮐړي دﻩ.
ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻟﺨﻮا ﭼﯥ د ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ واﺳﮑټ ﻳﯥ ﭘﻪ ځﺎن وي و ﻳﺎ هﻢ د ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
ډﮎ ﻣﻮټﺮ ﭼﻠﻮي ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي .او ﻳﺎ هﻢ ﻣﺘﻌﺪد ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﭘﻴﭽﻠﻲ ﺑﺮﻳﺪﻧﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ ډﻳﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﺟګړﻩ
ﻣﺎر ﺑﺮﺧﻪ ﭘﮑښﻲ ﻟﺮي.
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﯥ اﻋﺘﻨﺎﻳﯥ
څﺮګﻨﺪوي .ﻣﻠﮑﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ اهﺪاف ﻧﺪي ﻟﮑﻪ د ګڼﻲ ګﻮڼﻲ ﻣﺎرﮐﻴټﻮﻧﻪ ،د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻏﻮﻧډي او د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﮑﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي دي .د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ دﻏﺴﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﻣﻨﻊ دي او ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ.
د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻧﻤﻮﻧﻮي ﭘﯧښﻲ :
•

•
•
•

د ﺟﻮن ﭘﻪ ﺷﭙږﻣﻪ ڼﻴټﻪ د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ د ﮐﻨﺪهﺎــ ﺳﭙﻴﻦ ﺑﻮﻟﺪﮎ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻻرﻩ د ﺳﻮﭘﺮﻳﻢ ﮐﻤﭙﻨۍ د ګﺪام
ﻣﺨﺘﻪ دوې ﭘﺮﻟﭙﺴﻲ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮل ﭼﯥ  ٢٢ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ ووژل او  ۵٠ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن
ﮐړل.
د ﺟﻮن ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺖ ﺗګﺎب ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ د ﺳﻴﻤﯧﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮ
ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړل ﭼﯥ ﺷﭙږ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ ووژل او  ٢۶ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړل.
د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د هﺮات وﻻﻳﺖ ګﺬاري وﻟﺴﻮاﻟۍ د وﻟﺴﻮال دﻓﺘﺮ ﺗﻪ څﻴﺮﻣﻪ ﻳﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ ﭼﯥ  ١٣ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ ووژل او  ۵٧ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړل.
د ﻣﻲ ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ د ﺗﯧﺮځﻲ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮﻩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻪ
ﻧښﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ  ١٠ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ ووژل او  ٩ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړل.

 ٤٠د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ د ﭘﻴﭽﻠﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺪي ډول دي؛ ﭼﯥ ﭘﻴﭽﻠﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ هﻐﻪ ﻗﺼﺪي هﻤﻐږې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ
اﻟﻲ )ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮري ﺗړﻟﻲ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ،ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ( ،ﺗﺮ ﻳﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺑﺮﻳﺪګﺮ او ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮي اﻟﻲ
)ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮري ﺗړﻟﻲ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ  +راﮐﻴټﻮﻧﻪ( ﺷﺎﻣﻞ وي .د دي ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻴﭽﻠﻲ و ګڼﻞ ﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ دري ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻟﺮي.
 ٤١د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ،د ﮐﻨﺪهﺎر ښﺎر

١٥

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ هﺪﻓﻲ وژﻧﻲ
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﻲ ډول هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭘﻪ ﻧښﻪ او وژﻟﻲ دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاو درﻟﻮدﻟﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي دي .د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﮐﯥ د  ٢٣٨هﺪﻓﻲ وژﻧﻮ د
ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ  ٢۵۵ﻣﻠﮑﻴﺎن وژل ﺷﻮي او  ١٠١ﻧﻮر هﻢ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي .د ﻏﻪ ارﻗﺎم د  ٢٠١١ﮐﺎل د ورﺗﻪ
ﻣﻮدي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  ١٩٠ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او  ۴٣ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړﻩ وﻩ ۵٣ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ څﺮګﻨﺪوي .د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ،ﻣﻠﮑﻲ او ﻟﻪ وﻇﻴﻔﻲ څﺨﻪ رﺧﺼﺖ ﺷﻮي ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان او هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭼﯥ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﺗﻮر ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻮري ﺷﻮي دي د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي دي.
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د  ٢٠١٢ﮐﺎل دﻣﻲ ﭘﻪ دوهﻤﻪ ﻧﻴټﻪ اﻋﻼن وﮐړ ﭼﯥ د دوي ﭘﺴﺮﻟﻨﻴﻮ اﻟﻔﺎروق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ډول
ﻣﻠﮑﻲ هﺪﻓﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دي ډﻟﻪ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻮړﭘﻮړي ﭼﺎرواﮐﻲ ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏړي ،د ﺳﻮﻟﻲ د ﻋﺎﻟﻲ
٤٢
ﺷﻮاري ﻏړي ،ﻗﺮار دادﻳﺎن او” ټﻮل هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﮐﺎر ﮐﻮي“ راځﻲ.
د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﻲ ﻧړﻳﻮال ﻗﻮاﻧﻴﻦ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﻮازﻳﻦ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ او ﻗﺼﺪي ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل ﻣﻨﻊ ﮐﻮي  .دﻏﻪ
ﻋﻤﻞ د ژوﻧﺪ د ﺣﻖ څﺨﻪ ﺗﯧﺮي دي او ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺑﻠﻞ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ .دﻏﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﺪي ﻣﻌﻨﻲ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮي ﺧﻮا
ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺰوري ﮐړي او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﻋﺎﻣﻪ ټﻮﻟﻨﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﮐړي .ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮي دﻏﺴﻲ ﭘﯧښﻲ ﺷﻮي دي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻻﻧﺪي ﭘﯧښﻲ هﻢ راﻧﻐﺎړي:
•

•

د ﻣﻲ ﭘﻪ  ١۵ﻧﻴټﻪ د هﺮات وﻻﻳﺖ د ﺷﻨډن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ
ﻳﻮﻩ ډﻟﻪ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮي ﻏﻮﻧډي ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻرﻩ وو ډزي وﮐړي ﭼﯥ دري ﮐﺴﺎن ﻳﯥ ووژل او ﻳﻮﺑﻞ ﻳﯥ
ټﭙﻲ ﮐړ .دﻏﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ.
د ﻣﻲ ﭘﻪ  ١٢ﻧﻴټﻪ د ﻟﻐﻤﺎن وﻻﻳﺖ ﭘﻪ اﻟﻴﺸﻨګ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻳﻮي ډﻟﻲ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ
ډزو ﺳﺮﻩ ووژل .دﻏﻪ ﮐﺲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ګﻮاښ ﮐړي وو ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي.

 ٤٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت د رهﺒﺮي ﺷﻮرا اﻋﻼﻣﻴﻪ د اﻟﻔﺎروق ﭘﺴﺮﻟﻨﻴﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﭘﻴﻞ ﭘﻪ اړﻩ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت د
رهﺒﺮي ﺷﻮراي ٢ ،ﻣﻲ  ٢٠١٢ﮐﺎل.

١٦

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر
•

•
•

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ١۵ﻧﻴټﻪ د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ګﺮﻣﺴﻴﺮ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ وﻇﻴﻔﻲ څﺨﻪ
رﺧﺼﺖ ﺷﻮي ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﻪ ډزو ﺳﺮﻩ ووژل .ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻟﻪ وﻇﻴﻔﻲ رﺧﺼﺖ اﺧﺴﺘﻲ وو او ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻲ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ وو.
د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﻨګﻴﻦ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻳﻮ ﻣﺘﻨﻔﺬﻩ ﻗﻮﻣﻲ
ﻣﺸﺮ او د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺷﻮراي ﻏړي ﭼﯥ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﺗﻪ روان وو ﭘﻪ ډزو ﺳﺮﻩ ووژل.
د ﻣﻲ ﭘﻪ  ١٣ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﮐﯥ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ د ﺳﻮﻟﻲ د ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮراي ﻳﻮ وﺗﻠﻲ ﻏړي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺳﻔﺮ ﮐﺎوﻩ ﭘﻪ ډزو ﺳﺮﻩ ووژل.

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ د راﭘﻮر ﭘﻪ اړﻩ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻏﺒﺮګﻮن
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﮐﻠﻨﻲ رﻳﭙﻮټ ﭘﻪ اړﻩ ښﮑﺎرﻩ ﻏﺒﺮګﻮن
وښﻮد .دوي ﻳﻮﻩ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻧﺸﺮ ﮐړﻩ او د ﺷﭙﻲ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻳﺎ ﭼﺎﭘﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﺠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
ﻣﻮﻧﺪﻧﻲ ﻳﯥ د ﭘﻮښﺘﻨﻲ وړ وﺑﻠﻠﻲ٤٣.د دوي اﺳﺘﺪﻻل دا وو ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
ﻳﺎ ﭼﺎﭘﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﺠﻪ ﮐﯥ د  ۶٣ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﯥ راﭘﻮر ورﮐړي وو ﻧﺎﺳﻢ دي .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﻴﻪ د  ٣١ﺟﻼ
ﺟﻼ ﭘﯧښﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐړي وﻩ او ادﻋﺎ ﻳﯥ ﮐړي دﻩ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﻠﻨﻲ راﭘﻮر ﮐﯥ دﻏﻪ ﭘﯧښﻲ ﻧﺪي ځﺎي
ﮐړي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،ځﻤﮑﻨۍ ﺷﺨړي ،د ډزو ﭘﯧښﻲ او د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ ﭼﺎﭘﻲ
راځﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ د ذﮐﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ دﻗﻴﻘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻲ ورﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ځﻮاب ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړ او د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ هﻐﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د دوي ښﮑﺎرﻩ ﻏﺒﺮګﻮن ﻳﯥ ﻧﺸﺮ ﮐړي وﻩ ﺷﺮﻳﮏ ﮐړي دي .ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻮﻳﻮ  ٣١ﭘﯧښﻮ
څﺨﻪ  ٢٣ﭘﯧښﻲ ﻳﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ او ﺷﻤﻴﺮﻟﯥ دي ﭼﯥ هﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﻻﻣﻞ ﺷﻮې
دﻩ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﺷﻤﻴﺮي ﻟﻪ هﻐﻮ ﺷﻤﻴﺮو ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ذﮐﺮ ﮐړي دي ﺑﺮاﺑﺮ وو؛ ﻳﺎ هﻢ
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﮐﻢ او زﻳﺎت د هﻐﻮ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻳﯥ ﺷﻮي دي ﺗﻔﺎوت درﻟﻮد .ﭘﻪ
ﭘﺎﺗﻪ  ٨ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ ﭼﺎﭘﻲ وي ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯧښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي ﻧﺪي او ﻳﺎ هﻢ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ
دﻏﻮ ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي ،ټﭙﻴﺎن ﻳﺎ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻧﻪ وو.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﭘﻮﻟﻴﺴﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي د هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻳﺎ ﭼﺎﭘﻮ ﺳﺮﻩ ګډ ﮐړي دي .دا ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﻟﺪي ﮐﺒﻠﻪ
وي ﭼﯥ د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻳﺎ ﭼﺎﭘﻮ ﮐﯥ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﻟﻪ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ )د ﻧﮋدي هﻮاﻳﯥ ﻣﻼﺗړ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻮﻧﻪ( څﺨﻪ ﮐﺎر
واﺧﺴﺘﻞ ﺷﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ ﭼﺎﭘﻲ ،هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ او ځﻤﮑﻨۍ ﺷﺨړي د ﺟﻼ ﺟﻼ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﺷﻤﺎري.
د ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻮﻣړۍ ﺿﻤﻴﻤﻪ وګﻮرئ.

 ٤٣د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺮ ګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻳﻮﺟﺎﻧﺒﻪ رﻳﭙﻮټ ﭘﻪ اړﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت اﻋﻼﻣﻴﻪ . ١٢٠١٢/٠٢/٠۵ ،اﻧﻠﻴﻦ
http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14914:statement-ofislamic-emirate-regarding-the-recent-one-sided-unama-report-on-civiliancasualties&catid=4:statements&Itemid=4. Accessed 24 July 2012.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

د ټﻮﻟﻨﻲ ﻧﻈﺮوﻧﻪ:
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﻨټﺮوﻟﯧږي
زﻣﻮﻧږ د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺘﻪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ډﻳﺮ ﮐﻢ ﮐﻨﺘﺮول ﻟﺮي ،او ﻟږ ﻳﺎ هﻢ ﺑﻴﺨﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﻠﺮي .دا
د دي ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دﻩ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﻳﻮاځﻨﻲ ځﻮاﮎ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻞ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﺑﻴﺎ ﻗﻮت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﻮازي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﻏﻮﻧډ وي .دوي هﻤﺪراﻧګﻪ ﺑﺰګﺮان د ټﻮﭘﮏ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ دﻳﺘﻪ اړ
اﻳﺴﺘﻠﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺣﺎﺻﻞ  ١٠ﺳﻠﻨﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐړي .ﻃﺎﻟﺒﺎن هﻤﺪارﻧګﻪ ځﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻧﺪي ﻏږ ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ د
دوي ﻟﻪ ﺟﻨګړﻩ ﻣﺎرو ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎي ﺷﻲ؛ او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻧﻪ ﻏﻮاړي د دوي د ﺣﺮﮐﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر وﮐړي ﭘﻪ
٤٤
ﻣﺮګ ګﻮاښﻲ.
ﭘﻪ ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﮐﻠﻲ ﻳﻮ ﻣﻠﮏ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ  ٢٩ﺧﺒﺮي ﮐړي دي.
د ټﻮﻟﻨﻲ ﻧﻈﺮوﻧﻪ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ اړﻩ د اﻧﺘﻘﺎل د ﭘﺮوﺳﻲ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ځﺎﻧګړي
ارﺗﺒﺎط ﻟﺮي .د ﺧﻠﮑﻮ درﮎ ﻟﻪ اﻣﻨﻴﺖ او ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ څﺨﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺎﺛﯧﺮ ﻟﺮي ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د اﻣﻦ او اذادي اﺣﺴﺎس ﮐﻮي او د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ د ﺧﻮځښﺖ اذادي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﻮﻧﻪ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ او روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻠﻲ .ﻳﻮ داﺳﻲ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎاﻣﻨﻲ ،ﺿﻌﻴﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ
او د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻌﺮﻓﺖ وﻟﺮي ﮐﻴﺪاﯦﺸﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ،ﺳﺎﺗﻨﻪ ،د ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ او روﻏﺘﻴﺎ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮې
وﮐړي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﯧﺴﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎﻣﻦ او ﻟﻮڼﻲ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ واﺳﺘﻮي دا د اﻣﻦ
ﻧﻪ د دوي ﭘﻪ درﮎ ﭘﻮري اړﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ اﻳﺎ د دوي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺗﻮګﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ ﺗﻠﻼﯦﺸﻲ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ د ﻳﻮي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺣﺎﻟﺖ او د دوي ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ
ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﮐﻮي او راﭘﻮر ﻳﯥ ورﮐﻮي .ﻧﻮ ﭘﻪ هﻤﺪي اﺳﺎس ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻼﻩ
ﻣﺸﻮري وﮐړي ﺗﺮ څﻮ د دوي ﻧﻈﺮوﻧﻪ د دوي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺤﺪود ﻻﺳﺮﺳﻲ او ﺷﺘﻮن ﻟﺮي واﺧﻠﻲ .دﻏﻪ ﺳﻼ ﻣﺸﻮري ﻟﻪ ﻣﺮﮐﻮ څﺨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د  ٢٧وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
 ٩٩وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﮑښﻲ ﺑﺸﭙړ ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺘﺮول ﻟﺮي د ټﻮﻟﻨﻲ ﻏړو ،د ټﻮﻟﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ،
٤٥
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻲ ﻟﻪ ﻏړو او د ﺳﻴﻤﯧﺰو ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي.
ﻟﻪ  ٩٩وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ  ١١وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺳﻼ ﻣﺸﻮري ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻳﺎ دوهﻤﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻮي دﻩ )ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻻي  ٢٠١١او ﻧﻮﻣﺒﺮ  (٢٠١١ﭼﯥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ د ټﻮﻟﻮ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺷﻮﻳﻮ
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ  ١١ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي .دﻳﺮش ﻧﻮري وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭼﯥ ﺳﻼﻣﺸﻮري ﭘﮑښﻲ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي د اﻧﺘﻘﺎل د درﻳﻤﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻻﻧﺪي راځﻲ ﭼﯥ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻻي ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻴﻠﯧږي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﻤﺪارﻧګﻪ د ﮐﻨړ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺷﭙږو
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺷﭙږو ﻧﻮرو وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻼﻩ ﻣﺸﻮري ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي دي .ﮐﻪ څﻪ
هﻢ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻪ دﻏﻮ دوو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﺪﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﺧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻲ ﻗﺮارګﺎوي
د ﻧﻮرﺳﺘﺎن او ﮐﻨړ ﻟﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ  ٢٠١٠او  ٢٠١١ﮐﻠﻨﻮ ﮐﯥ وﻳﺴﺘﻞ.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول د هﻴﻮاد اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻨﺘﺮوﻟﻮي ﺧﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ او ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ
ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻮي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ زوﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﻏﻴﺮي رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺎ ټﻮﻟﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﻨﺘﺮول ﻟﺮي .ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻏږ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻳﻮﻩ ﺑﺪﻳﻞ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وړاﻧﺪي ﮐﻮي .ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
ﻏږ وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ د دﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو دا ﺗﻮان درﻟﻮد ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﻴﺮي وﮐړي  .ﭘﻪ
دﻏﻮ ﺗﻴﺮوﻳﻮ ﮐﯥ وژﻧﻲ ،د وﺟﻮد د ﻏړﻳﻮ ﭘﺮﻳﮑﻮﻧﻪ ،ﺗښﺘﻮﻧﻪ او وهﻞ ډﺑﻮل راځﻲ .د ﻏﻮ ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺪود واﮎ ﻟﺮي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ګټﻪ اﺧﺴﺘﻨﻲ ﻟﮑﻪ د ﺧﻮزښﺖ اذادي ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ ،د ﺑﻴﺎن
اذادي او د ﻣﻮﺛﺮي رﺟﻮع ﺣﻖ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰي ﺟﻮړي ﮐړي دي.

 ٤٤ﭘﻪ ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﮐﻠﻲ ﻳﻮ ﻣﻠﮏ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ  ٢٩ﻣﺮﮐﻪ ﮐړي دﻩ؛ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
 ٤٥د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او ﺳﻴﻤﻮ ﺑﺸﭙړ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺪي رﻳﭙﻮټ ﮐﯥ د دي ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻪ دي ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ هﻐﻮ ټﻮﻟﻨﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﺧﺒﺮي
ﮐړي ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷﻲ.

١٨

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﭘﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﻧﮋدي ﺗﻴﺮو ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ٤٦ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ
ﻳﺎ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮګﻪ ﮐﻨﺘﺮوﻟﯧږي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او د ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دي ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ څﻴړل ﮐﯧږي
ﮐﻮم ﻧﻮي ﺑﺪﻟﻮن ﻧﺪي راﻏﻠﻲ .ﮐﻮم ﻧﻈﺮﻳﺎت ﭼﯥ وړاﻧﺪي ﺷﻮي دي د هﻐﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺣﺎﻟﺖ اﻧځﻮر وي ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﯥ ﭼﯥ
دﻏﻪ ټﻮﻟﻨﻲ )ﻟﻪ هﻐﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻲ ﮐړي دي( د زﻳﺎﺗﻲ ﻣﻮدي ﻟﭙﺎرﻩ ژوﻧﺪ ﮐﻮي.
ﻻﻧﺪي ﮐﻮم ﻣﻮارد ﭼﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي دي د هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻠﺘﻪ ﻗﻮي ﮐﻨﺘﺮول ﻳﺎ ﻧﻔﻮذ ﻟﺮي
د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ اړﻩ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ او اﻧﺪﻳښﻨﻮ ارزوﻧﻪ دﻩ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺘﺮول
ډﻳﺮو هﻐﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻲ ﮐړي دي رﻳﭙﻮټ وﮐړي دي ﭼﯥ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ د دوي ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ
ﻧﺸﺘﻮن ﺳﺮﻩ ﻧﻴﻐﻪ اړﻳﮑﻪ ﻟﺮي .د ډﻳﺮو ﻧﺎارﻣﻮ ﺳﻴﻤﻮ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ ﻣﻮﺛﺮي وﻟﮑﻲ ﻻﻧﺪي دي ،رﻳﭙﻮټ ورﮐړي ﭼﯥ د دوي ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ ﮐﯥ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي .ﭘﻪ
ډﻳﺮو وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ دا ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐړي دﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وﻟﺴﻮاﻟﻲ د ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐړي دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ  ٢٨د ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ ﻟﻪ ځﻮي ﺳﺮﻩ ﺑﺤﺚ
ﮐړي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ټﮑﻮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐړي دي:
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻻرﻩ ﺑﺎﻧﺪي ﮐﻨﺘﺮول ﻟﺮي ﻣګﺮ د ﻟﻮﻳﯥ ﻻري دواړي ﻏﺎړي ﻧﺎ اﻣﻨﻪ دي او ﻃﺎﻟﺒﺎن هﺮ
هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ وﻏﻮاړي هﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ .ﺣﮑﻮﻣﺖ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ او هﻐﻮ ﮐﻠﻴﻮ ﮐﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ
٤٧
ارﺑﮑﻴﺎن د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ګﻤﺎرل ﺷﻮي دي ﮐﻨﺘﺮول ﻟﺮي.
څﻨګﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ډﻳﺮو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﻨﻬﺎ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻮري
ﻣﺤﺪود دي ،ﻧﻮ ﻟﺪي اﻣﻠﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ اذادﻩ ډول ﺗګ او راﺗګ ﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ د دﻏﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻗﻮي
واﮎ ﺧﭙﻞ ﮐړي ﻳﺎ هﻢ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ او ازار ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د دوي ﻣﻼﺗړ وﮐړي .د ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ډﻳﺮو
ﻏړﻳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻏږ د ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﺎ ﺧﻮﺷﻲ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړي دﻩ او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ډﻟﻮ
ﺳﺮﻩ اﻳﺪوﻟﻮژﻳﮑﻲ ﻣﻼﺗړ څﺮګﻨﺪ ﮐړي دي .د دوي ﻧﻈﺮ دادي ﭼﯥ دﻏﻪ ډﻟﻲ د ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﭼﯥ دوي ﻳﯥ ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻮي( ﭘﻪ ځﺎي ﻳﻮ ﺑﺪﻳﻞ دي.
ﻟﻪ هﻐﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﻲ ﺷﻮي دي دا ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐړي دﻩ ﭼﯥ اﻳﺴﺎف او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ
ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ښﮑﺎرﻩ ﮐﻨﺘﺮول ﻟﺮي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي دي ﺧﻮ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﯧړﻩ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ
څﺨﻪ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﻮي دي؛ ﻟﻪ هﻤﺪي اﻣﻠﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻮن
ډﻳﺮ ﮐړي دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﻲ ﺷﻤﯧﺮﻩ رﻳﭙﻮټﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ
ﭘﻪ ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ګﺰﻣﻲ ﮐﻮي او ﺧﻮځﻴﺪوﻧﮑﻲ)ﻣﺒﺎﻳﻞ( ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺟﻮړوي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﻤﺪارﻧګﻪ رﻳﭙﻮټﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي
دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﮐﻨﺘﺮول ﻟﺮي د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﺷﭙږو
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﮐﻢ ﺷﻮي دي ﻟﮑﻪ د ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ د ﺟﻮن وﻟﺴﻮاﻟۍ.

 ٤٦د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ ،ﺳﻬﻴﻞ ﺧﺘﻴځ او ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ټﻮﻟﻲ وﻟﺴﻮاﻟۍ او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ټﻮل وﻻﻳﺖ
)ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ اﻧﺪازو( ﮐﻨټﺮوﻟﻮي .ﺳﻴﻤﻴﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺄ ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ د ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ
او ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ زﻳﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﭘﻪ ﭘﺸﭙړډول د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ وﻟﮑﻲ ﻻﻧﺪي دي .ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺑﻠﺦ ،ﺳﺮﭘﻞ ،ﻓﺎرﻳﺎب او
ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻴﺰو ﺧﻠﮑﻮ ځﻴﻨﻲ ﺳﻴﻤﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ وﻟﮑﻲ ﻻﻧﺪي دي .د ﻣﺮﮐﺰي وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﮐﺎﺑﻞ )ﺻﺮف د ﺳﺮوﺑﻲ وﻟﺴﻮاﻟﻲ( ،ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ،ﭘﺮوان او زﻳﺎﺗﻲ ﺳﻴﻤﻲ ﭘﻪ ﻟﻮګﺮ او ﻣﻴﺪان ښﺎر ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﺷﺎن
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ دي .ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ هﺮات ،ﻓﺮاﻩ ،ﺑﺎدﻏﻴﺲ او ﻏﻮر ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ادارو رﻳﭙﻮټ ورﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻐﻼن،
ﮐﻨﺪز او ﺗﺨﺎر ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻮ )داﻳﮑﻨﺪي او ﺑﺎﻣﻴﺎن( ﮐﯥ داﺳﻲ ځﺎي ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو
ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﻨﺘﺮوﻟﻴږي؛ ﺧﻮ هﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺷﺘﻮن څﺨﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﺪ دي.
 ٤٧ﭘﻪ ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﺑﺎﻧﻔﻮذﻩ ﭘښﺘﻮن ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ ﻟﻪ ځﻮي ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ .دﻏﻪ ﻣﺮﮐﻪ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ  ٢٨د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ
دﻓﺘﺮ ﭼﯥ د ﻣﻴﻤﻴﻨﻪ ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ ﻣﻮﻗﻴﻌﻴﺖ ﻟﺮي ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دﻩ.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﮐﻨﺘﺮول او ﻧﻔﻮذ
ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻳﺎ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻳﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻧﻮري ډﻟﻲ ﻗﻮي ﮐﻨﺘﺮول ﻟﺮي دا ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ ﺑﺮﻳﺪﻩ د
دوي ﭘﻪ ﺗﻮان ﭘﻮري اړﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ څﻨګﻪ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻣﻼﺗړ ﺧﭙﻞ ﮐړي ﻳﺎ ﻳﯥ وﺳﺎﺗﻲ .ﭘﻪ هﻐﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻣﻼﺗړ ﺧﭙﻞ ﮐړي دي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮي وﻟﺴﻮاﻻن ﭘﻪ
اﮐﺜﺮﻩ ﻣﻮاردو ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻲ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي دي .ﺧﻮ دﻏﻪ ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮي وﻟﺴﻮاﻻن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رهﺒﺮي
ﺷﺒﮑﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ځﺎي ﮐﯥ ﻣﺴﺆل دي .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول ،ټﻮﻟﻨﻮ رﻳﭙﻮټ ورﮐړي ﭼﯥ د ﻏﻮر وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺷﺎرﮎ وﻟﺴﻮاﻟۍ
ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮي وﻟﺴﻮال او ﻧﻮر ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮي ﭼﺎروﮐﻲ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ  ٢٩ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﻳﻮي وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﮐﻠﻲ ﻣﺸﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻗﻮي
ﮐﻨﺘﺮول ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻣﻼﺗړ ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ دي:
ځﻴﻨﻲ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ اﻳﺪوﻟﻮژﻳﮏ ډول د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي او دوي ﻟﻪ دﻳﻨﻲ ﻟﺤﺎﻇﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻏﻴﺰ
ﻻﻧﺪي دي .دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺧﻠﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ زﻳﺎت د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻮي .دﻏﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﻩ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺧﻠﮏ ﺣﺘﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﻴﺎم ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎي ﺷﻲ او دوي د
٤٨
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ ﺗﻪ ﺗﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮي.
ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن او د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻧﻮري ډﻟﻲ ﻧﺪي ﺗﻮاﻧﻴﺪﻟﻲ ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻣﻼﺗړ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐړي دو د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ازار او اذﻳﺖ او ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻪ ﻻس ﭘﻮري ﮐړي دي .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول ،د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﻳﺖ د
اﻧﺪړو ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورﺳﺘﻪ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ٢٠او  ٢٣ﻧﻴټﻪ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺟګړﻩ ﻣﺎرو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ څﻠﻮر ﮐﻮروﻧﻪ وﺳﻮځﻮل.

 ٤٨د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ د ﮐﻠﻲ د ﻳﻮﻩ ﻣﺸﺮ ﺳﺮﻩ .ﻣﺮﮐﻪ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ  ٢٩ﭘﻪ ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ.

٢٠

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﯧﺮي ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ وﻟﮑﻲ ﻻﻧﺪي دي
ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ

٤٩

ﻳﻮﻩ هﻠﮏ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر د ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ووهﻠﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړﻩ وا ورﻳﺪل ﻧﻮ ﺳﻤﻼﺳﻲ
ﻳﯥ هﻠﮏ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ وﻧﻴﻮل او ﻳﻮي ﻏﻮﻧﺪۍ ﺗﻪ ﻳﯥ و ﺧﯧﮋول .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺳﻴﻤﻲ ﺧﻠﮏ ور وﻏﻮښﺘﻞ ﺗﺮڅﻮ د دوي ﺳﺰا
وګﻮري .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺳﺮﻩ راټﻮل ﺷﻮل ﻧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د هﻠﮏ ﺳﺘﺮګﻲ ور وﺗړﻟﻲ ا ﺑﻴﺎ ﻳﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ ډزو ﺳﺮﻩ ووژل .ﭘﻪ ﻳﻮ څﻮ دﻗﻴﻘﻮ
٥٠
ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دوﺳﻴﻪ او ﺳﺰا ﻳﯥ اﻋﻼن ﮐړﻩ.
 د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﮐﻠﻲ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﭼﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺰا ورﮐﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮوګﻮ ﻟﻴﺪﻟﻲ وو .دﻏﻪﻣﺸﺮ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ  ٢٧د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﮐړي.

هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ ﻗﻮي ﮐﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪي دي هﻠﺘﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ او ﺧﺪﻣﺎت
ډﻳﺮ ﻣﺤﺪود دي .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د دﻏﯥ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺗﺸﯥ څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ
ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮي .دوي د ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻗﻀﻴﻮاو دﻋﻮو ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻧﻴﺴﻲ او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ
ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﺗﻮرن وي ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ او ﺳﺰا ورﮐﻮي .د ﻏﻪ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮي
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻠﺮي .ﮐﻮﻣﯥ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﺰاګﺎﻧﯥ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
اﺳﺎس ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺟﺮﻣﻲ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ دي او ﭘﻪ ځﻴﻨﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ
ﺑﻠﻞ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ .څﻨګﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دي؛ ﻧﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دي ﻧﻈﺮ دﻩ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ او ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ راوﺗﻠﻲ ﺳﺰاګﺎﻧﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﯧﺮي دي .ﻧﻮ ﭘﻪ دي اﺳﺎس د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ د دﻏﻮ
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﯥ ﺧﻠﮑﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ راﭘﻮر ﮐړي دي ﻧﻪ
ارزوي؛ ﻟﮑﻪ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ډﻳﺮي ﭘﯧښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﺗﻮرن
دي ورﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﺤﺎﮐﻤﻲ وژﻟﻲ ﻳﺎ ﺷﻞ ﺷﻮټ ﮐړي دي؛ ٥١ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺷﻔﺎف او ﮐﺎر ورﮐﻮﻧﮑﻲ ﻗﻀﺎﻳﯥ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻲ ﻧﺸﺘﻮن ﻳﯥ ﺑﺪﺗﺮ ﮐړي دي .دا د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﺠﻪ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎري د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ د ﻧﺸﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي.
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړي ﭼﯥ د ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻲ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻗﻮي ﮐﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪي دي هﻠﺘﻪ د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﻗﺎﺿﻴﺎن او څﺎرﻧﻮاﻻن ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻪ ﮐﻴﺪﻻي ﻧﺸﻲ .د ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻏﻪ ﭼﺎرواﮐﻲ د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﺨﻮا د ﺗﺮور ﮐﻴﺪﻟﻮ ﺗﺮ ځﺎﻧګړي ﺧﻄﺮي ﻻﻧﺪي دي ٥٢.د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻧﻨګﺮهﺎر وﻻﻳﺖ
ﭘﻪ ﺑﻬﺴﻮدو وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ او د ﻟﻐﻤﺎن وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻗﺮﻏﯥ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي وژﻧﻲ؛ او د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ
ﭘﻪ درﻩ ﭘﻴﭻ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ د ﺗښﺘﻮﻧﻲ ﭘﯧښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .د اورزګﺎن وﻻﻳﺖ ﭘﻪ اﮐﺜﺮﻩ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د
ﻧﺎاﻣﻨﻲ او ګﻮاښﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ رﺳﻤﻲ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﻗﺎﺿﻴﺎن او څﺎرﻧﻮاﻻن ﺣﻀﻮر ﻧﻠﺮي ٥٣.ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮې وژﻧﻲ ،ﺗښﺘﻮﻧﻲ
او ګﻮاښﻮﻧﻪ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ډار ﻳﻮ ﻣﺤﻴﻂ را ﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي دي؛ او هﻐﻮي ﻟﺪي څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ
ﮐﯥ وﻇﻴﻔﻲ واﺧﻠﻲ او ﮐﺎر وﮐړي.
د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻟﻮﻳﻪ ﺗﺸﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻧﻮر هﻢ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐﻮي .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ دي ﻗﺎدر دي ﭼﯥ
د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺮو ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي رﺳﻴﻤﻲ ﻋﺪﻟﻲ ادارو ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ وﮐړي ﺧﭙﻞ
 ٤٩د ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻮژي ﭘﻪ دﻏﻪ رﻳﭙﻮټ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دي ﻣﻔﻬﻮم درﮎ ﻧﺸﻲ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ادارو
ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﺎ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮي ﮐﺎر اﺧﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﻟﻲ .دﻏﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻮژي ﺻﺮف د دي ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﯧږي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﻟﺨﻮا د هﻐﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﮐړﻧﻮ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢ د راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ )ﻟﮑﻪ د ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺤﺎﮐﻤﻲ ورﺳﺘﻪ وژﻧﻪ( او هﻐﻪ
ﮐړﻧﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﭘﻮرﻩ اړﻩ ﻟﺮي ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي وژﻧﻲ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮ ﭘﯧﺮ وﺷﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻄﻼح ﭘﻪ
ځﺎي ]ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ[ اﺻﻄﻼح ﮐﺎروي ځګﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ دواړﻩ اﺻﻄﻼګﺎﻧﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﺪي.
 ٥٠د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ د ﻳﻮي وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﮐﻠﻲ د ﻳﻮﻩ ﻣﺸﺮﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ .ﻣﺮﮐﻪ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ  ٢٧ﭘﻪ ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ
دﻓﺘﺮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ.
 ٥١ﮐﻪ څﻪ هﻢ دﻏﻪ ﻗﻀﻲ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﮐﻢ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي؛ﭘﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﮐﯥ د وﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻮ ﻳﺎ زﻳﺎت ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺮم ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻋﺎم ځﺎي ﮐﯥ ﺗﻮرن وي  ،ا و ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺳﺰا او ﻣﻼﻣﺘﻴﺎ اﻋﻼﻧﻮي او ﻟﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻲ
ورﺳﺘﻪ ﺳﻤﻼﺳﻲ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ډول ﺳﺰا ﺗﻄﺒﻴﻖ وي.
 ٥٢د ﻏﻮر وﻻﻳﺖ ﺳﻴﻐﺎ وﻟﺴﻮاﻟۍ رﺳﻴﻤﻲ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﻗﺎﺿﻲ د ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د وﻻﻳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻟﻴږل ﺷﻮي دي.
 ٥٣ﭘﻪ ځﻴﻨﻲ ﻣﻮاردو ﮐﯥ د ﻗﻀﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ د ټﻴټﻮ ﺗﻨﺨﺎګﺎﻧﻮ ،د ﺗګ او راﺗګ د وﺳﻴﻠﻮ ،دﻓﺘﺮ او د اوﺳﻴﺪﻧﻲ د ځﺎي د ﻧﺸﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د وﻇﻴﻔﻲ
ﭘﻪ ځﺎي ﮐﯥ ﺣﻀﻮر ﻧﻠﺮي.

٢١

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﻧﻔﻮذ ښﮑﺎرﻩ ﮐړي ٥٤.د ټﻮﻟﻨﻮ هﻐﻪ ﻏړي ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮي ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﻴﺘﻢ د
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻓﻪ او ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻗﻀﻴﻲ ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﮐړي ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړي دي ؛ دوي اداري ﻓﺴﺎد او ﻧﺎ
اهﻠﻴﺖ د ﮐﻠﻴﺪي ﻓﮑﺘﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ذﮐﺮ ﮐړي دي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدي ،ډﻳﺮو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ورﮐﻮﻧﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ډﻳﺮ زﻳﺎت ﻓﺸﺎر راوړي او ﺗﺤﺪﻳﺪوي ﻳﻲ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻏﺎړﻩ ﮐﯧږدي.
ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د دﻏﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺳﺰاګﺎﻧﻮ
روﮐﻮل ﻟﮑﻪ اﻋﺪام او ﺷﻞ او ﺷﻮټ ﮐﻮل ﺟﺮﻣﻲ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ دي .د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻲ ﮐﻔﺎﻳﺘﻲ ﭼﯥ ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ د دﻏﻮ ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﮐﺒﻠﻪ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳﻲ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺳﺮﺳﻲ د اﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻏړﻧﻪ
وﺑﻠﻞ ﺷﻲ ٥٥ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدي ،ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ اﻋﺪام ،د وﺟﻮد د ﻳﻮﻩ ﻏړي ﭘﺮﻳﮑﻮﻧﻪ او ﺷﻞ او ﺷﻮټ ﮐﻮوﻧﻪ د ژﻳﻨﻮ د
ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﺳﺨﺖ ﺗﻴﺮي ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي او ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ .د ژﻳﻨﻮ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ درﻳﻤﻪ ګډﻩ ﻣﺎدﻩ ﭘﻪ واﺿﻴﺢ
ﺗﻮګﻪ ﺳﺰاګﺎﻧﻲ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي ﻣﻨﻊ ﮐﻮي .درﻳﻤﻪ ګډﻩ ﻣﺎدﻩ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ
)اﻟﻒ( ” ژوﻧﺪ او ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ هﺮ ډول ﻗﺘﻠﻮل ،ﺷﻞ او ﺷﻮټ ﮐﻮل ،ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﭼﻠﻨﺪ او
ﺷﮑﻨﺠﻪ“ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي؛ )د( ” د ﺣﮑﻢ ﮐﻮل او د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻣﺤﮑﻤﻲ د ﺣﮑﻢ ﭘﺮﺗﻪ د اﻋﺪام ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل د ټﻮﻟﻮ
ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺿﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ﻣﺪﻧﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﺨﻮا ﺣﻴﺎﺗﻲ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي دي څﺨﻪ ﺗﻴﺮي دي “.

د ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮﻧﮑﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د څﻮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺟﺮﻳﺎن څﻴړﻟﻲ او ځﻴﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﮑﺘﻮروﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐړي دي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ځﻴﻨﻲ ﻗﻀﺎﻳﯥ
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮي ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﺷﻮي دي ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻮراي او ﺟﺮګﻮ ﭘﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐړي؛ ﻣګﺮ ﻧﻮر ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ډﻳﺮ ﻣﻨﻈﻢ او ﮐﺎر ورﮐﻮﻧﮑﻲ دي ٥٦.ﺣﺘﻲ ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ډﻳﺮ ﻣﻨﻈﻢ
ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺖ وﺟﻮد وﻟﺮي ﻣګﺮ هﻐﻪ ﺑﻴﺎ هﻢ ګﺮځﻨﺪﻩ وي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﭘﻪ ﮐﻮﻳټﻪ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻗﻀﻴﻲ ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪي ﻧﻴﺴﻲ .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول د ټﻮﻟﻨﻲ ﻏړو د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ
وﻻﻳﺖ ﮐﯥ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﮐﻤﻴﺴﻮن ﻟﻪ وړو ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮي او
ﺟﺪي ﻗﻀﻴﻲ ) ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﻣﺮګ ﺳﺰا ﺷﺎﻣﻠﻪ وي( ﮐﻮﻳټﻲ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮي .هﻤﺪارﻧګﻪ د اروزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ
د ښﺎري ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻗﺎﺿﻲ او د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراي ﻏړي راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺖ وﺟﻮد ﻟﺮي ﭼﯥ
٥٧
ﻟﻪ ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻗﻀﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮي ؛ ﺣﺎل داﭼﯥ ﺟﺪي ﻗﻀﻴﻲ ﭘﻪ ﮐﻮﻳټﻪ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮي.
ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ځﻴﻨﻲ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻏﻴﺮي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﻲ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا رهﺒﺮي ﮐﻴږي ﭘﻪ ﺗﮑﻤﻴﻠﻮﻧﮑﻲ ډول ﻋﻤﻞ ﮐﻮي .د ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ د ځﻴﻨﻮ
ﺳﻴﻤﻮ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻏﻴﺮي رﺳﻴﻤﻲ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي ﭼﯥ
ﮐﻮرﻧۍ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰي هﻮاري ﮐړي اﻣﺎ د ﺟﻨﺎﻳﯥ ﭘﻴښﻮ ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮي .ﭘﻪ
ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﭙﻞ ﻗﺎﺿﻴﺎن او څﺎراﻧﻮاﻻن ټﺎﮐﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ ﺟﻨﺎﻳﯥ ﭘﻴښﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﮐړي.
دﻏﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺣﻀﻮر ﻟﺮي او ﻗﻀﻴﻲ ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﮐﻮي او ﺣﮑﻮﻣﻮﻧﻪ ﺻﺎدروي .د ﺑﻴګﻲ ﭘﻪ ډول د
اروزګﺎن وﻻﻳﺖ د ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ دا ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﻗﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﻗﻀﻴﻲ ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﮐﻮي.
 ٥٤دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﻟﻴﺮو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي او ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻮرﻩ ﻣﺤﺪود ﻧﺪﻩ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ
ﻟﻮري ﮐﻨﺘﺮوﻟﻴږي .اﻣﺎ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﻨﺘﺮوﻟﻴږي دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮور او ځﺎي ﭘﺮ
ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻮرﻩ هﻢ ﺟﺪي دﻩ.
 ٥٥ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺳﺮﺳﻲ اﺻﻞ داﺳﻲ واﻳﯥ ” :ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﭼﯥ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻧﻘﺾ ﮐﻮي او ﮐﻮم ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻪ
ﺳﺮﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻪ وي ) د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دا د ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﻞ دي او ﻣﺴﺆل ﮐﺲ ﻧﺪي ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي( ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻧړﻳﻮال
ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐړي؛ ﻟﺪي ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دﻩ ﺑﻠﮑﯥ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺳﺮﺳﻲ د ﻧﺸﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ ﺗﻴﺮوﻳﻮ
څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﺷﻲ او ﻳﺎ ﻳﯥ ځﻮاب ووﻳﻞ ﺷﻲ“ .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﻣﺤﮑﻤﻪ ،ﭘﻪ  ١٩٨٨ﮐﺎل ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﭼﯥ د وﻳﻠﻴﺲ ﮐﻮﻳﺰروډ
رﻳﮑﻮﻳﺰ د ﻗﻀﻴﻪ ﭘﻪ اړﻩ وﺷﻮﻩ )ﻳﻮ ﻟړ د ﺗﺮې ﺗﻢ ﮐﻴﺪو ﭘﻴښﻲ ﭼﯥ د ﻏﻴﺮي ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي وي(.
 ٥٦ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻲ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻏﻴﺮي رﺳﻴﻤﻲ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ )ﺟﺮګﻲ( ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻲ ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﮐﻮي او ﭘﻪ ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﻓﻴﺼﻠﻲ ﮐﻮي .د دﻏﻮ ﻏﻴﺮي رﺳﻤﻲ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﻮازي
ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻨﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮ دادي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻗﺎﺿﻴﺎن ،ﮐﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ او ﻣﺤﮑﻤﻲ د دي ﻣﻮﺧﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎ ﮐﻠﻲ دي او
هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دي ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮي ګټﻪ اﺧﺴﺘﻠﻪ ﮐﻴږي هﻢ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺷﺘﻪ دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ وﻧﺸﻮﮐﻮﻻي ﭼﯥ هﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ګټﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﮐﻴږي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐړي ځﮑﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﻴﻤﻮ او راز راز ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي.
 ٥٧ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ وﻧﺸﻮﮐﻮﻻي ﭼﯥ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐړي ﭼﯥ ﮐﻮم ډول ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﭘﻪ دي ﻣﺤﮑﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻞ ﮐﻴږي ) ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ داﺳﻲ وي(.
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د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ګډو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺷﮑﻤﻦ ﻗﺎﺿﻲ وﻧﻴﻮل ﺷﻮ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د هﻐﻪ د ﺑﻴﺎن ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻪ ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
د ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ﻟﻪ
ﻟﻮري ﺻﻮرت دﻋﻮﻩ دا څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﺷﮑﻤﻦ ﮐﺲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي وو ﺗﺮڅﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻗﻀﺎﻳﯥ
ﮐﻤﻴﺴﻮن رهﺒﺮي ﮐړي ٥٨.دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻮن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﯥ ﻣﻮﻗﻴﻌﺖ درﻟﻮد ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ ﺗﻨﻮ څﺨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮي وو ﭼﯥ
ﺷﮑﻤﻦ ﮐﺲ ﻳﯥ ﻣﺸﺮي ﮐﻮﻟﻪ اوﻣﺪﻧﻲ او ﺟﻨﺎﻳﯥ ﭘﻴښﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﮐﻮﻟﻲ .ﺷﮑﻤﻦ ﮐﺲ د څﻠﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ
٥٩
ﺗﻮرن وو ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي د ﻣﺮګ ﺳﺰا ورﮐړي وﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﻳﺖ ﻳﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ واﻟﻲ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو.

 ٥٨ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺖ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﮐﻤﻴﺴﻮن ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻴږي څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت دﻋﻮﻩ ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي او
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺷﮑﻦ ﮐﺲ د ﻣﺼﺎﺣﺒﻲ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭼﯥ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺒﺲ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ
وﻳﻠﻲ دي.
 ٥٩ﺷﮑﻤﻦ ﮐﺲ د ﺧﭙﻠﻲ ﻣﺤﮑﻤﻲ د ﭘﺮﻳﮑړي ﭘﻪ اﺳﺎس د څﻠﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﻳﯥ د ﻣﺮګ ﺣﮑﻢ ﮐړي وو ﺗﻮرن دي .ﭘﻪ دﻏﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﻳﺖ ﭘﺨﻮاﻧﻲ واﻟﻲ ،د ﻳﻮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﮐﻤﭙﻨﻲ دووﻩ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺗﻮر وژل ﺷﻮي دي ،او د
ﻣﻠﻲ اردو ﻳﻮ ﻋﺴﮑﺮ راځﻲ ﭼﯥ دﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﺗﻮرون وو او ﻟﻮﻣړي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺷﻮ او ورﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ووژل ﺷﻮ .ﺷﮑﻤﻦ ﮐﺲ د
اﺑﺘﺪاﻳﻪ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮأت اﺧﺴﺘﻲ ﻣګﺮ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ څﺎرﻧﻮال اﺳﺘﻨﺎف ﻃﻠﺒﻲ ﮐړي او اوس دوﺳﻴﻪ د اﺳﺘﻨﺎف ﭘﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﯥ دﻩ.
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ﺳﺰاګﺎﻧﻲ
ﻳﻮﻩ ورځ ﻳﻮﻩ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠګﺮي ﺳﺮﻩ د ﻣﺨﺎﺑﺮي ﻟﻪ ﻻري اړﻳﮑﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ .ﻟﻪ ﻏﺎر څﺨﻪ ﻳﯥ زﻩ ﮐﺮوﻧﺪي
ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﯥ وﻧﻴﻮل ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﻲ وﮐړي .ﻣﺎ  ۵٠ﻳﺎ  ۶٠وﺳﻠﻮال وﻟﻴﺪل .دوي ﺑﻴﺮﺗﻪ زﻣﺎ
ﺳﺘﺮګﻲ را وﺗړﻟﻲ .دوي ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺣﻼل ﮐړي؛ ﻳﻮ ﭼﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﭼﺎړﻩ ﮐﻴښﻮدﻟﻪ .ورﺳﺘﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﮐﺲ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﮐړﻩ او دوي ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ دا ﮐﺲ زوړ دي او ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻼل ﻧﺸﻲ ﺑﻠﮑﯥ ﻳﻮﻻس ﻳﯥ ﻏﻮڅ ﺷﻲ .ﺑﻴﺎ
دوي زﻩ ﭘﻪ زورﻩ واﺧﺴﺘﻢ او ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ زﻣﺎ ښﯥ ﻻس وﺗړي .هﻐﻪ زﻣﺎ ﻣړوﻧﺪوﻧﻪ ﭘﻪ دوو
رﺳﻴﯧﻮ را وﺗړل .ورﺳﺘﻪ هﻐﻮي ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﭼﺎړﻩ زﻣﺎ ﻻس اول د ﺑﻨﺪ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ او ﺑﻴﺎ ﻻﻧﺪي ﺧﻮا څﺨﻪ ﻏﻮڅ ﮐړ .ﺑﻴﺎ
ﻳﯥ زﻣﺎ ﻻس د ﺑﻨﺪ ﻟﻪ هډوﮐﻲ څﺨﻪ ﭘﻪ زورﻩ ﺟﻼ ﮐړ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دوي زﻣﺎ د ﻻس ﻻﻧﺪي ﺧﻮا ﻏﻮڅﻮﻟﻪ ﻧﻮ ډﻳﺮ
٦٠
درد ﻳﯥ ﮐﺎوﻩ ﺧﻮ ﻣﺎ ﭼﯧﻐﻲ ﻧﺪي وهﻠﯥ؛ ځﮑﻪ ﭼﯥ زﻩ ﻳﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻳﻢ.
-

٦١

ﻳﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭼﯥ ﻻس ﻳﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا د  ٢٠١٢ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻏﻮڅ ﺷﻮ.

د ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮﭘﻪ اﺳﺎس ﭼﯥ ﮐﻮﻣﻲ ﺳﺰاګﺎﻧﻲ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي او ﻳﺎ ﻳﯥ هﻢ اﻣﺮ ﺷﻮي دي ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ اﻋﺪام ،د
ﺑﺪن د اﻋﻀﺎوو ﭘﺮي ﮐﻮل ،ﺷﻞ او ﺷﻮټ ﮐﻮل ،وهﻞ ټﮑﻮل ،ﭘﻪ دورو وهﻞ او ﺑﻨﺪي ﮐﻮل راځﻲ ٦٢.ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل
ﮐﯥ څﻮ ﭘﯧښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐﯥ ﺳﺰاګﺎﻧﻲ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي دي ٦٣.ﻻﻧﺪي ﻳﯥ ﻳﻮ څﻮ ﺑﻴﻠګﻲ دي:
• د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ٢٢ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﭘﺮوان وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي واﻟﻲ د ﻳﻮې
 ٣٧ﮐﻠﻨﻲ ښځﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮي اﺧﻼﻗﻲ روﻳﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻮرﻧﻪ وﻩ د وژﻟﻮ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐړ .د ښځﻲ ﻣﻴړﻩ
ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻏړي وو د راﭘﻮرﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ښځﻪ ﭘﻪ ډزو ﺳﺮﻩ ووژﻟﻪ .د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻟﻪ
ﻟﻮري د دﻏﻲ ﭘﯧښﻲ وﻳﺪﻳﻮ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ وﺳﻴﻊ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮﻩ .د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﮐړي ﭼﯥ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎْ د ﺳﻴﻤﻲ  ۵٠ﺗﻨﻮ دﻏﻪ ﭘﯧښﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﯧښﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي وﻩ
ﻟﻴﺪﻟﻲ دﻩ.
• د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١٧ﻧﻴټﻪ د ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻳﻮﻩ ﺳړي او ﻳﻮې ښځﻲ ﭼﯥ
ﭘﻪ زﻧﺎ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻮرن وو ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﻩ او ﭘﻪ ﻋﺎم ﻣﺤﻀﺮ ﮐﯥ ﻳﯥ دواړﻩ ووژل.
• د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻧﻴﺘﻲ د ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﻮي ﻣﺤﮑﻤﻲ
ﻳﻮ ﻧﻮې ځﻮان ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﭘﻪ ﺗﻮر ﻣﺤﮑﻮم و ﭘﻴﮋﻧﺪل او د هﻐﻪ د ﻳﻮﻩ ﻏﻮږ ﭘﻪ
ﻏﻮڅﻮﻟﻮ ﻳﯥ هﻐﻪ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐړﻩ.
• د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﻮي ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻏﻼ
ﭘﻪ ﺗﻮر ﭘﻪ ﺳﺰا ﻣﺤﮑﻮم ﮐړ او د  ١۵ورځﻮ ﺑﻨﺪ ﺳﺰا ﻳﯥ ورﺗﻪ واوروﻟﻪ .ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﺲ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻳﻮﻩ ﻏړي ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻮر ﮐﯥ ) ﭼﯥ د ﻏﻴﺮي رﺳﻤﻲ زﻧﺪان ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﺗﺮي اﺧﺴﺘﻞ
ﮐﻴﺪﻩ( ﺑﻨﺪي ﮐړاي ﺷﻮ.
• د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﻮي ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻳﻮﻩ ﺳړي او
ﻳﻮﻩ ښځﻪ د زﻧﺎ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺤﮑﻮم ﮐړل او دواړﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ دورو ووهﻞ.
• د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ وﻻﻳﺖ ٦٤ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﮐﺲ اﺧﺘﻄﺎف ﮐړ او د هﻐﻪ
ښﻲ ﻻس ﻳﯥ ﻟﻪ دي ﮐﺒﻠﻪ ﻏﻮڅ ﮐړ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړﻳﻮ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ

 ٦٠د  ٢٠١٢ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﻩ .د ﺷﺨﺼﻲ اﻣﻨﻴﺖ او د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د هﻮﻳﺖ د
اﻓﺸﺎﮐﻴﺪو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د دﻏﻲ ﭘﻴښﻲ ﺟﺰﻳﺎت ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﻧﻪ ذﮐﺮ ﮐﻴږي.
 ٦١د  ٢٠١٢ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ دﻏﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ .د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ د وﻻﻳﺖ ﻧﻮم دﻟﺘﻪ ﻧﻪ ذﮐﺮ ﮐﻴږي.
 ٦٢د ﻣﻮازي ﺳﺰاګﺎﻧﻮ اﺻﻄﻼح د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﻗﺼﺪي وژﻟﻮ او ﻳﺎ ﺳﺰا ورﮐﻮل ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻣﻮازي
ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻣﺤﮑﻤﻲ د ﭘﺮﻳﮑړي )ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﺮم ﺑﺎﻧﺪي ﺷﮑﻤﻦ ﮐﺲ ﭘﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻴږي( ورﺳﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻣﻲ .دﻏﻪ ﺳﺰا د
ﺟﺮم د ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﺎ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻴږي او ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ
هﻤﮑﺎري ﻳﺎ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ هﻢ ﺷﺎﻣﻴﻠږي.
 ٦٣د ټﻮﻟﻨﻮ د ﻏړﻳﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺼﺎﺣﺒﻮ او د ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ درﮎ
ﮐړي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس د ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ﻧﻮري ﭘﻴښﻲ هﻢ وﺟﻮد ﻟﺮي ﭼﯥ راﭘﻮر ﻳﯥ ﻧﺪي ورﮐړل ﺷﻮي.
 ٦٤د وﻻﻳﺖ او ﺳﻴﻤﻲ ﻧﻮم د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘټ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴږي.

٢٤

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ .ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ د ﺳﺰا ﺗﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺨﺘﻪ دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﺷﻮې.
٦٥
ﻣګﺮ ﻧﻮرو ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺤﮑﻤﻲ د ﻻس د ﻏﻮڅ وﻟﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﮐړي وﻩ.
• د  ٢٠١١ﮐﺎل د ډﻳﺴﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﻮي ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﭘﻪ ﺗﻮر اﻋﺪم ﮐړ.
• د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﺳﭙټﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﻧﻨګﺮهﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ دي
ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺪم ﮐړ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﻠﻮ اﮐﻤﺎﻻت ﮐﻮل .راﭘﻮروﻧﻪ واﻳﯥ ﭼﯥ د
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﺘﺮګﻲ ﺗﺮ وژﻟﻮ ﻣﺨﺘﻪ اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮې وې.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺪود واﮎ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺪي
ﻗﺎدر ﮐړي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﻴﺮي وﮐړي او ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﻳﻮي ﭘﯧښﻲ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ
ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو هﻐﻪ ﮐﺲ ﻧﻴﻮﻟﻲ ﭼﯥ ﺳﺰاګﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ اوروﻟﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن
٦٦
ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺳﺨﺖ ﺟﺮﻣﻲ اﻋﻤﺎل دي.

د ﺧﻮځښﺖ ﺁزادي
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺧﻮځښﺖ ﺁذادي ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوي ﺗﺮ واﮎ
ﻻﻧﺪي دي و ﻳﺎ دوي هﻠﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﻟﺮي ﻣﺤﺪود وي .دوي ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ګﺮځﻨﺪﻩ ﻳﺎ داﻳﻤﻲ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺟﻮړوي،
ګﺮځﺒﻨﺪﻳﺰ ﻟګﻮي او ﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ ﻻروﻳﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟﻴﻪ وﺿﻊ ﮐﻮي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﻪ دي ډﻳﺮو ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړي دﻩ ﭼﯥ
دوي ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻې ﭘﻪ اذادﻩ ﺗﻮګﻪ وګﺮځﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﭼﯥ ﻋﺎﻣﻮ ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ
راوځﻲ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻲ او ﻳﺎهﻢ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ور ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ .ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا
ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻲ ﺷﻮي دي ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﮐﯥ د ﻣﺴﻠﺤﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ
ﻻرو د دوي ﻣﻮټﺮوﻧﻪ درول ﮐﻴږي ،ﻣﺴﺎﻓﺮ څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻲ ﮐﻴږي ،د دوي اﻣﻮال ﺿﺒﻂ ﮐﻴږي او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ
٦٨
د دوي ﻣﺒﺎﻳﻞ ټﻠﻴﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ٦٧ﮐﺘﻞ ﮐﯧږي ﺗﺮ څﻮ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د اړﻳﮑﻮ ﻟﺮﻟﻮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ.
څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﮐﺜﺮﻩ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﺳړﮐﻮﻧﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﻨټﺮوﻟﻴږي او دا دوﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ
ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻳﻮاځﻨۍ وﺳﻴﻠﻪ دﻩ ﻧﻮ داﻳﻤﻲ ﻳﺎ ګﺮځﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺘﻲ د ﺧﻮځښﺖ د ﺁذادي د ﺣﻖ څﺨﻪ ﺗﻴﺮي دي؛ او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ژوﻧﺪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ﮐﺎر ﺣﻖ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﮐﻮي .دا ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﺑﺰګﺮان ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﮐﻮي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي ﻧﺸﻲ
ﮐﻮﻻې د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ د ﺧﺮڅﻼو ﻟﭙﺎرﻩ ﻻړ ﺷﻲ .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړي دي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭘﻮﺳﺘﻮ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺰﻳﺪﻟﻲ
ﺳړ ﮎ ﺑﺎﻧﺪي د ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ډﻳﺮ ﺑﺰګﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ او ﺑﺎﻧډو ﮐﯥ و ﭘﻠﻮري .دا د
دي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮي ﭼﯥ ګټﻪ ﮐﻤﻪ ﺷﻲ او ﻓﻘﺮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﮐﯥ زﻳﺎت ﺷﻲ .د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ
ﭘﻪ  ٢٩ﻧﻴټﻪ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﺷﻮراي ﻳﻮﻩ ﻏړي ﻳﻮﻧﺎﻣﺎﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ ﭘﻪ دي ټﻴﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ د ﺧﻮځښﺖ ﺁذادي
ﻣﺤﺪودﻳﺪل ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي زﻳﺎت اﻏﻴﺰي ﻟﺮي:

ځﻤﮑﻨﻲ ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻪ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﺑﻨﺪﻳﺪل زﻣﻮﻧږ دﮐﻠﻴﻮﻟﻮ ﺧﻮځښﺖ
ﻣﺤﺪودﮐړي دي .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﺑﺰګﺮان اړ ﺷﻮل ﭼﯥ ﺧﭙﻞ زراﻋﺘﻲ ﭘﻴﺪاور ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻠﻴﻮ او ﺑﺎﻧډو ﮐﯥ
وﭘﻠﻮري او د وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻳﺎ وﻻﻳﺖ ﻣﺎرﮐﻴﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺻﺎدر ﻧﮑړاي ﺷﻲ .دﻏﻪ ﺑﺰګﺮان اوس د ﻓﻘﻴﺮو ﮐﻮرﻧﻴﻮ
٦٩
څﺨﻪ دي.

 ٦٥ﮐﻮم ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﭼﯥ د راﭘﻮر د دﻏﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي دي دﻏﻲ ﭘﻴښﻲ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﻴږي.
٦٦
د دﻏﻲ ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د )ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮﻧﮑﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ( ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪي ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي دي.
 ٦٧ﭘﻪ ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ د دوي ﮐﺴﻴﺘﻮﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﻮي دي د ﻣﺒﺎﻳﻞ ټﻠﻴﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﮐﺘﻞ ﺷﻮي
دي.
 ٦٨د ﮐﻨړ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ ګﺮځﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﭼﯥ د ﭘﻨځﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮي وي د
دﻳﺮﺷﻮ ﻳﺎ دوو ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ)د د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻮري اړﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ څﻮﻣﺮﻩ ژر ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﻮ ﭘﻴښﻮ ﺗﻪ ځﻮاب
وواﻳﯥ( ﻟﭙﺎرﻩ ﺳړﮎ ﺑﻨﺪوي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ دوي ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن دروي د هﻐﻮي څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻲ ﮐﻮي او د ﻣﺒﺎﻳﻞ ټﻠﻴﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ
ګﻮري.
 ٦٩د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﻳﻮي ﮐﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺷﻮراي ﻟﻪ ﻏړي ﺳﺮﻩ .دﻏﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ  ٢٩د
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې دﻩ.

٢٥

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﻏﻴﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ هﻐﻮﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوي ﺗﺮ ﭘﻮرﻩ ﻳﺎ
ﻧﺴﺒﻲ ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪي دي ﻏﻴﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت وﺿﻊ ﮐړي دي .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻻرو ﮐﯥ
ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺟﻮړوي او ﻟﻪ ﻻروﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻴﺴﻲ اﺧﻠﻲ .د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ډﻳﺮو ﻣﺮﮐﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ اﺧﺴﺘﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻮي او واﻳﯥ ﭼﯥ دا د دي ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻲ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ
د ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪي هﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎت وﺿﻊ ﮐړي دي.
د ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﻋﺸﺮ) د زراﻋﺘﻲ ﭘﻴﺪاورو ١٠
ﻓﻴﺼﺪﻩ( او زﮐﺎت )د ﻣﺎل دوﻩ ﻧﻴﻢ ﻓﻴﺼﺪﻩ( اﺧﻠﻲ ٧٠.ﭘﻪ ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ دﻏﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐﭽﻪ ﻏﻮﻧډﺷﻮي ﭼﯥ د
ﮐﻠﻲ اﻣﺎم د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﻤﺪارﻧګﻪ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي )ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو ﭘﻪ
ﮐﺮﻟﻮ ډﻳﺮﻩ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮي( ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﭼﯥ ﮐﻮﮐﻨﺎر ﮐﺮې ﻣﺎﻟﻴﺎت وﺿﻊ ﮐﻮي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ
ﻣﻮاردو ﮐﯥ د ﻏﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو د ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺴﺘﻞ ﮐﻴږي .د
هﺮات وﻻﻳﺖ د ﺷﻴﻨډن وﻟﺴﻮاﻟۍ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ د دﻏﻮ ﭘﻴښﻮ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي دي.
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ځﻮاﮎ ﭼﯥ ﮐﻮﻻﻳﺸﻲ ﭘﻪ ﺁذادﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﻏﻮﻧډ ﮐړي دا ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻮي
ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ ﻣﺤﺪودﻩ دﻩ .دﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د راﻏﻮﻧډوﻟﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻋﮑﺲ د دﻏﻮ
ﻏﻴﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ راﻏﻮﻧډوﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ دا ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ وﻟګﻮل ﺷﻲ او ﻳﺎ هﻢ د ټﻮﻟﻨﻲ د ﺧﻴﺮ
ښﻴګڼﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺼﺮف ﺷﻲ ﺑﻠﮑﻲ ډﻳﺮ اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﺑﻘﺎ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﮐﺎروي.

د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪي ددوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ګﺮځﻨﺪﻩ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐﻴﺪو اﻏﻴﺰي
ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﻲ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮي وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻪ دوي ﻧﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻟﺮي ﭼﯥ
ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ځﺎي ورﮐړي او هﻐﻮي ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ﭼﯥ د دوي ﻟﻪ ﻣﻠﮑﻴﺖ څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﮐﺎر واﺧﻠﻲ .د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺳﺎﺗﻞ هﻐﻮي ﺗﻪ د څﻮ ﺷﭙﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اوﺳﻴﺪﻧﻲ ځﺎي ورﮐﻮل او ﻳﺎ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د
ﺗﺼﻔﻴﻮي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺳﺎﺗﻞ ﭘﺪي ﮐﯥ راځﻲ .دﺑﻐﻼن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري
ﮐﻨټﺮوﻟﻴږي ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺷﺒﻨﺎﻣﻲ وﻳﺸﻞ ﮐﻴږي او دوي ﺗﻪ اﻣﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ
دروازي ﺧﻼﺻﻲ وﺳﺎﺗﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن هﻠﺘﻪ و وﺳﻴږي .د ﻧﻨګﺮهﺎر د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
دﺳﻴﻤﻲ ﮐﺮوﻧﺪي د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروي او هﻠﺘﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘټﻮي .د ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ وﻻﻳﺖ
ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د ورځﻲ ﻣﻬﺎل د دوي ﻣﻮټﺮﺳﻴﮑﻼن ﺿﺒﻂ ﮐﻮي ﺗﺮ
څﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ګﺰﻣﻲ وﮐړي؛ او داﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻧﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻮﮐﯥ ﭘټﻮي.
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﮐﻮروﻧﻮ او ﮐﺮوﻧﺪو څﺨﻪ د ﺣﻤﻠﻮ او ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ګټﻪ اﺧﺴﺘﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن زﻳﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮي؛ او هﻐﻮي ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎخ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
ګﻮﻣﺎن وﮐړي ﭼﯥ ګﻮﻳﺎ ﻣﻠﮑﻴﺎن د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي .دﻏﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﭙﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻮي او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﺁﻳﺴﺎف ﻟﭙﺎرﻩ د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ
ﺗﻮ ﭘﻴﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﻮي ؛ او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻻ زﻳﺎﺗﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ګﺮځﻲ .د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ دودﻳﺰ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻪ ﺳﺮﻳﺢ ډول ﻟﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳﭙﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګټﻪ اﺧﺴﺘﻨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي:

د ﺑﻴﺎن ﺁزادي

-

ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺧﻠﮏ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ هﻴڅ هﻢ ﻧﺸﻲ وﻳﻼې او ﻧﻪ هﻢ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ګټﻲ وﻳﻼﻳﺸﻲ ځﮑﻪ دوي ﺗﻞ
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ډارﻳږي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﭘﻪ ﺗﻮر و وژﻧﻲ.

 ٧٠ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﻤﺪارﻧګﻪ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ ﻣﻠﻴﺸﻲ ﻳﺎ وﺳﻠﻮاﻟﻲ ډﻟﻲ ﭘﻪ زورﻩ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﺎﻟﻴﺎت را
ﻏﻮﻧډوي؛ ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﻪ دي ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ هﻢ ﻻس ﻟﺮي.
 ٧١د ﺑﻐﻼن وﻻﻳﺖ څﺨﻪ د ﺳﻴﻤﻲ د ﻳﻮ ﮐﺲ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .د ﻏﻪ ﻣﺮﮐﻪ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﻲ ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﭘﻞ ﺧﻤﺮي
ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دﻩ.

٢٦

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

 د ﺑﻐﻼن وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻣﺸﺮ ﭼﯥ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﮐړي دﻩ.
ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﻨټﺮوﻟﻴږي ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ دوي
ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي ﭘﻪ اذادﻩ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت ښﮑﺎرﻩ ﮐړي ځﮑﻪ ﭼﯥ ډارﻳږي د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻟﻪ دوي څﺨﻪ اﻧﺘﻘﺎم
واﺧﻠﻲ .د ﺑﻴﺎن د اذادي د ﻧﺸﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻟﻪ ښﮑﺎرﻩ ﻏﻮﻧډو ،ﻋﮑﺎﺳﻴﻮ ،او د اړﻳﮑﻮ ﻟﻪ ﻧﻮرو
وﺳﻴﻠﻮ څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻲ اﺟﻨډا او ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﮐﺎر اﺧﻠﻲ .ﭘﻪ دي ﮐﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮري
څﺨﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ګﻤﺎرﻧﻪ هﻢ راځﻲ .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ﻳﻮې ﺳﺮﭼﯧﻨﻲ
راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن زﻳﺎت وﺧﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪوﻧﻮ او ﻣﺪرﺳﻮ ﮐﯥ ښﮑﺎرﻩ ﻏﻮﻧډي ﺟﻮړوي او ﭘﻪ دﻏﻮ ﻏﻮﻧډو
ﮐﯥ دوي واﻋﻆ ﮐﻮي او د ﺳﻴﻤﻲ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ځﻮاﻧﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎي ﺷﻲ .ﻳﻮ
 ١۵ﮐﻠﻦ هﻠﮏ څﺨﻪ وﻳډوﻳﻮ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ﺟﻮزﺟﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړﻩ
ﺷﻮي ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ ﺷﻬﺎدت ﻗﺒﻮﻟﻮي:
-

ﻣﻮري ! زﻩ ﺟګړي ﺗﻪ ځﻢ؛ هﻴﻠﻪ ﮐﻮم ﻣﺎﺗﻪ دﻋﺎ وﮐړﻩ ﭼﯥ زﻩ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻢ .زﻩ ﺑﻪ ډﻳﺮ ﺧﻮښ
٧٢
ﺷﻢ ﭼﯥ د اﺳﻼم د ښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ووژل ﺷﻢ.

د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ډﻳﺮي اوږدي ﻣﻮدي را ﭘﺪﻳﺨﻮا ﻟﻪ ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻠﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ
ازار ورﮐړي ،وګﻮاښﻲ او اﺧﻄﺎر ورﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻧﮑړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻪ ﻣﺤﻠﻲ
راډﻳﻮ او ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻠﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺧﻠﮏ و ګﻮاښﻲ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﺗړ وﻧﮑړي .د ﻟﻐﻤﺎن وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺗﺤﺪﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﮐﻤﭙﻨۍ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﺷﻮﻩ
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ﭼﯥ د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل ﺧﭙﻞ اﻧﺘﻨﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﮐړي.

د اﺧﻼﻗﻲ ﻻﻳﺤﻲ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ګﻮاښﻮﻧﻪ او ﺣﻤﻠﻲ
څﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ راﭘﻮر ورﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو هﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ددوي د اﺧﻼﻗﻲ ﻻﻳﺤﻲ د ﻣﻨﻠﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ
ﺗﻴﺮي ﮐﻮل وژﻟﻲ،ګﻮاښﻠﻲ او زوروﻟﻲ دي .د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ اووﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻳﻮ  ١١ﮐﺴﻴﺰ ګﺮوپ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪي ﭘﺪي ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ د وادﻩ د ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮزﻳﮏ ﻏږول ﮐﻴﺪﻩ او ﺧﻠﮑﻮ هﻮا ﺗﻪ ډزي ﮐﻮﻟﻲ .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ دوﻩ ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل او دري ﻧﻮر زﺧﻤﻴﺎن
ﺷﻮل .ﻳﻮﻩ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﮐﺲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﯧښﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻟﻴﺪﻟﻲ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ  ١٧ﻧﻴټﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﺪي
هﮑﻠﻪ ﺧﺒﺮي ﮐړي دي:

 دا د ﻳﻮ ﮐﺲ د وادﻩ ﻣﺮاﺳﻢ وو او ﻣﺎ ﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﺧﻠﮏ اﺗڼ ﮐﻮي .ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﻣﯥ د ډزو ﺁوزوﻧﻪ واورﻳﺪل ؛داﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺪﻩ ﭼﯥ داځﻞ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐړﻩ او هﻐﻮي ﻟﻮﻣړي هﻮا ﺗﻪ ډزي وﮐړي .دوي ﭘﻪ زورﻩ
د اﷲ اﮐﺒﺮ ﭼﯧﻐﻪ ﮐړﻩ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ډزو ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړﻩ .دوي ﻟﻮﻣړي هﻐﻪ دوﻩ ﮐﺴﻪ ﭼﯥ اﺗڼ ﻳﯥ ﮐﺎوﻩ ﭘﻪ ډزو
ﺳﺮﻩ ووژل .دوي دري ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ټﭙﻴﺎن ﮐړل ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ دوﻩ ﺗﻨﻪ زﻣﺎ هﻢ ټﻮﻟګﻴﻮال ول ﭼﯥ ﻳﻮ ﻳﯥ ١۵
ﮐﻠﻦ او ﺑﻞ ﻳﯥ  ١۶ﮐﻠﻦ وو .ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ و ﻧﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ دوي څﻮﮎ ول ﺧﻮ ﻣﻮﻧږ ﭘﻮهﻴږو ﭼﯥ دوي
٧٤
ﻃﺎﻟﺒﺎن ول ځﮑﻪ هﻐﻮي ﻳﻮاځﻨﻲ ﺧﻠﮏ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮزﻳﮏ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺑﺪ راځﻲ.
د اﺧﻼﻗﻲ ﻻﻳﺤﻲ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﻧﻪ ﮐﻨټﺮوﻟﻴږي هﻢ
ﺣﻤﻠﻲ ﺷﻮي دي  .د ﺟﻮن ﭘﻪ  ٢١ﻧﻴټﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ د ﮐﺎﺑﻞ د ﻗﺮﻏﻲ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﻮږﻣۍ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﺣﻤﻠﻪ
وﮐړﻩ .راﭘﻮرﻧﻪ واﻳﯥ ﭼﯥ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻤﻨﻮ او ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻟﻪ ډﻳﺮي ﻟﻨډي ﻓﺎﺻﻠﻲ ډزي وﮐړي ﭼﯥ د درﻳﻮ
 ٧٢د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ﭼﯥ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻘﺎم ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دﻩ .ﻣﺮﮐﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ
دﻓﺘﺮ ﮐﯥ د ﺟﻮزﺟﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دﻩ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ وﻳډﻳﻮ وښﻮدل ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻏﻮﻧډﻩ ﺟﻮړﻩ ﮐړي وﻩ.
 ٧٣ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻲ اړﻳﮑﻮ ﻟﻪ ﺑﻨﺪوﻟﻮ څﺨﻪ اﺻﻠﻲ هﺪف دادﻩ ﺗﺮڅﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺧﻠﮏ وﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ )د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د ځﺎي ﭘﺮځﺎي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﮐړي.
 ٧٤د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ د ﻳﻮﻩ ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎهﺪ ﺳﺮﻩ .د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١٧ﻧﻴټﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ دﻓﺘﺮ د ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎهﺪ ﺳﺮﻩ د ﺗﻠﻴﻔﻮن
ﻟﻪ ﻻري ﻣﺮﮐﻪ وﮐړﻩ.

٢٧

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ او دري ﺗﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻳﯥ ټﻮل  ٢١ﻣﻠﮑﻴﺎن ووژل او د دوﻩ ښځﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻳﯥ اوﻩ ﺗﻨﻪ
ﻣﻠﮑﻴﺎن ټﭙﻴﺎن ﮐړل .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دي ﭘﯧښﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﺴﺖ او و وﻳﻞ ﭼﯥ دﻏﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ د ﻏﻴﺮي اﺧﻼﻗﻲ
ﮐړﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﻲ اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻮازﻳﻨﻮ ﺧﻼف دي ﮐﺎرﻳﺪﻩ.
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د هﻐﻮي د ﮐﺎﻟﻴﻮ او
ﻇﺎهﺮي ﺑڼﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮګﻮاښﻮﻧﻪ ﮐﻮي او هﻐﻮي ﺗﻪ ازار او اذﻳﺖ ورﮐﻮي  .د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻧﻴټﻪ د ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ
ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ووﻳﺸﻞ او ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﺳﭙﻮرټ ﺗﻨګﻲ ﺟﺎﻣﻲ ﭘﻪ ﺗﻦ ﻧﮑړي .د ﻧﻨګﺮهﺎر ﭘﻪ
ﻳﻮﻩ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ هﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﮐﺮﮐﻴټ ﻟﻮﺑﻲ ﻳﯥ ﮐﻮﻟﻲ ګﻮاښﻠﻲ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ ﻟﻮﺑﻲ وﻧﮑړي؛ ځﮑﻪ ﭼﯥ د
دوي ﭘﻪ ﻧﻈﺮ دا د ﺷﺮﻋﻲ اﺻﻮﻟﻮ ﺧﻼف دي.

روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ
د ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ د وﻳﻨﺎ ﭘﻪ اﺳﺎس د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺣﻤﻠﻲ ﻧﮑﻮي .د ﺑﺸﺮي روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د وﻳﻨﺎ ﭘﻪ اﺳﺎس د ﺁزار او اذﻳﺖ او ﻳﺎ هﻢ د ﮐﺎر ﭘﻪ وړاﻧﺪي
د ﺧﻨډوﻧﻪ ډﻳﺮي ﭘﻴښﻲ )ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي( ﻟﺪي ﮐﺒﻠﻪ وې ﭼﯥ ﭘﻪ اړﻳﮑﻮ ﮐﯥ
ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰي وي او ﻳﺎ هﻢ ﻟﻪ هﻐﻮي ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﻔﺎهﻢ ﻧﻪ وي ﺷﻮې .ﻣﻌﻤﻮﻻ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ
روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د ﺣﻤﻠﻮ څﺨﻪ ډډﻩ ﮐړي؛ ﻣګﺮ داﺳﻲ ﭘﻴښﻲ را ﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ
ﮐﺎروﮐﻮﻧﮑﻲ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ،ګﻮاښﻞ ﺷﻮي او ﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ دﻏﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻲ ډول ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي .ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ
راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ څﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ او روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو ﺑﺎﻧﺪي ﺣﻤﻠﻲ ﺷﻮي دي؛ داﺳﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﯥ دوي د ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ هﺪف ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺧﻠﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﮐﺎر او د هﻐﻮي ﻣﻼﺗړ وﻧﮑړي .
ﭘﻪ ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو دﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ﻟﺨﻮا ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ ډاﮐﺘﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﺣﺪﻩ اﺟﺎزﻩ
ورﮐړي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ورﺷﻲ .هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻲ ﺷﻮي
دي وﻳﻠﻲ ﭼﯥ دا ﻟﺪي ﮐﺒﻠﻪ وو ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ډاﮐﺘﺮاﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﻢ وو او ﻧﺸﻮاې ﻳﯥ ﮐﻮﻻې ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ
د اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ اړﺗﻴﺎوي ﭘﻮرﻩ ﮐړي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻣﺨﻪ ډب ﮐﻮي ﻣګﺮ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ دوي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴږي .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻲ ﺧﭙﺮي ﮐړي او روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻳﯥ
ګﻮاښﻠﻲ .ﻣګﺮ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﻣﺨﺘﻪ ﺧﻠﮏ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ادارو ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻨﻊ ﺷﻮل اﻣﺎ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻳﯥ
ﻟﻪ دي ډﻟﻲ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﮐړل .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د
ﻳﻮﻩ روﻏﺘﻮن د ﺟﻮړﻳﺪو ښﮑﺎرﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻟﺪي ﮐﺒﻠﻪ وﮐړ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪي ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺟﻮړﻳﺪو او دوي
٧٥
ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﻴﺪﻩ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو هﻐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او اﺷﺨﺎص ﭼﯥ
روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوي وړاﻧﺪي ﮐﻮي ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐړي دي .د ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻮﻩ ﻧړﻳﻮال ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړې ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوي ﺑﺮاﺑﺮي
ﮐړي .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻧﺎوادﻩ ﺷﻮﻳﻮ ښځﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر ګﻤﺎرﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻨﺪﻳﺰ ﻟګﻮﻟﻲ دي او ﺗﻨﻬﺎ ﻳﯥ زړو ښځﻮ
ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ﭼﯥ د ﻗﺎﺑﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر وﮐړي .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د دوي ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﺟﻮړوﺷﻮﻳﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﮐﯥ د
ډاﮐټﺮاﻧﻮ او روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ اذار او اذﻳﺖ ﮐﯥ هﻢ ښﮑﻴﻞ دي.
ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د ﭘﻮﻟﻴﻮ د واﮐﺴﻴﻦ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .دوي دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ د ﻳﻮي ﻧﺎﭘﻴﻠﯥ ﭘﺮوﺳﻲ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ګﻮري ځﮑﻪ ﭼﯥ رﺿﺎ ﮐﺎران او د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ وړاﻧﺪي ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ټﻮﻟﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځ د ﭘﻮﻟﻴﻮ د واﮐﺴﻴﻦ د ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو ﻟﺨﻮا ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي .د ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ او ډﺑﻠﻴﻮ اﻳﭻ ﺁو د ﭘﻮﻟﻴﻮ د واﮐﺴﻴﻦ د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس د روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻠﻤﻨﺪ او ارزګﺎن ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻴﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د واﮐﺴﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻﺳﺮﺳۍ ښﻪ ﺷﻮي دي؛ او دهﻐﻮ ﭘﻴښﻮ
ﺷﻤﻴﺮ ﭼﯥ د واﮐﺴﻴﻦ ټﻴﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﮐﻮي ﮐﻤﻲ ﺷﻮي دي .د واﮐﺴﻴﻦ د ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﻻﺳﺮﺳﻲ د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮاﻟﻲ ﺟګړي ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮي دي؛ ﭘﻪ دﻏﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻩ وﻟﻲ ﮐﻮټ ،ﻣﻴﺎﻧﻴﺸﻦ ،ﻣﻴﻮﻧﺪ/
زﻳړي او ﭘﻨﺠﻮاﻳﯥ ﺷﺎﻣﻠﻲ دي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدي ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ دوو ﭘﻴښﻮ څﺨﻪ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ ﭘﻪ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭼﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوي ﻳﯥ وړاﻧﺪي ﮐﻮﻟﻲ ﺣﻤﻠﻲ ﮐړي دي .ﭘﻪ
ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﺮﮐﺎڼﻮ،ﻣﺮورﻩ ،ﮐﻮز ﮐﻨړ او وټﻪ ﭘﻮر وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﺎﻣﺪﻳﺶ
 ٧٥د ﭘﻮﻟﻴﻮ د واﮐﺴﻴﻦ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﺎزﻣﺎن او ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي دي ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د واﮐﺴﻴﻦ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي ﭼﯥ د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﮐﻮر ﭘﻪ ﮐﻮر وګﺮځﻴږي.
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وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﮐﻮر ﭘﻪ ﮐﻮر ﭘﻮﻟﻴﻮ واﮐﺴﻴﻦ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﻲ دﻩ .ﭘﻪ ﻧﺘﺠﻪ ﮐﯥ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ
٧٦
 ١۵٠٠٠ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻧﺪي واﮐﺴﻴﻦ ﺷﻮي.
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د واﮐﺴﻴﻦ ﺿﺪ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ د راډﻳﻮ ﻟﻪ ﻻري ﺧﭙﺮﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ
واﮐﺴﻴﻦ د ﺷﻨډﺗﻮب ﻳﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﻠﯥ دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د راډﻳﻮ ﻟﻪ
ﻻري ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ” واﮐﺴﻴﻦ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﻳﻮ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ دي ﭼﯥ ﻟﺪي ﻻري ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﯥ
ﺷﻨډﺗﻮب راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي“  .هﻤﺪارﻧګﻪ د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﭘﻮﻟﻴﻮ د واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن
ﭘﺮوګﺮام د ﻧﺎاﻣﻨﻲ او ﺟګړي ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ځﻨډﻳﺪﻟﻲ دي.
د ﻓﻠﺞ د واﮐﺴﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻴﺪل د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺻﺤﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮ ﺑﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻟﺮي؛ او دا ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د ﻓﻠﺞ د ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﮐﻮي ٧٧.ﭘﻪ  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻓﻠﺞ ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دري ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻮي دي
ﭼﯥ دا د ﺗﻴﺮو څﻮ ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ﻓﻠﺞ د ﭘﻴښﻮ ﮐﻤﻴﺪل ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺷﺎﻩ ﺗﻪ ﮐﻮي ٧٨.د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ
ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﻲ ان ان ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﻮ د واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ څﺮګﻨﺪ ﮐړي دي؛ ﻣګﺮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻳﯥ
ﮐړي دﻩ ﭼﯥ د واﮐﺴﻴﻦ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ٧٩څﺨﻪ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ
٨٠
څﺨﻪ ګټﻪ واﻧﺨﺴﺘﻞ ﺷﻲ .ﻟﻪ هﻐﻪ ورﺳﺘﻪ د واﮐﺴﻴﻦ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻻس رﺳﻲ ﮐﯥ ښﻪ واﻟﻲ راﻏﻠﻲ دي.
د ﭘﻮﻟﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﻄﺮﻩ ډﮐﻲ ﺳﻴﻤﻲ هﻐﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻲ دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻲ
او ﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﻨټﺮوﻟﻴږي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دﻏﻮ زﻳﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﺧﻨډوﻧﻪ ﻳﺎ هﻢ د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﺗګ راﺗګ ﺑﺎﻧﺪي د ﺑﻨﺪﻳﺰ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ او ﻳﺎ هﻢ د ﺟګړي ﭘﻮري ﺗړﻟﻲ ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻟﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ دي؛
٨١
ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل ﻳﯥ ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﮐړي دي.

 ٧٦د ﺳﭙټﻤﺒﺮ  ٢٠١١څﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ اﭘﺮﻳﻞ  ٢٠١٢ﭘﻮري د ډﺑﻠﻴﻮ ﺁﻳﭻ ﻟﺨﻮا د واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن راﭘﻮرﻧﻪ.
 ٧٧د ﭘﻮﻟﻴﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال راﭘﻮر ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ ﻟﻪ ﺷﭙږو هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ دي او
ﻳﻮ ﻟﻪ څﻠﻮر هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د زﻳﺎﺗﻮ ﭘﻴښﻮ راﭘﻮر ﻳﯥ ورﮐړي دي .د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ اﺧﺮ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﻮ  ٨٠ﭘﻴښﻮ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮي دي؛
ﭼﯥ دري ﺑﺮاﺑﺮ زﻳﺎت وو ﻧﺴﺒﺖ  ٢۵ﭘﻴښﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﯥ ﻳﯥ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮي دي .ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ ﮐﯥ ډﻳﺮي ﭘﻴښﻲ د ﮐﻨﺪهﺎر،
هﻠﻤﻨﺪ او ارزوګﺎن ﻟﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ او ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯥ د ﻓﺮاﻩ وﻻﻳﺖ څﺨﻪ راﭘﻮر ﺷﻮي دي.د ﭘﻮﻟﻴﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻧړﻳﻮال ﺑﻮرډ د ﻧﻈﺎرت
ﮐﺎل.
٢٠١٢
ﻓﺒﺮور
راﭘﻮر؛
ﺧﭙﻠﻮاﮎ
http://www.polioeradication.org/portals/0/document/aboutus/governance/imb/5imbmeeting/imbreport_jan
uary2012.pdf
 ٧٨د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺧﺒﺮ ورﮐړ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﻴﻮ ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو څﻮ ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻤﻲ ﺷﻮي دي او ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﻨﻬﺎ
 ٢۵ﭘﻴښﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﯥ دﻏﻪ ﭘﻴښﻲ دري ﺑﺮاﺑﺮﻩ) ( ٨٠ﺷﻮي دي.ﻧﻮرډﻟﻨډ روډ ،ورﺳﺘﻪ ﻟﻪ څﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﮐﻤښﺖ د ﻓﻠﺞ ﭘﻴښﻲ
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دري ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻮي دي .ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ټﺎﻳﻤﺰ ،اﻧﻠﻴﻦ ﭘﻪ دي ﭘﺘﻪ ﮐﺘﻼﻳﺸﻲ :
http://www.nytimes.com/2012/01/18/world/asia/after-years-of-decline-polio-cases-in-afghanistanrise.html, accessed 5 July 2012.
http://articles.cnn.com/2012-01-17/asia/world_asia_taliban-polio-vaccinations_1_polio-vaccination- ٧٩
vaccination-teams-nigeria-and-pakistan?_s=PM:ASIA
 ٨٠د دي ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ د واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ځﻴﻨﻲ ټﻴﻤﻮﻧﻪ د واﮐﺴﻴﻦ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺮو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﻮي دي.
 ٨١ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ د ذﮐﺮﺷﻮﻳﻮ  ١٣ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﻲ څﺨﻪ ﻻﻧﺪي وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﺣﺪ اﻗﻞ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﮐﯥ ﺗﺮ  ۶٠ﻓﻴﺼﺪﻩ ډﻳﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﭘﻮﻟﻴﻮ واﮐﺴﻴﻦ ﻧﺪي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي :ﺷﻬﻴﺪﺣﺴﺎس )اروزګﺎن( ،ﻣﻴﻮﻧﺪ )ﮐﻨﺪهﺎر( ،ﺷﺎﻩ وﻟﻲ ﮐﻮټ
)ﮐﻨﺪهﺎر( ،ﻧﺎدﻋﻠﻲ )هﻠﻤﻨﺪ( ،ﭘﻨﺠﻮاﻳﻲ )هﻠﻤﻨﺪ( ،دهﺮاود )اروزګﺎن( ،ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ )ارزوګﺎن( او ﺳﭙﻴﻦ ﺑﻮﻟﺪﮎ )ﮐﻨﺪهﺎر(
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
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ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ راﭘﻮر وړﮐړي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي ﭘﻪ
ښﻮوﻧځﻴﻮ او د ﺗﻌﻠﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻨﺘﺮول ﻟﺮي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ داﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻲ هﻢ
راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺎ دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﺗﻪ وﻇﻴﻔﻪ ورﮐړل ﺷﻮي ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻴﻤﻨﻮ ﮐړﻧﻮ څﺨﻪ
ﻧﻈﺎرت وﮐړي او ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﮐﯥ ﻧﻔﻮذ وﻟﺮي .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻧﻮي ښﻮوﻧځﻲ ﺧﻼص ﮐړي،
ښﻮوﻧځﻲ ﻳﯥ ﺑﻨﺪ ﮐړي او ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻠﻮ او ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻳﺎ هﻢ ټﻮﻟﻮ دورو ﮐﯥ ﺑﻨﺪﻳﺰ
ﻟګﻮﻟﻲ دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﻤﺪارﻧګﻪ د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺣﻤﻠﻮ څﻮ ﭘﻴښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي.

ﭘﻪ ﻣﻌﺎرف ﮐﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻲ او ﭘﻪ ﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻧﺪي ﺣﻤﻠﻲ
ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﭘﻮري اړوﻧﺪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﺗﻮګﻪ ﻣﻌﺎرف اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐړي دي .د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ
ﺷﭙږوﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ او ذدﮐﻮﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪي  ٣۴ﺣﻤﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ
ﭘﻪ ښﻮﻧځﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪي وﺳﻠﻮال ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻧﻴﻮل او ﺳﻮځﻮﻟﻮ ،د ﻣﻌﻠﻴﻤﻴﻨﻮ او د ﻣﻌﺎرف د ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ هﺪﻓﻲ وژﻧﻲ
او ﺗﺤﺪﻳﺪول )ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻧﺠﻮﻧﻮ ښﻮوﻧځﻴﻮ( راځﻲ .دﻏﻮ ﺣﻤﻠﻮ ﻣﻌﺎرف ﺳﺨﺖ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐړي دي .دﻏﻪ ٣۴
ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ﭘﻴښﻲ ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ډﻳﺮواﻟﻲ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻮي ﮐﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﻟﻪ ورﺗﻪ ﻣﻮدي ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ .د ﺗﻴﺮ
ﮐﺎل ﭘﻪ ورﺗﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  ١٠ﭘﻴښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي.
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﻪ دﻏﻮ  ٣۴ﭘﻴښﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ادﻋﺎوي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻴښﻲ هﻢ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ
دي ﭼﯥ ﻳﺎ د څښﻠﻮ اوﺑﻪ ﮐﮑړي ﺷﻮي او ﻳﺎ هﻢ هﻮا ﺗﻪ ځﻴﻨﻲ ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﻲ ﺷﻮي دي .روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺳﻠګﻮﻧﻪ
اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮي ذدﮐﻮﻧﮑﻲ او د ﻣﻌﺎرف ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د راز راز ﻋﻼﻳﻤﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐړي
دي؛ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ د ﺧﻮا ګﺮځﻴﺪل او ﺑﻲ هﻮﺷﻲ هﻢ راځﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د
ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻴﺪﻟﻮ  ١٧ادﻋﺎﺷﻮﻳﻮ ﭘﻴښﻮ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي )ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ څﺨﻪ( ٨٢.ﭘﻪ
ټﻮﻟﻮ څﻴړل ﺷﻮﻳﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ هﻴڅ داﺳﻲ اﺳﻨﺎد ﻧﺪي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﭼﯥ د زﻳﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﻗﺼﺪي ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي .د
دﻏﻮ ﮐﮑړ ﺷﻮﻳﻮ اوﺑﻮ زهﺮي ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت د اﻳﺴﺎف  ،د روﻏﺘﻴﺎ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن او در روﻏﺘﻴﺎ د وزات او ﻧﻮرو
روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي؛ او دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷﻮي دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐﯥ ﮐﻮم زهﺮي ﻣﻮاد ﻧﺪي
ﭘﻴﺪاﺷﻮي ٨٣.د زهﺮي ﻣﻮادو د ﻧﻮرو اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻋﺪﻟﻲ ﻃﺐ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ وو او ﻳﺎ هﻢ ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻲ.

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻌﺎرف ﭘﺮ ﺿﺪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﺨﻮا د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻠټﻨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي دﻩ .دﻏﻪ
ﭘﻠټﻨﻲ داڅﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ دا ﻋﻤﻞ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮري د ﭘﺮاﺧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي .د ﻣﺊ ﭘﻪ
اﺗﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻧﻨګﺮهﺎر وﻻﻳﺖ د ﺧﻮګﻴﺎﻧﻮ وﻟﺴﻮاﻟۍ د وزﻳﺮ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د اﻧﺠﻮﻧﻮ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ اور
ورﺗﻪ ﮐړ ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ دوﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮﻩ او ځﻴﻨﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻳﯥ وﻳﺠﺎړ ﺷﻮ .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ا ﺑﺮﻳﺪ د ﻳﻮ ﻟړ ﭘﯧښﻮ
وروﺳﺘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺷﭙﻲ ﭼﺎڼﻴﺰو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د څﻮ ﺷﮑﻤﻨﻮ
وﺳﻠﻮاﻟﻮ د ﻧﻴﻮﻧﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ښﻮوﻧځﻲ د اﻋﺘﺮاض ﭘﻪ ډول وﺗړل .ﭘﻪ دي ﭘﯧښﻪ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو د دي ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ګﻮاښﻠﻲ و ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ځﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ دﻏﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﺑﻴﺎ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﻧﻮ ﭘﻪ
ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ښﻮوﻧځﯥ ﺑﺮﻳﺪ وﺷﻮ .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻮګﻪ دﻏﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﻧﻪ وو ﺗړﻟﻲ
او ﻧﻪ ﻳﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د د ﭘﻮهﻨﻲ د ﻧﺼﺎب ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﮐﻤﭙﺎﺋﻦ د ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻪ ډول ﭘﻴﻞ ﮐړي.
هﻤﺪا رﻧګﻪ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ راهﻴﺴﻲ د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ څﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ دوﻟﺖ د ﻏﺰﻧﻲ
وﻻﻳﺖ ﭘﻪ څﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﺑﻲ اﺳﻨﺎدو ﻣﻮټﺮ ﺳﺎﻳﮑﻠﻮ ﭘﻪ ګﺮځﻴﺪو ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟګﺎوﻩ ﻧﻮ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ښﻮوﻧځﻲ
وﺗړل .د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺗړﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ اﻧﺪړو وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﮐﯥ د ﻣﺊ ﭘﻪ  ٢۶ﻧﻴټﻪ دځﺎﻳﻲ ﺧﻠﮑﻮ او ﮐﻠﻲ
ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ډﻟﻲ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻧښﺘﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮﻩ .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻧښﺘﻪ د ځﺎﻳﻲ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻮ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺗړﻟﻮ د اﻋﺘﺮاض ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻮ اړﺑﺎﺳﻲ  .د دي راﭘﻮر
 ٨٢د هﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او وﺳﻠﻮاﻟﻲ ﺟګړي -د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﺎري ډﻟﻲ ﻟﺨﻮا ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻮي دي )م ﺁر م ﺳﻲ ټﻲ
اف(.
 ٨٣د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻳﻮ ﮐﺎرﭘﻮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺮﮐﻲ ﭘﻪ اﺳﺎس ﮐﻮم ﻣﻮاد ﭼﯥ د ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ زهﺮي ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي دي د ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ
ﺷﻮي ذدﮐﻮﻧﮑﻮ د ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻮي .دا ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ دﻳﺘﻪ اﺷﺎرﻩ وﮐړي ﭼﯥ د دﻏﻮ ﭘﻴښﻮ څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ
ﻟﻮري ﻗﺼﺪي زﻳﺎن رﺳﻮل ﻧﻪ وو .د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ اﺧﺮﻩ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﻮﻩ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺧﭙﺮﻩ ﮐړﻩ او د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ادﻋﺎ ﺷﻮي ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻴﺪﻟﻮ
ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻻس ﻟﺮل رد ﮐړل .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ځﻴﻨﻲ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺧﻠﮏ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺪي ﻧﻈﺮ دي ﭼﯥ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺎ د
دوي ﺧﻮاﺧﻮږي د دي ﭘﻴښﻮ ﻣﺴﺆل وي ﺧﻮ د ﻋﺪﻟﻲ ﻃﺐ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺑﻞ ﺷﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ورﮐﻮي .د دﻏﻮ ﭘﻴښﻮ د ﺗړاو ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ځﻴﻨﻲ ﺧﻠﮏ ﻧﻴﻮل
ﺷﻮي دي.

٣٠

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

د ﺧﭙﺮﻳﺪو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ټﻮﻟﻨﻲ د ﺳﺨﺖ ﻏﺒﺮګﻮن او د دي وﻳﺮي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗړ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي
ﻧﻮ ګﻦ ﺷﻤﯧﺮ ښﻮوﻧځﻲ ﺑﻴﺎ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻮل.٨٤
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د وﻟﮑﻲ ﻻﻧﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺗړﻟﻮ  ،د ښﻮوﻧﮑﻮ د وﻳﺮوﻟﻮ او ګﻮاښﻠﻮ اوﭘﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻮد ﺧﭙﺮوﻟﻮ ډﻳﺮ راﭘﻮروﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي
ﮐﻮﻣﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﻳﺎ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې وي ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻣﺨﻲ ﻳﻲ دا څﺮګﻨﺪﻳږي ﭼﯥ ﻣﺨﺎﻟﻴﻔﻴﻦ ﻣﻌﺎرف ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د اﻏﻴﺰ د زﻳﺎﺗﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮ وﺳﻴﻠﻲ ﭘﻪ ډول ﮐﺎروي .
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دي ډﻳﺮې هﻐﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې دي د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ زدﻩ ﮐړﻩ ﺑﻨﺪﯦﺰ ﻟګﻮل
ﺷﻮي دي .د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ دوﻩ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ټﻮل ښﻮوﻧځﻲ ﺗړل ﺷﻮي دي ﮐﻪ څﻪ هﻢ دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻲ هﻢ د
دوﻟﺖ ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ دي او ﻳﻮ څﻪ ﺑﺮﺧﯥ ﻳﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﯥ دي .دﻏﻪ ﺑﻴﻠګﻲ دا څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ
دﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ زدﻩ ﮐړﻩ ﺑﻨﺪﻳﺰ او د دي ﻣﺨﻨﯧﻮې د ټﻮﻟﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﻩ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﻧﻮر ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ هﻢ
ﻟﺮﻻي ﺷﻲ .
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﻣﻮ اﻋﻼﻣﻴﻮ ﮐﯥ د ﻣﻌﺎرف څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړې او ﭘﺮ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻳﯥ
ﻧﺪې ﻣﻨﻠﯥ .د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ اووﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮي اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ وﻳﻠﯥ وو ﭼﯥ د هﻴﻮاد دﻧﻨﻪ
ﭘﻮهﻨﻲ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل ددوي د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺧﻮ څﺨﻪ دﻩ او دوي زدﻩ ﮐړﻩ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻧﺴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮورت ګڼﻲ . ٨٥د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭼﯥ د ﻣﻌﺎرف ﭘﺮ ﺿﺪ ﺑﺮﯦﺪوﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻨﺪﻟﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﺧﻮري ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﻨﺪاوي او ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻞ د داﺳﻲ ﭘﻴښﻮ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ وي .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ
دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮد زدﻩ ﮐړي د ﭘﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻲ دي ﮐﻪ څﻪ هﻢ دوي ﻧﺼﺎب ﮐﻨﺘﺮول ﮐﯥ
راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻس وهﻨﻪ ﻳﺎ هڅﻲ ﮐﺎﻧﺪي.

هﺪﻓﻲ وژﻧﻲ او ﻣﻌﺎرف
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ښﻮوﻧﮑﻮ  ،د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ،او ﭘﻮهﻨﻲ د اداري
ﻧﻮر ﭼﺎرواﮐﻮ د هﺪﻓﻲ وژﻧﻮ ﺷﭙږ ﭘﻴښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ د ﺗﻴﺮ  ٢٠١١ﮐﺎل د هﻤﺪي ﻣﻮدي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ښﻴﯥ؛
ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل دري ورﺗﻪ ﭘﯧښﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي وې  .د ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ هﺪﻓﻲ وژﻧﻲ ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ  ،ﭘﮑﺘﻴﺎ  ،ﻏﺰﻧﻲ ،
اروزګﺎن  ،او ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي دي .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﻪ دي ﺷﭙږو ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻣﻮﺧﻪ دوﻟﺘﻲ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ ﻣﺨﻨﻴﻮي وو.

ﭘﻪ ﺟګړي ﮐﯥ د ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاو ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﺮ ښﻮوﻧځﻴﻮﻗﺒﻀﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮي ﭘﻪ ﺟﻨګﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﮐﺎري ګﺮوپ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري
راهﻴﺴﻲ د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﻧﯧﻮﻧﻲ ﻟﺲ ﺟﻼ ﭘﯧښﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮐړي دي.د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﻧﻴﻮﻧﻲ ډﻳﺮې داﺳﻲ ﭘﯧښﻲ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي ﺧﻮ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب هﻢ ځﯧﻨﻲ ﭘﯧښﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﻮې دي .ډﻳﺮ وﺧﺘﻮﻧﻪ داﺳﻲ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﺟګړﻩ
ﻣﺎر د ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎرﻩ ښﻮوﻧځﻲ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ډول اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮي .ﭘﻪ ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺟګړﻩ ﻣﺎرو ﭘﻪ ﺷﺘﻮن
ﮐﯥ ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي  ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﻗﺒﻀﻪ ﺷﻮي وو ﺑﻴﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ښﻮﻧځﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺗﻠﻞ .د
دي ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﻢ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د دي ﺟﻮګﻪ وو ﭼﯥ دوام دارﻩ زدﻩ ﮐړي ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ وﻟﺮي او ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ
اﻏﻴﺰﻧﺎﮎ ډول هﺪف ګﺮزﯦﺪﻟﻲ وو .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﮐﺎري ګﺮوپ د دي د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﯧﺰو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ د څﻮ
ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﺧﺒﺮي ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﺟګړﻩ ﻣﺎرو ﻧﯧﻮل ﺷﻮي ښﻮوﻧځﻲ ﭘﺮﯦښﻮدل .د ښﻮوﻧځﻴﻮ دا رﻧګﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل د دي ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪې ﺣﻴﺜﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮوع هﺪف ﺑﺪﻟﻮي او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ ،اﻣﻨﻴﺖ او زدﻩ ﮐړي
ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎوړﻩ اﻏﻴﺰي ﻟﺮي.٨٦
 ٨٤د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﻧﺪړ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﮐﻲ دري ښﻮوﻧځﻲ  ،دري ﭘﻪ دﻩ ﻳﮏ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د ګﻴﺮو او ګﻴﻼن وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ټﻮل ښﻮوﻧځﻲ او د ﻏﺰﻧﻲ
د ﻣﺮﮐﺰ اړوﻧﺪ ښﻮوﻧځﻲ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗړﻟﻲ او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻲ وو د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﻲ ﺑﻴﺎ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻮ.
 ٨٥د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رهﺒﺮي ﺷﻮري اﻋﻼﻣﻴﻪ“ ” :د ﻣﻌﺎرف ودﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻧﻨﻪ د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت د ﻋﻤﺪﻩ اهﺪاﻓﻮ څﺨﻪ دي د  ٢٠١٢ﮐﺎل د
ﻣﺎرچ  ٧ﻣﻪ “,http://shahamat-
english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15606:promotion-of-education-insidethe-country-is-one-of-the-main-objectives-of-the-islamic-emirate&catid=2:comments&Itemid=3
 ٨٦ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﻠﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮاو ﻣﻠﮑﻲ اهﺪاف ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻨﺪﻳﺰ
ﭘﻪ اړﻩ ﺿﺮورت ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي .د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ اړوﻧﺪ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ډول څﻪ ﻧﺪي وﻳﻞ ﺷﻮي .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دي هﻢ ښﻮوﻧځﻲ د ﺧﻮﻧﺪي

٣١

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﭘﻪ ﻣﻌﺎرف ﮐﯥ ﻧﻔﻮذ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ښﻮوﻧځﻲ د ځﺎﻳﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗړﻟﻲ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ښﻮوﻧﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰي اداري
ځﻴﻨﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ وړﺗﻴﺎ ﻧﻪ درﻟﻮدﻩ او هﻢ دوﻟﺖ د دي وړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮاد ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل د ﺗﺪرﻳﺴﻲ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ او ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﻣﻮاد ورﺳﻮي  .د ﭘﻮهﻨﯥ د وزارت ﻣﻄﺎﺑﻖ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﺊ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ٨٧ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د  ۵٩٠څﺨﻪ ډﻳﺮ ښﻮوﻧځﻲ دا ﻣﻬﺎل ﺗړﻟﻲ دي ﭼﯥ د ﺗﻴﺮو دري ﮐﻠﻮﻧﻮ ٨٨راهﻴﺴﻲ ﮐﻤﻮاﻟﻲ
ښﻴﯥ ﭼﯥ د ﭘﻮهﻨﯥ وزارت ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل د  ١٢٠٠څﺨﻪ ډﻳﺮ ښﻮوﻧځﻲ ﺗړﻟﻲ وو .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دي ﻧﺘﻴﺠﻲ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ ﭼﯥ د
ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻳﺎ دواﻣﺪار ﺗړﻟﻮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي او داﺳﻲ څﻪ ﻧﻪ ﺑﺮﯦښﻲ ﭼﯥ د ﻳﻮ ځﺎﻧګړي ډﻟﻲ د ﻟﻮري دې د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺗړﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ټﺎﮐﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي وي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ زدﻩ ﮐړې ﺗﻪ ﻻس رﺳﯥ ﻣﺤﺪود ﮐړي  .ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ډﻳﺮ داﺳﻲ ښﻮوﻧځﻲ ﭘﻪ هﻐﻪ
ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﮐﻮم ځﺎﻳﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﻳﺎ ﺑﺸﭙړﻩ وﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻟﺮي.

د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻲ د ﭘﻮهﻨﯥ د اداري څﺨﻪ د د ښﻮوﻧځﻲ د
ﻧﺼﺎب ﭘﻪ اړﻩ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻻرښﻮد ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړ .دﻏﻪ ﻻرښﻮد ﮐﻢ ﻧﻪ ﮐﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ وﻻﻳﺖ ٨٩ﮐﯥ وﻳﺸﻞ ﺷﻮې دي ،ﺧﻮ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دي ﺑﺎور دﻩ ﭼﯥ دا ﻻښﻮد د  ٢٠١٢٩٠ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﻳﺎ د ﻣﺊ ﭘﻪ اول ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ
ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﻳﺸﻞ ﺷﻮي دي .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ دي ﻻرښﻮد ﮐﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د هﺮﺳﻦ ډﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ
ﻧﺼﺎب ﮐﯥ د ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻠﻮﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړي اود ښﻮوﻧځﻲ د ﻧﺼﺎب د ﮐﺘﺎب د ځﺎﻧګړي ﻣﺘﻦ ) ﭘﻪ دواړﻩ دري او ﭘښﺘﻮ
ژﺑﻮ( ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻨﻘﻴﺪ وړاﻧﺪې ﮐړي .د دوي ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ د ﺑﺪﻟﻮن ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻀﻤﻮن
ﻟﻤﻨځﻪ وړل  ،د دي وﺿﺎﺣﺖ ورﮐﻮل ﭼﯥ د ښځﻮ زدﻩ ﮐړﻩ ﺣﺘﻤﻲ ٩١ﻧﻪ دﻩ  ،د ﻋﺎدي ﺟﻨګ او ﺟﻬﺎد ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ
وﺷﻲ  ،د ژوﻧﺪ ﺣﻖ دي د ځﺎن وژﻧﯥ او ﺷﻬﺎدت ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻔﮑﻴﮏ وﮐړي او دا هﻢ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ټﻮل ﻣﺬاهﺐ ﻳﻮ
ﺷﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻪ دي .٩٢دا ﻻرښﻮد د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ ﻧﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دي ﭘﺨﻠﯥ
ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻي ﭼﯥ ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺮﻳﺪﻩ دا ﭘﻠﯥ ﺷﻮې دې.
ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﺧﻮري ﮐﻮم ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﻧﺼﺎب ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻞ اړﻳﻦ ګڼﻲ ﭼﯥ د دوي هﻴﻠﻪ او ارﻣﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐړي  .د
 ٢٠١٢د ﻣﺎرچ د ﭘﻪ  ٧ﻧﻴټﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭘﻮهﻨﻲ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻧﺸﺮ ﮐړي ﭼﯥ ډاﻧګ ﭘﻴﻴﻠﻲ واﻳﯥ

” ....ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺷﮑﻪ ﮐﻪ ﻧﺼﺎب زﻣﻮﻧږ اﺳﻼﻣﻲ او ﻣﻠﻲ هﻴﻠﻲ اود ﻣﻠﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ
راوﻧﻐﺎړي ﻧﻮ دﻏﻪ څﻪ ﻏﻮاړو اوهﻢ دي ﻟﭙﺎرﻩ زﻳﺎرﺑﺎﺳﻮ .اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت د داﺳﻲ ﻧﺼﺎب ﻣﻼﺗړ او ﺗﻄﺒﻴﻖ
٩٣
ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻠﻲ وﺟﻴﺒﻪ ګڼﻲ“.
ﭘﻪ ځﻴﻨﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ او دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ  /ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﭘﻮهﻨﻲ د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ او ﻧﻈﺎرت ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ ﺗﺮ ﻳﻮ ﺣﺪﻩ هﻤﻐږي راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي .ﭘﻪ ﺧﺘﻴځﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮهﻨﯥ ادارو د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ
ﻧﺎﺳﺘﻲ ﭘﺮﻣﻬﺎل ښﻮوﻧﮑﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﭘﻮهﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺧﺒﺮي
رواﻧﻲ دي .ﭼﺎرواﮐﻮ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ ډﻳﺮ وﺧﺖ دوي ﭘﻪ دي ﻣﺠﺒﻮرﻳږي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ
ځﺎﻳﻲ ورﮐړل ﺷﻲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗړﻟﻮ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ
ﻣﺨﻨﻴﯧﻮي وﺷﻲ.

ﻣﻠﮑﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪي راځﻲ اود ﺟګړﻩ ﻣﺎرو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ددي ﻧﻴﻮل ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪف ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪﻟﻮي اود دي ﭘﺮ وړاﻧﺪي ﺑﺮﻳﺪ ﺗﻪ ﻣﺸﺮوع ﺑڼﻪ
ورﮐﻮي .دا ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د ﺗﻮﭘﻴﺮد اوﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﮐﻮي او ﻣﻠﮑﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻪ )ﮐﺎر ﮐﻮﻧﮑﻲ او زدﻩ ﮐﻮﻧﮑﻲ( د ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻮي او ﭘﻪ دي
ډول د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻞ دي.
٨٧د دي څﺨﻪ ډﻳﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻠﻤﻨﺪ  ،زاﺑﻞ او ﻗﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ﮐﻲ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
 ٨٨د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﺊ ﭘﻪ  ١٢ﻧﻴټﻪ د ﭘﻮهﻨﻲ وزارت ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﺗﻴﺮو دري ﮐﻠﻮﻧﻮ راهﻴﺴﻲ د  ۶۵٠ﺑﺎﺑﻪ څﺨﻪ ډﻳﺮ ښﻮوﻧځﻲ ﺑﻴﺎ
ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻮ.
 ٨٩د وﻻﻳﺖ ﻧﻮم د ﺳﺮﭼﻴﻨﻲ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﭘټ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي دي.
 ٩٠د ﻣﻌﺎرف د وﻻﻳﺘﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻟﺨﻮا دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪﻩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮې.
 ٩١ﻧﺠﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ ذدﻩ ﮐړﻩ وﮐړي ﻧﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ورﺳﺘﻪ.
 ٩٢دﻏﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺪي ﺑﻠﮑﯥ ﺗﻨﻬﺎ د داﻳﺮﮐﺘﻴﻒ ﺑﻴﻠګﻲ وړاﻧﺪي ﮐﻮي.
 ٩٣د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رهﺒﺮي ﺷﻮراي اﻋﻼﻣﻴﻪ ﭼﯥ ﻋﻨﻮان ﻳﯥ دي )د ﻣﻌﺎرف ودﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ اهﺪاﻓﻮ څﺨﻪ دﻩ(٧ ،
ﻣﺎرچ ٢٠١٢
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د راﭘﻮرد ﻟﻴﮑﻠﻮ ﺗﺮﻣﻬﺎل د دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﺨﻮا د ﻧﺼﺎب ﭘﻪ ﺳﺮ د ﺧﺒﺮو د اﻧﮑﺎر ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻮري د
ﺗﺎوﺗﺮﯦﺨﻮاﻟﻲ ډﮎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﭘﯧښﻲ ﻧﺪې ﺛﺒﺖ ﺷﻮي  .دا څﺮګﻨﺪﻩ دﻩ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ﭘﻪ ډﻳﺮﺷﻤﻴﺮ ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ د ﻣﻌﺎرف
ﭼﺎرواﮐﻲ او ښﻮوﻧﮑﻲ دﺧﭙﻞ ځﺎن د اﻣﻨﻴﺖ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ وﻳﺮوﻧﮑﻲ ﻧﻪ ﺑﺮﻳښﻲ .اﻳﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﮐړي ﭼﯥ ﺳﺨﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮې ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻤﻴﻠﻮﻟﻮ ﺗﻪ دي اداﻣﻪ ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ
ﻳﻴﺰو ادارو ﻟﭙﺎرﻩ د ګﻮاښ ﻻﻧﺪي د ﻣﻨﻠﻮ اوﻳﺎ د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺗړﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﻻر ﻧﺸﺘﻪ .دا ﺟﺪي ﻧﺪﻳښﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ
ﻧﻴﻐﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د زدﻩ ﮐړي ﺣﻖ او ﮐﻔﻴﺖ اﻏﻴﺰﻣﻨﻮي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دي ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﻳﺎداښﺖ ﮐړي ﭼﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﯥ ډول د ﺳﻴﺎﺳﻲ اهﺪاﻓﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﻩ د
ﺷﻄﺮﻧﺞ د ګﻮټﮑﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﮐﺎرول ﮐﯧږي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ اﻋﻼﻣﻴﻲ ﺧﭙﺮي ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻋﻤﻮم ﮐﯥ د ﻣﻌﺎرف د ﻣﻼﺗړ ښﮑﺎرﻧﺪوي ﮐﻮي ﺧﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د رﻳښﺘﻴﻨﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﻟﻮن او ﺳﻴﺎﺳﻲ
اهﺪاﻓﻮ ﮐﯥ ښﮑﺎرﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻧﺼﺎب د ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ اړﻩ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﻻرښﻮد ﭘﻪ هﮑﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻟﺮي
ﭼﯥ دا ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د اﻧﺠﻮﻧﻮ زدﻩ ﮐړي ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﻤﮑﻨﻪ اﻏﻴﺰ وﻟﺮي .
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دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ
ﻣﻮﻧږ وﻟﻴﺪﻩ ﭼﯥ د ﺷﭙﻲ ﻧږدي  ١١ﺑﺠﯥ هﻴﻠﻲ ﮐﻮﭘﺘﺮې ﮐﻠﻲ ﺗﻪ راورﺳﻴﺪي .د ﮐﻠﻲ ځﻴﻨﯥ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻲ ﺑﯧﺮون
راووﺗﻞ ﭼﯥ وګﻮري څﻪ ﭘﻴښﻪ دﻩ  .هﻴﻠﻲ ﮐﻮﭘﺘﺮو دوي ووﻳﺸﺘﻞ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﻳﯥ ټﭙﻲ ﺷﻮل .ﭘﺎﺗﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل.د هﻴﻠﻲ ﮐﻮﭘﺘﺮو د ﮐښﻴﻨﺎﺳﺘﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﻠﻲ اردو او ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ راﮐﻮز
ﺷﻮل او د ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻠټﻞ ﻳﯥ ﭘﯧﻞ ﮐړ .ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮي ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﭼﯥ  ۵۵٠ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﯧﺸﺖ دي اوﺳﯧږو
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ ټﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ دي ﺟﺮﻳﺎن اداﻣﻪ درﻟﻮدﻩ .ﺳﺒﺎ ﺳﻬﺎر ﻣﻬﺎل ﻧږدي  ٧:٣٠ﺑﺠﯥ وي ﭼﯥ د ګﺎوﻧډي ﮐﻠﻲ ﻧﻪ
ﻳﻮ څﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن راووﺗﻞ او ﭘﻪ ﻋﺴﮑﺮو ﻳﯥ ډزې وﮐړي او ﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧﻪ وﻧﮑﯥ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ دري ﻳﺎ څﻠﻮر ﻧﻔﺮﻩ ټﭙﻲ
ﮐړل .ﻣﻠﻲ اردو او ﻧړﯦﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯥ ډزې وﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﻮري د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻮروﻧﻪ هﻢ
ﭘﺮاﺗﻪ وو .هﻢ دﻏﻪ ﻣﻬﺎل و ﭼﯥ ډﻳﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﻣړﻩ او ټﭙﻴﺎن ﺷﻮ .ﻋﺴﮑﺮو د ﺟﻴټ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻪ
٩٤
او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﻤﺒﺎري ﮐړل ﭼﯥ دې ﺳﺮﻩ ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﻣړﻩ او ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل.
د ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ د ﻏﻮرﻣﺎچ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﮐﯥ د ﮐﻠﯥ ﻣﺸﺮ د ﻣﺊ ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﯧټﻪ د ﺷﭙﯥ د ﺗﻼﺷۍ ﻋﻤﻠﻴﺎت ،
زﻣﮑﻨﺊ ﻧﺨﺘﯥ او هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ اړﻩ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ  ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﻲ ﺷﭙږ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﻣړﻩ او ﭘﻨځﻪ ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن
ﺷﻮي.
د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرې څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻮن ﭘﻮري ,ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د  ١۶۵ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣړﻳﻨﻪ او ١٣١ﮐﺴﺎﻧﻮژوﺑﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي .دا د  ٢٠١١ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻪ ټﻮل ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ ٢۵
ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﻴﯥ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢۵۵ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣړﻳﻨﻪ او  ١٣٨ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﻲ ﮐﯧﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي وﻩ .دا د
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﮐﻤښﺖ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨګﻲ
ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﻠﻨﯥ راﭘﻮر ﺛﺒﺖ ﮐړي او دا د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ټﻴټ واﻟﯥ ښﯥ.٩٥
ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت د  ٢٠١١ﮐﺎل د هﻤﺪي ورﺗﻪ
ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٢٣ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮﻟﻪ اﻣﻠﻪ  ١۶٧ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي
٩٦
) ١٢٧ﻣړﻩ او  ۴٩ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي(
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺟﻨﻮري د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻮن  ٣٠ﻣﯥ ﭘﻮرې د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭼﺎڼﻴﺰو او ﻧﯧﻮﻧﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ
د  ٢٠ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣړﻳﻨﻪ او  ١٢ﻧﻮرو ژوﺑﻠﻴﺪل ﺛﺒﺖ ﮐړي  ،ﭼﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل هﻤﺪې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د  ٣٠ﻣړﻩ او ١۴
ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي وو ،ﭼﯥ دا  ٢٧ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﻴﯥ.دا ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دري ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د داﺳﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
د ﮐﻤښﺖ د ﻣﻴﻼن ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﺧﻮري.
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮاواﻳﺴﺎف د زﻳﺎت زورﮐﺎروﻟﻮ ﭘﯧښﯥ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮﺷﭙږوﻣﻴﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﭘﻪ
دواﻣﺪارﻩ ډول ﮐﻤﯥ راﻏﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دي ﻣﻬﺎل ﮐﯥ  ٩ﻣړﻩ او  ١۶ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي .دا د زﻳﺎت ځﻮاﮎ ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ
د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻮن ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۴٣ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ څﺮګﻨﺪوي.

د ﺁﻳﺴﺎف اﻋﻼﻣﻴﯥ او ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد
ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ رواﻧﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯧﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ هﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت د
ﺳﺘﺎﻳﻨﻲ وړ ﺑﻮﻟﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﻤﯥ او ﻣﺨﻨﯧﻮﻳﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي .د ﺁﻳﺴﺎف ﮐﻮﻣﺎﻧﺪان
ﺟﻨﺮال ﺟﻮن ﺁر اﻟﻴﻦ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗړاودوﻩ ﻋﻤﻮﻣﯥ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻪ ﺻﺎدر
ﮐړي ) ٢٠١١ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ٣٠ﻣﻪ ( او د ﺷﭙﯥ ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ ﻻرښﻮد ﺻﺎدر ﮐړي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻮ د ﺻﺪور راﭘﺪﻳﺨﻮا د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ
٩٤د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﺊ ﭘﻪ ٩ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ ﻣﻴﻤﻨﻪ ښﺎر ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ
٩٥ﭘﻪ  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﯥ اﻳﺴﺎف ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺗﻠﻔﺎت د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۴ﺳﻠﻨﻪ راټﻴټ ﺷﻮي.
٩٦ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﮐﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﻲ  ١١٩ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐړي ) د  ٧٩ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﻣړﻳﻨﻪ او  ۴٠ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﺑﻠﻪ ( ﭼﯥ د ٢٠١١ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږ و ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺑﻴﺎ ځﻞ ﮐﺘﻞ ﺷﻮي ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ دﻏﺎزي اﺑﺎد وﻟﺴﻮاﻟﯥ
 ٢٠١١ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري د  ١٧ﻧﯧټﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﯧښﻪ هﻢ ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ  ۴٨ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭘﻪ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي او ﻧﻬﻪ ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
ﭘﻪ  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﻲ ﭘﻪ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د وژل ﺷﻮو ﺷﻤﯧﺮو ﮐﯥ د ﻏﺎزي اﺑﺎد هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻲ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮو ﮐﻲ د ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ ارﻗﺎﻣﻮ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﻧﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ دي ﭘﺮ وﺧﺖ د ﮐﺮﻩ واﻟﻲ ﻣﺨﻨﯧﻮي وﮐړ.

٣٤

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړي .ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﭼﺎڼﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ ﺛﺎﺑﺘﻪ
ﺷﻮي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺨﮑښ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮي ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دي ﺑﻴﺎ هﻢ د دي ﭘﻪ ﻧﺘﯧﺠﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻪ ﮐﯥ دواﻣﺪارﻩ ﮐﻤښﺖ ﻟﻴﺪل ﺷﻮي.
د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ ١٠ﻣﻪ  ،ﺁﻳﺴﺎف د  ٣٠٧ﻣﻌﻴﺎري ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐړﻧﻼري درﻳﻤﻪ ګڼﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐړﻩ ،ﭼﯥ د ﺁﻳﺴﺎف
د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ادارﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﯧښﻮﺗﻪ دځﻮاب وﻳﻴﻠﻮ او ﻣﺨﻨﯧﻮي ﺷﺘﻪ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ ﻧﻮر ﺗﻘﻮﻳﻪ
ﮐﻮي .د ﺁﻳﺴﺎف ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ژﻏﻮرﻧﯥ او ﻣﺨﻨﻴﻮي د ډﻟﻲ ﻣﺸﺮي ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ د
دﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ اړوﻧﺪ د ټﻮﻟﻮ ﻧﻮرو ﮐﺎري ډﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻪ او ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ څﺎري .د ﺁﻳﺴﺎف ﻣﻌﻴﺎري ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐړﻧﻼري د ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﯧښﻮ د راﭘﻮر ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮﺗﻮ واﺣﺪوﻧﻮ د ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﻪ دي ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ښﮑﻴﻠﺘﻴﺎ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﭘﻴﺎوړي ﺷﻮي .دﻏﻪ ﺟﻮړښﺖ دا ډاډ ﻣﻨﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ هﺮﻩ ﮐﭽﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﺗﺒﺼﺮي ﺑﻴﺎ ګﻮري او د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د
٩٧
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﻗﺪام ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ﻣﺮاﺗﺒﻮﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﯥ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻴږي.
د ﺁﻳﺴﺎف د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﻴښﻪ ﮐﯥ ،ﭼﯥ د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ١١ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ  ،ﻳﻮ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﻋﺴﮑﺮ د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ،ﭘﻪ
ﭘﻨﺠﻮاﻳﻲ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮐﺰﻩ ووت ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻳﯥ ډزي وﮐړي ،د دري ښځﻮ او ﻧﻬﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل ﻳﯥ  ١٧ﻣﻠﮑﻴﺎن ووژل .د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ٢٣ﻧﯧټﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻳﻮ ﻣﺤﻤﮑﻤﯥ ﻧﻮﻣﻮړې د ﻗﺘﻞ ﭘﻪ  ١٧ﻣﻮاردﻩ ﺗﻮرن
وﭘﻴﮋﻧﺪﻩ.

هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﻧږدي د ﺳﻬﺎر  ١:٠٠ﺑﺠﻪ وﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﻣﯥ د ﺟﻨګﻲ ﭼﻮرﻟﮑﻮ او اﻟﻮﺗﮑﻮ او ورﭘﺴﯥ ﺑﻴﺎ د ډﻳﺮو
ﭼﺎودﻧﻮ ﺷﻮر واورﻳﺪ .د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ د ﭼﻮرﻟﮑﻮ او اﻟﻮﺗﮑﻮد ﺗﻠﻠﻮ وروﺳﺘﻪ د ﮐﻮر د ﺑﺎﻧﺪي راووﺗﻠﻢ وﻣﯥ ﻟﻴﺪل
ﭼﯥ د ﺗﺮﻩ زوي ﮐﻮر ﻣﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول وﻳﺠﺎړ ﺷﻮي .ﭘﻪ ﭼﯧﻐﻮ ﭼﯧﻐﻮد هﻐﻪ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻟﻮر ﭘﻪ ﻣﻨډﻩ ورﻏﻠﻢ او
د ژوﻧﺪو ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐﯥ ﺷﻮم .ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﮐﻮټﻪ ﮐﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺧښﺘﻮ وﻳﻨﻪ وﻟﻴﺪﻩ ﭼﯥ ځﻤﺎ د ﺗﺮﻩ زوي څﻠﻮر ﮐﻠﻨﻪ ﻟﻮر،
زرﻏﻮﻧﻪ ﻣﯥ د ډﺑﺮو او ﺧښﺘﻮ ټﻮټﻮ ﻣﻨځ ﮐﯥ وﻣﻮﻧﺪﻩ .هﻐﻪ ﻣړﻩ وﻩ .د ﮐﻠﻲ ټﻮل ﺧﻠﮏ د ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮو د
ﻣﺮﺳﺘﻲ ﻟﭙﺎرﻩ راﻏﻠﻞ .ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ درﻳﻤﯥ ﮐﻮټﯥ ﮐﯥ د ډﺑﺮواو ﺧښﺘﻮ ټﻮټﻮ ﻻﻧﺪي دﺗﺮﻩ زوي ﻧﻬﻪ ﮐﻠﻦ زوي
وﻣﻮﻧﺪﻩ .ﭼﺎودﻧﯥ ﻳﯥ ﺳﺮ ﻟﻪ ﺗﻨﻪ ﺟﻼ ﮐړې وو .ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭼﯧﻐﯥ او ﺑﻐﺎرې وهﻠﯥ  .ﺑﻴﺎ ﻣﻮد هﻐﻪ ﺗﺮڅﻨګ د
٩٨
هﻐﻪ د ﻣﻮرﺟﺴﺪ وﻣﻮﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﻣﺦ ﻳﯥ ﺑﻴﺨﻲ ﭼﺨﺘړل ﺷﻮې و .ﻧﻮر ﻳﯥ وﻳﻠﯥ ﻧﺸﻢ .
 د ﺟﻮن ﭘﻪ ۶ﻣﻪ د ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺖ د ﺑﺮﮐﻲ ﺑﺮﮎ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د  ١٨وژل ﺷﻮيﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮان
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د هﻮاﻳﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت راﮐﻢ ﺷﻮي ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻧﻮرو ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ دوام ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ .د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ
ﮐﯥ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ  ٨٣ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ وژﻟﻲ او  ۴۶ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړي دي )  ١٢٩ﺗﻠﻔﺎت(  ،ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ د ﻣﻨﺴﻮب
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ۵٠ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي او د ټﻮل ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ٧ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي .د د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د  ١٢٩ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ څﺨﻪ
 ٨١ ،ښځﻲ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو ﭼﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وژل ﺷﻮي د ټﻮﻟﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ دوﻩ ﭘﺮ درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي.

٩٧د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ او ﺁﻳﺴﺎ ف ﺗﺮ ﻣﻨځ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ١۵ﻧﯧټﻪ د ﺑﺮﯦښﻨﺎﻟﻴﮏ ﺗﺒﺎدﻟﻪ
٩٨د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ١٢ﻧﯧټﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ

٣٥
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د هﻮاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﻤښﺖ هﻐﻪ ﻓﮑﺘﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ اړﻩ ﻃﺮح ﺷﻮي او ﭘﻠﻲ ﺷﻮي ،څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ څﻮ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﮐﯥ ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې
راﻏﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﮐﻢ ﺷﻤﻴﺮ ﻧښﺘﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل دهﻮاﻳﯥ ځﻮاﮎ ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺗﻪ اړﺷﻮي وو .د اﻳﺴﺎف د ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯥ ﻧﻮي ﭘﯧښﻮ
د راﭘﻮر ﭘﻪ اﺳﺎس د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري څﺨﻪ ﺗﺮ ﻣﺊ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮري ﭼﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل هﻤﺪي ورﺗﻪ ﻣﻮدي ﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ د دښﻤﻦ ﻟﺨﻮا ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ  ۶ﺳﻠﻨﻪ راﮐﻢ ﺷﻮي دي .٩٩د  ٢٠٠٧-٢٠١٢ﮐﺎل د هﻮاﻳﻲ ګډو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ دﺑﺮﺧﻲ
ﻗﻮﻣﻨﺪان د وﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ  ،ﭼﯥ د  ٢٠١٢د ﺟﻨﻮري د ﻟﻮﻣړي ﻧﻴټﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻣﺊ  ٣١ﭘﻮرې  ١۶۶،١وﺳﻠﯥ د ﻧږدي
ﻣﺮﺳﺘﻲ )هﻮاﻳﻲ( ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻓﻴﺮ ﺷﻮي ﭼﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل د هﻤﺪي ورﺗﻪ ﻣﻮدي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٣٧ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﻴﻲ ﭼﯥ
١٠٠
هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ٨۴٨،١وﺳﻠﯥ ﻓﻴﺮ ﺷﻮي وي.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ ﻳﻮ ښﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ دي ،ﺧﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د
هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ دواﻣﺪارډول ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ډول د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ
څﺮګﻨﺪوي .ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د هﻐﻪ ډﻳﺮې ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻻس ﺗﻪ راړوﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴږي .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول د٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﯧټﻪ د ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺖ ﺑﺮﮐﻲ ﺑﺮﮎ وﻟﺴﻮاﻟۍ
ﮐﯥ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧډﻩ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي ﺷﻮﻩ ﭼﯥ  ١٨ﻣﻠﮑﻲ وګړي
ووژل او دوﻩ ښځﯥ ټﭙﻴﺎﻧﯥ ﮐړي .ﭘﻪ دي ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ اوﻩ ښځﯥ او ﻧﻬﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ووژل ﺷﻮو ﭼﯥ د دوي ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د
ﻟﺲ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم او ﭘﻨځﻪ ﭘﻴﻐﻠﯥ اﻧﺠﻮﻧﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي .دﻏﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻮﻣړې د ځﻤﮑﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﭘﻴﻞ او ﺑﻴﺎ
وروﺳﺘﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮال د ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻧښﺘﻪ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ ﺷﻮ ﻧﻮﻟﻪ دي وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د هﻮاﻳﻲ
ﮐﻤﮏ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ځﻮاﮎ د ﮐﺎروﻟﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړاي ﺷﻮ ،ﺧﻮ ددي
اﻏﻴﺰي ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺨﻪ ﺳﻨﺠﻮل ﺷﻮي واي .ﻳﻮ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﭼﯥ د اﺳﺘﻮګﻨځﻲ اﻧګړ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ډول د ډﻳﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ او زﻳﺎن ﻗﻮي اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻟﺮي ﭼﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ د ټﺎﮐﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻻس ﺗﻪ راوړوﻧﻮ ﭘﻪ
١٠١
ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺑﻪ ډﻳﺮ وي.
 ٩٩د اﻳﺴﺎف ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯥ ﻧﻮي ﭘﻴښﻮ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﺊ راهﻴﺴﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٣د ﺟﻮن ﭼﺎپ ﺷﻮي.
 http://www.isaf.nato.int/images/media/PDFs/20120623_niu_isaf_monthly_data-release-final.pdf,د ٢٠١٢
ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﻳﻲ ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ورﺗﻪ ﻻس رﺳﻴﺪﻟﻲ وو.
١٠٠د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ګډو هﻮاﻳﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﯥ ﻗﻮﻣﻨﺪان او د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د اﺣﺼﺎﻳﻲ  ،د ازادئ د ﭘﺎﻳښﺖ د وﺳﻠﻲ د ﻓﻴﺮ ﮐﻮﻟﻮ
اﺣﺼﺎﻳﻪ  ،د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن  ٧ﻣﻪ )(١٢-٠۶-١
١٠١څﻮارﻟﺴﻤﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ د ﺑﺮﻳﺪ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺗﻨﺎﺳﺐ او  ١٨ﻣﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ د ﺑﺮﻳﺪ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل اﺣﺘﻴﺎط .د ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧړﻳﻮال ﻋﺮﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺟﻠﺪ  :١ﻗﻮاﻋﺪ.
ﺟﻴﻦ ـ ﻣﺎري هﻴﻦ ﮐﻴﺮﺗﺰ اوﻟﻮﻳﺰ دوزواﮎ -ﺑﻴﮏ ،اي ﺳﻲ ار ﺳﻲ  ،ﮐﺎﻣﺒﺮج .٢٠٠۵،
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ﻧﻮرهﻐﻪ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﻟﺮي ﺑﻴﻠګﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ډول دي.
• د ﻣﺊ ﭘﻪ  ٢۶ﻣﻪ  ،ﺁﻳﺴﺎف د ﭘﮑﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺷﺎوﮎ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺮ ﺿﺪ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺮ
ﺳﺮﻩ ﮐړ .د دي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻳﻮې ﮐﻮرﻧۍ د ﻳﻮ ﺳړي  ،ﻣﻴﺮﻣﻦ او ﭘﻨځﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ګډون اوﻩ
ﻧﻔﺮﻩ ووژل ﺷﻮو او دوﻩ ﻧﻮر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړﻩ.
• د ﻣﺊ ﭘﻪ ﺷﭙږﻣﻪ  ،د ﺑﺎدﻏﻴﺲ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺮﻏﺎب وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺁﻳﺴﺎف هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﭼﯥ هﺪف ﻳﯥ
دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮال وو ﺧﭙﻞ هﺪف ﺧﻄﺎ او ﭘﺮ ځﺎﻳﯥ د ﮐﻮﭼﯧﺎﻧﻮ ﮐﻴږدئ وﻟګﻴﺪﻩ  .د دي ﺑﺮﻳﺪ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ٩
ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻣړﻩ او ﻟﺲ ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړﻩ .ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰو ﭼﺎرواﮐﻮ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪ د دي ﺗﺮ ﻣﺨﻪ د اﻓﻐﺎن
اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻤﻐږي ﺷﻮي ﻧﻪ و.
• د ﻣﺊ ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﻨګﻴﻦ وﻟﺴﻮﻟۍ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﻮﺳﺘﻮ د څﻮ ﭘﻴﭽﻠﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ وروﺳﺘﻪ  ،ﺁﻳﺴﺎف ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮاﺑﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺳﻠﻮال د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ
هﺪف وګﺮزول .ځﻴﻨﻲ ﻣﺮﻣﺊ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ اﺳﺘﻮګﻨځﻲ ﮐﯥ وﻟګﻴﺪې ﭼﯥ د دري ښځﻮ او دوﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ګډون ﻳﯥ ﺷﭙږ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ووژل.
• د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ  ٨ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻧﺠﺮاب وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺁﻳﺴﺎف هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ اوﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن )
ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻳﯥ د  ٧-١٣ﭘﻮري وو( او ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ ﭼﯥ ﮐﻮر د ﺑﺎﻧﺪې ارام ﮐﻮو ووژل.
ﺁﻳﺴﺎف د ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ  ۶ﻣﻪ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ وروﺳﺘﻪ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﺴﺘﻠﻲ ﭼﯥ داﺳﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮﻏﻮرﻩ ﮐړي ﭼﯥ د هﻮاﻳﻲ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯥ ﺧﻠﮑﻮﻣﮑﺮرﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻴښﻴﺪوﻣﺨﻨﯧﻮي وﮐړي .ﺁﻳﺴﺎف د ﻣﻠﮑﻲ اﺳﺘﻮګﻨځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د هﻮاﻳﻲ
ځﻮاﮎ ﮐﺎروﻟﻮ ﻻرښﻮد ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻧﻮي ﻓﺮاګﻮ )ﺟﺰوي اﻣﺮ( ﺻﺎدروﻟﻮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﮐړي ﭼﯥ دا هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮﭘﻪ اړﻩ
ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد ﺗﻌﺪﻳﻠﻮي او د  ٢٠١٢ﮐﺎل دﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ رﺳﻤًﺎ ﺟﺎري ﺷﻮي وو .دﻏﻪ ﻓﺮاګﻮ د ځﺎن څﺨﻪ دﻓﺎع
ﺣﻖ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ اﺳﺘﻮګﻨځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻣﺤﺪودوي .ﺁﻳﺴﺎف ﺗﺮټﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻨﯥ وﺳﻴﻠﯥ
ﭘﻪ ډول ﻣﻠﮑﻲ اﺳﺘﻮګﻨځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل هﻮاﻳﯥ ځﻮاﮎ وﮐﺎروي ﭼﯥ اﻳﺴﺎف/اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
١٠٢
ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د ګﻮاښ ﻻﻧﺪي وي.

د ﺗﻼﺷﺊ ﻋﻤﻠﻴﺎت
زﻣﺎ د ﺧﺴﺮګﻨﯥ د ﭘښﺘﻮن ﮐﻮټ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ د وادﻩ ﻣﺮاﺳﻢ وو .د ﺷﭙﻲ ﻧږدي  ١٠ﺑﺠﯥ وي ﭼﯥ دوﻩ هﻴﻠﻲ ﮐﻮﭘﺘﺮو اﻓﻐﺎن
او ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺮﺗﻴﺮي زﻣﻮږ ﮐﻠﻲ ﺗﻪ راوړل .دوي ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ د وادﻩ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻤﻨﻮ ﻳﯥ ډزې
وﮐړي .د ډزو ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ زﻣﺎ دوﻧﻴﻢ ﮐﻠﻦ زوي ﻣړ او ﻣﻴﺮﻣﻦ ﻣﯥ ټﭙﻲ ﺷﻮﻩ .هﻴﻠﻲ ﮐﻮﭘﺘﺮو زﻣﺎ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﻣﻴﻤﻨﯥ ﺗﻪ د
ﺗﺪاوي ﻟﭙﺎرﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﮐړﻩ .ﻟﻮﻣړي ﻳﯥ هﻐﻪ ﺧﭙﻞ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ وﻳﻮړﻩ ﻟﮑﻦ ﻧﻦ ﺳﻬﺎر ﻳﯥ د ﻣﻴﻤﻨﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ
راوړﻩ .هﻐﻪ د ﮐﻮﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ دﻩ .زﻩ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږم ﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﻪ ژوﻧﺪئ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﮐﻪ ﻧﻪ .زﻩ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږم ﻧﻮر ﺑﻪ څﻮﮎ
وژل ﺷﻮي وي ځﮑﻪ ﭼﯥ زﻩ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺳﺮﻩ راوﺗﻠﻢ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﯦﻢ ﺗﻠﻠﯥ .ﺗﺮ اوﺳﻪ د دي هﻢ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ
١٠٣
زوي دﻓﻦ ﮐړم.
-د ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ دﭘښﺘﻮن ﮐﻮټ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺗﻼﺷﻲ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻴړﻩ/ﭘﻼر ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ

د ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻟﻮﻣړئ ﻧﻴټﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ  ٣٠ﺟﻮن ﻣﻨځ ﻣﻬﺎل ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا د
ﭼﺎڼﻴﺰو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د  ٢٠ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣړﻳﻨﻪ او  ١٢ﻧﻮرو ژوﺑﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي  ،ﭼﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل د هﻤﺪي
ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٢٧ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﻴﻲ .دا د  ٢٠٠٩،٢٠١٠او  ٢٠١١ﮐﺎل راهﻴﺴﯥ ﻣﺦ ﭘﻪ ځﻮړ ﺛﺒﺖ ﺷﻮې
ﭘﻴښﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﺮي.
ډﻳﺮې ﭼﺎڼﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت داﺳﯥ ﻧﻪ ﺑﺮﯦښﻲ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ اړوﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ .د ﺷﭙﻲ ﻟﺨﻮاد
ﭼﺎڼﻴﺰوﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﺷﻤﻴﺮ او د دي څﺨﻪ راوﻻړ ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ دﻗﻴﻖ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﻪ د ﻧﻈﺎﻣﻲ

١٠٢د ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ١۵ﻣﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ او ﺁﻳﺴﺎف ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮي .د د ګﺮ ﺟﻨﺮال ﺳﮑﻲ ﻓﺮوټﻲ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﻪ Stars
 and Stripes 12 June 2012ﮐﯥ ” ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﻴﺸﺘﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ هﻐﻪ هﻮاﻳﻲ ځﻮاﮎ ﻧﻪ ﮐﺎرو  ،ﺧﻮﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻲ دا ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ
وروﺳﺘﻨﯥ وﺳﻴﻠﻪ او ﭘﻪ رﻳښﺘﻴﻨﯥ ډول د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮو دﻓﺎع دﻩ “.ﭘﻪ دي اړﻩ ﻓﺮاګﻮ ﺻﺎدر ﺷﻮي ﭼﯥ ” هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ اﺳﺘﻮګﻨځﺎﻳﻮﻧﻮ “
ﻳﻲ ﻣﻨﻊ ﮐړي.
 ١٠٣د ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ ﻣﻴﻤﻨﻪ ښﺎر ﮐﻲ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ١٧ﻣﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ

٣٧

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دي ١٠٤ .د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل ﭼﺎڼﻴﺰوﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻟﺨﻮا ـ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ځﺎﻧګړي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ’اوﻧﻮر دوﻟﺘﻲ ادارو‘ ـ ﭘﻪ ګډﻩ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﻲ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ
ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ دي اړﻩ ﭘﻪ ﻋﺎم ډول ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ دي .د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺣﺪﻩ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻪ دي اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ څﺎري ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت او ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن اړول ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ
دي ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺷﭙﻲ ﻟﺨﻮا د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻴښﯥ ټﻮﻟﻲ ادﻋﺎ ﭘﻠټﻲ .ښﺎﻳﻲ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺤﺪود ﻻس رﺳﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮﺳﺮﻩ د ﺷﭙﻲ ﭼﺎڼﻴﺰو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﻲ ﮐﻢ ښﻮدﻻي وي.
·
·

د ﻣﺊ ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ  ،ﭼﯥ د ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ د ﻏﻮرﻣﺎچ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي و د
ﺷﭙﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ د دري ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻳﯥ ﺷﭙږ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ووژل او د ﻧﻮر دري
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻳﻮ ښځﯥ ﭘﻪ ګډون ﻳﯥ ﭘﻨځﻪ ﻧﻔﺮﻩ ټﭙﻴﺎن ﮐړل.
د ﻓﺒﺮوي ﭘﻪ ١۵ﻣﻪ د ﮐﻨﺪوز وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺧﺎن ﺁﺑﺎد وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮال او اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ څﻠﻮر ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل.

د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ٨ﻣﻪ د ﺷﭙﻲ ﻟﺨﻮا ﭼﺎﭘﯥ او ﺧﺎﺻﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗړاو د ﺁﻳﺴﺎف ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﺟﻨﺮال اﻟﻴﻦ ) ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻳﺎﻻت( اود اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻓﺎع وزﻳﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ وردګ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻳﻮ ﺗﻔﺎهﻢ ﻟﻴﮏ
ﻻس ﻟﻴﮏ ﮐړﻩ .د دي ﺗﻔﺎهﻢ ﻟﻴﮏ ﭘﺮ اﺳﺎس د ﺷﭙﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﺋﺪ اﻓﻐﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ هﻢ ﻏږي ﮐﻮﻧﮑﯥ ډﻟﻪ ﺗﺎﻳﺪ ﮐړي  ،ﭼﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .دي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
ﮐﯥ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﻗﻴﻒ  ،ﻳﺎ د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﮐﻮرﻧﻮ او ﻧﻮر ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻮرﻧﻮ ﺗﻼﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﻩ .دﻏﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮاځﻲ داﻓﻐﺎن
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ﺿﺮورت ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﻟټﻮل ﮐﻴږي ﺧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وي او ﻳﺎ ﺗﺮي
ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﻲ.

د زﻳﺎت ځﻮاﮎ ﮐﺎرول
١٠٥

د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﺁﻳﺴﺎف دزﻳﺎت ځﻮاﮎ ﮐﺎروﻟﻮ ) د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل( ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ دواﻣﺪارﻩ ﮐﻤﯥ ﺷﻮي .د ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړئ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ  ١٩ﺑﻴﻼ
ﺑﻴﻞ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ  ٢۵ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ﻧﻬﻪ ﻣړﻩ او  ١۶ټﭙﻴﺎن( ﺛﺒﺖ ﮐړي .د  ٢٠١١ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ،ﭼﯥ هﻐﻪ
ﻣﻬﺎل ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٣٠ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣړﻳﻨﻪ او  ١۴ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي وﻩ ﭼﯥ دا د زﻳﺎت ځﻮاﮎ ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻴښﻮ ﻧﻪ
راوﻻړ ﺷﻮي د ﻣﻠﮑﯥ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ  ۴٣ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﻴﻲ .دا ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘګ دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ژﻣﻨﯥ
ښﮑﺎرﻧﺪوي ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﮐﯥ د دوي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ د رﻳښﺘﻴﻨﯥ ګﻮاښ او ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ
ﺗﻔﮑﻴﮏ وﮐړي او د ﺑﺪﻳﻞ ﭘﻪ ډول دﻏﻴﺮ ﻣﻬﻠﮏ وﺳﻠﻮ ﮐﺎرول دي.

١٠٤ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﺷﻔﺎهﻲ اوﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ څﻮ واري وﻏﻮښﺘﻞ ﺧﻮﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﮐړل.
 ١٠٥زﻳﺎت ځﻮاﮎ ﮐﺎروﻟﻮﭘﻴښﻮ ﺗﻪ ” د ﻗﻮي ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﻪ هﻢ واﻳﻲ “  :هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﻧږدي رارﺳﻴږي اوي ﻳﺎ د ﮐﺎروان څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﮐﻴږي
او ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ رارﺳﻴﺪو د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ اﺷﺎرو ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻧﻪ ﮐړي.
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اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ
زﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ وم .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻏﺮﻩ څﺨﻪ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ دراﻧﺪﻩ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ راوﺗﻮﻏﻮل .اﻓﻐﺎن اردو ﭘﻪ
ځﻮاﺑﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ځﺎي ﭘﻪ ﻟﻮري دري هﻮان ﻣﺮﻣۍ وﺗﻮﻏﻮﻟﻲ  .ﻳﻮﻩ ﻣﺮﻣۍ د هﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧږدې
وﻟګﻴﺪﻩ ﮐﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﻏﺮﻩ ﮐﯥ د څﺎروﻳﻮ ﻟﭙﺎرﻩ واښﻪ ټﻮﻟﻮل .ﻣﺎ د ﭘﻴښﯥ ځﺎي ﺗﻪ ﻣﻨډﻩ ﮐړﻩ .دوﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﯥ
وﻟﻴﺪل ﻳﻮ ﻣړاو ﺑﻞ ﺳﺨﺖ ټﭙﻲ وو .د دوي ﺟﺴﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺪ ډول ﺧﺮاب ﺷﻮي وو .ټﭙﯥ ﻣﺎﺷﻮم ﻣﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ اوږﻩ
او ﻣړ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻏﺎړﻩ ﮐﻴښﻮد .د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﯥ د ﮐﻠﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﻏږ ﮐړاو ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ټﭙﯥ ﻧﺠﻠۍ د ځﻨګﻞ څﺨﻪ
١٠٦
د ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺮﮎ ﺗﻪ راوړﻩ .ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ هﻠﺘﻪ ﻣﻮټﺮ راوﺳﺘﻠﻮ او ﻧﺠﻠۍ ﻣﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﺗﻪ ﻳﻮړﻩ.
 د  ٢٠١٢ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ٢۵ﻧﻴټﻪ د ځﻤﮑﻨﯥ ﻧښﺘﯥ د ﭘﯧښﯥ ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎهﺪ ،د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ ،ﭘﻴﭻ درې وﻟﺴﻮاﻟﻲﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐﻤﻮاﻟﯥ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړي .ﭘﻪ دي ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  ۴۶ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐړي ; ﭼﯥ د  ١٢ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣړﻳﻨﻪ او  ٣۴ﻧﻮرو ژوﺑﻠﻪ د
اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي .دا د  ٢٠١١ﮐﺎل د وروﺳﺘﻨﻴﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ )
دﺟﻮﻻﻳﻲ -دﺳﺎﻣﺒﺮ( ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﮐﻤﻮاﻟﯥ ښﻴﯥ ﭼﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  ١٧۴ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐړي  ،ﭼﯥ ﻟﻪ دي
څﺨﻪ  ۴١ﻣړﻩ او  ١٣٣ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن وو .ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻣﻠﮑﻲ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د وړاﻧﺪي څﺨﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮي ﺗﺪاﺑﻴﺮدي  ،ﻟﮑﻪ د ﻧښﺘﯥ د ﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﻮډﺳﭙﻴﮑﺮ اﻋﻼن ،او د
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮاﻋﺖ ﮐﻮل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﻴﺸﺘﻮ ﺳﻴﻤﻮﮐﯥ ځﺎن ﭘټﻮي .دﻏﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ د ځﻤﮑﻨﯥ ﻧښﺘﻮ ﭘﺮ
ﻣﻬﺎل اﻓﻐﺎن اﻣﻨﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ رﻳښﺘﻴﻨﻲ ډول ﭘﻠﻲ ﮐړي.
د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻤﻮاﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ د ځﻤﮑﻨﯥ ﻧښﺘﻮ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ د ﻣﻠﮑﯥ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻨځﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ) دري ﻣړﻩ
او  ١۶ټﭙﻴﺎن ( ﻣﺨﮑښ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .د
دي وروﺳﺘﻪ د ځﻮاﮎ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د زﻳﺎﺗﯥ ﻗﻮي ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻴښﯥ دي ﭼﯥ څﻠﻮر ﻳﯥ وژﻟﻲ او  ١١ﻧﻮر ﻳﯥ
ټﭙﻲ ﮐړي دي .دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دي ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ د دي اﻏﻴﺰي ډﻳﺮ ﭘﻪ ځﻴﺮ وګﻮري او ﭘﻪ ځﺎﻧګړي
ډول ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﮐﯥ د وژوﻧﮑﯥ ﻗﻮﻩ ﮐﺎروي.
داﻣﻬﺎل دواړﻩ د د ﻓﺎع او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﭘﻠټﻠﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم وﺟﻮد ﻟﺮي .د دﻓﺎع وزارت د
اوﭘﺮاﺳﻴﻮن رﺋﻴﺲ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰو ﻗﻮل اردو څﺨﻪ د ورځﻨﺊ ﭘﻴښﻮ راﭘﻮر ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي .د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﯧښﯥ د ﺣﻘﻮﻗﻮ
رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﮐﻴږي او هﻢ هﻐﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﭘﯧښﯥ و څﻴړل ﺷﻲ .د ﺣﻘﻮﻗﻮ رﻳﺎﺳﺖ د ﭘﻠټﻠﻮ وړ ﭘﯧښﯥ
١٠٦د ګﺮځﻨﺪﻩ ﺗﻠﻴﻔﻮن د ﻟﻴﺎرې د ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎهﺪ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ  ،ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ  ،ﭘﻴﺞ درﻩ  ،د اﭘﺮﻳﻞ ٢٠١٢ ، ٢۶
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ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰو ﻗﻮل اردو ﺗﻪ اﺳﺘﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﯧښﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ څﺎرﻧﻮال څﻴړي .ﮐﻪ ادﻋﺎوي رﻳښﺘﻴﻨﯥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ
څﺎرﻧﻮال دوﺳﻴﻲ د ﭘﺮﻳﮑړي ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ اﺳﺘﻮي .د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ،
ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،ﻧﻈﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ادﻋﺎو ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ دﻏﻪ ورﺗﻪ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ ﮐﺎروي .ﮐﻪ
څﻪ هﻢ دا ﻣﻴﮑﺎﻧﺰوﻣﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻳږي،ﺧﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻤﻲ او ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﺮ ځﺎي د ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺮد ﭘﻪ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ ډﻳﺮ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻴږي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻧﻈﺎرت او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ دي ﺧﭙﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﯥ داﻳﻤﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﯧﺰﻣﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ اردو ﮐﯥ ،ﭼﯥ دوي د
ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺟﻼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ډول د ډﻳﺮې ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ رهﺒﺮي ﮐﻮي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دي څﺨﻪ ﺧﺒﺮدﻩ ﭼﯥ د
دﻓﺎع وزارت څﻮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﮐﻤﻴټۍ ﭘﻪ دي ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐړي ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ډول ،څﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻏټﯥ ﭘﯧښﻲ وڅﻴړي
اوهﻢ دوي د ﻓﺎع وزارت د ﺣﻘﻮﻗﻮ رﻳﺌﺲ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮاړوﻧﺪ ﭘﻴښﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻏړي ټﺎﮐﻠﻲ دي .ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل
اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﻣﻨﻴﺖ د ﻟﻴږد او ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي دﻩ ﭘﻪ  ٢٠١۴ﮐﯥ ﺑﺸﭙړﻳږي
ﻧﻮ اړﻳﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻳﻮداﻳﻤﻲ ځﺎﻧګړې ټﻴﻢ ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ د ټﻮل اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ادارې ﭘﮑﯥ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب
١٠٧
وﻟﺮي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دواﻣﺪارډول اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت د دﻓﺎع وزارت ﮐﯥ د ﺣﻘﻮﻗﻮ رﺋﻴﺲ ﺳﺮﻩ
ﺷﺮﻳﮏ ﮐړي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﺷﺮﻳﮑﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اﺑﺘﮑﺎر ،ﭼﻠﻦ او د ﭘﻠټﻠﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ
ﮐﯥ ﮐﻮم ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻧﺪي راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻻﻧﺪې ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ اړﻩ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ﻟﺨﻮا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ
١٠٨
ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮم ځﻮاب ﻧﺪي ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي.

•
•
•
•

.

د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ اوﻣﻪ  ،د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ د ﺑﺎﮎ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻧﺎر ﮐﻠﻲ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﻲ اردو د ﻳﻮ ﺷﺨﺼﻲ
ﻣﻮټﺮ ﭼﻠﻮﻧﮑﯥ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ډزو ټﭙﯥ ﮐړ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ د ﻣﻠﻲ اردو ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ رارﺳﻴﺪو د هﻐﻪ
درﻳﺪو اﺷﺎري ﺗﻪ ﻣﻮټﺮ وﻧﻪ درو.
د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ  ١۴ﻣﻪ د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ  ،ﺑﺮ ﮐﻨړ د ﺷﻨګﺮ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﻲ اردو ﭘﻪ ډزو ﻳﻮ  ۴۵ﮐﻠﻦ ﻣﻠﮑﻲ
ﺳړي ووژﻩ  ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﺮﻩ ﮐﯥ د ﺳﻮزﻳﺪو ﻟﺮګﻲ ټﻮﻟﻮل او دﻏﻪ ځﺎي ﻧﻪ ﺗﻞ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﮐﻮل.
د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ٩ﻣﻪ د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ د ښﺎر ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﻮټﺮﺳﺎﺋﮑﻞ
ﭼﻠﻮﻧﮑﯥ ﭘﻪ ډزو هﻐﻪ وﺧﺖ ووژﻩ ،ﭼﯥ د ادﻋﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د درﻳﺪو اﺷﺎري ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﯥ
وﻧﻪ درﻳﺪ.
د ﺟﻮن ﭘﻪ  ١٣ﻣﻪ د ﻓﺮا ﻩ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﻔﻴﺪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ اردو د ځﻮاﺑﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
هﻐﻪ ﻣﻬﺎل دري ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ډزو ﻣړﻩ او ﻳﻮ ﻳﯥ ټﭙﻲ ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ اردو ﭘﻪ ﻣﻮټﺮﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻳﻦ
وﭼﺎودﻳﺪ.

د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻧﻪ،ﻟﻴﺮي ﮐﻮﻧﻪ ،ﺧﻨﺜﻲ ﮐﻮﻧﻪ او ﭘﺮ وړاﻧﺪي ﻳﯥ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎروﻧﻲ د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ او ﭘﻴﭽﻠﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د
اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي دﻩ ١٠٩.د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي
 ١٠٧ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د دﻓﺎع ﻟﻪ وزارت ﺳﺮﻩ د دي وزارت د ﺣﻘﻮﻗﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻻري ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﯥ دﻩ ﺗﺮڅﻮ د دﻓﺎع وزارت د ﻣﻠﮑﻲ
ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ د ﭘﻴښﻮ د ﺗﺤﻴﻘﻘﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﮐﻤﻴټﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د دﻓﺎع وزارت د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﺪي
ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻮي ﺧﻮ ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﺪي اړﻩ ﮐﻮم ﻋﻤﻠﻲ اﻗﺪم ﻧﺪﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي.
 ١٠٨ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د وزارت دﻓﺎع د ﺣﻘﻮق رﺋﻴﺲ ﺳﺮﻩ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ٢۶او د ﻣﺊ ﭘﻪ ٨ﻣﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﻠﻲ اردو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب د اوﻩ ﭘﻴښﻮ
دوﻩ ﻟﺴﺘﻮﻧﻪ ﻳﻲ وﺳﭙﺎرل .د ﺟﻮن ﭘﻪ  ٢٠ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دي ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎ ځﻞ ﻳﺎداښﺖ واﺳﺘﻮﻟﻮ.
 ١٠٩ﭘﻴﭽﻠﻲ او ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﮐﺎرﯦږي .ﭼﯥ ﭘﻴﭽﻠﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ هﻐﻪ ﻗﺼﺪي هﻤﻐږې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ اﻟﻲ )ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮري ﺗړﻟﻲ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ،ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ( ،ﺗﺮ ﻳﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ
ﺑﺮﻳﺪګﺮ او ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮي اﻟﻲ )ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮري ﺗړﻟﻲ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ  +راﮐﻴټﻮﻧﻪ( ﺷﺎﻣﻞ وي .د دي ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻴﭽﻠﻲ و ګڼﻞ ﺷﻲ
ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ دري ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻟﺮي.

٤٠

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﺷﻮي ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ او د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺎﮐﻴﺘﮏ  ۵٣ﺳﻠﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ
ﮐړي دﻩ .د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺟﻮړول ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ارزاﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ دﻩ؛ ﻧﻮﻟﺪي اﻣﻠﻪ وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ ﮐﯧږي ﭼﯥ
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ د دي اﺳﻠﺤﻲ ﺟﻮړوﻧﻲ او ﮐﺎروﻧﻲ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي او داﺑﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻮرﻩ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي.
ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ ډﻳﺮي ﻣﻮدي راﭘﺪﻳﺨﻮا ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ دا هڅﻲ رهﺒﺮي ﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﮐﺸﻒ ،ﺧﻨﺜﻲ او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ .د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﭙﺎرﻩ دا ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ ﮐﺎر دي .د اﻧﺘﻘﺎل د
ﭘﺮوﺳﻲ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ اﻳﺴﺎف ﺑﺎﻳﺪ دا ډاډﻩ ﮐړي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﺣﻀﻮر ورﺳﺘﻪ د دي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﺮي ﺗﺮ څﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﯥ ﮐﺸﻒ ،ﺧﻨﺜﻲ او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ.
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ اﻳﺴﺎف اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ روزﻟﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﮐړي او ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ځﺎي
ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﻣﺒﺎرزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻟﺮي ﺧﻮ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ ﺗﻮګﻪ ﻧﺪي روزل او ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮي ﺗﺮ څﻮ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ګﻮاښ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ
او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻮﻧﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي
ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﯥ ﻟﻮړ ﺷﻮي دي ﺧﻮ د دوي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮڅﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻣﺪارﮎ
راﻏﻮﻧډ ﮐړي ﭼﯥ د ﺟﻨﺎﻳﯥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت او د ارﭘﮑﻮ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ او هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﯥ ﭼﯥ
ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﺟﻮړوي)د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎروﻧﻪ( ﺗﺮي ګټﻪ واﺧﻠﻲ
١١٠
ﮐﻤﺰوي دي.
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮﻣﻨځ ﻣﻮﺛﺮﻩ هﻤﮑﺎري ډﻳﺮﻩ اړﻳﻨﻪ دﻩ ﺗﺮڅﻮ دا ډاډﻩ
ﺷﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د دي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﺮي ) ٢٠١۴ﮐﺎل ورﺳﺘﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺸﭙړﯦږي( ﭼﯥ د ځﺎي
ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ او ﮐﻠﻲ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ
ﺷﻮراي ١١١د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ٢۴ﻧﻴټﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړﻩ .دﻏﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي داړوﻧﺪﻩ ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ادارو ﻋﻤﻠﻴﺎت د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪي هﻤﻐږي ﮐﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د دي ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ دواﻣﺪارﻩ او ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻪ هﻤﮑﺎري ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ
وﻟﺮي .اﻳﺴﺎف/ﻧﺎټﻮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻋﺮﻓﻲ اﺳﻠﺤﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن دوهﻢ ﺿﻤﻴﻤﻮي ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل )ﺳﻲ ﺳﻲ ډﺑﻠﻴﻮ
اي ﭘﻲ  ١١٢( ٢ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﻮوﻧﮑﻲ هﻴﻮادوﻧﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي او د دي ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﻨﺜﻲ
ﮐﻮﻟﻮ د ﻣﻮﺛﺮﻩ ،ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮري ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻗﻒ ﮐړي ١١٣.د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪي د ﻣﺒﺎرزي ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او د ﻗﺎﻧﻮن د
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ د ادارو د ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺮ څﻮ هﻐﻪ اﺷﺨﺎص او ډﻟﻲ ﭼﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪوي ﺗﻌﻘﻴﺐ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ او ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ د اﻧﺘﻘﺎل د ﭘﺮوﺳﻲ او د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﻴﺎﺗﻲ
ارزښﺖ ﻟﺮي.

 ١١٠ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ ځﺎي ﮐﯥ ﮐﺎروﻧﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ،اي ټﻲ ټﻲ ﭘﻲ) ١۵. -٣-٩٠اف ام  ،(٣-٩٠،١۵د ﭘﻮځ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻪ ،ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ او ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ،
ﺷﻤﻴﺮﻩ  .٣-٩٠٫١۵ﻣﺮﮐﺰ ،د ﭘﻮځ رﻳﺎﺳﺖ ،واﺷﻨګټﻦ ډي ﺳﻲ ،د ﺟﻮﻻي اﺗﻤﻪ .٢٠١٠
 ١١١ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﮐﺮزي د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮراي ﻣﺸﺮي ﮐﻮﻟﻪ.
 ١١٢ﻟﻪ  ۵٠څﺨﻪ  ۴١د ﻧﺎټﻮ /اﻳﺴﺎف د ﺗړون ﻏړﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ د ځﻴﻨﻮ ﻋﺮﻓﻲ اﺳﻠﺤﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن دوهﻢ ﺿﻤﻴﻤﻮي ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل )ﺳﻲ ﺳﻲ ډﺑﻠﻴﻮ
اي ﭘﻲ  ( ٢ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړي دﻩ .ﺁﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،اﺗﺮﻳﺶ ،ﺑﻠﺠﻴﻢ ،ﺑﻮزﻧﻴﺎ او هﺰارګﻮﻳﻨﺎ ،ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ،ﮐﺎﻧﺎډا ،ﮐﺮوﺗﻴﺎ ،د ﭼﮏ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ډﻧﻤﺎرﮎ،
اﻳﻞ ﺳﻮادور ،اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ،ﻓﻨﻠﻨډ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟﻮرﺟﻴﺎ ،ﺟﺮﻣﻨﻲ ،ﻳﻮﻧﺎن ،هﻨګﺮي ،اﻳﺴﻠﻨډ ،اﻳﺮﻟﻨډ ،اﻳټﺎﻟﻴﺎ ،اردون ،ﻟټﻮﻳﺎ ،ﻟﻴﺘﻮﻧﻴﺎ ،ﻟﮑﺴﻤﺒﺮګ،
ﻣﻨﺘګﺮو ،هﺎﻟﻨډ ،ﻧﻴﻮزﻟﻨډ ،ﻧﺎروي ،ﭘﻮﻟﻨډ ،ﭘﻮرﺗګﺎل ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﮐﻮرﻳﺎ ،روﻣﺎﻧﻴﺎ ،ﺳﻠﻮاﮐﻴﺎ ،ﺳﻠﻮاﻧﻴﺎ ،هﺴﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﺳﻮﻳډن ،ﺗﺮﮐﻴﻪ ،اﮐﺮﻳﻦ،
اﻧګﻠﺴﺘﺎن ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ.
١١٣
http://www.isaf.nato.int/troop-numbers-andهﻴﻮادوﻧﻪ،
ورﮐﻮﻧﮑﻲ
ﺑﺴﭙﻨﻪ
ﻧﺎټﻮ/اﻳﺴﺎف
د
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

اﻓﻐﺎن ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ او د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ
ځﻐﻠﻨﺪﻩ ﻧﻈﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﺟﻮن ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮري د  ۵١وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،ﻗﻮﻣﻲ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو اړوﻧﺪﻩ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻼﻩ ﻣﺸﻮري وﮐړي ﺗﺮ څﻮ د دوي ﻧﻈﺮوﻧﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﭘﺮوګﺮام د
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ اړﻩ واﺧﻠﻲ ١١٤.ډﻳﺮو ټﻮﻟﻨﻮ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو دوﻟﺘﻲ ﭼﺎوراوﮐﻮ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻣﻨﻴﻲ ﻻس ﺗﻪ
راوړﻧﻮ ﭘﺨﻠﯥ ﮐړي ٫او وﻳﻠﻲ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ ښﻪ ﺷﻮي دي .ﮐﻪ څﻪ
هﻢ ټﻮﻟﻨﻮﭘﻪ ډﻳﺮو وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ﺗﻪ ښﻪ راﻏﻼﺳﺖ واﻳﯥ  ٫ﺧﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو
١١٥
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ اﺣﺘﺮام ﭘﻪ اړﻩ ګڼ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .
د ﮐﻨړ ،ﻣﻴﺪان وردګ او ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰﭼﺎرواﮐﻮاوټﻮﻟﻨﻮﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ دي اﻣﻠﻪ ﺳﺘﺎﻳﻠﻲ ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻟﻴﺎرو ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﺗګ راﺗګ ډاډﻣﻦ ﮐړي .دوي د ﺳﻴﻤﻪ ﯦﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول
د  ٢٠١۴وروﺳﺘﻪ ﻳﻲ ﺧﭙﻠﻲ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړي .د ټﻮﻟﻨﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ټﻨګﺎرﺳﺮﻩ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐړي ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ
دي ﭘﻪ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ راګډ ﮐړاي ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ اﻣﻨﺘﻲ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ  ،د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﯥ ﭘﻴﺎوړي او
ﭘﺮاﺧﻪ ﻧﻈﺎرت ډاډﻣﻦ ﺷﻲ.
ډﻳﺮو ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړي دﻩ ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ګﻤﺎرﻧﻪ او ﭼﺎڼ ﮐﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰي
وﺟﻮد ﻟﺮي؛ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﯥ ﻧﻔﻮذ ﮐﻮي او د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪي او ﮐﻨټﺮول ﭘﺮوﺳﻪ ﺿﻌﻴﻔﻪ دﻩ .هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻈﺎرت ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﺿﻌﻴﻒ دي او د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د
اﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻲ ﭘﺮوﺳﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﻴﺮو او اوﺳﻨﻴﻮ ﺗﻴﺮوﻳﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﻌﻴﻔﻪ دﻩ .د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
د ﺗﻴﺮو او اوﺳﻨﻴﻮ ﺗﻴﺮو ﭘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ او د هﻐﻮي ﭘﻪ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﯥ ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻧﻮر هﻢ
ډاډﻣﻦ ﮐړي دي .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﮐﻨﺪز ،ﭘﻞ ﺧﻤﺮي ،ﺧﺎص ارزوګﺎن ،ﺧﻴﺮ ﮐﻮټ او ﺷﺎﻩ وﻟﻲ ﮐﻮټ ﻟﻪ
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ څﺨﻪ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ
ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺗﻴﺮي ﮐړي دي او ﻳﺎهﻢ ﺟﺮﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي دي.
د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰي دﻓﺎع ﻧﻮر ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ هﻢ د اﻧﺪﻳښﻨﻲ وړ دي؛ ﻟﮑﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﺮوګﺮام )ﺳﻲ ﺁي ﭘﻲ( ﭘﻪ
ﺷﻤﺎل او ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ ﭼﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ډﻳﺴﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺟﻤﻬﻮر رﻳﺲ ﮐﺮزي د دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام د ﻟﻐﻮﻩ
ﮐﻮﻟﻮ اﻣﺮ ﺻﺎدر ﮐړ وﻟﻲ دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام ﺑﻴﺎ هﻢ دوام وﻣﻮﻧﺪل .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ د ﺳﻲ ﺁي ﭘﻲ د ﭘﺮوګﺮام
ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ ﮐﻠﻨﻲ راﭘﻮر ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي دي.
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﺨﻮا د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺤﺪودﻩ ﻗﻮﻣﻨﺪﻩ او ﮐﻨټﺮول د اﻧﺪﻳښﻨﯥ وړ دﻩ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ )ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ( او د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺿﻌﻴﻔﻪ هﻤﻐږي او هﻤﮑﺎري وﺟﻮد ﻟﺮي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﻤﺪارﻧګﻪ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ګﻤﺎرﻧﻪ او ﭼﺎڼ ﮐﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن او زورواﮐﺎن ﺳﺮﻩ ﻟﺪي )ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ د
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺧﺎص ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﻗﻮي ﺷﺘﻮن ﻟﺮي( ﻧﻔﻮذ ﻟﺮي .د ﻣﻘﺎﻳﺴﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ د ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ګﻤﺎرﻧﻪ او ﭼﺎڼ ﮐﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﻣﺤﺪود رول ﻟﺮي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﻤﺪارﻧګﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړي دي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﭘﻮﻟﻴﺲ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮرﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻠﺮي؛ ﭼﯥ دا د
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪان د رهﺒﺮي ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻟږ واﻟﻲ ﺗﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﻮي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ،ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻲ او ﻧﻈﺎرت ﭘﻪ اړﻩ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ ﮐﻠﻨﻲ راﭘﻮر ﮐﯥ رﻏﻠﻲ دي ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ١١٦.د  ٢٠١٢ﮐﺎل دﺟﻨﻮري او
ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي او ﭘﻪ دوي
ﺑﺎﻧﺪي د ادﻋﺎ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻴﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻟﻪ ﭘﻮرﻩ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دي.
١١٤ﭘﻪ دي ﮐﯥ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﻳﺖ د ﺑﺮګﻤټﺎل او ﮐﺎﻣﺪﻳﺶ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻣﺸﻮرې هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ”ﺧﭙﻞ ﺳﺮي ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ“ ﭘﻪ
اړﻩ وو.
 ١١٥د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن د ٢٢ﭘﻮري ﭘﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ  ٧٠وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ  ٠٠٠،١۵ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي .د دي ﭘﺮګﺮام
ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺑﻪ د  ٢٠١۴ﺗﺮ ﭘﺎﻳﯥ ﭘﻮري  ٠٠٠،٣٠ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ] .د ﺁﻳﺴﺎف د ﻣﺮﮐﺰ او ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ CFSOCC-A DCO
ﺳﺮﻩ د ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ٢٢او  ١اګﺴﺖ ﻟﻮﻣړي  ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻧﺎﺳﺘﻪ
 ١١٦د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﮐﻠﻨﻲ راﭘﻮر؛  ٣۵-٣۶ﻣﺨﻮﻧﻪ ،ﻓﺒﺮوري .٢٠١٢

٤٢

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او اﻳﺴﺎف ﻟﻪ
ﻟﻮري د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﭘﺮوګﺮام ﭘﺮاخ ﻧﻈﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ هﻠﻲ ځﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ وي .ﭘﻪ دﻏﻮ هڅﻮ ﮐﯥ دا ﺷﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ول:
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ ،د اﻣﻨﻴﻪ د
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ،د ﻣﻠﻲ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ او د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨﻴځ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻟﻴﺪﻧﻲ
ﮐﺘﻨﻲ او د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺳﻴﻤﻮ او ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻧﺎﺳﺘﻲ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدي،
اﻳﺴﺎف هڅﻲ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﻮي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي؛ هﻐﻪ دا ﭼﯥ اﻓﻐﺎن
ﺧﺎص ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ورزي ــ دﻏﻪ ﭼﺎرﻩ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﺷﺮوع ﺷﻮي دﻩ .ﭘﻪ دﻏﻮ هڅﻮ ﮐﯥ دا
ﻳﺎدوﻧﻪ هﻢ ﺷﻮي دﻩ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د دي وزارت د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﻳﻮ
ادارﻩ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺨﺘﻮ ﺗﻴﺮو ﭘﻠټﻨﻪ وﮐړي .دﻏﻪ ادارﻩ ﺑﻪ
ﻇﺎهﺮًا د ﻳﻮي داﺳﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر وﮐړي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺗﻴﺮوﻳﻮ ﮐﺮﻩ ﺷﻮي ﭘﻴښﻲ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻮ
ﺗﻪ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ وﻟﻴږي .هﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻪ ﺧﺎﺻﻪ ادارﻩ ﺑﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪان ،ﺟﻨﺎﻳﯥ اﻣﺮﻳﺖ ،د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د
اداري د اﺳﺘﺎزو او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ؛ او دﻏﻪ ادارﻩ ﺑﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ
ﻟﻴﺪﻧﻪ ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺗﻴﺮوﻳﻮ ﭘﻴښﻮ ﭘﻠټﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ١١٧.ﭘﻪ هﺮﺻﻮرت د  ٢٠١٢ﮐﺎل
ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړل ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﭘﻴښﻮ
ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ هﻐﻪ ﻏړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺗﻴﺮي ﮐړي وي ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ او د هﻐﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻧﮑﻮي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﻲ ﺗﻮګﻪ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ګﻤﺎرﻧﻲ ا ﭼﺎڼ ﮐﻮﻧﻲ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺪي
ﭘﻠﻲ ﺷﻮي .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول د ﻓﺮاﻩ وﻻﻳﺖ د ﺧﺎﮎ ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ د
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻟﻪ ﺷﻮراي ﺳﺮﻩ د  ١٨ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺑﻪ ګﻤﺎرﻧﻪ ﮐﯥ ﺳﻼﻩ ﻣﺸﻮرﻩ ﻧﺪﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې .د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ګﻤﺎرﻧﻲ او ﭼﺎڼ ﮐﻮﻧﻲ د ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻪ راﺗﻠﻞ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﻪ ﻧﻮرﻩ ودﻩ ورﮐﻮي؛ او دا د دي
ﻻﻣﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﺿﻌﻴﻒ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﻴﺮي ﮐﻮﻧﮑﻲ و ګﻤﺎرل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او
١١٨
هﻐﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﮐﺎر ﮐﻮي ﺑﻲ ﺑﺎوري راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ.
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ګﻤﺎرﻧﻪ او ﭼﺎڼ ﮐﻮﻧﻪ هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﺨﻮا د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﻨټﺮول او ﻗﻮﻣﻨﺪﻩ ﮐﻤﺰوري
ﮐﻮي .هﻤﺪارﻧګﻪ ﺿﻌﻴﻔﻪ ﭼﺎڼ ﮐﻮﻧﻪ د دي ﻻﻣﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﯥ ﻧﻔﻮذ ﭘﻴﺪا
١١٩
ﮐړي ﭼﯥ دا ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او د ﺳﻴﻤﻲ د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﺪي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰي را وﻻړوي.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻣﺸﺮان د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د روزﻧﻲ اهﻤﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻮهﻴږي ،ﺧﻮ دوي ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ د
 ٢١ورځﻨﻲ روزﻧﻲ ﭘﺮوګﺮام ﭼﯥ اوس ﻳﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﮐﺎﻓﻲ ﻧﺪي .ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻮﮐﻲ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د روزﻧﻲ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﮐﯥ ځﺎي ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي ﺷﺎﻣﻞ دي .ﻟﺪي ﻧﻪ ﻣﻮﺧﻪ دادﻩ ﺗﺮڅﻮ ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ وﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ د دوي د ﺳﺎﺗﻨﻲ د وﻇﺎﻳﻔﻮ ﺑﺮﺧﻪ دي ١٢٠.څﻨګﻪ ﭼﯥ د
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د روزﻧﻲ ﭘﺮوګﺮام ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ ﺣﺪﻩ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ روزﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دي )اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﺤﺪود ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي(؛ دا ﺟﻮﺗﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ اﻳﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ روزﻧﻪ ﺑﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﮐړﻧﻮ
١٢١
ﮐﯥ ﺗﻐﻴﺮ راوﻟﻲ ﭼﯥ دوي څﻨګﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ اﺣﺘﺮام وﻟﺮي.
 ١١٧د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١٠ﻧﻴټﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻧﺎﺳﺘﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د رﻳﺎﺳﺖ د رﻳﺲ ﺟﻨﺮال
ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻩ اﺣﻤﺪزي ﺳﺮﻩ.
 ١١٨د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺑﻲ ﺑﺎوري او ﺧﻔګﺎن ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮال ﻻﻣﻞ ﺷﻲ .د ﺑﻐﻼن وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﭘﻠﺨﻤﺮي وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ
د ﺗﺎﺟﮏ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﺗﺎﺟﮏ او ﭘښﺘﻨﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اوس هﻢ ﺗﺮﻳﻨګﻠﺘﻴﺎ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .دﻏﻪ
ﺗﺮﻳﻨګﻠﺘﻴﺎ ﻟﺪي ﮐﺒﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﺧﺎص ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮرﻳﺰ ډول ﺑﻲ ﻟﺪي ﭼﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت او ﭘﻮﻟﺲ ﺳﺮﻩ ﻣﺸﻮرﻩ وﮐړي د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ وګﻤﺎرل.
 ١١٩د دﻏﻪ راﭘﻮر د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ.
 ١٢٠د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ  ٢٢د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻧﺎﺳﺘﻪ د اﻳﺴﺎف ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د ﻳﻮ اس ﺁي – ﺳﻲ اف اس او ﺳﻲ ﺳﻲ –ﺁي ډي ﺳﻲ او
 ١٢١د هﻐﻪ اﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭼﯥ )اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻓﻐﺎﻧﺎن وروزي( ،ﭘﻪ اوس ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﺧﺎص ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ  ٧ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ روزي .ﮐﻪ
څﺨﻪ هﻢ دﻏﻪ روزﻧﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮي ﺧﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ دﻏﻮ روزوﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻠﺮي .اﻳﺴﺎف ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐړي ﭼﯥ
ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ ﭘﻼن دا دي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻨﮑﻲ او اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮاخ رول ورﮐړل ﺷﻲ؛
)د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ  ٢٢د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻧﺎﺳﺘﻪ د اﻳﺴﺎف ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د ﻳﻮ اس ﺁي – ﺳﻲ اف اس او ﺳﻲ ﺳﻲ –ﺁي ډي ﺳﻲ او(

٤٣

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﯧﺮي؛ او ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻗﻀﺎﻳﯥ ادارو ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ څﺨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،د
هﻐﻮي ﻧﻴﻮﻧﻪ او ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﻪ ښﻪ راﻏﻼﺳﺖ واﻳﯥ؛ ﻣګﺮ ﻳﻮځﻞ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ
اوس او ﭘﺨﻮا ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺗﻴﺮوﻳﻮ ﭘﻪ اړﻩ څﺮګﻨﺪوي ١٢٢.د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﭙږو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .راﭘﻮرﻧﻪ واﻳﯥ ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ اﻓﺴﺮان ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د ﻧﺠﻮﻧﻮ او ښځﻮ ﭘﻪ ﺑﺪ ﮐﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻻس ﻟﺮي ) ،د ﺟﺮﻣﻲ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل
ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ او ښځﻮ ورﮐﻮل( ﭼﯥ دا ﭘﻪ واﺿﻴﺢ ډول دﻳﺘﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺳﺨﺘﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺗﻴﺮوﻳﻮ او
ﺟﺮﻣﻲ ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي .ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﭘﻴښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ ﻻﻧﺪي ﻳﯥ ﻳﻮ څﻮ ﺑﻴﻠګﻲ وړاﻧﺪي ﮐﻴږي:
• د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ  ١٧ﻧﻴټﻪ د ﮐﻨﺪز وﻻﻳﺖ د ﮐﻨﺪز ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻳﻮﻩ
 ١٨ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻏړي ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺪ ﮐﯥ ورﮐړﻩ؛ او د هﻐﻮي ﺗﺮﻣﻨځ ﻳﯥ د زور
وادﻩ ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﮐړﻩ .دوي ادﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺷﺨړي ﻣﺨﻪ ﻳﯥ د دﻏﻮ دوو ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ وادﻩ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي وﻩ ﻧﻴﻮﻟﻲ دﻩ .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﭘﻨځﻮ
ورځﻮ ﮐﯥ د دﻏﻮ دوو ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﻟﻪ ﻧﺠﻠﻲ ﺳﺮﻩ زﺑﺮ زﻧﺎ ﮐړي وﻩ .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ هﻐﻪ ﻏړي ﭼﯥ ﻧﺠﻠﻲ ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي وﻩ ﭘﺪي ﺧﺎﻃﺮ وﻧﻴﻮل ﭼﯥ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﻟﻪ ﻧﺠﻠﻲ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ
زﺑﺮ زﻧﺎ ﮐړي وي؛ او څﻮ روځﻲ ورﺳﺘﻪ ﯦﯥ د هﻐﻪ ورور ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻏړي وو وﻧﻴﻮل .د
ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ٢٢ﻧﻴټﻪ )ﻟﻪ ﭘﻴښﻲ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ورﺳﺘﻪ( ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع راﭘﻮرﺗﻪ
ﺷﻮﻩ ﻧﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭼﯥ د ﻧﺠﻠﻲ ﭘﻪ ﺑﺪ ﮐﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻻس درﻟﻮد
او د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮﺑﻞ ﮐﺲ وﻧﻴﻮﻟﻮ .ﻣګﺮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﺮاوﺳﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮﺑﻞ ﻏړي ﭼﯥ ﭘﻪ
دﻏﻪ ﻗﻀﻪ ﮐﯥ ﻻس ﻟﺮي ﻧﺪي ﻧﻴﻮﻟﻲ.
• د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١٢ﻧﻴټﻪ د ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ وﻻﻳﺖ د ﺧﻴﺮ ﮐﻮټ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان اوڅﻠﻮرو ﺗﻨﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ځﻤﮑﻲ ﭘﺮﺳﺮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ډزو
ووژل .دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﺮګﻪ ﮐﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﺟﺮګﯥ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮل ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د
ﻗﻮﻣﻨﺪان  ٧ﮐﻠﻨﻪ ﻟﻮر ﭘﻪ ﺑﺪ ﮐﯥ د ﻣړﻩ ﺷﻮي ﮐﺲ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ورﮐړي .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪان او دهﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ وﻧﻴﻮل او ﻧﻪ ﻳﯥ هﻢ ﻟﻪ هﻐﻮي څﺨﻪ د ﻗﺘﻞ د ﺟﺮم ﻳﺎ ﺑﺪ ﮐﯥ د ﻧﺠﻠﻲ د
ورﮐﻮل ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﮐړل.
• د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ۵د ارزوګﺎن وﻻﻳﺖ د ﭼﻮري ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﺴﻮ
ګﺮوﭘﻮﻧﻮ څﻮ ﮐﻮرﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﻨﻪ ﺷﻮل او و ﻳﯥ ﭘﻠټﻞ او دوﻩ ﮐﺴﻪ ﻳﯥ وﻧﻴﻮل .ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﮎ
ﻧﻠﺮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻏﻮﻧﺪي ﺗﻼﺷﻲ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي او ﺧﻠﮏ وﻧﻴﺴﻲ .د راﭘﻮرﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﺗﻼﺷﻲ
ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠﻲ او ﻳﻮ زوړ ﮐﺲ ووژﻟﻮ .ﻟﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﻳﻮ دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ
ورﺳﺘﻪ ﻣړ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮ او ﺑﻞ اوس هﻢ ورﮎ دي .ﺳﺮﻩ ﻟﺪي ﭼﯥ ﭘﻪ دي اړﻩ ډﻳﺮ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ وﺷﻮل ،ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دﻏﻪ ﺷﮑﻤﻦ ﮐﺴﺎن د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د
وژوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ و ﻧﻪ ﻧﻴﻮل؛ او ﭘﻪ دي ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﮐﯥ هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻴﺪا ﮐړي ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ﻟﺨﻮا ﻧﻴﻮل ﺷﻮي وو.
• د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﻠﻮ ډﻳﺮي ﮐﻮرﻧۍ د اروزګﺎن وﻻﻳﺖ د ﺧﺎص اروزګﺎن ﻟﻪ
وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ د دي وﻻﻳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ او د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ﺳﭙﻴﻦ ﺑﻮﻟﺪﮎ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﭘﺮﻟﭙﺴﻲ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮې .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ او ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ
څﺨﻪ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان او د هﻐﻪ ګﺮوپ د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل راهﻴﺴﻲ
 ١۵ﻣﻠﮑﻴﺎن د ﺧﺎص اروزګﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ وژﻟﻲ دي .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ څﺎرﻧﻮال ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ دي
ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ اړﻩ د ﻧﻬﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ ﻗﻀﻴﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪي ﮐړي دي ١٢٣.ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ هڅﻲ
 ١٢٢د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ او د ﺟﻮﻻي ﭘﻪ دوهﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د رﻳﺎﺳﺖ رﻳﺲ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻩ اﺣﻤﺪزي ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﮐړ ﭼﯥ د ٢٠١١
ﮐﺎل د اګﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ څﺨﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د  ۴٢ﺗﻨﻮ څﺨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻮي دي او ﻋﺪﻟﻲ ادارو ﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮي دي.
 ١٢٣د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١٣ﻧﻴټﻪ د اروزګﺎن وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د څﺎرﻧﻮال ﺳﺮﻩ.

٤٤

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﮐړي دي ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دﻏﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪان وﻧﻴﺴﻲ ﺧﻮ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ
ﻗﻀﻴﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﺧﺎﺻﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺮح ﮐړي دﻩ اﻣﺎ هﻐﻮي ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐړي ) ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د
ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻗﻮي اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺘﻪ( ،او دﻏﻪ ادﻋﺎوي د ﻣﻠﻴﺖ ﭘﻪ اﺳﺎس راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮي دي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دﻏﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪان وﻧﻴﻮل ﺧﻮ ورﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ
ﺧﻮﺷﻲ ﺷﻮ .د ﺧﻮﺷﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮت ﻧﺪي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ دﻏﻪ ﮐﺲ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻣﻨﺼﺐ
اوس ﻧﻠﺮي ﺧﻮ ﭘﻮﻟﻴﺲ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻴﻮل ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي.

ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪي د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د هﻐﻪ ﻣﻬﻢ رول ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﺮو ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ
اړﻩ ﻟﺮي ﭘﻮهﻴږي اﻣﺎ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﻲ
ډول د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻴږي اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻟﺮي ١٢٤.د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﺑﻲ ﺑﻌﻴﻀﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻪ او ځﺎﻧﻤﺮګﻲ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د ډﻳﺮو ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮﮎ ژوﺑﻠﻲ ﻻﻣﻞ ﮐﻴږي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري څﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺟﻮن ﭘﻮري د
 ٧٢ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮﮎ ژوﺑﻠﻪ ) ١۴ﻣﻠﮑﻴﺎن وژل ﺷﻮي او  ۵٨ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي( ﭘﻪ ټﻮﻟټﺎل  ٢٣ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﮐړي د ي ﺛﺒﺖ ﮐړي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎوﻳﺪﻧﮑﻮ
ﺗﻮﮐﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي دي  ١٣ﭘﻴښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ  ١٢ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ وژﻟﻲ او ۴١
ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړي دي .د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﺷﺮوع څﺨﻪ )اګﺴﺖ  (٢٠١٠ﺑﻴﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﺗﺮ ﺟﻮن
ﭘﻮري د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ  ٢٢۴ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ وژل ﺷﻮي او  ٢٣۴ﻧﻮر هﻢ
١٢٥
ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي.

اﻓﻐﺎن ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻮﻟﻲ

١٢٦

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﻲ ﺗﻮګﻪ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﻠﺢ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﯥ
ﺣﺴﺎب ﮐﻮي او د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دا ﻧﻮرﻩ هﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮي
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻣﻠﻴﺸﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﮐړي ١٢٧.د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول د ﺗﺨﺎر وﻻﻳﺖ د ﺧﻮاﺟﻪ ﻏﺎر او
درګﺪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻣﻠﻴﺸﻪ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻣﺎرچ  ٢٠١١ﮐﺎل راهﻴﺴﻲ )ﻟﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮي دي( ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﯥ د دﻏﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ
رﺳﻤﻲ ﻣﺪﻏﻢ ﮐﻴﺪل د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ ﺷﺮوع ﺷﻮي دي .د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ او  ٢٠١٢ﮐﺎل د
ﻣﺎرچ ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻮري دﻏﻪ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﻧﻪ هﻢ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﯥ ګﻤﺎرل ﺷﻮي او ﻧﻪ هﻢ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﺧﺎﺻﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري روزل ﺷﻮي دي او ﻧﻪ هﻢ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻮي؛ ﺧﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ
هﻐﻮي ﺗﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ وﻳﻞ.
هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﺮګﻤټﺎل او ﮐﺎﻣﺪﻳﺶ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮرﻳﺰ ډول  ٢۵٠ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ هﺮﻩ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﭘﻪ دﻧﺪو ګﻤﺎرﻟﻲ ﺑﻲ ﻟﺪي ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻲ او د
اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري روزﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .د  ٢٠١١ﮐﺎل د اوﻟﻲ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ څﺨﻪ دﻏﻪ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ
ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﮐﻨﺪز وﻻﻳﺖ د ﭼﻬﺎر دري ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ
ﺑﻴﻠګﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي دﻩ؛ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ  ٣٠٠ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮرﻳﺰ ډول د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ دﻧﺪو
ګﻤﺎرل ﺷﻮي دي .ورﺳﺘﻪ دﻏﻪ ګﺮوپ د اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ ﻣﺪﻏﻢ ﺷﻮل او ورﺳﺘﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻳﯥ
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﯥ ﻣﺪﻏﻢ ﺷﻮل.
 ١٢٤د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﻲ ډول د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ؛ ﭼﯥ دا ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ دﻳﺘﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ
ﭘﻮﻟﻴﺲ د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ دوي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﻮي ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي.
 ١٢٥د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١٠ﻧﻴټﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻧﺎﺳﺘﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د رﻳﺎﺳﺖ د رﻳﺲ ﺟﻨﺮال
ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻩ اﺣﻤﺪزي ﺳﺮﻩ.
١٢٦دﻏﻪ اﺻﻄﻼح د هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرﻳږي ﭼﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻮﻟﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ دﻏﻪ ﮐﺴﺎن هﻐﻪ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻣﻠﻴﺸﻪ
ګﺮوﭘﻮﻧﻮ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮرﻳﺰ ډول ﻳﺎ هﻢ د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو زورواﮐﺎﻧﻮ ﻳﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د
وزارت ﻟﻪ اﺟﺎزي ﭘﺮﺗﻪ )ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ګﻤﺎرﻧﻲ ﭘﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐﯥ وﻳﻞ ﺷﻮي( د ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ګﻤﺎرل ﺷﻮي دي.
 ١٢٧ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻪ دري او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس وﻳﻞ ﺷﻮي دي .د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ څﺨﻪ
ﺑﺪﻩ ګټﻪ اﺧﺴﺘﻪ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي دي.

٤٥

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

هﻐﻪ ﻧﻮر اﻗﺪﻣﺎت ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐړﻧﻮ د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﻣﻮﺛﺮﻩ هڅﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او اﻳﺴﺎف ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي
دي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﻴﺮوﻳﻮ ،ﻗﻮﻣﻨﺪي او ﮐﻨټﺮول ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺤﺚ وﺷﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐړي دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪﻩ او ﮐﻨټﺮول ښﻪ ﺷﻮي دي .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ډول د
ﺑﻐﻼن وﻻﻳﺖ د ﭘﻠﺨﻤﺮي ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ او د هﺮات وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺷﻴﻨډن وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﮐﻢ
راﭘﻮرﻧﻪ د ﺗﻴﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي دي.
د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﺧﺎﺻﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وردﮐﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د  ٧٧٠ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
څﺨﻪ  ٢۵٨ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐړي دي .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﻴﺮي او ﻧﺎوړو ﮐړﻧﻮ ادﻋﺎوي د دي ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ دﻏﻪ
ﮐﺴﺎن ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﻲ .هﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﻮي ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﺨﻮا د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺑﺮﺧﻪ ول )د
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اﻣﻦ ﭘﺮوګﺮام ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﺘﻪ ﻳﯥ وﺟﻮد دردﻟﻮد( او د ټﻮﻟﻨﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ اﺳﺘﺎزوﻟﻲ ﻧﮑﻮﻟﻪ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ دوي دﻧﺪﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼف دي .ځﻴﻨﻲ
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻣﻠﻲ اردو ﮐﯥ ﻣﺪﻏﻢ ﺷﻮل او ﻧﻮرو ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ﺳﺮﻩ دﻧﺪﻩ ﺷﺮوع ﮐړﻩ.

٤٦

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﭘﻪ زﻳﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وﺳﻠﻮاﻟﯥ ﺟګړي اﻏﯧﺰي
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وﺳﻠﻮاﻟﻲ ﺟګړې ښځﻲ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐړي دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ ټﻮﻟټﺎل د  ٩٢۵ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړې دﻩ ،ﭼﯥ د ټﻮﻟﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻲ  ٣٠ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ ﮐﯥ  ۵٧٨د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ) ٢٣١ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژل ﺷﻮي او
 ٣۴٧ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي( او  ٣۴٧د ښځﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ) ١١٨ښځﻲ وژل ﺷﻮي او  ٢٢٩ﻧﻮري ټﭙﻴﺎﻧﯥ ﺷﻮي دي(
١٢٨
دﻩ ﭼﯥ ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ  ٣٠ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺸﮑﻠﻴﻮي.
ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ځﻤﮑﻨﻴﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻲ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﺒﺐ ﺑﻠﻞ ﺷﻮې دﻩ .د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ  ۵٨ښځﻮ او  ١۴۴ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ اوښﺘﯥ دﻩ ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ټﻮﻟټﺎل ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ  ٢٢ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي .د ځﻤﮑﻨﻴﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ  ١۵٠ښځﻲ او  ١۶۶ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژل ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ټﻮﻟټﺎل ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ  ٣۴ﺳﻠﻨﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي.
د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ  ١٢٩ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭼﯥ د هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي
دي  ٨١ﻳﯥ ښځﻲ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو ﭼﯥ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ د هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ دوﻩ ﭘﻪ درﻳﻤﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي؛ ١٢٩او د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ټﻮﻟټﺎل ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﻟﺲ ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي.

د ﺟګړې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪﻧﻪ
ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ د ﺟګړې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي دي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ
ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺟګړې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ټﻮﻟټﺎل د  ١١۴٩٠٠ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي
دي ﭼﯥ د دي ﻟﻪ ﺟﻤﻠﻲ ﻧﻪ  ١٧٠٧٩ﮐﺴﺎن ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي دي .د ﺗﯧﺮ ﮐﺎل د هﻤﺪي ﻣﻮدي ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺟګړې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ  ١۴ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎت ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د
ډﯦﺮو داﺧﻠﻲ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ راﭘﻮر ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺳﻬﻴﻠﻲ ،ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ او ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ ورﮐړل ﺷﻮې دﻩ.
د ﺳﻬﻴﻠﻲ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت داﺧﻠﻲ ﮐﺴﺎن ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ  ٨۴۴١ﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴږې .ﻟﻮﻳﺪﻳځ دوهﻢ
ځﺎﻳﻪ دي ﭼﯥ د ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ،ګﻮاښﻮﻧﻮ ،ځﻮروﻧﻮ )د ﻏﻴﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ اﺧﺴﺘﻞ( او ﺟﺒﺮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭘﮑښﯥ  ۴٠۶٢ﮐﺴﺎن
١٣٠
ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي دي.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ اﮐﺜﺮﻩ داﺧﻠﻲ ﮐﺴﺎن د ﺟګړې او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ
د ﺧﺮاﺑﻮاﻟﻲ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي دي .ﺟګړﻩ ،د ﭘﻮﻟﻲ هﻐﻲ ﻏﺎړي راﮐﻴټﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت او ﭘﻪ
څړځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻧﺎﻧﺪرۍ هﻐﻪ ﻋﺎم ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪو ﺳﺒﺐ ﺷﻮي دي.
ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮدي ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ارزګﺎن وﻻﻳﺖ د ﺧﺎص ارزګﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ داﺳﻲ ﺗﻴﺮي ﺛﺒﺖ ﮐړي
دي ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻏﻪ ﺗﻴﺮي د ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰ و )ﻣﺤﻠﻲ( ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي.

ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﭘﻮري اړوﻧﺪﻩ ﻧﻮري ﭘﯧښﻲ
د ﭘﻮﻟﻲ هﻐﯥ ﻏﺎړې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﺗﻮﻏﻨﺪﯦﺰ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﭘﻪ څﻴﺮ د ﭘﻮﻟﻲ هﻐﯥ ﻏﺎړي ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﺗﻮﻏﻨﺪﻳﺰو ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ راﭘﻮرﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯥ د ﮐﻨړ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﻟګﯧﺪﻟﻲ دي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻲ هﻐﻲ ﻏﺎړي ﺗﻮﻏﻨﺪﻳﺰو ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ١۶اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ )ﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ وژل
ﺷﻮې او  ١۵ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي( ﺛﺒﺖ ﮐړي دﻩ.

١٢٨د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﺟﻮﻻې او ډﻳﺴﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ  ١١٣٩ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي ﭼﯥ د ټﻮﻟﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻲ  ٢٩ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي .ټﻮﻟټﺎل ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ  ٣٩٢٠ﺗﻨﻪ وﻩ.
 ١٢٩د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻟﻪ ﺟﻨﻮري څﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﺟﻮن ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻮري د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ  ٣٠ښځﻮ ) ١۶وژل
ﺷﻮي او  ١۴ټﭙﻴﺎن دي( او  ۶۴ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ) ٣٩وژل ﺷﻮي او  ٢۵ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن دي( ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دﻩ.
١٣٠د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي ،ﺳﻴﻤﻪ اﯦﺰ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮې ﮐﺴﺎن ،د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻣﻲ ﻣﻴﺎﺷﺖ ارﻗﺎم.

٤٧

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

د ﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺲ ﭘﻴښﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي؛ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ  ٢۵ﭘﻴښﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دي .ﻟﻪ ٣۵
څﺨﻪ ﻟﺲ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دﻩ .د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ
ﭘﻨځﻮﺳﻮ ډﻳﺮي ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﮐﻮﻧړ وﻻﻳﺖ څﺨﻪ او ﭘﻪ ﮐﻮﻧړ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﺪي .ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا د دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪي ﻣﻈﺎهﺮﻩ ﮐﯥ دري ښﻮوﻧځﻲ ﺗړل ﺷﻮي دي.

٤٨

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر

ﻟﻮﻣړۍ ﺿﻤﻴﻤﻪ
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د  ٢٠١٢ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري د ﭘﻨځﻤﻲ ﻧﻴټﻲ ﻟﻪ اﻋﻼﻣﻲ څﺨﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻴښﻲ او د دﻏﻮ
ﭘﻴښﻮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ډاټﺎﺑﻴﺲ او ارﻗﺎﻣﻮ ﺳﺮﻩ
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﻋﻼﻣﻲ ﭘﻴښﻲ
١
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١٢
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١۴

١۵

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻮﻧﺪﻧﻲ

د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﮐﻨړ واﻟﻲ )ﻓﻀﻞ اﷲ
واﺣﺪي( څﺨﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﻮي وو ﭼﯥ د ﻏﺎزي اﺑﺎد ﭘﻪ ادرﻩ ګﻞ ،ﺳﻮﮐۍ او اﻳګﻞ
ﺳﻴﻤﻮﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﻗﻮاو د ﺑﻤﺒﺎروﻳﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د ﺷﻠﻮ ښځﻮ او  ٢٩ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ګډون  ۶۴ﻣﻠﮑﻴﺎن ووژل ﺷﻮل.
د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻧﻴټﻪ د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ د ﻣﺎﻧﻮ ګﯥ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻧﻨګﻠﻢ ﺗﻨګﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ
د رﺳﻴﻨﻮ د ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﺎس د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻬﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ووژل ﺷﻮل.
د ﻣﺎرچ ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ﻳﻮ راﭘﻮر ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ وﻳﻞ ﺷﻮي وو ﭼﯥ د ﻣﺎرچ
ﭘﻪ اوﻟﻪ اوﻧۍ ﮐﯥ د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﻨګﻴﻦ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮاو ﻟﺨﻮا
 ۵٨ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل.
د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ١٩ﻧﻴټﻪ د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ د ﺷﻴګﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻟﻮ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ
د ﻻهﻮري ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﻗﻮاو د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻟﺲ ﺗﻨﻪ
ﺷﻬﻴﺪان ﮐړل او ﭘﻨځﻪ ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړل.
د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١٢ﻧﻴټﻪ د ﺑﺎدﻏﻴﺲ وﻻﻳﺖ ،دﻏﻮرﻣﺎچ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐۍ د ﺗﺎز
ﻧﺎوﻩ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ  ١٣ﺑﻲ ګﻨﺎﻩ وﻃﻨﻮال ووژل ﺷﻮل او څﻮ ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﻗﻮاو ﭘﻪ څﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭼﺎﭘﻲ واﭼﻮﻟﻲ.
هﻤﺪارﻧګﻪ د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١٢ﻧﻴټﻪ د ﻣﻴﺪان وردﮐﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ،د ﺳﻴﺪ اﺑﺎد ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ګﻼب ﺧﻴﻞ او ﺗﻨګﻲ درﻩ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ ﮐﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﻗﻮاو ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺳړﮎ ﺑﺎﻧﺪي  ١٢ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻣړﻩ او ټﭙﻴﺎن ﮐړل.
د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١٣او  ١۴ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻗﺮان ﺷﺮﻳﻒ د ﺳﻮځﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯥ د ﻣﺘﻌﺼﺐ او وﺣﺸﻲ ﮐﺸﻴﺶ )ﺗﻴﺮي ﺟﻮن( ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻓﻠﻮرﻳډا ﮐﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﺷﻮ ﻣﻈﺎهﺮي وﺷﻮي ﭼﯥ د ﻻس ﭘﻮﺳﻲ ﻣﻠﻲ اردو ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ډزو ﮐﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ
وﻻﻳﺖ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ  ١۶ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ووژل ﺷﻮل او ﭘﻪ ﺳﻠګﻮﻧﻮ ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل.
د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ د داﻧګﺎم وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳﻲ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ
ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻧﻬﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ) ٢
ښځﻲ ٢ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن( ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل.
د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ٢١ﻧﻴټﻪ د ﮐﺸﮏ ﮐﻮهﻨﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ د زﻣﺎن ﮐﺎرﻳﺰ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ )هﺮات(
اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﻗﻮاو اﺗﻪ ﺑﻲ ګﻨﺎﻩ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪان ﮐړل.
د ﺟﻮن ﭘﻪ دوهﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﺑﺎدﻏﻴﺲ وﻻﻳﺖ د ﺳﻴګ اﺗﻴﺸﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻋﻤﺮزو ﭘﻪ ﮐﻠﻲ
ﮐﯥ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻳﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ ووژل او دوﻩ ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﻳﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ﺑﻮﺗﻠﻞ.
د ﺑﺎدﻏﻴﺲ وﻻﻳﺖ د ﻣﻘﺮ وﻟﺴﻮاﻟۍ د درﺑﻮم د ﺳﻴﻤﻲ ﻳﻮ ﻣﺨﻮر ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ ﺣﺎﺟﻲ
ﺳﺨﻲ داد وﻧﻴﻮل ﺷﻮ او ﻳﻮل ﺑﻞ ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺸﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺎﺟﻲ ګﻞ ﺟﺎن اﻏﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ زرهﺎو
ﻣﻘﺘﺪﻳﺎن ﻳﯥ درﻟﻮدل ﻟﻪ ﺣﺠﺮي څﺨﻪ وﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮ او د ﻣﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ۶ﻧﻴټﻪ ﺷﻬﻴﺪ
ﮐړل ﺷﻮ\.
د ﻣﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١٨ﻧﻴټﻪ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د اهﻦ درﻩ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﻨځﻪ ﺗﻨﻪ
ﻣﻠﮑﻴﺎن د ښځﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﺷﻬﻴﺪان ﮐړل.ﻟﻪ ﭘﻴښﻲ ورﺳﺘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻏټﻪ ﻣﻈﺎهﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﻩ
ﭼﯥ د ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺎﻧﻮ د راﺧﻼﺻﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ ﮐﻮﻟﻪ ﺧﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د دﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﻲ ﺗﺮ
ﺳﻴﻮري ﻻﻧﺪي ﭘﻪ ﻣﻈﺎهﺮﻩ ﭼﯧﺎﻧﻮ ﺑﻲ هﺪﻓﻪ ډزي وﮐړي  ١٣١ﻣﻠﮑﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪان او
زﺧﻤﻴﺎن ﺷﻮي.
ﻟﻮﻣړﻧﯥ راﭘﻮروﻧﻪ واﻳﯥ ﭼﯥ د ﻣﻲ ﭘﻪ  ٢۵ﻧﻴټﻪ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﻮاﻳﯥ
ﺑﻤﺒﺎرﻳﻮ ﮐﯥ  ٣٠ﻣﻠﮑﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل ورﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﻳﺖ د
دواب وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري وﻧﻴﻮل ﺷﻮﻩ .دا وﻳﻞ ﮐﻴﺪﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻠګﻮﻧﻮ
ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﭘﻴښﻪ ﺷﻮي وﻩ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﺮګﻪ ﮐﯥ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﻳﺖ اﺳﺘﺎزي
ووﻳﻞ ﭼﯥ :ﭘﻪ دﻏﻮ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ دري ﺳﻮﻩ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي او ټﭙﻴﺎن
ﺷﻮي دي.
د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ د وټﻪ ﭘﻮر وﻟﺴﻮاﻟﻴۍ ﺗﻪ څﻴﺮﻣﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﻗﻮاو او ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﺗﺮﻣځ
ﻟﻪ څﻠﻮرو وروځﻮ ﺟګړو ورﺳﺘﻪ د ﺟﻮن ﻟﻪ  ٢٨ﺑﻴﺎ ﺗﺮ  ٣٠ﻧﻴټﻲ ﭘﻮري ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﻟﻪ ﺳﻤﻲ څﺨﻪ ﺗﻠﻞ درﻧﻲ ﺑﻤﺒﺎري ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ څﻮ
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ او  ٢٣ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺷﻴﻬﺪان ﺷﻮل او څﻮ ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻴﺎن ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل.
د رﺳﻨﻴﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐړي دي د
هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ د ﻧﻮزاد ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ  ٢۶ﻣﻠﮑﻴﺎن ووژل ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د اﺳﺘﻮګﻨﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻣﻲ ﭘﻪ  ٢٢ﺑﻤﺒﺎري وﮐړﻩ .دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ د
ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻟﺨﻮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ادﻋﺎﻳﯥ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﺷﭙږ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ )ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ( ووژل
ﺷﻮل ﺧﻮ دﻏﻪ ادﻋﺎ د ﺳﻴﻤﻲ د اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻟﺨﻮا رد ﺷﻮﻩ .ﭘﻪ دﻏﻪ ورځ  ١۴ﻧﻮر
ﻣﻠﮑﻴﺎن هﻢ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻟﺨﻮا ﺷﻴﻬﺪان ﺷﻮل ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د اداري ﻣﺸﺮ ﻟﺨﻮا ﻳﯥ هﻢ
ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮﻩ؛ دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د اداري ﻟﺨﻮا هﻢ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮﻩ.
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د  ۶۴ادﻋﺎ ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﻪ
ډاګﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ ﮐﯥ  ۴٨ﺗﻨﻪ وژل ﺷﻮي او ﻧﻬﻪ ﺗﻨﻪ ﻧﻮر
زﺧﻤﻴﺎن ﺷﻮي دي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻧﻬﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژل ﺷﻮي او ﻳﻮ ﺑﻞ
ټﭙﻲ ﺷﻮي دي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺂﻳﻴﺪ ﮐړﻩ ﭼﯥ  ٧ﮐﺴﻪ وژل ﺷﻮي او  ۵ﻧﻮر زﺧﻤﻴﺎن ﺷﻮي؛
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ وښﻮدﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ وژل ﺷﻮي او د دي
ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ اﭼﻮل ﺷﻮي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ښﻮدﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١٢ﻧﻴټﻪ د دوو
ښځﻮ او دوو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون  ١۴ﺗﻨﻪ ووژل ﺷﻮل.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د ﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړﻩ.
دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻴښﻪ ﻧﺪﻩ)د وﺳﻠﻮاﻟﯥ ﺟګړي ﺑﺮﺧﻪ
ﻧﺪﻩ(؛ ﻣګﺮ د ﻗﺎﻧﻮ د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﻴښﻪ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎارﻣﻴﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وﻳﻠﻲ دي :د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ
ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ او هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﻈﺎرﻩ ﭼﯧﺎن وژل
ﺷﻮي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دﻏﻲ ﭘﻴښﻲ څﻴړﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د د ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم
او دوو ښځﻮ وژل ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮل.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړﻩ ﭼﯥ د دﻏﯥ ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ دوﻩ ﮐﺴﻪ ووژل ﺷﻮل
او ﺷﭙږ ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل.
د دﻏۍ ﭘﻴښﻲ ﮐﻮم رﻳﮑﺎرډ ﻧﺸﺘﻪ :ﭘﻪ ډاټﺎﺑﻴﺲ ﮐﯥ ﻧﻮر راﭘﻮرﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ
د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﭼﺎودﻧﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻴﺎن وژل
ﺷﻮي دي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دﻏﯥ ﭘﻴښﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړل او ﮐﻮم ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﺪا ﻧﮑړﻩ.
ﻳﻮﻧﺎم ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ ﮐﯥ د دوو ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي؛ ﻳﻮ
ﻣﺎﺷﻮم او ﻳﻮﻩ ښځﻪ وژل ﺷﻮي) دوﻩ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن هﻢ وژل ﺷﻮي ﺧﻮ
ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻧﻪ ول(.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ دﻏﯥ ﭘﻴښﻲ ښﻪ ﺧﺒﺮ ﻟﺮي او ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړل اﻣﺎ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺮګﻪ ژوﻟﻪ ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﻣﺤﺪود ﻻس رﺳﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﻮﻩ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ارزوﻧﻪ دادﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ او ځﻤﮑﻨﻴﻮ
ﺷﺨړن ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮ
ژوﺑﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دﻩ .د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي
دﻩ.
دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دﻩ ـــ ﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ وژ ل ﺷﻮي او
دري ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي.

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮﻩ ﭘﻴښﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﻣﻲ د ﻣﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ٢٨ﻧﻴټﻪ راﻣﻨځﺘﻪ
ﺷﻮي وﻩ او دا ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ دا هﻤﺪﻏﻪ ﭘﻴښﻪ دﻩ :د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﻲ د
ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ٢٨ﻧﻴټﻪ د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ د ﻧﻬﺮﺳﺮاج وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻧﻮرزي ﭘﻪ
ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ  ۴ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل او ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ښځﻪ ووژل ﺷﻮﻩ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دوي د اﺳﺘﻮګﻨﻲ ځﺎي ﺑﺎﻧﺪي هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر
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٢۶
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د ﺟﻮﻻي ﭘﻪ  ۶ﻧﻴټﻪ د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ د ﻣﻨﺪوزو وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﺳﻤﺠﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ
ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻤﺒﺎري وﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ  ١٣ﻣﻠﮑﻴﺎن
ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل .د دي وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﭘﻮﻟﺴﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړﻩ او وﻳﻲ وﻳﻞ
ﭼﯥ د ﻏﻠﻄﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر ﺑﻤﺒﺎري ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د
ﻳﻮي ﮐﻮرﻧۍ څﺨﻪ  ٨ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،دوي ښځﻲ او دري ﺳړي ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮي دي.
د ﻣﻲ د ﻣﻴﺎﺷﻲ ﭘﻪ  ١٢ﻧﻴټﻪ د ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺖ د ازري وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺗﻨګﻲ دري ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ
ﮐﯥ  ١۶ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭼﯥ اﮐﺜﺮﻩ ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ول ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل .د وﻟﺴﻮاﻟۍ وﻳﺎﻧﺪ دﻳﻦ
ﻣﺤﻤﺪ دروﻳﺶ او د ﺷﻮراي ﻏړي ډاﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ وﮐﻴﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻴﺎن وژل
ﺷﻮي دي.
د ﺟﻮﻻي د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ٢٣ﻧﻴټﻪ د ﻣﻴﺪان وردﮐﻮ وﻻﻳﺖ د ﺳﻴﺪ اﺑﺎد وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺷﻴﻨﺰ
درﻩ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺎﻳﻦ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻳﻮ زري ﻣﻮټﺮ وﻟﻮځﻮل ﻧﻮ
ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ډزي وﮐړي او ډاﮐﺘﺮﻩ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺣﮑﻤﺖ د هﻐﻲ ځﻮي او د ﺧﺴﺮ
ګﻨﻲ د ﮐﻮرﻧۍ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻳﯥ ﺷﻬﻴﺪان ﮐړل او د ﮐﻮرﻧۍ دوﻩ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل.
د اګﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﭘﮑﺘﻴﺎ وﻻﻳﺖ د اﺣﻤﺪ ﺧﻴﻠﻮ او ځﺎځﻲ ارﻳﻮب
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﻈﺎهﺮي وﮐړي ورﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
راﮐﻴټﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ  ١٣ﻣﻠﮑﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪان او ټﭙﻴﺎن ﮐړل.
د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﺨﻮ د اګﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ﻧﻴټﻪ راﭘﻮر ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ﭼﯥ واﻳﯥ د ﻳﻮي
ﮐﻮرﻧۍ ﻧﻬﻪ ﺗﻨﻪ ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ورځ ﻣﺨﺘﻪ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د دوي
ﮐﻮر ﺑﻤﺒﺎري ﮐړ؛ هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ د ﻧﺎدﻋﻠﻲ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﻧﻘﻞ
ﻗﻮل ﺷﻮي دي .د ﻧﺎدﻋﻠﻲ وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻟﻪ اذادي راډﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
ﻳﻮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړﻩ.
هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ورﺗﻪ ﭘﻴښﻪ ﮐﯥ د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ د ﺳﻨګﻴﻦ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳﺎروان
او ﭘﻮﭘﻠﺰو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﻮاو  ۴ﺳړي او ﻳﻮﻩ ښځﻪ ﺷﻴﻬﺪان ﮐړل

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  ١١ﮐﺴﺎﻧﻮ وژل ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړل.

ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د دﻏﻲ ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻧﺪي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي او ﻧﻪ هﻢ ﭼﺎ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐړي دي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ دوي ﭘﻴښﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړي ﭘﻪ دﻏﻪ
وﺧﺖ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي؛ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﻳﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ
اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ د ﭘﻴښﻲ ﺳﺮﻩ ورﺗﻪ واﻟﻲ ﻟﺮي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ هﻤﺪاﺷﺎن ﭘﻴښﻪ ﭘﻪ ډاټﺎﺑﻴﺲ ﮐﯥ ﻟﺮي ﻣګﺮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ
وژل ﺷﻮي او دري ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن دي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ  ٨ﻣﻠﮑﻴﺎن ووژل ﺷﻮل ﻧﻪ ٩
ﻣﻠﮑﻴﺎن څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐړي

ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د دﻏﻲ ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻧﺪي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي او ﻧﻪ هﻢ ﭼﺎ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐړي دي

د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﺟﻼل اﺑﺎد ښﺎر د اﻧګﻮر ﺑﺎغ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ
ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ د ﻳﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﺣﺎﺟﻲ ﺻﺎﺑﺮ ﻻﻻ ﭘﻪ ﮐﻮر
ﭼﺎﭘﻪ وﭼﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ هﻐﻪ او دوﻩ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﺷﻬﻴﺪان ﮐړل.

ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د دﻏﻲ ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻧﺪي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي او ﻧﻪ هﻢ ﭼﺎ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐړي دي

د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ۴ﻧﻴټﻪ د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ،زﻣﻴﻨﺪاورو د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺁذان ﻧﺎوﻩ ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻤﺒﺎري ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ دري ﻣﻠﮑﻴﺎن
ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل.
د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ د ﺳﺮﮐﺎڼﻮ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﮐﻨﺠﮑﻞ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ
ﮐﯥ ﺑﻤﺒﺎري ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ ﻣﺨﺘﻪ ﺗﺮدي ﭼﯥ د ښﻤﻦ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﮐﻠﻲ ﺗﻪ د ﻧﻨﻪ ﺷﻲ؛ ﭘﻪ
دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ ﮐﯥ  ١٢ﻣﻠﮑﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل او  ٨ﻧﻮر وﻧﻴﻮل ﺷﻮل.
د ﮐﻨړ او ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﻳﺖ د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺧﺒﺮ ﭘﻪ اﺳﺎس د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﻲ ﻟﻪ
 ١٩-٢٠ﻧﻴټﻲ ﭘﻮري د واﻧﺖ وﻳګﻞ وﻟﺴﻮاﻟۍ )ﻧﻮرﺳﺘﺎن( ﮐﯥ ﻟﺲ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ښځﻮ او
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻳﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ ﺣﺎﺟﻲ ﺟﻤﻌﻪ ګﻞ ﭘﻪ ګډوون ووژل ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړل.
د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ٢٨ﻧﻴټﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻏﺮ وﻟﺴﻮاﻟۍ )ﻧﻮرﺳﺘﺎن( ﮐﯥ د ﺷﭙﻲ ﻣﻬﺎل
ﭼﺎﭘﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ ﻟﺲ ﻣﻠﮑﻴﺎن د ﻣﻮﻣﻨﺪ درﻩ ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل او ﺷﭙږ ﻧﻮر هﻢ وﻧﻴﻮل ﺷﻮل او ﺑﻮﺗﻠﻞ ﺷﻮل.

ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د دﻏﻲ ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻧﺪي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي او ﻧﻪ هﻢ ﭼﺎ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐړي دي

د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ٢٩ﻧﻴټﻪ د ګﻴﺮﺷﮏ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺣﻴﺪراﺑﺎد ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ
)هﻠﻤﻨﺪ( ﺑﻲ دﻓﺎع هﻴﻮادوال ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل او ﻳﻮ ﭘﻼر ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ څﻠﻮر ځﺎﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ
وﻧﻴﻮل ﺷﻮل.
د اﮐﺘﻮﺑﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١۶ﻧﻴټﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻴﺪان وردﮎ وﻻﻳﺖ د ﭼﮏ
وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻣﺎﻣﺪو او ګﺮدان ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﺎﭘﻲ واﭼﻮﻟﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ
اﺳﺘﺎد )ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻮر اﻏﺎ( او د هﻐﻪ دوي ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻴﻬﺪان ﺷﻮل او دوﻩ ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻴﺎن
وﻧﻴﻮل ﺷﻮل.
د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  ٢٢ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ راﭘﻮر ﻧﺸﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ واﻳﯥ :دﻳﺎرﻟﺲ ﻣﻠﮑﻴﺎن
ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ د ﻏﺎزي اﺑﺎد ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ
هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړل .د ﮐﻨړ وﻻﻳﺖ واﻟﻲ ﻓﻀﻞ اﷲ واﺣﺪي هﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻪ
ﭘﻴښﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړﻩ او ووﻳﻞ ﭼﯥ  ٧ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ښځﻲ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او
ﺳړي ﺷﺎﻣﻞ دي د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻤﺒﺎري ﮐﯥ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي.
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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دﻏﯥ ﭘﻴښﻲ رﻳﮑﺎرډ ﻧﻠﺮي ﻣګﺮ ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮي ﺑﻠﻲ ﭘﻴښﻲ
ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ
ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﺳﺮﻩ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دﻩ ګډﻩ ﺷﻮي وي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړﻩ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﺘﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ  ١٧ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ٧
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او څﻠﻮر ښځﻲ ﺷﺎﻣﻠﻲ دي وژل ﺷﻮي او د دروي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
او ﻳﻮي ښځﻲ ﭘﻪ ګډون څﻠﻮر ﮐﺴﺎن ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دﻏﯥ ﭘﻴښﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړل او دي ﻧﺘﻴﺠﻲ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪﻩ ﭼﯥ
ﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ټﭙﻲ ﺷﻮي او ﻟﺲ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ وژل ﺷﻮي دي .ﭘﻴښﻪ د اﭼﯧﻦ
ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دﻩ.
ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د دﻏﻲ ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻧﺪي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي او ﻧﻪ هﻢ ﭼﺎ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐړي دي
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړﻩ ﭼﯥ دري ﮐﺴﻪ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي ) ٢ښځﻲ او ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم(.

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړﻩ ﭼﯥ  ١۴ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ  ٧ﻧﺎرﻳﻨﻪ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،دوﻩ اﻧﺠﻮﻧﻲ )ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن( او دري ښځﻲ ﭘﻪ ﭘﻴښﻪ ﮐﯥ ټﭙﻴﺎن
ﺷﻮي دي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کې ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺦړو کې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﲏ ﭘﻪ اړﻩ د
 ٢٠١٢ﮐﺎل ﺷﭗږﻣﻴﺎﺷﺖې راﭘﻮر
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د ډﻳﺴﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ټﻴﻢ د ﮐﺎﺑﻞ د اداري ﻟﺨﻮا ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ،ﮐﻨﺪهﺎر او
ﭘﮑﺘﻴﺎ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﻴږل ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ د ﭘﻴښﻮ څﻴړﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي.
دﻏﻪ ټﻴﻢ ﭼﯥ د ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻟﺨﻮا ﻳﯥ ﻣﺸﺮي ﮐﻴﺪﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺸﭙړ ﮐړل
او د ډﻳﺴﻤﺒﺮ ﭘﻪ  ٢۴ﻧﻴټﻪ ﻳﯥ رﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﺎﻳﻠﻲ څﺮګﻨﺪي ﮐړي :د
ﮐﻨﺪهﺎر ،ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ او ﭘﮑﺘﻴﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ټﻮل ﺗﻠﻔﺎت د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ وو؛ ﭼﯥ د
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ دﺑﻤﺒﺎرﻳﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي وو .د هﻐﻪ د راﭘﻮر ﭘﻪ اﺳﺎس ٧
ﻣﻠﮑﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪان او دوﻩ ﻧﻮر هﻢ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ د ژﻳړي ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻧﺎ ټﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړل؛ هﻤﺪارﻧګﻪ دوﻩ ﻧﻮر
ﻣﻠﮑﻴﺎن د دي وﻻﻳﺖ د ﻣﻴﻮﻧﺪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﻲ ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل .د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺖ د
ﺗګﺎب وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺑﻬﺎدر ﺧﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ  ٧ﻣﻠﮑﻴﺎو ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮي او دوﻩ ﻧﻮر هﻢ
ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي.
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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دواړﻩ ﭘﻴښﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐړي.
 ٣٠اﻟﻒ ،ژﻳړې وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﻨﺪهﺎر
د ﻧﻮﻣﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ٢٢ﻧﻴټﻪ ﻟږ ﺗﺮﻟږﻩ  ٧ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ووژل ﺷﻮل او ﻳﻮ
ﺑﻞ ﻣﻠﮑﻲ ټﭙﻲ ﺷﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻳﺴﺎف ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ،ژﻳړي
وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳﻴﺎﭼﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﻮروﻧﻮ هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐړ.
 ٣٠ب ،ﺗګﺎب وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ
د ٢٠١١ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻧﻴټﻪ د اﺗﻮ ﺑﺠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ
وﻻﻳﺖ ،د ﺗﮑﺎب وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺟﮑﻴﻼن ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ وړﻩ ﭼﺎودﻧﻪ وﺷﻮﻩ
ﭼﯥ  ٧ﺗﻨﻪ ﻳﯥ زﺧﻤﻴﺎن ﮐړل.

