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رسیؼه
ػ لٍلې پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ظربی اتـی (ػ ظلکٍ ظربی اتـی) ػ ا١٤بنبنٍ لً ظٍا ؿىربي وٍی
ځبنګړی نٍښت ػی ڇې ٜبػي ا١٤بن ښځٍ ،نبؿینً ٌٌ اٌ ځٍانبنٍ تً ػ ػې ٤ـٌت ٌؿکٍي
ڇې پً ىـ اړظیقٌ تصحٍنٍ کې پً ا١٤بنمتبن کې ػ پبیښت لـٌنکې لٍلې ،پعالینې ،امنیت،
ا٨تٍبػي اٌ ټٍلنېقې پـمعتیب ،ترشي شٍ٩نٍ ،اٌ ػ ٨بنٍن ػ ٌاکمني پً اړه ظپلې نٙـیې
تیبنې کړي .ػ ظلکٍ ظربی اتـی ػ لٍلې پً ذٍړٌنې اٌ ػ وعړٌ پً معنیٍي تبنؼې پً فٌؿ
اڇٍلٍ رسه ا١٤بنبن ػ پـٌلې ػ اٌيل مصٍؿ پً څېـ ومیـي اٌ پً ػې ډٌل ٜبػي ښځٍ،
نبؿینً ٌٌ اٌ ځٍانبنٍ تً ػ ػې تٍانبیي ٌؿکٍي ڇې پعپلً ػ لٍلې لً تيیـ څعً ػ٤بٌ ٛکړي.
ػ یٌٍلمٍ ػ مؼين ټٍلنٍ لبفمبنٍنٍ ،وثکٍ 1اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ظپلٍاک
کممیٍن پً ا١٤بنمتبن کې ػ ملګـٌ ملتٍنٍ ػ مـلتنؼٌیً پالٌی(یٍنبمب) پً مـلتً ػ ظلکٍ
ػ ظربٌ اتـٌ پً لٍمړي اٌ ػٌیم پړاٌ کې ػ ٜمٍمي مثبشحٍ ؽمً ٌاؿي اظیمتې اٌ پً ى ٍ١ػ
نٙبؿت ڇبؿی یې تـرسه کړي .ػ  ۲۱۱۱کبل لً پبی څعً تـ اٌلً پٍؿی ػ لٍلې پً اړه ػ
ا١٤بنبنٍ ظربٌ اتـٌ پـٌګـام پً تـیبلیتٍة رسه تـ ( )۶۱۱۱څعً فیبتٍ ا١٤بن ښځٍ ،نبؿینً ٌٌ
اٌ ځٍانبنٍ رسه کبؿ کړی اٌ ػ ػٌی نٙـیبت یې پبؿٌيل ،پـاط کړی اٌ ميل اٌ نړیٍالې پبلیيس
2
ذٍړٌٌنکٍ تً یې ٌړانؼې کړي.
ػ ظلکٍ ػ ظربٌ اتـٌ لٍمړی پړاٌ لً  ۷۸متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ څعً ذٍړ وٍی ػی اٌ ػ
ا١٤بنمتبن لً ٌ ۳۴الیتٍنٍ 3څعً پً  ۴۱ى ٍ١کې تـ رسه وٍی ڇې لً  ۱۵۱۱څعً فیبتٍ
ا١٤بين ښځٍ ،نبؿینً ٌٌ اٌ ځٍانبنٍ پً کې ګډٌن کړی ٌ ڇې پً تیال تیلٍ ٍ٨مٍنٍ پٍؿی یې
تٝل ٪ػؿلٍػ اٌ تیال تیل اذتامٜی اٌ ا٨تٍبػي لٍات ٪یې ػؿلٍػل 4.ػ لٍمړی پړاٌ مٍنؼنې
 .1ػ ا١٤بن مؼين ټٍلنې څعً ذٍړه وٍې  ۱۲کمیقې کمیټې ػ ا١٤بنبنٍ ػ ظربٌ اتـٌ لٍمړی اٌ ػٌیم پړاٌ تـ څبؿنې
النؼې نیٍيل اٌ ى ً١یې ؿىربي کړی ػی .پً ػې کمیټً کې ػا النؼې لبفمبنٍنً وبمل ٌٌ :ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي
شٍ٩نٍ ظپلٍاک کمیمیٍن ،ػ ا١٤بن مؼين ټٍلنې اٌ ترشي شٍ٩نٍ وثکً ،ػ ا١٤بن ښځٍ وثکً ،ػ ا١٤بن ښځٍ ػ
ميبؿتٍنٍ ػ ٌػې مـکق ،ػ ا١٤بن ځٍانبنٍ ټٍلنیق اٌ کلتٍؿي مـکق ،ا١٤بن کبؿګـي ميل اتصبػیً ،ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي
شٍ٩نٍ اٌ ڇبپیـیبل لبتنې لبفمبن ،ػ مؼين ټٍلنې ػ ٌػې مـکق ،ػ لنبییي ػ پـمعتیب ډلً اٌ ػ ښځٍ ػ لیبلی
ګډٌن کمیټً.
 .2ػ لٍمړي پړاٌ پً ػٌؿان کې ،ػ ظلکٍ پً ظربٌ اتـٌ کې لً  ۱۵۱۱تنٍ څعً فیبتٍ ٜبػي ا١٤بنبنٍ پً متمـکقٌ
ګـٌپي تصحٍنٍ کې لً ټٍل ا١٤بنمتبن څعً ګډٌن کړی ٌ .پً ػٌیم پړاٌ کې  ۴۶۴۸نبؿینً ٌٌ ،ښځٍ اٌ ځٍانبنٍ
ګډٌن ػؿلٍػ.
 3ػ لٍمړي پړاٌ ظربٌ اتـٌ پً ػې النؼې ٌالیتٍنٍ کې ذٍړ وٍی ٌ :تبمیبن ،ت١الن ،تؼظىبن ،تبػ٠ین ،ػایکنؼي،
٤بؿیبة٤ ،ـاه٠ ،قينٍ٠ ،ؿ ،ىـات ،ذٍفذبن ،کبتل ،کبپیمب ،کنؼف ،کنؼىبؿ ،ظٍلت ،کنړ ،ل١امن ،لٍګـ ،مقاؿ رشی،٦
ننګـىبؿ ،نیمـٌف ،نٍؿلتبن( ،ګډٌن کٍنکی ذالل اتبػ تً اؿ٠يل ٌٌ) ،پنرىیـ ،پکتیکب ،پکتیب ،رسپل ،لمنګبن ،تعبؿ،
اؿٌفګبن اٌ فاتل.
 4پ ً ػې ټکی ډیـ ټنیګبؿ وٍی ٌ ڇې ګٍښً کړای وٍی ٌګړي ،اٌ لږکێ ډلې ،ښځې ،اٌ ځٍانبن اٌ ػ لیـې پـتٍ
لیمٍ ظلک تبیؼ ػ ظربٌ اتـٌ پً ػٌاړٌ پړاٌنٍ کې ګډٌن ٌکړي .ډیـې ىڅې ٌوٍې ڇې ګډٌن کٌٍنکی ػ ظپلٍ

ؤ

پً یٍه ىـ اړظیق ؿاپٍؿ کې ظپـې وٍي ڇې ػ  ۲۱۱۱کبل پً ډلمرب کې ػ لٍلې پً اړه ػ
ا١٤بنبنٍ ظربه اتـه ،ػ یٍ ىـ اړظیق لٍلً ییق تيیـ لپبؿه ػ تنیبػٌنٍ ذٍړٌنً تـ ٜنٍان النؼې
ظپٍؿ وٍ 5.ؿاپٍؿ ػ لٍمړی پړاٌ مٍنؼنې پً لنډیق رسه تیبنٍي اٌ څـګنؼٌي ڇې ػ ٜبػي
ا١٤بنبنٍ پً نٙـ پً ټٍل ىیٍاػ کې ػ ػٌامؼاؿې لٍلې پً ٌړانؼې ٜمؼه ظنډٌنً کٍم ػي
لکً ػ امنیت نىتٍالی ،تې ٜؼالتي ،ػ ٨بنٍن ػ ٌاکمني کمقٌؿی اػاؿي ،پـاط اػاؿي ٤مبػ ،ػ
ا٨تٍبػي پـمعتیب اٌ اذتامٜی ٜؼالت نىتٍالی اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ لبتنې لپبؿه مصؼٌػ
تؼاتیـ ،ػ ښځٍ اٌ نرٍنٍ ػ شٍ٩نٍ پً ګډٌن .ؿاپٍؿ ىمؼاؿنګً ٜمٍمي مٍا ً٩٤یبػه کړې ػه
ڇې ػ ى ٍ١کمبنٍ لپأؿه تبیؼ مٝب٤یت ٌنً يش ڇې ػ ا١٤بنمتبن پً تیـٌ لعتٍ ٌظتٍنٍ کې
یې ترشي شٍ٩نً تـ پښٍ النؼې کړي اٌ ػٜبػي ا١٤بنبنٍ پً لپبؿښتنٍ تبنؼې پبی تً ؿلیؼلی
ڇې ا١٤بن شکٍمت نړیٍايل ټٍلنېٌ ،للً ٌالٍ معبل٥ینٍ اٌ مؼين ټٍلنې تً یې کړې ػي.
ؿاپٍؿ پً ا١٤بنمتبن کې ػ مؼين ټٍلنې لبفمبمٍنٍ تً ػ ػې تٍان ٌؿکړی ڇې ػ ا١٤بن نبؿینً
ٌٌ ،ښځٍ اٌ ځٍانبنٍ تیال تیلې ٍ٠ښتنې ػ ا١٤بنمتبن پً اړه نړیٍال کن٥ـانن (تن کن٥ـانن)
ٌؿلٍی ڇې ػ  ۲۱۱۱کبل ػ ډلمرب پً  ۵نیټً ذٍړ وٍی ٌ .پً ػی ؽؿی ًٝػػې ی٩ین پیؼا
وٍ ڇې ػٜب ػي ا١٤بنبنٍ اٌاف ػػٌی نٙـیبت ،انؼیښنې اٌ مرشٌٍ٠ ٛښتنې ٌ اٌؿیؼای يش
اٌ ػ پبلیيس ذٍړٌٌنکٍ لً ظٍا تـ ٍ٠ؿ النؼې ؿايش ڇې پً ا١٤بنمتبن کې ػ پبیښت لـٌنکي
لٍلې لپبؿه ىڅې کٍي.
ػ ظلکٍ ػ ظربٌ اتـٌ ػ لٍمړی پړاٌ لً تىپړیؼ ٌٌ ؿٌلتً ػ ى ً١ػٌیم پړاٌ اٌ  ۲۱۱۳کبل پً
اپـیل کې پیل وٍ .لکً څنګً ڇې پً لٍمړی پړاٌ کې ،ػٌیم پړاٌ ىم پً ػې منٍٙؿ ٜميل
وٍ ڇې ػ لٍلې ټٍليقه و٥ب ً٤اٌ شمبة ٌؿکٍنکی پـٌلً پً ػی ډٌل پـ مغ تیٍل يش ڇې
ػ ىیٍاػ ػ ؿاتلٍنکی تيیـ پً اړه ػ ظلکٍ نٙـیبت تـ اللً کړي .ا١٤بين مؼين ټٍلنې ػ ظلکٍ
ػ ظربٌ اتـٌ پً ػٌیم پړاٌ کې لً  ۴۶۴۸ا١٤بين نبؿینً ٌٌ ،ښځٍ اٌ ځٍانبنٍ رسه کبؿ کړی
(ڇی ػؿیمً تـظً ػ ګډٌنٍال پً ګـٌپي تصحٍنٍ کې ښځینً ٌٌ) اٌ ىؼ ٣یې ػا ٌ ڇې ػ
ٜبػي ظلکٍ لً نٙـه ى ً١ځبیي الملٍنً ٌ پیژنؼل يش ڇې ظلک ٤کـ کٍي ػ لمیقٌ ذګړٌ
وبتً پـاتً ػی اٌ ىمؼاؿنګً ػ ذګړٌ شل الؿي پً ګٍتً کړی اٌ ى ٍ١ذګړٌ تً ظبمتً
ٌؿکړی ڇې ػٌی پً کې ځٍؿیؼيل ػي .پً ػٌیم پړاٌ کې ػ ا١٤بين ټٍلنې ػ تیال تیلٍ تـظٍ
څعً التبفٌ ګډٌن کړی ٌ ڇې ػ کٍؿ ښځې ،ػ کبنؼاؿان ،ښٌٍنکي ،تقګـان ،فػه کٌٍنکی،
ٍ٨می مرشان مؾىثی الؿښٌٍنکي ،ځٍانبن ،پعٍاين ٌللً معبل٥ین (پعٍانی ٔبلثبن) اٌ ػ
ٌالیتٍنٍ ػ ٍ٨مي ذٍړښتٍنٍ څعً التبفیتٍة ٌکړي .ټٍلٍ ګډٌن کٌٍنکٍ ػ ظلکٍ ػ ظربٌ اتـٌ لً لٍمړی اٌ ػٌیم
پړاٌ څعً مننً کړې ػه ڇې پـاظمې مىٍؿې اٌ ػ ډیـٌ ظلکٍ ګډٌن یې ىڅٍلی.
 5ػ لٍلې پً اړه ػ ا١٤بنمتبن ػ ظلکٍ ظربی اتـی ،ػ یٍې ىـ اړظیقې لٍلې لپبؿه تنمټ ایښٍػنً ،ډلمرب،۲۱۱۱ ،
پً ػې پتً:
http://www.aihrc.org.af/media/files/People%27s%20Dialogue%20FINAL%20report.pdf
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پـمعتیب یې پـٌژٌ ګټً اظیمتٍنکی پکې وبمل ػي ،نژػي  ۲۱۱متمـکق ګـٌپي تصحٍنً ،ڇې
ػ ا١٤بين مؼين ټٍلنې لً ظٍا ؿىربي کیؼل ػ ىیٍاػ پً ٌ ۳۴الیتٍنٍ ۶کې تـ رسه وٍی ػی.
پً ػې تـلیـه ،ډیـی کبؿکٌٍنکٍ تً ػ ػې ٤ـٌت ٌؿکړل وٍ ڇې پً ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ
نٙـیبتٍ ػ رسٌې پً تـڅ کې ػ لٍلې اٌ پعالینې پً اړه ظپل نٙـیبت څـګنؼ کړي.
لً  ۴۶۴۸څعً ػ فیبتٍ ګډٌن کٌٍنکٍ ،ڇې ػ ظلکٍ ػ ظربٌ اتـٌ پً ػٌیم پړاٌ کې یې
ګډٌن ػؿلٍػ ميمي ممبلې اٌ شل الؿې ٌړانؼې کړي ڇې ػ ٜمٍمی ؿپٍټ تـلیـه ڇی ػ
لٍلی ػ یٍ لن مبػه ییق ن٩ىی اٌ  ۳۳لپبؿښتنی پً ګډٌن ٌٌ ػ لٍلې لپبؿه ػ ځبیي ن٩ىٍ
 ۳۴منٍنی یې ایربػ کړي .ػ ً٠ځبیي ن٩ښې کٍالی يش ػ اٌلنیٍ وعړٌ الملٍنً اٌ ػىً١
شل الؿې ػ ٌلمٍالېٌ ،الیت اٌ ىیٍاػ پً کڈً پً ګٍتً کړي.
ػ ى ٍ١ممبلٍ پً اړه ػ ٜبػي ا١٤بنبنٍ ػ نٙـیٍ پً ٍ٠ښتلٍ ڇې کٍالی يش ػ ػٌی پً ژٌنؼ
ژٌؿه ا٠یقه ٌلـي اٌ ػ ػ ٍ٠نٙـیبتٍ پً ظپـٌلٍ رسه ػ ظلکٍ ػ ظربٌ اتـٌ پـٌګـام پً نٙـ
کې لـي ڇې ىـ اړظیقې اٌ ػالې لٍلې تً پـمعتیب ٌؿکړي ڇې ػ ترشي ش ٍ٨ٍ٩پـتنمټ
ٌالړه ٌي .ػ لٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىی ػ مٝلٍمبتٍ پً کی٥ی تصلیل تبنؼې تکیً کٍې اٌ ميمٍ
مٍنؼنٍ اٌ ى ٍ١نٙـیبتٍ لنډیق تیبنٍي ڇې پً ټٍل ىیٍاػ کې ا١٤بنبنٍ تیبن کړی ػيٌ .الیتي
ځبی ن٩ښې ػ لٍلې ػ ذٍړٌنې یٍ پالن ٌړانؼې کړي اٌ ى ً١ميل اٌ نړیٍالٍ پبلیيس
ذٍړٌٌنکٍ تً ؿلٍی اٌ ښبیی ػ مصيل لٍلً ییقٌ مٍا ٍ٩٤لپبؿه ىم تنیبػ ذٍړ کړي.
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىی ڇی ػ پً تیـٌ کلنٍ کی ػ ظربٌ اتـٌ پـ تنمټ ذٍړوٍی ػی  ،پً
ا١٤بنمتبن کی ػ لٍلی اٌ ټٍلنیق ؿٌ٠ی ذٍړی اٌ ى ً١څً ڇی تیـ وٍی ػی اٌ تبیؼ
ٌؿتبنؼی اٜرتاٌ ٣وی ػ یٍ تبؿیعی لنؼ پً شیخ اٌك ظپـیژی اٌ پً پـاظً کڈً ٌیىل
کیژی.
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 .۶پېژنضنه

ػ لٍلې لپبؿه ػ ً٠ځبیي ٔـس ػ ى ٍ١مٍنؼنٍ اٌ ممبیلٍ لنډیق ٌړانؼې کٍي ڇې پً لمٍ
متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ۲۱ ،ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ نٙـیبتٍ نژػې  ۳۱رسٌې ګبنٍ پً تـڅ کې
الك تً ؿا٠لی اٌ مٕـس وٍې ڇې لً نږػی  ۳۵۳ا١٤بن نبؿینً ٌٌ ،ښځٍ اٌ ځٍانبنٍ رسه تـ
رسه وٍې ػي .پً ګډٌن کٌٍنکٍ کې  ۲۳۹تنً نبؿینً  ۱۱۴تنً ښځې وبميل ٌې ڇې ػ
ټٍلنی لً معتل ٍ٥اړظٍنٍ څعً ٌٌ ،لکً ػ ٜبمً لکټٍؿ کبؿمنؼان ،ػ ټٍلنې مرشان ،تقګـان،
ښٌٍنکي ،فػه کٌٍنکي ،ػ پٍىنتٍنٍنٍ التبػان ،ژٌؿنبلمتبن ،ػ ػاظلی تې ځبیً وٍیٍ ظلکٍ
التبفي ،ػ مٝیٍتینٍ التبفي ،ػ مؼنی ټٍلنی اتصبػیٍ ،ميل اٌ تین املليل ٠یـ شکٍمتي
لبفمبنٍنٍ التبفي ،ػیني ٜبملبن اٌ ځبیي اٌ ػ انګىب٤ی وٍؿاګبنٍ ٠ړي .ګډٌن ٌال ػ کبتل
ٌالیت ػ مـکق اٌ ٌلمٍالیٍ څعً ػ مثبشحٍ لپبؿه ؿا٠يل ٌٌ ڇې ػ لٍلې پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ
ډیبلٍګ ػ ػٌىمي ػٌؿې پً تـڅ کی تـ رسه وٍې ٌٌ.
ػا مىٍؿی ػ ػ لٍلې پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىمي ػٌؿې ڇی ػ ا١٤بنمتبن ػ
ترشی شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن ػ ػیٍلمٍ مؼنی ټٍلنٍ لعٍا ػ  ۴۵۱۱ا١٤بنبنٍ
رسه ػ مىٍؿی پً مٍظً اٌ ػ  ۳۴ػلٍلی ٌالیتی ن٩ىی ػ ذٍړیؼٌ پً ظبٔـ تـرسه وٍی
ػی  .ػ مؼين ټٍلنې ػٌٌ لبفمبنٍنٍ ىـیٍ ،ػ مبوٍمبنٍ اٌ ښځٍّ ػ ش ٍ٨ٍ٩ػ څیړنې لبفمبن
اٌ ػ اؿمبن ويـ لبفمبن ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کممیٍن پً مـلتً ػ
لٍلې پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ظربی اتـی ػٌىم پړاٌ ػ مىٍؿٌ پـٌلً تىپړه وٍه.ػ لٍلې ػ
ػ٠ې ٔـشې ىؼ ٣ػا ػی ڇې ػ نښتٍ ػ ځبیي انګیقٌ تصلیل اٌ ػ ً٠ؿاف ػ یٍې ػالې شل
الؿې ٌړانؼیق ٌکړي ڇې پً پبیلً کې یې پً کبتل ٌالیت کې لٍلً اٌ ټېکبٌ ؿايش.

 .۲ص والیت پېژنضنه :جغغافیه ،ص نفىؾى تغکیث امنیت او ؾیايس رشایط
ػ کبتل ښبؿ ،ػ ٌالیت اٌ ػ ا١٤بنمتبن ميل مـکق ػ  ۱۸۱۱مرته ػ تصـ لً لٕې څعً لٍړ
پـٌت ػی ،ڇې پً نړۍ کې ػ لٍړٌ مـکقٌنٍ څعً یٍ ػی .ػا ٌالیت ػ پنرىیـ ػ ٌاػي پً
ظٍلً کې پـٌت ػی اٌ ٌچ میؼانٍنً لـی ڇې ػ ٠ـٌنٍ ػ لړۍ پً منځ کې ٠ځیؼلې .ػ
٤ـفې اٌ ګلؼؿې ٌلمٍالێ ڇې ػ ػ٠ ٍ٠ـٌنٍ پً تیغ کې پـتې ػي پً ټٍل کبل کې اٌتً لـی
ڇې ػ ٔثیٝي رسڇینٍ اٌ ػ ٌاٌؿٌ ػ ٌیلی کیؼٌ څعً ؿاځي .ػ واميل میؼانٍنً ڇې ػ
پـٌان اٌ کبتل ٌالیتٍنٍ تـ منځ پـاتً ػي تیب ٌچ اٌ تې اٌتٍ ػي اٌ پً ػې ډٌل ػ کبتل
ٌالیت پً نٍؿٌ تـظٍ کې اٌتً پً تیت پـک ډٌل ػ مٍلمی څبګبنٍ اٌ ػ اٌتٍ ػ پـٌژٌ لً
الؿې تـاتـیږي .ػ کبتل ٌالیت پً فیبتٍ شبٌل ظیقٌ تـظٍ کې میٍې اٌ ٠نم کـل کیږي اٌ ػ
کبتل پً مبؿکیټٍنٍ کې لٍػا کیږي .ػ کبتل فیبتـه نٍ٥ك پً ظٍػ ک٥ب کـنیقٌ مصٍٍالتٍ
ژٌنؼ کٍي.
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جغغافیایی مىقعیت :ػ کبتل ٌالیت لً وپږٌ نٍؿ ٌالیتٍنٍ رسه پٍلً لـي لکً پً وامل ٠ـة
کې ػ پـٌان ٌالیت ،پً وامل رش ٧کې ػ کبپیمب ٌالیت ،پً رش ٧کې ػ ل١امن ٌالیت ،پً
ذنٍة رش ٧کې ػ ننګـىبؿ ٌالیت ،پً ذنٍة کې ػ لٍګـ ٌالیت اٌ پً ذنٍة ٠ـة کې ػ
میؼان ٌؿػګ ٌالیت.
مغکؼ او ولؿىالێ :ػ کبتل ښبؿ اٌ ٌ ۱۴لمٍالێ
تسمیني نفىؽ :نژػې  ۳۹۵۱۳۱۱کمبن ،ڇې  ۳۲۸۹۱۱۱یٍافي پً کبتل کې اٌيس کً څً
ىم ځینی یې تعمینأ  ۵۱۱۱۱۱۱کمبن ګڼي
قىمي ګغوپىنه او ؾیايس ویل :ػ کبتل ښبؿ ػ ا١٤بنمتبن لیبيس اٌ ا٨تٍبػی مـکق ػی.
ػؿي اٌ پښتٍ یې ٜمؼه ژتې ػي اٌ ػ نٍ٥لٍ فیبتً تـظً یې پښتبنً ،تبذکبن اٌ افاؿه ګبن
ذٍړٌي ظٍ پً ا١٤بنمتبن کې ټٍل ٍ٨مٍنً پً کبتل کې ،پً ظبً ډٌل پً ښبؿي مـکق کې
التبفیتٍة لـي .ػ ً٠ؿاف کبتل کلً کلً ػ کٍڇیبنٍ کٍؿتً تٍة ىم کٍي.
نفىؽ او ص نفىؾى تغکیث :ػ کبتل ٌالیت ػ کبتل لً ښبؿ څعً پـتً پً ٌ ۱۴لمٍالیٍ ٌېىل
وٍی ػی .ػ کبتل ښبؿٌايل پً  ۲۲ښبؿي نبشیٍ ٌیىل وٍې اٌ پٍلین  ۱۷شٍفي ػ کبتل پً
ښبؿي شًٍِ کې لـي .نژػې  ۳۹۸۱۳۱۱تنً ظلک پً کبتل ٌالیت کې اٌلی ڇې ۳۲۸۹۱۱۱
یې ػ کبتل پً ښبؿ کې اٌيس .ػ ښبؿ ٍ٨مي تـکیج ډیـ متنٍ ٛػی ،ػ ښبؿ پً ٠ـتی تـظٍ کې
ػ اٌلیؼٌنکٍ اکرثیت ىقاؿه ګبن ػی ،ػ ښبؿ پً رش٨ي اٌ ذنٍتی تـظٍ کې اکرثیت پښتبنً
اٌيس.
امنیت :ػ کبتل ٌالیت پً نمثي ډٌل لً ټېکبٌ څعً تـظمن ػی ،پً التحنب ػ ى ٍ١تـظٍ
ڇې یب ػ ځبیی اٌ یب ػ ګبٌنډیٍ ٌالیتٍنٍ ػ یب٠یبنٍ لً ظٍا متبجـه کیږي ڇې ػ ً٠لبشې
النرمنې ګڼل کیږي .لً ػې ځبیً ڇې ػ کبتل ښبؿ لً لیبيس اٌ نٙبمی پلٍه ډیـ ذؾاتیت
لـي ،پً تیـٌ څٍ کلٍنٍ کې 6ػ یب٠یبنٍ لً ظٍا تـڅٍ پیڈلٍ تـیؼٌنٍ النؼي ؿا٠لی ،ڇې ػ
ؿلنیٍ ډیـه پبملـنً یې ځبنتً اړٌلې اٌ ػالې انتثبه یې ؿا پیؼا کړې ڇې ػ ملک مـکق ػ
یب٠یبنٍ لً تـیؼٌنٍ څعً پً امن کې نً يش پبيت کیؼایٔ .بلثبنٍ پً ظپلً اٜالمیٍ کی پـ
تيـنیٍ ػیپلٍمبتیکی مـکقٌنٍ ُ ػ ٨بِیبنٍ اٌ څبؿانٍاالنٍ اٌ ّ٨بیی تنمټٍنٍ پً ګډٌن ػػٌلت
ملکی کبؿ کٌٍنکٍ تبنؼی ػ پرسلنی تـیؼٌنٍ ػ تٍمیم لـلٍ اٜالن ٌکړ .7ػ ى١ی پمی ػ
کبتل ښبؿ پـ نـیٍالی ټٍلنی اٌ ٠ټی ػٌلتی تنمټٍنٍ پً ګډٌن پـ ملکی ځبیٍنٍ تبنؼی ػ
 .6ػ انټـکبنټینینټل ىٍټل ،ذٍن ،ػ تـیتبنیب ٍ٨نملګـي اګمت ،ػ ٜثؼ الص ٪څلٍؿ الؿې /ػ امـیکب ل٥بؿت لپتمرب،
ػ ٜبوٍؿا ػ ملبنځنې ٌؿځ ډلمرب  ۲۱۱۱اٌ ػ ل٥بؿت نبشیً پً اپـیل کې ،ګـین ٌیلیز میلممتٍن پً مێ کې اٌ
٨ـ٠ې تنؼ /ػ پ١امن ٌلمٍايل پً ذٍن  ۲۱۱۲کې.
 .7ػ  ۲۱۱۳کې ػ ٔبلثبنٍ ػ پرسيل یـ٠ل ػ (ظبلؼ تن ٌلیؼ) تـ نبمً النؼي ػ ػې کبل ػ اپـیل پً پابی کاې پیال واٍ
اٌ ػ ٔبلثبنٍ اؿاػه یې ٌښٍػلً ڇې لٍمړی پً کبتل کې میىتً پً تيـنیٍ ػیپلٍمبتیکي تبلیمبتٍ تـیؼٌنً ٌکړي.
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ٔبلثبنٍ لعٍا پـ ملکی ٌګړٌ تبنؼی ػشملٍػ فیبټٍالی ػػٌام وبىؼ ٌٌ  .ػ ۲۱۱۳کبل ػ می
پً میبوت کی پً ۲۵مً نیتی کی ػ کډٌالٍ پـ نړیٍال لبفمبن ػ٤رت تبنؼی تـیؼ ُ ػ ۲۱۱۳
کبل ػ ذٍن ػ میبوتی پً ۱۱مً پـ لرته مصکمی تبنؼی تـیؼ ُ ػ  ۲۱۱۴کبل ػ ذنٍؿی پً
۱۷مً کی پـ لثنبنی ؿلتٍؿانت تبنؼی تیـی ڇی ػ ۱۳تيـنیبنٍ پً ګډٌن ػ  ۲۱ملکی کمبنٍ
ػ ٌژل کیؼٌ المل ٌوٍ ُ ػ  ۲۱۱۴کبل ػ ػلبمرب پً  ۱۱مً کی ػ ٤ـانمی پـ ٤ـىنګی مـکق
تبنؼی تیـی ڇی ػ  ۱۲ملکی کمبنٍ ػ ٌژل اٌ فظمی کیؼل ( ٌ ۲ژل وٍی اٌ  ۱۱فظمیبن) ُ
پـ لٍی څبؿانٍالی ػ٤رت تبنؼی شملً اٌػ  ۲۱۱۵کبل ػ می  ۴مً اٌ  ۱۱مً نیټٍ کی ػ لٍی
څبؿانٍالی ػ مبمٍؿینٍ ګبډی تبنؼی ػٌه تـیؼٌنً ڇی پکی  ۷ملکی کمبن ٌٌژل وٍ اٌ ۳۴
نٍؿ فظمیبن ٌګـځیؼ ُ ػ  ۲۱۱۵کبل ػ می پـ ۱۹مً نیټً کی پـ ٜؼلیی ٌفاؿت تبنؼی تـیؼ
ڇی ػ  ۵ملکی ا٤ـاػٌ ػ ٌژل کیؼٌ اٌ  ۴۷فظمی کٍل المل وٍ .ػ ٔبلثبنٍ ٌؿٌلتنی شمل ػ
مٍتی ګـٌپ پـ مٍتـ ڇی ػ  ۲۱۱۶کبل ػ ذنٍؿی پً  ۱۶مً نیتً کی تـرسه وٍل اتً ملکی
کمبن پً ګډٌن ػ ٔلٍ ٛػ تلٍیقیٍن اٌه تنً کبؿ کٌٍنکی ٌٌاژه اٌ نٍؿ  ۳۱تنً فظمیبن
کړل .ػ  ً٠شملً ػ ى ٍ١تيؼیؼاتٍ څعً ٌؿٌلتً ٌوٍ ڇی ػ ٔلٍ ٛاٌ یٍ تلٍیقیٍنٍنً ػ
ى ً١ؿاپٍؿ ػ ظپـٌلٍ پً ظبٔـ ڇی ػ  ۲۱۱۵کبل ػ لپتبمرب  – ۲۸اکتٍتـ  ۱۳ميؼ ٔبلثبنٍ
لعٍا ػ کنؼف ښبؿ ػ نیٍلٍ پً ٌظت کی ظپٍؿ کړی ٌٌ .
پً ػالې شبل کې ڇې ػ کبتل ٌالیت واميل تـظې لً نمثي امنیت څعً تـظمنې ػي ،ػ
ښأؿ ذنٍتی نبشیٍ تً ػ ؿاپٍؿٌنٍ لً معې ػې ښبؿ تً ػ ؿا٠لٍ الؿٌ څعً ػ یب٠یبنٍ ننٍتل
مىبىؼه وٍي ڇې اٌلیؼٌنکي تيؼیؼٌي څٍ لً شکٍمت رسه ،پً تیـه تیب لً ميل امنیتی
ځٍاکٍنٍ رسه مـلتی ٌ نً کړي .ػ کبتل ٌالیت تـ ټٍلٍ نب امنً ٌلمٍايل ڇې ػ یب٠یبنٍ لً
ظٍا تـ ډیـ تيؼیؼ النؼې ػه ،ػ رسٌيب ٌلمٍايل ػه .ػٌ ً٠لمٍالی ػ اٌفتین پً نب امنً ٌاػي
کې پـتً ػه ڇې یب٠یبن لً رش ،٧وامل اٌ ذنٍة څعً (پً ظبً ډٌل ػ کبپیمب اٌ ل١امن
ٌالیتٍنً) ىلتً نٍ٥ؽ کٍي اٌ لً ػې رسه ایؼیبلٍژیکی معبل٥تٍنً ػ ٌللً ٌالٍ ډلٍ تـ منځ
(ذمٝیت الالمی اٌ شقة الالمی) ىم لیؼل کیږي .ػ مٍليي،ڇيبؿ الیبة ،ظبک ذثبؿ اٌ
تګـامی ٌلمٍالیٍ ڇې ػ مـکق پً ذنٍة رش ٧کې پـتې ػي ،ىم ػ ٌللً ٌالٍ ډلٍ شـکتٍنً
لیؼيل ػي .ػ پ١امن ٌلمٍايل ڇې ػ میؼان ٌؿػګ لً ٌالیت رسه پٍلً لـي ،پً تبؿیعی لصبٗ
لً تیـیٍ رسه معبمغ ٌه ،اٌ ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ اٌ ذنبیت کبؿه ګـٌپٍنٍ لپبؿه یٍ
ظٍنؼي ځبی تـاتـٌي .ػ وکـ ػؿې ،ػه لثق اٌ ٨ـه تبٌ ٟلمٍالێ پً وبٌظٍا کې ڇې ػ
مـکق پً وامل کې پـتې ػي ،ىم ػ یب٠یبنٍ اٌ ذنبیت کبؿه ګـٌپٍنٍ مٍذٍػیت لیؼل وٍی.
ػ کبتل پً ښبؿ کې ػ تیـي لمیقې پً تـڅ کې ػ نٍ٥لٍ لً فیبتٍالی رسه ػ ذنبیتٍنٍ کڈً
لٍړه وٍی ،ظٍ ػ ٨بنٍن ػ ان٥بؽ لً فیبتیؼٌ رسه تـ یٍی انؼافی ؿا ټیټً وٍې ػه .رسه ػ ػې
ىم ،ػ ذنبیتٍنٍ پً اړه کم ؿاپٍؿٌنً ٌؿکړل وٍی اٌ ګـانً ػه ڇې اؿفٌنً یې ٌيش ،څٍ ػ
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لٍړې کڈې ،ػ اظتٕب ٣اٌ ښکٍنې پیښي څٍ ځلً تکـاؿ وٍې اٌ ځینی نٍؿ ٌؿتً ٝ٤بلیتٍنً
جثت وٍي ػي.
ؾیايس وضعيت
تاعیسی پیښینه :ػ ا١٤بنمتبن ػ وتمن تبؿیغ پً اٌږػٌ کې ،کبتل ػ ټٍلٍ لیبيس ػاٜیٍ
مـکقي ځبی ٌ .تـ  ۱۹۷۱کلٍنٍ ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ ٝ٤بلیتٍنً کمقٌؿي ٌٌ ،کً څً ىم ػ
ظلکٍ ػیمٍکـاتیک ګٍنؼ (پی ډی پی) ػیٍ ومیـ ان٩التی ػیمٍکـاتیکٍ ٜنبرصٌ لً ظٍا ػ
وپیتمی لمیقې پً ٌؿٌلتیٍ کې تبلین وٍ .پً  ۱۹۷۹کې ػ وٍؿٌی تیـی اٌ مؼاظلې یٍ
ومیـ معبل ٍ٥ګٍنؼٌنٍ اٌ اتالٍ٤نٍ تً الؿ ىٍاؿه کړه .ػ ػٌی پً منځ کې شقة الالمي،
ذمٝیت الالمي ،اتصبػ الالمي اٌ ٌشؼت الالمي ميم ګٍنؼٌنً ٌٌ ڇې ىـ یٍه تـ ظپل
لیبيس تیـ ٟالنؼي ٝ٤بلیت ػؿلٍػ ،ظٍ ػ ذيبػ پً ػٌؿان ( )۱۹۹۲-۱۹۷۹کې ٝ٤بل ګٍنؼٌنً
ٌٌ .ػ وٍؿٌي پٍځٍنٍ لً ٌتلٍ اٌ ػ نریج هللا ػ ؿژیم لً ړنګیؼٌ ٌؿٌلتً ( )۱۹۹۲ػٍ٠
ګٍنؼٌنٍ ڇې تـ یٍې انؼافې یې مىرتکې ګټې ػؿلٍػې ػ لمت اتصبػ ػؿلٍػ اٌ ػ ٌث١ت
هللا مرؼػی پً مرش یی یٍ نٍی شکٍمت تىکیل کړ .ظٍ رسه ػ ػې ،ملک ډیـ ژؿ ػ کٍؿنێ
ذګړې اٌؿتً ٌلٍیؼ .کلً ڇې ٔبلثبن پً  ۱۹۹۶کې ځٍاک تً ٌؿلیؼل ،ځینې پعٍاين ذيبػي
ٜنبرص لً ٔبلثبنٍ رسه یٍ ځبی وٍل ،اٌ ځینٍ نٍؿٌ ػ م٩بٌمت ذثيً ذٍړه کړه .پً ۲۱۱۱
کې ػ ٔبلثبنٍ ػ ؿژیم لً ړنګیؼٌ ٌؿٌلتً ،ډیـ ومیـ پعٍانی ذيبػي مرشان لً نٍي
شکٍمت رسه یٍ ځأی وٍل.
ػ  ۲۱۱۱کبل څعً پً ٌؿٌلتً ػٌؿه کې لً للٍ څعً فیبت لیبيس ګٍنؼٌنً ػ ا١٤بنمتبن
ػٜؼلیې لً ٌفاؿت رسه جثت وٍي ػي ،ڇې پً ملک کې پً لیبيس ټٍټً کیؼٌ وبىؼي
ٌؿکٍي .ډیـی ګٍنؼٌنٍ پً وعٍیتٍنٍ یب تنګٍ اٌ لنډٌ ګټٍ تبنؼی متـکق کړیٌ .ؿٌلتیٍ
ٍ٨انینٍ ػ ؿاذمرت کٍلٍ کبؿ پً ػې ډٌل مصؼٌػ کړی ڇې ډیـ لعت رشایٖ یې ٌؿتً ٌِٞ
کړي ڇې پً پبیلً کې مٍږ اٌك یٍافې  ۴۵لیبيس ګٍنؼٌنً لـٌ ڇې ػ ٜؼلیې لً ٌفاؿت رسه
پً ؿلمي ډٌل ؿاذمرت وٍي ػي .رسه ػ ػې ،لیبيس ٌِ ًٝپً پـلپمې ډٌل لً څلٍؿٌ تـ
پنځٍ ذيبػي ګٍنؼٌنٍ لً اړظً پً تیـه لمیقه کې تـ نٍ٥ؽ النؼي ػه اٌ یٍ ډٌل لمت
ايتال ٣یې ذٍړ کړی ػی.

 .۴ص نښتى تدلیل ،ص نښتى ډولىنه او انګیؼې
ػ ټٍلنٍ ٠ړٌ ػ کبتل پً ٌالیت کې ػ نښتٍ اٌ ځبیی معبل٥تٍنٍ یٍه لړۍ پً ګٍتً کړې ڇې
لً یٍ تل رسه نښتي ػي ڇې پً ظپلٍ لبشٍ کې لٍلې اٌ تیکبٌ تً ګٍاښٍنً ذٍړٌي ،لکً ػ
ٔبلثبتٍ لً ظٍا ؿىربي وٍی یب٠یتٍة ،ػ معتل ٍ٥لیبيس ګٍنؼٌنٍ پً منځ کې لیبيس
لیبلێ ،ػ ٍ٨مٍنٍ تـ منځ وعړې ،ػ ژتې اٌ ٍ٨م پـتنمټ تثٝیْ ،ػ معؼؿه تٍکٍ مب٤یب اٌ ػ
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معؼؿه تٍکٍ پً ٨بڇب ٧پٍؿې تړلې لتٍنقې ،مٝب٤یت ،اٌ ػ ا١٤بنمتبن پً لیبيس ڇبؿٌ کې ػ
تيـنیٍ مؾىثي ٜنبرصٌ الك ٌىنً.
ګډٌن ٌالٍ پً ٜمٍم ډٌل ػ ٔبلثبنٍ لً ظٍا ؿىربی وٍی یب٠یتٍة پً کبتل ٌالیت کې ػ
لٍلې اٌ ټېکبٌ پً ٌړانؼي یٍ لٍی تيؼیؼ ٌتبلً ،ڇې پً ٌؿٌلتیٍ کلٍنٍ کې ػ ٌالیت ډیـٌ
تـظٍ تً پً پـلً پمې ډٌل ػ ٔبلثبنٍ ننٍتل پً ګٍتً کٍي .پً ځبنګړي ډٌل یب٠یبنٍ ػ ٌالیت
پً ذنٍتی ٌلمٍالیٍ کې ظپل نٍ٥ؽ اٌ وتٍن فیبت کړی ػی .ػ ټٍلنې ٠ړٌ ػ رسٌيب ،ظبک
ذثبؿ اٌ مٍليي ٌلمٍالیٍ کې ػ امنیتی ٌِٝې ػ ظـاتیؼٌ اٌ ىلتً ػ یب٠ی ګـٌپٍنٍ ػ
ٝ٤بلیتٍنٍ ػ فیبتیؼٌ لً املً ذؼي انؼیښنې ٌښٍػلې .لکً څنګً ڇې ػ پٍىنتٍن یٍه وبګـػ
ٌٌیل:
"په کبتل کې ػ ځبمنـګي تـیؼونى فیبتىالی فمىږ اٌيل انؼیښنه ػه .ػ٠ه
تـیؼونه ښبیي مؾهثي انګیقي ولـي ،ظى په هیڅ ٌىؿت ػ تربیي وړ نه ػي".
پً کبتل ٌالیت کې ػ لٍلې اٌ ټېکبٌ لپبؿه ٌؿتً نٍؿ تيؼیؼٌنً ىم وتً لکً ػ نب٨بنٍنً
ٌللً ٌالٍ ډلٍ وتٍنٌ ،للً ٌال ان٥ـاػی کمبن اٌ تنٙیم وٍي ذـمٍنً .ػ میـتڈً کٍټ لً
ٌلمٍالێ څعً یٍي ښځینً ګډٌن ٌالی ٌٌیل:
"ػ نب٨بنىنه ولله والى ډلى وتىن ػ میـتڈه کىټ په ولمىالێ کې لىلې او
ټېکبو ته لىی ګىاښ ذىړ کړی ػی او ػ ډایبګ(ػ نب٨بنىنه ولله والى ډلى تې
وللې کىل) پـوګـام هیڅکله په منبلج او تىپړ ډول نه ػی تٕثی ٪وىی".
یٍه ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
"ػ ځبیی فوؿ واکبنى وتىن ػ ػوی له ولله والى کمبنى رسه ڇې له شکىمتي
ځىاکىنى رسه نښتي کىی په کبتل کې ػ لىلې او جثبت لپبؿه لىیه ننګىنه ػه".
ػ لیبيس لیبلیٍ ا٠یقه اٌ ػ ٍ٨ميت ،ژتې اٌ مؾىج پـ تنمټ ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ وتٍن یٍه
تلً انؼیښنً ٌه ڇې پً مثبشحٍ کې ٌؿتً اوبؿه ٌوٍه ،لکً څنګً ڇې یٍه ګډٌن ٌال ٌٌیل:
"ػ٠ه ګىنؼونه ػ ظپلى ٨ىمىنى او مؾهثی ٩ٜیؼو په تبؿه کې ٠ىؿ کىي .ػوی ػ
ا١٤بنمتبن ػ ملت لپبؿه کبؿ نه کىي .ػ ػوی اذنؼا ػ ػې لپبؿه نه ػه ڇې ػ
ا١٤بنبنى په منځ کې یىوالی او یى واشؼ ا١٤بن ملت ذىړول ت٩ىیه کړي".
ػ کبتل لً ښبؿ څعً تل ګډٌن ٌال پً ػې تبٌؿ ٌٌ:
"مىږ ګىنؼونه لـو ڇې ػ ٨ىميت پـتنمټ والړ ػي او ػوی یىافي ػ ه١ه ٨ىم
لپبؿه کبؿ کىي".
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ګډٌن ٌالٍ ٌړانؼي ٌٌیل ڇې ػ ٤ـ ً٨یی ذګړٌ تل المل ػا ػی ڇې پً کبتل ٌالیت کې ػ
اٌلیؼٌنکٍ تـ منځ ڇې ػ معتل ٍ٥ژتنیٍ ګـٌپٍنٍ څعً ػی ،یٍه ظال مٍذٍػه ػه ،ڇې ػً٠
تىً کلً ػ لیبلت ٌالٍ اٌ لیبيس ګٍنؼٌنٍ لً ظٍا التٝاملیږي څٍ فیبت مالتړ تـ اللً
کړي .ػ ٠یـ شکٍمتي مٍلمې یٍې ښځینً کبؿمنؼې اٌ ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ ٝ٤بلې ػ ګډٌن
ٌالٍ نٙـیبت ػالې پً لنډ ډٌل تیبن کړل:
"٨ىمي تىپیـونه او ػ ه١ې په پبیله کې ژتني ظنډونه ػ ظلکى ػ ډیـي
انؼیښنې المل ګـفیؼيل .ػ ٨ىم پـ تنمټ ویي شتی فمىږ ػ مبوىمبنى ٤کـونه
هم مىىه کړي ػي ،ػوی په ښکبؿه یى او تل ته وایي ؛ ته پښتى ظربې کىي،
ته ػؿي ظربې کىې ،ته پښتىن یې ،ته تبذک یې ،او نىؿ؛ مبوىمبن ػومـه متبجـه
وىې ڇې شتی ػوی یى ځبی لىتې نه کىي .ػ٠ه تىپیـونه ػ ټىلنې ٠ړی یى له
تل څعه تیلىي ،مګـ فه تبوؿ لـم ڇې ػ٠ه ویي او تىپیـ ػ تٝلیم ػ نىتىالی او
ػ مىعٍى ډلى ػ ملمىنې له امله ؿا پیؼا وىی".
ػ کبتل ػ ښبؿ یٍې تلې ښځینً ګډٌن ٌالې ٌٌیل:
"تین املليل ټىلنې ػ ملت ذىړونې نىښتىنى ته هیڅ پبملـنه ونه کړه ،ػ ػې پـ
ځبی ػوی په لیبيس ذىړښت کې او ػ شکىمتي څىکیى لپبؿه ػ التعؼام په
وظت کې ٨ىمي مٝیبؿونه ت٩ىیه کړل" .
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػ کٍؿنیٍ اٌ ټٍلنٍ پً منځ کې منبفٜې اٌ ػ فٌؿٌاکبنٍ لً ظٍا ػ
شکٍمتي ځمکٍ نیٍل نٍؿ الملٍنً ػي ڇې پً لیمً کې لً نب امنێ اٌ تې جثبيت رسه مـلتً
کٍي .ػ کٍڇیبنٍ اٌ ځبیي ظلکٍ پً منځ کې ػ ځمکٍ ػٍٜې ػ ػٌٌ ټٍلنٍ تـ منځ ػ
شکٍمتي ځمکې پـ رس ػ ػې اشتامل ؿامنځ تً کٍي ڇې پً ٌللً ٌال ظىٍنت تؼل يش اٌ
پً پبیلً کې ،پً ډیـی ّ٨یٍ کې ،ػ ا٤ـاػٌ ػ مـګ ژٌتلې لثج ٌګـفي .یٍه تن ګډٌن
کٍنکی ػ ً٠انؼیښنې ػالې لنډي تیبن کړې:
"ػ ټىلنې ٠ړو وویل ڇې یى میلیىن او  ۰۵۲فؿه ایکړه ځمکه په ټىل ملک کې ػ
فوؿوا کبنى له ظىا ٍ٠ج وىې ،ڇې  ۰۲للنه( ۷۴فؿه ایکړه ځمکه) یې یىافي
په کبتل والیت کې ػه .ه١ه کمبن ڇې ٠ىښتل یې ٍ٠ج وىې ځمکه تیـته تـ
الله کړي ،که په تـاتـ ډول فوؿواکی نه وو ،ػ ځمکى ػ ٠بٌیثینى له ډیـ ٨ىي
٠ربګىن رسه مغ وىي ػي".
ػ ػه لثق ٌلمٍالی څعً یٍه تل ګډٌنکٍنکی ٌٌیل:
"ػ کبتل په والیت کې ػ ځمکى په رس وعړی یىه لىیه لتىنقه ػه .ػا ػ
ظىىنت لىیه منث ٞػه .ػ تګـامی او ػه لثق په ولمىوالیى کې ػ شکىمت
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ډیـی ځمکی ػ فوؿ واکبنى له ظىا نیىلی وی ػی .ػ٠ه ظلک له شکىمتی
ڇبؿواکى او ػ ځمکى له مب٤یب رسه کبؿ کىی".
ػ ګډٌن ٌالٍ پً تبٌؿ ػ لٍلې اٌ ټېکبٌ لپبؿه تل تيؼیؼ ػ معؼؿه تٍکٍ مب٤یب ػه ڇې ػ ى١ی
نً ٌؿٌلتً پً کبتل کې پً نىً یی تٍکٍ ؿٌږػې ډیـ کمبن ػي .ډیـی ګډٌن کٌٍنکٍ ٌٌیل
ڇې پً نىً یی تٍکٍ ػ ؿٌږػٌ کمبنٍ ومیـ مغ پً فیبتیؼٌ ػی اٌ شکٍمت کب٤ی ا٨ؼامبت
نً ػي نیٍيل ڇې نىً یی تٍکی مصٍه کړی یب پً ػې تٍکٍ ػ ؿٌږػٌ کمبنٍ ومیـ ؿا ټیټ
کړي ،ڇې ػا پعپلً ػ ا١٤بين ټٍلنې لپبؿه لٍیې لتٍنقې ذٍړٌي.
ص نښتى انګیؼې :ػ لال مىٍؿٌ ػ ػٌىم پړاٌ پً تـڅ کې ،ګډٌن ٌالٍ ػ نښتٍ اٌيل الملٍنً
تـمال کړي اٌ ػٌه ميمي کتګٍؿۍ یې پً ګٍتً کړې.
 -۶ػ نښتٍ ذٍړښتیق الملٍنً :ػ نښتٍ ذٍړښتیق الملٍنً ػ پـاط اػاؿي ٤مبػ اٌ ػ ځبیي
ڇبؿٌاکٍ لً ظٍا لً ځٍاک څعً تؼه الت٥بػه ،ػ ٨بنٍن ػ پلې کیؼٌ نىتٍالی اٌ ػ ٨بنٍن ػ
نبتـاتـ تٕثی ،٪ػ ټٍلنیق ٜؼالت نىتٍالی ،پټ مٝب٤یت اٌ ػ پبیؼاؿه اذتامٜی اٌ ا٨تٍبػي
پـمعتګ نىتٍالی ،نیمتي اٌ تې کبؿي اٌ ػ مؾىثي ا٤ـأیت پً ومٍل ػي .ػ کبتل ٌالیت
ػټٍلنې ٠ړٌ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې پٍؿتني الملٍنً ػ ذګړٌ ػ ػٌام لثج ګـفي اٌ لً ػې رسه ػ
٨بنٍن ػ کمقٌؿي ٌاکمنێ اٌ پً ترشي شٍ٩نٍ ػ ذبؿی تیـیٍ لً املً ػ ظلکٍ نب ؿِبیت اٌ
نبىیلی لثثٍنً ګڼل وٍی ػی.
 -۲نبڅبپې نښتې ڇې پـٌلٍ ،شٍاػجٍ اٌ پـٌګـامٍنٍ تً اوبؿه کٍي لکً ػ ا١٤بنمتبن ػ
لٍلې تیب یٍ ځبی کیؼٌ پـٌکـام (ایي پی اؿ پی) اٌ ػ ٌلممرشۍ اٌ ٌالیتي وٍؿاګبنٍ ټبکنې،
ڇې ػ یٍه لنډ ٌظت لپبؿه ؿا منځ تً کیږي ،ظٍ ػ اٌږػ ميبل ا٠یقې پـ ځبی پـیږػي اٌ ػ
نٍؿٌ نښتٍ لپبؿه الؿ ىٍاؿٌي.
ص نښتى ص جىړښتیؼو الملىنه :ػ نښتٍ ػ ذٍړښتیقٌ الملٍنٍ پً اړه ،ګډٌن ٌالاٍ ػ شکٍمات
پً نبکبمي انؼیښنً څـګنؼه کړه ڇې نً يش کٍالی ػ کبتل پاً ٌالیات کاې امنیات تّامین
کړی ،ظلکٍ تً لبتنً ٌؿکړي اٌ ػ ٨بنٍن ٌاکمنی ټینګً کړي ،ڇې ػ ػٌی پً تابٌؿ پاً کبتال
کې ػ نابامنێ اٌ تای جثابيت اٌالی الملٍناً ػي .ػ ټاٍلنی ٠اړٌ ػ شکٍمات پاً اذـاتاٍ کاې
کمقٌؿي ػې تً منمٍتً ګڼلې ڇې ػ شکٍمت مٍلمبت لً مرشٌٜیت څعً پاً پاٍؿه ډٌل
تـظمن نً ػي ځکً ڇې اػاؿي ٤مبػ اٌ لً ځٍاک څعاً تاؼې الات٥بػې فٌؿ اظیماتی ػی.
ظلک پً ػې تبٌؿ ػي ڇې اػاؿي ٤مبػ اٌ لً ځٍاک څعً تؼه الات٥بػه پاً شکٍمات اٌ پاً
ټٍلنیق ډٌل پً ا١٤بنی ټٍلنً کاې لٍیاً اٌ ٌؿاناٍنکی لاتٍنقه ػه .ػ کبتال ػ ښابؿ یاٍه مرشا
ٌٌیل:
8

ص لاةل واليت صؾىلی نقكه

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې
اتغې

"اػاؿي ٤مبػ ػ وعړو یىه مهمه انګیقه او المل ػی .اػاؿي ٤مبػ نب امنی پیؼا
کړې او ټىلې لتىنقې یې ایربػ کړې ػي .شکىمتي ڇبؿواکي ػ ظلکى لپبؿه کبؿ
نه کىي ،ػوی ػ ظپلى ذیثىنى لپبؿه کبؿ کىي".
ػ کبتل لً ښأؿ څعً یٍه تل ګډٌکٍنکی ٌٌیل:
"اػاؿي ٤مبػ په ټىلى شکىمتي مىلمبتى کې وته .اػاؿي ٤مبػ ػ التعؼام له
پـولې څعه پیل کیږي تیب ػ کىمکىنى په ویي کې او شتی په ّ٨بیی او ػ
٨بنىن ػ ان٥بؽ په اػاؿو کې اذـا کیږي ،ڇې تبیؼ ػ ٨بنىن ػ تٕثی ٪لپبؿه کبؿ
وکړي".
ګډٌن ٌالٍ پً ػې تبکیؼ ٌکړ ڇې ٌالًٕ ،ؿوٍت اٌ اظتالك پً شکٍمتي اػاؿٌ کې ٜبم
وکل اظتیبؿ کړی .ػ ػٌی پً نٙـ شکٍمتي اػاؿې تبیؼ ػ اػاؿي ٤مبػ تً ِؼ مثبؿفه ٌکړي،
ظٍ ػ ً٠اػاؿې یب نً يش کٍالی اٌ یب نً ٍ٠اړي ڇې ػ اػاؿي ٤مبػ ػ مصٍه کٍلٍ لپبؿه ٜميل
ګبمٍنً اٌڇت کړي .ػ پ١امن لً ٌلمٍالێ څعً ػ وٍؿا یٍه ٠ړی ٌٌیل:
"که یى وفیـ له ظپل ٨ىم څعه یب له ظپلې لیمې څعه ظلک م٩ـؿ کړی ،ػې
ته تثٝیْ او والٕه ویلی وى".
لً کبتل ښبؿ څعً ػ مؼين ټٍلنې یٍه تن ٌٌیل:
"والٕه او ٨ىمي ٔـ٤ؼاؿي په هـ ځبی کې وته .ػ٠ه کبؿونه په ټىلى شکىمتي
مىلمبتى کې ػ التعؼام ػ پـولې یىه تـظه ګـفیؼلی ػه".
ػ ً٠ؿاف ،ګډٌن کٌٍنکٍ ٌٌیل ڇې ػ ىـ ډٌل ذـم لپبؿه مٝب٤یت(پً تیـٌ ٌظتٍنٍ کې تـ
رسه وٍي ذـمٍنً یب اٌلنی ذـمٍنً) ػ ظلکٍ اٌ شکٍمت تـ منځ یٍ لٍی ٌاټن ایربػٌي.
ػ ً٠ؿاف پً ذنبیی ّ٨یٍ کې ػ مربفاتٍ نىتٍالی ػ وعٍی ٠ډ اظیمتې ىڅٍ تً الؿ
ىٍاؿٌي .ػ ټٍلنی ٠ړٌ ٌٌیل ڇې ػ ٨بنٍن ػ ان٥بؽ ڇبؿٌاکی لکً پٍلینّ٨ ،بیی ڇبؿٌاکی اٌ
څبؿنٍاالن لً نٍؿٌ څعً فیبت ػ ػې مممٌٍلیت لـي ڇې اٌك ميبل مرـمین لً مٝب٤یت
څعً تـظمن ػی اٌ ذقا نً ٌیني .ػ کبتل لً ښبؿ څعً یٍه تن ٌٌیل:
"ػ تنٙیم وىیى ذنبیي ګـوپىنى او مب٤یب مىذىػیت ،ػ مىټړونى او مىټـلبیکلىنى
٠ال او لىټامؿي او ػ٠ه ظربه ڇې پىلین هم په یى ډول په ػې کې ښکیل ػي،
فمىږ لپبؿه ػ کبتل په والیت کې ػ لىیي انؼیښنې لثج ػی".
پً ػې تـلیـه ،ګډٌن ٌالٍ تٍِیض کړه ڇې ػ ټٍلنیږي اٌ ا٨تٍبػی پـمعتیب نىتٍالی ػ کبتل
پً ٌالیت کې ػ ذبؿی ذګړٌ یٍ تل المل ػی .ګډٌن ٌالٍ پً ٜمٍم ډٌل څـګنؼه کړه ڇې ػ
لٍاػ ټیټً کڈً اٌ تې کبؿی پً ګډه رسه ػ ػٌی پً ٌالیت کې ػ امنیت پً ٌِ ًٝمن٥ی
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ا٠یقې وینؼلې ػي .ػٌی ٌٌیل ڇې ػٌی پً شکٍمت تبٌؿ نلـي اٌ ػ مٍؿال کمقٌؿې ىم
ػػې المل ګـفیؼلی ڇې پً ټٍلنٍ کې ػ ننً اٌ ػ ټٍلنٍ تـ منځ نښتي پیښیږي .ګډٌن ٌالٍ
پً ػې ش٩ی٩ت ظپلً انؼیښنً څـګنؼه کړه ڇې نبلٍلتي ،تې تٝلیمً اٌ تې ؿٌفګبؿه ظلک
پً البنی رسه ػ یب٠یبتٍ اٌ ػ نىً یی تٍکٍ ػ مب٤یب لً ظٍا انصٍبؿ اٌ التٝاملیؼای يش .ػ
کبتل لً ښبؿ څعً یٍه تن ٌٌیل:
"تې کبؿي او ٠ـیثی په کبتل والیت کې ډیـه فیبته ػه.فیبت ومیـ ظلک لیک
لىلت نه وی کىالی او کیؼای يش ڇې په البين رسه ػ ذنبیت کبؿه ګـوپىنى
او /یب٠یبنى له ظىا انصٍبؿ او التٝامل يش".
ػ مٍليي لً ٌلمٍايل څعً یٍه تن پً ػې ټینګبؿ ٌکړ ڇې ګٍښً کړای وٍې ټٍلنې ڇې
فیبت ومیـ ظلک یې تې کبؿه ػي ،پً البين رسه ػ یب٠یبنٍ تـ نٍ٥ؽ النؼې ؿاتلی يش:
"ٜؼالت او تٝلیم ته ػ الك ؿلی نىتىالی ،مىذىػه ٠ـیثي او تې ؿوفګبؿي
ه١ه اٌيل الملىنه ػي ڇې ځىانبن ػ ٔبلثبنى لىؿي ته کښ کىي" .
ػ کبتل پً ښبؿ کې ػ ػاظيل تې ځبیً وٍیٍ ظلکٍ یٍه التبفي ٌٌیل:
"ډیـی تې ځبیه وىی ظلک ڇې ػ ذبؿی ولله واله نښتى له امله ػ کىؿونى
پـیښىػلى ته مرثىؿ وىي ػي اوك هم ػ تې کبؿی له امله له ډیـو لتىنقو
رسه مغ ػي ،ڇې ػ ډیـي ٠ـیثی او ژونؼ ػ ډیـو تؼو رشایٕى لثج ګـفیؼيل .تـ
اوله ػ ػې لتىنقو ػ شل لپبؿه نه ػ شکىمت له ظىا او نه ػ تین املليل
لبفمبنىنى له ظىا ػ شل الؿ پیؼا وىې".
د جګړو تصفیی :ػ کبتل پً ٌالیت کې ػ ذګړٌ ػ لٍمړینٍ الملٍنٍ پً اړه ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل
ڇې ای پی اؿ پی پـٌګـام ٌنً تٍانیؼه ڇې امنیت ښً کړي ،تلکً ػې پـٌګـام ذګړٌ تً فٌؿ
ٌؿکړ اٌ امنیتي ٌٌِ ًٝیربړه وٍې .ػٌی پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ ای پی اؿ پی پـٌګـام ػ
ػالې ظلکٍ لً ظٍا ؿىربی کیؼه ڇې ػ ذنګ لً ػٌام رسه یې ګټې تړلې ٌې څٍ ظپلً
وعٍی اذنؼا پلې کړي .ػ کبتل ښبؿ یٍه تن ګډٌن کٍنکی ػ اکرثیت کمبنٍ انؼښنی ػالې
تیبنې کړی:
"ػ شکىمت ػ لىلې پـوله تـیبلێ ونه ظته او له نبکبمي رسه معبمغ وىه.
ولله واله نښتې فیبيت وىې ،شتی ػ لىلې ػ ٜبيل وىؿا مرش ووژل وى .ه١ه
کمبن ڇې ػ لىلې پـوله پـ مغ تیبیي ػ ٔبلثبنى او ػ ډیـی ظلکى لپبؿه ػ منلى
وړ نه ػي .ػ لىلې پـوله یىه اړظیقه پـوله نه ػه .ػ٠ه پـوله تبیؼ ػوه
اړظیقه وي .شکىمت ػ لىلې وړانؼیق وکړ ،مګـ ٔبلثبنى ونه مبنه".
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لً کبتل ښبؿ څعً یٍه تل ګډٌن ٌال ٌٌیل:
"ػ ا١٤بنی امنیتی ځىاکىنى او ػ لىلې ػ ٜبيل وىؿا تـ منځ ػ هم١ږۍ نىتىالی
ػ ػې نبکبمی لثج وى ڇې ػالې منځګړی کمبن/مؾاکـه ڇیبن و پیژنؼل وی
ڇې ػواړو ظىاوو ته ػ منلى وړوي" .
ػ ً٠ؿاف ګډٌن ٌالٍ پً ػې ش٩ی٩ت انؼیښنً ښکبؿه کړه ڇې ػ ای پی اؿ پی پـٌګـام ػ ظپل
مبمٍؿیت پً ظال ٣پً ػالې یٍه پـٌژه تؼل وٍ ڇې ػ شکٍمت لً ظٍا ؿىربي کیږي .ػ
میـ تڈً کٍټ لً ٌلمٍايل څعً یٍې ښځینً ګډٌن کٍنکی ٌٌیل:
"ػ لىلې اولنێ پـوله لمثىلیکه ػه .ػ٠ه پـوله نه تٕثی ٪کیږي .ولله وال
معبل٥ین ػ شکىمت ػ لىلې پـوګـام نه مني ،ځکه ڇې ػ لىلې ػ پـولې او
لني مرشان وړ ظلک نه ػي ،ػ٠ه ظلک ػ ظلکى له ظىا نه ػي انتعبة وىي.
ػوی ػ شکىمت له ظىا انتمبة وىي ػي".
پً پبی کې ګډٌن ٌالٍ پً مرمٍٜي ډٌل پً ىٌ ً١ظت کې ػ ؿاتلٍنکٍ ٌلممرشیقٌ اٌ ػ
ٌالیتي وٍؿاګبنٍ ػ ټبکنٍ ػ و٥ب٤یت اٌ امنیت پً اړه انؼیښنې ښکبؿه کړې.

 .۳ص ؾىلې ص الع نقكه
ګډٌن ٌالٍ پً ٜمٍم ډٌل پً ځبیی کڈً ػ لٍلې ذٍړٌنې ػ نٍښتٍنٍ پً تبة ظپلی نٙـیي
څـګنؼي کړي ،لکً ػ ځبیی شکٍمتی مٍلمبتٍ تٍ٩یً کٍل ػ ا٨تٍبػي اٌ اذتامٜي
پـمعتیبیی پـٌژٌ تٕثی ٪کٍل ،پً ظبً ډٌل ػ تنیبػي لبظتبؿٌنٍ پـٌژې ،ػ ا١٤بن ميل
امنیتي ځٍاکٍنٍ پیبٌړی کٍل ،ػ ٨بنٍن ػ ٌاکمنی ټینګٍل اٌ ػ لٍلې ػ ىـ اړظیقې پـٌلی
پلی کٍل ڇې ٜبػي ظلک ػ ښځٍ ،نبؿینً ٌٌ اٌ ځٍانبنٍ پً ګډٌن پکې تـظً ٌاظيل .ګډٌن
ٌالٍ اشمبك کبٌه ڇې ا١٤بن ڇبؿٌاکي ػ لٍلې معکیني نٍښتٍنً پً ػالې ډٌل تٕثی٪
کړي ڇې ػ نښتٍ ؿېىً یي الملٍنً مصٍه کړي اٌ ىؼ ٣یی ػا ٌي ڇې پً ٌالیت کې
ػایمي لٍلً اٌ ټېکبٌ ؿاٌيل.
ػ لٍلې نٍښتٍنً ڇې پً کبتل کې ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا ٌړانؼي وٍي پً ٜمٍم ډٌل تـ ػؿیٍ
النؼینٍ کتګٍؿیٍ النؼي ؿاتلی يش ڇې لً یٍ تل رسه تړيل ػي:
ص خکىمتضاعي ،امنیت او ټېکاو تقىیه کىل
ص خکىمتضاعی تقىیه :ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې اػاؿي ٤مبػ اٌ ؿوٍت پً شکٍمت کې یٍ ٜبم
ٜمل ګـفیؼلی ڇې ػ شکٍمت اٌ ټٍلنٍ تـ منځ یی ٌاټن نٍؿ ىم ػؿاف کړی ػی اٌ پً پبیلً
کې یې ػ شکٍمت مرشٌٜیت اٌ مٍجـیت تً فیبن ؿلٍلی .لً ػې املً ،ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل
ڇې شکٍمت تبیؼ ػ ٤مبػ ػ مصٍه کٍلٍ لپبؿه ا٠یقنبک ا٨ؼامبت ٌکړي ڇې ػ یٍې ٍ٨ي
لیبيس اؿاػې ٍ٠ښتنً کٍي .ػ ػ ٍ٠ا٨ؼامبتٍ لپبؿه رضٌؿي ػه ڇې ػ ٤مبػ ػ ِؼ پً اٌلینٍ
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ا٨ؼامبتٍ یٍ ٜمٍمی نٙـ ٌاڇٌٍ ،څٍ ػ ػٌی ٜیثٍنً اٌ نیمګـتیبٌې ؿ ٞ٤يش اٌ کً رضٌؿي
ٌي یٍ نٍی میکبنیقم ٝ٤بلً وی ڇې پً پبیلً کې ىؼ ٣الك تً ؿايش اٌ ٤بلؼ اوعبً تـ
تبلعبك النؼي ٌنیٍل وی اٌ /یب لً څٍکیٍ څعً ایمتً کړای يش.
ػ ٤مبػ پـ ِؼ ػ څبؿنې ٜبيل اػاؿه (ایډ اٌ اٌ) اٌ ّ٨ب ښبیی ػ ٘ـ٤یت ػ لٍړٌلٍ لً
ٝ٤بلیتٍنٍ څعً ګټً پٍؿتً کړي څٍ اػاؿي ٤مبػ اٌ لً ځٍاک څعً تؼه الت٥بػې تً ظبمتً
ٌؿکړي .ػ شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ لپبؿه ؿٌفنً ډیـه رضٌؿي ٌګڼل وٍه څٍ ػٌی ٌکٍالی يش ڇې
ظپلٍ مىرتیبنٍ تً ښً ظؼمتٍنً اذـا کړي اٌ پً شکٍمتي اػاؿٌ کې ػ ظپلٍ ممٌٍلیتٍنٍ ػ
ؿ ٞ٤کٍلٍ پً ٠ـُ ظپل مملکي ميبؿتٍنً لٍړ کړي.
ػ ښې شکٍمتؼاؿي ػ پـمعتګ لپبؿه ػ ګډٌن ٌالٍ پً نٙـ تبیؼ ػ مکب٤بتٍ اٌ مربفاتٍ م٥يٍم
پلی وی ،څٍ ى ً١کمبن ذقا ٌٌیني ڇې ممٌٍلیتٍنً نً اذـا کٍي اٌ یب لً ظپل ځٍاک
څعً تؼه الت٥بػه کٍي اٌ ى ٍ١کمبنٍ تً مکب٤بت ٌؿکړل يش ڇې ػ ٌ٘بی ٍ٥ػ الیصې رسه
لم ظپلی ػنؼې تـ رسه کٍي .پً ػې تـلیـه ،ػ ټٍلنې ٠ړٌ ٌړانؼیق ٌکړ ڇې ټٍل شکٍمتي
ڇبؿٌاکي اٌ ػ ملکي ظؼمبتٍ ممٌٍلین تبیؼ ػ ٌړتیب پـ تنمټ م٩ـؿ يش .ػٌی ٌٌیل ڇې ػ
التعؼام پـٌلً تبیؼ ؿٌښبنً اٌ پً انٍبٌ ٣الړه ٌي ،څٍ شکٍمتي څٍکێ ى ٍ١کمبنٍ تً
ٌؿلیقي ڇې تـ ټٍلٍ لٍیً ٌړتیب ٌلـي .لً کبتل ښبؿ څعً ػ پٍىنتٍن یٍه مصٍل ٌٌیل:
"ػ اشتمبة نىتىالی ػ پـاط اػاؿې ٤مبػ او له ځىاک څعه ػ نبوړه الت٥بػې
لثج ګـفي" .
امنیت او ټېکاو :ګډٌن ٌالٍ پً ػې ټینګبؿ ٌکړ ڇې ػ ميل امنیتی ٍ٨اٌٌ لکاً ػ ا١٤ابن ملای
اؿػٌ(ای این ای) ،ا١٤بن ميل پٍلین (ای ایان پای) اٌ ػ مايل امنیات اػاؿه (ایان ډی ایان)
٘ـ٤یت تبیؼ لٍړ يش څٍ امنیات اٌ ټیکابٌ تّامین يش اٌ پاً کبتال ٌالیات کاې یب٠یابنٍ اٌ
ذنبیت کبؿه ګـٌپٍنٍ تً مبيت ٌؿکاړي .ػٌی ػ ٘ـ٤یات ػ لٍړٌلاٍ ػ ٝ٤ابلیتٍنٍ پاً فیابتٍالی
ټینګبؿ ٌکړ څٍ ػالې یٍ ٨اٍیی تنیابػ ؿامانځ تاً يش ڇاې لاٍلً اٌ امنیات یاې پاـ تنماټ
ٌٍ٠ړیږي.
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ اٌ ذنبیت کبؿه اوعبٌٍ وتٍن ػ ػٌی ػ
انؼیښنې اٌلی الملٍنً ػی اٌ ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ً٠لتٍنقه ىٍاؿه يش یٍافینێ الؿ یې ػا
ػه ڇې نب٨بتٍنً ډلې اٌ نٍؿې شکٍمت پلٍه ملیىً تبیؼ پً تىپړډٌل تې لال يش.
لً ػې املً ګډٌن ٌالٍ پً ټینګبؿ رسه ٍ٠ښتنً ٌکړه ڇې ػ ډایبګ پـٌګـام ػې ػ کبتل پً
ٌالیت کې ػٌام پیؼا کړي.
ص ةرشي خقىنى ،ص قانىن ص واکمنی تقىیه او معافیت ته عؾیضګی :ػ کبتل ػ ٌالیت ػ
ټٍلنٍ ٠ړٌ ػ ً٠ؿاف ػ ترشي شٍ٩نٍ پً اړه انؼیښنً څـګنؼه کړه ،لکً ػ ملکي کمبنٍ ػ
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تل٥بتٍ فیبتٍالی ،ػ ښځٍ پً ِؼ ذبؿي تبٌتـیعٍالی ،اٌ رضؿنبکً ػٌػیق ؿٌاذٍنً ،پً ظبً
ډٌل ػ ٌلمٍالیٍ پً کڈً .پً ػې تـلیـه ،ػٌی ٌٌیل ڇې ػ ػاظيل تې ځبیً وٍیٍ کمبنٍ ػ
ممبلٍ شل کٍل ،ػ ٨بنٍن ٌاکمنی اٌ ػ مٝب٤یت ػ کلتٍؿ ظتمٍل تبیؼ ػ شکٍمت ػ اذنؼا پً
لٍمړی رس کې ٌي څٍ پً کبتل ٌالیت کې تل پبتې لٍلً اٌ ټېکبٌ تّمین يش .ػ ټٍلٍ
ګډٌن کٌٍنکٍ نٙـیبت پً یٍه نٙـ کې ظالًٌ کیږي:
"ػ شکىمتي ڇبؿواکى له ظىا ػ ٨بنىن نه تٕثی ٪کىل ،ػ شکىمت ػ ػؿیى
اؿګبنىنى له ظىا ػ ٨بنىن مبتىل(،ولممرش ،پبؿملبن او ّ٨ب) او په ټىلى ا١٤بنبنى ػ
٨بنىن په تـاتـ ډول نه تٕثی ٪کىل فمىږ له اٌيل انؼیښنى څعه ػي٨ .بنىن په
٠ـیثى ظلکى تٕثی ٪کیږی ،مګـ ػ محبل په ډول هیڅکله ػ وفیـ په فوی نه
تٕثی ٪کیږی.په ا١٤بنمتبن کې په ښکبؿه ډول اذتامٜي تې ٜؼالتي وته .ػ
ا٤ـاػو په ترشي ش٩ىنى تیـی ػ شکىمت لبتنې ته اړتیب لـي" .
اجتامعی او اقتصاصي پغمستیا :ګډٌن ٌالٍ پً ٜمٍمي ډٌل پً کبتل ٌالیت کې لً ىٍ١
پـمعتګٍنٍ څعً ؿِبیت څـګنؼ کړ ڇې پً ټٍلنیقه اٌ ا٨تٍبػي تـظٍ کې ښکبؿه وٍی ،لکً
ػ مٝلٍمبيت تکنبلٍژي پً لبشً کې ګړنؼی پـمعتګ ،ػ ظٍٍيص پٍىنتٍنٍنٍ تب لیمٍل ،ػ
ظٌٍٍی اٌ ٜبمً ؿٌ٠تٍنٍ اٌ کلینیکٍنٍ ایربػٌل ،اٌ پً ظٌٍٍی لکټٍؿ کې پـمعتګ لکً
ػ ظٌٍٍی کمپنیٍ ذٍړٌل ڇې نٍی کبؿی ٤ـٌتٍنً یی پیؼا کړی اٌ ػ ميل پیٍلتٍن ػ
پـٌګـام پيل کٍل .رسه ػ ػې ،ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ډیـه فیبتً ٠ـیثي ال ىم وتً اٌ ػ
تیکبؿانٍ فیبت ومیـ ،ػ ژٌنؼ ډیـ ټیټ رشایٖ اٌ ػ ٌالیت پً ځینٍ تـظٍ کې ػ تـیښنب
نىتٍالی ػ انؼیښنٍ لٍی الملٍنً ػي .ػ کبتل ښبؿ یٍه تن اٌلیؼٌنکی ػ ً٠نٙـیبت ػالې
ظالًٌ کړل:
"ػ تبکی٥یته تٝلیم ت٩ىیه کىل ،ا٨تٍبػي پـمعتیب ،ػ ښځى او ځىانبنى ونډه
اظیمتل په ا٨تٍبػي او ټىلنیق ژونؼ کې او ػ اتصبػیى او ټىلنى تبلیمىل ڇې یى
تل ومني ،په کبتل والیت کې ا ا٨تٍبػي او اذتامٜي پـمعتګ لپبؿه ډیـي
کلیؼي ممبلې ػي".
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ایربػٌل ،ظبٌتأ ػ ځٍانبنٍ لپبؿه ،ښبیی ځٍانبن لً
ػې څعً من ٞکړي ڇې لً یب٠یبتٍ رسه یٍ ځبی يش اٌ پً ػې ډٌل پً کبتل ٌالیت کې ػ
لٍلې اٌ ټېکبٌ لً ټینګښت رسه مـلتً ٌکړي .ػٌی ٌړانؼي څـګنؼه کړه ڇې پً تنیبػي
لبظتبؿٌنٍ اٌ ميمٍ ا٨تٍبػي پـٌژٌ کې ػٌامؼاؿه پبنګٍنً اٌ ػ ً٠ؿاف ػ کـنې اٌ اٌتٍ لګٍلٍ
ػ لیمټمٍنٍ ٜرصي کٍل ښبیی ښبؿي اٌ کلیٍايل ا٨تٍبػ تً ٌػه ٌؿکړي اٌ ػ ظلکٍ پً ژٌنؼ
محثتً ا٠یقه ٌوینؼي .ګډٌن کٌٍنکٍ ػ کبتل ٌالیت پً ټٍلٍ تـظٍ کې ػ پـٌژٌ ػ تٕثی ٪پً
اړه پً متٍافن ؿٌه تبنؼي ټینګبؿ ٌکړ.
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ص ؾىلې له فعالینى او وعانکاعانى رسه چلنض :ػ کبتل ٌالیت ګډٌن ٌالٍ پً ػې ټینګبؿ ٌکړ
ڇې ٜبػي ظلک لکً لړي ،ښځې ،ځٍانبن ،تبنٍ٥ؽه مؾىثی ؿىربانٜ ،لام ،ػ ټٍلنٍ مرشان
اٌ لیږکي تبیؼ ػ لٍلې پً پـٌلً کې ګډٌن ٌکړي .ػٌی ٌٌیل ڇې ػ فیبت ومیـ ښځٍ
ګډٌن ،ڇې ػ ػٌی پً نٙـ پً ػٌػیق ډٌل ګٍښً کړای وٍي ػې پً ا١٤بنمتبن کې ػ لٍلې
اٌ پعالینې ػ ىـې پـٌلې لپبؿه رضٌؿی ػه .ػٌی پً ځبنګړي ډٌل ػ ػې ٍ٠ښتنً ٌکړه ڇې
ښځې تبیؼ پً کبتل ٌالیت کې ػ لٍلې پً ٌالیتي کمیټً کې ګډٌن ٌکړي .ګډٌن کٌٍنکٍ
ػ ً٠ؿاف ٌٌیل ڇې ػ لٍلې مؾاکـې نً تبیؼ ػ ظلکٍ البيس شٍ٩نً تـ پښٍ النؼي کړی.
ػ ټٍلنی ٠ړٌ ىمؼاؿنګً ػ وعړٌ ػ شل ځبیی /ػٌػیق میکبنیقمٍنً ٌلتبیل ڇې منبفٜې ػ
ذـګٍ یب وٍؿاګبنٍ لً الؿې ،ظٌٍٍأ ػ ٌلمٍالی پً کڈً شل کٍي .ػ ډیـی ګډٌن ٌالٍ پً
تبٌؿ ػ ځبیی وعړٌ اٌ منبف ٍٜپً شل کٍلٍ کې ػ تبنٍ٥ؽه مرشانٍ ن٩ي ډیـ اىمیت لـي .ػ
ټٍلنی ٠ړٌ ٌړانؼیق ٌکړ ڇې ځبیي وٍؿاګبنې تٍ٩یً کړی ى ٍ١تً اظتیبؿ ٌؿکړي ،ظٍ ػ ػې
ظربػاؿی یې ٌؿکړ ڇې ػ څبؿنې یٍ میکبنیقم رضٌؿی ػی ،څٍ ّ٨بٌتٍنً ٜبػالنً اٌ منبلج
ٌي .رسه ػ ػې ىم ،ښځینً کبؿمنؼانٍ ػ ځبی وٍؿاګبنٍ پً تٍ٩یً کٍلٍ انؼیښنې ښکبؿه
کړې ،ځکً ڇې ػ ػٌی پً تبٌؿ ځبیی وٍؿاګبنٍ لً ښځٍ رسه ػ تبٌتـیعٍالی پً ّ٨یٍ کې
نبلم ّ٨بٌت کړی ػی اٌ ػ وٍؿاګبنٍ پـیکړې پً ػ ٍ٠رشایٍٕ کې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً ګټً
نً ٌې.
ػ ػې لپبؿه ڇې ػ لٍلې ٌؿانکبؿه ٜنبرصٌ تً پً منبلج ډٌل ځٍاة ٌٌیل وی ،ګډٌن
کٌٍنکي پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ لٍلې ػ کمیټې ٠ړي تبیؼ پً و٥ب ً٤تٍګً ػالې انتعبة يش
ڇې ػ ٌړتیب ،تې ٔـيف ،لً ٌللً ٌالً معبل٥ینٍ رسه ػ مؾاکـٌ ٌالشیتٌ ،ؼا٨ت اٌ ٌٔن
پـلتی مٝیبؿٌنً یې پٍؿه کړي ٌی اٌ ػٌاړٌ ظٍاٌٌ تً ػ منلٍ ٌړ ٌي .ګډٌن ٌالٍ ټینګبؿ
ٌکړ ڇې انتعبة تبیؼ ػیمٍکـاتیک ٌی (یبنی ػ ټٍلٍ ا١٤بنبنٍ پً ګډٌن اٌ لً ػٌی څعً
ذٍړ وٍي ٌی) یٍه ګډٌن کٍنکی ٌٌیل:
"تبن٥ىؽه او تې ٔـ٤ه اوعبً ڇې له ولله واله معبل٥ینى رسه ػ مؾاکـو
ٌالشیت لـي او ػ ٜبمى ظلکى لپبؿه ػ منلى وړ وي تبیؼ ػ لىلې او پعالینې ػ
پـولې لپبؿه انتعبة وی" .

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنې
ګډٌن ٌالٍ ټینګبؿ ٌکړ ڇې شکٍمت ،لیبيس ګٍنؼٌنً ،ملګـی ملتٍنً ،تین املليل ٝ٤بلین،
مؼين ټٍلنً اٌ ځبیي وٍؿاګبنې پً ػې اړه ڇې څنګً کٍالی يش ػٌامؼاؿه لٍلً ػ کبتل پً
ٌالیت کې ټینګً کړي ،پً یٍه لبفنؼه ډیبلٍګ کې وبمل يش.
14

ص لاةل واليت صؾىلی نقكه

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې
اتغې

ص ځایی خکىمتی مىؾؿاتى تقىیه او عیفىعم او ښه خکىمتضاعی )۱( :ػ ٌړتیب پـ تنمټ
التعؼامٍل اٌ تې لً تثٝیًّ ى ٍ١ا١٤بنبنٍ تً ػ لٍمړیتٍة شٌ ٪ؿکٍل ڇې ٌبػ،٧
مملکي کمبن ٌی اٌ ٌړتیب ٌلـي؛ ( )۲ػ ؿٌنیقٌ پـٌګـامٍنٍ ػ یٍې لړۍ ذٍړٌل ڇې ىؼ٣
یې ػ شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ ػ مملکي تٍة اٌ اشتمبة اٌ ػ ظؼمبتٍ ػ ٌړانؼي کٍلٍ ػ ٌړتیب
ښً کٍل ٌي؛ ( )۳ػ ٤مبػ ِؼ اٌلني اؿګبنٍنً تـ تیب کتنې النؼي ؿاٌلتل اٌ ػ ٤مبػ ِؼ
ػیٍه ا٠یقنبک میکبنیقم ذٍړٌل ڇې پً ظبً ډٌل ػ ػې ٌالشیت ٌلـي ڇې لً ځٍاک
څعً ػ تؼې الت٥بػې ػ معنیٍی پً ٠ـُ ػ ظؼمبتٍ ٌړانؼې کٍل تـ څبؿنې النؼي ٌنیيس؛
( )۴پً منٙم ډٌل لً مؼين ټٍلنې ،اتصبػیٍ اٌ ػ کبتل لً ٜبػي اٌلیؼٌنکٍ رسه ٍ٠نډي کٍل
ڇې ټٍل لً شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ رسه پً ػٌی پٍؿی ػ تړلٍ ممبلٍ پً اړه پً یٍه لبفنؼه
ډیبلٍګ کې ښکیل وی څٍ ػ کبتل ػ ټٍلنٍ اٌ شکٍمت تـ منځ ٌاټن لنډ يش؛ ( )۵ػ ػې
تّمین کٍل ڇې ػ ٘ـ٤یت ػ لٍړٌلٍ اٌ اٌالشبتٍ پـٌګـامٍنً ذبؿي ػی څٍ ػ ميل امنیتی
ځٍاکٍنٍ ٘ـ٤یت لٍړ يش اٌ ػ ٤مبػ اٌ ذنبتٍنٍ پً ٌړانؼي مثبؿفه ٌوی ڇې ػا پً ظپل ٌاؿ
ػ لٍلې اٌ ټېکبٌ پً ی٩یني کٍلٍ کې مـلتً کٍي.
ص ةرشي خقىنى او ص قانىن ص واکمنی تقىیه او له معافیت رسه چلنض )۱( :ػ ا١٤بن ميل
امنیتي ځٍاکٍنٍ تٍ٩یً کٍل څٍ کبتل تً ػ ٌللً ٌالٍ ګـٌپٍنٍ ػ ننٍتلٍ معنیٍی ٌکړي؛ ()۲
لً ٔبلثبنٍ رسه پً ملکی کمبنٍ اٌ ملکی وتمنیٍ تبنؼي ػ تـیؼٌنٍ ػ من٥ي ا٠یقٌ پً اړه ػ
تبنٍ٥ؽه ٜلامٌٌ ،مؾىثي ؿىربانٍ اٌ مرشانٍ پً مـلتً ػ لبفنؼه ډیبلٍګ تٍ٩یً کٍل؛ ( )۳ػ
پٍىبٌي ػ پـٌګـامٍنٍ اٌ ػ شکٍمت ػ پبلیمیٍ تٕثی ٪ڇې ىؼ ٣یې ػ تـاتـي ػ اٌل
تٍ٩یً اٌ ػ ٘ـ٤یت ذٍړٌنې ػ نٍښتٍنٍ فیبتٍالی ػی څٍ ػ ذنډؿٍ٨ ،ميت یب ژتی پـ تنمټ
ٌالړ تثٝیْ مصٍه يش؛ ( )۴ػ ښځٍ پً ٌړانؼي ػ تبٌتـیعٍالی مرـمین ػ ٜؼالت پً
ٌړانؼې ػؿٌل ڇې ػ ښځٍ پـ ٜلیً ػ ظىٍنت ػ من ٞػ ٨بنٍن رسه ڇې پً  ۲۱۱۹کې
تٍٍیج وٍی ػی ،لمٍن لـي؛ ( )۵ػ ټٍلنی ػ ٠ړٌ پً منځ کې ػ ترشي شٍ٩نٍ پً اړه ػ
پٍىبٌي ػ پـٌګـامٍنٍ پـاظٍل ڇې ىؼ ٣یې ػ ظىٍنت ػ کلتٍؿ مصٍه کٍل ػی؛ ( )۶ػ
تصمل اٌ ػ ګډ ژٌنؼ تٍ٩یً کٍل؛ ( )۷ػ ّ٨بیي ڇبؿٌاکٍ اٌ ػ ٨بنٍن ػ ان٥بؽ ػ اؿګبنٍنٍ لپبؿه
ػ ٘ـ٤یت ػ لٍړٌلٍ ػ ٝ٤بلیتٍنٍ تٕثی ٪ڇې تې لً ژتني ،مؾىثي یب ٍ٨مي تثٝیْ څعً
٨بنٍن پً ټٍلٍ ا١٤بنبنٍ تبنؼي یٍ ډٌل تٕثی ٪کٍی؛ ( )۸ػ مٝب٤یت ػ کلتٍؿ رسه مثبؿفه کٍل؛
ص ټىلنیؼ او اقتصاصي پغمستګ تقىیه )۱( :پً تنیبػي لبظتبؿٌنٍ کې پبنګٍنً لکً ميمې
ا٨تٍبػي پـٌژې ػ محبل پً ډٌل لبظتامنی پـٌژېٌ ،نٝتٜ ،بمً ظؼمتٍنً اٌ کـنً؛ ( )۲ػ
کبتل پً ٌالیت کې ػ لبظتبؿي پـٌژٌ تٕثی ٪ڇې ػ څبؿنی یٍ ا٠یقنبک لیمټم ٌلـی څٍ ػ
پـمعتیبیی پـٌژٌ کی٥یت اٌ پً ظپل ٌظت رسه ػ ىٍ١ی پلی کٍل تـ کتنې النؼي ؿاٌيل.
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ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې
اتغې

ص ؾىلې او پسالینې په پغوؾه کې ص ټىلى ګغوپىنى تقىیه کىل )۱( :ػ پی پی لی اّٜب
تبیؼ پً تې پـې ډٌل ػ ٜبػي ظلکٍ لً ظٍا انتعبة يش ڇې ػ وعړې ػ ٌاړٌ ظٍاٌٌ تً ػ
منلٍ ٌړ ٌي؛ ( )۲ػ ظؼمتٍنٍ ػ ٜـًِ کٍل اٌ ػ لٍلې پـٌژې تبیؼ ػ ٍ٨مي ،ټٍلنیق اٌ
مؾىثی ګـٌپٍنً اٌ ػ کبتل ٌالیت ػ ټٍلٍ تـظٍ التبفي ؿاٌن١بړي؛ ( )۳پی پی لی تبیؼ ػ
ٜبػی ظلکٍ ګډٌن ی٩یني کړي اٌ پً ػٌػیق لصبٗ ػ ګٍښً کړای وٍیٍ ګـٌپٍنٍ ،لکً ښځې،
ځٍانبن اٌ ٍ٨مي ا٨لیتٍنً ،نٙـیبت ؿاٍ٠نډ کړي؛ ( )۴پی پی لی تبیؼ ؿیښتنی ،پٍه اٌ تی
ٔـ ً٤تب نٍ٥ؽه اوعبًٜ ،لام ،ػ ټٍلنی اٌ ٍ٨مي مرشان اٌ ػ مؼنی تٍلنې ٝ٤بلین ؿاټٍل
کړي؛ ( )۵ػ ػې ی٩ین ٌؿکٍل ڇې پً تیـٌ ٌظتٍنٍ کې پً ترشي شٍ٩نٍ ػ تیـیٍ تٍؿن کمبن
ػ ٜؼالت پً ٌړانؼي ٌ ػؿٌل وی(.انت٩بيل ٜؼالت)؛ ( )۶ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب ګډٌنی
پً پـٌګـام کې ػ تؼلٍنٍنٍ اٌ اٌالشبتٍ ؿاٌلتل ،لکً ػ لٍلې ميل پـٌګـام ڇې ٌللً ٌال
معبل ٦ګـٌپٍنً اٌ نٍؿ لیبيس ګـٌپٍنً پً یٍ ډٌل پً مرمٍ ٛکې تـ ىؼ ٣النؼي ؿاٌيل؛
( )۷ػ مؾاکـٌ اٌ ډیبلٍګ ػ کلتٍؿ ایربػٌل؛ ( )۸ػ ذګړې ټٍلٍ ظٍاٌٌ لپبؿه ػ ٜميل ا٨ؼامبتٍ
اٌ ګبمٍنٍ ىڅٍل ڇې لٍلً ی٩ینی وی ،ػ محبل پً ډٌل ػ اٌؿتنؼ اٜالمٍل؛ ( )۹ػ یٍه تې
پـې کممیٍن ایربػٌل ڇې لٍلً اػاؿه کړي اٌ ػ ذګړې لً ټٍلٍ ظٍاٌٌ نٙـیبت ؿاٍ٠نډ
کړي ڇې لً ىٌ ً١ؿٌلتً لً ٜبػي ا١٤بنبنٍ رسه پً لال مىٍؿٌ کې ػ ى ٍ١اؿفٌنً ٌيش.
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ص لاپيؿا واليت ص ؾىلی نقكه

 .۶پیژنضنه
ػ لٍلې لپبؿه ػا ٔـشً ػ امنیتٜ ،ؼالت٨ ،بنٍن ػ شبکمیت ،ترشي شٍ٩نٍ ،پـاظتیب اٌ ػ
مصيل وعړې ػ ډاینبمیکٍنٍ اٌ ػ لٍلې لپبؿه ػ لپبؿښتنٍ پً اړه ػ کبپیمب ػ ٌالیت ػ ٜبػي
ا١٤بنبنٍ ػ نٙـیٍ اٌ انؼیښنٍ پً ىکلً یٍ لنډیق ٌړانؼي کٍي .پً ػې شٍالً ػ ٜبػي
ا١٤بنبنٍ نٙـېې ،انؼیښنې اٌ ٌړانؼیقٌنً ػ څلٍؿٌ ګـٌپې نبلتٍ پـ ميبل ػ څلٍؿ ان٥ـاػي
مـکې اٌ ػ نٕـیٍ  ۱۱رسٌې ګبنې رسه لم ،ممتننؼې وٍي .پؼې ګـٌپې نبلتٍ کې ۱۳۵
کمبنٍ ،ػ  ۳۶ښځینً ٌٌ پً ګډٌن ڇې ػ ټٍلٍ ٌ ۷لمٍالیٍ څعً التبؿیتٍة کٍي ،ػ ػؿیٍ نب
اؿامٍ ٌلمٍالیٍ پً ومٍل ،یٝنی تګبة ،االلبی اٌ نرـاة اٌ ػ ټٍلنې ػ تیالتیلٍ تـظٍ څعً،
ښٌٍنکٍ ،ځبيې مرشانٍ ،ػ شٍ٩نٍ ښځینً ٝ٤بالنٍ ،ػ پٍىنتٍن مصٍلینٍ ،ػ الالمي وٍؿا
٠ړٌ ،ػ ٌالیتي وٍؿا ٠ړٌ ،ػ لٍلی ػ ٌالیتي وٍؿا ٠ړٌ ،ػ لیبيس کٍنؼٌنٍ ٠ړٌ٨ ،بنٍن
پٍىبنٍ ،ظربیبالنٍ ،مصيل ڇبؿٌاکٍ ،ػ کٍؿ میـمنٍ٨ ،بتلً ګبنٍ اٌ ىټێ ٌالٍ ګډٌن کړې ٌٌ.
ګـٌپې نبلتې اٌ ػ نٕـیٍ رسٌې ګبنې ػ مؼنې تٍلنې ػ  ۱۱لبفمبنٍنٍ ػ ميل وثکی ػ
ٌالیتي ؿاتٖ اٌ ػ ا١٤بن ښځٍ لپبؿه ػ ښځٍ ػ یٍې انرٍ لعٍا ڇې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً تـظً
کې کبؿ کٍي پً کبپیمب ٌالیت کې تـرسه وٍې.
ػ لٍلې لپبؿه ػ کبپیمب ػ ٌالیتې ٔـشې مٍظً ػ امکبن پً ٌٍؿت کې ػ ى ٍ١لرتٌ
انؼیښنٍ ترقیً اٌ تصلیل ػی کٍمې ڇې ػ ا١٤بن ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ػ پـٌګـام ػ ګډٌنٍالٍ ،ػ
ځبیې وعړې ػ ډاینبمیکٍنٍ ،اٌ ػ ى ٍ١ػ الملٍنٍ ،ػ ٜمل ػ یٍه ؿیښتینې مصيل پالن ػ پلې
کٍلٍ اٌ ػ لٍلې ػ مصيل ىڅٍ ػ پیبٌړتیب پً ىؼ ٣ػ ٌړانؼیقٌنٍ پً ٌالًٕ مٕـس وٍې اٌ
پً کٍمٍ ڇې ػ مصيل ٝ٤بلینٍ لعٍا ىٍکړه وٍې اٌ مٍظً يې پً ٌالیت کې ػ پبیؼاؿې
لٍلې تبمینٍل ػي.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه،جمعیت پیژنضنه او ؾیايس ػمینه

8

ػ کبپیمب ٌالیت ،اٌ ػ یبػ ٌالیت پالفمینً مصمٍػ ؿا٨ي ػ ا١٤بنمتبن پً وامل رش ٧کې
مٍٝ٨یت لـي اٌ پً رش ٧کې ػ ل١امن ،پً وامل کې ػ پنرىیـ ،پً ذنٍة کې ػ کبتل اٌ پً
٠ـة کې ػ پـٌان ػ ٌالیتٍنً رسه کډه پٍلً لـي .ػ کبپیمب ٌالیت  ۱۸۴۲کیلٍ مرته مـتٞ
لبشً لـي ڇې پً ػې رسه ػ ا١٤بنمتبن ػ ٌ ۳۴الیتٍنٍ لً ذملې څعً تـ ټٍلٍ ٌړ ٌالیت
ػی .یبػ ٌالیت ٌ ۷لمٍالې ګبنې لـي :مصمٍػ ؿا٨ي ،کٍىمتبن  ۱اٌ کٍىمتبن  ،۲نرـاة،
تګبة اٌ اال لبی .ػ ٌالیت واميل اٌ رش٨ي پٍلې ػ ٌڇٍ ٠ـٌنٍ پً ٌالًٕ مىعٍی وٍې،
لً تلې ظٍا تیب ػ ٌالیت مـکقي٠ ،ـيب اٌ ذنٍيب لیمي ػ ظړٌتٍنې ػ پیڈلٍ وثکٍ پً
ٌالًٕ ڇې ػ پنرىیـ ػ ٜمٍمي لینؼ رسه اؿتثبٓ لـي مىعٍې وٍې .پً ػې ٌالیت کې
ټٍلټبل ۴۱۹۸۱۱تنً اٌيس(ػ مـکقې اشٍبیې ػ اػاؿې اؿ٨بم .)۲۱۱۳-۲۱۱۲
 8ػ یٍنبمب ٌالیتي انځٍؿ(ػاظيل النبػ ،ػ  ۲۱۱۳کبل ذٍن میبوت).
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پً ػې ٌالیت کې  ۳لرتې ٍ٨مې ډلې اٌلیږي :تبذک( ۴۲للنً) ،پښتبنً( ۳۷للنً) اٌ پىً
یې ( ۲۱للنً) .تبذکبن پً ػؿیٍ لرتٌ لیبيس ډلٍ ٌیىل وٍې :ذمٝیت الالمي ګٍنؼ(اټکل
 ۴۱للنً) شقة الالمي ا١٤بنمتبن( ۴۵للنً) اٌ پبتً تـظً ػ ظلک ډیمٍکـاتیک ګٍنؼ رسه
ػي .پښتبنً پً لیبيس لصبٗ پً ػٌٌ لیبيس ډٌلٍ ٌیىل وٍې ػي HIA/HIG :اٌ شـکت
الالمي .پً تګبة اٌ نرـاة ٌلمٍالیٍ کې اٌ ػ اال لبی ػ ٌلمٍالې پً ځینٍ تـظٍ کې
پښتبنً اٌ پىً یبن اٌلیږي اٌ ػا ػ ٔبلثبنٍ ػ وتٍن اٌ ٝ٤بلیتٍنٍ رسه پً یٍه ٌظت اٌ ځبی
کې ٌا ٞ٨کیږي .ػ ګلثؼین شکمتیبؿ الالمي ګٍنؼ پً ٌالیت کې وتٍن لـي ،ظٍ شٍّؿ یې
کم ؿنګً ػه .ػ ػې ګٍنؼ ٍ٨منؼانبن ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ پً لیکٍ کې تنٙیم وٍې(ػ
ٔبلثبنٍ ػ ٌاکمنې پً ٌړانؼې ػ پبیښت لرتاتیژې) .پً ػې تٍګً ػٌي ػ ٔبلثبنٍ پً ٌړانؼې
م٩بتلً کٍي اٌ ػ ػٌلت څعً مبلې امتیبفات تـاللً کٍي .تبذکبن پً ػؿیٍ واميل ٌلمٍالیٍ
یٝني مصمٍػ ؿا٨ي ،کٍىمتبن  ۱اٌ کٍىمتبن  ۲کې ژٌنؼ کٍی .ػ نرـاة پً ٌلمٍالې کې
ىم نږػي ( ۷۳للنً) تبذکبن اٌلیږي ،ظٍ ػ تګبة ،اال لبی اٌ ظٍتنؼ پً ٌلمٍالیٍ کې
اکرثیت پښتبنً اٌلیږي .ػ ظٍتنؼ ػ ٌلمٍالې پىً یې ٌګړې پً ٌالیت کې تبذک ټٍلنٍ تً
نږػې پبتً وٍې ځکً نٍ پً ػؿي ظربې کٍي ظٍ ػ اال لبی ػ ٌلمٍالې پښتبنً ٌګړې پً
ٌالیت کې ػ پښتنٍ ټٍلنٍ رسه نږػې پبتً وٍی ځکً نٍ پً پښتٍ ظربې کٍي .پً ٌالیت کې
ػ ذمٝیت الالمي ګٍنؼ اٌ ػ  HIA/HIGلیبيس ګٍنؼٌنً ٌاکمن ػي .ػ تګبة ،نرـاة اٌ
اال لبی ٌلمٍالې ػ ٔبلثبنٍ ػ یب٠یتٍة رسه معې ػي.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې منىنې او مدغکات
مٝلٍمیږي ڇې ٌالیت پً څـګنؼ ډٌل پً  ۳ډٌلً وعړٌ کې ښکیل ػی :ال )٦ػ ذبیؼاػٌنٍ
پـ رس منبفٜې ،ػ تیلګې پً تٍګً ،ځمکً ،ة) ػ تیـٌ ذنبیتٍنٍ/رس٠ړٌنٍ پً ظبٔـ ٠ډ
اظیمتل ،د) ػ یب٠یتٍة رسه تړلې ٌللً ٌالً وعړه.
ص وؾله والې قسړې رسه تړلی یاغیتىب :ػؿې ذنٍيب ٌلمٍايل :ػ تګبة ،اال لبی اٌ نرـاة
ٌلمٍايل ګبنې ػ ٔبلثبنٍ ػ ذنثي تـ نٍ٥ؽ النؼې ػي .ػ تکبة ٌلمٍالې پً ټٍلیق ډٌل پښتبنً
ػي ظٍ پً نرـاة کې پىً یبن ىم اٌلیږي ،پً پښتٍ ظربې کٍي اٌ ػ پښتنٍ رسه نږػې
اړیکې پبلې .پً نرـاة ٌلمٍالې کې اکرثا تبذکبن اٌلیږي ظٍ ػ ػې ٌلمٍالې پً ځینٍ تـظٍ
لکً ا١٤بنیً ػؿه کې پښتبنً اٌلیږي .ػ پـٌګـامٍنٍ پـ ميبل ظلکٍ ٌیلې ڇې ػ اال لبی ػ
ٌلمٍالې  ۹۵للنً ،ػ تکبة ػ ٌلمٍالې  ۷۱للنً اٌ ػ نرـاة ػ ٌلمٍالې  ۲۱للنً ځمکً ػ
ٔبلثبنٍ تـ ٌلکې النؼې ػه .ػ ٔبلثبنٍ ػ ذنثي لپبؿه البنً ػه څٍ ػ ٍ٠ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ تً
نٍ٥ؽ ٌکړي ځکً ڇې یبػې ٌلمٍايل ګبنې ػ کبتل ٌالیت ػ رسٌيب ػ ٌلمٍايل رسه ګډه پٍلً
لـي اٌ ػا تیب ػ ل١امن ٌالیت ػ تؼپغ ػ لیمې ،ػ لٍګـ ٌالیت ػ افؿې ٌلمٍالې اٌ ػ پـٌان
ٌالیت ػ ٌبيف ٠ـه رسه پٍلً لـي ،ػا لیمی پً ٜنٝنٍي لصبٗ ػ ٔبلثبنٍ ػ ذنثي تـ کنرتٌل
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النؼې ػي .ػ ل١امن ٌالیت ػ کنړ اٌ کنړ تیب ػ پبکمتبن ػ ظیرب پښتٍنعٍاه ػ ایبلت رسه پٍلً
لـي .ػ ً٠ػٌه الؿې تیب ػ کبپیمب ٌالیت ػ ٍ٠ػؿیٍ ذنٍيب ٌلمٍالیٍ تً ػ تيـنیٍ ذنګیبلیٍ ػ
ننٍتٍ ٤ـٌت تـاتـٌي.
ػ یبػٌنې ٌړ ػه ڇې ػ ػ ٍ٠ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ امنیتي ٌِٝیت پً  ۲۱۱۶کبل کې پً ظـاتیؼٌ
وٍ .ػ نړیٍالٍ پٍځې ځٍاکٍنٍ ػ یٍه کبؿٌان پً ٌړانؼې لٍمړی تـیؼ ػ  ۲۱۱۶کبل پً نیاميې
مٍػه کې ػ تګبة ػ ٌلمٍالې ػ ذلٍ ظیلٍ پً لیمً کې تـرسه وٍ .پً  ۲۱۱۶کبل پً اکتٍتـ
کې ػ یٍه پٍځې ٜملیبت مٍظً ػ تګبة پً ٌلمٍالې کې ػ یب٠یبنٍ ػ وثکٍ ػ نٍ٥ؽ لً
منځً ٌړل اٌ ىمؼاؿنګً ػ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ ػ فیبتٍالې اٌ ػ ٌللً ٌالٍ ٍ٨منؼانبنٍ ػ
مغ پـ فیبتیؼٌنکې نٍ٥ؽ معً نیٍل ٌ .کً څً ىم ػې ٜملیبتٍ ٌ نً وٍ کٍالی امنیتي
متبیالت ٌلبتې اٌ ػ  ۲۱۱۷کبل ػ مبؿچ پً لٍمړیٍ کې پً نرـاة ٌلمٍالې کې نړیٍالٍ
ځٍاکٍنٍ اٌ یب٠یبنٍ پً یٍ تل ػ ؿاکټ ػفې کٍلې اٌ ػ نړیٍالٍ پٍځې ځٍاکٍنٍ پً ٌړانؼې
یې ػ ٔبلثبنٍ ػ مغ پـ فیبتیؼٌنکې ٍ٨ت څـګنؼٌې کٍلً.
یٍاځې پً  ۲۱۱۳کبل کې ،پنځً پٍځې ٜملیبت ،یٝنی ػ رستبف اٌل نً تـ پنځمً پٍؿې تـرسه
وٍل .ػې ٜملیبتٍ پً ظبًٌ تٍګً پً ذنٍيب نرـاة (ػ ا١٤بنیً،پت ڇً ٠بن اٌ ګیبن پً کلیٍ)
اٌ ػ تګبة ٌلمٍالې پً کڼ میىتً لیمٍ متـکق ػؿلٍػ .ػا ٜملیبت ػ مٍ٨تٍ کتلٍي تې ځبیً
کیؼنٍ المل وٍ .ػ ػې پٍځې ٜملیبتٍ پً نتیرً کې ػ تګبة ػ ٌلمٍالې پً تؼؿة لیمً کې ػ
ٔبلثبنٍ یٍ فنؼان لً منځً ٌالړ اٌ یٍ ومیـ ٔبلثبن یب ظٍ ٌٌژل وٍل اٌ یب ٌنیٍل وٍل .ػ ػې
رستیـه ،ملکي کمبنٍ تً تل٥بت اٌ ذبیؼاػٌنٍ تً فیبن ٌاٌښت .امنیتي ځٍاکٍنٍ ٌ نً وٍای
کٍالی ى ً١لیمې ڇې ػ ٔبلثبنٍ ػ وتٍن څعً پبکې وٍې ٌلبيت .ځکً نٍ ػ ٜملیبتٍ پبیلې
ښې نً ٌي .ػٜ ٍ٠ملیبتٍ پً ش٩ی٩ت کې پښتبنً ال ىم ػ معبل٥ت لٍؿې تً لٍ ٧کړل ،ڇې
ػ ٔبلثبنٍ ػ ذنثي لپبؿه ػ ال فیبتې ٜملیبتً ّ٤ب تـاتـه وٍه.
ػ ٔبلثبنٍ ٍ٠ؿځنګ پً ػ ٍ٠ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ کې ػ پـاط مالتړ څعً تـظمن ػي .یٍ المل ىم
ػ ٔبلثبنٍ ػ مٍافې ػٌلت وتٍن ػی .ظٍ ،پً ٜین شبل کې ،ػ ّ٨بيې کبؿکٍنکٍ پً ومٍل
یٍ ومیـ ػٌلتي ڇبؿٌاکي پً ػې ٨بػؿ نً ػي ڇې ػٌ ٍ٠لمٍالیٍ تً ٌالړ يش .ځکً نٍ ػ
ٜؼالت ػ ٍ٠ښتلٍ لپبؿه ظلک ٔبلثبنٍ تً مـاذ ًٝکٍي .لٍمړی ػ ٔبلثبنٍ تص٩ی ٪کٍنکي
ػٌلیې څیړي ،تیب ىٍ١ي ػ پـیکړې نیٍلٍ پً مٍظً ػ ػٌلیې اٌؿا ٧ػ ٔبلثبنٍ ػ ٨بِیبنٍ
یٍې ډلې تً لپبؿې٨ .بِیبن ػ ذمٝې ػ ملبنځً پـ ميبل پً ذٍمبت کې پـیکړه اٌؿٌي.
ٔبلثبن ػ ٜؼالت ػ تبمین لپبؿه پیمې نً اظيل .ػا پـ ٌلً ڇټکً اٌ ػ پـیکړٌ ػ تٕثی٪
ِامنت لـي .لً تلې ظٍا ،ػٌلتي څبؿنٍاالن پً ٌلمٍالیٍ کې نً تم کیږي اٌ ػ اػٜب رسه لم
تډې اظيل .ػٌلتي ّ٨بيې لیمټم تً تبیؼ پً میبوتٍ انتٙبؿ ٌ ایمتل يش تـ څٍ ٜؼالت پلی
يش .ػ ً٠کبؿ مصيل ظلک ىڅٍيل تـ څٍ ػ ٜؼالت ػ پلې کٍلٍ پً ظبٔـ ػ ػٌلت پً ځبی
28

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص لاپيؿا واليت ص ؾىلی نقكه

ٔبلثبنٍ تً مـاذٌ ًٝکړي اٌ پً ػې رسه ػ ػ ٍ٠ټٍلنٍ ػ یٍې تـظې پً شیخ ػ ٔبلثبنٍ
وتٍن تً مرشٌٜیت ٌؿکٍي.
پً ػ ٍ٠ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ کې ػ مغ پـ فیبتیؼٌنکې یب٠یتٍة تل المل ػ ػٌلت پلٍه ځٍاکٍنٍ
لعٍا ػ ىـ ډٌل وبمنٙـ یب وٍاىؼٌ ػ مٝلٍمٍلٍ پـتً تې ىؼ ً٤نیٍنې ،تٍ٨ی ٦اٌ ػ کٍؿٌنٍ
تالوې ګبنې(اٌ شتی ػ ٌژنٍ) تـرسه کٍل ػي .ګډٌنٍالٍ ٌیيل ڇې امنیتي ځٍاکٍنً اکرثا ػ
نبلمٍ التعثبؿاتٍ پـ تنمټ کٍم ڇې ػ ىٍ١ي ػ لیبالنٍ لعٍا ٌؿکٍل کیږيٜ ،مل کٍي .ػ تې
ګنبه ظلکٍ تې ىؼ ً٤نیٍنٍ ،ػ کٍؿٌنٍ تالوې ګبنٍ اٌ ػ ملکي کمبنٍ ٌژنٍ ػ ػٌلت اٌ امنیتي
ځٍاکٍنٍ پً ٌړانؼې ػ ځبیې ظلکٍ  ًٍ٠ال ؿا پبؿٌلې .ػ ػې پً نتیرً کې ټٍلنې ػ ٔبلثبنٍ ػ
ٍ٠ؿځنګ څعً شامیت کٍي .ػ کبپیمب ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا یٍ ٠ړې ٌٌیل ڇې:
"لىله ػ هللا تص٥ه ػه ځکه ڇې انمبنبن یىاځې په لىله کې ژونؼ کىالی يش .له
تؼه مـ٠ه ،ػ کبپیمب ػ والیت په ػؿیى ولمىالیى کې ولله والې وعړې ؿوانې
ػي .فه ػ ػې پړه په ػولت اڇىم .ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو او ػ ه١ىي ػ ٝ٤بلیتىنى
په اړه ػ ػولت التعثبؿات ډیـ کمقوؿې ػي .امنیتي ځىاکىنه په ػې نه
پىهیږي ڇې ػولت ِؼ ٜنبرص ځىک او ڇیـې ػي .ػولت ِؼ ٜنبرص ؿاځي،
هـ څه ڇې یې فړه وي ه١ه تـرسه کىي او ځي ،ػولتي ځىاکىنه په هیڅ ظرب
نه وي .په هـ لکټىؿ کې تې کنرتوله ؿوان ٤مبػ ،په نب امنه ولمىالیى کې ػ
انکىب٤ې پـوژو نه وتىن ،پـاظه نیمتي او ػ تیالتیلى ٨ىمي ډلى او واميل او
ذنىيب ولمىالیى تـ منځ تثٝیْ ػ مغ پـ فیبتیؼونکې یب٠یتىة نىؿ مهم الملىنه
ػي ڇې په والیت کې ػ نب امني المل کیږي".
پً ٌالیت کې ػ مغ پـ فیبتیؼٌنکې یب٠یتٍة ػؿیم المل پً ٌالیتي اٌ ػ ٌلمٍالې پً کڈً پً
اػاؿه کې ػ کٍؿنێ ػلتٍؿ اٌ ٨بٜؼې اٌ ٌالٕې وتٍن ػه ڇې ػ ترـیؼ وٍېٍ ټٍلنٍ معبل٥ت
کٍي .کً ڇیـې ٌايل پً یٍه ظبًٌ ٨ثیلًٍ٨ ،مې ډلې اٌ لیبيس ګٍنؼ پٍؿې تړاٌ ٌلـي،
نٍمٍړی لٍمٍړی ظپل ٌؿٌؿ اٌ ظٍؿ ټبکي اٌ تیب ػ ى ً١ػ ٨ثیلې اٌ لیبيس ګٍنؼ څعً ٠ړي
ټبکي .ػ ذنٍيب ٌلمٍالیٍ څعً ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇې ػ  ۲۱۱۹کبل تـ ټبکنٍ پٍؿې ػٌي پً
ٌالیتي وٍؿا اٌ پبؿملبن تبٌؿ ػؿلٍػ .کلً ڇې پً  ۲۱۱۴کبل کې پً ذنٍيب ٌلمٍالیٍ کې لٍلً ٌه
ػ کبپیمب ٌالیت ػ ټٍلٍ نيٍ اظتٍبً وٍیٍ څٍکیٍ څعً ػ ٌالیتي وٍؿا  ۶تنً ػ ػ ٍ٠ػؿیٍ
ٌلمٍالیٍ څعً ٌټبکل وٍل .پً ٌليس ذـګً کې ػ کبپیمب ػ ټٍلٍ څلٍؿٌ اظتٍبً وٍیٍ
څٍکیٍ څعً ػ پبؿملبن ػٌه ٠ړي ػ اال لبی اٌ نرـاة ػ ٌلمٍالیٍ څعً ٌٌ .ظٍ ػ  ۲۱۱۱کبل ػ
ٌليس ذـګې پً ټٍلټبکنٍ کې ػ ػې ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ څعً ىیڅٍک ىم ٌ نً ټبکل وٍل .ػ
 ۲۱۱۹کبل ػ ٌالیتي وٍؿا پً ټبکنٍ کې ،ػ تګبة ػ ٌلمٍالې څعً یٍاظې یٍ تن ػ ٌالیتي وٍؿا
لپبؿه ٌټبکل وٍ .ػ  ۲۱۱۹اٌ  ۲۱۱۱کلٍنٍ پً ٌلممرشیقٌٌ،الیتي وٍؿاګبنٍ اٌ ٌليس ذـګې پً
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ټٍلټبکنٍ کې ػ اال لبی پً ٌلمٍالې کې ػ ؿای اڇٍلٍ ىیڅ مـکق ىم نً ٌه پـانیمتی .پً ٌؿتً
ډٌل ػ تګبة اٌ نرـاة پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ؿای اڇٍنې یٍاځې یٍ څٍ مـکقٌنً پـانیمتي ٌٌ .ػ
ػې مـکقٌنٍ فیبتـه ؿایې تبٔلې اٜالن وٍې .ػ ػې پً پبیلً کې ،ػٌ ٍ٠لمٍالیٍ ػ ٌالیت اٌ
مـکق پً کڈٍ کې لیبيس التبؿیتٍة لً اللً ٌکړ .ګډٌنٍالٍ پً ٌالیتي اػاؿه اٌ ػ ٨ؼؿت پً
واميل ػالالنٍ تٍؿ پٍؿې کړ ڇې ػ ػ ٍ٠ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ ػ امنیت ػ لبتلٍ پً مٍظً يې اړین
ګبمٍنً نً ػې تـرسه کړې .پً ػ ٍ٠ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ کې نبامنې (ػ وامل تبذک ٌاکمنٍ
ٌلمٍالیٍ) رسه مـلتً کړې څٍ ټٍلې څٍکێ ظپلې کړي .ػ کبپیمب ػ تګبة ٌلمٍالې څعً ػ
ځٍانبنٍ ػ لبفمبن یٍ تن ػ  ۲۱۱۳کبل ػ ذٍن پً ٌٌ ۲۶یل ڇې:
"ػ تګبة ،اال لبی او نرـاة ػ ولمىالیى څعه هیڅىک په اػاؿه،ولمىالې او
والیتي کڈى کې په ػنؼو و نه ګامؿل وىل .ػ ػ٠ى ػؿیى ولمىالیى ظلک ػا
اشمبك کىي ڇې ػوي ػ شکىمت څعه ػ تبنؼې پبتې وىې.مىږددېدریى
ولسىالیىخلکدډیرتىپیرېچلند احساسکىو.حتیوالیتياداره هم فمىږ
په ولمىالیى کې ښىونځیى ته فاړه کتبتىنه ؿا لیږې .ولې په ػ٠ى ػؿیى ولمىالیى
کې ال هم ػ وپې له ظىا تالوې ګبنې ػوام لـي؟ مىږ ٠ىاړو تالوې ګبنې تنؼې
يش .ػ وپې له ظىا تالوې ګبنې مىږ ډیـ فوؿوې :ه١ىي تې ګنبه ظلک نیيس،
ه١ىي وهي او وژين .مىږ ٔبلثبن هم نه ظىښىو .ػولت مىږ ته پبملـنه نه
کىي .مىږ ػ ػولت څعه نب هلیې وىې یىو او اړ یىو تـ څى ػ ٔبلثبنى مالتړ
وکړو ،الثته ػا ػ ژونؼې پبته کیؼو پىښتنه ػه".
ػ یب٠یتٍة څلٍؿم المل ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ وتٍن ػی .ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ
پً تىکیل کې پعٍانې ذنبیتکبؿان اٌ ػ مصيل تب نٍ٥ؽه اوعبٌٍ لیبلې ملیىبٌې تنٙیم
وٍې .ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ پً ىیٍاػ کې ػ کٍؿنێ ذګړې پـ ميبل یٍ ومیـ ظلک
ٌژيل .ػٌي ال ىم ػ ظلکٍ ٌژلٍ تً ػٌام ٌؿکٍي .ىٍ١ي اٌك پً ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ
اٌښتې اٌ مٝبوٍنً اٌ ٌللې تـ اللً کٍي .پً ؿیښتیب رسه ػٌي تبیؼ ػ تیـٌ ذـمٍنٍ لپبؿه
اٌك ػ فنؼان ػ تٍؿٌ میلٍ تـ وب پـاتً ٌاي .ػ ٨ـتبنیبنٍ کٍؿنێ ػ ٠ډ اظیمتلٍ پـتً نٍؿ
ىیڅ ىم نً يش کٍالی .ټٍلنې پً ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ تبٌؿ نً لـي .ا١٤بن لیمً ییق
پٍلین ػ ٔبلثبنٍ لیکٍ تً اٌړې .پً تګبة کې ،ػ  ۲۱۱۳کبل پً ذنٍؿې کې یٍاځې ۷ ،تنً
ا١٤بن لیمً ییق پٍلین ػ ظپلٍ مؼؿنٍ ٌللٍ رسه ػ ٔبلثبنٍ لً لیکٍ رسه یٍ ځبی وٍل .اٌ
ك ػا ډلً ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ پً مٍٝ٨یتٍنٍ تـیؼ کٍي .پً لیمً کې ظىٍنت
فیبت وٍې .ػ کبپیمب ٌالیت پً مصمٍػ ؿا٨ي کې ػ انرٍ یٍه تن کبؿکٍنکې ػ  ۲۱۱۳کبل ػ
ذٍن پً ٌٌ ۵یل ڇې:
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"په ػې وؿلتیى کې ا١٤بن لیمه ییقو پى لیمى ػ تګبة په ولمىالې کې یى
ځىان هک وواژه .ػ ػې هلک یىاځنێ تیـوتنه ػا وه ڇې وؿوؿ يې په ولمىالې
کې ػ ٔبلثبنى ٨ىمنؼان و .نه پى لیمى او نه هم څبؿنىاالنى ػولیه ت٩ٝیج کړه.
ػ ٨ـتبنې وعَ ٔبلج وؿوؿ ژمنه کړې ڇې ػ ا١٤بن لیمه ییقو پىلیمى په
وړانؼې ته تـیؼونى ته ػوام وؿکړې او څىمـه ڇې کىالی يش هىمـه ته ووژنې.
فه ته ػ ا١٤بن لیمه ییقو پىلیمى او ٔبلثبنى تـ منځ ػ ډفو ػ ال فیبتې تثبػلې
لپبؿه فمینه تـاتـه کړم او په نتیره کې ته ملکي کمبن ػ ډفو په تثبػله کې ؿا
ګیـ او ه١ى ته تل٥بت واوړي".
نیمتي ىم پً ٌالیت کې ػ مغ پـ فیبتیؼٌنکې یب٠یتٍة پً تـظً کې ميم ن٩ي لٍتٍي .ػ
نیمتمنٍ اٌ وتمنٍ ظلکٍ تـ منځ پـاظً وٍې تىې نً یٍاځې ٠یـ متنبلثً ټٍلنً ؿا منځ تً
کړې تلکً ٜؼالت ػ نیمتمنٍ لپبؿه یٍ ظٍة اٌ ػ وتمنٍ لپبؿه یٍه متب ٛپبتې وٍې .نیمتي
اٌ ػ ػٌلت لً اړظً نً پبملـنې ځٍانبن نب ىیلې کړې .ػ کبپیمب ػ ٌالیت ػ اٌل کٍىمتبن ػ
ٌلمٍالې څعً ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ یٍه مىبٌؿ ػ  ۲۱۱۳کبل ػ ذٍن پً ٌٌ ۵یل ڇې:
"فمىږ په ټىلنه کې یى ومیـ کمبن ػ ه١ىي ػ اړتیبوو په پـتله فیبت ویبن لـي:
ه١ىی ف٠ـه وال ګبډي ،تٝمیـونه او هـ ڇیـې ػ ٤بؿم لپبؿه ځمکې لـي .ظى نىؿ
ظلک ڇې ٠ـیج ػي ه١ه تیب هیڅ هم نه لـي .ه١ىي شتی ػ ظپل ژونؼ ػ ت٩ب
لپبؿه ډوډۍ هم نه لـي .ه١ىي ػ لىږې څعه فوؿیږي .ظى کىمه پبیله ڇې
تبلى تـ الله کىي ه١ه په ټىلنه کې وعړه او ظىىنت ػی".
پً ټٍلیق ډٌل ،ػ شکٍمتؼاؿې پً اٌلنې لیمټم تبنؼې ػ تبٌؿ نً وتٍن ،ػ کبؿې ٤ـٌتٍنٍ
نً وتٍن ،ػ ځٍانبنٍ ػ تمیز کٍلٍ کمقٌؿې ىڅٍ ػ ځینٍ ډلٍ مىرتکٍ ګټٍ کٍمې ڇې ػ
ذګړې ػ ا٨تٍبػ څعً ګټً پٍؿتً کٍي اٌ تې لبؿې تثٝیْ اٌ مغ پـ فیبتیؼٌنکې یب٠یتٍة
ػ ؿٌان ظىٍنت رسه مـلتً کړې .ػ یٍ ومیـ ګډٌنٍالٍ پً انؼ ،ػ یب٠ې ډلٍ څعً ػ ګبٌنډیٍ
ىیٍاػٌنٍ مالتړ اٌ تؼاؿکبت تلً لرته انؼیښنً ػه.
ص ځمکى پغ رس اوږصې قسړې :ػ ػٌٌ کٍؿنیٍ اٌ یب ػٌٌ ٨ثیلٍ تـ منځ ػ ځمکې پـ رس
اٌږػې وعړې کلً نب کلً ػ ػٌي تـ منځ پً ٌللً ٌالٍ نښتٍ اٌښتې .یٍ ومیـ ګډٌنٍالٍ پً
ٌالیت کې ،پً ظبً ډٌل ػ وامل پً یٍه تب امنً ٌلمٍالې کې ػ ػٌٌ تٍکمٍ تـ منځ وعړې
ػ نب امنې ػ ميمٍ الملٍنٍ څعً ومیـلې.
ػ ػ ٍ٠ټٍلٍ پً منځ کې ،ػ ځمکٍ پـ رس ػايس ميمې وعړې ىم مٍذٍػې ػي ڇې ػٌلت
يې ػ کلٍنٍ ؿا ىیيس ػ ىٍاؿٌلٍ ىڅً کٍي .ػ ػ  ٍ٠لً ذملې څعً یٍه ىم پً  ۱کٍىمتبن
ٌلمٍالې کې ػ لنګن کلې ػ پىً یې ٍ٨م اٌ ػ ٜقتعیلٍ اٌ ویـظبن ظیلٍ ػ کلیٍ تـ منځ ػ
ځمکې ػ یٍې ټٍتې پـ رس النرً ػه ڇې ػ پىً یې اٌ تبذکٍ ػ کلیٍ تـ منځ ٌا ٞ٨ػه .یبػه
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ځمکً ػ ګلثيبؿ ػ ػٌلتي ٤بتـیکې اړٌنؼ ځمکً ػه٤ .بتـیکً پً کبل  ۱۹۸۹کې تړل وٍې اٌ
ػ ى ً١مٍػې ؿاىیمې ځمکً ظبلې پبتً وٍې .پً  ۲۱۱۱کبل کې ،ػ ٜقتعیلٍ اٌ
ویـظبنعیلٍ ػ کلیٍ تبذک لٍػاګـٌ کٍښښ ٌکړ تـ څٍ پً ػې ځبی یٍ ښبؿګٍټێ ذٍړ اٌ
یٍاظې یې ػ ٜقتعیلٍ اٌ ویـظبنعیلٍ ػ کلیٍ پً تبذک اٌلیؼٌنکٍ ٌپلٍؿې .ػ لنګن کلې ػ
پىً يې اٌلیؼٌنکٍ لعٍا یې معبل٥ت ٌوٍ اٌ ػ ځمکې ػ مبلکیت اػٜب یې ٌکړه .پىً یبنٍ
کم تـ کمً ػ ځمکې پً تړاٌ ػٌه ٌاؿه تٍنؼي مٙبىـې ٌکړي اٌ ػ ٌلمٍالې مـکق تً پً الؿ
یې ػ ٜقتعیلٍ اٌ ویـظبنعیلٍ ػ کلیٍ تبذک اٌلیؼٌنکٍ ځینٍ ىټیٍ تً ىم اٌؿ ٌؿ ٌاڇبٌه.
ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ػ نیمې ٌؿځې لپبؿه ػ کٍىمتبن ښبؿٌال ىم ٌتښتبٌه اٌ تیب یې ػ مرشانٍ
اٌ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ ػ مؼاظلت پً ت٩ٝیج لً تنؼه ظٍوی کړ .تبذک اػٜب کٍي ڇې پً تیـٌ
ٌظتٍنٍ کې ػٌلت یبػه ځمکً پً فٌؿ نیٍلې اٌ ػٌي تً یې ىیڅ ډٌل ظمبؿه نً ػه
ٌؿکړې .ػٌلت ىم ػ ځمکې ػ مبلکیت اػٜب کٍي ځکً ڇې ػا ػ ػٌلتي ٤بتـیکې ځمکً
ػه .تبذک لٍػاګـٌ پً اٌك ٌظت کې ػ ښبؿ ګٍټې ػ ذٍړٌلٍ کبؿ پً مٍ٨ت ډٌل ػؿٌلی.
ػ یبػٌنې ٌړ ػه ڇې ػ ځمکې پـ رس ػ مبلکیت اػٜب ال ىم پً ظپل ځبی پبتً ػه اٌ ممکن
ىـ ٌظت پً ظىٍنت ٌاٌړې .پً ػايس شبل کې ڇې لینؼ ظپل ممیـ اٌ پٍلې تؼلٍي،ػ
ځمکې پـ رس ػٌىمً ميمً وعړه پً ٌالیت کې ػ ػٌٌ کلیٍ ٌیبػ(ػ کبپیمب ػ مصمٍػ
ؿا٨ي) اٌ ػ پـٌان ػ ٌالیت ػ تګـام ػ ٌلمٍالې ػ ٨ـاڇً ػ کلې تـ منځ ػ پنرىیـ ػ لینؼ ػ
څنډې پـ رس ػه .ػٌاړه کلې ګډ ٍ٨مې تبذک اٌ پښتبنً اٌلیؼٌنکې لـي .ػ  ۲۱۱۳کبل پً
نٍمرب کې ،ػ ٨ـاڇې ظلکٍ ػ یٍې ٌؿځې لپبؿه الؿیٍن ٌکړ اٌ ػ لینؼ ػ ٠بړې ػ یٍې ټٍټې
ځمکې اػٜب يې کٍلً څنګً ڇې لینؼ ظپل ذـیبن تً ت١یـ ٌؿکړ .کلً ڇې ٌِٝیت
تـینګلی وٍ نٍ ػ پـٌان پٍلیمٍ ػ ىـ ډٌل ممکنً نښتٍ څعً ػ معنیٍي پً ظبٔـ ػ
کبپیمب -تګـام لړک ػ یٍې ٌؿځې لپبؿه ٌتبړه .لً ىٌ ً١ؿٌلتً ،ػ پبؿملبن ػ ٠ړٌ ػ مؼاظلې
لً کثلً تىنز پبی تً ٌؿلیؼ اٌ ػ ځمکې پـ رس وعړه ػ ػٌاړٌ ٌالیتٍنٍ ػ ٜؼلیې ؿیبلتٍنٍ
تً ٌلپبؿل وٍه .ػ ػٌلیې پً ىکلً ال ىم پـیکړه نً ػه وٍې.
ػ ځمکې پـ رس ػؿیمً وعړه ػ مصمٍػ ؿا٨ي ػ لٍظي ػ کلې اٌ ػ کډٌالٍ ػ ڇبؿٌ ػ
ؿیبلت اٌ مصيل پښتنٍ تـ منځ ػ یٍې ټٍټې څمکې پـرس ػه ڇې کیؼای يش یٍ تل الٍ٩ه
تىنز ؿا منځ تً کړي .ػا ځمکً ػ  ۲۱۱۳کبل تـ لٍمړیٍ پٍؿې ػ ػاظيل تې ځبیً وٍیٍ
کمبنٍ لً ظٍا څٍک ڇې ػ ٌالیت ػ ذنٍيب نب امنً ٌلمٍالیٍ څعً تې ځبیً وٍې ٌٌ او١بل
وٍې ٌه .اٌك ڇې ػاظيل تې ځبیً وٍې کمبن ػ ػې ځبی څعً کډه وٍې ظٍ ػ کډٌالٍ ػ
ڇبؿٌ ؿیبلت یې ػ مبلکیت اػٜب کٍي اٌ پالن لـي ڇې پً ػې ټٍټً ځمکً ػ ؿالتنیؼٌنکٍ
کمبنٍ اٌ کډٌالٍ لپبؿه ښبؿګٍټې ذٍړ کړي ظٍ پښتبنً ال ىم ػ ػې ځمکې ػ مبلکیت اػٜب
کٍي .ػ ٜؼلیې ؿیبلت پً اٌك شبل کې پً ػې وعړه ٍ٠ؿ کٍي .نبوٍنې ػه ػا وعړه ػ
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ش٨ٍ٩ي پـیکړې ػ نیٍلٍ لً الؿې ىٍاؿه يش .ػ یبػٌنې ٌړ ػه ڇې یبػه وعړه ػا پٍتبنمیل
لـي ڇې ػ ٌالیت نمثي امنٍ لیمٍ لکً مصمٍػ ؿا٨ي تً ػ ٔبلثبنٍ پبم ؿا ٌاړٌي.
پً ٌالیت کې ػ ځمکٍ پـ رس یٍ ومیـ نٍؿې ٌړې وعړې ىم مٍذٍػې ػي .ػ لتٍنقې یٍه
تـظً ػ ځمکٍ ػ منبلثٍ انؼافه کٍلٍ(پړي ٌىلٍ) اٌ ػ ځمکٍ ػ ٨ثبلٍ نً وتٍن لً املً
کٍمې ڇې ؿیښتینٍ مبلیکینٍ تً ٌبػؿې وٍې ؿا منځ تً وٍې .ػ ٨ؼؿت ٌالیتي ػالالن ىڅً
کٍی ظبلې یب ػٌلتي ځمکې ٍ٠ج کړي اٌ ښبؿ ګٍټې پـې ذٍړ کړي(ػ مٝبمالتٍ ػ
الؿښٌٍنې لٍػاګـې)ٜ .ؼليې ؿیبلت اٌ مصکمې نً يش کٍالی ػا ډٌل وعړې ىٍاؿې کړي
ځکً ڇې ػ ځمکٍ مبلکین ػ مبلکیت وٍاىؼ ،یٝني ٨ثبلً ػ تعٍیَ یب انت٩بل نً لـي .ػ
کبپیمب ٌالیت ػ ظٍتنؼ ػ ٌلمٍالې څعً ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ یٍې ٝ٤بلې ػ  ۲۱۱۳کبل ػ ذٍن
پً پنځمً ٌٌیل:
"ػ ٨بنىن په وړانؼې هیڅ ډول ممبوات نىته .پیبوړي ظلک ػ ٨بنىن څعه
اوڇت ػي٨ .بنىن یىاځې ػ نمتمنى ظلکى لپبؿه ػی .هیڅىک نه يش کىالی یى
څىک ڇې  ۰۲ولله وال لبتىنکي ولـي تى٨ی ٦او ه١ه تـ ٜؼلې ت٩ٝیج النؼې
ونیيس .په کبپیمب او ا١٤بنمتبن کې لیبلت او ذـمىنه له یى تل رسه نږػې
اړیکې لـي .لیبلیىن په نب پبکى کړنى کې ښکیل ػي :ه١ىي ځمکه ٍ٠ثىی او
ػ مصيل نیمتمنى ظلکى څعه نبوړه ګټه پىؿته کىي".
ناقانىنه وؾله والې ډلې(پسىانې جهاصي قىمنضانان) او ص غچ ازیؿتلى صوص :نږػې ټٍل
پعٍانې ذيبػي ٍ٨مؼانبن یٍه انؼافه ٌللً اٌ ملیىبٌې لـي .پً ا١٤بنمتبن کې ػ تې ٌللې
کٍلٍ پـٌګـام ٌ نً وٍای کٍالی پً تىپړه تٍکً ذيبػي ٍ٨منؼانبن اٌ ػ ىٍ١ي ملیىبٌٌې تې
ٌللې کړي .کً څً ىم ڇې ػٌي ػ  ۲۱۱۱کبل پٍؿې ػ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ تـ پـٌګـام
النؼې ىؼٌ ٣ګـځٍل وٍل ظٍ پـٌګـام ٌ نً وٍای کٍالی ػٌي تې ٌللې کړي .ػ لٍلې ػ
تصکیم پـٌګـام اٌ ػ لٍلې اٌ پعالینې پـٌګـام ىم ٌ نً وٍای کٍالی ػا نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالې
ډلې اٌ ى ً١ډلې ڇې ػ پعٍانیٍ ذيبػي ٍ٨منؼانبنٍ لً ظٍا یې ؿىربې کیږي ،تې ٌللې کړي.
ځکً نٍ  ،ذيبػي ٍ٨منؼانبن ال ىم یٍ ومیـ ٌللې اٌ ملیىبٌې لـي.
ػا ذيبػي ٍ٨منؼانبن پً نمثتب امنٍ واميل ٌلمٍلیٍ کې ژٌنؼ کٍي ظٍ ښکبؿې ڇې ىٍ١ي ػ
یٍه ػايس ٤ـٌت لپبؿه انتٙبؿ تبيس تـ څٍ ظپلې ٌللې اٌ ملیىبٌې ػ ػٌلت اٌ ػ ىٍ١ي ػ
لیبلٍ ذيبػي ٍ٨منؼاانٍ پً ٌړانؼې ٌکبؿٌي .ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ ظٍتنؼ پً ٌلمٍالې کې،
ػٌه مصيل ذيبػي ٍ٨منؼانبن کلً نب کلً پً ٌللً ٌالٍ نښتٍ کې ػ یٍ تل رسه ښکیلیږي .ػ
ػ ٍ٠نښتٍ پً پبیلً کې ػ ػٌاړٌ ظٍاٌٌ څعً ملیىبٌٌې اٌ ملکي کمبن ٌٌژل کیږي اٌ
ملکي ذبیؼاػٌنٍ تً فیبن اٌړې .ػا مىبىؼه وٍې ڇې ػ ػې نښتٍ پـ ميبل ،پً لیمً کې
ػ ټپې کیؼٌ اٌ یب پً کلینیکٍنٍ اٌ ښٌٍنځٍ کې ػ نبؿٌ٠بنٍ اٌ فػه کٌٍنکٍ ػ ٌژل کیؼٌ لً
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املً ؿٌ٠تیبیې کلینیکٍنً اٌ ښٌٍنځې تړل وٍې .پً ٌلمٍالې اٌ ٌالیت کې ػ یٍ ومیـ
وکبیتٍنٍ ػ لپبؿلٍ رستیـه ٍ٠ښتنً وٍې څٍ ذيبػي ٍ٨منؼانبن تې ٌللې اٌ پً ىٍ١ي
ٜؼالت ذبؿي کړي ،ظٍ ػٌلت پً ػې مملً ظپل ٍ٠ږٌنً کبڼً اڇٍلې .ػ ؿاپٍؿ رسه لم ػ
کبپیمب ػ ٌالیت څعً ػ ٌليس ذـګې ٠ړي ػ یٍه ذيبػي ٍ٨منؼان اٌ ميم ٌالیتي ڇبؿٌاکي
ػ تل ذيبػي ٍ٨منؼان مالتړ کٍي .ػ ً٠ډٌل مالتړ اٌ شامیت ػ ذيبػي ٍ٨منؼانبنٍ رسه
مـلتً کړې تـ څٍ مٝب٤یت ٌلـي.
ػ ً٠نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې اٌ ذيبػي ملیىبٌې ػ اػٜب رسه لم ػ تـیبکٍ پً کښت اٌ ػ
معؼؿه تٍکٍ پً ٨بڇب ٧کې ښکیلې ػي .ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ ظٍتنؼ پً ٌلمٍالې کې ،ػ
 ۲۱۱۳کبل پً اګمټ کې ،ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ یٍ ټیم ػ تـیبکٍ ػ تٍټٍ ػ لً منځً ٌړلٍ پً
مٍظً لیمً تً الړ ڇیـې ڇې ػ یٍه پعٍانې ذيبػي ٍ٨منؼان ػ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې
لً ظٍا تـ تـیؼ النؼې ؿا٠لل اٌ پً نتیرً کې ټیم وب تګ تً اړ وٍ.
ګډونىالى انتقامې وژنى ته ص وژنى او زكىنت 9ص عوانې لړۍ ص یىې مهمې انضیښنې په
تىګه اقاعه کړې :ػ ذيبػ ؿا ٌؿٌلتً ػا پً یٍه ميمً لتٍنقه اٌښتې .ػ ذيبػ پـ ميبل ،یٍ
ومیـ مصيل ظلک ػ ىٍ١ي ػ لیبلٍ ذيبػي ٍ٨منؼانبنٍ لً ظٍا ٌٌژل وٍل اٌ پً ػې اړه ػ
ىیڅ ٍ٨منؼان څعً تص٩ی٩بت ٌ نً وٍل اٌ نً تـ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ٌنیٍل وٍل .ػٌلت ػ
انت٩بمې ٌژنٍ ػ معنیٍي اٌ ػ ى ٍ١کمبنٍ ػ ت٩ٝیج پً تـظً کې ڇې پً ػا ډٌل ٌژنٍ کې
ښکیل ٌٌ ،پبتې ؿا٠لی .ػ انت٩بمې ٌژنٍ پً ٌړانؼې ػ ػٌلت تې ظربې اٌ لمتې ػ انت٩بمې
ٌژنٍ ػ ٝ٤بلیت مرشٌٜیت تً الؿ ىٍاؿه کړې .ػ کٍىمتبن ٌ ۲لمٍالې څعً ػ  ۲۱۱۳کبل ػ
ذٍن پً  ۵یٍې ښځینً ښٌٍنکې ٌٌیل:
"ػ کىؿنیى یب ٨ثیلى یب ٨ىمىنى تـ منځ ػ انت٩بمې وژنى وؿولته ػ ػښمنیى لړۍ
ػوام مىمي .ػ انت٩بمې وژنى ػ لړۍ ػ ػوام اٌيل المل ػا ػې ڇې ػ ترشي
ش٩ىنى ػ تیـو رس٠ړونى او ػ ؿوانى انت٩بمې وژنى په تړاو مـتکیثین ٜؼالت ته نه
ػي ؿا کښ وىې" .
مصيل وٍؿا ګبنې یب ذـګې ىڅً کٍي څٍ ػ انت٩بمي ٌژنٍ مملً ىٍاؿه کړي .ػ وٍؿا ګبنٍ اٌ
ذـګٍ ػ مرشانٍ لپبؿه تـ ټٍلٍ ښً شل الؿه ػ تؼ پً تؼل کې ػ ٨ـتبنې وعَ کٍؿنێ تً ػ
مـتکیج ػ کٍؿنێ ػ نرلێ ٌؿکٍل ػي .ػ مـتکیج وعَ ػ کٍؿنێ نرلێ ػ ى١ې ػ

 .9انت٩بمې ٌژنې پً ػې مبنب ڇې یٍ څٍک ػ یٍ ڇب ػ کٍؿنێ ٠ړی یب نږػې ظپلٍان ٌٌژنې ،ػ پښتٍنٍلێ ػ ٜنٝناٍي
اٌٍلٍ پـ تنمټ یٍ وعَ کٍالی يش ٨بتل یب ػ ى ً١ناږػې ظپلاٍان ٌٌژناې .پاً تیاـٌ ٌظتٍناٍ کاې ،ػ پښاتٍنٍلې
اٌٍلٍ ػ ٨بتل ػ کٍؿنێ ػ مرش ػ ٌژلٍ اٌ یب ػ ٨بتل ػ کٍؿنێ ػ تل ىـ ٠ړې ػ ٌژلٍ ذٍاف ٌؿکابٌه .اٌك ،ػا یاٍاځې
ػ ٨بتل تـ ٌژلٍ پٍؿې مصؼٌػ پبتً وٍی.
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ؿِبیت پـتً ػ ٨ـتبنې وعَ ػ کٍؿنێ ػ یٍه وعَ رسه (اکرثا ػ یٍه فاړه وعَ رسه)
ٌاػه کٍي .ػا نرلێ ټٍل ژٌنؼ ػ ظىٍنت ػ ػ٠ې تؼې شل٩ې پً ػننً کې ؿنځ ٌړې.

 .۳ص ؾىلې لپاعه طغخه:
ػ ګـٌپې ظربٌ اتـٌ پً ذـیبن کې ،ػ کبپیمب ٌالیت ګډٌنٍالٍ ػ وعړٌ ػ اٌلې الملٍنٍ اٌ
مصـکٍ ػ ځٍاتٍلٍ پً مٍظً اٌ ػ ػې پً ظبٔـ ڇې پً ٌالیت کې پبیښت لـٌنکې لٍلً
تبمین يش یٍ ومیـ ظبً ځبيې نٍښتٍنً پیژنؼلې ػيٌ .ړانؼیق وٍې مصيل نٍښتٍنً ػ
ٌلمٍالې اٌ ٌالیت پً کڈً یٍ ومیـ لرتاتیژیک نٍښتٍنً پً تـ کې نیيس ڇې تبیؼ پً
لیبيس( ،ملکيّ٨ ،بيې ،پٍځې اٌ پٍلیمٍ) اػاؿې اٌ ا٨تٍبػي(پـاظتیب اٌ ػ کبؿٌنٍ ػ ؿا منځ
تً کٍلٍ) لکټٍؿٌنٍ کې پلې يش .ػ ػې رستیـه ،ػ یب٠یبنٍ رسه ػ ظربٌ پً مٍظً اٌ ػ لٍلې
ػ تبمین لپبؿه ىٍ١ي یٍ لړ ا٨ؼامبتٍ ػ نیٍلٍ لپبؿښتنې کړې.
د مديل خکىمتىيل ،امنیت او ټیکاو پیاوړي کىل:
عام قمىله او اؾتاػیتىب کىنکې اصاعهٌ :الیتي اٌ ػ ٌلمٍالې ػ کڈې اػاؿه لً ىیڅ اړظً
ٜبم ومٍلً نً ػه .ځکً نٍ ،تبیؼ یٍه ٌالیتي اٌ ػ ٌلمٍالې ػ کڈې ٜبم ومٍلً اػاؿه ؿا منځ
تً يش .ټٍلې اػاؿې اٌ ؿیبلتٍنً تبیؼ پً ٌالیت کې ػ ټٍلٍ لرتٌ ٍ٨مې ډلٍ ػ التبفیتٍة
څعً ډاډ شبٌل کړي :ػ ى ٍ١ػ ٌګړٌ پً تنبلج ،پښتبنً ،تبذک اٌ ٜـة .پً ټٍلٍ اػاؿٌ کې
تبیؼ ػ ىـې ٌلمٍالې ػ (ذ١ـا٤ې) څعً التبفیتٍة ٌيش .ػ التعؼام پً ڇبؿٌ کې ػ
ٌالٕې ٤ـىنګ ،پً ځبيې مٍٍِٜبتٍ کې ػ ٌالیتې ٨ؼؿت ػ ػالالنٍ مؼاظلې ،ػ کلیؼي
ڇبؿٌاکٍ اٌ ػ ٨بنٍن ػ پلې کٍنکٍ اػاؿٌ ػ ټبکنٍ پً ومٍل ،اٌ ٍ٨مي اٌ ػ لیبلت پـ تنمټ
تثٝیْ تً تبیؼ ػ پبی ټکی کښیښٍػل يش .ػ تګبة ػ ٌلمٍالې ػ وٍؿا یٍه تن ٠ړې ػ
 ۲۱۱۳کبل ػ ذٍن پً ٌٌ ۲۶یل ڇې:
"والیتي اػاؿه ػ تګبة او اال لبي ولمىالیى ته ػ والیتي اػاؿې ػ یىې تـظې په
لرتګه نه ګىؿي .که ڇیـې والیتي اػاؿې ػ٠ى ػواړو ولمىالیى ته ػ ظپلى تـظى
په لرتګه کتالی نى په والیتي او ػ ولمىالې په کڈى په اػاؿه کې ته ػ تګبة او
اال لبي ػ ولمىالیى څعه هـومـو ڇب شّىؿ ػؿلىػ .مىږ په ولمې او مرشانى
ذـګى کې هم ػ ػ٠ى ػوو ولمىالیى څعه څىک نه لـو .له نیکه مـ٠ه ،ػ والیتي
وىؿا ػ نهى ٠ړو څعه یىاځې یى تن ػ تګبة ػ ولمىالې څعه ػی .نى ،فمىږ
التبفیتىة ڇیـې ػی؟ مىږ نه پىهیقو ڇې ػا ػولت ػ ڇب ػ ی .ػا فمىږ نه ػی.
فمىږ رسه یې تىپیـې ڇلنؼ کړی".
ػٌلت تبیؼ ػ ؿای اڇٍنې ػ مـکقٌنٍ ػ پـانیمتلٍ لپبؿه تې لبؿې ىڅې تـرسه کړي اٌ تبیؼ ػ
ٌالیتي وٍؿاګبنٌٍ ،لممرشیقٌ اٌ ٌلمې ذـګې ػ ټبکنٍ پـ ميبل پً ػ ٍ٠ػؿیٍ نب امنً
ٌلمٍالیٍ کې البيس ػیمٍکـاتیکً ّ٤ب ؿا منځ تً کړي .ػ تیلګې پً تٍګً ،پً  ۲۱۱۴کبل کې،
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کلً ڇې پً ػ ٍ٠ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ کې امنیت نمثتب ښً ٌٌ ،ػ ػٌ ٍ٠لمٍالیٍ څعً پً ٌالیتي
وٍؿا کې  ۶اٌ پً ٌليس ذـګً کې ػٌه تنً ٠ړي ٌٌ .ػ  ۲۱۱۹کبل ػ ٌالیتي وٍؿاګبنٍ پً
ټٍلټبکنٍ کې ػ ػ ٍ٠ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ څعً ػ ٌليس ذـګې لپبؿه ىیڅ کبنؼیؼ ىم ٌ نً ټبکل
وٍ .ػ ا ځکً ڇې ػ  ۲۱۱۹اٌ  ۲۱۱۱کلٍنٍ پً ټبکنٍ کې ػ اال لبي پً ٌلمٍالې کې ػ ؿای
اڇٍنې ىیڅ مـکق نً ٌ پـانیمتل وٍی ،ػ تګبة اٌ نرـاة پً ٌلمٍالیٍ کې یٍاځې یٍ څٍ
مـکقٌنً پـانیمتل وٍې ٌ اٌ ػ امنیت ػ نً وتٍن پً تيبنً یې یٍ ومیـ ؿای ٌؿکٍنکي ػ
ؿایٍ اٌ انتعبة ػ ش ٪څعً مصـٌم کړل.
ص وړتیا پغ ةنؿټ ګامعنه :ػ ګامؿنې اٌلنێ پـٌلً ،پً ظبً ډٌل ،پً ميمٍ کلیؼي
مٍ٨یٍ٥نٍ کې ،ػايس ٔـس وٍې څٍ ػ ٨ؼؿت ميمٍ ٌالیتي اٌ ػ ميل فٌؿٌاکبنٍ پً منځ کې
پٍلټٍنً ٌٌیيش .ػلتً ػ فػه کړې اٌ اړٌنؼٌ مملکي ترـتٍ لپبؿه کمً یب ىیڅ اړتیب نً لیؼل
کیږي .د د ې په نتیجه کې  ،ػ ٨بنٍن ػ ان٥بؽ اٌ ّ٨ب پً ومٍل ،پً ٌالیتي اػاؿه اٌ ػ

ٌلمٍالې پً اػاؿه کې پعٍانې ذيبػیبن اٌ مؾىثي ظلک پً ػنؼٌ ګامؿل وٍې .ػ PAR
(وعيص ؿٌانې اؿفٌنې تیب کتنً) پـٌلً پً مٍجـ ډٌل نً ػه ٜميل وٍې .ػا پـٌلً ػ لٍړې
کڈې پٍلټٍنً تـ ىؼ ٣النؼې نً نیيس ،پـیکړې يې نً ٜميل کیږي ،ػیـه لمتً اٌ
کمقٌؿې ػه .ػا پـٌلً تبیؼ ػ یٍه نٍې لیمټم پً ٌالًٕ پیبٌړې یب لً رسه تؼلً يش اٌ ػ
ٌالیتي اٌ ػ ٌلمٍالې پً کڈً ػ مرشتبتً ػ مٍ٨یٍ٥نٍ پً ومٍل ػ ٌړتیب پـ تنمټ ػ ګامؿنٍ ،
اٌ پً ٜین شبل کې ػ ٍ٨مي اٌ ذ١ـا٤یبیې التبفیتٍة څعً ډاډ شبٌل يش .ػ ػٌىم
کٍىمتبن ػ ٌلمٍالې ػ یٍې ځبيې آی ٦ایم ؿاډیٍ یٍه ظربیبل ٌٌیل ڇې:
"ػ ػوهم کىهمتبن ولمىالێ ولمىال څىک ڇې ػ وړتیب پـ تنمټ ػ ګامؿنې ػ
پـولې له الؿې ټبکل وىی و ،ػ  ۰۲۰۲کبل ػ ذنىؿې په  ۰۲ػ ظپلى ممىلیتىنى
ػ تـرسه کىلى لپبؿه ػ ولمىالێ مـکق ته په الؿ و ووژل وى .نىمىړی ػ ػې لپبؿه
ڇې ػ کىم لیبيس ګىنؼ یب ػ ٨ؼؿت ػ ػ الالنى رسه تړلی نه و ،ووژل وى.
نىمىړی په ش٩ی٩ت کې ػ ٨ؼؿت ػ ه١ى ځبیې ػالالنى له ظىا ڇب ڇې ػې نه
ظىښبوه  ،و ووژل وى .ظى له تؼه مـ٠هٔ ،بلثبنى په ػؿو٠ى ػ ػې پیښې
ممىلیت ومبنه .ػا ػ ػولتي لىړ ؿتثه ڇبؿواکى ػ ګامؿنې په پـوله کې ػ
لتىنقو ذؼیت په ګىته کىي".
ص ةهرت قىیى زضمتىنى عؾىل :ػ ػې پً ظبٔـ لکً څنکً ڇې پً ٨بنٍن کې ترشیض وٍې
څٍ پً ٌظت رسه ظؼمتٍنً تـاللً يش ،وعَ تبیؼ ڇبؿٌاکي یب ځبيې ٨ؼؿت لـٌنکی کمبن
ٌ پیژين یب تډې ٌؿکړي .کً نً نٍ ،ػ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ څعً ػ البيس ظؼمتٍنٍ لکً پیژنؼپبڼې،
پبلپٍؿټ ،ػ مٍټـڇلٍلٍ اٌ ؿٌفنٍ ػ ڇبؿٌ ػ ذٍافٌنٍ ػ تـ اللً کٍلٍ لپبؿه ٌؿځٍ ٌؿځٍ تً
اړتیب ػه .ػ یٍې ػٌلتي ڇبؿٌاکې یب اػاؿې څعً ػ ظؼمتٍنٍ ػ تـاللً کٍلٍ پً مٍظً کلیؼي
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مٝیبؿ ػ ٨ؼؿت ػ مىعٍٍ ػالالنٍ څعً ػ تډٌ یب مالتړ تـاللً کٍل ػي ،پً ػې اړه ٍ٨انین
اٌ الؿښٍػٌنً مٍذٍػ ػي .ظٍ پلې کیږي نً .ػ ٌفاؿتٍنٍ لعٍا اٜقام وٍې نٙبؿت کٍنکي
ىم ػ ػ ٍ٠الؿښٍػنٍ ػ پلې کٍلٍ ػ کنرتٌل اٌ نً کنرتٌل اٌ ػا ڇې ظلک پً ٌظت رسه
ظؼمتٍنً تـاللً کٍي یب نً ىم ػ ٌالیتي ڇبؿٌاکٍ څعً ػ نٙبؿت کٍنکٍ پً شیخ تؼې
اظيل .ػ ً٠کبؿ ،ػا ذٍتً ٌي ڇې ټٍل لیمټم ػ اػاؿې ٤مبػ پً ٨یؼ کې تنؼ ػی .کً ڇیـې
ػٌلت ،ظٍٍيص لکټٍؿ ،مؼنې ټٍلنً اٌ ؿلنێ ػ یٍ تل رسه کبؿ ٌکړي ،کیؼای يش ػ اػاؿې
٤مبػ رسه ػ مثبؿفې ػ ڇبؿٌ پً تـظً کې مـلتً ٌکړي.
صمديل خکىمتضاعي تقىیه کىل :ػ ّ٨بيې کبؿکٍنکٍ ٠ړي (څبؿنٍاالن اٌ ٨بِیبن) نب امنً
ٌلمٍالیٍ تً نً ځي .ػ ٌلمٍالیٍ ٌلمٍاالن ػٌمـه تٝلیم اٌ ميبؿتٍنً ڇې ٌکٍالی يش ػ
ځبيې ټٍلنٍ اٌ متنٍ ٛټٍلنٍ رسه لً نږػي کبؿ ٌکړي ،نً لـي .ىٍ١ي پً نب امنً ٌلمٍالیٍ کې
نً اٌلیږي .ػ ػ ې پً نتیرً کې ،ظلک ٜؼالت تً ػ ؿلیؼٌ پً مٍظً ٔبلثبنٍ تً مـاذًٝ
کٍي .ػ ې تً تبیؼ ځٍاة ٌٌیل يش.
ص اصاعې فؿاص په وړانضې کمتاین :ػا ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ اٌ څبؿنٍاالنٍ ػنؼه ػه تـ څٍ ػ
اػاؿې ٤مبػ پً شٍالً وکبیتٍنً اٌ ػٌلیې ت٩ٝیج اٌ ٌڅیړې ،ظٍ ىٍ١ي ظبً ميبؿتٍنً نً
لـي اٌ ػ ؿاپٍؿٌنً رسه لم ىٍ١ي پً ظپلً پً ٤مبػ کې ښکیل ػي .ځکً نٍ ،ػ اػاؿې ٤مبػ
ػ اػٜبٌٌ اٌ ػٌلیٍ ػ ت٩ٝیج اٌ څیړنې پً مٍظً ٌالیت یٍه ظبً میکبنیقم تً اړتیب لـي .ػ
اػاؿې ٤مبػ پً ٌړانؼې ٜبيل کمیىرن اٌ ػ لٍی څبؿنٍال ػ ػ٤رت ػ اػاؿې ٤مبػ پً ٌړانؼې
ؿیبلت یٍاځې پً مـکقې کڈً وتٍن لـی ظٍ پً ٌالیتي کڈً وتٍن نً لـي .ىٍ١ي تبیؼ پً
ٌالیتٍنٍ کې ىم ػ٤رتٌنً پـانیقي.
امنیتي ځٍاکٍنً اٌ ػ ى ٍ١ػ شمبة ٌؿکٍنې څعً ډاډ :ګډٌنٍالٍ پً ى ٍ١لیمٍ کې پً
کٍمٍ کې ڇې پعٍانی ذيبػي ٍ٨منؼانبن ٌاکمن ػي ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ اٌ ا١٤بن ميل
پٍځ ػ ٍ٨ي شٍّؿ ٍ٠ښتنً ٌکړه .پً ػې رسه تً پعٍاين ذيبػيبن اٌ ػ ىٍ١ي ملیىبٌې تې
ٌللې يش .پً ٌؿتً ډٌل ،پً ػ ٍ٠ػؿیٍ نب امنً ٌلمٍالیٍ کې تبیؼ ػ ا١٤بن ميل امنیتي
ځٍاکٍنٍ ٍ٨ي شٍّؿ ىم ؿا منځ تً يش .ػٌلت تبیؼ ػ ػٌ ٍ٠لمٍالیٍ ػ کنرتٌل پً مٍظً لً
یٍې ؿٌښبنً ٍ٠ښتنې رسه میؼان تً ؿا ٌػانګي اٌ ػ ظپلٍ ظؼمتٍنٍ ؿلٍل پـاط کړي .ػ
تیلګې پً تٍګً ،ػ اال لبي پً ٌلمٍالې کې ،لً  ۲۱څعً فیبت ا١٤بن ميل پٍلین ػ ٌلمٍالې
پً مـکق کې وتٍن نً لـيٌ .لمٍالې ىمؼاؿنګً ا١٤بن ميل پٍلیمٍ اٌ ا١٤بن لیمً ییقٌ
پٍلیمٍ تً اړتیب لـي .پً ٌلمٍالې کې ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ نً وتٍن لً املً ػ
ٔبلثبنٍ ٝ٤بلیتٍنً فیبت وٍې اٌ ػ ػې پً نتیرً کې ځبيې ظلک ػ ػٌلتي ظؼمتٍنٍ څعً
ال مصـٌ م وٍې .ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ رس٠ړٌنٍ یٍ ومیـ وکمن ا١٤بن لیمً ییق پٍلین نً
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ػي نیٍل وٍي یب تـ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې نً ػي نیٍل وٍې .ػ پٍلیمٍ اٌ پٍځې ٜؼيل
ت٩ٝیج مرش تبیؼ ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ػ شمبة ٌؿکٍنې څعً ډاډ شبٌل کړي.
ص جهاصي قىمنضانانى په قمىل ص نا قانىنه وؾله والى ډلى ةې وؾلې کىل او خؿاب
وعکىنهٌ :الیت ػايس یٍې نٍې پـٌژې تً ڇې ٌکٍالی يش ػ پعٍانیٍ ذيبػي ٍ٨منؼانبنٍ پً
ومٍل نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې تې ٌللې کړي ،اړتیب لـي .ػ ډایبګ پعٍانێ پـٌګـام ػ
ذيبػي ٍ٨منؼانبنٍ ػ تې ٌللې کٍلٍ پً تـظً کې پبتې ؿا٠لی ځکً ڇې ى ً١یٍاځې ػ
ٌللٍ ػ لٍػاګـي پً یٍه ګټٍؿ پـٌګـام اٌښتی ٌ .ػ تیلګې پً تٍګً ،کً ڇیـې ػ نب ٨بنٍنً
ٌللً ٌالې ډلې یٍ ٍ٨منؼان ػ ډایبګ پـٌلې تً لن میلً ٌللً ٌلپبؿې نٍ نٍمٍړی تً ػ
فؿګٍنٍ ډالـٌ پً اؿفښت پـٌژې تـاللً کړي .پً ػالی شبل کې ڇې ػ ډایبګ پـٌلٍ تً ػ
ٌؿلپبؿل وٍیٍ لمٍ میلٍ ٌللٍ اؿفښت ښبيې یٍاځې یٍ څٍ فؿه ا١٤بين ٌي .ػ ػې پً نتیرً
کې ،ؿیښتنې ٌللې ػ ذيبػي ٍ٨منؼانبنٍ رسه پبتً وٍې ،فړې اٌ لً کبؿه لٍیؼلې ٌليل ػ
ډیباګ پـٌګـام تً لپبؿل وٍې .اٌك ػٌي ىٝ٤ ً١بلې ٌللې ػ ظپلٍ لیبالنٍ پً ٌړانؼې
کبؿٌي اٌ پً ٌالیت کې ظىٍنت اٌ نب امني ؿا منځ تً کٍي.
ص مضنې ټىلنې او ص عؾنیى ص نقل پیاوړي کىل :ػ کبپیمب پً ٌالیت کې ػ مؼنې ټٍلنې
ىیڅ لبفمبن یب ؿلنێ ػ ٨ؼؿت ػ ٌالیتي ػالالنٍ پً ٌړانؼې پً افاػه تٍګً ظربي نً يش
کٍالی .ػ تیبن افاػي ډیـه مصؼٌػه ػه .ػ ؿلنیٍ کبؿپٍىبن ػ ٨ؼؿت ػ ٌالیتي ػالالنٍ اٌ
ميمٍ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ پً ٌړانؼې شتی ػ مٍ٩ٝلٍ اٌ مرشٌ ٛنیٍکٍ ػ ظپـٌلٍ پً ظبٔـ
ګٍاښٍنً تـ اللً کٍي .پً ٌالیت کې ػ ځبيې ؿلنیٍ وتٍن ډیـ مصؼٌػ ػی :یٍاځې ػٌه
مصيل ای ٦ایم ؿاډیٍګبنې اٌ یٍه اٌنیقه(ػ کبپیمب اٌنیقه) وتٍن لـي.
د دولت ضد عنارصو رسه ځایې منځګړیتىب :ػا تً ښً ٌي ڇې ػ ٌللً ٌالٍ معبل ٍ٥ډلٍ
رسه ػ تیګبنً ٌٌ پـ ځبی ػ منځګړیتٍة ڇبؿې اٌ ظربې اتـې ػ ځبيې ظلکٍ لعٍا تـرسه
يش .ػا پـٌلً تبیؼ ػ ا١٤بنبنٍ تـ ؿىربي النؼې اٌ ا١٤بين تڼً ٌلـي .ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ
رسه ػ لٍلې پً ؿاٌلتلٍ کې ػ ػؿنبٌي ٌړ مؾىثي مرشانٍ ن٩ي ډیـ ميم ػی .رسه لً ػې
ىم ػٌلت ػ لٍلې ػ ل٥یـانٍ پً شیخ ػ مؾىثي مرشانٍ ټبکلٍ تً پٍؿه پبم نً اړٌي .ػ
تګبة ػ ٌلمٍالې ػ ٌلمٍالې ػ وٍؿا یٍه تن ٠ړې ػ  ۲۱۱۳کبل ػ ذٍن پً ٌٌ ۲۶یل ڇې:
"فه ته ووایم ڇې په والیت کې مؾهثي مرشان هم ػ لىلې ػ مملې پـ رس
ت٩میم وىیؼي .لىمړی تبیؼ ه١ىي ػ لىلې او ه١ى الؿو ڇبؿو پـ رس ڇې
څنګه کیؼای يش لىله ؿا منځ ته يش ،ظربې اتـې تـرسه کړي او مىا٩٤ه پـې
وکړي .ػ لىلې ػ پـولې پـ رس ػ ٔبلثبنى په منځ کې اظتال٤بتى ػ ٜبػي ا١٤بنبنى
تـ منځ ،په ظبً ډول ػ ه١ى کمبنى په منځ کې ڇې په لـې پـتى لیمى او
ٜنٝنىي ټىلنى کې ژونؼ کىي ،یى ډول م١ىىوىالی ؿا منځ ته کړی".
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ػ لٍلې ػ مٍذٍػه ٌالیتي وٍؿا ٠ړي نً يش کٍالی نب امنً لیمٍ تً ل٥ـ ٌکړي ځکً ڇې
ىٍ١ي تً ػ ٌللً ٌالې وعړې ػ ټٍلٍ ښکیلٍ ډلٍ لعٍا ػؿنبٌی نً کیږي .ػ لٍلې ػ ٌالیتي
وٍؿا ؿیین ػ ػؿنبٌي ٌړ وعَ ػی .ښکبؿې ڇې ػٌلت پً ؿیښتیب رسه نً ٍ٠اړي ڇې ػ
لٍلې کٍمې ظربې ػې تـرسه يش ،ظٍ ٍ٠اړې ټٍلنې ٌٌیيش اٌ اػاؿه یې کړي .ػا الثتً ػ
ػٌلت ممٍلیت ػی ڇې پً ملې اٌ لٍذمتیکې لصبٗ(ػ الرسيس ،لٍلې ػ پٍلټـٌنٍ ،ػ
مال٨بتٍنٍ ػ لګښتٍنٍ اٌ ىـ ډٌل نٍؿٌ ٜملیبتې لکښتٍنٍ ػ ڇبؿٌ پً ىؼ ٣متٍیل) ػ لٍلې
ػ پـٌلې څعً مالتړ ٌکړي .ػ کبپیمب ٌالیت ػ ػٌىم کٍىمتبن ػ ٌلمٍالێ څعً ػ
پٍىنتٍن یٍې ښځینً مصٍلې ػ  ۲۱۱۳کبل ػ ذٍن پً ٌٌ ۵یل ڇې:
"هیڅىک ش ٪نه لـي ڇې ػ ذنبیتکبؿانى رسه ظربې اتـې وکړي .ذنبیتکبؿان تبیؼ
ونیىل او تـ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ونیىل يش .ػ منځګړیتىة ظربې اتـې تبیؼ
یىاځې ػ معبل٥ى لیبيس ډلى رسه تـرسه وی .یى واؿ تیب ،ػ منځګړیتىة په نىم،
تبیؼ ػ معبل٥ى لیبيس ډلى ٠ړو او مرشانى ته که ڇیـې ه١ىی هـ ډول ذؼې
رس٠ړونې ،ػ تیلګې په تىګه ،په تیـو وظتىنى کې ځبمنـګې تـیؼونه تـرسه کړې
وي په تىپړه تىګه ٥ٜى نه يش".
د ةرشي خقىنى او د قانىن د خاکمیت ترویج او د معافیت له منځه وړل:
"ػ فػه کړې ش ،٪ػ کبؿ ش ،٪ػ منبلثې ؿو٠تیب پبلنې ش ،٪ػ ښځى په وړانؼې
ظىىنت ،په ولله واله وعړه کې ػ ملکي کمبنى لبتنه او ٜؼالت ته الرسلی
په والیت کې ػ ترشي ش٩ىنى مهمې انؼیښنې ػي .نیمتي او اػاؿي ٤مبػ ه١ه
نىؿې مملې ػې کىمې ڇې ځبيې ظلک متبجـه کىي .ػ ٔبلثبنى ػ یب٠یتىة او ػ
ػولت ػ نه وتىن له امله ػ ػ٠ى ش٩ىنى وِٝیت په نب امنه لیمى کې
تؼتـیږي".
کً ڇیـې ػٌلت ٌکٍالی يش پً نب امنٍ لیمٍ کې ػ ؿٌ٠تیبيې اٌ ػ ښٌٍنې اٌ ؿٌفنې ػ
ظؼمتٍنٍ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ لً الؿې ظپل کنرتٌل پـاط کړي اٌ کً ڇیـې ػلتً ػ فیـتنبیي
پـٌژٌ پً ومٍل ڇې ٌکٍالی يش کبؿٌنً ؿا منځ تً کړي لرتې پـاظتیبيې پـٌژې ؿا منځ تً
يش ،ػا تً ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ٌِٝیت ػ ښً کٍلٍ رسه مـلتً ٌکړي .ػٌلت تبیؼ ػ ښٍ
ظؼمتٍنٍ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ پً مٍظً ػ ښٌٍنکٍ اٌ ؿٌ٠تیبیې کبؿ پٍىبنٍ پً ؿٌفنً متـکق
ٌکړي .ػ ٔبلثبنٍ ػ نٍ٥ؽ لً املً پً اال لبي اٌ تګبة ٌلمٍالیٍ کې ػ نرٍنٍ ىیڅ ښٌٍنځی
ٝ٤بل نً ػی .ػ ّ٨ب پً ػننً کې ىم تبیؼ پـاظیؼٌنکی اػاؿي ٤مبػ لً منځً یٌٍړل يش .ػ
ذـم ػ تص٩ی٩بتٍ اٌ ػ تٍ٨ی ٦وٍیٍ کمبنٍ ػ شٍ٩نٍ پً اړه ػ نٍیٍ تعنیکٍنٍ پً ىکلً تبیؼ
ا١٤بن ميل پٍلیمٍ تً ؿٌفنې ٌؿکړل يش.
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ػٌلت تبیؼ ػ ښځٍ اٌ نرٍنٍ پً ٌړانؼې ػ رضؿلـٌنکٍ ٜنٝنٍي ٝ٤بلیتٍنٍ پً اړه اٌ
ىمؼاؿنګً ػ ښځٍ پً ٌړانؼې ػ ظىٍنت ػ ٨بنٍن ػ وتً ٌالې پً ىکلً پً ټٍلنٍ کې
پٍىبٌی لٍړ کړي .پٍلین ،څبؿنٍاالن اٌ مصکمې تبیؼ ػ ښځٍ پً ٌړانؼې ػ ظىٍنت اٌ ػ
ښځٍ پـ ٜلیً ػ تبٌتـیعٍالې ػ من ٞػ ٨بنٍن پـ البك تٍؿن تـ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ٌنیيس.
ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ کٍؿين ٌاشؼ تبیؼ پیبٌړی يش(ميبؿت لـٌنکي کبؿکٍنکي اٌ ػ ػنؼٌ اٌ
ٍِاتٍٕ ٍ٨ي الیصً).
ػ ٌللً ٌالٍ ځٍاکٍنٍ ٠ړي(ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ پً ومٍل) پعٍانې ذيبػي
ٍ٨منؼانبن اٌ ى ً١مـتکیثین ڇې ػ ٨ؼؿت ػ ٌالیتي ػالالنٍ رسه تړاٌ اٌ ظٍاظٍږي ٌلـي ػ
رس٠ړٌنٍ اٌ ذـمٍنٍ ػ اؿتکبة پً ٌٍؿت کې تبیؼ تـ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ٌنیٍل يش .ػ
٨بنٍن ػ ان٥بؽ (ػ ميمٍ کلیؼي ڇبؿٌاکٍ اٌ ػ ٨ؼؿت ػ ٌالیتي ػالالنٍ لً ظٍا) اٌ ػ مصکمٍ
ػ مٍٍِٜبتٍ پً اړه (ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ اٌ څبؿنٍاالنٍ) لً ظٍا لیبيس مؼاظلې تبیؼ پبی
تً ٌؿلیږي.
پً ترشي شٍ٩نٍ تیـې ذؼي اٌ رس٠ړٌنې تبیؼ ٌڅیړل اٌ ت٩ٝیج يش .ػ مٝب٤یت کلتٍؿ تبیؼ
ظتم وی .ػا تً ػ انت٩بم اظیمتلٍ نبٌړه ػٌؿې تً ػ پبی ټکې کیږػي .پً ٌؿتً ٌظت کې
تبیؼ ػ پٍلیمٍ ،څبؿنٍاالنٍ اٌ مصکمٍ پً ػننً کې ػ اػاؿې ٤مبػ رسه مثبؿفه ٌيش.
ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً اٌ ایمب ٣تبیؼ ػ ڇګړې تې تٍپیـه تبکتیکٍنً ٌ نً کبؿٌي ،ػ
تیلګې پً تٍګً ،پً کلیٍ ػ ؿاکټٍنٍ تٍٍ٠ل .ىٍ١ي تبیؼ ىمؼاؿنګً ػ وپنیٍ تالوې ګبنٍ پـ
ميبل ٍ٨انین ؿٜبیت اٌ ػ کلتٍؿي شمبلیتٍنٍ اٌ ػ ملکي کمبنٍ اٌ تٍ٨ی ٦وٍیٍ کمبنٍ ػ
شٍ٩نٍ ػؿنبٌی ٌکړي.
د ټىلنیسې او اقتصادي پراختیا تدقق :امنیت اٌ پـاظتیب تبیؼ یٍ ځبی پـ مغ یٌٍړل يش .ػ
ډیـې مٍػې ؿاىیمې پً ػؿیٍ نب امنٍ ٌلمٍالیٍ کې ،ىیڅ ډٌل پـمعتیبيې پـٌژې پً نٙـ کې
نً ػې نیٍل وٍې .ػ ػ ٍ٠نب امنٍ ٌلمٍالیٍ اٌ ػ ى ٍ١ػ ٌګړٌ(پښتنٍ اٌ پىً یبنٍ) پً ٌړانؼې
تثٝیْ پً ظپل شبلت پبتً وٍې.
پً اٌك شبل کې ،ػ اال لبي پً ٌلمٍالې کې ػ نرٍنٍ ىیڅ ښٌٍنځې ٝ٤بل نً ػی .ػ تګبة
پً ٌلمٍالې کې ىم ىمؼاؿنګً ػ نرٍنٍ فیبتـه ښٌٍنځې تړلې ػي .ػا ػ ٔبلثبنٍ ػ مغ پـ
فیبتیؼٌنکې یب٠یتٍة لً املً ؿا منځ تً وٍې ظٍ ػٌلت ىم تبیؼ ػ ػې ٌلمٍالیٍ ػ کنرتٌل
پً مٍظً ؿیښتنې اؿاػه ٌلـي.
واميل ٌلمٍايل ګبنې پٍىنتٍن ،ښٌٍنځي ،ؿٌ٠تٍنٍنً اٌ مؼؿيس لـي ظٍ پً ذنٍيب ٌلمٍالیٍ
کې تیب ػا مٍذٍػ نً ػي .ځکً ظٍ پً ػې ػؿیٍ ذنٍيب ٌلمٍالیٍ کې تبیؼ امنیت اٌ پـاظتیب
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یٍ ځبی تٕثی ٪يش .ػا تً ىمؼاؿنګً ػ ځٍانبنٍ لپبؿه کبؿې ٤ـٌتٍنً ؿا منځ تً کړي اٌ ػ
ٔبلثبنٍ لپبؿه تً ػ ځٍانبنٍ ػ نٍې التعؼام ػ معنیٍي لً ڇبؿٌ رسه مـلتً ٌکړي.
د سىلې فعالینى او تخریتىنکى ته رسیدنه :ػ پبؿملبن ػ پعٍانېٍ اٌ اٌلنېٍ ٠ړٌ ،ػ کبپیمب ػ
ٌالیت څعً ػ ٌلممرش ػ مىبٌؿینٍ ،ميم ٌالیتي ڇبؿٌاکٍ(لکً ٌايل ،ػ ٌالیتي وٍؿا ػ مرش،
ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ اٌ ميل امنیت ػ اػاؿې ػ مرشانٍ اٌ ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا ػ مرش
نٙـٌنً تبیؼ ىمیىً ىٌ ً١ظت ٌپٍښتل يش ڇې کلً ىم پً ٌالیت کې ػ پبیښت لـٌنکې
لٍلې ػ ؿا منځ تً کٍلٍ پً الؿٌ ڇبؿٌ اٌ میکبنیقمٍنٍ لالمىٍؿې تـرسه کیږي ).کً ڇیـې
٨بنٍن پلې يش ،ػ ترشي شٍ٩نٍ ػؿنبٌی ٌيش ،اػاؿې ٤مبػ لً منځً ٌالړ يش ،ػ ٨بنٍن
شبکمیت تبمین يش ،پـمعتیبیې پـٌګـامٍنً پيل يش ،ػ امنیت اٌ لٍلې پـٌګـامٍنً پً
مصتبٔبنً ډٌل ٔـس يش اٌ ػ ټٍلٍ لرتٌ ٝ٤بلینٍ رسه تٕثی ٪يش ،پبیښت لـٌنکې لٍلً تً
تـ اللً يش.

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنې:
د مدلی دولتي ادارو پیاوړي کىل )۱( :ػ ػٌلت پً ټٍلٍ تـظٍ کې ػ ٌړتیب پـ تنمټ ػ
ګامؿنٍ اٌ ومٍلیت څعً ډاډ (ٍ٨مي اٌ ذ١ـا٤یبیې) )۲( ،ػ کبپيمب ٌالیت ػ لٍلې وٍؿا ػ
مٍذٍػه ٠ړٌ پً  ٍُٜتبیؼ ػ ػؿنبٌي ٌړ مرشان ٌټبکل يش تـ څٍ پً ػې پٍه يش ڇې
مصيل ٔبلثبن پً ؿیښتیب رسه څً ٍ٠اړي ،اٌ ٌکٍالی يش ػ ىٍ١ي رسه ظربې ٌکړي .تیب ػ
ٔبلثبنٍ ٍ٠ښتنې تصلیل کړي اٌ پً تؼؿیز رسه ػ ىٍ١ي ػ مرشٌٍ٠ ٛښتنٍ ػ پلې کٍلٍ پً
تـظً کې ٜمل ٌکړي )۳( ،ػ ڇلنؼ اٌ انٙثبٓ پً اړه ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ؿٌفنً (ا١٤بن
ميل پٍلین ،ا١٤بن ميل پٍځ ،ا١٤بن لیمً ییق پٍلین اٌ ػ ميل امنیت اػاؿه) اٌ ػ رس٠ړٌنٍ
ػ اؿتکبة پً ٌٍؿت کې ػ ىٍ١ي ػ اشتمبة څعً ډاډ )۴( ،پً ټٍلٍ کڈٍ کې پً ٜرصي اٌ
ٜلمي ښٌٍنً اٌ ؿٌفنً تبنؼې ػ مٍذٍػه مٝبؿ ٣لیمټم اړٌل )۵( ،ػٌلت تبیؼ ػ تګبة ،اال
لبي اٌ نرـاة ػ ٌلمٍالیٍ پً ومٍل ػ ټٍلٍ ٌلمٍالیٍ ػ کنرتٌل پً مٍظً ىڅً ٌکړي)۶( ،
ػ اػاؿي ٤مبػ پً اړه ػ مٝلٍمبتٍ ػ ؿاٍ٠نډٌلٍ پً مٍظً ػ التعثبؿايت اٌ کى٥ي ؿیبلتٍنٍ
پیبٌړي کٍل )۷( ،ػ مؼنې ټٍلنې مالتړ تـ څٍ ػا ټٍلنً ٌکٍالی يش ػ اػاؿي ٤مبػ اٌ لٍلې
پً ٌړانؼې مؼا ًٝ٤ؿا منځ تً کړي )۸( ،ػ مالیبنٍ پً مالتړ ػ کلتٍؿي اٌالشبتٍ پیلٍل ،ػ ػې
پً ظبٔـ ڇې ػ ظىٍنت ػ ػې تؼنبمي شل٩ې رسه مثبؿفه ٌيش  ،رضؿ لـٌنکي ٜنٝنٍي
ٝ٤بلیتٍنً اٌ انت٩بمي ٌژنې تبیؼ ىؼٌ ٣ګـفٌل يش ،اٌ (ٌ )۹ايل ،ػ ى ً١اػاؿه اٌ ميل امنیتي
ځٍاکٍنً تبیؼ ػ ٨ؼؿت ػ ٌالیتي ػالالنٍ ػ لبتنې پـ ځبی ػ ٜبمٍ ٌګړٌ لبتنً ىم ٌکړي.
( )۱۱ػ شکٍمت ػ و٥ب٤یت اٌ شمبة ٌؿکٍنی څعً أمینبن شبٌلٍل .
د سىلې او پخالینې د پروسې د شمىلیت مالتړ :ػ لٍلې پً اٌلنێ ٌالیتي وٍؿا کې تبیؼ
نٍؿٌ تب نٍ٥ؽه مؾىثي اٌ لیبيس اوعبٌٍ تً ځبی ٌؿکړل يش کٍمٍ تً ڇې ػ ټٍلنې لعٍا ػ
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ٌړ کمبنٍ پً لرتګً کتل کیږي اٌ ػ ػې ٌړتیب لـي تـ څٍ ػ لٍلې پً ؿاتًٕ ػ مصيل ٔبلثبنٍ
رسه ظربې ٌکړي.
د ةرشي خقىنى ،قانىن د خاکمیت ترویج او د معافیت له منځه وړل )۱( :ػ ٍ٨مي اٌ
ذ١ـا٤یبيې تڼٍ پً ومٍل ،ػ تثٝیْ ػ ټٍلٍ تڼٍ تنؼٌل ،اٌ ػ تثٝیْ پً ٌړانؼې ػ ىڅٍ
تـٌیز )۲(،ػ تیـٌ ذؼي ترشي شٍ٩نٍ ػ رس٠ړٌنٍ لپبؿه ػ ٜؼالت څعً ډاډ اٌ ػ ؿٌانٍ
رس٠ړٌنٍ اٌ تیـیٍ لپبؿه ػ مٝب٤یت پبی تً ؿلٍل ،ػا تً ىمؼاؿنګً ظلک ػ انت٩بمې ٌژنٍ
څعً ىم من ٞکړي )۳( ،ػ ټٍلنٍ اٌ ػ ټٍلنٍ ػ مرشانٍ پً منځ کې ػ ښځٍ اٌ نرٍنٍ ػ
شٍ٩نٍ پً ومٍل ػ ترشي شٍ٩نٍ تـٌیز )۴( ،ػ ښځٍ پً ٌړانؼې ػ ظىٍنت ػ ػٌلیٍ پً
ىکلً ػ ذؼي ذـمٍنٍ ػ ؿٌانٍ ظربٌ اتـٌ پـ رس ػ څیړنٍ اٌ ٜؼيل ت٩ٝیج ِامنت )۵( ،ػ
اػاؿې پً ومٍل ػ ځٍانبنٍ ػ ګډٌن څعً ػ ډاډ شبٌلٍل )۶( ،ػ تګبة  ،اال لبي اٌ نرـاة
ػ ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ پً ومٍل ،پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ّ٨بيې ڇبؿٌاکٍ ػ وتٍن څعً ډاډ تـ څٍ
ىـ ڇیـې اٌ پً ىـ ٌظت کې ٜؼالت تً ػ الرسيس څعً ډاډ شبٌل يش ،اٌ ( )۷ػ و٥ب٤یت
څعً ډاډ شبٌلٍل اٌ ػ اػاؿي ٤مبػ لً منځً ٌړل.
د ټىلنیسې او اقتصادي پرمختیا پیاوړتیا )۱( :پً نب امنٍ ټٍلنٍ کې ،ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ اال
لبي اٌ تګبة پً ٌلمٍالیٍ اٌ ىمؼاؿنګً ا١٤بنیً اٌ پڈب٠بن اٌ ػ نرـاة ػ ٌلمٍالێ ػ ٠یین
پً ػؿٌ کې ػ کبؿ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ پً مٍظً ػ پـٌژٌ اظتٍبً )۲( .ػ اال لبي اٌ تګبة پً
ٌلمٍالیٍ کې ػ نرٍنٍ ػ تړل وٍیٍ ښٌٍنځیٍ پـانیمتل ،اٌ ( )۳ػ ګلثيبؿ ػٌلتي نمبذي
٤بتـیکې تیب پـانیمتل (پً تیـٌ ٌظتٍنٍ کې ،یبػې ٤بتـیکې  ۱۵۱۱۱کبؿٌنً ؿا منځ تً کړي
ٌٌ).
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 .۶پیژنضنه
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ البيس ممبیلٍ اٌ ميمٍ پبیلٍ یٍه لنډیق تً ڇې پً متمـکقٌ
ګـٌپي مثبشحٍ ،ان٥ـاػی مـکٍ اٌ ػ نٙـیٍ پً رسٌی ګبنٍ کې مٕـس وٍي اٌ ػ پـٌان پً
ٌالیت کې ػ نږػې  ۱۲۱کمبنٍ رسه ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پـ ميبل تـرسه وٍی ڇې پً
ى ٍ١کې ػ ځٍانبنٍ ډلې ،ښٌٍنکيّ٨ ،ب ،ػ مؼين ټٍلنې ٝ٤بالن ،مؾىثي ٜلام ،ػ ټٍلنې
مرشان ،فػه کٍنکي اٌ یٍ ومیـ تب نٍ٥ؽه کمبن ڇب ڇې پً ػٌ ً٠الیت کې ػ لٍلې لپبؿه ػ
یٍې ٔـشی ػ ؿا منځ تً کٍلٍ پً ظبٔـ پً پـٌګـام کې ٝ٤بلً ٌنډه اظیمتې وبمل ٌٌ،
اوبؿه کٍي.
ػا ظربې اتـې ػ لٍلې ػ پـٌګـام پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌېیم پړاٌ ػ یٍې تـظې پً
شیخ تـرسه وٍي کٍم ڇې ػ مؼين ټٍلنې ػ نږػې  ۱۱وثکٍ اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ
ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن لً ظٍا پیل وٍی څٍ ػ نږػې ٜ ۴۵۱۱بػی ا١٤بنبنٍ رسه
مىٍؿې تـرسه کړي اٌ ػ ىـ ٌالیت لپبؿه ػ لٍلې یٍه ٔـس ؿا منځ تً کړي.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیایي مىقعیت جىړښت او ؾیاؾی وضعیت
ػ پـٌان ٌالیت ػ  ۵۹۷۴مرت مـت ٞممبشت پً ػؿلٍػلٍ رسه یٍ لرتاتیژیک ٌالیت ػی ڇې ػ
کبتل پً وامل کې مٍٝ٨یت لـي اٌ پً وامل ظتیځ کې ػ پنرىیـ ،پً ظتیځ کې ػ کبپیمب
اٌ پً ذنٍة ظتیځ کې ػ کبتل اٌ پً ذنٍة لٍیؼیځ کې ػ میؼان ٌؿػګٍ ،پً لٍیؼیځ کې ػ
تبمیبنٍ اٌ پً وامل کې ػ ت١الن ػ ٌالیتٍنٍ رسه ګډه پٍلً لـي .ڇبؿیکبؿ ػ پـٌان ٌالیت
مـکق ػی اٌ اتً ٌلمٍالێ لـي ڇې پً النؼې ډٌل ػي :لیؼ ظیل،ویغ ٜلی ،وینٍاؿي ،رسط
پبؿلب ،لیبه ګـػ ،کٍه ٌب٤ی ،تګـام اٌ لبلنګ.
ػ مـکقي اشٍبیي ػ ؿیبلت ػ تبفه اټکلٍنٍ ( )۲۱۱۳-۲۱۱۲لً معې ،ػ پـٌان ٌالیت ػ ٌګړٌ
ومیـ ټٍلټبل  ۶۳۱۶۱۱تنً ػی.
ػ پـٌان ٌالیت ػ ٍ٨مي ٌیي لً معې متنٍ ٛػی ،تبذکبن ( )۷۱للنً ،پښتبنً ( )۱۸للنً،
ىقاؿه( )۱۱للنً اٌ تـکبن( )۱للنً ػي .پـ ػې رستیـه ،ػ وینٍاؿٌ ،تګـام اٌ کٍه ٌب٤ی
ٌلمٍالیٍ تً مٍلمي کٍڇیبن کډه کیږی اٌ ځینې یی ػ وینٍاؿٌ پً ٌلمٍايل کې پً ػایمي
تٍګً ىمتٍګن ػي.
کً څً ىم ڇې ػ پـٌان پً ٌالیت کې ػ ىیڅ ګٍنؼ ػ٤رت وتٍن نً لـي ،ظٍ لیبلت پً
ٜمٍمي تٍګً پً ػٌ ً٠الیت کې پً شامیتي وثکٍ پٍؿې تړلیٌ .الیتي لیبيس تصـکبت ػ
پعٍانیٍ ميمٍ ذيبػي ډلٍ تـ منځ ،ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ الالمي ذمٝیت ګٍنؼ اٌ الالمي
ګٍنؼ ،شـکت ان٩الة الالمي اٌ اتصبػ الالمي ګٍنؼٌنٍ تـ منځ ػ تىنز پً ٌالًٕ وکل
نیيس.
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ػ لب لنګ ػ لٍیې الؿې ػ وتٍن لً املً ،ىٜ ً١مٍمي الؿ ڇې کبتل ػ وامل اٌ وامل
ظتیځٍ نيٍ ٌالیتٍنٍ رسه نښلٍي پـٌان ٌالیت ػ ډیـ ميم لرتاتیژیک اىمیت څعً تـظمن
کړی .ػ کٍؿنێ ذګړې پـ ميبل ،ػ وامل ػ ٌاػي یٍه تـظً ڇې پً ػی ٌالیت کې ٌاٞ٨
وٍې،ػ واميل ټلٍالې اٌ ٔبلج ځٍاکٍنٍ تـ منځ ػ ذګړې لٍمړۍ کـښً ٌه.
ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ پً پـتلً ػ ػٌ ً٠الیت امنیتي ٌِٝیت نمثتب اؿام ػی ،کً څً ىم ػ ۲۱۱۱
کبل ؿاىیمې ،ػ ػې ٌالیت ػؿې ٌلمٍالێ ػ تیلګې پً تٍګً( ،لیب ګـػ ،اٌ وینٍاؿي ػ
ٍ٠ؿتنؼ پً ٌاػي کې اٌ کٍه ٌبيف) ػ یب٠یتٍة رسه ػ یٍ ومیـ تړلٍ پیښٍ وبىؼې ٌې اٌ
یبػې ٌلمٍالێ تی جثبتً تلل وٍي .ػ کبپیمب ػ ٌالیت ػ تګبة ػ ٌلمٍايل څعً ػ کٍه
ٌب٤ی ػ ٌلمٍالی پً لٍؿ اٌ ػ میؼان ٌؿػګٍ ػ ذلـیق ٌلمٍايل ،اٌ ػ ت١الن ػ تبلً اٌ تـ٤ک ػ
ٌلمٍالی څعً ػ ٍ٠ؿتنؼ ػ ٌلمٍالیٍ پً لٍؿ ػ ٔبلثبنٍ ػ نٍ٥ؽ ػ پـاظیؼٌ پً ىکلً ؿاپٍؿٌنً
مٍذٍػ ػي .ػ ٍ٠ؿتنؼ لً الؿې ػ تبمیبنٍ اٌ ػ کبتل تـ منځ لړک ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ اٌ
نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ لً ظٍا تـیؼٌنٍ تً ممبٜؼ ػی
ص یاغیتىب رسه مغؾته کىنکي الملىنه :ػ لیبيس تىنز اٌ نژاػي ىٍیت تـ منځ تؼاظل
ىٜ ً١مؼه ٤بکټٍؿ ػی ڇې ػ ػی ٌالیت پً نب امنٍ ٌلمٍالیٍ کې ػ یب٠یتٍة ػ وتٍن رسه
مـلتً کٍي .ػ ٍ٠ؿتنؼ پً ٌلمٍايل کې،ځبیي ټٍلنې پً ٜنٝنٍی تٍګً ػ الالمي ګٍنؼ رسه
ظٍاظٍږي لـي اٌ ػ ٔبلثبنٍ ػ ؿژیم پـ ميبل فیبتـه ػ ٔبلثبنٍ ػ لیکٍ رسه یٍ ځبی وٍې .ػ
ٔبلثبنٍ ػ ؿژیم ػ نمکٍؿیؼٌ ٌؿٌلتً ،ػ یب٠یتٍة لپبؿه ظٍاظٍږۍ ػٌام مٍنؼلی اٌ ػ
ذمٝیت ګٍنؼ/تبذکبنٍ لعٍا ػ ٌالیتي اػاؿې ػ کنرتٌل مملې ىٍ١ي پً  ًٍ٠کړي اٌ
ػیېکبؿ ػ لیبيس ترـیؼ اٌ نژاػي/ذ١ـا٤یبیی تثٝیْ پً اړه ػ اشمبلبتٍ ػ ؿاپبؿٌلٍ رسه
مـلتً کړې .کً څً ىم ڇې ػ ٍ٠ؿتنؼ ټٍلنې رسه ٌؿتً نً تلکً پً اٌل کې متربنمې ػي،
پً ٌالیتي کڈً مىبىؼه وٍی ٌیي ىم ػ ٌلمٍالێ پً ػننً کې ػ لیؼٌ ٌړ ػی .ػ ٨ؼؿت
لرت ػالالن ،څٍک ڇې ػ الالمي ګٍنؼ رسه ظٍاظٍږي لـي ػ ټٍلنٍ لعٍا پً ػٌاړٌ اړظٍنٍ
کې پً ػې تٍؿن وٍي ڇې ػ مٍذٍػه نبفک شبلت څعً پً ګټً پٍؿتً کٍلٍ رسه ٍ٠اړي
ظپلٍ لیبيس مٍظٍ تً ځبن ٌؿلٍي .لیبيس تىنز ىم تـ یٍې فیبتیېبنؼافې پٍؿې (ػ ٨بنٍنی
اٌ نب٨بنٍنً) لیبيس اٌ ا٨تٍبػي رسڇینٍ پـ رس اٌ ىمؼاؿنګً ػ لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ػ
التعؼام پـرس ػ لیبلێ ػ مملې رسه تړلی ػی .ػ ٍ٠ؿتنؼ پً ػؿه کې فیبتـه ىقاؿه ګبن پً
ویغ ٜلی اٌ کم کمبن پً رسط پبؿلب کې التٍګن ػي اٌ ػ مؾىثي کـښٍ پً وبظٍا (لني،
وٝیً اٌ الامٜلیً) ٌیىل وٍي اٌ ػ الالمي ګٍنؼ پً ومٍل تیالتیلٍ ډلٍ تً ٌ٤بػاؿ ػي.
ػ کٍه ٌب٤ی ٌلمٍايل ىم ػ کٍؿنێ ذګړې پـ ميبل ػ ذيبػي ډلٍ تـ منځ ػ اتصبػ پً
ت٩ٝیج ػ ػاظل څعً ٌیىل وٍې ڇې ػ ػې ٌالیت یٍه تلً ػ تىنز ن ًٕ٩ػه .ػ ذيبػ پـ
ميبل ٌلمٍايل پً لیبيس لصبٗ متنٌٍ ٛه ،پً ػې کې ػ شـکت ان٩الة الالمي ػ ٍ٨منؼانبنٍ
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(پً اٌك شبل کې پً ٌلمٍايل کې شبکمً ډلً) ،الالمي ګٍنؼ(ػ ګلثؼین شکمتیبؿ اٌ ظبلَ
ډلې) ذمٝیت الالمي اٌ ػ اتصبػ الالمي ګٍنؼٌنٍ ٌنډه ػؿلٍػلً .ػ ػاظل څعً ػٌ ً٠یي
ػ ځبیي ټٍلنٍ معً نیٍلې څٍ ػ  ۲۱۱۱کبل ؿا ٌؿٌلتً ټبکنٍ پـ ميبل رسه متصؼ يش اٌ پً
ٌالیتي کڈً ػ ىٍ١ي منبینؼګي ٌکړي ،ىمؼاؿنګً ٌیل کیږي ڇې ځینې پعٍاين ذيبػي
ٍ٨منؼانبن ػ یب٠یتٍة مالتړ کٍي ڇې فیبتـه ځٍانبن ظپلٍ لیکٍ تً ذؾتٍی .ػ تبذکٍ/اٌ ػ
واميل ټلٍالې ػ شبکمی ٌالیتي اػاؿې اٌ ػ ٌلمٍالێ ػ پښتنٍ ٌګړٌ تـ منځ پً ٌالیتي کڈً
ؿا منځ تً وٍې نب امني ػ ػاظيل اظتالٍ٤نٍ لً املً لً تؼه تؼتـه وٍې اٌ ػا ػ ترـیؼ کیؼلٍ
اشمبلبت ال ٠ښتلی کٍي .ذ١ـا٤یبیی مٍٝ٨یت اکرثه نٍ٥ؽ تً الؿ ىٍاؿه کړې :ػ ٍ٠ؿتنؼ
ػؿه ػ وامل اٌ ذنٍة تـ منځ ػ تـانقیتي الؿ پً شیخ کبؿیؼلې اٌ پً ت١الن کې ػ تبلً ٌ
تـ٤ک اٌ پً میؼان ٌؿػګٍ کې ػ ذلـیق ػ ٌلمٍالیٍ رسه ګډه پٍلً لـي .کٍه ٌب٤ی پً
کبپیمب ٌالیت کې ػ تګبة ػ ٌلمٍايل رسه ګډه پٍلً لـي اٌ ػا ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لپبؿه ػ
ظٍځښت الؿ تـاتـٌي اٌ پً ػې کې ػ کبتل ٌالیت ػ رسٌتی ٌلمٍايل ىم وبملً ػه.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې منىنې او انګیؼې
ػ ډلٍ ػ ظربٌ اتـٌ پـ ميبل ،ػ پـٌان پً ٌالیت کې ػ ټٍلنٍ ٠ړئ ،بلثبن ،ػ شکمتیبؿ
ڇبؿٌاکي اٌ ځینې
الالمي ګٍنؼ ،نب٨بنٍنً ٌللً ٌالی ډلې ،ذنبیتکبؿان٤ ،بلؼ شکٍمتی
ٍ
ځبیي مرشان ػ وعړې اٌيل ٝ٤بلین تٍيل .ػ پـٌان پً ٌالیت کېٔ ،بلثبن ػ الالمي ګٍنؼ
څعً ذال ٝ٤بلیتٍنً نً لـيٌ ،للً ٌالې ډلې یٍ ػ تل رسه اړیکي لـي .کً څً ىم ڇې ػا
ؿٌښبنً ػه ڇې پً ٌالیت کې ٔبلثبن ډیـ ٠ښتيل ػي ځکً نٍ الالمي ګٍنؼ ػ ٔبلثبنٍ ػ
الؿښٌٍنې النؼې ٝ٤بلیت کٍي.
ځینې ګډٌنٍال اػٜب کٍي ڇې ػ ځبیي لیبلت تـ څنګ ػ ٔبلثبنٍ اٌ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ پً
ٝ٤بل مالتړ کې تيـنی ذنګیبلی اٌ تيـنی ىیٍاػٌنً ىم ښکیل ػي .ػ ټٍلنٍ ٠ړي پً ػې
نٙـ ػي ڇې ػ ٍ٠ؿتنؼ پً ػؿه کې کنرتٌل ػ پبکمتبين ٔبلثبنٍ پً ٌاک کې ػی اٌ ا١٤بن
ٔبلثبن ػ ىٍ١ي تـ الؿښٌٍنې النؼې کبؿ کٍي .ػ ټٍلنٍ ٠ړي اػٜب کٍي ڇې یٍ ومیـ نٍؿ
ىیٍاػٌنً ػ ٌللٍ اٌ مبلی مالتړ ػ تـاتـٌلٍ لً الؿې اٌ ىمؼاؿنګً پً پبکمتبن کې ؿٌفنیقٌ
کمپٍنٍ تً ػ الرسيس پً ومٍل ػ یب٠یتٍة ػ ٝ٤بلیتٍنٍ رسه مـلتً کٍي څٍ ػ ٔبلثبنٍ اٌ
ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ تـیبلیتٍة څعً ډاډ شبٌل کړي.
ظلکٍ پً ډاګً کړې ڇې ػ ٍ٠ؿتنؼ پً ػؿه کې امنیتي ٌِٝیت ػ یب٠یتٍة ػ مغ پـ
فیبتیؼٌنکی ٝ٤بلیتٍنٍ اٌ ػ پٍلیمٍ پً پٍلتٍ تبنؼې ػ تـیؼٌنٍ پً ومٍل ػ ظـاتیؼٌ پً شبل
کې ػی اٌ ػا پً ملکي کمبنٍ تبنؼې ژٌؿې ا٠یقې پـیږػي .ػ ټٍلنٍ ٠ړٌ ىم پً تګـام کې ػ
پٍځي اډې ػ وتٍن پً اړه کٍمً ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لعٍا پً مکـؿ ډٌل تـ ىؼ٣
النؼې نیٍل کیږي ظپلې انؼیښنې پً ډاګً کړې .ىٍ١ي وکبیت کٍي ڇې کلً نب کلً ػ
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ػٌلت ِؼ ٜنبرص ؿاکټٍنً تٍٍ٠ي اٌ پً ىؼ ٣نً لګیږي ڇې پً پبیلً کې تی ګنبه ملکي
کمبنٍ تً فیبن اٌړي.
ظلکٍ یبػٌنً کړې ڇې نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې اٌ ػ وعړې ٝ٤بلین ػ لٍلې لپبؿه کٍمً
اذنډا نً لـي .ػ ىٍ١ي یٍافینێ مٍظً ػ وعړې ؿا منځ تً کٍل اٌ ػ ؿا منځ تً وٍي تىنز
څعً ػ لیبيس اٌ ا٨تٍبػي اللتً ؿاٌړنٍ ػ ګټې پٍؿتً کٍل ػي .ػ ىٍ١ي ػ اػٜب پـ تنمت
ځینې کمبن ٍ٠اړي یٍافی ويـت تـ اللً کړي.
ػ ګـٌپی ظربٌ اتـٌ لً الؿې،ظلکٍ ػ وعړې اٌ ځبیي منبف ٍٜتیالتیلې منٍنې پیژنؼيل کٍمې
ڇې ښبیي پً لیمً کې لٍلً اٌ ټیکبٌ متبجـه کړي ،ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ ٔبلثبنٍ اٌ نب ٨بنٍنً
ٌللً ٌالٍ ډلٍ ٌیربړٌنکي ٝ٤بلیتٍنً ،پً ظبً ډٌل ػ ٍ٠ؿتنؼ پً ػؿه کې ٍ٨مي تىنز ،ػ
ځمکٍ پـ رس وعړې اٌ ذنبیی ٜملٍنً.
ػٌي ػ شکٍمت کمقٌؿي ،نب مملکي تٍة،مٝتبػ وٍي پٍلین ،ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت نً
وتٍن اٌ مغ پـ فیبتیؼٌنکی مٝب٤یت  ،ػ شکٍمت اٌ ػ پـٌان ػ ظلکٍ تـ منځ ٌاټنٍ٨،م
پبلنً ،اػاؿې ٤مبػ اٌ ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌګـام کمقٌؿتیب ،ػ نٍؿٌ ىیٍاػٌنٍ لعٍا
مؼاظلً ،تې لٍاػي ،تې ٌفيل اٌ ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ نً وتٍن ػ وعړې ميم الملٍنً تللی ػي.
ص قسړو ځانګړی الملىنه :ػ پـٌان ٌالیت ػ کبتل پً وامل کې مٍٝ٨یت لـي اٌ یبػ ٌالیت
ػ لبلنګ ػ لٍې الؿې ػ وتٍن لً املً ڇې کبتل ػ نيٍ واميل ٌالیتٍنٍ رسه نښلٍي ،ػ فیبت
لرتاتیژیک اىمیت څعً تـظمن ػی .ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ مٍظً ػ لرتاتیژیکي الؿې تی
جثبتً کٍل ػي څٍ ػ لیمې کنرتٌل تـ اللً اٌ پً ػې تٍګً ػ ىیٍاػ واميل اٌ مـکقي لیمٍ
تً الرسلی پیؼا کړي.
ػ ظلکٍ اٌ لٍلې پً ٌړانؼې اٌيل انؼیښنً اٌ ګٍاښ ػ ٔبلثبنٍ اٌ ػ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ
ډلٍ مغ پـ فیبتیؼٌنکی وتٍن اٌ ػ ىٍ١ي ٌیربړٌنکي ٝ٤بلیتٍنً ػي .ػ پـٌان پً ٌالیت
کې ،پً ظبً ډٌل ػ ٍ٠ؿتنؼ پً ػؿه اٌ کٍه ٌب٤ی کېٔ ،بلثبن اٌ نٍؿې نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې
ډلې ػ یٍ تل رسه ىمکبؿي کٍي اٌ ػ شکٍمت لپبؿه ٠یـ ممکنً کٍي څٍ پً ػې ؿٌانً
ذګړه کې تـیبلی ویٔ .بلثبن ،الالمي ګٍنؼ اٌ ذنبیتکبؿان پً ٝ٤بلً تٍګً ٝ٤بلیت کٍي اٌ
لیمً ییق شکٍمت ػ ىٍ١ي ػ ٝ٤بلیتٍنٍ ػ ػؿٌلٍ تٍان نً لـي.
ػ لالمىٍؿٌ پً یٍه نبلتً کې ػ لیبګـػ ػ ٌلمٍايل څعً ػ ټٍلنې یٍه ٠ړي ٌٌیل:
"ػ لیبه ګـػ په ولمىالێ کې نږػې ػوه کبله ػ معه یىافې یى څى ٔبلثبنى
ٝ٤بلیت کبوه .شکىمت په البنێ رسه کىالی وىای لیمه ػ ه١ىي ػ وتىن
څعه پبکه کړي ،ػ کمقوؿتیب او نه پبملـنې له امله ػ وؿځى په تیـیؼو ػ ٔبلثبنى
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په ومیـ کې فیبتىالی ؿا٠لی ،په اوك شبل کې په ولمىالێ کې ػ ٔبلثبنى ومیـ
ػ  ۷۲۲کمبنى څعه فیبت ػی".
پً پـٌان کې ػ ٍ٠ؿتنؼ ٌلمٍالی ٌؿٌ ٌؿٌ ػ ٔبلثبنٍ پً اډه تؼلیږی .ػ تیـٌ ػٌٌ کلٍنٍ پـ
تـڅ کې ػ ٔبلثبنٍ ٌاک تـ فیبتې انؼافې فیبت وٍی ،پً ػې رسه ػ ٍ٠ؿتنؼ پً ػؿه کې ػ
وینٍاؿٌ اٌ لیب ګـػ ػ ٌلمٍالیٍ لپبؿه ػ تي پً نٍم ٌلمٍاالنٍ ػ م٩ـؿۍ الؿ ىٍاؿه وٍې .پً
اٌك شبل کې ىٍ١ي پً للګٍنٍ ٌ٤بػاؿه اٌ تب اٜتثبؿه ذنګیبيل لـي .ػ ىٍ١ي ٌیربړٌنکي
ٝ٤بلیتٍنً ،ػ تیلګې پً تٍګً ،پً  ۲۱۱۲کبل کې ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیتي وٍؿا ػ ٠ړي ٌژل ،پً
وینٍاؿٌ ٌلمٍالێ کې ػ یٍې ښځې پً ٜبم مصرض کې اٜؼام ،پً ػٌلتي تٝمیـٌنٍ اٌ پٍځي
کبؿٌانٍنٍ تـیؼٌنً اٌ پً ظلکٍ تبنؼې ػ ٔبلثبنٍ ػ ذؼي ٍ٨انینٍ پيل کٍل ػ ٍ٠ؿتنؼ پً ػؿه
کې ػ ىٍ١ي ػ ٝ٤بل وتٍن تیلګې پً ګٍتً کٍي .ػ شکمتیبؿ الالمي ګٍنؼ ىم پً پـٌان کې
ػ ٔبلثبنٍ تـ الؿښٌٍنې النؼې ٝ٤بلیت کٍي .ػٌاړه ډلې پً پښتٍن ٍ٨م پٍؿې تړاٌ لـي اٌ پً
ایؼیبلٍژیکي لصبٗ پً ٌؿتً ډٌل ٤کـ کٍي .ػٌاړه ډلې ت٩ـیثب ٌؿتً مٍظې لـي ،یٝنی ػ یٍه
لعت ػؿیځً الالمي شکٍمت ؿا منځ تً کٍل اٌ پً ٌاک کې پبتې کیؼل ػي.
ص قسړې اصيل رسچینې:
 ػ شکٍمت کمقٌؿتیب اٌ ىمؼاؿنګً ػ ٠یـ مملکي ،مٝتبػٌ پٍلیماٍ واتٍن ػ واعړې
اٌيل الملٍنً ػي اٌ ػا پً پـٌان ٌالیت کې ػ ځبیي وعړٌ لپبؿه الؿ ىٍاؿه ٌي،
 ػ ػې رستیـه ،ػ ټٍلنٍ ٠ړي اػٜب کٍي ڇې ځینې ڇبؿٌاکي پً ٝ٤بلاً تٍګاً ػ ػٌلات
ِؼ ٜنبرصٌ مالتړ کٍي اٌ ػ ذنبیتکبؿانٍ اٌ ٌللً ٌالٍ ډلٍ رسه پټې اړیکې لـي،
 ػ ځمکٍ پـرس وعړه ػ پـٌان ػ ٌالیت پً ځیناٍ لایمٍ کاې ػ ماغ پاـ فیبتیاؼٌنکي
ظىٍنت المل ػی،
ػ ټٍلنې یٍه ٠ړي ٌٌیل:
"ػ ٨ىمي وعړې ؿا منځ ته کىل یىه لیبيس لىته ػه ،ػ ٠ىؿتنؼ په ػؿه کې ػ
پښتنى فیبتـه کيل ػ ٔبلثبنى تـ ن٥ىؽ النؼې ػي او لیبلیىن هڅه کىي څى
ظلک په ٨ىمی کـښى و ویىی څى ػ پښتنى او تبذکى ټىلنى تـ منځ تىنز ؿا
منځ ته کړي .ػ ظلکى په منځ کې ػ یىوالی نه وتىن ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو لپبؿه
یىه لىیه اللته ؿاوړنه ػه ،په ځینى لیمى کې ڇیـې ڇې ظلک متصؼ ػي ػ
ٔبلثبنى او ػولت ِؼ ٜنبرصو لپبؿه لتىنقمنه ػه ڇې لیمه کنرتول کړي".


ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت نً وتٍن اٌ پً پبیلً کې مٝب٤یت ػ ظلکاٍ پاً مانځ کاې فیابت
تىنز ؿا منځ تً کٍي .ػ ذنبیی ّ٨بیی لیمټم پً ػننً کې پً ظپلً ډیـې لاتٍنقې
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مٍذٍػې ػي ڇې ػ ٤مبػ پً تڼً کې مىعٍې وٍي ػيٍ٨ .انین یٍافې ػ کب٠ؾ پاـ
مغ پـاتً ػي اٌ پً منبلثً اٌ ممبٌي تٍګً ػ پـٌان پً ٌالیت کې نً پيل کیږي،
 ػ ػې رستیـه ،ظلک ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ اٌ ػ ا١٤بن ملی پٍلیمٍ ػ ٤بلاؼ اٌ
تې تيؾیثً اٌ تې اػتً للٍک پً اړه وکبیت کٍي .ىٍ١ي اػٜب کٍي ڇاې ػ پٍلیماٍ
فیبتـه کبؿکٍنکي نب لٍلتي اٌ مٝتبػ ػي ،ػ پٍلیمٍ ځیناې ٠اړي ػ ذنبتیکابؿانٍ اٌ ػ
ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه ىمکبؿي کٍي اٌ ظپل ځاٍاک څعاً پاً ښاکبؿه نابٌړه کابؿ
اظيل .ػ ػې ٜلت ػ ػٌلت لعٍا ػ کمٍ تنعٍاٌٌ ٌؿکاٍل ػي اٌ ػا پاً ٌالیات کاې ػ
٤مبػ المل ػی.
 ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالینی ػ پـٌګـام کمقٌؿتیب ى١اً تلاً انؼیښانً ػه ڇاې ػ
ډلٍ ػ ظربٌ اتـٌ پـ ميبل ػ ظلکٍ لعٍا مٕـس وٍې .ػ لٍلې ػ ؿٌانٍ نٍښتٍنٍ لپابؿه
کمقٌؿتیب فیابت مصؼٌػیتٍناً ؿا مانځ تاً کاړي .ػ ا١٤بنماتبن ػ لاٍلې اٌ پعالینای
پـٌګـام ػ ا١٤بنبنٍ تـ ؿىربۍ النؼې یٍ پـٌګـام ػی ظٍ ػا پـٌګـام و٥ب ٣اٌ ؿٌښابنً
نً ػی .ػ ټٍلنٍ ٠ړٌ وکبیت کړی ڇې ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا پً ٌلماٍالیٍ کاې ىایڅ
ډٌل ٝ٤بلیت نً لـي ،فیبتـه ظلک شتی ػ ىٍ١ي ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا التبفی نً
پیژين.
 پلټٍنکي اٌ څبؿنٍاالن تـ فیبتې انؼافې ٠یـ مملکي کمبن ػي اٌ پاً ٌالیات کاې ػ
ٍ٨انینٍ ػ پيل کٍلٍ پً تـظً کې پبتې ؿاځي ،یب ظٍ ىٍ١ي پاً ٤مابػ ککاړ ػي اٌ یاب
ىم ٠یـ مملکي ػي اٌ یب ىم ػٌمـه کمقٌؿی ػي ڇې پً ٌالیات کاې ٨اٍانین پلای
کړي .پً ی٩ین رسه ،ػ ذنبیتکبؿانٍ لپبؿه مٝب٤یت یٍ ښً ٤ـٌات ؿا مانځ تاً کاٍي .ػ
اٌلنی ؿژیم پـ ميبل ،یٍ ومیـ فیبت ذـمٍنً ٌا ٞ٨واٍي ظاٍ پاً ػې ىکلاً ىایڅ
ډٌل ٨بنٍنی ا٨ؼامبت نً ػي تـرسه وٍي اٌ پً ػې رسه ى١اً مراـمین ڇاې ػ ذاقا
څعً تډ وٍي ال ٠ښتيل وٍي .مٝب٤یت ػ ظلکٍ اٌ ػٌلت تـ منځ لٍیً تىً ؿا مانځ
تً کٍي .ػ مٝب٤یت ػ کلتٍؿ لً منځً ٌړل تً ػ پـٌان ػ ٌالیت لپبؿه تاـ ټٍلاٍ لٍیاً
اللتً ؿاٌړنً ٌي.
ػ کٍه ٌب٤ی ػ ټٍلنې یٍه ٠ړی پً النؼې ډٌل ٌ ٌیل:
"ػ کىه ٌب٤ی په ولمىايل کې ٔبلثبن او ػ شکمتیبؿ الالمي ګىنؼ ػ وعړې مهم
الملىنه ػي ،ظى ا١٤بن لیمه ییق پىلین هم په ولمىالی کې ػ یب٠یتىة
رسڇینه ػه .ػ کىه ٌب٤ی ػ ولمىالێ لپبؿه ػ ا١٤بن لیمه ییقو پىلیمى ػ
التعؼام وؿولته ،امنیتي وِٝیت وؿځ تـ تلې تؼتـ وىی .ا١٤بن لیمه ییق
پىلین ػ ظپل واک څعه نبوړه ګټه اظيل او ػ ظلکى تـ منځ تىنز ؿا منځ ته
کىي ،ػ ا١٤بن لیمه ییقو پىلیمى ځینې ٠ړي څىک ڇې ػ کلیىالى رسه وعيص
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ظٍىمت او ػښمني لـي  ،ه١ىي ػ ا١٤بن ولله والى لیمه ییقو پىلیمى په
شیخ ػ ظپل نىي ن٩ي څعه په ګټې اظیمتنې رسه ػ کلیىالى څعه ٠ډ اظلی".
ػ ڇبؿیکبؿ ٌ ښبؿ ػ مؼين ټٍلنې یٍه تن ٝ٤بل ٌ ٌیل ڇې:
"ذنبیی ٝ٤بلیتىنه او مٝب٤یت په پـوان کې ػ وعړې مهم المل ػی،ذنبیت په
پـوان کې فیبت وىی او مـتکثین ذګړه لالؿان او ولله وال ظلک ػي ،ه١ىي
هـ څه ڇې ٠ىاړي ه١ه تـرسه کىي،ه١ىي وعيص ملکیتىنه نیيس،ه١ىي
ظلک تښتىي او وژين ،ه١ىي ػ ټىلنى ػ ٠ړو تـ منځ هـ ډول تىنز ؿا منځ ته
کىي ،ظى ه١ىي ػ ذنبیی ٝ٤بلیتىنى ػ تـرسه کىلى لپبؿه ذقا نه ویني".
ػ شز اٌ اٌ٨ب ٍ٤ػ ؿیبلت یٍه تن التبفی ٌٌیل:
"په پـوان کې ػ وعړې یى المل ػ کبؿي ٤ـٌتىنى او ٤بتـیکى نه وتىن ػی .ػ
مربهؼینى په ػوؿان کې په ذثل رساد ولمىايل کې ػ نمبذێ ػوه لرتې
٤بتـیکې مىذىػې وې .ػ ظلکى لپبؿه ػ کبؿي ٤ـٌتىنى ؿا منځ ته کىل ډیـ اړین
ػي او ػا ته ػ ؿوانې وعړې ػ پبي ته ؿلىلى په تـظه کې ښې ا٠ېقې ولـي ،کله
ڇې ظلک مٝبه او مبيل مالتړ ولـي ،ه١ىي ته ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه یى
ځبی نه يش .له تؼه مـ٠ه ،ػولت ػې لتىنقې ته پبم نه کىي".
ػ ټٍلنٍ ٠ړٌ ىمؼاؿنګً ټینګبؿ کړی ڇې ػ ؿٌ٠تیب پبلنې منبلثٍ ظؼمتٍنٍ تً نً الرسلی اٌ
ػ مٝبؿ ٣ټیټ کی٥یت ىم ػ ټٍلنې ػ ٠ړٌ تـ منځ تىنز تً الؿ ىٍاؿه ٌي .ػ تـینګيل
امنیتي ٌِٝیت لً املً ،کٍؿنێ پً مىکل رسه ظپلٍ مبوٍمبنٍ تً ښٌٍنځي تً ػ تګ اذبفه
ٌؿکٍي ځکً ڇې ځینې ښٌٍنځي ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ اٌ ا١٤بن ملی پٍلیمٍ پٍلتٍ
تً څیېمً مٍٝ٨یت لـي .ػ مبښبم پـ ميبل ،ػ وینٍاؿٌ اٌ لیبه ګـػ ػ ٌلمٍالیٍ ػ ټٍلنٍ ٠ړي
ػ ٔبلثبنٍ ػ وتٍن اٌ ٌیـې لً املً کلینیکٍنٍ تً مـاذ ًٝنً کٍي.
ػ کٍه ٌب٤ی ػ ٌلمٍالێ یٍه تن ځٍان ٌٌیل:
"ػ کىه ٌب٤ی ولمىايل ػ پـوان په والیت کې ه١ه يىاځېنێ ولمىايل ػه ڇیـې
ڇې ػ نرىنى ٜبلی لیمه وتىن نه لـي او نبؿینه فػه کىنکي هم ػ یى ومیـ
فیبتى لتىنقو رسه مغ ػي ،ػ ښىونځیى لپبؿه منبلج تٝمیـونه مىذىػ نه ػي او
ػ مٝبؿ ٣کڈه په ډیـ ټیټ شبلت کې ػه ،فمب وؿوؿ په  ۴ټىلګی کې ػی ،ظى
نىمىړی نىؿ نه ٠ىاړي ښىونځي ته الړ يش .ه١ه ػ څىکیى او میقونى ػ نه
وتىن څعه رس ټکىي ،ظى مىږ ه١ه په هـ شبل اړ ایمتی ڇې ښىونځی ته الړ
يش".
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ػ لیبه ګـػ څعً یٍه تن ملک پً النؼې ډٌل ٌٌیل:
"په اوك شبل کې ٔبلثبن ػ مٝبؿ ٣په پـوګـام کې مؼاظله نه کىي ،ظى ػ
وظت په تیـیؼو رسه ته ػې مملې ته ځىاة وویل يش ڇې کله ػوي تىپړ
واک تـ الله کړي ،تیب ته ه١ىي ظپله ؿیښتى نې څیـه ؿا تـلیـه کړي ،ه١ىي ػ
ترشي ش٩ىنى او منبلج مٝبؿ ٣معبل ٦ػي".
ػ لیبه ګـػ ػ ٌلمٍالێ څعً یٍه تن مرش ٌٌیل:
"ػ لیبه ګـػ څعه ػوه تنه تې ؿوفګبؿه ځىانبن ػ ولمىالێ مـکق ته والړل او
ػولتي ڇبؿواکى ته یې وویل ڇې ه١ىي ػ ٔبلثبنى څعه لتړي وىي ،ه١ىي
٠ىاړي کبؿ وکړي او لیمه پـیږػي .کله ڇې ػوي تیب ظپل اٌيل ټبټىيب ته
ؿالتبنه وىل نى ٔبلثبنى ه١ىي په لـګیى کلک وهيل .هلکبنى نه وىای کىالی
ڇې ػ یىې اونێ لپبؿه په پښى وګـفي".

 .۳ص ؾىلې لپاعه العې نقكه
ػ پـٌان ٌالیت لپبؿه ػ متـکق ػ ډلٍ ػ ظربٌ اتـٌ پـ ميبل ،ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې ذٍړٌنې یٍ
ومیـ ځبیي ٜميل نٍښتٍنً پیژنؼيل څٍ پً پـٌان کې ػ وعړې اٌيل الملٍنٍ تً ځٍاة
ٌٌایي .پً ػې کې ػ نٍؿٌ ویبنٍ تـ څنګ ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت ػ پیبٌړي کٍلٍ ڇبؿې ،ػ
مٝب٤یت لً منځً ٌړل ،ػ ځبیي کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ؿا منځ تً کٍل اٌ ػ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ
اٌ ذنبیتکبؿانٍ ػ ٜؼيل ت٩ٝیج ڇبؿې وبملې ػي .ىٍ١ي تیب ى ً١تؼتیـٌنً پً ګٍتً کړی
کٍم ڇې کٍالی وی پً ٌالیت کې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ ػ ٠ښتلیب پً مٍظً اٌيل ممبیلٍ تً
ځٍاة ٌٌایي.
ص خکىمتىلێ ،امنیت او ټیکاو غښتلتیا :ػ متـکق ػ ډلې ػ ظربٌ اتـٌ نږػې ټٍلٍ ګډٌن
کٍنکٍ مٍا ً٩٤کړې ڇې پً پـٌان ٌالیت کې ػ نب امنێ ميم المل ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ
اٌ ذنبیتکبؿانٍ وتٍن ػی .ىٍ١ي اػٜب کٍي ڇې ػ شکٍمت نً پبملـنې پً ٌالیت کې نب
امنی ؿا منځ تً کړې اٌ ػ ځبیي شکٍمتي اػاؿٌ کمقٌؿتیب ػ ذنبیی ٝ٤بلیتٍنٍ ػمتٍ ٦٨کیؼٌ
معً نیٍلې .ػې کبؿ ػ مٝب٤یت اٌ ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت نً وتٍن تً الؿ ىٍاؿه کړې .ظلکٍ ػ
ډایبګ ػ پـٌلې لً الؿې لٍلې اٌ ټیکبٌ تً ػ الرسيس پً مٍظً پً ٌالیت کې ػ نب ٨بنٍنً
ٌللً ٌالٍ ډلٍ ػ تې ٌللې کٍلٍ ٌړانؼیق کړی .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ػ مـکقي شکٍمت لعٍا ػ
ػ ٍ٠نب ٨بنٍنً ډلٍ ػ منصل کٍلٍ ٌړانؼیق کړی .ګډٌنٍالٍ اٌ مـکً ٌؿکٍنکٍ ىم ػ ٤بلؼٌ
ڇبؿٌاکٍ ػ لېـي کٍلٍ اٌ ػ کنرتٌل پً مٍظً ػ میکبنیقم ػ ؿا منځ تً کٍلٍ ٌړانؼیق کړی څٍ
ٌکٍالی وی ػ اػاؿي ٤مبػ کڈً ؿا ټیټً کړي اٌ یٍه لٍلً ییقه ټٍلنً ؿا منځ تً کړي .ځینٍ
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ګډٌنٍالٍ ػ ػٌلتي مٝبوٍنٍ ػ لٍړیؼٌ ٌړانؼیق کړی څٍ پً ػې تٍګً ػ تډٌ اظیمتل مصؼٌػ
کړي.
ػ پـٌان ػ ٌالیت ػ لیؼظیلٍ ػ ٌلمٍالێ څعً ػ ټٍلنې یٍه تن مرش پً النؼې ډٌل ظربې
اتـې ظالًٌ کړې:
"نب ٨بنىنه ولله وال په ټىل پـوان کې مىذىػ ػي،ه١ىي لىله نه ٠ىاړي ځکه
ڇې ه١ىي ته ظپل واک له الله وؿکړي ،ځکه نى په ټىلنى کې وعړې ؿا منځ
ته کىي ،ػا له تؼه مـ٠ه فمىږ په ټىلنى کې یى ش٩ی٩ت ػی او لىلې ته ػ
ؿلیؼو په الؿ کې یى ؿښتینی مصؼوػیت ػی ،تـ ه١ى ڇې ػ٠ه ډلی په واک کې
وي ،لىله نه وی تبمینیؼالی".
ػ ػې رستیـه ،ػ ټٍلنٍ ٠ړٌ ٌ ٌیل ڇې ا١٤بن ملی پٍلین اٌ ا١٤بن لیمً ییق پٍلین ػ
ٌلمٍالیٍ پً کڈٍ کې ػ امنیت ػ تبمین لپبؿه ډیـ ميم ٤بکټٍؿٌنً ػي .ىٍ١ي اػٜب کٍي
ڇې فیبتـه ا١٤بن ملی پٍلین اٌ ا١٤بن لیمً ییق پٍلین ٠یـ مملکي اٌ نب لٍلتي کمبن
ػي ،ځکً نٍ ػ ملی تىکیالتٍ ػ ذٍړٌلٍ ٘ـ٤یت تبیؼ ػ ػٌلت ،ملی اٌ نړیٍالٍ انرٍګبنٍ
لپبؿه یٍ لٍمړیتٍة ٌي ،ىٍ١ي تبیؼ ػ ٨بنٍن ػ پيل کٍلٍ لپبؿه ػ پٍىبٌي ػ کڈې ػ لٍړٌلٍ
پـٌګـامٍنً فیبت کړي.
ػ ڇبؿیکبؿٌ ػ ښبؿ یٍه تن مرش ٌٌیل:
"ػ پـوان ػ والیت په ځینى تـظى کې ػ نبلىلتى او مٝتبػو پىلیمى وتىن ػ
وعړې مهم المل ػی .فیبتـه پىلین په ػې نه پىهیږی ڇې څنګه امنیت تبمین
کړي ،په فیبتـو هیىاػونى کې پىلین ػ ظلکى لپبؿه ظىنؼي ڇبپیـیبل ؿا منځ ته
کىي ،ظى فمب په والیت کې ظلک ػ پىلیمى څعه ویـیږي".
ص ةرشی خقىنى ،ص قانىن ص خاکمیت او معافیت ص مسنیىی وصه :ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ
پٍىبٌي ػ لٍړٌلٍ پً پـٌګـامٍنٍ کې فیبتٍالی اٌ ػالی مٍٍِٜګبنې لکً "ترشي ش٩ىنه او
الالم"اٌ ػ ښٌٍنځیٍ پً نٍبة کې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ مّمٍنٍنٍ وبملٍل ػ ٨بنٍن ػ
شبکمیت اٌ ػ مٝب٤یت ػ معنیٍي ػ لمې کبؿٌنې لپبؿه تنمټ ذٍړٌي .ػ ټٍلنې مرشانٍ پً
پـٌان ٌالیت کې پً ظبً ډٌل پً نب امنٍ لیمٍ کې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ مغ پـ فیبتیؼٌنکٍ
رس٠ړٌنٍ پً شٍالً انؼیښنې څـګنؼې کړې .ىٍ١ي ٌمنلً ڇې ٔبلثبن ،نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې
ډلې اٌ ځینې مرشان ػ ترشي شٍ٩نٍ رس٠ړٌنکي ػي اٌ تبیؼ مربفات يش .پً لیمً کې ػ
ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ وتٍن ػ نب امنێ ميم المل ػی ،ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ وتٍن ػ ترشي
شٍ٩نٍ ،ػ تٝلیم ػ ش ،٪ؿٌ٠تیب پبلنې تً ػ الرسيسٜ ،ؼالت تً ػ الرسيس اٌ ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ
پً ومٍل معنیٍی کٍي.
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ػ کٍه ٌب٤ی څعً یٍه تن ځٍان ٌٌیل:
"ػ ٔبلثبنى تـ ن٥ىؽ النؼې لیمى کې ظلک یىافې ػ ژونؼي پبتې کیؼو کىښښ
کىي .ػا ػ ټىلى ظلکى هیله ػه -مىږ ػ ترشي ش٩ىنى په اړه ػ ٤کـ کىلى وظت
نه لـو".
پً ځینٍ ګـٌپی ظربٌ اتـٌ کې ګډٌنٍالٍ پً لیمً کې ػ ٠یـ ؿیښتینٍ مرشانٍ پً ىکلً
ظپلې انؼیښنې پً ډاګً کړې ،ػٌي اػٜب کٍي ڇې پً ٜمٍمي تٍګً ظلک پً مرشانٍ تبٌؿ
لـي ظٍ ػ ؿاپٍؿ رسه لم ځینې یی ػ ٔبلثبنٍ اٌ ػٌلت رسه اړیکي لـي.
ػ ڇبؿیکبؿٌ څعً ػ مؼين ټٍنی یٍه ٝ٤بل ٌٌیل:
"ځینې مرشان تکړه او ػ ترـتې ػؿلىػونکي ػي ظى ځینې تیب نب لىلتي او
متٍٝج ػي او ػ ښځى په ترشي ش٩ىنى تبوؿ نه لـي ،ػ ښځى په وړانؼې ػ
تبتـیعىالی ػ پیښى په ٌىؿت کې ،مرشان ذـګې تـرسه کىي او ػ ځبیي ذـګى
له الؿې ػ ښځى په وړانؼې ػ ظىىنت ػولیی شل کىي .تیب ه١ىي نب لمه
پـیکړه کىي او ػ تلی وعړې لپبؿه الؿ هىاؿوی".
ظلک ػ "ترشی شٍ٩نٍ اٌ الالم" پً اړه ػ پٍىبٌی ػ لٍړٌلٍ ػ ٝ٤بلیتٍنٍ ػ فیبتٍايل ٌړانؼیق
کٍي .ىٍ١ي ػ ښځٍ ػ الالمي شٍ٩نٍ پً اړه ػ ځبنګړي متـکق لً الؿې ػ ترشی شٍ٩نٍ پً
اړه ػ منبلثې اٌ ػٌامؼاؿه پـٌپبګنډې ػ ػؿلٍػلٍ ىیلً څـګنؼه کړې .ػ ىؼ ٣اٌيل ډلً
تبیؼ ػ شکٍمتی ڇبؿٌاکٍ پً ومٍل ػ ټٍلنې مرشان اٌ تب نٍ٥ؽه کمبن ٌي .ػ یبػٌنی ٌړ ػه
ڇې ځینې ګډٌن کٍنکي  ،پً ظبً ډٌل مرشان ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ کلمې رسه معبل،ٌٌ ٦
ىٍ١ي تبٌؿ لـي ڇې ترشي شٍ٩نً یٍ ٠ـيب م٥يٍم ػی کٍم ڇې ػ الالم اٌ ا١٤بين کلتٍؿ
رسه پً ټکـ کې ػی.
ػ ػې رستیـه ،ظلکٍ ػ ٌلمٍاليٍ پً کڈٍ کې ػ ټٍلنې ػ مرشانٍ لپبؿه ػ ٘ـ٤یت ػ ذٍړٌلٍ
ؿٌفنې اٌ ػ پٍىبٌی ػ لٍړٌلٍ ػ ال فیبتٍ پـٌګـامٍنٍ ٌړانؼیق کړی ،پً ظبً ډٌل ػ مرشانٍ اٌ
ى ٍ١ڇبؿٌاکٍ لپبؿه ڇې مٍظً یی ػ "فیبن منٍنکٍ ػٌػیقٌ کړنٍ" ىؼ ٣نیٍل ػي ،مثبؿفه ٌکړي.
ػ لیبه ګـػ څعً یٍې ښځې ٌٌیل:
"ػ پـوان په ټىل والیت کې تبیؼ ػ رضؿنبکى ػوػیقو کړنى پـ ظال ٣یى ٨ىي
شـکت پیل يش څى ػ٠ه نب٨بنىنه کړنې ػ ښځى پـ ٜلیه ػ ظىىنت ػ له منځه
وړلى تـ النؼې ػ ذقا لیؼلى کړنې وګڼلې يش".
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ػ تګـام څعً یٍځٍان ٌٌیل:
"په پـوان والیت کې ڇبؿواکي ػ مٝب٤یت اٌيل المل ػي .ڇبؿواکي ٨بنىن نه
پلی کىي،ه١ىي تډې اظيل ،ه١ىي ػ ذنبیتکبؿانى رسه همکبؿي کىي ،په ځینى
مىاؿػو کې ه١ىي ػ ذـمىنى ٨ـتبنیبنى ته ظرب وؿکړی ڇې مـتکثین تښتیؼيل،
ظى مىږ پىهیږو ڇې مـتکثینى ه١ىي ػ وپې ډوډك ته ػٜىت کړي او ټىله
وپه یې ػ مـتکیثینى رسه په ػٜىت کې تیـه وىې .ػ ػ٠ى ڇبؿواکى لېـې کىل
ته په والیت کې ػ مٝب٤یت ػ ظتمىلى په تـظه کې یى ښه ا٨ؼام وي".
ص ټىلنیؼی او اقتصاصي پغمستیا تدقق :ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلې پـ ميبل ،ػ ػې لپبؿه ڇې ػ
پـٌان پً ٌالیت کې پبیؼاؿه لٍلً ؿا منځ تً يش ظلکٍ پً ټٍلنیقه اٌ ا٨تٍبػي پـمعتیب کې،
ػمٝبؿ ٣ػ پیبٌړتیب اٌ ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ پً ومٍل ػ ښً ٌايل ٌړانؼیق
کړی.
ػ پـٌان ػ ظلکٍ لپبؿه ٌفګبؿتیب اٌ نیمتي کٍمې ڇې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ رسه ممت٩یمً اړیکً
لـي ،ػ ډیـې انؼیښنې ٌړ ػه.
ځٍان نمل ػ ٌفګبؿتیب څعً ؿنځ ٌړي اٌ ػ ػې لپبؿه ػٌي ػ یب٠یبنٍ اٌ ػ ٔبلثبنٍ ػ ذنګیبلیٍ
رسه پً ٌیربړٌنکٍ ٝ٤بلیتٍنٍ کې تـظً اظيل .ػ ټٍلنې ځینې ٠ړي یبػٌنً کٍي ڇې یٍ
ٌظت ػ پـٌان پً ٌالیت کې لرتې ٤بتـیکې(ػ ذثل رساد پً ٌلمٍالێ کې ػؿې لرتې
٤بتـیکې ،ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ ذثل رساد ػ نمبذێ ٤بتـیکً،ػ ګلثيبؿ ػ نمبذێ ٤بتـیکً "ػ
ذثل رساد کلی" اٌ ػ لمنټٍ یٍه ٤بتـیکً) مٍذٍػې ٌي کٍمې ڇې ػ ذګړې پـ ميبل لً
منځً ٌالړې .ظلکٍ پً پـاظً کڈً ٌړانؼیق کړی ڇې ػ ػ٤ ٍ٠بتـیکٍ تیب ؿٍ٠نً ممکن پً
شبالتٍ کې تؼلٍن ؿا منځ تً کړي .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً پً ذثل رساد کې ػ تـیښنب ػ تنؼ ػ تیب
ذٍړیؼٌ یبػٌنً کړې.
ػ ٤بتـیکٍ اٌ ػ ذثل رساد ػ تـیښنب ػ تنؼ ػ ذٍړیؼٌ څعً ذال ،ػ ټٍلنٍ مرشانٍ ػ پـٌان پً
ٌالیت کې ػ کـنې ػ تٍ٩یت ٌړانؼیق کړی.
" که ڇیـی ػولت ػ ٠ـیثبنى لپبؿه ځینې ځمکې اظتٍبً کړي نى ػا ته په
څـګنؼ ډول ػ یب٠یتىة ػ ٝ٤بلیتىنى کڈه ؿا ټیټه کړي " .
پً نب امنً لیمٍ کې ؿٌانې وعړې پً من٥ی تٍګً پً ظبً ډٌل ػ ښځٍ لپبؿه مٝبؿ ٣تً
الرسلی ،متبجـه کړی.
ځکً نٍ ،پً پـٌان ٌالیت کې ػ پبیښت لـٌنکې لٍلې لپبؿه ػ مٝبؿ ٣پً لیمتم کې
پبنګٍنً ميمً ػه اٌ ػا تبیؼ ػ شکٍمت اٌ نب ػٌلتي لبفمبنٍنٍ ميم اٌ لٍمړی ىؼٌ ٣ي .ػ
ښٌٍنځیٍ ػ ذٍړٌلٍ تـ څنګ ،شکٍمت اٌ نٍؿ لبفمبنٍنً تبیؼ ػ مٝبؿ ٣پً ښً کی٥یت
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متـکق ٌکړي اٌ ػ مٝبؿٌ ٣فاؿت تبیؼ ػ مٝبؿ ٣ػ کی٥یت ػ ښً کٍلٍ پً مٍظً ػ ښٌٍنځیٍ
پً نٍبة لً رسه کتنً ٌکړي.
ػ ػې رستیـه ،ظلکٍ ټینګبؿ کړی ڇې شکٍمت تبیؼ پٍځ تً اذبفه ٌؿ نً کړي ڇې ػ
ښٌٍنځیٍ تٝمیـٌنٍ تً څېـمً ظپلې پٍلتې ذٍړې کړي .ػ ټٍلنې ٠ړٌ پً لیبه ګـػ اٌ
وینٍاؿٌ ٌلمٍالیٍ کې ڇیـې ڇې ځینې ښٌٍنځي پٍځي اډٌ تً څېـمً ٌا ٞ٨وٍي ،اوبؿه
کٍي .کٍؿنێ ػ ٌیـې لً املً نً يش کٍالی ظپل مبوٍمبن ښٌٍنځیٍ تً ٌلیږي.
ػ تګـام څعً یٍه تن ښٌٍنکی ٌٌیل:
"فمىږ په لیمه کې تې لىاػي ػ وعړې اٌيل المل ػی ،ػ تیالتیلى الملىنى په
ظبٔـ فیبتـه کمبن مٝبؿ ٣ته الرسلی نه لـي،نب امني او ٜنٝنبت یىاځې
هلکبنى ته ػ ښىونځي ػ تګ اذبفه وؿکىي .ػ نکبس ظیلى په کيل کې ػ نرىنى
یى ښىونځی مىذىػ ػ ی ظى ػ امنیتي الملىنى له امله ظلک نه يش کىالی ظپل
مبوىمبن ښىونځی ته ولیږي".
ص ؾىلې ص فعالینى او مسغةینى رسه چلنض :پً پـٌان ٌالیت کې ػ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍػ
تې ٌللی کٍلٍ ػ پـٌګـام ( ډایبګ) پـمعتګ لمثٍلیک ٌ .ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالینی
پـٌګـام ػ لٍلې ػ یٍې ٌالیتي وٍؿا ػ ٠ ۲۵ړٌ پً ػؿلٍػلٍ رسه ػ  ۲۱۱۱کبل ػ ډلمرب پً
میبوت کې پً ؿلمی تٍګً پیل وٍ .ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا ػ لٍلې ػ ٜبلی وٍؿا ػ ػاؿالنىب
لعٍا ػ یٍه کبل لپبؿه تبییؼ اٌ تٍؼی ٪نً وٍه اٌ ىیڅ ډٌل ٝ٤بلیت یې لً ځبنً ٌ نً
ښٍػلٍ (یب ممکنً ٜال٨منؼي) اٌ ػ  PJSTپً التعؼام ىم ٌظت ٌلګېؼ؛ ػ لٍلې ٜبلی وٍؿا
پً پبی کې ػ کمیټې پً ذٍړښت لً رسه کتنً ٌکړه اٌ لً رسه یې تیب وکل ٌؿکړ اٌ ػ ۲۷
٠ړٌ یٍ نٍی ٤يـلت یې ذٍړ کړ؛ ػ لٍلې نٍې ٜبلی وٍؿا ػ  ۲۱۱۳کبل ػ اپـیل پً
میبوت کې پً ؿلمی تٍګً پـانیمتل وٍه ظٍ تـ اٌلً یی څـګنؼ ٝ٤بلیت نً ػی لیؼل
وٍی؛ پً ذ١ـا٤یبیی لصبٗ ،ػ لیبه ګـػ اٌ وینٍاؿٌ ػ ٌلمٍالیٍ څعً  ۷تنً اٌ ػ کٍه ٌب٤ی
ػ ٌلمٍالێ څعً ػؿې تنً انتعبة وٍي .ػ لٍلې پً ٜبلی وٍؿا کې ػ ذمٝیت ګٍنؼ نٍ٥ؽ
اٌ کنرتٌل ښبیی ػ لیبيس ډلٍ پً منځ کې ػ ترـیؼ ال نٍؿ اشمبلبت ؿا منځ تً کړي اٌ
ښبیی پً ٌالیت کې ػ لیبيس پـٌلٍ اٌ ذٍړښتٍنٍ څعً ځبنٍنً ػ تبنؼې ٌومیـي .ػ
ذمٝیت ػ ګٍنؼ رسه نيً تنً اٌ ػ شکمتیبؿ ػ الالمي ګٍنؼ رسه ػٌه تنً ظٍاظٍږي لـي؛
ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلې پـ ميبل ،ػ ػې پً ظبٔـ ڇې پً ٌالیت کې پبیښت لـٌنکې لٍلً اٌ
ټیکبٌ ؿا منځ تً وی،ظلکٍ ػ لٍلې پً پـٌګـام کې ػ ٜبػی ا١٤بنبنٍ ،پً ظبً ډٌل ػ ښځٍ
پً پـاط ګډٌن ټینګبؿ کړی؛ ػ پـٌان ػ لٍلې ػ کمیټې ػ ٠ ۲۷ړٌ پً ډلً کې یٍاځې ػٌه
تنً ښځې ػي .فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ ښځٍ ػ ال فیبت ګډٌن پـ اړتیب
ټینګبؿ کړی اٌ ػا یې ػ پبیښت لـٌنکې لٍلې ػ تبمین لپبؿه رضٌؿي تللې .ځکً نٍ ،ظلکٍ
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پً پـٌان ٌالیت کې ػ لٍلې پً ٌالیتي کمیټٍ کې ػ ښځٍ ػ ال فیبت ګډٌن ٍ٠ښتنً کړې؛
ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ػ ػٌام ٌړ اللتً ؿاٌړنٍ ػ نً وتٍن لً املً ػ پـٌان ػ لٍلې ػ کمیټې پً
ٝ٤بلیتٍنٍ ػ تیب کتنې ٌړانؼیق کړی .ىٍ١ي اػٜب کٍي ڇې ٠ړي ٝ٤بل نً ػي اٌ ػ ٌلمٍالێ
پً کڈً ػ لٍلې پً کمیټً کې ظپل التبفي نً پیژين.
ػ لیبه ګـػ څعً یٍې ښځینً ښٌٍنکې ٌٌیل:
"په پـوان والیت کې ػ لىلې لپبؿه یىه تىه او مصؼوػیت ػ ولمىالێ په کڈه ػ
لىلې په پـوله کې ػ ښځینه کمبنى نه وتىن ػی .په کلیى کې یب ظى ػ کىؿنێ
مرش ښځى ته ػ کبؿ کىلى او فػه کړې اذبفه نه وؿکىي او یب ظى شکىمتي
ڇبؿواکي ښځې له پبمه ٠ىؿځىي".

 .۵ص زلکى وړانضیؼونه:
ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلې پـ ميبل ػ ټٍلنٍ ٠ړٌ ػ النؼې ٌړانؼیقٌنً کړي ػي:
صفؿاص پغضض متاعػه او ص قه خکىمت صاعی تقىیت کىل )۱( :لً ػنؼٌ څعً ػ ٤بلؼٌ
ڇبؿٌاکٍ لېـي کٍل ،ػ ٤مبػ ػ کڈې ػ ؿا ټیټٍلٍ پً مٍظً ػ کنرتٌل ػ میکبنیقم اٌ ػ یٍې
لٍلً ییقې ټٍلنې ؿا منځ تً کٍل؛ ( )۲ػ ٨بنٍن ػ ان٥بؽ پً مٍظً ػ ٘ـ٤یت ذٍړٌنې ػ
پـٌګـامٍنٍ ؿا منځ تً کٍل؛
ص ؾىلی او ملی پسالینی ص پغوؾی ګړنډی کىل )۱( :لٍلې اٌ ټیکبٌ تً ػ ؿلیؼٌ پً
مٍظً ،پً ٌالیت کې ػ ډایبګ ػ پـٌلې لً الؿې ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ تې ٌللی
کٍل )۲(،ػ مالیبنٍ اٌ تبنٍ٥ؽه مرشانٍ ػ ښکیلتیب لً الؿې ػ لٍلې ذٍړٌنی ػ پـګـامٍنٍ
پیل؛( )۳ػ څـګنؼٌ اللتً ؿاٌړنٍ ػ نً وتٍن لً املً ػ پـٌان ػ لٍلې ػ کمیټی ػ ٝ٤بلیتٍنٍ
تیب کتنً؛( )۴ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ ښځٍ ال فیبت ګډٌن؛ ( )۵ػ لٍلې لپبؿه ػ یٍه
تثلی١بتی وثکی ذٍړٌل.
ُ
زتمىل او ص قانىن خاکمیت )۱( :ػ مٝب٤یت
ص ةرشی خقىنى تقىیت ُ و معافیت ص فغهنګ
ػ معنیٍي تً اٌلٍیت ٌؿکٍل ( )۲ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ پٍىبٌي ػ لٍړٌلٍ پً پـٌګـامٍنٍ کې
فیبتٍالی اٌ ػالې مٍٍِٜګبنٍ لکً "ترشي شٍ٩نً اٌ الالم"اٌ ػ ښٌٍنځیٍ پً نٍبة کې ػ
ترشي شٍ٩نٍ ػ مّمٍنٍنٍ وبملٍل ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت اٌ ػ لمې کبؿٌنې لپبؿه تنمټ
ذٍړٌي؛ ( )۳پً ټٍلٍ ٌالیتٍنٍ کې ػ رضؿلـٌنکٍ اٌ ػٌػیقٌ کړنٍ پً ٌړانؼې ػ یٍ ٠ښتيل
ظٍځښت پیل؛
ص اقتصاص ی او اجتامعی پغوګغامىنى پلی کىل)۱( :ػ ػې پً ظبٔـ ڇې پً پـٌان ٌالیت کې
پبیؼاؿه لٍلً تبمین يش تبیؼ کبؿي ٤ـٌتٍنً ؿا منځ تً يشٌ ،فګبؿتیب اٌ نیمتي پً لٍلً اٌ
ټیکبٌ ممت٩یمً ا٠یقه لـي .ظلکٍ ػ ػؿیٍ اٌيل ٤بتـیکٍ ػ تیب ذٍړٌلٍ ٌړانؼیق کړی ،ػا کبؿ
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کٍالی يش شبالت ښً اړط تً تٍفي .ىٍ١ي ىمؼاؿنکً پً ذثل رساد کې ػ تـیښنب ػ تنؼ
ػتیب ذٌٍلٍ ٌړانؼیق ىم کړی؛ ( )۲ػ نٍبة ػ تیب کتنې لً الؿې پـ مغ تللی مٝبؿ٣؛
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 .۶پیژنضنه
ػ ً٠ػ لٍلی ٌالیتی ن٩ىً ػىٍ١کلیؼی مٍنؼٌنٍاٌممبیلٍلنډیقاٌنتیرً ٌړانؼی کٍی کٍم
ڇی ػڅلٍؿٌګـٌپی تصحٍنٍ اٌاٌه ػنٙـیبتٍ ػرسٌی پً تـځ کی ؿاتـلیـه وٍل ڇی ػ ۱۳۴
تنٍ ا١٤بنبنٍ رسه ػ ۳۴تنٍ ښځٍپً ګډٌن تـرسه وٍل ۱۳۴ .تنً ػمعتلٍ٨ٍ٥می ګـٌپٍنٍ څعً
لکً پښتبنً ،ىقاؿهګبن اٌ تبذیکبنٍ اٌ ػ تیالتیلٍ ټٍلنیق ٌ اٌ لیبلی پممنٙـٌنٍ ػؿلٍػنکٍ،
ػ ػٌلتی لکتٍؿ کبؿ کٌٍنکٍ ،ػ ټٍلنی مرشانٍ ،تقګـانٍ ،ػ مؼنی ټٍلنٍ التبفٌ ،ػینی ٜبملبنٍ
اٌ ػپعٍانیٍذيبػی تنٙیمٍنٍ ٠ړیٍ لً ذملی څعً ٌ.
ػ ً٠لال مىٍؿی لکً ػا١٤بن اٌلن ظربی ػلٍلی ػپـٌګـام ػػٌىمی مـشلی پً ىکلً
ػیٍی تـظی پً تٍګً تـرسه وٍی ػی اٌػ ۱۱مؼنی ټٍلنٍػلبفمبنٍنٍػیٍی اتصبػیی پٍالًٕ
پً ملی لٕض اٌػػٌی ػٌالیتی ممٍلینٍپٍالًٕ ػٌالیت پً لٕض تـاذـا النؼی ٌنیٍل وٍ.
پً ټٍل ىیٍاػ کی ىؼ ٣ػاٌڇی ػ  ۴۵۱۱ا١٤بنبنٍرسه لالمىٍؿی ٌوی ػىـٌالیت لپبؿه
ٌالیتی ػلٍلی ػالؿی ن٩ىً ذٍړه اٌانکىبٌ ٣ؿکړل وی .ػٌؿػګٍپً ٌالیت کی ػمؼنی
ټٍلنٍ ػلبفمبنٍنٍ ػ اتصبػیی منبینؼه ػځٍانبنٍ ملی اٌټٍلنیق لبفمبن ٌ ڇی ػ ً٠پـٌګـام
تـرسه کړل .ػ ٌؿػګٍ ٌالیت لپبؿه ػلٍلی ػلیمً ایقی الؿی پً ػ ً٠ن٩ىً کی تـ ممکنً
شؼه پٍؿی ىڅً وٍی څٍمـه ڇی ممکن ٌی ػوعړی ػ لیمً ایقٌ مصـکً ٍ٨اٌٌمٍ٥ل
تصلیل ٌوی اٌٌؿٌلتً تیب ػشل ٌړٜملی الؿی ٌړانؼی وٍی ػی تـڅٍػمیؼان ٌؿػګٍپً
ٌالیت کی ػیٍی ػٌامؼاؿی اٌټینګی لٍلی اٌټیکبٌپً ؿاٌلتلٍکی مـلتً ٌکړی.

 .۲صوالیت په هکله معلىمات :جغغافیه ،رسقمیغنه اوؾیاؾی ػمینه
ػمیؼان ٌؿػګ ٌالیت ػىیٍاػػپبیتعت کبتل ػذنٍة پً  ۳۵کیلٍمرتی کی ٌا ٞ٨وٍی ػی.
لً نٍمٍړی ٌالیت ػٌی لٍیی تـانمپٍؿتی الؿی تیـیژی ڇی یٍیی ػ کبتلٌ-ؿػګ٠-قنی-
کنؼىبؿلٍی رسک –لٍمړی منرب لٍیً الؿه ڇی پښتبنً ٍ٨مٍنً ػ کبتل رسه نښلٍی اٌتل یی
ػکبتلٌ -ؿػګ -تبمیبنٍ٠-ؿلٍیً الؿه – ػٌىم منربلٍی رسک ػی ڇی ىقاؿه ٍ٨مٍنً ػکبتل
ښبؿ رسه نښلٍی .ػٌ ً٠الیت  ۱۱۹۱۱کیلٍمرتمـت ٞممبشت لـی ڇی ت٩ـیثأ پً ۲۲۳۴
کلیٍتبنؼی ٌیىل وٍی ػی .میؼان ښبؿػ ٌالیت اػاؿی مـکقػی.
ػ مـکقی اشٍبیی ػاػاؿی ػ تعمین پً البك ػٌ ً٠الیت  ۵۴۹۲۱۱تنً نٍ٥ك لـی)۹( .
ٌلمٍالی لـی :میؼان ښبؿ ،ذ١تٍ ،ذلـیق ،لیؼآتبػ ،ڇک ،ػای میـػاػ ،شًٍ اٌل تيمٍػ،
شًٍ ػٌتيمٍػ اٌنـط.
پښتٍن ٍ٨م اٌػى١ی معتل٥ی ٨ثیلی ػٌالیت اکرثیت اٌلیؼٌنکی ذٍړٌی .ػٌی پً ڇک،
لیؼآتبػ ،نـط ،ذ١تٍ ،میؼان ښبؿاٌ ػ ذلـیقپً نیامیی تـظً کی اٌػػای میـػاػ پً ٌلمٍالیٍ
کی ىمتٍګنً لـی .ػ تيمٍػ ػ شًٍ اٌل اٌ شًٍ ػٌپً ٌلمٍالیٍکی اٌ یٍه تـظً ػػای
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میـػاػ پً ٌلمٍالی کی اکرثیت ىقاؿه ګبن میىت ػی .ىمؼا ؿافػذلـیقپً نیامیی تـظً کی
تبذیکبن اٌلیژی.
لً لیبلی لصبً٘ ػمیؼان ٌؿػګٌٍګړی ډیـ مت٥ـ ٧اٌ ٌیىلی ػی .ػٌ ً٠الیت ػٍ٨می اٌ
لیبلی ن ًٕ٩نٙـه ػیٍڅً ٍ٨می اٌ لیبلی ىٍیت اٌځبنګړتیبٌپً لـلٍرسه ٌیىل وٍی ػی.
 ػٌؿػګٍ٨ثیلً(ٍ٨م)ػڇک ،لیؼآتبػاٌػػایمیـػاػپً یٍه تـظً کی اٌلیژی ػګلثؼین
شکمتیبؿػشقة الالمی رسه تړاٌ لـی.
 مثؼان کی میىت پښتبنً ٍ٨مٍنً ڇی پً میؼان ښبؿ ،نـط اٌػذلـیقپً ځنی
تـظٍکی ىمتٍګنً لـی ػګلثؼین شکمتیبؿػ شقة الالمی ،شـکت ان٩الة الالمی
اٌػ لیب ٣ػالالمی اتصبػ رسه تړاٌلـی.
 ى ً١پښتبنً ڇی پً ذ١تٍکی اٌلیژی ػ مٍلٍی ظبلَ ػ شقة الالمی اٌػ
پیـګیالنی ػ مصبؽ ملی رسه تړاٌلـی.
 ػتيمٍػ پً لٍمړی شًٍ اٌػٌىمً شًٍ ٌلمٍالیٍکی اٌػذلـیقاٌػایمیـػاػ ػ ځنی
تـظٍىقاؿه میىت اٌلیؼٌنکی ػوی ًٝلیبلی ګٍنؼٌنٍلکً ػ ظلیلی ػا١٤بنمتبن
ػالالمی ٌشؼت ګٍنؼ اٌ ػ مص ٪٩ػ شقة ٌشؼت مـػمی ا١٤بنمتبن ،ػملی
انمربم ګٍنؼ اٌپً لژومیـکی ػانٍؿی شـکت الالمی پٍؿی تړاٌلـی.
 تبذیک لژکی (ا٨لیت) ڇی پً ذلـیقکی شٍّؿلـی ػ ذمیٝت الالمی ګٍنؼ پٍؿی
تړلی ػی.
پً اٌك ميبل کی ػ لیبلی ګٍنؼٌنٍ ٝ٤بلیتٍنً ػامنیتی شبلت ػظـاتٍالی لً ٌذی
ډیـمصؼٌػ ػی.
ػامنیتی ٌِیٝیت ظـاتٍالی پً  ۲۱۱۷کبل کی پیل وٍ .پً ىٌ ً١ظت کی ٔبلثبن اٌ
ذنبیتکبؿ ٜنبرص پً لٍیٍالؿٌکی پً ٕ٨بؿٌنٍ اٌ کبؿٌانٍنٍ تبنؼی شملی پیل کړل .ػ ً٠شبلت
پً  ۲۱۱۹کبل کی اٌلً ى ً١څعً ٌؿٌلتً نٍؿىم ظـاة وٍل.
لً ى١ی ٌؿٌلتً ػ ػٌلت شٍّؿ ػ ڇک ،ذ١تٍ ،نـط اٌ لیؼ آتبػ ٌ لمٍالیٍکی یٍافی
ػٌلمٍالیٍ مـکقٌنٍ پٍؿی مصؼٌػ وٍل .شبل ػاڇی نٍؿی تـظی اٌلیمی یی ػ ٔبلثبنٍ
پٍالًٕ کنرتٌلیژی.
ٌِیٝیت نٍؿىم پً ظـاتیؼٌؿٌان ػی .ػ ٔبلثبنٍاٌػ ګلثؼین شکمتیبؿػشقة الالمی
ػا٤ـاػٌلً کثلً ڇی ػٌالیت فیبتـه تـظً ػٌی کنرتٌلٍی اٌػځنی ٠ټٍپیښٍپً تـرسه
کٍلٍرسه ڇی ػ میؼان ښبؿاٌلیؼآتبػ ػٌلمٍالیٍپً مـکقٌنٍکی تـرسه کړل ػملکی کمبنٍ اٌ
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ػامنیتی ٍ٨اٌػ تل٥بتٍالمل وٍ .اٌ ىمؼاؿنګً پً مـکقکی ػػٌلتی تٝمیـٌنٍاٌوعٍی
ٌػانیٍػتعـیج لثج وٍ.

 .۴ص مناػعی(قسړی) تدلیل :صقسړی ډولىنه اومدغکه قىاوی
صقسړی ډولىنه :پً ػٌ ً٠الیت کی پً پـاظً تٍګً ػ منبفٜی(وعړی) النؼی ډٌلٍنً وتً.
ػ ٔبلثبنٍپً ٨یبػت ٌللً ٌالً وعړه(منبف )ًٜاٌػى١ی پً ِؼ وعړه .ػ ٔبلثبنٍ اٌ
ػشکمتیبؿ ػشقة الالمی تـمنځ ٌللً ٌالً وعړه ػ لیبلی ډلٍتـمنځ لیبلی لیبلی
اٌؿ٨بتتٍنً اٌػتيمٍػپً ٌلمٍالیٍ کی ػىقاؿه ګبنٍ اٌکٍڇیبنٍ تـمنځ ػ ځمکی پً رس النرً
اٌػٍٜی.
ص طالتانى تغمرشی مؿلدانه مناػعه (قسړه) اوصهغی په ضض متاعػه :ػ ذ١تٍ ،ڇک،
لیؼآتبػ اٌ ػایمیـػاػ ٌلمٍالییٍ ػ ٔبلثبنٍ ػ کلکٍ لنګـٌنٍ پً تٍګً پیژنؼل کیژی .ػ نـط،
ذلـیق اٌ میؼان ښبؿځنی تـظی ىم ػ ٔبلثبنٍ تـ کنرتٌل النؼی ػی .ګډٌن کٌٍنکٍ
ىمؼاؿنګً څـګنؼ کړل ڇی ػمعبل٥ینٍ ٝ٤بلیتٍنً ػنړیلٍالٍ ٍ٨اٌػٌتلٍاٌػ امنیتی انت٩بل
څعً ٌؿٌلتً پً ػی ٌلمٍالیٍکی فیبت وٍی ػی.
ػا١٤بنمتبن ػملی ٌللً ٌالٍځٍاکٍنٍ٘ـ٤یت ډیـکمقٌؿی مٝلٍمیژی څٍػ ٔبلثبنٍػپـمعتګ
اٌپیبٌړتیب رسه مثبؿفه ٌکړی .ػملی پٍلیمٍ ،ملی اؿػٌ ،نٙم ٜبمً پٍلین اٌػ ملی امنیت
تـمنځ اٌىمؼاؿنګً ػنٍؿٌاػاؿٌتـمنځ ػىم١ژی کمقٌؿتیب اٌپعپل رسه ػ وپی ڇبپی ػٌللً
ٌالٍ معبل٥ینٍلپبؿه ػا فمینً تـاتـکړل ڇی ٜملیبت ٌکړی٠ .یـلبمل لیبلی اٌؿ٨بتت ػ
مصبٙ٤ت ٜبمً ػ ځٍاکٍنٍتـمنځ کٍم ڇی ػاکامالتی کبؿٌانٍنٍػالکٍؿت اٌامنیت لپبؿه
تٍ٘ی ٦وٍی ػی اٌىمؼاډٌل ػکبؿٌانٍنٍػالکٍؿت ػامنیتی وعٍی کمپنیٍ تـمنځ نب لبمل
ؿ٨بتت ػػی المل وٍی ڇی ػػٌی تـمنځ ٌللً ٌالی نښتی ٌوی ڇی ػلٍیٍالؿٌپً امنیت
یی من٥ی ا٠یقه کړی.
ډیـومیـالملٍنً (٤کتٍؿٌنً) ػمیؼان ٌؿػګٍپً ٌالیت کی ػػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػنٍ٥ؽلپبؿه
فمینً تـاتـکړی .لٍمړی پعپلً ػ ٌالیت ذ١ـا٤یبیی – لرتاتیژیک مٍ٨یٝت ڇی ػىیٍاػ ػٌی
لٍیی الؿی تـی تیـیژی ػٌ ً٠الیت یی ػ وٍؿویبنٍ لپبؿه ػ پبملـنی ٌړګـځٍلی څٍنړیٍال
ٍ٨اٌی اٌػا١٤بنمتبن امنیتی ٍ٨اٌی ىؼٌ ٣ګـځٍی .پً ظبًٌ تٍګً پً لٍمړی منربلٍیً الؿه
ڇی ػکبتل اٌکنؼىبؿتـمنځ اکامالتی الؿه ػه.
ػ ػی ٌالیت ګبٌنډیتٍة ػ ػٌٌنبامنٌٍالیتٍنٍلٍګـاٌ٠قنی رسه پً ػی ٌالیت کی یی ػػٌلت
ِؼ ٜنبرصٌػ تصـکبتٍلپبؿه یی رشایٖ تـاتـکړی.
ػػی ٌالیت نژػی ٌالی ػىیٍاػ ػپبیتعت کبتل رسه پً ػی ٌالیت کی ػػٌلت ِؼ ٜنبرصه
ػٝ٤بلیتٍنٍػ فیبتٍالی یٍتل المل ػی.
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ػالی ښکبؿی ڇی پً ػٌىم منربلٍیً الؿه کی ػوٍؿویبنٍػٝ٤بلیتٍنٍىؼ ٣فیبتـه ػىقاؿه
تٍکم ظلک ػی ڇی ػکبتل – تبمیبنٍپً ػی لٍیً الؿه ل٥ـکٍی(اٌىمؼاؿنګً ػای کٍنډی).
ػالی ښکبؿی ڇی ػ ٔب لثبنٍىؼ ٣پً لیمً کی ػىقاؿه اٌپښتنٍتـمنځ ػ ٍ٨می وعړٌپیؼا
کٍل ػی ،نٍپؼی ٌٍؿت کی ػٌی کٍلی وی چ ډیـٍ٨می شامیت اٌمالتړٌلـی اٌػٍ٨می
وعړٌػپیښیؼٌ پً ٌٍؿت کی تً ٔبلثبن ػىقاؿه ګبنٍ پً ٌړانؼی ػپىتنٍڅعً مالتړٌکړی،
رستیـه پـؽکـوٍیٍالملٍنٍپً ٌالیت کی یٍومیـلیبلی ٤کتٍؿٌنً ىم ػامنیتی ٌِیٝیت پً
ظـاتٍلٍکی ؿٌل لٍتٍلی  .ػ کلیؼی ذيبػی ٍ٨منؼانبنٍ لً پبمً ٍ٠ؿځٍلٌ .الیتی اػاؿه
ػػٍ٠معتلٍ٨ٍ٥منؼانبنٍ ػ مٍافنی پً لبتلٍکی پبتی ؿا٠لل اٌػٌی اشمبك ٌکړڇی لً پبمً
ٍ٠ؿځٍل وٍی ػی اٌىمٌ ً١ڇی پً ٌالیت کی وعړی پیؼا وٍل.
ػلتً ػوعړی نٍؿی مصـکً ٍ٨اٌی ىم وتً لکً ظپل رسی نیٍنً(ګـ٤تبؿی) اٌػوپی ڇبپی
اٌلً کلتٍؿی پلٍه ػامـیکبیی ٍ٨تٍنٍ ٠یـ ممٍالنً ؿٌیً اٌؿ٤تبؿػامـیکبیی ظبٌٍٍ٨اٌپً
ګډٌن کٍم ڇی ػلیمی ظلک یی ٌځٍؿٌل اٌىٍ١ی پً ٍ٠لً کړل اٌػٌی یی مرثٍؿکړل
ڇی ػ ٔبلثبنٍمالتړٌکړی .ػ ۲۱۱۳کبل ػمبؿچ پً میبوت کی ػلیمی ظلکٍ یٍ ومیـ ػ
تبٌتـیعٍالی ډک اشتربذٍنً ٌکړل اٌػٌالیت لً م٩بم څعً یی لً ٌالیت نً ػامـیکبیی
ظبٌٍځٍاکٍنٍ ػٌتلٍٍ٠ښتنً کٍل .ػامـیکبیی ظبٌٍ ځٍاکٍنٍڇی ػنـط پً ٌلمٍالی کی یی
٨ـاؿګبه لـل اٌ٨ـاؿګبه یی لؼی کثلً ٌتړل وٍڇی پً ىٍ١ی تبنؼی ػاتٍؿٌڇی ىٍ١ی ػ ػنـط
 ،میؼان ښبؿ اٌذلـیقپً ٌلمٍالیٍ کی ػلیمی ػاٌلیؼٌنکٍ پً ٌړانؼی ػیٍومیـرس٠ړٌنٍپً
ګډٌن ػٌژنی اٌپً فٌؿػتـی تم کییؼلٍ(الػؿکی) مـتکج وٍی ػی.
ػکٍڇیبنٍاٌىقاؿه ګبنٍتـمنځ ػځمکی پـرس اٌژػ ميبلً النرً اٌػٍٜی ػتيمٍػٌپً لٍمړی
اٌػٌىمً شًٍ اٌػػایمیـػاػپً ٌلمٍالیٍ کی ىم ػ ٔبلثبنٍػ نٍ٥ؽ رسه مـلتً کړیٔ .بلثبنٍ
تبنؼی تٍؿػی ڇی ػکٍڇیبنٍمالتړپً ػی ظبٔـکٍی ڇی پښتبنً ػی.
ػ وٍؿویبنٍظپل منځی تصـکبت(ػ ٔبلثبنٍاٌػشکمتیبؿػشقة الالمی تـمنځ وعړه) ىم
ػٌالیت پً امنیت شبلت تبنؼی من٥ی ا٠یقه اڇٍلی .ػ ۲۱۱۴کبل ػذنٍؿی پً میبوت کی ػ
ذلـیقپً ٌلمٍالی کی ػشکمتیبؿػشقة الالمی یٍتٝؼاػذنګیبلی اظتٕب ٣اٌٌٌژل .ػ
ګلثؼین شکمتیبؿشقة الالمی ٜنبرصپً ػی تٍؿن وٍی ڇی ػػٌلت لً ظٍا التٝاملیژی
ڇی پً نٍمٍړی ٌالیت کی ػٔبلثبنٍػفیبتیؼٌنکی ا٠یقی رسه پً ٌالیت کی مثبؿفه ٌکړی.
کً څً ىم ػ ً٠ػملی امنیت ػؿیبلت پً ؿىربی اٌػٌالیتی شکٍمت اٌػػٌی پً ٍ٨می
ٌاتمتګیٍپٍؿی اړه لـی.
پً پبی کی تی کبؿی اٌ ػ ا٨تٍبػی ٤ـٌتٍنٍ نىتٍالی ىم پً تی امنیتی کی ٌنډه لـی .تی
کبؿی ػ ٔبلثبنٍپً شـکت اٌلیکٍکی ػ یٍ ومیـ ځٍانبنٍ ػ التعؼام اٌ ذؾة لپبؿه فمینً
تـاتـٌی.
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ص قسړی مدغکه :ػ لالمىٍؿٌػپـٌلی پً ذـیبن کی ګډٌن کٌٍنکی ػوعړی(منبفٜی) ػٌه
ډٌلٍنً پً ګٍتً کړل لکً ( )۱ػ وعړی(منبفٜی) ذٍړښتی(لبظتبؿی) الملٍنً ڇی پکىی
پـاط اػاؿی ٤مبػ اٌػٌالشیت څعً نبٌړه الت٥بػه ،ػټبکل وٍیٍمربفاتٍځعً مٝب٤یت
اٌمٍٍنیت اٌػټٍلنیقاٌ ا٨تٍبػی ػٌامؼاؿه پـمعتګ نىتٍالی اٌ( )۲ػ وعړی ٍ٤ؿی یب
لمؼلتی الملٍنً ڇی ذـیبنٍنً ،پیښی اٌپـٌګـامٍنً کٍم ڇی ػلنډی مٍػی لپبؿه پیښیژی
مګـػوعړی پً مصـکً ٍ٨اٌتبنؼی یی اٌژػميبلً ا٠یقه پبتی کیژی لکً ػ لٍلی اٌپعالینی،
ػ لیمً ایقه پٍلیمٍپـٌګـامٍنً اٌػذميٍؿی ؿیبلت اٌٌالیتی وٍؿا ګبنٍاٌٌلمی ذـګی
ػٌؿانی ټبکنی.
اػاؿی ٤مبػ ،کمقٌؿی شکٍمت ،ػظؼمبتٍپً ٌړاػی کٍلٍکی ځنډ ،پً ٜؼالت کی ځنډ
اٌػٜؼالت نىتٍن ،ػ تی ګنبه کمبنٍ نیٍل(ګـ٤تبؿی) اٌتٍ٨ی ،٦ػوپی ڇبپی اٌ ػ کٍؿٌنٍ
تالوی ػ٠لٍٕالتعثبؿاتی ؿاپٍؿٌنٍپـتنمټ ػ وعړی ػػٌام لپبؿه لٍمړنی ػالیل ػی اٌلً
ىمؼی کثلً اٌلن لً شکٍمت څعً ظٍوصبلً نً ػی اٌتیب ػ وٍؿویبنٍٔـ ٣نیمی.
ٌالیتی اٌػ ػٌلمٍالی شکٍمتی اػاؿه پً ظلکٍتبنؼی اٌپً نب امنٍمتٍٕ٩کی ػظپل مرشٌٛ
کنرتٌل پً ٠څٍلٍاٌپـاظتیب کی پبتی ؿا٠لی .څکً نٍػػٌلت لً ظٍاىیځ ډٌل لبتنً پً نب
امنً لیمٍکی ػ لیمی ػاٌلیؼٌنکٍ لپبؿه نً ٌړانؼی کیژی .ػٌلت پً ػالی لیمٍکی
ّ٨بیی اػاؿات نً لـی اٌپً ٌالیتی لٕض کی ىم ّ٨بیی اػاؿات ٤بلؼ ػی اٌظؼمبت یی
ىـٌظت ځنډن ٌی اٌػٌی تـاٌلً پٍؿی پً ػی نً ػی تٍانیؼلی ڇی ػ مـتکثینٍرسه
شمبة ٌکړی اٌپبی کی یی پبیلً ػاػی ڇی ىلتً ٨بنٍن ىیڅ نً پلی کیژی اٌپؼی تٍګً
ػمربفاتٍڅعً ػمٝب٤یت اٌمٍٍنیت ػیٍ ٤ـىنګً پً تٍګً ٌػه کٍی .شکٍمت څکً ظپل
مرشٌٜیت ػ اٌلن پً لرتګٍکی لً اللً ٌؿکړی ڇی ټٍلً ػلتګبه یی ٤بلؼ ػی اٌ ػ
ٌالشیت څعً نبٌړه الت٥بػه کٍی .اػاؿی ٤مبػاٌػٌالشیت نبٌړه الت٥بػه ػمربفاتٍػ
مٝب٤یت ػ٤ـىنګ رسه پً ګډه ػػٌلت مرشٌٜیت تً ذؼی ګٍاښ متٍذً کړی.
ػ میؼان ٌؿػګ ػنـط ٌلمٍالی یٍمرشٌٌیل:
"اػاؿی ٤مبػ اوػؿوىت اظمتل ػػولتی ڇبؿواکىډیـی مـوذی کړنی ػی اوپه
پـاظه کڈه وتىن لـی .شتی که کىم څىک ٠ىاړی ڇی شز ته الړوی ڇبؿواکی
ػؿوىت ٠ىښتنه ځنی کىی .ػ٠می کړنی ظلک ػػولت څعه نبؿاِه کىی
اوػػولت اوټىلنی تـمنځ ٤بٌله فیبتىی"
ػٌلتی اػاؿات ػػی لپبؿه تٍ٘ی ٦وٍی ڇی ػاػاؿی ٤مبػ رسه مثبؿفه ٌکړی .ػٌی یب ػػی
٨ؼؿت نً لـی اٌیب نً ٍ٠اړی ڇی ػاػاؿی ٤مبػ پً ٌړانؼی ذؼی ا٨ؼامبت تقرسه کړی اٌیب
ػٌی ظپلً پً اػاؿی ٤مبػ کی ککړاٌ٤بلؼین ػی .اػاؿی ٤مبػنً یٍافی پً ػٌلتی ڇٍکبټ
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کی ػی تلکً اٌك یی ټٍلنی تً ىم پـاظتیب مٍنؼلی اٌػټٍننی یٍه نً تیلیؼٌنکی تـظً
ګـځیؼلی.
ػمیؼان ښبؿػلیمً ایقوٍؿا ٠ړی څـګنؼ کړل ڇی:
"ظلک نه ٠ىاړی ڇی ػولتی اػاؿاتىته مـاذٝه وکړی تـڅ ظپلی وعړی اوػٜىی
شل اوٍ٤ل کړی .ػوی نه ٠ىاړی ڇی ػػولتی ڇبؿواکىپىالٕه لىټ وی څـنګه
ڇی هـػولتی ڇبؿواکی اوم٩بم ػؿوىت ٠ىښتنه کىی .نىځکه اولن مرشانىته
مـاڇٝه کىی تـڅىظپلی ػٜبوی شل اوٍ٤ل کړی ػذقایی ممبیلىپه ګډون".
ػ وپی ڇبپی اٌػتالوی ٜملیبت ڇی ػتین املللی ٍ٨اٌاٌا١٤بن ملی امنیتی ځٍاکٍنٍپٍالًٕ
ػ٠لٍٕأالٜبتٍاٌؿاپٍؿٌنٍپً البك تـرسه کیږی ځبیی ظلک یی نٍؿىم ٌځٍؿٌل اٌپٍفی تً
یی ؿاٌلت .ػ لیؼآتبػ ٌلمٍالی یٍمرشٌٌیل:
«تین املللی ځىاکىنه ػ وپی ڇبپی تـرسه کىی .ػوی فمىږػ کلتىؿ او ٜنٝنبتى
ػؿنبوی او مـاٜبت نه کىی .کله ڇی ػوی ٠ىاړی ڇی یىکىؿپه کلی کی تالوی
کړی لن نىؿکىؿونه ػه١ه په وبوظىا کی فیبمننی کیږی اوپه پبی کی ػوی هیڅ
وی نه پیؼا کىی» .
ػٍ٨مٍنٍتـمنځ ػٍٜی ػٜبمً څـځبیٍنٍاٌٜبمً اٌوعٍی ځمکٍپـرسپً ػٌ ً٠الیت کی ػ
وعړی(منبفٜی) یٍه تلً مصـکً ٍ٨ه ػه .ػ محبل پً ډٌل ػتيمٍػ ػ لٍمړی شٍی اٌػٌىمی
شٍی پً ٌلمٍالیٍکی ػکٍڇیبنٍاٌىقاؿه ګبنٍتـمنځ ػځمکی پـرساٌږػ ميبلً ػٍٜی تبیؼ
تـاٌلً پٍؿی شل وٍی ٌای .ذميٍؿؿین پً ػی اړٌنؼ ٤ـمبن ٌبػؿکړی .ػتيمٍػػٌلمٍالی
څعً ػلیمی یٍمرشٌٌیل ڇی:
"ػ هقاؿه ګبنى او کىڇیبنى تـمنځ تثٝیْ او ػ ٜؼالت (ّ٨ب) نىتىالی ػ ه١ى
ذـایمى لپبؿه ڇی کىڇیبن اوهقاؿه کبن ػظپل منځی نښتىپه ذـیبن کی مـتکج
وىی ػی ػتهمىػینى په ولمىالیىکی ػ کىڇیبنى او هقاؿه ګبنى تـمنځ ػذګړی
ػػوام البلی المل ػی".
ګډٌن کٌٍنکی ىمؼا ډٌل څـګنؼ کړل ڇی ػا٨تٍبػی اٌټٍلنیقپـمعتګ نىتٍالی کٍم ڇی
پً ټٍلنً کی ػځٍانبنٍ لپبؿه ػ کبؿی ٤ـٌتٍنٍ ٌړانؼیق کٍلی وی پً ػٌ ً٠الیت کی ػ
تبٌتـیعٍالی نٍؿالملٍنً ػی .ػمیؼان ٌؿػګٍ ٌالیت اٌلیؼٌنکی تبٌؿلـی ڇی ػکی٥ی مٝیبؿی
ښٌٍنی اٌؿٌفنی نىتٍالی ػٌی ػکبؿاٌٌ٘ی٥ی څعً لـی لبتلی ڇی پً نتیرً کی
یٍومیـتی کبؿه ځٍانبن ػ ٔبلثبنٍػشـکت پً لیکٍکی کی نٍی التعؼام وٍی  .ػمؼنی
ټٍلنی ٝ٤بل ػلیؼ آتبػ لً ٌلمٍالی څعً ٌٌیل ڇی:
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"ػځىانبنىپه منځ کی ػ کبؿی ٤ـٌتىنىنىتىالی ػډیـفیبت ٠ـتت(نیمتی) لثج
کیږی ڇی په میؼان وؿػګى والیت کی ػ وعړوالمل کیږی".
ػ میؼان ٌؿػګٍپً ٌالیت کی ګډٌن کٌٍنکٍڅـګنؼ کړل ڇی ػلٍلی اٌپعالینی پـٌګـام ىم
ػامنیتی شبلت ػظـاتٍالی المل وٍی نمثت ػی تً ڇی ػشل الؿه ٌی .ػا ځکً ڇی
نٍمٍړی پـٌګـام ػػالی اوعبٌٍپٍالًٕ ؿىربی کیږی ڇی ػٌی ظپلی ٕٝ٨ی وعٍی
ګټی لـی اٌػٌی پً ٌاٝ٨یت کی ػمملصبنً وعړی اٌذګړی ػٌام ٍ٠اړی اٌلً ىمؼی کثلً
ػٌی کٍلی وی ڇی ظپل لیبلی اٌوعٍی مٍظی ٌلبتی .مملصبنً وعړه(منبف )ًٜػػٌی
رسه مـلتً کٍی څٍپً آلبنی رسه ن٥بٌ ٧اڇٍی اٌ پً ټٍلنً تبنؼی شکٍمت ٌکړی
اٌٌؿٌلتً ػٌی تً ػػؿآمؼ اٌٍٜایؼٌػ رسڇینی پً تٍګً ٌکبؿٌل وی .ػ مؼنی ټٍلنی ٝ٤بل ػ
لیؼآتبػ لً ٌلمٍالی څعً ٌٌیل ڇی:
" کىم اوعبً ڇی فمىږپه والیت کی ػلىلی پـوله مغ ته تیبیی ٌبػ٨بن نه
ػی منبلج او وړ کمبن نه ػی .ػوی نب امنه ځبیىنىته تلی نه وی
اوػٔبلثبنىرسه ظربی نه وی کىلی .ػوؿػګىپه والیت کی لىله ډیـلـی ښکبؿی".
ګډٌن کٌٍنکی ٌٌیل ڇی ػ لٍلی اٌپعالینی پـٌګـام لً رسه ػلٍلی پـٌلً نً ػه .ػا پً
ٌاٝ٨یت کی ػ وٍؿویبنٍپً ِؼ پـٌګـام ػی ځکً ڇی ػشکٍمت پٍالًٕ ؿىربی کیږی اٌػ
معبل٥ینٍ پً ٌړانؼی تـی الت٥بػه کیږی څٍػوٍؿویبنٍوثکً ػځنٍ ٜبػی ٔبلثبنٍپً
اظمتلٍکمقٌؿی کړی .تـ اٌلً پٍؿی ػ ٌؿػګٍپً ٌالیت کی یٍافی ػوٍؿویبنٍیٍکٍڇنی
ګـٌپ(ػلمٍتنٍ) پً وبٌظٍا کی ػنـط پً ٌلمٍالی کی ػ لٍلی ػپـٌلی رسه یٍځبی وٍی
ػی .کً څً ىم ػ لٍلی اٌپعالینی پـٌګـام شتی ػ یٍځبی وٍیٍػامنیت اٌلبتنی پً ڇبؿٌ
اٌپً کبؿګامؿلٍکی ىم پبتً ؿا٠لی ڇی ػنٍؿٌػیٍځبی کیؼٌػنً تىٍی ٪لثج وٍی څٍػ
لٍلی ػ پـٌلی رسه یٍځبی وی.
ىمؼا ؿنګً ګؼٌن کٌٍنکٍ پً ؿٌانً مملصبنً وعړه کی ػ لیمً ایقپٍلین ؿٌل اٌن٩ي
تـلٍال النؼی ؿاٌلت .کً ڇیـی ػ ٌالیت پً کٍمً لیمً کی کٍمً ػٍٜی ػ ٍ٨مٍنٍتـمنځ
ٌی نٍ لیمً ایقپٍلین ٔـ ٣اٌلٍؿی نیمی .اٌلن پً لٍمړی رسکی ػ لیمً ایقپٍلین ػ
پـٌګـام معب ل .ٌ ٦ظلکٍپً ش٩ی٩ت کی ػلیمً ایقپٍلین پً ځبی ػ ملی پٍلین
ٍ٠ښتٍنکی ٌ.

 .۳ص ؾىلی لپاعه ص العی نقكه
پً ٜمٍمی ډٌل ګډٌن کٌٍنکی النؼی ػ لٍلی ذٍړٌنکی لیمً ایقاتتکبؿٌنً پً ګٍتً کړل
ڇی تـاذـا النؼی ٌنیٍل وی اٌػ ذګړی اٌوعړی البلی الملٍنٍتً ؿلیؼه ګی ٌوی
تـڅٍپبیؼاؿه لٍلً پً ٌالیت کی ؿاوی .ػٌی ػػٌلتی اػاؿاتٍ(نيبػٌنٍ) پیبٌړتیب اٌاٌالس ،ػ
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ا٨تٍبػی اٌټٍلنیقی پـمعتیبػ پـٌژٌپلی کٍل ،ػ وعړٌاٌػٌٍٜػشل اٌٍ٤ل لیمً ایق
میکبنیقم پً کبؿ اڇٍل ڇی ػټٍلنی ػ٠ړٌپٍالًٕ ڇلٍل کیږی اٌػلٍلی اٌپعالینی پً
پـٌلً کی ػٜبػی ا١٤بنبنٍػمٝنی ػاؿی ٌنډی اظمتنی پیبٌړی کٍل ػی.
ص صولتی اصاعاتى (نهاصونى) پیاوړتیا او اصالح :څـنګً ڇی اػاؿی ٤مبػ اٌؿوٍت اظمتنً
ػػٌلتی م٩بمبتٍپٍالًٕ ػػٌلت اٌاٌلن تـمنځ ػ ٌاټن(٤بٌلی) ػنیٍلٍػځینٍکلیؼی ػلیلٍنٍ
څعً ومیـل کیږی نٍپً ٌالیت کی تبیؼ ػ٤مبػ رسه ػمثبؿفی میکبنیقم ذٍړوی
څٍػ٤بلؼٌػٌلتی ڇبؿٌاکٍّ٨یی تص٩ی ٪کړی اٌىٍ١ی تً ػ٨بنٍن مٕبت ٪ذقا ٌؿکړی.
رستیـه پـػی ٌالیتی نٙبؿتی میکبنیقم تبیؼ تىکیل وی تـڅٍػظؼمبتٍٜـًِ اٌػٌالشیت
څعً ػ نباٌړی
الت٥بػی مٍاؿػ نٙبؿت کړی .ػٌلت تبیؼ ػڇبؿٌاکٍلپبؿه تـیننګٍنً ػپـمعتللی ښً ظؼمتٍنٍ
ػ ٌړانؼی کٍلٍ(ػ مىرتیبنٍ) ػٍ٠ښتنی اٌػمملکی ميبؿتٍنٍػاړتیب پً البك ػایـکړی ظپل
مـتًٍٔ ممٍلیتٍنً پً ښً تٍګً اذـا کړی.
ػ ښً شکٍمت ػاؿی ػٌػی اٌپـمعتیب لپبؿه ػ" مربفاتٍاٌمکب٤بتٍ" اٌل تبیؼ پلی وی اٌ
ىٍ١تً ذقاٌؿکړل وی ڇی ػ ښً اذـآتٍ پً اړٌنؼ پبتی ؿا٠لی اٌیب ػٌالشیت څعً یی
نبٌړه الت٥بػه کړی اٌى ً١کمبن مکب٤بت وی ڇی ظپلی ػنؼی یی ػ ٨بنٍن ػ ٍ٠ښتنٍ
مٕبت ٪تـرسه کړی .ػ میؼان ٌؿػګٌٍالیت لیمً ایقتٝلیم یب٤تً اٌ مبىـکؼؿٌنٍتً پً ٌالیت
کی ػىـډٌل کبؿی ٤ـٌتٍنٍڇی پً ػٌلتی اػاؿٌاٌیب ظٌٍٍی لکتٍؿکی مٍذٍػ ٌی ػ
لٍمړیتٍة شٌ ٪ؿکړل وی.
ػ مؼنی ټٍنی ٝ٤بل ػ میؼان ښبؿ څعً ٌٌیل ڇی:
" ػ ښه اػاؿی ػذىړیؼل ،ػاػاؿی ٤مبػ له منځه تلل ،ػ په وظت ػولتی ښه
ظؼمتىنىوړانؼی کىل اوػ ػملکی کبؿکىونکى لپبؿه ػمربفاتىاومکب٤بتىاٌل پلی
کىل ته مـلته وکړی ڇی ػمیؼان وؿػګىپه والیت کی لىله ؿاوی".
صاقتصاصی اوټىلنیؼوپغمستیایی پغوژوپلی کىل :ګډٌن کٌٍنکی څـګنؼ کړل ڇی پً ٌالیت
کی ػ النؼی پـٌژٌکبؿٌنً ؿٌان ػی:


ػ ملی پیٍلتٍن پـٌګـام( )NSPپـٌژی :ػ ملی پیٍلتٍن پـٌژی ػ لږٌ ٜبیؼاتی
پـٌژٌڅعً ػی لکً ػ لیمً ایقٌ الؿٌاٌکبنبلٍنٍتیب ؿٍ٠نً اٌ ػ ذنکلؼاؿی اٌػ
میٌٍػتبٍ٠نٍتـٌیز ػی .کً ڇیـی ػؿی لٍه کٍؿنی ػپـٌژی څعً ګټً ٌاظلی
نٍػملی پیٍلتٍن پـٌژه ػټٍلنی لپبؿه منٍٙؿیږی.
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 ػ لٍمړنی ٌصی ظؼمتٍنٍپـٌژه :ػ ً٠ػا١٤بنمتبن لپبؿه ػ لٍیؼن ػ کمیټی پٍالًٕ
متٍیلیږی اٌپً ټٍل ٌالیت کی ػ ٌصی کلینیکٍتٍپً ایربػٌلٍ اٌ اکاملٍلٍ متـکق کٍی
اٌىمؼاؿنګً ػ٨بتلً ګبنٍاٌػ ډاکرتانٍػ مـلتیبالنٍلپبؿه تـیننګٍنً ػایـٌی.
 ػ مبلؼاؿی اٌٜلمی تڼٍالی(تب٠ؼاؿی) پـٌژه :ػ ً٠پـٌژه ػ میٍه ػاؿٌٌنٍ ػ ایښٍػلٍ
پً ګډٌن ػ مڼٍتبٍ٠نً ،ػڅړځبیٍنٍ ذٍړٌل اٌىمؼاؿنګً تٍلیؼی شبٌل ٌؿکٌٍنکی
مبلؼاؿی تً لکً ػٍ٠ا ګبنٍاٌڇـګبنٍؿٌفنی تً اظتٍبك وٍی ػی.
ګډٌن کٌٍنکٍڅـګنؼ کړل ڇی ػ ً٠پـٌژی پً ػی نً ػی تٍانیؼلی ڇی پً ٌالیت کی کب٤ی
کبؿی ٤ـٌتٍنً ػځٍانبنٍلپبؿه ڇی ػٌی ٌؿتً اړتیب لـی ٌړانؼی کړی اٌپً نتیرً کی ځٍانبن
تـاٌلً ىم ػ ٔبلثبنٍػشـکت رسه یٍځبی کیږی .ػػی لپبؿه ڇی فیبتی ػنؼی اٌکبؿی
٤ـٌتٍنً ایربػ وی ػالی پـٌژی ڇی مٍظً یی ػکـىڼی اٌمبلؼاؿی ٜرصی کٍل ،ػتـیښنب
ػتنؼٌنٍرسه ذٍظت ػاٌتٍؿلٍلٍػ لیمتم ذٍړٌل اٌػ مـمـتیږٌػکبنٍنٍالتعـاد تً مـلتً
ٌکړی څٍپً ػٌ ً٠الیت کی فیبت کبؿی ٤ـٌتٍنً اٌػنؼی ایربػ وی تـڅٍػٜبیؼاتٍلٕض
لٍړکړی .ػا تً ٌاٝ٨أ ځٍانبن تىٍی ٪کړی ڇی لً وٍؿویبنٍرسه یٍځبی نً وی .ګډٌن
کٌٍنکی ىمؼاډٌل انؼیښنً لـل ڇی ػڇک ػتـیښنب تنؼ ػ تیب ذٍړٌنی کبؿ ػامنیت
ػظـاتٍالی لً کیلً ػؿیؼلی.
پً تل ٜثبؿت ګډٌن کٌٍنکی ػ ښٌٍنځیٍاٌػینی مؼؿلٍػ ذٍړٌلٍڅعً ظٍښی څـګنؼ کړل
اٌػا یی پً ګٍتً کړل ڇی یٍومیـ ښٌٍنځی ٌػانی نً لـی اٌپً کـایً کٍؿٌنٍکی ٝ٤بلیت
کٍی .ښٌٍنځی اٌپً ظبً ډٌل ػنرٍنٍښٌٍنځی ػمملکی ؿٌفل وٍی ښٌٍنکٍلً کمثٍػ
رسه معبمغ ػی کٍم ڇی ػښٌٍنی اٌؿٌفنی ػ کی٥یت اٌ مٝیبؿی کیؼٌتبنؼی من٥ی ا٠یقه
کٍی .ګؼٌن کٌٍنکی ػ ػ٨بتلً ګبنٍػ تـیننګ ػپـٌګـام ىـکلی ٌکړکٍم ڇی پً ٌالیت کی
ؿٌان ػی مګـپً ٌالیت کی الىم ػ مملکی ػاکرتانٍ اٌػىٍ١ی ػ مـلتیبالنٍکمثٍػ وتً.
ػذلـیقلً ٌلمٍالی څعً ػمؼنی ټٍلنی ٝ٤بل ٌٌیل:
"ػ ځىانبنى لپبؿه ػکبؿی ٤ـٌتىنى تـاتـول ،ػ فؿاٜت اومبلؼاؿی ػلکىتىؿونى
پـمعتیب او په والیت کی ػتـیښنب ػتنؼونىذىړول اوپه امن اونبامنى ولمىالیىکی
ػمتىافن پـمعتګ په نٙـ کی نیىل واٝ٨أ ته په والیت کی ػػوامؼاؿی لىلی په
ؿاولتلىکی مـلته وکړی".
ص ةرشی خقىنىپغمستیا ،صقانىن خاکمیت اوص مجاػاتىڅسه صمصىنیت په وړانضی متاعػه:
ػػٌاړٌښکیلٍ لٍؿٌ ػ مملصبنً ذګړی(وعړی) لً کثلً ؿٌان ملکی تل٥بت ػٌؿػګیبنٍلپبؿه
البلی انؼیښنً ګـځیؼلی.
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ګډٌن کٌٍنکی ا١٤بن ملی ځٍاکٍنً اٌنړیٍال ځٍاکٍنً پً ػی تٍؿن کړل ڇی ػٌی پً
کلیٍتبنؼی ػؿاکټٍ تی ىؼ٤ ً٤یـٌنً کٍی کلً ڇی ػٌی ػ ٔبلثبنٍتـشملٍالنؼی ؿاځی .پً
پبی کی ملکی کمبن ى ً١څٍک ػی ڇی تبٌان(تیً) ٌؿکٍی څـنګً ڇی ػ ؿاکټٍ ٤یـٌنً
ػػٌی پً کٍؿٌنٍلګیږی .پً ػی مملی (مٍٍِ ) ٛتبنؼی ػ تـیبلیتٍة پً ظبٔـ یٍمنب تبیؼ ػ
ا١٤بن ملی امنیتی ځٍاکٍنٍ اٌنړیٍالٍځٍاکٍنٍرسه پً ذٍړٌنکی ظربٌاتـٌتٍظت وی تـڅٍػ
ػ ذګړی اٌمثبؿفی ػالی تکتیکٍنٍ څعً الت٥بػه ٌنً کړی .ىمؼا وبنتً ػټٍلنی متن٥ؾ
مرشانٍ٨ ،می مرشان اٌ ٜلآم تبیؼ ػػٌلت ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ رسه ذٍړٌنکی ظربی
ٌکړی تـڅٍىٍ١ی ػ ملکیبنٍػکٍؿٌنٍ اٌػ ملکیبنٍڅعً ػ ډال پً تٍګً الت٥بػه ٌنً کړی
اٌىمؼاؿنګً ػ پً الك ذٍړوٍی مبٍنٍ التٝامل ٌػؿٌی.
پً ػی ٌالیت کی ػ ترشی شٍ٩نٍیٍه تلً لٍیً انؼیښنً ػ ښځٍ اٌنرٍنٍپً ٌړانؼی
ػتبٌتـیعٍالی ػ نبٌړه ػٌػٌنٍ وتٍن ػی.
ٜؼالت تً ػښځٍنً الرسلی اٌپً لیبلی اٌټٍلنیق ژٌنؼ کی ػ ښځٍنً ګډٌن نٍؿی انؼیښنی
ػی .کً څً ىم ػ ٌؿػګٍ ٌالیت یٍ مصب ًٙ٤کبؿاٌ نب امنً ٌالیت ػی اٌ ډیـ ٌظت اٌ فیبتٍ
منبتٍٝتً اړتیب ػه ڇی ػ ً٠لتٍنځی پً پىپړه تٍګً شل وی .پً ػٌ ً٠الیت کی تبیؼ ػ
ػالی پالنٍنٍ اٌ پـٌګـامٍنٍ ٜملی کٍل پیل وی ڇی ىؼ ٣یی ػ ٍ٠لتٍنځٍتً ػ پبی ټکی
ایښٍػل ٌی اٌٜلامٍ٨ ،می مرشان ،ػټٍلنی متن٥ؾین ،مؼنی ټٍلنی اٌػښځٍػشٝ٤ٍ٨ٍ٩بلین
تً پکی ٝ٤بلً تـظً اٌګډٌن ٌؿکړل وی .پً ػی لړکی تـټٍلٍ ميمً ظربه ػاػه ڇی ػ
ښځٍپً ٌړانؼی ػتبٌتـیعٍالی مـتکثین ػښځٍپً ٌړانؼی ػتبٌتـیعٍالی ػ من٨ ٞبنٍن رسه
لم ػ ٜؼالت منګٍلٍتً ٌلپبؿل وی .ػ ترشی شٍ٩نٍنٍؿی انؼیښنی ٜثبؿت ػی لً تیکبؿی،
وؼیؼ ٩٤ـ ،ػکبؿش ٪اٌ منبلج ژٌنؼ لپبؿه ػکب٤ی ډٌډٌی اٌ ىمتٍګنی ش ٪اٌػژٌنؼ ش٪
ػی  .ػػٍ٠لتٍنځٍػشل الؿه ػ میؼان ٌؿػګٍپً ٌالیت کی ػ ػٌلتی اٌظٌٍٍی لکتٍؿ
پٍالًٕ ػ ا٨تٍبػی اٌټٍلنیقپـمعتیب ػپـٌژٌػپلی کیؼٌ لً الؿی ممکن ػی.
ص ؾىلی اوپسالینی په پغوؾه کی صعاصی (عامى) وګړوصمعنی صاعی ګډون اوةغزی
ازؿتنی پیاوړتیا :ػلٍلی اٌپعالینی ملی پـٌګـام مٍ٥ل ،ىـاړظیقه اٌو٥ب ً٤پـٌلً نً ػه.
ػ لٍلی اٌپعالینی پـٌګـام ىؼ ٣یٍافی ػٜبػی رستیـٌاظمتل ػی .ػا یٍه ىـاړظیقه
پـٌلً نً ػه تلکً  ٖ٩٤ػٔبلثبنٍػوثکی ػکمقٌؿی کٍلٍلپبؿه ػه مګـ نً ػػامؼاؿی لٍلی
ػؿاٌلتلٍلپبؿه ػه .ځکً ػلٍلی ملی پـٌګـام ػاٌلنی ػلٍلی پـٌګـام ځبی ٌنیمی .ػ
میؼای ښبؿ ػمصلی وٍؿا ٠ړی ٌٌیل ڇی:
" ػ لىلی اوپعالینی پـوګـام ػلىلی ملی پـوله نه ػه .ػلىلی پـوله تبیؼ ػ
لیبلی او ایؼیبلىژیکى معبل٥ینى رسه وی اوػ مـتکیثینى او ٨ـتبنیبنى تـمنځ وی
څىک ڇی ػمملصبنه وعړو او نښتىنه یی فیبن لیؼلی .الکن ػ لىلی
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اوپعالینی پـوګـام ػالی مٝلىمیږی ڇی  ٖ٩٤ا٨تٍبػی پـوګـام وی ذنګیبلی
واظلی .فه ػ٠ه پـوګـام نه ظىښىم اومالتړیی هم نه کىم".
ػ لٍلی اٌلنی ٌالیتی کمیټی ٠ړیتٍة ػٍ٨مٍنٍاٌذ١ـا٤ییبیی لیمی التبؿی تٍة نً کی.
ىامؿنګً ػ لٍلی ػٌالیتی کمیټیی ٠ړی ٌړتیب نً لـی ڇی ػ وٍؿویبنٍ رسه ظربی ٌکړی
څـنګً ڇی پً ټٍلنً کی ػػٌی ػؿنبٌی نً کیږی اٌځکً ػٌی نً وی کٍلی ڇی نب امنً
لیمٍ تً الړوی اٌلً ٔبلثبنٍرسه ظربی ٌکړی .ػٌلت تبیؼ ػٌلمٍالی اٌلیمً
ایقٌوٍؿاګبنٍاٌىمؼاډٌل ػٌالیتی وٍؿا ػ٠ړٌرسه لال مىٍؿی ٌکړی معکی لً ػی ڇی کٍم
څٍک ػ لٍلی ػکمیټی ػ٠ړی پً تٍګً ټبکی .ػ لیمی ػ٨ؼؿٌړػینی ٜلام کٍلی وی ڇی پً
ٌالیت کی ػلٍلی پً ؿاٌلتلٍکی ميم ؿٌل ٌلٍتٍی.
ػلٍلی ػ تـیبالی پـٌګـام لپبؿه ػٌالیتی کمیټی اٌلنی میکبنیقم اٌػى١ی تٍلٍٝی
ٝ٤بلیتٍنً اٌػلٍلی ػ پـٌژٌتعٍیَ تبیؼ پـاط وی اٌ ػ ػینی ٜلامٌٍ٨ ،می مرشانٍ،
لیبلی ؿىربانٍاٌځٍانبنٍ ګډٌن تً ظبًٌ پبملـنً ٌوی.
ص ټىلنی صغړو پىاؾطه صقسړو او صعىو صخل او فصل میکانیؼمٌ :ؿػګ ٌالیت الثتً ڇی
یٍػٌػیق اٌ ٜنٝنٍی ټٍلنً ػه .ػظلکٍتـ منځ ػ ٌٍٜشل اٌ ٍ٤ل ػ ٍ٨م ػمرشانٍ ،وٍؿا ګبنٍ
اٌ ذـګی لً الؿی ډیـفیبت ػٌػ اٌمٝمٍل ػی .یٌٍلمی مرش ػمیؼان ښبؿلً مـکق څعً
څـګنؼ کړل ڇی:
"اذبفه ؿاکړی ڇی ووایم ڇی ػ لیمه ایقو ػٜىو اوالنرى  ۰۲للنه ػ لیمه ایقو
وىؿاګبنى اوذـګى پىلٕه شل او ٍ٤ل کیږی .ػاػځمکی په رسػٜىی اوالنری او
ػ٨ىمىنى تـمنځ ػٜىی اوالنری ػی .مګـػوی نه وی کىالی ڇی لىیی لیبلمی
النری اوممبیل اومملصبنه وعړی شل اوٍ٤ل کړی .ػوی لږه ا٠یقه په مملض
ګـوپىنى لـی".
نٍځکً ػٌلت تبیؼ ػالی یٍه پبلیمی ٔـس کړی ڇی ػاٌلن پٍالًٕ ػػٌٍٜاٌالنرٍشل
اٌٍ٤ل میکبنیقم ػؿلمی ٜؼالت (ّ٨بیی لیمتم رسه یٍځبی وی .ػاتً ػاٌلن الرسلی
ٜؼالت تً فیبت کړی اٌىمؼاؿنګً تً ػ وٍؿا اٌذـګٍ٤یٍلٍتً ٨بنٍنی شیحیت ٌؿکړل وی.
ص ؾىلی ویجاړو نکى او لىةغاړو ته زطاب :کلً ڇی پً ٌالیت کی ػ لٍلی ىڅی
اٌکٍوىٍنً منٙم اٌګړنؼی وی ػځٍانبنٍ ،ػینی ٜبملبنٍٍ٨ ،می مرشانٍاٌکلیؼی لیبلی
ؿىربانٍټٍلٍل پً یٍه مصٍؿ کی کلی ػه تـڅٍپً ٌالیت کی لٍلً ؿاوی.ځکً اٌلن پً
ظبًٌ تٍګً ػ لٍلی پً ٌالیتی کمیټٍکی اٌ ػىٍ١ی پً ٝ٤بلیتٍنٍ اٌػلٍلی پً اظتٍبٌی
پـٌژٌکی ػتب نٍ٥ؽه ػینی ٜبملبنٍ ،متن٥ؾٌ ٍ٨می اٌ ػټٍلنی مرشانٍ ،مؼنی ټٍلنٍ اٌػښځٍ ػ
پـاط اٌفیبتیؼٌنکی ګډٌن ٍ٠ښتٍنکی وٍ .ػ میؼان ښبؿ یٍتن مرشپً ػی اړه ٌٌیل ڇی:
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" ػٜبػی ظلکى ،انرمنىنىاو مؼنی ټىلنىاوػښځى ګډون اوتـظه اظمتنه ػ لىلی
په هڅىاوکىوىىنىکی ػ لىلی پـوله نىؿهم پیبوړی کىی اوهمؼاؿنګه ػ لىلی
ػ اللته ؿاوړلى په لىؿی کی ػظلکىػپـاط مالتړپه ذلثىلىکی مـلته کىی".

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنی
ػ ػی لپبؿه ذی پً میؼان ٌؿػګٍ ٌالیت کی لٍلً څـنګً ؿاوی ګډٌن کٌٍنکی پً یٍه
ذٍړنکی ظربٌاتـٌ کی ػػٌلت ،نړیٍالی ټٍلنی ،مؼنی ټٍلنی اٌ لیمً ایقٌ وٍؿاګبنٍ
ػالفیبتی ٌنډی اظمتنی پً مٍظً النؼی ٌړانؼیقٌنً ٌړانؼی کړل.
ص صولتی اصاعاتى (ةنؿټىنى) اصالح (عغىنه) او ص ښه خکىمتضاعی پیاوړتیا )۱( :ػ ٌړتیب
اٌلیب٨ت پـتنمټ ػ م٩ـؿی (التعؼام ی٩ینی کٍل اٌػ ٌالیت اٌ ٌلمٍالیٍ ػ ػٌلتی اػاؿٌپً
څٍکیٍ کی ػ میؼان ٌؿػګٍ ٌالیت مبىـٌ اٌ تٝلیمیب٤تً کمبنٍتً ػلٍمړیتٍة شٌ ٪ؿکٍل:
( )۲ػ فػه کړی اٌتـیننګٍنٍػیٍی لړی پً الؿه اڇٍل ػ ػٌلتی ڇبؿٌاکٍ ػ مملکی پٍىی
اٌښً ظؼمتٍنٍ ػٌړانؼی کٍلٍ پً معً ( )۳ػ ٤مبػ پً ٌړانؼی ػ یٍه ٠ښتلی اؿګبن اٌ
نٙبؿتی میکبنیقم ؿامنځتً کٍل ڇی ػظؼمتٍنٍػٌړانؼی کٍلٍػڅـنګٍالی نً نٙبؿت ٌکړی
اٌػػٌلتی ڇبؿٌاکٍپٍلًٕ ػ ٌالشیت څعً ػنبٌړی الت٥بػی معنیٍی ٌکړی )۴( :ػٌلت
تبیؼ ػالی ٍ٠نډی ذٍړی کړی ڇی پً ى ً١کی ػټٍلنی ٠ړی ٌکٍلی وی ڇی ػػٌلت رسه
پً یٍه ذٍړٌنکی اٌمت٩بتل ا٠یقمن ظربٌاتـٌکی تـظً ٌاظلی کٍم کی ڇی ػٌی ٌکٍلی وی
ظپلی مملی اٌانؼیښنی ڇی ػٌ ی تبنؼی ا٠یقه کٍی لً ػٌلت رسه مٕـس کړی اٌلً ػی
رسه مـلتً کٍی ڇی ػ ظلکٍاٌػٌلت تـمنځ فیبتیؼٌنکی ٌاټن لږکړی.
ص ةرشی خقىنى پغمستیا (اعتقا) ،صقانىن خاکمیت اوص مجاػاتى څسه صمصىنیت په وړانضی
متاعػه )۱( :ػ ا١٤بن امنیتی ځٍاکٍنٍ اٌ ٔبلثبنٍ رسه ظربی ،ػى ً١ذملی نً ػ ػینی
ٜلامٌلً الؿی ،ػ ملکی تل٥بتٍ ػ کمٍلٍ پً ظبٔـ؛ ( )۲ػ تثٝیْ پً ٌړانؼی ػ مثبؿفی ػ
تـٌیز پً مٍ٩ؼ ػ پـٌګـامٍنٍ پلی کٍل لً ى١ی ذملی نً ػ ذنمیتی تثٝیْ پً ٌړانؼی؛
(ٜ )۳ؼالت تً ػښځٍ پً ٌړانؼی ػتبٌتـیعٍالی ػ من٨ ٞبنٍن مٕبت ٪ػ ښځٍپً ٌړانؼی ػ
تبٌتـیعٍالی ػ مـتکثینٍ ؿاٌلتل؛ ( )۴ػ ښعٍ ػشٍ٩نٍ اٌػ ښځٍ پً ٌړانؼی ػ تبٌتـیعٍالی
ػ من٨ ٞبنٍن پً ىکلً ػ پٍىبٌی ػ لٍړٌلٍ ػ کمپبین پً الؿه اڇٍل ڇی ػ ټٍلنیق ٌګـٌ
پٍنٍپـاط ٔی ٦لً ى١ی ذملی نً مؾىثی ؿىربان ،ػټٍلنی مرشان ،ػ ځٍانبنٍ ډلی ،فػه
کٌٍنکی اٌ ػٌلتی ڇبؿٌاکی تـ پٍوي النؼی ٌنیمی؛ ( )۵ػ ښٌٍنځیٍپً تٝلیمی نٍبة کی
ػیٍمٙمٍن ػ "لٍلً اٌترشی شٍ٩نً اٌػىٍ١ی گااټی" تـٜنٍان النؼی وبملٍل اٌ ( )۶ػ
ّ٨بییً ٍ٨ی ،څبؿنٍالی اٌػ٨بنٍن ػ تن٥یؾ ػاٌؿګبنٍػ ٘ـ٤یت ذٍړٌل ػی.
ص ؾىلی اوپسالینی صپغوؾی ص پغار ةنؿټتىب څسه مالتړ )۱( :ػلٍلی ػٌالیتی کمیټٍ
میکبنیقمٍنً ،ػىٍ١ی مـلتً ؿلٌٍنکی اتتکبؿٌنً اٌ ػ لٍلی پـٌژی تبیؼ ػ ٍ٨می اٌ
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لیمًایق ذ١ـا٤یبیی منبینؼهکی پً نٙـکی ٌنیمی؛ ( )۲ػلٍلی ٌالیتی کمیتی تبیؼ ػٜبػی
ظلکٍ ګډٌن ی٩ینی کړی اٌ ػ ػٌػیقٌ مصـٌمٍ ګـٌپٍنٍ ػ نٙـیبتٍ اظمتل ی٩ینی کړی ػ
ښځٍ ،ځٍلنبنٍ اٌػٍ٨می لږه کیٍپً کډٌن؛ ( )۳ػ ػاظربی ی٩ینی کٍل ڇی ػالی میکبنیقمٍ
وتً ػی ڇی ػ لٍلی اٌ پعالینی پـٌلی تبنؼی ػ ٌیربړٌنکٍ ػ من٥ی ا٠یقٌ څعً معنیٍی
ٌکړی؛ ( )۴ػػی ظربی ی٩ینی کٍل ڇی ػ تیـٌ ذؼی ترشی شٍ٩نٍ رس٠ړٌنٍ اٌځٍؿٌنٍ
مـتکثین تً ػٜؼالت منګلٍتً لپبؿل کیړی؛ ( )۵ػ لٍلی اٌپعالینی اٌلنی پـٌګـام تٍٝیْ
ػ لٍلی ػ یٍی ملی پـٌلی رسه ڇی ىؼ ٣یی لیبلی اٌٌللً ٌال معبل ٦ګـٌپٍنً ػیٍه
کل پً تٍګً ػ یٍی ذبم ٞاٌىـاړظیق پـٌګـام لً لیبؿی وبملٍل ػی.
ص اقتصاصی اوټىلنیؼی پغمستیا صپغوژو پلی کىل )۱( :ػػالٍپـٌژٌپلی کٍل ڇی ىؼ ٣یی
ػکـىڼی اٌ مبلؼاؿی ٜرصی کٍل ،ػ اٌتٍ اٌ تـیښنب ػ تنؼٌنٍ لیمتم ڇی ػ اٌتٍ لګٍلٍ
الت٥بػه ىم تـی ٌوی اٌػ مـمـٌ ډتـٌ ػ کبنٍنٍ التعـاد ڇی و١ل اٌ کبؿ ظلکٍتً پیؼا
کړی؛ ( )۲پـمعتیبیی مـلتٍ تً ػلیمً ایقٌ ټٍلنٍ ػ تـاتـ الرسلی ی٩ینی کٍل اٌػ ظلکٍ
٨بػؿٌل پً ػی تبنؼی ڇی ػ پـمعتیبیی پـٌژٌ څعً پً ظپلٍ لیمٍ کی څبؿنً ٌکړی.
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 .۶پیژنضنه
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ ى ٍ١کلیؼي مٍنؼنٍ اٌمملٍ لنډیق تیبنٍي ڇې ػ متـکق ػ ػؿې
ډلٍ ػ تصحٍنٍ ،ػ وپږٌ ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ نٙـیٍ ػ ىٍ١
وپږٌ رسٌې ګبنٍ پً تـڅ کې ؿاتـلیـه وٍي ڇې ػ لٍګـ پً ٌالیت کې ػ  ۹۱تنٍ مصيل
اٌلیؼٌنکٍ رسه ػ مىٍؿٌ ػ تيیـ پً لړ کې تـرسه وٍي ػي .ګډٌن کٌٍنکي ػ تیالتیلٍ
ټٍلنیقٌ اٌ لیبيس وبلیؼٌنٍ ػؿلٍػٌنکي ٌٌ :ػ ټٍلنې مرشان ،نبؿینً اٌ ښځینً ښٌٍنکي،
مؾىثي پٍىبن ،پعٍاين ذيبػي ٍ٨مبنؼانبن اٌ ػ ځٍانبنٍ اٌ مؼين ټٍلنې التبفي .ػً٠
مىٍؿې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې ػ پـٌګـام لپبؿه ػ ا١٤بنمتبن ػ ظلکٍ ػ ظربی اتـی ػ ػٌىم
پړاٌ ػ یٍې تـظې پً تٍګً ػ  ۱۱مؼنی ټٍلنٍ اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک
کمیمیٍن لعٍا رستً ٌؿلیؼلې ڇې ػ ٜ۴۵۱۱بػي ا١٤بن ٌګړٌ رسه ػ ىېٍاػ پً کڈً مىٍؿې
ٌکړي ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ىېٍاػ پً ٌ ۳۴الیتٍنٍ کې پً ىـ ٌالیت کې ػ لٍلې لپبؿه ػ الؿې
ذال ذال ن٩ىٍ تً انکىبٌ ٣ؿکړي .ػ لٍګـ پً ٌالیت کې ػ ػ لٍګـ ػ ٌالیت ػ مؼين ټٍلنې
وثکً ٌه ڇې ىمؼ٠ې مٍلمې ډلً ییقې ٍ٠نډې ،مـکې اٌػ نٙـیٍ لپبؿه ګـٌىی تصحٍنً
اٌان٥ـاػي رسٌې ګبنې پـ الؿه ٌاڇٍلې.
ػ لٍلې لپبؿه ػ الؿې ػ ػ ٠ې ن٩ىې مٍظً ػاػه ڇې ػ وعړې پً اړه ممکن ىـ اړظیق
تصلیلٍنً تـاتـ کړي اٌ ىمؼاؿنګً پً مصيل کڈً ػ شل ٜميل مصيل الؿې ڇبؿې ٌلټٍي څٍ
پً ػې الؿه کې مـلتً ٌکړي ڇې ػ لٍګـ پً ٌالیت کې تل پبتې لٍلً ټینګً اٌ ټیکبٌ
ؿامنځتً يش.

 .۲ص والیت پغوفایل :جغغافیه ،صمىګغايف او ؾیايس وضعیت

18

ػ لٍګـ ٌالیت ىٌ ً١اػي ػه ڇې ػ کبتل پً ليیل ظتيځ کې پـتً ػه اٌ ػ ظتيځ ،ليیل اٌ
ذنٍة لٍیؼیځ لً لٍؿي ػ کږٌ ٌږٌ اٌ نب ىمٍاؿٌ ٠ـٌنٍ پً ٌلیلً اشبًٔ وٍ ې ػه .ػ لٍګـ
ٌالی ت پً لٍیؼیځ کې ػ میؼان ٌؿػک لً ٌالیت رسه ،پً وامل کې ػ کبتل ،پً ظتيځ کې ػ
ننګـىبؿ ،اٌ پً ليیل کې ػ ٠قين اٌ پکتیب رسه پٍلً لـي .ػ ػٌ ً٠الیت ػ افؿې ٌلمٍايل پً
ظتيځ کې ػ پبکمتبن ػ ظیرب پعتٍنعٍا ػ ظیرب ػ ػ ػؿې رسه  ۱۶کیلٍمرته پٍلً لـي .ػ لٍګـ
ٌالیت اٌه ٌلمٍالێ لـي :پل ٜلم( ػ ٌالیت مـکق)  ،مصمؼ ا ،ً٠تـکي تـک ،افؿه ،ظـٌاؿ،
څـط اٌ ظٍيش.
ػ ٌؿٌلتنیٍ تعمینٍنٍ لً معې ڇې پً  /۱۳۹۱مبؿچ  ۲۱۱۱کې ػ اشٍبيې ػ مـکقي اػاؿې
لً ظٍا تـ رسه وٍي ػي ػ ػٌ ً٠الیت نٍ٥ك  ۳۶۱۹۱۱تنٍ تً ؿلیږي .ػ نٍ٥ك  ۷۱للنً
پښتبنً ،اٌ  ۳۱للنً تبذک( ػٌه لرت ٍ٨میتٍنً) ػي .ػ تبذکٍ ډیـی نٍ٥ك ػ څـط پً
 18ػ یٍنبمب ػ لٍګـ ٌالیتي پـٌ٤بیل ( ػاظيل لنؼ) ۲۱۱۳
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ٌلمٍالێ کې ( ػ ٌلمٍالێ ػ نٍ٥لٍ  ۷۵للنً) ػی .ػ ظٍيش پً ٌلمٍالێ کې ( ۵۱للنً ػ
ٌلمٍالێ نٍ٥ك) اٌ تـکی تـک (  ۴۱للنً ػ ٌلمٍالێ نٍ٥ك) ػی .ىمؼاؿنګً  ۲۳۲ػ مصمؼ
ا٠ې ػ ٌلمٍالێ نٍ٥ك اٌ  ۲۱۲ػ پل ٜلم ػ ٌلمٍالێ نٍ٥ك ىم تبذکبن ػي .ظـٌاؿ اٌ ػ
افؿې پً ٌلمٍالێ کې پً ګډه پښتبنً اٌ تبذکبن ػي.
ػ ذيبػ پً کلٍنٍ کې پً تبؿیعي لصبٗ ػ لٍګـ ٌالیت ػ شقة الالمي ،ذمٝیت ،شـکت
الالمي اٌ مصبف ميل ػ تنٙیمٍنٍ ځٍاکمن مـکق ٌ .پً ػې ٌالیت کې ډیـې مىيٍؿې
ذيبػې ذګړې ٌوٍې ،نٍ لً ىمؼې کثلً ػې ٌالیت تً ػ " ػ ذيبػ ػؿٌافه" ل٩ج ٌؿکړل
وٍ .ػ ػې ٌالیت ٍ٨مي ګډ تـ کیج ،ػلیبيس ګٍنؼٌنٍ رسه يې تړاٌ ػ ٍ٨مي تىعٍبتٍ تـ
پٍښښ النؼې ؿا ن١لٍ .ذمٝیت ،شـکت ان٩الة الالمي اٌ ػ ګلثؼین شقة الالمي ػ ػً٠
ٌالیت ػؿې لرت لیبيس ګٍنؼٌنً ػي .یٍه پعٍاين ذيبػي ٍ٨مبنؼان ٌیيل ػي:
"ػ ذهبػ پـ مهبل لىګـ ته ػ ،تبة الرهبػ نىم وؿکړل وى ( ،ػ ذهبػ ػؿوافه) .
مىږ فیبتـه نٙبمي تؼاؿکبت ڇې ػ مربهؼینى لپبؿه پبکمتبن تـاتـول ػ لىګـ ػ
الؿې تـ الله کىل .اوك مهبل هم ٔبلثبن ػ لىګـ –کبتل ػ لرتې الؿې څعه په
همؼ٠ه مىظه کبؿ اظيل".
پً  ۲۱۱۵کبل کې ػ ٔبلثبنٍ تـمرشتبتً النؼې یب٠یبنٍ( ڇې پً کې تيـين وٍؿویبن ىم
وبمل ٌٌ) ڇې ػ ظـٌاؿ ،څـط ،افؿې اٌ تـکي تـک پً ٌلمٍالیٍ کې يې رس ؿا پٍؿتً کړي ٌ
11
اٌ تیب ٌؿٌلتً پل ٜلم اٌ ػ مصمؼ ا٠ې ٌلمٍالیٍتً ظپبؿه وٍل.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې ډولىنه او مدغکات
ص قسړې ډولىنه :پً ػٌ ً٠الیت کې ػٌه ډٌلً پـاظې وعړې مٍذٍػې ػي :ػ ٔبلثبنٍ تـ
مرشۍ النؼې (ىمؼاؿنګً ػ ش٩بين ػوثکې) وٍؿه اٌ ػ ځمکې اٌ نٍؿٌ ٔثیٝي فیـمٍ پـ
رس ؿا ٌالړې وعړې( ػ کٍڇیبنٍ اٌ مصيل ظلکٍ تـمنځ اٌ ىمؼاؿنګً ػ من ٜینک ػ کبن
لتٍنقه) .ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ پـ ظال ٣ػ لٍګـ ٌالیت ػ پښتنٍ اٌ تبذکٍ تـ منځ اٌ پعپلً ػ
پښتنٍ ٨ثیلٍ تـ منځ ٍ٨مي وعړې اٌ ىم ػ لني اٌ اىل تىی ٞمؾىثٍنٍ تـ منځ کٍم ډٌل
نښتې نىتً .ػ نٍ٥ك ډیـی تـظً پښتبنً اٌ تبذکبن ػي .ػٌاړه ٍ٨مي ډلې پً ػٌاړٌ ميل
ژتٍ ٠ږیږي :ػؿي اٌ پښتٍ .ػا ػ ػې رسه مـلتً کٍي ڇې پً ٍ٨مي اٌ مؾىثي لصبٗ
کلیٍالې ټٍلنې یٍ تل پً تثٝیيض اٌ تٍپیـي شبلت کې نً ٌیني.
ص مؿلذ مسالفینىص یاغیتىب کړکیچ :ػ ۲۱۱۵کبل ؿاىیمې ػ ٔبلثبنٍ تـ مرشۍ النؼې
یب٠یتٍة ٌؿځ تـ تلې ٍ٨ت مٍمي .لٍمړي ػ ً٠وٍؿه ػ افؿې ،ظـٌاؿ ،ڇـط اٌ تـکي تـک
 11ػ یٍنبمب ػ لٍګـ ٌالیتي پـٌ٤بیل ،ػ  ۲۱۱۳کبل ػ ٤ربٌؿي میبوت
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پً ٌلمٍالیٍ کې ؿامنځتً وٍ اٌ تیب پل ٜلم ،ظٍيش اٌ مصمؼ ا٠ې ٌلمٍالیٍ تً ظپٍؿ وٍ .ػ
ٌالیت ډیـی تـظې اٌك ػ ٔبلثبنٍ ػ شـکت تـ کنرتٌل النؼې ػي.
ػ لٍګـ پً ٌالیت کې ػ ش٩بين وثکً ىم ډیـ ٝ٤بل شٍّؿ لـي .ظٍ ى ً١ػ ٔبلثبنٍ رسه
یٍوبن ٝ٤بلً ػه ،ځکً ڇې ش٩بين اٌ ٔبلثبن ػ ایډیبلٍژۍاٌ لرتاتیژیٍ لً معې رسه کٍم
اظتال ٣نً لـي .پً ش٩ی٩ت کې ػ ش٩بين وثکً پً ػٌ ً٠الیت کې ډیـه ٍ٨ي ػه ځکً ڇې
ػ ذالل الؼین ش٩بين ػ ٌؿٌؿ ظرس ػ تـکي تـک ػ ٌلمٍالێ څعً ػی .ػ ٔبلثبنٍ ځینې ٠ړي
ىم ػ ال٩بٜؼه رسه پً تړاٌ کې ػي .پً ػې تٍګً ػ ش٩بين ػ ډلې ،ال٩بٜؼه اٌ ػ ٔبلثبنٍ ػ
مصيل ډلٍ تـ منځ تٍپیـ نً لیؼل کیږي؛ ىٍ١ي يٍځبی رسه کبؿ کٍي.
پً ٜمل کې ػ لٍګـ پً ٌالیت کې ػوٍؿویبنٍ ظٍلت ػ یٍ ځبی څعً پً تل ځبي کې اٌ
ىم ػ ٌظت پً ت١یـ رسه تٍپیـ کٍي اٌ ػ ػې المل ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ پً مصيل وثکٍ
کې ػ تيـنیٍ ذنګیبلیٍ نٍ٥ؽ اٌمٍذٍػیت ػی .تيـين ذنګیبيل ٌظت پً ٌظت ػ مصيل
اٌلیؼٌنکٍ ػ ګټٍ پـ ظال ٣ا٨ؼام کٍي .ػ ىٍ١ي شٍّؿ رسه ػ مصيل مرشانٍ اٌ ػیني
پٍىبنٍ نٍ٥ؽ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ پً وثکٍ مصؼٌػیږي ،پً ځبنګړې تٍګً کلً ڇې مصيل
مرشان ػ ىٍ١ي رسه ػ اظتٕب ٣وٌٍ کمبنٍ اٌ ػ کلیٍ ػ مرشانٍ ػ مٍظً ییقٌ ٌژنٍ ػ
تنؼٌلٍ پً اړه مؾاکـې کٍي .ګډٌن ٌالٍ پً ػې ټینګبؿ کٍلٍ ڇې تيـين ذنګیبيل تې ؿشمً
٨بتالن ػي اٌ ىٍ١ي ػ مصيل ټٍلنٍ پـٌا نً لـي اٌ نً ىم مصيل مرشانٍ تً ٍ٠ږ نیيس.
ىٍ١ي ػ لٍلې ػ تيیـ پـ ظال ٣ػي.
ػ ظـٌاؿ ،افؿې اٌ ڇـط ٌلمٍالێ فیبتـه ػ ٔبلثبنٍ ػ کنرتٌل النؼې ػي ،یٍاځې ػ ػٍ٠
ٌلمٍالیٍ اػاؿي مـکقٌنً ػ ػٌلت تـ ٌلکې النؼې ػي .ىیڅ ڇبؿٌاکی نً يش کٍالی ڇې ػ
پل ٜلم اٌ افؿې ػ ٌلمٍالێ تـ منځ ػ لړک څعً کبؿ ٌاظيل ځکً ڇې ى ً١ػ ٔبلثبنٍ تـ
کنرتٌل النؼې ػی .ػ افؿې ٌلمٍالێ تً متثبػل لړک ػ ننګـىبؿ ( ذالل اتبػ) ػ شٍبؿک ػ
ٌلمٍالێ څعً تیـ وٍی ػی ،ڇې ى ً١ىم ػ ٔبلثبنٍ تـ ٍ٨ي نٍ٥ؽ النؼې ػی ،ظٍ
ڇبؿٌاکي ػ ػ ً٠لړک څعً ػ نٙبمي کتبؿ پً تؼؿګً کبؿ اظيل .ػ ننګـ ىبؿ پً ٌالیت کې ػ
وٍؿویبنٍ لً ظٍا ػ ؿامنځتً وٍې نب امنێ لً کثلً ػ ننګـىبؿ څعً ػ افؿې ػ ٌلمٍالێ پـ
لٍؿ ػ لړک څعً الت٥بػه ىم ننګٍنکې ػه .ػ افؿې ػ ٌلمٍالێ  ۱۸کلٍمرته پٍلً ڇې ػ
پبکمتبن ػ پعتٍنعٍا ػ ایبلت رسه ػه تيـنیٍ ذنګیبلیٍ اٌ ٔبلثبنٍ تً ػ ننٍتلٍ یٍه مٌٍٍنً
الؿ تـاتـٌي .ػ ٔبلج اٌ تيـنيٍ ذنګیبليٍ ػ افؿې ػ ٌلمٍالێ لً الؿې ػ لٍګـ ٌالیت تً ػ
ؿاننٍتلٍ تل المل ػ افؿې پً ٌلمٍالێ کې ػ نٙبمي ځٍاکٍنٍ کمقٌؿی شٍّؿ اٌ ځبي
پـځبی کېؼنً ػه .پً ػ٠ې ٌلمٍالێ کې ا١٤بن ميل پٍلین ػیـ کم ػی  .ػ لٍګـ ػ ٌالیت ػ
پل ٜلم څعً ػ مؼين ټٍلنې یٍ ٠ړي ٌايي:
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" ػ ٔبلثبنى ځىاکمني ػ  ۰۲۲۵کبل څعه ؿاهیمې وؿځ په وؿځ فیبتیږي .اوك
ه١ىي ػ والیت ډیـې تـظې کنرتولىئ .بلثبن ػ ػې ځىاک لـي ڇې ػ ځینى
ولمىالیى مـکقونه هم ونیيس ،ظى ه١ىي ػ٠ه کبؿ نه کىي ،ځکه ه١ىي په ػې
پىهیږي ڇې ػ٠ه مـکقونه تـ اوږػ مهبله نه يش لبتالی ،ػ څـط په ولمىالێ
کې ا١٤بن امنیتي ځىاکىنه ػ ولمىالێ په مـکق کې شتی تبفاؿ ته هم نه يش
تلالی .ػا په ػې مبنب ػه ڇې ا١٤بن امنیتي ځىاکىنه نه يش کىالی ڇې ػ ظپلى
مصىٔى او انګړو څعه ؿا و وځي .نى په ػې تىګه که و پىښتل يش ڇې ػ
ولمىالێ اٌيل ڇلىنکي څىک ػي ،نى ویالی وى ڇې ه١ه ٔبلثبن ػي" .
ځینی ګډٌنٍال ٌٌیل ڇی ػٌلت پلٍه ځٍاکٍنً ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ پـظال ٣ػ وپې ػ
ميبل پً ڇبپٍ اٌ ػ ىٍ١ي ػ مٍٝ٨یت پـ ځبیٍنٍ پً ىٍايي تـیؼٌنٍ تبنؼې تکیً لـي .ظٍ
ػ ٍ٠ىٍايي تـیؼٌنٍ اٌ ػ وپې ػ ميبل ڇبپٍ پً ٌاٝ٨یت کې ظلک ػ ػٌلت پـ ِؼ ؿاپبؿٌيل
اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه يې نږػې کړي ػي .ػ تیلګې پً ډٌل ػ تـکي تـک پً ٌلمٍالێ
کې ػ  ۲۱۱۲کبل ػ ذٍن ػ میبوتې پً ىٍايي تـیؼ کې  ۲۱تنً ملکیبن ٌ ٌ ژل وٍل ڇې پً
ى ٍ١کې مبوٍمبن اٌ ښځې ىم وبملې ٌې .ػ ې رسه مصيل ٌګړي ال ىم ػ ػٌلت څعً
ػٌمـه لېـې وٍل ڇې پعٍا ػٌمـه نً ٌٌ لېـې .ػ وپې ػ ميبل ػ ڇبپٍ پً تـڅ کې تيـين
پٍځیبن ٤ـىنګي شمبلیتٍنً پً پبم کې نً نیيس .ػې رسه مصيل اٌلیؼٌنکي ال ىم ػ
شکٍمت اٌ تيـنیٍ ځٍاکٍنٍ پـ ِؼ وٍل .ا١٤بنبن ىیڅکلً ىم ػا نً مني ڇې تيـنیبن يې
ػ وپې پـ ميبل پـ کٍؿ تـیؼ ٌکړي .ػ لٍګـ ػ ٌالیت یٍ تن مال ٌ ٌیل:
" یى له ه١ى الملىنى څعه ڇې په پـله پمې ډول ػ ٔبلثبنى ػ وىؿه ػ پـاظیؼو
لثج وى ه١ه ػ مصيل وګړو رسه ػ نړیىالى نٙبمي ځىاکىنى ڇلنؼ او ػه١ىي
شّىؿ ػی .ه١ىي ػ ملکي وګړو کىؿونى ته ننىتل ،ه١ىي يې ػوپې پـ مهبل
تاليش کړل ڇې ػا کبؿ فمىږ ػ ٤ـهنګ پـ ِؼ کبؿ ػی او مىږ يې هیڅکله هم نه
وى منالی .نى له همؼې امله هم وه ڇې ظلک تیب ػ ٔبلثبنى رسه یىځبی وىل ".
ګډٌن ٌالٍ ػا څـګنؼه کړه ڇې کلً ىٍ١ي ػ وپې ػ ميبل ػ ڇبپٍ اٌ ىٍايي تـیؼٌنٍ اٌ تیب ػ
ػٌلت ظال ٌٌ ٣نٍ ػا ػ ػې مبنب نً لـي ڇې ګٍاکې ػ ىٍ١ي ٔبلثبن ظٍښیږي .ىٍ١ي ٌ
ٌیل ڇې ػٌي لٍلً ٍ٠اړي .ټٍلنې اٌ کلیٍال ػ وعړې ػ ػٌاړٌ ظٍاٌٌ څعً پً تنګ ػي .
ػتیلګې پً تٍګً ػ څـط اٌ تـکي تـک پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ٔبلثبنٍ اٌ ػٌلت پلٍه ځٍاکٍنٍ تـ
منځ ډفې تثبػلً کیږي ڇې پً منځ کې يې ملکیبن ؿاګیـ ٌي .ملکیبنٍ تً ىمیىً ظٍؿا فیبت
تبٌان ؿلیږي ځکً ڇې ٔبلثبن ػ ملکي ٌګړٌ کٍؿٌنً التٝاملٍي .مصيل ٌګړي نً يش کٍالی ػ
ٔبلثبنٍ معنیٍي ٌکړي څٍ ػ ػٌي کٍؿٌنٍ تً ػاظل نً يش .ظٍ کً ىٍ١ي ػا کبؿ کٍي نٍ
ٔبلثبن ٌؿتً ػ مـګ ګٍاښٍنً کٍي .ػ لٍګـ ػ ٌالیت یٍ تن مصيل ٍ٨مي مرش ٌ ٌیل:
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" هيڅىک فمىږ پـوا نه لـي .مىنږ ٔبلثبن ػ ػې څعه نه وى من ٞکىالی ڇې
فمىنږ کىؿونه ػې نه التٝاملىي .که ڇېـې مىږ ػا کبؿ وکړو ٔبلثبن ته مىږ و
وژين .او کله ڇې مىږ ځىاکىنى ته وؿځى او وؿڅعه هیله کىو ڇې فمىږ پـ کلیى
ؿاکټىنه مه ګىفاؿوئ نى ه١ىي وايي ڇې مىږ ولې ٔبلثبنى ته په کيل کې ػ
پبتې کېؼو اذبفه وؿکىو .مىږ ػ ػواړو اړظىنى څعه ځىؿیږؤ .بلثبن مىږ په ػې
تىؿنىي ڇې مىږ ػ ػولت مالتړ کىو او شکىمت مى په ػې تىؿنىي ڇې مىږ ػ
ٔبلثبنى مالتړي یى" .
ص کىچیانى او ځایی زلک تغ مینځ قسړې :ظلک ترشیض کړل ڇی ػ ٌه نٍؿ ډٌل ػ
منبفٜی الملٍنً پً لٍګـ کی وتٍن لـی ذی یٍ ػ ځبیی ظلک اٌ کٍڇیبنٍ تـ مینځ اٌ
ػٌىم ػ ى ٍ١ځمکٍ پـ رس ػی ڇی ؿ ٜینک من ػ ٌٜؼن تـ پـٌژی النؼی ؿا٠لی ػی .
ػ تـکی تـک اٌ مصمؼ ا ً٠پً ٌلمٍالیٍ کې ػ کٍڇیبنٍ اٌ مصيل اٌلیؼٌنکٍ تـ منځ
ػځمکې ػٌه لرتې وعړې مٍذٍػې ػي .ػ تـکي تـک پً ٌلمٍالێکې شکٍمت کٍڇیبنٍ
تً ځمکً ٌیىلې ػه ڇې ىٍ١ي ػ ٌؿػک اٌ تبمیبنٍ ػٌالیتٍنٍ څعً ىلتً ؿا کډه وٍي ٌٌ
ڇې ىلتً ػ ىقاؿه ګبنٍ اٌ کٍڇیبنٍ تـ منځ ػ تبٌ تـیعٍايل اٌږػ ميبلً نښتې ٌې .ػ مصمؼ
ا٠ې پً ٌلمٍالێ کې کٍڇیبن ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ څعً ؿا کډه وٍي ػي اٌ اٌك ىٍ١ي
ځمکې اٌ څړ ځبیٍنً نیٍيل ػي .ػې رسه ىلتً مصؼٌػې فیـمې پً ظتمیؼٌ ػي ڇې ػ
مصيل اٌلیؼٌنکٍ اٌ ؿاکډه وٌٍ کٍڇیبنٍ تـ منځ ػ وعړې اٌ النرې لپبؿه پً ؿاتلٍنکې
ٌظت کې یٍ ظٕـ مٍذٍػ ػی .ػ مؼين ټٍلنې یٍ کبؿکٍنکي ڇې ػ لٍګـ ػ ٌالیت څعً ػی
ٌ ٌیل:
" کىڇیبن پعپله ػ تـکي تـک په ولمىالێ کې ػ ولله والى وعړو لپبؿه یى المل
ػی .له ه١ه ځبیه ڇې کىڇیبن پښتبنه ػي او ه١ىي ٔبلثبنى ته پنبه وؿکىي ،ػ
ػې رسه ٔبلثبن ػ ه١ىي څعه ػ مصيل وګړو پـ ظال ٣مالتړ کىي .شکىمت هم
فمىږ نه اوؿي څى ػ٠ه لتىنقه شل کړو".
ص قسړې الملىنى :النؼين مٍاؿػ ػ ػې المل ػي ڇې ػ شکٍمت اٌ ټٍلنٍ تـ منځ ٌاټن
فیبتٍي ڇې ػا پعپل ٌاؿ پً ؿا ٌؿٌلتً مٍػه کې پً ټٍلنٍ کې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لپبؿه ػ
ٝ٤بلیت کٍلٍ پـاظً فمینً تـاتـٌي.
اصاعی فؿاػ :ظلکٍ ػا پً ګٍتً کړه ڇې ٤مبػ ػ ټٍلٍ لتٍنقٌ اٌلی المل ػی .ىٍ١ي ػ ػې
یبػٌنً ٌکړه ڇې ٤مبػ پً ػٌ ً٠الیت کې ػ شکٍمتٍلێ اٌ پـمعتیبيي ڇبؿٌ ټٍلې لبشې
ګٍډې کړي ػي .ػې رسه ټٍلنې ػ شکٍمت څعً نبؿاًِ ػي .نٍ تیب ػ ػې رسه ػ ً٠کلیٍالې
ټٍلنې ػ ٔبلثبنٍ پـ ظٍا کیږي .ػ تیلګې پً ډٌل ػ ډیـ فیبت ٤مبػ لً املً ڇې ػ ٨بنٍن ػ
پيل کٍلٍ اٌ ٜؼيل ڇبؿٌ پً اػاؿٌ کې ػی ظلک ػې تً تـذیض ٌؿکٍي ڇې ػ ٔبلثبنٍ
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وٍؿاګبنٍ اٌ یب ػ ٜؼالت لپبؿه ٍ٨مي ذـګٍ تً مـاذٌ ًٝکړي .ىٍ١ي ٌلیؼل ڇې ػ ٔبلثبنٍ
وٍؿاګبنې م٥مؼې نً ػي ،و٥ب ً٤ػي اٌ ػ شکٍمت ػ ٜؼيل لیمټم پـ ظالٜ ٣ؼالت تً ػ
ؿلیؼنې پً الؿ کې ګړنؼي ا٨ؼامبت کٍي .ى ً١څً ڇې ػ ډیـې ظٍاوینێ المل ػي ىً١
ػا ػي ڇې ٜؼلیً ڇې تبیؼ ػ ٤مبػ مملې شل اٌ ى ً١لً منځً یٍيس ى ً١پعپلً پً ٤مبػ
اظتً ػه .ػ لٍګـ ػ ٌالیت ػ پل ٜلم څعً یٍ ٍ٨مي مرش ٌايي:
" شکىمت ظى همې هم کمقوؿی ػی .او اوك ه١ه په ٤مبػ اظته ػی .هیڅ
ؿلمی ڇبؿواکي او اػاؿې ػ ٤مبػ څعه پبکې نه ػي .ػ ټىل ػولت مبوین په
٤مبػ ککړ ػی .او ػ ػې هـ څه پبیله ػاػه ڇې ػ ټىلنى ،وګړو او شکىمت تـ
منځ واټن فیبتیږي او وؿرسه ػ ٔبلثبنى لپبؿه مالتړ هم ډیـیږي" .
کمؼوعې خکىمتىيل :ظلکٍ ػ مـکٍ پً ػؿول کی ػاٌ یل ڇی ػ ٌالیت اٌ ٌلمٍالێ پً کڈٍ
شکٍمتي مبمٍؿین پٍؿه مملکي اٌ ميبؿت لـٌنکي نً ػي نٍ لً ىمؼې کثلً پً ػې نً
تٍانیږي ڇې ښً شکٍمتٍيل ؿامنځتً کړي کً ػا کبؿ ىٍ١ي ٌٍ٠اړي ىم يې نً يش کٍالی.
تؼې شکٍمتٍلێتې کبؿي ،تې ٌفيل اٌ ػ ټٍلنٍ تـمنځ نب ىیيل ؿامنځتً کړې ػه .ػ ػې یٍ
المل ػ ٌالیتي اػاؿې پً ؿىربۍ کې ىمیىنی تؼلٍن ػی .ػ تیـٌ څٍ کلٍنٍ پً ذـیبن کې
مـلتً کٌٍنکٍ اٌ ډٌنـانٍ ىم ػ لٍګـ ٌالیت ىیـ کړی ػیٌ .الیتې اػاؿه ىم پً ػې کې
پبتې ؿا٠لې ػه ڇې ػ ػ ٍ٠مـلتً کٍنکٍ تٍذً ؿا ٌاړٌي .نب لمً امنیتي ٌِ ًٝػ ػې المل
ګڼل کیږي ،ظٍ تؼه اػاؿه اٌ نب امني یٍ لً تل رسه تړيل ػي .اٌ تیب ىم ػ ػې رسه ټٍلً پبیلً
ػا کیږي ڇې ټٍلنې ػ ٔبلثبنٍ اٌ ػ ىٍ١ي ػ ٝ٤بلیتٍنٍ پلٍي تً مغ اړٌي.
ص افغان مديل پىلیؿى ؾلىک :پً ػالې شبل کې ڇې ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ ػ ػې رسه
مـلتً کړې ػه ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ ډلً ییق نٍ٥ؽ (لکً ػ مصمؼ ا٠ې اٌ افؿې پً
ٌلمٍالیٍ کې) معنیٍی ٌکړي  ،ظٍ ػ ټٍلنٍ رسه ػ ىٍ١ي ىمیىني نبٌړه للٍک ػ مصيل
ٌګړٌ تـ منځ ٜمٍمي  ًٍ٠ؿاپبؿٌلې ػه .ػ ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ رسه لتٍنقه پً نبلم
التعؼام کې ػه  .ا١٤بن مصيل پٍلین ؿلمي ملیىً ػه .پعٍانێ ملیىً ګبنې ڇې پً تیـیٍ
تٍؿنې ٌې ىٍ١ي ىم ػ ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ رسه یٍځبی وٍې ػي .اٌ ػىٍ١ي څعً ځینې
يې ال ىم ذـمٍنً رستً ؿلٍي .ظٍ ػ ىٍ١ي څعً یٍ يې ىم نً ػی نیٍل وٍی اٌ نً ىم
تـ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ؿا٠لی .کً ڇیـې ىلتً ٍ٨مي اٌ ٨ثیلٍي وعړې ٌې نٍ ىٍ١ي پً
ػې ٌٍؿت کې ٔـٌ ٣ا ٞ٨کیږي .ػ تـکي تـک ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ پښتٍن مرش ٌ ٌیل ڇې
پً تـکي تـک کې ػ ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ ډیـی يې تبذکبن ػي .کً ڇېـې ىلتً کٍمً وعړه
ػ تبذکٍ اٌ پښتنٍ تـمنځ ٌي نٍ پً ػې ٌٍؿت کې ا١٤بن مصيل پٍلین ػ تبذکبنٍ لٍؿی
نیيس .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً پښتبنً ٌګړي ىلتً تيؼیؼٌي اٌ ګٍاښي اٌ ٌايي ڇې ټٍل پښتبنً
ڇې ږیـې لـي ٔبلثبن ػي .یٍه تن پعٍاين ٍ٨مبنؼان ٌ ٌ ٌیل:
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" په لىګـ کې ػ ذهبػ ػ وظتىنى څعه ؿا هیمې ػ ظلکى تـ منځ لتىنقې وته
ڇې شل وىې نه ػي .اوك وؿځى کې ه١ه پعىاين متّبػ مربهؼین او ػ
ٔبلثبنى ػ ؿژیم مالتړي ػ ا١٤بن مصيل پىلیمى لیکى ته ننىيت ػي .ػ ػې رسه
ه١ىي تیـته ځىاکمن وىي او اوك ه١ىي هڅه کىي ڇې ػظپلى پعىانیى
معبل٥ینى څعه انت٩بم واظيل".
ص افغان امنیتي ځىاکىنى کمىالی :ػ مىٍؿيت ٍ٠نډٌ پً تـڅ کې ظلکٍ ٌ ٌیل ڇې ػ ا١٤بن
امنیتي ځٍاکٍنٍ کمښت  ،پً تیـه تیب ػ ظـٌاؿ ،افؿې اٌ څـط پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ػٌلت ػ
ِؼ ٜنبرصٌ شٌٍلً لٍړه کړې ػه .پً ػٌ ٍ٠لمٍالیٍ کې ا١٤بن ميل اؿػٌ نىتً .ػ افؿې پً
ٌلمٍالێ کې وبٌظٍا  ۱۱۱مصيل پٍلین پً ػې ٌؿٌلتیٍ کې ممت٩ـ وٍي ػي ،ظٍ ىً١
ىم ػ ٌلمٍالێ پً اػاؿي مـکق کې ػي .ػ لٍګـ ٌالیت یٍ لپین ږیـي ٌ ٌیل:
" په څـط او ػ افؿې په ولمىالیى کې مصيل شکىمت یىاځې ػ ولمىالێ په
اػاؿي مـکق کې ػی .او ػ څـط په ولمىالێ کې شتی ػ ولمىالێ مـکق هم ػ
ٔبلثبنى تـ ا٠یق النؼې ػی .ػ مصمؼ ا٠ې او تـکي تـک په ولمىالیى کې هم،
ٔبلثبنى ظپل ٝ٤بلیتىنه فیبت کړي ػي .که ڇېـې شکىمت ا١٤بن امنیتي
ځىاکىنه پـ وظت فیبت نه کړي نى ټىل والیت کېؼالی يش ڇې ػ ٔبلثبنى په
کنرتول کې ؿايش" .
ص نړیىالى نظامي ځىاکىنى هىايي ةغیضونه :ػوپې ڇبپې او ػ تالوێ ٜملیبت :ټٍلنٍ پً
ښکبؿه ى ً١ميبل ػ ٔبلثبنٍ ىـ کلی ٌکړ کلً ڇې ػ امـیکې ػ متصؼه ایبالتٍ نٙبمیبنٍ ػ
ګٍانتنبمٍ پً فنؼان کې ٨ـان تً اٌؿ ٌاڇٍلٍٔ .بلثبنٍ ػ ػ٤ ً٠ـٌت څعً ګټً پٍؿتً کړه اٌ
ىٍ١ي ځبيي ٌګړي ػ نړیٍالٍ پٍځيبنٍ پـِؼ ؿا ٌپبؿٌل .نٍ پً ػې تٍګً مصيل ٌګړٌ ػ
نړیٍالٍ نٙبمیبنٍ ػ  ً٠ا٨ؼام پً ٌړانؼې  ًٍ٠څـګنؼه کړه ،ىٍ١ي ػ وپې ػ ميبل ػ تـیبلیٍ
تـیؼٌنٍ اٌ تالویٍ پً ٌړانؼې ىم  ًٍ٠ػؿلٍػلً ،شتی کً ىٍ١ي پً ػې کې يٍاځې ػ
ٔبلثبنٍ ٠ړي پً نښً کړي ٌٌ .مصيل اٌلیؼٌنکي ػ وپې ػ ىـ ډٌل ڇبپٍ ،ػ تالویٍ ػ
ٜملیبتٍ اٌ ىٍايي تـیؼٌنٍ پـ ِؼ ػي .ػ لٍګـ ػ ٌالیت یٍ تن مصيل لپین ږیـي ٌ ٌیل:
" ػ  ۰۲۰۰کبل په ذىالی کې امـیکبیبنى ػ لربونؼ کلی مبثبؿ کړ .ه١ىي  ۰۱تنه
ملکیبن و وژل .ه١ىي ښځې او مبوىمبن و وژل .په  ۰۲۰۲کبل کې ػیىه ملکي
کن کىؿ هم مبثبؿ ػکړ .ه١ىي فمىږ پـوا نه کىي .فمىږ ژونؼ ػ ه١ىي لپبؿه
هیڅ اؿفښت نه لـي .که ڇېـې ه١ىي فمىږ وژنى ته اػامه وؿکړي نى مىږ ته ػ
ػوي پـظال ٣تـ پبي وذنګیږو او ػا کبؿ مىږ ػ ؿولبنى پـ ظال ٣کړی ػی" .
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 .۳ص ؾىلې لپاعه ص العې نقكه
ػ ګـٌپي تصحٍنٍ  ،مـکٍ اٌ ػ نٙـٌنٍ ػ رسٌې ګبنٍ پً لړ کې ػ لٍګـ ػ ٌالیت ظلکٍ ػ تل
پبتې لٍلې اٌ ػ ٌالیت ػ ښې ؿاتلٍنکې لپبؿه ډيـ ګټٍؿ ٌړانؼیقٌنً ٌکړل .ىٍ١ي ػ ػې
لپبؿه پً څلٍؿٌ ميمٍ لبشٍ تبنؼې متـکق ػؿلٍػ )۱( :ػ مصيل شکٍمت پً اػاؿٌ (ملکي اٌ
نٙبمي) کې البيس اٌالشبت؛ ( )۲ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب یٍځبی کېؼنې ػ پـٌګـام( ای
پي اؿ پي) ػ پبلیمێ تیب کتنً اٌ تؼلٍن ،ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا (پي پي يس) ٠ړیتٍة اٌ ػ
ا ي پي اؿ پي پيل کٍل؛ ( )۳نٍي ا٨تٍبػي اٌ پـمعتیبيي ٤ـٌتٍنً؛ اٌ ( )۴ػ ٌالیت پً کڈً
ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت اٌ ترشي شٍ٩نٍ تٍ٩یً ،ػ لٍلې ػ ىڅٍ پً ومٍل.
ص مديل خکىمتىلێپه مىؾؿى کې ةنؿټیؼ اصالخات :ػ ښې شکٍمتٍلێ لپبؿه ا١٤ن ښځینً
ٌ نبؿینً اٌ ځٍانبن ػا ٌړانؼیق ػؿلٍػ ڇې پً لٍمړي رس کې ػ ٌالیتي اٌ ٌلمٍالێ ػ اػاؿٌ
اٌ ػ نٍؿٌ تیالتیلٍ اړٌنؼٌ ٌفاؿتٍنٍ ػ ؿیبلتٍنٍ لپبؿه ػ ؿییمبنٍ ټبکل نً تبیؼ ڇې ػ لیبيس،
ٍ٨مي اٌ کٍؿنیٍ تٝل٩بتٍ پـ تنمټ ٌي .ىٍ١ي تبیؼ ػ ٌړانؼې څعً ػ مٝلٍمٍ تصٍیيل
ميبؿتٍنٍ اٌ مملکي ترـتٍ ػ مٝیبؿٌنٍ لً معې ٌټبکل يش .ػ ٌالیت ػ ٌايل اٌ ٌلمٍاالنٍ ػ
م٩بمٍنٍ لپبؿه ػا تً ٍ٠ؿه ٌي ڇې ىٍ١ي ػ ظلکٍ پً ظٍښً ٌټبکل يش .ػ لٍګـ ػ پل ٜلم
څعً ػ مصيل مؼين ټٍلنې یٍ ٠ړی ٌايي:
" وايل ػ والیت ؿیین ػی لکه ڇې ؿیین ذمهىؿ ػ هېىاػ ؿیین ػی .نى ځکه
والی تبیؼ ػ ظلکى په ظىښه وټبکل يش .څنګه مصيل ټىلنې کىالی يش ه١ه
وعَ ومني او مالتړيې وکړي ڇې یىاځې ٠ىؿه وىی وي او ػ مـکقي شکىمت
له ظىا پـته له ػې ڇې ػ ټىلنې ػ مرشانى رسه په کې مىىؿه وىې وي وټبکل
يش".
تل وی ڇې تبیؼ ٌؿتبنؼې متـکق ٌيش ى ً١ػ ٤مبػ رسه مثبؿفه ػه .مصيل اػاؿه تبیؼ ػ ى١ې
ػ لګښتٍنٍ اٌ ٝ٤بلیتٍنٍ لپبؿه شمبة ٌؿکٍنکې ٌي .ػلتً تبیؼ و٥ب٤یت مٍذٍػ ٌي .ظلک
اٌ ؿلنێ تبیؼ پـ ظپل ٌظت مٝلٍمبتٍ تً ؿلیؼنً ٌلـي .ػ ػې لپبؿه ڇې ػ٤مبػ رسه مثبؿفه
ٌيش تبیؼ ڇې اٌالشبت لٍمړي پً ّ٨بء اٌ ػ ٨بنٍن ػ ان٥بؽ پً اػاؿٌ کې ؿايش .شکٍمت
تبیؼ ػا تبٌؿي کړي ڇې ػ ٤مبػ لپبؿه ذقا وتً اٌ ػاڇې ى ً١پلې کیږي .ػا تً ػ ػې رسه
مـلتً ٌکړي ڇې پً مصيل اػاؿې ػظلکٍ تبٌؿ تیـتً ؿا ژٌنؼی يش اٌ ػ ػې رسه تً مـلتً
ٌکړي ڇې ػ ػ ٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ ٝ٤بلیت لبشً ؿا تنګً ،اٌ پً ػې تٍګً تل پبتې لٍلً ؿا
منځتً يش .ػ لٍګـ ػ پل ٜلم څعً یٍ تن مصيل مرش ٌ ٌیل:
" تـ اوله پىؿې مىږ هيڅ ٨بِی ،څبؿنىال او پىلین نه ػی لیؼلی ڇې نیىل
وىی وي او ػ ٤مبػ په تىؿ تـ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ؿا٠لی وي .که ڇیـې ه١ىي
73

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص لىگغ واليت ص ؾىلی نقكه

ػ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ونیىل وی نى ػا ته ػنىؿو لپبؿه ښه منىنه وي .نى ػې
رسه ته ػ ٤مبػ رسه ػ مثبؿفې په تـظه کې مـلته ويش" .
ا١٤بن نبؿینً ُ ښځینً اٌ ځٍانبن ػ لٍګـ پً ٌالیت کی ػا ٌٌیل ڇی شکٍمت ىم ػې تً اړ
ػی ڇې مصيل وٍؿا ګبنې ڇې ػ وعړٌ ػ شل لپبؿه ٌاِصً ػنؼه ٌلـي ذٍړې کړي .ػاتً
ٌکٍالی يش ڇې شکٍمت ػ ټٍلنې ػ ٌګړٌ رسه نږػې کړي .ػ ً٠ډٌل وٍؿا ګبنې ىمؼاؿنګً
کٍالی يش ڇې ػ اٌږػ ميبل څعً ؿا پبتې ػ ځمکې وعړې ڇې ػ ٍ٨مٍنٍ اٌ ٨ثیلٍ تـ منځ
ٌذٍػ لـي شل کړي ،ځکً ڇې ټٍلنې ىٍ١ي تً ػ منځګړٌ ّ٨بٌت کٌٍنکٍ پً تٍګً ګٍؿي
ڇې کٍالی يش ػ وعړې ػ ػٌاړٌ ظٍاٌٌ لپبؿه ػ ٌړٌنکٍ پً تٍګً پـیکړې ٌلـي .ػ لٍګـ ػ
ٌالیت یٍ تن مصيل مرش ٌ ٌیل:
" فمىږ په ٤ـهنګ کې ؿا٠يل ػي ڇې ػ مرشانى پـیکړې تبیؼ ومنلې يش .ټىلنه په
ټىله کې هم ػ مرشانى پـیکړې مني .ظى شکىمت ػ ه١ىي پـیکړي په ؿلمیت
نه پیژين .شکىمت تبیؼ مصيل وىؿاګبنې او ػ ه١ىي پـیکړې ومني .ػا ته ػ ػې
رسه مـلته وکړي ڇې ػ ټىلنى تـ منځ ػ شکىمت مرشوٜیت ت٩ىیه کړي" .
امنیتي لکتٍؿ کې ىم اٌالشبتٍ تً اړتیب ػه  .تـ ىـڅً ػمعً مصيل مرشان تبیؼ ػ ا١٤بن
مصيل پٍلیمٍ ػ التعؼام پً تيیـ کې پً ؿیښتٍنې تٍګً مىٍؿې ٌکړي .نٍتیب تبیؼ ا١٤بن
مصيل پٍلین پً مملکي تٍګً ٌ ؿٌفل يش .ػ ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ ؿىربي اٌ نٙبمي
څبؿنٍال تبیؼ ػا تبٌؿي کړي ڇې ى ً١ا١٤بن مصيل پٍلین ڇې ػ ذـمٍنٍ مـتکج کیږي
تبیؼ ٌنیٍل يش اٌ تـ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ؿايش .شکٍمت ػې تً اړ ػی ڇې ػ لٍګـ پً
ٌالیت کې ػ مصيل پٍلیمٍ تىکیل فیبت کړي .ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ تً پی١بم ػاػی ڇې
ىٍ١ي تبیؼ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه ػ مت٩بتلٍ ډفٌ پـ ميبل ػ اشتیبٓ څعً کبؿ ٌاظيل.
ػاتً ػ ػې رسه مـلتً ٌکړي ڇې ملکي تل٥بت ؿا کم يش .ىٍ١ي تبیؼ پً کلیٍ کې ػ
ؿاکټٍنٍ پً تې تٍپیـه تٍګً ػ ګٍفاؿٌنٍ څعً ډډه ٌکړي  .ظٍ پً ٜمٍمي ٌٍؿت ګډٌن ٌالٍ
ػ ا١٤بن ميل اؿػٌ ػ اذـااتٍ څعً ظٍښي څـګنؼه کړه .ػ تـکي تـک ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ
تن پښتٍن مرش ٌ ٌیل:
" ػ ٔبلثبنى ػ ؿژیم پـ مهبل ػا ٔبلثبن وو ڇې ظلک يې ػ ػې لپبؿه ڇې ږیـې
يې نه ػي پـې ایښي وهل ټکىل ،او اوك تبذک ا١٤بن مصيل پىلین ػي ڇې
ظلک ػ ػې لپبؿه وهي ټکىي ڇې ږیـې لـي .ػ ه١ىي لپبؿه پښتبنه ٔبلثبن ػي،
ځکه ڇې ه١ىي ټىل ږيـې لـي او پټکي په رس کىي .ولې ا١٤بن مصيل پىلین
ڇې ػ ګبوڼؼ ػ ػؿوافې اولیؼونکي ػي او په ػې نه پىهیږي ڇې ػا ػ پښتنى
٤،ـهنګ ،ػی".
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ػ ٠ىنډې تـظه ٌالٍ ػ ػې ٌړانؼیق ٌکړ ڇې نړیٍال نٙبمي ځٍاکٍنً تبیؼ ػ ا١٤بن امنیتي
ځٍاکٍنٍ پً ؿٌفنً اٌ نٍؿٌ تعنیکي اٌ لٍژیمتیکي مالتړ تبنؼې متـکق ٌکړي ،نً ػاڇې پً
ممت٩یم ډٌل ػ وپې پً ڇبپٍ  ،تالویٍ اٌ ىٍايي تـیؼٌنٍ کې تـظً ٌاظيل .پً ٜملیبتٍ کې
ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ وتٍن پً ٌاٝ٨یت کې ظلک نب ؿايض کٍي .اٌ پً پبیلً کې ټٍلنې
اٌ کلیٍال ػ ٔبلثبنٍ ػ تصـیک څعً مالتړ کٍي .ػ لٍګـ ػ ٌالیت یٍ مصيل مرش ٌايي:
" فه ویالی وم ڇې ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنه ػ ػې ٘ـ٤یت لـي ڇې ػ
ٔبلثبنى پـ ظال ٣وذنګیږي .ظى ه١ه څه ته ڇې ػوي وؿته اړ ػي ه١ه ٜرصي
ترهیقات او ؿوفنې ػي .ػا نړیىال امنیتي ځىاکىنه ػي ڇې کىالی يش ا١٤بن
امنیتي ځىاکىنى ته ػ٠ه ډول مـلتې تـاتـې کړي" .
ص افغانؿتان ص ؾىلې او ةیغته يىځاي کېضنې ص پغوګغام ( اي پي اع پي) ص پالیؿێ ةیا کتنه
او ةضلىن ،ص ؾىلې ص والیتي قىعا غړیتىب او ص هغه پيل کىل :ګډٌن ٌالٍ ٌ ٌیل ڇې ػ
ای پي اؿ پي ؿٌان پـٌګـام یٍه نبکبمً ىڅً ػه .ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا تً ػ ػې ٌاک لپبؿل
وٍی ػی ڇې ػ ای پي اؿ پي پـٌګـام پيل کړي ڇې ٠یـ ٝ٤بل ػی .ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا ػ
ټٍلٍ منبینؼه اٌ تب ومٍلً نً ػه اٌ ػ پـاظٍ ټٍلنٍ لً ظٍا ٌؿتً ػؿنبٌی نً کیږي .ػ لٍګـ ػ
ٌالیت ػپل ٜلم څعً یٍ تن مصيل مرش ٌ ٌیل:
" ػ لىلې ػ والیتي وىؿا اولني مرشان نه يش کىالی ڇې ػ ٔبلثبنى رسه
مقاکـات وکړي .ػ ه١ىي ډیـی يې ػ یىه لیبيس ګىنؼ رسه تړاو لـي او ه١ىي
تې پـې نه ػي .نى تیب ه١ىي نه يش کىالی ڇې ػ ٔبلثبنى رسه اړیکي ونیيس.
شکىمت تبیؼ ػ ه١ىي پـ ځبی اٜتثبؿ لـونکي ػؿانه مصيل ػیني پىهبن او
٨ىمي مرشان وټبکي ڇې ه١ىي ػ ٔبلثبنى رسه مقاکـې پیل کړي" .
ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا تبیؼ ڇې ػ لٍلې پً اړه ػ ٜبمً پٍىبٌي پـٌګـامٍنً پً ٌالیت کې
پیل کړي .ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا ٠ړي تبیؼ ڇې ػ مصيل ټٍلنٍ رسه پً پـلپمې ډٌل اړیکي
اٌ م٥بىمې ٌلـي  .ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې ،تیـتً یٍځبي کېؼنې پـٌګـام ( ای پې اؿ پي) تبیؼ
ڇې پً ټٍلٍ ىڅٍ اٌ ٝ٤بلیتٍنٍ کې ػ ټٍلنٍ ػ ٌګړٌ ٌنډه تبٌؿي کړي .یٍ تن ځٍان ڇې ػ
لٍګـپً پل ٜلم کې ػ یٍې ٠یـ ػٌلتي مٍلمې رسه کبؿ کٍي ٌ ٌیل:
" ػ اي پي اؿ پي پـوګـام تبیؼ ػ یى ػولتي پـوګـام ػ وکل څعه ػ ټىلنې ػ
کڈې په يى پـوګـام واوړي .نى تیب ته ػا ػ ػې امکبن پیؼا کړي ڇې ػ ټىلنې هـ
٠ړی په کې ونډه ولـي .ػا ته ٔبلثبن ػې ته اړ کړي ڇې لىلې ته ٠بړه
کښیږػي".
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ص اقتصاص او پغمستیا نىي فغصتىنه :تې ؿٌفګبؿي ػ تې ٌفلێ المل کیږي اٌ ػا پً ػً٠
ٌالیت کې ػ تبٌتـیعٍايل اٌ یب٠یتٍة اٌيل المل ػی .النؼين ٤ـٌتٍنً ڇې پً ػٌ ً٠الیت
کې وتٍن لـي اٌ کً ڇېـې ػ ى ٍ١څعً کبؿ ٌاظیمتل يش نٍ کېؼای يش ڇې ػ کبؿ
امکبنبت ؿا پیؼا کړي.
په والیت کې ػ مرنالىنى ػ فیـمى مىذىػیت :ظلکٍ ٌ ٌییل ڇې ػ لٍګـ پً ٌالیت کې ػٌه
ډٌلً مرنالٍنً ػي :ال )٦پً لٍػاګـیق لصبٗ پبیؼاؿه لرت کبنٍنً ،لکً ػ ٜینک ػ ممٍ کبن؛
اٌ ة) ػ ټيټې کڈې مرنايل فیـمې .کً ڇیـې شکٍمت ػ یٍ ٌاِض ٜميل پالن لً معې ػ
کبنٍن ٍ ػ ؿاٌیمتلٍ پً کبؿ پیل ٌکړي نٍ ػا تً ػ ػې رسه مـلتً ٌکړي ڇې ػ مصيل ټٍلنٍ
لپبؿه ػ کبؿ اٌ ٍٜایؼٌ ػ تـ اللً کٍلٍ ٤ـٌتٍنً تـاتـ يش .ظٍ پً ٌاٝ٨یت کې ځٍاکمنې
کړۍ ػ کبنٍنٍ پً ؿا ٌیمتلٍ تٍظتې ػي اٌ ٔبلثبن ىم ظپلً ٌنډه ٌؿڅعً تـ اللً کٍي،
ظٍ ػ ػې رسه مصيل ټٍلنې ػ کبنٍنٍ ػ ؿٌانٍ نب ٨بنٍنً ؿا ٌیمتنٍ څعً ىيڅ نً تـ اللً
کٍي .یٍ تن ځٍان ػ لٍګـ ػ پل ٜلم څعً ٌ ٌیل:
" ځىاکمنې ډلې ػ ځینى لىړ پىړو ڇبؿواکى رسه یى ځبی ػ کبنىنى په نب٨بنىنه ؿا
ویمتنى کې اظته ػي  .شکىمت تبیؼ ػ ػې معه ونیيس .ػا کبؿ تبیؼ ػ یى پالن
له معې ويش او ػ٠ه پالن تبیؼ ٜميل يش" .
ػ کـنې ٤ـٌتىنه :ػ ٌالیت ا٨تٍبػ پً ىـ شبل یٍ کـنیق ا٨تٍبػ ػی .ػٌ ً٠الیت کې ډیـې
تـاظً شبٌل ٌؿکٍنکې ٌاػي ګبنې وتً ڇې ډیـې يې ػ اٌتٍ رسڇینې اٌ ډیـ تبٍ٠نً لـي.
کً ڇیـې شکٍمت ػ اٌتٍ ػ تنؼٌنٍ /فیـمٍ ځینې ػالې پـٌژې ڇې ػ ٌڇکبلێ پـ ميبل
اٌتً فیـمً کړي تٕثی ٪کړي نٍ تقګـان تً ډيـه ځمکً کې کـکیلً ٌکړي شتی کً ىٍ١ي ػ
ٌڇکبلێ رسه ىم مغ يش.
کً څً ىم پً ػٌ ً٠الیت کې تیالتیلې میٍې تٍلیؼ کیږي ظٍ ػ میٌٍ ػ پـٌلن یٍه
٤بتـیکً ىم پً کې نىتً .کً ڇېـې شکٍمت پً ػٌ ً٠الیت کې ػ کـنې اٌ تب٠ؼاؿۍ نٍي
پـٌګـامٍنً پً کبؿ ٌاڇٍي نٍ ػا تً پً ؿیښتیب رسه ػ ػې رسه مـلتً ٌکړي ڇې ػ تې ٌفلێ
معنیٍی ٌيش ،پً ػې مبنب ڇې ځٍانبن تً ػې تً نً ىڅٍل کیږي ڇې ػ یب٠یبنٍ رسه یٍځبی
يش ،اٌ پً ػې تٍګً تً پً ػٌ ً٠الیت کې لٍلً ؿايش.
ص قانىن ص خاکمیت او ةرشي خقىنى تقىیه :ػ لٍګـ ٌالیت ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت اٌ ترشي
شٍ٩نٍ پً لړ کې کمقٌؿې لبت ً٩لـي .ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت تٕثی ٪اٌ ترشي شٍ٩نٍ تٍ٩یً
تً ػ ػې رسه مـلتً ٌکړي ڇې پً ػٌ ً٠الیت کې ٨بنٍن پلی يش ،ښً شکٍمتٍيل ؿامنځتً
اٌ لٍلً ټینګً يش .ظلک ػ کمقٌؿې شکٍمتٍلێ اٌ ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت اٌ ترشي شٍ٩نٍ ،ػ
تبٌتـیعٍايل ػ نبٌړه مٍذٍػه شبلت څعً لتړي وٍي ػي .ػ لٍګـ ػ ٌالیت ػ پل ٜلم څعً
یٍ تن ځٍان ٌ ٌیل:
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" مىږ همیىه په ویـه ،ػؿػ او تىنز کې اولیږو .مىږ ػ ولله والې وعړې ػ
ػواړو اړظىنى څعه په ویـه کې اولیږو .مىږ ػ ػوو ظىاوو تـ منځ په مت٩بتلى
ډفو کې ؿاګیـ کیږو .مىږ ػ ه١ىي څعه ٠ىاړو ڇې مىږ ته ػ انمبنبنى په تىګه
پبم وکړي .مىږ تې ارسې یى مىږ نه وى کىالی ڇې پعپله ػ ځبن ػ٤ب ٛوکړو".
ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنً ىم ػ ترشي شٍ٩نٍ ؿٜبیت نً کٍي .ىٍ١ي تً تبیؼ ػ ترشي شٍ٩نٍ
پً تـظً کې ؿٌفنً ٌؿکړل يش اٌ تیب يې ىٍ١ي تبیؼ ؿٜبیت کړي .ػ لٍګـ ػ ٌالیت څعً یٍ
تن مرش ٌ ٌیل:
" شکىمت په تیـه تیب ا١٤بن امنیتي ځىاکىنه تبیؼ په ػې پىه وي ڇې ه١ىي ػ
ترشي ش٩ىنى لبتىنکي ػي  .ه١ىي تبیؼ په ػې پىه وي ڇې ترشي ش٩ىنه څه
ته وايي او ػاڇې ولې او څنګه ػه١ى ػؿنبوی اوهم يې لبتنه ويش" .
شکٍمت ىم تبیؼ ڇې ػا تبٌؿي کړي ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ پبیاملٍنکي تً ىیڅکلً ىم ػ
لٍلې پً تيیـ کې مٝب٤یت ٌنً لـي .ىٍ١ي تبیؼ ٌنیٍل اٌ تـ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ؿايش .ػ
لٍګـ ػ ٌالیت څعً یٍې ښځینً ګډٌن ٌالې ٌ ٌيل:
" ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ٠ړي او یب هم نى ؿ کمبن ڇې ػ لىلې په تهیـ کې
وبمل ػي تبیؼ ڇې ػ ترشي ش٩ىنى ػ م٥کىؿو ،اٌىلى او اؿفښتىنى څعه ظربتیب
ولـي .ه١ىي تبیؼ ڇې په ځبنګړي ډول ػ ښځى ش٩ىنى ته ػؿنبوی ولـي .ترشي
ش٩ىنى ته ڇې په کې ػ ښځى ش٩ىنه وبمل ػي ػ ػؿنبوي پـته لىله تىپړه او
پبیؼاؿه نه ػه" .

 .۵ص زلکى وړانضیؼونه
ػ مىٍؿٌ پً تيیـ کې ظلکٍ النؼين ٌړانؼیقٌنً ػ ػې لپبؿه ػؿلٍػل ڇې ػ لٍګـ پً ٌالیت
کې ػ وعړې ػ البيس الملٍنٍ رسه ػ م٩بتلې لپبؿه ػ یٍه ذٍړښتي ډیبلٍګ ػ الؿې
شکٍمت ،نړیٍال ٝ٤بالن اٌ مؼين ټٍلنې ػ ٍ٠مملٍ تً متٍذً کړي:
په مديل خکىمتي اصاعو کې اؾايس اصالخات
ص ښې خکىمتىلێ په لړ کې )۱( :ػ ٌالیت ػ مرشتبتً ټبکنً تبیؼ پً لیبيس تړاٌٌنٍ ٌنً يش
اٌ ػ ػې لپبؿه تبیؼ وبیمتً لبالؿي اٌ لیب٨ت پً پبم کې ٌي؛ ( )۲تبیؼ ػ ٤مبػ رسه ػ
مثبؿفې ليبؿه یٍ ٌاٝ٨ي میکبنیقم مٍذٍػ ٌي؛ ( )۳شکٍمت تبیؼ ػ وعړې ػ شل لپبؿه مصيل
میکبنیقم تً ڇې پً کې مصيل ٍ٨مي وٍؿا ګبنې وبملې ػي ښً ٌالی ٌؿکړي اٌ ػ لٍلې پً
تيیـ کې مرشان وبمل کړي.
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ص امنیتي ؾکتىع ص اصالخاتى په لړ کې )۱( :ػ ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ ػ پـٌګـام لپبؿه البيس
اٌالشبت اٌ ػ ىٍ١ي ػ ٝ٤بلیتٍنٍ ػ ځٍاکمنې څبؿنې اٌ شمبة ٌؿکٍنې تبٌؿي کٍل؛ ( )۲ػ
ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ اٌ ا١٤بن ميل اؿػٌ ػ ومیـ فیبتٍل اٌ پً ټٍلٍ ٌلمٍالیٍ کې ػ ميل اؿػٌ
ممت٩ـ کٍل؛ ( )۳ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنً ،پً تیـه تیب ا١٤بن ميل اؿػٌ تبیؼ ڇې ػ ملکیبنٍ
لبتنً ٌکړي ،اٌ؛ ( )۴نړیٍال امنیتي ځٍاکٍنً تبیؼ پً ٜملیبتٍ کې ٌنډه ٌنً لـي ظٍ ىٍ١ي
تبیؼ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ تً مالتړ تـاتـکړي.
ص ةرشي خقىنى او ص قانىن ص خاکمیت تقىیه کىل )۱( :ػ ترشي شٍ٩نٍ اٌ ػ ى ٍ١ػ اٌٍلٍ
اٌ اؿفښتٍنٍ پً اړه ػ ٜبمً پٍىبٌي فیبتٍل؛ ( )۲ػ ترشي شٍ٩نٍ اٌ ػ ترش پبلنې ػ ٨بنٍن پً
اړٌنؼ ػ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا ػ ٠ړٌ ػ پٍىبٌي ػکڈې لٍړٌل؛
( )۳ػ ٨بنٍن پيل کٍل اٌ ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت څعً مالتړ کٍل.
ص افغانؿتان ص ؾىلې او ةیغته يىځای کېضنې ص پغوګغام ( اي پي اع پي) ص پالیؿێ ةضلىن،
ص ؾىلې ص والیتي قىعا غړیتىب او ص صې پيل کىل )۶( :صلٍلې ٌالیتي اٌلنێ وٍؿا تبیؼ
منصلً يش اٌ ػؿانً ػیني اٌ ٍ٨مي مرشان ڇې کٍالی يش ػ ٔبلثبنٍ رسه مقاکـې ٌکړي پً
کې ػنؼٌ ٌګٍمبؿل يش؛ ( )۲ػ اي پي اؿ پي اٌػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا اٌلنێ لرتاتیژي تبیؼ
ػ رسه ٌکتلً يش؛ ( )۳ػ ً٠تيیـ تبیؼ تب ومٍلً ٌي ڇې پً کې ٜلامءٍ٨ ،مي مرشان ،مؼين
ټٍلنً اٌ معٍؿ تب نٍ٥ؽه کمبن ګډٌن ٌلـي؛ ( )۴ػ لٍلې پً اړه ظلکٍ تً ػ ؿلیؼنې یٍ لړ
پـٌګـامٍنً تنٙیم يش څٍ ػ لٍلې پً تيیـ کې ػ ټٍلنٍ مالتړ وبمل يش.
نىي اقتصاصي او پغمستیايي فغصتىنه )۱( :ػ کبنٍنٍ پً پـٌژٌ کې ڇې پً کې ػ کٍڇنێ
کڈې پـٌژې وبملې ػي ػ لرتاتيژیکٍ پبنګٍنٍلپبؿه فمینً ممبٜؼه يش؛ ( )۲ػ کـنې ػ
پـاظتیب لپبؿه ػ اٌتٍ ػ ذـیبن ٨بتٍ کٍل؛ ( )۳ػ تب٠ؼاؿۍ ػ پـاظتیب لپبؿه ػ میٌٍ ػ پـٌلن
کٍلٍ ػ ٤بتـیکٍ ذٍړٌل.
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 .۶پيژنضنه
ػ لٍلې لپبؿه ٌالیتي ٔـشً ػ ى ٍ١ميمٍ مٍنؼنٍ اٌ ممبیلٍ ظالًٌ ٌړانؼې کٍي کٍمً
ڇې ػ متمـکقٌ ګـٌپي ظربٌ اتـٌ ،ان٥ـاػي مـکٍ اٌ رسٌې ګبنٍ لً الؿې مٕـس وٍې اٌ پً
٠قين ٌالیت کې ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پـ ميبل تـرسه وٍه .ػ لال مىٍؿٌ پـٌلً ػ یٍنبمب
ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ څبنګې پً مالتړ ػ مؼين ټٍلنې ػ لبفمبنٍنٍ لً ظٍا تـرسه وٍه .لال
مىٍؿې ػ لٍلې پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىم پړاٌ ػ یٍې تـظې پً شیخ تـرسه
وٍې (لً ػې ٌؿٌلتً ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ پً نٍم یبػیږي) ،ڇې پیل يې ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي
شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن ػ مؼنې ټٍلنې ػ  ۱۱وثکٍ لً ظٍا تـرسه وٍ څٍ ػ
ىیٍاػ پً کڈً ػ ټٍلټبل  ۴۵۱۱ا١٤بنبنٍ رسه لال مىٍؿې تـرسه کړي اٌ ػ لٍلې لپبؿه ۳۴
ٔـشې ،ػ ىـ ٌالیت لپبؿه یٍه ،ذٍړې کړي.

 .۲ص والیت پيژنضنه :جغغافیه ،زلک او ؾیايس وضعيت
ػ ٠قين ٌالیت ػ ا١٤بنمتبن پً ذنٍة ظتیځ کې پـٌت ػی ڇې وامل ظتیځ تً یې ػ پکتیب
اٌ لٍګـ ٌالیتٍنً ،ذنٍة لٍیؼیځ تً یې ػ فاتل ٌالیت ،ػایکنؼي اٌ تبمیبنٍ ٌالیتٍنً یې
وامل لٍیؼیڅ اٌ وامل تً ػ ٌؿػکٍ ٌالیت پـٌت ػی .ػٌ ً٠الیت  ۲۳۳۷۸کیلٍ مرت مـتٞ
ممبشت لـي .لً نیامیي څعً فیبت ٠ـنێ یب نیمً ٠ـنێ لیمې لـي ( ۶۱للنً) ڇې پً
ٜمؼه ډٌل ىقاؿه تٍکمً ظلک پً کې اٌيس اٌ لً یٍ پـ ػؿیمې څعً فیبت ( ۳۶للنً)
ىٍاؿې ځمکې لـي ،ڇې پً ٜمؼه ډٌل پښتبنً پً کې میىت ػی .ػ ً٠ؿاف پً ػې ٌالیت
کې کٍڇیبن اٌ تبذکبن ىم اٌيس ڇې ا٨لیت ذٍړٌي٠ .قين ػ کبتل -کنؼىبؿ پـ لٍیً الؿ
پـٌت ػی .ػ ً٠لړک (ػ لٍمړۍ لٍې الؿې پً نٍم ىم پيژنؼل کیږي) پً ا٨تٍبػي اٌ
لرتاتیژيکي لصبٗ ډیـ اىمیت لـي٠ .قين پً تبؿیغ کې ػ ػ ٍ٠ښبؿٌنٍ تـمنځ پً تربؿيت
ڇبؿٌ کې ډیـ ميم ن٩ي ػؿلٍػ.
اټکل کیږي ڇې ػ ػې ٌالیت نٍ٥ك یٍ میلیٍن تنٍ تً ٌؿلیږي .ػ ٠قنی ا٨تٍبػ پً ٜمؼه
ډٌل لً کـنې څعً تبمینیږي ،ظٍ ػٌ ً٠الیت فیبت مٝؼٌنٍنً ىم لـي ڇې ال ػ الت٥بػې
ٌړ نً ػي ګـځیؼلې .ػلتً یٍافې ػٌې نمثتب لٍې ٤بتـیکې وتً ڇې یٍه یې ػ مبلګې اٌ تلً
یې ػ ڇبکلیت ٤بتـیک ػه .لٍػاګـیق ٝ٤بلیتٍنً پً ٜمؼه ډٌل ػ کـنیقٌ مصٍٍالتٍ اٌ
څبؿٌیٍ پً ؿاکړه ٌؿکړه ٌالړ ػي ،ڇې ػ  ۵۷للنً کٍؿنیٍ ٜبیؼات لً کـنیقٌ مصٍٍالتٍ څعً
تبمینیږي  .ػ ميبذـینٍ لً ظٍا لً کٍؿنیٍ رسه ن١ؼې مـلتې ىم ػ ٜبیؼاتٍ تلً ميمً
رسڇینً ػه.
٠قين ػ ذنٍة ظتیځ پً شٍفه پٍؿې تړلی ٌالیت ػی ڇې امینتي ٌِ ًٝیې ډیـه تې جثبتً
ػه اٌ ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرص پً څٍ ٌلمٍالیٍ کې ځٍاکمن وتٍن لـي .ػ  ۲۱۱۴کبل ػ ټبکنٍ
پً مٍػه کې ،ػ ػې ٌالیت پً څٍ نب امنً ٌلمٍالیٍ کې ػ ؿایې اڇٍنې مـکقٌنً ػ شکٍمت
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ِؼ ٜنبرصٌ اٌ نٍؿٌ نب امنیٍ لً املً تړيل پبتې وٍل .ځینې تصلیل ګـان پً ػې تبٌؿ ػي
ڇې پً ٌل مٍالیٍ کې ػ امنیتي پېښٍ ومیـ پً ػې پٍؿې تړاٌ لـي ڇې پً ٌلمٍالیٍ کې ػ
اٌلیؼٌنکٍ اکرثیت پً کٍم ٍ٨م پٍؿې تړيل ػي.
ػ ٠قين ٌالیت پً  ۲۱۱۳کې ػ الالميٜ ،لمي ،تٝلیمي اٌ کلتٍؿي نړیٍال لبفمبن لً ظٍا ػ
الیب پً منٕ ً٩کې ػ الالمي کلتٍؿ ػ مـکق پً تٍګً ٌټبکل وٍ.

 .۴ص قسړو تدلیل :ص قسړو ډولىنه او انګیغنې
ص قسړې اصيل منىنې او لىةغاړی :پً ٠قين ٌالیت کې اکرثٌ ګډنٍالٍ ػ وعړې اٌيل الملٍنً
ػ ا١٤بن ػٌلت ڇې مالتړ يې ػ نړیٍالٍ پٍځې ځٍاکٍنٍ لً ظٍا کیږي اٌ ٔبلثبنٍ تـ ؿىربي
النؼې ػ یب٠یتٍة تـ منځ اړیکً پً ګٍتً کړي .پً ػې فمینً کې ظلکٍ ػ وعړې اٌيل
الملٍنً پً ػٌٌ ډلٍ ٌیىيل :ا١٤بن ػٌلت ،ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً اٌ نړیٍال پٍځي
ځٍاکٍنً ،اٌ پً تلې ظٍا تً ػٌلت ِؼ ٜنبرص (فیبتـه يې ٔبلثبن) .ػ ػې رستیـه،
ګډٌنکٍنکٍ ٌیيل ڇې ٍ٨مي تىنز اکرثا پً مصيل کڈً ظىٍنت ؿا پبؿٌي اٌ لً ػې څعً
اکرثا ػٌلت ِؼ ٜنبرص اٌ ػٌلتي ڇبؿٌاکي ػ ظپلٍ وعيص ګټٍ ػ تبمینٍلٍ پً ظبٔـ کبؿ
اظيل.
پً ٠قين ٌالیت کې لیمً ییقٌ ٨ؼؿتٍنٍ تً ىم ػ وعړې ػ ٝ٤بلٍ ٝ٤بلینٍ پً لرتګً کتل
کیږي .ػ ا١٤بنمتبن پً ذګړه کې ػ تيـنیٍ ىیٍاػٌنٍ نٍ٥ؽ ،پً تیـه تیب ،ػ پبکمتبن نٍ٥ؽ ػ
ګډٌنٍالٍ لپبؿه ػ یٍې پـلپمې انؼیښنې پً شیخ پبتً وٍې ،اٌ ػ ٍ٠کمبنٍ ا١٤بنبنٍ تً ػ
تيـنیٍ ٝ٤بلینٍ تـ منځ ػ مثبؿفې ػ ٨ـتبنیبنٍ پً لرتګً کتيل .ػ ػه یک ػ ٌلمٍايل څعً یٍه
نبؿینً ګډٌنکٍنکي ٌٌیل:
"تهـنیبن لتىنقې او ػ ٨ىمىنى تـ منځ واټن ؿا منځ ته کىي .ػا ػ ا١٤بنمتبن
ذګړه نه ػه .ػ ذګړې لپبؿه څىک وللې او مهامت تـاتـوي ػ کىمى څعه ڇې
12
په ا١٤بنمتبن کې کبؿ اظیمتل کیږي".
ص  ۲۰۰۶کال عاهیؿې په غؼين والیت کې تغالؾه قىی پغمستګ :فیبتـه ګډٌنٍال ػ ىٍ١
پـمعتګٍنٍ پً اړه کٍم ڇې پً تیـه لمیقه کې ا١٤بنمتبن تـاللً کړي ،مٍا :ٌ ٪٤ػ تیلګې
پً تٍګً ،مٝبؿ ،٣تکنبلٍژي اٌ معبتـات ،لړک ذٍړٌنً اٌ نٍؿ ذٍړښتٍنً ،انکىب ،٣ػ ښځٍ
شٍ٩نً اٌ ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ؿا منځ تً کٍل پً لٍمړیتٍة کې ځبی لـي .ػ
ګډٌنٍالٍ لً نٙـه پً ى ٍ١نٍؿٌ لبشٍ کې ڇې ا١٤بنمتبن اللتً ؿٌاړنې لـيل ،ى ً١نړیٍايل
اړیکي ،ا٨تٍبػي پـمعتګ ،ػ شکٍمت څعً ػ ٔبلثبنٍ وړل ،ػ تیبن افاػي ،ػ نړیٍالٍ
 12ػ ػه یک پً ٌلمٍايل کې ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه ػ متـکق ګـٌپاي ظاربې اتاـې تـلاً
وٍي.
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ځٍاکٍنٍ څعً ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ تً ػ امنیتي تيیـ لیږػٌل ،ػ ػیمٍکـاتیکٍ اػاؿٌ
ذٍړٌل اٌ ؿٌ٠تیب وبملً ػه.
فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ ػ ؿایٍ پً ات٥ب ۹۱( ٧للنً) ٌیيل ڇې ػ ٠قين ػ مٝبؿ ٣پً ډګـ کې ػ پبم
ٌړ پـمعتګ کړی ۲/۳ .ګډٌنٍالٍ ػ لړکٍنٍ اٌ نٍؿٌ ذٍړښتٍنٍ ػ ذٍړٌلٍ پً تـظً کې ػ
تـاللً وٍې پـمعتګ یبػٌنً کړې .ػ نٍؿٌ ممبیلٍ پً اړه ػ ګډٌنٍالٍ تـ منځ ػ نٙـ ات٥ب٧
مٍذٍػ نً ٌ اٌ یٍاځې  ۱۱للنً ګډٌنٍالٍ ٌیيل ڇې ػ تیبن ػ افاػي پً تـظً کې پـمعتګ
وٍی اٌ پنځً للنً نٍؿٌ ګډٌنٍالٍ ػ امنیت ػ ښً کیؼٌ څځً یبػٌنً کړي.
ا ړتیب لیؼلً کیږي څٍ ػ ً٠اللتً ؿاٌړنې پً پٍؿه پبم رسه ٌاؿفٌل يش .کً څً ىم ڇې
ګډٌنکٍنکٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ تیـې لمیقې پـ ميبل پً مٝبؿ ٣کې ډؿامبتیک ښً ٌالی ؿا
منځ تً وٍی ،ظٍ ىٍ١ي تیب ىم ٌيل ڇې ػ مٝبؿ ٣نً وتٍن "تې ظربي" اٌ تې لٍاػي پً
مصيل اٌ ميل کڈٍ کې ػ وعړې ميم الملٍنً ػي.
ػ انکىب ٣پً تـظً کې ػ تـاللً وٍې پـمعتګ پً اړه ،کً څً ىم ڇې یٍ ومیـ فیبتٍ
ګډٌنٍالٍ ٌیيل ڇې ػ تیـې یٍې لمیقې پً پـتلً پً ٠قين کې فیبت کبؿ وٍی ،ظٍ ػٌي پً
ػٌمؼاؿه تٍګً ٌیيل ڇې نیمتي ،تې کبؿي اٌ ػ ٤ـٌتٍنٍ نً وتٍن ػ وعړې ػ لٍنګ تٍکي ػي.
پً پبی کې ،ػ رسٌې  ۱/۳ګډٌنٍالٍ ٌیيل ڇې ػ تیـې لمیقې پً ػٌؿان کې ػ ا١٤بن ميل
امنیتي ځٍاکٍنٍ ؿا منځ تً کٍل اٌ پیبٌړي کٍل ػ ا١٤بنمتبن ػ ميمٍ اللتً ؿاٌړنٍ څعً
شمبتیږي ،ظٍ یٍ ومیـ نٍؿٌ فیبتٍ ګډٌنٍالٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ
کمقٌؿي ال ىم پً ٠قين کې ػ وعړې یٍ المل ػی.
ص غؼين په والیت کې ص امنیت صعک :کً څً ىم ػ ظربٌاتـٌ پً ذـیبن کې یٍافې  ۵للنً
ګډٌن ٌالٍ ٌیيل ػي ڇې امنیت پً ٠قنی کې ښً وٍي ػي ،اٌ  ۵۵للنً پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې
٠قين پً ٌؿٌلتیٍ ٌظتٍنٍ کې ىیڅکلً ىم پً امن کې نً ٌ ،ػ ځینٍ ٌلمٍالیٍ څعً ګډٌن ٌالٍ
ٌٌیل ڇې ػ ػٌي پً لیمٍ کې امنیت ډیـ ښً وٍي ػی 13اٌ پً ػې ډٌل یې پً ډیـٌ نٍؿٌ
تـظٍ کې ګټً ؿلٍلې ػه:
"په تیـو کلىنى کې ډیـ تؼلىنىنه ؿا٠لل .ػ ٔبلثبنى په ػوؿه کې ښىونځي تړل
وىي وو .اوك ه١ه پـانیمتي ػي .تبفاؿونه تنؼ و ،اوك ظالً ػي .شکىمتي
ڇبؿواکي اوك کىالی يش کىؿونى ته والړ يش ،ڇې پعىا یې نه وى کىالی
14
کلینیکىنه اوك ظالً ػي".
 13لکً څنګً ڇې ػا نٙـیً پً  ۲۱۱۴/۲۱۱۳کلٍنٍ کې ؿیکبؿډ وٍې ،پً اٌلاٍ ٌظات کاې ػ امنیات پاً تاړاٌ ػؿک
منٝکمٍي ،ظٍ تبیؼ یبػٌنً ٌيش ڇې ػ  ۲۱۱۴کبل ؿا ىیمې پً ټٍل ا١٤بنمتبن کې امنیت لً تؼه تؼتـ وٍی.
 14ػ انؼړٌ ػ ٌلمٍالێ لً ځٍانبنٍ رسه متمـکق ګـٌپي ٍ٠نډه
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ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً اړه ٌیل وٍي ڇې ػ ٠قين پً ٌالیت کې یې امنیتي ًٌِٝ
ښً کړې اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ تړاٌ یې محثت ن٩ي ػؿلٍػلی ػی.
"ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنى ا٠یقه ډیـه محثته ػه .ػ ػوي تـ کنرتول النؼې
لیمى په لىله کې ژونؼ کىي .ػوي ػ نرىنى ښىونځي ڇې پعىا تړل وىي وو
پـانمتل .ػ ػوي لپبؿه وػانێ نىته ،ظى ػوي په ممرؼونى کې اويس .کلینیک
ػلته نه و .اوك ػؿمل وته .ؿو٠تیبیي ظؼمتىنى ته الك ؿلی ډیـ ښه وىی ػی.
15
ػ٠ه ؿاف تٝلیم ته هم الك ؿيس ښه وىي".
ځینې ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػٌي ػ ٔبلثبنٍ پً ٌظت کې ډیـ ػ امن اشمبك کبٌه .لً
ګډٌن ٌالٍ رسه ػ افاػٌ مثبشحٍ پً تـڅ کې ،ػا ش٩ی٩ت ػالې تٝثیـ کیؼای يش ڇې ػ
ٔبلثبنٍ ػ ػٌؿان پً اړه ظلک پً مٝمٍل ډٌل ػالې ػؿک کٍي ڇې ػ ػٌي شٍ٩نً مصؼٌػ
ٌٌ (پً ظبً ډٌل ػ ښځٍ شٍ٩نً اٌ ػ ظٍځښت افاػي) اٌ لً ٠یـ پښتنٍ رسه تثٝیْ
کیؼه ،ظٍ ػ اٌلني ٌظت پً پـتلً ذګړې اٌ امنیتي پيښې (ځبی پـ ځبی وٍي
ڇبٌػیؼٌنکي تٍکي ،معبمغ ذګړي اٌ نٍؿ) کمې ٌې .یٍه ګډٌن کٌٍنکي ػ ً٠ؿاف پً ىً١
ػٌؿه کې ػ ٍ٨مٍنٍ تـمنځ پً ځٍاک کې پً ٌیي نب تـاتـ تٍافن تً اوبؿه ٌکړه:
"ػ ٔبلثبنى په ػوؿان کې امنیت ډیـ ښه و ،ظى ػ تبل ٦ځبی و ڇې ځىاک ػ
یىه ملت په الك کې و 16له ػې څعه په ٠یـ ػ ٔبلثبنى ؿژیم تله کىمه لتىنقه
17
نه ػؿلىػه".
نیامیي ګډٌن کٌٍنکٍ ٌٌیل ڇې ټٍل ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً اٌ نړیٍال نٙبمي
ځٍاکٍنً ػ ٠قين ػ امنیت لپبؿه ډیـ ميم ډي .ػ ا١٤بن ميل امنیتی ځٍاکٍنٍ پً منځ کې،
ا١٤بن ميل پٍلین ػ ډیـی ګډٌن ٌالٍ پً نٙـ ځبنګړی اىمیت لـي .رسه ػ ػې ،پً ظالٌٍ
مثبشحٍ کې مصيل پٍلین ػ ظلکٍ لً ظٍا فیبت لتبیل وٍي ػي ،اٌ پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ
ػٌي پً ٌلمٍالیٍ کې ػ مصيل پٍلیمٍ ځبی پـ ځبی کٍل ػ امنیت لً ټینګښت رسه ډیـه
مـلتً کړې ػه ،ځکً ڇې ىٍ١ي تبٌؿي ػي ڇې پً ٌلمٍالیٍ کې ػ امنیت ػ ښً کٍلٍ پً
تـظً کې ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ځبی پً ځبی کٍل ميم ػی:
"یىافې مصيل پىلین کىالی يش په لیمه کې امنیت ټینګ کړي .ػ ػوي په
٠یبة کې نه امنیت و او نه ظلکى تٝلیم او ؿو٠تیبي ظؼمتىنى ته الك ؿلی
18
ػؿلىػ".
 15ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
ٔ 16بلثبن پً ٜمؼه ډٌل پښتبنً ػي.
 17پً رسٌې کې نب مٝلٍم ګډٌن ٌال :یٍ لړی ػ ګیالن لً ٌلمٍايل څعً ۵۱ -۲۱ ،کلٍنٍ پً ٜمـ کې
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"مصيل پىلین ػ ذنګي ذثهې په لىمړۍ کـښه کې ػي ،ڇیـې ڇې ذګړې وي،
مصيل پىلین هلته ؿلیؼيل وي ،له ػوي وؿولته ا١٤بن ميل پىلین ؿاځي او
ظلک نیيس .مصيل پىلین ډیـ فیبت ن٥ىؽ لـي .ػوي کلیى ته ؿاځي ،له ظلکى
رسه ظربې کىي او له ػوي رسه کښیني ....ػ ػوي اړیکې له ظلکى رسه ډیـې
19
نږػې ػي".
ػ ډیـٌ ګډٌن ٌالٍ پً نٙـ مصيل پٍلین لً ػې املً ګټٍؿ ػي ڇې ػٌي لً ټٍلنٍ رسه نږػې
اړیکې لـي:
"مصيل پىلین په ػې مبنب له ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنى څعه تىپیـ لـي ڇې
ػوي ځبیي ظلک ػي .مىږ کىالی وى له ه١ىي رسه مٝلىمبت رشیک کړو ،مىږ
یى تل پیژنى مىږ یى تل په البنێ رسه ػؿک کىالی وى .ػوي ظلک او لیمه
28
پیژين ،او ػا ػ ه١ىي لپبؿه ظىؿا البنه ػه ،ڇې لیمه کنرتول کړي".
لً ػې رسه ،ځینٍ ګډٌن ٌالٍ ػ نبٌړه ڇلنؼ لً ػالې ّ٨یٍ څعً وکبیت ٌکړ ڇې مصيل
پٍلین پً کې رشیک ٌٌ:
"په مٝمىل ډول ػا ه١ه ظلک ػي ڇې کبؿونه نه لـي .ډیـی یې له ػې پعىا
په ذنبیي ٝ٤بلیتىنى کې تىظت وو .اکرثیت یې ذنګیبيل وو ڇې یب ػ شکىمت
په پلىي ػ ٔبلثبنى په ِؼ یب ػ ٔبلثبنى تـڅنګ ػ شکىمت په ِؼ ذنګیؼل .ډیـ
ومیـ له ػوي رسه ځکه یى ځبی کیږي څى ػ ه١ى نب ظىالیى ٠ډ واظيل ڇې ػ
ػوي له کىؿنیى رسه وىي ػي ]......[ .مصيل پىلین ډیـ ښه ػي ،ظى ػ ػوي
ځینې ٠ړي تبیؼ و ایمتل يش ځکه ػوی له ػې ٌالشیت څعه نبوړه ګټه پىؿته
کىي .ػوي په اػاؿي ٤مبػ کې هم الك لـي .ػوي ػ ټىلنې په ژونؼ کې په ظپل
رس مؼاظله کىي .ػ مصيل پىلیمبنى ملګـي او ػ ػوي ػ کىؿنیى ٠ړي هم ػ
21
مصيل پىلیمى په ٜملیبتى کې تـظه اظيل څى ظپلى ګټى ته وؿلیږي".
په غؼين کې په عامه ژونض کې ص ښځى ګډون :کلً ڇې پٍښتنً ٌوٍه ڇې ایب پً ٠قين
ٌالیت کې ښځې ػې تً تیبؿې ػي ڇې پً ٜبمً ڇبؿٌ کې تـظً ٌاظيل ۴۱ ،للنً ګډٌن
کٌٍنکٍ محثت اٌ  ۶۱للنً ى ٍ١من٥ي ځٍاة ٌؿکړ .ګډٌن کٌٍنکٍ مصب ًٙ٤کبؿ ځبیي
کلتٍؿ ،ػ امنیت نىتٍالی اٌ ٔبلثبنٍ وتٍن اٌ نٍ٥ؽ ػ الملٍنٍ پً څېـ پً ګٍتً کړل ڇې ػ
ػې کبؿ لثج ګـځيؼيل .پً تبل ٦رسه ،ى ٍ١کمبنٍ ڇې ٌیل یې ښځې پً ٜبمً ڇبؿٌ کې ػ
 18ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 19ػ ػه یک لً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 28ػ ػه یک لً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 21ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
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ګډٌن لپبؿه تیبؿې ػي ،ػ ظپلې اػٜب لپبؿه ٨بن ٞکٌٍنکي ػالیل نً لـل .ػ ً٠پٍښتنً پً
 ۲۱۱۴کې ػ ؿاتلٍنکٍ ٌالیتي وٍؿا ػ ټبکنٍ پً تړاٌ کلیؼي اىمیت لـي.
یٍې ښځينً ګډٌن کٌٍنکې تٍِیض کړه ڇې څنګً ځبیي کلتٍؿ ښځې لً ػې من ٞکٍي ڇې
پً ٜبمً ڇبؿٌ کې تـظً ٌاظيل:
"فمىږ په ټىلنه کې ډیـ مصؼوػیتىنه او فمىږ ػ ظلکى له ظىا نبؿوا ػوػونه وته
ڇې ښځې په مٕل ٪ډول ګىښه کىي .په ولمىايل کې ښځې تـ ٤ىبؿ النؼې ػي.
ػ ػوي لپبؿه ػ تٝلیم ٤ـٌت نىته او له کىؿ څعه تهـ کبؿ کىل نب ممکن ػي.
لړیى ته ڇې ښځې یې په شکىمت کې یب نىؿو مىلمبتى کې کبؿ کىي کـکه او لپکه
22
لرتګه کتل کیږي او په ػې ډول فمىږ په ټىلنه کې ډیـې لتىنقې ؿا والړیږي".
ص قسړې انګیؼې :پً ذنمیت کې ػ تنٍ ٛرستیـه ،ػ ګډنکٍنکٍ ٜمـ اٌ اٌل (ػ ٠قين ػ ښبؿ
ػ ځٍانٍ ښځینً فػه کٍنکٍ څعً نیٍيل تیب ػ ػ ٨ـه تب ٟػ ٌلمٍايل تـ ٍ٨مي مرشانٍ)  ،ػ
ظلکٍ ډیلٍګ ى ٍ١ا٨تٍبػي ٤بکټٍؿٌنٍ تً [ٓ پً ٌالیت اٌ ټٍل ا١٤بنمتبن کې ذګړې تً
ملن ٌىي ،اوبؿه ٌکړه .ډیـ ګډٌن کٌٍنکي ػ وعړٌ ػ ميل اٌ ځبیي مصـکبتٍ تـمنځ یٍه
ښکبؿه اړیکً ٌیني :پً ا١٤بنمتبن اٌ پً ٠قين کې ػ وعړٌ اٌيل الملٍنً یٍ وبنتً ػي .ػ
ګډٌن کٌٍنکٍ پً نٙـ ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ وتٍن ،تې ٌفيل اٌ تې کبؿي ،ػ تٝلیم
نىتٍن ،اػاؿي ٤مبػ ،ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ کمقٌؿتیب ،ػ شکٍمتي مٍلمبتٍ تې
ک٥بیتي ،تيـنێ الك ٌىنې ،اٌ ػ ٍ٨مٍنٍ تـمنځ تـتګني پً ٠قين کې ػ ذګړٌ الملٍنً ػي .ػا
ى ً١ځٍاتٍنً ػي ڇې پً ميل کڈً ػ ػې پٍښتنې پً ٌړانؼې ٌؿکړل وٍي ٌٌ.
ػ وعړې ػ ٌړانؼیق وٍیٍ الملٍنٍ پً پـتلً ػ ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ لً ظٍا مؼاظلً (۷۱
للنً)ٌه .پً ػايس شبل کې ڇې  ۱/۳تـظې ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇې ػٌلت ػ امیت ػ تبمینٍلٍ
٘ـ٤یت نً لـي ،نیاميي ګډٌنکٍنکٍ ٌٌیل ڇې ػ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ پً منځ کې اػاؿي ٤مبػ اٌ
تې ٜؼالتي ػ وعړې ميم الملٍنً ػي .یٍاځې ٤ ۱۱یٍؼٌ ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇې ػ ذګړې
المل ػ لٍلې لپبؿه ػ ىڅٍ نً وٍن ػی.
کلً ڇې ػ ذګړې ػ ػٌام ػ الملٍنٍ پً اړه رسٌې تـرسه وٍه ،ػ رسٌې اکرثٌ ګډٌنٍالٍ (۶۱
للنً) ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ مالمتي ګٍتً ٌنیٍلً .پً ػايس شبل کې ڇې ػ ګډٌنٍالٍ ۱/۴
تـظې ( ۲۵للنً) ػ ذګړٌ ػ ػٌام ممٍلیت نړیٍالٍ پٍځې ځٍاکٍنٍ تً ٌؿٌاړاٌه ۳۵ ،للنً
ګډٌنٍالٍ ػ ذګړې ػ ػٌام ممٍل ګبٌنؼي ىیٍاػٌنً ٌتلل.

 22ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍالێ څعً لً ښځٍ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
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ص صولت ضض عنارصو قتىن :ډیـی ګډٌن کٌٍنکي پً ٠قين کې ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ
وتٍن ػ وعړٌ تـ ټٍل لٍي المل ګڼي" :که ػ ػولت ِؼ ٜنبرص نه وي ،امنیت ؿاتلی
يش 23".ػ ػٌي پً نٙـ ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرص ػ ټٍلٍ نبٌړه کبؿٌنٍ ممٌٍلین ػي لکً پً نب
٨بنٍنً ډٌل اٜؼامٍل ،ځبمنـګي تـیؼٌنً ،تښتٍنې ،ځٍؿٌنې اٌ نٍؿ .ػ ً٠کړنې ػ وعړٌ
اٌيل مـکقي وکلٍنً اٌ ػ ملکي ظلکٍ ػ ځٍؿٌنې اٌ مٍیثتٍنٍ تنمتیق الملٍنً ػي.
فیبتـٌ ګډنکٍنکٍ ػې تً اوبؿه کړي ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص ػ لٍلې لپبؿه کٍمً مىعًٍ
اذنډا نً لـي ڇې ػا ىم ػ وعړې ػ ػٌام یٍ المل ػیٔ :بالثبن ػ لٍلې لپبه کٍمً اذنډآ
نً لـي .ىٍ١ي یٍاځې ػ ذګړې پً اړه ٤کـ کٍي .کً نً نٍ ىٍ١ي تً پً تیـٌ لمٍ کلٍنٍ
24
کې تل ډٌل ڇلنؼ کړی ٌای.
نیؿتي او ةیکاعي :فیبتـه ګډٌنکٍنکي پً ػې تبٌؿ ػي ڇې پً ٠قين ٌالیت کې ػ وعړې یٍ
المل نیمتي اٌ تې کبؿي ػه .ػ ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ نً وتٍن ځٍانبن اړ تبيس څٍ ػ ظپلٍ
کٍؿنیٍ لپبؿه ػ ٜبیؼاتٍ ػ تـاللً کٍلٍ پً مٍظً یب٠یتٍة تً معً کړي:
"ظلک ډیـ نیمتمن ػي ځکه نى ػ پیمى ػ تـالله کىلى لپبؿه ذکړې ته ځي.
25تیکبؿي کىالی يش ڇې په البين رسه ذنګیبيل ػ یب٠یبنى په لیکى کې تنٙیم
کړي .که ظلک کبؿونه ولـي او په ظپلى لىػاګـیقو ٝ٤بلیتىنى کې تىظت وي او
کىالی يش ػ ظپلى کىؿنیى لپبؿه ٜبیؼات پیؼا کړي ،تیب ػوي په ذګړو کې تـظه
26
نه اظيل".
ػ انؼړٌ لً ٌلمٍايل څعً ػ یٍه تن لړي پً تبٌؿ ،ى ً١کمبن ڇې لً کلیٍ څعً ښبؿٌنٍ تً
لیږػ کٍي پً ظبً ډٌل ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ تـ نٍ٥ؽ النؼې ؿاتلی يش:
"ػ کبؿونى ػ نىتىايل له امله ػ کلیى ظلک په البين رسه ػ شکىمت ِؼ ٜنبرصو
له ظىا التعؼام کیؼای يش .ػوی له کلیى څعه ٠قين ته ؿاځي ۰۵ ،تـ  ۰۲وؿځې
تیـوي او هیڅ يش الك ته نه وؿځي ،نى ځکه له ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه یى
27
ځبی کیږي".
ص تعلیم نكتىالی :ډیـ ګډٌنٍال ػ ؿلمي تٝلیم نىتٍالی (کلً ػ "تې لٍاػي" اٌ "نبپٍىي"
پً نٍم ىم یبػ وٍي) پً ٠قين کې ػ وعړٌ ػ اٌيل المل پً څیـ تليل:
 23ػ انؼړٌ ػ ٌلمٍالێ لً ځٍانبنٍ رسه متمـکق ګـٌپي ٍ٠نډه
24ػ ػه یک لً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 25ػ انؼړٌ ػ ٌلمٍايل څعً ػ نبؿینً ٌٌ٠ړٌ رسه متمـکقه کـٌپي ٍ٠نډه
 26ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 27ػ انؼړٌ ػ ٌلمٍالێ لً ځٍانبنٍ رسه متمـکق ګـٌپي ٍ٠نډه
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"[که ڇیـې] تٝلیم نه وي ،ػ شکىمت ِؼ ٜنبرصو لپبؿه ډیـه البنه وي ڇې ػ
28
ځىان نمل م١قونى ته ننىځي او ػوي ػ ځبن ظىا ته ؿا وګـځىي".
ػ تٝلیم نىتٍالی نً یٍافې ځٍانبن ػې تً اړ تبيس ڇې ا٤ـأیت تً معً کړي اٌ ػ
مىعٍٍ ایډیبلٍژیٍ تـ نٍ٥ؽ النؼې ؿايش ،تلکً ػ کبؿ مٍنؼلٍ پً الؿ کې ػ ػٌي لپبؿه ظنډ
ګـځي اٌ ػٌي تً ډیـ لږ امکبنبت ٌؿکٍي ڇې ػ ظپلٍ کٍؿنیٍ لپبؿه لً ػې الؿې ٜبیؼات
پیؼا کړي ،ڇې لً یب٠یبنٍ رسه یٍ ځبی يش.
پً فړه پٍؿې ظرب ػا ػه ڇې پً ػې ځبی کې مٍږ ػ تٝلیم ػ مٍٍِ ٛپً اړه لً متّبػٌ
یبػٌنٍ رسه معبمغ کیږٌ :لً یٍې ظٍا ،ػالې ٌیل وٍي ڇې پً تیـه لمیقه کې ا١٤بنمتبن
ػ تٝلیم پً تـظً کې ډیـې الك تً ؿاٌړنې لـي اٌ لً تلې ظٍا ػ تٝلیمي ٤ـٌتٍنٍ نىتٍالی
ډیـ ځلً ػ ذګړٌ ػ یٍه المل پً څیـ پیژنؼل وٍي .لً ػې څعً ػا نتیرً اظیمتل کیږي
ڇې رسه ػ ػې ڇې ډیـ پـمعتګ وٍی ظٍ تیب ىم ػ ا١٤بن ټٍلنې ډیـي تـظې ػ تٝلیم لً
الفمٍ کڈٍ څعً تې تـظې پبتې وٍي یب لً تٝلیم څعً ٌؿٌلتً کبؿي ٤ـٌتٍنٍ تً الك
ؿلی نً لـي ڇې ا٨تٍبػي ٜبیؼات ٌلـي اٌ ځٍان نمل لً ا٤ـأیت اٌ ػ ایډیبلٍژیٍ لً
نٍ٥ػ څعً ٌژٍ٠ؿي.
اصاعي فؿاص او ص قانىن ص خاکمیت نه قتىن :ګډٌنٍالٍ ٌیيل ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػٌلت ٠یـ
مٍجـه اٌ پً ٤مبػ ککړ ػی اٌ ظپل مرشٌٜیت اٌ مالتړ تً پً پټً فیبن ؿلٍي اٌ ظلک
یب٠یتٍة تً لٍٍ٨ي .ظلکٍ ىمؼاؿنګً ػ ٜؼيل لیمټم پً ىکلً ىم ظپلً نب ؿِبیتي ښٍػيل
اٌ اػٜب يې کړي ڇې ڇبؿٌاکي ػ تډٌ ٍ٠ښتنً کٍي .ػ ػې ٜالٌه ،پً ػٌلتي اػاؿه کې ػ کبؿ
ػ مٍنؼلٍ پً تـظً کې ظپلٍيل ػ ټٍلنې یٍ لٍی ٨رش ػ ٜبمً ظؼمتٍنٍ ػ تـاللً کٍلٍ څعً
مصـٌمٍي ڇې پً نتیرً کې يې ػ وکبیت مٍٍِ ٛاٌ نبؿِبیتي ؿا منځ تً کیږي اٌ یب٠یبن
ػ ػې څعً ګټً پٍؿتً کٍي.
"لىړ پىړي ڇبؿواکي یىافې ظپل ظپلىان التعؼامىي ،ڇې اکرثا ممتص ٪کمبن
نه وي ،په ػالې شبل کې ڇې ممتص ٪او وړ کمبن کبؿونه نه يش مىنؼالی
ځکه ڇې ػوي ٠ـیثبن وي .ػ٠ه وِٝیت ػ ظپګبن او وکبیت مثؼاء ذىړوي او
29
ذګړې پـاظىي".
ظپلٍيل پبلنً پً ٜمٍم ډٌل ػ ځٍانبنٍ لپبؿه ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ڇبپیـیبل نٍؿ ىم تنګٍي .لً
ػه یک ٌلمٍايل څعً یٍه تن نبؿینً ګډٌن کٌٍنکي ػ٠ې ممبلې تً ػالې اوبؿه ٌکړه:

28ػ ٠قين پً ښبؿ کې ػ پٍىنتٍن اٌ لیمٍ لً ښځینً وبګـػانٍ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 29ػ انؼړٌ ػ ٌلمٍالێ لً ځٍانبنٍ رسه متمـکق ګـٌپي ٍ٠نډه
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"لىیه لتىنقه ػ تٝلیم نىتىالی ػی .ډیـی ظلک ؿلمي تٝلیم نه لـي .فیبتـه
ظلک ؿلمي فػه کړي نه لـي .او یى څى تنه ڇې تٝلیم یې کړی ػی کبؿونه نه
يش مىنؼالی .ػ تیلګې په تىګه ،فه له پىهنتىن څعه اوك ٤بؿ ٟوىی یم ،ظى فه
ػ تقګـ په شیخ کبؿ کىم .فوؿ وؿ ظلک کبؿونه ػ ظپلى ځبنىنى لپبؿه لبيت .ځکه
38
نى ځىانبن له یب٠یبنى رسه یى ځبی".
ډیـی ګډٌن کٌٍنکي ػ ا١٤بن شکٍمت کمقٌؿي اٌ نبتٍاين ڇې ػ ٨بنٍن ٌاکمني ٌلبيت ػ
ذګړٌ اٌيل المل ګڼي .ػ ا١٤بن شکٍمت کمقٌؿي نً یٍاف نب امني منځ تً ؿاٌړي ،تلکً پً
شکٍمت تبنؼې ػ ظلکٍ اٜتامػ ىم کمٍي اٌ ىٍ١ي ػ یب٠یتٍة لٍؿي تً لٍ ٧کٍي .ػً٠
کمقٌؿتیب پً ظبً ډٌل ػ ّ٨بیي لیمټم پً اړه ډیـه مصمٍلً ػه اٌ ډیـې تؼې پبیلې لـي:
"شکىمت ډیـ کمقوؿی ػی .ه١ه نىی کىالی ڇې ػ ظلکى لتىنقې ؿ ٞ٤کړي .ػ
تیلګې په تىګه ،که یى څىک له کيل څعه ػ ولمىايل مـکق ته ؿايش او یىه
لتىنقه ولـي ،ػوي په ٤مبػ اظته ػي او ػ ػې تىان نه لـي ڇې ػ ه١ه لتىنقه
شل کړي .ػوي له ه١ه ڇب څعه ڇې ػ مـلتې ٠ىښتنه کىي ،یىافې پیمې
٠ىاړي .که ڇیـې ه١ىي ٔبلثبنى ته وؿيش ،نى تې له ځنډه ػ ػوي لتىنقې شل
کىي او پیمې هم نه ٠ىاړي ]......[ .یىه لتىنقه ڇې ظلک یې په ٜمىم ډول ػ
ٔبلثبنى مصکمى ته وړي ،ه١ه ػ ځمکى پـ رس اظتال٤ىنه ػي .ػ شکىمت ػ ػې
31
ممبلې په شل کىلى کلىنه تیـیږي" .
ویل کیږي ڇې ػ لىلې په لىؿ ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنى ځبی په ځبی کىل یى محثت ګبم
ػی ،ظى ػ ه١ىي ػ کبؿکىنکى ځبی په ځبی کىلى ،ػ ه١ىي ؿوفنې او ػ التعؼام ڇبؿو ته اکرثه
ګډونکىنکي ػ وک په لرتګه ګىؿي او ښبيې و نه يش کىالی ظلکى ته امنیت تـاتـ کړي.
ص قىمىنى تغمنځ قسړې :فیبتـٌ ګډٌنکٍنکٍ انؼیښنً ػؿلٍػلً ڇې پً ٠قين کې ػ ٍ٨مي
ډٌلٍ پً منځ کې وتً تىنز وعٍنت تً ملن ٌىي .کً څً ىم ګډٌن کٌٍنکي پً ػې تبٌؿ
ٌٌ ڇې پً ټٍل ٌالیت کې ػ ٍ٨مٍنٍ تـمنځ ښکبؿه معبل٥تٍنً نىتً ،پً ځینٍ ځبیٍنٍ کې ػ
ػٌي تـمنځ لً تبٌتـیعٍايل ډک معبل٥تٍنً منځ تً ؿاځي .پً مٝمٍل ډٌل ٍ٨مي ګـٌپٍنً لً
شکٍمت څعً یب لً ٔبلثبنٍ څعً ػ مـلتې ٍ٠ښتنً کٍي ،پً ػې ډٌل ځبیي اظتالٍ٤نً ػ
ٜمٍمي ذګړٌ یٍ ػایمي ذق ګـځیؼيل.
ةهغنێ الؽ وهنه :فیبت ومیـ ګډٌن کٌٍنکي پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ
الك ٌىنې ػ وعړٌ ميم الملٍنً ػي .ػ ػٌي پً ٌینب ،ػ ً٠ملکٍنً پً ا١٤بنمتبن کې ػ نب
 38ػ ػه یک لً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 31ػ ػه یک لً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
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امني ػ فیبتٍلٍ لً الؿې ظپلې ا٨تٍبػي ګټې لټٍي .فیبت ومیـ کمبن پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې
ػٌلت ِؼ ٜنبرص ػ ګبٌنؼي ىیٍاػ پً مالتـ پً ٠قين کې ػ لٍلې پـٌلً معتلٍي .یٍ ومیـ
فیبتٍ کمبنٍ پبکمتبن پً ػې تٍؿن کړ ڇې ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ تً ظٍنؼي ځبیٍنٍ
ٌؿکٍی تـ څٍ پً ا١٤بنمتبن کې ظپل تـیؼٌنً تنٙیم کړي ،ځینې نٍؿ ٌایي ڇې پبکمتبن ػ
ا١٤بن ګډٌالٍ پً منځ کې ػ شکٍمت پً ِؼ پـٌپبګنؼه ىم کٍي:
"فیبت ومیـ ظلک (په پبکمتبن کې ا١٤بن ګډوال) تې تٝلیمه پبتې وىي ػي.
ػوي په اولنیى رشایٕى نه پىهیږي .ػ تیلګې په تىګه ،ه١ىي په البين رسه
٠ىلیږي او ػ یب٠یتىة رسه یى ځبی کیږي ].....[ .فه په پبکمتبن کې وم او مب
ا١٤بنبن ػ کډوالى په کمپىنى کې ولیؼل .هلته ػ شکىمت پـ ِؼ ډیـه پـوپبګنؼه
کیږي .که تبلې ػ٠ى مٝلىمبتى ته ٠ىږ ونیمې  ......هـ یى ته ذبکټ وا٠ىنؼي
ڇې له ڇبوػیؼونکى مىاػو څعه ډک وي او ػ شکىمت په ِؼ ته ظپلى ځبنىنى
32
ته ان٥ربؿ وؿکړي" .
ډیـی ګډٌن ٌالٍ ػ ً٠ؿاف نړیٍال نٙبمي ځٍاکٍنً ػ ػې لثبؿه ګـم ٌتلل ڇې پً ا١٤بنمتبن
کې نب امني ػ ػې لثبؿه فیبتٍي ڇې ظپل مٍذٍػیت ػلتً ی٩یني کړي.
یٍ ومیـ نٍؿ ګډٌنٍال ػ ػې رسه ىم١ږي نً ٌٌ اٌ ػ نړیٍالٍ پٍځې ځٍاکٍنٍ ػ ال فیبتې
ٝ٤بيل ښکیلتیب ٍ٠ښتٍنکي ٌٌ .ػ نبٌؿ ػ ٌلمٍالی څعً یٍې ښځینً فػه کٍنکې ٌٌیل "کً
ڇیـې نړیٍال پٍځې ځٍاکٍنً ػ پعٍا پً وبن ٜمل ٌکړي ،لکً څنګً ڇې يې ٔبلثبن لً
٨ؼؿتً لیـې کړل نٍ تیب تً ٌکٍالی يش پً البين رسه لٍلً ؿا منځ تً کړي " 33.یٍه تن
ګډٌنکٍنکي ٌٌیل ڇې لً ا١٤بنمتبنً ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ ٌتل تً ػ وعړې ػ ظتمیؼٌ رسه
کٍمً مـلتً ٌنً کړي" :ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ ػ وتٍن پـتً ،ذګړې پً ػ تل لپبؿه ػٌام ٌلـي.
34
ػ نړیٍالٍ پٍځې ځٍاکٍنٍ لً مـلتې پـتً ذګړې نً يش ظتمیؼالی".
تتعیض :تثٝیْ ىم ػ وعړٌ یٍ لٍی المل ػی .لً ٨ـه تب ٟڅعً یٍه لړي ػ ً٠ممبلً ػالې
تیب کړه:
"په لیبيس التبفیتىة کې نبتـاتـي هم ػ وعړو یى المل ػی .ځینې ٨ثیلى په
شکىمت کې ډیـ پىلتىنه نیىيل ػي او ځینې نىؿ هم التبفي نه لـي او تې
تـظې پبتې وىي ػي .شکىمتي ڇبؿواکي منبت ٞپه تـاتـ ډول نه ویيش ،ػوي ػ
35
ظپلى ظلکى پلىي کىي او په ػې ډول ػ وکبیت منث ٞایربػوي".
 32ػ ػه یک لً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 33ػ نبٌؿ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه ښځینً فػه کٍنکې ۱۵-۲۱ ،ملنً کبؿې ډلً
 34ػ ػه یک لً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 35ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
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ص ځمکې پغ رس قسړې :فیبت ومیـ ګډٌن ٌالٍ لً مصيل ػ ٌٍٜڅعً ظربې کٍلې ڇې ػ
منبت ٍٝپً رس لً ؿ٨بتتٍنٍ (اٌتً ،کـنیقې ځمکې اٌ ځنګلٍنً) څعً ؿاٌالړیږي .شکٍمتي
ڇبؿٌاکي اٌ شکٍمت ِؼ ٜنبرص ډیـ ځلً پً ػ ٌٍٜکې ػ یٍې ٨ثیلې مالتړ کٍي ،څٍ ظپلې
ګټې ظٍنؼي ٌلبيت ػ ػې پـ ځبی ڇې ػ معبل ٍ٥ډلٍ تـ منځ ت٥بىم ایربػ کړي اٌ پً ػې
ډٌل وعړې فٌؿ اظيل.
رضعناکې صوصیؼې کړنې :ځینې ػٌػیقې کړنې ىم کٍالی يش ڇې تبٌتـیعٍايل تً ملن
ٌٌىي ،لً ٨ـتب ٟڅعً یٍه لړي ػ ً٠مملً ػالې تیب کړه:
"نبوړه ػوػونه ػ ظىړو یى تل المل ػی .رشیٝي ٨بنىن په نب منبلثه ٔـی٩ه
کبؿول کیږي .ػوي کىالی يش یى څىک ػ ػې لپبؿه ووژين ڇې له الالمي ػوػ
36
رسه تـاتـ لثبك یې نه ػی ا٠ىلتی".
ګډٌنٍالٍ ػ ً٠ؿاف لً ٌظت څعً معکې ٌػٌنً ،ذربي ٌػٌنً اٌ نٍؿ ػٌػٌنً پً لیمً ییقه
کڈً ػ تىنز ػ ؿاپبؿٌلٍ اٌ پً ٜمٍم ډٌل پً ٠قين کې ػ تبٌتـیعٍايل ػ فیبتیؼٌ ػ الملٍنٍ پً
څیـ پً ګٍتً کړل.
په غؼين کې په کايف قمیغ ص مضعؾى نكتىن :پً متمـکقٌ ګـٌپٍنٍ کې ،ګډٌنٍالٍ پً پـلپمې
ډٌل ٌٌیل ڇې پً ٠قين کې ػ مؾىثي ښٌٍنځیٍ ػ نبکبيف ومیـ لً املً ډیـی مبوٍمبن
پبکمتبن تً ػ مؾىثي فػه کړٌ لپبؿه ځي .پً تبل ٦رسه ،ػ ګډٌنٍالٍ پً ٌینب ،ػ ػٌي ځینې
یې ڇې تیـتً ٌالیت تً ؿا ٌګـځي ،ذنګیبيل ٌؿ څعً ذٍړ وٍي ٌي اٌ پً ا٤ـأي ٩ٜیؼه
لمثبل ٌي اٌ ظلک ػې تً ىڅٍي ڇې لً یب٠یبنٍ رسه یٍ ځبی يش .کً ى ً١نٍ٥ؽ پً نٙـ
کې ٌلبتٍ ڇې مؾىثي مرشان یې پً ځبیي ظلکٍ تبنؼې لـي ،ػ ػې ممبلې اىمیت لً
نٙـه نً يش ٍ٠ؿځیؼای .لً ٨ـه تب ٟڅعً څٍ تنٍ ګډن کٌٍنکٍ تيـ تً ػ مؾىثي فػه کړٌ
لپبؿه ػ تګ ا٠یقې پً مبوٍمبنٍ تبنؼې ػالې تٍِیض کړي:
"ػ ٨ـه تب ٟظلک لىله ٠ىاړي او ډیـ ػ مؾهج او رشٜي ٨بنىن تبت ٞػي .ځکه
ػوي ظپل مبوىمبن تهـ ته لیږي ڇې مؾهثي فػه کړې وکړي او ځکه هلته
ػوي نٙبمی ؿوفنه اظيل ]......[ .ػ مؾهثي فػه کړو وبګـػان او ٔبلثبن کله ڇې
په ا١٤بنمتبن کې په فػه کړو تىظت وي ػ وللى په اړه په څه نه پىهیږي .کله
ڇې  ۰۵کلن يش ،پبکمتبن ته ځي او په مؼؿلى کې ػ وللې ؿوفنه اظيل .نى کله
ڇې تیـته ؿا وګـځي مبهـ ذنګیبيل وؿ څعه ذىړ وىي وي .ػوي ځکه پبکمتبن
ته ځي ڇې په ا١٤بنمتبن کې ػ لىړې کڈې مؾهثي فػه کړې نه يش کىالی .که

 36ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
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مىږ ػالې فػه کړې ػلته ػؿلىػای تیب ته ػوي پبکمتبن ته نه تلل ڇې ػ وللى
37
کبؿول فػه کړي".
ص افغان امنیتي ځىاکىنى او نړیىالى نظامي ځىاکىنى له زىا له ةرشي خقىنى رسغړونې:
ځینې ګډٌن کٌٍنکٍ ٌٌیل ڇې ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ لً ظٍا پً ترشي شٍ٩نٍ تیـی
ىم ظلک ػ یب٠یتٍة لٍؿي تً لٍ ٧کٍي:
"ػ امنیتي ځىاکىنى ڇلنؼ ښه نه ػی ځکه ػوي ؿوفنه نه وي لیؼلې او په ػې
38
وذه ظلک له یب٠ي ٨ىتىنى رسه یى ځبی کیږي".
ځینې نٍؿٌ ػاؿنګً ٌٌیل ڇې ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ لً ٜملیبتٍ څعً نب ؿِبیتي تـ یٍه
تـیؼه لً ػې املً وتً ڇې ػ ػٌي ٠ړي ػ کلتٍؿ پً اړه ډیـه کمً ظربتیب لـي:
"ایمب ٣ځینې وظتىنه نب٨بنىنه نٙبمي ٜملیبت کىي تې له ػې ڇې فمىږ
ػوػونه په پبم کې وښیي ،ڇې ػا فمىږ له کلتىؿ څعه ػ ػوي تې ظربي
څـګنؼوي .ػې ظربې په ػې والیت کې ػ ظلکى په منځ کې ډیـه نب ؿِبیتي
39
ؿاپیؼا کړې ػه".
نىع الملىنه :ػ وعړې ػ پٍؿتً یبػ وٍیٍ الملٍنٍ رستیـه ،ػ رسٌې ګډٌن ٌالٍ ػ ً٠ؿاف پً
٠قين ٌالیت کې ػ وعړٌ نٍؿ الملٍنً ىم پً ګٍتً کړل ،لکً ػ نىً یې تٍکٍ کبؿٌل ،تې
ات٥ب٨ي ،ػ ټٍلنیقٌ ډلٍ تـمنځ ػ ىمکبؿي اٌ ډیبلٍګ نىتٍالی اٌ نٍؿ.
"ػ معؼؿه تىکى کبؿول هم ػ وعړې ػ ػوام رسه کىي .په معؼؿه تىکى ؿوږػي
40
ظلک ػ معؼؿه تىکى ػ ؿا نیىلى په ظبٔـ یب٠یتىة ته معه کىي".

 .۳ص ؾىلې لپاعه ځایي طغح
نږػي ټٍلٍ ګډٌنکٍنکٍ ػ لٍلې پـ یٍې پـاظې اٌ تبؿیعي م٥کٍؿې تبٌؿ ػؿلٍػ ،ڇې ټٍل
ٌړانؼیق وٍې ٜنرصٌنً پً تـ کې نیيس :ػ ذګړې ،ظىٍنتٜ ،ؼالت اٌ ممبٌاتٍ نً وتٍن.
 37ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 38ػ ػه یک لً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 39ػ م٩ـ لً ٌلمٍايل څعً لً ښځٍ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
" 48ػ٠ه ؿاف ػ نىه یي تىکى کبؿول هم وعړو ته ملن وهي .په ڇـلى او نىؿو نىه یي تىکوى ؿوږػي ظلوک ػې توه
اړ تبيس ڇې ػ پیموى ػ پیوؼا کىلوى لپوبؿه ڇوې ػ٠وه توىکي وؿ تبنوؼې واظويل لوه یب٠یوبنى رسه یوى ځوبی کیوؼو توه
مرثىؿوي ".ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلماٍايل څعاً ػ ٨اٍمي مرشاانٍ اٌ ػ ټاٍلنې ػ ناٍؿٌ نبؿیناً ٠اړٌ رسه متمـکاقه ګـٌپاي
ٍ٠نډه" .ځىانبن ػ تیکبؿي له لرتې لتىنقې رسه مغ ػي او ڇـك ،تـیبکى او الکهىلى اظته ػي .کلوه ڇوې ػوي لوه
ظپل ژونؼ څعه نبهیي يش ،تیب ػوي په ی٩ین رسه له وىؿویبنى رسه یى ځبی کیوږي او ػ هوـ څوه کىلوى توه ڇمتوى
وي".لً ٠قين ښبؿ څعً لً ښځٍ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه.
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ػ ٠بٍ٠ؿي ػ ٌلمٍايل څعً یٍې ښعینً ګډٌنٍايل ػ لٍلې پً اړه ظپل ػؿک پً النؼې تٍګً
تیبن کړ:
"لىله په ػې مبنب ڇې په هیىاػ کې ټىل کمبن په افاػانه تىګه کبؿ کىالی
يش"41.
په غؼين والیت کې ص قسړې او ځایې قسړې ص خل لپاعه ؾرتاتیژې ګانې :ػ ګډٌن کٌٍنکٍ
لً ځٍاتٍنٍ څعً ػالې تـېښیؼه ڇې ػ ػٌي پً تبٌؿ ػ ٌالیت پً کڈً وعړه ػ ا١٤بنمتبن
ػ وعړې یٍه ػایمې تـظً ػه:
"که لىله یىافې ػ ٠قين په والیت کې وي ،ػا ته هیڅ ګټه و نه لـي .لىله تبیؼ
ػ ا١٤بنمتبن ػ ټىلى والیتىنى لپبؿه ٜمىمي وي .تـڅى پىؿې ڇې پبکمتبن او
ایـان او نىؿو ګبونډیىنى هیىاػونى په ا١٤بنمتبن کې الك وهنه نه وي تنؼه
42
کړي ،تـ ه١ى په ا١٤بنمتبن کې پعالینه نه يش ؿاتيل".
لً ػې املً پً ٌالیتي/مصيل کڈً ػ لٍلې اٌ امنیت لپبؿه ٌړانؼیقٌنً ى ً١تؼاتیـ ؿان١بړي
ڇې تبیؼ پً ميل اٌ نړیٍالً کڈً پً نٙـ کې ٌنیٍل يش اٌ پً ٌالیت کې پيل يش لکً لً
٤مبػ رسه مثبؿفه یب ػ تيـنیٍ ىیٍاػٌنٍ الك ٌىنې تً ػ پبی ټکی ایښٍػل .رسه ػ ػې،
ځینې تؼاتیـ پً مصل کې ػ تٕثیٌ ٪ړ ػي اٌ ػ ٠قنی ځبنګړٌ اړتیبٌٌ تً ځٍاة ٌایي.
ص فؿاص پغ ضض متاعػه او ص اختؿاب تقىیه کىل :ػ ٤مبػ پً ِؼ ػ مثبؿې اٌ ػ اشتمبة ػ
تٍ٩یې اړتیب پً ٌالیتي کڈً یٍ ا٨ؼام ػی ،ڇې پً پـلپمې ډٌل پً ٠قين کې ػ لٍلې ػ
تٍ٩یې لپبؿه تـ ټٍلٍ ميم ګڼل وٍي .لکً څنګً ڇې معکې تـ تصخ النؼې ؿا٠لً ،پً ٤مبػ
اظتً شکٍمتي ڇبؿٌاکي پً شکٍمت تبنؼې ػ ظلکٍ اٜتامػ کمٍي ،وکبیتٍنً ؿاپیؼا کٍي اٌ
ػ پـمعتیب کبؿ لً ځنډ رسه معبمعٍي ڇې اکرثا پً پبیلً کې ظلک ػ یب٠یتٍة لٍؿي تً
لٍ ٧کٍي.
خؿاب وعکىنکی صولت او انتساب قىي اؾتاػي :ډیـی ګډٌن ٌالٍ ػې اړتیب تً اوبؿه ٌکړه
ڇې پً ٠قين کې شکٍمت نٍؿ ىم تٍ٩یً يش څٍ پً ٌالیت کې لٍلً اٌ امنیت پیؼا يش .یٍ
پیبٌړی شکٍمت کٍالی يش ڇې ظلکٍ تً ظؼمتٍنً اٌ امنیت تـاتـ کړي اٌ ػاؿنګً کٍالی
يش ػ ٤مبػ اٌ نبٌړه ګټً اظیمتنې معنیٍی ٌکړي .یٍه ميمً لبشً پً ػې تـظً کې ػ
ٜؼالت نٙبم ػی ،ڇیـې ڇې تنمټیقٌ اٌالشبتٍ تً اړتیب لیؼل کیږي ،څٍ ػ ػې معنیٍی
ٌيش ڇې ظلک ػ ٔبلثبنٍ مصکمٍ تً ػ ٜؼالت لپبؿه مـاذٌ ًٝکړي.
 41ػ ذبٍ٠ؿې ػ ٌلمٍايل څعً یٍه ښځً
 42ػ ٠قين لً ښبؿ څعً لً ښځٍ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه.
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ډیـٌ کمٍ ګډٌنک ٍنکٍ ٌیيل ڇې ىٍ١ي ػ لٍلې اٌ امنیت پً تړاٌ پً پبؿملبن کې ػ ٠قين
ٌالیت ػ ٠ړٌ ػ تـرسه کبؿ پً اړه ظٍښ ػي .فیبتـٌ ظلکٍ ۷۱ ،للنً ،تبٌؿ نً لـي ڇې پً
پبؿملبن کې ػ ٠قين التبفٌ ػ لٍلې اٌ امنیت ػ ټینګښت اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ تـٌیز پً تړاٌ
کٍم کبؿ کړی ٌي .ػ ٠قين ػ ٌالیت ػ پبؿملبن پً ٠ړٌ تٍؿ ػی ڇې ىٍ١ي ػ ظپلٍ ګټٍ ػ پـ
مغ ٌړلٍ لپبؿه کبؿ کٍي ،ىٍ١ي اػٜب لـلً ڇې یبػٌ کمبنٍ پً ت٩لج رسه پبؿملبن تً الؿ پیؼا
کړې اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لً ظٍا ػ ىؼ ٣نیٍلٍ پً ظبٔـ يې ػ لٍلې ػ تبمینٍلٍ لپبؿه
کٍم کبؿ نً ػی کړی.
ةهرته قىې پغمستیا :ګډٌنٍالٍ پً ػٌامؼاؿه تٍګً ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ،مٝبؿ ٣اٌ ػايس نٍؿٌ
ویبنٍ ػ تـاتـٌلٍ پً ومٍل پً ٌالیت کې ػ لٍلې ػ تـٌیز ػ البيس الملٍنٍ پً شیخ ػ ښې
پـمعتیب پً اړتیب ټینګبؿ کړی.
ځینٍ ګډٌنکٍنکٍ لپبؿښتنً کړې ڇې ػ کـين پً لکټٍؿ کې ػې پً پـمعتیبيي ىڅٍ فیبت
متـکق ٌيش .ػ ٨ـه تب ٟػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن نبؿینً ګډٌنٍال ٌٌیل:
"که هـ ڇب ځمکه ؿوفنه او منبت ٞػ ٤بؿمىنى لپبؿه ػؿلىػای ،ػوی ته تبوتـیعىايل
43
ته معه نه کړي".
ډیـی ګډٌن کٌٍنکٍ ػ ً٠ؿاف ػ ػالې پـٌګـامٍنٍ ٌړانؼیق ٌکړ ڇې کبؿي ٤ـٌتٍنً
ایربػٌي :مملکي ؿٌفنً ،ػ کمپیٍټـ کٍؿلٍنً ،ػ ٜبیؼاتٍ ؿاٌړٌنکې پـٌژې اٌ نٍؿ .ډیـی
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػ ً٠ډٌل پـٌګـامٍنً تبیؼ پً ښځٍ تبنؼې ډیـ متـکق ٌکړي.
ګډٌنٍالٍ پً مصيل شکٍمت ٠ږ ٌکړ ڇې پً پـمعتیبيي تـظً کې فیبتً ٌنډه ٌاظيل .ػ
ىٍ١ي پً تبٌؿ نب ػٌلتي لبفمبنٍنً پً ٠قين ٌالیت کې تـ ډیـه تـیؼه ػ تیب ؿٍ٠نې پً
کبؿٌنٍ کې ښکیل ػي ،پً ػايس شبل کې ڇې مصيل شکٍمت پً ػٌىم اٌ ملګـي ملتٍنً پً
ػؿیم ځبی کې ؿاځي.
له صولت ضض عنارصو رسه ډیالىګ/زبې اتغې؟ :ګډٌن ٌال ډیـی ځلې ػ وعړٌ ػ ظٍاٌٌ
تـمنځ ػ ډیبلٍګ رضٌؿت تً اوبؿه کٍي .ظٍ ػٌي ػا ىم ٌٌیل ڇې ػ ً٠ډٌل مؾاکـې تبیؼ
ى ً١تـیبٌې ا٠یقمنې نً کړي ڇې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً تـظً کې الك تً ؿا٠يل .یٍه ګډٌن
کٌٍنکی ٌٌیل ڇې ػ ډیبلٍګ ػ پـٌلې لپبؿه ،تبیؼ لیمً ییق ځٍاکٍنً مؼاظلً ٌکړي اٌ ػ
شکٍمت ِؼ ٜنبرص ػ ذګړٌ تنؼٌلٍ اٌ ػ مؾاکـې کٍلٍ تً ٌىڅٍي:
"یىافې شکىمت له ډیبلىګ رسه لیىالتیب لـي .ظى ػ ػولت ِؼ ٜنبرص له پىلې
هب ظىا امـونه تـ الله کىي .که ػوي ته وویل يش ڇې له شکىمت رسه مؾاکـه
 43ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
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وکړي ،ػوي ػ٠ه کبؿ کىي .که له پبکمتبن څعه مالتړ وػؿیږي ،ذګړې ته
44
لماليس وػؿیږي .ػوي ته ػ ډیبلىګ لپبؿه ڇمتى يش".
په ټىله کې ،ګډونىالى ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ػ ظؼمتىنى په اړه ډیـ کم ؿِبیت
ښىػلی .ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ػ مرش تبته ،ػ وىؿا ػ ا٠یقو ،ػ وىؿا ػ کم ؿنګه
څـنګىايل ،ػ وىؿا له ظىا ػ ظپلىي پبلنې ،ػ لىلې په پـوله کې ػ ػولت ِؼ
ٜنبرصو ػ یى ځبی کىلى ػ ٘ـ٤یت ػ نىتىايل په هکله نیىکې وىي او کله نبکله
ػالې نیىکې هم مٕـس وىي ڇې ػ وىؿا ٠ړي ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ػ
اظتیبؿاتى ػ پـ مغ تیىلى پـ ځبی ػ ظپلى ګټى لپبؿه کبؿ کىي.دناامنیىلهوجې
دسىلېوالیتيشىراپهدېنهدهتىانیديلچې یى ومیـ لیمى ته الرسلی پیؼا
کړي ڇې ػا په ظپل واؿ ػ انؼیښنې وړ ممله وه.
"ػ لىلې ػ والیتي وىؿا والیتي ػ٤رت په ٠قين کې مىٝ٨یت لـي او ػ ولمىالیى
څعه لیؼن نه کىي .ځکه نى په کلیى کې ظلک ػ لىلې ػ نىښتىنى څعه تې
45
ظربه ػي".
"مىږ په ظپل والیت کې ػ ه١ىي ٝ٤بلیتىنه نه مصمىلىو ،ه١ىي ویه ػي او
ػ ظپلى میبوتنى تنعىاګبنى انتٙبؿ تبيس"46.
فیبتـه ګډٌنکٍنکي تبٌؿ لـي ڇې پً اٌلنی مرشتبتً اړین ٘ـ٤یت مٍذٍػ نً ػی څٍ ػٌلت
ِؼ ٜنبرص ػ لٍلې پـٌلې تً ؿا مبت کړي.
"ٔبلثبن ػ لٍلې پً ػې وٍؿا تبٌؿ نً لـي .ىٍ١ي تً ىیکلً تً ػی کې ګډٌن ٌنً کړي.
وٍؿا ػ ٔبلثبنٍ لپبؿه یٍ ىؼ ٣ػی .ىٍ١ي تً کً ػ وٍؿا ىـ کمج پً الك ٌؿيش نٍ ػٌي
تً يې ٌٌژين"47.
ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ال ښً نٍ٥ؽ اٌ اتثبؿ څعً ډاډ شبٌل يش ،اٌ ػ ظپلې تې ٔـيف پً اړه ػ
ظلکٍ پبم ځبن تً ؿاٌاړٌي ،ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا پً ػننً کې ػ ٍ٨مي مرشانٍ
پً ومٍل ػ ال ښً ومٍلیت ٍ٠ښتنً ٌکړه.
ص قسړو په خل کې ص ځايې منځګړو ښکیلىل :پً مـکٍ اٌ متمـکقٌ ګـٌپٍنٍ کې ډیـی
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػ منځګړیتٍة ځبیي نٍښتنٍنً پً ٠قين ٌالیت کې ػ لٍلې لپبؿه ډیـ
رضٌؿي ػي .کً څً ىم ػ منځګړیتٍة ذٍړښت تبیؼ لً رسه تـ ٍ٠ؿ النؼې ؿايش ،ډیـی
 44ػ ػه یک لً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 45ػ انؼړٌ ػ ٌلمٍايل څعً ػ ځٍانبنٍ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 46ػ ٠ـين ښبؿ څعً یٍه ښځً
 47ػ ػه یک لً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
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ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې تبؿیغ ػ ػې وبىؼ ػی ڇې ػ ً٠ډٌل نٍښتٍنً کٍالی يش پً ذګړٌ
کې ښکیلې ظٍاٌې رسه یٍ ځبی کړي.
ػ ٨ـه تب ٟله ولمىايل څعه یىې ښځې وویل:
"فمب په نٙـ یىافې یىه الؿ وته ،ځبیي وىؿاګبنې او ٨ىمي مرشان له ٔبلثبنى
رسه مؾاکـې کىالی يش ،له ػې پـته تله کىمه مىلمه نه يش کىالی ڇې لىله
48
ؿاويل .هیڅ یى ػ ػې تىان نه لـي"
د سىلې د ترویج لپاره د پىهاوي لىړول:
ډیـی ګډون والى ػ ػې وړانؼیق وکړ ڇې ػ پىهبوي ػ لىړتیب لپبؿه کمپبینىنه
تنٙیم کړي څى په ٠قين کې لىله پـمعتیب وکړي٨ .ىمي مرشان او مؾهثي
پىهبن ػ ػې کبؿ لپبؿه تـ ټىلى منبلج او وړ کمبن تلل وىي ػي.
ص ځمکى ص قسړو په ګډون ،ص قىمىنى تغمنځ ص تكنج خلىل :ډیـی ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې
پً ٠قين کې ػ لٍلې ػ ؿاٌلتلٍ لپبؿه رضٌؿي ػه ڇې ػ ځمکٍ پـ رس وعړې شل يش.
ٍ٨مٍنً اٌ ٨ثیلې ڇې ػ ځمکٍ پـ رس وعړې لـي پً مٝمٍل ډٌل ػ مالتړ لپبؿه ٔبلثبنٍ یب
شکٍمت تً مـاذ ًٝکٍي .ػ ً٠ظٍاٌې ډیـ ځلې لً ٌللٍ ػ کبؿٌلٍ لً الؿې یب پً تل ډٌل
مـلتې کٍي ،ڇې معبل٥تٍنً نٍؿ ىم فیبتٍي ،ػ ػې پـ ځبی ڇې ػ ٍ٨مٍنٍ اٌ ٨ثیلٍ تـمنځ
ت٥بىم ایربػ کړي .څـنګً ڇې ػ ً٠وعړې ػ ٌالیت اٌ ػ ىیٍاػ پً کڈً ػ وعړٌ یٍه تـظً
ػه ،ػ ډیـی ګډٌن ٌالٍ پً تبٌؿ پً ٠قين کې ػ لٍلې ػ ټینګښت لپبؿه ػ ػ ٍ٠لتٍنقٌ شل
کٍل ډیـ اړین ػي.
ص افغان ميل امنیتي ځىاکىنى تقىیه کىل :ګډٌن ٌالٍ پً پـلپمې ډٌل څـګنؼه کړه ڇې پً
٠قين کې ػ امنیت ػ ټینګښت لپبؿه ٍ٨ي امنیتی ځٍاکٍنٍ تً اړتیب وتً .ډیـ ظلک اشمبك
کٍي ڇې ػ امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ ځبی پـ ځبی کٍلٍ رسه امنیت ښً وٍی ػی (پً ظبً ډٌل
ػ مصيل پٍلیمٍ پً ؽؿی )ًٝػ ػٌي پً لیمٍ کې .ػ ػې ځٍاکٍنٍ تٍ٩یً کٍل یٍافې تبیؼ ػا
مبنب ٌ نً لـي ڇې ػ ػٌي ومیـ فیبت يش 49اٌ یب ښً ٌلبیل ٌلـي( 58.ډیـ ځلً ػ ګډٌن
ٌالٍ لً ظٍا ٍ٠ښتل وٍي) ،تلکً ػٌي تبیؼ ػ ترش شٍ٩نٍ اٌ ػ اشتمبة ػ لیمټم پً اړه
ښً پٍىبٌي تـ اللً کړي څٍ ػ تؼې الت٥بػې ّ٨یې پيښې نً يش اٌ ػ ټٍلنٍ پً منځ کې ػ
 48ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍالێ څعً لً ښځٍ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
" 49مىږ ( ۰۱۲مصيل پىلین) لـو ،که څه هم مىږ ػ  ۵۲۲تنوى ٠ىښوتنه کوړې وه ".ػ ػه یاک لاً ٌلماٍايل څعاً ػ
ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
" 58شکىمت تبیؼ له ػوي رسه نىؿه هم مـلته وکړي :ښې لالوې ،ډیـ ػ تاليش پىلتې ،ظىاړه ،لویمه ییوق پوىلین
یىافینی ځىاک ػی ڇې کوىالی يش امنیوت ؿاويل ".ػ اناؼړٌ لاً ٌلماٍايل څعاً لاً ځٍانابنٍ رسه متمـکاقه ګـٌپاي
ٍ٠نډه.
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ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ لپبؿه مالتړ تً فیبن ٌ نً ؿلٍي .ګډٌن ٌالٍ ٌٍ٠ښتل ڇې لً
ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ څعً ى ً١ڇبؿٌاکي ٌایمتل يش ڇې ػ نبٌړه ګټً اظیمتنې
مـتکج کیږي.
ص عؾنیى تقىیه کىل :پیبٌړې ؿلنێ نً یٍافې ػ شکٍمت ػ اذـااتٍ څعً څبؿنً اٌ پً ىٍ١
ػ انت٩بػ لً الؿې ػیمٍکـايس تٍ٩یً کٍي ،تلکً ػ ظلکٍ ػ پٍىبٌي کڈً ىم لٍړٌي اٌ
ىٍ١ي تً لً ا٤ـأیت څعً نربت ٌؿکٍي.
لً ٨ـه تب ٟڅعً یٍه لړي ٌٌیل:
"ػؿی څلىؿ کبله ػ معه له ٔبلثبنى رسه ظلکى مـلته کىله ،ظى اوك مىږ یى
پیبوړی شکىمت لـو او څنګه ڇې ظلک ظربي ؿلنیى ته ظالً الك ؿلی لـي،
ػوي اوك په ډیـ څه پىهیږي ،ػوي اوك له ٔبلثبنى رسه مـلته نه کىی،
ڇیڈنیبنٜ ،ـتبن او پبکمتبنیبن ػ ٔبلثبنى په ذبمه کې ؿاځي ،ځکه ځبیي ظلک
51
اوك له ػوي رسه مـلتې نه کىي".
ص ځایي مضعؾى پغمستیا :ډیـی ګډٌن کٌٍنکٍ پً ټٍلٍ ٌلمٍالیٍ کې ػ ځبیي مؼؿلٍ ػ
پـمعتګ پً اىمیت تبنؼې ػ ػالې یٍې ٌلیلې پً څیـ ټینګبؿ ٌکړ ڇې مبوٍمبن پبکمتبين
مؼؿلٍ تً لً ٌؿتګ ؿامن ٞکٍي ،ڇیـې ڇې ػٌي "تل٩ین" کیږي اٌ شتی ػ ځبمنـګي تـیؼٌنٍ
لپبؿه کبؿٌل کیؼای يش .ػې نٍ٥ؽ تً پً کتٍ رسه ڇې مؾىثي ؿىربان یې پً ځبیي ظلکٍ
تبنؼې لـي ،ػ ػې مملې اىمیت نً تبیؼ لً پبمً ٌٍ٠ؿځٍل يش .پً لیمً کې ػ ځبیي مؼؿلٍ
پـمعتګ ػ ػې ٤ـٌت ىم تـاتـٌالی يش ڇې ػ مؾىثي ؿىربانٍ پً منځ کې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ
پً اړه ظربتیب لٍړه يش.
ص ةهغنێ الؽ وهنې مسنیىی :کً څً ىم ػا ػالې یٍ ا٨ؼام نً ػی ڇې پً مصل کً نیٍل
کیؼای يش ،ػیـی ګډٌن کٌٍنکي پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ػ تيـنیبنٍ ػ الك ٌىنې معنیٍی ػ
ػې لپبؿه لٍمړنی ا٨ؼام ػی ڇې پً ٠قين کې لٍلً پیؼا يش :پً ػې اړه فیبتـٌ نٙـیبتٍ پً
ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ فٌؿ اڇٍيل ،ظٍ ځینٍ نٍؿٌ لً ا١٤بنمتبن شعً ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ
لً ٌتلٍ څعً ػ٤بٌ ٛکړه .رسه ػ ػې ،پً ػې اړه مٍا ً٩٤الك تً نً ؿا٠لً :ډیـی کمبنٍ ػ
ایمب ٣لً ٌتلٍ ٌؿٌلتً لً ډیـٌ تؼٌ پبیلٍ ٌیـه ښکبؿه کړه.
ډاډ خاصل يش چې ص ةرشي خقىنى اصىل او انضېښنې ص ؾىلې په ځایي نىښتىنى کې په
کايف ډول انعکاؽ ومىمي :فیبتـه ګډٌن ٌال ػ ذګړې من٥ي ا٠یق پً ٠قين کې ػ ترشي
شٍ٩نٍ پً تص ٪٩تبنؼې ٌیني.
 51ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
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ػ انؼړٌ لً ٌلمٍايل څعً یٍه تن لړی ػ ً٠ا٠یق پً ػې ډٌل تیبن کړ:
"که ڇیـې ټىل تـظه وال رسه یى ځبی يش ،ظلک ته له ظپلى ترشي ش٩ىنى څعه
تـظمن يش ،لکه ػ تیبن آفاػي ،ؿو٠تیب او فػه کړو ته الك ؿلی او نىؿ .ظى که
52
ذګړه ػوام پیؼا کړي ظلک نه يش کىالی له ترشي ش٩ىنى څعه تـظمن يش".
یٍه ګډٌن کٌٍنکي ػ ترشي شٍ٩نٍ اٌ اشتمبة ن٩ي ػ نٍؿٌ ذګړٌ پً تنؼٌلٍ کې ػالې تیب کړ:
"که ڇیـې ترشي ش٩ىنى ته ػؿنبوی ويش او مـاٜبت يش ،هیڅىک ته هم
53
تبوتـیعىالی ته معه نه کړي ځکه ڇې ػوي تیب له ٨بنىن څعه ویـه لـي".
یٍه تل ګډٌن ٌال ٌٌیل ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ پً اړه ښً پٍىبٌی ىم ػالې المل کیؼای يش
ڇې ػ ذګړٌ معنیٍی ٌکړي:
"ظلک له ظپلى ش٩ىنى څعه ظرب نه ػي .له ترشي ش٩ىنى څعه نب ظربتیب هم
ذګړو ته فوؿ وؿکىی .ظلک په البين رسه تـ ن٥ىؽ النؼې ؿاځي او ٨بن ٞکیږي
54
ڇې له یب٠یبنى رسه یى ځبی يش".
ګډٌن ٌالٍ پً پـلپمې ډٌل ػا ظربه یبػه کړه ڇې ا١٤بنبن تً ػػې اذبفه ٌؿ نً کړي ڇې لً
شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ رسه ػ مؾاکـاتٍ پً پـٌلً کې ترشي شٍ٩نً یب ػ ښځٍ شٍ٩نً لً اللً
ٌؿکړي.
پً رسٌې کې اکرثیت کمبنٍ ( ۸۵للنً) ٌٌیل ڇې ترشي شٍ٩نً اٌ ػ مٝب٤یت نىتٍالی
کٍالی يش ػ لٍلې پً الك تً ؿاٌړنً کې مـلتً ٌکړي .ػ٠ ً٠ربګٍن ػ ګډٌن کٌٍنکٍ لً ډیـٌ
نٍؿٌ څـګنؼٌنٍ رسه تـاتـ ٌ ڇې ػ لٍلې لً پـٌلې څعً یې لً ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ
ى ٍ١ڇبؿٌاکٍ اٌ ػ ى ٍ١کمبنٍ ایمتل ٍ٠ښتل ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ پً ن ْ٩کې ښکیل ػي.
پً ټٍلً کې ،ګؼٌنکٍنکٍ ػ ػې تٍؼیٌ ٪کړ ڇې ا١٤بن ػٌلت اٌ نړیٍال پٍځې ځٍاکٍنً
ى ً١ګټٍؿ ٝ٤بلین ػي ڇې کٍالی يش ا١٤بنمتبن تً لٍلً ؿاٌيل .کً څً ىم یٍ ومیـ فیبتٍ
کمبنٍ ٌیيل ټٍل ٝ٤بلین ګټٍؿ متبمیؼالی يش.
ػ ٠قين څعً یٍه تن نبؿینً فػه کٍنکي ٌٌیل ڇې:
"که ڇیـې ػوي ټىل په هیىاػ کې په ؿیښتیب ػ لىلې او پعالینې لپبؿه ػ یى تل رسه
ګډ کبؿ وکړي نى په ػې کې وک نه پبته کیږي ڇې لىله ته په البين رسه ؿايش"55 .
 52ػ انؼړٌ لً ٌلمٍايل څعً لً ځٍانبنٍ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 53پً رسٌې کې نب مٝلٍم ګډٌن ٌال :ػ ظٍاذً ٜمـي لً ٌلمٍايل څعً ښځینً ښاٌٍنکې ۵۱ -۲۱ ،کلٍناٍ پاً ٜماـ
کې
 54ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه

97

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص غؼين واليت ؾىلی نقكه

ګډٌنکٍنکي پً ػې تبٌؿ ٌه ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ظپلٍاک کمیمیٍن اٌ ػ ښځٍ
ػ ڇبؿٌ ؿیبلت پً ٠قين کې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ لبتني اٌ تـٌیز لپبؿه ډیـ ميم ػي ڇې پً
ت٩ٝیج يې ػ مؼين ټٍلني لبفمبنٍنً اٌ ػ پبؿملبن ٠ړي ؿاځي .کً څً ىم ڇې ػٌي تً پً
پـانیمتٍ ظربٌ اتـٌ کې ػ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا ػ لٍلې لپبؿه ػ تاللٍ٩ه مؼاٝ٤ینٍ پً لرتګً کنل
وٍي ،ظٍ ګډٌنٍالٍ مؾىثي اٌ ٍ٨مي مرشان نً ػې ٍ٠ؿه کړي .ػا ػ ػې لپبؿه ڇې کً څً
ىم ڇې مؾىثي اٌ ٍ٨می مرشان ډیـ نٍ٥ؽ لـي اٌ ػ لٍلې پً ؿاٌلتلٍ کې ميم ؿٌل
لٍتٍالی يش ،ظٍ ػ ترشي شٍ٩نٍ پً اړه ػ ىٍ١ي پٍىبٌی تبیؼ ال ىم پیبٌړی يش.
ٍ٨مي اٌ ػیني پٍىبنٍ تً تـ ډیـه تـیؼه ػ نٍ٥ؽ لـٌنکٍ ٝ٤بالنٍ پً لرتګً کتل کیږي څٍک
ڇې کٍالی يش پً ښً تٍګً لٍلې تً ٌػه ٌؿکړي .ػ ػٝ٤ ٟبلینٍ تٍان اٌ ٌړتیب تـ ډیـه ػ
ٔبلثبنٍ ػ وتٍن لً املً لً ګٍاښ رسه مغ ػه.
ػ انؼړٌ څعً یٍه ګډٌنٍال ٌٌیل:
"٨ىمي مرشان ػ ٔبلثبنى تـ ٤ىبؿ النؼې ػي .که ڇیـې په ػولت کې ػا ٘ـ٤یت
مىذىػ وي ڇې ه١ىي ولبيت ه١ىي ته ػ لىيل ٝ٤بل مالتړي وي .ػ امیت پـته،
ه١ىي نه يش کىالی ػ ظلکى څعه لیؼنه وکړي او ه١ىي رسه یى ځبی کړي.
ػولت تبیؼ ػ ه١ىي ػ لبتنې لپبؿه کبؿ وکړي او ػ ه١ىي څعه ػ لىلې ػ
پـولې ػ تمهیلىنکى په څیـ کبؿ واظيل"56.
ػ ؿاپٍؿٌنٍ رسه لم ،ػ ػیني مرشانٍ پً ىکلً ىم لکً څنګً ڇې پً النؼې ّ٨یً کې
مىعًٍ وٍیٌ ،ؿتً نٙـ مٍذٍػ ػی:
"یى پښتىن مال په کلکه ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو معبل ٦ػی او ػ ه١ىي په
وړانؼې په ښکبؿه ظربې کىي ،ځکه نى ه١ه ته ګىاښ وىی او اوك په ظپل
کىؿ کې ػننه ػی"57.
ػ ػې پً پبیلً کې ،ػ ػیني مرشانٍ ػ تاللٍ٩ه ن٩ي څعً ګټً نً ػه پٍؿتً وٍې.
"مالیبنى ته له ػولړو ظىاوو ګىاښىنه متىذه ػي .که ڇیـې ه١ىي ػ ػولن ننګه
وکړي نى تیب ػ ٔبلثبنى له ظىا ګىاښل کیږي او که ڇیـي ه١ىي ػ ٔبلثبنى مالتړ
وکړي نى تیب ه١ىی ػ ػولت له ظىا ګىاښل کیږي .ځکه نى ه١ىي کىښښ کىي
ځبنىنه ښکیل نه کړي".58
 55ػ ٠قين ػ ښبؿ څعً یٍه ښځینً فػه کٍنکې ،ػ  ۱۵-۲۱کلٍنٍ پً ٜمـ کې
 56ػ انؼړٌ ػ ځٍانبنٍ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه.
 57ػ ٨ـه تب ٟلً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
 58ػ انؼړٌ ػ ځٍانبنٍ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
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"مالیبن لماليس ګٍاښل کیږي ظٍ پً ىٍ١ی تـیؼ نً ػی وٍی .ىٍ١ي ٔـ ٣نً ٌاٞ٨
کیږي ،نٍ ٌلې تبیؼ ٌٌژل يش .کً ڇیـي یٍ يې ػ ػٌلت ٔـ٤ؼاؿي ٌکړي ىٍ١ي تً
لمؼلتي لً ٌصني تـې تم يش" 59.
ػ یٍ ومیـ فیبتٍ ګډٌنٍالٍ پً شٍالً ،یب٠ي ډلې ػ ترشي شٍ٩نٍ پً ٌړانؼې ٍ٨ي مٍ٦٨
لـي اٌ ترشي شٍ٩نٍ تً ػ تيـنیبنٍ لً ظٍا ػ یٍه ٤ـیج اٌ تصمیل پً لرتګً ګٍؿي .ظلک
اػٜب کٍي ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ رس٠ړٌنې ػ وعړې ػ ػٌاړٌ ظٍاٌٌ لً ظٍا تـرسه کیږي.
ظلک ىمؼاؿنګً وکبیت کٍي ڇې ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ لً ظٍا پً تـرسه وٍیٍ
رس٠ړٌنٍ لرتګې پټیږی اٌ مـتکیثینٍ تً يې لقا نً ٌؿکٍل کیږي ڇې پً نتیرً کې ي
٨ـتبنیبن اٌ ظپلٍان ػ ٠ډ اظیتنې پً مٍظً ػ یب٠یبنٍ رسه یٍ ځبی کیږي.

 .۵ص زلکى وړانضیؼونه
( )۱ػ ټٍل مـکٍ پً ذـیبن کی ػ ٠قنی ٌالیت النؼی ٌړانډیق ػ ګډٌنٍالٍ لعٍا پً ٌالیتی
لٍلی ن٩ىی ػ ځبی پً ځبی کٍلٍ پً اړه ٌړانؼی وٍ ڇی ى ً١کمبن ڇی ػ لٍلی ِؼ
ػی تبیؼ ػ لٍلی ػ پـٌلی څعً ٌیمتل وی )۲( .ػ ٤مبػ پً ِؼ مثبؿفه "تې ٜؼالتي" اٌ ػ
ظلکٍ پً شٍ٩نٍ تیـی (ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ن ْ٩پً ګډٌن) تبیؼ یٍ لٍمړیتٍة ٌي کً ڇیـې
ٍ٠اړٌ ڇې پً ٠قين کې لٍلً ټینګً يش؛ ( )۳ػ پـمعتیب لپبؿه ټٍلې ىڅې ،ظبٌتب ػ فػه کړٌ
پً تـظً کې ،تبیؼ ښځې ځٍانبن ،معتلٍ٨ ٦مي ګـٌپٍنً اٌ نٍؿ ؿاوبمل کړي .ػ ډیـٌ ګډٌن
کٌٍنکٍ پً تبٌؿ تثٝیْ پً ٠قين کې ػ وعړٌ یٍ المل ػی؛ ( )۴ػ شکٍمت اٌ ػ ا١٤بن ميل
امنیتي ځٍاکٍنٍ تٍ٩یً کٍل تبیؼ ػ ٘ـ٤یت ػ ذٍړٌلٍ اٌ اشتمبة ښً میکبنیقمٍنً ،ػ ترشي
شٍ٩نٍ ػ ن ْ٩اٌ ػ ىٍ١ي ػ ذربان پً ګډٌن ٔـس کړي .ػ ن ْ٩ى ً١مٍاؿػ ڇې لً
شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ رسه پً م٩بتلً کې ؿامنځ تً کیږي تبیؼ ػ و٥ب ٍ٤پلټنٍ لً الؿې شل
يش ،شٍ ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ (پً تیـه تیب ػ مصيل پٍلیمٍ) اٌ نړیٍال نٙبمي
ځٍاکٍنٍ پً ِؼ ػ ظلکٍ پً منځ کې نب ؿِبیتي نٍؿه ٌػه ٌنً کړي؛ ( )۵ګډٌن ٌال ډیـ ځلً
ػٌػیق مٍلمبت ػ ػالې ٌلیلٍ پً څیـ ٌیني ڇې ػ ػې ٌړتیب لـي ڇې ػشکٍمت ِؼ
ٜنبرص ػ مؾاکـٌ میق تً ؿاٌتٍيل .کً ڇیـې ٍ٨مي/ػٌػیق مٍلمبت لکً وٍؿاګبنې اٌ ذـګې
تیب ػ ؿٍ٠ل ٌړ ٌي ،ػٌي تبیؼ اٌك ټٍل ټٍلنیق ګـٌپٍنً پً ا١٤بنمتبن کې ؿاٌن١بړي اٌ ػ
ٍ٨می مرشانٍ لً ظٍا لً اشتاميل تثٝیْ اٌ تٍپیـ څعً ډډه ٌکړي ،ظٌٍٍب ػ ٌالیتي مـکق
څعً تيـ پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً ٌړانؼې؛ ( )۶کً لً ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه
مؾاکـې/ډیبلٍګ ؿامنځ تً کیږي ،ګډٌن کٌٍنکي پً ػې ټینګبؿ کٍي ڇې پً ػې لړ کې ػ
ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً تړاٌ تـیبٌې تبیؼ پً ظٕـ کې ٌ نً لٍیږي ،ظبٌتب ػ فػه کړٌ ػ ش ٪پً
تـظً کې؛ ( )۷ػ ٍ٨مي ډلٍ تـمنځ اظتالٍ٤نً تبیؼ ػ ػالې میکبنیقمٍنٍ لً الؿې شل يش ڇې
 59ػ ػه یک لً ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ نٍؿٌ نبؿینً ٠ړٌ رسه متمـکقه ګـٌپي ٍ٠نډه
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ػ ټٍلٍ ٍ٨مي ډلٍ اٌا ف ٌاٌؿیؼل يش اٌ ػ تـاتـي ػ اٌل پـ تنمټ ٌی اٌ شکٍمت تبیؼ لً
ػې څعً ډډه ٌکړي ڇې ػ لیبيس ٤ـٌت ٔلثي لً معې ػ ځینٍ ٍ٨مي ګـٌپٍنٍ پً
ٌړانؼې لً تثٝیْ څعً کبؿ ٌاظيل؛ ( )۸پً ٠قين کې تبیؼ مؼؿلې اٌ ػینې فػه کړې تٍ٩یً
يش څٍ مبوٍمبن تيـ تً لً تګ څعً ؿامن ٞکړي ،تبیؼ ػ ترشي شٍ٩نٍ فػه کړې اشتٍا کړي
تـڅٍ پً ؿاتلٍنکې کې ػ ػیني ؿىربانٍ ن٩ي ػ ٌرب اٌ ف٠م پً تٍ٩یً اٌ ػ ا٤ـأیت پً ِؼ
پیبٌړی يش.
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 .۶پیژنضنه
ػ لٍلې لپبؿه ػٌ ً٠الیتي ٔـشً ػ ى ٍ١ميمٍ مٍنؼنٍ اٌ ممبیلٍ ظالًٌ ٌړانؼې کٍي
کٍمً ڇې ػ ګـٌپي متمـکقٌ مثبشحٍ ػ لال مىٍؿٌ پً لړ کې ػ پکتیکب ٌالیت ػ ټٍلنې ػ
ػؿنٍ التبفٌ رسه مٕـس وٍې .پً ػې ظربٌ اتـٌ کې ػ پکتیکب ٌالیت ػ ذبنيعیلٍ ،رسٌِې
اٌ اؿګٍن ػ ٌلمٍالیٍ څعً نيٍ تنٍ ٍ٨مي مرشانٍ ګډٌن کړی ٌ.
ػ پکتیکب پً ٌالیت کې ظربې اتـې ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىم پړاٌ ػ یٍې تـظې پً شیخ
تـرسه وٍې ،ػا ظربې اتـې ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن ػ
مؼنې ټٍلنٍ ػ  ۱۱وثکٍ لً ظٍا پیل څٍ ػ ټٍلټبل ٜ ۴۵۱۱بػي ا١٤بنبنٍ لال مىٍؿې تـرسه
کړي اٌ ػ لٍلې لپبؿه ٌ ۳۴الیتي ٔـشې ،ػ ىـ ٌالیت لپبؿه یٍه ،ذٍړه کړي.
ػ مؼين ټٍلنې کٍم لبفمبنٍنً ڇې ػ ظربٌ اتـٌ پـٌلً پـ مغ تیبيي ىڅً کٍي ػايس
ګډٌنٍال انتعبة کړي ڇې ػ اٜٙمي ومٍلیت څعً ډاډ شبٌل وی .پً پکتیکب کې پً
ٜبمً ژٌنؼ کې ػ مصب ًٙ٤کبؿه ٜنٝنٍي نٍؿمٍنٍ لً ٌذې ػ ښځٍ ػ ګډٌن پً ىکلً ػ
وؼیؼٌ مصؼٌػیتٍنٍ لً املً ،ښځٍ ٌ نً وٍای کٍالی پً یبػ ٌالیت کې ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ
پً ظربٌ اتـٌ کې تـظً ٌاظيل .ػ ػې ٜالٌه ،ػ امنیتي الملٍنٍ لً املً ػ پکتیکب ٌالیت
ٌلمٍالیٍ تً ډیـ کم الرسلی کیؼای يش ،ڇې ػا پً ظپل ؽات کې پـاظې ټٍلنې تً ػ ؿلیؼٌ
پً الؿ کې ا٘بيف مصؼٌػیتٍنً ؿا منځ تً کٍي.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه ،جمعیت پیژنضنه او ؾیايس وضعيت
ػ پکتیکب نب ىمٍاؿه ٌالیت ػ ا١٤بنمتبن پً ذنٍة ظتیځ کې پـٌت ػی اٌ پً پبکمتبن کې ػ
ذنٍيب اٌ واميل ٌفیـلتبن ػ یب٠یتٍة ػ ٍ٨ي لنګـ اٌ ػ وعړٌ ػ لیمٍ رسه (ػ ظیرب
پښتٍنعٍا ػ ٨ثبیيل لیمٍ یٍه تـظً) یٍه اٌږػه اٌ ٠ـنی پٍلً اٌ ىم پً پبکمتبن کې ػ
تلٍذمتبن لً ژٌة رسه یٍه ٌړه پٍلً لـي .ػاؿنګً پکتیکب لً ٠قين ،فاتل ،پکتیب اٌ ظٍلت
ٌالیتٍنٍ رسه ىم ګډه پٍلً لـي .پً ػې ٌالیت کې ٌ ۲۴لمٍالێ وتً ڇې ػ رشين پً ومٍل
( ۵ى ً١یې ٠یـ ؿلمي ػي) 68،ڇې ښـنً يې ػ ٌالیت مـکق ػی .ػٌ ً٠الیت  ۱۹۳۳۶کیلٍ
مرت مـت ٞممبشت لـي .ػ ٌالیت نیامیي تـظً ٠ـنێ یب نیمً ٠ـين ػه ڇې ػٌه پـ پنځمً
تـظً یې ىٍاؿه لیمً ػه .پکتیکب پً ا١٤بنمتبن کې لً لیـې پـتٍ اٌ مصب ًٙ٤کبؿه ٌالیتٍنٍ
 68پً پکتیکب کې  ۱۹ؿلمي اٌ پنځً ٠یـ ؿلمي ٌلمٍايل وتٍن لـي .ػ پکتیکب ػ ٌالیت ځیناي ٌلماٍايل ػ ممابشت
اٌ نٍ٥لٍ لً لصبً٘ ډیـي پـاظې اٌ ګاڼ میيشا ٌي ،ػٌلات پـیکاړه ٌکاړه څاٍ ػا ٌلماٍايل ٌٌیيشا اٌ پنځاً ٠یاـ
ؿیممي ٌلمٍايل يې ٌؿ ا٘ب ً٤کړي .پً پکتیکب ٌالیت کې پنځً ٠یـ ؿلمي ٌاللٍايل پً النؼې ډٌل ػي .وابه ظیال
اتبػ (٠یـ ؿلمي ٌلمٍايل -ػ ذبين ظیلٍ څعً شال وٍي)؛ تکعیل (ٜیـ ؿلمي ٌلمٍايل -ػ ظیـ کٍټ ٌلمٍايل څعاً
ذال وٍې)؛ ڇبؿتـان (٠یـ ؿلمي ٌلمٍايل -ػ تـمل ػ ٌلمٍايل څعً ذال وٍې)؛ ظٍوبمنؼ (٠یاـ ؿلامي ٌلماٍايل -ػ
ډیيل ػ ٌلمبيل څعً ذال وٍې)؛ اٌ وکین (٠یـ ؿلمي ٌلمٍايل -ػ تـمل ػ ٌلمٍايل څعً ذال وٍې).
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څعً یٍ ػی .نب امني پً ػې ٌالیت کې یٍه ډیـه لٍیً لتٍنقه ػه ڇې ػ ٌالیت نږػې ۹۵
للنً لبشً ػ نب امني لً املً ػ الك ؿيس ٌړ نً ػه .پً ػې ډٌل ػ پکتیکب ٌالیت ػ ذنٍة
ظتیځ پً شٍفه کې یٍ لً ډیـٌ نب امنٍ ٌالیتٍنٍ څعً ػی .یب٠یبن ػ ٌالیت ډیـې ٌلمٍالێ تـ
ٌلکې النؼې لـي؛ اٌ ػ شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ یب امنیتی ځٍاکٍنٍ پً پـتلً پً ظلکٍ کې ډیـ نٍ٥ؽ
لـي.
ػ پکتیکب ٌالیت ػ نٍ٥لٍ ػ ومیـ پً اړه کـه ومیـه نىتً .ػ اشٍبیي ػ مـکقي ػ٤رت/یٍ این
ای ٦پي ای ػ  ۲۱۱۵کبل ػ رسٌې لً معې ػ ػې ٌالیت نٍ٥ك  ۸۱۹۷۷۲کمبن اټکل وٍي
ػي .پً ػالې شبل کې ڇې ٠یـ ؿلمي رسڇینٍ ىم ػ ػې ٌالیت نٍ٥ك  ۸۳۱۱۱۱کمبن
اټکل کړي .ظٍ ػٌاړه اشٍبیي ػ نٍ٥لٍ ومیـ ډیـ کم څـګنؼٌي ،ځکً ڇې ػ  ۲۱۱۹کبل پً
ټبکنٍ کې پً ػې ٌالیت کې نږػې  ۶۱۱۱۱۱کمبنٍ ػ ؿایې ٌؿکٍلٍ لپبؿه ځبنٍنً جثت کړي
ٌٌ .ػ نٍ٥لٍ ػ کم ومیـ تعمین لً املً ػ شکٍمت پً ٌړانؼې تؼتینې ؿاپیؼا کړي ڇې پً
پبیلً کې یې پً پبؿملبن کې ػ ػې ٌالیت ػ څٍکیٍ ومیـ ىم لیږ ػی.
ظلک پً ټٍلنیق لصبٗ ډیـ مصب ًٙ٤کبؿ ػي ،ػ نرٍنٍ تـ  ۷للنې کمې لٍمړنێ فػه کړې
لـي اٌ پً ټبکنٍ کې ښځې نږػې ىیڅ تـظً نً اظيل .پً ٌالیت کې پیبٌړی ٨ثیلٍي
ذٍړښت اٌ ػ ى ً١رسه تړلی مٍؿال ،ػٌػ اٌ ػ وعړٌ ػ شل میکبنیقمٍنً ىم پً ترشي
شٍ٩نٍ ډیـه ا٠یقه لـي .ػ ښځٍ پً ٌړانؼې ػ تبٌتـیعٍايل ّ٨یې پً مٝمٍل ډٌل تـ
ڇبؿٌاکٍ پٍؿې نً ؿلیږي .پً ػې ٌالیت کې ػ ښځٍ اٌ نرٍنٍ پً ٌړانؼې ػ تبٌتـیعٍايل
ّ٨یې ډیـې ٜبمې ػي .لً ػې املً ػ تبٌتـیعٍايل ّ٨یې نً يش ممتنؼې کیؼای ،ځکً ڇې
ػ ػا ډٌل ّ٨یٍ ؿاپٍؿٌنً نً ٌؿکٍل کیږي اٌ ػ ذنٍة ظتیځ شٍفې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ
کبؿمنؼانٍ لپبؿه ډیـ مصؼٌػ امکبنبت وتً ڇې لً ښځٍ رسه ظربې ٌکړي.

 .۴ص قسړو تدلیل :ص قسړې منىنې او مدغکىنه
ص قسړې الملىنه :پً پکتیب کی ػ تصحٍنٍ ګډٌنٍال پً ػؿیٍ ګـٌپي متمـکقٌ مثبشحٍ پً
ذګړٌ کې تیال تیل میالنٍنً پً ګٍتً کړي .ػ اٌؿګٍن پً ٌلمٍايل کې ګډٌنٍالٍ اشمبك
کبٌه ،ڇې لً فیړٌک ،لٍړې اٌ نٍي ...لً اډٌ څعً ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ تـ ٌتلٍ
ٌؿٌلتً امنیتي رشایٖ ښً وٍي ػي .ظٍ ػ ً٠تيرتي یٍه تيـين ٜبمل تً منمٍة وٍې اٌ
ى ً١ػا ڇې ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ تـ ٌتلٍ ٌؿٌلتً پبکمتبن پً ػې ٌلمٍايل کې ٔبلثبنٍ تً
مـلتې کمې کړې ػي .ػالې تـیښي ڇې ػ مبيل مـلتٍ پً کمښت کې ػ ٔبلثبنٍ ٝ٤بلیتٍنً
کمقٌؿي وٍي ػي ،رسه ػ ػې ڇې ػ ٔبلثبنٍ ٝ٤بلیتٍنً کم وٍي ػي ،ګډٌنٍالٍ تیب ىم لً
ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ رسه ػ کٍمې ښې محثتې ترـتې یبػٌنً نً ػه کړې .ػٌي ٌٌیل
ڇې ىٍ١ي تؼ ڇلنؼ کٍي؛ نب ٨بنٍنً تالوې ګبنې کٍي  ،ځبیي اٌلیؼٌنکي ىم لً ا١٤بن
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ميل پٍلیمٍ اٌ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ لً ظٍا ػ ٤بلؼٌ کړنٍ رسه ػ نب اؿامی اشمبك
کٍي.
ګډٌنٍالٍ ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ تـ ٌتلٍ ٌؿٌلتً پً رس ؿٌِې کې ػ امنیتي ٌِٝیت ػ
ظـاتیؼٌ ظرب ٌؿکړ .ػٌي پً ډاګً کړه ،ڇې اٌك ميبل ػ ػٌلت ٜنبرص پً ٌلمٍايل کې پً
افاػ ډٌل ٝ٤بلیت کٍي .پً ى ٍ١لیمٍ کې ڇې ا١٤بن مصيل پٍلین وتٍن لـي ،ګډٌنٍالٍ
ىلتً ػ شکٍمتي ځٍاکٍنٍ ػ مالتړ یبػٌنً ٌکړه اٌ لیمً ییق پٍلین یې پـ نبٌړه ڇلنؼ تٍؿن
کړل ،ڇې لً املً یې ځبیي اٌلیؼٌنکي ىم لً شکٍمتي ځٍاکٍنٍ اٌ لً ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ
رسه ػ نباؿامي اشمبك کٍي.
ػ ذبين ظیلٍ ػ ٌلمٍالێ ګډٌنٍالٍ لً ځبیي پٍلیمٍ رسه څً ىمکبؿي ٌښٍػلً اٌ ٌیې ٌیل
ڇې ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ تـ ٌتلٍ ٌؿٌلتً ٔبلثبن نٍؿ پً ػې لبشً کې ځٍاکمن نً ػي.
ڇیـې ڇې وٍؿویبن پً لیمً ٌلکً لـي ،ىلتً ػٌي ځبیي اٌلیؼٌنکٍ تً څً افاػي ٌکړې
ػه ،ىٍ١ي کٍالی يش ښٌٍنځیٍ تً ٌالړ يش اٌ ػ لبظتامين رشکتٍنٍ لً الؿې لٍػاګـیق
ٝ٤بلیتٍنً تـرسه کړي .ػالې مٝلٍمیږي ڇې وٍؿویبنٍ یٍ څً ػ ٨بنٍن ٌاکمني پلې کړې
ػه .ػ ػ ٍ٠ټٍلٍ کړنٍ رستیـه ،ګډٌنٍالٍ ٌیيل ڇې ػ ػٌلت ٌؼ ٜنبرصٌ تـ کنرتٌل النؼې
لیمٍ کې ػ تیبن افاػي مصؼٌه پبتً وٍې.
ګډٌن کٌٍنکي پً ػې تبٌؿ ٌٌ ،ڇې ٔبلثبن پً ٌالیت کې ػ پبکمتبن ػ التعثبؿايت اػاؿې پً
مـلتً ػ اٌلنیٍ ذګړٌ اٌيل المل ذٍړٌي .پً پکتیکب ٌالیت کې ػ ګډٌن کٌٍنکٍ پً نٙـ
ٔبلثبن ػ ظپل اظتیبؿ اٌ ځٍاک نً ػی تلکً ػ پبکمتبن ػ التعثبؿايت اػاؿې تـ ٌلکې النؼې
کبؿ کٍي ظٍ ػٌي پً ػې اړه کٍم مبلٍمبت ٌؿ نً کړ ڇې پبکمتبن پً ا١٤بنمتبن کې ٌلې ػ
ٔبلثبنٍ مالتړ کٍي .پً ػې ٌالیت کې ظلک تبٌؿ لـي ڇې اٌلنێ ذګړې لً پبکمتبن څعً
رسڇینً اظيل ،ػٌي ػ ً٠ؿاف ػ اٌلنیٍ ذګړٌ یٍ المل نبامني ٌګڼلً اٌ پً ٜمٍم ډٌل یې پً
شکٍمت تې تبٌؿي څـګنؼه کړه ڇې نً يش کٍالی پً ٌالیت کې امنیت اٌ لٍلً ټینګً
کړي؛ ػ ػې ٌالیت لٍیً تـظً ػ ٔبلثبنٍ تـ ٌلکې النؼې ػه اٌ شکٍمتي ځٍاکٍنً ىلتً نً
يش تللی ،ڇې رسًٌِ ػ ػې شبلت یٍه تېلګً ػه.
لً ا١٤بنمتبن څعً ػ نړیٍالٍ ایتاليف ځٍاکٍنٍ لً ٌتلٍ ٌؿٌلتً پً ٌالیت کې ػ تؼلٍنٍنٍ پً
اړه ؿاف ؿاف نٙـیې وتً .پً ٜمٍم ډٌل ػالې تـیښي ڇې ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ لً ظٍا ػ
تثٝیً وٍیٍ ڇبٌػیؼٌنکٍ تٍکٍ ځبی پـ ځبی کٍل فیبت وٍي .شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ پً ټٍلً
لیمً کې ځبنٍنً تٍ٩یً کړي اٌ پً ځینٍ ٌلمٍالیٍ کې ػٌي اٌ ػ ػٌلت ِؼ نٍؿ ٜنبرص
ت٩ـیثب تىپړه ٌلکً لـي .کً څعً ىم ځبیي ظلک ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ مالتړ نً کٍي ،تیب
ىم ػالې مٝلٍمیږي ڇې ػې ٜنبرصٌ پً ځینٍ ٌلمٍالیٍ کې تـ یٍه تـیؼه پٍؿې یٍ ملکي
نٙم ؿاٌلتي .ګډٌن کٌٍنکٍ ٌٌیل ڇې ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ځبیي لبظتامين رشکتٍنٍ تً اذبفه
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ٌؿکړې ڇې پً ځینٍ ٌلمٍالیٍ کې کبؿ ٌکړي ،ػٌي ځبیي ښٌٍنځي پـانیمتي پـې ایښي اٌ ػ
٨بنٍن اٌ نٙم یٍ اتتؼایي وکل یې ذبؿي کړی ،ظٍ ػ تیبن افاػي تـ ډیـه تـیؼه مصؼٌػه ػه.
پً ټٍلٍ ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ کې ،ګډٌن کٌٍنکي لً ځبیي پٍلیمٍ څعً نبظٍښ ٌٌ .ګډٌن کٍنکٍ
ٌړانؼې ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ ٨بنٍن اٌ ٜبمً نٙم نیمګړې تڼً پً کبؿ
اڇٍيلٔ ،بتبنٍ اکرثا ػ ترشي شٍ٩نٍ رس٠ړٌنکٍ تً لقاګبنې ٌؿکٍي اٌ ػ ظٍځښت اٌ تیبن
افاػي يې تـ ډیـه تـیؼه مصؼٌػي کړي .پً ټٍلٍ ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ کې ،ګډٌن کٍنکٍ ػ ا١٤بن
لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ػ مصؼٌػ وتٍن پً اړه نب ؿِبیتي ښٍػيل .ػ ػي ٜالٌه ،ګډٌنٍ کٍنکٍ ٌیيل
ڇې ا١٤بن لیمً ییق پٍلین ٠یـ مٍجـه اٌ پً ٤مبػ ککړ ػي اٌ ػ ځبيې ظلکٍ پً ٌړانؼې ػ نب
لمې ؿٌیې پً ظبٔـ مىيٍؿ ػي اٌ ػ ځبيي ظلکٍ څعً نب٨بنٍنً تالوې ګبنې کٍي اٌ ػ
٨بنٍين ٔـفالٝملٍنٍ ػ پً پبم کې نیٍلٍ پـتً ػ ٔبلثبنٍ ػ ٠ړٌ ملکي ظپلٍان تٍ٨یٍ٥ي اٌ ػ
تٍ٨ی٥یبنٍ ػ ظالٌٍن څعً ٌړانؼې ػ ىٍ١ي څعً ػ تډٌ ٍ٠ښتنً کٍي ڇې ػا کړنً پً من٥ي
تٍګً ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ پً ٌړانؼې ػ ځبیي ظلکٍ مالتړ ؿا کمٍي .ګډٌن کٌٍنکٍ
ٌٌیل ڇې ځبیي پٍلین مصيل ظلک ځٍؿٌي ،ىٍ١ي پً نب٨بنٍنً ډٌل تاليش کٍي ،ػ ٔبلثبنٍ
ملکی ظپلٍان لً ٨بنٍين پـٌلې پـتً پً تٍ٨ی ٦کې لبيت اٌ لً تٍ٨ی ٦څعً ػ ظالٌیؼٌ پً
تؼل کې لً ىٍ١ي څعً ؿوٍت اظيل .پً یٍه مٍؿػ کې ،ځبيي اٌلیؼٌنکٍ ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ
پٍلیمٍ ػ مرشتبتً اٌ ػ ا١٤بن لیمً پٍلیمٍ ػ رس٠ړٌنٍ پً اړه ٌليس ذـکې تً یٍ ؿلمي
وکبیت ٌړانؼي کړ ظٍ کٍمً ا٠یقه يې نً ػؿلٍػه.
ص قسړې مدغکىنه :ګډٌن کٌٍنکي پً پکتیکب اٌ ا١٤بنمتبن کې ػ ذګړٌ پً الملٍنٍ رسه لال
وٍل :ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ (پً تېـه تیب ػ امـیکب متصؼه ایبلتٍنً) اٌ ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ (پً
ظبً ډٌل ایـان اٌ پبکمتبن) لً ظٍا اللٍىنً؛ اػاؿي ٤مبػ؛ پً مؾاکـاتٍ کې ػ ښکملٍ
ظٍاٌٌ یٍه لٍؿي تً متبیل ،ڇې ػ مؾاکـې ظٍاٌې اٌ ػ ػٌي انتعبة کٌٍنکي رسه تیلٍي؛
تې کبؿي اٌ تې ٌفيل .پً ټٍلٍ ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ کې ګډٌن کٌٍنکٍ نږػې پً یٍه ډٌل ػ
شکٍمت اٌ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ پً ٌړانؼې ظپلً تې تبٌؿي څـګنؼه کړې .ػٌي وکبیت ٌکړ
ڇې ىم ٔبلثبن اٌ ىم شکٍمتي ځٍاکٍنً ػٌي تېـٌي ،پً ظبً ډٌل ػ ٔبلثبنٍ پً اړه یې
ٌیيل ڇې ىٍ١ي لً ځبیي ظلکٍ څعً ػ "فکبت" پً وکل پيمې اٌ ؿوٍت اظيل.
پً ذنٍة رش٨ي لیمً کې ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ پً ظال ،٣ګډٌنٍالٍ نً ػي ٌیيل ڇې ػ ٨ثیلٍ پً
منځ کې تىنز ػ وعړٌ ػ ػٌام المل ګـځیؼلی ٌي ګډٌنٍالٍ ػا النؼين ٤کتٍؿٌنً پً پکتیکب
کې ػ وعړٌ ػ اٌيل الملٍنٍ پً څیـ پً ګٍتً کړي ػي:
ةهغنێ الؾىهنه :ػ نٍؿٌ ىیٍاػٌنٍ اللٍىنً ،پً ځبنګړي ډٌل ػ امـیکب اٌ پبکمتبن لً ظٍا
ػ ډیـٌ پً نٙـ ػ ذګړٌ اٌيل المل ػی .ګډٌنٍال ٌایي ڇې پبکمتبن نً یٍافې ػٌلت ِؼ
ٜنبرصٌ تً مـلتې تـاتـٌي ،تلکً ػ پبکمتبن شکٍمت پً ػې کې ىم مـلتً کٍي ڇې ډیـ
ومیـ ا١٤بن کډٌال ػ وعړٌ لپبؿه ٌىڅٍي.
185

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص پمتيما واليت ؾىلی نقكه

اصاعي فؿاص او ص قانىن ص واکمنێ نه قتىن :ػٌاړه ،ػ شکٍمت اٌ ػ یب٠یبنٍ مرشتبتً پً
٤مبػ تٍؿن اٌ لً کم مرشٌٜیت څعً تـظمن تٍيل .ػ ػٌي پً تبٌؿ شکٍمتي ڇبؿٌاکي لً
وعړٌ څعً مبيل ګټې تـ اللً کٍي اٌ ػ "ظپلٍ ذیثٍنٍ ػ ډکٍلٍ لپبؿه کبؿ کٍيّ٨ ".بیي
لیمټم کمقٌؿی تلل وٍی اٌ ػ ػې المل ګـځیؼلی ڇې ظلک ػ ظپلٍ ػ ٌٍٜػ شل پً
مٍظً ػ ٔبلثبنٍ یب ػٌػیقٌ لیمټمٍنٍ تً مـاذٌ ًٝکړي .پً ػې تـلیـه ،پً ٔبلثبنٍ ىم
ػٌي تبٌؿ نً ػؿلٍػ اٌ ػ ػٌي لً ڇلنؼ څعً یې وکبیت کبٌه.
ص مرشتاةه پلىیتىب چې ص زلکى ص نازىښێ ؾتث ګغځیضيل :پً ګـٌپي متمـکقٌ مثبشحٍ
کې ګډٌنٍالٍ پً ؿلمی اٌ ٠یـ ؿلمی مرشتبتً تبنؼې ظپلً تې تبٌؿي څـګنؼ کړه .ګډٌن
ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػ لٍلې ظربې پً ىٌ ً١ظت کې تـیبلیتٍة پیؼا کٍالی يش ڇې ػ ذګړٌ ػ
ظٍاٌٌ تـمنځ ػ تبٌؿ ّ٤ب پیؼا يش.
ص ؾىلې ةې اغیؼې پغوؾه :ػ لٍلې اٌلنێ ظربې ځکً تـ نیٍکې النؼې ٌی ڇې تې ٔـيف
پً کې نً ػه مـاٜبت وٍې .ػ پکتیکب ٌالیت ػ لٍلې وٍؿا ػ ظلکٍ پً نٙـ تې پلٍه نً ػه
اٌ پً ػې کې پبتې ؿا٠لې ڇې ػ معتل ٍ٥لیمً ییقٌ تـظً ٌالٍ لً ظٍا التبفیتٍة ٌکړي .لً
ػې املً ػ ً٠وٍؿا څً نٍ٥ؽ نً لـي اٌ ګډٌن کٌٍنکٍ پً ػې وٍؿا تبٌؿ نً ػؿلٍ ڇې
ٌکٍالی يش ا٠یقمنً جبتتً يش اٌ ػ لٍلې پـٌلً پـ مغ یٍيس .ػ پکتیکب ػ ظلکٍ پً تبٌؿ
نړیٍالً ټٍلنً کٍالی يش ػ لٍلې لپبؿه ګټٍؿه جبتتً يش اٌ ػٌي پً ػې ىم ټینګبؿ کبٌه ،ڇې
ػ لٍلې پً پـٌلً کې تبیؼ ػؿیم ګړی لٍؿی ػ نړیٍالې ټٍلنې لً ظٍا څعً ٌي.
ةې وػيل او ص ةې کاعي لىړه کچه :ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ نىتٍالی ډیـی ځٍانبن ػې تً اړ تبيس
ڇې ػ ا٨تٍبػي ٜبیؼاتٍ لپبؿه لً یب٠یبنٍ رسه یٍ ځبی يش.
په قسړه کې فعالین :ګډٌنٍالٍ ػ وعړې ػؿې اتتؼايې ٝ٤بلین پً ګٍتً کړي ،پً ممبٌي
ډٌل ػ ممٍلیت ٌیي ( )۱ػ تيـنیٍ ٜنرصٌنٍ تـ منځ ممت٩یمً ښکیلتیب ،ػ پبکمتبن اٌ
متصؼه ایبلتٍنٍ التعثبؿايت وثکې؛ (ٔ )۲بلثبن؛ اٌ ()۳پً ٤مبػ ککړ ػٌلتي ځٍاکٍنً.
ګډٌنٍال ټینګ پبٌؿ لـي ڇې ػ ىٍ١ي ٌالیت اٌ (ا١٤بنمتبن) ػ لیبلٍ تيـنیٍ ډلٍ تـ منځ ،ػ
تیلګې پً تٍګً ػ پبکمتبن اٌ متصؼه ایبلتٍنٍ ػ ګټٍ پً میؼان اٌښتی .ػٌلتي امنیتي ځٍاکٍنً
کمقٌؿي اٌ ٠یـ مٍجـه ػي اٌ نً يش کٍالی امنیت تبمین کړي .ګډٌنکٍنکٍ ٌیيل ڇې ػ رس
ٌيض پً ٌلمٍايل کې کمً تـظً ػ ػٌلت تـ ٌلکې النؼې ػه اٌ پبتې لٍي تـظې تً ا١٤بن ميل
امنیتي ځٍاکٍنً الرسلی نً لـي .ػ ػې رستیـه ،ػ ؿاپٍؿٌنٍ رسه لم ٔبلثبن ػ ځبيي ظلکٍ څعً
فکبت ؿاټٍلٍي اٌ ػٌلتي ځٍاکٍنً پً ښکبؿه تٍګً نً يش کٍالی ػا لړی ٌننګٍي.
په افغانؿتان کې ص ؾىلې لپاعه ګټىع فعالین :ػ شیـانیتب ظربه نً ػه ،ڇې ډیـی ګډٌنٍالٍ
ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ نړیٍالٍ پً ګډٌن تبنؼې ټینګبؿ کبٌه .پً ظبً ډٌل ىٍ١ي لً
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امـیکب ،لٍٝػي ٜـتمتبن ،تـکیې اٌ نٍؿٌ ىیٍاػٌنٍ څعً ٌٍ٠ښتل ڇې پبکمتبن ػ لٍلې ػ
پـٌلې ػ تٍ٩یې اٌ ػ ػې لپبؿه ٌىڅٍي ڇې پً پکتیکب کې ػ وٍؿویبنٍ ػ ٝ٤بلیتٍنٍ لً
تنٙیمٍلٍ څعً الك پً رس يش .ګډٌنٍالٍ لً ٔبلثبنٍ رسه ػ نٍؿٌ مؾاکـٌ کٍلٍ ٍ٠ښتنً ٌکړه
اٌ ػ تن ػ لٍلې ظربې یې ػ پعالینې لپبؿه ػ یٍه ػالې ٤ـٌت پً څیـ ٌتللې ڇې لً اللً
ٌتلې ػي ،ځکً ڇې نړیٍالې ټٍلنې نً ٍ٠ښتل ڇې ٔبلثبن پً ػې ظربٌ کې ؿاګډ کړی.

 .۳ص ؾىلې لپاعه ځایي طغح او ص زلکى وړانضیؼونه
پً ٌالیت کې ػ پبیښت لـٌنکې لٍلې ػ تبمین لپبؿه پً یبػ ٌالیت کې ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ
ګډٌنکٍنکٍ النؼې لپبؿښتنې پً ګٍتً کړي:
ص ؾىلې ص پغوؾې ص مىثغیت ښه کىل )۱( :ػ لٍلې ػ تې پـې ظربٌ اتـٌ ی٩یني کٍل :ػ تې
ٔـ ً٤لپین ږیـٌ ،مرشانٍ اٌ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ انتعبتٍل څٍ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه ػ
لٍلې پً ظربٌ اتـٌ ىٍکړه ٌکړي ،ػا یې ىم ٌٌیل ڇې ػ لٍلې وٍؿا تبیؼ لً ػالې کمبنٍ
څعً ذٍړه يش ڇې ػٌاړه لٍؿي پً ػٌې تبٌؿ ٌکړي؛ ( )۲ګډٌن کٌٍنکٍ ټینګبؿ ٌکړ ڇې ػ
شکٍمت اٌ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ تـمنځ تبیؼ مؾاکـې پیل يش ،ڇې ػ پبکمتبن ػ شکٍمت پً
ګډٌن ػ نړیٍالې ټٍلنې مالتړ ٌؿرسه ٌي .ػٌي ٌٌیل ڇې ذګړه ػ وعړې شل نً ػی اٌ
شکٍمت ػې تً اړتیب لـي ڇې ػ اٌلنێ وعړې ػ شل لپبؿه ػ مؾاکـٌ الؿ ظپلً کړي؛ ( )۳ػ
پبکمتبن پً ن٩ي تبنؼې څٍ ځلً ظربې ٌوٍې اٌ ګډٌن کٌٍنکٍ ٌٌیل ڇې پبکمتبن نً
یٍافې تبیؼ ػ مؾاکـٌ پـٌلً تٍ٩یً کړي ،تلکً تبیؼ ظپلً مؼاظلً پً ػې ډٌل تنؼه کړي
ڇې یب٠یبنٍ تً نٍؿې مـلتې ٌؿ نً کړي.
د افغان سیمه ییسو پىلیسى پیاوړي کىل او د خساةىرکىنې څخه د ډاډ خاصىلىل:
ګډٌنٍالٍ پً ټینګبؿ رسه څـګنؼه کړه ڇې پً پکتیکب کې ػ لٍلې ػ ټنګښت لپبؿه ػالې ٍ٨ي
ځبیي پٍلین تً اړتیب وتً ڇې ځأیي ټٍلنً پـې تبٌؿ ٌکړای يش .ډیـی ظلکٍ پً ظپلٍ لبشٍ
کې ػ ځبیي پٍلیمٍ لً ٜملیبتٍ څعً وکبیت ػؿلٍػ ،پً ظبً ډٌل ػ ٍ٠وکبیتٍنٍ ػ شمبة
ٌؿکٍنې لً نىتٍن اٌ لً ځٍاک څعً ػ نبٌړه ګټې اظیمتنې رسه تړاٌ ػؿلٍػٔ .بلج مرشانٍ
ٌیيل ػي ڇې ځبیي پٍلین ډیـ ځلً ځبیي ظلک پً نب٨بنٍنً ډٌل پً تٍ٨ی ٦کې لبتلی،
ىٍ١ي یې ٌىيل اٌ پً فٌؿه یې پيمې ځینې اظیمتي .لږ تـ لږه یٍ ٌاؿ ځبیی ظلکٍ ٌليس
ذـګې اٌ ػ ځبیي پٍلیمٍ مرشتبتً تً پً ؿلمی ډٌل وکبیت کړی ظٍ څً پبیلً یې نً
ػؿلٍػه .پً ػې رستیـه ،ګډٌنٍالٍ ٌیيل ػي ڇې پً ځینٍ ٌلمٍالیٍ کې ػ ځبیي پٍلیمٍ ومیـ
کم ػی اٌ پً ػې کم ومیـ رسه ػٌي نً يش کٍالی ڇې ىلتً امنیت اٌ لٍلً ټینګً کړي.
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 .۶پیژنضنه
ػا ٌالیتي ٔـس ػ ى ٍ١ميمٍ مٍنؼنٍ اٌ ممبیلٍ یٍ لنډیق ٌړانؼي کٍي کٍم ڇې پً پکتیب
ٌالیت کې پً متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ کې مٕـس وٍ .ػ پکتیب پً ٌالیت کې نږػې ۸۲
ګډٌنٍالٍ پً  ۸متمـکقٌ ګـٌپې مثبشحٍ ۱۱ ،مـکٍ اٌ  ۲۲رسٌې ګبنٍ کې ګډٌن ٌکړ .ػ
ٌالیتي پالفمیینې ګـػیق څعً ػ ځٍانٍ ښځینً فػه کٍنکٍ څعً نیٍيل تیب ػ فؿمت ػ ٌلمٍايل
تـ مرشانٍ پٍؿې ګډٌن کٍنکي ذنمیتٜ ،مـ اٌ ځبی لً لصبً٘ مت٥بت ٌٌ .ػ یٍنبمب ػ
ترشي شٍ٩نٍ څبنګې ػ ظربٌ اتـٌ لپبؿه البنتیبٌٌې تـاتـي کړي اٌ ػ مؼنې ټٍلنٍ لبفمبنٍنٍ
ػ ظربٌ اتـٌ پـٌلې پـ مغ یٌٍړي ،ىڅً يې ٌکړه ػالې ګډٌن کٍنکي انتعبة کړي ڇې ػ
اٜٙمي ومٍلیت څعً ډاډ شبٌل کړي .کً څً ىم ػ ٌالیتي پالفمیینې ګـػیق څعً ػ
تبنؼې ػ نب امني ،ذنمیت ػ تٍافن اٌ ػ ټٍلنٍ پً اړه پـاط التبفیتٍة ،اٌ پً ٌالیت کې پً
ٜبمً ژٌنؼ کې ػ ښځینً ٌٌ ػ ګډٌن پً ىکلً مصؼٌػیتٍنً ڇې ػ مصب ًٙ٤کبؿٌ ػٌػیقٌ
نٍؿمٍنٍ څعً رسڇینً اظيل ،تـاللً وٍي.
ػا ظربې اتـې ػ لٍلې ػ پـٌګـام پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌیم پړاٌ ػ یٍې تـظې پً شیخ
تـرسه وٍی کٍم ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن ػ مؼين ټٍلنې
ػ نږػې  ۱۱وثکٍ لً ظٍا پیل وٍی څٍ ػ نږػې ٜ ۴۵۱۱بػی ا١٤بنبنٍ رسه مىٍؿې تـرسه کړی
اٌ ػ ٌ ۳۴الیتٍنٍ لپبؿه ػ ىـ ٌالیت لپبؿه ػ لٍلې یٍه ٔـس ؿا منځ تً کړي.
یٍنبمب تبٌؿ لـي ڇې النؼې ٔـس تً پً پکتیب ٌالیت کې پـاظې نٙـيې ؿا منځ تً کړي اٌ ػ
لٍلې لپبؿه ٌړانؼیق وٍې تؼتیـٌنً تً ػ یٍ ومیـ ظلکٍ اٌ ټٍلنٍ مالتړ تـ اللً کړي.

 .۲ص والیت انځىع ،جغغافیه ،ص نفىؾى قمیغ او ؾیايس وضعيت
پکتیب یٍ ٠ـنی ٌالیت ػی ڇې ػ ٌالیت پً ليیل لٍیؼیق کې ٌڇً ٌصـا اٌ پً مـکقي اٌ
ظتيځٍ تـظٍ کې کـىڼیقې اٌ ػ څړ ځمکې لـي .ػ ٌالیت مـکق ګـػیق ڇې ػ کبتل څعً پً
 ۱۲۱کلٍمټـه ٌاټن کې ػی ػ لمنؼؿ لً لٕصې څعً پً  ۲۳۱۱مرته لٍړٌايل کې ٌا ٞ٨ػی.
ػ پکتیب ٌالیت ػ پبکمتبن ػ یب٠يتٍة ځپلې کـم ایرنيس رسه  ۱۱۱کلٍمرته پٍلً لـي .ػً٠
ٌالیت ىمؼاؿنګً ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍګـ٠ ،قين ،پکتیکب اٌ ظٍلت ػ ٌالیتٍنٍ رسه پٍلً لـي.
ػ پکتیب ػ ٌالیت نٍ٥ك نږػې یٍ ملیٍن ٌګړي ػي .پکتیب تً ػ پښتٍن ټربه ٍ٨مٍنٍ ػ مـکقي
لیمې پً لرتګً کتل کیږي اٌ ػ ىیٍاػ پً کڈً يې پً لیبيس پیښٍ کې ،پً تیـه تیب ،پً
 ۱۹۲۹کبل کې ػ وبىي ػٌلت ػ تیب اٜبػه کٍلٍ پً تـظً کې پً ٜنٝنٍي لصبٗ ميم ؿٌل
لٍتٍلی ػی .پً تیـٌ ٌظتٍنٍ کې ڇې تً کلً ىم مرشانٍ ٍ٠ښتل پً ا١٤بنمتبن کې ٌاک
تـاللً کړي ،ىٍ١ي ٜبػتب پً پکتیب کې ػ "پبڇب ذٍړٌنکٍ " ٍ٨مٍنٍ څعً ػ مـلتي ٍ٠ښتنً
کٍلً ڇې ػ ظپلې ځٍاکمنێ اٌ یٍ ٌايل لً املً يې ويـت ػؿلٍػ .پً تیـ ٌظت کې کلً ڇې
ؿىربانٍ ٍ٠ښتيل ڇې پـ ا١٤بنمتبن ٌاک ٌلـي ىٍ١ي ىمیىً پً پکتیب کې ػ " پبػوبه
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ټبکٍنکٍ" ٨ثیلٍ څعً ػ مالتړ ىیلً کړې .ىلتً ىمؼاؿنګً یٍ تبذک ا٨لیت ڇې ٌؿتً "
ګـػیقیبن" ٌیل کیږي ػ ٌالیت پً مـکق ګـػیق کې ىمتٍګن ػي٨ .ثیلې پً پکتیب کې ميم
لیبيس اٌ ټٍلنیق ٌاشؼٌنً ػي .ػ مؼين ټٍلنې ػ لبفمبنٍنٍ اٌ لیبيس ګٍنؼٌنٍ شٍّؿ اٌ
نٍ٥ؽ تـ ډیـه تـیؼه مصؼٌػ ػی.
ػ پکتیب ٌالیت پً ا٨تٍبػي لصبٗ کمقٌؿی اٌ لږ تبلیمبت اٌ ٌنٝت لـي ،مصيل ٠یـ
ؿلمي ا٨تٍبػ پً البيس اٌ نیمً آلبيس فؿاٜت ٌالړ ػی ،ؿلمي ا٨تٍبػ يې پً النؼنیٍ
لکټٍؿٌنٍ ٌیىل کیږي :ػٝ٤ ۴۵۲بل نٍ٥ك ػ ٍٜایؼٌ رسڇینً کـىڼً ػه؛ پً ػالې شبل کې
 ۱۷۲نٍ٥ك ػ لبظتامين ڇبؿٌ څعً؛  ۱۳۲ػ لٍػاګـۍ ؛  ۱۱۲ػ ټـانمپٍؿټ ػ لکټٍؿ؛ اٌ
پبتې  ۱۴۲ػ نٍؿٌ رسڇینٍ څعً ٍٜایؼ تـ اللً کٍي .ػ پبکمتبن رسه ٨بنٍين اٌ نب٨بنٍنً
لٍػاګـي اٌ ػ ىنؼ اٌ ٜـة ىېٍاػٌنٍ څعً ؿاليږل وٍې پیمې ػ ٍٜایؼٌ ػ پبم ٌړ رسڇینې
ػي .ػلـګيٍ ،ڇـلٍ اٌ ٌللٍ ٨بڇب ٧ىمؼاؿنګً ػ اٌيل کبؿٌتبؿ تىکیلٍي .پکتیب پً
ا١٤بنمتبن کې یٍ لً څٍ ىٌ ٍ١الیتٍنٍ څعً ػی ڇې ػ کٍکنبؿٌ څعً ٤بؿ ٟػی.

 .۴ص جګړې تدلیل :ص قسړې منىنې او مدغکىنه
ص قسړې اصيل منىين او ښکیلې ډلې :ډیـی ګؼٌن ٌالٍ پً پکتیب ٌالیت کې ػ وعړې اٌيل
منٍنې ػ ا١٤بنمتبن ػ شکٍمت ڇې مالتړ يې ػ نړیٍالٍ امنیتي ځٍاکٍنٍ لً ظٍا کیږي اٌ ػ
یب٠یتٍة تـ منځ پً ګٍتً کړي .پً ػې فمینً کې ظلکٍ پً پکتیب ٌالیت کې ىٝ٤ ً١بلین ڇې
پً ذګړه کې ښکیل ػي پً ػٌٌ اړظٍنٍ ٌ ٌیىل :ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً اٌ نړتٍال پٍځې
ځٍاکٍنً ػ یٍه اړط پً تٍګً ؛ اٌ ػٌلت ِؼ ٜنبرص( -فیبتـه ٔبلثبن ،ػ ش٩بين وثکً اٌ شقة
الالمي) ػ تل اړط پً تٍګً .پً ٜین ٌظت کې ګبٌنډي ىېٍاػٌنً (پً ځبنګړي ډٌل پبکمتبن
اٌ ایـان) ىم پً ذګړه کې ػ ٝ٤بل اړط پً تٍګً یبػ وٍل .کً څً ىم ګډٌن ٌالٍ ػ ذګړې ػ
ىٜ ٍ١بملینٍ تـ منځ ڇې پً ميل اٌ مصيل کڈٍ پً ذګړه کې ښکیل ػي ،ػ ٨ثیلٍي اٌ ىٍ١
وعړٌ ڇې ػ ځمکې اٌ ځنګل ػ رسڇینٍ لپبؿه کیږي پً پکتیب کې ػ ذګړې پً اړه ػ تصخ پـ
ميبل کٍم تٍپیـ ٌنً کړ.
دقىمىنى او قتیلى ترمنځ تاوتریخىالی :ػ پکتیب ػ ٌالیت څعً اٌلیؼٌنکٍ ٌٌیل ڇې ػ
ٌالیت ػ ٍ٨ي ٍ٨مي ظٌٍٍیت اٌ ػ لیبيس التبفیتٍة پً مٍظً ػ ٍ٨مٍنٍ تـ منځ ػ
لیبلیٍ ،پً مصيل اػاؿه کې ػ ٜبمً مٍٍ٥٨نٍ ػ تـاللً کٍلٍ اٌ رسڇینٍ تً ػ الرسيس پً مٍظً
ڇې اکرثه يې ػ ځمکې اٌ ځنګلٍنٍ ػ وعړٌ رسه تړاٌ لـي وعړٌ تً الؿ ىٍاؿٌي اٌ ػا اکرثا
ػ ػٌلت اٌ یب٠ي ډلٍ لً ظٍا ػ لیبيس مٍظٍ ػ تـاللً کٍلٍ پً ىؼ ٣تىؼیؼ کیږي.
ص  ۲۰۰۶کال عاهیيس په پکتیا کې تغ الؾه قىی پغمستګ :فیبتـه ګډٌن ٌال پً تیـه لمیقه
کې پً ىیٍاػ کې ػ پـمعتګ ػ اړظٍنٍ پً اړه مت :ٌٌ ٪٥پٍىنً ،ػ ښځٍ شٍ٩نً اٌ ػ
لړکٍنٍ ذٍړٌل اٌ نٍؿ تبلیمبت پً پـلپمې تٍګً پً لٍمړي رس کې ؿا٠لل .ظٍ ػ ً٠اللتً
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ؿاٌړنې تبیؼ پً ػ٨ی ٪ډٌل رسه ٌاؿفٌلې يش .کً څً ىم ګډٌن ٌال پً ػې تبٌؿػي ڇې ػ
ا١٤بنمتبن تٝلیمي لیمټم پً ٌاٝ٨ي تٍګً لً ى ً١څً ڇې لن کلٍنً پعٍا ٌ تيرته ػی،
ظٍ ىٍ١ي تیب ىم ٌیل ڇې ػ تٝلیم نىتٍالی اٌ "ذيبلت"ا ٌ تې لٍاػي ػ ذګړې ػ تؼاٌم
ػ لرتٌ الملٍنٍ پً تٍګً ىم پً مصيل اٌ ىم پً ميل کڈٍ ػي .ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً تـظً
کې ګډٌن ٌال ػ ى ً١پـمعتګ پً لړ کې ڇې پً ميل کڈً وٍی ػي پً ػې متٌ ٪٥ل ،ظٍ
ډیـ کم پً ػې کې متٌ ٪٥ل کلً ڇې يې پً ځبنګړې تٍګً ػ پکتیب پً اړه تصخ کٍلٍ .ػ
تبلیمبتٍ ښً ٌالی پً ىـ شبلت کې ػ ګډٌنٍالٍ پً نٙـ تبیؼ پً ميل اٌ مصيل کڈٍ رسه پً
لمٍن کې ٌي ،شتی ګډٌن ٌالٍ ػ ػې لپبؿه ػ ىڅٍ ٌړانؼیق ػؿلٍػ ڇې ػ ً٠اللتً ؿاٌړنې
تبیؼ ٌلبتلې يش څٍ ڇې پً ؿاتلٍنکې کې پً ا١٤بنمتبن کې ٌؿڅعً ػ لٍلې ػ تميیل لپبؿه
ػ ٌلیلې پً تٍګً کبؿ ٌاظیمتل يش.
پً من٥ي اړط کې ،ډیـی ګډٌن ٌالٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې امنیتي ٌِٝیت پً څٍ
ٌؿٌلتیٍ کلٍنٍ کې ػ ىېٍاػ پً کڈً ښً نً ػی .پً رسٌې کې یٍاځې  ۱۴۲ګډٌن ٌالٍ ػ
امنیت څعً ػ ى١ې لبشې پً تٍګً یبػٌنً ػؿلٍػلً ڇې پً ا١٤بنمتبن کې پً کې پـمعتګ
ؿا٠لی ػی.
ػ متـکق ػ ډلٍ ګڼ ومیـ ګډٌن ٌالٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې ػ ٔبلثبنٍ ػ ؿژیم ل ٍٓ٩پً
ا١٤بنمتبن کې ػ ډيـٌ ظلکٍ لپبؿه ػ تیبن افاػي لً ځبن رسه ؿاٌړه  .ظٍ تیب ىم ګډٌن ٌالٍ
ٌ ٌیل ڇې ال ىم شکٍمت ى ً١کمبن ڇې پً ٜبمً مصرض کې يې ظپل نٙـ تیبن کړی ػ
شکٍمت لً ظٍا تـ ت٩ٝیج النؼې ؿا٠يل .ػ څمکنیٍ څعً یٍ تن ٨ثیلٍي مرش ػ ً٠ممبلً
ػالې تٍِیض کړه:
" ال هم ػ ػواړو ٠بړو څعه ػ تیبن پـ افاػۍ مصؼوػیتىنه وتىن لـي ،ظى که
61
شکىمت ظلک تنؼي کىي نى ٔبلثبن يې وژين".
په پکتیا کې د امنیت په اړه انګېرنې :ډیـی ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې پکتیب یٍ نب امنً ٌالیت
ػی ،ىٍ١ي ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ مٍذٍػیت لً کثلً ػ ن٩ل ٌ شـکت ػ مصؼٌػیت ،ىٍ١
پیښٍ یبػٌنً ٌکړه ڇې پً کې ملکي کمبن ػ ػٌلت پلٍه ځٍاکٍنٍ لً اړظً ٌژل وٍي اٌ یب
ىم ټپي وٍي ػي ،اٌ یب ىم ػ ى ٍ١کمبنٍ ّ٨يې ڇې پً ټٍلنیق اٌ ٜبمً ژٌنؼ کې ػ تـظې
اظیمتنې لً کثلً تـ ىؼ ٣النؼې ؿا٠يل ػي.
ػ ػې رستیـه ،ػ نیاميې څعً فیبتٍ ګډٌن کٍنکٍ ٌٌیل ڇې ىیڅ کٍم اٌلني لیبيس ؿژیم
ػ ػٌي لپبؿه پً ىیٍاػ کې امنیت نً ػی تبمین کړی .ظٍ ػ متمـکق تصخ ػ ډلې ػ ګډٌن
ٌالٍ څعً یٍ تن فػه کٌٍنکی ػ اٌلني امنیتي شبلت پً اړه ظٍوثینً ٌٌ:
 61ػ څمکنيٍ ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
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"فه ٤کـ کىم ڇې ػ ؿوانې ذګړې تبوذىػ ػ کىؿنێ ذګړې په پـتله
تبوتـیعىالی کم وىی ػی .ه١ه مهبل شکىمت وتىن نه ػؿلىػ او نړیىال
ځىاکىنه هم نه وو .ػا لتىنقمنه وه ڇې له یى ځبي تل ځبي ته شـکت ولـي .ػ
تیلګې په تىګه که ڇېـې تبلى ٠ىښتل ڇې کبتل ته والړ وئ نى تبلى ته الفمه
وه ڇې اوه ػ هىیت کبؿتىنه ولـئ -ػ معتل٥ى ملیىبء ډلى ػ هـې ػ ڇیک ػ
پىلتې لپبؿه یىځبنګړي کبؿت .په ه١ه مهبل کې ذنګ ػ یىه کىؿ څعه تل کىؿ
62
ته ليږػېؼلى .نن ذګړه ػ یب٠یبنى ػ تٍبػيف تـیؼونى پىؿې مصؼوػه ػه".
ګډٌن ٌالٍ پً مـکٍ اٌ ػ متـکق پً ډلٍ کې اکرثه ميبل ػ ػې یبػٌنً کړې ڇې ا١٤بن مصيل
پٍلین ػ پکتیب ٌالیت پً ٌلمٍالیٍ کې ػ امنیت ػ لبتلٍ لپبؿه یٍه کلیؼي مٍلمً ػه .
ځینٍ تیب تبییؼ کړې ڇې امنیت ػ ىٍ١ي ػ ځبي پـ ځبي کېؼٌ څعً ٌؿٌلتً پً ډؿامبتیکً
تٍګً ښً وٍی.
ػ څکمنیٍ څعً یٍه تن ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
" ػ ا١٤بن مصيل پىلین ػ ځبي پـ ځبي کېؼا وؿولته په ػې وؿولتیى ػوو کلىنى
کې تبوتـیعىايل کې کمىالی ؿا٠لی ػی .ػ ػې تـ معه ظلکى ظپل رسي کىله .ػا
ښه ػه ڇې ا١٤بن مصيل پىلین ػ ا١٤بن ميل پىلین تـ ٨ىمبنؼې النؼې ػي:
٨ثیلې ا١٤بن مصيل پىلین ػ ظپل منځي ذګړو لپبؿه نه کبؿوي .ا١٤بن مصيل
پىلین ػ یب٠یبنى ػ تـیؼونى له امله ؿا والړ وىې نب امني کمه کړې ػه .ػ ػې
تـمعه ظلک اړ وو ڇې ػ ظپلى وللى رسه ػ ځبن لبتنې لپبؿه ل٥ـ وکړي ،ظى ػ
ا١٤بن مصيل پىلین ػ پىلتى رسه اوك ػې ته نىؿه اړتیب نه ليؼل کیږي .له ه١ه
مهبله ڇې ا١٤بن مصيل پىلین ځبي پـځبي وىي ػي نى ػ ن٩ل او شـکت او
يىځبي کېؼا لپبؿه ښه والی ؿا٠لی ػی ،لکه ڇې مرشان اوك تیب کىالی يش ڇې په
63
وىؿا ګبنى (ڇې ػ ٔبلثبنى له اړظه پـې تنؼیق وو) رسه وګىؿي".
یٍه لً ى ٍ١ښیګڼٍ څعً ڇې ا١٤بن مصيل پٍلین يې لـي ى ً١ػاػه ڇې ىٍ١ي پعپلً ػ
ٍ٨مي ذٍړښت تـظً ػي ،اٌ لً ىمؼې کثلً ػ ٨ثیلٍ مالتړ ٌؿرسه ػی .ىمؼاؿنګً ػاڇې
ىٍ١ي ظپلې ټٍلنې ،ظلک اٌ لیمً ښً پیژين نٍ ػٌي پً آلبنێ رسه کٍالی يش ڇې ػ ػٌلت
ِؼ ٜنبرصٌ ٝ٤بلیتٍنً اٌ ػ ىٍ١ي ػ نٍ٥ؽ معنیٍی ٌکړي:
"ه١ىي په ػې پىهیږي ڇې څىک څىک ػي" .64
 62ػ ګـػیق اٌ ځؼؿان ػ فػه کٌٍنکٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
 63ػ څمکنيٍ ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
 64ػ څمکنيٍ ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
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ػ ګډٌن ٌالٍ لً نٙـه ا١٤بن مصيل پٍلین ىمؼاؿنګً ػ یٍه لثمٍل پً تٍګً ډیـ ګټٍؿ ػي
ڇې ىٍ١ي ػ شکٍمت څعً ػ ټٍلنې مالتړ تً انٝکبك ٌؿکٍي:
" که ڇېـې په یىه لبشه کې ا١٤بن مصيل پىلین وتىن ولـي نى ه١ه ػولت
65
پلىه ػي او یب٠یبن په ػې پىهیږي ڇې نه يش کىالی هلته ٜملیبت ولـي".
ػ ػې تبٌذٍػ ىم رسٌې پً ػٌ ً٠الیت کې ػ کٍم ځبنګړي ځٍاک لپبؿه تـ ذیض ٌنً
ښٍػلً  .تـ ټٍلٍ ٍ٠ؿه ځٍاة ػاػی ڇې ټٍل ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنً ػ پکتیب پً ٌالیت کې
ميم ػي .پً ػٌىمً ػؿذً کې ا١٤بن ميل پٍلین اٌ ا١٤بن ميل اؿػٌ ػه .ػ ميل امنیت
ؿیبلت ػ یٍې پً څلٍؿمې تـظې ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا  ،نړیٍال نٙبمي ځٍاکٍنً ػ ىـ لمم
ګډٌن ٌال اٌ ا١٤بن مصيل پٍلین یٍاځې ػ  ۵۲ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا تىعیَ وٍل.
ص ښځى ص خقىنى په اړه پغمستګ :ػ ػې یبػٌنً پً فړه پٍؿې ػه ڇې ځینٍ ګډٌن ٌالٍ
ڇبڇې پً ا١٤بنمتبن کې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً اړه پً پـلپمې تٍګً ػ تیـې لمیقې ػ اللتً
ؿاٌړنٍ یبػٌنً کٍلً ډیـ کم ػې تً متامیل ٌٌ ڇې ػ ى ٍ١څعً پً پکتیب کې ػ تـیبلیتٍتٍنٍ
پً تٍګً یبػٌنً ٌکړي .نٍ لً ىمؼې کثلً ػالې لیؼل کیږي ڇې ػ رسٌې ګډٌن ٌال ىً١
پـمعتګ ڇې پً ا١٤بنمتبن کې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً لړ کې تـرسه وٍي ػی پعپلً لبشً
کې ػ ى ٍ١انٝکبك نً ګٍؿي .پکتیب فیبتـه ٨ثیلٍي لیمً ػه ،ڇېـتً ڇې مصب ًٙ٤کبؿه
ػٌػٌنً اٌ ٍ٨ي ػٌػیق ؿلمٍنً ػ ظلکٍ پً ژٌنؼ مملٖ ػي ڇې ػػ ً٠انصـا ٣ښکبؿنؼٌیً
ػي.
کً څً ىم ػ ګـػیق ښځنیً فػه کٌٍنکې ګډٌن ٌالې پً ښبؿي ڇبپیـیبل کې اٌلیږي اٌ ػ
٨ثیلٍي ٤ـىنګ څعً لږې ا٠یقمنې ػي ظٍ پً پکتیب کې ػ ښځٍ ػ ٌِٝیت پً اړه لږې
ظٍوثینً ٌې:
"مىږ نه پىهیږو ڇې فمىږ ؿاتلىنکې ته څنګه وي .ػ ښځى په وړانؼې
تبوتـیعىالی فیبت وىی ػی ڇې ػ ػې رسه په ٜبمه ڇبؿو کې فمىږ ګډون ػ
ظڼؼ رسه مغ کیږي ]...[ ..په ػې والیت کې ػ ښځى لپبؿه ټىلنیقه ّ٤بء نىته.
ښځې ځبن مٍىونه نه اشمبلىي ،مىږ اکرثه وظت په ښبؿ کې ،په ٜبمه
ځبیىنى ،لکه مبؿکیټىنى او پىهنتىن کې ػ ځىؿونى رسه مغ کیږو .تله لتىنقه
ػاػه ڇې ښځې ػ مصبٙ٤ه کبؿانه او فیبمننىنکى ػوػونى او ترـتى رسه په ػ٠ه
66
والیت کې معې ػي".

 65ػ څمکنيٍ ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
 66ػ ګـػیق اٌ ځؼؿان ػ ٌلمٍالێ ػ فػه کٌٍنکٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
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ػ ښځٍ تـ منځ ػ انؼیښنې تل لرت المل ى ً١امکبن ػی ڇې ػ ٔبلثبنٍ رسه ػ مؾاکـٌ ػ
تيیـ امکبن کېؼالی يش ڇې ى ً١اللتً ؿاٌړنې ڇې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً لړ کې تـ اللً
وٍي ػي ػ ګٍاښ رسه مغ يش:
" مصيل ظلک ػ ػې څعه انؼيښنه لـي ڇې که ٔبلثبن ػ شکىمت رسه تیب
یىځبی يش نى ه١ىي ته ػ ښځى تٝلیم او نىؿې ه١ه اللته ؿاوړنې ڇې په تیـو
67
کلىنى کې تـ الله وىي ،وػؿوي" .
کلً ڇې مٍږ ػ ػې پٍښتنً ٌکړه ڇې آیب پً پکتیب کې ښځې ػې تً ڇمتٍ ػي ڇې پً ٜبمً
ڇبؿٌ کې ګډٌن ٌکړي نږػې نياميي ګډٌن ٌالٍ يې محثت ځٍاة اٌ پً ىمؼ ً٠ومیـه کې
نٍؿٌ يې من٥ي ځٍاة ػؿلٍػ .ػ ى ٍ١الملٍنٍ پً اړه ڇې ٌلې رشایٖ ال ىم ممبٜؼ نً ػي ،
ګډٌن ٌالٍ مصب ًٙ٤کبؿانً مصيل ػٌػ  ،ػ امن نىتٍالی اٌ ػ ٔبلثبنٍ وتٍن اٌ نٍ٥ؽ تً پً
ػې لړ کې اوبؿه ػؿلٍػلً .ػ تؼه مـ ً٠ىٍ١ي ڇې ػا يې تبییؼ کړه ڇې پکتیب پً ٌاٝ٨یت
کې ػ ښځٍ ګډٌن تً ڇمتٍ ػه ظٍ ػا ڇې ٌلې يې پً ػې اړه يې څً ٌنً ٌیل .ػً٠
پٍښتنً پً  ۲۱۱۴کبل کې ػ ٌالیتي وٍؿا ػ ټبکنٍ لپبؿه کلیؼي ګڼل کیږي ڇېـتً ڇې پنځٌٍ
ښځٍ ځبنٍنً پً پکتیب کې ػ ػؿیٍ ى ٍ١څٍکیٍ لپبؿه نٍمبنؼې کړي ػي ڇې ػ ښځٍ لپبؿه
ؿیقؿ ٣ػي.
ػ څکمنیٍ څعً یٍه تن نبؿینً ګډٌن ٌال ٌ ٌیل ڇې ػ لتٍنقٌ رسه رسه ى ً١پعپلً
ٌلمٍالێ کې ػ ښځٍ ػ ګډٌن پً لړ کې ػ پبم ٌړ پـمعتګ لیؼلی ػی:
" ػ ښځى ػ ش٩ىنى په اړونؼ ػ ٔبلثبنى له ظىا تهؼیؼونه او اؿٜبة وتىن لـي،
ظى ٨ىمىنه ػ ػې مملې په اړه مت ٪٥ػي .نرىنې ښىونځیى ته ځي او ښځې په
وىؿا ګبنى کې ګډون کىي :ػؿې ښځې په انکىبيف کمیټه کې او ػوه ښځې ػ
68
لىلې ػ کمیټې په مصيل وىؿا کې ػي".
ص جګړې مدغکىنه :ډیـی ګډٌن ٌال پً ډیـ ٌِبشت رسه ػ ذګړې ػ مصيل اٌ ميل مصـکبتٍ
تـ منځ ښکبؿه اؿتثبٓ څـګنؼٌي :پً ا١٤بنمتبن اٌ پکتیب ػ وعړې ميم الملٍنً پً النؼې
ډٌل ػي :ػ تٝلیم نىتٍالی٤ ،مبػ ،تيـنێ مؼاظلً ،ػ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ ػ ػٌلتي
اػاؿٌ کمقٌؿي ،ػ ٨ثیلٍ تـ منځ تبٌتـیعٍايل ،نیمتې اٌ تې کبؿې .ىمؼاؿنګً کلً ڇې ػ ػٌي
څعً پً ظبً ډٌل ػ ذګړې ػ ػٌام پً ىکلً پٍښتنً ٌوٍه ،پً رسٌې کې فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ
ٌٌیل ڇې ػ ا١٤بنمتبن ګبٌنؼي ىیٍاػٌنً اٌ لً ىٌ ً١ؿٌلتً ٔبلثبنٍ اٌ ػ ا١٤بن ػٌلت

 67ػ څمکنيٍ ػ ٌلمٍايل ػ ښځٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
 68ػ څمکنيٍ ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
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معبل٥ي ٌللً ٌالې ډلې پً وعړٌ کې الك لـي ۱/۳ .ګډٌنٍالٍ ػ ا١٤بنمتبن ػٌلت مالمت
تبلً ظٍ یٍ ومیـ نٍؿٌ ګډٌنٍالٍ نړیٍال پٍځې ځٍاکٍنً ػ وعړٌ ػ ػٌام ممٍل ګڼل.
اداري فساد او ةې عدالتي٤ :مبػ اٌ تې ٜؼالتي ػ تـظً ٌالٍ لً ظٍا ػ ٌالیت پً کڈً ػ
اٌيل الملٍنٍ څعً ٌګڼل وٍل.
ػٌلت پً پـاظً پیامنً ٠یـ مٍجـه اٌ پً اػاؿې ٤مبػ ککړ ػی ڇې ػا يې مرشٌٜیت تـ
پٍښتنې النؼې ؿاٌيل .ګډٌنٍالٍ التؼال کړی ڇې ػ٤ ً٠بکټٍؿٌنً ػ ػې المل يش ڇې ػ
ػٌلت اٌ ظلکٍ تـ ٌنځ ٌاټن فیبت يش اٌ پً نتیرً کې يې ظلک ػ یب٠یبنٍ لیکٍ تً ٌؿيش.
ګډٌن کٍنکٍ انؼیښنً څـګنؼه کړې ڇې ػ ٜؼيل لیمټم کبؿکٍنکي اکرثا ػ تډٌ ٍ٠ښتنً
کٍي اٌ ػا يې ىم ٌیيل ڇې پً ػٌلتي اػاؿٌ کې ػ ػنؼٌ ػ ګامؿلٍ پً تـظً کې ظپلٍي پبلل
کیږي اٌ پً ػې رسه ػ ظلکٍ لٍیً تـظً ػ ٜبمً اوت١بل څعً تې تـظً کٍي ڇې پً نتیکً
کې يې وکبیتٍنً اٌ نبؿِبیتي ؿا منځ تً کیږي اٌ ػ ى ٍ١څعً یب٠یبن ػ ځبن پً ن ٞ٥ګټً
پٍؿتً کٍي.
لکً ڇې ػ فؿمت ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ تن مرش ٌاِصً کړه ڇې ٤مبػ نً یٍاځې ػ ظلکٍ
اٜتامػ اٌ ػ شکٍمت مالتړ مترضؿه کٍي تلکې ىمؼاؿنګً پً پکتیب کې ػ پعالینې تيیـ تـ
ګٍاښ النؼې نیيس.
"فه نه وم کىالی یب٠یبن ػې ته وهڅىم ڇې ػ لىلې له تهیـ رسه یىځبي يش
ځکه ڇې په ػ٠ه پـوله کې ٤مبػ ػی .په تیـ وظت کې مىږ ػ ه١ى کمبنى
رسه ڇې ػ لىلې له تهیـ رسه یىځبی وىل وٜؼه کړې وه ڇې ه١ىي ته ته
تص ،ٚ٥کبؿ ،او نىؿ مالتړ شبٌل وي ظى ػ٠ه وٜؼې ؿښتیب نه وىې .ټىلې پیمې
69
ػ ښکیلى اړظىنى ذیثىنى ته ځي" .
لکً ڇې ػ متمـکق تصخ ػ ډلې یٍ تن تـظً ٌال فػه کٌٍنکي ٌٌیل ٤مبػ اٌ ٠یـ ٝ٤بلً
ٜؼالتي لیمټم ىمؼاؿنګً ٌللً ٌالې معبل٥ې ډلې نی ٢پً نی ً١تٍ٩یً کٍي:
"یى څىک ڇې په مصکمه او څبؿنىالێ کې ػولیه ولـي وؿته ٜؼالت نه ؿيس،
نى ځکه ه١ه ته ظپله ػولیه یب ظى ٔبلثبنى ته وؿوړي او یب ته هم له معبل٥ینى
70
رسه ػ ٠ډ اظیمتنې په مىظه یىځبی کیږي".
ص قىمىنى تغ منځ تكنج :ګډٌنٍالٍ ػ مـکٍ پً تـڅ کې ٌٌیل ڇې پً پکتیب ٌالیت کې ػ
ٍ٨مٍنٍ تـ منځ تىنز ػ وعړې یٍ ميم المل ػي .ػا اکرثا ػ ظمکٍ پـ رس ػ وعړٌ اٌ
رسڇینٍ ػ الرسيس ،پً تیـه تیب ػ کـىیقې ځمکې اٌ ځنګلٍنٍ ػ مملې رسه تړاٌ لـي .ػ
 69ػ فؿمت ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
 78ػ ګـػیق اٌ ځؼؿان فػه کٌٍنکٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
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څمکنیٍ 71څعً ػ یٍه تن ٍ٨مي مرش پً شٍالً ،ػٌلتي ڇبؿٌاکي ،ػ ا١٤بن ميل امنیتي
ځٍاکٍنٍ پً ومٍل ،ػ ػې پـ ځبی ڇې ػ ٍ٨مٍنٍ پً منځ کې ػؿک اٌ پٍىبٌی ؿا منځ تً
کړي پً وعړه کې ػ یٍه ٍ٨م مالتړ کٍي څٍ ظپلې مٍظې ت٩ٝیج کړي ځکً نٍ ٠یـ ٔثٝي
وعړې تً ملن ٌىي.
ةهغنێ مضازله :پً رسٌې کې ػ یٍ پً ػؿې تـظې ګډٌن ٌالٍ لً ذملې څعً نږػې نیاميي
ګډٌن ٌالٍ پً مـکٍ کې پً پکتیب کې تيـنێ مؼاظلً ػ ذګړې لً الملٍنٍ څعً یٍ ميم المل
تللی .ګډٌن ٌال ګبٌنډي ىېٍاػٌنً پً ػې تٍؿنٍي ڇې ػ یب٠یبنٍ لپبؿه ػ ػې لپبؿه مـلتً
کٍي څٍ ټیکبٌ لً منځً یٍيس اٌ ا١٤بنمتبن کمقٌؿی کړي ،اٌ نړیٍال نٙبمي ځٍاکٍنً
ملکي تل٥بت ؿامنځتً کٍي اٌ ػ وپې ػ ميبل تالوێ کٍي ڇې ػا نبظٍښي ؿاٌيل اٌ ذګړه
تیقٌي.
ػ ا١٤بنمتبن پً ذګړه کې ػ ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ نٍ٥ؽ ػ ګډٌنٍالٍ لپبؿه یٍه ػٌامؼاؿه
انؼیښنً ػه اٌ ا١٤بنبنٍ تً ػ تيـنیٍ ٝ٤بلینٍ تـ منځ ػ مثبؿفې ػ ٨ـتبنیبنٍ پً لرتګً کتيل.
ػ پبکمتبن لً ظٍا ػ یب٠ي ډلٍ ػ مالتړ پً اړٌنؼ ڇې مٍظً يې ػ ا١٤بنمتبن تې جثبتً کٍل
ػی ػ ګډٌن ٌالٍ تـ منځ وکبیتٍنً ظٍؿا پـاط ٌٌ.
پً ا١٤بنمتبن کې ػ تيـنێ مؼاظلې تصلیل ىمؼاؿنګً ػ ا٨تٍبػي ؿیښٍ پً اړه متـکق ػؿلٍػ:
" ا١٤بنمتبن ػ ظپل ذیى لرتاتیژیک مىٝ٨یت له امله ػ تهـنێ مؼاظلې ٨ـتبنی
ػی .ػ امـیکې متصؼه ایبالت او پبکمتبن ٠ىاړي ڇې منځنێ الیب او ڇین ته
الك ؿلی ولـي .ػا یىه ا٨تٍبػي ذګړه ػه او ػ ػې ګټې ګبونډیى هېىاػونى او
72
فتـ ځىاکىنى ته ځي" .
ص تعلیم نكتىالی :ګډٌن ٌالٍ ػ ؿلمي تٝلیم نىتٍالی پً پکتیب کې ػ ذګړې ػ پـاظتیب
البيس المل تللی.
ػ ظلکٍ پً شٍالً ،ؿلمي مٝبؿ ٣تً ػ الرسيس نً وتٍن ػٌه ډٌلً نبٌړه ا٠یقې لـي:
لٍمړی ،ظلک فیبمننٍي اٌ التٝاملٍي اٌ ىٍ١ي ػ ؿاډیکبلیقم ٔـ ٣تً لٍٍ٨ي اٌ ػ
یب٠یتٍة لپبؿه ػ ذګړه مبؿٌ رسه ػ التعؼام پً ڇبؿٌ کې ػ ىٍ١ي رسه مـلتً کٍي؛ اٌ
ػٌىم ،ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ تً ػ الرسيس معً نیيس ،ػ تې کبؿي پً نتیرً کې فیبت ځٍانبن
ػ ٜبیؼاتٍ ػ تـاللً کٍلٍ پً مٍظً ػ یب٠یبنٍ رسه یٍ ځبی کیږي.
ػ متـکق تصخ پً یٍې ډلې کې یٍه تن ګډٌن ٌال ػ تٝلیم ػ اىمیت پً اړه ػالې ٌ ٌیل:
 71ػ ځمکنیٍ څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه متمـمقي ګء،يب نبلتي ڇې پً ګـػیق کې تـرسه وٍې.
 72ػ فؿمت ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ػ ډلً ییق متمـکق تصخ ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
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" ػ ذنګ ذګړو ػاظيل ٤کتىؿ په هېىاػ کې ػ لىاػ ػ کڈې ټيټىالی ػی .په ػې
73
تىګه ظلک په البنێ رسه ػ ذنګ لپبؿه التٝاملیږي" .
ةې وزيل او ةې روزګاري :ډیـی تـظً ٌال پً ػې تبٌؿ ػي ڇې تې ٌفيل اٌ تې ؿٌفګبؿي پً
پکتیب کې ػ ذګړې لً الملٍنٍ څعً ػي .لکً ڇې پٍؿتً يې یبػٌنً ٌوٍه ،ػ ا٨تٍبػي
٤ـٌتٍنٍ نىتٍالی ځٍانبن ػې تً اړ تبيس ڇې ػ ا٨تٍبػي ٍٜایؼٌ ػ تبٌؿي کٍلٍ لپبؿه ػ
یب٠یبنٍ رسه یٍځبی يش.
په پکتیا کې د کايف شمیر مدرسى نشتىالی :ػ متمـکق ٌ تصحٍنٍ پً ډلٍ کې ګډٌن ٌالٍ
ٌٌیل ڇې ػ پکتیب پً ٌالیت کې ػ کبيف ومیـ ػیني ښٌٍنځیٍ نىتٍايل مبوٍمبن ػې تً اړ
تبليل ػي ڇې پبکمتبن تً ٌالړ يش ڇې ىلتً ػیني فػه کړې ت٩ٝیج کړي .ػ تؼه مـ ً٠ػ
ګډٌن ٌالٍ پً ٌینب ډیـي يې ڇې تیـتً ٌالیت تً ؿاځي ػ ځبن رسه ا٤ـأي ا٤کبؿ ؿا
لیږػٌي .ػ ى ً١نٍ٥ؽ پً پبم کې نیٍلٍ رسه ڇې ػیني مرشان يې پً مصيل ظلکٍ لـي ػ ػې
لتٍنقې اىمیت لً پبمً نً يش ٍ٠ؿځېؼالی.
نىر الملىنه :ػ ټٍلٍ ى ٍ١الملٍنٍ څعً ڇې پٍؿتً يې یبػٌنً ٌوٍه ػ رسٌې ګډٌن ٌالٍ
ىمؼاؿنګً پً پکتیب کې ػ ذګړې نٍؿ الملٍنً ىم لکً ػ شکٍمت اٌ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ
کمقٌؿي ،ػ ا١٤بنمتبن ػ ظلکٍ تـ منځ ػ" وشؼت نىتىالی" اٌ ػ لیبيس پٍىبٌي نىتٍايل
پً نښً کړل .پً پبی کې ػ ګډٌن ٌالٍ یٍه لږکي ػ نب٨بنٍنً تٍکٍ کښت ،پـ شکٍمت تې
تبٌؿي ،تثٝیْ اٌ مصب ًٙ٤کبؿانً ػٌػٌنً ػ الملٍنٍ پً ډلً کې ٌومیـل.
ػ ػې رستیـه ،یٍه فػه کٍنکي ػ ا١٤بنبنٍ پً منځ کې ػ لٍلې ػ ٜبػي ػؿک ػ نً وتٍن
مملې تً اوبؿه ٌکړه اٌ ػا يې ػ ظىٍنت یٍ المل ٌتبلً:
"فه همیىه له ځبنه ػا پىښتنه کىم ڇې ولې ظلک فمب په هیىاػ کې ظپل
وؿوڼه وژين .ولې مىږ ػ یى تل ػښمنبن یى؟ ځىاة ػا ػی ڇې ػ لىلې په تړاو ػ
ظلى په منځ کې ػ نٙـیى مىا٩٤ه وتىن نه لـي .ظلک ػ لىلې ػ یىې واشؼي
اذنډا النؼې رسه متصؼ نه ػي"74.
ص ناعاضیتىب رسچینې :ػ وعړې ػ پٍؿتً یبػٌ وٍیٍ رسڇینٍ رسه پً لمٍن کې ،ډیـی
ګډٌن ٌالٍ ى ٍ١ککړٌ اٌ تې لیب٨تً ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لً ظٍا ىٍ١
ځٍؿٌنٍ تً اوبؿه ٌکړه ڇې پً پکتیب ٌالیت کې ػ نبؿاِیتٍة ػ البيس الملٍنٍ پً تٍګً تلل
کیږي .ػ نبؿاِیتٍة تلً البيس رسڇینً ػ نبٌړه للٍک اٌ تیـي ىّ٨ ً١يې ػې ڇې ػ
ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ نړیٍالٍ نٙبمیبنٍ لً ظٍا تـرسه کیږي.
 73ػ فؿمت ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
 74ػ ګـػیق ػ ٌالیت ػ فػه کٍنکٍ رسه ػ متمـکقٌ ډلٍ ظربي اتـي پً ګـػیق کې تـرسه وٍي.
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یٍه تن فػه کٌٍنکي ٌٌیل:
"ػ نبتى اوػ شکىمت له ظىا ػ وپې ػ مهبل تـیؼونه اوػ تالویى ٜملیبت ػ
شکىمت څعه ػ ظلکى ػ نبؿاِیتىة تله رسڇینه ػه .ػ٠ه ٜملیبت ځینې
وظتىنه ػ ه١ى ظلکى ػ وژنى  ،تى٨ی ٦او وکنرې المل کیږي څىک ڇې ػ
75
لىلې لپبؿه ػ کبؿ کىلى امکبنبت لـي" .
ػ فؿمت ػ ٌلمٍالێ څعً یٍتن مرش ٌٌیل:
" ایب تهـنیبن ( نړیىال نٙبمیبن) په ؿښتیب رسه ٠ىاړي ڇې ػا هېىاػ ذىړ کړي او
لىله ؿاويل؟ ه١ىي په ػې وؿولتیى کې نهه مبوىمبن او ښځې په کنړ کې و
76
وژلې" .
پً رسٌې کې ػ ګډٌن ٌالٍ اکرثیت ٌٌیل ڇې ػ نبؿاِیتٍة اٌيل المل ػٌلتي ٤بلؼ اٌ نب
الی ً٩کبؿ کٌٍنکي ػي .ػ ىٍ١ي نیاميي يې ټٍپک لبالؿان اٌ ٍ٨مبنؼانبن ػي ،ڇې لً نږػې
څعً ػ ٔبلثبنٍ اٌ نٍؿٌ ٌللً ٌالٍ ډلٍ لً ظٍا ت٩ٝیثیږي .یٍ پً ػؿېیمً ګډٌن ٌالٍ پً
رسٌې کې ػ ذنبيي ډلٍ یبػٌنً ٌکړه.

 .۳ص ؾىلې نقكه
فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې پً ؿاتًٕ افاػ اٌ ظٍامنً نٙـ ػؿلٍػ ،ػا نً یٍاځې ػ ذګړې اٌ
ظىٍنت ػ نً وتٍن پً مبنب تلکً ػالې یٍه شبلت ڇیـې ڇې ممبٌات اٌ ٜؼالت ی٩یني
ٌي اٌ البنتیبٌٌ اٌ ظؼمتٍنٍ تً ممبٌي الرسيس ممکن ٌي.
په پکتیا والیت کې ص قسړو او ځايې قسړو ص خل لپاعه ؾرتاتیژې ګانې :ػ ګډٌن ٌالٍ ػ
٠ربګٍنٍنٍ څعً ػا څـګنؼیؼه ڇې ىٍ١ي پً ٌالیتي کڈً ػ ذګړې وتٍن ػ ا١٤بنمتبن ػ
ذګړې یٍه تـظً تٍيل .نٍ لً ىمؼې کثلً پً مصيل اٌ ٌالیتي کڈٍ ػ لٍلې اٌ امنیت ػ ؿا
ٌلتلٍ لپبؿه ٌړانؼیقٌنً ػ ى ٍ١تؼاتیـٌ څـګنؼٌیً ػي ڇې ى ً١تبیؼ پً ميل اٌ نړیٍالٍ
کڈٍ کې ٌنیٍل يش اٌ ىمؼاؿنګً ى ً١تبیؼ پً ٌالیتٍنٍ کې پيل يش ،لکً ػ ٤مبػ رسه
مثبؿفه اٌ یب ىم ػ تبنؼنیٍ ىېٍاػٌنٍ ػ مؼاظلې معنیٍي کٍل .ځیني تـتیـٌنً ػ پکتیب
ٌالیت ظبٌٍ اړتیبٌٌ تً ځٍاة ٌايي.
ص اصاعي فؿاص رسه متاعػه او ص اختؿاب تغویج :پً ٌالیتي کڈً ػ ٤مبػ رسه مثبؿفه اٌ ػ
اشتمبة تـٌیز پً پکتیب کې ػ لٍلې ػ تـٌیز لپبؿه تـ ټٍلٍ ميم لٍمړیتٍة ػی .ػ
ګډٌنٍالٍ پً شٍالًٝ٤ ،بل اٌ و٥ب ٣لیبيس اٌ ٜؼيل لیمټٍمٍنً کیؼای يش پً ميل کڈً ػ
 75ػ ګـػیق اٌ ځؼؿان ػ ٌلمٍالیٍ ػ فػه کٌٍنکٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
 76ػ فؿمت ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
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اتعبؽ وٍیٍ تؼتیـٌنٍ لً الؿې تـاللً يش ،یٍه تن فػه کٌٍنکي ػا تبییؼ کړه ڇې مصيل
پښتني ػٌػ کېؼالی يش ڇې ػ یٍه اؿفښت پً تٍګً ػ اشتمبة لپبؿه ٌکبؿٌل يش:
" مىږ پښتبنه یى او فمىږ پښتىن ويل ( ػ ڇلنؼ پښتني ٨بنىن) له مىږ څعه
٠ىاړي ڇې لىمړی ظپلې نیمګړتیبوې لمې کړو او تیب نىؿو ظلکى ته و وایى .ایب
مىږ په ػې نه پىهیږو ڇې ػلته ػ پښتنى تـ منځ تیـي کىونکي ػي؟ مىږ تبیؼ
ػ ه١ى ػ نبؿاواو په هکله ظپلى ظلکى ته مٝلىمبت وؿکړو .ػا تبیؼ ػ ټىلى
٨ىمیتىنى لپبؿه یى ٜبم ؿوه وي ،او که ڇېـې ه١ىي ػ ظپلى ٠لٕى مرشانى پـ
77
ِؼ وػؿیږي  ،نى تیب ته مىږ په ػې وتىانیږو ڇې په هېىاػ کې لىله ؿاويل".
ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې ػ مٍذٍػه نٍښتٍنٍ پً اړه مبلٍمبت نً ػؿلٍػ .ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ ګـػیق
څعً ښځینً ګډٌنٍال پً ػې تبٌؿ ػي ڇې:
78
" ػ لىلې په اړه ذبؿي نىښتىنه وتىن نه لـي "
ى ٍ١کمبنٍ ڇب ڇې ػ لٍلې ػ نٍښتٍنٍ پً اړه څً نب څً مبلٍمبت ػؿلٍػل ،ى ٍ١ػ لٍلې
پً اړه من٥ي نٙـيي ػؿلٍػيل.
"پً اٌك شبل کې ىیځٍک ػ لٍلې اٌ پعالینې لپبؿه کبؿ نً کٍي .شتی ػ لٍلې اٌ تیب یٍ
79
ځبی کیؼين ميل پـٌګـام ىم ميم ؿٌل نً ػی لٍتٍلی".
ػ ػې رستیـه ،یٍ ومیـ ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې ػ ٌالیتي کمیټې پً اړه مبلٍمبت نً ػؿلٍػل اٌ
ى ٍ١کمبنٍ ڇې ػ یبػې کمیټې پً اړه مبلٍمبت ػؿلٍػ ىٍ١ي ػ کمیټې ػ مٍذٍػه مرشتبتً
پً اړه  ٠یـ مٕمین ٌٌ .ىٍ١ي پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې پً فیبتـه پٍلتٍنٍ ػ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ
ظپلٍان کبؿ کٍي اٌ ػ ٘ـ٤یت پـ البك نً ػي انتعبة وٍي ،ځکً نٍ یبػ کمبن ػ نٍ٥ؽ،
ميبؿتٍنٍ اٌ تې ٔـيف څعً تـظمن ػه ػي ،نً يش کٍالی ظپل ن٩ي پـ مغ تٍفي.
کً څً ىم ڇې پً رسٌې کې ػ نیاميې څعً فیبتٍ ګډٌنٍالٍ ٌیيل ڇې ػٌي ػ لٍلې ػ
ٌالیتي کمیټې ػ ٝ٤بلیتٍنٍ څعً ؿايض ػي ،ظٍ الملٍنً يې نً ػي تیبن کړي .ى ٍ١یٍ ومیـ
کمبنٍ ڇب ڇې من٥ي ځٍاتٍنً ٌؿکړي ،اػٜب کٍي ڇې ػ کمیتې ٠ړي "ػ ظپلٍ ګټٍ لپبؿه کبؿ
کٍي" ،اٌ "ظپلې مٍظې يې نً ػي تـاللً کړې" اٌ "اړ ػي ڇې ډیـ کبؿ ٌکړي".
ػ کمیټې پً مرشتبتً نیٍکې وٍیؼي .ػ فؿمت ػ ٌلمٍالې څعً یٍه تن ٍ٨مي مرش پً
متمـکقٌ ګـٌپي ظربٌ اتـٌ کې ٌٌیل ڇې" :ػ لٍلې ػ اٌلنێ ٜبيل وٍؿا/ػ لٍلې ػ ٌالیتي
 77ػ ګـػیق اٌ ځؼؿان ػ ٌلمٍالیٍ ػ فػه کٌٍنکٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍی ٌٌ.
 78ػ ښځینً ګډٌنٍالٍ رسه متمـکقي ګـٌيب مثبشحي پً ګـػیق کې تـرسه وٍي.
 79ػ ځکمنیٍ ػ ښځٍ رسه پً ګـػیق کې ػ متمـکقٌ ډلٍ ظربې اتـې

128

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص پمتيا واليت ؾىلی نقكه

کمیټې ٠ړي نٍ٥ؽ اٌ مالتړ نً لـي .ى١ي ټٍل پً ٤مبػ ککړ ػي 88" .ػ ػې ٜالٌه ،ػ لیؼ
کـم ػ ٌلمٍايل ٍ٨مي مرشانٍ پً ػې ټینګبؿ ٌکړ ڇې ػ یبػې کمیتې ٠ړي تبیؼ تې پـې ٌي:
"ػ منځګړیتٍة پً پـٌلً کې ػ منعګړي پً شیخ یٍ تې ٔـ ً٤ػؿیم اړط مٍذٍػ ٌي .ػ
لٍلې ٜبيل وٍؿا تبیؼ ػ ٌلت تـظً نً ٌئ .بلثبن تً ىیڅ کلً ػ ظپل ػښمن رسه ظربې ٌ
81
نً کړي".
ښه قىی پغمستګ :ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇې ؿٌفګبؿ ،پٍىنً ،کـىڼً اٌ ٌنٝت ػ لٍلې لپبؿه
رضٌؿي ػي .ػ لٍلې ،ټیکبٌ اٌ پـمعتیب تـ منځ تیالتیلې شل٩ي تبیؼ پیبٌړي يش ،څٍ ػ
ژٌنؼانً ػ مٝیبؿٌنً اٌ ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ ػ ښً کٍلٍ ال الؿې ټیکبٌ تً ٌػه ٌؿکٍي ،یٍ لٍلً
ییق ڇبپیـیبل ػ پـمعتیب لپبؿه الؿه ىٍاؿٌي.
ػ رسٌې ګډٌنٍالٍ ٌیيل ڇې نبػٌلتي لبفمبنٍنً اٌ ػ مؼين ټٍلنې لبفمبنٍنً ػ تیب ؿٍ٠نې پً
تـظً کې ػ اٌيل ٝ٤بلینٍ پً شیخ کبؿ کٍي .مصيل وٍؿا ګبنې پً ػٌىم ػؿذً کې ؿاځي.
ص افغان امنیتي ځىاکىنى تقىیه :ګډٌن ٌالٍ پً پـلپمې تٍګً ٌ ٌیل ڇې پً پکتیب کې ػ
لٍلې ػ ټینګښت لپبؿه ٍ٨ي ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ تً اړتیب ػه .ظلک ػالې اشمبك کٍي
ڇې ػ ىٍ١ي پً لیمٍ کې ػ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ ځبی پـځبي کېؼٌ رسه امنیت ښً
وٍی اٌ ػ امنیت ػ ښً کٍلٍ پً تـظً کې یې ػ ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ  ،پً ٨ثیلٍي ذٍړښت
کې ػ ىٍ١ي لً ظٍا ػ لنګـ نیٍلٍ اٌ ػ مصيل تٍلنٍ پً اړه ػ ىٍ١ي ػ ښً ػؿک لً املً
لتبینً کړې.
ػ ىٍ١ي تٍ٩یً تبیؼ یٍاځې ػ ىٍ١ي ػ ٠ړٌ ػ فیبتٍايل اٌ ښٍ تريیقاتٍ( ڇې اکرثه ٌظت
يې ػ ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا ٍ٠ښتنً کیږي) پً مبنب نً ٌي تلکې ىمؼاؿنګً ىٍ١ي ػ ښً
پٍىبٌي اٌ اشتمبة ٌؿکٍلٍ میکبنیقمٍنً ٌلـي څٍ پً ػې تٍګً ػ تیـیٍ ّ٨يې پً ټٍلنٍ کې
ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ لپبؿه مالتړ ػ ګٍاښ رسه مغ نً کړي.
خؿاب وعکىنکی صولت او انتساب قىي اؾتاػي :ډیـی ګډٌن ٌالٍ ػ ػې اړتیب یبػٌنً ٌکړه
ڇې ػ پکتیب پً ٌالیت کې تبیؼ شکٍمتؼاؿي تٍ٩یً يش څٍ پً ػې تٍګً پً ػٌ ً٠الیت کې لٍلً
اٌ امنیت ښً ٌالی ٌمٍميٍ٨ .ي شکٍمتؼاؿي تبیؼ ػ ػې تٍان ٌلـي ڇې ػ ظلکٍ ټٍلنٍ تً
امنیت اٌ ظؼمبت ٌړانؼې کړي ،اٌ ػ ػې لپبؿه ڇې پً ٌالیت کې لٍلې اٌ ټیکبٌ تً ٌػه
ٌؿکړي ،تبیؼ ػ ٤مبػ اٌ تیـیٍ ػ ّ٨يٍ معنیٍی ٌکړي.

 88ػ فؿمت ػ ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه پً ګـػیق کې ػ متمـکقٌ ډلٍ ظربې اتـې
81ػ لیؼ کـم ػ ٌلمٍايل څعً ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه پً ګـػیق کې ػ متمـکقٌ ډلٍ ظربې اتـې
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" که مىږ په هېىا ػ کې یىه ښه او ځىاکمنه شکىمتؼاؿي ؿامنځته کړو  ،نى تیب
82
ته لىله ممکنه وي ځکه ڇې ټىل ا١٤بن وګړي ػ لىلې ِ٠ىښتىنکي ػي" .
پً ٜؼيل لیمټم کې ػ ػٌلتي ذٍړښتٍنٍ اٌ تىکیالتٍ تٍ٩یً اړینً ػه،ځکً ڇې ػ ى ٍ١تې
ک٥بیتي اکرثه ٌظت ظلک ػې تً اړتبيس څٍ ػ مـلتې لپبؿه ػ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ تً
مـاذٌ ًٝکړي.
انتعبة وٍي التبفي ػ ګؼٌن ٌالٍ تـ لعتٍ نیٍکٍ النؼې ؿا٠لل .پً رسٌې کې ػ نیمې
څعً فیبتٍ ګډٌن ٌالٍ ٌ ٌیل ڇې ػ ىٍ١ي ػ لیمې څعً انتعبة وٍي ػ ٌليس ذـګې
التبفٌ ػ لٍلې ،امنیت اٌ ترشي شٍ٩نٍ لپبؿه کبؿ نً ػی کړی ،پً ػالې شبل کې ڇې یٍې
پً ػؿېیمې تـظې ګډٌن ٌالٍ ڇې پً محثت ډٌل يې ٠ربګٍن ػؿلٍػ ػ ػې الملٍنً يې
مىعَ نً کړل ،ىٍ١ي ڇې من٥ي نٙـ يې ػؿلٍػ ٌ ٌیل ڇې انتعبة وٍي ٌکیالن ػ
"پیمى ػ تـ الله کىلى "اٌ" ظپلى ګټى "لپبؿه کبؿ کٍي ،اٌ یب ىم ػاڇې" ه١ىي په لیمه کې
نه لیؼل کیږي "  .ػ ً٠ډٌل ٠ربګٍنٍنً ػ پعٍانیٍ پٍښتنٍ رسه پً تړاٌ کې ػي ڇېـتً ڇې ػ
رسٌې ګډٌن ٌالٍ ٤مبػ ػ ذګړې اٌ پـ شکٍمت تبنؼې ػ تې تبٌؿۍ یٍ لً ميمٍ الملٍنٍ
څعً ٌتللٍ.
ص ؾىلې ص ټینګښت لپاعه ص زلکى ص پىهاوي ص کچې لىړول :پً رسٌې کې یٍې ػؿېیمې
تـظې ګډٌن ٌالٍ ػ پٍىبٌي ػ لٍړٌلٍ ػ لرت کمپبین ٌړانؼیق ٌکړ څٍ پً ػ ً٠لیمً کې
لٍلً ټینګښت ٌمٍمي .ډیـٌ تـظً ٌالٍ ػ ػیني ٜبملبنٍ ػ یٍه ٜبمل پً تٍګً یبػٌنً ٌکړه
ڇې ػ ٝ٤بلینٍ پً تٍګً ػىٍ١ي ػ نٍ٥ؽ لً املً اٌ ػاڇې پً ٌالیت کې ټٍلٍ لبشٍ تً الك
ؿلی لـي ىٍ١ي ػې پً ػ ً٠پيیـ کې وبمل وی .ظٍ ػ ىٍ١ي ػ ن٩ي تبیؼ پً منبلثً
تٍګً پً ى ٍ١ډګـٌنٍ کې ڇېـتً ڇې ػیني ٜبملبن کمً پٍىً لـي لکً ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً
لړ کې مالتړ تـرسه يش.
صوصیؼې نهاصونه :پً ػالې شبل کې ػ ټٍلٍ ى ٍ١تؼاتیـٌ ذې پٍؿتً يې ٌړانؼیق ٌوٍ تبیؼ
ى ً١پً ميل کڈً ٌنیٍل يش ،ػ ګډٌن ٌالٍ  ۲۷۲پً مـکٍ کې وىؿا ګبنې اٌ ذـګې ػ ىٍ١
مٍلمٍ پً تٍګً یبػې کړې ڇې کٍالی يش پً مصيل کڈً ػ لٍلې پً ٌػه کې ميم ن٩ي
ٌلٍتٍي ،ځکً ڇې پً ىٍ١کې ػ تثٝیْ پـتً ػ ټٍلٍ ٨ثیلٍ التبفیتٍة تبمینیږي.
ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ً٠مٍلمې ػ لٍلې ػ ٌػې لپبؿه ګټٍؿې ٌي ىٍ١ی تبیؼ ؿا ژٌنؼۍ يش،
ػ متمـکق تصخ پً ګـٌپ کې ػ یٍتن فػه کٌٍنکي پً ٌینب:
" ػ ػؿې لمیقو ذګړو ػ هېىاػ ټىلنیق ذىړښت ډیـ فیبت ا٠یقمن کړی ػی .ػ
نىؿو تـ څنګ مصيل وىؿا ګبنې( ذـګې) ڇې ػ ه١ى څغ فیبتې یې په ټىلنیقو
 82ػ نً مٝـيف وٍیٍ ګډٌن کٌٍنکٍ رسه مٍبشثً .ػ ګـػیق څعً یٍ تن نبؿینً ػ  ۸۱ – ۵۱کلٍنٍ ػ ٜمـ پً ډلً کې.
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پـیکړو کې ځىاکمنې وې اوك يې ػ پـیکړو لپبؿه ظپله ځىاکمني او ٨ىت له
الله وؿکړی .مصيل وىؿاګبنې نىؿې نه يش کىالی ػ یىې تب٨ؼؿته وعَ او یب
83
هم یىې ولله والې ډلې په وړانؼې وػؿیږي".
ىمؼاؿنګً ٨ثیلٍي ذٍړښتٍنً تبیؼ لً رسه نٍي يش ڇې پً ى ٍ١کې ومٍلیت تبٌؿي يش ،
ځکً ڇې اٌك ميبل پً ى ٍ١کې ػ ػالې ګـٌپٍنٍ لکً ػ ښځٍ اٌ ځٍانبنٍ التبفیتٍة لً
پبمً ایمتل وٍی.
ص مديل مضعؾى جىړول :ډیـٌ ګډٌن ٌالٍ (ػ څمکنیٍ څعً ػ ښځٍ اٌ ٍ٨مي مرشانٍ ،ػ
فؿمت څعً ػ ښځٍ پً ومٍل) پً ټٍلٍ ٌلمٍالیٍ کې ػ مؼؿلٍ پً ذٍړٌلٍ ټینګبؿ ػؿلٍػ،
څٍ پً ػې تٍګً مبوٍمبن ػ ػې څعً من ٞکړي ڇې پبکمتبن تً پً مؼؿلٍ کې ػ ومٍلیت
لپبؿه ٌالړ يش ،ڇېـتً ڇې ىٍ١ي " تل٩ین"  ،اٌ شتی ػ ځبمنـګٍ تـیؼٌنٍ لپبؿه ڇمتٍ کیږي.
ػ ػیني ٜبملبنٍ ػ ى ً١نٍ٥ؽ پً پبم کې نیٍلٍ رسه ڇې پـ مصيل ٌګړٌ يې لـي  ،ػ ػې
مٍٍِ ٛاىمیت تبیؼ ڇې لً پبمً ٌنً ٍ٠ؿځٍل يش ،ػ مصيل مؼؿلٍ ذٍړٌل پً لیمً کې
کٍالی يش ىمؼاؿنګً یٍ ػالې ٤ـٌت ٌي ڇې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً اړه ػ ػیني ٜبملبنٍ ػ
پٍىبٌي کڈً لٍړه يش.
ص صولت ضض عنارصو رسه زبی اتغی :ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې ػ تـٌیز لپبؿه ػ ػٌلت ِؼ
ٜنبرصٌ رسه ػ ظربٌ اتـٌ پً ػٌام ټینګبؿ ٌکړ اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ څعً یې ػ لٍلې ػ
ټینګښت لپبؿه ػ یٍې ٌلیلې پً تٍګً یبػٌنً ٌکړه .ځینٍ ګډٌن کٍنکٍ ػ ػٌلت ِؼ
ٜنبرصٌ ػ نٙـیٍ څعً ػ٤بٌ ٛکړه اٌ ټینګبؿ يې کبٌه ڇې تبیؼ ػ ػٌي تبیؼ پً پبم کې
ٌنیٍلې يش
ػ فؿمت څعً ٍ٨مي مرشانٍ ٌٌیل:
" ٔبلثبن هم ػ ػې هېىاػ ػي ،ػ ه١ىي ٠ىښتنې تبیؼ واوؿیؼلې يش".
ػ فؿمت اٌ اشمؼ اتبػ څعً ښځٍ ٌ ٌیل ڇې " شکىمت تبیؼ تاله وکړي څى ػ ٕ٨ـ ػ٤رت
84
پـانیمتل يش او ػ ٔبلثبنى رسه مقاکـات ػوام وکړي".
ػ فؿمت اٌ اشمؼ اتبػ ػ ٌلمٍالیٍ ښځٌٌ ،یل ڇې" :ػٌٌلت تبیؼ ػ ٔبلثبنٍ رسه ظربٌ تً
ػٌام ٌؿکړي".

 83ػ ګـػیق اٌ ځؼؿان ػ ٌلمٍالیٍ ػ فػه کٌٍنکٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍی ٌٌ.
 84ػ فؿمت اٌ اشمؼ آتبػ ػ ٌلمٍالیٍ ػ ښځٍ رسه پً ګـػیق کې ډلً ییق متمـکق تصحٍنً.
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پً ىـشبل  ،ګډٌن ٌالٍ ٌ ٌیل ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه مقاکـات اٌ پً شکٍمت کې ػ
ىٍ١ي وبملٍل تبیؼ ى ً١پـمعتګٍنً ڇې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ اٌ تٝلیم پً تـظً کې تـ اللً
وٍی ػ ظٕـ رسه مغ نً کړي.
انتقايل عضالت :ػ انت٩بيل ٜؼالت ػ پـٌلې پً اړه ىم ٌړانؼیقٌنً ٌوٍل .یٍ تن ګډٌن ٌال
ػ ػ٠ې اشتاميل پـٌلې پً اړه ػالې ٌٌیل:
" ػ ښې شکىمتىلێلپبؿه انت٩بيل ٜؼالت اړین ػی ،ځکه ڇې په ػ٠ه پـوله کې
ته ذنګ لبالؿان او مرـمین ٜؼالت ته ؿاکښ يش .انت٩بيل ٜؼالت تبیؼ ػ ملګـو
ملتىنى تـ څبؿنې النؼې تـرسه يش .مىږ ػ نړیىالې ټىلنې څعه ٠ىاړو ڇې
ؿاتلىنکې ټبکنې وڅبؿي او ػ تب جثبته او ً٨ىي شکىمت مالتړ وکړي".
ػ فؿمت اٌ اشمؼ آتبػ ٌلمٍالیٍ څعً ښځٍ ىمؼاؿنګً ػ ې اړتیب تً اوبؿه ػؿلٍػلً ڇې " ػ
انت٩بيل ٜؼالت ػالې پـوله ػې پیل يش ڇې په کې ذنګ لبالؿان " اٌ " ه١ه مرـمین
85
ڇې په ػولت کې کبؿ کىي مربفات يش".
انت٩بيل ٜؼالت کٍالی يش پـ شکٍمت تبنؼې ػ ظلکٍ ػ تبٌؿ ػ فیبتٍايل رسه مـلتً ٌکړي،
لکً ڇې ډیـي ګډٌن ٌالٍ پً ػٌلت کې م٥مؼٌ ٜنبرصٌ اٌ ى ٍ١کمبنٍ ڇې ػ ترشي
شٍ٩نٍ څعً يې فیبتً رس٠ړٌنً ػؿلٍػلې ػه ػ وتٍن یبػٌنً کٍلً ڇې ػا پعپلً پً
ا١٤بنمتبن اٌ تیب پً پکتیب کې ػ ذګړې ػ تٍػٌايل ٍٜامل ػي.
ص ةهغنیى مضازلى مسنیىی :کً څً ىم ػاى ً١تؼتیـ نً ػی ڇې پً مصيل کڈً ٌنیٍل يش ،
ډیـی ګډٌن ٌال پً ػې تبٌؿ ٌ ڇې تيـنێ مؼاظلې (کً ى ً١ػ ګبٌنډیبنٍ لً ظٍا ػي اٌ یب
ىم ػ ى ٍ١ىېٍاػٌنٍ لً اړظً ػه ڇې پً ا١٤بنمتبن کې نٙبمي شٍّؿ لـي) تً ػپبی ټکي
ایښٍػلٍ رسه تً پکتیب کې ػ لٍلې ټینګښت تً الؿه ىٍاؿه يش.
ص ښځى ص ګډون ػیاتىل :ښځینً ګډٌنکٍنکٍ ٌٌیل ڇې ػ لٍلې پً پـٌلً کې تبیؼ ػ ښځٍ
ګډٌن تٍ٩یً يش ،ځکً ڇې ښځې ػلٍلې ښې مؼاٝ٤بنې ػي.
لکه ڇې ػ ګـػیق څعه ښځى وویل " ،ػلته ډیـ ظلک ػ لىلې لپبؿه کبؿ کىي ،
ظى ػ ه١ىي څىک نه اوؿي .په تیـه تیب ښځې  ،ځکه ڇې ظلک نه ٠ىاړي ػ
86
ښځى ٠ږ واوؿي".
ص ځمکى ص قسړو هىاعول :ػ څمکنیٍ څعً ٍ٨مي مرشانٍ ٌٌیل ڇې ػا ميمً ػه ڇې ػ
ځمکٍ وعړې شل يش څٍ پً پکتیب کې لٍلً ؿايش 87.ػ ىٍ١ي لً نٙـه شکٍمت تبیؼ
 85ػ فؿمت اٌ اشمؼ آتبػ ػ ٌلمٍالیٍ ػ ښځٍ رسه پً ګـػیق کې ډلً ییق متمـکق تصحٍنً.
 86ػ ښځینً ګډٌن کٌٍنکٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ذٍړ وٍي ٌٌ.
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مؼاظلً ٌکړي ػ ٨ثیلٍ رسه پً مىٍؿه کې ټٍلې ځمکې پً لمً تٍګً ٌٌیيش اٌ ػ ځمکې
پـ رس ػ ٍ٨مٍنٍ تـ منځ وعړٌ تً ػ پبي ټکی کښیږػي .ػ ً٠ډٌل ىڅً تبیؼ پً ځنګيل
ځمکٍ کې ٌيش .ػ فؿاٜتي ځمکٍ پـتً ڇې ى ً١پً ډیـه ٌاِصً تٍګً ػ ٨ثیلٍ اٌ کلیٍ تـ
منځ ٌیىلې وٍي ػي ،ػ ځنګلٍنٍ رسڇینٍ تً الك ؿلی تنٙیم وٍی نً ػی ،اٌ ى ً١ػ
٨ثیلٍ تـمنځ ػ تبٌتـیعٍايل المل کیږي.
ص ةرشي خقىنى اصىل او کلیضي انضیښنې څنګه او په ؾمه تىګه ص ؾىلې جىړوين په
نىښتىنى کې منعکـ قىي صي :ډیـی ګؼٌن ٌالٍ ػ ػې م٥کٍؿې مالتړ ػؿلٍػ ڇې ػ ترشي
شٍ٩نٍ تبٌؿي کٍل اٌ ػ مٝب٤یت پبی تً ؿلٍل تً ػ ػې رسه مـلتً ٌکړي څٍ پکتیب اٌ
ا١٤بنمتبن تً لٍلً ؿايش ،پً ػالې شبل کې ڇې ځینې ػ ػې رسه مٍا ٪٤نً ٌٌ .ىٍ١ي
ڇې مٍاٌ ٪٤ل ػى ٍ١څعً یٍ تن ڇې لً ګډٌن ٌالٍ څعً ٌٌ ٌ ٌیل ڇې ػلیل يې پً
النؼې ډٌل ػی:
" ػ اػ ا١٤بنمتبن ػ ظلکى ٠ىښتنه ػه :څى ترشي ش٩ىنه پيل او ٤مبػ پبی
88
ومىمي" .
یٍتن ګډٌن ٌال پً مـکً کې ٌٌیل:
" کله ڇې ظلک ترشي ش٩ىنى ته الك ؿلی ولـي ،نى تیب ذنګ کمیږي .او که
ڇېـې ظلک ترشي ش٩ىنى ته الك ؿلی ونه لـي نى تیب وؿرسه ذګړه هم
فیبتیږي ".
ػ ى ٍ١کمبنٍ تـ منځ ڇې ػ ػې رسه يې تٍا ٪٤نً ػؿلٍػ ،یٍ تن ػ ً٠وبن ګډٌن ٌال ٌٌیل
ڇې ػ ػې المل ػا ػی ڇې " ترشي ش٩ىنه ػ رشیٝت معبل ٦ػي" ،په ػالې شبل کې ڇې
تل یىه يې و ویل ڇې " ا١٤بنمتبن ػ ػې لپبؿه ډیـه مصبٙ٤ه کبؿه ټىلنه ػه".
ػ ګډٌن ٌالٍ تـ منځ ػ ٜمٍمي نٙـ پً پبم کې نیٍلٍ رسه ڇې ػ ترشي شٍ٩نً څځً
تـظمن کیؼل یٍ ٜبمل ػی ڇې کٍالی يش پً ا١٤بنمتبن کې ػ لٍلې رسه مـلتً ٌکړي
لپبؿه ڇې کٍالی يش ،ميمً ػه ڇې ػا پً پکتیب کې ػ لٍلې پً ځبيې ٔـس کې ځبی کړٌ.
په افغانؿتان کې ص ؾىلې لپاعه ګټىع فعالین :ډیـی ګډٌن ٌالٍ ػا ٌمنلً ڇې ىٝ٤ ً١بلین
ڇې ػ ذګړې المل کیږي ىم ً١کمبن ػي ڇې ىٍ١ي ػ لٍلې ػ ؿاٌلتلٍ پً الؿ کې ګټٍؿ
ػي .ىٍ١ي ػ ػې ٝ٤بلینٍ پً اړه انت٩بػي نٙقیبت ػؿلٍػل ،ظٍ تیب ٌؿٌلتً يې پـلپمې پً
ػې تبکیؼ ػؿلٍػ ڇې ىٍ١ي ػلٍلې لپبؿه ىم ګټٍؿ ػي .ػ تې ک٥بیتێ اٌ ٤مبػ ػ تٍؿٌنٍ
 87ػ څمکنيٍ ػ ٌلمٍايل ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ذٍړ وٍي ٌٌ.
 88پً مٍبشثٍ کې نً مٝـ٤ی وٍی ګډٌن کٌٍنکي :یٍ تان نبؿیناً ػ لراً اشماؼ ظیال ػ ٌلماٍايل څعاً ػ ۵۱ -۲۱
کلٍنٍ ػ ٜمـ پً ډلً کې.
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لګٍلٍ رسه رسه ػ ا١٤بنمتبن شکٍمت ال ىم ػ ډیـی ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا پً ا١٤بنمتبن کې ػ
لٍلې ػ ؿاٌلتلٍ لپبؿه م٥یؼ ٌګڼل وٍ 89.کً څً ىم ىٍ١ي ػ ګبٌنډي ىېٍاػٌنٍ نبٌړه
مؼاظلً ػ ىېٍاػ ػ ټیکبٌ ػ لً منځً ٌړلٍ لپبؿه ٌ٠نؼل وٍه ( کً ڇېـې ى ً١ګډٌن ٌال
ڇبڇې ػ د اٌ ه تـظې انتعبة کړي ػي) ظٍ ىٍ١ي تیب ىم ګبٌنډیبن پً ا١٤بنمتبن کې ػ
لٍلې لپبؿه م٥یؼ ٌتللٔ .بلثبن اٌ معبل٥ې ٌللً ٌالې ډلې ػ نیاميي څعً ػ لږٌ ګډٌن ٌالٍ
لً ظٍا ػ لٍلې ػ مٍظې لپبؿه ګټٍؿ ٝ٤بلین ٌتلل وٍل .یٍ لً څلٍؿٌ ٝ٤بلینٍ څعً
ىمؼاؿنګً نړیٍال نٙبمي ځٍاکٍنً پً ا١٤بنمتبن کې ػ لٍلې لپبؿه ګټٍؿ ٌګڼل.
نٍؿ ٝ٤بلین ڇې ػ تصحٍنٍ پـ ميبل يې یبػٌنً ٌوٍه ى ً١ػیني ٜبملبن ٍ٨ ،مي مرشان اٌ
مؼين ټٍلنې ٌې.
یٍه لً ى ٍ١ډلٍ څعً ڇې پً پـلپمې تٍګً يې ػ ػې یبػٌنً وٍې ڇې ػ لٍلې لپبؿه ػ کبؿ
کٍلٍ فیبت امکبنبت لـي ى ً١مؾىثي مرشان اٌ ٜبملبن ػي .یٍ تن فػه کٌٍنکي النؼين
ػالیل ٌړانؼې کړل:
" مالیبن کىالی يش ڇې ػ لىلې په اړونؼ ػ ظلکى ػ پىهبوي ػ لىړوايل لپبؿه ػ
ممرب څعه الت٥بػه وکړي .ه١ىي کىالی يش ڇې ػ ظپل ن٥ىؽ څعه په الت٥بػې
رسه ػ ولله والى ډلى معه ونیيس څى ػ ػوي ټىلنى ته ػاظل يش .ه١ىي
همؼاؿنګه کىالی يش ڇې ػ ولله والى ډلى رسه ظربې وکړي او ه١ىي ػ لىلې
90
کىلى لپبؿه وهڅىي" .
کً څً ىم ػ لٍلې پً تيیـ کې ػ مالیبنٍ ګډٌن انؼیښنې ؿاٌالړٌي:
"ػ مالیبنى رسه لتىنقه ػاػه ڇې ه١ىي ػ اولنیى نړیىالى تصىالتى رسه آونب نه
ػي .په ځبنګړي ډول ػ ښځى ػ ش٩ىنى او ػ ه١ىي ػ اړتیبوو په لړ کې ػ ه١ىي
پىهبوی او ت٥میـ ډيـ ټيټ او لتىنقمن ػی .تله لتىنقه ػ مالیبنى رسه ػاػه
91
ڇې ه١ىي ػ مصيل فوؿواکىنى او ولله والى معبل٥ینى تـ ا٠یق النؼې ػي".
یٍ تن ٜبمل ػې تً اوبؿه ػؿلٍػلً ڇې پً ٜبم مصرض کې ػ ىٍ١ي ؿاٌتل اٌ ػ ٌللً ٌالٍ
ٝ٤بلینٍ پً ٌړانؼې ػ ػٌي فیبمننتیب ػٌي ػ ػې ګٍاښ رسه مغ کٍي ڇې ػ لٍلې ػ ٌػې
لپبؿه ظپل ٘ـ٤یت پً کبؿ ٌاڇٍي:

٤ 89یٍؼي  ۶۸للنً ػه ،کً ڇیـي مٍنږ ى ً١ګډٌن کٌٍنکي ٌؿ اِاب ً٤کاړٌ پاً ظابً ډٌل ا١٤ابن شکٍمات ياي
انتعبة کړي( ػ ال ٦ګقینً) اٌ ػ ه ګقینً ("ټٍلې پٍؿتني ګقیني")
 98ػ ګـػیق اٌ ځؼؿان فػه کٌٍنکٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
 91ػ ګـػیق اٌ ځؼؿان فػه کٌٍنکٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
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" ٜلامء نه يش کىالی ڇې په ذىمبتىنى کې ػ لىلې لپبؿه تثلی ٢وکړي  ،ځکه
ڇې مىږ ػ ٔبلثبنى او یب هم ػ شکىمت پـ ظال ٣څه ووایى مىږ تـ تـیؼ النؼې
ؿاځى او یب هم ػ نبوړه پبیلى رسه مغ کیږو .مىږ په منځ کې ؿا ښکیل یى 92 " .په
وعړو کې او ػ ځبيې وعړو ػ شل کىلى په ڇبؿو کې ػ مصيل منځګړو ښکیلتیب
٨ثیلٍي مرشان پً پکتیب کې ػ منځګړٌ پً تٍګً ډیـ پیبٌړی ن٩ي لـي .ػ ىٍ١ي تې پـېتٍة
اٌ نٍ٥ؽ ػ ػ ً٠ن٩ي لپبؿه ډیـه ميمً پبنګً ػه  ،ظٍ ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ څعً ػ ىٍ١ي ػ
پٍىبٌی نىتٍالی اکرثه ميبل ػ ىٍ١ي لپبؿه یٍه کمقٌؿي تللً يش څٍ ػ لٍلې ػ ٌػې پً ال
ؿ کې ظپل ميم ن٩ي تـ رسه کړي .ػ څمکنیٍ څعً ػیٍ تن مرش پً ٌینب تلً کمقٌؿي ػاػه
ڇې ىٍ١ي اذـاییٍي ٌالشیت نً لـي اٌ ىٍ١ي ػ ػې لپبؿه ىم رسڇینې نً لـي څٍ
پعپلٍ لیمٍ کې ل٥ـٌنً ٌکړي اٌ ػ ظپلٍ کٍؿٌنٍ څعً لېـې پبتې يش .ػ محثت اړط پً
تٍګً ىٍ١ي ٌٌیل ڇې ػ ػٌي ن٩ي ػ پښتني ػٌػٌنٍ رسه پً ټینګ تړاٌ کې ػی  " :ظلک
٤کـ کىي ڇې ػ ا ػ کبؿونى ػ تـرسه کىلى لپبؿه لمه الؿ ػه" اٌ " ػ ه١ىي په تې ٔـ٤ێ
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تبوؿمنؼ ػي" .

 .۵ص زلکى وړانضیؼونه
ػ پکتیب ػ ظلکٍ ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلې پً ذـیبن کې ،پً ٌالیت کې ػ پبیؼاؿې اٌ ٜبػالنً
لٍلې ػ ؿاړٌلتلٍ پً ىؼ ٣ػ النؼې ٜمٍمي لپبؿښتنٍ ٌړانؼیق ٌوٍ)۱( .ػ ا١٤بن لٍلې اٌ
پ عالینې ػ پـٌګـام اٌالس څٍ ػ پـٌګـام ػ ومٍلیت ػ مملې څعً ډاډ شبٌل يش اٌ ػ
ښځٍ اٌ مؼنې ټٍلنې ػ لبفمبنٍنٍ ٠ږٌنً اڇت کړي؛ ( )۲ػ لٍلې ػ پـٌلې ػ تې ٔـيف
څعً ډاډ شبٌل يش ،ػ ٨ؼؿت ػالالنٍ ،ذګړه مبؿٌ اٌ نٍؿٌ تعـیج کٍنکٍ لً ظٍا ػ لیبيس
مؼاظلتٍنٍ معً ٌنیٍلً يش؛ ( )۳ػ ٤مبػ  " ،تې ٜؼالتێ"اٌ ػظلکٍ پـ ِؼ ػ تیـیٍ اٌ فیبتیٍ
( ػ ترشي شٍ٩نٍ څعً ػ رس٠ړٌنٍ پً ومٍل) مثبؿفه تبیؼ لٍمړیتٍة ٌلـي څٍ ڇې لٍلې
تً ٌؿلیږٌ؛ ( )۴ػ پـمعتیب لپبؿه پً ىڅٍ کې ،پً تیـه تیب ػ پٍىنې پً تـظً کې تبیؼ ڇې
ښځې ،ځٍانبن ،تیل تیل ٍ٨میتٍنً ٌ٠یـه ګډٌن ٌلـي؛ ( )۵ػ شکٍمت اٌ ا١٤بن امنیتي
ځٍاکٍنٍ تٍ٩یً کې تبیؼ پً ښً تٍګً ػ٘ـ٤یت ذٍړٌنې ،ػ اشتمبة میکبنیقمٍنً ڇې پً
کې ػ ترشي شٍ٩نٍ څعً ػ رس٠ړٌنٍ اٌ ػ رس٠ړٌنٍ ػ تال٤ێ پً ومٍل مٍاؿػ وبمل ٌي
ٌلـي .ى ً١رس٠ړٌنې ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه ػ ذګړې پـ ميبل وٍي ػي تبیؼ ػ ؿڼٍ
څیړنٍ پً تـڅ کې ٌؿتً ؿلیؼګي ٌيش ،څٍ پً ػې تٍګً ػ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ پً ٌړانؼې
نبظٍښي فیبتً نً يش؛ ( )۶کً ڇېـې ٨ثیلً/ػٌػیقې مٍلمې لکً وىؿا ګبنې او ذـګې تیـتً
ؿا ژٌنؼۍ اٌ تٍ٩یً يش ،ى ً١تبیؼ پً ا١٤بنمتبن کې ػ ټٍلٍ ټٍلنیقٌ ګـٌپٍنٍ ػ ومٍلیت
 92ػ څمکني ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
 93ػ څمکنيٍ ػ ٍ٨مي مرشانٍ رسه ډلً ییق متمـکق تصحٍنً ڇې پً ګـػیق کې ػایـ وٍي ٌٌ.
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لپبؿه نٍې يش اٌ ػ ښځٍ ػ ترشي شٍ٩نٍ پً لړ کې ػ ځينٍ ٍ٨مي مرشانٍ ػ تٍٝج اٌ
معبل٥ت معنیٍی ٌيش؛ ( )۷کً ڇېـې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه مقاکـې /ډیبلٍګ ؿامنځتً
يش  ،نٍ ػ ػې لپبؿه تبیؼ ػ اشتمبة اٌ ظمبؿې ػ ذربان و٥ب ً٤میکبینقمٍنً ذٍړ اٌ یب ىم
تٍ٩یً يش څٍ ػ مصيل ظلکٍ تـ منځ نبؿاِیتٍة اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ څعً مالتړ لً
منځً ٌالړيش؛ ( )۸ػ ځمکې وعړې تبیؼ ػ ى ٍ١میکبینقمٍنٍ لً الؿې شل يش ڇې پً ىٍ١
کې ټٍل ٍ٨مٍنً ػ تـاتـۍ لً معې ظپل ٠ږ ٌلـي اٌ شکٍمت تبیؼ ػ لیبيس ملصٍ٘بتٍ لً
معې ػ ځينٍ مىعٍٍ ٨ثیلٍ رسه تثٝیْ ٌنً لـي؛ ()۹ػ پـاظتیب لپبؿه ،اٌ پً ځبنګړې تٍګً
ػ تٝلیم پً تـظً کې تبیؼ ىڅې تـ رسه يش ،اٌ تٝلیمي پـٌلً تبیؼ ښځې ،ځٍانبن اٌ
معتل٥ې ٍ٨مي تـ پٍښښ النؼې ٌنیيس؛ ( )۱۱ػ تبٌتـیعرنې تنؼالؿې مملې تً تبیؼ
ؿلیؼګي ٌيش ،مصيل مؼؿلې ػې ذٍړې يش اٌ ػ ػیني ٜبملبنٍ ػ فػه کړٌ پً لړ کې تبیؼ ػ
ترشي شٍ٩نٍ تؼؿین وبمل يش څٍ پً ؿاتلٍنکې ٌظت کې ػ ؿاػیکبلیقم پً م٩بتل کې ػ
ف٠م لپبؿه ػ ىٍ١ي ن٩ي ا٠یقمن ٌي.
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 .۶پېژنضنه
ػ لٍلې لپبؿه ٌالیتي ٔـشً ػ ى ٍ١کلیؼي مٍنؼنٍ ظالًٌ ٌړانؼې کٍي ڇې ػ ظٍلت ػ
ظلکٍ ػ لال مىٍؿٌ پً تـڅ کې مٕـس وٍې ٌې .پً ظٍلت کې  ۸۴کمبنٍ پً نيٍ متمـکقٌ
ګـٌپي مثبشحٍ ،اٌ  ۲۱رسٌي ګبنٍ کې تـظً اظیمتې ٌه.
ػ ً٠لالمىٍؿې ػ لٍلې لپبؿه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ پـٌګـام ػ ػٌیم پړاٌ ڇې ػ مؼين
ټٍلنٍ ػ  ۱۱وثکٍ لً ظٍا پً الؿه اڇٍل وٍی ٌ ،تـرسه وٍې ،ڇې پً ػ ٍ٠وثکٍ کې ػ
ا١٤بنمتبن ػترشي شٍ٩نٍ ظپلٍاک کمیمیٍن ىم ګډٌن ػؿلٍػ ،ڇې ػ ا١٤بنمتبن پً کڈً لً
 ۴۵۱۱ىیٍاػٌالٍ رسه لال مىٍؿې ٌکړي ،څٍ ػ ى ٍ١ظربٌ اتـٌ لً معې ػ ٌ ۳۴الیتٍنٍ لپبؿه
ػ لٍلې ځبیي ٔـشې تـاتـې کړي  -ػ ىـ ٌالیت لپبؿه یٍه ٔـشً.
ػ مؼين ټٍلنې ى ٍ١لبفمبنٍنٍ ڇې ػ یٍنبمب ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ څبنګې پً مالتړ پً ظٍلت کې
لً ظلکٍ رسه لالمىٍؿې کٍلې ،ىڅې ٌکړې ڇې ػ ػ ٍ٠لالمىٍؿٌ پً تـرسه کٍلٍ کې ػ ىـ
ټٍلىمٍلً اٌل ظٍنؼي کړي .ػ ػې پً پبیلً کې ښځینً ګډٌنٍالې  ۴۵للنې تً ٌؿلیؼلې اٌ ػ
ٌالیت ػ مـکق څعً تيـ پً پـاظً پیامنً ظلکٍ پً کې تـظې ٌاظیمتې .ػ ګډٌنٍالٍ  ۲۷للنً
ػ ظٍلت لً ښبؿ څعً ٌه اٌ  ۶۳نٍؿ یې لً نٍؿٌ ٌلمٍالیٍ څعً ؿا٠يل ٌٌ.

 .۲والیتي پغوفایل :جغغافیه ،ډیمىګغايف ،او ؾیايس وضعيت
ظٍلت ٌالیت ػ ا١٤بنمتبن پً ليیل ظتیځ کې مٍٝ٨یت لـي ،اٌ ػ لمنؼؿ لً لٕصې
څعً  ۱۱۸۵مرته لٍړٌالی لـي ،ػ ظٍلت ٌالیت ػ ځمکې ممبشت  ۴۱۲۹کیلٍ مرت مـتٞ
ػی ،ڇې  ۵۹للنً یې ٠ـنیقې یب نیمً ٠ـنیقې لیمې ػي اٌ پبتې  ۴۱للنً یې ىٍاؿې یب
نیمً ىٍاؿې لیمې ػي .ػ ٌالیت مـکق ػ ظٍلت ښبؿ ػی .ظٍلت ٌالیت ػ پکتیب اٌ
پکتیکب ٌالیتٍنٍ رسه اٌ ىمؼاؿنګً ػ پبکمتبن ػ واميل ٌفیـلتبن ػ ٨ثبیيل لیمٍ اٌ کـم
ایرنيس رسه پٍلً لـي کٍمې ڇې ػ پبکمتبن ػ یب٠یتٍة مـکق ػي اٌ ػ ٤ؼؿايل ػٌلت لً ظٍا
اػاؿه کېږي ڇې ػ ٤بټب پً نٍم پیژنؼلې يش.
ػ ظٍلت ٌالیت نٍ٥ك اټکل یٍ میلٍن ٌګړي ػي .ػ نٍؿٌ ليیل شتیځٍ ٌالیتٍنٍ پً پـتلً،
ظٍلت نمثتبً یٍه لٍکبلً ٌالیت ػی ،ڇې ػ ػې لٍکبلی یٍ المل ىم ػ پبکمتبن رسه
ممت٩یمً تـانقیتی الؿه ػه ،تل المل یې شبٌلعیقې ځمکې اٌ تل یې ى ً١پېمې ػي ڇې
تيـ میىت ظٍلتیبن ڇې پً تيـنيٍ ملکٍنٍ کې کبؿ کٍي ػٌ ً٠الیت تً التٍي .کـىنً ػ
وبٌظٍا نیامیي نٍ٥ك ػ ٍٜائؼٌ اٌيل رسڇینً ػه .فیبتـه ګـٌنؼګـ يې ى ً١کمبن ػې ڇې
ػ ځمکٍ کٍڇنێ ټٍټې لـي ڇې ػ ظپلٍ کٍؿنیٍ ػ ژٌنؼ ڇلٍلٍ لپبؿه پً کـىنً تٍظت ػي.
ػ ى ً١لږ ومیـ کمبنٍ پـتً ڇې پً ظٍلت کې ژٌنؼ کٍي ،ػ ػٌ ً٠الیت نٍ٥ك ٜمؼتبً
لني مؾىثً پښتبنً ػي .ػٌ ً٠الت ىمؼاؿنګً یٍ ومېـ کٍڇيبن لـي ڇې ومیـ یې ػ
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مٍلمي کٍڇیؼنې پً تنبلج کمېږي اٌ فیبتېږي .پً ظٍلت کې ٨ثیلً تـ ټٍلٍ لرت لیبيس
ٌاشؼ ګڼل کېږي .ظلک ػ پښتٍنٍلێ ػ ٜـيف ٨بنٍن پً ړنب کې ظپلې ڇبؿې پـ مغ تیبیي .ػ
ظٍلت ػ ښبؿ ػ لیمې پـتً ػ ظٍلت پً ٌالیت کې ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ اٌ مؼين ټٍلنٍ نٍ٥ؽ
نمثتبً کمقٌؿی ػی.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې ډولىنه او انګیؼې
ص قسړې عمضه ډولىنه او الملىنه :پً ظٍلت ٌالیت کې ګډٌنٍالٍ ػ وعړې النؼين ٜمؼه
ډاینبمیکٍنً پً ګٍتً کړي ٌٌ :ػ ا١٤بن ػٌلت اٌ ٌللً ٌالٍ ډلٍ تـ منځ ٌللً ٌالً وعړه ،ػ
ٌللً ٌالٍ ډلٍ تـ منځ ذګړه اٌ ػٍ٨مٍنٍ تـ منځ نښتې .پً ػې فمینً کې ػ وعړې لرت
ٜبمالن پً ګٍتً وٍي اٌ پً ػٌٌ اړظٍنٍ ٌیىل وٍي ٌٌ :ػ ا١٤بنمتبن ػٌلت اٌ ػ ا١٤بن
ميل امنیتي ځٍاکٍنً ڇې مالتړ يې ػ نړیٍالٍ ٌللً ٌالٍ ځٍاکٍنٍ لً ظٍا کېږي ،یٍ اړط ،اٌ
ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص لکً ٔبلثبنٍ ،ش٩بين وثکً ،ال٩بٜؼه اٌ شقة الالمي ،تل اړط.
ػ یب٠ي ډلٍ تـ منځ ذګړه تً ػ ډیـٌ ګډٌنٍالٍ لً ٔـ ً٤اوبؿه ٌوٍه ڇې پً ظٍلت کې ػ
تبٌتـیعٍالی پبؿٌٌنکێ ػه .ػ ػٌي اؿفٌنً ػا ٌه ڇې یٍافې ػ مىرتکٍ ګټٍ ػ الك تً ؿاٌړلٍ
پً ظبٔـ یٍ لً تل رسه یٍ ځبی کېږي ڇې ٜثبؿت لً ػٌلت رسه معبل٥ت اٌ ى ً١تً مبتې
ٌؿکٍل ػي ،ڇې ػا کبؿ تې جثبيت تً ملن ٌىي .ظٍ تیب ىم ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص ڇېـتً ڇې ػ
ٌاک اٌ ػ ا٨تٍبػي ګټې پً تـ اللً کٍلٍ کې ػ ػٌي لً ګټٍ رسه پً ټکـ کې ٌي ،لً یٍ تل
رسه ػ ذګړې پً کٍلٍ کې فړه نب فړه نً کېږي .پً ٜین شبل کې ،پً ظٍلت کې ٍ٨مٍنً
ڇې تـ ټٍلٍ ميم ټٍلنیق ذٍړښتٍنً تلل کېږي ،پً ذګړه کې ډیـ ميم ؿٌل لٍتٍي ،اٌ ػ اٌتٍ
پـ رسڇینٍ ،پـ ځمکې اٌ ػ ځنګلٍنٍ پـ رسڇینٍ ػ ٍ٨مٍنٍ تـ منځ اظتالٍ٤نً تل
تبٌتـیعٍالی پبؿٌي ،اٌ ٌیل کېږي ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ،اٌ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ لً ظٍا ػ
ظپلٍ ګټٍ ػ ظٍنؼي کٍلٍ پً ظبٔـ تـې کبؿ اظیمتل کېږي.
ػ ا١٤بنمتبن پً ذګړه کې تيـنی نٍ٥ؽ اٌ پً تېـه تیب ػ پبکمتبن ى ً١ػ ګډٌنٍالٍ پً نٙـ
یٍه ػٌامؼاؿه انؼیښنً ٌه ،اٌ ٌیل تً یې ڇې ا١٤بنبن ػ تيـنیٍ لٍت١بړٌ تـمنځ ػ لیبلیٍ
٨ـتبنیبن ػي .ػ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا پبکمتبن تً ػ ا١٤بنمتبن پً ٌللً ٌالً وعړه کې ػ یٍه
لٍت١بړی پً ډٌل کتل کېؼه ڇې ګٍمبن کېږي ػ ا١٤بنمتبن ػ جثبت ػ لً منځً ٌړلٍ پً
مٍظً ػ یب٠ي ډلٍ مالتړ کٍي.
په خىست والیت کې له  ۱۰۰۲کال را پدې خىا تر رسه شىې السته راوړنې :فیبتـٌ
ګډٌنٍالٍ پً یٍه ٠ږ پـ ػې مٍا ٌ ٪٤ڇې ا١٤بنمتبن ػ ٌؿٌلتی لمیقې پً ذـیبن کې ځینې
پـمعتګٍنً کړي ػي :ښٌٍنً اٌ ؿٌفنً ،ػ لړکٍنٍ ذٍړٌل ،اٌ نٍؿې فیـتنبٌې ،پـاظتیب اٌ ػ
ډیمٍکـاټیکٍ تنمټٍنٍ ؿامنځتً کٍل ،ځینې نٍؿې لبشې ڇې ا١٤بنمتبن پً کې پـمعتګ
کړي ػي ،ػ ګډٌنٍالٍ پً ٌینب ٜثبؿت ػي لً ؿٌ٠تیب ،ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً ،ػ تیبن
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آفاػی ،امنیت اٌ نړیٍالې اړېکې .نږػې نیامیی ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇې پً ظٍلت کې پـاظتیب
تـ لرتګٍ کېږي ،پً ػالې شبل کې ڇې ػ نٍؿٌ اړظٍنٍ پً اړه لکً ؿٌ٠تیب ،ډیمٍکـاتیک
تنمټٍنً ،مؼين ټٍلنً اٌ امنیتي ٌِ ٞپً اړه ػ نٙـ اظتال ٣مٍذٍػ ٌٌ.
ظٍ تیب ىم ػ ً٠اللتً ؿاٌړنې تبیؼ پً اشتیبٓ رسه ٌاؿفٌلې يش ،کً څً ىم ڇې ګډٌنٍالٍ
تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ ا١٤بنمتبن پٍىنیق لیمټم لً وک پـتً لً لمٍ کلٍنٍ ؿاىېمې ډیـ ښً
وٍی ػی ،ظٍ تیب ىم ػ تٝلیم نىتٍالی یب ”ذيل“ اٌ تې لٍاػي یٍ لً ى ٍ١لرتٌ ٍٜاملٍ
څعً ػی ڇې پً مصيل اٌ ميل کڈٍ ػ ا١٤بنمتبن ػ وعړې المل کېږي.
ػ ډیمٍکـاتیکٍ نيبػٌنٍ پً اړه ،ػ ګډٌنٍالٍ نٙـ ػا ٌ ڇې ػا یٍه لرت پـ معتګ ػی .کً څً
ىم ػ ػ ٍ٠تنمټٍنٍ لً کړنٍ څعً نبظٍښي څـګنؼه کړه اٌ لً ػٌلتً ډیـ فیبت انت٩بػ ػؿلٍػ
ڇې ٤بلؼ ػي اٌ ػ اٜتامػ ٌړ نً ػي ،اٌ ػا ڇې ػٌلتي ظلک فیبتـه ىڅً ػا ػه ڇې ظپلې
وعيص ګټې تبمین کړي پً ځبی ػ ػې ڇې ظلکٍ تً ظؼمتٍنً ٌړانؼې کړي.
په زىؾت کې ص امنیتي وضع په اړه انګېغنې :فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ منلی ڇې پً ظٍلت کې
امنیتي لتٍنقې وتٍن لـي .ػ رسٌي پبیلٍ ٌښٍػه ڇې ػ ګډٌنٍالٍ یٍ پـ ػؿېیم پً ػې تبٌؿ
ٌٌ ڇې ظٍلت ػ ٌؿٌلتیٍ تبؿیعي ػٌؿٌ پً ذـیبن کې لً امنیت څعً تې تـظې ٌ .ػا
ىم ػ یبػٌلٍ ٌړ ػه ڇې ػ ګډٌنٍالٍ نیامیي پً ػې نٙـ ٌٌ ڇې پً ٌؿٌلتی تبؿیغ کې
یٍافینې ػٌؿه ڇې ظٍلت پً کې تـ ټٍلٍ ٌظتٍنٍ فیبت امن پبتې وٍی ٌ ،ػ ٔبلثبنٍ ػٌؿه
ٌه .ظلک فیبتـه پً ػې تبٌؿ ػی ڇې ػ ٔبلثبنٍ ػٌؿه ى ً١ػٌؿه ٌه ڇې پً کې ترشي
شٍ٩نً (پً ځبنګړی ډٌل ،ػ ښځٍ شٍ٩نً ،ػ ظٍځښت اٌ ػ تیبن افاػی) مصؼٌػې وٍې
ٌې ،ظٍ ػ اٌلني ػٌؿې پً پـتلً ډیـ کم ٌللً ٌالې وعړې اٌ امنیتي پېښې ؿامنځ تً
کېؼلې (لکً ځبی پـ ځبی وٍي ڇبٌػېؼٌنکی تٍکې ،ځمکنێ نښتې اٌ ػالې نٍؿ).
تـ ٜکن ،ګڼ ومېـ ګډٌنٍالٍ ػ لالمىٍؿٌ پً ٌظت کې ػ اٌلني امنیتې ٌِٝې پً اړه
ظٍوثینبنً نٙـٌنً څـګنؼ کړل:
”ػلته په ظىلت کې ػ تېـو څى کلىنى په پـتله امنیتي وِٝه مغ په ښه کېؼو
94
ػه او تبوتـیعىالی او وعړې مغ په کمېؼو ػي“
”ولله واله وعړه وؿځ په وؿځ په فیبتېؼو ػه ،که ڇېـې مىږ ػ هیىاػ په کڈه
ظربې وکړو .ظى که ػ ظىلت په اړه ظربې وکړو ،په وؿولتیى کلىنى کې امنیت
95
وؿځ تـ تله ښه کېږي“.
 94پً ظٍلت ښبؿ کې لً ښځینٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
 95پً یٍې ان٥ـاػي مـکً کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :نبؿینً ،ػ منډٌفی ػ ٌلمٍايل څعً ،لیبيس وانٍنکی اٌ ػ  ۵۵کلٍناٍ
ٜمـ ظبٌنؼ.
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نٍ پً ػې البكٌ ،یالی وٍ ،ڇې ػ ظٍلت ػ امنیتي ٌِٝیت پً اړه انګېـنې ښبیي ػ یٍ تل
رسه ډېـ فیبت ت٥بٌت ٌلـي .اٌ ػ ػې لثج ښبیي ػا ٌي ڇې تبٌتـیعٍالی معتل ٍ٥ټٍلنیقٌ
ډلٍ تبنؼې ا٠یق کٍي اٌ پً ځبنګړې تٍګً ػ ظٍلت ٌالیت تېالتېلې لیمې اٌ ٌلمٍالی پً
معتل ٦ډٌلٍنً ا٠یقمن کٍي .پً ػالې شبل کې ڇې ځینې ٌلمٍالێ نمثتبً اؿامې ػي ،نٍؿ
یې پً ػٌامؼاؿه تٍګً ػ امنیتي پيښٍ اٌ ػ ملکي تل٥بتٍ لً لتٍنقٌ رسه مغ ػي.
ػ ټٍلٍ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا پً ممبٌیبنً ډٌل نٙـ څـګنؼ وٍ ڇې ػ لٍلې ػ ؿاٌلتلٍ لپبؿه پً ػً٠
ٌالیت کې ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ؿٌل ظٍؿا ميم ػی ،ظٍ ا١٤بن لیمً ییق پٍلین پً
ػٌ ً٠الیت کې نً ػي ځبی پـ ځبی وٍي ،ګډٌنٍالٍ پً ػې اړه کٍم نٙـ څـګنؼ نً کړ.
ص قسړې الملىنه :ػ ګډٌنٍالٍ ػ ذنمیتٜ ،مـ اٌ اٌل پً تنٍ ٛرسه تېـه (ڇې پً ػ
ظٍلت ػ ځٍانٍ ښځینً فػه کٌٍنکٍ ،نً نیٍلی ػ ظٍلت لـې پـاتً ٌلمٍالیٍ ػ ػیني
مرشانٍ پٍؿې پً کې تـظً اظیمتې ٌه) ،ػ ظلکٍ ډیبلٍګ ػا ذٍتً کړه ڇې پً ا١٤بنمتبن اٌ
ظٍلت کې پً ځبنګړی ډٌل ػ ذګړې ػ الملٍنٍ پً اړه یٍه ګډه انګیـنً مٍذٍػه ػه ڇې ػ
ى١ې پً البك النؼې ویبن ػ ذنګ الملٍنً تلل وٍي ػی٤ :مبػ ،تې ٜؼالتی ،ػ
شمبتٍؿکٍنې نىتٍن٩٤ ،ـ اٌ تې کبؿي ،ػ ښٌٍنې اٌ ؿٌفنې نىتٍن ،ػ ٍ٨مٍنٍ تـ منځ
تىنز ،اٌ ػ ځمکې پـ رس وعړې؛ ػ ا١٤بن ػٌلت کمقٌؿي ،اٌ ػ ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ
اللٍىنې.
ػ رسٌي پً پٍښتنٍ کې ػ ګبٌنډي ىېٍاػٌنٍ لً ظٍا اػٜب وٍې اللٍىنې ػ وعړې ػ نٍؿٌ
الملٍنٍ پً پـتلً یٍه انؼافه فیبتې منـې تـ اللً کړې ٌې .ػ ظٍلت مٍٝ٨یت ىم ښبیي ػ
وعړٌ ػ الملٍنٍ څعً یٍ ٌي ،ڇېـتً ڇې ػ ػٌ ً٠الیت لً ٌ ۱۴لمٍالیٍ څعً نیامیي ىً١
یې لً پبکمتبن رسه ګډه پٍلً لـي ،اٌ ػ ظٍلت پالفمینً ػ پبکمتبن ػ پٍلې څعً ػ ۳۱
کیلٍمرتٌ پً ٌاټن کې پـٌت ػه .ػ امنیت ػ تـاتـٌلٍ پً تـظً کې ػ ا١٤بن ػٌلت ػ پبتې
ؿاتلٍ رستېـه اػاؿي ٤مبػ اٌ تې ٜؼالتي پً تـتیج رسه پً پبیلٍ کې یبػ وٍي.
ىمؼاؿنګً پً رسٌي کې فیبتـه ګډٌنٍال ګبٌنؼي ىیٍاػٌنً ػ ا١٤بنمتبن ػ کړکیډ ػ ػٌام
المل تٍيل .فیبتـه ٌؿکړل وٍي ځٍاة ى ً١ػه ڇې ٔبلثبن اٌ نٍؿ ٌللً ٌال ګـٌپٍنً ػ
وعړې ػ ػٌام المل ػي .ػ ً٠ځٍاة نږػې ػ ځٍاة ٌؿکٌٍنکٍ ػ یٍ پـ ػؿېیم ګډٌنٍالٍ لً
ظٍا ٌړانؼې وٍی ػی .ػ ػې تـ ٜکن ،ډیـٌ کمٍ ګډٌنٍالٍ ػې تً اوبؿه کړې ػه ڇې
ا١٤بن ػٌلت اٌ نړیٍال پٍځي ځٍاکٍنً ػ ذنګ ػ ػٌام لثج ػي.
ػ ګډٌنٍالٍ پً ٌینب ػ وعړٌ ػ ػٌام یٍ المل ػا ػی ڇې پً وعړه کې ښکیلې ظٍاٌې ػ
وعړې ػ ظتمٍلٍ پً اړه ىیڅ ډٌل لیٍالتیب نً لـي.
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”له وعړې رسه تړلې ډلې نه لىلې لپبؿه کىم پالن ،او نه هم ػ لىلې په اړه
96
کىمه لیىالتیب لـي “
فؿاص :ګډٌنٍالٍ پً ٌالیت کې ٤مبػ اٌ تې ٜؼالتي ػ وعړې ػ ػٌام لً ميمٍ رسڇینٍ څعً
ٌتبلً٤ .مبػ پـ ػٌلت ػ ظلکٍ ػ اٜتامػ کڈً ؿاکمٍي.
”په ػولت کې ٤مبػ ػ وعړو ػ الملىنى څعه شمبتېږي ،او ظلک پـ ػولت
97
ظپل اٜتامػ له الله وؿکړی“.
٤مبػ تً پً پـاظً پیامنً ػ یٍه ػالې المل پً لرتګً کتل کېږي ،ڇې ظلک یې ػې تً اړ
ایمتيل څٍ یب٠یتٍة تً معً کړي .پـ ػې رستېـه پً ٜؼيل اٌ ّ٨بيئ لیمتم کې پً پـاظً
کڈً ٤مبػ ،اٌ پً اػاؿه کې ظپلٍي پبلنً ظلک ظٍاويني کٍي اٌ یب٠یبن لً ػې ٌِٝیت
څعً ګټً پٍؿتً کٍي.
ص صولتي نهاصونى کمؼوعي او ص خؿاب وعکىنې نكتىن :ګڼ ومېـ ګډٌنٍالٍ اػٜب کړې ڇې
ػ ػٌلت کمقٌؿتیب ،اٌ ػ ٨بنٍن پً پلې کٍلٍ کې ػ ػٌلت پبتې ؿاتلل ػ ذنګ لرت المل ػی،
ڇې پً پبیلً کې یې فیبتـه ظلک پـ ػٌلتي نيبػٌنٍ تې تبٌؿه کېږي .ڇې ػا کبؿ پً ظلکٍ
کې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ تً ػ مالتړ فمینً تـاتـٌي.
ػ یٍ ػیني ٜبمل پً ٌینب:
”ػ ه١ى کمبنى لپبؿه ػ اشتمبة نىتىن ڇې ترشي ش٩ىنه یې تـ پښى النؼې
کړې او فیبت تې ګنبه ظلک یې وژلې په ا١٤بنمتبن کې ػ وعړې ػ ػوام یب
98
تىؼیؼ یى ٤بکټىؿ ػی“.
ةې وػيل او ةې عوػګاعي :ډیـی ګډٌنٍال پً ػې تبٌؿ ػي ڇې تې ٌفيل اٌ تې ؿٌفګبؿي پً
ظٍلت کې ػ ذګړې لً الملٍنٍ څعً ػي .لکً ڇې پٍؿتً يې یبػٌنً ٌوٍه ،ػ ا٨تٍبػي
٤ـٌتٍنٍ نىتٍالی ځٍانبن ػې تً اړ تبيس ڇې ػ ا٨تٍبػي ٍٜایؼٌ ػ تبٌؿي کٍلٍ لپبؿه ػ
یب٠یبنٍ رسه یٍځبی يش.
ةهغنێ مضازله :ټٍلٍ ګډٌنٍالٍ ػ پبکمتبن اٌ ػ ى ً١ىیٍاػ ػ ظٍلت ػ اٌږػې پٍلې پً
اٌږػٌ کې ػ پبکمتبن ػ نٍ٥ؽ یبػٌنً ٌکړه اٌ ٌیې ٌیل ڇې ػا ٌاٝ٨یت ػ ظٍلت پً ٌالیت
کې ػ وعړٌ ػ ػٌام لً ميمٍ الملٍنٍ څعً ػی .ډیـی ګډٌنٍالٍ پبکمتبن پً ػې تٍؿن کړ

 96پً ظٍلت ښبؿ کې لً ػیني مرشانٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې.
 97پً یٍې ان٥ـاػي مـکً کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :ػ لکن لً ٌلمٍالێ څعً یٍ نبؿینً ،ډاکټـ ۳۵ ،کلن.
 98پً ظٍلت ښبؿ کې لً ػیني مرشانٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
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ڇې یب٠یبنٍ تً ظٍنؼي پنبه ځبیٍنً تـاتـٌي .ځینٍ ګډٌنٍالٍ ػا ىم ٌٌیل ڇې لً پبکمتبن
رسه تې کنټـٌلً رسشؼ ػ تبٌتـیعٍالی ػ پبؿٌلٍ لثج ػی.
”فمىږ په والیت کې ػ وعړې یىافینې المل ػا ػی ڇې فمىږ والیت له پبکمتبن
رسه اوږػه پىله لـي او ػ یب٠یبنى لپبؿه ډیـه البنه ػه ڇې له پىلې واوړي او ػ
99
ػولت پـ ِؼ ظپلى ٝ٤بلیتىنى ته ػوام وؿکړي“ .
ص قىمىنى تغمنځ او ص ځمکې پغ رس قسړې :فیبتـه ګډٌنٍال پً ظٍلت کې ػ ٍ٨مٍنٍ تـ
منځ کړکېڈٍنً ػ وعړې ػ یٍې رسڇینې پً ډٌل یبػ کړی .ظٍلت یٍه ٍ٨ي ٍ٨مي ځبنګړنً
لـي اٌ ػ لیبيس التبفیتٍة لپبؿه ػ ٍ٨مٍنٍ تـمنځ لیبلی ،پً ػٌلتي اػاؿٌ کې ػ ٜبمً
پٍلتٍنٍ ػ تـاللً کٍلٍ اٌ رسڇینٍ تً ػ الرسيس پـ رس لیبلی (پً ځبنګړی ډٌل ػ اٌتٍ،
کـنیقٌ ځمکٍ اٌ ځنګلٍنٍ پـ رس لیبلی) ػ وعړٌ ػ ؿامنځ تً کېؼٌ لثج ګـځي .ػ ٍ٨مٍنٍ
تـ منځ اٌلنێ اړیکې ػ ګډٌنٍالٍ پً آنؼ ،ػ” نً ات٥ب “٧اٌ یٍ تل رسه ػ م٩بتلې اړیکې ػي.
ػٌلتي ڇبؿٌاکې اٌ ػٌلت ِؼ ٜنبرص ػ اػٜب رسه لم ،پً وعړه کې ػ یٍ ٍ٨م مالتړ کٍي
څٍ ظپلې ګټې ظٍنؼي کړي اٌ پً ػې ٌلیلً وعړې تىؼیؼ کړي .ػ ظٍلت ػ ښبؿ څعً
یٍې ښځينً ګډٌنٍالې ٌٌیل:
”ػ ٨ىمىنى تـ منځ ػ ځمکى پـ رس ػ وعړو ممبیل ػ ٨ىمىنى تـ منځ ػ وعړو
یى مهم المل ػی .ػ ػې په ظبٔـ ڇې ػ وعړې یى ٔـ ٣پـ تل تـاللی يش نى ػ
وللى په ومىل ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو څعه ػ ځینى لبمبن آالتى ػ تـالله کىلى
لپبؿه کىښښ کىي .په وؿته ډول ،تل ٔـ ٣هم کىښښ کىي ڇې ػ ػولت څعه
مالتړ تـ الله کړي ،کىښښ کىي ػولت ته ډاډ وؿکړي ڇې ػوی ػ ػولت
مالتړي ػي .ځکه نى ػ ځمکى پـ رس وعړې ػ مىذىػه وعړې رسه ممت٩یمه
100
اړېکه لـي“ .
ص ښىونې او عوػنې نكتىن :فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ پً ګٍتً کړې ڇې ػ تې لٍاػي اٌ نبپٍىي پً
ومٍل ػ ؿلمي مٝبؿ ٣نىتٍن پً ظٍلت کې ػ وعړې ػ تىؼیؼ ػ ميمٍ الملٍنٍ څعً
ػي .کً څً ىم ڇې پً تېـه لمیقه کې پً ىېٍاػ کې مٝبؿ ٣تً ػ یٍه ميم پـمعتګ پً
شیخ کتل وٍي ،ػ ا١٤بن ټٍلنې ػ پبم ٌړ یٍه تـظً ،پً ظبً ډٌل پً لـې پـتٍ لیمٍ کې
ډیـی ا١٤بنبن لً مٝبؿ ٣څعً تې تـظې ػي کٍم ڇې کٍالی يش ػٌي تً ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنً
ؿامنځ تً کړي اٌ ځٍانبن ػ تنؼالؿي څعً ؿاٌکـځٍي.

 99پً ظٍلت ښبؿ کې لً ښځٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
 188پً ظٍلت ښبؿ کې لً ښځٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
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رستېـه پـ ػې ،فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ ػا مىعًٍ کړې ڇې ػ ؿلمي فػه کړٌ نىتٍن ػ ػٌلت
ِؼ ٜنبرصٌ لپبؿه ػا کبؿ البنً کٍي څٍ ځٍانبن پً ظپلٍ لیکٍ کې التعؼام کړي ،اٌ
ىمؼاؿنګً یې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لپبؿه البنً کٍي څٍ ى ً١ځٍانبن ڇې ػ لیک لٍلت
لً نٝمت څعً تې تـظې ػي تنؼالؿي تً ٌىڅٍي اٌ پً ػې رسه ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ تً
181
الرسلی مصؼٌػ کړي.
تتعیض :ػ ٜبمً رسڇینٍ ػ ٌیي پً تـظً کې نبتـاتـي ػ ګډٌنٍالٍ لً نٙـه ػ وعړې ػ
ميمٍ رسڇینٍ څعً یٍه ػه” :ه١ه څىک ڇې ػ ػولت څعه هېڅ ډول ګټې یب مالتړ نه تـ
182
الله کىي ،هـومـو ػ وعړې یى ٔـ ٣ګـځي“.
نىع الملىنه :ػ پٍؿتً یبػٌ وٍیٍ الملٍنٍ پـتً ،ػ رسٌي ګډٌنٍالٍ ىمؼاؿنګً پً ظٍلت کې
ػ وعړې نٍؿ الملٍنً ،ػ تېلګې پً تٍګً رضؿ لـٌنکې ػٌػیق ٝ٤بلیتٍنً ،ػ اشتمبة نىتٍن،
ػ لٍلې لپبؿه ػ نٍښتٍنٍ نىتٍن ىم پً ګٍتً کړې.
ص ناعضایتي رسچینې :فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ ٌیلې ڇې ٔبلثبن اٌ نٍؿې ٌللً ٌالې معبل٥ې ډلې
ػ نبؿِبیتي اٌيل رسڇینې ػي .نږػې نیامیي ګډٌنٍالٍ نٍؿٌ ذنبیي ٜنبرصٌ تً ػ نبؿِبیتي
ػ رسڇینې پً شیخ کتلې ،پً ػې پمې اػاؿي ٤مبػ ،اٌ ػ ڇبؿٌاکٍ پً منځ کې ػ ٌړتیبٌٌ
نىتٍن ػی ،اٌ ٌؿ پمې ذنګمبالؿان ػي .یٍ ومېـ کمٍ ظلکٍ ػې ممبلې تً اوبؿه کړې
ڇې ػاظيل تې ځبیً وٍي کمبن ىم ػ ظلکٍ ػ نبؿِبیتي المل ګـځي.

 .۳ص ؾىلې نقكه
فیبتـه ګډٌنٍال ػ لٍلې پً اړه ىـاړظیقه اٌ ذبم ٞم٥کٍؿه لـي ڇې ػ ټٍلٍ ٌړانؼیق وٍیٍ
ٜنرصٌنٍ څعً ذٍړه وٍې ػه :ػ ذګړې اٌ ظىٍنت نىتٍن ػ ٜؼالت اٌ ممبٌاتٍ ؿامنځ تً
کٍل .ػ ىـٌ څلٍؿٌ څعً یٍه تن ګډٌن کٌٍنکی ٌٌیل ڇې ػ ىٍ١ی ػ لٍلې نٙـیً ٜثبؿت
ػ ذګړې اٌ تبٌتـیعٍالی لً نىتٍن څعً ػی.
په زىؾت کې ص ځایي قسړو او قسړې ص هىاعولى لپاعه ؾرتاتیژي ګانې :ګډٌنٍالٍ ػ
ٌالیت پً کڈً وعړې ػ ا١٤بن وعړې ػ یٍې نً تېلېؼٌنکي تـظې پً شیخ کتلې ،ځکً نٍ
کلً ڇې پً ميل اٌ نړیٍالٍ کڈٍ ػالې تؼتیـٌنً تـ ٍ٠ؿ النؼې نیٍل کېږي تبیؼ پً ٌالیتي
کڈً ػ لٍلې اٌ امنیت لپبؿه ٌړانؼیقٌنً ى ً١تـ ٍ٠ؿ النؼې ٌنیٍل يش ڇې کلً ػالې
تؼتیـٌنً پً ميل اٌ نړیٍالٍ کڈٍ ٔـشً کېږي ػ ٌالیتٍنٍ پً کڈً پلې يش ،ػ تېلګې پً تٍګً
ػ اػاؿي ٤مبػ پً ٌړانؼې مثبؿفه ،یب ػ تيـنیٍ ىیٍاػٌنٍ مؼاظلې تً ػ پبی ټکی کیښٍػل پً
ٌظت کې .ځینې تؼتیـٌنً ػ ػې لپبؿه ٌړانؼیق وٍي ػي ڇې ظٍلت ځبنګړی اړتیبٌ تً
 181پً ظٍلت ښبؿ کې ػ نرٍنٍ ػ لیمې اٌ پٍىنتٍن لً مصٍلینٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
 182پً ظٍلت ښبؿ کې لً ػیني ٜبملبنٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
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ځٍاة ٌٌایي لکً ػ ػٌػیقٌ ذٍړښتٍنٍ (ذـګٍ ،وٍؿاګبنٍ ،مـکٍ) پیبٌړی کٍل څٍ ػې تً
فمینً تـاتـه يش ڇې ټٍل ٍ٨مٍنً پً ممبٌیبنً ډٌل ػ وعړٌ پً ىٍاؿٌلٍ کې تـظً ٌاظيل
(اٌ لً ػې الؿې پً ػٌ ً٠الیت کې ػ میىتٍ معتلٍ٨ ٍ٥مٍنٍ تـ منځ لٍلًییقې اړیکې
ټینګې يش) .اړتیب لیؼل کېږي ڇې ػیني مؼؿلې ػ ػٌلت تـ نږػې څبؿنې النؼې ؿاٌلتلې
يش څٍ ػ مؼؿلې ػ ٔبلثبنٍ ا٤ـأیت ظٍا تً ػ لٍ ٧کٍلٍ څعً معنیٍي ٌيش اٌ لً مؼؿلٍ
څعً ػالې ځبیٍنً ذٍړ يش ڇې ىلتً لٍلې تً ٌػه ٌؿکړل يش ،ػا یٍ تل ا٨ؼام ػی ڇې
ښبیي ػ ظٍلت ٌالیت ػ ً٠ځبنګړې اړتیب تً ځٍاة ٌٌایي.
ص فؿاص رسه متاعػه او خؿاب وعکىنې ته وصه وعکىل :ګډٌنٍالٍ پً ػٌامؼاؿه تٍګً یبػٌنً
ٌکړه ڇې ػ ٌالیت پً کڈً لً ٤مبػ رسه مثبؿفه اٌ اشتمبة تً ٌػه ٌؿکٍل لً ډیـٌ ميمٍ
تؼتیـٌنٍ څعً ػی ڇې پً ظٍلت کې تً لٍلې تً فمینً تـاتـه کړي .لکً څـنګً ڇې
ٌړانؼې پـې تصخ ٌوٍ ،پً ػٌلت کې ٤مبػ پـ ى ً١ػ ظلکٍ اٜتامػ کمقٌؿی کٍي اٌ
نبؿِبیتي ؿامنځتً کٍي اٌ ػ پـاظتیب پً ٌړانؼې ظنډ ذٍړٌي ،ڇې ػا ى ً١البيس الملٍنً
ػي ڇې ظلک یب٠یتٍة تً اړ تبيس.
پً ػې اړه یٍې مصٍلې ػ ٤مبػ رسه ػ مثبؿفې محثتې ا٠یقې پً ػې ډٌل ترشیض کړې:
”که ڇېـې ٤مبػ نه وي ظلکى ته ػ تٝلیم فمینه تـاتـېږي ،او ا١٤بن پىځي
ځىاکىنه پيبوړی کېږي او ػ ػې تىان تـ الله کىي ڇې په والیت کې وعړه تـ
103
کنرتول النؼې ؿاويل“.
خؿاب وعکىونکی صولت او منتسث اؾتاػي :کً څً ىم ظلکٍ ػ ظٍلت ػ ځبیي اػاؿې لً
ظٍا وٍي پـمعتګٍنً پً ؿلمیت پېژين ،ظٍ فیبتـه یې ػ ػ ً٠مٍٍِ ٛپـ اىمیت ټینګبؿ
کٍي ڇې ځبیي اػاؿه تبیؼ ال نٍؿ ىم تٍ٩یً يش څٍ پً ٌالیت کې لٍلً اٌ امنیت ػ ظٍنؼي
کٍلٍ ٌړتیب تـ اللً کړي .ګډٌنٍال پً ػې ٩ٜیؼه ٌٌ ڇې یٍ شمبتٍؿکٌٍنکی اٌ ٍ٨ي ػٌلت
کٍالی يش ظلکٍ تً تيرته امنیتي ظؼمتٍنً ٌړانؼې کړي اٌ ػ ٤مبػ اٌ نبٌړه ګټې اظیمتنې
معً ٌنیيس .ػٌلت تبیؼ ډاډ ٌؿکړي ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ پً تـظً کې تيرته ٜمل ٌکړي کٍم
ڇې ػ ظلکٍ ػ اٜتامػ ػ ؿاذلثٍلٍ لپبؿه ښً ؿٌل لٍتٍالی يش.
”ػولت تبیؼ ترشي ش٩ىنى ته ځبنګړی پبملـنه وکړي او ظلکى ته وښیي ڇې
104
ترشي ش٩ىنى ته ػؿنبوي کىي“.
ػ ګډونىالى نږػې نیامیي ه١ه یې وویل ڇې تـ کىمى پىؿې ڇې لىله او امنیت
پىؿې اړه نیيس ،ػوی ػ ا١٤بنمتبن په پبؿملبن کې ػ ظىلت له التبفیى څعه
 183پً ظٍلت ښبؿ کې ػ نرٍنٍ ػ لیمې اٌ پٍىنتٍن لً مصٍلینٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
 184پً ظٍلت ښبؿ کې ػ نرٍنٍ ػ لیمې اٌ پٍىنتٍن لً مصٍلینٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
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ؿايض ػي ،په ػالې شبل کې ڇې ػ پبتې نیامیي نٙـونه له ػوی رسه په ټکـ
کې وو .ګډونىالى وویل ڇې ػ پبؿملبن ٠ړي ظپلى منبٝ٤ى ته ٤کـ کىي ځکه ڇې
ػوی ػ ػؿ٠يل له الؿې پبؿملبن ته ػاظل وىي ػي” .ػوی ػ٠ه پىلتىنه ػ ٤مبػ
له الؿې تـ الله کړي ػي او نه ػ ظلکى ػ مالتړ له الؿې 105 “.او اوك ػ ػولت
ِؼ ٜنبرصو ػ وتىن المله نه يش کىالی په والیت کې ػ لىلې مالتړ وکړي:
”ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو له ډاؿ څعه ػوی ػ لىلې ػ پـمعتګ لپبؿه هیڅ کبؿ نه
ػی کړی ،تلکې ػوی ػ ػې کبؿ پـ ځبی ظپلى وعيص کبؿوتبؿ ته متىذه ػي .کله
ڇې ػوی کبتل ته الؿ يش ،تیب یې مىږ نىؿ نه وینى .په ش٩ی٩ت کې ػوي ػ ظلکى
186
مالتړ له ځبنه رسه نه لـي او ػوي ػ ػؿ٠لی له الؿې ټبکل وىي وو“.
ص پغازتیا وصه :پً متمـګقٌ ګـٌپي نبلتٍ ،مـکٍ اٌ رسٌي ګبنٍ کې تـ ټٍلٍ وبی٠ ٞربګٍن ػ
ښې پـاظتیب اړتیب ٌه :پً ٌالیت کې ػ لٍلې ٌػه ػ یٍه پیي رشٓ پً شیخ ػ ګډٌنٍالٍ لً
ظٍا پً ػٌامؼاؿه تٍګً ،یبػٌنً وٍې ػ تېلګې پً تٍګً ،التعؼام ،مٝبؿ ٣اٌ ػالې نٍؿ .اٌ پً
ظٍلت کې ػ ژٌنؼانً ػ تيرت وٍیٍ مٝیبؿٌنٍ اٌ ػ لٍلې لپبؿه ػ ښٍ ڇبنمٍنٍ تـ منځ ػ
ګډٌنٍالٍ لً ظٍا یٍه ؿٌښبنً ؿاتًٕ ؿامنځتً وٍې :ظلکٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې کً ڇېـې ػ ژٌنؼ
مٝیبؿٌنٍ اٌ ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ کې ښً ٌالی ؿامنځتً يش ،نٍ ټیکبٌ تـ اللً يش ،لً تلې ظٍا
لٍلًییق ڇبپېـیبل ػ پـاظتیب لپبؿه ښً رشایٖ تـاتـٌي.
یٍه ٍ٨می مرش ٌٌیل:
”که ڇېـې یىه وعړه شل يش ،نى ملتىنه پـمعتګ کىي ،او که نه يش ،پـ امنیت
107
ا٠ېق کىي او پـمعتیبیي ڇبؿې کمېږي“.
پً پـمعتیبیي ڇبؿٌ کې ػ ځبیي ػٌلت پـ کبؿٌنٍ نېٍکې ٌوٍې ،یٍافې  ۱۱للنً پً ػې آنؼ
ٌٌ ،ڇې ػٌلتي ڇبؿٌاکي ػ تیبؿٍ٠نې ڇبؿې پـمغ ٌړي ،پً ػالې شبل کې ڇې ػ ګډٌنٍالٍ
لً ظٍا نبػٌلتي اػاؿې اٌ ػ مؼين ټٍلنې لبفمبنٍنً پً پـاظً کڈً ػ ى ٍ١اػاؿٌ پً تٍګً پً
ګٍتً وٍل ،ڇې ػ تیبؿٍ٠نې لپبؿه کبؿ کٍي اٌ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ پً ػې تـظً کې
ػٌیم ځبی ظپل کړی.
ص ةرشي خقىنى تغویجىل :فیبت ومیـ ګډٌنٍالٍ ػ ترشي شٍ٩نٍ اٌ لٍلې تـمنځ ػ تړاٌ
یبػٌنً ٌکړه ،اٌ التؼالل یې ٌکړ ،ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ لبتنً اٌ پً پبم کې نیٍنً ػ لٍلې
لپبؿه یٍ تنمټیق ٜنرص ػی .رستېـه پـ ػې ،ػٌي ترشي شٍ٩نً ػ یٍې رسې کـښې پً څیـ
 185پً رسٌې کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً ظٍلت ښبؿ څعً یٍ نبؿینً ۲۱ – ۱۵ ،کلنٍ ډلً.
 186پً رسٌې کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً ظٍلت ښبؿ څعً یٍ نبؿینً ۵۱ – ۲۱ ،کلنٍ ډلً.
 187لً لپېـې ،متٍن ،اٌ تڼیٍ ٌلمٍالیٍ څعً لً ٍ٨مي مرشانٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې مثبشحې.
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ٌګڼل ،ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه پً ؿاتلٍنکٍ ظربٌ اتـٌ کې نً تبیؼ لً پبمً ٌٍ٠ؿځٍل
يش .ػ فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ رس٠ړٌنٍ پً ٌړانؼې شمبة ٌؿکٍنً ػ
لٍلې ػ پـٌلې یٍه کلیؼي تـظً ګڼل کیؼه ،نً یٍافې ػا ڇې ػ ػٌلت لً ظٍا تـٌیز ٌ
تمیز يش .ػ ګډٌنٍالٍ لً ٌینب رسه لم ،ػیني ٜبملبن ىم تبیؼ پً ػې تـظً کې ظپل ؿٌل
ٌلٍتٍي:
"ػیني ٜبملبن تبیؼ ػ الالم تـ ڇرت النؼې ػ٠ه پی١بم ټىلنې ته وؿلىي ،ه١ه
کمبن ڇې ػ ترشي ش٩ىنى پـ رس٠ړونى تىؿن ػي ،په ػ٠ې پـوله کې ځبی نه
108
لـي" .
له صولت ضض عنارصو رسه ص ډیالىګ/زبو اتغو ةؿیجىل :ګډٌنٍالٍ فیبتـه ػ وعړې ػ ظٍاٌٌ
تـمنځ ػ ظربٌ اتـٌ/ډیبلٍګ ػ تمیرٍلٍ لً اړتیب ػ٤بٌ ٛکړه:
"که ڇیـې ػ وعړې ظىاوې ػ ظربو اتـو مېق ،یب یى تل ته نږػې کړای يش ،ػ٠ه
109
ڇبؿه ته ػ لىلې او امنیت لپبؿه ګټىؿه وي"
کً څً ىم یٍ ومیـ ګډٌنٍال انؼېښمن ٌٌ ،ڇې ػ ً٠ډٌل ظربې اتـې ښبیي ػ ښځٍ ػ
شٍ٩نٍ پً اړه تـ اللً وٍي پـمعتګ لً ګٍاښ رسه مغ کړي:
"څـنګه ڇې ػولت ِؼ ٜنبرص ٠ىاړي په ا١٤بنمتبن کې رشٜي ٨بنىن ؿامنځ ته
کړي ،ػ لىلې لپبؿه ته ػ ػوي اذنډا لتىنقمنه وي .ػ محبل په ډول ،ػوي ته ػ
ػې ٠ىښتنه وکړي ،ڇې یىافې ښځینه التبػانې کىالی يش ،نرىنى ته تؼؿین
110
وکړي ،او نرىنې تبیؼ په کىؿونى کې پبتې يش او ػالې نىؿ".
پً ىمؼې ډٌل ،ګډٌنٍال لً ػې څعً پً ٌېـه کې ٌٌ ،کً ڇیـې ػٌلت ِؼ ٜنبرص پً
ػٌلت کې وبمل کړای يش ،پً ا١٤بنمتبن کې ػ ښځٍ لً شٍ٩نٍ څعً تـظمن کیؼل تً
ا٠یقمن يش:
"کله ڇې ٔبلثبن واک ته وؿلیږي ،تـ ټىلى لىمړی ته ښځى ته وؿکړل وىي
111
ش٩ىنه تېـته واظيل او ػالې نىؿ".
ػ ً٠ؿاف ،فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ پً ټینګبؿ ٌکړ ،ى ً١کمبن ڇې لً ترشي شٍ٩نٍ څعً پً
رس٠ړٌنٍ کې ښکېل ػي ،ػ لٍلې پً ؿاتلٍنکې پـٌلً کې ځبی نً لـي.
 188پً ظٍلت ښبؿ کې لً ښځینٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
 189پً ظٍلت ښبؿ کې لً ػیني ٜبملبنٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
 118پً ظٍلت ښبؿ کې ػ نرٍنٍ ػ لیمې اٌ پٍىنتٍن لً مصٍلینٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
 111پً ظٍلت ښبؿ کې ػ نرٍنٍ ػ لیمې اٌ پٍىنتٍن لً مصٍلینٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې
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یٍه ػیني ٜبمل ٌٌیل:
"ه١ه ظلک ڇې ترشي ش٩ىنى ته ػؿنبوي لـي او ه١ه ؿٜبیت کىي ،ه١ىي تبیؼ
ػ لىلې ػ پـولې تـظه وي؛ ظى که ڇیـې ه١ه کمبن ڇې پـ ترشي ش٩ىنى
تبوؿ نه لـي او په ػ٠ې پـوله کې تـظه اظيل ،ػا ته ػ ترشي ش٩ىنى په تـظه
112
کې ػ تېـو  ۰۰کلىنى ټىلې اللته ؿاوړنې فیبمننې کړي" .
فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ،ڇې نړیٍالً ټٍلنً اٌ ملګـي ملتٍنً تبیؼ ػ ظربٌ اتـٌ
پً ؿاتلٍنکې پـٌلً کې ميم ؿٌل ٌلٍتٍي ،تيـين ىیٍاػٌنً پً پـٌلً کې لً نبؿٌا اللٍىنې
څعً الك اظیمتنې تً ٌىڅٍي ،اٌ ػ ذګړې ظٍاٌې رسه یٍ ځبی کړي ،څٍ ػ ا١٤بنمتبن
ذګړې لپبؿه ػ یٍې شل الؿې پً اړه ظربې اتـې تـرسه کړي.
ص ؾىلې ص پغوؾې ص ةې پغېیتىب او ټىل قمىلیت ډاډمن کىل :ػ لٍلې اٌلني نٍښتٍنً ػ
تې پـېیتٍة اٌ څـګنؼٌ پبیلٍ ػ نىتٍن لً املً لً لعتٍ نېٍکٍ رسه مغ وٍل .ګډٌنٍالٍ ػ
لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿاګبنٍ لً ٝ٤بلیتٍنٍ رسه لیږ ؿِبیت څـګنؼ کړ .ظلکٍ ػ لٍلې ػ ٌالیتي
وٍؿاګبنٍ پـ اٌلني ٠ړیتٍة ،ػ ا٠یق نىتٍالی ،مصؼٌػې څـګنؼتیب ،ظپلٍي پبلنې ،ػ لٍلې
پً پـٌلً کې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ وبملٍلٍ نً ٌړتیب نېٍکې ٌکړي اٌ ػا تٍؿ یې پٍؿې کړ،
ڇې ځینې ٌظتٍنً ػ ػ ٍ٠وٍؿاګبنٍ ٠ړي ػ ػې پـځبی ڇې ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿاګبنٍ
مبمٍؿیت پـمغ یٍيس ،ػ ظپلٍ وعيص ګټٍ لپبؿه کبؿ کٍي .ػ نبامنیٍ لً املً ،ػ لٍلې ٜبيل
وٍؿا یٍ ومیـ لیمٍ تً ػ الك ؿيس ٌړتیب نً لـي .پً رسٌې کې ػ ګډٌنٍالٍ پً ٌینب:
"څىمـه یې ڇې مىږ مته ػؿلىػه ،ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ٠ړي په ه١ه کڈه
ٝ٤بل نه ػي ،ػوي هیڅ تـیب او اللته ؿاوړنه نه لـي .ػوي ظپل ػ٤رتونه
113
پـانیمتي ،ظى کبؿمنؼان یې ولمىالیى ته الرسلی نه لـي".
"په والیت کې ػلىلې والیتي وىؿا په تىپړ ډول ٠یـ ٝ٤بله ػه ،مىږ ػ ػوي
هیڅ اللته ؿاوړنه نه ػه لیؼلې .ػوي وظت ِبی ٞکىي او پیمې تې له کىم
114
المله مرص٤ىي".
ػ فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ نېٍکً ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا پـ نً تې پـېیتٍة اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ
ػ تبٌؿ تـ اللً کٍلٍ پـ نً ٌړتیب متمـکقه ٌه:

 112پً یٍې ان٥ـاػي مـکً کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً نبػؿ وبه کٍټ ٌلمٍالێ څعً یٍ نبؿینً ،ػیني ٜبمل ۴۱ ،کلن.
 113پً رسٌې کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً ظٍلت ښبؿ څعً یٍ نبؿینً ۵۱ – ۲۱ ،کلنٍ ډلً.
 114پً یٍې ان٥ـاػي مـکً کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً ظٍلت ښبؿ څعً یٍ نبؿینً ،اکبډمیک ۴۵ ،کلن.
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"ػ لىلې ػ اولنێ کمیټې پـ ځبی ،تبیؼ یىه تله ظپلىاکه کميټه وتىن ولـي،
ځکه ڇې ػ ػولت ِؼ ٜنبرص ػ اولنێ کمیټې پـ ٠ړو تې تبوؿه ػي،ه١ىي
115
٤کـ کىي ،ڇې ػ کمیټې ٠ړي ػ ا١٤بن ػولت تـ ن٥ىؽ النؼې ػي".
"څـنګه ڇې ػ لىلې ٜبيل وىؿا په کبتل او څبنګې یې په والیتىنى کې په
ممت٩یم ډول ػ ػولت تـ واک النؼې کبؿ کىي ،ػ لىلې ػ تـ الله کىلى لپبؿه ػ
ػوي هڅې تې ګټې ػي .ػ لىلې یىه ػالې وىؿا تبیؼ وتىن ولـي ،ڇې ػ
116
ػولت تـ ن٥ىؽ النؼې نه وي".
ص ځمکې پغ رس ص قسړو په ګډون ،ص قتیلى تغمنځ ص کړکیچىنى خل کىل :ػ فیبتـٌ
ګډٌنٍالٍ لً ٌینب رسه لم ،پً ظٍلت کې ػ لٍلې ػ تـاللً کٍلٍ لپبؿه ػ ځمکې پـ رس ػ
وعړٌ شل کٍل ظٍؿا اړین اٌ ميم ػي .لکً څـنګً ڇې یې معکې یبػٌنً ٌوٍه ،ػ ځمکې
پـ رس پً وعړٌ کې ښکیلې ٨ثیلې ،ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ یب ىم ػٌلت تً ؿذٍ ٛکٍي ،ڇې
فیبتـه ٌظت لً ىٍ١ي رسه ػ ٌللٍ یب نٍؿه مـلتً کیږي ،اٌ پـ ځبی ػ ػې ڇې ػ ٨ثیلٍ
تـمنځ وعړې شل کړي ،ىٍ١ي تً ملن ٌىي .نٍ پً ػې البك ،ػ ځمکٍ پـ رس ػ وعړٌ شل
کٍل تً ػ ٨ثیلٍ تـمنځ ػ وعړٌ معنیٍی ٌکړي ،کٍمې ڇې پً ٜبم ډٌل لً ٌللً ٌالې
وعړې رسه مـلتً کٍي.
ص قسړو په خل کې ص ځایي منځګړو ښکېلىل :پً مـکٍ اٌ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ کې
فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ پً ٌالیت کې ػ پعالینې پً پـٌلً کې ػ منځګړیتٍة ػ ٜنٝنٍي
ذٍړښتٍنٍ ػ ښکېلتیب مالتړ ٌکړ.
"په ػې کې هیڅ وک نىته ،ڇې ځبیي وعړې کیؼای يش ػ ځبیي منځګړو له
الؿې شل کړای يش ،ځکه ذـګه او مـکه فمىږ ػ کلتىؿ یىه اؿفښتنبکه تـظه ػه،
فمىږ ػ تبؿیغ په اوږػو کې فیبت ومیـ وعړې ػ منځګړیتىة له الؿې شل
117
کړای وىې ػي".
پً مـکٍ کې فیبت ومیـ ګډٌنٍالٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ،ڇې وٍؿا ګبنې ،ذـګې اٌ مـکې ػ
میکبنیقمٍنٍ پً څېـ کٍالی يش پً ځبیي کڈً ػ لٍلې پً تمیرٍلٍ کې ميم ؿٌل ٌلٍتٍي.
ػٌي پـ ػې ټینګبؿ ٌکړ ،ڇې ػ ً٠ځبیي ذٍړښتٍنً نً یٍافې ػا ڇې ػ ظٍلت پً ټٍلنیق
ذٍړښت کې ژٌؿې ؿېښې لـي ،تلکې ظٍؿا ميم ىم ػي ،څـنګً ڇې ػٌي ػ ټٍلٍ ٨ثیلٍ
تـمنځ پـتً لً کٍم تثٝیْ ٌ تٍپیـه ػ التبفیتٍة ڇبؿې البنً کٍي (څـنګً ڇې ػ ٨ثیلٍ ػ
ټٍل ومٍلیت نىتٍن تً ػ نبؿِبیت ػ یٍې رسڇینې پً لرتګً کتل کیږي) .ظٍ لً ػې رسه
 115پً یٍې ان٥ـاػي مـکً کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً لپېـه ٌلمٍالێ څعً یٍ نبؿینًٍ٨ ،مي مرش ۴۱ ،کلن.
 116پً یٍې ان٥ـاػي مـکً کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً نبػؿ وبه کٍټ ٌلمٍالێ څعً یٍ نبؿینً ،ػیني ٜبمل ۴۱ ،کلن.
 117پً یٍې ان٥ـاػي مـکً کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً متٍن ٌلمٍالێ څعً یٍ نبؿینًٍ٨ ،مي مرش.
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رسهٍ٨ ،مي ذٍړښتٍنٍ تً تبیؼ لً رسه کتنً ٌيش ،څٍ ټٍل ومٍلیت ډاډمن يش ،څـنګً ڇې
ػٌي اٌك ػ یٍ ومیـ ډلٍ لکً ښځٍ اٌ ځٍانبنٍ التبفیتٍة لً پبمً ٍ٠ؿځٍي.
ػ یٍه ګډٌنٍال لً ٌینب رسه لم ،ځینې ػیني ٜبملبن ػ ػٌلت لً ظٍا منقٌي وٍي ،ڇې ػً٠
کبؿ یٍ ومیـ انؼېښنې ؿامنځ تً کړي ،ڇې شل کٍلٍ تً اړتیب لـي:
"ػیني ٜبملبن ػ اولني ػولت له ظىا له پبمه ٠ىؿځىل وىي؛ له ػولت رسه
ػیني ٜبملبن ؿيښتیني ه١ه نه ػي ،څىک ڇې په ؿښتیب ػ ټىلى ػیني ٜلاموو
التبفیتىة کىي .که ڇیـې ػولت ػ ٨ىمي مرشانى په ګډون له ػیني ٜلاموو
118
رسه له نږػې کبؿ وکړي ،ػوي ته ػ لىلې په اړه ػ پبم وړ پبیلې تـالله کړي".
ص افغان ميل امنیتي ځىاکىنى پیاوړي کىل :کً څً ىم فیبت ومیـ ظلکٍ ػا څـګنؼه کړه،
ڇې ػ ىٍ١ي لیمٍ تً ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً لیږػٌلٍ رسه امنیت ښً وٍی ،ظٍ
ګډٌنٍالٍ پً ټینګبؿ رسه پً ظٍلت کې ػ امنیت لبتلٍ پً مٍظً ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ
پیبٌړتیب ػ اړتیب یبػٌنً ٌکړه .کً څً ىم ػٌي ػې تً اوبؿه ٌکړه ،ڇې ػ ا١٤بن ميل امنیتي
ځٍاکٍنٍ پیبٌړي کٍل نً یٍافې ػ کبؿمنؼانٍ اٌ ښً تريیق لً پلٍه ٌي ،تلکې ىمؼاؿنګً تبیؼ
ػ ترشي شٍ٩نٍ پً اړه ػ ٍ٠ؿه پٍىبٌي اٌ شمبة ٌؿکٍنې ػ لیمتمٍنٍ لً پلٍه ٌي ،ڇې ػ
ترشي شٍ٩نٍ اٌ نٍؿٌ رس٠ړٌنٍ معنیٍی ٌيش.
ص ؾىلې ص ةؿیجىلى لپاعه ص پىهاوي لىړول :پً ظٍلت کې ػ لٍلې ػ تمیرٍلٍ لپبؿه
فیبت ومیـ ګډٌنٍالٍ ػ پٍىبٌي ػ کمپبینٍنٍ ٌړانؼیق ٌکړ ،ڇې ػ معتلٝ٤ ٍ٥بلینٍ ػ ٝ٤بلې
ښکېلتیب اٌ ګډٌن ٍ٠ښتنً کٍي.
ګډٌنٍالٍ پً ٌالیت کې ػ لٍلې ػ تمیرٍلٍ لپبؿه ػ ښځینٍ ػ محثت ؿٌل یبػٌنً ٌکړه .پً
ظٍلت ښبؿ کې ػ مؼين ټٍلنې ػ یٍه ٝ٤بل لً ٌینب رسه لم:
"تبیؼ ػ ښځینىو ګـځنؼه ډلې ذىړې يش ،څى کىؿ په کىؿ وګـځي او له مینؼو
رسه ظربې وکړي ،ڇې ظپل فامن ػ لىلې له پـولې رسه یى ځبی کیؼو ته
119
وهڅىي".
ػ ً٠ؿاف ػیني ٜبملبن ىم کٍالی يش ػ لٍلې پً اړه ػ پٍىبٌي پً لٍړٌلٍ کې تـظً ٌاظيل:
"ػ لىلې په اړه تبیؼ ٜبمه پىهبوي مىذىػ وي ،ػ لىلې په اړه تبیؼ لمینبؿونه
او وؿکىبپىنه تـرسه يش .له ذىمبتىنى ػ پی١بمىنى په التىلى کې ػ ػیني ٜبملبنى
120
ؿول ظىؿا مهم ػی ،ظلک ه١ىي ته ٠ىږ ږػي او پـ ه١ىي تبوؿ کىي".
 118پً یٍې ان٥ـاػي مـکً کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً نبػؿ وبه کٍټ ٌلمٍالێ څعً یٍ نبؿینً ،ػیني ٜبمل ۴۱ ،کلن.
 119پً ظٍلت ښبؿ کې ػ مؼين ټٍلنې لً ٝ٤بلینٍ رسه تـرسه وٍې متمـګقه ګـٌپي مثبشحً
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ػ ډلٍ/ګـٌپٍنٍ تـمنځ ػ لٍلې پً اړه ػ پٍىبٌي پً لٍړٌلٍ کې پـ ځٍانٍ نملٍنٍ ػ
ښٌٍنځیٍ ػ ښٌٍنکٍ اٌ مؼؿلٍ ػ نٍ٥ؽ پً پبم کې نیٍلٍ رسه ،ػ ىٍ١ي ػ ميم ؿٌل یبػٌنً
ىم ٌوٍه.
ګډٌنٍالٍ ػ ػې ٌړانؼیق ٌکړ ،ڇې مؼؿلې ػې ػ ػٌلت تـ څبؿنې النؼې ٌي ،څٍ ػ ػٌلت ِؼ
ٜنبرصٌ لً ظٍا ػ التعؼام اٌ ؿٌفنې ػ مـکقٌنٍ پً څیـ یې معنیٍي ٌيش اٌ پـ ځبی یې ػ
لٍلې اٌ ٜؼالت ػ تمیرٍلٍ ػ مـکقٌنٍ پً څېـ ٌکبؿٌل يش .ګډٌنٍالٍ فیبتـه مؼؿلٍ تً ػ
ػالې پٍتنىیبل لـٌنکٍ ٝ٤بلینٍ پً لرتګً کتل ،ڇې پً ظٍلت کې محثت ؿٌل لٍتٍلی يش:
"مؼؿلې ػ ٜؼالت په ؿاولتلى کې ظىؿا مهم ؿول لىتىلی يش ،که ڇیـې ه١ىي
121
ظپلې هڅې په ػ٠ه الؿ کې ولګىي"
ص ةهغنێ الؾىهنې مسنیىی :فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ پً ظٍلت کې ػ لٍلې ؿاٌلتلٍ ػ یٍې اٌيل
ٌلیلې پً څېـ ،ػ تيـنێ اللٍىنې ػ معنیٍي ٍ٠ښتنً ٌکړه:
"په والیت کې ػ وعړې المل له ٔبلثبنى ،ال٩بٜؼه او ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو نىؿو
ډلى رسه ػ پبکمتبن مالتړ ػی .که ڇیـې څىک پبکمتبن له ػ٠ه کبؿه ؿاوګـځىي،
122
نى په هیىاػ او ػ٠ه والیت کې ته ذګړه نه وي".
پً ػې تـظً کې فیبتـه نٙـیې پـ پبکمتبن متمـکقې ٌې ،ظٍ یٍ ومیـ یې لً ا١٤بنمتبن
څعً ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ لً ٌتلٍ مالتړ کبٌه ،کً څً ىم فیبت ومیـ ػ نړیٍالٍ
ځٍاکٍنٍ ػ ٌتلٍ پً پبیلً کې ػ نبٌړه پبیلٍ پً ٌېـه کې ٌٌ .یٍه ګډٌنٍال ظپلً انؼېښنً پً
ػې ډٌل څـګنؼه کړه:
"که څه هم مىږ یى ومیـ محثت تؼلىنىنه وینى ،ظى ػایمي نه ػي .کله ڇې په
هیىاػ کې نړیىال نٙبمي ځىاکىنه نه وي ،فه ػا وېـه لـم ،ڇې مىږ ته ټىلې
123
اللته ؿاوړنې له الله وؿکړو".
ص ښځى ص ګډون ػیاتىل :ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ مېـمنٍ پیبٌړی ؿٌل ػ فیبت ومیـ
ګډٌنٍالٍ لً ظٍا پً ډاګً وٍ .ػ ظٍلت لً ښبؿ څعً یٍې ښځینً فػه کٌٍنکې ٌړانؼیق
ٌکړ ،ڇې

 128پً ظٍلت ښبؿ کې ػ مؼين ټٍلنې لً ٝ٤بلینٍ رسه تـرسه وٍې متمـګقه ګـٌپي مثبشحً
 121پً ظٍلت ښبؿ کې ػ مؼين ټٍلنې لً ٝ٤بلینٍ رسه تـرسه وٍې متمـګقه ګـٌپي مثبشحً
 122پً یٍې ان٥ـاػي مـکً کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً تڼیٍ ٌلمٍالێ څعً یٍ نبؿینً،لیبلتمؼاؿ ۵۷ ،کلن.
 123پً یٍې ان٥ـاػي مـکً کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً لکن ٌلمٍالێ څعً یٍ نبؿینً،ډاکټـ ۳۵ ،کلن.
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"ػ لىلې په پـوله کې ػ ښځى ګډون تبیؼ فیبت کړای يش ،ځکه مینؼې کىالی
يش ظپلى فامنى ته پی١بم ولیږػوي او ه١ىي ػ لىلې له پـولې رسه یى ځبی
124
کړي".
فیبتـٌ ګډنٍالٍ پـ ػې نٙـ ىٍکړه ٌکړه ،ڇې پً کٍؿنیٍ کې ػ میـمنٍ ؿٌل ىٍ١ي ػ لٍلې ػ
پی١بم پـ ظپـٌلٍ ذٍګً کٍي:
"ښځې تبیؼ ػ لىلې ػ پـولې تـظه وي ،ځکه ػوي په ػواړو ظىاوو کې ػ
ظپلى فامنى ٨ـتبين وؿکىي او ػ٠ه ؿاف کىالی يش ظپلى فامنى ته پی١بم وؿلىي.
مىږ ته هیڅکله ه١ه کمبن ڇې ػ ترشي ش٩ىنى په تېـه تیب ػ ښځى ش٩ىنى پـ
رس٠ړونى تىؿن ػي ،ػ لىلې پـولې ػ تـظې په تىګه و نه منى ،او ٠ىاړو ه١ه
اللته ؿاوړنې ڇې ػ ښځى ػ ش٩ىنى په اړه په تېـه یىه لمیقه کې تـالله وىي،
125
ظىنؼي وي".
ص صې یقیني کىل ،چې ص ؾىلې په ځایي نىښتىنى کې ص ةرشي خقىنى اصىل په ؾم ډول
منعکـ قىي :ػ ګډٌنٍالٍ اکرثیت ػا تبییؼ کړه ،ڇې وعړې پً ظٍلت کې لً ترشي
شٍ٩نٍ څعً پً تـظمن کیؼٌ ػ پبم ٌړ ا٠یق کړی .لً ظٍلت څعً یٍې ښځینً ګډٌنٍالې
پً ػې اړه ػالې ٌٌیل:
"ڇیـې ڇې ذګړه وي ،ته نه يش کىالی له ظپلى ټىلى تنمټیقو او البيس ش٩ىنى
څعه تـظمن يش :ښځې او لړي ظپل ش٩ىنه له الله وؿکىي ،آن تـ ټىلى مهم
ش٩ىنه لکه ػ ژونؼانه او پىهنې ش٩ىنه .ػ٠ه ؿاف ځبیي وعړې هم ښځې او
لړي ػ ه١ىي له تنمټیقو ش٩ىنى څعه مصـومىي .ػ تیلګې په تىګه ،که ڇیـې
په لیمه کې ػ ػوو ٨ثیلى تـمنځ ذګړه وي ،هیڅ ظىا ظپل مبوىمبن ښىونځیى
ته نه يش التىلی ،ػوي ؿو٠تیبیي ظؼمتىنى او ػالې نىؿو ته الك ؿيس له الله
126
وؿکىي"...
ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ ترشي شٍ٩نٍ پً پبم کې نیٍلٍ لپبؿه ؿاتلٍنکې الؿې ڇبؿې
ٌړانؼیق کړې .یٍه ػیني ٜبمل ػ لٍلې اٌ ترشي شٍ٩نٍ تـمنځ پیبٌړی تړاٌ پً ػې ډٌل
څـګنؼ کړ:

 124پً ظٍلت ښبؿ کې ػ نرٍنٍ ػ لیمې اٌ پٍىنتٍن لً مصٍلینٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې.
 125پً ظٍلت ښبؿ کې لً ښځینً ګډٌنٍالٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې.
 126پً ظٍلت ښبؿ کې لً ښځٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې.
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"ترشي ش٩ىنه تبیؼ ػ لىلې ػ پـولې تنمټیقه انؼېښنه وي :یب په تل ٜثبؿت
127
ترشي ش٩ىنه تبیؼ ػ لىلې رشٓ وي".
پً ٌؿتً مٝنب رسه ،یٍه تل ګډٌنٍال ٌٌیل:
"که ڇیـې مىږ له ٔبلثبنى یب ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو له نىؿو ډلى رسه لىله یب
پعالینه ٠ىاړو ،ػا نه تبیؼ مىږ ته په هیىاػ کې ػ ترشي ش٩ىنى ػ ټىلى اللته
128
ؿاوړنى په فیبن متبمه يش".
ػ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا شمبة ٌؿکٍنً اٌ ػ ٨بنٍن ٌاکمني یٍافې ػ لٍلې ػ تـاللً کٍلٍ ػ یٍه
ميم ٜنرص پً څیـ نً ،تلکې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ لبتنې لپبؿه ظٍؿا شیبيت ګڼل کیؼه:
"که ڇیـې ػ ٨بنىن واکمني وي ،ػا کىالی يش په ټىلنه کې ػ هـ ډول ذـمىنى
معه ونیيس .که ڇیـې ػ ٨بنىن واکمني وي ،ه١ه کمبن ڇې ػ ػولت او ظلکى
په وړانؼې ذـمىنه تـرسه کىي ،ػ ظپلى اٜاملى په لقا ؿلىل کیږي .نى په ػې
البك ویالی وى ،ڇې ػ ترشي ش٩ىنى ػ لبتلى یىافینێ الؿ ػ ٨بنىن نب٤ؾول
129
ػي".
ػ رسٌې اکرثیت ګډٌنٍال ( ۷۵للنً) پً ػې آنؼ ٌٌ ،ڇې ترشي شٍ٩نٍ تً ػؿنبٌی اٌ ػ
مٝب٤یت پبی تً ؿلٍل تً پً ىیٍاػ کې ػ لٍلې لً ؿاٌلتلٍ رسه مـلتً ٌکړي .رستیـه پـ
ػې ،ګډٌنٍالٍ پـ ډې ټینګبؿ کبٌه ،ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ رس٠ړٌنکي تبیؼ ػ لٍلې لً پـٌلې
څعً لیـې ٌلبتل يش اٌ ػ لٍلې ػ یٍې تـیبلێ پـٌلې لپبؿه یې ػ شمبة ٌؿکٍنې پـ اړتیب
تبکیؼ کبٌه:
"که ڇیـې په ؿښتیب رسه په ػې هیىاػ کې لىله ٠ىاړو ،مىږ تبیؼ ػ ترشي
ش٩ىنى ػؿنبوی وکړو :ػ وعړې ػواړه ظىاوې تبیؼ ػ٠ه ش٩ىنه په پبم کې
ونیيس .ه١ه ظلک ڇې ترشي ش٩ىنه نه پیژين ،ه١ىي ته ػؿنبوی نه کىي ،نه
130
تبیؼ ػ لىلې ػ پـولې تـظه وي".
په افغانؿتان کې ص ؾىلې ګټىع فعالین :پً ا١٤بنمتبن کې ػ ذګړې اٌؿ تً ػ ګبٌنډیٍ
ىیٍاػٌنٍ پً ملن ٌىلٍ اٌ آن پً ىیٍاػ کې ػ ذګړې پً اٌيل المل ػ ىٍ١ي ػ تٍؿنٍلٍ رسه
رسه ،لً نیمً یي څعً فیبتٍ ګډٌنٍالٍ ګبٌنډي ىیٍاػٌنً پً ا١٤بنمتبن کې پً لٍلً
ؿاٌلتلٍ کې ګټٍؿ تلل .نړیٍال نٙبمي ځٍاکٍنً ،ښبیي لً ػې املً ڇې ال پعٍا لً ظٍلت
 127پً ظٍلت ښبؿ کې لً ػیني ٜبملبنٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې.
 128پً رسٌې کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً لژه اشمؼ ظیل لً ٌلمٍالێ څعً یٍ نبؿینً ۵۱ – ۲۱ ،کلنٍ ډلً.
 129پً ظٍلت ښبؿ کې ػ نرٍنٍ ػ لیمې اٌ پٍىنتٍن لً مصٍلینٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې.
 138پً یٍې ان٥ـاػي مـکً کې نبپیژانؼ ګډٌنٍال :لً ګـتقٌ ٌلمٍالێ څعً یٍ نبؿینً،ػ ش ٍ٨ٍ٩مصٍل ۲۵ ،کلن.
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څعً ٌتيل ٌٌ ،ػ وعړې ػ وننې پـ ميبل پً پـانمتٍ مثبشحٍ کې فیبتـه ػ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا
نً ػي یبػ وٍي ،ظٍ پً رسٌې کې ػ نږػې نیمً یي ګډٌنٍالٍ لً ظٍا ػ لٍلې پً ؿاٌلتلٍ
کې ګټٍؿ کڼل کیؼل .رستیـه پـ ػې ،ګډٌنٍالٍ لً ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه ډیبلٍګ/ظربې
اتـې ػ لٍلې لپبؿه اړینې تللې.
ص ةرشي خقىنى لپاعه کاعکىونکي فعالین :ګډٌنٍالٍ پً ظٍلت کې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ لبتنې
ػ اٌيل ٝ٤بلینٍ پً څېـ پً منٙم ډٌل ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ظپلٍاک کمیمیٍن ،ػ
ښځٍ ڇبؿٌ ؿیبلت اٌ ػ مؼين ټٍلنې لبفمبنٍنً ٍ٠ؿه کٍل.
په زىؾت کې ص ؾىلې لپاعه پیاوړې مضافعه :ګډٌنٍالٍ ػ یٍې ػالې ىـ اړظیقې کړنالؿې
ٌړانؼیق ٌکړ ،ڇیـې ڇې معتل٥ې ټٍلنیقې ډلې ػ لٍلې ػ مؼاٝ٤ې لپبؿه ؿٌل لٍتٍالی يش.
څـنګً ڇې یې معکې یبػٌنً ٌوٍه ،فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ،ڇې ښځې کیؼای يش پً
ظٍلت کې ػ لٍلې لپبؿه ښې مؼاٝ٤ینې ٌګـځيٍ٨ .مي مرشان اٌ ػیني ٜبملبن پیبٌړي
نٍ٥ؽ لـٌنکي ٝ٤بلین ګڼل کیؼل ،څٍک ڇې پً تـیبلیتٍة رسه کٍلی يش ،ػ لٍلې لً
تمیرٍلٍ رسه مـلتً ٌکړي .ػ ً٠ؿاف ػ ښٌٍنځیٍ التبػان اٌ ؿلنێ ىم ػ یٍ ومیـ
ګډٌنٍالٍ لً ظٍا پً ػ ً٠ڇبؿه کې مٍجـې تلل کیؼې.
ګډٌنٍالٍ ػ ً٠ؿاف پً ډاګً کړه ،ڇې ػینې ٜبملبن ػ لٍلې لپبؿه ښً مؼاٝ٤ین کیؼای يش ،کً
ڇیـې پً منبلج ډٌل ٌؿٌفل يش:
"ػ لىلې په اړه تبیؼ ٜبمه پىهبوي مىذىػ وي ،ػ لىلې په اړه تبیؼ لمینبؿونه
او وؿکىبپىنه تـرسه يش .له ذىمبتىنى ػ پی١بمىنى په التىلى کې ػ ػیني ٜبملبنى
131
ؿول ظىؿا مهم ػی ،ظلک ه١ىي ته ٠ىږ ږػي او پـ ه١ىي تبوؿ کىي".
ص ةرشي خقىنى په وړانضې ص صغى ډلى/اقساصى کړنالع څغنګه اعػوئ؟ :فیبتـه ګډٌنٍال پً
ػې تبٌؿ ٌٌ ،ڇې یب٠ي ډلې ػ ترشي شٍ٩نٍ پً ٌړانؼې لعت ػؿیځ لـي .کً څً ىم
ظلکٍ ػا منلً ،ڇې ػ وعړې ػ ػٌاړٌ ظٍاٌٌ لً ظٍا ػ ترشي شٍ٩نٍ رس٠ړٌنې تـرسه وٍې
ػي:
"که ؿښتیني و اولم ،په وعړه کې ښکېله هیڅ ظىا پـ ترشي ش٩ىنى تبوؿ نه
لـي .که ڇیـې ػالې وای ،ػوي ولې ظلک وژين ،ػوي ولې ػ مصکمې له ؿلمې
پـېکړې پـته ػ ظلکى ژونؼ اظيل؟ ػ وعړې ػواړه ظىاوې له ترشي ش٩ىنى
132
رس٠ړونه کىي".
 131پً ظٍلت ښبؿ کې لً ښځینً ګډٌنٍالٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې.
 132پً ظٍلت ښبؿ کې لً ښځینً التبػانٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې.
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ػ ځینٍ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا ػیني ٜبملبنٍ تً ػ ترشي شٍ٩نٍ پً اړه ػ پٍىبٌي ػ نً ػؿلٍػلٍ پً
لرتګً کتل کیؼل ،پً تېـه تیب ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً تړاٌ .پً ػې تـظً کېٍ٨ ،مي مرشانٍ تً
ىم ػ ػالې یٍ ڇب پً لرتګً کتل کیؼل ،ڇې مصب ًٙ٤کبؿه نٙـیې لـي .کً څً ىم یٍه
ػیني ٜبمل پً ډاګً کړه ،ڇې ػ ً٠ډٌل انګیـنً تل ػ٨ی ً٩نً ٌي:
"ترشي ش٩ىنه تبیؼ ػ لىلې ػ پـولې تنمټیقه انؼېښنه وي :یب په تل ٜثبؿت
133
ترشي ش٩ىنه تبیؼ ػ لىلې رشٓ وي" .
یٍه ګډٌنٍال ٌٌیل ،ػ وعړې ټٍلې ظٍاٌې تبیؼ ػ ترشي شٍ٩نٍ پً اړه پٍه ٌي ،څٍ ډاډ تـ
اللً يش ،ڇې ىٍ١ي تً پً ٜميل ډٌل ػؿنبٌی وٍي:
"ػ وعړې ښکیلې ظىاوې تبیؼ ػ ترشي ش٩ىنى پـ اٌىلى او مٝیبؿونى پىه وي.
ػا ظىؿا مهمه ػه ،ځکه له ػ٠ې الؿې ػوي کىالی يش ڇې ترشي ش٩ىنى ته
ػؿنبوي وکړي او ه١ه ولبيت .نى له ػې امله ػا اړینه ػه ،ڇې ػ وعړې ښکیلې
ظىاوې ػ ترشي ش٩ىنى په اړه پىه کړای يش ،که نه نى ،ػا ته ػ ػواړو ظىاوو
134
لپبؿه لتىنقمنه وي ،ڇې ترشي ش٩ىنى ته ػؿنبوي وکړي یب ه١ه ولبيت".

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنې
ػ ظٍلت لً اٌلیؼٌنکٍ رسه ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلې پـ ميبل ،پً ٠قين ٌالیت کې پً ځبيي
ٔـس کې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ځبیٍلٍ پً ظبٔـ ػ النؼې ٜمٍمي لپبؿښتٍنٍ ٌړانؼیق وٍي)۱(.
یٍ ميم اٌل ڇې ډیـ ګډٌن کٌٍنکٍ ٌؿڅعً ػ٤ب ٛکړې ػه ػا ػی ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ ِؼ
کمبن تبیؼ ػ لٍلې لً پـٌلې څعً ٌایمتل يش؛ ( )۲ػ لٍلې ػ یٍې ظپلٍاکې اٌ ىـ
اړظیقې پـٌلې څعً ډاډ ٌؿکٍل .ػ لٍلې ػ ٌالیتي کمېټې ػ ٠ړیتٍة تیبکتنً اٌ ډاډ
شبٌلٍل ڇې ػ کمیټې ٠ړي ػ ىٍ١ي ػ اٜتثبؿ پـ تنمټ انتعبة يش څٍ ػ ػٌلت ِؼ
ٜنبرصٌ رسه مؾاکـه ٌکړي)۳( .ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ ښځٍ ػ ګډٌن فیبتٍل اٌ پً ټٍلنً
کې ػ لٍلې ػ تبمین پً تـظً کې ػ ىٍ١ی ػ ن٩ي پېژنؼل؛ ( )۴ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً ىکلً
تـ اللً وٍی پـمعتګ ،پً ځبنګړی ډٌل ػ ښٌٍنې اٌ ؿٌفنې ش ٪تبیؼ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ
رسه ػ ظربٌ اتـٌ پـ ميبل تبیؼ ٨ـتبين نً يش؛ ( )۵ػ لٍلې ػ تـٌیز پً تـظً کې ػ ښکیلٍ
ښځٍ ،ځٍانبنٍ ښٌٍنځیٍ اٌ مؾىثي مرشانٍ اٌ مؼؿلٍ کې ػ لٍلې ػ پٍىبٌي ػ پـٌګـامٍنٍ
مٝـيف کٍل؛ ( )۶ػ شکٍمتٍيل اٌ امنیت ښً کٍل - :ػ ػٌلت اٌ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً
پيبٌړي کٍلٍ کې تبیؼ ػ ښځٍ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ رس٠ړٌنٍ ػ معنیٍي اٌ ػ ظمبؿې ػ ذربان پً
ومٍل ػ ښً ٘ـ٤یت ذٍړٌلٍ اٌ شمبتٍؿکٍنې میکبنیقمٍنً وبمل ٌي .اٌښتې رس٠ړٌنې تبیؼ ػ
 133پً ظٍلت ښبؿ کې لً ػیني ٜبملبنٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې.
 134پً ظٍلت ښبؿ کې لً ښځینً ګډٌنٍالٍ رسه تـرسه وٍې متمـکقې ګـٌپي مثبشحې.
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و٥ب ٍ٤ظپلٍاکٍ اٌ ىـ اړظیقٌ څېړنٍ لً الؿې پً ٝ٤بل ډٌل ؿلیؼګي ٌيش؛ ( )۷ترشي شٍ٩نً
ظٍنؼي اٌ تـٌیز يش .فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ ػ ترشي شٍ٩نٍ پً اړه ػ تيرت وٍي ػٌلتي اذـاآتٍ اٌ
پً ظٍلت کې ػ لٍلې ػپبؿه ػ ښٍ ڇبنمٍنٍ تـ منځ یٍه ؿٌښبنً اړیکً ذٍتً ګړې؛ ( )۸ػ
٤مبػ پً ِؼ مثبؿفه "تې ٜؼالتي" اٌ ػ ظلکٍ پً شٍ٩نٍ تیـی (ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ن ْ٩پً
ګډٌن) تبیؼ یٍ لٍمړیتٍة ٌي کً ڇیـې ٍ٠اړٌ ڇې پً ٠قين کې لٍلً ټینګً يش؛ ( )۹ػ
پـمعتیب لپبؿه ټٍلې ىڅې ،ظبٌتب ػ فػه کړٌ پً تـظً کې ،تبیؼ ښځې ځٍانبن ،معتل٦
ٍ٨مي ګـٌپٍنً اٌ نٍؿ ؿاوبمل کړي .ػ ډیـٌ ګډٌن کٌٍنکٍ پً تبٌؿ تثٝیْ پً ٠قين کې ػ
وعړٌ یٍ المل ػی؛ ( )۱۱کً ڇیـې ٍ٨مي/ػٌػیق مٍلمبت لکً وٍؿاګبنې اٌ ذـګې تیب ػ
ؿٍ٠لٍ ٌړ ٌي ،ػٌي تبیؼ اٌك ټٍل ټٍلنیق ګـٌپٍنً پً ا١٤بنمتبن کې ؿاٌن١بړي اٌ ػ ٍ٨می
مرشانٍ لً ظٍا لً اشتاميل تثٝیْ اٌ تٍپیـ څعً ډډه ٌکړي ،ظٌٍٍب ػ ٌالیتي مـکق څعً
تيـ پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً ٌړانؼې؛ ( )۱۱ػ ٍ٨مٍنٍ تـ منځ ػ وعړٌ شلٍل:
ظٍلت ٌالیت ڇې تـ ډیـه تـیؼه یٍه ػ معتلٍ٨ ٍ٥مٍنٍ څعً ذٍړ یٍ ٌالیت ػي ،نٍ ػ
ٍ٨مٍنٍ تـمنځ مصيل تبٌتـیرنې وعړې تبیؼ ػ یٍه لٍمړیتٍة پً شیخ ٌؿتً ځٍاة ٌٌیل
يش؛ ( )۱۲ػ ځمکٍ پـ رس وعړې تبیؼ ػ و٥ب ٍ٤میکبنیقمٍنٍ لً الؿې شل يش ،اٌ پً ػې کبؿ
انٍب ٣څعً ډاډ شبٌل يش اٌ ػ ټٍلٍ ښکیلٍ ظٍاٌ ٠ږٌنً پً ممبٌي ډٌل ٌاٌؿیؼل يش؛ ()۱۳
ػیني مؼؿلې ػې ػ ػٌلت تـ ال نږػې څبؿنې النؼې ؿاٌلتلې يش څٍ ځٍانبن ػ ا٤ـأیت
ظٍا تً ػ لٍ ٧کٍلٍ څعً معنیٍي ٌيش اٌ لً مؼؿلٍ څعً ػالې ځبیٍنً ذٍړ يش ڇې
ىلتً لٍلې تً ٌػه ٌؿکٍل کېږي؛ ( )۱۳ػ ا١٤بنمتبن پً ڇبؿٌ کې تبیؼ تيـنی مؼاظلً پبی
ٌمٍمي اٌ پبکمتبن تبیؼ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ تً ػ ظٍنؼي پنبه ځبیٍنٍ ػ تـاتـٌلٍ څعً ډػه
ٌکړي ،اٌ پـ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ال فیبت ٤ىبؿ ٌاڇٍي ڇې پـ ا١٤بنمتبن تبنؼې ػ پبکمتبن
لً ظبٌؿې ٜملیبت اٌ تـیؼٌنً ٌ نً کړي.
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 .۶پیژنضنه
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ ى ٍ١ممبیلٍ اٌ لپبؿښتنٍ لنډیق ػی ڇې ػ لٍلې پً اړه ػ
ا١٤بنبنٍ ظربې اتـې (ډیبلٍګ) ػ ػٌىم پړاٌ پً تـڅ کې پً ننګـىبؿ ٌالیت کې ػ تـرسه
وٍیٍ لال مىٍؿٌ پً پبیلً کې ٌړانؼې وٍي ػي .نٍمٍړې لال مىٍؿې پً ننګـىبؿ ٌالیت
کې ػ  ۱۱۸ن٥ـٌ رسه ػ ګـٌپي ٍ٠نډٌ ،ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ نٙـیبتٍ ػ ټٍلٍنې (رسٌې) لً
الؿې تـرسه وٍې ػي .ػػې پـٌګـام ګډٌن کٌٍنکي ػ شکٍمت ػ کبؿمنؼانٍ ،ػ ټٍلنې ػ
مرشانٍٜ ،لامء کـامٍ ،تقګـانٍ ،ښٌٍنکٍ ،ػ مؼين ټٍلنٍ التبفٌ اٌ ػ لٍلې پـٌلې رسه ػ یٍ
ځبی وٌٍ ٔبلثبنٍ پً ګډٌن ػ ټٍلنې لً معتل ٍ٥لیبيس اٌ ټٍلنیقٌ ٨رشٌنٍ څعً ټبکل وٍي
ٌٌ .تـ ټٍلٍ ميمً ػا ڇې ،ىڅً وٍې ػ ښځٍ اٌ ځٍانبنٍنٙـیبت ؿاټٍل يش تـڅٍ ػ ټٍلنې ػ
ىـ اړظیق التبفیتٍة تیلګً اٌيس.
ػا ظربې اتـې ػ لٍلې ػ پـٌګـام پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌېیم پړاٌ ػ یٍې تـظې پً
شیخ تـرسه وٍي کٍم ڇې ػ مؼين ټٍلنې ػ نږػې  ۱۱وثکٍ اٌ ػ ا١٤بانمتبن ػ ترشی
شٍ٩نٍ ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن لً ظٍا پیل وٍی څٍ ػ نږػې ٜ ۴۵۱۱بػی ا١٤بنبنٍ
رسه مىٍؿې تـرسه کړي اٌ ػ ىـ ٌالیت لپبؿه ػ لٍلې یٍه ٔـس ؿا منځ تً کړي.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه ،رسقمیغنه ،او ؾیايس قالیض
ننګـىبؿ ٌالیت ڇې ػ ىیٍاػ پً ظتیځ کې پـٌت ػی ،ػ ٌګړٌ ومیـ یې نژػې ۱۲۸۹۱۱۱
تنٍ تً ؿلیږي .لً کبتل ،کنړ ،ل١امن اٌ لٍګـ ٌالیتٍنٍ رسه نښتی ػی .پً ذنٍة ظتیځ کې
لً پبکمتبن ىیٍاػ رسه ګډه پٍلً لـي ڇې ػ ى ً١ىیٍاػ لً ٨ثبیيل لیمٍ څعً ػ ٌللً ٌالٍ
معبل٥ینٍ ػ نٍ٥ؽ البنً الؿ ګڼل کیږي .ػ ننګـىبؿ ٌالیت رسشؼي لیمې ٠ـنێ ػيٌ ،لې
ػاظيل لبشً یې ىمٍاؿه اٌ شبٌلعیقه ػه ڇې ػ کنړ اٌ نٍؿلتبن ػ ٌاٌؿٌ ٌیيل کیؼٌ پً
ٌلیلً اٌتً کیږي.
ػ ننګـىبؿ ٌالیت مـکق ػ ذالل آتبػ ښبؿ ػی ڇې پعٍا ػ ا١٤بنمتبن ػ ژمي پالفمینً ګڼل
کیؼه .ػ ننګـىبؿ ميم ځب یٍنً ٜثبؿت ػي لً :ػ تٍؿې تٍړې ٠بؿٌنً ڇیـتً ڇې آلبمً تن
الػن پً  ۲۱۱۲کبل کې ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنً پً ٌړانؼې ذګړه کٍلً ،پً وینٍاؿٌ کې ػ لپین
٠ـ ملنې اٌ څٍکې ،ػ اډې تبؿیعي آجبؿ ،اٌ پً ذالل آتبػ ښبؿ کې ػ ٠بفي آمبن هللا ظبن
م٩ربه اٌ ػ رساد االمبؿت وبىي تب.ٟ
ػ ننګـىبؿ ػ ٌګړٌ ډیـی پښتبنً ػي اٌ یٍه کٍڇنی ومیـ یې پىً يبن ذٍړٌي .مٍمنؼ،
وینٍاؿي اٌ ظٍګیبڼي ػ ننګـىبؿ ػؿې لٍیې ٨ثیلې ػي .ظٍګیبڼي پً ویـفاػٌ ،ظٍګیبڼٍ،
پڈیـآګبم ،شٍبؿک اٌ یٍ کم ومیـ یې پً ڇپـىبؿ اٌ رسه ؿٌػ ٌلمٍالیٍ کې میىتً ػي.
وینٍاؿي ػ ننګـىبؿ پً ٠ني ظیلٍ ،اڇین ،نبفیبن ،لپین ٠ـ ،ػٌؿتبتب ،ىمکً مینً اٌ کٍټ
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ٌلمٍالیٍ کې ځبي پـ ځبی ػي اٌ مٍمنؼ پً مٍمنؼؿې ،لٝل پٍؿه ،ګٍوتً ،تټي کٍټ،
ؿٌػات اٌ کبمً کې اٌلیږي .پً ظیٍه اٌ ػؿه نٍؿ کې پً فیبتً انؼافه پىً یبن اٌلیږي ٌلې
ػػٌی یٍ کٍڇنی ومیـ پً تيمٍػٌ ٌلمٍالێ کې ىم پـاتً ػي.
ػ ننګـىبؿ اٌلنی ٌايل ښب٠لی ٕٜبءهللا لٍػین ػی .نژػې ول لیبيس ګٍنؼٌنً پً ػً٠
ٌالیت کې ٝ٤بلیت کٍي ڇې ػ ىٍ١ی لً ډلې یې شقة الالمي ،ػٍٜت الالمي (ڇې پعٍا
پً اتصبػ الالمي مىيٍؿ ئ) ،ذمٝیت الالمي ،ا١٤بن ملت اٌ الالمي شقة یې تـ ټٍلٍ
تبنٍ٥ؽه ګٍنؼٌنً ػي .پـتً لً ذمٝیت الالمي ،پً ننګـىبؿ کې نژػې ټٍلٍ تبنٍ٥ؽه ګٍنؼٌنٍ
پً  ۲۱۱۹کبل ټٍلټبکنٍ کې لً شبمؼ کـفي نً مالتړ کبٌه.

 .۴ص جګړې یا قسړې قننه :ص قسړو ډولىنه او رسچینې
ص قسړو ډولىنه :پً ننګـىبؿ ٌالیت کې ػ ٌلن التبفٌ پً ظپل ٌالیت کې ػ وعړٌ یٍ لړ
ډٌلٍنً پً النؼې ډٌل پً ګٍتً کړل:
 ص صولت پلىه ځىاکىنى او مسالفى وؾله والى تغمنځ عوانې جګړې :ګډٌنٍالٍ ػ
ػٌلت ٌللً ٌالٍ ى ً١ډلې پً ګٍتً کړې ڇې ػػٌی پً ٌالیت کې ػ ػٌلت پلٍه
ځٍاکٍنٍ رسه ذګړه کٍي لکً :ػ ا١٤بنمتبن الالمي امبؿت ،تصـیک ٔبلثبن
پبکمتبن ،تصـیک ن٥بؽ رشٜیً ،شقة الالمي اٌ لل٥ي ګـٌپ.
قسيص ،قىمي او تىکمیؼې قسړې :لکً پً اڇین ٌلمٍالێ کې ػ وینٍاؿٌ ػ ػٌٌ

پـګنٍ لیپبی اٌ ٜيل ویـظیلٍ تـمنځ ػ ځمکې پـ رس نښتې اٌ پً تټي کٍټ کې ػ
کٍڇیبنٍ اٌ ځبيي اٌلیؼٌنکٍ تـمنځ نښتې اٌ
 ځايي ؾیايس او جنايي تغةګنێ.
ص قسړو رسچینې :ګډٌنٍالٍ پً ننګـىبؿ کې ػ وعړٌ ػ رسڇینٍ يٍ ىـاړظیق لیمت پً
النؼې ډٌل ٌړانؼې کړِٝ .ی ٦شکٍمت ػاؿی٤ ،مبػ ،ػ امنیتی ملی ځٍاکٍنٍ ٜؼم
مٍجـیت ُ پً ٜملیبتٍنٍ کی ػ ترشی شٍ٩نٍ ن ْ٩تيـنی مؼاظلی اٌ ػ تیبن ػ آفاػی څعً
معنیٍی .
صجګړو په صعقل کی ص ةرشی خقىنى نقض :ػ ُملکي ٌګړٌ مـګ اٌ ژٌتلً ڇې ػ ا١٤بن
امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ نړیٍالٍ ځٍاکٍنً لً ظٍا ؿامنځتً کیږي اٌ ػ ٜملیبتٍ پـ ٌظت ػ ظلکٍ
رسه نبٌړه ڇلنؼ ،تبؿ تبؿ ػ وعړٌ اٌ ذګړٌ ػ الملٍنٍ پً تٍګً یبػ وٍل .یٍ ٍ٨مي مرش
ٌٌیل:
“ظپلرسي ٜملیبت ،ػ وپې ڇبپى او هىايي مبثبؿیى ظلک مرثىؿه کړل ڇې ظپلې
مینې پـیږػي .تې ګنبه ظلک پـته له کىم تىؿ په فنؼانىنى کې واڇىل وىل .په
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ټىلیق ډول ػ٠ه الملىنه وو ڇې ػ ظلکى او شکىمت تـمنځ یې واټن ؿامنځته
کړ .نى ځکه نن وؿځ فیبتـه ظلک ػ ػولت او نړیىالى ځىاکىنى ظال ٣ػي او ػ
ولله والى معبل٥ینى مالتړ کىي”.
ةهغنی الؽ وهنی :ىمؼاؿنګً ػ تيـنیٍ اللٍىنٍ څعً ىم یبػٌنً ٌوٍه ڇې ػ ىنؼٌلتبن،
ایـان اٌ پبکمتبن پً ګډٌن یې تيـين ىیٍاػٌنً ػ ظپلٍ لرتاتیژیکٍ ګټٍ پً مٍظً پً
ا١٤بنمتبن کې تـرسه کٍي .اٌ ػا یٍه نیبتتي ذګړه ػه ڇې ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ لً لٍؿي
تـرسه کیږي .ػ ُملکي ظؼمبتٍ ػ کمیمیٍن مرشې ٌٌیل ڇې :فمٍنږ ګبٌنډي ىیٍاػٌنً لً
ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ مبػي اٌ مٝنٍي مالتړ کٍي .ىمؼاؿنګً یٍې پعٍانێ ښٌٍنکې اٌ ښځٍ
ػ شٍ٩نٍ ٝ٤بلې فیبتً کړه:
"نىمىړي هیىاػونه ػ ګڼى تنمټ پبله ډلى مالتړ کىي تـڅى په ا١٤بنمتبن کې
ظپل ن٥ىؽ فیبت کړي او ػ یى تل ګټې وننګىي".
ص ملی امنیتی ځىاکىنى عضم کاع آیی :ىمؼاؿنګً پً ننګـىبؿ کې اٌ پً ځبنګړي ډٌل تټي
کٍټ ،اڇین ،ىمکً مینً اٌ نبفیبنٍ کې مغ پً ظـاتیؼٌنکی امنیتي شبلت تـ ډیـه ػ ميل
امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ ا٠یقمنتیب نىتٍايل پٍؿې ٍ٠ټً کړ .ځینٍ ګډٌنٍالٍ ميل امنیتي ځٍاکٍنً ػ
ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ رسه ػ ذګړې پً نً کٍلٍ اٌ یب ػ ژمنتیب پً نىتٍايل تٍؿن کړل .ځینٍ تیب
ػ ننګـىبؿ پً ٌلمٍالیٍ کې ػ نبکبؿه ځٍاکٍنٍ اڇٍلٍ تً اوبؿه ٌکړه .اٌ نٍؿٌ تیب ميل امنیتي
ځٍاکٍنً اٌ پً ځبنګړي ډٌل ميل پٍلین پً ٤مبػ کې ښکیل ٌګڼل اٌ پً ػٌی یې تٍؿ پٍؿې
کړ ڇې لً ظلکٍ تډې اظيل اٌ ػ مرـمینٍ ډلې شامیً کٍي .نٍ لً ػې املً ڇې کٍمً
امنیتي ظالء ؿامنځتً وٍې ػه ،ػػې المل وٍی ڇې ػ ػٌلت ٌللً ٌال معبل٥ین اٌ ذنبيي
ډلې پیبٌړې يش اٌ پً ٜین ٌظت کې ػ تښتٍنٍ٨ ،تل ،ػ ځمکٍ ٍ٠ج ،ػ کٍکنبؿٌ کـکیلً اٌ
لً ظلکٍ ػ ٜرش ،ؽکبت اٌ مبلیبتٍ ٠یـ ٨بنٍين ټٍلٍنې پً تـظً کې فیبتٍالی ؿا٠لی ػی.
ضعیف خکىمت صاعی ،فؿاص او عضم پغمستګ :اػاؿي ٤مبػ ،کمقٌؿې ځبيي شکٍمتؼاؿي،
ٜبمً ظؼمبتٍ نىتٍالی اٌ ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ اٌ منبت٠ ٍٝیـٜبػالنً ٌیي پً معتلٍ٥
وکلٍنٍ ػ وعړٌ اٌ ذګړٌ ػ فیبتٍايل المل وٍي ػي .پً ٌلمٍالیٍ کې نبامني ػ کمـٌفې
شکٍمتؼاؿۍ پبیلً ػه .ػ یٍ ٍ٨مي مرش پً ٌینب ،پً ځینٍ لیمٍ کې ځبيي ڇبؿٌاکي ػ
ٌلمٍالێ پً څلٍؿٌ ػیٍالٍنٍ پٍؿې مصؼٌػ ػي.
اػاؿي ٤مبػ ػ ظؼمبتٍ نىتٍايل اٌ یب نبتـاتـ ٌیي پٍؿې ٌتړل وٍ .ػ ممرؼ یٍ امبم پً ذالل
آتبػ ښبؿ کې ػ تـښنب ٌیي ػ یٍې ؿٌښبنً تیلګې پً تٍګً یبػ کړ.
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“ػ ښبؿ ه١ه لبشې ڇې هلته ذنګ لبالؿان٨ ،ىمبنؼانبن ،لىػاګـ او ڇبؿواکي
اولیږي ،تـښنب لـي .تلکې ه١ه لبشى کې ڇې ػوی نىته ،تـښنب هم نه ػه
وؿکړل وىې”.
یٍ کـٌنؼګـ ٌمنلً اٌ اػٜب یې ٌکړه ڇې :ػ لىػاګـو او والیتي ڇبؿواکى تـمنځ مٝبملې ػ
مب٤یب په څیـ ػي ڇې ُ٠ـتت ،تې کبؿي او نىؿې لتىنقې ډیـوي .ى ً١ػ وینٍاؿٌ اٌ
ظٍګیبڼٍ ٌلمٍالێ ػ ذـمٍنٍ ػ مـکقٌنٍ پً تٍګً یبػې کړې .یٍې ښځې تیب ػ ٌلن ػ انقٌا
یب ګٍښً تٍة اشمبك څعً یبػٌنً ٌکړه :ه١ه ظلک ڇې په کلیى او ولمىالیى کې اولیږي،
هیـ کړل وىي ػي .ػ ػوی اوافونه نه اوؿیؼل کیږي .ڇې ػا ډٌل لتٍنقٌ پً ظپل ٌاؿ رسه
ػ ػٌلت پً ٌړانؼې ػ ظلکٍ شمبلیت ډیـ کړی ػی اٌ ظلک یې ػ معبل٥ینٍ څعً مالتړ
تً اړ کړي ػي.
ص عؾنیى مدضوصول او صةیان آػاصی :ػ نبپییلٍ اٌ ظپلٍاکٍ ؿلنیٍ نً وتٍن ىم ػ ؿٌانې
وعړې ػ یٍ المل پً تٍګً پً ګٍتً وٍ .ػ یٍ ځبيي ژٌؿنبلیمت پً ٌینب ڇې ػ ننګـىبؿ
پعٍاين ٌايل پً ګډٌن ػ لیبيس مرشانٍ څعً ػ ځینٍ ژٌؿنبلیمتبنٍ لً ظٍا ػ تډٌ منلٍ ذؼي
تې ٜؼالتێ ؿامنځتً کړي ػي اٌ ميل ګټې يې پً ظٕـ کې اڇٍيل ػي.
اٌ پً اظـ کې یٍ ٍ٨مي مرش ػ ڇبؿٌاکٍ ػ ګامؿلٍ پـٌلً تـ پٍښتنې النؼې ٌنیٍه اٌ
التؼالل یې ٌکړ ڇې پً ػې تـظً کې ػ ؿٌڼتیب نً وتٍن اٌ پً اػاؿٌ کې ػ ظپلٍۍ پبلنې
ػٌػ ػػې المل وٍی ڇې ػ فٌؿٌاکٍ وعيص ګټې ٌلبتل يش ،نً ػ ټٍلنې .ىٌٌ ً١یل:

 .۳ص ؾىلې لپاعه تګالعه
ص افغان ميل امنیتي ځىاکىنى پیاوړتیا او اصالخات :ګډٌنٍالٍ ټینګبؿ ٌکړ ڇې ػ ټیکبٌ اٌ
امنیت پً ټینګښت کې ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ؿٌل اړین ػی اٌ لً نړیٍالې ټٍلنې یې پً
کلکً ٌٍ٠ښتل ڇې ػ امنیت ػ لیږػ پـٌلې ػ ٌؿٌلتي پړاٌ پً تٍګً ػ ا١٤بن امنیتي
ځٍاکٍنٍ پً تريیق کې پً ځبنګړي ډٌل ػ ىٍ١ی رسه ػ ىٍايي ځٍاک مـلتً ٌکړي .ػ
امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ اٌالشبتٍ پً تـظً کې ګډٌنٍالٍ لً ى٤ ً١٥مبػ رسه مثبؿفه اړینً ٌتللً
ڇې ػ امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ مرشتبتً یب ٍ٨مبنؼانبنٍ پً کڈً ٌذٍػ لـي .ػٌی فیبتً کړه ڇې پً
ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ کې ػ ٤مبػ وتٍن تثبه کٌٍنکې پبیلې لـي اٌ ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ
رسه ػػٌي پً مثبؿفه نبٌړه ا٠یق کٍي ،رستیـي ميل اشمبك اٌ ؿٌشیً لً اللً ٌؿکٍي اٌ
ځٍاکٍنٍ ػ ذـمٍنٍ ځألً ګـځي .ػٌی ٌٌیل ڇې ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ځینې ٠ړي ػ
معؼؿه مٍاػٌ پً ٨بڇب٤ ،٧مبػ اٌ اظتالك کې ککړ ػي .ػ یٍې لیمً ایقې ؿاډیٍ مرش
ٌٌیل:
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"ػػې لپبؿه ڇې په ننګـهبؿ کې ذګړه پبی ته وؿلیږي ،ميل امنیتي ځىاکىنه
تبیؼ له کلکې څبؿنې النؼې ونیىل يش ،مالتړ یې ويش او ترهیق يش .شکىمت
تبیؼ ػ امنیتي اػاؿو مرشانى پـ ِؼ ڇې په ٤مبػ کې ککړ ػي کلک تؼاتیـ
ونیيس او ػ ٤مبػ ٜبملینى ته لقا وؿکړي".
ىمؼاؿنګً ګډٌنٍالٍ ػ پٍلې پً اٌږػٌ کې امنیت ػ ػٌامؼاؿه لٍلې تـاللً کٍلٍ لپبؿه اړین
ٌتبلً .ننګـىبؿ ٌالیت ػ پبکمتبن لً ٨ثبیيل لیمې رسه ڇې ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ ظٍنؼي
پټنځبی ګڼل کیږي ،اٌږػه ګډه پٍلً لـي .ػػې پٍلې پً اٌږػٌ کې ګڼې الؿې وتٍن لـي
ڇې تـ څبؿ النؼې نً ػي اٌ پً لیمً کې ػ ٌللً ٌالٍ تګ ؿاتګ اٌ ػ ٌللٍ لیږػ تً الؿ
ىٍاؿٌي .ظلکٍ پـ شکٍمت ٠ږ ٌکړ ڇې ػ پٍلې پً اٌږػٌ کې ػایمي پٍلتې ٌاڇٍي اٌ
لٍیٍ الؿٌ تً رسشؼي اٌ نٍؿ امنیتي ځٍاکٍنً ٌلیږي ڇې ػ ٌللً ٌالٍ کړنٍ معً ٌنیيس .ػ
ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ یٍ پعٍاين ٠ړي ٌٌیل:
ػ اڇین په ولمىالێ کې ػ تبنؼؿ په نبمه یىه ػؿه ػه ڇې له پبکمتبن رسه ګډه
پىله لـي .ټىل ه١ه ولله وال معبل٥ین ڇې ننګـهبؿ ته ځي ،له ػې الؿې
ؿاننىځي .ػوی وللې او ڇبوػیؼونکي تىکي ؿالیږػوي .ځبمنـګي تـیؼګـ ڇې له
ػې الؿې ؿاځي ػ رسشؼي پىلیمى ػ یىې پىلتې په والٕه اوػؿیؼای يش ،ظى
یىه پىلته هم وتىن نلـي .مىنږ له شکىمته ٠ىښتنه کىو ڇې ػ پىلې په
اوږػو کې ػایمي پىلتې ذىړې کړي او ميل امنیتي ځىاکىنه واڇىي.
ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ لً ظٍا ػ ٜملیبتٍ پً ذـیبن کې ػ ملکي ٌګړٌ مـګ ژٌتلې تً
پبملـنً اٌ ػ ى١ې معنیٍی ػ ظلکٍ ػ مالتړ اٌ پً شکٍمت تبنؼې ػ ىٍ١ی ػ تبٌؿ پیؼا
کٍلٍ لپبؿه شیبيت ٌګڼل وٍ .ګډٌنٍالٍ ػ ا١٤بن ځٍاکٍنٍ لً ظٍا پً کلیٍ اٌ ٌلمٍالیٍ کې پً
ځبنګړي ډٌل تټي کٍټ کې ػ ڇبڼیقٌ ٜملیبتٍ پً لړ کې ػ ملکي مـګ ژٌتلې پً اړه ظپلً
ظٍاویني څـګنؼه کړه.
پً ػې لړ کې ،ىمؼاؿنګً ػ لیمً ایقٌ یب مصيل پٍلیمٍ ػ کړنٍ پً اړه ذؼي انؼیښنې
ؿاپٍؿتً وٍې ،ڇې ځینٍ ګډٌنٍالٍ ػ مرـمینٍ ځبلً ٌتللً .ځینې نٍؿٌ تیب ػ مصيل پٍلیمٍ
پـٌګـام څعً مالتړ ٌکړ اٌ ػ ننګـىبؿ ٌالیت نٍؿٌ ٌلمٍالیٍ تً ػػې پـٌګـام ػ ٠ځٍلٍ
ٍ٠ښتنً یې کٍلً .یٍ پعٍاين ٌللً ٌال ٌٌیل ڇې مصيل پٍلین تبیؼ پً اڇین ،تټي کٍټ،
ىمکً مینً ،شٍبؿک ،نبفیبن اٌ ویـفاػ کې ىم ٌګامؿل يش.
که ػ نىمىړو ولمىالیى لپبؿه مصيل پىلین ومنل يش ،نى امنیت کې ته ښه والی
ؿايش .ػ مصيل پىلیمى پیبوړتیب په ػې کې ػه ڇې ػ ولن له ٠یږې ؿاپىؿته
کیږي ،او معبل٥ین نيش کىلی ڇې له ػوی رسه معبمغ يش .لکه څنګه ڇې
تبلى پىهیږئ ،ه١ه وظت ڇې مىنږ ػ معبل٥ینى په لیکى کې ؤ ،فمىنږ لپبؿه
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لىی ظنډ مصيل پىلین ګڼل کیؼل .مىنږ تبنؼې همیىه ػوی تـیؼونه کىل او
په ه١ه ولمىالیى کې مى څه نىىل کىالی ڇې مصيل پىلین یې ػؿلىػل.
ىمؼاؿنګً ګډٌنٍالٍ پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً ځبنګړي ډٌل ػ ميل اٌ
مصيل پٍلیمٍ ت١یـ اٌ تثؼیل یب ګـځنؼه کٍل ػ وعيص اٌ ٍ٨مي ػښمنیٍ پً معنیٍي کې
ا٠یقمن ٌګڼل .تالظـه ګډٌنٍالٍ ٠ږ پٍؿتً کړ ڇې امنیتي رسڇینې ػػې پـځبی ڇې ػ لیبيس
مرشانٍ یب ڇبؿٌاکٍ لپبؿه ٌګامؿل يش ،تبیؼ ى ٍ١ټٍلنٍ تً ٌؿکړل يش ڇې اړتیب ٌؿتً لـي .یٍه
لیمً ایق ژٌؿنبلیمت ٌٌیل ڇې:
ميل پىلین ،رسشؼي پىلین او ػ ٜبمه نٙم پىلین ػ ڇبؿواکى ،ذنګ لبالؿانى
او ځبيي لیبلیىنى په ڇىپړ کې ػي .مىنږ ػ یىې ټىلې ولمىالێ لپبؿه ػ ۰۲
ميل پىلیمى تىکیل لـو ،ظى ػ یى ڇبؿواکي٨ ،ىمبنؼان او یى لیبيس مرش لپبؿه
له  ۰۲فیبت ػ وعيص امنیت په ظبٔـ ګامؿل وىي ػي .رسشؼي پىلین تبیؼ ػ
پىلې په اوږػو کې ػنؼه تـرسه کړي ،ظى ػلته په ننګـهبؿ کې ډیـی رسشؼي
پىلین ػ وايل ػ ٨رص په لبتلى تىظت ػي .ځینې ځبيي ڇبؿواکي ػ رسشؼي او
ٜبمه نٙم پىلیمى وعيص ٕٝ٨ي او کنډکىنه لـي .ػ تیلګې په تىګه ػ مرشانى
ذـګې ػ ؿین وؿوؿ ػ ٜبمه نٙم پىلیمى څعه یىه ٕٝ٨ه ػ وعيص امنیت په
ظبٔـ ګامؿلې ػه.
ص وؾله والى ضض هڅى ػیاتىل :ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ پیبٌړي کٍلٍ اٌ ػ ٌللً
ٌالٍ نښتٍ ػ اٌيل الملٍنٍ ػ لـې کٍلٍ رستیـه ػ یب٠یبنٍ ِؼ ىڅٍ پیبٌړي کٍل اړین ٌګڼل
وٍل .ګډٌنٍالٍ څـګنؼه کړه ڇې لً پبکمتبن څعً ػ ا١٤بن کډٌالٍ تیـتً ؿالتنٍل ،ػ
تـٌؿیقم ِؼ ؿٌښبنً اٌ ا٠یقمنٍ پبلیمیٍ اٌ لرتاتیژیٍ ذٍړٌل اٌ پيل کٍل اٌ پً ٌللً ٌالٍ
معبل٥ینٍ ػ مبيل رسڇینٍ تنؼٌل پً ننګـىبؿ اٌ پً ټٍلً کې ػ ىیٍاػ پً کڈً ػ لٍلې ؿاٌلتٍ
لپبؿه ميم ګبمٍنً ػي ڇې تبیؼ اٌڇت يش .ګډٌنٍالٍ ټینګبؿ ٌکړ ڇې لً پبکمتبن څعً ػ
ا١٤بن کډٌالٍ تیـتً ؿالتنٍل تبیؼ ػ لٍمړیتٍتٍنٍ پً رس کې ځبی ٌلـي ځکً ڇې ػٌی ػ
ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ لیکٍ تً ىلتً ذؾتیږي .ػ لٝل پٍؿې ٌلمٍالێ یٍ ٍ٨مي مرش:
"په نړیىالې ټىلنې او ا١٤بن شکىمت ٠ږ وکړ ڇې له پبکمتبنه ا١٤بن کډوال
تیـته ؿاولئ ،ځکه ڇې ػوی ػ ولله والى معبل٥ینى لیکى لپبؿه ػ التعؼام ٠ىؿه
رسڇینه ګڼل کیږي".
ػ تـٌؿیقم اٌ ٌللً ٌالٍ ِؼ یٍې ؿٌښبنً اٌ تىپړې پبلیمێ نً وتٍن ػ ؿٌانې وعړې المل
ٌګڼل وٍ .ځینٍ ګډٌنٍالٍ پً شکٍمت ٠ږ ٌکړ ڇې ػ التعثبؿايت مبلٍمبتٍ ػ ؿاټٍلٍلٍ تعنیکٍنً
پیبٌړي کړي ،پً ٌلمٍالیٍ کې ڇبڼیق ٜملیبت ػٌامؼاؿه کړي اٌ لً ٜملیبتٍ ٌؿٌلتً ػا ډاػ
تـاللً کړي ڇې امنیتي ٌِٝیت ښً وٍی ػی کً څنګً؟ اٌ ىمؼاؿنګً پً ٌللً ٌالٍ
155

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص ننگغهاع واليت ؾىلی نقكه

معبل٥ینٍ نٙبمي ٤ىبؿ ؿاٌړي تـ څٍ لٍلې تً ٠بړه کیږػي .نٍ پً ػې ډٌل تً ػ ىٌ ٍ١لمٍنٍ
لتٍنقه شل يش ڇې ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ مالتړي نً ػي ظٍ ٌؿرسه ټکـ نيش کٍالی اٌ یب ػ
فٌؿ لً الؿې ػې تً اړ کیږي ڇې لً ىٍ١ی رسه لٍذیمتیکي مـلتې ٌکړي .ػ ځٍانبنٍ یٍ
التبفي پً شکٍمت ٠ږ ٌکړ ڇې :په ػا ډول لیمى کې ػ ه١ى ٨ىمي مرشانى لبتنه او مالتړ
وکړي ڇې ػ ولله والى معبل٥ینى رسه ټکـ کىالی يش او یب ه١ىی ننګىالی يش.
ځینٍ ګډٌنٍالٍ تیب اػٜب ٌکړه ڇې پً ننګـىبؿ کې ؿٌانً ذګړه ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ لً املً
ػه ،ځکً ڇې ػ ػٌی ذګړه لً ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ رسه ؿښتینې اٌ جبتتً نً ػه .ػ ویـفاػٌ
ٌلمٍالێ څعً ػ ځٍانبنٍ یٍ منبینؼه ٌٌیل:
ػ نړیىالى ځىاکىنى ػ تـوؿیقم ِؼ پبلیيس ؿوښبنه نه ػه .ځینې وظت ػوی ػ
ولله والى معبل٥ینى پـ ِؼ ډیـ ػ٨ی ٪او تـیبيل تـیؼونه تـرسه کىي .ظى تیب
ځینې وظت مىنږ وینى ڇې ولله وال معبل٥ینى له ظپلى وللى رسه وبوظىا
ګـځي او ؿاګـځي او په ٜمىمي الؿو کې تالوێ اظيل ،ظى نړیىال ځىاکىنه پـې
تـیؼ نه کىي.
ػ ظٍګیبڼٍ ٌلمٍالێ یٍ ٍ٨مي مرش ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ پً ځبنګړي ډٌل ػ امـیکې پـ
متّبػٌ لیبلتٍنٍ نیٍکً ٌکړه ڇې لً یٍې ظٍا پً ا١٤بنمتبن کې ػ یب٠یبنٍ پـ ِؼ ذګړه
کٍي اٌ لً تلې ظٍا پبکمتبن شامیً کٍي.
نړیىاله ټىلنه په ځبنګړي ډول ػ امـیکې متصؼه ایبالت ػ پبکمتبن په وړانؼې
ګبم نه پىؿته کىي .پبکمتبن ه١ه هیىاػ ػی ڇې ولله وال معبل٥ینى څعه
مالتړ کىي .....هیڅىک له ػې څعه انکبؿ نيش کىالی ڇې پبکمتبن ولله وال او
تـوؿیقم څعه مالتړ کىي .البمه تن الػن په پبکمتبن کې یىې نٙبمي اکبډمێ
ته څیـمه پیؼا وى .ڇې ػا ډول کړنې ػ نړیىالې ټىلنې او امـیکب پـ وړانؼې تې
اٜتامػي ؿامنځته کىي.
ػ کٍکنبؿٌ کـکیلً ،ػ معؼؿه مٍاػ ٨بڇب ٧اٌ لً ظلکٍ څعً ٠یـ٨بنٍين مبلیبت اظیمتل ػ
ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ اٌيل مبيل رسڇینې ػي .پـ ػٌی ػػ ٍ٠مبيل رسڇینٍ تنؼٌل ػ ګډٌنٍالٍ
لً ظٍا ػ لٍيل اٌ امنیت لپبؿه اړین ٌګڼل وٍل .ػ ځٍانبنٍ یٍ منبینؼه ٌٌیل ڇې:
ولله وال معبل٥ین ػ ظپلى ٝ٤بلیتىنى لپبؿه ډیـې مبيل رسڇینې لـي .ػ ویـفاػو،
شٍبؿک ،ظىګیبڼى او وینىاؿو په ولمىالیى کې ولله وال معبل٥ین ػ ظلکى او ػ
معؼؿه تىکى ٨بڇب٨ڈیبنى نه مبلیبت اظيل .په نىمىړو ولمىالیى کې ځینې
مٝؼنىنه وتىن لـي او معبل٥ین یې هم التعـاذىي .شکىمت تبیؼ ػې لتىنقو
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ته پبملـنه فیبته کړي او ػ معؼؿه تىکى رسه په مثبؿفه کې تبیؼ ذؼي ګبمىنه
پىؿته کړي.
ص ؾیمه ایؼې خکىمتضاعۍ اصالح :فیبتـه ظلکٍ ػ ټٍلټبکنٍ پـٌلې رستیـه پً لیمً ایقه
شکٍمتؼاؿۍ کې ػ پـاظٍ اٌالشبتٍ ٍ٠ښتنً ٌکړه اٌ څـګنؼه یې کړه ڇې اػاؿي ٤مبػ اٌ پً
شکٍمتي اػاؿٌ کې ظپلٍۍ پبلنې اٌ اړیکٍ پـ تنمټ ڇلنؼ ٍ٨مي ،تٍکمیقې اٌ ػ ٌلمٍنٍ
تـمنځ وعړې فیږٌي .ػ اڇین ٌلمٍالێ یٍ ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
ػػې لپبؿه ڇې په ننګـهبؿ او په ټىل ا١٤بنمتبن کې ػوامؼاؿه لىله ؿاولى،
شکىمت تبیؼ له ػؿ٠لیى پبک او و٥ب٤ه ټىلټبکنې تـرسه کړي .او ػػې هؼ٣
تـالله کىلى لپبؿه اړینه ػه ڇې ػ ټبکنى په کمیمیىن کې پبک او ٠یـ شقيب ا٤ـاػ
وګامؿل يش .او همؼاؿنګه ټىلې ؿایې تبیؼ په هـ مصل کې وومیـل يش.
ىمؼاؿنګً ػ ډیبلٍګ ګډٌنٍالٍ ټینګبؿ ٌکړ ڇې ػ نب اىلً اٌ پً اػاؿي ٤مبػ کې ښکیلٍ
ڇبؿٌاکٍ پـځبی تبیؼ ژمن اٌ اىل ا٤ـاػ ٌټبکل يش .اٌك ميبل فیبتـه ٤بلؼ ڇبؿٌاکي لً یٍې
ٌلمٍالێ تلې تً لیږل کیږي ،ظٍ ػػٌي پً ٌړانؼې ذقايي ا٨ؼامبت نً تـرسه کیږي.
ىمؼاؿنګً ګډٌنٍالٍ پً ډیـه تیقه ليرً ػ ڇبؿٌاکٍ پً نبٌړه ڇلنؼ اٌ ٠یـ اظال٨ي کړنٍ
نیٍکې ٌکړې .ػٌی فیبتً کړه ڇې ػ ڇبؿٌاکٍ ٠یـ اظال٨ي ڇلنؼ ٌلمٍنً ػېتً اړ کٍي ڇې
لً ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ رسه ىمؼؿػي ٌلـي اٌ ػ ىٍ١ی مالتړ ٌکړي .ػ یٍ ځبيي ممرؼ مال
امبم څـګنؼه کړه ڇې:
ػ ننګـهبؿ پعىانی وايل ،ولمىاالن او ځینې نىؿ ڇبؿواکي په اظال٨ي ٤مبػ کې
ښکیل ػي او ػا ډول کړنې فمىنږ ػ ػین او ٜنٝنبتى ظال ٣کبؿ ػی ،او ػ
شکىمت پـ ِؼ ػ ولن کـکه فیبتىي.
ػ ٤مبػ ِؼ پبلیمیٍ ذٍړٌلٍ رستیـه ،ظلکٍ ػ اػاؿي ٤مبػ ػ ؿیښٍ ٌیمتلٍ اٌ ػ پبکٍ اٌ
ژمنٍ ڇبؿٌاکٍ پـ ګامؿلٍ ټینګبؿ ٌکړ.
ىمؼاؿنګً ظلکٍ ػ شکٍمت پً تې ځبیً اػاؿي تیٍؿٌکـالێ اٌ اٌږػٌ پـٌلً نیٍکې
ػؿلٍػې .ػٌي ٌٌیل ڇې ػ شکٍمت اػاؿي پـٌلې ظلکٍ تً ػ ټٍلنیقٌ اٌ ا٨تٍبػي پـٌژٌ اٌ
ظؼمبتٍ پً ٌړانؼې کٍلٍ کې ظنډ اٌ ځنډ ؿامنځتً کړی ػی .یٍ ګډٌنٍالې ٌٌیل ڇې
شکٍمت تبیؼ پً اػاؿي تـظٍ کې ػ کب٠ؾپـانێ پـځبی تـښنبيي لیمتم ؿامنځتً کړي .ڇې
ػا تً پً اػاؿي پـٌلرـ کې البنتیبٌې ؿامنځتً کړي اٌ اٌلميبل پً ننګـىبؿ ٌالیت کې ػا
ډٌل البنتیبٌې وتٍن نً لـي.
ػ مؼين ټٍلنٍ منبینؼه ګبنٍ پً ننګـىبؿ ٌالیت کې ؿٌانې وعړې اٌ نبامنێ ػ پبؿملبن ٠ړٌ تـمنځ
پً مٍذٍػه لیبلیٍ اٌ تـتګنیٍ پٍؿې ٍ٠ټً کړې .ػ ننګـىبؿ پٍىنتٍن یٍ التبػ ٌٌیل ڇې:
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ػ هیىاػ په کڈه لیبيس تې جثبتێ ،ػ وعيص ګټى پـ رس ػ شکىمتي ڇبؿواکى او
ځبيي لیبلتىالى تـمنځ اظتال٤بتى شکىمتؼاؿي کمقوؿې کړې ػه او ولله وال
معبل٥ین یې پیبوړي کړي ػي .په ػې وؿولتیى کې ػ ننګـهبؿ ڇبؿواکى او ػ
پبؿملبن ػ ٠ړیى تـمنځ اظتال٤بت فیبت وىي ػي .ػوی ټىل ػػې پـځبی ڇې
ظلکى او ښې شکىمتؼاؿۍ لپبؿه کبؿ وکړي ،ػ یى تل په ظـاتىلى مرصو ٣ػي.
پً ىمؼې ډٌل ځینٍ ګډٌنٍالٍ تیب ػ ٍ٨مي النرٍ پً شل کې ػ شکٍمت نبکبمێ تً ګٍتً
ٌنیٍه اٌ ٌې ٌیل ڇې ڇبؿٌاکي ػ وعيص ګټٍ پً ظبٔـ ػ یٍې اٌ تلې ډلې مالتړ کٍي.
ػٌی ػ تیلګې پً تٍګً پً اڇین ٌلمٍالێ کې ػ ٜيل ویـظیلٍ اٌ لیپبی تـمنځ وعړٌ څعً
یبػٌنً ٌکړه.
تبالظـه لکً معکې ڇې ىم یبػٌنً ٌوٍه ،ظلکٍ ػ ؿلنیٍ ظپلٍاکي ػ ڇبؿٌاکٍ اٌ شکٍمت
ػ شمبة ٌؿکٍنې لپبؿه ميمً ٌګڼلً .ػٌی التؼالل کبٌه ڇې ػ ځبيي ڇبؿٌاکٍ ػ اذـاآتٍ پً
اړه ػ ؿلنیٍ ؿاپٍؿ ذٍړٌل پً پً اػاؿٌ کې ؿٌڼتیب یب و٥ب٤یت ؿامنځتً کړي اٌ اػاؿي ٤مبػ
تً ؿاکم کړي.
ص قانىن خاکمیت پیاوړتیا ،ص ټىلنیؼ عضالت تاًمین او ص معافیت ؾیؿتم له منځه وړل:
ګډٌنٍالٍ ػ ٨بنٍن شبکمیت پیبٌړتیب ،پً یٍ ډٌل پـ ټٍلٍ ػ ٨بنٍن پيل کٍل اٌ ػ ټٍلنیق
ٜؼالت تبًمین پً ننګـىبؿ کې ػ لٍلې ؿاٌلتلٍ لپبؿه ميمې ٌلیلې ٌګڼلې .ػ ویـفاػٌ
ٌلمٍالێ څعً ػ یٍې مؼين ټٍلنې مرش ٌٌیل:
شکىمت تبیؼ ٨بنىن په ټىلى تبنؼې پـته له تثٝیّه په یى ډول پلی کړي .تـ
ټىلى لىیه لتىنقه په شکىمت کې پـاظه ٤مبػ او په ذنګ لبالؿانى ،فوؿواکبنى
او مبلؼاؿو ا٤ـاػو تبنؼې ػ ٨بنىن نه تٕثی ٪ػی.
ػ ٨بنٍن شبکمیت ؿاٌلتلٍ لپبؿه پً ٜؼيل اٌ ّ٨بيي اؿګبنٍنٍ کې ػ اػاؿي ٤مبػ پـ ِؼ ىـ
اړظیقه مثبؿفه اړینً ٌګڼل وٍه .پً ذالل آتبػ ښبؿ کې ػ یٍې اتصبػیې مرش ٌٌیل:
څبؿنىالێ او مصبکم یىافې ػ ه١ه ڇب مالتړ کىي ڇې پیمې په الك کې لـي .ػ
تیلګې په تىګه فمىنږ یى همکبؿ ػ یى ذنګ لبالؿ رسه ػ کىؿ پـ رس النره
ػؿلىػه .ذنګ لبالؿ ػ ه١ه کىؿ په فوؿ نیىلی ؤ .ه١ه ػ ملکیت ټىل النبػ
ػؿلىػل او ػؿې مصکمى ػ ه١ه په ګټه ٤یٍله وکړه ،ظى تیب هم ه١ه کىؿ
تـالله نه کړ .ه١ه ؤن پـیښىػ او له ٔبلثبنى رسه یى ځبی وى او ٠ىاړي ڇې
له ذنګ لبالؿ نه ٠ډ واظيل.
ظٍ رسه ػػې ګډٌنٍالٍ ػالې کٍم ٌړانؼیق نً ػؿلٍػ ڇې څنګً کٍالی وٍ پً ننګـىبؿ کې
ٜؼيل اٌ ّ٨بيي اؿګبنٍنً پیبٌړي کړٌ اٌ اػاؿي ٤مبػ تً ػ پبی ټکی کیږػٌ.
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ص ټىلنیؼ او اقتصاصي پغمستګ مالتړ :ګډٌنٍالٍ تبکی٥یتً فػه کړې ،ػ ځٍانبنٍ لپبؿه ػ
کبؿمٍنؼنې ٤ـٌتٍنٍ ؿامنځتً کٍل اٌ پـمعتیبيي پـٌژٌ اٌ ظؼمبتٍ تً ممبٌي الك ؿلی اٌ
ػ ىٍ١ی ٜبػالنً ٌیي ،پً ننګـىبؿ ٌالیت کې ټیکبٌ اٌ لٍلې لپبؿه ميم رشٍٔنً ٌګڼل .ػ
ویـفاػٌ ٌلمٍالێ یٍ ٍ٨مي مرش څـګنؼه کړه ڇې ػ تبکی٥یتً فػه کړٌ نىتٍالی ػػې المل
وٍی ڇې فیبتـه ځٍانبن ػ کبنکٍؿ پً افمٍینې کې پبتې ؿايش اٌ ػ ىٍ١ی لپبؿه کبؿمٍنؼنً
لتٍنقمنً کړي اٌ پً پبیلً کې نٍمٍړي ځٍانبن لً ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ رسه یٍ ځبی يش.
تې کبؿي ػػې المل وىې ڇې ځىانبن له ولله والى رسه یىځبی يش .فمىنږ
مبوىمبن مٝبرصو فػه کړو ته الك ؿلی نه لـي .ػ پىهنې ؿیبلت ڇبؿواکي
شقيب یب ګىنؼي پبلیمێ پـمغ وړي ڇې ػ فػه کړې اٌيل هؼ ٣له منځه وړي.
ىمؼا ډٌل لکً معکې ىم یبػٌنً ٌوٍه ،ګډٌنٍالٍ ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ اٌ ظؼمبتٍ پً
ٌړانؼې کٍلٍ کې تې ٜؼالتي اٌ ػ ظپلٍۍ پبلنې څعً وکبیت ػؿلٍػ اٌ ػػې پً انؼ ػا
ػػې المل وٍی ڇې پً ى ٍ١لیمٍ کې ڇې مصـٌمً پبتې وٍي ػي ،نبامنیٍ فٌؿ اظیمتی
ػی .ګډٌنٍالٍ ظپل ٠ږ پٍؿتً کړ ڇې پـٌژې اٌ ظؼمبت تبیؼ ػ اړتیب پـ تنمټ ٌړانؼې يش
اٌ ى ً١لیمې اٌ ٌلمٍالێ ڇې اړمنې ػي تبیؼ پً لٍمړیتٍة کې ٨ـاؿ ٌلـي .پً اڇین
ٌلمٍالێ کې یٍ پعٍاين ٌللً ٌال څـګنؼه کړه ڇې:
ػ ننګـهبؿ والیت په ولمىالیى کې پـمعتیبيي پـوژې په ٠یـٜبػالنه ډول ویىل
کیږي .کله ڇې په کبتل کې یىه پـوژه تٍىیج يش نى په کبمه ،رسه ؿوػ او
ګىوتې ولمىالیى کې ڇې تب امنه ػي پلې کیږي .ػ پبؿملبن ٠ړي په شکىمت ٤ىبؿ
ؿاوړي ڇې پـوژې ػػوی په ولمىالیى کې پلې کړي .مىنږ اړتیب لـو ڇې په نب امنه
ولمىالیى کې پـوژې پلې کړو ،تـڅى ػ ظلکى او ولن اٜتامػ تـالله کړو.
ځینٍ ګډٌنٍالٍ پً ػٌلت ٠ږ ٌکړ ڇې ظتیځ ٌالیتٍنً تبیؼ پً نړیٍال لٍػاګـیق مـکق تؼل
يش اٌ ػػې لپبؿه یې اړینً ٌګڼلً ڇې ننګـىبؿ ٌالیت تبیؼ لً نړیٍالٍ تبفاؿٌنٍ رسه ٌنښلٍل
يش .ػٌی ػې مٍظې تً ػ ؿلیؼٌ لپبؿه ا١٤بن شکٍمت اٌ نړیٍالې ټٍلنې تً ٌړانؼیق ٌکړ
ڇې لً ننګـىبؿ ٌالیت نً ػ ل١امن ،نٍؿلتبن اٌ تؼظىبن لً الؿې ػ ڇین ىیٍاػ تـ رسشؼه
پٍؿې یٍه لٍیً لٍػاګـیقه الؿه ذٍړه کړي ڇې ػا تً پً البنێ رسه ظتیځ ػ نړۍ لً یٍ
لٍی ا٨تٍبػي ځٍاک ڇین رسه ٌنښلٍي .نٍ پً ػې البك تً ىم لیمً پً یٍ لٍی نړیٍال
لٍػاګـیق مـکق تؼلً يش ،ظلکٍ تً تً کبؿ پیؼا يش اٌ ټٍل ظتیځ کې تً ا٨تٍبػي
پـمعتګٍنً ؿامنځتً يش اٌ ىم تً پً ػې لیمً کې لٍلً اٌ جثبت ټینګ يش.
ص ځمکى اصالخات :ګډٌنٍالٍ ػ ځمکې ٍ٠ج پً ٍ٨مي وعړٌ اٌ ػ ځمکې مب٤یب پٍؿې
ٌتړلٍ .ػا مٍٍِ ٛػلتً نٍؿه ىم پیڈلې وٍې ػه ڇې فیبتـه النرمنې ځمکې ػ ػٌلت
ملکیت ػی .ګډٌنٍالٍ پـ شکٍمت ٠ږ ٌکړ ڇې ػالې یٍ نٍی میکبنیقم ؿامنځتً کړي ڇې ػ
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ځمکٍ النرې شل کړي .نٍی میکبنیقم تبیؼ ػالې ٌړتیب ٌلـي ڇې ػ ػٌلتي اٌ وعيص
ځمکې رسه تیلې کړي اٌ ػ ځمکٍ لپبؿه ٨بنٍين ملکیت ٌټبکي .ىمؼاؿنګً ځمکې ظپلٍ
اٌيل مبلکبنٍ تً ٌلپبؿي اٌ ػ ځمکٍ ٠بٌثینٍ تً لقا ٌؿکړي .ػ کٍف کنړ ٌلمٍالێ یٍ تقګـ
ٌٌیل ڇې:
ػػې لپبؿه ڇې ػ ځمکى پـ رس ٨ىمي او نىؿې وعړې پبی ومىمي ،شکىمت
تبیؼ یى هـ اړظیق پـوګـام تـ الك النؼې ونیيس ڇې ػولتي او وعيص ځمکې
مىعَ کړي ،ػ ځمکى مملې ػ هیىاػ په کڈه اٌالس يش او ػ ځمکى پـ رس
النرې پبی ته وؿلىي.
ص ؾىلې ص پغوؾې پیاوړتیا :ګډٌنٍالٍ پً ممت٩یم ډٌل ػ لٍلې پـٌلې پً اړه ٌړانؼیقٌنً
ٌکړل اٌ ى١ې ػ تـیبلیتٍة لپبؿه یې یٍ لړ اړین ٜنبرص پً النؼې ډٌل پً ګٍتً کړل:
ميل امنیتي ځٍاکٍنً تبیؼ پً ػالې ډٌل پیبٌړي يش ڇې پً ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ پً لٍیً کڈً
نٙبمي ٤ىبؿ ؿاٌړي تـڅٍ ػٌی ػ لٍلې پـٌلې رسه یٍ ځبی کٍلٍ تً اړ کړي.
ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ ښځٍ اٌ نبؿینً ٌٌ ،ځٍانبنٍٍ٨ ،مي مرشانٍ ،پٍىنتٍن التبػانٍ ،لږګیٍ
اٌ ػ ؿٌانې ذګړې ٨ـتبنیبنٍ پً ګډٌن ػ مؼين ټٍلنٍ ػ التبفٌ لً پـاط رشکت څعً ډاډ تـاللً
يش .ػ ښځٍ پـ ؿٌل تبنؼې پً ػې ډٌل ډيـ ټینګبؿ ٌوٍ ڇې ښځً ػ تٍؿرسې پً تٍګً ډیـ
ػؿنبٌی لـي اٌ کٍالی يش ڇې ٌللً ٌال معبل٥ین ٨بن ٞکړي ڇې ػ لٍلې لً پـٌلې رسه یٍ
ځبی يش .یٍې ښځینً مؼاٌ ٞ٤کیلې ٌٌیل:
مىنږ ػ لىلې په پـوله کې ځینې ښځې لـو ڇې په ػولت کې یې کبؿ کړی ػی
او ػ ولله والى معبل٥ینى لپبؿه هؼ ٣ػي .ػػوی ټبکنه تـ ډیـه لمثىلیکه وه،
تـڅى نړیىالې ټىلنې ته وښيي ڇې ػ لىلې په پـوله کې ػ ذنؼؿ ممبوات په
پبم کې نیىل وىی ػی .ظى ه١ه ښځې ڇې له ػولت رسه یې کبؿ نه ػی کړی
په ٠ىؿه تىګه کىالی يش ػ ػولت او ولله والى معبل٥ینى تـمنځ منځګړیتىة
وکړي .که ػوی الړې يش ڇې له ولله والى معبل٥ینى رسه ظربې وکړي ،نى
ه١ىی ته یې هؼ ٣النؼې ونه نیيس ځکه ڇې تىؿرسې ػ ا١٤بين ػوػ او الالمي
رشیٝیت له معې ػ ػؿنبوي وړ ػي.
ىمؼاؿنګً ػ ذګړې ػ ٨ـتبنیبنٍ ؿٌل ىم ا٠یقمن ٌګڼل وٍ .ػ نرٍنٍ ػ ښٌٍنځي یٍې
ښٌٍنکې څـګنؼه کړه ڇې:
ه١ه ظلک ڇې ػ ؿوانې ذګړې په پبیله کې فیبمنن وىي وي ،ػ تیلګې په تىګه
ه١ه کىؿنێ ڇې ػ کىؿنێ ٠ړي یې په هىايي تـیؼونى ،ڇبوػنى او یب ځبمنـګى
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تـیؼونى کې له الله وؿکړي ػي ،کىالی يش په البنێ رسه ولله والى معبل٥ینى
ته وؿيش او وؿرسه مؾاکـات وکړي.
پً فړه پٍؿې ػا ڇې ځینٍ ګډٌنٍالٍ پً ذګړه کې ػ ښکیلٍ ٠بړٌ تـمنځ ػ منځګړیتٍة لپبؿه
ػ نړیٍالٍ لبفمبنٍنٍ ؿٌل ډیـ ميم ٌګڼلٍ .ػ ترش شٍ٩نٍ ظپلٍاک کمیمیٍن یٍې ښځینً
کبؿمنؼې ٌٌیل ڇې:
ه١ه نړیىال لبفمبنىنه ڇې ػ هیڅ ٠بړې مالتړ نه کىي ،کىالی يش ڇې ػ ػولت
او ولله والى معبل٥ینى تـمنځ منځګړیتىة وکړي .ػ تیلګې په تىګه ػ رسه
ٌلیج نړیىاله کمیټه.
فیبتـه ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا پـ اٌلني ذٍړښت نیٍکې ٌکړې اٌ ػ ىٍ١ی
ٝ٤بلیتٍنً یې تـ پٍښتنې النؼې ٌنیٍل .ػٌی ػ وٍؿا ػ اٌلني ٠ړیٍ پً ٌړتیب انؼیښنً
څـګنؼه کړه اٌ التؼالل یې کبٌه ڇې ىٍ١ی ػ منځګړیتٍة ؿٌل پً ا٠یقمنً تٍګً نيش
تـرسه کٍالی .ػٌی لً شکٍمتً ٌٍ٠ښتل ڇې ػ وٍؿا اٌلني ذٍړښت تبنؼې تیب کتنً ٌکړي
اٌ ٠ړي یې تؼل کړي .ځینٍ تیب ٌړانؼیق ٌکړ ڇې ػ لٍلې وٍؿا ى٠ ٍ١ړٌ پـځبی نٍي ٠ړي
ٌټبکل يش ڇې نً ػي تٍانیؼيل لً ظپلٍ ٌلمٍالیٍ اٌ لیمٍ څعً ٌللً معبل٥ین ػ لٍلې
پـٌلې رسه یٍ ځبی کړي .نٍي ٠ړي تبیؼ ػ پعٍانیٍ ٌللً ٌالٍٜ ،لامء کـامٍ ،ػ ٌلمٍالێ
وٍؿاګبنٍ لً مرشانٍ ،ځٍانبنٍ اٌ ښځٍ څعً ٌي.
ګډٌنٍالٍ ىمؼاؿنګً ػ شکٍمت اٌ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ تـمنځ ػ ممت٩یمٍ ظربٌ اتـٌ
ٍ٠ښتنً ٌکړه .ػ ڇپـىبؿ ٌلمٍالێ کې ػ یٍ ممرؼ مال امبم ٌٌیل ڇي:
ػ ذګړې ښکیلې ٠بړې تبیؼ له یى تل رسه ظربو ته کیني .ػوی تبیؼ یى څه
امتیبفات له الله وؿکړي او یى څه تـالله کړي .له نـمێ پـته لىله وىنې نه ػه.

 .۵ص زلکى وړانضیؼونه
ص افغان ميل امنیتي ځىاکىنى ؾمىن او پیاوړتیا )۱( :ػ امنیتي ممالیت ػ لیږػ پـٌلې ػ
ٌؿلتي پړاٌ پً تٍګً نړیٍالً ټٍلنً تبیؼ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنً تبیؼ پً ٍ٠ؿه تٍګً تريیق پً
ځبنګړي ډٌل ػ ىٍاي ځٍاک ػ تريیقاتٍ لً پلٍه؛ ( )۲پً ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ کې وتً
٤مبػ تبیؼٜ ،بملینٍ تً ػ لقا پً ٌؿکٍلٍ رسه لً منځً یٍړل يش؛ ( )۳لً پبکمتبن رسه ػ
ګډې پٍلې امنیت ػ اٌږػميبلې لٍلې لپبؿه اړین ػی .پً ػې مٍظً تبیؼ ػ پٍلې پً اٌږػٌ
کې ػایمي پٍلتې ذٍړې يش اٌ پـ پٍلً ػ وتً لٍیٍ الؿٌ پـ رس تبیؼ رسشؼي اٌ نٍؿ امنیتي
ځٍاکٍنً ٌاڇٍل يش ،تـڅٍ ػ ٌللً ٌالٍ ػ تګ اٌ ؿاتګ معً ٌنیٍل يش؛ ( )۴پً ميل امنیتي
ځٍاکٍنٍ اٌ شکٍمت تبنؼې ػ ٌلن ػ اٜتامػ تـاللً کٍلٍ لپبؿه ػػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ لً
ظٍا ٜملیبتٍ پً لړ کې ػ ملکي ٌګړٌ مـګ ژٌتلې څعً معنیٍی اړین ػی؛ ( )۵پً کلیٍ اٌ
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ٌلمٍالیٍ کې ػ وعيص اٌ ٍ٨مي وعړٌ ػ معنیٍي پً مٍظً ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً
ځبنګړي ډٌل ػ ميل پٍلیمٍ اٌ مصيل پٍلیمٍ ت١یـ اٌ تثؼیل یب ګـځنؼه کٍل ا٠یقمن
متبمیؼی يش؛ ( )۶امنیتي منبت ٞپً ځبنګړي ډٌل رستیـي اٌ پٍلین تبیؼ ػ اړمنٍ ٌلمٍنٍ ػ
لبتنې پً مٍظً ٌګامؿل يش ،نً ػ لیبيس مرشانٍ اٌ ڇبؿٌاکٍ ػ لبتنې لپبؿه.
ص وؾله والى ضض هڅى ػیاتىل )۱( :لً پبکمتبن څعً ػ ا١٤بن کډٌالٍ تیـتً ؿالتنٍل ،ػ
تـٌؿیقم اٌ ٌللً ٌالٍ پـ ِؼ ػ ؿٌښبنً اٌ ا٠یقمنې پبلیمێ ذٍړٌل ،پً ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ
ػ مبيل رسڇینٍ لکً ػ کٍکنبؿٌ کـکیلً ،ػ معؼؿه تٍکٍ ٨بڇب ٧اٌ ٠یـ٨بنٍين مبلیبتٍ تنؼٌل پً
ننګـىبؿ کې اٌ پً ټٍلً کې ػ ا١٤بنمتبن پً کڈً ػ لٍلې ؿاٌلتلٍ لپبؿه ميم ػي؛ ()۲
شکٍمت تبیؼ ػ التعثبؿايت مبلٍمبتٍ ؿاټٍلٍ تعنیکٍنً پیبٌړي کړي؛ ( )۳ػ ميل امنیتي
ځٍاکٍنٍ ڇبڼیق ٜملیبت تبیؼ ػٌامؼاؿه ٌي اٌ مٍظً یې تبیؼ پً ٌلمٍالیٍ کې تلپبتې امنیت
اٌ لٍلً ٌي ،نً لنډميبلً اٌ پً ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ نٙبمي ٤ىبؿ فیبت يش ڇې لً لٍلې
پـٌلې رسه یٍ ځبی يش.
ص ؾیمه ایؼې خکىمتضاعۍ اصالح )۱( :ػ ټٍلټبکنٍ ػ پـٌلې پً ګډٌن پً لیمً ایقه
شکٍمتؼاؿۍ کې پـاظً اٌالشبت ػ ٌليسٍ٨ ،مي اٌ تٍکمیقٌ وعړٌ ػ پبی تً ؿلٍلٍ لپبؿه
اړین ػي؛ ( )۲اىل اٌ ژمن ا٤ـاػ تبیؼ ػ نباىلً اٌ ٤بلؼٌ لیمً ایقٌ ڇبؿٌاکٍ ځبی ٌنیيس؛
( )۳ػ شکٍمت تې ظـتً اػاؿي تیٍؿٌکـاتیک پـٌلرـ تبیؼ ػ تیبکتنې النؼې ٌنیٍل يش،
ځکً ڇې پً اػاؿٌ کې کب٠ؾپـاين ٌلمٍنٍ تً ػ پـٌژٌ اٌ ظؼمبتٍ پً ٌړانؼې کٍلٍ کې ځنډ
ؿامنځتً کٍي .ػػې پـځبی تبیؼ لیمتم تـښنبیي يش ،تـڅٍ ٌلن اړینې تکنبلٍژۍ تً الك
ؿلی پیؼا کړي؛ ( )۴ػ شکٍمت اٌ ڇبؿٌاکٍ ػ شمبة ٌؿکٍنې لپبؿه ػ ؿلنیٍ ظپلٍاکي اړینً
ػه .ؿلنێ تبیؼ ػ ڇبؿٌاکٍ ػ کړنٍ پً اړه ؿاپٍؿ ذٍړٌلٍ تً پبم فیبت کړي ڇې ػا تً پً ظپل
ٌاؿ رسه پً اػاؿٌ کې و٥ب٤یت ؿامنځتً کړي اٌ اػاؿي ٤مبػ کې تً کمٍالی ؿايش.
ص قانىن خاکمیت پیاوړتیا ،ص ټىلنیؼ عضالت تاًمین او ص معافیت ؾیؿتم له منځه وړل:
( )۱ػ ٨بنٍن شبکمیت ػ پیبٌړتیب لپبؿه پً ٜؼيل اٌ ّ٨بيي اؿګبنٍنٍ کې لً ٤مبػ رسه مثبؿفه
ميمً ػه.
ص ټىلنیؼ او اقتصاصي پغمستګ څسه مالتړ )۱( :تبکی٥یتً فػه کړې ،ػ ځٍانبنٍ لپبؿه ػ کبؿٌنٍ
مٍنؼل ،پـمعتیبيي پـٌژٌ اٌ ظؼمبتٍ تً ممبٌي الك ؿلی اٌ ػ ىٍ١ی ٜبػالنً ٌیي ،پً
ننګـىبؿ کې ػ تلپبتې لٍلې اٌ ټیکبٌ لپبؿه ميم ػي؛ ( )۲پـٌژې اٌ ظؼمبت تبیؼ ػ اړتیب
اؿفٌنې پـ تنمټ تـرسه يش .ىٌ ً١لمٍنً ڇې اړمن ػي تبیؼ پً لٍمړیتٍة کې ٨ـاؿ ٌلـي؛
( )۳ظتیځ تبیؼ پً نړیٍال لٍػاګـیق مـکق تؼل يش اٌ ػػې لپبؿه تبیؼ شکٍمت اٌ نړیٍالً
ټٍلنً ننګـىبؿ ٌالیت ػ ل١امن ،نٍؿلتبن اٌ تبالظـه تؼظىبن لً الؿې لً ڇین رسه ػ یٍ لرت
لړک لً الؿې ٌنښلٍي.
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ص ځمکى اصالح )۱( :شکٍمت تبیؼ ػ ځمکٍ ػ النرٍ شل پً مٍظً یٍ نٍی میکبنیقم ذٍړ
کړي .ػ ً٠میکبنیقم تبیؼ ٌکٍالی يش ڇې ػ وعيص اٌ ػٌلتي ځمکٍ تـیؼٌنٍ پً ټبکلٍ رسه
٨بنٍين مبلکیت ؿامنځتً کړي اٌ ځمکې ظپلٍ څښتنبنٍ تً ٌلپبؿي اٌ ػ ځمکٍ ٠بٌثین پً
لقا ٌؿلٍي.
ص ؾىلې ص پغوؾې پیاوړتیا )۱( :ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پیبٌړي کٍل تـڅٍ پً ٌللً ٌالٍ
معبل٥ینٍ ػ نٙبمي ٤ىبؿ پً ؿاٌړلٍ رسه ىٍ١ی لٍلې کٍلٍ تً اړ کړي؛ ( )۲ػ لٍلې پً
پـٌلً کې ػ ښځٍ اٌ نبؿینً ٌٌ ،ځٍانبنٍ ،پٍىنتٍن التبػانٍٍ٨ ،مي مرشانٍ ،لږکیٍ اٌ ػ
ذګړې ػ ٨ـتبنیبنٍ پً ګډٌن ػ مؼين ټٍلنٍ ػ التبفٌ منبینؼه ګي اٌ پـاظً رشکت اړین ػی؛
( )۳ى ً١نړیٍال لبفمبنٍنً ڇې ػ ىیڅ ٠بړې مالتړ نً کٍي ،تبیؼ ػ ذګړې ػ ػٌاړٌ ٠بړٌ
تـمنځ ػ منځګړیتٍة ؿٌل تـرسه کړي؛ ( )۴ػ ٌالیتي لٍلې وٍؿا ذٍړښت تً تبیؼ تیب کتنً
ٌيش اٌ ٠ړي یې تبیؼ تؼل يش .ػ وٍؿا ى٠ ً١ړي ڇې نً ػي تٍانیؼيل لً ظپلٍ لیمٍ اٌ
ٌلمٍالیٍ څعً ٌللً ٌال لً پـٌلې رسه پعال کړي ،ګٍښً يش .ػ ىٍ١ی پـځبی تبیؼ نٍي
٠ړي لکً پعٍاين ٌللً ٌالٜ ،لامء کـام ،ػ ٌلمٍالێ وٍؿاګبنٍ مرشان ،ځٍانبن اٌ ښځې
ٌټبکل يش.
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 .۶پیژنضنه
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػا ػ ى ٍ١ممبیلٍ اٌ لپبؿښتنٍ لنډیق ػی ڇې ػ لٍلې پً اړه ػ
ا١٤بنبنٍ ظربې اتـې (ډیبلٍګ) ػ ػٌىم پړاٌ پً تـڅ کې پً کنړ ٌالیت کې ػ تـرسه وٍیٍ
لال مىٍؿٌ پً پبیلً کې ؿاپٍؿتً وٍي ػي .نٍمٍړې لال مىٍؿې پً کنړ ٌالیت کې ػ ۱۵۵
ن٥ـٌ رسه ػ ګـٌپي ٍ٠نډٌ ،ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ نٙـیبتٍ ػ ټٍلٍنې (رسٌې) لً الؿې تـرسه
وٍې ػي .ػػې پـٌګـام ګډٌن کٌٍنکي ػ شکٍمت ػ کبؿمنؼانٍ ،ػ ټٍلنې ػ مرشانٍٜ ،لامء
کـامٍ ،تقګـانٍ ،ښٌٍنکٍ ،ػ مؼين ټٍلنٍ التبفٌ اٌ ػ لٍلې پـٌلې رسه ػ یٍ ځبی وٌٍ
ٔبلثبنٍ پً ګډٌن ػ ټٍلنې لً معتل ٍ٥لیبيس اٌ ټٍلنیقٌ ٨رشٌنٍ څعً ټبکل وٍي ٌٌ .تـ
ټٍلٍ ميمً ػا ڇې ،ىڅً وٍې ػ ښځٍ اٌ ځٍانبنٍنٙـیبت ؿاټٍل يش تـڅٍ ػ ټٍلنې ػ ىـ
اړظیق التبفیتٍة تیلګً اٌيس.
ػا ظربې اتـې ػ لٍلې ػ پـٌګـام پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌېیم پړاٌ ػ یٍې تـظې پً
شیخ تـرسه وٍي کٍم ڇې ػ مؼين ټٍلنې ػ نږػې  ۱۱وثکٍ اٌ ػ ا١٤بانمتبن ػ ترشی
شٍ٩نٍ ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن لً ظٍا پیل وٍی څٍ ػ نږػې ٜ ۴۵۱۱بػی ا١٤بنبنٍ
رسه مىٍؿې تـرسه کړي اٌ ػ ىـ ٌالیت لپبؿه ػ لٍلې یٍه ٔـس ؿا منځ تً کړي.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه ،رسقمیغنه ،او ؾیايس قالیض
کنړ ٌالیت ػ ىیٍاػ پً وامل ظتیځ کې پـٌت ػی .پً لٍیؼیځ کې لً ل١امن ،پً وامل کې
لً نٍؿلتبن ،پً لٍیل کې لً ننګـىبؿ اٌ پً ظتیځ کې لً ګبٌنډي ىیٍاػ پبکمتبن رسه اٌږػه
ګډه پٍيل لـي .ػ  ۴۳۳۹کیلٍمرته مـت ٞممبشت پً ػؿلٍػلٍ رسه ،کنړ ٌالیت پً ټٍلیقه تٍګً
ػ ىیٍاػ ػ ظبٌؿې ػٌه للنً ذٍړٌي .ػ ٌالیت  ۹۱للنً ٠ـٌنً ،ځنګلٍنً اٌ ػؿې ذٍړٌي
اٌ ظلک یې پً تیت اٌ پـک ډٌل میىتً ػي.
ػ کنړ ٌالیت ػ مـکق الٝؼآتبػ پً ګډٌن ٌ ۱۵لمٍالێ لـي ڇې لً ى١ې ډلې وپږ (ظبً
کنړ ،رسکبڼي ،مـٌؿه ،ویګل ،ػانګبم اٌ نبړۍ) ٌلمٍالێ یې لً پبکمتبن رسه  ۲۶۱کیلٍمرته
پً اٌږػٌايل ګډه پٍلً لـي .ػ ګډې پٍلې پً اٌږػٌ کې  ۱۲لٍیې الؿې وتٍن لـي ڇې ػً٠
ٌالیت ػ پبکمتبن ػ ٨ثبیيل لیمې اٌ ظیرب پښتٍنعٍا ایبلت رسه نښلٍي اٌ ػ ٌللً ٌالٍ
معبل٥ینٍ لپبؿهٌ ،الیت تً ػ البنً ننٍتٍ فمینً تـاتـه کړې ػه.
کنړ یٍ فؿاٜتي ٌالیت ػی .نژػې  ۲۴۱۱۱ىکتبؿه فؿاٜتي ځمکً لـي ڇې  ۱۸۱۱۱ىکتبؿه
یې ظړٌتً وٍې ػه .ػ فؿاٜتي تٍلیؼاتٍ رستیـه ،ځنګالت ،مبلؼاؿي ،ػ مٝؼنٍنٍ التعـاد
لکً کيـتب ،کٍنقایت ،کـٌمبیت اٌ الذٍؿػ ػ مصيل ٜبیؼاتٍ اٌيل رسڇینې ػي .ػ ڇبؿتـاوٍ
٨بڇب ٧ػ ٠یـ٨بنٍين ٜبیؼ لرته رسڇینً تىکیلٍي.
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ػ کنړ ٌالیت نٍ٥ك ػ ٌ ۵۱۱۱۱۱ګړٌ څعً لږ اټکل وٍی ػی ڇې  ۷۱۱۱۱ى ً١یې پً مـکق
الٝؼآتبػ کې میىتً ػي .ػ تٍکمیقٍ٨ ،مي اٌ ژتنیق ذٍړښت لً معې پً کنړ ٌالیت کې ګڼې
ډلې اٌيس ڇې پښتبنً یې اکرثیت ذٍړٌي ڇې پً ګڼٍ ٨ثیلٍ لکً ٌبيف ،لبالؿفي ،مٍمنؼ،
مىٍاڼي اٌ نٍؿٌ تبنؼې ٌیىل وٍي ػي .ػ نٍؿلتبين اٌ ګٍذـٌ پً ګډٌن ځینې نٍؿ لږکي لکً
٨نؼىبؿي ،ڇباليس ،یٍل٥قي ،کٍىمتبين ،کٍڇي اٌ الکٍفي ىم پً کنړ ٌالیت کې میىتً ػي.
ػ ٌالیت  ۹۱للنً ظلک پً پښتٍ ژتً ظربې کٍي .ىمؼاؿنګً ځینې ظلک یې پً نٍؿلتبين ژتً
(پً ٠بفي آتبػ کې) ،پىً یي ژتً (نٍؿګل کې) اٌ پً ګٍذـي ژتً ىم ګړیږي.
ػ کنړ ٌالیت ػ ان٩التٍنٍ ػ فیږنځبی پً نبمً ويـت لـي .ځبيي ظلک اػٜب کٍي ڇې ػ
تـٔبنٍیبنٍ ،ؿٌلبنٍ اٌ ٔبلثبنٍ پـ ِؼ ػ م٩بٌمت لٍمړين ظٍځښتٍنً پً ػې ٌالیت کې پیل
وٍي ػي .ىمؼاؿنګً کنړ ػ تيـنیٍ تـٌؿیمتي وثکٍ لپبؿه مٍان پټنځبی ګنل کیږي .لً
پبکمتبن رسه نً کنټـٌلیؼٌنکې پٍلً اٌ ػ ننٍتٍ لپبؿه ػ ٌالیت پـانمتې لبشې ڇې ډیـې
لمڅې لـي ػ یب٠ي ډلٍ ػ تـیؼٌنٍ لپبؿه تبکتیکي ګټې لـي.
لیبيس ظٍځښتٍنً ڇې پً الالمي انګیـنٍ ٌالړ ػي لکً لل٥یبن پً ځبيي ظلکٍ کې لً ژٌؿ
مالتړ څعً تـظمن ػي .ػ الالمي شقة څعً ٌؿٌلتً ڇې ػ ٌالیت تـ ټٍلٍ تبنٍ٥ؽه
لیبيس ګٍنؼ ګڼل کیږي ،ا١٤بن ملت اٌ الالمي ذمٝیت لٍی لیبيس ګٍنؼٌنً ػي .ػ ػٌلت
پً ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ کې ػ  ،ال٩بٜؼه ،ځبيي ٔبلثبن اٌ پبکمتبين ٔبلثبن یب تصـیک ٔبلثبن
پبکمتبن پً کنړ ٌالیت کې ظپل ٝ٤بلیتٍنً تـرسه کٍي.

 .۴ص جګړې یا قسړې قننه :ص قسړو ډولىنه او رسچینې
ػ کنړ ځبيي اٌلیؼٌنکٍ ػ ؿٌانې ذګړې یٍ لړ ډٌلٍنً پً ګٍتً کړل ،ظٍ ػ وعړٌ اٌ امنیتي
ٌِٝیت پً اؿفٌنً کې ػ ػٌی نٙـیبتٍ لً یٍ تل رسه تٍپیـ ػؿلٍػ .ځینٍ ګډٌنٍالٍ پً ػې
تـظً کې ػ پـمعتګ پً یبػٌلٍ رسه ٌٌیل ڇې ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ ػ ٌتلٍ ؿاىیمې
یٍه ډلً ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ ذيبػ تً ػ پبی ټکی کیښٍػ اٌ تیـتً ظپلٍ لیمٍ تً لتبنً
وٍل .ػ کنړ یٍ ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
“ػ نړیىالى نٙبمي ځىاکىنه له وتلى وؿولته ،ډیـو معبل٥ى ذګړه مبؿانى ذګړه
پـیښىػه او ػوی پـ ػې ٩ٜیؼه وو ڇې نىؿ ػ ا١٤بن ځىاکىنى رسه ذګړه
مرشوٜیت نلـي”.
ٌلې نٍؿٌ ګډٌنٍالٍ تیب اػٜب کٍلً ڇې ػ شکٍمت اٌ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ کمقٌؿتیب
لً املً امنیتي ٌِٝیت ظـاة وٍی ػی ،ځکً ڇې ػ ٌالیت پً ډیـٌ لیمٍ کې ػ تګ
ؿاتګ آفاػي ؿاکمً وٍې ػه اٌ ػ ٌاکمینبلیٍن پً ګډٌن ػ ترشي مـلتٍ پً ؿلٍلٍ کې
ظنډٌنً ػ نبٌړٌ پبیلٍ المل وٍي ػي.
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ص قسړو ډولىنه :ګډٌنٍالٍ پً النؼې ډٌل ػ ؿٌانٍ وعړٌ یٍ لړ ډٌلٍنً ؿاپً ګٍتً کړل:
 ػ ػٌلت پلٍه ځٍاکٍنٍ اٌ معبلٌ ٍ٥للً ٌالٍ تـمنځ ؿٌانې ذګړې :ګډٌنٍالٍ ػ یب٠ي
ډلٍ یٍ لیمت ٌړانؼې کړ ڇې ػ ػٌلت پلٍه ځٍاکٍنٍ پـ ِؼ ذګړه کٍي .لکً ػ
ا١٤بنمتبن الالمي امبؿت ،الالمي شقة ،تصـیک ٔبلثبن پبکمتبن ،شـکت االنٍبؿ،
تصـیک ن٥بؽ رشٜیً ،شقة املربىؼین ،لىکـ ذنګٍي ،تصـیک لل٥یً اٌ لىکـ ٔیثً.
 پً ا١٤بنمتبن کې ػ تيـنیٍ ىیٍاػٌنٍ پً ځبنګړي ډٌل ػ پبکمتبن اللٍىنې :ډیـی
ګډٌنٍال پً ػې انؼ ػي ڇې تصـیک ٔبلثبن پبکمتبن اٌ اٌ ش٩بين وثکً ػ پبکمتبن
التعثبؿايت اػاؿې یب آی این آی پً الؿښٌٍنً اٌ التبفیتٍة ذګړه پـمغ تیبيي.
 ػ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ پً مالتړ ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ ٜملیبت ،پً ځبنګړي
ډٌل ػ تې پیلٍټً الٍتکٍ ىٍايي تـیؼٌنً.
 ػ پبکمتبين ځٍاکٍنٍ لً ظٍا ػ تٍ٠نؼیٍ ٌاؿٌل :کً څً ىم ػ نٍمٍړٌ تـیؼٌنٍ مٍظً
ٌللً ٌال معبل٥ین ػي ،ظٍ ػ کنړ ٌالیت پً ځینٍ ٌلمٍالیٍ لکً ػانګبم ،مـٌؿه اٌ
رسکبڼٍ کې ػ ملکي مـګ ژٌتلې اٌ مبيل فیبنٍنٍ المل ګـځي.
 وعيص اٌ ٍ٨مي ظپل منځي ػښمنێ.
 ځبيي لیبيس تـتګنێ :ڇې ډیـي یې ػ الالمي شقة اٌ الالمي ذمٝیت لً
معبل٥تٍنٍ رسڇینً اظيل.
ص قسړو رسچینې :ګډٌنٍالٍ پً کنړ کې ػ وعړٌ ػ رسڇینٍ يٍ پیڈلی لړلیک ؿا پً ګٍتً کړ .ػ
پٍىنتٍن یٍ التبػ ٌايي ڇې ػ ڇبؿتـاوٍ ٨بڇب ،٧ػ ٨یمتي کبڼٍ ٠یـ٨بنٍين ؿاٌیمتنً ،پً ّ٨بيي
اٌ نٍؿٌ اػاؿٌ کې پـاظً ٤مبػ ،ػ ٨بنٍن شبکمیت نىتٍالی ،ػ شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ نبٌړه اٌ ٠یـ
اظال٨ي کړنې ،ػ لٍلې ػ ىڅٍ څعً ػ ٜلامء کـامٍ ٌیمتل ،اٌ لً پبکمتبن څعً
ؿالتنیؼٌنکي کډٌال ڇې فیبتـه یې ػ معبل٥ینٍ پلٍه ػي ،ػ ؿٌانې وعړې اٌيل مصـکې ٍ٨ې
ګڼل کیږي.
فؿاص او معافیت :اػاؿي ٤مبػ پً تبؿ تبؿ ػ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا ػ وعړٌ ػ یٍې رسڇینې پً
تٍګً مٕـس وٍی ػی ڇې ػ شکٍمت پً ټٍلٍ اػاؿي اٌ امنیتي تـظٍ کې یې نٍ٥ؽ کړی ػی.
پً کنړ کې ػ تقګـانٍ یٍې ډلې اػٜب کٍلً ڇې:
“په کنړ کې ػ ذګړې تـ ټىلى لرت المل په شکىمتي اػاؿو کې اػاؿي ٤مبػ ػی”.
ػٌی پً ڇبؿٌاکٍ کې ػ فػه کړٌ اٌ ٌړتیبٌٌ نىتٍايل تً ګٍتً ٌنیٍه اٌ اػٜب یې ٌکړه ڇې ػٌی
ػ ظپلٍۍ پبلنې پـ تنمټ ګامؿل وٍي ػي.
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ػ ښٌٍنکٍ ،کٍؿنیٍ ښځٍ ،ډاکټـانٍ اٌ ػ پٍىنتٍن مصٍلینٍ پً ګډٌن ػ ښځٍ یٍې ډلې ػ
مٝبؿ ٣یب ػ پٍىنې پً لیمتم کې ػ اػاؿي ٤مبػ پً اړه ظربې کٍلې .ػٌي ٌٌیل:
“ػ پىهنې په ؿیبلت ،پىهنتىن او ښىونځیى کې ٤مبػ فیبت وىی ػی .ه١ه
فػه کىونکي ڇې تډې وؿکىلی يش او یب یې ظپلىان په شکىمت کې په لىړو
پىلتىنى کبؿ کىي ،کىالی يش ڇې ػ کبنکىؿ په افمىینه کې تـیبيل يش .ػ
پىهنتىن ٤بؿ٠ین ڇې تډې نيش وؿکىالی او یب په شکىمت کې ظپلىان نلـي،
نيش کىالی ڇې شتی ػنؼې تـالله کړي”.
ىمؼاؿنګً ػٌی ػ ښٌٍنکٍ ٜلمي لٍیً تـ پٍښتنې النؼې نیيس اٌ ٌايي ڇې ٌړتیبٌې یې
ت٩ـیثبُ ٌ٥ـ ػي .کلً ڇې اػاؿي ٤مبػ اٌ ػ پٍىنې ټیټ کی٥یت رسه یٍ ځبی يش ،نٍ تې
لٍاػي اٌ پً پبیلً کې تې کبؿي فیږٌي .ګډٌنٍال ػا ټٍل پً ممت٩یم ډٌل لً ؿٌانې ذګړې
رسه ت ړيل ګڼي اٌ التؼالل کٍي ڇې ػ تیکبؿۍ ػ کڈې لٍړٌالی اٌ ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ
نىتٍالی ػػې المل کیږي ڇې ػ ډیـی ځٍانبنٍ لپبؿه ػ معبلٌ ٍ٥للً ٌالٍ پً لیکٍ کې کبؿ ػ
ٜبیؼ پبم ٌړ منثٌ ٞګـځي.
ىمؼاؿنګً ػ ښٌٍنکٍ اٌ مؼين ټٍلنٍ لً التبفٌ رسه پً یٍه نبلتً کې پً ؿلنیٍ یب مٕثٍٜبتٍ
کې ػ ٤مبػ وتٍن تً ىم ګٍتً ٌنیٍل وٍه اٌ التؼالل یې کبٌه ڇې ػ ژٌؿنبلمتبنٍ لً ظٍا
ػ تډٌ اظیمتل ڇې ػ ڇبؿٌاکٍ نبٌړه کړنې ٌنً څیړي اٌ ؿاپٍؿ یې نکړي ،ػػې المل وٍی
ػی ڇې پً کنړ کې ػ مٝب٤یت ٤ـىنګ تً پً پـاظً کڈً ٌػه ٌؿکړي.
ص مؿلذ قىاوو لسىا ص ملکی زلکى ةرشی خقىنى تغ پښی کىل :پً ټٍلیق ډٌل ظلک ػ
ا١٤بن ميل امنتي ځٍاکٍنٍ کړنې ػ ؿٌانې ذګړې رسڇینً ګڼي .ځینٍ ګډٌنٍالٍ ػ ا١٤بن
امنیتي ځٍاکٍنٍ ڇبؿٌاکي اٌ ٍ٨مبنؼانبن پً ٤مبػ تٍؿن کړل اٌ اػٜب یې کٍلً ڇې ػٌی
شکٍمتي تیل اٌ پٕـٌل ػ ظپلٍ وعيص ګټٍ پً مٍظً پلٍؿي .ځینٍ تیب لً امنیتي ځٍاکٍنٍ
رسه ػ ٌلن ػ کـکې اٌ کینې یبػٌنً ٌکړه ڇې ػ وپې ػ تالوێ ػ ٜملیبتٍ یب ڇبپٍ پً پبیلً
کې پً ٌلن کې ؿامنځتً کیږي اٌپً ځینٍ شبالتٍ کې ظلک مرثٍؿیږي ڇې ػ ٌللً ٌالٍ
معبل٥ینٍ پً لیکٍ کې ٌػؿیږي .پً کنړ کې ػ یٍې ؿلنێ څښنت ػ یٍ ځبيي اٌلیؼٌنکي
تیلګً ٌړانؼې کړه ڇې ى ً١پً ػٌلت کې کبؿ کبٌه اٌ ٌؿٌلتً لً ى١ې ػ معبل٥ینٍ رسه یٍ
ځبی وٍ ڇې ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ یې پً ویګل ٌلمٍالێ کې پً کٍؿ ػ وپې لً ظٍا
ڇبپً ٌاڇٍلً.
ځینٍ ګډٌنٍالٍ اػٜب ٌکړه ڇې نړیٍال نٙبمي ځٍاکٍنً اٌ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً ػ ځینٍ
ظلکٍ لً ظٍا ڇې ظپلې وعيص اٌ ٍ٨مي تـتګنێ پبيل ،تیـایمتل کیږي .یٍ ژٌؿنبلمت ٌٌیل:
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“ػ٨ىمىنى او کىؿنیى تـمنځ وعيص ػښمنێ ڇې ػ ٠لٕى او نبوړه ؿاپىؿونى
رسڇینې ګڼل کیږي ػ ؿوانې وعړې له فیبتیؼو رسه مـلته کىي .نړیىالى نٙبمي
ځىاکىنى او ا١٤بن امنیتي ځىاکىنى ته ػ وعيص ٩ٜؼو پـ تنمټ ٠لٖ ؿاپىؿونه
وؿکىل کیږي”.
ػ نړیٍالٍ امنیتي ځٍاکٍنٍ کړنې ػ ځینٍ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا ػ ذګړې ػ رسڇینې پً تٍګً یبػې
وٍې ظٍ ػ نبلتې پً پبیلً کې ػ ظلکٍ نٙـیبت رسه ٌیىيل ٌٌ .ځینٍ یې لً پبکمتبن رسه
ػ پٍلې ظٍنؼي لبتلٍ اٌ ػ معبل٥ینٍ ػ کړنٍ کمٍلٍ پً مٍظً ػ تې پیلٍټً الٍتکٍ ٜملیبتٍ اٌ
ىٍايي تـیؼٌنٍ څعً ػ یٍې ا٠یقمنې ٌلیلې پً تٍګً ننګً کٍلً .اٌ ځینٍ یې تیب ػ ملکي
مـګ ژٌتلې المل ګبڼً ڇې پً پبیلً کې ػ ظلکٍ ٍ٠لً ؿاپبؿٌي.
صةهغنی هیىاصونى مضازلی :ػ ىنؼٌلتبن ،ایـان اٌ پبکمتبن اللٍىنې ػ ظلکٍ لً ظٍا پً تبؿ
تبؿ ػ ذګړې ػ اٌيل رسڇینې پً تٍګً مٕـس کیؼلې ،پً ځبنګړي ډٌل ػ پبکمتبن پـ
ٌړانؼې ػ ظلکٍ ن٥ـت څـګنؼ ئ .ګډٌنٍالٍ ػ پبکمتبن څبؿګـه اػاؿه یب آی این آی ػ ٌللً
ٌالٍ معبل٥ینٍ پً ممت٩یم مالتړ اٌ متٍیل تٍؿنً کړه اٌ فیبتً یې کړه ڇې ػ پبکمتبين
ځٍاکٍنٍ لً ظٍا ػ تٍ٠نؼیٍ ٌاؿٌل ڇې ګٍیب ػ معبل٥ینٍ پـ ٌړانؼې یې تـرسه کٍي ػ ملکي
مـګ ژٌتلې المل کیږي اٌ پً ٌلن کې ٌیـه ظپـٌي.
عضالت ته مدضوص الؽ عؾی :ػ یٍ ا٠یقمن ؿلمي ٜؼيل اٌ ّ٨بيي لیمتم نىتٍالی ىم ػ
ذګړې ػ یٍې رسڇینې پً تٍګً ٌګڼل وٍ .رستیـه پـػې ،ػػٌي پً ٤کـ ٔبلثبنٍ ػػې تىې
څعً ګټً پٍؿتً کړې اٌ فیبتـه ظلک ػ ظپلٍ النرٍ ػ ٍ٠څٍلٍ پً مٍظً ػٌی تً مغ اړٌي.
ػ کنړ یٍ ٍ٨مي مرش یٍه تیلګً ٌړانؼې کړه .ى ً١ػ ٔبلثبنٍ لً یٍه ٠ړي رسه وعيص النرً
ػؿلٍػه ،رسه لً ػې ڇې ى ً١یٍ شکٍمت پلٍه مرش ػی ظٍ ػ ؿلمي مصکمٍ ػ ا٠یق
نىتٍايل لً املً یې ظپلً النرً ػ ٍ٠څٍلٍ پً مٍظً ػ ٔبلثبنٍ مصکمې تً یٍړه .ػ ٔبلثبنٍ
٨بيض ػ الالمي رشیٝت پً ؿڼب کې ظپلً پـیکړه ػ ٔبلثبنٍ ػ ٠ړي نً ،تلکې ػ ٍ٨مي مرش
پً ګټً متبمً کړه .نٍمٍړی ٍ٨مي مرش التؼالل کٍي ڇې ػ ٔبلثبنٍ ػا ډٌل کړنې پً ٌلن
کې ػ ىٍ١ی مالتړ فیبت کړی ػی اٌ ػ ى ً١پً انؼ ػ ػٌلت ؿلمي ٜؼيل اٌ ّ٨بيي لیمتم
فیبمنن وٍی ػی.
پً پبی کې ػ ػیني ٜلامء کـامٍ پً یٍه نبلتً کې الالمي رشیٝت تً ػ شکٍمت ػ
ٌ٤بػاؿۍ نىتٍالی ػ ذګړې ػ یٍې رسڇینې پً تٍګً پً ګٍتً وٍ .ػٌی ٌٌیل:
“اولنی شکىمت یى الالمي شکىمت ػی ،ولې په الالمي رشیٝت والړ نه ػی.
ػ٠ه شکىمت ػ الالمي اٌىلى په ؿڼب کې ؿامنځته وىی ػی ،ظى الالمي
رشیٝت نه پلی کىي .مىنږ په ػې تبوؿ لـو ڇې که ڇیـته شکىمت الالمي
رشیٝت پلی کړي ،نه ته ذګړه وي او نه هم کىمه وعړه”.
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 .۳ص ؾىلې لپاعه تګالعه
ص افغان ميل امنیتي ځىاکىنى ؾمىن او پیاوړتیا :ګډٌنٍال پً ټٍل ظتیځ فٌن کې ػ امنیت
ؿاٌلتلٍ لپبؿه ػ کنړ ښً امنیت اړین ګڼي ،ځکً ڇې کنړ لً پبکمتبن رسه نً کنټـٌلیؼٌنکې
پٍلً لـي .نٍ پً ػې ډٌل ػ پٍلې پً اٌږػٌ کې ػ وتً الؿٌ اٌ ګٍػؿٌنٍ ػ څبؿ پً مٍظً ػ
ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ پٍلً لبتٍ ځٍاکٍنٍ ػ ډیـیؼا ٍ٠ښتنً ٌکړه .ػ مـٌؿې ٌلمٍالێ یٍ
تقګـ پً شکٍمت ٠ږ ٌکړ ڇې:
“شکىمت ػې ػ پىلې په اوږػو کې ظپلى کړنى ته پبم وکړي ،تـڅى ػې والیت
ته ػ ولله والى معبل٥ینى له ننىتى څعه معنیىی ويش .مىنږ له پبکمتبن رسه
نژػې  ۰۷۲کیلىمرته اوږػه پىله لـو ڇې په اوږػو کې یې نژػې  ۰۰لىیې او
کىڇنێ الؿې وذىػ لـي .ػػوی له ډلې یې یىافې څلىؿو کې لکه ٠بښي (مـوؿه
ولمىالێ) نىاپبك (رسکبڼي) ،تین وبهي (ػانګبم) او ػوکبالم (نبړۍ) کې
رسشؼي پىلین پـاته ػي ،ولې ػ٠ه ومیـه ا٠یقمنه نه ػه .شکىمت تبیؼ ػػوی
ومیـ فیبت کړي او امنیتي ځىاکىنه لرتاتیژیکى الؿو کې ځبی پـ ځبی کړي”.
ىمؼاؿنګً ګډٌنٍالٍ پً ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ کې ػ اٌالشبتٍ ؿاٌلتلٍ ٍ٠ښتنً ٌکړه.
ػٌی پً ظپلٍ لیمٍ کې ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ رسه پً مثبؿفه کې اٌ ػ معبل٥ینٍ اٌ
مرـمینٍ پً نیٍنً اٌ ت٩ٝیج کې ػ ميل امنیت ؿیبلت اٌ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ ػ ا٠یقمنتیب
نىتٍايل تً ګٍتً ٌنیٍه .ػ ٌټً پٍؿ ٌلمٍالێ یٍ کبؿګـ ػالې څـګنؼه کړه:
“ په کنړ کې ػ ميل امنیت ؿیبلت او ميل پىلیمى کمقوؿتیب ػ معبل٥ینى ػ پیبوړتیب
المل وىی ػی .ػوی ػ معبل٥ینى پـ وړانؼې ڇې په ولمىالیى او کلى کې افاػانه
تګ او ؿاتګ کىي ،هیڅ ذؼي ا٨ؼامبت نه کىي .کله ڇې ميل امنیت او یب ميل
پىلین ػ ٔبلثبنى کىم ٠ړی ونیيس ،وؿولته له یى څى میبوتى ظىيش کیږي .ڇې
تیب ٔبلج ػ ه١ه پىلین یب ميل امنیت کبؿمنؼ ػ وژلى هڅه کىي ڇې نىمىړی یې
نیىلی ؤ .نى په ػالې شبالتى کې ميل پىلین او ميل امنیت ػ ٔبلثبنى له ظىا ػ
٠ډ اظیمتى له ویـې ػ ه١ىی پـ وړانؼې ٜمل نه کىي”.
ګډٌنٍالٍ ٍ٠ښتنً ٌکړه ڇې ػ ميل امنیت اٌ ميل پٍلیمٍ پً لیکٍ کې تبیؼ ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ
ظلک ٌګامؿل يش ،تـڅٍ ػ لیبيسٍ٨ ،مي اٌ ذـمي تړاٌٌنٍ پـ تنمټ ػ ظپلٍۍ پبلنې اٌ ٤مبػ
معنیٍی ٌيش اٌ ىمؼاؿنګً ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ لً ظٍا ػ ميل پٍلیمٍ اٌ ميل امنیت لً
کبؿکٌٍنکٍ څعً ٠ډ اظیمتنً نبوٍين يش .پً الٝؼآتبػ کې یٍ پعٍاين ذيبػي ٍ٨مبنؼان پً
ميل امنیت اٌ ميل پٍلیمٍ کې لیبيس اړیکي اٌ ظپلٍۍ پبلنې څعً یبػٌنً ٌکړه:
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“ػ کمىنیمت ؿژیم پعىانیى ٠ړو تـمنځ ڇې په ميل امنیت ؿیبلت او ميل
پىلیمى کې کبؿ کىي ،لیبلێ او تـتګنێ ؿوانې ػي .ػ ميل امنیت ػ فیبتـو
څبنګى ممؤلین ػ پعىاين ظل ٪ػیمىکـاتیک ګىنؼ ٠ړي ػي”.
ىمؼاؿنګً ٍ٠ښتنً ٌوٍه ڇې ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً اظال ٍ٨اٌ مملک تبنؼې
تبیؼ ذؼي کبؿ ٌيش ،ڇې پً ػې کې یٍ لړ ميم ممبیل لکً ٍ٠ؿه ؿٌفنً ،ػ رستیـٌ تريیقٌل،
ػ ٤مبػ پـ ٌړانؼې مثبؿفه اٌ ػ امنیتي ځٍاکٍنٍ پً ؿتثٍ کې ػ تې ٜؼالتێ لً منځً ٌړل
وبمل ػي .پً مـکق الٝؼآتبػ کې ػ نرٍنٍ ػ ښٌٍنځي یٍې مؼیـې ٌٌیل:
“ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنه تبیؼ په ػؿنى وللى لمثبل يش او یب لږ تـلږه ه١ه
وللې ولـي ڇې له ٔبلثبنى او یب نىؿو معبل٥ى ولله والى رسه نه وي”.
ص امنیت او ټیکاو ټینګښت :ػ ذګړې ػ ى ٍ١رسڇینٍ ػ لً منځً ٌړلٍ رستیـه ڇې پٍؿتً
یې یبػٌنً ٌوٍه ،ګډٌنٍال پً کنړ کې تلپبتې لٍلً پً یٍ لړ امنیتي ا٨ؼامبتٍ پٍؿې تړلې
ګڼي .ػ تیلګې پً تٍګً ػ ٨یمتي کبڼٍ ،معؼؿه مٍاػٌ اٌ ڇبؿتـاوٍ ػ ٨بڇب ٧پً ګډٌن ػ
ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ ػ متٍیل ػ ټٍلٍ ٠یـ٨بنٍين رسڇینٍ تنؼٌل ،پً پبکمتبن کې ػ میىتٍ
ا١٤بن کډٌالٍ ػ مملې لپبؿه یٍه ػایمي شل الؿه لټٍل ،ػ پبکمتبين ځٍاکٍنٍ لً ظٍا ػ
تٍ٠نؼیٍ ٌاؿٌلٍ ػ تنؼٌلٍ پً ګډٌن لً پبکمتبن رسه ػ یٍ امنیتي تړٌن پـ رس ظربې اتـې اٌ
ػػې تـڅنګ ػ یٍې منٙمې اٌ ا٠یقمنې ميل امنیتي پبلیمێ ذٍړٌل.
ص ښې خکىمتضاعۍ پیاوړتیا :ګډٌنٍالٍ ػ اػاؿي ٤مبػ اٌ پً التعؼام کې ػ ظپلٍۍ پبلنې،
پً ػٌلتي اػاؿٌ کې ػ لٍړې کڈې تیـٌکـالێ (کب٠ؾ پـانێ) وتٍن اٌ پً ػٌلتي ػنؼٌ ػ
ګامؿنې پً پـٌلً کې ػ ؿٌڼتیب ػ نىتٍايل پً ګډٌن ػ شکٍمتؼاؿۍ اړٌنؼ یٍ لړ لتٍنقٌ
څعً یبػٌنً ٌکړه .ػ اػاؿي ٤مبػ ػ معنیٍي پً مٍظً ػ ٌلممرش ۴۵مً ګڼً ٤ـمبن ػ پيل
کیؼٌ ٍ٠ښتنً ٌوٍه تـڅٍ ٌړ اٌ ػ کبؿ اىل کمبن ػ ٠یـمملکي ڇبؿٌاکٍ ځبی ٌنیيس.
ىمؼاؿنګً ګډٌنٍالٍ لً ػٌلت څعً ٌٍ٠ښتل ڇې ػٌه ګٍين اٌ تې ګټې اػاؿې ڇې ممت٩لې
ػي ظٍ یٍه ػنؼه رستً ؿلٍي لً منځً یٍيس اٌ پً اػاؿاتٍ کې ػ مکب٤بت اٌ مربفات اٌل
پلی کړي تـڅٍ ى ً١ڇبؿٌاکي ڇې ښً ػنؼه رستً ؿلٍي مکب٤بت يش اٌ ى ً١ڇې پً ٤مبػ
کې ښکیل ػي اٌ ښً ػنؼه رستً نً ؿلٍي پً لقا ٌؿلٍل يش .نٍمٍړی مٝیبؿ کٍالی يش
ڇې ػ څبؿنې یٍ تىپړ میکبنیقم ؿامنځتً کړي تـڅٍ ػ لیمً ایقې شکٍمتؼاؿۍ اٌ ڇبؿٌاکٍ
پً کړنٍ څبؿنً ٌکړي اٌ لً تلً پلٍه ػ پالن ذٍړٌنې رسه مـلتً ٌکړي .ػ ٌټً پٍؿ ٌلمٍالێ
یٍ ٍ٨مي مرش ػالې څـګنؼه کړه ڇې:
“والیتي ڇبؿواکي ظپلى اړونؼو اػاؿو یب مـکقي ڇبؿواکى ته ػ ظپل والیت ػ
امنیت ش٩ی٩ي انځىؿ نه وړانؼې کىي .ػوی یىافې ػ ظپلى ػنؼو پـ لبتلى
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تىظت ػي ،نى له ػنؼې ػ لـې کیؼو له ویـې ػ والیت لتىنقې له مـکقي
ڇبؿواکى رسه نه رشیکىي”.
رستیـه پـػې ،ظلک ٍ٠اړي ڇې ػٌلت پً لیمً ایقٌ اػاؿٌ کې ػ ځٍانبنٍ ٌنډه فیبتً اٌ
ٌىڅٍي .ػػٌی پً انؼ ػا کٍالی يش ڇې شکٍمتي اػاؿې پیبٌړې کړي اٌ ػ ظلکٍ ٌنډه پً
لیمً ایقه کڈً فیبتً کړي.
ګډٌنٍال ىمؼاؿنګً لً شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ څعً ٍ٠ښتنً کٍي ڇې ػ ظپلٍ اػاؿٌ لً کٍنرٍنٍ
څعً ػ ٌلمٍالیٍ اٌ ٌلن پـ لٍؿ ڇې ػ ظؼمبتٍ اٌ لکٍن تږي ػي ،ؿاٌٌځي .ڇې ػا ا٨ؼام
تً ػ مـکق اٌ ٌلمٍالیٍ ػ نښلٍلٍ رستیـه ،پً لً پبمً ٍ٠ؿځٍلٍ وٍیٍ ظلکٍ کې ػ شکٍمت
انځٍؿاٌ شیحیت پیبٌړی کړي اٌ ػ شکٍمتي ڇبؿٌ اٌ کړنٍ څعً تً ػ ٜبمً پٍىبٌي کڈً
لٍړه کړي .یٍ کبؿګـ ٌٌیل:
“شکىمتي ڇبؿواکي او ػ مؼين ټىلنى تنمټىنه تبیؼ هڅه وکړي ڇې ظپل
ٝ٤بلیتىنه لـې پـتى ولمىالیى او کلیى ته و٠ځىي .اوك مهبل ټىلې ٠ىنډې،
نبلتې او ظربې اتـې ػ مـکق په کڈه تـرسه کیږي .که ڇیـې ڇبؿواکي کلیى او
ولمىالیى ته الړ يش او ػ ولن رسه کیني ،نى ػ ظلکى او شکىمت تـمنځ وته
واټن ته ؿالنډ کړي”.
ص قانىن خاکمیت او ټىلنیؼ عضالت پیاوړتیا :لکً ٌړانؼې ىم تـې یبػٌنً ٌوٍه ،ګډٌنٍالٍ
پً کنړ کې ػ ٜؼيل اٌ ّ٨بيي میکبنیقمٍنٍ ػ کړنٍ پً اړه ذؼي انؼیښنې ػؿلٍػې .نٍمٍړي
ؿلمي میکبنیقمٍنً ػ ډیـٌ ځبیي اٌلیؼٌنکٍ لپبؿه ػ الرسيس ٌړ نً ػي اٌ یب پً تلً مبنب
نٍمٍړي میکبنیقمٍنً ډیـ ُلمت ،ګـان اٌ لً اػاؿي ٤مبػه ډک ػي .یٍ ځبيي کبؿګـ یې
پبیلً ػالې تیبنٍي “په کنړ کې ػ ظلکى البيس ش٩ىنه ظىنؼي نه ػي” .رسه ػػې ڇې ػ
ظلکٍ ٍ٠ښتنً ػا ٌه ڇې ؿلمي ٜؼيل لیمتم تبیؼ ػ ٤بلؼٌ ڇبؿٌاکٍ ػ لـې کٍلٍ لً الؿې
اٌالس يش ،ظٍ ګډٌنٍالٍ ػػې پً اړه ڇې څنګً کٍالی وٍ پً کنړ کې ٜؼيل اٌ ّ٨بيي
اػاؿې پیبٌړې کړٌ اٌ پً ىٍ١ی کې وتً اػاؿي ٤مبػ لً منځً یٍلٍ ،کٍم ځبنګړی ٌړانؼیق
څـګنؼ نً کړ.
ص ټىلنیؼ او اقتصاصي پغمستګ څسه مالتړ :ګډٌنٍال پً کنړ کې تبکی٥یتً مٝبؿ ،٣ػ ځٍانبنٍ
لپبؿه ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ؿامنځتً کٍل ،ػ پٍلې ػٌاړٌ ظٍاٌٌتً ػ لٍػاګـۍ پً ګډٌن ػ ځبيي
کبؿٌتبؿ پیبٌړي کٍل ،ػ ٠یـ٨بنٍين کړنٍ رسه مثبؿفه ،ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ اٌ ظؼمبتٍ ٜبػالنً
ٌیي اٌ ى١ې تً ممبٌیبنً الرسلی ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ لپبؿه اړین اٌ تنمټیق تٍکي ګڼي .ظٍ
نٍمٍړٌ مٍظٍ تً ػ ؿلیؼٌ لپبؿه یٍ څٍ ميم ٌړانؼیقٌنً مٕـس وٍل .یٍ ځبيي ژٌؿنبلیمت
پً ٌالیت کې ػ ٌنٝتي پـٌژٌ نىتٍايل تً پً اوبؿې ػ تـښنب ػ یٍ تنؼ ذٍړٌلٍ پـٌژې
173

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص کنړ واليت ؾىلی نقكه

ٌړانؼیق ٌکړ .ػ ى ً١پً نٙـ ،نٍمٍړې پـٌژه تً پً کنړ کې کبؿي ٤ـٌتٍنً ؿامنځتً کړي اٌ
ػ ټٍل ٌالیت لپبؿه تً ػٌامؼاؿه تـښنب تـاتـه کړي.
ص ؾىلې ص پغوؾې پیاوړتیا :ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې پـٌلې پً اړه پً ممت٩یمً تٍګً ظربې ٌکړې
اٌ ػػې پـٌلې ػ تـیبلیتٍة پً مٍظً یې یٍ ومیـ البيس ٤کتٍؿٌنً پً ګٍتً کړل ڇې ډیـ
اړین ػي:
ػ لٍلې وٍؿا ٌالیتي کمیټٍ پً ذٍړښت اٌ تـکیج کې پً ػالې وکل تؼلٍن ؿايش ڇې پً
پـاظً کڈً ػ ښځٍ ،ځٍانبنٍ ،ػ مؼلني ټٍلنٍ ٠ړٌٍ٨ ،مي مرشانٍ ،مؾىثي مرشانٍ اٌ ٜلامی
کـامٍ اٌ ػ ٌالیتي وٍؿا ٠ړٌ التبفیتٍة پکې ډاډمن يش.
ػ یٍې ظپلٍاکې اٌ ػؿیمګړې ډلې ګامؿل ڇې ػ ذګړې ښکیلٍ ٠بړٌ تـمنځ منځګړيتٍة
ٌکړي .ػ پیډ ػؿې ٌلمٍالێ ػ یٍ ځٍان پً نٙـ“ػ لىلې وىؿا یىه ظپلىاکه اػاؿه نه ػه،
تلکې ػ شکىمت یىه تـظه ػه”.
ػ لٍلې وٍؿا ػ ٠ړٌ ىڅٍل ڇې ػ ظپلٍ ػ٤رتٌنٍ څعً تيـ ؿاٌٌځي اٌ لـٌ پـتٍ لیمٍ تً
ل٥ـ ٌکړي تـڅٍ ػ ظلکٍ نٙـیبت ٌاٌؿي اٌ ػ لٍلې ػ اىمیت پً اړه ػ ٜبمً پٍىبٌي
پـٌګـامٍنً پً کبؿ ٌاڇٍي .ػ ػانګبم ٌلمٍالێ ػ ځٍانبنٍ یٍې ټٍلنې مرش ػالې څـګنؼٌنً
ٌکړه:
“ػ لىلې وىؿا والیتي کمیټه یىافې مـکق تـ پىښښ النؼې لـي .ػوی ظپلې
هڅې ه١ى لـو پـتى ولمىالیى او کلیى ته نه ٠ځىي ڇې هلته ذګړه ؿوانه ػه.
ػوی ػ ٜبمه پىهبوي کىم پـوګـامىنه نه لـي ڇې ػ لىلې او ػ لىلې پـولې ػ
اهمیت په اړه ظلکى ته پی١بم وؿکړي”.
تبیؼ ډاػ تـاللً يش ڇې ػ لٍلې پـٌلً یٍه ؿٌښبنً لرتاتیژیکً اذنډا لـي ڇې ػ ا١٤بن
شکٍمت ،نړیٍالې ټٍلنې اٌ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ مالتړ لً ځبنً رسه لـي.
ػػې ډاډ ٌؿکٍل ڇې ػ لٍلې پـٌلې مٍظً ػ لٍيل ؿاٌلتل اٌ ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ ػ
لٍړ پٍړٌ اٌ اٌيل ٠ړٌ تیـتً ؿالتنیؼل ػي.
لً لٍلې پـٌلې رسه ػ یٍ ځبی وٍیٍ معبل٥ینٍ لپبؿه ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ اٌ فػه کړٌ اٌ پً
ُملکي ژٌنؼ کې ػػٌی ومٍلیت څعً پـاظً مالتړ.
ځینٍ ګډٌنٍالٍ ػ شکٍمت اٌ ٔبلثبنٍ تـمنځ ػ ممت٩یمٍ ظربٌ اتـٌ ٍ٠ښتنً ٌکړه اٌ پً ٕ٨ـ
کې ػ ٔبلثبنٍ لپبؿه ػ ػ٤رت پـانمتل یې یٍ ښً ګبم ٌګبڼً.
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 .۵ص زلکى وړانضیؼونه
ص افغان ميل امنیتي ځىاکىنى ؾمىن او پیاوړتیا )۱( :پً کنړ کې ښً امنیت پً ظتیځ فٌن
کې امنیت ډاډمنٍی ،ځکً ڇې ػٌ ً٠الیت لً پبکمتبن رسه نً کنټـٌلیؼٌنکې پٍلً لـي .نٍ
ػ پٍيل پً اٌږػٌ کې پً وتً الؿٌ کې ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ رسشؼي پٍلیمٍ فیبتٍايل تً
اړتیب ػه؛ ( )۲پً ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ کې تبیؼ اٌالشبت ؿايش .ػ ميل امنیت اٌ ميل پٍلیمٍ
تـمنځ ٌیي ،ػػې ػٌاړٌ اػاؿٌ ػ ٠ړٌ پً ټبکنً کې ظپلٍي پبلنً اٌ ٤مبػ ڇې ػ ځبيي
لیبيس ،تٍکمیقٍ٨ ،مي اٌ ذـمي تړاٌٌنٍ پـ البك تـرسه کیږي ،ذګړې تً ال فٌؿ ٌؿکٍي .نٍ
ػ ميل امنیت اٌ ميل پٍلیمٍ کبؿکٌٍنکي تبیؼ ػ کنړ ٌالیت څعً نً ٌي؛ ( )۳ميل امنیتي
ځٍاکٍنً تبیؼ پً مملک اٌ ٌ٘یٍ٥ي اظال ٍ٨ظپل ټینګبؿ فیبت کړي اٌ ټٍل رستیـي تبیؼ پً
ٍ٠ؿه تٍګً تريیق اٌ ٌؿٌفل يش.
ص امنیت او ټیکاو ټینګښت )۱( :پً کنړ کې ػ یٍې تلپبتې لٍلې ټینګښت پً یٍ لړ ممبیلٍ
پٍؿې تړاٌ لـي .ػ تیلګې پً تٍګً ػ ٨یمتي کبڼٍ ،معؼؿه مٍاػٌ اٌ ڇبؿتـاوٍ ػ ٨بڇب ٧پً
ګډٌن ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ ػ متٍیل ػ ټٍلٍ ٠یـ٨بنٍين رسڇینٍ تنؼٌل ،پً پبکمتبن کې ػ
میىتٍ ا١٤بن کډٌالٍ ػ مملې لپبؿه یٍه ػایمي شل الؿه لټٍل ،ػ پبکمتبين ځٍاکٍنٍ لً ظٍا
ػ تٍ٠نؼیٍ ٌاؿٌلٍ ػ تنؼٌلٍ پً ګډٌن لً پبکمتبن رسه ػ یٍ امنیتي تړٌن پـ رس ظربې اتـې
اٌ ػػې تـڅنګ ػ یٍې منٙمې اٌ ا٠یقمنې ميل امنیتي پبلیمێ ذٍړٌل ػي.
ص ښې خکىمتضاعۍ پیاوړتیا )۱( :لً اػاؿي ٤مبػ څعً ػ معنیٍي پً مٍظً ػ ٌلممرش
۴۵مً ګڼً ٤ـمبن پً تىپړه تٍګً پيل کٍل؛ ( )۲ػٌه ګٍين اٌ ٠یـ رضٌؿي اػاؿې تبیؼ ٌتړل
يش؛ ( )۳مملکي اٌ ٌړ اوعبً تبیؼ ػ نبٌړه اٌ ٠یـمملکي ڇبؿٌاکٍ ځبی ٌنیيس؛ ( )۴پً
اػاؿاتٍ کې ػ مکب٤بتٍ اٌ مربفاتٍ اٌل پلی يش تـڅٍ ى ً١ڇبؿٌاکي ڇې ښً ػنؼه رستً
ؿلٍي مکب٤بت اٌ ى ً١ڇې ػ ظپلٍ ػنؼٌ پً لمً تٍګً رستً ؿلٍلٍ کې پبتې ؿا٠يل ػي ،پً
لقا ٌؿلٍل يش .نٍمٍړی مٝیبؿ کٍالی يش ڇې ػ څبؿنې یٍ تىپړ میکبنیقم ؿامنځتً کړي
تـڅٍ ػ لیمً ایقې شکٍمتؼاؿۍ اٌ ڇبؿٌاکٍ پً کړنٍ څبؿنً ٌکړي اٌ لً تلً پلٍه ػ پالن
ذٍړٌنې رسه مـلتً ٌکړي؛ ( )۵ځٍانبن تبیؼ ٌىڅٍل يش ڇې پً لیمً ایقه شکٍمتؼاؿۍ
کې ٌنډه ٌاظيل .ڇې ػا مٍظً ػ ىڅٍنې اٌ تىٍی ٪ػ یٍ پـٌګـام اٌ یب ػ ځٍانبنٍ لپبؿه ػ
ګامؿنې ػ یٍې پبلیمێ ذٍړٌلٍ لً الؿې تـاللً کیؼای يش؛ ( )۶شکٍمتي اػؿاې اٌ ػ٤رتٌنً
تبیؼ ظپل کبؿٌنً لـٌ پـتٍ ٌلمٍالیٍ اٌ کلیٍ تً ٌ٠ځٍي ڇې فیبتـه یې ظؼمبتٍ اٌ کبؿٌنٍ تً
تږي نبلت ػي.
ص قانىن خاکمیت او ټىلنیؼ عضالت پیاوړتیا )۱( :پً کنړ کې ؿلمي ٜؼيل میکبنیقمٍنً پڅ،
ګـان ،لً ٤مبػ ډک اٌ فیبتـه ځبيي اٌلیؼٌنکٍ تً ػ الرسلێ ٌړ نً ػي .پً ٤مبػ کې
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ښکیل ڇبؿٌاکي تبیؼ لً ػنؼٌ ګٍښً يش اٌ ػ ّ٨بيي اٌ ٜؼيل نٙبم پً مبىیت کې
لیمتامتیک پـمعتګٍنً ؿامنځتً وی.
ص اؾالمي رشیعت پيل کىل )۱( :پً کنړ کې ػ امنیت ػ ټینګښت اٌ ٜؼالت ػ تبمین لپبؿه
ػ الالمي رشیٝت پيل کٍل یٍه ٍ٠ؿه ٌلیلً ػه؛ ( )۲ػ الالمي رشیٝت پيل کٍل ػ
شکٍمت څعً ػ ٜلامي کـامٍ مالتړ ػ تـاللً کٍلٍ پً مٍظً یٍه ميمً الؿه ػه ،ځکً ڇې
ىٍ١ی پً ظپل ٌاؿ پً ظلکٍ اٌ ٌلن کې ػ نٍ٥ؽ اٌ شیحیت څعً تـظمن ػي.
ص ټىلنیؼ او اقتصاصي پغمستګ څسه مالتړ )۱( :پً کنړ کې تبکی٥یتً مٝبؿ ،٣ػ ځٍانبنٍ
لپبؿه ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ؿامنځتً کٍل ،ػ پٍلې ػٌاړٌ ظٍاٌٌتً ػ لٍػاګـۍ پً ګډٌن ػ ځبيي
کبؿٌتبؿ پیبٌړي کٍل ،ػ ٠یـ٨بنٍين کړنٍ رسه مثبؿفه ،ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ اٌ ظؼمبتٍ ٜبػالنً
ٌیي اٌ ى١ې تً ممبٌیبنً الرسلی ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ لپبؿه اړین تٍکي ػي؛ ( )۲ػ تـښنب ػ
یٍ تنؼ ذٍړٌل ڇې ى ً١پً ظپل ٌاؿ ٌکٍالی يش کبؿي ٤ـٌتٍنً ؿامنځتً کړي اٌ لً تلً
پلٍه ػ ٌالیت لپبؿه ػٌامؼاؿه تـښنب تـاتـه کړي.
ص ؾىلې ص پغوؾې پیاوړتیا )۱( :ػ لٍلې وٍؿا ٌالیتي کمیټٍ پً ذٍړښت اٌ تـکیج کې
تبیؼ تؼلٍن ؿايش .پً کمیټٍ کې پً پـاظً کڈً ػ ښځٍ ،ځٍانبنٍ ،ػ مؼلني ټٍلنٍ ٠ړٌٍ٨ ،مي
مرشانٍ ،مؾىثي مرشانٍ اٌ ٜلامءکـامٍ اٌ ػ ٌالیتي وٍؿا ٠ړٌ وتٍن اړین ػی؛ ( )۲پً ذګړه
کې ػ ښکیلٍ ٠بړٌ تـمنځ تبیؼ یٍه ظپلٍاکً اٌ ػؿیمً ډلً منځګړیتٍة ٌکړي؛ ( )۳ػ لٍلې
وٍؿا ٠ړي تبیؼ ػ ظپلٍ ػ٤رتٌنٍ څعً تيـ ؿاٌٌځي اٌ لـٌ پـتٍ لیمٍ تً ل٥ـ ٌکړي تـڅٍ ػ
ظلکٍ نٙـیبت ٌاٌؿي .اٌ ىمؼاؿنګً ػ لٍلې ػ اىمیت پً اړه ػ ٜبمً پٍىبٌي پـٌګـامٍنً
پً الؿه ٌاڇٍي؛ ( )۴ػ لٍلې پـٌلً تبیؼ یٍه ؿٌښبنً لرتاتیژیکً اذنډا ٌلـي ڇې ػ ا١٤بن
شکٍمت ،نړیٍالې ټٍلنې اٌ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ مالتړ لً ځبنً رسه ٌلـي؛ ( )۵ػ ٌللً
ٌالٍ معبل٥ینٍ ػ لٍړ پٍړٌ اٌ اٌيل ٠ړٌ رسه لٍلً کٍل اٌ ػ ىٍ١ی تیـتً ؿالتنیؼل؛ ( )۶لً
لٍلې پـٌلې رسه ػ یٍ ځبی وٍیٍ معبل٥ینٍ لپبؿه ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ اٌ فػه کړٌ اٌ پً ُملکي
ژٌنؼ کې ػػٌی ومٍلیت پً مٍظً تبیؼ یٍ منٙم پـٌګـام ٌذٍػ ٌلـي؛
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 .۶پیژنضنه
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ ى ٍ١ممبیلٍ اٌ لپبؿښتنٍ لنډیق ػی ڇې ػ لٍلې پً اړه ػ
ا١٤بنبنٍ ظربې اتـې (ډیبلٍګ) ػ ػٌىم پړاٌ پً تـڅ کې پً ل١امن ٌالیت کې ػ تـرسه وٍیٍ
لال مىٍؿٌ پً پبیلً کې ٌړانؼې وٍي ػي .نٍمٍړې لال مىٍؿې پً ل١امن ٌالیت کې ػ
 ۱۱۶ن٥ـٌ رسه ػ ګـٌپي ٍ٠نډٌ ،ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ نٙـیبتٍ ػ ټٍلٍنې (رسٌې) لً الؿې
تـرسه وٍې ػي .ػػې پـٌګـام ګډٌن کٌٍنکي ػ شکٍمت ػ کبؿمنؼانٍ ،ػ ټٍلنې ػ مرشانٍ،
ٜلامء کـامٍ ،تقګـانٍ ،ښٌٍنکٍ ،ػ مؼين ټٍلنٍ التبفٌ اٌ ػ لٍلې پـٌلې رسه ػ یٍ ځبی وٌٍ
معبل٥ینٍ پً ګډٌن ػ ټٍلنې لً معتل ٍ٥لیبيس اٌ ټٍلنیقٌ ٨رشٌنٍ څعً ټبکل وٍي ٌٌ .تـ
ټٍلٍ ميمً ػا ڇې ،ىڅً وٍې ػ ښځٍ اٌ ځٍانبنٍنٙـیبت ؿاټٍل يش تـڅٍ ػ ټٍلنې ػ ىـ
اړظیق التبفیتٍة تیلګً اٌيس.
ػ لٍلې لپبؿه ػا مصيل تګالؿه ػ ل١امن ٌالیتي انځٍؿ ڇې ػ ىٌ ً١الیت ػ ذ١ـا٤یې،
رسومیـنې یب نٍ٥لٍ اٌ لیبيس وبلیؼ پً اړه مبلٍمبت ٌړانؼې کٍي .ػ ٌالیت پً کڈً ػ
ؿٌانې ذګړې یب وعړې رسڇینې اٌ اٌيل الملٍنً ؿاپیژين .ػ ګډٌنٍالٍ ٌړانؼیقٌنً اٌ
لپبؿښتنې ٌړانؼې کٍي ڇې څنګً کٍالی وٍ ػ ذګړې اٌيل الملٍنً لً منځً یٍلٍ .اٌ ػ
ګډٌن کٌٍنکٍ نٙـیبت ؿا اظيل ڇې څنګً کٍالی وٍ ػػٌی پً لیمٍ اٌ ل١امن ٌالیت کې
لٍلً اٌ ټیکبٌ تـاللً کړٌ.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه ،رسقمیغنه ،او ؾیايس وضعيت
ػ ميرتالم پً ګډٌن ،ل١امن ٌالیت لً وپږٌ ٌلمٍالیٍ (الینګبؿ ،الیىنګ ،تبػپغ ،ػٌلت وبه
اٌ ٨ـ ً٠يی) څعً تىکیل وٍی ػی اٌ نژػې  ۴۳۱۸کیلٍمرته مـت ٞممبشت لـيږ ل١امن
ٌالیت پً ظتیځ کې لً کنړ ،پً لٍیؼیځ کې لً کبپیمب ،پً ذنٍة کې لً ننګـىبؿ ،وامل کې
لً نٍؿلتبن ،وامل ظتیځ کې لً پنرىیـ اٌ پً ذنٍة لٍیؼځ کې لً کبتل رسه ګډه پٍلً
لـي .ػ ل١امن ٌالیت الینګبؿ ،الیىنګ اٌ ػٌلت وبه ٌلمٍالێ ٠ـنێ ػي.
ػ ل١امن ٌالیت ػ رسومیـنې پً اړه ػ٨ی ً٩اشٍبیً پً الك کې نىتً ،ظٍ ځبيي ڇبؿٌاکٍ
ػػې ٌالیت نٍ٥ك نژػې ٌ ۸۱۱،۱۱۱ګړيٍ تعمین کړی ػی .ډیـی ٌګړي یې پښتبنً ػي ڇې
نژػې  ۹۱للنً نٍ٥ك ذٍړٌي اٌ ىمؼاؿنګً ّپ ػې ٌالیت کې پىً یي ،تبذک اٌ نٍؿلتبين
ىم میىت ػي .پـتً لً ػٌلت وبه ڇې ډيـي ٌګړي یې پىً یبن ػي ،نٍؿ پً ټٍلٍ ٌلمٍالیٍ
کې پښتبنً ډیـی ذٍړٌي .پً ل١امن کې ػ پښتنٍ نيً ٨ثیلې ژٌنؼ کٍيٜ :ثؼالـشیمقي،
الکٍفي ،ىٍػظیل ،ذثبؿظیل ،نیبفي ،نبرصٌ ،بيف ،ليبک اٌ تـه ظیل .نٍؿلتبين اٌ تبذک پً
تـتیج رسه کټبيي اٌ پنرىیـي ٨ثیلې لـي .ػ ل١امن اٌلنی ٌايل ښب٠يل ّ٤ل هللا مرؼػي
ػي .پً ػې ٌالیت کې نژػې  ۱۲لیبيس ګٍنؼٌنً ٝ٤بل ػي ڇې شقة الالمي اٌ ذمٝیت
الالمي یې تـټٍلٍ تبنٍ٥ؽه ګٍنؼٌنً ػي .نٍؿ ٝ٤بل لیبيس ګٍنؼٌنً یي ػٍٜت الالمي،
178

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص لغامن واليت ؾىلی نقكه

مصبؽ ميل،ػ ا١٤بنمتبن ػ ظل ٪ػمٍکـاتیک ګٍنؼ اٌ ا١٤بن ملت ػي .ل١امن ٌالیت پً ٌليس
ذـګً کې څلٍؿ ڇٍکێ لـي ڇې ػؿې یې نبؿینً اٌ یٍه یې ښځً ػه .ػػٌی لً ډلې ػٌه یې
ػ شقة الالمي ،یٍ ػٍٜت الالمي اٌ یٍ ىم ا ط ػ ګ لً ګٍنؼٌنٍ ػي.
پً ل١امن ٌالیت کې کـىڼً ،مبلؼاؿي ،ڇبؿتـاه اٌ ػ ٨یمتي کبڼٍ مٝؼنٍنً ػ ا٨تٍبػ اٌيل
رسڇینې ګڼل کیږي.

 .۴ص جګړې یا قسړې قننه :ص قسړو ډولىنه او رسچینې
پً ل١امن ٌالیت کې ظلکٍ ػ وعړٌ یٍ لړ ډٌلٍنً پً النؼې ډٌل پً ګٍتً کړل .کً څً ىم
ځینې ګډٌنٍالٍ ػا ٌمنلً ڇې ػ امنیې ٍ٨مبنؼان ښب٠يل ّ٤ل اشمؼ ویـفاػ تـ مرشۍ
النؼې ػ مصيل پٍلیمٍ پً ګٍمبؿلٍ رسه پً امنیت کې ښً ٌالی ؿا٠لی ػی ،ظٍ رسه ػػې
اللتً ؿاٌړنٍ ڇې پً ل١امن ٌالیت کې ػ تګ ؿاتګ امنیتي مصؼٌػیتٍنً لً منځً تليل ،ظٍ
تیب ىم نً ػي تٍانیؼيل ڇې ٌللً ٌال معبل٥ین ٌىڅٍي ڇې ػ لٍلې لً پـٌلې رسه
یٍځبی يش.
ص قسړو ډولىنه :پً ل١امن ٌالیت کې ػ ٌلن التبفٌ پً ظپل ٌالیت کې ػ وعړٌ یٍ لړ
ډٌلٍنً پً النؼې ډٌل پً ګٍتً کړل:
 ص صولت پلىه ځىاکىنى او وؾله والى مسالفینى تغمنځ صوامضاعه جګړې .ل١امن ٌالیت
لرتاتیژیک مٍٝ٨یت لـي اٌ ٌللً ٌال معبل٥ین کٍالی يش ګبٌنډیٍ ٌالیبتٍ لکً
کبپیمب ،پـٌان اٌ کبتل تً پً البنێ رسه الرسلی ٌلـي.
 په افغانؿتان کې ص ةهغنیى هیىاصونى په ځانګړي ډول ص پاکؿتان الؾىهنه اٌ نیبتتي
ذګړه ڇې ػ پبکمتبن التعثبؿايت اػاؿه آی ،این ،آی یې ػ پبکمتبين ٔبلثبنٍ اٌ ش٩بين
وثکې لً الؿې تـرسه کٍي.
قسيص او قىمي صښمنێ :ځبيي لیبيس لیبلێ ڇې ػ شقة الالمي اٌ ذمٝیت الالمي
تـمنځ ػ معبل٥تٍنٍ لً املً الپمې فیبتې وٍي ػي.
رستیـه پـػې ،کً څً ىم ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ ؿٌل مغ پً کمیؼٌ ػی ،ظٍ ګډٌنٍالٍ
ىٍ١ی ػ پعٍانیٍ کړنٍ لً املً ػ وعړې یٍه رسڇینً ٌګڼلً.
ص قسړو رسچینې :ػ ا١٤بن اٌ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ لً ظٍا ػ ملکي مـګ ژٌتلې ؿامنځتً
کیؼل اٌ ػ ل١امنیبنٍ ػ مالتړ پً تـاللً کٍلٍ کې پبتې ؿاتلل ػ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا پً تبؿ تبؿ ػ
ذګړې ػ الملٍنٍ پً تٍګً پً ګٍتً وٍل.
اػاؿي ٤مبػ ،کمقٌؿي مصيل شکٍمتؼاؿي ،ػ ٜبمً ظؼمبتٍ نىتٍالی اٌ ػ منبت٠ ٍٝیـٜبػالنً
ٌیي پً معتل ٍ٥اوکبلٍ ذګړې تً فٌؿ ٌؿکړ.
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ص صولتی امنیتی ځىاکىنى ناکامی :ګډٌنٍالٍ نٙـ ػؿلٍػ ڇې ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ لً ظٍا
ػ ترشي شٍ٩نٍ څعً ػ رس٠ړٌنٍ څعً معنیٍی ػ ظلکٍ ػ اٜتامػ تـاللً کٍلٍ اٌ ػ لٍلې
پً ؿامنځتً کٍلٍ کې اړین ګبمٍنً ګڼل کیږي .ىمؼا ډٌل ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ لً ظٍا ػ
ملکي مـګ ژٌتلې ػ ؿامنځتً کیؼٌ معنیٍی ىم پً ػې پٍؿې ٌتړل وٍل .ػ الینګبؿ
ٌلمٍالێ یٍ ػیني ٜبمل ظپلً انؼیښنً ػالې څـګنؼه کړه:
(په الینکبؿ ولمىالێ کې ميل امنیتي ځىاکىنى په ظپلرسي ډول هبوانىنه واؿوي
ڇې فیبتـه په ملکي التىګنځبیىنى پـیىځي او ػ ملکي مـګ ژوتلې المل
کیږي).
ػػې ػیني ٜبمل ػ ٌینب رسه لم ،ػا ډٌل ملکي مـګ ژٌتلً ػػې المل کیږي ڇې ٌلمٍنً لً
معبل٥ینٍ رسه یٍځبی يش.
ػ ٌالیتي وٍؿا پعٍاين مرش پً انؼ ڇې ػ امنیتي ځٍاکٍنٍ پبتې ؿاتلل اٌ لً نړیٍالٍ نٙبمي
ځٍاکٍنٍ څعً ا١٤بن ځٍاکٍنٍ تً ػ ممالیت ژؿ لیږػ ػػې المل وٍ ڇې ځینې ځبيي ظلک
لً ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ رسه یٍ ځبی يش.
(په واٝ٨یت کې مىنږ ظپلې ولمىالێ او کيل ولله والى معبل٥ینى ته تملیم کړل ،ځکه کله
ڇې والیت ػ شکىمت او نړیىالى نٙبمي ځىاکىنى په ولکه کې ؤ ،شکىمت ػ معبل٥ینى پـ
وړانؼې محثته پـوپبګڼؼا تـرسه نه کړه او فیبتې تیـوتنې یې وکړې).
ػا ډٌل لتٍنقٌ ،پـمعتګ ُلمت کړی ،ػ ٠ـتت کڈً یې لٍړه کړې اٌ ػ تیکبؿۍ اٌ تې
لٍاػۍ المل وٍی ػی.
ځینٍ تیب ػ لنډ ميبلً نٙبمي ٜملیبتٍ پـ پبیلٍ انؼیښنً څـګنؼه کړه .ػ مٝیٍتینٍ ػ لبفمبن
التبځي ٌٌیل ڇې ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ڇبڼیق ٜملیبت فیبتـه ما٨تي ٌي اٌ ٌللً ٌالٍ
معبل٥ینٍ تً الؿه ىٍاؿٌي ڇې ػ یٍې لیمې څعً ػ امنیتي ځٍاکٍنٍ لً ٌتلٍ ٌؿٌلتً تیـتً
ؿايش اٌ ػ ى ً١ڇب پً ٌړانؼې ڇې لً امنیتي ځٍاکٍنٍ رسه یې مـلتً کړې لً ٠ڈً ډک
ا٨ؼام تـرسه کړي.
ىمؼاؿنګً ػ مصيل پٍلیمٍ لً ظٍا ػ ترشي شٍ٩نٍ څعً رس٠ړٌنې ىم ؿاپٍؿتً وٍې .یٍ
ځبيي ژٌؿنبلیمت ػ مصيل پٍلیمٍ پً ٍ٨مي ذٍړښت تبنؼې نیٍکً ٌکړه اٌ فیبتً یې کړه
ڇې ػٌی ػ ظپلٍ ګټٍ پـ تنمټ کړنې تـرسه کٍي اٌ ػ ٍ٨مٍنٍ اٌ ٌلمٍنٍ تـمنځ ػ ټکړٌنٍ
المل کیږی.
فؿاص ضعیفه خکىمتض صاعی ص زضمتىنى نكتىالی او ص رسچینى غیغ عاصالنه ویل :ىمؼا
ډٌل ػ فػه کړٌ ػ ٤ـٌتٍنٍ نىتٍالی ػػې المل وٍی ڇې فیبتـه ځٍانبن لً ٌللً ٌالٍ
معبل٥ینٍ لً لیکٍ رسه یٍ ځبی يش .ػ ٌالیتي وٍؿا ػ یٍ لالکبؿ پً ٌینب ڇې ػ معبل٥ینٍ پً
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لیکٍ کې ګامؿیؼٌنکې اوعبً ػ  ۱۴اٌ  ۲۵کبلٍنٍ تـمنځ ٜمـٌنً لـي .ػ ل١امن ٌالیت یٍ
مؼاٌ ٞ٤کیل ٌٌیل ڇې:
(ځىانبن ػ ؿوانې ذګړې ظبم مىاػ ػي .ډیـی ځىانبن تیکبؿه ػي ،نى په البنێ
رسه ػ ذګړې په لیکى کې ګامؿل کیږي).
ػ ظؼمبتٍ ،پـٌژٌ اٌ رسڇینٍ پً ٌیي کې اػاؿي ٤مبػ وعيص اٌ ٍ٨مي وعړې ؿامنځتً
کړي ػي .ػ مؼين ټٍلنې یٍ ٝ٤بل ػ ميل پیٍلتٍن پـٌګـام تً اوبؿه ٌکړه ڇې ػ ى١ې لً
الؿې پیمې لیمً ایقٌ وٍؿاګبنٍ تً ٌؿکٍل کیږي ،تـڅٍ پـمعتیبيي پـٌژې پلې کړي .ػ
ٍ٨مي مرشانٍ لً ظٍا ػ ميل پیٍلتٍن ػ پیمٍ ٠ال کٍل اٌ یب ػ وٍؿا ػ ٠ړٌ ػ وعيص ګټٍ
پـ تنمټ ځینٍ لیمٍ تً ػ پـٌژٌ ځبنګړي کٍل ػ ٌلمٍنٍ اٌ ٍ٨مٍنٍ تـمنځ النرې ډيـې
کړې ػي.
ص عؾمی عضلی قضایی میکانیؼمىنى نكتىالی :ػ ؿلمي ٜؼيل میکبنیقمٍنٍ نً وتٍن پً
ل١امن ٌالیت کې وعيص اٌ ٍ٨مي وعړې الپمې ډیـٌي .ؿلمي ٜؼيل میکبنیقمٍنً لکً
مصکمې ظلکٍ ػ الرسيس ٌړ نً ػي ،ا٠یقمنې نً ػيُ ،لمتې اٌ پً ٤مبػ کې ککړې ػي .نٍ
ځکً النرې اٌ ػٍٜې الینصلً پبتې کیږي اٌ یب ػ مٝیٍتینٍ ػ یٍې ټٍلنې ػ التبځي پً ٌینب:
(پـته له ػې ڇې ػ ٔبلثبنى ػ ٨بِیبنى له ظىا النرې شل يش ،تله الؿه وتىن نه
لـي).
نا قانىنه تجاعت :پً ل١امن ٌالیت کې ٠یـ٨بنٍين لٍػاګـي لکً ػ ٨یمتي ٠میٍ اٌ ػ
ڇبؿتـاوٍ ٨بڇب ٧ػ ځبيي ٤بلؼٌ ڇبؿٌاکٍ ،ذنبيي ډلٍ اٌ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ لپبؿه مبيل
رسڇینې ذٍړٌي .ىمؼاؿنګً ػا لٍػاګـۍ پـ ڇبپیـیبل نبٌړه ا٠یقې ښنؼي ڇې ػ ٌلن
لپبؿه تؼې پبیلې لـي٠ ،ـتت فیبتٍي اٌ ػ ظلکٍ ٜبیؼايت رسڇینې تنؼیږي اٌ پً پبیلً کې ػ
لیمې پً پـمعتګ ػ پبنګې اڇٍنې معً نیيس.

 .۳ص ؾىلې لپاعه تګالعه
د افغان ميل امنیتي ځىاکىنى اصالح او پیاوړتیا :فیبتـه ګډٌنٍالٍ تلپبتې لٍلً اٌ امنیت ػ
امنیتي ځٍاکٍنٍ پً لمٍن اٌ پیبٌړتیب پٍؿې ٍ٠ټً کړ .ڇې پً ػې کې ػ امنیتي ځٍاکٍنٍ
ؿٌفل اٌ تريیق پً ځبنګړي ډٌل ػ ىٍايي ځٍاک مالتړ ،ػ ملکي مـګ ژٌتلې ػ معنیٍي پً
مٍظً ػ امنیتي ځٍاکٍنٍ ممال ګڼلٌ ،للً ٌالٍ معبل٥ینٍ اٌ ذنبيي ډلٍ رسه مثبؿفې تً
ژمن پبتې کیؼل ،ػ مملکیتٍة فیبتٍل اٌ ػ لٍړ ؿتثً کمبنٍ لً ٤مبػ څعً معنیٍی وبمل
ػي .یٍ مؼاٌ ٞ٤کیل ٌٌیل:
(ػ ميل امنیتي ځىاکىنى ػ متىیل رستیـه ،نړیىاله ټىلنه تبیؼ فمىنږ ځىاکىنى
کړنې په ذؼي ډول تـ څبؿنې النؼې ونیيس .په ميل امنیتي ځىاکىنى کې ٤مبػ
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مغ په فیبتیؼو ػی .ػ ميل اؿػو ،پىلین او ميل امنیت ڇبؿواکي ػ معؼؿه مىاػو
په ٨بڇب ٧کې ښکیل ػي .تیل او وللې ٠ال کیږي او تیب پلىؿل کیږي).
ګډٌنٍالٍ ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ پً ځبنګړي ډٌل ػ مصيل پٍلیمٍ ػ څبؿنې ٠ږ پٍؿتً کړ.
ػ یٍ ٠یـػٌلتي لبفمبن مرش پً مىعَ ډٌل پـ شکٍمت ٠ږ ٌکړ ڇې:
(تبیؼ ػ ميل امنیتي ځىاکىنى لپبؿه ػ څبؿنې یى ميل میکبنیقم ؿامنځته کړي ڇې
ػ ه١ىی ٜملیبت وڅبؿي).
ػ ى ً١پً ٌینب ػا ډٌل یٍ میکبنیقم تً ػ ملکي مـګ ژٌتلې کڈً ؿاټیټً کړي ،شمبتؼىي تً
فیبتً کړي اٌ ػ ٌلن رسه تً پیبٌړې اړیکې ؿامنځتً کړي.
ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ اٌ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً اړه ػ ګډٌنٍالٍ نٙـیبت رسه ٌیىيل
ٌٌ .ځینٍ ميل امنیتي ځٍاکٍنً کمقٌؿي ٌتلل اٌ ػ ټٍلٍ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ ػ ٌتلٍ
څعً یې مالتړ کبٌه ،ځکً ڇې ػٌی یې ػ ذګړٌ اٌيل رسڇینً ٌګڼلً اٌ پـ ػٌی یې تٍؿ
پٍؿې کړ ڇې ػ ا١٤بنمتبن پـ ٌړانؼې ػ پبکمتبن ػ ګټٍ مالتړ کٍي .ځینې نٍؿٌ ګډٌنٍالٍ ػ
نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ ػ ىٍايي مالتړ ٍ٠ښتنً ٌکړه اٌ ا١٤بن ځٍاکٍنً یې ٌىڅٍل ڇې ػ ٌلمٍنٍ
رسه ػ اٜتامػ پُل ذٍړ کړي تـڅٍ ػ ىٍ١ی مالتړ تـاللً کړي .پً ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ کې
اػاؿي ٤مبػ ػ ٌليس معبل٥ت ػ مصـک اٌ ػ ذګړې ػ فیبتیؼٌ ػ المل پً تٍګً پً ګٍتً وٍ.
ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇې ػ ميل پٍلیمٍ اٌ ميل امنیت ڇبؿٌاکي ػ ځبيي ڇبؿٌاکٍ اٌ ذنګ
لبالؿانٍ رسه نژػې اړیکي لـي .ػا اړیکې ػ اػاؿي ٤مبػ اٌ ظپلٍۍ پبلنې المل کیږي اٌ پً
ځینٍ ّ٨یٍ کې ػ ذنبيي وثکٍ مٝب٤یت تً الؿه ىٍاؿٌي.
د سیمه ایسې خکىمتدارۍ او قانىن خاکمیت پیاوړتیا او د اداري فساد رسه متارزه:
کمقٌؿې شکٍمتؼاؿي اٌ پـاط ٤مبػ پً شکٍمت ػ تې تبٌؿۍ ػ اٌيل الملٍنٍ پً تٍګً یبػ
وٍل .ىمؼا ډٌل ػ تٍکمیق التبفیتٍة پً اړه انؼیښنې ،ډیـه تیـٌکـايس ،پیڈیؼه اػاؿي
پـٌلرـ اٌ ػ ظپلٍۍ پـ تنمټ ػ ڇبؿٌاکٍ ګامؿلٍ څعً ىم یبػٌنً ٌوٍه .ګډٌنٍالٌ پً
لیبيس نٙبم کې ػ تؼلٍنٍنٍ پً ؿاٌلتلٍ اٌ ػ ٤بلؼٌ اٌ نبٌړه ڇبؿٌاکٍ پً لـې کٍلٍ ټینګبؿ
کبٌه .کً څً ىم ګډٌنٍالٍ ػ ظپلٍۍ پبلنې اٌ اػاؿي ٤مبػ ػ لً منځً ٌړلٍ پً مٍظً ػ
شکٍمتؼاؿۍ یٍه ٍ٠ؿه تیلګً ٌړانؼې نً کړه ظٍ ػٌی ٌٌیل ڇې ػا ډٌل تؼلٍنٍنً پً
ل١امن ٌالیت کې ػ لٍلې اٌ جثبت لپبؿه اړین ػي .پً الیىنګ ٌلمٍالێ کې ػ یٍې مؼؿلې
مرش ػ څبؿنې یٍ میکبنیقم پً ػې ډٌل پً ګٍتً کړ:
(یى ظپلىاک کمیمیىن ڇې ػ معتل٥ى وفاؿتىنى څعه تىکیل وىی وي ،تبیؼ
ؿامنځته يش ڇې شکىمتي اػاؿو تبنؼې څبؿنه کىي .ػ٠ه کمیمیىن تبیؼ ػالې
کبؿمنؼان ولـي ڇې ػ ڇبؿواکى ٠یـ٨بنىين کړنى په اړه مبلىمبت ؿاذمٝه کړي).
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ىمؼاؿنګً ګډٌنٍالٍ پً ڇبؿٌاکٍ اٌ لیبلیٍنٍ تبنؼې ٠ږ ٌکړ ڇې لً ظپلٍ ػ٤رتٌنٍ څعً
ؿاٌٌځي اٌ ػ ٌلمٍنٍ رسه ٌګٍؿي تـڅٍ ػ ى١نٍی نٙـیبت اٌ انؼیښنې ٌاٌؿي .ػ ٨ـ ً٠یي
ٌلمٍالێ څعً ػ کٍؿ یٍې ښځې ٌٌیل:
(ميل او والیتي پبلیمێ ذىړولى څعه تبیؼ مىظه ػا وي ڇې ػ ظلکى او
شکىمت تـمنځ واټن ؿاکم کړي .ڇبؿواکي تبیؼ له ظلکى رسه کیني ،ػػوی
انؼیښنې واوؿي او نٙـیبت یې په ؽهن کې ولبيت).
ىمؼاؿنګً ػ ٨بنٍن شبکمیت اٌ ټٍلنیق ٜؼالت تبمین ػ جثبت اٌ لٍلې پً ؿاٌلتلٍ کې ميم
ٌګڼل وٍل .تیب ىم ګډٌنٍالٍ ػ ٜؼيل لیمتم پً ګډٌن ،ػ اٌالشبتٍ ٍ٠ښتنً ٌکړه .کً څً
ىم ګډٌنٍالٍ څـګنؼه کړه ڇې اٌالشبت تً مصکمٍ تً ػا ٌړتیب ٌتعښي ڇې النرې پً
ٜبػالنً ،ا٠یقمنً اٌ کم مرص ً٤تٍګً ٍ٠څې کړي ،ظٍ ػٌی ٌنىٍ کٍالی ڇې ػې اىؼا ٍ٤تً
ػ ؿلیؼٌ لپبؿه اٌ یب ػ اٌلني ٜؼيل لیمتم ػ تؼیل پً مٍظً پـتً ػ معبل٥ینٍ ػ ٜؼيل
میکبنیقمٍنٍ څعً کٍم ا٠یقمن ٌړانؼیقٌنً مٕـس کړي.
د ټىلنیس او اقتصادي پرمختګ تدقق :ټٍلنیق اٌ ا٨تٍبػي پـمعتګ ػ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا ػ
لٍلې اٌ جثبت لپبؿه اړین ٌګڼل وٍ .ػ پٍىنې یب فػه کړٌ ػ کی٥یت ښً کٍل ،ػ ځٍانبنٍ
لپبؿه ػ کبؿي ٤ـٌتٍن ٍ ؿامنځتً کٍل ،رسڇینٍ تً ممبٌي الرسلی لـل اٌ ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ
ٜبػالنً ٌیي کٍالی يش لً شکٍمت څعً ػ ظلکٍ مالتړ پً ذؾتٍلٍ کې اٌ ػ ٌللً ٌالٍ
معبل٥ینٍ پً لیکٍ کې ػ ځٍانبنٍ لً یٍ ځبی کیؼٌ څعً پً معنیٍي کې ؿٌل ٌلٍتٍي.
ىمؼاؿنګً ګډٌنٍالٍ پً ل١امن کې ػ کـىڼې پً پـمعتګ کې ػ شکٍمت ػ پـاظً پبنګې
اڇٍنې اٌ ػ اٌتٍ ػ تٍلیؼي التٝامل ٍ٠ښتنً ٌکړه .ل١امن ػٌه ػ الینګبؿ اٌ الیىنګ
لینؼٌنً لـي ڇې ػ اٌتعٍؿ اٌ تـښنب ػ منث ٞپً تٍګً ٌؿڅعً ګټً پٍؿتً کیؼای يش .ػ
کـىڼې پً تـظً کې پـمعتګ تً ػ ٌالیت ٜبیؼات لٍړ کړي اٌ ځٍانبنٍ تً تً کبؿي
٤ـٌتٍنً ؿامنځتً کړي .ػ ٌالیتي وٍؿا یٍ لالکبؿ ٌٌیل:
(ل١امن والیت ٔثیٝي رسڇینې لـي ،ڇې تبیؼ تـې ګټه پىؿته يش .ښه ا٨لیم او
کـنیقه ځمکه لـي .ػ ظتیځ فون ػ تبفه لثقۍ پنځىك للنه په ل١امن والیت
کې تىلیؼیږي .که شکىمت ځبيي کـنیق تىلیؼاتى څعه مالتړ وکړي ،ػ ٜبیؼاتى او
پـمعتګ لپبؿه ته ډیـه ښه وي).
ػ کـىڼې پـمعتګ ػ ىیٍاػ پً کڈً ػ ځمکٍ ػ مبلکیت پً پیڈلې مملې پٍؿې تړلی ػی.
ګډٌنٍالٍ ػ ڇبؿٌاکٍ اٌ ذنګ لبالؿانٍ لً ظٍا ػ ځمکې ٍ٠ج تً ګٍتً ٌنیٍه .ػ الینګبؿ
ٌلمٍالێ یٍ ػیني ٜبمل ٌړانؼیق ٌکړ ڇې شکٍمت تبیؼ ػ ځمکٍ ػ اٌالشبتٍ یٍ ػالې
183

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص لغامن واليت ؾىلی نقكه

پـٌګـام تـالك النؼې ٌنیيس ڇې پً ى ً١کې ػ ځمکٍ ػ النرٍ ذؼي شل لپبؿه میکبنیقم
وبمل ٌي ،تـڅٍ ځمکې پً فٌؿ رسه ؿاٌګـځٍي اٌ ظپلٍ ممتص٩ینٍ تً یې ٌلپبؿي.
ځینٍ ګډٌنٍالٍ ػ ل١امن ا٨تٍبػي پـمعتګ ػ ڇین ىیٍاػ پٍؿې تړلی ٌګبڼً اٌ ٌړانؼیق یې
ٌکړ ڇې ػالې یٍه لٍیً الؿه ذٍړه يش ڇې ظتیځ فٌن ػ ل١امن لً الؿې لً تؼظىبن
ٌالیت اٌ تیب ڇین ىیٍاػ رسه ٌنښلٍل وی .ػا الؿه تً لٍػاګـي ٌٍ٠ړٌي اٌ ػ نٍؿلتبن پً
ګډٌن ټٍل ظتیځ فٌن تً تـې ګټً پٍؿتً کړي.
د سىلې پروسې پیاوړتیا او د ځايي النجى خل :ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا ػ ؿٌل اٌ
ا٠یقمنتیب پً اړه یٍ لړ انؼیښنې اٌ وکٍنً څـګنؼ کړل .ځینٍ اوعبٌٍ ػ وٍؿا ػ ٠ړٌ ژمنتیب
تـ پٍښتنې النؼې ٌنیٍه ،اٌ ٌې ٌیل ڇې ػ وٍؿا فیبتـه ٠ړي ػې پـٌلې تً ػ ٜبیؼاتٍ ػ
یٍې ٌلیلې پً تٍګً ګٍؿي .ىمؼا ډٌل ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې وٍؿا ػ ځینٍ ٠ړٌ څعً یبػٌنً
ٌکړه ڇې نٍؿه ػٌلتي ػنؼې ىم لـي اٌ پً یٍ ٌظت کې څٍ ځبیً مٝبه اظيل ،ڇې ػػٌی
پً ٌینب تبیؼ لً ػنؼٌ ګٍښً يش .ځینٍ ګډٌنٍالٍ تیب ػ یٍې ىـ اړظیقې پـٌلې ٍ٠ښتنً ٌکړه
ڇې پکې ػ ښځٍ ،ځٍانبنٍ ،مؼين ټٍلنې التبځٍ ،ځبيي وٍؿاګبنٍ ٠ړیٍ اٌ لیبيس ګٍنؼٌنٍ
پـاظً ٠ړیتٍة ٌذٍػ ٌلـي.
ځینٍ ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې پـٌلې رسه ػ یٍځبی وٌٍ کمبنٍ پـ ٌؼا٨ت تبنؼې وک ٌښٍػ اٌ
څـګنؼه یې کړه ڇې فیبتـه پعال وٍي کمبن ى ً١ټیت پٍړي ذنګیبيل ػي ڇې ػ ا٨تٍبػي،
وعيصٍ٨ ،مي اٌ یب ذنبيي ٠ـٍِنٍ پً ػلیل یې ذګړه کٍلً ،نً ػ ایؼيبلٍژیکٍ انګیـنٍ پـ
تنمټ .ػ ځینٍ ګډٌنٍالٍ پً ٩ٜیؼه ػ ً٠ممبیل ڇې ػ معبل ٍ٥کړنې فیبتٍي اٌ ذنګیبيل
ىڅٍي کٍالی وٍ پً ا٠یقمنً تٍګً ػ النرٍ ػ شل ٠یـؿلمي اٌ ٜنٝنٍي پـٌلٍ لً الؿې لً
منځً یٍلٍ ،پً ىٌٍ ً١ؿت کې ڇې ػ تې ٌللې کٍلٍ یٍ تىپړ پـٌګـام لً الؿې شامیً
يش .پً ميرتالم ښبؿ کې ػ انرٍنٍ ػ لیمې رسمٝلمې ٌٌیل:
(ػ ٠یـ ممؤولى ولله والى ډلى او ظلکى ػ تې وللې کىلى لپبؿه تبیؼ یىه ش٩ی٩ي
او پبکه پبلیيس تـالك النؼې ونیىل يش .په ډي ډي اؿ او ډایبک تبنؼې په
میلیىنىنى ډالـ ولګىل وىل ،ظى اوك هم ولله وال ظلک لـو .له یىې ظىا
شکىمت ػ وللى په ټىلىلى پیمې مرص٤ىي او له تلې ظىا ٠یـممؤولى ډلى ته ػ
وللى ذىافونه وؿکىي .شکىمت تبیؼ ػ هیىاػ په کڈه ػ تې وللې کىلى یىه
تىپړه پبلیيس تـالك النؼې ونیيس).
ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ رسه ػ مٍبلصې پً اړه ځینٍ ګډٌنٍالٍ ػ ٔبلثبنٍ اٌ نٍؿٌ ډلٍ رسه ػ
لٍلې ػ ظربٌ اتـٌ مالتړي ٌٌ اٌ ځینٍ پً ٕ٨ـ کې ػ ٔبلثبنٍ ػ ػ٤رت پـانمتنً ػ لٍلې
پـٌلې لپبؿه نیک ګبم ٌومیـه .یٍ ځبيي ػیني ٜبمل پً ٕ٨ـ کې ػ ٔبلثبنٍ ػ ػ٤رت پـانمتلٍ
ىـکلی ٌکړ اٌ فیبتً یې کړه ڇې ػا یٍ نیک ګبم ػی اٌ ػ لٍلې لپبؿه تً کبؿ ٌؿکړي.
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 .۵ص زلکى وړانضیؼونه
پً ل١امن ٌالیت کې ػ لٍلې اٌ امنیت ػ ټینګښت پً مٍظً ،ظلکٍ النؼې ٌړانؼیقٌنً
ػؿلٍػل.
د افغان ميل امنیتي ځىاکىنى اصالح او پیاوړتیا )۱( :ميل امنیتي ځٍاکٍنً تبیؼ اٌالس اٌ
٠ښتيل يش .ڇې پً ػې کې ػ رستیـٌ ٍ٠ؿه ؿٌفنً اٌ تريیق (پً ځبنګړي ډٌل ىٍايي مالتړ)،
( )۲ػ ملکي مـګ ژٌتلې پً اړه ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ مماٌل ګڼل )۳(،ػ ٌللً ٌالٍ
معبل٥ینٍ اٌ ذنبيي ډلٍ رسه ػ مثبؿفې ترؼیؼ )۴( ،ػ مملکیتٍة ډیـٌل اٌ پً امنیتي
ځٍاکٍنٍ کی ػ ٤مبػ معنیٍی؛ ( )۴ميل امنیتي ځٍاکٍنً پً ځبنګړي ډٌل ميل اٌ مصيل
پٍلین تبیؼ ځٍاة ٌؿکٍنکی وی )۵( .پً ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ کې تبیؼ ٤مبػ پً ػالې ډٌل
لً منځً الړ يش ڇې مـتکثین یې لً ػنؼٌ ګٍښً اٌ مربفات يش .ػا ډٌل ٤مبػ ػ ٌليس
معبل٥ت اٌيل مصـک ګڼل کیږي.
د سیمه ایسې خکىمتدارۍ او قانىن خاکمیت پیاوړتیا او د اداري فساد رسه متارزه)۱( :
شکٍمتي اػاؿې اٌ اػاؿي پـٌلرـ پـاظً تؼلٍنٍنٍ تً اړتیب لـي .اػاؿي پـٌلرـ لً شؼه
فیبت تیٍؿٌکـاتیک ،اٌ تې لً اړتیب پیڈيل ػي اٌ ػ ظپلٍۍ پبلنې پـ تنمټ ػ ڇبؿٌاکٍ
ګامؿلٍ تً الؿ ىٍاؿٌي .یٍ ظپلٍاک کمیمیٍن تبیؼ ػ څبؿنې ػ یٍ میکبنیقم پً تٍګً ؿامنځتً
يش؛ ( )۲ڇبؿٌاکي اٌ لیبلیٍن تبیؼ لً ظپلٍ ػ٤رتٌنٍ ؿاٌٌځي اٌ لً ظلکٍ رسه ٌګٍؿي تـڅٍ
ػ ىٍ١ی نٙـیبت اٌ انؼیښنې ٌاٌؿي؛ ( )۳ؿلمي ٜؼيل میکبنیقمٍنً پً ځبنګړي ډٌل
مصبکم اٌالشبتٍ تً اړتیب لـي ،تـڅٍ ػػې ٌړتیب پیؼا کړي ڇې النرې پً ا٠یقمنًٜ ،بػالنً اٌ
اؿفانً تٍګً شل کړي.
د ټىلنیس او اقتصادي پرمختګ تدقق )۱( :ػ فػه کړٌ ػ کی٥یت ښً کٍل ،ػ ځٍانبنٍ لپبؿه ػ
کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ؿامنځتً کٍل ،رسڇینٍ تً ممبٌي الرسلی اٌ ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ ٜبػالنً
ٌیي کٍالی يش لً شکٍمت څعً ػ ظلکٍ ػ مالتړ پً تـاللً کٍلٍ کې ،اٌ ػ ٌللً ٌالٍ
معبل٥ینٍ پً لیکٍ کې ػ ځٍانبنٍ یٍځبی کیؼٌ څعً پً معنیٍي کې ميم ؿٌل ٌلٍتٍي؛ ()۲
ػ ل١امن ٌالیت ػ کـىڼې ػ پـمعتګ پً تـظً کې پـاظً پبنګً اڇٍنې اٌ ػ اٌتٍ پً ګډٌن
ػ ٔثیٝي رسڇینٍ څعً ګټً اظیمتلٍ تً اړتیب ػه .ػ ځمکٍ څعً ګټً اظیمتنً ػ ځمکٍ پـ
مبلکیت پٍؿې تړلې مملً ػه .شکٍمت تبیؼ ػ ځمکٍ ػ لتٍنقٌ ػ ىٍاؿي پً مٍظً یٍ
ػالې پـٌګـام اٌ میکبنیقم ذٍړ کړي ڇې ػ ځمکٍ النرې پً ذؼیت رسه شل اٌ ځمکې
ظپلٍ ممتص٩ینٍ تً ٌلپبؿي؛ ( )۳یٍه لٍیً الؿه ڇې ظتیځ فٌن ػ تؼظىبن ٌالیت رسه اٌ
تبالظـه لً ڇین ىیٍاػ رسه ٌنښلٍي ،ذٍړه يش .ڇې ػ ً٠الؿه تً لٍػاګـي ٌٍ٠ړٌي اٌ ػ
نٍؿلتبن پً ګډٌن ټٍل ظتیځ فٌن تً تـې ګټً پٍؿتً کړي.
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د سىلې پروسې پیاوړتیا او د ځايي النجى خل )۱( :ػ لٍلې وٍؿا ى٠ ً١ړي ڇې نٍؿه
ػٌلتي ػنؼې ىم لـي ،تبیؼ لً ػنؼٌ ګٍښً يش؛ ( )۲ػ لٍلې ىـ اړظیقه پـٌلً تبیؼ
ؿامنځتً يش ڇې پً ى ً١کې ػ ښځٍ ،ځٍانبنٍ ،مؼين ټٍلنٍ التبځٍ ،مصيل وٍؿاګبنٍ ٠ړیٍ اٌ
لیبيس ګٍنؼٌنٍ پـاظً ګډٌن وتٍن ٌلـي؛ ( )۳ى ً١ممبیل ڇې ٌللً ٌال معبل٥تٍنً
فیبتٍي اٌ ذنګیبيل ىڅٍي ،کٍالی وٍ ڇې ػ النرٍ ػ شل ػٌػیقٌ اٌ ٠یـ ؿلمي پـٌلٍ لً
الؿې پً ا٠یقمنً تٍګً پً ػالې ډٌل لً منځً یٍلٍ ڇې ػ تې ٌللې کٍلٍ ػ یٍ تىپړ
پـٌګـام لً الؿې یېمالتړ ٌيش؛ ( )۴ظل ٞلالس ( )۵ػ ٔبلثبنٍ اٌ نٍؿٌ معبل ٍ٥ډلٍ رسه ظربې
اتـې ػ لٍلې اٌ پعالینې لپبؿه اړین اٌ ؿٌٍ٠نکي ګبمٍنً ګڼل کیږي؛
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 .۶پیژنضنه
ػ لٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ ى ٍ١ممبیلٍ اٌ لپبؿښتنٍ لنډیق ػی ڇې ػ لٍلې پً اړه ػ
ا١٤بنبنٍ ظربې اتـې (ډیبلٍګ) ػ ػٌىم پړاٌ پً تـڅ کې پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ تـرسه
وٍیٍ لال مىٍؿٌ پً پبیلً کې ٌړانؼې وٍي ػي .نٍمٍړې لال مىٍؿې پً نٍؿلتبن ٌالیت
کې ػ  ۵۱ن٥ـٌ رسه ػ ګـٌپي ٍ٠نډٌ ،ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ نٙـیبتٍ ػ ټٍلٍنې (رسٌې) لً الؿې
تـرسه وٍې ػي .ػػې پـٌګـام ګډٌن کٌٍنکي ػ ٌالیتي وٍؿا ػ ٠ړٌ ،ػ شکٍمت ػ
کبؿمنؼانٍ ،ػ ټٍلنې ػ مرشانٍٜ ،لامء کـامٍ ،ػ مؼين ټٍلنٍ التبفٌ اٌ ػ ځٍانبنٍ پً ګډٌن ػ
ټٍلنې لً معتل ٍ٥لیبيس اٌ ټٍلنیقٌ ٨رشٌنٍ څعً ټبکل وٍي ٌٌ .تـ ټٍلٍ ميمً ػا ڇې،
ىڅً وٍې ػ ښځٍ اٌ ځٍانبنٍنٙـیبت ؿاټٍل يش تـڅٍ ػ ټٍلنې ػ ىـ اړظیق التبفیتٍة
تیلګً اٌيس.
ػا مىٍؿی ػ لٍلې پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىمي ػٌؿې ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشی
شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن ػ ػیٍلمٍ مؼنی ټٍلنٍ لعٍا ػ  ۴۵۱۱ا١٤بنبنٍ رسه ػ
مىٍؿی پً مٍظً اٌ ػ  ۳۴ػلٍلی ٌالیتی ن٩ىی ػ ذٍړیؼٌ پً ظبٔـ تـرسه وٍی ػی .

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه ،رسقمیغنه ،او ؾیايس وضعيت
نٍؿلتبن ٌالیت ػ ىیٍاػ پً وامل ظتیځ کې پـٌت ػی ڇې  ۹۲۶۷کیلٍمرته مـت ٞممبشت
لـي .ػ تؼظىبن ،کنړ ،ل١امن اٌ پنرىیـ ٌالیتٍنٍ پً ٌالًٕ اشبًٔ وٍی ػی اٌ ػ پبکمتبن
لً ىیٍاػ رسه  ۱۶۱کیلٍمرته اٌږػه ګډه پٍلً لـي .نٍؿلتبن لً اٌٌه ٌلمٍالیٍ ذٍړ ػی ڇې
ٜثبؿت ػي لً تـګیمټبل ،ػٌآة ،کبمؼیي ،منډٌل ،نٍؿګـامٌ ،امً اٌ ٌانټ ٌایګل .پبؿٌن یې
مـکق ػی ڇې ػ کنړ لً الؿې ٌؿتً الرسلی وٍنی ػی اٌ لً کبتل څعً نژػې  ۲۹۱کیلٍمرته
لـې ػی .نٍؿلتبن ػؿې لرتې ػؿې لـي :ظتیځً ،مـکقي اٌ لٍیؼیځً ػؿه .ظتیځً اٌ مـکقي
ػؿې یې لً کنړ رسه اٌ لٍیؼیځً یې ػ ل١امن رسه ػ رسک لً الؿې نښلٍل وٍې ػي.
ػ نٍؿلتبن ػ ٌګړٌ ومیـ ػ ځبيي ڇبؿٌاکٍ لً ظٍا  ۴۸۱۲۱۱ن٥ـه تعمین وٍی ػی ڇې پً
پنځٍ ٨ثیلٍ ٌیىل وٍی ػي :کټً ( ۶۵للنً) ،کلىً ( ۲۱للنً)ٌ ،امبیي ( ۱۱للنً) ،پبلیٍ
( ۳للنً) اٌ پىً یي ( ۱للنً) .پبتې یٍه للنً یې ػ کٍؿػؿ ،ګٍذـ اٌ پښتبنً لږکي ذٍړٌي.
ػ نٍؿلتبن لیبيس وبلیؼ تـ ډیـه ػ یب٠یتٍة نً ا٠یقمن ػی .ػ اٌیبیمې لمیقې ؿاىیمې ػا
ٌالیت ػ پٍلې لً پٍؿې ٠بړې ػ یب٠یبنٍ ػ کړنٍ لپبؿه ػؿٌافه ګڼل کیږي .پً  ۱۹۹۲کبل کې ػ
ډاکټـ نریج هللا ػ ؿژیم لً ل ٍٓ٩څعً ٌؿٌلتً ،لٍی ذيبػي ګٍنؼٌنً پً ػې ٌالیت کې
ٝ٤بلً ٌٌ.
ػ ٠ـنێ لبشې اٌ ګٍښً تٍة لً املً ،نٍؿلتبن ٌالیت پً ټٍل ىیٍاػ کې ػ الالمي شقة ػ
ٍ٨مبنؼانبنٍ لپبؿه ظٍنؼي پټنځبی ئ ،پً ځبنګړي ډٌل پً  ۱۹۹۴کبل کې یې ڇې پً کبتل
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کې مبتې ٌظٍړه .لً ى١ې ؿاىیمې نٍؿلتبن ٌالیت ػ لل٥ي ظٍځښت ،ا١٤بين اٌ پبکمتبين
ٔبلثبنٍ ،تيـنیٍ ذنګیبلیٍ اٌ ال٩بٜؼه پً ګډٌن ػ نٍؿٌ یب٠ي ډلٍ لپبؿه ػ ؿٌفنې مـکق اٌ
ظٍنؼي پټنځبی ګڼل کیږي.

 .۴ص جګړې یا قسړې قننه :ص قسړو ډولىنه او رسچینې
ص قسړو ډولىنه :پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ ٌلن التبفٌ پً ظپل ٌالیت کې ػ وعړٌ یٍ لړ
ډٌلٍنً پً النؼې ډٌل پً ګٍتً کړل:
قسصی او قىمی قسړی :پً نٍؿلتبن ٌالیت کې وعيص اٌ ٍ٨مي وعړې مٝمٍل ػي ڇې
ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ نً وتٍن اٌ یب پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ميل پٍلیمٍ ػ کم ومیـ لً املً
فیبتې وٍي ػي .ػا امنیتي ظالء ػ یٍ کبؿنؼه ٜؼيل اٌ ّ٨بيي لیمتم ڇې وعړې ىٍاؿې
کړي ،پً نً وتٍن کې ال پمې فیبتً وٍې ػه .ڇې لً املً یې وعړې الینصلً پبتې وٍي
ػي اٌ یب ىم ػ ذـګٍ اٌ ٔبلثبنٍ لً ظٍا شل کیږي ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ رس٠ړٌنٍ المل
کیږي.
ص صولت او مسالفینى تغمینځ نښتی :لً پبکمتبن رسه ػ نٍؿلتبن اٌږػه پٍلً ،ػ ػٌلت اٌ
ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ لکً ٔبلثبن ،تصـیک ٔبلثبن پبکمتبن اٌ شقة الالمي تـمنځ ػ
ػٌامؼاؿه ذګړٌ المل ػی .پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ اٌ ا١٤بن ميل
امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ نً وتٍن لً املً ٌللً ٌال معبل٥ین ػٌ ً٠الیت ػ ظٍنؼي پټنځبی پً
تٍګً کبؿٌي اٌ تيـين ذنګیبيل لکً ٜـة اٌ ال٩بٜؼه یې ػ نٙبمي ؿٌفنې ػ مـکق پً تٍګً.
ځینې ګډٌنٍال پً ػې انؼ ٌٌ ڇې نٍؿلتبن ٌالیت ځینٍ نٍؿٌ ٌالیبتٍ لکً تؼظىبن ،کبپیمً
اٌ ل١امن تً ػ ٌللً ٌالٍ ػ نٍ٥ؽ اٌ الرسيس ميمً الؿ ذٍړٌي ،تـڅٍ شکٍمت تې جثبتً
کړي .ىمؼاؿنګً ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ ػ ملکي ٌګړٌ ،څبؿٌیٍ اٌ شتی ػ ى ً١ڇب ػ
التٍګنځبیٍنٍ پـ ِؼ تـیؼٌنً تـرسه کٍي ڇې ػ شکٍمت مالتړ کٍي.
ىمؼاؿنګً ګډٌنٍالٍ لً ظلکٍ رسه ػ ميل اٌ مصيل پٍلیمٍ ػ وعړٌ ؿاپٍؿ ٌؿکړ .ڇې ػا پً
ٌلن کې ػ ځینٍ ميل اٌ مصيل پٍلیمٍ ػ ٤مبػ اٌ ذنبیتٍنٍ پً ٌړانؼې ػ وتً شمبلیت
پبیلً ٌه .یٍ مال آمبم یبػٌنً ٌکړه ڇې ميل پٍلین ىـه میبوت پً فیبتً انؼافه تیل ػ
وعيص ګټٍ پً مٍظً پلٍؿي ڇې ػٌی تً ٌؿکٍل کیږي .ػ مؼين ټٍلنې یٍ التبفي ػ مٝب٤یت
څعً ػ وکبیت پً تـڅ کې ظپلً کیمً ػالې تیبن کړه:
“ػ نىؿلتبن والیت په نىؿګـام ولمىالێ کې ػ پىلیمى یى ٌبشج منٍج
ولمىالێ ته څريمه نژػې څلىیښت مرته لـې یى ٠ـیج لړی ػ وعيص وعړې
په تـڅ کې وواژه .ه١ه ػ پىلیمى له ظىا ونیىل وى او تـ ػوه وؿځى په نٙبؿت
کې ؤ .ظى وؿولته ه١ه له  ۰۰میله وللې رسه یىځبی وتښتیؼو او له ٔبلثبنى
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رسه یى ځبی وى .وؿولته تیب ولمىال ه١ه ته تلنه وؿکړه ڇې ػ لىلې له
پـولې رسه یى ځبی يش .اوك ه١ه ػ لىلې له پـولې رسه یى ځبی وى او اوك
هم ػ پىلیمى ٌبشج منٍج ػی”.
ص قسړو رسچینې :ػ نٍؿلتبن ٌالیت ػ ٌلن التبفٌ پً نٍمٍړي ٌالیت کې ػ وعړٌ اٌ
ذګړٌ یٍ لړ رسڇینې پً ګٍتً کړې .ػ تیلګې پً تٍګً ُ٠ـتت ،ػ فیـتنبٌٌ نً وتٍن ،لٍمړنیٍ
اٌ البيس ظؼمبتٍ تً نً الرسلی ،اػاؿي ٤مبػ ،مٝب٤یت اٌ ػ شکٍمت نبکبؿه اػاؿې .پً ټٍل
ىیٍاػ کې ٌؿتً لتٍنقې وتٍن لـي ،ظٍ پً ځبنګړي ػ ذ١ـا٤یٍي لـیٍايل اٌ ځمکنێ
لتٍنقٌ لً املً نٍمٍړي الملٍنً پً نٍؿلتبن کې ٍ٠څ ا٠یق لـي .یٍ معٍؿ ٍ٨مي مرش ػ
نٍؿلتبن ٌالیت ذ١ـا٤یً پً ػې ډٌل ترشیض کړه:
“که ػ ػوآة ولمىالێ یى اولیؼونکی و٠ىاړي ػػې والیت مـکق پبؿون ته الړ
يش نى اړتیب لـي ڇې له ػؿې والیبتى (ل١امن ،ننګـهبؿ او کنړ) یب  ۰۵ولمىالیى نه
تیـ يش ڇې ػا ل٥ـ څى وؿځې اظيل”.
عضم انکكاف او ةنیاصی زضماتى ته نه الؽ عؾی :نٍؿلتبن ٌالیت تً نً الرسلی اٌ ػ
ٌالیت پً ػننً کې ػ تګ ؿاتګ البنتیبٌٌ نً وتٍن پً ػې ٌالیت کې پـمعتګ ډیـ ا٠یقمن
کړی ػی .فیبتـه مبوٍمبن ػ کبؿنؼه ښٌٍنځیٍ اٌ ښٌٍنکٍ ػ نً وتٍن لً املً پً پبکمتبين
مؼؿلٍ کې فػه کړې کٍي اٌ ػ یٍ ٍ٨مي مرش پً ٌینب ڇې لعت ػؿیځي کیږي اٌ لً ځبنً
رسه تبٌتـیعٍالی ؿاٌړي .پبتې مبوٍمبن تې لٍاػه پبتې کیږي اٌ ػ تې لٍاػۍ کڈً یې
فیبتً کړې ػه .ىمؼاؿنګً پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ کلینیکٍنٍ اٌ ؿٌ٠تٍنٍنٍ نً وتٍن ػػې
المل کیږي ڇې ػ نٍؿلتبن ظلک ګبٌنډیٍ ٌالیبتٍ تً ل٥ـ ٌکړي اٌ ػ یٍ مال امبم پً ٌینب
کلً کلً یې نبؿٌ٠بن ػ لعتٍ الؿٌ پً اٌږػٌ کې ظپل ژٌنؼ لً اللً ٌؿکٍي.
ػ نٍؿلتبن ذ١ـا٤یٍي مٍٝ٨یت اٌ ػٌامؼاؿه تې امنیتي پً ػې ٌالیت کې شکٍمتؼاؿي
ا٠یقمنً کړې ػه .ػ ٌالیتي وٍؿا فیبتـه ٠ړي پً ننګـىبؿ ٌالیت کې میىت ػي اٌ کلً
کلً نٍؿلتبن ٌالیت تً ل٥ـ کٍي اٌ ػا ػػې المل کیږي ڇې لً ظپلٍ ٌلمٍنٍ رسه اړیکً
نلـي.
ٌالیتي ڇبؿٌاکي ڇې پً ٌالیت کې کبؿ کٍي ،فیبتـه یې پً لٍیؼیځً ٌلمٍالێ نٍؿګـام
کې میىتً ػي اٌ ى ً١لً پبؿٌن ،مـکقي اٌ ظتیځٍ ػؿٌ رسه متبك نلـي .ػ نٍؿګـام
ٌلمٍالێ څعً یٍ ځبيي ژٌؿنبلیمت ٌٌیل:
"پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ پـمعتګ پً مٍظً ىیڅ پبنګً اڇٍنً نً ػه وٍې .ػا
ډیـ کبلٍنٍ کیږي ڇې ګٍښً وٍی ػی .اٌ ػ شکٍمت پـځبی ،ػښمنبن نٍؿلتبن
ٌالیت تً ډيـه پبملـنً لـي"
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ص اصاعي فؿاص رسه متاعػه او ص قانىن خاکمیت څسه مالتړ :ګډٌنٍالٍ څـګنؼه کړه ڇې
اػاؿي ٤مبػ اٌ لقا څعً مٝب٤یت پً شکٍمت ػ تې اٜتامػۍ لً لرتٌ الملٍنٍ څعً ومیـل
کیږي .ػػٌي پً ٌینب ڇې ػ اػاؿي ٤مبػ رسه مثبؿفه اٌ پً ټٍلٍ تبنؼې ػ ٨بنٍن یٍ وبن پيل
کٍل ػ ىمیىنێ لٍلې لپبؿه اړین ګڼل کیږي .تـټٍلٍ ميمً ػا ڇې ګډٌنٍالٍ ٌالیتي
ڇبؿٌاکي پً نٍؿلتبن کې ػ ظپلٍ وعيص ګټٍ پً مٍظً ػ نبامنێ پً ذٍړٌلٍ اٌ فیبتٍلٍ
تٍؿن کړل .ػ ٌامً ٌلمٍالێ څعً ػ مؼين ټٍلنٍ یٍ التبفي ٌٌیل:
(فیبتـه اولني ڇبؿواکي په نىؿلتبن کې لىله نه ٠ىاړي .که ڇیـې په نىلتبن
کې لىله او امنیت وای ،نى له کبتل څعه ؿا٠يل التبفي او ه َیت ته په البنێ
رسه کىالی وىای ػ والیت شبلت واؿفوي او فمىنږ ڇبؿواکي ػ ظپلى وعيص
ګټى له ت٩ٝیج څعه ؿاوګـځىي .ػ مرشانى ذـګې ػ وکبیتىنى ػ کمیمیىن
ډاکټـ فملي فاتيل په مرشۍ یى ه ًیت له کبتل ؿا٠لی ؤ او له نىؿلتبن څعه یې
لیؼنه وکړه .فیبتـه ظلکى ه١ه ته ػ امنیې ٨ىمبنؼان څعه وکبیت وکړ ڇې
ه١ه په اػاؿي ٤مبػ کې ښکیل ػی او ػ هـ پىلین ػ میبوتني مٝبه څعه ػ
میبوتې فؿ ا١٤بنێ اظيل .ډاکټـ فملي ژمنه وکړه ڇې ه١ه ته ػا لتىنقه ػ
مـکقي ڇبؿواکى رسه رشیکىي ،ظى تـاوله هیڅ ا٨ؼام نه ػی وىی).
ګډٌنٍالٍ څـګنؼه کړه ڇې ى ً١تٍػذً ڇې ػ شکٍمت لً ظٍا ػ فیـتنبٌٌ لکً لړکٍنٍ
ذٍړٌلٍ تً ځبنګړې وٍې ٌه ،فیبتـه یې ٤مبػ لً املً تـی تم وٍه اٌ ىمؼاؿنګً ځینې
ډلې نٍؿلتبن ٌالیت تلٍنکي الؿې تړي اٌ ػ لٍمړنیٍ تٍکیٍ لکً ػ اٌړٌ تیې پٍؿتً ځي .ػ
ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً نً و تٍن کې اٌ یب ػ پٍلیمٍ کم ومیـ ػػې المل وٍی ػی ڇې
ػ مرـمینٍ ډلې افاػانً ٝ٤بلیت کٍي اٌ پً اظتٕب٠ ،٣الء اٌ ػ ٨یمتي کبڼٍ پً ٨بڇب ٧کې
الك لـي.
ځینٍ ګډٌنٍالٍ پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ لً ظٍا ػ ىٍايي تـیؼٌنٍ
پً ٌړانؼې ڇې ػ ملکي ٌګړٌ ػ مـګ اٌ ژٌتلې المل کیږيٍ٠ ،لً څـګنؼه کړه.
ىمؼاؿنګً ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې پـٌلې نبکبمێ تً ګٍتً ٌنیٍه .ػٌی فیبتً کړه ڇې ػ نٍؿلتبن
ٌالیت ػ لٍلې وٍؿا فیبتـه ٠ړي پً ننګـىبؿ ٌالیت کې میىت ػي اٌ ػا ػػې المل وٍی
ػی ڇې پً ٌالیت اٌ پً ځبنګړي ډٌل پً ٌلمٍالیٍ کې ػ لٍلې وٍؿا التبفیتٍة وتٍن
نلـي .ػػٌی پً ٌنیب پً ټٍل ٌالیت کې یٍافې پً نٍؿګـام ٌلمٍالێ کې ػ لٍلې وٍؿا ىڅې
تـیبلێ ػي ،ځکً ڇې پً ٌلمٍالێ کې ػ لٍلې وٍؿا ػ٤رت وتٍن لـي .یٍ ځبيي ژٌؿنبلیمت
ٌٌیل ڇې:
(په ٜمىمي تىګه ػ لىلې والیتي وىؿا هڅې نبکبمې ػي .فیبتـه ٠ړي یې نيش
کىالی ڇې نىؿلتبن والیت ته ل٥ـ وکړي او له ځبيي ظلکى رسه کیني ،ػ ه١ىی
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انؼیښنې او لتىنقې واوؿي او یب ولله وال معبل٥ین ػ لىلې پـولې رسه ػ یى
ځبی کیؼو لپبؿه ؿا وتىيل)
ػ لٍلې وٍؿا یٍ ٠ړي ٌٌیل ڇې ػ وٍؿا ىڅې ٌاٝ٨بً ڇې نبکبمً ػي .ى ً١فیبتً کړه ڇې:
(ػ لىلې وىؿا ػ نبکبمێ یىافیني المل ػا ػی ڇې ػا یىه پـوله نه ػه تلکې
یىه پـوژه ػه .وىؿا ػ ځبيي مرشانى او ٜلامء کـامى رسه اړیکه نلـي .ػ لىلې
په اړه ػ ٜبمه پىهبوي کىمه پبلیيس نه لـي)
ى ً١ىمؼاؿنګً ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ ػ ىڅٍلٍ لپبؿه ػ انګیقې نً وتٍن ػ لٍلې وٍؿا پً
کبؿ کې ػ لٍی ظنډ پً تٍګً یبػ کړ.
ځینٍ ګډٌنٍالٍ پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ ػٌامؼاؿه ٍ٨مي اٌ وعيص ػښمنیٍ وتٍن ػ وعړٌ
یٍه تلً رسڇینً ٌګڼلً .ػ شکٍمت نبکبؿي ،ػ النرٍ ػ شل پً مٍظً ػ ؿلمي ٜؼيل
میکبنیقمٍنٍ نً وتٍن ػػې المل وٍی ػی ڇې پً ٌالیت کې النرې اٌ وعړې ال پمې
فیبتې يش .ګډٌنٍالٍ پً ظتیځ نٍؿلتبن کې ػ کبمؼیي اٌ تـګیمټبل پً ٌلمٍالیٍ کې ػ
کٍوتٍف اٌ کبمؼیي ػ کلیٍ تـمنځ ػ ځمکې اٌ اٌتٍ پـ رس النرٍ تً اوبؿه ٌکړه .ػٌی پً
شکٍمت تبنؼې ٠ږ ٌکړ ڇې پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ امنیتي شبالتٍ ىـ اړظیقه اؿفٌنً
تـرسه کړي تـڅٍ ػ وعړٌ اٌيل الملٍنً ٌپیژين اٌ پً پبیلً کې ٌؿتً منبلثً شل الؿ ٌټبکي.
ػ کبمؼیي ٌلمٍالێ یٍ ٍ٨مي مرش ٌٌیل ڇې:
(ػ کىوتىف او کبمؼیي ػ کلیى تـمنځ النره ػ ٔبلثبنى له ػوؿې معکې ؿامنځته
وىې ػه ،ظى تـ اوله شل وىې نه ػه .ػ کبمؼیي ظلکى ػ کىوتىف کيل ته اوؿ
اڇىلی ؤ او ټىل کلی لىفیؼلی ؤ .اولمهبل ػ کىوتىف اولیؼونکي ػ هیىاػ
نىؿو لیمى کې میىت ػي .ػا النره تبیؼ ػ تل لپبؿه شل يش ځکه ڇې په ظتیځ
نىؿلتبن کې وته ولله وال معبل٥ین او وعړې ػػې النرې په پبیله کې
ؿامنځته وىي ػي)

 .۳ص ؾىلې لپاعه تګالعه
امنیت او یاغیتىب :ص پىلى کنټغول او ص ميل امنیتي ځىاکىنى اچىل :ػ ګډٌنٍالٍ پً انؼ ػ
ىیٍاػ پً کڈً ټیکبٌ اٌ امنیت پً نٍؿلتبن ٌالیت پٍؿې اړه لـي .لً پبکمتبن ىیٍاػ رسه ػ
نٍؿلتبن نً کنټـٌلیؼٌنکې پٍلً اٌ پً ٌالیت کې ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ نً وتٍن ػػې
المل وٍی ڇې یب٠یبن لً ػې الؿې ا١٤بنمتبن تً ػاظل يش ،اٌ معکې لً ػې ڇې پً
ګبٌنډي ٌالیتٍنٍ لکً تؼظىبن کې تـیؼٌنً تـرسه کړي ،پً ػې ٌالیت کې اکاملیږي اٌ
نٙبمي ؿٌفنً تـاللً کٍي .ګډٌنٍالٍ ػ شکٍمت اٌ نړیٍالې ټٍلنې وتٍن ػ ٌللً ٌالٍ رسه
پً مثبؿفه کې اړین ٌګبڼً .ػ کبمؼیي ٌلمٍالێ یٍ مال آمبم ٌٌیل:
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(نىؿلتبن والیت له پبکمتبن رسه ػ تګ ؿاتګ نژػې  ۰۵لىیې او وړې الؿې لـي
ڇې یىه یې هم ػ ميل امنیتي ځىاکىنى له ظىا نه څبؿل کیږي .پعىا ته یىافې په
کبمؼیي او تـګیمټبل ولمىالیى کې نبامني وه ،ظى اوك نبامني مـکقي او لىیؼځ
نىؿلتبن ته هم ؿلیؼلې ػه .ڇې ػػې اٌيل المل په تیـو لمى کبلىنى کې
نىؿلتبن والیت ته ػ مـکقي شکىمت نه پبملـنه ػه .په نىؿلتبن والیت کې ميل
اؿػو وتىن نه لـي او ػوی ػ یى لنډ وظت لپبؿه ؿاځي او تیب ډيـ فؿ تیـته ځي).
ػػې لپبؿه ڇې ػ پبکمتبن ىیٍاػ څعً ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ ػ نٍ٥ؽ معً ٌنیٍل يش ،ػ
نٍؿلتبن ګډٌنٍالٍ پً شکٍمت ٠ږ ٌکړ ڇې ػ پٍلې پً اٌږػٌ کې ګقمې ٌکړي اٌ امنیت یې
ظٍنؼي کړي ،پً ځبنګړي ډٌل ى ً١الؿې ڇې ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ لً ظٍا التٝاملیږي.
ىمؼاؿنګً ګډٌنٍالٍ ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ لً ظٍا ػ ڇبڼیقٌ ٜملیبتٍ اٌ ػػې ٌالیت پً
لرتاتیژیکٍ لبشٍ کې ڇې ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ پً ٌلکً کې ػي ،ػ ػایمي پٍلتٍ ػ
ذٍړٌلٍ ٍ٠ښتنً ٌکړه .ػ کبمؼیي ٌلمٍالێ یٍ ػیني ٜبمل څـګنؼه کړه ڇې:
(ػ لىيل ؿاولتى لپبؿه تـټىلى ٠ىؿه او مهمه الؿ ػ پىلې امنیت ظىنؼي کىل ػي.
شکىمت تبیؼ ػ پىلې په اوږػو کې امنیتي پىلتى ومیـ فیبت کړي او ه١ه الؿو
ته ڇې ػ معبل٥ینى له ظىا کبؿول کیږي ،فیبت ومیـ ميل امنیتي ځىاکىنه
ولیږي .په تیـو لمى کبلى کې ػ کنړ والیت په نبړۍ ولمىالێ کې ػ تـیکىټ
الؿه ڇې ػ کبمؼیي او تـګیمټبل ولمىالیى ته تللې ػه ،ػ معبل٥ینى په ولکه کې
وه .شکىمت تبیؼ ڇبڼیق ٜملیبت تـرسه کړي او په هـ ٨یمت ڇې کیږي،
نىمىړې الؿه پـانیقي).
ػ ٌالیتي وٍؿا ػ ؿین پً ٌینب ڇې ػ٤بٌ ٟفاؿت ػ نٍؿلتبن ٌالیت لپبؿه ػ ميل اؿػٌ یٍ
کنډک منٍٙؿ کړی ػیٌ ،لې نٍمٍړی کنډک پً ل١امن ٌالیت کې ځبی پـ ځبی ػي .ػ
ګډٌنٍالٍ پً ٌینب ڇې ػا پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ یب٠یبنٍ رسه ػ مثبؿفې پً تـظً کې ػ
شکٍمت تې ٍ٠ؿۍ یٍه ښکبؿه تیلګً ػه .ګډٌنٍالٍ ىمؼاؿنګً پً ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً
ځبنګړي ډٌل ميل پٍلیمٍ کې ػ مملکیتٍة پً اړه انؼیښنً ٌښٍػه اٌ ػ ىٍ١ی ػ مرشتبتً
ػ تىکیل ،پً پٍلیمٍ کې ػ تې ٨بنٍنێ ،نبٌړه کړنې٤ ،مبػ اٌ ذـمٍنٍ پً اړه ظپل تىٍیي
څـګنؼ کړ .ګډٌنٍالٍ پً شکٍمت ػ پٍلیمٍ پً تـظً کې ػ پیبٌړې څبؿنې ٠ږ ٌکړ .ػ
نٍؿګـام ٌلمٍالێ یٍ ػیني ٜبمل ٌٌیل:
(په نىؿلتبن والیت کې ػ پىلیمى تىکیل ډيـ ګډوډ او پیڈلی ػی .پـته له ػې
ڇې ػ پىلیمى په اٌيل تىکیل کې تؼلىن او لمىن ؿايش ،ػ ځینى پىلیمى
پـځبی ځینې نىؿ م٩ـؿ وىي ػي .ځینې وظت ڇې کله یى پىلین ووژل يش او
تیب ػ ه١ىی مىؿ او پالؿ یب ظپلىان ػ امنیې ٨ىمبنؼان ته ؿايش ،نى ګىؿي ڇې ػ
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پىلیمى په تىکیل کې یې نىم نىته .ځکه ڇې ػ پىلیمى اٌيل تىکیل ډيـ ځله
ػ ځبيي ٨ىمبنؼانبنى له ظىا تؼل وىی وي ،پـته له ػې ڇې ػ کىؿنیى ڇبؿو
وفاؿت ته ؿاپىؿ وؿکړي).
ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇې ځینې ميل پٍلین ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ رسه یٍ ځبی وٍل ځکً ڇې
ػٌی تً لً وپږٌ میبوتٍ څعً فیبت مٝبه نً ئ ٌؿکړل وٍی.
په نىعؾتان کې ص هڅى ػیاتىل :ص خکىمت قتىن او ص مضين ټىلنى مالتړ
ګډٌنٍالٍ څـګنؼه کړه ڇې نٍؿلتبن ٌالیت ػ شکٍمت ػ مالتړ اٌ ظؼمبتٍ ػ نً وتٍن لً
املً کړیږي .فیبتـه شکٍمتي اػاؿې اٌ ٌالیتي ڇبؿٌاکي لً نٍؿلتبن ٌالیت تيـ پً کنړ،
ل١امن اٌ ننګـىبؿ ٌالیتٍنٍ کې ٝ٤بلیت کٍي .ګډٌنٍالٍ پً ػې ټینګبؿ کبٌه ڇې پً نٍؿلتبن
ٌالیت کې ػ شکٍمت ٤قیکي اٌ لیبيس شٍّؿ ػػې ٌالیت پً پـمعتګ اٌ جثبت کې
البيس ګبم ګڼل کیږي .ىً١
ګډٌنٍالٍ پً شکٍمت اٌ نړیٍالې ټٍلنې ٠ږ ٌکړ ڇې پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػې شکٍمتي
ڇبؿٌاکي ػ ىٍ١ی ػ کبؿٌنٍ ػ اؿفٌلٍ لً الؿې شمبة ٌؿکٍنې تً اړ کړي اٌ ػ مؼين ټٍلنې
لبفمبنٍنٍ څعً ڇې ػ ګٍتٍ پً وامؿ ىلتً کبؿ کٍي،ظپل مالتړ فیبت کړي .ػ نٍؿګـام
ٌلمٍالێ ػ ځٍانبنٍ یٍ التبفي ٌٌیل ڇې:
(ػ مؼين ټىلنې لبفمبنىنه کىالی يش ػ شکىمتي ڇبؿواکى په کبؿونى کې ػ ؿوڼتیب
او شمبة وؿکىنې په مىظه ٠ىؿه ؿول ولىتىي .ػوی کىالی يش ڇې په نىؿلتبن
والیت کې شبالت له نږػې وڅبؿي ،تـڅى له شکىمت او نړیىالې ټىلنې رسه ػ
٠ىؿه شل الؿو په ؿامنځته کىلى کې مـلته وکړي او ه١ىی یې پلې کړي .مؼين
ټىلنې همؼاؿنګه کىالی يش ڇې ػ شکىمت او ولن تـمنځ واټن له منځه
یىيس).
ص الرسيس ډاډمنىل :ةرشي مغؾتې او ص ػون په کچه هامهنګي :نبٌړه رسکٍنً٠ ،ـنێ
الؿې ،ػ ٌاٌؿٌ اٌؿښت ،ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ اٌ مرـمینٍ ػ ډلٍ ٝ٤بلیتٍنً ،اٌ کلً کلً ػ
ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ لً ظٍا ػ الؿٌ تنؼٌل پً ټٍلیق ډٌل ى ً١الملٍنً ػي ڇې نٍؿلتبن
ٌالیت تً ػ لٍمړنیٍ تٍکیٍ لیږػ اٌ ػ ترشي مـلتٍ ؿلٍل لتٍنقمنٍي .ڇې پً پبیلً کې پً
ٜبمٍ ظلکٍ فښت فیبت ا٠یق ښنؼي اٌ ػ ښځٍ اٌ مبوٍمبنٍ ػ مړینې کڈً فیبتٍي.
ګډٌنٍالٍ پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ ؿٌ٠تیب پً تـظً کې ػ پبنګې اڇٍنې اٌ ػ فٌن پً کڈً ػ
ىامىنګێ ؿامنځتً کٍلٍ ٠ږ ٌکړ ،تـڅٍ پً کنړ اٌ ل١امن کې ؿٌ٠تیبيي البنتیبٌٌ تً ػ
ظلکٍ الرسيس څعً ډاډ تـاللً يش .ىمؼا ډٌل ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ ځبی پـ ځبی کٍل
تـڅٍ ى ً١الؿې ڇې نٍؿلتبن لً ګبٌنډیٍ ٌالیتٍنٍ رسه نښلٍي ،امنیت یې تبمین کړي ،اٌ ػ
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ګبٌنډیٍ ٌالیتٍنٍ ػ ؿٌ٠تیبيي البنتیبٌٌ ٘ـ٤یت فیبتٍل ڇې لً نٍؿلتبن څعً ػ ؿاٌړل وٍیٍ
نبؿٌ٠بنٍ ػؿملنً ٌکړی يش.
ص پىهنې ،ټىلنیؼ او اقتصاصي پغمستګ :نٍؿلتبن ٌالیت تً ػ الرسيس پً الؿ کې پـاتً
ظنډٌنً ڇې پٍؿتً مٍ یبػٌنً ٌکړه ،پً ػې ٌالیت کې فػه کړٌ تً الرسلی ىم ا٠یقمن کړی
ػی ،نٍ ځکً فیبتـه مبوٍمبن اړ ػي ڇې ػ فػه کړٌ تـاللً کٍلٍ پً مٍظً پبکمتبن تً ل٥ـ
ٌکړي .ګډٌنٍالٍ څـګنؼه کړه ڇې پً پبکمتبين مؼؿلٍ تبنؼې متـکق کٍل ػ ځینٍ فػه کٌٍنکٍ
ػ لعت ػؿیځێ المل وٍی ػی اٌ تیـتً ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ اٌ یب ػ ىٍ١ی ػ ظٍاظٍږٌ
پً تٍګً ؿالتنیږي .نٍ ځکً پً نٍؿلتبن ٌالیت کې پً ښٌٍنځیٍ اٌ ښٌٍنکٍ تبنؼې پبنګً
اڇٍنً ػ ځٍانبنٍ لپبؿه ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ػ فیبتٍلٍ اٌ ىمؼاؿنګً ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ پً
لیکٍ کې ػ ګامؿلٍ ؿاکمٍلٍ پً مٍظً ميمې ٌلیلې ٌګڼل وٍې .رستیـه پـ ػې ،ػ شـٍ٤ي
فػه کړٌ ػ تـاتـٌلٍ ٌړانؼیق ٌوٍ ،کٍم ڇې کٍالی يش ى ً١ځٍانبن ڇې ػ لعت ػؿیځٍ
نٙـیبتٍ رسه لً پبکمتبنً ؿالتنیږي ،اٌالس کړي اٌ ػ ىٍ١ی لپبؿه کبؿي ٤ـٌتٍنً ؿامنځتً
کړي.
ػ نٍؿلتبن ځمکنی ذٍړښت ىم ػ پـمعتیبيې مـلتٍ ػ ٠یـٜبػالنً ٌیي لثج وٍی ػی.
پـٌژې یٍافې پً ىٌ ً١لمٍالیٍ کې تـرسه کیږي ڇې الرسلی ٌؿتً وٍنی ػی ،لکً ػ
نٍؿګـام ٌلمٍايلٌ .لې لـې پـتې ٌلمٍالێ ڇې ډيـې اړمنې ػي لً یبػه ٌیمتل وٍي ػي.
ىمؼاؿنګً نٍؿلتبن ػ ڇبؿتـاوٍ ،ػ مرنالٍنٍ اٌ ٨یمتي کبڼٍ ػ کبنٍنٍ اٌ اٌتٍ تډایً ٔثیٝي
رسڇینې لـي .ػ تـانقیت ػ الؿې پً تٍګً ػ نٍؿلتبن ٌالیت ظٍنؼیتٍة اٌ ػ ؿلمي پـٌلې
لً الؿې ػ ٔثیٝي رسڇینٍ ؿاٌیمتل ڇې اٌك ػ ذـمي وثکٍ لً ظٍا ؿاٌیمتل کیږي ،ػ
پبنګې ػ ذٍړٌلٍ لپبؿه ڇې ػػې ٌالیت پً پـمعتګ کې ؿٌل لٍتٍلی يش ،ميم ٌګڼل وٍل.
التبفٌ ٌړانؼیق ٌکړ ڇې ػ نٍؿلتبن ٌالیتي ڇبؿٌاکي تبیؼ ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ څعً ٌټبکل يش،
تـڅٍ ػ ظپلٍۍ پبلنې اٌ ػ ځبيي ظلکٍ لً ظٍا ػ ٤بلؼٌ کبؿٌنٍ ػ مالتړ معنیٍي رسه
مـلتً ٌکړي.
ص قىمي النجى غىڅىل :ګډٌنٍالٍ ػ ٍ٨مي اٌ وعيص ػښمنیٍ پً ٍ٠څٍل ټینګبؿ ػؿلٍػ .پً
نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ ؿلمي ٜؼيل لیمتم نً وتٍن ػػې المل وٍی ػی ڇې ػا ډٌل
النرې ػٌام پیؼا کړي اٌ یب ىم الپمې فٌؿ ٌاظيل .ځینې النرې لکً پً ظتیځ نٍؿلتبن
(کبمؼیي اٌ تـګیمټبل) کې ڇې ػ کلیٍ تـمنځ ػ ٔثیٝي رسڇینٍ لکً ځمکې اٌ اٌتٍ پـ رس
ؿامنځتً وٍې ػه .ػ ً٠النرې ػ شکٍمت پلٍه اٌ ػ شکٍمت ِؼ ډلٍ پً ٌلیلً الپمې
کړکیڈنې وٍي ػي .ػ ً٠ډلې لً تبنٍ٥ؽه ا٤ـاػٌ لً ظٍا ػ ظپلٍ وعيص ګټٍ ػ لبتلٍ پً
مٍظً کبؿٌل کیږي.
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ص ؾىلې پغوؾې پیاوړتیا :ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې پً ٌاليت وٍؿا نیٍکً ٌکړه اٌ ى ً١یې ػ پـٌلې
پـځبی یٍه پـٌژه ٌګڼلً .ػٌی ػ لٍلې وٍؿا پـ ٠ړٌ ٠ږ ٌکړ ڇې لً ظپلٍ ػ٤رتٌنٍ څعً ػ
ٌلمٍالیٍ اٌ کلیٍ پً لٍؿ ٌٌځي اٌ ػ ظپلٍ کبؿٌنٍ پً اړه ٜبمً پٍىبٌی تـرسه کړي .ػٌی
ىمؼاؿنګً ػ لٍلې وٍؿا ػ ٠ړیٍ ټبکنً لیبيس ٌګڼلً اٌ ػ وٍؿا ٠ړي یې پً پلٍۍ تٍؿن کړل
اٌ تـػې ڇې ػ ػٌی پً ٌینب ځینې یې لً ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ رسه الؿ لـي.

 .۵ص زلکى وړانضیؼونه
ګډٌنٍالٍ پً نٍؿلتبن ٌالیت کې ػ لٍلې اٌ امنیت ػ پیبٌړتیب پً مٍظً النؼې ٌړانؼیقٌنً
ػؿلٍػل:
امنیت او یاغیتىب :د پىلى کنټرول او د ملي امنیتي ځىاکىنى اچىل )۱( :ميل امنیتي
ځٍاکٍنً تبیؼ لً پبکمتبن رسه ػ پٍلې پً اٌږػٌ کې ګقمې ٌکړي ڇې ػ پٍلې امنیت ظٍنؼي
يش ،پً ځبنګړي ډٌل ى ً١ميمې الؿې ڇې معبل٥ین تـې ګټً اظيل؛ ( )۲ميل امنیتي ځٍاکٍنً
تبیؼ ڇبڼیق ٜملیبت تـرسه کړي اٌ ػ نٍؿلتبن پً لرتاتيژیکٍ لیمٍ کې ڇې ػ معبل٥ینٍ پً
ٌلکً کې ػي اٌ لً ګبٌنډي ٌالیتٍنٍ لکً تؼظىبن ،کنړ ،ل١امن اٌ پنرىیـ رسه نښتي ػي،
ػایمي امنیتي پٍلتې ذٍړې کړي؛
په نىرستان کې د هڅى زیاتىل :د خکىمت شتىن او د مدني ټىلنى مالتړ )۱( :پً نٍؿلتبن
ٌالیت (ڼً پً ګبٌنډي ٌالیتٍنٍ) کې ػ شکٍمت ٤قیکي اٌ لیبيس شٍّؿ ػ پـمعتګ ،پبنګې
اڇٍنې ،امنیت پیبٌړتیب ،ػ شمبة ٌؿکٍنې اٌ ػ ٌليس التبفیتٍة لپبؿه اړین ګبم ګڼل کیږي؛
( )۲شکٍمت اٌ نړیٍالً ټٍلنً تبیؼ ػ ٌالیتي ڇبؿٌاکٍ څعً شمبة ٌاظيل ،پً ځبنګړي ډٌل
ػ ىٍ١ی ػ کړنٍ ػٌامؼاؿه اؿفٌنې لً الؿې؛ ( )۳پً نٍؿلتبن ٌالیت کې وتً مؼين ټٍلنې
لبفمبنٍنٍ څعً تبیؼ پـاظً مالتړ ٌيش اٌ ى ً١مؼين ټٍلنې ڇې لً ٌالیت نً تيـ کبؿ کٍي،
تبیؼ نٍؿلتبن ٌلمٍالێ تً الرسلی پیؼا کړي؛
د السرسي ډاډمنىل :ةشري مرستې او د زون په کچه هماهنګي )۱( :شکٍمت اٌ نړیٍالً
ټٍلنً تبیؼ پً نٍؿلتبن کې پً لٍمړنیٍ ؿٌ٠تیبيي البنتیبٌٌ تبنؼې پبنګً اڇٍنً ٌکړي؛ ( )۲ػ
ىیٍاػ پً کڈً ػالې ىامىنګێ تً اړتیب ػه ڇې نٍؿلتبنیبن ٌکٍالی يش ى ً١ؿٌ٠تیبيي
البنتیبٌٌ تً الرسلی ٌلـي ڇې پً کنړ اٌ ل١امن کې وتٍن لـي .پً ػې مٍظً تبیؼ ميل
امنیتي ځٍاکٍنً ى ً١الؿې ڇې نٍؿلتبن لً ګبٌنډي ٌالیتٍنٍ رسه نښلٍي ظٍنؼي کړي اٌ
ىمؼاؿنګً ػ ى ٍ١ؿٌ٠تیبيي البنتیبٌٌ ٘ـ٤یت لٍړ کړي ڇې لً نٍؿلتبن څعً ٌؿتً نبؿٌ٠بن
لیږػٌل کیږي.
د پىهنې ،ټىلنیس او اقتصادي پرمختګ )۱( :شکٍمت تبیؼ پً نٍؿلتبن کې ػ ښٌٍنځیٍ پً
ذٍړٌلٍ اٌ ػ تبکی٥یتً ښٌٍنکٍ پً ؿٌفلٍ پبنګً اڇٍنً ٌکړي .ڇې پً ػې ډٌل تً پبکمتبين
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مؼؿلٍ تً ػ مبوٍمبنٍ ػ لیږلٍ اړتیب ؿاټیټً کړي اٌ ىم تً ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ اٌ لعت
ػؿیځٍ ډلٍ کې ػ ىٍ١ی ػ ګامؿلٍ کڈً ؿاکمً کړي؛ ( )۲شـٍ٤ي فػه کړې تبیؼ ىٍ١
ځٍانبنٍ تً ڇې لً پبکمتبنً ؿالتبنً وٍي ػي اٌ ػ ٌللً ٌالٍ معبل٥ینٍ رسه اړیکي لـي،
ؿامنځتً يش ڇې ػا تً ػػٌی لپبؿه کبؿي ٤ـٌتٍنً ىم فیبت کړي؛ ( )۳پـمعتیبيي مـلتې
تبیؼ ػ نٍؿلتبن ټٍلٍ لبشٍ تً ٌؿلٍل يش ،اٌ ى ٍ١لیمٍ تً تبیؼ لٍمړیتٍة ٌؿکړل يش ڇې
ډیـې اړمنې ػي؛ ( )۴ػ ٨بنٍين الؿٌ ڇبؿٌ پً ٌلیلً تبیؼ ػ ٔثیٝي رسڇینٍ پً ؿاٌیمتلٍ
پبنګً اڇٍنً ٌيش اٌ ګټً یې پً ځبيي پـمعتګٍنٍ ٌلګٍل يش؛
د اداري فساد سره متارزه او د قانىن خاکمیت څخه مالتړ )۱( :ػ نٍؿلتبن ٌالیت
ڇبؿٌاکي تبیؼ لً نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ څعً ٌټبکل يش .ڇې پً ػې ډٌل تً ػ ظپلٍۍ پبلنې اٌ ػ
ټٍلنې ى ٍ١وثکٍ تبنؼې ػ اتکبء معً ٌنیٍل يش ڇې اػاؿي ٤مبػ څعً مالتړ کٍي.
د قىمي النجى غىڅىل )۱( :ؿلمي ٜؼيل میکبنیقمٍنً تبیؼ ٠ښتيل يش ،تـڅٍ ػ ٍ٨مي اٌ
وعيص ػښمنیٍ لً شل رسه مـلتً ٌيش.
د سىلې پروسې پیاوړتیا :ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا ٠ړي تبیؼ نبپییيل ٌي .ىمؼاؿنګً ػٌی تبیؼ
ػې تً تیبؿ يش ڇې لً ظپلٍ ػ٤رتٌنٍ څعً ػ ٌلمٍالیٍ اٌ کلیٍ پً لٍؿ ٌٌځي اٌ ػ ظپلٍ
کبؿٌنٍ پً اړه ٜبمً پٍىبٌی تـرسه کړي اٌ ٌللً معبل٥ین ػ لٍلې پـٌلې رسه یٍ ځبی
کیؼٌ تً ٌىڅٍي.
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 .۶پيژنضنه
ػ لٍلې لپبؿه ػ ً٠ځبیي ٔـس ػ ى ٍ١مٍنؼنٍ اٌ ممبلٍ لنډیق ٌړانؼې کٍي ڇې ػ تؼظىبن
ػ ښبؿیبنٍ لعٍا ػ ا١٤بنبنٍ ػ ظربی اتـی ػټٍل ىیٍاػ پً کڈً ػػٌىم پړاٌ ػ تـظی پً ټٍګً
ػیٍ لمٍ مؼنی ټٍلنٍ لعٍا ػ  ۴۵۱۱ا١٤بنبنٍ رسه ػ مىٍؿی پً مٍظً اٌ ػ  ۳۴ػلٍلی
ٌالیتی ن٩ىی ػ ذٍړیؼٌ پً ظبٔـ تـرسه وٍی ػی .
ػ تؼظىبن پً ٌالیت کې ػ لمٍ متمـکقٌ ګـٌپٍنٍ تصحٍنً ذٍړ وٍل ،ڇې پً کې ػ ذګړې
څعً ا٠یقمنې وٍې لیمې لکً ػ ٌؿػٌد ا ٌ ذـم ٌلمٍالێ وبملې ؽي .ټٍلټبل ۲۴۴
ا١٤بنبنٍ رسه ڇې پً کې  ۶۹تنً ښځې وبملې ٌې پً ػ ٍ٠تصحٍنٍ کې ګډٌن ػؿلٍػ .ػ
ژٌنؼانً ػ تیالتیلٍ ډګـٌنٍ څعً ظلکٍ پً ػ ٍ٠تصحٍنٍ کې اورتاک ٌکړ :ػ ټٍلنې اٌ کلیٍ
مرشانٍ ،کلیٍالٍ ،ښٌٍنکٍ ،ػٌلتي مبمٍؿینٍ ،ػ پٍلین ا٤رسانٍ ،ػیني ٜبملبنٍ ،ػ کٍؿٌنٍ
میـمنٍ ،فػه کٌٍنکٍ ،ػ ٍ٨مي اٌ مؾىثي ا٨لیتٍنٍ التبفٌ ،تقګـانٍ ،ػ پٍىنتٍن التبػانٍ ،ػ
مؼين ټٍلنې ٝ٤بلینٍ  ،ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ ٝ٤بلینٍ  ،څبؿنٍاالنٍ ،کبؿګـانٍ .ډؿایٍؿانٍ ،ػ وٍؿا
التبفٌ اٌ نٍؿٌ پً کې ګډٌن ػؿلٍػ .

 .۲ص والیت انځىع :جغغافیه ،قىمي تغکیث او ؾیايس وضعيت
تؼظىبن ػ ا١٤بنمتبن پً وامل ظتيځً تـظً کې پـٌت ػی ڇې ػ تعبؿ ،نٍؿلتبن اٌ
پنرىیـ لً ٌالیتٍنٍ رسه پٍلً لـي .ػا ػ ا١٤بنمتبن یٍاځینی ٌالیت ػی ڇې ػ ػؿیٍ
ىېٍاػٌنٍ رسه نړیٍالې پٍلې لـي :ڇین ،تبذکمتبن ،اٌ پبکمتبن .تؼظىبن  ۴۴۱۵۹کلٍمرته
مـت ٞممبشت لـي اٌ نږػې ټٍل ( ٠ )۲ ۹۸.۸ـنێ لیمً ػه ڇې ػ ىنؼٌکي اٌ پبمیـ
ػ٠ـٌنٍ پً للملً کې پـٌت ػی اٌ لٍړٌالی يې ػ لمنؼؿ لً لٕصې څعً ۷۴۸۵مرته
پٍؿتً ػی .ػ ظپل ذ١ـا٤یبيي مٍٝ٨یت لً املً یٍ لً لېـې پـتٍ اٌ کم پـمعتللٍ ٌالیتٍنٍ
څعً ػی ،اٌ ػ ػٌ ً٠الیت ځینې تـظې ػ کبل پً ډيـٌ ٌظتٍنٍ کې ػ لعت مٍٝ٨یت
،مٍلم اٌ ػ لړکٍنٍ ػ ٌِٝیت لً کثلً ػ ؿلیؼنې ٌړ نً ػيٌ .الیت پً ٌ ۲۸لمٍالیٍ ڇې
پً کې ػ ٌالیت مـکق ٤یْ آتبػ ىم وبمل ػی ٌیىل وٍی ػی .ػ تبذکمتبن رسه پٍلً ػ
پنز ػ لینؼ پً ٌلیلً ڇې ػ آمٍ ػ لینؼ ٤ـٜي څبنګً ػه تىکیلٍي.
ػ تؼظىبن ػ ٌالیت نٍ٥ك ػ یٍ ملیٍن ٌګړٌ پٍؿې اټکل وٍي ػي٤ .یْ آتبػ ػ ٌالیت
مـکق ػی ڇې نږػې  ۱۱۱۱۱۱اٌلیؼٌنکي لـی .تبذک ػ ػٌ ً٠الیت ػ نٍ٥ك اکرثیت
( )۸۱۲ذٍړٌي .ػ ػې نٍ٥ك څعً  ۲۱للنً يې الامٜلیً ( اىل تىی )ٞػي ڇې ػ ػً٠
ٌالیت پً ظتيځً رسشؼي لیمً کې میىت ػي .ػ ٌاظبن ،اوکبوم ،و١نبن ،فیثبک
ٌلمٍالێ اٌ ػ ػؿٌاف ،یبمګبن اٌ کـان منربن ػ ٌلمٍالیٍ ځینې تـظې پً ا١٤بنمتبن کې ػ
الامٜلیً نٍ٥ك فیبت متـکق تىکیلٍي .افتکبن  ۱۵-۱۱للنً ػ نٍ٥ك ػه ڇې فیبتـه ػ اؿګٍ
اٌ ظبه پً ٌلمٍالیٍ کې میىت ػي .ػ ػې رستیـه ىلتً ٨ ۱۴۱۱ـ٠یقیبن ڇې ػ ٌاظبن ػ
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ٌلمٍالێ ػ پبمیـ پً مـت ٍٝ٥لیمٍ کې میىت ػي ىم ژٌنؼ کٍي .نٍؿ ٍ٨مي لږکيٍ کې
ىقاؿه ګبن ،پښتبنً اٌ تلٍڅ ؿاځي.
تؼظىبن ػ تیالتیلٍ لیبيس ظٍځښتٍنٍ مـکق ٌ اٌ پً کې ميل لیبيس وعٍیتٍنٍ رس ؿا پٍؿتً
کړی ػی .پً  ۱۹۹۶کبل کې کلً ڇې ٔبلثبنٍ کبتل ٌنیٍ نٍ مربىؼینٍ تـ مرشتبتً النؼې ػ
ا١٤بنمتبن الالمي ػٌلت ػ تؼظىبن ٌالیت تً ٌلیږػٌل وٍ اٌ ػٌ ً٠الیت تـ  ۲۱۱۱کبل
پٍؿې ػ واملې ټلٍالې پبیګبه ٌه .نٍ لً ىمؼې کثلً ػه ڇې پً ػٌ ً٠الیت کې پً لیبيس
ډګـ کې واميل ټلٍالً ڇې پً ػٌلت کې کلیؼي م٩بمٍنً پً اظتیبؿ کې لـي ػ ىمؼ٠ې ډلې
کمبن تـ اليس ػي.
ػ ٌالیت لیبيس تصـکبت پً ػې تٍګً فیبتـه ػ ذمٝیت الالمي ػ ډلٍ لً ظٍا ؿىربي کیږي.
ػ لیبيس لٍت١بړٌ تـ منځ ګـٌپي ٌ٤بػاؿۍ ػ ګٍنؼي نٍؿٌ تړاٌنٍ څعً لٍړې ػي .شقة
الالمي ػ مـکقي تؼظىبن پً ځینٍ تـظٍ کې ٍ٨ي ػی پً ػالې شبل کې ڇې ملت پـلتً
ګٍنؼٌنً لکً ميل کبنګـه اٌ افاػه ګبن ځبنتً ػ پلٍیبنٍ لیمې ىم لـي.

 .۴ص جګړې تدلیل :ص جګړې ډولىنه او انګیؼې
ػ وعړې ډٌلٍنً ڇې ػ تؼظىبن ػ ٌالیت ػ اٌلیؼٌنکٍ لً ظٍا لمت وٍي ػي پً ى ٍ١کې
ػ ٔبلثبنٍ لً ظٍا ؿىربي کېؼٌنکی یب٠یتٍة ،ػذمٝیت الالمي اٌ شقة الالمي تـمنځ لیبيس
ؿ٨بتت ،ى ً١وعړې ڇې ػ تـیبکٍ پً تٍلیؼ اٌ ٨بڇب ٧پٍؿې اړه لـي  ،ػ ٌؿیښمٍ ػ الؿې پـ
رس وعړې ،ػ مرنايل مٍاػٌ پـ رس وعړې اٌ ىمؼاؿنګً ى ً١وعړې ڇې ػ ٤مبػ اٌ ػ ٨بنٍن
ػ ٌاکمنێ ػ نىتٍالی ،تې ٌفلێ اٌ نٍؿ ټٍلنیقٌ ٍٜاملٍ څعً رسڇینً اظيل وبملې ػي.
ټٍل ګډٌن ٌال پً ػې نٙـ ٌٌ ڇې پً تؼظىبن کې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ یب٠یتٍة یٍاځې
پً  ۲۱۱۱اٌیب  ۲۱۱۲کې پیل وٍ .ػ ٌؿػٌد اٌ ذـم څعً ګډٌنٍال ٌٌیل ڇی تب٠یټٍة
ػػٌی پً ٌلمٍالی ګبنٍ کی یٍ ػ وعړی ٜبمل ػی  .ػ ٌؿػٌد پً ٌلمٍالێ کې ى ٍ١ذنګي
کمبنٍ ڇې پً ٍ٨ي تٍګً يې ٩ٜیؼٌي تړاٌ رسه ػؿلٍػ ځبنتً يې پً ژٌؿ مصب ًٙ٤کبؿ
ڇبپیـیبل کې ځبي پیؼاکړ اٌ ػ پعٍانیٍ ػ ټيټې کڈې ػ مربىؼینٍ ػ ٍ٨مبنؼانبنٍ ڇې اٌك
تې ؿٌفګبؿه ػي ػ نبؿاِیتٍة څعً يې ګټً پٍؿتً کړه .ػ ٌؿػٌد ػ ٌلمٍايل څعً یٍ تن
ګډٌن ٌال ٌ ٌیل:
" فه ػ وؿػود ػ ولمىايل څعه ظپل پعىاين مربهؼین پیژنم ڇې ه١ىي تې
ؿوفګبؿه ػي او ژونؼ يې ظىؿا تـیغ ػی .یى له ه١ىي څعه ػ ٔبلثبنى رسه
یىځبی وى ڇې ځینې مبيل ګټې تـ الله کړي .ػا ځکه ڇې ڇې ډیـی پعىاين
ذنګیبيل تې ؿوفګبؿه ػي او په تې وفلێ کې ژونؼ کىي".
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ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې پً لٍمړي رس کې ىلتً یٍاځې  ۲۱وٍؿویبن ٌٌ ڇې ػ ػ٠ې ٌلمٍالێ
پً څٍ کلیٍ کې ٝ٤بل ٌٌ ،ظٍ ػ ً٠ومیـه اٌك تـ  ۴۱۱څعً تـ  ۴۵۱پٍؿې پٍؿتً وٍې ػه.
ىٍ١ي ػ ػې تٍؿ ٌلګبٌه ڇې ىلتً ػ یب٠یتٍة پـاظً لرتاتیژی ٌذٍػ لـي ڇې ٌالیت ػ تلٍ
ؿاتلٍ البيس الؿې کنرتٌل کړي اٌ ځبنتً مٌٍٍنً ػ تـانقیت الؿې ذٍړې کړي ڇې لً ىمؼې
ځبي څعً منځنێ آلیب ىېٍاػٌنٍ تً تیـ يش .ػ ذـم پً ٌلمٍايل کې ڇې ػ ٌؿػٌد ػ ٌلمٍايل
رسه ګبٌنډ کې ػه ىم ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ نٍ٥ؽ کړی ػی٤ ،ـ٠مٍنز ،کی ،٦کبتیٍ،ظٍلتبک
اٌ ػ ذـم ػ ٌلمٍالێ نٍؿ کٍڇني کيل ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ پً ٌلکً کې ػي.
ظلکٍ ىمؼا ټٍګً ٌٌیل ڇی ػ ذمٝیت الالمی اٌ شقة الالمی ؿ٨بتتٍنً یٍ ػ ذګړی ػ
الملٍنً څعً پبتی وٍی ػی اٌ څٍ محبلٍنً پً ىمؼی لړ کی ٌړانؼی کړ ڇی ؿ٨بتتٍنً پً ػی
ٌالیت پً تیکبٌ کی ا١ٜیقه اڇٍی ػی  .ػ متـکق ػ تصحٍنٍ اکرثیت ګډٌن ٌال پً ػې نٙـ ٌٌ
ڇې ذمٝیت الالمي اٌ شقة الالمي پً تؼظىبن کې ػ ظپل منځي وعړٌ اٌږػه لبتً٩
لـي ،ظلک پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ػ ذمٝیت الالمي اٌ شقة الالمي تـ منځ تبٌتـیعٍايل
يٍځل تیب پً  ۲۱۱۲کبل کې ؿا څـګنؼ وٍل .ػ شقة الالمي ػٌه مىيٍؿ ٠ړي ػ ػٌلتي څٍکیٍ
لېـې وٍل .یٍ تن ګډٌن ٌال ػ اؿګٍ ػ ٌلمٍايل څعً ڇې ىلتً څً پیښ وٍل ٌٌیل:
" کله ڇې ػ شقة الالمي ی ٠ړی ػ اؿګى ػ ولمىايل څعه تثؼیل وى ،نى ػ ه١ه
پلىیبنى ڇې ومیـيې ػ  ۵۲۲څعه فیبت وو ػ ولمىال ػ ػ٤رت په وړانؼې
مٙبهـه وکړه او ولمىال يې ػې ته پـې نښىػ ڇې ػ٤رت ته ػاظل يش .ػ٠ه
تنؼیق تـ اونیى ػوام وکړ .ػا یى ػ ګډوډۍ شبلت و او ظلک په ػې انؼیښنه کې
وو ڇې کېؼالی يش ػ ػواړو معبل٥ى ګىنؼونى تـ منځ ولله واله نښته پیل يش".
ټٍلٍ ظلکٍ ػ ګبٌنډیٍ ٌالیتٍنٍ اٌ ىیٍاػٌنٍ رسه ػ ا٨تٍبػي ګټٍ نښتٍ تً اوبؿه ػؿلٍػلً،
ڇې مٝمٍآل ػ ٌؿیښمٍ پـ الؿه پً لٍػاګـۍ پٍؿې اړه لـي .ىٍ١ي پً ػې تبٌؿ ػي ڇې
ػ ً٠اظتال٤بتٍ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ٝ٤بلیتٍنً ؿاىڅٍيل ػي ڇې ػ ٌؿيښمٍ ػ الؿې
تبلیمبت ڇې تؼظىبن ػ تبذکمتبن اٌ ڇین رسه نښلٍي اٌ نٍي پيل وٍي ػي لثٍتبژ اٌ
معتل کړي .ىٍ١ي ػا تبییؼ کړه ڇې ػ تؼظىبن ځٍاکمن تـظً ٌال پً تیـه تیب ػ ميل وٍؿا
٠ړي پً ػې کې ٜال٨منؼي لـي ڇې ځینې ٌلمٍالێ تې جثبتً کړي اٌ ػ ٌؿیښمٍ ػ الؿې ػ
ذٍړیؼٌنکٍ تبلیمبتٍ لٍؿی ٌاړٌي څٍ ى ً١ػ ػٌي ػ نٍ٥ؽ ػ لبشٍ څعً تیـ يش ػ ػې پـ
ځبي ڇې ىٌ ٍ١لمٍالیٍ تً ػ لٍػاګـۍ ٤ـٌتٍنً ؿا منځتً کړي ڇې ػ ً٠لړک ٌؿڅعً
تیـیږي .یٍ ظبً تبکتیک ػاػی ڇې ػ ګبٌنډ ٌلمٍايل تې جثبتً کړي ڇې ػ لړک لبظتامن
ػ ػٌي پً ځبي کې ٌيش .ظلکٍ ػ ػې اػٜب ػؿلٍػلً ڇې ػپنرىیـ ػ ٌالیت لیبلیٍن ىم ػ
ٌؿػٌد پً ٌلمٍالێ کې ػ وعړې پً ؿاپبؿٌلٍ کې ػظیل ػي اٌ پً ػې ٤ىبؿ ؿاٌړي ڇې
ػ ً٠لړک ػ ليیل ػ الؿې ػ پنرىیـ ػٌاػۍ څعً اٌ ػ کـان منربن اٌ فیثبک ػ ٌلمٍالیٍ
څعً تیـيش .پً پبي کې ػ تؼظىبن ظلکٍ ػا ٌاِصً کړه ڇې شتی پبکمتبن ىم ػ
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تؼظىبن پً نب امنیٍ کې الك لـي :کً ڇېـې ػ ٌؿیښمٍ الؿه ٝ٤بلً يش نٍػ ٨ـا٨ـٌم ػ لٍيې
الؿې څعً ػ پبکمتبن اٌ ڇین تـ منځ لٍػاګـي تً ا٠یقمنً يش.
ګډٌن ٌالٍ پً ػې مٍاٌ ً٩٤کړه ڇې ػ تؼظىبن ٌالیت لً پعٍا څعً شتې ػ وٍؿٌي ػ
او١بل لً ميبلً ػ کبنٍنٍ ػ وعړې رسه مغ ػی ،پً تیـه تیب ػ الذٍؿػٌ ػ کبنٍنٍ پـ رس .ػ
نٍؿلتبن ،پنرىیـ اٌ تؼظىبن ػ ٌاک ػالالن یٍ لً تل رسه ػ ػ ٍ٠کبنٍنٍ ػ کنرتٌل پـ رس پً
ذګړه ٌٌ .ظلکٍ ٌ ٌیل ڇې اٌلنی شکٍمت پً ػې کې پبتې ؿا٠لی ػی ڇې ػ کبنٍنٍ
التعـاد پً مـکقي تٍګً ٨بنٍمننؼ کړي .ػ ػې پـ ځبي ػ ٌاک ځبيي ػالالن لکً ػ ميل وٍؿا
٠ړي ،پً ػ ً٠کبؿٌتبؿ کې رشیک ػي اٌ مصيل ظلک ٌؿڅعً ځکً کـکً لـي ڇې ػٌي
وتمن وٍي ػي پً ػالې شبل کې ػ مصل ظلک ػ ٩٤ـ ػ کـښې څعً ټيټ ژٌنؼ کٍي اٌ ػ
ؿٌ٠تیبيي پبملـنې  ،تٝلیم  ،ػ لړک اٌ نٍؿٌ ظؼمبتٍ ػ نً وتٍن څعً ځٍؿیږي.
ظلکٍ ىمؼاؿنګً یٍ اِبيف محبل ىم ٌړانؼې کړ ڇې ػ ؿا٠متبن پً ٌلمٍالێ کې ػ رسٌفؿٌ
یٍ کبن ػ ؿاپٍؿٌنٍ لً معې ػ پبؿملبن ػ یٍ ٠ړي لً ظٍا کنرتٌلیږي ڇې ى ً١یٍه نب٨بنٍنً
ٌللً ٌالً ډلً ىم ذٍړه کړې ػه  ،ڇې ظپل معبل٥بن ىم ػې تً ؿاپبؿٌي ڇې ظپلې
ملیىې ٌلـي ،ڇې ػٌي ٌؿتً ػ ؿا٠یمتبن پً ٌلمٍايل کې ٔبلثبن ٌايي .ګډٌن ٌالٍ ىم ػ
ػې اػٜبٌې ػؿلٍػلې ڇې ػ  ۳۱۱څعً فیبت ٌللً ٌال ػ کبنٍنٍ پً ٜملیبتٍ کې ػظیل ٌٌ.
ػ اوکبوم ػ ٌلمٍايل څعً یٍ تن ګډٌن ٌال ٌ ٌیل؛
" تیـ کبل ػ اوکبوم ػ ولمىايل څعه نږػې وپږتنه ػ ٠ـان ػ لٝلى ػ کبن په
لیمه کې ػ ولله والى کمبنى له ظىا ڇې ػ ػ٠ې لبشې څعه لٝل ؿا ویمتل و
وژل وىل .ػ٠ى وژل وىو کمبنى یىه ٨یمتي تیږه مینؼلې وه او ػ همؼ٠ې
تیږې لپبؿه ػوي و وژل وىل" .
ػ ذـم ػ ٌلمٍايل څعً ګډٌن ٌالٍ ٌ ٌیل ڇې ػ الذٍؿػٌ ػ کبنٍنٍ پـ رس وعړې ػؿې تیـٌ
لمیقٌ تً پـاظیږي .پً  ۲۱۱۴کبل کې یٍتن ػ پبؿملبن ٠ړي ػ کبنٍنٍ ػ لبتنې یٍ څبنګً ػ
پٍلیمٍ پً ٍ٨مبنؼانێ کې ذٍړه کړه اٌ ىلتً يې ظپل ٌؿٌؿ ػ ػ٠ې څبنګې مرش ٌټبکلٍ اٌ
پً ػې تٍګً يې پـ کبن تبنؼې ظپل ٨ثًّ ټینګً کړه.
ټٍلٍ تـظً ٌالٍ ػ ٌالیتي اػاؿې ػ کبؿکـػګێ اٌ ړتیب پً اړٌنؼ انؼیښنً څـګنؼه کړه ڇې پً
کې ڇبؿٌاکي ظپل ٌیربړٌنکي نٍ٥ؽ کبؿٌي .ىٍ١ي ٌٌیل ڇې کً څً ىم اکرثه ػ ػٌلت
ِؼ ٜنبرصػ تؼظىبن پً ٌالیت کې پً ٩ٜیؼٌي لصبٗ ػ ٔبلثبنٍ رسه نږػې نً ػي  ،پً
شکٍمت کې ٤مبػ اٌ تې ٜؼالتێ ٜبػي ٌکړي ػې تً اړکړي ػي ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ
رسه یٍځبی يش اٌ ػ ظپلٍ معبل٥ینٍ څعً ٠ډ ٌاظيل.
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ټٍلٍ ګډٌن ٌالٍ ػ تؼظىبن پً ٌالیت کې ػ کٍکنبؿٌ کښت اٌ ػ نىً يي تٍکٍ ٨بڇب ٧ػ
نبامنێ ػ لرت المل پً تٍګً یبػ کړ .ىٍ١ي ٌٌیل ڇې ػ کٍکنبؿٌ کښت فیبتـه ػ ػؿایم پً
لیمً کې – ڇې ػ کٍکنبؿٌ ػ کښت مـکق ػی -اٌ ىمؼاؿنګً پً کىم ،تیىکن اٌ اؿګٍ پً
تبؿاين لیمٍ کې کیږي .ظلکٍ لٍړ پٍړي ڇبؿٌاکي اٌ لیبيس نٍ٥ؽ لـٌنکي کمبن ػ تـیبکٍ پً
کښت اٌ نىً يي تٍکٍ پً ٨بڇب ٧تٍؿن کړل .ػ ٤یْ آتبػ څعً یٍ تن نبؿینً تـظً ٌال ٌٌیل:
" فه ه١ه لىړ پىړي ڇبؿ واکي پیژنم ڇې ه١ىي ػ نىه يي تىکى په ٨بڇب ٧کې
ښکیل ػي ظى فه يې نىمىنه نه وم اظیمتالی ځکه ڇې فه ته ػ ه١ىي هؼ٣
وګـځم .ػ٠ه کمبن ػ تـیبکى ػ تىلیؼ او ػ نىه يي تىکى ػ ٨بڇب ٧په لړ کې
ظپلې نبوړه ګټې لـي .ػې رسه ػ تؼظىبن ػ ځىان نمل ژونؼ ویربړ وىی ػی،
ظى هیڅىک هم ػ ه١ىي نىم نه يش اظیمتالی" .
ځینٍ تـظً ٌالٍ ىم ػ تې لٍاػۍ اٌ ػ مٝیىت ػ رسڇینٍ ،تـیښنب ،ښٌٍنځیٍ ،ػ څښلٍ ػ
اٌتٍ  ،اٌ ػ لړکٍنٍ ػ تبلیمبتٍ ػ نیمکړتیبٌٌ اٌ نىتٍايل یبػٌنً ٌکړه ڇې ػ تؼظىبن پً
ٌالیت کې ػ وعړې الملٍنً اٌ انګیقې ػي.

 .۳ص ؾىلې لپاعه ص العې نقكه
ػ متـکق ػ ډلٍ ػ تصحٍنٍ پً لړ ظلکٍ پً تؼظىبن کې ػ وعړٌ ػ نٍٜیت پً اړه ىـ اړظیقه
پٍىبٌی ٌښٍػ .ىٍ١ي ػ وعړې ػاظيل اٌ تبنؼين ٍٜامل اٌ انګیقې یبػې کړلې اٌ لیبيس،
ا٨تٍبػي ،ػ نىً يي تٍکٍ اړٌنؼ ،شکٍمتٍلێ اٌ ټٍلنیق ٍٜامل يې ڇې ى ً١ػوعړٌ ػاظيل
اٌ تبنؼين انګیقې تـ ا٠یق النؼې ؿاٌيل لړ لیک کړل .ظلکٍ پً تؼظىبن کې ػ لٍلې اٌ جثبت
لپبؿه ػ الؿې مصلې ن٩ىې مغ تً کړې ڇې پـ النؼې یٍ تل رسه تړاٌ لـٌنکٍ څلٍؿٌ
مٍٍِٜبيت لبشٍ تبنؼې يې متـکق ػؿلٍػ.
ص مديل خکىمتىلێ ص اصاعو تقىیه کىل :ػ تصحٍنٍ ګډٌن ٌال پً ػې انؼ ٌٌ ڇې ػ ػٌلت
مبویرني پً ٌالیتي کڈً ظٍؿا کمقٌؿې٠ ،یـ مٍجـه اٌ لیبيس ػه .ظلکٍ ػ ػې وکبیت ػؿلٍػ
ڇې ػ شقة الالمي اٌ ذمٝیت الالمي تـ منځ لیبلیٍ ػ ٜبػي ظلکٍ ژٌنؼ پً من٥ي تٍګً
ا٠یقمن کړی ػی :ػې رسه ى ً١څً ؿا ٌ ټٍکیؼل ڇې ٌؿتً پً ٜمٍمي ٌٍؿت یب٠یتٍة ٌايي
ظٍ پً ٌاٝ٨یت کې ػا ػ لیبيس ډلٍ تـ منځ ػ تبٌتـیعٍايل ډکې لیبلێ ػي .ګډٌن ٌالٍ پً
ٌالیتي اػاؿې تبنؼې تبکیؼ ٌکړ ڇې لیبيس ګٍنؼٌنٍ تً ػ ػې یبػٌنً ٌکړي ڇې ػٌي تبیؼ
ظپلٍ لیبيس کړنالؿٌ تً پبتنؼ ٌ اٌيس اٌ ىٍ١ي تبیؼ پً ػ٨ی ٪ډٌل ػ یٍ تل ػ کړنالؿې ػؿنبٌی
ٌلـي اٌ ظپلې النرې تـ ػې تـیؼه ٌنً ؿلٍي ڇېـتً ڇې ىٍ١ي ػ ظپلٍ اذنډاګبنٍ ػ ت٩ٝیج
پً مٍظً پً ٌالیت کې امنیتي لتٍنقې ؿا ٌالړې کړي .ػ کىم ػ ٌلمٍالێ ػ ظٍمثبک ػ کيل
یٍ تن ګډٌن ٌال ٌٌیل؛
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" فه پىهیږم ڇې شقة او ذمٝیت ػواړه ظپلىاک ګىنؼونه ػي .ظى ه١ىي تبیؼ
ػ مصيل ظلکى ګټې هم په پبم کې ونیيس .تیـ کبل ػ ػولت پلىه ملیىب یى
٨ىمبنؼان په یىه ځبمنـګي تـیؼ کې و وژ ل وى .ه١ه ځکه و وژل وى ڇې ه١ه
ػ ه١ه کيل څعه ػ ذمٝیت ٠ړی و په ػالې شبل کې ڇې ػ ه١ه معبل٥ین ػ
شقة الالمي څعه وو" .
ګډٌن ٌالٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې تؼظىبن ػ مرنالٍنٍ ػ وتمنێ څعً یٍ تډایً ٌالیت ػی،
ظٍ ػ ٌالیت پً کڈً ػ کمقٌؿې اٌ ٠یـ ا٠یقمنې اػاؿې لً املً ػ ٌاک ػالالنٍ تً ػ ػې
٤ـٌت ڇمتٍ ػی ڇې ػ ً٠فیـمې ػ ظپل ځبن پً ګټً ٌکبؿٌي .ىٍ١ي پً ػې تبٌؿ ػي ڇې
ػ ٍ٠پټٍ رسڇینٍ ػ ګډٌډۍ یٍ شبلت ؿامنځتً کړی ػی :ػ ٌاک مصيل ػالالن پً نب٨بنٍنً
تٍګً ػ ً٠مرنالٍنً ؿاتبيس مصيل اٌلیؼٌنکٍ تً پً کې ػ کبؿ فمینً نً تـاتـٌي اٌ ػ تـ اللً
وٌٍ ٜبیؼاتٍ څعً ىيڅ ډٌل پیمې ػ مصيل پـمعتیب لپبؿه نً ٌؿکٍي .ځینې ګډٌن ٌالٍ ػا
تبییؼ کړه ڇې ػ ً٠ډٌل شبلت ػ شکٍمت اٌ ىېٍاػ ٌالٍ تـ منځ ػ نبتبٌؿیتٍپ ّ٤بء
ؿامنځتً کړې ػه ،ڇې ػا ػ ٌاک ػ مصيل ػالالنٍ کبؿ ػی .ػ ذـم ػ ٌلمٍايل څعً یٍ تن ػ
ټٍلنې مرش ٌٌیل:
" ٔثیٝي فیـمې ػ تیلګې په تىګه الذىؿػ ػ ظلکى په ځمکى کې ػي ،ظلک ػ
ػې واک ػولت ته وؿکىي ڇې ه١ه ػ ٨بنىين الؿې ؿا وتبيس .مىږ ولیؼل ڇې
ػ٠ه ٔثیٝي فیـمې په نب٨بنىنه تىګه التعـاذیږي او ػ واک ػالالن وؿڅعه
وعيص ګټه تـ الله کىي .مصيل ټىلنې ته ػ کبؿ ٤ـٌتىنه نه تـاتـیږي او ػ
مصيل ټىلنې ػ پـمعتیبيي ڇبؿو لپبؿه پیمې نه مرص ٣کیږي .په نږػې ؿاتلىنکې
کې ظلک ته ػ ػ٠ه نب٨بنىنه التعـاد په وړانؼې وػؿیږي او ه١ه ته وػؿوي.
ػا ته په ػ٠ه والیت کې نىې وعړه ؿامنځته کړي" .
ظلکٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې ػ ٌؿیښمٍ الؿ یٍه تعٍانێ الؿ ػه ڇې ا١٤بنمتبن ػ ڇین رسه
نښلٍي اٌ ػاڇې شکٍمت ػ ػې لپبؿه ا٨ؼامبت کړي ػي څٍ ى ً١تیـتً ؿا ژٌنؼۍ کړي.
ىٍ١ي ػ ػې څعً انؼیښنً ػؿلٍػلً ڇې ػ ٌؿیښمٍ الؿ پً تؼظىبن کې ػ وعړې یٍ لً
الملٍنٍ څعً ػی .ىٍ١ي ػ ػې ٍ٠ښتنً ػؿلٍػلً ڇې ٌالیتي اػاؿه تبیؼ ػ ػې لپبؿه ا٨ؼامبت
ٌکړي څٍ ىلتً امنیت ښً کړي اٌ ٌالیت تً ػ تبنؼې څعً ػ ؿاننٍتلٍ معنیٍي ٌکړي .ػ
ٌؿػٌد ػ ٌلمٍايل څعً یٍ تن ػ کيل لپین ږیـي پً النؼې ټکٍ کې ػ ً٠مٕلج څـګنؼ کړ؛
" فه پىهیږم ڇې فمىږ ځینې هېىاػوال ػ وؿیښمى ػ الؿې څعه ظىښ نه ػي
ڇې ه١ه ػ وؿػود ػ واػۍ څعه تیـه يش .ػ٠ه هېىاػوال ػ وؿػود په ولمىايل
کې تي په نىم ٔبلثبنى ته وللې او مبيل مالتړ تـاتـوي  .ػ ه١ىي مىظه ػاػه
ڇې ػ وؿیښمى الؿ ػ وؿػود څعه تل لىؿي ته لتنه کړي .ه١ىي ػ ظپلى ګټى
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په ٤کـ کې ػي او فمىږ ش٩ى ٧تـ پښى النؼې کىي .ػا لمه نه ػه .یى وظت ته
ػ٠ه اوؿ ػ ػوي ػ کىؿ تـ ػؿوافو وؿلیږي" .
ظلکٍ ػ تـیبکٍ تٍلیؼ اٌ ػ نىً يي تٍکٍ ٨بڇب ٧ػ تؼظىبن ػ ٌالیتي اػاؿې لپبؿه ػ یٍې
آلبيس ننګٍنې پً تٍګً ٌښٍػ .ىٍ١ي ػ ػې ػا التؼالل ػؿلٍػ ڇې ػ ځٍاکمنٍ اوعبٌٍ
مؼاظلې اٌ ىمؼاؿنګً نب امني اٌ تې ٌفيل ػ ً٠مملً ال کړکیڈنً کړې ػه :تقګـان ٍ٠ؿه
ګڼي ڇې کٍکنبؿ ٌکـي ځکً ڇې ػ ػې الؿې ىٍ١ي ػ ظپل مٝیىت لپبؿه ډیـې پیمې تـ
اللً کٍي .ػ ػې ػ شل الؿه ػاػه ڇې ػ معؼؿه تٍکٍ رسه ػ مثبؿفې پٍلین پً ٌالیتي کڈً
مٍٍجـه يش  .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ػ ػې ٌړانؼیق ٌکړ ڇې تبیؼ ػ ٜبمً پٍىبٌي ػالې یٍ ٍ٨ي
کمپبین پـ الؿه ٌاڇٍل يش ڇې ػ تٍلیؼ کٌٍنکٍ اٌ ػىٍ١ي ػ مبوٍمبنٍ لپبؿه ػ نىً يي
تٍکٍ ٨بڇب ٧څٍمـه فیبن ؿامنځتً کٍي .ػ ويـ تقؿګ ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ تن پالؿ ٌ ٌیل:
" فمب فوي تې ؿوفګبؿه و .ه١ه ػ ګټې لپبؿه تل هيڅ مهبؿت نه ػؿلىػ ڇې ػ
ځبن او کىؿنێ لپبؿه ګټه وکړي .ه١ه اړ وى ڇې یى څى کلىګـامه هیـوین ػ
ا١٤بنمتبن څعه تبذکمتبن ته ولیږػوي .ه١ه ونیىل وى او ػ ډیـو کلىنى په
تنؼ مصکىم وىی ػی .ػلته ډیـ فیبت وګړي فمب ػ فوي په څیـ تې وفيل ػي.
شکىمت تبیؼ ڇې ػ تـیبکى ػ تىلیؼ معه ونیيس او لرت کبؿوتبؿیبن تنؼي کړي.
ظى فه په ػې پىهیږم ڇې ػا کبؿ نب وىنی ػی ځکه ڇې ډیـی ځىاکمن کمبن
په ػې کې ښکیل ػي .یىاځې ػ ٠ـیثى فامن نیىل کیږي ځکه ڇې ه١ىي ه١ه
کمبن ػي ڇې نىه يي تىکي ٨بڇب ٧کىي او ػا کبؿ ػ ػې لپبؿه کىي ڇې ظپلى
کىؿنیىلپبؿه څه وګټي".
ص ةرشي خقىنى وصه  ،ص قانىن واکمني او ص معافیت پاي ته عؾىل :ګډٌن ٌالٍ پً ګډه ػ
٨بنٍن ػ ٌاکمنێ ػ نً وتٍن څعً وکبیت ػؿلٍػ اٌ ىٍ١ي ٌ ٌيل ڇې ػ ٌاک ىـ ػالل
ځبنتً لبشً اٌ ځبنتً م٩ـؿات ذٍړ کړي ػي .ظلک ػ ظپلٍ تنمټیقٌ شٍ٩نٍ څعً مصـٌم
ػي اٌ ىلتً ػ ٨بنٍن ا٠یقمن ن٩ي نىتً څٍ ػ ػٌي تصٌ ٚ٥کړي .ػ ؿا٠متبن ػ ٌلمٍالێ
څعً ػ ښٌٍنځي یٍ تن ښٌٍنکي ٌٌیل؛
" په ولمىالێ کې ګډوډی ػه .ػ پبؿملبن یى٠ړي ظپله ملیىب لـي او په ولمىايل
کې ػ کبنىنى څعه رسه فؿ ؿاتبيس .ػ ه١ه معبل٥ینى ظپلې ملیىبوې ػ ٔبلثبنى
په نىم ذىړې کړي ػي او لیمه يې په کنرتول کې نیىلې ػه .ه١ىي هم ػ
کبنىنى څعه رسه فؿ ؿا ویمتل ٠ىاړي .ػ٠ه ډول ه١ىي ػ ظپلې ګټې لىته تـ
رسه کىي .ػولتي اػاؿې ػ ػ٠ى ظلکى تـ ن٥ىؽ النؼې ػي .هلته ػ ٨بنىن واکمني
نىته تلکې ػ یى څى ځىاکمنى واکمني ػه" .
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ګډٌن ٌالٍ ػالې تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ تیب یٍځبي وٌٍ 135کمبنٍ اؿفٌنً ػ ٌالیت ػ م٩بم اٌػ
ميل امنیت ػ ؿیبلت اٌ پٍلین لً ظٍا ػ ٨نبٜت ٌړ نً ػه .ػ ػې تـڅنګ مؼين ټٍلنً اٌ
ػترشي شٍ٩نٍ لبفمبنٍنً ػ ٌلمٍالێ پً کڈً ٝ٤بل نً ٌٌ څٍ ڇې ذنګي مرـمین تىعیَ
کړي اٌ ػ ىٍ١ي ػ تیـتً يٍځبي کيؼٌ پً لړ کې اٜرتاُ ٌلـي .ىٍ١ي فیبتً کړه ڇې نٍ لً
ىمؼې کثلً ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص کٍالی يش پً البنێ رسه ػ لٍلې لً تيیـ رسه یٍځبي يش
اٌ ػ تیـتً اػ٠بم پً ٌٍؿت کې پً پبم کې نیٍل وٍې ګټې تـ اللً کړيٜ .بػي ٌګړي
کیؼالی يش پً ػې ٌنً پٍىیږي ڇې مٝب٤یت څً وی ػی اٌ کیؼالی يش ڇې ػ یٍ ذنګي
مرـم رسه پً پیٍلتٍن اٌ ىمؼؿػۍ کې ؿايش .ګډٌن ٌالٍ ػ ػې ٌړانؼیق ٌکړ ڇې ػ ظلکٍ
ٜبمً پٍىبٌي تً فیبتً اړتیب ػه څٍ ىٍ١ي ػ مٝب٤یت رسه ػ کيل پً کڈً ػ مثبؿفې پً اړه
ٌپٍىیږي .ػ اؿګٍ ػ ٌلمٍايل څعً یٍ تن ښٌٍنکي ٌٌیل؛
" ظلک ه١ه مهبل ٜؼالت ګىؿي کله ڇې ذنبیت کىونکي ػ ظپل ذنبیت له
امله په لقا ؿلیؼلی ػی .مٝب٤یت تبیؼ پبي وؿلیږي او ظلک تبیؼ ڇې ػ ه١ى
ذنبیت کبؿانى په وړانؼې وػؿیږي ڇبڇې په تیـ وظت کې ذنبیتىنه تـ رسه
کړي ػي .مٝب٤یت ډیـ نبوړه ٜىا٨ج لـي؛ ػا ته مرـمینى ته ػ ػې اظال٨ي مالتړ
وؿکړ ي څى ػ٠ه ذـمىنه تیب تکـاؿ کړي .که ڇېـې ه١ه ته لقا وؿ کړل يش نى
تیب ته هيڅ یى ػ ػې ذـات ونه لـي ڇې ذـم تـ رسه کړي" .
ص ټىلنیؼې او اقتصاصي پغمستیا تقىیه کىل :ظلکٍ پً ػې ټینکبؿ ػؿلٍػ ڇې مٝبؿ ٣ظلکٍ
تً ػ ىٍ١ي ػ شٍ٩نٍ اٌ ممٌٍلیتٍنٍ پً اړه پٍىً ٌؿکٍي ،اٌ ىٍ١ي تً ػ ػې امکبن
تـاتـٌي ڇې ځبنتً کبؿ پیؼا کړي اٌ پیمې ٌګټي .ػ یبٌان ػ ٌلمٍايل څعً یٍ لړي ٌٌیل؛
" فػه کړه ظلکى ته ؿوښبنتیب وؿکىي او ه١ىي ته ػا ٤ـٌت تـاتـوي ڇې یى
مملک تـ الله او ظپلې کىؿنێ لپبؿه څه وګټي .په کلیى کې ،په فؿګىنى ځىانبن
تې ؿوفګبؿه ػي .ه١ىي هيڅ مرصو٤یت نه لـي .ه١ىي یب ظى ا١٤بن ميل
امنیتي ځىاکىنى رسه یىځبي کیږي او یب هم ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه څى په
مبيل لصبٗ څه تـ الله کړي .شکىمت تبیؼ ڇې ػې ځىانى نبؿینه وو ته تعنیکي
 135پعٍانی ذنګیبلی ػػٌلت پعٍانی ِاؼ ٜنابرص ى١اً کمابن ڇای ذګاړه ػؿٌلای ٌی اٌ ظپال ظلکاٍ رسه ػ تیاب
پیٍلتٍن پـٌګـام لً الؿی لکً ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلی اٌ یاٍ ځابی کیاؼنی تـنابمی لعاٍا یاٍ ځابی واٍی ٌی  .ػ تیاب
پیٍلتٍن ػ پـٌګـام لً معی ى ً١پعٍانی ذنګیبلیبن ڇی تبٌ تـیعٍالی تً پبیلً کیژػی ػ ا١٤بنمتبن البلی ٨بنٍن
ٌمنی ػ ٨بنٍن رسه لم ژٌنؼ ٌکړی اٌ ظپل ؿاتًٕ ػ معبل٥ینٍ رسه ٌ ٕٞ٨لبتی ػٌی تاً ظپلاٍ ظلکاٍ رسه یٍځابی
وی ػ تٝلیم اٌ کبؿ مٍنؼنی ػفػکړی اٌ امنیتی شامیت کٍمکٍنٍ څعً ىم تـظً منؼ کیؼای وی .ػ ملی امنیات ػ
وٍؿا اٌ ػ ػی آؿ کمیمیٍن مٝلٍمبت ٌګٍؿی :
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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او مملکي مهبؿتىنه تـاتـ کړي :میعبنیکـان ،ظیبٔبن او یب نىؿ ڇې ػا ته ه١ىي
ته ػ ػې ٤ـٌت تـاتـ کړي ڇې پعپله پیمې وګټي".
ص ؾىلې او پسالینې ص عام قمىله پغوؾې مالتړ :ګډٌن ٌالٍ ػا څـګنؼه کړه ڇې پً
تؼظىبن کې ػ لٍلې پـٌلً پً ٜبػي ظلکٍ ػٌه اړظیقې ا٠یقې کٍي .ظلک پً ػې پٍه ٌٌ
ڇې ػ لٍلې وٍؿا ګبنې ػ٤رتٌنً اٌ پـلٍنل لـي ظٍ ػ ىٍ١ي ػ ٝ٤بلیتٍنٍ څعً مٕمن نً
ٌٌ .ػ لٍلې ػ ټٍل ومٍلً پـٌلې لپبؿه ګبمٍنً نً ٌٌ پٍؿتً وٍي اٌ کٍم نٍښتٍنً نً ٌٌ .ػ
٤یْ آتبػ څعً یٍې ښځینً ښٌٍنکې ٌٌیل؛
" مىږ په ػې پىهیږو ڇې ػ لىلې والیتي وىؿا یى ػ٤رت لـي او کبؿمنؼان په کې
کبؿ کىي .فمىږ په یبػ نه ػي ڇې ه١ىي ولمىاليى ته تللی وي او ػلىلې لپبؿه
يې ػ ولمىالێ په کڈه کمپبین کړی وي .ػ وؿػود ولمىالێ ته ه١ىي ػ ػولتي
کبؿ منؼانى رسه یى څى ځل والړل .ػ لىلې والیتي وىؿا تبیؼ ظپل نىښتىنه ولـي
هلته والړ يش او په ولمىالیى کې ػ ٔبلثبنى رسه وګىؿي .ػ لىلې ػ والیتي وىؿا
٠ړي ػیني ٜبملبن ػي ڇې ه١ىي ػ ٔبلثبنى په وړانؼې ښه پـلتیژ لـي .ػواړه
ه١ىي په تیـه کې مربهؼین وو .ه١ىي کىالی يش ڇې ػوي ػ لىلې په تهیـ
کې وبمل کړي ظى په ػې لړ کې ه١ىي ا٠یقمن نه ػي" .

 .۵ص زلکى وړانضیتؼونه:
ػ ګـٌپي تصحٍنٍ ګډٌن ٌالٍ پً تؼظىبن کې ػ ڇګړې ػ ظتمٍلٍ لپبؿه النؼين ٌړانؼیقٌنً
کړي ػي:
ص مديل خکىمتي مىؾؿاتى تقىیه کىل )۱( :پً شکٍمت کې اٌالشبت ؿا ٌلتل .ټٍلې
پـیکړې تبیؼ ػ ىېٍاػ اٌػ ظلکٍ پً ګټً ٌي نً ػاڇې ػ یٍځبنګړي ګٍنؼ پً ګټً؛ ( )۲ػ
التعؼام اٌ پـمعتیب ػ ٝ٤بلیتٍنٍ پً لړ کې تبیؼ ٌړتیب اٌ ممتصٌ ٪الی پً پبم کې ٌي.
پـیکړې نً تبیؼ ػ ګٍنؼ اٌ ٍ٨مي تٍٝج پـ تنمټ ٌالړې ٌي؛ ( )۳شکٍمت تبیؼ ػ تـیبکٍ
ػ تٍلیؼ اٌ ٨بڇب ٧ػ معینٍي لپبؿه مىعَ اٌ کٍټيل ګبمٍنً پٍؿتً کړي .ػ نىً يي تٍکٍ
رسه ػ مثبؿفې پٍلین تبیؼ ا٠یقمن اٌ تبک٥بیتً يش؛ ( )۴ػ نىً يي تٍکٍ پً تٍلیؼ اٌ ٨بڇب٧
کې ػ ػٌلتي کبؿمنؼانٍ ػ ګډٌن معنیٍی ٌيش .شکٍمت تبیؼ ػ ٤مبػ پـ ِؼ ػ ٌ٥ـ ف٠م
ٌلـي اٌ م٥مؼٌ ڇبؿٌاکٍ تً محبيل لقا ٌؿکړي.
ص ةرشي خقىنى ،ص قانىن ص خاکمیت وصه او ص معافیت مسنیىي )۱( :ػ ترشي شٍ٩نٍ پً
تبؿه کې ػ ٜبمً پٍىبٌي پـٌګـامٍنً تبیؼ پً کلیٍ اٌ لمٍالیٍ کې پـ الؿه ٌاڇٍل يش؛ ()۲
ػیني ٜبملبن ،ػ ټٍلنې مرشان  ،ښځې ،ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ ٠ړي ،ځٍانبن اٌ شکٍمتي مبمٍؿین
تبیؼ ؿا ٌتلل يش ځکً ڇې ىٍ١ي ػ پـیکړې پً کٍلٍ کې البيس ن٩ي لـي اٌ کٍالی يش
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ڇې ترشي شٍ٩نٍ تً ٌػه ٌؿکړي؛ ( )۳مؼين ټٍلنً اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ نٍؿ لبفمبنٍنٍ
وثکې تبیؼ لېـې پـتٍ کلیٍ تً پـاظې يش )۴( .ښځٍ تً تبیؼ ػ ػې امکبن ٌؿکړل يش څٍ
ىٍ١ي ؽ ٌلمٍالیٍ اٌ کلیٍ پً کڈً پً پـیکړٌ کٍلٍ کې ٌنډه ٌلـي )۵( .مٝب٤یت ظتم کړی
 :ػ ى ٍ١یٍ ځبی وٍیٍ کمبنٍ تـؿلی کٍل ڇی پً ذګړه کی تـتنؼه ذـمٍنً کړی ٌی .
ص ټىلنیؼې او اقتصاصي پغمستیا ځىاکمنتیا )۱( :مبوٍمبن تبیؼ پً تؼظمبن کې ښٌٍنځيٍ تً
ؿلیؼنً ٌلـي اٌ پً ػ ٍ٠ښٌٍنځیٍ کې مملکي ښٌٍنکي تبیؼ پـ کبؿ ٌګٍمبؿل يش؛ ()۲
شکٍمت تبیؼ تې ؿٌفګبؿه ځٍانبنٍ تً ػ ډٌنـانٍ پً مـلتً تعنیکي فػه کړې تـاتـې کړي .پً
ػې الؿه تً ىٍ١ي پـ ظپل ځبن ٌالړ ٌي اٌ پـ شکٍمت تً تٍد نً ٌي؛ ( )۳ػ ٌالیت لږې
پـمعتللې لیمې ىم تبیؼ ڇې پً پـ معتیبيي پالنٍنٍ کې ٌنیٍلې يش؛ ( )۴ػ ټٍلٍ ٔثیٝي
فیـمٍ التعـاد تبیؼ ػ ٨بنٍمننؼٌ ٨ـاؿػاػٌنٍ ػ الؿې تـ رسه يش .ػ کبنٍنٍ کمپنێ تبیؼ مصيل
اٌلیؼٌنکي التعؼام کړي اٌ یٍ انؼافه پیمې ػ ػ٠ې لیمې ػ پـمعتیب لپبؿه ٌلګٍي
(لړکٍنً ،کتنځي ،ښٌٍنځي)؛
ص ټىل قمىله ؾىلې او پسالینې ص پغوؾې مالتړ )۶( :ښځې ،ځٍانبنٍ٨ ،مي اٌ ػیني لږکي
ػ شکٍمت لً ظٍا ترـیؼ وٍي ػي .ػ ىٍ١ي نٙـيې تبیؼ ػ لٍلې پً پـٌلً کې وبملې
يش .ػػٌی ٌړانؼیقٌنً اٌ پیىنيبػات تبیؼ ػ لٍلی پً یٍ ګټٍؿ پـٌلً کی وبمل وی .
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 .۶پیژنضنه
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ ى ٍ١ظلکٍ ػ نٙـیٍ،ممبیلٍ اٌ مٍنؼنٍ پـ تنمټ ٌالړ ػی ڇب
ڇې ػ ػ تعبؿ پً ٌالیت کې ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پـ ميبل ػ متـکق ػ ډلې پً ظربٌ اتـٌ ،
ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ نٙـیٍ پً رسٌې کې ګډٌن کړی ٌٌ  .ػا مىٍؿتی نبلتی  ،پً ا١٤بنمتبن
کی ػ لٍلی ػ ظربٌ اتـٌ ػػٌیمی مـشلی (ذی ػػی ٌؿٌلتً ظربی اتـی) نٍمٍل کیژی،
ى ً١رس تب رسی تـنبمً ڇی ػ  ۱۱مؼنی ټٍلنی اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک
کمیمیٍن پً اتتکبؿ ػ ټٍل ىیٍاػ پً کڈً ػ ٜ ۴۵۱۱بػی ا١٤بنبنٍ څعً فیبتً کمبنٍ رسه ػ
مىٍؿی پً مٍظً ػٌ ۳۴الیتی لٍلی ن٩ىی تً ػٌػی ٌؿکٍلٍ پً مٍظً تـرسه وٍی ػی .
ػ تعبؿ پً ٌالیت کې ػ متـکق ػ ډلې ػ ظربٌ اتـٌ لن نبلتې ػایـه کړی پً کٍمٍ کې ڇې
 ۲۲۱ګډٌنٍالٍ تـظً اظیمتې ٌه ( ۱۱۷نبؿینً اٌ  ۱۱۴ښځې) .ګډٌنٍال ػ ژٌنؼ ػ تیالتیلٍ
تـظٍ څعً ؿا٠يل ٌٌ ڇې پً ى ٍ١کې ػ کٍؿ میـمنې ،ػ ترشی شٍ٩نٍ مؼاٝ٤ین ،ػ ښځٍ ػ
شٍ٩نٍ ٝ٤بالن ،ىټیٍال ،ښٌٍنکي ،فػه کٍنکې،تقګـان ،ػ ټٍلنٍ مرشان،ػیني ٜلام ،ػ ذګړې
٨ـتبنیبن ،تٍ٨ی ٦وٍی کمبن ،تنؼیبن ،مٝیٍة کمبن ،ػ ٌلمٍايل ػ وٍؿا ٠ړي ،ؿٌ٠تیبیې
کبؿکٍنکي اٌ مٍټـ ڇلٍنکي وبمل ٌٌ.

 .۲ص والیت پیژنضنه :جغغافیه،رس قمیغنه او ؾیايس رشایط
ػ تعبؿ ٌالیت پ  ۱۲۳۷۶کیلٍ مرت مـت ٞلبشً  ،اٌ ػ ٌالیتي پالؿمینې تبل٩بن پً ومٍل ۱۷
ٌلمٍاليتً پٍښښ ٌؿکړی ػی  .تعبؿ ٌالیت پً کبل  ۱۹۶۴کې ى ً١ميبل ؿا منځ تً وٍ ڇې
کلً ػ ١ٕ٨ن ٌالیت پً ػؿیٍ ٌالیتٍنٍ یٝنی ت١الن،کنؼف اٌ تعبؿ ٌٌیىل وٍ .ػ ٌالیت تـ
نیامیې فیبتً تـظً ( ۵۶.۸للنً) ٠ـنێ یب نیمً ٠ـنێ لیمً ػه پً ػايس شبل کې ڇې ػ یٍ
پـ ػؿی نً فیبتً لیمً( ۳۶.۷للنً) ىٍاؿه لیمً ػه.
ػ تعبؿ ػ ٌالیت ػ ٌګړٌ ومیـ نژػی  ۹۱۱۹۱۱تنً ػی  136 .ػا اؿ٨بم پً وامل ظتیځً لیمً
کی ػا ٌالیت ػ ٌګړٌ ػ ومیـ پً شٍالً یٍ ػ ګڼ میىتً ٌالیتٍنٍ څعً اٌ پً ميل کڈً نيم
کڼ میىتً ٌالیت شمبتٍي .ػ تعبؿ ػ ٌالیت  ۸۶للنً ٌګړي پً کلیٍالٍ لیمٍ کې اٌ ۱۴
للنً ٌګړي پً ښبؿې لیمٍ کې اٌلیږي .افتکبن ػ ٌګړٌ ػ ( ۴۴للنې) اٌ تبذکبن ػ (۴۲
للنې) پً ػؿلٍػلٍ رسه پً ٌالیت کې ٌاکمن ػي ،پښتبنً( ۱۱للنً) ،ىقاؿه،تلٍڅ ،پىً یې
اٌ ګٍذـ ٍ٨مي لږکي ډلې ذٍړٌي .ػ ؿٌلتب ،٧ڇبه آة ،ىقاؿ لمٍڇبٌ ٤ـظبؿ ٌلمٍايل ٤ـً٨
یې وعړٌ لً املً لً ډیـ مٍػې ؿاىیيس متبجـه وٍی ػي .کً څً ىم ڇې ځبيې ٍ٨منؼانبن
پً ټٍلً کې ػ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ رسه ىمکبؿي کٍي ،ظٍ ىٍ١ي ىڅً کٍی پً ٌالیت کې ظپل
نٍ٥ؽ ىم ٌلبيت.
136ػ مـکقی اشٍبیی ػ٤رت ػ  ۲۱۱۱کبل
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ػ تعبؿ ٌالیت پً ميل کڈً ػ ډایبک پً تـظً کی ػ اللتً ؿاړنٍ لً املً یٍ معکښً ٌالیت
ٌه .ػ تې ٌللی کٍلٍ ػ نٍښتٍنٍ ىـ کلې وٍی اٌ پً ػې تـظً کې ڇبؿٌاکٍ اٌ ټٍلنٍ فیبتً
مـلتً کړې :ػ  ۲۱۱۱کبل څعً نیٍلی تیب تـ ننً پٍؿې ،ځبيې ٍ٨منؼانبنٍ پً ډیـی لیٍالتیب
رسه نږػي  ۳۱۱۱لپکې اٌ ػؿنؼې ٌللې اٌ  ۱۱۱ټنً ميامت لپبؿلې ػي .ظٍ ػ ٌللٍ
کی٥یت ،پً ظبً ډٌل ػ ى ٍ١تملیم وٍیٍ ٌللٍ کی٥یت ڇې لپبؿل وٍی ػ لٍال ٌړ ػی.
ػ  ۲۱۱۹کبل تـ نٍمرب پٍؿې ،نيً ٌلمٍايل ػ ٌللٍ ػ وتٍن څعً پبکې اٜالن وٍی ػي :پً
ڇبه آة٤ ،ـظبؿ ،منک آة ،تنګي اٌ تيبؿک ٌلمٍالیٍ کې اٌك ىم پً ؿښتیب رسه پً ځینٍ
ٍ٨منؼانبنٍ ػ ٝ٤بلٍ ٌللٍ ػ لبتلٍ وک کیږی .پً ؿلتبُ ٌلمٍايل کې ٍ٨منؼانبنٍ یٍاځې
ظپلې  ۱۱للنً ٌللې لپبؿلې اٌ ػ نٍؿٌ ٌللٍ ػ لپبؿلٍ څعً يې ډډه کړي .ػ  ۲۱۱۹کبل ػ
نیامیې مٍػې څعً ؿا پً ػې ظٍا ،پً ىیٍاػ اٌ کنؼف کې ػ مغ پـ فیبتیؼٌنکې نب امنې لً
ٌذې ػ تې ٌللې کٍلٍ پـٌکـام ځنډیؼلې ػی ،ظٍ یب٠یبن ػ لٍلې اٌ پعالینې 137ػ پـٌکـام
رسه یٍ ځبی کیږې اٌ ظپلې ٌللې ػٌلت تً لپبؿي.
ػٌه مصب ًٙ٤کبؿه ګٍنؼٌنً -ذمٝیت اٌ ذنثي ػ ٌالیت پً لیبيس منٙـ شبکم ػي .ػا
ګٍنؼٌنً ػ پٍځې لیبيس لبفمبنٍنٍ پبتې ظبٔـې ػي ڇې پً ٜمٍمي تٍګً ػ مکملٍ پبیؼاؿٌ
لیبيس لبفمبنٍنٍ پً نً تلکً ػ ٍ٨مې کـښٍ پً اٌږػٌ کې ؿا منځ تً وٍی ػي .ػٌاړه ډلې ػ
یٍه تیل مبىیت ػ ننګٍنٍ رسه معې ػي :ػ ذمٝیت ٍ٨منؼانبن پً کلکً پً تعبؿ ٌالیت
کې ػ ذنثي ػ نٍ٥ؽ ػ ٌػې رسه معبل ٦ػي(ػا پً ظبً ډٌل ػ  ۲۱۱۵-۲۱۱۴اٌ ۲۱۱۹
کلٍنٍ ػ ټبکنٍ پـ ميبل لیؼل وٍي) ظٍ ذنثي ګٍنؼ تیب ػ افتکٍ پً اړه څٍک ڇې پً لیبيس
لصبٗ ٌیىل وٍيٜ ،ال ً٨منؼ ػي ( ۵۱للنً یې ػ ذنثي ۳۱،للنً یې ػ ذمٝیت ۱۱ ،للنً
یې ػ وٍؿا ٜؼالت اٌ  ۱۱للنً یې ػ ميل کنګـې مالتړ کٍي) .ػ ذنثي ګٍنؼ نيً تنً
نٍمبنؼان پً ټبکنٍ کې ٌډاؿٌل ،پً ػې رسه ػ ګٍنؼ ؿایې ٌٌیىلې وٍې ڇې پً نتیرً کې
یې یٍاځې یٍ نٍمبنؼ پـیبلی وٍ.
ػ  ۲۱۱۳کبل تـ ٤ربٌؿی پٍؿې ،138ػ ټٍلنٍ رسه تیب یٍ ځبی وٍی  ۱۱۴تنً ؿاذمټـ وٍي.
ځینې مٍٍِٜبت ىم ؿا تـلیـه وٍل ځکً ى ً١کمبن ڇې ؿا ٌړانؼي وٍی ٌٌ ػ پـٌګـام ػ
137پعٍانی ذنګیبلی ػػٌلت پعٍانی ِاؼ ٜنابرص ى١اً کمابن ڇای ذګاړه ػؿٌلای ٌی اٌ ظپال ظلکاٍ رسه ػ تیاب
پیٍلتٍن پـٌګـام لً الؿی لکً ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلی اٌ یاٍ ځابی کیاؼنی تـنابمی لعاٍا یاٍ ځابی واٍی ٌی  .ػ تیاب
پیٍلتٍن ػ پـٌګـام لً معی ى ً١پعٍانی ذنګیبلیبن ڇی تبٌ تـیعٍالی تً پبیلً کیژػی ػ ا١٤بنمتبن البلی ٨بنٍن
ٌمنی ػ ٨بنٍن رسه لم ژٌنؼ ٌکړی اٌ ظپل ؿاتًٕ ػ معبل٥ینٍ رسه ٌ ٕٞ٨لبتی ػٌی تاً ظپلاٍ ظلکاٍ رسه یٍځابی
وی ػ تٝلیم اٌ کبؿ مٍنؼنی ػفػکړی اٌ امنیتی شامیت کٍمکٍنٍ څعً ىم تـظً منؼ کیؼای وی .ػ ملی امنیات ػ
وٍؿا اٌ ػ ػی آؿ کمیمیٍن مٝلٍمبت ٌګٍؿی :
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf
 138پعٍانی ذنګیبلی ى ً١کمبن ػ یڈی ػ تیـتً یٍ ځبی کیؼلٍ پـٌګـام لً معی یٍ ځبی کیژی .
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اړتیبٌٌ رسه تـاتـ نً ٌٌ ،ػ ګټً اظیمتٍنکٍ ػ پیژنؼلٍ پً تـظً کې ػ ٤مبػ وتٍن ىم
مىبىؼه وٍی .ػ امنیت پً تـظً کې ػ ػٌلت لعٍا ػ ٌړانؼیق وٍیٍ ِامنتٍنٍ پً تـظً
کی ىم وکٍنً تـ پٍښتٍنٍ النؼې ؿا٠لېٜ .بمً نٙـ ىم ػ پـٌګـام ػ پبیښت پً اړه
مالشٙبت ػؿلٍػل ،اٌ ػالی متبیل یې نً ػی ښٍػلی ڇې پعٍانې یب٠یبن ٌ منې اٌ پً تٍلنٍ
کې یې مؼ٠م کړي.
ص قسړو تدلیل :ص قسړې منىنې او انګیؼې
د شدړې منىنې :ػ تعبؿ ػ ظلکٍ رسه ڇې ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىم پړاٌ پـ ميبل لال
مىٍؿې تـرسه وٍي ،ىٍ١ي ػ ٔبلثبنٍ تـ ؿىربي النؼې یب٠یتٍة،لیبيس تىنز،ػ لیبيس ډلٍ
تـ منځ ظپلمنځي لیبلې ،ػ معؼؿه تٍکٍلٍػاکـی٨/بڇبٍ٨ ،٧مي تىنز ،ػ ػٌلت پلٍه
ملیىٍ وتٍن ،مٝب٤یت ،نىً یې تٍکې ،ػ ٨ؼؿت ػالالن اٌ ذنګمبالؿان ى ً١اٌيل الملٍنً
ٌتلل ڇې پً تعبؿکې لٍلً اٌ ټیکبٌ متبجـه کٍي.
کً څً ىم ڇې پً تعبؿ ٌالیت کې ظلک ػ کيل امنیتي ٌِٝیت پً اړه ؿايض ٌٌ ،ظٍ
ىٍ١ي تیب ىم ػ ٔبلثبنٍ تـ ؿىربي النؼې یب٠یتٍة تً ػ وعړې ػ ميم المل پً لرتګً کتل.
رسه لً ػې ڇې ػ تعبؿ پً اوکمي ٌلمٍايل کې یب٠یبن ٝ٤بلً ػي ،پً وامل ظتیځ کې تعبؿ
ٌالیت تً ػ تـ ټٍلٍ تبجثبتً ٌالیت پً لرتګً کتل کیږي .ػ تعبؿ پً ٌالیت کې ػ تبل٩بنٍ پً
ښبؿ کې ػ ترشی شٍ٩نٍ مؼا ٞ٤ػ امنیتې ٌِٝیت پً ىکلً ٌٌیل:
"ػ تعبؿ په والیت ،ػ یى څى لیمى په التحنب ڇیـې ڇې ال هم ػ ػولت ِؼ
ٜنبرص ٝ٤بل ػي امنیت تؼ نه ػی .ػ تیلکې په تىګه ،ػ تعبؿ ػ والیت ػ
اوکمي ػ ولمىايل ځینې تـظې .ػ والیت پبتې تـظې پبیؼونکي ػي"139.
ګډٌنٍالٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ ٔبلثبنٍ تـ ؿىربي النؼې یب٠یتٍة ػ نىً یې تٍکٍ څعً ػ اللتً
ؿا٠لٍ پیمٍ لً الؿې ڇې پً ػې ٌؿٌلتیٍ کې یې وؼت مٍنؼلی،متٍلیږې .ىٍ١ي ٌړانؼې ػا
ٌیلې ڇې مصيل ٌګړي پً ځینٍ لیمٍ کې ال ىم ػ ػې لپبؿه ػ ٔبلثبنٍ مالتړ کٍي ڇې ػ ظلکٍ
اٌ ػٌلت تـ منځ ٌاټن مٍذٍػ ػی .ګؼٌنٍال تینګبؿ کٍی ڇې ځینې ظلک ػ اٌلنی ػٌلت پً
اړه وکمن ػي اٌ ػايس ٤کـ کٍی ڇې ٔبلثبن ممکن تیب ؿا څـګنؼ يش نٍ لً ػې املً نً ٍ٠اړی
ڇې ظپلې اړیکې ػ ٔبلثبنٍ رسه ظـاتې کړي .ػ تبل٩بنٍ څعً یٍې ښځې ٌٌیل:
"ػ ذګړې ػ ػوام ٜمؼه المل یب٠یتىة،ػ یب٠یبنى رسه ػ ظلکى ظىاظىږي ،او
ػولت او ظلکى تـ منځ ػ تبوؿ نه وتىن ػیٜ .بػي ا١٤بنبن ػ ػې لپبؿه ػ یب٠یبنى
 139پً  ۲۱۱۵کبل کی ػ تعبؿ ٌالیت ػایمی تب جثبت شبلت پً ګبٌنؼی ٌالیت کنؼف ػ امنیتی شبلت ػ ظـاتیاؼٌ رسه
متبجـه وٍه  .ػػٌلت ِؼ ٜنبرص ظپل ٝ٤بلیتٍنً ػ ػؿ٨ؼ ،ظٍاذً تيبلؼین ،ینګی ٨لٝاً اٌ ظٍاذاً ٠ابؿ څعاً پاـاط
کړ.
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مالتړ کىي ځکه ػوي تبوؿ نه لـي ڇې ا١٤بن ػولت په ػوي ػ ٔبلثبنى څعه
وژ٠ىؿي".
ػ وعړې تلً تڼً کٍمې تً ڇې ظلکٍ اوبؿه کړې ى ً١ػ افتکٍ اٌ تبذکٍ تـ منځ ٍ٨مي
تىنز ػی اٌ ىٍ١ي پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ٍ٨مي تىنز تً پً لیبيس لصبٗ ملن ٌىل کیږي.
ځینې شتی تبٌؿ لـی ڇې ٍ٨مي وعړې ښبيې تعبؿ ٌالیت ډیـ پې جثبتً کړي اٌ ػ ٔبلثبنٍ
تـ ؿىربيې النؼې یب٠یتٍة تً ػ وعړې ػ ميم المل پً تٍګً نً کٍؿي .ځیني تبٌؿ لـي ڇې
ٍ٨مي وعړې ػ یٍې وعړی پً ؿا منځ تً کیؼٌ کې مـلتً کٍي .افتک پً تعبؿ ٌالیت کې
ػ اکرثیت اػٜب کٍي اٌ ځیني ګډٌنکٍنکي وکبیت کٍي ڇې ػ ػٌي ػاکرثیت تب ٌذٍػ،
افتکبن څنډې تً وٍي اٌ ػٌی پً نب منبلثً ټٍګً ػٌلتی کـلی النؼی کړی ػی  . .یٍه
نبؿینً ګډٌنکٍنکي ٌٌیل:
"کیؼای يش ػ تعبؿ په والیت کې ٨ىمي تىنز هـ وظت په یىه لىیه وعړه
واوړې ،ػلته ػ ٨ىمي تىنز ػ پیل په هکله نښې مىذىػي ػي .ػ تعبؿ ػ والیت
فیبتـه اولیؼونکي ترـیؼ وىی ػي او ػوي ته تبیؼ په مصلی شکىمت کې پىؿه
التبفیتىة وؿکړل يش او تبیؼ ػ ه١ىي وکبیتىنه واوؿیؼل يش .که نه نى هـ
معت ممکن ػ تعبؿ په والیت کې تىنعز پیل يش او تیب ته وعړه تؼتـه يش".
ظلکٍ ػ افتکٍ اٌ تبذکٍ تـ منځ ػ ٍ٨مي تىنز لً املً اٌلنې اتيبم اٌ نبکـاؿي تً اوبؿه
کړي .ظلکٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػٌاړه ظٍاٌٌي ػ یٍ تل معبل٥ې ػې اٌ ښبيې ىڅې ػ تن تمت
رسه معبمعې يش٨ .بؿذن افتک اشتربد کٍنکي ػ تعبؿ ٌالیت لپبؿه ػ یٍه تن افتک ٌايل
پً ټبکلٍ رسه څً نب څً تمکین وٍي .ګډٌنکٍنکٍ ىمؼاؿنګً ػ افتکٍ اٌ تلٍڅٍ تـ منځ پً
ینګي کال کې اٌ افتکٍ اٌ پښتتنٍ تـ منځ پً ذٍاذً تيبٌالؼین اٌ ػ ؿ٨بػ پً ٌلمٍالیٍ کې ػ
مغ پـ فیبتیؼٌنکٍ ٍ٨مي تىنز پً اړه انؼیښنې مٕـس کړي ،کً څً ىم ڇې ػ ً٠تىنز ػ
ځمکٍ تـرس ػ وعړٌ لً املً ػی .یٍه نبؿینً ګډٌنکٍنکي ٌٌیل:
"که څه هم ڇې پښتبنه ػ ځمکى ػ ترص ٣ټىل ٨بنىين النبػ لـي ،ظى افتکبنى ػ
ه١ىی ځمکي نیىلې ػي .مصيل شکىمت تبیؼ ػ ّ٨بیې اؿګبنىنى پـیکړې ٜميل
کړی او پښتنى ته ڇې ػ ػې لیمې اٌيل اولیؼونکي ػی ظپيل ځمکې تیـته
وؿکړي .که ڇیـی ػولت په ػې هڅى کې پبتې ؿاځي نى شبالت ته تؼتـ يش".
د شخړې انګیسې :ػ ټعبؿ ظلک پً ػې نٙـ ػي ڇې النؼی ٜنبرص پً تعبؿ کی ػ وعړی
ٜمؼه الملٍنً ػی ٔ :بلثبن ،ػ ٨ؼؿت مصيل ػالالن،ػ ځمکې مب٤یب ،ػ معؼؿه تٍکٍ
لٍػاګـې/تـانقیت ،ػٌلت پلٍه ملیىب ،لیبيس لیبالن ،مٝب٤یت ،ا١٤بن ميل پٍلین ،ػ کبؿي
٤ـٌتٍنٍ نً وتٍن،اػاؿي ٤مبػ ،ػ ٨بنٍن کمقٌؿی شبکمیت ،نب لٍلتي ځٍانبن .
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ص واک مدلی صالالن :ظلکٍ اوبؿه ٌکړي ڇی ػ ٌاک مصلی ػالالن  ،ػ ظپلٍ ګټٍ لپبؿه ظلک
التٝاملٍي .ىٍ١ي ػ ظپلٍ ګټٍ اٌ ػ ى ً١څً ػ تـاللً کٍلٍ لپبؿه ڇې ػٌی يې ٍ٠ښتٍنکي
ػی ىـ ػٌل کبؿ کٍي .ظلکٍ ىمؼاؿنګً ٌیيل ڇې ػ ٨ؼؿت ػالالن پً تعبؿ کې لٍلً اٌ
ټیکبٌ نً ٍ٠اړي ځکً ڇې ىٍ١ي ظپيل کتي پً ظٕـ کې نً يش اڇٍالی .ػ تبل٩بن ػ ښبؿ
څعً يٍې فػه کٍنکې ٌٌیل:
"ػ ٨ؼؿت ػالې مصيل ػالالن وته څىک ڇې ظپله لىکبلې او اللته ؿاوړنې په
٨ىمي کـښى تبنؼې ػ ملکي وګړو په ویىلى کې لټىي .مىږ وایى ڇې ػوي په
ظپله اوته ظړوي تـ څى کثبن پکې ونیيس .ػا ػ ٨ؼؿت ػالالن ػي ڇې ظلک
رسه ذنګىي".
ظلکٍ ىمؼاؿنګً اػٜب کړی ڇې پً تعبؿ کې ػ معؼؿه تٍکٍ لٍػاګـی اٌ تـانقیت ػ ٌالیت
ػ تې جثبتً کٍلٍ یٍه انکیقه ػه اٌ ػ ػې څعً یٍه انؼافه پیمې یب٠یبنٍ تً ځې .ىٍ١ي
ټینګبؿ کٍي ڇې ػ ىیٍاػ پً وامل کې ػ معؼؿه تٍکٍ  ۶۱للنً تـانقیت ػ تعبؿ ٌالیت پً
څلٍؿٌ ٌلمٍالیٍ یٝنی ینګي کال،شٍاذً تيبٌالؼین،ػؿ٨بػ اٌ ڇبه آة ٌلمٍالیٍ کې تـرسه
کیږي .ػ ػؿ٨بػ ػٌلمٍايل څعً یٍه نبؿینً کډٌنکٍنکي وکبیت ٌکړ:
"ػ معؼؿه تىکى په لىػاکـی او تـانقیت کې مب٤یب ښکیله ػه .ػ یب٠یبنى ػ مالتړ
نه پـته ػ معؼؿه تىکى تـانقیت امکبن نه لـي او ػا ػ یب٠یبنى لپبؿه له منٝ٥ت
څعه ډکه لىػاګـی ػه .ػ معؼؿه تىکى لىػاګـی ه١ه پىتبنمیل لـي څى تعبؿ
والیت نب اؿامه کړي".
په فؿاص ښکیل او غیغ مؿلکی پىلیـ :ػ تعبؿ پً ٌالیت کې ػ تىنز تلً انګیقه ػ ظلکٍ
پً انؼ ػ ميل پٍلیمٍ وتٍن ػی اٌ ػٌي تبٌؿ لـي ڇې پً تعبؿ ٌالیت کې پٍلین ٠یـ
مملکې ،پً ٤مبػ ککړ اٌ ښً نً ػي ؿٌفل وٍي .کډٌنٍال پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ پٍلیمٍ ػ
مالتړ نً پـتً ػ معؼؿه تٍکٍ لٍػاګـي ٠یـ ممکنً ػه .تـ ځٍ ڇې پٍلین پً ٤مبػ ککړ
ٌی ،ػ معؼؿه تٍکٍ لٍػاګـی تً ػٌام ٌمٍمي .ػ تبل٩بن ػ ښبؿ څعً یٍې ښځینً ګډٌنٍايل
پً تبل ٦رسه ٌِٝیت څـګنؼ کړ:
"ػ تعبؿ په والیت کې پىلین(ا١٤بن ميل پىلین) تې ک٥بیته ،په ٤مبػ ککړ او
٠یـ مملکي ػي .ه١ىي منبلثى ؿوفنى ته اړتیب لـي .له ه١ه ڇې ػوی په ٤مبػ
ککړ ػي ػوي ػ معؼؿه تىکى ػ لىػاګـي په اړه ا٨ؼامبت نه کىي".
ػ ٤ـظبؿ ٌلمٍالی څعً یٍ ٍ٨می مرش ٌٌیل:
؛"پىلیمبن ډیـې تؼې اظيل او تیب ػ معؼؿه تىکى لىػاګـی ته اذبفه وؿکىي .که
څه هم ڇې تعبؿ والیت ػ تـیبکى ػ کښت څعه یى پبک والیت اٜالن وىی ،ػ
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معؼؿه تىکى لیږػ ػ ػې الؿې څعه او په تعبؿ والیت کې ػ ػې لپبؿه ٌىؿت
مىمي ڇې پىلین یې ػ معؼؿه تىکى په لىػاګـي کې ښکیل او په ٤مبػ ډیـ ککړ
ػی .پىلین په نىؿو ش٩ى٨ي ّ٨یى او شتی ػ نیىلى پـ مهبل هم تؼې اظيل".
ص قانىن کمؼوعتیا او په قضایی نظام کی فؿاص :ګډٌنٍال ىمؼاؿنګً تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ
٨بنٍن ػ ٌاکمنی نىتٍالی ػ وعړې یٍه اٌيل انګیقه ػه .ػٌي تبٌؿ لـي ڇې لً ىً١
ؿاىیيس ڇې ٨بنٍن پً ټٍلٍ ٌګړٌ پً ممبٌي تٍګً نً ػی تٕثی ٪وٍی ،امنیتي شبلت تؼتـ
وٍی ػی .ګډٌنٍال ػ تعبؿ پً ٌالیت کې ػ ّ٨بيې اؿګبنٍنٍ پً ىکلً ڇې پً ٤مبػ کې
ښکیل ػي انت٩بػي ٌٌ .ػ تبل٩بن پً ښبؿ کې یٍه مؼاٌ ٞ٤کیل ٌٌیل:
"ه١ه اٌيل ػاظيل ٤بکټىؿ کىم ڇې په تعبؿ کې تې جثبتې ؿا منځ ته کړي ه١ه
ػ ّ٨ب کمقوؿی لیمټم ػی ،ظلک ػ ػې لپبؿه ػ ّ٨ب په اولني لمټم تبوؿ نه
لـي ڇې ػا لمټم په ٤مبػ ککړ او نیمګړی ػی".
صولت پلىه ملیكی :ګډٌنٍالٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػٌلت پلٍه ملیىبٌې پً ش٩ی٩ت کې ػ
٨بنٍن څعً ځبنٍنً پٍؿتً تٍلې اٌ یٍاځې ى ٍ١کمبنٍ تً ځبنٍنً ممٍل ګني څٍک ڇې پـ
ػٌي مملٖ ػي .ػ ظٍاذً ٠بؿ څعً یٍه تن ګډٌنکٍنکي ٌٌیل:
" ػ٠ه ولله والې ملیىبوې هـ وظت ظلک تهؼیؼوی او فوؿوي .ػږولت تبیؼ ػ٠ه
ډلې په وظت رسه کنرتول کړي .که ػا کبؿ تـ رسه نه يش نى تیب ته ػا ډلې ػ ػولت
مرشوٜیت وننکىي او ػ ػولت په وړانؼې یى ذؼي ګىاښ ؿا منځ ته کړي".
ص ځمکی ښسړی :ظلک اػٜب ػؿلٍػ ڇې پً تعبؿ کې ػ ځمکٍ مب٤یب ىڅً کٍي ٌالیت ػ
وعړي پً شبل کې ٌلبيت تـ څٍ ػٌی ػ ظلکٍ ذبیؼاػٌنً ِثٖ کړي .لً ى ً١ځبیً ڇې ػ
ځمکٍ اٌلی مبلیکین ٌیني ڇې منبف٠ې ػ ظربٌ لً الؿې نً ىٍاؿیږي ،نٍ ممکن ىٍ١ي
شىٍنت تً الك ٌاڇٍي .ػ تبل٩بن ػ ښبؿ څعً یٍه تن نبؿینً ګډٌنکٍنکي ٌٌیل:
"ػ ځمکى مب٤یب ػ ظلى ملکیتىنه نیىيل .ػولت تبیؼ اٌيل مبلیکینىته تیـته
ځمکي ولپبؿي .که ڇیـې ػولت په ػ٠ه ڇبؿه کې پبتې ؿايش ،ػ ځمکيل اٌيل
مبلک ته ػ ظپيل ځمکې ػ تیب تـالله کىلى لپبؿه هـ کىښښ وکړي شتی که ه١ه
ظىىنت ته مـاذٝه هم وي".
ةی ؾىاصی :ظلک تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې کیؼای يش تې لٍاػه یب نب لٍلتي ځٍانبن پً تعبؿ ٌالیت
کې ػ ټیکبٌ پً ٌړانؼې یٍ ذؼي ګٍاښ ؿا منځ تً کړي .ظلکٍ ػ تبل٩بنٍ پً ښبؿ کې ػ
ٌؿلتیٍ الؿیٍنٍنٍ تیلګې ٌړانؼې کړي ڇیـې ڇې فیبتـه ګډٌنٍال تې لٍاػه ځٍانبن ٌٌ ڇې
ػ الؿیٍن پـ ميبل ؿا ٌپبؿیؼل اٌ مصلی ملکیتٍنً یې ٌیربړ کړل .ګډٌنٍالٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې
لً ى ً١ځبیً ڇې ځٍانبن تې لٍاػه اٌ اشمبلبيت تـظٍؿػ کٍي ،نٍ کیؼاي يش ػ نٍؿٌ ظلکٍ
217

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص تساع واليت ؾىلی نقكه

پً ٌالًٕ ػ ٌالیت ػ تې جثبتً کٍلٍ پً مٍظً ػ ىٍ١ي څعً پً البنً تٍګً تٍګً کبؿ
ٌاظیمتل يش.
نا مىفقه ؾىلی او یى ةیغته ځای کیضل :ظلک ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ
لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌګـام ػ ن٩ي پً اړه انت٥بػي ٌٌ .ظلکٍ ػ لٍلې ػ ٌالیتې وٍؿا پً
تړاٌ ظپلً نب ىیلې څـګنؼه کړي اٌ ىمؼاؿنګً یې تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ لٍلې ػ ٌالیتې وٍؿا
٠ړي ظپلٍاک نً ػي اٌ ػ مصيل ػالالنٍ اٌ فٌؿ ٌاکبنٍ تـ نٍ٥ؽ النؼې ػی اٌ ػ ػٌي پً
پـیکړٌ مملٖ ػي .ػٌي ىمؼاؿنګً ٌیيل ڇې ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا ٠ړي پً ػي نً ػي
تٍانیؼيل ڇې ػ لٍلې پً پـٌلً کې ٍٜامٍ تً ځبی ٌؿکړي .ػ ػې رستیـه ،ګډٌنٍالٍ ػ
لٍلې ػ ٌالیتې وٍؿا ػ ٠ړٌ ػ ى ٍ١پٍڇٍ ٌٜؼٌ پً اړه ڇې ػ تیب مؼ٠م وٍیٍ کمبنٍ رسه
یې کړي ٌي ذؼې ٠ربګٍن ښٍػلې .ػ تبل٩بنٍ پً مصثن کې یٍه تن نبؿینً فنؼانې ٌٌیل:
"مىږ نه وى کىالی په تعبؿ کې لىله ولـو ځکه ڇې هـ پىلین ،څبؿنىال٨،بيض
او نىؿ ڇبؿواکي ه١ه څه کىي ڇې ػوي يې ظىښىي .ػ ه١ىی یى هم ػ البيس
٨بنىن مٕبت ٪پـیکړې نه کىي .ػ تیلګې په تىګه ،ػ لىلې والیتي وىؿا په تعبؿ
کې یب٠یبنى ته ػا وٜؼې وؿکىی ڇې که ڇیـې تبلى ػ لىلې ػ پـولې رسه یى
ځبی يش او ظثلې وللې په ځمکه کیږػي نى و ته تعښل يش ،کله ڇې ځیني
ٔبلثبن ػ لىلې ػ پـولې رسه یى ځبی يش ،تیب پىلین ،څبؿنىاالن او ٨بِیبن
ه١ىي په یى ومیـ ّ٨یى کې ػظلیل تىيل او ه١ىي تىؿن کړي .که ڇیـې ػا
هڅې ػا ډول ػوام ومىمي هیڅىک ته ػ لىلې ػ پـولې رسه یى ځبی نه يش".
ځىعونکی عؾم و عواجىنه :ځینی ګؼونکىونکی ځىؿونکی ؿلم و ؿواذىنه ڇی ػ تعبؿ ػ
تیالتیلى ظلکى په مینځ کی ؿیښه ٠ځىلی ػه یبػ کړل  .ػوی وویل ڇی ځىؿونکی ؿلم او
ؿواذىنه په ظبٌه ټىګه ذربی واػونه او ػ ښځى په م٩بتل کی تبو تـیعىالی کىالی وی ػ
تعبؿ جثبت متبجـه کړی ځکه ڇی ػا ممبیل اکرثا ْ ػ ظلکى په مینځ کی تبو تـیعىالی ته
کښىل کیژی.

 .۴ص ؾىلې لپاعه طغح
ػ تعبؿ ظلکٍ یٍ ومیـ ٤بکټٍؿٌنً ڇې مصيل انګیقې لـي پً ګٍتً کړي ،اٌ ػ ػٍ٠
٤بکټٍؿٌنٍ لپبؿه ػ شل الؿٌ مٍنؼل تً اٌ لً ى ً١ځبیً ڇې ػا ٤بکټٍؿٌنً ػ وعړې اٌلی
المل ػي پً لیمً کې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ پً تـظً کې مٍجـ ٌا ٞ٨يش.
ىٍ١ي ػ مصلې شکٍمت ػ اػاؿٌ پً ػننً کې ػ پیبٌړتیب اٌ ػ اٌالشبتٍ ػ مٝـيف کٍلٍ ،ػ
معؼؿه تٍکٍ ػ لٍػاګـي ػ معنیٍې ،ػ ّ٨بیې اؿګبنٍنٍ اٌ ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا ػ ال فیبيت
ظپلٍاکې ،ػ ٍ٨مي وعړٌ ػ ىٍاؿې ،ػ اػاؿي ٤مبػ ػ لً منځً ٌړلٍ ،ػ ملیىبګبنٍ ػ تې
ٌللې کٍلٍ ،ػ ٨بنٍ ن ػ شبکمیت ػ ٠ښتلتیب ،پً ػٌلتي نيبػٌنٍ کې ػ وبیمتګي اٌ ٌړتیب پـ
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البك ػ التعؼام ،ػ مٝب٤یت ػ ظتمٍلٍ ،ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ تـٌیز ،ػ ٌللً ٌالٍ ملیىبٌٌ ػ
تې ٌللې کٍلٍ اٌ ػ ټٍلنیقي اٌ ا٨تٍبػي پـاظتیب ػ ښً کٍلٍ لپبؿه ػ ؿښتینٍ ىڅٍ یبػٌنً
کړي .ګډٌنٍالٍ ٌړانؼیقٌنً کړي ڇې پً النؼې ډٌل ظالًٌ وٍی ػي:
د خکىمتىلێ،امنیت او ټیکاو ةیاوړي کىل :پً تعبؿ ٌالیت کې ظلکٍ ټینګبؿ کړی ڇې ػ
٨ؼؿت مصيل ػالالنٍ ػ شکٍمت مرشٌٜیت ننګٍلی اٌ شکٍمت تبیؼ ػ تعبؿ ػ ٌالیت لـي
تـتٍ لیمٍ تً ىم ظپل ٌاک ٌ٠قٌي .ػ ٤ـظبؿ ػٌالیت ځعً یٍه تن نبؿینً ګډٌنٍال
وکبیت ٌکړ:
"ػ ٨ؼؿت مصيل ػالالن اکرثا ػ ػولت ٌالشیت ننګىي ،او ػوي ه١ه ظپلې
ملیىبګبنې لـي .مصيل شکىمت تبیؼ ػ ظپل ٌالشیت ػ ٠قولى لپبؿه ؿښتني
هصې تـرسه کړي".
ظلکٍ ػا اٌالس یب ڇبؿه ػ ا١٤بن ميل امنتي ځٍاکٍتٍ پً تريیق ،ػ مصيل نيبػٌنٍ ػ نیـٌ اٌ
ځٍاک ػ ترؼیؼ اٌ ػ ٨ؼؿت پً مصيل ػالالنٍ تبنؼې ػ شکٍمت ػ اتکب پً کمٍلٍ کي لټٍلً.
ىٍ١ي یبػٌنً کړي ڇې مؼنې ټٍلنً اٌ ػ ټٍلنٍ مرشان ػ ظلکٍ اٌ مصيل شکٍمت تـ منځ ػ
ٌاټن پً لـي کٍلٍ کې ميم ؿٌل لٍتٍلی يش .ػ تيبؿک ػ ٌلمٍايل څعً یٍې ښځینً
ګډٌنٍالې ٌٌیل:
"رسه ػ ػې ڇې شکىمت ػ مؼنې ټىلنې څعه کبؿ نه ػی اشیمتی ،ػ تعبؿ په
والیت کې مؼنې ټىلنه ٝ٤بله ػه .شکىمت تبیؼ ػ مصيل شکىمت او ظلکى تـ
منځ ػ واټن ػ لـي کىلى په تـظه کې ػ مؼنې ټىلنې څعه ػ مـلتې ٠ىښتنه
وکړي".
ظلکٍ پً تعبؿ ٌالیت کې پً ا١٤بن ميل پٍلیمٍ انت٩بػ کړی اٌ ٌیيل یې ػي ڇې ىٍ١ي پً
٤مبػ ککړ٠ ،یـ مملکي اٌ تې ک٥بیتً ػي .ػ معؼؿٌ تٍکٍ لٍػاګـي اٌ لیږػ ػ تعبؿ ٌالیت
ػ څلٍؿٌ ٌلمٍالیٍ لً الؿې تـرسه کیږي اٌ ػا ػ ا١٤بن ميل پٍلمیٍ پً ػننً کې ػ اػاؿی
٤مبػ ػ وتٍن لً املً ممکن وٍی ػی .ګډٌنٍالٍ ٌړانؼیق کړی ڇې ا١٤بن ميل پٍلین تبیؼ
ښً مملکي ٌؿٌفل يش تـ څٍ ػ پٍلیمٍ پً ػننً کې ٤مبػ لً منځً الړ يش اٌ ػ معؼؿه
تٍکٍ ٨بڇب ٧پبی تً ٌؿلیږي .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ػ ى ٍ١پٍلیمبنٍ پً اړه څٍک ڇې ػ معؼؿه
تٍکٍ ػ لیږػ ػ الؿٌ پـ رس ځبی پـ ځبی وٍیؼي اٌ لً ػ ً٠ځبیً ػ معؼؿه تٍکٍ لٍػاګـي
ذـیبن لـي ػ ذؼې نٙبؿت ٍ٠ښتنً کٍي.
ظلکٍ ػ ا١٤بن ميل اؿػٌ څعً ؿِبیت ػؿلٍػ ظٍ پً تعبؿ ٌالیت کې یې پً ا١٤بن مصيل
پٍلیمٍ انت٩بػ ػؿلٍػ .ظلک تبٌؿ لـي ڇې ا١٤بن مصيل پٍلین ػ ٌللً ٌالٍ ٍ٨منؼانبنٍ اٌ
ذنګمبالؿانٍ تـ نٍ٥ؽ النؼې ػي اٌ ا١٤بن مصيل پٍلین پً ى ٍ١ځبیٍنٍ کې ڇیـې ڇې
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ػٌي ځبی پـ ځبی وٍیؼي ػ لیمې ػ ظلکٍ التبفیتٍة نً کٍي .ىٍ١ي ػ ا١٤بن مصيل
پٍلیمٍ ػ التعؼام پً پـٌګـام کې ػ اٌالشبتٍ ٍ٠ښتنً کٍي څٍ ټٍل ومٍلً ٌي اٌ ال ښً
التبؿیتٍة ٌکٍالی يش .ظلکٍ ٍ٠ښتنً کړي ڇې کلً ا١٤بن مصيل پٍلین ػ ذـم مـتکج يش
تبیؼ ممٍل ٌګڼل يش.
ظلکٍ پً تعبؿ ٌالیت کې ػ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ ػ تې ٌللې کٍلٍ ػ پـٌګـام ٍ٠ښتنً
کړي ظٍ تـ څنګ یې تبکیؼ کړی ڇې ػ ډایبګ پـٌلً تبیؼ ٠ښتلې ٌی اٌ ظیبلی نً ٌي.
ىٍ١ي پً ػې تبٌؿ ػې ڇې ػ نب ٨بنٍنً اٌ ػٌلت پلٍه ٌللً ٌالٍ ډلٍ تې ٌللې کٍل تً پً
ٌالیت کې لٍلً اٌ ټیکبٌ ؿا منځ تً کړي .ػ تبل٩بنٍ پً ښځینً مصثن کې یٍه ښځینً
فنؼانی ػ ټٍلٍ ملیىبٌٌ تې ٌللې کٍل یٍه ښً شل الؿ تٍلې:
"ػلته مىافي مصيل ػ٤بٜی نىښتىنه وتىن لـي ڇې کىالی يش په البنې رسه والیت
تې جثبته کړي .ػولت تبیؼ ټىلې ښې او تؼې ملیىبګبنې تې وللې کړي .ػلته ښې
او تؼې ملیىې وتىن نه لـي تکله ػا ټىلې ػ وعړی اٌيل الملىنه ػي".
د مديل ةې طرفه ټىلنى له الرې د قىمي تشنج خلىل :ظلکٍ پً ښکبؿه ػ ؿایٍ پً ات٥ب٧
ٌیيل ڇې پً تعبؿ ٌالیت کې ػ وعړې اٌيل انګیقه مغ پ فیبتیؼٌنکی ٍ٨مي تىنز ػی.
ىٍ١ي پً ػي تبٌؿ ػي ڇې ػ لیبيس اؿاػې نً وتٍن،ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ تـ منځ لیبلې ،ػ
نٍؿٌ کمبنٍ ػ لیبيس نٙـیٍ نً ف٠م اٌ ػ ؿٌڼ انؼٌ ٌګړٌ ػ تبتٝیت نً وتٍن ٍ٨مې وعړٌ
تً الؿ ىٍاؿٌې اٌ ػا ټٍلې تیب پً یٍه لٍیً وعړه اٌړي .ػ تبل٩بن پً ښبؿ کې ػ ترشې شٍ٩نٍ
یٍې ٝ٤بلې ٌٌیل:
"ظلک ػ ظپلى لیمى څعه یىاځې ػ ٨ىمي تنمټ پـ البك ػ ذنګمبالؿانى
مالتړ کىي٤ ،ـ ٧نه کىی ڇې ه١ىي څه رس ته ؿلىي .ػ٠ه میالن شبلت ال له
تؼه تؼتـوی او پبیله یې ػ ذګړې ػوام ػی" .
افتک ګډٌنٍالٍ وکبیت کړي ڇې کً ځً ىم ڇې ػٌي پً تعبؿ ٌالیت کې اکرثیت
تىکیلٍي ،ظٍ ىٍ١ي تً پً لمً ییق شکٍمت کې پٍؿه ٌنډه نً ػه ٌؿکړل وٍې .ىٍ١ي پً
تعبؿ ٌالیت کې ػ افتکبنٍ لپبؿه ػ ال فیبتٍ ػٌلتي مٍٍ٥٨نٍ ٍ٠ښتنً کړې .پً ټٍلً کې
ګډٌنٍالٍ پً ػې ىٍکړه کړې ڇې ػ ؿښتینٍ ىڅٍ اٌ ځبيې اٌ تې پـې منځګړٌ ػ مٝـيف
کٍلٍ لً الؿې کیؼای يش ػې مملې تً ػ شل الؿ پیؼا يش٤ .ـظبؿ څعً یٍه نبؿینً ګډٌنٍال
ظپل نٙـ پً النؼې ډٌل تیبن کړ:
"ػ افتکى او تبذکى تـ منځ ٨ىمي تىنز مىذىػ ػی ،کیؼای يش ػا وعړی ػ یىه
تهـنې اؿکبن ػ ؿا منځ ته کیؼو له الؿې ڇې په تـکیج کې يې تې پـې ظلک ،ػ
تیلګې په تىګه ،ػ مؼنې تىلنې ٠ړي او ػنىؿو ٨ىمي ډلى څعه ػ ټىلنى مرشان
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و،ي شل يش .ه١ىی تبیؼ افتکبن او ترکبن رسه کښینىي او ػ منلى وړ یىه
لىله ییقه شل ولټىي .ػ یىه افتک وايل په وتىن کي نه يش کیؼای ػا ممله
هىاؿه يش ،ځکه کیؼای وی ه١ه ظپله تې ٔـ٤ې ش ٚ٥نه کړي" .
ځینې تبذک ګډٌنٍال ٌړانؼیق کٍي ڇې ػٌلت تبیؼ پً تعبؿ کې ػ ٌګړٌ نٍې رس ومیـنً
تـرسه کړي ځکً ڇې ػٌلت ػ نٍ٥لٍ ػ رس ومیـنې ډیـ پعٍانې اؿ٨بم کبؿٌي .ىٍ١ي تبٌؿ
ػؿلٍػ ڇې ػ افتکبنٍ ى ً١اػٜب ڇې ګٍاکې ػٌي پً تعبؿ کې پً اکرثیت کې ػي تً پً ػې
ډٌل جبتتً يش .ػ تبل٩بنٍ څعً یٍه تبذک ګډٌنٍال ٌٌیل:
"فه ٤کـ کىم ڇې تبذک په اکرثیت کې ػي او افتکى ته په ػولتي اػاؿو کې
کمه ونډه نه ػه وؿکړل وىې .ػ تعبؿ په والیت کې تبیؼ ػ ن٥ىؽو یىه نىې رس
ومیـنه تـرسه يش څى ػ ځبيې وګړو ؿښتینې ومیـې مٝلىمي يش .ػا ته فیبتى
لتىنقو ته ػ شل الؿ ومىمي" .
د ةرشی خقىنى او د قانىن د خاکمیت ترویج او د معافیت له منځه وړل :ػ تعبؿ ٌالیت
ظلکٍ ػ ترشی شٍ٩نٍ اٌ ػ ٨بنٍن ػ تـٌیز اٌ ػ مٝب٤یت ػ لً منځً ٌړلٍ مالتړ کړی اٌ پً
ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ترشی شٍ٩نً پً لیمً کې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ پً ؿا منځ تً کٍلٍ کې ميم
ؿٌل لٍتٍي .ػ تبل٩بنٍ ػ ښبؿ څعً یٍې ښځینً ګډٌنٍالې ػ ترشي شٍ٩نٍ اىمیت پً ػې
ال٥بٍ٘ کې ترشیض کړې:
"ػ ترشی ش٩ىنى لبتنه او تـویز کیؼای يش ػ ٜبػي ا١٤بنبنى یى ومیـ نبظىالى
ته ػ پبی ټکې کیږػي .کله ڇې ػولت ػ ترشی ش٩ىنى ػؿنبوی وکړی او ه١ه
تـویز کړی نى ٜبػي ا١٤بنبنى ته ته ػا اشمبك پیؼا يش ڇې ه١ىي ته ػ انمبنى
په شیخ کتل کیږي".
ظلکٍ ػ انت٩بلې ٜؼالت مالتړ ٌکړ اٌ پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ ذؼې رس٠ړٌنٍ
مـتکثین تبیؼ تـ ٜؼلې ت٩ٝیج النؼې ٌنیٍل يش .ػ انت٩بلې ٜؼالت پـتً لٍلً نً يش ذبؿی
کیؼالی .پً تبل٩بنٍ کې یٍ ىټې ٌال پبیښت لـٌنکې لٍلې اٌ ټیکبٌ تً ػ ؿلیؼٌ پً مٍظً
انت٩بلې ٜؼالت ػ یٍه ٌړانؼې رشٓ پً شیخ تٍيل.
"کله ڇې ذنګمبالؿان او نىؿ ه١ه ظلک څىک ڇې ػ ترشی ش٩ىنىپه تیـو
رس٠ړونى کې ښکیل ػي ٜؼات ؿا کښ يش ،په ػې رسه ته لىله تبمین يش.
ٜبػي وګړي ته په ٜمىمي تىګه او ښځې او مبوىمبن ته په ظبً ډول ػ ػ٠ى
ذنبیتکبؿانى او ذنګمبالؿانى څعه ػ ظىنؼیتىة اشمبك وکړي او ه١ىي ته نىؿ
و نه يش کىالی ظلکى ته ګىاښ پیښ کړی".
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ػ ذګړې ښځینً ٨ـتبنیبنٍ ىم ػ انت٩بلې ٜؼالت ٍ٠ښتنً کٍلً اٌ ىٍ١ي ٌٌیل ڇې ػٌي
یٍاځې ذنګمبالؿانٍ اٌ ترشي شٍ٩نٍ ػ رس٠ړٌنکٍ ػ تیـٌ ذـمٍنٍ لً املً فٌؿیږي .ػ
تبل٩بنٍ پً ښبؿ کې ػ ذګړې یٍې ښځینً ٨ـتبنې ٌٌیل:
"فه مٝیىته یم او فمب مٝیىتیت مب ته هـه وؿځ ه١ه څه ؿا یبػوي کىم ڇې په
مب تیـ وىي .یىاځې انت٩بلې ٜؼالت کىالی يش فمب په ټپىنى مـهم کیږػي او
تن .فه ٠ىاړم ػ ترشی ش٩ىنى رس٠ړونکي ػ ه١ه څه لپبؿه ڇې ػوي فمب او ػ
نىؿو کمبنى په ش ٪کې تـ رسه کړی ممىل وګڼل يش .ػ ػوي ذـم تبیؼ تې ذقا
پبته نه يش".
ظلکٍ پً ټٍلً کې ػ یٍنبمب ػ ى ٍ١ىڅٍ پً اړه ڇې ػا اػاؿه يې ػ ظلکٍ ػ ٠ږٌنٍ ػ اٌڇتٍلٍ
پً تـظً کې تـرسه کٍي تثرصې کړي ځکً ڇې یٍنبمب کٍالی يش ػ ٜبػي ا١٤بنبنٍ ٠ږٌنٍ تً
ٌلٝت ٌؿکړي تـ ځٍ پً مإ اٌ نړیٍالٍ کڈٍ ٌاٌؿیؼل يش .ىٍ١ي ػ یٍنبمب لً ظٍا لً ػٌي
رسه ػ لٍلې ػ ىڅٍ پً اړه ػ ظربٌ اتـٌ لتبینً کٍي .ػ تعبؿ پً مصثن کې یٍې ښځینً
فنؼانې ٌٌیل:
"لیمه ییق ڇبؿواکې او نىؿ مىږ ته ػ انمبنبنى په لرتګه هم نه ګىؿي .ه١ىي
شتی ػا ٤کـ هم نه کىي ڇې مىږ ػ ترشی ش٩ىنى څعه تـظمن یىو ځکه ڇې
مىږ انمبنبن یىو .یىنبمب مب ته تلنه ؿاکړه څى ػ لىلې او ترشی ش٩ىنى په همله
له ػوي رسه ظپلې نٙـیې رشیکې کړم ،ػ ا ػ تیـو وپږو کلنى په مىػه کې
لىمړی ځل ػی ڇې فمب څعه ػ لىلې او هیىاػ په هکله نٙـ ٠ىښتل کیږي ،په
ػې رسه فه ٤کـ کىم ڇې فه یى انمبن یم .ػ ا١٤بنبنى ػ لىلې ػ ډیبلىګ په ػ٠ه
پـوګـام کې ػ ګډون له الؿې،مب وکىالی وىای ڇې ػ لىلې په ؿاتٕه ظپل نٙـ
څـګنؼ کړم .یىه وؿځ په ؿايش ڇې فه له فنؼان څعه ظىوې وم ،فه یى لىله
ییق ا١٤بنمتبن ٠ىاړم ڇیـې ڇې فمب او نىؿو ػ ترشی ش٩ىنى ػؿنبوی وي".
ګؼٌنٍالٍ ػ ػ ښځٍ پً ٌړانؼی ػ ظىٍنت ػ کبىي اٌ ػ رضؿلـٌنکٍ ٜنٝنٍي ٝ٤بلیتٍنٍ ػ
معنیٍي پً مٍظً ګډٌنٍالٍ ػ الالمي اٌ ترشی شٍ٩نٍ ػ لـلیؼٌنٍ لً معې ػ ښځٍ ػ
شٍ٩نٍ پً اړه ػ پٍىبٌي ػ کڈې لٍړٌل ميم تليل .ػ تعبؿ پً مصثن کې یٍې ښځینً
فنؼانې ٌٌیل:
"ػ ښځى په وړانؼې ظىىنت او رضؿلـونکي ٝ٤بلیتىنه ػ ټىلنې یىه تـظه یٝنی
ښځې ػ لىلې او ټیکبو ػ ؿا منځ ته کىلى په هڅى کې ػ ٝ٤بلې تـظې اظیمتنې
څعه ؿاګـفوي .ػ٠ه رضؿلـونکي ٜنٝنىي ٝ٤بلیتىنه ػ الالمي اٌىلى رسه په
ټکـ کې ػي".
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ػ مٝب٤یت ػ ظتمٍلٍ پً اړه ٜمٍمي تٍا ٪٤مٍذٍػ ٌ اٌ ى ً١کمبن تبیؼ تـ ٜؼيل ت٩ٝیج
النؼې ٌنیٍل يش څٍک ڇې ػ ترشی شٍ٩نٍ پً ذؼې رس٠ړٌنٍ کې ښکلیل ٌٌ .ىٍ١ي
ټینګبؿ کړي ڇې ٜؼالت تً ػ مـتکیثینٍ ؿا کښٍل یٍاځې ى ً١ميبل ممکن کیؼای يش ڇې
ّ٨ب ظپلٍاکً ،و٥ب ً٤اٌ ٠ښتلې ٌي .ػ تعبؿ ػ ټبکنٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن یٍې ښځینً
کبؿکٍنکې ٌٌیل:
"ػ ترشی ش٩ىنى ػؿنبوی او ػ مٝب٤یت تىپړ ظتمىل ته ټیکبو او پبیښت
لـونکې لىلې ته الؿ هىاؿه کړي .ترشي ش٩ىنهٝبم ومىله ػي ،کله ڇې ػؿنبوی
یې یى واؿ ويش ،ټىلنه ته ممبوات ٠ىښتىنکې يش او ػا ته لىلې ته الؿ هىاؿه
کړي .ػ مٝب٤یت کلتىؿ تبیؼ په تعبؿ کې پبی ته وؿلیږي ځکه ڇې ذنګمبالؿان
او ذنبیتکبؿان ػ مٝب٨یت ػ میـاث ػ وتىن له امله مٕمیین ػي .کله ڇې
ه١ىی په ػې پىه يش ڇې نىؿ نى مٝب٤یت نه وته ،ه١ىي ته په ػې تىګه ػ
نىیى ذـمىنى ػ اؿتکبة څعه ؿا وګـفي او ه١ىي ته ػا اشمبك پیؼا کړي ڇې
ػوي ممکن ػ تیـو ذـمىنى ػ اؿتکبة په ظبٔـ تـ ٜؼلې ت٩ٝیج النؼې ونیىل
يش .ػ ػې په ظبٔـ ڇې یى لنډیق تیبؿ کړو ،ػ ترشی ش٩ىنى ػؿنبوی او ػ ه١ى
څعه تـظمن کیؼل او ػ مٝب٤یت له منځه وړل ته تـ فیبتې انؼافې په تعبؿ
والیت کې ػ لىلې ػ تبمین په تـظه کې مـلته وکړي".
ظلک ػ ٨بنٍن شبکمیت اٌ ػ ّ٨بیې اؿکبنٍنٍ ظپلٍاکې اٌ ؿٌنٍالې تً ػ یٍې نً ظالٌٍن
ٌړ ؿاتٕې پً شیخ ګٍؿي .ػ ظلکٍ پً شٍالً ،ټٍل ٌګړې تبیؼ ػ ٨بنٍ ن پً ٌړانؼې ممبٌي
ٌي اٌ ّ٨ب تبیؼ ػ ٤مبػ معً ٌنیيس .ىٍ١ی ػ تعبؿ ٌالیت ػ ّ٨بیې لکټٍؿ پً ػننً کې ػ
پـاط اػاؿي ٤مبػ پً اړه ٠ربګٍن ښٍػلی .ػ تبل٩بن پً مصثن کې یٍې ښځینً فنؼانې ٌٌیل:
"په تیـو وظتىنى کې ػ ټىلنى مرشانى کىالی وىای ػ ظربو اتـو له الؿې ډیـ
لتىنقمن او پیڈلې مىِىٜبت شل او ٍ٤ل کړي ظى اوك ػ ټىلنى مرشانى ته ػ
مملى ػ شل کىلى اذبفه نه وؿکىل کیږي .ػولت وایې ڇې ّ٨یې تبیؼ په تعبؿ
کې ػ څبؿنىال ػ٤رت او مصبکمى ته ؿاذ ٞوی .فیبتـه ٨بِیبن او څبؿنىاالن په
٤مبػ ککړ ػي .ه١ىي ػ ػواړو ډلى څعه تډې اظيل او ػ ه١ىي ػولیې ػ
کلىنى لپبؿه ځنؼیږي٤ .مبػ یى له ه١ى مهمى الملىنى څعه ػي ڇې ػ لىلې
معه نیمی".
ػ تعبؿ ظلکٍ ٌړانؼیق کړی ڇې ػ یٍې ظپلٍاکې ّ٨ب ذٍړٌل اٌ ػې اػاؿي تً ػ اٌالشبتٍ
پً ؿاٌلتلٍ اٌ ػ ٌړتیب ػؿلٍػٌنکٍ کمبنٍ پً ګامؿلٍ رسه تً ػ ػې مملې ػ ىٍاؿه ٌلٍ لپبؿه
یٍ ه مٍجـه اٌالس اٌ ڇبؿه ٌ مٍنؼل يش .ځینٍ ګډٌنکٍنکٍ پً ّ٨ب اٌ نٍؿٌ اؿګبنٍنٍ کې ػ
ښځٍ پً ومٍلیت تبکیؼ کړی ،اٌ ښځٍ تً يې پً ػٌلتي لکټٍؿٌنٍ کې ػ ال فیبتٍ کبؿې
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٤ـٌتٍنٍ ػ تـاتـٌلٍ ٍ٠ښتنً کړی ځکً ڇې ػٌي ٤کـ کٍي ښځې پً ٤مبػ کمې ککړي ډي.
ػ تبل٩بن ػ ښبؿ څعً یٍه تن نبؿینً فػه کٍنکي ٌٌیل:
"ښځې تبیؼ په ټىلى ؿیبلتىنى کې په ػنؼو وګامؿلې يش .له کىمه ڇې ه١ىی
لىله ظىښىي او ممکن په ٤مبػ کمې ککړې وی،ه١ىي تبیؼ په لیبلت او
ػولتی ػ٤رتونى کې کبؿ وکړي".
د سىلې د والیتي شىرا او د افغانستان د سىلې او پخالینې د پروګرام لپاره اصالخات:
ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې ػ ٌالیتې وٍؿا پً کړنٍ اٌ پً تعبؿ ٌالیت کې ػ ػې وٍؿا پً اللتً ؿاٌړنٍ
اٌ پً ټٍلیق ډٌل ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالینې پً پـٌګـام انت٩بػ ػؿلٍػ .ىٍ١ي تبٌؿ
ػؿلٍػ ڇې ػ لٍلې ٌالیتې وٍؿا پً ظپل کبؿ کې ظپلٍاکً نً ػه اٌ ػ ىٍ١ي پـیکړې ػ
٨ؼؿت ػ لیمً ییقٌ ػالالنٍ تـ نٍ٥ؽ النؼې ػی .ػ ػې رستیـه ،ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا ػ ټٍلنٍ
رسه ػ تیب اػ٠بم وٍیٍ کمبنٍ ػ نبظٍالٍ ػ ځٍاتٍلٍ پً مٍظً ډیـ څً نً ػي کړي .ػ تبل٩بن
ػ ښبؿ څعً یٍې ښځینً ښٌٍنکې ٌٌیل:
"له ه١ه ځبیه ڇې په تعبؿ کې ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ٠ړي په ه١ه څه ڇې ػ
٨ؼؿمتنؼو شلکى لعىا ػوي ته وویل يش ٜمل کىي ،ظلک ػ لىلې ػ والیتي
وىؿا څعه نب هیيل ػي .ه١ىي په والیت کې ػ ٨ؼؿت ػ لیمه ییقو ػالالنى ػ
ظىښی او امـ پـته ٜمل نه کىي .ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ٠ړي تبیؼ په ظپلى
کبؿونى کې ظپلىاکه وي".
ػ تعبؿ ظلکٍ ٌړانؼیق کړی ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالیني پـٌګـام تبیؼ اٌالس يش اٌ
ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا فیبتً ظپلٍاکً يش ځکً ڇې فیبت یب٠یبن ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ
پـٌلې رسه یٍ ځبی کیږي اٌ ى ً١څٍک ڇې ػ لٍلې لً پـٌلې رسه یٍ ځبی کیږي ىٍ١ي
ػ لٍلې ػ پـٌلې رسه ٤ـیج نً کٍي.
د ټىلنیسې او اقتصادي پراختیا تدقق :ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پـ ميبل ،ظلکٍ تبٌؿ ػؿلٍػ
ڇې ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ تـاتـٌل،ػ مٝبؿ ٣ػ وثکې ښً کٍل اٌ تٍل ًٝػ ٌالیت پـاظتیب ىً١
ميم ٤بکټٍؿٌنً ػي ڇې ممکن ٌالیت تً لٍلً ؿاٌيل .ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ػ اىمیت ػ
څـګنؼٌلٍ پً اړه ػ تيبؿک ػ ٌلمٍايل څعً ػ کٍؿ یٍې میـمنې ٌٌیل:
"ځىانبن ػ ػې لپبؿه له یب٠یتىة رسه یى ځبی کیږي ڇې ه١ىې هیڅ ډول کبؿ
نه لـي .که ڇیـې ػ ه١ىي لپبؿه ښه کبؿې ٤ـٌتىنه تـاتـ يش نى ه١ىي ته هیڅ
کله هم ػ یب٠یتىة رسه یى ځبی نه يش" .
ظلکٍ ټینګ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې نیمتې تبیؼ لً منځً یٌٍړل يش اٌ ػ ػې لپبؿه یٍه ممکنً الؿ
ػا ػه ڇې ٌالیت ػ مصيل ٜبیؼاتٍ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ لً الؿې پـمعتګ ٌمٍمي .ىٍ١ي پً
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ٜمٍمي تٍګً ػ ظلکٍ اٌ پً ظبً ډٌل ػ ښځٍ اٌ ځٍانبنٍ لپبؿه ػ پبنګٍنې اٌ کبؿې
٤ـٌتٍنٍ ٍ٠ښتنً کړي.
د سىلې د فعالینى ځىاةىل :ػ تعبؿ پً ٌالیت کې ظلکٍ ػ ځبيې میکبنیقمٍنٍ اٌ ٝ٤بالنٍ ػ
کبؿٌلٍ پً مٍظً ٌړانؼیقٌنً کړي ،کیؼای يش ػا پً ٌالیت کې ػ تل پبتې لٍلې اٌ ټیکبٌ ػ
ؿا منځ تً کٍلٍ پً تـظً کې ګټٍؿ ٌا ٞ٨يش .ػٌي ټینګبؿ کړی ڇې ػ ټٍلنې مرشان،ػ مؼنې
ټٍلنې ٠ړيٜ ،لام اٌ ښٌٍنکي ػ ػٌلت اٌ ظلکٍ تـ منځ ػ تىې ػ لً منځً ٌړلٍ پً تـظً
کې ميم ن٩ي لٍتٍالی يش اٌ ػ تبٌؿ ذٍړٌنې ػ تؼتیـٌنٍ لً الؿې کیؼای يش لٍلً پً
ٌالیت کې ت بمین يش .ىٍ١ي اػٜب کړي ڇې ػ لٍلې پـٌلً تبیؼ پً لیمً ییقه کڈً پـ مغ
یٌٍړل يش اٌ لیمً ییق ميم ٝ٤بلین تبیؼ ػ ټٍلې پـٌلې یٍه تـظً ذٍړه کړي .ظلکٍ
ىمؼاؿنکً پً تعبؿ کې ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ لږکیٍ ػ ښکیلتیب ٌړانؼیق ىم کړی .ػ
ظٍاذً تيبٌالؼین ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن نبؿینً ګډٌنٍال ٌٌیل:
"مٍږ ػ مملٍ ػ ځبيې میکبنیقمٍنٍ لً الؿې ػ ىٍ١ي ػ شل پً مٍظً پعٍاين ٜنٝنبت لـٌ.
کلً ڇې ػ لٍلې پً اړه ظربی اتـی اٌ کٍمې ىڅې ٌي نٍ ػٌلت تبیؼ پً ػې تړاٌ ػ لٍلې
پً ظربٌ اتـٌ کې ټٍلٍ ظلکٍ تً تـظً ٌؿکړي".

 .۳ص زلکى وړانضیؼونه:
ػ متـکق ػ ډلٍ ػ ظربٌ اتـٌ پـ ميبل ،ظلکٍ یٍ ومیـ ظبً اٌ ٜمٍمي ٌړانؼیقٌنً ٌړانؼې
کړل څٍ ٌکٍالی يش پً تعبؿ کې لٍلً اٌ ټیکبٌ تبمین يش .ىٍ١ي النؼې ٌړانؼیقٌنً کړي:
ص ټىلى ملیكاوو ةې وؾلې کىل او ص افغان ميل امنیتي ځىاکىنى پیاوړي کىل )۱( :ػٌلت
تبیؼ ټٍلې ملیىبٌی کً ى ً١ػٌلت پلٍه یب نب ٨بنٍنً ٌي تې ٌللې کړي .ػ تې ٌللې کٍلٍ
پـٌلً تبیؼ ذقیې نً ٌي ،ػا پـٌلً تبیؼ ٠ښتلې اٌ پً ټٍلً مبنب یٍه وبملٍنکې پـٌلً ٌي
اٌ ػ ملیىې ىیڅ ٍ٨منؼان اٌ ػ ى ً١ملیىې تبیؼ پً ٌللٍ لمثبلې نً ٌي .ػ ډایبګ پـٌلً
پبیؼ ػٌام ٌمٍمي؛ ( )۲مصيل شکٍمت تبیؼ پً لیمً کې ػ امنیت ػ ؿا ٌلتلٍ پً مٍظً پً
ىیڅ ٌذً ػ ٨ؼؿت پً مصيل ػالالنٍ اٌ ذنګمبالؿانٍ تکیً ٌ نً کړي .ػٌلت تبیؼ ػ تعبؿ
ٌالیت ټٍلٍ لیمٍ تً ظپل ٌاک ٌ٠قٌي؛ ( )۳ػ ا١٤بن پٍلیمٍ پً ػننً کې تبیؼ ػ ٤مبػ ػ
معنیٍي پً ظبٔـ ىڅې تـرسه يش اٌ ى ً١څٍک ڇې پً ٤مبػ کې ښکیل ٌي تبیؼ تـ ٜؼلې
ت٩ٝیج النؼې ٌنیٍل يش؛
ص قانىن ص خاکمیت پیاوړي کىل او ص فؿاص مسنیىی )۱( :ػ ّ٨ب لکټٍؿ تبیؼ ظپلٍاک ٌي
اٌ تبیؼ ػ ٨ؼؿت ػ مصيل ػالالنٍ ػ نٍ٥ؽ څعً پبک ٌي؛ ( )۲پً ّ٨بیې لکټٍؿ کې تبیؼ
٤مبػ ظتم يش .یٍه تيـنې نٙبؿت تً اړتیب لیؼل کیږي تـ څٍ ى ً١کمبن ڇې پً ٤مبػ کې
ښکیل ػي تـ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ٌنیٍل يش؛
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ص قىمي او ؾیايس تكنج ځىاةىل )۱( :ػ ٍ٨مي وعړٌ ػ ىٍاؿٌلٍ پً مٍظً کٍمې ڇې لبيس
ػي تبیؼ ىڅې تـرسه يش؛ ( )۲ػ ځمکٍ ػ وعړٌ ىٍاؿٌل کیؼای يش پً تعبؿ ٌالیت کې ػ ځینٍ
ٍ٨مي وعړٌ ػ شل پً تـظً کې مـلتً ٌکړي؛ ( )۳لږکیٍ تً تبیؼ پً لیمً ییق شکٍمت کې
منبلج التبفیتٍة ٌؿکړل يش؛
ص ؾىلې په والیتې قىعا او ص افغانؿتان ص ؾىلې او پسالینې په پغوګغام کې اصالخات:
( )۱اړتیب لیؼل کیږي ڇې ػ لٍلې پً ٌالیتي وٍؿا کې اٌالشبت ؿا منځ تً يش اٌ تبیؼ وٍؿا
فیبتً ظپلٍاکً يش؛ ( )۲ػ لٍلې ٌالیتې وٍؿا نً تبیؼ ػ ٨ؼؿت ػ لیمً ییقٌ ػالالنٍ لعٍا تـ
نٍ٥ؽ النؼې ؿاٌلتل يش اٌ ىٍ١ي تبیؼ ػ ظپلٍ اظتیبؿاتٍ رسه لم ظپلې ػنؼې پـ مغ تٍفي؛
( )۳ػ ټٍلنٍ رسه اػ٠بم وٍیٍ کمبنٍ تً تبیؼ تىې ٌٜؼې ٌؿ نً کړل يش اٌ ػ ىٍ١ي
تٍٝ٨بت تبیؼ ى١ي کڈې تً لٍړ نً يش ڇي پٍؿه کٍل يې نب وٍنې ٌي؛ ( )۴ػ ا١٤بنمتبن ػ
لٍلې اٌ پعالینې پـٌلً تبیؼ پً ػالې یٍه ٔـی ً٩اٌالس يش څٍ ػ ټٍلنٍ رسه تیب یٍ ځبی
وٍي کمبن ػ پـٌلې څعً نبٌړه ګټً پٍؿتً نً کړي؛
ص ةرشی خقىنى او ص قانىن ص خاکمیت تغویج او ص معافیت زامته )۱( :ػٌلت تبیؼ ػ ٨بنٍن
شبکمیت پیبٌړي کړي اٌ ٨بنٍن تبیؼ پً ټٍلٍ ٌګړٌ پً ممبٌي تٍګً پلې يش؛ ( )۲مٝب٤یت
تبیؼ ظبمتً ٌمٍمي اٌ ى ً١ټٍل کمبن ڇب ڇې ذـمٍنً تـرسه کړي ػ ٜؼالت میق تً ؿاکښ
يش؛ ( )۳انت٩بلې ٜؼالت تبیؼ پلې يش؛ ( )۴ػ پٍىبٌي ػ لٍړٌلٍ ػ تیالتیلٍ پـٌګـامٍنٍ ػ
تنٙیمٍلٍ لً الؿې تبیؼ ػ ترشی شٍ٩نٍ تـٌیز تـرسه يش .رضؿلـٌنکي ٜنٝنٍي ٝ٤بلیتٍنً
تبیؼ لً منځً یٌٍړل يش.
ص ټىلنیؼې او اقتصاصې پغازتیا پیاوړې کىل )۱( :ػ ټٍلنٍ رسه تیب يٍځبی وٍی تبیؼ کبؿي
٤ـٌتٍنً ٌلـې اٌ ػ ىٍ١ې لیمې تبیؼ انکىبٌ ٣مٍمي؛ ( )۲لږکې تبیؼ ػ انکىب٤ې پـٌژٌ
پـ ميبل پً نٙـ کې ٌنیٍل وی؛ ( )۳فیبت ښٌٍنځې تبیؼ پـانمتل يش اٌ مٍذٍػه کی٩یت
تبیؼ ښً يش.
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 .۶پیژنضنه:
ػ لٍلې لپبؿه ػ ً٠ځبیي ٔـس ػ ى ٍ١مٍنؼنٍ اٌ ممبلٍ لنډیق ٌړانؼې کٍي ڇې ػ ت١الن ػ
ښبؿیبنٍ لعٍا ػ ا١٤بنبنٍ ػ ظربی اتـی ػټٍل ىیٍاػ پً کڈً ػػٌىم پړاٌ ػ تـظی پً ټٍګً
ػیٍ لمٍ مؼنی ټٍلنٍ اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن لعٍا ػ ۴۵۱۱
ا١٤بنبنٍ رسه ػ مىٍؿی پً مٍظً اٌ ػ  ۳۴ػلٍلی ٌالیتی ن٩ىی ػ ذٍړیؼٌ پً ظبٔـ ػ
ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ تصحٍنٍ ػ ميمٍ مٍنؼنٍ یٍ لنډیق ػی ڇې لً یٍ ومېـ مبىـانٍ ،ځبيي
ڇبؿٌاکٍ  ،ػ لٍلې اٌ پعالینې پً تـظً کې ػ نبػٌلتي مٍلمٍ لً کبؿمنؼانٍ رسه ػ اٌٌ
متمـکقٌ ګـٌپي تصحٍنٍ ،ػ نٙـیٍ ػ رسٌې اٌ ؿاىناميي وٍیٍ مـکٍ پً تـڅ کې الك تً
ؿا٠يل .ػ ً٠ډیبلٍګ لً نږػې  ۲۱۸تنٍ رسه تـ رسه کړی ڇې ػ ټٍلنې ػ معتل ٍ٥کڈٍ التبفي
پً کې وبمل ٌٌ ،لکً ػ ٨ثیلٍ مرشان ،ػیني ٜلامء ،تیـتً ؿالتنیؼٌنکي (ػ شقة الالمي اٌ
ٔبلثبنٍ پعٍاين ذنګیبيل) ،ػ مؼين ټٍلنې التبفي٨ ،بنٍن پٍىبن ،تقګـان ،ػ لیمٍ اٌ پٍىنتٍن
فػه کٌٍنکي ،ښٌٍنکي ،ػ کٍؿ میـمنې ،مٝیٍتین اٌ ػ ً٠ؿاف ٍ٨مي لیږکي(ګٍذـ) التبفي
ڇې پً ت١الن کې میىتً ػي وٍی ػی .
ػ لٍلې لپبؿه ػ ػې مصيل ٔـشې ىؼ ٣ػا ػی ،ڇې پً ت١الن کې ػ وعړٌ ػ ځبيي انګیقٌ
یٍ ؿیښتینی تصلیل ٌړانؼې کړي اٌ پً ػې ٌالیت کې ػ ػایمي لٍلې اٌ ټیکبٌ ػ ؿا ٌلتلٍ
رسه ػ مـلتې پً مٍظً ػ شل منبلثې الؿې پً ګٍتً کړي.

 .۲ص ةغالن ص والیت جغغافیه او صنفىؽ پیژنضنه
ػ ت١الن ٌالیت ػ ىېٍاػ پً وامل ظتيځ لیمً کې پـٌت ػی ڇې  ۱۷۱۱۹کیلٍمرته مـتٞ
ممبشً لـي اٌ مـکقي ،واميل اٌ وامل ظتیځې لیمې رسه نښلٍي ،ػٌ ً٠الیت ۱۵
ٌلمٍالێ لـي اٌ مـکق يې ػ پلعمـي ښبؿ ػیٌ .لمٍالێ ػا ػي:
ت١الن ذؼیؼ ،نيـین ،ظٍلت ،ػٌيش .تبال ٌ تـ٤ک ،ػ ىنً ٍ٠ؿي ،تـکً ،ظنربن٤ ،ـنګ ،پل
شٍبؿ ،تنٍ ،ػىمبلً ،ذلګً اٌ ګقؿګبه نٍؿ.
ت١الن نږػې یٍ ملیٍن نٍ٥ك لـي .پلعمـي ػ ٌالیت مـکق ػی ڇې نږػې  ۱۵۱۱۱۱نٍ٥ك
پً کې اٌيس .تبذکبن ػ نٍ٥لٍ اکرثیت ذٍړٌي ( نږػې  )۲ ۵۹اٌ پښتبنً ػ نٍ٥لٍ لٍي
ا٨لیت ػی ڇې  ۲۱للنً کیږي .ىقاؿه ګبن( اىل تىی ،ٞػ الامٜلیً ٤ـ٨ې پً ومٍل) نږػې
 ۱۵-۱۴للنً کیږي ،اٌ افتک -نږػې  ۶-۵للنً ػي .تبذکبن پً ټٍل ٌالیت کې ظپبؿه ػي ،
فیبتـه پښتبنً ػ ت١الن ذؼیؼ پً ٌلمٍالێ کې ػي ،ىقاؿه ګبن تـ ټٍلٍ فیبت پً ػٌيش اٌ
تبالتـ٤ک ٌلمٍالیٍ کې اٌلیږي .افتکبن ػ تٍؿکې پً ٌلمٍالێ کې فیبت اٌلیږي .ت١الن پً
وامل ظتيځ کې ػ تؼظىبن ٌؿٌلتً ػٌىم ٌالیت ػی ڇې پً فیبتً ویمـه کې ػ الامٜلیً
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٤ـ٨ې ٌګړي ( نږػې  ) ۴۱۱۱۱کمبن اٌ پً لږ ومیـ کې ګٍذـ نږػې(  ۴۱۱۱تنً ) پً کې
اٌلیږي.
ؾیايس او امنيتي جغیانىنه :پً ت١الن کې امنیتي ٌِٝیت ػ یٍې ٌلمٍالێ تـ تلې تٍپیـ
کٍي .ػ پښتنٍ ػ میىت لیمې ( ت١الن ذؼیؼ ٌلمٍايل اٌ ډنډ ٍ٠ؿي ٌلمٍالێ اٌ ػ ډنډ
ويبة الؼین لیمې ،ػ پلعمـي ٌلمٍايل) پً  ۲۱۱۱-۲۱۱۹کلٍنٍ کې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ
ٝ٤بلیت لً املً کلً ڇې ٔبلثبن ػ ٍ٠لیمٍ تً ننٍتل ا٠یقمنې وٍې ،اٌ ػا تـ یٍې انؼافې ػ
شقة الالمي ػ تې ٌللې وٌٍ اٌ تې ؿٌفګبؿه ٍ٨مبنؼانبنٍ ػ نبؿِبیتێ لً املً ٌه ڇې ػ
ػٌلت څعً يې ػؿلٍػلً .ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ ػ ځینٍ تـیبلیٍ ٜملیبتٍ لً املً ػ ػٌلت ِؼ
ځینې ٜنبرص لً منځً ٌالړل .ا١٤بن مصيل پٍلین لً ػې ٌؿٌلتً ذٍړ وٍل ڇې ػ ځینٍ
ػ ٍ٠لیمٍ کنرتٌل يې تـ اللً کړ ،تـ ټٍلٍ فیبت ػ ت١الن ذؼیؼ اٌ ػ ػىنً ٍ٠ؿي 148پً نب
اؿامٍ ٌلمٍالیٍ کې .پً افتک میىتً تٍؿکً ٌلمٍالێ کې ڇېـتً ڇې ػ ؿاػیکبل ذنؼهللا ػ
کٍڇني ظٍځښت ډلې اٌيل معـتې ډلې ػي ڇې ػ افتکمتبن ػ الالمي شـکت څعً
مالتړ تـ اللً کٍيٌِٝ ،یت نباؿامً ػی .پً تبذک میىتٍ لیمٍ کې لکً ػ انؼؿاة ػ ػ
ؿې ،نيـین اٌ ذلګً کې امنیتي پً ٌړانؼې تيؼیؼٌنً ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ څعً ؿا
پٍؿتً کیږي .پً ػٌ ٍ٠لمٍالیٍ کې ډیـی ٍ٨مبنؼانبنٍ متثبػل لیمټمٍنً ذٍړ کړي ػي ڇې
ػ ػٌلتي اػاؿې ننګٍي .ػ ػٌلت مرشٌٜیت ال ىم ػ انګیـل وٍي مٝب٤یت څعً ڇې
ذنبیت کبؿانٍ تً ٌؿکړل وٍی ػی اٌ ػ ى ٍ١اړیکٍ لً املً ڇې ػ مصيل پٍلیمٍ ڇبؿٌاکٍ
رسه يې لـي ال نٍؿ ىم کمقٌؿی ػی .ت١الن تبذکمتبن تً ػ نىً يي تٍکٍ ػ ٨بڇب ٧لپبؿه ػ
ػىلیق پً تٍګً ال ىم ػ ننګٍنٍ رسه مغ ػی .ػ ٌالیتي ڇبؿٌاکٍ ػ کمقٌؿتیب اٌ یب ىم ػ
اؿاػې ػ نً ػؿلٍػلٍ لً املً ڇې پً ا٠یقمن ډٌل ػ ػ٠ې لتٍنقې رسه م٩بتلً ٌکړي ىٍ١ي
اکرثه ٌظت پً ػې تٍؿن ػي ڇې پً ػې لٍػاګـۍ کې ښکیل ػي.
پً ت١الن کې لیبيس ٌِٝیت ػ ٌالیت ػ ٍ٨مي ذٍړښت ښکبؿنؼٌیً ػی؛ لکً ػ ىېٍاػ پً
نٍؿٌ پبتې لیمٍ کې ډیـی لیبيس ګٍنؼٌنً پً ٍ٨مي لیکٍ ڇلیږي ،ذمٝیت الالمي
ځٍاکمن ګٍنؼ ػی ڇې ػ ى٠ ً١ړي اٌ مالتړي فیبتـه ػ تبذک اکرثیت څعً ػي ڇې پـ
مصيل شکٍمت کې نٍ٥ؽ لـي اٌ کلیؼي لیبيس اٌ نٙبمي م٩بمٍنً يې او١بل کړي ػي.
شقة الالمي پً پښتٍن میىتٍ لیمٍ کې لکً ت١الن ذؼیؼ ٌلمٍالێ کې نٍ٥ؽ لـي اٌ ػ
مملٖ ذمٝیت الالمي ګٍنؼ رسه ػ لیبلێ اٌږػ تبؿیغ لـي .ػ ميل پیٍنؼ ګٍنؼ ڇې فیبتـه
پً الامٜلیً میىت ػٌيش ٌلمٍالێ کې ٝ٤بل ػی اٌ ػ ميل ذنثي ګٍنؼ ڇې فیبتـه پً
148پً  ۲۱۱۵کبل کی پً ٜممٍمی ټٍګً ػ ت١الن امنیتی ٌِٝیت پً کنؼف کی ػ امنیتی من٥ی ا٠یقٌ لً کثلً متابجـه
وٍ .پً ظبًٌ ټٍګً ذګړی ػ پلعمـی  ،نٍی ت١الن  ،تبلً اٌ تـ٤ک لیمٍ کی ٌوٍ اٌ ػ تٍؿکی ٌلمٍالی ػ معبل٥ینٍ
تـ ٍ٨ی ا٠یقی النؼی پبټی وٍ.
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افتک میىتً تٍؿکً ٌلمٍالێ کې نٍ٥ؽ لـي ىمؼاؿنګً ػ ػٌ ً٠الیت ػ نمثتأ ٝ٤بلٍ لیبيس
ګٍنؼٌنٍ پً تٍګً اؿفٌل کیږي.

 .۴ص قسړو ډولىنه
ػ متمـکق ګـٌپي تصخ پً تـڅ کې ګډٌن ٌالٍ پً ٌالیت کې څلٍؿ ٜمؼه ډٌل وعړې
تىعیَ کړیؼي ،لکً ػ ٔبلج لعٍا ؿىـي وٍی یب٠یبتٍة ،ػ تبذکٍ اٌ پښتنٍ تـ منځ
ٍ٨مي وعړې اٌ ػ ذمٝیت الالمي اٌ شقة الالمي ګٍنؼٌنٍ تـ منځ لیبلی اظعتال٤بت
اٌ ػ ټٍلنٍ تـ منځ ٜبمې وعړې .ڇې ػ ػ ٍ٠وعړٌ تٍ٥یل پً النؼې ډٌل ػی:
ص طالتانى تغ مرشۍالنضې یاغیتىب :ػ مىٍؿٌ پـ ميبل ګډٌن ٌالٍ ػ ٔبلثبنٍ تـ مرشۍ
النؼې یب٠یتٍة پً ػٌ ً٠الیت کې تـ ټٍلٍ ػ تبٌتـیعٍايل ډک وعړه ٌتبلً ڇې ٌؿپمې ػ
شقة الالمي اٌ ذنډهللا ػ ذنګیبلیٍ ى ً١ؿاځي .ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ګډٌن ٌالٍ ػ ت١الن
ذؼیؼ پً ٌلمٍالێ کې ػ ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ ػ مؼاظلې یبػٌنً ٌکړه ڇې ى ً١لرتې الؿې
ڇې وامل ظتیځ اٌ ليیل رسه نښلٍي اٌ اٌك ميبل ػ ً٠الؿ ػ ایمب ٣ػ لٍژیمتیکي
تؼاؿکبتٍ لپبؿه کبؿٌل کیږي تې جثبتً کٍي اٌ پً نٍمٍړې ٌلمٍالێ کې ػ ؿٌانې وعړې
اٌيل المل ګڼل کیږي .پً نتيرً کې لیؼل کیږي ڇې ٔبلثبن ى ٍ١لرتٌ الؿٌ تً نږػې کیږي
ڇې پلعمـي ػ کبتل اٌ کنؼف رسه نښلٍي ،ڇیـې ڇې ػ ا١٤بن ميل اؿػٌ ػ ځٍاکٍنٍ کتبؿٌنً
ػ ىٍ١ي ػ تـیؼٌنٍ ىؼ ٣ګـځي .ىٍ١ي پً تٍؿکً ،ت١الن ذؼیؼ ،ػىنً ٍ٠ؿي  ،تبال ٌ
تـ٤ک اٌ ػ ػٌيش پً ٌلمٍالیٍ کې امنیت معتلٍي .ظلک ىمؼا ؿاف ػ ػې یبػٌنً کٍي ڇې
ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌٔ/بلثبنٍ پً ځینٍ ځبنګړٌ ٌلمٍالیٍ اٌ لیمٍ کې ىمؼاؿنګً پً فیبتً
پیامنً نب امني ؿا منځتً کړې .ػ ټٍلنې یٍ تن مرش ٌٌیل:
" ػ تىؿکه ولمىايل له څلىؿو لیمى متىکله ػه لکه -مـکقي تىؿکه٤ ،بلىل ،هقاؿ –
٨ب ٧او تنګي مـچ ،په ػې تىګه ظلک کىالی يش ڇې ػ تىؿکې مـکق ته ل٥ـ
وکړي ،په ػالې شبل کې ڇې په نىؿو لبشى کې ظلک تهؼیږي .ػػولت ِؼ
ٜنبرصو په ػ٠ه لبشه کې ػ مصيل اولیؼونکى ػ شـکت افاػې مصؼوػه کړی او
ه١ىي ته يې اظٕبؿ وؿکړی ػی ڇې ػ مبلعنت له ملبنځه وؿولته ػظپلى کىؿونى
ونه وځي او کله ڇې هم ػ تبنؼې وځي تبیؼ څـا٠ىنه ػ ځبن رسه ولـي" .
قىمي قسړه :ػ ا١٤بنمتبن ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىم پړاٌ ػ تصحٍنٍ پـ ميبل ظلکٍ ػ
ٌالیت ػ لرتٌ ٍ٨مٍنٍ ( تبذکٍ اٌ پښتنٍ) ػ ډلٍ تـ منځ ػ مقمنې لیبلیٍ یبػٌنً ٌکړه ڇې
لً املً يې نب امني ؿا ٌالړه وٍې ػه .ګډٌن ٌالٍ مىبىؼه کړه ڇې ػ تبذکٍ مىيٍؿ
وعٍیتٍنً ګامن کٍي ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص ػ پښتٍن میىتٍ لیمٍ ػ پښتنٍ لعٍا تٍ٩یً
کیږي؛ نٍ ځکً ډیـی ىٌ ً١لمٍالێ ڇې پً کې پښتبنً میىتً ػي ػ یب٠یبنٍ ػ ٍ٨ي
مـکقٌنٍ پً تٍګً ګڼل کیږي .ػ ػې رستیـه ،ګډٌن ٌالٍ ىمؼاؿنګً ٌ ٌیل ڇې ػ تبذکٍ لٍړ
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پٍړي کمبن پـ پښتنٍ لیبلت ٌالٍ ػ ػې پً ظبٔـ مىکٍک ػي ڇې پً ػٌ ً٠الیت کې ػ
فیبتـٌ تبذکٍ تب نٍ٥ؽٌ څیـٌ پً ٌژلٍ کې الك لـي .ػ تلې ظٍا ػ ا١٤بنمتبن ػ ظلکٍ ػ
ډیبلٍګ ځینې ګډٌن ٌال پً ٍ٨ؼي تٍګً څنګ تً کړا ی وٍي ػي اٌ ػلیل ؿاٌړي ڇې ػ
ٌالیت کلیؼي امنیتي اٌ لیبيس م٩بمٍنً ػ تبذکبنٍ لً ظٍا او١بل وٍي ػي ڇې ىٍ١ي پً
یٍ نً یٍ ډٌل ٍ٠اړي پښتبنً ګٍښً تً کړي اٌ پً مصيل ٌاکمنێ کې يې ن٩ي ؿاټيټ کړي.
پً ػې تٍګً ،ػ ػ ً٠ډٌل ٍ٨مي وعړې تؼاٌم کٍالی يش ڇې ذګړه پـاظً اٌ ټٍلنً ال نٍؿه
ىم نب آؿامً کړي .لکً ڇې ػ ټٍلنې ػ تیالتیلٍ ٨رشٌنٍ ػ ظلکٍ رسه پً تصحٍنٍ کې يې
یبػٌنً ٌوٍه  ،ػٌ ً٠الیت ػ اکرثیت تبذکٍ اٌ ػ لرت ٍ٨مي ا٨لیت پښتنٍ تـ منځ ػ مقمنٍ
اظتالٍ٤نٍ/تې تبٌؿیٍ وبىؼ ػی .ػ تبذکٍ ػ ټٍلنې یٍ مرش ٌايي:
" کله ڇې هم ػلته ػ تـهګـۍ کىمه پیښه وي لکه ػ ځبي پـځبی وىیى
ڇبوػېؼونکى تىکى او یب هم ػ واميل ایتال ٣ػ کمبنى یب ػ ذمٝیت الالمي ػ
٠ړو پـ ظال ٣ڇبوػنه  ،نى ػالېبنګیـل کیږي ڇې یب٠یبن نه يش کىالی ػ پښتنى
ػ مىهىؿو کمبنى ػ مالتړ پـته ػ تـهګـۍ ٜمل تـ رسه کړي ".
ػ تصخ پـ ميبل ػ ا١٤بن ډیبلٍګ ګډٌن ٌالٍ ٌ ٌیل ڇې ػ پښتٍن میىتً ٌلمٍالێ ت١الن
ذؼیؼ څعً تبذک میىتً ٌلمٍالێ پلعمـي تً ػٌه لمیقې تـ معً ػ ٌالیتې ػ مـکق
لیږػٌل پً ػ ً٠پعٍانێ ٌلمٍالێ کې ػ نب امنێ ػ فیبتٍايل اٌ ػ پښتنٍ اٌ تبذکٍ تـمنځ ػ
ٍ٨مي وعړې ػ تؼاٌم تل المل ٌ .ػ ت١الن ذؼیؼ ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ تن معٍؿ پښتٍن
مرش ٌٌیل:
" په ا١٤بنمتبن کې ػ ډاکټـ نریج اهللا ػ واکمنێ له وظته ػ امنیتي الملىنى په
پبیله کې ػ والیت مـکق په مؤ٨ت ډول ػ پلعمـي ښبؿ ته وليږػول وى ،ظى ػ
وظت په تیـیؼو رسه ػ واک ػ ځينى ػالالنى ػ مؼاظلې له کثله هيڈب هم فمىږ
٠ىښتنې ته تىذه و نه کړه ،په ػې تىګه مىږ ته ظپلې مثبؿفې ته ػوام وؿکړو
څى فمىږ ٠ىښتنه ومنل يش" .
سیايس دښمنې :ػ ګـٌپي تصحٍنٍ پً تـڅ کې ظلکٍ ػ ذمٝیت الالمي ګٍنؼ ڇې فیبتـه
٠ړي يې تبذکبن ػي اٌ ػ الالمي شقة ڇې فیبتـه ٠ړي يې پښتبنً ػي تـ منځ لیبيس
وعړې یٍ لً ى ٍ١ميمٍ وعړٌ څعً ػي ڇې پً ػٌ ً٠الیت کې ؿٌانې ػي .نٍمٍړي
ګٍنؼٌنً پً ػ ً٠اٌږػ ميبلً وعړه کې یٍلً تل رسه ػ ذيبػ لً ميبلً ( ػ ؿٌليې او١بل)
اٌ ٌؿٌلتً ػ مربىؼینٍ لً ٌظتً یٍ لً تل رسه ښکیل ػي .ګډٌن ٌالٍ فیبتً کړه ڇې ػ
ٔبلثبنٍ ػ مبتې ٌؿٌلتً ػ ځٍاک تىً ػ ذمٝیت الالمي لً ظٍا ډکً وٍه اٌ ٌه يې کٍالی
وٍل ڇې پً لیمً کې ظپل کنرتٌل پـاظً کړي اٌ ميم ػٌلتي م٩بمٍنً يې ػ ٌالیت اٌ
ٌلمٍالیٍ پً کڈً ٌنیٍل .الالمي ګٍنؼ ڇې ػ ٌاکمنێ لً م٩بمٍنٍ څعً ګٍښً وٍ ىڅً يې
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ٌکړه ڇې ػ یب٠یبنٍ رسه اړیکي ټینګې کړي ڇې پً ػې تٍګً ٌالیت نب اؿامً کړي اٌ ػ
شبکم ګٍنؼ لپبؿه پً مصيل کڈً ننګٍنې ؿاٌالړې کړي .ػ پلعمـي څعً یٍه ژٌؿنبلمت
ٌٌیل:
"ػ ذمٝیت او شقة تـ منځ لیبليى امنیت معتل کړی او والیت يې ال نىؿ نب
اؿام کړی .لىړ پىړو ػولتي ڇبؿواکى( ڇې فیبتـه یې ذمٝیتې لبت٩ه لـي ) ػ
مصيل شکىمتؼاؿۍ تىکیل انصٍبؿ کړی او په ٜین وظت کې ه١ىي ٠ىاړي
ڇې ػ ػ٠ه ګىنؼ ػ هژمىنێ او تـاللێ لپبؿه ػ والیت په لیبيس او امنیتي
اػاؿو کې ال هم الؿه هىاؿه کړي" .
د ناقانىنه وسله والى ډلى نفىذ :ػ ا١٤بنبنٍ ػ لٍلې ػ ډیبلٍګ اکرثٌ ګډٌن ٌالٍ ػ لٍلې اٌ
ټیکبٌ پً ٌړانؼې ػ فیبت ومیـ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ وتٍن تً اوبؿه ٌکړه ڇې ػ امنیت
اٌ لٍلې پً ٌړانؼې یې تيؼیؼ ګڼلی .ىٍ١ي ظپلې انؼیښنې ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ پً
اړه ػ تصخ پً ګـٌپ کې څـګنؼې کړې اٌ ػ ػې ظربػاؿی يې ٌؿکړی ڇې پً تیـه تیب ػ تنٍ،
پل شٍبؿ ،ػه لبلً ،ظنربن ،پلعمـي ،ظٍلت اٌ ٤ـنګ ،نيـین ،ظنربن اٌ ت١الن ذؼیؼ پً
ٌلمٍالیٍ کې ػ ػٌ ٍ٠للً ٌالٍ ډلٍ وتٍن ػ انؼیښنې ٌړ ػی .پً ػالې شبل کې ڇې پً
نمثي لصبٗ پً اؿامٍ ٌلمٍالیٍ کې ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ فیبتیؼٌنکي کنرتٌل ػ یٍې
ذؼي وعړې پً تٍګً ګڼلٍ رسه ګډٌن ٌالٍ مـکقي شکٍمت تً ٌړانؼیق ػؿلٍػ ڇې ػ
نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ ػ تې ٌللې کٍلٍ پً لړ کې ټینګې تـرسه کړي .ػ ت١الن ػ ٌالیت ػ
ػه لبلً ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ تن ښٌٍنکي ٌٌیل:
" نب ٨بنىنه ولله والې ډلې ػ ت١الن ػ اولیؼونکى لپبؿه یى ذؼي رس ظىږی ػی؛
ػ ه١ىي وتىن په ټىل والیت کې ػ پبم وړ ػي په تیـه تیب ػ انؼؿاة په ػؿه
کې .ػ ه١ىي څعه ػ لىړ پىړي ػولتي ڇبؿواکي او ػ والیت په کڈه ػ ځینې
نىؿو وتمنى او تب ن٥ىؽو څیـو له ظىا مالتړ کیږي ڇې ػ ػې رسه ه١ىي په ػې
تىانیږي ڇې ػ نمثې مٝب٤یت په لـلى رسه ٜمل وکړي .نب٨بنىنه ولله والى ډلى
شتی ظپل تىکیالت ؿا منځته کړي ػي ڇې وؿرسه ػ ػولتي اػاؿو ن٥ىؽ کمیږي،
ظى ػ شیـانێ وړ ػه ڇې ػ ػوي رسه مصيل ڇبؿواکي مـلته کىي" .
د جګړې انګیسې :ػ تصخ ػ ډلٍ ػ مثبشحٍ پً لړ کې ظلکٍ ػ ذګړې ػ اٌيل الملٍنٍ پً
تٍګً ػ ٔبلثبنٍ تـ مرشۍ النؼې وٍؿه ،ػ مرـمبنٍ لپبؿه مٝب٤یت ڇې فیبتـه ػ ّ٨بيي
اؿګبنٍنٍ لً ظٍا ٌؿکٍل کیږي ،ػ ٌاک څعً نب لمً ګټً اظیمتل ،ا١٤بن مصيل پٍلین ،نب
٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې یب ػٌلت پلٍه ځٍاکٍنً اٌ ػ ځٍان نمل لپبؿه ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ
نىتٍالی ٌتلل .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً پؼې ټینګبؿ ٌکړ ڇې پً اٌك ميبل کې تې ؿٌف ګبؿي ػ
امنیت پً پـتلً تـ ټٍلٍ لرته لتٍنقه ػه ،ځکً ڇې فیبتـه ځٍانبن ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ /
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نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ لً ظٍا التعؼامیږي .ظلک ىمؼاؿنګً پً ػې انؼ ٌٌ ڇې ا١٤بن
مصيل پٍلین یٍ تل تيؼیؼ ػی اٌ ىمؼاؿنګً پً ځینٍ شبالتٍ کې ػ ترشي شٍ٩نٍ څعً ػ
رس٠ړٌنٍ المل کیږي .پً پلعمـي کې ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ ٝ٤بلې ىمؼاؿنګً یبػٌنً ٌٌیل:
" په پلعمـي کې ػ ا١٤بن مصيل پىلین ٠ړي ػ ترشي ش٩ىنى په رس٠ړونى کې
ښکیل ػي په تیـه تیب په ځینى تښتىنى ،ػ ظلکى څعه په ذرب رسه ػ ٜرش په
ؿاټىلىلى ،ػ ٜبمى وګړو په وهلى او ځىؿولى کې .ػ٠ه ممبلې ذګړه ت٩ىیه کىي
او ػ ٜىامى تـ منځ نبهیيل فیبتىي په ځبنګړي ډول ػ ه١ى کمبنى تـ منځ ڇې ػ
مصيل پىلیمى ػ تبوتـیعىايل النؼې ؿا٠يل ػي".
ظلکٍ ىمؼاؿنګً ٌ ٌیل ڇې ػ ٨بنٍن ػ ان٥بؽ اٌ ّ٨بيي اؿ ګبنٍنٍ تـ منځ ؿوٍت اٌ ٤مبػ ػ
نب امنێ لپبؿه تلً مصـکً ػه اٌ ػا ػ ظلکٍ اٌ مصيل شکٍمتي اػاؿٌ تـ منځ ػ تىې ػ
فیبتېؼٌ المل کیږي .ىٍ١ي یبػٌنً ٌکړه ڇې ػ ً٠پؼیؼه فیبتً وٍې ػه اٌ شتی ػ ٌظت پً
تیـیؼٌ رسه ػ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ تـ منځ پً تیـه تیب ػ پٍلیمٍ ،څبؿنٍلێ اٌ پً نٍؿٌ ػ٤رتٌنٍ
کې فیبتٍالی ٌمٍنؼ .ػٌلمٍالێ ػ پـمعتیبيي وٍؿا یٍ تن ٠ړي ٌٌیل:
" ػ ػهنه ٠ىؿي ػ ولمىالێ په ّ٨بيي اؿ ګبنىنى کې ٤مبػ او ظپلىي پبلنه ػه.
که ڇېـې تبلى ػ څبؿنىالێ او مصکمې رسه یىه ّ٨یه ولـئ نى تبیؼ ڇې ؿوىت
وؿکړئ ،او ػػې پـته ه١ىي ته ػ٠ې لتىنقې ته ؿلیؼګي ونه کړي" .
ګډٌن ٌالٍ ىمؼاؿنګً ػ ػې لپبؿه ظپل ٠ږ پٍؿتً کړ ڇې ذنبیت کبؿان تبیؼ پً ٜلني تٍګً
مربفات يش اٌ پً تیـه تیب ىٍ١ي ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ څعً رس٠ړٌنې لـي اٌ ػ ملکي ٌګړٌ
پً ٌژنٍ ،ػ ٍٜامٍ پً ڇٍؿ کٍلٍ اٌ ځٍؿٌلٍ کې ښکیل ػي .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ػ ػې لً املً
ظپلً شیـانتیب ذٍتً کړه ڇې ػ ً٠ډٌل مرـمین ال ىم پً کلیؼي ػٌلتي م٩بمٍنٍ کې ػي اٌ
مٝب٤یت لـي .ػ ظنربن پً ٌلمٍالێ کې ػ کٍؿ یٍې میـمنې ٌٌیل:
" فمب  ۰۲کلن ځىان فوی ػ ذهبػي ٨ىمبنؼانبنى پعپل منځي ذنګ کې ػ ظنربن
په ولمىالێ کې ووژل وى ،او فمب اوك هم ه١ه وؿځ ؿا یبػیږي ،که څه هم
مرـم پیژنم ،ظى فه هيڅ هم نه وم کىالی؛ نى ځکه فه ػ شکىمت څعه ٠ىاړم
ڇې ػ٠ه وعَ تـ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ونیيس".
ػ ت١الن پً ٌالیت کې ػ تصحٍنٍ پً تـڅ کې ظلکٍ ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب اػ٠بمٍلٍ ػ
پـٌګـام څعً انت٩بػ ػؿلٍػ اٌ ى ً١يې ػ لٍلې اٌ پعالینې لپبؿه ٠یـ ا٠یقمن ٌتللٍ .ىٍ١ي
ٌٌیل ڇې ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا اکرثه ٠ړي پعپلً ػ مربىؼینٍ اٌ ٔبلثبنٍ پً ػٌؿ کې ػ
ذګړې تـظً ٌٌ .ػ ت١الن ذؼیؼ ػ ٌلمٍالێ څعً یٍتن ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
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"ػ لىلې تهیـ اوك مهبل په والیت کې ػ ه١ى کمبنى له ظىا پـ مغ تىل کیږي
ڇې ه١ىي ػ اوږػ مهبل لپبؿه په ا١٤بنمتبن کې ػ ذګړې تـظه وو او ػا
ٔبلثبنى ته ػ منلى نه ػه .نى ځکه ػ ػې ٠ىښتنه کیږي ڇې ػ لىلې مقاکـه
کىونکي تبیؼ تې پـې وي په تیـه تیب ه١ىي ڇې په ػې والیت کې په ذګړو او
وعړو کې ښکیل نه وو" .
ظلکٍ ىمؼاؿنګً ٌٌیل ڇې ػ ت١الن پً ٌالیت کې ػ لٍلې ػ تيیـ نٍښتٍنً فیبتـه ػ ىٍ١
الؿښٍػٌنٍ رسه ڇې ػ لٍلې ػ ٜبيل وٍؿا لً ظٍا تـتیج وٍي ػي پً لمٍن اٌ تړاٌ کې نً
ػي  .یٍ تن ژٌؿنبلمت ٌ ٌیل:
" ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ػ ٠ړو متـکق په نب ٨بنىنه ولله والى ډلى تبنؼې ػی ػ
ػې پـځبی ڇې په واٝ٨ي وىؿویبنى تبنؼې ويش .که ڇېـې مىږ یى ومیـ ه١ه
کمبن څى ک ڇې تـ ػې وظته پىؿې ػ لىلې ػ تهیـ رسه یىځبی وىي ػي و
اؿفوو فیبتـه يې نب ٨بنىنه ولله والې ډلې ػي نه ػا ڇې ػ ػولت ِؼ ٜنبرص یب
ٔبلثبن وي .مب یى ؿاپىؿ ػؿلىػ ڇې ػ نب٨بنىنه ولله والې ډلې یى تن ٨ىمبنؼان
ڇې ػ انؼؿاة په ػؿه کې متمـکق و ػ ا١٤بنمتبن ػ لىلې او تیب اػ٠بم ػ تهیـ
رسه ػؿې ځل یىځبی وىی ػی .وؿولته له ػې ڇې ػ مبيل مـلتې ټىلګه يې تـ
الله کړې ػه ػ ه١ې وؿولته تیب يې ػ شکىمت معبل٥ت پیل کړی" .
ګډٌن ٌالٍ ىمؼاؿنګً ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې ت١الن تبذکمتبن اٌ افتکمتبن تً ػ نىً يي
تٍکٍ ػ ٨بڇب ٧لپبؿه یٍ ػىلیق ػی .ىٍ١ي مصيل ڇبؿٌاکي اٌ ػ ٌالیتي کڈې ػ ٌاک ػالالن
پً ػې تٍؿن کړل ڇې ػػ ً٠وبن ٨بڇب ٧کٌٍنکٍ مالتړ لـي .ػ ػٌيش پً ٌلمٍالێ کې
ظلکٍ ػ ظٍٍيص امنیتي اؿګبنٍنٍ څعً ػ پلعمـي اٌ کبتل پـ لٍیً الؿه ػ امنیت اٌ ټیکبٌ ػ
ظـاتٌٍنکٍ پً تٍګً انت٩بػ ٌکړ .یٍ تن ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
" ػ ػويش په ولمىالێ کې په پـاظه پیامنه ػ نب ٨بنىنه ولله والى ډلى ،ظٍىيص
کمپنیى ،او ػ معؼؿه/نىه يي تىکى ػ ٨بڇب ٧ڇیبنى شّىؿ په واٝ٨یت کې ػ
امنیت ػ ظـاتێ او وعړې ػ پـاظیؼو الملىنه ػي" .

 .۳ص ؾىلې لپاعه طغخه
ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ پً ټٍلٍ تصحٍنٍ کې ظلکٍ پً پـلپمې تٍګً ػ ى ٍ١تىنربتٍ پً اړه ظربې
ٌکړې ڇې ػ کٍؿنێ ذګړې لً ٌظتً ؿا ٌالړ وٍي اٌ ىمؼاؿنګً ى ً١ڇې ػ ٔبلثبنٍ اٌ
واميل ایتال ٣تـ منځ ػ ت١الن پً ٌالیت کې ؿا پیل وٍي ػي .ػ ػې رسه رسه ،ػ ٜؼالت،
پـمعتیب ػ تبمین اٌ ىمؼاؿنګً ػ ظلکٍ مرشٌ ٍٜوکبیتٍنٍ تً ػ ؿلیؼګێ پً لړ کې ػ ػٌلتي
اػاؿٌ تې ک٥بیتي یٍه تلً ػ یبػٌنې ٌړ مٌٍٍِ ٛه ڇې ػ ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا ٌاؿ پً ٌاؿ
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ؿاپٍؿتً وٍه .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ػ ٔبلثبنٍ یب٠یتٍة ،نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې ،ا١٤بن مصيل
پٍلین ،ػ ځٍانبنٍ تې ؿٌفګبؿي ،مٝب٤یت اٌ ٍ٨مي وعړې ػ نب امنێ ػ اٌيل الملٍنٍ پً
تٍګً ٌتلل.
ص خکىمتىلێ او امنیتي اصاعو تقىیه کىل :ظلکٍ ىمؼا ؿاف ػ شکٍمتي اػاؿٌ اٌ امنیتي
اؿګبنٍنٍ کمقٌؿۍ تً اوبؿه ػؿلٍػلً پً تیـه تیب ػې ٌاٝ٨یت تً ڇې ظؼمبت پً لمً تٍګً
نً ٌړانؼې کیږي .کً څً ىم یبػ وٍی ٤کتٍؿ ػ نب امنێ اٌ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ ػ
مٍذٍیت پبیلً ػه ،ظٍ ظلک ىمؼاؿنګً ػ مـکقي شکٍمت څعً تٍ ٞ٨لـي ڇې ػ٠ې
لتٍنقې تً ؿلیؼګي ٌکړي .پً ت١الن کې ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ ډیـی ٍ٨مبنؼانبنٍ پً
تیـه تیب ػ انؼؿاة پً ػؿه کې متثبػل لیمټمٍنً ؿامنځتً کړي ػي ڇې ى ً١ػٌلتي اػاؿې
ننګٍي .ػ ػٌلتي اػاؿٌ مرشٌٜیت الىم ػ انګیـل وٍي مٝب٤یت لً املً ڇې مرـمینٍ تً
ٌؿکړل وٍی ػی اٌ ػاڇې ػٌي ػ ٌلمٍالێ ػ مصيل پٍلین ا٤رسانٍ اٌ ٌلمٍال رسه اړیکي
لـي کمقٌؿی وٍی ػی .ػ انؼؿاة ػ ػؿې ػ ػه لبلً ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ ښٌٍنکي ٌٌیل:
" ػوه کبله کیږي ڇې فمىږ ػ اؿفنګبن په ولمىالێ کې ػ یى پل لبظتامين ڇبؿې
ػ مصيل نب٨بنىنه ولله والې ډلې ػ ٨ىمبنؼان له ظىا ػؿول وىي ػي ځکه ڇې
ه١ه ػ لبظتامين رشکت څعه پیمې ٠ىاړي .رسه له ػې ڇې ػ ولمىالێ
ڇبؿواکي ػ ػې څعه ظرب ػي ظى ه١ىي هیڅ نه يش کىالی".
ػ پلعمـي ػ ډنډ ويبة الؼین څعً یٍ تن لپین ږیـي ػ ػه لبلً ػ ٌلمٍالێ ػ ښٌٍنکي
ظربه تبییؼ اٌ فیبتً يې کړه:
" ػ پلعمـي ػ ولمىالێ په ډیـی لیمى کې ػ کلیى په ومىل ػ نب امنێ اٌلی
المل ػ ػولتي اذـاییىي اػاؿو کمقوؿې شکىمتىيل او په ّ٨بيي اؿګبنىنى کې
ظپل پبلنه ػه ،لکه ڇې په لىمړي رس کې ظلکى هیله ػؿلىػله ڇې نىی
شکىمت ته ػ ػوي لتىنقو ته ؿلیؼګي ولـي او ژونؼ ته يې ښه يش ،ظى ػ
ه١ىي ػا هیلې پىؿه نه وىې .البيس لتىنقه هم ػ نب٨بنىنه ولله والى ډلى
وتىن ػی" .
په والیت کې ص ناقانىنه وؾله والى ډلى ةې وؾلې کىل :ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ تې
ٌللې کٍل یٍه تلً ػ شل الؿ ٌه ڇې ػ لٍلې لپبؿه ػ ا١٤بنمتبن ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ګډٌن
ٌالٍ يې ٌړانؼیق ػؿلٍػ څٍ پً ػٌ ً٠الیت کې تل پبتې لٍلً اٌ ټیکبٌ وتٍن ٌلـي .ػ
انؼؿاة پً ػؿه کې ػ امنیتي ٌِٝې ػ ظـاتتیب اٌ ػ ظلکٍ پً تيؼیؼٌلٍ کې ػ نب٨بنٍنً ٌللً
ٌالٍ ډلٍ ػظبلت ،ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ پً الؿه کې ظنډٌنً اٌ ػ ٠ال اٌ وٍکې پً مٍظً ػ
الؿٌ تنؼٌل ى ً١مٍٍِٜبت ٌٌ ڇې تـظً ٌالٍ پً پبم کې ٌنیٍل اٌ ػ ػې لپبؿه يې ٌړانؼیق
ٌکړ ڇې نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې تبیؼ تې ٌللې يش .ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ً٠مٍٍِ ٛتً
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ؿلیؼګي ٌيش ځينٍ ګډٌن ٌالٍ ٌړانؼیق ٌکړ څٍ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنً پً مډؿنٍ ٌللٍ
لمثبل يش ،ػ ٨بنٍن شبکمیت تٍ٩یً اٌ انت٩بيل ٜؼالت پلی يش څٍ ڇې مرـمین اٌػ ترشي
شٍ٩نٍ نبّ٨ین ػ ٜؼالت منګٍلٍ تً ٌلپبؿل يش .ػ ػه لبلً ( ػ انؼؿاة ػؿه) ػ ٌلمٍالێ
څعً یٍ تن ګډٌن ٌال ٌٌیل:
" شکىمت تبیؼ تٍ٥یىي ٜملیبت پیل کړي څى ټىلې نب٨بنىنه ولله والې ډلې
ڇې ػ ظلکى په تهؼیؼولى  ،ػ ترشي ش٩ىنى څعه په رس٠ړونى او په لیمه کې ػ
پـوژو ػ تٕثی ٪په معنیىي کې ػظیلې ػي تې وللې کړای يش" .
د ةرشي خقىنى وده :ظلکٍ ڇې فیبتـه يې ػ ترشي شٍ٩نٍ ٝ٤بالن  ،ښځینً ښٌٍنکې اٌ فػه
کٌٍنکي ٌٌ پً ٜمٍمي ٌٍؿت ػ ترشي شٍ٩نٍ څعً اٌ پً ځبنګړي ډٌل پً لیمتامتیکً
تٍګً ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ څعً ػ رس٠ړٌنٍ ػ فیبتٍايل لً کثلً يې انؼیښنً ذٍتً کړه .ىٍ١ي ػ
ترشي شٍ٩نٍ څعً ػ رس٠ړٌنٍ اٌ ػ ذنمیت پـ تنمټ ػ تثٝیْ یبػٌنً ٌکړه ڇې ى ً١پً
پـاظً پیامنً پً ت١الن کې وتٍن لـي ڇې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ پً ٌړانؼې البيس ظنډٌنً ػي.
پً ػې تٍګً ػ ت١الن ذؼیؼ څعً یٍې ښځینً ښٌٍنکې ػ ترشي شٍ٩نٍ پً تبٌؿي کٍلٍ
تبنؼې ټینګبؿ ٌکړ:
" ػ نب٨بنىنه ولله والى ډلى ڇې ػ ترشي ش٩ىنى څعه په رس٠ړونى او ػ ښځى په
ډاؿولى او تىهینىلى کې ښکیلې ػي ػ تې وللې کىلى  ،ػ ػیني وعٍیتىنى او
ټىلنې ػ مرشانى په ځینى ځبنګړو ه١ى پـوګـامىنى او ؿوفنى کې ڇې په مصيل
کڈه ػ ترشي ش٩ىنى اړونؼې مملې او ػ ښځى مىِىٜبت څیړي ګډون  ،ػ
ه١ى نړیىالى مىلمى ػ ٨ىي څبؿنې ڇې ػ ښځى ػ ش٩ىنى ػ لبتنې او وػې
لپبؿه کبؿ کىي ،او په پبی کې په مصيل کڈه په مهمى لیبيس او ټىلنیقو تهیـ ونى
کې لکه ػ لىلې پـوله ،ټبکنې او شکىمتىلێ کې ػ ونډې ػؿلىػلى ػ الؿې
کیؼالی يش ڇې ػ ښځى ش٩ىنه وػه وکړي او ػ ػې په پبیله کې ته یى لىله ییق
ػالې ڇبپیـیبل ؿا منځته يش ڇې ػ ظىىنت څعه ػ ډک ػ اولني وِٝیت
اورشایٕى ځبی نبلتي يش" .
ظلک پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ػ ښې شکٍمتٍلێ لپبؿه مٍلمبيت ٘ـ٤یت لٍړٌل یٍ کلیؼي
٤کتٍؿ ػی ڇې پً ػې تٍګً ترشي شٍ٩نً ٌػه ٌکړي اٌ ػ ػې الؿې پـ مصيل شکٍمتٍلێ
تبنؼې ػ ظلکٍ تبٌؿ لٍړ يش اٌ ػ ظلکٍ ى ً١وکبیتٍنٍ اٌ نبؿِبیتيٍ تً ػ پبي ټکی
کښېښٍػل يش ڇې ػ کمقٌؿٌ ظؼمبتٍ اٌ ٤مبػ لً املً ػ وعړې المل کیږي .ىٍ١ي ػ
ښځٍ پً ٌړانؼې ػ تبٌتـیعٍايل ػ ى٠ ٍ١مرنٍ تـاژیکٍ پیښٍ یبػٌنً ٌکړه ڇې فیبتـه پً
لېـې پـتٍ لیمٍ کې ؿامنځتً وٍي ػي ( لکً ػ نيـین اٌ تٍؿکً پً ٌلمٍالیٍ کې) ،ڇې ػا ػ
ټٍلنیق إٌکبک /وعړې لپبؿه فمینً تـاتـٌي ،نٍ لً ىمؼې کثلً؛ ىٍ١ي پً مصيل شکٍمت
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٠ږ ٌکړ څٍ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ٌػې اٌ لبتنې لپبؿه کبؿ ٌکړي اٌ ػ ښځٍ لپبؿه یٍ مٌٍٍن
ڇبپیـیبل ؿا منځتً کړي ڇې ىٍ١ي ٌکٍالی يش ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ پً ؿا ٌلتلٍ کې ٌنډه
ٌلـي .ػ پلعمـي څعً یٍ تن ژٌؿنبلمت ٌٌیل:
" ػ ػې لپبؿه ڇې په والیت کې لىله او ټیکبو ت٩ىیه يش تبیؼ النؼي ا٨ؼامبت
تـ رسه يش :ال )٦ػ نب٨بنىنه ولله والى ډلى تې وللې کىل  ،ة) ػ ترشي
ش٩ىنى تبمین ،د) په ػولتي اػاؿو کې ػ ٤مبػ له منځه وړل او ،ػ) ػ تنیبػي
ش٩ىنى څعه ػ ترشي ش٩ىنى په ومىل ػ ظلکى ػ پىهبوي ػ کڈې لىړول" .
ص پښتنى او تاجکى تغ منځ قىمي قسړې ته عؾیضګي :ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػ تبذکٍ(
ػػٌ ً٠الیت اکرثیت) اٌ پښتنٍ( ػ ػٌ ً٠الیت لرت ا٨لیت) تـ منځ ٍ٨مي وعړې ال ىم ؿا
څـګنؼې وٍې کلً ڇې یٍ ومیـ پعٍاين تبذک ذيبػي ٍ٨مبنؼانبنٍ ڇې پعٍا يې ػ ٔبلثبنٍ
پـ ظال ٣پً  ۱۹۹۱کلٍنٍ کې م٩بٌمت کړی ٌٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیـتً یٍځبي
کېؼنې پـٌګـام تً يې ػ یٍ ػالې میکبنیقم پً تٍګً پبم کړ ڇې ػ ىٍ١ي ػ ٍ٨مي لیبالنٍ اٌ
ػٌػیقٌ معبل٥ینٍ لپبؿه الؿه ىٍاؿٌي څٍ ىٍ١ي پً مصيل اػاؿه کې نٍ٥ؽ ٌلـي .ىٍ١ي
ىمؼاؿنګً ػ پښتنٍ لً اړظً مالتړ کیؼٌنکی وٍؿویبن ػ ػې ممٌٍل تٍيل ڇې نږػې ټٍل ػ
تبذکٍ تب نٍ٥ؽه کمبن ڇې پً ىؼيف ٌژنٍ کې لً منځً تليل ػي ػٌ ً٠ژنې ػٌي لً ظٍا
تـرسه وٍي ػي .پښتنٍ ګډٌن ٌالٍ پً تبذکبنٍ انت٩بػ ٌکړ ڇې ا٨لیتٍنً يې ګٍښً کړي اٌ
ىٍ١ي نً يش کٍالی ڇې پً مصيل کڈً شکٍمتي م٩بمٍنً ٌلـي .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً یٍ
ومیـ تبذک وعٍیتٍنً پً ػې تٍؿن کړل ڇې ذنبیت کبؿانٍ اٌ متعل٥ینٍ تً يې ځبی
ٌؿکړی ڇې ىٍ١ي پً لیمتامتیکٍ ذـمٍنٍ اٌ تعـیثٍنکٍ اٜاملٍ کې ػظیل ػي .ىٍ١ي پً
ػې ټینګبؿ ػؿلٍػ ڇې یٍ ومیـ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې پً کـاتٍ کـاتٍ شکٍمتي مرشٌٜیت
ػ انؼؿاة (ػ انؼؿاة ػ ػؿې) پً کڈً تـ ننګٍنٍ النؼې ؿاٌيل ڇې ػ تبذکٍ تبنٍ٥ؽه ػ ٌاک ػ
ػالالنٍ مالتړ ٌؿرسه ػی .ػ ټٍلٍ یبػٌ ٌاٝ٨یتٍنٍ پً ؿڼب کې تې ومیـه ػالې ٌړانؼیقٌنً ػ
ګډٌن ٌالٍ څعً ؿا٠لل ڇې پً لیبيس شل ،ټٍلنیق ٜؼالت ،اٌ ػ ٍ٨مي وعړٌ پً منبلثً
تٍګً ىٍاؿٌلٍ يې ټینګبؿ ػؿلٍػ .ػ ت١الن ذؼیؼ ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ تن لپین ږیـي ٌ ٌیل:
" له تؼه مـ٠ه فیبتـه ولله وال ٠له او ذنبیتکبؿان ػ ه١ى نب ٨بنىنه ولله والى ډلى له ظىا
ڇې ػ انؼؿاة په ػؿه کې اولیږي مالتړ کیږي ،ه١ىي( تبذک نب ٨بنىنه ولله والې ډلې) ػ
ټىلى تې نٙمیى او ذـمىنى ٜبملین ػي".
د سىلې په والیتي شىرا کې اصالخات :یٍ ومیـ فیبتٍ ګډٌن ٌالٍ ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا ػ
ځینې ٠ړٌ ػ تې پـې ٌايل پً اړه انؼیښنً ذٍتً کړه اٌ التؼالل يې ػؿلٍػ ڇې ػ لٍلې ػ
ٌالیتي وٍؿا فیبتـه ٠ړي ػ پعٍانێ واميل ایتالٍ٨ ٣مبنؼانبن ػي ڇې ىٍ١ي پً ۱۹۹۱
کلٍنٍ کې ػ ٔبلثبنٍ ػ ؿژيم پً ٌړانؼې م٩بٌمت کٍلٍ  .ىٍ١ي فیبتً کړه ڇې ٔبلج یب٠یبن
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تً پعپلٍ پعٍانیٍ ػښمنبنٍ تبٌؿ ٌنً کړي ڇې ػا ميبل پً ٌالیت کې ػ لٍلې تيیـ پـمغ
تیبيي.
ػ ت١الن ذؼیؼ ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ تن ػ ټٍلنې مرش ٌٌیل:
" ػ لىلې ػ ظربو تهیـ ػ پعىانێ واميل ایتال ٣ػ ٨ىمبنؼانبنى له ظىا ؿهربي
کیږي ڇې ه١ىي ػ ٔبلثبنى رسه اوږػمهبله ظٍىمت لـي .نى ځکه فه ٤کـ نه
کىم ڇې پـ ه١ىي ته ػ ػولت ِؼ ٜنبرص تبوؿ ولـي .په ػې تىګه ػ٠ه په
إٌالس پعال کىونکي ه١ه ٤ـٌت ٔلثه نب٨بنىنه ولله والې ډلې ػي نه ػاڇې
مصبٙ٤ه کبؿه ٔبلثبن وي .فمب له نٙـه مصيل شکىمت تبیؼ ػ لىلې ػ والیتي
وىؿا تىکیل منصل کړي او ػ ػ٠ى ٤ـٌت ٔلثى کبنګیمرتانى پـځبي تې ٔـ٤ه
کمبن او همؼاؿنګه ػ ټىلنې تب ن٥ىؽه مرشان وټبکل يش".
په مديل پغیکړو کې ص علاموو ،ص کلیى ص مرشانى او مضين ټىلنې قاملىل :یٍ ومیـ ګډٌن
ٌالٍ ػ مصيل اػاؿې پً پـیکړٌ کې ػ ٜلامٌٌ ،ػ ټٍلنې ػ مرشانٍ اٌ مؼين ټٍلنې پً وبملٍلٍ
ټینګبؿ ػؿلٍػ ڇې ىٍ١ي ػې ټکي تً اوبؿه ػؿلٍػلً ڇې ػ تبٌتـیعٍايل اٌ ذګړې ػ پـاظتیب
یٍ المل ػ مىيٍؿٌ ػیني وعٍیتٍنٍ( ٜلامٌٌ) اٌ ػ ټٍلنې ػ مرشانٍ اٌ ىمؼاؿنګً ػ مؼين
ټٍلنې ڇې ٌکٍالی يش ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص پً ػې متی٩ن کړي ڇې ػ لٍلې ػ تيیـ رسه
ڇې پً کې لیبيس پـٌلً لکً پً مصيل کڈً ػ لٍلې مقاکـات ىم پً کې وبمل ػي رسه ؿا
یٍځبي يش ،ڇې ػ ىٍ١ي ګٍښً کٍل اٌ پً ڇبؿٌ کې نً وبملٍل ػػې المل ػی .پً ٜین
ٌظت کې ىٍ١ي ػ شکٍمت څعً ٍ٠ښتي ػي ڇې ػ نٍؿٌ ى ٍ١تیالتیلٍ مٍٍِٜبتٍ لپبؿه
ڇې ػ لٍلې اٌ امنیت رسه تړاٌ لـي ػ ػٌې مىٍؿې اٌ ٌنډه پً پبم کې ٌنیيس .ػ ػٌيش ػ
ٌلمٍالێ څعً یٍ تن ښٌٍنکي ٌٌیل:
" ػ لىلې او ټیکبو ػ ټینګښت لپبؿه والیتي اػاؿه تبیؼ ػ ػیني ٜبملبنى او ػ
ټىلنې ػ مرشانى همکبؿي ػ ځبن رسه ولـي ،ه١ىي ڇې کىالي يش په لیمه کې
په ه١ى کمبنى ن٥ىؽ ولـي ڇې ػ لىلې او امنیت په وړانؼې ظنډونه ؿاپىؿته
کىي ".
د ټىلنیسې او اقتصادي پرمختیا عميل کىل :ظلکٍ پً ات٥ب ٧رسه ٌٌیل ڇې ػ ت١الن پً
ٌالیت کې ػ ټٍلنیقې اٌ ا٨تٍبػي پـمعتیب ػ ښً ٌايل پً مٍظً تؼلٍنٍنٍ تً اړتیب ػه څٍ پً
تـڅ کې يې ػالې ڇبپیـیبل ؿامنځتً يش ڇې پً ػ ً٠لیمً کې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ ػ ؿا
ٌلتلٍ رسه مـلتً ٌکړي .ىٍ١ي ٌ ٌیل ڇې ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ؿامنځتً کٍل ،ػتې ٌفلێ لً
منځً ٌړل اٌ ښې فػه کړې کٍالی يش ڇې پً ػٌ ً٠الیت کې ػ ټیکبٌ لپبؿه فمینً تـاتـه
کړي اٌ ځٍانبن ػ ػې څعً ٌژٍ٠ؿي ڇې ػ یب٠یبنٍ رسه یٍځبی يش .ػ پلعمـي څعً یٍ تن
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ػیني ٜبمل پً ػالې شبل کې ڇې ػ ځٍانبنٍ لپبؿه يې ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ػ ؿامنځتً کٍلٍ ػ
م٥کٍؿې يې مالتړ ػؿلٍػ ٌ ٌیل:
" ػ وعړې تیال تیل اړظىنه ػ نب٨بنىنه ولله والىډلى او ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو په
ومىل فمىږ ػ ځىانبنى ػ کبؿي ٤ـٌتىنى نه ػؿلىػلى څعه په ګټنې رسه ه١ىي
التعؼامىي  .مىږ یىه لرته م٩ىله لـو ڇې ویٕبن تې ؿوفګبؿه کمبن
التعؼامىي" .

 .۵وړانضیؼونه
ػ ګډٌن ٌالٍ ٌړانؼیقٌنً پً النؼې ٜمٍمي څلٍؿٌ کتګٍؿیٍ کې تـتیج وٍي ػي:
الف :ص ؾىلې ص والیتي قىعا په تكکیل کې اصالخات :لً ى ً١ځبیً ڇې ػ لٍلې ػ
ٌالیتي وٍؿا اٌلني فیبتـه ٠ړي ػ پعٍانێ واميل ټلٍالې ٍ٨مبنؼانبن ػي اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ
ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ػ ګډٌن ٌالٍ پً نٙـ تې ٔـ ً٤نً ػي ،نٍ ځکً ىٍ١ي ٌړانؼیق ػؿلٍػ ڇې
ػ ىٍ١ي پـځبي تې پلٍه تبنٍ٥ؽه وعٍیتٍنً ڇې ػ  ۱۹۹۱کلٍنٍ پً ذګړٌ کې ػ ٔبلثبنٍ
رسه ښکیل نً ٌي پبتې وٍيٌ ،ټبکل يش.
ب :ښه خکىمتىيل )۱( :ظلکٍ ػ ٨بنٍن پـ ٌاکمنێ اٌ ظلکٍ تً ػ ظؼمبتٍ ػ ؿلٍلٍ لپبؿه ػ
ػٌلتي اػاؿٌ پً تٍ٩یت ڇې ػ لٍلې لپبؿه ػ مـلتنؼٌیً ٜبمل پً تٍګً تبکیؼ ػؿلٍػ؛ ( )۲پً
ٜین ٌظت کې ګډٌن ٌالٍ وبیمتً لبالؿي اٌ ػ کبؿي ٌړتیب پـ تنمټ پً ػٌلتي اػاؿٌ کې
التعؼام الفمي ٌتللٍ .ىٍ١ي ػ ً٠مٍٍِ ٛػ لٍلې اٌ ټیکبٌ لپبؿه تل ممؼ ٤کتٍؿ ٌتللٍ؛
( )۳ػ لٍلې پً تيیـ کې ػ ػیني ٜبملبنٍ ،ښځٍ اٌ ػ مؼين ټٍلنې ػ مٍلمٍ وبملٍل تلً
مٌٍٍِ ٛه ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ػ تصحٍنٍ پً لړ کې ؿا پٍؿتً وٍه ،ظلکٍ
ػػې مالتړ ػؿلٍػ ڇې ػیني ٜبملبن اٌ ښځې پً ی٩یني تٍګً کٍالی يش ڇې پً ىېٍاػ کې ػ
ىمیىنێ لٍلې ػ تبمین پً الؿ کې ميم ؿٌل ٌلٍتٍي؛ ( )۴ػ افاػٌ اٌ منٍ٥بنً ټبکنٍ تـرسه
کٍل اٌ ػ ٍ٨مي وعړٌ ( ػ تبذکٍ اٌ پښتنٍ تـ منځ ) ىٍاؿٌل نٍؿې ى ً١ػ شل الؿې ٌې
ڇې ػ ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا يې ٌړانؼیق ٌوٍ څٍ ػ تیالتیلٍ ٍ٨مٍنٍ تـ منځ ػ ٌالیت پً کڈً
یٍ ٌايل ؿايش اٌ ػ ػې معنیٍي ٌيش ڇې یب٠یبن ػ ػې وعړٌ اٌ کړکیڈٍنٍ څعً ګټً ٌاظيل
اٌ یٍه ٍ٨مي ډلً ػ تلې ٍ٨مي ډلې پً م٩بتل کې ؿا ٌپبؿٌي.
ج :ص افغان امنیتي زىاکىنى تجهیؼ )۱( :ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ( ا١٤بن ميل اؿػٌ،
ا١٤بن ميل پٍلیمٍ اٌ ػ ميل امنیت ؿیبلت) تريیقٌل تلً مٌٍٍِ ٛه ڇې ػ ظلکٍ لً ظٍا
ؿاپٍؿتً وٍه ڇې ػ ػې رسه پً ٌالیت کې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ لپبؿه فمینً تـاتـیږي.
ص :ص ناقانىنه وؾله والى ډلى ةې وؾلې کىل )۱( :ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ ڇې پً فیبتـه
نمثتأ تب امنً ٌلمٍالیٍ کې يې امنیت ظـاة کړی ػی اٌ ػ شکٍمت مرشٌٜیت يې تـ
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پٍښتنې النؼې ؿاٌلتلی ػی تې ٌللې کٍل ،ڇې ػ ً٠ا٨ؼام ػ ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا پً ػً٠
ٌالیت کې ػ پبیښت لـٌنکې لٍلې لپبؿه ػ البيس ٜبمل پً تٍګً ٌګڼل وٍ.
ص ةرشي خقىنى وصه )۱( :ػ ترشي شٍ٩نٍ ٌػه تلً ى ً١مٌٍٍِ ٛه ڇې ػ ګډٌن ٌالٍ لً
ظٍا ؿاپٍؿتً وٍه ػاڇې تبٌتـیعٍايل لً منځً ٌالړ يش اٌ پـ ښځٍ تبنؼې ػ ظىٍنت مملٖ
ػ ً٠اٌلني رشایٖ تبیؼ پً یٍه لٍلً ییق ڇبپیـیبل ٌاٌړي ڇې پً ػ ً٠وبن رشایٍٕ کې
ىٍ١ي ٌکٍالی يش ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ رسه مـلتً ٌکړي؛ ( )۲ظلکٍ ىمؼاؿنګً ػ انت٩بيل
ٜؼالت پـ ممبلً ټینګبؿ ػؿلٍػ؛ ػاڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ نبّ٨ین ػ ٜؼالت منګٍلٍ تً ٌلپبؿل
يش اٌ ػػې پعلی يې ػؿلٍػ ڇې ذنبیت کبؿان اٌ نبّ٨ین تبیؼ مٝب٤یت ٌنً لـي؛ ( )۳ػ
مصلی پٍلیمٍ ٠ړی اٌ نب ٨بنٍنً ٌللٍال تبیؼ ػترشی شٍ٩نٍ ػ ن ْ٩پً ٌړانؼی ځٍاة
ٌینکی ٌٌلی اٌ تی ٌللی وی.
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 .۶رسیؼه:
ػا لیمً ییقه ٔـشً ػ کنؼٌف ٌالیت ػ  ۲۶۳ى ٍ١اٌلیؼٌنکیٍ پً څـګنؼٌنٍ ٌالړه ػه ڇې
پً کنؼٌف کې یې پً ګـٌپي ظربٌاتـٌ ،ځبنګړیٍ مـکٍ اٌ ػ نٙـپٍښتنې پً رسٌېګبنٍ کې
تـظً اظیمتې ٌه .ػ لٍلې ػ ظربٌ اتـٌ ػػې تيیـ مالتړ اٌ څبؿنً ػ ا١٤بن مؼين ټٍلنې ػ
 ۱۱مؼنی ټٍلنٍ اٌ ىمؼاؿنګً ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ظپلٍاک کمیمیٍن لعٍا پً ګډه
تـ رسه وٍه .ػ ظربٌ اتـٌ لن ګـٌپي ٍ٠نډې پً کنؼٌف کې تـ رسه وٍې ڇې پً ى ٍ١کې
 ۱۷۸لړیٍ اٌ  ۸۵ښځٍ تـظً اظیمتې ٌه .پً ګډٌن کٌٌٍنکیٍ کې ػژٌنؼ ػ تیال تیلٍ
اړظٍنٍ ظلکٍ لکً ػ مؼين ټٍلنې ٝ٤بلینٍ ،مېـمنٍ ،ػ ترشي شٍ٩نٍ مالتړ کٌٍنکیٍ ،ػ ښځٍ ػ
شٍ٩نٍ مالتړ کٌٍنکیٍ ،ىټیٍالٍ ،ښٌٍنکیٍ ،فػه کٌٍنکیٍ ،تقګـانٍٍ٨ ،مي مرشانٍ ،ػیني
ٜلامٌٌ ،تیځبیً وٍیٍ ،لً تيـ نً ؿا لنت وٍیٍ ا١٤بنبنٍ ،ػ لیمً ییقٌ وٍؿاګبنٍ ٠ړیٍ،
ؿٌ٠تیبيي کبؿکٌٍنکٍ اٌ ډؿیٍؿانٍ ګډٌن کړي ٌٌ .ػ کنؼٌف ٌالیت لً اٌه ٌلمٍالیٍ څعً پً
پینځٍ کې ػ ظربٌ اتـٌ ګـٌپي ٍ٠نډې تـرسه وٍې .ػ امنیتي لتٍنقٌ لً املً ڇبؿػؿې اٌ
ػوت اؿڇې ٌلمٍالیٍتً تګ نبوٍنی ٌه اٌ لً ىمؼې املً ػ نٍمٍړیٍ ٌلمٍالیٍ اٌلېؼٌنکي
کنؼٌف ښبؿ تً ػ ٍ٠نډٌ لپبؿه ؿا ٌتلل وٍل .پً ػې ډٌل ػ کنؼٌف ػ مىٍؿې پً ػې پـٌلً
کې ػ کنؼٌف ػ اٌه ٌاړٌ ٌلمٍالیٍ ظلکٍ ٠ږ وبمل ػي.

 .۲ص کنضوػ والیت ځانګیړنې :جغغافیه ،رس قمېغنه او ؾیايس تړاو
کنؼٌف ٌالیت ػ ا١٤بنمتبن پً وامل ظتیځً تـظً کې پً یٍ لرتاتیژک ځبی کې پـٌت ػی
ڇې ػ تعبؿ اٌ تؼظىبن ٌالیتٍنٍ اٌ ىمؼاؿنګً ػ تبذکمتبن لً الؿې ػ مـکقي الیب
مبؿکیټٍنٍ تً ػ ػؿٌافې شیحیت لـي .کنؼٌف لً ت١الن ،تعبؿ ،تلغ اٌ لمنګبن ٌالیتٍنٍ رسه
ګډه پٍلً لـي .ػاڇې کنؼٌف فؿظیقه فؿاٜتي مځکً لـي نٍ پعٍا يې ػ ا١٤بنمتبن ػ کنؼٌ
(ګؼام) نٍم ظپل کړی ٌٌ .کنؼٌف  ۷۲۸،۷کیلٍمرته مـت ٞپـاظٍالی لـي ڇې پً څلٍؿٌ کې
ػؿې تـظې یې ىٍاؿه مځکً ػه اٌ لن للنً یې ٠ـٌنً اٌ ٍ٠نډۍ ذٍړٌي .کنؼٌف ٌالیت ػ
مـکق پً ګډٌن پً اٌه ٌلمٍالیٍ ٌیىل وٍی ػی.
ػ کنؼٌف ػ ٌګړیٍ ومېـ لً یٍه میلیٍن نً فیبت اټکل وٍی .ػ کنؼٌف ښبؿ ػ نٍمٍړي ٌالیت
مـکق ػي اٌ وبٌظٍا  ۳۱۱،۱۱۱اٌلېؼٌنکي لـي .پً کنؼٌف ٌالیت کې  ۳۴۲پښتبنً۲۱۲ ،
تبذک ۱۸۲ ،اٌفتک ۱۷۲ ،تـکمن ۱۱۲ ،ىقاؿه اٌ  ۱۲نٍؿ ٍ٨مٍنً ژٌنؼ کٍي .ػ اٌلېؼٌنکیٍ
 ۶۹۲پً کلیٍ اٌ پبتې نٍؿ  ۳۱۲یې ػ ښبؿٌنٍ پً مـکقٌنٍ کې التٍګنً لـي .ى ً١ميم
ٍ٨مٍنً ڇې پً کنؼٌف کې اٌلیږي پښتبنً ،تبذک ،لبػات ،ىقاؿه ،افتک ،تـکمنٜ ،ـة،
کٍڇیبن اٌ تلٍچ ػي .پً کنؼٌف کې ػ پبم ٌړ ومېـ کٍڇیبن ىم ژٌنؼ کٍي .ػ ملګـٌ ملتٍنٍ
ػ ميبذـینٍ پً ٌینب ػ ا١٤بنمتبن پً وامل ظتیځً لیمً کې کنؼٌفکې تـټٍلٍ ډیـ کٍڇیبن
ػي ڇې پً ټٍل ىیٍاػ کې ػ ومیـ لً معې څلٍؿم ځبی لـي .ػ  ۲۱۱۲کبل ػ مبؿچ لً
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میبوتې ػ  ۲۱۱۳کبل ػ ػلمرب تـ میبوتې  ۱۱۶،۸۹۳کٍؿنیٍ لً ډلې څعً  ۵۱،۲۶۸کٍؿنێ
ڇې وامل ظتيځ تً يې کٍچ کړی ٌٌ ،ػ یٍ څً مٍػې لپبؿه پً کنؼٌف کې مېىت وٍل.
پً کبل  ۱۹۹۷کې کنؼٌف ػ ٔبلثبنٍ لعٍا ٌنیٍل وٍ اٌ تـ  ۲۱۱۱کبل پٍؿې ػ ىٍ١ی تـٌتلٍ
پٍؿې ػ ػٌي پً ٌلکې کې پبيت وٍ .رسه لً ػې ڇې ػ ذمٝیت الالمي ګٍنؼ پً کنؼٌف کې
ػ یٍه تـ اليس لیبيس ګٍنؼ پً تٍګً وتٍن ػؿلٍػ ظٍ تیب ىم ػ لیبيس تٍپیـٌنٍلً املً
وعړې نؼي تـ لرتګٍ وٍې ..رسه لؼې ڇې ذيبػي ډلې ػ کنؼٌف پً لیبلت کې تـاللې
پبيت وٍې ظٍ پؼې کې پبتې ؿا٠لې ڇې ظپل لیبيس نٙبمي ذٍړښت پً لیبيس اػاؿٌ تؼل
کړي اٌ پؼې ىم ٌنً تٍانېؼل ڇې ػ ٌلمٍاکً التبفیٍ پً تٍګً ځبنٍنً څـګنؼ کړي .پً
کنؼٌف کې ذيبػي ډلٍ څً نبڅً ػ ظلګٍ مالتړ لً اللً ٌؿکړ .ذمٝیت الالمي ػ یٍه تـاليس
ذيبػي ګٍنؼ پً تٍګً پً کنؼٌف کې پبتې وٍ اٌ لرتې ػٌلتي څٍکێ ػ ىٍ١ي ػ پلٍیبنٍ پً
ٌاک کې ػي.
ػ  ۲۱۱۳کبل پً لٍمړیٍ کې ٌللً ٌال ځٍاکٍنً ػوت اؿڇي ،ڇبؿػؿې ،امبم ٌبشج
ٌلمٍالیٍ اٌ ىمؼاؿنګً ػ ظبن آتبػ ٌلمٍالێ ځینٍ تـظٍ تً ؿالتبنً وٍل ڇې پً نٍمٍړیٍ
لیمٍ کې یې نبکـاؿي ؿامنځ تً کړه .اٌك ميبل پً ػوت اؿڇي ٌلمٍالێ کې ػ ٌللً ٌالٍ
ځٍاکٍنٍ متـکق پً لٍیؼځې اٌ واميل لمیٍ کې ػی ظٍ پً ڇبؿػؿې ٌلمٍالێ کې ظٍاؿه ٌاؿه
وٍي ػي .ػ  ۲۱۱۳کبل پً اٌږػٌ کې ٌللً ٌالٍ ځٍاکٍنٍ ػ امبم ٌبشج ٌلمٍالێ ػ ځینٍ
لیمٍ پً نب امنً کٍلٍ کې ٌنډه ػؿلٍػه.
پبتې نٍؿې ػٌه ٌلمٍالێ ٜيل آتبػ اٌ ٨ل ٞفال پً اٌلني ٌظت کې پً اؿام ػي .ظٍ پً ٨لٞ
فال کې  ۳۱۱يس آي پي ڇې تىکیل یې ػ  ۲۱۱۲کبل ػ لپټمرب پً میبوتً کې لً منځً الړ،
ػ لیمي ػ ظلکٍ پً مبيل کٍمک اٌك ىم پً لیمً کې ٝ٤بل ػي .ڇبؿٌاکي ػ ػٌي پً تې
ٌللې کٍلٍ اٌ يب ػ يس آي پي پً لیمً ییقٌ پٍلیمٍ اړٌلٍ کې نبکبمً وٍل .اٌ تـ ى١ې
ؿاىیيس ػٌي ػ لیمٍ پً ټٍلنٍ يٍ تٍد ػی ځکً ػٌي (ظلک) مٝبوٍنً نً يش ٌؿکٍلی.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې ډولىنه اوالملىنه
ص قسړې ډولىنه :ػ کنؼٌف ظلکٍ ڇې ػ لٍلې لً پبؿه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ظربٌ اتـٌ پً ػٌیم پړاٌ
کې ٌؿرسه مىٍؿه وٍې ٌه ،ػالې ځینې ٜنبرص اٌ لٍت١بړي پً ګٍتً کړل ڇې لٍلً يې
ا٠یقمنً کړې ػه اٌ ښبيي لٍلً ظـاتً کړي .ػػٌي پً انؼ پً کنؼٌف ٌالیت کې ػ ٔبلثبنٍ
ٌللً ٌال معبل٥ت ،ػ ػٌلت پلٍه ٌلالٌالٍ ملیىٍ وتٍن ،لً میـاجً ٌؿتً پبتې مٝب٤یت ،ػ
لیمً ییقٌ پٍلین اٌ ملیىٍ پـ رس ػ څبؿنې نىتٍالی اٌ ػ ملیىٍ ػ ٍ٨منؼانبنٍ اٌ ذنبيي
ٜنبرصٌ تـ منځ ؿٌانً لیبيل ى ً١اٌيل الملٍنً ػي ڇې ػ کنؼٌف لٍلً اٌ جثبت تبنؼې
ا٠یقه کٍالی يش.
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تـظً ٌال پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ ٔبلثبنٍ پً مرشۍ ٌللً ٌال معبل٥ت ػ کنؼٌف ٌالیت
لٍلې اٌ جثبت لً لعت ګٍاښ رسه معبط کړی ػیٔ .بلثبن پً ػوت اؿڇې اٌ ڇبؿػؿې پً
ٌلمٍالیٍ کې اٌ ىمؼاؿنګً ػ کنؼٌف ػ مـکق پً ځینٍ لیمٍ کې وتٍن لـي .ػوت اؿڇې تـ
ټٍلٍ ډیـه نبامنً ٌلمٍالێ ګڼل کیږي اٌ ځینې لیمٍ تً يي ان ػٌلتي ڇبؿٌاکي ىم نً يش
تللی .ػا ڇې ٌللً ٌال معبل٥ت پً ػوت اؿڇې کې ډیـ ٍ٨ي ػی ،ػلیل یې ػاػې ڇې ػ
ى ً١ځبی ظلک لً معبل ٍ٥ذنګیبلٍ نً مالتړ کٍي اٌ ىمؼؿػي ٌؿرسه لـي .ػ ػوت اؿڇې
یٍ ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
" ػ لیمې ځينې ظلک له ذنګیبلى رسه همؼؿػي لـي او ػوي ته ډوډۍ او ػ
پټیؼلى له پبؿه ظىنؼي ځبیىنه وؿکىي .ځينې کمبن اړ ػي ڇې ذنګیبلى رسه
مـلته وکړي ظى ځینې يې په ظپله اؿفو لـي ڇې ػالې وکړي ڇې ػ ظپلى
لیمى په ټىلنه کې ظپل م٩بم ولبيت" .
ګډٌن کٍنکٍ لیبيس لیبلێ ػ کنؼٌف جثبت لً پبؿه ٠ټ ګٍاښ ٌنً تبلً .ىمؼاؿنګً پً اٌك
ٌظت کې ٍ٨مي کړکیډ ػ کنؼٌف لٍلې تً کٍم ګٍاښ نً ػی اٌ پً ػا ػٌمـه کڈً ىم نً
ػی ڇې وعړه تـې ذٍړه يش .ټٍل ښبؿیبن پً لٍلً کې ګډ ژٌنؼ رسه کٍي اٌػ ػې
ش٩ی٩ت لً املً ګډٌن کٍنکٍ کنؼٌف ػ کٍڇني ا١٤بنمتبن پً نٍم یبػ کړ اٌ ىلتً ػ ډیـٌ
ٍ٨مٍنٍ ظلک پً ىم١ږۍ رسه اٌلیږي .ػ ػوت اؿڇې ٌلمٍالێ یٍ تن ٌٌیل:
" په لیمه کې ػ معتل٥ى ٨ىمىنى ظلک ػ وؿوڼى او ظىینؼو په وبن په لىله
کې وظت رسه تیـه ويٜ .مىمبً همؼا ڇبؿواکي ػي ڇې ٨ىمي کړکیډ ته ملن
وهي" .
ظٍ ځینې ګډٌن کٍنکي پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ ؿاتلٍنکي ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ تىکیل
کې پښتنٍ تً ځبی نً ٌؿکٍل اٌ ػ ظبن آتبػ پً ٌلمٍالێ کې ډیـی تبذک ملیىٍ وتٍن
کیؼای يش ٍ٨مي کړکیډ منځ تً ؿاٌيل.
ګډٌن کٍنکٍ وکبیت ٌکړ ڇې کٍؿنێ اٌ وعيص وعړې پً تیـه تیب ػ ښځٍ اٌ ػ ذنکیٍ لً
کٍؿه ػ تیښتې ّ٨یې ،پً فٌؿه ٌػٌنً اٌ پً تؼ ٌؿکٍنً ډیـ ٌظت پً ټٍلنً کې ػ وعړې
لثج يش کً ڇیـې لیمً ییقې ټٍلنې اٌ ڇبؿٌاکي يې پً ٌظت شل نً کړي .لتٍنقه ىً١
ٌظت ؿا پیؼا کیږي ڇې کلً یٍه ذینێ ػ یٍ تل ٍ٨م ىلک رسه ٌتښتي .ػ ذینێ کٍؿنێ
ډیـ ٌاؿې ػ ذینێ تیـتً ٌؿکٍلٍ ٍ٠ښتنً کٍي ،اٌ ػ (ىلک کٍؿنێ) لعٍا انکبؿ ػ لیمً ییقٌ
وعړٌ لثج کیؼای يش .کً څً ىم ػ ٠یـت پً نبمً ػ ښځٍ ٌژنې ّ٨یې پً ټٍلنً کې ػ
تؼنبمێ لً املً پټې لبتل کیږي ،ظٍ ګډٌن کٍنکٍ ػ ػالې ّ٨یٍ ؿاپٍؿٌنً ٌؿکړل ڇې پً
ى ٍ١کې یب ذینێ اٌ یب ذٍړه (ىلک اٌ ذینێ) رسه تښتیؼيل اٌ تیب ػ کٍؿنێ ػ اتـٌ پً
ظبٔـ یې ٌژيل ػي.
244

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص لنضػ واليت ؾىلی نقكه

ګډٌن کٍنکٍ ػ ٔثي منبت ٍٝاٌ نبانډٌلً پـمعتګ رسه تړلې وعړٌ تً اوبؿه ٌکړه اٌ ػٌي
پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ځينې لیمٍ رسه پـمعتیبيي مـلتې ډیـې وٍي ػي اٌ ځینې نٍؿې تیب
تیعي لً پبمً ٍ٠ؿِځٍل وٍي ػي .ا١٤بنبنٍ لړیٍ اٌ ښځٍ وکبیت ٌکړ ڇې پً ټٍل کنؼٌف
کې پـمعتیبي مـلتې ى ٍ١لیمٍ رسه وٍي ػي ڇې ٌللً ٌالې ذګړې پـې کٍم ا٠یق نً
ػې کړي .ػا ډٌل ٤مبػ پً کبتل کې ػ ځینٍ تبؿلٍظً کمبنٍ ػ اؿفٌګبنٍ لً املً منځ تً
ؿا٠لی ػی .ػ ٨ل ًٝفال یٍ تن ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
"ډیـې پـمعتیبيي مـلتې ػ امبم ٌبشج ولمىالێ رسه کیږي او ػا يىافې له
ػې امله ڇې ػا ولمىايل ػ کب تل په پبؿلیامن کې ظپل منبیؼه ګبن لـي .ػ تیلګې
په تىګه ػ کنؼوف او امبم ٌبشج ولمىالێ تـ منځ ډیـه لنډه الؿه ػه ظى ػػې
الؿ ذىړول ېي تیعي له پبمه ٠ىؿځىلې ػي او یى تل اوږػ رسک يې پىط کړی
ػه .ػالې ځکه ووىل ڇې ػ امبم ٌبشج فوؿ واکبن ٠ىاړي ڇې ػ ػوي ػ
مځکې تیه ڇې ػ اوږػ رسک په ٠بړه پـته ػه ،لىړه يش" .
ػ ػوت اؿڇي اٌ ڇبؿػؿې ګډٌن کٍنکٍ پً کلکً ٍ٠ښتنً ٌکړه ڇې پـمعتیبي مـلتې تبیؼ
ػ ذګړې پً نً وتٍن ٌالړې نً ٌي .ػٌي پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ٌللً ٌالې ذګړې لٍمړين
تبلیمبت ا٠یقمن کړي ػي نٍ لً ػې املً اٌلنێ نبامني تبیؼ ػ پـمعتیبيي مـلتې ػ انکبؿ
لً پبؿه ػلیل نً يش .ػ ػوت اؿڇې ٌلمٍالێ یٍ ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
"ػا فمىږ ګنبه نه ػه ڇې فمىږ ولمىالێ نبامنه ػه .فمىږ ولمىالێ رسه یىاځې
له ػې امله پـمعتیبيي مـلتې نه ػي وىې ڇې نبامنه ػه .فمىږ فیبن ػوه
ڇنؼه ػي ،لىمړی ػا ڇې فمىږ په ولمىالێ کې تې جثبيت ػه او ػویم ػا ڇې
مىږ پـمعتبیي مـلتې نه ػې تـ الله کړې .په کبؿ ػاػه ڇې پـمعتیبیي مـلتې
نبامنه ولمىالیى ته وؿکړی يش .له امنه ډکى ولمىالیى ػ پـمعتګ له پبؿه هـ
څىک کبؿ کىالی يش ظى تبیؼ ڇې نبامنه ولمىالیى ػ پـمعتګ له پبؿه هڅې
ويش" .
ظلکٍ ػا ىم ٌٌیل ڇې ػ مځکې پً رس ذنربل پً ذګړه تؼلیؼلی يش ظٍ ػ ى١ې تـلیـه
پً کنؼٌف کې ػ مځکې ذنربلٍنً ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ پً وبن تؼ نً ػي .ذنربل پً څړځبیٍنٍ
ػ کنرتٌل ،ػ تیـتً ؿالتب نً وٍيٍ کډٌالٍ ډیـی ،ػ ػٌلتې مځکې پً نښً نً کیؼنً اٌ نب٨لین
(ػا ػاظيل کډٌال ػي ڇې پً لن ګنٍ کلنٍ پعٍا لً ظتیځٍ ٌالیتٍنٍ څعً کنؼٌف تً ؿاٌړل
وٍي ٌٌ) پً رس ؿاپٍؿتً کیؼای يش .ګډٌن کٌٍنکٍ ػ ػ ظلکٍ لً ظٍا اٌ ػ ػٌلت لً ظٍا ػ
مځکٍ ػ ِثٖ اٌ ٍ٠ج ػ ځينې ّ٨یٍ کیمې ٌکړې ڇې کیؼای يش ػ ذګړې المل ٌګـځي.
ػ کنؼٌف پً ٜم٩الن کيل کې ػ مځکې پً اړٌنؼ پً یٍه ّ٨یً کې ،ػ ػ کډٌالٍ اٌ ؿالتبنً
کیؼٌنکٍ ؿیبلت ٍ٠ښتل ڇې ػ تیـتً ؿالتنیؼٌنکٍ اٌ ػ کډٌالٍ ػ اٌلیؼٌ لً پبؿه پً ىً١
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کيل کې یٍښبؿ ګٍټی ذٍړ کړي .ظٍ ػ لیمې پښتنٍ اٌ ایام ٧اٌلیؼٌنکٍ الؿیٍن ٌکړ اٌ
ػٍٜه یې ٌکړه ڇې ػٌي ػ ى١ې مځکې اٌيل اٌلیؼٌنکي ػي .ػا ذنربل تیب ػ وعړٌ ػ
شل کٍلٍ ٠یـ ؿلمي میکبنیقم پً ٌلیلً شل وٍ .پً کنؼٌف کې یٍ ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
"ػولت تبیؼ ػ مځکې او همؼاؿنګه ػ څړځبیىنى په رس وعړو ػ شل له پبؿه
کلک ګبمىنه واظيل .په ٨لٝه فال کې او ػ کنؼوف په نىؿو لیمى کې څړځبیىنه
وته .ػ يى ٨ىم په انؼ څړځبیىنه ػػوي ملکیت ػی او یىاځې ػػوي څبؿوي
کىالی يش هلته وڅـي او نىؿ ٨ىمىنه تیب تبوؿ لـي ڇې ػ ػوي ملکیت ػی.
ػولت تبیؼ ذىړ ذبړی او نه کړي او ػ مځکې په رس ػ وعړو ػ شل له پبؿه یى
ؿلمي میکبنیقم ذىړ کړي".
تـظً ٌالٍ ٌٌیل ڇې لً ػې املً ڇې کنؼٌف یٍ فؿٜي ٌالیت ػی ،ػ اٌتٍ ٌیي پً تیـه تیب
پً ٌچ اٌ تٍػ پرسيل اٌ اٌړي کې ػ وعړې اٌيل ٌذً ػه .ػٌي اػٜب ٌکړه ڇې ػ تقګـانٍ
شبٌالت ػ ظـاة اٌ نب منٙم اٌتٍ ٌیي لً املً ٌڇيږي .ػٌي پً ػې تبٌؿ ػي ڇې لیمً
ییق فٌؿٌاکبن ػ اٌتٍه ډیـه تـظً ػ ظپل ځبن لً پبؿه کبؿٌي .ىمؼاؿنګً ػ کبؿیقٌنٍ
کمقٌؿی لیمتم ػ لـې پـتٍ لیمٍ تقګـانٍ لً پبؿه ػا لعتً کړې ػه ڇې ػٌي ػې ظپلې
مځکې اٌتً کړي .ګډٌن کٌٍنکي پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ػ کنؼٌف ډیـظلک تقګـان ػي ،نٍ ػ
اٌتٍ نبلم ٌیي لً املً کیؼای يش وعړه ؿامنځ تً يش .ػ ڇبؿػؿې ٌلمٍالێ یٍ تقګـ ٌٌیل:
"مىږ یى متل لـو ڇې وايي ػ کبؿیق په رس کې پـوت ٠ـیج ػ کبؿیق په اظـ
کې له پـاته وتمن څعه ډیـ وتمن ػی .په تل ٜثبؿت ،ه١ه ظلک ڇې ػ کبؿيق
په رس کې اولیږي نى ه١ىي ته ډیـې اوته ؿلیږي اوه١ى ته لږي اوته ؿلیږي
ڇې ػ کبؿیق اظیـنێ تـظې رسه نژػې اولیږي .ػا کیؼای يش ػ ذګړې المل يش
ځکه ڇې ػ ځينې ظلکى مځکى ته اوته نه ؿلیږي .تله یىه لتىنقه مځکى ته
ډیـې اوته وؿکىل ػي ځکه ڇې ځینې تقګـان نه پىهیږي ڇې څىمـه اوته
وکبؿوي" .
ص قسړې الملىنه :ګډٌن کٍنکٍ ٌٌیل ڇې ٔبلثبن ،ا١٤بن لیمً ییق پٍلین ،ػٌلت پلٍه
ملیىې ،پعٍاين يس آي پي (ػ لٍمړين تبلیمبتٍ ػ لبتنې پـٌګـام) ،لیمً ییق فٌؿٌاکبن ،لً
ذقا ظالٌٍن ،ػ کبؿ ػ ٤ـٌتٍنٍ کمی ،پـاط ٤مبػ اٌ ػ فػه کړې لږ البنتیبٌې پً کنؼٌف کې
ػ وعړې اٌيل الملٍنً ػي.ػ وعړې تـ ټٍلٍ المل پً ىکلً ٌیل کیږي ڇې ػ ٔبلثبنٍ پً
مرشۍ ٌللً ٌال معبل٥ت ػی ڇې لٍلې اٌ جثبت تً ېي ذؼي ګٍاښ پیښ کړی ػی.
ګډٌن کٍنکٍ ٌٌیل ڇې ٌللً ٌالې ډلې شتې پً ٌړٌ ذـمٍنٍ ػلیمې ظلکٍ تً لعتې
لقاګبنې ٌؿکٍي .ػ ػوت اؿڇې ٌلمٍالی یٍ مرش ٌٌیل:
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"ولله والې ډلې ظلکى ته لعتې لقا ګبنې وؿکىي .له مصکمې پـته ػ اٜؼامىنى
ػالې ډیـې تیلګې وته ڇې ظلک ېي په ػې وک وژيل ڇې ا١٤بن ميل امنتي
ځىاکىنى ته ذبلىيس کىي (او یب ظرب وؿکىي) .ښځې ٨تل کړې وىې ػي او په
ػوي تىؿونه لګیؼلی ػي ڇې له کىؿه تښتیؼلې ػي .ان ػاڇې یىه وړه رس٠ړونه
هم ػ لعتې لقا المل کیؼای يش .ولله والې ډلې ػلته په ظپل رس پـیکړې
کىي .ػوي په يى وظت کې ػ وبهؼ او ٨بِې کـػاؿ اػا کىي .ػوي مىږ ٜبػالنه
مصکمې ته نه پـیږػي" .
پً کنؼٌف کې ػ ٌللً ٌالٍ ډلٍ پً ىکلً ٌیل کیږي ڇې ػٌی ىمیىً ظلک تيؼیٍي اٌ
ػٌي ظلک ػ ظٍاړٌ اٌ پنبه پً ٌؿکٍلٍ اٌ ان ػ ٌللې پً ؿانیٍلٍ مرثٍؿٌي .لً ػې انکبؿ
ډیـ ٌظت ػ لعت ٠ډ المل کیؼای يش .ػ ڇبؿػؿې ػ ٌلمٍالێ یٍ ښٌٍنکي ػالې ٌٌیل:
"ولله والې ډلې ػ ظلکى کىؿونى ته او ځینې وظت ان ػ وپې وؿځي .تبلې اړ
ېي ڇې ػوي ته ظىاړه او پنبه وؿکړی .او که ػالې ػې ونه کړل ،نى تیب تله وؿځ
ته يې کىؿ ػؿته الىفولی وي .ظلک له ولله والى ډلى رسه اشتیبٓ کىي او اړ
ػي ڇې ػوي ته ظىاړه او رسپنبه وؿکړي .مىږ همیىه په ػې ذنربل کې یى
ڇې ػػوي اؿفوګبنې ومنى او که ػ ػوي ٠ډ له پبؿه انتٙبؿ وتبلى.ػ ػواړو ػ
انتعبة پبيلې فیبن ؿلىنکي ػي" .
ګډٌن کٍنکٍ ػ ٔبلثبنٍ پً ومٍل پً ٌللً ٌالٍ ډلٍ نیٍکً ٌکړه ڇې ػ ظلکٍ ػ تګ ؿاتګ
مٍلمٍ کبؿمنؼان ڇې ػ نٍؿٌ پً پـتلً مٝبوٍنً
افاػي ېي مصؼٌػه کړې ػه .ػ ػٌلت اٌ ػ ّ
ېي فیبت ػي ،مرثٍؿ کړلی وٍي ػي ڇې ٌللً ٌالً ډلٍ تً پیمې ٌؿکړې ،یب ٌؿتً کبيل اٌ
یب تٍټبن ٌاظيل اٌ ځینې ٌظت ان ٌللې ٌؿتً ميیب کړي .ػ کنؼٌف یٍ ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
"په ځینى لیمى کې ظلک ػ وپې له ظىا ظپلى پټیى ته نيش تللی او ځینې ان
له ظپلى کىؿونى څعه هم نيش وتلی .ولله والې ډلې ػ وپې له ظىا ګـتنؼیق
لګىي .همؼاؿنګه ػوي مٝبه لـونکي او وتمن ظلک مرثىؿوي ڇې تىټبن،
کبيل او وللې وؿته واظيل .ػوي ډیـ وظت ٜرش ټىلىي او ػ لیمې ظلک
مکل ٦ػي ڇې ػوه واؿې ٜرش پـې کړي .یى واؿې ولله والى ډلى ته او تل واؿ
ػولت پلىه ملیىى یب ا١٤بن لیمه ییق پىلیمى ته یې وؿکړي" .
ػ ػٌلت پلٍه ملیىٍ وتٍن ػ کنؼٌف جثبت لً پبؿه یٍ تل ٠ټ ګٍاښ ٌتلل وٍ .ګډٌن کٍنکٍ
پً ټینګً ٌٌیل ڇې ػٌلت پلٍه ملیىې ػ ظبن آتبػ پً ٌلمٍالێ اٌ ػ کنؼٌف پً مـکق کې ػ
ظلکٍ پً ځٍؿٌلٍ ،تيؼیٍلٍٜ ،رش ټٍلٍ٠ ،ال کٍلٍ ،وکنرً کٍلٍ ،ػ ترشي مـلتٍ ڇٍؿ کٍلٍ،
پـمعتیبيي پـٌژٌ ػ معً نیٍلٍ اٌ ان پً ٨تلٍنٍ کې وبمل ػي .ګډٌن کٍنکي پً ػې تبٌؿ ٌٌ
ڇې ػا ملیىې پً افاػنً ټٍل ظپل کبؿٌنً تـرسه کٍي ظٍ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ تً ؿاپٍؿ ٌؿکٍي
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اٌ فٌؿٌاکبن کٍالی يش ڇې ظپلې ملیىې ػ ػٌلت پً ڇٍکبټ کې ؿاٌيل .ظلکٍ پً کلکً
ٌٌیل ڇې ػ ملیىٍ ومیـ اٌ ٔب٨ت کې فیبتٍالێ ؿا٠لی اٌ لً ػې املً ػٌي ػ ٨بنٍن نً
ځبن لٍړ تٍيل .ګډٌن کٍنکي پً ػې انؼ ٌٌ ڇې ػ ملیىٍ ػا ٍ٨منؼانبن ٌالیتي ڇبؿٌاکٍ رسه
ػ مـکق پً کڈً کلکې اړیکې لـي .ػا ډٌل اړيکې ډیـ ٌظت لً ػې املً ػي ڇې
ٍ٨منؼانبنٍ اٌ ٌالیتي ڇبؿٌاکٍ ػ ذيبػ پً ػٌؿه کې ػ یٍ ؿىرب ػ ٍ٨منؼې النؼې ذنګيؼيل
ٌٌ .ػ ګډٌن کٍنکٍ پً نٙـ ػ کبتل پً کڈً لٍړپٍړه ڇبؿٌاکي ػ ملیىٍ ػػې تؼ نبمً
ٍ٨منؼانبنٍ ممت٩یم اٌ پټ مالتړ کٍي اٌ ػٌي تیب پً لیمً کې ػ ظپلٍ ګتٍ اٌ ػ ٨ؼؿت کې
ػ پبتې کیؼٌ پً ظبٔـ پً ػې ٍ٨منؼانبنٍ تبنؼې اتکب کٍي .ػ ظبن آتبػ ٌلمٍالێ یٍې
ښٌٍنکې ٌٌيل:
"ػا ملیيش ګـوپىنه له یىتل رسه تړيل ػي .ځينى ته يي ان څىک الك هم نه يش
وؿ وړلی .په ظبن آتبػ کې ډیـې لیمي وته او هـ ٨ىمنؼان تـ ظپل واک النؼې
ځبنګړې لیمه کنرتولىي .ػا ملیىې ػ ذګړه مبؿانى او ػ فوؿواکبنى ػ ظپلى
وىمى ګتى له پبؿه لبتلې ػي او په ؿاتلىنکى ټبکنى کې ته تـې کبؿ واظيل" .
ػ کنؼٌف ،ظبن آتبػ اٌ ػوت اؿڇي ٌلمٍالیٍ ګډٌن کٍنکٍ وکبیت ٌکړ ڇې ػ ػٌلت پلٍه
ملیىٍ وتٍن ػ ػٌي ٌلمٍالێ نبامنً کړې ػي .کً څً ىم پً ػوت اؿڇې ٌلمٍالێ کې
ملیىې کمې ػي ،ظٍ تیب ىم ػ نٍؿ ٌلمٍالیٍ ملیىې پً البنێ رسه ػوت ٌلمٍالێ تً
الك ؿلی لـي .ګډٌن کٌٍنکٍ اػٜب ٌکړه ڇې ػ ٌللً ٌالٍ ملیىٍ ٠ړٌ ظپلً ٌ٤بػاؿۍ
تؼلٍي اٌ کلً یې ىم ڇې ظٍښً يش اٌ ػ ظپلې ىٍلبي پً ظبٔـ لً ٌللً ٌال معبل٥ت
رسه یٍ ځبی کیږي .ګډٌن کٌٍنکي پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ ٌللً ٌالٍ ملیىٍ وتٍن ػ ظلکٍ
پً منځ کې ٌیـه ؿا پیؼا کړې ػه اٌ ان ػه ڇې ډیـٌ ػ ٨تلٍنٍػ کمبت لړۍ تً یې ملن
ٌىيل .ػ ظبن آتبػ ٌلمٍالێ یٍ مرش ٌٌیل:
"په نىؿه نړۍ کې ونه لیمه ځبن رسه مـ٠ێ او ښکال ؿاويل ،ظى په کنؼوف کې،
وینىالی له ځبن رسه ػولت پلىه ملیىې او معبل٥ین ؿاويل .ػولت پلىه ملیىې
له ظلکى څعه په ښیـافه لیمى کې ٜرش ټىلىي او معبل٥ین په ونه لیمه کې
پټیږي".
پً ظبن آتبػ ٌلمٍالې کې ػ ا٨تبه لیمً ډیـه فؿظیقه اٌ ػ ګډٌن کٍنکٍ پً انؼ ىلتً ػ
لیمې ظلک ػ ملیىٍ تـ ؿشم النؼي اٌلیږي .ػ مځکې فؿظیقٌالی ػ ملیىٍ لً پبؿه يٍه
انګیقه ػه .یٍ مرش ڇې ػ شبالتٍ نً يې رس ټکبٌٌٌ ،یل:
"مىږ ػ ملیيش ػ ٨ىمنؼانبنى ػ لىمثړۍ لال نه پـته ان ػ ظپلى لىڼى او فامنى
وػونه ،نه وى کىالی ځکه ڇې فمىږ ػ اوالػنى ػ يى ٨ىمنؼان رسه واػه ػ ه١ه
لیبل ٨ىمنؼان په ٨بؿوي .مىږ اړ یى ڇې ػ مځکې په ؿاکړه وؿکړه کې له ػې
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٨ىمنؼانبنى څعه پىښتنه وکړو او ػا ٨ىمنؼانبن ػ ؿاکړې وکړې په وظت کې
ډیـه تـظه ٠ىاړي" .
ګډٌن کٍنکٍ ػ ا١٤بن لیمً يیقٌ پٍلیمٍ ػ رس٠ړٌنٍ پً ىکلً ظپل نٙـٌنً څـګنؼ کړل اٌ
پً انؼیښې رسه يې ٌٌیل ڇې ا١٤بن لیمً يیقٌ پٍلیمٍ ػػٌي ػ لتٍنقٌ ػؿمبن نً ػی
تلک ې ػ ػٌي لتٍنقې یې نٍؿې ىم فیبتې کړې ػي .ا١٤بن لیمً يیق پٍلین پـتً لً ظبن
آتبػ اٌ ٨ل ًٝفال پـتً ،ػ کنؼٌف پً نٍؿٌ ټٍلٍ ٌلمٍالیٍ کې م٩ـؿ وٍي ػي .ګډٌن کٍنکٍ ػ
ػ ا١٤بن لیمً يیقٌ پٍلیمٍ ػ ڇبڼ پً پـٌلً تبنؼې ګٍتً ٌنیٍلً اٌ اػٜب يې ٌکړه ڇې ػ
ا١٤بن لیمً يیقٌ پٍلیمٍ پً کتبؿٌنٍ کې ى ً١کمبن نیٍل وٍي ػي ڇې ذنبيي لبت ً٩لـي
اٌ لً ترشي شٍ٩نٍ څعً يې رس٠ړٌنې کړې ػي اٌ ػٌي یې اٌك تې ګنبه تٍيل .ػ ګډٌنکٍ
پً نٙـ ا١٤بن لیمً يیق پٍلین پً لمً تٍګً ڇبڼ اٌ یب تـتیً وٍي نً ٌٌ اٌ پً ػوت
اؿڇې ،امبم ٌبشج اٌ ػ ڇبؿػؿې پً ٌلمٍالیٍ کې اٌ ىمؼؿانګً ػ کنؼٌف پً مـکق کې يې
نبٌړه ذـمٍنً کړي ػي اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ څعً يې تؼې رس٠ړٌنې کړې ػي .ګډٌن کٍنکٍ
پً نبامیؼۍ رسه ٌٌیل ڇې ا١٤بن لیمً يیقٌ پٍلیمٍ ملکي ٌګړي ځٍؿٌيل ،تيؼیؼ کړي،
وکنرً کړي ،نیٍيل ،ژٌتل کړي اٌ ٌژيل ػي .ػ ػوت اؿڇې یٍ تن ښٌٍنکي ٌٌیل:
"ػ ا١٤بن لیمه يیقو پىلیمى پـوله ػ لیمې ػ ذګړه مبؿانى او ػ نىؿو تبؿلىظه
کمبنى په الك کې وه .ػوي په ػې پـوله کې ػالې کمبن ونیىل ڇې په ټىلنى
کې تـ ظلک ظىښ نه وو او په پعىا کې په نبوړه ذـمىنى او ػ ترشي ش٩ىنى په
رس٠ړونى کې ککړ وو .مىږ ڇې ػ لیمي ظلک یى ،ؿارسه هیڅ مىىؿه نه ػي
وىې .ػ ػاړه مبؿانى له ډلې نه ته مىږ څه مته ولـو؟ ػوي پعىا کې هم ذنبیت
کبؿان وو او په ا١٤بن لیمه يیقو پىلیمى کې له وبمیلؼو وؿولته ،ػػوي ټىلى
اٜاملى ته يې ٨بنىين تڼه وؿکړله" .
ظلکٍ ػ کنؼٌف ػ نبامنێ یٍې تلې ٌذې تً ڇې ػ امنیتې لیږػ نً ٌؿٌلتً پً کنؼٌف کې ػ
ا١٤بن امنيتې ځٍاکٍنٍ ٜملیبت ػي ،اوبؿه ٌکړه .پً ٜمٍمي ډٌل ظلکٍ ػ ا١٤بن ميل اؿػٌ
نً وکبیت ٌنً کړ کً څً ىم ػ ڇبؿػؿې ٌلمٍالێ ظلکٍ ٌٌیل ڇې ػ ا١٤بن ميل اؿػٌ ډفٌ
پً مځکنیٍ نیښتٍ کې ملکي ٌګړٌ تً تل٥بت ؿلٍيل ػي .ػ ٜملیبتٍ پً تـڅ کې ػ ا١٤بن
لیمً يیقٌ پٍلیمٍ اٌ ػٌلت پلٍه ملیىٍ لً ظٍا ػ نبلم ڇلنؼ ؿاپٍؿٌنً ٌؿکړلی وٍل اٌ ػ
ػوت اؿڇي ٌلمٍالێ ظلکٍ اٌ ػ کنؼٌف مـکق ػ ځینې کلیٍ ظلکٍ ٌٌیل ڇې کً ڇیـې
ا١٤بن امنيتې ځٍاکٍنً پً ػالې ډٌل ٜملیبتٍ تً ػٌام ٌؿکړي ڇې ػ ظلکٍ ػ ځٍؿٌنې المل
يش ،نٍ ػٌي تً تیب یب لیمً پـیږػي اٌ یب تً ػ ٌللً ٌال معبل٥ینٍ رسه یٍځبی کیږي .ظلکٍ
پً کنؼٌف کې پً ٜملیبتٍ کې ػ ػٌلت پلٍه ملیىٍ پً ٜملیبتٍ کې لً کبؿٌلٍ نً وکبیت ىم
ٌکړ اٌ ػٌي ٌلیؼل ڇې ػې ملیىٍ ظلک لٍټ کړل .کً ػا ػٌػ ىمؼالې پبتې يش ،نٍ ػا
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شبالت تً ٜبػي ا١٤بنبن ػ ٠ډ اظیمتٍ پً ظبٔـ ػې تً مرثٍؿ کړي ڇې پً ٌللً ٌال
معبل٥ت الك پٍؿې کړي .پً ػوت اؿڇې کې ػ ڇپبٌ ػ ٜملیبتٍ یٍ ٨ـتبين ػا لې ٌٌیل:
"ػ تالوێ ػ ٜملیبتى په تـڅ کې ػولت پلىه ملیىى فمب ټىل کىؿ لىټ کړ .ا١٤بن
ميل پىلیمى او اؿػو يىاځې ػ ظیـ په ٠ىنډۍ نبلت وو او مىږ ػ ػوي په مغ
کې لىټ وى .ملیىى فمب فوی لعت وواهه او فمىږ ػ کىؿ له ښځى یې ګبڼه او
کبيل واظیمتل .ػولت ولې ػ ا١٤بن ميل امنيتي ځىاکىنى په ځبی ولله والې
ملیىې کبؿوي؟ فمب کىؿنێ ته يې تې ٜقيت وؿلىله او فه په ػې لىچ کې یم
ڇې ػ ٠ډ اظیمتى له پبؿه له ٔبلثبنى رسه يى ځبی وم" .
یٍ تل المل ڇي ػ يب جثبتێ المل وٍی ػی ػا انګیـنً ػه ڇې ػ کنؼٌف پښتبنً کې لً ٌللً
ٌال معبل٥ت رسه تړي .پښتنٍ تـظً ٌالٍ اػٜب ٌکړه ڇې لً ڇې ػ معبل ٍ٥ذنګیبلٍ ػ
ذنبیتٍنٍ لقا ػٌي تً ٌؿکٍل کیږي .څـنګً ڇې ػ ػٌی (پښتبنً) اٌ معبل ٦ذنګیبيل لً يٍ
ٍ٨م څعً ػي ،نٍ ػ ا١٤بن ػٌلتي ځٍاکٍنٍ ػ ٜملیبتٍ اٌ ػ نیٍنې ټٍل فٌؿ ػ لیمې لً
پښتنٍ نً تبيس .ػې کبؿ ػ ػٌلت اٌ ػ لیمې ػ پښتنٍ تـ منځ ٌاټن فیبت کړې ػی .ػ ػوت
اؿڇې څعً یٍ تن ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
"کله هم ڇې کىمه ڇبوػنه ويش او یب ٔبلثبن په کىمه پىلته تـیؼ وکړي ،نى
ا١٤بن ميل او لیمه يیق پىلین ؿاځې او ه١ه ټىل کيل ڇې پښتبنه په کې
اولیږي ،تاليش کىي او پښتبنه نیيس .په ػوي ػا تىؿ لګىي ڇې ػوی ٔبلثبن ػي
او یب ٔبلثبنى پلىیبن ػي .پښتنى ته ٔب لثبنى ػ ذنبیتنى لقا وؿکىل کیږي" .
ػ کنؼٌف ظلکٍ ػ ميل امنیت پً ؿیبلت تبنؼې پړه ٌاڇٍلً ڇې ػٌلت پلٍه ملیىې يې
ذٍړکړې اٌ لً څبؿنې پـتً يې ٌؿتً ٌللې ٌؿکړې .ػ ظبن آتبػ ٌلمٍالێ اٌ ػ کنؼٌف مـکق
ظلکٍ ٌٌیل ڇې ميل امنیت پً ٍ٨ؼا ً ػ ذمٝیت الالمي پً ٌظت کې ػا ملیىې تیـتً
ٝ٤بلې کړې ڇې ػٌي لً ذنګیبلٍ رسه ٌذنګٍي .ػ کنؼٌف یٍ تن ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
"همؼا امنیت ملی وو ڇې ػې ټىلى ملیىى ته یې ػػې له پبؿه وللې وؿکړې
ڇې(معبل )٦ذنګیبيل له لیمې اوتبيس .ميل امنیت ػوي اوك هم ػ ذنګیبلى
مکننه تـیؼ په ظال ٣کبؿوي .په ٜمل کې ميل امنیت ػػې ملیىى تې وللې
کىلى له پبؿه ډیـ کم او یب هيڅ هم نه ػي کړي" .
ګډٌن کٌٍنکٍ تې کبؿي پً کنؼٌفکې ػ وعړې يٍ ميم المل ٌتبلً اٌ ػٌي پً ػې تبؿ ٌٌ ڇې
کً ظلکٍ تً کبؿٌنً پیؼا کړای يش ،نٍ ػٌي رسه تً تیب ػ لٍلې ظـاتٍلٍ لً پبؿه ٌظت نً ٌي.
ګډٌن کٌٍنکٍ پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ى ً١څٍک ڇې پً کبؿ ګٍمبؿل وٍي ػي ،ػٌي تً ظپلً
ښیـافي پً جثبت اٌ لٍلً کې ٌیني اٌ ٌللً ٌال معبل٥ت کې تً ځبن وبمل نً کړي اٌ نً تً
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پً ػٌیم ٌاؿ تیـتً ٌؿيس .ػ ػٌي لپبؿښتنً ػا ٌه ڇې ظلکٍ تً تبیؼ ػ کبؿ نٍؿ ٤ـٌتٍنً ىم
پیؼا کړی يش .ػ ٜيل آتبػ ٌلمٍالێ یٍ ٍ٨مي مرش ػې ظربې تً ػالې اوبؿه ٌکړه:
"مىږ یى مىهىؿ متل لـو ڇې وایې ػ تیکبؿه لړي په م١قوکې ویٕبن ځبله
ذىړوي .ػ لتىنقې اٌيل المل تیکبؿي ػه او او تیکبؿي له امله ظلک ولله وال
معبل٥ت ظىا ته ځي" .
ډیـ ګډٌن کٍنکٍ ٤مبػ ػ وعړې یٍ ٠ټ المل ٌتبلً .ػٌي پً کلکً ٌٍ٠ښتل ڇې ٤مبػ لً
ځبن رسه ډیـې نبظٍالې اٌ نيیيل ؿاٌړي .ګډٌن کٍنکٍ ٌٌیل ڇې ػ ٤مبػ ځبلې پً کنؼٌف
کې ډیـې ژٌؿې ػي اٌ ػٌي تبیؼ ػ یٍ ډیـ ٌاړه کبؿ لً پبؿه ىم تډې ٌؿکړي .ػ ػٌي پً انؼ
کب٠ؾ تبفي ػ ٤مبػ لً پبؿه ال نٍؿه ډیـه الؿه تـاتـه کړې ػه ځکً ڇې ظلک ګړنؼي
ظؼمتٍنً ٍ٠اړي اٌ ػٌي اړ ػي ڇې ػ ى ٍ١ظؼمتٍنٍ الك تً ؿاٌړلٍ لً پبؿه تډې ٌؿکړي .ػ
کنؼٌف ٌالیت یٍ تن ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
"٤مبػ ػ کنؼوف په هـ شکىمتي اػاؿه کې کې پـیامنه ػی .ػولتي مبمىؿین له
ٜبػته مرثىؿ ػي او تډې اظيل .مىرتیبن اړ ػي ڇې ػ یى کىڇني کبؿ له پبؿه
هم تډې وؿکړي .ڇې تډې وؿ نه کړې ،نى کبؿ ػې نه کیږي .لږ تـ لږه ػ ٔبلثبنى
ػ ؿژیم په وظت کې ډیـ ښه وو ځکه ڇې په وظت کې ٤مبػ نه و" .
ػ ګډٌن کٍنکٍ پً نٙـ ػ فػه کړٌ ػ البنیتبٌ کمی پً کنؼٌف کې ػ وعړې یٍ ٠ټ المل
ػی .ػٌی څـګنؼه کړه ڇې ښٌٍنځي لږ ػي اٌ پً ټٍلګیٍ کې ػ فػه کٍنکٍ ومیـه ډیـ
فیبت ػی .ػٌي ػې تً اوبؿه ٌکړه ڇې پً کنؼٌف کې ػ کبيف مؼؿلٍ نىتٍالی یٍ لً ډیـٌ
ميمٍ الملٍنً څعً ػی .یٍ څٍ مؼؿلې وتً ظٍ لمې مريقې نً ػي اٌ ځینې يې لً
ػٌلت رسه ؿاذمرت وٍي نً ػي .ظلک اړ ػي ڇې ظپل ځٍانبن پً مؼؿلٍ کې ػ ػؿك فػه
کٍلٍ لً پبؿه پبکمتبن تً ٌلیږي اٌ کیؼای يش ىلتً ػ لعت ػؿیځٍ لً ظٍا ٌؿتً لعت
ػؿیځي ػؿلٍنً ٌؿکړل يش .ػا ځٍانبن ڇې تیـتً کنؼٌف تً ؿالتبنً يش ،تیب پً لیمً کې ػ
ظپلٍ نٍیٍ فػه وٍیٍ نٙـٌنٍ پً البك تې جثبيت پیؼا کٍالی يش .ګډٌن کٍنکٍ ٍ٠ښتنً ٌکړه
ڇې پً ٜرصي فػه کړٌ لمثبلې نٍؿې مؼؿلې تبیؼ پً کنؼٌف کې ذٍړې يش .ػٌي پً کلکً
ٍ٠ښتنً ٌکړه ڇې پً کلیٍالٍ لیمٍ کې تبیؼ ښٌٍنځي پـانیقل يش اٌ ټٍل ٌؿتً الك ؿلی
ٌلـي اٌ ػاڇې ښٌٍنځي اٌ ػ فػه کړٌ نٍؿې ټٍلې مٍلمې تبیؼ ښې مريقې ٌي .ػٌي پً
کبؿ ػه ڇې لمې ٌػانێ ،التـاتٍاؿٌنً ،کتبتتٍنً اٌ پٍؿه ڇٍکێ ګبنې ٌلـي  .ػ کنؼٌف
پٍىنتٍن يٍې فػه کٍنکې ٌٌیل:
"که ڇريې مىږ کبيف مرهقې مؼؿلې ولـو ،نى فػه کىنکي ته تیب ػ فػه کړې له
پبؿه هممبیه هیىاػونى لکه پبکمتبن ته ته نه ځي .ه١ه فػه کړې ڇې فػه
کىنکى ته وؿکىل کیږي ،ػ ه١ې په کی٥یت تبنؼې تبیؼ ذىړذبړی ونه يش.
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پىهنتىنه ،ښىونځي او مؼؿلې ه١ه ځبیىنه ػي ڇیـته ڇې فػه کىنکى ته ؿوفنه
وؿکىل کیږي .که ڇیـې ػ فػه کړې کی٥یت ښه وي ،نى مىږ ته له لىلې رسه
مینه لـونکي ځىانبن ولـو .ظى ػ کنؼوف ځينې مؼؿلې ڇې له ػولت رسه
ؿاذمرت وىې نه ػي ،تبیؼ ؿاذمرت يش ځکه ڇې ػا ښبيې ػ والیت جثبت ته یى
ګىاښ يش .ػ مؼؿلى تٝلیمي نٍبة تبیؼ ػ ػولت له ظىا تٍىیج وىی وي" .

 .۳ص ؾىلې له پاعه طغخه
پً کنؼٌف کې ػ ظربٌاتـٌ تـظً ٌالٍ ځينې ػالې لیمً ییق الملٍنً پً ګٍتً کړل ڇې ػٌي
شلٍل تً پً لیمً کې تې جثبيت لً منځً یٍلی اٌ لٍلً تً ؿاٌيل .ػ پبیؼاؿې لٍلې لً پبؿه
الملٍنٍ کی ػ لیمً ییقٌ ػٌلتي اػاؿٌ مّثٍٍٔل اٌ اٌالشبتٍ ؿاٌلتل ،ػ ملیىٍ پً کلکً
تٍګً تې ٌللې کٍل ،ػ ٤مبػ مغ نیٍل ،ػ لیمً ییق پٍلیمٍ ځٍاة ٌؿکٍل ،ػ ٨بنٍن
شبکمیت ،ػ لیب٨ت اٌ ٌړٌايل پً تنمټ پً ػٌلتي اػاؿٌ کې ٌ٘ی ٍ٥تً نیٍل ،ػ ترشي
شٍ٩نٍ څعً مالتړ کٍل ،ػ مٝب٤یت کلتٍؿ ،ػ ظلکٍ اٌ ػٌلت تـ منځ ػ ٌاټن کمٍل اٌ ػ
اذتامٜي اٌ ا٨تٍبػي پـ معتګ ال ښً کٍلٍ لً پبؿه ؿښتینې ىڅې وبملې ػي .ػ الملٍنٍ ػا
لیمت تىپړ نً ػی .ګډٌن کٌٍنکٍ ځینې لپبؿښتنې لـلې ڇې لنډیق یې پً النؼې ډٌل ػی:
ص خکىمت او ص افغان ميل ځىاکىنى پیاوړي کىنه او ص خکىمت ص کنټغول ػیاتىنه :ػ
کنؼٌف ظلکٍ پً ټینګبؿ رسه ٌٌیل ڇې پً کنؼٌف ٌالیت کې لٍلً اٌ امنیت وٍنی ػی ظٍ
ػٌلت تبیؼ پً ٌالیت کې ػ ظپل کنرتٌل ػ لبتلٍ پً ظبٔـ ډیـې ىڅې ٌکړي  .ګډٌن
کٌٍنکٍ ػ ػٌلت مرشٌٜیت پً اړٌنؼ پٍښتنې ٌکړې اٌ ٌٌیل ڇې ػٌلت ػ کنؼٌف ػ مـکق
څعً ػ تبنؼې ٌاک نً لـي .ػٌي اػٜب ٌکړه ڇې پً ػٌلت کې ػ ننً ػٌلتٍنً ػي اٌ ػ لیمً
ييقٌ فٌؿٌاکبنٍ ،ػ ٌللً ٌالٍ ملیىې ٍ٨منؼانبنٍ اٌ ذګړه مبؿانٍ ػ ػٌلت مرشٌٜیت اٌ ٌاک
تً لتٍنقې ذٍړې کړې ػي .ػ ٜلی آتبػ ػ ٌلمٍالێ یٍ تن ػې مملې تً ػالې اوبؿه ٌکړه:
" ػالې فوؿواکبن او ذګړه مبؿان وته ڇې یىاځينێ مىظه يي ظپل وعيص
اهؼا ٣ػي .ػوي ػ ػې له پبؿه وعړې پیؼا کىي او ذنګ کىي ڇې ظپلې ګټې
او ؿوپێ تـ الله کړي او ظپله ډله مىهىؿه کړي .ػوي ػ لىلې له پبؿه کىمه
ځبنګړې اذنډه نه لـي ظى ػوي په ظپلى لیمى کې ن٥ىؽ لـي ځکه ڇې ػ
لیمې ظلک ډاؿ وىي ػي او ػولت هلته واک نه لـي .ػػوي ګټې ػ وعړې په
اوږػلى کې ظىنؼي ػي" .
ػٌي پً ػې ټینګبؿ ٌکړ ڇې پً کنؼٌف ٌالیت کې پبلنګـ فٌؿٌا کبن وتً ڇې ػ ػٌلت
مرشٌٜیت تً يي لتٍنقې پیؼا کړې ػي .ػا فٌؿٌاکبن ظپلې ملیىې لـي اٌ ان ػه ڇې
لیمً ييقشکٍمت ػ ػٌي ملیىې ػ معبل٥ینٍ پً ِؼ کبؿٌي .ػٌي پً کلکً لً ػٌلت
ٌٍ٠ښتل ڇې ػ ملیىې ٍ٨منؼانٍ رسه ظپلې اړيکې ٌوکٍي اٌ ػػې پـ ځبی ػې ػ ا١٤بن
252

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص لنضػ واليت ؾىلی نقكه

ميل ځٍاکٍنً پً ٌللٍ لمثبل کړي ڇې ػٌلت نٍؿ پً ػې ٠یـ ؿلمي ٌللً ٌالٍ ملیىٍ
تبنؼې متکې نً يش .ػ کنؼٌف ػ پٍىنتٍن یٍ فػه کٍنکي ٌٌیل:
"ػولت له لپکبوي ډکى ملیىى رسه ظپل مالتړ ظتمىل نه ٠ىاړي ځکه ڇې ػا
ملیىې ػ (معبل٥ى) ذنګیبلیى په ِؼ کبؿولی يش .ػا ملیىې مٝبوىنه نه لـي او
ظپلې وللې هم لـي نى ػ ػولت له پبؿه ػا ډیـه ا٨تٍبػي ػه او ػػې په پـتله
په ا١٤بن ميل ځىاکىنى ډیـ مرص ٣کیږي" .
ظلک ػ ميل اؿػٌ نً ظٍښ ٌٌ اٌ پً ػې يي ټينګبؿ کبٌٌ ڇې ا١٤بن ميل ځٍاکٍنً تبيؼ ػ
تالوی ٜملیبتٍ کې تـظً ٌاظيل اٌ ػٌلت پلٍه ملیىې تبیؼ ػ تالوێ ٜملیبتٍ کې تـظً
ٌانعيل .نٍ لً ىمؼې املً تً ػ لیمې ظلک ػ ا١٤بن ميل ځٍاکٍنٍ پً ؿىربۍ معتً
ٌړٌنکٍ ٜملیبتٍ نً مالتړ ٌکړي ،ظٍ ػٌلت پلٍه ملیىٍ پً مرشۍ ػ تالوێ ٜملیبت تً نٍؿ
ىم ٌللٍال معبل٥ت تً ملنً ٌٌىي ځکً ڇې ػٌي ملکیبن ځٍؿٌي ،ډاؿٌي اٌ لٍټ کٍي.
ػٌي ػا ىم پً کلکً ٌٍ٠ښتل ڇې لیمً ييق ػٌلت تبیؼ پً ػٌلت پلٍه ملیىٍ اٌ پً يس آي
پي تبنؼې ػ تالوێ پً ٜملیبتٍ کې اتکب ٌنً کړي.
ظلکٍ پً يٍه ظٍلً ٌٌیل ڇې پً ٌلمٍالیٍ اٌ لـې پـتٍ لیمٍ کې ػ مٍجـ ٌاک ػ مملې اٌ
ػ ػٌلت ػ مرشٌٜیت لً پبؿه ؿٌڼ ،ځٍاة ٌؿکٍنکی ،ا٠یقه نبک اٌ پً البنێ رسه ٌؿتً الك
ؿلٍنکی لیمً ییق ػٌلت ډیـ اړین ػی .ظلک ػ لیبيس تړاٌٍ٨ ،مي اٌ ظپلٍۍ پبلنې پً
البك پً ػٌلتي ػنؼٌ ګٍمبؿل کیږي .ػٌی پً یٍه ظٍلً لپبؿښتنً ٌکړه ڇې ػ لیب٨ت اٌ
ٌړتیب پً تنمټ پً ػنؼٌ ګٍمبؿل ػػې مملې پً ځبی شل ػی.
ص زلکى او صولت تغمنځ ص لیغې واټن نږصې کىل
لً ٌلمٍالیٍ څعً ګډٌن کٌٍنکٍ ظلکٍ اٌ ػٌلتي مبمٍؿینٍ پً تیـه تیب ػ ٌالیت پً کڈً تـ
منځ ػ فیبتیؼٌنکي ٌاټن پً اړٌنؼ ګیلې ٌکړې .ظلکٍ ٌٌیل ػٌي ػا اؿفٌ ٌه ڇې کبوکې يي
ػ ظپل ٌالیت ػ مبمٍؿینٍ رسه یې لیؼنً کړې ٌای ڇې ظپل مىکالت اٌ ػ ى ٍ١ػ شل پً
اړٌنؼ يې ٌؿرسه ظربې کړې ٌای ،ظٍ ػٌي لً پبؿه ػ ىٍ١ي لیؼنً ډیـه مىکلً ٌه .ػا تي
ځبی تیب پً ډیـه البنێ رسه ػ معبل٥ینٍ لً ظٍا ډک وٍ ځکً ڇې ظلک ډیـ پً البنً تٍګً
معبل٥ینٍ تً الك ؿلێ لـي .ػ ػوت اؿڇي ٌلمٍالێ یٍ ٍ٨مي مرش پً ظٍاوينێ رسه ٌٌیل:
" پینځه میبوتې کیږي ڇې مىږ ػ ػوت اؿڇي لپین ږیـي هڅه کىو ڇې ػ
کنؼوف وايل رسه ووینى ،ظى په لیؼلى يې تـیبيل نه وىو .کله ڇې يى څىک ظپل
وايل نيش لیؼلی ،نى ػا څنګه ممکنه ػه ڇې شکىمت رسه ػې مـلته وکړې او
ظپل نٙـ وؿ رسه رشیک کړې ؟ وايل تـ م٩ـؿیؼولى نه تـ ننه پىؿې ػوت اؿڇې
ته ل٥ـ ونه کړ ،که څه هم نىمىړی په کبل کې له پینځى کـتى څعه ډیـ ػ
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تهـين هیىاػنى په ل٥ـ ځي .که ڇیـې ڇبؿواکي فمىږ ٠ږ وانه وؿي او په
وکبیتىنى مى ٠ىؿ ونه کړي ،نى تیب ػا نبوىنی ػه ڇې مىږ ػې ػ ػولت رسه په
لیمه کې ػ امنیت او جثبت په ؿاولتلى کې مـلته وکړو" .
ځينې ګډٌن کٌٍنکٍ ػ ػٌلت ػا ىڅً ٌلتبیلً ڇې پً کنؼٌف ٌالیت کې يې ػ ( ػ ظلکٍ
پٍلین) پً نبمً پٍلین ذٍړ کړل ڇې مٍظً یې ػ ظلکٍ اٌ ػ پٍلین تـ منځً ػ ال ډیـې
ىمکبؿۍ اٌ ؿاتٕې پیؼا کٍل ٌٌ .ظٍ ػ ګډٌن کٌٍنکٍ پً انؼ ( ػ ظلکٍ پٍلین) ال ډیـ پً
اتتؼايي مـشلً کې ػي .ػ ګډٌن کٌٍنکٍ ٌړانؼيق ػا ٌٌ ڇې تبیؼ یٍ ػالې پلیټ ٤بؿم ذٍړ
يش ڇې ػ ى١ې لً الؿې ػ لپني ږیـيٜ ،بملبن اٌ ىـ ډٌل ظلک پً البنێ رسه لً لیمً
ییقٌ ڇبؿ ٌاکٍ رسه ٌٌیني اٌ ظپلې لتٍنقې ٌؿرسه رشیکې کړې اٌ محثت اٌ من٥ي نٙـٌنً
ٌؿکړي .ػالې ػٌه اړظیقې ؿاتٕې ػ ٌايل پً څٍ ٌاؿ ٌلمٍالێ تً ػ تګ پً ٌذً ىم وٍنې
ػي اٌ ګډٌن کٌٍنکٍ پً انؼ ػا تً ػ لیمې ظلکٍ تً ػ ػٌي ػ ٠ږ ػ اٌؿیؼلٍ لً پبؿه یٍه
الؿه تـاتـه کړي.
ګډٌن کٌٍنکٍ وکبیت ٌکړ ڇې نً کبتٍ کیؼٌنکی ٤مبػ اٌ لً ٌاکً نبٌړه الت٥بػه ػ نبامنی
ميم الملٍنً ػي .ػ ػٌي پً انؼ یٍ ممٍل  ،و٥ب ٣لیمً ییق ػٌلت ػ یٍ تبنؼیني څبؿنې
اؿګبن پً مٍذٍػیت کې ػا مملې لً منځً ٌړلی يش اٌ ػا ډٌل ىڅې تً لٍلً اٌ جثبت
منځ تً ؿاٌيل .یٍ تن ػ ڇبؿ ػؿې ګډٌنٍال ٌٌیل:
" په ػولتي اػاؿو کې په تیـه په ٜؼيل اؿګبنىنى کې٤ مبػ ػ ټىلى لتىنقو مىؿ
ػه .ظلک ػا ٠ىؿه ګڼي ڇې ظپلې ّ٨یې ػ ٔبلثبنى مصکمى ته وؿ وړي ځکه
ػه١ىي په مصکمى کې ٤مبػ نىته .که ػولت و٠ىاړي ڇې ظلک ػ ػوي
لیمتم ته ظپلې ّ٨یې وؿ وړي نى ػولت ته په کبؿ ػي ڇې ٤مبػ له منځه
یىيس" .
ص ةرشي خقىنى تقىیت ،ص قانىن رسلىړي او ص معافیت له منځه وړل :ګډٌن کٌٍنکي پً
ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ تلپبتې لٍلې اٌ امنیت لً پبؿه ػ ترشي شٍ٩نٍ تٍ٩یت ډیـ ميم ػی .کً
څً ىم لږ ګډٌن کٌٍنکي پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ مالتړي یٍافې ػ ښځٍ شٍ٩نٍ
پً ىکلً ظربې کٍي ظٍ ګڼ ومیـ ګډٌن کٌٍنکٍ ػ ترشي شٍ٩نٍ پلٍیبن ٌٌ .ػ کنؼٌف ػ
پٍىنتٍن يٍې فػه کٍنکې ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ اىمیت پً اړٌنؼ ٌٌیل:
"ػا ظربه لمه نه ػه ڇې يىافې نبامني ػ ولله وال معبل٥ت لثج کیږي .نىؿ
الملىنه هم وته او له ه١ى څعه یى يي ػ ترشي ش٩ىنى څعه رس٠ړونه ػه" .
ػ امبم ٌبشج ػ ٌالمٍالێ یٍ ٍ٨می مرش پً انت٩بيل ٜؼالت تبکیؼ ٌکړ اٌ ٌٌیل:
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"مىږ یىافې ه١ه وظت ػ لىلې ظبونؼان کیؼای وى کله ڇې انت٩بيل ٜؼالت ،ػ
٨بنىن شبکمیت او ػ تیبن افاػي وي" .
ګډٌن کٌٍنکٍ پً لیمً ییقٌ پٍلین تبنؼې انت٩بػ ٌکړ اٌ ٌٌیل ڇې لیمً ییق پٍلین ػ
ترشي شٍ٩نٍ نبٌړه رس٠ړٌنٍ کې ککړ ػي ،شبل ػا ڇې لیمً ییق پٍلین پً ډیـه کمً تٍګً
ڇبڼ وٍي ػي اٌ ډیـ کم ؿٌفٌل وٍي ػي .ػ ػٌي ػلیل ػا ٌ ڇې کً ڇیـې لیمً ییق
پٍلین ػ ٜبػي ا١٤بنبنٍ ػ شٍ٩نٍ ػؿنبٌی ٌکړی ،نٍ ظلک تً ػې تً لیٍالً يش ڇې لیمً
ییقٌ پٍلیمٍ رسه مـلتً ٌکړي اٌ ػا تً پً لیمً کې ػ لٍلې اٌ جثبت لً پبؿه ګټٍؿ ٌي.
ػ ظبن آتبػ ٌلمٍالێ ګډٌن کٌٍنکٍ ػ ظبن آتبػ پً ٌلمٍالێ کې ػ ػ لیمً ییقٌ پٍلیمٍ پً
م٩ـٌلٍ رسه يٍلم ػٌی تبیؼ لم ػػٌي ڇبڼ ٌکړي ڇې ػ ٌللً ٌالٍ ملیىٍ ځبی لیمً ییق
پٍلین ٌنیيس .لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ػ ىیٍاػ پً نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ اٌ ػ ت١الن ٌالیت پً ومٍل
ډیـ ميم ن٩ي لٍتٍلی ػی .ظٍ ظلکٍ ػا ٌیـه لـلً ڇې ظبن آتبػ ٌلمٍالێ کې ػ لیمً
ییقٌ پٍلیمٍ ػ التعؼام پـٌلً تً ٌلال ٌالٍ ملیىٍ تؼنبم ٍ٨منؼانبن ځبن تً کي کړي.
ګډٌنکٌٍ ٌیـه ٌښٍػه ڇې کً ػالې ٌيش نٍ شبالت تً ډیـ کړکیڈن يش اٌ پً ملکیبنٍ
تبنؼې تً ػا ډیـې تؼې ا٠یقې ٌلـي .ػ ظبن آتبػ انکىبيف وٍؿا یٍ ٠ړي ٌٌیل:
"ظبن آتبػ لیمه ییقو پىلیمى ته ډیـه اړتیب لـي .ظى که ڇیـې ػ ٠ىؿڇبڼ پـوله
لمه نه وي ،نى په ظبن آتبػ کې ته همؼا تؼنبم او فوؿوؿ ػ ملیىى ٨ىمنؼانبن
لیمه ییقو پىلیمى ته ظپله الؿه هىاؿه کړي .نى ػوي ته ػ لیمې ػ ظلکى
تهؼیىل او ځىؿول تیب ػ ځبن له پبؿه ٨بنىين تىيل او ػا ػلیل ته وړانؼې کىي
ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػولت ػوي ټبکيل ػي" .
ػ ګډٌن کٌٍنکٍ پً انؼ ػ لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ػ لتٍنقې شل ػػٌي پً لم انتعبة ،ػ ترشي
شٍ٩نٍ ػ ؿٌفنې ،ػ ذنګ ٌاِض م٩ـؿات ،ټینګً څبؿنً اٌ پً شمبة ٌؿکٍنې تبنؼې
ؿاڅـظي .ػٌي پً ػې ټینګبؿ ٌکړ ڇې لً ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍنً تبیؼ ػ ترشي شٍ٩نٍ
څعً ػ رس٠ړٌنٍ پً ىکلً پٍښتنً ٌيش.
ػ کنؼٌف ډیـ ا١٤بنبن ىم پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ شمبة ٌؿکٍنې اٌ لمې څبؿنې نىتٍالی ػ
لقا نً ػ تښتې (مٝب٤یت) کلتٍؿ ػایمي کٍي .ػٌی پً يٍ ٠ږ ٌٌیل ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ
رس٠ړٌنکي تبیؼ مصکمې تً کي کړی يش ڇې نٍؿ ػ ترشي شٍ٩نٍ رس٠ړٌنې تً تىٍی٪
نيش .ػٌي ډیـې ػالې ّ٨یې پً ګٍتً کړې ڇې پً ى ٍ١کې ىم ػ لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ٠ړٌ
اٌ ٌللٍالٍ ملیىٍ پً کـتٍ لً ترشي شٍ٩نٍ څعً رس٠ړٌنً کړې اٌ تـ پښٍ یې النؼې کړې
ػي ځکً ػٌي پً ػې پٍىیږي کً ىـڅً کٍي نٍ ػػٌي لً پبؿه مٝب٤یت وتً .کً ڇیـې
ػػٌي لً پبؿه ػا مٝب٤یت نً ٌی ،نٍػ لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ٠ړٌ تً ػٌمـه ذـات نً ٌ کړي
ڇې ػا ډٌل نبٌړه ذـمٍنً يې کړي ٌی .ػ کنؼٌف تـظً ٌال پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ػ ػې شل
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ػ ٨بنٍن پً کلک شبکمیت اٌ ػ لیمً ییقٌ فٌؿ ٌاکبنٍ ػ مؼاظلې معً نیٍل ػي .پً کنؼٌف
کې ػ پٍىنتٍن یٍ فػه کٍنکي ٌٌیل:
لیمً ییق پٍلین اٌ نٍؿې ٌللً ٌالې ملیىې لً لٍړ پٍړٌ مبمٍؿینٍ رسه کلکې اړيکې لـي
اٌ ػٌي پً ػې پٍىیؼيل ػي کً ػٌي ىـ ډٌل ذـم ىم اٌکړي نٍ ػٌي تً څبؿنٍايل تً ٌنً
لپبؿل يش .ػ مٝب٤یت ػا کلتٍؿ ػٌي ډاډمن کړي ػي ڇې لً ترشی شٍ٩نٍ څعً رس٠ړٌنً
ٌکړي اٌ ػٌي پً ػې ىم پٍىیږي ڇې څٍک يي څبؿنٍايل تً نيش کي کٍالی.
ػ ترشي شٍ٩نٍ رس٠ړٌنٍ ډیـې ّ٨یې ػ ٠یـ ؿلمي ٜؼيل لیمتم لً الؿې اٌاؿیږي ځکً
ڇې پً ّ٨ب کې ػ ننً ؿوٍت ػ ظلکٍ ؿلمي ٜؼيل لیمتم تً ػ نً تللٍ لثج کیږي .ػ
٨ل ًٝفال یٍ تن ګډٌن کٍنکي ٌٌیل:
"په کنؼوف کې ػ ٤مبػ کڈه ډیـه لىړه ػه .ه١ه کمبن ڇې ٠ىاړي ػ پىهنې په
ؿیبلت کې ځبن ته کبؿ پیؼا کړي ،نى ػػوي څعه ػ تډو ٠ىښتنه کیږي٨ .ىمي
مرشان ذؼي ّ٨يى لکه ٨تل کې منځګړیتىة کىي او ػػوي له ظىا اواؿیږي .ػا
ټىل ّ٨یې ػ مصکمې مغ نه ویني ځکه ڇې ظلک په ػې پىهیږي ڇې په
ّ٨بيي لیمتم کې ٤مبػ ػی٤ .مبػ ته تبیؼ ػ پبی ټکی کیښىػلی يش ظى تـ
اوله په ػې اړه هیڅ هم نه ػي وىي" .
ص ځينې تىکمیؼو ډلى ګىښه کىنه :ػ ڇبؿػؿې اٌ ػوت اؿڇې ٌلمٍالیٍ پښتٍن ګډٌن
کٍنکي ډیـ ٌیـیؼيل ٌٌ اٌ ٌیل ڇې پً پښتنٍ تبنؼې ػا تٍؿ لګیږي ڇې ػٌی لً معبلٍ٥
ذنګیبلٍ رسه مل ػي اٌ ػٌي ػا اػٜب ٌکړه ڇې معبل ٍ٥ذنګیبلٍ ػ ذنبیتٍنٍ لقاګبنې ػٌي
ٌیني .څـنګً ڇې ػ لیمې پښتبنً اٌ معبل ٦ذنګیبيل لً يٍ ٍ٨م څعً ػي ،نٍ ػ ا١٤بن
ػٌلتي ځٍاکٍنٍ ػ ٜملیبتٍ اٌ ػ نیٍنې ټٍل فٌؿ ػ لیمې لً پښتنٍ نً تبيس .لً ػې املً ػ
ػٌلت اٌ ػ لیمې پښتنٍ تـ منځ ٌاټن فیبت وٍی ػی .پښتٍن ګډٌن کٍنکٍ ا١٤بن امنیتي
ځٍاکٍنٍ تً ػ يٍ پی١بم ٌړانؼيق ػؿلٍػ اٌ ى ً١ػا ٌٌ ڇې ذـم یٍ وعيص ٜمل ػی اٌ یٍ
کن پً ػې ػلیل تنؼي کیؼای نيش ڇې ػػه اٌ ػ مرـم ٍ٨م اٌ ژتً یٍ وبن ػي .ػ ڇبؿػؿې
ٌلمٍالێ یٍ تن فػه کٍنکي ٌٌیل:
"که څىک ٠ىاړي ڇې لىله او جثبت ؿاويل ،نى پښتنى او ٔبلثبنى ته ػې په يىه
لرتګه نه ګىؿي .ټىل پښتبنه ٔبلثبن نه ػي او ػولت تبیؼ ػا ٤ـ ٧وکړي او په
ػې تبیؼ پىه يش ڇې په هـ ٨ىم کې ښه او تؼ ظلک وته" .
ػ ػوت اؿڇې ٌلمٍالێ پښتبنً اٌ ػ ٨ل ًٝفال تـکمن ګډٌن کٍنکٍ وکبیت ٌکړ ڇې ػٌي
پً ظپلٍ ٌلمٍالیٍ کې لً ػٌلتي ػنؼٌ څعً وبتً پبتې وٍي ػي .ػ ٨ل ًٝفال ٌلمٍالێ یٍ
تن ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
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"ػ ٨لٝه فال ولمىالێ اتیب للنه اولیؼونکي تـکمن ػي ،ظى ػولتي مبمىؿین ػ
تیلګې په تىګه ولمىال٨ ،بِیبن او نىؿ له نىؿو ٨ىمىنى څعه ګىمبؿل وىي
ػي".
ػ ػوت اؿڇې يٍ تن پښتٍن ٍ٨مي مرش ػ ٨ل ًٝفال ٍ٨می مرش رسه ٌؿتً نٙـ لـي اٌ ٌاي:
"په ػوت اؿڇې کې پښتبنه اکرثیت ػي ،ظى په ػولت کې ػ ػوو نه فیبت
پښتبنه مبمىؿين نىته .پبتې نىؿ ټىل مبمىؿين له نىؿو تىکمیقو ډلى څعه ػي
او پښتبنه يىاځې پبتې وىي ػي" .
ػ پښتنٍ پً انؼ ػػې شل ذبم ٞاٌ پً ٌړٌايل ٌالړػ ګٍمبؿلٍ لیمتم ػی ځکً پً ػې ډٌل تً
نً اکرثیت ټٍلنې اٌ نً تً نٍؿې يٍاځې پبتې يش.
ص وؾلىالى ملیكى او پسىاين يس آي پي ) CIPص لىمړين تاؾیؿاتى ص ؾاتنې پغوګغام) ةې
وؾلې کىل :ػ مىٍؿې پً ػې پـٌلً کې ،ګډٌن کٍنکٍ ػ ٠یـ٨بنٍين ،ػٌلت پلٍه ملیىٍ اٌ
ػ يس آي پي پً نٍم ػ ملیىٍ تې ٌللې کٍلٍ تبکیؼ ٌکړ اٌ پً ػې ډٌل پً لیمً ییق
فٌؿٌاکبنٍ اٌ ذګړه مبؿانٍ تبنؼې ػ ػٌلت تکیً تً ىم کمً يش .ػا ګبم تً ػػې ډلٍ ىً١
نٍ٥ؽ ىم کم کړي ڇې ػٌي يې پً ػٌلت لـي اٌ پً ػې ډٌل تً ػ ٌلمٍالیٍ پً کڈً لٍلً
اٌ جثبت ټینګ يش .ظلکٍ ػ ټٍلٍ ٌللً ٌالٍ کً ٠یـ ٨بنٍين ٌي اٌ کً ػٌلت پلٍه ،ػ تې
ٌللې کٍلٍ ٍ٠ښتنً ٌکړه .ػ ڇبؿ ػؿې ػ یٍ تن افتک مرش ٌٌیل:
"که ػولت لىله ٠ىاړي ،نى ټىلې ولله والې ډلې تبیؼ تې وللې يش .ػ تې
ولله کىلى ػا تګالؿه تبیؼ ػ تیـ په وبن تي په نبمه نه وي" .
ځینې ګؼٌن کٍنکي پً ػې نٙـ ٌٌ ڇې لٍلې اٌ جثبت تً تـ ټٍل ډیـ ظٕـ ػ ٌللً ٌالٍ
ملیىٍ لعٍا ػي اٌ ٔبلثبن ػػٌي نً ٌؿٌلتً پً ػٌیم ملرب ػي .ػ ظبن آتبػ ػ وٍؿا یٍ ٠ړي
ٌٌیل:
" ټىلې ولله والې ډلې تې ولله کړه ،نى فه تبته ػا په ډاډ رسه ویيل وم ڇې
په ظبن آتبػ کې ته لىله تل پبتې يش" .
ػ ٨ل ًٝفال ٌلمٍالێ ګډٌن کٍنٍ ػ يس آي پي ػ ى ً١کـػاؿ ڇې پً ٨ل ًٝفال ٌلمٍالێ کې
يې لٍلً ؿاٌلتلې ػه ،لتبینً ٌکړه .ظٍ ػ نٍؿٌ ٌلمٍالیٍ کمبن پً ػې تبٌؿ ػي ڇې لً ػې
تـلیـه ڇې يس آي پې لً منځً تليل ،ػٌي تً ػ ظلکٍ لً پبؿه یٍ ګٍاښ ٌي .ػ ػٌي
ٍ٠ښتنً ػا ٌه ڇې یب ظٍ ػې يس آي پي ،تې ٌللې کړای يش اٌ یب ػ پً لیمً ییقٌ اٌ یب
ميل پٍلیمٍ کې وبمل کړای يش .ػ کنؼٌف یٍ تن ٌٌیل:
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"يس آي پي ػ ظپل پبیښت له پبؿه ٜبیؼاتى ته اړتیب لـي او ػوي په ظپل اهمیت
هم پىهیږي .ػوي په ډیـه البنێ رسه ػ ٨لٝه فال ػولت النؼې کىالی يش.
ػوي ظلک ځىؿوي او وظت په وظت ظپل ښکبؿ تؼلىي" .
ص ټىلنیؼ او اقتصاصي پغمستګ په اهمیت پىهیضل :پً کنؼٌف ٌالیت کې ػوت اؿڇې يٍه
ډیـه ٌؿٌلتً پبتې ٌلمٍايل ػه .کً څً ىم ګډٌن کٍنکٍ ػ ځينٍ ټٍلنیق اٌ ا٨تٍبػي
پـمعتګ لتبینً ٌکړه ،ػٌی پً يٍ ٠ږ ػ ٩٤ـ لً منځً ٌړلٍ ،ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ پيل کیؼلٍ،
ػ کبؿ مٍٝ٨ې پیؼا کٍلٍ اٌ ػ نٍؿٌ ښٌٍنځیٍ اٌ مؼؿلٍ ذٍړٌلٍ ٍ٠ښتنً ٌکړه .ػ امبم
ٌبشج ػ ٌلمٍالێ یٍې ښځې ٌٌیل:
" ٩٤ـ له ځبن رسه ټىلې تؼمـ٠ێ ؿاوړي .ظلک ػ ٩٤ـ له امله ولله وال
معبل٥ت کې وبملیږي" .
ګډٌن کٍنکٍ پً ػې ټینګبؿ ٌکړ ڇې ػٌلت تبیؼ نٍؿې مؼؿلې ذٍړې کړي نٍ تیب تً ػٌي
ظپل مبوٍمبن ػ فػه کړې لً پبؿه پبکمتبن نً لیږي .ػٌي پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ډیـ ىً١
مبوٍمبن ڇې پً پبکمتبنې مؼؿلٍ کې ػاظل وٍي ػيٌ ،ؿتً ػ لعت ػؿیځي ػؿلٍنً
ٌؿکٍل کیږي اٌ ٌؿٌلتً ػٌي تیب ػ مؼؿلٍ ػ ٤بؿ٠ت څعً ٌؿٌلتًٌ ،للً ٌال معبل٥ت کې
ځبن وبملٍي.
ػ ګډٌن کٍنکٍ پً تبٌؿ ټٍلنیق اٌ ا٨تٍبػي پـمعتګ پً ټٍل اړظٍنٍ کې ػ لٍلې اٌ امنیت
پً ؿاٌلتلٍ کې ډیـ ميم ػی .کً څً ىم کنؼٌف اٌلً ػؿذً ٌالیت ػی ظٍ ػ پـمعتګ لً
پبؿه يې ډیـ لږ کبؿ وٍی ػی .ػ ٨ل ًٝفال ٌالمٍالێ یٍ ښٌٍنکي ٌٌیل:
"پً ٨ل ًٝفال ٌلمٍالێ کې کٍم ػ پبم ٌړ پـمعتګ نً ػی لیؼلی وٍی .کً څً ىم ػ
تـیښنب لتنې ػ ٨ل ًٝفال څعً تیـیږي ،ظٍ ال تـ اٌلً تـیښنب نً لـي .پً ػې ٌلمٍالێ کې
ډیـ جثبت وتً ،ظٍ لً ى١ې رسه رسه ػ ػې ٜمٍمي رسکٍنً ال پبظً وٍي نً ػي.
ص افغانؿتان ص ؾىلې او عاصي ژونض ته ص عاؾتنیضو پغوؾې ) (APRPاو ص ؾىلې عمىمي
پغوؾې غؼول او اصالح کىل :ځينې ګډٌن کٍنکٍ ػ اې پي آؿ پي (ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ
ٜبػي ژٌنؼ تً ػ ؿالتنیؼٌ پـٌلً) پً پـٌلې انت٩بػ ٌکړ اٌ اػٜب يې ٌکړه ڇې ډیـ ػ ټیټې
کڈې ذنګیبليٍ ػې پـٌلې کې اورتا ک کړی ػی .ػػٌي ٌړانؼيق ػا ٌ ڇې ػ اې پي آؿ پي
پـٌلً ػ ټینګ کٍلٍ لً پبؿه تبیؼ محثت ګبمٍنً ٌاظیمتيل يش ڇې ػا پـٌلً ػ ذٝلکبؿي
څعً ٌژٍ٠ؿي .کً نً نٍ ظلک تً ػ ګټٍ الك تً ؿاٌړٌ لً پبؿه پً ػې پـٌلً کې ځبنٍنً
وبمل کړي .ګډٌن کٍنکٍ ٌړانؼيق ٌکړ ڇې ػ اې پي آؿ پي پـٌلً اٌ ػ ٜبمً اګبىي کمپبین
تبیؼ ٌلمٍالیٍ تً ىم ٌ٠قٌل يش .ػ امبم ٌبشج ٌلمٍالێ یٍ تن فػه کٍنکي ٌٌیل:
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"ظلک ػ لىلې ػ پـولې په هکله پىهه نه لـي ځکه ڇې ػولت ػ لىلې په
اړونؼ اظیمتل وىيى ګبمىنه څعه ظلک په لمه تىګه نه ػې ظرب کړي .تـ
لیـه پـ ػې ،ػ لىلې ػا ډول هڅې تبیؼ ولمىالیى ته هم و٠قول يش" .
ګډٌن کٍنٍ ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا تبنؼې ىم لعتً نیٍکً ٌکړه اٌ ٌٌیل ڇې ٜبػي ظلکٍ
لکً ٜبملبنٍ رسه مىٍؿه نً ػه وٍي اٌ ٜبملبن ػ معبل٥ینٍ ػ لٍلې پـٌلې تً پً تىٍی٪
کٍلٍ اٌ وبملٍ کې ميم کـػاؿ لٍتٍالی يش .ػ ڇبؿػؿې ٌلمٍالێ یٍ تن ٌٌیل:
" ػولت تبیؼ ػ لىلې په پـوله کې ټىل وبمل کړي .ػوي تبیؼ ٜبػي ا١٤بنبنى
رسه مىىؿه وکړي او په ګډه همکبؿي وکړي ڇې لىله ؿاويل .ػ لىلې په پـوله
کې تبیؼ ػ مالیبنىٜ ،بملبنى او نىؿو رسه مىىؿه ويش" .

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنې
ػ مىٍؿيت ډلٍ ػ ظربٌ اتـٌ پً ٌظت کې ګډٌن کٍنکٍ پً کنؼٌف کې ػ ػٌامً ػاؿه لٍلې اٌ
جثبت پً ىکلً ځينې ځبنګړې اٌ ٜمٍمي لپبؿښتنې لـلې .ػػٌي ځينې لپبؿښتنې پً النؼې
ډٌل ػي:
ټىلې وؾله والې ډلې ةې وؾلې کړئ او ص افغان امنیتي ځىاکىنه تقىیه کړئ )۱( :ػٌلت
تبیؼ ټٍلې ملیىې کً ػٌلت پلٍه ٌي اٌ کً نٍؿې ٌي ،تې ٌللې کړي .ػ تې ٌللې کٍلٍ
ىڅً تبیؼ تي پً نبمً نً ٌي اٌ ډیـه کلکً اٌ ذبمٌ ٞي اٌ ػ ملیىې ىیڅ یٍ ٍ٨منؼان اٌ
ػ ملیىې یٍ کن ىم تبیؼ مملض پبتې نً يش .ػ ډیبک پـٌلً تبیؼ پً ا٠یقنبک ډٌل اػامً
ٌمٍمي؛ ( )۲لیمً ییق ػٌلت تبیؼ پً ػٌلت پلٍه ملیىٍ تبنؼې اتکب ٌنً کړي اٌ ػٌي رسه
ټٍيل اړيکې تبيؼ ٌوکٍي .ػٌلت تبیؼ ا١٤بن ميل پٍلین ،ا١٤بن ميل اؿػٌ اٌ ا١٤بن لیمً
ییق پٍلین تٍ٩یً کړي ڇې لً معبل٥ینٍ رسه ذنګ ٌکړي اٌ تبیؼ ػ معبل٥ینٍ پً ظال٣
ػٌلت پلٍه ملیىٍ څعً کبؿ ٌا نعيل؛ ( )۳ػٌلت ػ ٜملیبتٍ پً ٌظت کې تبیؼ يٍاځې ا١٤بن
ميل ځٍاکٍنً ٌکبؿٌي اٌ ػٌلت پلٍه ملیىې اٌ نٍؿې ٌؿتً تبیؼ ػ تالوێ پً ٜملیبتٍ کې
تـظً ٌانعيل؛ ( )۴ا١٤بن لیمً ییق پٍلین تبیؼ پً لمً تٍګً ڇبڼ اٌ ٌؿٌفل يش .لیمً ییق
پٍلین کې نٍي وبمل کمبن تبیؼ ػ ٍ٠ؿڇبڼ یٍ ػیمٍکـاتیک میکبنیقم څعً تیـ يش ڇې
لیمې مرشان تبیؼ پً کې وبمل ٌي اٌ لً ػٌي رسه مىٍؿه ٌيش.
افغان امنیتي ځىاکىنى څاعنه او ځىاب وعکىنه )۱( :ػٌلت تبیؼ پً کلکً تٍګً ا١٤بن
امنیتي ځٍاکٍنً پً تیـه تیب ا١٤بن لیمً ییق پٍلین ٌڅبؿي .ا١٤بن لیمً ییق پٍلین تبیؼ ػ
ى ٍ١ذـمنٍ ڇې ػٌي کړي ٌي ،ځٍاة ٌؿکړي اٌ ػٌي تبیؼ لً ٨بنٍين ت٩ٝیج نً ډډه ٌنً
کړي.
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ص صولت او ص ؾیمه ص زلکى تغ منځ ص واټن کمىنه )۱( :تبیؼ ىڅې ٌيش ڇې ػ ػٌلت اٌ ػ
ظلکٍ تـ منځ ٠ټ ٌاټن ؿا کم کړي .تبیؼ ػالې الؿې ذٍړې يش ڇې ػ ى١ې لً املً ػ ٜبم
ظلکٍ نٙـٌنً پً البنً ډٌل رسه لً ػٌلتي اػاؿه رسه رشیک کړي؛ ( )۲تبیؼ ػیني ٜبملبنٍ
رسه مىٍؿه ٌيش ځکً ڇې ػٌی ػٌلت اٌ ػ ظلکٍ تـمنځ ٌاټن کمٍلٍ کې ميم ؿٌل لٍتٍلی
يش؛ (ٌ )۳ايل تبیؼ ډیـ ٌاؿې ٌلمٍالیٍ تً ل٥ـ ٌکړي اٌ ػ لیمې لً ظلکٍ رسه ٌٌینی اٌ ػ
ىٍ١ی ٠ږ ٌاٌؿي.
ص ةرشی خقىنى پغ مش ةیىنه ،ص قانىم خاکمیت او معافیت ته ص پای ټکي کیښىصنه)۱( :
ػٌلت تبیؼ ػ ٨بنٍن شبکمیت تٍ٩یً کړي اٌ ٨بنٍن تبیؼ پً ټٍل تث ًٝتبنؼې پً یٍ ډٌل پيل
يش؛ ( )۲ػ مٝب٤یت ذبؿي کلتٍؿ تً تبیؼ ػ پبی ټکي کیښٍػل يش اٌ ټٍل ى ً١کمبنٍ ڇې
ذـمٍنً یې کړي ػي ،.تبیؼ مصکمې تً کي کړای يش .ػ ػٌلت پلٍه ملیىٍ ٍ٨منؼانبن ،ػ
ػٌي ملیىً اٌ ا١٤بن لیمً ییق پٍلین ڇې پً نبٌړٌ ترشي شٍ٩نٍ رس٠ړٌنٍ تٍؿن ػي ،تبیؼ
څبؿنٍايل تً ٌلپبؿل يش؛ ( )۳ػ ترشي شٍ٩نٍ پـمغ تیٍنې لً پبؿه تبیؼ ػ ٜبمً ظرب تیب ىڅې
ٌيش اٌ ػ ټٍلنې لً معتل ٍ٥ا٨ىبؿٌڅعً لکً ػیني ٜبملبن ،ځٍانبن ،نبلٍلتي ،ػ ټٍلنې
مرشان اٌ ػ ػٌلت مبمٍؿین ىم پکې وبمل يش؛
ص ټىلنیؼ او اقتصاصي پغمستیا تقىیه کىل )۱( :ښبؿي اٌ کلیٍالې لیمې تبیؼ ٌػانې يش اٌ
پـمعتیبي مـلتې تبیؼ پً تـاتـ ډٌل ٌٌیىل يش .ىٌ ً١لمٍالێ ڇې ػ ٌللً ٌالې ذګړې
لً املً ا٠یقمنې وٍي ػي تبیؼ پً لٍمړیتٍة رسه اتبػې يش؛ ( )۲ػ ښٍنې ميل ؿلمي
لیمتم تبیؼ تٍ٩یً يش اٌ ډیـې مؼؿلې ذٍړې يش ڇې ػ کنؼٌف فػه کٍنکي پبکمتبن تً ػ
فػه کړې لً پبؿه تللٍ تً اړ نً نيش؛ ( )۳ػ ( لٍلې لً پـٌلې) رسه يٍ ځبي وٍي ظلکٍ تً
تبیؼ ػ کبؿ مٍٝ٨ې پیؼا يش؛
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 .۶پیژنضنه
ػ لٍلې لپبؿه ػٌ ً٠الیتي ٔـشً ػ ى ٍ١ميمٍ مٍنؼنٍ اٌ ممبیلٍ یٍ لنؼیق ٌړانؼې کٍي
کٍمې ڇې ػ لمنګبنٍ ػ ٌالیت ػ ٜبػي ا١٤بنبنٍ ػ نږػې  ۱۵۱نبؿینً ٌٌ اٌ ښځینً ٌٌ لعٍا
مٕـس وٍي .ػ ا١٤بنمتبن ػ مؼنې ټٍلنې ػ مرتم ٞمالتړ ػ یٍنبمب ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ څبنګې
لعٍا کیږي ،اٌ ػ  ۲۱۱۳کبل ػ ذٍن اٌ نٍمرب پً میبوتٍ کې يې پً لمنګبنٍ ٌالیت کې ػ
متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ پنځً نبلتې ػایـې کړیؼي .ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ګډٌنٍالٍ ػ
ٜبمً لکټٍؿ ػ کبؿکٍنکٍ ،ػ ټٍلنې ػ مرشانٍ ،تقګـٌ ،ښٌٍنکٍٜ ،لامٌٌ ،ػ ټٍلنٍ رسه ػ تیب یٍ
ځبی کیؼٌنکٍ کمبنٍ (ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ پعٍانې ذنګیبلې) 141اٌ ػ مؼنې ټٍلنې ػ
التبفٌ پً ګډٌن ټٍلنیق اٌ لیبيس متنٍ ٛوبمنٙـٌنً ٌړانؼې کړي ػي .ػ لال مىٍؿٌ ػً٠
لړې ػ لٍلې پً اړو ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىم پړاٌ ػ یٍې تـظې پً شیخ تـرسه وٍه،
ػا پـٌکـام ػ ىیٍاػ پً کڈً ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن ػ
مؼنې ټٍلنې ػ  ۱۱وثکٍ لعٍا پیل ڇې مٍظً یې ػ ىیٍاػ پً کڈً ػ ټٍلټبل ٜ ۴۵۱۱بػي
ا١٤بنبنٍ رسه ػ مىٍؿٌ تـرسه کٍل اٌ ػ لٍلې لپبؿه ػ ٌ ۳۴الیتي ٔـشٍ ذٍړٌل ػی -ػ ىـ
ٌالیت لپبؿه یٍه ٔـشً ػه ،ػا پـٌګـام (لً ػې ٌؿٌلتً :ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ پً نٍم یبػیږي).
ػ لٍلې لپبؿه ػ ػې ځبيي ٔـس مٍظً ػ وعړې ػ مصيل انګیقٌ ػ یٍه ذبم ٞتصلیل اٌ
ىمؼاؿنګً ػ لمنګبنٍ پً ٌالیت کې ػ پبیښت لـٌنکې لٍلې اٌ ټیکبٌ رسه ػ مـلتې پً
مٍظً ػ منبلثٍ ٜميل شل الؿٌ ػ تىعَ ٌړانؼي کٍل ػي.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه،جمعیت پیژنضنه او ؾیايس ػمینه
ػ لمنګبنٍ ٌالیت ( لً ػې ٌؿٌلتً لمنګبن) ػ کبتل ښبؿ وامل پً  ۳۱۱کیلٍ مرتې کې ػ
ىیٍاػ پً واملې لیمً کې پـٌت اٌ پً ٠ـة کې ػ تلغ ،پً رش ٧کې ػ ت١الن ،پً وامل
رش ٧کې ػ کنؼف اٌ پً ذنٍة رش ٧کې ػ رس پل ػ ٌالیتٍنٍ رسه ګؼې پٍلې لـي .پالؿمینً
يې ػ ایثک ښبؿ ػه.
ػ لمنګبنٍ ػ ٌالیت ػ ٌګړٌ ومیـ ټٍلټبل  ۳۵۱۴۱۱کمبن ػي .پً ػې ٌالیت کې تبذکبن
ٌاکمنً نژاػې ډلً ػه ڇې ػ نٍ٥لٍ ومیـ يې  ۴۳-۴۱للنې تـ منځ ػی ،افتکبن پً ػ ٌىم
ځبی کې ػی اٌ ػ ٌګړٌ ومیـ یې ػ ٤ ۳۵-۳۱یٍؼٌ تـ منځ ػی اٌ پً پبی کې ػ ىقاؿه ٌګړٌ
ومیـ ػ ٤ ۲۱-۱۵یٍؼٌ تـ منځ ػي .ػ ٌالیت ػ ٌګړٌ پبتً تـظً ػ تبتبؿٌ ،پښتنٍ اٌ ٜـتٍ ػ
لږکیٍ ډلٍ څعً ذٍړه وٍې.

 141پعٍانی ذنګیبيل ،پعٍاين ػٌلت ٜنبرص ڇب ڇې ػ ذګړٌ څعً الك اظیماتی اٌ ػ تیاب ؿالاتنیؼنې ػ پـٌګاـام پاً
مـلتً ػ ظپلٍ ټٍلنٍ رسه یٍ ځبی وٍی ،ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلی اٌ تیب یٍ ځبی کیؼنې پـٌګـام.
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کـنً ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بلیت ميمً رسڇینً ػه اٌ ػ ٌالیت نږػې  ۹۵للنً ٌګړې پً کـنً متکي
ػي .مبلؼاؿي ،ػ کٍڇنې کڈې لٍػاکـي اٌ تب٠ؼاؿي ػ ظلکٍ ػ ٜبیؼاتٍ ميمې رسڇینې ػي.
٠نم ،ذٍاؿ ،کڈبلٍ اٌ میٍي (ػ تبػامٍ ،انګٍؿٌ اٌ ظټکٍ پً ومٍل) اٌيل کـىنیق تٍکې ػي.
ٌیل کیږې ڇې ػ لمنګبنٍ ٌالیت ػ میرنالٍنٍ اٌ ٔثي فیـمٍ ػ وتٍن لً املً یٍ ٠ني
ٌالیت ػی .ػ ػؿه ٌٍ ٣تبال ،ػؿه ٌٍ ٣پبيني اٌ ؿٌی ػٌ اة ٌلمٍالیٍ کې ػ لکـٌ کبنٍنً
مٍذٍػ ػي .یٍ ومیـ وعيص تٍؼي اٌ لٍػاګـ ػ لکـٌ ػ کبنٍنٍ پً پـٌژٌ کې ښکیل ػي
ڇې مٍظً يې ػ ػې کبنٍنٍ ػ رسڇینٍ التعـاد ػی .ػ لکـٌ ػ التعـاد ػ یٍې لمې
پبلیمې ػ نً وتٍن لً املً ،یٍ ومیـ فیبتې وعيص تٍؼي ګبنې اٌ لٍػاګـ ػ ػې لتٍنقې
رسه مغ ػي .یبػ ٌالیت ػ مـمـٌ ػ کبڼٍ فیـمې ىم لـي اٌ یٍ ومیـ لٍػاګـ ػ مـمـٌ پً
التعـاد کې ىم ښکیل ػي اٌ ػ ىیٍاػ نٍؿٌ تـظٍ تً یې التٍي.
لکً ػ ىیٍاػ ػ نٍؿٌ تـظٍ پً څیـ ،پً لمنګبنٍ کې ىم لیبيس ڇبپیـیبل ایډیبلٍژیکي نً
تلکً پـ ان٥ـاػي اوعبٌ ٍ اٌ نژاػ ؿا څـظې .پً یٍ ومیـ فیبتٍ مٍاؿػٌ کې ػ یٍ مرش څعً
ػ ظلکٍ مالتړ ػ نژاػي ظٍاظٍږي پـ تنمټ کیږي .پً ٌالیت کې ػ یٍې ٝ٤بلې مؼنې
ټٍلنې ػ نً وتٍن لً املً ښکبؿه لیبيس ٝ٤بلیتٍنً نً تـ لرتګٍ کیږي .پً ٌالیت کې نمثي
محثت امنیتي ٌِٝیت اٌ ػ ذـمٍنٍ کمٍالی ػ لیبيس لـلیؼ لً نٙـه ٍ٠لٍنکی ػی اٌ ػ
ځبنې لبنمٍؿ یٍه لٍیً تـظً لً پبمً ٍ٠ؿځٍي .ػ تیالتیلٍ ګٍنؼٌنٍ یٍ ومیـ ػايس التبفي
ىم وتً ڇې پً اٌيل کٍنؼٌنٍ پٍؿې تړاٌ نً لـي ظٍ ىٍ١ي ډیـ ٝ٤بل نً ػي 142.ػ
ا١٤بنمتبن ػ واميل لیمې رسه پً مٕبت٩ت کې ػ لمنګبنٍ ػ ٌالیت لیبلت تـ ډیـه تـیؼه
ػ پعٍانیٍ ذيبػي ګٍنؼٌنٍ لً ظٍا اػاؿه کیږي .پً  ۱۹۷۹کبل کې پً ا١٤بنمتبن کې ػ
ؿٌلبنٍ ػ مؼاظلې پً ت٩ٝیج ،پً ٌالیت کې یٍ ومیـ لیبيس ګٍنؼٌنً ،ػ تیلګې پً تٍګً،
الالمي ذمٝیت ،الالمي شـکت ،الالمي ميل ٌشؼت اٌ شـکت ان٩الة الالمي ګٍنؼٌنً ؿا
څـګنؼ وٍل .پً اٌك شبل کې پً لمنګبنٍ کې ػٌه لرت لیبيس ګٍنؼٌنً یٝنی ذنثي ميل
الالمي ا١٤بنمتبن(ذنثي) ڇې مالتړ يې پً اٌل کې ػ افتک تٍکمً ډلې لً ظٍا کیږي اٌ
ذمٝیت الالمي ا١٤بنمتبن(ذمٝیت) ڇې مالتړ يې پً اٌل کې ػ تبذک تٍکمً ډلې لً
ظٍا کیږي ،ػ یبػ ٌالیت پً لیبيس ډګـ شبکم ػي .پً  ۲۱۱۱کبل کې ػ ٔبلثبنٍ ػ ؿژیم ػ
نمکٍؿیؼٌ ٌؿٌلتً ،ػ ذنثي ګٍنؼ ػ مـشٍم نٍ٥ؽ لـٌنکي ذنثي ٍ٨منؼان اٌ پً پبؿملبن
کي ػ یبػ ٌالیت ػ پبؿملبين ٠ړي اشمؼ ظبن لمنګبين پً ٌالًٕ(ػ  ۲۱۱۲کبل پً ذٍن کې
پً یٍه ځبمنـګې تـیؼ کې ٌٌژل وٍ) ٌ تٍانیؼ ڇې پً ٌالیت ظپلً ٌلکً ټینګً کړي ،ػ
 ۲۱۱۵کبل پً ټٍلټبکنٍ کې یبػ ګٍنؼ پً ٌالیتي وٍؿا اٌ ػ ا١٤بن پبؿملبن ٌليس ذـګً کې
فیبتـه څٍکێ ٌګټيل .ػ ػې پً ت٩ٝیج ،ػ ذمٝیت ګٍنؼ ػ  ۲۱۱۹کبل پً ټٍلټبکنٍ کې پً
 142یٍنبمب ،ػ لمنګبنٍ ٌالیتي انځٍؿ ،ػ  ۲۱۱۴کبل ٤ربٌؿي
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ٌالیتي وٍؿا کې فیبيت څٍکێ ػ ځبن کړي .فیبتـه تصلیل کٍنکي پً ػې نٙـ ػي ڇی ػ
ذنثي ػ ػٌٌ مرشانٍ  -ػ مـشٍم اشمؼ ظبن لمنګبنې اٌ ٜثؼالـویؼ ػٌلتم 143تـ منځ ػ
اظتال٤بتٍ لً ٌذي پً یبػ ٌالیت کې ػ ذمٝیت پً مصثٍتیت کې فیبتٍالی ؿا٠لی.
ػ  ۲۱۱۹کبل پً ٌلممرشیقٌ ټبکنٍ کې ،پً یبػ ٌالیت کې ښب٠يل کـفي ػ ٜثؼهللا پً پـتلً
ډیـې ؿایې تـاللً کړي ،ػ ؿاپٍؿٌنٍ رسه لم ښب٠يل کـفي ػ یٍ ومیـ تبذک ؿایٍ پً ګډٌن ػ
افتکٍ  ،پښتنٍ اٌ ىقاؿه ګبنٍ اکرثیت ؿایې تـ اللً کړي .پً تیـٌ کې ذنثي پً ٌالیتي وٍؿا
کې مٕل ٪اکرثیت ػؿلٍػ ،ظٍ اٌك شبالت تؼل وٍیؼي .ذنثي ىڅً کٍي تـ څٍ ػ ٌلمٍالې
اٌ کلې پً کڈً ظپل نٍ٥ؽ پـاط کړي ،ػ ظلکٍ ػ ؿا ذلثٍلٍ پً مٍظً ذمٝیت اٌك پً تؼؿیز
رسه ػ یٍې لیمټامتیکې لیبيس لرتاتیژې رسه ظپل شـکت تً ػٌام ٌؿکٍي 144.ػ ميل مصبؽ
ګٍنؼ ،ػ مصٌ ٪٩شؼت ګٍنؼ اٌ ػ ذمٝیت الالمي ګٍنؼ څبنګې ػم ګړۍ پً لمنګبنٍ ٌالیت
کې ػ٤رتٌنً نً لـي .اٌك یٍاځې ػ ذنثي ګٍنؼ پً لمنګبنٍ کې ٌالیتي ػ٤رت لـي اٌ پً ػې
145
ٌؿلتیٍ کې يې پً ځینٍ نٍؿٌ ٌلمٍالیٍ کې ىم ػ٤رتٌنً پـانیمتي ػي.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې منىنې او مدغکات
ص قسړې منىنې او مدغکات :ػ ظلکٍ رسه ػ مثبشحٍ پـ ميبل ػ لمنګبنٍ ػ ٌالیت ػ
اٌلیؼٌنکٍ رسه یٍ لړ لالمىٍؿې تـرسه وٍې اٌ یٍ ومیـ ى٤ ً١بکټٍؿٌنً یې پیژنؼيل کٍم
ڇې پً ٌالیت کې وعړٌ اٌ ځبيې منبف ٍٜتً ملن ٌىي اٌ ػ ىٍ١ي پً لیمٍ کې لٍلً اٌ
ټیکبٌ متبجـه کٍي  ،ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ ٔبلثبنٍ تـ ؿىربي النؼې یب٠یتٍة ،نب ٨بنٍنً ٌللً
ٌالې ډلې ،تې کبؿې ،پً پبکمتبنې مؼؿلٍ کې ػ مؾىثي مرشانٍ ػ ؿٌفنې لً الؿې ػ
ؿاډیکبلیقم ظپـٌل ،اػاؿې ٤مبػ ،ػ واملې ټلٍالې ػ پعٍانیٍ ډلٍ تـ منځ لیبيس لیبلې  ،ػ
ٍ٨مٍنٍ تـ منځ وعړې اٌ ػ ټٍلنٍ تـ منځ وعړې.
د سمنګانى په والیت کې یاغیتىب :ػ ا١٤بنمتبن پً نږػې ىـ یٍه ٌالیت کې ،ػ لمنګبنٍ
پً ومٍل ،یب٠یتٍة لٍلً اٌ ټیکبٌ ػ ظٕـ رسه معبمغ کٍي .ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ
ګډٌنٍالٍ ٌیيل ڇې ػ ٌالیت پً یٍ ومیـ تـظٍ کې ،پً ظبً ډٌل پً ى ٍ١لیمٍ کې کٍمې
ڇې ػ ت١الن ػ ٌالیت رسه ګډه پٍلً لـي یب٠ې ډلٍ ػ ظلکٍ ٌؿځنی ژٌنؼ ػ ګٍاښ رسه مغ
کړی.
"ػ لمنګبنى په والیت کې ػ یب٠یبنى ٝ٤بلې ډلې وتىن نه لـي .کله ڇې ا١٤بن
ميل امنیتي ځىاکىنه ػ ت١الن په والیت کې ػ ػولت ػ ٜنبرصو ػ ډلى په
 143یٍنبمب ،ػ لمنګبنٍ ٌالیتي انځٍؿ ،ػ  ۲۱۱۴کبل ٤ربٌؿي
 144یٍنبمب ،ػ لمنګبنٍ ٌالیتي انځٍؿ ،ػ  ۲۱۱۴کبل ٤ربٌؿي
 145یٍنبمب ،ػ لمنګبنٍ ٌالیتي انځٍؿ ،ػ  ۲۱۱۴کبل ٤ربٌؿي
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وړانؼې پىځې ٜملیبت تـرسه کىي نى ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو ذنګیبيل (ګبونډ
146
لیمى ته) پنبه وړي".
ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ګډٌنٍالٍ ػ یٍې ػالې ظبٌې تیلګې یبػٌنً ٌکړه کلً ڇې ػ
ت١الن پً ٌالیت کې ػ ػٌلت ِؼ ځبیې ٜنبرصٌ ػ لمنګبن ٌالیت پً رش ٧کې ظٍنؼي پنبه
ځبیٍنٍ تً پنبه یٌٍړه.
"څه مىػه وړانؼې ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنى په ګبونډ ت١الن والیت کې ػ
ػولت ِؼ ٜنبرصو په وړانؼې پىځې ٜملیبت تـرسه کړل .ػولت ِؼ ٜنبرص ػ
لمنګبن والیت ػ ایثک ولمىايل ػ تبی -ظىنک لیمې ته وتښتیؼل .تیب ،ا١٤بن
ميل امنیتي ځىاکىنى ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو ػ ډلى په وړانؼې په لمنکبن او
ت١الن والیتىنى کې ګډ پىځې ٜملیبت تـرسه کړل او لیمه یې ػ ػولت ِؼ
147
ٜنبرصو ػ وتىن څعه پبکه کړه".
ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ګډٌنٍالٍ اػٜب کړې ڇې ٔبلثبن ػ لمنګبن ٌالیت پً پښتٍن
میىتٍ لیمٍ ،ګبٌنډ ٌالیت ت١الن ،ػ تیلګې پً تٍګً ،تیمب٨ل کيل ،پً تبی ظٍنک کې ،ڇې
پً اٌل کې ػ التٍګنې یٍه افتک میىتً لیمً ػه ظٍنؼی پټنځبیٍنً اٌ مالتړ لـي .ػ
ؿاپٍؿٌنٍ رسه لم ،ػ ت١الن ٌالیت څعً ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ذنګیبلیٍ پښتٍن میىتً
ټٍلنې ،ػ تیلګې پً تٍګً ػ ګبٌ ػؿه لیمً ػ ځبن لپبؿه ػ لبتنې پً مٍظً کبؿٌيل .ػ ت١الن
ٌالیت ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لپبؿه پً لمنګبنٍ ٌالیت کې ػ پښتنٍ ظٍاظٍږي اٌ مالتړ
ښبيې ػ ى ً١نژاػي مصـٌمیت نتیرً ٌي ڇې یٍ ومیـ فیبت پښتبنً یې اشمبلٍي اٌ ٌؿ
څعً متبجـه وٍې.
ػ ػې رستیـه ،ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ګډٌنٍالٍ ػ ى ٍ١ځبيې ان٥ـاػي کمبنٍ پً اړه
څٍک ڇې پً پبکمتبين مؼؿلٍ کې ؿٌفل کیږي اٌ ػ لیمې پً ذٍمبتٍنٍ اٌ ٠یـ ؿلمي
مؼؿلٍ کې ػ مالیبنٍ اٌ ښٌٍنکٍ پً شیخ ػنؼې تـرسه کٍي اٌ ػ ى ٍ١الالمي اٌٍلٍ فػه
کړي ٌؿکٍي کٍم ڇې ػ یب٠یبنٍ لپبؿه مالتړ تـاتـٌي  ،ظپلې انؼښنې څـګنؼې کړي.
"ػ ٔبلثبنى فیبتـه مالتړي او ظىاظىږي ػ ػیني مؼؿلى ه١ه مرشان ػي څىک
ڇې ػ ٔبلثبنى ػ مالتړ په مىظه ځبيې ظلک ؿوفي .ػ ػیني مؼؿلى فیبتـه
مرشانى پبکمتبن ته ځې او هلته ؿوفنې تـالله کىي .ه١ىی تیب ػ لمنکبنى
148
والیت ته ؿالتنیږی او په مؼؿلى کې تؼؿین وؿکىي".
 146ػ لٍړٌ فػه کړٌ پً انمتیتیٍت کې لکڈـ ٌؿکٍنکی ،ایثک ښبؿ ،لمنګبن ٌالیت
 147ػ ټٍلنې مرش ،ایثک ٌلمٍايل ،لمنګبن ٌالیت.
 148ػ ټٍلنې مرش ،ظـم رس تبٌ ٟلمٍايل ،لمنګبن ٌالیت.
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پً ډلً ییقٌ مثبشحٍ کې ګډٌنٍالٍ ٌمنلً ڇې ځینې ٌللً ٌالې یب٠ي ډلې وتً ڇې پً
ایؼیبلٍژيکي لصبٗ ػې تً نً ػي تیبؿ ڇې ػ ا١٤بن شکٍمت پً ِؼ ٌذنګیږي یب لً
ٔبلثبنٍ ،شقة الالمی یب یٍې تلې ٌللً ٌالې ډلې رسه تړلې ٌي .ػ ػٌي مٍظً ػا ػه ڇې
ػ ا١٤بن شکٍمت وتٍن اٌ ػ ى ً١ظپلٍاکي ٌځپي اٌ ظپلٍ مٍظٍ تً ځبن ٌؿلٍي .ػ ػٌي
پً مٍظٍ کې پً ټٍلنٍ تبنؼې ػ ٌلکې لبتل ىم وبملیږي ،څٍ ٜرش (نب٨بنٍنً مبلیً) اٌ ػ
ځبیي شبٌالتٍ یٍ پـ لممً تـظً شبٌالت ؿاٍ٠نډ کړي .کً ػا ډٌل ٌللً ٌالې ډلې تې
ٌللې اٌ منصل نً يش ،ػٌي تً نٍؿ ځٍاک اٌ پیبٌړتیب تـ اللً کړي .ػ ً٠ډلې کمقٌؿې اٌ
تې نٙمً ػي ،ظٍ کً ٔبلثبن اٌ نٍؿې منٙمې یب٠ي ډلې ػٌي پً لٍیٍ منٙمٍ لیمً ییقٌ
یب٠ي ډلٍ تؼلې نً کړي.
"ػ نیمتي او تې کبؿي له امله یى ومیـ فیبت ځبيې ظلک ػ وپې لعىا له کىؿنى
ؿا وځې او ٠الوي کىی .ه١ىي ٔبلثبن نه ػي ،ظى کله ڇې ػ ػالې ذنبيې ډلى
په هکله ٔبلثبن پىه يش نى ه١ىي په ظپلى ډلى کې په ػنؼو ګامؿي .ػايس
ذنبيې ډلې تـذیض وؿکىی تـ څى ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو له لیکى رسه یى ځبی
يش ،ه١ىی ته وللې ،مهامت او پیمې وؿکىل کیږي او په ػې رسه ه١ىی نىؿ
٨ؼؿت تـ الله کىي .نى په ػې رسه ػ ه١ىی مٍىنیت تٙمینیږي ،په ظبً
149
ډول [که ه١ىی ػ لىلی او تیب یى ځبی کیؼنې ػ پـوګـام] رسه یى ځبی يش".
ػ ػي رستیـه ،ځبيي پعٍانې ٍ٨منؼانبن څٍک ڇې ػ ځبيې ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ لً ظٍا پً
ؿلمٝیت نً ػې پیژنؼل وٍې اٌ پً وعړٌ کې ښً نً ګڼل کیږي ،اکرثا ػ ػٌلت معبل٥ت ػ
ػې لپبؿه کٍی ڇې ػ ى ً١څً اػٜب ٌکړي ڇې ػٌي يې پً ش ً٩ػ ځبن تٍيل .پً ػې رسه
ىٍ١ي ىم پً لمنګبنٍ کې ػ یب٠یتٍة رسه مـلتً کٍی .کلً ڇې ػ ػٌي ٍ٠ښتنې پٍؿه يش
نٍ تیب ىٍ١ی پً ظپلٍ ټٍلنٍ کې ػ لٍلی اٌ پً ټٍلنٍ کې ػ مؼ٠م کیؼٌ ػ پـٌګـام رسه یٍ
158
ځبی يش.
"یى څى کبله وړانؼې په لمنګبنى والیت کې یى ذهبػی ٨ىمنؼان ػ ظپلى ا٤ـاػو
رسه ٠ـه ته پىؿته وى او ػ لمنګبن والیت په ظـم و رستب ٟولمىالې کی يې ػ
 149ځبيي کلیٍال ،ػ شرضت للٕبن ٌلمٍايل ،لمنګبن ٌالیت
 158ػ ا١٤بن لٍلی اٌ تیب یٍ ځبی کیؼنی ػ پـٌکـام مٕبت ،٪ى ٍ١پعٍانیٍ ذنګیبلیٍ ڇاب ڇاې ػ ظىاٍنت څعاً الك
اظیمتی اٌ ػ ا١٤بنمتبن البيس ٨بنٍن اٌ ػ ٨بنٍن شبکمیت یې منلای اٌ ىمؼاؿنګاً یاې ػ ػٌلات ِاؼ ٜنابرصٌ ػ
مالتړ څعً الك اظیمتی ،ىٍ١ي تً ػ ظپلٍ ټٍلنٍ رسه یٍ ځبی وی .ػ ى١اٍي رسه تاً ػ مٝابؿ ،٣شـ٤اٍي ؿٌفناٍ،
لبتنې اٌ امنیت پً تـظً کې مـلتي ٌيش.ػ ميل امنیات ،ډی اٌ آؿ کمیمایٍن ،ػ ا١٤بنماتبن ػ لاٍلې اٌ پعالنیاې
پـٌګـام تً پً النؼ ې پتً مـاذٌ ًٝکړئ:
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنى په وړانؼې ذګړه پیل کړه .ػ نىمىړې ٨ىمنؼان ډله
ػومـه ٠ښتلې نه وه ڇې ػ ذګړې په ډګـ کې ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنى په
وړانؼې م٩بومت وکړي .او همیىه په تیښته وو .مب ػا هم اوؿیؼيل ڇې له
ه١ه وؿولته ڇې ػ ٔبلثبنى ػ کىیټي وىؿا ػوي ته یى ومیـ مهامت وؿکړل
ػوی په لمنګبنى والیت کې یى ومیـ تـوؿیمتي کړنې هم تـ رسه کړې .تیب ػ
یبػ ٨ىمنؼان وؿاؿه ػ والیتي ڇبؿواکى رسه متبك ونیى او ػ ػولت رسه يې یىه
مٝبمله وکړه .ػولت ػ ځبيې ٨ىمنؼان وؿاؿه ػ ظىؿو و رس تب ٟػ ولمىالی ػ
پىلیمى مرش و ټبکه .تیب ،یبػ ٨ىمنؼان ػ ا١٤بن لىلی او تیب یىځبی کیؼنې ػ
151
پـوګـام رسه یى څبی وى".
ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ػ ګډٌنٍالٍ پً شٍالً ،یٍ ومیـ لیبيس ګٍنؼٌنً اٌ وعٍیتٍنً یب
ظٍ پً لیبيس لصبٗ ػ ذنبیې پٍځې ډلٍ مالتړ کٍي یب ظٍ پً ى ٍ١لیمٍ کې ڇیـی ڇې ػ
ػٌی لیبيس ګټې ن١ښنې ػي ذنبيې ډلې ؿا منځ تً کٍي تـ څٍ پً یٍ ومیـ لیمٍ کې ػ
ػٌلت کنرتٌل اٌ ٌالشیت ػ ګٍاښ رسه مغ کړي .یٍ ومیـ مٍ٨تي پيښې ػ ذنبيې ٌللً
ٌالٍ ډلٍ لپبؿه ػا ډٌل مالتړ ؿا منځ تً کٍي اٌ تیب ػ یب٠ې ډلٍ پً نٍم متبمیږي.
"ى ً١څٍک ڇې پً ا١٤بنمتبن کې لیبيس شـکتٍنً اٌ لبفمبنٍنً ؿىربي کٍي ،ػ ظپلٍ لیبيس
مٍظٍ ػ تـاللً کٍلٍ پً ىؼ ٣ػ نژاػي ،ژتنیقٌ اٌ لیمً ییقٌ اظتال٤بتٍ څعً کبؿ اظيل .ػالې
پـٌګـامٍنً ڇې ػ ٔبلثبنٍ اٌ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ پً نٍم متبم يش ،ػ ىمؼالې لیبيس مرشانٍ لً
ظٍا تنٙیمیږي څٍ ػ ىٍ١ي ػ لیبيس ګټٍ ػ پً پبم کې نیٍلٍ پً ظبٔـ پً لمنګبنٍ اٌ ػ
ا١٤بنمتبن پً نٍؿٌ لیمٍ کې  -پً ظبً ډٌل ػ ټٍلټبکنٍ څعً ٌړانؼې مٍػه کې امنیتي
ٌِٝیت ػ ګٍاښ رسه معبمغ کړي .ىـ څً پً کبتل کې پالن اٌ تنٙیم وٍې اٌ ػ ټٍلنې ػ
152
مرشانٍ اٌ کلیٍالٍ څعً ػ ػې پـٌګـامٍنٍ ػ تٕثی ٪پً تـظً کې کبؿ اظیمتل کیږی".
"ػ تیـو پبؿملبنې ټبکنى څعه وړانؼې (ػ  ۰۲۰۲کبل ػ لپټمرب په  ) ۰۱ػ لمنګبنى
ػ والیت په فیـاکې لیمه او ػ کښته ػؿه ٌى ٣په ولمىايل کې یى ومیـ یب٠ې
ډلې ػ ػې لپبؿه ؿا منځ ته وىې څى په لیمه کې امنیتي وِٝیت ظـاة کړي.
معؼوم ؿشیم هللا ،ػ پبؿملبن ػ څىکێ لپبؿه یىه ځبيې نىمبنؼ ػ ؿایى ػ مـکقونى ػ
امنیت ػ ظىنؼي کىلى ممىلیت په ٠بړه واظیمت .ػ ػي په نتیره کې نىمىړی
وتىانیؼ ڇې په لیمه کې ػ ځبن لپبؿه تـ ټىلى فیبتې ؿايې ظپلې کړي .نىمىړی

 151ػ ځبیې لیمې ښٌٍنکی ،ظـم ٌ رستبٌ ٟلمٍالی ،لمنګبن ٌالیت.
 152ػ ټٍلنې مرش ،ایثک ښبؿ ،لمنګبن ٌالیت.
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په تیـو پبؿملبنې ټبکنى کې (ػ  ۰۲۲۵کبل ػ لپټمرب په  ) ۰۱هم نىمبنؼ وه ظى
153
تـیبلی نه وى".
ةې کاعي :پً لمنګبنٍ کې تې کبؿې ػ یب٠یتٍة ػ یٍه تل مصـک پً تٍګً پیژنؼل وٍې اٌ
ٌؿځ تـ تلې پً ډیـیؼٌ ػه .پً فؿګٍنٍ ىلکبن اٌ نرٍنې ػ لیمٍ ،ػ لٍړٌ فػه کړٌ ػ
انمتیتیٍتٍنٍ اٌ پٍىنتٍنٍنٍ څعً ٤بؿ ٟوٍې ظٍ ػ کبؿې ٤ـٌتٍنٍ ػ نً وتٍن لً املً ػ کبؿ
مبؿکیټ تً نً يش ننٍتالی .ځبيي شکٍمت ػې تً متبیل ښیې ،ڇې ػ ځبیې التعؼام پً
ځبی ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ څعً کبؿګـان پً ػنؼٌ ګامؿې ،ڇې ػ٠ې ڇبؿې ػ کبؿ شبلت نٍؿ ىم
تؼتـ کړی .رستېـه پـ ػې ،فیبتـه ٌګړي پً ٠یـ میعبنیکي کـنً ڇې فیبت شبٌالت نً
ٌؿکٍي ،تٍظت ػئ .بلثبن ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ ػ مٝبوٍنٍ پً پـتلً فیبت مٝبوٍنً
ٌؿکٍي ،ځکً نٍ یٍ ومیـ کیلٍال ػ مبيل ػالیلٍ لپبؿه ػ ٔبلثبنٍ رسه یٍ ځبی کیؼٌ تً فړه
ښً کٍي:
ځینې کلیٍال پً کبل کې ػ ػؿیٍ میبوتٍ لپبؿه ػ ځمکې پً ٌړٌ ټٍټٍ کبؿ کٍي ،لً ىً١
ٌؿٌلتً تیب ىٍ١ي کبؿ نً لـي اٌ پیمې يې ىم ٌؿ ظاليص يش .ػ ػې پً ظبٔـ ڇې ػ ظپلٍ
کٍؿنیٍ مبلې مالتړ ٌکړي ،ىٍ١ي پلً ڇبؿه نً لـي ،ځي ػ ٔبلثبنٍ رسه یٍ ځبي کیږي اٌ ػ
ىیٍاػ پً تیالتیلٍ واميل لیمٍ کې ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً ٌړانؼي ذنګیږي .تې
کبؿې پً ىـه ټٍلنً کې ػ ذنبیت ػ میقان ػ فیبتٍالې لپبؿه یٍ لرت المل ػی .پً ځبی ػ ػې
ڇې فمب مبوٍمبن ػ لٍږې څعً ٌځٍؿیږي ښً تً ػا ٌې ڇې ػ یٍ ڇب کٍؿ لٍټ کړم.
ىیڅٍک ىم ػ یٍه ذنبیت کبؿ پً تٍګً ػې نړۍ تً نً ػي ؿا٠يل .ػا ػ ټٍلنې اٌ ژٌنؼ ذرب
154
ػی ڇې یٍ څٍک ذنبیت تً معً کٍي".
ص ښې خکىمت ولې او ص قانىن ص خاکمیت نه قتىن :ص قاميل ټلىالې ص ډلى په منځ کې
ؾیايس ؾیالې او قىمی مناػعې :پً لمنګبنٍ کې ػؿې ٜمؼه لیبيس ګٍنؼٌنً وتٍن لـي-
ذمٝیت ميل الالمي ا١٤بنمتبن(ذمٝیت) ،شقة ٌشؼت الالمي مـػم ا١٤بنمتبن(ػ
ا١٤بنمتبن ػ ظلکٍ ػ الالمي اتصبػ ګٍنؼ)(ٌشؼت) ،اٌ ذنثي ميل الالمي
ا١٤بنمتبن(ذنثي) اٌ یٍه تلً لیبيس ډلً ( ػ اشمؼ ظبن ػ مالتړٌ) کٍمً ڇې پً ظبً
ډٌل پً ځبيې وعړٌ کې ښکیلً ػه .ػا لیبيس ګٍنؼٌنً ػ ٍ٨مي کـښٍ پـ البك ظپل
ٝ٤بلیتٍنً پـ مغ تیبيې ،تبذک پً تـتیج رسه ػ ذمٝیت ،افتک ػ ذنثي اٌ ىقاؿه ػ
ٌشؼت ګٍنؼٌنٍ مالتړي ػي .پً لمنګبنٍ کې لیبيس ګٍنؼٌنً ظپل نٍ٥ؽ اٌ ٌالشیت ػ
پعٍانې ذيبػي ٍ٨منؼانبنٍ ،ټٍلنٍ ػ مرشانٍ اٌ نٍ٥ؽ لـٌنکٍ مؾىثي اوعبٌٍ پً ٌالًٕ
اٜاملٍي .پً ٌؿٌلتیٍ لمیقٌ کې ،ػ لمنکبنٍ ٌالیت ػ ٍ٨م پـ البك ػ وعړٌ اٌ شتی ٌللً
 153ػ مؼنې ټٍلنې ښځینً ٝ٤بلً ،ایثک ښبؿ ،لمنګبن ٌالیت.
 154ځبيې کلیٍال ،ایثک ښبؿ ،لمنګبن ٌالیت.
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ٌالٍ وعړٌ لً املً متبجـه وٍی ڇې پً نتیرً يې ػ ٌګړٌ پً منځ کې ػٌامؼاؿه ٍ٨مي
وکبیتٍنً ؿا منځ تً کیږي .ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ ڇبؿٌاکي ػ ػې ٍ٨مي وکبیتٍنٍ څعً پً ګټې
اظیمتنې ځبی ٌګړې ػ ظپل مالتړ لپبؿه تمیرٍي ،پً ى ٍ١ظپل نٍ٥ؽ لبيت اٌ پً ػې تٍګً
ػ ظپل ذ١ـا٤یبيې ٌلٝت انؼافه پـاظٍي.
"ذنثي ،ذمٝیت او ػ اشمؼ ظبن مالتړې په ایثک ښبؿ او وبوظىا لیمى کې ػ
ممبوي ن٥ىؽ څعه تـظمن ػي ،وشؼت په ؿوی ػو آة او ػؿه ٌى ٣تبال
ولمىالیى کې ن٥ىؽ لـي .ػا لیبيس ډلې په لمنکبنى والیت کې ٨ىمي تنمټىنه
لـي .ػ لمنکبنى ػ والیت ذمٝیت ػ ػؿیى لرتو ٨ىمىنى یٝني تبذکى افیکىاو
هقاؿه ګبنى څعه ذىړ ػی .شکىمتي ڇبؿواکي ػ وعړې ػ ه١ه اړط څعه مالتړ
کىي کىم ڇې ػ ه١ه یب ه١ې ػ ٨ىمي ډلې یب لیبيس ایتال ٣رسه اړط ولګىي.
ځکه نى په لمنګبنى کې ػ ظلکى او ځبيې ڇبؿواکى تـ منځ هـ وظت تىنز ؿا
منځ ته کیږي .په لمنګبنى والیت کې هیڅ ا١٤بن لیمه ییق پىلین وتىن نه
لـي .که څه هم ،ػ ػولت پلىه ملیىى ٨ىمنؼانبن ڇې ػ یىې او یب تلې لیبيس
ډلې رسه ظىاظىږي لـي مىذىػ ػي .ػ ػولت پلىه ملیىى ٨ىمنؼانبن په وللى
لمثبل ػي ،ظى ه١ىي ظپلې وللې ػ یب٠یبنى او یى تل په وړانؼې نه کبؿوي.
ه١ىي اػٜب کىي ڇې وللې يې ػ ظپلې لبتنې لپبؿه ػ ځبن رسه لبتلې ػي .ػ
ػولت پلىه ملیىى ٨ىمنؼانبن ػ وعړو څعه ػ ظپلى لیبيس ګټى ػ تـالله کىل
په تـظه کې کبؿ اظيل .ه١ىي هـ وظت ػ ٨ىمي یب نژاػي اظتال٤بتى ػ ډیـولى
155
له الؿې ػ ظلکى په منځ کې ػ ظپل ن٥ىؽ ػ فیبتیؼو کىښښ کىي".
ػ ػٌلت پلٍه ځٍاکٍنٍ ٍ٨منؼانبن مٝمٍال ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ ډلٍ پً ٌړانؼې پً
ػښمنیٍ کې ځبنٍنً نً ښکیلٍي ،ظٍ پً نٍمٍنً یې ډٌل ػ ځبنٍنٍ رسه ٌللې لیږػٌي اٌ ػ
ظپلې لبتنې لپبؿه ٌللٍ تً الرسلی لـي .ځکً نٍ ػٌي کٍالی يش ػ ټٍلنٍ ٠ړي ٌګٍاښې اٌ
پً ػې تٍګً ػظلکٍ معً ٌنیيس څٍ پً ؿاتلٍنکې ٌظت کې ٌ نً کٍالی يش ػ ٍ٨منؼانبنٍ ػ
الؿښٌٍنٍ اٌ پـیکړٌ پً ٌړانؼي لً ځبنً م٩بٌمت ٌښې .پً ځبيې کڈً ػ ظلکٍ ػؿې ډلې
مٍذٍػې ػي ڇې ػ ټٍلې ټٍلنې پً التبفیتٍة ػ پـیکړٌ ػ نیٍلٍ ٌالشیت لـي .۱ :وتمن
ځبيې ظلک( ،فمینؼاؿ ،مبلؼاؿ اٌ وتمن لٍػاګـ) ،ڇب تً ڇې پً ټٍلنً کې ػ اؿتبتبنٍ اٌ
ټٍلنې ػ مرشانٍ ظٕبة کیږي .۲ ،پعٍانې ذيبػي ٍ٨منؼانبن(ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ ػٌلت
پلٍه ملیىٍ ٍ٨منؼانبن) ،اٌ  .۳ځبيې مؾىثي مرشان(مالیبن اٌ ػ ذٍمبتٍنٍ مال امبمبن) .پً
لـې پـتٍ لیمٍ کې ػ ً٠ډلې ػ ٨ؼؿت ػالالن ػي اٌ اکرثا ػ ٌالیتي ،لیمً ییقٌ اٌ ػاظيل
لیبيس ګٍنؼٌنٍ اٌ لیبيس اوعبٌٍ لً ظٍا ػ مالتړ ػ تـاللً کٍلٍ لپبؿه ػ ىٍ١ي رسه اړیکې
 155ځبيې ټٍلنې مرش ،ػ ػؿه ٌٍ ٣تبال ٌلمٍايل ،لمنګبن ٌالیت.
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نیٍلې کیږيٍ٨ .مي تٍٝج ػ ځبيې ظلکٍ ػ تمیرٍلٍ اٌ تیالتیلٍ لیبيس مٍظٍ ػ تـاللً
کٍلٍ لپبؿه ميم ٤بکټٍؿ ػی:
"په لمنګبنى والیت کې ػ ٨ؼؿت ػالالن ػ ظپلى لیبيس مىظى ػ تـالله کىلى
156
لپبؿه ٨ىمي اظتال٤بت کبؿوي".
پً لمنګبنٍ کې ټٍلټبکنې ػ لیبيس لیبلیٍ اٌ ٍ٨مي تىنز یٍ مٍ٨تي مصـک ٌ.
" لیبيس مرشان ػ٠ه ػولت پلىه ملیىه يې ٨ىمنؼانبن ػ تیالتیلى ټىلنى تـ منځ
ػ اظتال٤بتى ػ ؿا منځ ته کىلى په ظبٔـ کبؿوي ،او ػ ظپلى لیبيس مىظى ػ تـ
الله کىلى په ظبٔـ ػ ٨ىم ،ژتې او مؾهثې اظتال٤بتى ػ کبؿولى څعه ػ ظپلى
والیتي ،پبؿملبنې او ولممرشیقو نىمبنؼانى ػ مالتړ په تـظه کې ګټه پىؿته کىي.
ػ ػ٠ى لیبيس مرشانى لپبؿه ػ ظلکى لیبيس ش٩ىنه(ػ ؿايې ش ،٪ػ انرمنىنه
تبلین ،الؿیىنىنى او اشتربذىنى تـرسه کىل) تـ ه١ى ػ منلى وړ ػي ڇې ػ
157
ه١ىي ػ مرشانى لیبيس ګتې له ظٕـ رسه مغ نه کړي".
ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ګډٌنٍالٍ مىبىؼه کړي ڇې کلً تالظـه ټٍلټبکنې پبي تً
ٌؿلیږي پً ځبيې ټٍلنٍ کې ٍ٨مي وکبیتٍنً مغ پً فیبتیؼٌ يش اٌ ػ ىـ ٌؿځې پً تیـیؼٌ
رسه ال پـاظیږي .ىٍ١ي پً ػې انؼ ػي ڇې ػ ىٍ١ي پً ټٍلنٍ کې ٍ٨مي تىنز ػ وعړٌ
ٜمٍمي اٌ اٌږػ ميبلً رسڇینې ػي.
" ػ لمنګبنى په والیت کې لیبيس ګىنؼونه ػ ٨ىمي ډلى تـ منځ په ظبً ډول
ػ ټىلټبکنى څعه وړانؼې مىػه کې ٨ىمي اظتال٤ىنى ته ملن وهي .ځبيې
٨ىمنؼانبن او ػ ټىلنى مرشان تیب ػ ػوو کلیى په منځ کې یب ػ یىه کيل ػ ظلکى
په منځ کې ػ ٨ىمي تىنز په کبؿولى رسه ؿایه وؿکىنکي ػ ٨ىمي کـښى پـ البك
تمیرىي څى یىه یب تل کبنؼیؼ ته ؿایه وؿکړي".
ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ػ ګډٌنٍالٍ پً شٍالً ،ػ ىٍ١ي ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ اٌ لیبيس
مالتړٌ څعً ػ ػٌلتي لٍړ پٍړٌ ڇبؿٌاکٍ ٌ٤بػاؿي اٌ ٔـ٤ؼاؿي ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ تـ منځ ػ
لیبلیٍ اٌ ٍ٨مي منبف ٍٜیٍ تل مصـک ػی .ػٌلتي ڇبؿٌاکي ،ػ تیلګې پً تٍګًٌ ،ايلٌ ،لمٍال،
ػ ٌالیت اٌ ٌلمٍالێ پً کڈٍ ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ منمٍتین ،ػ ػ ٌلتي ؿیبلتٍنٍ ػ ٌالیتي
اٌ ٌلمٍالیٍ ػ کڈٍ ؿییمبن ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ لً ظٍا ټبکل کیږي اٌ مالتړ یې ػ لیبيس
ګٍنؼٌنٍ اٌ ىمؼاؿنګً ػ ٨ؼؿت ػ الالنٍ لً ظٍا کیږي .پً پبی کې ،ػا ډډٌل ػٌلتي ڇبؿٌاکي
ظپلې ػنؼې ػ ى ٍ١لیبيس ګٍنؼٌنٍ پً ګټً ڇې ػ ػٌي مالتړ ېې کړی ،تـرسه کٍي .پً
 156ػ ٜبيل لیمې فػه کٍنکی ،ایثک ښبؿ ،لمنګبن ٌالیت.
 157ػ لٍړٌ فػه کړٌ ػ ځبيې انمتیتیٍت څعً یٍ تن نبؿینً لکڈـ ٌؿکٍنکی ،ایثک ښبؿ ،لمنګبن ٌالیت.
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ػايس شبل کې ڇې لیبيس ګٍنؼٌنً ٍ٨مي تنمټ لـي ،ػٌلتي ڇبؿٌاکي ػ ػٍ٨ ٍ٠مي ډلٍ ػ
٠ړٌ لبتنً ىم کٍي.
"په لمنګبن والیت کې فیبتـه مهم ػولتي ڇبؿواکي ػ یىه یب تل ګىنؼ له ظىا په
ػنؼو ګامؿل وىې .ځکه نى ػ٠ه ػولتي ڇبؿواکي تبیؼ ػ اړونؼو لیبيس ګىنؼونى
٠ىښتنى ته په محثت ډول ځىاة ووايې .ػ ػې رستیـه ،ػولتي کبؿکىنکې ػ
ه١ىي ػ ٨ىمیت او لیبيس ظىاظىږې پـ البك ټبکل کیږي .ه١ه ظؼمتىنه ڇې
ػولتي ڇ بؿواکي ػ ظپلى لیبيس ګىنؼونى ػ ٠ړو په واک کې ږػي ،په ػې رسه
158
لیبيس ګىنؼونه په ټىلټبکنى کې ال فیبت مالتړ تـ الله کىي".
ػ ػې پً نتیرً کې ،ځبيې ظلک ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت ػ ػؿنبٌي یب ػ مصيل شکٍمت ػ تې
ٔـ٤ې پً اړه وکمن ػي .ځکً نٍ ىٍ١ي ىڅً کٍي ػ ظپلٍ اړٌنؼٌ ٍ٨مي ډلٍ څعً ػ
شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ رسه ؿاتًٕ ٌنیيس تـ څٍ ٨بنٍين اٌ مؼنې وعړې ىٍاؿې کړي .ځکً نٍ
ٌؿځ تـ تلې ػ لمنګبنٍ پً ٌالیت کې اػاؿې ٤مبػ مغ پـ لٍړیؼٌ ػی .ګډٌنٍال پً ػې تبٌؿ
ػي ڇې ځبيې ظلک نً يش کٍالی پً لیبيس ګٍنؼٌنٍ ظپل نٍ٥ؽ ٌلبيت ،ځکً ڇې ىٍ١ي
پً لمنګبنٍ ٌالیت کې ػ ػٌلت څعً فیبت مالتړ تـ اللً کٍي .ځبيې ظلک ػ ښې
شکٍمتٍلێ ،ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت ،لبتنې ،ترشي شٍ٩نٍ څعً ػ تـظمن کیؼٌ متً نً يش
کٍالي ،ځکً ڇې ػٌلتي ڇبؿٌاکي ػ ظپل ٌالشیت څعً نبٌړه ګټً پٍؿتً کٍي څٍ ډاډ
شبٌل کړي ڇې ػ ىٍ١ي لیبيس ګٍنؼٌنٍ ػ ىٍ١ي لیبيس مٍظې ظٍنؼې کٍي.
"ػا ػ ځبيې ټىلنى لپبؿه یى لتىنقمن کبؿ ػی ڇې لیبيس ګىنؼونه او ػ ه١ىي
مرشان تـ ظپل ن٥ىؽ النؼې ؿاويل ،په ظبً ډول کله ڇې ػولتي ڇبؿواکي ػ
ػ٠ى ډلى له ظىا په ػنؼو ګامؿل وىې وي .ػ تیلګې په تىګه ،ػ لمنګبنى وايل ػ
ذرنال ػولتم له ظىا ټبکل وىی .ػ ػې ٜالوه ،ذرنال ػولتم ػ یى ومیـ والیتي
ؿیبلتىنى ؿییمبن هم په ظپله ټبکلې .ػ والیت په کڈه ټىلې څىکێ ػ لیبيس
ډلى ػ ن٥ىؽ پـ البك ویىل وىې .ځکه نى مىږ ػ ڇبؿواکى څعه ػ ښې
شکىمتىلێ ػ مٝیبؿونى٨ ،بنىن ػ شبکمیت او ػ ترشي ش٩ىنى ػ تٕثی ٪مته نه
159
وى کىالی".
ګډٌنٍالٍ پً ظبً ډٌل ػ مصيل شکٍمت ػ ڇبؿٌاکٍ څعً وکبیت کړی ڇې ىٍ١ي نً
ٍ٠اړي وعړې پً ػایمي تٍګً ىٍاؿې يش ،اٌ پً ځبی يې ػ اٌږػ ميبلً وعړٌ ػ ىٍاؿٌلٍ لپبؿه
ػ مٍ٨تي اٌ ٠یـ ٨بنٍين ؿٌوٍنٍ څعً کبؿ اظيل .ػ تیالتیلٍ ٌالیتي اػاؿٌ اٌ ػ وعړٌ ػ ىٍاؿٌلٍ
 158ػ مؼنې ټٍلنې ٝ٤بل ،ایثک ښبؿ ،لمنګبن ٌالیت.
 159ػ ایثک ػ ښبؿ څعً یٍ تن مرش ،لمنګبن ٌالیت.
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ػ ظبٌٍ اظتیبؿاتٍ رستیـه ،ػ ىٍ١ي ػ لیبيس ٔـ٤ؼاؿي پً نتیرً کې ،ػٌلتي ڇبؿٌاکې  ،پً
ظبً ډٌل ٌايل ،ػ کمیمیٍنٍنٍ ػ ذٍړٌلٍ ىڅً کٍي څٍ وعړې ىٍاړي کړي.
"ه٥ه ػولتي ڇبؿواکي څىک ڇې ػ یىه او یب تل ګىنؼ رسه ظىاظىږي لـي هم
اکرثا کىښښ کىي تـ څى ه١ه اظتال٤بت ڇې ػ ټىلنى تـ منځ مىذىػ ػي هىاؿ
کړي .ػ٠ه ډول ڇبؿواکي ػ ظپلى لیبيس او مبيل ګټى ػ ظىنؼي کىلى مملې ته
فیبت لیىال وي .ه١ىی ػ مصيل ظلکى ػ ګټى ػ لبتلى په پبم کې ػومـه نه وي.
ػ ػې ٜالوه ،ػ مى٨تي شل الؿو په لټه کې وي .ػ تیلګې په تىګه ،ػ لمنګبنى ػ
والیت ػ پیـوف ن٩ىیـ په ولمىالې کې ػ کلیىالى ػ وعړې او ػ تلغ والیت ػ
ڇبؿکینټ او مبؿمىل ػ ولمىالیى په شىاله ،شکىمتي ڇبؿواکى ٠ىنؼې ػایـې
کړي ،ػ مىِى ٛپه اړه يې ظربې اتـې تـرسه کړي او ػ کيل څعه والړل .هییت
ػ مصيل ظلکى رسه ولیؼل او ػ ه١ىي ػ پعالینې هڅه يې وکړه .هى ،ظلک ته
ػ ػالې نبلتى پـ مهبل هـو مـو وايې ڇې ػوي ػ یى تل رسه په لىله کې ژونؼ
کىي ،ظى آیب لتىنقه هىاؿه وىې؟ نه ،وعړه ال هم ػوام لـي .شل الؿ مى٨تي
160
وه".
ص وؾله والى ډلى له زىا رسغړونېٜ :الٌه پـػې ،ګډنٍالٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ
لً اړظً لیبيس تٍٝج ػ ػٌلت پلٍه ملیىً يې ٍ٨منؼانبنٍ ڇې ػ ظپلٍ اړٌنؼٌ لیبيس
ګٍنؼٌنٍ رسه ظٍاظٍږې لـي مٝب٤یت تٍ٩یً کٍي اٌ پً نتیرً کې ػ ذنبيې ډلٍ ػ مٝب٤یت
لپبؿه الؿ ىٍاؿه ٌي .کً څً ىم ڇي ػ ػٌلت پلٍه ملیىً يې ٍ٨منؼانبنٍ پً ٌړانؼې پً
ظپلً پً لمنګبنٍ ٌالیت کې ػ کٍم ٝ٤بل یب٠یتٍة څـک نً تـ لرتګٍ کیږي  ،ظٍ تیب ىم
ىٍ١ي ٌللې اٌ ٌللً ٌالې ډلې لـي .شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ ػ ً٠ډلې تې ٌليل نً کړي اٌ ػا
ػ مصيل ظلکٍ پً ٌړانؼې ،څٍک ڇې نً يش کٍالی ػ ىٍ١ی ػ پـیکړٌ پً ٌړانؼې اٜتقاُ
ٌکړي ،یٍ ګٍاښ ػی.
"فمىږ په والیت کې ا١٤بن لیمه ییق پىلین وتىن نه لـي .ػلته ػولت پلىه
ملیىه يې ٨ىمنؼانبن مىذىػ ػي ڇې ه١ه تیب په ظپل ؽات کې ػومـه ٠ښتيل
نه ػي .ه١ىی اػٜب کىي ڇې ظپلې وللې ػ ظپل ظىنؼیتىة او امنیت لپبؿه
کبؿوی .کیؼای يش ػ ه١ىي وللې ػ مصيل ظلکى لپبؿه همیىه یى ګىاښ وي.
ػولت ػ٠ه ػولت پلىه ملیىه يې ٨ىمنؼانبن نه تې وللې کىي .ه١ىی ػ
161
ٔبلثبنى په وړانؼی ذګړه هم نه کىي".

 168ػ لمنګبنٍ ػ ٌالیت ػ پیـٌف ن٩ىیـ ػ ٌلمٍالې څعً یٍ تن ػ ټٍلنې مرش.
 161ػ لٍړٌ فػه کړٌ ػ انمتیتیٍت یٍ تن نبؿینً فػه کٍنکی اٌ ػ مؼنې ټٍلنې ٝ٤بل ،ایثک ښبؿ ،لمنګبنٍ ٌالیت.
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ػ ػې رستیـه ،مصيل شکٍمتي ڇبؿٌاکي یب ظٍ ذنبيې ډلې نً نیيس اٌ یب يې ػ لٍړړ پٍړٌ
ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ ػ مؼاظلې ٌؿٌلتً ظٍوې کٍي ،ػا پً ظپل ؽات کې پً ٌالیت کې ػ مغ
پـ فیبتیؼٌنکي ذنبیت رسه ال مـلتً کٍي.
"ػ ػولت په ػننه کې مٝب٤یت ػ اػاؿې ٤مبػ او لیبيس ظىاظىږي فیږنؼه ػه".
کله ڇې یىه ذنبيې ډله نیىله کیږي او یب پیژنؼل کیږي ،په کبتل او لمنګبنى
کې ػ ٨ؼؿت یى ومیـ ػالالن ػ مؼاظلې هڅه کىي څى ػ ذنبيې ډلې ػ تىؿنى
162
کمبنى ػ نیىلى معه ونیيس" .
ص طتیعي ػیغمى ناقانىنه او ةې کنرتوله کینضنه/اؾتسغاج :ػ ا١٤بنمتبن ػ ډتـٌ ػ لکـٌ ػ
ػٌٌ لرتٌ کبنٍنٍ پً ومٍل ڇې یٍ يې پً ػؿه ٌٍ ٣تبال اٌ تل يې پً ؿٌی ػٌ آة ٌلمٍالیٍ
کې ػي ،ػ لمنګبنٍ ٌالیت ػ ٔثې فیـمٍ لً لصبً٘ یٍ وتمن ٌالیت ومیـل کیږي .ػ تیـٌ
څلٍؿٌ لمیقٌ ؿاىیمې ،ػ ػ ٍ٠ػٌٌ لرتٌ کبنٍ پـ رس کنرتٌل ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ اٌ ػ ىٍ١ي
ػ اړٌنؼٌ مصيل ملیىً يې ٍ٨منؼانبنٍ تـ منځ وعړٌ اٌ لیبيس لیبلٍ تً الؿ ىٍاؿه کړې.
"ػ لمنکبنى ػ والیت ػ ػؿه ٌى ٣تبال په ولمىالې کې ػ کـنیقو ځمکى او ػ
ډتـو ػ لکـو پـ رس ػ ػوو کلیى تـ منځ وعړه ؿوانه ػه .ػ  ۰۲۲۱کبل په مبؿچ
کې ،ػ وبتبوک او ویعبنى ػ کلیى ټىلنى په ػواړو کلیى کې ػ ځمکى اػٜب کىله
او په یى تل يې ػ تیلڈى او تربو واؿونه وکړل ڇې په نتیره کې يې پنځه تنه
لعت ټپیبن وىل .تیب ػ ػواړو کلیى ػ ټىلنې التبفو ػ ػؿه ٌى ٣تبال ػ ولمىايل
ػ ولمىال ػ٤رت ته مـاذٝه وکړه .ػ لمنګبن ػ والیت ػ لمنګبنى ػ والیتي وىؿا
او پبؿملبن ٠ړو ػ ټىلنې ػ ػواړو التبفو رسه نبلته ػایـه کړه .په ٠ىنډه کې
پـیکړه ووىه ڇې ػ ډتـو ػ لکـو کبن ػ ػواړو کلیى تـ منځ په ممبوي تىګه
وویىل يش .له ه١ه ؿا وؿولته اوك هـ کلی ػ ظپل التص٩ب ٧مٕبت ٪کبن
التعـاذىي او له ه١ه ؿا په ػیعىا ػ ػوي تـ منځ کىمه ٤قیکي وعړه نه ػه ؿا
163
منځ ته وىې".
ػا کبنٍنً پً ػٌامؼاؿه ،نب٨بنٍنً اٌ ٠یـ ٤ني تٍګً ؿا ایمتل کیږي .ػ ػ ٍ٠کبنٍنٍ ػ ؿا ایمتلٍ
ػا ډٌل تې کنرتٌلً میتٍػٌنً پً ذؼې تٍګً ػ مصيل ظلکٍ شٍ٩نً تـ پښٍ النؼې کٍي.
٨ـاؿػاػیبن تنکی مبوٍمبن پً کمٍ مٝبوٍنٍ پً ػنؼٌ ګامؿئ .ثي کبؿپٍىبن ػ اشتاميل
ظٕـٌنٍ یب پً کبنٍنٍ کې ػ کبؿکٍلٍ ػ ا٠یقٌ پً ىکلً څیړنې نً تـ رسه کٍي.

 162ػ ټٍلنې مرش ،ػ ػؿه ٌٍ ٣تبال ٌلمٍايل¸لمنګبن ٌالیت.
163
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" ػولت پلىه ملیىه يې ٨ىمنؼانبن ،ػ ټىلنې مرشان او ػ ه١ىي لیبيس مرشان
ڇې ػ کبنىنى کینؼنې کىي ػ کبؿګـانى ظىنؼیتىة او ؿو٠تیب ته پبم نه کىي .ػ
ػې تـ څنګ ،کبؿګـانى ته ػ فیبت کبؿ لپبؿه کمه وؿځنێ مقػوؿې وؿکىل
164
کیږي".
ػ ٨ؼؿت ځینې مصيل ػالالن څٍک ڇې پً ٜین ٌظت کې ػ ػٌلت لٍړ پٍړي ڇبؿٌاکې ىم
ػي پً لمنګبنٍ ٌالیت کې ػ کبنٍنٍ کینؼنې کنرتٌلٍي.
"ػ ٨ؼؿت ػ٠ه ػالالن او ػ ه١ىي التبفې ػ کبؿګـانى ش٩ىنى ته ډیـ کم او یب
هیڅ ػؿنبوی نه لـي .ػ٠ه کبؿګـان ػ مـګىنى نبؿو٠یى څعه ڇې په کبنىنى کې ػ
کبؿ کىلى څعه ؿا منځ ته کیږي ،ؿنځ وړي .ػ لمنګبنى والیت په ؿوی ػو آة
ولمىايل کې ػ لکـو ػ یىه کبن په پیښه کې یى ومیـ کبؿګـان ووژل وىل او یى
ومیـ نىؿ ټپېبن وىل .ػولت ػ پیښې په تړاو هیڅ ډول څیړنه نه ػه کړې او نه
165
یې ػ پیښې په تړاو څىک تـ ٜؼلې ت٩ٝیج النؼې نیىلې".
ػ ډتـٌ التعـاد وٍې لکبؿه ػ ایثکٍ ػ ښبؿ یب مقاؿ رشی ٦اٌ تلغ ٌالیتٍنٍ لً الؿې ػ
ىیٍاػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ تً لیږػٌل کیږي.
ص ټىلنې په صننه کې قسړې :ګډٌنٍالٍ ػ ټٍلنې پـ تنمټ یٍ ومیـ ظبٌې وعړې ،پً کٍمٍ
کې ڇې ػٌه یب ػ ػٌٌ څعً فیبتې ټٍلنې ښکیلې ٌي ،پً ګٍتً کړې  .ػ وعړٌ پً تکـاؿي
رسڇینٍ کې ػ ظړٌتٍنې اٌتً ،ػ څښبک اٌتً ،ځمکً اٌ کٍؿنێ ٌ٨بؿ وبمل ػيٜ .نٝنٍي
اؿفښتٍنٍ تً ػ ټٍلنیقٌ وعړٌ ػ یٍه لرت المل پً شیخ کتل وٍې .کلً ڇې ػٌه ټٍلنې ػ
ىٍ١ي ػ ښځینً ٠ړٌ پً تړاٌ پً وعړٌ کې ښکیلې ٌی ،کٍؿنێ ژؿ پً ظىٍنت الك پٍؿې
کٍي اٌ ذنبیې ٜملٍنً تـرسه کٍي .ػ ػ ٍ٠ذنبيې ٜملٍنٍ فیبتـه تـظً پً لـې پـتٍ لیمٍ
کې پټً لبتلً کیږي .ػ ٨ـتبنیبنٍ کٍؿنێ ػ مـتکیثینٍ پً اړه ػٌلت تً ػ ػې پً ظبٔـ
وکبیت نً کٍي ځکً ڇې ىٍ١ي انت٩بم اظیمتلٍ تً ػ تبیللې/لً اللً تللې ٌ٨بؿ اٌ ٜقت ػ
اٜبػې کٍلٍ ػ یٍې ٌلیلې پً شیخ ګٍؿې .ػ ً٠ډٌل وعړی اشتامال فیبت ٌظت نیيس اٌ
اکرثا ػٌه یب ػ ػٌٌ څعً فیبتې ټٍلنې پکښې ښکیلې ٌی.
"ػ تیلګې په تىګه ،څه وظت ػ معه ،یىه ځىان هلک ػ یىې پی١لې نرلې رسه
ػ لمنګبنى ػ والیت ػ ایثک ښبؿ په فواتې کيل کې اړیکې ػؿلىػې .هلک په
ښىونځې کې و .کلىنه وؿولته نرلێ تل ڇب ته واػه وىه .وؿولته ،هلک ػ
نرلێ میړه ته په تلی٥ىن وهلى پیل وکړ او ه١ه ته يې ػ واػه څعه وړانؼې ػ
 164ػ ټٍلنې مرش ،ػ ػؿه ٌٍ ٣تبال ٌلمٍايل¸لمنګبن ٌالیت.
165ػ مؼنې ټٍلنې ٝ٤بل ،ایثک ښبؿ ،لمنګبن ٌالیت.
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ځبن او ػ ه١ه ػ ښځې تـ منځ ػ اړیکى په هکله ظرب وؿکړ .ػ څى وؿځى لپبؿه
هلک ال ػؿکه و .وؿولته ػ ه١ه مړی په کـونؼه کې ومىنؼل وى .ه١ه اته
ځبیه په ڇبړه وهل وىی و .پیښه نه ػه څیړل وىې او ػ پیښې په تړاو هم مـ
تکیثین نه ػي نیىل وىې .ػ متى٤ی کىؿنێ اػٜب کىي ڇې ػ نرلێ او ػ ه١ې ػ
میړه کىؿنێ ػ ه١ىی ػ فوی په وژلى کې الك لـي .لکه څنګه ڇې ػ ا١٤بنمتبن
په هـ کلې کې ػا یىه مٝمىلې ظربه ػه ،ػ متى٤ی کىؿنێ او ػ ه١ىي ظپلىان
166
ښبيې په ٨ىی اشتامل رسه ػ ظپل فوی ػ مړینې ٠ډ واظيل".
ػ ګډٌنٍالٍ پً شٍالً ،ػ ځمکٍ پـ رس وعړې ىم ػ اورتاکي وعړٌ ػ ؿا منځ تً کیؼٌ یٍ
ميم المل ػی .ػ لمنګبنٍ ػ ٌالیت ػ ٌلمٍالیٍ تـ منځ اٌ ػ ګبٌنؼي ٌالیتٍنٍ ،ػ تیلګي پً
تٍګً ،ػ تلغ ،ت١الن اٌ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ تـ منځ ػ رسشؼٌنٍ شؼٌػ پً ښکبؿه ډٌل نً ػې
تٝیین وٍې .ځکً نٍ ،ټٍلنې پً یٍ ومیـ ګبٌنډ ٌلمٍالیٍ کې اکرثا ػ څړ ځبیٍنٍ پً تړاٌ پً
ظپلٍ منځٍنٍ کې وعړې لـي .ػ تلغ ٌالیت ػ ڇبؿکنټ پً ٌلمٍالې کې ځینٍ مصيل
ٍ٨منؼانبنٍ ڇې مالتړ يې ػ ٌشؼت ګٍنؼ لً ظٍا کیږي ػ یٍ ومیـ څړ ځبیٍنٍ کنرتٌل پً
الك کې اظیمتی اٌ ػ پیـٌف ن٩ىیـ ػ ٌلمٍالێ ٌګړٌ تً اذبفه نً ٌؿکٍي ڇې پً لیمً کې
ػ ىٍ١ی څبؿٌي ٌ څـي .ػ پیـٌف ن٩ىیـ ػ ٌلمٍالێ اٌلیؼٌنکي تبیؼ ػ ٌشؼت ػ ګٍنؼ
ٍ٨منؼانبنٍ تً ػ څړ ځبیٍنٍ څعً ػ الت٥بػې پً مٍظً پً تؼل کې څبؿٌي ٌؿ ګړي .ػ
پیـٌف ن٩ىیـ ػ ٌلمٍالێ اٌلیؼٌنکٍ پً ػې ٌٌؿلتیٍ کې ػ مٍٍِ ٛپً ىکلً ػ لمنګبن
ٌالیت ٌالیتې اػاؿې ػ٤رت تً وکبیت لپبؿلێ.
"ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنى ڇې ؿهربي يې ػ لمنګبنى ػ والیت ػ ا١٤بن ميل
پىلیمى له ظىا کیؼه ػ پىؿته یبػې وىې مىِى ٛپه هکله یىه څیړنه تـرسه کړه
ظى په م٩بتل کې ػ ڇبؿکنټ ػ ولمىالې ٨ىمنؼانبنى له ځبنه م٩بومت وښىػ.
ځکه نى ،ولله واله وعړه ؿا منځ ته وىه ڇې ػ ػوو لبٜتىنى لپبؿه يې ػوام
وکړ .ػ لمنګبنى ػ والیت ا١٤بن ميل پىلیمى اوه تنه ونیىل ظى په کبتل او تلغ
کې ػ ػولتي ڇبؿواکى ػ مؼاظلتىنى له امله ػ یىې اونێ په ػننه کې له تنؼه
ظىوې وىل .ػ تلغ او لمنګبنى په والیتىنى کې ػ مصيل شکىمت ڇبؿواکى ػ
167
پیښې ػ څیړلى په مىظه لیمې ته هییت والتبوه".
ػ لیبيس ګٍنؼ التبفٌ یب ػ ٨ؼؿت ػالالنٍ ىم پً نٍؿٌ ٔثیٝي فیـمٍ کنرتٌل لبتلی.
ػ لمنګبنٍ ٌالیت ػ پیـٌف ن٩ىیـ پً ٌلمٍالێ اٌ ػ تلغ ٌالیت پً ڇبؿکنټ اٌ مبؿمٍل
ٌلمٍالیٍ کې ظلک ػ رسشؼٌنٍ پـرسه پً یٍه اٌږػه منبف ًٜکې ښکیل ػي .ػ ػ ٍ٠ػؿیٍ
 166ػ لمنګبنٍ ػ ٌالیت ػ ایثکٍ پً ښبؿ کې ػ مؼنې ټٍلنې یٍه ښځینً ٠ړې.
 167کلیٍال ،پیـٌف ن٩ىیـ ٌلمٍالێ ،لمنګبنٍ ٌالیت.
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ٌلمٍالیٍ تـ منځ څړ ځبیٍنً ػي اٌ ػ ػ ٍ٠ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ ظلک ظپل څبؿٌي پً ػ ً٠لیمً
کې پیبيې .ځبيې ظلک ،مٝمٍال پعٍانې ٍ٨منؼانبن اٌ اؿتبتبن ػ ػالې څړځبیٍنٍ څعً ػ
168
الت٥بػې پـ رس ػ یٍ تل رسه پً وعړٌ کې ښکیلیږی.
"مىږ ػ ظپلى ځمکى ػ اػٜب کىلى ؿلمي ٨ثبلې لـو .ػا فمىږ ٨بنىين ملکیتىنه ػی،
ظى ػ ه١ىي مالتړې( ػ تلغ والیت ػ ڇبؿکینټ او مبؿمىل ػ ولمىالیى ظلک )
فمىږ څعه فیبت ٠ښتيل او تبن٥ىؽه ػي ،ځکه نى ه١ىي فمىږ ځمکي ٍ٠ج
کړیؼي .نږػې پنځه میبوتې ػ معه ،ػ یىې ولله والې نښتې په پبیله کې ػ
ه١ىي یى تن کلیىال ووژل وى .په څیړنى او ؿاپىؿونى کې ذىته وىه ڇې
متى٤ی ػ تلغ ػ والیت ػ ڇبؿکینټ او مبؿمىل ػ ولمىالیى ػ وګړو له ظىا وژل
وىی .ػولت ػ پیښې په تړاو څىک نه ػې نیىيل .ػولت کمقوؿی ػی او ػ
169
پیښې په شل کىلى کې پبتې ؿا٠لی".
ةې ځایه کیضنه :ػ لمنګبنٍ پً ٌالیت کې تې ځبیً کیؼنې تً ػ وعړې ػ یٍه مصـک پً
شیخ کتل کیږي ڇې ػ ځمکې پـ رس وعړې ىم تصـیکٍي اٌ ىمؼاؿنګً ٍ٨مي اٌ لیبيس
ظٍاظٍږي ال پـاظٍي .ػ ػې رستیـه ،ګډٌنٍالٍ اػٜب کړې ڇې ػ ٨ؼؿت مصيل ػالالن ىڅً
کٍي تـ څٍ ػ ظپلٍ لیبيس ګټٍ ػ تـ اللً کٍلٍ لپبؿه ٌِٝیت ػ ځبن پً ګټً ٌکبؿٌي .ػ
تیلګې پً تٍګً ،تبذکبنٍ تً پً لیمً کې ػ اٌيل اٌلیؼٌنکٍ  ،اٌ ىقاؿه ګبنٍ تً پً لیمً
کې ػ نٍیٍ ٌؿ٠ل وٍیٍ کمبنٍ پً لرتګً کتل کیږي ،ػا ػٌاړه ډلې ػ ظـامٍ رس تب ٟپً
ٌلمٍالې کې ػ ځمکې پـرس پً وعړه کې ښکیل ػي .یٍه ځبيې کن ٌٌیل ڇې:
"ػ تؼظىبن ػ والیت څعه ػ هقاؿه ګبنى یىه ډله ػ لمنګبن والیت ػ ظـامى
رس تب ٟولمىالې ته تې ځبیه وىه .ه١ىي فمىږ ځمکې ٍ٠ج کړي .نږػې ػؿې
میبوتې وړانؼي تىنز پـاط وى او هقاؿه ګبنى یىه امینؼواؿه ښځه ووهله او مړ
مبوىم يې وفیږیؼ .ػ ػې رستیـه ،ه١ىي فمىږ څلىؿ-پنځه کلیىال هم ووهل.
ظى له تؼه مـ٠ه ،ػ هقاؿه ګبنى مرشان ،کـیم ظلیيل(ػ الالمي اتصبػ ػ وشؼت
الالمي ګىنؼ) یب مصمؼ مص(٪٩شقة وشؼت الالمي مـػم ا١٤بنمتبن)(ػ
ا١٤بنمتبن ػ ظلکى ػ الالمي اتصبػ کىنؼ) ػ ػ٠ى هقاؿه کبنى مالتړ کىي" 170.
ػ ظـامٍ رستب ٟػ ٌلمٍالی څعً ػ یٍه تل ګډٌنٍال پً شٍالً ،ػ ٌلمٍالی ػ پٍلیمٍ مرش تً
ػ نښتې ػ پیښیؼٌ پً اړه أالٌ ٛؿکړل وٍه ظٍ ژؿ يې ا٨ؼام ٌ نً کړ .کلیٍال ٌٌیل ڇې:
 168لرت فمینؼاؿ اٌ ػ ؿمٍ وتمن مبلکین
 169ػ لمنګبنٍ ػ ٌالیت ػ پیـٌف ن٩ىیـ ػ ٌلمٍالې څعً ػ ټٍلنې مرش.
 178مصيل مرش ،ظـامٍ رس تبٌ ٟلمٍالې ،لمنګبن ٌالیت.
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"مىږ ػ پىلیمى مرش ته وویل ڇې ػ ظلکى ػ ػوو ډلى تـ منځ نښتې ته ځىاة
ووایې ،نىمړی مىږ ته په ځىاة کې وویل ڇې ا١٤بن ميل پىلین ػ ظپلى مىټـو
ػ ڇلىلى لپبؿه اړین تیل نه لـي .نښته په یىه تره پیل او ا١٤بن ميل پىلین تله
وؿځ په  ۱ :۲۲ترى ػ پیښې ٌصنې ته ؿا وؿلیؼل .ػولت کمقوؿی ػی او په
لیمه کې ػ وعړو په وړانؼې ػ ڇبؿواکى له ظىا نه ٠ربګىن ػ نب امني او تې
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جثبتې رسه مـلته کىۍ".

 .۳ص ؾىلې طغخه
ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ګډٌنٍالٍ ػ پٍؿتً یبػٌ وٍیٍ وعړٌ اٌ لتٍنقٌ ػ شل لپبؿه ػ یٍ ومیـ
ؿيښتینٍ شل الؿٌ ٌړانؼیق ٌکړ ،ڇې پً البيس ډٌل پـ ؿاتلٍنکٍ کلیؼي تـظٍ متـکق کٍي .
ػٌي ػ ػې لپبؿښتنً ٌکړه ،ڇې ػ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ ػ ګامؿنې پـ ميبل ،مملکیتٍة اٌ ػ
اړینٍ فػه کړٌ ػؿلٍػل تبیؼ تـ ټٍلٍ تنمټیق رشایٖ ٌي :
"ػولتي کبؿمنؼان تبیؼ ػ ه١ىي ػ وړتیب او مملکیتىة له معې وګامؿل يش ،نه
ػ ه١ىي ػ لیبيس او ٨ىمي اړیکى له معې ،ػ٠ه ڇبؿه په ځبنګړي ډول ػ ػولتي
اػاؿو لکه ػ څبؿنىايل او ّ٨بء څبنګى او په مصکمى کې ػ ٨بِیبنى ػ ګامؿنې
لپبؿه ظىؿا مهمه ػه .ػولتي م٩بمبت نه تبیؼ ػ پېمى په تؼل کې وپلىؿل يش،
ځکه کله ڇې اوعبً پـ مىعٍى ػولتي م٩بمىنى ػ ګامؿنې لپبؿه پېمې
وؿکىي ،ه١ىي ظپل ظؼمتىنه هم پلىؿي .په ػالې یىه شبلت کې تیب اػاؿي
٤مبػ ػ ٨بنىن په ان٥بؽ او ّ٨بیي اؿګبنىنى کې یى نه من ٞکیؼونکی ٤کتىؿ وي.
کله ڇې په پـاظتیبیي او لیبيس م٩بمبتى کې ػولتي ڇبؿواکي ػ ه١ىي ػ لیبيس
اړیکى پـ تنمټ نه ،تلکې ػ ه١ىي وړتیب او فػه کړو پـ تنمټ وګامؿل يش ،نى
کىالی يش ،ڇې ځبیي ظلکى ته ظؼمت تـرسه کړي .یىافې په ػ٠ه ٌىؿت کې
ځبیي ټىلنې کىالی يش ،ڇې ػ هـ لیبيس ګىنؼ ػ ٠ړي ػ تـرسه کیؼونکى لیبيس
او پـاظتیبیي اللته ؿاوړنى څعه ګټه پىؿته کړي ".
رس تیـه پـ ػې ،ګډٌنٍالٍ ػ ػې لپبؿښتنً ٌکړه ،ڇې ٔثیٝي فیـمې تبیؼ پً مملکي ډٌل
ٌکینؼل يش :
"په لمنګبنى کې فیبت ومیـ ٔثیٝي فیـمې وتىن لـي .اوك مهبل ػ٠ه ټىل
کبنىنه په ٠یـ مملکي ډول کینؼل وىي .که ڇیـې شکىمت ػ٠ه کبنىنه په لم
ډول التعـاد کړی ،فیبت ومیـ ا١٤بنبنى ته ته ػ کبؿ فمینه تـاتـه او له ػ٠ې
الؿې ته یې فیبت ومیـ تې ؿوفګبؿه ػ ٜبیؼ تـالله کىلى ولیلې پیؼا کړي " .
 171کلیٍال ،ػ لمنګبنٍ ػ ٌالیت ػ ظـامٍ ػ رستبٌ ٟلمٍايل.
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پً ٌالیت کې ػ تې ؿٌفګبؿي ػ لٍړې کڈې اړٌنؼ ،ګډٌنٍالٍ ػ ػې ٌړانؼیق ٌکړ ،ڇې
شکٍمت اٌ وعيص لکتٍؿ تبیؼ ٤بتـیکې ذٍړې کړي ،څٍ ػ ځبیي ٌګړٌ لپبؿه کبؿي
٤ـٌتٍنً ؿامنځ تً يش :
"شکىمت په ا١٤بنمتبن کې ػ تې ؿوفګبؿي ػ له منځه وړلى تـ ټىلى لىمړنێ
ممىوله اػاؿه ػه .ػ ػې لپبؿه ڇې کبؿي ٤ـٌتىنه ؿامنځ ته کړای يش ،شکىمت
تبیؼ فیبتی ٤بتـیکې ذىړې او وعيص لکتىؿ په ػ٠ه والیت کې ػ فیبتى
٤بتـیکى ذىړولى ته وهڅىي .کله ڇې ډیـې ٤بتـیکې وتىن ولـي ،فیبت کبؿي
٤ـٌتىنه هم ؿامنځ ته کیږي .کله ڇې ظلک کبؿ ولـي او په مبيل لصبٗ وکىالی
يش ػ ظپلى کىؿنیى ػ مالتړ لپبؿه ػ ٜبیؼ منث ٞولـي ،ػوي همؼاؿنګه کىيل يش له
شکىمت څعه هم مالتړ وکړي .ػ ػؿي یى وٝـ ػی ،ڇې وايي" :ظؼا آن ملتی
ؿا رسوؿی ػاػ =که ت٩ؼیـه ته ػلت ظىیي تنىوت" .کله ڇې مىږ ظىاړه،
ذبمې او کىؿ ولـو ،نى کىلی وى ،ڇې ػ لیبلت او ظپل ملت ػ لىکبلێ په اړه
٤کـ وکړو .مىږ کبؿ ته اړتیب لـو ".
رس تیـه پـ ػې ،شکٍمت نً تبیؼ ػ پـٌژٌ اٌ پـٌګـامٍنٍ پـ نبکبمٍلٍ تبنؼې پېمې ٌلګٍي،
پـ ځبی یې تبیؼ ػ ٨بنٍن ػ ٌاکمنێ پـ تص ٪٩رسڇینې مرص ٣کړي .
"شکٍمت ػمګړۍ ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالینې پـ پـٌګـام فیبتې پېمې لګٍي ،کٍم
ڇې پً ټٍلنٍ کې مٝب٤یت ال پمې فیبتٍي .ػ ػې پـ ځبی ،شکٍمت تبیؼ ػ ً٠پېمې پً
ىیٍاػ کې لً ذنبیتکبؿي رسه ػ مثبؿفې لپبؿه ٌکبؿٌي .کً ڇیـې ا١٤بن ميل پٍلین ذنبیي
ډلې ٌنیيس اٌ ىٍ١ي ػ ظپلٍ ذـمٍنٍ لپبؿه مصبکمً اٌ مربفات کړي ،ځبيي ظلک تً نٍؿ
لً ىٍ١ي ٌ نً ٌیـیږي .لً ى١ې ٌؿٌلتً تً ػ ً٠ذنبیي ډلې ػ ػې ٌړتیب ٌ نً لـي ڇې لً
ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه یٍ ځبی يش اٌ پً لمنګبنٍ ٌالیت کې تلٍاګـي فیبتً کړي ".
"فه ډاډه یم ،ڇې په ا١٤بنمتبن کې ػ ځمکې ػ ٍ٠ج په اړه ٨ىانین وته.
ػالې شکىمتي اػاؿې وته ڇې په ځبنګړي ډول ػ ځمکې له ٍ٠ج رسه ػ
مثبؿفې لپبؿه ذىړې وىې .ػ ػ٠ى ػولتي اػاؿو ڇبؿواکي تبیؼ ػ٠ه وعړې
وڅیړي او په ګىته کړي ،ڇې ػ ځمکې څښنت څىک ػی .ػ ځمکى ٠بٌثین تبیؼ
ػ نىؿو ظلکى ػ ملکیت ػ ٍ٠ج په تىؿ مصبکمه يش".

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنې
ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ پـ ميبل ،ػ لمنګبنٍ ٌالیت څعً ا١٤بن نبؿینً ٌٌ ،ښځینً ٌٌ اٌ
ځٍانبنٍ پً ظپل ٌالیت کې ػ پبیېؼٌنکې لٍلې اٌ جثبت ؿاٌلتلٍ لپبؿه ؿاتلٍنکې کلیؼي
لپبؿښتنې ٌړانؼې کړې:
278

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص ؾمنگانى واليت ؾىلی نقكی

( )۱ػ ځبیي شکٍمت ػ کبؿي تې پلٍیتٍة ی٩یني کٍل :ػ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ ګامؿنً تبیؼ ػ
اړٌنؼې فػه کړې اٌ مملکیتٍة پـ تنمټ ٌي ،ػ ٍ٨مي ،لیبيس یب نٍؿٌ اړیکٍ پـ تنمټ لً
کٍم تٍپیـ پـتً؛ ( )۲ػ ٔثیٝي رسڇینٍ ػ کینؼلٍ منبلج م٩ـؿات ،ڇې ٌکٍالی يش ػ ػې
ډاډ ؿامنځ تً کړي ،ڇې ػ کبؿګـانٍ شٍ٩نٍ تً ػؿنبٌی ٌيش؛ ػ ػې ی٩یني کٍل ،ڇې ٔثي
کبؿپٍىبن پً کبنٍنٍ کې ػ ىٍ١ي ػ کبؿ کٍلٍ ػ ا٠یق ګٍاښٍنً څبؿي؛ ( )۳ځبیي ٌګړٌ تً ػ
کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ػ تـاتـٌلٍ ػ یٍې ٌلیلې پً څیـ ػ ٤بتـیکٍ پـ ذٍړٌنً پبنګٌٍنً ،کٍم ڇې
تً لً ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه ػ ځبیي ٌګړٌ ػ یٍ ځبی کیؼٌ پً معنیٍي کې یٍ تې لبؿی
ا٠یق ٌلـي؛ ( )۴ػ ٨بنٍن ػ ٌاکمنێ تص ،٪٩ى١ې تً تىپړ ػؿنبٌي اٌ تٕثی٪؛ ( )۵ػ نب ٨بنٍنً
ٌللً ٌالٍ ډلٍ تې ٌللې کٍل ،ػ ػې ډاډ تـ اللً کٍل ڇې ػ ػ ٍ٠ډلٍ ى٠ ً١ړي ،ڇې ػ
ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالینې لً پـٌګـام رسه یٍ ځبی کیږي ،لً مٝب٤یت څعً نً ػي
تـظمن وٍي؛ ( )۶ػ اړٌنؼ ذنبیي ډلٍ رس٠ړٌنکي ٠ړي پً منبلج ډٌل مصبکمً اٌ مربفات
وٍي؛ ( )۷ػ ػې ډاډ تـ اللً کٍل ،ڇې ذٍمبتٍنً اٌ مؼؿلې ػ ؿاډیکبلٍ نٙـیٍ ػ ظپـٌلٍ اٌ
لً تلٍاګـي رسه ػ ظلکٍ ػ یٍځبی کیؼٌ ػ ىڅٍلٍ لپبؿه نً ػي کبؿٌل وٍي؛ ( )۸ڇبؿٌاکي
تبیؼ پً منبلج ډٌل اٌ ظپل ٌظت رسه وعړٌ تً ؿلیؼګي ٌکړي ،پـتً لً ػې ڇې ػ ښکیلٍ
ظٍاٌٌ ٍ٨مي یب لیبيس اړیکي اٌ تړاٌ پً پبم کې ٌنیيس؛ ( )۹پً ښکبؿه ډٌل ػ معتل ٍ٥ىٍ١
النرمنٍ لیمٍ ػ شؼٌػٌ مٝلٍمٍلٍ پً ګډٌن ،ڇې ػ وعړٌ المل کیږي ،ػ ځمکٍ اٌ اٌتٍ پـ
رس ػ وعړٌ شلٍل؛ ( )۱۱ػ ٜمٍمي وعړٌ ػ معنیٍي پً مٍظً ،ػ ىّ٨ ٍ١یٍ شلٍل ،ڇې
ٜنٝنٍي اؿفښتٍنً ؿان١بړي.
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 .۶پیژنضنه
ػ لٍلی ػ الؿی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ ى ٍ١ميمٍ مٍنؼنٍ اٌ مملٍ یٍ لنؼیق ٌړانؼې کٍي کٍم
ڇې ػ متـکق ػ ډلی پً ظربٌ اتـٌ کې ،ػ ان٥ـاػی مـکٍ اٌ نٙـیٍ پً رسٌي کې ػ لال مىٍؿٌ
ػ پـٌلې پـ ميبل ػ نږػی ٜ ۲۱۱بػي ا١٤بن ٌګړٌ رسه کٍم ڇې ػ تلغ پً ٌالیت کې
اٌلیږی مٕـس وٍي .ګډٌنکٍ ػ ٜبمً لکټٍؿ ػ کبؿکٍنکٍ،ػ ټٍلنې ػ مرشانٍ ،تقګـانٍ،
ښٌٍنکٍ ،ػ مؼين ټٍلنې ػ ٠ړٌ ،مؾىثي ٜلامٌٌ اٌ پعٍانیٍ ٔبلثبنٍ 172پً ګډٌن مت١یـ ټٍلنېق
اٌ لیبيس وبمنٙـٌنً ٌړانؼې کړل .ػا لال مىٍؿې ػ لٍلې ػ پـٌګـام پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ
ډیبلٍګ ػ ػٌىم پړاٌ ػ یٍي تـظی پً شیخ تـرسه وٍي کٍم ڇې ػ مؼين ټٍلنې ػ ۱۱
وثکٍ پٍالًٕ پیل وٍي څٍ ٌکٍالی يش ػ څً نبڅً ٜ ۴۵۱۱بػي ا١٤بنبنٍ رسه لال مىٍؿې
تـ رسه کړی اٌ ػ  ۲۱۱۳کبل تـ پبیً ػ لٍلې لپبؿه  ۳۴مصيل ٔـشی -ػ ىـ ٌالیت لپبؿه
یٍه -ؿا منځ تً کړی.
ػ لٍلې لپبؿه ػ ػ٠ی مصيل ٔـس مٍظً ػ معتل ٍ٥مصيل وعړٌ اٌ ىمؼاؿنګً ػ منبلثٍ
ٜمل ٌړ شل الؿٌ پیژنؼل ػی څٍ ٌکٍالی يش پً تلغ ٌالیت کې ػ پبیؼاؿی لٍلې اٌ ټیکبٌ
ػ تـاتـٌلٍ پً تـظً کې مـلتً ٌکړي.

 .۲ص والیت پیژنضنه :جغغافیه،اخصایه او ؾیايس رشایط
ػ تلغ ٌالیت ػ ىیٍاػ پً وامل کې پـٌت ػی ڇې نږػی ۱۶۸۴۱کیلٍ مرته مـت ٞممبشت
لـي ،پً رش ٧کې ػ کنؼف اٌ لمنګبنٍ ػ ٌالیتٍنٍ اٌ پً ٠ـة کې ػ ذٍفذبن ػ ٌالیت اٌ پً
ذنٍة ٠ـة کې ػ رسپل ػ ٌالیت رسه پٍلً لـي .ػ تلغ ػ ٌالیت پً وامل کې
تـکمنمتبن،افتکمتبن اٌ ػ تبذیکمتبن ىیٍاػٌنً مٍٝ٨یت لـي .ػا ٌالیت پً  ۱۵اػاؿي
ٌلمٍاليٍ ٌيىلی ڇې مـکق یې مقاؿ رشی ٦ػی.
ػ تلغ ػ اشٍبیی ػ ػ٤رت اٌ ػ ملی امنیت ػ ؿیبلت ػ اټکل لً معی ػ تلغ پً ٌالیت کې
نږػی ٌ ۳۱۵۲۱۱۱ګړي یب ػ ىیٍاػ ػ ٌګړٌ ټٍلټبل  ۹۲للنً ٌګړي اٌلیږی .ػ مقاؿ رشی٦
ٌلمٍايل ػ ٌګړٌ ػ ترم ٞلً لصبً٘ ػ تلغ ٌالیت تـ ټٍلٍ فیبت نٍ٥ك لـٌنکی ٌلمٍايل ػه
ڇې نږػی  ۱۸۱۱۱۱۱کمبن پً کې اٌلیږی ،ػ ػې پً ت٩ٝیج ػ ػه ػاػی ٌلمٍايل ڇې
172پعٍانی ذنګیبلی ػػٌلت پعٍانی ِاؼ ٜنابرص ى١اً کمابن ڇای ذګاړه ػؿٌلای ٌی اٌ ظپال ظلکاٍ رسه ػ تیاب
پیٍلتٍن پـٌګـام لً الؿی لکً ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلی اٌ یاٍ ځابی کیاؼنی تـنابمی لعاٍا یاٍ ځابی واٍی ٌی  .ػ تیاب
پیٍلتٍن ػ پـٌګـام لً معی ى ً١پعٍانی ذنګیبلیبن ڇی تبٌ تـیعٍالی تً پبیلً کیژػی ػ ا١٤بنمتبن البلی ٨بنٍن
ٌمنی ػ ٨بنٍن رسه لم ژٌنؼ ٌکړی اٌ ظپل ؿاتًٕ ػ معبل٥ینٍ رسه ٌ ٕٞ٨لبتی ػٌی تاً ظپلاٍ ظلکاٍ رسه یٍځابی
وی ػ تٝلیم اٌ کبؿ مٍنؼنی ػفػکړی اٌ امنیتی شامیت کٍمکٍنٍ څعً ىم تـظً منؼ کیؼای وی .ػ ملی امنیات ػ
وٍؿا اٌ ػ ػی آؿ کمیمیٍن مٝلٍمبت ٌګٍؿی :
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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ٌ ۱۸۱۱۱۱ګړي ،تلغ ٌلمٍايلٌ ۱۵۱۱۱۱ ،ګړي ،ڇمتبل اٌ ػٌلت اتبػ ٌلمٍايل( ػٌاړه
ٌ ۱۳۱۱۱۱ګړي) کلؼاؿ اٌ مبؿمٍل ٌلمٍايل ػی(ػٌاړه ػ  ۲۷۱۱۱څعً کم ٌګړي لـي) .ػ
نږػی  ۴۶۲تبذکٍ ۱۵۲،تـکمنٍ ۱۱۲،افتکٍ ۱۲۲ ،ىقاؿه ٌٌٜ ۷۲ .ـتٍ اٌ  ۲ ۱۱پښتنٍ پً
ػؿلٍػلٍ رسه ،ػ تلغ ٌالیت ػ نژاػی تـکیج لً لصبً٘ متنٌٍ ٛالیت ػی.
ػ تلغ ٌالیت یٍه ډیـه پیڈلی لیبيس منٙـه لـي .ػ تلغ ٌالیت تـ ډیـه تـیؼه ػ نژاػی
انګیقٌ پـ البك اػاؿه اٌ ٌيىل وٍي ػی .ػ تلغ پً ٌالیت کې ميم لیبيس ګٍنؼٌنً ػ
الالمی ذمیٝت ګٍنؼ ،ػ الالمی ذنثي ګٍنؼ ،ػ الالمی ٌشؼت ګٍنؼ ،ػ الالمی شـکت
ګٍنؼ اٌ الالمی ګٍنؼ ػی .پً اٌك شبل کې ػ الالمی ذمٝیت ګٍنؼ ػ ٌالی ٕٜب مصمؼ
نٍؿ رسه ػ شکٍمتي اػاؿي ػ ٍ٨ي ٌاک لً املً ػ الالمی ذمیٝت ګٍنؼ پً ٌاک کې ػی.
یبػ ٌالیت ىمؼاؿنګً ػ ظٍځنؼه اٌ مغ پـ ٌػی مؼين ټٍلنې ػ وتٍن څعً ڇې پً اٌك
شبل کې ػ یٍه ټٍلنېق شـکت پً شیخ ؿاڅـګنؼیږی ګټً پٍؿتً کٍي اٌ ػ لیبيس ټیکبٌ،ػ
٨بنٍن ػ شبکمیت ،ترشي شٍ٩نٍ اٌ پـاظتیب پً تـظٍ کې ػ پبم ٌړ مـلتً کٍي .پً
ا١٤بنمتبن کې ػ مغ پـ ظـاتیؼٌنکی امنیت اٌ لیبيس تی جثبيت رستیـه ،ػ تلغ پً ٌالیت
کې ػ امنیت اٌ ټیکبٌ نمثتب لٍړه کڈً وتٍن لـي اٌ ػا تـ فیبتی انؼافی ػ ٌالی ػ تٍان اٌ
کنرتٌل لً املً ػ لیبلٍ لیبيس ډلٍ تـ منځ ڇې ػم ګړی پً ٌالیت کې وتٍن لـي ػ تٝبػل
لبتل ػی.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې منىنې او انګیؼې
ص قسړې منىنې :ػ تلغ ػ ظلکٍ رسه ڇې ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىم پړاٌ پـ ميبل لال
مىٍؿې تـرسه وٍي ،ىٍ١ي ػ یٍ ومیـ ػالې فیبتٍ وعړٌ اٌ مصيل وعړٌ لنبؿیٍګبنی
تىعیَ کړی کٍم ڇې ػ ىٍ١ي پً لیمٍ کې لٍلً اٌ ټیکبٌ  ،ػ ٔبلثبنٍ تـ ؿىربی النؼې ػ
یب٠یتٍة ،ػ واميل ټلٍالی پً منځ کې ػ نٙـ ػ تیلٍالی ػ لیبيس لیبلی -ػ  ۱۹۹۱لمیقی
پـميبل ػ ٔبلثبنٍ پً ٌړانؼې ػ ذګړٌ ،ظپلمنځی نژاػی وعړٌ اٌ ػ ټٍلنٍ تـ منځ ظپلمنځی
وعړٌ پً ومٍل ا٠یقمن کٍي.
ظلکٍ پً ٜمٍمي تٍګً ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ پً ٌړانؼې ػ ٔبلثبنٍ تـ
ؿىربی النؼې یب٠یتٍة لرت ګٍاښ پً ګٍتً کړی اٌ پً ػې ٌؿلتیٍ کلٍنٍ کې یې فیبتـٌ
ٌلمٍاليٍ تً نٍ٥ؽ کړی .کً څً ىم ڇې ػ یب٠یبنٍ ومیـ مصؼٌػ اٌ ػ انګیقٌ پً شٍالً یٍ
وبن تً نً ػی ،ظٍ ػ یب٠یبنٍ ډلٍ فیبتی وثکی ذٍړی کړی اٌ ػ تلغ ػ ٌالیت ػ ۱۵
ٌلمٍاليٍ څعً یې پً ػؿیٍ کې ظپل ػایمی وتٍن لبتلی .ظلکٍ ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې ػ
ڇبؿتٍلک ،ڇمتبل اٌ وٍلګـی ٌلمٍايل ػ ٔبلثبنٍ لنګـٌنً ػی اٌ ىٍ١ي لً ػ ٍ٠لیمٍ
څعً پً نٍؿٌ ٌلمٍاليٍ کې ػ شکٍمت پلٍه ځٍاکٍنٍ پً ٌړانؼې ٌظت نب ٌظتً تـیؼٌنً
تـرسه کٍي.
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ػ ىیٍاػ ػ نٍؿٌ لیمٍ تـٜکن ،ػ تلغ پً ٌالیت کې ا١٤بن ملی امنیتي ځٍاکٍنٍ تً ػ
امنیتي ممٍلیتٍنٍ ػ لیږػ پً ػؿول کې ػ یب٠یتٍة ػ شـکت انؼافه کمً وٍيؼه .ػ
ڇبؿتٍلک ػ ٌلمٍايل ػ پـاظتیبیي وٍؿا یٍه ٠ړی ٌٌيل:
" اوك فمىږ په ولمىايل کې امنیت ته نمثي تىګه ښه وىي ػی او ظلک کىالی
يش په افاػه تىګه له یىه ځبیه تل ځبی ته والړ يش او ظپل کبؿونه رس ته وؿلىي.
ٔبلثبن نه يش کىالی ػ تالوی پىلتی ذىړی کړیٜ ،بػي ا١٤بنبن ووژنی ،تى٨ی٦
او و یې ځىؿوي او فمىږ مبوىمبن کىالی يش ښىونځیى ته والړ يش".
ػ نٍؿٌ نب امنٍ ٌلمٍاليٍ ظلکٍ ىم ٌؿتً اشمبلبت منٝکن کړی .ظلکٍ پً امنیتي ٌِٝیت
کې ػ ً٠ډٌل ښً ٌالی مٍظیقٌ ىٍایي تـیٍنٍ تً ڇې ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ،ػ ا١٤بن ملی
امنیتي ځٍاکٍنٍ،ػ پٍځی ٜملیبتٍ اٌ ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ػ فیبت وتٍن اٌ نٍؿٌ
شکٍمت پلٍه ملیىبیی ځٍاکٍنٍ لعٍا تـرسه کیږي ،منمٍة کړی .لً ڇمتبل ٌلمٍايل څعً
یٍ تن ڇې ػ ټٍلنې رسه تیب یٍ ځبی وٍي ػی ٌایی:
" ٔبلثبن په ی ىه ظبً کىؿ او کلی کې نه پبته کیږي ځکه ڇې ه١ىي ػ هىایي
تـیؼونى او ػ وپنیى ٜملیبتى څعه ويـیږی .ه١ىي همؼاؿنګه ػ وؿځی لعىا په
مکـؿ ډول نه يش کىالی ػ کلیى په ػننه کې شـکت وکړي ځکه ڇې وبوظىا ډیـ
لیمه ییق پىلین ػی".
ػ لٍلې ٌړانؼېقٌنً ،کً څً ىم ڇې و٥ب ٣اٌ ځٍاة ٌيٍنکی نً ػی ،ػ ا١٤بنمتبن ػ
لٍلې اٌ تیب یٍځبی کیؼنی ػ پـٌګـام لعٍا پً شکٍمت اٌ لیمً ییقٌ پٍلیمٍ کې پً
مٍٍ٥٨نٍ کې ػ تیب م٩ـؿٌلٍ ٌړانؼېق وٍي ،ىمؼاؿنګً ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ ىم ػ یب٠یبنٍ ػ
ډلٍ ٍ٨منؼانبن اٌ ػ نٙبم پیبػه رستیـی تیـ ایمتلی څٍ ػ شکٍمت ػ پعالینی ػ پـٌګـام
رسه یٍ يش اٌ پً ػې تٍګً ػ یب٠یتٍة ٘ـ٤یت کمقٌؿی کړی څٍ ٌ نً يش کړای ى ً١کمبن
التعؼام کړي ڇې ػ کٍمی ایؼیلٍژی پـتنمټ نً ٌي تصـیک وٍي.
ػ ظلکٍ پً ګامن ،ػ یب٠یتٍة ػ اړٌنؼ وعړې رسه نږػی تړلی مملً ػ من٥ي لیبيس لیبلیٍ
وتٍن ٌ ڇې ػ واميل ټلٍالی ػ ډلٍ تـ منځ ػ ٨ؼؿت اٌ رسڇینٍ پـ رس ػ مٍذٍػ ٌ کٍم ڇې
ػ تیـٌ ػښمنیٍ اٌ لیبلیٍ څعً رسڇینً اظلی -اٌ تیب پً  ۱۹۹۱لمیقه کې ػ ٔبلثبنٍ پً
ٌړانؼې ذګړې کٍمٍ ڇې پً لیمً کې پً ذؼي تٍګً لٍلً اٌ ټیکبٌ فیبمنن کړ ڇې پً
نتیرً کې یې ٜبػي ا١٤بنبن ٌٌژل اٌ ټپیبن وٍل .ػ تلغ ػ  PCCیٍ تن ٠ړی ٌایی:
"فمب په انؼ په ػې والیت کې تـ ټىلى لرته لتىنقه ػ لیبيس ډلى تـ منځ ڇب ڇې
په  ۰۰۰۲لمیقه کې ػ یى تل او ٔبلثبنى په وړانؼې ذګړې کړې ػ ٤ـ٨ه ای
ذګړو او من٥ي لیبيس لیبلیى وتىن ػی .ػ  ۰۲۲۲او  ۰۲۲۷کلىنى تـ منځ ،مىږ
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ػ پښتنى ټىلنى په وړانؼې او همؼاؿنګه ػ ذنثي او ذمیٝت ػ ملیىبګبنى تـ
منځ ػ ٤ـ٨ه ای ذګړو ػ پـاط پىځی کمپبین وبهؼان یىو .ػواړو پیښى ػ ټىلنى
ويربړیؼو او ػ تی ګنبه ظلکى وژنى او ټپی کیؼو ته الؿ هىاؿه کړه".
ػ ػې ش٩ی٩ت پً ػؿک کٍلٍ رسه ڇې ػ تیالتیلٍ ډلٍ ػ مالتړٌ تـ منځ ػ ٌللً ٌالی ٤ـ ً٨ای
وعړې میالن ػ لٍړی کڈی ٌللً ٌالی ذګړې څعً ځبیي وعړٌ تً ؿا ټیټ وٍي ػی ،ظٍ
تیب ىم ػا ػ ټٍلنې پً کڈً یٍ ذؼي ذال کٍنکی ځٍاک ػی اٌ ػی پً ظپل ٌاؿ ػ ٔبلثبنٍ ػ
یب٠یتٍة رسه مـلتً کړې .ػ ڇيبؿ کینت ػ ٌلمٍايل ػ پـاظتیبیي وٍؿا یٍه تن ٠ړي ٌٌيل:
"فمىږ په ولمىايل کې ػ وعړې مهم المل پعىانی ٤ـ٨ه ای ػښمنی او ذګړې
ػی .ػ٠ى مملى ظلک ويىلی ػی.ځینی ػ شکىمت پلىه ځىاکىنى رسه یى وىل
او ځینی نىؿ یې تیب ػ ٔبلثبنى رسه مله وىل .ػ ػې نښتى په پبیله کې یى فیبت
ومیـ کمبن مړه او ټپیبن وىل".
ػ ظلکٍ پً ګامن ػ ٤ـ ً٨یی وعړې تل اړط ػ ى ٍ١لږکیٍ نژاػی ډلٍ تـ منځ کٍم ڇې ػ
تلغ پً ٌالیت کې ژٌنؼ کٍي ػ تىی فیبتٍالی ػی .ػا تبیؼ پً یبػ ٌلبتٍ ڇې فیبتـه لیبيس
ډلی ػ ځبنګړٌ نژاػی ډلٍ څعً ظپلې انتعبتبتی شٍفی تىکیلٍي اٌ ػ ان٥ـاػی تٍٝ٨بتٍ پً
ػؿلٍػلٍ رسه ػ نژاػی اذنؼاګبنٍ پـ تنمټ ٜمل کٍي .پً ىـ شبل ،ػالې نً ښکبؿی ڇې
٤ـ ً٨ای وعړه ػی پً ټٍلنېقه کڈً ػ نژاػی تٍپیـ ػ ذؼي شبلتٍنٍ المل وٍي ٌي .ػ تلغ
پٍىنتٍن یٍي ښځینً فػه کٍنکی پً مىعًٍ تٍګً ٌٌيل:
"نژاػی وعړه یىاځی په لیبيس ډګـ کې مىذىػه ػه .لیبلیىن ظلک ػ ت٥ـ٨ه
واڇىه او شکىمت وکړه ػ ؿوه له الؿی تنٙیمىي ه١ىي ػ نىؿو نژاػی لږکیى
ډلى ٜبػي وګړي ګىاښی .ظى په ټىلنېقه کڈه ظربه تله ػه ،ظلک ػ یى تل رسه
په لىله او هم١بړیتىة کې ژونؼ کىي او ػا ػ ػې ش٩ی٩ت څـکنؼونه کىي ڇې
ػ تیالتیلى وبمنٙـونى ظلک په یىه ټىلنه کې ػ یى تل رسه ژونؼ کىي او ػ
تیالتیلى ٨ىمىنى تـ منځ په ظپل منځ کې وػونه کىي".
ظلک ػا ظربه ىم تبییؼٌي ڇې ػ ټٍلنې پً ػننً اٌ ػ ټٍلنٍ تـ منځ اذتامٜی وعړې ػ
ىٍ١ي پً لیمٍ کې ػ یب٠یتٍة اٌ نب امنی یٍه تلً ميمً رسڇینً ػه .کً څً ىم ڇې
ځبیي ټٍلنېقی منبف٠ی اکرثا ػ ى ٍ١مملٍ پً تړاٌ ڇې ػ ځمکې ،اٌتٍ اٌ پـاظتیبیي مـلتٍ
اٌ ىمؼاؿنګً ػ کٍؿنێٌ اٌ وعيص ػښمنیٍ پً ومٍل ڇې ػ رسڇینٍ پً کنرتٌل پٍؿی تړلی
ٌي ؿا منځ تً کیږي ظٍ ػا ػ ٌللً ٌال ظىٍنت لپبؿه الؿ ىٍاؿه ٌي اٌ پً فیبتـه مٍاؿػٌ
کې ػ ظلکٍ ػ ٌژنٍ اٌ ټپی کیؼٌ تبٜخ کیږي .ػ نٍؿٌ الملٍنٍ تـ څنګ ،ػ ٜبمً څړځبی اٌ
ظٍٍيص ځمکٍ پـ رس وعړې ػ تلغ پً ٌالیت کې ٜبمً ػه .ػ ڇيبؿ کینت ػ ٌلمٍايل څعً
یٍه تن نبؿینً ګډٌنٍال ٌٌيل:
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"ػ ځمکى پـ رس وعړې فمىږ په ټىلنى کې ػ ظىىنت یىه مهمه رسڇینه ػه .په
ػې والیت کې په فوؿ او نب ٨بنىنه تىګه په فؿهبوو ایکړ وعيص او ٜبمه ځمکې
ِثٖ وىي ػی .مىږ ػ لمنګبنى ػ والیت ػ ٤یـوفنعریـ ػ ولمىايل ػ ظلکى
رسه ػ ځمکې پـ رس یىه لىيه وعړه لـو ،او ػ ػې پیښی په نتیره کې فمىږ ػ
٨ىم یى تن وژل وىي او فیبت ومیـ ټپیبن وىي ػی .ػا لتىنقه ػ لمنګبن
والیت رسه په پىله نىؿو ولمىاليى ته هم ٠ځیږی".
ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ کـنیقٌ اٌ څښبک ػ اٌتٍ پـ رس منبف ًٜػ ټٍلنېقٌ وعړې ٜبػي تڼً
ػه اٌ پً یٍ ومیـ فیبتٍ مٍاؿػٌ کې ،ػ ٌللً ٌالی وعړې ػ یٍه مصـک ځٍاک پً شیخ
ٜمل کٍي .ى ً١ظلک ڇې ػ لینؼ کښتً ظٍا تً ژٌنؼ کٍي وکبیت کٍي ڇې ىٍ١ي ىً١
انؼافه اٌتً ػ کٍمٍ ڇې ػٌي ممتص ٪ػی نً تـ اللً کٍي ،ػ ػې پً نتیرً کې ىٍ١ي نً
یٍاځی ظپل شبٌالت لً اللً ٌؿکٍي تلکً ػ څښبک اٌتً ىم پً تیً اظلی .ػ ػٌلت اتبػ ػ
ٌلمٍايل څعً یٍه تن ٌٌيل:
"مىږ لږ کبل ظپل ټىل شبٌالت له الله وؿکړل ځکه ڇې ػ لینؼ ػ پىؿته
٠بړی ظلکى فمىږ ټىلی اوته ګـفولی او اوك هم ػ څښبک اوته په تیه اظلى" .
یب شکىمت ػ ػې کبؿ ػ تـرسه کىلى اؿاػه او تىان نه لـي یب لیمه نب امنه ػه او
یب ه١ىي ػ ا١٤بن لیمه ییقو پىلیمى مالتړ ػ ځبن رسه لـي .مىږ په ػې هکله
هیڅ نه وى کىالی ځکله ڇې مىږ په وللى لمثبل نه یىو".
ظلکٍ ىمؼاؿنګً وکبیت کړی ڇې کٍؿنێ اٌ وعيص وعړې ،پً ظبً ډٌل ى ً١وعړې
ڇې ػ اذثبؿي ٌػٌنٍ څعً ؿاٌالړیږی اکرثا ټٍلنېقٌ وعړٌ تً الؿ ىٍاؿٌي .کً ڇیـې ػی
وعړٌ تً ػ ځبیي ڇبؿٌاکٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ مرشانٍ لعٍا پً لمً تٍګً ځٍاة ٌ نً ٌيل يش نٍ
تیب پً ظٍنړیٍ ذګړٌ اٌړی اٌ پً نتیرً کې یې ذؼي ټپی کیؼنی ؿا منځ تً کیږي اٌ کلً نب
کلً ػ ى ٍ١کمبنٍ ژٌنؼ ىم اظلی څٍک ڇې پً وعړٌ کې ښکیل ٌي .ػ ظلم ػ ٌلمٍايل
څعً یٍه تن ځٍان فػه کٍنکی ٌٌيل:
"اذثبؿي وػونه،ػ کىؿنیى وعړو ػ شل په مىظه په تؼ کې ػ نرىنى وؿکىل یب ػ
ه١ىي ػ ظىښی پـته په فوؿ ػ ځىانى نرىنى وػول ډیـی له ظٕـه ډکی پبیلې
لـي .فمب په ولمىايل کې ،ػالې کړنی په یى ومیـ فیبتى ټىلنېقو وعړو اوښتی
او ولله والى وعړو ته یې فمینه تـاتـه کړی ڇې په نتیره کې یې ػواړو ظىاوو
ته ظلک وژل وىي او ټپیبن وىي".
ص قسړې مدغکات :ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پً ذـیبن کې ،ػ وعړې ػ اٌيل الملٍنٍ پً اړه
ػ ظربٌ اتـٌ پً تـڅ کې ظلکٍ ػ وعړې ػ تصـکبنٍ ػٌه ميمی کتګٍؿی ګبنی پً ګٍتً کړي،
ػ تیلکی پً تٍګً )۱(:ػ پـاط اػاؿي ٤مبػ اٌ ػ ٌاک څعً ػ نبٌړه ګټی اظیمتنی پً ومٍل
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ػ وعړې ذٍړښتیق الملٍنً ،ػ نً تؼلیؼٌنکی مٝب٤یت اٌ ػ پبیؼاؿه ټٍلنیق اٌ ا٨تٍبػي
پـمعتګ نً وتٍن .ظلک تبٌؿ لـي ڇې پٍؿتً یبػ وٍي ٤بکټٍؿٌنً ػ وعړې ػ ػٌام اٌ
ىمؼاؿنګً ػ ظلکٍ ػ نبظٍښی ،ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ لبتنی ػ کمقٌؿی
اٌيل الملٍنً ػی ،اٌ ( )۲ػ وعړٌ ممت٩یم الملٍنً کٍم ڇې پـٌلٍ ،پیښٍ اٌ پـګـامٍنٍ تً
ؿاذ ٞکیږي اٌ ػ کمی مٍػی لپبؿه ٌا ٞ٨کیږي اٌ ػ وعړې پً ډاینمیکٍنٍ تبنؼې اٌږػ ميبلً
ا٠یقی پـیږػی ،ػ تیلګې پً تٍګً ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلی اٌ پعالینی پـٌلً  ،ا١٤بن لیمً ییق
پٍلین اٌ ؿاتلٍنکی ٌلممرشیقی اٌ ٌالیتی وٍؿاګبنٍ ټبکنی.
ػ وعړې پً اړه ػ ذٍړښتیقٌ الملٍنٍ پً ىکلً ػ تصخ کٍلٍ پً ىکلً ،ظلکٍ ؿاپٍؿ ٌؿکړی
ڇې پً ٌګړٌ اٌ لیمً تبنؼې ػ مرشٌ ٛکنرتٌل ػ ٠ځٍلٍ ،ػ ظلکٍ ػ ژٌنؼ ػ لبتلٍ اٌ ػ
٨بنٍن ػ شبکمیت ػ تبمینٍلٍ پً تـظً ػ ځبیي شکٍمت نبکبمی اٌ پبتً ؿاتلل ػ تلغ پً
ٌالیت کې ػ نب امنی اٌ تی جثبيت اٌيل المل ػی .ػ شکٍمت نب لم ٜمل ػ شکٍمتي اػاؿٌ
پً ػننً کې ػ مرشٌٜیت ذؼي تىی ؿا منځ تً کړي ڇې ػا پً اٌل کې ػ پـاط اػاؿي
٤مبػ اٌ ػ ٌاک څعً ػ نبٌړه کبؿٌنی پً نتیرً کې ؿا منځ تً کیږي .ظلک تبٌؿ لـي ڇې
٤مبػ اٌ ػ ٌاک څعً نبٌړه ګتً اظیمتنً پً ټٍلیق ډٌل پً شکٍمت اٌ ټٍلنً کې یٍه لٍيً
لتٍنقه ػه ڇې تیالتیل وکلٍنً لـي اٌ ػ پٍؿتً څعً کښتً تـرسه کیږي .ػ نيـ وبىی
ٌلمٍايل څعً ػ ټٍلنې یٍه تن مرش څـګنؼه کړه:
"٤مبػ ػ رسٔبن ػ نبؿو٠ی په وبن ػه او ػ یىي ٨بٜؼی په شیخ منل وىيؼی.
ؿه ټینګ تبوؿ لـم او ډاډه یم ڇې ػلته هـ یى فمب رسه مىا ٪٤ػی ڇې ػ٠ه
تؼمـ٠ه پؼیؼه فمىږ په ټىلنه کې ػ وعړې اٌيل المل ػی".
ظلکٍ ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې پً شکٍمتي اػاؿٌ کې ٌالًٕ،تډی اٌ اظتالك یٍ ٜبػي کبؿ
ګـځیؼلی .شکٍمتي اػاؿٌ تً ڇې ػ ٤مبػ پً ٌړانؼې ػ مثبؿفی ػنؼه لپبؿل وٍي یب ظٍ نً
ػی تٍانیؼلی اٌ یب اؿاػه نً لـي ڇې ػ اػاؿي ٤مبػ پً ٌړانؼې کٍټلی ګبمٍنً ٌاظيل .ظلکٍ
ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې ػ ټٍلنې پً کڈً اػاؿي ٤مبػ ػ شکٍمتي ػ ذٍړښت ػ تبنؼې ػ ټٍلنې پً
کڈً ىم مٍذٍػ ػی .ػ تلغ ػ پٍىنتٍن یٍي ښځینً فػه کٍنکی ٌٌيل:
"اػاؿي ٤مبػ فمىږ په ټىلنه کې یى ٜبم کبؿ ػی .ػشکىمت په ػننه کې والٕه
او شامیتی لیبلت یى ٜبػي کبؿ ػی .ػ شکىمت په ػننه کې ټىل کلیؼی
مى٥٨ىنه ػ ه١ى کمبنى لعىا څىک ڇې په یىه ظبٌه لیبيس ډله پىؿی تړاو
لـي ،نیىل وىي ػی .که ٠ىاړی لتب ٠ږ واوؿیؼل يش نى تیب تبیؼ په شکىمتي
ػ٤رتونى کې تډې وؿکړي .ه١ه شکىمتي اػاؿې ڇې تبیؼ ػ اػاؿي ٤مبػ په
وړانؼې مثبؿفه وکړي یب ظى نه ػي تىانیؼلې او یب په ظپله په ٤مبػ کې ښکیلې
ػي .ظلک ػ ػې شبلت رسه تبیؼ تـ څى ژونؼ وکړي".
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ظلکٍ ىمؼاؿنګً اػٜب کړې ڇې ػ ىـ ډٌل ذـم لپبؿه مٝب٤یت -ى ً١ذـمٍنٍ ڇې پعٍا اٌ
یب اٌك تـرسه وٍي -پً یٍه نٍؿم تؼل وٍي اٌ ػ ظلکٍ اٌ شکٍمت تـ منځ یې لٍي ٌاټن ؿا
منځ تً کړی اٌ پً ځینٍ مٍاؿػٌ کې وعيص ػښمنیٍ اٌ ٠ډ اظیمتلٍ تً فمینً تـاتـٌي.
ظلک پً ػې تبٌؿ ػي ڇې پٍلینّ٨ ،ب اٌ ػ ٜؼيل ت٩ٝیج اؿګبنٍنً ػ نٍؿٌ پً پـتلً ػ
مٝب٤یت ػ تـٌيز پً تـظً کې فیبت ممٍل ػی اٌ مـتکیثین ػ ظپلٍ اٜاملٍ پً ذقا نً
ؿلٍي .ػ ڇيبؿتٍلک ػ ٌلمٍايل ػ ټٍلنې یٍه تن مرش ٌٌيل:
"که ڇیـې تبلى ػ پىلیمىّ٨ ،بیي ٨ىه او ػ ٜؼيل ت٩ٝیج ػ ؿیبلتىنى رسه یىه
ذنبیی ػولیه ولـي ،او تبلى تډی وؿکړی او یب ػ فوؿوؿو ظلکى رسه اړیکی
ولـئ ،ه١ىي ته تبلى پـیږػی ڇې والړ يش .له ػی وؿولته ٨ـتبنی وعَ په
ػې اړه څه کىلى ته اړ کیږي او که ٨ـتبنی وعَ ځىاک ولـي نى وللی ته الك
اڇىي .فیبتـه ظلک څىک ڇې ػ ٔبلثبنى پلىي کىي په ػې مىظه ڇې ظپل
وعيص ٠ډ واظيل ػ ٔبلثبنى رسه پبتی کیږي او یب ه١ه مرـمین ڇې هڅه کىي
ػ لىلې ػ پـولې رسه ػ یى ځبی کیؼو په ظبٔـ شکىمت اړ تبلی څى ػ
ه١ىي لپبؿه ٥ٜى اٜالن کړی".
ظلکٍ ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ ټٍلنېق اٌ ا٨تٍبػي پـمعتګ نً وتٍن ػ وعړٌ
اٌيل رسڇینً ػه .ګډٌنٍالٍ پً ټٍلیق ډٌل څـګنؼه کړی ڇې ػ لٍاػ ټیټی کڈی اٌ ػ کبؿی
٤ـٌتٍنٍ نً وتٍن پً شکٍمت تبنؼې ػ ىٍ١ي اٜتامػ فیبمنن کړی اٌ ػی ػ ټٍلنې پً ػننً اٌ
ػ ټٍلنٍ تـ منځ وعړٌ تً الؿ ىٍاؿه کړی .ػ تلغ اٌلیؼٌنکی تبٌؿ لـي ڇې ػ ىٍ١ي پً
ٌالیت کې ػ ښٌٍنې اٌ ؿٌفنې ػ یٍه ٠ښتلی لیمټم نً وتٍن لٍيً لتٍنقه ػه .ىٍ١ي ػلیل
ٌړانؼې کړی ڇې نب لٍلتی ظلک پً ډیـه البنی ػ یب٠یبنٍ ػ ډلٍ لعٍا ذؾة کیږي اٌ ػ
ښٌٍنې اٌ ؿٌفنې ػ یٍه مٍجـه لیمټم پً نً وتٍن کې ،ظلک ٍ٠اړی ظپل مبوٍمبن پبکمتبن
تً ػ مؾىثي فػه کړٌ ػ شبٌلٍلٍ پً مٍظً مؼؿلٍ تً ٌلیږي ڇیـې ڇې ىٍ١ي تً ػ ؿاډیکبل
الالم فػه کړی ٌؿکٍل کیږي .ػ تلغ ػ پٍىنتٍن یٍي ښځینً څیړٌنکی ٌٌيل:
" ػ تلغ په والیت کې ػ ه١ى وګړو په منځ کې ڇې په ولمىاليى کې اولیږی ػ
لىاػ نه وتىن یىه ذؼي لتىنـه ػه .یى ومیـ فیبت ځىانبن ښىونځیى ته نه
ځی او ه١ه کمبن ڇې ښىونځیى ته ځی ښي فػه کړی نه تـالله کىي .ظلک ال
هم ظپل مبوىمبن پبکمتبن ته ػ مؾهثي فػه کړو ػ شبٌلىلى په ظبٔـ لیږی".
ػ نیمتی تؼ رشایٖ اٌ ػ کبؿی ٤ـٌتٍنٍ نً وتٍن ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ وعړٌ اٌيل المل
تلل وٍي .ظلکٍ تبکیؼ کړی ى ً١ترـیؼ وٍي ټٍلنې ڇې فیبت ٌفګبؿ ٌګړي لـي یب٠یتٍة
تً فیبت متامیل ٌي .ػ ٜبیىً ا١٤بن ٜبلی لیمی یٍي ښځینً ښٌٍنکی ٌٌيل:
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"نیمتمنی ټىلنې او وفګبؿه ځىانبن په ډیـه البنی ػ ٔبلثبنى لعىا ٠ىلىل کیږي.
فیبتـه کمبن ڇې ػ ٔبلثبنى تـ څنګ ذنګیږی ٠ىاړی په اذتامٜی رسڇینى کې
ػ پبم وړ تـظه ولـي او یب ػ ػې په ظبٔـ ڇې یى څه پیمې تـ الله کړي څى
ځبنىنه او ظپلې کىؿنێ ت١ؾیه کړي".
ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ وعړې ػ ٍ٤ؿی الملٍنٍ پً ىکلً ،ظلک اػٜب کٍي ڇې ػ ا١٤بنمتبن
ػ لٍلی اٌ پعالینی پـٌلً ػ ػې پـ ځبی ڇې ػ وعړې ػ ىٍاؿی لپبؿه کٍمً شل الؿ
ٌمٍمی وعړه لً تؼه ال تؼتـه کٍي .ظلک پً ػې تبٌؿ ػی ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلی اٌ
پعالینی پـٌلً ػ ى ٍ١کمبنٍ لعٍا اػاؿه کیږي څٍک ڇې ػ وعړٌ پً ػٌام کې ػ ظپلې
وعيص ګټٍ تبمین ٌينی .یٍه پعٍانی ذيبػی ٍ٨منؼان ٌٌيل:
"فه ػ لىلې په اولنی پـوله تبوؿ نه لـم ػا ځکه ڇې ػا پـوله ػ ه١ى کمبنى
لعىا ؿهربی کیږي څىک ڇې پعىا ػ وعړې یىه تـظه وه ،نى که ڇیـې لىله
تبمین يش ه١ىي ته فیبت څه له الله وؿکړی".
ظلکٍ ػ ػې ش٩ی٩ت پً اړه انؼیښنً څـګنؼه کړی ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلی اٌ پعالینی
پـٌلً ػ ظپل اظتیبؿاتٍ اٌ مبمٍؿیت ظال،٣پً ػالې یٍي پـٌژی تؼلً وٍي ڇې ػ
شکٍمت لعٍا ؿىربی کیږي  ،پً ظبً ډٌل ،ػٌي ځکً انؼښنً لـي ڇې امنیتي مٍلمبت
پً ػې پـٌلً کې فیبت ښکیل ػی اٌ پـٌلً یې تـ کنرتٌل النؼې نیٍلی ڇې ػا پً ظپلً ػ
لٍلې پـٌلً ػ یب٠یتٍة ِؼ ػ یٍي ٌلیلی پً شیخ لً اىمیتً ٍ٠ؿځٍي اٌ ىمؼاؿنګً ػ
ىٍ١ي ٌالیت تً ػ لٍلې پً ؿاٌلتلٍ کې ػ ٜبػي ظلکٍ ػ پبم ٌړ ګډٌن تـ پٍښتنی النؼې
ؿاٌلی .ػ نيـ وبىی ٌلمٍايل ػ ټٍلنې یٍه مرش ٌٌيل:
"ػ لىلې پـوله ځکه ا٠یقمنه نه وه ڇې ؿهربی یې ػ ظلکى لعىا نه کیؼه .مىږ
نه پىهیږو ڇې هلته څه ذـیبن لـي او ه١ه ظلک ڇې ػ لىلې ػ پـولې رسه
یى ځبی وىي څىک ػی .ػ یب٠یبنى ػ ٨ىمنؼانبنى رسه ػ لىلې مٝبمله همیىه ػ
امنیت ػ ملی ؿیبلت او پىلیمى لعىا تـرسه کیږي".
ظلکٍ پً ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ،پً ٜمٍمي  ٍ٥ٜاٌ ػ ٌاک پً مٍٍ٥٨نٍ کې پً تیب ګامؿلٍ ،ػ
تیلګې پً تٍګً ػ ا١٤بن لیمً یقٌ پٍلیمٍ پً ڇٍکبټ کې ػ ؿالتنیؼٌنکٍ کمبنٍ پً ګامؿلٍ
تبکیؼ کړی اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلی اٌ پعالینی پـٌلً ػ الرسلی اٌ پـاظتیبیي پـٌژٌ ػ
یب٠یتٍة تـ ؿىربی النؼې وعړې تً ػٌام ٌؿکړی ،پً ػې رسه یٍ ومیـ فیبت کمبن ڇې
تیالتیلی انګیقې لـي ىڅٍل کیږي څٍ ػ شکٍمت پً ٌړانؼې ٌللً ٌاظيل .ػ مؼين ټٍلنې
یٍي ښځینً ٝ٤بلی ٌٌيل:
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"په ػې والیت کې ػ لىلې پـوله ػ وعړې یى مهم المل ػی .کله ڇې ه١ىي
ػ شکىمت رسه لىله وکړي یى ومیـ فیبت کمبن ػ ٔبلثبنى رسه ػ پیمى ػ
تـالله کىلى په مىظه یى ځبی کیږي ،او ذنبیتکبؿان ػ لىلې ػ پـولې رسه ػ یى
ځبی کیؼو وؿولته ػ پـولې څعه ػ ګټی په اظیمتى ٥ٜى تـالله کىي.
ذنګمبالؿان هم ػ لىلې پـوله ػ ػې لپبؿه کبؿوي څى په ټىلنى ظپل کنرتول
ټینګ کړی".
ظلکٍ څـګنؼه کړی ڇې ػ ىٍ١ي ػ امنیت څعً ػ ډاډ شبٌلٍلٍ اٌ ػ کبؿی ٤ـٌتٍنٍ ػ
تـاتـٌلٍ پً ومٍل اٌ پً منبلثً تٍګً ػ ؿالتنیؼٌنکٍ کمبنٍ ػ ٌِٝیت ػ مٝبملً کٍلٍ پً
تـظً کې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلی اٌ پعالینی تـٌلی پبتً ؿاتللٍ یٍ ومیـ پعٍانی ذنګیبلی اړ
ایمتی څٍ ػ یب٠یتٍة رسه تیب یٍ ځبی يش اٌ پً ػې رسه یٍ ومیـ فیبت ٜال ً٨منؼ اٌ لٍلً
ظٍښٍنکی یب٠یبن تی پـیکړی پبتی وٍي اٌ پً ػې رسه ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ یب٠یتٍة
وثکً پیبٌړی پبتی وٍي .ػ ڇمتبل پً ٌلمٍايل کې ػ ٔبلثبنٍ یٍه تعٍانی رستیـی څٍک
ڇې کٍؿ تً ػ تیـتً تګ پً الؿه ٌٌژل وٍ -کً څً ىم ػ ظلکٍ پً ډیبلٍګ کې ػ ګډٌن پً
ظبٔـ نً -ػی ٌاٝ٨ي ػا څـګنؼه کړه:
"فه ػ لىلې له پـولې رسه ػ یى ځبی کیؼلى له امله پښیامن یم .ػ شکىمت رسه
ػ همکبؿی ػ پیل ؿاهیمې ،فه په ظپل ژونؼ کې کىم تؼلىن نه وينم .ه١ىي فمب
رسه ژمنه وکړه ڇې ه١ىي ته مب ته کبؿ ؿاکىي او یب ته می ػ ا١٤بن لیمه ییـو
پىلیمى په ڇىکبټ کې په کبؿ وګامؿی ظى ػ ه١ىي هیڅ وٜؼی ؿښتینی نه وي او
فه اوك نه وم کىالی ظپل کلی ته تیـته والړ وم څکه ويـه لـم ڇې ٔبلثبن ته
فمب څعه ٠ډ واظيل .شکىمت فه و٠ىلىمل او فه یې ظىوی کړم".
پً وعړه کې ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ػ ن٩ي پً اړه ظلکٍ کلک انت٩بػ کړی .ىٍ١ي ػ
یٍ ومیـ فیبتٍ پیښٍ یبػٌنً کړی پً کٍمٍ کې ڇې ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ٍ٨منؼانبنٍ
اٌ رستیـٌ ػ ٌژنٍ،اذثبؿي نیٍنٍ،وکٍنٍ اٌ نب٨بنٍنً مبلیبتٍ پً ومٍل ػ ظلکٍ ػ ترشي
شٍ٩نٍ پً رس٠ړٌنٍ تٍؿن ػی .ظلکٍ ىمؼاؿنګً تبکیؼ کړی ڇې ػ ىٍ١ي ػ ن٩ي اٌ
اظتیبؿاتٍ تـ ظال ،٣ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ اکرثا ػ ټٍلنٍ پً ػننً اٌ ػ ټٍلنٍ تـ منځ پً
وعړٌ کې ښکیل ٌي اٌ پً ػې تٍګً معبل ً٥ډلً ػ ظپلٍ ګټٍ ػ لبتلٍ پً ظبٔـ ػ ٔبلثبنٍ
رسه یٍ ځبی کیږي .ػ وٍلګـی ػ ٌلمٍايل یٍه تن فػه کٍنکی ٌٌيل:
"ا١٤بن لیمه ییق پىلین په ظپله په وىلګـه ولمىايل کې یىه لتىنقه ػه .فه
کىالی وم ػ یى ومیـ فیبتى شبلتىنى تیلګې وړانؼې کړم په کىمى کې ڇې ػ
ا١٤بن لیمه ییقو پىلیمى ڇلنؼ ظلک ػی ته اړ ایمتی څى ػ ٔبلثبنى څعه
مـلته و٠ىاړی".
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 .۳ص ؾىلې لپاعه طغح
پً تلغ ٌالیت کې ػ متمـکقٌ ګـٌپي ظربٌ اتـٌ پً ټٍل ذـیبن کې ،ظلکٍ پً ٜمٍمي تٍګً
فمینی تً معتَ وٍي ػ لٍلې ذٍړٌنی یٍ ومیـ ځبیي تـرسه وٍي ٜملی نٍښتٍنً
پیژنؼلی ڇې مٍظً یې ػ وعړې ػ اٌيل الملٍنٍ ځٍاة ٌيل ػی ظٍ ػا نٍښتٍنً ػ ځبیي
شکٍمتي اػاؿٌ تـ پیبٌړی کٍلٍ اٌ ػ اٌالشبتٍ تـ ؿا ٌلتلٍ،ػ ا٨تٍبػي اٌ ټٍلنېقی پـاظتیب ػ
پـګـامٍنٍ تـ فیبتٍلٍ ،ػ ظلکٍ پٍالًٕ ػ ځبیي وعړې اٌ منبفٜبتٍ ػ شل ػ تـرسه وٍيٍ
میکبنیقمٍنٍ اٌ ػ لٍلې اٌ پعالینی پً پـٌلً کې ػ ٜبػي ظلکٍ ػ پبم ٌړ ګډٌن تـ تـٌيز
اٌ ىمؼاؿنګً ػ لٍلې تـ تعـیج کٍنکٍ پٍؿی مصؼٌػ نً ػی .ػ اٌږػ ميبلً لٍلې لپبؿه ػ
ظلکٍ ؿیښتینی اٌ ٜملی ٌړانؼېقٌنً پً ٜمٍمي ډٌل ػ النؼې څلٍؿٌ مـتثٍٕ مٍٍِٜبتٍ
النؼې ؿاځي:
ص خکىمت صاعی ،امنیت او ټیکاو پیاوړتیا :ظلکٍ پً ٜمٍمي تٍګً تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې پً تلغ
ٌالیت کې ػ پبیؼاؿی لٍلې اٌ ټیکبٌ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ شل الؿ ػ ځبیي شکٍمتي اػاؿٌ ػ
کنرتٌل اٌ مرشٌٜیت څعً ػ ډاډ شبٌلٍلٍ پً مملی پٍؿی تړاٌ لـي .ظلکٍ پً ٜمٍمي
تٍګً ػ کنرتٌل نً وتٍن اٌ ػ مرشٌٜیت تصـان پً شکٍمتي اػاؿٌ کې تی ک٥بیتی تً
م نمٍة کړی څٍ شکٍمتي اػاؿي پً مٍجقه تٍګً ظپل ځٍاک ٌکبؿٌي اٌ ػا پً ظپل ؽات
کې ػ ٌګړٌ ػ کنرتٌل اٌ پً لٍلً ییقه تٍګً ػ ځبیي وعړٌ ػ ځٍاتٍيلٍ پً تـظً کې ميم
٤بکټٍؿ ػی .ظلکٍ تبکیؼ کړی ڇې ػ شکٍمتي اػاؿٌ پً ػننً کې ػ مرشٌٜیت تصـان ىم پً
اٌل کې ػ ظپـیؼٌنکی اػاؿي ٤مبػ ،ػ ٌاک څعً ػ نبٌړه ګټی اظیمتنی اٌ ػ ٌاک ػ ځبیي
ػالالنٍ اٌ پً شکٍمت کې ػ ذنګمبالؿانٍ ػ وتٍن څعً ؿا پیؼا کیږي .ػ نيـ وبىی ػ
ٌلمٍايل څعً ػ ټٍلنې یٍه مرش ظربی اتـی پً النؼې ډٌل ظالًٌ کړی:
"فمىږ په لیمى کې ػ وعړې ػ ػوام المل ػ شکىمت نه وتىن ػی څى ػا
مٝلىمه کړی ڇې په کلیى کې څه ؿوان ػی...ػ تیلګې په تىګه ،شکىمت په
لتىنقو ظرب ػی یب ظى ڇبؿواکی نه ٠ىاړی کىم ا٨ؼام تـرسه کړی او یب ظى ػ ػې
لتىنقو ػ هىاؿی لپبؿه کىټلی ګبمىنه نه اظلی ...ولی فمىږ په لیمى کې ٔبلثبن
مىذىػ ػی؟ ځکه ڇې شکىمت نه يش کىالی ه١ىي ونیمی او یب په لیمه کې
ػ شکىمت وتىن نه لـي څى ه١ىي ونیيس".همؼاؿنکه ػ ٜبلی لیمې یىې
ښځینه ښىونکې وويل":په ػې والیت کې شکىمت ظلکى ته نه تلکه
ذنګمبالؿانى ته ممىل ػی" .
ػ مٍجـه کنرتٌل اٌ مرشٌٜیت ػ نً وتٍن لتٍنقې تً ػ ځٍاة ٌيلٍ پً ظبٔـ ،ػ لبظتبؿ اٌ
مملکی ترشي رسڇینٍ لً لصبً٘،ظلکٍ ػ ٝ٤بلٍ شکٍمتي اػاؿٌ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ اٌ ٠ځٍلٍ
ٌړانؼیق کړی اٌ ػا تبیؼ ػ ملی اٌ نړیٍالٍ ٝ٤بلینٍ لپبؿه ڇې ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ شکٍمت
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ذٍړٌلٍ پً پـګـامٍنٍ کې ښکیل ػی یٍ ګډ ىؼٌ ٣ي .ػ وٍلګـی ػ ٌلمٍايل ػ ځٍانبنٍ ػ
وٍؿا ػ یٍه تن نبؿینً ٠ړی نٙـیی ڇې ػ ػې مملی پً ىکلً یې ػ ظلکٍ ػ نٕـیٍ مٍاً٩٤
منٝکمً کړی:
"فه ػ یىه ٠ښتلی،په منبلثى رسڇینى او پـلىنل لمثبل او مرهق شکىمت په ؿا
منځ ته کىلى تبوؿ لـم ،په تلغ والیت کې ػ ػوامؼاؿی لىلې ػ تبمین څعه ػ
ډاډ شبٌلىلى په مىظه ػا تبیؼ ػ مـکقی شکىمت او نړیىالی ټىلنې تـ ټىلى
مهمه ػنؼه وي".
پؼالی شبل کې ڇې ػ ملکی ځبیي شکٍمت پً ظپلٍاکی ،پً ظبً ډٌل ػ ٌلمٍايل پً
کڈً ،ټینګبؿ کٌٍ،ظلکٍ ػ ا١٤بن ملی پٍځ ،ا١٤بن ملی پٍلیمٍ اٌ ا١٤بن ملی لیمً ییقٌ
پٍلیمٍ پً ومٍل ػ ملی امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ ٘ـ٤یت لٍړٌلٍ پً اړه ٜمٍمي تٍا ٪٤ػؿلٍػ
ڇې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ لپبؿه اړین ػی .ظلکٍ ػ ا١٤بن ملی پٍځ پً ځٍاکٍنٍ ػ اٜتامػ لـلٍ پً
اړه ظرب ٌکړي ظٍ پً یٍ ومیـ مٍاؿػٌ کې یې ػ ا١٤بن ملی پٍلیمٍ اٌ ا١٤بن لیمً ییقٌ
پٍلیمٍ ػ ٤بلؼ اٌ نبٌړه ڇلنؼ پً اړه وکبیتٍنً کړی .رسه لً ػی ،ظلکٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ
متٍيل کٍنکٍ لعٍا یٍ ومیـ متٍيل وٍي پـٌګـامٍنً اٌ ػ ظلکٍ تـ ؿىربی النؼې ػ ټٍلنٍ ػ
لٍلې ذٍړٌنی نٍښتٍنً ،ػ تیلکی پً تٍګً ،ػ  GIZػ ټٍلنٍ پـ تنمټ ػ پٍلیمٍ پـٌګـام اٌ
ػ کلیٍ پً کڈً ػ لٍلې اٌ پـاشتیب وٍؿا ػ ظلکٍ اٌ ا١٤بن ملی پٍلیمٍ ػ ځٍاکٍنٍ تـ منځ ػ
تىی اٌ اٜتامػ ػ ځٍاتٍلٍ پً تـظً کې ګتً ٌؿ ٌه .ظلکٍ ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې ػ ٍ٠نٍښتٍنٍ ػ
ڇبؿٌاکٍ رسه ػ ا١٤بن ملی پٍلیمٍ ػ لتٍنقٌ ػ مٕـس کٍلٍ پً تـظً کې ػ یٍه ٜبمً ٍ٤ؿم
پً شیخ اٌ ىم ػ ػالې پٍتبنمیل پً ػؿلٍػلٍ رسه ڇې ٌکٍالی يش ػ ا١٤بن ملی پٍلیمٍ ػ
ګامؿنې لپبؿه ػ ټٍلنې ػ تـؿلی ػ یٍه میکبنیقم پً شیخ ٌکبؿٌل يش ،کبؿ کړی.
"مىږ ػ ڇهبؿکینت په ولمىايل کې ػ ټىلنې یىه وىؿا ػؿلىػه ڇیـې ڇې په
منٙمه تىګه ته مى ػ ولمىال ،ػ پىلیمى ػ مرش او ػ مؼين ټىلنې ػ التبفو رسه
لیؼنی تـرسه کىلی څى په لتىنقو ظربی وکړو .ػا ػ ظلکى او ڇبؿواکى ػ ښکیلتیب
په مىظه یىه ډیـه ګټه وؿه ولیله وه...ػ ػې ٤ىؿم له الؿی مىږ کىالی وىای په
ظپله ولمىايل کې ډیـی لتقی شل کړو".
ػ مىٍؿٌ ػ پـٌلې پـ ميبل ،ظلکٍ تبکیؼ کړی ڇې ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ اٌ نٍؿٌ
شکٍمت پلٍه ٌللً ٌالٍ ملیىبٌٌ تی ٌللی کٍل ػ ٨ؼؿت ػ ځبیي ػالالنٍ اٌ ذنګمبالؿانٍ
ػ نٍ٥ؽ ػ منعنیٍي لپبؿه ډیـ ميم ػی اٌ پً ػې رسه تً ػ ٌلمٍايل پً کڈً لٍلً اٌ ټیکبٌ
پیبٌړی يش .نٍ ػ ػې لپبؿه ظلکٍ ػ تلغ پً ٌالیت کې پً کلکً ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ ػ
تی ٌللی کٍلٍ ػ ػٌام ٍِ٠ښتنً کړی .ػ ػه ػاػی ػ ٌلمٍايل ػ پـاظتیبیي وٍؿا یٍي ښځینً
٠ړی ٌٌيل:
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"ػ نب٨بنىنه ولله والى ډلى ػ تی وللی کىلى پـوله تبیؼ متؼیؼ او پلی يش ځکه
ڇې ػا پـوله په تلغ والیت کې ػ یىي ظپلىاکی اػاؿي او ملی امنیتي ځىاکىنى
لپبؿه ډیـه مهمه ػه" .
ػ مرشٌٜیت ػ تصـان پً ىکلً پً ظربٌ اتـٌ کې ظلکٍ پً ٜمٍمي تٍګً تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ
یٍه شمبة ٌؿکٍنکی ،و٥ب ٣اٌ ا٠یقمن ځبیي شکٍمت ػؿلٍػل ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ
پبیؼاؿی لٍلې ػ تبمین لپبؿه رضٌؿی ػی .ظلکٍ پً ٜمٍمي تٍګً ػ ٤بلؼٌ شکٍمتي
ڇبؿٌاکٍ ػ لیـی کٍلٍ لپبؿه ػ نؼتیـٌنٍ اٌ ػ ځبیي شکٍمتي کبؿکٍنکٍ ػ ٌړ ٌالی پـ تنمټ
ػ م٩ـؿیٍ پً ومٍل ػ ځبیي شکٍمت ػ اٌالشبتٍ ػ پـٌګـامٍنٍ ػ کبمیبتً پلی کٍلٍ پـ رس
ټینګبؿ کړی .ػ تلغ ػ پٍىنتٍن یٍي ښځینً فػه کٍنکی ػ ظلکٍ نٙـیی پً النؼې ډٌل
ظالًٌ کړی:
"ػ شکىمت لپبؿه تډی او والٕی ػ رسٔبن ػ نبؿو٠ی په وبن ظٕـ لـي٤ ...مبػ
مرشوٜیت ا٠یقمن کىي او په شکىمت تبنؼې ػ ظلکى اٜتامػ له منځه وړی...ػ
شکىمت لعىا پـاط اٌالشبت په ػې والیت کې ػ لىلې او ټیکبو ػ تبمین په
مىظه یى وړانؼې رشٓ ػی".
ظلکٍ ټینګبؿ کړی ڇې ػ اړٌنؼٌ شکٍمتي اػاؿٌ ػ ٘ـ٤یت لٍړٌل ،ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ
نٙبؿت ػ ٜبلی ػ٤رت ،ػ څبؿنٍالی ػ ؿیبلت اٌ ّ٨بیً ٍ٨ه اٌ پً شکٍمتي اػاؿٌ کې ػ ظلکٍ
ػ نٙبؿت څعً ډاډ ػ اػاؿي ٤مبػ ػ لً منځً ٌړلٍ اٌ ػ ٌاک څعً ػ نبٌړه ګټً اظیمتنی
پً تـظً کې اړین ػی .ػ مقاؿ رشی ٦ػ ښبؿ ػ ټٍلنې یٍه مرش ٌٌيل:
"په ػې والیت کې ػ اػاؿي ٤مبػ څعه ػ له منځه وړلى یىاځنی الؿ ػ ٤مبػ په
وړانؼې ػ مثبؿفی ػ ٠ښتلى او لپیڅلى اؿګبنىنى وتىن ػی ...ظلک تبیؼ په ظپلى
لیمى کې ػ ػولتی او نب ػولتی لبفمبنىنى په کړنى ػ نٙبؿت تىان هم ولـي".
ص ةرشي خقىنى او ص قانىن ص خاکمیت تغويج او ص معافیت له منځ وړل :ػ لال مىٍؿٌ ػ
پـٌلې پً ذـیبن کې ،ظلکٍ پً ٜمٍمي تٍګً تبٌؿ ػؿلٍػ ،کً ڇیـې ٍ٠اړٌ ڇې ػ تلغ پً
ٌالیت کې پبیؼاؿه لٍلً اٌ ټیکبٌ ؿا منځ تً يش ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ٌػی اٌ لبتنی ،ػ ٨بنٍن
ػ شبکمیت ػ کڈی لٍړٌل اٌ ػ مٝب٤یت لً منعً ٌړل تبیؼ ػ ذکٍمت،مؼين ټٍلنې اٌ
نړیٍالی ټٍلنې ګډ ىؼٌ ٣ي .ػ ظلم ػ ٌلمٍايل ػ ځٍانبنٍ ػ وٍؿا ػ یٍه تن نبؿینً ٠ړی
نٙـیٍ ػ ظلکٍ ٜمٍمي ا٤کبؿ پً النؼې ډٌل ظالًٌ کړی ػی:
"که ڇیـې ه١ىي ػ ظپلى ټىلى ترشي ش٩ىنى څعه تـظمن وي نى ظلک ته ولی
ػ ظپل شکىمت په وړانؼې وللی ته الك کىي...ػ ٨بنىن شبکمیت او ػ
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مٝب٤یت معنیىي کىالی يش ػا ملت ػ  ۰۰۰۲لمیقی ػ تیبؿو وؿځى څعه
وژ٠ىؿی".
ظلکٍ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ م٥کٍؿی اٌ تٍٍؿ پً ٌړانؼې ػ مغ پـ فیبتیؼٌنکی ػښمنی پً اړه
ژٌؿی انؼیښنی مٕـس کړی ځکً ڇې ػی م٥کٍؿی تً ػ لٍيؼځ څعً یٍي ٌاؿػ وٍي
م٥کٍؿی پً شیخ کتل کیږي اٌ پً ځینٍ مٍاؿػٌ کې ػ الالم اٌ ا١٤بنی رشایٍٕ رسه پً ټکـ
کې ؿاځي .ظلک ټینګبؿ کٍي ڇې ػا ډٌل من٥ي اشمبلبت ػ ترشي شٍ٩نٍ څعً ػ کم ػؿک
پً ٌذً ؿا منځ تً کیږي .ځکً نٍ ،ګډٌنٍالٍ پً ٜمٍمي تٍګً ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ پٍىبٌي ػ
پـٌګـامٍنٍ پً کی٥یت اٌ ػ ىٍ١ي ػ ومیـ ػ فیبتٍالی ٍ٠ښتنً کړی څٍ ػ ا١٤بن فمینی رسه
پً مٍا٩٤ت کې ػ ترشي شٍ٩نٍ اٌ ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ م٥کٍؿه مٝـ٤ی کړی .ػ ػه ػاػی ػ
ٌلمٍايل څعً یٍي ښځینً ګډٌنٍالی ٌٌيل:
"ځینی ظلک ػ ترشي ش٩ىنى رسه ػ ػې لپبؿه معبل٥ت کىي ځکه ڇې ه١ىي
ػالې انګیـی ڇې ػا ػ ػوي ػ اؿفښتىنى رسه په ټکـ کې ػی ...لتىنقه په ترشي
ش٩ىنى کې نه تلکه په ػې کې ػه ڇې ترشي ش٩ىنه څنګه مٝـ٤ی وىي...ترشي
ش٩ىنه ػ ښىونې او ؿوفنې،ظىړو،کبؿ ،ظىځښت ػ افاػی او ػالې نىؿو ویبنى
په اړه ػی ...ػ ښځى ػ ش٩ىنى په اړه ػ ٨ـان پبک م٩ـؿات ه١ه څه ػی ڇې
ترشي ش٩ىنه یې ػ ښځى ػ ش٩ىنى په اړه وایی".
ظلکٍ پً ٜمٍمي تٍګً ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ پبیښت لـٌنکی لٍلې ػ تـاللً کٍلٍ ػ یٍي
ٌلیلی پً شیخ ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت ػ تبمین اٌ ػ مٝب٤یت ػ ظتمٍلٍ ٍ٠ښتنً کړی .ظلکٍ
پً لٍي اکرثیت رسه ٌړانؼېق ٌکړ ڇې ػ ٨بنٍن ػ ان٥بؽ اٌ ّ٨بیً ٍ٨ه ػ اػاؿٌ اٌالشبت ػ
ى ٍ١ىڅٍ پً مـکق کې ٌا ٞ٨يش ڇې مٍظً یې ػ و٥ب،ٍ٤شمبة ٌؿکٍنکٍ اٌ ا٠یقمنٍ ػٌلتی
اػاؿٌ ؿا منځ تً کٍل ػی ،پً ظبً ډٌل ،ػ ش٨ٍ٩ی اٌالشبتٍ پً شٍالً اٌ ػ تلغ ػ ٌالیت
پً لیـی پـتٍ لیمٍ کې ػ ّ٨بیً ٍ٨ه ػ نيبػٌنٍ اٌ ش٨ٍ٩ی اٌالشبتٍ پً شٍالً ،ػتیـٌ ۱۱
کلنٍ پً تـڅ کې ػ ٜؼيل ڇبؿٌ پً لکټٍؿ کې ػ محثتٍ اللتً ؿاٌړنٍ پً تٍؼیٍ٩لٍ رسه،
ظلکٍ یٍ ومیـ ػالې لبشی ڇیـې ڇې فیبتی پبملـنی تً اړتیب لیؼل کیږي پً ګٍتً کړی،
ظٍ ػا پً تلغ ٌالیت کې ػ ّ٨بیً ٍ٨ي ػ کلیؼی کبؿکٍنکٍ ػ تـؿلی اٌ ٜبمً نٙبؿت پٍؿی
مصؼٌػ نً ػی .ػ ڇمتبل ػ ٌلمٍايل یٍه نبؿینً ګډٌنکٍنکی ٌٌيل:
"ػا ډیـه مهمه ػه ػ ه١ى کمبنى وبلیؼونه ڇې ػ ٜؼيل ت٩ٝیج په ؿیبلتّ٨،ب،
او پىلیمى کې په ػنؼو ګامؿل کیږي په لمه نىګه ڇک او کنرتول يش څى ظلک
پىه يش ڇې ه١ىي څىک ػی او ػ ه١ىي په ټبکلى کې ونډه ولـي".
پً پبی کې ظلکٍ څـګنؼ ه کړه ڇې تؼتیـٌنً ،ػ ذبمٍ٨ ٞانینٍ ػ ذٍړٌلٍ پً ومٍل اٌ
ىمؼاؿنګً ػ مٍلمبتی اٌ ٔـفالٝملی تٝؼیلٍنٍ ڇې مٍظً یې ػ ٜؼيل لکټٍؿ ػ نيبػٌنٍ
294

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص ةلش واليت ؾىلی نقكه

پً ػننً کې ػ ٌاک څعً ػ نبٌړه کبؿٌنی اٌ اػاؿي ٤مبػ پً ٌړانؼې مثبؿفه ػه ،ػ یبػٌ
نيبػٌنٍ ػ ظپلٍاکی څعً ػ ډاډ شبٌلٍلٍ پً تـظً کې یٍ ميم ٤بکټٍؿ ػی اٌ لً ىمؼی
املً ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ مٝب٤یت ػ مغ پـ فیبتیؼٌنکی کلتٍؿ ػ معنیٍي پً تـظً کې
ميم ػی .ػ ٜبیىی ا١٤بن ػ ٜبلی لیمی یٍي ښځینً ښٌٍنکی ٌٌيل:
"ػ ٜؼيل لکټىؿ په ػننه کې ػ اػاؿي ٤مبػ او واک څعه ػ نبوړه ګټی اظیمتنی
له امله مرـمین په البنه تښتی او په تلغ والیت کې ػ ػې لتىنقې رسه ػ
مثبؿفی په ظبٔـ ٠ښتلى ٔـفالٝملىنى ته اړتیب لیؼله کیږي".
ص ټىلنېؼی او اقتصاصي پغازتیا تدقق :ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پً ذـیبن کې،ظلکٍ پً
ٜمٍمي تٍګً تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ ښٌٍنې اٌ ؿٌفنې ػ پیبٌړتیب،ػ کبؿی ٤ـٌتٍنٍ ؿامنځ تً کٍل
اٌ ػ انکىب ٣پً تـظً کې ػ ممبٌي الرسلی پً ومٍل ػ ا٨تٍبػي اٌ ټٍلنېقی پـاظتیب پً
تـظً کې ػ ملن ٌړ پـمعتګ پً تلغ ٌالیت کې ػ پبیؼاؿی لٍلې ػ ؿا منځ تً کٍلٍ لپبؿه
ميم ػی .ػ پٍىنتٍن ښځینً ښٌٍنکی ػ ظلکٍ نٕـیی پً النؼې ډٌل ظالًٌ کٍي:
"ػ ښىونې او ؿوفنې په لیمټم کې ٨ىي پبنګىنه او ػ پـاظتیبیي مـلتى څعه ػ
ګټی اظیمتنی په تـظه کې تـاتـی او ػ کبؿونى ؿا منځ ته کىل ته په ػې والیت
کې ػوامؼاؿه لىله ؿا منځ ته کړی".
ظلکٍ پً ٜمٍمي تٍګً یبػٌنً کړی ڇې ػ ښٌٍنې اٌ ؿٌفنې ػ یٍه ٝ٤بلً اٌ ا٠یقمن لیمټم
ذٍړٌل،ػ فیـتنب اٌ ػ ػؿلٍنٍ ػ کی٥یت ػٌاړٌ لً لعبً٘ تبیؼ ػ شکٍمت اٌ نړیٍالی ټٍلنې
ػ لٍمړیتٍتٍنٍ پً مـکق کې ٌا ٞ٨يش .ظلکٍ څـګنؼه کړی ڇې ػ پبم ٌړ فیـتنب تً ػ فیبتٍ
فػه کٍنکٍ ػ ځبیٍلٍ ػ مملی اٌ ىمؼاؿنګً پً ښٌٍنځیٍ کې ػ فػه کٍنکٍ ػ ګنً ګٍڼی ػ
لتٍنقې ػ ىٍاؿٌلٍ ػ مملی رسه ىم مـلتً ٌکړي .ػ ښٌٍنې اٌ ؿٌفنې ػ ښً کی٥یت څعً
ػ ډاډ شبٌلٍلٍ پً مٍظً ػ ښٌٍنکٍ ػ ٘ـ٤یت ػ ؿا منځ تً کٍلٍ اٌ ػ فػه کٍنکٍ ػ فمینی
اٌ ٘ـ٤یت رسه لم ػ تؼؿیمی نٍبة ػ ؿا منځ تً کٍلٍ اړتیب لیؼل کیږي .ػ تلغ ػ پٍىنتٍن
ػ ش ٍ٨ٍ٩ػ پٍىنځی یٍي ښعینً ښٌٍنکی ٌٌيل:
"کىؿنێ ٠ىاړی په پبکمتبنی ذىمبتىنى او مؼؿلى کې په ظپلى مبوىمبنى ٠یـ
ؿلمی فػه کړی تـرسه کړی ڇیـې ڇې ػ ه١ىي اوالػونى ته ا٤ـأی فػه کړی
وؿکىل کیږي او کیؼای يش ػ ه١ىي مبوىمبن ػ یب٠یبنى لعىا په البنی و٠ىلىل
يش ...که ڇیـې په ښىونځیى کې کب٤ی ځبی او ښه نؼؿیمی نٍبة تؼؿین يش
تیب ته ظلک ظپل مبوىمبن ػ فػه کړو لپبؿه پبکمتبن ته و نه لیږی او ښىونځی
ته په وؿځی کې ػؿی ځله مبوىمبنى ته تؼؿین و نه کړی".
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ظلکٍ ػ نٙـ ٜمٍمي تٍا ٪٤ػؿلٍػ ڇې پً تلغ ٌالیت کې تً ػ کبؿی ٤ـٌتٍنٍ ؿا منځ تً
کٍل ،پً ظبً ډٌل ػ ځٍان نمل لپبؿه ،ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ پً اړه پبیؼٌنکی ا٠یقی ٌلـي.
ىٍ١ي تبکیؼ کړی ڇې نمثي لٍلې اٌ ټیکبٌ،کلیؼی ذ١ـا٤یبیی مٍ٨یٝت،ښی فیـتنب اٌ
٠ښتلی ترشي رسمبیی تلغ ٌالیت تً یٍ ػالې ٍ٨ي پٍتبنمیل ٌؿ پً تـظً کړی څٍ ػ یٍه
پـ مغ تللی ا٨تٍبػ پً شیخ ؿا څـګنؼی يش .ظلکٍ څـګنؼه کړی ڇې ػ کـنی پً تـظً کې
پبیؼاؿه پبنګٍنً ،ػ تیلګې پً تٍګً،ػ ځمکې تٍل ًٝاٌ ػ اٌتٍ لګٍنی ٌړ لیمټم تً ػ
کلیٍالی ا٨تٍبػ ػ ٍ٠ړٌلٍ رسه مـلتً ٌکړي .ىٍ١ي ٌړانؼې ىم یبػٌنً کړی ڇې وعيص
اٌ ػٌلتی تٍؼی ګبنی ػ تیلګې پً تٍګً ،ػ نمبذی تٍلیؼ ،ػ ممیق پبکٍلٍٍ٠ ،ړیٍ تٍلیؼ اٌ
لثنیبتٍ کبؿظبنی ىم کٍالی يش کبؿی ٤ـٌتٍنً ؿا منځ تً کړی پً ػې رشٓ ڇې ػ ىٍ١ي
مالتړ ػ شکٍمت لعٍا ٌوی .ػ ٜبلی لیمی یٍي ښعینً ښٌٍنکی ٌٌيل:
"ځىانبن په ػې ظبٔـ ڇې کبؿ نه لـي ػ ٔبلثبنى رسه یى ځبی کیږي ...شکىمت
تبیؼ په ػې تـظه کې پبنګىنه وکړي او ػ ترـیؼ وىيى ټىلنى او وفګبؿه ځىانبنى ػ
فړونى او ٤کـونى ػ تـالله کىلى له الؿی تبیؼ په کـنه او تىلیؼی کبؿظبنى کې
پبنګىنه وکړي".
ظلکٍ ىمؼاؿنګً یبػٌنً کړی ڇې ػ ټٍلنېقٌ وعړٌ فیبتً تـظً اکرثا ػ پـاظتیبیي مـلتٍ ػ
ممبٌي الرسلی ػ ممبیلٍ پـ رس ؿا ٌالړیږی .ىٍ١ي التؼالل کړی ڇې پً شکٍمت کې ػ
لیبيس اړیکٍ اٌ ػ ىٍ١ي ػ نژاػ پـتً ،ټٍل ٌګړي ػ پـاظتیبیي مـلتٍ ػ ممبٌي ٌيي څعً
تـظمن ػی اٌ ټٍلنېقی وعړې ىٌ ً١ظت شل کیؼالی يش ڇې شکٍمت اٌ نړیٍال متٍيل
کٍنکی ځٍاة ٌؿکٍنکی تؼتیـٌنً ظپل کړی څٍ ػ اړتیبٌٌ ػ اؿفٌنی اٌ ػ پـاظتیبیي پـٌژٌ څعً
ػ ظلکٍ ػ نٙبؿت پً ومٍل ػ پـاظتیبیي مـلتٍ ػ ممبٌي ٌيي څعً ډاډ شبٌل يش .یٍه
ښځینً ګډٌنٍالً ڇې ػ مقاؿ رشی ٦پً ښبؿ کې ژٌنؼ کٍي ظربی اتـی ػالې ظالًٌ کړی:
"فمىږ په لیمه کې لړکىنه نه ػی ل٥بلت وىي او مىږ کب٤ی مـلتی نه تـ
الله کىو ...او په ه١ى لیمى کې ڇیـې ڇې فوؿواکی ژونؼ کىي لبظتامنی
ڇبؿی ذـیبن لـي ...ػا ػ ػې لپبؿه ڇې مىږ نیمتمن یىو او ػ یىه تل والیت
څعه ؿا٠لی یىو".تل ګډونىال وويل ":فیبتـه وعړې فمىږ په لیمى کې ػ
رسڇینى ػ نبممبوي ويي پـ رس ػی...فوؿواکی ػ پـاظتیبیي مـلتى فیبتـه تـظه
تـالله کىي او کمقوؿی له پبمه ٠ىؿځی".
ص ؾىلې ص فعالینى او تسغیث کىنکى ځىاب ويل :ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پً ذـیبن کې ،ػ
ٜبػي ظلکٍ – ػ نبؿینً ٌٌ،ښځٍ ،ځٍانبنٍ اٌ لږکیٍ ډلٍ ػ پـاط ګډٌن څعً ػ ډاډ شبٌلٍلٍ پً
مٍظً ظلکٍ فیبت تبکیؼ کړی اٌ ػا ػ لٍلې اٌ پعالینی ػ ىـی پـٌلې ػ کبمیبتی لپبؿه اړین
ػی .ظلکٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ مؼين ټٍلنېٍ ښځٍ اٌ پً ٜنٝنٍي تٍګً ػ ټٍلنې ػ ترـیؼ وٍيٍ
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تـظٍ پـاط ګډٌن ػ لٍلې اٌ پعالینی ػ پـٌلې ػ ٜبم ومٍلٍالی اٌ مبلکیت لپبؿه رضٌؿی
ػی .ځکً نٍ ،ظلک ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ لٍلې پً وٍؿا کې ػ مؼين ټٍلنې اٌ ښځٍ پـاط
ګډٌن ٍ٠ښتنً کٍي .ػ نيـ وبىی ػ ٌلمٍايل څعً ػ ټٍلنې یٍه نبؿینً مرش ٌٌيل:
"ػ لىلې او پعالینی پـوله یىاځی ه١ه وظت تـیبلی ػه ڇې ٜبػي ظلک
معکښه ؿول ولىتىي او هـ څىک ػا ٤کـ وکړي ڇې ه١ىي ػ پـولې تـظه
ػی ".ػ مؼين ټىلنې تلی ٝ٤بلی وويل":ښځی تبیؼ ػ لىلې او پعالینی په پـوله
کې ٠ښتلی ن٩ي ولىتىي ...ذګړه ښځى ته تی وامؿه تل٥بت اړوي او کله ڇې
ه١ىي ظپل فامن له الله وؿکړی نى ه١ىي ػ اوږػمهبله کړاو رسه مغ يش".
ظلکٍ ٌړانؼېق کړی ڇې ػ تلغ اٌلیؼٌنکی ػ ظلکٍ تـ ؿىربی النؼې ػ وٍؿاګبنٍ لً ٔـیً٩
ػ وعړٌ اٌ ځبیي وعړٌ ػ شل اٌ ځٍاتٍلٍ لپبؿه ٠ښتلی ٜنٝنً لـي .ىٍ١ي پً ٜمٍمي
تٍګً تبٌؿ لـي ڇې ػ وعړٌ ػ شل ػ ػالې ځبیي میکبنیقمٍنٍ ؿا منځ تً کٍل تً ػ یٍه
لیبيس اٌ ټٍلنېق ڇبپیـیبل پً شیخ پً کٍم کې ڇې ٜبػي ظلک ٌکٍالی يش ػ لٍلې لپبؿه
پً یٍه ؿٍ٠نکی ډیبلٍګ کې ػ یٍ تل اٌ ښکیلٍ ډلٍ رسه ښکیل يش کبؿ ٌکړي .ػ تلغ ػ
ٌلمٍايل ػ ټٍلنې یٍه مرش ٌٌيل:
"ػ تلغ ولمىايل ػ ذ١ـا٤یب او ػ وګړو ػ تنى ٛله لصب٘ه ډیـه لىيه ولمىايل ػه.
تیالتیلی نژاػی ډلی ػ یى تل رسه په لىله کې ژونؼ کىي .ػا ػ ػې لپبؿه ػه ڇې
مىږ ػ ولمىايل ػ کڈی وىؿا ؿا منځ ته کړی او له ػی الؿی ظپلې لتىنقې
هىاؿه وو".ػ ظلم ػ ولمىايل ػ ځىانبنى ػ وىؿا تل ګډونىال وويل" :ػ لىلې
ځبیي وىؿا ګبنی ػ لىله ییقو ظربو اتـو له الؿی ځبیي وعړې شل کىالی يش".
ظلکٍ پً کلکً ػ لٍلې ػ تعـیج کٍنکٍ ػ من٥ي نٍ٥ؽ رسه ػ مٝبملی پً ظبٔـ ،ػ تـؿلی
ڇې تنمټ یې پً ٜینی ظٌٍٍيبتٌٍ ،الړ ٌي ػ٤ب ٛکړی .کلً ڇې ػ ىٍ١ي څعً ٌ پٍښتل
وٍل ڇې تـؿلی پً کٍمٍ ظٌٍٍيبتٍ ٌالړه ٌي،ظلکٍ پً ٜمٍمي ډٌل ػ تلغ ػ ٌالیت ػ
لٍلې ػ کمیټی ػ مؼين ټٍلنې ػ ٠ړی ػ ظربٌ یبػٌنً ٌکړه:
"ه١ه څىک ڇې ػ لىلې ػ پـولې ؿهربی کىي تبیؼ ا١٤بن و اولی ،لپیځلی و
اولی او تبیؼ ػ ذنګی ذـمىنى او ػ ترشيت په وړانؼې ػ ذـمىنى په ومىل ػ
ذـمىنى په اؿتکبة تىؿن نه وي".

 .۵ص زلکى وړانضېؼونه
ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پً ذـیبن کې،ػ تلغ پً ٌالیت کې ػ وعړې ػ اٌيل الملٍنٍ ػ
ځٍاة ٌيلٍ پً اړه پً یٍه ؿٍ٠نکی ډیبلٍګ کې ػ شکٍمت ،نړیٍالٍ ٝ٤بلینٍ اٌ مؼين ټٍلنې
رسه ػ ښکیلتیب پً منٍٙؿ،ظلکٍ النؼې ٜمٍمي ٌړانؼېقٌنً ترٍيق کړل:
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ص ځایي خکىمتي اصاعو پیاوړتیا )۱( :ډاډ شبٌل يش ڇې منبلج اٌالشبت اٌ ػ ٘ـ٤یت
ذٍړٌنی پـٌګـامٍنً ؿا منځ تً يش څٍ ػ ملی امنیتي ځٍاکٍنٍ ٘ـ٤یت لٍړ يش اٌ ٌکٍالی
يش ػ مرشٌ ٛالؿی اذثبؿي ځٍاک ٌکبؿٌي ،ػا تبیؼ تـ فیـتنبیی پـاظتیبیي پـٌګـامٍنٍ ،ػ
ا١٤بن ملی پٍلیمٍ اٌ ا١٤بن ملی لیمً ییقٌ پٍلیمٍ پً ػننً کې ػ اػاؿي ٤مبػ پً ٌړانؼې
ػ مثبؿفی تـ تؼتیـٌنٍ پٍؿی مصؼٌػ نً يش،ػ تیلکی پً تٍګً ػ ټٍلنې ػ پٍلیمٍ ػ
پـٌګـامٍنٍ پً شیخ ،ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ لپبؿه ػ ټٍلنې ػ تـؿلی میکبنیقمٍنً اٌ ػ
نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ ػ تی ٌللی کٍلٍ پـٌګـام ،اٌ؛ ( )۲ػ ٌګړٌ اٌ ځبیي شکٍمت تـ منځ
ػ اٜتامػ ػ تىی ػ ځٍاة ٌيلٍ پً مٍظً ػ ٜبػي ظلکٍ اٌ ملکی ػٌلتی نيبػٌنٍ تـ منځ ػ
ال فیبت ډیبلٍګ څعً ډاډ شبٌلٍل.
ص ةرشي خقىنى او قانىن ص خاکمیت تغويج او ص معافیت له منځه وړل )۱( :ػ شکٍمتي
ڇبؿٌاکٍ ،ػ ځٍانبنٍ ػ ډلٍ ،لیبيس ګٍنؼٌنٍ،ػ ټٍلنٍ ػ مرشانٍ اٌ مؾىثي مرشانٍ پً ومٍل،ػ
پٍىبٌي ػ لٍړٌلٍ ػ کمپبینٍنٍ لً الؿی ڇې مٍظً یې ػ ټٍلنېقٌ ډلٍ ػ پـاط ٔی ٦پٍښښ
ػی ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ م٥کٍؿی ،پً ظبً ډٌل ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً اړه ػ ڇبؿٌاکٍ اٌ ځبیي
ټٍلنٍ ػ پٍىبٌي ػ لٍړٌلٍ څعً ډاډ؛ ( )۲ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت لپبؿه ػ ػؿنبٌي ِامنت ،ػ
مٍلمبتی اٌالشبتٍ ػ نٍښتٍنٍ اٌ ػ ىؼٌ ٣ړ ٘ـ٤یت ػ ذٍړٌلٍ ػ پلی کٍلٍ لً الؿی ػ
مٝب٤یت ػ لیمټم لً منځً ٌړل اٌ ىمؼاؿنګً پً ٜؼيل لکټٍؿ کې ػ ٤بلؼٌ اٌ نبٌړه
ڇبؿٌاکٍ ػ لـي کٍلٍ پً ومٍل ػ ٜؼيل لکټٍؿ پً اړه متـکق ،ػ ٌړتیب پـ تنمټ ػ ګامؿنٍ
څعً ډاډ،ػ لٍړ پٍړٌ ڇبؿٌاکٍ تـؿلی اٌ ٜبم نٙبؿت؛ ( )۳ػ نٙبؿت ػ ٜبلی اػاؿي ،ػ ٜؼيل
ت٩ٝیج ػ ؿیبلت اٌ ّ٨بیً ٍ٨ه پً ومٍل ػ ٤مبػ پً ٌړانؼې ػ مثبؿفی ػ ملی اػاؿٌ ػ
٘ـ٤یت لٍړٌل.
ص ټىلنېؼې او اقتصاصي پغازتیا پیاوړتیا )۱( :ػ ښبؿی اٌ کلیٍالی پـاظتیبیي نٍښتٍنٍ ڇې
مٍظً یې ػ ښٌٍنې اٌ ؿٌفنې ػ ملی ؿلمی لیمټم اٌ ىمؼاؿنګً ػ کبؿی ٤ـٌتٍنٍ ؿا منځ
تً کٍل ٌي ػ پلی کیؼٌ مالتړ ،اٌ؛ ( )۲پـاظټیبیی مـلتٍ تً ػ ځبیي ټٍلنٍ ػ ممبٌي
الرسلی څعً ډاډ اٌ ػ ىٍ١ي پً لیمٍ کې پً ػې ػ ظلکٍ تٍانٍل څٍ ػ پـاظتیبیي پـٌژٌ
څعً نٙبؿت ٌکړي.
ص ؾىلې او پسالینی ص پغوؾې ص جامعیت مالتړ )۱( :ػ میکبنیقمٍنٍ ػ وتٍن څعً ډاډ
شبٌل يش څٍ ػ ښځٍ ،ځٍانبنٍ اٌ نژاػی لږکیٍ ػ ډلٍ پً ومٍل پً ٜنٝنٍي ډٌل ػ ترـیؼ
وٍيٍ ډلٍ ػ نٙـیٍ شبٌلٍل اٌ ػ ىٍ١ي ښکیلتیب ،اٌ ػ تل پبتی لٍلې ػ تـاللً کٍلٍ لپبؿه ػ
ټٍلٍ ٌالیتٍنٍ پً پالنٍنٍ کې ػ ػ ٍ٠نٙـیٍ ځبیٍل؛ ( )۲ػ لٍلې اٌ پعالینی ػ مملٍ پً تړاٌ
اٌ ىمؼاؿنګً ػ ټٍلنې ػ وکبیتٍنٍ ػ شل کٍلٍ ػ پـٌژٌ تميیل اٌ ػ پٍىبٌي ػ کڈی ػ
اٌڇتٍلٍ لً الؿی ػ شکٍمت اٌ ظلکٍ تـ منځ ػ اٜتامػ ػ تىی ػ لً منځً ٌړلٍ پً مٍظً ػ
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مؼين ټٍلنې مالتړ؛ ( )۳ػ لٍلې اٌ پعالینی ػ پـٌلې پً اړه ػ تعـیج کٍنکٍ ػ من٥ي نٍ٥ؽ
ػ معنیٍي ػ میکبنیقمٍنٍ ػ اتعبؽ څعً ډاډ ،ػ ى ٍ١ظلکٍ تـؿلی څٍک ڇې ػ لٍلې ػ
پـٌلې مرشی کٍي اٌ ػ ذنګی ذـمٍنٍ اٌ ػ ترشيت پً ٌړانؼې ػ ذـمٍنٍ پً اړه ػ
مٝب٤یت نً ف٠م.
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 .۶پیژنضنه
ػا ؿاپٍؿ ػ ى ٍ١ميمٍ مٍنؼنٍ اٌ ممبیلٍ یٍ لنؼیق ٌړانؼې کٍي کٍمې ڇې ػ متـکق پً وپږٌ
ګـٌپي مثبشحٍ ۱۲ ،ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ نٙـیٍ پً  ۲۶رسٌې ګبنٍ کې ػ ذٍفذبن ٌالیت ػ
ٜبػي ا١٤بنبنٍ ػ نږػې  ۱۴۴ګډٌنٍالٍ ( ۸۱نبؿینً ٌٌ اٌ  ۶۴ښځینً ٌٌ) لعٍا ػ ظربٌ اتـٌ ػ
پـٌلې پـ ميبل پً ذٍفذبن ٌالیت کې مٕـس وٍي .ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ پً
ګډٌنٍالٍ کې ػ ټٍلنې مرشان ،پعٍانې ذنګیبلې ،ػ مؼنې ټٍلنې لبفمبنٍنً،ػ لٍلې ػ ٌالیتي
کمیتې ٠ړيٌ ،فګبؿ ظلک ،ظربیبالن ،ػ کٍؿ میـمنې ،تې ځبیً وٍې کمبن ،ػ ٌالیتي وٍؿا
٠ړي ،تب نٍ٥ؽه اوعبًٜ ،لام ،ػ ٌلمٍالیٍ ػ پـاظتیبیې وٍؿا مرشان ،ػ نب ػٌلتي لبفمبنٍنٍ
٠ړي ،ىټيٍال اٌ ػايس نٍؿ کمبن وبمل ٌٌ .ػ لال مىٍؿٌ ػ ً٠لړې ػ لٍلې پً اړه ػ
ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىم پړاٌ ػ یٍې تـظې پً شیخ تـرسه وٍه ،ڇې لً ػې ٌؿٌلتً ػ
ظلکٍ ػ ډیبلٍګ پً نٍم یبػیږي .ػا پـٌکـام ػ ىیٍاػ پً کڈً ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ
ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن ػ مؼنې ټٍلنې ػ  ۱۱وثکٍ لعٍا پیل ڇې مٍظً یې ػ ىیٍاػ پً
کڈً ػ ټٍلټبل ٜ ۴۵۱۱بػي ا١٤بنبنٍ رسه ػ مىٍؿٌ تـرسه کٍل اٌ ػ لٍلې لپبؿه ػ ٌ ۳۴الیتي
ٔـشٍ ذٍړٌل ػی -ػ ىـ ٌالیت لپبؿه یٍه ٔـشً ػه.
ػ لٍلې لپبؿه ػ ػې ځبيي ٔـشې مٍظً ػ وعړې ػ مصيل انګیقٌ ػ یٍه ذبم ٞتصلیل اٌ
ىمؼاؿنګً ػ ذٍفذبن پً ٌالیت کې ػ پبیښت لـٌنکې لٍلې اٌ ټیکبٌ رسه ػ مـلتې پً
مٍظً ػ منبلثٍ ٜميل شل الؿٌ ػ تىعَ ٌړانؼي کٍل ػي.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه،جمعیت پیژنضنه او ؾیايس ػمینه
جغغافیه :ذٍفذبن ػ ىیٍاػ ػ واميل ٌالیتٍنٍ څعً یٍ ىٌ ً١الیت ػی ڇې ػ کبتل وامل
رش ٧تً پً  ۶۱۱کیلٍ مرتي کې پـٌت ػی .ػا ٌالیت ټٍلټبل  ۱۱۷۹۸کیلٍ مرت مـت ٞلبشً
اشتٍا کٍی اٌ مـکق ورب٠بن يې ػ مقاؿ رشی٠ ٦ـة تً پً  ۱۳۱کیلٍ مرتي کې پـٌت ػی .ػا
ٌالیت پً ٌ ۱۱لمٍالیٍ ٌیىل وٍی ڇې ټٍلټبل  ۴۵۱کيل لـي(،ػ نٍمٍنٍ اٌ مٍ٨یٝتٍنٍ لپبؿه
پً پٍښ تبنؼې ن٩ىې تً مـاذٌ ًٝکړئ) .ذٍفذبن ٌالیت ػ ػؿیٍ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ یٝنې ،پً
رش ٧کې ػ تلغ ،پً ذنٍة کې ػ رس پل اٌ پً ٠ـة کې ػ ٤بؿیبة ػ ٌالیتٍنٍ رسه ګډه پٍلً
لـي .ذٍفذبن ىمؼاؿنګً پً وامل کې ػ آمٍ لینؼ لً الؿې ػ تـکمنمتبن رسه نړیٍالً پٍلً
لـي(پً لیمً کې تـ ټٍلٍ لٍي لینؼ) ڇې پٍلې تً نږػې تیـیږي.
ػ ذٍفذبن ٌالیت تٍپٍګـا٤ې تـ فیبتې انؼافې ىٍاؿه اٌ پً میؼانٍنٍ پٍښلې ػه .ػ ٌالیت
ټٍلټبل ػٌه/ػؿېمً تـظې ځمکې نیمً ٌڇې ځمکې اشتٍا کٍي ،ظٍ پً ٜین شبل کې ػ
ظړٌتٍنې لپبؿه ػ اٌتٍ ػ ػٌامؼاؿه کمښت اٌ مٍلمې لیالتٍنٍ اٌ نبلمې فىکيش لً املً
ډیـ متبجیـه کیږي .ػ ٌالیت ذنٍة ٔـ ٣لیمً ال ٠ـنێ کیږي .ػ ذٍفذبن ٌالیت ػ لینؼ
ػ کڈې څعً ػ  ۳۳۱اٌ  ۶۵۱میرتٌ تـ منځ پـٌت ػی.
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جمعیت او قىمي/نژاصې تغکیث :ػ اشٍبیې ػ مـکقې ػ٤رت پً شٍالً ( ،)۲۱۱۲پً ذٍفذبن
کې ټٍلټبل  ۵۱۲۱۱۱تنً ٌګړې ،نږػې  ۲۶۱۶۱۱نبؿینً اٌ  ۲۵۱۵۱۱ښځې اٌليږي .ػ ٌالیت
نږػې  ۷۹للنً ٌګړې پً کلیٍالٍ لیمٍ اٌ  ۲۱للنً پً ښبؿې لیمٍ کې اٌيس .پً یبػ ٌالیت
کې تیالتیلې ٍ٨مې ډلې ،ػ تیلګې پً تٍګً ،افتک ،تـکمن ،پښتبنً ،تبذک اٌ ىقاؿه ګبن
اٌلیږي.
ػ ذٍفذبن پً واميل اٌ رش٨ي ٌلمٍالیٍ کې ،پً تیـه تیب پً ظبمیبة٨ ،ـ٨ین ،مینګبذیک،
مـػیبن اٌ آ٨ڈً ٌلمٍالیٍ کې فیبتـه تـکمنبن اٌلیږي .پً ػؿفآةٍ٨ ،ه تیپً اٌ ٤یْ آتبػ
کې فیبتـه افتکبن اٌلیږي ،پښتبنً(پً تیـه تیب کٍڇیبن) ػ ٍ٨ه تیپې پً ىٍاؿٌ لیمٍ کې،
ػ ظٍاذً ػٌ کٍه ،آ٨ڈً اٌ ػؿفاة کې ڇې ػ ػوت لیلې تـظې ػي ،اٌلیږي .یٍ ومیـ
ٜـة تیب پً ورب٠بن٤ ،یْ اتبػ اٌ ظبنی ً٩کې اٌلیږي.
اقتصاص طتیعي زیرمې او تىلید :پً ٌالیت کې فیبتً نیمتې اٌ تې کبؿې مٍذٍػه ػه .پً
ٌالیت کې ٔثیٝي فیـمې ،ػ تیلګې پً تٍګً ،ګبف،ن٥ت ،لل٥ـ ،ػ ډتـٌ لکبؿه اٌ ػ ډتـٌ
٠مې مٍذٍػ ػي ظٍ ػ ٍ٠فیـمٍ تً یب پً لمً تٍګً انکىب ٣نً ػی ٌؿکړل وٍی اٌ یب ال تـ
اٌلً نً ػې کینؼل وٍې .ػ ګبف تـاتـٌلٍ یٍ نٍې مـکق -تعتً وٍې ٔثیٝي ګبف( ،)CNGػ
 ۲۱۱۲کبل پً مي میبوت کې پً ورب٠بن ښبؿ کې پـانیمتل وٍ .ػا پً ىیٍاػ کې تـ ټٍلٍ
پـمعتللی مـکق ػی ڇې ػ ن٩لیً ٌلیلٍ لپبؿه ػ مبی ٞپٕـٌلیم ن٥تٍ پـ ځبی ٔثیٝي ګبف
تـاتـٌي .کیؼای يش ػا ػ ڇبپیـیبل لبتنې پً ډګـ کې یٍ ميم ګبم ٌ ومیـل يش .ػا پـٌژه ػ
یٍ این ای ډی لً ظٍا ػ  ۷ .۲میلیٍنٍ امـیکبيې ډالـٌ پً اؿفښت متٍیل وٍې اٌ پً ٌؿځ
کې ػ  ۲۱۱۱۱میټـیک ټنً ګبفٌ ػ تٍلیؼ ٘ـ٤یت لـي.
د ځمکې مالیکیت او کرنه :اټکل کیږي ڇې ټٍلټبل  ۸۵للنً ځمکً یٍاځې ػ  ۱۵للنً
ٌګړٌ ملکیت ػی .ػ  ۲۱۱۸-۲۱۱۷کلٍنٍ ػ ظٕـ اٌ فیبمنتٍة ػ ميل اؿفٌنې پً شٍالً،
یٍاځې  ۲۲للنً کلیٍال ظلک ځمکٍ تً الرسلی لـي .ػا پً ىیٍاػ کې لً کبتل ٌؿٌلتً پً
ذٍفذبن کې ( ۱۶للنً) ځمکٍ تً کم الرسلی ښیې .ػ ټٍلټبل  ۲۱۱۱۱ىیکتبؿه تبؿانې اٌ
 ۱۱۱۱ىیکتبؿه ځنګلې ځمکٍ پً ومٍل ،پً مرمٍٜي ډٌل ،کـنیقه ځمکً  ۲۱۵۷۵۳ىیکتبؿه
ػه٠ .نم٠ ،لربتٌ ،ؿتيش ،پنثً ،تیل لـٌنکې ػانې ،ظټکې ،کٍنځلې اٌ انګٍؿ ػ ػې ٌالیت
ٜمؼه کـنیق تٍلیؼات ػي .ذٍفذبن ػ کٍکنبؿٌ څعً پبک ٌالیت ػی.
سیايس ارزونه او خکىمتىيل :پً ذٍفذبن کې لیبيس ٌِٝیت ػ ذنثي ميل الالمي
ا١٤بنمتبن (ذنثي) ػ ګٍنؼ رسه تړلی ػی اٌ ظپل مالتړ ػ افتک نژاػې ډلې اٌ ػ ىٍ١ي ػ
مرش ٜثؼالـویؼ ػلتم څعً تـ اللً کٍي .پً ٌالیت کې ػ ذنثي لً ظٍا ػ یٍاځنې ګٍنؼ ػ
شبکمیت څعً کلٍنً ٌؿٌلتً ،نٍؿ لیبيس ګٍنؼٌنً ،ػ تیلګې پً تٍګً ،ذمٝیت ميل الالمي
ا١٤بنمتبن(ذمٝیت الالمي یب ذمٝیت) اٌ الالمي ګٍنؼ پً تیـتیج رسه ػ تبذک اٌ
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پښتٍن نژاػې ډلٍ څعً ٨بٔ ٞمالتړ تـاللً کٍي ،یبػ ګٍنؼٌنً پً ػې تٍانیؼيل ڇې پً
ٌالیت کې البك اٌ تنمټٍنً ذٍړ کړي .ذنثي پً ٌالیت کې ػ ٨ؼؿت پـ رس ػ ظپلمنځې
مثبؿفٌ څعً متبجـه وٍی ػی.

 .۴ص قسړې اعػونه :ص قسړې نىمىنې او مدغکات
ص قسړې منىنې
د طالتانى تر رهربې الندې یاغیتىب :ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلې پـ ميبل ،پً ذٍفذبن ٌالیت
کې ػ ٔبلثبنٍ تـ ؿىربې النؼې یب٠یتٍة تً پً ٜمٍمي ډٌل ظلکٍ ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ پً
ٌړانؼې ػ یٍه لرت ګٍاښ پً شیخ کتلې.
ػ رسٌې ػ مٍػې پـ ميبل ظلکٍ پً اټکلې تٍګً ٌٌیل ڇې پً ذٍفذبن ٌالیت کې ػ ۱۱۱۱
اٌ  ۱۳۱۱تنٍ تـ منځ ٌللً ٌال ٔبلثبن ٝ٤بل ػي .ػ ٔبلثبنٍ اکرثیت اٌلیؼٌنکي مصيل
ظلک ،پً ظبً ډٌل ػ ټیټې ؿتثې ظلک ػي .ىٍ١ې ػ تې کبؿې یب ػ ػٌلت لً اړظً پً
کبؿٌنٍ کې ػ پبتې کیؼٌ اٌ ػ ظؼمتٍنٍ ػ نً ؿلٍلٍ اٌ نب ىیلې لً ٌذې ػ ٔبلثبنٍ ػ لیکٍ
رسه یٍ ځبی وٍیؼي .ػ یٍ ومیـ پبکمتبين وٍؿيش مىبٌؿینٍ ،ىلمنؼې اٌ کنؼىبؿي ٔبلثبنٍ
اٌ ىمؼاؿنګً ػ یٍ ومیـ نٍؿٌ ٌللً ٌالٍ ډلٍ رستیـه ڇې ػ ٤بؿیبة،رس پل ،تلغ اٌ ذٍفذبن
پً ٌالیتٍنٍ څعً ػي ،ػ ایډیبلٍژې پـ البك یٍ ومیـ مصؼٌػ ٔبلثبن ىم وتٍن لـي.
ػ ټٍلٍ وپږٌ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ګډٌنٍالٍ(ښځٍ اٌ نبؿینً ٌٌ) ػ ؿایٍ پً ات٥ب ٧تبییؼ
کړه ڇې ػ  ۲۱۱۵کبل ؿاىیمې ىـ کبل پً ذٍفذبن کې امنیتي ٌِٝیت پً ظـاتیؼٌ ٌ.
اٌلنێ امنیتي ٌِٝیت نبٌړه ښٍػل وٍی.
ټٍل ګډٌنکٍنکي پً ورب٠بن ښبؿ کې ػ یٍې ښځینً ښٌٍنکې ػ ػې نٙـ رسه مٍا:ٌ ٪٤
" په  ۰۲۲۰کبل کې ػ ٔبلثبنى ػ ؿژیم تـ نمکىؿیؼو وؿولته ،ػ مى٨ت شکىمت
په پیل کې ػ څلىؿو او پنځى کلىنى لپبؿه امنیتي وِٝیت ښه و .ػ ه١ه ؿا
وؿولته په ذىفذبن کې امنیتي وِٝیت په تؼؿیز رسه په ظـاتیؼو وى .په
اوك شبل کې امنیتي وِٝیت ډاؿونکی او ػ وؿځې په تیـیؼو رسه ػ ظـاتىالې
لىؿ ته ؿوان ػی .شکىمت یىاځې په مـکقې ولمىالیى مصؼوػ کنرتول لـي".
ػ ذٍفذبن پً ٌالیت کې ػ ٔبلثبنٍ تـ ټٍلٍ لٍی مـکق پً ػوت لیيل کې ڇې یٍه پـاظً
ٌصـا ػه ،وتٍن لـي ،یبػه لیمً ٤بؿیبة ،رس پل اٌ ذٍفذبن ٌالیتٍنً ػ یٍ تل رسه نښلٍي.
ػا لیمً ػ تپٍ٠ ،ـٌنٍ ،لٍړٌ اٌ ټیټٍ کنؼٌ پً ػؿلٍػلٍ رسه یٍ ښً لرتاتیژیک مٍٝ٨یت لـي
اٌ ػ ګٍؿیاليې ذګړٌ لپبؿه ډیـ منبلج ػی.
384

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص جىػجان واليت ؾىلی نقكه

فیبتـه ظلک ػ ذٍفذبن ػ ٍ٨ه تپې اٌ ػؿف اة ٌلمٍالیٍ تً ػ ډیـٌ نب امنً ٌلمٍالیٍ پً
لرتګً ګٍؿي .ػا ٌلمٍالێ پً ذ١ـا٤یبيې لصبٗ ػ ػوت لیلې رسه ګډه پٍلً اٌ یب ػ ػوتي
لیيل تـظې ػي.
ػ ػؿف آة ػ ٌلمٍالې څعً ػ کيل یٍه مرش ٌٌیل:
" په  ۰۲۰۰کبل کې ػ ولمىالێ ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنه په تیـی کىونکې
شبلت کې وو ظى کبل وؿولته ه١ىی ػ٤بٜي شبلت ته ؿا٠يل .په  ۰۲۰۰کبل کې
ػ ولمىالێ پىلین ٨بػؿ وو ڇې ػ ٔبلثبنى تـ کنرتول النؼې لیمى کې(ػ ٨ىه
تپې ػ ولمىالێ ٠ـيب تـظې او ػ ػؿف آة ولمىالې) ػ ذىفذبن ػ والیت ػ
پىلیمى ػ همکبؿي څعه پـته ګقمه وکړي .ظى اوك ػ ولمىالێ پىلین نه يش
کىالی په لیمه کې ػ مـلتې پـته ګقمه وکړي .ػ تیـو ػؿیى-څلىؿو میبوتى په
ذـیبن کې ػ ٨ىه تپې ػ ولمىالێ ػ نىؿو تـظى امنیت ظـاة وىی .ػ
ولمىالێ ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنه یىاځې ػ ځبن او په ولمىالێ کې ػ ػولتي
ؿیبلتىنى ڇې ػ ولمىالێ په مـکق کې وا ٞ٨ػي امنیت تـاتـوي".
د قدرت مديل دالالن :ظلکٍ ٌیلې ػ ٔبلثبنٍ تـ ؿىربې النؼې ػ یب٠یتٍة رستیـه،ػ ٨ؼؿت
مصيل ػالالن ىم پً تې امنې اٌ تې جثبتې کې ښکیل ػي.
ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇې ،پً ذٍفذبن ٌالیت کې ػ ػٌلت اٌ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ
کمقٌؿتیب لً املً ػ ٨ؼؿت مصيل ػالالن ػ ٨بنٍن څعً ػ تبنؼې ٜمل کٍي:
" ػ ذرنال ػولتم ػوه لبتىنکې څلىؿ وؿځې وړانؼې په ٨ـه کینت کلې کې
ڇیـې ڇې ػ ا١٤بن ميل پىلیمى یىه پىلته یىاځې  ۵۲۲میرته ػ پیښې ػ ٌصنې
څعه لـې پـته ػه ،ووژل وىل .وژل وىي کمبن ػ ذنثي ػوه پعىانې
٨ىمنؼانبن وو .ػا ؿوښبنه نه ػه ڇې ػ ذنثي یبػ ٨ىمنؼانبن ػ وعٍې ػښمنې
په ظبٔـ وژل وىي او یب ػ ٨تل تـ وب ػ ٔبلثبنى الك ػی .مـتکیثین ػ پیښې ػ
ٌصنې څعه په تیښته تـیبيل وىې .ػ ذرنال ػولتم نىؿو رستیـو او لبتىنکى ػ
وکـک ا١٤بنیه او شمن تبتین په کلیى (پښتىن میىته لیمى) یـ٠ل وکړ ڇې په
نتیره کې يې ػ نبؿینه وو ،ښځى ،مرشانى او مبوىمبنى په ګډون ټىل
اولیؼونکي کلک ووهل .په ػالې شبل کې ڇې ػ ذرنال ػولتم ػ ػوو
لبتىنکى وژل ػ ظىاوینې وړ ظربه ػه ،ظى ػا هم ػ منلى وړ نه ػه ڇې ػ
پیښې په تړاو تې ګنبه ظلک ووهل يش .وهل وىي کمبن ػ پیښې ٜبملین نه
وو .ػ ا١٤بن ميل پىلیمى ،ا١٤بن ميل اؿػو او شکىمت په وتىن کې ػ والیت په
مـکق کې ػ تې ګنبه ظلکى وهل په ػې مبنب ػه ڇې په والیت کې ػ ٨بنىن
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شبکمیت وتىن نه لـي ،شکىمتىيل کمقوؿې او ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنه تې
وله ػي".
تل ګډٌنٍال ػا پیښً ػ ٍ٨مي تٍٝج رسه تړلې ٌتللً .ىٌٌ ً١یل ڇې ػ ذرنال ػٌلتم ػ
ځٍاکٍنٍ لً ظٍا ػ پښتٍن میىتً ټٍلنٍ پً ٌړانؼې لعت ٠ربګٍن ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت پً
ٌړانؼې تې اٜتنبیې ښې اٌ ػا ىمؼاؿنګً ػ لږکیٍ ډلٍ پً ٌړانؼې ػ ژٌؿ تٍٝج لً املً ػه.
"ه١ه ػؿې تنه ڇې په ػې پیښه کې ټپیبن وىې وو (په یبػه پیښه کې ػ ذرنال
ػولتم ػ لبتىنکى له ظىا ټپیبنې وىې وي) ،ښځې وي ڇې ػ ػؿملنې په مىظه
په ؿو٠تىن کې تمرتې وي .کله ڇې ظلک ػ فوؿواکى په لىمه کې تپ وې ،نى
هیڅىک ػ ه١ىي مـلتې ته نه ؿا ػانګي .ػا ػ ٨ىمي تٍٝج له امله ػه -په
ذىفذبن والیت کې ػ ػ٠ې تب ٌالشیته ډلې منٕ ٪ػا ػی ڇې مىږ افتک او
اکرثیت یىو .تبلى پښتبنه او لږکې یبلت ،مىږ ه١ه څه رسته ؿلىو کىم ڇې
فمىږ ظىښ وي٨ .ىمي تثٝیْ په ذىفذبن والیت کې ػ نب امنې یى مهم ٤بکټىؿ
ػی".
پً ذٍفذبن ٌالیت کې یٍ ومیـ ګډٌنٍالٍ ػ ٨ؼؿت ػ مصيل ػالالنٍ ػ تؼؿیرې ٠ښتلتیب پً
ىکلً ،کٍم ڇې ػ وامل ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ پً پـتلً ػ فیبتٍالې پً شبل کې ػی ،انؼیښنې
څـګنؼې کړې ،ڇې ػا پً ظپلً ػ ظلکٍ شٍ٩نٍ پً من٥ي تٍګً متبجیـه کٍي.
ػ مؼنې ټٍلنې ػ لبفمبن یٍه تن ٠ړې ٌٌیل:
"مىږ په ذىفذبن والیت کې(ػ کىؿنیى ذګړو پـ مهبل) ػ تؼ٠ىنی شبلت څعه
تیـ وىې یىو ،ځکه ڇې ػې والیت ػ نىؿو والیتىنى په پـتله فیبت مصيل
٨ىمنؼانبن ػؿلىػل .څلىؿو ٨ىمنؼانبنى په یىه لړک واکمنې کىلهٜ ،بػي ظلکى ػ
څلىؿو شکىمتىنى څعه أبٜت کبوه .څلىؿ ډوله ا١٤بنێ په ػوؿان کې وې
(ذنثيش ،ػولتي ،منـه تبال او منـه پبیین) .اوك تیب ػ ػالې مصيل ٨ىمنؼانبنى
ومیـ په فیبتیؼو ػی او ػا ػ ظلکى په منځ کې تیب ډاؿ ظپـوي".
تلې ښځینً ګډٌنٍالې ٌٌیل:
"ػ٠ه ٨ىمنؼانبن ال هم ٨ؼؿت لـی او یى ومیـ ظلک کنرتولىي .ظلک ػ ه١ىي
له اذبفې پـته یى ګالك ڇبی هم نه يش څښالی .ه١ىي اوك هم په ٠یـ
ممت٩یم ډول مىږ کنرتولىی او مىږ تـ ٤ىبؿ النؼې نیيس .ه١ىي ظلک اړ تبيس
څى ػ ه١ىي لپبؿه ډوډي او اوته تـاتـي کړي".
قىمي/سیايس ویش او سیالې :ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇې پً ذٍفذبن ٌالیت کې ٍ٨مي تثٝیْ،
نب لبملي لیبيس لیبلې ګبنې اٌ ػ ذرنال ػٌلتم اٌ ٌالیتي ڇبؿٌاکٍ تـ منځ ػ ىمکبؿي نً
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وتٍن ىم نب امنې ؿا منځ تً کٍي اٌ ػ انکىبيف کبؿٌنٍ معً نیيس .ػ ػ٠ې لتٍنقې ػ
ىٍاؿې پً مٍظً ػ مـکقي شکٍمت لً ظٍا ػ نً ا٨ؼامبتٍ ػ نیٍلٍ پً ظبٔـ ػ ً٠شبلت ال
تؼتـ وٍی ػی.
یٍه نبؿینً ؿاډیٍ آپـیټـ/ڇلٍنکې ٌٌیل:
"په ذىفذبن والیت کې واک ػ ذنثي ګىنؼ په الك کې ػی او یبػ ګىنؼ هڅه
کىي تـ څى په والیت کې پـمعتیبیې پـوژې پـ مغ تىفې ،ظى مـکقي ػولت
تىذه نه کىي .کیؼای يش ذنثي ګىنؼ په ایډیبلىژیکي لصبٗ ػ مـکقي شکىمت
معبل ٦او یب ػ شکىمت رسه په ت٩بتل کې وي .ایب ػا ػ ذىففذبن ػ مصيل
ظلکى تیـوتنه ػه؟ ایب ػا ػ ه١ى کلیىالى ظلکى څىک ڇې ښى لړکىنى ،ؿو٠تیبيې
مـکقونى ،هبیډؿو انـژې یب اوتى ته الرسی نه لـي ،او په لـې پـتى لیمى کې ژونؼ
کىي ،تیـوتنه ػه.
لً تلې ظٍا ػ ورب٠بن یٍه اٌلیؼٌنکی پـ ذرنال ػٌلتم ػ مصيل ڇبؿٌاکٍ رسه ػ نً
ىمکبؿي پً ظبٔـ انت٩بػ ٌکړ:
" ػ والیتي ڇبؿواکى رسه ػ ذرنال ػولتم له ظىا ػ نه ؿو٠ې ذىړې پبلیمې یى
ومیـ لتىنقې ؿا منځ ته کړې .ذرنال ػولتم ػ والیتي ڇبؿواکى رسه هیڅ ډول
همکبؿي نه کىي .شتی که والیتي ڇبؿواکې هم په ذىفذبن کې ػ نىمىړې له
٨ىم څعه انتعبة يش تیب هم نىمىړی ػ ه١ىي مالتړ نه کىي .که ڇیـې والیتي
ڇبؿواکي ػ نىؿو والیتىنى څعه انتعبة يش ،ه١ه ته ػ ه١ىي رسه ؿو٠ه ذىړه
و نه کړي".
ػ ترشي شٍ٩نٍ یٍې ښځینً ٝ٤بلې ٌٌیل ،پً ٌالیت کې ػ ٍ٨م اٌ ډاینمیکٍنٍ پً ىکلً
انؼیښنې وعړٌ تً الؿ ىٍاؿه ٌي:
" په ذىفذبن والیت کې ػ وعړو مهم الملىنه ٨ىمي تثٝیْ او لیبيس وعړې
ػي .ه١ه څىک ڇې ػ ٨بنىن ػؿنبوی کىي ظى ػ ځینى ډلى په پلىیتىة کبؿ نه
کړي ػ ػولتي ػنؼې څعه ګىښه کیږي .ظى ه١ه مبمىؿ ڇې ػ ځینى ډلى په
پلىیتىة نب ٨بنىنه کړنې تـرسه کىي په ظپلى ػنؼو پبته کیږي .ػا یىه لىیه
لتىنقه ػه .کیؼای وی لیبيس لیبلې هم په والیت کې ػ وعړو المل يش :څى
وؿځې وړانؼې ظلکى ػ لمى وؿځى لپبؿه الؿیىن وکړ -ځینى ػ وايل په پلىیتىة
الؿیىن وکړ او ځینى تیب ػ ه١ه ػ ګىښه کیؼو ٠ىښتنه کىله .ػې کبؿ ته ذىفذبن
والیت کې یى تصـان ؿا منځ ته کړ".
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د ځمکى او اوةى پر رس شخړې :ګډٌنٍالٍ ػ ځمکٍ پـ رس ػ وعړٌ پً ىکلً ؿاپٍؿ ٌؿکړی،
پً ظبً ډٌل پً ػوت لیلې کې ،ڇیـې ڇې ػا النرې پً اٌږػٌ وعړٌ اٌښتې اٌ ال ىم نً
ػې شل وٍې:
یٍه ػیني ٜبمل ٌٌیل:
"ػ ا١٤بنمتبن ػ پعىانې پبػوبه ٘بهـ وبه له وظت ؿاهیمې ،او تیب ػ تیـو ۰۲
کلىنى ؿاهیمې ،ػوت لیلې یىه ػولتي ځمکه وه او ػ یىه څړ ځبی په تىګه
کبؿیؼله .کىڇیبنى او نىؿو ظلکى ته په ػ٠ى ځمکى کې ظپل څبؿوې پىول .ػ٠ه
ػولتي ځمکې ػ فوؿواکى او یب ػ ه١ى کمبنى له ظىا ڇب ڇې ػ فوؿواکى،
٨ىمنؼانبنى او یب والیتي ڇبؿواکى رسه اړیکې لـلې ،او١بل وىې .یى وعَ ڇې
فوؿ لـي کىالی يش په  ۰۲۲۲هیکتبؿه ځمکه ٠نم وکـي .که ڇیـې ػ ػې ډلى (ػ
فوؿوؿو او کمقوؿو ) تـ منځ نښته ونښلې ،ػ فوؿوؿو ڇب ڇې فیبته ځمکه
ٍ٠ج کړي مالتړ کیږي او کمقوؿي ڇې کمه ځمکه تـالله کىي تـ ٜؼيل
ت٩ٝیج النؼې نیىل کیږي".
ػ ٌالیتي وٍؿا ٠ړي ٌړانؼې ٌٌیل:
"ػلته ځکمه یى پی١ىؿ ػی .ػ٠ه کىڇیبن ػلته ػ نىؿو والیتىنى څعه ػ
میىتیؼنې په مىظه ؿا٠يل او ػ ذىفذبن ػ ظلکى ځمکې (ػ ػوتي لييل
ځمکې) یې النؼې کړې ،ظى نن وؿځ ػ ذىفذبن ظلک ظپلې ځمکې تیـته
٠ىاړي .ػا یىه ذؼې لتىنقه ػه ڇې تـ اوله نه ػه شل وىې".
ػ ٌالیت ػ اٌتٍ رسڇینې ػ رسپل اٌ  ۱۸نيـ ػ لینؼٌنٍ څعً تبمینیږي .پً ٤یْ اتبػ
ٌلمٍايل کې ػ ٌلمٍالێ ػ انکىبيف وٍؿا مرش ٌٌیل:
"ػ ذىفذبن والیت ػ ٤یْ اتبػ او تلغ والیت ػ ڇمتبل ػ ولمىالیى تـ منځ ػ
اوتى پـ رس وعړه مىذىػه ػه .ػ ٤یْ اتبػ ػ ولمىالێ اوته ػ تلغ ػ والیت ػ
 ۰۱نهـ ػ لینؼ اوته ػي .کله ڇې اوته په کمیؼو يش او په ٤یْ اتبػ کې
ځمکې اوتى ته اړتیب پیؼا کىي نى ػ تلغ ظلک اوته تنؼوي .کله ڇې ػ تبؿانىنى
او لیالتىنى په وظت کې ػ اوتى کڈه لىړه يش نى تیب ه١ىي ػ لینؼ اوته ظىيش
کىي ڇې په نتیره کې په ٤یْ اتبػ ولمىالې کې ځمکې او کىؿونه له منځه
ځي".
ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇې ػ ذٍفذبن ٌالیت ػ رس پل ػ ٌالیت رسه ٌؿتً لتٍنقه لـي.
ص قسړې مدغکىنه :ػ ذٍفذبن پً ٌالیت کې نبامنې ػٌه ،یٝني ػاظيل اٌ تيـنې ٤بکټٍؿٌنً
لـي .پً ػاظيل ٤بکټٍؿٌنٍ کې ڇې ػ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا پیژنؼل وٍې النؼې مٍاؿػ ،یٝني تې
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کبؿې اٌ نیمتي ،پً ػٌلتي اػاؿٌ کي مغ پـ فیبتیؼٌنکي اػاؿې ٤مبػ ،ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت
نً وتٍن ،تې ٜؼالتي ،کمقٌؿې شکٍمتٍلې ،کمقٌؿې ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً ،ػ ذګړې
ا٨تٍبػ ،ػ ټٍلنیق ګډٌن نً وتٍنٍ٨،مي تثٝیْ اٌ نب لبملې لیبيس لیبلې وبملې ػي.
تيـنې ٤بکټٍؿٌنً ػ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا پً النؼې ډٌل ظالًٌ وٍې ػي :پً ذٍفذبن اٌ نٍؿٌ
ٌالیتٍنٍ کې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ تـ منځ اړیکې اٌ ػ پبکمتبن اٌ نړیٍالې ټٍلنې لً ظٍا
مؼاظلتٍنً.
نیستې او پراخه ةې کارې :ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پً ذـیبن کې ،ظلکٍ نیمتې اٌ پـاظې
تې کبؿې تً ػ وعړې ػ اٌلې مصـکبتٍ پً شیخ کتلې .اکرثٌ ګډٌنٍالٍ پً ػٌامؼاؿه تٍګً
ٌیيل تـ ى ٍ١ڇې ػ ٜبػي ا١٤بنبنٍ پً ا٨تٍبػي شبلت کې ښً ٌالی ؿا نً يش ػٌامؼاؿه
لٍلً نً يش تـ اللً کیؼای .ىٍ١ي ٌیيل ڇې اکرثا ظلک ػ تې کبؿې اٌ یب ػ ػٌلت لً اړظً
ػ ظؼمتٍنٍ ػ نً ؿلٍلٍ اٌ نب امیؼي لً املً ػ ٔبلثبنٍ رسه یٍ ځبی وٍي.
ػ پٍىنتٍن یٍه تن پـٌ٤یمٍؿ ٌٌیل:
"فمىږ فیبتـه ځىانبن ػ لیمى ،پىهنتىنىنى او مؼؿلى څعه ٤بؿ ٟوىې ػي ،ظى
نه يش کىالی په مبؿکیټ کې ػ ځبن لپبؿه کبؿ ومىمي .مىږ ػ ػ٠ى ځىانبنى ػ
التعؼام په مىظه په ذىفذبن کې ٌنٝت او ٤بتـیکې نه لـو .ػ مٝبؿ ٣او
أالٜبتى او ٤ـهنګ ؿیبلتىنه ػومـه ٘ـ٤یت نه لـي ڇې ػ ػومـه ومیـ تې
وفګبؿه کمبنى لپبؿه کبؿې فمینې تـاتـې کړي .که ڇیـې کبؿې ٤ـٌتىنه ؿا منځ
ته يش او ػ ٜبیؼاتى ػ ؿا منځ ته کىلى په مىظه پـوژې تبلین يش ،نى ځىانبن
ته ػ ټىلې وؿځې په پـتله ػ ٔبلثبنى رسه ػ کبؿ کىلى او ػ ػ یىې تیبؿې ؿاتلىنې
ػ منلى پـ ځبی ػ نیمې وؿځې لپبؿه په ٤بتـیکى کې کبؿ کىلى ته فړه ښه کړي".
ػ ٍ٨ه تیپې ػ ٌلمٍالێ څعً یٍه ځبيې وعَ ٌٌیل:
"په ػؿف اة او ٨ىه تیپه ولمىالېى کې ټىلنه ػ کښت لپبؿه ډیـه ځمکه لـي،
ظى په تیـو پنځى وپږو کلىنى کې ػ نه اوؿښت له امله ،ه١ىي نه ػي تىانیؼلې
ښه شبٌالت تـ الله کړي ،په ػ٠ى ػوو ولمىالیى کې نىؿ کبؿې ٤ـٌتىنه نه
وته ڇې له امله يې نږػې  ۵۲-۷۲للنه ځىانبن ػ کبؿ په لټه کې ایـان او
پبکمتبن ته ځې ،او ه١ه څىک ڇې ػ٠ى ځبیىنى ته نه يش تالی ه١ىی تیب ػ
ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه یى ځبی کیږي ،ځکه ڇې ػولت ِؼ ٜنبرص کم تـ کمه
ه١ىي ته څه نب څه وؿکىي".
ػ ظٍاذً ػٌ کٍه ػ ٌلمٍالې څعً ػ کلې یٍه تن مرش ٌؿتً اؿفٌنً ػؿلٍػلً:
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"ػ ظىاذه ػو کىه په ولمىالې کې ظلک په ؿښتیب ػ لتىنقو رسه مغ ػي .ػ
ظىاذه ػو کىه ػ ولمىالې څعه نږػې  ۵۲۲۲کمبن ڇې ٜمـونه يې ػ  ۰۰او
 ۷۲کلىنى تـ منځ وو ػ کبتل،پکتیب او ذالل اتبػ والیتىنى ته ػ مٝامؿي په ظبٔـ
کىڇیؼيل ػي او نىؿ تیب ػ ا١٤بن ميل پىلیمى رسه په نىؿو والیتىنى کې یى ځبی
وىیؼي .یى ومیـ فیبت کمبن یب ظى ػ مبینىنى په ڇىلى کې ټپې یب وژل وىيؼي
او نىؿ تیب تـې تم وىیؼي .که ڇیـې ٤بتـیکې و ؿ٠ىل يش نى ځىانبن ته ػ کبؿ
مٍىنیت تـ الله کړي".
خپریدونکی ادارې فساد/واسطه او د قانىن د خاکمیت نه شتىن :ظپـیؼٌنکي اػاؿې
٤مبػ ،پً ظبً ډٌل ػ ٨بنٍن ػ پلې کٍنکٍ ڇبؿٌاکٍ پً منځ کې ،ى ً١ميمً مملً ػه
کٍمً ڇې ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلٍ پـ ميبل مٕـس وٍې .ػ ګډٌنٍالٍ پً شٍالً ،ػا ػ ػې تبٜخ
کیږې ڇې ٜبػي ظلک ػ ػٌلت څعً ٌاټن ٌنیيس اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه یٍ ځبی
يش .النؼې ػ یٍه پعٍانې ذنګیبلې نٙـ ػی څٍک ڇې ػ اػاؿې ٤مبػ پً ظبٔـ ػ ٔبلثبنٍ
رسه یٍ ځبی وٍی:
"فه په ٤یْ اتبػ ولمىالې کې ػ یىه ا١٤بن لیمه ییق پىلین په شیخ ػنؼه
تـرسه کىم .مب ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو ػ یىې ډلې رسه نږػې یى کبل کبؿ وکړ.
ظلک ػ اػاؿې ٤مبػ په ظبٔـ ػ ػولت څعه واټن نیيس .ػ تیلګې په تىګه ،فه ػ
یىې ش٩ى٨ي لتىنقې ػ هىاؿولى په ظبٔـ ػ ولمىالې مـکق ته والړم ،ظى فه يې
تى٨ی ٦کړم .ه١ىي ػ  ۰۲۲۲۲۲ا١٤بنیى ( ۷۲۲۲امـیکبيې ډالـو) په تؼل کې فمب
ػ ظالٌىن لپبؿه ػ یىه ِامنت په شیخ ػ تډو ٠ىښتنه وکړه .مب کىښښ وکړ
ڇې پیمې پىؿ کړم ظى تـیبلی نه وىم .مب یىاځې وکىالی وىای  ۰۰۲۲۲۲ا١٤بين
( ۲۰۲۲امـیکبيې ډالـه) تـاتـ کړم او و مې نه وىای کىالی پبتې  ۷۲۲۲۲ا١٤بنێ
تـاتـې کړم .ه١ىي فه ػ تیل٥ىن له الؿې ډاؿومل څى پبتې پیمې ػوي ته ولپبؿم
ظى که ڇیـې فه ػوي ته پیمې وؿ نه کړم نى ػوی ته تیب مب ػ ِامنت کىنکى
کمبنى په مـلته ػوتبؿه اشّبؿ کړي .مب ػ ظپلې ښځې ګبڼې ظـڅې کړي او ػ
ػوي لپبؿه مې نىؿې پیمې تـاتـې نه کړي .ػ پبته پیمى ػ نه تـاتـولى په ظبٔـ
ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو ػ یىې ډلې رسه یى ځبی وىم .تیب مب ػ شکىمت په
وړانؼې ػ ظلکى په تصـیک کىلى پیل وکړ او ه١ىي ته ته مې ویل ڇې ػ
ولمىالې ػ کڈې شکىمت په ٤مبػ ککړ ػی .مب شکىمت او ػ کيل مرشانى ته
فمىږ کيل او نىؿو وبظىا کلیى ته ػ ننىتى اذبفه نه وؿکىله .تیب ٔبلثبنى مب ته ػ
ظبٌى ظلکى ػ وژلى ػنؼه ولپبؿله ،ه١ىي په ػې رسه ٠ىښتل فمب په وړانؼې
یىه ذنبيې ػولیه ذىړه کړي څى په ؿاتلىنکې کې ػ شکىمت رسه یى ځبی نه
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وم .فه ػ ٔبلثبنى په ظٍامنه نیت پىه وىم او ػ لىلې له پـولې رسه یى ځبی
وىم".
یٍ ومیـ ګډٌنٍال ػا ظربه مني ڇې پً ؿیبلتٍنٍ اٌ لٍړ پٍړٌ ڇبؿٌاکٍ کې ٤مبػ وتٍن
لـي.
ػ ٌالیتي وٍؿا یٍه تن ٠ړې ٌٌیل:
"ػ شکىمت په ػننه کې تـ ټىل په ٤مبػ ککړ په ظپله وفیـان ػي .ػ نړیىالې
ټىلنې کمه تـظه پیمې په کىڇنیى پـوژو مرص٤ىي ظى فیبته تـظه يې په ٤مبػ
ککړو وفاؿتىنى شی ٦و میل کړې.
ػولتي ٤مبػ څنګه کبؿ کىي ،په النؼې ډول ػی :کله ڇې په یىه والیت کې
کىم ښىونځێ ذىږیږي ،والیت ػا ٌالشیت نه لـي ڇې په ممت٩یم ډول ػ
لبظتامين رشکت رسه ٨ـاؿػاػ وکړي .ػ مٝبؿ ٣وفیـ ػ لبظتامين رشکت رسه
تړون کىي او وفاؿتىنه ظپل ظپلىان په ػنؼو ګامؿې".
ػ ترشي شٍ٩نٍ یٍې ٝ٤بلې ٌٌیل:
"مب ته ػالې یى مىؿػ مٝلىم ػی ڇې ػ ٔبلثبنى ػ یىه وؿوؿ ښځې ظپلې ګبڼې ػ
ذهبػ ػ متىیل په مىظه ظـڅې کړي .ػا په ػې مبنب ػه ڇې ػ ٔبلثبنى په منځ
کې ػالې کمبن هم وته ڇې ټنګه ٩ٜیؼه لـي .ه١ىي ػ مٝبه او پیمى لپبؿه
کبؿ نه کىي ،فیبتـه ظلک ػ اػاؿې ٤مبػ او ػ ٜؼالت ػ نه وتىن په ظبٔـ ػ
ٔبلثبنى لیکى ته ځي .تبیؼ یبػونه ويش ڇې ػ ػولتي ٜؼلې لیمټم په پـتله ػ
ٔبلثبنى ٜؼيل لیمټم ٠ښتلی ػی .ػ ٔبلثبنى په لیمټم کې ،هیڅىک ػ ٨بنىن
څعه پىؿته نه ػی ،هیڅىک نه يش کىالی ػ ٔبلثبنى ػ ٨بنىن څعه تیښته
وکړي".
یٍ تن ښٌٍنکی:
"فمىږ څبؿنىاالن تډې اظيل ظى ػ ٔبلثبنى ه١ه تډې نه اظلې .ػ کبؿکىنکى
اولٖ مٝبه  ۰۲۲۲۲۲ا١٤بنێ ػه په ػالی شبل کې ڇې ػ ښىونکى مٝبه
یىاځې  ۵۲۲۲ا١٤بنێ ػه .فمب ظپلىان ػ ٔبلثبنى رسه ػي .فه هم ػ ٔبلثبنى رسه
وم ظى فه ػ ٔبلثبنى ػ لیمټم رسه نه وم .مىږ هم ػ ػولت په اړه تې وله
یىو٨ :بنىن وته،پىځ او تیالتیل ػولتي ؿیبلتىنه وتىن لـي ،مىږ ػولت ته ؿایه
وؿکىو ،مىږ ػ ٨بنىن شبکمیت ٠ىاړو .ػولت تبیؼ ػ ٨بنىن ػ ان٥بؽ په اػاؿو کې
اػاؿې ٤مبػ له منځه یىيس .ػا ػ ظلکى تىٝ٨بت ػي".
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ػ ذٍفذبن ٌالیت ػ مٝبؿ ٣پً ؿیبلت کې ػ اػاؿې ٤مبػ وتٍن ى ً١ذؼې انؼیښنً ٌه
ڇې ػ ظربٌ اتـٌ پً ټٍلٍ پـٌلٍ کې مٕـس وٍه :ػ ذٍفذبن اٌلیؼٌنکٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ
مٝبؿ ٣ػ یٍه ٠ښتلې لیمټم پً نً وتٍن کې اٌ ػ ذٍفذبن ٌالیت پً مٝبؿ ٣ؿیبلت کې
ػ اػاؿې ٤مبػ وتٍن پً ذٍفذبن کې ػ مٝبؿ ٣لیمټم ال نٍؿ کمقٌؿی کړی ػی .ګډٌنٍالٍ
تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې نب لٍلتي کمبن پً البين رسه ػ یب٠ې ډلٍ لً ظٍا تیـ ایمتل کیږي.
ػ ظٍاذً ػٌ کٍه ػ ٌلمٍالې څعً ػ کلې یٍه مرش ٌٌیل:
"ػ وعړې اٌلې ٤بکټىؿ تې لىاػې ػه .نږػې  ۴۲للنه ظلک تې لىاػه ػي .نب
لىلتی لړی ػ یىه ړانؼه وعَ په وبن وي .ړانؼه کمبن په البنې رسه ػ
تیبؿو ٔـ ٣ته لى ٧کیؼای يش".
ػ مٍؿػیبن ػ ٌلمٍالێ څعً یٍه تن ځبيې وعَ ٌٌیل:
"ه١ه ښىونکي ڇې په افمىینى کې پبته ؿا٠يل ػ تډو له امله په ػنؼو ګامؿل
وىي .کله ڇې ػ نٙبؿت او تصلیل ټیم ػ مٝبؿ ٣ػ کی٥یت ػ اؿفولى په مىظه
ښىونځیى ته مـاذٝه کىي ،ه١ىي ػ ښىونکى کىؿونى ته ځې او ػ ه١ىي رسه ػ
٠ـمې او وپې ډوډې ظىؿي .ه١ىي ػ ظلکى رسه ػ مٝبؿ ٣په تـظه کې ػ
ه١ىي ػ لتىنقو په هکله ظربې نه کىي .تـ ه١ى ڇې فمىږ ظلک ػ لىاػ له
نٝمته تـظمن نه يش ،ػوي ته په ػې پىه نه يش ڇې څه ٨بنىين او څه ٨بنىين
نه ػي".
ص ټىلنیؼ ګډون نه قتىن النؼې ٤بکټٍؿٌنً ،ػ تیلګې پً تٍګً ،پً ذٍفذبن ٌالیت کې ٍ٨مي
تثٝیْ ،ظپلٍلې پبلنً ،ػ یٌٍالې نً وتٍن اٌ ٠یـ لبملې لیبيس لیبلې ػ وعړې ميم
الملٍنً ػي.
ػ یٍې ٜبلې لیمې مؼیـ ٌٌیل:
"کله ڇې یىه ظبٌه ٨ىمې ډله کىمه لیبيس ډله ؿا منځ ته کىي او په ػولت
کې لىړ مى٥٨ىنه ظپلىي ،نى تیب کىښښ کىي ػ ظپلې ٨ىمې ډلې څعه مالتړ
وکړي .ػ٠ه په والیت کې ػ ټىلنیق او لیبيس مىبؿکت په ش٩ىنى هم من٥ې
ا٠یقې وینؼي .اولنێ وِٝیت ٜبػالنه نه ػی او ػا ػ وعړې المل کیږي".
"ػ ذىفذبن په والیت کې په ػولتی اػاؿو کې تىلنیق مىبؿکت کمقوؿی ػی .که
ڇیـې ػ یىې اػاؿې ؿیین پښتىن وي ،مٝبون يې تبیؼ افتک وي ،یب يې تبیؼ
مٝبون پښتىن وي ،او ػ نىؿو واشؼونى مرشان تبیؼ ػ نىؿو ٨ىمي ډلى التبفې
وي .ظى په ذىفذبن کې -که ڇیـې ؿیین افتک وي ،کبؿکىنکي ټىل افتکبن
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وي " .که ڇیـې ؿیین هقاؿه وي ،کبؿکىنکي ټىل هقاؿه وي .ػ ػولتي اػاؿه
څعه يې ظپلې کىؿنێ ذىړي کړي ػي.
ص جنګ اقتصاص :ػ ټٍلٍ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ پً ذـیبن کې ظلکٍ اػٜب کٍلً ڇې پً
ٌالیت کې ػ لٍلې ػ تبمین پً الؿ کې تـ ټٍلٍ لٍی ظنډ ػ ذګړې ا٨تٍبػ ػی .ىٍ١ي
التؼالل کبٌه ڇې ػ ځینٍ تب نٍ٥ؽه ٝ٤بلینٍ لپبؿه ػ وعړې مٍذٍػه شبلتٍنً ا٨تٍبػي ګټې
فیږٌي.
" که ڇیـې لىله تبمین يش ،ه١ه ظلک ڇې په ذګړه کې ښکیل ػی ه١ىي ته
ظپلې ٜبیؼاتې رسڇینې له الله وؿکړي .ځکه نى ػا ظلک فمىږ په والیت کې
لىله نه ٠ىاړې -ه١ىي ذنګ ظىښىي".
یٍې ښځینً ښٌٍنکې ٌٌیل:
"ػ ڇب ګټې ڇې په ذګړه کې ن١ښتي وی ه١ه لىله نه ظىښىي .ه١ىي ػٜىه
کىي ڇې ػ لىلې ٠ىښتىنکي ػی ظى په ش٩ی٩ت کې لىله نه ظىښىي .تیلکې
په النؼې تىګه ػي :په ٤مبػ ککړ کمبن په لىړو مى٥٨ىنى کې په ػنؼو کامؿل
وىې ،ػ تؼاؿکبتى یب لبظتامين ڇبؿو لىې رشکتىنه ڇلىي .ػ ػې رستیـه ،ه١ه
کمبن ڇې اللىنه يې ػ تې ګنبه ظلکى په وینى ککړ ػي ( ػ محبل په ډول ،ه١ه
ڇب ڇې ذنګې ذـمىنه او یب ػ ترشیت په وړانؼې ذنبیتىنه تـرسه کړي ) ه١ىي
لىله نه ظىښىي".
ػ ٌالیتي وٍؿا یٍه تن ٠ړي ىم ػا مملً ڇې ٌلې ځینې کمبن ذنګ تً ػ ٜبیؼاتٍ ػ یٍه
٤ـٌت پً لرتګً ګٍؿي ترشیض کړه  ،پً ظبً ډٌل پً یٍه ػالې ڇبپیـیبل کې ڇیـې ڇې
کبؿٌنً کم ٌي.
"ػ ٔبلثبنى یى ٨ىمنؼان ڇې تىؿن امـهللا نىمیږې ػ ټىلنى څعه ٜرش او فکبت (نب
٨بنىنه مبلیبت) ټىلىي .نىمىړې ظپل کمبن ؿاټىل کړل تـ څى ػ ه١ىي څعه
پىښتنه وکړي ڇې ػولت ظپلى رستیـو ته څىمـه مٝبه وؿکىي .ػ نىمىړې
رستیـو په ځىاة کې وویل ڇې ػ میبوتې  ۱۵۲۲ا١٤بنێ .نى تیب تىؿن ه١ىي ته
ػ کبل  ۰۰۲۲۲۲ا١٤بنێ مٝبه وؿکړ".
د دولت ضد عنارصو په واسطه تهدید :ګډٌنٍالٍ اػٜب کړې ڇې ػ ا٨تٍبػي ٤بکټٍؿٌنٍ
پـتً ،کً ڇیـې ىٍ١ي ػ ٔبلثبنٍ رسه یٍ ځبی نً يش پً ځینٍ مٍاؿػٌ کې ظلک پً مـګ
ګٍاښل وٍې.
ػ ػؿفاة ػ ٌلمٍالې څعً یٍه تن پعٍانې ٍ٨منؼان ٌٌیل:
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"ٔبلثبنى مىږ په مـګ وګىاښلى که مىږ ه١ىي ته ټىپکىنه او کالونیکى٤ىنه و
نه پیـو .مىږ له ډاؿه ػ ه١ىي له پبؿه ػ  ۰۰۲۲۲۲ا١٤بنیى په اؿفښټ ټىپکىنه او
کالونیکى٤ىنه وپیـل .فیبتى کمبنى ػ ه١ىي لپبؿه ټىپکىنه ؿا ونیىل .تیب مىږ ػ
یىې مىػې لپبؿه ػ ه١ىي لپبؿه کبؿ وکړ .ه١ىي فمىږ رسه ښه ڇلنؼ ػؿلىػ او
مىږ ته یې اوته او ډوډې ؿا کىله او په منٙم ډول يې ػ میبوتې له  ۱۲۲۲تـ
 ۰۲۲۲۲ا١٤بنێ ؿاکىيل .اوك ٔبلثبن ظلکى ته ػ میبوتې  ۰۵۲۲۲ا١٤بنې وؿکىي.
ػ لىلې پـولې ظلکى ته یىه انؼافه پیمې وؿکړې ظى ػومـه نه لکه ٔبلثبنى".
د دولتي فعالینى په واسطه رسغړونې :ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه ػ ظلکٍ ػ یٍ ځبی کیؼٌ
یٍ تل ٤بکټٍؿ ػ ځبيې شکٍمت لً ظٍا ػ ظلکٍ رسه نبٌړه للٍک ښٍػل وٍی ڇې ػې
مملې تً ىم تیالتیلٍ ګډٌنٍالٍ اوبؿه کړې.
"ظلک ػ ػولت ػ ځىؿونکې للىک څعه په تنګ ؿا٠يل او له ػې امله ػ ػولت
ِؼ ٜنبرصو رسه یى ځبی وىي .ػ تیلګې په تىګه ،ػ ػؿف اة په والمىالې کې ػ
مؼؿلى څعه ظلک ایمتل وىې او ږیـې او رسونه يې په ٜبم مصرض کې
ظـییل وىې ،ظلک په ػې کبؿ رسه په ٍ٠ه وىې او په نتیره کې ػ ٔبلثبنى
رسه یى ځبی وىې".
یٍه تن ښٌٍنکې ٌٌیل:
"فمىږ ظپلىان ػ ٔبلثبنى رسه ػ پیمى په ظبٔـ نه ػې یى ځبی وىي .شتی
وتمن ظلک ػ ٔبلثبنى رسه ػ ميل امنیت ػ اػاؿې له ظىا ػ ځىؿونى په ظبٔـ له
ٔبلثبنى رسه یى ځبی کیږي".
د کافی امنیت نه شتىن :ػ ټٍلٍ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ پً ذـیبن کې ظلکٍ پً ډاګً کړې
ڇې ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً ػ پـلٍنل اٌ رسڇینٍ لً لصبً٘ ػ تصـان رسه مغ ػي اٌ نً
يش کٍالی پً ظبً ډٌل ػ ٌلمٍالې ػ ػٌمـه فیبتٍ ٌګړٌ لپبؿه پبیښت لـٌنکی امنیت تـاتـ
کړي:ػ ظٍاڇً ػٌ کٍه ػ ٌلمٍالې څعً یٍه تن التبفې ٌٌیل:
"ػ ظىاذه ػو کىه په ولمىالې کې ػ ا١٤بن ميل پىلیمى نه وتىن یىه ممله ػه.
امنیتي شبلت په ظـاتیؼو ػی .مىږ ػ ولمىالې ػ پىلیمى په ؿیبلت کې ۰۴-۰۰
ا١٤بن ميل پىلین لـو .څنګه کیؼای يش  ۰۴تنه ا١٤بن ميل پىلین ػ  ۰۰کلیى
امنیت تبمین کړي ،ګقمې تـرسه کړي او ػ  ۵کیلى مرته لىې الؿې امنیت ولبيت.
ػولت ِؼ ٜنبرص ػ  ۵کیلى مرتو په واټن کې فمىږ ػ ولمىالې څعه لـې ػي.
ظلک په ؿښتیب په ویـه کې ژونؼ کىي .پىلین همیىه اػٜب کىي ڇې پىلین
هـ وظت ،وپه او وؿځ ػ ظلکى په ظؼمت کې ػي ،په ػالې شبل کې ڇې
314

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص جىػجان واليت ؾىلی نقكه

پىلین نه يش کىالی پعپله ػ ځبن لپبؿه امنیت ټینګ کړي ،نى څنګه کیؼای يش
ػ نىؿو ظلکى لپبؿه امنیت تبمین کړي .فمىږ ښىونکې ػ ظپل امنیت په اړه
انؼیښمن ػي .ػولت ِؼ ٜنبرص ػ ظلکى رسه نبوړه ڇلنؼ کىي .ػ پىلیمبنى
تىکیل ػ ولمىالې ػ امنیت ػ تـاتـولى لپبؿه کب٤ی نه ػه".
ػ ػې رستیـه ،ػ ټٍلٍ وپږٌ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ پً ذـیبن کې ظلک پً ذٍفذبن ٌالیت
کې ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ څعً ډیـ نب ظٍښ ٌٌ.
یٍه تب نٍ٥ؽه وعَ ٌٌیل:
"ا١٤بن لیمه ییق پىلین یىافي ػ ظپل ځبن لبتلى لپبؿه ػ ځبن رسه وللې
لیږػوي".
ػ ښٌٍنځې یٍه تن وبګـػ ٌٌیل:
"ػ اؿتکیبنى،مصلې ٨ىمنؼانبنى او ذنګمبالؿانى په ومىل یى ومیـ ولله والې
ډلې په ممت٩یم ډول ػ مغ پـ فیبتیؼونکى نب امنېى رسه تړاو لـي ،مىږ ترـته
کړې".
ػ ػؿفاة ػ ٌلمٍالې څعً ػ کلې یٍ تن مرش:
" ػ ػؿفاة ػ ولمىالې په ا٨مبی کلې کې ٔبلثبن او ا١٤بن لیمه ییق پىلین
ػواړه په مصيل ظلکى ٤ىبؿ اڇىي تـ څى ػ معبل ٦اړط رسه ٔـ ٣و نه نیيس.
ظلک ػ ػې وِٝیت څه په تنګ وىل او ػ ولمىال څعه يې ػ ا١٤بن لیمه
ییقو پىلیمى ػ تنؼیؼو ٠ىښتنه وکړه".
د سىلې غیر مىثره پروسه :ػ ا١٤بن لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌګـام مٕبت ،٪ػ مصلې شکٍمت
ػ لٍلې اذنډا ػا ػه ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ تً ػ لٍلې ػ پـٌلې رسه یٍ ځبی کیؼٌ اٌ
173
یب٠یتٍة تً ػ ظبمتً ٌؿکٍلٍ پً ظبٔـ کبؿې ٤ـٌتٍنً اٌ شـٍ٤ي ؿٌفنې تـاتـې کړي.
ګډٌن کٍنکٍ ظپلې انؼیښنې پً ػاګً کړې اٌ ٌیلې یې ػي ڇې ػا ٌٜؼی لً ػؿٌا ٍ٠ډکې
اٌ ٜملې نً ػي .ىٍ١ي اػٜب کړې ڇې کلً ػٌلت ِؼ ٜنبرص ػ لٍلې ػ پـٌلې رسه یٍ
ځبی يش نٍ ىٍ١ي تً یٍاځې یٍه ڇٍپبنً اٌ  ۲۱۱۱۱ا١٤بنێ ٌؿکٍل کیږي ،ػا کبيف نً ػه اٌ
ىٍ١ي تیـتً ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه یٍ ځبی کیږي .ػ ٌالیت پً کڈً ػ لٍلې ػ پـٌلې
 173ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌګـام مٕبت ،٪ى ً١پعٍانې ذنګیابلې څاٍک ڇاې ػ ظىاٍنت څعاً الك
اظيل ،ػ ا١٤بنمتبن البيس ٨بنٍن مني ،ػ ٨بنٍن پً شبکمیت کې ژٌنؼ کٍي ،ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ مالتړ نً کاٍي اٌ
ػ ىٍ١ي رسه اړیکې ولٍي  ،کٍالی وی پً ظپلٍ ټٍلنٍ کې مؼ٠م يش .ػ ىٍ١ي رسه تاً ػ مٝابؿ ٣اٌ شـ٤اٍي فػه
کړٌ ،لبتنې اٌ امنیت پً تـظً کې مـلتې ٌيش .ػ ميل امنیت وٍؿا ،ػ ډي اٌ آؿ کمیمیٍن  ،ػ ا١٤بنمتبن ػ لاٍلې
اٌ پعالینې پـٌګـام ٌګٍؿۍ ،ػ  ۲۱۱۱کبل ذٍالي .پً النؼې پتً ػ الرسيس ٌړ ػه:
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ممٍل اؿګبن یٝني ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا تً ػ یٍه لمثٍلیک اؿګبن پً لرتګً کتل کیږي .ػ
شکٍمت رسه ػ تړاٌ پً ظبٔـ ګډٌنٍال ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا ظپلٍاکې اٌ ػ اػاؿې ٤مبػ
اٌ ظپلٍلې پبلنې لً املً ػ تیب یٍ ځبی کیؼنې ػ پـٌلې مٍجـیت تـ پٍښتنې النؼې نیيس.
پً ذٍفذبن ٌالیت کې ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا اٌ ػ ػې وٍؿا ػ ٠ړٌ مٍذٍػه ظٌٍٍیبت،
ػ کٍمٍ پً اړه ڇې ػ ظربٌ اتـٌ پً ذـیبن کې ظربې ٌوٍې ،ػ النؼې ا٨تثبلٍنٍ لً الؿې
ظالًٌ وٍې:
ػ پٍىنتٍن یٍ تن التبػ:
"ػ لىلې والیتي وىؿا یى لمثىلیک اؿګبن ػی .ػ یىه ػالې لمثىلیک ؿیبلت
اړتیب نه لیؼله کیږي ڇې ظلک و ٠ىلىي".
ػ پٍىنتٍن یٍه ښځینً فػه کٍنکې:
"ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا ٠ړي ػ ػٌلت کبؿکٍنکي ػي .ىٍ١ي ػ لٍلې پً ىکلً ػ پٍىبٌي
لپبؿه ٌظت نً لـي ځکً ڇې ىٍ١ي ػ ظپلٍ ػٌلتي کبؿٌنٍ رسه تٍظت ٌي اٌ یب ػ ظپلٍ
لٍړ پٍړٌ ڇبؿٌاکٍ څعً ٌیـه لـي .ػ ػې رستیـه ،ػ فٌؿٌاکٍ ظپلٍان ػ لٍلې ػ ٌالیتي
وٍؿا ػ ٠ړٌ پً شیخ پً ػنؼٌ کامؿل وٍې .ػا تً ښً ٌې کً ڇیـې ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا
٠ړي پً ظپلٍاکً تٍګً ٌټبکل يش".
ػ مؼنې ټٍلنې یٍ تن ٠ړی:
"ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ػ ٠ړو ػ انتعبة لپبؿه ػ مٝیبؿونى یىه مرمىٜه
مىذىػه ػه .وايل او ػ کښته کڈې نىؿ ڇبؿواکي په ػې ڇبؿو کې مؼاظله کىي
او په مٝیبؿونى لرتګې پټىي .ه١ىي ظپل ػولتبن ،ظپلىان ،ػ لیبيس ګىنؼ
٠ړي ،همکبؿان او ػالې نىؿ په ػنؼو ګامؿي .ځکه نى ػ لىلې ػ والیتي وىؿا
٠ړي نه يش کىالی ػ لىلې یىه کبمیبته پـوله پـ مغ تىفي -په ػې ظبٔـ ڇې
ه١ىي الفم مهبؿتىنه نه لـي .کله ڇې ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ٠ړي ټبکل کیږي
نى ػ ٜبػی ا١٤بنبنى نٙـيې نه پىښتل کیږي".
ػ ورب٠بن ښبؿ یٍ تن اٌلیؼٌنکی:
"ػ لىلې مىذىػه والیتي وىؿا ته ٔبلثبن ػ ػولت ػ یىه اؿګبن په لرتګه ګىؿي.
ځکه نى ،ػ لىلې ػ والیتي وىؿا په ٠ړو کې تبیؼ څه نب څه تؼلىن ؿايش".
ػ لٍلې ػ پـٌلې ػ یٍې تـظې پً شیخ ،ػ تیب ؿٍ٠نې اٌ شـٍ٤ي ؿٌفنٍ ػ پـٌژٌ پً اړه ػ
ظلکٍ نبؿِبیتي ػ النؼې ا٨تثبلٍنٍ لً الؿې ترشیض وٍې:
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"ػ شـ٤ىي ؿوفنى یى ومیـ پـوګـام کىنکى ػ لىلې ذىړونې ػ تىػیرې ػ کبؿولى
لپبؿه هڅې تـرسه کړې .ټىلټبل  ۰۰۲تنه ؿوفل وىي .نږػې  ۷۲للنه
ګډونکىنکي په رشایٕى تـاتـ کمبن نه وو ،ه١ىي یب ظى ػ ػولتي کبؿکىنکى
ظپلىان او یب ه١ه کمبن وو ڇې په اٌل کې مىذىػ نه وو او نىمىنه یې جثت
وىې وو او اظتٍبً وىې پیمې يې اظیمتې وي .ػا شبلت ػ ځبيي شکىمت
ػ ٤ىبؿ له امله ؿا منځ ته وىی .ػ شکىمت کبؿکىنکى او ػ ه١ىي کىؿنیى ته نه
تلکه ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو او ػ ه١ىي کىؿنیى ،ػ وهیؼانى ،مٝیىتى او نیمتمنى
ظلکى ػ کىؿنیى ٠ړو ته په اٌل کې تبیؼ لىمړیتىة وؿکړل يش".
ػ ذٍفذبن ػ ٌالیتي وٍؿا یٍه تن ٠ړي څٍک ڇې ػ ٍ٨ه تپې ػ ٌلمٍالې څعً التبفیتٍة
کٍيٌٌ ،یل:
"ػوه کبله پعىا ،ػ کبؿ او ټىلنیقو ڇبؿو ػ ؿیبلت ؿیین مىږ ته ػ ٨ىه ټپې او
ػؿفاة په ولمىالیى کې ػ لىلې ػ پـولې ػ یىې تـظې په شیخ ،ػ یىې
شـ٤ىي پـوژې ڇې اؿفښت يې  ۰۱۲۲۲۲امـیکبيې ډالـه وو أال ٛؿاکړه .څه
مىػه وؿولته ،ػ کبتل څعه ػ نٙبؿت یىه هییت فمىږ( ػ لىلې ػ والیتي وىؿا)
څعه وپىښتل ڇې په ٨ىه تپه او ػؿفاة ولمىالیى کې کىمه شـ٤ىي پـوژه
ٝ٤بله ػه .مىږ (ػ ػؿفاة او ٨ىه تپې ػ ولمىالیى څعه ػوه تنه التبفي) ػ
هیڅ ډول پـوژې څعه ظرب نه وو .هییت مىږ ته یى ت٥بهم لیک ؿا ښکبؿه کړ
ڇې ػ ولمىال له ظىا څعه ػ شـ٤ىي پـوژو ػ ٝ٤بلیت ػ تٍؼی ٪په مىظه
لیکل وىی و".
ػ یٍه تن تل ګډٌن کٍنکي پً شٍالً:
"ػ لىلې ػ پـولې ػ تىػیرې څعه ،یى ښىونځی ػ ػؿفاة ولمىالێ ػ م١ىلى
په کلې او تل ښىونځی ػ ٨ىه تپې ػ ولمىالې ػ ویـ تک په کيل کې ذىړ
وىی .ػا شـ٤ىي پـوژه ڇې لګښت يې  ۰۰۲۲۲۲امـیکبيې ډالـه ػه ،ػ والیتي
وىؿا له ظىا متىیل او ػ کبؿ او ټىلنیقو ڇبؿو ػ ؿیبلت له ظىا تٕثی ٪وىې ،ػا
پـوژه تـیبلێ نه وه او ػ ٤مبػ ښکبؿ وىه .همؼاؿنګه ػ کلیى ػ پـاظتیب ػ
ؿیبلت له ظىا ػ یىې تلې فیـتنبيې پـوژې په تـظه کې پبته ؿاتللى ڇې متىیل
يې ػ لىلې ػ والیتي وىؿا له ظىا تـرسه وىی و ڇې مىظه يې ػ ػوو لړکىنى
(ػ ٠لرې ظبين څعه تـ ٨بفیل ایبُ او ػ مرص اتبػ څعه تـ ڇىتبه) ػ کی٥یت
ښه کىل وو ،مىږ ػې ته اړ کړو ڇې په ػې هکله وکبیت ػؿد کړو .ػ اؿفونې
په مىظه یى هییت لیمې ته ؿا٠ی ظى هیڅ يې تـرسه نه کړل٤ .کـ کىم هییت
ته يې تډې وؿکړې".
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ظلکٍ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص پً ىکلً څٍک ڇې ػ لٍلې لً پـٌلې رسه یٍ ځبی وٍي ،ػ
مبلې رسڇینٍ اٌ کبؿې ٤ـٌتٍنٍ پً اړه ڇې ػ ټٍلنٍ رسه ػ تیب یٍ ځبی کیؼٌنکٍ رسه پً نٙـ
کې نیٍل وٍې تیالتیل نٙـٌنً ٌړانؼي کړل.
تیالتیلٍ ګډٌنکٍنکٍ اػٜب کٍلً ڇې ػٌي وبىؼان ػي اٌ ػ النؼې تیبن رسه يې تٍا ٪٤ښکبؿه کړی:
"یى ومیـ ظلک ڇې په اٌل کې ػ ػولت ِؼ ٜنبرص نه وو ػ لىلې ػ والیتي
پـولې رسه یى ځبی وىل او ظپل فاړه ټىپکىنه يې وؿ ولپبؿل او ه١ه پیمې
يې تـ الله کړي کىمې ڇې ػ لىلې ػ والیتي وىؿا له ظىا ػوي ته په نٙـ کې
نیىلې وىې وي".
ګډٌنٍالٍ ػا نٙـ ىم رشیک کړی ڇې ػ لٍلې ػ ٌالیتي پـٌلې رسه فیبتـه یٍ ځبی وٍې
کمبن پً اٌل کې ایؼیبلٍژیکي تصـیک وٍې یب٠یبن نً تلکً ى ً١کمبن ٌٌ ڇې ػ تې
کبؿې لً ٌذې پً اذثبؿي ډٌل لً یب٠یبنٍ رسه یٍ ځبی وٍی ٌٌ.
ػ ػې رستیـه ظلکٍ اػٜب کړې ڇې ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا ػ مؼ٠م وٍیٍ پعٍانیٍ یب٠یبنٍ رسه
ػ کبؿې ٤ـٌتٍنٍ اٌ ميل مالتړ ػ تـاتـٌلٍ پً تـظً کې پً ظپلٍ ٌٜؼٌ کې پبتې ؿا٠لی ڇې
پً نتیرً کې يې مؼ٠م وٍې کمبن تیب ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه یٍ ځبی کیږي.
"ه١ه ػولت ِؼ ٜنبرص ڇې ػ لىلې له پـولې رسه یى ځبی وىې ه١ى ته
ویل وىې ڇې ػ لىلې له پـولې رسه ػ یى ځبی کیؼو په تؼل کې ته ه١ىي
ته مبيل مالتړ وؿکړل يش .ځکه نى ه١ىي ػ لىلې له پـولې رسه یى ځبی کیږي.
کله ڇې ه١ىي (مؼ٠م وىې یب٠یبن) ش٩ی٩ت په لرتګى ووینې ڇې ػ ه١ىي
رسه مـلتې نه کیږې ،ه١ىي تیب ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه یى ځبی يش .ه١ىي
ته تبیؼ ٠لٕې وٜؼې وؿ نه کړل يش".
ةهرنێ مداخله :ػ لال مىٍؿٌ پً ذـیبن کې ا١٤بن نبؿینً ٌٌ اٌ ښځٍ ٌښٍػلً ڇې پبکمتبن
ػ ا١٤بنمتبن پً ٌللً ٌالً وعړه کې پً ممت٩یم ډٌل ښکیل ػی.
ػ مینګبذیک ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن څبيې نبؿینً ٌٌیل:
" په پبکمتبن کې مؼؿلې اٌيل ٤بکټىؿ ػي .یى ومیـ ځىانبن ػ ػیني فػه کړو ػ
تـ الله کىلى لپبؿه پبکمتبن ته ځي ظى په ٜىُ کې ه١ىي ته ػ ٔبلثبنى او
ځبمنـکې تـیؼګـو فػه کړې وؿکىي".
ػ ػؿفاة ػ ٌلمٍالې څعً یٍه تن مرش ٌٌیل:
"ػا څـګنؼه ػه ڇې په ذىفذبن کې ٔبلثبن ػ پبکمتبن رسه ممت٩یه اړیکه لـي.
ػ تیلګې په تىګه ،مىلىي نٝمت ڇې یى تن م٥تي ػی ػ ٔبلثبنى ػ لرتې
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مصکمې ػ ؿیین په تىګه کبؿ کىي او په ذىفذبن کې ػ ٔبلثبنى یى لىړ پىړی
٠ړی ػی .ه١ه په منٙم ډول پبکمتبن ته ځې او هلته ػ څى میبوتى لپبؿه
اولیږي .ه١ه ته ػ ه١ه ځبیه څعه هـومـو الؿښىنې تـ الله کىي".

 .۳ص ؾىلې ځایې طغح
پً ذٍفکبن ٌالیت کې ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ پً ذـیبن کې ،ظلکٍ ػ فمینې رسه ػ اړٌنؼٌ
اٌ مصيل نٍښتٍنٍ ٌړانؼیق ٌکړ ڇې مٍظً يې پً ٌالیت کې ػ اٌيل الملٍنً ځٍاتٍل ٌٌ .ظٍ
ػا نٍښتٍنً ػ ػٌلتي اػاؿٌ تـ پیبٌړې کٍلٍ اٌ اٌالس کٍلٍ ،ػ امنیتي اػاؿٌ ػ ٘ـ٤یت تـ ښً
کٍلٍ  ،ػ اػاؿې ٤مبػ اٌ ظپلٍلې تـ لً منځً ٌړلٍ ،ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت څعً تـ ډاډ شبٌلٍلٍ،
ػ ظلکٍ پً ٌالًٕ ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ یٍې ظپلٍاکې اٌ مٍجـې پـٌلې تـ ٠ښتلتیب اٌ
تٍامننؼ کٍلٍ اٌ ػ لٍلې اٌ پعالینې پً پـٌلً کې ػ ٜبػي ا١٤بنبنٍ تـ ښً ګډٌن اٌ تـ
ا٨تٍبػي اٌ ټٍلنیقي پـاظتیب پٍؿې مصؼٌػ نً ػي .ػ اٌږميبلً لٍلې لپبؿه ػ ظلکٍ ؿیښتنې اٌ
ٜميل نٍښتٍنً پً ٜمٍمي ډٌل ػ النؼې څلٍؿٌ مـتثٍٕ مٍٍِٜبتٍ النؼې ؿاځي.
د خکىمتىلې ،امنیت او ټیکاو پیاوړي کىل :ظلکٍ ٌٌیل ڇې پً ذٍفذبن ٌالیت کې ػ
پبیؼاؿې لٍلې اٌ ټیکبٌ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ لپبؿه البيس ٤بکټٍؿ ػ شمبتٍؿکٍنې اٌ ػ مصيل
ػٌلتي اػاؿٌ ػ مرشٌٜیت څعً ډاډ شبٌلٍل ػي .ظلکٍ ػ ػٌلت ػ مرشٌٜیت نً وتٍن،
کمقٌؿې شبلت ،ػ امنیتي اؿګبنٍنٍ ػ ٘ـ٤یت ػ ؿا منځ تً کٍلٍ پً تـظً کې نب کبؿايي تً تـ
څٍ پً مٍجـه تٍګً امنیت اٌ ػ ٨بنٍن شبکمیت ؿا منځ تً کړي اٌ ىمؼاؿنګً ػ ٨ؼؿت ػ
مصيل ػالالنٍ اٌ ذنګمبالؿانٍ پً ٌالًٕ ػ ػٌلتي ٌاک اٌ نٍ٥ؽ څعً نبٌړې الت٥بػې تً
اوبؿه کړې.
ػ لال مىٍؿٌ پً ذـیبن کې ڇې کٍمې انؼیښنې مٕـس وٍې یٍه ىم پً ٌلمٍالې کې ػ
ٌلمٍالې ػ ٌګړٌ پً پـتلً ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ ػ کم ومیـ وتٍن ػی:
"په ځینى ظبٌى ولمىالیى کې ػ پىلیمى ومیـ ػ یىې ظبٌې لیمې په پـتله
ډیـ کم ػی .ػ تیلګې په تىګه ،په یىه ولمىالێ کې ػ پىلیمى ومیـ ػ ۰۵-۰۲
تنى پىلیمى ت ـ منځ ػی ،په ػالې شبل کې ڇې ػ وګړو ومیـ ػ  ۰۲۲۲۲او
 ۱۲۲۲۲کمبنى تـ منځ ػی .څنګه کیؼای يش ػومـه کم پىلین ػ ػومـه فیبتى
کمبنى لپبؿه منبلج امنیت تـاتـ کړي؟ ػ پىلیمى ػ پیبوړتیب په ممله (ػ
پـلىنلى او ترهیقاتى په شىاله) همیىه ظربې وىې او په ػې هکله وړانؼیقونه
وړانؼې وىې ظى تـ اوله په ػې اړه کىم ا٨ؼام نه ػی تـرسه وىی .په ػالې
شبل کې ڇې په لـې پـتى او رسشؼي لیمى کې ػ ال فیبتې ٨ىې لپبؿه ټینګه
اړتیب لیؼل کیږي ،له تله پلىه ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنى ٨ىت په ښبؿونى او
لـې پـتى لیمى کې په کمیؼو ػی( ".ػ ػولت یى تن کبؿمنؼ)
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ظلکٍ لپبؿښتنً کړې ڇې ػٌلت تبیؼ ا١٤بن لیمً ییق پٍلین اٌ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې
لً منځً یٍيس اٌ پً ځبی يې ػ ػٌلتي ځٍاکٍنٍ پً ځٍاکمنتیب متـکق ٌکړي.
ػ یٍه ګډٌنٍال پً شٍالً،
"ا١٤بن لیمه ییق پىلین  ۲۲للنه ګټىؿ او  ۴۲للنه مرض ػي .ػ ه١ىي ػ وتىن
لپبؿه هیڅ ډول اړتیب نه لیؼل کیږي .تهرته ػه ػ ا١٤بن لیمه ییقو پىلیمى په
ځبی ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنه پیبوړې يش .ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنه ػ
ػولت ػ مال ػ تیـ شیحیت لـي -که ڇیـې ػ ػولت ػ مال تیـ ول وي ،نى تیب ته
ػولت وړتیب و نه لـي".
رستیـه پـ ػې ،ګډٌنٍال پً ػې نٙـ ٌٌ ڇې ػ لٍلې پً ٌالیتي وٍؿا کې تبیؼ اٌالشبت
ؿاٌلتل يش ،ځکً ڇې ىٍ١ی ٌایې ػا "ػ پیمٍ ِبی ٞکٍل ػي ".ىٍ١ي اػٜب کٍي ڇې یٍه
انؼافه فیبتې پیمې ػ ىـ ډٌل اللتً ؿاٌړنٍ پـتً پً ػې نٍښت لګیؼلې ػي ،اٌ ػ ىٍ١ي پً
انؼ ػا پیمې تبیؼ ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً پیبٌړتیب ٌلګٍل يش.
ػ وعړې ػ مصـکبتٍ رسه پً لمٍن کې ڇې ػ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا پیژنؼل وٍې ػ ٌاک څعً
نبٌړه ګټً اظیمتنً اٌ ػ ػٌلتي ٝ٤بالنٍ لً ظٍا تـرسه وٍې رس٠ړٌنې وبملې ػي .ػ ػٌلت
پً ػننً کې ػ لیبيس مؼاظلت اٌ ظپلٍلې رسه ػ مثبؿفې پً ظبٔـ ،ظلک پً ػٌلت کې ػ
شمبتٍؿکٍنې اٌ اٌالشبتٍ ٍ٠ښتنً کٍي.
ػ ػؿفاة ػ ٌلمٍالې ػ رس ػؿیب ػ کلې څعً یٍه تن مرش ٌٌیل:
"ػٌلتي ڇبؿٌاکي ػ ظلکٍ رسه پً ځبنکړې ډٌل ػ ٜلامٌٌ رسه نبٌړه ڇلنؼ کٍي .ػا المل
وٍی ڇې ظلک ػ ػٌلت څعً ٌاټن ٌنیيس .لً ػې ٌؿٌلتً ،تبیؼ ػٌلت ػ ظلکٍ پً ٌړانؼې
ظپل ڇلنؼ تً تؼلٍن ٌؿکړي اٌ تبیؼ ػ ظلکٍ پً ظؼمت کې ٌ اٌيس".
ػ ظبمیبة ػ ٌلمٍالې څعً یٍ تن ځبيې وعَ:
"کله ڇې مىږ په ػولت کې وبیمته لبالؿې ولـو ،مىږ ته لىله ولـو .ػا په ػې
مبنب ڇې ظلک تبیؼ ػ ؿاواتٕى او تډو پـ البك نه تلکه ػ وړتیب پـ البك په
ػنؼو وګامؿل يش".
ص ةرشي خقىنى تغویج،ص اصاعې فؿاص ،ةې عضالتي ،معافیت او ص قانىن ص خاکمیت ص
نكىتىالې رسه متاعػه :ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلې پً ذـیبن کې ظلکٍ ٜمٍمي تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې
ػ ترشي شٍ٩نٍ تـٌیز اٌ لبتنً ،ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت ښً کٍل اٌ ػ اػاؿې ٤مبػ اٌ مٝب٤یت
پً ٌړانؼې مثبؿفه تبیؼ ػ ػٌلت پً لٍمړیتٍتٍنٍ کې ځبی ٌلـی تـ څٍ پً ٌالیت اٌ ىیٍاػ
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کې پً تـتیج رسه پبیښت لـٌنکې لٍلً تبمین يش .النؼې ا٨تثبلٍنً پً ػې ىکلً ػ ظلکٍ
نٙـيې اٌ لپبؿښتنې ؿا ن١بړي.
"که ڇیـې ػ مرشتبته په کڈه مهم کمبن وټبکل يش ظى په ظپله ٌبػ ٧او ػ
اظال٨ى څښنت نه وي او په تؼل کې ػ نىؿو ش٩ىنه تـ پښى النؼې کړي او ػ
ترشیت په وړانؼې په ذـمىنى او ذنکې ذـمىنى کې ښکیل وي ،نى هیڅ وظت
ته ؿیښتنې لىله تبمین نه يش .لىله ػ پـوپبګنؼې ،ظپـونى او اٜالنىنى له الؿې
نه تبمینیږي"...
ػ ورب٠بن ػ ښبؿ څعً ػ ښٌٍنځې یٍ تن ښٌٍنکې ػ ٜؼالت ػ تبمین لپبؿه ػ اٌالشبتٍ ٠ږ
پٍؿتً کړ:
"تـ ه١ى ڇې اٌالشبت ؿا منځ ته نه يش ٜؼالت نه يش تبمینیؼالی .که ڇیـې
مىږ ػ اٌالشبتى یىه ښه تیلګه و نه لـو  ،ػولت ِؼ ٜنبرص ته ػ لىلې له
پـولې رسه یى ځبی نه يش .ػ ػې لپبؿه ڇې ػ ذىفذبن په والیت کې لىله
تبمین يش ػا ته ښه و ي ڇې مىږ ځینې اٌالشبت ؿا منځ ته کړو".
ظلکٍ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ػؿنبٌي اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ رس٠ړٌنٍ لپبؿه ىم ػ شمبة ٌؿکٍنې
ٍ٠ښتنً کړې:
"ه١ى کمبنى ڇب ڇې پعىا ظلک وژل ،اوك په واک کې ػي او ال هم په
مٝب٤یت رسه ػ ظلکى وژلى ته ػوام وؿکىي ،ه١ىي اوك هم په ٨ؼؿت کې ػي.
ظلک اوك هم ػ ػې کمبنى ،ػ تیلګې په تىګه ،ػ ٨ؼؿت ػ ځبيې ػالالنى او
لیبيس مرشانى په مـشمت تبنؼې ژونؼ کىي .مىږ پىهیقو ڇې که ڇیـې اٌيل
مـتکیج (یىې پیښې ته په اؿذب ٛرسه په کىمه کې ڇې یى تن فوؿوؿ ڇبؿواکی
ښکیل و) ونیىل يش نى نىمىړی ته په ډیـ ٨ىي تبوؿ ػ فوؿواکى له ظىا په
ټیل٥ىن ؿا ظىوی يش .تـ ه١ى ڇې ظؼای و نه ٠ىاړي ،فه ٤کـ نه کىم ڇې
فمىږ مرشان ته لىله ؿاويل".
ظلکٍ اػٜب کړې ڇې کٍم ػٌلتي ڇبؿٌاکي ڇې پً یٍه ٌالیت کې ذـم تـرسه کړي ،ػلقا
ٌؿکٍلٍ پً ځبی پً تل ٌالیت کې پً لٍړٌ مٍ٨یٍ٥نٍ م٩ـؿیږي.
ظلکٍ ػ اػاؿې ٤مبػ رسه ػ مثبؿفي پً ظبٔـ النؼې ؿښتنې لپبؿښتنې پً کٍمٍ ڇې تـ
فیبتې انؼافې ػ ګډٌنٍالٍ لً ظٍا ىٍکړه وٍېٌ ،ړانؼې کړې.
ػ مؼنې ټٍلنې یٍ تن التبفې ٌٌیل:
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"ػ ػې په ظبٔـ ڇې ػ اػاؿي ٤مبػ رسه مثبؿفه ويش ،ػ والیتي کبػؿونى ػ
مى٨ی٥ىنى لپبؿه تبیؼ ػ کبؿ په الیصه کې ػ اظال٨ي اړتیبوو یىه مرمىٜه یى ځبی
يش .همؼاؿنګه ػ کبؿې ترـتې تـ ځنګ ،ؿیښتنىلې هم ډیـه مهمه ػه .ػ
نىمىړې ػ اظال٨ي للىک او ٌؼا٨ت تـ څنګ ،ػ نىمبنؼ ػ کـکټـ او کبؿې
فمینې اؿفونه او څیړنه او ػايس نىؿ ویبن  ...هم ډیـ اړین ػي .ػ پىلیمى ػ
ؿیبلت او یب مصکمې ممىل وعَ تبیؼ وړتیب او اظال٨ي اؿفښتىنه ولـي .ػ ػې
کبؿ په نتیره کې ته اړونؼه څبنګه هم ػ ػالی کمبنى په التعؼامىلى رسه
وکىالی يش ظپل کبؿونه په مىجـ ډول پـ مغ تىفي .که ڇیـې ػ اػاؿې مرش په
٤مبػ ککړ وي نى ػ ؿیبلت ټىلې ځبنګې ته ػ اػاؿې ٤مبػ له امله په من٥ې
تىګه ا٠یقمنې يش".
ګډٌنٍالٍ ػ ى ٍ١ټٍلٍ کمبنٍ څٍک ڇې پً اػاؿې ٤مبػ کې ښکیل ػی ،ػ ىٍ١ي ػ ا٨تٍبػي
اٌ لیبيس مٍ٨یٍ٥نٍ ػ نً پً پبم کې نیٍلٍ رسه ػ څیړنٍ اٌ شمبتٍؿکٍنې ٠ږ کړی:
"کله ڇې ػ اػاؿې ٤مبػ په هکله ػ یىه ٜبػې کبؿمنؼ په وړانؼې ڇې کمې
پیمې يې هم اظیمتي وي ،وکبیت ويش ،په ه١ه ٜؼالت ذبؿې يش .ظى کله
ڇې ػ یىې لرتې تٝمیـايت کمپنێ په هکله ڇې په میلیىنىنى ډالـ یې اظتالك
کړې وي ،وکبیت ويش ،هیڅ ډول څیړنې نه تـرسه کیږي .ولې؟ ػا په ػې ظبٔـ
ڇې وفاؿتىنه ،والیبن او نىؿ ڇبؿواکي په ػې لرتو تٝمیـايت ٨ـاؿػاػونى کې
ښکیل وي".
یٍې ښځینً مؼاٌ ٞ٤کیلې ػ اػاؿې ٤مبػ پً ٌړانؼې ػ مثبؿفې ػ ٨بنٍن ػ پلې کیؼٌ ٍ٠ښتنً
ٌکړه:
"ػ نب امنې او تې جثبتې اٌيل المل ػ ٨بنىن ػ شبکمیت نه وتىن ،په ظبً ډول
ػ اػاؿې ٤مبػ په وړانؼې ػ مثبؿفې ػ ٨بنىن نه تٕثی ٪ػی  ،ػ تیلګې په تىګه،
ػ پیمى منځلى ٨بنىن .مىږ فیبت ٨ىانین لـو ظى ټىل لمثىلیک ػي او نه ػي
پلې وىې .ه١ه څىک ڇې تبیؼ ٨بنىن تٕثی ٪کړي ه١ه په ظپله ٨بنىن نّ٩ىي.
په ظپله ڇبؿواکي او ّ٨ب ٨ىانین نّ٩ىي .ػ پیمى ػ منځلى ػ ٨بنىن نه پلې کىل
په ذىفذبن او ػ هیىاػ په نىؿو والیتىنى کې امنیت او ټیکبو له ظٕـ رسه مغ
کىي .ه١ى کمبنى ڇې پعىا یىاځې یىه هټێ ػؿلىػه اوك په هیىاػ ػننه او
تهـ کې یى ومیـ رشکتىنه لـي .ػ ه١ىي څعه پىښتنه نه ػه وىې ڇې ػوي ػا
ػومـه ډیـې پیمې له کىمه کړې .ػ یىې مؼا ٞ٤وکیلې په شیخ ،مب ػالې یىه
ػولیه هم ڇې په ه١ى کې ػ پیمى منځل وبمل وي ،نه ػه لیؼلې.
322

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص جىػجان واليت ؾىلی نقكه

نږػې ټٍلٍ ګډٌنٍالٍ ػ مٝبؿ ٣ػ ؿیبلت ػ ؿیین پً ىکلً وکبیت ػؿلٍػ .ګډٌنٍالٍ ػالې
تیلګې ٌړانؼې کړي ڇې پً ورب٠بن ښبؿ کې ػ ښٌٍنکې یٍه څٍکێ پً  ۱۱۱۱امـیکبيې
ډالـه اٌ پً ٌللٍالیٍ کې ػ ښٌٍنکې یٍ څٍکێ پً  ۳۱۱امـیکبيې ډالـٌ پلٍؿل وٍې.
د سىلې د پروسې پیاوړتیا :ػ ػې پً ظبٔـ ڇې ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا اٌ ػ لٍلې ػ
پـٌګـامٍنٍ ػ کمقٌؿتیبٌٌ څعً کٍم ڇې ػ لٍلې ػ تبمین اٌ ػ تیب اػ٠بم ڇبؿې معتلٍي،
معنیٍی ٌيش ،ګډٌنٍالٍ ػ ظپلٍاکې اٌ ػ ومٍلیت څعً ػ ډاډ شبٌلٍ پً ظبٔـ ػ لٍلې ػ
پـٌلې ػ اٌالشبتٍ لپبؿه ػ ؿیښتینٍ نٍښتٍنٍ ٌړانؼیق کړی.
ګډٌنٍالٍ ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا ػ ظپلٍاکې څعً ػ ډاډ شبٌلٍ اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لً
ظٍا ػ ػې پـٌلې ػ منلٍ پً مٍظً ټینګبؿ کړی:
"ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ٠ړي ػولتي ڇبؿواکي ػي (ػ تیلګې په تىګه ،ػ لىلې ػ
والیتي وىؿا ؿیین) .ه١ىي ػ ډاؿ او ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو له ظىا ػ نه منلى په
وذه ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه ظربې نه يش کىالی .ػ لىلې والیتي وىؿا تبیؼ
ظپلىاکه او ػ هیڅ لیبيس ګىنؼ رسه نه وي تړلې .ػولتي ڇبؿواکي تبیؼ ػ وىؿا
٠ړیتىة و نه لـي .ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ٠ړي تبیؼ مرشان،مالیبن او ٜلام،
څىک ڇې ٔبلثبنى ته الرسی لـي ،وي :ػ ذىفذبن ٔبلثبن ػ کنؼهبؿ او هلمنؼ ػ
ٔبلثبنى څعه تىپیـ لـي .ػلته ٔبلثبن ځبيې ٔبلثبن ػي .ځکه نى تبیؼ ػلته ظلک
ػ ځبيې ٔبلثبنى رسه لتىنقې و نه لـي ،ځکه ڇې مىږ ژته او نىؿ ګډ ویبن
لـو".
ػ ػؿفاة ػ ٌلمٍالې څعً یٍه تن پعٍانې ٍ٨منؼان ػ تیب یٍ ځبی کیؼنې ػ پـٌګـام ػ نً
تـیبلیتٍة اٌ ىمؼاؿنګً ػ ټٍلنې رسه ػ تیب یٍ ځبی کیؼٌنکٍ کمبنٍ لً پبؿه ػ کبؿې
٤ـٌتٍنٍ ػ تـاتـٌلٍ پً ىکلً ظپلې انؼیښنې څـګنؼې کړې .نٍمٍړې ػ تیب یٍ ځبی کیؼنې
ػ پـٌګـام ػ ال ښً کیؼٌ ٍ٠ښتنً کړې:
"مب ػ ذىفذبن والیت په ػؿفاة ولمىالې کې ػ نږػې یى نیم کبل لپبؿه ػ یىه
ٔبلج په شیخ ػ ٔبلثبنى رسه کبؿ وکړ .تیب فه په ػې پىه وىم ڇې ٔبلثبن ښه
نه ػي .په  ۰۲۰۲کبل کې ،فه ػ  ۰۱نىؿو ٔبلثبنى رسه ػ لىلې ػ پـولې رسه یى
ځبی وىم او ظپلې وللې مى په ځمکه کیښىػي .ػولت مىږ ته یىاځې یىه
ڇىپبنه او  ۰۲۲۲۲ا١٤بنێ ڇې  ۲۲۲امـیکبيې ډالـه کیږي ،ؿاکړي .فمب څلىؿ تنه
رستیـې ػ ا١٤بن لیمه ییقو پىلیمى په لیکى کې په ػنؼو وګامؿل وىل ظى فه و
نه ګامؿل وىم .فه په ورب٠بن ښبؿ کې په یىه کـايې کىؿ کې اولم او نه وم
کىالی ػ کىؿ کـایه وؿکړم .ػ ٔبلثبنى څعه ػ پـیکىن او ػ ػولت رسه ػ یى ځبی
کیؼو په ظبٔـ فه په ػؿفاة ولمىالې کې ظپل کىؿ ته نه وم لتنیؼالی .فه په
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ؿیښتیب ػ ظپل ټىپک په لپبؿلى ډیـ پښیامنه یم ،که ڇیـې مب نه وای لپبؿلی او
پلىؿالی مې وای اوك ته مب ػ ه١ه څه په پـتله ڇې مب ته ػولت ؿاکړي ډیـ څه
ػؿلىػالی .ػ تیب ؿالتنیؼونکى کمبنى لپبؿه هیڅ کبؿ او مٝبه نه وته .ه١ىي
څنګه کىالی يش ظپل ژونؼ ته ػوام وؿکړي؟ ػا ػ لىلې ػ پـولې تـ ټىلى
کمـوفې نکته ػه".
پً ػې شٍالً ،ګډٌنکٍنکٍ ػ تیـتً لتنیؼٌنکٍ لپبؿه ػ اٌږػ ميبلً کبؿې ٤ـٌتٍنٍ پً ؿا منځ
تً کٍلٍ ټینګبؿ کړی .ػښځٍ ػ ڇبؿٌ ػ ؿیبلت ؿیین ٌٌیل:
"ػ تیـته لتنیؼونکى کمبنى لپبؿه ػ اوږػمهبله کبؿې ٤ـٌتىنى ؿا منځ ته کىل
مهم ػي .ه١ىي ته یىاځې لنډ مهبله مٝبوىنه وؿکىل کیږي .یىاځې پعىانیى
ذنګیبلیى ته ،مٝبوىنه وؿکىل کیږي ظى رستیـو ته نه وؿکىل کیږي .که ڇیـې
پعىانیى ذنګیبلیى ته ػنؼي تـاتـې نه يش ،ه١ىي ممکن ػ ٔبلثبنى رسه تیب یى
ځبی يش .ػ کبؿې ٤ـٌتىنى ػ نه وتىن له امله ځینې تیـته ػ ٔبلثبنى رسه یى
ځبی وىو".
ځینې ګډٌنٍال پً ذٍفذبن ٌالیت کې ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا تً ػ یٍې لمثٍلیکې وٍؿا اٌ
ػ مب لې رسڇینٍ ػ ِبی ٞکٍلٍ پً لرتګً ګٍؿې اٌ ٍ٠ښتنً يې ٌکړه ڇې ػ لٍلې مبلې
رسڇینې ػې پً ٜميل ا٨ؼامٍنٍ ٌلګٍلې يش تـ څٍ ػٌلت ِؼ ٜنبرص ػ ػ لٍلې لً پـٌلې
رسه یٍ ځبی کیؼٌ تً ٌىڅٍي .یٍه تب نٍ٥ؽه وعَ ٌړانؼیق ٌکړ ڇې:
"ػ ػې اػاؿې له تبلین څعه ،مىږ ػ لىلې ػ والیتي وىؿا کىمې اللته ؿاوړنې
نه ػې لیؼلې .ػا ته تهرته وای ڇې ػا مبلې رسڇینې يې په تٍ٥یه ظبنى او
٤بتـیکى لګىلې وای ،نى په ػې رسه ته کبؿې ٤ـٌتىنه ؿا منځ ته وىې وای .ػ
کبؿې ٤ـٌتىنى په وتىن کې ته ػولت ِؼ ٜنبرص ػ لىلې له پـولې رسه یى
ځبي وىې وای".
ػ ػې رستیـه ،ظلکٍ ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌلٍ پً فمینً کې ػ پعٍانې ٌلممرش ػ
ځبنګړٌ ٤ـمبنٍنٍ لً معې ػ لعت ػؿیځٍ ٔبلثبنٍ ػ ظٍيش کیؼٌ پً اړه انؼیښنې مٕـس
کړې .ګډٌنٍالٍ ٌیلې ڇې ػ ػې پً ظبٔـ ڇې تیالتیلې ٍ٨مي ډلې یب ػ پبؿملبن ٠ړي ڇب ڇې
ػ ٌلممرش ػ ټبکنٍ ػ کمپبین پً ػؿول کې (ػ ٌلممرشیقٌ ټبکنٍ لپبؿه ڇې ػ  ۲۱۱۴کبل ػ
اپـیل پً  ۵تـرسه وٍې) ػ نٍمٍړې څعً مالتړ کړی ٌٌ ،ظٍوبلً ٌلبيت ػ یٍ ومیـ ظبٌٍ
ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ ظٍيش کٍلٍ پً تړاٌ ځبنګړې ٤ـمبنٍنً ٌبػؿ کړي .ػ اػٜب رسه لم
ػ ٍ٠کمبنٍ پً لیمً کې ظپل ٝ٤بلیتٍنً لً رسه پیل کړي اٌ امنیتي ٌِٝیت يې ال ىم لً
تؼه تؼتـ کړي.
324

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص جىػجان واليت ؾىلی نقكه

ػ مؼنې ټٍلنې یٍه تن ٝ٤بل ٌٌیل:
"ػ ػولت اتبػ په ولمىالې کې (٤بؿیبة والیت،ګبونډ ذىفذبن) ػ ٨ىمنؼان
ٜثؼالثٍیـ په ګډون وپږ ٔبلثبن ونیىل وىل او ػ څـظې پله په فنؼان کې
واڇىل وىل .نىمىړی ػ ٤بؿیبة والیت ػ یىه تن التبفې او ػ پبؿملبن ػ ٠ړې په
منځګړیتىة افاػ وى څى ػ ػولت اتبػ په ولمىالې کې ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو
رسه تیب یى ځبی يش ،او ػ لیمې په امنیتي شبلت من٥ي ا٠یق واڇىي .په
لمګىنى ػولت ِؼ ٜنبرص ڇې ػ ػؿفاة په ولمىالې کې ٝ٤بل وو ػ
منځګړیتىة له الؿې له تنؼه ظىيش وىل .ػ ػې په ظبٔـ ڇې تیالتیلې ٨ىمي
ډلې یب ػ پبؿملبن ٠ړي ڇب ڇې ػ ولممرش ػ ټبکنى ػ کمپبین په ػؿول کې (ػ
ولممرشیقو ټبکنى لپبؿه ڇې ػ  ۰۲۰۷کبل ػ اپـیل په  ۵تـرسه وىې) ػ نىمىړې
څعه مالتړ کړی ،ظىوبله ولبيت ػ یى ومیـ ظبٌى ػولت ِؼ ٜنبرصو ػ ظىيش
کىلى په تړاو ځبنګړې ٤ـمبنىنه ٌبػؿ کړي".
ص پىهاوې ص لىړولى ص پغوګغامىنى تغرسه کىل :ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلې پً ذـیبن کې ،فیبتـه
ظلک پً ػې نٙـ ٌٌ ڇې ػ مؼنې ټٍلنې لبفمبنٍنً اٌ ٜلام کٍالی يش ػ لٍلې پً نٍښتٍنٍ
کې ػٌلت ِؼ ٜنبرص پً ٝ٤بلً تٍګً ښکیل کړي -ػ ٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه نبلتې تـرسه
کړي اٌ ى ٍ١تً ػ لٍلې ػ پـٌلې رسه ػ یٍ ځبی کیؼٌ تلنً ٌؿکړي .النؼې ػ څٍ ا٨تثبلٍنٍ
تیلګې ػي:
ػ ترشي شٍ٩نٍ ٝ٤بلً:
"فمب له نٙـه ػ مؼنې ټىلنې لبفمبنىنه ،ه١ه ڇې په کبؿ تلؼ ػي او په تې پـې
تىګه ٝ٤بلیت کىي او په کىم ګىنؼ پىؿې هم تړاو نه لـي ػ منځکړې کىنکى په
شیخ محثت ؿول لىتىالی يش .ښځینه ٠ړي کىالی يش ػ پىهبوي ڇبؿې پـ مغ
تىفي او ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو ػ ښځى او مینؼو رسه ووینې او ه١ىي ته ٨نبٜت
وؿکړي ڇې ػ ه١ىي نبؿینه ظپلىان ػ لىلې له پـولې رسه یى ځبی يش".
ػ پٍىنتٍن التبػ:
"مىږ اوك هم په ظپلى ټىلنى کې ډیـ مهم او تب ن٥ىؽه کمبن څىک ڇې په یىه
اواف میلیىنىنه کمبن ؿا ټىلىالی يش ،لـو .ػ تیلګې په تىګه ،انرنیـ نمیم ،کىالی
يش ػ ػؿفاة ولمىالێ ټىلې ټىلنې تمیرې کړې یب په مىؿػیبن ولمىالې کې
مىلىي مـاػي .او که ڇیـې ذرنال ػولتم په ظلکى ٠ږ وکړي ،ػ ځىانبنى او
لپین ږیـو په ومىل ته ټىل ظلک ػ ه١ه رسه یى ځبی يش .مىږ نه وى کىالی
ػ ػ٠ى مهمى ظلکى ػ مـلتې ت١یـ لىله تبمین کړو .که ڇیـې مـکقي ػولت یى
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میکبنیقم ؿا منځ ته کړي او ػ ػ٠ى مهمى اوعبٌى رسه لال مىىؿې تـرسه کړي
تیب ته لىله تبمین يش .که نه نى ،ظلک ته په ډلى وویىل يش .ػ ظلکى یىه ډله
ته یى ممیـ او تله ډله ته تل ممیـ ت٩ٝیج کړي .کیؼای يش وعړې نىؿې هم
اوږػې او له تؼه تؼتـې يش او لىله هیڅ کله تبمین نه يش".
ګډٌنٍالٍ ىمؼاؿنګً ٌړانؼیق کړی ڇې ػ ځبيې تب نٍ٥ؽه اوعبٌٍ ػ پٍىبٌي ػ لٍړٌلٍ ډلې
ػې ػ ٌلمٍالې پً کڈً ىم ؿا منځ تً يش :ػ لٍلې ػ اؿفښت ،اىمیت اٌ پبیلٍ پً اړه ظلکٍ
تً ښٌٍنً اٌ ؿٌفنً ٌؿ ٌښيې اٌ ػ ذګړې ػ پبیلٍ پً اړه ظلک شمبك کړي .کً ڇیـې ػا
پـٌګـام ػ ذٍمبتٍنٍ ػ لٍډلپیکـٌنٍ لً الؿې پـ مغ یٌٍړل يش ػٝ٤ ً٠بلیتٍنً تبیؼ ټٍلې
ٌلمٍالې تـ پٍښښ النؼې ٌنیيس اٌ ػ ټٍلنٍ اکرثیت ٌګړې تً ػ ػې پـٌګـام څعً ګټً
پٍؿتً کړي.
"ٜلام او مالیبن په ذىمبتىنى کې مهم ؿول لىتىي .ػواړه ډلې ،ػولت ِؼ
ٜنبرص او ػولت ،ػ ذىمبتىنى څعه ػ پـوپبګنؼې په شیخ کبؿ اظيل .ػولت ِؼ
ٜنبرص ذىمبتىنه ػ ػې لپبؿه کبؿوي څى ظلک وهڅىي ڇې ػ ػولت کبؿکىنکي ،
څىک ڇې ػوي ٤کـ کىي کب٤ـ ػي ،ووژنې .مىږ ٠ىښتنه کىو ڇې ػ لىلې په
اړه پىهبوی ػې په الالم کې ػ لىلې له اؿفښتىنى رسه یى ځبي يش .ؿوڼ انؼې
مالیبن تبیؼ ٠ىؿه يش ،ځکه ڇې ه١ىي یىاځې کىالی يش ټىلنې ته نربت
وؿکړي".
د ټىلنیسي -اقتصادي پراختیا او ټىلنیس عدالت تدقق :اکرثٌ ظلکٍ پً ػٌامؼاؿه تٍګً ٌیيل
ڇې پً ذٍفذبن کې تً تل پبتې لٍلً تـ ى ٍ١تبمین نً يش ڇې نیمتې لً منځً نً ٌي
تليل ،کبؿې ٤ـٌتٍنً نً ٌي ؿا منځ تً وٍې،ػ مٝبؿ ٣پً لیمتم تیب لً رسه کتنً نً ٌې
وٍي اٌ ػ ػې اٌل پً منلٍ رسه ڇې فیبتـه ظلک ػ تې کبؿې ،نب امیؼي اٌ یب ػ ػٌلت لً
ظٍا ػ ظؼمتٍنٍ پً تـاتـٌلٍ کې ػ پبتې ؿاتلٍ پً ظبٔـ نب امیؼه وٍې ،ټٍلنیقه -ا٨تٍبػي
پـاظتیب تً تص ٌ ٪٩نً مٍمي .ػ ذٍفذبن ظلک تبٌؿ لـي ڇې ػ ٜبػي ظلکٍ ا٨تٍبػي ژٌنؼ
پً پً ػؿیز رسه ښً يش کً ڇیـې النؼې لپبؿښتنې پلې يش.
"مىږ په (ذىفذبن کې) ګبف او ن٥ت لـو .که ڇیـې فمىږ ػ ګبفو او ن٥تى ػ
التعـاد لپبؿه فیـتنبيې پـوژې ذىړې يش کبؿې ٤ـٌتىنه ته ؿا منځ ته يش او ػ
ټىلنى او ػولت په وتمنېى کې ته ښه والی ؿايش .فمىږ ذىمبتىنه ،ښىونځې،
لړکىنه او پىلىنه ته ػ همؼې ٜبیؼايت پـوژو ػ تـ الله وىېى ٜبیؼاتى څعه و
ؿ٠ىل يش".

326

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص جىػجان واليت ؾىلی نقكه

ػ ٌالیتي وٍؿا یٍه تن ٠ړې ٌٌیل:
"مىږ په ذىفذبن والیت کې تـیښنب نه لـو .مىږ ػ ا١٤بنمتبن څعه ػ تبنؼې
تـیښنب ؿا واؿػو ظى ػا فمىږ ػ اړتیبوو لپبؿه تمنه نه کىي .په ذىفذبن کې ػ
ګبفو څبه ګبنې او تىؿتینىنه مىذىػ ػي .ولې ػ ګبفو ػ څبه ګبنى او تىؿتینىنى ػ
تیب ٝ٤بلىلى لپبؿه پبنګىنه نه کیږي؟ که ڇیـې په ػې تـظه کې پبنګىنه ويش نى
ظلک ته تـیښنب او کبؿې ٤ـٌتىنه ولـي".
پً ذٍفذبن کې ػ ټٍلنیق -ا٨تٍبػي ٌِٝیت ػ ښً کٍلٍ پً مٍظً ظلکٍ ػ پـاظتیبيې
نٍښتٍنٍ لپبؿه النؼې ٜميل لپبؿښتنې تـاتـې کړې.
ص افغان ګاػ تصضي او ص ګاػو او نفتى ص تفىصاتى ةیا فعاله کىل :ػ ٜلامٌٌ ػ وٍؿا یٍ تن
٠ړې ٌٌیل:
"نږػې  ۲۲-۰۲کبله ػ معه مىږ ػوه ٤بتـیکې ػؿلىػلې .یىه ،ػ ا١٤بن ګبف تٍؼي
او تله ػ ګبفو او ن٥تى ت٥ىٌبت و .په ػې ٤بتـیکى کې نږػې  ۰۲۲۲۲کمبن په
کبؿ تىظت وو .ػواړه ٤بتـیکې او ه١ه ظبم مىاػ ڇې په ػې ٤بتـیکى کې کبؿول
کیږي ،ال هم وتىن لـي".
ػ تبوٍ کٍه،ذـٍ٨ػٌ ٧اٌ ذنت ظبن کلېٍ کې ػ ګبفٌ ػ څبه ګبنٍ څعً ایمتنې
ػ ذـٍ٨ػٌ ٧پً لیمً کې ػ ٔثیٝي ګبفٌ څبه ګبنې مٍذٍػې ػي .ګډٌنٍالٍ التؼالل کړی
ڇې کً ڇیـې ػ یبػې لیمې ػ پـاظتیب  ،ػ کینؼنٍ ،التعـاد اٌ ػ ګبفٌ ػ څبه ګبنٍ ػ تـمیم
پً ومٍل کٍمً پـٌژه مٍذٍػه ٌای نٍ ػا تً پً ىیٍاػ کې ػ میتبنٍ ػ ګبف ػ ػاظيل رسڇینٍ
ػ کبؿٌلٍ لً الؿې ػ تـیښنب ػ تٍلیؼ لٍمړنێ پـٌژه ٌای .پً ػالې شبل کې ڇې ػ ٌالیت
اړتیب ػ  ۷۱-۶۱میګبٌاټٍ تـ منځ ػه ،ممکن ػا پـٌژه ټٍلټبل  ۲۱۱میګبٌاټً تـیښنب تٍلیؼ کړي
اٌ کیؼای يش نٍؿ ٌالیتٍنً پبتً تـیښنب ٌ کبؿٌي.
ػ ځبيې وٍؿا یٍه تن مرش ٌٌیل:
"ػ  ۰۲۱۲-۰۲۴۰کلىنى تـ منځ ػ تبوىکىه،ذـ٨ىػو ٧او ذنت ظبن په کلیى کې ػ
ګبفو یى ومیـ څبه ګبنې مىذىػې وي .ػ ٨ىه تپې او ػؿفاة ػ ولمىالیى په هـ
کىؿ کې ګبف مىذىػ و .ورب٠بن ښبؿ او مقاؿ رشی ٦ته هم تـ  ۰۲۱۲کبل پىؿې
له همؼې ځبیه څعه ګبف ته .ظى اوك ظلک ػ لـګیى په ځبی ػ څبؿویى ػ
ظىوبیى څعه کبؿ اظيل .یىه تىذێ يې په  ۲۲۲ا١٤بنیى پلىؿل کیږي .ػولت تبیؼ
ػ ظلکى ػ ژونؼانه ػ ښه کىلى لپبؿه تٍ٥یه ظبنه او ػ ګبفو ٤بتـیکه ذىړه کړي.
تـ څى ته ػولت ػ نړیىالې ټىلنې څعه ػ ظیـات مته کىي؟ ػ ځبيې ټىلنې ػ
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یىه ٠ړي په شیخ تبیؼ ووایم ڇې ټىلى ظپل امیؼونه له الله وؿکړي .ظلک
وايې ڇې اٌال ػولت وتىن نه لـي".
ػ ګبفٌ اٌ ن٥تٍ ػ ٤بتـیکٍ ٜبػي کبؿیګـ تبیؼ ػ ذٍفذبن ػ ٌالیت ػ اٌلیؼٌنکٍ څعً پً
ػنؼٌ ٌګامؿل يش.
ػ نب ػٌلتي لبفمبنٍنٍ یٍې ښځینً کبؿکٍنکې ٌٌیل:
"په ػالې شبل کې ڇې ػ ن٥تى او ګبفو ػ التعـاد په تـظه کې تنګبلیبن او
ڇینبیبن په ػنؼو ګامؿل وىې  ،ظى فمىږ ٜبػي ظلک ػ ځبن لپبؿه کبؿ او شتي
ډوډي نه يش پیؼا کىالی .شتی ٜبػي کبؿیګـ هم ػ هیىاػ څعه ػ تبنؼې ؿا
ولتل وىیؼي".
یٍه ځبيې تن ٌٌیل:
"ػا څـګنؼه ػه ڇې په ذىفذبن کې مىذىػه لتىنقې ػ نیمتې او تې کبؿې له
امله ؿا منځ ته کیږي .اکرثیت ظلک ڇې ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه یى ځبی
کیږي کبؿونه نه لـي او پیمى ته اړتیب لـي .له تؼه مـ٠ه ،هیڅىک هم ػ ػې
لتىنقې ػ هىاؿولى په هکله ٤کـ نه کىي او یىاځې په ػې ٤کـ کىي ڇې ظپله
وتمنې څنګه فیبته کړې او همؼاؿنګه ه١ه ظلک په ػنؼو وګامؿې ڇې ػ ػوي
رسه مـلته کىالی يش .په ػالې شبل کې ڇې ځبیې ظلک په ظىؿا فیبته نیمتې
کې ژونؼ کىي ،ػ ن٥تى ػ التعـاد ٤بتـیکه ڇې په ذىفذبن والیت کې تبلین
وىې ػ کبتل ،ننګـهبؿ او نىؿو والیتىنى څعه ٜبػي ظلک په ػنؼو ګامؿي".
ػ ػې پً ظبٔـ ڇې پٍؿتنیٍ ممبیلٍ تً ځٍاة ٌٌیل يش ،ظلکٍ النؼې لپبؿښتنې مٕـس
کړې :ػٌلت تبیؼ ػ ګبفٌ اٌ ن٥تٍ ػ التعـاد لپبؿه ٤ـٜي ذٍړښتٍنً ذٍړ کړي اٌ ػ کبنٍنٍ
پً ٨بنٍن لً رسه کتنً ٌيش -اٌ ىمؼاؿنګً ډاډ شبٌل کړي ڇې ػ کبنٍنٍ ػ التعـاد
رشکتٍنً  ۴۱للنً ځبيې ٌګړې پً ػٌنؼٌ ٌګامؿي اٌ نٍؿ  ۴۱للنً مملکي کمبن (تعنیکي
کبؿمنؼان اٌ یب ى ً١ظلک ڇې تعٍَ لـي اٌ پً ػې تـظً کې ميبؿتٍنً ٌلـي) ػ نٍؿٌ
ٌالیتٍنٍ څعً پً ػٌنؼٌ ٌګامؿي.
ػ ذٍفذبن ٌالیت پً للٕبن اتـاىیم کيل کې ػ تـیښنب ػ تنؼ تـمیم /ذٍړٌل.
"په او ك شبل کې ػ تـکمنمتبن هیىاػ مىږ ته په لىړه تیه ډیـه کمقوؿې
تـیښنب ؿا کىي . ػ ػې په ځبی ڇې ػولت ػ تـکمنمتبن هیىاػ ته ػ تـیښنب لىړ
کلنې لګښتىنه وؿکىي ،ػا ته تهرته وي ڇې ػولت ػ للٕبن اتـاهیم په کيل کې
ػ تـیښنب تنؼ ذىړ کړي .په ػې رسه ته ػ ټىل والیت لپبؿه تـیښنب تـاتـه يش او
همؼاؿنګه ته وکىالی يش ػ کيل او ػوت لیيل ػ ػوتى لپبؿه اوته تـاتـي کړي".
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ص آمى او ةاال مغغاب ص ؾینضونى څسه ص زړوةىنې ص ؾیټمىنى جىړول.
"ػ ػولت له ظىا ػ نب لمى وٜؼو وؿکىل او ػ ظلکى ػ اړتیبوو ػ مٝلىمىلى په
تـظه کې ػ ػولت پبته ؿاتلى ػې ته فمینه تـاتـه کړې ڇې ظلک ػ ػولت څعه
واټن ونیيس .ػ تیلګې په تىګه ،ظلک په ذىفذبن والیت کې ػ نیمتې څعه ؿنځ
وړي .ظلکى ته څى څى واؿه وٜؼې وؿکړل وىې ڇې ػ آمى او تبال مـ٠بة ػ
لینؼونى څعه ته ذىفذبن والیت ته اوته ؿاولتلې يش .مىږ په ػې اړه ػ
پعىانې ولممرش کـفي رسه څى ځله ولیؼل او فمىږ رسه يې ػ اوتى ػ تـاتـولى
په هکله وٜؼې وکړي .اوله ڇې په ػې ظربه پنځه کبله اوړې ػ ػولت له ظىا
په ػې هکله کىم ا٨ؼام نه ػی تـرسه وىی .ه١ه څه ته ڇې اړتیب ػه ه١ه ػ
 ۵۲۲مرتو په واټن ػ ځمکې کینؼل ػي تـ څى ػ تبال مـ٠بة ػ لینؼ څعه اوته
تـ الله يش" .
(ػ مؼنې ټىلنې التبفی)
"ػ ػې رستیـه ڇې ػ آمى لینؼ ػ ػ٠ى کلیى څعه په ظىؿا کمه ٤بٌله کې
مىٝ٨یت لـي ػ ذىفذبن والیت ټىلټبل  ۰۰۱کيل ػ کـنې او څښبک اوتى ته
الرسلی نه لـي .ػ ظړوتىنې ػ لیمټم ػ نه وتىن له امله ،مىږ ػ آمى ػ لینؼ
ػ اوتى څعه ګټه نه وى پىؿته کىالی .مىږ ػ ظړوتىنې ػ لیمټم په اړه ػ
ا١٤بنمتبن ميل وىؿا ته څى څى واؿه مکتىتىنه التىيل ظى په ػې هکله یې
فمىږ ٠ىښتنه نه ػه منلې .په ػې هکله تـ اوله کىم ا٨ؼام نه ػی وىی.
ص آمى ؾینض په قازىا کې ص اؾتناصې صیىال جىړول.
"ػ آمى لینؼ هـ کبل په ٨ـ٨ین او ظبم اة ولمىالیى کې یى فیبت ومیـ ځمکې
له منځه وړي .فه ویـه لـم ڇې یىه وؿځ ته ػ ٨ـ٨ین او ظبم اة ولمىالێ ػ آمى
لینؼ النؼې کړي .ػ ػ٠ى پیمى کمه انؼافه ػ التنبػې ػیىال په ذىړولى ڇې
ښه کی٥ت هم نه لـي لګیؼلې .پبته میلیىنىنه ډالـ ػ ٤مبػ ککړو ڇبؿواکى
ذیثىنى ته تليل".
ص زىاجه صو کىه په ولؿىالې کې ص ؾیلبونى جىړول (چې مىزه يې ص ؾیالةىنى تنظیم
او ص جایضاصونى ص له منځه وړلى څسه مسنیىی صی) .ػ ظٍاذً ػٌ کٍه پً ٌلمٍالې کې
څلٍؿ کلې ڇې ډیـ ذمٝیت ىم لـي ىـ کبل ػ مبؿچ اٌ ذٍن پً میبوتٍ کې ػ لالتٍنً ػ
ظٕـ رسه مغ کیږي .لیالتٍنً نږػې  ۱۱۱۱۱ىیکتبؿه کـنیقې ځمکې٠ ،نمٍ اٌ ػ ظلکٍ
کٍؿٌنٍ تً فیبن ؿلٍلی .مٍږ پً ٌاؿ ٌاؿ ػ اکىن ایډ اٌ ػٌلت څعً ػ لیلثٍؿٌنٍ ػ ذٍړٌلٍ
ٍ٠ښتنً کړې ظٍ پً ػې اړه تـ اٌلً کٍم ا٨ؼام نً ػی تـرسه وٍی .کً ڇیـې لیثٍؿٌنً
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ذٍړ يش ۱۱۱۱۱ ،ىیکتبؿه ځمکً تً ػ لیالتٍنٍ لً ظٕـ څعً ٌؿٍ٠ؿل يش ،پً ػې رسه تً
فیبت کبؿې ٤ـٌتٍنً ؿا منځ تً اٌ ظلک تً ػ نیمتې څعً ٌژٍ٠ؿل يش.
ص ؾینض په قازىا کې ص اؾتناصې صیىالىنى جىړول او په فیض اةاص ولؿىالې کې ص څاه
ګانى کینضل.
"مىږ په ظپلى ولمىالیى کې څبه ګبنى ته اړتیب لـو ،ػلته ػ څښبک اوته نىه.
مىږ اړتیب لـو ڇې ػوه -ػؿې لبٜته مقل وکړو تـ څى ػ لینؼ څعه ػ څښبک
اوته ؿاوړو".
"ملګـو ملتىنى په ولمىالې کې یى ومیـ څبه ګبنې کینؼلې ػي ،ػا څبه ګبنې
ډیـ ټیټ کی٥یت لـي او ػ څه مىػې په تیـیؼو رسه تیب کبؿ نه کىي".
"ػ ٤یْ اتبػ په ولمىالې کې لینؼ مىذىػ ػې او مىږ وؿ څعه هـ کبل ػ کـنې
لپبؿه کبؿ اظلى .ػ لینؼ په وبظىا کې ػ مصبٙ٤تي ػیىال ذىړولى ته اړتیب لیؼله
کیږي".
په والیت کې ص فاةغیکى جىړول :ػ آ٨ڈې ػ ٌلمٍالې څعً یٍه تن مٕـس وعَ ٌٌیل:
"ػ آ٨ڈې په ولمىالې کې ػ څبؿویى ػ پىلتکى ػ منځلى ،پـولن او واؿػاتى یىه
٤بتـیکه مىذىػه وه ظى ه١ه ٠یـ ٝ٤بله وىې وه .ػ ٠بلیى ػ اوتؼلى ٤بتـیکه
هم ػ آ٨ڈې په ولمىالې کې ٠یـ ٝ٤بله وىې .ذىفذبن ػ نىؿو والیتىنى په پـتله
ډیـ فیبت کبنىنه لـي .که ڇیـې ٤بتـیکې له رسه وؿ٠ىل يش ػا ته نه یىاظې ػ
ذىفذبن ػ ظلکى اړتیبوې تلکه ػ ټىلى ا١٤بنبنى اړتیبوي پىؿه کړي".
ص قىف ټپې-صعػاب ص ولؿىالیى ص ؾړک ةیا عغىل :ػ ٍ٨ه ټپې څعً ػ کيل یٍه تن مرش
ٌٌیل:
"ػ ٨ىه تپې او ػؿفاة ػ ولمىالیى تـ منځ لړک ډیـ ظـاة ػی .ػ ػې لړک
اوږػوالی یىاځې  ۰۵کیلى مرته ػی .ػ پبؿملبن ٠ړو ػ ػې لړک ػ تـمیم څى څى
واؿه وٜؼې کړې ظى تـ اوله يې په ػې هکله کىم ا٨ؼام نه ػی کړی .ػا لړک
ػ پعىانې ولممرش شبمؼ کـفي ػ ػوو ػوؿو واکمنې په ذـیبن کې و نه ؿ٠ىل
وى".
ص صولت له زىا ةایض پانګه وال تكىیق او ص هغى مالتړ ويش :ػ ظبم اة ػ ٌلمٍايل څعً
یٍ تن مٕـس وعَ ٌٌیل:
"ػولت ػ پبنګه والى مـلته او مالتړ نه کىي ،ػ ه١ىی څعه په تؼل کې ػ تډو
٠ىښتنه هم کىي .فمب یى ظپلىان ڇې په پبکمتبن کې اولیږی ذىفذبن ته ؿا٠ی
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او پـیکړه يې وکړه ڇې ػلته یىه ٤بتـیکه ذىړه کىې ،کبؿونه ؿا منځ ته کړي او
ظلکى ته ظؼمت وکړي .ه١ه  ۵۲۲هیکتبؿه ځمکې ته اړتیب ػؿلىػله .ه١ه پالن
ػؿلى ڇې په ظپله ٤بتـیکه کې  ۵۲۲۲ظلکى ته ػنؼې تـاتـي کړي .ه١ه ػلته ػ
یىې میبوتې لپبؿه تم وى او کىښښ يې وکړ ڇې ػ ٤بتـیکې لپبؿه ځمکه تـ
الله کړي ظى پىه وى ڇې ػ ػې کبؿ ػ تـرسه کىلى لپبؿه تبیؼ تډې وؿکړي .ه١ه
لتړی وى او مبته يې وویل ڇې فه ػلته ػ ٤بتـیکې ػ ذىړولى لپبؿه ؿا٠لی وم
نه ػ ػې لپبؿه ڇې ظلکى ته تډې وؿکړم ،او تیب له ػې ځبیه والړ".
ػ پٍىنتٍن یٍه پـٌ٤یمٍؿ ٌٌیل:
"په ذىفذبن والیت کې ػ ښځى او مبوىمبنى لپبؿه کىم ټىلنیق پبؿک او ػ
لبٜرتي ځبی نىته .کیؼای يش ػ لىلې په ظبٔـ ػ یىه پبؿک ذىړول ښه پیل
وي ،ځکه ػ ټىلى ٨ىمي ډلى مبوىمبن ته رسه یى ځبی وي ،ػ یى تل رسه ته لىتې
وکړي او ػ مبوىمتىة څعه ته ػ منلى ٤ـهنګ فػه کړي .ػا مهم نه ػه ڇې ػا
پبؿک ظٍىيص او یب ػولتي وي ،مهمه ػا ػه ڇې مىذىػ وي".
ص یىوالې ،پیىؾتىن ،ص قىمي تتعیض او زپلىلې او نا ؾاملى ؾیايس ؾیالیى له طغیقه ص
ټىلنیؼ مكاعکت پیاوړتیا :ػ مؼنې ټٍلنې یٍې ښځینً ٠ړې ٌٌیل:
"له تؼه مـ٠ه ڇې ڇبؿواکي ػ یىوالې او پیىلتىن لپبؿه کم کبؿ کىي .مىږ په
هیىاػ کې ػ ٨ىمىنى ػ یىوالې او پیىلتىن په تړاو هیڅ ډول ٔـشې نه لـو .ػا
یىه لىیه لتىنقه ػه .په ا١٤بنمتبن کې ػ ذىفذبن والیت په ومىل تبیؼ یى
ػالې پـوګـام ذىړ يش ڇې ػ ظپلىلې پبلل له منځه یىيس .مىږ ػ ظپلىلې
پبلنې ډیـې من٥ې پبیلې ترـته کړې".

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنې
ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پـ ميبل ،پً ذٍفذبن ٌالیت کې ظلکٍ ػ وعړٌ اٌ ځبيې منبف ٍٜػ
ىٍاؿٌلٍ لپبؿه النؼې لپبؿښتنې ٌړانؼې کړې:
ص ةرشي خقىنى تغویج ،ص اصاعې فؿاص ،ةې عضالتي او معافیت مسنیىی او ص قانىن ص
خاکمیت نه قتىن )۱( :ػ ى ٍ١کمبنٍ لپبؿه ػ نً مٝب٤یت ٍ٠ښتنً څٍک ڇې ػ ترشي
شٍ٩نٍ ػ ذؼې رس٠ړٌنٍ مـتکج وٍې؛ ( )۲ػ ٌلممرشیقٌ ٤ـمبنٍنٍ ػ ٌبػؿٌلٍ لً الؿې ػ
ٔبلثبنٍ ػ تٍ٨ی ٦وٍیٍ کمبنٍ لً ٌظتً ٌړانؼې ػ تنؼ څعً ػ نً ظٍيش کٍلٍ ٍ٠ښتنً؛ ()۳
ػ اػاؿې ٤مبػ ،ظپلٍلې پبلنې اٌ تې ٜؼالتي رسه مثبؿفه اٌ ػ ٨بنٍن ػ ٜؼالت نً وتٍن .ػ
اػاؿې ٤مبػ پً ٌړانؼې ػ مثبؿفې ػ ٨بنٍن پلې کٍل ،پً ظبً ډٌل ػ پیمٍ منځلٍ ٨بنٍن اٌ
ػ ذنبيې ٨بنٍن م٩ـؿات؛ ( )۴ػ ػیني مرشانٍ اٌ نٍؿٌ مٕـشٍ ځبيې مرشانٍ اٌ ىمؼااؿنګً ػ
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مؼنې ټٍلنې ػ لبفمبنٍنٍ پً ومٍل ػ لیبيس مؼاظلتٍنٍ څعً ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا ػ
ظپلٍاکې اٌ اٌالشبتٍ څعً ػ ډاډ شبٌلٍل؛ ( )۵ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ اٌ ػ لٍلې ػ ؿذصبنٍنٍ
پً ومٍل ػ پٍىبٌې اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ لبتنً اٌ تـٌیز؛ ( )۶ػ ٍ٨مي تثٝیْ اٌ ظپلٍلې
پبلنې ػ لً منځً ٌړلٍ لً الؿې ػ ټٍلنیق مىبؿکت پیبٌړتیب؛
ص امنیت تامینىل )۱( :پً ظبً ډٌل پً ٌلمٍالیٍ اٌ ٌالیتي رسشؼي لیمٍ کې ػ ومیـ اٌ
تريیقاتٍ پً شٍالً ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ پیبٌړې کٍل؛ ( )۲ػ ځبيې شکٍمت ػ مالتړ پً
مٍظً ػ ځبيې ظلکٍ تىٍیٍ٩ل اٌ ػ ىٍ١ي پً لیمٍ کې ػ یب٠یبنٍ ػ اډٌ څعً معنیٍی؛
( )۳پً ػٌلت ػ ظلکٍ ػ اٜتامػ ؿا منځ تً کٍل؛ ( )۴پً پبکمتبن ػ ٤ىبؿ ٌاؿػٌل تـ څٍ ػ
یب٠یبنٍ لپبؿه ػ ظٍنؼې پټنځبیٍنٍ اٌ مالتړ څعً الك ٌاظيل؛ ( )۵ػ ٨ؼؿت ػ ځبيې ػالالنٍ
اٌ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ تې ٌللې کٍل؛
ص اقتصاصي پغمستګ او ټىلنیؼ عضالت تدقق )۱( :ػ ګبفٌ تٍلیؼ تً انکىبٌ ٣ؿکٍل -ػ
ا١٤بن ګبف تٍؼي اٌ ػ ن٥تٍ اٌ ګبفٌ ػ تٌٍ٥بتٍ تیب ٝ٤بلً کٍل اٌ پً للٕبن اتـاىیم کيل کې
ػ تـښنب ػ تنؼ تـمیم اٌ ذٍړٌل ،ػ تبوٍکٍک،ذـٍ٨ػٌ ٧اٌ ػ ذنت ظبن پً کلیٍ کې ػ ګبفٌ
ػ څبه ګبنٍ ٝ٤بلٍل اٌ ػ التعـاد ػ ڇبؿٌ پـ مغ ٌړل؛ ( )۲پً کبؿې ٤ـٌتٍنٍ کې ػ ښً
ٌالې ؿاٌلتل ،ػ ٤بتـیکٍ تیب ٝ٤بلً کٍل ،ػ تیلګې پً تٍګً ،پیکل پمتٜ ،بػي کبؿګـانٍ تً
څٍک ڇې پً کبنٍنٍ کې ػ ګبفٌ اٌ ن٥تٍ پً کینؼنً تٍظت ػي ػ ػې ډاډ ٌؿکٍل ڇې ػ
ذٍفذبن ٌالیت اٌلیؼٌنکي تً پً کبنٍنٍ کې پً ػنؼٌ ٌګامؿل يش؛ ( )۳ػ کبنٍنٍ پً ٨بنٍن
لً رسه کتنً ٌيش -څٍ ډاډ شبٌل يش ڇې ػ کبنٍنٍ ػ التعـاد رشکتٍنً  ۴۱للنً ځبيې
ٌګړې پً ػٌنؼٌ ٌګامؿي اٌ نٍؿ  ۴۱للنً مملکي کمبن (تعنیکي کبؿمنؼان اٌ یب ىً١
ظلک ڇې تعٍَ لـي اٌ پً ػې تـظً کې ميبؿتٍنً ٌلـي) ػ ٌالیت څعً ػ تبنؼې پً
ػٌنؼٌ ٌګامؿي؛ ( )۴ػ کـنیق انکىب ٣ػ ٠ښتلتیب پً ظبٔـ ػ ظړٌتٍنې ػ لیمټم ذٍړٌل
کٍم ڇې ػ ٔثیٝي ؽیـمٍ څعً کبؿ اظيل :ػ آمٍ اٌ تبال مـ٠بة ػ لینؼٌنٍ پٍالًٕ ػ
ظړٌتٍنې ػ لیمټمٍنٍ ذٍړٌل اٌ ػ آمٍ لینؼ اٌ ػ ٤یْ اتبػ پً ٌلمٍالې کې ػ لینؼ پً
وبظٍا کې ػ التنبػې ػیٍالٍنٍ ذٍړٌل؛ ( )۵ػ ظٍاذً ػٌ کٍه پً ٌلمٍالې کې ػ فیـتنب
ذٍړٌل تـ څٍ لً ػې الؿې ٌکٍالی يش ػ ظلکٍ ذبیؼاػٌنٍ تً ڇې ػ لیالتٍنٍ لً املً ػ
ػٌامؼاؿه ظٕـ پً مٝـُ کې ٨ـاؿ لـي کٍم فیبن ٌ نً ؿلیږي؛ ( )۶ػ ذٍفذبن پً ٌالیت
کې ػ یٍه ت٥ـیصي اٌ ټٍلنیق پبؿک ذٍړٌل څٍ ټٍلنیقهٍ٨-مي م٥بىمً ال ښً اٌ تىٍی٪
کړي؛ ( )۷پـاظتیبيې مـلتٍ تً ػ ځبيې ټٍلنٍ ػ ممبٌي الرسيس څعً ډاډ اٌ ػ ىٍ١ي پً
لیمٍ کې ػ پـاظتیبيې پـٌژٌ څعً ػ نٙبؿت پً مٍظً ػ ظلکٍ ػ ٌړتیبٌٌ ښً کٍل؛
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 .۶پیژنضنه
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ ى ٍ١ميمٍ مٍنؼنٍ اٌ ممبیلٍ یٍ لنډیق ٌړانؼي کٍي کٍم ڇې
پً متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ،ان٥ـاػی مـکٍ اٌ ػ نٙـیبتٍ پً رسٌی کې مٕـس وٍی اٌ ػ
رسپل پً ٌالیت کې ػ نږػې  ۱۳۵کمبنٍ رسه ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پـ ميبل تـرسه وٍی
ڇې پً ى ٍ١کې ػ ټٍلنې مرشان،تقګـ،ښٌٍنکي ،ػ مؼنې ټٍلنې التبفي ،ػیني مرشان اٌ
ى( ً١پعٍاين ٔبلثبن) ڇې ػ ټٍلنٍ رسه مؼ٠م وٍی وبمل ٌٌ .ػا ظربې اتـې ػ لٍلې ػ
پـٌګـام پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌیم پړاٌ ػ یٍې تـظې پً شیخ تـرسه وٍی کٍم
ڇې ػ مؼين ټٍلنې ػ نږػې  ۱۱مؼنی ټٍلنی اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ ظپلٍاک
کمیمیٍن لً ظٍا پیل وٍی څٍ ػ نږػې ٜ ۴۵۱۱بػی ا١٤بنبنٍ رسه مىٍؿې تـرسه کړی څٍ
ػ ٌ ۳۴الیتٍنٍ لپبؿه ػ ىـ ٌالیت لپبؿه ػ لٍلې یٍه ٔـس ؿا منځ تً کړي.
ػ لٍلې لپبؿه ػ ػې ځبيي ٔـس مٍظً ػ وعړې ػ مصيل انګیقٌ ػ یٍه ذبم ٞتصلیل اٌ
ىمؼاؿنګً ػ رسپل پً ٌالیت کې ػ پبیښت لـٌنکې لٍلې اٌ ټیکبٌ رسه ػ مـلتې پً مٍظً
ػ منبلثٍ ٜميل شل الؿٌ ػ تىعَ ٌړانؼي کٍل ػي.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه،جمعیت پیژنضنه او ؾیايس ػمینه
ػ رسپل ٌالیت ػ ا١٤بنمتبن پً وامل کې ػ پالؿمینې کبتل پً  ۶۱۳کیلٍ مرتی کې پـٌت
ػی .ػا ٌالیت پً وامل کې ػ ذٍفذبن ،پً رش ٧کې ػ تلغ ،پً وامل رش ٧کې ػ لمنګبنٍ،
پً ذنٍة کي ػ ٍ٠ؿ ،پً ذنٍة رش ٧کې ػ تبمیبنٍ اٌ ٠ـة کې ػ ٤بؿیبة ػ ٌالیتٍنٍ رسه
ګډه پٍلً لـي .پً ػې ٌالیت کې ټٍلټبل  ۵۵۶کيل مٍذٍػ ػي اٌ ػا ٌالیت ټٍلټبل ۱۶۳۸۵
کیلٍ مرته مـت ٞلبشً اشتٍا کٍي.
ػ رسپل ٌالیت ػ پالفمینې یٝنی ښبؿ پً ومٍل ،ػ ٌالیت ػ ٌګړٌ ومیـ ټٍلټبل  ۷۱۱۶۱۱تنً
ػی ،ػ ػې لً ذملې څعً  ۳۴۸۱۱۱تنً نبؿینً اٌ  ۳۶۳۱۱۱تنً ښځې ػي .افتک ،تبذک اٌ
ىقاؿه ګبن ى ً١ػؿې لرتې نژاػی ډلې ػي ڇې ػ ٌالیت ػ ٌګړٌ ٜمؼه تـظً ذٍړٌي .پً
ػې ٌالیت کې یٍ ومیـ ایام ،٧پښتبنً ،تلٍچ اٌ ٜـة ىم التٍګن ػي .ػ ػې ٌالیت ػ
ٌګړٌ نږػې  ۷۴للنً پً کلیٍايل لیمٍ کې اٌ نږػې  ۲۶للنً یې پً ښبؿې لیمٍ کې
اٌلیږي .ػ ٌګړٌ تـاکم یې پً کیلٍ مرت مـت ٞلبشً یٍاځې  ۴۳تنً ػی.
ػ ؿاپٍؿٌنٍ رسه لم ،ػا ٌالیت ػ ٔثٝي رسڇینٍ اٌ مرنالٍنٍ پً ػؿلٍػلٍ رسه ،ػ تیلګې پً
تٍګً ،ګبف ،تیل ،لل٥ـ ،ػ ډتـٌ ػ لکـٌ اٌ ٨یمتي ډتـٌ یٍ وتمن ٌالیت ػی .ظٍ تیب ىم ،پً
اٌك شبل کې ػ ػ ٍ٠رسڇینٍ ػ اکتىب ٣یب التعـاد پً مٍظً ػ شکٍمت لً اړظً ىیڅ
ډٌل ػايس ىڅې ڇې ٌکٍالی يش ػ تیکبؿي اٌ نیمتي ػ کڈٍ پً ؿا کمٍلٍ کې مـلتً ٌکړي
نً ػي تـرسه وٍي .ػ پبنګٍنې اٌ ڇبنډ ځبیٍنٍ نً وتٍن ػ ى ً١پٍتبنمیل مغ نیيس ڇي
مٍظً يې ػ ػٌلتي ٜبیؼاتٍ لٍړٌل ػي .پً رسپل کې ظ٥یٌ ً٥نبی ٞکمې ػي .ػ ٨ـه ٨ل
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پٍلتکي فیبتـه ػ ګٍل٥نؼي اٌ لٍفمً کال پً ٌلمٍالیٍ کې تٍلیؼیږي .پً رسپل ښبؿ اٌ تلغ
آة ٌلمٍايل کې ػ ٠بیلٍ اٌتؼل ډیـ ويـت لـي .ػ رسپل پً ښبؿ کې ٠بلې ،ګبڼې اٌ پټٍګبن
ىم ذٍړیږي.
لکً ػ ىیٍاػ پً نٍؿٌ تـظٍ کې ،لیبلت ػ ایؼیبلٍژی یب تنٙیم وٍیٍ لیبيس ګٍنؼٌنٍ ػ
کـښٍ پً امتؼاػ کې مٍلمبيت وکل نً ػې اظتیبؿ کړی ،تلکً پً ٌالیت کې ػ ان٥ـاػي
مرشانٍ یب مٕـس کمبنٍ پً وبظٍا کې ؿا څـظي .پً فیبتـٌ مٍاؿػٌ کې ،ػا وبیمتګې یب
ٌړٌالی نً تلکً ػ وعَ ٍ٨می تړاٌ ػې ڇې ػ ظلکٍ مالتړ تٝیینٍي.
ػٌه لرت لیبيس ګٍنؼٌنً،یٝنی ذنثي اٌ ذمٝیت ػ رسپل ػ ٌالیت لیبيس ڇبپیـیبل
کنرتٌلٍي .پً  ۲۱۱۱کبل کې ػ ٔبلثبنٍ ػ ؿژیم ػ نمکٍؿیؼٌ ٌؿٌلتً ،ػ ذرنال ٜثؼالـویؼ
ػٌلتم تـ مرشتبتً اٌ الؿښٍػ النؼې پً ټٍل ٌالیت کې ذنثي ظپل نٍ٥ؽ پـاط کړ .کً څً
ىم ڇې ػ  ۲۱۱۹کبل پً ټٍلټبکنٍ کې ٌالیت ػ ذمٝیت الالمي ګٍنؼ ػ تیب ٝ٤بلً کیؼلٍ ػ
ٝ٤بلیتٍنٍ وبىؼ ٌ اٌ پً ٌالیتي وٍؿا کې یې ػ ذنثي پً پـتلً فیبيت څٍکې ػ ځبن کړې .یٍ
ومیـ تصلیلٍنً ٌړانؼیق کٍي ڇې پً ٌالیت کې ػ ذنثي پً ػننً کې ػ ػؿفٌنٍ اٌ
اظتال٤بتٍ وتٍن ػ ذمٝیت ػ تیل ٝ٤بلً کیؼٌ ػ مملې رسه مـلتً کړی .ػ  ۲۱۱۹کبل ػ
ٌالیتي وٍؿا ػ ټبکنٍ پبیلې ذٍتٍي ڇې ػ ذنثي نٍ٥ؽ پً ٌالیت کې مغ پً کمیؼٌ ٌ ،پً
ػايس شبل کې ڇې ػ ٌالیت پً لیبلت کې ذمٝیت ظپل نٍ٥ؽ پً ڇټکي رسه ښً کړی .ػ
ىقاؿه ګبنٍ لیبيس ګٍنؼٌنً ىم پً ٌالیت کې ٝ٤بل ػي .شقة ٌشؼت الالمي مـػمي
ا١٤بنمتبن ،شقة ٌشؼت الالمي ا١٤بنمتبن اٌ اتصبػ ميل ا١٤بنمتبن ػ ىقاؿه ګبنٍ ٜمؼه
ګٍنٍنً ػي .پً ٌالیتي وٍؿا کې ػ ىقاؿه ګبنٍ څلٍؿ ٠ړي ػي ،ػ شقة ٌشؼت مـػمي
ا١٤بنمتبن ػٌه ٠ړي اٌ نٍؿ ػٌه ګٍنؼٌنً ىـ یٍ ،یٍ ٠ړی لـي.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې منىنې او مدغکات
د شخړې منىنې:
صطالتانى تغ مرشی النضی یاغیټىب :ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلې پً ذـیبن کې ،ػ رسپل ٌالیت
اٌلیؼٌنکٍ ٌیيل ڇې ػ رسپل ػ ٌالیت پً ځینٍ لیمٍ کې ػ ٔبلثبنٍ تـ ؿىربي النؼې
یب٠یتٍة فیبت وٍی اٌ کیؼای يش ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً ٌننګٍي .ػ ٌالیت ٠ـنێ
لیمې یب٠یبنٍ تً ػ پټیؼٌ پً مٍظً فیبت ځبیٍنً تـاتـٌي اٌ ػ معبمغ ذګړې امکبن لً
منځً ٌړي .ػ ٔبلثبنٍ لٍړ ؿتثً مرشان ال ىم پً پبکمتبن کې اٌلیږي ،ػا پً رسپل ٌالیت
کې ػ ىٍ١ي ػ ظٍنؼیتٍة پً تړاٌ ػ ىـ ډٌل ډاؿ نً پـتً ػ یب٠یبنٍ لپبؿه لرتاتیژیک
الؿښٍػ تـاتـٌي .ظلکٍ ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې پً ػې ٌؿلتیٍ کې ػ کٍىمتبنبتٍ ،اٌ رسپل ػ
ٌلمٍايل ػ ویـام کيل اٌ ػ ٌیبػ ػ ٌلمٍايل ٌٍ٤ک کيل تً ػ ٔبلثبنٍ ػ لیمٍ پً لرتګً
ګٍؿي .ػ ٔبلثبنٍ ػ یب٠یتٍة فیبتـه تـیؼٌنً لً ػ ٍ٠یبػٌ لیمٍ څعً ػ ا١٤بن ميل امنیتي
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ځٍاکٍنً پً ٌړانؼې تـرسه کیږي اٌ پؼې رسه پً ٌالیت کې ػ یب٠یتٍة ػ ٜملیبتٍ ػ
ٝ٤بلیتٍنٍ فیبتیؼٌ تً الؿ ىٍاؿٌي .ػ شکٍمتي ځٍاکٍنٍ ػ ىؼ ٣نیٍلٍ پً مٍظً ػ ٔبلثبنٍ
لعٍا ػ مبینٍنٍ ښعٍل ػ کبؿٌل وٍیٍ پٍځي تبکتیکٍنٍ یٍه ٜمؼه تـظً ػه اٌ ػا کلً نب کلً
ػ ملکي تل٥بتٍ المل ګـځي.
ػ کٍىمتبنبتٍ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه مرش ٌٌیل:
"فه په ویـام کيل کې ڇې په تىپړ تىګه ػ ٔبلثبنى تـ ولکې النؼی ػی ژونؼ
کىم .ػ ټىلى ٔبلثبنى ػ ذملې څعه  ۵۲للنه ځبیې التعؼام وىی ٔبلثبن ػي او
پبتې  ۵۲للنه ه١ه ٔبلثبن ػي ڇې په اٌل کې ػ پبکمتبن څعه ؿا٠يل ػي.
فمىږ په کيل کې ػ٠ه ټىل میىت ٔبلثبن ػ ه١ىي ػ مرشتبته څعه ڇې ػ
پبکمتبن په کىیټه کې میىت ػي الؿښىػ تـالله کىي".
ػ کٍىمتبنبتٍ ػ ٌلمٍايل یٍه مرش ٌٌیل:
"فه لیک لىلت نه وم کىالی او ػ کىهمتبنبتى ػ ٌى٤ک ػ کلی التبفیتىة
کىم ،فمىږ په کيل کی ٔبلثبنى مىذىػ ػي او ه١ىي فمىږ کلی کنرتولىي او
فمىږ په کيل کې ػولت هیڅ ډول وتىن نه لـئ .بلثبن فمىږ په کيل کې ػ
پـاظتیبیې کبؿونى څعه مالتړ نه کىي او ػ ملکي کمبنى تل٥بتى ته هیڅ ډول
پبملـنه نه کىي .په ػې وؿلتیى کې ،یى  ۰۰کلن هلک ػ ٔبلثبنى لعىا ػ ښغ
وىی مبین ػ ڇىلى په نتیره کې ڇې مىظه یې ػ ػولتي ځىاکىنى په نښه کىل
وو ،ووژل وى .ػ ذنبفې په مـالمى کې فه ډیـ ظپه وم او ظپل اشمبلبت می
نه وىای کنرتولىالی ،او په پبی کې و٠ږیؼم؛ ٔبلثبن څنګه کىالی يش یى مبوىم
ڇې مىؿ یې ػ  ۰۰کلنى لپبؿه لبتالی وي ،ػ یىي مىؿ فړه ټپي کړی او مبوىم
یې ووژنې؟!؛
ػ لىفمه کال ػ ولمىايل څعه یىه مرش وویل:
"ػ ٔبلثبنى ن٥ىؽ فیبت وىی ،په رسپل کې ػ ه١ىي تـ کنرتول النؼې لیمه ػ
انؼافی له لصب٘ه پـاظه وىې .هیڈب تبوؿ نه وىای کىالی ڇی ٔبلثبن ته ػ
رسپل په یى ومیـ لیمى کې ظپل ن٥ىؽ فیبت کړي" .
لکً ػ ىیٍاػ پً نٍؿٌ تـظٍ کې ،ػ نړیٍالٍ پٍځي ځٍاکٍنٍ څعً ا١٤بن ځٍاکٍنٍ تً ػ امنیتي
ممٍلیتٍنٍ لیږػ پً ٌاؿ ٌاؿ یب پړاٌنٍ کې انت٩بل وٍ ،ظلکٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ ٌالیت ػ مـکق
پً لٕصً ػ یب٠یتٍة پً ٝ٤بلیتٍنٍ کې ػ پبم ٌړ کمٍالی نً ػی ؿا٠لی .ػ تیلګې پً تٍګً،
یب٠یبن پً ٌالیت کې ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ ػ ٌتلٍ ٌؿٌلتً ػ ػښمن پً لیکٍ کې ػ نٍ٥ؽ اٌ ػ
ال فیبت الرسيس ػ تـ اللً کٍلٍ لپبؿه مغ پـ فیبتیؼٌنکي تـیؼٌنً پیل کړي .ػ تیـٌ ػٌٌ
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کلٍنٍ ؿاىیيس ػ یب٠یتٍة پً ٝ٤بلیتٍنٍ کې فیبتٍالی ؿا٠لی اٌ ػا ممکن ى ً١څً تً اوبؿه
ٌکړي ڇې ګٍیب ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً ػ امنیتي لیږػ پً تـظً کې ىٍمـه تـیبيل نً ٌٌ.
ظٍ تیب ىم ػ یبػٌنې ٌړ ػه ڇې ػ ننګٍنٍ رستیـه ،ػ ا١٤بن ځٍاکٍنٍ پً ومیـ کې ػ ػې
لپبؿه فیبتٍالی ؿا٠لی څٍ ػ یب٠یتٍة پً ٌړانؼې ذګړه ٌکړي .ػ رسپل اٌ ذٍفذبن تـ منځ
پً لٍیً الؿ ػ پٍلیمٍ یٍ ومیـ امنیتي پٍلتې ذٍړې وٍې اٌ ىمؼاؿنګً پً لـې پـتٍ
ٌلمٍالیٍ کې ا١٤بن لیمً ییق پٍلین ځبی پـ ځبی وٍی .پً ػې شٍالً ،ػ یٍې ښځینً
ښٌٍنکي ،ػ رسپ ل ػ ښبؿ څعً ػ یٍه تن نبؿینً اٌ ػ ګٍل٥نؼی ػ ٌلمٍالی څعً ػ یٍه تل
وعَ تیبنٍنً ؿاٍ٠نډ وٍی ػي کٍم ڇې ػ نٍؿٌ ویبنٍ تـ څنګ تیبنٍي:
ػ رسپل ػ ښبؿ څعه ښځینه ښىونکې:
"نبامني شتی ػ والیت په مـکق کې مغ پـ فیبتیؼو ػهٔ ،بلثبن شتی کىالی يش
ػ وايل ػ٤رت ته نږػې یىې ٜبيل لیيس ته اوؿ واڇىي".
ػ رسپل ػ ښبؿ څعه یى تن:
"فمىږ امنیتي ځىاکىنه تبیؼ ترهق او ت٩ىیه يش ،ځکه ڇي امنیتي ځىاکىنى ػ
ترشی فړه په شیخ ػ تؼن هـې ژونؼی شرـې ته ػ آکمیرن څعه ػ مبالمبلې
وینې ػ ؿلیؼو ػنؼه لـي".
ػ ګٍل٥نؼې ػ ٌلمٍايل څعً یٍ تن نبؿینً:
"ػ امنیت په نه وتىن کې ته ظلک ػ ظپلى البيس ش٩ىنى څعه تـظمن نه يش.
کب٤ی نه ػه ڇې ښىونځي ولـو ،تلکه امنیت ته اړتیب ػه څى ػ ه١ىي څعه ګټه
پىؿته کړو".
ػ یٍه محثت یبػػښت پً شیخ ،ظلکٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ا١٤بن لیمً ییق پٍلین ػ یب٠یتٍة
پً ٌړانؼې ػیـ مٍجـه ػي .کً څً ىم ڇې ظلک پً ػې نٙـ ٌٌ ڇې ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ
پٍلیمٍ ومیـ تبیؼ فیبت يش اٌ ػ رسپل نٍؿٌ لیمٍ تً ٌلیږل يش ،ظٍ ىٍ١ي ػا انؼیښنً
ىم ػؿلٍػلً ڇې ممکن ىٍ١ي ػ ػٌي پً ٌړانؼې امنیتي ظنډٌنً ذٍړ نً کړي.
ػ ٌیبػ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن ٌٌیل:
" فمٍږ ػ ٌلمٍايل ػ ٌٍ٤ک کلی پً تىپړ ډٌل ػ ٔبلثبنٍ تـ کنرتٌل النؼې ٌٌ،
ظٍ کلً ڇې ا١٤بن لیمً ییق پٍلین پً ٌیبػ کې ځبی پـ ځبی وٌٍ ،کلی ػ
ٔبلثبنٍ څعً پبک وٍ .مٍږ اٌك پً ٌیبػ کې ښً امنیت لـٌ ،مٍږ اٌك پً لیمً
کې ػ ذنثي اٌ ذمٝیت ګٍنؼٌنٍ څعً ا١٤بن لیمً ییق پٍلین لـٌ ڇې پً
ممبٌي تٍګً ػ یب٠یتٍة پً ٌړانؼې مثبؿفه کٍي".
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ػ کٍىمتبنبتٍ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن مرش ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې:
"مٍږ ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ ػ ځبی پً ځبی کٍلٍ ػ نٍښت مالتړ کٌٍ څٍ
فمٍږ پً ٌالیت کې ال ښً امنیت تبمین کړي .ا١٤بن لیمً ییق پٍلین ظپل ژٌنؼ
پً ظٕـ کې اڇٍي تـ څٍ ػ ٔبلثبنٍ ػ ٝ٤بلیتٍنٍ پً ٌړانؼې فمٍږ کيل ٌلبيت .تـ
ى ً١ڇې ػٌي پً کب٤ی انؼافه لمثبل ٌي ،ىٍ١ي تً ػ ذګړې پٍؿه تٍان ٌلـي".
قىمی تاو تغیسىالی او صواک ص مدلی صالالنى ؾیاؾی عقاةتىنه :ػٌه ٜمؼه لیبيس
ګٍنؼٌنً ،یٝني ذنثي اٌ ذمٝیت ػ رسپل پً لیبيس ڇبپیـیبل ٌاکمن ػيٜ .ثؼالـویؼ
ػٌلتم پً رسپل کې تـ ټٍلٍ تب نٍ٥ؽه لیبيس څیـه پبتې وٍې اٌ پً ظپلً نژاػي ډلً
افتکبنٍ اٌ ىمؼاؿنګً ىقاؿه ګبنٍ،تبذکٍ ،ایام ٍ٨اٌ ٜـة ټٍلنٍ ا٠یق لـي .ىمؼاؿنګً ،ځیني
نٍؿ لیبيس وعٍیتٍنً ىم څٍک ڇې پعٍانی ذيبػی وبمنٙـٌنً لـي پً رسپل کې وکیل
ػي.
ػ رسپل ػ ٌايل ػ ػ٤رت یٍه پعٍاين کبؿ کٍنکي ٌٌیل:
"فمىږ افتکبن ػولتم ته ػ ظپل مرش په لرتګه ګىؿي .نىمىړی نه یىاځي په
افتک ن٥ىؽه لیمى تلکه په هقاؿه ،تبذک ،ایام ٧او ٜـة ټىلنى هم لیبيس
کنرتول او ن٥ىؽ لـي .ظلک ػ نىمىړي څعه أبٜت او ػ ه١ه ػؿنبوی کىي،
شتی که ػولتم ه١ىي ته ووایې ڇې ظپلى ښځى ته ٔال ٧وؿکړي نى ه١ىي ته
ػ ػې کبؿ په تـرسه کىلى کې فړه نب فړه نه يش(".یبػونه :ػا ػ وړانؼې نه ػ
تیبؿې وىې مـکې یىه تـظه وه ڇې ػ ترشي ش٩ىنى څبنګې ػ ویبنؼ رسه
ػؿلىػه)
ص ځمکى پغ رس مناػعې :ػ ظربٌ اتـٌ ګډٌن ٌالٍ ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې پً رسپل کې ػ ځمکٍ
پـ رس منبف ًٜډیـه پیڈلې مملً ػه ،اٌ ػ مٍذٍػه ؿٌانې وعړی رسه ډیـه مـلتً کٍي .ػ
ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ پً ػننً کې ػ ٤مبػ وتٍن اٌ ىمؼاؿنګً ػ لیبيس ٜال٨منؼي نً وتٍن ػ
مملې ػ معنیٍي پً ظبٔـ ػا نبوٍنی کٍي ڇې پً مٍجـ اٌ ٜبػالنً ډٌل ػ ځمکٍ اٌ
ملکیتٍنٍ پـ رس وعړې ىٍاؿي کړي .ػا ډٌل وعړې اکرثا ػ تیالتیلٍ ٍ٨مي ډلٍ تـ منځ ٌاٞ٨
کیږي ڇې ػ ځمکٍ پـ رس اٌږػٌ منبف ٍٜتً الؿ ىٍاؿٌي .ػ ځبيې ٠ښتلٍ ٍ٨منؼانبنٍ وتٍن
اٌ پً پبؿملبن کې ػ لیبلیٍنٍ شٍّؿ اٌ ىمؼاؿنګً ػ ىٍ١ي ػ لیبيس مؼاظلتٍنٍ لً املً اٌ
ػ اړٌنؼٌ ڇبؿٌاکٍ رسه ػ تٍٔیٍ ذٍړٌلٍ لً الؿې ٜؼيل اؿګبنٍنً اکرثا ٠یـ مٍجـه جبتت کړي.
ػ کٍىمتبنبتٍ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن مرش ٌٌیل:
"فمىږ ػ ولمىايل ػ نیامیې تـظې اتکب په کـنه ػه او مىږ ټىل تقګـان یىو .یبػه
ځمکه ػ تیالتیلى ٨ىمي ډلى تـ منځ ویىل وىې او ػا نژاػي ٨ىمىنه تیب ػ
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تیالتیلى ځبیې ٠ښتلى ٨ىمنؼانبنى څعه ذىړ وىي ،ځکه نى ،ػلته تل ػ ځمکې
پـ رس ػ ویي په هکله وعړی مىذىػې وې .فمىږ ػولت ػ ػې وعړو ػ
هىاؿولى په تـظه کې تـ اوله کىمې تـیبوې نه ػې تـ الله کړې".
ظلکٍ ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې پً رسپل کې وعړې اٌ فیبن لـٌنکې ػٌػیقې کړنې ػ ػې المل
وٍې ڇې یٍ ومیـ فیبتې ښځې ػ کٍؿنې ظىٍنت څعً پً مکـؿ ډٌل فیبمنني يش .ػ
اذثبؿې اٌ ػ ٌظت نً معکې ٌػٌنٍ ،لٍړ ذيیق ،ػ تؼل ٌػٌنً ،ذنيس تیـې اٌ ػ ظىٍنت
نٍؿ ډٌلٍنً ػ کٍؿنې ظىٍنت ميمي تیلګې ػي .ػ ػٝ٤ ٍ٠بلیتٍنٍ فیبتـه تـظً ػ کٍؿنیٍ پً
ػننً کې تـرسه کیږي .ظلک ػ ښځٍ پً ٌړانؼې ػ ظىٍنت پً تـظً کې فیبتٍالی ػ
مٝب٤یت ػ کلتٍؿ ػ وتٍن ػ مملې رسه منمٍتٍي .ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً اړه ػ ال فیبت
پٍىبٌي ؿا منځ تً کٍلٍ تً اړتیب لیؼل کیږي .
ػ لنګ ڇبؿک ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن ٌٌیل ڇي:
"ػا په پبؿملبن کې فمىږ ػ والیتي وىؿا ٠ړي ػي څىک ڇې تل په ش٩ى٨ي او
ٜؼيل لیمتم کې مؼاظله کىي ،ه١ىي ػ ظپل لیبيس واک په کبؿولى رسه ظپلې
ّ٨یې په ظپله ګټه شل کىي .ه١ىي تل ظلکى ته ػا پلمه کىي ڇې ه١ىي په
رسپل کې ػ ټىلنې لپبؿه مهم او ګټىؿ ػي ،ظى مىږ پىهیږو ڇې ه١ىي ډیـ ککړ
ظلک ػي".
د شخړې مدرکات :ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلې پـ ميبل ،ظلکٍ پً رسپل کې پً ښکبؿه اػاؿي
٤مبػ تً ػ ښً امنیت ،پـاظتیب اٌ شکٍمتؼاؿي پً ٌړانؼې ػ یٍه لٍی ظنډ پً لرتګً کتلې.
صؾىلی غیغ مىثغ او ضعیفه پغوؾه :ظلکٍ ٌیيل ڇې ػٌي پً رسپل کې ػ لٍلې اٌ
پعالینې ػ پـٌلې لً ٔـی ً٩ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ انکىب ٣لپبؿه کم تٍٝ٨بت لـي .ػ
ػې ٜلت ػا ػی ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالینې پـٌګـام ػ شکٍمت ػ لیبيس
ٍ٠ښتنٍ پـ تنمټ ؿا منځ تً وٍ اٌ ػې ػ لٍلې پً پـٌلً من٥ی ا٠یق پـې ایښې .ػ تیلګې
پً تٍګً ،ظلکٍ ټینګبؿ کړی ڇې ػ ٌالیتي لٍلې پـٌلً ػ یٍه پعٍانې ذنګمبالؿ لعٍا ڇې
پً ٜمـ فٌړ ػی پـ مغ ٌړل کیږي اٌ ښبیې ىٌ ً١ړتیب ڇې ػ لٍلې پـٌلً پً ذؼې تٍګً
پـ مغ تٍفی ٌ نً لـي .ػ ذنګمبالؿ ػ وبمنٙـ پً ػؿلٍػلٍ رسه تً ػ یب٠یبنٍ رسه ػ لٍلی ػ
ظربٌ پیل یٍ لتٍنقمن کبؿ ٌي اٌ ػا ممکن ػ رسپل پً ٌالیت کې ػ لٍلې ػ پـٌلې پً
ٌړانؼې یٍ ظنډ ٌي .پً ٜمٍمي ډٌل ،پً ػې مٍا ً٩٤وٍي ڇې ػ نٍیٍ کبؿکٍنکٍ اٌ
مرشتبتً لً الؿې ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا پً تىکیل تبنؼې لً رسه ٍ٠ؿ ٌيش.
ػ رسپل ػ ښبؿ ػ ښځٍ شٍ٩نٍ یٍې ٝ٤بلې ٌٌیل:
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"ػ ا١٤بنمتبن ػ لىلې او پعالینې پـوګـام نه تبیؼ په رسپل کې ػ لىلې ػ
تـیبلیتىة رسه  ،په ظبً ډول په ه١ى لیمى کې کىمې ڇې ػ ػولت ِؼ
ٜنبرصو تـ کنرتول النؼې ػي ،مـلته وکړی .ػ لىلې او ټیکبو ػ ؿاولتلى په
ظبٔـ ػ یى ومیـ هڅى او لګىل وىیى رسڇینى رستیـه ،پبیله محثته نه و .ښبیې
منبلج پالن او ؿوښبنې اذنډا وتىن نه ػؿلىػ".
ػ لنګ ڇبؿک ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن مرش ٌٌیل:
"ػ لىلې ػ والیتي وىؿا ػ ذىړیؼو ؿاهیيس ،تـ اوله پىؿې یىاځې  ۰۰۵تنه
یب٠یبن ػ ميل امنیت ػ ؿیبلت ،ا١٤بن ميل پىلیمى ،وايل او ػ رسپل ػ والیت ػ
ظلکى په ٝ٤بل مالتړ ػ لىلې ػ ظربو رسه یى ځبی وىیؼي او په ػې کې ػ لىلې
والیتي وىؿا هیڅ ن٩ي نه ػې لىتىلی .مىږ په ؿیښتیب ػالې ڇب ته ڇې ٝ٤بل ،تې
پـی او په ؿښتیب ػ ػې تىان ولـي ڇې ػا پـوله پـ مغ یىيس ،رضوؿت لـو .لکه
څنګه ڇې ػا ػ وعړې ػ ػواړو ظىاوو لپبؿه ػ اهمیت وړ ػه ،ه١ه تبیؼ ٠یـ
لیبيس وعَ وي او ػ هیڅ ډلې رسه تړاو و نه لـي .ػ ٔبلثبنى رسه ػ لىلې
ظربو ته ػاظیلیؼل کىم البنه کبؿ نه ػی ،ػا ښى ظپلمنځې اړیکى ته اړتیب لـي".
اصاعی فؿاص او ص قانىن ص خاکمیت نه قتىن :ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌلې لً الؿې ظلکٍ ؿاپٍؿ
ٌؿکړ ڇې ػ ٨بنٍن شبکمیت کمقٌؿی ػی،ځکً نٍ پً رسپل ٌالیت کې پـاط اػاؿي ٤مبػ ،نب
امني اٌ تې جثبيت تً الؿ ىٍاؿٌي .پً ټٍلٍ ٌلمٍالیٍ کې ٌالیتي لیمً ییق شکٍمت کمقٌؿې
ػی اٌ نً يش کٍالی ٜؼالت اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ میکبنیقمٍنً پيل کړي .ػ ٜؼالت اٌ ٨بنٍن پيل
کٍنکي ا٤رسان اکرثا نً يش کٍالی ػا ډاډ شبٌل کړي ڇې ّ٨یې پً ٜبػالنً ډٌل اٌ ػ ٨بنٍن
رسه پً لمٍن کې شل ٍ٤ل يش .ظلک پً ػې تبٌؿ ػي ڇې اػاؿي ٤مبػ اٌ ػ ٌاک څعً
نبٌړه ګټً اظیمتنً ػ شکٍمتي لیمټم پً ػننً کې مٍلمبيت وٍي اٌ ػ پٍؿتً څعً کښتً
تـرسه کیږي.
ػ رسپل ښبؿ څعً یٍې ښځې ٌٌیل:
"ػا یىاځې ػ ػولت ِؼ ٜنبرص نه ػي ڇې په رسپل کې نب امني ؿا منځ ته
کىي  ،تلکه شکىمت هم ڇې په ٤مبػ ککړ او ول ػی په رسپل کې نب امني ؿا
منځ ته کىي  .ػ تیلګې په تىګه،اړونؼو ڇبؿواکى ته ػ تډو ػ وؿکىلى پـته څىک
نه يش کىالی تؾکـه تـ الله کړي".
ػ لنګ ڇبؿک ػ ٌلمٍايل څعً یٍ تن ٌٌیل:
"ڇب ته ڇې ٨بنىن امبنت لپبؿل وىی ه١ه تـ ټىلى فیبت ٨بنىن تـ پښى النؼې
کىي .مىږ ػالې څبؿنىاالن او ٨بِیبن لـو څىک ڇې یىاځې ػ ټیټې ػؿذې ػ
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ذـمىنى په تړاو ٜؼالت پلی کىي ،ظى ه١ه کمبن ڇې په ذؼې ذـمىنى تىؿن
ػي ممىل نه ګڼل کیږي .ػ ٨بنىن ػ ان٥بؽ ػا کبؿکىنکي په ٜؼيل لیمټم کې ػ
اػٜب وىې اػاؿي ٤مبػ او پې پـیتىة ػ نه وتىن له امله ػ ذـم مـتکیثینى ته
تـذیض وؿکىي".
ظلکٍ ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې پً رسپل کې پً ػٌلتي اػاؿٌ کې تـ ټٍلٍ ٜبم٤ ،بلؼ اٌ نبٌړه ٜمل
تډي ػي .پً ٌالیت کې تـ ټٍلٍ ٤بلؼ ڇبؿٌاکي څبؿنٍاالن اٌ ٨بِیبن ػي .کً څً ىم ڇې
ػٌلت پً ػې ٌؿٌلتیٍ کې ػ ٤مبػ پً ٌړانؼې ػ مثبؿفې څبنګً پـانیمتي ،یب ظٍ نً ػه
تٍانیؼلې اٌ یب نً ٍ٠اړي ػ ٤مبػ پً ٌړانؼی ذؼې ا٨ؼامٍنً تـرسه کړي .ػ ػې تـ څنګ ،ػ
ؿاپٍؿ رسه لم ٤مبػ پً ټٍلنً اٌ ػ شکٍمت ػ ذٍړښټ څعً ػ تبنؼې مٍذٍػ ػی .ػا یې ػ
مصيل وعَ لپبؿه پً ی٩ین رسه البنً کٍي ڇې تډي ٌؿکړي ،اٌ ػا یٍ ٜبم کبؿ ػی .ځکً
نٍ ،پً یٍ ومیـ نٍؿٌ ّ٨یٍ کې ،ػ م٩ـؿاتٍ پً پـتلً اړیکٍ تً تـذیض ٌؿکٍل کیږي.
ػ ګٍل٥نؼي ػ ٌلمٍايل څعً ػ کيل یٍ تن مرش ٌٌیل:
"تـ ه١ه ڇې تبلى اړونؼو ڇبؿواکى ته پیمې وؿ نه کړئ لتبلى وکبیت ته ژؿ
پـولن نه يش .که ڇیـې تبلى تډي وؿ نه کړئ نى تیب ته تبلى  ۰یب  ۲میبوتي
انتٙبؿ تبلئ تـ څى لتبيس وکبیت پـولن يش .ػا ٜمل په ډؿامبتیک ډول ػ
یىه ٜبم ٝ٤بلیت په شیخ ػوػ وىی ػی".
ػ تلغ آة ػ ٌلمٍايل څعً یٍ تنً مرش ٌٌیل:
"ه١ه څه ڇې په تلغ آة کې ٜبم ػي ه١ه ػ م٩ـؿاتى په پـتله اړیکى ته
تـذیض وؿکىل ػي .ػا ه١ه وظت پیښیؼای يش ڇې کله تبلى ػ ڇبؿواکى رسه
ممت٩یمي او ٠یـ ممت٩یمي اړیکې ولـئ او په ػې رسه ه١ىي ػ شکىمتي واک
په کبؿولى رسه لتبلى مالتړ وکړي".
عضم خؿاةضهی او انتقالی عضالت :ظلکٍ ىمؼاؿنګً ػ شمبتٍؿکٍنې ػ مملٍ ػ ځٍاتٍلٍ پً
ىکلً ڇې ػ ػؿیٍ لمیقٌ ذګړٌ څعً ؿا ٌالړې وٍې ػ شکٍمت ػ نبکبمی پً اړه ظپلې
انؼښنې مٕـس کړي .ظلک انؼیښنً لـي ڇې مـتکیثین تـ اشتمبة النؼې نً ػې نیٍل
وٍي ،ػا پً ظپلً ػ اٌلنې ػٌلت ػ مرشٌٜیت پً ٌړانؼې یٍ ظنډ ػی ،ځکً نٍ ،ػا ػ
ظلکٍ اٌ ػٌلت تـ منځ ژٌؿ ٌاټن ؿا منځ تً کٍي .ػ ذنګې ذـمٍنٍ ٨ـتبنیبن ػ یٍه ذبمٞ
ميل مىٍؿتې ؿامنځ تً وٍې میکبنیقم اٌ انت٩بيل ٜؼالت ػ لرتاتیژیګبنٍ لً الؿې ػ ٜؼالت
ٍ٠ښتنً کٍي ،ښکبؿې ڇې شکٍمت ػ ظلکٍ پً ٍ٠ښتنٍ ٍ٠ږٌنً کبڼً اڇٍيل .ظلک تبٌؿ
لـي ڇې پٍلین،څبؿنٍاالن اٌ مصکمې ػ ممبٌي ٜؼالت ػ تبمین ،ػ ٍ٨انینٍ ػ ان٥بؽ لپبؿه
اٌيل البيس الثبة ػي.
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ػ ٌیبػ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن مرش ٌٌیل:
"ػ انت٩بيل ٜؼالت په تـظه کې ػ پبته ؿاتللى مملې په رسپل کې ػ اولنێ
ولله والې وعړې رسه مـلته کړې .ػ ذنګې ذـمىنى مـتکیثینى ته لقا نه ػه
وؿکړل وىي ،ه١ىی افاػ ػي او هـ څه کىالی يش .که څه هم ڇې په لىمړیى
کې مىږ ته ػ انت٩بيل ٜؼالت ػ رشیکثبڼى لعىا انګیقه ؿاکړل وىې و ڇې ػ
ذنګې ذـمىنى په اړه ظربې وکړو او په ػې رسه ته ػ ذنګې ذـمىنى مـتکیثین
ػ ٜؼالت منګلى ته ولپبؿل يش .ظى مىږ پىهیږو ڇې کله شرضت مصمؼ(ً)
کٝثه ٤تض کړه ،نى تیب نىمىړي ظپلى کمبنى ته الؿښىنه وکړه ڇې ػ ه١ه پعىانېى
تـیؼګـو ته لقا وؿ نه کړي او په تؼل کې ه١ه نىمىړي ٥ٜى کړو ،فمىږ
ولممرش هم وؿته ٜمل وکړ".
ص ښځى ص تاوتغیسىالی په مقاةل کی ص معافیت کلتىع :ظلکٍ ػ تىٍیي پً ػؿلٍػلٍ رسه
ٌٌیل ڇی کً ڇیـی ػ ترشی شٍ٩نٍ ٌِٝیت تيرت نىی ظلک تً ػ ٔبلثبنٍ څعً ٌٍ٠اړی
ڇی پً ػّ٨ ٍ٠بیبٌٌ کی مؼاظلً ٌکړی .
رسپل ػ ښبؿ یٍې ښځی ٌٌیل:
"په ػې وؿلتیى کې مب ػیىې  ۱کلنې یتیمې نرلې ػ ّ٨یې په اړه ڇې یىه فوړ
لړي ته ػ  ۵۲۲۲۲۲ا١٤بنیى په تؼل کې ػ ه١ې ػ کىؿنێ لعىا اړ ایمتل وىې
وه ،واوؿیؼل .څنګه ڇې نرلې واػه وىه ،په ه١ې ػ ظپل میړه لعىا ذنيس
تیـې وىی او له کىؿه وړل وىي .ػا ػ ه١ه ذهیق په وړانؼې ػ میړه له ظىا
٠ډ اظیمتل او ػ ٠ىٌې ښکبؿه کىل و کىم ڇې میړه ػ نرلې کىؿنێ ته
وؿکړی .په یىه تله ّ٨یه کې ،په ػې وؿولتیى کې یىه فاړه لړي ػ ۰۰۲۲۲
امـیکبیې ډالـو په وؿکىلى رسه ػ یىې  ۰۰کلنې نرلې رسه واػه وکړ".
ػ رسپل څعً یٍې ښځې ٌٌیل:
"ػا ٔبلثبن ػي ڇې په مىږ یې ػا ذبمې تصمیل کړي ،ه١ىي وایې ڇې ښځې
تبیؼ ػ رس نه تـ پښى پىؿې په ڇبػؿي کې ځبن ون١بړي او مىږ یې ػ ظپل
نبؿینه مصـم نه پـته ػ کىؿ څعه ػ وتى څعه من ٞکړې یىو .ػا هام٠ه ٔبلثبن
ػي ڇې یى ومیـ فیبيت نرىنې یې ػ ښىونځیى څعه ؿا ګـفولې وي".
ػ ٌیبػ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن مرش ؿاپٍؿ ٌؿکړی ڇې:
"ه١ه څىک ڇې ػ ٨ىانینى څعه رس٠ړونه کىي ه١ه کمبن ػي ڇې ٨ىانین
ذىړوي .مىږ فیبت ٨ىانین لـو ظى یىاځي یى څى یې ػ ښځى په وړانؼې ػ
ظىىنت په ّ٨یى پيل وىي .فمىږ ٜؼيل ڇبؿواکي په ٤مبػ ککړ ػي".
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ةې ؾاعې نیؿتې :ػ رسپل ػ ټٍلنې ػ اکرثٌ ٌګړٌ پً منځ کې تې لبؿې نیمتې اٌ ػ کبؿې
٤ـٌتٍنٍ نً وتٍن ػ تې جثبتې اٌ نب امني ٜمؼه مـلتً کٍنکي ٤بکټٍؿٌنً ػي .ظلکٍ ټینګبؿ
کړی ى ً١ترـیؼ وٍي ټٍلنې کٍمې ڇې کبؿې ٤ـٌتٍنً نً لـي ػ یب٠یتٍة ػ نٍ٥ؽ ػ ظٕـ
پً مٝـُ کې ػي.
ػ لنګ ڇبؿک ػ ٌلمٍيل څعً یٍه مرش ٌٌیل:
"فه ته ػا ووایم ڇې نیمتي ػ ه١ى ننګىنى ػ کىمى رسه ڇې مىږ نن مغ یىو
یى المل ػی ،مىږ فیبتـه ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه ػ ػې لپبؿه یى ځبی وىي
یىو ڇې ػ پیمى ػ تـ الله کىلى او ػ ظپلى نیمتمنى کىؿنیى لپبؿه ػ ظىؿاک
تـاتـولى په مىظه ػ هـ اړط په وړانؼې ذګړه وکړو .ځکه نى ،فمىږ والیت ػ
ظپل ذ١ـا٤یبیې مىٝ٨یت له امله ػؿیمه ػؿذه والیت ػی .ځکه نى ،فمىږ
والیت ػ نىؿو لىمړیى او ػوهمى ػؿذى والیتىنى په پـتله انکىب ٣نه ػي کړې".
ظلکٍ ىمؼاؿنګً أالٌ ٛؿکړې ڇې پً ػالې شبل کې ڇې ټٍلنیقه پـاظتیب نً يش کٍالی
لٍلً تّ مین کړي ،ښبیې ػا ا٨ال پً مصيل لٕصً ػ وعړې کڈً ؿا ټیټً کړي .پً رسپل کې
اٌلنێ وعړه ػ انکىب ٣لپبؿه یٍه اړتیب ظالًٌ کٍي ڇې تبیؼ ػ وعړې پً ٌړانؼې شمبك
ٌي ،اړتیب لیؼل کیږي ڇې شکٍمت کبؿې اٌ ښٌٍنیق ٤ـٌتٍنً ؿا منځ تً کړی .ػ رسپل
ظلک تبٌؿ لـي ڇې ػ مٝبؿ ٣ػ یٍه ښً لیمتم نً وتٍن ػ ىٍ١ي پً ٌالیت کې یٍه ذؼې
لتٍنقه ػه .ىٍ١ي ػلیل ٌړانؼې کٍي ڇې ػ یب٠یبنٍ ډلې پً آلبنې رسه کٍالی يش نب
لٍلتي ظلک ٌٍ٠لٍي.
ػ رسپل ػ ښبؿ څعً یٍې ښځې ٌٌیل:
"٤ـُ کړئ تبلى یى یب٠ي یبلت ،تبلى ڇب ته ػ ػوو ا١٤بنیى وړانؼیق کىئ او
ه١ه ته وایبلت ڇې په ټىلنه کې ػ هللا اکرب نبؿې ووهي ،نى ه١ه ته ػا کبؿ
وکړي ،ځکه ڇې ػا نب لىلتي او ٠ـیج ظلک په ػې نه پىهیږي ڇې په کىم
لىؿ ؿوان ػي .ه١ىي یىاځې ٠ىاړي په ػ٠ى پیمى ػ ظپلى کىؿنیى او مبوىمبنى
مـلته/ت١ؾیه وکړي .په رسپل کې ػ میىتى وګړو په منځ کې تې لىاػي یىه
ذؼې لتىنقه ػه".
ػ تلغ آة ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن نبؿینً ٌٌیل:
"کله ڇې تبلى لیک لىلت نه وي کړی ،تبلى یى نىښټګـ کن نه یبلت .کله ڇې
شکىمت ػ یىه کيل کنرتول له الله وؿکړي په ه١ه کيل کې تې لىاػی مىذىػه
وئ ،بلثبن په آلبنې رسه کىالی يش ه١ه کلی تـ ن٥ىؽ النؼې ؿاويل .کله ڇې
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ٔبلثبن ظلکى ته ػ  ۰۲۲ا١٤بنیى وړانؼیق وکړي ،او ػ ػې لپبؿه ڇې ظپلې کىؿنې
ت١ؾیه کړی ،ه١ىي ته په ػې کبؿ کې له ځبنه تـػػ ښکبؿه نه کړي".
ظلکٍ ذٍتً کړي ڇې پً لیمً کې مغ پـ فیبتیؼٌنکې نبامنې ػ ڇین ىیٍاػ ػ پٕـٌلیمٍ ػ
نړیٍال رشکت لعٍا ػ کبؿٌنٍ ػ ځنؼٌلٍ ػ مملې رسه ڇې مٍظً یې پً رسپل ٌالیت کې ػ
ػٌلت لپبؿه ػ تیلٍ التعـاد اٌ ٌیي ٌ ،تړاٌ لـي .یبػ رشکت پً لٍمړیٍ کې ػ رسپل پً
ٌالیت کې ػ یٍ ومیـ فیبتٍ ظلکٍ لپبؿه ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ٌړانؼیق کړی ٌٌ ،ظٍ ػ امنیتي
الملٍنٍ پً ظبٔـ یې ځبن لً ٌصنې ٌیٍلت.
"مىږ وتمن نه یىو ظى مىږ ټىل کبؿ ته اړتیب لـو ،ػا فمىږ ش ٪ػی او ػ ظپل
اٌل له وذې تبیؼ څنډې ته نه وى .مىږ وینى ڇې ػا فمىږ ػ ػولت لعىا څـګنؼ
٨ىمي ٥٠لت ػی".
ظلکٍ ټینګبؿ کړي ػ ػې پً ظبٔـ ڇې کبؿ پً مٍجـه تٍګً تنٙیم يش نٍې ځٍانبن ػي ػ
فاړه شکٍمت ػ کبؿ کٍنکٍ پـ ځبی پً ػنؼٌ ٌګامؿل وی .یٍ ومیـ ػ ً٠کمبن ػ تیـٌ ۳۱
کلٍنٍ ؿاىیمې پً ٌؿتً مٍٍ٥٨نٍ کبؿ کٍي اٌ نً ػي تثؼیل وٍي .ىٍ١ي تبیؼ ػنؼې
پـیږػي اٌ ػ نٍي نمل لپبؿه ځبی تي کړي.
ػ تلغ آة ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن ٌٌیل:
"...ػ ػولتي اػاؿو په ػننه کې تبیؼ ػ کبؿمنؼانى ػ التعؼام په پـوله له رسه
کتنه ووې ،که ڇیـې یى وعَ ػ کبؿ کىلى لپبؿه ډیـ فوړ وي ،نى ه١ه تبیؼ
ظپل کبؿ ػالې یى ڇب ته ولپبؿې ڇې ه١ه ځىان او ػ التٝؼاػ ظبونؼ وي .مىږ
په مصيل شکىمت کې ػالې کمبن لـو ڇې ػ تیـو  ۲۲کلىنى ؿاهیمې په وؿته
مى٥٨ىنى او کڈى کې کبؿ کىي".
ص انکكافی پغوګغامىنى نه قتىن :ػ رسپل ػ ظلکٍ لپبؿه اٌتً پً فیبتیؼٌنکې تٍګً ػ یٍې
ذؼې انؼښنې پً شیخ ؿا څـګنؼیږي .ګډٌنٍالٍ څـګنؼه کړه ڇې ػ څښبک اٌ ظړٌتٍلٍ ػ
اٌتٍ کمٍالی پً ممت٩یمً تٍګً پً ا٨تٍبػي پـاظتیبیې مملٍ اٌ پً ٜمٍمي ډٌل ػ کٍؿنیٍ
پً مٝیىت من٥ی تبجیـ اڇٍي .ظلکٍ وکبیت کړی ڇې ػٌلت ػ ٌلمٍالیٍ پً کڈً ػ اٌتٍ ػ
مملې ػ ىٍاؿې پً مٍظً کمً تٍذً کړې اٌ ػ ميل پیٍلتٍن ػ پـٌګـام کٍمي مٍجـه پـٌژې
نً ػې تٕثی ٪وٍی څٍ ػې مملې تً ػ شل کٍمً الؿ ٌمٍمي .ظلکٍ ټینګبؿ کړی ڇې اٌتً
ػ کـنې اٌ نٍؿٌ ػاظيل اړتیبٌٌ لپبؿه ػیـي ميمي ػي .تقګـان نیمتمن ػي،ػا تً ډیـه
لتٍنقمنً ٌي ڇې ػٌي پً ظپلً ػا لتٍنقه ىٍاؿه کړي ،ځکً نٍ ،ػ ٠ؾایې مٍٍنیت اٌ
نٍؿٌ اړٌنؼٌ اړتیبٌٌ پً شٍالً تً ػٌې ػ اٌتٍ کمٍالی ال فیبت فیبمنن کړي.
ػ رسپل ػ ښبؿ څعً یٍې ښځې ٌٌیل:
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"کله ڇې فه تیـ کبل په کىهمتبنبتى کې وم ،نى مب ولیؼل ڇې ظلک ػ ځښبک ػ
اوتى  ...ػ کمىايل څعه په ذؼې تىګه ځىؿیؼل .ػولت ػ ػې مملې ػ هىاؿې
لپبؿه هیڅ کىم ا٨ؼام نه ػې کړی .کىهمتبنبت ػ وعړې څعه تـ ټىلى فیبته
متبجـه وىې لیمه ػه".
ػ تلغ آة ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن ٌٌیل:
"مىږ په ولمىالیى کې ػ اوتى لتىنقه لـو ،مىږ ػ ػولت څعه ٠ىاړو ػې مملی
ته ػ شل الؿ پیؼا کړي .ػولت تبیؼ اوك ځبن جبتت کړي ڇې ػ ظپلى اتثبٜى
ظیبل لبيت ،که نه نى ،ظلک ته په شکىمت ظپل تبوؿ له الله وؿکړي او په پبی
کې ته ػ ٔبلثبنى  ...رسه یى ځبی يش".
ةهغنی مضازلی :ظلک پً ٜمٍمي ډٌل تبٌؿ لـي ڇې ػ رسپل پً ٌالیت اٌ ټٍل ىیٍاػ کې
اٌلنی نب امني پعٍا ىم اٌ اٌك ىم ػ ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ ،ػ محبل پً تٍګً ػ پبکمتبن اٌ
ایـان ػ لیبيس مؼاظلتٍنٍ لً املً ؿا منځ تً وٍې .ػ رسپل ظلک پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ػ
ا١٤بنمتبن ګبٌنؼي ىیٍاػٌنً پً ػې ٨بػؿ ػي ڇې ػ ىیٍاػ ػ ټیکبٌ اٌ انکىب ٣رسه پً ىـ
پړاٌ کې مـلتً ٌکړي یب ى ً١معتل کړی .ځکً نٍ ،ػ یٍې لیمً ییقې لرتاتیژې ػ ذٍړٌلٍ
پً مٍظً تبیؼ ػ شکٍمت لعٍا ذؼې ا٨ؼامبت تـرسه يش څٍ ػ معؼؿه تٍکٍ ػ لٍػاګـي اٌ
ػ ٌللٍ ػ لیږػ معً ٌنیيس ،ػې نً یٍاځې ػ وعړې رسه مـلتً کړي تلکً ػې ػ ا١٤بنمتبن
ػ ػٌلت ټٍلنیقه لٍکبلې ،ښً شکٍمتؼاؿي اٌ ټیکبٌ تې لیکً کړی ػی.
ػ ګٍل٥نؼي ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن ٌٌیل:
"په رسپل کې نب امني ػ ػوو ظنډونى رسه تړلې ػه ،لىمړی ،پبکمتبين ٔبلثبن
فمىږ ػ نیمتمنى او نب لىلتى ظلکى څعه نبوړه ګټه پىؿته کړي او ػ الالم په
نىم یې ذنګىي ،ه١ىي ته وایې که ڇیـې ځبمنـګی تـیؼ تـرسه کړې نى لتبيس
ځبی ته په ذنت کې وي ،او ػوهم ،ػ پبکمتبن او ایـان لعىا فمىږ ػ ػولت په
ػاظيل ڇبؿو کې مؼاظلت ،ػ معؼؿه تىکى ػ لىػاګـي مالتړ او ه١ه ته اذبفه
وؿکى ل ػي".
ػ ٌیبػ ػ ٌلمٍيل څعً یٍه تن ٌٌیل" :فمٍږ ػٌلت پً لیمتامتیک ډٌل پً اجثبت ؿلٍلې
ڇې ػ پبکمتبن پً ٌړانؼې ػ ځبن څعً ػ٤ب ٛنً يش کٍالی ،کً څً ىم ڇې پبکمتبن پً ٌاؿ
ٌاؿ ٌیيل ڇې ى ً١فمٍږ ػښمن ػی .ى ً١فمٍږ مبوٍمبنٍ تً ػ تنمټ پبلنې الالمي ؿٌفنې
تـاتـٌي ،ىٍ١ي فمٍږ مبوٍمبنٍ تً ػ ځبمنـګی تـیؼٌنٍ ػ تـرسه کٍلٍ ؿٌفنې ٌؿکٍي".
ػ لنګ ڇبؿک ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن ٌٌیل:
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"فه په ظپله ولمىايل کې فمىږ ػ ػوو ػښمنى هیىاػونى یٝني پبکمتبن او ایـان
ػ التعثبؿايت کبؿکىنکى ػ وتىن وبهؼ یم .ه١ىي ػلته ػ لیبيس او پىځي
أالٜبتى ػ رشیکىلى له الؿې فمىږ په والیت کې ػ ظپلى هیىاػونى لپبؿه کبؿ
کىي .ولې فمىږ ػولت په ػې هلکه څه نه يش کىالی؟".
ػ لٍفمً کال ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن ٌٌیل:
"فمىږ په ولمىايل کې ػ ټىلى ٔبلثبنى مبيل او لیبيس مالتړ ػ پبکمتبن لعىا
څعه کیږي .پبکمتبن ال هم فمىږ ػ مبوىمبنى لپبؿه مؼؿلې ذىړوي او فمىږ
مبوىمبنى ته وؿښې ڇې ا١٤بنبن کمىنمتبن ػي او تبیؼ ػ ه١ىي په وړانؼې
ذهبػ ويش .یى  ۰۲کلن هلک ڇې ػ معه په ٨بڇب٨ي ډول پبکمتبن ته وړل وىی
و او هلته یې په مؼؿله کې فػه کړې تـرسه کړې ،په ػې وؿلتیى کې رسپل ته
ظپل کىؿ ته ؿالتىن وىی .کله ڇې ػ یىه ٔبلج په شیخ ذنګیؼه ،پؼې
وؿولتیى کې فمب په ولمىايل کې په ذګړه کې ووژل وى".
ػ کٍىمتبنبتٍ ػ ٌلمٍالی څعً یٍ تن:
"پبکمتبن ته هیڅکله هم فمىږ په هیىاػ کې ػ لىلې تبمین ته ٠بړه کښی نه
ګږػی .فمىږ ػولت ػ لىلې په پـوله کې پـته له ػې ڇې پىه يش ػ ڇب رسه
مٝبمله وکړي ،ښکیل وىی".
ص ؾىلی او ملی پغار عوغی جىړی ص پغوؾی څسه اطمینان خاصلىل :ػ ترشیت پً ٌړانؼې
ػ ذـمٍنٍ ػ اؿتکبة لپبؿه نً تبیؼ ټٍلٍ یب٠ې ډلٍ تً ٌ ٍ٥ٜيش ،پً ٜمٍمي تٍګً مٍا ً٩٤وٍې
ڇې ٜلامٌٌ اٌ مرشانٍ تً تبیؼ التحنب پً نٙـ کې ٌنیٍلً يش ځکً ڇې ىٍ١ي ػ ٔبلثبنٍ اٌ
ػٌلت تـ منځ پً رسپل کې ػ ظربٌ اتـٌ پً ښً مٍ ٦٨کې ٌا ٞ٨ػي .مؾىثي مرشان کٍالی
يش ػ ظربٌ اتـٌ ػ لیٍالتیب ػ فیبتٍلٍ پً تـظً کې مـلتً ٌکړي ،نٍ لً ػې املً ػٌي ػ لٍلې
ؿٍ٠لٍ اٌ لٍلې ذٍړٌنې پً تـظً کې ميم ن٩ي ٌلٍتٍي.
ػ لنګ ڇبؿک ػ ٌلمٍايل یٍه تن مرش ٌٌیل:
" مىږ تبوؿ لـو ڇې فمىږ ٜبملبن او مرشان ػ ػولت او ػولت ِؼ ٜنبرصو تـ
منځ ػ لىلې په ظربو اتـو کې مهم ؿول لىتىالی يش .همؼاؿنګه ،فمىږ ٜبملبن
تبیؼ پىه يش او په مهبؿت لمثبل يش تـ څى ه١ىي وکىالی وی ػ پىهبوې کڈه
لىړه کړي او ػ ظپلى ظٕبتى پـ مهبل ظلک ػ لىلې او ټیکبو په لىؿ وهڅىي".
ػ ٌیبػ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن ٌٌیل:
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"ػ ا١٤بنمتبن ػ لىلې او پعالینې پـوګـام ػ شکىمت تـ ؿهربې النؼې یىه
پـوژه ػه ،مىږ ویـه لـو که ڇیـې فمىږ ٜلام او مرشان ػ لىلې په ػا ډول ظربو
اتـو کې ښکیل يش ،ػوي ته ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو تبوؿ له الله وؿکړي .په
فیبتـو ّ٨یى کې ػ ا١٤بنمتبن ػ لىلې او پعالینې پـوګـام په ػې نه ػې
تىانیؼلی ڇې ػ لىلې ػ ظربو اتـو پـ مهبل ػ ټىلنى رسه ػ مؼ٠م وىیى کمبنى
رسه ظپلې وٜؼې رس ته وؿلىي ،ځکه نى ػ ه١ه مى ٦٨تې اٜتثبؿه کىي".

 .۳ص ؾىلې طغح
پً رسپل ٌالیت کې ػ ظربٌ اتـٌ پـ ميبل ،ظلکٍ ػ لٍلې ذٍړٌنې یٍ لړ نٍښتٍنٍ پیژنؼلې
ٌٌ ڇې مٍظً یې ػ وعړې ػ ميمٍ الملٍنٍ ځٍاة ٌیل ٌٌ .پً ػې نٍښتٍنٍ کې ػا النؼې
مٍاػؿ وبمل ٌٌ :ػ ټٍلنیقٌ اٌ ا٨تٍبػي پـٌګـامٍنٍ تـٌیز،ػ ٜبػې ظلکٍ لپبؿه ػ ال فیبتٍ
کبؿی ٤ـٌتٍنٍ ؿا منځ تً کٍل،ػ ٨ـتبنیبنٍ لپبؿه ػ ٜؼالت ػ تبمین پً مٍظً ػ ٤مبػ لً
منځً ٌړل ،ښٌٍنې اٌ ؿٌفنې تً الرسلیی اٌ پً ٌالیت کې ػ لٍلې اٌ پعالینې پً پـٌلً
کې ػ ٜبػې ظلکٍ ػ تىپړ ګډٌن څعً ډاډ .ظلکٍ پً ٌالیت کې لٍلې اٌ ټیکبٌ تً ػ
ؿلیؼٌ پً مٍظً ،نمیتې٤ ،مبػ ،ػ مٝبؿ ٣اٌ اوت١بل نً وتٍن تً ػ ٜمؼه ظنډٌنٍ پً شیخ
کتلې ،ځکً نٍ ،ػا پً رسپل کې ػ نب امنې اٌ ىمؼاؿنګً ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت ػ نً وتٍن
رسه مـلتً کٍي.
د ةرشي خقىنى ،قانىن د خاکمیت ترویج او د معافیت مخنیىی :ػ ظربٌ اتـٌ پـ ميبل،
ظلکٍ ػ ػٌلتي کبؿکٍنکٍ اٌ ٜبمً ٌګړٌ پً منځ کې ػ شمبلیت اٌ تٍذً ػ ایربػٌلٍ لً
الؿې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ػؿنبٌي کلتٍؿ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ اٌ تـٌیز پً ىکلً پً کلکً ټینګبؿ
کړی .ػ رسپل ٌالیت پً کلیٌٍ/لمٍالیٍ کې ػ میىتٍ کبؿکٍنکٍ پً اړه پً ظبً ډٌل
ځبنګړی ټینګبؿ وٍی .پً ٌالیت کې ػ مؼنې ټٍلنې اٌ ترشي شٍ٩نٍ کم ٝ٤بالن مٍذٍػ ػي
اٌ ػا پً من٥ی تٍګً ػ ترشي شٍ٩نٍ نٙبؿت اٌ ؿاپٍؿٌل متبجـه کٍي .ػا ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ پً
مملٍ ممت٩یم ا٠یق اڇٍي.
ػ رسپل ػ ښبؿ یٍه تن نبؿینً ٌٌیل:
"ترشي ش٩ىنه تبیؼ ػ ٜؼالت رسه یى ځبی تبمین يش .که ڇیـې ٜؼالت تبمین
نه وي نى تیب ترشي ش٩ىنه هیڅ مبنب نه لـي .که ڇیـې ػ یى ڇب په ش٩ىنى تیـې
وىی وي ،مىږ په ی٩ین رسه ػ ٜؼالت او لىلې لپبؿه هیڅ هیله نه لـو".
ػ ګٍل٥نؼي ػ ٌلمٍايل یٍه تن مرش ٌٌیل:
"مىږ په ظپل والیت کې ػ ترشي ش٩ىنى ػ پـمعتګ په اړه څه نه وینى .یىنبمب
ظپل ػ٤رت تړلی او ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي ش٩ىنى ظپلىاک کمیمیىن ػ ػایمي
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ػ٤رت ػ نه وتىن له امله په کب٤ی تىګه ٝ٤بل نه ػی .مىږ ویـه لـو که ڇیـې
څىک فمىږ په ش٩ىنى ،په ظبً ډول په ٤مبػ ککړ ڇبؿواکي تیـې وکړی څىک
ته فمىږ ػ ش٩ىنى څعه ػ٤ب ٛکىي .ػ٠ه په ٤مبػ ککړ ڇبؿواکي ته یىاځې ه١ه
وظت ٜؼالت پلی کړي که ڇیـې ػ ترشي ش٩ىنى لبفمبنىنه ػ ه١ىي نٙبؿت
وکړي".
ظلکٍ ىمؼاؿنګً ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ م٥کٍؿې ػ مغ پـ فیبتیؼٌنکي نب لم ت٥میـ ػ متبیل پً
ىکلً ڇې ګٍیب ػا ػ ٠ـتې ٤ـىنګ لعٍا پً مٍږ یٍه تپل وٍی م٥کٍؿه ػه ىم انؼیښنې پً
ډاګً کړي .ػ ٌالیت پً مـکق کې ڇیـې ڇې تـ یٍې انؼافې لٍلتي ظلک اٌلیږي ىٍ١ی
پً ترشي شٍ٩نٍ تبٌؿ اٌ ػ ى ٍ١ػؿنبٌی کٍي ،ظلک ػ رسپل ػ ٌالیت پً کلیٍالٍ لیمٍ کې
ػ ظپلٍ ترشي شٍ٩نٍ څعً کم تـظمن ػي .ػ ىیٍاػ ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ پً پـتلً ،ػ رسپل
ٌالیت ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ټینګٍلٍ اٌ تـٌیز پً تـظً کې کمقٌؿی ػی .پً ٌالیت کې ػ
مؼنې ټٍلنې ػ لبفمبنٍنٍ اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن ػ مصؼٌػٌ
ٜملیبتٍ نً وتٍن تـ یٍې انؼافې پٍؿې ػ ػې پؼیؼې پً اړه مبلٍمبت ٌړانؼې کٍي .ػ
پٍىبٌې ػ نً وتٍن لً املً ،ښځې پً یبػ ٌالیت کې ػ ډیـٌ متبجـه وٍیٍ ډلٍ لً ذملې
څعً ػي.
ػ لٍفمً کال څعً یٍه تن مرش ٌٌیل:
" ػ رسپل په ټىلنه کې ػ ترشي ش٩ىنى م٥کىؿې ظپل اٜتثبؿ له الله وؿکړی.
ظلک تبوؿ لـې ڇې ػا یى ٠ـتې نىښت ػی او ػ الالمي اؿفښتىنى او اٌىلى
رسه په ټکـ کې ػی .فمىږ مالیبن ه١ه لىمړي کمبن څىک ڇې په ٜبم مصرض
کې لىمړی ظربې کىي ،تبیؼ لىمړي کمبن وي ڇې ػ ترشي ش٩ىنى په اړه پىهه
تـ الله کړي".
ػ لٍفمً کال څعً یٍه تل تن مرش ٌٌیل:
"ػ رسپل په والیت پىؿې تړلې فمىږ په ولمىايل کې ػ ترشي ش٩ىنى ال فیبتې
پبملـنې ته اړتیب لیؼل کیږي .ػ ػالې ؿووىنى په مـلته ،نبؿینه تبیؼ په ػې پىه
يش ڇې ښځې هـ وظت ػ ظىىنت په وړانؼې اواف اوڇتىالی يش او ػ ش٩ى٨ي
مـلتې ٠ىښتنه کىالی يش".
ػ کٍىمتبنبتٍ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن نبؿینً ٌٌیل:
"فمىږ په ولمىايل یٝنی کىهمتبنبتى کې ښځې په ػوامؼاؿه تىګه ػ ظىىنت
څعه فوؿیږي .فمىږ په ولمىړايل کې ظلک ػ لىاػ څعه ػومـه تې تـظه ػي
ڇې هیڅىک هم ػ ترشي ش٩ىنى په مبنب نه پىهیږي".
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ػ کٍىمتبنبتٍ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن تل نبؿینً ٌٌیل:
"مىږ ػ ترشي ش٩ىنى معبل ٦نه یىو ،ځکه ڇې ترشي ش٩ىنه ػ الالم رسه په
تّبػ کې نه ػي .مىږ ترشي ش٩ىنى ته ػ لىلې او ترشي و٨بؿ ػ لبتلى په تـظه
کې ػ یىې محثتې إٌالس په نٙـ ګىؿو .ه١ه څه ڇې ترشي ش٩ىنه وایې ه١ه
ػا ػه ڇې هیڅىک تبیؼ و نه ځىؿول يش او ػا ه١ه م٥کىؿه ػه ڇی الالم
 ۰۷۲۲کبله وړانؼې ترشیض کړې".

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنې:
پً ټٍلٍ ګـٌپی تصحٍنٍ کی ػ رسپل ظلک ٌړانډیق ٌکړ ڇی پً ػی ٌالیت ػ ػایمی لٍلی
ؿلیؼٌ لپبؿه ػٌلت اٌ تین املللی ټٍلنی النډی کبؿٌنً پً الؿ ٌاڇٍی:
ص تعلیم اوتغةیي وډه )۱( :پً ټٍلٍ تـرسه وٍیٍ ظربٌ اتـٌ کې ،ظلکٍ ٍ٠ښتنً کړې ڇې ػ
یٍې مٝیبؿي ٌلیلې پً شیخ مٝبؿ ٣تً الرسلی تبیؼ فیبت يش څٍ پً ػې تٍګً پً ٌالیت
کې ػ امنیت پً ومٍل ػ ټٍلٍ اړٌنؼٌ مملٍ پً اړه ظلک شمبك يش)۲( .ظلکٍ پً کلکً
ٌړانؼیق کړې ڇې ػ پـانیمتٍ ښٌٍنځیٍ پً ومیـ ،ػ فػه کٍنکٍ پً ومیـ اٌ پً ظبً ډٌل ػ
نرٍنٍ ػ ومٍلیت پً ومیـ کې ػې فیبتٍايل ؿايش ،ځکً ڇې ػ نٍي نمل لپبؿه ػ ښٌٍنې اٌ
ؿٌفنې ػ امکبنبتٍ تـاتـٌل ػ ٌالیت ػ پبیؼاؿې پـاظتیب لپبؿه رضٌؿي ػه.
امنیت)۶( :ظلکٍ ٌړانؼیق کړی ڇې شکٍمت تبیؼ پؼې ٨بػؿ ٌي ڇې ػ ٌلمٍايل پً ىٍ١
لیمٍ کې ڇیـې ڇې ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرص تـ ډیـه تـیؼه ٝ٤بل ػي ،ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ
پٍلیمٍ اٌ ښځٍ ػ ومیـ پً تـظً کې ػ فیبتٍايل پً ومٍل ػ پبم ٌړ پٍځې وتٍن ٌلبيت.
ص ؾىلې جامع پغوؾه )۱( :پً رس پل کی ػ لٍلی ػ پـٌلی څعً أمینبن شبٌلٍل ( )۲ػ
ٌالیتی لٍلی وٍؿا اٌالس کٍل ( )۳ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ ٜنٝنٍي مرشانٍ پً ځبنګړې
تٍګً ػ ٜلامٌٌ(مؾىثي ٜلامٌٌ) اٌ ػ ټٍلنٍ ػ مرشانٍ ميم ن٩ي .
ص ةرشي خقىنى ؾاتنه )۶( :ػ نٙبؿت اٌ شمبتٍؿکٍنې ػٌلتي میکبنیقمٍنً تبیؼ تٍ٩یً يش
څٍ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ وکبیتٍنٍ ػ ٜبػالنً اٌ تې پـی تص٩ی٩بتٍ لً الؿې ،پً ظبً ډٌل ػ
ښځٍ پً ٌړانؼې ػ ظىٍنت ػ مٍٍِٜبتٍ پً اړه ػ ملکي کمبنٍ لبتنً ٌکړي )۲( .تبیؼ ػ
ترشي شٍ٩نٍ پً اړه ػ ټٍلنٍ اٌ ٌالیتي ڇبؿٌاکٍ پً منځ کې تـٌیرې اٌ ػ شمبلیت
ذٍړٌنې پـٌګـامٍنً تـرسه کړي.
پغازتیا )۱( :ػ ميل پیٍلتٍن پـٌګـامٍنً تٍ٩یً يش .کلً ڇې ػ رسپل پً ٌالیت کې ػ کلیٍ
ػ پـاظتیب مملً ؿا منځ تً کیږي نٍ ػ ميل پیٍلتٍن پـٌګـام ػا تٍان لـي ڇې مٍجـه اٌ
فیـتنبیې پبیلې ٌلیږػٌي )۲(.ظلک تبیؼ ػ ټٍلنٍ ػ ا٨تٍبػي تیبؿٍ٠نې ػ پیژنؼلٍ،پالنٍلٍ اٌ
تنٙیمٍلٍ پً ڇبؿٌ کې پً مٍجـه تٍګً ښکیل ٌي.
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کاعې فغصتىنه )۱( :ػ ځٍان نمل لپبؿه ػ کبؿې ٤ـٌتٍنً ؿا منځ تً کٍل تً پً رسپل ٌالیت
کې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ رسه مـلتً ٌکړي .ګډٌنٍالٍ ػ شکٍمت لعٍا ػ ى ً١ؿٌان متبیل پً
اړه انؼیښنې مٕـس کړي ڇې ٍ٠اړي فاړه اٌ کم ميبؿت لـٌنکي ظلک پً ػنؼٌ ٌلبيت .ػا
کبؿ ػ ى ٍ١ځٍانبنٍ پً ٌړانؼې ػ کبؿٌنٍ معً ډة کٍی څٍک ڇې ښً ميبؿتٍنً لـي)۲( .
شکٍمت تبیؼ ژؿتـژؿه ػايس پـٌګـامٍنً مٝـيف کړي ڇې مٍظً يې ػ نٍیٍ ځٍانبنٍ ػ ګامؿلٍ
لً الؿې څٍک ڇې ػ فړٌ کبؿکٍنکٍ پً پـتلً پً ښً مٍ ٦٨کې ػي اٌ پً ښً تٍګً کٍالی
يش کبؿٌنً تـرسه کړي ،تثؼیلٍل ػي.
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 .۶پیژنضنه
ػ لٍلې لپبؿه ػؿ ا١٤بنبنٍ ډیبلٍګ ػ ػٌىم پړاٌ ػ یٍې تـظې پً شیخ ػ ٤بؿیبة ٌالیت
مؼين ټٍلنې ػ متمـکقٌ ډلً اییقٌ تصحٍنٍ پنځً نبلتي (ػٌه ځبنګړي نبيس ػ ښځٍ لپبؿه) ػ
٤بؿیبة ٌالیت ػ میمنې پً ښبؿ کې تـ رسه کړي .ػلٍلی ػا ٌالیتی ټګالؿه ػ  ۸۳( ۱۵۲تني
ښځي اٌ  ۶۹تنً نبؿینً) تنٍ ٜبمٍ ٌګړٌ نٙـیبت څـګنؼٌي ڇې ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ
ټٍلنې ػ تیالتیلٍ کټګٍؿیٍ څعً :ػ ػیني ٜبملبنٍ ،ټٍلنې مرشانٍ ،تبنٍ٥ؽه مرشانٍ ،ػ مؼين
ټٍلنې التبفٌ ،ػ لٍلې ػ وٍؿا ٠ړٌ ،ػ ټٍلنې رسه اػ٠بم وٍي کمبنٍ ،ػ پٍىنتٍن التبؽانٍ،
ښٌٍنکٍ ،ژٌؿنبلمتبنٍ ،فػه کٌٍنکٍ ،ػ انرٍ کبؿ کٌٍنکٍ ،تباجـه ښځي ،ښځینً مبىـٌ
کبؿکٌٍنکٍ اٌ ػ کٍؿ ػ میـمنٍ پً ګډٌن ،التبفیتٍة کبٌه .ػا ؿاپٍؿ ى ً١انګیـنې ٌړانؼې
کٍي کٍم ڇې ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ٜبم ٌګړي ػ ٌللً ٌايل وعړي ،ػ ى١ې ػ اٌيل
انګیقٌ اٌ تبلٍ٩ه اٌيل ٝ٤بلینٍ پً ىکلً یې لـي .ػ لٍلې لپبؿه ػ ؿٌاين مؼاظيل پً اړٌنؼ ػ
ګډٌنکٍنکٍ نٙـیبت ػ ػٌي لعٍا ػ لٍلې ػ اللتً ؿاٌړلٍ لپبؿه ػ شل ػ تؼیلٍنٍ رسه یٍ
ځبي پً پبي کې تیبن وٍي .ىمؼا ډٌل ػ لٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ متمـکقٌ ډلً ییقٌ
تصحٍنٍ ٌړانؼيقٌنً ىم تیبنٍي ڇې ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې پً څً ډٌل ټیکبٌ تـ اللً اٌ
تلپبيت لٍلی ؿاٌلتيل يش.
ػا مىٍؿتی ٍ٠نؼی ػ لٍلی پً ىکلً ػ ا١٤بنبنٍ ػ ظربٌ اتـٌ ( ڇی ػػی څعً ٌؿٌلتً
ظربٌ اتـی نٍمٍل کیژی) ػػٌیم مـشلی ػ یٍ ی تـظی پً ټٍګً ػ  ۱۱مؼنی ټٍلنٍ اٌ ػ
ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن لعٍا ػ ٜ ۴۵۱۱بػی ا١٤بنبنٍ څعً فیبټ
کمبنٍ رسه ػ لٍلی ػ  ۳۴مصلی ن٩ىی ػ تـاتـٌلٍ پً مٍظً تـ رسه وٍل .

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه،وګړ پیژنضنه او ؾیايس اوضاع
ػ ٤بؿیبة ٌالیت ػ ا١٤بنمتبن ػ وامل فٌن پً لٍیؼیقه څنډه کې مٍٝ٨یت لـي ،ػ لٍیؼېق
اٌ وامل لعٍا ػ تـکمنمتبن ىیٍاػ رسه،ػ ظتیق لعٍا ػ ذٍفذبن اٌ رسپل ٌالیتٍنٍ رسه ،ػ
ليیل لعٍا ػ ٍ٠ؿ ٌالیت رسه اٌ ػ ليیل -ظتیق لعٍا ػ تبػ٠ین ٌالیت رسه پيل لـي.
ػ ٤بؿیبة ٌالیت مـکق ػ میمني ښبؿ کبتٍ  ۴۳۱کیلٍمرت ػ کبتل پً وامل -لٍیؼیق اٌ کبتٍ
 ۲۳۱کلیٍ مرته ػ مقاؿرشی ٦پً ليیل-لٍیؼیق ظٍا کې مٍٝ٨یت لـي .ػٌ ً٠الیت ۱۵
ٌلمٍايل لـي 174.ػ ػٌ ً٠الیت ځمکنێ اؿاِی ػ ىنؼٌکي ػ ٠ـٌنٍ څعً ڇې ػ ٤بؿیبة
ٌالیت پً ليیلی لیمً کې ٌا ٞ٨وٍیؼی پیل اٌ ػ ٤بؿیبة ٌالیت واميل ىبٌاؿه ػښتٍ پٍؿي
٠قیؼيل ػي .پً ػٌ ً٠الیت څلٍؿ ٍ٤لیقه لینؼٌنً ذـیبن لـي؛ ػ ٨یٍبؿ،میمنً ،املبؿ اٌ
 174ػ میمنً ښبؿٌايل ،ظابن ڇيابؿ تابٍ٨ ،ٟؿ٠ابن ،اناؼظٍي٨ ،ـم٩ال ،ػٌلات آتابػ ،وایـینتګبة ،ظٍاذاً لاثق پاٍه،
تیلڈـا ،ٟګـفیٍان ،کٍىمتبن ،پښتٍنکٍټ ،املبؿ اٌ ٨یٍبؿ .ػ ٍ٠ؿمبچ ٌلمٍالی پً تابػ٠ین پاٍؿي تاړيل ٌلماٍايل ػه
ظٍ ػ  ۲۱۱۸کبل ػ ػلمرب پً میبوت کې ػ ٌلممرش ػ ٤ـمبن پـ تنمټ ػ ٤بؿیبة ػ ٌالیت لعٍا اػاؿه کیږي.
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ګـفیٍان لینؼٌنً .ػ ً٠لینؼٌنً پً ٜمٍمي ډٌل رسه ػ ڇینٍ ،تبؿانی اٌتٍ اٌ اٌتً وٍي
ٌاٌؿٌ څعً ت١ؾیً کیږي ڇې پً ژمي ،پرسيل اٌ ػ مني مٍلمٍنٍ پً پیل کې ػ اٌتٍ څعً
ډک تيیږي .ػ پښتٍنګٍټ پً ٌلمٍالی کې ػ میمنې ػ لینؼ پـ رس ػ رسشٍُ پً نبمً
مٍنٍٜی ػ اٌتٍ تنؼ وتٍن لـي.
ػ مٝلٍمبتٍ پـ تنمټ ػ ػٌ ً٠الیت نٍ٥ك ػ  ۱۷۱۱۱۱۱تـ  ۲۱۱۱۱۱۱پٍؿي ٌګړي تعمین
وٍي 175.ػ ً٠ومیـ ٌګړي ڇې ػ ټٍل ىیٍاػ ػ نٍ٥لٍ کبتٍ  ۳،۸۲للنً ذٍړٌي ،ػ ٤بؿیبة
ٌالیت ػ نٍ٥ك لً پلٍه ػ ا١٤بنمتبن ػ ګڼ ومېـٌ ٌ ٌالیتٍنٍ پً لمت کې پً امتً ومېـه
کې ؿاځي 176.ػ ٌګړٌ فیبتـه ومېـه ( )۸۱،۸للنً پً کلیٍايل لیمٍ کې ژٌنؼ کٍي 177.ػ
٤بؿیبة ٌالیت ګڼ ومېـ ميبذـین (ميبذـین اٌ ػاظيل تیځبیً وٍي کمبن) لـي .پً ػً٠
ٌالیت کې کبتٍ  ۹۴۲۹۹تنً ميبذـین 178ژٌنؼ کٍي ڇې کبتٍ ػ ػٌ ً٠الیت  ۹،۹للنً نٍ٥ك
179
تىکیلٍي.
کً څً ىم ػ یٍه نٍي اٌ ػ تبٌؿ ٌړ ٍ٨مي تـکیج پً ىکلً مٝلٍمبت وتٍن نلـي ،ظٍ
ػايس ٤کـ کیږي ڇې ػ ػٌ ً٠الیت فیبتـه ٌګړي افتکبنٌ ،ؿپيس تبذکبن/ایام ،٧پښتبنً اٌ
کٍڇیبن ،تـکمنبنٜ ،ـة اٌ ػ ىقاؿګبنٍ لږکي ٌي 188.افتکی تـ ټٍلٍ پـاظً (اکرثیت پً ػً٠
ژتً ٠ږیږي) ػ ٌیلٍ ژتً ػه ڇې ٌؿپيس ػؿي اٌ پښتٍ ژيب کبؿٌل کیږي 181.پً  ۲۱۱۷کبل کې
ػ کٍڇیبنٍ ومېـه کبتٍ  ۶۸۹۱۱تنً اټکل وٍي ڇې ػ ػٌ ً٠الیت ػ ټٍل نٍ٥ك  ۷،۳للنً
ذٍړٌي 182.ػ ٌالیت ٜمؼه مؾىج لنی الالم ػی ڇې ػ ګٍتٍ پً ومېـ وی ًٝکٍؿين ىم
183
وتً.
ػ ٌګړٌ ػ اکرثیت ٜبیؼ ػ کـىنې اٌ مبلؼاؿي څعً تـاللً کیږي ڇې پً ى ً١پيس ٠یـ
کـىنیق کبؿٌنً ،لٍاػګـي اٌ ظؼمتٍنً اٌ ػ اليس ٌنبیٝ٤ ٞبلیتٍنً ػي .ػ ا٨تٍبػ ٜمؼه
 175ػ ميل ظٕـ اٌ فیبمننیؼنې تصلیل ،۲۱۱۱ ،ػ ً٠ظپـٌنؼٌیً نرشایً ڇاې ػ  ASGP/UNDPلعاٍا متٍیال واٍي،
پـمعتیبیی پـٌژي اٌ ػ ٤بؿیبة ٌالیت ػ ٌالیبنٍ کبؿٌنً پً تصخ نیيس.
 176ػ ملی ظٕـ اٌ فیبمننیؼين تصلیل ۲۱۱۷/۸
 177ػ ملی ظٕـ اٌ فیبمننیؼين تصلیل ۲۱۱۷/۸
 ۲۱۱۷ – ۲۱۱۲ 178ػ ميبذـینٍ اٌ ػاظيل تیځبیً وٍیٍ کمابنٍ وامېـي ڇاې ػ ميابذـینٍ لپابؿه ػ ملګاـٌ ملتٍناٍ ػ
ٜبيل کمیمبؿي لعٍا ٌړانؼي وٍي.
 179ػ ميبذـینٍ لپبؿه ػ ملګـٌ ملتٍنٍ ػ ٜبيل کمیمبؿي لعٍا ػ ميبذـینٍ وامېـ تیابؿ واٍیؼي اٌ پاً ملای ظٕاـ اٌ
فیبمننیؼين تصلیل  ۲۱۱۷/۸کي ػ ٤بؿیبة ػ ٌګړٌ تعمین
 188ػ وامل فٌن ػ ٤بؿیبة ٌالیت ػ یٍنبمب ػ  ۲۱۱۸کبل ٌالیتی انځٍؿ ،اٌلی رسڇینً مٝلٍمً نؼه.
 181ػ کلیٍ ػ تیب ذٍړٌين اٌ پـاظتیب ٌفاؿت ٌالیتی انځٍؿ.
(http://www.mrrd.gov.af/NABDP/Provincial%20Profiles/Faryab%20PDP%20Provincial%20pro
)file.pdf
 182ػ ملی ظٕـ اٌ فیبمننیؼين تصلیل ۲۱۱۷/۸
 183ػ یٍنبمب ػ  ۲۱۱۸کبل ٌالیتي انځٍؿ پـ تنمټ  ۲۵وی ًٝمملامن کٍؿين پً میمنً کې ژٌنؼ کٍي.
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لکتٍؿٌنً کـىنً ،مبلؼاؿيٌ ،نٝتی تٍلیؼات اٌ ٔثیٝی فیـمی ػيٜ .مؼه کـىنیق
مصٍٍالت ڇې ػ مرص ٣کٍلٍ اٌ ىم مبؿکیټ لپبؿه تٍلیؼیږي ٠نم ،اٌؿتيش ،الیب ،٣کنرؼ،
مبلٍچ ،ىنؼٌاين ،ظټکي ،انګٍؿ اٌ نٍؿي میٍي /م١قیبت لکً پمتً ،تبػام ،نبک ،ګیالك،
مڼي ،تيي ،فؿػآلٍ اٌ تٍت ػي .مبلؼاؿی ىم ػ کبؿٌلٍ/ظـڅٍلٍ اٌ مرص ٣کٍلٍ (ٍ٠ښً)،
تبؿکىی ،تـانمپٍؿت اٌ ػ مبلؼاؿی اړٌنؼ مصٍٍالتٍ ػ تٍلیؼ لپبؿه (کډ ،لثنیبت ،څـمین
مصٍٍالت لکً ػ ٨ـه ٨ل پٍلتکي) لپبؿه کبؿٌل کیږی .ػ ػٌ ً٠الیت ػ لٍيٍ تٍلیؼاتٍ کڈً
نمثتب٠ټً ػه ظٍ ػ ٠بلیٍ ،کمثلٍ اٌ اليس ٌنبی ٞتٍلیؼاتٍ کڈً کٍڇني ػه .ػ ٌالیت اٌ
ٌلمٍالیٍ پً مـکقٌنٍ کې تـکبڼيٌ ،لؼینګکبؿي ،تـانمپٍؿت (الؿې اٌ ټکمی) ،کٍؿ ذٍړٌين
اٌ پـڇٍن مرصيف تٍکې ٜبم لٍاػګـی اٌ ػنؼي ګڼل کیږي .ػ ٤بؿیبة ٌالیت مبلګً ،ػ
مـمـٌ ډتـي اٌ ػ مٝؼنی لکبؿه ٔثیٝی فیـمی لـي ڇې تـ ػي ميبلً پً تىپړ پیامنً نؼی
تٍلیؼ وٍي.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې ډولىنه او انګیؼې
ص قسړې ډولىنه:
ص طالتانى تغ مرشی النضی جګړی :ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې تـ رسه وٍي پً ټٍلٍ پنځګٍنٍ
متمـکقٌ ډلً اییقٌ تصحٍنٍ کې ػ ګډٌنکٌٍنکٍ اکرثیت ػ ٔبلثبنٍ تـ مرشي النؼي تلٍاګـی
پً ٤بؿیبة ٌالیت کې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ پً ؿٌانٍ ننګٍنٍ کې ٜمؼه المل تىعیَ کړیؼی .ػ
مىٍؿه وٍیٍ اکرثيت کمبن پؼي آنؼ ٌٌ ڇې ػ ظپل ذ١ـا٤یبیی مٍٝ٨یت لً املً ڇې ػ
وامل ػ فٌن ػ ننٍتلٍ ػ ػؿٌافي پً شیخ ګڼل کیږي ،ػ ٤بؿیبة ٌالیت تل ظٍ پً ځبنګړي
ډٌل پً تېـٌ ػٌٌ ٌؿٌلتیٍ لمیقٌ کې ػ تیالتیلٍ ٌللً ٌالٍ ډلٍ تـ منځ ػ ٌللً ٌايل وعړي
وبىؼ ٌٌ .ػ تـظً ٌالٍ فیبت ومېـ ػ ٍ٠ؿمبچ ٌلمٍالی پً ٤بؿیبة کې تـ ټٍلٍ نب امنً
ٌلمٍالی مىعَ کړي ڇې ػ ٤بؿیبة ٌالیت تً ػ تلٍاګـي ػ ػؿٌافٌي پً ډٌل ګڼل کيږي.
ػٌلتی ِؼ ٜنبرص پً ٍ٠ؿمبچ ٌلمٍالی کې تٍانیؼيل ڇې ظپل نمثی کنټـٌل اٌ ا٠یقه
ګبٌنډیٍ ٌلمٍالیٍ لکً ٨یٍبؿ اٌ املبؿ تً ىم ٌ٠ځٍي اٌ پً ػٌ ٍ٠لمٍالیٍ کې یٍ ومېـ
فیبت کيل ػ ظپلی ٌلکي النؼي ؿاٌيل .ػ ػي تـلیـه ػٌلتي ِؼ ٜنبرص تٍانیؼيل ڇې ظپل
ٝ٤بلیتٍنً ػ ٤بؿیبة نٍؿٌ ٌلمٍالیٍ تً لکً پښتٍنکٍټ اٌ ػٌلت آتبػ تً ىم ٌ٠ځٍي.
ػ مؼين ټٍلنې یٍې ښځینً ٠ړې ٌٌیل:
"مىنږ په ٤بؿیبة والیت کې نمثې ښه امن ػؿلىػ ظى له تؼه مـ٠ه ػ هـي
وؿځي په تېـیؼو او ػ تیالتیلى ػلیلىنى له امله امنیتي وِٝه ظـاتیږي .همؼا
اوك په ٤بؿیبة کې فیبتـه لیمې ػ ٔبلثبنى تـ کنټـول النؼي ػی او ػ ظلکى او
شکىمت تـ منځ یى لرت واټن ایربػ وىيؼي" .
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ػ ٤بؿیبة ٌالیت ػ ٍ٠ؿمبچ٨ ،یٍبؿ اٌ املبؿ پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ػٌلتی ِؼ ٜنبرصٌ ٝ٤بلیتٍنً
ػ ا١٤بنمتبن ػ ملی امنیتی ځٍاکٍنٍ پـ ذګړییق مٍؿال اٌ ىمؼاؿنګً پً نمثې ډٌل پـ امنٍ
ٌلمٍالیٍ تبنؼي نبٌړه ا٠یقه کړیؼه .ػ ػي پً پبیلً کې ٜبم ٌګړٌ ػ ا١٤بنمتبن پـ ملی
امنیتی ځٍاکٍنٍ تبنؼي ظپل تبٌؿ اٌ اٜتامػ لً اللً ٌؿکړيؼی.
ػ ګـفیٍان پً ٌلمٍالی کې ػ ښځینً وٍؿا یٍې ٠ړي ٌٌیل:
"که ڇېـي مىنږ تېـ کبل ػ نن رسه پـتله کړو ،امنیتی وِٝه ػ هـي وؿځي په
تېـیؼو رسه ظـاتیږئ .بلثبن په کـاؿه رسه ػ ػولت ٔـ٤ؼاؿ ځىاکىنه له کلیى
څعه وړي او په پـ له پيس ډول رسه په ػ٠ى کلیى کې ګقمه ګـځي .په ځینى
لیمى کې ػ ػولت ٔـا٤ؼاؿ ځىاکىنه ٍ٨ؼاً ػ ٔبلثبنى رسه ذګړه نکىي .ځبيي
ظلک ػ هـې وؿځي په تېـیؼو رسه پـ ا١٤بن ميل امنیتی ځىاکىنى تبنؼي ظپل
اٜتامػ له الله وؿکىي" .
ناقانىنه وسلىالی ډلی او ډله ییس رقاةتىنه :ػ ٔبلثبنٍ تـ مرشي النؼي ػ تلٍاګـي تـ لیـه ػ
٤بؿیبة ٌالیت ػ اٌږػي مٍػي لپبؿه ػ تنٙیمي وعړٌ ځبي ٌٌ .ػ ٔبلثبنٍ ػ شکٍمت ػ
ؿاپـفیؼٌ ٌؿٌلتً ػٌ ً٠الیت ػ وامل فٌن ػ تل ىـ ٌالیت پً پـتلً اٌږػه ٌللً ٌالً
تنٙیمي ذګړه ترـتً کړیؼه .ػ  ۲۱۱۹کبل ؿاىیمې پعٍانې نب٨بنٍنً ٌللً ٌالً ډلې ػ
شکٍمت ػ ٔـ٤ؼاؿٌ میلىٍ پً ډٌل تیب تمیز وٍيؼي تـ څٍ ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ مغ
پـ فیبتیؼٌ تلٍاګـي پـ ِؼ ذګړه ٌکړي .پؼي ډٌل رسه ػٍ٨ ً٠منؼانبن یٍ ځل تیب پً پـاظً
پیامنً پً ػٌ ً٠الیت کې څـګنؼه ٌنډه اللتً ؿاٌړه .ػ ػٌي ځیني کمبن ػ ا١٤بن ځبیي
پٍلیمٍ اٌ یب ىم ػ ميمٍ تبلیمبتٍ ػ پٍلیمٍ تـ پـٌګـام النؼي تنٙیم وٍل اٌ ځیني نٍؿ
يي پً کلیٍ اٌ یب ىم ػ ٌلمٍاليٍ پً مـکقٌنٍ کې ڇېـتً ڇې پٍلین امنیتي پٍلتي لـي ػ
کٍمکي ځٍاکٍنٍ پً لیکٍ کې منمرم وٍیؼي .ػ ػٌلت ٔـ٤ؼاؿٌ ػ ٍ٠ملیىٍ څعً ػا متً
کیږي ڇې ى ً١ميبل ػ ا١٤بن ملی امنیتي ځٍاکٍنٍ مالتړ ٌکړي کلً ڇې ػ ػٌي ػ امنیتي
پٍلتٍ پـلٍنل نيش کٍالي پً ظپلٍاک ډٌل رسه ػ ٔبلثبنٍ ډلً اییق تـیؼٌنً پً وب ٌمتثٍي.
ػ  ۲۱۱۹اٌ  ۲۱۱۳کلٍنٍ تـ منځ فیبت ومېـ پعٍاين ٍ٨منؼانبن اٌ ػ ىٍ١ي کمبن ػ ا١٤بن
ميل پٍلیمٍ لعٍا ګامؿل وٍیؼي اٌ ػ تلٍاګـي پـ ِؼ ذګړه کې یې ميم ؿٌل لٍتٍيل .ظٍ
پً ٜین ٌظت کې ػ ػٌلت ٔـ٤ؼاؿٌ ملیىٍ پً ٌ٥ت ػ پعٍاين ٍ٨منؼانبنٍ تیب تمیرٍل
پعٍاين پټ ځبيي وعړي (ػٌاړه وعٍی اٌ تنٙیمی) یٍ ٌاؿ تیب پيل وٍي .ػ٠ې ممبلې ػ
تلٍاګـي پـ ِؼ ػ ذګړي ننګٍين اٌ پیڈلتیب ال نٍؿه ىم فیبتً کړي.
ػ یٍ ښٌٍنځي ښٌٍنکي ٌٌیل:
"ػ ٤بؿیبة په والیت کې فیبيت ډيل لکه ٔبلثبن ،اؿتکیبن ،نب٨بنىنه ولله واله ډيل،
ا١٤بن ميل پىلین او ځبيي پىلین ذګړه کې ښکیل ػي .پعىاين ذهبػي
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٨ىمنؼانبن او تب ن٥ىؽه مرشان ػ ػ٠ى ډلى څعه یى ومېـ کمبن په ٨بنىين او یب
هم ٠یـ٨بنىين وللى لمثبل کړيؼي .ذګړه یب ظى ػ ٔبلثبنى او نىؿو ولله واله
ډلى تـمنځ ػه او یب هم ػ ٠یـ ٔبلثبنى ولله والى ډلى ػ ظپل منځي ذګړې ػي".
قىمی صښمنی او ص مدلی ػوعواکى په مینځ کی عقاةتىنه :ګډٌنکٌٍنکٍ ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت
کې ػ ذګړي یٍ ومېـ نٍؿ ډٌلٍنً ىم تىعیَ کړيؼي ڇې پؼي ډٌل ػيٍ٨ :مي وعړي
ڇې ػ ټٍلنٍ تـ منځ ػ کلیؼي لیبيس وعٍیتٍنٍ اٌ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ پً مالتړ اٌ مؼاظلې
رسه ؿامنځتً کیږي؛ ػ ځبيي ٨ؼؿت ػ ػالالنٍ تـ منځ وعړي ڇې ػ ٜبیؼ اٌ رسمبيي ػ
تٍلیؼی ٝ٤بلیتٍنٍ ػ کنرتٌل کٍلٍ لپبؿه ؿامنځتً کیږي؛ اٌ ى ً١ذګړی ڇې ػ ٨ؼؿت ػ
ػالالنٍ تـمنځ پً ټٍلنً کې ػ ظپيل ا٠یقی اٌ ؿلٍط ػ پـاظتیب لپبؿه کیږي.
ػ پٍىنتٍن یٍ پـٌ٤یمٍؿ:
"ػ ٨ؼؿت ػ ػالالنى تـ منغ وعيص منبفٜي ڇې ٠ىاړي ظپل ا٠یقه ولبيت ،ځبيی
منبفٜې ڇې المل يي تیمىاػي او ذهبلت ػی (په ځبنګړي ډول ػ ه١ى ټىلنى تـ
منځ ڇې په کلیى کې ژونؼ کىي) ػ ٤بؿیبة په والیت کې تـ ټىلى مهمي
انؼېښني ػي .په تېـو نږػې وظتىنى کې ػ ػولت ِؼ ٜنبرص ػ ٨یٍبؿ په والیت
کې فیبت ومېـ کىؿونه ولىځىل .ػ ػ٠ه کبؿ ٜمؼه ػلیل ػ ټىلنى تـمنځ منبفٜه
وه .ػ٠ه منبفٜه ػ شکىمتي ڇبؿواکى ػ تی١ىؿۍ له امله ؿامنځته وىه" .
ص قسړي انګیؼې :ګډٌنکٍنکٍ ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ وعړې ػؿې ٜمؼه انګیقي
تىعیَ کړيؼي )۱( :ػ ځبيي ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ لعٍا نبلمً اػاؿه اٌ منرمنټ ،پً ٤بؿیبة
ٌالیت کې ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ ڇبؿٌاکٍ پً ګډٌن ،اٌ ػ ښي شکٍمتؼاؿي ػ
٨بنٍن شبکمیت اٌ امنیت پً کبؿ کې ،ػ اػاؿي ٤مبػ اٌ ٘ـ٤یت نىتٍايل لً املً ،ػ ػٌي
پبيت ؿاتلل؛ ( )۲لیبيس ػالیل (ػ ٤بؿیبة ٌالیت ػ ذ١ـا٤یبیی مٍٝ٨یت ڇې وامل فٌن تً ػ
ننٍتلٍ ػ ػؿٌافي پً شیخ ػی ،ػ فیبت ومېـ لیبلی تنٙیمٍنٍ پً ګډٌن ڇې ػ تېـٌ پیښٍ
ؿا تـلیـه وٍي ػښمنی لً یٍ تل رسه لـي)؛ اٌ ( )۳ټٍلنیق  -ا٨تٍبػی تىې (ػ لبؿي پً
ډٌل تیٍفيل ،تیکبؿي ،تیمٍاػي ،پً ٜبمٍ ٌګړٌ کې ػ ظپل شٍ٩نٍ اٌ ممالیتٍنٍ پً اړه ػ
پٍىبٌي نىتٍن اٌ ػ ٌالیت پً ځینٍ تـظٍ کې ػ کٍکنبؿٌ کښت) .په همؼي ډول
ګډونکىونکى ظپل تبوؿ ػايس تیبن کړ ڇې لىله او ټیکبو ػ ٤بؿیبة په والیت کې تبمین
کیؼايش که ڇېـي یبػ وىیى ننګىنى ته ؿلیؼګي ويش.
پراخ اداری فساد او دسىلس او روغی جىړی د پروسی سستىالی :ػ ګډٌنکٌٍنکٍ اکرثیت
ػ اړٌنؼٌ ؿیبلتٍنٍ ځبيي ڇبؿٌاکٍ تبنؼي ،ػ ٤بؿیبة ٌالیت ػ لٍلی ػ ٌالیتی وٍؿا پً
ګډٌن ،ػ پـاط اػاؿي ٤مبػ لً املً نیٍکً ٌکړه .ګډٌنکٌٍنکي پؼي تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ ٜبم ٌګړٌ
اٌ ځبيي ػٌلتی ڇبؿٌاکٍ تـ منځ ػ نبؿِبیتي اٌيل ٜبمل اػاؿي ٤مبػ ػی .ګډٌنکٌٍنکٍ
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یبػه کړه ڇې اػاؿي ٤مبػ ػ ٨ؼؿت ػ ځبيي ػالالنٍ لپبؿه ػ ا٠یقي اٌ مٝب٤یت تـاللً کٍلٍ
لپبؿه یٍ الؿ ػه .ىمؼاؿنګً ػ ً٠پؼیؼه ػ يب ٜؼالتي اٌ تیکبؿي المل ىم ګـځي.
یٍ ػیني ٜبمل ٌٌیل:
"ػ ذګړې اٌيل المل ،په ځبنګړي ډول ػ ولمىاليى په کڈه ،شکىمتی (ځبيي
اػاؿه) ػه .ػ ٤بؿیبة په فیبتـو ولمىالیى کې ځبيي ڇبؿواکي ظپلې ػنؼې په
لمه تىګه نه اذـا کىي ،ه١ىي په تیمبؿې ډول رسه په ٤مبػ ککړ ػي .کله ڇې
ػ ٨ؼؿت یى ػالل ػ ٜبم لړۍ ځمکه ٍ٠ج کړي نى ځبيي ڇبؿواکي ػ ٜبم لړۍ
وکبیت ته ٠ىږ نه نیيس .ػ لبؿي په ډول ػوه ػ ٨ؼؿت ػالالن ػ ٨یٍبؿي او
ذنبة په نىمىنى (ػواړه ػ پبؿملبن ٠ړۍ ػي) ػ ٨یٍبؿ په ولمىايل کې پـیکړه
کىونکي کمبن ػي .ػوي ػ ٨یٍبؿ ولمىاايل په ػوو تـظى ویىيل .ػ ولمىايل
ڇبؿواکي نه يش کىالي او یب هم نه ٠ىاړي ڇې ػ ػوي په پـیکړو کې مؼاظله
وکړي" .
فیبت ومېـ ګډٌنکٌٍنکٍ ػا تٍِیض کړه ڇې پً څً ډٌل پً اړٌنؼٌ ؿیبلتٍنٍ کې اػاؿی
٤مبػ پً نی ً١ػ ٜبمٍ ظلکٍ پـ ژٌنؼ تبنؼي ،پً ځبنګړي ډٌل کلً ڇې پـمعتیبيي پـٌژي ػ
اػاؿي ٤مبػ لً املً تٝلی ٪وٍي ٌي ،نبٌړه ا٠یقه کٍي.
یٍه ژٌؿنبلمت ٌٌیل:
"لرته ممبله ڇې ولله واله ذګړي ته ملن وهي او ػ ظلکى او شکىمت تـ منځ
واټن ؿامنځته کىي ،اػاؿی ٤مبػ ػی .ػ کبؿ ګامؿلى پـوله په ٤مبػ ککړه ػه؛ ػ
والیت په کڈه ظلک کبتل ته ځي او ػولتي مى٥٨ىنه په پیمى ؿانیمی .کله ڇې
ػوي مى ٦٨او١بل کړل نى تیب مرثىؿ ػي ڇې ػ ظپل مى ٦٨ػ لبتلى لپبؿه ػ
کبتل ػ ڇبؿواکى پعبٔـ تډي واظيل .مـکقي شکىمت نيش کىالي ػ ٤بؿیبة په
والیت کې پـ پـمعتیبیي پـوژو تبنؼي متـکق وکړي ،ػ لبؿي په ډول ػ املبؿ په
ولمىايل کې ػ اوتى تنؼ او ػ شل٩ىي لړک ػ ٨یـ کىلى ڇبؿي ػ اوږػي مىػي
ؿاهیيس تٝلی ٪وىيؼي .ػ ٤بؿیبة په والیت کې ظلک ػايس ٤کـ کىي ڇې ػ
شکىمت ځیني ٜبيل ؿتثه ڇبؿواکي نه ٠ىاړي ڇې ػ٠ه پـوژي پيل يش" .
ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب اػ٠بم پً پـٌګـام کې اػاؿي ٤مبػ پً ٤بؿیبة کې ػ متمـکقٌ
تصحٍنٍ ػ ډلٍ ػ ګډٌنکٌٍنکٍ لپبؿه یٍه تلً انؼېښنً ٌه .فیبت ومېـ ګډٌنکٌٍنکٍ یبػه کړه
ڇې ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ لٍلې پـٌلً ،ػ لٍلې پً وٍؿا کې ػ اػاؿي ٤مبػ اٌ ػ
لٍلې ػ وٍؿا ػ ٠ړٌ ػ نبلم ټبکلٍ ،تـ ا٠یقي النؼي ؿا٠يل .ػ مؼين ټٍلنې یٍه ٠ړي ٌٌیل":
ػ لٍلې پـٌلً ػ شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ اٌ ځینٍ ػ ٨ؼؿت ػالالنٍ لپبؿه یٍه پـٌلً نً تلکي یٍه
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پـٌژه ػه .ػ لٍلې ػ وٍؿا فیبت ٠ړۍ ٤بلؼ اٌ ػ اٜتامػ ٌړ ظلک نؼي ".ځیني
ګؼٌنکٌٍنکي پؼي تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب اػ٠بم پـٌګـام ػ ذنبیتکبؿانٍ
لعٍا پً نبلمً تٍګً کبؿٌل کیږي تـ څٍ ظپل مٝب٤یت تبمین کړي .ػ ً٠ممبلً تً تـ ىً١
ميبلً ػٌام ٌکړي ڇې ػ څبؿنې پـٌلً اٌ ػ وکبیتٍنٍ ػ شل میکبنیقم پً و٥ب ٣ډٌل رسه
کبؿ ٌنکړي .ػ ځینٍ ګډٌنکٌٍنکٍ ػ ٌینب پـ تنمټ کٍمي ډيل ڇې ػ لٍلې ػ پـٌيس رسه یٍ
ځبي وٍيؼي ػٌي ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ اٌيل ډلې نؼي.
ػ مؼين ټٍلنې یٍې ښځینً ٠ړې ٌٌیل:
"شکىمت تبیؼ ػ ا١٤بنمتبن ػ لىلې او تیب اػ٠بم پـوګـام وػؿوي ځکه مٍبلصه
کىونکى ته پیيس وؿکىل ٜبػي وګړي هڅىي ڇې ذـمىنه تـ رسه کړي او له
ٔبلثبنى رسه یى ځبي يش او تیب مٍبلصه وکړي او پیمې او مٝب٤یت تـ الله
کړي" .
ځینٍ ګډٌنکٌٍنکٍ ڇې ػ متمـکقٌ تصحٍنٍ پً ډلٍ کې تـظً اظیمتي ٌه پً ٤بؿیبة کې ػ
ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب اػ٠بم پً پـٌګـام کې ػ اػاؿي ٤مبػ وتٍن تبییؼ کړ .ػٌي ارصاؿ
کبٌه ڇې ػا ډٌل اػاؿي ٤مبػ ػ ػي المل وٍي ڇې یٍ فیبت ومېـ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص ډيل
کٍم ڇې ػ لٍلې ػ پـٌلې رسه ػ یٍ ځبي کیؼلٍ نیت اٌ اؿاػه ػؿلٍػه ظٍ ذګړي تً اػامً
ٌؿکٍي.
ػ ٤بؿیبة یٍ اػ٠بم وٍي کن ٌٌیل:
"مىنږ ځکه پـیکړه وکړه ڇې ػ لىلې ػ پـويس رسه یى ځبي وى تـ څى وکىالي
وى ػ پـمعتیبيي پـوژو په پيل کىلى کې ؿ٠نؼه ونډه واظلى ،ظى له تؼه مـ٠ه
مىنږ ته ػ٠ه ڇبنن میرس نىى .په ٤بؿیبة والیت کې ػ لىلې وىؿا په تىپړ
ډول رسه په ٤مبػ ککړ ػی .کله ڇې ػ لىلې ػ پـويس رسه یى ځبي وىم مب۰۲۲
میله ولله له ځبنه رسه ؿاوړه ظى معکي له ػي ڇې ػ ؿلنیى په وړانؼي
و٠ږیږم ،ځیني ػولتي ڇبؿواکى له مب و٠ىښتل ڇې ػ ؿلنیى په وړانؼي ووایم
ڇې مب یىافی  ۴۰میله ولله له ځبنه رسه ؿاوړي .ػا پؼي مبنب ػه ڇې فمب ۰۰
میله ولله جثت او فیـمه وىي نؼه :ػ لىلې ػ وىؿا ٠ړو او ػولتي ڇبؿواکى
ه١ه له ځبنه رسه اظیمتي و .په همؼي ډول فمىنږ ځیني نىي وليل ػ فړو او
٠یـٝ٤بلى وللى رسه تؼلې وىي وې" .
ځیني نٍؿ ګډٌنکٌٍنکي ٌٌیل کً څً ىم ػ ٤بؿیبة ٌالیت ػ لٍلې اٌ تیب اػ٠بم پـٌژه ػ
ښً مبيل ٌِٝیت څعً تـظمن ػی ظٍ ډیـه پً کـاؿه ٜمل کٍي اٌ تـ اٌلً پٍؿي کٍمً
لرته اللتً ؿاٌړنً نلـي .ػ یٍې انرٍ ښځینً کبؿکٌٍنکي ٌٌیل:
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"کىم کمبن ڇې ػ لىلې ػ پـويس رسه یى ځبي کیږي وؿولته تېـته ػ ٔبلثبنى
رسه یى ځبي کیږي .اٌيل ٜبمل يي تیکبؿي ػه .ػ لىلې وىؿای یب ظى نىؿه هم
ت٩ىیه يش او یب هم تبیؼ له منځه والړيش .ػ لىلې ػ وىؿا ٠ړۍ ټىلې په ٤مبػ
ککړ ػي .مىنږ ټىل پىهیږو ڇې ٜبم وګړي له فړو او نبکبؿه وللى رسه ؿاځي او
ػ لىلې ػ پـويس ػ ښه وايل څعه ګټه اظيل" .
فیبت ومېـ ګډٌنکٌٍنکٍ ٌٌیل ڇې مٍبلصً کٌٍنکٍ ػ شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ اٌ امنیتی
مٍلمٍ څعً کبيف مالتړ نً تـاللً کٍي .المل يي ػ ظٍنؼیتٍة اٌ تص ٚ٥نىتٍن ػی.
امنیتي انؼيښني ػ ػي المل وٍي ڇې مٍبلصً کٌٍنکي ػ ٤ـٌتٍنٍ پً لټً کې يش اٌ ػ
ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ډلٍ رسه تېـتً یٍ ځبي يش .ػ ٔبلثبنٍ یٍه پعٍاين ٠ړۍ ٌٌیل:
"مىنږ ( )۴۰تنه ػ ٤بؿیبة والیت ػ لىلې ػ وىؿا په همکبؿي ػ لىلې ػ
پـولې رسه یى ځبي وىو .که څه هم مىنږ ػ شکىمتي ڇبؿواکى لعىا کىم مالتړ
تـ الله نکړ ظى ػ ٤بؿیبة شکىمتي کبؿکىونکی فمىنږ څعه مته لـي ڇې کىم
څه ڇې ػ لىلې ػ وىؿا لعىا تـ الله کىو ه١ه ػ ػوي رسه وویىى .فمىنږ لپبؿه
یىه انؼافه پیمې تعٍیَ وىي ڇې ػ ه١ه رسه کىؿ کـایه کړو :ػوي فمىنږ
څعه ٠ىاړي ڇې ػ٠ه پیمې ػ ػوي رسه وویىى .په ٤بؿیبة کې مب ػوه کىؿونه
ػؿلىػل .مب ػ٠ه ػواړه کىؿونه ػ ظپلى مبوىمبنى ػ ن٩٥ي لپبؿه ظـڅ کړل .مىنږ
منبلثه تنعىا نلـو .شتی ڇې فمىنږ ځیني کمبن ػ ا١٤بنمتبن ػ ملی امنیتي
ځىاکىنى لعىا وکنره وىل .که پىلین فمىنږ امنیت تبمین کړي مىنږ وليل ته
اړتیب نلـو .که مىنږه ولله ٠ىښتله نى مىنږ کىالي وىاي ػ ٤بؿیبة په والیت
کې ؿانیمى او یب ػ پبکمتبن څعه ؿاوړو .شکىمت ذنګ لبالؿان تیب په وللى
لمثبل کړي ڇې فمىنږ لبتنه وکړي ظى فمىنږ ػ ځبن لبتني لپبؿه ولله نه
ؿاکىي .فمىنږ رسه ػا امکبنبت نىته ڇې ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه تیب یى ځبي
وى او که ڇېـی وکىالي وى نى یى ځبي کیږو" .
صصصولت پړوو قىاوو معافیت :فیبت ومېـ ګډٌنکٌٍنکٍ ػا یبػه کړه ڇې ػ ػٌلت
ٔـ٤ؼاؿٌ ملیىٍ نبلمي کړين (ػ ٜبػی ٌګړٌ ځٍؿٌنً ،ػ ا١٤بن ملی پٍلیمٍ/ذنبيي ذـمٍنٍ
آمـیتٍنٍ پً کبؿ کې مؼاظلً ،اظبؽي ،نب٨بنٍنً مبلیً ،پعپل رس تٍ٨یٍ٥نًٌ ،ىل ټکٍل ،ذربي
کبؿٌنً اٌ پـ ځبيي ظلکٍ تبنؼي نٍؿی اِب٤ی ممالیتٍنً اړٌل) ٌللً ٌالً وعړي تً ملن
ٌىي .ػ ً٠کبؿ ػ ػي المل وٍي ڇې ٜبػی ٌګړي پً ظپلٍ کلیٍ کې ػ ٔبلثبنٍ ؿاتګ تً ښً
ؿا٠اللت ٌٌايي .پً ٤بؿیبة ٌالیت کې ػ ٌالیتي وٍؿا یٍه ٠ړۍ ٌٌیل:
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"ػ ولله والى ډلى وته وايل ڇې ظلک ځىؿوي ٜبم وګړي تیقاؿه او تؼ تینه
کړيؼي .ػا ممبله ػوي ته ٤ـ ٧نکىي ڇې ػ ٔبلثبنى تـ کنرتول النؼي واويس او
که ػ نب٨بنىنه ولله والى ډلى" .
ػ نبلمً کړنٍ تـلیـه پً ٤بؿیبة کې ػ ػٌلت ٔـ٤ؼاؿه ځیني ډلې ػ ٔبلثبنٍ رسه اړیکې
لـي اٌ ػ ػٌاړٌ ظٍاٌٌ ،شکٍمت اٌ ٔبلثبن ،څعً پیيس اظلی .ػ ػي پً پبیلً کې ػ ػٌلت
ِؼ ٜنبرص کٍالي يش پً البين رسه ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ پـ پٍلتٍ تبنؼي ډلً ییق تـیؼٌنً
ٌکړي .ػا ىم ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پـ ذګړییق مٍؿال تبنؼي نبٌړه ا٠یقه کٍي .ػ
ښځٍ ػ شٍ٩نٍ یٍه ٝ٤بل ٌٌیل:
"ػ شکىمت ځیني ٔـ٤ؼاؿ ٨ىمنؼانبن لکه اؿتکیبن ػ ٔبلثبنى رسه اړیکه لـي او
کله نبکله ٔبلثبنى ته ػ ا١٤بن ملی امنیتي ځىاکىنى او ػ ا١٤بن ميل پىلیمى ػ
پىلتى په هکله مصـم مٝلىمبت وؿکىي .ػ٠ه کبؿ ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه
مـلته کىي ڇې ػ ا١٤بن ميل پىلیمى پـ پىلتى تبنؼي ډله ییق تـیؼونه تـ رسه
کړي" .
ػ ٤بؿیبة ػ ٌالیت څعً ػ نړیٍالٍ پٍځي ځٍاکٍنٍ ٌتل اٌ ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ
٘ـ٤یت نىتٍالې ىم پً ٤بؿیبة ٌالیت کې لرتې امنیتي تىې ګڼلې وٍيؼي .ػ
ګډٌنکٌٍنکٍ فیبت ومېـ یبػه کړه ڇې ػ نړیٍالٍ پٍځي ځٍاکٍنٍ تی ٌظتً ٌتل ػ ا١٤بن
ملی امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ ٜبمٍ ٌګړٌ پـ ؿٌان تبنؼي نبٌړه ا٠یقه کړيؼه .ػ ً٠ممبلً ػ ػٌلت
ِؼ ٜنبرص ډلٍ لپبؿه یٍه لرته اللتً ؿاٌړنً ګنل کیږي ځکً ڇې پً ٠یـ ممت٩یم ډٌل رسه
ػ ػٌي لیکي پیبٌړي کٍي.
ػ ٤بؿیبة ٌالیت ػ ښځٍ وٍؿا یٍې ٠ړې ٌٌیل:
"ػ ٤بؿیبة والیت څعه ػ نړیىالى پىځي ځىاکىنى وتل ػ ٤بؿیبة په والیت کې
ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو ډيل ؿوشیه پیبوړي کړیؼه .ػ ػوي ػ وتلى ؿاهیيس ػ ػولت
ِؼ ٜنبرص تىانیؼيل ڇې ډیـي لیمي ظپل تـ کنرتول او ا٠یقی النؼي ؿاويل" .
سیاسی الملىنه :پً ټٍلٍ متمـکقٌ ډلً ییقٌ تصحٍنٍ کې ګډٌنکٌٍنکٍ لیبيس ػلیلٍنً ىم پً
٤بؿیبة ٌالیت کې ػ ؿٌاين وعړي تـ وب یٍ المل ٌتلل .ػٌي پؼي اړٌنؼ ػٌه تنمټیقي
ممبلې ؿاتـلیـه کړې ( )۰ػ ٤بؿیبة والیت ذ١ـا٤یبیی اهمیت او ( )۰په تېـو ػښمنیى کې
ؿاښکیل ػ فیبت ومېـ لیبيس ګىنؼونى او تنٙیمىنى وتىن .ػا ظربه یبػه وٍه ڇې پً تېـٌ
ػٌٌ لمیقٌ کې ػ ٤بؿیبة ٌالیت تی ومېـه ٌللً ٌايل وعړي ترـتً کړي ڇې ػ تیالتیلٍ
ډلٍ تـ منځ ،ػلبؿي پً ډٌل ػ ؿاف ؿاف لیبيس تنٙیمٍنٍ تً ػ ٌ٤بػاؿٌ ٌللً ٌالٍ کمبنٍ
تـمنځٔ( ،بلثبن ػ واميل ټلٍالې پـ ِؼٔ ،بلثبن ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پـ ِؼ) تـرسه
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وٍي .ػ ذګړي اکرثه ظٍاٌٌ تل ػا ىڅً کٍلً ڇې ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ظپل وتٍن
ٌلبيت.
ػ مرشانٍ ػ یٍي وٍؿا مرش:
"تیمىاػي او تیکبؿي کىمه نىي پؼیؼه نؼه .ػ تېـ وظت ؿاهیيس مىنږ ػايس
پؼیؼي ػؿلىػې ظى مىږ ػ یى تل رسه ذګړه کې ښکیل نه وو .ذګړه پـ مىنږ
تبنؼي تصمیل وىي .ػ ولله وايل ذګړي اٌلی ذـړي په ا١٤بنمتبن کې نؼي.
ځینې ګبونډي هیىاػونه فمىنږ ػ هیىاػ په ڇبؿو کې اللىهنه کىي .که مىنږ
و٠ىاړو او که و نه ٠ىاړو ػ٠ه ولله واله ذګړه ته په ؿاتلىنکي کلىنى کې هم
وتىن ولـي" .
ػ یٍ پٍىنتٍن التبػ:
"ځیني وظتىنه لیبيس کمبن او پبلیيس ذىوړونکي ،په ٍ٨ؼه او یب ٠یـ ٍ٨ؼي
ډول رسه ،وِٝیت ظـاتىي .ػ لبؿي په ډول ػوي ظلکى ته ګىاښ کړي وو ڇې
په  ۰۲۰۷کبل کې کله ڇې نړیىال پىځي ځىاکىنه ػ ا١٤بنمتبن څعه ووځي
ٔبلثبن ته تېـته ٨ؼؿت تـ الله کړي .ػ٠ې ممبلې ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو ؿوشیه
ت٩ىيه کړي او په ٜبػي وګړو کې ػ ډاؿ لثج وىيؼی" .
ځینې ګډٌنکٌٍنکٍ پً ػي تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ لیبلې ػلیلٍنٍ پً ظبٔـ ٔبلثبن تٍانیؼيل ڇې
ظپل نٍ٥ؽ پً ػٌلتي ػ٤رتٌنٍ کې ،ػ امنیتي لکتٍؿ پً ګډٌن ،فیبت کړي اٌ ػٌي ػ ػٌلتي
لٍړ پٍړٌ ڇبؿٌاکٍ مالتړ لً ځبنً رسه لـي .یٍې ښځینً ښٌٍنکې ٌٌیل:
"ٔبلثبن ػ ځینى لىړ پىړو ػولتي ڇبؿواکى مالتړ له ځبنه رسه لـي .شکىمت (ػ
ػولتي امنیت ؿیبلت) پـ ه١ى کمبنى تبنؼي ڇې په ښکبؿه ډول رسه ظلک
هڅىي ڇې ػ ٔبلثبنى رسه یى ځبي يش هیڅ ډول کنرتول نلـي .ػ لبؿي په ډول
لعت ػؿیقه ػیني ٜبملبن او یب مالیبن په ځبنګړي ډول ػ ذمٝي ػ ملبنځه پـ
مهبل ػ ٔبلثبنى ٝ٤بلیتىنه په ػايس یىه ٔـی٩ه تبییؼوي ڇې فمىنږ ځىان نمل
هڅىي تـ څى ػ ٔبلثبنى رسه یى ځبي يش" .
تتعیض او ص اقتصاصی و اجتامعی وډی نه قتىن :فیبت ومېـ ګډٌنکٌٍنکٍ ا٨تٍبػي اٌ
ټٍلنیق ٤کتٍؿٌنً ىم ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ ؿٌاين ٌللً ٌايل وعړي ػ اٌلی الملٍنٍ پً
ډٌل ؿاتـلېـه کړل .فیبت ومېـ ګډٌنکٌٍنکې تیٍفيل ،تیکبؿي ،تیمٍاػي اٌ ىمؼاؿنګً ػ
ځبيي ظلکٍ اٌ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ تـ منځ ژتنیقٍ٨ ،مي اٌ ځبيي تثٝیٍّنً تً ػ ٌللً ٌايل
وعړي ػ تنمټیقٌ ػلیلٍنً پً ډٌل ګٍتً ٌنیٍلً .ػ ٤بؿیبة ٌالیت ػ ښٌٍنکٍ ػ ؿٌفين ػ
مـکق یٍه التبػ ٌٌیل:
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"فمب په نٙـ ػ ٤بؿیبة په والیت کې ػ ؿواين ولله وايل وعړي اٌيل ػلیلىنه
تیىفيل ،تیکبؿي ،په ػولتي اړونؼو ؿیبلتىنى کې ػ اػاؿي ٤مبػ وتىن ،ػ ټىلنى په
رس کې او یب په ػولتي مى٥٨ىنى کې ػ ٨ؼؿت ػ ػالالنى وتىن ،تیمىاػي ،په
معؼؿه تىکى ػ ځىانبنى اٜتیبػ ،ػ کلیؼي لیبيس ډلى تـ منځ ژتنیق ،ذ١ـا٤یبيي او
تنٙیمي تىپېـونه ،ػ وعيص ،کىؿين او ځبيي منبفٜى وتىن او ػ لىلې ػ
ؿامنځته کىلى لپبؿه ػ لىلې په ډګـ کې ػ کبؿکىونکى ا٤ـاػو کې ػ اؿاػي او
ژمنتیب نىتىن ٤کتىؿونه ػي" .

 .۳ص ؾىلې لپاعه ص الع نقكه
تـ لېـه پـ ػي ڇې ػ متمـکقٌ تصحٍنٍ پً ټٍلٍ پنځګٍنٍ ډلٍ کې ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ
وعړي انګیقی تىعیَ وٍي ،ګډٌنکٌٍنکٍ ٌاٝ٨ي لپبؿښتني ىم ٌړانؼي کړې ڇې ػ
لٍلې ػ ؿامنځتً کٍلٍ پً مٍذٍػه ىڅٍ کې تىٍ تً ؿلیؼګی ٌکړي .ػ ګډٌنکٌٍنکٍ فیبتـه
تـظې پً ٤بؿیبة ٌالیت کې ػ ٌللً ٌالی وعړي ػ کمٍلٍ لپبؿه ػا النؼي ػؿېګٍنٍ پیي
رشٍٔنٍ تبنؼي ارصاؿ کبٌه )۱( :ػ لٍلې ػ وٍؿا پً ګډٌن ػ ځبيي ػٌلتي نيبػٌنٍ پیبٌړي
کٍل؛ ( )۲پً امنیتي لکتٍؿ کې ٘ـ٤یت ؿامنځتً کٍل اٌ ػ شکٍمت ػ ٔـ٤ؼاؿٌ ملیىً ای
ډلٍ يب ٌليل کٍل )۳( :ػ مؼين ټٍلنٍ اٌ ٜبمٍ ٌګړٌ تـ منځ ػ ىمکبؿي لً الؿې ټٍلنیقه
ا٨تٍبػي پـاظتیب اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ اػ٠بم ػ پـٌګـام مالتړ کٍل.
ص ځايي صولتي نهاصونى پیاوړي کىل :ػ متمـکقٌ ډلً ییقٌ تصحٍنٍ پً ټٍلٍ پړاٌنٍ کې
ګډٌنکٌٍنکٍ ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ وعړي البيس المل ػ پـاط اػاؿي ٤مبػ لً املً
کمقٌؿه شکٍمتؼاؿی تىعیَ کړه .ػٌي تبکیؼ کبٌه ڇې اکرثه شکٍمتي ڇبٌؿاکي ،ػ
ٌلمٍايل اٌ ٌالیت پً کڈً ػ ّ٨بیي ڇبؿٌاکٍ پً ګډٌن ،پً تېمبؿي ډٌل رسه پً اػاؿي ٤مبػ
ککړ ػي اٌ کبيف کبؿي ٘ـ٤یت نلـي ڇې ظپل کبؿ تـ رسه کړي .فیبت ومېـ کمبن ظپلې
ػنؼې ػ یٍ ٤بلؼ لیمتم لً الؿې تـ اللً کٍي :پً ىمؼي ػلیل ػه ڇې ځبيي شکٍمتي
ڇبؿٌاکي نؼي تٍانیؼيل ظلکٍ تً ښً شکٍمتؼاؿي اٌ ػ ٨بنٍن شبکمیت ٌړانؼي کړي .ػً٠
پؼیؼه ػا ىم ٌاِض کٍي ڇې ٌيل ځیني ځٍانبن ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ډلٍ رسه یٍ ځبي
کیږي اٌ نً ٍ٠اړي ڇې ػ لٍلې ػ پـٌيس رسه یٍ ځبي يش .فیبتـه ګډٌٌنکٍنکٍ ػ ظلکٍ پً
ٌالًٕ ػ ٌالیت ٌايل اٌ ښبؿٌال ػ ټبکلٍ څعً ظپل مالتړ څـګنؼ کړ .پً ىمؼي ډٌل ػٌي ػ
ځبيي ػٌلتي اػاؿٌ څعً ٌٍ٠ښتل ڇې ػ ٨بنٍن شبکمیتٜ ،ؼالت (ترشي شٍ٩نً) اٌ ػ
اػاؿي ٤مبػ اٌ معؼؿه تٍکٍ پـ ِؼ ٌاٝ٨ي مثبؿفه ظپل پً لرتٌ لٍمړیتٍتٍنٍ کې وبمل
کړي .تیب یٍافی ػ ػي الؿې کیؼاي يش ڇې ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ
تیب اػ٠بم پـٌګـام تىؼيؼ يش.
ػ یٍ پٍىنتٍن التبػ:
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"که مىنږ اػٜب کىو ڇې ػ ٤بؿیبة په والیت کې ػ وعړي اٌيل الملىنه تهـين
ػي ،نى فه ٤کـ نه کىم ڇې مىږ وکىالي وى ػ ٤بؿیبة ػ والیت لپبؿه ػ لىلې او
مٍبلصي کىمه نىي لرتاتيژي ٔـشه کړو .مىنږ تبیؼ پـ ه١ى ػاظيل ٤کتىؿونى
تبنؼي ٤کـ وکړو کىم ڇې په ػ٠ه والیت کې ػ ولله وايل وعړي اوؿ ته ملن
وهي .ػ٠ه ػاظيل ٤کتىؿونه ٜثبؿت ػي له :کمقوؿه شکىمتؼاؿي ،اػاؿي ٤مبػ او
٤بلؼ ػولتي ڇبؿواکي .ػا ه١ه کلیؼي ٤کتىؿونه ػي کىم ڇې ػ ظلکى او
شکىمت تـ منځ واټن ؿامنځته کىي .شکىمت (والیتي لىړ پىړي ڇبؿواکي) ػ
ػولتي نهبػونى ػ پیبوړتیب لپبؿه تبیؼ اړین تبػیثی ګبمىنه واظيل .ه١ىي تبیؼ ػ
٤مبػ پـ ِؼ واٝ٨ی مثبؿفه وکړي" .
د سىلی د پروسی اصالح او د هغه پراخىالی :ځیني ګډٌنکٌٍنکٍ پً ػي تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ
ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب اػ٠بم پً پـٌګـام اٌ ػ لٍلې پً وٍؿا کې لمٍن ؿاٌیمتل کیؼاي
يش ځبيي اػاؿي رسه مـلتً ٌکړي ڇې ظپل لً اللً ٌؿکړي اٜتثبؿ تېـتً تـ اللً کړي اٌ ػ
٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ډيل ٌىڅٍي ڇې ػ لٍلې ػ پـٌلې رسه یٍ
ځبي يش.
ػ مؼين ټٍلنی یٍه ٠ړۍ ٌٌیل:
"ػ لىلی ػ وىؿا په تىکیل کې تؼلىن ؿاولتل اړین ػی .اړتیب ػه ڇې نړیىال
متعٍٍین لکه ػ لىلې مىبوؿان په ميل کڈه او ػ امکبن په ٌىؿت کې په
والیتي کڈه تٝین او م٩ـؿ وی .همؼاؿنګه ټىل ه١ه پعىاين ٨ىمنؼانبن او ػ
٨ؼؿت ػالالن کىم ڇې ػ والیتي لىلې ػ وىؿا ػ ٠ړۍ په شیخ کبؿ کىي تبیؼ ػ
تیٕـ٤ى مرشانى او تب ن٥ىؽه کمبنى رسه تٝىیْ يش" .
ځیني ګډٌنکٌٍنکٍ ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب اػ٠بم ػ پـٌګـام ػ تؼیل لپبؿه لپبؿښتنې
ٌکړې ڇې پً ػي کبؿ رسه ځبيې ػٌلتی اػاؿٌ تً نٍؿ اٜتثبؿ ٌؿکړي اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص
ٌىڅٍي ڇې پـ ځبيي شکٍمت تبنؼي اٜتامػ ٌکړي اٌ ػ لٍلې ػ پـٌيس رسه یٍ ځبي يش.
ػٌي ٌٌیل ڇې ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ځیني ػٌلتی ِؼ ٜنبرص ػ ا١٤بن ملی امنیتي
ځٍاکٍنٍ پـ ِؼ ذګړه کٍي ځکً ڇې ػٌي پـ ځبيي شکٍمت تبنؼي تبٌؿ نلـي اٌ ٤کـ
کٍي ڇې ػا یٍ الك پٍڅي ؿژیم ػی .ػ ً٠ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص پً ػي آنؼ ػي ڇې ػ ػً٠
ؿژیم پـ ِؼ ػ ػٌي ذګړه ذيبػ ػی .ځبيی شکٍمت تبیؼ ػ تب نٍ٥ؽٌ کمبنٍ اٌ ػ اٜتامػ
ٌړ ػیني ٜبملبنٍ څعً کبؿ ٌاظيل تـ څٍ ػٌي پً ځبيي اػاؿه اٌ ػ لٍلې پً وٍؿا کې ػ
لمٍن ػ پيل کٍلٍ پی١بم نٍؿٌ تً ٌؿلٍي .ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص تً پً ٠یـ ممت٩یم ډٌل رسه
ػ لمٍن ػ ً٠پی١بم پً ذٍمبتٍنٍ کې ػ ملبنځً ٌؿٌلتً تـ اللً کړي.
پً ٤بؿیبة کې ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ظپلٍاک کمیمیٍن ٌالیتي مرش:
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"ػ لىلې ػ وىؿا له الؿې ػ کبؿ کىلى ػ مىذىػه تګالؿې لپبؿه ػ تؼیل شل ػا
ػی ڇې ػ ػیني ٜبملبنى څعه کبؿ واظیمتل يش .ػوي کىالي يش په آلبين رسه
ظلکى ته ػ لىلې او مٍبلصي په هکله ػ شکىمت پالن ترشیض کړي .ػ ػولت
ِؼ ٜنبرصو فیبتـه تـظه په ػي ػلیل ذګړه کىي ڇې ػوي ٤کـ کىي ػا اولني
شکىمت الالمی شکىمت نؼی او یى الك پىڅي ؿژیم ػی .ػیني ٜبملبن (مال
امبمبن) ػا ٘ـ٤یت لـي ڇې ترشیض کړي ڇې ػا شکىمت الالمي شکىمت ػی
ځکه ڇې ػ لىلې او مٍبلصي ػؿوافي تل ظاليص پـیښي ػي" .
یٍ ومېـ ګډٌنکٌٍنکٍ یبػه کړه ڇې ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ تلٍاګـي اٌلی ٜبمل تیٍفيل
اٌ تیکبؿي ػه نٍ ځکً ځبيي شکٍمت کٍالي يش ػ کـىني ػ میکبنیقه کٍلٍ لً الؿې ػي
ممبلې تً تـ یٍ شؼه پٍؿي ؿلیؼګي ٌکړي .ػ ټٍلنې یٍه مرش ٌٌیل:
" ػ کـهني ػ لکتىؿ ػ میکبنیقه کىلى له الؿې ځبيي شکىمت کىالي يش تیىفيل
کـونؼګـ وهڅىي ڇې ظپل پـ ځمکه تبنؼي کبؿ وکړي او ػ ٔبلثبنى رسه یى ځبي
نيش" .
ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ لٍلې اٌ مٍبلصې پً ٌړانؼي لرت ظنډ ،ڇې ػ فیبت ومېـ
ګډٌنکٌٍنکٍ لعٍا تىعیَ وٍي ،ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ ٜبمٍ ظلکٍ اٌ مؼين ټٍلنٍ نً
وبملٍل ګڼل کیږی .ػا ممبلً ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب اػ٠بم ػ
یٍ ميمې کمقٌؿتيب پً ډٌل تىعیَ وٍي .ګډٌنکٌٍنکٍ ػ ػي ممبلې پً اىمیت تبنؼي
ټینګبؿ ٌکړ اٌ پً اٌږػه تصحٍنٍ کې ٌٌیل ڇې پً څً ډٌل ٜبم ٌګړي اٌ ػ مؼين ټٍلنٍ ډيل
کٍالي يش ػ لٍلې پً پـٌلً کې وبمل کړاي يش .ػ یٍې انرٍ کبؿکٌٍنکي ٌٌیل:
"ػ والیت په کڈه ػ لىلې وىؿا ػؿلىػل کىمه تؼه ظربه نؼه .ظى له تؼه مـ٠ه
ػ ٤بؿیبة په والیت کې ػ٠ه پـوله تـیبلی نه و ځکه ڇې ػ لىلې وىؿا په
٤مبػ ککړه ػه او ػ پـوژو فیبتـه تىػذه ػ لىلې ػ وىؿا ػ ٠ړو ذیثىنى ته ځي.
ػ ػ٠ه وىؿا ٠یـ رضوؿي مٍبؿ ٣تبیؼ وػؿول يش .ػ لىلې ػ وىؿا ٠ړې تبیؼ ػ
تبن٥ىؽو ،تصٍیل کړو او تب ترـتى ظلکى له منځ څعه وګامؿل يش .ػ ػولت ِؼ
ٜنبرص ځیني ډلی نه ٠ىاړي ڇې ػ لىلې ػ پـولې رسه یى ځبي يش ځکه ڇې
ػ ٤بؿیبة په والیت کې ػ لىلې ػ وىؿا ٠ړۍ نبلم کمبن ػي "
ػ مؼين ټٍلنې یٍه ٠ړي یٍ ومېـ انؼېښني ؿاتـلیـه کړ:
" مـکقي شکىمت هیڅکله هم ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو په هکله یى ؿوښبنه
تٝـی ٦نؼي اؿایه کړي .مىږ (ٜبم وګړي) مملض معبل٥ین او ولله واله ذنبيي
ډلی یى له تله نىى تىپېـ کىالي .ػ ػې تـلیـه ػ مـکقی شکىمت ػ نبلمى او
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٠یـ واِض پبلیمیى له امله ڇې ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه ػ مثبؿفي په ډګـ کې
ظپلې کړي ػ ػي المل وىي ڇې ٜبم وګړي پـ شکىمت او ا١٤بن ميل امنیتي
ځىاکىنى تبنؼي ظپل تبوؿ او اٜتامػ له الله وؿکړي" .
ص افغان ميل امنیتي ځىاکىنى ځىاکمنىل او ص صولت طغفضاعو ملیكه ای ډلى ةی وؾله
کىل :پً ټٍلٍ متمـکقٌ ډلً ییقٌ تصحٍنٍ کې ػ ګډٌنکٌٍنکٍ تـ ټٍلٍ لرته انؼيښنً پً ا١٤بن
ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ کې ػ ٘ـ٤یت نىتٍالی ٌ .ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ کې کمي اٌ
کی٥ی تيش ال تـ اٌلً وتٍن لـي ڇې ػا تيش ػ ٤بؿیبة ػ ٌالیت څعً ػ نړیٍالٍ پٍځي
ځٍاکٍنٍ ػ ٌتلٍ څعً معکي تبیؼ ډک وٍي ٌاي .ػ ګډٌنکٌٍنکٍ فیبتً تـظې یبػٌنً ٌکړه
ڇې کب٤ی پـلٍنل اٌ تريیقات اٌ ىمؼاؿنګً ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ٘ـ٤یت لٍړٌل
کٍالی يش پؼ ً٠ځٍاکٍنٍ تبنؼي ػ ٜبمٍ ٌګړٌ اٜتامػ تیب اشیب کړي .ػ ً٠کبؿ تً ػ ٜبمٍ
ٌګړٌ ؿٌشیً ىم پیبٌړي کړي .ػ یٍ پٍىنتٍن التبػ ٌٌیل:
" ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنى ٘ـ٤یت لىړول او ػوي په منبلثى ترهیقاتى
لمثبلىل ،ػ نب٨بنىنه ولله والى ډلى يب وليل کىل ،ػ ځبيي ؿلنیى له الؿې ػ
ظلکى هڅىل ڇې ػ تـوؿیمتبنى په م٩بتل کې ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنى
څعه مالتړ وکړي ،ػ ظٍىيص لکتىؿ ػ هڅىلى لپبؿه تص ٚ٥او مالتړ آمبػه کىل،
ػ لرتو فیـتنبيي پـوژو ػ پلی کىلى لپبؿه یى ښه امنیتي پالن ذىړول (ػ ٤بؿیبة
والیت څعه تـ هـات والیت پىؿي شل٩ىي لړک ٨یـ کىل او ػ املبؿ په ولمىايل
کې ػ اوتى ػ تنؼ ػ ذىړولى په ګډون) او ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځىاکىنى لپبؿه
منبلثي لىړې تنعىاګبين ػ ٤بؿیبة په والیت کې ػ لىلې او جثبت ػ تـ الله
کىلى لپبؿه مهم ٜملی ګبمىنه ګڼل کیږي".
ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ ٘ـ٤یت لٍړٌلٍ لپبؿه پـٌګـامٍنً اٌ ػ ػٌي منبلج
تريیقٌل تـ لېـه ګډٌنکٌٍنکٍ ػ ػٌلت ػ ٔـ٤ؼاؿٌ ملیىٍ ،کٍم ڇې اػٜب کيږي ڇې ػٌي
پً ظپلٍ کلیٍ کې ظلک افاؿ اٌ اؽیت کٍي ،پـ تی ٌليل کٍلٍ ارصاؿ ػؿلٍػ .ګډٌنکٌٍنکٍ
ظپل ػ اٜرتاُ ٠ږ ػ پعٍاين نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ ػ ٍ٨منؼانبنٍ ػ تیب تمیرٍلٍ پً ِؼ
ؿاپٍؿتً کړ کٍم ڇې ځیني يي ػ ػ٤ب ٛظٍػي تـ اتتکبؿ النؼي اٌ نٍؿ يي ػ ا١٤بن ځبيي
پٍلیمٍ پً لیکٍ کې تیب تمیز وٍي .ػٌي یبػه کړه ڇې ػ ػٍ٨ ٍ٠منؼانبنٍ اکرثیت پً تېـ
ٌظت کې ػ ذنبيی ذـمٍنٍ پً تـرسه کٍلٍ متيم ػي ڇې تبیؼ مصبکمً يش .لً ػي املً
ګډٌنکٌٍنکٍ ػ ػٍ٨ ٍ٠منؼانبنٍ ػ ڇټکی يب ٌليل کٍلٍ لپبؿښتنً ٌکړه .ػ پٍىنتٍن التبػ
ٌٌیل:
"ػ ځبيي پىلیمى ٨ىمنؼانبن پعىاين ذنګمبالؿان ػي .ػوي په تېـ وظت کې
فیبت ذنبيی ذـمىنه کړي او اوك هم ځبيي ټىلنې ػ اظبؽیى له الؿې (نب٨بنىنه
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مبلیه اظیمتل) ځىؿوي ،ػ پىلین په کبؿ کې مؼاظله کىي او ظىػرسانه
تى٨ی٥ىنه او وهل ټکىل کىي .په همؼي ػلیل رسه ػ ټىلنې ظلک ػوي نه
ظىښىي او ػ ٔبلثبنى ٜؼيل مىافی لیمتم ته لىمړیتىة وؿکىي" .
اقتصاصی – ټىلنیؼه پغازتیا :ػ ګډٌنکٌٍنکٍ فیبتً تـظً پؼي تبٌؿ ٌ ڇې ػ اػاؿي ٤مبػ لً
املً کمقٌؿي شکٍمتؼاؿي ،تی ٜؼالتي ،ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت نىتٍالی اٌ امنیتي انؼېښیني
ػ ا١٤بن شکٍمت اٜتثبؿ تً فیبن ؿلٍلې اٌ ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ٜبم ٌګړي پـ ځبيي
اػاؿٌ تبنؼي اٜتامػ نکٍي .ػٌي پً شکٍمتؼاؿي کې تيش تىعیَ کړي اٌ لپبؿښتني
ٌړانؼي کړي ڇې پً څً ډٌل ػ ځبيي شکٍمت اٜتثبؿ یٍ ٌاؿ تیب اشیب يش اٌ ظلک لً ظپل
شکٍمت څعً مالتړ ٌکړي .ػ مؼاٌ ٞ٤کیالنٍ ػ ټٍلنې یٍه ٠ړۍ ٌٌیل:
"په تېـه لمیږه کې شکىمت ػ فیـتنبيي پـوژو په ډګـ کې لږ کبؿ تـ رسه کړی.
ػ ػي پـ ځبي ڇې مىنږ ػ اوتى ػ تنؼ پـوژه تىپړه کړو ػ ګبنىنډیى هیىاػونى
څعه تـيښنب پېـو .ػ ػې پـځبي ڇې ظپل کـهنیق لیمتم میکبنیقه کړو ػ تهـ
څعه ٠نم واؿػه وو .ػ مـکقي شکىمت په پالن ذىړولى او لرتاتیژي کې ػايس
تيش ػ ٜبمى وګړو پـ ژونؼ تبنؼي من٥ی ا٠یقه کړې" .
ىمؼا ډٌل ګډٌنکٌٍنکٍ یبػه کړه ڇې ػ ٤بؿیبة ٌالیت فیبت ومېـ ػٌلتي ڇبؿٌاکې ػ تېـٌ
لمٍ کلٍنٍ ؿاىیيس پً ػنؼٌ ګامؿل وٍي ڇې اٌ ًال ػ ػٌ ً٠الیت څعً نؼي .ػ ػٌي
لٍمړیتٍة ػا ػی ڇې ظپلې لیبيس اٌ تنٙیمي ګټي پـ مغ تٍفي نً ػا ڇې ػ ٤بؿیبة
ٌالیت ػ ظلکٍ ػ ګټٍ لپبؿه کبؿ ٌکړي .ػ لٍړ پٍړٌ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ لعٍا ژتنیق اٌ لتمي
تٍپېـٌنً ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ معً تنؼه کړي .پً ػ ٍ٠پـٌژٌ کې ػ
املبؿ پً ٌلمٍايل کې ػ اٌتٍ ػ تنؼ ذٍړٌل اٌ ػ شلٍ٩ي لړک ٨یـ کٍل کٍم ڇې ػ ٤بؿیبة
ٌالیت فیبت ومېـ ٌلمٍايل ػ وامل اٌ لٍیؼیقي شٍفٌ رسه نښلٍي وبميل ػي .ػ اٌږػي
مٍػي لپبؿه ػ ػا ډٌل پـٌژٌ تٝلی ٪ػ مغ پـ فیبتیؼٌنکي تیکبؿي اٌلی ذړؿي اٌ ػ ػٌلت
ِؼ ٜنبرصٌ رسه ػ ځٍانبنٍ یٍ ځبي کیؼٌ المل وٍي.
ػ ښٌٍنځي ښٌٍنکي ٌٌیل:
"ځبيي ڇبؿواکي تبیؼ نبؿینه او ښځى ته ػ کبؿمىنؼنې ممبوي امکبنبت مهیب
کړي .الفمه ػه ڇې ػ ٨ىمي تىپېـونى او ػ ٨بنىن څعه ػ رس٠ړونى ػ پبیته
ؿلىلى لپبؿه اړین تبػیثی تؼتیـونه تـ الك النؼي ونیىل يش .ػ ظلکى په منځ کې
ميل یىايل تبیؼ ػ ػولتي ڇبؿواکى لعىا ػ ٜملی ګبمىنى په اظیمتلى رسه په
ممبوي ډول رسه ػ پـمعتیبيي پـوژو ػ پيل کىلى له الؿې ڇې ػ ٤بؿیبة ػ ټىلى
ولمىاليى ګټي تبمین کړي ،پیبوړي يش" .
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ګډٌنکٌٍنکٍ ٌٌیل ڇې ػ ٤بؿیبة ٌالیت ظلک پؼي تبٌؿ ػي ڇې ځبيي شکٍمت نؼي
تٍانیؼيل ظٍٍيص لکتٍؿ لپبؿه مالتړ اٌ تص ٚ٥آمبػه کړي .ػ ػي پً پبیلً کې ػ تلغ ٌالیت
پً ګډٌن ػ وامل فٌن ػ نٍؿٌ ډیـٌ ٌالیتٍ پً پـتلً پً ٤بؿیبة کې پً ظٍٍيص لکتٍؿ کې
لیږ پبنګٍنً وٍې .ػ ٤بؿیبة ٌالیت ٌګړي ػ ځبيي ػٌلتي اػاؿي څعً ػا ٍ٠ښتنً لـي ڇې
ػ ً٠کبؿ ظپل ػ مبلرت پالن پً لٍمړیتٍة کې وبمل کړي .یٍه ؿٌ٠تیبيي کبؿکٌٍنکي ٌٌیل:
" ػ ظٍىيص لکتىؿ څعه ػ ځبيي شکىمت مالتړ ډیـ مهم ػی .ػا ته ػ ښځى
په ګډون ٜبمى وګړو ته ػ کبؿمىنؼنې امکبنبت تـاتـ کړي" .

 .۵ص زلکى ؾپاعښتني:
ػ ٤بؿیبة پً ٌالیت کې ػ متمـکقٌ ډلً ییقٌ تصحٍنٍ پـ ميبل ،ګډٌنکٌٍنکٍ ػ ٤بؿیبة پً
ٌالیت کې ػ وعړي ػ اٌيل انګیقٌ تً ػ ؿلیؼګي پعبٔـ ػا النؼي لپبؿښتني ٌړانؼي کړي.
ص ځايي صولتې نهاصونى پیاوړي کىل )۱( :ػ ٌالیت ٌايل اٌ ښبؿٌال تبیؼ ػ ظلکٍ پً ؽؿی ًٝػ
ٌالیت پً کڈً ػ ػیمٍکـاتیکٍ ټبکنٍ لً الؿې ٌټبکل يش؛ ( )۲ػ ٜبمً لکتٍؿ لمٍن ،ػ
٘ـ٤یت ذٍړٌلٍ ػ پـٌګـامٍنٍ اٌ ػ شکٍمتي کبؿکٌٍنکٍ ػ تنعٍاګبنٍ فیبتیؼلٍ پً ګډٌن،
اړین ػی؛ ( )۳پً ػٌلتي پٍلتٍنٍ کې ػ ګامؿٌلٍ پـٌلً تبیؼ و٥ب ً٤اٌ ؿ٨بتتي ٌي ڇې پً
ى ً١کې ػ ٤بؿیبة اٌلیؼٌنکٍ منبلثٍ کبنؼیؼانٍ تً لٍمړیتٍة ٌؿکړ يش؛ ( )۴ځبيي
شکٍمت تبیؼ ػ اػاؿي ٤مبػٍ٨ ،مي تٍپېـ اٌ ػ کٍکنبؿٌ ػ کښت رسه ػ مثبؿفي پً ډګـ کې
ٜميل اٌ کٍټيل ګبمٍنً ٌاظيل.
ص ؾىلی او ملی پسالینی ص پغوؾی تقىیت )۱( :ػ ٌالیتي لٍلې پً وٍؿا کې ٠ړیتٍة تً
تبیؼ تیب کتنً ٌيش (ػ وٍؿا نبلم ٠ړي تبیؼ ػ تصٍیل کړٌ ،تیٕـ ،ٍ٤ػ تبٌؿ ٌړ اٌ تب نٍ٥ؽٌ
کمبنٍ رسه تٍٝیْ يش؛ ( )۲ػ لٍلې ػ وٍؿا پً ٠ړیتٍة کې ػ نیکٍ اٌ تیٕـ ٍ٤کمبنٍ
تٝینٍل تً ٜبػی ٌګړٌ تً ػ لٍلې اٌ پعالینې پً پـٌلً کې ػ وبملیؼٌ امکبن ٌؿکړي .ػً٠
کبؿ تً ػ ظلکٍ پً منځ کې ػ ځبيي ڇبؿٌاکٍ ػؿنبٌي فیبت کړي؛ ()۳ػ تیب یٍ ځبی کیؼل
پـٌګـام اٌ ؿٌ٠ی ذٍړی تبیؼ ػ ٜبػی ظلکٍ اٌ مؼن یټٍلنی لعٍا مغ تً تیٍړل وی ()۴
ٜؼالت تبیؼ ػ مصکمې پً ٌړانؼي ػ ذنګي ذنبیتکبؿانٍ ػ مصبکمً کٍلٍ لً الؿې تبمین يش؛
ص افغان ميل امنیتي ځىاکىنى ځىاکمنتیا او ص خکىمت طغفضاعو ملیكه اي ډلى ةی وؾيل
کىل )۱( :پً ا١٤بن امنیتي لکتٍؿ کې کمي اٌ کی٥یتي تيش تبیؼ ػ نٍي پـلٍنل ػ ګامؿلٍ ،ػ
تريیقاتٍ تـاتـٌلٍ اٌ ػ ٘ـ٤یت ذٍړٌلٍ ػ پـٌګـامٍنٍ ػ اؿایً کٍلٍ لً الؿې ؿ ًٝ٤يش؛ ( )۲ػ
شکٍمت ٔـ٤ؼاؿٌ میلىً اي ډلٍ اٌ نب٨بنٍنً ٌللً ٌايل ډيل تبیؼ يب ٌليل يش؛ ( )۳ػ
پـمعتیبيي پـٌژٌ ػ پيل کٍلٍ لپبؿه یٍ ىـاړظیق امنتیي پالن تً اړتیب وتً؛ ( )۴ػ ا١٤بن ميل
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امنیتي لکتٍؿ کې لمٍن اړین ػی .ػ ً٠لمٍن تبیؼ اللتً ؿاٌړين ٌلتبيي ،ظیبنت تً لقا
ٌؿکړي اٌ ػ تـٝ٤یبتٍ اٌ تنعٍاګبنٍ ػ فیبتٍلٍ لپبؿه یٍه منبلثً تګالؿه ٌلـي؛
ټىلنیؼ اقتصاصي پغمستیا او ص مضين ټىلى او عامى وګړو ص قاملىلى له العې ص افغانؿتان ص
ؾىلې او ةیا اصغام ص پغوګغام پیاوړي کىل )۱( :ػ تٝلی ٪وٍیٍ پـٌژٌ ڇټک پيل کٍل اړین
ػی .پً لٍمړیتٍة کې ػ املبؿ پً ٌلمٍايل کې ػ اٌتٍ ػ تنؼ ذٍړٌل اٌ ػ شلٍ٩ي لړک پـٌژه
ڇې پٍؿتً یبػه وٍه وبمل ػي؛ ( )۲ػ کبؿ مٍنؼين پً لکتٍؿ کې نً تثٝیْ تبیؼ تن٥یؾ يش.
ػ ٤بؿیبة ٌګړي اٌ پً ځبنګړي ډٌل ځٍان ٨رش ػ کبؿ مٍنؼين تـاتـ امکبنبت ممتص ٪اٌ
ٌؿتً اړتیب لـي ڇې ػ ژيب اٌ یب ٍ٨م پـ تنمټ تثٝیْ پکې وتٍن ٌنلـي؛ ( )۳ػ ظلکٍ تـ
منځ ملی یٌٍالی اٌ پیٍلتٍن ػ شکٍمت ػ ڇبؿٌاکٍ لعٍا ػ البنتیبٌ اٌ ټٍلنیقٌ ظؼمتٍنٍ ،ػ
ؿٌ٠تیب ،ؿٌفين اٌ ػ څښبک ػ اٌتٍ پً ګډٌن ػ تـاتـ الك ؿيس لً الؿې تبیؼ پیبٌړي يش؛ ()۴
ځبيي شکٍمت تبیؼ ػ نبٌړٌ ػٌػیقٌ کړٌنٍ پـ ِؼ مثبؿفه کې ګبمٍنً ٌاظيل؛ ( )۵ػ ان٥ـاػي
ٜبیؼ ػ لٍړٌلٍ لپبؿه اړتیب ػه ڇې فؿاٜت میکبنیقه يش .پً ػ ً٠کبؿ رسه تً ػ ٌالیت ،فٌن اٌ
ملی کڈً ا٨تٍبػ ىم تٍ٩یً يش.
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 .۶پیژنضګلىي
ػلٍلی پً ىکلً ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ کلیؼي مٍنؼنٍ اٌ مملٍ لنډیق ػی ڇې ػ متمـکقٌ ډلٍ
تـ منځ ػ تصخ ،ػ تٍ٥یيل مـکٍ  ،ػ نٙـیبتٍ ػ رسٌې ګبنٍنٍ ػالؿې ػ ٜ ۱۷۱بمٍ ا١٤بن
ٌګړٌ رسه ػ مىٍؿٌ پـ ميبل ڇې ػ تبػ٠ین پً ٌالیت کې اٌلیږي تـ اللً وٍی ػی
ٌړانؼې کیږي .پً ګډٌن ٌالٍ کې ػ تیالتیلٍ ټٍلنیقٌ ډلٍ اٌ لیبيس وبلیؼٌنٍ څعً
التبفیتٍة کٌٍنکي نبؿینً اٌ ښځنیً ڇې پً کې ػٌلتي کبؿمنؼان ،ػ ټٍلنې مرشان ،تقګـان،
ښٌٍنکي ،ػ مؼين ټٍلنې التبفي  ،ػیني ٜبملبن اٌ پً ټٍلنً کې مؼ٠م وٍي پعٍاين یب٠یبن
وبمل ٌٌ .ػ ٍ٠مىٍؿٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ ظلکٍ ػ لٍلې پً ىکلً ػ ظربٌ اتـٌ ػ پـٌګـام (ڇی
ػػی څعً ٌؿٌلتً پً ػی لنؼ کی ػ ظربی اتـی تـ نبمً یبػیژی)ػ ػٌىم پړاٌ ػيٍې تـظې
پً تٍګً ٌٍؿت ٌمٍنؼ ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن
ػ ۱۱مؼنی ټٍلنٍ پً نٍښت ػ  ۴۵۱۱څعً فیبتٍ ٜبػی ا١٤بنبنٍ رسه ػ ٌ ۳۴الیتی ػ لٍلی
ن٩ىی ػ رسیٍ پً مٍظً ذٍړې وٍې ٌې.
ػ لٍلې ػ ػ٠ې مصيل ػٔـشې مٍظً ػاػه ڇې تـ ممکنً تـیؼه ػ وعړې مصيل مصـکبت
پً ىـ اړظیق لصبٗ تصلیل اٌ ىمؼاؿنګً منبلثې ػ شل ٜميل الؿې ڇبؿې تىعیَ کړي
ڇې ػ تبػ٠ین پً ٌالیت کې لٍلً اٌ ټیکبٌ ټینګ اٌ ٌيې لبيت.

 .۲ص والیت انځىع :جغغافیه ،ډمىګغايف او ؾیايس وضعیت
تبػ٠ین ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍیؼيځ ػ لیمې واميل تـظً ػه اٌ  ۲۱۸۵۸کلٍمرته مـی ٞممبشت
لـي .ى ً١ػ ىـاتٍ٠ ،ؿ ،اٌ ٤بؿیبة ػ ٌالیتٍنٍ رسه پٍلً لـي اٌ ػ تـکمنمتبن رسه نړیٍال
رسشؼ لـي .ػٌ ً٠الیت وپږ ٌلمٍالێ لـي -تبال مـ٠بة٨ ،بػین ،ذٍنؼ ،اتکمـي ،م٩ـ ،اٌ
٨ل ًٝنٍ .ػ ٌالیت اػاؿي مـکق ػ ٨ل ًٝنٍ ښبؿ ػی ،ڇې ػ ٨ل ًٝنٍ پً ٌلمٍالێ کې ٌاٞ٨
ػی .ػ ٍ٠ؿمبچ ٌلمٍيل پعٍا ػ تبػ٠ین تـظً ٌه ظٍ اٌك ػ ٤بؿیبة ػ ٌالیت رسه تړلې ػه.
پښتبنً ،تبذک ،افتک ،تـکن ،تلٍڅ ،اٌ ىقاؿه ى ً١البيس ٍ٨نً ػي ڇې پً ػٌ ً٠الیت کې
اٌلیږي .ػ ټٍل ا١٤بنمتبن پً څیـ ػ نٍ٥لٍ کـه ومېـې نىتً .ت٩ـیثأ ػ تبػ٠ین ٌالیت
نٍ٥ك ػ  ۶۲۲تبذک ۲۸۲ ،پښتبنً ۵۲ ،افتک ۳۲ ،تـ کمن ۱۲ ،ىقاؿه اٌ  ۱۲تلٍڅ
ػي.تبذکبن ػ ٌالیت اکرثیت تىکیلٍي ،پً ػالې شبل کې ڇې پښتبنً ػٌىم لرت ا٨لیت
ػی .پښتبنً ػ تبال نـ٠بة اٌ م٩ـ پً ٌلمٍالیٍ کې اکرثیت ػي اٌ تبذکبن ػ نٍؿٌ څلٍؿٌ
ٌلمٍالیٍ کې اکرثیت ػي .افتکبن فیبتـه ػ تب٠ک پً ٌاػي کې ڇې ٨ل ًٝنٍ تً نږې ػه اٌ ػ
م٩ـ پً ٌلمٍالێ کې اٌلیږي .ىٍ١ي پً لمً تٍګً پً مصيل اػاؿه کې التبفیتٍة لـي.
تـکمنبن ػ تبال مـ٠بة ػ ٌلمٍالێ پً مٍؿيڈب ٧پً ٌاػۍ کې مصؼٌػ ػي .تلٍڅ ػ ٌالیت ػ
ټٍل نٍ٥ك  ۱۲ػه اٌ ػ م٩ـ ػ ٌلمٍالێ پً ٨ـ٨ډ کيل کې اٌلیږي.
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 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې ډولىنه او مدغکات
ص قسړې ډولىنه :ګډٌن ٌالٍ ٔبلثبنٍ٨ ،مي وعړې ،نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې  ،ػ ا١٤بن
ميل امنتي ځٍاکٍنٍ کمقٌؿی شٍّؿ اٌػ ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ مؼاظلې ػ تبػ٠ین پً ٌالیت
کې ػ تې جثبتێ اٌ ذګړې ػ ؿامنځتً کېؼٌ ػ اٌيل الملٍنٍ پً تٍګً یبػ کړل.
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػ ٔبلثبنٍ لً اړظً ؿىربي کېؼٌنکي وٍؿویبن پً ٌالیت کې ػٌلتي
اػاؿې اٌ ىمؼاؿنګً ػ ٜبمً ظؼمبتٍ نبػٌلتي مٍلمې (انرٍګبن) ڇې ػ ؿٌ٠تیب ،اٌتٍ ؿلٍلٍ
اٌ ػ مـلتې ػ نٍؿٌ مٍلمٍ لپبؿه کبؿ کٍي تـ تـیؼ ٌنٍ النؼې نیيس .پً ٨بػین ،تبالمـ٠بة
اٌ م٩ـ ٌلمٍالیٍ کې ٔبلثبن ػ کلیٍالٍ لیمٍ کنرتٌل لـي اٌ ىـ ى ً١څً ڇې ٍ٠اړي تـرسه
کٍي يې .ا١٤بن امنیتی ځٍاکٍنٍ تً ػ لیږػ ػ تيیـ پً ت٩ٝیج ٔبلثبن پً ػې ٌتٍانیؼل ڇې
پً ډیـٌ کلیٍ کې پً تیـه تیب ػ تبال مـ٠بة اٌ م٩ـ پً ٌلمٍالیٍ کې ٌلـي .ػ ٔبلثبنٍ ظينې
ډلې ىمؼاؿنګً پً ٍ٨مي وعړٌ کې ػظیلې ػي اٌ ػ ظپلې ٨ثیلې څعً کلً ڇې ػ نٍؿٌ
٨ثیلٍ تـ تـیؼ النؼې ؿايش مالتړ کٍي.
ػ تبػ٠ین پً ٌالیت کې ػ ٜبػي ظلکٍ پً ٌینبٔ ،بلثبن ػ ػې اػٜبء لـي ڇې ػ ىٍ١ي
ذګړه ػیني ػه اٌ ػاڇې ىٍ١ي یٍاځې ػ ظلکٍ ػ ښیګڼې لپبؿه کبؿ کٍي .ػ ٨بػین څعً ػ
پٍىنتٍن یٍ التبػ ٌٌیل:
" ٔبلثبن اػٜبء لـي ڇې ػ ا١٤بنمتبن شکىمت ػ الالم ػاٌىلى مٕبت ٪نه ػی.
ه١ىي ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل امنیتي ځىاکىنىرسه ځکه ذنګ کىي ڇې ػولت
الالمي اشکبم نه ت٩ٝیثىي[ .ظى] فه ػ ٔبلثبنى په ظربو تبوؿ نه لـم ځکه ڇې
ه١ىي یىاځې ػ ظپلى ګټى لپبؿه ذنګ کىي نه ػالالم لپبؿه. " .
ځینٍ ظلکٍ ٌٌیل ڇې ػ ٌلمٍالێ پً کڈً مصيل ظلک پً ػې نً پٍىیږي ڇې ٔبلثبن پً
ش ٪ػي اٌ کً ػٌلت .ػ ىٍ١ي لپبؿه ٜلامء ػ ا ممٌٍلیت لـي ڇې ظلک پً ػې پٍه کړي
ڇې څً وی لم ػي .ػ تې جثبتێ یٍ لً نٍؿٌ ٍٜاملٍ څعً پً ٌلمٍالێ کې ػ ٔبلثبنٍ څعً
ػ مصيل ظلک مالتړ ػی ڇې ىٍ١ي ٔبلثبنٍ تً ظٍاړه اٌ ػ اٌلیؼنې ځبي تـاتـٌي .ػ ډلً
ییقٌ تصحٍنٍ یٍ تن تـظً ٌال پً ػې تبٌؿ ػی ڇې :
" په واٝ٨یت رسه په تبػ٠ین کې ػ ظلکى له نٙـه ه١ىي په ػالې یى ػؿيځ
کې نه ػي ڇې پىهبوي لىړ کړي او ػ ٜلاموو او الالمي پىهبنى څعه ٠ىاړي
ڇې ػ ظلکى پىه کړي .ظى ػ تؼه مـ٠ه ٜلامء او الالمي پىهبن په ٝ٤بالنه ډول
په ػې پـوله کې ونډه نه اظيل څى ػ ظلکى ظربتیب په منبلج ډول فیبته
کړي".
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ځینې تـظً ٌال ىمؼاؿنګً پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ٔبلثبن ىم پً ٌلمٍالیٍ کې ػ نىً يي تٍکٍ
٨بڇب ٧مالتړ کٍي اٌ تیب ىمؼ٨ ً٠بڇب ٧کٌٍنکي پعپل ٌاؿ ػ ػٌي مالتړ کٍي .پً ٌلمٍالیٍ
کې ػ ٔبلثبنٍ رسه ػ ٜبػي ظلکٍ ىمکبؿي اذثبؿي ػه .ګډٌن ٌال پً ػې تبٌؿ ػي ڇې
ٔبلثبن فیبتـه ٍ٠اړي ػ ظلکٍ رسه ػ ٨بڇب ٧اٌ نىً يي تٍکٍ پً لړ کې ژٌؿې اړیکي ٌلـي.
ىٍ١ي اػٜبء کٍي ڇې ٔبلثبن ٍ٠اړي ػ ظلکٍ اشمبلبت پً تیالتیلٍ الؿٌ الٌ منصـ ٣کړي
ڇې پً ػې کې ػ ذيبػ څعً ػ ىٍ١ي ت٥میـ ىم وبمل ػی.
ػ ذګړې تل ډٌل ڇې ػ تبػ ٠ین پً ٌالیت کې ػ ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا تىعیَ وٍی ػی
ى ً١پً ٨ثیلٍي مملٍ ٌالړ ػی .ػ ً٠ډٌل ذګړه فیبتـه ػ ٔبلثبنٍ ػ مبتې ٌؿٌلتً ؿا منځتً
وٍې ػه .ػ ٔبلثبنٍ ػ تملٖ پـ ميبل شکٍمت ػ پښتنٍ ٨ثیلٍ څعً ػ نٍؿٌ ٍ٨مي ډلٍ اٌ
٨ثیلٍ پً ٌړانؼې مالتړ ػؿلٍػ .ځینې ګډٌن ٌال پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې شکٍمت ىم تې پـې
نً ػی اٌ ػ ځبنګړٌ ٨ثیلٍ اٌ ٍ٨میتٍنٍ څعً ػ نٍؿٌ ٨ثیلٍي اٌ ٍ٨مي ډلٍ پً ٌړانؼې مالتړ
کٍي .ػ تبالمـ٠بة څعً یٍ مصيل مرش ٌٌیل:
"یى وظت مىږ په تبػ٠ین کې جثبت ػؿلىػ .تیب وؿولته ػ شکىمت ڇبؿواکى په
کلیىالى لیمى کې ػ ظلکى په ډاؿولى پیل کړه او ػ٠ى ظلکى ػ شکىمت په
وړانؼې م٩بومت پیل کړ او ػ کنؼهبؿ او ایـان څعه ػ ػػولت ِؼ ٜنبرصو له
ظىا يې مالتړ کیؼلى .اوك ه١ىي ػ امنیت او ټیکبو لپبؿه لرته ننګىنه ػه.
شکىمت تبیؼ ميل وي او نه ػا ڇې په ٨ثیلىي ګټى والړ وي .پښتبنه په ػې تبوؿ
ػي ڇې ػ تبػ٠ین په والیت کې ٠یـ پښتبنه په ځىاک کې ػي او ه١ىي
پښتبنه نه ظىښىي  .شکىمت ػ ظلکى ػ تیال تیلى کتګىؿیى تـمنځ تثٝیْ کىي".
ػ شکٍمت ػ ا٨ؼامبتٍ ػ تٍؿٌنٍ څعً رص ٣نٙـ ګډٌن ٌالٍ ػ تبػ٠ین پً ٌالیت کې ٌٌیل
ڇې ٨ثیلٍي مرشان ػ ظلکٍ کٍڇنێ ډلې ذٍړٌي څٍ ػ ظپلٍ ٨ثیلٍ څعً مالتړ ٌکړي ،ػ
مصيل مرشانٍ څعً ٌللې تـ اللً کٍي څٍ ػ نٍؿٌ ٨ثیلٍ پً ٌړانؼې ٌذنګیږي .ځینې
ٌظتٍنً ػ ػٌ ٍ٠للً ٌالٍ ػ٤بٜي ګـٌپٍنً ػ ٔبلثبنٍ رسه یٍځبي کیږي څٍ ػ ا١٤بنمتبن ػ
ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً م٩بتل کې ٌذنګیږي .ػ مؼين ټٍلنې یٍ ٠ړی پً ػې تبٌؿػی ڇې :
" ػ ٨ثیلې مرشان ػ ظپل ځبن په ګټه ان٥ـاػي ډلې ذىړوي .ػ ٨ثیلى تـ منځ
وعړې تیب وؿولته تـ ػې تـیؼه فیبتیږي ڇې ه١ىي ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو (
ٔبلثبنى) رسه په ٠ـونى کېیىځبی کیږي" .
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػػ ٍ٠لتٍنقٌ څعً ځینې ى ً١ميبل ؿاپٍؿتً ٌوې کلً ڇې مصيل
اػاؿې پـیکړه ٌکړه ڇې ػ یٍې مىعٍې ٨ثیلې یب ٍ٨میت څعً پً ٌلمٍالێ کې مالتړ
ٌکړي اٌ م٩بتلً ٨ثیلً ػې تً اړتبيس ڇې ػ تې ٜؼالتێ لً ٌذې ٠ـٌنٍ تً پٍؿتً يش.
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ص قسړې مدغکات :ػ ډلً ییقٌ تصحٍنٍ  ،ان٥ـاػي مـکٍ ،اٌ ػ رسٌې ػ ٍ٤ؿمٍ ػ ډکٍلٍ پـ
ميبل ګډٌن ٌالٍ ػ ٔبلثبنٍ یب٠ي ډلې (ػ ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ ایـان اٌ پبکمتبن ػ مالتړ پً
ومٍل) ،مصيل ذنګ لبالؿان ،اٌ ى ً١لیبلت ٌال ڇې ػ ٌلتی څٍکی پً الك کی لـی اٌ
یبػ یٍ اػاؿه مرشی کٍیپً ګډٌن ػ ػٌلتي اػاؿٌ ڇې پً کې ٌالیتي وٍؿاګبنې اٌ ميل وٍؿا
وبمل ػي اٌ ىمؼاؿنګً نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې ڇې ػ ٨ثیلٍي لتٍنقٌ لً املً ؿ امنځتً
وٍي ػي ػ ذګړې ػ اٌيل مصـکٍ اٌ الملٍنٍ پً تٍګً تىعیَ کړل.
ص طالتانى تغ مرشی النډی یاغیټىبٔ :بلثبن پً تبػ٠ین کې ػ ىٍ١ي ػ ل ٍٓ٩کبل
(ٌ )۲۱۱۱ؿٌلتً پً ػؿې کبلٍ کې تیـتً ٌللً ٌال وٍل .ػ٠لتً پً تبػ٠ین کې ػؿې ډٌلً
ٔبلثبن ػي  ،لٍمړي ػٌل ىٍ١ي ػي ڇې ػ ٩ٜیؼٌي مملٍ لً املً ذنګیږي اٌ ػکٍیټې
ػوٍؿا 184اٌ ایـان لً ظٍا يې مالتړ کیږي څٍ ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ نړیٍالٍ
نٙبمي ځٍاکٍنٍ پً ٌړانؼې ٌذنګیږي .ػٌىمً ډلً ىٔ ً١بلثبن ػي ڇې پً لٍمړي رسکې
ػ٨ثیلٍي وعړٌ لً املً ؿامنځتً وٍي ػي .ػؿېیمً ډلً ىٔ ً١بلثبن ػي ڇې ىٍ١ي ػ
شکٍمت ػ کمقٌؿۍ اٌ تې ٜؼالتێ لً املً ؿیښې کړي ػي.
ػ لٍمړۍ ډلې ٔبلثبنٍ پً اړه  [ ،یٍ تن ګډٌن ٌال ٌٌیل] :
" ػ ػولت ِؼ ٜنبرص ( ٔبلثبن) په ا١٤بنمتبن کې ػ تهـنیبنى شّىؿ نه
ظىښىي .نى تـ ه١ې ڇې تهـنیبن په ا١٤بنمتبن کې پبتې کیږي نى ذګړه ته پبی
ونه لـي" .
ګډٌن ٌالٍ ىمؼاؿنګً ٔبلثبن پً ػې متيم کړل ڇې ىٍ١ي پً ػې اړه ڇې ػ ظلکٍ ػ
ښېګڼې لپبؿه ذنګ کٍي ػؿٌٌ ٟاي اٌ فیبتً يې کړه ڇې ىٍ١ي پً ٌاٝ٨یت کې ػ الالمي
اؿفښتٍن لپبؿه کبؿ نً کٍي .ػ ګډٌن ٌالٍ پً ٌینب ګبٌنډي ىېٍاػٌنً ىمؼاؿنګً ػ تې ؿٌفګبؿه
ځٍانبنٍ پً مبيل لصبٗ مالتړ کٍلٍ اٌ ػې تً ىڅٍلٍ کې ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ ػٌلت اٌ
نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ پـظالٌ ٣ذنګیږي ٍ٨ي ؿٌل لٍتٍي.
ػ ٨بػك ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ تن مرش ٌٌیل:
" هـ یى پعپله ګټه کبؿ کىي  ،ځینې يې ػ ګبونډیى هېىاػونى لپبؿه کبؿ کىي،
ځینې يې ػ مصل ػ ظلکى څعهنب ٨بنىنه مبلیه ؿاټىلىي .ػ ػولت ػ ِؼ ٜنبرصو
هیڅ یى يې هم ػ الالمي اشکبمى له معې نه ذنګیږي .ه١ىي ػ ګبونډیى
هېىاػونى مالتړ تـ الله کىي څى ڇې تبلیمبت له منځه یىيس .ه١ىي پیمې
تـ الله کىي او وىؿه پـ مغ تیبيي" .
184ػ معبل ٍ٥ذنګیبلیٍ لبفمبن ڇی ػ ٔبلثبنٍ ػ مرشانٍ څعً ذٍړ واٍی ػی اٌ ػ پبکماتبن پاً کٍیتاً تلٍڇماتبن
کی میىت ػی .ػا وٍؿا پً  ۲۱۱۱کبل ٌؿٌلتً ػ الالمی امبؿت ػ ل ٍٓ٩څعً ذٍړ وٍ.
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ګډٌن ٌالٍ پً تبػ٠ین کې ػٔبلثبنٍ ػ تیب ؿاپیؼا کیؼٌ پً لړ کې ډیـې م٥کٍؿې ػؿلٍػلې.
ځینې يې پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ تٝلیم نىتٍالی اٌ ػ تې ؿٌفګبؿۍ ٤ـٌتٍنً ػ یب٠یتٍة
لپبؿه یٍ المل ػی .ػ ٨بػك ػ ٌلمٍالێ څعً یٍتن مرش ٌٌیل:
" لکه ڇې مب وویل ډیـی وګړي تې ؿوفګبؿه او تې تٝلیمه ػي ،نى ځکه ػ ػولت
ِؼ ٜنبرصپه ػیـې آلبنێ رسه پـ ه١ى ا٠یق کىي .لیبيس ګىنؼونه همؼاؿنګه ػ
ػ٠ه شبلت څعه ګټه پىؿته کىي څى ځینې ظلک وهڅىي او مالتړ يې کړي
ڇې ػػولت پـِؼ وذنګیږي" .
ډیـی ګډٌن ٌالٍ پً ػٌلت ػ ٤مبػ اٌ ػ شکٍمتي ظؼمبتٍ ػ ؿلیؼٌ پً لړ کې ػ اٌږػ
پـٌلیرـ لً املً لږه تبٌؿمنؼي ٌښٌٍلً .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ػ ا١٤بنمتبن پً ػٌلتي ٜؼالتي
لیمټم کې ػ ٌاٝ٨ي ٜؼالت نً وتٍن ػنٍؿٌ الملٍنٍ پً تـڅ کې ػ یٍ المل پً تٍګً ڇې
مصيل ٌګړي اړ کیږي ػ یب٠یبنٍ رسه یٍځبي يش پً ګٍتً کړ .ػ ٌلمٍالیٍ څعً ډیـی ګډٌن
ٌالٍ ػ ٔبلثبنٍ ػ ٠یـ ؿلمي ٜؼالتي لیمټم تً تـذیز ٌؿکٍلً ڇې ىـ ډٌل تیړنێ لتٍنقې
شل کٍي .ػ ٨ل ًٝنٍ ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ تن اٌلیؼٌنکي ٌٌیل:
" تل المل [ ڇې ظلک ػ ٔبلثبنى مالتړ کىي ] ه١ه کمقوؿې شکىمتىيل ػه.
ظلک ڇې کله ػ شکىمتي ٝ٤بلیتىنى رسه مغ کیږي نب هیله کیږي او ه١ىي تیب
ػ ٔبلثبنى مصکمى ته وؿځي".
ناقانىنه مديل وؾله والې ډلې :ػ ظلکٍ ال ىبنؼ لً معی ػ وعړې ػٌىم المل ػ نب٨بنٍنً
ٌللً ٌالٍ ډلٍ وتٍن ػی .ػا ډلې ػ ٍ٨مي کـښٍ پـ تنمټ ؿا منځ تً وٍي اٌ ؿىربي یې ػ
پعٍانیٍ مربىؼینٍ یب ذنګمبالؿانٍ لعٍا کیږي .ػٌي پً ٘بىـ کې ػ شکٍمت مالتړې ػي اٌ
پً ځبی ې ظلکٍ ػ ٔبلثبنٍ ػ نٍ٥ؽ اٌ تـیؼٌنٍ معً نیيس .ظٍ ػٌي پً ٌؿتً ٌظت کې پً
تبػ٠ین کې ػ وعړې اٌ ظىٍنت مصـکبت ػي.
ځینې ٌظت ػا نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ػلې ػ ظلکٍ څعً ٜرش(نب٨بنٍنً مبلیبت) ټٍلٍي،
ىٍ١ي ظلک پً اذثبؿي تٍګً ػ ٌللٍ یب نٍؿ مالتړ ػ تـاتـٌلٍ پً ظبٔـ اړ تبيس .ػ ػې
رستیـه ،ى ً١ذيبػي ٍ٨منؼانبن څٍک ڇې پً شکٍمتي ذٍړښتٍنٍ کې ٍ٨ي مالنړ لـي
ىڅً کٍي پً کلیٍالٍ لیمٍ کې ػ ظپل وتٍن اٌ نٍ٥ؽ ػ لبتلٍ پً ظبٔـ ػ اػٜبٌٌ رسه لم
ظپل ٍ٨مي ظلک تیب پً ٌللٍ لمثبل کړي .ػ کال نٍ ښبؿ یٍه تن ځبيې اٌلیؼٌنکي ػ یٍې
مٍ٥لې مـکې پً تـڅ کې ٌٌیل:
" په ؿیښتیب ڇې فه نه وم کىالی ووایم څىک مالمت ػي ،ظى فه کىالی وم ػ
٠یـ ممىلى او ذب ٔلثى کمبنى وتىن تٍؼی ٪کړم څىک ڇې پعىا ذهبػي
٨ىمنؼانبن وو او په اوك شبل کې ػ ت٩بٜؼ رستیـه په شکىمت کې ٨ىي ن٥ىؽ
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او وتىن لـي .اوك ڇې ػوي ػ ٨ؼؿت څعه ګىښه وىي ظى تیب هم ٠ىاړي
ویربړې ؿا منځ ته کړي او ػ ظپلى ګټى لپبؿه مىِىٜبت پیڈلې کىي .ػ امنیتي
شبلت په ښه کیؼو رسه ته نىؿ شکىمت ػوي ته رضوؿت پیؼا نه کړي او و ته
نه يش کىالی په شکىمت کې ػ ځبن لپبؿه کبؿ پیؼا کړي ځکه ڇې ػوي فیبتـه
تې تٝلیمه کمبن ػي".
ػ ٔبلثبنٍ پً څیـ ،ػ ً٠نب٨بنٍنً ٌلً ٌالې ػلې ىم ػ شکٍمت ػ ٜؼيل ؿلمي لیمتم لپبؿه
یٍه ننګٍنً ػه .پً یٍ ومیـ فیبتٍ لیمٍ کې مصيل ذنګمبالؿان پً لیمً کې ػ ظپل نٍ٥ؽ
اٌ وتٍن ػ څـګنؼٌلٍ لپبؿه پً ٠یـ ؿلمي تٍګً ّ٨یې شل ٌ ٍ٤ل کٍي .ػ کال نٍ ښبؿ یٍه
تن مصيل مرش پً النؼې ډٌل تٍؼیٌ ٪کړ ڇې:
"په تبػ٠ین کې ػ نب٨بنىنه ولله والى ډلى وتىن ػ نب امني ػوهم ٤بکټىؿ ػی،
ه١ىي یىاځې ظلک ځىؿوي .ه١ىي ظلکى ته اذبفه نه وؿکىي ػ ظپلى لتىنقو
ػ شل کىلى لپبؿه ػولت ته مـاذٝه وکړي".
ػ تبػ٠ین ػ ٌالیت پً ٌلمٍالیٍ کې نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې ػ ٜبػي ا١٤بنبنٍ لپبؿه پً یٍه
ننګٍنً اٌښتې .رشیکثبڼٍ ٌیيل ڇې ػ ذبٌنؼ پً ٌلمٍايل کې ځبيې ظلک ػ مصلې ذنګمبالؿ
ػ اذبفې پـتً ظپلٍ فامنٍ تً ٌػٌنً نً يش کٍالی اٌ ظپلې لٍڼې ىم ػ ىٍ١ي ػ اذبفې پـتً
نً يش ٌػٌالی ڇې مٝمٍال ػ اذثبؿي ن٩ؼٌ پیمٍ ٌؿکړې تً رضٌؿت لـي .ػ ذبٌنؼ ػ
ٌلمٍايل څعً یٍه تن اٌلیؼٌنکي ڇب ڇې ػ یٍه نړیٍال نب ػٌلتي لبفمبن رسه ػنؼه تـرسه
کٍلً ٌٌیل:
"ػ ه١ىي هـ یى(ذنګمبالؿان) یىاځې ػ ظپلى ګټى په هکله ٤کـ کىي او ظلک
ػ ډلى رسه یى ځبی کیؼو ته اړ تبيس ڇې ػا تیب وؿولته ػ نب امني المل کیؼای
يش .ه١ىي یىاځي په لیمه کې ػ ظپل ٨ؼؿت ػ فیبتىلى او ػ ن٥ىؽ ػ ٠ځىلى په
٤کـ کې ػي".
ػ ګډٌنٍالٍ پً شٍالً ،ػ ذنګمبالؿانٍ وتٍن ظلک ػ ىٍ١ي ػ البيس شٍ٩نٍ ػ تـظمن کیؼٌ
څعً ؿاګـفٌي .یٍ ومیـ ػ ً٠ذنګمبالؿان اٌ ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ ٍ٨منؼانبن پً لٍړٌ
شکٍمتي مٍٍ٥٨نٍ کې ىمقمبنً وتٍن لـي اٌ پً ٜین شبل کې پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ٝ٤بلٍ
نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ کنرتٌل پً الك کې لـي .ػا ػ ځبيې کنرتٌل ػ لبتلٍ پً تـظً کې
مـلتً کٍي ظٍ پً ٜین ٌظت کې ػا ډاډ ىم شبٌلٍي ڇې ػٌي تً ػ شکٍمت ػ یٍه ميم
رشیکثبڼې پً شیخ کٍم ڇې ػ ىٍ١ي ػ ؿلمي مٍٍ٥٨نٍ لبتنً کٍيٌ ،کتل يش.
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 .۳ص ؾىلې طغح:
ګډٌنٍالٍ پً تبػ٠ین کې ػ وعړې اٌلې ؿیښې اٌ الملٍنً پیژنؼلې ػي .ىٍ١ي ػ
ا١٤بنمتبن پً ػاظيل ڇبؿٌ کې ػ ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ لعٍا ػ مؼاظلې ػ پبی تً ؿلٍلٍ پً
مٍظً ،ػ ؿیښتینٍ پـیکړٌ اٌ ا٨ؼامٍنٍ ػ تـرس کٍلٍ پً اړتیب،ػ یب٠یتٍة پً ٌړانؼې ػ
مثبؿفې ػ یٍه مٍجـه پـٌګـام پً ؿا منځ تً کٍلٍ ،ػ ا٨تٍبػي اٌ ټٍلنیقې پـاظتیب څعً پً
ی٩یني کٍلٍ ،ػ لٍلې ػ پـٌګـام پً تیب کتنً اٌ ػ یٍه نٍې ذٍړښت پً ؿا منځ تً کٍلٍ ڇې
پً رس کې یې پبک اٌ متٝيؼ کمبن مٍذٍػ ٌي ،ػ٨بنٍن ػ شبکمیت پً پيل کٍلٍ اٌ ػ ػې
پً ظبٔـ ڇې پً ٌالیت کې وعړې تً ػ پبی ټکې کیښٍػل يش ػ مغ پـ فیبتیؼٌنکې اػاؿي
٤مبػ پً لً منځً ٌړلٍ اٌ ىمؼا ؿنګً ػ ګبٌنډی ملکٍنٍ ػ مؼاظلی ػ پبی تً ؿلیٍ پً ظبٔـ
ټینګبؿ کړی.
ص یاغیتىب په وړانضې ص مىثغی متاعػی مرشی :ػ ګډٌنٍالٍ پً شٍالً،پً تبػ٠ین کی ػ
لٍلې ػ تبمین پً اړه تـ ټٍلٍ ميم ګبم ػ یب٠یتٍة پً ٌړانؼې ػ مٍجـه مثبؿفې تـرسه کٍل
ػي .ګډٌنٍال تبٌؿ لـي ڇې ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً تبیؼ پً منبلج ډٌل ٌ ؿٌفل يش اٌ
تبیؼ ػ ميل اؿفښتٍنً لبتنً ٌکړي .ىٍ١ي ټینګبؿ کٍي ڇې ػ ا١٤بنمتبن شکٍمت تبیؼ ػ
ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ پً ٌړانؼې ػ یب٠یتٍة ِؼ پٍځې ٜملیبت تـرسه کړي اٌ ىمؼاؿنګً پً
تبػ٠ین کې ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ ػ ؿاٌلتٍ پً مٍظً ػ ى ٍ١کمبنٍ پً ٌړانؼې ىم ٜملیبت
تـرسه کړی څٍک ڇې ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ مالتړ کٍي .ػ ګډٌنٍالٍ پً شٍالً ،ػ لٍلې
پً ٌړانؼې تل ظنډ ّ٨بیې لیمتم ػي .ىٍ١ي نبىیلې ښکبؿه کړې اٌ ٌایې ڇې کلً ا١٤بن
ميل امنیتي ځٍاکٍنً شکٍمت ِؼ ٜنبرص ػ منبلثٍ وٍاىؼٌ رسه یٍ ځبی تٍ٨ی ٦کٍي
مصکمې ىٍ١ي ظٍيش کٍي یب ىٍ١ي تً ػ کمې مٍػې تنؼ لقا ٌؿکٍي ڇې ػا ػ ا١٤بن ميل
امنیتي ځٍاکٍنٍ مٍؿال تً فیبن ؿلٍی .ګډٌنٍال تبٌؿ لـي ڇې ػا ډٌل پبیلې پً ّ٨بیې
لیمتم کې ػ ظپـیؼٌنکي اػاؿي ٤مبػ لً املً ؿا منځ تً کیږي.
عامه اقتصاصي او ټىلنیؼه پغازتیا :لکً څنګً ڇې پٍؿتً یبػٌنً ٌوٍه فیبتـه ګډٌنکٍنکي پً
ػې تبٌؿ ػي ڇې ػ کبؿ نً وتٍن ى ً١ميمً ننګٍنً ػه کٍمً ڇې ځٍانبن ػ یب٠یتٍة رسه
یٍ ځبی کیؼٌ تً ىڅٍي .ىٍ١ي لپبؿښتنً کٍي ڇې ػٌلت تبیؼ پً ځبنګړې تٍګً ػ ځٍانبنٍ
لپبؿه کبؿې ٤ـٌتٍنً ؿا منځ تً کړي ،ىٍ١ي مرصٌٌ ٣لبيت اٌ ډاډ شبٌل کړي ڇې ىٍ١ي
کٍالی يش مٝبه تـاللً کړي اٌ ػ ځبن لپبؿه ؿٌفی پیؼا کړي .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً لپبؿښتنً
کړي ڇې نړیٍالً ټٍلنً ىم تبیؼ پً ٌالیتٍنٍ کې ٤بتـیکې ذٍړي کړي څٍ لً ػې الؿې
ظلک ٌکٍالی يش ظپلٍ کٍؿنیٍ تً امکبنبت تـاتـ کړي ،ا٨تٍبػ تً انکىبٌ ٣ؿکړي اٌ ػ
ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ څعً پـ ٌاؿػ وٍیٍ تٍکٍ ظپلً اتکب ؿا کمً کړي .ػ ظلکٍ ػ ډایلٍګ ػ
ظربٌ اتـٌ پً ډلً کې یٍه تن ګډٌنکٍنکي ػ ا١٤بنمتبن ػ ػٌلت اٌ نړیٍالې تٍلنې څعً
ٌٍ٠ښتل:
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"ػ کبؿې ٤ـٌتىنى لپبؿه تبیؼ الؿ هىاؿه کړي تـ څى ظپلى وؿځنیى ٝ٤بلیتىنه ته
وػه او ػ ه١ى مالتړ وکړي".
ىٍ١ي ىمؼاؿنګً پً تبػ٠ین کې ػ تـیښنب ػ لٍړې تیې(یٍ کیلٍ ٌاټ پـیښنب پً ۴۵
ا١٤بنیٍ) پً ىکلً ىم یبػٌنً کړې .ىٍ١ي یبػٌنً کړی ڇې پً ىـات ٌالیت کې ظلک ػ
ػې م٩ؼاؿ  ۱۱للنً تیً ٌؿکٍي .ػا اظتال٤بت ػ ا٨تٍبػي ٌػې معً نیيس اٌ لً ٌړانؼی ػې
تً ػ وعړې ػ یٍه مصـک پً شیخ کتل وٍیؼي.
ص پاکى او ژمنى کؿانى لسىا ص ؾىلې ص پغوګغام پغ مش وړل :ګډٌنٍالٍ پً ښکبؿه ػ ا١٤بن
لٍلې اٌ پعالینې پً پـٌګـام ػ اٜتامػ نً وتٍن څـګنؼ کړی .ىٍ١ي اػٜب کړې ڇی ػ لٍلې
ػ پـٌلې رسه ػ څً نب څً  ۱۵۱۱ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ یٍ ځبی کیؼٌ رستیـه امنیتي
ٌِٝیت ال ىم تې جثبتً ػه .ىٍ١ي تبٌؿ لـي ڇې ػ لٍلې ػ پـٌلې رسه اکرثا یٍ ځبی
وٍي کمبن ؿیښتني ػٌلت ِؼ ٜنبرص نً تلکً کلیٍال ظلک ٌ ڇې ػ مصيل شکٍمت لعٍا
پً ػې ظبٔـ ؿا ٍ٠نډ وٍی ٌ ڇې پً تبػ ٠ین کې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالینې
پـٌګـام تً محج انځٍؿ ٌؿکړي .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ٌٌیل ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ
پعالینې ػ پـٌګـام ٠ړي نً يش کٍالی کلیٍ تً ٌالړ يش .ىٍ١ي فیبتـه ػ کال نٍ ښبؿ ػ تبنؼې
نً ځي اٌ یٍاځې پً ٍ٠نډٌ کې ګډٌن کٍي .ػ ظکلٍ ػ ډایلٍک پً ظربٌ اتـٌ کې ػ مؼنې
ټٍلنې یٍه تن ګؼٌنکٍنکي ٌٌیل:
"ػ لىلې پـوله کىالی يش ػ مؼنې ټىلنې رسه ښې اړیکې ذىړوې کړي او
کىالی يش ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو لىړ پىړي ٠ړي ػ لىلې په پـوله کې التعؼام
کړي ظى نه يش کىالی ه١ىي په پـوګـام کې ولبيت او یب یې ػ ػولت ِؼ
ٜنبرصو رسه ػ یى ځبی کیؼو څعه ؿا وګـفوي .ػ لىلې پـوله ػ ظلکى رسه ښې
اړیکې نه لـي ،ه١ىي ػ ٨ىمىنى رسه ػ ه١ىي په ولمىالیى کې لیؼنې نه تـرسه
کىی".
ګډنٍالٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ  ۳۵کلنې وعړې پـ ميبل ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ پً ظبً ډٌل
پبکمتبن اٌ ایـان ػ ا١٤بنبنٍ رسه ظپلې ػښمنې تً ػٌام ٌؿکړی اٌ ػ ىیٍاػ ػ ا٨تٍبػ اٌ ػ
پٍځې ذٍړښتٍنٍ ػ لً منځً ٌړلٍ لپبؿه يې ډیـ څً تـرسه کړي .ىٍ١ي تبٌؿ لـي ڇې ایـان
اٌ پبکمتبن ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ تً ؿٌفنې تـاتـٌي اٌ ىٍ١ی ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ
پً ٌړانؼې ذګړې تً ىڅٍي ،ښٌٍنځې لً منځً ٌړي ،ػ ښځٍ اٌ نرٍنٍ ػ مٝبؿ ٣معً
نیيس اٌ ظلک ػ ظپلٍ شٍ٩نٍ تـ اللً کٍلٍ تً نً پـیږػي .ىٍ١ي تبٌؿ لـي ڇې ػا ػ
نړیٍالې ټٍلنې ممٍلیت ػی تـ څٍ ډاډ شبٌل کړي ڇې ګبٌنؼي ىیٍاػٌنً ػ ا١٤بنمتبن پً
ػاظيل ڇبؿٌ کې مؼاظلً ٌ نً کړي ،ظٍ ػ ا١٤بنمتبن شکٍمت ىم تبیؼ ػ ػالې مؼاظلٍ
رسه ػ مثبؿفې پً تـظً کې ذؼې ٌ اٌيس.
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ص ملګغو ملتىنى ص نقل په اړه اضايف نظغیې :ػ تبػ٠ین ػ ٌالیت څعً ګډٌنٍالٍ ټینګبؿ
کړی ڇې ملګـي ملتٍنً ،پً ظبً ډٌل یٍنبمب کٍالی يش پً ا١٤بنمتبن کې ػ لٍلې ػ تبمین
پً تـظً کې ؿٌل ٌلٍتٍي .ىٍ١ي ػ ملګـٌ ملتٍنٍ څعً ٍ٠ښتنً کړي څٍ ػ لٍلې اٌ
پعالینې ػ پـٌګـام پً تړاٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ شکٍمت رسه مـلتً ٌکړي .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً
تبٌؿ لـي ڇې پً ا١٤بنمتبن کی ػ ملګـٌ ملتٍنٍ ػ التبؿې پً شیخ ،یٍنبمب کٍالی يش ػ
ا١٤بنمتبن پً ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ ٤ىبؿ ؿاٌيل تـ څٍ ػ ا١٤بنمتبن پً ػاظيل ڇبؿٌ کې ػ
مؼاظلې څعً الك ٌاظيل .ػ م٩ـ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن تقګـ ٌٌیل:
"په ا١٤بنمتبن کې ػ ملګـو ملتىنى ػ مـلتې پالوی-یىنبمب -تبیؼ ػ تـؿلی،
مىبوؿت او ښه او پیبوړي شکىمت لپبؿه ػ الؿښىؿ ػ تـاتـولى په تـظه کې ػ
ا١٤بنمتبن ػ شکىمت لپبؿه ػ یىه کلیؼې لىت١بړی په شیخ وي".
ګډٌنٍالٍ پً ټٍلً نړیٍالً ټٍلنً ،پً ظبً ډٌل پً ملګـٌ ملتٍنٍ ٠ږ کړی ڇې ػ شکٍمتي اٌ
ټبکنیقٌ نیمګړتیبٌٌ رسه ػ مثبؿفې پً تـظً کې ػ ا١٤بنمتبن ػ شکٍمت مىٍؿې اٌ مالتړ تً
ػٌام ٌؿکړي اٌ ى ٍ١لتٍنقٌ اٌ ننګٍنٍ تً ػ کٍمٍ رسه ڇې ىیٍاػ مغ ػی شل الؿې پیؼا
کړي .ػ آة کمـي ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن پٍلین ٌٌیل ڇې:
"مىږ په لیمه کې ػ لىلې او امنیت ػ ؿاولتلى په تـظه کې ػ نړیىالې تىلنې
ػ ن٩ي لتبینه کىو ظى مىږ لپبؿښتنه کىو ڇې یىنبمب ػې ػ مـکقي شکىمت
رسه ػ نږػي کبؿ کىلى له الؿې ػايس شل الؿې ومىمي ڇې ػ هیىاػ څعه ػ
وعړې ملن ټىله يش .په ػالې شبل کې ڇې مىږ په ظپل والیت کې ال هم
ځىؿیږو ،مىږ ػ یىنبمب څعه ٠ىښتنه کىو ڇې ػ شکىمت ػ کمقوؿو نکتى په اړه
ػې ػ ا١٤بن شکىمت الؿښىونه وکړي".

 .۵ص ګډونىالى ؾپاعښتنې
ص اصالخاتى څسه مالتړ او ص ؾىلی او ةیا یى ځای کیضو ص پغوؾی پغازىل )۱( :ػٌلت تبیؼ
ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌلی لپبؿه ٌ٤بػاؿ اٌ تې پـی ظلک پً ػنؼٌ ٌګامؿي څٍ ػ لٍلې ػ
یٍې و٥ب٤ې پـٌلې څعً ډاډ شٍل يش اٌ ىمؼا ؿنګً ػٌلت تبیؼ ډاډ شبٌل کړي ىً١
کمبن ڇې ػ لٍلې ػ پـٌلې رسه یٍ ځبی کیږی ؿیښتیني ٔبلثبن ٌي اٌ ػ یب٠یتٍة رسه ػ
یٍ ځبی کیؼٌ معً یې ٌنیيس.
ص امنیت وډه  ،ص مدلی خکىمتضاعی تقىیه کىل او ص قانىن خاکمیت )۱( :ػ ا١٤بنمتبن
شکٍمت تبیؼ پً ښکبؿه اٌ ؿیښتیب ػ اػاؿي ٤مبػ معً ٌنیيس اٌ ػ ٜبمً لکټٍؿ ،پٍلین اٌ
ّ٨ب ػ کبؿکٍنکٍ ػ اٌالس اٌ ػ ىٍ١ي ػ مملکې ٘ـ٤یت ػ لٍړٌلٍ پً مٍظً ؿیښتینې
ګبمٍنً ٌاظيل؛ ( )۲شکٍمت تبیؼ ػ التعؼام تثٝیْ امیقه ٝ٤بلیتٍنٍ تً ػ پبی ټکې کیږػي؛
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( )۳ػٌلت تبیؼ ڇی ػ ٌلمٍالیٍ امنیتی ٌِٝیت ػ امنیتی مملکی پـلٍنل ػ ٜملیبتٍنٍ ػ
فیبټٍلٍ لً الؿی ګړنؼی کړیږی؛ ( )۴ػ ا١٤بن ٌللً ٌال امنیتی ځٍاکٍنً تبیؼ پً ٌلمٍالی
ګبنٍ کی ػ ٔبلثبنٍ ػ وتٍن ػپبکٍلٍ پً ظبٔـ ٜملیبتٍنً ګړنؼی کړی؛ ( )۵ػٌلت تبیؼ
أمینبن شبٌل کړی ڇی ټٍل امنیتی ځٍاکٍنً مملکی وی؛ ( )۶ػ تبػ٠ین پً ٌالیت کی
تبیؼ ټٍل ٠یـ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌال ډلی پً ػٌامؼاؿه تٍګً تې ٌللې يش اٌ ػ ىٍ١ي ٌللې
تبیؼ ؿاٍ٠نؼې يش؛ نړیٍالې ټٍلنې تبیؼ ظبً ډٌل ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ
٘ـ٤یت ذٍړٌلٍ اٌ ا٨تٍبػي پـاظتیب پً تـظً کې ظپلٍ مـلتٍ تً ػٌام ٌؿکړی؛
اقتصاصی او اجتامعی وډی )۱( :شکٍمت تبیؼ ػ کبؿٌنٍ پً ؿا منځ تً کٍلٍ پً ظبً ډٌل
پً ٌالیت کې ػ ٤بتـیکٍ پً ذٍړٌلٍ متـکق ٌکړي اٌ ظلک مىٍ١ل ٌلبيت؛ ( )۲ػٌلت تبیؼ ػ
ښٌٍنکٍ اٌ ؿٌفٌنکٍ ػ ٘ـ٤یت ػ ښً کٍلٍ لً الؿې ػ ا١٤بن مبوٍمبنٍ لپبؿه ػ مٝبؿ ٣ػ
لکټٍؿ کی٥یت لٍړ کړي؛ ( )۳ػٌلت تبیؼ ػ لړکٍنٍ اٌ تـالپٍؿيت وثکٍ ػ ؿٍ٠لٍ ٠ږ کړې
ڇې ػا ښبیې ػ تبػ٠ین لپبؿه ښً ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنً ؿا منځ تً کړی؛ ( )۴ػٌلت تبیؼ ػ
الؿی اٌ انت٩بالتی وثکی تً ڇی پً تبػ٠ین کی ٠تی ا٨تٍبػی ٤ـٌتٍنً تىٍی ٪کٍی ٌډه
ٌؿکړی؛ ( )۵ػٌلت پً تبػ٠ین کی ػ تـیښنب ػ لٍړی تیی پً ظبٔـ ػ ګبٌنډی ىیٍاػٌنٍ
څعً ػ تـیښنب ػ ٌاؿػٌلٍ پً ىکلً نٙـ ٌاڇٍی؛
ص ګاونډیى هیىاصونى ص مضازلی مسه نیىی )۱( :نړیٍالً ټٍلنً تبیؼ ػ ا١٤بنمتبن پً کٍؿنیٍ
ڇبؿٌ کېؼ څٍ ګبٌنډي ىیٍاػٌنً ػ مؼاظلې معً ٌنیمی اٌ ىمؼاؿنګً ػ ا١٤بنمتبن ػ
شکٍمت څعً ٍ٠ښتنً کٍی څٍ ملګـٌ ملتٍنٍ تً پً ػې ىکلً وکبیت ٌکړي.
صزلکى مؿىلیت )۱( :ػ تبػ ٠ین ظلکٍ پً ظبً ډٌل ځبيې مرشانٍ اٌ مؾىثي ٜلامٌٌ ىم
ظپل ممٍلیت پیژنؼلی څٍ ػ شکٍمت رسه ػ امنیت اٌ پـاظتیب پً شٍالً مـلتً ٌکړي؛ ()۲
ىٍ١ي پً ځبيې ظلکٍ ٠ږ کړی څٍ ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ معً ٌنیيس اٌ ػ ىٍ١ي ػ
ٌلمٍالیٍ څعً پً ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ تـیؼٌنً تـرسه نً کړي اٌ ػ ٔبلثبنٍ اٌ نٍؿٌ
یب٠ې ډلٍ رسه ػ ځٍانبنٍ ػ یٍ ځبی کیؼٌ معً ٌنیيس .ځبیې ظلک پً ظبً ډٌل پً
ٌلمٍالیٍ کې تبیؼ ظپل مبوٍمبن ښٌٍنځیٍ تً ٌ لیږي .ىٍ١ي پً ػیني ٜلامٌٌ ٠ږ کړی څٍ
ظلکٍ تً الؿښٍنً ٌکړی تـ څٍ ظپل مبوٍمبن ښٍنځیٍ تً ٌلیږي ،ػ لٍلې ىڅٍ تً ػٌام
ٌؿکړي اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ شکٍمت مالتړ ٌکړي.
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 .۶پیژنضنه
ػا ػلٍلی ٌالیتی ن٩ىً کې ػ ى ٍ١کلیؼي مٍنؼنٍ اٌ مملٍ لنډیق ػی ڇې پً  ۲۱۱۴کبل پً
اٌږػٌ کې ػ ىـات پً ٌالیت کې ػ ٜ ۱۵۱بمٍ ٌګړٌ رسه ػ ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ ىٍ١ي ػ
نٙـیبتٍ ػ رسٌې ګبنٍ پً تـڅ کې ػ مىٍؿٌ ػ تيیـ ػ الؿې تـ اللً وٍي ػي .پً ګډٌن ٌالٍ
کې ػ تیالتیلٍ ټٍلنیقٌ ډلٍ اٌ لیبيس وبلیؼٌنٍ څعً التبفیتٍة کٌٍنکي ڇې پً کې ػٌلتي
کبؿمنؼان ،ػ ټٍلنې مرشان ،تقګـان ،ښٌٍنکي ،ػ مؼين ټٍلنې التبفي  ،ػیني ٜبملبن اٌ پً ټٍلنً
کې مؼ٠م وٍي کمبن( پعٍاين ٔبلثبن) ،ڇې نږػې  ۴۵للنً پً کې ښځینً تـظً ٌالې ٌې
وبمل ٌٌ .مىٍؿٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې لپبؿه ػ ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ػ لٍلې ػ پـٌګـام ػ ػٌىم
پړاٌ ػ یٍې تـظې پً تٍګً ٌٍؿت ٌمٍنؼ ڇې ػ مؼين ټٍلنې ػ  ۱۱وثکٍ لً ظٍا پـ الؿه اڇٍل
وٍی ػی څٍ ػ ٜ ۴۵۱۱بمٍ ا١٤بنبنٍ رسه ػ ػې لپبؿه مىٍؿه ٌکړي ڇې ػ ٌ ۳۴الیتٍنٍ لپبؿه ػ
لٍلې ػ الؿې مصيل ن٩ىًٔ/ـشً ذٍړه کړي -ػ ىـ ٌالیت لپبؿه یٍه.
ػ لٍلې ػ مصيل الؿې ػ ػی ن٩ىی مٍظً ػاػه ڇې تـ ممکنً تـیؼه ػ وعړې مصيل
مصـکبت تصلیل اٌ ىمؼاؿنګً منبلثې ػ شل ٜميل الؿې ڇبؿې تىعیَ کړي ڇې ػ ىـات
پً ٌالیت کې لٍلً اٌ ټیکبٌ ټینګ اٌ ٌيې لبيت.

 .۲ص والیت انځىع :جغغافیه ،ډمىګغايف او ؾیايس وضعیت
ىـات ػ ا١٤بنمتبن ػؿېیم لٍي ٌالیت ػی ،ػ ىېٍاػ پً لٍیؼیځ کې پـٌت ػی  ،ټٍلً لبشً
يې  ۵۳۵۶۵کلٍمرته مـت ٞػه اٌ ػ ٤ـاهٍ٠ ،ؿ،اٌ تبػ٠ین ػ ٌالیتٍنٍ رسه پٍلً لـي .ػً٠
ٌالیت ىمؼاؿنګً ػ ایـان رسه پً لٍیؼیځ اٌ تـکمنمتبن رسه پً وامل کې پٍلً لـي .ػً٠
ٌالیت پً ٌ ۱۵لمٍالیٍ اٌ ػىـات پً ښبؿ ڇې اػاؿي مـکق ػی ٌیىل وٍی ػی ،ڇې ػ ۱۲
نبشیٍڅعً متىکل ػی.
ػ ىـات ٌالیت  ۱۷۴۴۷۱۱میىت نٍ٥ك لـي ڇې  ۲۹۱۷۸۳کٍؿنیٍ تً ؿلیږي .کً څً ىم
پً پـاظً پیامنً ػ ػې ٤کـ کیږي ڇې نٍ٥ك کېؼالی يش ػ ػاظيل ميبذـت لً کثلً لً
ؿلمي ومیـٌ ػٌه تـاتـه فیبت ٌي  .ػ ىـات ښبؿ تً نږػې ػ نٍ٥لٍ ػ ترم ٞفیبت ومیـ
ػ انریل ،وینډنډ ،ګؾؿې ،کىک ؿتبٓ لنګي ،پىتٍن فؿٍ٠ن ،ګلـان اٌ ٍ٠ؿیبنٍ پً ٌلمٍالیٍ
کې ٌي .ػ ىـات ٌالیت ىمؼاؿنګً ػ کٍڇي ٌګړٌ نٍ٥ك ىم لـي ڇې ومېـې يې ػ مٍلم
لً لصبً٘ ت٥بٌت کٍي .ػ ژمي پً مٍلم کې  ۴،۱للنً ػ ټٍلٍ کٍڇیبنٍ ڇې پً ىـات کې
پبتې کیږي پً  ۱۶۶ټٍلنٍ (کلیٍ) کې اٌلیږي .ػ ػ ٍ٠ػؿې پـڅلٍؿمً تـظً يې پً لنډ ٌاټن
کې ميبذـت لـي  ۱۲۲ ،يې ػ اٌږػ ٌاټن تـظً ییق کډٌال اٌ  ۲ ۱۳يې ىمتٍګن ػي.
ػ ىـات اٌلیؼٌنکي پً ٜمٍمي ٌٍؿت ػ ٤ـىنګي ػٌػٌنٍ پً لصبٗ پـمعتليل ػي ڇې ػ ښً
تٝلیم پً ػؿلٍػلٍ رسه ىٍ١ي ػ نٍؿ ىېٍاػ رسه پً تٍپیـ کې ػي .ػ ىـات  ۷۲۲نٍ٥ك لکً
ڇې ٌیل کیږي پً کلیٍايل لیمٍ کې میىت ػی اٌ  ۲۸۲يې پً ښبؿٌنٍکې ػي .ػ ً٠ومیـې
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کېؼالی يش ڇې پً اٌك ميبل کې ػ ىـات ښبؿ تً ػ فیبتې ومیـې ظلکٍ ػ ىرٍم لً املً
مت٥بٌتې ٌي .ػ ػٌ ً٠الیت  ۹۸۲للنً پً ػؿي اٌ پښتٍ ظربې کٍي اٌ  ۲ ۹۷،۷کلیٍال پـې
ظربې کٍي .ى ً١ژتې ڇې پبتې ٌګړي پـې ظربې کٍي ى ً١تـکمني اٌ افتکي ژتې ػي.
ا١٤بنمتبن تً ػ لٍیؼیځ ػ لٍؿي ػ ننٍتٍ ػ ػؿٌافې پً تٍګً ىـات ػټـانمپٍؿت یٍ لرت مـکق
ػی اٌ ػ ا١٤بنمتبن یٍ لً لرتٌ لٍػاګـیقٌ ښبؿٌنٍ څعً ػی .مبلیً اٌ مصٍٍل ػ ٌؿځې ػ
 ۲۵۱۱۱۱څعً تـ  ۳۱۱۱۱۱امـیکبيي ډالـٌ پٍؿې ؿلیږي ڇې ػاػ ٌاؿػاتٍ اٌ ٌبػؿاتٍ څعً
اللتً ؿا٠يل ٍٜایؼ ػي .نږػې  ۴۱۲ټٍل ٌاؿػايت مبلٍنً پً الالم ٨ل ًٝکې ػ ایـان لً پٍلې
ؿاځي .ػا ػ ىېٍاػ ػالې تـظً ػه ڇې ایـان ،پبکمتبن اٌ منځنێ آلیبتً لړکٍنً رسه ػلتً
ذال کیږي .یٍ يې ػ کنؼىبؿ ػ الؿې پً ليیل کې ػ پبکمتبن ػ ڇمن پـ لٍؿ ځي ،تل يې پً
وامل کې ػ کىک ػ الؿې تـ کمنمتبن تً اٌ ػؿېيم يې الالم ٨ل ًٝتً.
ىـات ػ ٌنٝتي مبؿکیټ ػ الؿې ػ ظٍػ ک٥بيې پـ لٍؿ البيس ګبمٍنً پٍؿتً کړي ػي ڇې ػ
ىـات ػ ٌنبی ٍٝپبؿکٍنٍ ډیـی ظٍٍيص پبنګً ٌال ؿاذلج کړي ػي ڇې پً ى ٍ١کې ځینې
نړیٍالې کمپنێ ىم وتٍن لـي ،ڇې ىٍ١ي ىلتً ٤بتـیکې ذٍړٌي .پً تیـ ميبل کې نږػې
٤ ۶۱۱بتـیکې ٝ٤بلې ٌې ،کً څً ىم پً ٌؿٌلتیٍ ٌظتٍنٍ کې یٍاځې  ۱۶۲يې ٝ٤بلیت لـي.
ػا فیبتـه پً لیمً کې ػ امنیتي ٌِٝیت ػ ٌیربړتیب لً املً ػه ڇې ٌؿرسه ػ نړیٍالٍ
ځٍاکٍنٍ پً ىکلً أمنبن نىتً.185
ذمٝیت الالمي یٍلً ذيبػي ګٍنؼٌنٍ څعً ػی ڇې ٌيې کٍالی وٍل پً ىـات کې ػ
کمٍنیمتي ؿژیم ػ مبتې پً لړ کې ػ ظپل ؿٌل پً تـرسه کٍلٍ رسه پـاظً نٍ٥ؽ ٌلـي.186

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې ډولىنه او الملىنه
ص قسړې ډولىنه :ػ مىٍؿٌ پـ ميبل ػ ىـات ظلکٍ ى ً١وعړې ڇې یٍې لً تلې رسه يې
تړاٌ ػؿلٍػ ػ ٔبلثبنٍ ػ یب٠یتٍة ،لیبيس وعړٌ  ،ػ ٍ٨مي اٌ ٨ثیلٍ تـ منځ ػ وعړٌ پً
ومٍل تىعیَ کړي ػي.
185ػ  ۲۱۱۵کبل ػ ذنٍؿی لً میبوتی څعً ؿاىیڅی نبتٍ ظپل ػ کٍمکی ٍ٤ذٍنٍ تڼً پً ٠یـ ذګړه ییق مبمٍؿیت (
ػ ا١٤بن امنیتی ځٍاکٍنٍ ػ ښٍننی ىمکبؿی اٌ مىٍؿه ٌؿکٍل ) تً ؿاٌٌښت  .ػ نبتٍ ػ ػٌامؼاؿ شامیات مبمٍؿیات
م٩ـ پً کبتل کی ػی اٌ ىمؼا ؿنګً یٍ ػ ى ً١ػ څلٍؿ منٍٕ٩ی مـکقٌنً پً ىـات کی ػه  ( .ػ فٌنٍناٍ ػ مـکقٌناٍ
پً ٠یـ پً مقاؿ رشی – ٦کنؼىبؿ اٌ ل١امن )  .ػ ٜمکـٌ پً ومیـکی ػ پبم ٌړ کمښت ؿا٠لی ػه لکً څـنګاً ڇای
ػ  ۲۱۱۵ػلبمرب میبوت ؿا ىیڅی ػ \ایؼاؿ شامیت ػ ٍ٨ا ٌ ومیـه تـ  ۱۲۹۱۵کن تً ڇی ػ  ۴۲ىیٍاػنٍ ٜمکـ پاً
کی ګډٌن لـی کیږی  .النؼی اػؿك تً مـاذ ًٝکٍالی وی :
http://www.rs.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php, last accessed 6 March 2016.
 186ػ کمٍنیمتی ؿژیم ػ وکمت څعً ٌؿٌلتً پً ۱۹۹۲کبل کی ػ مربىؼینٍ ٍ٨ا تـ ػؿی نیم کبلً پٍؿی پً ىـات
کی شبکم ٌٌ ٌؿٌلتً پً  ۱۹۹۵کبل کی ػ ٔبلثبنٍ لعٍا لً ٌاک نً لـی کړل وٍی  .پً ىـ شبل ػ ٔبلثابنٍ ػ ٨اٍاٌٌ
ػ رشلٍ څعً ٌؿٌلتً پً  ۲۱۱۱کبل کی معکنی ذيبػی ٍ٨مبنؼانبن یٍ ځل تیب ٌاک تـ اللً کړل .
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ص طالتانى له زىا عهبي کېضونکي یاغیتىب :کً څً ىم ػ ىېٍاػ ػ نٍؿٌ تـظٍ پً څیـ
ىـات وعړه کې ؿاښکیل ٌالیت نً ػی ،تـظً ٌالٍ ػ ا١٤بنمتبن ػ ػٌلت پـ ِؼ ػ ٔبلثبنٍ
لً ظٍا یب٠یتٍة پً ػٌ ً٠الیت کې ػ وعړې ػ ميمٍ ډٌلٍنٍ لً ذملې تىعیَ کړی ػی.
ګډٌن ٌالٍ ػا مىبىؼه کړې ػه ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ تیالتیلې ډلې ػ ٔبلثبنٍ تـ نبمً
النؼې رسه ؿاټٍلې ػي .187ىٍ١ي ػ ػٌلتي ځٍاکٍنٍ رسه ػ ذګړې لپبؿه مىرتک ىؼ ٣لـي
ظٍ کلً ڇې ذګړه پبی ٌمٍمي نٍ ػىٍ١ي تـمنځ یٍ ٌالی پبی تً ؿلیږي .ػ ى ٍ١ظلکٍ
رسه ڇې مىٍؿې وٍي ػي پً پـاظً پیامنً پً ػې تبٌؿ ػي ڇې یب٠یبن ػ ګبٌنډیٍ
ىېٍاػٌنٍ لً ظٍا ػې ٌالیت تً ؿا التٍل وٍي ػي اٌ ػ ػٌي ؿیښې يې تل ځبی کې ػي .ػ
ىـات ػ پٍىنتٍن ػ یٍ التبػ لً نٙـه:
" ػلته یىه  ...تپل وىې ذګړه ؿوانه ػه .ػ ٔبلثبنى او ػولت تـ منځ وعړه یىه
له [تپل وىو ذګړو] څعه ػهٔ .بلثبن په اٌل کې ػ ا١٤بنمتبن څعه نه ػي،
ه١ىي ػ نىؿو هېىاػونى څعه ػي او ػ ػې لپبؿه ؿا التىل وىي ػي ڇې ػ
ه١ىي ػ ګټى لپبؿه وذنګیږي".
ػ متـکق ػ ډلٍ ګډٌن ٌالٍ ػا ٌلیؼل ڇې ػ ٔبلثبنٍ ػ مبتې لماليس ٌؿٌلتً ظلکٍ پً تىپړې
افاػۍ کې ٌلمٍالیٍ تً ل٥ـٌنً کٍل .اٌك ىٍ١ي ػ ٌلمٍالێ لً مـکق څعً ػ یٍه کلٍمټـ
څعً فیبت پً مٌٍٍنیت رسه ل٥ـ نً يش کٍالی اٌ شکٍمت ػ ػې ځٍاکمنتیب نً لـي ڇې
ٌِ ًٝکنرتٌل کړي .ظلکٍ ػ نب ٨بنٍنً مبلیٍ اٌ ىمؼاؿنګً ػ تيؼیؼٌنٍ اٌ ډاؿٌنٍ څعً ڇې
.....؟ لً ظٍا کیږي وکبیت ػؿلٍػ .کً څً ىم ػ ىـات ښبؿ پً نمثی لصبٗ ښً پـمعتګ
لـي ظٍ ٌالیت پیڈلی ػی .ػالې ٌلمٍالێ لکً ګلـان ػ شکٍمت ػ مصؼٌػ کنرتٌل اٌ ػ
ى١ې ػ اٌلیؼٌنکٍ ػ ٍ٨ي مصب ًٙ٤کبؿانً اشمبلبتٍ لً املً مىيٍؿې ػي.
ػ وینډنډ ػولمىالێ ػ یىه تقګـ په وینبٔ " ،بلثبن ػ ػولت رسه لبفه نه کىي
او نه ٠ىاړي ذګړه وػؿوي ځکه ڇې ه١ىي ػولت او البيس ٨بنىن نه مني .په
کلیى او ولمىالێ کې ػا ػ نبؿینه وو ش ٪ػی ڇې ښځې و وهي او ّ٨يې ػ
ػوي ػ ظىښې مٕبت ٪ت٩ٝیج کړي .ػ کلیى ظلک او مرشان ػ نرىنې ښىونځي
څعه شامیت نه کىی او په اٌل کې ػښځى لپبؿه فػه کړې هيڅ نه ٠ىاړي" .
 187پً  ۲۱۱۴کبل کی ػ ا١٤بنبنٍ ػ لٍلی ػظربی اتـی ػ مىٍؿی ؿا پً ػی ظٍا ځینی ناٍی انکىاب٤بت ػ ٔبلثابنٍ ػ
ظٍفښت پً مینځ کی ؿا مینځ تً وٍی ػی ڇی ػ ىـات ٔبلثبن ىم ػ ى١ی څعً ا٠یقمناؼ واٍی ػی .ػ  ۲۱۱۵پاً
ذٍالی میبوت کی ػ ٔبلثبنٍ ػ ٌ٤بت وٍی ؿىرب مال ٜمـ ػ مړینی ا٤ىب کیؼل ػ ٔبلثبنٍ پاً میانځ کای ػ انىا٩ب٧
المل وٍ  .ػ ٔبلثبنٍ ػ نٍی مرش پً شیخ ػ مال اظرت مصمؼ منٍٍؿ تب کنً ػ الالمی امبؿت ػ ٜبلی وٍؿا پً نبماً ػ
مال ؿلٍل پً نبمً ػ ٔبلثبنٍ ػ ځینی ؿىربانٍ رسه پً وینؼنؼ کی ػ ذګړی المل وٍ .پً  ۲۱۱۵کبل کای پاً واینؼنؼ
کی ػ ؿ٨یثٍ ډلٍ پً مینځ کی ػ ذګړی ؿپٍؿتٍنً ٌؿکٍل وٍی ػی  .ػا نٍی انکىب٤بت پً ىـات کی پـ واتً کاړکیډ
تـلیـه ػ امنیتی ٌِٝیت پـ ال ظـاتیؼٌ اِب ً٤وٍل .

384

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص هغات واليت ؾىلی نقكه

ػا ىم یٍ ٌاٝ٨یت ػی ڇې شتی ػ ىـات ػښبؿ پً  ۲۱کلٍمرتۍ کې ػ وبٌظٍا ٌلمٍالیٍ
ځینې تـظې ػ اػاؿې ػ شؼٌػٌ ػ تبنؼې ػي یبنې ػ ٔبلثبنٍ/یب٠یبنٍ تـ کنرتٌل النؼې ػي،
لږ تـ لږه ػ وپې لً ظٍا ،ڇې پً کې ػ ګؾؿې ػ ٌلمٍالێ ځینې تـظې وبملې ػي .رسه لً
ػی ڇی ٜبػي ىـاتیبن ػا مني ڇې ػ ػٌلت اٌ ػ یب٠یبنٍ تـ منځ ػ ىېٍاػ اٌ ػ ظلکٍ ػ
کنرتٌل پـ رس مثبؿفه ؿٌانً ػه  ،پً ػالې شبل کې ڇې ٜبم ظلک ځٍؿیږي اٌ ػا ٌاِض کړل
ڇی ػا ٜبم ٌ ګړی ػی ڇی لعتی تبلی .
ػ هـات څعه ػ یىې ښځینه ظؼمې په وینب  " ،ػ ػولت ِؼ ٜنبرصٔ ،بلثبن،
ڇې ځبنىنه مملامنبن تىيل ځبمنـګي تـیؼونه کىي  ،تې ګنبه وګړي ،نبؿینه،
ښځې او مبوىمبن وژين ....ػ ػولت ِؼ ٜنبرص ػ وعړې اٌيل ٜبملین ػي ڇې
ػ ا١٤بنمتبن په ػولت تبنؼې په تملٖ رسه يې ػ ظپل ځبن څعه وِ ٞوىي
م٩ـؿات او ٨ىاٜؼ پيل کړل".
لکً ػ ىېٍاػ ػ نٍؿٌ تـظٍ پً وبن ػ ىـات ظلک ،پً تیـه تیب ىٍ١ي ڇې ػ ىـات لً ښبؿ
څعً لېـې پً ٌلمٍالیٍ کې اٌلیږي ػ ٔبلثبنٍ لً ظٍا ػ یب٠یتٍة ػ ٌاٝ٨یت رسه ىـه ٌؿځ
مغ ػي .پً ػالې شبل کې ڇې ػ ػٌي ډیـی يې کٍالی يش ڇې ػ ٌلمٍالیٍ مـکقٌنٍ اٌ
ػٌلتي مٍلمٍ تً ٌؿيش ،ىٍ١ي اکرثه ٌظت ػې تً اړ ػي ڇې ػ ذنګې اړظٍنٍ تـ منځ
ژٌنؼ ٌکړي ،اٌ ػ ػې لپبؿه ڇې ژٌنؼي پبتې يش نٍ اړ ػي ڇې ػ ػٌاړٌ رسه ىمکبؿي ٌلـي.
ػ یىه تقګـ له ظىلې " ،ػ ولمىالیى ظلک ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو( ٔبلثبنى) رسه
متبك لـي .له ه١ه ځبیه ڇې لیمه ٠یـ مٍىونه ػه نى ه١ىي اړ ػي ڇې ػ
ٔبلثبنى رسه وي څى ػ ػوي کىؿنێ ولبيت .ػ یى تقګـ په شیخ فه ػا مـکه ػ
ملګـو ملتىنى له ظىا ػ مالتړ وىي نىښت لپبؿه کىم ،ظى کله ڇې ظلکى ته ػا
ذىتیږي ڇې مب مـکه کړې ػه نى ه١ىي ته مب و وژين".
ػ ىـات اٌلیؼٌنکي نً یٍاځي ػ ذنګیؼٌنکٍ اړظٍنٍ تـ منځ پً مت٩بتلٍ نښتٍ کې ٌژل
کیږي تلکې ىمؼاؿنګً ػ ملکیبنٍ پـظال ٣ػ ممت٩یمٍ تيؼیؼٌنٍ لً املً ڇې ٌؿتً ٌیل
کیږي ڇې ػ ػٌلت رسه ػ ىمکبؿۍ څعً الك پً رس يش ڇې ػ نً منلٍ پً ٌٍؿت کې
ىٍ١ي ػ تښتٍنٍ ،ځٍؿٌنٍ ،تيؼیؼٌنٍ اٌ ډاؿٌنٍ رسه مغ کیږي .ػ تؼه مـ ً٠ػ ىـات پً ښبؿ
اٌ ظٍاٌ وب ٌلمٍالیٍ کې پً منٙمً تٍګً ػ ا٤ـاػٌ ىؼيف ٌژنې ٌٍؿت نیيس ،ڇې پً کې پـ
مٍټـ لبیکلٍنٍ لپبؿه کمبن اکرثه ٌظت للنرس لـٌنکې تٍمبنڈې کبؿٌي .ىمؼاؿنګً ػلتً
ػالې پیښې ىم کیږي ڇې پً ى ٍ١کې ػٌلت پلٍه ځٍاکٍنً ػ یب٠یبنٍ ػ کٍؿنیٍ څعً ػ
٠ډ پً مٍظً ػ ٌالیت پً ى ٍ١ډیـی لیمٍ کې ڇې وعړې پً کې ؿا ٌالیړیږي ػ ىٍ١ي ػ
تـیؼٌنٍ پً ت٩ٝیج ا٨ؼامبت کٍي.
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ؾیايس قسړه :پً ػٌ ً٠الیت کې ػ وعړې تل ډٌل ػ تیالتیلٍ لیبيس لٍ ت١بړی اٌ ػ
ػ٨بنٍن مبتٍنکی تـ منځ ػی ڇې ػ ىـات ػ ٌالیت ػ ٌګړٌ اٌ رسڇینٍ ػ کنرتٌل لپبؿه
متصـک ػ ي .ىـات ػ ایـان رسه ػ رسشؼي لٍػاګـۍ فیبتً تـظً کنرتٌلٍي اٌ ػ مرشٌٜې
اٌ ٠یـ ٨بنٍين لٍػاګـۍ ػ ػٌاړٌ لپبؿه ډیـ لٍػمنؼ ػی.
ػ ٌاک فٌؿٌاکبن ػ ٨بنٍين ؿلمي اػاؿٌ اٌ ىم ػ ظپلٍ مالتړٌ ػ الؿې ػ نٍ٥ؽ لپبؿه رسه
لیبيل کٍي .ى ً١ډلې ڇې ػ ىـ یٍه وعَ رسه تړلې ػي اٌ یب ىم ػ نٍؿٌ تب نٍ٥ؽه ا٤ـاػٌ
رسه پً اړیکً ػي پً ػې تٍؿن ػي ڇې پً تیـه لمیقه کې يې ػ تبٌتـیعٍايل اٌ ډاؿٌنٍ
ا٨ؼامبت پً ىـات کې تـرسه کړي ػي .پً ٜین ٌظت کې ٨بنٍن مبتٍنکی ػا تبٌؿي کٍي
ڇې ىٍ١ي پً ػٌلتي اػاؿٌ کې ػ ظپلٍ پلٍي اٌ مالتړ کٍنکٍ ظلکٍ التبفیتٍة کٍيٜ .بػي
ظلک ػ ػٌي تـ منځ ؿا ښکیل ػي .ػ ىـات ظلکٍ ػ ػې یبػٌنً کٍلً ڇې لیبيس وعړه ػ
ځٍاک ػ یٍه یب تل اړط پً التبفیتٍة ػ نٍؿٌ لً ظٍا تـ رسه وٍې ػ ځٍاک ػ ٍ٠ػالالنٍ تً
يې ػ ػې فمینً تـاتـه کړې ڇې ظپل نٍ٥ؽ اٌ ځٍاک ٌلبيت.
ػ پٍىنتٍن ػ یٍې مصٍلې پً ٌینب:
" ا٨تٍبػي تصـان یى تل المل ػی ڇې ػ وعړوالمل ګـځی .ػلته په هـات کې
ځینې ولله والې ډلې ػي ڇې ػ ػ ولت ػ وفیـانى په ګټه کبؿ کىي ،وعړې ؿا
والړوي او پیمې ګټي؛ ػا ځکه ڇې ػلته ػٜىایؼو کىمه رسڇینه نىته څى ػ
ه١ىي لګښتىنه پىؿه کړي .ػلته همؼاؿنګه ځینې نىؿې ډلې [ مالتړي] ػ
ګبونډیى هېىاػونى څعه ػي او ػ ه١ىي ػ ګټى لپبؿه کبؿ کىي او ډیـې پیمې تـ
الله کىي .ټىلې ػ٠ه[ ممبلې] تیـته شکىمت ته ؿاذ ٞکیږي ڇې ه١ه وِٝه
نه يش کنرتولىالی" .
ػ فنؼه ذبن په ولمىالێ کې یى ػولتي کبؿمنؼ وايي٨ " ،بنىن مبتىنکی او ذنګ
لبالؿان ػ تې جثبتێ اٌيل المل ػي .ه١ىي ػ ډیـو کلىنى لپأؿه ػ وعړې په
ؿامنځته کىلى کې ښکیل ػي ځکه ڇې ػوي ته ګټې ؿلیږي".
ى ً١ګټې ڇې ػ ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا تٍِیض وٍي ػي ى ً١ػ لیبيس ٌاک اٌ مالتړٌ وثکٍ
رسه تړاٌ لـي ڇې ػ ځٍاک ػالالن يې ػ ػ ً٠ډٌل ٝ٤بلیتٍنٍ څعً تـ اللً کٍي .پً ٜین
ٌظت کې ځٍاة ٌیٍنکي پً ػې نٙـ ػي ڇې ګبٌنډی ىېٍاػٌنً ىم ػ ٌاک ػ ػ ٍ٠ػالالنٍ
څعً کبؿ اظيل څٍ ظپلې ګټې ڇې ځینې ٌظتٍنً ػ تبٌتـیعٍايل رسه یٍځبي ػي ٌلبيت .ػ
ىـات ٜبم ٌګړي اٌ ىمؼاؿنګً ػٌلتي کبؿمنؼان ىمیىً ګبٌنډي ىېٍاػٌنً پً ىـات کې پً
تبٌتـیعٍايل کې پً الك لـلٍ تٍؿنٍي ،ڇې اکرثه ٌظت ػ ځٍاک ػ مصيل ػالالنٍ رسه پً
ىمکبؿۍ کې ٌي ڇې ىٍ١ي ىم پً شکٍمت کې ٝ٤بلً ػي.
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لکً ڇې ػ مصيل وٍؿا یٍه ٠ړي تٍِیض کړه:
" ٨بنىن مبتىنکی ولمىالێ او کيل کنرتولىي ڇیـته ڇې ه١ىي ػ ګبونډیى
هېىاػونى رسه اړیکي لـي .ه١ىي ػ ػې لپبؿه پیمې تـ الله کىي ڇې په لیمه
کې ػ شکىمت ػ شّىؿ معبل٥ت وکړي .ػ هـیـوػ لینؼ یى له ػ٠ى لتىنقو
څعه ػی  .ػ ایـان شکىمت ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو ته پیمې وؿکىي څى ه١ىي ػ
للام ػ تنؼ [لبظتامن] وػؿوي ځکه ڇې ػ للام ػ تنؼ په تکمیلؼو رسه ایـان
ته ػ اوتى ػ نىتىالی رسه مغ يش .ػ ٠ىؿیبنى په ولمىالێ کې هلته ػ ػولت ػ
ِؼ ٜنبرصو ػؿې ډلې ػي ڇې ه١ىي ػ ایـان لپبؿه کبؿ کىي ،ػ ػې لپبؿه ڇې ػ
ػولت پـ ِؼ وذنګیږي ه١ىي مٝمىآل ػ ا١٤بنمتبن ميل امنیتي ځىاکىنى
تبنؼې تـیؼونه کىي او یب هم مصيل مرشان اظتٕب٤ىي" .
ګډٌن ٌالٍ اتبٌؿ ػؿلٍػلً ڇې پً ىـات کې ػ فٌؿ ٌاکبن ػ ظپل اؿتثبٓ لً معې تـ یٍې ټبکلې
کڈې تې جثبيت لبيت .ػ تې جثبتێ اٌ ى ٍ١لبشٍ ڇې پً کې ػ شکٍمت کنرتٌل نىتً پـتً تً
ػ ٌي ػ ػې تٍان ػ اللً ٌؿکړي ڇې نٍ٥ؽ اٌ ځٍاک ٌلـي اٌ ى ً١تً کمقٌؿی يش.
قىمي او قتیلىي قسړې :ىـات یٍ متنٌٍ ٛالیت ػی ڇې ٍ٨مي اٌ ٨ثیلٍي وعړې پً کې ػ
یٍې تلې نږػې لیمې څعً تٍپیـ لـي .پً ليیل کې ػ وینډنډ پً ٌلمٍالێ کې ػ تبذکٍ
اٌ پښتنٍ تـ منځ وعړه ،ػ پښتنٍ ٨ثیلٍ اٌ ػ ظیلٍنٍ اٌ کٍؿنیٍ تـمنځ وعړه ػا ٌاِض کٍي
ڇې ػ کٍم لٍؿي ٌګړي تً ٌکٍالی يش ڇې پً پـاظً پیامنً پً وعړه کې ؿا وبمل يش .پً
ىـات کې تبذکبن ،پښتبنً ،ىقاؿه ،تـکمن ،افتک اٌ کٍڇي ٍ٨مٍنً میىت ػي .ػ تیالتیلٍ
ٍ٨مي ډلٍ تـ منځ ػ ځٍاک ٌیي ػ إٌکبک یٍه منث ٞػه اٌ ػ ً٠ډٌل وعړې ؿامنځتً
کٍي.
ػ فنؼه ذبن ػ ٌلمٍالێ ػ یٍتن ػٌلتي کبؿمنؼ پً ٌینب:
" فمب په ولمىالێ کې ٨ىمي لتىنقې ػ وعړې تل المل ػی .پښتبنه ػ تبذکبنى
رسه ظىښ نه ػي او تبذکبن نه ٠ىاړي ڇې پښتبنه ػې په واک وي .ػ ا١٤بنبنى
تـ منځ ػ ات٥ب ٧او انٕٝب ٣نىتىالی ،تې وفيل او کمقوؿې شکىمتىيل ه١ه نىؿ
الملىنه ػي ڇې ػ فنؼه ذبن په ولمىالێ کې يې تبوتـیعىالى او تې جثبتێ ته
فمینه تـاتـه کړې ػه .ځینې ظلک ػ لیبيس ػالیلى له وذې ذنګیږي ،او ځینې ػ
ػې لپبؿه ڇې تې ؿوفګبؿه ػي او ځینې نىؿ يې ػ ٨ىمي مملى له امله په ذنګ
کې ښکیل ػي" .
ػ اتنیکي ډلٍ تـ منځ ػ وعړې رستیـه ،ػ ىـات ٌالیت ػ ٍ٨مي ډلٍټپلٍ ػننً اٌ ػ ٨ثیلٍ اٌ
ظیلٍنٍ تـ منځ ػ وعړې رسه مغ ػی .پً ظتیځً ٌلمٍايل ،ڇىت رشی ٦کې البيس وعړه
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ػ ڇىتي اٌ پيلٍان ٨ثیلٍ تـ منځ ػه ،کً څً ىم ػٌاړه تبذکبن ػي اٌ پً ٜمٍمي ٌٍؿت ػ
ػٌلت پلٍیبن ػي .ػ ػ٨ ٍ٠ثیلٍ تـ منځ وعړه لن کلٍنً ٌړانؼې ى ً١ميبل ؿامنځتً وٍه
ڇې یٍې میـمنې ػ یٍې ٨ثیلې ػ لړي څعً ٔالٌ ٧اظیمت اٌ ػ تلې ٨ثیلې ػ لړي رسه
يې ٌاػه ٌکړ .ػ مصيل رسڇینٍ پً ٌینب ػ ػٌه لٍه څعً فیبت کمبن ػ ػ٠ې وعړې
ٌؿٌلتً پً نښتٍ کې ٌژل وٍي ػي.
ػ ګلـان په ولمىالێ کې ػ وعړې ػ تىِیض په اړونؼ ػ هـات ػ پىهنتىن
التبػ و ویل٨ " ،ثیلىي ذګړه په میـاث کې ؿا پبتې وىې وعړه ػه او ال تـ
اوله ػ نىي نمل له ظىا اػامه لـي .ه١ىي هڅه کىي ڇې ػ ظپلى تیـو
نملىنى ػ کمبنى ٠ډ واظيل او ػ ػې اشمبك کىي ڇې تبیؼ مملض وي او ذګړه
وکړي .ػ٠ه ډول ذګړه ػ ٨بنىن ػ واکمنێ ػ نىتىايل او کمقوؿي ػولتي لیمټم
له امله ڇې نه يش کىالی النرې شل کړي ؿامنځته کیږي .ػ ګلـان په ولمىالێ
کې تلىڅى او ٜلیقايي ،ذمىیؼي او نىؿفايي ٨ثیلى وللې تـ الله کړي او یىه
ػتلې په م٩بتل کې ذنګیږي .ولې شکىمت ػ وِٝیت پىښتنه نه کىي او یب ػا
ڇې ػ٠ه ّ٨یه ت٩ٝیج او شل کړي؟ ػه١ىي ذګړې او وعړې نىؿ تې ګنبه
ظلک متبجـ کىي او نىؿو نب ٨بنىنه ولله والى ډلى ته اذبفه وؿکىي څى ػ ٔبلثبنى
تـ نبمه النؼې وعړې ؿاپىؿته کړي" .
شتی پً کلیٍ کې ىم ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ ػ منٝ٥تٍنٍ ػ تـ اللً کٍلٍ پـ رس وعړې ؿاپٍؿتً
کیږي .ػ ً٠ډٌل ػ ګټٍ تـ اللً کٍل ڇې انګیـل کیږي ى ً١پً تـاتـه اٌ ٜبػالنً تٍګً نً
ػي ٌیىل وٍي ػ مىرتکٍ ظٌٍٍیبتٍ لـٌنکٍ ډلٍ تـ منځ مصيل وعړې ؿاپٍؿتً کٍي .ػ
ګډٌن ٌالٍ ػ ٌینب لً معې ػا کٍالی يش ڇې ځینې ٌظتٍنً لً پبمً ٍ٠ؿځٍل وٍي ٌګړي ػ
ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه ػ یٍځبی کیؼٌ پـ لٍؿي تٍځي.
ػ کـط ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ تن ښٌٍنکي تٍِیض کړه:
" په ولمىالێ کې پـمعتیبيي پـوژې ػ وعړې تل المل ػی ،ځکه ڇې پیمې ػ
کيل مرش او ػه١ه کىؿنێ ته وؿکىل کیږي .که ڇیـې ػ کيل مرش ػ پـوژې په
اړه پىه نه وي نى ه١ه ته لتىنقې ؿا والړې کړي .ه١ه کمبن ڇې ػ پـوژې
لپبؿه ػ مصبٙ٤ینى په تىګه کبؿ کىي مملض ػي او ه١ىي ػ ػې په اړط کې نىؿ
نب٨بنىنه کبؿونه کىي .هلته یىه پـوژه وه ڇې ػ کيل ػ ظلکى لپبؿه پیل وىې وه
او ػ ظىاړو لپبؿه ػ کبؿ په نىم وه ،ظى ػ٠ه پـوژه ػ کيل ػ مرشانى تـمنځ ویىل
وىې وه ،ػ ػې پـځبي ڇې اړتیبلـونکى ظلکى ته وؿکړل وىې وای .ظلک نه يش
کېؼالی اؿام کښيني او ػلته تله الؿه نىته څى ػ ػ٠ه ډول تې ٜؼالتێ معنیىی
ويش .ه١ىي ػ شل یىه الؿه لټىي څى ڇې ظپله تـش٩ه ونډه تـ الله کړي .کله
388

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص هغات واليت ؾىلی نقكه

ڇې ه١ىي ػ ػولت مالتړ ونه لـي نى ه١ىي ته هڅه کىي څى ػ ػولت له ِؼ
ٜنبرصو رسه يىځبي يش څى وؿرسه مبيل مـلتې تـ رسه يش".
ػتؼه مـ٨ ً٠ثیلٍي اٌ ٍ٨مي وعړه یٍاځې ػ ىـات ػ ٌالیت پً ٌلمٍالیٍ پٍؿې مصؼٌػیت
نً لـي .پً تیـه لمیقه کې ػالې نبٌړه نښتې اٌ وٍؿوٍنً ٌٌ ڇې ػ ىـات پً ښبؿ کې پً
کې معتل٥ې ټٍلنې ښکیل ٌې ،ڇې ػ ټٍلنې ػ مىعٍٍ ٠ړٌ لً ظٍا ىڅٍل کيؼلې څٍ پً
ټٍلنٍ کې رسلعت اٌ ا٤ـأي ٜنبرص منمرم کړي .پً ػالې شبل کې ڇې پً ښبؿ اٌ
ػى ً١پً نږػې ظٍاٌ وبکې ٌِٝیت پً تیـٌ څٍ کلٍنٍ کې اؿامً ػی ،ظلکٍ اٌ ټٍلنٍ ىً١
ٌګړي لً یبػه نً ػي ٌیمتيل ڇې پً ػ ً٠ډٌل پیښٍ کې ژٌتل اٌ یب ىم ٌژل وٍي ػي .ػ
تؼه مـ ً٠ػ ػ٨بنٍن مبتٍنکی رسه ػ اړیکٍ لً املً ػ ى ٍ١کمبنٍ ډیـی يې ڇې پً ػً٠
ډٌل ا٨ؼامبتٍ کې ښکیل ػي ػ ؿلمي ٜؼالتي لیمټم پً ڇٍکبټ کې نً ػي مربفات وٍي.
ص قسړې مدغکات :کلً ڇې پً ػې اړه تصخ کیږي ڇې پً ىـات ٌالیت کی ػ وعړې
الملٍنً څً ػي ،ګډٌن ٌالٍ لٍمړي ػ ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ نٍ٥ؽ ،تې ٌفيل اٌ ػ تٝلیم
نىتٍالی ،ػ مٝب٤یت ٤ـىنګ پً نښً کړي ػي اٌ تیب يې ػ ځٍاک ػالالنٍٍ٨ ،مي اٌ ٨ثیلٍي
وعړٌ اٌ لیبلی ٜال ً٨منؼی تً اوبؿه کړې ػه .ػ متـکق ػ ډلٍ ػ تصحٍنٍ اٌ مـکٍ پـ ميبل
ډیـی ګډٌن ٌالٍ ػ ػې مملٍ ػ ى ٍ١الملٍنٍ پً تٍګً یبػٌنً کړې ڇې ػ ىـات پً ٌالیت
کې وعړه ؿاپبؿٌي اٌ ى ً١تىؼیؼٌي.
ص ةهغنیى صولتىنى مضازلې :ػ ګډٌن ٌالٍ رسه پً ىـ تصخ کې ىٍ١ي ػ تيـنیٍ ځٍاکٍنٍ ػ
نٍ٥ؽ مملً پً ىـات کې ػ وعړې ػ اٌيل المل پً تٍګً ؿاپٍؿتً کړې ڇې ٌؿرسه ػػٌلت
ِؼ ډلې ،ذـمي ډلې ،اٌ ى ً١تيـين اذنټبن ڇې ػ تیالتیلٍ تعـیثي مٍظٍ لپبؿه پً ػً٠
ٌالیت کې کبؿ کٍي وبمل ػي .ډیـی ګډٌن ٌالٍ ػ لیمې اٌ ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ یبػٜب ٌکړه
اٌ ػاڇې پً ٌالیت کې ػ ػې ګڼې اٌافې ػي ڇې ػ ىـات پً ٌالیت کې ػ ػٌلت ِؼ
ٜنبرص کلً ڇې ىم ٌٍ٠اړي نٍ ػ لٍیؼیځ پـ لٍؿ ػ ػؿملنې اٌ ؿٌفنې لپبؿه ځي .ځینٍ ګډٌن
ٌا لٍ ىمؼاؿنګً ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې ا١٤بن ځٍاکٍنً اٌ نٙبمي کتبؿٌنً ػ ػٌلت ِؼ
ٜنبرصٌ اٌ ٔبلثبنٍ تـ تـیؼٌنٍ النؼې ؿا٠يل ػي اٌ ػ امـیکې ػ متصؼه ایبالتٍ ځبنګړي
ځٍاکٍنً تـ تـیؼ النؼې نً ػي ؿا٠يل اٌ ػ ػې څعً ػا نتیرً اظیمتل وٍې ڇې ػلتً
کیؼالی يش ڇې ػػې ځٍاکٍنٍ اٌ یب٠یبنٍ تـ منځ کٍم لبفه ٌذٍػ ٌلـي .پً ػې تٍګً ػ
ىـات ډیـی ظلک پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ػ ذګړې اٌلی مصـکً ى ً١الملٍنً ػي ڇې ػ
ػٌي ػ ټٍلنٍ څعً ػتبنؼې ػي.
یٍې ښځینً ښٌٍنکې تٍِیض کړه:
" ػ ذګړې ٝ٤بلین ػ ګبونډیى هېىاػونى اذنټبن فمىږ ػ هېىاػ په والیتىنى ،
ولمىالیى او کلیى کې ٝ٤بل ػي .ه١ىي ٝ٤بل وىي او ػ والیتىنى  ،ولمىالیى او
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کلیى کنرتول يې ػ کلیى ػ مرشانى او ػیني ٜبملبنى له ظىا ػ لږو پیمى ػ لګىلى ػ
الؿې تـ الله کړی ػی .ځینې يې ػ ٔبلثبنى تـ نىم او ځینې يې ػ نب پیژنؼل
وىو [ تې نىمه] نب٨بنىنه ولله والى ډلى ػ الؿې ،اونىؿ يې ػ نىؿو ډلى رسه ڇې
په ٘بهـه ػ شکىمت رسه کبؿ کىي ظى تـ وب تیب ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو مالتړ
کىي ٝ٤بلیت کىي .که ڇیـې مىږ لږ وب ته وګىؿو ،ػومـه ډیـ اوږػ مهبل ته هم
نه؛ یىاځې ػ ظپلى پلـونى او مینؼو وظتىنى ته که نٙـ وکړو وِٝیت څه تل
ډول و .ه١ىي ته مىږ ته ویل ڇې ػ ه١ىي په وظتىنى کې معتل٥ې ٨ثیلې لکه
هقاؿه ،افتک ،تبذک ،پښتىن ،او یهىػان په یىه لیمه کې رسه اولیؼل .ه١ىي
ػ یىځبي اولیؼلى لپبؿه رسه هيڅ ډول لتىنقه نه ػؿلىػله .ظى ػ ػاظيل ذګړې
له مهبله او له ه١ه وظته ڇې ایمب ٣په ا١٤بنمتبن کې ځبي پـ ځبی وىی ػی
نى ٨ثیلىي او ٨ىمې ذګړې پیل وىي ػي" .
پً ػالې شبل کې ڇې مصيل ظلک ػ ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ من٥ي نٍ٥ؽ تً ګٍتً نیيس ،ىٍ١ي
ىمؼاؿنګً ػا څـګنؼٌي ڇې تبنؼين ٝ٤بلین ػ ٌړانؼې څعً ػ مٍذٍػٌ وعړٌ څعً ګټً
اظيل اٌ ػ ٨ثیلٍ تـ منځ ػ النرٍ اٌ تې تبٌؿۍ څعً الت٥بػه کٍي.
ػ پي ذی این ټي ػ یٍتن کبؿمنؼ پً ٌینب:
" ګبونډی هېىاػونه ػ مصيل ٨ثیلى تـ منځ وعړې ؿاوالړوي څى ه١ىي یىله تل
رسه ػ کىڇنیى ویبنى پـ رس وذنګىي .ػ ػې پبیله ػاػه ڇې ٨ثیلې ػ ػ ولت ِؼ
ٜنبرصو رسه یىځبی کیږي او ٠ـونى ته پىؿته کیږي .هـه وعړه ػ یىه کىڇني
ځبی څعه ڇې وؿته کيل ویل کیږي پیل کیږي .ػ کىک ؿتبٓ لنګي په
ولمىالێ کې ػ کيل ػ یىتن مرش ظپلىانى وللې ؿا ونیىلې څى ػ ظپلى کىؿنیى
لبتنه وکړي ،کله ڇې ه١ىي وللې تـ الله کړې نى ځىاکمن وىل او وؿو وؿو
ػ ٔبلثبنى رسه یىځبی وى او ٠ـونى ته پىؿته وىل".
ػا نٙـ ڇې تيـين ٝ٤بلین پً ٝ٤بالنً ډٌل ػ یب٠یبنٍ رسه مـلتً کٍي ډیـظپٍؿ ػی .کً څً
ىم ځینٍ ځٍاة ٌیٍنکٍ ػ ػې یبػٌنً ػؿلٍػلً ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص ػ وٍکٍ اٌ " ٜرش"
اٌ نٍؿ ذـمي ٝ٤بلیتٍنٍ ػالؿې پیمې تـ اللً کٍي ،ىٍ١ي ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ تً ػ ٌللٍ اٌ
متٍیل ػ البيس رسڇینې پً تٍګً اوبؿه ػؿلٍػلً.
ػ یىې ښځینه ػوکبنؼاؿې په وینب " ،ػلته ډیـې ولله والې ډلې ػي ڇې ػ
ٔبلثبنى په نىم ٝ٤بلې ػي .څىک پىښتنه کىالی يش ڇې ه١ىي څىک ػي ،او ػ
ڇب لپبؿه کبؿ کىي؟ په ػې وؿځى کې ه١ىي ډیـ ٝ٤بل ػي او ښبؿ[ هـات] ته
ؿلیؼيل ػي .ه١ىي له ګبوڼؼي هېىاػونى څعه وللې تـ الله کىي" .
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پً پبیلً کې ځینٍ ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػا تً ٍ٠ؿه ٌي ڇې کً ا١٤بنمتبن ػ تيـنیبنٍ پـ
مغ ٌتړل يش .ػ ګؾؿې ػ ٌلمٍالێ څعً ػ یٍ تن مصيل کن پً ٌینب:
" ذنګ او ذګړه ته ػ لیمې ػ هېىاػونى څعه پیل يش او ػ هېىاػ ،والیتىنى،
ولمىالیى او کلیى ته ته پـاظه يش .نى په ػې تىګه لىمړی تبیؼ ػ ا١٤بنمتبن
ػؿوافې ػ تهـنیبنى په وړانؼې وتړلې يش ڇې ه١ىي ػ ػې ٤ـٌت ونه مىمي
څى ه١ىي ػ ا١٤بنمتبن څعه ػ ظپلى ګټىلپبؿه کبؿ واظيل".
ةې وػيل او ص تعلیم نكتىالی :ػ ىـات ػ یٍه ښځینً ښٌٍنکې پً شٍالً:
" په ا١٤بنمتبن کې هـ څى ک ڇې ډیـ ځىاک او پیمې لـي کىالی يش ڇې ػ
ظلکى ػ ا٨تٍبػي کمقوؿۍ له امله مصيل ڇبؿې کنرتول کړي .ه١ىي ػ هـ څه
کىلى تىان لـي که ڇیـې ه١ىي یى مالتړی ولـي ڇې یىه پیمه وؿکړي".
کً څً ىم ػ ىـات ښبؿ اٌ ػ ىـات ٌالیت ػ ټٍل ا١٤بنمتبن پً پـتلً پً نمثي لصبٗ
وتمن ٌالیت ػی ،ػ ٌؿٌلتیٍ کلٍنٍ ٍ٠ړیؼٌنکي ا٨تٍبػ اٌك مغ پً ځٍړ ػی .ػ ىً١
اٌلیؼٌنکٍ ؿاپٍؿ ٌؿکړ ڇې پً لمګٍنٍ فؿه ػ کبؿ ځبیٍنً ى ً١ميبل لً اللً ٌ ٌتل کلً
ڇې ٌنبی ٞػ ىـات لً ٌنٝتي پبؿک څعً ٌ ٌتلې اٌ ظٍٍيص پبنګٍنً ډیـه فیبتً کمً
وٍه .لکً ڇې پٍؿتً ٌٌیل وٍل پً ىـات کې پً  ۲۱۱۳کبل کې ػ ٌنٝتي ٤بتـیکٍ ومیـه
ػ  ۶۱۱څعً ڇې پٍؿتً ومیـه ٌه  ۱۶۲تً ؿاټيټً وٍه (.ػػ٠ی ؿپٍت ػ ذٍړیؼٌ پً ٌظت
کی ) ػې رسه پً مصيل ا٨تٍبػ تبنؼې ډیـه تنګمیب ؿا٠لً اٌ ػ ٜبػي ا١٤بنبنٍ لپبؿه ػ کبؿ اٌ
ؿٌفګبؿ ٤ـٌتٍنً کم وٍل .ػ شیـانێ ٌړ نً ػه ڇې ګډٌن ٌالٍ ػ ا٨تٍبػي ؿکٍػ اٌ ػتٝلیم
ػ نىتٍايل څعً ػ ىـات پً ٌالیت کې ػ ذګړې ػ البيس مصـکٍ پً تٍګً یبػٌنً ٌکړه .ػ
یب٠یبنٍ رسه ػ يٍځبي کیؼٌ پً ٌٍؿت کې ظلکٍ تً پیمې اٌ ٌللې پً الك ٌؿځي.
ػ کٍؿ ػ یٍې ښځینً ظؼمې پً ٌینب:
" ظلک وللې تـ الله کىي او ٠ـونى ته پىؿته کیږي[ تـ څى ولله والى رسه یى
ځبی وی ]  ،ػا ټىل څه ػ ػې لپبؿه ػي ڇې ػ ژونؼانه اړتیبوې پىؿه کړي.
البيس المل ڇې ػ ذګړې ػ ػوام لثج ګـځي ه١ه تې ؿوفګبؿي ػه".
ګډٌن ٌالٍ شکٍمت پً ػې مالمت کړ ڇې ظلکٍ تً يې ػ کبؿ ٤ـٌتٍنً نً ػي تـاتـ کړي اٌ
ا٨تٍبػي لٍکبيل يې نً ػه تبٌؿي کړې .ظلک پً مکـؿه ټٍګً اکرثه ٌظت ػ ػې وکبیت کٍي
ڇې ځٍانبن اړ ػي ڇې ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ تً ػ کبؿ لپبؿه ٌالړ يش ،فیبتـه ایـان تً .ىٍ١ي
ىلتً پً ٨بنٍين اٌ نب٨بنٍنً تٍګً ځي اٌ اکرثه ٌظت پً ا٤ینٍ ؿٌږػي تیـتً ؿاځي .نٍؿ يې ػ
کٍڇنیٍ ذـمٍنٍ اٌ تښتٍنٍ پً ژٌنؼ تٍظتیږي ،پً تیـه تیب مصيل لٍػاګـ اٌ ػىٍ١ي مبوٍمبن
تښتٍي ،ڇې ػ ً٠ډٌل پیښې ػ تؼه مـ ً٠پً ٌالیت کې فیبتې ػي .تلً تـاژیکً اٌ نبٌړه
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پیښېؼنً ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ ػٌلتي ى ٍ١کبؿ منؼانٍ ڇې پً ػنؼٌ کې نً
ػي اٌ نٍؿٌ ٜبمٍ ٌګړٌ ىؼيف ٌژنې ػي .ػ ځینٍ پً ٌینب ػا ػ کـایً وٌٍ کمبنٍ کبؿ ػی .ىً١
ٍ٠ؿه وٍی میتٍػ ڇې ػ مرـمینٍ اٌ یب٠یبنٍ لً ظٍا یٍ وبن کبؿٌل کیږي ى ً١ػ ػٌٌ کمبنٍ
لً ظٍا ػ یٍه مٍټـ لبیکل څعً کبؿ اظیمتل ػي .ى ً١کن ڇې تـ وب لپـلێ ػه ػ تٍمبنڈې
پً ٌلیلً ڇې للنرس لـي ٨ـتبين تـ ىؼ ٣النؼې نیيس اٌ ڇلٍنکي پً ڇټکێ لً لیمې
تښتي .ػ ػ ً٠میتٍػ څعً ػ ػې لپبؿه کبؿ اظیمتل کیږي ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل امنیتي
ځٍاکٍنٍ ى ً١منمٍتین ڇې پً ػنؼٌ کې نً ػي ،مىيٍؿ مالیبن ،اٌ ان ػاڇې ځٍانې میـمنې
ڇې پً نب لم ڇلنؼ تٍؿنې ػي ټپي کٍی اٌ ٌژين يې.
ػ ىـات څعً ػ کٍؿ ػ یٍې ظؼمې پً ٌینب:
" تل المل تې وفيل ػه ڇې ظلک ػې ته اړ تبيس څى ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه
یىځبی يش او ػ ظپل ځبن او کىؿنێ ػ وؿځنیى لګښتىنى لپبؿه پیمې وګټي.
شکىمت نه يش کىالی ػ ا٨تٍبػي تصـان معه ونیيس او ظلک ػ پیمى ػ تـ
الله کىلى لپبؿه هـ څه کىي .ػ ػې لپبؿه ڇې پیمې وګټي ځینې ظلک ګبونډیى
هېىاػونى ته کډوال وىي ػي او ځینې نىؿ تیب نب ٨بنىنه کبؿونه کىي لکه
٠الګبنې  ،تښتىنې او ػ تې ګنبه وګړو وژنه" .
کً څً ىم ػ ا٨تٍبػ نقٌل ػ ىـات ښبؿ اٌ نبشيې پً نږػې ګبٌنډ کې ا٠یقمنې کړي ػي ،پً
ٌلمٍالیٍ کې ػ ا٨تٍبػي اٌ تٝلیمې ٤ـٌتٍنٍ نىتٍالی ػ ا٨تٍبػي ٝ٤بلیت څعً ال فیبت ػ
ٜبػي ظلکٍ پـ ژٌنؼ تبنؼې تبجیـ لـي .پً ػالې ٌلمٍالیٍ کې لکً ٤بؿيس .ګلـان ،اٌ کىک
کينً اٌ ىمؼاؿنګً پً مـکقي ٌلمٍالیٍ کې ځٍانبن یب ظٍ تٝلیمي ٤ـٌتٍنٍ تً ىیڅ اٌ یب
ىم مصؼٌػ الك ؿلی لـي .ػګډٌن ٌالٍ پً ٌینب ػاڇې ځٍانبن ػ کبؿ مٍنؼلٍ ٨بتلیت لً
اللً ٌؿکٍي ػا ٌِٝیت ىمؼاؿنګً ػ ىٍ١ي ػ ژٌنؼانً ٜمٍمي الؿه ا٠یقمنٍي.
ػ ګلـان ػ ٌلمٍالێ ػ یٍتن لپین ږیـي پً ٌینب:
" ػ ذګړې البيس المل او تـظه تې لىاػي ػه .ػ ښبؿ ػ یىتن ځىان او ػ
ولمىالێ او کيل ػ یى ځىان تـ منځ ډیـ فیبت تىپیـ ػی .کله ڇې ځىانبن ػ
تٝلیم څعه لېـې وي ه١ىي نه يش کىالی ػ ښى او تؼو تـ منځ تىپیـ وکړي.
ه١ىي یىاځې ػ ذنګ کىلى په اړه ٤کـ کىي او ػا وؿته یىاځینێ الؿه وي ڇې
ػ ػولت له ِؼ ٜنبرصو رسه يىځبي يش".
کمؼوعې صولتي اصاعې او ص قانىن ص خاکمیت نكتىالی :ګډٌن ٌالٍ ػا څـګنؼه کړه ڇې
شکٍمت ػ ػې تٍامننؼي نً لـي څٍ ځبنګړې ډلې تـ کنرتٌل النؼې ؿاٌيل اٌ نب اؿامً شبالت
٨بتٍ کړي .مٍذٍػې ٨ثیلٍي اٌ ټٍلنیقې تىې ڇې پً کې ػٌلتي کنرتٌل مصؼٌػ ػی ػ ػې
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لپبؿه فیبتً فمینً تـاتـٌي ڇې النرې ؿامنځتً يش ڇې ػ ً٠النرې تیب ػ ػظیلٍ ظٍاٌٌ ػ
٨نبٜت لً معې نً شل کیږي اٌ ال ىم پیڈلې کیږي.
ػ پٍىنتٍن ػ یٍې ښځینً مصٍلې پً ٌینب:
" په یىه فیبن منىنکې هېىاػ لکه ا١٤بنمتبن کې ڇېـته ڇې تب جثبته ػولت
نىته ،ڇېـته ڇې ػ ٨بنىن شبکمیت نىته ،ڇېـته ڇې ټىلنیق ف٠م نىته ،او
ڇېـته ڇې ػ ظلکى تـ منځ تـاتـي وتىن نه لـي ،هـ ډول واشؼ شـکت کىم
ڇې ػ نىؿو ش٩ى ٧تـ پښى النؼې کىي کىالی يش لرته وعړه ؿامنځته کړي .په
یىه هېىاػ کې ڇېـته ڇې ػ ٨بنىن شبکمیت وي هـ وعَ په شکىمت تبنؼې
ػ ځبن ػ لبتنې لپبؿه تکیه کىي څى ػ ٘لم او ٤ىبؿ معنیىی وکړي".
ػ شکٍمت ػا کمقٌؿي ڇې مصيل وعړې ىٍاؿې کړي اٌ پـې نً ږػي ڇې ى ً١پً لرتې
وعړې ٌاٌړي لکً ڇې ػ ډیـٌ کلٍنٍ ػ ذګړې ػ میـاث پً تٍګً اٌ پً ىـات کی ػ ٌاک ػ
مىيٍؿٌ ٨بنٍن مبتٍنکٍ ػ نٍ٥ؽ لً املً يې ڇې ٤کـ کیږي .پً ٜین ٌظت کې کً څً ىم
ػ ىـات ظلکٍ ػا څـګنؼه کړې ػه ڇې شکٍمت ػ ػې تٍامننؼي نً لـي ڇې مصيل وعړې
ىٍاؿې کړي ،یب ظٍ ػا ػ شکٍمت ػ اؿاػې ػ نىتٍايل لً املً ػي اٌ یب ىم ػاڇې پً ؿلمي
ٜؼيل لکتٍؿ تبنؼې ػ ظلکٍ تې تبٌؿي ػه .ؿلمي ٜؼالتي لیمټم پً ػې نب تٍانً ػی ڇې
مؼين اٌ ذنبيي ّ٨يې پً ػالې تٍګً شل کړي ڇې رشیکثبڼي ػا ػؿک ٌنً لـي ڇې ؿلمي
ٜؼالتي لیمټم مٝب٤یت ىڅٍي .ػ ٜمٍمي کمقٌؿۍ رستیـه ګډٌن ٌالٍ ػ شکٍمت ػا
نبکبمیبنې ىم پً ٤مبػ اٌ ظپل پبلنې پٍؿې ٌتړلې.
ػ کـط ػ ٌلمٍالێ څعً ػ ښٌٍنځي یٍې ښٌٍنکې ڇې څنګً مصيل ٝ٤بلین ػ شکٍمت اٌ
ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه پً تړاٌ کې ػي اٌ مٝب٤یت تـ اللً کٍي تٍِیض ٌؿکړه ڇې " ،ػ
کـط په ولمىالێ کې په واٝ٨یت کې ٔبلج نىته ،ټىلې وعړې ػ ظلکى ػظپل منځ څعه
ؿا والړیږي ڇې ه١ه ٨ثیلىي او لیبيس وعړې ػي .یىه ژونؼۍ تیلګه يې ػا ػه ڇې  :ػ
وعړې ټىل ؿامنځته کىونکي او ػ ػولت ِؼ ٜنبرص یى له تل رسه په تړاو کې ػي .ػ٠لته
ػ کيل یى مرش ػی ڇې هم ػ شکىمت او هم ػ ػولت له ِؼ ٜنبرصو رسه په متبك کې
ػی .ػ کيل مرش  ۲۲۲۲ولله وال کمبن لـي او شکىمت نه يش کىالی ػ ه١ه رسه م٩بتله
وکړي .ػ ه١ه یى تن ولله وال ػوه ملکیبن و وژل ،ظى هیڅىک په ػې تـظه کې څه نه
يش کىالی .ػ شکىمت لیمټم ػ ظپل پبلنې او نژاػ پـلتێ لیمټم ػی .ػا وػه کىي او
ؿیښې يې ډیـې ژوؿې ٠ځیؼيل ػي".
ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت نىتٍالی ىم پً وعيص اٌ ىم ػ ٨ثیلې پً کڈً وعړې فیبتٍي اٌ یٍه
ډلً ػې تً ىڅٍي څٍ ػ یب٠یبنٍ رسه یٍځبی يش .لکً ػ نٍؿٌ شبالتٍ پً څیـ ڇې پٍؿتً يې
یبػٌنً ٌوٍه ى ً١وکبیتٍنً ڇې پً لمً اٌ ٜبػالنً تٍګً شل وٍي نً ٌي کٍالی يش ػ
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ظلکٍ پـاظً ډلې پـػۍ کړي .ػا انګیـنً ڇې ٤مبػ اٌ یب ىم ظپل پبلنً ػ ذنبيي مملٍ ػ
شل لپبؿه کبؿٌل کیږي ػ ګډٌن ٌالٍ تـ منځ ٜبمً ٌه٤ .مبػ پً فیبتً پيامنً اٌ ػ اػٜبٌٌ لً
معې ػ ٜؼالتي لیمټم ػ پبلیمێ څعً ٌاظلً ػ څبؿنٍاالنٍ اٌ ٨بِیبنٍ پٍؿې پً ټٍلٍ کڈٍ
کې وتٍن لـي .شتی کً ؿوٍت اٌ اؿٜبة ػ یٍې مىعٍې ّ٨يې پً شل کې ؿٌل نً لـي
ظٍ ػلتً پً ػ ً٠لیمټم تبنؼې تبٌؿ لږ ػی .ػ ؛ػٌنٍالٍ ػ ظربٌ رسه لم ػ ػې ٌِٝیت
رسه پً ٌالیت کې ػ تبٌتـیعٍايل اٌ ٠ډ اظیمتنٍ لړۍ پیل کیږي.
ػ پنځىو مبوىمبنى یىې مىؿ ػػې په اړه ڇې څنګه مٝب٤یت په ؿلمي ٜؼالتي
لیمټم کې ػ نىؿ مٝب٤یت لپبؿه فمینه تـاتـوي ،وویل " وعړې ػ مصيل لتىنقو
او ػ ٜؼالتي لیمټم ػ نىتىالی پبیله ػه .په یىه کيل کې ػوو ٨ثیلى ظپل منځي
نښته پیل کړه ڇې په کې یىتن ووژل وى .په لیمټم کې ػ تىپړ ٤مبػ له امله
ػ ٨تل ّ٨یه تړل وىې او مٙنىن له تنؼه ظىوې وىی ػی .په ػې تىګه تل
اړط نه وی کىالی ػا ومني ،ظپل ػولتبن ؿا تىيل څى ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه
یىځبی يش ،او ػ ٠ډ اظیمتنې په مىظه یىه ډله ذىړوي .اوك ه١ه تبوؿی ػی
ځکه ڇې ػ ه١ه رسه ػ ٔبلثبنى له ظىا مالتړ کیږي او په ػې تىګه پـته له ډاؿه
ته نىؿې نب٨بنىنه کړنې تـرسه کىي" .
قىمي او قتیلىي قسړې :ډیـی ٍ٨مي ډلې ڇی پً ىـات کی میىتً ػی پً نٍؿٌ ٨ثیلٍ اٌ
ظیلٍنٍ ٌیىل وٍي ػي اٌ ػتؼه مـ ً٠پً تیـٌ لمٍ کلٍنٍ کې ىـات ػ وی ًٝګبنٍ/لنیبنٍ
ػ تبٌتـیعٍايل ډګـ ٌ .ػ ٌاک اٌيل ػالالن پً لیمً کې ػ تبذکٍ اٌ پښتنٍ اٌ ىمؼاؿنګً پً
ٍ٨مي ډلٍ کې ػننً ػ نٍؿٌ ٨ثیلٍ رسه پً اړیکٍ کې ػي ،ڇې پً ٌالیت کې ٍ٨مي اٌ
٨ثیلٍي وعړې ال نٍؿې ىم پیڈلې کٍي[ النؼې وګىؿئ] .کً څً ىم ٨ثیلٍي مملې ڇې ػ
وعړې المل کیږي اکرثه ٌظت ػ یٍې مصيل مملې څعً پیل کیږي ،ڇې ى ً١ځمکً،
وتمني اٌ یب ىم ػ نبمٍك مملې ػي.
ػ ىـات څعً ػ یٍىنتٍن ػ یٍه تن التبػ پً ٌینب:
" ه١ه مصيل لتىنقې ڇې ػ وعړو المل کیږي ه١ه په ٨ىمي او ٨ثیلىي تنګ
نٙـیى والړې ػي  ،لکه ػ تبذکبنى ػ هقاؿه ګبنى رسه او ػ هقاؿه ګبنى ػ تبذکبنى
او نىؿو ٨ىمىنى رسه .په ه١ى لیمى کې ڇیـته ڇې هقاؿه ٨ثیلې اولیږي نرىنې
نه يش کىالی ڇې ػ تبذک هلک رسه واػه وکړي .که ڇېـې هقاؿه نرلێ ػ یى
تبذک هلک رسه ػ هقاؿه ګبنى په لیمه کې ولیؼله يش نى ػواړه هلک او
نرلێ وژل کیږي" .
ګډٌنٍال تٍِیض ٌؿکړل ڇی ػ ً٠ډٌل وعړې اٌږػیږي اٌ شل يې لتٍنقمن ٌي ،پً تیـه تیب
کلً ڇې ٌینً تٍي يش .کً څً ىم ػ ً٠ډٌل وعړې ډیـی ٌظت مصيل تڼً لـي اٌ شتمي
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نً ػه ڇې پً پـاظٍ لیبيس مثبؿفٌ ٌاٌړي ،ظٍ ځینې ٌظت ػالې پیښیږي .ػ ػً٠
ٌٌٝیت یٍه منٍنً پً وینډنډ کې ػ پښتنٍ ٨ثیلٍ تـ منځ وعړه ٌه .وعړې ػ ٨ثیلٍ اٌ
ظیلٍنٍ تـ منځ اٌ شتي ػ کٍؿنیٍ پً منځ کې ؿا ٌالړیږي ڇې پً کې یٍه ظٍا ػ ميل اٌ یب
ىم مصيل پٍلیمٍ اړط ګـځي اٌ تلً يې ػ یب٠یبنٍ اړط نیيس .ػ ً٠ډٌل وعړه الفمي ػه
ڇې پً پـاظً پیامنً ػ ډلٍ تـ منځ ػ نښتې المل ګـځي اٌ ٌؿتً ذنګیبيل تـاتـیږي ڇې
ٍ٠اړي ٌللً ٌاظيل ،ڇې ى ً١ىم ػ شکٍمت یب ىم ػ یب٠یبنٍ څعً تـ اللً کٍي ،ظٍ پً
ٌاٝ٨یت کې ؿیښې يې ػ ځبن ػ لبتنې پٍؿې ؿلیږي .کً څً ىم کیؼالی يش ڇې پـاظً اٌ
٠ټً وعړه پبی تً ٌ ؿيس ،ظٍ ػ ګډٌن ٌالٍ لً نٙـه ػ ٨ثیلٍي وعړٌ لپبؿه ػ ػایمي شل
الؿې پیؼا کٍل لتٍنقمن ػي.
ػ یىې ښځینه ػوکبنؼاؿې په وینب  " ،ػ وعړې ذىړښتىنه ػ ػوو ډلى تـ منځ په
مثبؿفه والړ ػي ،لکه ػ ػوو ډلى ،ػوو نژاػونى ،ػوو ٨ثیلىلکه مصمؼ فايبنى او
نىؿفایبنى تـ منځ وعړه .لىړ پىړي ڇبؿواکي لکه شکىمت نه وی کىالی ڇې
وعړه ٨بتى کړي او ػا نمل په نمل ػوام کىي" .
ص ؾیاؾت والى او صقانىن ماتىنکی نفىط :ػ ا١٤بنمتبن لٍیؼیځً لیمً اٌ پً ځبنګړي ډٌل
ػ ىـات ٌالیت ػ لیبلت ٌالٍ  ،پعٍانیٍ اٌ اٌلینٍ تـمنځ ػ لیبلیٍ ډک ځبي ػی ،ڇې
ىٍ١ي پعپل ٌاؿ اکرثه ٌظت ػ ػ٨بنٍن مبتٍنکی رسه تړاٌ لـي ڇې ػ ذيبػ لً ػٌؿې څعً
رسڇینً اظيل .ګډٌن ٌالٍ پً ٌاؿ ٌاؿ ٌ ٌیل ڇې لیبلت ٌالٍ اٌ ٨بنٍن مبتٍنکی ػ ػٌلت
ِؼ ٜنبرصٌ اٌ تب نٍ٥ؽه شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ رسه اړیکي ػؿلٍػل اٌ ػ ىٍ١ي ػ نٍ٥ؽ څعً
يې کبؿ اظیمت څٍ ػ وعړې اٌؿ تل ٌلبيت .ىٜ ً١مٍمي تیٍؿي ڇې ګډٌن ٌالٍ پـې تکیً
کٍلً ى ً١ػا ٌه ڇې پً لیمً کې ػ وعړې ػ لږ تـ لږه کڈې ػ مٍذٍػیت رسه ػ مصل
اٌلیمې ػ ٌاک ػالالن ػ ػې لپبؿه مٕمن ػي ڇې پً شکٍمت ( پً ؿلمي اٌ ٠یـ ؿلمي
ډٌل) کې ځبي لـي ځکً ڇې ىٍ١ي مصيل اٜتثبؿ اٌ ػ ٌاک ذٍړښتٍنً پً الك کې لـي
ڇې پً ٌلیلً يې وعړه ٨بتٍ کٍالی يش.
ػ پىهنتىن ػ یىې ښځینه مصٍلې په وینب " ،ػ تؼه مـ٠ه په ا١٤بنمتبن کې که
ڇېـې یى ذهبػی مرش ػ پبمه لېـې يش نى ه١ه ډیـې لتىنقې ؿا والړوالی يش.
ػ٠ې ډلې ػ وىؿوي اتصبػ پـ ِؼ ػ ذهبػ په په پبیله کې وهـت مىنؼلی.
ه١ىي همؼاؿنګه تاله کىي ڇې أمینبن شبٌل کړی ڇی ػ ټىلنې په وته
لیبيس مٝبػله کې تبیؼ له پبمه ونه ٠ىؿځىل يش" .
ىـ څٍمـه ڇې ا١٤بين ټٍلنً پـمغ ځي ػ ً٠ډٌل لٍت١بړي ڇې ػ ذيبػ ػ تې نٙمێ اٌ
ػاظيل ذګړٌ پً ػٌؿٌ تبنؼې متکي ػي څٍ ػالې لیمې تـ ظپل کنرتٌل النؼې ٌلـي ڇې
لً ى ً١ځبیً پً مالتړ اٌ ػ مصؼٌػ ػٌلتي کنرتٌل ػ الؿې ظپل نٍ٥ؽ ٌلبيت .لیبلت ٌال اٌ
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٨بنٍن مبتٍنکی ػ ا ػ ځبن لپبؿه تبٌؿي کٍي ڇې ػ ػٌي پلٍیبن تبیؼ ػ ٌلمٍالێ اٌ ٌالیتي
م٩بمٍنٍ پً رس کې ٌي ،ڇې ػ ػې رسه ػ ٨بنٍن شبکمیت ا٠یقمن اٌ مٝب٤یت ؿامنځتً
کیږي[ پٍؿتً ٌګٍؿئ] .لً ى ً١ځبیً ڇې ػٌي ىڅً کٍي څٍ ػ ظپلٍ تیالتیلٍ پلٍیبنٍ ػ
الؿې پً ػٌلتي تـظٍ کې ظپل نٍ٥ؽ ٌلبيتٜ ،مٍمي تې جثبيت ڇې ػ ػ ً٠شبلت څعً
ؿامنځتً وٍې ػه شکٍمت کمقٌؿی کٍي ،پً تیـه تیب پً مصيل کڈً ،اٌ ػا ػ وعړٌ ػ
ؿامنځتً کیؼٌ رسه مـلتً کٍي .لیبلت ٌاالن اٌ ػ ٌاک ػالالن ىمؼاؿنګً ػ معتل ٍ٥ډلٍ
رسه ػ مالتړ ػ الؿې ػ لٍلې ػ ىلٍ ځلٍ معً نیيس.
ػ پي ذی این ټي ػ یٍه تن کبؿمنؼ پً ٌینب:
" ػ مصيل ظلکى لکه ػیني او ػ کيل ػ مرشانى ن٥ىؽ ډیـ ا٠یقمن وي ،په تیـه تیب
ػ لىلې په ؿا ولتلى کې .ظى ځینې وظتىنه ػ مصيل مرش منځګړتیب مىجـه نه
وي .ػ تیلګې په تىګه ػوه ٨ثیلې ڇې په کې ػ ػولت ِؼ ٜنبرص وو ،ػ ڇىتي
او ػ پهلىان ٨ثیلې وې [ ػ ڇىت په ولمىالێ کې]  .ػڇىتي ٨ثیلې رسه ػ یى
وفیـ مالتړ و او ػ پهلىان ػ ٨ثیلې رسه ػ پبؿملبن ػ یىه ٠ړي مالتړ .مصيل مرشان
و وژل وىل ځکه ڇې ه١ىي ٠ىښتل ػ ػوي تـمنځ لىله وکړي؛ ه١ىي ػ ػ٠ى
ډلى له ظىا نه منل کیؼل" .
ػ ػې رستیـه ګډٌن ٌالٍ ػ ػې اػٜبء ػؿلٍػلً ڇې کلً ٌلمٍاالن تثؼیل اٌ یب ىم لً ػنؼٌ
ګٍښً وٍل ،ىٍ١ي ػ نٌٍ ٌلمٍاالنٍ لپبؿه لتٍنقې ؿاٌالړې کړې څٍ پـ ىٍ١ي تبنؼې ػ
ظلکٍ تبٌؿ کم کړي .ګډٌن ٌالٍ ىمؼاؿنګً اػٜب ػؿلٍػ ڇې مصيل اٌ ٌالیتي ڇبؿٌاکي ػ
ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ رسه اړیکي لـي اٌ ػ ػې پً مٍظً ػ ىٍ١ي څعً پیمې تـ اللً کٍي
څٍ ڇې امنیت ټکنی کړي .لکً ػ نٍؿٌ ډیـی لتٍنقٌ پً څیـ ڇې پـې ػ ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا
تصخ وٍی ػی ػ لیبلت ٌالٍ اٌ ػ ٌاک ػ ػالالنٍ مٍٍِ ٛاٌ ػ وعړې مصـکبت ػ وعړې
ػ نٍؿٌ الملٍنٍ رسه اٌتؼل وٍي ػي.

 .۳ص ؾىلې لپاعه طغح
ػ ىـات پً ٌالیت کې ػ متـکق ػ ډلٍ پً تصحٍنٍکې نږػې ټٍلٍ پً ٜمٍمي ٌٍؿت یٍ لړ
فیبت ػالې اړظٍنً تىعیَ کړي ػي ڇې ى ً١کېؼالی يش پً ػې فمینً کې ػ لٍلې ػ
ذٍړٌلٍ ػ نٍښتٍنٍ لپبؿه مصيل مصـکبت ٌي ڇې مٍظً يې ػ وعړې البيس الملٍنٍ تً
ؿلیؼګي ٌي ڇې پً کې ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ تيیـ اٌالس ،ػ شکٍمتٍلێ ػ تىې ډکٍل اٌ
ػ ػالې ټٍلنې تبٌؿي کٍل وبمل ػي ڇې ػ ٨بنٍن ػ ٌاکمنێ پً ڇٍکبټ کې ٌي ،ػ
ا٨تٍبػي اٌ پـمعتیبيي ٤ـٌتٍنٍ پـاظتیب اٌ پً ٌالیت کې ػ تيـینٍ ػٌلتٍنٍ ػ نٍ٥ؽ معنیٍي
وبمل ػي ڇې یٍاځې پً ػې پٍؿې مصؼٌػ نً ٌي .کً څً ىم پً ٌالیت کې ػ تيـنیٍ
ػٌلتٍنٍ ػ نٍ٥ؽ معنیٍی کٍل پً اٌل کې یٍه مصيل اٌ ٌالیتي مملً نً ػه ،ظٍ ػ ػې
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یبػٌنً ميمً ػه ڇې ػ مىٍؿٌ پـ ميبل ػاػ ىٍ١ي لٍمړی ٠ربګٍن ٌ  .ػ ػې یبػٌنً ػ پبم
ٌړه ػه ڇې ػ ىـات ٌالیت ػٌه نړیٍالې پٍلې لـي.
ص ؾىلې او پسالینې ص ةهیغ اصالح او پغازىل :تـظً ٌالٍ پً پـلپمې تٍګً ػې ٌاٝ٨یت تً
اوبؿه ػؿلٍػلً ڇې ػ لٍلې اٌلنی تيیـ ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌلې ػ
پـٌګـام لً الؿې پـ مغ ځي ػ ىـات پً ٌالیت کې پعپلً اٌيل ػنؼه کې ڇې مصيل پعالینً
ػه پبتې ؿا٠لی .ػ لٍلې ػ مصيل وٍؿا ٠ړي پً ػې تٍؿن ػي ڇې ػ ځبن ،ػ ػ٨بنٍن مبتٍنکی
یب ىم ػ لیبلت ٌالٍ ػ منب ٍٝ٤لپبؿه کبؿ کٍي.
ػ پٍىنتٍن یٍتن فػه کٌٍنکي ٌ ٌیل:
" فه شیـان یم ڇې څنګه امنیتي [ لىت١بړي] ځىاکمن وىل ،ػ ػولت ِؼ
ٜنبرص ( ٔبلثبن) ػ ا١٤بنمتبن څعه په یىه وپه کې ووړل وىل ،او تله وؿځ
تیـته ؿا ولتل وىل .ا١٤بنمتبن ګڼه ومیـه کې ػ ػولت ِؼ ٜنبرص ولیؼل څى
ک ڇې ػ ػولت رسه پعال او ػ لىلې له تهیـ رسه په ٘بهـه تىګه یىځبی وىل،
ظى ػ امنیت په لړ کې هیڅ ښه والی نه ػی ؿا٠لی .ػ ا١٤بنمتبن ػ لىلې او
پعالینې ػ پـولې پـوګـام ػ ظلکى لپبؿه واٝ٨ي ٠ربګىنىنه او مالتړ نه تـاتـوي.
ػ ا١٤بنمتبن ػ لىلې او پعالینې ػ تهیـ ػ پـوګـام ٠ړي فیبتـه ػ لیبيس
ګىنؼونى رسه تړيل ػي" .
کً څً ىم ډیـی تـظً ٌالٍ پً ػې اړه تې تبٌؿي ٌښٍػلً ڇې ایب ػ ً٠پعال وٍي پعٍانی
یب٠یبن پً ٌاٝ٨ي تٍګً یب٠یبن ٌٌ اٌ یب ىم يٍاځې ٌللً ٌال کمبن ٌٌ ڇې ٍ٠ښتل يې ػ
لٍلې پً تيیـ کې ػ ومٍلیت ػ الؿې مبػي ګټې تـ اللً کړي ،نٍؿٌ تیب ػ لٍلې ػ اٌلنیٍ
نٍښتٍنٍ نبکبمي پً ػې کې ٌښٌٍلً ڇې ػیٍ ځبی وٍی یب٠یبنٍ لپبؿه ػ کبؿ متثبػل
٤ـٌتٍنً يې نً ػي تـاتـکړي.
ػ وینډنؼ ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ تقګـ ٌ ٌیل:
" شکىمت ػ ډیـو ویبنى ژمنې کړي ػي ظى ػ پـمعتیبيي پـوژو او ػ یىځبي
وىو کمبن لپبؿه ػ پـوژې په اړه ڇې کله ه١ىي ػ ا١٤بنمتبن ػ لىلې پعالینې
ػ تهیـ له پـوګـام رسه يىځبي کیږي هیڅ نه ػي کړي .ه١ىي اړ ػي ڇې ػ
ظپلى کىؿنیى ػ لبتنې لپبؿه یىه الؿه پیؼا کړي" .
ػ کبؿ ػ متنبلج تؼیل ػ پیؼا کٍلٍ لپبؿه نب کبمي پً پـلپمې تٍګً ػ لٍلې ػ تيیـ پً
ٌړانؼې ػ یٍې ننګٍنې پً تٍګً ؿاپٍؿتً وٍه .ػا ػ وعړې ػ پـاظً ا٨تٍبػي اړط لپبؿه تلً
متؼاظلً مٍٍِ ٛػه .ػ ػې رستیـه ڇې ػا ی٩یني کړا ی يش ڇې ذنګیبيل تیـتً ذنګ تً
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وبمل نً يش نٍ پـاظً ا٨تٍبػي امکبنبت تً ىم ػ ػې تبٌؿ ؿاٌيل ڇې نٍؿ کمبن ىیڅکلً
ىم ػ یب٠یبنٍ رسه یٍځبي نً يش.
ػ لٍلې پـٌلً پً ټٍلٍ تـظٍ کې فیبت و٥ب٤یت تً اړتیب لـي ،ڇې پً ػې کې ػ لمٍ ظلکٍ
التعؼام اٌ ػ ىٍ١ي ػ تې پـیتٍة جبتتٍل پً کبؿ ػي .تـظً ٌالٍ ىمؼاؿنګً ػ ٌالیتي اٌ
ميل کڈې ػ لٍلې ػ وٍؿاګبنٍ ػ ٠ړٌ ٍ٠ؿاٌی تـ پٍښتنې النؼې ٌنیٍ ،اٌ ػ ػې یبػٌنً يې
ٌکړه ڇې ػ ى ٍ١څعً ځینې يې یب ظٍ ػ ٔبلثبنٍ ډیـ پعٍاين ػښمنبن ٌٌ اٌ یبيې ىم
ػالې مصيل وثکې نً ػؿلٍػلې ڇې ػى ٍ١ػ الؿې یب٠یبنٍ تً ٌؿلیږي.
ػ مالیبنٍ اٌ ػیني ٜبملبنٍ څعً ػ پٍىبٌي پً تـظً کې کبؿ اظیمتل ػ ګډٌن ٌالٍ تـ منځ ػ
ټٍلٍ مىرتک ٌړانؼیق ٌ .پً ٜین ٌظت کې ځینٍ ګډٌن ٌالٍ ػ ػې پً اړتیب ټینګبؿ ػؿلٍػ ڇې
مؼين ټٍلنً ،ښځې اٌ ػښځٍ ډلې ػ ػینې ٜبملبنٍ رسه یٍځبي يش څٍ ػ ٌړانؼې تګ لپبؿه ػ
لٍلې پی١بم ػ اٌږػ ميبلې فػه کړې اٌ پـمعتیب تـظً ٌګـځٍي.
ػ کٍؿ ػ یٍې ښځینً ظؼمې پً ٌینب:
" مصيل منځګړي ،ػ کيل مرشان او ػیني ٜبملبن ػ وعړو په شل کې ا٠یقمن
ؿول لـي ،ظى ػا په ػې پىؿې تړاو لـي ڇې ه١ىي څه ډول کبؿ کىي .که ڇېـې
ه١ىي ػ ظپلى ظلکى او ػ هیىاػ او کيل ػ ګټى لپبؿه کبؿ وکړي ،نى ه١ىي کىالی
يش ڇې ػ ظلکى په منځ کې ډیـې پیڈلې وعړې شل کړي ،ظى که ه١ىي ػ تل
ڇب لپبؿه کبؿ کىي نى ه١ىي ته لتىنقې ػ ظپلى تبػؿانى لپبؿه شل کىي" .
پً ػې تٍګً ػ ىـات ظلکٍ ػ لٍلې ػ مالتړ پً تيیـ کې ػ ټٍلنې ػ ټٍلٍ تـظٍ اٌ ٨رشٌنٍ
ن٩ي تً اوبؿه ػؿلٍػلً ،ػا اٌك ػ ا١٤بنمتبن پً شکٍمت پٍؿې اړٌنؼه ػه څٍ ػالې یٍ
مٍ٩ٝلً الؿ ٍ٠ؿه کړي ڇې ػ ً٠ټٍل ٠ږٌنً ػ لٍلې اٌ پعالینې پً تيیـ کې ٌؿګډ کړي ،اٌ
ػ ټٍلنې ػ ټٍلٍ کڈٍ منبلج ګډٌن ی٩یني کړي ڇې پً کې میـمنې اٌ ػ مؼين ټٍلنې
التبفي وبمل ٌي.
یٍتن لپین ږیـي ٌ ٌیل:
" په ولمىالیى کې مىږ ػوه کتګىؿۍ مصيل مرشان لـو ،ػ ه١ىي څعه ځینې
يې ػ ظپلى ګټى لپبؿه کبؿ کىي او تله ډله ه١ه ظلک ػي څىک ڇې ػ ظلکى
لپبؿه کبؿ کىي .ػوهمه ډله ػ مصيل ظلکى تـ منځ وهـت لـي شتي ػ ػولت
ِؼ ٜنبرصو تـ منځ ،ظى شکىمت ػ ه١ىي رسه مـلته نه کىي .که ڇېـې
شکىمت ػ مرشانى ػ٠ه ډلې مالتړ وکړي نى ه١ىي ته پعپلى ولمىالیى کې ػ
تثلی ٢او ػ٤ب ٛلپبؿه ا٠یقمنې وي" .
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ص اغیؼمن صولتي کنرتول او ص قانىن ص واکمنێ پغازىل :تلً ٜمٍمي لـ لیؼ ػ تـظً ٌالٍ
تـمنځ ػ ا٠یقمن شکٍمتي کنرتٌل اٌ پً تٍل ىـات کی ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت تبٌؿي کٍل ٌ.
تـظً ٌالٍ اکرثه ٌظت ػ ى ً١مٝب٤یت پً اړه ٌیل ڇې نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې( )IAGs
اٌ تب نٍ٥ؽه کمبن ٌؿڅعً ػ ؿلمي ٜؼيل اٌ ػ٨بنٍن ػ ان٥بؽ ػ اػاؿٌ ػننً تـظمن ػي .ځینٍ
نٍؿٌ معتل٥ې نٍؿې ډلې ٌښٌٍلې ڇې پً شکٍمت اٌ یب ىم پً پٍلین کې ػي ڇې ػ
ؿلمي ػنؼٌ ػاذـاء پـ ميبل يې ظپلٍ اٌ یب ىم ػ ظپلٍ ٨ثیلٍ ګټٍ لپبؿه کبؿ کٍی  .ىٍ١ي
ىمؼاؿنګً ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې شکٍمت ػ ٌالیت پً ډیـٌ لیمٍ کې پً ا٠یقمنً تٍګً
شٍّؿ نً لـي .ځينٍ ػ ػې وکبیت ٌکړ ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػمصيل پٍلین نٍښت پً ځینٍ
مىعٍٍ لیمٍ کې ػ ػې پـځبي ڇې وعړه ٨بتٍ کړي ػ وعړې اٌؿ تً يې ملن ٌىلې .تلً
ٜمٍمي انګیـنً ػا ٌه ڇې ٤مبػ ػ ټٍلنې پً ىـه کڈً وتٍن لـي اٌ ػ ى ً١ػ ؿیښٍ
ٌیمتل ػ ػې لپبؿه ميم ػي ڇې ا٠یقمن ػٌلتي کنرتٌل تبٌؿي يش ڇې ػا تً پعپل ٌاؿ ػ
ػې رسه مـلتً ٌکړي څٍ وعړې ؿا ٨بتٍ کړای يش.
ػ پٍىنتٍن ػ یٍې ښځینً مصٍلې پً ٌینب:
" ػا په ؿیښتیب رسه ډیـه لتىنقمنه ػه ڇې په ا١٤بنمتبن کې ػ وعړې ػ شل
لپبؿه وړانؼیقونه ويش  ،ځکه ڇې شکىمت نږػې په تىپړ ډول په ٤مبػ ککړ
ػی .ال هم ػلته ځينې الؿې ڇبؿې وته ڇې ه١ه په ا١٤بنمتبن کې ػ اولنیى
وعړو ػ شل په الؿه کې مـلته کىالی يش .تـ هـڅه ػ معه شکىمت تبیؼ ظپله
ػنؼه تـرسه کړي څى ػ ظلکى تـ منځ تـاتـي ؿاويل .ه١ه تبیؼ ظلکى ته
ػهېىاػوالى او اتثبٜى په نٙـ وګىؿي او نه ػ الك النؼې کمبنى په تىګه .ػ ٨بنىن
واکمني ډیـی لتىنقې هىاؿ والی يش .که ڇیـې یىه کىڇنێ لتىنقه وتىن
ولـي نى ػ ٨بنىن ػ واکمنێ ػ الؿې ه١ه په البنێ رسه هىاؿیؼالی يش ،ظى کله
ڇې شکىمت ػا ونه کړي نى ػا په واٝ٨یت کې لتىنقمنه ػه ڇې وعړې پبي
ته وؿلىلې يش یب لږ تـلږه ػاڇې ؿاکمې يش".
پً یٍه ػالې شبلت کې کلً ڇې ظلک ػ پـاظً ٤مبػ پً اړه ظربې کٍي نٍ ػا پً تىپړه
تٍګً ػ شیـانێ ٌړ نً ػه ڇې ځینې تـظً ٌالٍ ػ ٔبلثبنٍ ػ ػٌؿې پً اړه محثت نٙـٌنً
ػؿلٍػل ،اٌ ٌیل يې ڇې لږ تـ لږه ى ً١ميبل لٍلً ٌه اٌ ػاڇې ٨بنٍن پً ا٠یقمنً تٍګً پلی
کیؼلٍ .ػ ىـات ػ ٌالیت پً مصثن کې یٍ تن فنؼاين ،اٌ یٍتن ػاظيل تیځبیً وٍي کن ڇې
پً اٌل کې ػ ٤بؿیبة څعً ٌ ٌیل:
" که ڇېـې مىږ الالمي ٨بنىن پيل کىو نى ػلته ته هیڅ وعړه او نب امني نه
وي .ا١٤بن ٔبلثبن او ػ ا١٤بنمتبن ظلک کىالی يش په هېىاػ کې لىله ؿا ويل" .
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ػ ٤مبػاٌ اشتمبة مٍٍِ ٛنً یٍاځې ػ ّ٨بء اٌ ؿلمي مصيل اػاؿې لپبؿه یبػه وٍه .ظلکٍ
ىمؼاؿنګً ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې تې پـیتٍة تبیؼ ػ لٍلې ػ پـٌلې پٍؿې ىم ٌ٠ځٍل
يش .پً ػالې شبل کې ڇې ظلک ػ مبنب لـٌنکې لٍلې ػ ى ً١تيیـ پً ش ٪کې ٌٌ ڇې
ٌکٍالی يش یب٠یبن تیـتً اٌيل ذـیبن تً ؿاٌيل ،ىٍ١ي ىمؼاؿنګً پً ػې اړه شمبك ٌٌ
ڇې ػ ٨ـتبنیبنٍ ػ شٍ٩نٍ لبتنً تبیؼ ٌيش .تـظً ٌالٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې ػ پعال وٍيٍ
یب٠یبنٍ څعً تص٩ی٩بت نً ػي وٍي اٌ ػ ى ٍ١ذـمٍنٍ پً اړه ٌؿتبنؼې ػٍٜه نً ػه ا٨بمً
وٍې ڇې ػٌي ى ً١ميبل ڇې یب٠یبن ٌٌ تـرسه کړي ػي اٌ پً ػې تٍګً پً ٜمل کې یٍ
ډٌل مٝب٤یت ؿامنځتً وٍی .ډیـٌ ګډٌن ٌالٍ ٤مبػ ،ػ شکٍمت ػ کنرتٌل نىتٍالی اٌ
مٝب٤یت ػ وعړې ػ مصـکبتٍ پً تٍګً ،پً شکٍمت کې اٌالشبت ،ػ ٤مبػ لً منځً ٌړل ،اٌ
ػ ٨بنٍن ػ پيل کٍلٍ تٍ٩یً ػ لٍلې پً الؿ کې ډیـ ميم ٌتلل.
ػ مىٍؿٌ پـ ميبل یٍلپن ږیـي پً شیـانێ رسه ٌ ٌیل:
" ٨بنىن ػ تـیښنب مقی ػی په یىه لیمه کې هـ ځبي ٠ځىل وىی ،ظى ؿڼب تـ
ه١ې نىته او تیبؿه ػه څى پىؿې ڇې تـیښنب په کې ظىوې نه يش  .ػ ٨بنىن
شبکمیت ػ تـیښنب مقی ػی او ػ ٨بنىن پيل کىل تـیښنب ػه ڇې ه١ه ته هـ
ځبي ؿوښبنه کړي" .
ميمً ػه ڇې ګډٌن ٌالٍ ػػې اشمبك ػؿلٍػ ڇې شکٍمت تبیؼ ى ٍ١ننګٍنٍ تً تٍذً
ٌلـي ڇې ػ ىـات ظلک ٌؿرسه ىمیىً معبمغ ػي اٌ ػ ىٍ١ي نٙـیبت ػ پـمعتیب ػ
پالنٍلٍ اٌ لٍلې ػ نٍښتٍنٍ لپبؿه پً پبم کې ٌنیيس .ػ ىٍ١ي لً نٙـه یٍ ا٠یقمن شکٍمت
ڇې پً کې نً یٍاځې ا٠یقمن شکٍمتي ظؼمبت اٌ کنرتٌل وبمل ٌي ،تلکې ى١مې
شکٍمت ڇې ػ ىېٍاػٌالٍ ػ اړتیبٌٌ پً ٌړانؼې ٠ربګٍن ٌلـي .لکً ڇې ػ ګؾؿې ػ ٌلمٍالێ
څعً یٍتن مرش ٌ ٌیل:
" شکىمت تبیؼ ػ ٜبػي وګړو نٙـیبتى ته ٠ىږ يش ،ځکه ڇې ډیـی لتىنقې
ګبللی ػی او ػ ػ٠ې کتګىؿۍ ػظلکى لپبؿه ؿاوالړې وىې ػي او ه١ىي ػ وعړو
اٌيل ٨ـتبنیبن ػي" .
ص تعلیمي او اقتصاصي فغصتىنى پغازىل :ػ ټٍلٍ مٍٍِٜبتٍ تـمنځ ګډٌن کٌٍنکٍ ػ ػې
اشمبك ػؿلٍػ ڇې ػ ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ اٌ مبنب لـٌنکی تٝلیم وتٍن ػ یب٠یتٍة ػ لعتێ
پً ٌړانؼې البيس ا٨ؼام ػی .ػ تیالتیلٍ ٨رشٌنٍ ظلکٍ ػ ػې اړتیب یبػٌنً ٌکړه څٍػ ػې
امکبنبت فیبت يش ڇې ظلک پً جثبت اٌ ا٨تٍبػي لٍکبلێ کې ژٌنؼ ٌکړي اٌ یب٠یتٍة تً
مبتې ٌؿکړل يش.
ػ ىـات څعً ػ پٍىنتٍن التبػ ٌايي:
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" شکىمت ػ ػولت ػ ِؼ ٜنبرصو رسه په ذنګ کىلى متـکق کړی ػی.
ه١ىيعپل ممىولیت ػ ظلکى ػ شامیت ػ الك ته ؿاولنی لپبؿه هیـه کړی ػه -
کله ڇې ظلک ػ لتىنقو رسه مغ وي ه١ىي هڅه کىي ڇې یى مالتړی
پیؼاکړي .ه١ىي ته ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو ( ٔبلثبنى) رسه یىځبي يش [ که
ٔبلثبن يې مالتړ وکړي] .که ڇېـې ظلک ػ کبؿ ٤ـٌتىنه ولـي او پعپلى کبؿونى
کې مرصو ٣وي نى ه١ىي ته ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو رسه وذنګیږي او وؿرسه ته
یىځبی نه وی".
ګډٌن ٌالٍ ىمؼاؿنګً پً ػٌلت ٠ږ ٌکړ څٍ فیـتنبيي اٌ ذٍړښتي پـٌژې لکً لړکٍنً،
پلٍنً ،لٍيې الؿې ،ػ تـیښنب تنؼٌنً اٌ ػ اٌتً ظٍؿ پـٌژې ػ مٝیىت ػ انکىب ٣اٌ ػ ىـات
ػ ا٨تٍبػی ٌډی اٌ کبؿ ػ ٤ـٌتٍنٍ ػ فیبتٍلٍ ػ ٌلیلٍ پً تٍګً پـاظې کړي .ػ کبؿ ػ
٤ـٌتٍنٍ ػ نىتٍايل لً املً لکً ڇې ىـات ػ ٌنٝتي پبؿکٍنٍ کبؿٌتبؿ اٌ ٤بتـیکې ػ اللً
ٌؿکړي ػي اٌ ىمؼاؿنګً پً تيـنێ پبنګٍ نً کې کمښت ؿا٠لی ػی ،ځینٍ ګډٌن ٌالٍ ػ ػې
اړتیب یبػٌنً ٌکړه ڇې مصيل ٌنٝت ال پـاظً کړي اٌ ػ شکٍمت پً ى ً١ؿٌل يې ڇې ػ
کبؿ ػ ٤ـٌتٍنٍ پً لړ کې يې تبیؼ ٌلٍتٍي تبکیؼ ػؿلٍػ.
ػ پي ذی این ټي ػ کبؿمنؼ پً ٌینب:
" ػ ا٨تٍبػ کڈه تبیؼ پىؿته يش ،ػ تیلګې په تىګه که ڇېـې شکىمت ػ مرنالىنى
ػ ؿا ویمتلى او ٤بتـیکى کبؿ پـمغ تیبيي ،ػ ظلکى  ۰۲للنه کیؼالی يش په ػ٠ه
کبؿ کې مرصو ٣يش" .
لکً ڇې پٍؿتً يې یبػٌنً ٌوٍه ګډٌن ٌالٍ ا٨تٍبػي پـمعتګ اٌػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ وتٍن ػ
ػې لپبؿه اړین ٌتبلً ڇې ػا تبٌؿي کړي ڇې ى ً١کمبن ڇې ممکنً ػه پً ذنګ الك
پٍؿې کړي ػ یب٠یبنٍ رسه ػ یٍځبي کيؼٌ پـ ځبي تبیؼ ٌاٝ٨ي تؼیلٍنً ٌلـي ،اٌ ػا تبٌؿي يش
ڇې ى ً١یب٠یبن ڇې پً ټٍلنً کې مؼ٠م وٍي ػی ػ ػې لپبؿه نٍؿ مبػي مىٍٍ٨نً نً لـي
ڇې تیـتً ذګړې تً معً کړي .ػ ټیکبٌ لپبؿه ؿاتلٍنکې الؿه ػ ګډٌن ٌالٍ لً نٙـه ٌلمٍالیٍ
تً ػ شکٍمت ػ کنرتٌل ،پً کلیٍ الٍ لیمٍ کې ػ ٌاٝ٨ي پـمعتیب اٌ پً کمي اٌ کی٥ي لصبٗ
ػ تٝلیم ػ ٤ـٌتٍنٍ ػ فیبتٍايل رسه تړاٌ لـي.
ػ ګؾؿې ػ ٌلمٍالێ څعً ػ یٍ تن لپین ږیـي پً ٌینب:
" ػ تیـو کلىنى په پـتله په ه١ى ولمىالیى کې ڇې ښبؿ ته نږػې پـتې ػي ػ
وعړو کڈه ؿاکمه وىې ػه .ػ ػې المل ػ تٝلیمي کىؿلىنى مىذىػیت ،ػ
لىلې ػ تهیـ ٝ٤بلیتىنه ،او ػ ترشي ش٩ىنى په اړونؼ مٝلىمبت ػي -ػې رسه
ظلک ظپلى ترشي ش٩ىنى ته ػ ؿلیؼو لپبؿه ځبنىنه افاػ اشمبلىي .که ڇېـې
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ظلک ػ لىلې ػ پـولې په اړه پىه وي نى ه١ىي ته ػا فػه کړي ڇې څنګه
لىله ولبيت".
ګډٌن ٌالٍ پً تٍ٥یل رسه ػ ػې یبػٌنً ػؿلٍػلً ڇې کً څً ىم ىلتً پً للګٍنٍ ځٍانبن
ڇې ػ پٍىنتٍن څعً لیمبنن لنؼ لـي تې ؿٌفګبؿه ػيٌ ،لې ػ کبؿ پً ځبیٍنٍ کې ىً١
کمبن ځبي پـځبي کیږي ڇې تٝلیم نً لـي ظٍ اړیکي لـي .ػ ا٨تٍبػي اٌ تٝلیمي
٤ـٌتٍنٍ ػ پـاظٍايل رسه رسه ىٍ١ي پً شکٍمت ٠ږ کٍي څٍ ػ التعؼام پً تيیـ کې
و٥ب٤یت لٍړ کړي.
ص نړیىالى اړیکى ؾمىنه :ګډٌن ٌالٍ التؼالل ػؿلٍػ ڇې نړیٍالً ټٍلنً کٍالی يش پً ػې کې
مـلتً ٌکړي ڇې ػ ا١٤بنمتبن پً کٍؿنیٍ ڇبؿٌ کې ػ ګبٌنډيٍ ىېٍاػٌنٍ ػ الك ٌىنٍ معً
ٌنیيس .ىٍ١ي ملګـٌ ملتٍنٍ تً لرتګې پـ الؿ ػي ڇې ػ ػٌلتٍ تـ منځ ػ اړیکٍ اٌ ػ
ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ ػ مؼاظلٍ رسه اړٌنؼې مملې شل کړي اٌ ػ ا١٤بن شکٍمت څعً يې
ٍ٠ښتنً ػؿلٍػلً ڇې پً ػې تـظً کې ا٨ؼام ٌکړي .ىٍ١ي پً شکٍمت ٠ږ ٌکړ څٍ پً
ا١٤بنمتبن کې کبؿي ٤ـٌتٍنً فیبت کړي څٍ ڇې ځٍان ىـاتیبن ػې تً اړ نً ٌي ڇې ایـان
تً ػ کبؿ پً مٍظً ٌالړ يش ڇې لً ى ً١ځبیً ډیـي يې پً تـیبکٍ ؿٌږػي تیـتً ؿالتنیږي.
پً ٜین ٌظت کې ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ػ شکٍمت لً ظٍا ػ ایمب ٣اٌ لٍیؼیځٍ ىېٍاػٌنٍ رس
ػ امنیتي تـتیثبتٍ پً اړه یبػٌنې ػؿلٍػلې ڇې ػ ګبٌنډیٍ رسه ػ معبل٥ت المل ػي .ػ پي
ذی این ټي ػ کبؿمنؼ پً ٌینب:
" ػ  ۰۲۲۷څعه تـ  ۰۲۰۵پىؿې ػ وعړو ومیـه فیبته وه ،له ه١ې وؿولته ػ
څه مىػې لپبؿه ؿاټيټه وىه ظى په اوك وؿځى کې ػ نړیىالى امنیتي ځىاکىنى ػ
وتلى او ولممرشۍ ػ ټبکنى رسه تیـته فیبته وىې ػه [ ػ  ۰۲۰۷انتعبتبتى ته
ؿاذ ٞػه ]  .ػ ذګړې ػ فیبتىايل المل ػ ګبونډیى هېىاػونى مؼاظلې ػي.
ا١٤بنمتبن ػ لىیؼيځى هېىاػونى رسه نٙبمي تړونىنه الللیک کړل ،ڇې ػا ػ
ګبونډیى هېىاػونى نه ظىښیږي .هـ څىمـه ڇې ا١٤بنمتبن ػې ته اػامه وؿکىي
نى ػ نب امنێ کڈه ته هم پىؿته کیږي .په ػ٠ه ډول ذګړه ییقو او لتىنقمنى
شبالتى کې ظلک نه يش کىالی ػ ظپلى ترشي ش٩ىنى څعه تـظمن و اويس او
ٜؼالت پبیاملیږي" .
ػ لرتاتيژیکٍ مملٍ رستیـه ګډٌن ٌالٍ ىمؼاؿنګً پً شکٍمت تبنؼې ٠ږ ٌکړ څٍ پً رسشؼ
کې امنیتي ٌِ ًٝلمً کړي .ىٍ١ي پً ػې نٙـ ػي ڇې ىـات ػ ایـان رسه ػپٍلې اٌ ػ
ىېٍاػ ػ نٍؿٌ تـظٍ رسه ػ اؿتثبٔبتٍ لً املً پً تیـه تیب پً فیبتً پیامنً ػ پٍلې ػ ػٌاړٌ
٠بړٌ ػ ٝ٤بلیتٍنٍ لً املً ا٠یقمن وٍی ػی.
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ػ کٍىمبن ػ ٌلمٍالێ څعً ػ وٍؿا یٍ تن ٠ړي ػ ػې ٌړانؼیق ٌکړ ڇې:
" رسشؼي پىلې تبیؼ ػ مب٤یب پـ مغ وتړلې يش  .يى څى وؿځې تـ معه نږػې
 ۰۲۲۲کلىګـامه ڇبوػیؼونکي تىکي ػ ػې لپبؿه التىل وىي وو ڇې ػ للام تنؼ
[ یى هبیؼؿولىژيکي پـوژه ڇې ػ هـات په ظتيځ کې ػ هنؼ ػ شکىمت له ظىا
متىیل وىې ػه ] تعـیج کړي .ػا کيؼالی يش ڇې ػ ګبونډيى هېىاػونى څعه
ليږػول وىي وي ڇې مىظه يې ػ ا١٤بنمتبن په کىؿنیى ڇبؿو کې مؼاظله ػه،
ځکه ڇې ه١ىي نه ٠ىاړي ڇې ا١٤بنمتبن ظپلىاک وي ،او له تلې ظىا ه١ىي
ػ ػولت ػ ِؼ ٜنبرصو رسه مـلته کىي .لىله تـ ه١ه مهبله ممکنه نه ػه څى
پىؿې ڇې وللې ػ تې ممىولیته کمبنىرسه مىذىػې وي [ ػ ه١ىي په وړانؼې
ا٨ؼام ووى] څىک ڇې په رسشؼي لیمى کې ػ ػولت ػ ِؼ ٜنبرصو او ګبوڼؼيى
هېىاػونى لبتنه او مالتړ کىي " .
ګډٌن ٌالٍ ىمؼاؿنګً ػ ميل یٍ ٌايل ػ نىتٍالی ڇې ػ ګبٌنډيٍ ىېٍاػٌنٍ لً ظٍا کبؿٌل
کیږي یبػٌنً ٌکړه .ىٍ١ي پـ شکٍمت ٠ږ ٌکړ څٍ ػ ػې لپبؿه ا٨ؼام ٌکړي اٌ ػا تبٌؿی
کړي ڇې ٨ثیلٍي اٌ ٍ٨مي ت٥ـ٨ې ػ ګبٌڼؼيٍ ىېٍاػٌنٍ لً ظٍا ٌنً کبؿٌلې يش ،پً ٜین شبل
کې يې ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې ػ ا١٤بنمتبن ميل امنیتي ځٍاکٍنً تبیؼ ال نٍؿ مملکي يش .ػ
ٍ٠ؿیبن ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ مصيل کن ٌ ٌیل:
" شکىمت تبیؼ ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل امنیتي ځىاکىنى تـ منځ ػ هـ ډول ٨ثیلىي
مملى څعه معنیىي وکړي او ػ ػې اذبفه وؿ نه کړي ڇې ګبونډیبن فمىږظلک
په ٨ثیلى او ٨ىمىنى و ویيش" .
کً څً ىم ػ وعړې ؿیښې مصيل رسڇینې لـي  ،ګډٌن ٌالٍ ػ ػې یبػٌنً ػؿلٍػلً ڇې
مصيل ٌِٝیت ػ ػې امکبن تـاتـٌي څٍ تيـنیبن ػ ى ً١څعً پعپلً ګټً کبؿ ٌاظيل.

 .۵ص زلکى وړانضیىػونه
پً ىـات ٌالیت کی ػ مىٍؿٌ پً تيیـ کې ظلکٍ النؼين ٜمٍمي ٌړانؼیقٌنً ػ ػې لپبؿه
ػؿلٍػل څٍ شکٍمت ،نړیٍال لٍت١بړي اٌ مؼين ټٍلنً پً یٍه ذٍړٌنکي ډیبلٍګ کې ؿا وبمل
کړي ڇې ػ ىـات پً ٌالیت کې ػ ذګړې اٌيل الملٍنٍ تً ؿلیؼګي ٌيش:
ص اصالخاتى ګړنضی کىل او ص ؾىلی ص پغوؾی پغازىل )۱( :ػ لٍلې ٌالیتي تيیـ کې تبیؼ
اٌالشبت ؿايش څٍ ػا تبٌؿي يش ڇې ى ً١کمبن ڇې پً ػ ً٠پـٌلً کې ػظیل ػي پـتً لً
لیبيس مؼاظلې اٌ یب یٍی ظبٌتً ځبنګړی ٜال ً٨منؼی لـی؛ (٨ )۲ثیلٍي مرشان ،مالیبن،
الالمي پٍىبن اٌ ػټٍلنې ػ پـمعتیبيي وٍؿاګبنٍ ٠ړي تبیؼ منمرم کړای يش څٍ ػ لٍلې
لپبؿه ػ ػاػ ظٍاىی لً الؿی ګډٌن ٌلـی؛ ( )۳ػ ظلکٍ لپبؿه ػالې رشایٖ تـاتـ يش څٍ
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ىٍ١ي ػ شکٍمت رسه پً ىمکبؿۍ کې ػ لٍلې ػ مؼاٝ٤ې اٌ تثیل ٢لپبؿه کتلً ییق
ظٍځښت پیل کړي څٍ " ػ ً٠ػایـه تب جثبتً يش"
ص صولتی ةڼؿټىنى تقىیه کىل )۱( :پً ا٠یقمنً تٍګً ػ ٤مبػ اٌ ػ مب٤یب ػ ډلٍ اٌ ػ ػ٨بنٍن
مبتٍنکی رسه مربػلً ٌيش؛ ( )۲تبٌؿ شبٌل وی ڇی ظپل پبلنً اٌ ىٔ ً١ـ٤ؼاؿي ڇې پً
ٍ٨میت ٌالړه ٌي تبیؼ پبي ٌمٍمي اٌ متعل٥ین تبیؼ ػ شکٍمت لً ظٍا مربفات يش؛ ()۳
أمینبن شبٌل وی ڇی ػ ػٌلت پً څٍکیٍ کې تٝلیم یب٤تً اٌ الی ٪اوعبً م٩ـؿ وی اٌ
تې تٝلیمً کمبن تبیؼ ػ تٝلیم یب٤تً کمبنٍ ػ م٩ـؿۍ ػ الؿې تٍٝیْ يش؛ ( )۴ػ ٨بنٍن
ٌاکمني تٍ٩یً اٌ ٨بنٍن تبیؼ پلی يش ،ػ ذؼي ذـمٍنٍ لپبؿه مٝب٤یت پبی تً ٌؿلٍل يش اٌ
ػ " ػ مٝب٤یت ٤ـىنګ" لً منځً ٌالړ يش؛ ( )۵ظل ٞلالس اٌ ػ ٠یـ ممٌٍلٍ ػلٍ کمبنٍ
څعً ٌللً ؿاټٍلً يش؛ ( )۶ػ ٨ؼؿت ٜبػالنً ٌیي اٌ ټٍلنیق ٜؼالت څعً أمینبن شبٌل
وی ( )۷أمینبن شبٌل وی ڇی ػ ظلکٍ اٌ شکٍمت تـ منځ اړیکي لمې يش ،اٌ ػاڇې
ظلکٍ تً ىېٍاػٌالٍ پً څیـ ٌکتل يش نً ػ الك النؼې ا٤ـاػٌ پً تٍګً؛
اقتصاصی او اجتامعی وصی )۱( :ػ مصيل ظلکٍ لپبؿه ػ کبؿ امکبنبت تـاتـ يش څٍ ىٍ١ي
ػې تً اړ نً يش ڇې ػ یب٠یبنٍ مالتړ ٌکړي اٌ یب ىم ٌؿرسه یٍځبی يش؛ ( )۲شکٍمت تبیؼ
پً فیـتنبيي پـٌژٌ متـکق ٌلـي څٍ لېـې پـتٍ ٌلمٍالیٍ رسه اؿتثبٓ ؿامنځتً اٌ ګڼ ومیـ
مصيل ظلک التعؼام يش؛ ( )۳ػ ا١٤بنمتبن ػ ٔثیٝي فیـمٍ ( ػ ډتـٌ لکبؿه٠ ،بف ،اٌ مرنايل
وتمني) لبتنً ٌيش اٌ تـ ې ګټً پٍؿتً يش اٌ ٌؿرسه ػا تبٌؿي يش ڇې ػٍٜایؼٌ څعً يې ػ
ىېٍاػ ػ ننً ګټً اظیمتل کیږی؛ ( )۴نړیٍالً ټٍلنً تبیؼ ػ اػاؿٌ اٌ مٍلمٍ ػ ٘ـ٤یت ػ
لٍړٌلٍ پً تـظً کې ٍ٨ي متـکق ٌلـي ،ػ تٝلیم ػ پـاظتیب اٌ ػ کـىڼې اٌ ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ػ
ؿامنځتً کٍلٍ پً لړ کې مالتړ ٌکړي؛
ص ةرشی خقىنى وډه )۱( :پً کلیٍالٍ لیمٍ کې ػ ؿلنیٍ ،لیمینبؿٌنٍ ،یب ٌؿکىبپٍنٍ ػ الؿې
ػ تیالتیلٍ مملٍ پً اړه پً تیـه تیب ػ ىٍ١ي ػ ترشي شٍ٩نٍ پً اړه ػظلکٍ ظربتیب تٍ٩یً يش؛
ص ګاونډی هیىاصونى ص مضازلی مسنیىی کىل )۱( :ػ نړیٍالې ټٍلنې رسه ػ ګبٌڼؼي
ىېٍاػٌنٍ پً ومٍل ػ تٝبمل لپبؿه یٍه ښً اٌ ؿٌښبنً تيـنێ پبلیيس ڇمتٍ کړي؛ ( )۲ػ
ا١٤بنمتبن پً کٍؿنیٍ ڇبؿٌ کې ػ ګبٌنډٌ ىېٍاػٌنٍ ػ مؼاظيل معنیٍي ٌيش؛
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 .۶پیژنضنه
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ ٤ـاه ٌالیت ػ  ۱۴۳ا١٤بن ٜبػی ظلکٍ (ول ٤یٍؼه ښځینً
ګؼٌنکٍکٍ) ػ ميمٍ څـګنؼٌنٍ اٌ ممبیلٍ ظالًٌ ػه ڇی ػ ګـٌپی تصحٍنٍ -ژٌؿٌ مـکٍ اٌ
رسٌی ٍ٤ؿمٍنٍ پً تـڅ کی څـګنؼ وٍی ػی .ګؼٌنٍالٍ ػ تیالتیلٍ ټٍلنیق اٌ لیبلی پن
منٙـ پً ػؿلٍػلٍ رسه ػ ظٌٍٍی لکتٍؿ کبؿکٍنکٍ ٍ٨ ،می مرشانٍ ،تقګـانٍ اٌ ښٌٍنکٍ ،ػ
مؼنی ټٍلنٍ التبفٌ ،ػینی ٜبملبنٍ اٌ تیب یٍ ځبی وٍیٍ وٍؿویبنٍالتبفیتٍة یی کبٌه.
ػا مىٍؿتی ٍ٠نؼی ػ لٍلی پً ىکلً ػ ا١٤بنبنٍ ػ ظربٌ اتـٌ ( ڇی ػػی څعً ٌؿٌلتً
ظربٌ اتـی نٍمٍل کیژی) ػػٌیم مـشلی ػ یٍ ی تـظی پً ټٍګً ػ  ۱۱مؼنی ټٍلنٍ اٌ ػ
ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن لعٍا ػ ٜ ۴۵۱۱بػی ا١٤بنبنٍ څعً فیبټ
کمبنٍ رسه ػ لٍلی ػ  ۳۴مصلی ن٩ىی ػ تـاتـٌلٍ پً مٍظً تـ رسه وٍل .
ػ لٍلی ػ ؿلیؼٌ لپبؿه ػا لمیً ایقه ن٩ىً پً ٤ـاه ٌالیت کی ػ وعړٌ ػ ترقیی اٌ څیړنی
ىـ اړظیقه الؿه ،ػ تیب یٍ ځبی کیؼٌلپبؿه ملمٍلً الؿي ڇبؿي اٌ ػ لٍيل اٌ جثبت ػ ػٌام
لپبؿه منبلثً الؿي ڇبؿي ٌړانؼي کٍنکي ػه.

 .۲والیتی معلىمات
٤ـاه ٌالیت ػ څً رستیـه  ۴۸،۱۱۱کیلٍمرته ممبشت پً ػؿلٍػٌلٍ رسه  ،پً ا١٤بنمتبن کی
څلٍؿم ٌالیت تلل کیږی ڇی ػ ىـات (پً وامل کی) ٍ٠ ،ؿ ٌالیت(پً وامل رش )٧کی،
نیمـٌف ٌالیت(ذنٍة کی)  ،ىلمنؼ ٌالیت (ذنٍة رش ٧کی) اٌ ػ ایـان ىیٍاػ یی پً ٠ـة
کی پـٌت ػی .ىمؼاؿنګً ٤ـاه ٌالیت ػ ا١٤بنمتبن ػ ٠ـتی اٌ ذنٍتی شٍفٌ ػ ػؿٌافی پً
تٍګً تلل کیږی.
٤ـاه ٌالیت پً یٍلمٍ اػاؿی ٌاشؼٌنٍ ٌیىل وٍی ػی  :تبالتلٍک اٌ ظبک ل٥یؼ ٌلمٍالی
پً وامل کی،ػ ٤ـاه ښبؿ ػ مـکق پً تٍګً ،تکٍا ٌلمٍايل پً ذنٍة کي٨،ل ًٝکبه اٌ ویج
کٍه ٌلمٍالی پً ٠ـة کی ،پـڇمن ٌلمٍالی پً ذنٍة رش ٧کي  ،گلمتبن ٌلمٍالی پً
ذنٍة رش ٧کي ،انبؿػؿه ٌلمٍالی پً وامل ٠ـة کي ،اله اٌ ذٍین پً ذنٍة ٠ـة اٌ ػ
پىت ؿٌػ ٌلمٍايل پً مـکق کي مٍٝ٨یت لـي.
ػػی ٌالیت تعمین وٍی نٍ٥ك ػ  ۱۱۱،۸۱۱تـ ۱،۱۱۱،۱۱۱ن٥ـىټکل وٍی ڇی  ۹۱۲نٍ٥ك
یی پً کلیٍ اٌ ٌلمٍالیٍ کی ژٌنؼ کٍی .پً ػی ٌالیت کی پً ػٌاړٌ (پښتٍ اٌ ػؿي) ژتٍ
ظربي کیږي ڇی ػؿي ژتً ػ اکرثه شکٍمتي ڇبؿٌ اٌ ٠ـيب میىتٍ ٌلمٍالیٍ کي کبؿٌل
کیږی .اٌ پښتٍ ژتً ػ رش٨ي ٌلمٍالیٍ اٌيل ژتً تلل کیږی.
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ٌیل کیږی ڇي پښتبنً ػػي ٌالیت  %۷۵نٍ٥ك ذٍؿٌي  ،ڇی ډیـ یی نٍؿفی(ڇی ظپله
نىؿفی هم په ۰۵کىڇینیى ٔبی٥ىتبنؼی ویىل کیژی)ٌ ،ؿٌلتً یي تبؿکقي اٌ ٜلیقي ػی.
188
پبتی نٍ٥ك یی تبذیک (،)%۱۱ایالت ،مٍ١ل ،تلٍڅ اٌ لیؼ ٍ٨مٍنً ذٍړٌي.
ىمؼاؿنگً ٤ـاه ٌالیت یٍ څً انؼافه کٍڇیبن ىم لـي ڇي نٍ٥ك یی ػ مٍلمٍنٍ پً لړ کي
ت١یـ کٍي.ػ ٍ٨مٍنٍ اٌ ٨ثبیلٍ ػ ؿیبلت پً ٌینب تـ  ۱۱۱،۱۱۱کٍڇیبن پً ٌړی کی ٤ـاه
ٌالیت تً کٍچ کٍي.ڇی اکرثیت یی پىت کٍه ،انبؿػؿه اٌ ٤ـاه مـکق تً تګ ؿاتګ کٍی.
ىمؼاؿنګً ػه ىټکل پً البك ٤ ۱۱۱،۱۱۱ـاىیبن ػ ا٨تٍبػی لتٍنقٌ لً املً پً ایـان کً
ػ مي بذـت ژٌنؼ کٍي .ډیـ ٤ـاىیبن ىم ىـات تً تللی ػي ڇیـي ڇي ا٨تٍبػي ٤ـٌت
ډیـتـه ػی.

 .۴ص قسړی تدلیل :ډولىنه او مدغکىنه
ص قسړو ډولىنه :ػ لال مىٍؿي ػ پـٌيس پً تـڅ کی ،ګډٌنٍالٍ ػ وعـٌ ى ً١پـاظً لړی
ډٌلٍنً یی تىعیَ کـل ڇی پً وؼیؼه تٍګً پً ٤ـاه ٌالیت کي ػ لٍيل اٌ پـمعتګ تبنؼي
تبجیـ لـي پً ګٍتً کړل .ػیـ ميمً وعړه پً ٌالیت کي ػ ٔبلثبنٍ ڇی ػ ػٌلت ػ معبلی٥ینٍ
ؿىربي پً الك کي لـي اٌ ػ ػٌلت مالتړ ځٍاکٍنٍ تـ مینځ ؿٌانً ػه ،ڇی ػ نٍي شکٍمت ػ
ؿامینځتً کیؼٌ ٌؿٌلتً ػا وعـه پیل وٍي ػه .ګډٌنٍالٍ پً ػي تبٌؿ ٌٌ ڇی ػ یبػوٍیٍ
ګـٌپٍنٍ تـ مینځ ذګړي نٍؿي مینځنی ٍ٨،می ،مب٤یب/لبفمبن لـٌنکی ذـمٍنً  ،اٌ ىمؼاؿنګً
ى ً١الملٍنً ڇی ا١٤بن لیمً ایق پٍلین ىم پکښی وکیل ػي ؿا مینځتً کړیؼي.
رسه ػ ػي ڇي ،ػ ذنګ اٌلی المل ػ ګؼٌنٍالٍ لعٍا لکً ڇی پٍؿتً یی ىم یبػٌنً ٌوٍه،
ػ ٔبلثبنٍ پً ؿىربي ػ وٍؿویبنٍ ګـٌپٍنٍ اٌ ػ ا١٤بنمتبن ميل امنیتی ځٍاکٍنٍ تـمینځ
وعړه ػه .لکً څـنګً ڇی ػ ٤ـاه څعً یٍ مؼاٌ ٞ٤کیل ػالی ٌٌیل:
"فه تبوؿلـم ڇی په ٤ـاه والیت کی ػوه ډوله وعـه ؿوانه ػه ،تـټىلى پیژنؼل
وىي وعړه ػ ػولتی ځىاکىنى او ٔبلثبنى تـ مینځ ذګـه ػه او تل ډول وعړه
٨ىمی وعړه ػه ڇي له مینځه تليل او یىافی په ځینى ځبنګـو لیمى لکه
تبالتلىک ولمىالی کي لیؼل کیږي.
"ه١ه څىک ڇی په لیمه کی ػ ٔبلثبنى ٠ړی پیژنؼل کیږی ه١ه ػ ٔبلثبنى
٠ړي تلل کیږی او ػ ه١ه ػ ٨ىمی پیژنؼين ځبی ػ ػه رسه ػ ٔبلثبنىػ اؿیکي
پیژنؼنه نیيس ،او ػی ته نىؿ ػ نىؿفي،اڅکقي او یب ٠ـیقي په نبمه نه یبػیږی
ځکه ڇي ػی ػ ٔبلثبنى ٠ړی ػی".
 188ټٍل اؿایً وٍی اؿ٨بم نمثی ػی اٌ پً ٤ـاه کی ػ ٜلمی څیړنٍ تنمټ نً لـی .
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ػ ٤ـاه پً یٍ لیمً کی ػ امنیتی ٌِٝیت ػ ظـاتیؼٌ لً ٌذيی نٍؿٌ تـظی شبالت ىم
ٌؿرسه ظٍفیژی ػا ػ ځینٍ الملٍنٍ ػ ت١یـ لً املً لکً ػ لالٌٌ وتٍن اٌ شکٍمت پً تیـه ػ
ٌللً ٌالٍ ػٌلتی ځٍاکٍنٍ ػ شٍّؿ لً املً ػی  .ػ ظٍینؼٌ ػ ظٍځښت ػ ػ نيبػ ٠ړي ػ
تىٍیي پً ػؿلٍػلٍ رسه ػالی ٌٌیل :
"تیله ػ ٤ـاه والیت مـکق په ولمىالیى کي ػ مکتثىنه په لم ډول وتىن نلـی او
په ډیـو ولمىالیىکی لکه تکىا ،گلمتبن او تبالتلىک ولمىالیى کي شتی اتتؼایي
مکتج هم نىته اوپه ػي لیمى کي ػ معؼؿه مىاػو مب٤یبن٥ىؽ هـ ڇیـته
اشمبك کیژی.
ػ ٤ـاه ٌالیت پً ځینٍ لیمٍ کي  ،وعيص لیبلی ػ وعړي یٍه تلً تـظً تلل کیږی .ىً١
ٌظت ڇی یٍ څٍک یٍه پعٍاين وعيص لیبلی پً ػؿلٍػٌ رسه ػٌلتی مٍ ٦٨لـي نٍ ػػه
لیبالن ػ ٔبلثبنٍ مالتړ کٍي .ى ً١څٍک ڇی ػ ػٌلت شامیت ػ ځبن رسه لـی ى ً١ظپل
لړي تٍ٨یٍ٥نً  ،آفاؿ (لتٍمبنی( اٌ ګٍاښ ظپل ٌ لیبل ظٍاتً پً الؿه اڇٍی اٌ ى ً١څٍک
ڇی ػ ٔبلثبنٍ مالتړ ػ ځبن رسه لـي ى ً١تیب لړي تښتٍنً  ،ظلکٍ تً ګٍاښ  ،ػ مبینٍنٍ
ښعً ٌل اٌ پً ځینٍ پیښٍ کی ظپل پـ لیبالنٍ تـٌؿیمتی تـیؼٌنً تـ رسه کٍي ڇی پً ػی
تٍګً ػ ٌللً ٌالی وعړی څعً یٍ مىکٍکً اٌ نبپیژنؼل وٍی شبلت مینځ تً ؿاٌلی اٌ ػ
ملکی ظلکٍتً لتړيب اٌ ػؿػ الملٍنً مینځ تً ؿاٌاؿيل.
ػ ٌالیت پً ځینٍ نٍؿٌ لیمٍ کي  ،ػ معؼؿه مٍاػٌ ػ مب٤یب ګـٌپٍنً وعړي مینځ تً ؿاٌيل،
ڇي ػا ىم یٍه نٍي پیښً نً ،تلکی پً ػي کلٍنٍ ػ شکٍمت لعٍا ػ ځینٍ ځبنګـٌ
ميمٍلیمٍ ػ کنرتٌل ػ اللً ٌؿکٍلٍ لً املً ػ معؼؿه مٍاػٌ ػ مب٤یب ػ ٝ٤بلیتٍنٍ ػ پـمعتګ
لثج وٍی ػی.
ظلکٍ اػٜب ػؿلٍػ ڇی ػ معؼؿه مٍاػٌ مب٤یب ػػی شبلت رسه پً ګټً اظیمتلٍ رسه ػ
وٍؿویبنٍ ػ لٍذیمتیکي اٌ مبيل شامیت کٍلٍ پً ٌلیلً یي شبلت ظپل پً ن ًٝ٥ؿاګـځٍيل
اٌػا وٍؿویبن تـ پٍيل پٍؿي ػ ػٌی ػ معؼؿه مٍاػٌ ػ کبؿٌانٍنً ظٍنؼیتٍة تّمینٍي اٌ ػ
تـیبکٍ ػ کـٌنؼٌلبتنً پـ ٠بړه لـي .ڇی ػا کبؿ ػ وٍؿویبنٍ تٍان تیب ىم ډیـٌي ،ڇی پً
ػی تٍګً ػ تی امنیتی اٌ تی جثبتی کڈً پٍؿتً ځی .ګؼٌنٍالٍ ػا یی یٍ لٍی تصـان ٌ تٍلی
ڇی پً ٌلمٍالیٍ کی ػ شکٍمت نً وتٍن اٌ ػ وٍؿویبنٍ څعً ػ معؼؿه مٍاػٌ ػ مب٤یب
مالتړ ػ ػٌی ػ پیبٌړتیب ٌ ػ ٌاک ػ پـاظتیب لثج ګـځي .لکً ڇی معکی ىم یبػٌنً ٌوٍه،
ػ معؼؿه مٍاػٌ کښت ػ وٍؿه کڈً ٌاؿ ٌاؿ پٍؿتً کٍي ،ځکً ڇي شکٍمت ػ معؼؿٌ
مٍاػٌ ػ لً مینځً ٌړلٍ لپبؿه کٍم ظبً اٌ ؿٌښبنً پالن نلـي .پً ى ً١لیمٍ کی ڇي ػ
معؼؿه مٍاػٌ ػ کښت کڈً لٍړه ػه (لکً ػ تکٍا اٌ تالتلٍک ٌلمٍالیٍ کی)ٔ ،بلثبن ػ
معؼؿه مٍاػٌ ػ کـٌنؼٌ ػ لً مینځً ٌړلٍ معنیٍي کٍي اٌ پً ى ً١لیمٍ کي ڇي ػٌلت
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پً تىپړه اٌ یب یٍ څً ٌاکمن ػی ٠ ،ـیج تقګـ ػیـ لږ معؼؿه مٍاػ کـي اٌ شکٍمت
کٍښښ لـي تـ څٍ ػا کـٌنؼي ػ شبٌالتٍ پـ ٌظت لً مینځً یٍيس .ػ تقګـٌ لپبؿه کٍم
انډٌلیق ػ کښت پـٌګـا م نىتً اٌشکٍمت پً ػی کبؿ رسه ػ ػٌی ٜبیؼاتی الؿه لً مینځً
ٌړي.
ػ ٍ٨می ممبلٍ لً املً ػ وعړٌ کڈً ػ ى١ي ٌلمٍالی ،ػ ٍ٨مٍنٍ ػ اړیکٍ معینً اٌ ػ ٌاک
ػ لٍتٍلٍ ػ تٍان تبنؼی اړه لـی .اٌ ػا ممبلً ػ وتً رسڇینٍ ػ مالتـ ػ تـاللً کٍلٍ ػ کڈی
اٌ ىمؼاؿنګً ػ پعٍانیٍ وعړٌ ڇی تـ اٌلً ىم ؿٌاين ػی ،اٌ تیالتیلٍ ٍٜاملٍ څعً ػ کبؿ
اظیمتنی پٍؿی اړه لـی.ػ تبالتلٍک ػ ٌلمٍالی څعً یٍ ٍ٨می مرش ٌٌیل :
"ػ ٤ـاه ػ نىؿو ولمىالیى پـ ظال ، ٣په تبل ٦رسه ػ تبالتلىک ولمىالی ػ ٨ىمی
او نژاػی وعړو څعه ؿنځ وړی .ػ یى پعىانی محبل په تىګه ػ یى مىعٍه
٨ىمی یى لړی ػ ظپل لیبيل ٨ىمی یى ن٥ـ یی ووژی  ،په ػايس شبل کي ڇی
وژل وىی کن په ٨ىمی وعړی کي یي هیڅ ونډه نه ػؿلىػ او یى ٜبػی تقګـ
وو ،نى اوك تبلی ؿاته ووایبلت ڇی ػ وژل وىي کن نىؿ ٨ىمي ٠ړي ػػي
پیښي په م٩بتل کي څه وکړي؟ ػا په ډاګه ػه ڇی ػوی ته ػ ٨بتل ػ ٨ىمی په
م٩بتل کي و ػؿیږی ڇي ػا وعړه ػ پنځى کلىنى پىؿي ػوام لـیي".
ګډٌنٍالٍ پً ډاګً کـه ڇي پً تبالتلٍک ٌلمٍايل کيٍ٨ ،می وعـي ډیـتـه پـ لیمً ایقٌ
ظلکٍ اٌ لیبلٍ ٍ٨مٍنٍ تبنؼی ػ ٌاک ڇلٍلٍ تبنؼی ګـځي ڇي ػا ٌاک ػ شکٍمت پً اػاؿاتٍ
کي ػ نٍ٥ؽ ػؿلٍػلٍ اٌ یب ىم ٌللً ٌالٍ معبلی٥ینٍ ػ مالتـلً املً ٌ یب ىم پً لیمً ایقه
کڈً ػ معؼؿه مٍاػٌ ػ مب٤یب ػ ګـٌپٍنٍلعٍا ٜميل کیږي.
ظٍ تیب ىم  ،ػ ښعړٌ ػ تىؼیؼ لپبؿه ډیـ نٍؿ الملٍنً ىم ػ ٌالیت پً لٕصً وتٍن لـي.
ڇی ػ ى ٍ١الملٍنٍ څعً ڇی ػ ګؼٌنٍالٍ لعٍا پً ګٍتً وٍ پً مـکقی لٕصً ػ لیبيس
ػٌام نً وتٍن اٌ ىمؼاؿنګً پً لیمً ایقه کڈً ػ تیمٍاػی ػ کڈي لٍړٌايل ٌتلل وٍ .ػػي
ٌاټنٍنٍ وتٍن ػ لٍت١بړٌ لپبؿه یي ػ لیمي ػ ظلکٍ څعً ػ انمبنی اٌ تعنیکي منبت ٍٝالك
تً ؿاٌړنً آلبنً کړي ػه .یٍ تل المل ڇي پً وعـي کي مـلتً کٍي ػ ٤ـاىي اٌلیؼٌنکٍ
لپبؿه ػ لیبلی اٌ ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ نً وتٍن تلل کیږی .ػ اػاؿی ٤مبػ نً کنرتٌلیؼٌنکي
شبلت ىم ػ ګډٌنٍالٍ لعٍا ػ اٌلنی ښعړی لپبؿه یٍ تل المل ٌپیژنؼل وٍ ،ڇي ػ ػي المل
کیږی ڇی ظلک ػ شکٍمت څعً ٌاټن ٌنیمی اٌظپل ځبن ػ ٤مبػ څعً لیـي ٌلبيت .ػ
٤ـاه څعً یٍه نـلً ښځً پً ٤ـاه کی ػ ذګړی الملٍنً ڇی ػ ىممبیً ملکٍنٍ څعً متبجـه
وٍی ػی ػالی تیبن کړ:
"ممکنه ػه ڇی ػیـ لږ ٩ٜیؼوي ٔبلثبن وي ڇی ظپل ػ ٩ٜیؼه لپبؿه ذنګیږی
او ػوی په ه١ه انؼافه ډیـ نؼي ڇي يب جثبتی مینځ ته ؿاوړی او یب ػیـ لږ
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ا١٤بن ملی اؿػو او یب پىلین ځىاکىنه ػي ڇي ظپل ػ ؤن لپبؿه ذنګیږی.
ډواړه ٔبلثبن او همؼاؿنګه ا١٤بن امنیتي ځىاکىنه ػ ظپل مبلی ګټى لپبؿه
ذنګیږی.ػ ا١٤بنمتبن ميل ځىاکىنه ػ میبوتنی مٝبه لپبؿه او ٔبلثبن ػ یى څى
پبکمتبنی ؿوپیى او څى فؿو ا١٤بنیى لپبؿه ڇی ػ ذنبیتکبؿانى لعىا وؿکىل کیږی
ذنګیږی ڇي په ػي تىګه شبلت تی جثبته کړي.تـ ټىلى لىیه وعړه ڇی ٤ـاه
والیت کی ػوام لـي ػ معبلی٥ینى او ػ ملی امنیتی ځىاکىنى او ػ تهـنیبنى په
مـلته وعړه ػه .ػػي وعړي ػوام نه یىافي ػ کبؿ ػ نىتىالی و یب هم نه
کنرتلیؼونکی اػاؿی ٤مبػ له امله ػه تلکی نىؿ الملىنه هم وته ڇی ػػۍ
وعړی وِیٝت تىؼیؼوی  .ػ محبل په تىګه  ،ایـان او پبکمتبن ػ تل لپبؿه ػػي
هیىاػ ػښمنبن وه او ظپل پبکمتبنێ ٔبلثبن ولیمێ ته ؿا التىۍ  ،او یب هم
لیمه ایق ٔبلثبن ػ یى څى فؿو پبکمتبنیى ؿوپیى او ػ یى کالوینکى ٣په وؿکىلى
رسه اذیـوۍ".
ص قسغو الملىنه :ػ ژٌؿٌ ګـٌپٍنٍ ػ ګډٌنٍالٍ  ،رسٌی ٍ٤ؿمٍنٍ اٌ ػ ٤ـػی مٍبشثٍ پـ
ميبل  ،ګډٌنٍالٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇی ػ وعړي ٌاٝ٨ي المل ٔبلثبن  ،وٍؿوی ګـٌپٍنً ؿىربی پـ
٠بړه لـی اٌ ػ ىممبیً ىیٍاػٌنٍ لکً ػ ایـان اٌ پبکمتبن  ،معؼؿه مٍاػٌ مب٤یب ،ػ ځینٍ
ٍ٨می مرشانٍ لکً ػ شکٍمتی ؿیبلتٍنٍ لـٌنکی اٌ ػ ى ً١لیبلتٍالٍ لعٍا ڇی ػ شکٍمتی
پمتٍنٍ لپبؿه کٍښښ کٍي(ػ والیتی وىؿا او پبؿملبن ٠ړي) ػی.
صطالتان تغ مرشی النضی اغتكاف :ػ ګډٌنٍالٍ پً ٌینب ػٌه ډٌلً ٔبلثبن وتٍن لـي .یٍ
٨مم ٔبلثبن ڇی کٍؿين ٔبلثبن ػي ڇي ػ اٌلني شکٍمت رسه ػ تيـنیبنٍ پـ رسلتٍنقه
لـي ،اٌ ػٌىم ډٌل ٔبلثبن تيـين ٔبلثبن ػي ڇي پً ٌاٝ٨یت رسه پً ٌالیت کی ػ امنیت ػ
ګډ ٌډٌلٍ لپبؿه ىڅً کٍي.تيـين ٔبلثبن ػ ىٔ ٍ١بلثبنٍ لً ذميل څعً ػي ڇي ػ ایـان اٌ
پبکمتبن ػ شکٍمتٍنٍ لعٍا مالتړ کیږی .تيـين ٔبلثبن ىمؼاؿنګً ىٔ ً١بلثبن ػي ڇي ػ
ىلمنؼ ،کنؼىبؿ اٌ یب نٍؿٌ ګبٌنډیٍ ٌالیتٍنٍ څعً ؿاکډه وٍي ػي .ػ ایـان ګټً پً ٤ـاه
ٌالیت کي ػ اٌتٍ پـرسؿیښً لـي .ػ ٤ـاه اکرثه ٔثیٝی اٌتً ػ ایـان ٌ ظبٌؿي تً تيیږي ػا
پً ػايس شبل کي ػه ڇی ػ ٤ـاه اٌلن ػ اٌتٍ ػ نىتٍالی څعً پً تنګ ػي .پً ىمؼی
ډٌل رسه  ،یٍ لٍلً ییقه اٌ تبجثبتً ٤ـاه ػ ایـان پً ګټً نؼه ځکً ڇي پً ى ً١شبلت کي
شکٍمت اٌ ظلک ػ اٌتٍ ػرسڇینٍ څعً لمً ګټً اظیمتيل يش.ػ مؼنی ټٍلنی اٌ ػ ښځٍ
ػ ترشی شٍ٩نٍ یٍ مؼاٌٌ ٞ٤یل:
"فه نه وم کىالی ڇی ووایم ڇی ػ ٩ٜیؼي ذنګ ؿوان ػي ،ولی ػ ا١٤بنمتبن
ذنګ ػ تـوؿیمتی ٜملىنى نښه ػه او هیڅ څىک ظپل ػ ٩ٜیؼي لپبؿه نه نیىل
کیږی ،هیڅ څىک ظپل ػ ٩ٜیؼی لپبؿه نه وژل کیږی مګـ ػوی ػػی لپبؿه وژل
کیږی ڇی ػ ځینى کىؿنیى او تهـنیى لیبلی کړیى لعىا لىتىل کیږي.
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ګډٌنٍال پً ګٍټً کړل ڇی ػ فػکړی ػ آلبنتیبٌٌ لکً ػ لیمٍ اٌ یب ىم ػ لٍمړين ښٍنځیٍ
کمٍالی اٌ ىمؼاؿنګً ٩٤ـ ڇی پً نتیرً کي یي ػ ا٤ـاػٌ ػ پٍىبٌي کمٍايل ػ لٍيل،
پـاظتیب ،ىیٍاػ پبلني پً اړه اٌ ػ رشیٝت ػ نٙـه ػ ذيبػ څعً ػ تؼ تٝثیـ پـاظتیب ؿامینځتً
کٍي ػ وعړي ػ فیبتٍايل لپبؿه پً ٤ـاه ٌالیت کي مـلتً کٍي .پً ػی اړ کی ػ تبال تلٍک
ٌلمٍالی ػ ګـانی ػ کلی څعً څعً یٍ لپین ژیـی ػا نٙـ ٌړانؼی کړ :
"مب یى ؿوفانه کبؿګـ التعؼام کړ ڇی فمب کىؿ لمنټ کـي .ػ ٠ـمی ػ ډوډي پـ
مهبل  ،مب ػ یبػوىی کبؿګـ څعه پىښتنه وکړه ڇی ػ کىم ځبی یی،په ځىاة کی
ػ وویل ڇی ػ تبالتلىک ولمىالی اولیؼونکی ػی .مب پىښتنه ځیني وکـه ڇي په
ښبؿ کي څه کبؿ کىي او ػه ؿاته وویل ڇی فه کبؿ کىم تـڅى ػوه -ػؿي فؿه
ا١٤بنی تـالله کړم او یى مىتبیل تلی٥ىن ځبن ته واظلم اوػ تبالتلىک ولمىايل په
ذهبػ کی ګډون وکړم .ه١ه وظت ڇي مب ػ ػه څعه ػ الالم ػ اٌىلى لکه ػ
ملىنځ ػ اػا کىلى او ػ ٨ـان رشی ٦ػ تڼمتیقو آیتىنى په اړه پىښتنه وکـه  ،ػ
ونکړای وىه ڇی ځىاة ؿاکړي .ػه پـ ػی تبنؼی تل ټینګبؿ کبوه ڇی ػی ته
ذهبػ وکړي او ػا یى الالمی ٤ـیّه ػه ڇی ػ ک٥بؿو په م٩بتل کی و ذنګیږو".
ا١٤بنمتبن شکٍمت ىم ػ وعړي یٍ المل ٌپیژنؼل وٍ ځکً ڇي ٤بلؼ کبؿکٍنکٍ اٌ ىمؼاؿنګً
ػ ٠یـ مملکی نٙبمیبنٍ ػؿلٍػلٍنکی ػی .ػ لالمىٍؿی پـميبل ػا پً ډاګً وٍه ڇي پً ځینٍ
ٌلمٍالیٍکی ،پٍلین ،ػ ٔبلثبنٍ رسه ػ اړیکي پً تٍؿمصلی ظلک تٍؿن کٍي اٌ ظپل رسي نیٍين
(تٍ٨یٍ٥نً )  ،لتٍنقی ،ګٍاښ اٌ ځینی ٌظتٍنً نٍؿ ذؼي ذنبیتٍنً ػ لیمً ایقٌ اٌلیؼٌنکٍ پـ
ِؼ تـرسه کٍي .ػ ظبک ل٥یؼ لً ٌلمٍالی څعً یٍه لپین ږیـی ػالی ٌٌیل:
"څى میبوتی معکی  ،ػ ظبک ل٥یؼ ولمىالی ػ پىلیمى اؿواښأػ ٨ىمبنؼان څلىؿ
ځىانبن یي ځکه تى٨ی ٦او ػوی ته یی په کلکه تىګه وکنره وؿکړه  ،ڇی ػوی
یى ػ٠ـه پمه ښکبؿکړي او ه١ه یی و نىمىؿی ٨ىمبنؼان ته نه وو ؿاوړی .ػ
ػوی کىؿنی ٠ړو ولله واظیمتله او په امنی یی الك پىؿی کړ".
ظلکٍ اػٜب ػؿلٍػ ڇی پً ػي ٌالیت کی ػ وعړی ظٍاٌي پً تیال تیل ډٌلٍنٍ ػ يب امنیتی
څعً ګتً پٍؿتً کٍي .ػ محبل پً تٍګً ػ معؼؿه مٍاػٌ مب٤یب ػ ٔبلثبنٍ اٌ ػٌلتي ځٍاکٍنٍ
څعً ػ رشایٍٕ رسه لم ظپل ػ امٍالٍ ػ تـانمپٍؿت لپبؿه کبؿ اظيل.
ګډٌنٍال یبػٌنً ٌکړل ڇی امنیتی کمپنی ىم ػ تی امنیتي څعً ګټً اظيل ځکً ڇی ػٌی
پً ػي شبلت کي کٍالی يش ڇي ػ ایمب ٣ػ لٍذیمتیکي کبؿٌانٍنً ػ انت٩بل لبتني ٨ـاؿػاػ
پً لٍړ ٨یمت اٌ پً آلبنی تـ اللً کړي٤ .بلؼ ػٌلتی کبؿکٍنکی ىم ػ امنیت ػ نىتٍايل
رسه ظٍښ ػي ځکً ڇي ػٌلت نکٍالی يش ڇي ػٌی ػ ظپل مٍٍ٥٨نٍ څعً ٌوړي اٌ ػ
ٔبلثبنٍ رسه ػ ػٌی ػ یٍځبی کیؼٌ ظٕـ٨ثٍل کړي .ػا ممبلً ػ لٍړٌ ڇبؿٌاکٍ پً اړه ىم
412

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص فغاه واليت ؾىلی نقكه

ٌؼ ٧کٍی.پـ ىم ػی البك ػٌی یٍ ځبنګـی ٌللً ٌال ګـٌپ اٌ یب ىم پً لیمی کی ػ
ىٔ ٍ١بلثبنٍ څعً مبلی مالتړ کٍي ڇي پً لیمی کي تی امنیتي ذٍړٌي .اٌ یب ىم ػٌی
پً آلبنً رسه ػ اػاؿی ٤مبػ څعً ګټً اظلی اٌ ػػٌلت څعً ظپل انتٙبؿ کمٍي اٌ ػ
ؿوٍي اظیمتل ػػٌی لپبؿه آلبنرته ػه .یٍ پعٍانی پٍلین ٌبشج منٍج ػ النؼ یمحبل پً
ٌړانؼی کٍلٍ رسه ظپل ظربی تبییؼ کٍل:
"فه په یبػ لـم ڇی مىژ ػؿی ػ تیلى ټبنکـونه تى٨ی ٦کړل ڇی ػوی و ګمـک ته
یی مبلیه نه وو وؿکړي .څى ػ٨ی٩ی وؿولته مىنږ ډیـ تلی٥ىنىنه ػ کبتل څعه
تـالله کړل ڇی ػوی مىژ یی تهؼیؼولى ڇی ػا ټبنکـان پـیژػو.ػ کبتل څعه
مرشانى ویله ڇی امنیتي وِیٝت ښه نه ػي او که تبيس ػ ػايس واکمنى
ټبنکـونى و نیىلى ته ػوام وؿکړی ،تبلی ته ظپل ژونؼ ػ ظٕـ رسه معبمغ کړی"
ػ مثبشحی رسه لم  ،ػ وعړی ظٍاٌي ػ لٍلی لپبؿه کٍمً ځبنګـی اذنؼا نلـي ځکً ڇی
ػػٌی وعٍی منٝ٥ت ػ ٤ـاه پً امنیت اٌ ظٍنؼیتٍة کی پً ظٕـ کی لٍیږی .لیمً ایق
ٔبلثبن اٌ نٍؿ وٍؿویبن یٍ ظپلٍاکً ٩ٜیؼه نلـي اٌ ػٌي ػ نٍؿٌ ځبیٍنٍ لکً ػ کٍیټي
وٍؿا،189ػ پبکمتبن ػ ISIاٌ یب ىم ػ ایـان ػ لپبه پبلؼاؿان څعً پـیکړي تـاللً کٍي .

 .۳ص ؾىلی ص العي نقكه
ػ لٍلی ػ ػاػظٍاىي لپبؿه ،مالیبن ،لیمً ایق مرشان اٌ ػ ټٍلنیقی پـاظتیبیی وٍؿاګبنٍ
٠ړي ػ ګډٌنٍالٍ لعٍا ٍ٠ؿ ٌپیژنؼل وٍه.کً څً ىم ى ً١کمبن ڇی ػ لٍلی ػاػظٍاىی
کٍي ػ ٔبلثبنٍ اٌ نٍؿٌ معبل٥ینٍ اٌیب ىم ػ معؼؿه مٍاػٌ ػ مب٤یب لعٍا تـ تـیؼ النؼي
ؿاځي .تـ څٍ ڇي ػا ګـٌپٍنً وتٍن لـي،شکٍمت تبیؼ ػ یبػوٍیٍ ػاػظٍاىبنٍ ػ
ظٍنؼیتٍة ٌٜؼه ٌکړي کً نً ػٌي تً ػ ػي تٍان ٌنلـي تـڅٍ ػ ٌالیت پً لٕصً ػ لٍيل
لپبؿه کبؿ ٌکي .نړیٍالً ټٍلنً تبیؼ پً ا١٤بنمتبن کي ػ ىممبیً ىیٍاػٌنٍ ػ معنیٍي پً
ٌلیلً ػ لٍلی پً اړه ٤کـ ٌکړي .لیمً ایق مرشان ػ ٍ٨می اٌ وعٍی ممبیلٍ پً شل کٍلٍ
کی ػیـ ښً ؿٌل لٍتٍيل يش .کً څً ىم ٌ ،ظت ڇی ػ پـاظً لیبيس منٙـ ػ ٔبلثبنٍ
اٌػٌلت ښعړی تً ٌکتل يش ػا تً ػٌی تً لتٍنقمنً ٌي ڇی کٍم ٤ـٌ ٧لیؼل يش.
ٌظت ڇی ٌ ښعړي تً پً یٍ پـاط منٙـ ٌکتل يش ،ګډٌنٍال ٩ٜیؼه لـي ڇی ػا ػ شکٍمت
ػ پبؿه رضٌؿي ٌه ڇی ػ ىممبیً ىیٍاػٌنٍ ػ اللٍىنی ػ ظتم لپبؿه اٌڇت ګبمٍنً پٍؿتً
کړي،پً ومٍل ػػي ڇی تین املللی مصکمٍتً مـاذ ،ًٝػ وٍؿه ِؼ کمپبینٍنً  ،ػ
ا٨تٍبػي اٌ اذتامٜي ڇبؿٌ لمثبلٍل ،ػ تیٕـ ٍ٤اٌ پبک کمبنٍ پً ګامؿٌلٍ ػ لٍلی ػ
 189ى ً١څً ڇی ػ کٍیتی پً إٌالس وٍؿا پً نبمً یبػیژی ػ ٔبلثبنٍ ػ مرشانٍ ػ ى١ی وٍؿا څعً ٜثبؿت ػی ڇی
پً  ۲۱۱۱کبل کی ػ ٔبلثبنٍ ػ ؿژیام ػ نماکٍؿیؼٌ اٌ ػ امـیکاب ػ ماؼاظلی رسه لام ػ پبکماتبن ػ تلٍڇماتبن پاً
کٍیتً ښبؿ کی پنبه ٌاظمیت .
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پـٌګـام ؿامینځتً کٍل ،اٌ ػػي څعً أمینبن شبٌلٍل ڇی ٨بنٍن پـ ټٍلٍ تبنؼي پً یٍه
پیامنً پلی کیږی.
ګاونډیى هیىاصونى ص الؾىهنی مسنیىي :ګډٌنٍالٍ ٩ٜیؼه ػؿلٍػ یٍافين پبتً وٍی ٜالد اٌ
الؿه ػ ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنً رسه ػ تبملحل ٜمل کٍل ػي  .کً څً ىم ګؼٌنٍالٍ ػ انت٩بم
اظیمتٍنکٍ ٜملٍنٍ ٍ٠ښتٍنکی نً ٌه ٌيل ػٌی ػ تيـين ىیٍاػٌنٍ ػ الٌلٍىنی پً م٩بتل
کي ػ اٌڇٍتٍ ګبمٍنٍ ػ اظیمتلٍ ٍ٠ښتٍنکي ٌه.
ػ محبل پً تٍګً  ،ىٌ ً١ظت ڇی پبکمتبن ځبمنـګی ػ ٜبمً ٌګـٌ ػ ٌژنی لپبؿه ؿا لیږی،
شکٍمت تبیؼ ػا ځبمنـګي ګـ٤تبؿ اٌ ػ ػٌلتبنٍ رسه یی یٍ ځبی ٌٌژين.ػٌی ىمؼاؿنګً
ٌٌیل ٌظت ڇی ایـان فمٍږ ميبذـین پـ مـف تبنؼي ٌژين اٌ لالٌي اٌ مبيل مـلتً ػ
معبلی٥ینٍ رسه کٍي ،شکٍمت تبیؼ ى ً١کمبن ڇی پً ػايس ممبیلٍ کی الك لـي ګـ٤تبؿ اٌ
٨بنٍن تً یي ٌلپبؿي.ػٌی ٌٌیل ڇی پً نٍؿٌ ٌالیتٍنٍکی ،ىٌ ً١ظت ڇی پبکمتبن
تٍٍ٠نؼی ؿا ٍ٠ؿځٍي ،ا١٤بنمتبن ىم تبیؼ ىم ى١می ځٍاة ٌؿکړي .ګډٌنٍالٍ ػایی پً
ډاګً کـه ڇی تین املللی ټٍلنً تبیؼ ػ ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ الك ٌىني اٌ نٍ٥ؽ ػ ا١٤بنمتبن
پً کٍؿين ڇبؿٌ کي ٌػؿٌي.کً څً ىم ػا څـګنؼه نً ٌه آیب ګډٌنٍالٍ ػ ا یی ٌ نړیٍايل
ٜؼالت مصکمی تً اٌ یب ملګـٌ ملتٍنٍ ٌ امنیت وٍؿاتً ؿاذ ٞکٍل ڇی ػ یٍی ّ٨یي
پـانمتل پً ملګـٌ ملتٍنٍ کي تً ػ کٍؿنی ممبیلٍ پً ډاګً کٍلٍ کی تً ػیـ ښً پٍىبٌي ؿا
مینځتً کـي اٌ ػ نـیٍايل ټٍلنی لپبؿه تً لپبؿښتني ڇمتٍ تـ څٍ ػٌی ػ الك ٌىنٍ مغ
ٌنیمی.ػ ٤ـاه ػ تربؿت ػ اتبٍ٨نٍ ممٌٍل ػالی ٌٌیل:
"ػ ه١ه ځبیه ڇی مىږ ػػی ػوو هیىاػونه ػ من٥ی اللىهنى څعه لعت متبجـ
وىي یى،مىږ تبیؼ په ملګـو ملتىنىکی یىه ّ٨یه واڇىو تـ څى ػ ا١٤بنبنى په
ڇبؿړو کي ػ ایـان او پبکمتبن ػ ښکبؿه اللىهنى معنیىی ويش.
ص مؿلذ مسالفینى پغ ضض مىثغ متاعػه :ګؼٌنٍالٍػ ٔبلثبنٍ تـ مرشي النؼی وٍؿویبن یی ػ
وعړی اٌلی ٜبمالنٍتلل اٌ پـ شکٍمت تبنؼی یی ږٌ ٟکړ تـ څٍ ػػي پؼیؼی(ٔبلثبن)
څعً معنیٍي ٌکړي .ظلکٍ ػی تً یی اوبؿه ٌکړه ڇی ػ وٍؿه پـ ِؼ ػ ٜملیبتٍنٍ پـ
الؿی اڇٍل ٌ ٌؿٌؿلتً ػ لیمی پـیښٍػل ػ وٍؿه ػ ظتمٍلٍ لپبؿه الؿه نؼه .ػػی پـ ځبی،
ػٌی ٌٌیل ڇی ػٌلت تبیؼ ظپل تیلګً (آجبؿ) ػ اډٌ پً ذٍړٌلٍ رسه اٌ ىمؼاؿنګً ػ مبىـٌ
کمبنٍ پً ګامؿٌلٍ رسه ڇی ٌکٍالی يش ٨بنٍن پيل کي پً منٕ٩ی کی پـیږػی .ػٌی
ىمؼاؿنګً ٌٌیل ڇی یٍ منبلثً وٍؿه پـ ِؼ کړنالؿه ػ منبلثٍ څیړلٍ اٌ تصی٩ی٩بتٍ تـرسل
کٍل ػي ،ځکً ڇی شتی ىٌ ً١ظت ڇی معبل٥ین ګـ٤تبؿه کیږی ىم٨ ،بِیبن نکٍالی وی
ڇی ػ لمت اٌ تیځبیً تص٩ی٩بتٍ لً کثلً ػٌی مصکٍم کړي.
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عمىمی اقتصاص او ټىلنیؼه پغازتیا :ىمؼاؿنګً ڇی ګډٌنٍالٍ څـګنؼه کړه ،یٍ ػى ٍ١لٍیٍ
الملٍنٍ څعً ڇی ٌ وعړي تً مـلتً کٍي ػ اکرثیتٍ ظلکٍ لپبؿه ػ ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ اٌ ػ
ژٌنؼ ػ تنیبػي رضٌؿتٍنٍ نً وتٍن ػی .ػ وعړي ګـځٍنکي ٌ ػٌی تً ػ پیمٍ اٌ لالٌٌ
ٌٜؼي ٌؿکٍي ڇی ػٌی ىم تل کٍم انتعبة نلـي .ػ ګډٌنٍالٍ پً ٌینب ػ ٌالیت پً لیـٌ
لیمٍ کی ،نً مکتج وتً  ،نً ښً ٌصي مـکق وتً ،اٌ نً کٍم تلً ترشػٌلتبنً مـلتً
وتً.پً ػ ً٠شبلت کی ،ػا ػ لیمً ایقٌ ظلکٍ ټبکنً ػه ڇی ظپل ٌؿځنی کبؿ لپبؿه تلً
رسڇینً ٌمٍمی .ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇی یٍه لتٍنقه پً ٤ـاه ٌالیت کی ػ شکٍمت نً پبملـنً
ػ تعي آتبػ تنؼ ٌ ذٍړٌلٍتً ػه  ،ڇی کلٍنً معکی پالن وٍی ػی .ػٌی ػا ګامن ػؿلٍػ
کً ػا تنؼ ذٍړ وی نٍ تً ػ ٌالیت ٌ لیمٍتً تـیښنب ٌؿکٍل کیږی اٌ یٍ محثت تؼلٍن تً ػ
ٜبػی ظلکٍ پً ژٌنؼ کي ؿايش ػ مؼنی ټٍلنی اٌ ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ کبؿکٍنکیٌٍیل :
"په ػی والیت کی او په ځبنګړی تىګه په ولمىالیى کی  ،ػ ژیږػنی کڈه لىړه
او ػا ن٥ىك یىافي و لالووته الك ؿلی لـي.ػوی و پىهنی ٌ،صي ظؼمتىنىته
الرسلی نلـی او ػ اوتى او ظىؿاک ػ کمىايل رسه معبمغ ػي.ػػالی یى نمل
څعه څه انتٙبؿ لـی  ،تیله تبوتـیعىالی او وعـی؟ ٔبلثبن او نىؿ معبلی٥ین
ګـوپىنى ػػوی څعه ظپل ػ هؼ٤ىنى لپبؿه ػ ؿلیؼو په ظبٔـ په ػیـه آلبنه ػ
یى وړیب انمبنی رسڇینی په تىګه کبؿ اظلی .،
ص ؾىلی پغوګغام صی ص قفافه او متعهضو کؿانى لسىا مش ته والړ قی :ػ لال مىٍؿی پـ
ميبل ګډٌنٍال پً ػی تبٌؿ ٌه ڇی اٌلني ػ لٍيل اٌ تیب یٍ ځبی کیؼٌ پـٌګـام ػ ىٍ١
کمبنٍ لعٍا معتً ٌړل کیږی ڇی پً پعٍاين ذګـٌ کي پً ذـمٍنٍ وکیل کمبن ٌه.
ګډٌنٍالٍ ىمؼاؿنګً ٌٌیل ڇی اٌلني ػ لٍيل ػ وٍؿا ٠ړی ظپل ٌ کبؿ تً تٝيؼ نلـی ػٌی
ٍ٠ ٖ٩٤اړی ڇی ظپل وعيص منٝ٥تٍنً ډیـ کړي اٌ ػٌی ٌ لٍيل تً ػ ؿلیؼٌ لپبؿه ػ
لٍڇً ګبمٍنٍ معنیٍی کٍي .ػ ٤ـاه ٌالیت څعً یٍه وپین ږیقی ٌٌیل:
"په ػی والیت کی ػ لىلی لپبؿه یى مصمىله او مىعٍه الك ته ؿاوړنه نىته.
یى څى مىعٍى ګـوپىنى کمبنى په ټىلیؼو رسه ڇی ظپل وعيص منٝ٥ت په
نٙـ کي لـی ػا پـوګـام ذىړ وىي او ػ ٜبػي ظلګى هیڅ ګډون پکښي نىته".
ګډٌنٍالٍ ػا اشمبك ػؿلٍػ ڇی لږ تـ لږ ػ ا ػ اٌلنی ػ لٍلی پـٌګـام ػ ىؼٍ٤نٍ اٌ ػ
ػاؿاالنىب اٌ ػ لٍلی ػ وٍؿا مرشتبتً کبؿکٍنکٍ کي ػي تیبکتنً ٌوی .

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنی
ػ ٤ـاه ٌالیت پً ټٍل مىٍؿتی ٍ٠نؼٌ کی  ،ظلکٍ پً ػی نٙـ رسه ڇی پً ٤ـاه کی ػ وعړی
ټٍل البلی الملٍنً پً نښً کړی ٌ ی شکٍمت تً ػا النؼی لپبؿښتنی ٌړانؼیق کړی ػی:
415

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص فغاه واليت ؾىلی نقكه

ص ؾىلی او ةیا یى ځای کیضلى پغوؾی ګړنضی کىل او ص پغازیضو هڅىل )۱( :ػ لٍلی ػ
ٜبيل وٍؿا اٌ الیتی وٍؿا ىؼٍ٤نٍ اٌ ػ ػػی وٍؿا ػ ٠ړٌ ػ ټبکنی ٌ پـٌلی تً تیب کتنً اٌ ػ
تیب یٍ ځبی کیؼلٍ ػ پـٌلی څعً أمینبن شبٌلٍل؛ ( )۲ػ لپین ژؿٌ ،مالیبنٍ ،ػینی ٜبملبنٍ
اٌ ىمؼاؿنګً ػ ټٍلنیقٌ پـاظتیبیی وٍؿاګبنٍ ؿا پبؿٌل تـ څٍ ػ لٍلی تً ػاػظٍاىی کړی؛
ص قانىن ص خاکمیت او ص مدلی خکىمتضاعی ةنؿټىنى تقىیه کىل )۱( :ػ آفاػي لیبلی اٌ
وبیمتً لبالؿی لً الؿی ػ ػٌلتی و١لٍنٍفیبتٍل؛ ( )۲پً ٤ـاه ٌالیت کی ػ اػاؿی ٤مبػ پـ
ِؼ ػ یٍ ښً پـٌګـام ذٍړٌنً؛ ( )۳پـ ٜبػی اٌ ٌاکمنٍ ظلکٍ تبنؼی ػ ٨بنٍن یٍ وبن پلی
کٍل؛
ص اغتكاقیانى پغ ضض مىثغ متاعػه او ص امنیت ص پغازتیا تقىیه کىل )۱( :ػ یٍ ٍ٨ی وٍؿه
ِؼ پالن ذٍړٌنً پً ومٍل ػػي ڇی شکٍمتی اػاؿي ػي پً ى ً١ځبیٍنٍ کي ڇی
شکٍمت تـ ٌلکي النؼي ؿاځی ذٍړي يش؛ (٤ )۲ـاه ٌالیت کی ػ امنیتی شبلت ػ ښً ٌالی
لپبؿه ػ امنیتی ځٍاکٍنٍ ػ وتٍن ٍ٨ی کٍل؛ ( )۳ػ نب ممٌٍلٍ ٌللً ٌالٍکمبنٍ تی ٌليل
کٍل؛ ( )۴ػ ٤ـاه ٌالیت څعً ػ لٍړٌ م٩بمٍنٍ لکً ٌالیبنٍ ،ػ پٍلیمٍ اٌ ىمؼاؿنګً ػ نٙبمی
اٌ امنیتی ڇبؿٌاکٍ ګامؿل  ،ځکً ڇی ػٌی ػ ٤ـاه ٌالیت ػ شبلت څعً ښً تـه پٍىنً لـي.
اجتامعی او اقتصاصی پغازتیا )۱( :ػ ملی پـٌګـام ػ پلی کٍلٍ لپبؿه ػ مـکقی شکٍمت رسه
ػ ښی اړیکي لبتنً؛ ( )۲ػ لیمً ایقٌ ظلکٍ لپبؿه ػ کبؿٌنٍ ػ ٤ـٌتٍنٍ تـاتـٌل تـڅٍ ػٌی
ػ تبٌتـیعٍايل ٌ مالتړ تً مرثٍؿ نيش؛ ( )۳ػ کٍکنبؿٌ ِؼ ػ یٍه ښً پالن ذٍړٌنً ،اٌ ػ
ى ٍ١تقګـانٍ لپبؿه ڇی ػ کٍکنبؿٌ ػ کښت څعً الك اظيل تؼیل ٤ـٌتٍنً تبیؼ تـاتـ يش؛
( )۴ػ٤ـاه ػ لینؼ ػ اٌتٍ ػ ِبی ٞکٍلٍ  ،ایـان تً ػ تيیؼٌلٍ معنیٍی اٌ ػ تعي آتبػ ػ اٌتٍ
اٌ تـیښنب ػ تنؼ ذٍړٌنً ڇی پً ػي ډٌل رسه تً ٜبم ظلکٍ تً ػ کبؿ ٤ـٌتٍنً تً تـاتـ يش؛
( )۵پً تیالتیلٍ تـظٍ کي لکً ػ ترشي شٍ٩نٍ پً اړه ػ ظلکٍ ػ پٍىني ػ کڈي لٍړٌل؛
ص ګاونضی هیىاصونى ص مضازلی مسنیىل کىل )۱( :ػ ګبٌنؼیٍ ىیٍاػٌنٍ پً ګډٌن ػ نړیٍالی
ټٍلنی رسه ػ ڇبل ڇلنؼ لپبؿه ػ یٍ مىعًٍ ،اٌؿٌښبنً تيـنی پبلیيس ذٍړٌنً؛ ( )۲ػ
ا١٤بنمتبن پً کٍؿنی ڇبؿٌ کي ػ تيـين ىیٍاػٌنً ػ اللٍىني معنیٍي.
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 .۶پیژنضنه
ػ لٍلې لپبؿه ػٔ ً٠ـس ػ ى ٍ١متمـکقٌ ډلً ییقٌ تصحٍنٍ ػ مٍنؼٌنٍ لنډیق ػی ،ڇې پً
نیمـٌف ٌالیت کې تـرسه وٍي .پً تصحٍنٍ کې لً ټٍل ٌالیت څعً ښځٍ اٌ نبؿینً ٌٌ
ګډٌن کړي ٌ ،ڇې پً ګډٌنکٌٍنکٍ کې ځبيي میىت ظلک ،ػ مؼين ټٍلنې التبفيٍ٨ ،مي
مرشان ،ػ ٜبملبنٍ ػ وٍؿا ٠ړي اٌ ښٌٍنکي وبمل ٌٌ.
ػا مىٍؿتی ٍ٠نؼی ػ لٍلی پً ىکلً ػ ا١٤بنبنٍ ػ ظربٌ اتـٌ ( ڇی ػػی څعً ٌؿٌلتً
ظربٌ اتـی نٍمٍل کیژی) ػػٌیم مـشلی ػ یٍ ی تـظی پً ټٍګً ػ  ۱۱مؼنی ټٍلنٍ اٌ ػ
ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن لعٍا ػ ٜ ۴۵۱۱بػی ا١٤بنبنٍ څعً فیبټ
کمبنٍ رسه ػ لٍلی ػ  ۳۴مصلی ن٩ىی ػ تـاتـٌلٍ پً مٍظً تـ رسه وٍل.

 .۲ص والیت جىړښت :جغغافیه ،ص وګړو تغکیث او ؾیايس وضعیت
نیمـٌف ٌالیت ػ ٌګړٌ ػ تـکیج لً پلٍه معتلٖ ػی اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ ليیيل شٍفې ػ نٍؿٌ
ٌالیتٍنٍ څعً تٍپري لـي .پً تبؿیعي لصبٗ ػ ػٌ ً٠الیت فیبتـه ٌګړي تلٍڅبن اٌ تـاىٍیبن
ػي ظٍ ػ ػي رستیـه ػ پبم ٌړ کډٌايل ػ ػي المل وٍي ڇې ػ پښتنٍ ټٍلنې ػ ػٌ ً٠الیت
 ۶۱للنً نٍ٥ك ذٍړٌي .تلٍڅبن ،تبذکبن اٌ ىقاؿه ګبن ػ ػٌ ً٠الیت ػ نٍ٥ك پبتې ۴۱
للنً تىکیلٍي.
پً ػالې شبل کې ڇې لٍػاګـيق ٝ٤بلیتٍنً (ػٌاړه ٨بنٍين اٌ نب٨بنٍين ى )ً١ػ ګبٌنؼي
ىیٍاػ ایـان رسه پً ځبیي ا٨تٍبػ کې ػ پبم ٌړ ؿٌل لٍتٍي ،ظٍ کـنً ػ ػٌ ً٠الیت ػ
فیبتـٌ ٌګړٌ ػٌیم ا٨تٍبػي ٝ٤بلیت ذٍړٌي .پً ٌلمٍالیٍ کې میىت فیبتـه ځبیي ټٍلنې
ڇې پً کـنً تٍظتې ػي ،پً پـاظً کڈً ػ ظپلٍ ٍ٤لٍنٍ ػ ظړٌتلٍ لپبؿه ػ ؿٌػنٍ پً ځبیي
لیمټمٍنٍ تبنؼې اتکب کٍي .نٍ لً ىمؼې املً ػ ػٌ ً٠الیت کـنیق مصٍٍالت ػ ٌڇکبيل اٌ
نٍؿٌ ا٨لیمي ٤کتٍؿٌنٍ پً ٌړانؼې فیبمننیؼٌنکي ػي.
ػ ٔبلثبنٍ ػ ؿژیم تـ ړنګیؼٌ ٌؿٌلتً ،ػ ټٍلنٍ تـمنځ کٍمً لرته وعړه نً ػه پېښً وٍې،
کً څً ىم ػ ٍ٨مٍنٍ تـمنځ تٍپیـٌنً اٌ کىمکىٍنً مٍذٍػ ٌٌ ،پً تېـه تیب پً ځینٍ لیمٍ
کې ػ پښتنٍ اٌ تلٍڅٍ ټٍلنٍ تـمنځٍ٨ .مي مرشان پً ظپلٍ لیمٍ کې ځٍاکمن کمبن ػي اٌ
لیبيس ګٍنؼٌنً فیبتـه ٌظت ػ ػٌي ػ مالتړ ػ تـ اللً کٍلٍ پً لټً کې ٌي.
ػٌ ً٠الیت ػ ایـان تـ پیبٌړي نٍ٥ؽ النؼې ػی ،نً یٍافې ػا ڇې پً څـګنؼ ډٌل ایـاين
الٝبؿ پـاط کبؿٌل کیږي ،تلکې لً لیبيس پلٍه ىم .ػ ٌالیت فیبتـه ٌګړي اػٜب کٍي ،ڇې
ایـان ػ نیمـٌف ٌالیت پـ ڇبؿٌاکٍ لً انؼافې فیبت لـي .ځبيي ظلک التؼالل کٍي ،ڇې ػ
ایـان پٍلٍ تً څیـمً لً نږػې لیمٍ څعً ػ نیمـٌف ٌالیت تً ػ تـیښنب لیږػ تی پـیي اٌ
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تې مٍ٩ؼه نً ػی اٌ کیؼاي يش پً ؿاتلٍنکٍ کلٍنٍ کې ػ لیبيس ٤ىبؿ ػ ٌلیلې پً ډٌل
ٌکبؿٌل يش.
ىمؼاؿنګً پً ػٌ ً٠الیت کې ػ ایـاين کلتٍؿ نٍ٥ؽ ىم تـلرتګٍ کیږي ،پً تېـه تیب پً ښځٍ
کې ،ڇې کٍلی يش لً کٍؿه تيـ کبؿ ٌکړي اٌ ػ ىیٍاػ ػ ذنٍيب لیمٍ ػ نٍؿٌ ى ٍ١پً پـتلً
پً ٜبمً ژٌنؼ کې ػ پبم ٌړ ؿٌل ٌلٍتٍي.
ػ امنیتي ٌِٝیت لً پلٍه ،ػٌ ً٠الیت پً ليیل کې ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ پً پـتلً لً یب٠یتٍة
څعً لږ ا٠یقمن وٍی ،کً څً ىم پً ځینٍ پښتٍن نٍ٥ؽه ٌلمٍالیٍ لکً ظبرشٌػ کې ،ػ
ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ رسه ػ ټٍلنې پً کڈً ظٍاظٍږي اٌ مالتړ مٍذٍػ ػی .ظٍ ػ ظبرشٌػ اٌ
ػالؿام پً ٌلمٍالیٍ کې ػ شکٍمت پلٍه ځٍاکٍنٍ ػ پـ لپمې ٜملیبتٍ لً املً ػ یب٠یبنٍ
ځٍاک اٌ وتٍن کمقٌؿی وٍي ،نٍمٍړې ٌلمٍالێ ػ ى ٍ١ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ،ڇې ػ ىلمنؼ
اٌ ٤ـاه ٌالیتٍنٍ تـمنځ تګ ؿاتګ ل٥ـ کٍي ،ػ لیږػ الؿې ػي .لً امنیتي اٌ لیبيس پلٍه ،ػ
ظبرشٌػ ٌلمٍالی لرتاتیژیک مٍٝ٨یت لـي .ػا یٍه پښتٍن میىتً لیمً ػه ،ڇې پً ػٌػیق
ډٌل ػ ػٌ ً٠الیت فیبتـه اٌلیؼٌنکي تلٍڅبن اٌ ػ ىٍ١ي تـ نٍ٥ؽ النؼې ٌ ،اٌ ػ نٍمٍړې
ٌلمٍايل مـکق٠ ،ـ٠ـي ػ ٔبلثبنٍ ػ ؿژیم پـميبل ػ نیمـٌف ٌالیت مـکق ٌ.
ػ ٌالیتي مرشتبتً ػ پـلپمې ىڅٍ رسه رسه ،پً ػٌلتي اػاؿاتٍ کې ػ ټیټې کڈې مملکي
کبؿکٌٍنکي ،پـاط اػاؿی ٤مبػ ،کمقٌؿي ػٌلتي ذٍړښتٍنً ،پً ځینٍ لـیٍ پـتٍ ٌلمٍالیٍ کې
نبامني اٌ ػ مـکقي شکٍمت لً ظٍا کمً پبملـنً اٌ مـلتً لً ى ٍ١ننګٍنٍ ومیـل کیږي،
ڇې ػ نیمـٌف ٌالیت ځبيي شکٍمتٍيل ٌؿ رسه الك اٌ ګـیٍان ػه.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې مدغکىنه
ػ نیمـٌف ٌالیت ػ یب٠یتٍة لً ى ً١نبٌړي تبٌتـیعٍايل څعً ظٍنؼي پبتې وٍي لً کٍم
څعً ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ ليیيل لیمې نٍؿ ٌالیتٍنً ا٠یقمن وٍي .کً څً ىم ػ ػً٠
ٌالیت پً فیبتـه تـظٍ ،پً ځبنګړي ډٌل ػ ایـان رسه ػ پٍلې پً اٌږػٌ کې پً پـتٍ لیمٍ
کې ػ ٨بنٍن تن٥یؾ ظٍؿا کمقٌؿی ػی ،کٍم څً ڇې لً پـاط ٨بڇب ٧پً تېـه تیب ػ نىً یي
تٍکٍ لً ى ً١رسه مـلتً کٍي.
ػ ظبرشٌػ اٌ ػالؿام پً ٌلمٍالیٍ کې ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً لً لرتٌ ننګٍنٍ رسه مغ
ػي .ػالې ښکبؿي ڇې ځبيي شکٍمت پً ػ ٍ٠ػٌٌ لیمٍ کې ډیـ کمقٌؿي اٌ ػ ػې تٍان
نً لـي ،ڇې ػ ظپل ٌالشیت اٌ نٍ٥ؽ لیمً ػ ػٌ ٍ٠لمٍالیٍ ػ مـکقٌنٍ څعً تيـ تً پـاظً
اٌ تٝمیل کړي .ػ ً٠کمقٌؿي ػ ػې المل وٍې ،ڇې ػ ً٠ػٌه ٌلمٍايل ػ ػٌلت ِؼ
ٜنبرصٌ تـ ٌلکې النؼې ؿايش .انګیـل کیږي ڇې ٔبلثبنٍ ػ ظبرشٌػ ٌلمٍايل اٌ ػٌلتي
ڇبؿٌاکٍ تـ منځ لً تىې څعً پً ګټې اظیمتٍ رسه ظپلٍ ٌړتیبٌٌ اٌ ځبنګړتیبٌٌ تً ٌػه
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ٌؿکړې ٌي .یٍ تل المل ڇې لً نب امني رسه یې مـلتً کړې ػا ػی ،ڇې پً نیمـٌف کې
میىت یٍ ومیـ ػیني ٜبملبن اٌ مال امبمبن ،پً ځبنګړي ډٌل ى ً١ڇې ػ ٌالیت پً مـکق
فؿنز کې ػي ،پً ایـان کې میىت ػ یب٠یبنٍ لً وثکې رسه نږػې اړیکې لـي.
ڇبؿٌاکي اٌ مؼين ټٍلنً ٌیـه لـي ،ڇې ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ پً ٌتلٍ رسه تً امنیتي
ٌِٝیت ال پمې ظـاة يش .ػٌي څـګنؼه کړه ،ڇې ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً پً کب٤ی
انؼافه نً ػي ؿٌفل وٍي اٌ ػ تريیقاتٍ ػ اکامل لً کمښت رسه معبمغ ػي .ػالې
انؼیښنً وتٍن لـي ڇې ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنً تً لً یٍې لرتې ننګٍنې رسه مغ ٌي ،تـ
څٍ ػٌي ػ تلٍاګـي رسه م٩بتلً ٌکړي اٌ ػ ګبٌنؼیٍ ىیٍاػٌنٍ څعً ػ ى١ې ػ ؿاتګ معً
ٌنیيس.
څـنګً ڇې ػ نیمـٌف ٌالیت پً نبٌړه ډٌل لً مٍلمي ٌڇکبيل څعً ا٠یقمن وٍي ،ځبيي
ٌګړي لً پعٍا ؿاىیيس ػ مـکقي شکٍمت څعً ػ مـلتې ٍ٠ښتنً کٍي ،تـ څٍ ػ ػً٠
ٌالیت ػ اٌتٍ ؿلٍلٍ اٌ ظړٌتٍنې لیمټمٍنً الپمې ښً کړي .ػ کامل ظبن تنؼ اٌ نيـ
لىکـي کبنبل ػ تیب ؿٍ٠نې کبؿ  ،کٍم ڇې لً ىلمنؼ ٌالیت څعً ػ نیمـٌف ٌالیت تً اٌتً
ؿلٍي ،ڇې ػ مـکقي شکٍمت لً ظٍا یې لً پعٍا ؿاىیمې ژمنً وٍې ٌه ،ال ىمؼالې
نیمګړی پبتې ػی.
لً ځبیي ټٍلنٍ رسه ػ شکٍمت ػ ښً امنیتي ٌِٝیت ػ ؿامنځ تً کٍلٍ اٌ ػ مصيل
پـمعتیبيي پـٌګـامٍنٍ ػ پـاظتیب ژمنې ال اٌك ىم پً پـاظً کڈً نیمګړې پبتې ػي .پً
ځینٍ ٌلمٍالیٍ کې ػٌامؼاؿه نب امني ،پً تېـه تیب پً ػالؿام اٌ ظبرشٌػ کې ،ځبیي
اٌلیؼٌنکي نبىیيل کړي .ػ ځبيي ڇبؿٌاکٍ لً ظٍا ػ ظؼمت کمقٌؿي اؿایً کٍل ،پً
ځبنګړی ډٌل ػ ٌڇکبيل څعً پً ا٠یقمن وٍیٍ ٌلمٍالیٍ کې ػ اٌتٍ ؿلٍلٍ کمښت ،پً
ځبیي ظلکٍ کې ػالې اشمبك ؿامنځ تً کړي ،ڇې ګٍاکې ىٍ١ي ػ مصيل شکٍمت لً ظٍا
لً پبمً ٍ٠ؿځٍل وٍي .ىمؼاؿنګً لً ایـان څعً پً ػامؼاؿ ډٌل ؿالتبنً وٍي کډٌال اٌ ػ
ىلمنؼ اٌ ٤ـاه ػاظيل تې ځبیً وٍي ٌګړي پـ شکٍمتي ظؼمتٍنٍ ػ ٤ىبؿ المل .څعً
ػاظيل يب ځبیً وٍي کمبنٍ ؿاتګ پـ ػٌلتي ظؼمتٍنٍ تبنؼې اِب٤ی تبؿ تصمیلٍي .ػ ىٍ١
ټٍلنٍ تـمنځ ڇې ػ پٍلې پً اٌږػٌ کې اٌيس ػا ٌیـه مٍذٍػ ػه ،ڇې کمقٌؿې شکٍمتٍيل اٌ
اػاؿي ٤مبػ ښبیي ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ نىً یي تٍکٍ لٍػاګیـي اٌ نٍؿٌ نب٨بنٍنً کړنٍ
تً الؿ ىٍاؿه کړي.

 .۳ص ؾىلې لپاعه طغح
ص ټىلنیؼ او اقتصاصي پغمستګ پیاوړتيا :ګډٌنکٌٍنکٍ پً ٌاؿ ٌاؿ ػ شکٍمت اٌ نړیٍالې
ټٍلنې نبکبمیٍ تً اوبؿه ٌکړه ،ڇې نً ػي تٍانیؼيل ػ پـمعتیبيی مـلتې ػ تـاتـٌلٍ لً الؿې
پً نیمـٌف ٌالیت کې ټیکبٌ ؿاٌيل .نبىیلتٍة پً ښکبؿه ډٌل رسه تـ لرتګٍ کیؼه ڇې پً
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تیـه لمیقه کې ػ پـمعتیب ډیـ ښً ٤ـٌتٍنً لً اللً ٌتيل اٌ ػالې مبیٍيس ٌلیؼل وٍه لً
ػې رسه رسه ،ڇې پً میلیبؿډٌنٍ امـیکبيي ډالـ ػ نړیٍالې ټٍلنې لً ظٍا پً ا١٤بنمتبن کې
ٌلګٍل وٍل ظٍ ػ نیمـٌف ٌالیت ٌګړي ال تـ اٌلً ىم لً تیـٌفګبؿی اٌ تیٍفيل څعً ؿنځ
ٌړي.
ػ یٍه ګډٌنکي پً ٌینب:
"ػ ذګړې له ٜمؼه ٤کتىؿونى څعه یى هم ػ ظلکى ػ ژونؼانه ػ کڈې ؿاټیټیؼل
ػي .ػ ٜؼالت ػ پيل کىلى لپبؿه نړیىال مالتړ وتىن نه لـي او ڇبؿواکي ظلکى
ته ػ ظپلى وؿکىلى وىیى ژمنى په پىؿه کىلى کې پبيت ؿا٠يل ػي .یى ػلیل ڇې
ظلک له وىؿویبنى رسه یىځبي کیږي ،ػا ػی ڇې ػوي ٤کـ کىي ڇې ٔبلثبن ػ
نىؿو په پـتله ٜبػل ػي( ".په فؿنز کې ػ ځبيي وىؿا ٠ړي)
ىمؼاؿنګً فیبت ومیـ ګډٌنکٌٍنکٍ ػ اٌتٍ کمښت تً اوبؿه ٌکړه اٌ ى ً١یې ػ لرتٌ
ننګٍنٍ پً ډٌل پً ډاګً کړ ،ڇې اړتیب ػه ػ ً٠لتٍنقه پً تیړي رسه شل يش اٌ ظلکٍ پً
کلکً پـ شکٍمت تبنؼې نیٍکً کٍلً ڇې نً ػي تٍانیؼيل ػ اٌتٍ فیـتنبیي پـٌژې پيل کړي،
ڇې ػا کبؿ پً ظپلً ػ اٌتٍ ػ کمښت پً لیـي کٍلٍ کې ښً مـلتً کٍالي يش.
"شکىمت ژمنه کړې ،ڇې ػ کامل ظبن تنؼ ته له رسه ذىړ کړي ظى تـ اوله
یې هیڅ کىم ا٨ؼام نه ػی تـ رسه کړي او وڇکبيل په ټىل والیت کې ال هم
وتىن لـي .ػ ػ٠ه پـوژې نه ٜميل کیؼل په ظپله ػ تیکبؿي المل وىی ،تیىفيل
یې فیبته کړې او ظلک یې اړ ایمتيل ڇې ػ ٔبلثبنى رسه یى ځبي يش تـ څى یى
ٜبیؼ تـ الله کړي ڇې ػ ه١ي رسه ػ ظپل ځبن او کىؿنێ مالتړ وکړي( ".په
ڇبؿتـذک کې یى ځبيي اولیؼونکي)
رستیـه پـػې ،فیبت ومیـ ګډٌنکٌٍنکٍ ػ ى ً١اِبيف ٤ىبؿ یبػٌنً ٌکړه ،ڇې ػ تیـتً
ؿالتنیؼٌنکٍ کډٌالٍ اٌ ػ نب امنٍ لیمٍ څعً ػاظيل تیځبیً وٍيٍ کمبنٍ ؿاتګ پـ ػً٠
ٌالیت اڇٍلی ػی اٌ پـ ټٍلنیقٌ ظؼمبتٍ اٌ ګډٌ رسڇینٍ تبنؼې اِب٤ی پیټي ػی.
"ػ نىؿو والیتىنى څعه په فؿګىنه کمبن ػ٠ه والیت ته ؿاځي او ػوي په تىپړ
ډول ػ ػ٠ه والیت په وګړو کې نه ػي اػ٠بم وىي ڇې ػا په ظپله ػ تیکبؿي
کڈه لىړوي .شکىمت ػ ػ٠ه مهبذـتىنى په مؼیـیت کې پبتې ؿا٠يل ػی( ".په
فؿنز کې یى ښىونکي)
ص ښې خکىمتىلێ تغویجىل او ص اصاعی فؿاص پغ ضض اقضام :پً ػالې شبل کې ڇې ػ
مىٍؿتی تصحٍنٍ ځینٍ ګډٌنکٌٍنکٍ تيـين ٤کتٍؿٌنً پً نب امني کې وبمل ګڼل( ،ػ تيـنيٍ
ىیٍاػٌنٍ ػ تی جثبتً کٌٍنکي نٍ٥ؽ اٌ ػ کبتل شکٍمت نب٠ړیتٍة پً ګډٌن) ظٍ یٍ ومیـ
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نٍؿٌ یې تیب ػ ٌالیتي ڇبؿٌاکٍ اػاؿي ٤مبػ اٌ وعيص ګټې ػ ټٍلنیقې نبظٍښي اٌيل
الملٍنً ومیـل.
"ػولتي ڇبؿواکي ظپل ظلک ػ وعٍی ګټى پـ تنمټ ګامؿي ،او نبوؿین ته الؿ
هىاؿوي .ػوي ػ ظپلى ټىلنیقو ممؤلیتىنى ػ نه تـ رسه کىلى له امله ذګړه
تـویرىي( ".په فؿنز کې یى تن مرش)
ػ مىٍؿيت تصحٍنٍ یٍه ګډٌن کٌٍنکي ػ کمقٌؿي شکٍمت اٌ نب امني تـمنځ ػ ممت٩یم تړاٌ
یبػٌنً ٌکړه.
"ایب تبلې کىالي وئ ػ یى کمقوؿي شکىمت په ػؿلىػلى رسه ښه امنیت ولـئ؟
ګامؿنې ػ وړتیب پـ تنمټ نه تلکې ػ فیبتى تډو په وؿکىلى رسه ٌىؿت مىمي .کله
ڇې یى کن په کبؿ وګامؿل يش ،لىمړي کبؿ یې ػا وي ،ڇې ظپلې وؿکړل وىي
پیمې ػ نب٨بنىنه ٜبیؼاتى لکه تډي اظیمتل او یب ػ نىه یي تىکى ػ ٨بڇب٨کىونکى
رسه ػ مٝبملې له الؿې تیـته تـ الله کړي( ".یى ژوؿنبلمت ،فؿنز)
ان پً ځبيي شکٍمت کې پً کبؿ تٍظت کمبن ىم ػ اػاؿي ٤مبػ لتٍنقه تبییؼٌي.
"مىنږ ػ نیمـوف والیت په فیبتـه شکىمتي ػ٤رتونى کې ػ اػاؿی ٤مبػ له وتىن
څعه ؿنځ ګبلى .فمب په انؼ ػا یىه لرته لتىنقه ػه او که ڇیـې شکىمت ػ٠ه
لتىنقه شل کړي ،پبتې نىؿې ته په البين رسه شل يش( ".ػ ػولت یى
کبؿکىونکی ،فؿنز)
ػ متمـکقٌ مىٍؿيت تصحٍنٍ فیبت ومیـ ګډٌنکٌٍنکي پً ػې انؼ ٌٌ ،ڇې ػ نىً یي تٍکٍ
٨بڇب ٧ػ ػٌلت پً اػاؿٌ کې ػ اػاؿی ٤مبػ اٌيل فړی ػی ،پً تیـه تیب پً ا١٤بن ميل
امنیتي ځٍاکٍنٍ کې.
"شکىمت ظپله ونډه نه تـ رسه کىي او امنیتي ځىاکىنه ػ نىه یي تىکى په
٨بڇب ٧کې الك لـي .فیبتـه مىنږ ػ ظپل وعيص امنیت او ظىنؼیتىة له ډاؿه
ش٩بی ٪نه وى څـګنؼوالی(".په فؿنز کې یى تن مرش)
ص قانىن ص واکمنێ مالتړ او ص مجاػاتى معافیت ته عؾیضګی :ػالې انګیـل کیږي ،ڇې ػ
نىً یي تٍکٍ پً لٍػاګیـي کې ػ ښکیلٍ اوعبٌٍ مٝب٤یت پً نیمـٌف ٌالیت کې ػ ٨بنٍن
ٌاکمني پً لعت ډٌل کمقٌؿې اٌ فیبمننً کړې .ػ فؿنز یٍ ٍ٨می مرش ٌايي؛
"ػ نىه یي تىکى ٨بڇب ٧کىونکي او په ّ٨بیي اػاؿو کی پـاط اػاؿي ٤مبػ ػ
ذګړې اٌيل رسڇینې ػيّ٨ .بيي اػاؿې نه يش کىالی ،ڇې ػ نىه یي تىکى
٨بڇب ٧کىونکي کنرتول کړي،او ػ٠ه ممله والیت نبامنه کىي".
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ػ ځینٍ کمبنٍ ػ ٌینبٌٌ پـ تنمټ لً مربفاتٍ څعً مٝب٤یت اٌ ػ ٨بنٍن ػ ٌاکمني نىتٍايل
ػ نبامني اٌيل الملٍنً ػي .فیبت ومیـ کمبنٍ وکبیت ػؿلٍػ ،ڇې ٨بنٍن یٍافې پـ تیٍفلٍ
کمبنٍ تبنؼې تٕثی ٪کیږي ،پً ػالې شبل کې ڇې پبتې نٍؿ لً ػ ً٠امـڅخهمستثنیدي.
زیاتشمريګډونکىونکىادعاکىله،چېپرځایددېچېػٌلتي ڇبؿٌاکي ،پهځانګړي
ډولافغانميلامنیتيځىاکىنهاوافغانميلپىلیسدقانىنپيلکىونکيواويس،دٌي پً
ظپلً لً ٨بنٍن څعً اٌيل رس٠ړٌنکي ػي .لً ىمؼې املً ،ؿلمي ّ٨بیي لیمټم پً پـاظً
کڈً تې تبٌؿه وٍی.
"ظلک ػ ػې پـ ځبی ڇې ؿلمي مصبکمى ته مـاذٝه وکړي ،ښه ګڼي ڇي ظپلې
وعړې په ځبیي وىؿاګبنى کې شل او ٍ٤ل کړي ،ځکه ڇې په ّ٨بیي لیمټم
کې پـاط اػاؿي ٤مبػ وتىن لـي( ".ػ ځبيي وىؿا یى ٠ړۍ ،فؿنز)
یٍه ٍ٨مي مرش اٌ پعٍاين ٌلمٍال پً ډاګً کړه ،ڇې ػ تیـٌ ذـمٍنٍ څعً ػ مربفاتٍ
مٝب٤یت ػ اٌلنيٍ لتٍنقٌ اٌيل المل ػی.
"که ڇیـې تبلې ػ ػې هیىاػ تیـ تبؿیغ ته پبم وکړئ ،فیبتـه ذـمىنه او ػ ترشي
ش٩ىنى څعه رس٠ړونې ػ ذنګ لبالؿانى له ظىا تـ رسه وىي .یى وظت ظلک
ظىوثینه وو ڇې ػ٠ه ذنبیت کبؿان ته م٩رص وپيژنؼل يش ظى هیڅ څه تـ رسه
نه وىل .که ڇیـې په یىه ټىلنه کې ٜؼالت نه وي نى په ی٩ین رسه هلته ته
ذګړه وتىن ولـي( ".ػ ڇبؿتـذک ػ ولمىالی یى تن مرش)
ػ ً٠ډٌل څـګنؼٌنې اٌ اشمبلبت ػ فیبت ومیـ ګډٌنکٌٍنکٍ لً ظٍا منٝکن وٍل ،څٍک
ڇې پً ػې تبٌؿ ٌٌ ،ڇې ش٩بی ٪ػ ػٌي لً ىیلٍ اٌ ٍ٠ښتنٍ رسه لمٍن نً کٍي ،اٌ ػٌي ػ
ؿاتلٍنکې لپبؿه ډیـ ىیلً منؼ نً ٌٌ ،کً ڇیـې ػ ػٌي لً ظٍا پً ګٍتً وٍې لتٍنقې لً
پبمً ٌٍ٠ؿځٍل يش.
"ڇیـې ڇې وبیمته لبالؿي وتىن و نه لـي ،ػ ترشي ش٩ىنى تیـي کىونکي
مصبکمه نه يش ،ػ لىلې ػ وىؿا ٠ړي ؿیښتني او تی پـې نه وي ،نى هلته ػ
نبوؿین او ذګړې پـته تله الؿ وتىن نه لـي( ".ػ ٨ىمي وىؿا یى مرش ،فؿنز)
ص ؾىلې او پسالینې ص ةهېغ پیاوړتیا :فیبت ومیـ ګډٌنکٌٍنکٍ پً ميل اٌ ٌالیتي کڈً ػ
لٍلې پـ وٍؿا نیٍکً کٍلً .ځینٍ نٍؿٌ یې پً ډاګً کړه ،ڇې ػ لٍلې لً وٍؿا څعً تيـ،
فیبت ومیـ کمبن وتً ،څٍک ڇې ػ ػې ٘ـ٤یت لـي ڇې ػ لٍلې لپبؿه پً ا٠یقمن ډٌل
کبؿ تـرسه کړي ،لکً ػ ٜبملبنٍ ػ وٍؿا اٌ ػ ٌالیتي وٍؿا ٠ړي.
ان پً ظپلً ػ لٍلې ػ وٍؿا ٠ړي ػ ػ٠ې وٍؿا پـ کبؿ نیٍکً کٍلً ،یٍه یې ػالې ٌٌیل:
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"فه ػالې اؿاػه نه وینم ڇې لىله ػې ػ لىلې ػ وىؿا له الؿې تبمین يش .ػوي
فیبتې پیمې تې ځبیه لګىيل ،او فه ٤کـ کىم ڇې ػ٠ه وىؿا ػ "ظلکى تـ منځ ػ
ت٥ـ٨ه اڇىلى او شکىمت کىلى" لیبلت لىتىي".
ځینٍ ګډٌنکٌٍنکٍ ٍ٠ښتل ډاډ تـاللً کړي ،ڇې ػ لٍلې پـٌلً لً ټٍلنٍ رسه پً ټيټً کڈً
یٝنی ػ ټٍلنٍ لً منځ څعً پیل يش اٌ وکبیت یې کبٌٌ ،ڇې ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿا ػ ظپلٍ
ٝ٤بلیتٍنٍ پً ىکلً لً ػٌي پً پـاظً کڈً مىٍؿه نً ػه کړې .ػ یٍه ځبیي کلینیک ػ نـك
لً ٌینب رسه لم؛
"فه پؼي نٙـ یم ،که ڇیـې ػ لىلې ځبیي میکبنیقمىنه په ا٠یقمن ډول رسه کبؿ
وکړي ،ټىله پـوله ت٩ىیه کیږي".
یٍ ومري نٍؿٌ ګډٌنکٌٍنکٍ ظپلً لیٍالتیب ػ یٍ لٍلې ػ یٍې ټٍل ومٍلً اٌ تنمټیقي پـٌلې
پً ىکلً ښکبؿه کړ ،پـ ٜلمي پبیلٍ متمـکقه پـٌلً نً ػ تیٍؿیکي تصحٍنٍ یٍ نيبػ.
"فه ٠ىاړم وړانؼیق وکړم ڇې که ػ لىلې وىؿا ػ ټىل والیت څعه ػ تیال تیلى
٨ىمىنى او مؾهثی ډلى له التبفو څعه ذىړه يش او ټىل ه١ه کمبن ڇې ػ
لىلې لپبؿه کبؿ کىي تبیؼ په لىله تبوؿ ولـي( ".ػ ڇعبنمىؿ ولمىالی یى تن
اولیؼونکي)
پً لنډ ډٌل رسه ،فیبت ومیـ ګډٌنکٌٍنکي پً ػې تبٌؿ ٌٌ ،ڇې ػ لٍلې پـٌلې تـیبلیتٍة
ػ ىـ انمبن ػنؼه ػه ،اٌ نً تبیؼ ػ یٍ ومیـ ٍ٠ؿه وٍیٍ کمبنٍ تً پـيښٍػل يش ،ڇې پً
ػې اړه پـیکړه ٌکړي.
"فه ٤کـ کىم ڇې لىله ػ ټىلنې ػ یىې تـظې په والٕه نه تبمین کیږي .لىله
یىافې په ځینى مرشانى او یب ػ لىلې ػ وىؿا په ٠ړو پىؿې نه ػه تړلې( ".ػ
ځبیي انرى یى ٠ړی)

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنې
النؼنێ لپبؿښتنې ػ ىٌ ٍ١ړانؼیقٌنٍ پـ تنمټ ٌالړې ػي ،ڇې ػ متمـکقٌ مىٍؿتی
تصحٍنٍ ػ ګؼٌنکٌٌٍنکٍ لً ظٍا ٌړانؼې وٍي اٌ ػالې ٔـشً وٍي ڇې پً نیمـٌف ٌالیت
کې پً ګٍتً وٍیٍ ځبنګړٌ انؼیښنٍ تً ؿلیؼګي ٌکړي.
ص اقتصاصي ټىلنیؼ پغمستګ پیاوړتیا )۱( :لً تیٍفيل رسه مثبؿفه اٌ ػ ىؼ٤منؼٌ پـمعتیبيی
پـٌژٌ ػ ٔـشې لً الؿې ػ کبؿي ٤ـٌتٍنً ؿامنځتً کٍل؛ ( )۲ػ ػالې تؼاتیـٌ پلی کٍل ،ڇې
ػ مٍلمي ٌڇکبيل نبٌړه ا٠یقي لږ کړي ،پً ځبنګړي ډٌل ػ کامل ظبن تنؼ ػ پـٌژې اٌ ػ
نيـ لىکـي ػ اٌتٍ لګٍلٍ ػ کبنبل ػ تیبؿٌٍ٠نې ػ کبؿ تىپړٌل؛
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ص ښې خکىمتىيل تغویجىل او ص اصاعي فؿاص پغ ضض اقضام )۱( :ػ ٌړتیب پـ تنمټ ػ ػٌلتي
کبؿکٌٍنکٍ ػ ٍ٠ؿه کٍلٍ اٌ ګامؿلٍ ی٩یني کٍل؛ ( )۲پً ټٍلٍ کڈٍ کې ػ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ لً
ظٍا ػ ٌبػ٨بنً کبؿ لً الؿې پـ ػٌلت تبنؼې ػ تبٌؿ فیبتٍل؛ ( )۳لً ػنؼٌ څعً ػ ىٍ١
ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ لیـې کٍل څٍک ڇې پً اػاؿی ٤مبػ مصکٍم وٍيؼي؛
ص قانىن ص واکمنێ مالټغ او ص مجاػاتى معافیت ته عؾیضګی )۱( :ػ مربفاتٍ څعً ػ پـاط
مٝب٤یت ػٌػ تً ػ پبي ټکی ایښٍػل ،پً ځبنګړي ډٌل ى ً١کمبن ڇې ػ نىً یي تٍکٍ پً
٨بڇب ٧کې الك لـي؛ ( )۲ػ اػاؿي ٤مبػ ،ػ ٌالشیت څعً نبٌړه ګټي اظیمتني اٌ ػ ذنبيي
ٜؼالت پً لیمټم کې ػ ؿٌڼٍالی ػ کمښت لیـي کٍلٍ پً ٌړانؼې پیبٌړې مثبؿفه؛ ( )۳ػ
ى ٍ١کمبنٍ ت٩ٝیج اٌ مربفات کٍل ڇې پً تیـ ٌظت کې ػ ترشي شٍ٩نٍ څعً پً
رس٠ړٌنً مصکٍم ػي؛
ص ؾىلې و پسالینې ةهېغ پیاوړتیا )۱( :ػ لٍلې اٌ پعالینې ډګـ پـاظٍل تـ څٍ ػ ً٠پـٌلً
تیال تیل ٍ٨مٍنً اٌ مؾىثي ډلې ؿاٌن١بړي؛ ( )۲ػ لٍلې ػ پـٌلې ػ پیبٌړي کٍلٍ لپبؿه
ځبیي ټٍلنې وبملٍل اٌ پً ټٍلٍ کڈٍ کې لً ػٌي رسه لال مىٍؿي کٍل؛

426

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص هلمنض واليت ؾىلی نقكه

ص هلمنض والیت
ص ؾىيل لپاعه والیتی الع نقكې

427

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص هلمنض واليت ؾىلی نقكه

 .۶پیژنضنه
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ ى ٍ١کلیؼي مٍنؼنٍ اٌ مملٍ لنډیق تیبنٍي ڇې ػ متـکق ػ ډلٍ پً
تصحٍنٍ ،ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ نٙـیٍ پً ى ٍ١رسٌې ګبنٍ کې ڇې ػ ىلمنؼ پً ٌالیت کې ػ
مىبٌؿت پً تيیـ کې ؿا پٍؿتً وٍي ػي .مىٍؿی ػ ډلً ییق تصحٍنٍ پً ډٌل ٌٌ ڇی ػ ۵۱
نبؿینً اٌ  ۲۵ښځینً ګډٌنٍالٍ رسه تـ رسه وٍل  .ػ امنیتی مصؼٌػیتٍنٍ لً کثلً مىٍؿی
مصؼٌػی وٍی.
ػا مىٍؿتی ٍ٠نؼی ػ لٍلی پً ىکلً ػ ا١٤بنبنٍ ػ ظربٌ اتـٌ ( ڇی ػػی څعً ٌؿٌلتً
ظربٌ اتـی نٍمٍل کیژی) ػػٌیم مـشلی ػ یٍ ی تـظی پً ټٍګً ػ  ۱۱مؼنی ټٍلنٍ اٌ ػ
ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن لعٍا ػ ٜ ۴۵۱۱بػی ا١٤بنبنٍ څعً فیبټ
کمبنٍ رسه ػ لٍلی ػ  ۳۴مصلی ن٩ىی ػ تـاتـٌلٍ پً مٍظً تـ رسه وٍل.
ػ لٍلې لپبؿه ػ الؿې ػ مصيل ن٩ىې مٍظً ػاػه څٍ ػ وعړې مصيل انګیقې پً ىـ اړظیق
ډٌل تصلیل يش اٌ ىمؼاؿنګً ػالې منبلج ػ شل الؿې تىعیَ يش ڇې ػ ػې رسه مـلتً
ٌکړي ڇې ػ ىلمنؼ پً ٌالیت کې لٍلً اٌ ټیکبٌ التصکبم ٌمٍمي.

 .۲واليتي پغوفايل :جغغافیه ،اخصائیه او ؾیايس خالت
ىلمنؼ ػ ا١٤بنمتبن پً ذنٍة ٠ـة کي ٌا ٞ٨ػی .نيمـٌف اٌ ٤ـاه يې ٌ٠ـة تً ٌا ٞ٨ػي
کنؼىبؿ يې ٌه رش ٧تً پـٌت ػي ،ػ پبکمتبن تلٍڇمتبن ايبلت يې ٌه ذنٍة تً اٌ اؿفګبن،
ډاي کٍنډي اٌ ٍ٠ؿ يې ٌ وامل تً پـاتً ػي ۶۱،۸۲۹ .کېلٍمرته مـت ٞممبشت لـي .ىلمنؼ
ػ ا١٤بنمتبن تـ ټٍلٍ لٍي ٌاليت ػي اٌ ؿنګبؿنګ ٍ٨مٍنً پکښي مېىت ػي .ا٨تٍبػ يې پـ
کـىڼً ٌالړ ػي .ىلمنؼ ػ ا١٤بنمتبن یٍ ػ ىٌ ٍ١اليبتٍ نً ػي ڇي تـ ټٍلٍ ډېـ تبؿيبک پً
کښي کـل کيږي ،اٌ ػ کٍکنبؿٌ کـ يې مغ پـ فيبتېؼٌ ػي .ػ مىٍؿی پً ٌظت کی ؿاپٍؿ
ٌؿکړل وٍی ٌٌ ڇی تب٠ـان اٌ ػيىٍ ٌلمٍالێ يې ػ ٔبلثبنٍ پً الك کي ػي .ػ نٍفاػ الؿه
يې لتٍنځمنً ػه اٌ ػ ػٌلت اکامل متبجـه کٍي .پً ټٍلٍ نٍؿٌ واميل ٌلمٍاليٍ کي يې لکً
مٍلی کال ،لنګني اٌ کرکي کښي ػ شکٍمت کنټـٌل يٍافي ػ ٌلمٍالێ تـ مـکقه مصؼٌػ
ػي .ىلمنؼ ػ امنيتي ،اػاؿي ،اٌ پـ معتیب یي کبؿٌنٍ پً ٌړانؼي ػ ننګٍنٍ کړېږي.
ػ ا١٤بنمتبن تـ ټٍلٍ اٌږػ يب ىلمنؼ لينؼ فؿٌ کېلٍمرته لېـي پً ميؼان ٌؿػګ ٌاليت کي
رسڇينً اظيل پً تبميبن ،ډایکنډي ،اؿٌفګبن ،ىلمنؼ ،اٌ نيمـٌف کي تېـيږي اٌ ٌ څنګٍ تً
يې پـتې فؿظېقه ځمکي ظړٌتٍي .ىلمنؼ پـ ٌ ۱۴لمٍالیٍ تبنؼي ٌېىل وٍي ػي .مـکق يې
ػ لښکـ ګبه مغ پـ ٌػه ښبؿګٍټي ػي.
ػ اٌلېؼٌنکٍ ٨بٔ ٞاکرثيت يې پښتبنً ػي ،لٍي ٍ٨مٍنً يې ٜليقي ،تبؿکقي ،نٍؿفي،
الصبکقي ،الکٍفي ،پٍپلقي ،ظـٌټي ،تـکي ،للېامن ظېل ،تٍظي ،کبکړ ،نيبفيٌ ،ب٤یبن،
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ػ٤تبڼي ،ىٍتک اٌ ظٍږيبڼي ػي .ػلتً ػېـ تلٍڅبن ىم لتً ،پً ظبً ػٌل پً ذنٍة کي.
نٍؿ ا٨لیتٍنً يې ىقاؿه ،تبذک اٌ ليکبن ػي.
ػ کنؼىبؿ پً څېـ ىلمنؼ تً ىم ػ ا١٤بنمتبن ػ٠لې ػ مـکق ل٩ج ٌؿ کٍل کېږي .ا٨تٍبػ يې
پـ فؿاٜت ٌالړػي ،ڇي ذنٍيب ليمي يې ٜمٍ ًم ػ پنثٌٌٍ ،ڇي مېٍي ،نعٍػٌ ،لٍتیب ،ذٍاؿٌ
اٌ ٠نٍمٍ پـ کـ کيلً تبنؼي تکيً کٍي .واميل شٍې يې ډېـ ػ تبػامٍ ،انګٍؿٌ اٌ انبؿٌ ػ
تبٍ٠نٍ لپبؿه مىيٍؿه ػي.
ىلمنؼ ػ تبؿيبکٍ ػ لٍړ تـيني کښت لپبؿه ىم مىيٍؿه ػي .ػ تبؿيبکٍ تٝؼ ٠نم پً ػٌىم
ځبي کي ٨ـاؿ لـي .تبؿيبک ػ ىلمنؼي تقګـانٍ ػ ګټي ٌټي ٜمؼه تـظً ذٍړٌي .ظٍ ځيني
مصؼٌػ کبؿٌتبؿيبن تیب ػ ٜبػي کبؿٌتبؿ پً پـتلً ډېـ څً الك تً ؿاٌړي .مبلؼاؿي اٌ
تـانمپٍؿټي ظؼامبػ نٍؿ ٜمؼه کبؿٌتبؿ تىکيلٍي.
ىلمنؼ پً پعٍا کي ٌڇکبلئ ىم لعت ځپيل ػي ڇي ٨ـتبنيبن يې ٜبم ظلک اٌ څبؿٌي
ٌٌ .ػ ػې ځبي ػ فؿاٜتي تٍکٍ پً ظبً ډٌل مېٌٍ لپبؿه ػ لړٌ ظٍنٍ ،یعڈبلٍ اٌ تبفاؿ
مٍنؼين لعت کمي ػي.
ليبلت پً ىلمنؼ کي پـ ٍ٨ميت ٌالړ ػيٜ .بم ظلک پـ ګٍنؼٌنٍ ػ ػٌي ػ تېـٌ کړٌنٍ پـ
البك تې تبٌؿه ػي ڇي ليبيس مرشانٍ تً یٍافي ظپيل وعيص کټي مرتس ػي ،نٍ پً ػې
ظبٔـ اٌ ػ نبامني لً کثلً ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ ٝ٤ليتٍنً پً ټپً ػؿېؼيل ػي .ىلمنؼ ػ پښتني
ػٌػٌنٍ تـ لعت ٤ىبؿ النؼي ػي .ميمي ٤ېٍيل ػ ٍ٨مي مرشانٍ پً الك کي ٌي اٌ ػ
ذـګٍ لً الؿي کېږي .ػ نباىيل اػاؿې اٌ ملٍث ّ٨بيئ ليمټم لً کثلً ػ ىلمنؼ پً ځينٍ
تـظٍ کي ټٍلني پً ټٍلنيقه اٌ کٍؿنێ لٕض ػ ٔبلثبنٍ ٌ ّ٨بيئ ليمټم تً ػ پـ ٌظت
٤يٍلې لپبؿه ٌؿ ځي.
تٝليم تً ىلمنؼ کي پً تؼ شبلت کي ػي ،ػ  ۵نً تـ  ۸۲پٍؿي نبؿينً لٍلتي ػي اٌ ػ  ۱۲پب
وبٌظٍا کي ښځينً ٌٌ تٝليم کړي ػي .یٍافي  ۶۲کٍڇينيبن ڇي ٜمـ يې ػ  ۶نً تـ ۱۳
پٍؿي ػي پً مکتثٍنٍ کي وبمل لٍي ػي .ػ ىلمنؼ ٌصي ظؼمبت پً اتتؼايي کي
شمبتيږي ،یٍافي يٍ ٌاليتي اٌ ػؿې ػ ٌلمٍايل پً لٕصً و٥ب ظبنې لـي ڇي ػ ټٍل ٌاليت
لپبؿه ػ  ۵۶ؿٌظتيبيي مـاکقٌ اٌ  ۴۲۵اتتؼايي مـاکقٌ تـ څنک ظؼمبت ٌړانؼي کٍي.

 .۴ص جګړو څېړين :ص جګړو ډولىنه او عاملني
پً ىلمنؼ کي ػ ٔبلثبنٍ پـ ليمً تبنؼی کنټـٌل ػېـ ػي .تب٠ـان پً کبمل ډٌل ػ ٔبلثبنٍ تـ
کنټـٌل النؼي ػي ،پً ومٍل ػ ٌلمٍالێ ػ مـکق .ػ ٔبلثبنٍ ػ کبمل کنټـٌل پً ظبٔـنٍ ػا
ٌلمٍايل ډېـه پً امن کي ػه ځکً ىلتً ىېځ ٜمليبت نً اذـؤ کېږي .ػ ى ً١ځبي
اٌلېؼٌنکي ػا اذبفا لـي ڇي ٌنٍؿٌ ٌلمٍاليٍ ،کنؼىبؿ یب لښکـګبه تً ٌالړيس .ػٌي ػ ػ
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ٌلمٍالێ نً ػتبنؼي ػ ظلکٍ رسه ظربٌ تً فړه نً ښً کٍي کېؼاي يس ڇي ػليل يې ػا ٌي
ڇي ػٌي ػ تېـتً تګ پـ ميبل ػ ٔبلثبنٍ لً لٍؿي پٍښتل کېږي .ػٌلت ػ ٌلمٍالێ پً ىکلً
ىيځ مٝلٍمبت الك تً نً يس ؿاٌړالي .ػ ٌصت اٌ تٝليم ػ تعي تې ٔـ ً٤کبؿکٌٍنکي تً
اذبفه ٌؿکٍل لٍې ػه اٌ ٔبلثبن ٠ـُ نً پً لـي کً ڇريي ػٌي ػ شکٍمت پً ګټً کٍم
شـکت ٌنً کړي .ػېىٍ ٌلمٍايل ػ  ۲۱۱۳کبل پً پبي کي ػ ٔبلثبنٍ لً لٍؿي ٌنيٍل لٍل .ػ
ػٌلت شبکميت پً نٍفاػ ٌلمٍالێ کي تـ څٍ کليٍ پٍؿي مصؼٌػ ػي .ػ لنګني اٌ مٍيس
کال ٌلمٍاليبين ػ ػٌلت اٌ ٔبلثبنٍ تـمېنځ ػ  ۲۱۱۳ؿاىييس پً ذنګ کي ػې ظٍا آظٍا
کيږي .مغ کي پً ٜمٍمي ډٌل ػٌلت ػ ٌلمٍاليٍ مـکق اٌ ميم لړکٍنً پً کنټـٌل کي لـل
اٌ أـا ٣ػ ٔبلثبنٍ پً الك کي ٌه پً ځينٍ کليٍ کي تً تیب ػٌؿځي لعٍا ػ شکٍمت ٌي اٌ
ػ وپې ػ ٔبلثبنٍ ٌي .ػ نړيٍالٍ ځٍاکٍنٍ ػٌتلٍ ٌؿٌلتً ا١٤بن امنيتي ځٍاکٍنً اٌ ٔبلثبن ػ
یٍ تل رسه پً لبػه اٌ ٌؿتً ٌللٍ ذنګٍنً رسه کٍي ،کٍم ڇي ػ اٌږػٌ اٌ لعتٍ ذنګٍنٍ
لثج ګـځي.
ػ اچ آؿ یٍ ٌه اشٍبيې تً پً کتلٍ رسه ػا مٝلٍميږي ڇي کٍمً مـګژٌتلً ڇي ػ فػٌ
ظٍؿػٌنٍ یبٌؿتً پېښٍ پً نتېرً کي مېنځ تً ؿاځي نً يې څٍک ػ معبل٥ينٍ ګڼالي يس ٌ نً
ػ اميتي ځٍاکٍنٍ .ظٍ ٌیالي لٍ ڇي پً ػٌي کي تً ػ یٍي ډيل نً ٌي .ظٍ تٝؼاػ يې ػ
 ۲۱۱۲اٌ  ۲۱۱۳پً پـتلً تـ تـ  ۱۱ڇنؼه ىم اٌړي .ػ ػې ذنګٍنٍ آجبؿ پـ ملکيبنٍ تبنؼي
٠ريي انمبين ػي .ػ ذنګٍنٍ اٌ نً الرسيس لً ٌذيي ػ مـګژٌتيل ؿاپٍؿٌنً فػ اٌ ن٩يَ اٌت
ظميني ٌي یب ػېـ ظٍ تېعي ؿاپٍؿيږي نً .ػاتېلګي ػ منٍنې پً څېـ يبػٌالي لٍ :ػ واميل
ىلمنؼ ػ ٌصي مـاکقٌ ػ ؿاپٍؿٌنٍ پـ البك ػ  ۲۱۱۴کبل پً ػٌيب کي ػ اٌٌ( )۷اٌنیٍ پً
ذـيبن کي ۶۳۱ملکي ٌګـي ڇي  ۳۹۶يې نبؿينً ٌه ۱۱۹ ،يې ښځي اٌ  ۱۱۶يې مبوٍمبن ػ
ػٌلت اٌ ٔبلثبنٍ ػ ذګړٌ اٌ مبٍنٍ پً ٌٌیلً ټپیبن لٍي ٌه .تً ظربه ظٍ ال ػا ػه ڇي
پٍؿتً اشٍبئیً کي يٍافي ػ لنګني ،مٍيس کال اٌ کرکي ػ ٌلمٍالیٍ ځيني ليمي وبمييل
ػي اٌ ى ً١ال ىم نً ػي پکښي وبمل ڇي ىلتً ٌژل لٍي ٌي اٌ ؿٌ٠تٍنٍنٍ تً نً ػي
ؿاٌړل لٍي.
ػ شبلت ػ ظـاتېؼٌ نٍؿي نښي ػا ػي ڇي ػ ( يٍ ان اچ يس آؿ) اؿ٨بم ښيي ڇي پً
۲۱۱۳کي ػ تېځبيً لٍیٍ کمبنٍ ومېـ ػ ا١٤بنمتبن پً ذنٍة کي  ۴۴۲لٍړلٍي ػي.
 ۵۶.۵۸۶نٍؿ کمبن تېځبيً لٍي ػي ڇي ټٍل ومېـ ۱۸۳.۸۸۱تً لٍړږي .ىمؼاؿنګً ذنٍة
ػ  ۲۱۱۳پً پبي کی ذنٍيب شٍفي تـ ټٍلٍ نٍؿٌ شٍفٌ ډېـ تېځبیً لٍي کمبن ػؿلٍػلً.
اکرسه تېځبيً لٍي ظلک ػ نٍفاػ ،مٍيس کال ،کرکي ،اٌ لنګني ٌلمٍاليبنٍ ػي ڇي پً
واميل ىلمنؼ کي ٨ـاؿ لـي.
٤کـ اٌ ػىىت ګـػی ػ ىلمنؼ ػ ذنګ یٍ المل ػی اٌ وبیؼ یٍ مٝمٍلی المل ٌی .ظٍ
اٌلی ػلیل یی ػ تبؿیبکٍ مب٤یب ػه .ػ لنګین ػ ٌلمٍالی ػ اٌلیؼٌنکی پً تٍګً یی ٌٌیل:
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؛هلمنؼ والیت ػ ػولت ػ معب ل٥ینى لپبؿه ځکه ډیـ اهمیت لـی ڇی ه١ىی
پکی ػ تبؿیبکى کبؿ او تبؿ کىی .ػ نىؿو والیبتى څعه لنګین ولمىالی ته آ٤ین ػ
٨بڇب ٧لپبؿه ؿا انت٩بلیږی او ه١ه ځکه ڇی لنګین ػػی کبؿ لپبؿه یى ښه مبشىل
ػی،اکرثه ػولتی کړی په هلمنؼ کی ػ نب امنیى او ذنګ ٠ىښتىنکی ػی او ػلیل
یی ػاػی ڇی ػوی ٠ىاړی ػ کىکنبؿو کښت او کبؿ او تبؿ ته فمینه تـاتـه کړی.
په لنګین کی ډیـی ځمکه ػ تل هـ ٨ممه فؿاٜت لپبؿه تـاؿه ػه ظى له تؼه
مـ٠ه مىنږ ػولت نه شامیه کىی نى اکرثه کـونؼګـ اړ ػی ڇی ػ کىکنبؿو کښت
ته معه کړی .همؼا وذه ػه ڇی ػ ػولت معبل٥ین ػ کىکنبؿو څعه کټه اظلی
او ظپل اوؿپکی پـی ت٩ىیه کىی.

 .۳ص نښتى قننه  :ص نښتى ډولىنه او انګیؼې
ػ ایؼیبلٍژی تـلیـه ُ ګؼٌنٍالٍ ا٨تٍبػی الملٍنً ڇی ػ معؼؿه تٍکی ػ کـنی اٌ ٨بڇب٧
څعً الك تً ؿاځی ىم پً ػی ٌالیت کی ػ ذګړی ػ ٍٜاملٍ څعً ٌګنل.
ػ ش ٧ٍ٩ترش یٍ کبؿ کٌٍنکی ػالی ٌٌیل:
پؼ٠ه والیت کی ػ ذنګ مهم المل ػ پبکمتبن رسه ػ اوږػ رسشؼ لـل ػی .په
همؼ٠ه رسشؼ تبنؼی ٔبلثبن ػ پىلی ػ ه١ه ظىا څعه ؿاوړی او ػ ػولت پـ
وړانؼی ذنګیږی.
ػ کىکنبؿو کښت ػ نب امنی یى تل المل ػی .تی لىاػی او ػ الالمی ٩ٜبیؼو
څعه ػ کبمل ػؿک نلـل ڇی تـ ډیـه پکی پبکمتبنی مؼؿلی ممىلی ګڼل
کیږی ،ػ ػوامؼاؿه ذنګ او نب امنیى ذبؿی لبتلى نىؿ ػالیل ګڼل کیږی.
ػا پؼی وبىؼی ٌؿکٍی ڇی اکرثه نب امنی یب تـٌؿیمتی شـکتٍنً ڇی پً نړۍ کی ؿامنځ تً
کیږی ،یٍاځی ػ ٤کـی یب ان٩التی ٜال٨منؼی لً معی نً ٌی تلکً یٍ ٌاِض المل یی ػ مبلی
ګټٍ اللتً ؿاٌړل ىم ٌی .ػ ا١٤بنمتبن پً مٍؿػ کی ػ ىٍ١ی ګټی ػ کٍکنبؿٌ ػ کـلٍاٌ
تبؿیبکٍ ػ کبؿ اٌ تبؿ څعً ػه .ػ یٍ مصلی وٍؿا ػ ٠ړی لً نٙـه ػ الال م څعً ٌصیض
پیژنؼنً تً ػ یٍ تل پـ ٌړانؼی ػ تیـی نً کٍل ،مت٩بتل اشرتام ،لٍلً اٌ انمبنی ٌ٨بؿ تً ٌػه
اٌ تصٌ ٚ٥ؿکړی .ى ً١فیبتً کړه ڇی ػ البلی ظؼمبتٍ نً مصیب کٍل ،ػ ظلکٍ نب امیؼۍ اٌ
ىٍ١ی تبنؼی ػ تیـی کٍلٍ فمینً تـاتـه کړی .ػ تیلګی پً تٍګً:
ػ ټیټ کی٥یت ښىونه او ؿوفنه ،ػ تنمیټیقو ظؼمبتى نلـل( لکه تـ ،٧اوته او نىؿ
کـهنیق ٝ٤بلیتىنه) او ػ ښه شکىمت ػاؿی نلـل.
ظلک پؼی نٙـ ٌ ڇی ٔبلثبن تً ػ نبامنیٍ لپبؿه یٍاځنی منث ٞپبتی وی ،نٍ لً ىمؼی املً
یی ػ ػٌلت ى ً١اػٜبٌی ؿػ کړی ڇی ګٍاګی ػٌی تً پبکمتبنی ػىىت ګـػ ظتم کړی .ػ
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یٍ مؾىثی ٜبمل پً انؼ ،ا١٤بن ٔبلثبن پً نٙبمی ڇبؿٌ کی مملکی نؼی اٌ  ٖ٩٤ىمؼٌمـه
یی ٌکٍالی وٍل ڇی ا١٤بن امنیتی ځٍاکٍنً پً ظپلٍ مـاکقٌ کی ؿاشٍبؿ ٌلبتی اٌ ػا ځکً
ڇی ػٌی ػ ظبؿذی (ظٌٍٍب ػ ٜـتی) ذيبػیبنٍ څعً مـلتً تـاللً کړی کٍم ڇی ډیـ تی
ؿشمً ٌٌ .نٍمٍړی فیبتً کړه ،ػ ا١٤بنمتبن پً شکٍمت کی ػاظلی معبل٥تٍنٍ ػ ٔبلثبنٍ
پـِؼ ػ ٍ٨اٌ ؿٌشیً ِٝی ً٥کړی اٌ ػػٌلت پً کمقٌؿتیب کی یی ميمً ٌنډه لـلی ػه.
پً ىلمنؼ کی ػ مٍذٍػه نب امنیٍ اٌ ذنګ ػالیل پً تړاٌ اوعبٌٍ اٌ شبالت ػالیل ػ
لښکـګبه یٍ تب تٝلیمً کبؿمنؼ پً ىلمنؼ کی ػ اٌلنی نب امنیٍ پړه پـ یٍ ومیـ اوعبٌٍ اٌ
شب التٍ ٌؿ اڇٍی کٍم ڇی ػ ذنګ ػ ػٌام المل ګـځیؼلی:
تی لىاػی ػ ذنګ او نب امنیى یى له لرتو ٜىاملى څعه ګڼل کیږی .په ٜمؼی
تىګه ػ ګبونډیى هیىاػونى لعىا الك وهنه او ٔبلثبنى ته ػ اللصى وؿکىل ػ کىؿنیى
ذګړو او وؿانکبؿۍ یى تل لرت المل ػی .په شبرض وظت کی ػ ٨ؼؿمتنؼو اوعبٌى
لعىا ػ لىلی ػ ؿاولتلى په تـظه کی فه هیڅ نى ٛلیبلی اؿاػه نه وینم .کڈیـی
اؿاػه مىذىػه وای ،نى ػ ٔبلثبنى او معبل٥ینى مبتی ته ډیـه البنه وه.
ػ لٍلی ػ ٌالیتی وٍؿا یٍ تن ٠ړی ٌایی ڇی پً ىلمنؼ کی ػ اٌلنی ذنګٍنٍ پـتلً اٌ
تیلٍل اٌك البنً نً تلکً ډیـ لتٍنقمن تـیښی اٌ ػا ځکً ڇی لیبلی اٌ ٤کـی ذنګٍنً
اٌك ػ ٍ٨می ٠ډ اظمتنی اٌ وعٍی ظٍٍمتٍنٍ رسه ٌؿ ګډ وٍی ڇی ىمؼی شبلت ګډ
ٌډی اٌ تىنز ؿامنځ تً کړی:
ىمؼاؿنګً ٍ٨می لیبلیٍ اٌ ؿ٨ب تتٍنٍ ػ ىیٍاػ اٌ ټٍلنی پً ظلکٍ تبنؼی من٥ی ا٠یقه کړیؼه.
تّٝی اٌ٨بت وعٍی وعړی پً نٙبمی وعړٌ تؼلیږی .ػ ػ ػښمن رسه ػ ذنګی میتٍػٌنٍ
پً تـظً کی ىیڅ نٍ ٛاظال٨ی شؼٌػ ٌذٍػ نلـی .ظلک مبوٍمبن ػ ظپل لیبل ػ ٌژلٍ
لپبؿه اٌ ٔبلثبن یی ػ ځبن ٌژنٍ اٌ نٍؿٌ تـٌؿیمتی تـیؼٌنٍ لپبؿه التٝاملٍی.
ػ ا١٤بن مصلی پٍلیمٍ پً ىکلً ډیـ کم اٌؿیؼل کیږی پؼالی شبل کی ڇی ػٌی پً ۸
ٌلمٍالیٍ کی پً ػنؼٌ تٍظت ػی .ا١٤بن مصلی پٍلین پً نبػؿه تٍګً پً ذنګ کی ػ تـظً
اظمتنی اٌ یب ىم ٜملیبتٍ پً ٌظت کی ػ ترش ػ شٍ٩نٍ ػ تیـی پً ىکلً څـګنؼٌنی کٍی.
ممکن یٍ ػ ٍٜا ملٍ څعً ػاٌی ڇی ػ ىٌ ٍ١ګړٌ ػ ډلی څعً ڇی پً ػایمی تٍګً ػ
مصلی پٍلیمٍ تـ کنرتٌل النؼه لبشً کی اٌلیږی ٖ٩٤ ،یٍ څٍ تنً یی ػ  HRUلعٍا
انټـٌیٍ وٍی ٌی .رستیـه پـػی ،ػ مصلی پٍلیمٍ ډیـی کړنی ممکن ػ ڇٍؿ اٌ ڇپبٌ ،تيؼیؼ
اٌ پً فٌؿ رسه ػ ظلکٍ څعً ػ اذنبلٍ اظمتل اٌ ػالی نٍؿ پً تـکی ٌنیمی امب ػ ا١٤بنی
اٌٍلٍ لً معی ظلکٍ تً ػا اړینً نً ښکبؿی ڇی نٍمٍړی کړنٍ پً ىلکً ؿاپٍؿ ٌؿکړی.
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ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ پً اړه ػ ظلکٍ نٙـ نب څـګنؼ ٌ .ظلکٍ ٌیل ڇی ػٌی ىم ػ ذنګ اٌ
ىم ػ لٍلی ٜبملین ػی .ػ ػىىت ګـػی پـ ٌړانؼی ذنګ ،ػ لبظتامنی اٌ نٍؿٌ فیـتنبیی
پـٌژٌ اٌ ػ ا١٤بن امنیتی ځٍاکٍنٍ ػ تٍ٩یً کٍلٍ پً تـظً کی ػ نٍمٍړٌ ٝ٤بلیتٍنً ػ
تٌٍیٌ ٦ړ ػی .ظٍ تـٜکن ػػٌی ذنګ ملکی تل٥بت ىم لً ځبنً رسه لـی .ډیـی نٙـ
ٌؿکٍنکٍ ٌٌیل ڇی ػ ا١٤بن امنیتی ځٍاکٍنٍ ػ مملکیتٍة لپبؿه ػ نړیٍالٍ ىڅی نبکبمی اٌ
منبلثً نً ٌی .پً ػٌلتی اٌؿګبنٍنٍ کی ػ ظپل پبلنی ،ؿوٍت ،اظتالك اٌ تثٝیْ پً ىلکً
ظلکٍ پً کـاتٍ ظپل ٠ږٌنً اٌ وکبیتٍنً پٍؿتً کړی ػی اٌ ٌایی ڇی نٍمٍړی لتٍنقی اٌك
پً ػٌلتی اػاؿاتٍ کی یٍ مٝمٍل ګـځیؼلی ڇی ژٌؿی ؿیښی یی کړی اٌ ػ ظلکٍ لعٍا پً
ډیـ ميبؿت رسه تـ رسه کیږی.
یٍاځی ذګړه مبؿ نؼی ڇی پؼی ځپل وٍی اٌ ٌؿلتً پبتی ٌلن ىیڅ ؿشم نلـی .ػ ۲۱۱۳
م کبل پً اٌاظـٌ کی ترشی نيبػٌنٍ تبیؼ کړه ڇی پً ىلمنؼ کی ػ ترشی مـلتٍلیږػٌل مغ
پً لعتیؼٌ ػی اٌ ػا ځکً ڇی ػ لىګـګبه ػ لٍیٍ الؿٌ امنیتی پٍلتٍ ػ ترشی کبؿٌانٍنٍ ػ
امنیت ټینکٍنی لٍړ ٨یمتٍنً ٌِ ٞکړی .پً ىلمنؼ کی ډیـی وعٍی امنیتی کمپنی ٌذٍػ
لـی ڇی ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ ػ ٌتلٍ څعً ٌؿٌلتً یی کبؿ اٌ تبؿ مغ پً کمیؼٌ ػی .یٍاځنی
مىرتیبن ڇی ػٌی یی التحامؿ کړی ،ترشی مـلتً کٌٍنکی اػاؿی ٌی .تّٝی مىبىؼه
کٌٍنکی پؼی تبٌؿ ػی ڇی ى ً١شملی ڇی ػ مـلتً کٌٍنکٍ اػاؿٌ پً کبؿٌانٍنٍ تـ رسه
وٍی کٍم تٍبػ ٣نً ،تلکً ػلیل یی نٍمٍړٌ کمپنیٍ تً ػ لٍړ ٨یمت نً ٌؿکٍل ٌ.
ؾىلی ته ص عؾیضو الع :ص کـه کتنی ػ ګـٌپ تـظً ٌال پً ىلمنؼ کی ػ مٍذٍػه نبظٍالٍ
څعً پٍؿه اګبه ٌ اٌ پؼی ىم پٍىیؼل ڇی ؿاتلٍنکی کی پـکٍم لٍؿ تګ ٍ٠اړی .ػػٌی
اکرثه نٙـیبت ػ کٍ ٜلمی تص٩ی ٪نتیرً نً ٌه تلکً وعَ تصلیلٍنً اٌ تربؿة ٌ .ػ ذنګ
پً م٩بتل کی ظلک ډیـ مصتبٓ اٌ ػ لٍلی ٍ٠ښتٍنکی ٌ .ظٍ پؼی ىم پٍىیؼل ڇی تنيب ػ
ذنګ اٌ ٔبلثبنٍ نىتٍالی ػ لٍلی پً مبنب نؼی تلکً پً ممبٌی ډٌل ػ ترش ش،٧ٍ٩
تـاتـٌالی اٌ ػ ٜؼالت تبمینٍل ػی .ػ لٍلی ػ وٍؿا یٍ تن ٠ړی ٌٌیل:
"ظلک ػ ٜؼالت ٠ىښتىنکی ػی او ػ ظپل ػولت څعه تبیؼ ٜؼالت په ٜمل
کی وګىؿی"
پً ىمؼی تٍګً یٍ مؼنی ٝ٤بل ػ ػٌلت څعً ٌٍ٠ښټل ڇی ػ ظلکٍ اٌ ػٌلت تـمنځ ٤بٌلً
ػی کمً کړای وی ،ػ ٨بنٍن شبکمیت ػی تٕثی ٪اٌ ػ ظلکٍ ش ٍ٨ٍ٩تً اشرتام اٌ وبیمتً
لبالؿی ػی ؿامنځ تً کړای وی .ػ لٍلی پً تـظً کی ػ ظلکٍ پیىنيبػات پً النؼی څلٍؿٌ
مٍٍِٜبتٍ څـظیؼل:
امنیت ،ثتات او ص خکىت صاعۍ تقىیه کىل :پٍؿتً مٍٍِ ٛګبنی ػ ىـ یٍه وعَ لعٍا پً
ذال ذال تٍګً تـ تصخ النؼی ٌنیٍل وٍی .ػٌی ػ وبیمتً لبالؿی پً ڇٍګبټ کی ػ ښً
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شکٍمت ٍ٠ښتٍنکی ػی اٌ پؼه ټینګبؿ کٍی ڇی ټٍپک لبالؿی تبیؼ ظتمً وی .ػ یٍ
پعٍانی کبؿپٍه مصمؼ ٨میم اظګـ پً ٌینب ،ػٌلت ػ ظلکٍ رسه ػ ظؼمت کٍلٍ تي ػ
ظٍلی ٌٜؼی اٌ رس ظٍفٌی اٌ ػا ىم پؼی ظبٔـ ڇی تيـنیبن ٌؿڅعً ػ ظؼمت کٍلٍ تٍٞ٨
لـی .ظلکٍ پً ػٌلت کی ػ اٌږػی مٍػی لپبؿه ػ ٨بنٍن نً مرشٌٜیت ،ظپـیؼٌنکی ٤مبػ،
فٌؿٌاکٍ لعٍا یٍاځی ػ ځبن لپبؿه ظؼمت کٍل ،ػ مؼنی کبؿمنؼانٍ ػ ميبؿتٍنٍ کمٍالی ،ػ
ٌاک څعً ٠لًٕ الت٥بػه اٌ پً ػٌلت کی ػ ځبیی ذنګ لبالؿانٍ ػ مؼاظلی څعً وکبیت
ػؿلٍػ .رسه ػػی ڇی ػٌه لمیقی معکی ػ ػٌلت څعً ػ ظلکٍ کـکً ػػی تبٜخ وٍه ڇی
ػٌلت ړنګ اٌ ػ ٔبلثبنٍ شګٍمت منځ تً ؿاوی .ػ ً٠تبؿیعی ٌیښٍنکی مٍافی اٌ
ٌیربړٌنکی مالمتیب پً اٌلنی ٌظت کی ػ یٍ ٌیښٍنکی ٠ږ ػنؼه نً تـرسه کٍی .کبؿ اٌ تبؿ
ػ مٝمٍل پً څیـ پـمغ ؿٌان ػی امب پً ش٩ی٩ت کی ٌؿځ تـ تلی ظـاپیږی .ػ یٍ مؼنی
ٝ٤بل پً ٌینب:
"ػػ٠ه شبلت لىمړنی او لرت المل ػ ظلکى او ػولت تـمنځ ػ ٤بٌلی مىذړػیت
ػی او له تؼه مـ٠ه ػ٠ه واټن کبل په کبل فیبتیږی .ظلک په پـاظه تىګه ػ
ػیمىکـالی ػ کلتىؿ ،لیبلی ٌؼا٨ت ،مؼنی ویبړ او ټىلنی ته ػ ظؼمت ػ نه
مىذىػیت څعه اګبه ػی .ػ مؼنی ټىلنی یى ٝ٤بل ػ وکبیتىنى اوانت٩بػونى یى
لمت وړانؼی کړو ،پؼالی شبل کی ڇی ػ ػولت او ټىلنی فیبتـه مىلمبت له
لتىنقو ډک ػی .لعب مڼه نىؿه نىی لبتل کیؼای ،او ػا ته ټىل لیمتم ػ
نبتىػۍ ٔـ ٣ته ؿاکبږی.
په هلمنؼ کی مٕثىٜبت ظپلىاک نؼی ،ټىل مٕثىٜبت ػ ػولت مالتړ کىی او ػ
ظلکى واٝ٨ی مىکالت نه منٝکن کىی .یى ٨ىم یب یى تٝؼاػ ظلک پؼی ظبٔـ
ظىوصبله ػی ڇی ػ شکىمت رسه ؿواتٖ لـی امب ػ٠ه ظلک ػ هلمنؼ ػ ټىلى
ظلکى التبفیتىة نکىی او هیڅ څىک په هلمنؼ کی ػػ٠ه شبلت څعه وکبیت
نىی کىالی .پؼه تىګه یىاځی ػػولت معبل٥ین نؼی ڇی په ظلکى تیـی کىی
تلکه شکىمت یی هم کىی .ظلک تی واکه ػی او ػ٠ه شبلت ځکه ف٠می ڇی
ػوی ػ ظپلى ش٩ى٨ى څعه نب ظربه ،ػ مٕثىٜبتى ػ ممىلیتىنى ،ػ تیبن آفاػی او ػ
مؼنی ټىلنى په اؿفښت نه پىهیږی".
ظلک ػ مٍذٍػه تیـتً ؿالتنیؼنی ،لٍلی اٌ پعالینی ػ پـٌلی څعً ظٍښ اٌ ؿاِی نؼی.
ػا ځکً ڇی ػٌی ػ ى ً١ظلکٍ پً اظالً اٌ کبؿکـػګێ تبٌؿ نلـی څٍک ڇی ػ ً٠پـٌلً
معی تً ٌړی .ػ ىلمنؼ ػ لٍلی پـٌلً ػ ى ٍ١ظلکٍ لعٍا معی تً نځی څٍک ڇی ػ
ظلکٍ ؿښتینی التبفی ،ػ ذنګ څعً لتړی اٌ ػ ذنګ نً ٍ٠ښتٍنکی ٌی .تـٜکن ىً١
ظلک یی معی تً ٌړی ػ ڇب لپبؿه ڇی ذنګ اٌ نب امنی ػ لٍلی څعً ډیـ اىمیت لـی اٌ
پً ګټً یی ػه .ظلکٍ ػا وکبیت ىم ػؿلٍػ ڇی کٍم ظلک ڇی ػ لٍلی پـٌلً مغ تً
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ٌړی ،ػ پٍؿه ميبؿت لـٌنکی نؼی ،ؿاف نىی لبتلی اٌ پؼی نً پٍىیږی ڇی ظپل اٌږػ
ميبلً ىؼ ٣څنګً تـاللً کړی .نٍ ىمؼا ٌذً ٌه ڇی ػ لٍلی ټٍلً پـٌلً یی تی ا٠یقه
کړیؼه .یٍ پعٍانی مؼنی ٠ړی ایډ اؿ یٍ تً ػالی ٌٌیل:
ػ لىلی والیتی وىؿا ظپل مصؼوػیتىنه لـی .ػ وىؿا ٠ړي په کمه تىګه ػ
والیت ػ نب امنى ولمىالیى څعه لیؼنه کىی .شتی ػوی ػ ل٥ـ لپبؿه مٍبؿ ٣هم
نلـی نى پؼی ظبٔـ ظلک ػ لىلی ػ والیتی وىؿا په ٠ړو تبنؼی تبوؿ نلـی .ػ
والیت ػ لىلی وىؿا یى ٠ړی وویل ڇی ػ٠ه کمىالی تنهب ػ لىلی په وىؿا کی
نه تلکه ػػولت په ټىلى اوؿګبنىنى کی مىذىػ ػی.
ػ پٍىنتٍن یٍ تن مصٍل ٌٌیل:
"ػ لىلی په پـوله کی ػالی ظلک هم وته ڇی ا٤ـأی ػی او ػ هلمنؼ
ظلکى ػ لىلی لپبؿه ػؿلت ظؼمت نکىی .ػ همؼ٠ى ظلکى په وذه ػ لىلی
پـوله ډیـه په ٨ـاؿه ،نب منبلثه او ػ ظلکى ػ ؿ ظىښی په البك پـمغ نه ځی" .
یٍ امـیکبیی مبمٍؿ ػ لٍلی پً اړٌنؼ ػ ظلکٍ ػ تی اٜتثبؿی نٙـیبت تبیؼ اٌ فیبتً کړه:
"ػ٠ه پـوله ػ ټىلى لعىا ډیـه شامیه کیږی پـته ػ ه١ى اوعبٌى څعه ڇی
ػػ٠ی پـولی په ویربړولى کی ظبٌه او م٩ـؿه ٤بیؼه لـی".
رسه لؼی ڇی مٍبشثً کٌٍنکٍ ػا تبیؼ کړه ڇی وبیمتً لبالؿاٌ ٌړ ظلک اٌ ىً١
منبینؼګبن ڇی ػ ظلکٍ پً ٌینٍ یی اللٍنً رسه نؼی ػػ٠ی پـٌلی پً ښً ٌالی اٌ مٍجـٌالی
کی ميم ؿٌل لٍتٍلی وی.
ص ةرشی خقىنى ،قانىن خاکمیت تقىیه کىل او ص معافیت زتمىل :ظلکٍپً ىلمنؼ کی پً
مکملً تٍګً ػ یٍ ترشپبلً ټٍلنی تٍٍؿ ػؿلٍػ اګـ کً ٌینبٌال ػػی څعً نب ظربه ٌ ڇی ػ
ترش ش ٧ٍ٩څً مبنب اٌ یب ػٌی څً ش ٧ٍ٩لـی .ظٍ ػاڇی ػٍ٠ ً٠نډه ػ آیډ آؿ يٍ ػ تعي
لعٍا ذٍړه وٍی ٌه نٍ ظلک ډیـ منٙم اٌ ػ ترش ػ ش ٍ٨ٍ٩پً ىلکً یی ظربی کٍلی .پً
ٜبمً تٍګً ظلکٍ ػ ؿښتینٍلی اٌ تـاتـٌالی ٍ٠ښتنً کٍلً اٌ ٌیل ڇی لیبلی ذنګ اٌ ځبن
ښٍػنی تً ػی ػ پأی ټکی کیښٍػل وی.
ػ نبػ ٜلی ٌلمٍالی ػ مؼنی وٍؿا یٍ ٠ړی ػ ػیمٍکـالێ ،لٍلی اٌ ػترش ػ ٌ٨بؿ ػ اٜبػی
لپبؿه ػ النؼنیٍ اٌالشبتٍ ٍ٠ښتنً ٌکړه:
ټىل ښبؿواالن او والیبن ػی ػ یى ممت٩ل او آفاػو ټىلټبکنى ػالؿی وټبکل وی.
مىنږ تبیؼ ػ ٤مبػ ِؼ مثبؿفه وکړو .ه١ه ظلک ڇی ػ ترش ش٩ى ٧تـ پښى
النؼی کىی تنؼیبن او ػ٨بنىنی مصبکمىله لىؿی مربفات وی .ػ لىلی ػ پـولی
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لپبؿه شکىمت تبیؼ ٜملی ا٨ؼامبت وکړی نه لمثىلیک ٜمل .مىنږ تبیؼه١ه
معبل٥ین ڇی تیـته ملکی ژونؼ ته ؿاګـځیؼل ٠ىاړی او ه١ه ڇی ػ شکىمت پـ
وړانؼی ذنګیږی رسه ت٥کیک اوپه ٌصیض ډول وپیژنى.
ځنی ى ً١کمبن ڇی ػ ایډ آؿ يٍ لً ظٍا ٌؿرسه مـکً ٌوٍه  ،ػ نب انډٌلێ اٌ ػ ٨بنٍن ػ نً
شبکمیت پً ىکلً ڇی ػ ػٌلت اٌ ټٍلنی اکرثه مٍلمبت یی مٝیٍتً کړی ،ډیـ ػ٨ی٤ ٪يم
ػؿلٍػ .ػ یٍ ػینی وٍؿا ٠ړی ظپل ػ ىیلٍ لیمت پؼی ډٌل ٌړانؼی کړ:
ػ ٨بنىن شبکمیت ،ملی او تین املللی ٨ىانینى ته اشرتام ،ػ ا٨لیتىنى پـ وړانؼی ػ
هـ نى ٛتثٝیْ له منځه وړل ،وبیمته لبالؿی ،په ټىلى لکتىؿونى کی په پـاظه
انؼافه اٌالشبت ،په ظبٌه تىګه ػولتی او مٕثىٜبتی لکتىؿونى کی ځکه ڇی
ممت٩ل او آفاػ مٕثىٜبت کىالی وی ػ لىلی او تیب ؿ٠ىنی په پـوله کی ښه
ؿول اػا کړی.
پؼالی شبل کی ڇی ػ ا١٤بنبنٍ نٙـ ػ ى ً١ڇب پً ىکلً ڇی پـ ػٌی شکٍمت کٍی
ظٍوبینؼه نً ښکبؿی  ،ظلکٍ ػ ا١٤بنمتبن ػ ٜؼلی اٌ ّ٨بیی لکتٍؿ پً ىکلً تؼ نٙـ
ػؿلٍػ .ػا ځکً ڇی پً ٜؼلی اٌؿګبنٍنٍ کی تی ٜؼالتی ػ ػٌلت پؼی تـظً ډیـه من٥ی
ا٠یقه وینؼلی ػه اٌ ػا نمثت ػ شکٍمت اذـایٍی لکتٍؿ اٌ نٍؿٌ اؿګبنٍنٍ تً ډیـه
شیـانٍنکی ػه.
ػ ٌالیتی وٍؿا یٍ ٠ړی النؼی څـګنؼٌنی لـلی:
مب یى کن ولیؼ ڇی ػ تبیمکل ػ ٠ال په تىؿ په کلىنى تنؼی و او تل ظىا ٨بتل
له تنؼ څعه افاػ وىی و .ظلک ػا ډول ٤مبػ نىی تصمل کىالی .تّٝی ظلک
ػ افاػیؼو وؿولته ػ ػولت ػ معبل٥ینى رسه یىځبی کیږی ،کڈیـی ػولت ظلکى
ته کبؿ او ؿوفګبؿ پیؼا کړی نى ػ کىکنبؿو کـل او ػهىت ګـػی ته ظبمته پیؼا
کړی .په تّٝی ولمىاالنى تىؿونه پىؿی وىی ظى ػوی تـاوله ػ ػولت په
ؿلمی تمتىنى تبنؼی کبؿ کىی او ػولت ػػوی ػ ٤مبػ په هکله هیڅ ا٨ؼام
نکىی .فمىنږ په لیمتم کی تـاوله هم ٨ىی کړی وته ڇی ػ٠ه ػ تښنی او
مٝب٤یت پـوله ژونؼی لبتی.
شتی پً منځنی کڈً ػ ػٌلت کبؿمنؼان ػ ؿوٍت پیمی لً ځبنً رسه ٌړی کٍمی ڇی
ػػٌی ػ ٨بنٍنی مٝبه پً م٩بیمً ډیـی فیبتی ػی .ظٌٍٍب پً لږ پـمغ تللی ىیٍاػ لکً
ا١٤بنمتبن اٌ یب پً ىمؼی ډٌل ىلمنؼ کی ڇی ا٨تٍبػ یی ډیـ لـٍ٠نی اٌ کـىڼی پٍؿی
تړلی ػی.
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ػیٍ مملکی ّ٨بیی لیمتم نلـل اٌ ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت نىتٍالی فمٍنږ ػ لیبلی٤ ،کـی
اٌ نٙبمی تګ الؿٌ ػ ښً کیؼٌ اٌ پـمعتګ ښکبؿ وٍی.
ظلکٍ پً ٌین ،ػ ذقا څعً ػ مـتکثینٍ مٝب٤یت ػٌه پبیلی لـی :یٍ ػ ظلکٍ اٌ ػٌلت تـمنځ
ػؿف پیؼا کیؼل اٌ پً تّٝی مٍاؿػٌ کی ػ ٨ـتبنیبنٍ وعٍی تؼل اظمتل .ػا پؼی ظبٔـ
ڇی ػ شکٍمت څعً یی ػ ٜؼالت متً اٌ تٍ ٞ٨نً ػؿلٍػه.
صټىلینؼو او اقتصاصی پغمستګىنى پیژنضنه :ػ لٍلی ػ تيثٍػ اٌ پبیښت لپبؿه ،ظلکٍ ػ
مىٍؿتی ٍ٠نډٌ پً لړ کی ا٨تٍبػی اٌ اذتامٜی پـمعتګ ميم ٌتبلً .ػ ىٍ١ی پً نٙـ ػ
تٝلیم تٍ٩یً کٍل ،ػ مٍجـه ٌصی ظؼمبتٍ لـل ،ػ کبؿ کٍلٍ فمینً تـاتـٌل اٌ پـمعتګ تً
متٍافن الك ؿلی ميم ٍٜامل ګڼل کیږی .
ػ یٍ مؾىثی مرش پً ٍ٨ل ،پـمعتیبیی مـلتٍ محثت اٌ من٥ی ػٌاړه ا٠یقی لـلی .ظٌٍٍب ػ
ا١٤بنمتبن پً وبن ىیٍاػ کی ڇیـتً ڇی پیمی ػ لیالة پً وبن ؿاٌتيیؼی ظٍ ښً تؼ
تعتبنً ڇی ښً شکٍمت ػاؿی اٌ ػ ٨بنٍن شبکمیت ٌذٍػ نً ػؿلٍػ.
پً فیبتً انؼافه تین امللل کمکٍنً پً ٌالیت کی ػ ګډ ٌډی لثج وٍی ځکً ڇی پً ؿاك
کی یی ػالی کمبن ٌ ڇی پً لیبلت نً پٍىیؼل اٌ ػػی ٌړتیب یی ىم نً ػؿلٍػه ڇی پً
ى ٍ١الؿٌ پیمی مرص ٣کړی ڇی ټٍلنی تً مٍجـ متبمیؼای وٍای.
ػ ځٍانبنٍ ػ وٍؿا یٍ التبفی وکبیت ػؿلٍػ ڇی:
مىنږ ښه ؿهربیت ،نٙبؿت او اؿفیبتی نلـو .نړیىالى مىلمبتى په للهبو ملیىنه
ډالـ مرص ٣کړل ظى تـاوله هم ػ ظلکى په ژونؼ کی کىم مهم ت١یـ نه تـ
لرتګى کیږی .مىنږ شتی ػ و٥ب٤یت او شمبة وؿکىنی په مبنبهم نه پىهیږو ،ػ
ػؿیى لمیقو ذنګ ذګړو څعه وؿولته ظلک په ظپلى ټىلنى کی ػ پـمعتګ او
تهرتوالی ٠ىښتىنکی ػی.
ػ ً٠اؿفیبتی ػ کنؼىبؿ ػ ٌالیت رسه مت٥بٌتً ػه کٍم ڇی ػ ایډ آؿ یٍ پً ٌالًٕ تـ رسه
وٍی ػه .ىلتً ىم ظلکٍ ػ ٌؿتً مىکل یٝنی تی ځبیً لګٍنی اٌ ڇل اٌ ٤ـیج څعً رس
ټکبٌه ظٍ تیب ػا څـګنؼه وٍه ڇی پً تیـٌ لمٍ کلٍنٍ کی ػ فیـتنبیی پـٌژٌ اٌ البلی
ظؼمتٍنٍ پً تـظٍ کی پً ا١٤بنمتبن کی ػ پبم ٌړ پـمعتګٍنً وٍی ػی .ػاڇی پً ٨نؼىبؿ
کی ذنګی پیښی نٙـ ىلمنؼ تً کمی ػی نٍ ځکً کنؼىبؿ ػ پـمعتیبیی ٝ٤بلیتٍنٍ لپبؿه ښً
ځبی ػی اٌ تل ػاڇی کنؼىبؿ ػ پبکمتبن ىیٍاػ رسه تربؿت اٌ کبؿ اٌ تبؿ لپبؿه الؿه
لـی.ىمؼاؿنګً ػ کنؼىبؿ مـکق پً ا١٤بنمتبن کی ػٌىم لٍی ښبؿ ګڼل کیږی.
ػ نبػ ٜلی ٌلمٍالی یٍ اٌلیؼٌنکی ٌٌیل ڇی شکٍمت ػ ظلکٍ رسه ىیڅ مـلتً نؼه کړی،
ػ ظلکٍ مالتړ یی ٌنً کړ نٍ ځکً ظلکٍ ػ معؼؿه تٍکٍ کبؿ اٌ تبؿ تً معً کړه .یٍاځی ػ
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شکٍمت څعً ػ ظلکٍ مبیٍلی ػ کٍکنبؿ ػ کـلٍ المل نً ػی تلکً ػ کٍکنبؿٌ کـل نٙـ
نٍؿٌ شبٌالتٍ تً ػػٌی پً ګټً ػی اٌ ػا ٌاِض ػه ڇی ػػی پً ٌړانؼی تً مثبؿفه ډیـه
لعتً ٌی.
ظلک رضٌؿت لـی ڇی کٍکنبؿ ٌکـی ځکً ڇی شکٍمت ػ ظلکٍ رسه پً نٍؿٌ فؿاٜتی
تـظٍ کی کمک نؼی کړی .فمٍنږ پً ٌلمٍالی کی پنثً (مبلٍچ) ډیـ ښً شبٌل ٌؿکٍی ظٍ
تؼ تعتبنً ڇی شکٍمت ٌؿتً تٍذً نکٍی .فمٍنږ تٍلیؼات څٍک نً اظلی ،نٍ مٍنږ تً څً
کٍ؟ ظلک ػ مبلی مىکالتٍ رسه مغ ػی اٌ ػ ځمکٍ ػ اٌتً کٍلٍ لپبؿه اٌتً ډیـی ٨یمتی
ػی .ػا ځکً ڇی پً ىلمنؼ کی کب٤ی اٌتً نىتً .نٍ پؼی ظبٔـ کً ظلک ػ کٍکنبؿٌ نً
ت١یـ نٍؿ فؿاٜتی مصٍٍالت ٌکـی ،ػ ى١ی ػ اٌتً کٍلٍ ٨یمت نىی پٍؿه کٍالی.
ایډ اؿ یٍ پؼی تـظً کی ىم وکبیتٍنً ٌاٌؿیؼل ڇی ګٍاګی ډیـ پـمعتیبیی کبؿٌنً پً
ښبؿی لیمٍ کی تـرسه کیږی اٌ کلیٍالی لیمی پً نٙـ کی نً نیٍل کیږی .ظلکٍ انت٩بػ ٌکړ
ڇی پـمعتیبیی ٝ٤بلیتٍنً ػ ٌؿتً مىکل ښکبؿ وٍی ڇی پً ټٍلً کی ػ شکٍمت ػ نب امنێ
لثج وٍی ػی .ػ نبػ ٜلی ٌلمٍالی یٍ تن اٌلیؼٌنکی وکبیت ػؿلٍػ ڇی:
فمىنږ ولمىالی ػ مـکق څعه  ۰۰ ٖ٩٤کیلى مرته لـی ػه امب تـ اوله مىنږ ػ فػه
کىونکى او ښىونکى لپبؿه پىؿه ښىونځی او البنتیبوی نه لـو .تّٝی وظت مىنږ
ښىونځی او ښىونکی لـو امب فػه کىونکی نه لـو .همؼاؿنګه ه١ه ښىونکی
ڇی مٝبوبت اظلی په ٌصیض تىګه کبؿ نکىی او ػ ښىونی او ؿوفنی ؿیبلت په
٤مبػ کی ښکیل ػی.
ػ یٍی ټٍلنیقی وٍؿا ٠ړی ظپلً ظٍاوینی ػ پـمعتیبیی پـٌژٌ اٌ ػ ػٌلتی منبت ٍٝػ
مؼیـیت څعً څـګنؼه کړه ،اٌ فیبتً یی کړه ڇی:
هـ کله ڇی ػ پـوژو ػ ٝ٤بلیتىنى ػ کنرتول او نٙبؿت لپبؿه کىم التبفی ؿالیږل
کیږی نى ؿوىت اظلی او تیـته ؿاپىؿ وؿکىی ڇی هـ له لم او منٙم ػی .په
کبؿ پىه او وړو کمبنى ته کبؿ کىلى مى ٞ٨نه وؿکىل کیږی .ػ پبؿملبن وکیالن او ػ
والیت ڇبؿواکی هـ وظت کىښښ کىی ڇی ظپل ن٥ـ په ػولتی پىلتىنى کی
وګامؿی .پىلتىنه ظـڅیږی ،کله ڇی یى څىک ػ م٩ـؿیؼو په ظبٔـ پیمی
وؿکىی نى ػ ه١ه اول کبؿ ػاوی ڇی ظپلی پیمی تیـته الك ته ؿاوړی .پؼی لنډ
وظت کی مىنږ ػ تّٝی ولمىاالنى ػ لـی کیؼلى او م٩ـؿیؼو وبهؼان و،
کڈیـی یى ولمىال ظپل کبؿونه په لمه معی ته وړی نى ولی ه١ه لـی ،یب تلی
ولمىالی ته تثؼیل او یب په تل پىلت م٩ـؿیږی؟
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ػػٌلت یٍ پعٍانی کبؿمنؼ ڇی پً یٍ منځنی کڈً تمت یی کبؿ کبٌه ػ ظپلی وعٍی
ترـتی لً معی ظپلً نب امیؼی پؼی تٍګً څـګنؼه کړه:
په ػولت کی هـ ه١ه وعَ ڇی ښه کبؿ کىی نه لتبیل کیږی او څىک ڇی
لم کبؿ نکىی نه مربفات کیږی .فه ػ پىهنتىن څعه ٤بؿ ٟیم امب ػ ٠ټى
ڇبؿواکى په مـلته ځام پـ ځبی ػالی یى وعَ وګامؿل وى ڇی لىاػ نلـی.
ص ؾىلی عاوؾتىنکى او ویجاړونکى ته کتنهٔ :بلثبنٍ ػ ظلکٍ پً فړٌنٍ کی ظپل مصثٍتیت
ػ اللً ٌؿکړی .یٍ وعَ ٌٌیل ڇی ځبیی ظلک ځکً پً ٔبلثبنٍ تبٌؿ نلـی ڇی ػٌی ػ
ظلکٍ رسه فوت اٌ ذؼی تـظٍؿػ کٍی اٌ پً ى ٍ١مٝیبؿٌنٍ نً ځی ڇی ػ ظلکٍ ػ تبٌؿ ٌړ
ٌی .ځنی ظلکٍ ٔبلثبن ى ً١مٍ ٞ٨ونبك ػ معؼؿه تٍکٍ ٨بڇب٨ربان اٌ تی پـنمیثً مرـمین
ٌ تلل ڇی یٍاځی پً پیمٍ یی تبٌؿ ػؿلٍػ اٌ ىـ څً تً یی ػ ظپلٍ ممتعؼمینٍ پً ومٍل
ػ یٍ ذنن پً نٙـ کتل .ػ مؼنی ټٍلنی یٍ ٝ٤بل ٌٌیل ڇی ى ً١ػالی اٌ ؿیؼلی ٌ ڇی ػ
ٔبلثبنٍ تـ کنرتٌل النؼی ت١ـان ٌلمٍالی کی وٍؿویبن:
ػالی یىه کمیټه ذىړه کړی ڇی ظلک ػ ٔبلثبنى رسه ػ یىځبی کیؼو لپبؿه
وهڅىی .ػوی  ۰۲۲۲۲پبکمتبنی کلؼاؿی ڇی  ۰۲۲امـیکبیی ډالـ کیږی ه١ه ڇب
ته وؿکىی ڇی ػوی ته کالویینکى ٣ؿاوړی او  ۴۲۲۲۲۲پبکمتبنی کلؼاؿی ڇی
۴۲۲۲امـیکبیی ډالـه کیږی ه١ه ڇبته وؿکىی ڇی ػوی ته ػ ا١٤بن ملی پىلیمى
ؿنرـ مىټـ په الك وؿکړی .ػ هلمنؼ په والیت کی ٔ ۰۰بلثبن ػ لىلی ػ پـولی
رسه یىځبی وىل ظى وؿولته ػا جبتته وىه ڇی ػا همی یىه ػوکه وه.
پً ىلمنؼ کی ػ لٍلی اٌ ٨بنٍن شبکمیت ػ ؿاٌلتلٍ پـ ٌړانؼی ػ ظلکٍ نٙـیبت معتلٌ ٦
اٌ ػالی تصحٍنً ٌ ڇی ٜـ٤ی ٍ٨انین لکً (وٍؿا اٌ ٍ٨می مرشان) کٍالی وی ڇی ػ ظلکٍ
منبفٜبت اٌ وعړی ػ ّ٨بیی اٌ ؿلمی لیمتمٍنٍ څعً پً ښً تٍګً شل کړی .ایډ اؿ یٍ ػ
ځنٍ ّ٨بیبٌ پً ىکلً ٌاٌؿیؼل ڇی ػ منځګړیتٍة ػ ىڅٍ پـ البك مملی شل اٌ ػ
وعړی ػٌاړه ظٍاٌی ؿاِی ٌی .پً ىـ ٌٍؿت ظلکٍ ػا ٌمنلً ڇی ػ ٜـ٤ی اٌ ٜنٝنٍی
ٍ٨انینٍ ػ الؿی ػ وعړٌ اٌ ٠یـ انمبنی مربفاتٍ ٌؿکٍلٍ اٌ مملٍ ػ شل کٍلٍ ٌظت متبم
وٍی پً ځبنګـی تٍګً ىّ٨ ً١بیبٌ کی ڇی ػ ښځٍ اٌ مبوٍمبنٍ پـ ٌړانؼی تثٝیْ وٍی
ٌی اٌ یب ىٍ١ی پکی مترضؿه وٍی ٌی .ػ لٍلی ٜبلی وٍؿا ڇی ذٍړه وٍی ػ ظلکٍ لپبؿه
ػ اٜتثبؿ ٌړ نؼه .ظلک ػ متثبػلی الؿی ٍ٠ښتٍنکی ٌ .ػ یٍ متٍلًٕ ښٌٍنځی رس ښٌٍنکی
ٌړانؼیق ٌکړ ڇی :
ػالی ظلک ػلته وته ڇی ػ ػولت ػ ٔـ٤ؼاؿانى او معبل٥ینى تـمنځ ظربو ته
فمینه تـاتـه کړی .ػ پبؿملبن او والیتی وىؿا ٠ړی او ٨ىمی مرشان ػا ٘ـ٤یت
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لـی ڇی ػ لىلی ػ ؿاولتلى او په ټىلنه کی ػ نىؿو وعړو ػ شل لپبؿه کبؿ
وکړی.
نٍمٍړی ػا ٌنً ٌیل ڇی ٌلی پؼ ً٠ظلکٍ ػا تبٌؿ لـی ڇی ګٍاکی ػٌی تً ػ لٍلی پً
تـظً کی کبؿ ٌکړی .پؼالی شبل کی ڇی ډیـی ا١٤بنبن ىمؼ ً٠ظلک پً ظٍػ ظٍاىی اٌ
تی ک٥بیتی تٍؿنٍی .وبیؼ ػػی مٕلج تً ػاٌ ڇی ػػٌی ػ منځ نً ظٌٍٍب ى ً١ظلک
ڇی ډیـ ٌبػٌ ً٨ی اٌ ػی تً تیبؿ ٌی ڇی پؼی تـظً کی کبؿ ٌکړی ،پً ګٍتً اٌ شامیً ػی
وی .ایډ اؿ یٍ ػالی ٌاٌؿیؼل ڇی رص ٣پً ت ٍّٝمٍا ٍٝ٨کی ػ تبؿیغ ذٍړٌنی،ػا١٤بنبنٍ
ػ شامیً کٍلٍ یب پً ىلمنؼ کی ػ ٌِیٝت ػ ٜبػی ښٍػلٍ ىڅی وٍی.
ػ شقة الالمی یٍ ٠ړی ػالی اػٜب لـلً ڇی:
هـ کله ڇی امـیکبیی ٤ىځ یى مملامن هیىاػ ته ؿاوی نى ذنګ رشو ٛکیږی.
امـیکبیی ځىاکىنه وپنی ٜملیبت ،وژل او ػ ظلکى ػ تنؼی کىلی مـتکج ػی.
٤مبػ ه١ه وظت رشو ٛوى کله ڇی امـیکبیی ٤ىځىنه ؿا٠لل.
لکً څـنګً ڇی متً کیؼه پً ػالی یٍ ٌالیت کی ڇی اٌږػ رسشؼ اٌ نژاػی اړیکی ػ
پبکمتبن رسه لـی نٍ ډیـی ظلک پؼی نٙـ ٌ ڇی ػ پبکمتبن ىیٍاػ ػ ىمکبؿی نً پـتً ػ
لٍلی ؿاتلل نب ممکن ػی اٌ ىمؼاؿنګً ډیـی ظلکٍ ػ پبکمتبن ى ً١ؿٌل ڇی پً ا١٤بنمتبن
کی تـرسه کړی ػی من٥ی اٌ تعـیثٍنکی ٌتبلً.

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنی
ښکتنی لپبؿښتنی ػ یٍ للملً مىٍؿٌ اٌ پـٌلی پً البك ؿامنځ تً وٍی .ػ معتلٍ٥
نٙـٌنٍ ،ان٥ـاػی  ٍٍ٨اٌ ىمؼاؿنګً ػ نړیٍالٍ ښٍ تربؿتٍ څعً ػ اګبىی ػ لٍړیؼٌ اٌ
نړیٍالٍ ش٨ٍ٩ی ٌذبیثٍ څعً منځ تً ؿا٠لی ػی .پً ش٩ی٩ت کی ػا ټٍل ػ ا ١٤ب نمتبن پً
فیبتً تـظً کی ػ تٕثیٌ ٪ړ ػی نً یٍاځی پً ىلمنؼ کی.
ص خکىمت صاعی ،امنیت او ثتات تقىیه کىل)۱( :پً ٜبذلً تٍګً پً ټٍلٍ لکتٍؿٌنٍ کی ػ
ایامن ػاؿی ،شمبة ػىی ،مملکی تٍة اٌ و٥ب٤یت ؿاٌلتل تـڅٍ پً شکٍمت تبنؼی ػ
ظلکٍ مٍذٍػه تی تبٌؿی ظتمً وی )۲( .پً ټٍلٍ پبلیمیٍ اٌ پـٌګـامٍنٍ کی ػ ىـ اړظیق
انمبنی امنیت م٥يٍم ځبی پـ ځبی کٍل ( )۳ػ ظربٌ اتـٌ پـٌګـام تبیؼ ػ ػٌلتی نيبػٌنٍ،
ػیمٍکـاتیک لبفمبنٍنٍ لکً (مؼنی تٍلنی اٌ ممت٩ل مٕثٍٜبت) اٌ ىم ويـیبنٍ تـمنځ
فیبتی وی تـڅٍ ػ اٜتثبؿ فمینً تـاتـه ،ػٌه اړظیقه ن٥بىم اٌ ىمکبؿی پً یٍمنبلج مبشٍل
کی ؿامنځ تً وی.
ص ةرش ص خقىنى تقىیه کىل ،ص قانىن خاکمیت او ص ةښنی ص عواجی زتمىل )۱( :ػ ترش ػ
ش ٍ٨ٍ٩ػ ن ْ٩اٌ ػ ٌاک څعً ػ ٠لٕی الت٥بػی پً مٍؿػ کی ػ تښنی ؿٌاد لً منځً ٌړل.
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( )۲ػ ظلکٍ ػ ٤يم تـ کڈی پٍؿتً ػ ترش ػ ش ٍ٨ٍ٩ػ اګبىی ٌؿکٍل اٌ ىمؼاؿنګً ػ ترش ػ
ش ٍ٨ٍ٩ػ وٝبؿ ،ػ م٥يٍم ژٌؿه پیژنؼنً ،مصتٍیبت ،ګټی اٌ ػ ترش ػ شٍ٩جٍ پیژنؼل اٌ منل.
( )۳ػ یٍ ممت٩ل ،تب کی٥یتً اٌ مملکی مٕثٍٜبتٍ ؿامنځ تً کٍل اٌ ػ ى١ی څعً ػالی ګټً
اظمتنً ڇی ػٌلت معبل٥ینٍ اٌ ػٌلت ٔـ ٣ػاؿانٍ تً ؿلیؼګی اٌ اګبىی ٌکٍالی وی()۴ػ
کلتٍؿی اٌ مؾىثی منل وٍی څیـٌ تـمنځ اتصبػ اٌ تیب ػػٌی پً ٌالًٕ ػ ترش ػ ش،ٍ٨ٍ٩
ٜؼالت ،انٍب ٣اٌ تی تثٝیّی پی١بمٍنٍ ظلکٍ تً ؿلٍل )۵(.ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت اٌالس اٌ
پً لمؼلتی اٌ ذؼی تٍګً ػ ٤مبػ ،نبٌړه ګټً پٍؿتً کٍل ،پً ّ٨بیی اٌؿګبنٍنٍ کی ػ نً
و٥ب٤یت ظٌٍٍب ( ذقایی ٜؼالت) لیمتم ( پً ومٍل ػ تنؼی کٍلٍ اٌ مٍٕٝلٍ پً اړه
ا٨ؼام)
ص اجتامعی او اقتصاصی پغمستګىنى تقىیه کىل )۱( :ػ تعـیثی ،نب لبملً اٌ پً معؼؿه
مٍاػٌ ٌالړ ا٨تٍبػ څعً ؿاٌتل( )۲ػ نیمتی رسه م٩بتلً ،الثتً پً منبلثً اٌ ممبٌی تٍګً
ظلکٍ تً ػ کبؿ فمینً تـاتـٌل ( )۳ػ کلیٍالی لیمٍ ػ پـمعتیبیی اړتیبٌ پیژنؼل اٌ پً ګٍتً
کٍل( )۴پً نایٍال کٍمکٍنٍ کی ػ و٥ب٤یت ؿامینځتً کٍل .
ص ؾىلی او پسالینی په پغوؾه کی ص قمىلیت خامیه کىل )۱( :پً لمؼلتی اٌ ذؼی تٍګً
ػ مٍذٍػه ػ لٍلی اٌ پعالینی ػ پـٌلی ػ ٝ٤بلیتٍنٍ لمٍل تـڅٍ ډیـ مٍجـ متبم وی اٌ ػ
ىٝ٤ ٍ١بلیتٍنٍ اٌ ذٍړښتٍنٍ ػؿٌل کٍم ڇی پً نٍمٍړی پـٌلً کی پً مٍجـه تٍګً متبم
نىٍ( )۲ػ مؼنی ټٍلنٍ شامیً کٍل تـڅٍ ػ شکٍمت اٌ ظلکٍ تـمنځ ػ اٜتثبؿ پل ذٍړ
کړی( )۳ػ ى ٍ١ظلکٍ رسه مثبؿفه کٍل څٍک ڇی ػ لٍلی اٌ پعالینی پـٌلی لپبؿه من٥ی
نٙـ لـی پً ومٍل ػ ى ً١مٍذٍػه ظلکٍ ڇی اٌلنی پـٌلً پً ػؿلت وکل مغ تً نً
تٍځی اٌ ػ ذنګی ذنبیتکبؿانٍ اٌ ترشیت پً م٩بتل کی ػ ذنګ ػ مـتکثینٍ ػ تښلٍ اٌ
مٝب ٣کٍل مغ نیٍی.
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 .۶پیژنضنه
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً کې ى ٍ١مٍنؼنٍ اٌ مملٍ لنډیق ٌړانؼې وٍی ڇې ػ متـکق ػ
ګـٌپي مثبشحٍ ،ان٥ـاػي مـکٍ  ،رسٌې ګبنٍ اٌ نٙـیبتٍ پً تـڅ کې ؿاپٍؿتً وٍي ػي ڇې ػ
مىٍؿٌ ػ الؿې ػ کنؼىبؿ ػ اٌلیؼٌنکٍ رسه تـ رسه وٍل .تـظً ٌالٍ ػ تیالتیلٍ ټٍلنیقٌ،
تٝلیمي اٌ لیبيس لبت ٍ٩څعً التبفیتٍة کٍلٍ .ػ ً٠مىٍؿې ػ ا١٤بنمتبن ػ ظلکٍ ظربې
اتـې ػ لٍلې ػ پـٌګـام ػ ػٌىم پړاٌ لپبؿه يې ٌٍؿت ٌنیٍ .ػ  ۸۵نبؿینً ٌٌ اٌ  ۴۸ښځٍ
رسه ػ متـکق ػ ډلې اٌه تصحٍنً ٌوٍل .ػ رسٌې پٍښتنلیکٍنً ػ  ۲۱نبؿینً ٌٌ اٌ  ۲۳ښځٍ لً
ظٍا ٌړانؼې وٍل .ػ ډیـٌ ى ٍ١کمبنٍ رسه ڇې مـکې ٌوٍې ىٍ١ي تٝلیم یب٤تً ،مبمٍؿین
ٌٌ ڇې پً ښبؿي مصالتٍ کې اٌلیؼل .نږػې نیاميي يې ػ ػٌلت مبمٍؿین ٌٌ اٌ نٍؿٌ يې ػ
مؼين ټٍلنې پً مٍلمٍ اٌنٍؿٌ لکټٍؿٌنٍ کې کبؿ کٍلٍ.
لکً ڇې ػا پً یٍه ػالې ټٍلنً کې ڇیـتً ڇې ان٥ـاػیت اٌ افاػ ٤کـ کٍلٍ فیبتً ٌػه نً ٌي
کړې ػ ػې څعً تلً ڇبؿه نىتً نٍ ځکً ى ً١پٍښتنلیکٍنً ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ څبنګې
لً اړظً ٌیىل وٍي ػي اکرثٌ تً يې مىبتً اٌ شتی یٍ ډٌل ځٍاتٍنً اٌ ذملې ؿا٠يل ػي
اٌ ػا ذٍتٍي ڇې ػ ٍ٠ځٍاة ٌیٍنکٍ کمبنٍ پً ګـٌپٍنٍ کې کبؿ کړی څٍ ػ ات٥ب ٧نٙـ لً
معې ځٍاة ٌؿکړي اٌیب ىم ػاڇې ځینٍ کمبنٍ ػپٍښتنلیکٍنٍ ػ ډکٍلٍ لپبؿه ػ " مرشانٍ"
نٙـیبت اٌ الؿښٍنې ؿٜبیت کړي ػي .ػ ښځینً تـظً ٌالٍ فیبتً ومېـه کې ګډٌن ( پً تیـه
تیب پً ان٥ـاػي رسٌې ګبنٍ کې) تې لبؿی اٌ ٜمؼی ٌ.
ډیـی کمبنٍ ڇې ٌؿرسه مـکې ٌوٍې ػالې ځٍاتٍنً يې ػؿلٍػل ڇې ػ ىٍ١ي ػ ظپل ځبين
ګټٍ ؿا ٌالړ وٍي ،ڇې ػا انمبنی ٕ٤ـي پؼیؼه ػه اٌ ٌؿتبنؼې اٜرتاُ نً يش کیؼالی ځکً
ڇې ػ ً٠ىیلې اٌ ٍ٠ښتنې ػ ٌګړٌ ػ اکرثیت ىیلٍ رسه لمٍن لـي (ػ تیلګې پً ډٌل ػ
ژٌنؼٌن ػ مٝیبؿ لٍړیؼل) اٌ کٍمً التحنب نً ػه .ػ ً٠مٍٍِ ٛى ً١ميبل نبفک شبلت ٍ٠ؿه
کٍي کلً ڇې اوعبً ػالې ٍ٠ښتنې مٕـس کٍي ڇې پً ى ٍ١کې ػ ىٍ١ي وعيص شبلت
اٌ ػ ځبن ٍ٠ښتنې لً معې پً التحنبيي اٌ تٍپیـي ډٌل ښً ٌايل ٌٍ٠اړي پـتً لً ػې څعً
ڇې پً کې ټٍلنې تً کٍمً ګټً متٍٍؿه ٌي .ػ تیلګې پً ډٌل ډیـٌ نبؿینً ٌٌ ڇې ځبنٍنً
يې ػ ى ً١ځبی ػ کلیٍالٍ اٌ ټٍلنٍ ػٌػیق مٝقفین تلل ػ لٍلې پً ٌالیتي وٍؿا ګبنٍ کې يې
ػ ٜلامٌٌ اٌ ػٌػیقٌ مرشانٍ لپبؿه ػ ٍ٨ي ن٩ي ٍ٠ښتنً ػؿلٍػلً ظٍ ػا یې ىیـ کړې ٌه
ڇې ښځې ،ؿٌڼ انؼي اٌ ځٍانبن ىم تبیؼ پً تـاتـه تٍګً پً کې وبمل يش اٌ لً معې يې ػ
کنؼ ىبؿ پً ٌالیت کې ػ ً٠مٍلمې تب ومٍلً ،و٥ب٤ېٜ ،بػالنً اٌ ا٠یقمنې يش.
ػ لٍلې لپبؿه ػ الؿې ػ ً٠مصيل ن٩ىً کې ىڅً وٍې ڇې تـ ممکنً تـیؼه ػ وعړې پً
اړه ػ مصيل اٌ ځبيي مصـکبتٍ یٍ ىـ اړظیق تصلیل ٌړانؼې يش .پً ػې کې ىم ػا ؿاف تاله
444

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص لنضهاع واليت ؾىلی نقكه

وٍی ڇې منبلج اٌ ػالې ٜميل الؿې ڇبؿې تىعیَ کړي ڇې ػ ى ٍ١لً معې ػ کنؼىبؿ
پً ٌالیت کې ػ لٍلې پً ؿاٌلتلٍ ،تؼاٌم اٌ ټیکبٌ کې مـلتً ٌيش.

 .۲ص والیت هنضاعه :جغغافیه ،نفىؽ پيژنضنه او ؾیايس ػمینه
کنؼىبؿ پً ظتيځ کې ػ فاتل ػ ٌالیت ،پً لٍیؼیځ کې ػ ىلمنؼ ،پً وامل کې ػ اؿٌفګبن اٌ
پً ليیل کې ػ پبکمتبن ػ تلٍڇمتبن ػ ایبلت رسه پٍلً لـي .کنؼىبؿ  ۱۷کلیٍالې ٌلمٍالێ
لـي – اٌ ػ  ۲۱۱۴کبل ػ ذنٍؿۍ لً میبوتې  ۱۵ښبؿي نبشيې لـي .ػ کنؼىبؿ ښبؿ ػ
ا١٤بنمتبن ػ فیبت نٍ٥ك ػٌىم لرت ښبؿ اٌ ػ ػٌ ً٠الیت مـکق ػی .ػ کنؼىبؿ ػ ٌالیت
څعً ػؿې لینؼٌنً تیـیږي :ػ اؿ٠نؼاة ،تـنک اٌ ا٠یمتبن لینؼٌنً ڇې ټٍل يې ػ ىلمنؼ
ػلینؼ مـلتیبلې څبنګې ػي .ػ ؿٌػٌنٍ ػ ً٠لیمټم ػ کنؼىبؿ ػ کـىڼې ػ فیبتې تـظې
رسه مـلتً کٍي  .ػ ٌالیت پً ليیل کې ػ ؿیګمتبن ػوتً ػه  .ػ ػٌ ً٠الیت وامل پً
٠ـٌنٍ پٍښيل ػی ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػډیـی تـظٍ رسه مىبتيت لـي.
ػ اټکل لً معې ػ کنؼىبؿ اٌلنی نٍ٥ك نږػې  ۱۱۵۷۱۱۱تنٍ تً ؿلیږي ڇې ى ً١کېؼالی
يش ػ ٠یـ جثت وٌٍ میىتً کېؼنٍ اٌ ػاظيل ميبذـتٍنٍ لً معې ػ ٌالیت پً کڈً ػٌه تـاتـه
فیبت ٌي .ػ ػٌ ً٠الیت  ۶۱للنً نٍ٥ك پً کلیٍالٍ ٌلمٍالیٍ کې میىت ػی .ػ کنؼىبؿیبنٍ
مٕل ٪اکرثیت ػ پنځٍ ػؿاين ٨ثیلٍ پښتبنً ػي :پٍپلقاي ،الکٍفاي ،تبؿکقاي ( مصمؼ فايي اٌ
اڅکقايي) ٜ ،لیقایي اٌ نٍؿفايي .پً ػٌ ً٠الیت کې ىمؼاؿنګً ػ ٠لري ٨ثیلٍ لږکي ڇې پً
کې تٍظي ،ىٍتک ،کبکړ ،تـه کي ،للیامنعیل اٌ ميمنؼ ىم وبمل ػي ،اٌلیږي .ػ ىقاؿه (
اىل تىی )ٞاٌ ىنؼٌان ػ کنؼىبؿ پً ښبؿ کې کٍڇني ا٨لیتٍنً ػي .پً فؿګٍنٍ کٍڇیبن ػ
کنؼىبؿ ػ ٌالیت پً کڈً پً مٍلمي ډٌل ػ لٍړٌ لیمٍ څعً ميبذـتٍنً لـي.
یٍ لً ى ٍ١الملٍنٍ څعً ڇې ٌلې کنؼىبؿ لرتاتیژیک اىمیت لـي ى ً١ػ ػې ٌالیت
ذ١ـا٤یبيي مٍٝ٨یت ػی ڇې ى ً١ػ لٍػاګـۍ اٌ تـانقیت لپأؿه پبکمتبن ،ایـان اٌ ػ ىـات
اٌ کبتل لرتٌ ښبؿٌنٍ تً پً تللٍ لرتٌ الؿٌ ػ ٜثٍؿ مـکق ػی .ميل شلٍ٩ي لړک( لٍمړۍ
لٍیً الؿ) ػ کنؼىبؿ ػ ښبؿ څعً تیـیږي .څلٍؿمً لٍیً الؿ ػ کنؼىبؿ ښبؿ ػ پبکمتبن ػ پٍلې
رسه پً لپین تٍلؼک کې نښلٍي .ػ پبم ٌړ ى ً١وتمي ڇې ځینې ځمکې لـٌنکي اٌ
لٍػاګـ يې لـي کیؼالي يش ڇې ػ معؼؿه تٍکٍ ػ لٍػاګـۍ اٌ ػ نٍؿٌ ٨بڇب٨ي ٝ٤بلیتٍنٍ
څعً تـ اللً وٍې ٌي .ػ کنؼىبؿ ٌالیت ػ کـىڼیقٌ مصٍٍالتٍ لپبؿه ( ػ ىلمنؼ ػ ګبٌنډي
ٌالیت رسه) مىيٍؿ ػی ڇې اکرثه ٌظت ٌؿتً ػ ا١٤بنمتبن ػ " ٠لې ګٍػام" ٌیل کیږي .ظٍ
ػتیـٌ لمیقٌ ٌللً ٌالٍ وعړٌ اٌلیبيس تې جثبتێ پً مصيل ا٨تٍبػ تبنؼې فیبتً من٥ي ا٠یقه
ػؿلٍػلې ػه .ػ ػې رسه پً تیـه تیب ػ اٌتً ظٍؿ لیمټمٍنً ڇې ػ فیبت مصٍٍل ٌؿکٍنکي
کـىڼیق لکتٍؿ لپبؿه يې اٌتً تـاتـٌلې ا٠یقمن وٍل.
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٨ثبیيل مرشان اٌ ػیني ٜبملبن( ٜلامء) پً ټٍل ليیل کې ػ پبم ٌړ ټٍلنیق اٌ لیبيس نٍ٥ؽ لـي.
ػ ٌالیت ټٍلې ٌلمٍالێ ٍ٨مي وٍؿا ګبنې لـي ڇې ى ً١ػ ٌلمٍالیٍ ػ ڇبؿٌاکٍ رسه ػ ڇبؿٌ
پً ىم١ږه کٍلٍ اٌ ػ مصيل وعړٌ ػ شل پً الؿ کې ظٍؿا ميم ن٩ي لٍتٍي .ػ ٍ٨مي مرشانٍ
ػ ً٠ډٌل نٍ٥ؽ ىٍ١ي ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ اٌ نٍؿٌ ٜنبرصٌ لً ظٍا ػ ٌژنٍ پً ٌړانؼې
فیبمننٍنکي کړي ػي ڇې ػ ىٍ١ي ػ نٍ٥ؽ لً املً ػ ػٜ ٍ٠نبرصٌ ګټې کېؼال ی يش تـ ګٍاښ
النؼې ؿايش٨ .ثبیيل اړیکي ظٍؿا فیبتې پیڈيل اٌ متصٍلً ػي .پً ػالې شبل کې ڇې اٌك
ميبل ىلتً پً ٌالیت کې کٍمې ميمې ٍ٨مي وعړې نىتً ،ػ ٨ثیلٍ تـمنځ لیبلێ وتٍن لـي،
پً تیـه تیب ػ ممتبف٨رشپً کڈً ػ لیبيس اٌ کبؿٌتبؿي مٍظٍ لپبؿه٨ .ثبیيل ٌ٤بػاؿۍ اٌ اړیکې ال
ىم لیبيس ځٍاک اٌ ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ تً پً ؿلیؼنې ا٠یقه لـي .ػ کنؼىبؿ تب نٍ٥ؽه
اوعبٌٍ کې ػ کـفي کٍؿنێ اٌ ػ پٍلیمٍ ٍ٨مبنؼان ذرنال ؿاف ٧وبمل ػي.
ػ کنؼىبؿ ػ لٍلې ٌالیتي کميټً پً  ۲۱۱۱کبل کې ذٍړه وٍه اٌ ٌلمٍالیٍ تً ػ ؿلیؼنې
ٍ٠نډې اٌ لبشٍي لېؼنې یې ػؿلٍػلېٍ٨ .مي مرشان اٌ ٜلامء ػ کنؼىبؿ پً ٌالیت اٌ ػ
پبکمتبن پً پٍلً کې ػ پـتٍ ښبؿٌنٍ ڇمن اٌ کٍیټً کې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ ٍ٨مبنؼانبنٍ
رسه ػ م٥بىمې لپبؿه ظٍؿا ميم البنتیب تـاتـٌنکي ػي .ػ  ۲۱۱۳کبل ػ لپټمرب تـ  ۲۴نیټې
پٍؿې ػ ټٍل ى ٍ١وٍؿویبنٍ ومیـه ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب يٍځبی کېؼنې ػ
پـٌګـام رسه يٍځبی وٍي ػي  ۱۵۲تنً ٌٌ .ػ ٍ٨مبنؼانبنٍ ػ ىڅٍنې پـٌګـام ػ ػې لپبؿه ػی
ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ىٍ٨ ً١مبنؼانبن ٌ ىڅٍل يش ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب
یٍځبي کېؼنې ػ پـٌګـام رسه یٍځبی وٍي ػي ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ نٍؿ ٍ٨مبنؼانبن پً ػې
مٝت٩ؼ کړي ڇې ػ ػٌي محبل ت٩ٝیج کړي .ػ لٍلې ػ مؼاٝ٤بنٍ نٍښت ػ ػې لپبؿه ػی
ڇې ػ ٍٜامٍ پً کڈً ؿلیؼنً ٌلـي اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص ػې تً ؿا ٌتٍيل ڇې ػ
ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ تیب یٍځبی کېؼنې ػ پـٌګـام رسه یٍځبی يش .ػ ٌالیت پً کڈً ػ
لٍلې اٌ پعالینې پً تيیـ( اٌ لیبيس ژٌنؼ) کې ػ ښځٍ ٌنډه تـ فیبتً تـیؼه لمثٍلیکً
اٌتي پً نبمً ٌه .لیبيس ګٍنؼٌنً وتً ظٍ ػ ٍٜامٍ پً ژٌنؼ کې ػ ٌالیت پً کڈً ڇیـتً
ڇې ػ ټٍلنیق اٌ لیبيس تىعَ لپبؿه ػٌػیق مٝیبؿٌنً لکً ٨ثیلً الىم شبکم ػي ػ ىٍ١ي
ن٩ي ػ پبم ٌړ نً ػی.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې ډولىنه او مدغکات
ص قسړې ډولىنه :پً کنؼىبؿ کې ظلک ٜمٍمأ ػؿې ډٌلً ى ً١وعړې تىعیٍٍي ڇې پً
ٌللً ٌالې ذګړې پٍؿې مصؼٌػې نً ػي :لٍمړی مصيل ٌللً ٌال ػ لیمې اٌ نٍ٥ؽ لپبؿه
ذنګیږي ،ڇې پً ٘بىـي تڼً لً یٍې ظٍا ػ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ (ڇې ػ ایمب ٣لً ظٍا
يې مالتړ کیږي) اٌ ػ تلې ظٍا ػ ٔبلثبنٍ تـ منځ ٌٍؿت نیيس ،ظٍ پً ٌاٝ٨یت کې ػ
ٌ٤بػاؿیٍ ػ ت١یـ ،ػ پـػې تـ وب مٝبملٍ اٌ ػ ډیـٌ ښکیلٍ لٍت١بړٌ ػ انٕٝبيف تىعٍبتٍ لً
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املً ؿامنځتً کیږي .ایډیبلٍژي ىمیىً نً يش کٍالی ٍ٠څ ن٩ي ٌلـي؛ ػ ٨ؼؿت اٌ مبيل ګټٍ
لپبؿه ىڅې یٍوبن ميم تصـک تلل کیږي .ػٌىم ػاڇې وٍؿویبن ػ پبکمتبن څعً ؿا ٌاؿػ
وٍي ػی اٌ لږ تـلږه ػ ىٍ١ي لً ظٍا پبؿٌل کیږي :ىٍ١ي ڇې م١قٌنً يې پـیمنځل وٍي،
ځٍان ػي اٌ پً نبٌړه تٍګً ؿٌفل وٍي ذنګیبيل ڇې ايډیبلٍژیکي ٩ٜؼې لـي اٌ ىٍ١ي ڇې
پً کلیٍالٍ کڈً پً ى ٍ١نښتٍ کې ښکیل ػي ڇې پٍؿتً تٍِیض وٍې ،ىٍ١ي یٍاځې ػ
تـىګـۍ اٜامل رستً ؿلٍي ڇې ػٌي تً ىيڅ ډٌل مبػي ګټً نً لـي اٌ نً ىم کٍم ٨لمـٌ
اٌ ی ب ىم لیبيس نٍ٥ؽ تـ اللً کٍي .ػؿېیم ى ً١لیبيس وعړه ػه ڇې ػ ځٍاک ػ اٌلنیٍ
ػؿلٍػٌنکٍ اٌ ىٍ١ي ڇې ػ ځٍاک پً متً ػي ٌٍؿت نیيس ڇې ټٍل يې ػ ػې پً لټً کې
ػي ڇې ظپلً ځٍاکمني اٌ وتمني فیبتً کړي .اتثب ٛاٌ ښبؿیبن پً ػې ښً پٍه ػي ڇې ػ
ػ ٍ٠لٍت١بړٌ لپبؿه کيل ،ښبؿٌنً اٌ نٍ٥ك ڇې شکٍمت تبیؼ ٌؿتً ظؼمبت ٌؿلٍي يٍاځې ػ
وٕـنز پً تعتً ػ ى ٍ١ميـٌ څعً پـتً تل څً نً ػي ڇې ػٌي پـې ٍ٠اړي ظپلً لٍتً
رستً ٌؿلٍي:
" فمىږ لیبلت وال ظلکى ته یىڅه وايي ،ظى کىي تل څه" .
ػ کنؼىبؿ څعً یٍې میـمنې یٍه تثرصه ػؿلٍػلً ڇې ػ ى١ې ػ ّ٠ج ،ظٕـنبکې ٌِٝې،
لتٍمبنێ اٌ پـیىبنً مثيم شبلت څـګنؼٌنً يې کٍلً:
" مىږ له ذګړې لتىمبنه یى .مىږ یىاځې او يىاځې لىله او امنیت ٠ىاړو .مىږ
هیڅکله هم نه پىهیږو ڇې ػا ظلک څىک ػي او شتی ه١ىي ڇې ػ لىلې پـ
ِؼ کبؿ کىي ،او نه هم په ػې پىهیږو ڇې ولې ػا کبؿ کىي" .
ځینٍ ظلکٍ ٌ ٌیل ڇې پً ا١٤بنمتبن کې ػ  ۲۱۱۱څعً تـ  ۲۱۱۳پٍؿې ډیـه فیبتً
ظٍوثیني مٍذٍػه ٌه اٌ ػاڇې ىېٍاػ پً ػ ٍ٠ػؿیٍ کلٍنٍ کې ػ پبم ٌړ پـمعتګ ػؿلٍػ .ػ
ى١ې ٌؿٌلتً ىم ایمب ٣اٌ ىم ٔبلثبنٍ ظپل نٙبمي ٜملیبت فیبت کړل ،ڇې ػ ى ٍ١پً
پبیلً کې فیبتً نب امني اٌ ػؿانً تل٥بت ؿامنځتً وٍل .ظلکٍ پً ٜمٍمي ډٌل ػ کنؼىب ؿ پً
ٌالیت کې ػ ٔبلثبنٍ لً ظٍا ؿىربي وٍی وٍؿه لٍلې اٌ ټیکبٌ تً ػ لرت تيؼیؼ پً تٍګً
یبػ کړ .ػ ىلمنؼ پً ٌالیت کې ػ ٔبلثبنٍ تبکتیک ٌیربړٌنکی اٌ ګډٌډٌنکی ػی :ػ ظـپ
اٌتـپ ػ تـیؼٌنٍ ػ الؿې ڇٍؿ اٌ تبالن ؿامنځتً کٍي ،ػ لنؼډٌ ٌظتٍنٍ لپبؿه یٍه لیمً
نیيس ،ػ امنیتي ځٍاکٍنٍ رسه ػ پیىٍ اٌ مٍږک لٍتً کٍي اٌ پً مځکً کې مبینٍنً ٤ـوٍي
اٌ پً تٝثیً وٍیٍ ڇبٌػیؼٌنکٍ تٍکٍ ککړٌي .ػ ػې پـظال ٣ػ کنؼىبؿ پً ٌالیت کې پعپل
ټبټٍيب کې ٔبلثبن ال فیبت لیبيس ،اٌ شتی ذٍړٌنکي ( لږتـ لږه ػ ىٍ١ي ػ ظپلې انګېـنې
لً معې) ٔـفالٝملٍنً کبؿٌي :ڇې پً ػې تٍګً ػ کٍڇنیٍ فٌؿ ٌؿٌ کمبنٍ رسه ظپل اړيکي
تیـتً ذٍړ کړي اٌپً شکٍمتي اػاؿٌ اٌ ػ ځٍاک پً مصيل ذٍړښتٍنٍ کې نٍ٥ؽ کٍي.
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ػ ترشي پبلنې ػ ڇبؿٌ یٍه ؿلمي ڇبؿٌاکی ڇې ػ کنؼىبؿ ػ ٌالیت پً ټٍلٍ ٌلمٍالیٍ کې ػ
ىـ ٌظت تؼلیؼٌنکي امنیتي ٌِٝیت پً اړٌنؼ يې ښً مٝلٍمبت ػؿلٍػل ػ  ۲۱۱۴کبل پً
لٍمړیٍ کې ػ ترشي شٍ٩نٍ څبنګې تً ٌ ٌیل ڇې ػ ایمب ٣ػ ځٍاکٍنٍ پً ؿاکمېؼٌرسه
ىلتً پً کلیٍالٍ ٌګړٌ تبنؼې فیبت ٤ىبؿ ٌ :ػ ایمب ٣ػ لٍړې کڈې ػ تعنیکي مالتړ پـتً ػ
ا١٤بنمتبن امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ وٍؿویبنٍ نږػې یٍوبن نٙبمي ځٍاکمني ػؿلٍػلً ،ڇې ػ ػې
رسه نښتٍ ػٌام پیؼا کٍلٍ ىٍ١ي يې ال فیبمننٍل اٌ ػ ػې رسه فیبتً لیمً ػ ػاٌړٌ ظٍاٌٌ
تـمنځ ػ لیبلێ پً ډګـ اٌښتلً .ځٍاکمنٍ ډلٍ شتی ػاڇې ډیـې کٍڇنێ لیمې يې پً ٌلکً
کې ٌې اٌ ى ٍ١کمبنٍ ڇې ىـې ظٍاتً يې ل٥ـ کبٌه اړ ٌٌ ڇې ػ ډیـې پبول وٍې اٌ
ټٍټً ټٍټً لیمې څعً ڇې ال فیبت مصيل لٍت١بړي پً کې ٌٌ تیـیؼل اٌ پً ػ ٍ٠لیمٍ کې
اکرثه ٌظت شبالتٍ پـتً لً ػې ڇې ٌړانؼ ٌینً يې ٌيش تؼلٍن مٍنؼلٍ.
پعپلٍ پٍښتنلیکٍنٍ کې ځٍاة ٌیٍنکٍ نږػې ػ نٙـ پً ات٥ب ٧رسه ػ " لٍلې" پً اړه یٍ
ٜمٍمي تٝـی ٦ػؿلٍػ ڇې پً ى١ې کې ذنګ  ،تې ٜؼالتي ،تثٝیْ نً ٌي اٌ ظؼمبتٍ تً
پً تـاتـه تٍګً الك ؿلی ٌي.
ص قسړې مدغکات :ډیـٌ ظلکٍ ڇې ػ مؼنی ټٍلنی رسه يې مـکې ػؿلٍػلې پً څـګنؼه ٌ
ٌیل ڇې " ػ ا١٤بنمتبن ګبٌنډي ىېٍاػٌنً پً ا١٤بنمتبن کې ػذګړې البيس المل " ػي.
کلً ڇې ػ ػې پٍښتنً ٌوٍه ڇې پً پـاظً تٍګً ػا تیبن کړي ڇې ٌلې ىلتً ػٌمـه " نب
امني" ػه نٍ ډیـٌ يې تیب ىم ػ ػې لپأؿه " ػ ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ ػ من٥ي مؼاظلٍ " یبػٌنً
ٌکړه ،ظٍ ػ ػې رسه يې " ػ ظلکٍ ػ شٍ٩نٍ تل ٦کېؼل ڇې ػ ػٌلت ػننً اػاؿٌ کې ػ تې
ٜؼالتێ اٌ ٤مبػ لً املً ؿامنځتً کیږي" نږػې ػ تل ٜبمل پً تٍګً یبػ کړ .کلً ڇې ػ
ترشي شٍ٩ن ٍ څبنګې ػ ظپلٍ پٍښتنٍ لبشً ال نٍؿه پـاظً کړه اٌ ٌپٍښتل وٍ ڇې ٌلې ػ
ظلکٍ تـ منځ " نبؿاِیتٍة" وتٍن لـي نٍ پبیلې ال ىم ػ شکٍمت لپبؿه رشمٍنکې ٌې" :
م٥مؼ اٌ ٠یـ مملکي ػٌلتي ڇبؿٌاکي" ظپل ځبنٍنً ػ " ٔبلثبنٍ اٌ نٍؿٌ ٌللً ٌالٍ معبلٍ٥
ډلٍ" اٌ " ذنګ لبالؿانٍ اٌ مصيل ٍ٨مبنؼانبنٍ" تـ منځ پً نب ممبٜؼ شبلت کې ٌیني .نتیرً
ػا ػه ڇې ػؿې ٌاړه کتګٍؿي ګبنٍ یٍ ډٌل ؿايې تـ اللً کړي ػي.
ظلک پً ٜمٍمي ٌٍؿت پً ػې انؼ ٌٌ ڇې ٔبلثبن تً ػ نب امنێ ػ یٍې رسڇینې پً تٍګً
پبتې ٌي ،پً ػې تٍګً يې ػ شکٍمت لً ظٍا ػ ً٠ػ تبٌؿ اػٜبٌې ڇې ٌظت پً ٌظت يې
کٍي اٌ ى ً١ػاڇې شکٍمت تً ډیـ ژؿ ػ ً٠وٍؿویبن ڇې پً اظـیٍ للګیٍ کې ػي اٌ
یٍاځې ػ پبکمتبن لً ظٍا ػ ټٍپ ػ تعتې پً تٍګً کبؿٌل کیږي ډیـ ژؿ مبت کړي ،ؿػې کړې.
پً ٜمٍمي ٌٍؿت ػ ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ پً اړه ډیـ لږڅً اٌؿیؼل کیږي .پً ػالې شبل کې
ڇې ػ کنؼ ىبؿ پً ٌالیت کې پً لمٍ کلیٍالٍ ٌلمٍالیٍ کې ا١٤بن مصيل پٍلین ممت٩ـ
وٍي ػي ظٍ ػ ىٍ١ي پً اړه ػٜملیبتٍ ػ تـ رسه کٍلٍ پً تـظً کې پً لٍړه کڈً ػ
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ومٍلیت اٌ یب ىم ػ ى ٍ١پً تـڅ کې ػ ترشي شٍ٩نٍ څعً ػ رس٠ړٌنٍ پً اړٌنؼ ػيـ کم
ظربٌنً تـ اللً کیږي .ػ ػې یٍ المل ىمؼا کیؼای يش ڇې ػ ى ٍ١کمبنٍ لً ذملې څعً
ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ څبنګې لً ظٍا ٌؿرسه مـکې وٍي ػي پً ٌاٝ٨یت کې ډیـ کم يې پً
ػایمي تٍګً پً ى ٍ١کلیٍالٍ ٌلمٍالیٍ کې میىت ػي ڇې ىلتً ا١٤بن مصيل پٍلین شٍّؿ
لـي .ػ ػې رستیـه ػ ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ لً ظٍا پً وٌٍ تیـیٍ کې کیؼالی يش ى ً١کړنې
ٌې ڇې پً کې ىٍ١ي کې ڇٍؿ ڇپبٌل ،اظبفي ګبنې اٌ ډاؿٌنې وبملېؼ ي ڇې ػ ً٠ډٌل
کړنې ػ ٨ـتبنیبنٍ لً ظٍا ػا١٤بين مٝیبؿٌنٍ لً معې فیبتې کٍڇنێ پیښې ګڼلې يش – ڇې ػ
ى ٍ١ؿاپٍؿ ٌؿکړای يش .ػ پنرٍايي ػ ٌلمٍالێ ( ػ کنؼىبؿ ٌالیت) څعً ػٌٌ لپین ږیـٌ ػ
ترشي شٍ٩نٍ څبنګې تً ٌ ٌیل ڇې ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ ػ ى ً١ځبي ػ اٌلیؼٌنکٍ څعً
پً منٙم اٌ ښې لبفمبن وٍې ٔـی٩ې رسه ػ پیمٍ اظبفي کړې اٌ پً تٍبػيف ډٌل يې
نیٍنې اٌتٍ٨یٍ٥نً کړي ػي .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ا١٤بن مصيل پٍلین پً نب٨بنٍنً ٌژنٍ تٍؿن
کړل اٌ ػ ػې لپبؿه يې ػ یٍې ځبنګړې پیښې یبػٌنً ىم ٌکړه .یٍ څٍ کمبنٍ ٌ ٌیل ڇې
ا١٤بن مصيل پٍلین اکرثه ٌظت نً ػي ؿٌفل وٍي اٌ مريق ىم نً ػي؛ ظلک پً ٜمٍمي
ٌٍؿت ا١٤بن مصيل پٍلین ػ ػؿیٍ ځٍاکٍنٍ ( ا١٤بن ميل پٍځ ،ا١٤بن ميل پٍلین ،ا١٤بن
مصيل پٍلین) تـ ټٍلٍ فیبت ػ پبمً ٍ٠ؿځٍل وٍی اٌ ٠یـ مملکي ځٍاک تٍيل ،ظٍ ټٍلٍ
لپبؿه ػ نٍؿې ال فیبتې ؿٌفنې ( ػ نړیٍال مالتړ اٌ نٙبؿت رسه) لپبؿښتنً ٌکړه .ػ پبم ٌړ
ومېـ ظلکٍ ػا ٌمنلً ڇې ا١٤بن مصيل پٍلیمٍ ػ مصل اٌ کيل ػ امنیت پً تبمین کې محثت
کـػاؿ تـرسه کړی ػی.
ػ نړیٍالٍ نٙبمي ځٍاکٍنٍ پً اړه ػ ظلکٍ نٙـٌنً ګٍنګ اٌ مثيم ٌٌ :ىٍ١ي تً ػ ډیـٌ لږٌ
ځٍاة ٌؿکٍنکٍ لً ظٍا ىم ػ ذګړې اٌ ىم ػ لٍلې ػ مصـکبتٍ پً تٍګً ٌ کتل وٍ .ظلکٍ
ػ وٍؿویبنٍ رسه پً ذګړې تـ رسه کٍلٍ ،ػ البيس اٌ تنمټیقٌ پـمعتیبيي پـٌژٌ ( پً تیـه
تیب البيس تبلیمبت) اٌ پً ځبنګړي ډٌل -ػ ا١٤بنمتبن ػ امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ ؿٌفنې پً لړ
کې ػ ىٍ١ي ػ ن٩ي پً اړه اٜرتاٌ ٣کړ اٌ ى ً١يې ٌلتبیلٍ .ظٍ ػ ػې رسه يې ػ ػې
یبػٌنً ىم ٌکړه ڇې ػ ػٌي ػ ذګړٌ پـ ميبل ملکي تل٥بت اٌ مٍیثتٍنً ىم ؿامنځتً وٍي
ػي .ډیـی ځٍاة ٌؿکٌٍنکٍ پً ػې ټینګبؿ کړی ڇې ػ نړیٍالٍ ىڅٍ رسه رسه ػ ا١٤بن
امنیتی ځٍاکٍنٍ مملکی ٌړتیب ال تـ اٌلً کمقٌؿې ٌه .ځینٍ ظلکٍ ػالی انګیـلً ڇې
نړیٍال نٙبمی ځٍاکٍنً ػػې لپبؿه ا١٤بنمتبن تً نً ػي ؿا٠يل ڇې تی ٠ـًِ لً ا١٤بنبنٍ
رسه مـلتً ٌکړي ،تلکً ػٌي ػ ظپل ميل امنیت ػ لبتلٍ اٌ نٍؿٌ ګټٍ لپبؿه ؿا٠يل ػي.
ظلکٍ پً ٌاؿ ٌاؿ رسه ٌیيل ػي ڇې تډې اظیمتل ،اظتالك اٌ لً ظپل ځٍاک څعً ػ
ظپلٍانٍ پً ګټً نبٌړه الت٥بػه کٍل پً شکٍمتی اػاؿٌ کې ٜبم ګـځیؼيل ڇې معنیٍی یی
ت٩ـیثأ نب ممکنً تـیښي .ػ ً٠ڇلنؼ پً ا١٤بنبنٍ کې ػٌمـه ژٌؿې ؿیښې ځ١لٍيل اٌ ا١٤بنبن
لً ى ٍ١څعً پً ػٌمـه ميبؿت کبؿ اظلی ڇې شتی یٍنبمب ىم پً کنؼىبؿ کې لً ى ٍ١څعً
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پً امن کې نً ػه پبتی وٍې .ػ ډیـې انؼیښنې ظربه ال ػاػه ڇې ػ ملګـٌ ملتٍنٍ لً لبشې
څعً تيـ لکً پً ش٩ی٩ی ا١٤بنی ټٍلنً کې ،ى ً١کمبن ڇې ٍ٠اړي ؿیښتنٍالی ،مملکی
مٝیبؿٌنً اٌ ػ ٨بنٍن ٌاکمني تٍ٩یً کړي کلً کلً لً پبمً ٍ٠ؿځیؼيل ،تیـٌل وٍي اٌ پً ػې
ډٌل ىٍ١ي نبتٍانً اٌ وبتً کٍي ڇې ػ اٌلنێ ٌاکمنی ٌِٝې رس فٌؿي پلٍیبن ػ ػٌي پً
ٌړانؼې م٩بٌمت څـګنؼٌي.

 .۳ص ؾىلې لپاعه نقكه
ػ متمـکقٌ ګـٌپي ظربٌ اتـٌ پً ذـیبن کې څـګنؼه وٍه ڇې ظلک پً کنؼىبؿ ٌالیت کې
لً وتً لتٍنقٌ اٌ نبظٍالٍ څعً ظرب ٌٌ ،ػٌي ػ ځینٍ ٜلتٍنٍ پً تبؿه کې ډیـ وکبیتٍنً
کٍل ظٍ ػ ځینٍ نٍؿٌ ى ٍ١پً تبة ڇپً ظٍلً پبتې ٌٌ .ػٌي پً ػې ىم پٍىیؼل ڇې پً
کٍم لٍؿي تبیؼ پـ مغ ٌالړ يش .ػ ظپلې ؿٌښبنً ؿاتلٍنکې پً تبة یې ٤کـ کبٌه .ظٍ ډیـې
ظربې اٌ څـګنؼٌنې وعيص نٙـیې ٌې ڇې پً مىبىؼه اٌ ترـتٍ ٌالړې ٌې .ډیـ کم
ػالی تصلیل کیږي ڇې ذؼي تڼً ٌلـي ،ىیڅ ڇبػ وعړٌ پً تنمټیقٌ الملٍنٍ ظربې ٌنً
کړې اٌ ظپل ځبين نیٍکې پً اټکيل ډٌل تىپړې نً ٌې .ػ ػې پً ځبی ،ډیـی ا١٤بنبنٍ پً
ػالې ځیلنبک ډٌل ػ لٍيې اٌ ٌیبړنې ظربې کٍلې ڇې ػ تيـ نیبنٍ پً ٌړانؼې ػ کـکې اٌ
تؼتینێ رسشؼ تً نقػې کیؼل ،ػٌي پً ػې ټینګبؿ کبٌه ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ ټٍلٍ لتٍنقٌ
پړه پً تيـنیبنٍ ػه  :ػ ا١٤بنمتبن ګبٌنډي ملکٍنً ػ ذګړٌ اٌ نب امنیٍ ػ اٌيل الملٍنٍ پً
ډلً کې ؿاتلل .ډیـی کمبن ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ څبنګې ظربې ٌؿرسه کړې ػي تـ یٍې
انؼافې يې تٝلیم کړی ٌ اٌ ښبؿي ظلک ٌٌ .یٍ څٍ تنٍ ا١٤بن کلیٍالٍ ڇې ػ ترشی شٍ٩نٍ
څبنګې مـکې ٌؿرسه کړي ػي ػالې نٙـیې پً ډاګً کړي ڇې ػ ښبؿي اٌ کلیٍايل ظلکٍ پً
منځ کې تٍپیـ څـګنؼٌي ڇې پً پـمعتیبیی ىیٍاػٌ نٍ کې ػ کٍمې شیـانتیب ٌړ ظربه نً
ػه .ػ محبل پً ډٌل ،کلیٍالٍ اٌ لیؼٌنکٍ ٌ ٌیل ڇې ػ پـمعتګ کبؿٌنً پً ٠ري ٜبػالنً ډٌل
پً لٍیٍ ښبؿٌنٍ کې ډیـ کیږي ،ػٌي ػ ا١٤بن ميل اؿػٌ مملکی تٍة ٌلتبیً اٌ ا١٤بن مصيل
پٍلین یې لً ػې املً ٌ٠نؼل ڇې لً ډلپلین څعً تې تـظې ٌٌ اٌ مصيل اٌ ػٌػیقٌ
مٍلمبتٍ تً یې فیبتً تـذیض ٌؿکٍلً (ػ ً٠مٍلمبت پً مٝمٍل ډٌل ػٌي تً ػػې امکبن
ٌؿکٍي ڇې ػ ځٍاکمنٍ کمبنٍ پً څیـیې ٌپیژين) اٌ ػٌلتی مـکقي اٌ ٜرصي مٍلمې (لکً
ټبکنې) یې نً ػي منيل .ىٜ ً١ملی ٌړانؼیقٌنً ڇې ظلکٍ ػ اٌږػ ميبلً لٍلې لپبؿه کړي
ػي ػ النؼنیٍ څلٍؿٌ ػالې مٍٍِٜبتٍ تـ رس لیک النؼې ؿاتالی يش ڇې یٍ لً تل رسه
اړیکي لـي:
ص خکىمتضاعۍ ،امنیت او ثتات ټینګښت :یٍه مٍٍِ ٛنژػې ػ ىـ یٍه کن لً ظٍا تیب تیب
تکـاؿیؼه  :ػ ا١٤بنبنٍ ډیـه وؼیؼه ٍ٠ښتنً ،ڇې ػ مـشٍم اظګـ پً ٍ٨ل ڇې ا١٤بن ،ؿٌښبن٥کـٌ،
ػ ٌړ اٌ ؿیښتینٍ کمبنٍ شکٍمت ذٍړ يش څٍ ػ " ټٍپک ٌاکمني ظتمً کړي"ٜ .ریثً ػاٌه،
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ڇې شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ ىم ػې ٜبلی ىؼ ٣تً ػ ؿلیؼلٍ لپبؿه ػ ظٍلې الپې ٌىيل ،ظٍ تې لً
وکً ػٌي ځکً ػا ظربې کٍلی څٍ ػ تيـنێ نړۍ لً متې رسه لمې ظربې ٌکړي.
ظلک پً ٜمٍمي ډٌل پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ تلپبتې لٍلې اٌ جثبت کيل پً ػې کې ٌه ڇې
پً کنؼىبؿ کې ػ مصيل شکٍمتی اػاؿٌ ٌاکمني اٌ مرشٌٜیت ی٩ینی يش .ګډٌن کٌٍنکٍ
وکبیت ٌکړ ڇې شکٍمتي اػاؿه لً ډیـه ٌظتً ؿاىیمې ػ مرشٌٜیت پً تصـان مثتال ػه اٌ
الملٍنً یې ٤مبػ ،ػ ځٍاکمنبنٍ لً ظٍا ػ وعيص ګټٍ لبتل ،ػ ملکي ظؼمتٍنٍ ػ کبؿکٌٍنکٍ
پً منځ کې ػ ٌړتیب نىتٍالی ،ػ ذنګ لبالؿانٍ اٌ ځبیي ٌاکؼاؿانٍ لً ظٍا ػ شکٍمت پً
ڇبؿٌ کې مؼاظلً اٌ لً ځٍاک څعً نبٌړه الت٥بػه ومیـل وٍي ػي .کً څً ىم پً
شکٍمت تبنؼې ػ ظلکٍ تې تبٌؿي کلً کلً لً ى١ې نب امیؼۍ اٌ کـ کې رسه پـتلً کیږي
ڇې نژػې ػٌه لمیقې پعٍا یې لً ٔبلثبنٍ رسه ځٍاک تً پً ؿلیؼٌ کې مـلتً ٌکړه ،ظٍ
ػٌ ً٠یربړه ٌِ ًٝىم ػالې نً تـیښي ڇې ػ ظٕـ فنګ ٌ ٌىي .کبؿٌنً لکً ػ مٝمٍل
پً وبن ذـیبن لـي.
لکً څنګً ڇې مٝلٍمیږی نً ػي ٌیل وٍي ڇې ٍ٨می مرش څنکً متن٥ؾ وعَ ػی اٌ
ػالې کٍم تصلیل ىم نىتً ڇې ٌلې ػی ػا ډٌل ٌړانؼٌینً کٍالی يش .ػ ػه اػٜبء ػ
ملګـٌ ملتٍنٍ ػ امنیت اٌ ش٥ب٘ت ػ څبنګې لً اشٍبیې رسه لمٍن نً لـي ڇې ػ کنؼىبؿ
ٌالیت امنیتي ٌِ ًٝیې لً  ۲۱۱۱څعً تـ  ۲۱۱۲پٍؿې ښً ښٍػلې ظٍ پً  ۲۱۱۳کې تیب
ٌِ ًٝظـاتً وٍه .ػ کنؼىبؿ ػ ښبؿ ػ نمثي امنیتي ښې ٌِٝې اٌ لً ښبؿ څعً تيـ پً
کلیٍالٍ لیمٍ کې ػ نبکـاؿې امنیتي ٌِٝې پً منځ کې تٍپیـ نً ػی وٍی اٌ پً
فیبتیؼٌنکي ډٌل ػ شکٍمتی ٍ٨اٌٌ اٌ ٔبلثبنٍ تـ منځ ػ ذګړٌ میؼان ګـځیؼلی.
یٍ څٍ مـکې ،پً ٜمؼه ډٌل لً کلیٍالٍ لیمٍ څعً ػالې څـګنؼٌي ڇې ظلک ػ شکٍمت
پً اٌلنیٍ ،ميل اٌ ٠یـ مؾىثی مٍلمٍ تبٌؿ نً لـي .ػٌي پً ػې تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ځبیي اٌ
ػٌػیق تـظً ٌال ځٍاکمن ،منبلج اٌ ٌړ کمبن ػي ڇې کٍالی يش محثت تؼلٍنٍنً ؿاٌيل
ظٍ ډیـ مؾىثی (٠یـػیمٍکـاتیک) اٜتثبؿ لـي .ػ پبم ٌړ ظربه ػا ٌه ڇې ځینٍ ښځٍ ىم ػا
ډٌل ځٍاتٍنً ٌؿکړي ػي ڇې پعپلً ىم ػػ ٍ٠مصب ًٙ٤کبؿه ځٍاکٍنٍ لً ظٍا لً تثٝیْ
رسه معبمعې وٍي ػي .الثتً ػػې ظٕـ مٍذٍػ ػی ڇې ظلک پعٍاينٜ ،بػي ،پً فړه
پٍؿې ظٍ ښبیي ظیبلی ژٌنؼ تً ؿذٝت ٌکړي ،ػ ژٌنؼ یٍ لثک ڇې پً ش٩ی٩ت کې ښبیي
پً ىیڅ ځبی کې ىم پً ى ً١کڈً لً ػؿنښت څعً نً ٌ تـظمن لکً څنګً ڇې ظلکٍ پً
ى ٍ١تثرصې کٍلې ،یٍ ظیبلی ػٌػ ػلتٍؿ کلً ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ څبنګې ٌ پٍښتل ڇې
ٌؿٌلتی کٍم ٌظت ٌ ڇې پً کنؼىبؿ کې امنیت مٍذٍػ ٌ ،فیبتٍ ظلکٍ (  )۴۴۲ػ پبڇبىي
ٌظت ڇې پً  ۱۹۷۱کلٍنٍ کې ٌ پً ډیـ ا٤تعبؿ رسه یبػ کړٌ ٌ ۲۴۲ .یل ڇې ىیڅکلً
امنیت نً ٌٌ ٌ ۱۳۲ .یل ڇې اٌك امنیت وتً اٌ ػې تً نژػې للنې (  )۱۴۲ومیـې ٌ ٌیل
ڇې ػ ٔبلثبنٍ ػ ؿژیم پً ٌظت کې لٍلً ټینګً ٌه.
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ا١٤بن شکٍمت پً لعتێ رسه تـیبلی ٌظٍت اٌ ػ ظلکٍ ّ٨بٌت ىم ػا ٌ ڇې ػ لٍلی
لپبؿه پً ا١٤بنمتبن کې ګټٍؿ ػی .ډیـی ظلکٍ ٌمنلً ڇې پً البلی ډٌل ټبکنې ػػې لپبؿه
منبلج کبؿ ػی ڇې یٍ ممٌٍلیت منٍنکی شکٍمت ځٍاک تً ٌؿلیږي اٌ ػ تعنیکی ٔـف
لٝملٍنٍ اٌ ػ ټبکنٍ ػ ٍ٨اٜؼٌ پً تبة ىم ػ ػٌي نٙـ محثت ٌ .رسه ػػې ػ ٍ٠کمبنٍ ػػې
تیـه ػؿلٍػلً تلکً پً مٕل ٪ډٌل پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ لیبلت ٌالٍ اٌ لنێ ٔث ً٩یبنٍي
لیبلت ٌال ڇې ٌؿتً ورـه ٌلـي تً تیب ٌِ ًٝتـ ظپلې ٌلکې النؼې ؿاٌيل ،ټبکنې تً
انصٍبؿ کړي اٌ تیب تً ځٍاک پً ظپلٍ اللٍنٍ کې ٌنیيس اٌ پً ػې ډٌل تً ػ ىـ ؿیښتینی اٌ
مبىـ لیبلتٍال ػ پـمعتګ معً ٌنیيس .ػ کنؼىبؿ لً ښبؿ څعً یٍه تن پً ا١٤بنمتبن کې ػ
ټبکنٍ ػ پـٌلې اٌ لً ىٌ ً١ؿٌلتً ٌِٝې پً تبة ػا النؼې ظٍاوینٍنکی تصلیل ٌؿکړ:
"ظلک ټبکل کیږي ،ځکه ػوي ؿایې اظيل .له ػې امله ڇې ػوي ځىاک ته
وؿلیږي لىمړیتىة یې ػاوي ڇې تـ ممکنه تـیؼه پىؿې ډیـې پیمې پیؼا کړي[
ظپل لګښتىنه پىؿه کړي] .کله ڇې ػې هؼ ٣ته وؿلېؼل تیب ښبیي ػوي ػ
ظلکى لپأؿه ػ کبؿ کىلى په ٤کـ کې ولىیږي" .
رسه ػػې ڇې ػ ټبکنٍ پً تبة پً پـاظً پیامنً وکٍنً مٍذٍػ ٌٌ ،ځینٍ کمبنٍ ػػې پلٍي
کٍلً ڇې پً شکٍمتی م٩ـؿیٍ کې کمٍالی ؿاٌيل اٌ ٌیل یې ڇې ػ ٌالیت ٌالیٌ ،لمٍال اٌ
ښبؿٌاالن تبیؼ ػ ټبکنٍ لً الؿې ؿايش .ظلکٍ پً ځبنګړي ډٌل ػ لٍلې ٌالیتي وٍؿاګبنٍ پً
تبة ډیـ من٥ي اٌ انت٩بػي نٙـ ػؿلٍػ .ػ ټٍلٍ پٍښتل وٍیٍ کمبنٍ  ۷۵۲ظلکٍ ػ لٍلې ػ
ٌالیتي وٍؿاګبنٍ لً ٝ٤بلیتٍنٍ څعً ظپلً نبؿِبیتي څـګنؼه کړه .ډیـی کمبنٍ ٤کـ کبٌه
ڇې ػا یٍه تلً ػالې مٍلمً ػه ڇې نبذبیقې ګټې (شتی ػ ػې لپبؿه ذٍړه وٍې) ٌؿڅعً
اظیمتل کیږي ،څٍ ػػې وٍؿا ػ ٠ړٌ ګټې ٌلبيت نً ػا ڇې ػ لٍلی لپبؿه کبؿ ٌ کړي .ػ
لٍلې ػ وٍؿا ٠ړي ػ نبمٍجـه ،م٥مؼٌ اٌ ػٌه معیٍ کمبنٍ پً څیـ تلل وٍي .ػ لٍلې ػ
وٍؿا ٠ړي شتی پً ػالی ٝ٤بلیتٍنٍ تٍؿن وٍي ڇې لً نب امنێ رسه یې مـلتً کړې ٌي
ځکً ڇې ػٌي ٔبلثبنٍ تً ػػې ٤ـٌت ٌؿکړ ڇې لً پټٍ ځبیٍنٍ څعً ؿا ٌ ٌځي اٌ پً "
کلیٍ اٌ ٌلمٍالیٍ کې نٍ٥ؽ پیؼا کړي ".ډیـٌ کمبنٍ ،ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ څبنګې ٌؿرسه
مـکې کړي ػي ػ لٍلې ػ وٍؿا ػ ٠ړٌ ػ پعالینې ىڅې ممعـه ګڼلې ،ظبٌتب کلً ڇې
ػٌي پً ٜمٍمي ځبیٍ نٍ کې ٝ٤بلیت کٍي:
"ػ ٔبلثبنى تې وللې کىل او تیب ؿاګډول ڇې په اوك وظت کې کیږي ذؼی تڼه
نه لـي ،ػ والیت یب ولمىالیى ػ ڇبؿواکى له ظىا ٔبلثبنى ته هـ کلی او په ټىلنه
کې ػ ػوي ػ تیب ؿاګډولى هڅې یىافې منبیيش تڼه لـي .ډیـی یب ٠یبن ػ ې هڅى
ته ػ ممعـو په لرت ګه ګىؿي  :ػوي په تهیـ کې ػ ګډون لپبؿه الللیک کىي،
یى فوړ تې کبؿه ټىپک وؿکىي ،یى څه ؿوپێ واظيل ،ػ یى څى میبوتى لپبؿه
ٝ٤بلیت نه کىي او تیب له یب ٠یبنى رسه یى ځبی يش".
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مـکً ٌؿکٌٍنکٍ منلې ػه ڇې متن٥ؾ ،ؿیښتیني اٌ ٌړ مرشان اٌ ٤یٍلً نیٌٍنکي ڇې ال
لٍنً یې ػ ڇبپً ٌینٍ نً ٌي ککړ ،کٍالی يش ڇې ػ لٍلی پً پـٌلً کې یٍ محثت ن٩ي
ٌلٍتٍي .یٍه امـیکبیی ؿلمي ڇبؿٌاکی ػ لٍلې پً تبة ػ ډیـی ا١٤بنبنٍ وکمنې انګېـنې
اٌ نبىیلێ ٌمنلې اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ څبنګې تً یې پً مصـمبنً ډٌل ٌ ٌیل:
"ػا ظربه ټىل ه١ه څه تٍؼی ٪کىي ڇې مب په ػې تبة اوؿیؼيل ػي ،په التحنبء
ػه١ى کمبنى ڇې په ػې لیمټم کې ظپلې ګټې ظىنؼي ګڼي".
یٍه ښً تٝلیم یب٤تً ا١٤بن ٌ ٌیل ڇې ػ یب٠یبنٍ پً مربفات کٍلٍ کې ،ڇې پً ترشي شٍ٩نٍ یې
تیـی کړی ٌي یب یې نٍؿ ذـمٍنً تـ رسه کړي ٌي ،لً یٍه مٝیبؿ څعً کبؿ نً اظیمتل کیږي:
"ػ یب٠یبنى په منځ کې کم ؿتثه کمبنى ته ذقا وؿکىل کیږي او مصثمىنى ته
لىیږي .ػػې په ظال ،٣لىي ٨ىمبنؼانبن ڇې ډیـی ذـمىنه یې کړي وي او ػػې
ن٥ىؽ لـي ڇې ػ " ت٩بٜؼ ػ تـظې" لپبؿه مؾاکـې وکړي ښبیي په کبتل کې هىلب
کبؿ پیؼا کړي او ښبیي ػ لىلې په تهیـ کې ػ مؾاکـه ڇي په ډول ن٩ي ولـي".
ىمؼاؿنګً ا١٤بنبنٍ ػ پبؿملبن ػ التبفٌ پً تبة ىم محثت نٙـ نً ػؿلٍػ .یٍافې  ۳۸۲کمبنٍ
لً ػې ظربې رسه ؿِبیت څـګنؼ کړ ڇې " :لتبلې لً لیمې څعً ټبکل وٍي ٌکیالن
لتبلې پً ٌالیت کې ػ لٍلې ،امنیت اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ تٍ٩یې لپبؿه کبؿ کٍي ".ػ ىٍ١
ځٍاة ٌؿکٌٍنکٍ پً منځ کې ڇې لً شکٍمت رسه تٝل ٪نً لـي ػ لٍلې ػ وٍؿا اٌ ملی
وٍؿا ػ ٠ړٌ پً تبة  ۱۱۱۲نبؿِبیتي مٍذٍػه ٌه.
ص ةرشي خقىنى او قانىن ص واکمنێ تقىیه او ص معافیت ص صوص زتمىل :ا١٤بنبنٍ ػا ظربه
پً پـاظً پیامنې رسه (  )۲۹۱منلې ػه ڇې ترشي شٍ٩نٍ تً اشرتام کٍل ػ لٍلې ػ تٍ٩یې
لپبؿه ګټٍؿ جبتتیږي .ػا ظربه ػ ػې ػلیل نً يش کیؼای ڇې ټٍل ا١٤بنبن پً ػې پٍىیږي ڇې
ترشي شٍ٩نً څً يش ػی ،ظٍ ػا ش٩ی٩ت څـګنؼٌي ڇې ترشي شٍ٩نٍ تً ػ یٍه محثت يش
پً لرتګً کتل کیږي اٌ یٍه محثتً نتیرً ػه ،رسه لً ػې ڇې مؾىثي ا٤ـأیبن ػ ترشي
شٍ٩نٍ پً تؼنبمً ٌلٍ کې ىڅې کٍي لکً ػ ً٠اػٜبء ڇې ترشي شٍ٩نً ػ الالم رسه لمٍن
نً لـي ( .تبیؼ ٌ ٌیل يش ،ڇې لېـې نً ػه ڇې ػ ػې محثت ځٍاة یٍه تـظً لً ػې کثلً
ٌه ڇې نقاکتٍنً مـاٜبت وٍي ػي ځکً ڇې رسٌې ػ یٍنبمب ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ څبنګې لً
ظٍا تنٙیم اٌ اػاؿه وٍی ٌه).
پً ػالې یٍه ٌالیت کې ڇې تـٌؿیقم اٌ نٙبمی ٜملیبت ٌؿځنی ش٩ی٩ت ػی ،ښبیي ػ
شیـانتیب ظربه ٌي ڇې مـکً وٍیٍ ظلکٍ ػ امنیت پً تبة یٍ ذبم ٞنٙـ څـګنؼ کړ .نً
یٍافې ػ ذګړٌ ظتمٍل ،تلکً ٜمٍمی تٝلیم ،ػ کبؿ ښً ٤ـٌتٍنً اٌ ا٨تٍبػي پـمعتیب یبنې
ػ ترشي مٍٍنیت ،ترشي شٍ٩نٍ اٌ ػٌامؼاؿه ترشي پـمعتیب کلیؼي اذقاٌې پً کې وبملې
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ػي .ىیڅ کٍمً تلً تثرصه نً يش کٍالی ػ ا١٤بنبنٍ نبىیيل لً ػې مٍذٍػې ٌاکمنې ٌِٝې
څعً څـګنؼه کړي لکً ػا ػ النؼې ى ً١ڇې ػ یٍې ٌلمٍالێ پً لیـې پـتً لیمً کې يې
کړې ػه:
"آیب ػ ٔبلثبنى او ا١٤بن امنیتي ځىاکىنى په منځ کې څه تىپیـ وته؟ ػوي ػواړه
٘بملبن ػي .شکىمت مىږ ػ وؿځې التحامؿوي او ٔبلثبن مى ػ وپې تهؼیؼوي.
هیڅ لىؿی فمىف ش٩ىنى ته ػؿنبوی نه لـي".
ػ ً٠ظربې څـګنؼٌي ڇې ا١٤بنبن ځکً نبىیيل ػي ڇې ځٍاکمنبن ػ ػٌي مرشٌ ،ٛمنبلج
ش٨ٍ٩ي اٌ ٜبػالنً شٍ٩نً یٝني ترشي شٍ٩نً نً مني.
ػ ا١٤بنمتبن ػ کلیٍ اٌ لیؼٌنکي نً یٍافې لً نبىیلێ رسه معبمغ ػي ،تلکً ػٌي ػ
ٌژٌنکي ظٕـ اشمبك ىم کٍي .شتی پً کنؼىبؿ کې یٍه تٝلیم یب٤تً اٌلیؼٌنکي ىم
ى ً١ػایمي ظٕـ اٌ تیـه څـګنؼه کړه ڇې ػی یې اشمبلٍي:
"ٔبلثبن او شکىمت ػواړه په اشتاملی ډول ػ وشىت په اڇىلى کې یى وبنته ػ
ي .که ڇیـې تبلې ػ ٔبلثبنى پـ ِؼ کبؿ کىئ ػوي ته تب و وژين .که تبلې ػ
شکىمت په کبؿونى په ښکبؿه ډول ډیـې نیى کې وکړئ او ه١ه څـګنؼې کړئ،
ػوي هم تب وژين" .
یٍه تل کلیٍال ٌ ٌیل :
"یب٠یبن په تې تى پیـه ډول تٝثیه وىي ڇبوػیؼونکي تىکي ظښىي .ػ ػوي
هؼ ٣ا١٤بن امنیتي ځىاکىنه ػي .ظى په ش٩ی٩ت کې ػ ٨ـتبنیبنى فیبت ومیـ
ظلک ملکي کمبن ػي ڇې ظپلى کىؿونى یب کـونؼو ته ځي .یب٠یبن په فوؿه له
مىږ څعه ډوډۍ او مـلتې ٠ىاړي .یب٠یبن مىږ ته اظٕبؿونه ؿاکىي ڇې
شکىمت ته ػ ػوي ػ ځبی په تبة څه ونه وایى .کله ڇې شکىمت پلىه
ځىاکىنه له مىږ څعه پىښتي ڇې ٔبلثبن ڇیـته ػي ،مىږ له ػې تیـې څه نه
وى ویالی ڇې ٔبلثبن مى وژين .ػػې کبؿ له امله شکىمت پلىه ځىاکىنه مىږ
مالمتىي او تىؿ لګىي ڇې مىږ له یب٠یبنى رسه مـلتې کىو .ػا فمىږ لپبؿه
ػؿػونکې مٝامءػه".
پً ػالې شبل کې ڇې ػ ا١٤بنبنٍ نٙـیبت ػ ى ً١ڇب پً تبة ڇې پً ػٌي شکٍمت کٍي
پً لعتێ رسه نـم ګڼلی وٍ ،ظٍ ظلکٍ ػ ا١٤بنمتبن ػ ّ٨بیي لکټٍؿ پً تبة ظپلً کـ کً
څـګنؼه کړې .ښبيي ػلیل یې ػا ٌي ڇې ػلتً ٤مبػ اٌ تې انٍبيف ػ شکٍمت ػ ػې څبنګې
اٌيل مبىیت ن٥ی کٍي اٌ لً ػې املً ػ اذـایً ٍ٨ې پً پـتلً نٍؿ ډیـ ظٍاوینٌٍنکي
ښکبؿي .یٍه تن ػ ً٠ش٩ی٩ت پً ػالې ډٌل لنډ تیبن کړ :
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"فمىږ ٜؼيل لیمټم په تىپړ ډول په ٤مبػ کې ٠ـ ٧ػی :مرـمین افاػ ګـځي
او تې ګنبه ظلک په مصثمىنى کې پـاته ػي".
ػ ً٠ظربه پً ځبنګړي ډٌل ػ ا١٤بنمتبن ػ ذنبیي ٜؼالت ػ لیمټم کـکرنً تڼً څـګنؼٌي،
یبنې ػ یٍه لړي مبيل تٍان ڇې کٍالی يش ڇې لً تنؼ څعً ځبن ظالً کړي ،کً ىـ
څٍمـه وؼیؼ ذـم یی ىم کړی ٌي.
ػ کنؼىبؿ ٌالیت لً لٍیؼیځ څعً ػ یٍې ٌلمٍالێ یٍه ٍ٨مي مرش ىمؼا ډٌل ٌیيل ػي:
"٨بنىن او نٙم ػواړه ػ ٨بنىن مبتىونکى په الك کې ػي".
ظلکٍ ػا ىم ٌ ٌیل ڇې پً ا١٤بنمتبن کې لً ذـمٍنٍ څعً ػ مٝب٤یت کلتٍؿ -پعٍانێ اٌ
اٌلنێ -ػٌه من٥ي پبیلې ػؿلٍػلې :پً ػې کبؿ رسه ػ ظلکٍ اٌ شکٍمت تـمنځ ٌاټن فیبت
وٍ ،اٌ پً ځینٍ مٍاؿػٌ کې ٨ـتبنیبنٍ ڇې پً ػٌلت یې ػ ػې تبٌؿ لً اللً ٌؿکړی ڇې
ٜؼالت ػې پلی کړي ،پعپلً ػ ٠ډ اظیمتنې پً لټً کې وٍل.
ظلکٍ څـګنؼه کړه ڇې ػ "٨ثیلٍي" ذګړې تـ ټٍلٍ ٜبم وکل ىٌ ً١للً ٌالې نښتې نً ٌې
ڇې ػ مصيل ملیىٍ ٌړٌ ډلٍ تـمنځ کیږي ،لکً ػ ا١٤بنمتبن پً نٍؿٌ تـظٍ کې ىم ڇې
لیؼل وٍي ،تلکً پً نب٨بنٍنً ډٌل ػ ػٌي ػښمنبنٍ تٍ٨ی ٦کٍل ػ ى ٍ١کمبنٍ پً الك ڇې
ٍ٠ښتل یې پعٍانێ ذګړې ظتمې کړي یب پً وعيص ډٌل ػ انت٩بم اظیمتلٍ پً ٤کـ کې ٌٌ.
ػ لپین تٍلؼک ػ ٌلمٍالێ یٍه پٍلین ٌ ٌیل:
"فه فنؼان ته ولیږل وىم ځکه ڇې له یىه کـونؼګـ رسه مې ػٜىه ػؿلىػله ڇې
له لىړ پىړي لیبلتىالى رسه تړاو لـي .ه١ه شتی ػالې الپې هم ویىتې ڇې
ػی کىالی يش مب ونیيس .مب له ػه څعه ځمکه اظیمتې او پیمې مې وؿکړي.
له ه١ه وؿولته ه١ه اػٜبء وکړه ڇې ځمکه ػ ه١ه ػه او فه تبیؼ ػ ه١ې لپبؿه
تیب ٨یمت وؿکړم .کله ڇې مىږ ػ ظربو لپبؿه تـ ػٜىې النؼې ځمکې ته والړو،
فه په ػې تىؿ ونیىل وىم ڇې ګىاکې مب پىلین ا٤رس ته تؼ ویيل ػي او په
ه١ه مې تـیؼ کړی ػی".
لً پٍلین ا٤رسانٍ اٌ ظلکٍ رسه پً ظربٌ کې ػ ترشي شٍ٩نٍ څبنګې ٌمٍنؼلً ڇې ػٌي پً
یٍ تل تبنؼې تبٌؿ نً لـي .پٍلیمٍ وکبیت کبٌه ڇې ٜبػي ظلک لً پٍلیمٍ رسه مـلتً نً
کٍي ڇې ػ ذـمٍنٍ پً اړه څیړنې ٌکړي ،ػ امنیتي ځٍاکٍنٍ پً ٠ړٌ تبنؼې ملنډې ٌىي اٌ
ػ ى ٍ١کمبنٍ لپبؿه ىیڅ ىمؼؿػي نً ښیې ڇې پً ٌ٘ی ً٥کې ژٌنؼ لً اللً ٌؿکٍي .ظلکٍ
تیب پـلپمې اٌ پـاظې ٌیـې تً اوبؿه کٍلً -رضٌؿي نً ػه ڇې ٌیـه لً امنیتي ځٍاکٍنٍ
څعً ٌي -اٌ ډیـی ش٩ی٩ي انؼېښنې یې ػؿلٍػلې (ڇې ػ پٍلیمٍ لً ظٍا تٍؼی ٪وٍي)
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ڇې پً امنیتي ځٍاکٍنٍ کې شکٍمت ِؼ ٜنبرص ننٍيت ػي اٌ لً ىـ ى ً١ڇب څعً ٠ډ
اظيل ڇې ٍ٠اړي لً امنیتي ځٍاکٍنٍ رسه مـلتً ٌکړي.
اقتصاصي او ټىلنیؼ پغمستګ :ػ مىٍؿٌ پً لړ کې ،ظلکٍ پً ٜمٍمي ډٌل ٌ یل ڇې
ا٨تٍبػي اٌ ټٍلنیق پـمعتګ پً کنؼىبؿ ٌالیت کې ػ لٍلې ػ ټېنګښت لپبؿه اړین ػی :ػ
ښٌٍنې پیبٌړي کٍل ،ػ ؿٌ٠تیبیي ظؼمتٍنٍ تٍ٩یً کٍل ،ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ایربػٌل اٌ
متٍافن پـمعتګ تً الك ؿلی .یٍه ډیـه ښً ظربه ػ ػٌي پً منځ کې مىرتکً ٌه اٌ ى ً١ػا
ڇې پً تېـه لمیقه کې ا١٤بنمتبن ػ تنیبػي ذٍړښتٍنٍ ،ؿٌ٠تیبیي پبملـنې اٌ تـ ټٍلٍ لٍمړی
ػ تٝلیم پً تـظٍ کې ،پً ځبنګړي ډٌل ػ نرٍنٍ ػ فػه کړې پً تـظً کې ډیـې تـیبٌې
ػؿلٍػلې .یٍ څٍ کمبنٍ ػ ؿلنیٍ افاػي اٌ تنٍ ٛػ ً٠ؿاف ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پـمعتګ ٌلتبیل.
ػ کنؼىبؿ ػ پٍىنتٍن یٍې ښځینً التبػې ػ تٝلیم ػ اىمیت پً اړه ػالې ٌ ٌیل:
"تٝلیم ػ امنیت لپبؿه ػ کلیؼ(کنري) اؿفښت لـي .لىلتي ظلک ذګړې نه
کىي .وګىؿئ مىږ ته په ػې ظىنه کې مىږ له یى تل رسه ذګړه نه کىو .ه١ه
مېړونه ڇې تٝلیم لـي او ښې تنعىاګبنې اظيل ظپلې ښځې نه وهي".
ډیـی کمبنٍ نٍي اٌ ښً لړکٍنً ،ښٌٍنځي اٌ کلینیکٍنً ٍ٠ښتل ،ػا ٍ٠ښتنې ػ ػې تبییؼ
ک ٍي ڇې نٍې پبنګې اڇٍنې تً اړتیب وتً اٌ پیل وٍې پـٌژې تبیؼ ػٌام ٌکړي .ميمً ظربه
ػا ٌه ڇې ظلکٍ ػا منلً ڇې ټٍلنیق اٌ ا٨تٍبػي پـمعتیب پً ټٍل ا١٤بنمتبن کې وٍې اٌ
ػ ً٠ؿاف ػ ػٌي پً ٌالیت کې ىم پـمعتګ وٍی .لً ػې املً ىِ ً١ؼ اٌ ن٩یْ ظربې تې
اٜتثبؿه وٍي ڇې پـمعتګ پً ټٍلٍ نٍؿٌ ځبیٍنٍ کې وتً ،ظٍ لً ى ً١ڇب رسه ڇې تً ظربې
کٍې لً پـمعتګ څعً مصـٌم پبتې وٍي .پً پبی کې ،ظلک پً ػې پٍىیؼل ڇې پـمعتګ
نً یٍافې ػ ګټً اظیمتٍنکٍ ژٌنؼ تً تؼلٍن ٌؿکٍي ،تلکً ػ ټٍل ىیٍاػ پً ټیکبٌ ،امنیت اٌ
لٍلً کې مـلتنؼٌیً ػی .یٍې ښځې ػالې ٌ ٌیل:
"ا١٤بنمتبن په تیـو  ۰۰کلىنى کې ډیـې مـلتې تـ الله کړي ،ال تـ اوله ولې
تې وفله او ٠ـیج پبتې ػی؟"
ػ ترشي شٍ٩نٍ څبنګې تً ىمؼاؿنګً نیٍکې ؿلیؼيل ڇې تـ ډیـه تـیؼه پـمعتیبیي
ٝ٤بلیتٍنً پً ښبؿٌنٍ متمـکق اٌ کلیٍالې لیمې یې لً پبمً ٍ٠ؿځٍيل اٌ پـٌژې ىم لنډ
ميبلً اٌ یب نبپبیؼاؿه ٌي .ظلکٍ نیٍکې کړي ڇې پـمعتیبیي ٝ٤بلیتٍنً اٌ ػ تې ٌفلێ ػ لً
منځً ٌړلٍ پـٌګـامٍنً ػ ٌؿتً لتٍنقٌ پٍالًٕ ڇې پً ټٍلیق ډٌل یې شکٍمت ػ ننګٍنٍ
رسه مغ کړی ،اشبًٔ وٍي ػي :ػ کنؼىبؿ پً ٌالیت کې لً کلیٍالیٍ ٌلمٍالیٍ څعً ػ
ٍ٨مي مرشانٍ یٍې ډلې ػ شکٍمت لً ظٍا ػ التعؼام ػ ٜبػالتً ٤ـٌتٍنٍ ػ تـٌیز پً اړه
ڇې نبٌړه اٌ ذؼي پبیلې لـي ډیـ کم څً کړي ،یٍه تېلګً ٌړانؼې کړه:
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" ػ واک په تـ الله کىلى رسه ظلک ػ ظپلى ٝ٤بلیتىنى په شؼوػو کې ټىل
کبؿونه یىافې ظپلى ظپلىانى ته وؿکىي .ػا کړنې وګړي تېګبنه کىي .په کلیىالى
لیمى کې تېکبؿي په ځبنګړی ډول ډیـه پـاظه ػه .ه١ه ځىانبن ڇې کبؿ نه
لـي ،ګىؿي ڇې ػ ه١ىي شکىمت تـ کىمې انؼافې ٤بلؼ ػی ،ػوي په آلبنێ
رسه ػ ٔبلثبنى ػ التعؼام کىنکى لپبؿه البنه ښکبؿ ګـځي ،څىک ڇې ػ ه١ىي ػ
مصـومیت څعه ګټه پىؿته کىي او ػ یىه منٙم مٝبه او شتی ػ یى ٜـاػه
مىټـلبیکل په وؿکىلى رسه ه١ىي ٠ىلىي او ظپلى لیکى ته یې ذقتىي".
یٍ ومیـ ظلکٍ ػؿک کړې ڇې ػ پـمعتیبیي ٝ٤بلیتٍنٍ اٌ ػ تې ٌفلێ ػ لً منځً ٌړلٍ ػ
پـٌګـامٍنٍ مالتړ تبیؼ شکٍمتي کبؿکٍنکٍ پً ظبً ډٌل ،امنیتي ځٍاکٍنٍ تً ػ کبيف
مٝبوٍنٍ ػ ٌؿکٍلٍ لً الؿې تـرسه يش ،اٌ پً ػې تـظً کې ػ پبتې ؿاتلٍ پً ٌٍؿت کې تً ػ
ػ٤رت کبؿکٍنکي شتی نٍؿ ٤مبػ تً معً اٌ یب ػ ىٍ١ي ٜبیؼات نٍؿ کمقٌؿي کړي.
ص ؾىلې ص فعالینى او مسغةین :ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پً اٌږػٌ کې ،ظلکٍ ټینګبؿ کړی
ڇې پً ٜنٝنٍي لصبٗ ػ ظبمٍوً ظلکٍ -ښځٍ ،ځٍانبنٍ ،ښٍ لٍلتٍ کمبنٍ اٌ پً لیبيس
لصبٗ ػ تې فٌؿه تیکنٍکـاتبنٍ پـاط ګډٌن ػ پـاظتیب ،لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌلٍ ػ
تـیبلیتٍة لپبؿه رضٌؿی ػی .ظلکٍ تبٌؿ ػؿلٍػ ڇې ػ مؼين ټٍلنې ،ښځٍ اٌ پً ٜنٝنٍی
لصبٗ ػ ټٍلنې ػ ترـیؼ وٍیٍ تـظٍ پـاط ګډٌن ػ ػالې پـٌلٍ ػ ومٍلیت اٌ ځبیی
مبلکیت لپبؿه اړین ٌ .ػ مؼين ټٍلنې ػ ښځېنً ٝ٤بلینٍ یٍې ډلې ٌ ٌیل:
"شکىمت مؼين ټىلنې ته ػ ػښمن په لرتګه ګىؿی .ػا ػ ػې لپبؿه ڇې ػ مؼين
ټىلنې پبک او ٌبػ٠ ٧ړی نه ٠ىاړي ػ شکىمتي ڇبؿواکى رسه ػ ه١ىي ػ ګټې
په ػوه اړظیقو ٤بلؼو پـګـامىنى کې رشیک يش .په پـتله ییق ډول ،مؼين ټىلنه
ػ شکىمت ػ ظال ٣کبؿۍ ػ ؿاتـلیـه کىلى واک لـي ،همؼاؿنګه کىالی يش ٜبمه
اشتربد الؿې ته واڇى ي او ه١ه کمبن په څـګنؼ ډول ؿلىا کړي څىک ڇې ػ
نه منلى وړ کبؿونه او للىک کىي".
یٍې تلې ښځې ػ شکٍمت اٌ مؼين ټٍلنې ػ نيبػٌنٍ تـ منځ ػ اظال ٍ٨ػ کڈې ػ تٍپیـ پً
اړه یٍه ٜمٍمي ،اٌ ذبم ٞاػٜبء ؿا منځ تً کړه:
" په ػې وؿځى کې ػ شکىمت ټىلی پـیکړې ػ ػ٤رت ػ کبؿکىنکى او یب ػ نىمىړې
اػاؿې په ګټه تـرسه کیږي .نب ػولتي لبفمبنىنه ػ ظلکى لپبؿه کبؿ کىي .شکىمتي
ڇبؿواکي یىافې ػ پیمى لپبؿه کبؿ کىي" .
پً ػې کې ىیڅ وک نىتً ڇې پً نب ػٌلتي لکټٍؿ کې ىم اػاؿي ٤مبػ اٌ شـً وتٍن لـي
اٌ ػ نب ػٌلتي لبفمبنٍنٍ ىیڅ کبؿکٍنکی تبیؼ ػ ښً مٝبه ػ تـاللً کٍلٍ لپبؿه مالمت نً يش.
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ظٍ تېب ىم ،یٍه کتٍنکي یبػٌنً کړې ڇې ػ ایمب ٣ػ تبػ ؿاٌړي جـٌت پً پبی تً ؿلیؼٌ
نبػٌلتي لبفمبنٍنً ڇې م٥ت ظٍؿه اٌ ػ ظپل ځبن ػ ګټٍ پً ٤کـ کې ٌٌ لً منځ تليل اٌ ػ
مؼين ټٍلنې ډلې التـ اٌلً ٝ٤بلې ػي ڇې پً ټٍلیق ډٌل مملکي ،اٌٍيل اٌ ذؼي ػي.
ػ ػې پـ ځبی ڇې "ػ شکٍمت اٌ ظلکٍ تـ منځ ػ پلً" ػ ن٩ي ػ تـرسه کٍلٍ اذبفه ٌلـي،
مؼين ټٍلنً اػٜب کٍي ڇې پً لیمټامتیک ډٌل ػ شکٍمت لً ظٍا ػ تٍمیم نیٍلٍ پً
پـٌلٍ اٌ شتی پً تعنیکې تـظٍ کې ڇیـې ڇې مؼين ټٍلنً کٍالی يش ػ اؿفښت ٌړ ميبؿت
ٌړانؼې کړي ،څنډی تً وٍي ػي(ػ تېلګی پً تٍګً ،پً ټٍلنېقٌ اٌ ػ ترش پبلنې پً ڇبؿٌ
کې) .ظلک اٌ نړیٍال لبفمبنٍنً تً ػ مؼين ټٍلنې مالتړ ٌکړي ظٍ ػ شکٍمت لً اړظً
٠ربګٍنٍنً (ډیـ) وؼیؼ ٌٌ .رسه لً ػې ،ػ مؼين ټٍلنٍ ٝ٤بلین پً ظپلٍ ؿٌوٍنٍ کې اٜرتايض
نً تلکً ذٍړٌنکی ٌٌ اٌ ػ شکٍمت اٌ مؼين ټٍلنې تـ منځ ػ اٜتامػ ذٍړٌلٍ ٔـ٤ؼاؿ ػي:
"ػ ػې تې اٜتامػۍ یىه تـظه ځکه مىذىػه ػه ڇې شکىمت په یىه
ػمىکـاتیکه ټىلنه کې ػ نب ػولتي ٝ٤بلینى ػ ن٩ىىنى او ػنؼو رسه اٌال اونبیی
نه لـي .مىږ تبیؼ اړیکې پـاظې کړو ،یى تل ػؿک او ؿ٠ىونکي ؿواتٖ ؿا منځ ته
کړو".
ػ ػې ٜالٌه ،ىـ څً تیبؿه نً ػي ،انځٍؿ یٍاظې تٍؿ اٌ لپین نً ػی .ػ مؼين ټٍلنې یٍه
ٝ٤بل تٍؼی ٪کړه:
"په شکىمت کې هم وړٌ ،بػ ٧او الی ٪کمبن مىذىػ ػي .مىږ تبیؼ ه١ىي
وپیژنى ،ه١ه تىىی ٪کړو او ػ ه١ىي رسه همکبؿي وکړو .ظى ه١ىي یى
کىڇنی ا٨لیت ػی" .
کلً ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ څبنګې پٍښتنً مٕـس کړه ڇې کً ڇیـې پً ٜبمً ڇبؿٌ/ژٌنؼ کې
ػ ښځٍ ػ ګډٌن لپبؿه شبلت ممبٜؼ ٌي ،ػ محثتٍ اٌ من٥ی ځٍاتٍنٍ ٤یٍؼي پً تـتیج رسه
 ۴۵۲اٌ ٌ ۵۵۲ه .کً څً ىم ڇې پً ا١٤بنمتبن کې ػ ښځٍ څعً پـاظً کـکً ػ ښځٍ ػ
پیبٌړتیب پً تـظً کې ډیـ ٌیـٌنکی ظنډ ػی ،یٍ ومیـ فیبتٍ ښځٍ ٌ ٌیل ى ً١څً ڇې ػ
ػٌي معً نیمی اٌ ػ ىٍ١ي وتٍن تـ کٍؿٌنٍ مصؼٌػٌي ى ً١یٍه تلً البيس اٌ ٜمؼه
لتٍنقه ػه ،اٌ ى ً١ػ امنیت نً وتٍن ػی .ػ٠ې لتٍنقې ػ یٍ ومیـ فیبتٍ ښځٍ معً ډة
کړې ڇې ښٌٍنځیٍ تً ٌالړې يش اٌ یب ٌؿٌلتً پً مؼين ژٌنؼ کې تـظً ٌاظيل اٌپً کبؿ
ٌګامؿلې يش.
ػ ښٍ لٍلتٍ ښځٍ رسه ػ ڇب رسه ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ څبنګې ظربې کړي ٍ٠ښتنً کٍلً ڇې
پً ټٍلنً کې تـظً ٌاظيل اٌ تبٌؿ یې ػؿلٍػ ڇې ىٍ١ي کٍالی يش پً ټٍلنً کې محثت ؿٌل
ٌلٍتٍي اٌ ىٍ١ي اکرثا ػ نً مبتیؼٌنکې مثبؿفې ؿٌشیً ښکبؿه کٍلً .یٍې ٌ ٌیل:
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"ولی تبیؼ مىږ ښځې ټىل ځبن په تىپړه تىګه پټې کړو؟ په الالم کې ػالې څه
وتىن نه لـي ڇې فه تبیؼ ڇبػؿي په رس کړم .ظى امنیتي وِٝیت ػومـه تؼ
ػی ڇې فه ػ مرثىؿۍ له معې ځبن پټىم او له ػې وِٝیت څعه ه١ه کمبن
ڇې ٠ىاړي ػ ښځى افاػي مصؼوػه کړي ،ګټه پىؿته کىي".
ػا تنؼ اٌ تیق تصحٍنً اٌ پـاظً نب امیؼي ػ ښٌٍنځێ یٍې ښځېنً ښٌٍنکې پً ډاګً کړې:
"ػ څى لمیقو وعړو په پبیله کې په ا١٤بنمتبن کې ػ نبؿینه وو ن٥ىؽ ال هم
فیبت وىی .شتی ػ الالم لرت پی١مرب مصمؼ (ً) هم ػ ظپلې ښځې ،ظىؿ او
مىؿ څعه لالمىىؿې اظیمتي ػي .ولی فمىږ نبؿینه او واکؼاؿان نن نه يش
کىالی وؿته کبؿ تـرسه کړي؟"
ښځٍ ىمؼاؿنګً پً ډاګً کړې ڇې اشٍبیً پً شکٍمت کې ػ ښځٍ ومیـ نبلم ښي .فیبتـه
ښځې ڇې پً شکٍمتي مٍٍ٥٨نٍ کې ٨ـاؿ لـي(پً ٜمٍمي تٍګً تؼؿین کٍي) ظٍ پً نبػؿه
تٍګً ػ مرشتبتً پً لیبيس مٍٍ٥٨نٍ کې ځبی لـي.
ػ ذنمیت پـ البك ػ تٍپیـ پً ٌړانؼې مثبؿفه اٌ ػ ښځٍ ػ پیبٌړتیب مٍٍِ ٛشتی پً پـتلً
ییق ډٌل پً کلیٍايل اٌ ػ کنؼىبؿ ښبؿ پً لٍڇً ڇبپیـیبل کې ىم نمثتأ تصخ پبؿٌنکې ٌه.
ػ مـکڈیبنٍ پً یٍه ګډه ډلً کې یٍه وعَ اػٜبء ٌکړه ڇې فػه کړې اٌ ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنً
تبیؼ لٍمړی نبؿینً ٌٌ تً پً پبم کې ٌنیٍل يش ځکً ڇې ػ ىٍ١ي پً کٍؿنیٍ کې ىٍ١ي ػ
ظپلٍ کٍؿنیٍ لپبؿه ػ ن٩٥ې تـاتـٌنکي ػي اٌ نب لٍلتي اٌ تې ؿٌفګبؿه نبؿینً ػ ٔبلثبنٍ رسه
ػ یٍ ځبی کېؼٌ متبیل لـي .ػ ػ ً٠تصخ پً معبل٥ت کې یٍی ښځې ٌ ٌیل ڇې نبؿاِی اٌ
نب امیؼه ښځٍ پً کٍؿنیٍ کې تىنز تً معً کړې اٌ پً ټٍلً ټٍلنً کې تً تې جثبتی
ٌ٠ځیږي.
ظلک پً ؿښتیب ػ ٔبلثبنٍ رسه ظربٌ اتـٌ تً لیٍالً نً ٌٌ ،ظٍ ػا یې ػؿک کړې ٌه ڇې ػ
یب٠یتٍة پً ٌړانؼې ػ پٍځي مبتې پً وتٍن کې کیؼای يش ظربې اتـې ػ اذتنبة ٌړ نً
ٌي ،کً ڇیـې ػا ػ ىٍ١ي ظٍښې اٌ یب ظٍښې نً ٌي .یٍې ښځې ٌ ٌیل:
"په ا١٤بنمتبن کې وعړه ډیـه اوږػه وىې .مىږ نه وى کىالی ػ ٔبلثبنى ػ
وتىن څعه لرتګې پټی کړو .شکىمت تبیؼ ػ ه١ىي رسه ظربې اتـې وکړي".
ػ ػې رستېـه ،ػ یٍ ومیـ ا١٤بنبنٍ اٌ ٔبلثبنٍ تـ منځ کم ٜالی ٪مٍذٍػ ٌٌ .ػ ىٝ٤ ٍ١بلینٍ
تـ منځ ڇې ګامن کیؼه "ػ لٍلې ػ تبمین لپبؿه ګټٍؿ ػي" (ى ً١إٌالس ڇې ػ محثتٍ
ٜملٍنٍ لً الؿې ػ لٍلې تبمین اٌ ػ من٥ی ٜملٍنٍ معنیٍی کٍي تـ پٍښښ النؼې نیيس) ،ػ
ا١٤بن شکٍمت ،ػ ا١٤بنمتبن ػ ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ اٌ ػ نړیٍالٍ پٍځي ځٍاکٍنٍ پً پـتلً
ٔبلثبنٍ کمې ؿایې اظیمتي ػي.
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ػ ترشي شٍ٩نٍ پً اړه ػ نړیٍالې ټٍلنې لً لیٍالتیب څعً پً ػؿک رسه ،ظٍ پً ی٩ین رسه ػ
ترشي شٍ٩نٍ ػ څبنګې ػ ىـ ډٌل اوبؿې پـتً ،ػې ښځې پً ظپلٍ ظربٌ کې ػ ىـ ډٌل
ظربٌ اتـٌ لپبؿه معکیني رشایٖ یبػ کړل کٍم ڇې ػ یٍنبمب اٌ ػ نړیٍالې ټٍلنې لً ظٍا ال
ډیـ ػ پعٍا څعً مٕـس وٍي ٌٌ:
"مىږ تبیؼ په هیڅ شبلت کې ترشي ش٩ىنه او ػ ښځى ش٩ىنه ػ پـولې ٨ـتبين
نه کړو .ػواړه ظىاوې ذؼي ،ؿیښتینى او پـاظى اٌالشبتى ته اړتیب لـي".
ظلک پً ا١٤بنمتبن کې ٜمٍمب(ښبیي ڇې ٜمٍمیت ٌنً لـي) ػ تيـنیٍ پٍځي ځٍاکٍنٍ ػ
ػٌامؼاؿه وتٍن رسه معبل ٦نً ٌٌ ،ظٍ ػ یٍې ښځېنً ښٌٍنکې النؼې تثرصی ٌړانؼېق کٍي
ڇې ا١٤بن شکٍمت اٌ تيـين ٝ٤بلین ػٌاړه تبیؼ پً تىپړه اٌ و٥ب ً٤تٍګً ظلکٍ تً ػ
مٝلٍمبتٍ ػ ٌړانؼې کٍلٍ پً تـظً کې ػ پبم ٌړ ىڅې تـرسه کړي:
" کله ڇې ػ ایمب٨ ٣ىتىنه ا١٤بنمتبن ته ؿا٠لل نى مىږ یې ػ ؿاتګ په ٜلت نه
پىهیؼلى .اوك ڇې ػوي له هیىاػه تېـته لتنیږي ،تېب هم مىږ ػ لتنیؼو په
ٜلت نه پىهیږو".
ػ کنؼىبؿ لً ٌالیت څعً ػ مؼين ټٍلنې یٍه ښً لٍلتي التبفي ػ شبلت څعً یٍ ښً ػؿک
ػؿلٍػ ،ظٍ ػی مملې ى ً١اتيبم اٌ نبامیؼي ػ کٍمٍ رسه ڇې ى ً١مغ ٌه لً منځً یٍ نً ٌړل:
" ا١٤بنبن نه په ٔبلثبنى او نه په شکىمت تبوؿ لـي .په ا١٤بنمتبن کې یىافې
نړیىال (پىځي او ملکي ځىاکىنه) ػ لپیڅلتىة نىم لـي .مىږ په ظبً ډول ػ
ایمب ٣او ملګـو ملتىنى څعه نب هیيل یى،ځکه ڇې مىږ ػ  ۰۲۲۰ ،۰۲۲۰او
 ۰۲۲۲کلىنى په تـڅ کې ػ ڇټک پـمعتګ نه وؿولته کىم محثت تؼلىن و نه
لیؼ .ښبیی ظلکى ٠یـ واٝ٨یثینبنه ٤کـ کبوه او ػ مٝرقو په متهى و ،ظى په ػې
کې وک نه وته ڇې ه١ىي اشمبك کىي ڇې نړیىالې ټىلنې ظپلې ژمنې نه
ػي تـرسه کړي" .
لکً څنګً ڇې متً کیؼه ىٌ ً١الیت ڇې ػ پبکمتبن رسه اٌږػه رسشؼی پٍلً اٌ نژاػي
اړیکې لـي ،فیبت ظلک پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ پبکمتبن ػ ىمکبؿۍ نً پـتً ػ لٍلې تبمین
نب وٍنی ػی .ػ نژاػي اړیکٍ رستېـه ،فیبتـٌ ظلکٍ ػ پبکمتبن پً اړه ػ مىبىؼه وٍي
ٌیـانٍنکي ن٩ي پً اړه ڇې پً ىیٍاػ کې یې ٌلٍتبٌه ،تې لبؿی من٥ی نٙـ ػؿلٍػ .یٍه
ٍ٨می مرش پً پبکمتبن کې پً  ۲۱۱۳کبل کې ػ مؼؿلٍ تړلٍ تً ػ تېلګې پً تٍګً اوبؿه
ٌکړه اٌ ٌیی ٌیل ڇې پً ػې ا٨ؼام رسه پبکمتبن پً فؿګٍنٍ مؾىثې تنمټګـ اٌ تل٩ین وٍي
فػه کٍنکي ا١٤بنمتبن تً پً فٌؿه ٌلیږل .ځینٍ ظلکٍ پً ؿیښتیب رسه ػ ښٍ (ا١٤بن) ٔبلثبنٍ،
څٍک ڇې ػ منبلثٍ اٌ پً ػلیل تـاتـٌ ٔبلثبنٍ پً شیخ پیژنؼل وٍي اٌ ػ تؼٌ (پبکمتبين)
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ٔبلثبنٍ تـ منځ ،ڇب تً ڇې ػ تيـنیٍ متٍٝثینٍ پً لرتګً کتل کیږي اٌ تؼنیتً اٌ
ٌیربړٌنکې انګیـنې لـي "اٌ ػ پبکمتبن ػ التعثبؿاتی اػاؿې لعٍا یـ٠مل وٍي " تٍپیـ
ٌکړي .ځینٍ ظلکٍ ػ امـیکب ػ متصؼه ایبالتٍنٍ اٌ نړیٍالې ټٍلنې ػ نٍ٥ؽ پً ىکلً ٠یـ
ٌاٝ٨ي نٙـیې ػؿلٍػلې( ىٍ١ي تبیؼ پً ا١٤بنمتبن کې ػ پبکمتبن ػ مؼاظلٍ معنیٍی
ٌکړي) .ځینٍ ظلکٍ ػ ىـات اٌ نیمـٌف ٌالیتٍنٍ پً پـتلً پً کنؼىبؿ کې ػ ایـان ػ پیکً
نٍ٥ؽ پً ىکلً ٌؿتً کمقٌؿی نٙـ ػؿلٍػ .ځینٍ ٌیل ڇې "نً ایـان اٌ نً پبکمتبن یٍ تبجثبتً
ا١٤بنمتبن ٍ٠اړي" .رسه ػ ػې ڇې فیبتـه ظلک ػ تيـنێ مؼاظلې پً ىکلً شمبك ٌٌ ،ظٍ
ػ پبکمتبن اٌ ای این ای پً ىکلً یې ىم ظپلً تې میيل پټً نً کړه ،ىمؼاؿنګً ځینٍ
ظلکٍ ػ ا١٤بنمتبن ػ ٜمٍميٜ ،نٝنٍی اٌ ػ تې ٔـ٤ێ ٌ٨بؿ ىم څـګنؼ کړ :ټٍل تيـنیبن
تبیؼ لً ا١٤بنمتبن څعً ٌ ٌفی اٌ ا١٤بنبنٍ تً ػ ظپلٍ لتٍنقٌ ػ ىٍاؿۍ ٤ـٌت ٌؿکړي.

 .۵ص زلکى ؾپاعښتنې
ػ النؼنیٍ ٌړانؼېقٌنٍ تنمټ ػ لال مىٍؿې پـ پـٌلً ٌالړ ػی .ػ یٍ ومیـ فیبتٍ اٌ (
متنٍ ٛنٙـیٍ) څعً تٝمیم وٍی ،ػ ان٥ـاػي اوعبٌٍ ػ شکبیتٍنٍ اٌ مصيل وکبیتٍنٍ اٌ
نبؿِبیتي ګبنٍ څعً پبک ،اٌ ػ نړیٍالٍ ښٍ ٝ٤بلیتٍنٍ ػ پٍىبٌي اٌ نړیٍالٍ ش٨ٍ٩ي تٝيؼاتٍ
پً ٌالًٕ تىؼیؼ وٍی ،پً ؿښتیب رسه نً یٍافې ػ کنؼىبؿ ٌالیت پً اړه تلکې ػ ټٍل
ا١٤بنمتبن لپبؿه ػ تٕثېٌ ٪ړ اٌ منبلج ػی.
ص خکىمتضاعۍ ،امنیت او ټیکاو پیاوړي کىل )۱( :پً شکٍمت تبنؼې ػ ظلکٍ ػ اٌلني
ٌیربړٌنکی تبٌؿ ػ کمېؼٌ مملې تً ػ ځٍاة ٌیلٍ پً مٍظً ،شکٍمت ػ ټٍلٍ لکټٍؿٌنٍ پً
ټٍلٍ کڈٍ کې ؿیښتینٍالی ،شمبة ٌؿکٍنې،مملکيتٍة،ؿٌڼٍايل اٌ ٌؼا٨ت تٕثی ٪تً پً
لماليس تٍګً ػ ٔـفالٝملٍنٍ ػ الؿې ػ ٜميل ذبمې ٌؿ اٍ٠لتل؛ ( )۲ػ ا١٤بن امنیتي
ځٍاکٍنٍ ػ ٘ـ٤یتٍنٍ لٍړٌل ( ػ ى ٍ١نيبػٌنٌٍ ،اشؼٌنٍ یب ان٥ـاػي اوعبٌٍ پً ومٍل
څٍک ڇې ػ اٌالس ٌړ نً ػي منصلٍل ،لً منځً ٌړل اٌ مربفات کٍل) څٍ ػ یب٠یتٍة پً
ٌړانؼې ښً ٌ ؿٌفل يش اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ اٌ ػ ترش پبلنې ػ ٨بنٍن ػؿنبٌی ٌکړي؛ ( )۳پً
ټٍلٍ پبلیيس ګبنٍ اٌ پـګـامٍنٍ کې ػ امنیت( ترشي مٌٍٍنیت) ػ ىـ اړظیقې م٥کٍؿې
تـٌیرٍل؛ ( )۴ػ ټٍلٍ شکٍمتي اػاؿٌ ،ػ ػمٍکـالی پلٍه ځٍاکٍنٍ( ػ تېلګې پً تٍګً ػ مؼين
ټٍلنې لبفمبنٍنً اٌ ظپلٍاکې ؿلنێ) اٌ ػ ٜبمٍ ا١٤بنبنٍ تـ منځ ػ ډیبلٍګ فیبتٍالی ،څٍ
ٌکٍالی يش اٜتامػ ؿا منځ تً کړی ،ػٌه اړظیقه ػؿک تً ٌػه ٌؿکړي اٌ پً ممبٜؼٌ مملٍ
کې رسه پً ګډه کبؿ ٌکړي.
ص ةرشي خقىنى او ص قانىن ص خاکمیت وصه او ص معافیت له منځه وړل )۱( :ترشي شٍ٩نً
مً ظٍوې کٍئ .ا١٤بنبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ٍ٠ښتٍنکي ػي؛ ( )۲پـاط مٝب٤یت لً منځً
یٍلئ ،پً ظبً ډٌل ػ ترشي شٍ٩نٍ ذؼي رس٠ړٌنې اٌ ػ ٌالشیت څعً ذؼي نبٌړه ګټً؛
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( )۳ػ ترشي شٍ٩نٍ رسه ػ ظلکٍ ػ اونبیې ػ کڈې لٍړٌل اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ تٍؼی ٪ػ
م٥کٍؿې ػ ښً ػؿک لپبؿه ػ ترشي شٍ٩نٍ وٝبؿٌنً ،مصتٍا ،امتیبفٌنً اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ
تص ،٪٩اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ پً ىکلً ػ ال فیبت پٍىبٌي ؿا منځ تً کٍل؛ ( )۴ػ ٨بنٍن ػ
شبکمیت اٌالشبت :پً لماليس ډٌل پً ٜؼيل لیمټم کې( ػ فنؼانٍنٍ اٌ تٍ٨ی ٦ځبیٍنٍ پً
لیمټم کې) ػ ٤مبػ ،نبٌړه ګټې اظیمتنې اٌ ػ و٥ب٤یت ػ نً وتٍن پً ٌړانؼې مثبؿفه.
ص ټىلنېؼې او اقتصاصي پغمستیا پیاوړي کىل )۱( :ػ ټٍلٍ انکىب٤ی پالنٍنٍ ،تٕثې ٪اٌ
اؿفٌنً کې ػ ى ٍ١نړیٍالٍ پيژنؼل وٍیٍ ؿٌوٍنٍ کبؿٌل ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ پـ تنمټ ٌالړ
ٌي؛ ( )۲ػ مٝبؿ ٣پً تـظً کې پً ظبً ډٌل ػ نرٍنٍ ،ىمؼاؿنګً ػ تنکیٍ ځٍانبنٍ لپبؿه ػ
لٍاػ ػ فػه کړې پً ومٍل ػ پبنګې تؼاٌم اٌ فیبتٍالی؛ ( )۳ػ نیمتێ پً ٌړانؼې ،پً
ځبنګړي ډٌل ػ کبؿ ػ ٜبػالنً اٌ ممبٌي ٤ـٌتٍنٍ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ لً الؿې مثبؿفه؛ ( )۴ػ
کلیٍالٍ لیمٍ ػ انکىبيف اړتیبٌٌ پیژنؼل اٌ ى ٍ١تً ځٍاة ٌیل.
ص ؾىلې او پسالینې ص پغوؾې ص جامعیت مالتړ )۱( :ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ اٌلنیٍ
ٝ٤بلیتٍنٍ لماليس اٌالشبت څٍ ى ً١ال مٍجـه ٌا ٞ٨يش ،اٌ ىٝ٤ ً١بلیتٍنً اٌ اٌالشبت اٌ
ذٍړښتٍنً ڇې نبٍ٨ی پبیلې لـي ،منصل کړي؛ ( )۲ػ میکبنیقمٍنٍ پیبٌړتیب ،څٍ پً ٜنٝنٍی
لصبٗ ػ ترـیؼ وٍیٍ ډلٍ نٙـیې ،ػ ښځٍ اٌځٍانبنٍ پً ګډٌن تـاللً اٌ وبملې کړي ،ػً٠
نٙـیې ػ اٌږػميبلې لٍلې ػ تبمین لپبؿه پً پالنٍنٍ کې ځبی کړي؛ ( )۳ػ ػٌلت اٌ ظلکٍ
تـ منځ ػ تبٌؿ ػ تىې ػ ډکٍلٍ پً مٍظً ػ مؼين ټٍلنې مالتړ؛ ( )۴ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ
پـٌلې ػ ٌؿانکبؿٌ ٜنبرصٌ اٌ کمبنٍ ػ تـؿلێ پً ومٍل ڇې ػ لٍلې ػ پـٌلې ؿىربی
کٍي ،ػ من٥ی نٍ٥ؽ معً نیٍل  )۵( .ذنګی ذـمٍنٍ اٌ ػ ترشيت پً ٌړانؼې ػ ذـمٍنٍ ػ
ىـ ډٌل ٜمٍمي تعښنې ػ اٜالم ؿػٌنً.
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 .۶پیژنضنه
ػ لٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ متـکق ػ ډلې ػ ى ٍ١ظربٌ اتـٌ ػ مٍنؼنٍ لنډیق ػی ڇې ػ فاتل
پً ٌالیت کې ػ  ۲۱۱۳کبل ػ مێ پً میبوت کې تـرسه وٍي .ػ لال مىٍؿٌ پً پـٌلً کې
ػ ٌالیت ػ ىـې ظٍا څعً ظلکٍ اٌ یٍ ومیـ ځبیې اٌلیؼٌنکٍٍ٨ ،مي مرشانٍ ،مؾىثي
مرشانٍ اٌ ػ مؼين ټٍلنٍ ٝ٤بالنٍ تـظً اظیمتې ٌه.
ػا مىٍؿی ػ ػ لٍلې پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىمي ػٌؿې ڇی ػ ا١٤بنمتبن ػ
ترشی شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن پً ګډٌن ػ ػیٍلمٍ مؼنی ټٍلنٍ لعٍا ػ  ۴۵۱۱ا١٤بنبنٍ
رسه ػ مىٍؿی پً مٍظً اٌ ػ  ۳۴ػلٍلی ٌالیتی ن٩ىی ػ ذٍړیؼٌ پً ظبٔـ تـرسه وٍی
ػی .

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه،جمعیت پیژنضنه او ؾیايس اوضاع
فاتل ػ ىیٍاػ یٍ لېـې پـٌت اٌ کم میىتً ٌالیت ػی .ػ فاتل ػ ٌالیت فیبتـه اٌلیؼٌنکي
مٝیىتي تقګـان ػي څٍک ڇې ػ کـىنیقٌ اٌ شیٍاين مصٍٍالتٍ ػ تٍلیؼ پً ٝ٤بلیتٍنٍ
تٍظت ػي .پً فاتل ٌالیت کې پً ٜميل تٍګً لپکې ٌنبی ٞوتٍن نً لـي .کً څً ىم ڇې
ػا ٌالیت ػ کبتل اٌ کنؼىبؿ ػ شلٍ٩ي لړک تـ منځ مٍٝ٨یت لـي ظٍ ػې ٌالیت تـ فیبتې
انؼافې انکىب ٣نً ػی کړی اٌ ػ ٜبمً ظؼمتٍنٍ څعً نً ػی تـظمن وٍی.
ػ فاتل ػ ٌالیت فیبتـه اٌلیؼٌنکي پښتبنً ػي ،ػ ػې ظلکٍ فیبتـه تـظً ٠لري ػي ڇې ػ
تٍظٍ اٌ ػ ىٍتکٍ ػ ٨ثیلې څعً ػي .ػ فاتل ٌالیت ػ کٍڇیبنٍ لپبؿه ػ ميبذـت پً یٍه
ميمً ػٌػیقه مٍلمي الؿه ٌا ٞ٨وٍی اٌ پً ژمې کې پً ػې ٌالیت کې نږػې ۵۱۱۱۱
کٍڇیبن اٌلیږي.
ٍ٨مي وٍؿاګبنې اٌ مؾىثي مرشان(ٜلام) ػ ټٍلنې جبتتې لتنې ػي ،اٌ پً ٌالیت کې ػ
ټٍلنٍ لیبيس ،مؾىثي اٌ ټٍلنیق ژٌنؼ متبجـه کٍي .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً پً ػٌػیق ډٌل ػ ټٍلنٍ
اٌ ڇبؿٌاکٍ تـ منځ اٌ ػ ځبیې وعړٌ ػ ىٍاؿٌلٍ پً تـظً کې منځګړی ن٩ي لٍتٍلی ػی.
ػ فاتل پً ٌالیت کې لیبلت ٍ٨مي ػی اٌ لیبيس ٌاک تً الرسلی پً ٜنٝنٍي تٍګً ػ
ٍ٨مي تړاٌ اٌ ػ ځمکې ؤه وتمنیٍ څعً رسڇینً اظيل .ػ ذنٍة پً څیـ ،پً ٌالیت کې ،پً
ظبً ډٌل پً کلیٍايل لیمٍ کې ػ لیبيس ګٍنؼ ٝ٤بلیتٍنً مصؼٌػ ػي .ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ پً
اړه فیبتـه ظلک من٥ي انګیـنې لـي اٌ ىٍ١ي ػ څٍ لمیقٌ وعړٌ پً نبکـاؿیٍ کې ښکیل
تٍيل اٌ ػايس انګیـي ڇې فیبتـه کړاٌ ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ/ډلٍ لعٍا ؿا منځ تً وٍی ػی.
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 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې انګیؼې
لً ى ً١ځبیً ڇې ػا ٌالیت ػ ى ٍ١یب٠یبنٍ لپبؿه کٍم ڇې پً پبکمتبن کې میىت ػي اٌ ػ
فاتل لً الؿې ا ١٤بنمتبن تً ػاظیلیږي اٌ تیب لً ىمؼي ځبیً ػ ىیٍاػ نٍؿٌ لیمٍ تً ځي
یٍه ميمً تـانقیتي الؿ ػه اٌ ػٌلت ِؼ ٜنبرص ال ىم پً ٌالیت کې ػ پبم ٌړ وتٍن لـي .ػ
ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لپبؿه پً فاتل ٌالیت کې ػ پـاط مالتړ تنمټ ػ پښتٍنٍيل څعً ػ ػٌلت
ِؼ ٜنبرصٌ ػ پیـٌي لً املً اٌ ػ الالم څعً ػ ىٍ١ي ػ شن٥ي لنتي ت٥میـ کٍلٍ څعً
رسڇىمً اظيل ،ػا ٜمل پً پـاظً پیامنً ػ پښتنٍ اٌ ىمؼاؿنګً ػ ٍ٨مي اٌ ػ ظپلٍيل ػ
اړیکٍ پـ البك تـرسه کیږي .پً ٜمٍمي ډٌل ،ګامن کیږي ڇې پً فاتل کی پً ایؼیبلٍژیک
لصبٗ ػ تصـیک وٍیٍ ٔبلثبنٍ کم ومیـ مٍذٍػ ٌي .ګامن کیږي ڇې ػ ځبيي ٔبلثبنٍ تـ
څنګ تيـين ٔبلثبنٍ ىم اکرثا ػ ؿٌفٌنکٍ پً شیخ کبؿ کٍي اٌ ػ ً٠ن٩ي پً ٜمٍمي تٍګً ػ
ځبیې ټٍلنٍ لعٍا ىم ػ ٨ثٍل ٌړ ػی.
ػ فاتل پً ٌالیت کې پً ځبنکړې تٍګً پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ػٌلت پً ٌړانؼې فیبتـه نً ٜالً٨
منؼي ػ ػې څعً رسڇینً اظيل ڇې شکٍمتٍيل اٌ ػ ظؼمتٍنٍ ؿلٍل ډیـ فیبت کمقٌؿي
ػی .ػا ػ یٍ ومیـ ٤بکټٍؿٌنٍ ػ تـکیج پً نتیرً کې  ،ػ تیلګې پً تٍګً ػ مصؼٌػٌ مبيل
رسڇینٍ ،ػ ٌلمٍايل ػ ڇبؿٌاکٍ پً منځ کې ػ ميبؿتٍنٍ اٌ ٘ـ٤یت ػ کمقٌؿې کڈې اٌ
ىمؼاؿنګً ػ نب امني څعً ؿا منځ تً وٍی .ػ پبکمتبن ػ پٍلې رسه نږػې ٌلمٍايل پً ظبً
ډٌل فیبمننٍنکي ػي ،نٍ ػ لً ىمؼې املً ػ شکٍمت وتٍن ػ ٌلمٍالیٍ تـ اػاؿي مـکقٌنٍ
پٍؿې مصؼٌػ ػی .پً لېـې پـتٍ لیمٍ کې ػ تب ک٥بیتً کمبنٍ ػ التعؼام اٌ ځبی پً ځبی
کٍلٍ پً تـظً کې لتٍنـې ىم ى٤ ً١بکتٍؿ ػی ڇې ػ شکٍمت لعٍا ػ ظؼمتٍنٍ ػ ؿلٍلٍ
ڇبؿې مصؼٌػٌي .ػ ػ ٍ٠الملٍنٍ لپبؿه،یٍ ومیـ کلیٍايل ټٍلني ىم ػ شکٍمت پً ٌړانؼې تـ
فیبتې انؼافې تې ت٥بٌتً ػي ،اٌ اػٜب کٍي ڇې ػٌي لً ػٌلت څعً ػ ملن ٌړ ىیڅ ډٌل
ګټې نً ػي تـ اللً کړي.
ا٨تٍبػي ٤بکټٍؿٌنً ىم ػ وعړې ميم الملٍنً ػي اٌ ػ اوت١بل ػ ىـ ډٌل تؼیلٍ کبؿي
٤ـٌتٍنٍ پً نً وتٍن کې فیبتـه کمبن ػ اتتؼایې مٝبه اٌ ػ ا٨تٍبػي مٝیىت ػ تـاللً
کٍلٍ پً ظبٔـ ػ ٔبلثبنٍ رسه یٍ ځبي کیږي.
پً پـاظً کڈً ػ یٍه مٍجـه شکٍمت ػ نً وتٍن لً املً ،ځبيې ټٍلنې ٜؼالت تً ػ الرسيس
اٌ ػ وعړٌ ػ شل پً مٍظً ػ ٔبلثبنٍ مٍافي ذٍړښتٍنٍ تً مـاذ ًٝکٍي .پً فاتل کې
فیبتـه وعړې ػ ى ٍ١وعړٌ پً ومٍل پً کٍمٍ کې ڇې ذؼي ذـمٍنً وبمل ػي ػ
مـکٍ(ځبیې وٍؿا) لً الؿې شل کیږي.پً یٍ ومیـ فیبتٍ لیمٍ کې،ػا ىمؼاؿنګً ػ ٔبلثبنٍ
لپبؿه یٍ ٠یـ ٜبػي کبؿ نً ػی ڇې ػ وعړٌ پً شل کې ن٩ي ٌلٍتٍي .ػ فیبتـٌ اػٜبٌٌ لً
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املً ڇې ګٍیب ٨بِیبن اٌ څبؿنٍاالن پً ٤مبػ ککړ ػي پً ؿلمي ٜؼيل لیمټم تبنؼي تبٌؿ
کم ػی.
ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لعٍا ػ ښٌٍنځیٍ ػ تړلٍ ،ػ ښٌٍنځیٍ ػ تٝمیـٌنٍ ػ کمٍايل٤ ،ـنیڈـ اٌ
فیـتنبٌٌ٨ ،ـٔبلیي اٌ ػ مملکي ښٌٍنکٍ ػ نىتٍالې لً املً ػ مٝبؿ ٣لکټٍؿ ال ىم ػ
فیبتٍ ننګٍنٍ رسه مغ ػی .ػ تٝلیم ػ تـاللً کٍلٍ کڈً ډیـه ټیتً ػه ،پً ٌالیت کې ػ لٍاػ
ټٍلټبل کڈً  ۱۱للنً ػه ڇې یٍاځې ػٌه للنً یې ښځې ػي.

 .۳ص ؾىلې لپاعه ص العې نقكه
د سىلې او پخالینې د پروسې د ټىل شمىلیت مالتړ :ػ لال مىٍؿٌ پـٌلې ػ ى ً١څً پً
اړه پً کٍم ډٌل ڇې ػ لٍلې اٌ پعالنیې پـٌلً پـ مغ ٌړل وٍې ىـ اړظیقه نبظٍښي
ښکبؿه کړې .ػالې اشمبك کیږي ى ً١کمبن ڇې ػ لٍلې پـٌلً پـ مغ تیبیي پً ػې نً
ػي تٍانیؼيل ڇې ػ ټٍلنې ټٍل لکټٍؿٌنً ،ػ ٔبلثبنٍ پً ومٍل پً مٍجـه تٍګً پً پـٌلً کې
ؿا ښکیل کړي،اٌ ػ ػې لپبؿه ڇې ٔبلثبن ٌ ىڅٍل يش اٌ ػ ذګړي څعً الك پـ رس يش ػ
تبٌؿ ذٍړٌلٍ ال نٍؿٌ تؼتیـٌنٍ تً اړتیب لیؼل کیږي.
ػ اؿ٠نؼاة ػ ٌلمٍايل څعً یٍه مال ظپل نٕـ پً النؼې ډٌل ٌړانؼې کړ؛
که ڇیـي ٔبلثبن په ػی پىه يش ڇې ػ ه١ىي ژونؼ په ظٕـ کې نه ػی او
شکىمت ته ه١ىي تنؼي نه کړي ،ه١ىي ته ػ لىلې ػ پـولې رسه یى ځبی
يش.
ػا نٙـ ػ ٜبيل ښٌٍنځي یٍه تن فػه کٍنکي ڇب ڇې پً ػی ظربٌ اتـٌ کې تـظً اظیمتې ٌه
رشیک کړ؛
"ظلک او شکىمت تبیؼ یى ځبی کبؿ وکړي ،په ظبً ډول ػ لىلې لپبؿهٔ .بلثبنى
وؿوڼى ته و ویل يش ڇې څنګه ػوي تبیؼ ظپلې وللې په ځمکه کیږػي او ػ
شکىمت رسه یى ځبی يش .ػ ه١ه یىاځیني ػلیل لپبؿه ڇی ٔبلثبن ال هم
ذنګیږیي ه١ه ػ یىه منبلج میکبنیقم نه وتىن ػی تـ څى ه١ىي ته ػ

ظىنؼیتىة ډاډ وؿکړي ڇی کله ه١ىي وللې په ځمکه کیږػي".
یٍ ومیـ فیبتٍ کمبنٍ ڇب ڇې ػ لٍلې پً پـٌلً کې پً ظربٌ اتـٌ کې تـظً اظیمتې ػايس
انګیـي ڇې ػٌي ػ لٍلې ػ پـٌلې څعً ػ تبنؼې پبتې وٍي ػي .ځینې پً ػې نٙـ ٌٌ
ڇې ػ لٍلې ػ پـٌلې ؿىربي ػ ى ٍ١کمبنٍ لعٍا څعً نً کیږي څٍک ڇې ػ لٍلې ػ
پـٌلې لپبؿه پً ؿیښتنې تٍګً کبؿ کٍی تلکً ػ ى ٍ١کمبنٍ لعٍا ؿىربي کیږي ڇې ػ ظپلٍ
وعيص ګټٍ پً لټً کې ػي .پً فاتل ٌالیت کې ػ ډلً ییقې اٌ ټٍلنیقې نٙـیې ػ تـ٠یج پً
تـظً کې ػ ٍ٨مي اٌ مؾىثي مرشانٍ ػ اىمیت پً نٙـ کې نیٍلٍ رسه ،یٍ ومیـ فیبتٍ
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کمبنٍ نٙـیې څـګنؼې کړي ڇې ػ ً٠مرشان تبیؼ ػ لٍلې اٌ پعالینې پً پـٌلٍ کې
مـکقي ؿٌل ٌلٍتٍي.
نٍؿٌ تیب ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ ښځٍ اٌ ځٍانبنٍ ػ ٝ٤بل ګډٌن ٍ٠ښتنً کړې ،اٌ ػ ظربٌ
اتـٌ پـ ميبل ڇې کٍمً ٜمٍمي مٍٍِ ٛمٕـس وٍې ى ً١ػ ى٨ ً١رش پً اړه ٌه څٍک
ڇې وعيص ګټٍ تً ژمن ػي اٌ ػ لٍلې ػ پـٌلې ؿىربي کٍي  ،ى ً١پً ش٩ی٩ت کې ػ
ټٍلنٍ ػ پـاظٍ ىیلٍ التبفیتٍة نً کٍي .یٍ ومیـ ګډٌن ٌالٍ(ػ لٍلې ػ ٌالیتي وٍؿا ػ ٠ړٌ
پً ومٍل) ٌ ٌیل ڇې،
"ػ لىلې پـوله نه یىاځې ػ لىلې ػ ٜبلې وىؿا ممىولیت ػی تلکه ػ هـ
ا١٤بن ػنؼه ػه"
ص خکىمتضاعي ،امنیت او ټیکاو پیاوړي کىل :ػ ٌالیتي مـکق څعً ػ تبنؼې ،ػ شکٍمت
وتٍن اٌ کنرتٌل ػ ٌلمٍايل تـ اػاؿي مقکقٌنٍ پٍؿې مصؼٌػ ػی .پً لېـې پـتٍ لیمٍ کې ػ
التعؼام پً مٍظً ػ ٌړ کبؿکٍنکٍ ػ ګامؿنې پً تـظً کې لتٍنـې ىم یٍ ٤بکټٍؿ ومیـل
کیږي ڇې ػ شکٍمت ا٠یقمنتٍة مصؼٌػٌي.
کً څً ىم ػ ظربٌ اتـٌ فیبتـٌ ګډٌن ٌالٍ ٌیيل ڇې شتی پً ى ٍ١څٍ ځبیٍنٍ کې ڇیـې
ڇې شکٍمت وتٍن ػؿلٍػ ػ ٌلمٍايل پً کڈً ػ شکٍمت اػاؿه کمقٌؿې اٌ ٤بلؼه ٌه .ىً١
څٍک ڇې ػ شکٍمت معبل ٦نً ٌٌ تـ فیبتې انؼافې تی ت٥بٌتً ٌٌ .پً ػالې شبل کې ڇې
فیبتـه ظلک ػ ٤بلؼٌ ،نب لٍلتٍ اٌ پً ظپلٍ ګټٍ ػ مینٍ شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ څعً لتړي
وٍي،فیبتـٌ کمبنٍ ٌیيل ڇې ځبیې ټٍلنٍ ٔبلثبنٍ تً ػ ىٍ١ي ػ لتٍنقٌ ػ ىٍاؿٌلٍ پً
ظبٔـ تـذیض ٌؿکٍي.
ػ ويـ ٌ٥ب ،وبذٍي اٌ کبکړٌ ٌلمٍالیٍ څعً ػ یٍې ډلې مرشانٍ پً شٍالً؛
"ػ شکىمت ؿوه ػ الالم معبل ٦ػی .ه١ىي په ٤مبػ ککړ ػي ،ه١ىي ػ
الالم او یب ػ هیىاػ لپبؿه نه تلکه ػ ظپلى ګټى لپبؿه کبؿ کىئ .بلثبن په ػې
شىاله ػ شکىمت څعه ښه ػي".
ص ټىلنیؼې او افتصاصي پغمستیا پیاوړتیا :ػ فاتل ػ ظلکٍ لپبؿه ػ ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ نً
وتٍن ى ً١ميم ٤بکټٍؿ ػی ڇې ځٍانبن ػ ٔبلثبنٍ لیکٍ تً ػ ذؾتیؼٌ پً مٍظً ىڅٍي .ػ
ويـ ٌ٥ب ػ ٌلمٍايل څعً یٍه مرش شبلت پً النؼې ډٌل ظالًٌ کٍی؛
"په ولمىالیى کې فیبتـه ظلک کبؿ نه لـي،او شکىمت هم هیڅ ډول کبؿي
٤ـٌتىنه نه ػي تـاتـ کړي .له همؼې املهٔ ،بلثبن په ػې تىانیؼيل ڇی وفګبؿو
ځىانبنى ته کبؿ وؿکړي ،ه١ىي ته مىټـلبیکل او مٝبه وؿکړي .ػ٠ه ډول
امتیبفونه ػ شکىمت له ظىا نه ػي تـاتـ وىي".
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ػ نٍ تيبؿ اٌ ويـ ٌ٥ب ػ ٌلمٍالیٍ څعً نٍؿٌ مرشانٍ ػ مٝبؿ ٣نً وتٍن تً ػ یٍه
لٍمړیتٍة پً شیخ کتيل ڇې تبیؼ ٌؿتً ځٍاة ٌ ٌیل يش.
"مىږ په ه١ه څه کىم ڇې مىږ ته ػ مـکقي شکىمت لعىا ؿاکړل وىی ٨نبٜت
نه لـو .فمىږ په ولمىاليى کې منبلج مٝبؿ ٣نه وته .ػ نىؿو ولمىالیى فػه
کىنکي اکرثا ػ هیىاػ څعه ػ تبنؼی ػ لىړو فػه کړو ػ تـرسه کىلى لپبؿه
انتعبتیږی.ظى مىږ ػ ښىونځیى په اتتؼایې او منځنیى کڈى کې ػ ظپلى مبوىمبنى
لپبؿه ػ مٝبؿ ٣ػ تهیه کىلى په تـظه کې ػ لتىنقو رسه مغ یى".
کً څً ىم ڇې پً اٌك شبل کې ػ نب امنیٍ لً ٌذې فیبتـه ښٌٍنځي تړيل ػي ،ظٍ یٍ
ومیـ فیبتٍ کمبنٍ ػ لٍلې ػ ٜبلې وٍؿا څعً ٍ٠ښتې څٍ ػ ٔبلثبنٍ رسه ظربې پیل کړي
اٌ ػ ىٍ١ي څعً ٌٍ٠اړي څٍ ػ ښٌٍنځیٍ تیب پـانیمتلٍ تً اذبفه ٌکړي.
ص ةرشي خقىنى او ص قانىن ص خاکمیت تغویج او معافیت ته ځىاب ویل :یٍ ومیـ فیبتٍ
کمبنٍ ڇب ڇې ػ ظربٌ اتـٌ پً پـٌلً کې ګډٌن کړی ٌ ػ پعپل رس اٌ م٥مؼ ّ٨بیې
لیمټم پً ىکلً انؼیښنً څـګنؼه کړې .ػ یٍ څٍ ان٥ـاػي کمبنٍ ػ ترـیؼ وٍیٍ ٜملٍنٍ پً
نتیرً کې ځینٍ کمبنٍ وکبیت کړی ڇی شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ ،څٍک ڇې ػ ٨ؼؿت ػ ځبیی
ػالالنٍ لعٍا تـ نٍ٥ؽ النؼې ؿا٠يل پً ش٩ی٩ت کې ػ ټٍل ٍ٨م پً ٠ړٌ "ډلً ییقه لقا" تـرسه
کٍي .نٍؿٌ تیب ٌیيل ڇې شکٍمتي ڇبؿٌاکي پً مٝمٍل ډٌل تې ګنبه ظلک تنؼي کٍي .ػ
اؿ٠نؼاة څعً یٍه مرش ٌٌیل؛
"ػ والیت او ولمىالیى په کڈه ،مصبکمې تې ګنبه ظلک تنؼي کىي ،ه١ه تې
ګنبه ظلک ڇې په ظپلى ټىلنى کې ػ ػؿنبوي وړ ػي ،وهي .ظلک هیڅ ش ٪نه
لـي ځکه ڇې ٨بنىن ػ ٨ؼؿت ػ تب ن٥ىؽه ػالالنى په الك کې ػی".
نٍؿٌ کمبنٍ تیب ػې ش٩ی٩ت تً پبم ذلج کړ ڇې ڇبؿٌاکي پً تٍ٨ی ٦کې ػ تٍ٨ی ٦وٍیٍ
کمبنٍ رسه نبٌړه ڇلنؼ کٍي ،اٌ ػا مملً یې ػ شکٍمت لً اړظً ػ ٜمٍمي نیمګړتیبٌٌ
رسه ٌ نښلٍلً؛
"مب یى ومیـ فیبت فنؼانیبن ػ ڇب رسه ڇې شکىمت تؼ ڇلنؼ کړی و ولیؼل.
شکىمت ډیـ تؼ او ٤بلؼ ػی" .

 .۵ص زلکى وړانضیؼونه
النؼې ٌړانؼیقٌنً ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې څعً ؿا ایمتل وٍي اٌ تنمټ یې ػ ګډٌن ٌالٍ
لعٍا پً پیژنؼل وٍیٍ لٍمړیتٍتٍنٍ ٌالړ ػی.
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د سىلې او پخالینې د پروسې د ټىل شمىلیت مالتړ )۱( :ډاډ شبٌل يش ڇې ػ لٍلې
ٌالیتي وٍؿا تً ټبکل وٍي کمبن ٌړ،مٍجـه اٌ تې پـې کمبن ٌي؛ ( )۲ػ لٍلې پً پـٌلً
کې ػ ښکیلتیب پً مٍظً ػ ٔبلثبنٍ ػ تىٍی ٪پً ظبٔـ ػ اتثبؿ لـٌنکٍ میکبنیقمٍنٍ تـاتـٌل؛
( )۳ػ لٍلې اٌ پعالینې پً پـٌلً کې ػ ال فیبتٍ ښځٍ اٌ ځٍانبنٍ وبملٍل؛ ( )۴ډاډ شبٌل
يش ڇې ػ ٍ٨مي مرشانٍ اٌ ٜلامٌٌ رسه پً منبلثً تٍګً ػ لٍلې ػ پـٌلې ػ یٍې تـظې پً
شیخ لال مىٍؿې تـرسه يش؛ ( )۵ػ ػې نٙـیې تـٌیز ڇې ػ لٍلې تبمین نً یٍاځې ػ
لیبيس نعثً ګبنٍ تلکً ػ ټٍلٍ ا١٤بنبنٍ ممٌٍلیت ػی؛
د خکىمتداري ،امنیت او ټیکاو پیاوړي کىل )۱( :ػ شکٍمت ػ ټٍلٍ اؿګبنٍنٍ پً ټٍلٍ کڈٍ
کې ػ ایامنؼاؿۍ ،شمبة ٌؿکٍنې ،مملکي تٍة ،ؿٌڼٍايل اٌ ٌؼا٨ت ػ منل وٍیٍ مٝیبؿٌنٍ
ڇټک ان٥بؽ ،ػ ٌګړٌ لعٍا پً ظپل شکٍمت تبنؼې ػ مٍذٍػه نً اٜتامػ مملې تً ځٍاة
ٌیل؛ ( )۲ډاډ شبٌل يش ڇې پً ػٌلتي ؿیبلتٍنٍ کې ګامؿنې ػ لیب٨ت پـ البك تـرسه يش
اٌ ػ تډٌ اٌ ٤مبػ لً الؿې پً لرتٌ ٌړانؼیق ٌؿکٍنکٍ تبنؼې ٌنً پلٍؿل يش؛
د ټىلنیسې او اقتصادي پرمختیا پیاوړي کىل )۱( :ػ ػاليېکبؿي ٤ـٌتٍنٍ ؿا منځ تً کٍل ػ
کٍمٍ پـ البك ڇې ٔبلثبن ٌ نً کٍالی يش ځٍانبن پً ظپلٍ لیکٍ کې پً کبؿ ٌګامؿي؛ ( )۲ػ
مٝبؿ ٣پً لکټٍؿ کې ػ پبنګٍنې فیبتٍالی؛
ص ةرشي خقىنى او ص قانىن ص خاکمیت تغویج او ص معافیت له منځه وړل )۱( :ػ ٨ؼؿت ػ
ځبیې ػالالنٍ ػ نٍ٥ؽ اٌ مٝب٤یت پبی تً ؿلٍل؛ ( )۲ػ رشٜي ٨بنٍن ػ ؿٜبیت تـٌیز؛ ( )۳ػ
اٜتامػ ٌړ اٌ تې پـې ٜؼيل لیمتم ؿا منځ تً کٍل؛
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 .۶پیژنضنه.
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ متـکق ػ ډلې ػ ى ٍ١ظربٌ اتـٌ ػ مٍنؼنٍ لنډیق ٌړانؼې کٍي
کٍم ڇې ػ اؿفګبن پً ٌالیت کې ػ  ۲۱۱۳کبل ػ مێ پً میبوت کې تـرسه وٍی .ػ لال
مىٍؿٌ پً پـٌلً کې ػ ٌالیت ػ ىـې ظٍا څعً ػ ٌالیت اٌلیؼٌنکٍٍ٨ ،مي مرشانٍ،
ښٌٍنکٍ اٌ ػ مؼين ټٍلنٍ التبفٌ تـظً اظیمتې ٌ .ػا لال مىٍؿې ػ لٍلې پً اړه ػ ا١٤بن
ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىم پړاٌ ػ یٍې تـظې پً شیخ تـرسه وٍي.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه،جمعیت پیژنضنه او ؾیايس اوضاع
ػ اؿفګبن ٌالیت ػ ٔبلثبنٍ ػ مرش مال مصمؼ ٜمـ ڇب ڇې ػ ػىـاٌػ پً ٌلمٍايل کې ػ
ځلمیتٍة ػٌؿه تیـه کړې ػ فیږػٌ ځبی ػی ،پً  ۲۱۱۱کبل کې ػ اؿفګبن ػ ٌالیت څعً
ٌلممرش کـفي ػ ٔبلثبنٍ پً ٌړانؼې ظپل کمپبین پیل کړ .پً ػالې شبل کې ڇې ػ اؿفګبن
ٌالیت پً ٍ٨مي اٌ کلتٍؿي لصبٗ ػ کنؼىبؿ رسه اړیکي لـي ،ػا ٌالیت ػ ګبٌنډیٍ ٌالیتٍنٍ
پً پـتلً مت٥بٌت اٌ ػ ظپلٍاکێ اٌ ظپل ځبين اػاؿې لً لصبً٘ تې لبؿی ػی.
اؿفګبن ػ ىیٍاػ پً کڈً فیبت ٌؿٌلتً پبتې ٌالیت ػی ،ػ ؿٌانې وعړې لً املً ػ ا١٤بن
شکٍمت معً ډة وٍې اٌ نً يش کٍالی البيس ټٍلنیق ظؼمتٍنً تـاتـ کړي ،پً
شک ٍمتؼاؿي کې ښً ٌالې ؿاٌيل اٌ ػ ٨بنٍن شبکمیت پلی کړي .لً ىمؼې املً ػ شکٍمت
وتٍن ػ ٌلمٍالیٍ تـ مـکق اٌ ٌالیتي پالفمینې تـینکٍټ پٍؿې مصؼٌػ ػی .پً ٌالیت کې ػ
ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ وتٍن اٌ ػ ٝ٤بلیت کٍلٍ ٨بتلیت ػ ػې ٌالیت ذ١ـا٤یبیې مٍٝ٨یت ،ػ
ٍ٨مٍنٍ تـ منځ تىنز اٌ ػ ػٌلتي مٍٍ٥٨نٍ اٌ ٔثیٝی فیـمٍ پـ رس الرسيس تً منمٍة
وٍی .ػ ٌالیتي اػاؿې پً ٨بتلیت کې ػ ٌؿٌلتنیٍ اٌالشبتٍ رستیـه څٍ ٌکٍالی يش ظپلٍ
ٌګړٌ تً ظؼمتٍنً ٌؿلٍي ،ػ نیمتي لٍړه کڈً ،ػ مٝبؿ ٣ټیټً کڈً اٌ پـاظً تې کبؿي،
ملکي اػاؿٌ اٌ ّ٨بیی ظؼمتٍنٍ تً مصؼٌػ الرسلی ػ وعړې ميم الملٍنً ػي .ػ اٌږػ
ميبلً مٍػې ټیکبٌ لپبؿه ػ ٌلمٍايل پً کڈً ػ ذبم ٞپـاظتیبیي میکبنیقمٍنٍ پً ىکلً متـکق
ډیـ ميم ػی.
ػ اؿفګبن ا٨تٍبػ تـ فیبتې انؼافې ٠یـ ؿلمي اٌ فؿاٜتي ػی .ػ ٌالیت ػ کـىڼیقٌ تٍلیؼاتٍ
لپبؿه ػ منبلج تـانمپٍؿت ،فیـمې کٍلٍ اٌ ػ مبؿکیټ ػ امکبنبتٍ نً وتٍن ػ ظٍؿاکي تٍکٍ
ػ تٍلیؼاتٍ کی٥یت متبجـه کړی اٌ ػ ػې تٍکٍ کی٥یت اکرثا پً مٝیبؿ تـاتـ نً ٌي .نٍ لً
ىمؼې املً ځبيي مبؿکیټ ػ لیبيل ٌړ نً ػی .ػ ٠نمٍ پً ٨یمتٍنٍ کې ٜمٍمي کمښت
فیبتـه تقګـان اړ ایمتي ڇې ػ ٠نمٍ ػ کـ څعً الك ٌاظيل اٌ پً ځبی یې ػ تـیبکٍ پً
کښت کې پبنګٍنً ٌکړي .پً ٌالیت کې ػ پـاظتیبیې پـٌژٌ لپبؿه ػ متٍیل کٍنکٍ لعٍا ػ
ميل رسڇینٍ ػ ٜمٍمي کمښت اٌ پٍځي کمٍايل لً املً تې کبؿي مغ پً فیبتېؼٌ ػه.
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پً ٌالیت کې(نږػې  ۹۲للنً) پښتبنً اٌلیږي اٌ پبتې تـظً یې ىقاؿه اٌلیؼٌنکي ػي
ڇې پً ظبً اؿفګبن اٌ تـینکٍټ کې اٌلیږي .پً اټکيل ډٌل ػؿې تـظې پښتبنً ػؿانیبن
ػي اٌ پبتې یٍه تـظً ٠لري ػي.
ػ اؿفګبن پً ٌالیت کې لیبلت پً اٌل کې ٍ٨می ػی .ػ ٔبلثبنٍ ػ ؿژیم ػ نمکٍؿېؼٌ
ؿاىېمې ،ػ ٌللً ٌالٍ ملیىبٌٌ ٍ٨مبنؼه اٌ کنرتٌل ػ یٍه اِب٤ې ٤بکټٍؿ پً شیخ ؿا څـګنؼ
وٍی اٌ پً ٌالیت کې ػٌلتي مٍٍ٥٨نٍ تً الرسلی اٌ لیبيس تصـکبتٍ تً وکل ٌؿکٍي.
کلیٍايل ټٍلنې ػ لیبيس ډلٍ پً ٌړانؼې ػ پبم ٌړ نبتبٌؿي لـي اٌ ګامن کٍي ڇې ػ ٍ٨مي اٌ
ميل ګټٍ پـ ځبی لیبيس مرشان ظپلٍ ان٥ـاػي ګټٍ تً ژمن ػي.
ػ اؿفګبن پً ٌالیت کې ػ ښځٍ لعٍا پً ٜبمً ژٌنؼ کې ػ ګډٌن کڈً ډیـه ټیټً ػه ،شتی
کً ى ً١ڇیـې ػ کنؼىبؿ اٌ ىلمنؼ ٌالیتٍنٍ رسه پـتلً يش .پً تـینکٍټ کې ڇې کٍمې
ښځې ػ کٍؿٌنٍ څعً ػ تبنؼی لیؼلې کیږي فیبتـه یې ػ ىیٍاػ ػ نٍؿٌ تـظٍ څعً ؿا٠يل
کډٌال ػي .پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ښځٍ ػ ظٍځښت افاػي ال ډیـه مصؼٌه ػه .پً ٌالیت کې ػ
ښځینً ښٌٍنکٍ،ډاکټـانٍ اٌ نـلبنٍ کم ومیـ مٍذٍػ ػی ظٍ ډیـې کمې ښځې ػ کٍؿٌنٍ
څعً ػ تبنؼې کبؿ کٍي اٌ فیبتـه ښځې پً اٌل کې ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ څعً ؿا٠يل ػي.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې انګیؼې
ػ یٍه ظٍنؼي اٌ مٕمین ڇبپیـیبل پً ؿا منځ تً کٍلٍ کې ػ ا١٤بن شکٍمت اٌ نړیٍالٍ
پٍځي ځٍاکٍنٍ ػ پبتې ؿاتلٍ لً املً ػ ظربٌ اتـٌ پـٌلې پـاظً نبىیلې ؿا څـګنؼه کړې.
ظلکٍ ىم ػ اػاؿي ٤مبػ ػ نً لً منځً ٌړلٍ ،کمقٌؿې شکٍمتؼاؿۍ اٌ ػ البيس ټٍلنیقٌ
ظؼمتٍنٍ ػ نً ؿلٍلٍ لپبؿه پً ػٌلت نیٍکې کړي .ىمؼاؿنګً شکٍمت نً ػی تٍانیؼلی ڇې
ػ ٨بنٍن شبکمیت پیبٌړی کړيٜ،ؼالت تً الرسلی تّمین کړي اٌ یب ػ ټٍلنٍ ى ً١تٍٝ٨بت
کٍم ڇې ػ ټٍلنیق ٜؼالت رسه تړاٌ لـي ،پٍؿه کړي .پً پبی کې ،شکٍمت نً ػی تٍانیؼلی
کبؿي ٤ـٌتٍنً ؿا منځ تً کړي .ػ مصبً٘ کبؿانً ٜنٝنٍي اٌ مؾىثي تبٌؿٌنٍ رسه یٍ ځبی
ػ ٍ٠نبکبمیٍ ،ػ ٍ٨مي ىم١ږۍ نً وتٍن ،ػ ملکي کمبنٍ تل٥بتٍ اٌ نیمتێ ػٌلت ِؼ
ٜنبرصٌ تً ػا ٤ـٌت ٌؿکړی څٍ ػ ځبیي ٌګړٌ پً ځینٍ تـظٍ کې نٍ٥ؽ ٌکړي.
ػ ٔبلثبنٍ یٍ ومیـ ذګپٍړي مرشان(مال ٜمـ،مال تـاػؿ ،مال ٜثبك اٌ نٍؿالؼین تـاتی) ػ
اؿفګبن ػ ٌالیت څعً ػي اٌ ممکن ال ىم پً ټٍلنٍ ػ پبم ٌړ نٍ٥ؽ اٌ ا٠یق ٌلـي .ىمؼاؿنګً
ؿاپٍؿ ٌؿکړل وٍی ڇې ػ ٔبلثبنٍ مٍافي ذٍړښتٍنً ال ىم پً ٌالیت کې ٝ٤بل ػي .پً
ټٍلیقه تٍګً ،ظلک ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ مالتړ نً کٍي ظٍ ػالې ښکبؿي ڇې ػ ػٌلت ِؼ
ٜنبرص ػ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ مصؼٌػ وتٍن اٌ ػ نړیٍالٍ پٍځې ځٍاکٍنٍ ػ تیـتً
ٌتٍ څعً ګټً پٍؿتً کٍي ،پً ظبً ډٌل ،ػ ٌالیت پً ٠ـنیٍ اٌ لېـې پـتٍ لیمٍ کې .ػ
ػٌلت ِؼ ٜنبرص ،ػ ا١٤بن ػٌلت پبتې ؿاتلل ػ ا١٤بن ػٌلت پـ ِؼ التٝاملٍي.
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ػتیـٌ څٍ کلٍنٍ پً تـڅ کي اؿفګبن ػ شکٍمت پلٍه ځٍاکٍنٍ(ػ پٍلیمٍ پً ومٍل څٍک
ڇې ٌلمٍال تً ٌ٤بػاؿ ٌي ،اٌ ىمؼاؿنګً وعيص ملیىبٌې) اٌ ٔبلثبنٍ(پً ټٍل ٌالیت کې ػ
ٍ٨ي نٍ٥ؽ پً ػؿلٍػلٍ رسه) تـ منځ ػ مکـؿٌ ذګړٌ وبىؼ ٌٌ .پً ظبً ډٌل ،متبجـې وٍې
کٍؿنێ ػ څٍ کلٍنٍ ؿاىیمې ػ ځبيي ىقاؿه ګبنٍ ،شکٍمت پلٍه ذنګ لبالؿ ٜثؼالصکیم
وربٜي ػ ٝ٤بلیتٍنٍ پً ىکلً وکبیت کٍي.
پً تـینکٍټ اٌ ګبٌنډیٍ لیمٍ کې ػ ښً ٌايل اٌ پـمعتګٍنٍ رستیـه ،ػ اؿفګبن پً ٌالیت کې
امنیتي ٌِٝیت تې جثبتً اٌ ػ نً پیىثینێ ٌړ ػی .لتٍنقمنې اؿايض اٌ ذ١ـا٤یبیی ترـیؼ،
ػ ا١٤بن ميل امنیتی ځٍاکٍن اٌ لٍذیمتیکي مالتړ نً وتٍن ػ ٌالیت امنیت متبجـه کړی.ػ
ایمب ٣څعً ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ تً ػ امنیتي ممٌٍلیتٍنٍ ػ لیږػ پً ت٩ٝیج ،ػٌلت
ِؼ ٜنبرصٌ ظپل متـکق ػ نړیٍالٍ پٍځي ځٍاکٍنٍ څعً ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ تً
اړٌلی اٌ ػ ىٍ١ي ػ تـیؼٌنٍ پً پبیلً کې ملکي تل٥بت اٌښتي .ػ لیمً ییقٌ متبیالتٍ رسه
لم ،ػٌلت ِؼ ٜنبرص ػ ځبی پـځبی وٍیٍ ڇبٌػیؼٌنکٍ تٍکٍ کبؿٌلٍ تً ػٌام ٌؿکړی ،ػ
ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً پٍلتٍ ػ لپکٍ ٌللٍ ډفې کٍي اٌ ػ شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ اٌ ػ
ى ٍ١کمبنٍ ٌژنٍ تً ڇې ػ شکٍمت مالتړ کٍي ػٌام ٌؿکٍي .پً ٌؿٌلتیٍ میبوتٍ کې ،ػ
ٌالیتي وٍؿا ٠ړي،ػ وٍؿا ٠ړيٜ،لامءٍ٨ ،مي مرشان اٌ نٍؿ تب نٍ٥ؽه اوعبً ػ شکٍمت
ِؼ ٜنبرصٌ لً ظٍا ػ ٌژنٍ ٨ـتبين وٍي ػي.

 .۳ص ؾىلې لپاعه العې نقكه
ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې پً اٌږػٌ کې ،ګډٌنٍالٍ پً اؿفګبن کې ػ ػٌامؼاؿه نب امني ،ػ
ټٍلنیقي اٌ ا٨تٍبػي پـمعتیب ػ نً وتٍن اٌ ػ شکٍمت ػ کمقٌؿٌ اٌ ٤بلؼٌ ذٍړښتٍنٍ تـ
منځ ښکبؿه اړیکً پً ګٍتً کړې .ځینٍ ػ اؿفګبن ٌالیت ػ پـاظتیب اٌ امنیتي تىٍ ػ ځٍاة
ٌیلٍ پً مٍظً ػ نړیٍالې ټٍلنې پً ىڅٍ نیٍکې کړي ،یٍ ومیـ نٍؿٌ تیب پً ػې اړه ظپګبن
ښکبؿه کړی اٌ ػا یې "تيـنێ مؼاظلً" ګڼلې .ػ شکٍمتي ٤مبػ اٌ تې ٜؼالتي پً ٌړانؼې ػ
مثبؿفې کٍلٍ ػ ٍ٠ښتنې تـ څنګ ،ػ کبؿٌنٍ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ اٌ مٝبؿ ٣ػ تـاتـٌلٍ پً اړه
فیبتً ٍ٠ښتنً وٍې څٍ پً ػې تٍګً ٌکٍالی يش ػ ى ٍ١ظلکٍ پً شبلت کې څٍک ڇې پً
ٌالیت کې ژٌنؼ کٍي تؼلٍن ؿا منځ تً کړي اٌ ػ ځٍانبنٍ اٌ ى ٍ١کمبنٍ لپبؿه څٍک ڇې ػ
ؿايې یب انتعبة ػ ش ٪څعً مصـٌم ٌي څٍک ڇی پً تل ډٌل ښبیی ػ یب٠یبنٍ لعٍا ذلج
يش ،ىیلې ؿا ٌټٍکٍي.
ص خکىمتضاعۍ ،امنیت او ټیکاو پیاوړي کىل :ػ لال مىٍؿٌ پـٌلې ػ ػٌلتي ذٍړښتٍنٍ پً
ػننً کې ػ تې ک٥بیتي٤ ،مبػ اٌ ٍ٨م پبلنې پً اړه ىـ اړظیقه نیٍکً ذٍتً کړې .یٍه ګډٌن
کٍنکي ٜمٍمي متبیالت پً النؼې ډٌل رشس کړي،
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"مىږ ته ظپل ش٩ىنه نه ػي ؿاکړل وىي ،او ټىلې شکىمتي څىکێ ،ػ ترش پبلني
مـلتي او نىؿ ٜبیؼات او امتیبفونه ػ ځبيي ذنګ لبالؿانىذیثىنى ته ځي .یى
تبن٥ىؽه وعَ په ٜین وظت کې کىالی يش پنځه ػنؼې ونیيس او همؼاؿنګه ػ
ه١ى کمبنى معه ونیمې څىک ڇې ػ نىمىړي ػ ٨ىم رسه تړاو و نه لـي او ػ
مـلتى ػ تـالله کىلى څعه یې مصـوم کړي .مىږ یې له نٙـه ٠ىؿځىيل یى او ػا
ػ شکىمت او ظلکى تـ منځ وعړې ته الؿ هىاؿه وي".
ګډٌن ٌالٍ پً لٍیً پیامنً وکبیتٍنً کړي ڇې پً شکٍمتي اػاؿه کې ٍ٨مي تٍافن پً نٙـ
کې نً ػی نیٍل وٍی اٌ ػ پٍپلقیٍ(ػ ػؿانیٍ ػ ٍ٨م ػ یٍې ٨ثیلې) ػ تملٖ پً ىکلً يې
فیبتې من٥ي تثرصې کړي.
 .ى ٍ١کمبنٍ ڇې ػ ظربٌ اتـٌ پً پـٌلً کې يې ګډٌن کړی ٌ ٌ ٌیل ڇې ػ ا١٤بن ميل
پٍلیمٍ پً ؿٌفنٍ اٌ انٙثبٓ کې ښً ٌالی ؿا٠لی ،ظٍ پً ػې ىکلً تبیؼ ال نٍؿ کبؿٌنً ىم
تـرسه يش .ػٌي ىمؼاؿنګً ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ اٌ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ لپبؿه ػ ال نٍؿٌ
ؿٌفنٍ ٍ٠ښتنً کړې.
ػ ظپلٍانٍ ػ ٔـ٤ؼاؿۍ اٌ ٍ٨مي تٍٝج ػ لً منځً ٌړلٍ ػ یٍې ٌلیلې پً شیخ ،ګډٌن
کٍنکٍ ىیلً څـګنؼه کړې ڇې پً ټبکنٍ کې تـظً ٌاظيل اٌ ػ کٍم ګٍاښ اٌ ػ ځبیې ذنګ
لبالؿانٍ ػ ٤ىبؿ څعً پـتً پً افاػانً تٍګً ظپيل نٙـیې څـګنؼې کړي .ػٌي ىمؼاؿنګً ػ
پبؿملبن ػ ٠ړٌ پً ومیـ کې ڇې ٌکٍالی وی پً پبؿملبن کې ػ ػٌي څعً ښً التبفیتٍة
ٌکړي ،ػ فیبتٍايل ٍ٠ښتنً کړې.
ص ټىلنیؼې او افتصاصي پغازتیا پیاوړتیا :ػ ظربٌ اتـٌ پً پـٌلً کې ػ ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا
ٜمٍمي وکبیت وٍی ڇې ػ مـکقي شکٍمت اٌ ٌالیتي اػاؿې لعٍا ػ اؿفګبن ػ ظلکٍ
البيس ترشي مٌٍٍنیت اٌ پـاظتیبیې اړتیبٌٌ تً پبم نً ػی وٍی .یٍ ومیـ فیبتٍ ګډٌن
ٌالٍ ىم وکبیت کړی ڇې ګبٌنډي ٌالیتٍنً ،پً ځبنګړې تٍګً ػ ډایکنډي ٌالیت ػ ټٍلنیقٌ
اٌ ا٨تٍبػي مـلتٍ فیبتً انؼافه پً نب متنبلج ډٌل تـاللً کٍي.
ػ ښٌٍنې اٌ ؿٌفنې ػ منبلثٍ امکبنبتٍ نً وتٍن یٍه ميمً انؼیښنً ٌه .ػ لٍلې ػ ٜبلې
وٍؿا ٌالیتي مرش ٌ ٌیل ڇې ،لً ى ً١ځبیً ڇې ػ مٝبؿ ٣لیمټم پً اؿفکبن کې ډیـ
کمقٌؿی ػی ،ػ اؿفګبن ػ ٌالیت ػ لیمٍ کمقٌؿي فػه کٍنکي نً وی کٍالی ػ کبتل ػ فػه
کٍنکٍ رسه لیبيل ٌکړي ڇې کلً ػٌي پً پٍىنتٍن کې ػ ومٍلیت لپبؿه افمٍینً ٌؿکٍي.
یٍه تن مؾىثي مرش ٌ ٌیل ڇې،
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"ػ اؿفګبن اولیؼونکي ػ کبتل ػ اػاؿې لعىا له نٙـه ٠ىؿځىل وىي ػي .فمىږ
مبوىمبن ػ مٝبؿ ٣او ؿو٠تیب پبلنې یى منبلج لیمټم نه لـي .فمىږ مبوىمبن
منبلج کبؿ نه لـي او شکىمت په ػې هکله هیڅ ا٨ؼامبت نه ػي تـرسه کړي".
پً ػالې شبل کې ڇې شکٍمت اٌ نړیٍالٍ متٍیل کٍنکٍ ػ ښٌٍنځیٍ اٌ کلینیکٍنٍ لپبؿه
نٍې ٌػانێ ذٍړې کړي ،یٍ ومیـ فیبتٍ کمبنٍ ػ ؿٌفل وٌٍ ښٌٍنکٍ یب ډاکټـانٍ ػ نً
وتٍن پً اړه وکبیت کړی اٌ ػا یې ٌیيل ڇې ػ البيس ٜبمً ظؼمتٍنٍ تـاتـٌل یٍ
"لمثٍلیک" ٜمل ٌه.
نٍؿٌ کمبنٍ تیب ػ مٝبؿ ٣اٌ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ػ نً وتٍن تـ منځ ښکبؿه ؿاتٕې اٌ ػ ػٌلت
ِؼ ٜنبرصٌ ٨بتلیت تً ڇې نٍي ذنګیبيل التعؼامٍي ،اوبؿه کړې .یٍ ومیـ فیبتٍ کمبنٍ
یبػٌنً کړې ڇې ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ػ نً وتٍن پً نتیرً کې نیمتي اٌ نب امني ػ شکٍمت اٌ
ظلکٍ تـ منځ ٌاټن ؿا منځ تً کړی اٌ ػ ً٠ټٍلنیقه تىً یب نبؿِبیتي ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ
پً ظپلً ګټً کبؿٌلې.
ػ پٍىنتٍن ػ یٍه ښٌٍنکي پً شٍالً ڇب ڇې ػ ظربٌ اتـٌ پـ ميبل ظربې ٌکړې ،ػ نٍؿٌ
شٍ٩نٍ ػ ٌاٝ٨ي اللتً ؿاٌړنٍ لپبؿه مٝبؿ ٣تً الرسلی یٍ ٌړانؼینی رشٓ ػی.
"ترشي ش٩ىنى ته تبیؼ لىمړیتىة وؿکړل يش ،ظى کله ڇې مىږ لىله او ټیکبو و نه لـو نى
تیب ػا یى لتىنقمن کبؿ ػی .که ڇیـې ځىانبن و نه يش کىالی ښىونځیى او پىهنتىنى ته والړ
يش او کبؿ تـ الله نه کړي نى تیب ػ ښځى ػ ش٩ىنى اؿفښت څه ػی؟"
پً ځبنګړې تٍګً ػ تـیښنب نً وتٍن ىم ػ اؿفګبن ػ ټٍلنیقي اٌ ا٨تٍبػي پـاظتیب ػ معنیٍي
پً تـظً کې یٍ لرت ٤بکټٍؿ ػی .ػا ٌالیت ال ىم ػ انـژۍ ػ ميل وثکې رسه نً ػی نښلٍل
وٍی اٌ ػ تـیښنب ؿیبلت ىم تـینکٍټ اٌ ػىـاٌػ ٌلمٍالیٍ تً کمً انؼافه تـیښنب ٌؿکٍي.
فیبتـٌ کمبنٍ ڇب ڇې ػ ظربٌ اتـٌ پً پـٌلً کې ګډٌن کړی ػ تـیښنب پً ٌفیـ نیٍکې کړي
اٌ پً ى ً١یې تٍؿ پٍؿې کړی ڇې ػ کبيف انؼافې ػ تـیښنب ػ نً ٌؿکٍلٍ لً الؿې یې ٜمؼآ
ٍ٠ښتل ڇې پً ذنٍيب ا١٤بنمتبن کې ا٨تٍبػي پـاظتیب مصؼٌػه کړي.
پً اؿفګبن کې ځبیي اٌلیؼٌنکٍ ىم ػ نړیٍالٍ متٍیل کٍنکٍ لعٍا ػ نبلمٍ یب ٠یـ منبلثٍ
لګښتٍنٍ پً اړه نبىیيل څـګنؼه کړې .یٍ ومیـ فیبتٍ کمبنٍ وکبیت کړی ڇې فیبتـه
نړیٍالې پـاظتیبیې مـلتې ػ نړیٍالٍ ٨ـاؿػاػیبنٍ پً اذبؿٌ لګیؼيل ػي اٌ یب یې ٤بلؼٌ
ڇبؿٌاکٍ تً اظتٍبً کړي اٌ ى ً١انؼافه پیمې یې ڇې ػلتً پً پـٌژٌ لګٍيل ػ ا١٤بنمتبن
څعً ػ تبنؼې ػ ظلکٍ ذیثٍنٍ تً تليل .ػ ڇینبؿتٍ ػ ٌلمٍايل څعً یٍه تن مرش ٌٌیل،
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"ػ نړیىالې ټىلنې لعىا ػ اؿفګبن په والیت کې په میلیىنىنى ػالـه مرص٣
وىي،ظى فیبتـه پیمې ػ یى څى ظلکى ذیثىنى ته ،ڇب ڇې په کبتل،ػوتێ او
نىؿو ملکىنى کې ػ ترميل ژونؼ په تـظه کې پبنګىنه کړی ،تليل ػي".
ظلکٍ ىمؼاؿنګً وکبیت کړی ڇې یٍ ومیـ ى ً١فیبتې پـٌژې ڇې ػ نړیٍالې ټٍلنې لعٍا
متٍیل وٍي ػ ځبیې اػاؿې رسه ػ مىٍؿې نً پـتً پيل وٍي ڇی ػ فیبتـٌ پـٌژٌ کی٥یت ښً
نً ٌ اٌ یب ىیڅ نً ػي تىپړې وٍي.
ػ ً٠نٙـیً پً ا١٤بنمتبن کې ػ نړیٍال مؼاظلت ػ ى١ې ٜیج لـٌنکې نٙـیې رسه تړاٌ
ػؿلٍػ ػ کٍمي پً ؽؿی ًٝڇې نړیٍالً ټٍلنً "مىږ ته په یىه الك پیيس ؿاکىي او په تل الك
مى وژين" ،ػ تـینکٍټ څعً یٍه مرش لړی ٌ ٌیل .ځینٍ تیب ػ ػلیمې اٌ تٍٔيېدتیىرۍ
یادونهکړېچېګىاکېدامریکادمرکسياستخباراتىادارهدطالبانىمالتړکىياوغىاړي
پهدېتىګهپهافغانستانکېجنګسیمهییسېجیىپىلیتیکدلىبېدیىېبرخېپه
تىګهپرمخپىځي .نٍؿٌ تیب ػ یٍنبمب څعً ٍ٠ښتنً کړې ڇې ػ ظپل نٍ٥ؽ څعً کبؿ ٌاظيل
څٍ پبکمتبن اٌ ایـان اړ کړي ڇې ػ ا١٤بنمتبن پً ڇبؿٌ کې مؼاظلً ٌ نً کړي .ػ
تـینکٍټ یٍه اٌلیؼٌنکي پً ٜبم ډٌل منل وٍې نٙـیً ػالې ٌړانؼې کړ؛
"نړیىاله ټىلنه تبیؼ فمىږ په کىؿنیى ڇبؿو کې مؼاظله و نه کړي او ا١٤بنبنى ته
اذبفه وؿکړي ڇې ػ ظپل هیىاػ ػ تیبؿ٠ىنې لپبؿه کبؿ وکړي".
ص ةرشي خقىنى او ص قانىن ص خاکمیت تغویج او معافیت ته ځىاب ویل :ګډٌن کٍنکٍ ػ
شکٍمت پلٍه ځبیې ىقاؿه ذنګ لبالؿ ٜثؼالصکیم وربٜي ػ ٝ٤بلیتٍنٍ پً اړه وکبیتٍنً
کړي.وربٜي اٌ ػ ا١٤بن لیمً ییقٌ پٍلیمٍ یٍه ډلً کٍمً ڇې نٍمٍړی تً ٌ٤بػاؿه ػه ػ
تیـٌ ػؿیٍ کلٍنٍ پً تـڅ کې ػ یٍ ومیـ ٠یـ ّ٨بيي ٌژنٍ پً تٍؿ تٍؿنً ػه .ػ نٍمٍړی ػ
نیٍلٍ پً اړه یٍ ومیـ شکمٍنً نً ػي پيل وٍي .ػ ځبیې ټٍلنٍ لً ظٍا متٝؼػې اػٜبٌې
مٍذٍػې ػي ڇې ػ ا١٤بن شکٍمت اٌ امـیکبیې پٍځ پً ػننً کې ػ وربٜي ٍ٨ي مالتړي
مٍذٍػ ػي ځکً ڇې نٍمٍړی ػ ٔبلثبنٍ پً ٌړانؼې یٍ مٍجـه ( ظٍ تې ؿشمً ) ذنګیبلی
ػی .پً ٜؼيل لیمټم ىم ڇې ګامن کیږي کمقٌؿی اٌ لً ٤مبػ څعً ډک ػی ،پـاظې
نیٍکې مٍذٍػې ٌې .یٍ لً ى ٍ١څعً ڇب ڇې ػ ظربٌ اتـٌ پً پـٌلً ګی ګډٌن کړی ٌ ،ػا
وکبیت ػؿلٍػ؛
"مىږ وینى ڇې یى ومیـ فیبت تې ګنبه کمبن ػ هیڅ ډول ػلیل پـته په
فنؼانىنى کې پـاته ػي .فیبتـه کمبن ځکه په فنؼانىنى کې پـاته ػي ڇې ه١ىی
نه ػي تىانیؼيل ا١٤بن ملی پىلیمى ،څبؿنىاالنى او یب ٨بِیبنى ته تډې وؿکړي".
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ګډٌن ٌالٍ ػ ى ٍ١کمبنٍ ظٍوې کیؼل څٍک ڇې کب٤ې انؼاؿه پیمې لـي اٌ ؿوٍت
ٌؿکٍالی يش یٍ ٜبػي ٜمل ٌګبڼً ،شبل ػا ڇې یٍ ومیـ فیبت تې ګنبه ظلک ػ ىٍ١
ذـمٍنٍ ػ اؿتکبة لپبؿه کٍم ڇې ىٍ١ي نً ػي تـرسه کړي ،ػ ا٨ـاؿ کٍلٍ پً نیت وکنرً
کړي .ػالې ّ٨یې ػ یٍه تن ګډٌن ٌال لعٍا پً ډاګً وٍې اٌ ٌیلی یې ػي ڇې ػا ػ
شکٍمت ِؼ اشمبلبتٍ ػ ؿاپبؿٌلٍ لپبؿه یٍ ميم ظٍځنؼه ٤بکټٍؿ ػی؛
"شکىمت ػ ه١ه ڇب څعه ڇې په ٠لٕه تنؼی وىی ،څه تى ٞ٨لـي؟ ایب
نىمىړی ته ػ شکىمت مالتړ وکړي او که ته ػ شکىمت په وړانؼې وػؿیږي؟ فه
وایم ڇې ه١ه ته شتمي ولله واظلی او ػ ٤بلؼی اػاؿې په وړانؼې ته مثبؿفه
وکړي" .

 .۵ص زلکى وړانضیؼونه:
النؼې ٌړانؼیقٌنً ػ لال مىٍؿٌ ػ پـٌلې څعً ؿا ایمتل وٍي ػي اٌ تنمټ یې ػ ګډٌن
ٌالٍ لعٍا پً پیژنؼل وٍیٍ لٍمړیتٍتٍنٍ ٌالړ ػی.
ص خکىمت صاعۍ ،امنیت او ټیکاو پیاوړي کىل )۱ :ػ شکٍمت ػ ټٍلٍ اؿګبنٍنٍ پً ټٍلٍ
کڈٍ کې ػ ایامنؼاؿي ،شمبة ٌؿکٍنې ،مملکي تٍة ،ؿٌڼٍايل اٌ ٌؼا٨ت ػ منل وٍیٍ
مٝیبؿٌنٍ ڇټک ان٥بؽ ،ػ ٌګړٌ لعٍا پً ظپل شکٍمت تبنؼې ػ مٍذٍػه نً اٜتامػ مملې تً
ځٍاة ٌیل.
 ) ۲ډاډ شبٌل يش ڇې پً ػٌلتي ؿیبلتٍنٍ کې ګامؿنې ػ ٍ٨مي تړٌن پـ البك نً تلکً ػ
لیب٨ت پـ البك تـرسه يش.
 ) ۳ػ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ مملکي تٍة ػ پیبٌړتیب ػ ڇبؿٌ ػٌام څٍ ػ مٍجـه ذنګیبيل
پً ټٍګً ىٍ١ي ػ یب٠یتٍة پً ٌړانؼې ښً ٌ ؿٌفي اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ اٌ ػ ترش پبلنې ػ
٨بنٍن څعً ػ ىٍ١ي ؿٜبیت پیبٌړی کړي.
 ) ۴ػ پبؿملبن ػ ى٠ ٍ١ړٌ پً ومیـ کې فیبتٍالی ڇې پً پبؿملبن کې ػ اؿفګبن څعً
التبفیتٍة کٍي.
ص ټىلنیؼې او قتصاصي پغمستیا پیاوړتیا:
 .۱ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ػ ؿا منځ تً کٍلٍ پً ىکلً ػ ال فیبت متـکق لً الؿې ػ نیمتي اٌ نب
امني پً ٌړانؼې مثبؿفه
 .۲ػ مٝبؿ ٣پً لکټٍؿ کې پً ظبً ډٌل ػ ښٌٍنکٍ ػ ګامؿنې،ؿٌفنٍ اٌ ٘ـ٤یت ػ ښً کٍلٍ
پً تـظً کې فیبتً پبنګٍنً
 .۳ػ ؿٌ٠تیب پبلنې پً لیمټم کې پً ظبً ډٌل ػ ٔثي کبؿکٍنکٍ ػ ګامؿنې،ؿٌفنٍ اٌ
٘ـ٤یت ػ ښً کٍلٍ پً تـظً کې فیبتً پبنګٍنً
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 .۴ػ تـیښنب ػ ميل وثکي رسه ػ اؿفګبن نښلٍل
 .۵ػ پـاظتیبیې پـٌژٌ ښً کنرتٌل اٌ نٙبؿت څٍ ػ ِبیٝبتٍ اٌ کمقٌؿي پيل کٍلٍ ػ
معنیٍي څعً ډاډ شبٌل يش.
ص ةرشي خقىنى او ص قانىن ص خاکمیت تغویج او معافیت ته ځىاب ویل
 .۰ػ ځٍاکمنٍ ذنګ لبالؿانٍ ػ نٍ٥ػ اٌ مٝب٤یت لً منځً ٌړل
 .۲ػ ترشي شٍ٩نٍ اٌ ػ ځٍاک ػ نبٌ ړه کبؿٌلٍ ػ ذؼي رس٠ړٌنٍ ػ مٝب٤یت پبی تً ؿلٍل
 . ۳ػ ػې لپبؿه ڇې ػ وعړٌ ػ شل لپبؿه لً تبٌتـیعٍايل څعً معنیٍی ٌيش تبیؼ تٍ تې
پلٍه اٌ تبٌؿي ّ٨بيي لیمټم ؿامنځتً يش.
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 .۶پیژنضنه
ػلٍلی ػا ٌالیتی ن٩ىً ػ ى ٍ١کلیؼي مٍنؼنٍ اٌ مملٍ لنډیق تیبنٍي ڇې ػ متـکق ػ ډلٍ پً
تصحٍنٍ ،ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ نٙـیٍ پً ى ٍ١رسٌې ګبنٍ کې ڇې ػ  ۱۵۱ا١٤بنبنٍ رسه ػٍ٠ؿ
پً ٌالیت کې ػ مىبٌؿت پً تيیـ کې ؿا پٍؿتً وٍي ػي .پً ګډٌن ٌالٍ کې ػ تیالتیلٍ
ټٍلنیقٌ اٌ لیبيس لبت ٍ٩څعً کمبن ڇې پً کې ػ ػٌلت کبؿمنؼان ،ػ ټٍلنٍ اٌ کلیٍ مرشان،
تقګـان ،ښٌٍنکي ،ػمؼين ټٍلنٍ التبفي .ػیني ٜبملبن اٌ ػ ټٍلنې رسه تیـتً یٍځبي وٍي
(تعٍاين ٔبلثبن) ڇې  ۳۵للنً يې ښځینً ګډٌن ٌالې ٌې وبمل ٌٌ.
ػا مىٍؿتی ٍ٠نؼی ػ لٍلی پً ىکلً ػ ا١٤بنبنٍ ػ ظربٌ اتـٌ ( ڇی ػػی څعً ٌؿٌلتً
ظربٌ اتـی نٍمٍل کیژی) ػػٌیم مـشلی ػ یٍ ی تـظی پً ټٍګً ػ  ۱۱مؼنی ټٍلنٍ اٌ ػ
ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ ظپلٍاک کمیمیٍن لعٍا ػ ٜ ۴۵۱۱بػی ا١٤بنبنٍ څعً فیبټ
کمبنٍ رسه ػ لٍلی ػ  ۳۴مصلی ن٩ىی ػ تـاتـٌلٍ پً مٍظً تـ رسه وٍل.
ػ لٍلې لپبؿه ػ الؿې ػ مصيل ن٩ىې مٍظً ػاػه څٍ ػ وعړې مصيل انګیقې پً ىـ اړظیق
ډٌل تصلیل يش اٌ ىمؼاؿنګً ػالې منبلج ػ شل الؿې تىعیَ يش ڇې ػ ػې رسه مـلتً
ٌکړي ڇې ػ ٍ٠ؿ پً ٌالیت کې لٍلً اٌ ټیکبٌ التصکبم ٌمٍمي.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه ،نفىؽ او ؾیايس وضعیت
ػ ٍ٠ؿ ٌالیت ػ ا١٤بنمتبن پً مـکقي-لٍیؼیځً لیمً کې مٍٝ٨یت لـي اٌ  ۳۸۵۷۹کلٍمرته
مـی ٞممبشت لـي اٌ ػ نٍؿٌ نيٍ ٌالیتٍنٍ رسه پٍلً لـي :تبػ٠ین ،تبمیبن ،ػایکنؼي٤ ،ـاه،
٤بؿیبة ،ىلمنؼ ،ىـات ،رس پل اٌ ػ اؿفګبن ٌالیتٍنً ،اٌ ػ ىېٍاػ ػ ليیل ،وامل ،لٍیؼیځ اٌ
مـکقي لیمې رسه نښلٍي .ػٌ ً٠الیت پً لمٍ اػاؿي ٌلمٍالیٍ ٌیىل وٍی ػی ڇې
ڇ١ڈـان يې ػ ٌالیت مـکق ػیٍ٠ 198.ؿ یٍ ٠ـنی اٌ ٠یـ پـمعتللی ٌالیت ػی؛ ى ً١ػ ژمي
ػ لعت مٍلم لً املً ڇې پً کې ػؿنې ٌاٌؿې اٌؿي ػ لتٍنقٌ رسه ڇې پً کې ىـ کبل
الؿې اٌ مٝربٌنً تړل کیږي اٌ ػٌ ً٠الیت ػ نٍؿٌ لیمٍ څعً ترـیؼ کٍي مغ ٌي.
ػ مـکقي اشٍبيې ػ ػ٤رت ػ اؿ٨بمٍ لً معې ػ ٍ٠ؿ ػ ٌالیت نٍ٥ك  ۶۴۶۳۱۱تنً ػی ،ظٍ ػ
نٍؿٌ اټکلٍنٍ لً معې ػ ً٠نٍ٥ك تـ  ۷۸۱۱۱۱پٍؿې پٍؿتً کیږي .ڇعڈـان پً ػٌ ً٠الیت
کې تـ ټٍلٍ تب نٍ٥لً ٌلمٍايل ػه ڇې نٍ٥ك يې ۱۳۱۸۱۱تنً ػیٌ ،ؿپمې لٝل اٌ رسذنګل
(  ، )۱۱۸۹۱۱لب٠ـ(  ،)۳۳۷۱۱ػٌلت یبؿ(  )۳۱۸۱۱اٌ ڇبؿلؼه ( )۲۶۶۱۱تنً ػي .پمبتنؼ
( ،)۹۲۲۱۱تیٍاؿه ( ،)۳۸۹۱۱ويـک (  ،)۵۸۲۱۱تٍلک ( ،)۵۱۱۱۱ػٌلینً (.)۳۵۱۱۱
ػٌ ً٠الیت پً ٜمٍمي ٌٍؿت تبذک میىتً ٌالیت ػی ڇې ٌؿپمې ىقاؿه ګبن پً ػٌىمً
ػؿذً کې ػ  ۲۱۷څعً فیبت ػي ،پً ػالې شبل کې ڇې پښتبنً  ۲ ۳-۲ػي .پً ػٌ ً٠الیت
 198ػ ٌالیت مـکق ػ تیٍاؿه څعً ڇعڈـان تً پً  ۱۹۶۵کبل کې ٌليږػٌل وٍ.
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کې ػٌه مؾىثي ٤ـ٨ې ػي -لنيبن ڇې اکرثیت ػي اٌ ػٍ٠ؿ پً ټٍلٍ لیمٍ کې ػي  ،پً
ػالې شبل کې ڇې اىل تىی ٞنږػې  ۲ ۱۷ػي اٌ فیبتـه پً لٝل رسذنګل ٌلمٍايل کې اٌػ
پمبتنؼ اٌ ػٌلتیبؿ ػ ٌلمٍالیٍ پً ځینٍ کٍڇنیٍ کلیٍ کې ىمتٍګنً لـي .ػ ٌالیت اکرثیت
ٌګړي پً ػؿي ظربې کٍي  .ػ ػٌيب پً مٍلم کې پښتبنً کٍڇیبن ػ ٤ـاه  ،ىلمنؼ ،ىـات ،اٌ
تبػ٠ین ػ ٌالیتٍنٍ څعً کډٌال کیږي .ػ ٌالیت ػ م٩بم لً ظٍا پً  ۲۱۱۲کبل کې نږػې
 ۲۱۱۱۱مٍلمي کٍڇیبن اټکل وٍي ٌٌ.
ػ ٔبلثبنٍ ػ ٌتلٍ تـ معً ػ ٍ٠ؿ ٌالیت ػ ذمٝیت الالمي 191اٌ شقة الالمي ػ ګٍنؼٌنٍ
لً ظٍا تـ کنرتٌل النؼې ٌ .ػ پښتنٍ ػ نٍ٥ك ػ پبم ٌړ کمٍالی اٌ ػ لعتٍ ژمیٍ لً املً پً
ظٍځښتٍنٍ کې ظنډٌنً ؿا منځتً کیږي اٌ لً ىمؼې املً ػ ٔبلثبنٍ ػ نٍ٥ؽ معنیٍی وٍی
ػی ،ظٍ تیب ىم ػ لمٍ څعً پً اتٌٍ ٌلمٍالیٍ کې یٍ څً نبڅً شٍّؿ لـي .ظٍ ػ ػې رسه
رسه پً ػٌ ً٠الیت کې ػ ټیکبٌ ػ نىتٍايل ځینې نٍؿ لرت الملٍنً ىم وتٍن لـي ڇې ىً١
ٍ٨مي وعړې اٌ ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ مٍذٍػیت ػی ڇې پـ ټیکبٌ من٥ي ا٠یق لـي.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې ډولىنه او انګیؼې
ص قسړې ډولىنه :ػ مىٍؿٌ پـ ميبل ػ ٍ٠ؿ ػ ٌالیت ظلکٍ یٍ لً تل رسه تړلې وعړې ڇې
پً کې ػ ٔبلثبنٍ لً ظٍا وٍؿه  ،لیبيس النرې ،ػ نژاػي ډلٍ تـ منځٍ٨ ،مٍنٍ تـ منځ اٌ ػ
نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ تـ منځ وعړې.
ػ ٍ٠ؿ ٌالیت ػ ػې لً املً پـ ځبن منصرص ٌالیت ػی ڇې اکرثیت نٍ٥ك يې تبذکبن ػي،
ڇې پً کې ػ ىقاؿه نٍ٥ك پً ظتيځ اٌ فیبتـه ػ لٝل رسذنګل پً ٌلمٍايل اٌ ػ ػٌلت یبؿ
پً یٍه تـظً کې ػي .یٍاځې ػ اټکل لً معې  ۲ ۳-۲نٍ٥ك پً ٍ٨مي لصبٗ پښتبنً ػي  ،اٌ
پً ػٌػیق لصبٗ ػ ٔبلثبنٍ پلٍیبن ػي .پً ٍ٠ؿ کې البيس وعړه ٍ٨مي ػه ،ڇې ډیـی ٌظت
ػ ٨ثیلٍ تـمنځ اٌږػ ميبلً وعړې ػي .ػ ٍ٨مي وعړٌ څعً پعٍاين مربىؼین ګټً پٍؿتً
کٍي ذې ىٍ١ي نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې تىکیل کړي ػي ڇې ػ ظپل ځبن اٌ ظپلٍ
٨ثیلٍي ګټٍ څعً لبتنً ٌکړي؛ ػ لیبلت ٌالٍ لً ظٍا ػ ٍ٨مي ٌ٤بػاؿیٍ څعً ػ ػې لپبؿه
کبؿ اظیمتل کیږي ڇې ظپلً ځٍاکمني ٌلبيت ،اٌ ػ ٔبلثبنٍ لً ظٍا ػ ً٠ت٥ـ٨ې ػ ػې لپبؿه
کبؿٌلې يش ڇې ػ ى ٍ١مصيل ټٍلنٍ اٌ کلیٍ ڇېـتً ڇې ىٍ١ي ػٌػیق نٍ٥ؽ نً لـي ىمکبؿي
ؿاذلثً کړي.
قتیلىي قسړې :ػ ٍ٠ؿ ٌالیت ػ ٍ٨مٍنٍ تـ منځ ػ وعړې لً املً ځٍؿیږي٨ .ثیلې ځینې
ٌظتٍنً ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ پً وکل کې  ،ػ ځمکٍ پـ رس ػ ذګړې ،ػ کٍڇنیٍ ٨ثیلٍ اٌ
ظیلٍنٍ تـ تملٖ النؼې ؿا ٌلتلٍ ،اٌ ىمؼاؿنګً ػ نبمٍك پـ مملٍ یٍ لً تل رسه نښتې
 191الالمی ذمٝیت اٌ الالمی ګٍنؼ ػ ٔبلثبنٍ ؿ٨یج ګٍنؼٌنً پبتی وٍی ػی .
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لـي .ځینې وعړې ڇې ػ ګډٌن ٌالٍ لً ظٍا تٍِیض وٍي ػي څٍ نملٍنً ٌړانؼې ځي اٌ
ػ تملٖ ،ػ ځمکٍ ػ رشیکٍايل اٌ ػ تیالتیلٍ ٍ٨مٍنٍ ػ ځٍاکمنٍلٍ څعً ؿا ٌالړیږي .کً څً
ىم اتنیکي وعړه ىم پً ٌالیت کې وتٍن لـي ،فیبتـه ػ تبذکبنٍ ػ نٍ٥ك ٌیي پً ٨ثیلٍي
لتٍنقٌ لً املً ػی ػ ػې پـ ځبي ڇې ىٍ٨ ً١مي ٌي .پً ويـک اٌ تیٍاؿا ٌلمٍالیٍ کې
یٍې ػ کٍؿ میـمنې ػا النؼې څً مىبىؼه کړي ػي:
" ػ وهـک او تیىاؿا په ولمىالیى کې ػ پهلىان او ڇىتي ٨ثیلى [ ػواړه تبذکبن ]
تـ منځ لتىنقې په ػ٠ى ػوو ولمىالیى کې ػ ظلکى تـ منځ اکرثه وعړې ؿا
منځته کىي" .
ػ ځینٍ ٨ثیلٍ لً ظٍا ػ نٍؿٌ ٨ثیلٍ مٕی ٞکٍل ػ تیـٌ فیبتٍ نملٍنٍ څعً ؿا پً ػې ظٍا
اٌږػ ميبلً اظتال٤بت ؿا منځتً کړي ػي ڇې پً پبیلً کې يې وعړې اٌ منبفٜې ؿامنځتً
کیږي٨ .ثیلٍي اظتال ٣ػ ٌژنٍ اٌ ژٌتلٍ المل کیږي اٌ پً پبیلً کې ٠ډ اظیمتنې ػ تؼه
مـ ً٠پً ٍ٠ؿ کې ٜبمې ػي .ػ یٍه فػه کٌٍنکي ػ ٌینب لً معې:
"ػ ٨ثیلې ػ مرش ػلڈمپي په ػې کې ػه ڇې نىؿې ه١ه ٨ثیلې ڇې وؿرسه ػ
لمیقو الینصله اظتال٤بت او نښتې لـي او لیؼل کیږي ڇې وؿولتنێ او ػمنلى
شل الؿه او یب هم ػ شکىمت له ظىا کىمه اؿاػه او میکبنیقم ػ ػې لپبؿه نه وي
ڇې ػ متعبٌمى ٨ثیلى تـ منځ ػ٠ه وعړې پبي ته وؿلىي ،تـ ظپل ن٥ىؽ النؼې
ؿاويل" .
پـ یٍ ميبل ځینې ٨ثیلې ػ شکٍمت رسه پً الك یٍ کٍلٍ اٌ ػ ظپلٍانٍ ػ الؿې پً نٍؿٌ ٨ثیلٍ
تبنؼې پً ٌالیت کې ظپلً تملٖ ڇلٍي .ػ یٍ تن مصيل مرش پً ٌینب:
"ػؿې لرتې ٨ثیلې په ػ٠ى نښتى کې ښکیلې ػي او په والیت کې فیبتـه وعړې
ؿامنځته کىي .ه١ىي ػ ٠ىؿ ػ والیت ػ ػولت یبؿ په ولمىايل کې لړکىنه
تنؼوي اوػ نبػولتي مىلمې ( انرى) کبؿ کىونکي ډاؿوي .اکرثه ػ ٨ثیلې وګړي ػ
ػولتي اػاؿو له ظىا التعؼام وىي ػي او په ٜین وظت کې ػ منبفٜې الملىنه
ػي" .
ګډٌن ٌالٍ پً  ۲۱۱۱کبل کې ػ ػٌلت یبؿ پً ٌلمٍايل کې ػ نبمٍك پـ رس ػ ٌژنې ػ یٍې
پیښې یبػٌنً ٌکړه ڇې ػ ى١ې پً پبیلً کې ػ نښتٍ اٌ ىؼيف ٌژنٍ لً املً وپږ مړینې ؿا
منځتً وٍې -وعړه تـ نن ٌؿځې پٍؿې نً ػه ىٍاؿه وٍې .ػٌِٝ ً٠یت ى ً١ميبل
ؿامنځتً وٍکلً ڇې یٍې ٨ثیلې یٍه میـمن ػ معبل٥ې ٨ثیلې څعً ٌتښتٍلً ،اٌ پً ػې تٍګً
يې ػ ٠ډ اظیمتنې لړۍ ؿا منځتً کړه .ػ ٍ٠ؿ ػ ٌالیت څعً ػ یٍ تن لٍػاګـ پً ٌینب:
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" ػ ٠ىؿ په والیت کې تبیؼ ػ ښځى ػ ش٩ىنى ػؿنبوی ويش څى په ػې تىګه ػ
٨ثیلىي وعړو معنیىی ويش .ښځې ػ ٤ـهنګي ش٩ىنى ػ رس٠ړونى رسه مغ ػي".
٨ثیلٍي وعړې پً ٌلمٍالیٍ کې مٍذٍػې ػي اٌ ػا ػ منبفٜې ػ نٍؿٌ ډٌلٍنٍ لپبؿه ڇې
ىمؼا اٌك ػ ٍ٠ؿ پً ٌالیت کې مٍذٍػې ػي فمینً اٌ ڇٍکبټ تـاتـٌي.
ص طالتانى په مرشۍ قىعف :ظلکٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې ػ ػٌلت اٌ ػ ٔبلثبنٍ ػ ډلٍ تـ
منځ نښتً ڇې ٍ٨ي مٝت٩ؼات لـي پً ٍ٠ؿ کې ػ وعړې یٍ لً الملٍنٍ څعً ػی .یٍې
ښځینً فػه کٌٍنکي ٌ ٌیل:
" ٔبلثبن فیبتـه ػ ػولت ِؼ ػي او ه١ىي وايي ڇې ػولت امـیکبيي پـوژې
پيل کىي .ترشي ش٩ىنه ػ ه١ىي لپبؿه ػ منلى وړ نه ػي ځکه ڇې ه١ىي په
ػې ٩ٜیؼه ػي ڇې ترشي ش٩ىنه یىه ٠ـيب پؼیؼه ػه ڇې ػا ػ رشٜیت پـظال٣
ػه .ػ٠ه وګړي ػ ترشي ش٩ىنى لپبؿه تهؼیؼ ػی .فه یىه ښځه یم ڇې ػ نرىنى
په ښىونځي کې کبؿ کىم ،او هلته ػ ٔبلثبنى له ظىا ګىاښىنه ؿا ؿلیږي څى
ظپله ػنؼه پـیږػم ځکه ڇې ػ ښىونځي ڇبپېـیبل ػه١ى له پبمه ػ الالمي
اشکبمى رسه په لمىن کې نه ػی" .
کً څً ىم ػ ٍ٠ؿ ٌالیت ػ ٔبلثبنٍ ػ وٍؿه لپبؿه فمینً نً ػؿلٍػلً ػ٠ې ډلې پً ٌالیت
کې ػ ٨ثیلٍي اظتال٤بتٍ اٌ اپٍؿتٍنیمتٍ ٍ٨مبنؼانبنٍ ػ کبؿٌلٍ الؿې ځبنتً الؿه ٌمٍنؼلً.
ګډٌن ٌالٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه پً ػالې شبل کې ڇې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػډلٍ ومېـه ػ
ػې لپبؿه کبيف نً ػه ڇې اٌږػ ميبلً تې جثبيت ؿاٌيل ،ىٍ١ي ػ ټٍلنې ػ اظتال٤بتٍ څعً ګټً
اظيل څٍ ىلتً ٝ٤بل ٌ اٌيس .ػ ٍ٠ؿ اٌلیؼٌنکٍ پً ٜبمً تٍګً اػٜبء کړې ڇې ځینې ٌللً
ٌالې ډلې ڇې ػ ٔبلثبنٍ پً نٍم ٝ٤بلې ػي ػ تيـنیٍ ىېٍاػٌنٍ مالتړ ػ ځبنً رسه لـي
اٌػالې یٍه اذنډا لـي څٍ پـ ىېٍاػ مملٖ يش.
ناقانىنه وؾله والې ډلې :ػٍ٠ؿ پً ٌالیت کې نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې پً مىعًٍ تٍګً
مٝلٍمٍل لتٍنقمن ػي ،ځکً ڇې ډیـی ٌظت ىٍ١ي ػ ٨ثیلٍي ػ٤بٜي ډلٍ اٌ ى ٍ١ډلٍ تـ
منځ ڇې پً ظپلٍاکً تٍګً ػ ً٨ثیلٍي ذٍړښت لپبتـه ٝ٤بلې ػي تـ منځ وتٍن لـي .ځینې نب
٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې ػې تً متامیلې ػي ڇې ػ ػٌلت لٍؿی ٌنیيس ،اٌ نٍؿې تیب پً
معبل٥ت کې ػي ،ظٍ ػ ىٍ١ي پـیکړې ػ ىٍ١ي پً وعيص ګټٍ پٍؿې تړيل ػي اٌ ػ
٩ٜیؼې پـ ظال ٣ػي .192ػ ٍ٠ؿ ػ ٌالیت ػ یٍه تن تقګـ پً ٌینب:
192نب ٨بنٍنً ٌللً ٌال ډلی یٍ ى ً١تیل کتګٍؿی ػ ٔبلثبن ػ اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص ػی  .ػػٌلت معابلٜ ٦نابرص
ػ ى ٍ١مملض ګـٌ پٍنٍ څعً ٜثبؿت ػی ڇی پً ممت٩یمً ټٍګً ػػٌلت اٌ یب تین املللی ٍ٨ا پً م٩بتل کای ػ ظپال
ایؼیبلٍژی یب ا٨تٍبػی اىؼا ٍ٤پً ظبٔـ ذګړه کٍی.
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" ډیـی نب٨بنىنه ولله والې ډلې ػ ٨ثیلىي او وعيص مملى لپبؿه ذنګیږي .ػ
ه١ىي ځينې يې یىاځې ٠ىاړي ڇې په لیمه کې ظپله ځىاکمني ولبيت او ػ
ػولت څعه مبيل مالتړ تـ الله کړي.
ى ً١تل٥بت ڇې ػٌي تً ؿلیؼيل ػي ػ پبم ٌړ ػي .ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشي شٍ٩نٍ ظپلٍاک
کمیمیٍن مٝلٍمبت ٌؿکړي ػي ڇې نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ  ۲۸۲تل٥بت ( ٠ ۱۵۲یـ ذنګي
کمن ٌژل وٍي اٌ نٍؿ  ۱۳۱تنً ټپیبن ػي) تـ اٌلً پٍؿې پً  ۱۳۹۲ملـیق کبل ؿامنځتً کړي
ػي ( مبؿچ -۲۱۱۳مبؿچ  .) ۲۱۱۴ػ م٩بیمې پً تٍګً ػ  ۲۱۱۹کبل ػ ذنٍؿۍ څعً تـ
ډلمرب  ۲۱۱۳پٍؿې ػ څلٍؿٌ څعً پً فیبتٍ کلٍنٍ کې یٍنبمب  ۲۱۳ملکي تل٥بت (  ۹۷ملکي
ٌژنې اٌ  ۱۱۶ټپي کېؼنې) ڇې ػ ٌللً ٌالې ذګړې لً املً ؿا ٌالړ وٍي ػي جثت کړي
ػي .ػ ػې مٍٍِ ٛپً اړه ػ تٍ٥یل ٌؿکٍلٍ پً لړ کې یٍه تن ښٌٍنکي تٍِیض کړه:
" ټىلې اړونؼه ډلې ڇې په اولنێ ذګړه کې په ػ٠ه والیت کې ښکیلې ػي
مىرتکه ګټه لـي :ػ لبشې په یىه مىعٍه تـظه کې ػ ػ واکمنێ ػؿلىػلى
٤ـٌت ،ػ ػې رسه ،ػ تیلګې په تىګه ػ ٔبلثبنى او نب٨بنىنه ولله والى ډلى تـ
منځ نږػې اړيکي ػي ڇې رسه یىځبي لبفه کىالی يش .ػ ػولت ِؼ ٜنبرص ته
وکىالی يش ڇې په ځبنګړو لبشى کې ڇې ػ نب٨بنىنه ولله والى ډلى له ظىا
کنرتولیږي په افاػانه تىګه ظىځښت ولـي ،او ػ ػې په تؼل کې نب ٨بنىنه ولله
والې ډلې ته په ػې کې لتىنقه نه لـي ڇې ظپلې لبشې کنرتول کړي او
همؼاؿنګه ػ ػولت ِؼ ٜنبرصو له ظىا ته ػ اړتیب په ٌىؿت کې مالتړ او تصٚ٥
تـ الله کىي" .
لکً ڇې پٍؿتً یبػٌنً ٌوٍه ػ ٔبلثبنٍ ػ مالتړ ومیـ ػٍ٠ؿ پً ٌالیت کې نمثتأ کم ػی،
ظٍ ٔبلثبنٍ ػ ٨ثیلٍي ت٥ـ٨ې څعً پً ګټنې رسه ىلتً تیـي کړي ػي ڇې پعٍا يې ىلتً
ځبی نً ػؿلٍػ .یٍ تن پعٍاين ػٌلتي ڇبؿٌاکي ٌ ٌیل:
" ػ پمبونؼ په ولمىايل کې ظلک په ػوو ډلى ویىل وىي ػي ،یىه ډله ػ ػولت
ِؼ ٜنبرصو څعه مالتړ کىي او تله تـظه يې ػ ػولت او یب هم نب٨بنىنه ولله
والى ډلى ڇې ػ ػولت پلىیبن ػي مالتړ لـي .هـه ٨ثیله یىتن ځبيي مرش او یب
٨ىمبنؼان لـي ڇې ػ ٨ثیلې مرشي او لبتنه کىي".
ػ ً٠ډٌل وعړې پً ژٌؿه تٍګً یٍ لً تلې رسه پً تړاٌ کې ػي اٌ یٍه تلً ت١ؾیً کٍي .شتی
ػ مصيل ټٍلنٍ لپبؿه ڇې ٌؿرسه مىٍؿې وٍي ػي ػا لتٍنقمنً ػه ڇې ػ ظبلٍٍ ٨ثیلٍي
وعړٌ  ،ظبلٍٍ لیبيس وعړٌ اٌ ى ٍ١وعړٌ تـ منځ ڇې ػ ذګړٌ لً املً ػ مصيل
ٍ٨مبنؼانبنٍ اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ تـ منځ ؿاٌالړې وٍي ػي تٍپیـ ٌيش..
486

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص غىع واليت ؾىلی نقكه

ص جګړې انګیؼې :ګډٌن ٌالٍ ػ ٍ٠ؿ پً ٌالیت کې ػ ذګړې ګڼً ومیـه کې انګیقې ڇې پً
ى ٍ١کې ٨ثیلٍي وعړې ،ػ ا٠یقمنې شکٍمتٍلێ کمٍالی ،ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت نىتٍايل ،تې
ٌفيل ،ػ پٍىنې ػ کڈې ټيټٍالی ،ػ ٔبلثبنٍ اٌ ػ ټٍلنې ػ مصب ًٙ٤کبؿٌ ٜنبرصٌ تـ منځ
ایډیبلٍژیکي اظتال٤بت ،ػلیبلت ٌالٍ اٌ ځٍاکمن کٍنکٍ کمبنٍ نٍ٥ؽ ،ػ لٍلې ػ ؿٌان تيیـ
٠یـ ا٠یقمنتیب ،اٌ ػتيـنیٍ ػٌلتٍنٍ نٍ٥ؽ اٌ مؼاظلې وبملې ػي.
قتیلىي قسړې :ډیـی مـکً کٌٍنکٍ اٌ ګډٌن ٌالٍ ٌ ٌیل ڇې ػ ٍ٠ؿ پً ٌالیت کې ػ
وعړې البيس المل ىلتً ٨ثیلٍي وعړې ػي .ػ ٍ٠ؿ ػ ٌالیت ډیـی ٨ثیلې ى١مې وعړې
لـي ڇې ػ نملٍنٍ څعً ىلتً پبتې ؽي ،ڇې ػ تیالتیلٍ ٨ثیلٍ تـ منځ پً نٍؿٌ ٨ثیلٍ اٌ
ظیلٍنٍ تبنؼې ػ ځٍاکمنتیب پً مٍظً ٌؿڅعً کبؿ اظیمتل کیږي .ځينې وعړې ػ ښځٍ اٌ
نبمٍك پـ رس ػي .تـ ټٍلٍ فیبتې البيس وعړې ػ ځٍاکمنێ ػ څـګنؼٌلٍ پً مٍظً ػي .ػ
پمبتنؼ ػ ٌلمٍايل ػ ټـک ػ یٍ تن ڇلٍنکي پً ٌینب:
" اکرثه وعړې ٨ثیلىي ػي او یب هم په لیبيس ګىنؼونى پىؿې اړونؼې ػي .فمىږ
په ولمىايل کې ډیـی وعړې ػ ځىاک تـ الله کىلى له امله ػي".
تیالتیلٍ ٨ثیلٍ پً البيس تٍګً ظپل ػؿيځٍنً تثؼیل کړي ػي ػ ػٌلت اٌ یب ىم ػ ٔبلثبنٍ ػ
تصـیک رسه یٍځبی وٍي ػي اٌ ػا پً ػې پٍؿې اړٌنؼه ػي ڇې ػ ػٌي لیبالنٍ څً ډٌل
مٍ ٦٨نیٍلی ػی ػ کٍمې ظٍا رسه ػؿیؼيل اٌ ػا ڇې پً ؿاتلٍنکي ٌظت کې څً يش ػ ىٍ١ي
پً ګټً ػی .ػ یٍه فػه کٌٍنکي پً ٌینب ڇې پً اٌل کې ػ ويـک ػ ٌلمٍايل څعً ػی:
" ػلته ػ مصيل وګړو تـ منځ تبوؿ نه وته .هـ کن هڅه کىي ڇې ػ نىؿو ٨ثیلى
په تبوان کې ځىاک تـ الله او ه١ه ولبيت .ځينې وګړي ترـیؼ وىي ػي او
یىاځې ػ ػې لپأؿه ػ ػولت رسه یىځبي وىي ػي ڇې ظپل ش٩ى ٧ولبيت .ػ
٠ىؿ ػ والیت په ولمىالیى کې ٨ثیلىي مملې ػ انؼیښنې وړ لتىنقې ػي" .
ػ ً٠ػ مت٩بتل تبٌؿ نىتٍايل اٌ ػ نٍؿٌ ٨ثیلٍ پً تبٌان ػ ځٍاکمنێ تـ اللً کٍلٍ انګیقې ػ
ٍ٠ؿ پً ٌالیت کې ژٌؿې ؿیښې کړي ػي.
ص اغیؼمن صولتي کنرتول نكتىالی :مـکً کٌٍنکٍ ػ شکٍمت ػ ا٠یقمن کنرتٌل کمقٌؿي اٌػ
ػٌلت ػ ٌاک پً ا٠یقمنً تٍګً ػښٌٍلٍ نیمګړتیب ػ ٍ٠ؿ پً ٌالیت کې ػ وعړې ػ یٍتل
ٜبمل پً تٍګً یبػ کړلٍ .ػ ػٌلت یبؿ ػ ٌلمٍايل ػ یٍتن لپین ږیـي پً ٌینب ػ ػٌلت ػً٠
کمقٌؿی شٍّؿ ،ػ اٌږػ ميبلٍ مٍذٍػٌ ٨ثیلٍي مملٍ رسه یٍځبي ػ ً٠ذګړه تٍػه لبيت.
ى ً١ػ ذګړې پً اړٌنؼ ػالې تٍِیصبت ٌؿکٍي:
"  ۵۰للنه ػ ػولت کمقوؿي او  ۷۰للنه ػ ظلکى کمقوؿي ػه".
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ػ ٍ٠ؿ ػ ٌالیت ٌٝج الٝثٍؿه ٨لمـٌ ػ ػٌلت ػ کنرتٌل پً الؿ کې کلیؼي ظنډ ػی .کً څً
ىم ػ ىـات څعً ػ کبتل پـ لٍؿ لنډه الؿ ػ ٍ٠ؿ څعً تیـیږي ،شلٍ٩ي لړک پً اٌل کې ػ
ٌالیت پً ڇبپیـه تیـیږي اٌ ػا لتٍنقمنٍي څٍ ىلتً ؿلیؼنً ٌيش .نً ىم ػ وتمنٍ ٔثیٝي
فیـمٍ څصً تـظمن کیږي اٌ نً ىم ػ لرتٌ لٍػاګـیقٌ مـکقٌنٍ تـ منځ ػی ،اٌ پً تیـٌ
کلٍنٍ کې ػ وٍؿویبنٍ ػ لږ نٍ٥ؽ لً املً لږې رسڇینې ػٌ ً٠الیت تً ځبنګړې وٍې ٌې .ػ
ٍ٠ؿ ػ ٌالیت څعً یٍ تن فػه کٌٍنکي ٌايي:
" ډیـ ٜىامل ڇې ػ ٠ىؿ په والیت کې ػ ذګړې المل ګـځي وتىن لـي .ػ
ؿوانې ذګړې لرت المل په ػ٠ه والیت کې ػ مـکقي شکىمت ػ ػې نب ځىاکمني
او تې ک٥بیتي ػه ڇې ػ ظلکى مالتړ ته ژمن و اويس او ػ ػولت ٠یـ مىجـه
لیمټم کې اٌالشبت ؿا ويل .پىلین په ػې کې پبتې ػي ڇې نب امني پبی ته
وؿلىي او ػ ػې المل ظى یب هم ػ رسڇینى ،هم ػ ترشي او هم مبػي ػواړو
کمښت او یب هم ػ تیالتیلى مصيل نب ٨بنىنه ولله والى ډلى رسه ػ ػوي تړاو ػی
ڇې ػا ػ نب امنێ المل ګـځي .ػ ػولت ػ ٘ـ٤یت ػا مصؼوػ والی ڇې ػ والیت
ډیـه تـظه کنرتول کړي  ،مصيل نب ٨بنىنه ٨ىمبنؼانبن او ځینې وظتىنه ٔبلثبن ػ
ػ٠ه ٤ـٌت څعه په ګټنې په مٝب٤یت ػؿلىػلى رسه ػ ترشي ش٩ىنى څعه
رس٠ړونې کىي" .
ډیـی تـظً ٌالٍ ػ متـکق ػ ډلٍ پً تصحٍنٍ کې اٌ ىم پً ځبنګړٌ مـکٍکې ػ مٝب٤یت
مٍٍِ ٛؿاپٍؿتً کړه .ػ ػٌي پً ګٍمبن ػ شکٍمت ػې نبکبمێ ڇې ظپل ٌاک ٌڇلٍي یٍه
تىً ؿا منځتً کړې ڇې ى ً١ػ مصيل فٌؿ ٌاکبنٍ ٨ ،ثیلٍي مرشانٍ ،نب ٨بنٍنً ٍ٨مبنؼانبنٍ ،
اٌ پً پبی کې ػ ٔبلثبنٍ لً ظٍا ډکً وٍې ػه.
ص ؾیاؾت والى او ص ځىاک ص صالالنى نفىط :پً یٍ ميبل ،نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې اٌ ٨ثیلې
ځینٍ ځبنګړٌ ػ ٌاک ػالالنٍ رسه تړيل ػي ڇې پً ػٌلت کې ځبی لـي اٌ یب ىم پً پبؿملبن
کې ػ ٌالیت التبفیتٍة کٍي .ػ پبؿملبن ٠ړٌ تً ٌیل وٍي ػي ڇې پً ممت٩یم ډٌل ػ ػٍ٠
مىعٍٍ ډلٍ پً کنرتٌل کې ٌي څٍ ڇې مصيل ٌ٤بػاؿۍ اٌ کنرتٌل تبٌؿي کړي .یٍ تن
مصيل مرش ٌ ٌیل،
"شکىمت او پبؿملبن ػ ظپل ځبن په ګټه ػ کبؿ لپبؿه مرصو ٣ػي او ػ ولله
والى ډلى مرشان وؿرسه تړيل ػي او ػ لیبيس ګىنؼونى او یبهم ػ پبؿملبن ػ ٠ړو
له ظىا وؿرسه مـلته کیږي" .
ػ ټبکنٍ پـ ميبل ؿاځي ،اٌ ػ ػې ىیلً لـي ڇې ػ ػٌي ػ لیبيس ليډؿانٍ لپبؿه پً یٍه اٌ یب
تلً الؿه ؿايې تـ اللً کړي .پً ؿایٍ کې ػ الك ٌىنٍ تٍؿٌنً ػ  ،۲۱۱۱ ،۲۱۱۹اٌ  ۲۱۱۴کلٍنٍ
پً ټبکنٍ کې لګیؼيل ٌٌ .نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې اٌ مصيل ٍ٨مبنؼانبن پً ػې تٍؿن وٍي
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ػي ڇې ظلک يې پً الؿیٍ کې ػ جثت ٠ـ ٍ٤تً ؿاٌلتي ػي څٍ ىٍ١ي ػ ؿایې ٌؿکٍنې
لپبؿه ځبنٍنً ؿاذمرت کړي اٌ تیب يې ػ ىٍ١ي څعً ػ ؿایٍ ػ جثت کبؿتٍنً ؿاټٍل کړي ػي .ػ
ٍ٠ؿ څعً یٍ تن پبنګً ٌال ػ ػې یبػٌنً کٍي:
" ػ واک مصيل ػ الالن او نب ٨بنىنه ولله وال ٨ىمبنؼانبن ػ ميل وىؿا ػ ٠ړو له
ظىا مالتړ کیږي .ػ٠ه ػ وىؿا ٠ړي په لیمه کې ػ ولله والى کمبنى ظپلې ډلې
لـي ،ڇې ػ ه١ىي څعه کبؿ اظيل څى ػ ټبکنى پـ مهبل ػ ه١ىي مالتړ ولـي؛
ػ٠ه ډلې ػ ػې په تؼل کې پیمې تـ الله کىي" .
تیال تیلې ٌللً ٌالې ډلې ػ ميل وٍؿا ػ ىم٠ ٍ١ړٌ لپبؿه کبؿ نً کٍي ،ظٍ ىٍ١ي ػ معتلٍ٥
ډلٍ رسه پً تړاٌ کې ػي ڇې پً ٌالیت کې ػ نٍ٥ؽ لبشً لـي .ػا لیبيس کمبنٍ تً ػ ػې
امکبن تـاتـٌي ڇې ػ ٨ثیلٍ تـ منځ ػ پعٍانیٍ مٍذٍػٌ لتٍنقٌ څعً ػ ػې لپبؿه کبؿ ٌاظيل
ڇې ػ ؿایٍ یٍه اٜتامػي پبیګبه ذٍړه کړي.
ػ ٠ىؿ ػ والیت ػ کىؿ یىې میـمنې ػ ػې یبػونه وکړه " ،ه١ىي [ لیبلیىن او
ػ ځىاک ػالالن] ػ ولله والى ډلى او ٨ىمبنؼانبنى لبتنه کىي څى ڇې ػ
ؿاتلىنکې پبؿملبن لپبؿه ټبکنې تبوؿي کړي .په ټبکنى کې ښه لىػاګـي وته،
نب٨بنىنه ولله واله ډله پیمې تـ الله کىي او په فوؿ رسه ظلک ػې ته اړ تبيس
ڇې ػ ػوي له نىمبنؼ مالتړ ولـي٤ .ـػ نه يش کىالی ظپلې نٙـیې وړانؼې
کړي ،همؼ٠ه ٨ثیلې او ګىنؼ او ولله وال ٨ىمبنؼانبن یى له تل رسه تړيل ػي او
یى له تل رسه هم په اؿتثبٓ کې ػي .ه١ىي ػ لىلې په اړه ٤کـ نه کىي .ػ
ه١ىي وعيص منٝ٥ت تـ هـڅه ػوي ته مهم ػی" .
ػ لیمې اٌ ميل یٍ ٌايل پً م٩بتل کې ػظپلې وعيص اٌلیبيس ګټې پٍؿتً ګڼلٍ رسه ػ ً٠ػ
ٌاک ػالالن ػ وعړې لپبؿه یٍ تلً انګیقه تـاتـٌي .ػ ىٍ١ي ٜال٨منؼي ػ یٍ لٍلً ییق اٌ ػ
٨بنٍن ػ ؿٜبیت کٍلٍ ػ ّ٤بء ؿامنځتً کٍل نً ػي ،ځکً ڇې ػ ػې رسه تً ػ ىٍ١ي ػا
تٍامننؼي کمً يش څٍ ؿايې ؿاټٍلې کړي اٌ پً ميل کڈً ځبنتً لیبيس لټیژ پیؼاکړي٨ .ثیلې
ىمؼا اٌك یٍ ػ تلې پً م٩بتل کې ػ ىٍ١ي ػ ٨ثیلٍي ظٍاوینٍ لً املً ٌالړې ػي ،اٌ ػا
ظٍاونێ ىم لیبيس ،اٌ ىمؼاؿنګً ٨ثیلٍي اړظٍنً لـي ڇې ػ ذګړې تنمټ ذٍړٌي.
ص ةهغنیى صولتىنى الؽ وهنې :ػ ګډٌن ٌالٍ تـ منځ یٍه تلً ٜبمً مٍٍِ ٛػ تيـنێ مؼاظلې
مٍٍِ ٛػه .ډیـی ظلکٍ ػ لیمې ػ ىېٍاػٌنٍ ػ تؼنیت الك ٌىنً اٌ ىمؼاؿنګً ػ ایمب٣
ػ نړیٍالٍ ځٍاکٍنٍ نٙبمي شٍّؿ تً اوبؿه ػؿلٍػلً  .ػ ګبٌنډیٍ ىېٍػاػٌنٍ پً اړه ،ګډٌن
ٌالٍ ػ ػې تٍؿ ٌلګبٌه ڇې ىٍ١ي تـ یٍې انؼافې پٍؿې ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ پً متٍیل
کې الك لـي .ػ ٍ٠ؿ څعً ػ یٍ تن پعٍاين ػٌلتي ڇبؿٌاکي پً ٌینب:
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" هـه ٨ثیله یى تن مصيل مرش یب ٨ىمبنؼان لـي ڇې ػ ٨ثیلې مرشتىة کىي او ػ
٨ثیلې لبتنه کىي .ػ٠ه مصيل مرشان ػ لیبيس ګىنؼونى رسه په تړاو کې ػي او
ه١ىي ػ لیبيس ګىنؼونى څعه پیمې او مالتړ تـ الله کىي څى ػ ػوي مالتړ
ته اػامه وؿکړي او په ٜین وظت کې ه١ه مصيل ولله وال کمبن ػ ګبونډیى
هېىاػونى رسه تړيل ػي ڇې ه١ىي په لیمه کې ػ وعړې اوؿ ته ملن وهي،
ځکه ڇې هـ یى په لیمه کې په ػې پىهیږي ڇې ػ ػولت کبؿمنؼان ػ نب٨بنىنه
ولله والى ډلى رسه تړيل ػي او ػ ه١ىي څعه په مبيل لصبٗ مالتړ کىي او په
مىټـ لبیکلىنى او مىتبیلىنى او ػ مىتبیل په کـیؼت کبؿتىنى يې مرهق کىي".
ګډٌن ٌال ىمؼاؿنګً پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ػ ایمب ٣ځٍاکٍنً ػ وعړې یٍه انګیقه ػه  ،کً
څً ىم ػ  ۲۱۱۴کبل تـ پبیً پً ػٌ ً٠الیت کې نٍؿ نړیٍال نٙبمي شٍّؿ نً.ٌ 193
ص قانىن ص خاکمیت نكتىالی :ډیـی ظلکٍ ػ ا٠یقمن اٌ تې پـې ٜؼالتي لیمتم کمقٌؿۍ
تً ػ وعړې ػیٍې انګیقې پً تٍګً اوبؿه ػؿلٍػلً .ىٍ١ي ػ مصيل لٍت١بړٌ مٝب٤یت ػ ٨ثیلٍ
تـ منځ ػ وعړٌ ػ تؼاٌم المل ٌتللٍ .پً ټٍل ٌالیت کې ػ ا٠یقمن شکٍمتي کنرتٌل ػ
نىتٍايل رسه رسه ػ ظلکٍ اکرثیت ػ ػې اشمبك لـي ڇې شکٍمت ػ ظلکٍ تـ منځ ػ
وعړٌ پً لړ کې تې ٔـ ً٤نً ػی .نٍ لً ىمؼې کثلً ظلک ػې تً تـ ذیض ٌؿکٍي ڇې
مصيل وٍؿا ګبنٍ تً اٌ یب ىم نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ تً ػظپلٍ النرٍ ػ شل پً مٍظً
مـاذٌ ًٝکړي .ظٍ ػ ػې رسه ػ ىېٍاػ پً ځینٍ تـظٍ کې ػالې ذٍتیږي ڇې نب٨بنٍنً
ٌللً ٌالې ډلې ىمؼاؿنګً ظلک ػ ػې څعً من ٞکٍي ڇې ػ ؿلمي ٜؼالت مٍلمٍ تً
مـاذٌ ًٝکړي څٍ پً ػې تٍګً ظپل ٌاک ٌڇلٍي .ػ ٍ٠ؿ څعً ػ یٍتن تقګـ پً ٌینب:
" شکىمت تې پـې نه ػی .ډیـی وګړي ػ اڇې شکىمت څه ډول اذـاات کىي
نب هیيل ػي ،ه١ىي فیبتـه وظت په مصيل وىؿاګبنى تبوؿ کىي .ه١ىي ظپلې
لتىنقې ػ ٠یـ ؿلمي ٜؼالتي لیمټم ػ الؿې ڇې ػ مصيل مرشانى او نب٨بنىنه
ولله والى ډلى له ظىا پـمغ وړل کیږي ظپلې لتىنقې شل کىي .ډیـ ظلک شتی
ػا نه ظىښىي ڇې ػ ترشي ش٩ىنى په اړه و٠ږیږي .که ڇېـې ه١ىي په ترشي
193ػ  ۲۱۱۵کبل ػ ذنٍؿی لً میبوتی څعً ؿاىیڅی نبتٍ ظپل ػ کٍمکی ٍ٤ذٍنٍ تڼً پً ٠یـ ذګړه ییق مبمٍؿیت (
ػ ا١٤بن امنیتی ځٍاکٍنٍ ػ ښٍننی ىمکبؿی اٌ مىٍؿه ٌؿکٍل ) تً ؿاٌٌښت  .ػ نبتٍ ػ ػٌامؼاؿ شامیات مبمٍؿیات
م٩ـ پً کبتل کی ػی اٌ ىمؼا ؿنګً یٍ ػ ى ً١ػ څلٍؿ منٍٕ٩ی مـکقٌنً پً ىـات کی ػه  ( .ػ فٌنٍناٍ ػ مـکقٌناٍ
پً ٠یـ پً مقاؿ رشی – ٦کنؼىبؿ اٌ ل١امن )  .ػ ٜمکـٌ پً ومیـکی ػ پبم ٌړ کمښت ؿا٠لی ػه لکً څـنګاً ڇای
ػ  ۲۱۱۵ػلبمرب میبوت ؿا ىیڅی ػ \ایؼاؿ شامیت ػ ٍ٨ا ٌ ومیـه تـ  ۱۲۹۱۵کن تً ڇی ػ  ۴۲ىیٍاػنٍ ٜمکـ پاً
کی ګډٌن لـی کیږی  .النؼی اػؿك تً مـاذ ًٝکٍالی وی :
http://www.rs.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php, last accessed 6 March
2016
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ش٩ىنى تبوؿ ولـي نى تبیؼ ڇې ظپل ټىپک پـ ظمکه کښیږػي او ػ لىلې ػ تهیـ
رسه یىځبی يش ،تـ ټىلىػمعه ه١ىي تبیؼ ػ ه١ه څه له امله ڇې ػ ظلکى په
م٩بتل کې يې تـرسه کړي ػي ػ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ؿايش".
لکً ڇې پٍؿتً يې یبػٌنً ٌوٍه پً ٍ٠ؿ کې ػ وعړې لٍمړنی ٜبمل اٌ مصـک ػ ٨ؼؿت تـ
اللً کٍل ػي .ػاػ ظلکٍ پً انګیـنٍ پٍؿې اړه لـي ڇې مصيل شکٍمت څنګً کبؿ کٍي اٌ
ػا ڇې ػ ٨بنٍن ػ ٌاکمنێ ػ ا٠یقمنٍ مٍلمٍ نیمګړتیب څً ډٌل ػ ذګړې ػ ػٌام المل
کیږي .ػ ٍ٠ؿ څعً یٍ ښٌٍنکي ػا تٍِیض کړه ڇې ػ ػې رسه پً ٌالیت کې ػ ذګړې اٌؿ
څنګً ػٌام کٍي:
" ػ ٨بنىن ػ شبکمیت او ػ ػولتي ڇبؿواکى ػ نب کبيف ٠ربګىن ػ نىتىايل له امله ،
ػ واک ػ ػالالن٠ ،یـ ممىوله ولله وال ٨ىمبنؼانبن ت٩ـيثب په تىپړه تىګه ػ
مٝب٤یت په ػؿلىػلى رسه ػ والیت په یىه تـظه کې شبکمیت لـي .ػ٠ه ٜبمالن
هیڅکله هم م٩ـؿاتى ٨ ،ىاٜؼو یب هم ترشي ش٩ىنى او یب هم ػمىکـالێ ته
ػؿنبوی نه لـي .ه١ه څه ڇې ػ ػوي لپبؿه مهم ػي ه١ه ػ ػ وي ػ کنرتول
پـاظتیب ،فیبتـه مبيل ګټې تـ الله کىي او ػػې وِٝیت څعه ػ ځبن لپبؿه ګټه
اظيل".
ػ ډلٍ تـ منځ ػ اظتال٤بتٍ لً منځً ٌړل ػ ملکي شکٍمتي اػاؿٌ یب ىم مصبکمٍ ػ ٨بتٍ
څعً ٌتلی کبؿ ػی ،اٌ پً ػې تٍګً ػا ی٩یني کیږي ڇې ػ ً٠ډٌل وعړې تبیؼ ڇې ػ
تبٌتـیعٍايل ػ الؿٌ څعً ىٍاؿې يش.
ةې وػيل :ګډٌن ٌالٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې مصؼٌػ ا٨تٍبػي امکبنبت ڇې ػ ٍ٠ؿ پً
ٌالیت کې وتٍن لـي ٜبػي ٌګړي يې ػې تً اړتبليل ػي ڇې ػ یب٠یتٍة رسه یٍځبی يش،
اٌ ػا یٍاځې ػ ػې لپبؿه ڇې ظپلٍ کٍؿنیٍ تً ظٍاړه تـاتـ کړي .ػ یب٠یتٍة اٌ یب ىم ػ
کٍکنبؿٌ پً کښت کې ػ ښکیلتیب پً ٌړانؼې ػ مبنب ػاؿٌ تؼیلٍنٍ نىتٍالی ػ ػې فمینً
تـاتـٌي ڇې ػ کبؿي ځٍاک یٍځبي کیؼل ػ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ اٌ یب ىم ػ ػٌلت ِؼ
ٜنبرصٌ رسه پً پـلپمې تٍګً ذـیبن ٌلـي اٌ پً ػې تٍګً ٌګړي ػ ػٌلت پـ ظال٣
ٌػؿیږي .ػ پمبتنؼ ػ ٌلمٍايل څعً ػ یٍ ټـک ډؿایٍؿ ٌ ٌیل:
" مصيل وګړي ػې ته اړتیب لـي ڇې تل انتعبة ولـي ،شکىمت ته په کبؿ ػي
ڇې ظلکى ته ػ کبؿ ٤ـٌت تـاتـ کړي ځکه ڇې ػلته کبؿ نه وته .ػا البيس
لتىنقې ػي ڇې ظلک ػې ته هڅىي ڇې ػ لیبيس ګىنؼونى او ػ ػولت ػ ِؼ
ٜنبرصو له ظىا التعؼام يش .شکىمت مىږ ته ویيل ػي ڇې تبیؼ کىکنبؿ ونه
کـو ظى ه١ه ػ تقګـانى مالتړ نه کىي څى ٨بنىين کـهڼه ولـي .ػ ظلکى ا٨تٍبػي
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وِٝیت ډیـ ظـاة ػی ،ډیـی ظلک نىؿو هېىاػونى ته ػ کبؿ ػ تـالله کىلى په
مىظه ځي".
ٍ٠ؿ پً ا١٤بنمتبن کې یٍ لً تې ٌفلٍ ٌالیتٍنٍ څعً ػی .پً ػې ٌالیت کې تبلیمبت اٌ
فیـتنبٌې اٌ ىٍاؿ لړکٍنً ڇې ى ً١ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ اٌ یب ىم مـکق رسه ٌٌل کړي ػ نىت
تـاتـ ػي .پً ػې تٍګً ٌاؿػ وٍي تٍکي یب مبلٍنً یب ظٍ ػ نٍؿٌ ظٍاٌوب لیمٍ پً پـتلً پً
تیٍ کې پٍؿتً ػي ،اٌ پً ٜین ٌظت کې ظلک پً ػې نً تٍانیږي ڇې ػ ىېٍاػ پً کڈً
پـاظٍ مبؿکیټٍنٍ تً الك ؿلی ٌلـي .لکً ػ ىېٍاػ ػ فیبتـٌ تـظٍ پً څیـ پً ػ ً٠وبن
شبالتٍ کې ػا البنً ػه ڇې ػ تیالتیلٍ ٌللً ٌالٍ ډلٍ لپبؿه التعؼام ٌٍؿت ٌنیيس.
ایډیالىژي :لً ى ً١ځبیً ڇې ػ ٍ٠ؿ ٌالیت ػ ظلکٍ ػ ؿٌوٍنٍ لً معې ػ یٍ مصب ًٙ٤کبؿه
ٌالیت پً تٍګً انګیـل کیږي  ،ظلکٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه پً ػالې شبل کې ػ ػٌلت ِؼ
ٜنبرصٌ اٌ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ څعً ځینې يې پً تىپړ ډٌل ػ کنرتٌل ػ تـ اللً کٍلٍ
لپبؿه ذنګیږي ،نٍؿ يې ػ ایډیبلٍژۍ پـ البك ػ ػٌلت معبل ٦ػي .ػ ويـک ػ ٌلمٍايل
څعً ػ یٍ تن فػه کٍنکي پً ٌینب:
" ػوي ػ معتل٥ى ػ م٥کىؿو ظبونؼان ػي ،ځينې يې ػ ایډیبلىفۍ لپبؿه ذنګیږي
او ػ لىلې په اړه ٤کـ نه کىي ،ػوي یىاځې ٠ىاړي شکىمت نمکىؿ او رشٜي
٨بنىن نب٤ؾ کړي .نىؿې ډلې لکه نب ٨بنىنه ولله وال ګـوپىنه یىاځې ٠ىاړي ڇې
په لبشه کې ظپل ځىاک ولبيت او په ځبيي ظلکى شکىمت وکړي .ځینې ظلک
ذنبیت کبؿان ػي او ػ مٝب٤یت په لټه کې ػي او ػوي ښبيي ڇې ػ لىلې رسه
په ه١ه ٌىؿت کې مىا٩٤ه ولـي ڇې ػوي ولبتل يش".
ى ً١کمبن ڇې پً ایډیبلٍژیکي کمپ پٍؿې تړاٌ لـي ػ شٍمت لً اٌلني وکل رسه پً
تنیبػي ډٌل مٍا ً٩٤نً لـي اٌ پً ػې لټً کې ػي ڇې ى ً١نمکٍؿ کړي اٌ پً تىپړ ډٌل ػ
شکٍمت تب ډٌل ٨بیم کړي .ػ ٍ٠ؿ لً ٌالیت څعً یٍ تن مصٍل ٌٌیل:
" ػلته ځينې ػا لې ډلېٜ ،بمالن او ګىنؼونه ػي ڇې په وعړه کې ګډون لـي
او هیڅکله هم په ترشي ش٩ىنى په مٝیبؿي وکل تبوؿ نه لـي .ػ ػالې مملى
په اړه لکه ترشی ش٩ىنه او ػمىکـايس ػ ه١ىي البيس نٙـ ػاػی ڇې ػ٠ه
ػواړه پؼیؼې ػ لىػیځ مصٍىل ػی او مىظه يې ػاػه ڇې ػ ظلکى او ػ ه١ىي
ػ ػیني او اظال٨ي اؿفښتىنى تـ منځ تىه پـاظه کړي" .
ػ ً٠ډٌل ایډیبلٍژیکي تىې ػ ٍ٠ؿ پً ٌالیت کې ػ وعړې تل مصـک ػی  ،الثتً پً ٠بلج
ګٍمبن ڇې ػ نٍؿٌ فیبتٍ ٌالیتٍنٍ پً پـتلً کم ػی.
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 .۳ص ؾىلې لپاعه ص العې نقكه
ػ ٍ٠ؿ پً ٌالیت کې ػ متمـکقٌ تصحٍنٍ پً تـڅ کې ګډٌن ٌالٍ ت٩ـیثأ پً ټٍلیق ډٌل ىً١
الملٍنً پً ګٍتً کړل ڇې کٍالی وٍ ػ مصل ػ رشایٍٕ رسه لم يې ػ لٍلې ٜميل نٍښتٍنً
ٌتٍلٍ ڇې مٍظً يې ػ ذګړې ػ ؿیښً يي الملٍنٍ مصٍه کٍل ٌي؛ پً ػې الملٍنٍ کې النؼين
ٜنبرص وبملیږي ظٍ پً ى ٍ١پٍؿې مصؼٌػ نً ػي لکً ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌلې
لمٍنً اٌ پـاظتیب ،اٌ ػ شکٍمتٍلێ ػ تىې ډکٍل ،اٌ ػ ػې تبٌؿي کٍل ڇې ټٍلنً ػ ٨بنٍن
ػ شبکمیت لً الؿې تبیؼ اػاؿه يش نً ػ ٍ٨ې لً الؿې ،ػ ا٨تٍبػي اٌ پـمعتیبيي ٤ـٌتٍنٍ
پـاظٍل اٌ پً ٌالیت کې ػ تيـنیٍ ځٍاکٍنٍ ػ نٍ٥ؽ کمٍل.
کً څً ىم پً ػٌ ً٠الیت کې ػ تيـنیٍ ىېٍاػٌنٍ ػ نٍ٥ؽ معنیٍی پً شتمي تٍګً یٍه
مصيل اٌ ٌالیتي مملً نً ػه  ،ظٍ ػا ػ یبػٌنې ٌړه ڇې ػا ى ً١مملً ػه ڇې ػ ٍ٠ؿ پً
ټٍل ٌالیت کې ؿا پٍؿتً وٍې ػه.
ص ؾىلې او پسالینې ص ةهیغ اصالح او پغازىل :ګډٌن ٌالٍ پً پـلپمې تٍګً ػې ٌاٝ٨یت تً
اوبؿه ػؿلٍػلً ڇې ػ لٍلې اٌلنی تيیـ ڇې ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌلې (
ای پي آؿ پي) ػ پـٌګـام لً معې ؿٌان ػی ػ ٍ٠ؿ پً ٌالیت کې ػ مصيل پعالینې پعپلً
البيس ػنؼه کې نبکبمً ػی .ػ لٍلې ػ مصيل وٍؿا ٠ړي پً ػې تٍؿن ػي ڇې ػ ظپلٍ
وعيص ګټٍ لپبؿه کبؿ کٍينيؼه ػاڇې ػ لٍلې ػ ګټٍ لپبؿه .ػ پمبتنؼ ػ ٌلمٍايل ػ ټـک
ډؿایٍؿ ٌ ٌیل :
" ػ لىلې ػ تهیـ ( ای پي آؿ پي) ٠ړي ػ لىلې واٝ٨ي ٠ىښتىنکي نه ػي؛
ه١ىي یىاځې ػ ػې په لټه کې ػي ڇې ظپلې ګټې ت٩ىیه کړي .ػ لىلې پـوله
په ا١٤بنمتبن کې محثتې پبیلې نه ػؿلىػې ،ػ واک ځینې ػ الالن لىړې
تنعىاګبنې تـ الله کىي ظى هیڅ نتیره نىته .ه١ىي ػ ا١٤بنمتبن ػ ظلکى
لپبؿه ػ منلى وړ نه ػي .که ڇېـې ػ لىلې پـوله ښه پـ مغ وتللې واي  ،که
ڇېـې رس٠ړونکي ػ ٜؼالت منګىلى ته لپبؿل وىي وای ،نى تیب ته مىږ په
ا١٤بنمتبن کې پـمعتیب لیؼلې وه ،او ػ ترشي ش٩ىنى اؿ فښتىنه لیؼل وىي وای.
مىږ الالمي ترشي ش٩ىنه ٠ىاړو او نه ک٥ـي ترشي ش٩ىنه".
پً ػې تٍؿٌنٍ تـلیـه ڇې ػٌي ػ لٍلې پً تيیـ کې ٜال٨منؼ نً ػي  ،ځینٍ ګډٌن ٌالٍ ػ
ػې وک څـګنؼ کړ ڇې ػ ا١٤بن لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌګـام ٠ړي شتی ػ ػې ٘ـ٤یت اٌ
تٍان لـي ڇې پً ػې پٍه يش ڇې ػ ظلکٍ ػ ذګړې کٍلٍ الملٍنً څً ػي اٌ څً تبیؼ ٌيش
څٍ یب٠یبن اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرص ػ ػٌلت پً پلٍۍ کې ؿا ٌلتل يش .ػ ػٌلت ػ ِؼ
ٜنبرصٌ یٍ تن پعال وٍي کن ٌ ٌیل:
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" ټىل ذګړه مبؿان یى له تل رسه تړيل ػي .تـ ػې اوك مهبله  ۰۲۲تنه ڇې په
تیالتیلى ډلى کې ػي او په ڇ١ڈـان کې ٝ٤بل ػي ،ػولت او ټىل ظلک ه١ىي
پیژين ظى همؼا فمب او ػ ټىلى ظلکى او فمب ػ ػولتبنى لپبؿه ڇې ػ لىلې ػ
پـولې رسه یى ځبي وىي ػي پىښتنه ػه ڇې ولې ػ ه١ىي په م٩بتل کې ػ
ػولت له ظىا ذؼي ا٨ؼام نه کیږي څى په ػې وپىهیږي ڇې ه١ىي ػ ڇب لپبؿه
کبؿ کىي؟ "
تلً ممبلً ڇې ګډٌن ٌالٍ پـلپمې ؿا پٍؿتً کړې ػه ى ً١ػا ٌه ڇې ایب ػ ا١٤بن لٍلې،
پعالینې پـٌګـام ػ لٍلې تيیـ تً پً فیبتً ومیـه کې ٌاٝ٨ي یب٠یبن ؿاذلج کړي ػي .ػً٠
مملً پً ډیـٌ منبلثتٍنٍ کې ؿا پٍؿتً وٍې ػه  ،ڇې ى ً١ظلک څٍک ڇې " پعال" وٍي
ػي ىٍ١ي پً ٌاٝ٨یت کې یب٠یبن نً ٌٌ ،تلکې ى ً١ډلې ٌې ڇې رسه ؿا ٍ٠نډ وٍي څٍ ػ
لٍلې لً تيیـ رسه یٍځبی يش ،اٌ ػا ػ ػې لپبؿه یٍه ىڅً ػه ڇې ػ ا١٤بن لٍلې اٌ
پعالینې لً پـٌګـام څعً مبيل اٌ نٍؿ اړٌنؼ امتیبفٌنً تـ اللً کړي.194
ػ ٍ٠ؿ ػ ٌالیت ػ ويـک ػ ٌلمٍايل یٍ تن فػه کٌٍنکي ٌ ٌیل:
" ػلته ډیـې ػالې ځبلې ػي ڇې رسه ؿا ټىلیږي او وايي ڇې ه١ىي ػ لىلې
پلىیبن ػي ،هیڅ واٝ٨ي ػ ػولت ِؼ ٜنبرص ظپله ولله نه تملیمىي څى ػ
ػولت رسه یىځبی يش .ػ ا١٤بن لىلې او پعالینې ػ پـوګـام ػ پیل څعه تـ
اوله پىؿې ػ ه١ه هیڅ تـیبلیتىة نه وته" .
کً څً ىم ػ انت٩بػٌنٍ رسه رسه ځینې ګډٌن ٌالٍ ػا پً ګٍتً کړه ڇې ػ ا١٤بن لٍلې اٌ
پعالینې پـٌګـام کٍالی وی ڇې ػ وعړې لپبؿه ؿیښتٍين ػ شل الؿې ڇبؿې تـاتـېکړي .یٍ
تن کلیٍال ػ " ٠ىؿ په والیت کې ػ وعړې یىې ّ٨يې ته ڇې ػ لىلې ػ پـولې ػ الؿې
هىاؿه وىې ػه ،ػ٠ه ممله تیـ کبل ػ ڇ١ڈـان ػ هللا یبؿ په لیمه کې ؿامنځته وىه ڇې
هلته ػ ا١٤بنمتبن ػ لىلې او پعالینې پـوګـام په ػې وتىانیؼلى ڇې ػ ػوو ٨ثیلى تـ منځ
یىه ٨ىمي وعړه هىاؿه کړي " .اوبؿه ٌکړه.
194پعٍانی ذنګیبلی ػػٌلت پعٍانی ِاؼ ٜنابرص ى١اً کمابن ڇای ذګاړه ػؿٌلای ٌی اٌ ظپال ظلکاٍ رسه ػ تیاب
پیٍلتٍن پـٌګـام لً الؿی لکً ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلی اٌ یاٍ ځابی کیاؼنی تـنابمی لعاٍا یاٍ ځابی واٍی ٌی  .ػ تیاب
پیٍلتٍن ػ پـٌګـام لً معی ى ً١پعٍانی ذنګیبلیبن ڇی تبٌ تـیعٍالی تً پبیلً کیژػی ػ ا١٤بنمتبن البلی ٨بنٍن
ٌمنی ػ ٨بنٍن رسه لم ژٌنؼ ٌکړی اٌ ظپل ؿاتًٕ ػ معبل٥ینٍ رسه ٌ ٕٞ٨لبتی ػٌی تاً ظپلاٍ ظلکاٍ رسه یٍځابی
وی ػ تٝلیم اٌ کبؿ مٍنؼنی ػفػکړی اٌ امنیتی شامیت کٍمکٍنٍ څعً ىم تـظً منؼ کیؼای وی .ػ ملی امنیات ػ
وٍؿا اٌ ػ ػی آؿ کمیمیٍن مٝلٍمبت ٌګٍؿی :
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AFG/00060777_00060777_APRP_National%20Pro
gramme%20Document%202010%2006%2001.pdf
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ػ لٍلې تيیـ پً ټٍلٍ اړظٍنٍ کې ډیـ فیبت ؿٌڼٍايل تً اړتیب لـي  ،ڇې پً ػې کې ػ لمٍ
ظلکٍ انتعبتٍل اٌ ػ ىٍ١ي ػ تې پـې تٍة څـګنؼٌل وبمل ػي .پً اٌك ميبل کې ىلتً
ځينې ظلک ػي ڇې ىٍ١ي ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ رسه تړيل ػي اٌ پً لٍړٌ څٍکیٍ کبؿ کٍي ،
ظٍ ىٍ١ي ى١مې تې پـې اٌ ا٠یقمن نً ػي لکً څنګً ڇې الفمً ػه.
یٍ تن فػه کٌٍنکی ٌايي:
" لىله په وعړه کې ػ ښکیلى ٝ٤بالنى په اللىنى کې ػه ،ظى ه١ىي ػ ظپلى
ځبنىنى لپبؿه ژونؼ نه کىي  ،ه١ىي ػ نىؿو لیبيس ګىنؼونى لپبؿه کبؿ کىي .ػاػ
تهـنیى هېىاػونى مؼاظله ػه .لىله ػ هـ وګړي لپبؿه یى اؿمبن ػی ،که ڇېـې ػ
لىلې ػ تهیـ کبؿ کىونکي په ٌؼا٨ت رسه فیبؿ وتبيس نىه١ىي ته په ػې
وتىانیږي ڇې په ػ٠ه پـوله کې تـیبيل يش اوکه ػالې نه وي نى هيڅ پـمعتګ
ته ؿا نه يش" .
ظلک ػ لٍلې تيیـ ػ پـمعتیب اٌ ػ ظلکٍ لً پٍىبٌي رسه تړي .ىٍ١ي ػ ػٌلت  ،پـمعتیب اٌ
ظلکٍ تـ منځ ػ تىې ػ مٍذٍػیت لً املً انؼیښمن ٌٌ .لکً ڇې ػ ٍ٠ؿ څعً یٍ تن
لٍػاګـ ٌ ٌیل:
" شکىمت تبیؼ شمبة وؿکىونکي او ؿیښتىين ظلک ػ ولمىالیى او والیت په
کڈه په لىړو څىکیى وګىمبؿي ڇې ػ هیڅ ګىنؼ رسه تړاو ونه لـي ،ػولت او
نړیىاله ټىلنه تبیؼ ػا تبوؿي کړي ڇې پـمعتیبيي پـوژې ػ والیت په کڈه په
تـاتـه تىګه ویىل وىي ػی .ػیني مرشان تبیؼ ظلک ػې ته وهڅىي ڇې ػ
ػولت رسه په م٥بهمت کې ؿايش" .
ػ ٜبمً پٍىبٌي لپبؿه ػ مالیبنٍ اٌ ػیني مرشانٍ څعً کبؿ اظیمتل ػ ټٍلٍ ګډٌن ٌالٍ لً
ظٍا ګډ ٌړانؼیق ٌ .ظٍ پً ٜین ٌظت کې ځینٍ ګډٌن ٌالٍ پً ػې اړتیب ټینګبؿ ٌکړ ڇې تبیؼ
مؼين ټٍلنً  ،ښځې اٌ ػښځٍ ګـٌپٍنً ػ مؾىثي تنمټٍنٍ رسه پً ګډه ػ لٍلې پی١بم پً
اٌږػميبلً فػه کړٌ اٌ پـمعتیبيي ڇبؿٌ کې ػ ٌړانؼې تګ ػ الؿې پً تٍګً وبمل کړي .ػ
ٍ٠ؿ څعً یٍتن فػه کٌٍنکي ٌٌیل:
" مؼين ټىلنې رسه تبیؼ ػ ػولت له اړظه مـلته ويش څى ه١ه ػ لىلې ػ تهیـ
لپبؿه ظپل ٠ږ ولـي او ا٠یقمنه وي .ښځى ته هم تبیؼ ػ ػې امکبن وؿکړل يش
ڇې ػ لىلې په ډیبلىګ کې ګډون ولـي او په کې ػظیلې وي او ػا ڇې ػ
ه١ىي ن٩ي تبیؼ ػ پبمه ونه ٠ىؿځىل يش .ػیني مرشان او شکىمتي ڇبؿواکي
ڇې ټىلنیق مى ٦٨لـي تبیؼ رسه منمرم يش څى ػ لىلې په تهیـ کې ښکیل و
اويس" .
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ػ ػ ً٠ؿٌه پً اړه ػ ٍ٠ؿ څعً یٍ تن ښٌٍنکي ىم ٌٌیل:
" ػلته ځینې ظلک وته ڇې ػ ٠ىؿ په والیت کې ػ لىلې په ذىړولى کې ػ
ه١ىي ن٩ي مهم ګڼل کیږي .مؾهثي مرشان  ،تب ن٥ىؽه ظلک ،ػ مؼين ټىلنې
ٝ٤بلین کیؼالی يش ڇې ػ لىلې ػ نىښتىنى په لړ کې ا٠یقمن و اويس  ،ظى ػلته
ػالې ٜبملین وته لکه ػ ػولت ِؼ ٜنبرص او نب٨بنىنه ولله والې ډلې ڇې
ه١ىي ػ ظپلى پبلیمیى له امله ػ ػوي ػؿنبوی نه لـي .ښځې هم کىالی يش
ڇې په لىله کې ظپل ن٩ي ولىتىي په ځبنګړي ډول ػ ظپلى کىؿنیى په مبشىل
کې څى ظپلى نبؿینه وو ظپلىانى ته ػ ػې مىىؿې وؿکړي ڇې په نب امنیى کې
ونډه ونه لـي او ػترشي ش٩ىنى څعه په رس٠ړونى کې ػظیل ونه اويس" .
پً ػې تٍګً ػ ٍ٠ؿ ظلک ػ لٍلې ػ تيیـ ػ مالتړ کٍلٍ لپبؿه ػ ټٍلنې ػ ټٍلٍ تـظٍ ن٩ي تً
متٍذً وٍل .ظٍ ػا پً ػٌلت پٍؿې اړه لـي څٍ ڇې یٍ مبنب لـٌنکې الؿه ٌلټٍي اٌ ټٍل
ػ٠ ً٠ږٌنً ػ لٍلې اٌ پعالینې پً تيیـ کې وبمل کړي ،اٌ پً ػې تٍګً ػ ټٍلنې ػ ټٍلٍ
تـظٍ ڇې پً کې ښځې اٌ ػ مؼين ټٍلنې التبفي وبمل ػي منبلثً ٌنډه تبٌؿي کړي.
ص صولتي اغیؼمن کنرتول اوص قانىن ص واکمنێ پغازىل :تلً ٜبمً مٍٍِ ٛػ ګډٌن ٌالٍ
لپبؿه ػ ا٠یقمن شکٍمتي کنرتٌل اٌػ ٨بنٍن ػ ٌاکمنێ اړتیب ٌه .ګډٌن ٌالٍ اکرثه ٌظت ػ
ى ً١مٝب٤یت پً اړه ڇې نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې اٌ تبنٍ٥ؽه کمبن يې پً ؿلمي ٜؼالتي
اػاؿٌ اٌػ ٨بنٍن ػ تٕثی ٪پً تـظً کې لـي ظربې کٍلې .ځینٍ ػې تً اوبؿه ػؿلٍػلً ڇې
معتل٥ې ډلې ڇې پً شکٍمت کې پً پٍلیمٍ کې التبفیتٍة لـي ػ ؿلمي ڇبؿٌ ػ رستً
ؿلٍلٍ پـ ميبل ػ ظپل ځبن اٌ یب ػظپلې ٨ثیلې ػ ګټٍ پً ٤کـ کې ٌي .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً ػ
ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې شکٍمت پً ا٠یقمن ډٌل ػ ٌالیت پً ډیـی تـظٍ کې اٌػ ٌلمٍالیٍ ػ
مـکقٌنٍ څعً ػ تبنؼې شٍّؿ نً لـي ٨ ،ثیلې اٌ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې پً اٌل کې
شکٍمتي ڇبؿې پـمغ تیبيي.
پً ډیـه اتتؼايي کڈً ظلکٍ ػ ػٌلت لً ظٍا ػ امنیت ػ نً تـاتـٌلٍ لً املً ػانؼیښنې
یبػٌنً ٌکړه ڇې تبیؼ ٌؿتً ؿلیؼنً ٌيش .ػ ٍ٠ؿ څعً یٍ تن تقګـ ٌړانؼیق کٍي ڇې:
"شکىمت تبیؼ ػ ولمىالیى په کڈه ظپل شّىؿ ت٩ىیه کړي .ا١٤بن ځىانبن تبیؼ ػ
ػې لپبؿه وهڅىل يش څى ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل امنیتي ځىاکىنى رسه یىځبی يش".
ػ ػې پـتً ڇې یٍاځې لبػه شٍّؿ ٌلـي ،ظلکٍ ػ ػې یبػٌنً ىم ٌکړه ڇې پً شکٍمت
کې تبیؼ ػ ٌلمٍالیٍ اٌ ٌالیت پً کڈً اٌالشبت ؿايش .ا١٤بن ميل پٍلین ڇې پً مصيل
کڈً التعؼام وٍي ػي اکرثه ٌظت پً ػې تٍؿن ػي ڇې ػ ظپلٍ ٨ثیلٍ پً پلٍۍ اٌ یب ىم
ػ ٌاک ػ مصيل ػالالنٍ پً شکم کبؿ کٍي.
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ػ ػٌلینً ػ ٌلمٍالێ څعً یٍ تن ػ ػې ٌړانؼیق ػؿلٍػ:
" ا١٤بن ميل پىلین تبیؼ ڇې ػ نىؿو والیتىنى څعه وي او ػ ه١ىي ومیـه فیبته
يش .ا١٤بن ميل اؿػو تبیؼ په لېـې پـتى لیمى کې ٝ٤بل و اويس او تبیؼ ڇې ػ
ػولت ِؼ ٜنبرص له منځه یىيس .نب٨بنىنه ولله والې ډلې تبیؼ تې وللې يش او
شکىمت تبیؼ ػ ځىانبنى لپبؿه کبؿونه تـاتـکړي .شکىمت تبیؼ ػ ولمىالیى په اػاؿو
کې اٌالشبت ؿا ويل او شکىمتي کبؿمنؼان تبیؼ ػ ظلکى لپبؿه کبؿ پیل کړي" .
ظلکٍ تیب تیب ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ لبتنً ػ ػٌلت ممٌٍلیت ػی .ػ ػٌلت
کمقٌؿی شٍّؿ پً تیـه تیب پً لېـې پـتٍ لیمٍ کې ظلک فیبمنٍنکي کٍي .ػ ٍ٠ؿ څعً ػ
کٍؿ یٍې میـمنې ٌ ٌیل " ،ترشي ش٩ىنه تبیؼ ػ مصيل شکىمت له ظىا تّمین يش  ،په تیـه
تیب په لېـې پـتى ولمىالیى کې .ػ لىلې او ټیکبو په اړه ٜىامي پىهبی تبیؼ ڇې فیبت يش" .
ػ ٌلمٍالیٍ پً کڈً ػ ػٌلتي اػاؿٌ پـاظٍل اٌ اٌالس ػ مٍٍِ ٛپً اړٌنؼ ظلکٍ ػ ػې
یبػٌنً ٌکړه ڇې مٝب٤یت اٌ ٤مبػ ىم ػ ذګړې تؼاٌم تً الؿه ىٍاؿٌي .ػ ػٌ لینً ػ
ٌلمٍالێ څعً ػ یٍ تن اٌلیؼٌنکي پً ٌینب:
" ّ٨بيي نٙبم تبیؼ اشتمبة وؿکىنکی و اولی .ػ ٤مبػ تبیؼ معنیىی ويش او
مرـم تبیؼ ػ مصکمې په وړانؼې وػؿیږي .مٝب٤یت ته تبیؼ ػ پبی ټکی
کښېښىػل يش او ټىل مرـمین تبیؼ مصکمې ته شبرض کړا ی يش" .
ػ ٤مبػ اٌ اشتمبة مٍٍِ ٛیٍاځې ػ مصکمٍ اٌ ؿلمي مصيل اػاؿې لپبؿه نً ٌه .ظلکٍ
ىمؼاؿنګً ػ ػې یبػٌنً ػؿلٍػلً ڇې تې پـېتٍة تبیؼ ڇې ػ لٍلې ػ تيیـ پٍؿې ىم پـاظً
يش .پً ػالې شبل کې ڇې ظلک ػ لٍلې ػ مبنب لـٌنکي ى١مې تيیـ پً پلٍۍ کې ٌٌ ڇې
یب٠یبن تیـتً اٌيل مصٍؿ تً ؿا ٌلتل يش ،ػٌي ىمؼاؿنګً پً ػې اړتیب ټینګبؿ ػؿلٍػ ڇې ػ
٨ـتبنیبنٍ شٌ ٧ٍ٩لبتل يش .لکً ڇې ػ ويـک ػ ٌلمٍايل څعً یٍ تن فػه کٌٍنکي ٌٌیل:
" شکىمت او ػ ا١٤بنمتبن ػ لىلې او پعالینې پـوګـام تبیؼ ڇې ػ ه١ى ٔبلثبنى
پـظال ٣و اويس څىک ڇې ػ ظىىنت لبت٩ه لـئ .بلثبن تبیؼ مصکمې ته ؿا
ولتل يش او ه١ىي تبیؼ ڇې ػ ظلکى نبظىالى ته ځىاة و وايي".
پً ٜین ٌظت کې ګډٌن ٌال پً ػ ً٠تيیـ کې ػ ظپل ن٩ي څعً آګبه ٌٌ .لکً ڇې ػ
ػٌلت یبؿ ػ ٌلمٍايل څعً یٍ تن ٌینب کٌٍنکي څـګنؼه کړه:
" مىږ په نږػې وظت کې په ټبکنى کې ګډون کىو .مىږ تبیؼ ػالې څىک
انتعبة کړو ڇې ػ ظلکى لپبؿه ػ ٌبػ٨بنه کبؿ کىلى ښه لبت٩ه ولـي نه ػاڇې ػ
٠ه انتعبة په ٨ىمي ګټى والړ وي" .
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ص پىهنې او اقتصاصي فغصتىنى پغازتیا :پً ػې لړ کې ظلکٍ ػ ػې اشمبك ػؿلٍػ ڇې ػ
ا٨تٍبػي ٤ـٌتٍنٍ اٌ ػ ښې پٍىنې نىتٍالی ػ یب٠یتٍة لپبؿه یٍ لً کليؼي ٍٜاملٍ څعً
ػی .ػ معتل ٍ٥لبت ٍ٩ػؿلٍػٌنکٍ ٌګړٌ ػ ػې اړتیب یبػٌنً ٌکړه ڇې ػ ظلکٍ لپبؿه ػ ټیکبٌ
اٌ ا٨تٍبػي ښیـافۍ رسه ػ ژٌنؼ کٍلٍ امکبنبت تبیؼ فیبت يش څٍ پً ػې تٍګً یب٠یتٍة ػ
مبتې رسه مغ يش.
ػ پمبتنؼ ػ ٌلمٍالێ ػ ټـک ػ یٍ تن ډؿایٍؿ پً ٌینب:
" ػ وګړو ا٨تٍبػي ،امنیتي او ټىلنیقو مملى ته ػ نه پبملـنې له امله په تې
جثبتێ کې ډیـوالی ؿا٠لی ػی .که ڇېـې شکىمت ػ ظلکى ا٨تٍبػي او نىؿو
ننګىنى ته پبم ولـي نى مىږ ته ػ تې جثبتێ ػ کڈې ػ ؿاټیټىايل وبهؼان و
اولى".
ظلکٍ ػ ػې یبػٌنً ٌکړه ڇې ا٨تٍبػي کمقٌؿي ىٍ١ي ػې تً اړتبليل ػي ڇې پعپلً الؿه
پً ذګړه کې تـظً ٌاظيل  .پً لعتٍ ا٨تٍبػي شبالتٍ کې ظلک ػې تً اړ ػي ڇې ػ لنډ
ميبلً مٍظٍ لپبؿه پـیکړې ٌلـي نً ػاڇې ػ ىېٍاػ اٌږػ ميبلً ګټې پً پبم کې ٌنیيس .یٍ
تن ىټێ ٌال ػالې تٍِصیبت ٌؿکړل:
" مىږ ټىل په تې جثبتێ کې وبمل یى ،ځکه ڇې که مىږ ٔبلثبنى ته ػ ػې اذبفه
وؿ نه کړو او مصيل مرشان ػ ػې څعه من ٞکړو ڇې ػ لیبيس ګىنؼونى څعه
پیمې تـ الله کړي  ،ه١ىي ته په ػې ونه تىانیږي ڇې ذګړه ؿا منځته کړي .ػ
یى ډیـ کم مثل ٢ػ پیمى په تـ الله کىلى رسه مىږ ظپل هېىاػ پلىؿو او ػ
ؿاتلىنکې په اړه لىچ نه کىو".
پً ػې تٍګً ظلک ػ ظپلې ؿاتلٍنکې لپبؿه ػٌه امکبنبت ګٍؿي ،پً ٌلمٍالیٍ اٌ کلیٍالٍ لیمٍ
کې ػ پٍىنې اٌ پـمعتیب پـ الؿه تګ اٌ یب ىم ػاڇې ػ ؿاتلٍنکې تې جثبتێ پـ لٍؿ شـکت
کٍل .ىٍ١ي پً ػې نٙـ ػي ڇې شکٍمت اٌ ظلک ػ لڼؼ ميبلً ګټٍ پً مٍظً ظپلً ؿاتلٍنکې
٨ـتبين کٍي .ػ ؿاتلٍنکي ټیکبٌ الؿ ػ ګډٌن ٌالٍ لً نٙـه ٌلمٍالیٍ تً ػ شکٍمت ػ کنرتٌل
٠ځیؼل ،پً کلیٍالٍ لبشٍ کې پـمعتیب اٌ انکىب ٣پـ ٌاٝ٨یت تؼلٍل ،اٌ ػ فػه کړې ػ کی٥يت
اٌ تٝلیمي ػ ٤ـٌتٍنٍ تـاتـٌل ػي .ػ ويـک څعً ػ یٍه فػه کٌٍنکي پً ٌینب:
"که ڇېـې ظلک په ػولت تبوؿ ولـي او ػ شکىمت ػ پـوګـامىنى مالتړ وکړي
نى مىږ ته یىه ؿوښبنه ؿاتلىنکې ولـو .او که شکىمت ػ پىهنې په تـظه کې
مـلتې وکړي نى مىږ ته نىؿه تې جثبيت ونه وینى .ظى که ڇېـې ػ لىلې ػ تهیـ
مالتړ ونه لـي  ،او که ڇېـې شکىمت ػ پـمعتیب او مٝبؿ ٣په لړ کې تٝبػل په
پبم کې ونه ونیيس او په کلیىالى لیمى کې ظپل شّىؿ ت٩ىیه نه کړي نى مىږ
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ته ػ ال فیبتې تې جثبتێ وبهؼان و اولى .لیبيس ګىنؼونه ته یى له تل رسه په
ذګړه وي .ػ ٨ثیلى او ډلى تـ منځ وعړې ته فیبتې يش" .
ػا ػ شیـانتیب ٌړ نً ػه ڇې ػ پٍىنې اٌ ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ پـ یٍ ميبل پـاظتیب ػ ظلکٍ لپبؿه
ػ ىٍ١ي ػ اړتیبٌٌ پً لړ کې یٍ وبن اىمیت لـي .کلیؼي مملً ػاػه ڇې ظلک ٍ٠اړي ػ
ىٍ١ي پً ټٍلنٍ کې ػ لٍلې ګټې ٌ ٌیني .ػ ٍ٠ؿ څعً یٍ تن ښٌٍنکي څـګنؼه کړه
" تٝلیم ته الك ؿلی او وؿولته پبتې والیتىنى رسه ػ شکىمت مالتړ کىالی يش
ڇې په اوږػ مهبله کې ػ لىلې ػ ټینګښت او ػ تبو تـیعىايل څعه لىلې ته ػ
ظلکىػ ا٤کبؿو ؿا اړول ته ا٠یقمنه وي .ػ ځىانبنى لپبؿه ڇې ػ ذګړې ػ تؼاوم
لپبؿه البيس پىتبنمیبل ػی ػ کبؿي ٤ـٌتىنى تـاتـول ڇې په کې تب م٥هىمه او
تبٜقته التعؼام ؿا منځته يش کىالی يش ڇې په ػ٠ه والیت کې ػ تل پبتې
لىلې رسه مـلته وکړي" .
ص نړیىالى اړیکى ؾمىل :کً څً ىم ٍ٠ؿ نړیٍالې پٍلې نً لـي ،ظلکٍ ػا تبییؼ کړه ڇې ػ
ګبٌنډیٍ ىېٍاػٌنٍ نٍ٥ؽ پً ػٌ ً٠الیت من٥ي ا٠یقه لـي .ظلکٍ ىمؼاؿنګً ػ ػې یبػٌنً
ٌکړه ڇې ػ نړیٍالې مـلتې اٌ پـ معتیبيي پـٌګـامٍنٍ څعً ػٍ٠ؿ ػ ٌالیت ٌنډې نیمګړې
ػي .لکً ڇې ػ پمبتنؼ څعً یٍ تن ډؿایٍؿ یبػٌنً ٌکړه:
" نړیىاله ټىلنه تبیؼ تې پـې او ا١٤بنمتبن ته ػ مـلتى ؿلىلى په لړ کې
ؿیښتىنې و اويس .ه١ىي تبیؼ ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل امنیتي ځىاکىنى مالتړ وکړي.
ګبونډی هېىاػونه تبیؼ ػ ا١٤بنمتبن په کىؿنیى مملى کې الك وهنه ونه کړي،
ػلته فمب مٍ٩ؼ ػ پبکمتبن او ایـان څعه ػی".
ػ اٌلنێ وعړې لً املً ػ ٍ٠ؿ ٜبػي ٌګړي ػ نړیٍالې ټٍلنې اٌ ٔبلثبنٍ تـ منځ ؿاګیـ ػي.
کً څً ىم انت٩بل ؿٌان ػی ،ىٍ١ي ػې اړتیب تً اوبؿه ٌکړه ڇې ػ نٍؿٌ ىېٍاػٌنٍ رسه تبیؼ
اړیکې تیب ذٍړې يش ڇې ػا تً ا١٤بنمتبن تً ػ ػې امکب ن ٌؿکړي ڇې ػ ظپل پـمعتګ پـ
الؿ پـتً ػ تيـنێ مؼاظلې څعً پـ مغ ٌالړ يش .ػ ويـک ػ ٌلمٍايل څعً ػ یٍتن فػه
کٌٍنکي پً ٌینب:
" که ڇیـې مىږ په ا١٤بنمتبن کې ػ ٔبلثبنى شّىؿ پبی ته وؿلىو نى مىږ ته
وتىانیږو ڇې ا١٤بنمتبن کې امنیت او لىله ؿا ولى .په ایـان او پبکمتبن تبیؼ
٤ىبؿ ؿايش څى ػ ا١٤بنمتبن په کىؿنیى مملى کې ػ مؼاظلې الك واظيل" .
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 .۵ص زلکى وړانضیؼونه
ػ مىٍؿٌ پً پـٌلً کې ظلکٍ النؼين ٜمٍمي ٌړانؼیقٌنً ػ ػې لپبؿه ٌړانؼې کړل ڇې
شکٍمت اٌ نړیٍال ٝ٤بلین اٌ مؼين ټٍلنً پً یٍ ذٍړښتي ډیبلٍګ کې ؿايش اٌ ػ ٍ٠ؿ پً
ٌالیت کې ػذګړې اٌيل الملٍنً لً منځً یٍيس:
د سىلې او پخالینې د پروسې اصالح او عام شمىلیت )۱( :ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ
پعالینې ػ تيیـ ػ پـٌګـام کـه اٌالس اٌ ػ ػالې یٍ مبډل ذٍړٌل ڇې پً کې ػ مؼين ټٍلنې
 ،ښځٍ اٌ مؾىثي تنمټٍنٍ ػ لٍلې پً پـٌګـام کې رسه ؿا یٍځبي يش څٍ ػا ٜبم ومٍلً يش
اٌ تل پبتې لٍلً تبٌؿي يش؛ ( )۲ػا تبٌؿي کړای يش ڇې ػ لٍلې پـٌلً ٠یـ لیبلی يش ،ػ
٨ؼؿت ػ ػالالنٍ ،ذنګ لبالؿانٍ ،اٌ نٍؿٌ معـتینٍ ڇې ػ ظلکٍ منب ٍٝ٤تً پبم نً لـي لیبيس
مؼاظلً ایمتً يش؛ ( )۳ػ ا١٤بنمتبن ػ لٍلې اٌ پعالینې ػ پـٌلې پـٌګـام پـاظً يش څٍ
ػې تً ػا امکبن تـاتـيش ڇې ٨ثیلٍي اٌ مصيل وعړې ڇې تې جثبتێ تً الؿه ىٍاؿٌي شل
کړي  ،اٌ ػا پـٌګـام ػ الفمٍ ٌ لبیلٍ ػ الؿې تٍ٩یً يش څٍ ػ ً٠ډٌل کړنً تـ رسه کړي؛ ()۴
ػا تبٌؿي کړي ڇې ػ ٨ـتبنیبنٍ مرشٌ ٛوکبیتٍنً پً پبم کې نیٍل وٍي ػي اٌ ىٍ١ي ڇې
ذنبیتٍنً يې تـ رسه کړي ػي ػ ٜؼيل ت٩ٝیج النؼې ؿا٠يل ػي؛
د مديل خکىمتىلێ د ادارو تقىیه او دخکىمتي کنرتول پراخىالی )۱( :ػ اِبيف ا١٤بن ميل
امنیتي ځٍاکٍنٍ ػ ځبي پـځبي کٍلٍ ػ الؿې پً ى ٍ١لیمٍ کې ڇې مصؼٌػ کنرتٌل وتٍن
لـي ػ ػ ػٌلتي ا٨تؼاؿپـاظٍل؛ ( )۲ػ ػې تبٌؿي کٍل ڇې پٍلین ػ ٌالیت ػ تبنؼې څعً
التعؼام وٍي ػي اٌ ػاڇې ىٍ١ي مصيل ٨ثیلٍي تٍٝثبتٍ تً متامیل نً ػي؛ ( )۳نب٨بنٍنً
ٌللً ٌالې ډلې تبیؼ تې ٌللې کړای يش اٌ شکٍمت تبیؼ نٍؿ ػ مٍافي تىکیالتٍ ػ ڇلٍلٍ
لپبؿه ػ ىٍ١ي مالتړ ٌنً کړي؛ (ٌ )۴بػ ،٧تې ٔـ ،ً٤مملکي کمبن پً ػٌلتي اػاؿٌ کې پً
کبؿ ٌګٍمبؿي اٌ ظپلٍي پبلنً اٌ ٤مبػ پً شکٍمتي مٍلمٍ کې لً منځً یٍيس؛
د ةرشي خقىنى ،د قانىن د واکمنێ وده او د معافیت مخنیىی )۱( :ػ ػې تبٌؿي کٍل ڇې
ػ ترشي شٍ٩نٍ ٌػه پً ػالې تٍګً ڇې پً کې ػ ا١٤بين اٌ الالمي اؿفښتٍنٍ ػؿنبٌي ٌيش
اٌ ػ ػیني مرشانٍ  ،ښځٍ ،اٌ مؼين ټٍلنې ٝ٤بل ګډٌن پً کې ٌي؛ ( )۲ػا تبٌؿي يش ڇې ػ
ټٍل ٌالیت پً کڈً ػ ټٍلٍ ظلکٍ لپبؿه پً تـاتـۍ رسه ٍ٨انین تٕثی ٪کیږي؛ ( )۳مصيل
شکٍمتٍيل تٍ٩یً کٍل اٌ ػ ػې تبٌؿي کٍل ڇې ػ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ پً کبؿ ګٍمبؿل پً
و٥ب٤یت اٌ ػ ٌړتیب لً معې تـرسه کیږي.
د ټىلنیسې او اقتصادي پرمختیا تقىیه )۱( :ػ ٍ٨ي کلیٍايل اٌ ښبؿي پـمعتیبيي نٍښتٍنٍ ػ
پيل کٍلٍ مالتړ کٍل ڇې مٍظً يې ػ لیمً ییق ا٨تٍبػٌنٍ ځٍاکمنٍل ػي اٌ ػ ميل ا٨تٍبػ
رسه ػ ػې تړاٌ اٌ ىمؼاؿنګً ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ پً ؿامنځتً کٍلٍ تبنؼې متـکق کٍل؛ ()۲
پـمعتیبيي مـلتٍ تً ػ مصيل ټٍلنٍ ػ تـاتـ الك ؿيس تبٌؿي کٍل ،اٌ ػ ظلکٍ ػ ػې لپبؿه
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تٍامننؼٌل ڇې پعپلٍ لیمٍ کې ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ څعً نٙبؿت ٌلـي؛ ( )۳ػ ځٍانبنٍ لپبؿه
ػ پٍىنې ػ کليٍايل پـٌګـامٍنٍ اٌ ىمؼاؿنګً ػ لٍړٌ فػه کړٌ ػ ٤ـٌتٍنٍ اٌ تعٍٍی ؿٌفنٍ
پـاظٍل؛ ( )۴ػ ػٌلت اٌ نړیٍالې ټٍلنې ػ مـلتٍ تیب کتنً څٍ ػا تبٌؿي يش ڇې پـمعتیبيي
پـٌګـامٍنً کلیٍالٍ لیمٍ تً ؿلیږي.
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 .۶پیژنضنه
ػ لٍلې پً اړه ػ ا١٤بن ظلکٍ ػ ډیبلٍګ ػٌىم پړاٌ یٍه مىٍؿتې پـٌلً ٌه ڇې مٍظً یې ػ
لٍلې ،ػ پعالینې ػ پـٌلې اٌ امنیتي ٌِٝیت پً ىکلً ػ ٜبمٍ ا١٤بنبنٍ ػ (ښځٍ پً ومٍل)
ػ نٙـیٍ ممتنؼ کٍل ٌ .ػا پـٌګـام ػ  ۱۱مؼنې ټٍلنٍ ػ وثکٍ لعٍا پیل ڇې مٍظً یې پً
ىیٍاػ کې ػ څً نب څً ٜ ۴۵۱۱بمٍ ا١٤بنبنٍ رسه ػ لالمىٍؿٌ رستً ؿلٍل ٌ تـ څٍ ػ ۲۱۱۳
کبل تـ پبیً ػ ٌ ۳۴الیتٍنٍ لپبؿه ،ػ ىـ ٌالیت لپبؿه ػ لٍلې یٍه ځبیې ٔـس ذٍړه کړي.
پً ػې کې ػ تبمیبنٍ لپبؿه ػ لٍلې یٍه ځبيې ٔـس وبملً ػه اٌ ػ ى ٍ١کلیؼي مٍنؼنٍ اٌ
ممبیلٍ یٍه ظالًٌ ىم ٌړانؼي کٍي کٍم ڇې پً  ۲۱۱۳کبل کې ػ نږػې  ۲۴۵ى ٍ١ا١٤بنبنٍ
لعٍا څٍک ڇې پً تبمیبنٍ کې ژٌنؼ کٍي ػ متـکق ػ ډلې ػ ظربٌ اتٍ،ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ
رسٌې ګبنٍ ػ پٍښتنٍ لً الؿې مٕـس وٍی ،تـرسه کٍي .پً ػې پـٌلً کې تقګـانٍ ،ػ ٜبمً
لکټٍؿ کبؿکٍنکٍ،ػ ټٍلنې مرشانٍ ،ښٌٍنکٍ ،ػ مؼنې ټٍلنې التبفٌ ،ػیني ٜلامٌ ،مٝیثٍ
کمبنٍ اٌ ػ " ټٍلنٍ رسه یٍ ځبی کیؼٌنکٍ کمبنٍ " ګډٌن کړی ٌ.
ػ لٍلې لپبؿه ػ ػې ځبيې ٔـس مٍظً ػ وعړې ػ ځبيې مصـکٍ ػ یٍه ذبم ٞتصلیل اٌ ػ
منبلثٍ ٜميل شل الؿٌ تـاتـٌل ػي څٍ پً تبمیبنٍ کې لٍلً اٌ ټیکبٌ پیبٌړی اٌ ٠ښتلی کړي.

 .۲ص ةامیانى والیتې پیژنضنه
ػ تبمیبنٍ ٌالیت ػ ى١ې لیمې یٍه تـظً ػه ڇې پً ٜمٍمي تٍګً ٌؿتً " ىقاؿه ذبت "
ٌایې .ػ ىقاؿه وٝیً ګبنٍ اکرثیت ٌګړٌ تً پً اوبؿه ،څٍک ڇې پً ػې لمیً کې ژٌنؼ
کٍي ،ػا ٌالیت ػ ٍ٠ؿ ػ ٌالیت څعً تـ رس پل ،لمنګبنٍ،پـٌان،میؼان ٌؿػګٍ اٌ ٠قين
ٌالیت پٍؿې لیمې اشتٍا کٍي.
ػ تبمیبنٍ ٌالیت ػ ٌؿیښمٍ ػ لړک پـ رس ػ لٍػاګـٌ ػ کبؿٌانٍنٍ لپبؿه یٍ ميم متځبی اٌ ػ
ګډ مؾىثي اٌ نژاػي نٍ٥ؽ اٌ تبجیـ مصٍٍل پبتې وٍی .پً تبمیبنٍ کې کـنً یٍ ميم
ا٨تٍبػي ٝ٤بلیت ومیـل کیږي اٌ ػ ػې تـ څنګ ػ کبنٍنٍ ميمې فیـمې ىم لـي ڇې ػ
کبنٍنٍ ػ التعـاد اٌ تيـنێ پبنګٍنې پً تـظً کې رسڇینې ذلثٍي .ػ تبمیبنٍ ٌالیتي
پـمعتیبیې پالنٍنً ذٍړ اٌ لٍمړیتٍة تنؼي وٍې ظٍ ػ ؿٌ٠تیب اٌ مٝبؿ ٣ػ لکټٍؿٌنٍ پً
تـظً کې ػ ٝ٤بلیت پً شٍالً ال ىم ځینې مملې نً ػي ىٍاؿې وٍې.
ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت ػ ٌګړٌ ومیـ ػ  ۵۱۱۱۱۱اٌ ٌ ۶۵۱۱۱۱ګړٌ تـ منځ اټکل وٍی ڇې ػ
ػې ذملې څعً یې  ۶۵للنً ػ  ۲۱کلٍنٍ څعً ػ ټیټ ٜمـ ػؿلٍػٌنکي کمبن ػي.
ىقاؿه( ،)۷۱۲تبذک( ،)۲۱۲پښتبنً( )۵۲اٌ نٍؿې تیالتیلې لږکێ ډلې ػ ٌګړٌ پبتً تـظً
ذٍړٌي.
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پً تبؿیعي لصبٗ ،ػ ٌالیت ىقاؿه ٌګړي ػ ػٌامؼاؿه تثٝیْ رسه مغ وٍي ،ځکً نٍ ،پً
 ۱۹۹۹کبل کې ػ ٔبلثبنٍ لعٍا ػ لیمې ػ نیٍلٍ ٌؿٌلتً ػ تثٝیْ پً کڈً کې ػ پبم ٌړ
فیبتٍالی ؿا٠ی اٌ پً ظبًٌ تٍګً ٌ فٌؿٌل وٍل .ػ  ۱۹۹۸اٌ  ۲۱۱۱کلٍنٍ تـ منځ ػ تبمیبنٍ
پً تیالتیلٍ ٌلمٍالیٍ کې ،ػ یکبٌلنګ ػ ٌلمٍايل پً ومٍل ػ ٔبلثبنٍ لعٍا ػ ىقاؿه ګبنٍ پً
ٌړانؼې ٜبم ٌژنً تـرسه وٍي ڇې تنمټ يې ٍ٨مي انګیقه ٌه .تـ اٌلً پٍؿې ػ ٨ـتبنیبنٍ
لپبؿه پً ؿلمې یب ٠یـ ؿلمي ډٌل ٜؼالت نً ػې تبمین وٍی .ػ ػې کلٍنٍ پً ذـیبن کې،
پً  ۱۹۹۸کبل کې ػ ٔبلثبنٍ لعٍا ػ لیمې ػ مصبرصې نً ٌؿٌلتً ،ػ ٠قين ،مقاؿ اٌ کنؼىبؿ
ػ ٌالیتٍنٍ ٜمٍمي مبؿکیټٍنٍ تً ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت الرسلێ لتٍنقمن وٍ .ػ ػې پً نتیرً
کې ،اکرثٌ ٌګړٌ ؿٌ٠تیب ،مٝبؿ ٣اٌ البيس ظؼمتٍنٍ تً الرسلێ لً اللً ٌؿکړ اٌ پً فؿګٍنٍ
کٍؿنیٍ ػ ا٨تٍبػي اٌ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ ػ پیؼا کٍلٍ پً مٍظً ایـان اٌ پبکمتبن تً معً کړه.
ػ تبمیبنٍ ٌالیت پً اٌك شبل کې ػ ىیٍاػ پً کڈً یٍ نیمتمن اٌ ٠ـنێ ٌالیت ػی اٌ ػ
کـنې لً لصبً٘ یٍه تې شبٌلً لیمً ػه .ػ ػې ٌالیت فیبتـه لیمً تې شبٌلً ،ػ نً
الرسيس ٌړ ،تې اٌتٍ ،ټٍټً ټٍټً،ػ ٠ؾایې نً مٍٍنیت لً معې فیبتً ظٍاؿه اٌ ػ ځمکې ػ
نبٌړه کی٥یت څعً تـظٍػاؿه ػه ڇې ػا ػ لیمې ػ ځمکې ظٌٍٍیت ذٍړٌي .ػا لیمً ػ
ډیـ کم یب ىیڅ ٌنٝت څعً تـظمنً نً ػه .پً ػايس شبل کې ڇې ػ ٌالیت اکرثه ٌګړي ػ
 ۲۱کلٍنٍ څعً ػ ټیټ ٜمـ ػؿلٍػٌنکي کمبن ػي ،ػ کبؿ ځبيې مبؿکیټ تً پً نږػې
ؿاتلٍنکي کې ػ لتٍنقٌ رسه مغ يش کً ڇیـې ػ نړیٍالٍ اٌ نب ػٌلتي لبفمبنٍنٍ تـ څنګ ،ػ
اوت١بل مٍنؼلٍ نٍؿې مٍجـه رسڇینې پیؼا نً يش.
ػ تبمیبنٍ پً ٌالیت کې فیبتې کبين رسڇینی مٍذٍػي ػي ،ظٍ ػا فیـمې تـ اٌلً پٍؿې پً
منبلج ډٌل نً ػي رسٌې وٍې اٌ ػ ٌالیت اٌ ٌلمٍاليٍ ػ اػاؿي کڈٍ ػ کمې اٌ یب ىیڅ
ښکیلتیب پـتً پً ميل کڈً پً منٙم ډٌل التعـاد وٍې .پً اٌك شبل کې تيـين پبنګً ٌال
پً کيمـػ(اټکل  ۴۵مټـیک ټنً ػ ډتـٌ لکبؿه) اٌ ذنٍتې ویرب کې تـ ټٍلٍ لرت امتیبف لـي
(ػ شبذيګک ٠بښي کې ۱.۸ ،میلیبؿػه مټـیک ټنً مٝؼنې اٌلپنً ) .ػ یکبٌلنګ اٌ ٌؿك
ٌلمٍايل ىم ػ کبنې رسڇینٍ ػ التعـاد لپبؿه ػ تل الٍ٩ه پٍتبنمیل پً شیخ پیژنؼل وٍي،
ظٍ تـ اٌلً ګټً ٌؿ څعً نً ػه اظیمتل وٍې.
ؾیايس انځىع :ػ یٍ څٍ ملکي تل٥بتٍ ػ پیښٍ پً ػؿلٍػلٍ رسه ،ػ تبمیبنٍ پً ٌالیت کې
امنیتي ٌِٝیت نمثتب اؿام ػی ،ظٍ ػ ػې رسه رسه ،پً ػې ٌؿلتیٍ کې امیني ٌِٝیت تـ
یٍې انؼافې ظـاة وٍی ػی .پً ػايس شبل کې ڇې ىقاؿه ګبن نمثتب ؿٌڼ انؼي اٌ مرت٨ي
ظلک ػي اٌ امنیتي ٌِٝیت ىم ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ کم تـ کمً مٝیبؿٌنٍ ػ تٕثی ٪لپبؿه
ممبٜؼ ػی ،ظٍ ػ تبمیبنٍ ٌالیت ال ىم ػ یٍ ومیـ لتٍنقٌ رسه مغ ػی اٌ ػا ػ البيس
ترشي شٍ٩نٍ څعً ػ ځبیې ٌګړٌ تـظمن کیؼل متبجـه کٍي.
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ٌالیتي ڇبؿٌاکي ػايس کبيف مالتړ نً ػې تـ اللً کړی ڇې ػ ٌلمٍالې اٌ نٍؿٌ ڇبؿٌاکٍ تً
ػ ػې تٍان ٌؿکړي تـ څٍ ػ ترشي شٍ٩نٍ مٝیبؿٌنً پلې کړي .ػا ڇبپیـیبل ىمؼاؿنګً پً
ّ٨ب کې ػ ٤مبػ لپبؿه ممبٜؼ ػی اٌ ػا ػ ټٍلنې پـ تنمټ ػ وعړٌ ػ ىٍاؿي پً
میکبنیقمٍنٍ ،کٍم ڇې ػ ښځٍ لپبؿه ګټٍؿ نً ػي ػ ځبيې ٌګړٌ اتکب فیبتٍي .ػ ػې رستیـه،
پً ٌالیت کې ػ ٜبمً مؼاٌ ٞ٤کیالنٍ کم ومیـ ىم ػ ٜبػالنً مصکمې ػ مٝیبؿٌنٍ تٕثی٪
متبجـه کٍي اٌ ػ ٜؼالت ػ پلې کٍلٍ پً تـظً کې ػ ترشي شٍ٩نٍ ػ رس٠ړٌنٍ رسه مـلتً
کٍي .نیمتېٜ ،نٝنٍي کړنې اٌ مٝب٤یت یب ػ شمبة ٌؿکٍنې نً وتٍن ػ انؼیښنې ٌړ نٍؿې
مملې ػي.
ػ نٍؿٌ لیمٍ پً پـتلً ػ تبمیبنٍ پً ٌالیت کې ػ مؼنې ټٍلنې لبفمبنٍنً ډیـ ٝ٤بل ػي اٌ ػ
تیبن ػ پبم ٌړ افاػي څعً تـظمن ػي .ػ مؼنې ټٍلنې ػ  ۶۱څعً فیبت لبفمبنٍنً ػ
ٜؼلیې ػ ؿیبلت رسه جثت ػي.
ػ وامل رش٨ي ٌلمٍالیٍ فیبمنتٍة اٌ ػ پرسيل اٌ ػٌيب پً مٍلمٍنٍ کې ػ کٍڇیبنٍ
ميبذـت مٍلمي امنیتې انؼیښنې ؿا منځ تً کٍي .ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت فیبمننٍنکي لیمې ػ
کيمـػ،لی١بنٍ اٌ ویرب پً ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ کې پـتې ػي .ػ ویرب اٌ کيمـػ ػ ٌلمٍالیٍ ځبيې
ٜنبرصٌ ػ ګبٌنډ ت١الن ٌالیت ػ تبلً اٌ تـ٤ک پً ٌلمٍايل کې ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ وتٍن
رسه مـلتً کړې اٌ ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ ػ تاليش پً پٍلتٍ يې ػٌامؼاؿه تـیؼٌنً تـ رسه
کړي اٌ ػ  ۲۱۱۳کبل ػ پرسيل اٌ ػٌيب پً مٍلمٍنٍ کې يې تثٝیً وٍي ڇبٌػیؼږٌنکي تٍکي
ښغ کړي.

 .۴ص قسړې تدلیل :ص قسړې منىنې او مدغکات
ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػ ػٌىم پړاٌ پـ ميبل ػ څً نب څً  ۲۴۵ان٥ـاػی کمبنٍ رسه
لالمىٍؿې تـ رسه وٍیؼي .ىٍ١ي پً امنیت اٌ ټیکبٌ تبنؼې ػ ځبيې وعړٌ ػ ا٠یقٌ پً
ومٍل ،ػ ى ٍ١وعړٌ ػ منٍنٍ پً اړه ىم ظربې کړې کٍم ڇې ػ تبمیبنٍ ٌالیت متبجـه کٍي.
ګډٌنٍالٍ ٌٌیل ڇې ػ تبمیبنٍ ٌالیت پً ګبٌنډ ٌالیتٍنٍ کې ػ ظپـیؼٌنکې نب امنې ،ػ نږػي
لیمٍ څعً ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ نٍ٥ؽ پً اړه اٌ ػ ىٍ١ي لعٍا ػ تبمیبنٍ اٌ کبتل پً
لړک ػ پٍلیمٍ پً پٍلتٍ ػ تـیؼٌنٍ پً ومٍل اٌ ىمؼاؿنګً ػ ٌالیت پً ٌړانؼې ػ مـکقي
شکٍمت ػ تې اٜتنبیې لً املً ا٠یقمن وٍی .ىٍ١ي ىمؼاؿنګً پً مصيل اٌ مـکقي
شکٍمتي اػؿٌ کې پـاط ٤مبػ ،کٍم ڇې ػ مٝب٤یت ػ کلتٍؿ رسه مـلتً کٍي اٌ ڇیـې ڇې
لیبيس ګٍنؼٌنً ػ مـتکیثینٍ ػ ٠یـ ٨بنٍنې ٜملٍنٍ څعً شامیت کٍي ،پیژنؼلی .ػ ػې
رستیـه ،ىٍ١ي پً ىیٍاػ کې ػ ذګړې ػاظلې اٌ تيـنې الملٍنٍ ،لکً پً مـکقي شکٍمت
کې ػ ځینٍ نژاػي ډلٍ نٍ٥ؽ ،ػ مـکقي ػٌلت لً اړظً ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت ترـیؼ اٌ ػ ػؿیمٍ
ډلٍ مؼاظلې تً اوبؿه کړې (ګبٌنډی ٌالیتٍنً اٌ ىیٍاػٌنً).
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ص قسړو منىنې:
ص صولت ضض عنارص(طالتان) :فیبتـٌ ګډٌنٍالٍ ٔبلثبنٍ تً پً تبمیبنٍ ٌالیت کې ػ وعړې ػ
اٌيل المل اٌ ػ لٍلې اٌ ټیکبٌ پً ٌړانؼې ػ یٍه لرت ګٍاښ پً لرتګً کتيل .ػ ګډٌنٍالٍ پً
شٍالًٔ ،بلثبن ػ نب امني څعً ګټً پٍؿتً کٍي ،ځکً نٍ پً ٜمؼي تٍګً ٍ٠اړي نب امني ؿا
منځ تً کړي تـ څٍ پً ػې تٍګً ظپلٍ مٍظٍ تً ٌؿلیږي .ىٍ١ی ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت ػ ۶
ٌلمٍالیٍ څعً پً ػؿیٍ ٌلمٍالیٍ ،یٝني(لی١بنٍ،ویرب اٌ کيمـػ) کې ظپل وتٍن لبتلی .ػ
ػٌ ٍ٠لمٍالیٍ څعً ػ تٝثیً وٍیٍ ڇبٌػیؼٌنکٍ تٍکٍ ڇبٌػنې ،ػ پٍلیمٍ ػ پٍلتٍ پً
ٌړانؼې ٌللً ٌال تـیؼٌنً اٌ ػ ملکي ٌګړٌ تل٥بت ؿاپٍؿ وٍیؼي .ػا پً لیمً کې ػ
ٔبلثبنٍ ػ پبم ٌړ وتٍن اٌ ػ ىٍ١ي ٝ٤بلیتٍنٍ تً اوبؿه کٍي.
ص ګاونډ ةغالن والیت څسه ص صولت ضض عنارصو نفىط :ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت ػ لی١بنٍ،ویرب
اٌ کيمـػ پً ٌلمٍالیٍ کې ػ ٔبلثبنٍ ػ وتٍن رستیـه ،ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ ت١الن ػ ٌالیت
ػ تبلً ٌ تـ٤ک ػ ٌلمٍايل څعً پً تبمیبنٍ کې ىم نٍ٥ؽ کړی اٌ ػ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ اٌ
شکٍمتي اػاؿې پً ٌړانؼې یې تـیؼٌنً تـ رسه کړي تـ څٍ پً ػې تٍګً ػ لیمې څعً تـ
ٌتلٍ ٌړانؼی ظپل وتٍن اٌځٍاک ٌښيې .ػ ؿاپٍؿٌنٍ رسه لم ،ػ تبلً ٌ تـ٤ک پً ٌلمٍالې
کې ػ ٔبلثبنٍ لیمً ییقه اػاؿه وتٍن لـي اٌ لً ى ً١ځبیً څعً ػ ٔبلثبنٍ رسه پً ىم١ږې
کې ظپل ٝ٤بیتٍنً تـ رسه کٍي تـ څٍ پً ګبٌنډ ٌالیتٍنٍ کې ظپل شٍّؿ پـاط کړي.
ګډٌنٍال ٤کـ کٍي ىٔ ً١بلثبن ڇې ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت پً لی١بنٍ ،ویرب اٌ کيمـػ ٌلمٍالیٍ
کې ځبی پـ ځبی ػي پً ممت٩یم ډٌل ػ ى ٍ١ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لعٍا څٍک ڇې پً تبلً ٌ
تـ٤ک کې میىت ػي ،اػاؿه کیږي.
کىچیان :ػ کٍڇیبنٍ اٌ ځبيې اٌلیؼٌنکٍ تـ منځ ػ څړ ځبی پـ رس وعړې اکرثا لً ظىٍنت
څعً پً ډکٍ معبل٥تٍنٍ اٌړي .ػ پرسيل اٌ ػٌيب پً مٍلمٍنٍ کې ىـ کبل ػ ځبیې ټٍلنٍ اٌ
کٍڇیبنٍ تـ منځ ػ میؼان ٌؿػکٍ ػ ٌالیت ػ اٌل اٌ ػٌىم تيمٍػٌ پً ٌلمٍالیٍ کې ڇیـې
ڇې ػا ٌلمٍالې ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت رسه ګډه پٍلً لـي ػ څړ ځبیٍنٍ پـ رس ػ ٌللً ٌالٍ
نښتٍ ؿاپٍؿٌنً ٌؿکړل وٍیؼي .ػ یٍې پبیلې پً شیخ ،پً ى ٍ١لیمٍ کې ڇیـې ڇې څړ
ځبیٍنً مٍٝ٨یت لـي ػ کٍڇیبنٍ لعٍا کلً نب کلً ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت اٌلیؼٌنکي تـ تـیؼ
النؼې ؿاځي .ػ متـکق ػ ډلې ػ ظربٌ اتـٌ پـ ميبل ،ګډٌنٍالٍ ػ کٍڇیبنٍ اٌ ځبیې اٌلیؼٌنکٍ
تـ منځ وعړې تً پً کتٍ ٌیيل وعړې ػ پښتنٍ ٌاکمنبن لً ى١ې لبيس اذنډا څعً رسڇینً
اظلې ڇې ٍ ٠اړي ىقؿاه ټٍلنً تـ ٤ىبؿ النؼې ؿاٌلې .پً تبمیبنٍ کې ػ کٍڇیبنٍ اٌ ځبيې
اٌلیؼٌنکٍ تـ منځ ػ ځړ ځبیٍنٍ پـ رسه النرً ػ وعړې یٍ ميم المل ػی.
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ص افغانؿتان ګاونډ هیىاصونه :ګډٌنٍالٍ ٌٌیل 195ڇې ،ػ ىلمنؼ ػ لینؼ پً ومٍل کٍم ڇې
ػ ایـان څعً تیـیږي اٌ ػ ا١٤بنمتبن اٌ پبکمتبن تـ منځ ػ ډیٍؿنؼ کـښې پً ګډٌن ،ایـان
اٌ پبکمتبن پً ا١٤بنمتبن کې ظپلې ګټې لـي .ػ ػ ٍ٠ګټٍ پً پبم کې نیٍلٍ رسه،ګډٌنٍال
تبٌؿ لـي ڇې ایـان اٌ پبکمتبن تً پً ا١٤بنمتبن کې ػ کٍؿنێ اللٍىنې څعً الك ٌا نً
ظيل ،ځکً ڇې یٍ ظپلٍاک اٌ جثبت لـٌنکی ا١٤بنمتبن ػ ىٍ١ي پً ګټً نً ػه .لً ػې املً،
ىٍ١ي ٌیيل ڇې ػ تيـنیٍ ىیٍاػٌنٍ ػ اذنډاګبنٍ تصمیل ڇې تې ٜؼالتي ؿا منځ تً کړې ػ
وعړې اٌ نب اؿامیٍ المل ګـځیؼلی .ػ ګډٌنٍالٍ پً نٙـ ،ایـان اٌ پبکمتبن ػ کٍؿنێ ذګړې
پـ ميبل ػ لیبلٍ لیبيس ډلٍ مالتړ کړی ،ػ ىٍ١ي پً التبفیتٍة پً ٌللً ٌالٍ وعړٌ کې
ښکیل پبتې وٍي اٌ اٌك ٍ٠اړي ػ ػیني ٜلامٌٌ لً الؿې مؼاظلې تً فمینً تـاتـه کړي تـ
څٍ ػ وٝیً اٌ لني ټٍلنٍ تـ منځ ن٥ـت ؿا ٌپبؿٌي .پً تبمیبنٍ ٌالیت کې ٤ـ ً٨ای تثٝیْ
یٍه ميمً مملً ػه.
ؾیايس ؾیايل :ټٍلنً ىٌ ً١ظت پً من٥ي ډٌل متبجـه وٍه کلً ڇې ػ کٍؿنێ ذګړې څعً
ػ لیبيس لیبلٍ ډلٍ ػ میـاث پً نتیرً کې ػ ایـان اٌ پبکمتبن ػ ٔـ٤ؼاؿه لیبيس ګٍنؼٌنٍ
مربىؼین پً وعړه کې ښکیل وٍل .ػ تیلګې پً تٍګً ،یٍ ومیـ فیبتې ٌللً ٌالې وعړې
ػ وٝیً ټٍلنې پً منځ کی ػ شـکت الالمي(ػ اٌ ٦مصٍني تـ ؿىربي النؼې) لبفمبن
نرص(ػ ٨ـتبن ٜلی ٜـ٤بين تـ مرشي النؼې)وٍؿای ات٥ب ٧الالمي(ػ لیؼ ٜلی تيىتي تـ
ؿىربي النؼې) اٌ لپبه پبلؼاؿان الالمي( ػ مصمؼ اکربي تـ مرشي النؼې) ٌا ٞ٨وٍې .ػ
لی١بنٍ اٌ کيمـػ پً ٌلمٍالیٍ کې ىم ػ لني ټٍلنې پً منځ کې ػ الالمي ګٍنؼ(ػ
شکمتیبؿ پً مرشي) ذمٝیت الالمي (ػ ؿتبين پً مرشي) اٌ اتصبػ الالمي(ػ ؿلٍل ٌیب٣
پً مرشي) ػ ډلٍ تـ منځ ىم ٌؿتً ٌللً ٌالې نښتې ؿا منځ تً وٍې .ػ ٍ٠وعړٌ ،ػٌاړٌ-
ملکي کمبنٍ اٌ ذنګیبلیٍ تً تل٥بت ٌاړٌل اٌ الؿ يې ٠ډ اظیمتنٍ اٌ تـیؼٌنٍ تً ىٍاؿه
کړه .کً څً ىم ڇې مصيل شکٍمت پً لیمً ظپل کنرتٌل لـي ظٍ ى ً١وعړې ڇې ػ
پعٍانیٍ ٌللً ٌالٍ نښتٍ رسه تړاٌ لـي ،ال ىم کلً نب کلً ٌا ٞ٨کیږي.
ص ځمکې پغ رس قسړې :ػ ځمکٍ پـ رس وعړې پً ٜبم ډٌل ػ ػٌٌ کٍؿنیٍ یب ػٌٌ ٍ٨مٍنٍ
تـ منځ ٌا ٞ٨کیږي .ګډٌنٍالٍ ػ ځمکې پـ رس ػ ى ٍ١تیالتیلٍ نښتٍ یبػٌنً کړې ػ کٍمٍ پً
نتیرً کې ڇې ملکي تل٥بت ؿا منځ تً وٍې اٌ ىمؼاؿنګً یې پً لی١بنٍ کې ػ ىقاؿه ٌٌ اٌ
تبذکبنٍ تـ منځ ػ اٌتٍ پـ رس ػ وعړی یبػٌنً ىم کړې .ػٌي ٌړانؼٌینً کٍي ڇې کً
شکٍمت ػ ً٠لتٍنقې شل نً کړي ،تىنز اٌ تبٌتـیعٍالې تً لً ٌلکې څعً ٌٌځي.
ګډٌنٍالٍ ىمؼاؿنګً پً ّ٨ب کې ػ ٤مبػ ػ وتٍن پً اړه ىم یبػٌنً کړې اٌ ٌایې ٨بنٍين
اذـاات ػ ػې پً ظبٔـ ځنډیږي تـ څٍ فیبتې تډې تـ اللً کړي ،اٌ ػ ښې شکٍمتٍلێ اٌ ػ
 195ػ ذٍالی  ،۱۸ػ تبمیبنٍ مـکق
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٨بنٍن ػ شبکمیت لپبؿه کبيف مالتړ مٍذٍػ نً ػی .پً ٨بنٍنې پـٌلً کې ځنؼ تىنز اٌ
وعړې تً الؿ ىٍاؿٌي اٌ ػ شکٍمت اٌ ځبيې ټٍلنې تـ منځ اظتال ٣ؿا منځ تً کٍي.
ناقانىنه وؾله والې ډلې :پً تبمیبنٍ کې نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې ال ىم وتٍن لـي اٌ یٍ
امنیتي ګٍاښ ګڼل کیږي .ػ یکبٌلنګ ػ ٌلمٍايل څعً ګډٌنٍالٍ پً ظبً ډٌل ػ شبذي
یٍنن تـ ؿىربي النؼې ػ یٍې نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې یبػٌنً ٌکړه .ىٍ١ي اػٜب کړې ڇې
ػا وعړه ػ ّ٨بیً ٍ٨ې ػ نبکبمي پً نتیرً کې ؿا منځ تً وٍي ڇې ّ٨یً تـ څٍ پً
منبلج اٌ و٥ب ٣ډٌل شل کړي .ګډٌنٍالٍ ٌیلې ڇې ځینې ٌللً ٌالې ډلې ػ مصلې
شکٍمت پً ٌړانؼې معبل٥ت کٍي ،پً ػالی شبل کې ڇې ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ اٌ پبؿملبن
ځینٍ ٠ړٌ ػ ىٍ١ي څعً ػ ټبکنٍ پـ ميبل ػ ظپلٍ ګټٍ ػ ظٍنؼیتٍة پً مٍظً کبؿ اظیمتی.
ص قسړې مدغکات
تتعیض :ػ ګډٌنٍالٍ پً شٍالً ،تبمیبن ػ مـکقې ػٌلت لً اړظً لً پبمً ٍ٠ؿځٍل وٍی .یٍه
تن ػیني ٜبملٌٌ 196یل ڇې" ،مٍږ ػ شکٍمت لً اړظً ػ پـاط تثٝیْ وبىؼان یٌٍ ،ػ تیلګې
پً تٍګً ،ػ تبمیبنٍ ٌالیت یٍ لٍلً ییق اٌ ػ ىلمنؼ ٌالیت یٍ تې جثبتً ٌالیت ػی ،شکٍمت
تبمیبنٍ تً  ۶میلیٍنً امـیکبيې ډالـ اٌ ىلمنؼ ٌالیت تً  ۵۱۱میلیٍنً امـیکبيې ډالـ
ٌؿکٍي .تبمیبنٍ تً تبیؼ ػ ظپل لٍلً ییق ڇبپیـیبل پً ظبٔـ تىٍی٩ي انګیـې پً نٙـ کې
ٌنیٍلې يش ،پً ػايس شبل کې ڇې ػا تـٜکن ػي".
ػ یکبٌلنګ ػ ٌلمٍايل ګډٌنکٍنکي تبٌؿ لـي ڇې شکٍمت ػ رسڇینٍ اٌ تٍػیرې 197پً
اظتٍبً کې تٍ پیـې ڇلنؼ کٍي .ػ تبمیبنٍ پً مـکق کې ػ ظربٌ اتـٌ پً ذـیبن کې یٍه
ګډٌنٍال ٌٌیل "ػ ذګړې /وعړې ؿښې ػ ٍ٨مي ن٥ـت پً ػؿلٍػلٍ رسه پً شکٍمتٍنٍ کې
ػي .ػ ذګړې فیبتـه الملٍنً ػاظيل ػي اٌ پً ٍ٨مي شکٍمتٍنٍ 198کې ؿیښې لـي".
په خکىمتي چاعو کې ص ؾیايس ګىنضونى مضازله :ػ متـکق ػ ډلٍ پً فیبتـٌ ظربٌ اتـٌ کې،
ګډٌنکٍنکٍ پً شکٍمتي ڇبؿٌ کې ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ ػ مؼاظلې اٌ پً ٌلمٍالیٍ اٌ ػ تبمیبنٍ
پً مـکق کې ػ من٥ې لیبلیٍ پً اړه ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ ػ مؼاظلې پً ىکلً ظربې کړې.
ځینې ڇبؿٌاکې ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ اٌ تيـنیٍ ىیٍاػٌنٍ رسه اړیکې لـي اٌ ښکبؿه تٍٝج اٌ
٤مبػ تً الؿ ىٍاؿه ٌي .پً ػايس شبل کې ڇې ىٍ١ي ٍ٠اړي ػ ځبن لپبؿه شامیت کمج
کړي ،ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ ٝ٤بلیتٍنٍ پً اٌل کې ظلک ٌیىلې .ػ پٍىنتٍن یٍه تن التبػ
 196ػ لی١بنٍ ػ ٌلمٍالې ػ متـکق ډلً ،ػ ذٍن  ۲۱۱۳ ،۱۶کبل
 197مٍٝ٨یت:ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیات ػ یکبٌلناګ ٌلماٍالې ،نیټاً .۲۱۱۳/۶/۶،ګاډٌنٍال :نبؿیناً اٌ ښاځې ،ػ ښاٌٍنځیٍ
ښااٌٍنکې ،ػ ټااٍلنې مرشااان ،ػینااي ٜلااام ،فػه کااٍنکي ،تقګااـ ،ػ ټٍلنااٍ پـمعتیاابيې ښااٌٍنځې(ػ ټٍلنااٍ پااـ تنمااټ
پـمعتیبيې وٍؿا ګبنې ،ښځې ،وٍؿا اٌ لبفمبنٍنً)
ٌ 198لمٍالې :ػ تبمیبن مـکق ،نیټً ،ػ اپـیل  ۲۱۱۳ ،۱۷کبل.
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ٌٌیلٌ ،لې لیبيس ګٍنؼٌنٍ ػ ىیٍاػ پً ٌؿٌلتي تبؿیغ کې من٥ې ن٩ي لٍتٍلی ػی .ػ
نٍمٍړې 199پً شٍالً" ،پً ا١٤بنمتبن کې پً ٌاٝ٨ې مبنب ىیڅ لیبيس ګٍنؼ وتٍن نً لـي ،ػ
اٌږػٌ ذګړٌ پً پبیلً کې لیبلت پً من٥ې ډٌل متبجـه وٍېؼی ،اٌ ګٍنؼٌنً ٍ٨مي وٍیؼي.
نٍمٍړي ٌٌیل ڇې مٍږ ػ ٌاٝ٨ي لیبيس اذنډا ػؿلٍػٌنکي لیبيس ګٍنؼٌنً نً لـٌ".
ػ تبمیبن پً مـکق کې پً ػې ىٍکړه ٌوٍه ڇې "پعٍا ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ پً منځ کې لیبلێ
مٍذٍػې ٌې ،پً یٍه ػٌلتي مٍ ٦٨تبنؼې ػ یٍه لیبل ٠ړې پً ټبکلٍ رسه ،ػ تلې لیبيل
ډلې لعٍا من٥ې اٌ نبٌړه لیبيل پً لیمً کې من٥ې ؿ٨بتت ؿا منځ تً کبٌه .ػ ټٍلٍ ګٍنؼٌنٍ
تنمټ پيٍ٩مي اړظٍنٍ ٌالړ ػی اٌ ػ ػې لپبؿه ؿا منځ تً وٍی څٍ ػ ذنګمبالؿانٍ ګټې
ظٍنؼي کړي ،ځکً نٍ ػا ډٌل ګٍنؼٌنً البلب وعيص 288ګٍنؼٌنً ػي".
ػ ټٍلني یٍه تن ګډٌنکٍنکي ٌٌیل ڇې:
"فیبتـه لىړ ؿتثه ػولتي پىلتىنه لیبيس پىلتىنه ػي ،ػ ػې لپبؿه ڇې کىم
ػولتي م٩بم تـ الله کړي ،نى رضوؿي ػه ڇې ػ نىمىړي شامیت ػ کىم لیبيس
ګىنؼ او یب کىم لیبيس وعَ لعىا ويش ،ه١ه وعَ ڇې مى ٦٨تـ الله کىي،
رضوؿي ػه ػ شکىمت او ه١ه لیبيس ګىنؼ لپبؿه کبؿ وکړي ػ ڇب له ٔـ٤ه ڇې
201
مٝـيف وىی او یب یې شامیت وىی".
ص معافیت کلتىع او ص قانىن ص پلې کىلى نه قتىن :ػ ظربٌ اتـٌ پـ ميبل ،اکرثٌ ګډٌنٍالٍ ػ
٨بنٍن ػ نً پيل کٍلٍ ،ػ مٝب٤یت ػ کلتٍؿ ،تې ٜؼالتي اٌ ػ ټٍلنیق ٜؼالت ػ نً وتٍن پً اړه
انؼیښنې مٕـس کړې .ػ کيمـػ ػ ٌلمٍايل څعً ػ ټٍلنې یٍه تن مرش ٌٌیل "پً ػالې شبل
کې ڇې ػ تبتٝیت ػ تؾکـې اٌلی تیً  ۱۱ا١٤بنێ ػه ،ػ نٍمٍړي څعً ػ ظپلٍ مبوٍمبنٍ ػ
تبتٝیت ػ تؾکـې ػ اظیمتلٍ پً ظبٔـ ػ  ۱۱۱۱ا١٤بنیٍ ٍ٠ښتنً وٍې ،ػ ػالې ٤مبػ پً
ػؿلٍػلٍ رسه ،ػٌلت ِؼ ٜنبرص تً ػ ټٍلنې ػ ٠ړٌ پً فړٌنٍ کې ػ ځبن لپبؿه ځبی ذٍړ
282
کړي".
ػ ګډٌنٍالٍ پً شٍالًّ٨ ،بیې ؿیبلتٍنً پً تىپړه تٍګً ٤بلؼ اٌ پً اػاؿې ٤مبػ کې ښکیل
ػي .ػ ى ٍ١ټٍلٍ کمبنٍ لعٍا ڇب ڇې ػ متـکق ػ ډلٍ پً ظربٌ اتـٌ کې اورتاک کړی ػ ٤مبػ
پً اړه ظپلې انؼیښنې څـګنؼې کړې .نب شل وٍیٍ ّ٨یٍ ىم کٍمې ڇې ػ اٌږػې مٍػې
 " 199پً تبمیبنٍ کې ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ پـاط وتٍن .ػ ٍ٠ګٍنؼٌنٍ فمٍږ ټٍلنً پً ډیـٌ تـظٍ ٌیىلې اٌ ٍ٠اړي ظلاک
ذلج کړي .ىٍ١ي پـٌپبګنؼه اٌ نبٌړه ویبن پیل کړي" .ػ متـکق ػ ډلې ظربې اتـېٌ :لمٍالې :ػ تبمیابن مـکق،نیټاً،
ػ اپـیل  ۲۱۱۳ ،۱۷کبل.
 288ػ متـکق ػ ډلې ظربې اتـېٌ ،لمٍالې :تبمیبن مـکق ،نیټً،ػ اپـیل  ۲۱۱۳ ،۱۷کبل
 281ػ ٌؿك ػ ٌلمٍايل ػ متـکق ػ ډلې ظربې اتـېٌ ،لمٍايل:ػ تبمیبن مـکق ،نیټً ،ػ می  ۲۱۱۳ ،۲۲کبل.
 282ػ کيمـػ ػ ٌلمٍالی ػ متـکق ػ ډلې ظربې اتـې ،ػ لپټمرب  ۲۱۱۳ ،۱کبل.
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ؿاىیمې ػ ٜؼلې ت٩ٝیج ػ ػ٤رتٌنٍ اٌ مصبکمٍ رسه نب متبمً پـتې ػي پً شکٍمت تې
اٜتامػي اٌ تؼ ګامنې ؿا منځ تً کړې .نب شل وٍیٍ ّ٨یٍ ىم ال فیبتٍ وعيصٍ٨ ،مي اٌ
نژاػي وعړٌ تً الؿ ىٍاؿه کړې.
اصاعې فؿاص :پً ىـه لبشً اٌ ىـ ؿیبلت کې ػ پـاط اػاؿې ٤مبػ وتٍن ػ ټٍلنې ػ ٠ړٌ پً
منځ کې ػ تې تبٌؿې اٌ تؼ ګامنې یٍ ڇبپیـیبل ؿا منځ تً کړی ،کیؼای وی ػا ڇبپیـیبل ػ
تبمیبنٍ ػ ٌالیت پً ځینٍ لیمٍ کې ػ تیلګې پً تٍګً ػ کيمـػ ،لی١بنٍ اٌ ویرب پً ٌلمٍالیٍ
کې پً کٍمٍ کې ڇې ػٌلت ِؼ ٜنبرص ال لً ٌړانؼي مٍذٍػ اٌ ٝ٤بل ػي ،ػ ىٍ١ي ػ
ٝ٤بلیتٍنٍ ػ ػ فیبتٍالې لپبؿه یٍ ٤ـٌت پً الك ٌؿکړی.یٍ ڇبنن ٌؿکړې.
ػ شکٍمت پً ػننً کې تې ٜؼالتي اٌ ٤مبػ ظلک ػ ظپلٍ ؿایٍ ػ ٌؿکٍلٍ څعً مصـٌم
کړیؼي .ګډٌنٍالٍ پً مـکقي شکٍمت ػ ٨بنٍن ػ نً پلې کٍلٍ پً ظبٔـ نیٍکې کړې .ػلتً ػ
مٝب٤یت یٍ ظبً کلتٍؿ مٍذٍػ ػی ،لیبيس ګٍنؼٌنً ػ نبٌړه ٜملٍنٍ ػ مـتکیثینٍ څعً
مالتړ کٍي ،شکٍمت ػ ٍ٠مـتکیثینٍ تً ػ لقا ٌؿکٍلٍ پً تـظً کې کمقٌؿۍ اٌ پً ٤مبػ
ککړ ػی .ىٍ١ې ػ شکٍمت لً اړظً ػ ٤مبػ پً ٌړانؼې ػ مثبؿفې پً تـظً کې ػ ػٌلت پً
نبتٍانې ټینګبؿ کړی اٌ ػ ؿٌانې وعړې پړه يې ػ ٨بنٍن ػ شبکمیت پً نً وتٍن اڇٍلې.
نیؿتې :پً ٌالیت کې تې کبؿې اٌ ػ پـمعتیبیې ٤ـٌتٍنٍ نً وتٍن ىم ػ وعړې یٍ لرت
المل ػی .پً ا١٤بنمتبن کې ػ ػیمٍکـاتیک ػٌلت ػ ذٍړیؼٌ ؿاىیمې ،ػ ػٌلتي ڇبؿٌاکٍ اٌ
ظلکٍ ػٌاړٌ لپبؿه ٠یـ متٍافن اٌ نب ممبٌي پـمعتیب ػ انؼیښنې ٌړ یٍه مٍٍِ ٛػه .پً
ا١٤بنمتبن کې ػ ػیمٍکـالې ػ تبلین اٌ ػ نړیٍالې ټٍلنې ػښکیلتیب رسه ،ػ ټٍلنٍ ٠ړي ػ
یٍې ؿٌښبنً ؿاتلٍنکې اٌ ٜبػالنً پـمعتیب لپبؿه ظٍوثین ٌ ،ظٍ ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت پً
ٌړانؼې ػ تثٝیْ اٌ تٍٝج لً املً پً ٌالیت کې ىیڅ لرته پـاظتیبیې پـٌژه پیل نً وٍه.
ػا مٍٍِ ٛػ یٍ ومیـ ګډٌنٍالٍ لعٍا مٕـس وٍه .یٍه ګډٌنٍال ٌٌیل" ،ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت
رسه ػ کبتل لً اړظً تثٝیيض ڇلنؼ کیږي اٌ ى ً١پبملـنً ػ کٍمې ڇې ممتص ٪ػی نً ػه
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ٌؿتً وٍې".
په صولت کې ص مؿلکیتىب نه قتىن :ػ تىنز اٌ وعړې ى ً١نٍؿې مملې ڇې ػ متـکق ػ
ډلې ػ اتٍ نبلتٍ ،ػ رسٌې ػ ځٍاتٍنٍ اٌ لً ٌړانؼې څعً ػ تـتیج وٍیٍ مـکٍ لً الؿې پً
تبمیبنٍ ٌالیت کې مٕـس اٌ پیژنؼل وٍې پً ى ٍ١کې پً ػٌلت کې ػ مملکیتٍة نً وتٍن،ػ
ٜبمً اػاؿې ػ اٌالشبتٍ نً پلې کیؼل اٌ پً ػٌلت تبنؼې ػ ټٍلنې تې تبٌؿې وبملً ػه.

 283ذٍړښتې مـکً ،مصمؼ ٌبػیٜ ٪لی یبؿ فاػه ،ػ لٍلې ػ ٌالیتې کمیتې مرش ،تبمیبن مـکق.
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 .۳ص زلکى ؾپاعښتنې او صؾىلی نقكه:
ػ لالمىٍؿٌ ػ ظربٌ اتـٌ پً ذـیبن کې ،ګډٌنٍالٍ ػ النؼې یبػٌ وٍیٍ ٜمٍمي لپبؿښتٍنٍ
ٌړانؼیق کړی تـ څٍ ػٌلت ،ػ نړیٍالې ټٍلنې ٝ٤بالن اٌ مؼنې ټٍلنً پً تبمیبنٍ ٌالیت کې ػ
وعړې ػ اٌلې الملٍنٍ ػ ځٍاتٍلٍ پً ظبٔـ پً یٍه ګټٍؿ ډیبلٍګ کې ښکیل کړي.
ص افغان امنیتي ځىاکىنى پیاوړتیا :فیبتـه ګډٌنٍال پً ػې نٙـ ٌ ڇې ا١٤بن امنیتي
ځٍاکٍنً تبیؼ ٌؿٌفل اٌ پً الفمٍ ٌللٍ اٌ ميامتٍ لمثبل يش تـ څٍ ػ ىیٍاػ څعً لبتنً
ٌکړي .پً تبمیبنٍ کې ػ امنیت ػ لبتلٍ پً ظبٔـ ػ ا١٤بن ميل پٍلیمٍ پً ومیـ کې ػ
فیبتیؼٌ اٌ پً تبمیبنٍ کې ػ ا١٤بن امنیتي ځٍاکٍنٍ اډې تً ظبً رضٌؿت ػی.
ص ةهغنیى پالیؿې ګانى تىجیه :ػ ػې پً ظبٔـ ڇې ػ ګبٌنډیٍ ىیٍاػٌنٍ رسه ،پً ظبً ډٌل
ػ ډیٍؿنؼ ػ کـښې پـ رس ػ پبکمتبن رسه ػ ظړپړتیب کڈً ؿا ټیټً اٌ ػې مملې تً ػ شل یٍه
الؿ پیؼا يش ،ګډٌنٍالٍ ػ تيـنیٍ پبلیمې ګبنٍ ػ تٍذیً کٍلٍ ٌړانؼیق کړی څٍ ػ تيـنیٍ ڇبؿٌ
رسه پً ػیپلٍمبتیک لصبٗ ڇلنؼ ٌيش.
ص ؾىلې او پسالینې ص پغوؾې ص جامعیت مالتړ :ػ لٍلې ظربې اتـې تبیؼ ػ پٍىبنٍ  ،ػیني
ٜلامٌٌ،ػ ځٍانبنٍ ػ ډلې ،مؼنې ټٍلنې ػ ٝ٤بلینٍ ،ترشي شٍ٩نٍ ػ ٝ٤بلینٍ ،ښځٍ شٍ٩نٍ ػ
ٝ٤بلینٍ اٌ نړیٍالې ټٍلنې لعٍا لً ٔبلثبنٍ رسه تـ رسه يشٔ .بلثبن تبیؼ ػ لٍلې ػ ظربٌ تـٌ
رسه یٍ ځبی وی ،کً نً نٍ تبیؼ پً ذربي ډٌل لً منځً یٌٍړل يش .ػ ػې پً ظبٔـ ڇې ػ
ػٌي ػ ٌلمٍايل څعً ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ ػ نٍ٥ؽ معنیٍی ٌيش ،تبیؼ ػ ت١الن ػ ٌالیت ػ
تبلً ٌ تـ٤ک ػ ٌلمٍايل ػ اٌلیؼٌنکٍ رسه ػ لٍلې ظربې اتـې پیل وی.
ص ؾىلې په پغوؾه کې ص ښځى ښکیلتیا :ػ متـکق ػ ډلې پً ىـه نبلتً کې ،ګډٌنٍالٍ ػ ښځٍ
ػ شٍ٩نٍ پً تـٌیز اٌ ػ لٍلې پً پـٌلً اٌ ػ پـیکړې نیٍلٍ پً لٍړٌ کڈٍ کې ػ ىٍ١ی پً
ښکیلتیب ټینګبؿ کړی" .ػ لٍلې پً ىـه پـٌلً کې ،ترشي شٍ٩نٍ پً ظبً ډٌل ػ ښځٍ
شٍ٩نٍ تً تبیؼ ػؿنبٌی ٌيش اٌ ػ ػٌلت ِؼ ٜنبرصٌ لعٍا ا١٤بن البيس ٨بنٍن ٌمنل يش اٌ
ى ً١تً ػؿنبٌی ٌکړي ".ػ ا١٤بنمتبن البيس ٨بنٍن ػ ښځٍ اٌ نبؿینً ٌٌ لپبؿه ممبٌي
شٍ٩نً تـاتـٌي" .تبیؼ ػ ښځٍ شٍ٩نً اٌ ترشي شٍ٩نً ٨ـتبنې نً يش ،تبیؼ ػ لږکیٍ ػ شٍ٩نٍ
ػؿنبٌی ٌيشٔ ".بلثبن(نبؿايض ٌؿٌڼً)تبیؼ ا١٤بن البلی ٨بنٍن اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ نٍؿ اٌٍل
ٌمني.
ص ةرشي خقىنى او ص قانىن ص خاکمیت تغویج څى وکىالی يش ص فؿاص او معافیت مسنیىی وکړي:
فیبتـه ګډٌنٍال پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ػ ترشي شٍ٩نٍ تٝمیل اٌ ػ مٝب٤یت لً منځً ٌړل تً
ػ لٍلې اٌ ىمؼاؿنګً ػ ټٍلٍ نژاػي ډلٍ پً منځ کې ػ ممبٌي ٜؼالت څعً ػ ډاډ شبٌلٍلٍ
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اٌ ػ الالمي اٌٍلٍ ػ ػؿنبٌي رسه مـلتً ٌکړي .لٍلً تبیؼ ػ مٝب٤یت لپبؿه یٍ پٍښښ نً
ٌي .ػ پٍىبٌي ػ لٍړلٍ کمپبینٍنً تبیؼ ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً پلٍیتٍة پیل يش.
ص ټىلنیؼې او اقتصاصي پغازتیا پیاوړي کىل :ػ تٍٝج پـتً ممبٌي پـاظتیب .نړیٍالً ټٍلنً
تبیؼ ػ تبمیبنٍ ػ ٌالیت پـاظتیبیې ممبیل لً پبمً ٌنً ٍ٠ځٍي .تبمیبنٍ اٌ ػ ىیٍاػ نٍؿٌ
ٌالیتٍنٍ تً تبیؼ ممبٌي انکىبيف تٍػیرً اظتٍبً يش .ػ ى ٍ١لړکٍنٍ ػ امنیتې ٌِٝیت
پً اړه تبیؼ ٍ٠ؿ ٌيش کٍم ڇې تبمیبن اٌ کبتل رسه نښلٍي .ػ لٍلې ػ پـٌلې اٌ ػ ا١٤بن
٨بنٍن پً اړه تبیؼ پً ټٍلنً کې ػ پٍىبٌي کڈً لٍړه يش.
ص انتقايل عضالت پلې کىل او والیت ته واک وعکىل :ګډٌنٍالٍ پً ىیٍاػ کې ػ پبیؼاؿې
لٍلې اٌ امنیت پً تـظً کې ػ یٍې ښې شل الؿې پً شیخ ٌالیتٍنٍ تً ٌاک ٌؿکٍل اٌ
ىمؼاؿنګً ػ ىیٍاػ پً کڈً ػ یٍې لرتاتیژې ػ ذٍړٌلٍ ٌړانؼیق ىم کړی ڇې ػ ټٍلنې ټٍل
٨رشٌنً اٌ ټٍلنیق ٜؼات پً پبم کي ٌنیيس .ګډٌنکٍنکٍ ٌیلې ڇې پً ا١٤بنمتبن کې ػ
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پبیؼاؿې لٍلې پً لٍؿ ميل ٌشؼت ،اٌ ټٍلنیق ٜؼالت یٍ محثت ګبم ػی.
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ٌلمٍايل ،ػ اپـیل  ۲۱۱۳ ،۲۴کبل
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 .۶پیژنضنه
ػ ً٠ػ لٍل یٍالیتی ن٩ىً پً ډلً ییقٌ متمـکقٌ تصحٍنٍ کې ػ ؿاتـلیـه وٍیٍ کلیؼي
مٍنؼنٍ لنؼیق ٌړانؼي کٍي کٍم ڇې ػ پنرىیـ پً ٌالیت کې ػ کبتٍ  ۸۱تنٍ ځبيي ټٍلنٍ
٠ړٌ رسه ػ مىٍؿٌ پـ ميبل ،ػ  ۵ان٥ـاػي مٍبشثٍ اٌ  ۱۱ػ نٙـیٍ رسٌیګبين لً الؿي،
تـتیج وٍيؼی .ګډٌن کٌٍنکٍ کې ،ڇې ػ تیالتیلٍ ټٍلنیق – لیبيس معینٍ التبفیتٍة کٍل،
ػ ټٍلني مرشان ،نبؿینً اٌ ښځینً ښٌٍنکي ،ػ ځٍانبنٍ ػ مٍلمٍ التبفي ،ػ مؼين ټٍلنٍ
التبفي ،ػیني ٜبملبن اٌ پعٍاين ذيبػي ٍ٨منؼانبن وبمل ٌٌ.
ػ ً٠لال مىٍؿي ػ لٍيل پً اړٌنؼ ػ ا١٤بنبنٍ ډیبلٍګ پً ػٌىم پړاٌ کې تـ رسه وٍي ڇې
ػ  ۱۱مؼين ټٍلني اٌ ػ ا١٤بنمتبن ػ ترشی شٍ٩نٍ ػ کمیمیٍن پً ګډٌن پً نٍښت رسه
الؿي تً اڇٍل وٍي تـ څٍ  ۴۵۱۱تنً ا١٤بنبنٍ رسه مىٍؿه ٌکړي اٌ ػ ٌ ۳۴الیتٍنٍ څعً ،ػ
ىـ ٌالیت ػ لٍيل ځبيي ٔـشي لپبؿه یٍ ؿاپٍؿ تیبؿ کړي.
ػ لٍيل پً اړٌنؼ ػ مٍذٍػه ځبيي ٔـشي ىؼ ٣ػا ػی ڇې تـ ممکنً شؼه پٍؿي ػ
ٌِٝیت اؿفٌنً ٌکړي اٌ ػ کړين ٌړ مٍ٩ٝيل شل الؿي ٌړانؼیق ٌکړي ڇې ػ پنرىیـ پً
ٌالیت کې ػ ػٌامؼاؿي لٍيل اٌ ټیکبٌ رسه مـلتً ٌکړي.

 .۲والیتي انځىع :جغغافیه ،ص وګړو تغکیث او ؾیايس وضعیت
ػ پنرىیـ ػؿه (ػ پنځً فمـیبنٍ ػؿه) ػ کبتل پً وامل کې  ۱۲۱کیلٍمرت لیـي ػ ىنؼٌکي
٠ـٌنٍ لړي تً نږػي مٍٝ٨یت لـي .ټٍل ټبل  ۶۶۴۵کیلٍمرت مـت ٞممبشت لـي .ػٌ ً٠الیت
ػ پـٌان یٍه تـظً ٌه اٌ تـ  ۲۱۱۴کبل پٍؿي کلً ڇې پـیکړه ٌوٍه تـ څٍ ػ ػؿیمی
ګټګٍؿي ٌالیت پً ډٌل ؿامنځتً يش ،څلٍؿ شيص ػؿلٍػی ڇې لً اٌيل تـ څلٍؿمې شًٍ
پٍؿی نٍمیؼې .اٌك ميبل اٌٌه ٌلمٍايل لـي :ػ ٌالیت مـکق تبفاؿک ،شًٍ اٌل (اٌلً
ګټګٍؿي ٌلمٍالی ڇې مـکق یي ظنز یبػیږي) ،ؿٌظً (ػٌیمً ګټګٍؿي ٌلمٍالی ڇې مـکق
يي وبلت ػی)ٜ ،نبتً (ػٌیمً ګټګٍؿي ٌلمٍالی مـکق يي ٜنبتً ػی) ،ػؿه (ػٌیمً
ګټګٍؿي ٌلمٍالی مـکق يي کـامبن ػی) ،پـیبن (ػٌیمً ګټګٍؿي ٌلمٍالی مـکق يي نبٌػانک
یبػیږي) اٌ وتل (ػؿیمً ګټګٍؿي ٌلمٍالی ڇې مـکق يي ػاالن لنګ نٍمیږي) .ػ ۲۱۱۲
کبل پً لٍمړیٍ کې ػ اتىبؿ پً نبمً نٍي ٌلمٍايل ،ڇې ػ ػؿه ػ ٌلمٍالی څعً تیل وٍي،
ؿامنځتً وٍه تـ څٍ ػٌلتي ظؼمبت (پً ځبنګړي ډٌل ؿٌ٠تیبيي اٌ ؿٌفنیق ظؼمتٍنً) ػ ػؿه
ٌلمٍايل لیـي پـتٍ ٌګړٌ تً ٌؿلٍل يش ظٍ ال تـ اٌلً پً تىپړ ډٌل رسه نؼه ٝ٤بلً وٍي.
پً تبؿیعي لصبٗ ػ پنرىیـ ٌالیت ػ ذمٝیت الالمي لیبيس ګٍنؼ اٌ ذمٝیت/وٍؿاي
نٙبؿ ،ػ وٍؿٌي ػ یـ٠ل پـ ميبل – ػ ذيبػ پً ٌظت کې ػ  ۵۱۱ؿٌيس ټبنکٍنٍ پً ٌالًٕ ػ
ٌؿځې ػ ٌلمٍايل مىيٍؿه مصبرصه ،اٌ ػ  ۲۱۱۱-۱۹۹۶کبل پٍؿي ػ ٔبلثبنٍ پـ ِؼ ػ اشمؼ
وبه ممٍٝػ ػ م٩بٌمت تصـیک ،پٍؿي تړيل ػی .پً ٌؿتً ډٌل رسه ػٌ ً٠الیت ډیـي
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لعتي ذګړی اٌ مصؼٌػیتٍنً (ذیـه تنؼي) ترـتً کړي ڇې ػ ى ً١لً املً ػ ػي لیمي
ٌګړي څٍ ځلً ػ ظپلٍ لیمٍ پـیښیؼٌ تً اړ وٍي اٌ ػ تیب میىت کیؼٌ لپبؿه نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ
اٌ یب ىم ػ ىیٍاػ څعً تيـ تً ګډه وٍي.
ػ ٍ٨مي تـکیج پً لصبٗ ػ پنرىیـ ٌالیت تبذک تثبؿ ػی  ،اٌ ػ ٔبلثبنٍ رسه تبؿیعي
معبل٥ت ػؿلٍػٌنکی ػی .
کً څً ىم ځبيي یب٠یتٍة پً ٌالیت کې وتٍن نلـي ،ظٍ ػ ګبٌنؼي ٌالیت نٍؿلتبن اٌ
ىمؼاؿنګً ػ ت١الن اٌ کبپیمب ٌالیتٍنٍ څعً ػ ػٌلتي ِؼ ٜنبرصٌ ظٍځښت ػ ڇبؿٌاکٍ ػ
اٌيل انؼیښني پً ډٌل پبيت ػی .ػ نٍؿلتبن پً ٌالیت کې ػ یب٠یتٍة پً اړٌنؼ ٝ٤بلیتٍنً ػ
پنرىیـ ٌالیت ىم ا٠یقمن کړیؼي ځکً ڇې ػ تبٌتـیعٍايل څعً تښؼیيل ميبذـین ػً٠
ٌالیت تً ؿاځي .ػ ډي ډي آؿ ػ پـٌيس څعً نبؿاًِ وٍي پعٍاين ذيبػي ٍ٨منؼانبن اٌ تـ
نن ؿٌځي پٍؿي تريٌفګبؿي ػ ڇبؿٌاکٍ پً نقػ ػ يب جثبيت لپبؿه ػ تبلٍ٩ه رسڇیني پً لرتګً
لیؼل کیږي.

 .۴ص جګړی تدلیل :ص جګړي ډولىنه او انګیؼي
د جګړي ډولىنه :ػ پنرىیـ ٌالیت ػ ټٍلني ٠ړي پً ٌیبړ رسه ٌايي ڇې پً ػٌ ً٠الیت کې
اٌلني ذګړي وتٍن نً لـي .ػٌي ٌايي ڇې ٌِٝیت پً ػٌ ً٠الیت کې ػ مـکقی شٍفي
لً نٍؿٌ پنځٍ ٌالیتٍنٍ څعً پً تىپړ ډٌل رسه تٍپیـ لـي .ػٌي ػؿي ٜمؼه ػلیلٍنً ٌړانؼي
کړل ڇې ٌيل ػ پنرىیـ ٌالیت پً مـکقي شٍفي کٖ تـ ټٍلٍ فیبت امن ٌالیت ګنل کیږی.
لٍمړي ػلیل ذ١ـا٤یبیي مٍٝ٨یت ػی .ػ پنرىیـ ٌالیت پً لٍړٌ ٠ـٌنٍ رسه ؿاڇبپیـ وٍي
ڇې ػ ګبنډیٍ ٌالیتٍنٍ څعً ٌؿتً الرسيس امکبن نً لـي مګـ ػ پـٌان ٌالیت څعً پـ تً
ڇې ػ پنرىیـ ٌالیت تً ػ ننٍتٍ ػؿٌافه نٍمٍل وٍیؼی .ػٌیم ػلیل ػ پنرىیـ ٌالیت
ذيبػي تبؿیغ ػی ڇې ٌګړي يي رسه یٍ مٍيت لبتيل ػي .ػٌي یبػه کړه ڇې ػ پنرىیـ
ٌالیت ػ اٌږػي مٍػي لپبؿه ػ ذيبػ فړه ٌٌ ،ػ ؿٌيس اٌ کبتل مـکقي شکٍمت پـ ٌړانؼي
 ۱۴کبلً مثبؿفه اٌ تیب ػ ٔبلثبنٍ پـ ٌړانؼي ۵کبلً م٩بٌمت ػ ٌګړٌ ػ پیبٌړی یٌٍايل المل
وٍیؼی.
یٍې ښځینً ښٌٍنکي ڇې ػ ظلګٍ پً ډیبلٍګ کې ګډٌن کړي ٌٌ ٌٌیل:
"ػ پنرىیـ په والیت کې ذګړه نىته ،ػا ځکه ڇې فمىنږ ظلک یى مىټي ػي او
یى ػ تل مالتړ کىي .مىنږ ػ ػولتي ِؼ ٜنبرصو څعه مالتړ نکىو او ػ ظپلى
ظلکى او هیىاػ په م٩بتل کې ظپلى ممؤلیتىنى تبنؼي پىه یى".
ػؿیم ػلیل پً ٍ٨مي تـکیج پٍؿي ن١ښتي ػی :ػ پنرىیـ ٌالیت ټٍل اٌلیؼٌنکي پً تبذک
ٍ٨مٍنٍ پٍؿي مـتٍٓ ػي.
517

ص ؾىلې په همله ص افغانؿتان ص زلمى زبې اتغې

ص پنجكري واليت ؾىلی نقكه

یٍه ٍ٨مي مرش ٌٌیل:
" ډیـي ذګړي ػ ٨ىمي وعړو له امله ؿامنځته وىئ .بلثبنى ػ ػ٠ه ډول
وعړو څعه په الت٥بػي رسه ػ یىه ٨ىم مالتړ تـ الله کړ تـ څى ػ ه١ه تل پـ
ِؼ ذګړه وکړي .له نیکه مـ٠ه په پنرىیـ کې مىنږ ټىل ػ یى ٨ىم څعه یى.
مىنږ ټىل په اتصبػ ػ یى تل رسه والړ یى :مىنږ ػ یى تل مالتړ کىو څـنګه ڇې
مىنږ ػ اوږػی مىػي لپبؿه ظپل ػ مربهؼینى مالتړ وکړ".
ظٍ ػ ػي رسه رسه ػ لٍيل اٌ ټیکبٌ پً اړٌنؼ ژٌؿي انؼيښني وتٍن لـي ڇې ػ ځبيي ظلکٍ
پً تبٌؿ تـ ګٍاښ النؼي ػي.
ػ مؼين ټٍلني یٍ ٝ٤بل ٌٌیل:
" همؼا اوك مىنږ ػ پنرىیـ په والیت کې ػ ذګړي رسه معبمغ نه یى ،ظى ػ
ؿاتلىنکي په هکله مىنږ ذؼي انؼيښنه لـو .مىنږ تـ اوله یى شمبك پړاو ته نه
یى ؿلیؼيل ظى مىنږ ػاظيل لیبيس لتىنقي لـو ڇې کىالي يش ػ والیت
مىذىػه لىيل ته ګىاښ فیبت کړي".
ػ تصحٍنٍ پً لړ کې ظلکٍ مٍذٍػه اٌ ؿاتلٍنکي انؼيښنٍ تً اوبؿه ٌکړه.
د خلکى اوسني اندیښني :ػ ډلً ییقٌ تصحٍنٍ پـ ميبل ګډٌنکٌٍنکٍ پـ ػؿيٍ اٌيل انؼیښنٍ
تبنؼي ټینګبؿ کبٌه ڇې کیؼاي يش پً ٌالیت کې ػ ذګړي المل ٌګـځي:
 اػاؿي ٤مبػ اٌ ځبيي کمقٌؿي شکٍمت؛
 ػ مـکقي شکٍمت لً ظٍا کمً پبملـنً ڇې پً تثٝیْ آمیقه پبلیيس منرـ وٍي.
 ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ نىتٍايل ڇې ػ لٍړي کڈي ػ تې ؿٌفګبؿي المل وٍي.
اصاعی فؿاص او کمؼوعی خکىمت :ػ ټٍلنٍ ٠ړی ػ اػاؿي ٤مبػ اٌ ػ شکٍمتي ڇبؿٌاکٍ ػ
کمقٌؿې کړين څعً وبکي ٌٌ .ػٌي ٌیل ڇې ڇبؿٌاکي ػ ټٍلنٍ تېٍفلٍ ٠ړٌ ػ ژٌنؼ کڈي تً
پبملـنً نً ػه کړي .ػٌي ٌٌیل ڇې شکٍمت نً ػی تٍانیؼيل پً تېـٌ څٍ کلٍنٍ کې ػ ژٌنؼ
ػ ٌِٝیت ػ ښً کٍلٍ پً ډګـ کې فیبت څً تـ رسه کړي.
ػ مؼين ټٍلني یٍه ٝ٤بل یبػه کړه:
" اػاؿی ٤مبػ کىالي يش ػ پنرىیـ په والیت کې لىله له منځه یىيس .اولني
شبلت ػ هـي وؿځي په تېـیؼو رسه ظـاتیږي او ػايس اػاؿه وتىن نه لـي ڇې
ػ ٤بلؼو ڇبؿواکى رسه مثبؿفه وکړي او ػ ػوي څعه ظالٌىن ومىمي".
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ػ ظلکٍ پً ٌینب پً ٌالیت کې ٤بلؼ ڇبؿٌاکي ػ کبتل ػ مـکقي شکٍمت ػ ځینٍ فٌؿٌاکٍ
کړیٍ لً ظٍا تٍ٩یً کیږي .الثتً ػ ً٠ډٌل مالتړ اػاؿي ٤مبػ ال فیبت ىڅٍي.
یٍه ځبيي مرش اػٜب ٌکړه:
" اػاؿي ٤مبػ او کمقوؿې شکىمتىلی ػ مـکقي شکىمت له ظىا ت٩ىیه کیږي".
ٌؿٌلتً ػ مؼين ټٍلني یٍ ٝ٤بل ٌٌیل:
" ػ ټىلنى تـ ټىلى لرته انؼیښنه ػ ځبيي شکىمت کمقوؿتیب ػه .ػ ظلکى او
شکىمت تـ منځ واټن ػ هـي وؿځي په تېـیؼو رسه فیبتیږي .شکىمتي
ڇبؿواکې نىؿ نى ػا ٘ـ٤یت نه لـي ڇې ظلک او ټىلني ځبن ته ؿاذلج کړي"
ص مغکؼي خکىمت له زىا کمه پاملغنه :ػ ګډٌنکٌٍنکٍ فیبت ومېـ اػٜب کٍلً ڇې مـکقي
شکٍمت پنرىیـ ٌالیت تً کبيف پبملـنً نً ػه کړي.
یٍه پعٍاين ذيبػي ٍ٨منؼان ٌٌیل:
" ػ پنرىیـ په والیت کې اولنێ لىله ډیـه ټینګه نه ػه؛ که ڇېـي ػ مـکقي
شکىمت ڇبؿواکی ػ پنرىري والیت په وړانؼي ظپل تثٝیْ ته اػامه وؿکړي،
ػا امکبن لـي ڇې ػ پنرىیـ ظلک ػ ظپلى ش٩ىنى لپبؿه تیب ذګړه پیل کړي".
یٍه تن شکٍمتي کبؿکٌٍنکي ٌٌیل:
" مىنږ ػ پنرىیـ والیت په وړانؼي ػ مـکقي شکىمت له ظىا ػ تثٝیْ په
اړونؼ انؼیښنه لـو .ػ پنرىري په والیت کې ټىلنیق ٜؼالت وتىن نه لـي .که
ڇیـته ػ٠ه تثٝیْ اػامه ومىمي نى کیؼاي يش اولني لىله او ټیکبو له ګىاښ
رسه معبمغ يش".
ػ ټٍلني ٠ړٌ پً ټینګ تبٌؿ ػؿلٍػڇې ػٌي ػ لٍيل ٨ـتبنیبن ػي .ػٌي اػٜب لـي ڇې ػ ػً٠
ٌالیت لٍلً ییق شبلت ػ ػي المل وٍي ڇې نړیٍالً ټٍلنً کبيف پـمعتیبيي اٌ ػ کبؿمٍنؼين
پـٌژې تیبؿې اٌ پيل نکړي.
یٍه ځبيي مرش یبػه کړه:
" مىنږ ػ ػي وبهؼان یى ڇې ػ مـکقي فون په نبامنى والیتىنى کې پـوژي پيل
وىي او مبيل مـلتي وؿالتىل وىي .ظى مىنږ ته هیڅ يش هم نىته :ػا ځکه
ڇې مىنږ ػ يىه ښه لىله ییق او ػ ټیکبو شبلت څعه تـمن یى او نړیىاله ټىلنه
نه ٠ىاړي ڇې په امنى او ػ ټیکبو لـونکى لیمى کې ظپيل پیيس مرص ٣کړي.
تبيس مب ته ویالي وئ ڇې ويل؟ مىنږ هم کبؿٜ ،بیؼ او پـمعتګ ته اړتیب لـو –
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ػا تثٝیْ ػی ،نړیىاله ټىلنه تبیؼ له لىيل څعه تـظمن والیتىنى ،لکه پنرىیـ
والیت ،ته هم پبملـنه وکړي تـ څى نىؿ نب امنه والیتىنه لکه ػ لىګـ والیت،
وهڅىل يش تـ څى ظپل نب امنه ڇبپېـیبل ته تؼلىن وؿکړي".
ص پغمستیايي پغوژو کمښت او ةېغوػګاعي :ګډٌن کٌٍنکٍ ػ پنرىیـ پً ٌالیت کې ػ
تېـٌفګبؿي پً اړٌنؼ ظپلً انؼيښنً ؿاتـلیـه کړه ،پً ځبنګړي ډٌل ػ ښځٍ پً اړٌنؼ .ػ
پنرىیـ پً ٌالیت کې پً تیـه  ۲۱کلنً ذګړه کې کبتٍ  ۴۱۱۱کٍنډي پبتې ػی ڇې ټٍلې يي
ػ کبؿ پً لټً کي ػي .ػ ػي تـلیـه ځٍان نمل ىم کبؿ تً اړتیب لـي .ػٌي اػٜب کٍلً ڇې
ځٍان نمل ػ پنرىیـ ٌالیت پـیږػي اٌ ػ کبؿي ٤ـٌتٍنٍ پً لټً کې کبتل تً ځي .پً ػايس
شبل کې ڇې ػلتً کبنٍنً٨ ،یمتي کبين اٌ ػ اٌتٍ رسڇيني وتً ،ظٍ ػ ټٍلني مرشانٍ ػ
پنرىیـ پً ٌالیت کې ػ پـمعتیبيي پـٌژٌ ػ پيل کٍلٍ لً کمښت څعً وکبیت ػؿلٍػ.
ػ مؼين ټٍلني یٍې ښځینً ٠ړې ٌٌیل:
" فه ٠ىاړم ڇې ػ پنرىیـ په والیت کې ػ ښځى ػ ځىان نمل ػ تېىفيل او
تېـوفګبؿي په اړه په ظپلې انؼيښني تبنؼي ارصاؿ وکړم .مىنږ ػ  ۷۲۲۲تنى څعه
فیبتې کىنډې ښځي لـو ڇې کبؿٜ ،بیؼ او لبتني ته اړتیب لـي .ظى ځبيي او مـکقي
شکىمتىنه تې انؼافه کمقوؿي ػي او ػايس ممبلى ته هیڅ پبملـنه نه کىي".
ػ ػیني ٜبملبنٍ یٍه ٠ړی ٌٌیل:
" ػ پنرىیـ په والیت کې فمىنږ ػ وګړو لرته انؼیښنه تېىفلی ،تېـوفګبؿي او
تېمىاػي ػه"...
یٍ پعٍاين ذيبػي ٍ٨منؼان ٌٌیل:
"ػ فیبتى کلىنى ػ ذهبػ له امله مىنږ فیبت ومېـ کىنډي ،ژوتل او مٝیىة کمبن
لـو؛ ػ ػي تـلیـه ػ کبؿ نىتىن او ػ پـلپيس مبیىيس له امله فیبت ظلک په
معؼؿه تىکى ؿوږػي وىي او مىنږ متعٍَ کمبن نه لـو ڇې ػ ػوي رسه مـلته
وکړي .ػ٠ې ممبلې ػ ظلکى او شکىمت تـ منځ تيش او واټن ؿامنځته کړيؼي" .
ػ ػي نً ٜالٌه فیبت ومېـ مربىؼین ڇې ظپيل ٌليل يي ػ ډي ډي آؿ تـ پـٌګـام النؼي
لپبؿيل ػي تريٌفګبؿه ػي اٌ ػ شکٍمت ػ مالتړ ػ نىتٍن لً املً وکبیت لـي.
یٍه پعٍاين ذيبػي ٍ٨منؼان پً النؼي ټکٍ تبنؼي ارصاؿ ٌکړ:
" فه ػ ذهبػ پـمهبل ػ څى کلىنى لپبؿه ٨ىمنؼان وو ،ظى کله ڇې فه ػ ډي ډي
آؿ ػ پـوګـام رسه یى ځبي وىم شکىمت مىنږ هېـ کړو .ػوي فمىنږ ػ ؿاتلىنکي
په هکله هیڅ پبملـنه ونکړ؛ ػوي یىافي فمىږ نه وليل واظیمتيل او مىنږ يي
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یىافي پـيښىػو .ػ شکىمت کړين ػ ظلکى ػ انؼیښنى اٌيل الملىنه ػي .اوك
مهبل مىنږ ولله نه لـو او ذګړه نه کىو او ػ ذګړي ػ تیب نه پيل کىلى په
ظبٔـ کبؿ ته اړتیب لـو".
پً ىمؼي اړٌنؼ یٍه تل ذيبػي ٍ٨منؼان ٌٌیل:
" کله ڇې مىنږ وليل تملیم کړې ظى فمىنږ ػ لتىنقو په اړونؼ ػ شکىمت
پبملـنه کمه وىه .تبيس وینئ ڇې فمىنږ فیبت ومېـ ذهبػی ٨ىمنؼانبن وو او
له ځبنه رسه مى وليل او ا٤ـاػ ػؿلىػل ،او کله ڇې ذهبػ ظتم وى او ڇبؿواکى
له مىنږ نه و٠ىښتل ڇې ظپيل وليل تملیم کړو او فمىنږ رسه یې وٜؼه وکړه
ڇې ػوي ته مىنږ ته کبؿي ٤ـٌىتىنه تـاتـوي ،مىنږ په ظىوصبلی رسه ومنله ،ػ
ډي ډي آؿ ػ پـوګـام رسه یى ځبي وىلى ،ظپيل ټىيل وليل مى تمیلم کړې ظى له
تؼه مـ٠ه شکىمت مىنږ هېـ کړو .په لىمړیى کې مىنږ ػیـ هیله من وو ظى
اوك مىنږ پـ شکىمت تبنؼي اٜتامػ نه لـو".
د خلکى راتلىنکي اندیښني :ػ پٍؿتً یبػ وٍيٍ مٍٍِٜګبنٍ ذال ،ػ پنرىیـ ٌالیت ػ ټٍلنٍ
٠ړٌ نٍؿي انؼيښني ؿا تـلیـه کړې ڇې ػٌي ى ً١ػ ؛ؿاتلٍنکي انؼيښني؛ پً نٍم یبػٌي:
( )۱ػ شکٍمت اٌ نړیٍايل ټٍلني لً ظٍا ػ مربىؼ مرشانٍ تـک کٍل اٌ ىیـٌل؛
( )۲ػ مربىؼینٍ تنٙیمی اظتال٤بت؛
ػ مربىؼینٍ ػ مرشانٍ ىېـٌل ػ ػٌي ػ مبیٍيس اٌ نبظٍښي لثج ٌګـځیؼ:
" مـکقي شکىمت او نړیىاله ټىلنه ػ مربهؼینى مرشان هېـ کړل .مىنږ ػ
وىؿوي او ٔبلثبنى پـ ِؼ ذهبػ کې لرت کبؿ تـ رسه کړ ظى و نه لتبیل وىو".
ػ مربهؼینى تنٙیمي وعړي :ػ ټٍلنٍ ٠ړٌ ٌٌیل ڇې پً کبتل کې ػ تیالتیلٍ تنٙیمٍنٍ ػ
مربىؼینٍ ػ نعثګبنٍ تـ منځ ظړپړتیب فیبتً وٍيؼه ،ڇې ػ پنرىیـ ٌالیت څعً ػ
مربىؼینٍ مرشان ىم پً کې وبمل ػي .ظلکٍ ػا انؼیښنً ؿا تـلیـه کړه ڇې ػٌي ػ ػً٠
انىٝبة څعً انؼیښنً لـي اٌ ډاؿیږي ڇې پً کبتل کې ػ نعثګبنٍ ػ ظپل منځي اظتال٤بت
ػ پنرىیـ پً ٌالیت کې ػ مربىؼ مرشانٍ ػ انىٝبة اٌ ظړپړتیب المل نً يش.
ػؿي اٌيل انؼيښني وتٍن لـي )۱( :ځبيي شکٍمت ( )۲مـکقي شکٍمت اٌ ( )۳ػ پنرىري
لیبلې مرشان.
 .۰ځبيي شکٍمت :ػ ټٍلني ٠ړٌ ػ ځبيي ڇبؿٌاکٍ ػ کمٍ اذـااتٍ اٌ اػاؿي ٤مبػ پً اړٌنؼ
وکبیت ػؿلٍػل.
یٍه ځبيي مرش ٌٌیل:
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" فمىنږ ځبيي ڇبؿواکي په ظپلى وعيص کبؿوتبؿونى تىظت ػي او ػ ظلکى په
اړونؼ کىمه پبملـنه نه لـي .ػ ګامؿين پـوله و٥ب٤ه نه ػه؛ ػوي ػ فوؿواکى
ڇبؿواکى رسه ػ اړیکى ػؿلىػلى له امله ټبکل وىيؼي".
 .۰مـکقی شکىمت :ػ ګډٌنکٌٍنکٍ فیبت ومېـ مـکقي شکٍمت پً " تثٝیْ" ګـم کړ.
یٍه پعٍاين ذيبػي ٍ٨منؼان النؼي ټکي یبػ کړل:
" ػ فیبتى کلىنى ػ ذهبػ له امله ،مىنږ فیبت ومېـ کىنډي ،ژوتل او مٝیىة
کمبن لـو؛ ػ ػي تـلیـه تېـوفګبؿي او مبیىيس فیبت ومېـ په معؼؿه تىکى
ؿوږػي کړيؼي او مىنږ ػلته مملکي کمبن نه لـو ڇې ػ ػوي رسه مـلته
وکړي .ػ٠ې ممبلې ػ ظلکى او شکىمت تـ منځ ظال ؿامنځته کړي".
" ػ اولني شکىمت په لىمړیى کې ػ پنرىیـ فیبت ومېـ مربهؼ مرشان ػ
شکىمت رسه یى ځبي وىل او ظپيل وليل يي ػوي ته ولپبؿلې تـ څى ػ ظلکى
لپبؿه کبؿ وکړي؛ تیب مـکقي شکىمت وؿو وؿو ػ پنرىیـ والیت څعه مربهؼ
مرشان لیـي کړل .اوك مهبل مىنږ یىافي ػوه مربهؼ ٨ىمنؼانبن په شکىمت
کې لـو .ظى فه ټینګ تبوؿ لـم ڇې ػوي ته فمىنږ ػ ذهبػ او په تېـ وظت کې
فمىنږ ػ کړين لتبینه او ت٩ؼیـ وکړي".
 .۰ػ پنرىیـ لیبيس مرشان:
ػ ټٍلني مرشانٍ ٌٌیل ڇې ػ کبتل ػ تیال تیلٍ تنٙیمٍنٍ ػ مربىؼینٍ پً نعثګبنٍ کې ظپل
منځي ظړپړتیب فیبتً وٍي ،ڇې ػ پنرىیـ مربىؼ مرشان ىم پً کي وبمل ػي .ظلک ػ
ىمؼي ت٩میم پً اړٌنؼ ظپلً انؼیښنً څـګنؼه کړه اٌ لً ػي یې ډاؿ ػؿلٍػ ڇې پً کبتل
کې ػ نعثګبنٍ ظپل منځي اظتال٤بت ػ پنرىیـ پً ٌالیت کې ىم ظپل منځي اظتال٤بت اٌ
ظړپړتیب ؿامنځتً کړي.
یٍه پعٍاين ذيبػی ٍ٨منؼان ٌٌیل:
" ػ ذهبػ څعه وؿولته ػ ټىلني لیبيس  -ټىلنیق ذىړښت تؼلىن مىنؼلی .په
تېـ وظت کې یىافي یى مرش وو ،؛اشمؼ وبه ممٝىػ؛ ،ظى په اوك وظت کې
مىنږ فیبت ومېـ مرشان لـو څىک ڇې لىمړي ػ ظپلى ګټى په هکله ٤کـ کىي
معکي له ػي ڇې ػوي فمىنږ په اړه ،ػ ظلکى په هکله ٤کـ وکړي .فمىنږ
اولني مرشان ػ ټىلنى ػ لتىنقو څعه آګبه نؼي شتی ػا ڇې ػوي ػ ظلکى رسه
ظربي هم نه کىي".
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 .۳ص ؾىيل لپاعه طغخه
ػ ډلً ییقٌ تصحٍنٍ ،مٍبشثٍ اٌ ػ نٙـیٍ ػ رسٌيګبنٍ ػ پـٌيس پـ ميبل ،ػ پنرىیـ ػ ټٍلنٍ
٠ړی پً ػٌ ً٠الیت کې ػ ټیکبٌ ػ ډاډمن کٍلٍ ،پبیؼاؿه لٍيل اٌ ػ ظلکٍ ػ ښً ؿاتلٍنکي پً
ظبٔـ النؼين لپبؿښتني ٌړانؼی کړې .ػٌي پـ ػٌٌ ٜمؼه ډګـٌنٍ تبنؼي متـکق ػؿلٍػ:
( )۱ػ ځبيي شکٍمت لمٍن؛
( )۲پً ٌالیت کې ػ ا٨تٍبػي اٌ پـمعتیبيی پـٌژٌ پً ىکلً تٍذً اٌ تـ اٌلً پٍؿي ىېـ
وٍي ٌالیت تً ځبنګړي پبملـنً؛
 .۲د ځايي خکىمت سمىن :ظلک پً ػي تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ ٌالیتي ڇبؿٌاکٍ فیبت ومېـ ػ
اىلیت پـ تنمټ نً ػي ګامؿل وٍي اٌ یٍافي ػ وعيص اړیکٍ پـ تنمټ م٩ـؿ وٍيؼي.
یٍ ځبيي مرش ٌٌیل:
" که یى کمقوؿه لړۍ ػ وعيص اړیکى پـ تنمټ م٩ـؿ وىي وي ،هیڅىک ته ػ
ه١ه ػ وړتیب په هکله پىښتنه و نه کړي".
ىمؼاؿنګً ػٌي ػ لمٍن اٌ ػ ڇبؿٌاکٍ ػ ٘ـ٤یت ػ اؿت٩بء ػ پـٌګـام پـ اړتیب تبنؼي ټینګبؿ ٌکړ.
ػ مؼين ټٍلني څعً یٍه ځٍان کن ٌٌیل:
" مٍنږ ٌینٍ ڇې ػ پنىریـ پً ٌالیت کې یٍ ومېـ ڇبؿٌاکي ػ فیبيت مٍػي لپبؿه
پً ٜین منٍج کې کبؿ کٍي پـتً لً ػي ڇې کٍمً اللتً ؿاٌړنً ٌلـي تیب ىم ػ
ى ً١څٍکێ څعً نً تثؼیلږي".
 .۱په والیت کې د اقتصادي پرمختیايي پروژو په اړوند پاملرنه:
ػ پنرىیـ پً ٌالیت کې ښي رسڇیني لکً کبنٍنً٨ ،یمتي ډتـي اٌ اٌتً وتٍن لـي اٌ ػ
ټٍلنٍ ٠ړٌ ػ لمي پبنګٍين لپبؿه ٠ږ ٌکړ.
" مىنږ په ظپل والیت کې ښي رسڇیني او ٤ـٌتىنه لـو ،ظى اړتیب ػه ڇې
شکىمت فمىنږ هېـ وىي والیت ته لىمړیتىة وؿکړي ،ػ ػي رستېـه ػ پنىریـ
ػ لنؼ په اوږػو تبنؼي ػ اوتى تـيښنب تنؼ تبلین کىالي يش ػ ظلکى ػ ژونؼ په
تؼلىن کې مـلته وکړي او ټىل والیت ته تـیښنب ته الرسيس ولـي".

 .۵ص زلکى ؾپاعښتني:
( )۰ػ اهلیت پـ تنمټ ػ ځبيي شکىمت لمىن ڇې ػ ظپلىيل څعه ډډه وکړي؛ ( )۰ػ
اػاؿي ٤مبػ پً ٌړانؼي مثبؿفه؛ ( )3ػ ځبيي ڇبؿٌاکٍ لپبؿه ػ ٘ـ٤یت لٍړٌلٍ ؿٌفنیق
ٝ٤بلیتٍنً؛ ( )۴پـ پـمعتیبيي پـٌژٌ تبنؼي لمً پبنګٍنً؛ ( )5ػ کبؿمٍنؼنٍ ػ ٤ـٌتٍنٍ
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ؿامنځتً کٍل اٌ لکً ػ ذيبػ کٍنډٌ ،مٝیٍتٍ کمبنٍ ،ځٍانبنٍ اٌ پً پنرىیـ کې لً پعٍاين
ذيبػي ٍ٨منؼانبنٍ څعً ڇې تـ ټٍلٍ فیبت فیبمننیؼٌنکي ػي مالتړ؛
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 .۶پېژنضنه
ػ لٍلې پً اړه ػ ا١٤بنبنٍ ػ ډیبلٍګ ػٌیم پړاٌ ػ ػې لپبؿه ٌ ٦٨وٍی ٌ ڇې ػ لٍلې،
پعالینې اٌ امنیت پً اړه ػ ٜبػي ا١٤بنبنٍ (ښځی اٌ نبؿینً) نٙـیبت ؿاٍ٠نډ کړي .ػً٠
ػلٍلی ٌالیتی ن٩ىً ػ ى ٍ١مٍنؼنٍ اٌ ممبلٍ لنډیق ٌړانؼي کٍي ڇې پً ػایکنؼي ٌالیت
کې لً ٜ ۲۱۱بػي ا١٤بنبنٍ رسه ػ لال مىٍؿٌ پً پـٌلً کې ػ وپږٌ متمـکقٌ ګـٌپي
مثبشحٍ ،لمٍ ان٥ـاػي مـکٍ اٌ ػ نٙـیبتٍ ػ  ۲۱رسٌې ګبنٍ پً پـٌلً کې ؿاپٍؿتً وٍي.
ګډٌن کٌٍنکي ػ ژٌنؼ لً تیال تیلٍ اړظٍنٍ څعً ٌٌ لکً کـٌنؼګـ ،ػ ٜبمً لکټٍؿ
کبؿمنؼان ،ػ ټٍلنې مرشان ،ښٌٍنکي ،ػ مؼين ټٍلنې التبفي ،ػینی پٍىبن ،مٝیٍتین اٌ ػ
تیال تیلٍ ٌلمٍالیٍ څعً تیـتً ؿالتنیؼٌنکی کمبن ،شتی لً ډیـٌ نبکـاؿه لیمٍى ٍ١څعً
لکً کرـان ،میـامٍؿ اٌ کیتي ٌلمٍالیٍ څعً ؿاتلل وٍی ٌٌ.
ػ لٍلې لپبؿه ػ ً٠ځبیي ٔـس ػ ى ٍ١مٍنؼنٍ اٌ ممبلٍ لنډیق ٌړانؼې کٍي ڇې ػ ػایکنؼی
ػ ښبؿیبنٍ لعٍا ػ ا١٤بنبنٍ ػ ظربی اتـی ػټٍل ىیٍاػ پً کڈً ػػٌىم پړاٌ ػ تـظی پً ټٍګً
ػیٍ لمٍ مؼنی ټٍلنٍ لعٍا ػ  ۴۵۱۱ا١٤بنبنٍ رسه ػ مىٍؿی پً مٍظً اٌ ػ  ۳۴ػلٍلی
ٌالیتی ن٩ىی ػ ذٍړیؼٌ پً ظبٔـ تـرسه وٍی ػی .
ػ لٍلې ػ ً٠ن٩ىً پً پبم کې لـي ڇې ػ وعړٌ ػ ځبیی انګیقٌ یٍه ممکنً ىـ اړظیقه
څیړنً تـاتـه کړي اٌ ػ ً٠ؿاف منبلثي اٌ کبؿی شل الؿې پً ګٍتً کړي ڇې پً ػایکنؼي
ٌالیت کې لٍلً اٌ جثبت ټینګ کړي.

 .۲ص والیت پېژنضنه
ػ ػایکنؼي ٌالیت ػ مـکقی لٍړي لیمې یٍه تـظً ػه اٌ پً ى ً١لبشً پٍؿی تٝل ٪لـی
ڇې پً ٜبم ډٌل ىقاؿه ذبت تلل وٍی اٌ ػ اٌلیؼٌنکٍ ٍ٠څ اکرثیت یې وی ًٝمؾىثً
ىقاؿګبن ػي .ػایکنؼي پً پعٍا کې ػ اٌؿٌفګبن ٌالیت یٍه تـظً ٌه ،مګـ ػ ٌلممرش کـفي
لً ظٍا ػ ىقاؿه ټٍلنې ػ ٍ٠ښتنې پـتنمټ ػ  ۲۱۱۴ػ ذٍالی پً  ۲۱یٍ ؿلمی ٌالیت وٍ.
ػٍ٠ ً٠ښتنً ځکً وٍې ٌه ڇې ظلکٍ ػ نبامني اٌ ٍ٨مي تىنز لً املً نً وٍ کٍالی ڇې
ػ پعٍاين ٌالیت مـکق تیـین کٍټ تً ٌالړ يش .ػ ػایکنؼي ٌالیت لً پینځٍ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ
رسه پٍلً لـی٠ :قنی،اؿٌفګبن ،ىلمنؼٍ٠ ،ؿ اٌ تبمیبن .ػٌ ً٠الیت پً اتٍ ٌلمٍالیٍ ٌیىل
وٍی :نیلی ،ويـلتبن ،میـامٍؿ،اورتلی ،تنؼؿ/لنګ تعت ،ظیؼیـ ،کرـان اٌ کیتي .ػ ګیقاة
ٌلمٍالێ مٍ ٦٨ځکً الليبنؼ ػی ڇې پً  ۲۱۱۱کې پً اػاؿي لصبٗ لً ػایکنؼي څعً
ذالوٍ اٌ ػ ٌلممرش ػ ٤ـمبن پً ؽؿی ًٝػ اٌؿٌفګبن ٌالیت ٌلمٍالی ٌګڼل وٍه .ظٍ ػ
 ۲۱۱۳پً ذٍن کې ٌلممرش ظپل ٤ـمبن ٌګـفاٌه اٌ ػ ګیقاة ٌلمٍالی یې پً ػٌٌ ممبٌی
تـظٍ ٌٌیىلً ڇې نیمً یی پً ػایکنؼی اٌ تلً نیمً یی پً اٌؿٌفګبن ٌالیت پٍؿې ٌتړل
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وٍه.ػ ػایکنؼی ٌالیت  ۱۷۵۱۱کیلٍ مرت مـت ٞلبشً نیٍلی ڇې ػ ټٍل ا١٤بنمتبن ػ ظبٌؿې
 ۳للنً ذٍړٌي.
پً ػې ٌالیت کې تـ اٌلً پً ؿلمي ډٌل اشٍبییً نً ػه اظیمتل وٍې اٌ پً پبیلً کې ػ
نٍ٥لٍ ومیـ تـ اٌلً پٍؿې ػ ټٍلنې ػ مرشانٍ ،ػ ٌالیتی وٍؿا اٌ ٌالیتي ڇبؿٌاکٍ تـ منځ
تـ تصخ النؼی ػه ڇې پً تعمینی ډٌل ػ  ۶۵۱۱۱۱تـ  ۷۱۱۱۱۱پٍؿې اټکل وٍي .پً
تعمیني ډٌل ټٍل نٍ٥ك پً ٍ٨مٍنٍ تبنؼي پً ػې ډٌل ٌیىل وٍی :ىقاؿه ګبن(،)۹۱۲
پښتبنً( ،)۲۲تلٍڅبن( )۵۲اٌ لیؼان( .)۳۲ځبي نښتې اٌ ٍ٨مي لیبلێ اٌ معبل٥تٍنً ذبؿي
ػي ظٌٍٍأ پً ليیيل (کرـان) تـظٍ کی ڇیـي ڇې پً پښتنٍ ػ ػې وک کیږي ڇې ػ
ىلمنؼ اٌ اؿٌفګبن پً ٌالیتٍنٍ کې ػ ځبی وٍیٍ ٔبلثبنٍ رسه ىمؼؿػي لـي .ػ ػایکنؼي
ډیـی نٍ٥ك ( )۹۹۲پً کلیٍيل لیمٍ کې اٌيس.
ػایکنؼي ػ ظپل لعت ا٨لیم لً ٌذی مٝـٌ ٣ػی .ػ ژمي پً مٍلم کې ډیـی تـظٍ تً
الك ؿلی نً کیږي اٌ ػ ظٍړٌ لً کمثٍػي څعً ؿنځ ٌړي .څـنګً ڇې ٌالیت لیـی پـٌت
ػی٤ٍٔ ،بين لیمً اٌ لعت ا٨لیم اٌ ٌچ میؼانٍنً لـي ،ػٌ ً٠الیت پً ټٍل کبل کې ػ ترش
پبلنې مـلتٍ تً اړتیب لـيٌ .الیتی اػاؿه نً ٘ـ٤یت اٌ نً رسڇینې لـي ..نب امنې لیمې پً
اٌؿٌګبن کی وتٍن لـی ظٍ ػ ى١ی کڈً ػ نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ پً پـتلً کم ػی  .ػ میـامٍؿ ػ
ٌلمٍالێ ظتیځً اٌ ػ ٌالیت ليیلی تـظي پً ظبًٌ ټٍګً نب امنً ػي .ػ ً٠لبشې پً
اؿٌفګبن اٌ ىلمنؼ ٌالیتٍنٍ کې ځبی وٍیٍ شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ(ٔبلثبن) لً ظٍا تـ تـیؼ
النؼي ػي ڇې یٍه لیبيس اذنؼا لـي اٌ نب٨بنٍنً ڇیک پٍلتٍنً یی ذٍړ کړي اٌ پً مٍ٨ت
ډٌل لٍیً الؿ ڇې ػ کنؼىبؿ اٌ ػ ذنٍة رش٨ي لیمٍ ػ ظٍړٌ مبؿکیټٍنٍ تً ٠ځیؼلې،
تنؼٌي ..پً ذنٍتی تـظٍ کې ػ شکٍمت ػ کمقٌؿي رسه یٍ ځبی ،ػ کرـان اٌ ګیقاة ػ
ٌلمٍالیٍ ٌالیتي اػاؿي منبت ٞتـ لعت ٤ىبؿ النؼي ػي .ػ  ۲۱۱۳کبل پً ٌؿٌلتیٍ وپږٌ
میبوتٍ کې ػ کرـان پً ٌلمٍالێ کې پً ىلمنؼ /اٌؿٌفګبن کې ػ ځبی وٍیٍ ٜنبرصٌ اٌ
ميل امنیتی ځٍاکٍنٍ تـ منځ څٍ ځلً نښتې ٌوٍې ،ڇې ػ ځبی پـ ځبی وٍیٍ ڇبٌػیؼٌنکٍ
تٍکٍ پً ؽؿی ًٝػ ػایکنؼي پً لبشً کی پـ میىتٍ ميل امنیتی ځٍاکٍنٍ اٌ شکٍمتي
ڇبؿٌاکٍ تـیؼٌنً ٌوٍل اٌ ٌؿرسه ملکی کمبنٍ تً فیبن ٌاٌښت ڇې ػ  ۲۱۱۳کبل پً مٍػه
285
کې جثت وٍي ػي.

 .۴ص نښتى قننه :ص نښتى ډولىنه او انګیؼې
ػ  ۶متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ ،ػ نٙـیبتٍ  ۲۱رسٌې ګبنٍ اٌ لمٍ لً ګـٌپی تصحٍنٍ وٍیٍ
مٍبشثٍ پً ػؿول کی نژػې ػ ټٍلنې ٠ ۲۱۱ړٌ ڇې ػ ػایکنؼي لً تیال تیلٍ تـظٍ څعً ٌٌ
 285ډیټبتین ٌګٍؿئ اٌ ػ  ۲۱۱۲اٌ  ۲۱۱۳اؿ٨بم ٌؿرسه یٍ ځبی کړئ
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ٌٌیل ڇې پً ٌالیت کې پً ګبٌنډیٍ ٌالیتٍنٍ کې ػ ؿٌانٍ نبامنیٍ لً املً انؼیښنې فیبيت
وٍې اٌ مـکقې شکٍمت ػې ٌالیت تً پبملـنً نً کٍي .ػٌی ػ ً٠ؿاف ػ کٍڇیبنٍ ممبلً،
اػاؿي ٤مبػ ،ػ نبتـاتـي پـمعتیب ممبلً ػ نب ٨بنٍنً ٌللً ٌالٍ ډلٍ وتٍن ،ػ لیبلی ؿ٨بتتٍنٍ
ممبلً ،ػ اړیکٍ کمٍالی ڇې کبتل تً ػ تللٍ پً الؿ کې ػ نب امینٍ لً ٌذې ؿاپیؼا وٍی اٌ
پً ػایکنؼي کې ػ نښتٍ ػ نٍؿٌ ډٌلٍنٍ ممبلً یبػه کړې ػه.
ص نښتى ډولىنه
ص خکىمت ضض عنارصو او افغانی ملی امنیتی ځىاکىنى په منځ کې نښتې :ػ ایکنؼي لً
٠قنی ،ىلمنؼ اٌ اؿٌفګبن ٌالیتٍنٍ رسه اٌږػې ګډې پٍلې لـي ،ڇې پً تىپړ یب پً ٨ممي
ډٌل ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ(ٔبلثبن) تـ ٌلکې النؼي ػی اٌ لً ػې ځبیً پً ػایکنؼي
تـیؼٌنً کٍی اٌ امنیت یې ګډٌ ډٌي .پً ٜمؼه ډٌل ػٌی ػ اؿٌفګبن ٌالیت ػ ڇبؿڇینٍ اٌ
ګیقاة لً ٌلمٍالیٍ ػ ىلمنؼ ٌالیت ػ ت١ـان ٌلمٍالێ اٌ ػ ٠قنی ٌالیت ػ اذـلتبن لً
ٌلمٍالیٍ څعً ػ ػایکنؼي ٌالیت ػ میـامٍؿ اٌ کرـان ٌلمٍالێ تـتـیؼ النؼي نیيس .ػ
پٍلٍ پً اٌږػٌ کې ػ ځبی پً ځبی وٍیٍ ڇبٌػیؼٌنکٍ تٍکٍ کبؿٌل اٌ ػ ً٠ؿاف ػ شکٍمت
ِؼ ٜنبرصٌ اٌ ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنٍ پً منځ کې نښتې فیبيت وٍې ػي .لً تـیؼ څعً
ٌؿٌلتً ػٌی ػ ٠قين ،ىلمنؼ اٌ اؿٌفګبن ٌالیتٍنٍ تً لتنیږي ،ڇیـي ڇې ػٌی اډې لـي اٌ
ػ ځبیي شکٍمتٍنٍ لً ظٍا نً ګٍاښل کیږي.
لً ػایکنؼي څعً ىلمنؼ اٌ اؿٌفګبن ٌالیتٍنٍ تً ټٍلی الؿې ػ ٔبلثبنٍ تـ ٌلګې النؼې ػي.
پً  ۲۱۱۳کی ٔبلثبنٍ ػ ً٠الؿې ػ ػایکنؼي ػ اٌلیؼٌنکٍ پـمغ څٍ ځلً ٌتړلې اٌ لً ٜبمً
مٍټـٌنٍ څعً یې ػ مبلیبتٍ ٍ٠ښتنً کٍلً ڇې ػ اِبيف ٤ىبؿٌنٍ پً ؽؿی ًٝظپلٍ مٍظٍ تً
ٌؿلیږي.
ګډٌن کٌٍنکٍ ٌٌیل ڇې ٔبلثبنٍ پً  ۲۱۱۳کې ػ کیتي اٌ کرـان ػ ٌلمٍالیٍ الؿي ڇې
کنؼىبؿ اٌ اؿٌفګبن تً ٠ځیؼيل ػي ،څٍ ځلً تنؼي کړې اٌ لً ػٌی څعً یې ٌٍ٠ښتل ڇې
لً ظپلٍ ٌلمٍالیٍ څعً ا١٤بن ميل امنیتي ځٍاکٍنً ٌتبلی اٌ ػ ٔبلثبتٍ تیـ ٟذګ کړي.
یٍه تن مؾىثي لړی ٌٌیل " :له کىمه ؿاهیيس ڇې ػ امـیکب ځبنګړي ځىاکىنه ػ کرـان له
ولمىايل څعه وتيل ػئ ،بلثبنى ظپل تـیؼونه پیل کړل او الؿي یې وتړلې ،په ػايس شبل
کې ڇې ػ امـیکې ػ ځبنګړو ځىاکىنى ځبی ميل امنیتي ځىاکىنى و نه نیىٔ ،بلثبنى له ػې
تىې څعه ګټه واظیمته ".یٍه تن ػ کبنؼاؿ ٌٌیل:
" ول وؿځې کیږي ڇې الؿۍ تبؿ والړه ػه او نه وم کىالی ڇې مبل ولیږػوم
ځکه ڇې الؿې ٔبلثبتى تړلې ػي .مب کڈبلى تبؿ کړي ػي او اوك ظـاة وىي
ػي .څى وؿځې معکې هـې الؿۍ پنځلن فؿه پبکمتبنێ کلؼاؿی وؿکړې او ػ
تیـیؼو اذبفه یې واظیمته .کله ڇې الؿۍ نیلې ته وؿلیؼې په نیيل کې مبلیبت
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تٍؼی ٪وىل او ٔبلثبنى ػوی ته اظٕبؿ وؿکړ ڇې ػ مبلیې ظربه ؿلىا نه کړی
ځکه ڇې ػ ٔبلثبنى اٜتثبؿ ته فیبن ؿلىی او که نه ػوی ته ذقا وویني او الؿۍ
206
ته یې ولىځىل يش".
ص کىچیانى او ځایي اوؾیضونکى په منځ کې ص څړځایىنى پغ رس ازتالف :ػ کٍڇیبنٍ اٌ
ځبیي اٌلیؼٌنکٍ تـ منځ ػ څړ ځبیٍ اٌ ځمکٍ پـ رس اظتالٍ٤نً اٌږػ تبؿیغ لـي .ىـ کبل،
ػ پرسيل اٌ ػٌيب پً مٍلمٍنٍ کې ػ میـامٍؿ پً ٌلمٍالێ کې ػ څړ ځبیٍنٍ پـ رس ػ
کٍڇیبنٍ اٌ ځبیي ظلکٍ تـ منځ ػ ٌللً ٌالٍ وعړٌ ؿاپٍؿٌنً ؿا ؿلیؼيل ػي .ػ څړځبیٍنٍ
منبف ًٜػ ػایکنؼي ٌالیت لً لٍیٍ نښتٍ څعً یٍه ػه اٌ ظٌٍٍب ػ میـامٍؿ پً ٌلمٍالێ
کې ڇې ػ ٠قين ٌالیت ػ اذـلتبن لً ٌلمٍالێ رسه ګډه پٍلً لـي.
ػ متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ پً تـڅ کې ګډٌن ٌالٍ مـکقي شکٍمت پً ػې مالمت کړ ڇې ػ
کٍڇیبنٍ اٌ ځبیی ظلکٍ تـ منځ پً نښتٍ کې ښکیل ػی اٌ تٍؿ یې ٌلګبٌه ڇې ٔبلثبن ػ
کٍڇیبنٍ وبتً ٌالړ ػی ڇې ػ پٍلٍ پً اٌږػٌ کې نب امنی فیبتً يش اٌ ػٌی پً لبشً کې
ظپل وتً ٌالی اٌ ٌلکً پـاظً کړي.
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل:
"په نبامنیى کې ػ کىڇیبنى ښکیلتیب ػ شکىمت او ٔبلثبتى له ظىا ت٩ىیه کیږي،
له ػوی رسه لالوې وته او په ټىلنى تـیؼونه کىي ظى مصبکمه کیږي نه او
مـکقي شکىمت ػ ػي اؿاػه نلـي ڇې ػ کىڇي ذنبیتکبؿانى په وړانؼی ٨بنىن
207
تٕثی ٪کړي".
ؾیايس عقاةتىنه :پً متمـکقٌ ګـٌپي مثبشحٍ کې،ګډٌن ٌالٍ پً ځبیی ټٍلنٍ تبنؼي ػ لیبيس
ګٍنؼٌنٍ نٍ٥ؽ تبییؼ کړ ڇې پً ظىٍنت امیقه معبل٥تٍنٍ تؼل وٍي .نٍ٥ؽ لـٌنکی لیبيس
اوعبً ځبیی ټٍلنې ػ ظپلٍ لیبيس ىؼٍ٤نٍ لپبؿه التٝاملٍي ڇې کلً پً تبٌتـیعٍالی تؼل
وی (ژٌتلې اٌ مړینې) .لیبلت ٌال پً ػاظلی ذګړٌ کې ځکً ښکیل ٌي ڇې ػ ػٌی پً
ػې کې ګټې ٌي .ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل:
"لیبيس ګىنؼونه او ػ پبؿملبن ٠ړې له ذنګ لبالؿانى او ټىلنى څعه ګټه اظيل
ڇې ظپلى وعٍی او لیبيس ګټى ته وؿلیږي او ػوی ػ ٜبمى ظلکى ػ ګټى په
208
اړه ٤کـ نلـي".

 286ػ کرـان اٌ کیتی لً ٌللٍالیٍ څعً لً التبفٌ رسه متمـکق ګـٌپي تصحٍنً ،ػایکنؼی ،می اٌم۲۱۱۳ ،
 287ػ ا١٤بنبنٍ ډیبلٍګ ،متمـکق ګـٌپي تصحٍنً ،ػایکنؼي۲۱۱۳/۷/۴ ،
 288متمـکق ګـٌپي تصحٍنً ،ويـلتبن ٌلمٍايل ،ػایکنؼي۲۱۱۳/۷/۴ ،
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ػ ولمىايل ػ پـمعتیب یی وىؿا ؿئین وویل" :ػ لیبيس ګىنؼونى تـ منځ لیبلێ،
ظٍىٌب ػ ټبکنى په وظت کې او شکىمت لتىنقې ایربػوي او لیبيس ګىنؼونه
209
په والیت کې ػ نښتى اٌيل الملىنه ػي".
ناقانىنه وؾله والې ډلې :نب٨بنٍنً ٌللً ٌالې ډلې پً ػایکنؼي کې پـاط شٍّؿ لـي اٌ
افاػانً ګـفي .پٍلین ػ ػې تٍان نلـي ڇې ىٍ١ی کنرتٌل کړي اٌ پً یٍ ډٌل پٍلین لً
ىٍ١ی رسه مٍا ً٩٤لـی اٌ ػ ػٌی شـکت نً مصؼٌػٌي .ػ ً٠نب٨بنٍنً ډلې پً پعٍا کې
ذنګ لبالؿان ٌٌ ڇې ػ کٍؿنێ ذګړې پً ػٌؿان کې ػ یٍ تل پً ِؼ ذنګیؼيل ػي اٌ اٌك
ىم پً ػې لټً کې ػي ڇې لً ظپلٍ لیبالنٍ (ػښمنبنٍ) څعً ڇې ٨تلٍنً یې کړي ػي٠ ،ډ
ٌاظيل .ځینې ٌظتٍنً ػ پبؿملبن ٠ړي ىٍ١ی تً پیمې ٌؿکٍي ڇې ػ ػٌی پً ګټً کمپبین
ٌکړي اٌ ټٍلنې پً ػې مرثٍؿه کړي ڇې مىعٍٍ نٍمبنؼانٍ تً ؿایې ٌؿکړي .ػٔ ً٠ـی ً٩پً
ػایکنؼي کې لً  ۲۱۱۴څعً ؿاىیمې ذبؿي ػه .نب٨بنٍنً ٌللً ٌالی ډلی ٨بنٍن اٌ ترشي
شٍ٩نٍ تً اؿفښت نً ٌؿکٍي ،ىٍ١ی ػ ظپلٍ وعٍی ګټٍ پً اړه ٤کـ کٍي.
شبذې ،یٍه متن٥ؾ ظپل نٙـیبت ػايس رشیک کړل:
"نب٨بنىنه ولله والې ډلې ػ ترشي ش٩ىنى اشرتام نه لبيت او ځینی ظلک ٤کـ
کىي ڇې ػ ػوی ګټې په ذګړو کې ن١ښتي ػي ،ځکه ػوی ػ ترشي ش٩ىنى
مٝیبؿونه نه مني 210 ".ګډون وال " :ذنګ لبالؿان او ه١ه نىمبنؼان ڇې په
تیـو ټبکنى کې یې ؿایې ونه ګټلې هم ػ نب امنیى په ایربػولى کې الك لـي.
نبکبم نىمبنؼان ځکه نب امنی ذىړوي ڇې کبمیبة نىمبنؼان تؼ نبم کړی او ػ تل
211
ځل لپبؿه ټبکنې وګټي".
قىمي او مظهتي تعصث :ګډٌن ٌال پً ػې تبٌؿ ػي ڇې ٍ٨میت ال اٌك ىم یٍه لٍیً
ننګٍنً اٌ لتٍنقه ػه ڇې ػ ػایکنؼي ٌالیت یې متبجـه کړی ػېٔ .بلثبن پً ػایکنؼی تبنؼي
لً پښتٍن میىتٍ لیمٍ څعً تـیؼٌنً کٍي (ىلمنؼ اٌ اٌؿٌفګبن ٌالیتٍنً) ،پً ػايس شبل
کې ڇې ػ ىلمنؼ اٌ اٌؿٌفګبن ځبیی شکٍمتٍنً ػ ػ ٍ٠تـیؼٌنٍ اٌ ػایکنؼي تً ػ ٔبلثبنٍ لً
ؿا ویٍه کیؼٌ څعً معنیٍی ٌکړي ،ظٍ ػ ً٠کبؿ ػٌی نً کٍي اٌ ػٌی ػ ٔبلثبنٍ پً ٌړانؼې
ىیڅ ٠ربګٍن نً ښیي .ػ ىلمنؼ اٌ اٌؿٌفګبن ځبیي شکٍمتٍنٍ ٠ربګٍن ښیی ڇې ػٌی پً
ػایکنؼي کې امنیت اٌ جثبت نً ٍ٠اړي.
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل:
 289متمـکق ګـٌپي تصحٍنً ،ػ ظؼیؼ ػ ټٍلنې لً ٠ړٌ رسه ،مێ ۲۱۱۳ ،۸
 218متمـکق ګـٌپي تصحٍنً ،ػ ظؼیؼ ػ ټٍلنې لً ٠ړٌ رسه ،مێ ۲۱۱۳ ،۸
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" اوؿوفګبن او هلمنؼ په کرـان تبنؼی ذګړه تصمیلىي ،ػا ه١ه لبشه ػه ڇې ػ
اوؿوفګبن په والیت کې ػ کرـان په څنډه کی وا ٞ٨ػه او ػ ٔبلثبنى لپبؿه ػ پنبه
ښه ځبی ػی .ػ اوؿوفګبن والی اؿاػه نلـی ڇې هلته ٜملیبت وکړي ،ځکه ػی
٠ىاړي ڇې له شکىمت څعه نىؿ امتیبفات تـ الله کړی او وښیی ڇې په
اوؿوفګبن کې نب امنی ػه .له کرـان څعه ػ شکىمت ػ مالتړ نىتىالی په ػې مبنب
ػه ڇې له ٔبلثبنى رسه په ٠یـ ممت٩یم ډول مـلته کیږي .تله ممبله ػ مؾهثي
تٍٝج ممبله ػه ،ڇې ځینی ظپل ڇبؿوکی کمبن له ه١ه ګټه اظيل .ػ الؿو ػ
تنؼښت اولنی شبلت له ػې امله ؿامنځ ته وىی ڇې هلمنؼ او اؿوفګبن والیتىنى
ته ػ کرـان له ظىا الك ؿلی کیږی ،او ځکه ػ مؾهثي تٍٝج یى څـګنؼ محبل
ػی .ػ٠ه نښته په ٜمؼه ډول ػ ػې لپبؿه کیږی ڇې ٨ىمی اظتال ٣مىذىػ ػی.
212
پښتىن نه ٠ىاړي ڇې په هقاؿه میىته لیمى کې لىله ټینګه يش".
ص نښتى انګېؼې
ص طالتانى او خکىمت ضض عنارصو قتىن :ػ ٔبلثبنٍ اٌ شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ وتٍن یٍه
لتٍنقه اٌ ػ امنیت لپبؿه یٍ تيؼیؼ ػی .ػٌی ػ ا١٤بنمتبن ػ شکٍمت پـ ِؼ ػی .پً
ػایکنؼي کې ٔبلثبن ػ ظلکٍ پً تبٌؿ ػ لٍلې اٌ امنیت پً ٌړانؼې یٍ لٍی تيؼیؼ ػی،
ځکً ػٌی لً ؿلمي امنیتي ځٍاکٍنٍ رسه پً ىمیىنی ذنګ کې ػي اٌ ملکی کمبن تـ
ىؼ ٣النؼي نیيس.
فؿاص :اػاؿي ٤مبػ پً ؿلمي اػاؿٌ کې پـاظتیب مٍنؼلې ،پً ظبً ډٌل پً ّ٨بیی اؿګبنٍنٍ،
متً کیږي ڇې ٨بنٍن پلی کړي اٌ تٍؿن مرـمین ػ ٜؼالت پً ٌړانؼې ٌػؿٌي اٌ اػاؿي
٤مبػ مصٍه کړي اٌ پً ټٍلنً کې ټٍلنیق ٜؼالت ،امنیت اٌ ټېکبٌ ؿاٌيل .ظٍ ؿلمي اؿګبنٍنً
لً ػې څعً ډیـ لیـې تـیښي ڇې ٨بنٍن تً ػؿنبٌی ٌکړي اٌ ّ٨ب اٌ ّ٨بیی اؿګبنٍنٍ ٨بنٍن
نً ػی پلی کړی ،ځکً ڇې ػٌی پعپلً پً ٤مبػ کې اظتً ػي اٌ پً ػې ډٌل یې ػ
شکٍمت اٌ ظلکٍ پً منځ کې ٌاټن لٍی کړی ػی .ػ ګډٌن ٌالٍ ډیـی پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې
پـاط اػاؿي ٤مبػ ػ نب امنیٍ یٍ ٜمؼه المل ػی اٌ ػ٤ ً٠مبػ لً مـکقي شکٍمت څعً
ځبیی شکٍمت تً ٠ځېؼلی ػی.
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل:
" ٤بلؼ شکىمت ػ ا١٤بنمتبن ػ ٨ىمىنى تـ منځ تثٝیْ کىي ،شکىمتي
ڇبؿواکي ػ وړتیب پـ تنمټ نه م٩ـؿیږي ،په ترشي ش٩ىنى په پـله پمې ډول
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تیـی کیږي ،نیمتي او ػ مٝب٤یت کلتىؿ ػ ځبیی نښتى الملىنه ګـفي 213".یىه
مؼا ٞ٤وکیل وویل" :کمقوؿی او ٤بلؼ ّ٨بیی لیمټم امنیتي لتىنقې ؿاوالړوي
ڇې په پبیله کې یې نښتې ؿامنځ ته کیږي ".ژوؿنبلمت وویل" :کله ڇې ّ٨بیی
لیمټم په منبلج ډول کبؿ نه کىي ،په پبیله کې ػ ٠ډ اظیمتلى یى اشمبك
ؿاژونؼی کیږي او ښکېلې ظىاوې له ظپلى ش٩ى٨ى څعه ػ٤ب ٛکىي"".
ػ ښځى ػ وىؿا یىې مرشې وویل" :شکىمت ٤بلؼ ػی او ػ اولنیى ټىلى لتىنقو
214
لپبؿه ممىول ػی".
نیؿتي ،ةی ؾىاصي او ةېکاعي :ػایکنؼی ػ ا١٤بنمتبن یٍ لً نیمتمنٍ ٌالیتٍنٍ څعً ػی .ػ
تیکبؿانٍ ومیـ ډیـ فیبت ػی اٌ ټٍلنې لً نیمتي څعً ؿنځ ٌړي .ډیـی ذنبیي پیښي ػ
نیمتي لً املً ؿامنځ تً کیږي.
پً ػې تـلیـه ،ػ ان٥اللیٍن کڈً لٍړه ػه کً لً نٍؿٌ ٌالیتٍنٍ رسه پـتلً يش ځکً ڇې
الؿي ٌیربړي ػي اٌ ٌاٌؿې تـ ډیـه پٍؿی پـتې ٌې ڇې ػ ژمي پً مٍلم کې لٍیې الؿې تـ
ډیـه ٌظتً پٍؿې تړلې پبيت کیږي.
ګډٌن ٌال پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې نېمتي ،تی کبؿي اٌ نبلٍلتي ػ نب امنیٍ اٌيل الملٍنً ػي.
٤ـٌتٍنٍ تً پً کتٍ رسه ،لیبلی ګٍنؼٌنً اٌ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالی ډلې نیمتمن ظلک ػ
ظپلٍ ګټٍ اٌ وعيص ىؼٍ٤نٍ لپبؿه التٝاملٍي .مؼاٌ ٞ٤کیل ٌایي:
215
"نیمتي او تې لىاػي ػ نب امني اٌيل الملىنه ػی".
پً متمـکقٌ ګـٌپې ډیـی تصحٍنٍ کې ګډٌن ٌالٍ پـ لپمې ٩٤ـ اٌ نیمتي پً ػایکنؼی کې ػ
نب امنی ػ اٌلی ٜبمل پً څیـ یبػ کړي ػي اٌ شکٍمت یې پً ػې پړ ګڼلی ڇې پً ٌالیت
کې ػ نېمتي ػ کمٍلٍ لپبؿه مىعَ پالنٍنً نلـي.
ص معافیت کلتىع او ص قانىن ص پيل کیضو نكتىالی :ػ مٝب٤یت کلتٍؿ پـاظې ؿېښې لـي ڇې
پً ټٍلنً کې پً ىـه کڈً ٠ځیؼيل ػي .پً ټٍلنً کې ظلک پً ػې تبٌؿ ػي ڇې شکٍمت
مٝب٤یت پً یٍه ؿلمي کلتٍؿ تبنؼي اړٌلی ػی .ػ ٨بنٍن اٌ ٜؼالت الك ذنګ لبالؿانٍ اٌ
ذنبیتکبؿانٍ تً نً ؿلیږي ،یٍ افي ٠ـیج ظلک مصبکمً کیږي اٌ ػ ٜؼالت پً ٌړانؼي
ػؿٌل کیږي.

 213متمـکق ګـٌپي تصحٍنً ،ويـلتبن ٌلمٍايل ،ػایکنؼي۲۱۱۳/۷/۴ ،
 214متمـکق ګـٌپي تصحٍنً،نیيل ،ػایکنؼي مێ ۲۱۱۳ ،۹
 215متمـکق ګـٌپي تصحٍنً،نیيل ،ػایکنؼي مێ ۲۱۱۳ ،۹
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ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ځبیی شکٍمت نً ػ ٌالیت پً مـکقي اٌ نً ػ ٌلمٍايل پً کڈً ػ ػې
اؿاػه لـي ڇې ػ مٝب٤یت لً کلتٍؿ رسه مربػلً ٌکړي ،تلکً تـٜکن ،ػٌی لً ذنګ
لبالؿانٍ اٌ لیبلی اوعبٌٍ رسه ىمکبؿي اٌ ىم١ږي کٍي څٍ ػٌی ظپلی ؿلمي ٌ٘ی٥ې
ظٍنؼي ٌلبيت .تـ اٌلً پٍؿي ىیڅ یٍ تٍؿن مرـم ذنګ لبالؿ یب فٌؿٌؿ مرـم ػ ٜؼالت پً
ٌړانؼی نً ػی ػؿٌل وٍی ځکً ڇې ػٌی ذـمٍنً کړي ػي .ګډٌن ٌالٍ پً ػې تصخ ٌکړ
ڇې نً ظتمیؼٌنکی مٝب٤یت امنیت تً فیبن ؿلٍي اٌ ػ ذـم ٨ـتبنیبن ػې تً ىڅٍي ڇې
لً مرـمینٍ څعً پً ظپلٍ اللٍنٍ ٠ډ ٌاظيل ځکً ڇې تلً ڇبؿه نلـي .نب٨بنٍنً ٌللً ٌالً
ډلې پً ػې تٍؿنې ػې ڇې ػ ذنګي ذـمٍنٍ مـتکج وٍي ػي اٌ ػ ذـمٍنٍ ځیني ٨ـتبنیبن
ػ ػې ىڅً کٍي ڇې ػ نٍؿٌ نب٨بنٍنً ٌللً ٌالً ډلٍ پً مـلتً ٠ډ ٌاظيل.
ةهغنێ مضازيل :ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ ډیـی ڇې اٌك پً ػایکنؼی کې ٝ٤بلیت کٍی اٌ تـ
اليس ػي ،پً ا١٤بنمتبن ػ وٍړٌي ػ یـ٠ل پً مٍػه کې پً ایـان اٌ پبکمتبن کې ذٍړ وٍې
ػي .ػ ً٠ګٍنؼٌنً ػ ډیـٌ کلٍنٍ لپبؿه ػ پبکمتبن اٌ ایـان لً ظٍا تٍ٩یً کیؼل اٌ ػ ػٌی
ګټٍ پً نب امنی کې الك ػؿلٍػ.
پً ملک کې ػ تيـنیٍ مؼاظلٍ لً ٌذې ټٍل ٌالیتٍنً متبجـه وٍي .ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې
ٔبلثبن لً ظىٍنت څعً کبؿ اظيل اٌ ػ تيـنیٍ ملکٍنٍ الك پٍڅي ػي ڇې پً ملک کې
امنیتي ٌِ ًٝظـاتٍي .ګډٌن ٌالٍ ػ ً٠ؿاف ٌٌیل ڇې ایـان ػ مؾىثی ٜبملبنٍ ػ لیبلی
ګٍنؼٌنٍ لً الؿې ڇې لً ایـان رسه اړیکې لـی پً ػایکنؼی کې اللٍىنً کٍي.
ؾیايس ګىنضونه :لیبيس ګٍنؼٌنً پً ټٍلنٍ نٍ٥ؽ ٍ٠ؿځٍي اٌ پً ډیـ ٝ٤بالنً ډٌل ظپل
پلٍیبن پً ځبیی شکٍمت اٌ ٌالیتي وٍؿا کې تٍ٩یً کٍي .ػ پبؿملبن ٠ړي ڇې لً ػایکنؼی
څعً التبفیتٍة کٍي ،ػ لیبلی ګٍنؼٌنٍ پً ؽؿی ًٝتـیبيل ٌظتل اٌ شتی ملکي کبؿمنؼان
ػ لیبيس ګٍنؼٌنٍ پً لپبؿښتنً اٌ مـلتً م٩ـؿ وٍي ػي.
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې ػ پبؿملبن ټٍل ٠ړي پً ؿلمي ڇبؿٌ کې ګٍتې ٌىي ،لٍړ پٍؿې ڇبؿٌا
کې (ٌلمٍاالن ،ػ پٍلین ٍ٨منؼانبن ،اٌ ػ اړٌنؼه شکٍمتي ؿیبلتٍنٍ ؿئیمبن) پً ػې مکل٦
ػي ڇې ػ پبؿملبن لً ٠ړٌ رسه ظپلې ػٌامؼاؿې اړیکې ٌلبيت ،اٌ کً نً ػٌی تً ظپلې ػنؼې
لً اللً ٌؿکړي .ػ ً٠ډٌل ػٌامؼاؿه من٥ی الك ٌىنې و٥ب٤یت اٌ ػ ٨بنٍن ٌاکمني تً فیبن
ؿلٍي اٌ پً ٌالیت کې نب امني فیبتٍي.
تتعیض :ګډٌن ٌال ټینګ پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې مـکقي شکٍمت لً ػایکنؼي رسه تٍٝج کٍي
اٌ ػٌ ً٠الیت یې پً ٜمؼي ډٌل لً پبمً ٍ٠ؿ ځٍلی ػی .ػ شکٍمت تې ٍ٠ؿي ػ ځینٍ
کمبنٍ لپبؿه پً مـکقي شکٍمت کې ػػې ٤ـٌت تـاتـٌي ڇې امنیت ٌیربړ کړي تـ څٍ پً
ػی ٌالیت کې ػ پـمعتیب پـٌلً ټکنێ کړي .تثٝیْ پعپلً یٍ ٜبمل ػی ڇې ػ ځبیی ظلکٍ
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اٌ شکٍمت تـ منځ ٤بٌلً اٌ معبل٥ت ایربػٌي اٌ ػ ملکي ظلکٍ ػ ظپګبن المل ګـفي.
ګډٌن ٌالٍ ٌٌیل ڇې تثٝیْ ػ نب امنێ اٌ ټٍلنیقې تې ٜؼالتي پً لٍؿې یٍ ګبم ػی.

 .۳ص زلکى ؾپاعښتنې او ص ؾىلی نقكه
ػ لالمىٍؿٌ ػ پـٌلې پً تـڅ کې ،ظلکٍ ػا النؼي ٜمٍمي لپبؿښتنې ٌکړې اٌ ػا یې پً
نٙـ کې لبتيل ڇې شکٍمت ،نړۍ ٌال ٝ٤بلین اٌ مؼين ټٍلنً ػ یٍه ګډ اٌ لبفنؼه ډیبلٍګ
پً تـڅ کې ػ ػایکنؼي پً ٌالیت کې ػ نښتٍ اٌيل الملٍنٍ تً ؿلیؼګی ٌکړي:
ص ځایي خکىمتي مىؾؿاتى تقىیه کىل :ډیـی ګډٌن ٌال پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ا١٤بن ميل
ځٍاکٍنً تبیؼ تٍ٩یً يش اٌ پً الفمٍ ٌلبیلٍ تريیق وێ ڇې ٌکٍالی يش پً نبامني ٠لثً پیؼا
کړي .ګډٌن ٌالٍ ٌړانؼیق ٌکړ ڇې ػ ميل اؿػٌ اٌ ميل پٍلین ومیـ فیبت يش اٌ ىً١
تٍ٩یً يش اٌ لً ګبٌنډیٍ ٌالیتٍنٍ رسه پً پٍلٍ کی نٙبمی اډه ذٍړه يش تـ څٍ ػایکنؼی
ٌالیت تً ػ شکٍمت ِؼ ٜنبرصٌ ػ ؿاتګ معنیٍی ٌکړي.
ص اقتصاصي او اجتامعي پغمستګ تقىیه کىل :تې لً تثٝیًّ تـاتـه پـمعتیب ،شکٍمتي
مٍلمبت اٌ ځبیی شکٍمتٍنً ػ ا١٤بنمتبن پً ټٍلٍ ٌالیتٍنٍ کې تبیؼ پً تـاتـه تٍګً ػ
پـمعتیب اٌ ػ ٌالیتٍنٍ ػ تیب ٌػانٍلٍ لپبؿه تٍػذً تـ اللً کړي اٌ ػ ميل یٌٍالی اٌ ػ ظبٌؿې
ػ تىپړتیب لپبؿه تبیؼ تثٝیْ مصٍه کړي.
ص ةرشي خقىنى او ص قانىن ص واکمنێ پغمستیا او ص معافیت مسنیىی :ډیـی ظلک ڇې
مىٍؿې ٌؿرسه وٍې ػي پً ػې تبٌؿ ٌٌ ڇې ػ مٝب٤یت پً ظتمٍلٍ اٌ ػ ترشي شٍ٩نٍ پً
تّمینٍلٍ رسه کیؼای يش ڇې لٍلً ټینګً يش .ػ ً٠ؿاف ،ػ ټٍلٍ ٍ٨مي ګـٌپٍنٍ پً منځ کې
ػ ٜؼالت لبتل اٌ ػ الالمي اٌٌٍلٍ ػؿنبٌی ميم ػی .لٍلً تبیؼ پً ذـمٍنٍ پـػه ٌنً
ٍ٠ړٌي اٌ مٝب٤یت ظتم کړي .ػ ښځٍ ػ شٍ٩نٍ پً تبة تبیؼ ػ پٍىبٌي کمپبین پیل يش.
ص کىچیانى او ځایی زلکى تغ منځ ص ازتالفىنى خل کىل :پً ا١٤بنمتبن کې ػ کٍڇیبنٍ اٌ
ځبیی ظلکٍ تـ منځ ػ اظتالٍ٤نٍ ػ شل کٍلٍ لپبؿه ػ البيس ٨بنٍن تٕثی ٪تـ ټٍلٍ ښً الؿ
ػه .شکٍمت ممٌٍل ػی ڇې ػ تبٌتـیعٍالی ػ معنیٍی پً مٍ٩ؼ ػ کٍڇیبنٍ لپبؿه ځمکً
تـاتـه کړي.
ص اصاعي فؿاص او ص معافیت ص کلتىع مدىه کىل :ػ ػې لپبؿه ڇې ػ شکٍمت مرشٌٜیت اٌ
ػ ٨بنٍن ٌاکمني ټینګً يش ،شکٍمت ممٌٍلیت لـي ڇې اػاؿي ٤مبػ اٌ ػ مٝب٤یت کلتٍؿ
مصٍه کړی تـڅٍ ټٍل ا١٤بنبن پً تـاتـه تٍګً ػ ٨بنٍن تـ لیٍؿي النؼي ژٌنؼ ٌکړي اٌ لً
ټٍلنیقي تې ٜؼالتي رسه معبمغ نً يش.
ص ښځى ص خقىقى ؾاتنه او پالنه :ػ ښځٍ شٍ٩نً تبیؼ ٌلبتل اٌ تٍ٩یً وێ .شکٍمت تبیؼ
ښځٍ تً ػ ػې ٤ـٌتٍنً تـاتـکړي ڇې ػ ملک پً ټٍلٍ ټٍلنیقٌ ،لیبيس اٌ ا٨تٍبػي ڇبؿٌ
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کې تـظً ٌاظيل .ػ لٍلې پً ىـه مؾاکـه کې لً ښځٍ رسه تبیؼ ػ ػايس لٍؿي پً څیـ لال
مىٍؿې ٌيش ڇې ػ لٍلې پً پـٌلً کې ػ پـیکړٌ پً نیٍلٍ کې ن٩ي ٌلـي .ػ ښځٍ ػ
شٍ٩نٍ پً تـظً کې الك تً ؿا٠لې تـیبٌې تبیؼ ٌلبتل يش.
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