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د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﻲ وګړو د وژﻧﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ د دې ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ  ٣١ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ
د اګﺴﺖ  ٢٠١٠ ،١٠ﮐﺎﺑﻞ -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوﯼ )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ( ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ د دې ﮐﺎل ﭘﻪ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯽ راﭘﻮر ﮐﯥ ﻧﻦ ورځ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ د دې ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل د هﻤﺪې ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ٣١
زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ راﻏﻠﯽ دﯼ.
د  ٢٠٠٩ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ وژل ﺷﻮﻳﻮ ﻳﺎ ژوﺑﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﯥ  ۵۵ﺳﻠﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن و او
د ﺷﭙږ ﺳﻠﻨﯥ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﯥ ښځﯥ وې .د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا اړول ﺷﻮي ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ هﻤﺪې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ  ٣٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯽ
ﮐﻤﻮاﻟﯽ ښﻴﻲ ،ﭼﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرﻳﻮ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ وژﻧﻮ او ژوﺑﻠﻮ ﮐﯥ  ۶۴ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤﻮاﻟﯽ څﺮګﻨﺪوي.
د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ ﺳﺘﻔﺎن دﯼ ﻣﻴﺴﺘﻮرا ووﻳﻞ" :اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ښځﯥ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﻟﻪ دې ﺟګړې څﺨﻪ ډﻳﺮ
ځﻮرﻳږي .دوﯼ ﻟﻪ ﺑﻞ هﺮ وﺧﺖ څﺨﻪ ډﻳﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ وژل ﮐﻴږي او ژوﺑﻠﻴږي".
د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ٣٠ورځﯥ ﭘﻮرې د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ  ٣٢۶٨د ﻣﻠﮑﯽ وګړو
ﭘﻴښﯽ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ  ١٢٧١وژﻧﯥ او  ١٩٩٧د ژوﺑﻠﯥ ﭘﻴښﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د ٢۴٧٧
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ )د ټﻮﻟﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ٧۶ﺳﻠﻨﻪ ،د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٪ ۵٣زﻳﺎﺗﯥ( او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د  ٣٨۶ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ )د ټﻮﻟﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
 ١٢ﺳﻠﻨﻪ د  ٢٠٠٩ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٪ ٣٠ﮐﻤﻮاﻟﯽ( ﻣﺴﻮول ګڼﻞ ﺷﻮي دي .
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺂﻧګﯥ ﺗﺤﻠﻴﻞ دوﻩ ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي دي ،ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د روان ﮐﺎل ﭘﻪ
ﺷﭙږو ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ زﻳﺎن ﮐﯥ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻴﺪﻟﻲ دي :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد
ﮐﯥ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯽ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮې وﺳﻴﻠﯥ ﮐﺎروﻟﻲ دي او د دوي ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ او اﻋﺪاﻣﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ ﻟﻪ  ٪ ٩۵څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ راﻏﻠﯽ دﯼ  ،ﭼﯥ ﻟﻪ  ٩۴څﺨﻪ  ١٨٣ﺗﻪ ﻟﻮړ ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻋﺎم ﻣﺤﻀﺮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
اﻋﺪاﻣﻮل هﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺮې ،ﺟﻮرﺟﻴﺖ ګﻨﻴﺎن ووﻳﻞ" :د دﻏﻮ ﭘﻴښﻮ وﻳﺠﺎړوﻧﮑﯥ اﻏﻴﺰې څﺮګﻨﺪوي ،ﭼﯥ د ﺟګړې
څﺨﻪ ﻧﻬﻪ ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ هﺮ وﺧﺖ اوس هﻢ د دې زﻳﺎﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږﯼ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او د ﺟګړو ﻟﻪ
اﻏﻴﺰو څﺨﻪ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ اﻏﻴﺰﻧﺎﮎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .ټﻮﻟﯥ ښﮑﻴﻠﯥ ﺧﻮاوې ﺑﺎﻳﺪ ډﻳﺮ څﻪ وﮐړي
ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ او ﭘﻪ دوي ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ژﻣﻨﯥ وﺳﺎﺗﻲ".
د روان ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ وﺳﻴﻠﻮ او ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د
 ٢٩ﺳﻠﻨﯥ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن وژﻟﻲ ،ﭼﯥ  ٧۴ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي ،دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ هﻤﺪې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ٪ ١۵۵
زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ څﺮګﻨﺪوي.
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ډﻳﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻤﺪې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د  ٢٢٣ﻣﻠﮑﯽ وژﻧﻮ
ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د  ۶٩ﭘﻴښﻮ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻴﺪﻟﯽ ) (٪ ٣١او  ۴۵ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړي دي .ﺳﺮﻩ د دې هﻢ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل
ﻟﻪ هﻤﺪې ﻣﻮدې ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژﻧﻮ ﮐﯥ  ۶۴ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤﻮاﻟﯽ راﻏﻠﯽ دﯼ .دﻏﻪ ﮐﻤﻮاﻟﯽ
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د اﻳﺴﺎف د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺻﺎدرې ﺷﻮې وي.
د ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎت د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻠﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ زﻳﺎت ﺷﻮل .د ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ
څﺨﻪ زﻳﺎﺗﯥ وژﻧﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﻮې ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ورﺗﻪ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ د ﺳﻠﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎن ووژل
ﺷﻮل .ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د ﺟګړې ﺳﺮﻩ اړوﻧﺪې ﻣﻠﮑﯽ وژﻧﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ د  ۴٣ﺳﻠﻨﯥ څﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې .هﻐﻪ ﻣﻠﮑﯽ وګړي ﭼﯥ
وژل ﺷﻮي ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ښﻮوﻧﮑﻲ ،ﻧﺮﺳﺎن ،ډاﮐټﺮان ،ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان ،د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺸﺮان ،وﻻﻳﺘﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭼﺎرواﮐﻲ او ﭘﻪ
ﻧﻮرو ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﮐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ.
د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ ﺳﺘﻔﺎن دﯼ ﻣﻴﺴﺘﻮرا ووﻳﻞ" :د وژﻧﻮ ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ
دا اﻧګﻴﺮﻧﻪ او اﺣﺴﺎس زﻳﺎت ﺷﻮ ﭼﯥ هﻐﻮي هﻢ د دې ﺟګړې ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﻣړﻧﯽ هﺪف دﯼ".
د  ٢٠١٠د ﮐﺎل د ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ راﭘﻮر ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٠د ﺟﻮﻻﯼ د  ٧ﻧﻴټﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ﭘﻪ هﻐﯥ
اﻋﻼﻣﻴﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ټﻴﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺖ د ټﻮﻟﻮ اړوﻧﺪو ﺧﻮاوو ﻟﭙﺎرﻩ د
"ﻳﻮې ﺳﺘﺮې ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻨګﻮﻧﯥ" ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﺗﯥ دﯼ .ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ او د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن هﻐﻪ اﺻﻮ ل ﭼﯥ د ﺗﻮﭘﻴﺮ
ﮐﻮﻟﻮ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ او اﺣﺘﻴﺎط ﭘﻪ اړﻩ دي ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ښﮑﻴﻠﻮ ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاوو ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دﯼ او د هﻐﻮي څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ د
ﻣﻠﮑﯽ وګړو د ژوﻧﺪ زﻳﺎن او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﯥ راټﻴټﯥ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ د ې ﺟﺪي او ﻣﻬﻢ ﭘړاو ﮐﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﻮاړي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ دي ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
•

ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ او اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د وژﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ دي ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﻠﻲ ،او ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﻧﻮر د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐﻮل او ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻮي ،د
ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺖ وﮐړي ،د ډاروﻧﯥ او وژﻧﯥ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ وژﻧﯥ ،اﻋﺪاﻣﻮﻧﻪ او ﺗښﺘﻮﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ
دي ودروي او ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول د اﺗﺒﺎﻋﻮ د ﺧﻮځښﺖ د ﺁزادۍ درﻧﺎوي وﮐړي او د ﻣﻠﮑﯽ وګړو څﺨﻪ د ډال ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر
اﺧﻴﺴﺘﻞ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻮي؛

•

ﻧړﻳﻮال وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت او راﭘﻮروﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ
ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ ﻻ زﻳﺎت ﺷﻔﺎف ﮐړي ،د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻻرښﻮدوﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ او ﺗﻘﻮﻳﻪ ﻳﯥ ﮐړي او د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﮐړي ،د ﺷﭙﯥ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺘﺒﺎدﻟﯥ ﻻرې وﻟټﻮي او ﻳﻮازې هﻐﻪ د وروﺳﺘﻨﯥ اﻗﺪام ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ
ﺳﺨﺘﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﯥ وﮐﺎروي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﭙﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت او راﭘﻮروﻧﻪ هﻤﻐږي ﮐړي
څﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ژﻏﻮرﻧﯥ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﻋﻤﻞ ښﻪ ﺷﻲ ،د ﺟﺒﺮان ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ او د ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻪ د هﺮ ډول زﻳﺎن ﭘﻪ اړﻩ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ښﻪ واﻟﯽ وﻣﻮﻣﻲ؛

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ داﺳﯥ دوﻟﺘﻲ ارګﺎن ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ د ﺳﺘﺮو ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻏﺒﺮګﻮن
وښﺎﻳﻲ او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﮐﻠﻴﺪﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪام وﮐړي ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت او ﺗﻔﺘﻴﺶ د ﻋﺪﻟﻲ ﻃﺒﻲ څﻴړﻧﻮ
ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﺑﺎوري ﮐړي ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺗﺎوان د ﺟﺒﺮان ﭼﺎرﻩ ﺑﺎوري ﮐړﯼ او دا ﭼﯥ
وﮐړاﯼ ﺷﻲ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ دﺳﭙﻠﻴﻨﻲ اﻗﺪام او ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ د هﺮ اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮎ د ﻣﻠﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﻟﭙﺎرﻩ څﻮﮎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ډول د ﻣﻠﮑﯽ وګړو د ﻣړﻳﻨﯥ او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﯥ ﻻﻣﻞ وګﺮځﻲ او ﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ ﺑﻞ ډول د اﻓﻐﺎن
اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐړي ،ﻣﻮﺟﻮد وي.

