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ژﻣﻨﺘﻴﺎ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوﯼ )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ( د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ
ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯽ راﭘﻮر ﺗﻴﺎر ﺷﻮﯼ ،ﭼﯥ د  ٢٠١٠د ﺟﻨﻮرۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ
څﺨﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ٣٠ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې دورﻩ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ .دا راﭘﻮر د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ
ﺷﻮرا  (٢٠١٠) ١٩١٧ﺷﻤﻴﺮې ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ ﭘﺮ اﺳﺎس د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ژﻣﻨﯽ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ راﻏﻮﻧډ ﺷﻮﯼ دي ،څﻮ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د
وﺿﻴﻌﺖ څﺎرﻧﻪ وﮐړي ،د هﻐﻮي د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د هڅﻮ هﻤﻐږﯼ وﮐړي ،ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ ښﻪ ﮐړي ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د اﺳﺎﺳﻲ ازادﻳﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻴﺜﺎﻗﻮﻧﻮ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﮐړي دي ،ﭘﻪ ﺧﺎص ډول هﻐﻪ ﻣﻴﺜﺎﻗﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د هﻐﻮي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴﺪل ﺗﻀﻤﻴﻨﻮي ،د ﺑﺸﭙړ
ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو د ﭘﺮوﺳﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺷﺨړﯼ د اﻏﻴﺰو د راﮐﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻرﻩ
اﭼﻮﻟﯽ .ﭘﻪ دې ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﺑﯥ ﭘﺮې څﻴړﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د وژﻟﻮ او ټﭙﯥ ﮐﻴﺪو ﺳﺒﺐ
ﺷﻮﯼ ،د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﭘﻴﺎوړې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وﮐﺎﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او هﻐﻪ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د ﺷﺨړې د ښﮑﻴﻠﻮ
ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاوو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن درﻧﺎوي دﯼ ،ﺷﺎﻣﻞ دي.

ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژي
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺂﻧګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ څﻴړﻧﻪ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ
ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﭼﯽ د ﺑﺎورﻳﺘﻮب ﭘﺨﺎﻃﺮ ارزول ﺷﻮﯼ دﯼ .د هﺮې ﭘﻴښﯥ د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ،د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ زﻳﺎر ﺑﺎﺳﻲ ﭼﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د زﻳﺎت ﺷﻴﻤﺮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻟﮑﻪ د ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎهﺪاﻧﻮ او ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د
اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ،ﭘﻮځﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ )د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ( ،ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ،د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ،
ﻣﺬهﺒﻲ او د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،او هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺳﺎﺣﻮي ﮐﺘﻨ ُﻮ د
روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او ﮐﻠﻨﻴﮑﻮﻧﻮ د ﻟﻴﺪﻧﯥ ،وﻳډﻳﻮﻳﻲ اﻧځﻮروﻧﻮ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او اﻣﻨﻴﺖ د ډﻳﭙﺎرﺗﻤﻨټ او د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻮرو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻴﻮ د راﭘﻮر ،د ﻧﻮرو ﺧﭙﺮوﻧﺪﻳﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ،ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ او د اﻧﺠﻮګﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو درﻳﻤﻮ ډﻟﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا راﻏﻮﻧډو ﺷﻮﻳﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺪﻗﻴﻖ او ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړﯼ.
ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻳﺎ د ﭘﻴښﯥ د ﺷﺎهﺪاﻧﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﭘﻴښﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د څﻴړﻧﻮ ﭘﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﺎهﺪي
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ وي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ،د اﻣﻨﻴﺘﯽ اړوﻧﺪو ﻣﺤﺪودﻳﺪﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دې ډول ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ ﺷﻮﻧﯽ ﻧﻪ وي .ﭘﻪ
داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺷﺒﮑﻮ او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ
ﺗﺨﻨﻴﮑﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭼﯥ د اﻋﺘﺒﺎر او ﺑﺎورﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ارزول ﺷﻮﯼ وي ،ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮي.
ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د ﻳﻮې ﺧﺎﺻﯥ ﭘﻴښﯥ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺑﺎورﯼ ﻧﻪ وي ،د هﻐﯥ ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ
راﭘﻮر ﻧﻪ درج ﮐﻴږي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ،څﻴړﻧﯥ ښﺎﻳﻲ څﻮ اوﻧۍ وﺧﺖ وﻧﻴﺴﯽ څﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ .دا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ دﻩ
ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮې ځﺎﻧګړې ﭘﻴښﯥ څﺨﻪ را وﻻړﻳږﯼ ښﺎﻳﻲ د ﻧﻮﻳﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ رارﺳﻴﺪو
ﺳﺮﻩ ﺑﺪﻟﻮن وﻣﻮﻣﻲ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ارزوﻧﻪ ﮐﯥ ځﺎﯼ ﺷﻲ .ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ ،ﭼﻴﺮې ﭼﯥ اﻃﻼﻋﺎت روښﺎﻧﻪ او واﺿﺢ ﻧﻪ وي ،او
د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ ﻧﻮر ﺷﻮاهﺪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ،د ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ګﻴﺮي ﻧﻪ ﮐﻴږﯼ او ﭘﻴښﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ اﺣﺼﺎﻳﻴﻮي راﭘﻮر ﮐﯥ ځﺎﯼ
ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږﯼ.
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﭼﯽ د ﻳﻮې ﭘﻴښﯥ د راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﭘﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻮګﻪ ﻧﺸﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺪﻻﯼ او
ﻳﺎ د ﻣﻨﺎزﻋﯥ وړ وي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﻣﻮاردو ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﺎﻓﺬﻩ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ
څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ او د ﺟګړې ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﺴﺎن د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډول ﻧﻪ ﻣﻨﻲ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت دا ډول ادﻋﺎګﺎﻧﯥ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې
ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ارزول ﮐﻴږي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻳﻮﻩ څﺨﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﻗﻒ روښﺎﻧﻪ
ﻧﻪ وي ،داﺳﯥ ﻣړﻳﻨﯥ د ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻠﻴږي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺂﻧګﯥ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ د
ﭘﺮوﺳﯥ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د  ٢٠٠٩د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺑﺮﻳښﻨﺎﻳﻲ ډﻳټﺎﺑﻴﺲ ﺟﻮړ ﺷﻮ .دا ډﻳټﺎﺑﻴﺲ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺎر
ﺷﻮﯼ څﻮ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ،ﻳﻮﻩ ﺑڼﻪ ﻳﻴﺰ او ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮګﻪ راﻏﻮﻧډوﻟﻮ او ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ،او د ﻋﻤﺮ او ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﻪ
اﺳﺎس د هﻐﻮي د وﻳﺸﻠﻮ ﭘﻪ ګډون ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺮﻩ د ﺗړﻟﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﻟﮑﻪ د ځﻴﻨﻮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ګډ ﻣﺎهﻴﺖ او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﻧﻪ ﺗﻮان ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯽ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ د ﭘﻮځﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ او ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ
ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐﻴﺪاﯼ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د ﺧﺎﺻﻮ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﻠﻮي ،او هﻐﻪ ﻳﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﻠﻮﻩ ﻳﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﺧﻮاوو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د هﻐﻮ اﺣﺼﺎﻳﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ راﻏﻮڼﺪې ﺷﻮي د ﺑﺸﭙړ واﻟﯽ
ادﻋﺎ ﻧﻪ ﮐﻮي ،د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺮﻩ د اړوﻧﺪو ﻧښﺘﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ښﺎﻳﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻢ وښﻴﯥ.

د ﺷﺨړې د ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ د ﻣﻮﻗﻒ او درﻳځ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړﻩ ﻳﻮﻩ داﺧﻠﻲ ﭘﻮځﯽ ﺷﺨړﻩ دﻩ ﭼﯽ
ﭘﻪ ﮐﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او د هﻐﻪ ﺷﺮﻳﮑﺒﺎڼﻲ ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،ﭼﯽ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮﻩ
ﭘﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي ،ﺷﺎﻣﻞ دﯼ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻐﻪ اﻧﻔﺮادي ﮐﺴﺎن او د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺳﺎﺑﻘﯽ ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﭘﻮځﻲ ډﻟﯥ،
ﺗﺤﺮﮐﺎت او د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪي ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،د ﺣﻘﺎﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ ،اﺳﻼﻣﻲ ګﻮﻧﺪ او داﺳﯥ ﻧﻮرې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺑﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړې ټﻮل داﺧﻠﻲ اړﺧﻮﻧﻪ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﺎ د ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ
ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي او هﻤﺪارﻧګﻪ دوي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ اﻏﻴﺰې راټﻴټﯥ ﮐړي .درﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ،
ﭼﯥ د  ١٩۴٩ﮐﺎل د ژﻧﻴﻮ ﭘﻪ  ۴واړو ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ داﺧﻠﻲ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﻳﻮې ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړې د ټﻮﻟﻮ
اړﺧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي .درﻳﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻪ ﻣﺎدﻩ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ ﻗﺎﻧﻮن هﻐﻮ وﺿﻴﻌﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏځﻮي ﭼﯥ د
ﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮاﮎ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﮐﯥ واﻗﻊ ﮐﻴږي ،دا ﻧﻪ ﻳﻮازې د هﻴﻮاد ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﺑﻠﮑﻪ هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ اﻧﻔﺮادي ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي ،اﻟﺰاﻣﯽ دﯼ.
د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻨﻌﻨﻮي ﻗﻮاﻋﺪ هﻢ د ﺷﺨړې ﭘﻪ ﺧﻮاوو د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دي .ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻀﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړې
ﭼﯥ د ژﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ او اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ د ﻋﺮﻓﻲ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻪ دﻩ .دا د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ د
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﮐﻤﻴټﯥ )ﺁﯼ ﺳﯽ ار ﺳﻲ( ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮي او ﻧﺘﻴﺠﻪ ګﻴﺮي ﮐﻮي ﭼﯥ د ژﻧﻴﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ او
اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻪ د ﻋﺮﻓﻲ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﺮﯼ ،او هﻤﺪارﻧګﻪ د دې ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
او داﺧﻠﻲ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دﻩ) ،ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﻲ ،د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ ﻋﻨﻌﻨﻮي ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ،اﯼ ډﯼ ،ﺟﻴﻦ -ﻣﺎرﯼ هﻨګ ﺁر او
ﻟﻮﻳﺲ ډوس واﻟﺪ -ﺑﻴﮏ :د ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ څﻴړﻧﻪ )(CUP/ICRC, Cambridge 2005
ﭘﻪ دې ﻗﻮاﻋﺪو ﮐﯥ ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ دي:
 ﺗﻮﭘﻴﺮ :ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺮ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ او هﻮﻣﺮﻩ ﻣﻮدﯼ ﭘﻮرﯼ ﻣﺤﻔﻮظ دﯼ ﭼﯥ هﻐﻮي ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ډول ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ وا ﻧﻪ ﺧﻠﻲ ،او ﺑﺮﻳﺪ )وﻧﻪ( ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې و ﻧﻪ ﮐﺎرول ﺷﻲ .د ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر
ﺳﯽ څﻴړﻧﻪ ۶ ،او  ٧ﻗﻮاﻧﻴﻦ.
 ﺗﻨﺎﺳﺐ :د داﺳﯽ ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﺿﻤﻨﯽ ډول د ﻣﻠﮑﯽ وګړو د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻮ ،د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ټﭙﻲ
ﮐﻴﺪﻟﻮ ،ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د زﻳﺎن اوښﺘﻠﻮ او ﻳﺎ د دواړو ﺳﺒﺐ ﺷﯽ ،ﭼﯥ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ دا ﺗﺎوان د ﻣﺸﺨﺺ او ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﭘﻮځﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﻮي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮ زﻳﺎت وي ،ﻣﻨﻊ دﯼ .د ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﻲ څﻴړﻧﻪ ١۴ ،ﻗﺎﻧﻮن.
 ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ ﻣﺨﮑﻴﻨﯥ اﺣﺘﻴﺎط :د ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ اﺣﺘﻴﺎط وﺷﯽ ﭼﯽ ﻣﻠﮑﯽ
ټﻮﻟﻨﯽ او ﻣﻠﮑﯽ اﻓﺮاد ،او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻴﺎن ﭘﻪ ﻧښﻪ ﻧﻪ ﻧﺸﯽ ،او ﭘﻪ هﺮﻩ واﻗﻌﻪ ﮐﯽ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ژوﻧﺪ ﺧﻄﺮ ،د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﻲ ﮐﻴﺪو ﺧﻄﺮ او د ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د زﻳﺎن اوښﺘﻠﻮ ﺧﻄﺮ راﮐﻢ ﮐړاﯼ ﺷﯽ ..د ﺁﯼ ﺳﻲ ﺁر ﺳﻲ څﻴړﻧﻪ،
 ١۵ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ.
د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﻮر ﻗﻮاﻧﻴﻦ هﻢ ﭘﻠﯥ ﮐﻴږي .ﻳﺎﻏﻴﺎن ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې
وي ،د اړوﻧﺪﻩ هﻴﻮاد د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي .د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭼﯥ د هﻴﻮاد
ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮي وي او د ﻋﺮﻓﯽ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي ،د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړو ﭘﻪ وﺿﻴﻌﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو وړ
دي .د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏړي هﻢ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن او هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮي د دﺧﻴﻠﻮ
هﻴﻮادوﻧﻮ د ﻣﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﮑﯽ وي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ټﻮل ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ هﻴﻮادوﻧﻪ ،د اﻳﺴﺎف ،ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( د
ازادۍ د دواﻣﺪارﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ اﻳﺘﻼﻓﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻳﺎ هﻐﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د دﻏﻮ ﮐړﻳﻮ څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې واﻗﻊ ﮐﻴږي ،د ١٩۴٩
ﮐﺎل د ژﻧﻴﻮ څﻠﻮر ﻣﻴﺜﺎﻗﻮﻧﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړې دي .ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯽ د ﻋﺴﮑﺮو ورﮐﻮﻟﻮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ د١٩٧٧
ﮐﺎل ﻟﻮﻣړﯼ اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻧﻪ دﯼ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړﯼ ،هﻐﻮﯼ ﺑﻴﺎ هﻢ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯽ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﯽ د
ﻋﺮﻓﯽ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ ،ﻣﺴﻮول دي.
د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړو ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻮﻣړﻧۍ دﻧﺪﻩ دﻩ .د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړې ټﻮﻟﯥ
ﺧﻮاوې د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ١٩۴٩ﮐﺎل راهﻴﺴﯽ د ژﻧﻴﻮ څﻠﻮر
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړي او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د هﻐﻮ ﻗﻮاﻋﺪو ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻋﻨﻌﻨﻮي
ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي ،د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﺴﻮول دي .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻣﻴﺜﺎق

ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړﯼ ،دا ﻣﻴﺜﺎق د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ دې ﺗﻪ ژﻣﻦ ﮐﻮي ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ د ﻧﻨﻪ ﮐﯥ او ﻳﺎ د هﻐﻪ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﮎ ﻻﻧﺪې
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯽ د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻧﺪﻩ او ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ټﻮل هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ او ﻧﻈﻢ څﺨﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ او دﻧﺪﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺮﻩ د هﻴﻮاد هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﯥ ﻳﯽ ﻣﻨﻠﻲ ﻳﺎ اﻟﺰاﻣﯽ دي،
ﭘﻠﻲ ﮐړي.

د ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻗﺎﻣﻮس/ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ
 :AGEدوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ .هﻐﻪ ټﻮل اﻧﻔﺮادي ﮐﺴﺎن او ډﻟﯥ دي ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي .ﭘﻪ دوﯼ ﮐﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ځﺎن ﺗﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن واﻳﯥ او هﻤﺪارﻧګﻪ هﻐﻪ
اﻧﻔﺮادي ﮐﺴﺎن او ډﻟﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺷﻮې او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧښﯥ ﻳﯥ ﻏﻮرﻩ ﮐړې ،ﺷﺎﻣﻞ دي.
هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ :د اﻟﻮﺗﮑﻲ ﻳﺎ اﻟﻮﺗﻮﻧﮑﻮ ﻧﻮرو وﺳﺎﻳﻠﻮ څﺨﻪ ډزې ،د ﻧږدې هﻮاﻳﻲ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل )د ﻓﻮري ګﻮاښ ﻻﻧﺪې د
واﺣﺪوﻧﻮ او ﻋﺴﮑﺮو ﻣﻼﺗړ( او ﻳﺎ د ﺛﺎﺑﺘﻮ وزر ﻟﺮوﻧﮑﻮ اﻟﻮﺗﮑﻮ څﺨﻪ.
 :ANAاﻓﻐﺎن ﻣﻠﯽ اردو
 :ANPاﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ
 :ANSFاﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ .د اﻓﻐﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د رﻳﺎﺳﺖ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮاﺧﻪ اﺻﻄﻼح دﻩ.
 :BBIEDﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮرې ﺗړﻟﯽ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ.
ﺗﻠﻔﺎت :ښﺎﻳﯥ دوﻩ ډوﻟﻪ وي:
• ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :هﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړې څﺨﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴږي او د هﻐﻮ ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل
ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ )د اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ( ﻟﮑﻪ د ﻗﻮي د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﭘﻴښﻮ ،هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ،ﺗﻼﺷﻴﻮ ،د
ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻴښﻮ او د ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ،ﺷﺎﻣﻞ دي .ﭘﻪ دې ﮐﯥ هﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو
د ﻓﻌﺎﻟﺘﻴﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﻋﻤﺪي وژﻧﯥ VBIED, IED ،او  BBIEDاو ﻳﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺟګړﻩ ﮐﯥ
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دﯼ.
• ﻧﻮر :دا ډول ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د ﺷﺨړې څﺨﻪ او د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﻧﺎﭼﺎودو ﺗﻮﮐﻮ ،ﭘﻪ ﺑﻨﺪې ﺧﺎﻧﻮ ﮐﯥ د
ﻣړﻳﻨﻮ ،د ﻃﺒﻲ ﭘﻴښﻴﺪوﻧﮑﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ د ﻣړﻧﻴﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل واﻗﻊ ﮐﻴږي ﻳﺎ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د
ﻃﺒﯽ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د ﻻس رﺳﻲ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﮐﻴږي ،واﻗﻊ ﮐﻴږي .ﭘﻪ دې ﮐﯥ هﻤﺪارﻧګﻪ هﻐﻪ ﻣړﻳﻨﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ
ﺗﻮګﻪ د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ د ﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻴﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ واﻗﻊ ﮐﻴږي ﺷﺎﻣﻠﯥ دي .ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ،ﭘﻪ دې ﮐﯥ هﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
او ﻳﺎ ﻧﮋادي ﺷﺨړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي ،هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي.
 :CIDد ﺟﻨﺎﻳﻲ څﻴړﻧﻮ څﺎﻧګﻪ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن :د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻴﺜﺎق ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم د هﺮ هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﻳﯽ ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ټﻴټ وي ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺷﻮﯼ) ،ﻟﻪ ﺻﻔﺮ څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٧ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرﯼ ،د  ١٧ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﭙﻲ ﺗﻮب ارﻗﺎﻣﻮ راﭘﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻ د دې ﻟﭙﺎرﻩ
ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږﯼ ﭼﯥ د ټﭙﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي ﻳﺎ ﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻴږي.
ﻣﻠﮑﻲ /ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ :هﺮ څﻮﮎ ﭼﯥ ﭘﻪ دښﻤﻨﻴﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډﻩ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ټﻮل ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن هﻤﺪارﻧګﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ د ﭘﻮځﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ﻧﻪ ﮐﺎرول ﮐﻴږي ،ښﻮوﻧﮑﻲ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د
ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي ،او هﻤﺪارﻧګﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او د دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ اﺣﺘﻮا ﮐﻮي ،ﺷﺎﻣﻞ دي .ﭘﻪ دې
ﮐﯥ هﻤﺪارﻧګﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﺗﻴﺮﯼ ﻳﺎ هﺮ ﺑﻞ څﻮﮎ ﭼﯥ د ﺟګړې د ﻣﻴﺪان څﺨﻪ د ټﭙﯽ ﮐﻴﺪو ﻳﺎ د ﺗﺴﻠﻴﻤﻴﺪو ﻳﺎ هﻢ د هﺮ ﺑﻞ ﻻﻣﻞ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ څﺨﻪ ډډﻩ وﮐړﯼ ،ﺷﺎﻣﻞ دﯼ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ښﺎﻳﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ
ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻳﺎ د ﭘﻮځ ﻏړﯼ وي ﭼﯥ د ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ هﻐﻮي څﺨﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي ،ﺷﺎﻣﻞ وي.
 :COINد ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﺿﺪ هڅﯽ
 :COM-ISAFد اﻳﺴﺎف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ؛ اﻳﺴﺎف وګﻮرئ
د ﺧﺒﺮدارﯼ د ﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ د زﻳﺎﺗﯥ ﻗﻮې د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﻴښﯥ ) :(EOF incidentsدﯼ ﺗﻪ د زﻳﺎ ت ځﻮاﮎ د
ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻴښﯽ اوهﻤﺪارﻧګﻪ "د ځﻮاﮎ د ﺳﺎﺗﻨﯥ" ﭘﻴښﯥ هﻢ واﻳﯽ  :ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﭘﻮځﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ
اړﺧﻪ د ﺧﺒﺮدارﻳﻮ او هﺪاﻳﺎﺗﻮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯽ ﭘﺎﺗﯽ راځﯽ ﻣﺜﻼْ ﮐﻠﻪ ﭼﯽ ﭘﻮځﻲ ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﻧږدې ﮐﻴږي او ﻳﺎ د هﻐﻮي څﺨﻪ
ﺳﺒﻘﺖ ﮐﻮﯼ ،او ﻳﺎ د ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﮐﯥ ﻻرښﻮوﻧﯽ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﯽ ،ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د ﻗﻮﯼ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻴښﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .هﻤﺪا

راﻧګﻪ د ﻗﻮﯼ ﻧﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږﯼ ﭼﯥ اﻧﻔﺮادي ﮐﺴﺎن ﭘﻮځﻲ اډو ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮ زﻳﺎت ﻧږدې ﺷﻲ او د ﭘﻮځﻲ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎوو ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻪ ﮐړﯼ.
 :GoAد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
 :IDPداﺧﻠﻲ ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﺷﻮي وګړي
 :ICRCد ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ
 :IEDﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ .هﻐﻪ ﺑﻢ ﭼﯥ ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ او ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﯼ وي ﭼﯥ دﻋﺎم ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﻞ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ
ورڅﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﯽ .ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻲ هﻤﺪارﻧګﻪ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﯽ ﭼﯥ د ځﺎن ﻣﺮګﻮ ﺑﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ،ﭘﻪ ﺑﺪن
ﭘﻮرې د ﻧښﺘﻮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ،د ﻟﻴﺮې څﺨﻪ د ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻴﺪوﻧﮑﯽ ﺑﻢ ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﯽ ﭘﻮرې د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮو
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﯥ وي.
ﭘﻴښﯥ :هﻐﻮ ﭘﻴښﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻔﺎت واوړي .هﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ راځﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺂﻧګﯥ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ځﺎﯼ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ.
 :IMFد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﯥ هﻐﻪ ټﻮل ﺑﻬﺮﻧﻲ ﺳﺮﺗﻴﺮﯼ ﭼﯥ د اﻳﺴﺎف او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ )او اﯼ ﭘﯽ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( څﻮﮎ ﭼﯥ د اﻳﺴﺎف د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ) (COM-ISAFﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪي ﻻﻧﺪﯼ دﯼ ،ﺷﺎﻣﻞ دي.
ټﭙﻮﻧﻪ :ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ﺟﺪﻳﺖ ﻓﺰﻳﮑﯽ ټﭙﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي .د ټﭙﻮﻧﻮ د ﺷﺪت ﮐﭽﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډﻳټﺎﺑﻴﺲ ﮐﯥ ﻧﻪ دﻩ
ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ .ﭘﻪ ټﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺻﺪﻣﻪ او ﺷﺎﮎ او رواﻧﯽ ﺻﺪﻣﯽ ﻧﻪ دي ﺷﺎﻣﻠﯥ.
اﻳﺴﺎف :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧړﻳﻮال ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ .اﻳﺴﺎف د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻴﻘﺎق د  VIIڅﭙﺮﮐﯽ ﻻﻧﺪې د ﺳﻮﻟﯥ د
ټﻴﻨګښﺖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻟﺮي .دا ځﻮاﮎ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا د ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﻣﻴﺸﺖ دﯼ .د  ٢٠٠٣ﭘﻪ
اګﺴﺖ ﮐﯥ ،ﻧﺎټﻮ د اﻳﺴﺎف څﺨﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړﻩ .ﭘﻪ اوس ﺣﺎل ﮐﯥ
د ﻧﺎټﻮ ځﻮاﮎ د  ۴۶ﺳﺮﺗﻴﺮﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ د ټﻮل ټﺎل  ١١٩٧۴۵ﺳﺮﺗﻴﺮو څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ ځﻮاﮎ دﯼ ﭼﯥ د
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﭘﻪ  ۶ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮي دي .د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ راهﻴﺴﯽ ،د اﻳﺴﺎف ﻗﻮاﻣﺎﻧﺪان د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﮐړي ﻳﯽ ﺑﻴﻠﯥ دﯼ ،دﻧﺪﻩ اﺟﺮا ﮐﻮي.
 :KSFد ﮐﻨﺪهﺎر ﺿﺮﺑﺘﯽ ځﻮاﮎ
 :LDIد ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻧﻮښﺖ.
ﻧﺎټﻮ :د ﺷﻤﺎل اﺗﻼﻧﺘﻴﮏ ﺳﺎزﻣﺎن .اﻳﺴﺎف ﺗﻪ د ﻧﺎټﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ د ﺳﺮﺗﻴﺮو د ګﻤﺎرﻟﻮ اﺻﻠﻲ ورﮐﻮﻧﮑﻲ هﻴﻮادوﻧﻪ
دي ،اﻳﺴﺎف ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.
 :NDSد اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ رﻳﺎﺳﺖ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﻠﯽ ادارﻩ
 :OHCHRد ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ
 :OEFد ﺁزادۍ د ﭘﺎﻳښﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎت .د ازادۍ د ﭘﺎﻳښﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ اﺻﻄﻼح د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟګړې ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﭙﻠﯥ ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﻮګﻪ وﮐﺎروﻟﻪ .د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ دﻩ ﭼﯥ د ﭘﺎﻳښﺖ
ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺁزادۍ ﻋﻤﻠﻴﺎت د اﻣﺮﻳﮑﺎ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ګډ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﯼ او دا ﻋﻤﻠﻴﺎت د اﻳﺴﺎف د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻧﺎټﻮ
هﻴﻮادوﻧﻮ ،د اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻧﻮرو ﺳﺮﺗﻴﺮﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل دﯼ ،ﺑﻴﻞ دﯼ .زﻳﺎﺗﺮﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﭘﺎﻳښﺖ
ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺁزادۍ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻻﻧﺪې د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ راهﻴﺴﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﺷﻮﯼ )ﻻﻧﺪې ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ( ﭼﯥ د ﺟﻨﺮال ﻣﮏ ﮐﺮﺳﺘﻞ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﯼ ﻻﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﮐﯥ د اﻳﺴﺎف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان هﻢ دﯼ ،ځﻴﻨﯥ ﺧﺎص ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺑﻠﯥ ﺟﻼ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې هﻢ ﮐﺎر ﮐﻮي.

 :OGAﻧﻮرې ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګۍ .دا اﺻﻄﻼح ځﻴﻨﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﻟﮑﻪ ﺳﻲ ﺁﯼ اي )د ﻣﺮﮐﺰ ي اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ادارﻩ( ﭼﯥ د
ﭘﻮځﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د ﻣﻨﻈﻤﻮ ﮐړﻳﻮ ﻻﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﮐﺎرول ﮐﻴږي .دا روښﺎﻧﻪ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻴﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې
ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ دﯼ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ):( PGF
• د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ .هﻐﻪ ټﻮل ځﻮاﮐﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﻴﺸﺎﻳﯥ ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ
ﻋﻤﻞ ﮐﻮي او ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ او ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪې دي .ﭘﻪ دې ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،اﻓﻐﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﺧﻮ دا ﺗﺮ دې ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﻧﻪ دي.
• ﻧړﻳﻮال ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ) (IMFاو OGA
 :RCIEDﻟﻪ ﻟﻴﺮﯼ څﺨﻪ ﮐﻨټﺮوﻟﻴﺪوﻧﮑﯽ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ IED ،ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.
 :TCNﺳﺮﺗﻴﺮي ورﮐﻮوﻧﮑﻲ هﻴﻮادوﻧﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ :ﻳﺎ ” “USFOR-Aدا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د وﻇﻴﻔﻮي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪي او
ﮐﻨﺘﺮول ﻣﺮﮐﺰ دﯼ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ د ﺟﻨﺮال ﻣﮏ ﮐﺮﺳﺘﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ د ﻧﺎټﻮ/اﻳﺴﺎف
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان هﻢ دﯼ ،ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ .د دﻏﻪ ﻧﻮﯼ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﭼﯥ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮ ،اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ازادۍ د ﭘﺎﻳښﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎت د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﮐﺎر ﮐﻮي ،د ” “USFOR-Aد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪې
راﻏﻠﻞ .د اﻳﺴﺎف او  OEFد ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﮐړﯼ ﺑﻴﻠﯥ او واﺿﺢ دﯼ او د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺗﺮورﻳﺰم
ﺿﺪ او ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي.
 :VBIEDﭘﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﯥ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ
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ﻟﻨډﻳﺰ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړې اﻧﺴﺎﻧﻲ زﻳﺎن ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﯥ زﻳﺎت ﺷﻮﯼ دﯼ .د ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژل ﮐﻴﺪو او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪو ﮐﭽﻪ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ  ٪ ٣١زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ .د ټﻮﻟﻮ
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ورﮐړل ﺷﻮﯼ او دا ارﻗﺎم د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ٪ ۵٣
زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ښﯽ .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﻳﻮ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﺴﻮب
ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ  ٪ ٣٠ﮐﻤﻮاﻟﯽ راﻏﻠﯽ دﯼ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺂﻧګﯥ ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﯥ دوﻩ ﻣﻬﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﮐړي ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐړي .ﻟﻮﻣړﯼ ،د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﻮ او اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ د ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ،دوهﻢ ،د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﻴﭽﻠﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ زﻳﺎت ﮐﺎرول .د دﻏﻮ
ﺗﺨﻨﻴﮑﻮﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎوړﻩ اﻏﻴﺰې د دې ﺧﺒﺮې ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ  ٩ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﻮﺛﺮې ﺳﺎﺗﻨﯥ
اﻧﺪازﻩ ،او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺷﺨړې د اﻏﻴﺰې ﭘﻪ ﻣﻮازې ﺗﻮګﻪ راﮐﻤﻮل
ﺗﺮ ﺑﻞ هﺮ وﺧﺖ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﺑﻴړﻧۍ ﻣﺴﺎﻟﯥ دي.
د روان ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﯥ څﺨﻪ د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ٣٠ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ
څﺂﻧګﯥ ټﻮل ټﺎل  ٣٢۶٨ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ  ١٢٧١ﻣړﻳﻨﯥ او ﻧﻮرې  ١٩٩٧ټﭙﻴﺎن دي ،ﺛﺒﺖ ﮐړې
دي 1.ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د ټﻮل ټﺎل  ٢۴٧٧ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪو ﻳﺎ د هﻤﺪې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎﻧﻮ د ټﻮل ټﺎل ﺷﻤﻴﺮ  ٪ ٧۶ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي .ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ او ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ د ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د زﻳﺎﺗﺮې ﺑﺮﺧﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ  ۵۵٧ﻣړﻳﻨﻮ )د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وژﻧﻮ  ٪ ۶١ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮي( او ټﻮل ټﺎل  ١١٣٧ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻮ )د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ٪ ٧٣ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ
ﻣﻨﺴﻮب دﯼ( ،ﻻﻣﻞ ګﺮځﻴﺪﻟﯽ دي.
ﭘﻪ ورﺗﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ټﻮل ټﺎل  ٣٨۶ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐړي )د ټﻮل ټﺎل ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
 (٪ ١٢ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮي ،ﭼﯽ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﻳﻮ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٪ ٣٠ﮐﻤﻮاﻟﯽ
ښﻴﺊ .زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎت د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي ﭼﯥ  ۶٩وژﻧﯥ )د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ٪ ٣١
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻴږي( او د  ۴۵ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﻲ ﮐﻴﺪل )د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ٪ ٢٠ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻴږﯼ( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻴږي.
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړﻩ ﺷﻮې ،د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ښځﯥ
او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د دﻏﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ .ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دﯼ ﭼﯽ د ﺷﺨړې ﭘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ
د هﻐﻮي د اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﯥ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دﯼ ،د ﺗﺤﻔﻆ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﺳﺮﻩ هﻢ ﻣﺦ دﯼ .د  ٢٠١٠ﮐﺎل
د ﺟﻨﻮرۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې د ښځﻮ ﺗﻠﻔﺎت  ٪ ۶ﻟﻮړ ﺷﻮﯼ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت د  ٢٠٠٩ﮐﺎل
ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٪ ۵۵ﻟﻮړ ﺷﻮي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺟﻮﺗﻪ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ټﻮل ټﺎل  ١٢٠ښځﯥ وژل ﺷﻮﯼ او ټﻮل ټﺎل  ١۵١ﻧﻮرې ټﭙﻴﺎﻧﯥ
ﺷﻮې دي ،او د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړو ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ  ١٧۶ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژل ﺷﻮي دي او ﻧﻮر  ٣٨٩ټﭙﻴﺎن ﺷﻮﯼ دي .د ٢٠١٠
ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ځﺎﻧﻤﺮګﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ او ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﺮو ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻔﺎت اوښﺘﻲ دي.
د  ٢٠٠٩د ﻟﻮﻣړﻳﻮ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﻳﻮ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ټﻮل ټﺎل  ١٢٧١ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت
ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ ﭼﯽ ﻧږدې  ٪ ٢١ﻟﻮړواﻟﯽ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول ،د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﻳﻮ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ د ٪ ۴٨
ارﻗﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ٩٢٠ ،ﻳﻌﻨﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ټﻮل ټﺎل ) (٧٢ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮﯼ .د  ٢٠٠٩د
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د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژل ﮐﻴﺪو او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪو هﻐﻪ ﭘﻴښﯥ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﺳﺎﺣﻮي دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺛﺒﺖ او د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ
ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ دوﺑﺎرﻩ ﮐﺘﻠﯥ او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړﯼ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ٣٠ﻧﯧټﯥ
ﭘﻮرې واﻗﻊ ﺷﻮې ﺛﺒﺖ او د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ او راﭘﻮر ﮐﯥ ځﺎﯼ ﮐړﯼ دي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د هﻐﯥ اﺣﺼﺎﻳﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ او ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﺷﻮې د ﺑﺸﭙړواﻟﯽ ادﻋﺎ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژي او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ د ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم
ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﻢ ښﻮﻟﯥ وي ،د دﻏﻪ راﭘﻮر د ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژي ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮم ﭼﯥ د وﻳﮑﻲ ﻟﻴﮑﺲ ﭘﻪ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮل د ٢٠٠۴ -٢٠٠١
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻣﻮدﻩ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ او د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ اﺳﻨﺎد ښﻴﯥ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮن څﺎﻧګﻪ دﻏﻪ ﻣﻮاد د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ
راﭘﻮر ﺷﻮﻳﻮ دوﺳﻴﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ټﻮﻟﯥ دوﺳﻴﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ اﺳﻨﺎدو ﮐﯥ ورﺗﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﻮې د ﻧﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ګﻮري.
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ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د  ٪ ١٨ارﻗﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٢٢٣ﻣړﻳﻨﯥ ﻳﺎ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﻮل ټﺎل  ٪ ١٨وژﻧﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭘﺎﺗﯥ  ١٢٨ﻣړﻳﻨﯥ ﻳﻌﻨﯥ  ٪ ١٠ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻳﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﯥ ﮐړي.
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎرول
هﻐﻪ وژوﻧﮑﯽ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ وو ،ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د  ٪ ٢٩ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ،وژﻧﻮ او اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ
هﻢ د  ٪ ١۴ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ واﺧﻴﺴﺖ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د  ١٨٣ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ او د وژﻧﻮ او اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د  ١٨٣ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻴښﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې دي .ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﻮ د وژﻧﯥ د  ٪ ۴۴او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ د  ٪ ١۵۵ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ۶
ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ  ٣٩ښځﯥ او  ٧۴ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ او ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ وژل
ﺷﻮي.
د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژل ﮐﻴﺪو او
اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻟړۍ  ٪ ٩۵زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ  .د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ وژﻧﯥ او اﻋﺪاﻣﻮﻧﻪ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ واﻗﻊ ﺷﻮي ،او ﭘﻪ
دې ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د  ١٠٠څﺨﻪ زﻳﺎﺗﯥ داﺳﯥ ﭘﻴښﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮې دي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ
ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژﻧﻮ ﮐﯥ  ٪ ۶۴ټﻴټ واﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ دﯼ .د اﻳﺴﺎف د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ
ﻻرښﻮد ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻩ ،د ارﻗﺎﻣﻮ د ﮐﭽﯥ د راټﻴټﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې .ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺳﻴﻤﻮ
ﮐﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﺎروﻧﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژوﻧﯥ د زﻳﺎﺗﯥ ﻓﻴﺼﺪي
ﻻﻣﻞ ګﺮځﻴﺪﻟﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ  ۶٩ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﺎ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ  ۶ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا  ٢٢٣ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ټﻮل ټﺎل ﺷﻤﻴﺮ  ٪ ٣١ﺟﻮړوي ،ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ اړوﻟﯽ .د ﺗﻼﺷﻲ او ﻧﻴﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻼﺷﻴﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل  ۴١ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ )د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژول ﮐﻴﺪو  (٪ ١٨ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړﯼ او هﻤﺪارﻧګﻪ زﻳﺎت ﮐﺴﺎن ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل
ﺷﻮي دي .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﻳﻮ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺟﺒﺎري ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮐﯥ  ٪ ١۶ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮﯼ دي )د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺷﮑﻤﻨﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺑﺎﻧﺪې
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ(.
د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺟﻨﻮب او ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژﻧﻮ ﮐﯥ  ٪ ۴٣او  ٪ ٢۴زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ راﻏﻠﯽ
دﯼ .د هﻴﻮاد ﻣﺨﮑﻴﻨۍ ټﻴﮑﺎو ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځﯽ ﺳﻴﻤﯥ 2د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺎهﺪې
وي .دﻏﻮ ﭘﻴښﻮ د ﺷﺨړې د ﺷﺪت ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې دﻩ او د  ٢٠٠٩د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د
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وژل ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ  ٪ ١٣۶زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ راوﺳﺘﯽ دي .د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ،
ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ څﺨﻪ د هﻠﻤﻨﺪ د وﻻﻳﺖ د ﻣﺎرﺟﯥ او ﻧﺎدﻋﻠﯽ د ﺳﻴﻤﻮ د ﺑﻴﺎ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ګډ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﻌﻨﯽ د ﻣﺸﺘﺮﮎ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻴﻞ ،د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ رهﺒﺮي او د اﻳﺴﺎف د
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﮐﻨﺪهﺎر د ښﺎر او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻴﻤﻮ د ټﻴﮑﺎو او د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ د ښﻪ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د هﻤﮑﺎرۍ د
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻴﻞ ،او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د دﻏﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻏﺒﺮګﻮن د ﺷﺨړې د ﺷﺪت ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې ﭼﯥ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ښﻴﯽ.
د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ،ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﺎ
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي ﻳﺎ داﺳﻲ ګﻤﺎن ﭘﺮې ﮐﻴږي د ﺗﻬﺪﻳﺪ او ګﻮاښ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﻏځﻮﻟﯽ او ﭘﻴﺎوړي
ﮐړي دﯼ .ﭘﻪ دې ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ وژﻧﯥ ،اﻋﺪاﻣﻮﻧﻪ ،ﺗښﺘﻮﻧﯥ ،ﺷﺐ ﻧﺎﻣﯥ او ګﻮاښﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧړوا
وژﻧﯽ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ اوﻧۍ ﮐﯥ د  ٣٫۶او ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د  ١۵٫۶وژﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻨۍ ﮐﭽﯽ څﺨﻪ ،ﭘﻪ
اوﻧۍ ﮐﯽ  ٧او ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯽ  ٣٠،۶وژﻧﻮ ﺗﻪ د  ٢٠١ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ څﻠﻮرو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯽ ﻟﻮړﻩ ﺷﻮﻩ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او اﻣﻨﻴﺖ د رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ،د ﻣۍ او ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
ﮐﭽﻪ ﭘﻪ اوﻧۍ ﮐﯥ  ١٨٫٠ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ دﻩ .د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮ هﺪف ﻻﻧﺪې ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ښﻮوﻧﮑﯥ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ،
ډاﮐټﺮان ،ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان ،د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺸﺮان ،وﻻﻳﺘﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﮐﭽﯥ ﭼﺎرواﮐﻲ ،ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن او هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن
 2د هﻴﻮاد د ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ دا دي :ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن او ﺗﺨﺎر
 3د  ٢٠١٠ﮐﺎﻟﺪ ﺟﻮﻻﯼ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ٧ﻣﯥ ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې ،ټﻮل ټﺎل  ١١٩٧۴۵اﻳﺴﺎف -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﻣﻴﺸﺖ وﻩ .د ﻧږدې
 ٧٨۴٣٠اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﭘﻮځﻮﻧﻪ .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ډﺳﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ٩ﻧﻴټﯥ ،ټﻮل ټﺎل  ٨۴١۵٠اﻳﺴﺎف ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﻣﻴﺸﺖ وﻩ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪhttp://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/100706%20Placemat.pdf. :
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ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎ رﮐﻮي ،ﺷﺎﻣﻞ دي .د وژﻧﻮ ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﯥ ﺑﻴﻠګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎﻧﻮ هﻐﻪ درﮎ ﺗﻪ ﻻ ﻗﻮت ﺑﺨښﻲ ﭼﯥ د هﺮ ډول ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن هﺮ ﭼﻴﺮې او هﺮوﺧﺖ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺧﭙﻞ
ګﻮزار وﮐړي او اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮال ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د هﻐﻮي د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻲ.
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد او د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﭘﻠﻲ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻴﺎري
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻼﺷﻴﻮ او د ﻗﻮﯼ د زﻳﺎﺗﻴﺪو د ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ ،او د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د ﮐﭽﯥ
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راﮐﻤﻮل وو،د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې دﻩ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ ﺗړاو د ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﺗﻌﺎدل د اړﺗﻴﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﮐﻮي ،ﻣﻮږ د اﻳﺴﺎف د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻧﻮﯼ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮو څﻮ هﻐﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﯥ ﮐړي ﭼﯥ
د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﭽﯥ د ﮐﻤﻮﻟﻮ او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻃﺮح ﺷﻮې دي.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﻟﻮﻣړﯼ  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮﯼ ﻳﻮ ﺗﻴﺎرﻩ او
ډاروﻧﮑﯥ اﻧځﻮر وړاﻧﺪې ﮐﻮي .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻧﺎ ﺁراﻣﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺟګړې ډﻳﺮﻳږي او د هﻴﻮاد د ﺷﻤﺎل،
ﻟﻮﻳﺪﻳځ او ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﺧﺎﺻﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ ﻏځﻴږي ،ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺷﺘﻮن د ﮐﻤﻮاﻟﯽ او د ﺗﺤﻔﻆ د ﮐﭽﯽ د
ﮐﻤﻮاﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴږي .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﯽ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻮګﻪ د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ زﻳﺎﺗﯥ ﮐﺎروﻧﯥ ،ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ او وژﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ژوﻧﺪ د اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻖ او د
ﺗﻮﭘﻴﺮ 5،ﺗﻨﺎﺳﺐ 6او اﺣﺘﻴﺎط 7د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﺻﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﮐﻮﯼ ،ﭼﯽ دا ﻗﻮاﻧﻴﻦ د ﺷﺨړې
دواړو ﺧﻮاوو،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ،ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دﻩ ،ﻟﻪ دوﯼ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﻴږي
ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪو څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﮐړي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ ﭘﻮځﯽ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻨﺸﻲ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د  ٧ﻧﻴټﯥ د ﺑﻴﺎن څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي ،ﭘﻪ دې ﺑﻴﺎن ﮐﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐړﯼ ﭼﯥ
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻞ او د هﻐﻪ څﺨﻪ ډاډ ﻻ هﻢ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮﻩ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﻧﻨګﻮﻧﻪ دﻩ .ﭘﻪ هﻤﺪې
ﺧﺒﺮو ﮐﯥ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ ﺗﺎﮐﻴﺪ وﮐړ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او د هﻐﻮي
ﻧړﻳﻮال اﻳﺘﻼﻓﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ 8د اﻣﻨﻴﺖ او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺳﺘﺮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ د
ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ٢٠د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ دا ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻨﻠﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت او د هﻐﻮي ﺳﺎﺗﻨﻪ د زﻳﺎﺗﯥ اﻧﺪﻳښﻨﯥ وړ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ،ﻳﺎدوﻧﻪ ﻳﯥ وﮐړﻩ ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ د
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي او ﻳﺎدوﻧﻪ ﻳﯥ وﮐړﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻣﻨﻈﻢ
ﮐﻤښﺖ ﺗﻪ ژﻣﻦ دي 9.ﻣﻠګﺮﯼ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ د ﺷﺨړې ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاوو ﻏږ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻرې
ﭼﺎرې ﻏښﺘﻠﯥ ﮐړي او د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺧﭙﻠﻮ ژﻣﻨﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ
ژﻣﻦ ﮐړي.
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د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اګﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ۴ﻧﯧټﻪ ،د اﻳﺴﺎف ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د اﻳﺴﺎف او د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
د ﻗﻮﯼ د ﮐﺮﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺎزﻩ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد ﺑﺮاﺑﺮول وﻩ ،ﺻﺎدر ﮐړل .دا ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ
د ﻻرښﻮد ځﺎﯼ ﻧﻴﺴﻲ .د اﻳﺴﺎف ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﯥ د ﻧﻮﻳﻮ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد د ﺻﺎدروﻟﻮ ﺧﺒﺮ ورﮐړﯼ او وړاﻧﺪې ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻮي" :ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل
ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﺑﯥ ګﻨﺎﻩ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﺗﻪ د زﻳﺎن د ﮐﭽﯥ ﭘﻪ راټﻴټﻴﺪو ټﻨﻴګﺎر ﮐﻮو ،ﭘﻪ دې ﻻرښﻮد ﮐﯥ هﻤﺪارﻧګﻪ د
هﻐﻮي د ځﺂن ﺳﺎﺗﻨﯥ ،د اﻳﺘﻼﻓﻲ او اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ځﺎن ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﻮږ اوږﻩ ﭘﻪ اوږﻩ ﮐﺎ رﮐﻮو ،ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮﯼ .د ﻻرښﻮد ﻳﻮﻩ ﻏﻴﺮ
رﺳﻤﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﺬﮐﺮ ﮐﻮي "،ﻣﻮږ )اﻳﺴﺎف( ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻮ هڅﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړو ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت د ﺑﯥ ګﻨﺎﻩ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ ژﻏﻮروﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﺧﭙﻠﯥ هڅﯽ دوﻩ ګﻮﻧﯥ ﮐړو .د ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت )هﺮﻩ وژﻧﻪ( زﻣﻮږ هڅﯥ د هﻴڅ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻮږ زﻳﺎﺗﻪ ﻗﻮﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړو
ﻳﺎ د ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﺿﺪ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ هڅﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړو ،ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺑﺮﻳﺎوې ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻮ ﻣﺎﺗﻮ ﺑﺪﻟﯥ ﺷﻲ .د اﻳﺴﺎف
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻧﻮﯼ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد ﺻﺎدر ﮐړ .د اﻳﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﻪ ،د  ٢٠١٠د اګﺴﺖ .۴
5
ﺗﻮﭘﻴﺮ :ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺮ هﻐﻪ او د داﺳﯥ وﺧﺖ ﻟﭙﺎرﻩ څﻮ هﻐﻮي ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ،ﺳﺎﺗﻠﯥ دي او
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻪ وي .د ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﻲ څﻴړﻧﻪ ۶ ،او  ٧ﻗﻮاﻧﻴﻦ.
6
ﺗﻨﺎﺳﺐ :د ﻳﻮﻩ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻴﻞ ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﻣﻠﮑﻲ ژوﻧﺪ ،ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﯽ ﮐﻴﺪو ،ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د زﻳﺎن اوښﺘﻮ ﻳﺎ د هﻐﻮ د ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ
زﻳﺎن واړوي ،ﮐﻮم ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ د څﺮګﻨﺪ او ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﻮځﻲ اټﮑﻞ ﺷﻮﯼ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪ وي ،ﻣﻨﻊ دﯼ .د ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﻲ څﻴړﻧﻪ١۴ ،
ﻗﺎﻧﻮن.
7
ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ اﺣﺘﻴﺎط :د ﭘﻮځﻲ ﻋﻠﻤﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ،ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺗﻪ ﭘﺎم واړول ﺷﻲ .ﭘﻪ هﺮ
ډول ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠﮑﯽ ژوﻧﺪ د ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ،ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ټﭙﻲ ﮐﻴﺪو او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د زﻳﺎن اوښﺘﻮ او ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ټﻮل ﻣﻤﮑﻨﻪ
اﺣﺘﻴﺎط وﮐﺎرول ﺷﻲ .ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﻲ څﻴړﻧﻪ ١۵ ،ﻗﺎﻧﻮن.
 8د ﺷﺨړې ﭘﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮاخ ﺗﻤﺮﮐﺰ ،د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا څﺨﻪ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي .ﺳﺮﭼﻴﻨﻪhttp://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc9973.doc. :
9
د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ګډﻩ اﻋﻼﻣﻴﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د ﮐﺎﺑﻞ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ٢٠١٠ ،ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ .٢٠

iii

ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ټﻮﻟﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ )ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﻧﻮر ټﻮﻟﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ(
•

•

•

•
•
•
•

ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل هﻐﻪ دﺳﺘﻮروﻧﻪ او ﺑﻴﺎﻧﻴﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﻠﯽ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ګډون د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د
وژﻧﯥ ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ راﻏﻠﯽ دي؛ د ﭼﻠﻨﺪ داﺳﯥ روﺷﻮﻧﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړي او ﻳﺎ ﻧﻮر دﺳﺘﻮروﻧﻪ ﺻﺎدر ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ هﺮ ډول ﺣﻤﻠﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي؛ او وﻣﻨﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎﻧﻮ هﻤﮑﺎري ﻟﻪ هﺮ ډول ﺑﺮﻳﺪ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﻧﺪي وﯼ او د دوي ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻼﺳﻲ ډول ﺑﻨﺪ
ﮐړي.
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﮐړي او ﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﻮاﻋﺪو او اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
ﻋﻤﻞ وﮐړي ،د هﻐﻮ ﻗﻮاﻋﺪو ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻳﯥ ژﻣﻨﻪ ﺷﻮې وﻩ او د ﻧﻮرو
هﻐﻮ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ او ﻧﻮرو وران ﮐﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻼﻧﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ډﻩ ډﻩ وﺷﻲ.
ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﻮاﻋﺪ او اﺻﻮل ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮑﻲ هﺪﻓﻮﻧﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻣﻨﻊ
ﮐﻮي او ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﯥ ﺑﻨﺪوي .ټﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻧﻴﺴﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ډول د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﻟﻪ وژﻧﯥ ،ژوﺑﻠﻴﺪﻧﯥ ،او د دوي ﻣﻠﮑﻴﺖ ﺗﻪ ﻟﻪ زﻳﺎن رﺳﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐﻮي او ﭘﻪ هﺮﻩ ﭘﻴښﻪ ﮐﯥ د هﻐﯥ
اﻧﺪازﻩ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻪ راټﻴټﻮي.
د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ او ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ډﻩ ډﻩ وﮐړي.
ﭘﻪ ﺳﻤﻼﺳﻲ ډول د وژﻧﯥ او ﺑﻴﺮوﻧﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻻس واﺧﻠﻲ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮرو
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ،ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﮐړﯼ دي ﻟﮑﻪ وژﻧﯥ ،اﻋﺪاﻣﻮل،
ﺗښﺘﻮﻧﯥ ،ﺑﯧﺮوﻧﯥ او د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺮوﻧﻮ ﻏﻮڅﻮل.
د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ګﺮځﻴﺪو راګﺮځﻴﺪو د ﺑﺸﭙړې ازادۍ درﻧﺎوي وﮐړي.
ﻟﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳﭙﺮ ﭘﻪ څﻴﺮ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﭼﯥ ﺟﻨګﻴﺎﻟﯽ ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ژﻏﻮري ،ﺑﻨﺪ ﮐړﯼ.

ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ
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•
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د ټﻮﻟﻮ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اړﻩ ،ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وژﻧﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ وي ،ﭘﻪ ﺳﻤﻼﺳﻲ ډول ،څﺮګﻨﺪ ،ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻪ او د
ﺑﺎور وړ څﻴړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،د څﻴړﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ راﭘﻮروﻧﻪ ورﮐړي او د هﻐﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻈﺒﺎﻃﯽ ﻳﺎ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﻗﺪام وﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺎ داﺧﻠﻲ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﯥ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې
ﮐړﯼ وي.
د هﻐﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ د روان ﮐﺎل د اګﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻرښﻮد ﮐﯥ د
هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ او ﻣﻠﮑﻲ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ډزو ﭘﻪ اړﻩ ورﮐړل ﺷﻮﯼ و.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ د ﻻرښﻮد ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺷﭙﯥ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ ﺑﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﻮل.
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻮل ﭼﯥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺗﻼﺷۍ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د رهﺒﺮۍ ﻧﻘﺶ وﻟﺮي ،ﻣﻠﻲ،
ﻣﺬهﺒﻲ ،ﮐﻠﺘﻮري رواﺟﻮﻧﻮ او دودوﻧﻮ ﺗﻪ اﺣﺘﺮام وﺷﻲ او د ﻗﻮاوو د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎﻧﯥ د
ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ او د اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮو اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن وﻟﺮي ،او د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮوﻧﻮ د اﻏﻴﺰﻧﺎﮎ ﺗﻄﺒﻴﻖ
د ارزوﻟﻮ او څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړي.
د اﻳﺴﺎف ﭘﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﮐﻤﻴټﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب څﺎرﻧﻪ او ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻮي او ﭘﻪ
ﻋﺎم ډول د هﻐﻮ راﭘﻮروﻧﻪ ﺧﭙﺮوي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧﻮرو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﮐﺎر وﮐړي څﻮ د
ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺷﻲ.
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ او د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ،ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژﻧﯥ ،ژوﺑﻠﻴﺪﻧﯥ ﻳﺎ د دوي ﻣﻠﮑﻴﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﺎوان
ﺗﻤﺎﻣﻴږﯼ ،ﻣﺼﺪوﻣﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ او ﺷﻔﺎف ډول د ﺧﺴﺎرې ﺟﺒﺮان وﺷﻲ ،ﻧﺎټﻮ د
 ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ د ﺟﺒﺮان ﭘﻪ ﺑﺎب ﻻرښﻮد دﯼ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻧﺎﮎ ډول ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻲ.
ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﺧﺎﺻﻮ ﻗﻮاوو د ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺷﻲ او ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د
دوي د ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﺎوان ورﺳﻴږي ،ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻳﯽ وﻣﻨﯽ.
د ﻧﻈﺎﻣﻲ اډو ﭘﻪ هﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ځﺎﯼ ﭘﻪ ځﺎﯼ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډﻩ ډﻩ وﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﺑﯥ
ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ او ﺑﯥ ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐړي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ
•

•

•
•

v

د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﮐﻤﻴټﯥ د ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ ډول ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ،ﭼﯥ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﻣﻬﻤﻮ
ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ځﻮاب وواﻳﻲ او د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮاوو ،اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ،ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ
هﻤﮑﺎري وﮐړي .د دې ﺗﻀﻤﻴﻦ وﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻋﺪﻟﻲ ﻃﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺷﺎﻣﻞ وي او د ﺧﺴﺎرې د ﺟﺒﺮان ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﻔﺎف ډول او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﺳﺮﻩ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲ.
د دې ﺗﻀﻤﻴﻦ وﺷﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ اﺟﺮاء ﮐړي ،ﭼﯥ د
ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﺮي او ټﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
وﻧﻴﺴﯽ څﻮ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﺼﺎدﻓﻲ ډاروﻧﯥ ،ژﺑﻠﻮﻧﯥ او ﻣﻠﮑﻲ ﻣﻠﮑﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ زﻳﺎن رﺳﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ
وﺷﻲ او ﭘﻪ داﺳﯥ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻪ راټﻴټ ﺷﻲ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﺳﻤﻼﺳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻟﮑﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ او ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ،دﯼ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ،څﻮ د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د هﺮ ﻏړﯼ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ډول د ﻣﻠﮑﯽ
ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ ﻳﺎ ژوﺑﻠﯧﺪو ﺳﺒﺐ ﮐﻴږي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ډول د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮق ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮي.
ﭘﻪ هﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ اډو ﻟﻪ ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډﻩ ډﻩ وﮐړي ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن د ﺑﯥ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ او ﺑﯥ
ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي.

د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ
ﺷﻤﻴﺮ )ﻣﺮګ او ژوﺑﻠﯥ(

12%
12%

76%

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ )(٣٨۶

د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ )(٢۴٧٧

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )(٣٢۶٨

ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻪ ﺧﻮاوې )(۴٠۵

د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ ﺛﺒﺖ
ﺷﻮﯼ ﺷﻤﻴﺮ

10%
18%

72%

vi

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ )(٢٢٣

د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ )(٩٢٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )(١٢٧١

ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺧﻮا )(١٢٨

د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ او د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ :ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ،ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﻈﻢ وﺳﻠﻪ وال ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﻧﻮر د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻓﻌﺎل دي ،د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮن ،د  ١٩۴٩ﮐﺎل د
ژﻧﻴﻮ د ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻮ د درﻳﻤﯥ ﻣﺎدې او د ژﻧﻴﻮ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻮ د اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي .دﻏﻪ
ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﻋﻴﻦ هﻐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﻟﮑﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﺮي ،څﻮ هﻐﻪ ﺧﻄﺮوﻧﻪ ﮐﻢ ﮐړي ﭼﯥ ﺟګړې ﻳﯥ ﭘﻪ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺤﻤﻴﻠﻮي ،هﻐﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮏ وﺳﺎﺗﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ دښﻤﻨﻴﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ ﻧﻪ وي ،او ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺗﺮ هﺪف
ﻻﻧﺪې وﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ او ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮏ او ﻣﻠﮑﻲ هﺪﻓﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې را ﻧﻪ وﻟﻲ.

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮ
د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ورځﯥ د ﺟﻮن ﺗﺮ دﻳﺮﺷﻤﯥ ﭘﻮرې  ٩٢٠ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ٧٢ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ
څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړﻟﻪ ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ډﻳﺮ ځﻠﻪ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪﻓﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ډول ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ .دﻏﻪ راز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ډول داﺳﯥ
ﮐﺎروﻧﻪ هﻢ ﮐړي دي ﭼﯥ هﺪف ﻳﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮوﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ و او ډﻳﺮ ځﻠﻪ ﻳﯽ ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ډول ﻣﻠﮑﯽ
ﮐﺴﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻋﻤﺪﻩ ډول ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪﻓﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي دي او ﭘﻪ دې ﻟړ
ﮐﯥ ﻳﯥ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ،ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،راﮐټﻲ ﺣﻤﻠﻲ او ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻓﻴﺮوﻧﻪ ﮐﺎروﻟﯽ دي .ﺧﻮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو دﻏﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻟﻲ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﮐﯥ اوﺳﻲ او د ﻧﻈﺎﻣﯽ
هﺪﻓﻮﻧﻮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﻮل ګﺮان دي .ځﻴﻨﯥ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻪ او وﺳﻠﯥ ﺧﺎﺻﺘﺎ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ او ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﯼ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ
وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﯥ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﯥ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮې دي.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ ﻟﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،وژﻧﯥ او
ﺗښﺘﻮﻧﯥ.
د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ د
ﻧﻮﻋﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ ګﺮوپ ﺑﻨﺪي ﺷﻮي دي

20%
40%

20%
20%
ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ )(١٨٣
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻧﻮر ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻪ )(١٨٠

1

د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ )(٣٧۴
اﻋﺪاﻣﻮﻧﯥ او وژﻧﯥ )(١٨٣

د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯼ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ وﺳﻴﻠﯥ او ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ وﮐﺎرول ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﻣﺮګﻮﻧﯥ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻪ دي .دﻏﻪ راز راﮐټﻲ او د هﺎوان د
ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﺣﻤﻠﯥ 10ﻟﻪ ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ او ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ هﻢ ﮐﺎرول ﺷﻮي دي.
ﭘﻪ دې ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د هﻐﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮي ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﭘﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ او ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ډول ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ او ﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮاوو ﺳﺮﻩ ﮐﺎر
ﮐﻮي او ﻳﺎ ﭘﺮ هﻐﻮي د دې ګﻤﺎن ﮐﻴږي .ﭘﻪ دې ﻟړ ﮐﯥ وژﻧﯥ او اﺧﺘﻄﺎﻓﻮﻧﻪ هﻢ ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا د ﻣۍ ﭘﻪ  ٨ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮې وﻳﻨﺎ ﮐﯥ هﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﯼ دﯼ ،ﭼﯥ د ﻣۍ ﭘﻪ  ١٠ﻳﯥ د اﻟﻔﺘﺢ )ﺑﺮﯼ( د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﻮﻟﻮ
ﺳﺮﻩ ﮐړې وﻩ او هﺪف ﻳﯥ "اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻴﺎن ،د ﻧﺎټﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ،ﺑﻬﺮﻧﻲ ﺳﻼﮐﺎران ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ډﭘﻠﻮﻣﺎټﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ،د ﮐﺮزﯼ د ادارې ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،د داﺧﻠﻲ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻤﭙﻨﻴﻮ ﻗﺮاردادﻳﺎن ،د
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻟﻮژﺳﺘﻴﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻗﺮاردادﻳﺎن او ﮐﺎرﻣﻨﺪان او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺗﻴﺮﯼ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ټﻮل
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎن ،ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯽ ﺗﺴﻠﻂ د ﺗﻘﻮﻳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي" و.
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻟﮑﻪ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ،
ښﻮوﻧځﻲ ،ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ،ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺣﻤﻠﯥ او راﮐټﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ وو ،د ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺷﻨډ ﮐړي .دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ هﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل ﻳﺎ ﭘﻪ ګﺎوﻧډﻳﻮ
ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ اوﺳﻴﺪل د ﺳﺮ او ﻣﺎل ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ اړوﻟﻲ دي ،او ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮏ ﻳﯥ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﺑﯧﺰارﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول
ﻟﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ وګﻮري او د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو دﻏﻪ
راز ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ وژﻟﻲ دي ،ژوﺑﻞ ﮐړي ﻳﺎ ﻳﯥ ﺑﻴﺮوﻟﯥ دي ،ﻟﮑﻪ ښﻮوﻧﮑﯥ،
ډاﮐټﺮان ،ﻧﺮﺳﺎن او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ .د دې ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻس رﺳﻲ او ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ
ﺳﺎﺗﻨﻪ ډﻳﺮ ټﮑﻨﻲ ﺷﻮې او ﻧﻮر هﻢ ﮐﻤﺰوري ﺷﻮي دي.

ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ او ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﺗﺮ ﺑﻞ هﺮ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ وژﻧﻲ او ژوﺑﻠﻮي .ﮐﻪ څﻪ
هﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ د روان ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﮐﯥ د اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ ﻧﺎﻳﺘﺮﻳﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﻨﻊ ﮐړې دﻩ ،د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ د
ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﺟﻮړووﻧﮑﻲ اﺟﺰاوې او د دوي ﭘﻪ ﮐﺎرول زﻳﺎت ﺷﻮي دي او ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ
هﻢ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ راﻏﻠﯽ دﯼ .د دﻏﻮ وﺳﻴﻠﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ روان ﮐﺎل ﭘﻪ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ  ٣٧۴ﻣﺮګﻮﻧﯽ ﭘﻴښﯥ ﺷﻮې دي،
ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ٢٩ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي .او ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﭼﯥ د دې وﺳﻴﻠﻮ ﭘﻪ
ذرﻳﻌﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې دي  ۶۵ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي .ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ د دﻏﻮ وﺳﻴﻠﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ ﻣﺮګﻮﻧﯽ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ د
 ٢٠٠٩ﮐﺎل ﻟﻪ د هﻤﺪې ﻣﻮدې ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ۴۴ ،ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ راﻏﻠﯽ دﯼ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳﺮ ﮐﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪﻓﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﮐﺎروﻟﻲ دي،
ﺧﻮ د هﻐﻮ زﻳﺎت او ﭘﺮاخ اﺳﺘﻌﻤﺎل د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺳﺒﺐ هﻢ ګﺮځﻴﺪﻟﯽ دﯼ .ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ د ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﻏﺎړو ،ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ او ﺳﻮداګﺮﻳﺰو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ،د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ د ﮐﻮروﻧﻮ او دﻓﺘﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ،ﭘﻪ
ﺑﺎﻳﺴﮑﻠﻮﻧﻮ او رﮐﺸﻮ ﮐﯥ اﻳښﻮول ﮐﻴږي .ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﭼﺎودل ﮐﻴږي .دﻏﻪ
وﺳﻴﻠﯥ د ﻟﺮې ﻓﺎﺻﻠﯥ څﺨﻪ ﭼﺎودﻳږي ،د واﻳﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻳﺎ ﭘﺮ هﻐﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮﻩ )د ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﭘﻪ
ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻮادو ﭘﻮښﻞ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ( .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ وﭼﺎودﻳږي ،د دې وﺳﻴﻠﻮ ﭼﺎودﻧﻪ هﺮ ﭼﺎﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧږدې
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ وي زﻳﺎن رﺳﻮﻟﯽ ﺷﻲ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ ﻟﻪ
ﻟﻴﺮې څﺨﻪ ادارﻩ ﮐﻴﺪل او ﻟﻪ ګڼﯥ ګﻮڼﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ډﮐﻮ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﺎودل ﺷﻮي دي .د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ٣١ﻳﻮﻩ
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﻪ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﺮاﭼۍ ﮐﯥ اﻳښﻮدل ﺷﻮې وﻩ د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ د ﻟﺸګﺮګﺎﻩ
وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺑﺎﺑﺎﺟﯽ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐﯥ د ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ وﭼﺎودﻳﺪﻟﻪ .ﻳﻮﻩ رﺳﻤﻲ ﭘﻼوﯼ ﭼﯥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﯥ ﮐړې دﯼ
وﻳﻴﻠﻲ دي ،ﭼﯥ  ٢۴ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې ﭼﺎودﻧﻪ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي او  ۴۶ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ژوﺑﻞ ﺷﻮې دي.
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هﻐﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د هﺎوان ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ او راﮐټﻲ ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮې دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ د راﮐټﻮﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻏﻮرځﻮل
ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻳﻮ هﺪف ﻳﯥ ﺗﺮ ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې وي او ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ واټﻦ څﺨﻪ وﻳﺸﺘﻞ ﮐﻴږي.

2

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ډول د هﻐﻮ دﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ اﻳښﻮدل ﺷﻮي وو ،ﭼﯥ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ
ډې وي ډﯼ او ﺧﻮاږﻩ ﻳﯥ ﭘﻠﻮرل .د ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ،د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دوﻩ ﺟﻼ ﭼﺎودﻧﯥ د ﻣۍ ﭘﻪ  ١٢او ١٩
د ﺷﻴﺮﻳﺦ د دوﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ وﺷﻮې ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون  ١٢ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل.
ﻟﻪ ﻟﻴﺮې څﺨﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي ،ﻧړﻳﻮال
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻪ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او وداﻧۍ ،ﻟﮑﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د ادارې ﻣﺮﮐﺰي
وداﻧۍ ،ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړې دي ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﭼﺎودﻧﯥ ﭘﻪ ګڼﻮ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐﯥ هﻢ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﯥ وو ،ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﺻﻠﻲ هﺪف ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ،ډﻳﺮ زﻳﺎن رﺳﻴﺪﻟﯽ دﯼ .ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ ﮐﯥ دوﻩ ډﻳﺮې ﻟﻮﻳﯥ دﻏﻪ ډول
ﭘﻴښﯥ د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﺎروان ﭘﻪ وړاﻧﺪې )ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺴﮑﻞ ﮐﯥ اﻳښﻮدل ﺷﻮې( او
ﺑﻠﻪ ﻳﯥ د اﻳﻦ ډﯼ اﻳﺲ د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د دﻓﺘﺮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ )ﭘﻪ رﮐﺸﻪ ﮐﯥ اﻳښﻮدل ﺷﻮﯼ( ﭘﻪ  ٧او  ١٧د اﭘﺮﻳﻞ وﺷﻮي او ﭘﻪ
ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ  ٣ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون  ٢١ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ ﮐﯥ ژوﺑﻞ ﺷﻮل.
ﻟﻪ ﻟﻴﺮې څﻪ ادارﻩ ﺷﻮي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ دﻏﻪ راز د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ﮐﺎرول
ﺷﻮې دي .د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ دوﻩ ﭘﻴښﯥ دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ څﺮګﻨﺪوي .د ﺟﻮن ﭘﻪ  ٢٢د ﮐﻨﺪز وﻻﻳﺖ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ
رﺋﻴﺲ هﻐﻪ وﺧﺖ ووژل ﺷﻮ ﭼﯥ د دﻩ ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻠﻨﻴﮏ ﮐﯥ دﻏﻪ ډول وﺳﻴﻠﻪ وﭼﺎودﻳﺪﻩ او درې ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن ﻳﯥ هﻢ ژوﺑﻞ ﮐړل .ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ څﻴړﻧﻮ ښﻮدﻟﯥ دﻩ ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د دې ﺑﺮﻳﺪ ﺷﺎ ﺗﻪ وﻻړ و ،ځﮑﻪ ﭼﯥ
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ رﺋﻴﺲ څﻮ ځﻠﻪ دﻏﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻧﻪ وﻩ ﻣﻨﻠﯥ ﭼﯥ ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ درﻣﻞ او ﻃﺒﯽ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ وﻟﻴږي څﻮ د
دوي د زﺧﻤﻮﻧﻮ درﻣﻠﻨﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻗﻮاوو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟګړو ﮐﯥ ﭘﻴښ ﺷﻮﯼ وو .د ﺟﻮن ﭘﻪ  ٢٣دﻏﯥ
وﺳﻴﻠﯥ د ﻧﻨګﺮهﺎر وﻻﻳﺖ د ﺑﻬﺴﻮدو د وﻟﺴﻮاﻟۍ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ﻏړﯼ وواژﻩ او دوﻩ ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻳﯥ زﺧﻤﻴﺎن
ﮐړل .دﻏﻪ ﻣﺸﻬﻮر دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻢ د ﺳﭙټﻤﺒﺮ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ و.
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﺎرول ،ﭼﯥ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي
ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ دﻩ ،ځﮑﻪ دﻏﻪ وﺳﻴﻠﯥ ډﻳﺮ ځﻠﻪ د ﻟﻮﻳﻮ ﻻرو ﭘﻪ څﻨډو ﮐﯥ اﻳښﻮدل ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺮاﻓﻴﮑﻲ ﻋﺮادي
ﭘﺮې ﺗګ راﺗګ ﮐﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ګڼﻮ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐﯥ اﻳښﻮدل ﮐﻴږي .د دﻏﻮ وﺳﻴﻠﻮ ﭼﺎودﻳﺪﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ
ډول د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ اﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﻳﯥ ژوﺑﻠﻮي .د دﻏﻮ وﺳﻴﻠﻮ څﺮﻧګﻮاﻟﯽ دا دﯼ ﭼﯥ د هﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼﺎودﻳﺪاﯼ
ﺷﻲ .زﻳﺎﺗﺮﻩ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ او ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ډول هﺮ هﺪف ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي.
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ اﮐﺜﺮا د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﺷﻮې ﭼﯥ د ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ وﻳﺮﻩ او اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﺧﭙﺮﻩ
ﮐړي ،د دوي ګﺮځﻴﺪل راګﺮځﻴﺪل ﻣﺤﺪود ﮐړي او ﭘﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻳﯥ ﻣﻨﻔﯥ اﻏﻴﺰﻩ وﮐړي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺤﻠﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ دې ﺧﺒﺮې ﮐړې دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻻرو ﮐﯥ دﻏﻪ ډول وﺳﻴﻠﯥ ښﺨﯥ ﮐړاﯼ ﺷﻮې دﯼ او ﻳﺎ
ﻳﯥ دوي ﺧﺒﺮ ﮐړﯼ دي ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻻرو ﺗګ راﺗګ و ﻧﻪ ﮐړي ﺧﻮ دﻏﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﮐﺜﺮا ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ وو .د هﺮات وﻻﻳﺖ د
ﺷﻴﻦ ډﻧډ وﻟﺴﻮاﻟۍ او د ﻓﺮاﻩ وﻻﻳﺖ د ﭘﺸﺖ رود ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﭘﻨځﻪ ﮐﺴﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل او  ١٧ﻧﻮر د
دﻏﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮل ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻣﺤﻠﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دې ﺧﺒﺮدارې ورﮐړﯼ و.
د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ٢٨د درګۍ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ د ټﻨﻴﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﯥ ﺷﭙږ ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ هﻐﻪ وﺧﺖ
ووژل ﺷﻮل ﭼﯥ ﻣﻮټﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ وﺧﻮت .د ﻣۍ ﭘﻪ  ٣د ﭘﮑﺘﻴﺎ وﻻﻳﺖ دزرﻣﺖ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺗﺮﻩ
ﮐﯽ ﭘﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﯥ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﻪ د ﻳﻮﻩ ﺑﺲ ﭘﻪ وړاﻧﺪې و ﭼﺎودﻳﺪﻩ ،ﭼﯥ ﻧﻬﻪ ﮐﺴﺎن ﻳﯥ ووژل ،ﭼﯥ
دوﻩ ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو او  ١٢ﻧﻮر ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړﯼ ،ﭼﯥ  ۴ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو.
ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ  ١٨٣ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ د دﻏﻮ
ﻟﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻣﺮګﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺷﻮي دﯼ )١٣٣ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي( .دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮ د ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ
وژﻧﻮ  ٢٠ﺳﻠﻨﻪ ښﻴﯥ ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻴږي ،او ﭘﻪ دې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻳﺎﻧﯥ
 ١٢٧١ﺗﻨﻮ  ١۴ﺳﻠﻨﻪ څﺮګﻨﺪوي .دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د هﻤﺪې ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٪ ٢٠زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ او د  ٢٠٠٩د
وروﺳﺘۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۴٣ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ څﺮګﻨﺪوي.
ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻪ ،د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ وداﻧۍ او
ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي دي .ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د ﺗﻼﺷۍ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮ ،ﻟﻮﻳﻮ ﻻرو او دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﺳﻮداګﺮﻳﺰو او د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﭘﻪ

3

ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﺷﻮې دي ﭼﯥ ډﻳﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،د ﻣۍ ﭘﻪ  ١٨ﻟﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﯥ 11څﺨﻪ د ﻳﻮې
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ داراﻻﻣﺎن ﺗﻪ ﻧږدې ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺮﻳﺪ وﺷﻮ .د دې
ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ اووﻩ ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻣړﻩ او  ۴٩ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ژوﺑﻞ ﺷﻮل .ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐﯥ ښځﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن هﻢ ﺷﺎﻣﻞ
وو .دﻏﻪ راز د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ څﺨﻪ هﻢ ﺷﭙږ ﺗﻨﻪ ﻣړﻩ ﺷﻮل.
ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د هﻮټﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ،ﭘﻪ ﭘﻠﻮﻧﻮ او ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻴږي ،ﭘﻪ دې ټﻮﻟﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻠﮑﻲ
ﺧﻠﮏ ﻣﻮﺟﻮد وي .دوﻩ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ :ﻳﻮ د ارزګﺎن وﻻﻳﺖ د دهﺮاود ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ او ﺑﻞ د
ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ښﺎ رﮐﯥ د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  ١۴او د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ  ۴ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ د ګڼﻪ ګﻮڼﯥ ﭘﻪ ډﮐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د هﻮټﻠﻮﻧﻮ
ﻣﺨﯥ ﺗﻪ وﺷﻮل .د دواړو ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ  ٢٣ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ووژل او  ٣۴ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل .د ﺟﻨﻮرۍ د ١۴
ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯽ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭼﺎودﻳﺪﻟﯥ وي.
دﻏﻪ ډول ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول د هﻐﻮ ﻗﻮاﻋﺪو ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮل دي ،ﭼﯥ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ "د ﭼﻠﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪ" ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮې دي ١۴ .ﻣﺎدﻩ واﻳﻲ" :د ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ
ﭘﻪ اﺟﺮاء ﮐﯥ ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ هڅﻪ وﮐړو ،ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﺷﻲ ١۶ ".ﻣﺎدﻩ ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﺳﺘﻮر ﺻﺎدروي
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ﭼﯥ "ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ډﻳﺮ زﻳﺎت د دې هڅﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺗﻠﻒ ﻧﻪ ﺷﻲ".
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺂﻧګﯥ څﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړي دي ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان ﻳﯥ
ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي دي .د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ  ٢٢ﻳﻮﻩ ځﻮان هﻠﮏ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ واﺳﮑټ ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ و ﭼﺎوﻩ ،ﭼﯥ ﻳﻮ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻳﻮې ﮐﺘﻨﯥ وروﺳﺘﻪ د ﻧﻨګﺮهﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ
ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪﻩ .د دې ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ  ١۴ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل ،ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ﭼﻤﺘﻠﯥ د ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ د ﺷﻮرا
ﻣﺸﺮ او د ﺷﻴﺮزادو د داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺂﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ وګړو د ﺷﻮرا ﻣﺸﺮ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو ١٢ .ﺗﻨﻪ ﻧﻮر د راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ او ﮐډواﻟﻮ
د وﻻﻳﺘﻲ دﻓﺘﺮ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ګډون ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل.
ﻟﻮﻣړۍ ځﺎﻧﻤﺮګﯥ ﭘﻴښﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮې ښځﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وﺷﻮﻩ هﻐﻪ د ﮐﻨړ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﺟﻮن ﭘﻪ ٢١
وﺷﻮﻩ .ﻳﻮې ښځﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮرې ﻳﯥ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻮﮐﯥ 13ﺗړﻟﯽ و د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د
ﻳﻮې ګډې ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دﺷﻠﺘﻦ ﭘﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې ،د ﺷﻴګﻞ او ﺷﻠﺘﻦ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ځﺎن وﭼﺎوﻩ .ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ ﻳﻮ ﺗﻦ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ووژل ﺷﻮ او د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  ١٣ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ژوﺑﻞ ﺷﻮل ،ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻧﻬﻪ ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو .وﻻﻳﺘﻲ
ﭼﺎرواﮐﻮ دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪ وﻏﺎﻧﺪﻩ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺧﺴﺎرې ﺟﺒﺮان ورﮐړ .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دې ﺑﺮﻳﺪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ وﻣﺎﻧﻪ.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ډﻳﺮ ځﻠﻪ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ هﺪف وو ،دوو ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د ﺷﺨﺼﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ د دې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻟړۍ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ د ښﺎر څﺨﻪ ﺑﻬﺮ او ﭘﻪ ښﺎر
ﮐﯥ دﻧﻨﻪ د ﻣﻠﮑﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو او ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ وﺷﻮې .ﭘﻪ ﺧﺎص ډول هﻐﻪ ﮐﺴﺎن او ځﺂﻳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ډول ﭘﻪ
ﻧښﻪ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﺗړاو درﻟﻮد .د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ
 ١۵ﻳﻮﻩ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ اﻧګړ ﮐﯥ وﭼﺎودﻟﻪ ﭼﯥ څﻮ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ راټﻮل ﺷﻮې و .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ
ﺷﭙږ ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل او  ٢٧ﺗﻨﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮل .ﻟﻪ دې ﭘﻴښﯥ ﻟږ وروﺳﺘﻪ ،د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ٢٧ﭘﻪ ﻳﻮې ﺷﺨﺼﻲ اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﮐﻤﭙﻨۍ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮﻳﺪ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ څﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ووژل ﺷﻮل او  ٣٠ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل.

 11ﭘﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﯥ ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯽ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ دﯼ ﭼﯥ د ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ او ﻧﻮرو ګﻮﻟﻴﻮ څﺨﻪ ډﮎ ﻧﻘﻠﻴﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻠﻮي.
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د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮډ ٩ ،ﻣۍ ٢٠٠٩ ،ﮐﺎل .دﻏﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ د ﺷﻬﺎ د ت ﭘﻪ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د اګﺴﺖ ﭘﻪ  ۴ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮې.
13
ﭘﻪ ﺑﺪن ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ ﺗﻌﻴﺒﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ دﯼ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ډﮎ واﺳﮑټ ﻳﯥ اﻏﻮﺳﺘﻲ وي.
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د ﺟﻮن ﭘﻪ  ٩د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ د ارﻏﻨﺪاب وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻧﺎګﻬﺎن ﮐﻠﯽ د ﻣﺎﺷﺎﮐﻮر ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯽ ﺑﺮﻳﺪ د وادﻩ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺖ و ،وﺷﻮ .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻳﻮ
ځﻮان  ١٨ﮐﻠﻦ هﻠﮏ و .ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ  ۴٩ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﺷﭙږ ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن و او  ١٠۶ﺗﻨﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮل
ﭼﯥ  ١۴ﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو .دې ﺣﺎدﺛﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن د دې ﮐﺎل ﭘﻪ دوران ﮐﯥ
ووژل .د ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎهﺪاﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د ﺑﺮﻳﺪ هﺪف د ﻣﺤﻠﻲ دﻓﺎﻋﻲ اﺑﺘﮑﺎر )اﻳﻞ ډي ﺁي( ﻣﺸﺮ و ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻳﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻴږي او ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﭘﺮوګﺮام دﯼ .ﻧږدې درې ﭘﻪ څﻠﻮر ﺑﺮﺧﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﯥ
ﺗﻠﻒ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻴڅ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﻮﻩ ﻳﺎ وﺳﻠﻪ وال ګﺮوپ ﭘﻮرې ﻧﻪ و ﺗړﻟﻲ .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دې ﺑﺮﻳﺪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻧﻪ دﯼ
ﻣﻨﻠﻲ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮر ﻳﯥ ﻟګﻮﻟﻲ دﯼ ﭼﯥ ﺣﺎدﺛﻪ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ .دﻏﺴﯥ ﺗﻮروﻧﻪ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻮﯼ ﻧﻪ دي ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻮاړي د داﺳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺎم ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ واړوي ،ﭼﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻳﯥ دوﯼ
ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴږي او ډﻳﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﻟﺮي.

ﭘﻴﭽﻠﻲ او ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﻟﻪ  ٢٠٠١راهﻴﺴﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﻞ هﺮ وﺧﺖ زﻳﺎت ﭘﻴﭽﻠﯥ او ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ډﻳﺮ ځﻠﻪ ﮐړي دي .د ٢٠١٠
ﮐﺎل ﭘﻪ دوو ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ هﺮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ دوﻩ ﭘﻴﭽﻠﯥ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ وﮐړل .ﻟﻪ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ د
دﻏﺴﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﻢ ﺷﻮﯼ دﯼ .ﭘﻪ ﭘﻴﭽﻠﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮرې ﺗړﻟﯽ او ﭘﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﻮ ﮐﯥ اﻳښﻮدل ﺷﻮي
ﺑﻤﻮﻧﻪ او د ﺳﭙﮑﻮ وﺳﻠﻮ او ﻻﺳﻲ ﺑﻤﻮﻧﻮ ﮐﺎرول ﺷﺎﻣﻞ وو .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ هﺪف زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ وداﻧۍ
)ټﻮﻟﯥ دﻏﺴﯥ وداﻧۍ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪﻓﻮﻧﻪ ﻧﻪ دي( او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډې وي ،ﭼﯥ ﮐﻢ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﻳﯥ درﻟﻮدل،
ﺧﻮ دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮﻩ وﻳﺮﻩ او اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﮐړې دﻩ .ﭘﻴﭽﻠﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮب،
ﺷﻤﺎل او ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي.
د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ  ٢۶ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﭽﻠﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ د ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻟړۍ ﺷﺎﻣﻠﻪ وﻩ ،ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ﻳﯥ د
ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻪ او ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړﯼ و او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ  ١٧ﺗﻨﻪ ووژل ﺷﻮل ،ﭼﯥ ١٣
ﮐﺴﻪ ﻳﯥ ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮏ وو او ډﻳﺮﯼ ﻳﯥ ﺑﻬﺮﻧﻴﺎن وو .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  ۴۴ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ژوﺑﻞ ﺷﻮل ،ﭼﯥ
اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن وو .د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ١٣د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ  ۵ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ وﺷﻮل :ﻳﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ وﺷﻮ ،د ﮐﻨﺪهﺎر د ﺳﺮﭘﻮزﯼ ﭘﻪ ﻣﺤﺒﺲ او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ
ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ وﺷﻮ ،دوﻩ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺪن ﭘﻮرې د ﺗړﻟﻮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ و ،د ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻣﺎت ،اﻟﺠﺪﻳﺪ او ﺳﻴﻤﻦ دو راهﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ وﺷﻮل .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ  ٣۵ﺗﻨﻪ
ووژل او  ٧٠ﺗﻨﻪ ﻳﯽ ژوﺑﻞ ﮐړل .د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﻮاوې وي .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دواړو
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ وﻣﺎﻧﻪ او ﭘﻪ ﻳﻮﻩ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺪ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺧﻄﺎر ورﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ دې ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻪ ﭘﻼﻧﻮي.

ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ :د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ ﮐﺎرول ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن د
ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ او اﺣﺘﻴﺎط ﻟﻪ اﺻﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺗﻴﺮﯼ ګڼﻞ ﮐﻴږي .ځﺎﻧﻤﺮګﯽ ﺑﺮﻳﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن
ﺗﺮ هﺪف ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ ﻳﺎ هﻐﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻗﻴﻖ ډول د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺿﺮورﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ اوړي او ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺧﺘﻢ ﺷﻲ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ دﻩ .ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ
ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ﺑﺮﻳﺪ د ﻳﻮ ﻣﻴﺘﻮد ﭘﻪ څﻴﺮ ﻣﻨﻊ ﻧﻪ دي .ﻣګﺮ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻮي ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي او ﻳﺎ دا ﭼﯥ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي او د ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺻﻞ ﺑﻪ ﺗﺮ ﭘښﻮ
ﻻﻧﺪې ﮐړي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻳﻨﺎﻧﻪ ډول ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ .ﭘﻪ دې ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ،ﭘﻪ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډﻳﺮ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺻﻞ ﺗﻪ ﻧﻪ ګﻮري او ﭘﻪ داﺳﯥ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﺣﻤﻠﻲ ﮐﻮي ﭼﯥ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن هﻠﺘﻪ
ﻣﻮﺟﻮدوي او دا څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ټﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي څﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﺼﺎدﻓﻲ وژﻧﯥ
او ژوﺑﻠﻴﺪو د ﺧﻄﺮ اﻧﺪازﻩ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻪ راټﻴټﻪ ﮐړي.
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د ډاروﻧﯥ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻪ :ﺗښﺘﻮﻧﯥ ،وژﻧﯥ ،اﻋﺪاﻣﻮﻧﯥ ،د ﺗﻼﺷۍ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺘﯥ او ﺷﺐ ﻧﺎﻣﯥ
د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻼﺗړو او هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ډاروﻧﯥ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺗﻴﺰ ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ ګﻤﺎن ﭘﺮې ﮐﻴږي د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﮐﯥ د
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ او ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ اﺧﺘﻄﺎﻓﻮﻧﻪ 14،وژﻧﯥ ،اﻋﺪاﻣﻮﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ٢٠١٠
ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ د اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ او وژﻧﻮ  ١٨٣ﭘﻴښﯥ او د اﺧﺘﻄﺎف  ١۶۵ﭘﻴښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي 15.اﻋﺪاﻣﻮﻧﯥ او
وژﻧﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٩۵ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﺷﻮي )د ټﻮﻟﻮ وژل ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ١۴ﺳﻠﻨﻪ دﻩ
ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي( .دﻏﻪ راز ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن د ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺪوﻟﻮ ،د "ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻮ" ﭘﻪ
ﺗﻴﺘﻮﻟﻮ او د ﺑﻴﺮوﻧﯥ د ﻧﻮرو ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺑﻴﺮې او ډار ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮي دي.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺸﺮان ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ،ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د
ژﺑﺎړوﻧﮑﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﮐﺎرﮐﻮي ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ،او هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ګﻤﺎن ﭘﺮې ﮐﻴږﯼ ﻟﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯽ دي او ﻳﺎ د هﻐﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .دوي دﻏﻪ راز ،ښﻮوﻧﮑﻲ ،د روﻏﺘﻴﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،دﮐﺎﻧﺪاران او د
اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان هﻢ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي دي .د ﺑﻴﺮوﻧﯥ او وژﻟﻮ دﻏﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ د ﻣﻠﮑﯽ
ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ډار او ﺗﺮس د ﺗﻴﺘﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪې د وﻟﮑﯥ د ټﻴﻨګﻮﻟﻮ ډﻳﺮې اﻏﻴﺰﻧﺎﮐﯥ وﺳﻴﻠﯥ دي،
دﻏﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮي او دا ځﮑﻪ ﭘﻴښﻴږي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ډﻳﺮ ځﻠﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ
ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮏ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ دې ډول ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ وژﻏﻮري.
اﺧﺘﻄﺎﻓﻮﻧﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﻃﺒﻲ او روزﻧﻴﺰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﮐﺎرګﺮان ،د ﻻرﻳﻮ ډرﻳﻮران او ﻗﻮﻣﻲ
ﻣﺸﺮان اﺧﺘﻄﺎف ﮐړي دي .ګﺮاﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ دﻗﻴﻖ ډول څﺮګﻨﺪ ﮐړو او د ﺣﻮادﺛﻮ ﺷﻤﻴﺮ اﮐﺜﺮا ﮐﻢ
ښﻮدل ﮐﻴږي .اﺧﺘﻄﺎف ﻳﻮﻩ ﺣﺴﺎﺳﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻩ او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ وي ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻣﻮاردو ﮐﯥ د
ﺧﺒﺮو ﻟﭙﺎرﻩ زړﻩ ﻧﺎ زړﻩ وي ﻳﺎ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻴﺪو ﻳﺎ وژﻟﻮ وروﺳﺘﻪ څﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ د اﺧﺘﻄﺎف ډﻳﺮې ﭘﻴښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻨﻮب او
ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ﮐﯽ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮ دﻏﻪ ډول ﭘﻴښﯥ ﻟﻴﺪﻟﯥ دي .ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ﻣۍ ﮐﯥ  ۴۵د اﺧﺘﻄﺎف ﻗﻀﻴﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړې دي ،ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ
ﺧﻮا وﺷﻮې .ﻟﻪ دې ډﻟﯥ څﺨﻪ  ١۴ﮐﺴﺎن ﻳﯥ ووژل ﺷﻮل ،ﻟﺲ ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ازاد ﺷﻮل او ﭘﺎﺗﯥ  ٢١ﺗښﺘﻮل ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻴﮏ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دﯼ ﻣﻌﻠﻮم ،ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ  ١٢ﮐﻠﻦ هﻠﮏ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دﯼ .د ﺗښﺘﻮل ﺷﻮﻳﻮ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﭘﻪ دې
ګﻤﺎن ﻧﻴﻮل ﺷﻮي و ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻤﮑﺎري ﮐﻮي.
اﺧﺘﻄﺎف ﺷﻮي ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن ډﻳﺮ ځﻠﻪ وژل ﺷﻮي ،د ﭘﻴﺴﻮ د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي او ﻳﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺷﻲ ﮐﻴﺪو ﻣﺨﮑﯥ د
ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﻳﺎ راﮐړې ورﮐړې ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻳﻮﻩ ﻣﺸﺮ د
ﮐﻮرﻧۍ د دوو ﻏړو د ﺧﻮﺷﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ د ﺑﻞ ﭼﺮاغ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ ١۴
ﻏﻮښﺘﻲ وو ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﻼﺗړ څﺨﻪ دې ﻻس واﺧﻠﻲ او دوي ﺗﻪ دې وﺳﻠﯥ هﻢ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي .ﭘﻪ ﻟﻐﻤﺎن او ﮐﻨړ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣۍ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﺧﺘﻄﺎف ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺧﻮﺷﻲ ﺷﻮل ،ﭼﯥ د هﻐﻮي ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ ﻟﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د ﻧﻪ ﻣﻼﺗړ ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړ او ﻳﺎ ﻳﯥ هﻐﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐړﻟﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دوي
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮې وﻩ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو دﻏﻪ راز ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن د ﺗﻼﺷﯽ ﭘﻪ هﻐﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﮐﯥ هﻢ اﺧﺘﻄﺎف ﮐړي دي
ﭼﯥ دوي ﺟﻮړې ﮐړي دي.

 14د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د اﺧﺘﻄﺎﻓﻮﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ټﻮل ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ راوﻟﻲ .ﮐﻪ ﻳﻮ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺲ وژل ﺷﻮﯼ وﯼ ،د هﻐﻪ
ﻣﺮګ ﺑﻪ د اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ/وژﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ وي.
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د ﻣۍ ﭘﻪ  ٢٣د ځﺪراڼﻮ د ﻗﺒﻴﻠﯥ  ١١ﺗﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ،ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮرا ﻏړي هﻢ
وو ،ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻓﻴﺮوﻧﻪ وﺷﻮل ،ﭼﯥ دوي د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ د ﺷﻤﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺳﻴﺪﺧﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﯥ
ﻟﻪ ﻳﻮې ﻏﻮﻧډې څﺨﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪل ۵ .ﺗﻨﻪ ﻣﺸﺮان ﺳﻤﻼﺳﻲ ووژل ﺷﻮل او ﻧﻮر ﺷﭙږ ﺗﻨﻪ ﻳﯥ اﺧﺘﻄﺎف ﺷﻮل .ﻳﻮ ﺗﻦ
ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ووژل ﺷﻮ .د وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د ﻣۍ ﺗﺮ  ٢٩ﭘﻮرې د ﻧﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﻴڅ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ دﯼ
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮي .اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د "ارﺑﮑﻴﻮ" د ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻏﺒﺮګﻮن ،ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻗﻮﻣﻲ ﻗﻮﻩ دﻩ او ﻣﺤﻠﻲ
ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺎﺗﻲ او د هﻐﻮ ﮐﺎرګﺮاﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺧﻮﺳﺖ -ګﺮدﻳﺰ ﻟﻮﻳﻪ ﻻر ﺟﻮړوي د دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﻳﻮﻩ اﻧګﻴﺰﻩ وي
او ﻳﺎ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﺷﻮي وي ﭼﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ د ﭘﺮوژې د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ د ﭘﻴﺴﻮ ورﮐﻮﻟﻮ
څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﮐړﯼ و.

وژﻧﯥ او اﻋﺪاﻣﻮﻧﯥ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ او ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن وژﻟﻲ او اﻋﺪام ﮐړي دي.
دﻏﻪ ﻟړۍ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ ډﻳﺮﻩ ﺗﻨﺪﻩ وﻩ .د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د دﻏﻮ
ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ  ١٨٣ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن وژﻟﻲ دي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دﻏﻪ راز څﻮ داﺳﯥ ﺣﺎدﺛﯥ
ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎم ﻣﺤﻀﺮ ﮐﯥ ﮐﺴﺎن اﻋﺪام ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن هﻢ اﻋﺪام ﺷﻮي دي.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ څﻠﻮرو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د وژﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ هﺮﻩ اوﻧۍ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﯽ ډول  ٧٫٠ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ .دﻏﻪ
ﺷﻤﻴﺮ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ هﻤﺪې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ  ٣٫۶ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯽ و .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ او ﺣﻔﺎﻇﺖ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺎﻧګﯥ
ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻣۍ او ﺟﻮن ﮐﯥ ﭘﻪ هﺮﻩ اوﻧۍ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ډول  ١٨ﮐﺴﺎن وژﻟﻲ دي .ﭘﻪ
دې ﮐﯥ د ﺑﺮﻣﻞ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ښﺎروال ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او د ﮐﻨﺪهﺎر ښﺎروال ﺷﺎﻣﻞ دي .د وژﻧﻮ ډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ
ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﺟﻨﻮري او ﺟﻮن ﺗﺮﻣﻨځ ﻟﻪ ﺳﻠﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي دي.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ د وژﻧﻮ اﺳﺎﺳﻲ هﺪف و ،ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﯥ زﻳﺎت ﺧﻠﮏ د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ﭘﻪ
ګﻤﺎن اﺧﺘﻄﺎف او اﻋﺪام ﺷﻮي دي .دوﻣﺮﻩ ﺷﻤﻴﺮ ﺧﻠﮏ ﭘﺨﻮا ﻧﻪ دي ﺛﺒﺖ ﺷﻮي .ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐﯥ د ﺷﻮرا ﻏړي ،زدﻩ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﻣﻼﻳﺎن ،ښﻮوﻧﮑﻲ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان ﺷﺎﻣﻞ دي 16.ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ډﻳﺮ ځﻠﻪ د وژل ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪن ﭘﻮرې
ﻧﻮټﻮﻧﻪ ټﻮﻣﺒﻠﯽ وي ﭼﯥ ﻧﻮر ﻟﻪ دﻏﺴﯥ ﺑﺮﺧﻠﻴﮏ څﺨﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻏﻮرئ.
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮډ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻧﺴﺨﻮ د "ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ" ﻣﺴﺎﻟﯥ ﺗﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐړې دﻩ .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮډ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ
ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎﻧﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺷﮑﻤﻨﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ څﻪ ډول ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻲ .ﮐﻮډ د اﻋﺪام ﺟﺰا ﺑﻴﺎﻧﻮي ،ﭼﯥ د هﻐﯥ ﻟﭙﺎرﻩ دوﻩ
17
ﺗﻨﻪ ﺷﺎهﺪان ﻳﺎ اﻋﺘﺮاف ﺷﺮط ګڼﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ.
د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻋﺪاﻣﻮﻟﻮ ﮐﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ وﻟﺴﻮاﻻن ،د ﺷﻮرا ﻏړي ،ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺸﺮان ،ښﻮوﻧﮑﻲ ،اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻏړي ،ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان ،زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،د ﻻرﻳﻮ ډرﻳﻮران ،ډاﮐټﺮان ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ او هﻐﻪ
ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي.
ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ څﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ د اداء ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ وژل ﺷﻮي دي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻋﺒﺎدت
ځﺎﯼ ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ ،ﺧﻠﮏ ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ ږدي او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ وي او ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ
وﺳﺎﺗﻲ.
د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ  ١٨د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ د ډﻧډ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ووژل ﺷﻮ.
د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ٩د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ د ژﻳړۍ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺷﻮرا ﻏړي ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ ووژل ﺷﻮ .د اﭘﺮﻳﻞ
ﭘﻪ  ١٩د ﮐﻨﺪهﺎر د ښﺎر د ښﺎروال ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ ووژل ﺷﻮ ،د ﻣۍ ﭘﻪ  ٢١د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ د ﺗﺮﻳﺰﯼ ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻼ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ د اداء ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ ووژل ﺷﻮ.
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د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د وﻳﮑﻲ ﻟﻴﮏ د وﻳﺐ ﭘﺎڼﯥ ﺳﻨﺪوﻧﻪ ،ﭼﯥ د هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﺎب ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﺎ/او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﮐﺎر ﮐړﯼ دﯼ ،دوﯼ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﺳﻤﻼﺳﻲ
ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻮي ﭼﯥ د دوي ټﻮﻟﯥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻪ ﺳﺮي ډول ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴږي.
17
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ "د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻرښﻮد" ﻳﺎ ﻻﻳﺤﻪ ﻟﻮﻣړﯼ د  ٢٠٠۶ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﻮوﻣﺒﺮ ﮐﯥ راﭘﻴﺪا ﺷﻮﻩ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣۍ ﮐﯥ ﺗﺎزﻩ او
ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮﻩ .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ "د ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮډ" د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ راﭘﻴﺪا ﺷﻮ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ اوس د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﺳﻨﺪوﻧﻪ د ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ
ژﺑﺎړي.

7

ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ وژﻧﯥ
د ﮐﺎل ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺴټﻤﺎﺗﻴﮏ ډول د وژﻧﻮ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ
ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ دﯼ .د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ  ٣٧ﺗﻨﻪ د دوي ﻟﻪ ﺧﻮا وژل ﺷﻮي او څﻠﻮر ﻧﻮر ژوﺑﻞ
ﺷﻮﯼ دي ،ﭼﯥ ډﻳﺮﯼ ﻳﯥ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن وو .ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ډﻳﺮ زور واﺧﻴﺴﺖ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د
دې ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﯥ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ اﻋﻼن وﮐړ .دﻏﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت د "ﮐﻨﺪهﺎر ﻟﭙﺎرﻩ هﻤﮑﺎري" ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮي وو .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﺳﻴﺴټﻤﺎﺗﻴﮏ ډول ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺸﺮان ،ﻟﮑﻪ ﻗﻮﻣﻲ او د ټﻮﻟﻨﯥ رهﺒﺮان ،وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ
ﮐﺎرګﺮان ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړﯼ دﯼ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﻳﺎ د دې ﮐﺎر
ګﻤﺎن ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮﯼ دﯼ.

8

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د  ١٢ﺗﻨﻮ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا وژل ﺷﻮي دي .ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﻟﻮړﭘﻮړو ﻣﻠﮑﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ څﺨﻪ واﺧﻠﻪ
د ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ،د ﺷﻮرا د ﻏړو او ﻧﻮروﭘﻪ ګډون ﺷﺎﻣﻞ دي .د ﻓﺒﺮوۍ ﭘﻪ  ٢ﻧﯧټﻪ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﯼ ﺷﻴﻌﻪ
ﻣﺸﺮ او د ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻲ ﮐﺮزﯼ ﻧږدې هﻤﮑﺎر د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ووژل ﺷﻮ .د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ  ٢۴ﻧﯧټﻪ د وﻻﻳﺖ د
اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر رﺋﻴﺲ ،د ﮐﻨﺪهﺎر د ﭘﻮهﻨﺘﻮن د ادﺑﻴﺎﺗﻮ د ﭘﻮهﻨځﻲ رﺋﻴﺲ او د ارﻏﺴﺘﺎن د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ورور ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ووژل ﺷﻮل .د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ١٩ﻧﯧټﻪ د ﮐﻨﺪهﺎر د ښﺎروال ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل د ﻟﻤﺎﻧځﻪ د اداء ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﮐﯥ ووژل ﺷﻮ .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دﻏﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ واﺧﻴﺴﺖ .د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ٢١
ﻧﯧټﻪ د ﮐﻨﺪهﺎر د ښﺎر د درﻳﻤﯥ ﻧﺎﺣﻴﯥ د ﮐﺮﻧﯥ د ﮐﻮﭘﺮاﺗﻴﻒ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﻗﺘﻞ ورﺳﻴﺪ .د ﻣۍ ﭘﻪ  ١٢ﻧﯧټﻪ د ﺳﺮﭘﻮزﻩ د
زﻧﺪان د ﭼﺎرو ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ووژل ﺷﻮ ﭼﯥ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻟﻮر ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ روان وو .د ﺟﻮن ﭘﻪ  ١۵ﻧﯧټﻪ د
ﺷﺎﻩ واﻟﯽ ﮐﻮټ د ﺷﻮرا ﻳﻮ ﻏړﯼ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ووژل ﺷﻮ.

د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻴﺰ ﻗﺘﻠﻮﻧﻪ
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ د ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮو وﺳﻴﻠﻮ او اﺧﺘﻄﺎﻓﻮﻧﻮ د ﻻرې د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺗﺮ
هﺪف ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ دي ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ واﻟﻴﺎن او ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻻن ﺷﺎﻣﻞ دي .د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  ٧ﻧﯧټﻪ د ﺧﻮﺳﺖ د
وﻻﻳﺖ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل واﻟﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ د ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ د ﻻرې ټﭙﻲ ﮐړاﯼ ﺷﻮ .د ﺟﻨﻮرۍ
ﭘﻪ  ١٧ﻧﯧټﻪ د هﺮات وﻻﻳﺖ د ﭼﺸﺖ ﺷﺮﻳﻒ د وﻟﺴﻮاﻟۍ وﻟﺴﻮال د ﻧﻮرو ﺷﭙږو ﻣﻠﮑﯽ وګړو ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ووژل ﺷﻮ.
د ﺟﻮن ﭘﻪ  ١۵ﻧﯧټﻪ د ﻣﻴﺪان وردګﻮ د وﻻﻳﺖ د ﺳﻴﺪ ﺁﺑﺎد د وﻟﺴﻮاﻟۍ وﻟﺴﻮال د دوﻟﺖ ﺿﺪﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا وﺗښﺘﻮل ﺷﻮ
او وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ورڅﺨﻪ ﺳﺮﭘﺮې ﺷﻮ .د ﺟﻮن ﭘﻪ  ١۵ﻧﯧټﻪ د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ د ارﻏﻨﺪاب د وﻟﺴﻮاﻟۍ وﻟﺴﻮال د
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﻣﻮادو څﺨﻪ د ډﮎ ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﯥ د دﻩ د ﺳﭙﺮﻟۍ د ﻣﻮټﺮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ وﺟﻨګﻮﻟﻮ و وژل ﺷﻮ.
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﻨټﺮوﻟﻲ ﻧﻘﻄﯥ /ﭘﻮﺳﺘﯥ
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﯥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﻨټﺮوﻟﻲ ﻧﻘﻄﯥ
ﺟﻮړوي ،ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ وﺳﺎﻳﻞ دروي .دهﻐﻮي ﺳﭙﺮﻟۍ ډاروﯼ او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ هﻐﻮي ﭘﻪ دې ﭘﻠﻤﻪ ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي وژﻧﻲ .ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﻣۍ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻳﻮﻧﻴﻔﻮرم ﻳﯥ درﻟﻮد ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ وﺳﻴﻠﯥ ودروﻟﯥ او ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻳﯥ
ﭘﻪ دې ﺗﻮرن ﮐړل ﭼﯥ "د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻠﻮﻳﺎن" دي ،هﻐﻮ ﺳﭙﺮﻟﻴﻮ ﭼﯥ د دوﻟﺖ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ او د
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻳﯥ وښﻮدل ووژل ﺷﻮل.
د ﻣۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ١۵ﻧﯧټﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺷﭙږ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﻨټﺮوﻟﻲ ﭘﻮﺳﺘﯥ د ﺧﻮﺳﺖ د وﻻﻳﺖ د ﺗﻴﺮ ﻳﺰۍ
د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳﭙﻴﻨﯥ ﭘﻴﺎﻟﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﯥ ودرول .دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ د هﻐﻪ وادﻩ د ﻣﺮاﺳﻤﻮ ګډون وال و ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
څﺨﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪل .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﻳﺎ هﻢ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐړي ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﭘﻪ دې ﺗﻮرن ﮐړل ﭼﯥ
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻠﻮﻳﺎن دي .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﻮروﻧﻪ ﻳﯥ رد ﮐړي وي ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻨﻮ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر د هﻮﻳﺖ
ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ وښﻮدل .دوﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺧﻮﺷﻲ ﺷﻮل او ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮر څﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ زوم هﻢ ﺷﺎﻣﻞ و ووژل .د
راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ زوم د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮﺟﻤﺎن وو او ﻧﻮرو ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ دوﻟﺘﯽ او ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ﮐﻤﭙﻨﻴﻮ ﮐﯥ دﻧﺪې درﻟﻮدې .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﭘﻪ دې ﺗﻮرن ﮐړل ﭼﯥ هﻐﻮي ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﮐﻮي او د دﻏﯥ ﭘﻴښﯥ
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ واﺧﻴﺴﺖ.
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﻨټﺮوﻟﻲ ﭘﻮﺳﺘﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ ،ﺳﻬﻴﻞ ﺧﺘﻴځ ،ﺧﺘﻴځ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي
ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې دي .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د دﻏﻮ ﮐﻨټﺮوﻟﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮ څﺨﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﭘﻴﺴﻮ د
اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول د ډاروﻟﻮ او ﺗﺮ هﺪف ﻻﻧﺪې د راوﺳﺘﻠﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﮐﺎراﺧﻠﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي .هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﻨټﺮوﻟﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﮐﯥ درول ﮐﻴږي ځﻮرول ﮐﻴږﯼ او ډارول ﮐﻴږﯼ او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ اﺧﺘﻄﺎف او وژل
ﮐﻴږي .د دﻏﻮ ﮐﻨټﺮوﻟﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺧﻮځښﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰې راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې دي.
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ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻲ
هﻐﻪ ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻲ ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا وﻳﺸﻞ ﮐﻴږي ،زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ د ﻋﻮاﻣﻮ د اوﺳﻴﺪو ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ او دوﻟﺘﻲ وداﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ځړوﻟﯥ ﮐﻴږﯼ او ﭘﻪ ﮐﯥ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ د دې اﺧﻄﺎر ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺮې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻮ ﮐﯥ د دې اﺧﻄﺎر ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﯥ
ټﻮﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ و ﻧﻪ اﺳﺘﻮي ،او ﻧﻪ هﻢ د دې اﺟﺎزﻩ ورﮐړﯼ ﭼﯥ هﻐﻮي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﺷﻲ ،او ﭘﺮ ښﻮوﻧﮑﻮ او دوﻟﺘﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏږ ﮐﻮي ﭼﯥ ﮐﺎر ﭘﺮﻳږدي .د ﻣۍ ﭘﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻟﻮګﺮ ،ﮐﻨړ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺐ ﻧﺎﻣﯥ ﺧﭙﺮې ﮐړي او ﭘﻪ هﻐﻮ
ﮐﯥ ﻳﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د دې ګﻮاښ ورﮐړﯼ وو ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﻳﺎ هﻢ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ هﻤﮑﺎري ﭘﺮﻳږدي او
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﮑﻮ څﺨﻪ و وځﻲ.
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ﭘﺮ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ او ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮل زﻳﺎﺗﺮﻩ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺗﻠﻔﺎت اړول ﺷﻮي دي.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د  ٣٩ښځﻮ او  ٧۴ﺗﻨﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وژﻧﯥ ﺛﺒﺘﯥ
ﮐړې دي ﭼﯥ د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ د ﭼﺎودﻧﻮ او ﻳﺎ هﻢ ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي.
دا د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د هﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۴۴ﺳﻠﻨﻪ د ښځﻮ او  ١۵۵ﺳﻠﻨﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژﻧﻪ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ډاګﻪ
ﮐﻮي 19.د روان ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  ۶ﻧﯧټﻪ ﻳﻮﻩ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﻪ د ګڼﯥ ګﻮڼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻧړﻳﻮال
ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﺘﺎر ﺗﻴﺮﻳﺪﻩ د ﻧﻨګﺮهﺎر د وﻻﻳﺖ د روداﺗﻮ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺣﺼﺎرﮎ ﻣﺰﻳﻨﯥ ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ وﭼﺎودﻳﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ  ۴ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ووژل ﺷﻮل او ﻧﻮر  ۶٨ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل .د دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ډﻟﯥ څﺨﻪ  ۵ﺗﻨﻪ ﻳﯥ د ښﻮوﻧځﻲ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯥ و .دﻏﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﯥ د راﭘﻮر ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ ﺗﻴﺰ او ﺗﻴﺮﻩ ﺷﻴﺎن او ﺗﻮﮐﻲ )ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ ،ښﻴښﯥ او ﭘﻴﭽﻮﻧﻪ( ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﺷﻮې و.
ﻣﻠﮑﻲ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻂ ﭼﯥ د ﺳړﮎ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ د ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐړاﯼ ﺷﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ د ﭼﺎودﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴږي
زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ د هﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ښځﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮐﻴږي .دا د ډﻳﺮې اﻧﺪﻳښﻨﯥ وړ دﻩ ﭼﯥ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮې
ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﺼﺮوﻓﻮ او د ګڼﯥ ګﻮڼﯥ د ﺑﺎزاروﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ هﻐﻪ د ﺑﺎﻳﺴﮑﻠﻮﻧﻮ د
ﭘﺎﺳﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻴږي د ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ او د ﭘﺎرﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ښځﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ګﺮځﻲ راګﺮځﻲ،
درول ﮐﻴږي.
د روان ﮐﺎل د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ  ١٢ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﯽ وګړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ درې ښځﯥ او دوﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﺷﺎﻣﻞ وو ووژل ﺷﻮل او درې ښځﯥ او دوﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ژوﺑﻞ ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د هﻐﻮ د ﺳﭙﺮﻟۍ ﻣﻮﺗﺮ د ﺳړﮎ ﭘﺮ
ﻏﺎړﻩ د ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐړاﯼ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﺳﺮﻩ وﻧښﺖ ﭼﯥ د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ د ﻧﻮزاد د وﻟﺴﻮاﻟۍ د
ﺧﻮاﺟﻪ ﺟﻤﺎل د ﺳﺎﺣﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﯥ وو .د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ۴ﻧﯧټﻪ د هﻤﺪﻏﯥ ﮐﻮرﻧۍ څﻮ ﺗﻨﻪ ﻏړي ﭼﯥ
ﭘﻪ ﮐﯥ درې ښځﯥ او ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ﻣﺎﺷﻮم ﺷﺎﻣﻞ و ووژل ﺷﻮل او دوﻩ ﺗﻨﮑﯽ هﻠﮑﺎن او ﻳﻮﻩ درې ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ د ﻏﺰﻧﯽ
وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﯽ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺳﺮﻩ د ﺳړﮎ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ
د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗﺼﺎدم ﮐﯥ ﺷﻮﻩ.
ﻳﻮﻩ ﻟﻪ هﻴښﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺴﺎﻟﻮ څﺨﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ هﻐﻪ ﭘﺮﺧﭙﻞ ﺳﺮ وژﻧﯥ دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دوﻟﺖ ﺗﻪ د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ څﻠﻮر ﺟﻼ ﺟﻼ ﭘﻴښﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې دي
ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د اﺧﺘﻄﺎف څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﻤﻼﺳﻲ د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ﭘﻪ
ﺗﻮر اﻋﺪام ﮐړي دي .د روان ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ٨ﻧﯧټﻪ د وردګﻮ وﻻﻳﺖ د ﭼﮏ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺷﻴﺦ ﻳﺎﺳﻴﻦ د
ﮐﻠﻲ څﺨﻪ ﻳﻮ  ١٧ﮐﻠﻦ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﺷﮏ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺷﭙﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮرﻩ را ووﻳﺴﺖ او د ځﺎن ﺳﺮﻩ
ﻳﯥ ﻳﻮړ او ﺳﻬﺎر ﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﻣړﯼ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮ .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ هﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺗﻮرن ﮐړﯼ وو ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي د ﺟﻮن
ﭘﻪ  ٢٩ﻧﯧټﻪ ﻳﻮ  ١٢ﮐﻠﻦ هﻠﮏ د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﻳﺖ د واﻏﺰ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻋﺎم
 18د  ٢٠١٠د اګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د هﻐﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ
ﮐﺎﻟﻨﻲ راﭘﻮر ﺧﭙﻮر ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺷﺨړې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د هﻐﻮ ﭘﻴښﻮ
ﭼﯥ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ ﭘﻪ ﻳﺎدوﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺟګړې د اﻏﻴﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﭙﻠﯥ اﻧﺪﻳښﻨﯥ څﺮګﻨﺪوي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻻ ژورو راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ د ځﺎﻧګړﯼ
اﺳﺘﺎزي راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ راﭘﻮر ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ وګﻮرئ.
19
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ د هﻤﻐږۍ د ﻣﺮﮐﺰ د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ٣٠١ ،ﻣﻠﮑﯽ وګړي د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ او ﻧﺎ ﭼﺎودو ﺗﻮﮐﻮ ﭼﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ
دي د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﻮ ي دي ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻮ څﺨﻪ  ١٨۵ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن و.
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ﻣﺤﻀﺮ ﮐﯥ اﻋﺪام ﺷﻮ .د دﻏﻪ هﻠﮏ د وژﻟﻮ ﻻﻣﻞ څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ دﯼ .د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ١٠ﻧﻴټﻪ ﻳﻮ اوﻩ ﮐﻠﻦ هﻠﮏ د
هﻠﻤﻨﺪ د وﻻﻳﺖ د ﺳﻨګﻴﻦ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻋﺎم ﻣﺤﻀﺮ ﮐﯥ ﭘﻪ دار ﺷﻮ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻗﺒﻴﻠﻮي ﺗﺸﻨﺞ
ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﻳﻮ ﻻﻣﻞ وي ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ هﻠﮏ ﭘﻪ دې ﺗﻮرن ﮐړﯼ وو ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﮐﻮﻟﻪ.
د ﺟګړې اﻏﻴﺰې ﭘﺮ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﺪي ﻋﻮاﻗﺐ او ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ هﻐﻪ دوام ﮐﻮي؛ ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ
روﻏﺘﻴﺎ او ښﻮوﻧﯥ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺪﻳﺪﻩ ﺗﻮګﻪ زﻳﺎﻧﻤﻨﻪ ﺷﻮې دﻩ .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ډاﮐټﺮان او ﻃﺒﻲ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ واﮐﺴﻴﻨﺎﺗﻮران ﺷﺎﻣﻞ دي وژل ﺷﻮي او ﻳﺎ هﻢ ﺗښﺘﻮل ﺷﻮي دي ،د دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻪ
ﻳﻮازې د هﻐﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﻴﻔﻴﺖ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮﯼ دﯼ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴږي ﺑﻠﮑﯥ هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻃﺒﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ هﻢ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺷﻮې دﻩ .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﭘﻮهﻨﯥ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ دي ،ښﻮوﻧﮑﻲ
او زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻳﯥ ځﻮروﻟﻲ او ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐړي دي  .د دې ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﻳﺎ وﻳﺠﺎړ ﺷﻮي او ﻳﺎ هﻢ ﺗړل ﺷﻮي
دي ﭼﯥ دا د ﺗﻞ ﻟﭙﺎرﻩ دﻩ او ﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ او د دې ﺳﺮﻩ د زرګﻮﻧﻮ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
ﺗﻠﻠﻲ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎد هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ،ﺷﻤﺎل او ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﻮرا
ﻳﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ 20د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﺟﻮﻻﯼ ﮐﯥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ او زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﺮ
ﺿﺪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻏﻨﺪل ﺷﻮي دي ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ.
هﻐﻪ ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ښﻮوﻧﮑﻮ او زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ اﺧﻄﺎر ورﮐړل ﺷﻮي دﯼ ﭼﯥ
ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ وﻻړ ﻧﻪ ﺷﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ،ﻣﺮﮐﺰي او ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ وﻳﺸﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ .د
روان ﮐﺎل د ﻓﺒﺮورۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ٢٩ﻧﯧټﻪ د ﺑﻐﻼن د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ښﻮوﻧځﻲ ﻣﺸﺮې د ﺗﻬﺪﻳﺪ او
ګﻮاښ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړل ،ﭼﯥ د ګﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا و ،ﭘﻪ دﻏﻮ ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﺗﻪ اﺧﻄﺎر
ورﮐړل ﺷﻮﯼ وو ،ﭼﯥ ښﻮوﻧځﯽ وﺗړي او د دې ﭘﺮﺗﻪ د هﻐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ووژل ﺷﻲ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
څﺎﻧګﯥ داﺳﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړې دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻻرو ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﭘﺮې ښځﻴﻨﻪ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯥ
ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ ﭘﻠﯥ ځﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ وﺳﻴﻠﯥ ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺗﻠﻔﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي دي.
ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ وﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ دا ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ
ﻇﺎهﺮﻩ ﺳﺮﻩ ژﻣﻨﯥ ﮐړې دي ،د هﻐﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺳﻠﻮﮎ ﭘﻪ څﻮ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﮐﯥ
ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮې ،ﭘﻪ دې اړﻩ هﻴڅ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﻣﻘﺮرات ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻠﻲ
ﮐړي دي او ﮐﻪ ﻧﻪ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ دي او
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب دي ،د دې څﺨﻪ دا ﺟﻮﺗﻴږي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣړﻳﻨﯥ او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪو د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ اړﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﺧﭙﻠﯽ ژﻣﻨﯥ ﻧﻪ دي ﻋﻤﻠﻲ ﮐړي او ورﺗﻪ درﻧﺎوي ﻧﺸﺘﻪ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﯽ دﯼ څﻮ د ﻋﺎﻣﻼﻧﻮ د ﺗﻔﺘﻴﺶ ،ﻧﻴﻮﻧﯥ او ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐړﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻟﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮو څﺨﻪ ﮐﻮم ﻳﻮ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ وي څﻮ هﻐﻪ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د داﺧﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ،د
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن او ﻳﺎ هﻢ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﯼ وﯼ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﻤﺰوري ﻧﻈﺎم او هﻐﻪ ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﭼﯽ د زﻳﺮﻣﻮ ﮐﻤښﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دﯼ ،زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ د ﺗﻮرﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ د
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ او د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﺪاﻟﺖ او اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﯽ دﯼ .اوس
ﻣﻬﺎل د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ او ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ د دوﻟﺖ او د هﻐﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ
ﭼﯥ د ﺟګړﯼ څﺨﻪ ﻻس اﺧﻠﻲ او د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د رﻧﺎو ي ﮐﻮي ،د ﺟﻮړﯼ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﯼ ،دوﻟﺖ د دې ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ
ﻣﺦ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻋﻔﻮې او ﻳﺎ ادﻏﺎم د ﻻرې د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺣﺎﻟﺖ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﺟګړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل
ﻳﯥ ﺟﺪي او ﻏټ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي وي .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ دﻏﻪ ډول اﻗﺪاﻣﺎت هﻤﺪا ډول د دې ﺧﻄﺮ ﻟﺮي ﭼﯥ د
ﻣﻠﮑﯽ وګړو ﺗﺤﻔﻆ ﮐﻤﺰوري ﺷﻲ او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﺗﺤﻔﻆ او اﺣﺘﺴﺎب هﻐﻪ ﺧﺎﻟﻴګﺎﻩ ﭼﯥ هﻤﺪا اوس ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﻻ ﭘﺴﯥ ژورﻩ ﺷﻲ.

 20دﻏﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ګډ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ دﯼ .دﻏﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ د راﻳﻮ ﭘﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﯼ دﯼ.
دﻏﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د  ٢٠١٠د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ  ٢۶ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮې دﻩ  ،اﻋﻼم ﺷﻮﯼ دﯼ.
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دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ
د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ او ﺟﻮن ﺗﺮﻣﻨځ  ٣٨۶ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت )ﻣړﻳﻨﯥ او ژوﺑﻠﯥ( دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﯥ دي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ  ٢٢٣ﻣﻠﮑﯽ ﻣړﻳﻨﯥ او  ١۶٣ټﭙﯥ ﮐﻴﺪﻧﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې دي .دﻏﻪ ارﻗﺎم د ﻣﻠﮑﯽ ﻣړﻳﻨﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ  ٢٩ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د هﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي .د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎد ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ  ۶٩ﻣړﻳﻨﯥ ﭼﯥ د هﻮاﻳﻲ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ )د  ٢٢٣ﻣړﻳﻨﻮ  ٣١ﺳﻠﻨﻪ ﺟﯥ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب دي( ۴١ ،ﻣړﻳﻨﯥ د ﺗﺎﻻﺷﻴﻮ او ﻧﻴﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ د ﺷﭙﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ دي ) ١٨ﺳﻠﻨﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ وژﻧﻮ دﻩ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﺷﻮې دي( او  ٣۶ﻣړﻳﻨﯥ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﻮ او ﺳﻮﻗﻴﺎﺗﻮ د ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دي )ﭼﯥ  ١۶ﺳﻠﻨﻪ د ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ
ﻣړﻳﻨﻮ دﻩ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺷﻮې دي( .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ښځﻮ  ۴٢ﻣړﻳﻨﯥ او ٢۵
ټﭙﯥ ﮐﻴﺪﻧﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ  ۵١ﻣړﻳﻨﯥ او  ٢۶ټﭙﯥ ﮐﻴﺪﻧﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې دي ﭼﯥ دوﻟﺖ
ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﯥ دي .دا د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د هﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ ﮐﯥ  ۴٢ﺳﻠﻨﻪ او د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻮ ﮐﯥ  ۵٠ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ څﺮګﻨﺪوي.
د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﺮګﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﭘﻴښﯥ د ﻧﻮﻋﻴﺖ ﭘﺮ اﺳﺎس
دي

31%

35%

18%

16%

هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ -هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ او ﻟﻪ ﻧږدې هﻮاﻳﯽ ﻣﻼﺗړ )(۶٩
ﺗﺎﻻﺷﯽ/ﺑﺮﻳﺪ )(۴١
د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﻮﻗﻴﺎت/د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ )(٣۶
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻧﻮر ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻪ )(٧٧

داﺳﯽ ښﮑﺎري ﭼﯽ د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎرﻩ د اﻳﺴﺎف ﻻرښﻮدوﻧﻮ ،ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او د اﻳﺴﺎف د
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ هﻐﻮ اﻋﻼﻣﻴﻮ ﭼﯥ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﺻﺎدرې ﺷﻮې دي د
 ٢٠١٠د ﺟﻨﻮرۍ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻮن ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ راوﺳﺘﯽ دﯼ .د دې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دا ﻳﺎداښﺖ ﮐړې دﯼ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯽ وګړي )ﭘﻪ ټﻴټﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﮐﯥ( ﻻ هﻢ وژل ﮐﻴږي ،ټﭙﯥ ﮐﻴږي او ﭘﺨﭙﻞ
ﺳﺮ ﭘﺮﺗﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﺗﻮﻗﻴﻒ او ﻣﻠﮑﻴﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ زﻳﺎ ﻧﻤﻦ او ﻳﺎ هﻢ وﻳﺠﺎړ ﻳږي ﭼﯥ دا هﺮ څﻪ د ځﻴﻨﻮ هﻐﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي.
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻠﯥ ځﻠﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﯥ د دﻏﻪ ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ او
ډﺳﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻮ او د  ٢٠٠٩د ﺟﻮﻻﯼ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د هﻐﻪ ﻻرښﻮد ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﯥ د هﻮاﻳﻲ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دي ،ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې 21.ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﻤښﺖ زﻳﺎﺗﺮﻩ د
 21د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اګﺴﺖ ﭘﻪ  ۴ﻧﯧټﻪ د اﻳﺴﺎف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻳﻮ ﺗﺎزﻩ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد ﺻﺎدر ﮐړ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اﻳﺴﺎف او د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﯼ د "ځﻮاﮎ د ﮐﺎروﻧﯥ ډﺳﭙﻠﻴﻦ" ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﺗﺎزﻩ داﻳﺮﻳﮑﺘﻴﻒ د  ٢٠٠٩د ﺟﻮﻻﯼ
د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻻرښﻮد ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐړ .د اﻳﺴﺎف ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﭼﯥ د ﻻرښﻮد د ﺻﺪور ﭘﻪ اړﻩ دﻩ اﻋﻼﻣﻮي ﭼﯥ "ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ټﻴﻨګﺎر
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هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ )هﻐﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د زﻳﺎﺗﯥ ﺷﻤﻴﺮې ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﻴږي( د
دې ښﮑﺎرﻧﺪوي دﯼ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړو د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﯥ اﺿﺎﻓﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ را داﺧﻞ ﺷﻮل .ﻧړﻳﻮال ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ
 ٢٠١٠ﮐﯥ ﻧﻮر ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻧﻴﻮل ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ اﻏﻴﺰې ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺑﺎﻧﺪې راﮐﻤﯥ ﮐړي او د دې ﮐﺎر
ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ دوﻩ ﻻرښﻮدوﻧﻪ ﺻﺎدر ﮐړل ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻳﺴﺎف او د اﻣﺮﻳﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﺮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﻠﯥ ﮐﻴﺪو وړ دي :ﻳﻌﻨﯽ د  ٢٠١٠د ﺟﻨﻮرۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د  ٢٣ﻧﯧټﯥ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد )داﻳﺮﻳﮑﺘﻴﻒ( ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ
ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ دﯼ ،او د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺳﻮﻗﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻣﻌﻴﺎري ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړﯼ ځﻞ
ﻟﭙﺎرﻩ د  ٢٠١٠د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ  ١٩ﻧﯧټﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﻮل او د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ١٩ﻧﯧټﻪ د ﺳﺮﻩ ﻧﻮﯼ ﺷﻮل.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺂﻧګﯥ دا ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﺟﻮﻻﯼ د ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ څﺨﻪ د  ٢٠١٠د
ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې هﻐﻪ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ وي او ﭘﻪ
ﮐﯥ زﻳﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎت وي ډﻳﺮ ﮐﻢ و .دا د دې څﺮګﻨﺪوﻳﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﭘﺮ ﺳﻴﻤﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﺳﺮﻩ د زﻳﺎﺗﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړي.
د رﺳﻴﻨﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اﻳﺴﺎف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ اﮐﺜﺮﻳﺖ ځﺎﻧګړې ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د  ٢٠١٠د
ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺗﺮ دﻏﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ زﻳﺎت ﻳﻮ واﻟﯽ او هﻤﻐږي
راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ دا ﭘﻴﺪا ﮐړي ﭼﯥ اﻳﺎ ﭘﻪ دﻏﻮ
ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ځﺂﻧګړﯼ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ دﺧﻴﻞ و او ﮐﻪ ﻧﻪ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺷﺎهﺪان او
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن د ﻣﻨﻈﻤﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ .د دې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ د ډﻳﺮو هﻐﻮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ځﺎﻧګړﯼ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ دﺧﻴﻞ وي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﺧﭙﺮﻳږي او ﻳﺎ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﺪود ډول ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻪ د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﮐﻴږي.
د زﻳﺎت ځﻮاﮎ ﮐﺎرول ،ﻧﺎوړﻩ ﺳﻠﻮﮎ ،وژﻧﯥ او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ واوښﺘﻠﯥ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ګډون درﻟﻮد ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﯼ دﯼ.
د ﻓﺒﺮورۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د  ١٢ﻧﯧﺘﯥ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ګﺮدﻳﺰ ښﺎر ﮐﯥ هﻐﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﭘﻨځﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي
ووژل ﺷﻮل او د ﻓﺒﺮورۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د  ٢١ﻧﯧټﯥ هﻐﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﭼﯥ د ارزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ وﺷﻮ او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ٢١
ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړل دا د هﻐﻮ ﭘﻴښﻮ ښﮑﺎرﻧﺪوﯼ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ګډون ﮐړﯼ دﯼ
)ﻻﻧﺪﻧﻲ ﺑﮑﺴﻮﻧﻪ وګﻮرئ( .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د دﻏﻪ ﺧﻮځښﺖ هﺮﮐﻠﯽ ﮐﻮﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ دﻏﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د اﻳﺴﺎف د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪﯼ راوﻟﻲ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ دﻩ ﭼﯽ دا ﺟﻮﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ څﻮﻣﺮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﮐﻮم ﻗﻄﻌﺎت د ځﺂﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ هﻐﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ هﻢ
ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ هﻐﻪ د ﭘﺎﻳښﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ازادۍ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ ،او دا ﭼﯥ د اﻳﺴﺎف ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻠﻮ
ﺳﺮﻩ د هﻐﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭼﯽ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﺎﻧګړو ﻗﻮاو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻮ ﮐﯽ را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږﯼ ،ﻻ زﻳﺎت
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﯼ او ﮐﻪ ﻧﻪ.
د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د ﻧﻈﺎﻣﻲ اډو او د ﮐﻨټﺮوﻟﯽ
ﭘﻮﺳﺘﻮ د هﻐﻪ ﻧږدې ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ څﺨﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺣﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻟﺮي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ګڼﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ دا ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د څﺎرﻧﯥ ﭘﻮﺳﺘﯥ ،اډې او ﺳﺮﺣﺪي ﭘﺎﻳګﺎوې ﭘﻪ ښﺎروﻧﻮ او د اوﺳﻴﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ د ځﻤﮑﻨﻴﻮ ﻧښﺘﻮ ،د
هﺎواﻧﻮﻧﻮ او راﮐټﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ دي .زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ هﺎوان د دوﯼ د هﺪف ځﺎﯼ ﺗﻪ ﻧﻪ دﯼ رﺳﻴﺪﻟﯽ ،د
ﻣﻠﮑﻲ وګړود ﻣړﻳﻨﯥ او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﯥ ﻻﻣﻞ ﺷﻮﯼ او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺗﺎوان اړوﻟﯽ دﯼ .هﻐﻪ ﭘﺮ ﺷﺎﺗﻤﺒﻮﻧﯥ او د ﻏﭻ
اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﮐﻮم اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻮﭘﭽﯥ ﻗﻮې د ﮐﺎروﻧﯥ
ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮ ﺳﻴﻤﻮ ﺷﻮې دي ،زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ ﻳﯥ هﻤﺪﻏﻪ ډول ﭘﺎﻳﻠﯥ درﻟﻮدﻟﯥ.
درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﺑﯥ ګﻨﺎﻩ ﻣﻠﮑﯽ وګړو د ژوﻧﺪ د ﺿﻴﺎع د ﺣﺪ اﻗﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ هﻠﯥ ځﻠﯥ وﺷﻲ ،ﭘﻪ دې هﻢ ټﻴﻨګﺎر ﻟﺮي ﭼﯥ
زﻣﻮږ ﻗﻄﻌﺎت دا ﺣﻖ او ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ځﺂﻧﻮﻧﻮ او د اﻳﺘﻼف او اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﻮږ څﻨګ ﭘﻪ څﻨګ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮو دﻓﺎع
وﮐړي ".د دﻏﻪ ﻻرښﻮد ﻳﻮې ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ راﻏﻠﯽ دي" ،ﻣﻮږ )اﻳﺴﺎف( ﺑﺎﻳﺪ دې هڅﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړو ،هﻐﻪ دوﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړو څﻮ ﭘﻪ
ﻣﻄﻠﻖ ډول د ﺑﯥ ګﻨﺎﻩ د وګړو د ژوﻧﺪ ﺿﻴﺎع او زﻳﺎﺗﻴﺪل ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻪ ورﺳﻮو .د هﺮ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎن وژﻧﻪ زﻣﻮږ د ﻣﻮﺧﯥ راټﻴټﺪل دي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې
ﻣﻮږ زﻳﺎت ځﻮاﮎ وﮐﺎروو او ﻳﺎ هﻢ د ﺷﻮرش ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزې د اﺻﻮﻟﻮ ﺧﻼف ﻋﻤﻠﻴﺎت وﮐړو ﻧﻮ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ د دې ﻻﻣﻞ وي ﭼﯥ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﺷﺎﺗګﻮﻧﻪ وﻟﺮو" ".د اﻳﺴﺎف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﺎزﻩ ﺷﻮﯼ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ داﻳﺮﻳﮑﺘﻴﻒ ﺻﺎدروي ".د اﻳﺴﺎف ﺧﺒﺮ ﭘﺎڼﻪ ١۴ ،اګﺴﺖ٢٠١٠ ،
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د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺂﻧګﯥ د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ د ﻣﺎرﺟﯥ او ﻧﺎدﻋﻠﯽ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې د
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ډﻳﺮې داﺳﯥ ﭘﻴښﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې دي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﯥ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭘﻮﺳﺘﻮ د ﺧﻠﮑﻮ د
ګﺮځﻴﺪو راګﺮځﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ټﭙﯽ ﺷﻮي او د ﻃﺒﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐﯥ دي ﺳﺘﻮﻧﺰې او
ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړل .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺟﻨګﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪل دوﻟﺘﻲ او ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د اوﺳﻴﺪﻧﯥ ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل ﭼﯥ د دې ﺳﺮﻩ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻠﮑﻲ وګړي د ګﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل .د
اﻳﺴﺎف د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻻرښﻮد ﭼﯥ د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ دﯼ ،ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ د
ﺗﻤﺮﮐﺰ روش ﺗﻪ ﭘﺎم ﺷﻮﯼ دﯼ اوهﻐﻪ ﭘﻪ دې وﻻړ دﯼ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﻣﻼﺗړ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ او د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرو ﻟﭙﺎرﻩ د
اﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ .د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ او ﻳﺎ هﻐﻮ ﺗﻪ ﻧږدې د ﻧﻈﺎﻣﻲ اډو ﺟﻮړول ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د
ﺟګړې ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د دې ﺳﺒﺐ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي د ډﻳﺮ زﻳﺎت ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐړي.
ﭘﻪ دﻏﻪ ډول ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻮ او ﻧﺎ اﻧډوﻟﻮ او ﺑﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮﻩ هﻐﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ
ﮐﻴږي ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،ﺑﻠﮑﯥ د دې ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ د هﺎوان او راﮐټﻲ هﻐﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﭼﯥ ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻳﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺮ ﺿﺪ ﮐﻮي اوﭘﻪ ﻏﻠﻄۍ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ هﺪف ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﻴږي او د
اوﺳﻴﺪﻧﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻏﻮرځﻲ ،ﻣړﻳﻨﯥ او ژوﺑﻠﻴﺪﻧﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي.
د ﭘﺮاﺧﯥ ﮐﭽﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
د هﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
د ﺟګړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ځﭙﻞ ﺷﻮﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ د دې راﭘﻮروﻧﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ
ﭘﺮاﺧﻪ او ﺳﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮ زﻳﺎﺗﻪ ﺣﺪﻩ د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﮐﻴږي ځﮑﻪ داﺳﯥ اﻧګﻴﺮل ﮐﻴږي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ
ﻧﺎ اﻣﻨﻲ زﻳﺎﺗﻴږي او د ﺳﻴﻤﯥ او اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ژﻏﻮرﻧﯥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﻮي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د هﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ د
ﻧﺎدﻋﻠﯽ او ﻣﺎرﺟﯥ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د  ٢٠١٠ﮐﺎل د
ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ وﺷﻮل ﺧﻮ د هﻐﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻣﺤﻠﻲ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﺗﺤﻔﻆ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻳﺎت ﻧﻪ ﺷﻮل .ﻟﮑﻪ
ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دا ﺛﺒﺖ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ٢٣ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې د ﻣﺎرﺟﯥ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ٧۴
ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﯽ وګړي ووژل ﺷﻮل .د دې څﺨﻪ  ٢٣ﻣﻠﮑﻲ وژﻧﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ وي ٣٢ ،ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د دوﻟﺘﯽ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ووژل ﺷﻮل او  ١٣ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي د ﻧﺎ څﺮګﻨﺪو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ووژل ﺷﻮل .ﻣﻠﮑﯽ وګړي د
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ،هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ،ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻮ ،او د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺗﺤﻔﻆ د ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻓﺒﺮورۍ د -١٣
 ٢۴ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻣﺎرﺟﻪ ﮐﯥ وژل ﺷﻮې دي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮد ﭼﺎرو د ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮۍ د وﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ٣٧١٩
ﮐﻮرﻧۍ د ﺟﻮن د  ١٣ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې د ﺟګړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﺷﻮې.
ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎرﺟﻪ ﮐﯥ د ﺳﺘﺮو ﺟګړﻳﺰو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ وروﺳﺘﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ وګړو
ډاروﻧﯥ د ﺗﺤﻔﻆ او ژﻏﻮرﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د دﻏﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﺎﮐﻮﻧﮑﯥ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د
ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﭘﻪ ﺗښﺘﻮوﻧﻮ ،وژﻧﻮ او اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻴﻞ وﮐړ .هﻐﻮي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪ ﻣﻮﺧﻪ وګﺮځﻴﺪل ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﺤﻠﻲ
اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻲ ،ښﻮوﻧﮑﻲ ،هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ وﻟﺮي ،هﻐﻮي ﭼﯥ
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ﺗﻮرن و ،اﻓﻐﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ او هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﭼﯥ د دوﻟﺖ
او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي دي ،ﺷﺎﻣﻞ دي .وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﮐړي او دا ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﺗﺸﺪد او ډاروﻧﻮ دوام وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ.
د ﻓﺒﺮورۍ د وروﺳﺘﻴﻮ ورځﻮ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ ﭘﺎﯼ ﭘﻮرې د ډاروﻧﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺟګړﻳﺰو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
وروﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ووژل ﺷﻮل .د دې ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ډﻳﺮﯼ ﮐﺴﺎن د هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ورﺗﻪ
ﻧﻪ ﺷﻮ ورﺳﺘﻨﻴﺪﻻﯼ ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮل او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د راﺳﺘﻨﻴﺪﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﺳﻮﮐﻪ ﺷﻮ .هﻐﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﺗﺸﺪد او ﺗﺠﺎوز ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﺎرﺟﻪ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ دوام وﮐړ ،د ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ او ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮﻩ دوﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ
ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د ﻣﻠﮑﯽ وګړو ورځﻨﯽ ژوﻧﺪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐړ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړي د دې ډﻳﺮ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ډول ﺧﻮځښﺖ وﻟﺮي او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ښﻮوﻧﯥ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ ﻧﻪ ﻟﺮي 22او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ
زﻳﺎﺗﺮﻩ ښﻮوﻧځﻲ ﺗړﻟﯥ و او ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژو ﮐﯥ ګډون ډﻳﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وو.

 22د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮازې ﻳﻮ ښﻮوﻧځﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ ښﺎرګﻮټﯽ ﮐﯥ د ﺳﺘﺮو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ د  ٢٠١٠د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ
 ٢۵ﻧﯧټﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮ.
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ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ د هﻤﮑﺎرۍ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
د هﻤﮑﺎرۍ ﻋﻤﻠﻴﺎت 23د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻧﺎټﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻣﻘﺎﻟﯥ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ 24،هﻐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭼﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ "ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺿﻊ ﺑﺪﻟﻪ ﮐړي ،ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﻮګﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړي،
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري ﺗﻘﻮﻳﻪ او د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻏﻴﺰ ﻻﻧﺪې ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ واﮎ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐړي ".د ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﭘړاو
ﻣﻮﺧﻪ دا دﻩ ﭼﯥ د ژﻏﻮرﻧﯥ د ځﻮاﮎ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﮐړۍ "د ﻓﻮﻻدو ﮐړۍ" ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮎ ﮐﻨﺘﺮوﻟﻲ
ﭘﻮﺳﺘﯥ دي راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي څﻮ ﭼﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر ښﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ټﻮﻟﯥ ﻧﻘﻄﯥ ﮐﻨﺘﺮول ﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺮو ﭘﺮﺗﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ د ژﻳړۍ ،ارﻏﻨﺪاب او ﭘﻨﺠﻮاﻳﻲ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻲ او دا د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺣﺪﻩ ﭘﻮرې د ﺟګړﻳﺰو
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﺷﻲ .اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د هﻤﮑﺎرۍ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ دوهﻢ ﭘړاو د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ  ٢١ﻧﯧټﻪ د ټﻴټﯥ
ﮐﭽﯥ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ارﻏﻨﺪاب ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﭘﻴﻞ ﮐړ.
د ډﻳﺮﯼ هﻐﻮ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭼﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر د ښﺎر د ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ و او ورﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د
څﺂﻧګﯥ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻴﺪﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ،هﻐﻮي ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ددوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ
ﻧږدې وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وښﻮد .ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ډول ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ د
هﻐﻮي د ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ و ﻧﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ څﺨﻪ وژﻏﻮﻟﯥ ﺷﻲ او ﻧﻪ ﺑﻪ هﻢ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻟﭙﺎرﻩ
ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ښﻪ واﻟﯽ راوﻟﻲ ،ﺑﻠﮑﯥ ﺑﺮﻋﮑﺲ د هﻐﻮي ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻻ هﻢ ﻧﺎ اﻣﻨﻪ
ﮐړي .ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د دې راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﭘﻪ ﻧﻈﺮ هﺮ ډول راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ودروي ،او هﻐﻪ ﺑﻪ زﻳﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت راﻣﻨځﺘﻪ او د دوي د ﮐﻮروﻧﻮ او
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د وﻳﺠﺎړوﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺑﻪ وګﺮځﻲ .هﻐﻮي د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ اﻧﺪﻳښﻤﻦ و ﭼﯥ ﻧړﻳﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻧﻪ
ﺷﯽ ﮐﻮﻻﯼ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﮐړي )ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧړﻳﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د دې ﮐﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﮑﻲ
وﺳﻴﻠﯥ هﻢ وﮐﺎروي( .او دا ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﺗﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﮑﯽ وګړو څﺨﻪ د اﻧﺴﺎﻧﻲ ډال ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ او دا د
"ﭼﺮﻳﮑﯽ ﺟګړې" وﺳﻴﻠﻪ دﻩ ،هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻴﻠﯥ او ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻪ ﮐﺎروي .ﻣﺸﺮاﻧﻮ
هﻢ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﺟﻮﺗﯥ ﮐړې او دا ﭼﯥ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻓﺮهﻨګﻲ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ او
ﺁګﺎهﯽ ﮐﻤﻪ ﻟﺮي ،دﻏﻪ ډول ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ د ﺧﻠﮑﻮ د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ د ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻻﻣﻞ وګﺮځﻲ او هﻐﻮي ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺸﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ورﮐړي ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د هﻐﻮي رﺳﻴﺪﻟﯽ ﺣﺎﺻﻼت د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺷﻲ .ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﺗﺎﮐﻴﺪ وﮐړ ﭼﯥ د اﻳﺴﺎف د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻧﺸﺮ ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﻃﺎﻟﺒﺎن دې ﺗﻪ وهڅﻮل ﭼﯥ زﻳﺎت
ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐړﯼ او د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف د ډاروﻧﯥ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮐړي.
ﻣﺸﺮاﻧﻮ هﻤﺪارﻧګﻪ د دې ﺧﺒﺮ ورﮐړ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺷﻮو ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ګڼ
ﺷﻤﻴﺮ ﻏﻮﻧډې ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې وﮐړي ،دﻏﻪ ﻏﻮﻧډې ﻳﻮازې
"د ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ" و ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻧﺪﻳښﻨﯥ او وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻧﻪ
ﺷﻮﻩ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻣﺸﺮ د ﭘﻨﺠﻮاﻳﻲ د وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ..." :دﻟﺘﻪ ډﻳﺮې
ﻏﻮﻧډې ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮړﻳږي ،اﻳﺴﺎف او ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺮ هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ وواﻳﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ
ﻣﻮږ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻳﻮ ...دا ﺳﻤﻪ ﻧﻪ دﻩ ،او دا ﺳﭙﮑﺎوﯼ دﯼ ...دﻟﺘﻪ اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻏﻮﻧډو ﮐﯥ ﻋﮑﺎﺳﺎن
او د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﮐﻤﺮې وي .ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ هﻤﺪارﻧګﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ وګﻮري ﭼﯥ ﻣﻮږ د
واﻟﯽ ﺳﺮﻩ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻮ ﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ و ﻣﻮ وژﻧﻲ .ﻧﻮ ځﮑﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻏﻮﻧډﻩ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وي ﻧﻮ ﻟﻮﻣړﯼ دا ﭼﯥ د
دې ﺳﺮﻩ زﻣﺎ ژوﻧﺪ د ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴږي او ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ زﻩ د ﺳﭙﮑﺎوي ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴږم".
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دا ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ هﻤﻐﻪ وﺧﺘﻪ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ٢٠١٠
ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﮐﯥ ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮل ﻧﻮ د ﮐﻨﺪهﺎر د ښﺎر او ﺷﺎ او ﺧﻮا ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻣﻠﮑﻲ وګړي د زﻳﺎﺗﻮ ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ ،ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ،ګﻮاښﻮﻧﻮ او ډاروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮل .ﻣﻠﮑﻲ وګړي زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻏﺒﺮګﻮن ﻣﻮﺧﻪ وي او ﻳﺎ هﻢ دا ﭼﯥ د هﻐﻮ د ګﻮزار ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴږي .د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ دﻋﺎﻣﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮوﻟﻮ او هﺮ ډول راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﭘﻴﻞ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎت ﮐړﯼ او ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﺒږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﺑﻠﯥ هﺮې ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ
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د هﻤﮑﺎرۍ ﻋﻤﻠﻴﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻳﺴﺎف ﺗﺮ هﻤﮑﺎرۍ ﻻﻧﺪې رهﺒﺮي ﮐﻴږي.دا ﻳﻮ
ﻟړ ﺗﺪاﺑﻴﺮ دي ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ دا دﻩ ﭼﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ښﺎر او ﺷﺎ او ﺧﻮا وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ټﻴﮑﺎو او اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړي .دا ﭘﻪ درې ﭘړاووﻧﻮ وﻳﺸﻞ
ﮐﻴږي .ﻟﻮﻣړۍ ﭘړاو ﻳﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ اﻣﻨﻴټ ټﻴﻨګﻮل دي ،ﭼﯥ دا ﮐﺎر روان دي؛ دوهﻢ ﭘړاو ﻳﯥ د ارﻏﻨﺪاب د وﻟﺴﻮاﻟۍ د اټﮑﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
د  ٢٠١٠د اګﺴﺖ ﺗﺮ  ١٠ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې ﭘﺎﮐﻮل دي ،او درﯦﻴﻢ ﭘړاو د ﭘﻨﺠﻮاﻳﻲ او ژﻳړۍ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﺎﮐﻮل دي ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﺑﻪ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ
د  ١٨ﻧﯧټﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﻴږي .د هﻤﮑﺎرۍ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻋﻤﺪﻩ ډول د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮي دي.
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زﻳﺎت ﻣﻠﮑﻲ وګړي ووژل ﺷﻮل ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐړاﯼ ﺷﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻴﻠﻮ ،ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ،
ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ او ﺗښﺘﻮﻧﻮ د ﻻرې.
د ﺗﻼﺷۍ او ﻧﻴﻮﻧﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت /د ﺷﭙﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
"زﻩ ﺣﺘﯽ د ﺧﭙﻞ دښﻤﻦ ﺳﺮﻩ هﻤﺪردﻩ ﮐﻴږم ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ داﺳﯥ ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻲ".
د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ د ارﻏﻨﺪاب ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﻣﺸﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد و.
د ﻣﻠﮑﻲ وګړو اﻧﺪﻳښﻨﯥ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺂﻧګﯥ د ډﻳﺮو ﻣﻠﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗﻼﺷﻴﻮ او ﻧﻴﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د اﻏﻴﺰو ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮې ﮐړې
دي ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ زﻳﺎﺗﺮﻩ دﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د دوي ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﻳﯥ درﻟﻮدﻟﯥ دي .د هﻐﻮﯼ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ دې
ﭘﻴښﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﻮرا زﻳﺎﺗﻪ ﻏﺼﻪ ،ﺑﯥ ﺑﺎوري او ﺧﭙګﺎن راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړﯼ دﯼ .د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻧﻮې ﻧﻪ دي ،او دا ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ دې ﻧﻪ دي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ
ﺗﻼﺷۍ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم دﻟﻴﻞ ﮐﻴږي ،ﺑﻠﮑﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﭘﻪ دې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﭼﯥ دﻏﻪ ډول د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ څﻨګﻪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ،او دا ﭼﯥ هﻐﻪ زﻳﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت راوﻟﻲ .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻨﻪ وي د دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ )ﺗﻼﺷﻴﻮ( ﻣﺸﺮي وﻟﺮي .ځﺎﻧګړﯼ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ هﻢ د ﻧﻮرو دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ )ﺗﻼﺷﻲ( ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ دا ﻳﺎداښﺖ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ د هﻐﻪ څﻪ څﺨﻪ زﻳﺎت
دي ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﻴږي هﻐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړي ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﺳﺮﻩ د ﺷﭙﯥ
ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﺎ څﺎﭘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﺸﺘﻪ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ  ١٣د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﮐړي دي ،ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ  ۴١ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي وژل ﺷﻮي دي او  ٨ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ دا د
هﻐﻮ  ٢۶د ﺷﭙﯥ د ﻧﺎ څﺎﭘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺷﻮې و او  ٧۵ﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣړﻩ او
 ٢٩ﺗﻨﻪ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي و دي .دﻏﻪ رﻗﻢ  ۴۵ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ وژﻧﻮ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺷﭙﯥ د ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي .د دﻏﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړي زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ
ﭘﺨﭙﻞ ﺳﺮﺗﻮﻗﻴﻒ او د هﻐﻮي ﻣﻠﮑﻴﺖ زﻳﺎﻧﻤﻦ او ﻳﺎ هﻢ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮐﻴږي.
ډﻳﺮﯼ اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺷﻮو ټﻮﻟﻨﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ
د ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﻧﺎڅﺂﭘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دﯼ د دوي ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻮرا زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ راوﻟﻲ .د
ټﻮﻟﻨﻮ او ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﭘﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﮐﯥ دا ﻧﺎﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ څﻮ دا ﺗﻮﭘﻴﺮ وﮐړاﯼ ﺷﻲ او ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
دﻏﻪ د ﺷﭙﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﯼ دﯼ ،دا ﭼﯥ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول د ﺗﻔﺘﻴﺶ او ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭼﺎرې د هﻐﻮ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ
د ﺑﺮﻳﺪ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ﭘﺮﻣﺦ ﻧﻪ ځﻲ ،د ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ او ځﺎﯼ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ وي ،هﻐﻪ
ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺪ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ټﭙﻲ ﺷﻮي دﯼ ﻃﺒﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﯼ ،او دا ﭼﯥ هﻐﻮي ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ د
زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ﺟﺒﺮان ﻳﯥ وﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د هﻐﻮﯼ د ژوﻧﺪ زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪل ،ټﭙﻲ ﮐﻴﺪل او د ﻣﻠﮑﻴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ او وﻳﺠﺎړﺗﻴﺎوې
ﺷﺎﻣﻠﯥ دي .ډﻳﺮو ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﭼﯥ هﻐﻮي د اډو څﺨﻪ ﻟﻴﺮې
ﺷړل ﮐﻴږي ،د ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮرځﻮل ﺷﻲ او دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺮاﺗﻮ داﺳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راځﻲ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ د
ﺧﺴﺎرې او ﺗﺎوان ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻴږي ﻧﻮ هﻐﻪ ﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻴږي او ځﻮاب ﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﯼ  .ټﻮﻟﻨﻮ هﻤﺪارﻧګﻪ دا راﭘﻮر
ورﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ د ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻓﺮهﻨګﯽ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻧﻪ وي ﭼﯥ دوي ﭘﻪ دﻏﻮ د ﺷﭙﯥ
ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ګډون ﻟﺮي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻮروﻧﻪ اﺷﻐﺎﻟﻮي او ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ دا ﮐﺎر د ﺷﭙﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،ﭘﻪ
ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ د ﺗﻼﺷۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻟﻪ ﺧﻮا د هﻐﻮي د اوﺳﻴﺪﻧﯥ ﭘﻪ ځﺂﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻴږي ﭼﯥ د دې
ﺳﺮﻩ د ښځﻮ ﻋﺰت ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻴږي او هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﻮﻟﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺷﻬﺮت او راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﺗﻪ ﺻﺪﻣﻪ رﺳﻴږي.
ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ هﻤﺪارﻧګﻪ دا ﻧﺪﻳښﻨﯥ څﺮګﻨﺪې ﮐړې ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ د ﻧﺎﮐﺮﻩ او ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اوﺳﻴﺪﻧﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﮐﻴږي او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ دا د زﻳﺎﺗﻮ او ﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﮐﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد
د اﻳﺴﺎف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ دا ﻣﻨﻠﯥ دﻩ ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ دې ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐړي دي ﭼﯥ د
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف د ﻧﻮرو هﻐﻮ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﺎرول ﮐﻴږي ﺧﭙﻞ
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اﻋﺘﺮاﺿﺎت څﺮګﻨﺪ ﮐړي .هﻐﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ ﮐﯥ ﺻﺎدر ﺷﻮﯼ د ﯼ د دې ﻟﭙﺎرﻩ دﯼ
ﭼﯥ د ځﻴﻨﻮ دﻏﻪ ډول اﻧﺪﻳښﻨﻮ ځﻮاب وواﻳﻲ او هﻐﻪ د اﻳﺴﺎف او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دا ﻳﺎداښﺖ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ د ﺷﭙﯥ د ﻣﻬﺎل ﻧﺎ څﺎﭘﻲ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮي دي او هﻐﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮي وي ﮐﻢ ﺷﻮﯼ دي او دا د دې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ
ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد ﭘﻠﻲ ﺷﻮﯼ دﯼ .دﻏﻪ ﻻرښﻮد اﻋﻼﻣﻮي ﭼﯥ د "هﺮ څﻪ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﻏﻮرﻩ اﻗﺪام دا دﯼ
ﭼﯥ داﺳﯥ ﻧﻮر ﻣﻤﮑﻨﻪ روﺷﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﭙﯥ د ﻣﻬﺎل د ﻧﺎ څﺎﭘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ د ﻣﺨﻪ وﻟټﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻐﻪ
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﻣﺤﻮﻃﯥ او د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ځﺂﻳﻮﻧﻪ ﺗﺮ هﺪف ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ ،څﻮ ﭼﯥ د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ وي او دا ﭼﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﭼﻴﺮﺗﻪ
ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻨﻪ وي د ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻤﻐږي ﮐړاﯼ ﺷﻲ 25".د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﭙﯥ د ﻣﻬﺎل
ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻧﺎ څﺎﭘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺮﻳﮏ وي او د ﭘﻼن ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ د ﺷﭙﯥ ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻲ.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد د ﻧﺸﺮﻳﺪو او د ﺷﭙﯥ د ﻣﻬﺎل د ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮﭘﻪ دوران ﮐﯥ
ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﮐﻤښﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ هﻤﻐﻪ ﺷﺎن ځﻴﻨﯥ د ﺗﻴﺮﻳﻮ او ﺗﺠﺎوزوﻧﻮ
ﻧﻤﻮﻧﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي :د ﻳﻮ ﮐﻮر د اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف د ډﻳﺮ زﻳﺎت او ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﺒﻌﻴﻀﻪ ډول د ﻗﻮې ﮐﺎرول ،ﭼﯥ ﭘﻪ
ﮐﯥ ښځﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ وي ،د ﻣﻠﮑﻴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ او د ﮐﺎﻟﻴﻮ او ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻏﻼ ﮐﻮل .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دا ﺗﻮروﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړي دي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﺎوړﻩ ﺳﻠﻮﮎ او د
ﺗﻴﺮﯼ ﭼﻠﻨﺪ ﺷﻮﯼ دﯼ .ﺗﻴﺮﯼ او ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دوام ﻟﺮي او ﺣﺘﯽ دا د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﮐﯥ او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮي د ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺷﻮﯼ.
د دې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ د ﺷﭙﯥ د ﻣﻬﺎل د ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ټﻮﻟﻨﯥ او ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ
ﻧﻪ و ﭼﯥ اﻳﺎ د ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺸﻮرې ﺷﻮې دي او ﺁﻳﺎ د اﻃﻤﻨﺎن وړ ﻧﻮر روﺷﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ د ﺳﻬﺎر ﺗﺮ ﻣﻬﺎل د هﺪف
ﻻﻧﺪې د ځﺎﯼ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ او ﻧﻮر ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي و او ﮐﻪ ﻧﻪ .ﭘﻪ دې اړﻩ هﻢ د دې ﺗﻌﻘﻴﺒﻮل او ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﻧﻪ وو
ﭼﯥ ﺁﻳﺎ دﻏﻪ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﻳﺮﻏﻞ ﮐﻮﻣﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ درﻟﻮدﻟﯥ )ﻟﮑﻪ د ګټﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل ،ﻳﺎ د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ او وﺳﻠﯥ
ﻧﻴﻮل( .د دﻏﻪ ډول ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ د اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮو ټﻮﻟﻨﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻮاﻣﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﻏﺼﯥ او ﮐﺮﮐﯥ ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړې دﻩ.
ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮد ﮐﯥ هﻤﺪارﻧګﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ د
ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي ﺧﭙﻠﻮان او ﮐﻮرﻧۍ د ﻳﻮې ﻓﻮرﻣﯥ د ﻻرې ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ د اړﻳﮑﻮ ﺗﻔﺼﻴﻼت
ﻣﻮﺟﻮد وي ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗﻮﻗﻴﻒ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل او ﻳﺎ هﻢ د ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻮﻟﻮ او د ﺗﺎوان د ﭘﻮرﻩ
ﮐﻮﻟﻮ ﭼﯥ د هﺮ ډول ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ ﻣﻠﮑﻴﺖ او ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻟﭙﺎرﻩ دﯼ ،اړﻳﮑﻪ ټﻴﻨګﻪ ﮐړي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻓﻮرﻣﻪ ﮐﯥ د ﺗﻮﻗﻴﻒ د
ﻻﻣﻞ ﺑﺮﺧﻪ هﻢ ﺷﺘﻪ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﺑﺸﭙړ ﮐړاﯼ ﺷﻮې ﻓﻮرﻣﯥ د هﻐﻮ دوو د ﺷﭙﯥ د ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ
اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړې دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ د ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻟټﻮن او د ﻣﻮﺿﻮع د ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮرﻩ ﺗﻔﺼﻴﻼت ﻧﻪ دي ورﮐړل ﺷﻮي .ﻳﻮﻩ ﻓﻮرﻣﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺖ د ﺗﺨﺮﻳﺐ او ﻧﻴﻮﻧﯥ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ورﮐړل ﺷﻮي دي ﺧﻮ د ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﯥ د ﺗﻤﺎس ﻧﻴﻮﻟﻮ د اړﻳﮑﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﺘﻪ .دوهﻤﻪ ﻓﻮرﻣﻪ ﮐﯥ د
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮي ﮐﺲ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻔﺼﻴﻼت ورﮐړل ﺷﻮﯼ دي ﺧﻮ د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﯥ د ﺗﻤﺎس ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اړﻳﮑﻮ
ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻔﺼﻴﻼت ﻧﺸﺘﻪ څﻮ هﻐﻪ وﮐړاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺤﻞ وﻣﻮﻣﻲ.
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د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ  ١٢ﻧﻴټﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ګډﻩ د ﭘﮑﺘﻴﺎ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ګﺮدﻳﺰ د ﺧﺘﺎﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻮر د
ﺗﻼﺷۍ ﭘﻪ ﻣﻮ ﺧﻪ ﺑﺮﯦﺪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړ .ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﮐﻮر ﮐﯥ د ﻳﻮ ﮐﻮرﻧﻲ ﻣﺤﻔﻞ د ﻟﻤﺎﻧځﻠﻮ ﭘﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﭙﻠﻮان هﻠﺘﻪ راﻏﻮﻧډ ﺷﻮي و ﭼﯥ د ﻋﻠﻤﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﭘﻨځﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﻳﻮې ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي وو
ووژل ﺷﻮل ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯥ دوﻩ وروڼﻪ هﻢ و ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﻳﯥ د زرﻣﺖ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ اﻓﺴﺮ وو ،او ﺑﻞ ﻳﯥ د اﺣﻤﺪﺁﺑﺎد ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د څﺎرﻧﻮال ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دﻧﺪﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻪ  .ﭘﻪ وژل
ﺷﻮﻳﻮ ﮐﯥ درې ښځﯥ هﻢ ﺷﺎﻣﻠﯥ وې ﭼﯥ دوﻩ ﻳﯥ اﻣﻴﻨﺪوارې وې .څﻠﻮر ﮐﺴﺎن ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﯥ ﻳﻮ  ١۵ﮐﻠﻦ هﻠﮏ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو او اﺗﻪ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن هﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮل.
د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ دا ﺟﻮﺗﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او اﻓﻐﺎن
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮدو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﯥ ﮐړې وې او هﻐﻮي ژوﺑﻞ ﮐړﯼ و،
او دې ﺗﻪ ﻳﯥ اړ اﻳﺴﺘﻠﯽ و ﭼﯥ د څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺳړﻩ هﻮا ﮐﯥ ﻟﻮڅﯥ ﭘښﯥ ودرﯦږي .د ﺷﺎهﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻟﻪ
هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ دوﻩ ﻳﯽ وروﺳﺘﻪ د وراړول ﺷﻮﻳﻮ ژوﺑﻠﺘﻴﺎوو او د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﮐﺎﻓﻲ
درﻣﻠﻨﯥ د ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣړﻩ ﺷﻮل .ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ورځ ،څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻣړو ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺟﻨﺎزې د
ګﺮدﻳﺰ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ د اﻋﺘﺮاض ﭘﻪ ډول وګﺮځﻮل ﺷﻮې ،ﭼﯥ د ﻻرﻳﻮن ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻻرﻳﻮﻧﻮاﻟﻮ د ﻣﺤﻠﻲ ﭼﺎرواﮐﻮد
اﺳﺘﻌﻔﺎوو ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ دوي د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي څﺨﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮې و .ﺗﺮ دې
دﻣﻪ د وژل ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﺮ دې ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ دې د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ ،دوي
هﻴڅ ډول ﺗﺎوان د ﺁﻳﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ دﯼ ﻣﻨﻠﯽ ﺧﻮ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا هﻐﻪ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ټﭙﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ
ورﮐړې وو ،ﻣﻨﻠﻲ دي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي ﭼﯥ ﺁﻳﺴﺎف د ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ اړﻩ ﻧﻮر
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت روان ﮐړي دﯼ ﺧﻮ د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ او ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻧﻪ دي ﺧﭙﺮې ﺷﻮي.
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻼﺷﻲ د دې هﺪف ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﮐﯧږي ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐړي
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ وﻧډﻩ ﻟﺮي ،ﺧﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دا ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ډﻳﺮ ﻧﻮر ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﺴﺎن هﻢ د دﻏﻮ ﺗﻼﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺑﻨﺪﻳﺎن ﮐړي دي .دا ډول ﺑﻨﺪي ﮐﻮل ،د
ﻏﻠﻄﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ،د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ او ﻳﺎ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ هﻢ د ﻧﻮرو ﮐﻮرﻧﻴﻮ د ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
راﻣﻴﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ داﺳﯥ ﭘﻴښﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻧړﻳﻮال ﭘﻮځﻴﺎن ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻟﻪ څﻮ ورځﻮ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺗﻠﻲ دي ﺑﯥ
ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﭘﺮ ﺿﺪ څﻪ ډول ﺷﻮاهﺪ او ﻣﺪارﮎ وړاﻧﺪې ﺷﻮې
دﯼ او ددې ﺗﻮان ﻳﯥ هﻢ ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺷﻮاهﺪو او ﻣﺪارﮐﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ اﻋﺘﺮاض وﮐړي او د هﻐﻮﯼ ﮐﺮﻩ ﺗﻮب
ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ.

د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻼﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻻرﻳﻮن
د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻼﺷﯥ ګﺎﻧﯥ دوﻣﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻟﯧﺮې واﻟﯽ ﺳﺒﺐ ګﺮځﯧﺪﻟﯥ دي ﭼﯥ اﮐﺜﺮﻩ د دﻏﺴﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
وروﺳﺘﻪ ﻻرﻳﻮﻧﻮﻧﻪ ﺷﻮي ﺣﺘﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻢ وژل ﺷﻮي او
ﻳﺎ ﺑﻨﺪﻳﺎن ﺷﻮي وي .ﻻرﻳﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻠﻲ ،ﺳﻬﻴﻞ ﺧﺘﻴځ ،ﻣﺮﮐﺰي او ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﯧښ ﺷﻮي دي .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ د ځﻴﻨﻮ داﺳﯥ ﻻرﻳﻮﻧﻮﻧﻮ ﺷﺎﺗﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻻړ وو ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻠﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ .د
ځﻴﻨﻮ ﻻرﻳﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ډﻳﺮ زﻳﺎت ځﻮاﮎ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﭘﻴښﯥ
هﻢ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ګډ د ﺗﻼﺷﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت د هﻠﻤﻨﺪ د وﻻﻳﺖ د
ګﺮﻣﺴﻴﺮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې و د ﻳﻮ ﻟړ ﻻرﻳﻮﻧﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ وګﺮځﻴﺪ ﭼﯥ وﻳﻞ ﺷﻮې و ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻗﺮﺁن ﮐﺮﻳﻢ ﺗﻪ ﺳﭙﮑﺎوﯼ ﺷﻮې دﯼ او هﻤﺪا راز ادﻋﺎء ﮐﯧﺪﻩ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې هﻢ ﭘﺮ ﻳﻮې ﻧﺠﻠۍ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ
ﺷﻮﯼ و) .ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ دا ﺗﻮروﻧﻪ ﺑﯥ ﺑﻨﺴټﻪ و( .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮ ﻻرﻳﻮن ﭼﯥ د
ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﺷﻮﯼ و ،ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮﻟﯽ ﺗﻪ واوښﺖ او د ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﻻرﻳﻮن
ﭼﯥ د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ ١٢ﮐﯥ ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﺷﻮﯼ و ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ  ٨ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ووژل او  ١۶ﻧﻮر ﮐﺴﺎن
ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړل .ﭘﻪ دوهﻢ ﻻرﻳﻮن ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  ١٣ﻧﻴټﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﻓﻐﺎن
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻨځﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ژوﺑﻞ ﮐړل .ډﻳﺮ ﻧﻮر دا ﺷﺎن ﻻرﻳﻮﻧﻮﻧﻪ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ګﻮټ ګﻮټ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي
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ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏږ ﺷﻮﯼ ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ د ﺗﻼﺷﻴﺎﻧﻮ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ او د ﺑﺪرﻓﺘﺎرۍ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ دې
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري.

د ﮐﻮﻧړ وﻻﻳﺖ د اﺳﻤﺎر ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻳﻮې ﺗﻼﺷۍ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ځﺎﻧګړو
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ١٣ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې وﻩ ﻳﻮ ﻻرﻳﻮن وﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻳﯥ درې ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن
ووژل ﺷﻮل .د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ٢۵ﻧﻴټﻪ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻟﻮګﺮ د وﻻﻳﺖ د ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﺗﻼﺷﻲ د درې ﮐﺴﺎﻧﻮ د
وژل ﮐﯧﺪو ﺳﺒﺐ وګﺮځﻴﺪﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځ د هﻐﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﻮ ﻻرﻳﻮن وﺷﻮ .ﭘﻪ دواړو ﺣﻤﻠﻮ ﮐﯥ د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﮑﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ووژل ﺷﻮل .د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ٢٨د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ ﻏړې ﺧﭙﻠﻮان ﭘﻪ ﻧﻨګﺮهﺎر
ﮐﯥ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻼﺷۍ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ووژل ﺷﻮل ،ﺳﺒﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ هﻢ دې اﻣﻠﻪ ﻳﻮ ﻻرﻳﻮن وﺷﻮ ﭼﯥ ګډوﻧﻮاﻟﻮ ﭘﻪ
ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺷﻌﺎروﻧﻪ ورﮐﻮل .دﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮادﻏﻪ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪ )ﺗﻼﺷﻲ( ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﮐﯥ هﻢ وﻏﻨﺪل
ﺷﻮ.
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ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻳﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﯽ ﭘﺮ ﺿﺪ )ﻟﮑﻪ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ( ﺣﻤﻠﯥ ﮐﻮي ﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮړې ﺣﻤﻠﯥ
ﺑﺎﻳﺪ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،او دا دهﻐﻮ ﻣﻘﺮراﺗﻮ او اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د
هﺪف د ﺗﺜﺒﻴﺘﻮﻟﻮ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﻪ ﺣﻤﻠﻮ ﮐﯥ د اﺣﺘﻴﺎط او ﻧﻈﺎﻣﻲ اړﺗﻴﺎوو ﭘﻮرې اړﻩ ﻧﻴﺴﻲ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧړﻳﻮال د ﻳﻮې
ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻼن ﺟﻮړوي ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د هﺪف د "ﺗﺜﺒﻴﺖ" ﻟﭙﺎرﻩ "ټﻮل ﺷﻮﻧﯥ ﺷﻴﺎن" ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ څﻮ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐړي ﭼﯥ دا ﻳﻮ
ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪف دﯼ او ﭘﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ او ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ وګړوﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﮐړي او ﭘﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺣﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻟﻮ
څﺨﻪ ډډﻩ ﺷﻲ.
د ﺧﺒﺮدارﯼ د ﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ د زﻳﺎﺗﯥ ﻗﻮې د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﻴښﯥ
د زﻳﺎت زورﮐﺎرول هﻠﺘﻪ ﭘﻴښﯧږي ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻠﮑﻲ ﻧﻘﻠﻴﻪ واﺳﻄﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮو ﻟﻪ ﺧﻮا د درﻳﺪﻟﻮ اﺷﺎرو ﺗﻪ ﭘﺎم
ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د
 ٣۶ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ او د  ٣۶ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﻲ ﺗﻮب د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ د زﻳﺎت زور د
ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي .دا د ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وژل ﺷﻮي،
 ١۶ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي ،ﭼﯥ د  ٢٠٠٩د ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د زور د زﻳﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ
ﭘﻪ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ د  ١٢۵زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ څﺮګﻨﺪوﯼ دﯼ .ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ او د ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮو
څﺨﻪ راﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻮ اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﻧړﻳﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﺒﺮورﯼ ﮐﯥ دې ﺗﻪ وهڅﻮل ﭼﯥ د زﻳﺎت زور د
ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﻪ وﮐړي)د ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻴﺎري ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ ((SoP) ٣٧٣ﭼﯥ دا د هﻐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ
ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ د ﭘﻴښﻮ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﯧږي ﭼﯥ د د زﻳﺎﺗﯽ ﻗﻮﯼ د
ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﭘﻴښﯧږي .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻧﻮﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﻴﺎري ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ د ﻓﺒﺮورﯼ ﭘﻪ  ١٩او ﺑﻴﺎ د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ١٩ﮐﯥ
ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮل .ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ د زﻳﺎت زور د ﮐﺎروﻟﻮ د ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اړﻩ او د دې ﭘﻪ ﺑﺎب ﭼﯥ ﺁﻳﺴﺎف ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وﺿﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ څﺮﻧګﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﺒﺮګﻮن وښﻴﻲ ،ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺑﺮاﺑﺮوي .ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﻴﺎري
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﻳﻮ داﺳﻲ ﭼﻮﮐﺎټ راﻣﻴﻨځﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﺮ اﺳﺎس زور ﺻﺮف د ﻧښﺘﯥ د ﻣﺠﺎزو ﺿﻮاﺑﻄﻮ ﭘﺮ
اﺳﺎس ﮐﺎرول ﮐﯧږي .ﻧﻮﻣﻮړې ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺳﺮﺗﻴﺮو ﺗﻪ ښﻴﻲ ﭼﯥ دا ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ د وﺿﻌﻴﺖ د ﮐﻨټﺮول د راوﺳﺘﻠﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د زور د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ټﻮﻟﯥ ﺷﻮﻧﯥ هڅﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي ،او دا ﭼﯥ د ځﺎﻳﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺸﻮرې ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻲ ،او ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﻤﮑﻨﻪ وي ﻗﻄﺎروﻧﻪ د ﻧښﺘﯥ ﭘﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﻲ څﻮ د زور د اﺳﺘﻌﻤﺎل د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻرې ﭼﺎرې وﻟټﻮي او د ﺧﭙﻠﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ وﻣﻨﻲ.
ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷ ِ
د زﻳﺎت زور دﮐﺎروﻟﻮ ګڼﯥ ﭘﻴښﯥ د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې دﯼ ﭼﯥ ﭼﻠﻮوﻧﮑﻲ ګﻮاﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻴګﻨﺎﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ دي
ﭘﻮﻩ ﺷﻮي او ﻳﺎ ﻳﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﺗﺮې ﭘټﯥ ﮐړې دي ،او ﻳﺎ د ﺳﻴګﻨﺎﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ هﻴڅ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ وو او ﻳﺎ دا ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻧﺎ څﺮګﻨﺪې اﺷﺎرې ورﮐړي وې .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺁﻳﺴﺎف د زور د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ د ﺳﻴګﻨﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ډﻳﺮې ﻋﺎﻣﻪ
ﺧﺒﺮﺗﻴﺎﻳﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ ﮐړي دي ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ او ژوﺑﻠﻮﻟﻮ ﻟړۍ ﻻ دوام ﻟﺮي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د زور د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﮐﻮرﻧﻴﻮ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻨﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻄﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰﻩ ﮐړې دﻩ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دا ﺛﺒﺖ ﮐړې
دﻩ ﭼﯥ د زور د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻨځﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژل ﺷﻮي او ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ژوﺑﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ .د ﻣۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ١٠
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ روان وو دوﻩ  ٢ﮐﻠﻦ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ د زرداد د ﻏﻮﻧډ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ
داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ووژل ﭼﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮا ﺗﻪ رواﻧﻪ وﻩ .د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ١٩ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم او څﻠﻮر ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن هﻐﻪ
وﺧﺖ د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ د ګﺮﺑﺰو ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ووژل ﺷﻮل ﭼﯥ د هﻐﻮي ﻣﻮټﺮ ﻧړﻳﻮال ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮ
ځﺎن ﻧږدې ﮐړﯼ و .
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د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ١٢ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﮐﻨﺪهﺎر د وﻻﻳﺖ د ژﻳړۍ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳﻨځﺮﯼ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﻳﻮې
ورځﻨۍ ګﺰﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﺲ ﺑﺎﻧﺪې ډزې وﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ څﻠﻮر ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﻳﻮې ځﻮاﻧﯥ
ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ووژل ،او  ١٨ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل .د ډزو ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺑﺲ د دﻗﻴﻖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ،او ﻳﺎ دا ﭼﯥ
ﮐﻮم ﺳﻴګﻨﺎل ورﮐړل ﺷﻮﯼ وو ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ راﭘﻮروﻧﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮي دي .ﺁﻳﺴﺎف د اﭘﺮﻳﻞ د  ١٢د ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ اړﻩ
ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﻨﻠﯽ وو،ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﺁﻳﺴﺎف د ګډې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﮐﯥ راﻏﻠﯽ
و ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او د ﺁﻳﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮ ګډ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﻼوﯼ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ څﻮ د
ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ اړﻩ څﻴړﻧﯥ وﮐړي .د ﺁﻳﺴﺎف ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﭘﻪ دې اړﻩ ﻳﻮ راﭘﻮر هﻢ ﺧﭙﻮر ﺷﻮﯼ وو ،ﺧﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﺎﭘﻲ ﻧﻪ وﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻮې .ﺁﻳﺴﺎف راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻴښﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ
ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي وو ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮو ﻳﯽ ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ د  ٢ﻧﻴټﯥ ﭘﺮ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﻳﯽ
ﺑﻴﺎ ټﻴﻨګﺎر درﻟﻮد ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺷﺨړې د اﻏﻴﺰې د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ دﯼ ،اوﭘﻪ ﮐﯥ دزﻳﺎت زور
دﮐﺎروﻟﻮ د ﺳﻴګﻨﺎﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎوو ﻳﻮ ﭘﺮاخ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ،د ﻧﻪ وژوﻧﮑﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮو څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ
و.
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻴﻮل ﺷﻮي اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﻈﻢ او ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ دډﻳﺮو ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن د
ﺳﺮګﺮداﻧۍ ،ﻏﻀﺐ او ﮐﺮﮐﯥ راﭘﻮر ورﮐړﯼ دﯼ .ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎدرﻩ ﭘﻴښﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ څﺎرﻧﻮال د زور د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ د
ﻳﻮې ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړﻩ څﻴړﻧﯥ ﭘﻴﻞ ﮐړې ﭼﯥ د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ٢٨ﺑﺎﻧﺪي د هﺮات د ګﺬرې د وﻟﺴﻮاﻟﯽ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو د
ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻪ ﻳﻮې ﭘﻮﺳﺘﯥ ﮐﯥ ﭘﻴښﻪ ﺷﻮې وﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﺲ وژل ﺷﻮﯼ او دوﻩ ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي و .د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ﻳﻮ ﺗﻦ ﭼﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻴښﻪ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ وو ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮ.
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ :د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐﯥ د وژوﻧﮑﯽ ځﻮاﮎ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻣﻨﻊ دي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺟﻨګﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي د ﺟګړې ﺧﻮاوې د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ژﻏﻮرل ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډول ﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﯧږي ،او هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺟګړﻩ
ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﮐړي او ﭘﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻤﻠﯥ څﺨﻪ ډډﻩ وﮐړي .د ﺟﻨګﻲ ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې د
ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم هﻤﺪاراز ﻧﺎﻓﺬ دي .ﻧﻮﻣﻮړﯼ اﺣﮑﺎم ﭘﻪ ﻻﻧﺪې وﺿﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د وژوﻧﮑﯽ
ځﻮاﮎ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻣﺤﺪودوﯼ :
د ﺧﭙﻞ ځﺎن ،او د ﻧﻮرو څﺨﻪ د ﻣﺮګ او ﺳﺨﺘﻮ ژوﺑﻠﻮ د ﻳﻮ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ
)(i
دﻓﺎع،
د ﻳﻮ ځﺎﻧګړﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺟﺮم ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭼﯥ د ژوﻧﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي،
)(ii
د هﻐﺴﯥ ﮐﺲ ګﺮﻓﺘﺎرول ﭼﯥ د دې ډول ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﮐﯥ وې او د ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ ښﻴﻲ،
)(iii
ﻳﺎ
د دې ډول ﮐﺲ ،د ﺗﻴښﺘﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐﻮل ،او ﻳﺎ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﻔﻴﻒ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯥ
)(iv
ﻧﻮﻣﻮړﯼ هﺪﻓﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي.
ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ،ﻧﺎرﻳﻪ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ډول ﺑﺎﻳﺪ هﻠﺘﻪ وﮐﺎرول ﺷﻲ ﭼﯥ ډﻳﺮﻩ اړﻳﻨﻪ وي او د ژوﻧﺪ د ژﻏﻮرﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
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هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ  ٢٢هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دﯼ ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د
 ١١۴ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻴﺪﻟﻲ دي ) ۶٩ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي او  ۴۵ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي( دﯼ .26دا د
 ٢٠٠٩ﮐﺎل د هﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﭼټﮑﻪ راټﻴټﻴﺪﻧﻪ څﺮګﻨﺪوﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ  ١٩١ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ووژل
ﺷﻮل ،او  ٩٧ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل .دا ﺷﻤﯧﺮې د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژل ﮐﯧﺪو ﮐﯥ  ۶۴ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﻴﻲ ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل
د ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻴﻨځﺘﻪ ﺷﻮل .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ډﻳﺮﯼ
ﮐﻤﯥ داﺳﯥ ﭘﻴښﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې دﯼ ﭼﯥ د هﻮاﻳﻮ ﺣﻤﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻴﻨځﺘﻪ ﺷﻮې وي ،ﺑﻴﺎ د ﻓﺒﺮوﯼ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د هﻮاﻳﻲ
ﺣﻤﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﺳﺮﻩ زﻳﺎت ﺷﻮل او د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻟږ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ او ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺷﮑﻤﻨﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺮﺿﺪ ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ هﻮاﻳﯥ ﺣﻤﻠﯥ وﺷﻮې .ﭘﻪ
ﺳﻬﻴﻠﻲ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ٣٩ﻣﺮګ( ﺛﺒﺖ ﺷﻮل ،او ﭘﻪ ﺧﺘﻴځﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ
 ٢٢د ﻣﺮګ ﺣﺎﻻت ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د هﻐﻮ هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ځﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺳﺒﺐ
ګﺮځﻴﺪﻟﯽ د ټﻮﻟﻮ هﻮاﻳﯽ ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮ ﮐﻢ و ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻠﻔﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي ﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺮ هﺮ هﻐﻪ
ﻧﻮرو ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي زﻳﺎت دي.
د ﺟﻮن ﭘﻪ  ١٨د ﭘﮑﺘﻴﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﮐﻮﺷﻴﻦ ﺳﻴﻤﯥ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻴﻞ ﺗﻪ څﻴﺮﻣﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﺮۍ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ د
ﺷﮑﻤﻨﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺮ ﭘټﻦ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﯥ وﺷﻮې .د هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﯥ د ﺁوازوﻧﻮ ﭘﻪ اورﻳﺪو ﺳﺮﻩ د
ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻴﻞ د ﮐﻠﯽ ﻳﻮې ﮐﻮرﻧﻲ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﭘﺮې اﻳښﻮد او ﺗﺮ ﻳﻮې وﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻳﯽ ﭘﻨﺎﻩ واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ .هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﯥ
هﻐﻮي ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮل او ددﻏﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﻣﻮر ﺳﺮﻩ د ﭘﻨځﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ووژﻟﻪ ﭼﯥ ټﻮل ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ دوﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ
څﺨﻪ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﺎوﻧﺪان و .ﭘﻪ ﻳﻮې ﺑﻴﺎﻳﻨﻪ ﮐﯥ ﺁﻳﺴﺎف ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﻧښﺘﯥ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﻪ
ﮐﻮي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﺁﻳﺴﺎف ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﮑﺮرﻩ ﺗﻮګﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې وﻩ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې
ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﯥ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺨﮑﻴﻨۍ راﭘﻮر ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯽ ﺧﭙﻮر ﮐړﯼ و ،د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻮ او هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرﯼ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ډﻳﺮې اﻧﺪﻳښﻨﯥ څﺮګﻨﺪې ﮐړې
وې .د ﺁﻳﺴﺎف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ هڅﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړو اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﺗﻪ د  ٢٠٠٩ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې رﺳﻴﺪګﻲ وﮐړي
ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮﯼ وﻩ ﭼﯥ هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﯥ ﮐﻠﻪ او څﺮﻧګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ او د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ
ﺁروﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .ﻟﻪ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ راهﻴﺴﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د هﻮاﻳﯽ ﺣﻤﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ
ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﮐﻤښﺖ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ دﯼ ،او د ﺁﻳﺴﺎف ﻟﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧﻮې
ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻪ ﭼﯥ د  ٢٠١٠د ﺁګﺴﺖ ﭘﻪ  ۴ﮐﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻮ د ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺻﺎدر ﺷﻮي و ،ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ
ډول ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړي .ﭘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﮐﺎﻓﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭼﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ
ﮐﯧږي ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ښﺎﻳﻲ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژﻏﻮرﻧﻲ ﻻ ﭘﻴﺎوړې ﮐړي.

 26د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺻﺮف هﻐﻪ هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﯽ ﺛﺒﺘﻮي او ﺗﺤﻠﻴﻠﻮي ﻳﯥ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت وﻟﺮي ،او ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ځﺎﻧګړﯼ
ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ټﻮل هﻮاﻳﯥ ﺣﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﺛﺒﺘﻮي.
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د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻧړ ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا درې هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دﯼ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ  ١٨ښځﯥ او ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم وژل ﺷﻮې وو .د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ  ١١د ﻣﺎﻧﻮګۍ د وﻟﺴﻮاﻟﯽ د ﮐﻮراﻧګﻞ
ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯽ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﺷﮑﻤﻨﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺮ ﻳﻮﻩ ﻣﺮﮐﺰ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮﻩ هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻪ
وﺷﻮﻩ ﭼﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ څﻠﻮر ښځﯥ ﭼﯥ ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻲ د ﻟﺮګﻴﻮ ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﺗﻠﯥ وې،
ووژﻟﯥ ﺷﻮې .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ د ﻣﮑﺮرو ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،دا ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ دﻩ
ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د ﺁﻳﺴﺎف ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﯼ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ﭘﻪ دې اړﻩ ﮐﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړې دي ﮐﻪ ﻧﻪ.
د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ  ١۶د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﺷﮑﻤﻨﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺮ ﻳﻮﻩ ﻗﺮارګﺎﻩ ﺑﺎﻧﺪې
ﻳﻮﻩ هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻪ وﺷﻮﻩ ﭼﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮﻩ اووﻩ ﮐﺴﻴﺰﻩ ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ ووژﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻨځﻪ ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
و ،او ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ راروان وو .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ
ځﻮاب ﮐﯥ ﺁﻳﺴﺎف ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﯥ هﺪاﻳﺖ ﺷﻮې ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻏﻮرځﻮل ﺷﻮې و او ﺻﺮف  ١٠ﻳﺎﻏﻴﺎن
وژل ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻌﻠﻮﻣﯥ ﻧﻔﻮذي ﻻرې ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د داﺧﻠﻴﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ و ،او د ﺁﻳﺴﺎف
د ﻧښﺘﯥ د ﺿﻮاﺑﻄﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻟﺲ واړﻩ ﻳﺎﻏﻴﺎن ووژل ﺷﻮل ،او ﻧﻮر ﮐﻮم ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻪ و راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې .دا روښﺎﻧﻪ ﻧﻪ
دﻩ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د ﺁﻳﺴﺎف دا ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ د ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ اړﻩ د څﻴړﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړﻩ دﻩ ﮐﻪ ﻧﻪ.
د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د  ٢٧او  ٢٨ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د
ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺮ ﺿﺪ د ګډو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﻮﻧړ د وﻻﻳﺖ د ﻣﺮورې ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې
وﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﺷﮑﻤﻨﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﺤﻠﯥ ،او ﻳﺎ ﻟﻪ اﺳﺘﻮګﻨﯥ
دځﺎﯼ څﺨﻪ ډزې ﮐﻮﻟﯥ ،ﻳﻮﻩ هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻧﻮﻣﻮړې هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻪ د ﭘﻨځﻪ
ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژل ﮐﯧﺪو ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﯽ ﺟﻤﻠﯥ درې ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو ،او هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﺘﺠﻪ ﮐﯥ دوﻩ ښځﯥ
او درې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل .د ﺁﻳﺴﺎف ﻳﻮﻩ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭼﯥ د ﺟﻮن ﭘﻪ  ٢٧ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮې وﻩ داﺳﯥ واﻳﻲ" :ګډو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻧﻴﻮﻟﯥ و څﻮ ﻟﻪ ﻧﺎﻏﻮښﺘﻮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ډډﻩ وﺷﻲ او ﺁﻳﺴﺎف د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ د
اوښﺘﻠﻮ ﮐﻮم راﭘﻮر ﻧﻪ دﯼ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړﯼ " .ﺁﻳﺴﺎف د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺨﮑښ
دﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﺴﺮ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ ﮐړﯼ ﺧﻮ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﺧﭙﻞ د ﺗﻔﺘﻴﺶ راﭘﻮر ﻧﻪ دﯼ ﺑﺸﭙړ ﮐړﯼ.
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ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ :هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻤﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي ﭼﯥ د ﺷﺨړې ټﻮﻟﯥ ﺧﻮاوې
دې ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ او ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﮐړي او ﻣﻠﮑﻲ وګړي او د
هﻐﻮي ﺷﺘﻤﻨۍ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړي .او ﭘﻪ هﻤﺪې اﺳﺎس هﻴڅ ﻣﻠﮑﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻲ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻳﺪ د ﺣﻤﻠﻮ ﻧښﻪ و ﻧﻪ
ګﺮځﻮل ﺷﻲ .او ﺣﻤﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮف او ﺻﺮف ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻲ .ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ،ﭘﻪ ﺷﺨړې ﮐﯥ
ښﮑﻴﻠﯥ ﺧﻮاوې او د هﻐﻮﯼ وﺳﻠﻪ وال ﻏړي د ﺟﻨګﻲ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ او وﺳﻴﻠﻮ ﻧﺎﻣﺤﺪودﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .دا ﻣﻨﻊ دﻩ
ﭼﯥ د وﺳﻠﯥ او ﺟﻨګﻲ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ ډول ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﺎﻏﻮښﺘﻠﯽ ﺗﻠﻔﺎت او ﻟﻪ ﺣﺪ زﻳﺎت
ﮐړاووﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي.
د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ،ﺑﺎﻳﺪ دواﻣﺪارﻩ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ څﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ ژﻏﻮرﻧﻪ
وﺷﻲ .وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژوﺑﻠﻮﻟﻮ او د ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ وﻳﺠﺎړوﻟﻮ څﺨﻪ د ډډې ﮐﻮﻟﻮ او ﻳﺎ
ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﺑﻠﻮﻟﻮ او ﺷﻴﺎﻧﻮ وﻳﺠﺎړوﻟﻮ د ﮐﭽﯥ د راﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ټﻮل ﺷﻮﻧﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
وﻧﻴﺴﻲ .دوي ﺑﺎﻳﺪ هﻤﺪاراز د ﺟﻨګﻲ وﺳﻴﻠﻮ او ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯽ وﻟﺮﯼ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﺗﻔﺎﻗﻲ ځﺎﻧﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ اړوﻟﻮ ،او ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﺑﻠﻮﻟﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ زﻳﺎن رﺳﻮﻟﻮ ډډﻩ وﮐړي او
ﻳﺎ ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻳﯥ د وراړول ﺷﻮﻳﻮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ د ﮐﭽﯥ د راټﻴټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ټﻮل ﺷﻮﻧﯥ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻧﻴﺴﻲ.
د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،ﺧﻮاوې ﺑﺎﻳﺪ د دې ﭘﻪ ارزوﻟﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻪ ﮐړﻩ ﻳﻮﻩ ﺣﻤﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د
اﺗﻔﺎﻗﻲ ځﺎﻧﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ وګﺮځﻲ ،او ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ژوﺑﻞ ﮐړي او ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن ورﺳﻮي ،او ﻳﺎ د
ﻧﻮﻣﻮړﻳﻮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ﻳﻮځﺎﯼ د رﺳﻮﻟﻮ ﺳﺒﺐ وګﺮځﻲ ﭼﯥ د ﺗﻤﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ اﺿﺎﻓﻲ او
ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﺑﺮﻳښﻲ ،ټﻮﻟﯥ ﺷﻮﻧﯥ هڅﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .او وروﺳﺘۍ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ښﮑﻴﻠﯥ ﺧﻮاوې ﺑﺎﻳﺪ د
هﻐﻮ ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ ښﺎﻳﯥ ﭘﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰﻩ وﮐړي ،ﻣﻮﺛﺮ او د وﺧﺘﻪ ﻣﺨﮑښﯥ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ
ورﮐړي ،ﺧﻮ دا ﭼﯥ د دې ﮐﺎر د ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﺎﻻت ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻪ وي.
د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ او د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ د زﻳﺎن ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺧﺴﺎرې ﺟﺒﺮان
د  ٢٠٠٨ﮐﺎل راهﻴﺴﯥ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﺸﻨﺮ ښﺎﻏﻠﯽ ﻟﻮﻳﺲ ارﺑﻮر ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ ﭘﻪ ٢٠٠٧
ﮐﺎل ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﻳﯽ ﻟﯧﺪﻧﻪ ﮐړې وﻩ ،ټﻮل ژﻏﻮرﻧﻴﺰو ﻓﻌﺎﻻﻧﻮ ﭘﺮ ﺁﻳﺴﺎف او ﻧﺎټﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏږ ﮐړﯼ و ﭼﯥ د هﻐﻮ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﺟﻨګﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺷﺨﺼﻲ زﻳﺎن او د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ د وﻳﺠﺎړﻳﺪﻟﻮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ګﺎﻟﻠﻲ دي ،د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺧﺴﺎرې د ﺟﺒﺮان واﺣﺪ ﺳﻴﺴټﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړي .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ  ٢۶د ﻧﺎﺗﻮ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ او
ﻧﻮرو ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﯥ ګډون درﻟﻮد ﺁﻳﺴﺎف ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺰاﻣﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د
ﺧﺴﺎرې ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺒﺮان هﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻮې وو .د دې ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﯥ هﺪف دا وو ﭼﯥ د ﺁﻳﺴﺎف د ځﻮاﮎ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﺧﺴﺎرې د ﺟﺒﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮوﺟﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﭘﻼن ﺷﻮې او ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﻪ وﻩ ځﮑﻪ ﭼﯥ
ﻣﺨﺘﻠﻒ هﻴﻮادوﻧﻪ د ﭘﻴﺴﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻪ ﮐﺎروي.
د ﺟﻮن ﭘﻪ  ١١ﻧﻴټﻪ د ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺗﻼﻧﺘﻴﮏ ﺷﻮرا ﻧﻮﻣﻮړي ﻻرښﻮدوﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړل .27د ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﻪ دې دﯼ
ﭼﯥ د ﺟګړې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﺗﻪ د اوښﺘﻮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺼﺪﻳﻖ وﺷﻲ .ﻧﻮﻣﻮړې
ﻻرښﻮدوﻧﻪ د ﺳﺮﺗﻴﺮو څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﺁﻳﺴﺎف د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د څﺮﮎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ دﻓﺘﺮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ،او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﺗﻪ د وراوښﺘﻮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻴښﯥ د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت وڅﻴړي 28.او ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ د
اﺷﺨﺎﺻﻮ او د ټﻮﻟﻨﻮ د زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﻤﮑﺎري وﮐړي او ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﻣﻮﺿﻮع
ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي .د ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ او ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ﺑﺎﻳﺪ د ﺁﻳﺴﺎف د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ او دﺳﺮﺗﻴﺮو ورﮐﻮوﻧﮑﻮ
هﻴﻮادوﻧﻮ د اﺟﻨﺪا ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ.

 27ﺗﻤﻪ ﮐﯧږي ﭼﯥ د ا ﻏﻴﺮ اﻟﺰاﻣﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺁګﺴﺖ ﭘﻪ  ۶ﮐﯥ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻲ.
 28د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د څﺮﮎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ دﻓﺘﺮ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﺁﻳﺴﺎف ﮐﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ و .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رارﺳﻴﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د څﺮﮎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ دﻓﺘﺮ اوس ﭘﺮﺧﭙﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮي.
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د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺒﺮګﻮن
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا وراړول ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ،او ﭘﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي
د هﻐﻮي د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰې ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮑﻲ وګړو او د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ دﻩ.
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزﯼ ﭘﻪ ﻣﮑﺮرﻩ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻲ ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ ﺗﻼﺷۍ اوهﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﯥ ﺑﻨﺪې
ﮐړي او د ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﻨټﺮول دې اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻓﺒﺮورۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزﯼ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻧﺎټﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻻ زﻳﺎﺗﯥ هڅﯥ وﮐړي څﻮد ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﺷﻲ ،او اﻋﺘﺮاف ﻳﯥ وﮐړ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ راﮐﻤﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺷﻮﯼ دﯼ .ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ډول ﭘﻪ
هﻐﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي .د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻣﯽ ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻟﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ د
ﻟﯧﺪﻧﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻼﺷﻴﻮ د ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ .د ﺟﻮﻻﯼ د ٢٠
د ﮐﺎﺑﻞ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وروﺳﺘۍ اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ "...ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ
ﺳﺘﺮﻩ اﻧﺪﻳښﻨﻪ دﻩ او ﻳﺎدوﻧﻪ ﻳﯥ وﮐړﻩ ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ د ﺑﺮﯦﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي .ګډوﻧﻮاﻟﻮ د
هﺮ اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮال ﻣﻠﮑﻲ وژﻧﻪ وﻏﻨﺪﻟﻪ ،او اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮال ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﭽﯥ د دواﻣﺪارﻩ
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راﮐﻤﻮﻟﻮ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ ژﻣﻦ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ" .
وﻟﺴﻲ او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ دواړو ﺟﺮګﻮ ﭘﻪ ﻣﮑﺮر ډول د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو او د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻧﻪ ،او د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ،او د ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺷﻔﺎﻓﻮ او ﺑﺸﭙړو څﻴړﻧﻮ اړ ﺗﻴﺎ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﯥ دﻩ.
د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﻋﻤﺪﻩ ﭘﻴښﻮ د څﻴړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻧﺎﭘﻼن ﺷﻮې څﯧړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .دﻏﻪ څﻴړﻧﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ د
وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ او ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﺮﯦږي .ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ څﻴړﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻌﻤﻮﻻ د ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻠﮑﻲ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﻼوې ﺷﺎﻣﻞ وي ،او زﻳﺎﺗﺮﻩ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ د ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﭘﻪ څﻴﺮ دﻧﺪﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
څﻴړﻧﯥ ﺑﺸﭙړې ﺷﻲ ،ﻣﻌﻤﻮﻷ ﭘﻪ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﮐﯥ د څﻴړﻧﻮ ﮐﻤﻴټﻪ راﭘﻮر ﺧﭙﺮوي )ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻋﺎم ﻧﻪ وي( ﭼﯥ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ
ﺗﻮﺣﻴﺪوي او وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺗﻪ ﻳﯥ اﺳﺘﻮي .دا روښﺎﻧﻪ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د دﻏﻮ څﻴړﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﻮم ﮐړﻧﺪودوﻧﻪ او ﺁروﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم
ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﮐﯧږي او ﻟﻪ هﻐﯥ وروﺳﺘﻪ څﻪ ﭘﻴښﯧږي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ څﺎرﻟﯥ،
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزﯼ ځﭙﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﺑﻮدﺟﯥ څﺨﻪ د ﺧﺴﺎرې ﺟﺒﺮان ورﮐړﯼ دﯼ .د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژﻏﻮرﻧﯥ د ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﻣﻨﻈﻢ ډول ﭼﯧﺮې ﭼﯥ ﺷﻮﻧﯥ وي ،د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ټﻮﻟﯥ ﺳﺘﺮې ﭘﻴښﯥ وڅﻴړي ،او د ﻧﺎﭘﻼن ﺷﻮو ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎﯼ
ﻣﻌﻴﺎري ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړي .ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ د څﻴړﻧﻮ ،ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ،ﭘﻪ څﻴړﻧﻮ ﮐﯥ د ښﮑﻴﻠﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ،او وروﺳﺘﻲ راﭘﻮر ﻟﭙﺎرﻩ ﮐړﻧﺪودوﻧﻪ او ﺁروﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ او ﻋﺎم ﮐړي ،او دا ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ هﺮﻩ څﻴړﻧﻪ ﭘﻪ
ﻣﻔﺼﻠﻪ او ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻋﺪﻟﻲ ﻃﺐ د ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي ،او د څﻴړﻧﻮ راﭘﻮر او د ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﮐﻤﻴټﯥ ﺗﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړي.
ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ
د ﺁﻳﺴﺎف ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ،ټﻮل هﻴﻮادوﻧﻪ ﻧړﻳﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي
ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻳﺎ هﻢ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮو او ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﺷﻮو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎوري ،ﺷﻔﺎف او ﺑﯽ ﭘﺮې ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي .دﻏﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ هﻐﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻳﻮازﯼ
ﻋﻤﻞ ﮐﻮي او ﻳﺎ هﻢ د ﺁﻳﺴﺎف ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ګڼ ﻣﻠﻴﺘﯽ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي ،ﻳﻮ ﺷﺎن دﯼ .اړﺗﻴﺎ دﻩ ﭼﯥ
دا ډول څﻴړﻧﯥ ﻳﺎ د اﻧﻔﺮادﯼ هﻴﻮاد ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ او ﻳﺎ هﻢ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﺷﺘﻮن وﻟﺮي د ﺗﻴﺎر ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ
ﻟﻪ ﻻرې ،ﭼﯥ د ګڼ ﻣﻠﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي ،ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺁﻳﺴﺎف د هﻐﻮ ﻻرښﻮدوﻧﻮ او ډاﻳﺮﻳﮑﻴﺘﻔﻮﻧﻮ د ﻻرې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺑﺎﻧﺪي د ﺟګړي اﻏﻴﺰې را ﮐﻤﯥ
ﮐړي ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻧﻴﻮﻟﻲ دي ،ﺧﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻴﺎوړي
اﺣﺘﺴﺎب او ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر هﻢ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ښﻪ ﮐړي او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﮐﯥ
ﺳﺘﺮ ﮐﻤﻮاﻟﯽ راﺷﻲ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﻟﻴﺪﻟﻲ دي ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﻴړﻧﯥ اﻋﻼن او ﺗﺮ
ﻻس ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﯥ دي ،ﺧﻮ د څﻴړﻧﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ډﻳﺮ ﻟږ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﭼﻤﺘﻮ او د ﻻﺳﺮﺳﯽ وړ ګﺮځﻴﺪﻟﯽ
 29د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ۶ ،ﻣﺦ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د  ٢٠١٠د ﺟﻮﻻﯼ  ٢٠ﻧﻴټﯥ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ
ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮې دﻩ.
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دي .د څﻴړﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ډﻳﺮﯼ ﻳﯥ اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ ﺧﭙﺮې ﺷﻮې ﻧﻪ دي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ ﻳﻮازې داﺳﯥ څﻮ
ﻗﻀﻴﻲ ﺛﺒﺖ ﮐړي دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ د څﻴړﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﻮې دﻩ  .ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮو ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ اﮐﺜﺮﻩ
وﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ دي ورﮐړل ﺷﻮي ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ،ﮐﻮم اﻧﻈﺒﺎﻃﯽ او ﻳﺎ ﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ او ﮐﻪ ﻧﻪ .د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻻ ښﯥ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ،د څﻴړﻧﯥ او اﺣﺘﺴﺎب هﺮﻩ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ دا ډاډﻣﻨﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎوري څﻴړﻧﯥ ﺗﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،او
ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وي ،ﭘﻪ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي ځﺎي ﮐﯥ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ورﮐړل ﺷﻲ او ﻣﻌﺬرت وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ .د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮ
ﺿﺪ ﭼﯥ د ﭘﻮځﻲ او ﻳﺎ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮي ﮐﻮﻟﻮ ګﺮم وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻲ ،ﺗﺎدﻳﺒﯽ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دا هﻢ ﻳﺎداښﺖ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ﻧړﻳﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ د ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻳﺎ هﻢ
د ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اړوﻧﺪو ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ ،ﭘﻪ ﻋﺎم ډول راﭘﻮر ﻧﻪ ورﮐﻮي .د
ﺟګړې څﺨﻪ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺑﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻻ ﭘﺴﯥ ښﻪ ﺷﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ټﻮل ځﺎﻧګړي
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻳﻮ ﺳﺘﺮ اﺣﺘﺴﺎب او ﺷﻔﺎﻓﯥ ﭘﺮوﺳﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻲ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻲ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړ
ﺷﻮﯼ دﯼ ﭼﯥ د ﺷﭙﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯽ ګټﻪ ور ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﻧﻮرو
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﮐړﯼ دﯼ ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ دي رﺳﻮل ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د دواﻣﺪارې ﮐﺮﮐﯽ
ﺳﺒﺐ ﺷﻮي .د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣړﻳﻨﻮ او ژوﺑﻠﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ هﻢ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ واﻗﻊ ﮐﻴږي ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ اﻧﺪﻳښﻤﻨﻪ دﻩ او ﮐﻪ د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺪﻳﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯽ
ﮐﺴﺎﻧﻮ درﻧﺎوي ګڼﻞ ﮐﻴږي ،د ﻻ زﻳﺎﺗﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ د ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﺷﻲ.
د ﻓﺒﺮوري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ٢١ﻧﻴټﻪ د ﻳﻮ هﻮاﻳﯽ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ څﻴړﻧﯥ ،ﭼﯥ د ارزګﺎن وﻻﻳﺖ د ﭼﺎرﭼﻴﻨﻮ د
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﺳﻮرﮐۍ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د درﻳﻮ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﻮ ﮐﺘﺎر ﻳﯥ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ  ٢١ﺗﻨﻪ
ﻣﻠﮑﻴﺎن ووژل ﺷﻮل او  ١۴ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ژوﺑﻞ ﺷﻮل ،د ګډوﻧﮑﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاﻳﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺗﻴﺮوﺗﻨﯥ او ﺣﺬﻓﻮﻧﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ
ﮐړې .دﻏﻪ ﮐﺘﺎر داﺧﻠﯽ ﺑﯽ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ ،ﺳﻮرﮐۍ ﺗﻪ وړل ﭼﯥ د ﺗﻴﺮو ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ
ﺷﻮي و .ﺟﻨﺮال ﻣﮏ ﮐﺮﺳﺘﺎل د دﻏﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ  ٢٣ﻧﻴټﻪ ﻣﻌﺬرت وﻏﻮښﺘﻠﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣۍ
د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ٢٩ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د دﻏﻲ ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮې
ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﺧﭙﺮې ﮐړې .د څﻴړﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯽ راﻏﻠﻲ دي :د ﻳﺮﻏﻞ ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﻋﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﺎﺳﻢ او ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﻠﮑﯽ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ؛ ځﻤﮑﻨﯽ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﺗﻪ ټﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮاهﺪ او ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ ﻧﻪ وو ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ وﺳﺎﻳﻂ
دښﻤﻨﺎﻧﻪ ګﻮاښ ﻧﻪ دﯼ ،،او دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ﮐﺘﺎر د ﺑﺮﻳﺪ د ځﻮاﮎ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ څﻪ دي ﭼﯥ دا د ﻳﺮﻏﻠﻴﺰې
ﻋﻤﻠﻴﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﺎ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﻏﻮرځﻮل ﺷﻮﯼ او ﻳﺎ هﻢ ﮐﻢ ارزښﺘﻪ ګڼﻞ ﺷﻮي .،،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼﻣﻴﯽ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺟﻨﺮال ﻣﮏ ﮐﺮﺳﺘﺎل څﻠﻮرو اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د رټﻨﯥ ﻳﺎدداښﺖ ،،او دوو اﻓﺴﺮاﻧﻮ
ﺗﻪ اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﻳﺎدداښﺖ ،،ﺻﺎدر ﮐړﯼ دﯼ ).د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻮځﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺳﻴﺴټﻢ ﮐﯥ دﻏﻪ ډول ﻳﺎدداښﺘﻮﻧﻪ ،د ﻏﻴﺮ
ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ دي (.د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د دﻏﯽ ﭘﻴښﯥ د
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﺎوان د ﺗﻼﻓۍ ﻏﺮاﻣﺖ ورﮐړ.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ د  ٢٠ﻧﻴټﯥ د اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د هﻐﻮ
ادﻋﺎګﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺟﻨﺎﻳﻲ څﻴړﻧﯥ ﭘﻴﻞ ﮐړې ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﻼﺗﻮ ﭘﻮ ځﻴﺎن ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ د درﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
وژﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﻮول دي .د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ دﻏﻪ ﻋﺴﮑﺮ د  ۵ﻧﻤﺒﺮ د ﺳﺘﺮاﻳﮑﺮ د ﻟﻮاء د  ٢ﭘﻠﻲ ځﻮاﮎ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻦ
و ﭼﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﻮل .د رﺳﻨﻴﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ  ۵ﺗﻨﻪ ﻋﺴﮑﺮ ﭘﻪ ﻋﻤﺪﯼ وژﻧﻪ
ﺗﻮرن ﺷﻮل او دوﻩ ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ درﻳﻮ ﺟﻼ د ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻪ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﺗﻮرن ګڼﻞ ﺷﻮي دي .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ اﺣﺘﺴﺎب
د رﺳﻨﻴﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د ﻣۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﯽ ﮐﯥ ،ﻳﻮ اﻓﻐﺎن ﭘﻮځﯽ څﺎرﻧﻮال د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
د ﻳﻮ اﻓﺴﺮ د ګﺮﻓﺘﺎرۍ اﻣﺮ ﺻﺎدر ﮐړ ﭼﯥ د ﻳﻮې ډﻟﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻳﯥ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻗﻨﺪهﺎر د ﺿﺮﺑﺘﯽ ﻗﻮې ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳﺎدﻳږﯼ .وﻳﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻗﻨﺪهﺎر ﺿﺮﺑﺘﯽ ﻗﻮﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا روزل ﺷﻮې دﻩ او د دوي ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺗﻤﻮﻳﻠﻴږي .د دﻏﻪ ډﻟﯥ ﻏړو د ﻗﻨﺪهﺎرد وﻻﻳﺖ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان او ﺟﻨﺎﻳﯽ ﺁﻣﺮ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ ٢٩
ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ډزو هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ووژل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دوي ﻏﻮښﺘﻞ د ﺧﭙﻠﯽ ډﻟﯥ ﻳﻮ ﺗﻦ د ﺗﻮﻗﻴﻒ څﺨﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﮐړي .د ﻗﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ
اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړﻩ  ۴١ﺗﻨﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐړي دي  .د دﻏﯥ ﻗﻀﻴﯽ اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺟﻨﺎﻳﯽ ﻣﺴﻮﻟﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ څﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﭘﻪ
اﻋﺪام او ﭘﺎﺗﯥ  ٣٧ﺗﻨﻪ ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐړل .د څﺎرﻧﻮاﻟۍ د ﺗﺤﻘﻴﻖ د رﻳﺎﺳﺖ د ﻣﺸﺮ د وﻳﻨﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﻳﻮ
ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ او ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ځﺎﻧګړﯼ ځﻮاﮎ د ﻳﺎد ﺷﻮي اﻓﺴﺮ د
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ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺷﻮې دﻩ  .د د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ د ﺗﻔﺘﻴﺶ د رﻳﺎﺳﺖ رﺋﻴﺲ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ
ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ دوي د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﭙﻞ ﻣﮑﺘﻮب ځﻮاب ﻧﻪ دﯼ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړﯼ.
د هﻐﻮ اﺳﻨﺎدو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي دي دا ﺟﻮﺗﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﯽ
اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗﺨﻄۍ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ډﻳﺮ اﺣﺘﺴﺎب ﮐﻴږي .د ﺳﺎري ﭘﻪ ډول وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ د ﻣﺎرچ ﭘﻪ
 ١٣ﻧﻴټﻪ د ارزګﺎن د وﻻﻳﺖ د ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻳﻮې ﺷﺨﺼﻲ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﻤﭙﻨۍ ﻣﻮټﺮ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﮐﻤﭙﻨۍ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻳﯥ اﻧﺘﻘﺎﻟﻮل د ﺳړﮎ د ﻏﺎړې ﭘﻪ ﺑﻢ وﭼﺎودﻳﺪ او ﻳﻮ ﮐﺲ ټﭙﯽ او  ۵ﺗﻨﻪ ووژل ﺷﻮل ،د ﮐﻤﭙﻨۍ ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻨﻮ ﺳړﮎ
ﺑﻨﺪ ﮐړ او د ﻣﻮټﺮاﻧﻮ ﺗﻼﺷﻲ ﻳﯥ ﭘﻴﻞ ﮐړﻩ  .ﭘﻪ دﻏﯥ ﺗﻼﺷﻴۍﮐﯥ دوي ﻳﻮ ﻣﻮټﺮوان ووژﻟﻮ ﭼﯥ دوي ﺳﺮﻩ ﻳﯽ دﻟﻴﻞ وﻳﻠﻮ .د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﯽ ډول د ﭘﻴښﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ د وﻻﻳﺘﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮑﻮﻟﻪ ﺧﻮ هﻴڅ ډول ﮐﻮﻣﻪ
څﻴړﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﺷﻮﻩ .
د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ۴ﻧﻴټﻪ د ارزګﺎن وﻻﻳﺖ د ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﻣﻮټﺮ ﭘﺮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺧﻮت
ﭼﯥ د ﻳﻮ اﻓﺴﺮ د وژﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﻮ .د ﻣﻮﺛﻘﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻳﻮ ﺗﻦ ځﺎﻳﯽ زورواﮐﯽ ﻣﺴﻠﺤﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ﺳﺮﻩ ﻳﻲ اړﻳﮑﻪ درﻟﻮدﻟﻪ ،د ﻳﻮ ﻣﻈﻨﻮن ﮐﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮت ،هﻐﻪ ﻳﯥ ووژﻟﻮ ،ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻳﯥ څﻮ ﻻﺳﯽ ﺑﻤﻮﻧﻪ و
ﻏﻮرځﻮل او د هﻐﻪ ﻣړﯼ ﻳﯽ د ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ را ﮐښ ﮐړ .د ﻣړ ﺷﻮي ﮐﺲ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ګﻮاښ ﺷﻮﯼ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻤﻪ
ﭘﺮﻳږدي  .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ د دواړو د وﻻﻳﺘﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ځﺎﻳﯽ زورواﮐﯽ ﺳﺮﻩ
ﺷﺮﻳﮑﻪ ﮐړﻟﻪ ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﻌﻨﯽ د ﻣۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ٢۵ﻧﻴټﯥ ﭘﻮرې هﻴڅ ﮐﻮﻣﻪ څﻴړﻧﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې .
د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺘﺴﺎب ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ د ﯼ ځﮑﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧۍ دا ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻮﻩ ﺷﯽ وﻟﯥ
دﻏﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮل ،وﻟﯥ وژﻧﯥ او ژوﺑﻠﯥ را ﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې او ﺁﻳﺎ هﻐﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ وژل ﺷﻮي او ﻳﺎ هﻢ ټﭙﯽ
ﺷﻮي دﯼ دوي ﻣﺴﻮول ﮐﺴﺎن و او ﮐﻪ ﻧﻪ .ﻣﻈﺎهﺮې ځﮑﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﭘﻮځﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د
ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐﻴږي او ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺎ هﻴﻠﻲ راﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ وﻟﯥ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ،
د ﺷﭙﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي زﻳﺎت ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ﻧﻮ ﺑﻪ د ځﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻮ
د ﻟږﯼ ﻏﺼﯥ او ﮐﺮﮐﯥ ﺳﺒﺐ ﺷﯽ او د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺗﺤﻔﻆ ﺑﻪ هﻢ ﻻ ﭘﺴﯽ ښﻪ ﺷﻲ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ او د
ﻟﻮګﺮ او وردګﻮ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ دوران ﮐﯥ دوي ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دا دﯼ ﭼﯥ دوي د
ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ دوران ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ دود ﺗﻪ د ﭘﺎي ټﮑﯽ ﮐﻴږدي او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن
ﭼﯥ دﻏﻪ ډول ﺗﺨﻄﻲ ګﺎﻧﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻮو ل وګڼﻞ ﺷﻲ.

27

ﺿﻤﻴﻤﻪ
د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ اﺿﺎﻓﻲ ګﺮاﻓﻮﻧﻪ
د  ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٧او  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣړﻳﻨﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ ﺷﻤﻴﺮ
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د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣړﻳﻨﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ ﺷﻤﻴﺮ ،ﭘﻪ ﺟﻨګ ﮐﯥ د ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو او
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
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د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣړﻳﻨﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ ﺷﻤﻴﺮ ،د ﺳﻴﻤﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
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SER: 221

ER: 119

CR: 103

WR: 73

NR: 35

NER: 33

CH: 3

