ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ
 ٣١ﺟﻮﻻﯼ٢٠٠٩ ،

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺦ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪو دي
ﮐﺎﺑﻞ/ژﻧﻴﻮ" -د ﺷﺨړو ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪو او ﭘﺮاﺧﻴﺪو ﺳﺮﻩ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ هﻢ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ راﻏﻠﻲ دﯼ ".دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﮐﺎل ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﺷﻮې دﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړو ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وﺿﻌﯥ ﭘﻪ
ﺑﺎب د ﺟﻤﻌﯽ ﭘﻪ ورځ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ.
راﭘﻮر ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻴﺎر ﺷﻮﯼ د هﻐﻮ ﺣﻮادﺛﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻄﺮﻓﻪ ،ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﭘﺮاﺧﯥ څﺎرﻧﯥ
او ﭘﻠټﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﺗﮑﺎ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺷﺨړې ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣړﻳﻨﯥ او ژوﺑﻠﯥ ﺣﺎدﺛﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ وي .دﻏﻪ
ډول ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ  ٢٠٠٧راهﻴﺴﯥ هﺮ ﮐﺎل ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻴږي او هﺪف ﻳﯥ دا دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ
ﮐړي او هﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت څﺮګﻨﺪ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﮐﻮي او د دوي د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري وي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ  ١٠١٣ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮ د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل د هﻤﺪې
ﻣﻮدې ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ٪ ٢۴زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ښﻴﯥ .راﭘﻮر زﻳﺎﺗﻪ ﮐړﻩ" :دواړﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻗﻮاوې د
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ دي ".ﺧﻮ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮې ښﻴﯥ ﭼﯥ وﺳﻠﻪ وال ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ د اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎن وژﻟﻲ دي.
د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري او ﺟﻮن ﺗﺮﻣﻨځ  ٪ ۵٩د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ) ۵٩۵ﺗﻨﻪ( د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا او ٣٠،۵
 ٪د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وژل ﺷﻮي دي" .دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ د  ٢٠٠٧ﮐﺎل څﺨﻪ ﻳﻮ ښﮑﺎرﻩ ﺑﺪﻟﻮن څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻗﻮاوي د  ٪ ۴١او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د  ٪ ۴۶ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ ﺷﻤﻴﺮ ﺷﻮﯼ وو ".دﻏﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
د ﺷﺨړې ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاوو ﺗﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ دي ﭼﯥ
ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻮاﯼ ﻣﺨﻨﻴﻮ ﻳﯥ وﺷﻲ ،دا ﺿﺮورت ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮﯼ ﭼﯥ ټﻮل ﺿﺮوري اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ وﻧﻴﺴﻲ څﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ
د وژﻧﯥ څﺨﻪ ډډﻩ وﺷﻲ.
راﭘﻮر واﻳﯥ :هﻐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او د هﻐﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي "د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د
زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ وژﻧﻮ ،ژوﺑﻠﻴﺪﻟﻮ او د ﺳﺎﺧﺘﺎروﻧﻮ ،ﮐﻮروﻧﻮ او ﺟﺎﻳﺪادوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ د
ﻣﻌﻴﺸﺖ او د زوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري وﺳﺎﻳﻞ وو".
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ وﻳﻠﯥ دي ﭼﯥ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮاوو ﻟﻮﻣړﯼ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ دا دﯼ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د
وژﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ ﮐﻤﻮاﻟﯽ راوﻟﻲ .ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې هڅﻮ "هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻗﻮاوو ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻴږي د
 ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻋﻤﺪﻩ ﻻﻣﻞ ګڼﻞ ﮐﻴږي" ،د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ  ۴٠ځﻠﻪ
هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  ٢٠٠ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي دي.
د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ "د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د زﻳﺎت ﻋﻠﻨﻴﺖ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺷﻮﯼ دﯼ ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د اﻳﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا )ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮎ( ﭼﯥ د ځﺎﻧګړو ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اړﻩ و او هﻤﺪارﻧګﻪ
د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د هﻐﻮ د ﻣﻨﻠﻮ او د ﭘﻴښﻮ د ﺟﺰﻳﺎﺗﻮ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﻳﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ښﻮدﻟﯥ دﻩ ".ﮐﻪ څﻪ هﻢ
"ځﻴﻨﯥ ځﺎﻧګړې ﺳﺘﻮﻧﺰې د اﻧﺪﻳښﻨﯥ وړ دي .دې ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ دي او
ﻳﺎ هﻢ ﻳﻮﻧﻤﺎ ﺗﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د هﻐﻮي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي".
د وﺳﻠﻪ وال اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭘﻪ اړﻩ راﭘﻮروﻧﻪ د هﻐﻮ د ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﺗﻐﻴﺮ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي دا ﭼﯥ هﻐﻮي د
ﺟﺒﻬﻪ ﻳﻴﺰو او ﮐﻤﻦ ﻧﻴﻮﻟﻮ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د )ﭘﯽ ﺟﻲ اﻳﻒ( ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،د ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ګﻮرﻳﺎﻻﯼ ډوﻟﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ ځﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎرﻧﻪ او ﺑﯥ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻟﮑﻪ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،د ﻣﻮټﺮ او د ﺳړﮎ د
ﻏﺎړي ﺑﻤﻮﻧﻪ )ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺎﻣﻞ دي( او د هﺪف ﻻﻧﺪې وژﻧﯥ" ،ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﺎل او د
 ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﺟﺮﻳﺎن ﻟﻴﺪل ﺷﻮﯼ دﯼ" ﺷﺎﻣﻞ دي.

د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې  ۵٩۵ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎت د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﯼ دي ﭼﯥ د هﻐﻮ څﺨﻪ د  ۴٠٠ﺗﻨﻮ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮﻩ ﺗﻮګﻪ د ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﺷﻮو او ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮو
وﺳﻴﻠﻮ او ځﺎن ﻣﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي دي .دا د ټﻮﻟﻮ وژﻧﻮ  ۶٧ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي ﭼﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ د وﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ "د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ او ټﭙﯥ ﮐﻴﺪﻧﯥ او د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ وﻳﺠﺎړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ".
"د دﻏﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دوﻟﺘﻲ ﺿﺪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻗﺼﺪي او ﻋﻤﺪي ﺗﻮګﻪ د ﺟﻨګﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻏﻴﺮ څﺮګﻨﺪ او ﺧړﭘړ ﮐړي ،او د ﻳﻮې ﻓﻌﺎﻟﯽ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د
ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د دې ﻣﻮﺧﻪ دا دﻩ ﭼﯥ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د وﺳﻠﻪ وال ﻏﺒﺮګﻮن ﻣﺨﻪ ﮐړي ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ددې اﻣﮑﺎن
زﻳﺎت دﯼ څﻮ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﻣړﻩ او ټﭙﻴﺎن ﺷﻲ".
هﺮ څﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﺷﺪت او زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ راځﻲ ﻧﻮ ﻣﻠﮑﻲ وګړي د ﺟﻨګ ﻓﺸﺎر او ګﻮزار ګﺎﻟﻲ .د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د
زﻳﺎﺗﯥ وژﻧﯥ ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ زﻳﺎن ﻣﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ هﻢ د ﻣﻬﻤﻮ ﺗﺎﺳﻴﺎﺳﺘﻮ دﺗﺨﺮﻳﺐ او وﻳﺠﺎړﺗﻴﺎ ،د ﻋﻮاﻳﺪو د اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ د
ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ او ﺿﺮوري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د رﺳﻴﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ زﻏﻢ ګﺎﻟﻲ.
ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ د ﺟګړې ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاوو ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻏږ ﮐﻮي څﻮ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮي
دوﺳﺘﺎﻧﻪ او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او وﺟﺎﻳﺐ ﺑﺎوري ﮐړي او دا ﭼﯥ د ﺟګړې
اﻏﻴﺰې ﭘﺮ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺑﺎﻧﺪې ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻪ راټﻴټﯥ ﮐړي.
ﭘﺎﯼ
ﭘﻮرﻩ ﻣﺘﻦ د  ١٨ﭘﺎڼﻮ راﭘﻮر دﯼ ﭼﯥ د دې وﻳﺐ ﭘﺎڼﯥ  http://www.unama.unmissions.orgڅﺨﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ.
د ﻻ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ﺷﻤﻴﺮو اړﻳﮑﻪ ټﻴﻨګﻪ ﮐړئ :
ﻋﻠﻴﻢ ﺻﺪﻳﻖ ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﮐﺎﺑﻞ+ 1 212 963 2668 ext: 6380 OR + 93 796 095 526 :
Xabier Celaya, OHCHR, Geneva :+ 41 22 917 9383 OR + 41 79 444 7578

