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ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻣﺦ د ﻫﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ وګړو اﻧځﻮر دى ﭼﻲ د څﻠﻮرو ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯨﺪګﺮو ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﯩﮑﺎ ،راﮐټ ،ټﻮﭘﮑﻮ او
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﻮﮐﻮ ﺗﻮﮐﯩﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻨﺒﺎل او د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﯩﻮﻧﻪ ډک ﯨﻮ ﻣﻮټﺮ ﻫﻢ ورﺳﺮه و ډﻟﻪ اﯨﺰ ﺑﺮﯨﺪ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل اﺧﯩﺴﺘﻞ
ﺷﻮى دى .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺊ ﭘﻪ دووﯨﺸﺘﻤﻪ ﻧﯩټﻪ ،ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ښﺎرﮐﻲ دﯨﻮه دﻓﱰ ﭘﺮ وداﻧۍ د ﺑﺮﯨﺪ ﻣﺴﺆﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه
واﺧﯩﺴﺖ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ څﻠﻮر ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻣړه او  ۲۲ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ ﺗﺮټﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړي زﯨﺎﻧﻤﻨﯩږي
د دوي د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯨﺪ ﻫﺮ ډول اړﯨﻦ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻲ .
ﯾﺎن ﮐﻮﺑﺶ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګړى اﺳﺘﺎزى
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن ۳۰ﻣﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﺷﭙږ ﻣﯩﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر
ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره دﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوى

ﮐﺎﺑﻞ – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 ۲۰۱۳ﺟﻮﻻى

ﺻﻼﺣﻴﺖ /واک
دﻏﻪ ﮐﻠﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوي )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ( د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ
وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه ﭼﻤﺘﻮﺷﻮې دي ﭼﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻟﻮﻣړۍ ورځﯥ څﺨﻪ
د ﺟﻮن ﺗﺮدﻳﺮﺷﻤﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻮرې ﻣﻮده راﻧﻐﺎړي .دا راﭘﻮر د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﱄ ﮐﻤﺸﲊۍ د دﻓﱰ ﻟﺨﻮا د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ

ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﮐﺘﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې.

دﻏﻪ راﭘﻮر د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې دى ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا د ۲۰۹۶
 (۲۰۱۳)/ﭘﺮﻳﮑړه ﻟﻴﮏ ﭘﻪ اﺳﺎس ورﺗﻪ ورﮐړې ﺷﻮې څﻮ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو وﺿﻌﻴﺖ وڅﺎري  ،د دوي د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﻫڅﯥ ﻫﻤﻐږې ﮐړي ،ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړﻳﺎو د اﺳﺎﺳﻲ ازادﻳﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن
او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ ﻏړﻳﺘﻮب ﻟﺮي،ﺑﺮﺧﻪ ده ،ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي  ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي

ډول د ښځﻮ د ټﻮﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﻫڅﯥ وﮐړي.

د اﻣﻨﯩﺖ د ﺷﻮرا  (۲۰۱۳)/۲۰۹۶ﭘﺮﯨﮑړه ﻟﯩﮏ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨړو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د
وﺿﻌﯩﺖ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ رواﻧﯥ څﺎرﻧﯥ او راﭘﻮرورﮐﻮﻧﯥ ﺗﻪ اﻫﻤﯩﺖ ورﮐﻮي
.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮ ﻟړ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي ﭼﯥ ﻫﺪف ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺟګړې د اﻏﻴﺰو راﮐﻤﻮل دي ﻟﮑﻪ :ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او
ﺑﯥ ﭘﻠﻮه ډول د داﺳﯥ ﭘﯧښﻮ څﺎرﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ ،د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻧښﺘﻮ څﺨﻪ د
اﻏﻴﺰﻣﻨﻮﺷﻮﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه ،د ﻣﻼﺗړﮐﻮﻧﮑﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧښﺘﻮ ﮐﯥ
ښﮑﯧﻠﻲ ﺧﻮاوې د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د اﺣﮑﺎﻣﻮ رﻋﺎﯨﺖ

ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ راﺑﻮﱄ.

اﺻﻄﻼح ګﺎﻧﯥ
ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ :ﻟﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ څﺨﻪ وﻳﺸﺘﻮﻧﮑﻲ ﻣﻬﻤﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﻧږدې ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻼﺗړ )د اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻟﺨﻮا ﺑﺮﻳﺪ( او
ﻧږدې ﺟﻨګﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﭼﯥ د ﭼﻮرﻟﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻴږي راځﻲ .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻫﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﺑﯥ ﭘﻴﻠﻮټﻪ ﺟﻨګﻲ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻳﺎ ډرون ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي.

 :ABPاﻓﻐﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ
 :ALPاﻓﻐﺎن ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ
 :ANAاﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو
 :ANPاﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ
 :ANSFاﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ،ﻳﻮه ټﻮﻟﻴﺰه اﺻﻄﻼح ده  ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻣﻠﻲ اردو ،ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ
او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ اداره ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻴږي.

دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ  :ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐﯥ ټﻮل ﻫﻐﻪ اﺷﺨﺎص او ډﻟﯥ راځﻲ ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي .ﻫﻐﻪ وګړي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي او ﻫﻐﻪ
اﺷﺨﺎص او ډﻟﯥ ﭼﯥ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ ﻟﺮي او ﺗﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻟﮑﻪ د ﺣﻘﺎﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ او د
اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﻟﮑﻪ د ازﺑﮑﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺣﺮﮐﺖ ،د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻬﺎد اﺗﺤﺎد ،ﻟﺸﮑﺮ ﻃﻴﺒﻪ او ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ او ﻧﻮرې
ﻣﻠﻴﺸﯥ او وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ  ،اﻳﺪوﻟﻮژﻳﮑﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي اﻫﺪاف ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي ﻳﺎ ﻧﻮري ﺟﺮاﻳﻢ ﭘﻴﺸﻪ ډﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺟګړه ﮐﯥ د ﻳﻮې ښﮑﯧﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﻳﻮب ګډون ﮐﻮي ،ﭘﻪ دﻏﻮﻋﻨﺎﺻﺮو ﮐﯥ راځﻲ

وﺳﻠﻮاﻟﯥ ډﻟﯥ  :ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻮاﻟﯥ ډﱄ ﭼﯥ ﺷﺨړو ﮐﯥ ښﮑﯧﻠﯥ وي او ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول د دو ﻟﺖ څﺨﻪ ﺑﯧﻠﯥ وي
ﭼﯥ د ﺟﻮړښﺖ ﭘﺮ اﺳﺎس د ﻣﻠﻴﺸﻮ څﺨﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻳﺎﻏﻲ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺠﺮﻣﻮ ډﻟﻮ ﭘﻮري رﺳﻴږي .ﻧﺎدوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻮاﱄ ډﱄ دا
وړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ د وﺳﻠﯥ او ځﻮاک ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻴﺎﺳﻲ  ،اﻳډﻳﺎﻟﻮژﻳﮑﻲ ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدي اﻫﺪاف ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ؛ ﺧﻮ د

دوﻟﺖ د رﺳﻤﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭼﻮﮐﺎټ  ،دوﻟﺘﻲ اﻳﺘﻼف ﻳﺎ د دوﻟﺖ د ﺧﭙﻠﻤﻨځﻴﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ وي او د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻲ
د دوﻟﺖ د وﻟﮑﯥ د ﺑﺎﻧﺪي وي .وﺳﻠﻮاﻟﻪ ډﻟﯥ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ د دوﻟﺖ د رﺳﻤﻲ وﻟﮑﻲ اوﮐﻨﱰول د ﺳﻴﻤﯥ ﻧﻪ د ﺑﺎﻧﺪې
وي ﺧﻮﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﯥ دﮐﻮرﺑﻪ ﻳﺎ ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻼﺗړ وﻟﺮي. .دﻏﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرت ﻟﻪ ﻻﻧﺪې
ډﻟﻮ څﺨﻪ دي ﺧﻮ ﻳﻮازي ﺗﺮ دوي ﻣﺤﺪودې ﻧﻪ د ى :ﻳﺎﻏﻲ ډﻟﯥ  ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰي ﻣﻠﯧﺸﻲ ) ﺗﻮﮐﻤﻴﺰ ،ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ
اﺳﺎس( ﻳﺎﻏﻴﺎن ،ﺗﺮﻫګﺮ ،ګﻮرﻳﻼ او ﻧﻮر ﻣﺪﻧﻲ دﻓﺎﻋﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ډﻟﯥ ) ﭼﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول د دوﻟﺖ ﭘﻪ
وﻟﮑﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ وي( 1.دﻏﻪ وﺳﻠﻮاﻟﯥ ډﻟﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﮐﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻨﺴټ ﻧﻪ ﻟﺮي.

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دى راﭘﻮر ﮐﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮي دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮال ﻋﻨﺎﺻﺮ‘ ﻏﯧﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻠﻮاﻟﯥ ډﱄ ﺑﻮﱄ ﻟﻴﮑﻦ د دوﻟﺖ ﺳﺮه
د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮﮐﺎﻧﺪي.
1

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮه د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ اړوﻧﺪ ﺧﱪې اﺗﺮې  .دګﻴﺮارد ﻣﮏ او ﻣﻴﻨﻮﻳﻞ ﺑﻴﺴﻠﺮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮد  ،د

ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺸﺮي ﭼﺎرو د ﻫﻤﻐږۍ دﻓﱰ ،ﻧﻴﻮﻳﺎرک ،ﺟﻨﻮي  .۲۰۰۶د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ اوﺻﺎف  ۳.۲ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ

 :AXOﭘﺮﻳښﻮدل ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت:وژل ﺷﻮي او ژوﺑﻞ ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ وګړي
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ دوه ډوﻟﻪ ډﻟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮي دي:
•

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺟګړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﭘﻴﺪا ﮐﻴږي .ﻟﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ د
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ)ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎت اوﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎن او ﻧړﯨﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﯨﯥ د ځﺎن ژﻏﻮرﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،د
ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺗﻼﺷۍ ﻟﭙﺎره ،د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﺮ ﺿﺪ،ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي (د ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي.
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﻴږي ﭼﯥ د ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ دﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ
ﺷﻮې وژﻧﯥ ،ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ او ﻳﺎ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ښﮑﯩﻠﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ

ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴږي.
•

ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  /ﻧﻮر ﺗﻠﻔﺎت :ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺟګړې څﺨﻪ راﭘﻴﺪا ﮐﻴږي ﻟﮑﻪ د

ﺟﻨګﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻮ  ،ﭘﻪ ﻣﺤﺒﺴﻮﻧﻮﮐﯥ ﻣړﻳﻨﻪ ،دﮐﺎﰲ ﻃﺒﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣړﻳﻨﯥ
ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻴښږي او ﭘﻪ داﺳﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻮﮐﯥ ﭼﯥ ﻃﺒﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ ﻣﺨﻨﻴﻮي
ﺷﻮي وي او ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي .ﭘﻪ دې ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣړﻳﻨﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﻪ ده ﭼﯥ د ﻣﺮګﺎﻧﻴﻮ ﭘﻴښﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﮑﯥ ﭘﻪ
ﭘﻮره اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﺮه ﻧﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻴﺪاي ﻟﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﭼﯥ د ډزو د ﺗﺒﺎدﻟﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي.

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن :د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﺎﺷﻮم داﺳﻲ ﻳﻮه ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮى ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ ۱۸
ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ وي ) ۱۷ﮐﻠﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﺷﻮم دى( .د دي ﺗﺮ څﻨګ د روم د ﻧړﻳﻮاﱄ ﺟﺰاﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﻲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﻫﻢ ﭘﻪ  ۲۰۰۳ﮐﯥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړي ،د  ۱۵ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﻋﺴﮑﺮي ﻟﻴﮑﻮﮐﯥ
او ﻳﺎ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ډﻟﻮﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻮل ا وګﻤﺎرل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎل ډول ﭘﻪ ﺟﻨګ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږي د ۸
ﻣﺎدي )) (۲ب() ( xxviاو  ۸ﻣﺎدي )) (۲ت( ).(vii

ﻣﻠﮑﻲ /ﺧﻮﻧﺪي ﺟﻨګﻴﺎﱄ :د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ "ﻣﻠﮑﻲ وګړي " ﻫﻐﻪ اﻓﺮاد دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨګ ﮐﯥ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ وي )ﻧﻈﺎﻣﻲ/ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﻧﻪ وي( ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﻨګ ﮐﯥ د ﻳﻮې ﺧﻮا ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮﮐﯥ ﻏړﻳﺘﻮب

وﻧﻪ ﻟﺮي ﻳﺎ ﻫﻐﻪ وګړي دي ﭼﯥ د )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن( 2ﻏړي ﻧﻪ وي .ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺗﻀﻤﲔ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دوي ﭘﻪ ﻧښﺘﻮﮐﯥ ﮐﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ .د ﻣﻠﮑﻲ وګړو

ﭘﻪ څﯧﺮ ،ﻳﻮ ﺟﻨګﻲ ﻓﺮد ﭼﯥ  hors de combatوي )ژوﺑﻞ ﺷﻮي ،ﻧﺎروغ ،د وﻳﺠﺎړي ﺷﻮي ﮐښﺘۍ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﺷﻮي ﻳﺎ اوﻫﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮي( ﻳﺎ ﻫﻐﻪ څﻮک ﭼﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﺒﻲ ﻳﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭘﻮرې اړه وﻟﺮي ،ﻫﻢ

دﺑﺮﻳﺪ څﺨﻪ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺣﻖ ﻟﺮي.

 COMISAFﮐﺎم اﻳﺴﺎف :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮال اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان.

 2ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن ﺗﻪ د ژﻧﻴﻮ ﭘﻪ درﻳﻢ ﺗړون ﮐﯥ اﺷﺎره ﺷﻮې ’’ د ﻳﻮې ازادې ﺧﺎورې اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻲ ،ﭼﯥ د دښﻤﻦ ﭘﻪ ﻧږدې ﮐﯧﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮ

ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ډول وﺳﻠﯥ ﺗﻪ ﻻس ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺗﻴﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮې وﮐړي ،ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ددې ﻟﭙﺎره وﺧﺖ وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ
واﺣﺪوﻧﻮﮐﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ښﮑﺎره وګﺮځﻮي او د ﺟﻨګ ﻗﺎﻧﻮن او دودوﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي۴) ".ﻣﺎده ).“(۶)(۱

د  EOFﭘﻴښﯥ :د ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ښﻮدﻟﻮ ﭘﻴښﯧﯥ  ،ﭼﯥ د ځﻮاک د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻴښﻲ ورﺗﻪ ﻫﻢ واﻳﻲ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ داﺳﯥ
ﺣﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻄﺎروﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧږدې ﮐﻴﺪو ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﮑﯥ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ
ﮐﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ اﺧﻄﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ و ﻧﻪ ﮐړي او ﻳﺎ د ﺗﻼﺷۍ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮﮐﯥ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻪ ﮐړي او ﺗﺮ
ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪي راﺷﻲ.
 :ERWﻟﻪ ﺟګړي څﺨﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ ،ﭘﻪ دى ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻧﺎﭼﺎودي ﺗﻮﮐﻲ ،او ﭘﺮﯦښﻮدل ﺷﻮي
ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ وي.
 :IDPداﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي وګړي
 :IEDځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﻳﻮ ﺑﻢ ﭼﯥ د دودﻳﺰې ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻃﺮﻳﻘﯥ ﭘﻪ ﺧﻼف ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻃﺮﻳﻘﻮ
ﺟﻮړﯦږي اوﮐﺎرول ﮐﯧږي .ﻧﻮﻣﻮړي ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ د ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﻢ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻲ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ځﺎن
ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎوﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ) ،(BBIEDsدﻏﻪ راز ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ ﮐﻨﱰول ﺷﻮي ځﺎي ﭘﺮځﺎي
ﺷﻮي ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ) ،(RCIEDsﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي او ﯨﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ
) (VBIEDsاو د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ وﺳﻴﻠﯥ ) (PPIEDsﻫﻢ ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐﯥ راځﻲ.

د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر :د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر د ﻫﻐﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﻣﻮادو د ﺗﺸﺨﻴﺺ،راټﻮﻟﻮﻟﻮ ،ﭘﺮوﺳﺲ او ﺧﺮﭙوﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ده ﭼﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﻳﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د
ﭘﻴښﯥ ﻟﻪ ځﺎي څﺨﻪ راټﻮل ﺷﻮي دي ﺗﺮ څﻮ د ﻋﻤﻞ وړ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ ،د ځﺎي ﭘﺮځﺎي ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ او ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻪ ﻏښﺘﻠﻲ او د اورﭘﮑﻮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺰوري او د دوي د ﻋﺪﱄ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻼﺗړ
وﺷﻲ .ﭘﻪ دي ﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ،د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻮﻧﻪ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ،ﻋﺪﱄ ﻃﺐ
او ﺑﺎﻳﻮﻣﱰﻳﮏ ازﻣﻮﻳﻨﻲ او ﺗﺤﻠﻴﻞ راځﻲ ﭼﯥ د واک ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﯧږي .د ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
اﺳﺘﺜﻤﺎر د اﻏﻴﺰﻣﻦ او دواﻣﺪاره ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻳﻮه اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻪ ده .
ﭘﯧښﻲ :ﻫﻐﻪ ﭘﻴښﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟګړو ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻪ ﺗﻠﻔﺎت اړوي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ راﭘﻮروﻧﻮﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت

ﻧﻪ دي ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯥ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﯧښﯧږي.
 :IHLد ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن

ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ :ﭘﻪ دې ځﻮاﮐﻮﻧﻮﮐﯥ ټﻮل ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻋﺴﮑﺮ ﺷﺎﻣﻠﻴږي ﭼﯥ د اﻳﺴﺎف او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
اﻣﺮﻳﮑﺎ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ )د ازادۍ د ﭘﺎﻳښﺖ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ وي او د اﻳﺴﺎف د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان  COMISAFﺗﺮ
اﻣﺮ ﻻﻧﺪې ﮐﺎرﮐﻮي .دﻏﻪ اﺻﻄﻼح ﻫﻤﺪا راز ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ ده ﭼﯥ د اﻳﺴﺎف د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﺮ
اﻣﺮ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ دي ،ﻟﮑﻪ ځﻴﻨﯥ ځﺎﻧګړې ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او د ﺧﺎﺻﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ.
ټﭙﻮﻧﻪ :د ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺨﺘﻮ ژوﺑﻠﻮ ﻳﺎ ټﭙﻲ ﮐﻴﺪﻧﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ډوﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻴږي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ډﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﮐﯥ د ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
ژوﺑﻠﯥ درﺟﻪ ﻧﻪ ده ﺷﺎﻣﻠﻪ .ارواﻳﻲ ﻳﺎ روﺣﻲ ﺻﺪﻣﻪ ﻳﺎ دﻣﺎﻏﻲ ﺟړک ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ ژوﺑﻠﻮﮐﯥ ﻧﻪ دي ﺷﺎﻣﻠﯥ.
آﻳﺴﺎف :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ  :اﻳﺴﺎف د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻨﺸﻮر د  VIIﻓﺼﻞ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ د ﺳﻮﻟﯥ د ﭘﻴﺎده ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻳﺎ دﻧﺪه ﻟﺮي .اﻳﺴﺎف د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا ﭘﻪ اﻣﺮ او ﺻﻼﺣﻴﺖ ځﺎي

ﭘﻪ ځﺎي ﮐﯧږي .د  ۲۰۰۳ﮐﺎل ﭘﻪ اګﺴﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ د ﻧﺎټﻮ ﺳﺎزﻣﺎن د اﻳﺴﺎف
ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﻴﺴﺘﻪ .د اﻳﺴﺎف ﻗﻮاوې اوس ﻣﻬﺎل د  ۲۴ﺟﻮن ۲۰۱۳،ﭘﻮري  ۹۲۰،۹۷ﺗﻨﻪ ﺳﺮﺗﻴﺮي ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻟﻪ ۴۹
ﻫﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ راﻏﻠﻲ او د ﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰﮐﺎﺑﻞ ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﻪ ﺷﭙږو ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺮﺧﻮﮐﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮي دي  .د  ۲۰۰۸د ﻧﻮوﻣﱪ
څﺨﻪ د اﻳﺴﺎف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻫﻢ دي ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻣﺮاﺗﺒﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮې .د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا  (۲۰۱۲) ۲۰۶۹ﺷﻤﻴﺮه ﭘﺮﻳﮑړه ﻟﻴﮏ د اﻳﺴﺎف ﭘﻪ اړه ﻣﺨﮑﻴﻨﻲ ﭘﺮﻳﮑړه ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﺗﺎﻳﺪوي او د  ۲۰۱۳د
اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺮ  ۳۱ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې د ﻧﻮرو  ۱۲ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎره د اﻳﺴﺎف ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻏﺰوي.
 :MOIدﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
 NATOﻧﺎټﻮ :د ﺷﻤﺎﱄ اﺗﻼﻧﺘﻴﮏ د ﺗړون ﺳﺎزﻣﺎن .د ﻧﺎټﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن ﻏړي ﻫﻴﻮادوﻧﻪ د اﻳﺴﺎف اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ

ﻫﻴﻮادوﻧﻪ دي .اﻳﺴﺎف وګﻮرئ.

 :NDSد ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ اداره
 :NGOﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن/اداره.
دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
اﻓﻐﺎن دوﻟﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ :ټﻮل ﻫﻐﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻳﺎ د ﺑﻐﺎوت ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﮐﯥ
ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ او ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ او ادارې ﻻﻧﺪې دي .ﭘﻪ دې ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،اﻓﻐﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ ،د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻧﻮر ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي.دﻏﻪ اﺻﻄﻼح ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎرات او اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
راﻧﻐﺎړي.
 :SOPﻣﻌﻴﺎري ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐړﻧﻼره
ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي وژﻧﻲ  :ﻫﻐﻪ وژﻧﻲ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ارادي  ،د ﻣﺨﻪ ﺳﻨﺠﻮل ﺷﻮي او ﻗﺼﺪي ډول د دوﻟﺖ او ﻳﺎ د دوﻟﺖ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ دﻧﺪه ﻟﺮي ،او ﻳﺎ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ د ﻣﻨﻈﻤﻮ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﺨﻮا د ﻳﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ
ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﺿﺪ وژوﻧﮑﻲ ځﻮاک وﮐﺎروي ،او ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ د ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ د ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺳﺎﺗﻨﻲ او ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪي ﻧﻪ
وي .ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﺮدي ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي وژﻧﻪ د ژوﻧﺪ د ﺣﻖ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده ﺧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ډول

ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړه ﮐﻲ ځﻴﻨﻲ وﺧﺖ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ وﻟﺮي.
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 :UNDSSد ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ او اﻣﻨﻴﺖ څﺎﻧګﻪ
 :UNAMAﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوي

3

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺎﻣﺒﻠﻲ ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﻮرا څﻮارﻟﺴﻤﻲ ﻧﺎﺳﺘﻲ د آﺟﻨډا درﻳﻢ ټﮑﻲ ،او د ﻣﺤﮑﻤﻲ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ

اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ځﺎﻧګړي راﭘﻮرټﺮ رﭘﻮرټ ،او د ﻓﻠﻴﭗ آﻟﺴټﻮن ﻣﮑﻤﻞ رﭘﻮرټ د "د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ څﻴړﻧﻪ" ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪي وګﻮرئ.
 A/HRC/14/24/Add.6د  ۲۰۱۰ﮐﺎل د ﻣﻲ ﻣﻴﺎﺷﺖ وګﻮرئ.

 :UNHCRدﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﱄ ﮐﻤﺸﲊي
 :USSOFد ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
 :UXOﻧﺎ ﭼﺎودي ﺗﻮﮐﻲ
ﺟﻨګﻲ ﺟﺮاﯨﻢ :د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻧړﯨﻮاﻟﯥ ﻣﺤﮑﻤﻰ ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻨګﻲ ﺟﺮاﯨﻢ داﺳﻰ ﺗﻌﺮﯨﻔﻮى ،د ﻧﻮرو ﺗﺮ څﻨګﻪ ،ﭘﻪ ﻧړﯨﻮاﻟﻪ
ﺷﺨړه ﮐﯥ د ﺗﻄﺒﯩﻖ او ﭘﻠﻰ ﮐﯩﺪوﻧﮑﻮ ﻗﻮاﻧﯩﻨﻮ او دودوﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﺪى ﺳﺮﻏړوﻧﻪ“ او ” د ﻫﻐﻪ ﻗﻮاﻧﯩﻨﻮ او دودوﻧﻮ ﺟﺪي ﺳﺮ
ﻏړوﻧﻪ ﭼﯥ د ﻏﯩﺮ ﻧړﯨﻮاﻟﯥ وﺳﻠﻮاﻟﯥ ﺷﺨړى ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﭘﻠﻰ ﮐﯩﺪو وړوى“.
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ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دى د ﺟﻨﯩﻮا

ﮐﻨﻮﯨﻨﺴﯩﻮن ددرﯨﻢ ﻣﺸﱰک ﺑﻨﺪ څﺨﻪ ﺟﺪى ﺳﺮﻏړوﻧﻪ  ،د ﺷﺨﺺ او د ﻫﻐﻪ د ژوﻧﺪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ،او ﭘﻪ ځﺎﻧګړى
ډول د وژﻟﻮ ټﻮل ډوﻟﻮﻧﻪ ،د ﻣﻌﯩﻮﺑﻮﻟﻮ ،ﺑﻰ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک او ﺷﮑﻨﺠﻪ ،د ﺷﺨﺺ ﭘﻪ وﻗﺎر ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺠﺎوز،ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ډول
ﺗﺤﻘﯩﺮ او ټﯩټ ګڼﻠﻮ ﺳﻠﻮک ،ﯨﺮﻏﻤﻞ ﮐﻮل  ،د ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ﺻﺪور او ﯨﺎ د اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ﭘﻠﻰ ﮐﻮل د ﯨﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﮑﻤﻰ د
ﻣﺨﮑﯩﻨۍ ﭘﺮﯨﮑړي ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ ټﻮل ﻋﺪﱄ ﺗﻀﻤﯩﻨﻮﻧﻪ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه وﻟﺮى او ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول ﻫﻐﻪ ﺗﻀﻤﯩﻦ ﺟﺰﻻﯨﻨﻔﮏ او ﻣﻨﻞ

ﺷﻮي وي.

 4د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻧړﯨﻮاﻟﯥ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻣﻨﺸﻮر ۸ ،ﺑﻨﺪ) ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﻪ دوﯨﻢ ﺟﻠﺪ II.ﻓﺼﻞ ( ۳# ،۴۴ .ﻧړﯨﻮال ﻋﺮﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړﯨﻮاﻟﻪ او ﻏﯩﺮ ﻧړﯨﻮاﻟﻪ

وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ د ﭘﻠﻰ ﮐﯩﺪو وړ دى د ﻫﻐﻰ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﻧړﯨﻮال ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺟﺪى ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮاﯨﻢ ﺑﻠﻞ ﮐﯩږي .د

ﻫﯩﻮادوﻧﻮ اﺟﺮاات د ﻧړﯨﻮال ﻋﺮﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯩﻠﻮي.ﻗﺎﻋﺪه  ۱۵۶د ﺟﻨګﻲ ﺟﺮاﯨﻤﻮ ﺗﻌﺮﯨﻒ .اﯨﻰ ﺳﻰ ار ﺳﻰ  ،ﻧړﯨﻮال ﻋﺮﻓﻰ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ۱ ،ﺟﻠﺪ ،ﻗﺎﻋﺪه ،اﯨډ ﺟﯩﻦ ﻣﺎرى ﻫﯩﻨﮑﺮﺗﺰ او ﻟﻮﯨﺰ ډوزواﻟډ -ﺑﯩﮏ (CU P/ICRC, Cambridge 2005) {ICRC Study}.

او  See Additional Protocol II, article 13(2).د ﻧړﯨﻮال ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺤﮑﻤﻲ د روم ﻣﻨﺸﻮر.ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دى د ﻏﯩﺮ

ﻧړﯨﻮاﻟﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړى ﮐﯥ ﭘﻠﻰ ﮐﯩﺪوﻧﮑﻮ د ﺟﻨګﻲ ﻗﻮاﻧﯩﻨﻮ او ﻋﺮﻓﻮﻧﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﺗﻪ وﯨﻞ ﮐﯩږي ﭼﯥ ﻟﻮﻣړى ﻣﺒﻨﻰ ﻳﯥ د ﺟﻨﯩﻮا د  ۱۹۴۹څﻠﻮر

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯩﻮﻧﻮﻧﻮ درﯨﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻨﺪ،او ورﺳﺮه د  ۱۹۷۷ﺿﻢ دوﯨﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ،د  ۱۹۹۹اﻟﺤﺎﻗﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د  ۱۹۵۴ﻫﺎګ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯩﻮن ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ
ﺟګړه ﮐﯥ د ﮐﻠﺘﻮري ﻣﯩﺮاث ﺧﻮﻧﺪى ﺳﺎﺗﻨﻰ ﭘﻪ اړه دى ،د  ۱۹۸۹اﻃﻔﺎﻟﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮﮐﻨﻮاﻧﺴﯩﻮن ،د  ۱۹۹۴د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧښﻠﻮل ﺷﻮى ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ

دﻣﺼﺆﻧﯩﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯩﻮن ،د ﻧړﯨﻮاﻟﻪ ﻣﺤﮑﻤﻲ د رواﻧډا او ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﯨﻮګﻮﺳﻼوﯨﺎ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺸﻮر ،او د ﺳﺮﯨﻠﯩﻮن ﻟﭙﺎره د ځﺎﻧګړى ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻣﻨﺸﻮر( .د

ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻧړﯨﻮاﻟﯥ ﻣﺤﮑﻤﻲ د روم ﻣﻨﺸﻮر ﻻﻧﺪى ﺟﻨګﻲ ﺟﺮاﯨﻢ وګﻮرئ او دﻫﻐﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ د ﻧړﯨﻮاﻟﻪ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﻪ  ،اﯨﻰ ﺳﻰ ار ﺳﻰ

د ﻧړﯨﻮال ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﭙﺎره ﻣﺸﺎورﺗﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ.
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ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژي
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ وي د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ څﻴړې؛ﻟﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮﺳﺮﭼﯧﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻼ ﻣﺸﻮره ﮐﻮي او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ راﻏﻮﻧډوي ﭼﯥ د اﻋﺘﺒﺎر او رښﺘﻴﻨﺘﻮب ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ارزول ﺷﻮي وي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﺮې ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ څﻴړﻧﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﻫڅﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺣﺪه ﭘﻮرې ﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ راټﻮل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮐﺮه اوﮐﻨټﺮول ﮐړي .ﭘﻪ دې ﻟړﮐﯥ د ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ او ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د

زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﺷﻮﻳﻮ وګړو ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون( ﮐﻠﻰ
ﻣﺤﻠﻲ /د وﻟﺴﻮاﻟۍ او وﻻﻳﺖ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ او د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول
د ﺳﺎﺣﯥ ﻟﻪ ﮐﺘﻨﯥ څﺨﻪ او د ﭘﻴښﯥ ﻟﻪ ځﺎي څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ اﺟﻨﺎس/ﻣﺪارک او ﺷﻮاﻫﺪ او د ﻫﻐﻮي ﻓﺰﻳﮑﻲ
ازﻣﺎﻳښﺖ ،ﻟﻪ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو څﺨﻪ ﮐﺘﻨﻪ ،وﻳډﻳﻮګﺎﻧﯥ او ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ او
ﻣﺼﻮوﻧﻴﺖ د څﺎﻧګﯥ او د دې ﺳﺎزﻣﺎن د ﻧﻮرو ادارو راﭘﻮروﻧﻪ ،د دوﻳﻢ ﻻس ﺳﺮﭼﯧﻨﻮ ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻪ ،د ﺧﱪي رﺳﻴﻨﻮ راﭘﻮرﻧﻪ

او ﻟﻪ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ او درﻳﻢ ګړي ﻟﻪ ﺧﻮا راټﻮل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻴږي.

ﺗﺮﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻳﺎ د ﺣﺎدﺛﯥ د ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻬﺎدت او د ﭘﻴښﯥ د ځﺎي ﭘﻪ
ﭘﻠټﻨﻮ وﻻړ وي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،د ﭘﯩښﯥ ځﺎى ﺗﻪ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻻس رﺳﻲ ﻣﺤﺪود وي ،او دﻏﻪ ډول

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ داﺳﯥ وﺧﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮ ﻟړ ﺗﺨﻨﻴﮑﻮﻧﻪ ﮐﺎروي ﭼﯥ داﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪه د ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﻌﺘﱪو ﺷﺒﮑﻮ

څﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي اوداﻋﺘﺒﺎر اوﺑﺎور ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ﮐﺮه ﮐړي.

ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻳﻮې ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﮐﺮه واﻟﯥ څﺨﻪ ډاډﻣﻨﻪ ﻧﻪ وي د ﻫﻐﯥ ﭘﯧښﻲ ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ﻧﻪ ورﮐﻮي.
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻗﻀﻴﻮﮐﯥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ښﺎﻳﻲ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ورﺳﻴږي څﻮاوﻧۍ وﺧﺖ وﻧﻴﺴﻲ .دا ﭘﺪي ﻣﻌﻨﻲ ده
ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﻧﺘﻴﺠﯥ ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻧﻮې ﺷﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را رﺳﻴږي او ﭘﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﯥ
ورڅﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻞ ﮐﻴږي  .ﭘﻪ ﮐﻮم ځﺎي ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ښﻪ څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ وﻳﱰ څﻮ ﭼﯥ ﻣﻌﺘﱪاو ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺨښﻮﻧﮑﻲ
ﺷﻮاﻫﺪ ﻻس ﺗﻪ ﻧﻪ وي راﻏﻠﻲ ﻧﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ګﻴﺮي ﻧﻪ ﮐﻴږي او ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺗړل ﮐﻴږي او اﺣﺼﺎﻳﻮي راﭘﻮر ﮐﯥ د
ﻫﻐﯥ ﺧﱪ ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻴﻠﻴږي.

د ځﻴﻨﻮ ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﻫﻮﻳﺖ )ﻣﻮﻗﻒ( ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻧﻪ ﺷﻲ ﺛﺎﺑﺘﻴﺪﻻې او ﻳﺎ ﻻﻧﺠﻪ ﻣﻦ ټﮑﻲ وي ،ﭘﻪ
داﺳﯥ ﻗﻀﻴﻮﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ او داﺳﯥ ﻧﻪ ګڼﻲ ﭼﯥ د ﺟﻨګ ﻟﭙﺎره د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺟﻨګﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ دي .ﺑﻠﮑﻪ دا ډول ادﻋﺎګﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﻴښﯥ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ارزول ﮐﻴږي.

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻳﻮه ﻳﺎ څﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻫﻮﻳﺖ څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ وي ،د وژﻧﻲ دﻏﻪ ډول ﭘﻴښﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺷﻤﻴﺮﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻠﻴږي.

ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨړوﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﭙﺎره ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ  ۲۰۰۹ﮐﺎل ﮐﯥ ﻳﻮ
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻳﻲ ډﻳټﺎﺑﻴﺲ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺖ .ډﻳﺘﺎﺑﻴﺲ داﺳﯥ ﻃﺮح ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮑﻪ ،ﻳﻮﺷﺎن او اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ټﻮﻟﻮﻧﻪ
او ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮي؛ ﭼﯥ د ﺟﻨﺲ ،ﻋﻤﺮ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ،او ﻧﻮرو اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ وﻳﺸﻞ او ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي.
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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺮﻳﺪه ﻫڅﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻴښﯥ ﮐﺮه او ﻣﺴﺆل ﻟﻮري ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي.
د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ډګﺮﮐﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﮑﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮګډ ﻣﺎﻫﻴﺖ ،او د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺳﺮﭼﯧﻨﻮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ
ډﻳﺮو ﻗﻀﻴﻮﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻي د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ /دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﮐړي ،اوﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﻫﻴڅ ﻳﻮه ﺧﻮا د ﻳﻮې ﭘﻴښﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻧﻪ وي ﻣﻨﻠﻲ ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻳﻮې ﺧﺎﺻﯥ ﭘﻴښﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺧﻮ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه او ﻳﺎ
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ادﻋﺎ ﻧﮑﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﺷﻤﻴﺮي ﺑﺸﭙړي دي؛ دﮐﺎر ﭘﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ
د ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻮره راﭘﻮر ﻧﻪ وي ورﮐړې.

ﭘﻪ ﻧښﺘﻪ ﮐﯥ د ښﮑﯧﻠﻮ ﺧﻮاوو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ده ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ﻳﻮه ﻏﻴﺮي ﻧړﻳﻮاﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ده ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
دوﻟﺖ ،او د ﻫﻐﻪ د وﺳﻠﻪ وال ﻓﻮځ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ورﺳﺮه دي )ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ "دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه" ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﺷﻮي دي( او د ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ )ﭘﻪ دې راﭘﻮر او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ "د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ" ﺑﻠﻞ ﺷﻮي ﺗﺮﻣﻨځ رواﻧﻪ ده.
دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻫﻐﻮ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏړو ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ اردو ﻣﻼﺗړﮐﻮﻧﮑﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ دي ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د

ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ) د اﻳﺴﺎف او ځﺎﻧګړي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻄﻌﺎت( اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د ازادي د ﭘﺎﻳښﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻏړي ،او

ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ د دي ﭼﱰ د ﺑﺎﻧﺪې دي( او ﻧﻮر اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دي.ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ
د ښﮑﯧﻠﻮ ﺧﻮاو ﻓﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ټﻮل ﻏړي ﺟﻨګﻴﺎﱄ دي ،ﻟﻴﮑﻦ ﻃﺒﻲ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻳﯥ ﺟﻨګﻴﺎﱄ ﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي.
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ  ،ﻟﮑﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،اﻓﻐﺎن ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ  ،ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ  ،او ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل
ﺧﭙﻞ ﻣﻠﮑﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎرﮐﯥ
ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي.
د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﻫﻐﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ډﱄ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ ښﮑﻴﻠﯥ وي او ﭘﻪ
ﺷﺨړه ﮐﯥ د ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاو ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻪ ﮐړي او د ﺟګړي د ﻳﻮ ﻟﻮري د وﺳﻠﻮال ځﻮاک ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ وګﺮځﻲ ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ
څﻴﺮﮐﻪ د ﻳﻮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺆل ﺷﺨﺺ د ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪي د اﻣﻨﻴﺖ او ﻳﺎ ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﭘﺮ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي ،ﻟﮑﻪ د
اﻣﻨﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭼﺎرواﮐﻰ  ،او ﻳﺎ وﻟﺴﻮال.
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ټﻮل ﻫﻐﻪ اﻓﺮاد او وﺳﻠﻮاﻟﯥ ډﻟﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه راﻧﻐﺎړي ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺟګړه ﻳﺎ وﺳﻠﻮال
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﻳﺎ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮه ښﮑﻴﻞ دي ،او ﻫﻐﻪ څﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ دي ﮐﺘﺎرﮐﯥ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږى
ﻟﮑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﻧﻮر ﻫﻐﻪ اﻓﺮاد اوﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻨﻈﻤﯥ وﺳﻠﻮاﻟﯥ ډﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډه اﺧﻠﻲ او د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ
ﻻﻧﺪې ﭼﯥ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ ؛ ﺣﻘﺎﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ ،دګﻠﺒﺪﻳﻦ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ،د ازﺑﮑﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺮﻳﮏ  ،اﺗﺤﺎد
ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﺸﮑﺮي ﻃﻴﺒﻪ او ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻣﻞ دي.
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د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺟﻨﺎﻳﻲ ډﻟﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ ﻧﻪ ده ﻟﻴﮑﻦ ﮐﻪ دﻏﻪ ډﻟﻪ ﭘﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ د ښﮑﯧﻞ
5

ﻟﻮري د ﻳﻮې ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ ډﱄ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﺟګړﯨﺰو ﻓﻌﺎﻟﺘﻴﻮﻧﻮﮐﯥ ښﮑﻴﻠﯥ وي.

ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ ښﮑﯧﻠﯥ ﺧﻮاې ــ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ  ،ﻧړﻳﻮال ﻓﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ډﱄ د
ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮد ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ ښﮑﺎره ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻟﺮي.
)(i

د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژﻧﻴﻮ د  ۱۹۴۹ﮐﺎل د څﻠﻮرګﻮﻧﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ او د  6۱۹۷۷ﮐﺎل د ژﻧﻴﻮ د ﻣﻞ دوﻳﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻏړي ﻫﻴﻮاد دي،
دﻏﻪ ﺗړوﻧﻮﻧﻪ او دوﻫﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﭘﻪ
وړاﻧﺪې او د ﻫﻐﻮ اﺟﻨﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺑﻘﺎء ﻟﭙﺎره ﺿﺮوري ګڼﻞ ﮐﻴږي.

د  ۱۹۴۹ﮐﺎل د ژﻧﻴﻮ د څﻠﻮر ګﻮﻧﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮګډه درﻳﻤﻪ ﻣﺎده ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ټﺎﮐﻲ ﭼﯥ دوﻟﺘﻲ او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ

ډﻟﯥ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺧﻠﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻧښﺘﻪ ﮐﯥ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي .درﯨﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻨﺪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ وژل،7ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱄ  ،د
ﻣﺤﮑﻤﻲ ﭘﺮﺗﻪ اﻋﺪام ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﻣﻌﯩﻮﺑﻮل او د ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱃ داﺳﻰ ﻧﻮرى ﮐړﻧﯥ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﻨﻊ ﮐړي دى 8.دﻏﻪ ﮐړﻧﯥ ﻫﺮ

وﺧﺖ  ،ﻫﺮ ځﺎى ﻫﺮ څﻨګﻪ ﭼﯥ وي ﻣﻨﻊ دي.
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د ﺗﻌﺮﻳﻔﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي ﮐﻮم ﭼﻲ ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﻣﻨﺎﺑﻌﻮﮐﻲ راﻏﻠﻲ دي :د ﺟﻨګﻴﺎﱄ ﺗﻌﺮﻳﻒ ۲-۴ ،او ۳-۴

ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ،د اﻧګﻠﺴﺘﺎن د دﻓﺎع وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻮي ،د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻧښﺘﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ اړه ﻻرښﻮد ،د اﮐﺴﻔﻮرد د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻧﺸﺮ ،اﮐﺴﻔﻮرد
 ،۲۰۰۴او د ﺳﺮه ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ )آي ﺳﻲ آر ﺳﻲ( ،د ﻧړﻳﻮاﱄ ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ ﺣﻘﻮﻧﻪ ۳ ،ﻣﻪ ﻗﺎﻋﺪه .د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻧښﺘﻮ ټﻮل ښﮑﻴﻞ ﻏړي،

د ﻃﺒﻲ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،ﺟﻨګﻴﺎﱄ ګڼﻞ ﮐﻴږي.

 6دوﻳﻢ اﻟﺤﺎﻗﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل  ۱۹۷۷د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا د  ۲۰۰۹ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﻪ  ۱۰ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ ،دﻏﻪ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د  ۲۰۰۹ﮐﺎل د دﺳﻤﱪ ﭘﻪ  ۲۴ﻧﺎﻓﺪ

ﺷﻮ.

7د وژﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﺟﻨګﻲ ﺟﺮاﯨﻤﻮ ﭼﯥ د روم ﻣﻨﺸﻮر ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻧړﯨﻮاﻟﯥ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺗﻌﺮﯨﻒ ﮐړى ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻗﺼﺪى وژﻧﯥ

اﺻﻄﻼح ﮐﺎروى ﭼﯥ ﻋﺒﺎرت ﻟﻪ ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ  ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯩﺎﻧﻮى ﭼﯥ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﯩﺪاى ﺷﻲ او دﻫﻐﻪ وژﻧﯥ د ﻋﻤﻞ څﺨﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ
وﮐړاى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﯨﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﻻس ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻰ ﭼﯥ د وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺟګړى د ﻗﺮﯨﻨﻲ د ﺑﺎﻧﺪي وي .ورﺗﻪ اﺻﻄﻼح ګﺎﻧﯥ ﻟﮑﻪ ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ  ،د
ﻣﺤﮑﻤﻲ ﭘﺮﺗﻪ وژﻧﯥ  ،اﺧﺘﻄﺎف او وژﻧﯥ ،ﻗﺼﺪى وژﻧﯥ ځﯩﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎرول ﮐﯩږي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﻨګ ﮐﯥ د ښﮑﯧﻠﻮ ﺧﻮاو ﻟﻪ ﻟﻮرى د ﻣﻠﮑﻲ
ﺧﻠﮑﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﺼﺪى وژﻧﯥ ﺑﯩﺎن ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ داﺧﻠﻲ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړي ﭘﻪ ﻗﺮﯨﻨﻪ ﮐﯥ راﭘﯧښﯧږى .
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د  ۱۹۴۹د اګﺴﺖ  ۱۲د ﺟﻨﯩﻮا ﮐﻨﻮاﻧﺴﯩﻮن درﯨﻢ ﻣﺸﱰک ﺑﻨﺪ  ،د داﺧﻠﻲ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړى ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﭘﻠﻰ ﮐﯩﺪو وړ دى .ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﺷﺨړه

ﻧړﯨﻮاﻟﻪ ﺷﺨړى اوﺻﺎف وﻧﻪ ﻟﺮي او د ﻏړي ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ  ،ﻧﻮد ﺟګړى د ښﮑﯧﻠﯥ ﺧﻮاو ﻫﺮ ﻟﻮرې دى ﮐﻢ ﺗﺮﮐﻢ ﻻﻧﺪى

ﻣﺎدو اﺣﱰام ﺑﺎﻧﺪى ﻣﮑﻠﻒ دى (۱) :ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻫﻐﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ وﺳﻠﻪ

ﮐﯩږدي او ﯨﺎ ﻧﻮر د ﻧﺎروﻏﻲ ،ټﭙﻮﻧﻮ ،ﺗﻮﻗﯩﻒ ،ﯨﺎ ﻧﻮرو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻪ ﺟﻨګﯩږي ﺧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮﮐﯥ ورﺳﺮه د ﺗﺒﻌﯩﺾ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﻧﺴﻞ،
رﻧګ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﯩﺪى ،ﺟﻨﺲ ،زﯨږﯨﺪﻧﯥ او ﺟﺎﯨﺪاد او ﯨﺎ ﺑﻞ ﮐﻮم ﻣﻌﯩﺎر وي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﻠﻨﺪﮐﯩږي .ﭘﻪ دى اړه دﻻﻧﺪى ﮐړﻧﯥ ﻫﺮ وﺧﺖ  ،ﻫﺮ
ځﺎى ﻫﺮﻧګ ﭼﯥ وى د ﭘﻮرﺗﻨﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮى وګړو ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﻨﻊ دى  (a) .د ﺷﺨﺺ او د ﻫﻐﻪ د ژوﻧﺪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ډول

د وژﻟﻮ ټﻮل ډوﻟﻮﻧﻪ ،د ﺷﻠﺸﻮټ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺑﻰ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک او ﺷﮑﻨﺠﻪ ) (bد ﺷﺨﺺ ﭘﻪ وﻗﺎر ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺠﺎوزﭘﻪ ځﺎﻧګړى ډول ﺗﺤﻘﯩﺮ او ټﯩټ
ګڼﻠﻮ ﺳﻠﻮک ) (cﯨﺮﻏﻤﻞ ﮐﻮل ) (dد ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ﺻﺪور او ﯨﺎ د اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ﭘﻠﻰ ﮐﻮل د ﯨﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﮑﻤﻰ د ﻣﺨﮑﯩﻨۍ ﭘﺮﯨﮑړي ﭘﺮﺗﻪ
ﭼﯥ ټﻮل ﻋﺪﱄ ﺗﻀﻤﯩﻨﻮﻧﻪ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه وﻟﺮى او ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول ﻫﻐﻪ ﺗﻀﻤﯩﻦ ﺟﺰﻻﯨﻨﻔﮏ او ﻣﻨﻞ ﺷﻮي وي.

iii

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د  ۱۹۴۹ﮐﺎل د ژﻧﻴﻮ د څﻠﻮرګﻮﻧﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ او د ﻣﻞ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ څﻮ اﺻﻮل د ﻧړﻳﻮال دودﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮن 9ﺑﺮﺧﻪ ګﺮځﻴﺪﻟﯥ ده او ﺗﺮ
ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت اړوﻧﺪه اﺻﻮل ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ  ،ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﻳﯥ د
داﺧﻠﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻧښﺘﯥ د ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو ﭘﻪ څﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي دا دي:

ﺗﺸﺨﻴﺺ :ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول او ﻣﻠﮑﻲ اﻧﻔﺮادي اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﻧﻪ ﺷﻲ.

·
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"]ښﮑﻴﻠﯥ ﺧﻮاوې[ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ او ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ او د ﻣﻠﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ
وﮐړي".

11

ﺗﻨﺎﺳﺐ" :ﻫﻐﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﻣﻨﻊ دي ﭼﯥ ﮐﯩﺪاى ﺷﻰ ﭘﻪ ﺗﺼﺎدﰲ ډول د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د وژﻧﯥ ،ژوﺑﻠﯥ ،د دې دواړو

·

ﺳﺒﺐ وګﺮځﻲ او ښﺎﻳﻲ د ﻫﻐﻮ ﻣﺸﺨﺼﻮ او ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮﻳﺎوو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮې زﻳﺎﺗﯥ وي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺪ څﺨﻪ ﻳﯥ

ﺗﻤﻪ ﮐﻴږي".
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".

ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪﮐﯥ اﺣﺘﻴﺎط" :ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول د ﻧښﺘﯥ ﻟﻪ ﺧﻄﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ

·
13

ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ډول ﺑﺎﻳﺪ دې ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﺗﻠﻒ ﻧﻪ ﺷﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮﺗﻪ

زﻳﺎن وﻧﻪ رﺳﻴږي .او ﭘﻪ ﭘﻮره ډول ﻣﻤﮑﻦ اﺣﺘﻴﺎط وﺷﻲ ﭼﯥ " د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺗﺼﺎدﰲ ﺗﻠﻒ ﮐﻴﺪﻟﻮ ،ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ

د زﻳﺎن رﺳﻴﺪﻟﻮ او د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ژوﺑﻞ ﮐﻴﺪﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐﻴږي".
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ټﻮل ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،ﻟﮑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧړﻳﻮال
ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ )اﻳﺴﺎف( د اﻣﺮﻳﮑﺎ ځﺎﻧګړې ﻗﻮاوې ،د ازادۍ د ﭘﺎﻳښﺖ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻏړي ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ځﺎﻧګړي
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د دﻏﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﺪودو څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي د ژﻧﻴﻮ د  ۱۹۴۹ﮐﺎل د څﻠﻮرګﻮﻧﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ
ﻏړي ﻫﻴﻮادوﻧﻪ دي .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ټﻮل ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮﱄ دي د  ۱۹۷۷ﮐﺎل ﻣﻞ
ﻟﻮﻣړي اودوﻫﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ ﻏړي ﻧﺪى ،ﺧﻮ د دي ﺳﺮه د ﻫﻐﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﻋﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﮑﻠﻒ دي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال دودﻳﺰه
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻪ ده.
)(ii

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ

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

9دﻏﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ :د ﺳﺮه ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )آي ﺳﻲ آر ﺳﻲ( ،د ﻧړﻳﻮاﱄ ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﻲ ﻋﺮﰲ ﺣﻘﻮﻧﻪ ،ﻟﻴﮑﻮال :ﺟﺎن ﻣﺎري

ﻫﻴﻨﮑﺎرﺗﺰ ﺗﻮ ﻟﻮﻳﺲ دوﺳﻮاﻟﺪ ﺑﮏ ) (CU P/ICRC, Cambridge 2005د اي ﺳﻲ آر ﺳﻲ څﻴړﻧﻲ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ.
 10دوﻳﻢ اﻟﺤﺎﻗﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل (۲)۱۳ .ﻣﺎده.

 11ﻟﻮﻣړي اﻟﺤﺎﻗﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ۴۸ ،ﻣﺎده (۲) ۵۱ .ﻣﺎده ﻫﻢ وګﻮئ ﭼﻲ واﻳﻲ :ﻣﮑﻠﻲ "وګړي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪي راﺷﻲ" او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ (۲) ۵۲

ﻣﺎده ﻫﻢ وګﻮرئ ﭼﻲ واﻳﻲ "ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازي ﭘﻮځﻲ ﻫﺪوﻓﻮﻧﻮ ﭘﻮري ﻣﺤﺪود وي ".

 12ﻟﻮﻣړي اﻟﺤﺎﻗﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل) (۱) ۵۱ ،ب( ﻣﺎده .د ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ وﺧﺖ د اﺣﺘﻴﺎط ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ  ۵۷ﻣﺎده ﻫﻢ وګﻮرئ.
 13دوﻳﻢ اﻟﺤﺎﻗﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل (۱) ۱۳ .ﻣﺎده.

 14ﻟﻮﻣړي اﻟﺤﺎﻗﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل (۱) ۵۷ ،او ) ۲ﻒﻟا( ) (iiﻣﺎدي.
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ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﻮ ﻧړﻳﻮال ﺗړوﻧﻮﻧﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړي دي 15ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال
ﺗړون )آي ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ آر( ﺷﺎﻣﻞ دي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﭘﻪ دې ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﻳﺎ د دوﻟﺖ د
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ټﻮﻟﻮ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي
ﺳﺮه ﻟﺪي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ډﱄ ،د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ګډون ،ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻي ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
دﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻏړي ﺷﻲ؛ ﺧﻮﮐﻮم ځﺎي ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ډﻟﯥ ،ﻟﮑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻤﻼْ ﺳﻴﻤﻪ ﭘﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﯥ ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ دي اړه ډﻳﺮ
16
ﻣﮑﻠﻒ ګڼﻞ ﮐﻴږي ،ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي.

 15اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺑﲔ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ او ﻣﻌﺎﻫﺪو ﻳﻮ ﻏړي ﻫﻴﻮاد دي :د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺗړون ﭘﻪ  ۲۴اﭘﺮﻳﻞ

۱۹۸۳؛ د اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اوﮐﻠﺘﻮري ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗړون  ۲۴اﭘﺮﻳﻞ ۱۹۸۳؛ د ﻧﮋادي ﺗﺒﻌﻴﺾ د ټﻮﻟﻮ ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺑﲔ اﻣﻠﻠﻲ ﺗړون۵ ،

اګﺴﺖ ۱۹۸۳؛ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺒﻌﻴﺾ د ټﻮﻟﻮ ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺗړون ۵ ،ﻣﺎرچ ۱۹۸۳؛ د ﺷﮑﻨﺠﯥ او ﻧﻮرو ﺗﻮﻫﻴﻨﻮوﻧﮑﻮ او ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺟﺰا او ﭼﻠﻨﺪ د ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﺗړون ۲۶ ،ﺟﻮن ۱۹۸۷؛ د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗړون ۲۷ ،اﭘﺮﻳﻞ۱۹۹۴ ،؛ او دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ  ،دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭘﻠﻮرﻟﻮ ،د

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻓﺤﺎﺷۍ او د ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓۍ د ﻣﻨﻊ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮ اﺧﺘﻴﺎري پ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ۱۹ ،اﮐﺘﻮﺑﺮﮐﺎل ۲۰۰۲؛ او ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ګﯥ د ﻣﺎﺷﻮم ګډون
ﭘﻪ ﺑﺎب د ﺗړون اﺧﺘﻴﺎري ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭼﯥ د  ۲۰۰۳ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﱪ ﭘﻪ  ۲۴ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮي دي .ﻣﻨﺒﻊ :

http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html

 16د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﻲ ،ﭘﻪ ﺳﺮﻳﻼﻧﮑﺎ ﮐﯥ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړه د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ دﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ﭘﻼوي راﭘﻮر ۳۱ ،۲۰۱۱

ﻣﺎرچ ﭘﺎراګﺮاف  .۱۸۸دﻏﻪ راز وګﻮرئ د ﻟﻴﺒﻴﺎ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﺑﲔ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﻘﺾ ﭘﻪ اړه د څﻴړﻧﻮ د ﺑﲔ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ راﭘﻮر  ۱ A/HRC/17/44ﺟﻮن .۲۰۱۱

v
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ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا  ۱۳۲۵ﭘﺮﻳﮑړه ﻟﻴﮏ
څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﭘﻪ  ۱۳۲۵ﭘﺮﻳﮑړه ﻟﻴﮏ ﮐﯥ وﻳﻠﻲ ،ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻪ ده
ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ او د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ ټﻮل ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎده ﮐړي او د وﺳﻠﻮاﻟﻪ
ﺷﺨړي ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د ﺟﻨﺲ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره

ځﺎﻧګړي اړﻳﻦ ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﻲ.

17

) (iiiد ﻧړﻳﻮال ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ۲۰۰۳ﮐﺎل ﮐﯥ د روم ﻧړﻳﻮاﱄ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎي ﺷﻮ .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺗﺤﻘﻴﻖ وﮐړي؛ ﻟﮑﻪ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ،د ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺿﺪ
ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ او ﻧﺴﻞ وژﻧﻪ ،او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﭘﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻋﺪﱄ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ .ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻧﺸﻰ
ﮐﻮﻻي او ﻳﺎ و ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر وﮐړي ،ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻠﻲ ﮐړي.
ﻫﻐﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﺨړې ﻳﻮ ﻟﻮرى دى  ،ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧړﻳﻮال ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي ﭼﯥ د دوي

اﺗﺒﺎع ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ددﻏﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ارﺗﮑﺎب ﺗﻮرن وي.
)(iii

18

ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻣﮑﻠﻒ دي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﱄ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ د اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﯥ ) (۲) ۸اي( )آي(
ﻣﺎدي

څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﺗﺮ ﻋﺪﱄ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ .دﻏﻪ ﻣﺎده واﻳﯥ "ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ډول ﭘﻪ ﻋﺎم وﻟﺲ ﻳﺎ اﻧﻔﺮادي اﺷﺨﺎﺻﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ ﻧﻪ وي ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺑﺮﻳﺪﮐﻮل" ﭘﻪ داﺧﻠﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﺟﻨګﻲ
ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږي.
)(iv

د ﻣﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ

د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻋﺪﱄ ﺗﻌﻘﻴﺐ وړ دي.د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻓﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏړي د

دوي د ﺧﭙﻠﻮ دوﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﻧﻘﺾ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺮ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﺆول دي.
د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ /ﺧﻮﻧﺪي او ﺟﻨګﻴﺎﱄ
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ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دي ﻧﻈﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮﮐﯥ ﭼﯥ دوﻟﺘﻮﻧﻪ د ﻧړﻳﻮاﱄ ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻏړي دي اوﮐﻪ ﻧﺪى ،دوي ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ

او دﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﺮﻏړوﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﮐړي ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﮐﯥ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي ﭼﯥ د

اﻳﻲ ﺳﻰ ﺳﻰ ﻏړى دى او دا رﻧګﻪ د ﻧړﯨﻮال ﺟﻨﺎﯨﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪى ﻣﮑﻠﻔﯩﺖ ﻟﺮي .
18

دﻏﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ S/RES/1325 (2000); :او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ S/RES/1820. (2008), S/RES/1888

)(2009), S/RES/1889 (2009), and S/RES/1960 (2010
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ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺎروي او ﺗﻄﺒﻴﻘﻮي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﺧﻮري .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
وﺳﻠﻪ واﱄ ﺷﺨړي ﻧﻮرې ﺧﻮاوي او ﻓﻌﺎﻻن د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړوي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ

ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻲ.

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺎروي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮ دي .د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د
ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ "ﻣﻠﮑﻲ" ﻫﻐﻪ څﻮک دي ﭼﯥ ﺟګړه ﻣﺎر ﻧﻪ وي) ،د ﻧﻈﺎﻣﻲ /ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏړي( ﻳﺎ د
ﻣﻨﻈﻤﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻏړي ﭼﯥ د ﺷﺨړې ﻳﻮه ﺧﻮا وي ،او ﻫﻐﻪ وګړي ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن

19

ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ وي .ﻳﻮ

ﻣﻠﮑﻲ وګړى ﻫﻐﻪ وﺧﺖ او دﻫﻐﯥ ﻣﻮدي ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ ﭘﻪ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ.

د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ ﻟﻪ ښﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺗﻞ د
ﻣﻠﮑﻲ وګړو او ﺟګړه ﻣﺎرو ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﯩﺮ وﮐړي .ﻫﻐﻪ وګړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
ﺷﺨړه ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ﺧﻮﻧﺪي دي او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻳﺪ ور ﺑﺎﻧﺪې وﻧﺸﻰ .ﻟﮑﻪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﭘﻪ څﻴﺮ ،ﻫﻐﻪ ﺟګړه ﻣﺎر ﭼﯥ
)ژوﺑﻞ ﺷﻮي ،ﻧﺎروﻏﻪ  ،وﻳﺠﺎړه ﺷﻮي ﮐښﺘﻲ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮي ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮي وي( ﻳﺎ ﻫﻐﻪ وګړي ﭼﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺑﺮﺧﻪ وي د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي دي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ دﻏﻪ راﭘﻮر د ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮﮐﺘګﻮرﻳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪوي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړو
ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ﻟﮑﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ،ښﻮوﻧﮑﻲ ،د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﻠﻨﻴﮑﻮﻧﻮﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ او ﭘﻪ
ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ وګړي  ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮان او دﻓﱰى ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻰ ،د ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮﮐﺎرﻣﻨﺪان او د ﻣﻠﮑﻲ
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭼﯥ د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ وﻇﻴﻔﻲ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي او د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺮ ﺧﻼف ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ
اﺧﻠﻲ.
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د  ۵۰ﻣﺎدي ﻟﻮﻣړي ﭘﺎراګﺮاف د ﻟﻮﻣړي ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د ژﻧﻴﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړي ﭘﺮاګﺮاف ﺳﺮه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐړئ .وګﻮرئ :ﻧﺎﻳﻠﺰ ﻣﻴﻠځﺮ" ،د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د

ﺑﲔ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﭘﻪ دښﻤﻨﻴﻮﮐﯥ د ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړه ﻻرښﻮوﻧﯥ ،۲۰۰۹ ".ا ﺟﻮﻻي.
20

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮان ﺟﻨګﻲ اﻓﺮادګڼﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﭘﻪ ﻧښﺘﻮﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻣﺤﻠﻲ

ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮل ډول د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ ،ﺧﻮﮐﻪ داﺳﯥ ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﻴﺪا ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ

ﭘﻪ ﺧﻼف وي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻧﻮر ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮان ،ﭼﯥ ﻳﻮازې د ﻣﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ وﻇﻴﻔﯥ اﺟﺮاء ﮐﻮي د ﺟﻨګﻲ اﻓﺮادو ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﻲ.

vii
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ﻩ ﮐﯥ

ﻟﻨډﯨﺰ
زﻣﺎ ﺧﻮر ﻣﺎﺗﻪ ﺗﻠﯩﻔﻮن وﮐړ ﺗﺮ څﻮ ﺧﱪ ﺷﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪﮐﯥ ﻣﻮ ﻣﻮر وژل ﺷﻮې او ﺧﻮر ﻣﯥ ټﭙﻲ
ﺷﻮې ده .ﭘﻪ دﻏﻪ ورځ ﻣﯥ ﻣﻮر او ﺧﻮر دواړه د ﻏﺎښﻮﻧﻮ ډاﮐټﺮﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ وو .ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ټﯩﮑﺴﻲ
ﻣﻮټﺮد دﻓﺎع وزارت څﺨﻪ ﺗﯧﺮﯨﺪه ،ﻧﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻰ ﺑﺮﯨﺪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮ .زﻣﺎ ﻣﻮر ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﻣړه ﺷﻮه او
ﺧﻮرﻣﯥ ﺷﺪﯨﺪه ټﭙﻲ ﺷﻮه ،څﻮک ﭼﯥ د څﻠﻮر ورځﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﯥ ﺑﺴﱰه وه .ﺗﺮ دى ﻣﻬﺎﻟﻪ د
ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺳﺮﮐﯥ د ښﯩښﻮ ټﻮﮐړې ﺷﺘﻮن ﻟﺮي او ﺗﺪاوى ﺗﻪ اړﺗﯩﺎ ﻟﺮي .ﺧﻮر ﻣﯥ ﯨﻮه ښﻮوﻧﮑﯥ وه او ﻣﻮر
ﻣﯥ د ﺧﯩﺎﻃۍ ﭘﻪ ﯨﻮ دوﮐﺎن ﮐﯥ ﮐﺎرﮐﺎوه ﺗﺮڅﻮ د ﻫﻐﯥ ﻻرې ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺣﻤﺎﯨﻪ ﮐړي .ﭘﻼر ﻣﯥ زﯨﺎت

ﺳﭙﯩﻦ ګﯧﺮى او ﻧﺎروغ دى .ﺧﻮرﻣﯥ اوس د ورﺗﻪ ﭘﯧښﻮ څﺨﻪ زورﯨږى او ډارﯨږى او ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ د
ﮐﻮر څﺨﻪ ﻧﻮره د ﺑﺎﻧﺪې راوځﻲ .زه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯩږم ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ څﻨګﻪ ددې ﻏﻢ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه وﮐړو اوﮐﻮرﻧۍ
ﺳﺘﻮﻧﺰوﺗﻪ د ﺣﻞ ﻻره ﭘﯩﺪا ﮐړو.

 --د ﻫﻐﻰ ښځﻰ زوى ﭼﯥ د دﻓﺎع وزارت ﺳﺮه د ﻧﺰدى ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ووژل ﺷﻮه ،دﮐﺎﺑﻞ ښﺎر د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د

ﻣﺎرچ ۹ﻣﻪ .
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻤړﯨﻮ ﺷﭙږ ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﻰ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮګ-ژوﺑﻠﻪ ﮐﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدى ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۲۳ﺳﻠﻨﻪ
ډﯨﺮواﱃ راﻏﻠﻰ دى .ﭘﻪ ټﻮﻟﯩﺰ ډول ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږ ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د  ۳۱۹،۱ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣړﻳﻨﻪ او ۵۳۳،۲

ﺧﻠﮑﻮ ژوﺑﻠﻪ )  ۸۵۲،۳ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺖ ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ ﮐﯥ  ۱۴ﺳﻠﻨﻪ او ﭘﻪ ژوﺑﻠﻪ ﮐﯥ  ۲۸ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮواﱄ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل

ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ  ۲۳ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮواﱄ ښﻴﻲ 22.د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﺮﺗﻠﻪ د
ﻣﺦ ځﻮړﺗﯩﺎ ﭘﻪ ځﺎى ډﯨﺮ ﺷﻮي او د  ۲۰۱۱ﮐﺎل ﭘﻪ څﯧﺮد ډﯨﺮى ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ ﺳﺮه څﻪ ﻧﺎ څﻪ ﺳﻤﻮن ﻟﺮي.
د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ۷۴ﺳﻠﻨﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻟﺨﻮا  ،ﻧﻬﻪ ﺳﻠﻨﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ،دوﻟﺲ ﺳﻠﻨﻪ د
دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ او دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ او څﻠﻮرﺳﻠﻨﻪ ﻳﯥ ﭼﻲ ﻫﯩڅ ﻟﻮري ﺗﻪ ﻧﻪ
ده ﻣﻨﺴﻮﺑﻪ ،راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮى ده.
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د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻟﺨﻮا د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮﮐﺎروﻧﻪ د ډﯨﺮو ﻣﻠﮑﻰ وګړو د ﻣﺮګ -ژوﺑﻠﯥ ﺳﺒﺐ

ګﺮځﯩﺪﻟﯥ ده ﭼﯥ د ﺗﯩﺮﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدى د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﺷﻤﯩﺮى ﺳﺮه ﯨﻮ ﺷﺎن ﺑﺮﯨښﻲ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪى ډول د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه
او دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮﻣﻨځ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ ډﯨﺮواﱃ ﭘﻪ دوﻫﻢ ﭘړاوﮐﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي ﭼﻰ د ډﯨﺮى ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺳﺒﺐ
ګﺮځﯩﺪﱃ او ﭘﻪ ﻋﯩﻦ ﺣﺎل ﮐﻰ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ دوران ﮐﻰ ﯨﻮه ﻧﻮى ﭘﺪﯨﺪه ده ﭼﻰ د اﻓﻐﺎن وګړو ﺗﻪ ﯨﻰ ﺗﻬﺪﯨﺪ راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﮐړى دى.

 21ﮐﺎﺑﻞ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ  ۱۷ﻣﻪ ،د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ.
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 :ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرى د ﻟﻮﻣړى ﻧﯧټﻰ څﺨﻪ ﺗﺮ  ۳۰م ﺟﻮن ﭘﻮرى  ۱۵۸،۱ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ ﻣړﯨﻨﻪ او  ۹۷۶،۱ژوﺑﻠﻪ )  ۱۳۴،۳ټﻮل ﺗﻠﻔﺎت(

ﺛﺒﺖ ﮐړي .دﻏﻪ ﺷﻤﯩﺮى د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲د ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ ﮐﺎل ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪى ﺳﺎﺗﻨﻰ راﭘﻮر د راﭘﻮر ﺷﻮى د ﺷﻤﯩﺮو
څﺨﻪ ﯨﻮ څﻪ ﻟﻪ دى اﻣﻠﻪ ډﯨﺮ دى ﭼﯥ د راﭘﻮر د ﻧﺸﺮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻠﮑﻰ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ ﭘﯧښﯥ ﺗﺎﯨﺪ ﺷﻮى.
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د ﺟﻨګ څﺨﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ څﺨﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎ ﭼﺎوده ﺗﻮﮐﻰ او ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ دي.

1

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د  ۱۳۲۰ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ ﮐﯥ  ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ ښﮑﯩﻠﻮ ﺧﻮاو ﺗﻪ د ﻓﻮرى ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻰ ﭘﻪ اﻫﻤﯩﺖ ﺑﯩﺎ ټﯩﻨګﺎرﮐﻮى ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﻠﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺟګړى ﻧﺎوړه اﻏﯩﺰى ودروي او د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﻲ د ﻻ ښﻪ واﱃ ﻟﭙﺎره ټﻮل ﺗﺪاﺑﯩﺮ
وﻧﯩﺴﻰ او ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺴﺆﻟﯩﺖ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ -ژوﺑﻠﯥ ﻣﺨﻨﯩﻮى وﮐړي.
د ﺟګړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺎو ﺗﺮﯨﺨﻮاﱄ ﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻲ څﺨﻪ ﺗﺮ د ﺟﻮن  ۳۰ﻣﯥ ﭘﻮرې ۱۰۶ ،ښځﯥ
وژل ﺷﻮي او  ۲۴۱ﻧﻮري ټﭙۍ )  ۳۴۷ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ( ﺷﻮى دي ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدى ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۶۱ﺳﻠﻨﻪ د

ﻫﻐﻮي د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﮐﯥ ډﯨﺮواﱃ ښﯩﻰ ﭼﯥ د ښﮑﯧﻠﻮ ﺧﻮاوﻟﺨﻮا ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﯥ د ښځﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻣﺨﮑښ ﻻﻣﻞ و
او ورﭘﺴﻰ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻟﺨﻮا ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ،ځﺎى ﻧﯩﺴﻲ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ ۲۳۱
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژل ﺷﻮى او  ۵۲۹ژوﺑﻞ ﺷﻮى ) ۷۶۰ﺗﻠﻔﺎت( ﭼﯥ د ﺗﯩﺮﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ۳۰ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎت دي او د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﺳﺮ
ﻻﻣﻞ ،ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ اوﺑﯩﺎ ورﭘﺴﻰ ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﯥ او د ﺟګړو څﺨﻪ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮى ﻧﺎﭼﺎودي
ﺗﻮﮐﻲ ﺷﻤﯩﺮل ﮐﯩږي.
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ﭘﻪ ټﻮﻟﯩﺰ ډول ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ د ډﯨﺮواﱃ د ﻋﻤﺪه ﻓﮑﺘﻮروﻧﻮ
څﺨﻪ ﯨﻮ ﻳﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ډﯨﺮﯨﺪوﻧﮑﻰ ﺗﻮګﻪ د ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﻰ ﺗﻮﭘﯩﺮه
ﮐﺎرول او د دوﻟﺖ ﻣﻠﮑﻲ دﻓﱰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮګڼ ﻣﯧﺸﺘﻪ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ اوډﻟﻪ اﯨﺰو ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ

25

ﺗﺮﺳﺮه

ﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي .ﻫﻤﺪاراز ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﯨﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﻮرې د ﻫﺪﻓﻰ وژﻧﻮ ،ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ
ﻣﺎﻣﻮرﯨﻨﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ،اﺧﺘﻄﺎف ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﻰ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮى او ﭘﻪ ﻟﻮﯨﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻪ ﺗﻬﺪﯨﺪات اوګﻮاښﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ

ﮐړي دي
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ ﮐﯥ د ﺳﯩﺎﺳﻰ او اﻣﻨﯩﺘﻰ ﻣﺤﺮﮐﺎﺗﻮﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﻰ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﺧﻨډ او ﺑﺸﺮى ﺣﻘﻮﻧﻮﺗﻪ ﻻس رﺳﻰ ﻣﺤﺪودﮐړى دى .د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮﺗﻪ د
ﻣﺴﺆﻟﯩﺘﻮﻧﻮ د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﺳﻰ ګړﻧﺪﯨﺘﻮب  ،اود ﻧړﯨﻮاﻟﻮ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗړﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮ ،ﭘﻪ ﺳﱰاﺗﯩﮋﯨﮑﻲ ﻟﻮﯨﻮﻻرو ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﭼﯩﺮﺗﻪ ﭼﯥ د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮى ،اوﯨﺎ ﻫﻐﻪ
وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ ﭼﯥ دګﺎوﻧډي ﻫﯩﻮادوﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﯨﮑﻪ ﭘﻮﻟﻪ وﻟﺮى ،د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻟﺨﻮا ورﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ډﯨﺮ ﺷﻮى
دي .د ﺟګړى ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ او ﻣﻨﻄﻘﻮى اﻏﯩﺰې د ډﯨﺮواﱃ ﻟﭙﺎره د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻟﺨﻮا ﮐﻮښښﻮﻧﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
وﺳﻠﻮاﻟﻮ او دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ډﯨﺮو ځﮑﻤﻨۍ ﻧښﺘﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮزﯨﺪﱃ ﭼﻲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ډول د اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻟﺨﻮا د ډزو ﭘﻪ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﮐﯥ ډﯨﺮى ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ او ﯨﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻟﺨﻮا د ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮى
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ډﯨﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي دي.
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د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻰ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻮن  ۳۰ﻣﻲ ﭘﻮرى ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۷۶ښځﻮ ﻣﺮګ او  ۱۳۹ژوﺑﻠﻪ ) ۲۱۵ښځﻮﺗﻠﻔﺎت( او ۲۳۲

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وژل او  ۵۳۲ژوﺑﻠﻪ ) ۷۶۰ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺖ ﮐړى .ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﯥ د ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ  ۳۳ښځﻰ وژل ﺷﻮى او  ۱۱۸ژوﺑﻞ
ﺷﻮى ﭼﯥ د ښځﻮ ﺗﻠﻔﺎت  ۴۳ﺳﻠﻨﻪ ﺷﻤﯩﺮل ﮐﯩږى  .ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ  ۷۰ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژﱃ او  ۱۷۹ﻳﯥ

ژوﺑﻞ ﮐړى ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩﻤﺎﻳﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۷۲ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮ دى ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ۶۳
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژل ﺷﻮى او  ۸۲ﻧﻮر ژوﺑﻞ ﺷﻮى وو.

 25د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د ډﻟﻪ ﯨﯩﺰ ﺑﺮﯨﺪ ﺗﻌﺮﯨﻒ ﯨﻮه ﻫﻤﻐږې ﺷﻮې او ﻋﻤﺪي ﺣﻤﻠﻪ ده ﭼﯥ ﯨﻮه ځﺎﻧﻤﺮګﯥ وﺳﯧﻠﻪ ) ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮرې ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې

ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻰ ﺗﻮﮐﻲ ،ﭘﻪ ﻣﻮټﺮﮐﯥ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻰ( او ﻟﻪ ﯨﻮه څﺨﻪ زﯨﺎت ﺑﺮﯨﺪﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﻟﻪ ﯨﻮې څﺨﻪ زﯨﺎﺗﯥ وﺳﯧﻠﯥ ) ﻟﮑﻪ ﭘﻪ

ځﺎن ﭘﻮرې ﺗړﱄ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﻫﺎوان ﻟﻪ ګﻮﻟﯩﻮ ﺳﺮه ( ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﯥ دي .دﻏﻪ ټﻮل درې ﺳﺮه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﯨﺪ ﻣﻮﺟﻮد وي څﻮ ﯨﻮ ه ﺣﻤﻠﻪ
ﭘﯩﭽﻠﻰ ﺑﺮﯨﺪ وﺷﻤﯩﺮل ﺷﻲ.
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اﻣﻨﯩﺘﻲ ﺗﺸﯥ ،د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ او زورواﮐﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﮐﻮښښﻮﻧﻪ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﻧﻔﻮذ وﻟﺮي ،او د ﺳﯩﺎﺳﻲ څﯩﺮو ﺷﺘﻮن
ډﯨﺮى وﺧﺘﻮﻧﻪ د اﻣﻨﯩﺘﻲ ﭘﯩښﻮ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯩﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځﻰ ﻟﮑﻪ وﺳﻠﻪ واﱄ ﻧښﺘﯥ او ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ ﭼﻰ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو
ﻣﺮګ-ژوﺑﻠﻪ د ځﺎن ﺳﺮه ﻟﺮي.

ﭘﻪ ﺟﻨګ ﮐﯥ د ښﮑﯧﻠﻮ ﺧﻮاو ﺗﺮ ﻣﻨځ د ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږ ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ او دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﭘﻪ اﻧﺪازه ﮐﯥ  ۴۲ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮواﱃ راﻏﻠﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د  ۲۰۷ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣړﯨﻨﻪ او  ۷۶۴ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﺑﻠﻪ ) ۹۷۱
ټﻮل ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ( ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ده.دﻏﻪ ﺷﻤﯩﺮو ﮐﯥ ټﻮل ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺎﻣﻞ دى ﭼﯥ ټﻮﻟﻮ ښﮑﯧﻠﻮ ﺧﻮاو ﺗﻪ
ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮى وي .ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ۲۵ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي  ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﺎﮐﺘﯩﮏ د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮى
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﯨﺎت د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮځﯩﺪﻟﯥ ده.
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ او د ﻣﻠﮑﻲ وګړوﺧﻮﻧﺪى ﺳﺎﺗﻨﻪ
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ۷۴ﺳﻠﻨﻪ ﻣﺴﺆﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي ) ۰۳۸،۱ﻣﻠﮑﻲ
ﻣړﯨﻨﻪ او  ۸۲۵،۱ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﺑﻠﻪ( .ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۱۶ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮواﱃ راﻏﻠﻰ دى.
د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻟﺨﻮا د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه او ﻏﯩﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﺎروﻧﯥ د اﻓﻐﺎن

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،ښځﻮ او ﻧﺎرﯨﻨﻪ وو ژوﻧﺪ ﺗﻪ د ﺟګړى ﭘﻪ ﺗړاو ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﱰګﻮاښ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړى ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﯩﺰ ډول د  ۳۵ﺳﻠﻨﯥ
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮزﯨﺪﱃ دي  .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرى د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻮن  ۳۰ﻣﯥ ﭘﻮرى ،د ځﺎى ﭘﺮځﺎى
ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل د  ۴۴۳ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮد ژوﻧﺪ اﺧﺴﺘﻨﯥ او اود  ۹۱۷وګړو د ټﭙﻲ ﮐﯩﺪو ﺳﺒﺐ ګﺮځﯩﺪﱄ
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دي ) ۳۶۰،۱ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت(  ،ﭼﯥ د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﻮﮐﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدى ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ
ﮐﯥ  ۳۴ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮواﱃ راﻏﻠﻰ دى.
د ﻟﺮې څﺨﻪ ﮐﻨﱰوﻟﯩﺪوﻧﮑﻲ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻮ 26ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﮐﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د
ورﺗﻪ ﻣﻮدى

27

ﭘﺮ ﺗﻠﻪ  ۱۳۰ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮواﱄ راﻏﻠﻰ ﭼﯥ د  ۱۶۰ﻟﺮې څﺨﻪ ﮐﻨﱰوﻟﯩﺪوﻧﮑﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ

ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د  ۱۳۶ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣړﯨﻨﻪ او  ۴۲۶ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﺑﻠﻪ )  ۵۶۲ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺖ ﺷﻮى ده ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ،د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ

ﮐﯥ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﯨﺎ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﺗﻤﺎس ﺳﺮه ﻓﻌﺎﻟﯩﺪوﻧﮑﻲ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د  ۹۰ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ،ﮐﯥ د ۸۳
ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣړﯨﻨﻪ او د ۱۴۴ژوﺑﻠﻪ ) ۲۲۷ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺖ ﮐړى ده ﭼﯥ د ﻫﻤﺪى ﺗﺎﮐﺘﯩﮏ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ د ۲۰۱۲
ﮐﺎل د ﻫﻤﺪى ﻣﻮدى ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۲۴ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﯩﻲ.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻓﺸﺎر ﺳﺮه د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﭘﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ ﮐﻤښﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐړي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ټﯩﻨګﺎرﮐﻮى
ﭼﯥ ﺑﯩﺎ ﻫﻢ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮه د ﺗﻤﺎس ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺿﺪ ﻣﺎﯨﻦ ﭘﻪ څﯩﺮﮐﺎرﮐﻮي او دا ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه ده
ځﮑﻪ ﭼﯥ د ورﺗﻪ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﺎروﻧﻪ ﻣﻠﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻫﺪاﻓﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﯩﺮ ﻧﻪ ﮐﻮي او د ﻫﻤﺪى اﻣﻠﻪ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻗﻮاﻧﯩﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻰ د دا ډول اﻟﻮﮐﺎرول ﻏﯩﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ګڼﻞ ﺷﻮي دي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﯩﻨﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺑﯩﺎ ﺗﮑﺮاروي ﭼﯥ
د ﺗﻮﭘﯩﺮ ﭘﺮﺗﻪ د ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮﮐﺎرول ودروي او ﺑﯩﺎ ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ډول ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ځﺎﯨﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﺑﺎزاروﻧﻪ

او ﭘﺎرﮐﻮﻧﻪ ﭼﻲ اﮐﺜﺮا د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ زﯨﺎت ﺷﺘﻮن ﭘﮑﯥ ﻣﺘﺼﻮر وي.ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﭘﺮﻣﺨﺎﻟﻔﯩﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮځﻞ ﺑﯩﺎ ﻏږﮐﻮي

ﭼﯥ د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﻰ ﺗﻮﭘﯩﺮه ﮐﺎروﻧﻪ او دﻫﻐﻪ ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ ﭼﯥ دﻓﺸﺎرﭘﻪ راوړوﻟﻮ ﺳﺮه ﻓﻌﺎﻟﯩږي،
ﮐﺎرووﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﮐړى ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﭼﯥ زﯨﺎت ﺷﻤﯩﺮ ﻣﻠﮑﻴﺎن وي.
د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ،ځﺎﻧﻤﺮګﻮ او ډﻟﻪ اﯨﺰو ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮڅﺨﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي ﺗﻠﻔﺎت د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ
دى ﻣﻮده ﮐﯥ د ﺛﺒﺖ ﺷﻮو ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ۵۲ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺸﮑﯩﻠﻮي.
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻗﺼﺪى ډول دﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل او ﻫﺪﰲ وژﻟﻮ ﭘﯧښﻲ ﭼﯥ ګﻮﯨﺎ د دوﻟﺖ
ﻣﻼﺗړي ګڼﻞ ﮐﯩږي ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﺳﺮه زﯨﺎت ﺷﻮى دي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرى د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ ﺗﺮد ﺟﻮن د ۳۰
ﻣﯥ ﭘﻮرې د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮوﻟﺨﻮا د ﻫﺪﰲ اوﻗﺼﺪي وژﻧﻮ د  ۲۶۲ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د  ۳۱۲ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣړﯨﻨﻲ او ۱۳۱
ټﭙﻰ ﮐﯩﺪو )  ۴۴۳ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﭘﯧښﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدى ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۲۹ﺳﻠﻨﻪ ﻟﻮړواﱄ ﭘﻪ ډاګﻪ
ﮐﻮي .د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮاو د ځﮑﻤﻨۍ ﻧښﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﻫﺪﰲ او ﭘﻼن ﺷﻮى وژﻧﯥ درﯨﻢ ﻋﻤﺪه
ﺗﺎﮐﺘﯩﮏ ﺷﻤﯩﺮل ﮐﯩږى ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯨﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ ﮐﯥ  ۴۴۳ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻪ اړوﱄ ده.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﺨﻮا د دﯨﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎء ﭘﺮ ﺿﺪ د ګﻮاښﻮﻧﻮ او ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻧﻮي ﺑﯩﻠګﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐړي او داﺳﻰ ۱۴
ﭘﯧښﯥ ﯦﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮﮐﯥ ﭼﯥ دﯨﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎء ﯨﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ،ﻟﮑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪو ﺗﻪ ﻧﯩﻎ ﭘﻪ ﻧﯩﻐﻪ ګﻮاښ او ﯨﺎ ورﺑﺎﻧﺪې
ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮى دي،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ اوه ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي .ډﯨﺮې داﺳﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﯨﺎ ﻣﻼﯨﺎن
ﻫﺪف ګﺮزول ﺷﻮى دى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮد وژل ﺷﻮي ﻏړو د ﺟﻨﺎزى ﻟﻤﻮﻧځ اﻣﺎﻣﺖ ﯨﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړى او ﯨﺎ
 26رادﯨﻮ ﯨﺎ د ﻟﯩﺮى ﮐﻨﱰوﻟﯩﺪوﻧﮑﻲ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪي ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯩﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮى ﭼﺎدﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﯨﻮ ﻋﺎم

ډول دى ﭼﯥ د ﻟﯩﺮى واټﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯩږى او ﯨﻮﮐﺲ ﮐﻮﻻى ﺷﻰ ﭼﯥ د ﻣﺨﮑﻲ څﺨﻪ ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮى وﺳﯩﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دﻗﯩﻖ وﺧﺖ وﭼﻮى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ
ﺷﻮى ﻫﺪف ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺗﻪ ورﺷﻲ.

 27د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ  ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۵۵ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣړﯨﻨﻪ او  ۱۸۹ژوﺑﻠﻪ )  ۲۴۴ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( د  ۷۱ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ

ﺛﺒﺖ ﮐړي.

4

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﻳﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ د دوﻟﺖ ﻣﻼﺗړ ښﮑﺎره ﮐړى وي .د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯩﻨﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﻣﻨﻊ
ګڼﻞ ﺷﻮى او ﻫﻐﻮي ﯨﻰ د ﺟګړى ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﻰ د ځﺎﻧګړو ﺧﻮﻧﺪﯨﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ګڼﻠﻲ دي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﺨﻮا د دوﻟﺖ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺎﻣﻮرﯨﻨﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل ،د دوﻟﺘﻲ وداﻧﯩﻮ ،د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮاو ﻧﻮر
دوﻟﺘﻲ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪى د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﻲ  ۷۶ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮواﱄ ﺛﺒﺖ ﮐړى دى .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ
ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ ﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۱۰۳ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ،د  ۱۱۴ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣړﯨﻨﻪ او ۳۲۴ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﺑﻠﻪ ) ۴۳۸ﻣﻠﮑﻲ

ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺖ ﮐړي ده.

28

د  ۴۳۸ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯥ د د دوﻟﺖ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ  ،ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ

دوﻟﺘﻲ دﻓﱰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﺎروﻧﯥ  ،ډﻟﻪ اﯨﺰ او ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ  ،ﭘﻪ رﺧﺼﺖ
ﺷﻮوﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺑﺮﯨﺪ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻟﯩﺲ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ دﻧﺪه ﯨﺎ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ دﻧﺪه ﭘﺮ ﻏﺎړه ﻟﺮي او ﻫﻐﻪ ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﯥ ﭼﯥ د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﺨﻮا د ﻣﻠﮑﻲ دوﻟﺘﻲ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻟﮑﻪ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ وداﻧﯩﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﯨﺪ د ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﯩﺪو ﭘﻪ
ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﺑﺮﮐﻰ ﻧﯩﺴﻲ.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻋﺪﱄ او ﻗﻀﺎﯨﻲ ادارو څﻠﻮر ﻫﻐﻪ ﺑﯩﻼ ﺑﯩﻞ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي ﭼﯥ اﻣﻠﻪ ﯦﯥ د ﻓﺮاه ښﺎر ،ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ،د ﻫﻠﻤﻨﺪ
ﭘﻪ ﻣﺮﺟﺎ او د ﻓﺎرﯨﺎب ﭘﻪ ﭘﺸﺘﻮن ﮐﻮټ وﻟﺴﻮاﻟۍ  ۵۷ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣړﯨﻨﻪ او  ۱۴۵ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژوﺑﻠﻪ ) ۲۰۲ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت(
واړوﻟﻪ .د ﭘﯩښﻮ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮﮐﻰ ﻗﺎﺿﯩﺎن ،څﺎرﻧﻮاﻻن او د ﻋﺪﱄ او ﻗﻀﺎﯨﻲ ارګﺎﻧﻮ اداري ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﻣﻞ وو .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د

ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻣﺴﺆﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﺴﺖ او ورﭘﺴﯥ ﯨﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻋﻼﻣﯩﻪ ﺧﺮﭙه ﮐړه ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺮﯨﺪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻗﺎﺿﯩﺎﻧﻮ او
څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮﻫﺪف ګﺮزول او وژل وو .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دى ﺗﺎﮐﯩﺪﮐﻮي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺎﻣﻮرﯨﻨﻮ ﻳﻪ ګډون ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ
ﻋﻤﺪا د ﺑﺮﯨﺪ ﻫﺪف ګﺰول ﻫﻤﯩﺸﻪ ﻣﻨﻊ او ﺟﻨګﻲ ﺟﺮاﯨﻢ ګڼﻞ ﮐﯩږي.

 28د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ  ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۶۱ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣړﯨﻨﻪ او ۱۸۸ژوﺑﻠﻪ )  ۲۴۹ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( د دوﻟﺖ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺎﻣﻮرﯨﻨﻮ او

ﻣﻠﮑﻲ دﻓﱰوﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د  ۷۲ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮي ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ )اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻧړﯨﻮال اﻣﻨﯩﺘﻰ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ( ﻟﻪ ﻟﻮري د  ۱۴۶ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او  ۲۱۶ﻧﻮرو ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ټﭙﻰ ﮐﯩﺪﻧﻪ )ټﻮﻟټﺎل  ۳۶۲ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ( ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړي
ده .دﻏﻪ ﺷﻤﯩﺮي د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪى ﻣﻮدى ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮى ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرى د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د وژﻧﻰ  ۱۶ﺳﻠﻨﻪ
ﮐﻤښﺖ ،د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ټﭙﻰ ﮐﯩﺪﻧﯥ  ۵۸ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮښﺖ او د ټﻮﻟټﺎل ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﺮګ-ژوﺑﻠﻰ  ۱۶ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮښﺖ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ

ﮐﻮي 29د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻧﯩﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮى ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ټﻮﻟﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ-ژوﺑﻠﯥ ﻧﻬﻪ ﺳﻠﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ
ورﮐﻮل ﺷﻮى دى.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د  ۴۹ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژل او د  ۴۱ﻧﻮرو ټﭙﯩﮑﯩﺪل )ټﻮﻟټﺎل  ۹۰ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ( ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﮐړي دي ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪى ﻣﻮدى ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۳۰ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﻴﻲ .د ټﻮﻟټﺎل ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ  ۵۴ﺳﻠﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎن
ښځﻲ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي ﭼﯥ د ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ورﺗﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ اوښﺘﯥ ده  .د ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ
د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ ﺗﻘﺮﺑﯩﺎ ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ او ﻟﻪ درﯨﻮ څﺨﻪ ﯨﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ژوﺑﻠﯩﺪل ) ۲۲ﺗﻨﻪ وژل ﺷﻮي او  ۱۰ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن
ﺷﻮي( دﮐﻨړ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي ده ،ﮐﻪ ﭼﯩﺮﺗﻪ د ۲۰۱۲ﮐﺎل ﻟﻪ ﻫﻤﺪى ﻣﻮدى ﺳﺮه ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﯨﺖ

ﮐﯥ د ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﮐﻰ  ۸۸ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮښﺖ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي.

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ وﯨﻨﻰ .ﺑﯩﺎ ﻫﻢ ﺻﻮرت د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﻏﯩﺮ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺒﻰ
ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ ﭼﯥ د ﯨﻮ ﺷﻤﯩﺮ ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﯥ اﻧﺪﯨښﻨﻰ ﺷﺘﻪ .ﭘﻪ ځﺎﻧګړى
ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ )دوه( ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﭼﯥ دﮐﻨړ د ﺷﯩګﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱃ ﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻓﱪورى ﭘﻪ ﺷﭙږﻣﻪ او د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ
دﯨﺎرﻟﺴﻤﻪ ﻧﯩټﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯨﻰ  ۲۲ﻣﻠﮑﻴﺎن ووژل ﺷﻮل او  ۱۰ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل ،ﭼﯥ اﮐﺜﺮﯨﺖ ﯨﻰ ښځﻲ او
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن و .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﯨﻮ ﺷﻤﯩﺮ ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯨﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي )د

ﺷﯩګﻞ د وﻟﺴﻮاﱃ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( د ﺷﻔﺎﻓﯩﺖ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻰ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن د ﯨﺎدوﻧﻰ وړ ﺑﻮﱄ30.د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ
ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﻲ ﭘﯩﻠﻮټﻮ اﻟﻮﺗﮑﻮ) (UAVs

31

د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د  ۱۵ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او د  ۷ﻧﻮرو

ژوﺑﻠﯩﺪل ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي دي .ﻇﺎﻫﺮا ﭘﻪ دﻏﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي وو.

32

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﻰ ﭘﯩﻠﻮټﻮ

 29د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻧﻤﺎﯨﻰ ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮى ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻟﻮرى د  ۱۷۴ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ وژل او  ۱۳۷ﻧﻮرو ټﭙﯩﮑﯩﺪﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي دي.
 30ﭘﻪ دى راﭘﻮر ﮐﯥ د ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ.

 31ﺑﯧﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ)  ( UAVﺗﻪ د ﻟﯩﺮى ﭘﯩﻠﻮټﻲ اﻟﻮﺗﮑﻲ )  ( RPAﻫﻢ وﯨﻞ ﮐﯩږي .د د ار ﭘﻰ اى  ،ﻳﻮ اى وي او ډرون اﺻﻄﻼح ﺗﺮﻣﻨځ

ﻫﻴځ ﺗﻮﭘﯩﺮ ﻧﺸﺘﻪ.
32

د ﺑﻰ ﭘﯩﻠﻮټﻮ اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻰ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ ﺷﻤﯩﺮى ﮐﯩﺪاﯨﺸﻰ ﻣﮑﻤﻠﻰ ﻧﻪ وى .ځﮑﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﯩﺸﻪ ﻧﺸﻰ

ﮐﻮﻻى ﭼﯥ د ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪ د اﻟﻮﺗﮑﻰ ﻧﻮﻋﯩﺖ ﺗﺜﺒﯩﺖ ﮐړى )ﺑﻰ ﭘﯩﻠﻮټﻪ ،ﭼﻮﻟﮑﻪ ﯨﺎ اﻟﻮﺗﮑﻪ( ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻰ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﯨﻰ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ده.

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻣﺤﺮﻣﯩﺖ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧړﯨﻮال اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوى.

6

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﻫﺪﻓﻰ وژﻧﻮ )او ﯨﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﯩښﻰ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي( ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺷﻔﺎﻓﯩﺖ او
ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻰ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﺗﻪ ګﻮﺗﻪ ﻧﯩﺴﻰ .ﺳﺮه ﻟﺪى ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ څﻮځﻠﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې ،اﻣﺎ
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻰ ﭼﻮﮐﺎټ او ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻰ ﭘﺎﻟﯩﺴﻰ) ،ﭼﯥ د ﻧښﺘﻰ څﺨﻪ ﻣﺨﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪى ﻧﯩﻮﻟﻮﮐﺮﯨټﺮﯨﺎ
رﻫﱪى ﮐﻮى( ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺪى ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،د ﻫﻐﻮ ﻓﮑټﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ د ﺷﺨﺺ )د ﻫﻐﻪ ﯨﺎ ﻫﻐﻰ( ﻫﻮﯨﺖ
د ﺟﻨګﯩﺎﱃ ﯨﺎ ﻣﻠﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ ﻣﺴﺘﻘﯩﻤﺎ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻰ )ﻣﺨﺘﻪ ﺗﺮدى ﭼﯥ وژوﻧﮑﻰ ﻗﻮه وﮐﺎرول ﺷﻰ او

داﺳﻰ اﻗﺪاﻣﺎت وﺟﻮد وﻟﺮى ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ ﻣﺨﻨﯩﻮى وﺷﻰ( ﺗﺜﺒﯩﺖ ﮐړي.

د ﻗﻮى ﯨﺎ ځﻮاک د ﺗﺸﺪﯨﺪ ) (escalation of forceﭘﻪ  ۲۳ﭘﯩښﻮﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او د  ۲۲ﻧﻮرو ټﭙﻲ
ﮐﯩﺪﻧﻪ ) ۴۲ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ( ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ،ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪى ﻣﻮدى ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۵۶ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮښﺖ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ
ﮐﻮي .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻧﯩﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ د دﻏﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ ﮐﭽﻪ د  ۲۰۱۱ﮐﺎل او ۲۰۱۲
ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻤﻪ ﺷﻮى د ه  .د  ۲۳ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﻲ څﺨﻪ  ۱۳ﯨﻲ ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮﺗﻪ او  ۹ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﻳﻲ اﻓﻐﺎن
ﻣﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ او ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮر د اﻓﻐﺎن او ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮګډوﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ورﮐﻮل ﺷﻮى دى.
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮى ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺗﻼﺷﻰ ﭘﻪ  ۲۴ﺟﻼ ﺟﻼ ﭘﯩښﻮﮐﯥ  ۱۷ﻣﻠﮑﻴﺎن وژل ﺷﻮي او  ۱۵ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دي
) ۳۲ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ( ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪى ﻣﻮدى ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺗﻼﺷﻰ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د ټﻮﻟټﺎل ﻣﻠﮑﻲ
ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ  ۱۴ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ښﻴﻲ .دﻏﻪ ﺷﻤﯩﺮي د  ۲۰۰۹ﮐﺎل څﺨﻪ ﺑﯩﺎ ﺗﺮ  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻮرى د ﺗﻼﺷﻰ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ د
ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ دﮐﻤﯩﺪو ﺳﺮه ورﺗﻪ واﱃ ﻟﺮي.
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرى ﻟﻪ اوﱃ ﻧﯩټﻰ ﺑﯩﺎ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﭘﻮرى د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ)ﭘﻮﻟﯩﺲ ،اردو ،ﻣﺤﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺲ
او اﻣﻨﯩﺖ ﻣﻠﻰ( د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ )ﭼﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ څﺨﻪ ﺑﯩﻞ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮى دي( د  ۳۴ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او د
 ۹۰ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﻪ ) ۱۲۴ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻣﺮګ-ژوﺑﻠﻪ( ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړى ده ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪى ﻣﻮدى ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۱۷۰ﺳﻠﻨﻪ

ډﯨﺮښﺖ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي 33.اﮐﺜﺮه ﭘﯩښﻲ ) ۴۷ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ( ﭘﻪ ﺧﺘﯩځﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﻰ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎل

ﺧﺘﯩځﻰ ﺳﯩﻤﻰ ) ۲۸ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ( او ﺳﻬﯩﻠﻰ ﺳﯩﻤﯥ ) ۱۶ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ( راځﻲ.
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرى د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﮐﯥ ډﯨﺮښﺖ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﻓﻐﺎن
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د روان اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻣﺴﻮﻟﯩﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮرى اړه ﻟﺮي .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اردو د ﭼﺎرواﮐﻮ د وﯨﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﻰ د ۲۰۱۳
ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮګﻪ  ۹۰ﺳﻠﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي
دي.

34

ﺳﺮه ﻟﻪ دى ﭼﯥ د ټﻮل ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ،اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﻣﺸﺮى ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮى ﺧﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ د
ادﻋﺎوو د ﺳﯩﺴﺘﻤﺎﺗﯩﮑﻰ ﭘﻠټﻨﻰ او د ﺟﱪاﻧﻮﻟﻮ اﻗﺪﻣﺎت او د ﺗﻌﻘﯩﺒﻰ ﮐړﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎن د ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺸﮑﯩﻞ ﮐﯥ
ﮐﻮم داﯨﻤﻰ ﺟﻮړښﺖ وﺟﻮد ﻧﻠﺮى .د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ د ﺗﺤﻘﯩﻘﺎﺗﻮګﺮوپ ﭼﯥ د ﺟﻤﻬﻮرى رﯨﺎﺳﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻫﻤﻐږى
33د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د  ۱۲ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او د  ۳۴ﻧﻮرو ټﭙﯩﮑﯩﺪﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي

وو.

 34د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﻰ  ۱۵د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ د ﻣﻠﻰ دﻓﺎع د وزارت د ﺣﻘﻮﻗﻰ اﻓﺴﺮ ﺳﺮه..
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ﻩ ﮐﯥ

ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ) (PICCﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي )د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﻰ ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺗﺎﺳﯩﺲ ﺷﻮى دى( ﯨﻮازې د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ
د ﻫﻐﻮ ﭘﯩښﻮ ﺗﺤﻘﯩﻘﺎت ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻣﻨﯩﺘﻰ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﯨﻰ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﻟﯩﮑﻦ د اﺷﺨﺎﺻﻮ او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺷﮑﺎﯨﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ
ﭘﻠټﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﻧﯩﺴﻲ .

35

ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﻰ ﻟﭙﺎره اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرى ﺛﺎﺑﺖ اﻗﺪﻣﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ
وګړو د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﯩﻮى وﮐړي او د دى اﻃﻤﯩﻨﺎن ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻰ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ټﻮل ﻻزم ﺗﺪاﺑﯩﺮ د ﻣﻠﮑﻲ

وګړو او ټﻮﻟﻨﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻰ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي ،ﻧﺪى ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي .د ﺑﯩﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﻰ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۱۴ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ
وژﻧﻪ او  ۵۵ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﻪ ) ۶۹ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ( د ﻫﺎوان ،ﻻﺳﻰ ﺑﻤﻮﻧﻮ او راﮐﯩټﻮﻧﻮ ﭘﻪ  ۲۱ﺟﻼﺟﻼ ﭘﯩښﻮﮐﯥ )ﭼﯥ
اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺑﺎﻧﺪى وﯨﺸﺘﻠﻰ ( ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﮐﯥ
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرى ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې ﯨﻮه ﭘﻴښﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﻰ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ وګړى وژل
ﺷﻮى او دوه ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي وو .ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ دﮐﭽﯥ ﻟﻮړواﱄ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د زﯨﺎﺗﻮ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮرى اړه ﻟﺮى او دا ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ښﮑﯩﻞ ﮐﯩﺪو ډاﯨﺮﮐﺘﯩﻔﻮﻧﻮ او اﺻﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﯩﺎ ﻟﺮى ﺗﺮڅﻮ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺗﻘﻮﯨﻪ ﺷﻲ.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﮐړﻧﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ وړﺗﯩﺎ د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى
ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﻬﺪﯨﺪ د ﻣﺨﻨﯩﻮي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﺑﻤﻮﻧﻮ د ﺧﺜﻰ ﮐﻮﻟﻮ ټﯩﻤﻮﻧﻮ ﺗﻘﻮﯨﻪ ﮐﻮل او د

ﺑﺎﯨﯩﻮ ﻣﯩټﺮﯨﮏ ﺳﯩﺴﺘﻢ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د دوي ﻇﺮﻓﯩﺖ ﻟﻮړوﻧﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﻧﻈﺮګﻮري .د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
دګﻮاښ اوﮐﻮم زﯨﺎن ﭼﯥ ددﻏﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﺨﻮا ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ دى ،ﭘﻪ ﻧﻈﺮﮐﯥ ﻧﯩﻮﻟﻮ ﺳﺮه  ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﺪي
ﺗﺎﮐﯩﺪﮐﻮى ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د دى اﻃﻤﻨﺎن ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ روزل
ﺷﻮي ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺮي او د دى ﺟﻮګﻪ د ي ﭼﯥ د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﯩﺎت رﻫﱪى او ﭘﻪ
ﻻره واﭼﻮﱃ ﺷﻲ ) .ﭘﻪ  ۲۰۱۴=۱ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮ ﺑﺸﭙړﯨﺪو وروﺳﺘﻪ(.
اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰ ﭘﻮﻟﯩﺲ
د ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرى ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩټﯥ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﭘﻮرى ﭘﻪ  ۳۲ﺟﻼﺟﻼ ﭘﯩښﻮﮐﯥ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ اﯨﺰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ
ﺗﻪ ﯨﯥ ﻧﺴﺒﺖ ورﮐﻮل ﺷﻮي دى ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۱۴ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او  ۲۳ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړﯨﺪه ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د
ﻫﻤﺪى ﻣﻮدى ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۶۱ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻴﻲ .د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ زﯨﺎﺗﻰ ﭘﯩښﻲ د ﺳﯩﻤﻪ اﯨﺰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرى
د ﺑﺸﺮى ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧﻪ دﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪﺷﻮې  ،ﻟﮑﻪ ﻗﺘﻞ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،زﺑﺮزﻧﺎ ،ګﻮاښ ،رﺑړوﻧﻪ ،اﺟﺒﺎرى ﮐﺎروﻧﻪ،
ﺷﮑﻮﻧﻪ او دﻏﯩﺮى ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻟﯩﺎﺗﻮ راﻏﻮﻧډوﻧﻪ  .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﯨﻮ ځﻞ ﺑﯩﺎ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﮐﻮرﻧﯩﻮ ﭼﺎرو د وزارت اړوﻧﺪ،
ﺳﯩﻤﻪ اﯨﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ درﯨﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ دې ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ﮐﭽﻪ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻰ ﻣﯩﮑﺎﻧﯩﺰم راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻰ .ﻟﮑﻪ د ﻧﻈﺎﻣﻰ
څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ټﺎﮐﻨﻪ ﭼﯥ د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﺳﯩﻤﻪ اﯨﺰ ﭘﻮﻟﯩﺲ ﭘﻪ ﺧﻼف ادﻋﺎوې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮګﻪ و څﯩړى او
ﺗﺮ ﻋﺪﱃ ﺗﻌﻘﯩﺐ ﻻﻧﺪى ﯨﯥ وﻧﯩﺴﻰ.
د ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺧﻄﺮات :د ﺟګړى اړوﻧﺪ ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱃ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ زﯨﺎن
د ﺟﻨګ څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ﭼﺎوﯨﺪﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ

 35ﻟﺪى ﮐﺒﻠﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دى ﻧﻈﺮ ده ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻰ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻟﻮرى ﮐﻢ راﭘﻮر ﺷﻮي دي.

8

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ
د ﺟﻨګ څﺨﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ
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ﻩ ﮐﯥ

زﯨﺎﺗﯩﺪوﻧﮑﻰ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ژوﻧﺪ او ﻣﻌﯩﺸﯩﺖ ﺗﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ

اﻣﻨﯩﺖ ﺗﻪ ګﻮاښ ﭘﯩﺪا ﮐړى دﯨﭙﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﻮى ﺧﻄﺮ ﺑﻠﻞ ﮐﯩږي .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرى د ﻣﯩﺎﺷﺘﻰ ﻟﻪ
ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩټﻰ ﻧﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﭘﻮرى ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۴۳ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او  ۱۰۲ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﻪ ) ۱۴۵ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ( ،د
ﺟﻨګ څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪى ﻣﻮدى ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۵۳ﺳﻠﻨﻪ
ډﯨﺮښﺖ ښﻴﻲ ۷۹ .ﺳﻠﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎن ﯨﻰ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو.زﯨﺎﺗﺮه د ﺟﻨګ څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د
ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ډﯨﺮښﺖ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ دى 37.دوﻫﻢ ﻻﻣﻞ ﯨﯥ د

اﯨﺴﺎف د ﻗﺮارګﺎوو او د ډزو د ﺗﻌﻠﯩﻤﻲ ځﺎﯨﻮﻧﻮ ﭼټﮏ ﺑﻨﺪﯨﺪل دي ،ﭼﯥ اﻧﺪﯨښﻨﻰ ﺷﺘﻪ  ،دﻏﻪ ﻗﺮارګﺎوى او د ډزو
38

ﺗﻌﻠﯩﻤﻲ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻨﺪﯨﺪو ﻣﺨﮑﻰ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻧﺎﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ﭘﺎک ﺷﻮي ﻧﺪى .
د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻣﯩﺮاث

ﭘﻪ ﻣﯩﺮاث ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ -ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮي او ﻧﺎﭼﺎودﱄ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻰ ﺗﻮﮐﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮه ﺗﻮګﻪ د
ځﻤﮑﻨﻰ ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ وﻇﯩﻔﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د اﺳﺎﺳﻰ ﺑﺸﺮى ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺨﻨﯩﻮي ﮐﻮي.د ﭘﻪ ﻣﯩﺮاث
ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ د ډار او ﻧﺎاﻣﻨﻰ ﯨﻮ ﭼﺎﭘﻴﺮﯨﺎل را ﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ
ﺣﻖ ګﻮاښﻲ .ﭘﻪ ﻣﯩﺮاث ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﻠﻰ ټﻮل ﺧﻠﮏ ﺑﻰ ځﺎﯨﻪ ﮐړي دي .ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻲ ﭼﯥ د ځﺎى ﭘﺮ

ځﺎى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎدﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﯨﻮه ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ژوﻧﺪﮐﻮي ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ د وژل ﮐﯩﺪو  ،ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻟﻮ او د ﺷﺘﻤﯩۍ

دزﯨﺎن ﺗﺮ ګﻮاښ ﻻﻧﺪى دي .ﭘﻪ ﻣﯩﺮاث ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ازاد ﺗګ راﺗګ ﻣﺤﺪوده ﮐړي
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د دوى د ﻣﻌﯩﺸﯩﺖ ،ﺳﯩﺎﺳﻰ ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻮ ،روﻏﺘﯩﺎ او ﺗﻌﻠﯩﻢ ازادى ﯨﯥ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﮐړي دي .د ﺳﺮوى او د ﻫﻐﻮ
ﺳﯩﻤﻮ د ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫڅﻮ ﺗﻪ اړﺗﯩﺎ ده ﭼﻰ د ﻏﯩﺮى ﻓﻌﺎﻟﻪ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ اﻏﯩﺰﻣﻨﻰ
دي او دﻏﻪ ﺳﯩﻤﻲ ﺑﺎﯨﺪ ﭘﺎﮐﻲ ﺷﻲ.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺎﮐﯩﺪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺑﺎﯨﺪ زﯨﺎﺗﻰ ﻫڅﻰ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻰ ﺗﺮڅﻮ د ځﺎى ﭘﺮ ځﺂى ﺷﻮي ﭼﺎوﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي
ﺳﱰاﺗﯩﮋى ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﻰ ﺷﻰ ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۲۴د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺖ د ﺷﻮراى ﻟﺨﻮا ﺗﺼﻮﯨﺐ
ﺷﻮي ده.
وﺳﻠﻮاﻟﯥ ډﱄ
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرى د ﺑﺸﺮى ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺗﯩﺮى  ۱۹ﭘﯩښﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪى ﮐړى دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ۷
ﻣﻠﮑﻴﺎن وژل ﺷﻮي او  ۲ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دي .ډﯨﺮي ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪى ﺷﻮي دي ﭼﯩﺮﺗﻪ ﭼﯥ وﺳﻠﻮاﻟﻮ
ډﻟﻮ زﯨﺎت ﻗﺪرت او ﻧﻔﻮذ درﻟﻮد ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل  ،ﺷﻤﺎل ﺧﺘﯩځﻮ او ﻣﺮﮐﺰي ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ.

 36د ﺟﻨګ څﺨﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ څﺨﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎ ﭼﺎوده ﺗﻮﮐﻰ او ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ دي.
37

د ﻣﻠﮑﻰ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ ډﯨﺮښﺖ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ څﺨﻪ د دى ﻣﻤﮑﻨﯩﺖ ښﻮدﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻰ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ګڼ ﻣﯩﺸﺘﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ

زﯨﺎت ﻧښﺘﻰ ﺷﻮي او دﻳﺘﻪ زﻣﯩﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوى ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ زﯨﺎت ﻧﺎﭼﺎوده ﺗﻮﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ.

 38د ﻧﺎﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯩﺪا ﮐﻮل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دى ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻮﮐﯥ ﭼﺎودﻧﻪ وﮐړي .ﻧﻮ ﭘﻪ دى اﺳﺎس د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺤﻠﯩﻞ د

ﻧﺎﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻰ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﻳﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي د ﻫﻐﻪ ﻣﺤﯩﻂ ﭘﻪ څﯩړﻟﻮ ﭘﻮرى اړه ﻟﺮى ﭼﯩﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﭼﺎودﻧﻪ ﺷﻮي ) د ﺑﯩﻠګﻰ ﭘﻪ

ﺗﻮګﻪ د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻗﺮارګﺎه ﮐﻲ د ﻧﺎﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭼﺎودﻧﻲ ﭘﻪ اﺛﺮ د ﻣﻠﮑﻰ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﻣﺴﻮﻟﯩﺖ ﯨﯥ اﯨﺴﺎف ﺗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻪ
ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭘﺮﺗﻪ ﻟﺪي ﭼﯥ د ﻧﺎﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻪ اﺻﻠﻰ ځﺎى ﺗﺜﺒﺖ ﺷﻲ(.
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻰ
ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺴﺘﻨﻰ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ د ﻓﺎرﯨﺎب ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د وژﻧﻲ
څﻠﻮر ﭘﻴښﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي ،ﭼﯥ ټﻮﱃ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻓﯩﺖ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي دي او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﯨﯥ دګﻮاښ ،رﺑړوﻟﻮ او ﻟﻮټﻨﯥ زﯨﺎﺗﻰ
ﭘﯩښﻰ ﺗﺎﻳﻴﺪﮐړي دي.
د ﺷﺨړى ﻟﻪ اﻣﻠﻪ داﺧﻠﻲ ﺑﻰ ځﺎﯨﻪ ﮐﯩﺪﻧﻪ
د ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرى ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩټﻪ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﭘﻮرى د ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﭼﺎرو د ﮐﻤﯩﺸﲊۍ دﻓﱰ
)  (UNHCRد وﺳﻠﻮال ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱃ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د  ۵۹۳۱۵ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﻰ ځﺎﯨﻪ ﮐﯩﺪﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړﯨﭽﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د
ﻫﻤﺪى ﻣﻮدى ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺷﺨړى ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﺑﻰ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎﻧﻮ درى ﺳﻠﻨﻪ ډﯨﺮښﺖ ښﯩﻰ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د وﺳﻠﻮاﻟﯥ ﺟګړې اﻏﯩﺰې
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﺑﯩﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﺳﻠﻮاﱃ ﺟګړي ﺗﺮ ډﯨﺮﯨﺪوﻧﮑﻰ اﻏﯩﺰ ﻻﻧﺪى دي .ﻣﻠﮑﻴﺎن
ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ﺟګړى څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﺷﻮﻳﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د وژﻧﻰ او ټﭙﻴﮑﻴﺪﻧﻰ ﺗﺮﯨﺦ ﺣﻘﯩﻘﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐړي ﭼﯥ
د ډﯨﺮﯨﺪوﻧﮑﻰ ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱃ )ﭼﯥ د زرګﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ،ﻣﻌﯩﺸﯩﺖ او ﺳﺎﻟﻤﺘﯩﺎ ګﻮاښﻰ( ورﺳﺮه ﯨﻮځﺎى ؤ.د وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ

ﺷﺘﻮن ،ﭘﻪ ﺳړﮐﻮﻧﻮ د ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺟﻮړول ﯨﺎ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﮐﻮل  ،ډﯨﺮﯨﺪوﻧﮑﻲ زورزﯨﺎﺗﻰ اوګﻮاښﻮﻧﻪ ،د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرى د ﺳﺎﺗﻨﻰ د ﻻزﻣﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ځﯩﻨﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ډﯨﺮﯨﺪوﻧﮑﻰ زﯨﺎن
اړوﱃ دى.
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻗﺼﺪى ﺗﻮګﻪ ،د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ وژﻧﻰ ،ټﭙﯩﮑﯩﺪﻧﻰ ،ګﻮاښﻨﻲ او رﺑړوﻧﻰ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻓﯩﺖ ﺳﺮه اداﻣﻪ
ورﮐړي ده .د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ډﯨﺮﯨﺪوﻧﮑﻰ ﺗﮑﯩﻪ ﭘﻪ ﺑﻰ ﺗﻮﭘﯩﺮه ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﺎﻧﺪى او
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د دوى ﻟﻪ ﻟﻮرى د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮﭘﻪ ﻗﺼﺪى ډول ﻧښﻪ ﮐﻮل د دى ﺷﺪﯨﺪه اړﺗﯩﺎ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﯨﺪ ژر ﺗﺮ ژره اﺳﺎﺳﻰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐړى او ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ودروي.
د واک داﻧﺘﻘﺎل د ﺑﻬﯩﺮ ﭼټﮑﯩﺪل د ﺑﺸﺮى ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻰ ﻟﭙﺎره زﯨﺎﺗﻰ اﻏﯩﺰى ﻟﺮي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ اﻧﺪﯨښﻨﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﮐﺎﻓﻰ ﻗﺎﺑﻠﯩﺘﻮﻧﻪ او ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻪ ﻟﺮى ﺗﺮڅﻮ د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻣﺦ ﭘﻪ زﯨﺎﺗﯩﺪوﻧﮑﻲ
ﮐﻮاښ ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ او دﯨﺘﻪ اړﺗﯩﺎ ده ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ اﻏﯩﺰﻣﻦ اﻗﺪﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐړى ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ
ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ او وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻧښﺘﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي.
د اﯨﺴﺎف د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ د راﮐﻤﻮﻟﻮ ټﯩﻢ ) (CCMTﺗړل ﮐﯩﺪل ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐﯥ دي ﺧﻮ دا ﻧﺪه ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﭼﯥ
اﯨﺴﺎف /ﻧﺎټﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ  ۲۰۱۴ﮐﺎل ورﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ د څﯩړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻧړﯨﻮال ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
ﭘﮑښﻰ ښﮑﯩﻞ وى )ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ﺑﻰ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ( ﮐﻮم ﺟﻮړښﺖ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﺎټﻮ /آﯨﺴﺎف
ﺑﺎﻧﺪى ﻏږﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻰ ﻟﭙﺎره د  ۲۰۱۴ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯨﺖ ﭘﻪ ﺑﻬﯩﺮﮐﯥ اﻗﺪﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه
ﮐړي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﺮ دى زﯨﺎت ﺗﺎﮐﯩﺪﮐﻮي ﭼﯥ د ﺳﻮﱄ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﯨﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا او داﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻻړه ﺷﻲ او د ﻣﻠﮑﻲ
ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﮐﯥ وي.د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ د ﺳﻮﱃ د ﭘﺮوﺳﻰ اﻋﺘﺒﺎراو اﻫﻤﯩﺖ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻰ دﮐﻤښﺖ ،د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻰ او د ښﻪ اﻣﻦ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل دي.
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ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ښﮑﯧﻠﻮ ﺧﻮاوو څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړى او د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ
ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي او ﺧﭙﻠﻰ ﻫڅﻲ او ژﻣﻨﯥ زﯨﺎﺗﯥ ﮐﺎﻧﺪى ﺗﺮ څﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ
ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ راﮐﻤﻪ ﺷﻲ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ښﻪ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻﻧﺪي ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻲ وړاﻧﺪي ﮐﻮي:
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ
• د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن د اوﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺗﻔﮑﻴﮏ  ،ﺗﻨﺎﺳﺐ او اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﯥ او د
ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ دي د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
• د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ دي د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻫﺪﰲ وژﻧﻲ او ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د
ﻣﺬﻫﺒﻰ اﺷﺨﺎﺻﻮ ،ﻗﻀﺎﯨﯥ ﭼﺎرواﮐﻮ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺎﻣﻮرﯨﻨﻮ د وژﻧﻲ ﺟﻮاز ورﮐﻮي ،ودروي.
• د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﻰ ﺗﻮﭘﯩﺮه ﮐﺎروﻧﻪ او دﻫﻐﻪ ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ ﭼﯥ دﻓﺸﺎرﭘﻪ راوړوﻟﻮ ﺳﺮه
ﻓﻌﺎﻟﯩږي،ﮐﺎرووﻧﻪ دى ﺑﻨﺪه ﮐړى ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﭼﯥ زﯨﺎت ﺷﻤﯩﺮ ﻣﻠﮑﻴﺎن وي.
•

د ﻣﻮازي ﻗﻀﺎﯨﻲ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯩﺪوﻧﮑﻲ ﻫﻐﻪ اﻋﻤﺎل دې ﺑﻨﺪﮐړي ﭼﯥ ﻏﻴﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺰاګﺎﻧﯥ
ﻟﮑﻪ وژﻧﻲ ،د وﺟﻮد د ﻳﻮه ﻏړي ﭘﺮﻳﮑﻮﻧﻪ ،ﺷﻞ ﺷﻮټ ﮐﻮل او وﻫﻞ ډﺑﻮل .ټﺎﮐﻲ.

•

ﻫﻐﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ،ﻫﺪاﻳﺎت او ﻻرښﻮوﻧﯥ دې ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د وژﻧﯥ څﺨﻪ
ﻣﺨﻨﻴﻮې ﮐﻮي او ﻫﻐﻪ د اﻓﺮادو ﺳﺮه ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﺪف ګﺮزوي ،ﺣﺴﺎب وﺷﯥ .

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ
• د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺳﱰاﺗﯩﮋى ﺗﻄﺒﯩﻖ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ دې ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﮐړل ﺷﻲ او د دي
اﻃﻤﯩﻨﺎن دى ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﻮي ،ﺗﺠﻬﯩﺰات او ﻗﺎﺑﻠﯩﺖ وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ د ځﺎى
ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﯩﺎت رﻫﱪى ،ﮐﻨﱰول ﮐړى او د ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﺷﻤﻮل دﻏﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﭘﻪ اﻏﯩﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي.
• ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ د داﺳﻰ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻘﻮﯨﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ وﮐﻮﻻى ﺷﻰ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرى د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ
د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ ﭘﻪ اړه ﭘﻠټﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ،وﻗﺎﯨﻮى ﺗﺪاﺑﯩﺮ وﺿﻊ ﮐړي او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي .د دى ﻟﭙﺎره
ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ،ﺟﱪان ﺧﺴﺎره او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ ﺗﻘﻮﯨﻪ ﺷﻲ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻰ ټﻮﱄ ﻫﻐﻪ
ﭘﯩښﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرى راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي وي ﺑﺎﯨﺪ ﭘﻪ وﺧﺖ او ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮګﻪ وڅﯩړل ﺷﻲ.
• د ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻰ داﯨﺮﮐﺘﯩﻔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻮﯨﻪ او ﺑﯩﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﯨﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ ،د ښﮑﯩﻞ ﮐﯩﺪو اﺻﻮل او ﻧﻮرو ﭘﺮوﺳﯩﺠﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل
ﺗﺮڅﻮ د دى اﻃﻤﯩﻨﺎﻧﺤﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ټﻮل ﮐﺴﺎن د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻰ ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻞ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﮑﻠﻔﯩﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي.
• د ﺳﯩﻤﻪ اﯨﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻫﻐﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل ﭼﯥ د ﺑﺸﺮى ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ اوږد ﻣﻌﺎﻓﯩﺖ ﻟﺮي،
او د ﻣﺤﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ارﺗﮑﺎب ﺷﻮﻳﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ځﻮاب ورﮐړل ﺷﻲ.
• دﻏﯩﺮ ﻣﺴﻮوﻟﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮل او د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﯨﺪ دوام ورﮐﻮل ﺷﻲ.
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ﻩ ﮐﯥ

ﻧړﯨﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
• د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ددې ﺗﺎﯨﯩﺪول ﭼﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﯥ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺮارګﺎوي او د ډزو ﺳﯩﻤﻰ ﭼﯥ ﺗړل ﺷﻮي دي
د ﻧﺎ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ او ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﮐﻲ ﺷﻮي دي .ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
او اﯨﺴﺎف ﺳﺮه د ﯨﻮ ﻣﯩﮑﺎﻧﯩﺰم راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ او ﯨﺎ ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ څﺨﻪ د ﻧﺎﭼﺎودﻟﯩﻮ ﺗﻮﮐﻮ

ﺷﮑﻤﻨﻮ ﺳﯧﻤﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﺴﺆﻟﻮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ دﻏﻪ ﺷﮑﻤﻨﯥ ﺳﯩﻤﻲ ﭘﻪ ﻧښﻪ او ﭘﺎﮐﻰ ﺷﻲ.

• ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﺗﻪ وده ورﮐﻮل او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﻴښﻮﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﻳﯥ را ﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي
د اﻳﺴﺎف او ﻧﻮرو ادارو د ﭘﻠټﻨﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﺧﺮﭙول ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ډول ﻫﻐﻪ ﭘﻴښﻲ ﭼﯥ د ﻫﻮاﯨﻰ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ
راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯩږي.
• د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺣﻤﺎﯨﺖ او ﺗﻘﻮﯨﻪ ﮐﻮل ﺗﺮ څﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ دﮐﻤښﺖ ،راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ
او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻮړ ﺷﻲ او ورﺳﺮه د اﯨﺴﺎف د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ دﮐﻤﻮﻟﻮ ډﻟﻪ) (Civilian
) Casualty Mitigation Teamدواﻣﺪاره ﻓﻌﺎﻟﯩﺖ وﻟﺮي .د دى اﻃﻤﯩﻨﺎن ورﮐﻮل ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻰ داﯨﺮﮐﺘﯩﻔﻮﻧﻪ ،ﭘﺮﺳﯩﺠﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺳﭙﺎرل ﺷﻮي او ﭘﻪ دى ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻫﻐﻮى ﺗﻪ روزﻧﻪ

ورﮐﻮل ﺷﻮﻳﺪه ﺗﺮ څﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻻﭘﺴﻰ ښﻪ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د ښﻮﮐړﻧﻮ

ﺑﯩﻠګﻲ ﺷﺮﯨﮑﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻠﻔﺎت راﮐﻢ ﺷﻮي وي.
• د دې ډاډ ورﮐﻮل ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻴﻨﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره اﻧﺪازي ﺳﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻟﺮي ،ﻣﺠﻬﺰ او روزل
ﺷﻮي دي ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮه ﺗﻮګﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻪ اﻏﯩﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ رﻫﱪي او
ﮐﻨﱰول ﮐړي ،اود ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻮ د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﺧﻨﺜﻲ ﮐړاى ﺷﻲ.
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د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ او د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ
د ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﯥ د ورځﻰ د ﺳﻬﺎر ﺷﺎﺧﻮا  ۹ﺑﺠﯥ وې ﮐﻠﻪ ﭼﯥ زه د څﺎرﻧﻮاﻟۍ د دﻓﱰ د وداﻧۍ ﭘﻪ دوﻫﻢ ﭘﻮړ
ﮐﻰ وم .ﻣﺎ د ﯨﻮې ﭼﺎودﻧﯥ او ډزو ﻏږوﻧﻪ ﭼﯥ ډﯨﺮ ﻧږدې وو ،واورﯨﺪل .د دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﯨﻮه ډﻟﻪ د
څﺎرﻧﻮاﻟۍ وداﻧۍ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ﭘﻪ ﯨﻮﻧﯩﻮﻓﻮرم ﮐﯥ راﻧﻨﻮﺗﻠﻪ .ﻫﻐﻮي د ﻣﺮاﺟﻌﯩﻨﻮ څﺨﻪ ﭘﺮ ﯨﻮه ﺗﻦ ﭼﯥ
د ﯨﻮه څﺎرﻧﻮال ﻟﯩﺪﻧﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ و ،ډزې وﮐړې .ﻫﻐﻮي ﻫڅﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړي ﭘﻮړ ﺗﻪ راﺷﻲ ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ دوو
ﺗﻨﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﯩﻨﻮ دﻓﺎﻋﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯩﻮﱃ و څﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﺷﺎ وﺗﻤﺒﻮى .ﭘﻪ ځﻤﮑﻨﻲ ﭘﻮړ ﮐﯥ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ
وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼﯥ دوى ﭘﻪ ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ ﺧﻮﻧﻮﮐﯥ ﻟﯩﺪل ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه ډزې ﮐﻮﻟﯥ ،ﭘﻪ دوي ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯩﻦ
ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﯩﻮ د ﺗﻌﻘﯩﺐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ راﻏﻠﻲ وو ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو .زه د ﺧﭙﻠﻮ ځﯩﻨﻮ ﻣﻠګﺮو ﺳﺮه د وداﻧۍ ﭘﻪ
دوﻫﻢ ﭘﻮړ ﮐﻰ وم .ﻣﺎ ﮐړﮐۍ ﻣﺎﺗﻪ ﮐړه ،راﮐښﺘﻪ ﺷﻮم او وﺗښﺘﯩﺪم .دوﻟﺖ ﺿﺪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺧﻠﮏ ﻧﻪ ﯨﺮﻏﻤﻠﻮل؛
ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼﻰ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﺣﺪودو ﮐﻰ وو ډزى ﮐﻮﱃ.
 د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ،۳د ﻓﺮاه وﻻﯨﺖ د ﻣﺤﮑﻤﻰ ﭘﻪ وداﻧﯩﻮ د ﯨﻮه ﭘﯩﭽﻠﻰ ﺑﺮﯨﺪ ﻣﻠﮑﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎن،ﭼﻰ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﻰ ﯨﻰ  ۳۳ﻣﻠﮑﻰ ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل او  ۱۰۴ﺗﻨﻪ ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل ..ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺮﯨﺪ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻪ
ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺖ.
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩټﯥ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﻧﯩټﯥ ﭘﻮرې ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو  ۱۰۳۸ﻣړﯨﻨﯥ او  ۱۸۲۵ټﭙﻰ
ﮐﯩﺪﻧﻰ )ټﻮﻟټﺎل  ۲۸۶۳ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا را ﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي ،ﺛﺒﺘﻰ ﮐړي دي .دا د ۲۰۱۲
ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﭘﻪ ﻣړﯨﻨﻪ ﮐﯥ  ۱۸ﺳﻠﻨﻪ او ټﭙﻰ ﮐﯩﺪﻧﻪ ﮐﯥ  ۱۶ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي.
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩﻤﺎﻳﻰ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ۷۴ﺳﻠﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت دي ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب
دي.

41

 39د ﻓﺮاه وﻻﯨﺖ د څﺎرﻧﻮال ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ  ۱۰ﻧﯩټﻪ.

40

د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣړﯨﻨﻮ  ۸۸۱او د ﻣﻠﮑﻲ ژوﺑﻠﻮ ) ۱۵۸۰ټﻮﻟټﺎل  ۲۴۶۱ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﺷﻤﯩﺮې

ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړې وې ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻰ دي .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﮐﻠﻨﯥ راﭘﻮر ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ دى ﭘﻪ
 http://unama.unmissions.org/Defaults.aspx?tabid=12265&language=en-USﻟﻮﻣړى ﻣﺦ ﮐﯥ وګﻮرئ.

 41د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎره ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ راﭘﻮر ورﮐړى و ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ۷۷ﺳﻠﻨﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې

وه.

13

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي/ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ
زه د ﺧﭙﻞ ﯨﻮ دوﺳﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ورځ ﺑﻞ ﮐﻠﻲ ﺗﻪ روان وم او ﻣﻮږ ﺑﺎﯨﺪ د ﯨﻮه ﭘﻠﻪ څﺨﻪ ﺗﯩﺮﺷﻮي
واى .ﻣﺎ وﻟﯩﺪل ﭼﯥ ﯨﻮ ﺳړي ﭘﻠﻪ ﺗﻪ ﻧږدې ﻧﺎﺳﺖ دى او ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ د ﯨﻮ ﺷﻲ ﺳﺮه اﺧﺘﻪ دى .ﻣﺎ ﻣﻮټﺮ و
ﻧﻪ درواوه او ﺧﭙﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻪ ﻣﯥ د ﭘﻠﻪ څﺨﻪ د ﺗﯩﺮﯨﺪا ﻟﭙﺎره اداﻣﻪ ورﮐړه .څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﭘﻠﻪ څﺨﻪ د
ﺗﯩﺮﯨﺪا ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ وو ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﻣﯥ ﯨﻮه ﭼﺎودﻧﻪ ﺗﺮ ﻏﻮږو ﺷﻮه او ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ زه ﺑﯥ ﺳﺪه ﺷﻮم .زه د ۱۰
دﻗﯩﻘﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﯥ ﺣﺎﻟﻪ وم اوﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ ﺳﱰګﯥ وﻏړوﻟﯥ ﻧﻮ ﻣﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﺳﺮ او ښﻲ ﻻس ﮐﯥ ﺷﺪﯨﺪ درد
اﺣﺴﺎس ﮐړ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻣﯥ د ﭘﻨځﻪ واړو ګﻮﺗﻮ څﺨﻪ وﯨﻨﯥ رواﻧﯥ وې؛ ﭼﯥ د
ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮ ﺷﻮو ښﻴښﻮ ﭘﺮې ﺷﻮې وې .ﻣﺎ ﺧﭙﻠﯥ ګﻮﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮې ښﻮروﻻى او ﻧﻪ ﻣﯥ ﻫﻐﻪ اﺣﺴﺎﺳﻮﻟﯥ.
د ﻧﯩﮑﻪ ﻣﺮﻏﻪ زﻣﺎ ﻣﻠګﺮى ﭼﯥ ﻧﻪ وو ﻟګﯩﺪﱃ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره اړﯨﮑﻪ وﻧﯩﻮﻟﻪ او څﻮ دﻗﯩﻘﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮﻟﯩﺲ
را ورﺳﯩﺪل .دﻏﻪ ﭼﺎودﻧﻪ دوﻣﺮه زوروره وه ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ زﻣﻮږ ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ﻫﻮاﮐﯥ دوه ﻣﱰه ﭘﻮرﺗﻪ
ﺷﻮه .دا د ﻟﯧﺮې واټﻦ څﺨﻪ ﮐﻨﱰول ﺷﻮي ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﻪ وه ﭼﯥ د ﭘﻞ ﭘﻪ ﮐﯩڼ اړخ
ﮐﯥ ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮې وه .زه د اﯨﺒﮏ د ښﺎر د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﯩﺎ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ وﻟﯩږدول ﺷﻮم ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﯥ
درﻣﻠﻨﻪ وﺷﻮه .زه د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۳ﻧﯧټﻪ د روﻏﺘﻮن څﺨﻪ رﺧﺼﺖ ﺷﻮم .زه اوس ځﺎن ښﻪ اﺣﺴﺎﺳﻮم ﺧﻮ
ډاﮐټﺮاﻧﻮ را ﺗﻪ و وﻳﻞ ﭼﯥ زه ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﯩڅﮑﻠﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ژوﺑﻞ ﻻس ګﻮﺗﯥ اﺣﺴﺎس ﻧﻪ ﮐړم او ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ
وښﻮروﻻى ﺷﻢ.
 د ﺳﻤﻨګﺎﻧﻮ وﻻﯨﺖ د دره ﺻﻮف ﭘﺎﯨﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۸ﻧﯧټﻪ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې واټﻦ42
څﺨﻪ دﮐﻨﱰول ﺷﻮي ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ د ﭼﺎودﻧﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ.

 42د ﺳﻤﻨګﺎﻧﻮ وﻻﯨﺖ د دره ﺻﻮف ﭘﺎﯨﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍﮐﯥ د ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۵ﻧﯩټﻪ د ﻫﻐﻪ ځﺎي د ټﻮﻟﻨﯥ د ﯨﻮ ﻏړي ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ټﻮل ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻪ ډﯨﺮ زﯨﺎت
زﯨﺎن اړوﱃ دى او دا د ﻫﻐﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎﮐﺘﯩﮏ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﺗﯥ دى ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د وژﻧﻮ او ژوﺑﻠﯩﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ او
د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ۳۵ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي.
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩټﯥ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﻧﯩټﯥ ﭘﻮرې ،د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وﺳﯩﻠﻪ  ۴۴۳ﺗﻨﻪ

وژل ﺷﻮي او ﻧﻮر ) ۹۱۷ټﻮﻟټﺎل  ۱۳۶۰ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( 43ټﭙﻲ ﺷﻮي دي ﭼﯥ دا د  44 ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ

ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ  ۳۴ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﺟﻮﺗﻮى .د  ۲۰۰۹ﮐﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﯨﻮاځﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
ﭘﻪ وﺳﯩﻠﻪ ﻧږدې  ۱۱۰۰۰ﻣﻠﮑﻲ وګړي ) ۳۹۹۶ﻣﻠﮑﻲ ﻣړﯨﻨﯥ او  ۶۹۷۸ﻣﻠﮑﻲ ژوﺑﻠﯥ( د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د
ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﻣړه او ژوﺑﻞ ﺷﻮي دي.
ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻫﻐﻪ وﻻﯨﺘﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وﺳﯩﻠﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﯨﺎت اﻏﯩﺰﻣﻦ ﺷﻮي دي او
ﭘﻪ دې ﭘﺴﯥ وروﺳﺘﻪ درﺟﻪ ﮐﯥ د ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ دى.
ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ زﯨﺎﺗﻪ ﺷﻤﯩﺮه ﮐﯥ ښځﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژﱄ او ټﭙﻲ ﮐړي دي .د ۲۰۱۳
ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ او ﺟﻮن ﺗﺮ ﻣﻨځ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړې ده ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐﯥ  ۴۱ښځﯥ وژل ﺷﻮي او  ۵۴ﻧﻮرې ﻳﯥ

ژوﺑﻠﯥ ﺷﻮي دي )ټﻮﻟټﺎل  ۹۵ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ،ﭼﯥ دا د  45 ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۱۳۸ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱄ ښﻴﻲ.

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﯨﺎن ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وﺳﯩﻠﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژﻧﻮ او ژوﺑﻠﻮﮐﯥ د ۷۷

ﺳﻠﻨﯥ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژوره اﻧﺪﯨښﻨﻪ ﺟﻮﺗﻮي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ  ۷۰ﻣړﯨﻨﯥ او  ۱۷۹ژوﺑﻠﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ
د  46 ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۷۲ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪﯨښﻨﯥ ﺳﺮه د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو

ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮﮐﺎروﻟﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره ﮐﻮي ﭼﯥ داﺳﯥ ډﯨﺰاﯨﻦ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د زﯨﺎن رﺳﯩﺪﻟﻮ اﺣﺘﻤﺎل
زﯨﺎت دى .د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺧﻮګﯩﺎڼﯩﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ۱۲ﻧﯧټﻪ ﯨﻮه ﺗﻌﺒﯩﻪ
ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﻪ وﭼﺎودﯨﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﯨﻮه ﻟﺲ ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ و وژل ﺷﻮه او د ﻫﻐﯥ اوه ﮐﻠﻦ ورور ﻳﯥ ﭘﻪ
ﺟﺪې ﺗﻮګﻪ ټﭙﻲ ﮐړ .دﻏﻪ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﻪ د ﻟﻮﺑﯥ د ﻣﻮﺑﺎﯨﻞ ټﻴﻠﯩﻔﻮن ﭘﻪ څﯩﺮ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه ﭼﯥ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړې اوﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ورﺳﺮه ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮﻟﯥ وﭼﺎودﯨﺪﻟﻪ.
ﻟﻪ ﻟﯧﺮې واټﻦ څﺨﻪ دﮐﻨﱰول ﺷﻮﻳﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯦﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ زﯨﺎت ﮐﺎرول

 43ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﺮﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت د ﻫﺮې ﺷﻮې ﻟﻮﻣړﻧۍ ﭘﯩښﯥ د ﻧﻮﻋﯩﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺷﻤﯩﺮي اوﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻪ او ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ

ﮐﻮي ،د دﻏﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ارﻗﺎﻣﻮﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﯩﺮې ﻧﻪ دې ﺷﺎﻣﻠﯥ ﭼﯥ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وﺳﯩﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯩﺰ

ډول ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي ) ۲۸ﻣړﯨﻨﯥ او  ۵۱ژوﺑﻠﯥ( او ﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎن ﻣﺮګﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د دې راﭘﻮرد ځﺎن ﻣﺮګﻮ او ﭘﯩﭽﻠﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮى

دى.

 44ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ د  ۳۲۹ﻣﻠﮑﻲ وژﻧﻮ او  ۷۲۷ﻣﻠﮑﻲ ژوﺑﻠﻮ )ټﻮﻟټﺎل  ۱۰۵۶ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي دي ﭼﯥ د

ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻻرې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي دي .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه دﮐﺎل د ﻧﯩﻤﺎﻳﻲ راﭘﻮر ۱۴-۱۳
ﻣﺨﻮﻧﻪ ﭘﻪ

http://unama.un missions.org/Defaults.aspx?tabid=12265&language=en-US.ﮐﯥ وګﻮرئ.

 45د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وﺳﯩﻠﻪ د  ۱۸ښځﻮ ﻣړﯨﻨﯥ او د  ۲۲ښځﻮ ژوﺑﻠﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي

دي .ﻣﺨﮑﻲ ذﮐﺮ ﺷﻮى ﻣﺎﺧﺬ

 46ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ  ۶۳ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژﱄ اوﻧﻮر  ۸۲ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړي دي ﻣﺨﮑﻲ ذﮐﺮ

ﺷﻮى ﻣﺎﺧﺬ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨټﺮول ﺷﻮﯨﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭼﺎودوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺷﻤﯩﺮ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د
ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﻮدې ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۱۳۰ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻪ ﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ د  ۱۳۶ﺗﻨﻮ ﻣړﯨﻨﯥ او  ۴۲۶ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ )ټﻮﻟټﺎل  ۵۶۲ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎت( ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨټﺮول ﺷﻮﯨﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ را ﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي

47

د ﻟﯧﺮې څﺨﻪ ﮐﻨټﺮول ﺷﻮي ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﻫﻐﻪ د ﻋﺎم ډوﻟﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د ﻻرې ﻓﻌﺎﻟﯩﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻌﺒﯩﻪ
ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ دي ﭼﯥ د ﻟﯧﺮې واټﻦ څﺨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯩږي اوﮐﺎروﻧﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ د دې اﻣﮑﺎن ورﮐﻮي څﻮ د

وړاﻧﺪې څﺨﻪ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮې وﺳﯩﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ وﭼﻮى ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﺪف ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯩﺰې ﺳﺎﺣﯥ ﺗﻪ ﻧږدى

ﮐﯩږى .48دا ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ زﯨﺎﺗﻰ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮى ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ ووﱃ ،ﭘﺪى ﺷﺮط ﭼﻰ اﭘﺮﯨﱰ د دې ﻟﭙﺎره روزل
ﺷﻮى وي او د دې اﻣﮑﺎن ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻢ ډول دﻏﻪ وﺳﯩﻠﻪ وﮐﺎروي.

49

د ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨټﺮول ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻻرې د را ﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺷﻤﯩﺮ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب

ﺧﺘﯩځﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ  ۶۶ﭘﯧښﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ  ۵۶ﻣړﯨﻨﯥ او  ۱۴۲ژوﺑﻠﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې ،رﺳﯩږي ﭼﯥ دا د  50۲۰۱۲ﮐﺎل د
ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۲۳۷۵ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي.
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨټﺮول ﺷﻮﯨﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د
ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او د ﺟﻨﻮب ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړى دى .ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ  ۱۶ﻣﻠﮑﻲ ﻣړﯨﻨﯥ او  ۸۹ټﭙﻲ
ﮐﯩﺪﻧﯥ )ټﻮﻟټﺂل  ۱۰۵ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨټﺮول ﺷﻮﯨﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وﺳﯩﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯩﺮﮐﯥ  ۴۲۵ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﺟﻮﺗﻮي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨټﺮول ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ

ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ زﯨﺎﺗﻮاﱄ ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړى دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ  ۲۹ﻣړﯨﻨﯥ او  ۶۹ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ ) ۹۸ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎت( ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۷۵ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي ،ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړى دى .ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ۱۵
ﻣړﯨﻨﯥ او  ۹۷ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ )ټﻮﻟټﺎل  ۱۱۲ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ د اداره ﮐﯩﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ
ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﻻرې د راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟړﮐﯥ  ۹۶ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي ،ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي.
ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨټﺮول د ﻻرې د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮﮐﯥ ﮐﻤښﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او ﺷﻤﺎل ﺧﺘﯩځ ﺳﯩﻤﻮ
ﮐﯥ ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ وژل ﺷﻮى او اوه ﻧﻮر دﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دي ﺛﺒﺖ ﺷﻮى دى؛
ﭼﯥ دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪې ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۷۵ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ،او څﻠﻮر ﻣړﯨﻨﯥ او  ۱۴ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﯩځ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ
د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۷۰ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ﺟﻮﺗﻮي.
ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨﱰول د ﻻرې د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړﮐﯥ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي ،ﮐﯩﺪاى
ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻓﻌﺎﻟﯩﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯩﺮﮐﯥ دﮐﻤښﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د
47

د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۵۵ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ ﻣړﯨﻨﯥ او د  ۱۸۹ﺗﻨﻮ ژوﺑﻠﯥ د  ۷۱ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره )ټﻮﻟټﺎل  ۲۴۴ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت(

ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي.

 48دﮐﻮﭼﻨﯩﻮ وﺳﻠﻮ ﺳﺮوې ،ځﺎى ﭘﺮځﺎيﮐړاى ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ ۱۰ ،څﺮﭙﮐﻲ ’ ۲۲۱-۲۲۰ ‘ infernal Machinesﻣﺨﻮﻧﻪ.

 49د اﯨﺴﺎف ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﺿﺪ څﺎﻧګﻪ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى  ۱۵ﻧﯩټﻪ .د اﯨﺴﺎف د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ
ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﯨﻨﺎ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨټﺮول د ﻻرې د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﭘﺮﯨټﺮان ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﻢ ﻧﻪ دي روزل ﺷﻮي ﭼﯥ د

دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨﱰول د ﻻرې ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮﮐﯥ ﺳﻬﻮه د ﻏﻠﻄﯥ ﻫﺪف ګﺮځﻮﻧﯥ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ او دا
ﭘﺨﭙﻞ وار ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ زﯨﺎﺗﻮاﱃ راوﱄ.

 50د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﻟﯩﺮې څﺨﻪ دﮐﻨټﺮول ﮐﯩﺪوﻧﮑﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﺑﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭼﺎودﻧﯥ ۸

ﭘﯩښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ ﺗﻮﮐﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭼﯥ د ﺳﯩﻢ د ﻻرې
اداره ﮐﯩږي ،او ﻧﻮرې ﻫﻐﻪ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮه د ﺗﻤﺎس ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯩږي ﺷﺎﻣﻠﯥ دي
او د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ورڅﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﯩږي .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺨﻮا د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﮑﯩﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه ډول ﮐﺎرول ﮐﯩﺪل ﮐﯩﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ دې
وﺟﻪ وي ﭼﯥ اوس د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ ﮐﻨټﺮول ﺷﻮﯨﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ

ﺧﻮا اﻟﮑټﺮوﻧﯩﮑﻲ ﺿﺪ ﺗﺪاﺑﯩﺮ) (ECMﻧﯩﻮل ﺷﻮي دي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ګﺮځﻨﺪه ټﯩﻠﯩﻔﻮن او دوه ﻃﺮﻓﻪ راډﯨﻮګﺎﻧﯥ د دې
ﻟﭙﺎره ﻋﯩﺎرﯨږي څﻮ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ وﺳﯩﻠﻪ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ ﮐﻨټﺮوﻟﯩﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ ﻓﻌﺎﻟﯥ ﮐړاى ﺷﻲ .دا ﭘﻪ
دې ﻣﺎﻧﺎ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ د ﮐﻨټﺮوﻟﯩﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ د اﻟﮑټﺮوﻧﯩﮑﻲ ﺿﺪ ﺗﺪاﺑﯩﺮو د
ﺳﯩﺴټﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﯨﺎن ﻣﻨﻮﻧﮑﯥ دي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﺳﯩګﻨﺎﻟﻮﻧﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﯩﺴﻲ او ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻى ﭼﯥ وﺳﯩﻠﯥ ﺗﻪ ورﺳﯩږي او
ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﭼﺎودﻧﯥ ﻣﺨﻨﯩﻮى ﮐﻮي.
ﭘﻪ ﺗﯩﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮﮐﯥ د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا اﻟﮑﱰوﻧﯩﮑﻲ ﺿﺪ ﺳﯩﺴټﻤﻮﻧﻮ ښﺎﯨﻲ د دې ﺳﺒﺐ ګﺮځﯩﺪﱃ وي ،ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯨﺎﺗﺮه د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭼﺎودوﻟﻮ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ډوﻟﻮﻧﻮ ﺗﮑﯩﻪ وﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻓﺸﺎر د ﺗﺨﺘﯥ ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻰ ﺗﻮﮐﻰ ﺷﺎﻣﯩﻠﯩږى ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻓﻌﺎﻟﯩﺪل )ﻧﻪ دا ﭼﯥ د ټﻠﯩﻔﻮن او ﯨﺎ ﻫﻢ د دوه ﻃﺮﻓﻪ راډﯨﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻓﻌﺎل ﺷﻲ( او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻪ ﺷﻮﮐﯩﺪﻻى ﭼﯥ د

اﻟﮑﱰوﻧﯩﮑﻲ ﺿﺪ ﺗﺪاﺑﯩﺮو د ﻻرې ﮐﺸﻒ ﺷﻲ 51.د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن څﺨﻪ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﺷﺎن اﻟﮑﱰوﻧﯩﮑﻲ ﺿﺪ ﻇﺮﻓﯩﺖ ﭼﯥ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې واټﻦ څﺨﻪ ﮐﻨﱰوﻟﯩﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﺎرول ﮐﯩږي د ﭼﺎودﻧﯥ څﺨﻪ ﺗﺮﻣﺨﻪ ﮐﺸﻒ ﮐړي ،ﻧﻪ درﻟﻮد،دا
ﮐﯩﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨﱰول ﺷﻮﯨﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ
د زﯨﺎﺗﻮاﱄ او د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ د ﮐﻤﻮﮐﺎروﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮى وي 52.د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا دګﺰﻣﻮﮐﻤښﺖ

د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﯨﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګڼﻞ ﺷﻮي څﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨټﺮول ﺷﻮﯨﻮ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎى
ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎرول زﯨﺎت او د ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻓﻌﺎﻟﯩﺪوﻧﮑﻮ ﯨﺎ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ د ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ

وﺳﯩﻠﻮﮐﺎرول ﮐﻢ ﺷﻲ .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د اﻟﮑﱰوﻧﯩﮑﻲ ﺿﺪ ﺗﺪاﺑﯩﺮو څﺨﻪ د  53 ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ

څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ.
ﭘﻪ ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻮﮐﯥ داﺳﯥ ﺑﺪﻟﻮن ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨﱰول ﺷﻮﯨﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
ﮐﺎرول زﯨﺎت او د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ د ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﮐﺎرول ﮐﻢ ﺷﻲ ،ﮐﯩﺪﻻ ى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د وروﺳﺘﻨﯩﻮ
وﯨﻨﺎوو ﺳﺮه ﺗړاو وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﻳﯥ د دې دﻋﻮې ﮐړي ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ډﯨﺮ ﺗﻮﭘﯩﺮي ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻪ ﮐﺎروي )ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﯥ ښﻪ واﱃ راوﱄ( ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﮐﯩﺪاى ﺷﻲ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ ﮐﻨﱰوﻟﯧﺪوﻧﮑﻲ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻲ ﺷﺎﻣﻞ وي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﯨﺎد داښﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
 51دﮐﻮﭼﻨﯩﻮ وﺳﻠﻮ ﺳﺮوې ،ځﺎي ﭘﺮ ځﺎى ﮐړا ى ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ ،ﻟﺴﻢ څﺮﭙﮐﻰ ’ ‘infernal Machinesﯨﺎ ﺷﯩﻄﺎﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﻮﻧﻪ،
 ۲۲۱-۲۲۰ﻣﺦ.

 52د اﯨﺴﺎف د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﺿﺪ د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ څﺎﻧګﯥ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د اﯨﺴﺎف ﻗﺮارګﺎه ،ﮐﺎﺑﻞ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل

د ﺟﻮن  ۲۳ﻧﯩټﻪ

 53د اﯨﺴﺎف د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﺿﺪ د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ څﺎﻧګﯥ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د اﯨﺴﺎف ﻗﺮارګﺎه ،ﮐﺎﺑﻞ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل

د ﺟﻮﻻى  ۲۸ﻧﯩټﻪ
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ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ ﮐﻨټﺮوﻟﯩﺪوﻧﮑﯥ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ ﮐﺎروي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﯩﺮ ﭘﯧښﻮﮐﯥ
دﻏﻪ ډول ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ډول ﻣﻠﮑﻲ وګړي زﯨﺎﻧﻤﻦ ﮐړي دي .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړې ده ﭼﯥ
ﭘﻪ زﯨﺎﺗﻮ ﻫﻐﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ د ﮐﻨﱰوﻟﯧﺪوﻧﮑﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ ﭘﻪ ګڼ ﻣﯩﺸﺘﻪ ﺳﯩﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي دي ﻧﻮ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ زﯨﺎت
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي.
ﻧږدې ﻧﯩﻤﺎﻳﻰ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ ﮐﻨﱰول ﺷﻮي د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﮐړي دي د ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ښﮑﺎري ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺲ ﻳﯥ ﻫﺪف ګﺮځﻮﱄ دي -اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺲ اﮐﺜﺮه وﺧﺖ د ﻗﺎﻧﻮن د
ﺗﻨﻔﯩﺬ دﻧﺪې ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي ﻟﮑﻪ د ﺗﺮاﻓﯩﮏ ﭘﻮﻟﯩﺲ ،او ﯨﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﮐﻨﱰوﱄ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺎﺣﻮﮐﯥ
ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ زﯨﺎﺗﻪ ﭘﯩﻤﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دي .د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د ﻣۍ ﭘﻪ  ۱۷ﻧﯧټﻪ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮﮐﯥ د
ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎوﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ دوه وﺳﯩﻠﯥ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل دﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ وﭼﺎودﯨﺪﻟﯥ ،اﺗﻪ ﺗﻨﻪ
ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﻳﯥ و وژل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﯨﻮ ﺷﭙږﮐﻠﻦ ﻣﺎﺷﻮم ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ و او ﻧﻮر  ۶۰ﺗﻨﻪ ﻳﯥ د  ۲۰ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ژوﺑﻞ ﮐړل.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨﱰول ﮐﯩﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮﮐﺎرول
ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪي ډول ﻳﯥ ﻣﻠﮑﯩﺎن ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل .د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۱۸ﻧﯧټﻪ ،دﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ د
ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا د ﯨﻮ ﻏړي د ﺳﺮﭙﻟۍ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ د ﮐﻨﱰول ﺷﻮې ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ ﻟﻪ ﻻرې د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯩﺴﯩﻮن ﺗﺮ ﻣﺨﯥ ﺑﺮﯨﺪ وﺷﻮ ﭼﯥ څﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﻳﯥ و وژل او  ۳۱ﻧﻮر
ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل.
ﭘﻪ ځﯩﻨﻮ ﭘﯧښﻮﮐﯥ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ دﮐﻨﱰوﻟﯩﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وﺳﯩﻠﻪ داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ اﻣﻨﯩﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﯩږي ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﯨﻮاځﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻪ ﺗﺎوان اړوي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۳ﻧﯧټﻪ ،د ﻟﻐﻤﺎن وﻻﯨﺖ
د ﻣﻬﱰﻻم ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ ﮐﻨﱰوﻟﯩﺪوﻧﮑﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ وﺳﯩﻠﻪ د ﯨﻮې ﻣﺎزدا ﻻرۍ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ
وﭼﺎودﯨﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ اوه ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ څﻠﻮر ﻣﯩﺮﻣﻨﯥ او دوه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو د ﻻرۍ د
ﭼﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل و وژل ﺷﻮل .ځﺎﯨﻰ ټﻮﻟﻨﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ د دې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي دي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻐﻮي؛ ﯨﺎﻧﯥ د
ﮐﻠﯩﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻏړو ﺗﻪ د وړاﻧﺪې څﺨﻪ د دې ﺧﱪدارى ورﮐړى دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳړک ﻣﻪ ځﺊ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﻫﻠﺘﻪ
ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﻪ ښﺨﻪ ﮐړې ده ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي.
د ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺳﺮه د ﺗﻤﺎس ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮﮐﯥ ﮐﻤښﺖ
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ  ۸۳د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻣړﯨﻨﯥ او  ۱۴۴ژوﺑﻠﯥ ) ۲۲۷ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي

دي ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﭘﻪ  ۹۰ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ  54ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ دا د
 ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ورﺗﻪ ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ  ۲۴ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤﻮاﱃ

54

د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮه د ﺗﻤﺎس ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯩﺪوﻧﮑﻲ ﯨﺎ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﯥ د ﻓﺸﺎر د ﺗﺨﺘﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي

ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ )) ،PPIEDsد ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د ﺳﯩﻢ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ او ﻧﻮر ﻫﻐﻪ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭼﯥ د

ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻓﻌﺎﻟﯩږي ،ﺷﺎﻣﻞ دي.
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ﺟﻮﺗﻮي 55.ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ ﮐﻤښﺖ ﯨﺎد داښﺖ
ﮐړى دى ﺧﻮ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﭘﯧښﻮ ﺷﻤﯩﺮ ﺗﺮ ﭘﺎم وړ اﻧﺪازې ﭘﻮرې ﻧﻪ ده راټﯩټﻪ ﺷﻮې .ﻧږدې ﻧﯩﻤﺎﻳﻲ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ
ذرﯨﻌﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﯩښﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
 ۳۳ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﯨﻮاځﯥ دﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﺑﯩﺎ ﺗﮑﺮاروي ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻓﻌﺎﻟﯩﺪوﻧﮑﯥ ﯨﺎ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ ﻟﮑﻪ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ

ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﯩﺮ اﻏﯩﺰ ﻟﺮوﻧﮑﻰ ﻓﻌﺎﻟﯩﺖ ﻟﺮي او ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه دي ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړي او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪف ﺗﺮ ﻣﻨځ

ﺗﻮﭘﯩﺮ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻى او د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻫﻐﻮﮐﺎرول ﻏﯩﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ګڼﻲ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﺸﺎر
ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول داﺳﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي دي څﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل وﭼﻮي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ څﻮک او ﯨﺎ ﻫﻢ
ﮐﻮﻣﻪ ﻧﻘﻠﯩﻪ وﺳﯩﻠﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ د ﭘﺎﺳﻪ ﺗﯩﺮه ﺷﻲ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻮﮐﻲ د اټﮑﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د  ۲۵-۲۰ﮐﯩﻠﻮګﺮاﻣﻮ ﭘﻮرې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﻣﻮاد
ﻟﺮي؛ ﭼﯥ دا د ﯨﻮ ﻣﻌﯩﺎري د ټﺎﻧﮏ ﺿﺪ ﻣﺎﯨﻦ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﻣﺤﺘﻮﯨﺎﺗﻮ څﺨﻪ دوه ﺑﺮاﺑﺮه زﯨﺎت وي او ﻻ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
داﺳﯥ ﯨﻮه ﻣﺎﺷﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺿﺪ د ﻣﺎﯨﻦ څﺨﻪ زﯨﺎﺗﻪ ﺣﺴﺎﺳﻪ وي .دا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ده ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﯨﻮه ﮐﺘﻠﻪ ﯨﯥ د
ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺿﺪ ﻣﺎﯨﻦ څﺨﻪ ﭘﻪ زﯨﺎﺗﯥ اﻏﯩﺰﻣﻨﺘﯩﺎ ﺳﺮه ﻓﻌﺎﻟﯩږي اوﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﯨﻮ ټﺎﻧﮏ وﯨﺠﺎړﮐړي .ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي
ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﺳﻪ ځﻲ او ﯨﺎ ﻫﻢ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻧﻘﻠﯩﻪ وﺳﯩﻠﻪ ﮐﯥ ﺗﯩﺮﯨږي ﻧﻮ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې دﻓﺎع ﻧﻪ ﻟﺮي او د ژﻏﻮرﻧﯥ ﺧﻮرا ﮐﻢ ﭼﺎﻧﺲ ﻟﺮي .د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎم وړ ﺷﻤﯩﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﻨﺜﻰ او ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي دي د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﻣﻮادو وزن ﻳﯥ ﻧږدې  ۴-۲ﮐﯩﻠﻮګﺮاﻣﻪ دى او داﺳﯥ ډﯨﺰاﯨﻦ
ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﯩﺎده اﻓﺮاد ژوﺑﻞ او ﯨﺎ ﻫﻢ د دﻏﯥ ﻻرې و وژﻧﻲ.
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د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه او ﭘﻪ ﻏﯩﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎرول
ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺷﻮي دي د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ او د ځﺎي
ﭘﺮځﺎى ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎى ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د را

ﺑﺮﺳﯩﺮه ﮐﻮﻟﻮ او وﯨﺠﺎړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﺗﯩﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﯩﺮ دي 57،د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﯧښﻮ ﺷﻤﯩﺮ ﭼﯥ د
ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﻣﻮﻧﺪﱃ دى .دﻏﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي او ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ﺗﻮګﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪې راوﱄ او ځﺎى ﭘﺮ ځﺎي
ﺷﻮي ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه او ﻏﯩﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮي.
د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭘﻮره وﺿﺎﺣﺖ ﺳﺮه ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه او ﻏﯩﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ او ﻫﻐﻪ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړي
ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪې ﻧﯩﺴﻲ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي او ﭘﻪ دې ټﯩﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ ډول اﻋﻤﺎل ﭘﻪ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﻤﯩﺮل ﮐﯩږي.

 55ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۱۰۵ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻣړﯨﻨﯥ او  ۱۹۵ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ ﭼﯥ د  ۱۰۴د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺷﻮي دي د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ

ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي.

 56د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺿﺪ دﻓﱰ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د  ۲۰۱۱ﮐﺎل د ﺟﻮن ﻣﯩﺎﺷﺖ او د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻮن ﭘﻮرې ،د

اﯨﺴﺎف ﻗﺮارګﺎه ،ﮐﺎﺑﻞ.

 57د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ ﻓﻌﺎﻟﯩﺖ او ﺟﺮﯨﺎﻧﻮﻧﻪ :د  ۲۰۱۱ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ څﺨﻪ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﺗﺮاﭘﺮﯨﻠﻪ ،ﻧﺎټﻮ/اﯨﺴﺎف د

ﻏﯩﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮي)  ( UNCALSSIFIED REL UNAMA/FODO,د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ او اﯨﺴﺎف ﺳﺮه ﻏﻮﻧډه د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ  ۲۶ﻧﯩټﻪ،

ﮐﺎﺑﻞ.
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ﻩ ﮐﯥ

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐړې ده ﭼﯥ د ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ زﯨﺎﺗﻪ ﺷﻤﯩﺮه ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ څﺨﻪ را ﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه او ﻏﯩﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ډول وو ،او ﭘﻪ ﻋﻤﺪي
ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ ﻣﻠﮑﻰ وګړي ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪې را وﺳﺘﻲ دي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ګڼﻪ ﺷﻤﯩﺮه ﮐﯥ داﺳﯥ ﭘﯩښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي ﭼﯥ د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي دي ،او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
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•

د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮﮐﺎرول څﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ﺗﻮګﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي و وژل ﺷﻲ  ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ

•

ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه ﺗﻮګﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮﮐﺎرول ،ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ځﺎﯨﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ

ډول ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ډول د دوﻟﺘﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﻗﺒﺎﯨﯩﻠﻲ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮاﻣﻨﻮ وژل ؛

ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ښﺨﻮل او ﯨﺎ ﮐﺎرول ﭼﯥ د ځﺎﻧګړي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ دي ﻣﺸﺨﺺ ﮐړاى ﺷﻮي ،د
ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ځﺎﯨﻮﻧﻮﮐﯥ ﭼﯥ زﯨﺎﺗﺮه د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﺎرول ﮐﯩږي ﻟﮑﻪ ﺳړﮐﻮﻧﻪ ،ﻣﺎرﮐﯩټﻮﻧﻪ،
دوﻟﺘﻲ دﻓﱰې ،د ﻋﺎﻣﻪ ټﻮﻟﯩﺪﻧﯥ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺑﺎزاروﻧﻪ ،د ښﻮوﻧځﯩﻮ دﻧﻨﻪ او ﺧﻮاو ﺷﺎ ﺳﯩﻤﻪ ،دوﮐﺎﻧﻮﻧﻪ
او د ﺑﺲ ﺳټﯩﺸﻨﻮﻧﻪ  59راځﻲ؛

•

ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎرول ،ﻟﮑﻪ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻫﻐﻮ
ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮل ﭼﯥ زﯨﺎن ﻳﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻪ زﯨﺎت وي – او دا ﭼﯥ ﮐﯩﺪﻻى ﺷﻮاي ﭘﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ
وړاﻧﺪ وﯨﻨﻪ وﺷﻲ – ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﺑﺮﯨﺪ د ﻣﺸﺨﺼﯥ او ﻣﺴﺘﻘﯩﻤﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ګټﯥ ﭘﻪ اړه وي ،د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د

ښﺎروﻧﻮ دﻧﻨﻪ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﺘﺎروﻧﻮ او د ﭘﻮﻟﯩﺲ دﮐﻨﱰوﱄ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې را وﺳﺘﻞ؛
•

د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ ډول ﮐﺎرول ﭼﯥ ﻫﻐﻪ و ﻧﻪ ﮐړاى ﺷﻲ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو او د وﺳﻠﻪ
واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﯩﺮ وﮐړاى ﺷﻲ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺗﻮګﻪ او
داﺳﯥ ځﺎى ﮐﯥ ﭼﺎودول ﭼﯩﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ د ﭼﺎودﻧﯥ اﻏﯩﺰې ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﯩﺪﻻى
ﻣﺤﺪودې ﺷﻲ ،ﻟﮑﻪ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳړﮐﻮﻧﻮ ښﺨﻮل ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻠﮑﻰ وګړي

ﺗګ راﺗګ ﮐﻮي.
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ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯩﺰ ډول د ﻣﻠﮑﻲ وګړو وژﻧﻪ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ واﺿﺢ ډول ﻣﻤﻨﻮع ده ،د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ

ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه ﺧﺼﻮﺻﯩﺖ او دﻫﻐﻮ ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ اﻏﯩﺰې د دﻏﻪ ﺗﺎﮐﺘﯩﮏ ﺳﺮه ﯨﻮځﺎى دي.

 59د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ځﺎي ﭘﺮځﺎي ﮐړي دي ﭼﯥ ورﺳﺮه د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯩﺪوﻧﮑﯥ ﻣﺎﺷﻪ ﻫﻢ ﯨﻮ ځﺎى

وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯨﺘﻲ ﻻرو د ﭘﯩﺎده ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره دﮐﻮﭼﻨﯩﻮ ﻻرو څﺨﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻟﻮﯨﻮ ﻻرو ﭘﻮرې رﺳﯩږي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﻣړه او ژوﺑﻞ

ﮐﯩږي ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮي ﭘﻠﻲ وي اوﮐﻪ ﭘﺮ ﺑﺎﯨﺴﮑﻠﻮﻧﻮ او ﯨﺎ ﺑﺴﻮﻧﻮ ،ټﮑﺴﻲ ګﺎﻧﻮ او ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻮټﺮو ﮐﯥ ﺳﭙﺎره وي.
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ځﺎﻧﻤﺮګﻲ او ډﻟﻪ ﯨﯩﺰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ

ﻩ ﮐﯥ
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زه د وﻻﯨﺖ دﻓﱰ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ ﭼﯥ د ځﻤﮑﯥ د ﻫﻐﯥ ﺷﺨړې ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻠﻪ ﻋﺮﯨﻀﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ د ډﻧډ ﻏﻮري ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ درﻟﻮدﻟﻪ ،وړاﻧﺪې ﮐړم .ﻣﻮږ اووه ﺗﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯩﻦ وو ﭼﯥ د وﻻﯨﺘﻲ ﺷﻮرا د رﯨﯩﺲ راﺗګ ﺗﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ وو .ﻧږدې د ﯨﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻪ ﺗﯧﺮﯨﺪا وروﺳﺘﻪ ﻣﺎ داﺳﯥ اﺣﺴﺎس ﮐړه ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﯨﻮه زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻮې وي او
ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﻣﯥ ﯨﻮه ﺳﱰه ﭼﺎودﻧﻪ ﺗﺮ ﻏﻮږو ﺷﻮه .زه ﭘﻪ ﺳﯩﻨﻪ او ﭘﻪ ښۍ ﭘښﻪ ﺑﺎﻧﺪې ټﭙﻲ ﺷﻮى وم .ﻣﺎ
دڅﻮ ﻟﻮﻣړﯨﻮ دﻗﯩﻘﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻮش ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړ .زه د ﻣﺤﻠﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا روﻏﺘﻮن ﺗﻪ وﻟﯩږدول ﺷﻮم.
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ورځ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر ټﻮل ﻣﺮاﺟﻌﯩﻦ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﮐﯥ وژل
ﺷﻮي دي .دا ﯨﻮ ﻏﯩﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﻞ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺑﺸﺮﯨﺖ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﺎﯨﺖ دى .دوﻟﺖ ﺑﺎﯨﺪ ﻫﻐﻮﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ﺟﺰاء ورﮐړي څﻮک ﭼﯥ دﻏﻪ ډول ﺷﻨﯩﻊ او ﻧﺎوړه اﻋﻤﺎل ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي.
 ﻫﻐﻪ  ۷۲ﮐﻠﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۰ﻧﯧټﻪ د ﺑﻐﻼن وﻻﯨﺖ د ﭘﻠﺨﻤﺮي ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ د ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۰ﻧﯧټﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪﮐﯥ ټﭙﻲ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ  ۹ﺗﻨﻪ و وژل ﺷﻮل او ﻧﻮر ۱۴
ﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ژوﺑﻞ ﺷﻮل .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﺨﭙﻠﻪ وﯨﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﯩﺴﺘﻰ دى.
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 60د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د ډﻟﻪ ﯨﯩﺰ ﺑﺮﯨﺪ ﺗﻌﺮﯨﻒ ﯨﻮه ﻫﻤﻐږې ﺷﻮې او ﻋﻤﺪي ﺣﻤﻠﻪ ده ﭼﯥ ﯨﻮه ځﺎﻧﻤﺮګﯥ وﺳﯧﻠﻪ ) ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮرې ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې

ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻰ ﺗﻮﮐﻲ ،ﭘﻪ ﻣﻮټﺮﮐﯥ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻰ( او ﻟﻪ ﯨﻮه څﺨﻪ زﯨﺎت ﺑﺮﯨﺪﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﻟﻪ ﯨﻮې څﺨﻪ زﯨﺎﺗﯥ وﺳﯧﻠﯥ ) ﻟﮑﻪ ﭘﻪ
ځﺎن ﭘﻮرې ﺗړﱄ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﻫﺎوان ﻟﻪ ګﻮﻟﯩﻮ ﺳﺮه ( ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﯥ دي .دﻏﻪ ټﻮل درې ﺳﺮه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﯨﺪ ﻣﻮﺟﻮد وي څﻮ ﯨﻮ ه ﺣﻤﻠﻪ
ﭘﯩﭽﻠﻰ ﺑﺮﯨﺪ وﺷﻤﯩﺮل ﺷﻲ.

 61ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۳ﻧﯩټﻪ د ﺑﻐﻼن وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﭘﻠﺨﻤﺮي ښﺎرﮐﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.

21

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ  ۳۲ځﺎﻧﻤﺮګﻮ او ډﻟﻪ ﯨﯩﺰو ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﯥ  ۶۲۴ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت )۱۴۹
ﺗﻨﻪ وژل ﺷﻮي او  ۴۷۵ژوﺑﻞ ﺷﻮي( ﺛﺒﺖ ﮐړى دى.دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ ۲

ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي 62.د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ارﻗﺎﻣﻮﮐﯥ ﭼﯥ د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ او ډﻟﻪ ﯨﯩﺰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ

ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻪ دي ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ د ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﺗﺎﮐﺘﯩﮏ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪ د وﺳﯩﻠﯥ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﯩﺴﺘﻞ ﺷﻮى
دى.
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ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻋﯩﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻫﻐﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ څﺨﻪ واﺧﻠﻪ ﭼﯥ د ﯨﻮ ﺗﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا ﯨﺎ ﻫﻢ د واﺳﮑټ ﭘﻪ اﻏﻮﺳﺘﻮ ﺳﺮه
او ﯨﺎ ﻫﻢ د ﻣﻮټﺮ ﺑﻢ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي دي ﺗﺮګڼﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﻢ ﭼﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻮرې رﺳﯩږي ﭼﯥ ډﻟﻪ ﯨﯩﺰ
ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي او ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﭘﻪ زﯨﺎﺗﻪ ﺷﻤﯩﺮه ﮐﯥ ﺟﻨګﯩﺎﱄ ﺷﺎﻣﻞ وي.
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ځﺎﯨﻮﻧﻮﮐﯥ دځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮي .ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﭘﻪ داﺳﯥ
ځﺎﯨﻮﻧﻮﮐﯥ؛ ﻟﮑﻪ دوﻟﺘﻲ دﻓﱰې،دګڼﯥ ګﻮڼﯥ ﻣﺎرﮐﯩټﻮﻧﻪ ،داﺳﯥ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ﭼﯩﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻗﺒﺎﯨﯩﻠﻲ ﻣﺸﺮان را ټﻮﻟﯩږي او ﻣﻠﮑﻲ
دﻓﱰوﻧﻮﮐﯥ ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪې راځﻲ .د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۳ﻧﯧټﻪ ﯨﻮه ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﭼﯥ ﭘﺮ ﯨﻮ ﻣﻮټﺮ ﺳﺎﯨﮑﻞ ﺳﭙﻮر و
ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮرې ﺗړﱄ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل و ﭼﺎودول ﭼﯥ د ﭘﮑﺘﯩﺎ د وﻻﯨﺖ د څﻤﮑﻨﯩﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د

اﯨﺴﺎف ﯨﻮﮐﺘﺎر د ﻫﻠﮑﺎﻧﻮ د ﻟﯩﺴﯥ ﺗﺮ څﻨګ ﺗﯧﺮﯨﺪو .دﻏﯥ ﭼﺎودﻧﯥ ﻟﺲ ﻫﻠﮑﺎن و وژل او ﻧﻮر  ۱۵ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﻳﯥ ژوﺑﻞ

ﮐړل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو.
دﻏﻪ ډول ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻤﻨﻮع دي اوﭘﻪ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮﮐﯥ ﺑﻪ وﺷﻤﯩﺮل ﺷﻲ.
د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮل:
•

د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۱۱ﻧﯧټﻪ دﮐﺎﺑﻞ د وﻻﯨﺖ دﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ ﯨﻮه ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪګﺮ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى
ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ دګڼ ﺷﻤﯩﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﯩﻨﻲ-ﺑﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻢ ځﺎي ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺳﱰې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﺎﻣﻮرﯨﻦ
ﻳﯥ ﻟﯩږدول وﭼﺎدول .ﭘﻪ ﻣﻮټﺮﮐﯥ دﻏﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړا ى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ  ۱۷ﺗﻨﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯨﻦ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﮐﯥ دوه ﻣﯩﺮﻣﻨﯥ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﯥ وې و وژل او ﻧﻮر  ۴۰ﺗﻨﻪ ﻳﯥ )ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺷﺎﻣﻞ وو(
ټﭙﯩﺎن ﮐړل .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺮﯨﺪ ﭘړه ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺘﻠﻪ.

•

د ﺟﻮن ﭘﻪ درﯦﯩﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ،د ﭘﮑﺘﯩﺎ د وﻻﯨﺖ د څﻤﮑﻨﯩﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﯨﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪګﺮ ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣﻮټﺮﺳﺎﯨﮑﻞ
ﺳﭙﻮر و ﺧﭙﻞ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﯨﻮه ﻧړﯨﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﺘﺎر ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ د څﻤﮑﻨﯩﻮ ﻟﯩﺴﯥ ﺗﻪ ﻧږدې روان
و وﭼﻮل .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﮐﯥ  ۱۲ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي و وژل ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﻟﺲ ﺗﻨﻪ ﻳﯥ د ﻟﯩﺴﯥ زده
ﮐﻮوﻧﮑﻲ وو او ﻧﻮر  ۱۵ﺗﻨﻪ ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.

 62ﯨﻮ ﻧﺎﻣﺎ  ۱۷۵ﻣړﯨﻨﯥ او  ۴۵۹ژوﺑﻠﯥ دﻫﻐﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻮ او ﭘﯩﭽﻠﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ

راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي.

 63ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﯨﻮځﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي دي ،د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﯧﺮه ﭼﯥ د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې ده ﻟﻮړه

ده .د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ﻫﻐﻪ ﭘﯩښﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﯨﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪګﺮ ﯨﻮ ﻟﻮړ ﭘﻮړى دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻰ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړى دى او د ﯨﻮ ﺟﻮﻣﺎت دﻧﻨﻪ ﻳﯥ ځﺎن
ﺗﻪ ﭼﺎودﻧﻪ ورﮐړې ده د ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪ د ﻳﻮ ډول ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮى دى ،د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ ﻟﻪ ﻻرې او ﯨﺎ ﻫﻢ د ,ﺧﺎﻧﻤﺮګﻲ

ﺑﺮﯨﺪ ,ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې د،ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯩﺰ ،ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮى دى ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ ﺟﻼ ﺟﻼ ۱۰ﭘﯩښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي ﭼﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ  ۲۸ﻣﻠﮑﯥ ﻣړﯨﻨﯥ او  ۵۱ژوﺑﻠﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي.
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•

ﻩ ﮐﯥ

د ﻣۍ د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ۲۰ﻧﯧټﻪ د ﺑﻐﻼن د وﻻﯨﺖ د ﭘﻠﺨﻤﺮي ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﯨﻮه ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪګﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎن د
ﭘﻠﺨﻤﺮي ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎزارﮐﯥ واﻟﻮځﻮﻟﻮ ﭼﯥ  ۱۴ﺗﻨﻪ ﻳﯥ و وژل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ د وﻻﯨﺘﻲ ﺷﻮرا ﻣﺸﺮ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
و او ﻧﻮر  ۹ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﭘړه ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺘﻠﻪ.

•

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ درﯦﯩﻤﻪ ﻧﯧټﻪ ،د ﻓﺮاه ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د وﻻﯨﺘﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ او څﺎرﻧﻮاﻟۍ د دﻓﱰ ﭘﺮ ﺿﺪ ﯨﻮ ﭘﯩﭽﻠﻰ
ﺑﺮﯨﺪ د ﻣﻮټﺮ ﺑﻢ ﯨﺎ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮځﺎى ﮐړاى ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ او وﯨﺸﺘﻮﻧﮑﻮﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻻرې ﺗﺮ
ﺳﺮه ﮐړ ﭼﯥ  ۳۳ﺗﻨﻪ ﻳﯥ و وژل او  ۱۰۵ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل.

•

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  ۲۶ﻧﯧټﻪ ،دﮐﻨﺪز د وﻻﯨﺖ دﮐﻨﺪز ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ ﯨﻮه ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪګﺮ ﺧﭙﻞ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ
ﻣﺮﮐﺰي ﭼﻮک ﮐﯥ ﻣﻨﻔﺠﺮﮐړل ﭼﯥ  ۶ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﻳﯥ و وژل او ﻧﻮر  ۱۳ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺮﯨﺪ

ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺖ.

د ﻣﻠﮑﻲ ﻣړﯨﻨﻮ اوژوﺑﻠﻮ  ۵۲ﺳﻠﻨﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮى  ،د ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه ﺗﻮګﻪ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ او ﯨﺎ ﻫﻢ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ډول ﻫﺪف ګﺮځﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﻲ
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻫﻐﻮ وړاﻧﺪﯨﺰوﻧﻮ ﭼﯥ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه ډول د ځﺎي ﭘﺮﺧﺎي ﮐړاى ﺷﻮو
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ د ﺑﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﮐړى  ،ﭘﻪ ﺗﯩﺮه ﺑﯩﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻋﺎﻣﻪ ځﺎﯨﻮﻧﻮﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﺗګ
راﺗګ ﮐﻮي ﯨﻮځﻞ ﺑﯩﺎ ټﯩﻨګﺎرﮐﻮي.
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ﻩ ﮐﯥ

وژل ﺟﻨګﻲ ﺟﺮم :ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ډول د ﻣﻠﮑﻲ وګړو وژﻧﯥ او د ﻫﻐﻮي ﭘﺮ ﺧﻼف ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯨﻮې ډﻟﯥ زﻣﺎ د ﺗﺮه زوي و ﺗښﺘﺎوه او د دوو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د ځﺎن ﺳﺮه اﺳﯩﺮ وﺳﺎﺗﻮ .د
ﺳﭙﯩﻦ ږﯨﺮو دﻣﻨځګړﺗﯩﺎ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﻧﻪ ﮐړ .ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﺟﺴﺪ وﻣﯩﻨﺪل ﺷﻮ .ﻣﻮږ
ټﻮل ﭘﻮﻫﯩږو ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯨﻮې ډﻟﯥ ﻫﻐﻪ و واژه او دﻏﻪ ډﻟﻪ دﻟﺘﻪ د ﻗﯩﺼﺎر ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ ده.
زﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮان د وژﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﻧګﯩﺰه د ﻧﻮﻣﻮړي ﻫﻐﻪ اړﯨﮑﯥ وې ﭼﯥ دﯨﻮ ﻟﻮړ ﭘﻮړي ﻋﺪﱄ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺳﺮه
ﻳﯥ درﻟﻮدﻟﯥ.

 -د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ۶ﻧﯧټﻪ د ﻓﺎرﯨﺎب د وﻻﯨﺖ د ﻗﯩﺼﺎر ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د وژل ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ

ﺧﭙﻠﻮان.
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ګڼ ﺷﻤﯩﺮ زﯨﺎﺗﯩﺪوﻧﮑﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﯩښﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ډول ځﺎﻧګړي داﺳﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي او وژﱄ دي ﭼﯥ ﻫﻐﻮي دوﻟﺘﻲ دﻧﺪې درﻟﻮدﻟﯥ او
ﯨﺎ ﻫﻢ دا ﭼﯥ ګﻮﻣﺎن ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮى دى ﭼﯥ د دوﻟﺖ او اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ درﻟﻮد .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو
ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮازي ﻋﺪﱄ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﻻرې ﻳﯥ ﻫﻐﻮي اﻋﺪام او ﯨﺎ ﻫﻢ
د ﺗښﺘﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ وژﱄ او ﯨﺎ ﻳﯥ ﺑﻞ ډول ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي او ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻳﯥ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﮐړي دي .ﭘﻪ ډﯨﺮى
ﭘﯧښﻮﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻋﺎﻣﻪ وﯨﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ د دﻏﻮ وژﻧﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﻣﻨﻠﻰ دى.

د ژﻧﯩﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﯩﻮﻧﻮﻧﻮ د درﯦﯩﻤﯥ ﻣﺸﱰﮐﻪ ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ

د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﺗﻄﺒﯩﻖ وړده ﻫﻐﻪ وژﻧﻪ ،65ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱃ ،د ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺪاﻣﻮﻧﻪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺷﻠﺸﻮټ ﮐﻮل
او د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎو ﺗﺮﯨﺨﻮاﱄ ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ 66ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ او ټﻮﻟﻮ ځﺎﯨﻮﻧﻮﮐﯥ ﻣﻤﻨﻮع دي.
 64د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﯩﺎﺷﯥ ﭘﻪ  ۶ﻧﯧټﻪ د ﻓﺎرﯨﺎب د وﻻﯨﺖ د ﻗﯩﺼﺎر ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﺧﭙﻠﻮان ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.

 65د وژﻟﻮ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮم ﭼﯥ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ دﻧړﯨﻮاﻟﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﯥ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ د روم د اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﻌﺮﯨﻒ ﺷﻮى دى ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ,

د ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ د ﻋﻤﺪي وژﻧﯥ  ,اﺻﻄﻼح ﮐﺎروي ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ،څﻮ ﭼﯥ ﯨﻮ داﺳﯥ ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮى ﻋﻤﻞ ﮐﻮم ﭼﯥ د
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ﻩ ﮐﯥ

ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩټﯥ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﻧﯩټﯥ ﭘﻮرې ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۳۱۲ﮐﺴﺎﻧﻮ وژﻧﯥ او د  ۱۳۱ﻧﻮرو

)ټﻮﻟټﺎل  ۴۴۳ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ژوﺑﻠﯥ د  ۲۶۲د ﻫﺪﰲ 67وژﻧﻮ د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي ﭼﯥ دﻏﻪ وژﻧﯥ 68د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا را ﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي .د ۲۰۱۲

69

ﮐﺎل د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۲۹ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱄ

څﺮګﻨﺪوي .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮځﺎي ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ او ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ وروﺳﺘﻪ
ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ ﭘﻪ درﯦﯩﻤﻪ درﺟﻪ ﻟﻮړو ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻮﮐﯥ راځﻲ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ او ژوﺑﻠﯩﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﯨﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت د ﻓﺎرﯨﺎب ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ،ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ۳۹
ﺟﻼ ﺟﻼ ﭘﯧښﻮﮐﯥ د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړﮐﯥ  ۵۰ﺗﻨﻪ وژل ﺷﻮي او ﻧﻮر ۱۲ﺗﻨﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ دا د  70 ۲۰۱۲ﮐﺎل د
ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۴۱ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﮑﺎره ﮐﻮي.
دﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ډول وژل ﺟﻨګﻲ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﯩږي .ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﺑﺎﯨﺪ د
ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ وﻧﻪ ګﺮځﻲ ،دﯨﻮې ﺷﺨړې ښﮑﯧﻠﯥ ﺧﻮاوى ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﺑﺎﯨﺪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو اوﺟﻨګﯩﺎﻟﯩﻮ ﺗﺮﻣﻨځ
ﺗﻮﭘﯩﺮ وﮐړي ،او اردو ﺑﺎﯨﺪ ﯨﻮاځﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي.

وژﻧﯥ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړﮐﯥ راځﻲ څﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن اﻋﻤﺎل د وژﻧﯥ د ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ څﺨﻪ ﺗﻮﭘﯩﺮﮐړي ﭼﯥ د ﯨﻮه ځﺎﻧګړي ﺷﺨﺺ ﻟﻪ اړﺧﻪ د وﺳﻠﻪ

واﻟﯥ ﺷﺨړې د ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮى وي .داﺳﯥ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻟﮑﻪ ,ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ, ,ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﯥ, ،,اﺧﺘﻄﺎف او وژﻧﻪ  ,او  ,ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ وژل,

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ﮐﯥ ځﯩﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ داﺳﯥ ﺗﺸﺮﯨﺢ ﮐﯩږي ﭼﯥ د ﺟګړې د ﯨﻮ اړخ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻋﻤﺪي وژﻧﯥ د ﻏﯩﺮ

ﻧړﯨﻮاﻟﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺟګړې ﭘﻪ زﻣﯩﻨﻪ ﮐﯥ واﻗﻊ ﮐﯩږي .د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻧړﯨﻮاﻟﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ د روم اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  (i) (c)۲)۸ﻣﺎده د وژﻧﯥ ﭘﻪ ﻟړﮐﯥ د

ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺳﯥ ﺗﻌﺮﯨﻔﻮي .۱ :ﻣﺠﺮم ﯨﻮ ﯨﺎ څﻮ ﺗﻨﻪ وژﱄ دي .۲ .دﻏﻪ ډول ﺷﺨﺺ او ﯨﺎ اﺷﺨﺎص ﯨﺎ د ﺟګړې د ﻣﯩﺪان څﺨﻪ

وﺗﻠﻲ ﮐﺴﺎن وو ،او ﯨﺎ ﻫﻢ ﻣﻠﮑﯩﺎن ،ﻃﺒﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ،او ﯨﺎ ﻫﻢ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﮐﺴﺎن وو ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ ﻳﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډه ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻪ .۳ .ﻣﺠﺮم د واﻗﻌﻲ

ﺷﺮاﯨﻄﻮڅﺨﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﯥ ټﺎﮐﻠﻮ ﺧﱪ و .۴ .دﻏﻪ ﺳﻠﻮک ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ زﻣﯩﻨﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮ او د ﯨﻮې اﺳﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺷﺨړې
ﺳﺮه ﻳﯥ ﺗړاو درﻟﻮد ﭼﯥ ﻧړﯨﻮال ﺧﺼﻠﺖ ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد .۵ .ﻣﺠﺮم د واﻗﻌﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ اګﺎه و ﭼﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺷﺨړې ﺷﺘﻮن ﻳﯥ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ.

 66د ﺗﻔﺼﯩﻼﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ د ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ ﭼﯥ د ژﻧﯩﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﯩﻮﻧﻮﻧﻮ د درﯦﯩﻤﯥ ﻣﺸﱰﮐﯥ ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻤﻨﻮع

ﺷﻮي دي.

 67د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ دﺗﻌﺮﯨﻒ ﻟﭙﺎره د دې راﭘﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ .ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ دګڼ ﺷﻤﯩﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﻣړﯨﻨﻮ او ټﭙﻰ ﮐﯩﺪﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯩﺪاى ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﺗﯩﺮه

ﺑﯩﺎ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮﮐﯥ ﭼﯩﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯩﺮه ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻪ ،ﻟﮑﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮﮐﺎرول .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ټﻮﻟﯥ ﻣﻠﮑﻲ وژﻧﯥ او

ژوﺑﻠﯥ ﭼﯥ د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ د ﭘﯩښﻮ څﺨﻪ ﻧﯩﻎ ﭘﻪ ﻧﯩﻐﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي وي ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐﻮي.

 68د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺘګﻮرۍ ﮐﯥ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻪ وژﻧﯥ راځﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﺘﻮازي ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﺷﺨﺺ

د وژﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﻓﺰﯨﮑﻲ ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﯥ وي .ﻻﻧﺪې د ﻣﺘﻮازي ﺟﻮړښﺖ او د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ اړه  ۶۷ﭘﺎﯨﻠﯩﮏ او ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ .د وژﻧﯥ د
ﺟﻨګﻲ ﺟﺮم ﭘﻪ اړوﻧﺪ  ۵۹ګڼﻪ ﭘﺎى ﻟﯩﮏ وګﻮرئ.
69

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ  ۲۶۰وژﻧﯥ او  ۱۰۱ژوﺑﻠﯥ )ټﻮﻟټﺎل  ۳۶۱ﺗﻠﻔﺎت( د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي دي .ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻧښﺘﻪ ﮐﯥ د

ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻧﯩﻤﯥ راﭘﻮرﭘﻪ =http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid
12265&language=en.USﮐﯥ وګﻮرئ.

 70ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ  ۲۸ﭘﯩښﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ  ۳۰ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﻣړه او ﻧﻮر  ۱۴ﺗﻨﻪ د ﻓﺎرﯨﺎب ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ

ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ټﭙﻰ ﺷﻮي دي .د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ دﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﯨﺎﺗﻪ ﺷﻤﯧﺮه ﮐﯥ وژﻧﯥ

ﻣﺴﺘﻨﺪې ﺷﻮي دي ﭼﯥ د  ۵۴ﭘﯩښﻮ ﭘﻪ ﻟړﮐﯥ  ۵۱ﻣﻠﮑﻲ ﻣړﯨﻨﯥ او  ۱۳ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ دي .ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه د

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻧﯩﻤﯥ راﭘﻮرﭘﻪ http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-
 USﮐﯥ وګﻮرئ.
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د دوﻟﺖ ﺿﺪﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﺗﯩﺮه ﺑﯩﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺪﰲ وژﻧﻮﮐﯥ زﯨﺎﺗﻮاﱃ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو
ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ اداﻣﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ده ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د دې ګﻮﻣﺎن ﺷﻮى ﭼﯥ ﻫﻐﻮي د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او

ﯨﺎ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻣﻼﺗړي وو .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ داﺳﯥ ﭘﯩښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ﺗﻮګﻪ ﻗﺒﺎﯨﯩﻠﻲ ﻣﺸﺮان ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮان ،ﻣﻠﮑﻲ دوﻟﺘﻲ ﻣﺎﻣﻮرﯨﻦ ،ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﭘﻪ دې ﺗﻮر ﭼﯥ
ګﻮاﮐﯥ ﻫﻐﻮي دوﻟﺖ ﺗﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﮐﻮﻟﻪ ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪې ﻧﯩﻮﱄ دي ،او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻣﺸﺮان او د ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او ﻣﻠﻲ
اردو ﻫﻐﻪ اﻓﺴﺮان ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ دﻧﺪو ﮐﯥ ﻧﻪ وو او د ﻣﻠﮑﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﯩﺬ ﭘﻪ دﻧﺪو اﺧﺘﻪ وو ﺗﺮﻫﺪف ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ
دي.
د ﻧﻤﻮﻧﻮي ﻗﻀﻴﻲ ﺗﺤﻠﯩﻞ :د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﺴﻮ ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د

 ۱۴ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻣړﯨﻨﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي .دا د  71۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۳۶۷ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻴﻲ .ﭘﻪ
ډﯨﺮي ﭘﯧښﻮﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو دوﻟﺘﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺎﻣﻮرﯨﻦ ،د ﺳﻮﻟﯥ د ﺷﻮرا ﻏړي ،ﻗﺒﺎﯨﯩﻠﻲ ﻣﺸﺮان او ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﺑﺮﯨﺪ ﻫﺪف ګﺮځﻮﱄ  ،ﭼﯥ ور ﺑﺎﻧﺪې د دوﻟﺖ د ﻣﻼﺗړګﻮﻣﺎن ﺷﻮى دى .د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د ﺟﻮن
ﭘﻪ  ۱۶ﻧﯧټﻪ ،ﯨﻮې وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﭼﯥ د ﺣﻘﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﺷﺒﮑﯥ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﺗړاو درﻟﻮد د ﻟﻮګﺮ د وﻻﯨﺖ د ﺑﺮﮐﻲ ﺑﺮک ﭘﻪ

 71ﭘﻪ  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو درې ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي.
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وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ دوه ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮان ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ځﺎي د ﭘﺮﻣﺨﺘﯩﺎﻳﻲ ﺷﻮرا ﻏړي وو ﭘﻪ ډزو ﺳﺮه و وژل؛ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﯨﻮ
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻟﻮګﺮ د وﻻﯨﺖ د ﺳﻮﻟﯥ د ﺷﻮرا ﻏړى و.
د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﺳﯩﺎﺳﻲ او اﻣﻨﯩﺘﻲ ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ او ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﻮ د ﺑﺪﻟﻮن
ښﮑﺎرﻧﺪوى دى .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻣړﯨﻨﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ،
ﻫﻮاﻳﻰ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ او ﻧﻮرو ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ  ۲۱ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤښﺖ ﻣﻮﻧﺪﱃ دى ،ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ او ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮﮐﯥ زﯨﺎﺗﻮاﱃ

راﻏﻠﻰ دى.

ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د اﯨﺴﺎف او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ ګډون
ﺷﺘﻮن زﯨﺎت ﺷﻮى دى ،ﭼﯥ ﭘﻪ دودﯨﺰ ﻟﺤﺎظ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻗﻮي ﻣﺮﮐﺰﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﯩﺮه ﺑﯩﺎ د ﺑﺮﮐﻲ ﺑﺮک او ﭘﻞ
ﻋﻠﻢ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻮي .دﻏﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ
)ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﯥ ،د ﺗﺎ ﻻﺷۍ او ﻫﻮاﻳﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ( زﯨﺎت ﺷﻮي دي .د دې ﺳﺮﺑﯩﺮه ﭘﻪ دﻏﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯩﻮ
ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰ ﭘﻮﻟﯩﺲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻫﻢ ځﺎي ﭘﺮځﺎى ﮐړاى ﺷﻮي دي .د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د دوﻟﺖ د ﺣﻀﻮر د ﭘﺮاﺧﺘﯩﺎ
ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐړي وي د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ څﺨﻪ د دې ﻟﭙﺎره ﮐﺎر اﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺘﻨﻔﺬﯨﻦ ،د دوﻟﺘﻲ
ﻣﺎﻣﻮرﯨﻨﻮ د ﮐﻮرﻧﯩﻮ ﻏړي او د ﺳﻮﻟﯥ د وﻻﯨﺘﻲ ﺷﻮرا ﻏړي و ډاروي.
ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻫﺪف ګﺮځﻮل د دې څﺨﻪ ﺳﺮﭼﯩﻨﻪ اﺧﻠﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺪود ﻇﺮﻓﯩﺖ ﻟﺮي
او ﻧﻪ ﺷﻰ ﮐﻮﻻى ﭼﻰ ﭘﻪ اﻏﯩﺰﻣﻦ ډول ﻟﻪ اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﻰ ښﮑﯩﻞ ﺷﻰ او د ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺟﻨګﻰ ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻰ
ﻟﭙﺎره ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻰ دﻟﯩﻞ ﭘﯩﺪا ﮐړى .دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ د دى ﺳﺒﺐ ګﺮځﯩﺪﱃ ﭼﻰ دوى ﭘﻪ ﻧﺎ اﻧډوﻟﻪ ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻮ ﺗﮑﯩﻪ ﮐﻮى ﻟﮑﻪ ﭘﻪ
ﺗﯩﺮه ﺑﯩﺎ د ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﺷﺨﺼﯩﺘﻮﻧﻮ ﻫﺪﰲ وژﻧﻰ ،ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻰ او ډاروﻧﻰ .دﻏﻪ ډول ﺗﺎﮐﺘﯩﯩﮑﻮﻧﻪ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﮐﯩﺪﻻى ﺷﻰ ﭼﯥ
د دې ﻟﭙﺎره ﯨﻮه ﻻره وي څﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻲ وګړو ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ اوﮐﻨټﺮول زﯨﺎت ﮐړي.
د وژﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د وﯦﺮى "ﺧﺮﭙول"
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د وژﻧﻮ څﺨﻪ د ﯨﻮې وﺳﯩﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ څﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﯩﻼ
ﺑﯩﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﮐﯥ وﯨﺮه او وﺣﺸﺖ راوﱄ او ﻫﻐﻮي ډاروى .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ګڼﻪ ﺷﻤﯩﺮه ﮐﯥ داﺳﯥ ﺑﯩﻠګﯥ ﺛﺒﺘﯥ
ﮐړي دي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ډول ﻣﻠﮑﯩﺎن وژﱄ دي څﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي د دوﻟﺖ ﺳﺮه د
ﻣﻼﺗړ د درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﺠﺎزات ﮐړي ،د ﻫﻐﻮي ﭘﻪ وژﻧﯥ ﺳﺮه د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺧﱪدارى
واﺳﺘﻮي.
•

دﻣﺎرچ ﭘﻪ  ۱۵ﻧﯧټﻪ ،د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو دوه ﺗﻨﻪ اﻫﻨګﺮان ﭼﯥ دﮐﻨﺪﻫﺎر د وﻻﯨﺖ د ﭘﻨﺠﻮاﻳﻲ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ
ﮐﯥ د ﯨﻮه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮي وو وﺗښﺘﻮل .دواړه ﻧﺎرﯨﻨﻪ ﭘﻪ ګﻮﻟﯩﻮ وژل ﺷﻮي او ﺑﯩﺎ د
وﻧﻮ څﺨﻪ ځﻮړﻧﺪ ﺷﻮي څﻮ ﭼﯥ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﯨﻮ ﺧﱪدارى وي .ﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ راﭘﻮر ورﮐړى دى ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو د دﻏﻮ وﻧﻮ د ﻻﻧﺪې ځﺎي ﭘﺮځﺎي ﮐړاى ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ اﯨښﻲ وو څﻮ ﭼﯥ ﮐﻮرﻧۍ وﻧﻪ
ﮐړاى ﺷﻲ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺟﺴﺪوﻧﻪ د وﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﯧﺮې ﮐړي.

•

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  ۱۴ﻧﯧټﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﯩﺪان وردک د وﻻﯨﺖ د ﭼﮏ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﯨﻮې ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﯨﻮه

ښځﯩﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯥ وﺗښﺘﻮﻟﻪ او ﺑﯩﺎ ﻳﯥ و وژﻟﻪ .د ﻫﻐﯥ ﻣړى ﻳﯥ د ﻧﻮﻣﻮړې دﮐﻮرﻧﯩﻮ ﻏړو ﺗﻪ د ﯨﻮه ﯨﺎد داښﺖ
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﺳﺮه واﺳﺘﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﯨﺎد داښﺖ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ وو ﭼﯥ ﻫﺮ څﻮک د دوﻟﺖ ﻣﻼﺗړﮐﻮي ﻧﻮ د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺷﺎن
ﺑﺮﺧﻪ ﻟﯩﮏ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﺦ ﮐﯩږي.
•

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  ۲۶ﻧﯧټﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯨﻮې ډﻟﯥ دﮐﻨړ د وﻻﯨﺖ د ﭘﯩﭻ ﭘﻪ دره ﮐﯥ دوه ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان وﺗښﺘﻮل او ﺑﯩﺎ
ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻮر و وژل ﭼﯥ ګﻮاﮐﯥ ﻫﻐﻮي د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﮐﻮﻟﻪ .ﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ د ﻣړو
ﺟﺴﺪوﻧﻪ درې ورځﯥ وروﺳﺘﻪ وﻣﻮﻧﺪل.

د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د وژﻧﯥ د ﻣﻤﻨﻮﻋﯩﺖ ﺳﺮﺑﯩﺮه د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ واﺿﺢ ډول د ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱄ ﻫﻐﻪ اﻋﻤﺎل ﭼﯥ
ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺮﻫګﺮي او وﺣﺸﺖ ﺧﺮﭙول وي ﻣﻨﻊ ﮐﻮي.
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د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﭘﻪ ﻫﺪﰲ ﺗﻮګﻪ د وژﻧﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ او ځﯩﻨﯥ ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
•

د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۸ﻧﯧټﻪ ،دﮐﻨړ د وﻻﯨﺖ د ﻣﺮورې ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻣﻌﺎرف ﭘﻪ ﯨﻮ ﭼﺎرواﮐﻲ
ﭼﯥ د ﮐﻨړ د ﭘﻮﻫﻨﯥ د رﯨﺎﺳﺖ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ډزو ټﭙﻲ ﮐړ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى دﻏﯥ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻪ د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺗﻔﺘﯩﺶ او څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎره ورﻏﻠﻰ و.

•

د ﻣۍ ﭘﻪ  ۳۱ﻧﯧټﻪ ،د ﺧﻮﺳﺖ د وﻻﯨﺖ د ﺑﺎک ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اووم ټﻮﻟګﻲ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ وﺗښﺘﺎوه او
ﺑﯩﺎﻳﯥ و واژه .دﻏﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﻮى ﻫﻠﮏ ﯨﻮ ﺷﺎﻋﺮ و ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺿﺪ ﺗﺮاﻧﻪ ﻳﯥ وﯨﻠﻪ.

•

د ﻣۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ ،د ﻫﻠﻤﻨﺪ د وﻻﯨﺖ دګﺮﺷﮏ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د واﱄ د ﻣﺮﺳﺘﯩﺎل
او د وﻻﯨﺖ د ﺳﻮﻟﯥ د ﺷﻮرا د رﯨﯩﺲ ﮐﺘﺎر ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې را وﺳﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﯨﺪﮐﯥ ﻳﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﺷﻮرا رﯨﯩﺲ

او دوه ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ و وژل او ﻧﻮر څﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړل،
•

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۲۷ﻧﯧټﻪ ،د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د وﻻﯨﺖ د ده ﺑﺎﻻ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﯨﻮ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻼ اﻣﺎم
ﭼﯥ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻره و ﭘﻪ ډزو و واژه ،د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دﻏﻪ ﻣﻼ ځﮑﻪ ﺗﺮ ﻫﺪﰲ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻰ ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﻲ اردو د ﯨﻮ ﺗﻦ اﻓﺴﺮ د ﺟﻨﺎزې ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا وژل ﺷﻮى و ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي
وو.

•

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۲۳ﻧﯧټﻪ ،د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻓﺎرﯨﺎب د وﻻﯨﺖ د ﭘښﺘﻮن ﮐﻮټ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د څﺎرﻧﻮال د ﺳﺮﭙﻟۍ ﭘﺮ
ﻣﻮټﺮ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻳﯥ څﺎرﻧﻮال،د ﻫﻐﻪ ﻣﯩﺮﻣﻦ ،درې ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن او د ﻧﻮﻣﻮړي ډراﯨﻮر و وژل .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﭘﺨﭙﻠﻪ وﯨﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ د دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺖ.

•

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  ۱۳ﻧﯧټﻪ ،د ﻫﻠﻤﻨﺪ د وﻻﯨﺖ د ﮐﺠﮑﻲ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻳﻮې ډﻟﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ د ﻣﻮﺳﺴﯥ)ﻣﮑﺎ( ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮوﻧﮑﻰ ﭘﻪ ډزو ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل و واژه ﭼﯥ
ﻧﻮﻣﻮړي د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻣﻼﺗړ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر وﮐړ.

د ﻣﺘﻮازي ﻋﺪﱄ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺰاګﺎﻧﯥ
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د  ۱۴ﻣﻠﮑﻲ وګړو وژﻧﯥ او دڅﻠﻮرو ﻧﻮرو
ژوﺑﻠﯥ ﭼﯥ دﻏﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﺰاګﺎﻧﻮ او اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ورﮐړل ﺷﻮې وې

 72د  ۱۹۴۹ﮐﺎل د اګﺴﺖ د  ۱۲ﻧﯩټﯥ د ژﻧﯩﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﯩﻮن د اﻟﺤﺎﻗﯩﻪ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د  ۱۳ﻣﺎدې او ﭘﻪ ﻏﯩﺮ ﻧړﯨﻮاﻟﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮﺟګړو ﮐﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮ د

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ) دوﺑﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ( ،د  ۱۹۷۷ﮐﺎل د ﺟﻮن  " .۲ ،۸ﻣﻠﮑﻲ ﻧﻔﻮس او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻠﮑﻲ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﯨﺪ د ﺑﺮﯨﺪ ﻣﻮﺧﻪ وﻧﻪ ګﺮځﻲ.

د ﺗﻬﺪﯨﺪ او ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱄ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﺮﻣﻨځ د ﺗﺮﻫګﺮۍ او وﯨﺮې ﺧﺮﭙول وي ﻣﻤﻨﻮع دي".
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ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي دي 73.دا د  74۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۸۰ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱄ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ ډﯨﺮي ﭘﯧښﻮﮐﯥ ﭼﯥ
ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ ﺷﻮي دي دوﻟﺖ ﺿﺪﻋﻨﺎﺻﺮو ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن اﻋﺪام ﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳۍ او ﯨﺎ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺟﻨﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺮﯨﻔﻮي ﺗﻮرن وو .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ
ﻣﺘﻮازي ﻋﺪﱄ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﻏﯩﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﯩﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﺸﺮوﻋﯩﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﺳﺰاګﺎﻧﯥ ﭼﯥ د
دﻏﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮي دي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﯩﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﺎﻳﻲ

ﺟﺮﻣﻮﻧﻮﮐﯥ او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮﮐﯥ ﭘﻪ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮﮐﯥ راځﻲ.

ﻣﺘﻮازي ﻋﺪﱄ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ډﯨﺮو ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮي دي او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ د ﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ

ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﯥ دي 75.ﭘﻪ ځﯩﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮﮐﯥ ﻣﺘﻮازي ﻋﺪﱄ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ زور او
ﺟﱪ د ﻣﻈﻨﻮﻧﯩﻨﻮ ﭘﻪ ﻓﺰﯨﮑﻲ ﻟﺤﺎظ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ،د دوي د ﭘﺮﯨﮑړو ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻮ ،ډاروﻧﻮ او ازاروﻧﻮ ﺳﺮه
ﺗﺤﻤﯩﻞ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﯩﺎ داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻮ د دﻏﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د رﺳﻤﻲ ﻋﺪﱄ
ﻣﯩﮑﺎﻧﯩﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮځﺎي ﮐﺎر اﺧﯩﺴﺘﻰ دى او ﻗﻀﻴﯥ ﻳﯥ ﻣﻮازي ,ﻣﺤﮑﻤﯥ ,ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐړي دي .د ﺟﻮزﺟﺎن د وﻻﯨﺖ د
درزاب او ﻗﻮش ﺗﻴﭙﻰ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ ﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪې
دي دوﻟﺖ ﭘﻪ دې وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯩﺪﻟﻮ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﺷﮑﺎﯨﺘﻮﻧﻮ او ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻏﱪګﻮن وښﺎﻳﻲ .د ټﻮﻟﻨﻮ د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ
وﯨﻨﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ ﻣﺤﻼﺗﻮ ﮐﯥ ورﺳﺮه ﻣﺮﮐﯥ وﺷﻮې و وﻳﻞ ﭼﯥ دﻏﻪ ډول ﺣﺎﻻت د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻣﺤﻠﻲ

وګړي د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﻀﯩﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړي.

76

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ وﯨﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ د ﻣﻮازي ﻋﺪﱄ ﺟﻮړښﺖ د ﻻرې د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﯨﻮې ﻣﺸﺨﺼﯥ ﭘﯩښﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ اﺷﺎره د دﻏﻪ
ﺟﻮړښﺖ د ﻻرې د ﯨﻮې ,ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ,د ﺟﺮﯨﺎن ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي دي.

77

دﻏﯥ اﻋﻼﻣﯩﯥ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ

دﻏﻪ ﺷﺎن ,ﻋﺪﱄ ,اﺟﺮاات د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﭘﻪ اړه د ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د ﻣﺨﻪ ﺻﻮرت ﻧﯩﺴﻲ .ﭘﻪ
ﺗﻔﺼﯩﻼﺗﻮﮐﯥ د دﻏﻮ ﭘﺮوﺳﻮ د ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻠﻲ دي او ﭘﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د  ,ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واک ,څﻮ ﭘړاووﻧﻪ ﯨﺎد
ﮐړي دي .دﻏﯥ اﻋﻼﻣﻴﯥ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺷﺨړې ﭘﺮﺗﻪ ﯨﻮې ﻗﻀﯩﯥ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۸ﻧﯧټﻪ د
 73ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺘﻮازي ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻪ د ﯨﻮه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺲ ﭼﯥ د ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﻓﺰﯨﮑﻲ ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﯥ دى )د ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ ﭘﺮ ﺧﻼف ﭼﯥ

ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﻓﺰﯨﮑﻲ ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﯥ ﻧﻪ دى( د ارادي ،د وړاﻧﺪې څﺨﻪ د ﭘﻼن ﺷﻮﻳﻮ او ﻋﻤﺪي وژﻧﻮﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ﺷﻤﯩﺮي ،ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ وژﻧﻪ د ﻣﺠﺎزات ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯩږي ،ﯨﺎﻧﯥ د ﯨﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮ د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وژﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اردو د ﻣﻨﺴﻮب د

ﻣړي ﻣﺮاﺳﻢ د دې ﺳﺮه ﭼﯥ ورﺗﻪ د ﻧﻪ اداء ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﱪداري ورﮐړل ﺷﻮى ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ډول ﭘﯩښﯥ د ؛ ﻗﺘﻞ؛ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ
ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻳﯥ ﺗﻌﺮﯨﻒ ﮐړى دى ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﻏﯩﺮ ﻧړﯨﻮاﻟﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ وړ دى ،ﺷﻤﯩﺮي .د ﻗﺘﻞ ﭘﻪ اړه د
ﺟﻨګﻲ ﺟﺮم ﭘﻪ  ۵۹ګڼﻪ ﭘﺎﯨﻠﯩﮏ ﮐﯥ ﻳﯥ وګﻮرئ.
74

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړې ده ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ  ۱۰ﻣﻠﮑﻲ وګړي و وژل ﺷﻮل .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻧﯩﻤﯥ راﭘﻮر د

ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ

http://unama.unmissions.org/Defaults.aspx?tabid=12265&language=en-US.ﮐﯥ وګﻮرئ.
 75ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ډول دﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﯩښﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ د ﻣﺮﮐﺰي ﻟﻮړى ﺳﻤﻮ څﺨﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي.

 76د ﺟﻮزﺟﺎن د وﻻﯨﺖ د ﺷﱪﻏﺎن ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ د ﻗﻮش ﺗﻴﭙﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﯥ ،د ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﯨﺖ د

 ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن  ۲۲ﻧﯩټﻪ.
77

د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻧﯩﻮز اﭘډﯨټ " :د ﭘﺸﺘﻮن زرﻏﻮن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د اﺧﺘﻄﺎف ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺠﺎزات" د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن  ۹ﻧﯩټﻪ ،ﭘﻪ

http://shahamat-english.com/index.php/news./32558-kidnapper-handed-penalty-in-pashtoon-

 .zarghoon.accessed 8 July 2013ﮐﯥ وګﻮرئ
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ﻩ ﮐﯥ

ﻫﺮات ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﯨﻮ ﺗﻦ اﻋﺪام ﮐړ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د اﺧﺘﻄﺎف ﭘﻪ ﺗﻮر ﻧﯩﻮل ﺷﻮى و .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ وﯨﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ د دﻏﻪ
اﻋﺪام ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺖ او د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﺷﻮي ,ﻗﻀﺎﻳﻲ ,اﺟﺮااﺗﻮ ﺗﻔﺼﯩﻼت ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﺻﻮرت ﻧﯩﻮﱃ
وړاﻧﺪې ﮐړل .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل دﻏﻪ ﻣﻈﻨﻮن ﭘﻪ درې ﺟﻼ ﺟﻼ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﻮﮐﯥ :د وﻟﺴﻮاﻟۍ ،وﻻﯨﺖ او د اﺳﻼﻣﻲ

اﻣﺎرت ﭘﻪ ﻋﺎﱄ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﺗﺮ دې ﭼﯥ اﻋﺪام ﺷﻲ, 78ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ,او ,ﻣﺤﮑﻮم ,ﺷﻮ.

ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣﻮازي ﻋﺪﱄ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺠﺎزات ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮر ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
•

د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۷ﻧﯧټﻪ ،دﮐﻨړ د وﻻﯨﺖ د ﻧﺎړۍ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯨﻮې ډﻟﯥ د ﯨﻮ ﺗﻦ ﻗﺮاردادى ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺳﺮه ﻗﺮاداد ﺷﻮى و ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺗﻪ د
ﺳﻮن ﻟﺮګﻲ او اوﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي ﺳﺮ ﭘﺮې ﮐړ .دﻏﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺨﮑﻲ ﻟﻪ دى ﭼﯥ ووژل ﺷﻰ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا د
ﺟﻮن ﭘﻪ  ۶ﻧﯧټﻪ اﺧﺘﻄﺎف ﺷﻮى و.

•

د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۷ﻧﯧټﻪ ،د ﺟﻮزﺟﺎن د وﻻﯨﺖ د ﻗﻮش ﺗﯩﭙﻪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ﭼﯥ وړاﻧﺪې
ﺗﺮدې ورﺗﻪ څﻮ واره ﺗﻬﺪﯨﺪ ﺷﻮى و و واژه .دﻏﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﯨﻮه ﺛﺎﻧﻮي ښﻮوﻧځﻲ ﺳﺮ ښﻮوﻧﮑﻰ او دﯨﻮې
ﻧړﯨﻮاﻟﯥ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ و .د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻗﻮش ﺗﯩﭙﯥ وﻟﺴﻮال د

راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﺳﺮ ښﻮوﻧﮑﻲ ﯨﻮې ﻏﻮﻧډې ﺗﻪ را وﺑﻠﻠﻮ اوﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى ﻏﻮﻧډې ﺗﻪ ورﻏﻲ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ
ﻳﯥ و واژه.
•

د ﻣۍ ﭘﻪ ۱۳ﻧﯧټﻪ ،د ﻓﺮاه دښﺎر ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﯨﻮې ډﻟﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا اﺧﺘﻄﺎف ﺷﻮ او ﺑﯩﺎ
وروﺳﺘﻪ و وژل ﺷﻮ .د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻏړو د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ و واژه ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي
ﭘﻪ ګﻮﻣﺎن د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺖ د رﯨﺎﺳﺖ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺗړاو درﻟﻮد.

د ﻣﻠﮑﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو او دﻓﱰوﻧﻮ ﭘﻪ ارادي ډول ﻫﺪف ګﺮځﻮل
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړې ده ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،دوﻟﺘﻲ دﻓﱰوﻧﻮ ،د
وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ﻧﻮرو دوﻟﺘﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ د ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﭽﻪ  ۷۶ﺳﻠﻨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ  ۱۱۴ﻣﻠﮑﻲ وژﻧﯥ او  ۳۲۴ژوﺑﻠﯥ )ټﻮﻟټﺎل  ۴۳۸ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﭘﻪ دﻏﻪ
ډول  ۱۰۳ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي 79.دﻏﻮ  ۴۳۸ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د
ﻫﺪف ګﺮځﻮﻟﻮ د ﻻرې ،دﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭼﺎودﻧﯥ ،د ﭘﯩﭽﻠﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ د ﻻرې د دوﻟﺘﻲ ﻣﻠﮑﻲ
دﻓﱰوﻧﻮ ،د دﻧﺪې څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ،او ﻫﻐﻮ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﯩﺬ او ﺣﺎﮐﻤﯩﺖ ﻟﭙﺎره دﻧﺪه ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي
او د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ ﻟﮑﻪ د وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮ د
دﻓﱰوﻧﻮ او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي دي ،راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي.
ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ زﯨﺎﺗﻪ ﺷﻤﯩﺮﮐﯥ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺧﺘﯩځ ﮐﯥ او ﺑﯩﺎ ورﭘﺴﯥ ﭘﻪ
ﺳﻬﯩﻞ ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ،د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ زﯨﺎﺗﻪ ﺷﻤﯩﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ
د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻫﺪف ګﺮځﯩﺪﱄ دي د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮې ده .د ﻓﺮاه وﻻﯨﺖ د دﻏﻪ ډول ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ
 78ﺗﯧﺮ ﻣﺎﺧﺬ
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ﭘﻪ  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ  ۶۱ﻣﻠﮑﻲ ﻣړﯨﻨﯥ او  ۱۸۸ژوﺑﻠﯥ )ټﻮﻟټﺎل  ۲۴۹ﻣﻠﮑﻰ ﺗﻠﻔﺎت( د  ۷۲ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ دوﻟﺘﻲ

ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او ﻣﻠﮑﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ دﻓﱰوﻧﻮﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي دي ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

دوﻫﻤﻪ درﺟﻪ ﮐﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﻟﯩﺪﱄ دي .د ﻫﻐﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۳او د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۱۱ﻧﯩټﻮ د ﻓﺮاه د وﻻﯨﺖ
د ﻣﺤﮑﻤﯥ او د ﺳﱰې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ دﻓﱰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻮل او ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻓﺮاه ﮐﯥ  ۱۳۸او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ  ۵۷ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړل.
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ څﻠﻮر ﺟﻼ ﺟﻼ داﺳﯥ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ ﻧﯩﻎ ﭘﻪ ﻧﯩﻐﻪ ﻳﻲ ﻋﺪﱄ او
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻓﺮاه ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﻓﺎرﯨﺎب ،او د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯨﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ
ﮐﯥ  ۵۷ﻣړﯨﻨﯥ او  ۱۴۵ژوﺑﻠﯥ ) ۲۰۲ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﯩﺎ ﺗﮑﺮاروي ﭼﯥ د ﻧړﯨﻮال ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ,ﻣﻠﮑﻲ ,وګړو ﺗﻌﺮﯨﻒ ﮐﯥ ټﻮل ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ دي
ﭼﯥ ﻫﻐﻮي د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏړي ﻧﻪ دي اوﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﯩﻎ ﭘﻪ ﻧﯩﻐﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ ﻟﮑﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﻋﺪﱄ

ﭼﺎرواﮐﻲ .ﻣﻠﮑﻲ ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ دوﻟﺘﻲ اداري وداﻧۍ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻫﺪاف ﻧﻪ دي ﺗﺮ څﻮ د ﻫﻐﻮي څﺨﻪ د
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر واﺧﯩﺴﺘﻞ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل د ژﻧﯩﻮ د
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯩﻮن څﺨﻪ ﭘﻪ ﻧﺎوړه ﺗﻮګﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده او ﯨﻮ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮم دى.

د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﺨﺼﯩﺘﻮﻧﻮ اود ﻋﺒﺎدت ځﺎﯨﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ
دﯨﻨﻲ ﭘﻮﻫﺎن او ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻫﻤﯩﺸﻪ ﺗﺮ ﺧﻄﺮ اوګﻮاښ ﻻﻧﺪې دي .ﺷﻮرﺷﯩﺎن ډﯨﺮځﻠﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺧﱪدارى را
ﮐﻮي .د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د ﺷﯩﻨﻮارو د وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ ﯨﻮ ﻣﻼ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺗﺮ وﻫﻠﻮ ټﮑﻮﻟﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﻲ ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﻲ اردو د ﯨﻮه ﺳﺮﺗﯩﺮي د ﺟﻨﺎزې ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړل .ﺑﻞ ﻣﻼ ﭘﻪ اوه وﯨﺸﺘﻤﻪ وﯨﺎﻟﻪ ﮐﯥ
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ و وﻫﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﻲ اردو د ﯨﻮه ﺳﺮﺗﯩﺮي ﺟﻨﺎزه وﮐړه .ﻣﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ګڼ
ﺷﻤﯩﺮﮐﯥ اﺧﻄﺎرﯨﻪ ټﻠﯩﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﻳﯥ راﺗﻪ وﻳﻴﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ اردو،
ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ،ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺖ او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺟﻨﺎزې وﻧﻪ ﮐړم .ﻣﺎ ﺗﻪ د داﺳﯥ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اړه
ووﯨﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺰاګﺎﻧﯥ ورﮐړي او ﯨﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ وژﱄ دي ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻨﺴﻮﺑﯩﻨﻮ د ﺟﻨﺎزو ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي دي .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯨﻮې وﻟﺴﻮاﻟۍ
ﮐﯥ ﺑﻞ ﯨﻮ ﻣﻼ د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ و وژﻟﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﻲ اردو د ﯨﻮه ﺗﻦ اﻓﺴﺮ ﺟﻨﺎزه ﮐړې وه .ﺑﻞ ﻣﻼ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د اﻓﺴﺮ د ﺟﻨﺎزې د ﻣﺮاﺳﻤﻮ د اداء ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ و
وژل ﺷﻮ .څﻮ ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ ﯨﻮ ﺷﻤﯩﺮ ﻣﻼﯨﺎن د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ ﭘﻪ رﯨﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﺳﺮه را ټﻮل ﺷﻮل او
ﺧﭙﻠﯥ اﻧﺪﯨښﻨﯥ ﻳﯥ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ د رﯨﺎﺳﺖ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮه ﺷﺮﯨﮑﯥ ﮐړې .ﻣﻮږ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮون ﻧﻪ
اﺣﺴﺎﺳﻮو ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻮږ ډﯨﺮ اﺣﺘﯩﺎط ﮐﻮو ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺷﺎن ﺣﺴﺎﺳﯥ ﻣﺴﻠﯥ ﭘﻪ اړه څﻪ وﮐړو .ﻣﻮږ
د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ رﯨﯩﺲ ﺗﻪ و وﯨﻞ ﭼﯥ د ﺟﻼل اﺑﺎد ﻣﻼﯨﺎن ﺑﺎﯨﺪ ﭘﻪ ﻟﯩﺮې ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺳﺮﺗﯩﺮو د ﺟﻨﺎزو د ﻣﺮاﺳﻤﻮ د اداء ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﯧﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯩﻤﻮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ
ﻫﻐﻮي ﺑﯩﺮﺗﻪ ښﺎر ﺗﻪ راﺳﺘﻨﯩﺪﻻى ﺷﻲ .ﻣﻮږ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯥ ﻧﻪ ﯨﻮ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻠﯩﻮﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮﮐﻮرﻧﯩﻮ
ﺳﺮه اوﺳﯩږو ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ زﻣﻮږ دﻓﺎع ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻى.
 - -د ﻧﻨګﺮ ﻫﺎر وﻻﯨﺖ څﺨﻪ ﯨﻮﺗﻦ ﻣﺘﻨﻔﺬ دﯨﻨﻰ ﻋﺎﻟﻢ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى  ۲۲ﻧﯧټﻪ

 80د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﺟﻼل اﺑﺎد ښﺎر د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى  ۲۲ﻧﯩټﻪ.
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80

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻧﻮو ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻮ او
ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ د ګﻮاښﻮﻧﻮ ﯨﻮه ﻟړۍ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐړې ده او  ۱۴ﭘﯩښﯥ ﻳﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧﮑﻲ او د
ﻋﺒﺎدت ځﺎﯨﻮﻧﻪ )ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ( ﻧﯩﻎ ﭘﻪ ﻧﯩﻐﻪ ﺗﻬﺪﯨﺪ ﺷﻮي او ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ اوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وژل
ﺷﻮي دي 81.ﭘﻪ ډﯨﺮى دﻏﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻼﯨﺎن ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ

د وﻓﺎت ﺷﻮﯨﻮ او ﻫﻐﻮﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺎزو ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ څﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ډول

ﻣﻼﺗړﮐړى دى.

82

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻮ داﺳﯥ ﻧﻤﻮﻧﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ ﺗﻪ
اﺧﻄﺎروﻧﻪ ورﮐړي دي څﻮ ﻫﻐﻮي د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وﻓﺎت ﺷﻮﯨﻮ ﻏړو د ﺟﻨﺎزو ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻧﻪ ﮐړي او
ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺮاﺳﻤﻮﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ګڼ ﺷﻤﯩﺮ ﭘﯩښﯥ ﭘﻪ ﻓﺮاه ،ﺑﻐﻼن ،ﮐﺎﭘﯩﺴﺎ،ﻣﯩﺪان وردک ،ﻟﻮګﺮ ،ﻧﻨګﺮﻫﺎر ،ﮐﻨړ ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﺑﻐﻼن ،ﻏﺰﻧﻲ ،ﺧﻮﺳﺖ،
ﭘﮑﺘﯩﮑﺎ ،ﭘﮑﺘﯩﺎ ،ﻫﻠﻤﻨﺪ ،اروزګﺎن ،او د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﯨﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي .ﭘﻪ ډﯨﺮي ﭘﯧښﻮﮐﯥ ﻳﯥ دا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړې
ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ دﻏﻪ اﺧﻄﺎروﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮﱄ دي ﭼﯥ ﺑﯩﺎ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻮﮐﯥ زﯨﺎﺗﻮاﱃ راﻏﻠﻰ دى ،او

ﭘﻪ ځﯩﻨﻮﮐﯥ د وﻫﻠﻮ ټﮑﻮﻟﻮ ،اﺧﺘﻄﺎﻓﻮﻧﻮ او ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯩﺰو وژﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي 83.ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ګڼ ﺷﻤﯩﺮ ﻗﻀﻴﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي

دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﯨﻮه وﻓﺎت ﺷﻮي ﻏړي د ﺟﻨﺎزې ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﻪ

ﮐﻮﭼﻨﯩﻮ وﺳﻠﻮ او د ځﺎي ﭘﺮځﺎى ﮐړاى ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وﺳﯩﻠﻪ ﻧﯩﻎ ﭘﻪ ﻧﯩﻐﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ.

84

ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﯩﺮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ دﻏړو د ﺟﻨﺎزې ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د وﯨﺮې او
اﻧﺘﻘﺎم اﺧﯩﺴﺘﻨﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ګډون ﻧﻪ دى ﮐړى .د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د ﭘﮑﺘﯩﺎ وﻻﯨﺖ دګﺮدﯨﺰ ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ د
رﯨﺎﺳﺖ ﭘﻪ وﯨﻨﺎ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ رﯨﺎﺳﺖ د ﯨﻮ ﻣﻼ څﺨﻪ د ﺟﻨﺎزې ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮﮐﯥ دګډون ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ،ﻫﻐﻪ

ﻣﻌﻤﻮﻵ اﺷﱰاک ﻧﻪ ﮐﻮي 85.د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮﮐﯥ د ﺑﺎدﻏﯩﺲ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د وﯨﺮې ﻟﻪ

 81د زﯨﺎﺗﯥ ﻧﺎ اﻣﻨۍ ،ﻟﯩﺮې ﭘﺮﺗﻮﮐﻠﯩﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪﻧﯥ ﻧﺸﺘﻮاﱄ اود ﻣﺤﺪودﯨﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ورﺗﻪ راﭘﻮروﻧﻮﮐﯥ د دﻏﻪ ډول ﭘﯩښﻮ ﻧﯩﻤګړى

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﮐﻢ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯩﺪﻻى ﺷﻲ.
82

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻟﻮګﺮ د وﻻﯨﺖ څﺨﻪ ﯨﻮه ﻗﻀﯩﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړې ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ د دﻏﻪ وﻻﯨﺖ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ رﯨﺎﺳﺖ دا راﭘﻮر

ورﮐړى دى ﭼﯥ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ د اﯨﺴﺎف او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ډاروﻧﻮ ﺷﮑﺎﯨﺖ ﮐړى دى ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﻣﻼﯨﺎن ﭘﻪ دې ﻣﻈﻨﻮﻧﻮي
ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮه اړﯨﮑﻲ ﻟﺮي .دﻏﻪ ﺷﮑﺎﯨﺖ ﺗﺮ ﻫﺮڅﻪ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ د ﺗﺎﻻﺷۍ ﻫﻐﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره ده ﭼﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ

ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ وﺷﻮل.

 83د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د ﺧﺘﯩځ د ﺳﯩﻤﯥ ﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ راﭘﻮر ورﮐړى دى ﭼﯥ ﮐﻪ دا وﻟﯩﺪل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وژل ﺷﻮي

ﻏړي د ﺟﻨﺎزې ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮﮐﯥ ګډون ﮐړى ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮﮐﯥ ﻫﻐﻮي ﺗﻪ اﺧﻄﺎر ورﮐړل ﺷﻮى ،ﮐﻪ ﻫﻐﻮي ﺑﯩﺎ ﻫﻢ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړې ﻧﻮ ﺑﯩﺎ د

دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﻓﺰﯨﮑﻲ ﻟﺤﺎظ ﻣﺠﺎزات ﮐړي او وژﱄ ﻳﯥ دي .د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د وﻻﯨﺖ د ﺟﻼل اﺑﺎد د ښﺎر د ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻼ ﺳﺮه د
 ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ ۲۶ﻧﯩټﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.

 84د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۰ﻧﯩټﻪ د ﻟﻐﻤﺎن د وﻻﯨﺖ د اﻟﯩﻨګﺎر د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﭘﺎوړي ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د

ﮐﻮﭼﻨﯩﻮ وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ډزو ﺳﺮه د ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﯨﻮﺗﻦ ﻏړي د ﺟﻨﺎزې ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﯩښﻪ ﮐﯥ د ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ۱۴ﻧﯩټﻪ

د ﺧﻮﺳﺖ د وﻻﯨﺖ د ﻣﺘﻮن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ ﮐﻨﱰوﻟﯩﺪوﻧﮑﯥ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻮﮐﻰ د ﻫﻐﯥ ﻧﻘﻠﯩﻪ وﺳﯩﻠﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﭼﺎودول ﺷﻮ
ﭼﯥ د ﯨﻮې ﺟﻨﺎزې د ﻣﺮاﺳﻤﻮ څﺨﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪﻟﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ اﺗﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي و وژل ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣړو ﮐﯥ د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﮐﻮرﻧﻲ ﭘﻨځﻪ

ﻏړي او ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻼ ﺷﺎﻣﻞ وو.

 85د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲ﻧﯩټﻪ دګﺮدﯨﺰ ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ د دﻓﱰ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.

32

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

اﻣﻠﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ د درﯨﻮ اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ښﺨﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮﮐﯥ دګډون څﺨﻪ ډډه وﮐړه ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧښﺘﻪ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي وو .ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐﯥ دﻏﻪ ﻣﺮاﺳﻢ د ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﺤﻠﻲ ډاﮐټﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮل ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
دﯨﻨﻲ ﺗﻌﻠﯩﻤﺎت درﻟﻮدل.

86

ﭘﻪ ﻣﯩﺪان وردک وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ او ټﻮﻟﻨﯥ داﺳﯥ ﻣﺤﻔﻮﻇﯥ ﮐړي دي ﭼﯥ د
ﺟﻨﺎزو ﻣﺮاﺳﻢ د ﺧﭙﻠﻮﮐﻠﯩﻮ ﭘﺮځﺎي د دﻏﻪ وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﻣﯩﺪان ښﺎرﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﻨﱰول
ﻻﻧﺪې دى .د دې ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وژل ﺷﻮﯨﻮ ﻏړو ﺧﭙﻠﻮان او ﻣﻼﯨﺎن اﮐﺜﺮه وﺧﺖ د دې

څﺨﻪ ډډه ﮐﻮي څﻮ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ډاره د وژل ﺷﻮﯨﻮ ﺟﺴﺪوﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮ اوﮐﻠﯩﻮ ﺗﻪ وﻟﯩږدوي .ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه د
ﻣﯩﺪان ښﺎر د ﺷﺎﺧﻮاو ﺳﯩﻤﻮ څﺨﻪ درې ﺗﻨﻮ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ د ﻧﺎ اﻣﻨۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﺮې اﯨښﻲ دي ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وژل ﺷﻮﯨﻮ ﻏړو د ﺟﻨﺎزو ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮﮐﯥ ګډون درﻟﻮد.
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ د رﯨﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮرې ﮐړې دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﻳﯥ د دې راﭘﻮر ورﮐړى دى
ﭼﯥ دﻏﻪ رﯨﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ډﯨﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﯩﮑﺎﻧﯩﺰﻣﻮﻧﻪ او د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻇﺮﻓﯩﺖ ﻟﺮي څﻮ ﻫﻐﻮي وﮐړاى ﺷﻲ د ﻫﻐﻮ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ
ﺳﺮه ﭼﯥ ورﺗﻪ ﺗﻬﺪﯨﺪ ﺷﻮى او ډارول ﺷﻮي دي ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﭘﻪ ډﯨﺮي ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ رﯨﺎﺳﺘﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮ
ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻮ او ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﱪ وو ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯩﺪل ﭼﯥ دﻏﻮ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﻣﻨﯩﺘﻲ ﺷﺮاﯨﻂ ﺑﺮاﺑﺮﮐړي ،ﭘﻪ ﺗﯩﺮه ﺑﯩﺎ
ﻫﻐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ ﮐﺎرﮐﻮي.

د ﺑﻐﻼن ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ رﯨﺎﺳﺖ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ دا راﭘﻮر ورﮐړى دى ﭼﯥ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻪ او د ﻫﻐﻮي
ﻫﺪف ګﺮځﻮﻧﯥ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻮې ﭘﺪﯨﺪه ده .دګﻮاښﻮﻧﻮ او ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﱪګﻮن ﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ دﻏﻪ
رﯨﺎﺳﺖ واﱄ ﺗﻪ وﻟﯩﮑﻞ څﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ او دﻏﻪ رﯨﺎﺳﺖ ﺗﻪ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاک ﺑﺮاﺑﺮﮐړي .دﻏﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ د وﻻﯨﺖ د اﻓﻐﺎن

ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻟﻪ اړﺧﻪ د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ دﮐﻤﻮاﱄ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ رد ﺷﻮه 88.دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ،ﺧﻮﺳﺖ او د ﭘﮑﺘﯩﮑﺎ ﭘﻪ وﻻﯨﺘﻮﻧﻮﮐﯥ د

ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ رﯨﺎﺳﺘﻮﻧﻮ راﭘﻮر ورﮐړى دى ﭼﯥ ﻫﻐﻮي د ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺤﻔﻆ او اﻣﻨﯩﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي.
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د ﻣﺬﻫﺐ آزادي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﮐﻮرﻧﯩﻮ ﻗﻮاﻧﯩﻨﻮ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې د ژﻣﻨﻮ او ﻣﮑﻠﻔﯩﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ﺗﺮ ﺗﺤﻔﻆ ﻻﻧﺪې ده 90.د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ او ﭘﺨﻠﻰ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي
ډول د دﯨﻨﻲ دﻧﺪو ﻟﭙﺎره ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮى وي ﺑﺎﯨﺪ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د ښﮑﯩﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي
وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻰ او ﻳﯥ درﻧﺎوى وﺷﻲ.
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 86د ﺑﺎدﻏﯩﺲ د وﻻﯨﺖ د ﻗﺎدس د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ دره ﺑﻮم ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د ﯨﻮه ﺗﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮ او د ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺮه د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د

ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۳ﻧﯩټﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.

 87د ﻣﯩﺪان وردک د وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﻣﯩﺪان ښﺎرﮐﯥ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ د دﻓﱰ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن ﻣﯩﺎﺷﺖ.
 88د ﺑﻐﻼن د وﻻﯨﺖ د ﭘﻠﺨﻤﺮي ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ د رﯨﺎﺳﺖ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ  ۲۲ﻧﯩټﻪ

 89د ﻏﺰﻧﻲ ،ﺧﻮﺳﺖ او ﭘﮑﺘﯩﮑﺎ ﭘﻪ وﻻﯨﺘﻮﻧﻮﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۲- ۲۱ﻧﯩټﻮ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ د رﯨﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﯥ.

 90د  ۱۸ ICCPRﻣﺎده “ .۱:ﻫﺮ ﺷﺨﺺ د ﻓﮑﺮ ،وﺟﺪان او ﻣﺬﻫﺐ د ازادۍ ﺣﻖ ﻟﺮي ۴ ”.ﻣﺎده  ”.۲د ) ۸ ،۷،۶ﻟﻮﻣړۍ او دوﻫﻢ ﭘﺮاګﺮاف( د

 ۱۶ ،۱۵ ،۱۱او  ۱۸ﻣﺎدو څﺨﻪ د د ې اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻻﻧﺪې ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﺑﺎﯨﺪ وﻧﻪ ﺷﻲ ” .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ICCPRﭘﻪ  ۱۹۸۳ﮐﺎل ﮐﯥ ﻻﺳﻠﯩﮏ ﮐړى دى.

 91دﻏﻪ ﻣﮑﻠﻔﯩﺖ ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺑﺎﯨﺪ ﺧﻮﻧﺪي او درﻧﺎوى ﯨﯥ وﺷﻲ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ګڼﻪ اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻧﻬﻤﻪ ﻣﺎده ﮐﯥ راﻏﻠﻰ دي .د ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﻻرښﻮدوﻧﻮﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دى ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﺗﻄﺒﯩﻖ وړ دي او ﭘﻪ ﻏﯩﺮ ﻧړﯨﻮاﻟﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟګړوﮐﯥ د
ﭘﻠﻲ ﮐﯩﺪا وړ دى ICRC .او د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﯨﻮال ﻋﺮﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن ،د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ  ۲۷ګڼﻪ ﻣﻘﺮره.

33

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻞ د  ۲۰۱۰ﮐﺎل ﭘﻪ ﺳﻠﻮﮐﻲ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐﯥ د ﺟﻨﺎزو ﭘﺮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ
ﻫﻴڅ ډول ﻣﺤﺪودﯨﺘﻮﻧﻪ او ﺑﻨﺪﯨﺰوﻧﻪ ﻧﻪ دي وﺿﻊ ﮐړي او ﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ ﭘﻪ دﻧﺪو ﻧﻮر ﮐﻮم ﺑﻨﺪﯨﺰوﻧﻪ ﯨﺎدﮐړي 92.د

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻮ ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ د ﺗﻬﺪﯨﺪوﻟﻮ ﻣﺸﺮوﻋﯩﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ ﮐﺎرﮐﻮي د  ۲۰۰۶ﮐﺎل ﭘﻪ ﺳﻠﻮﮐﻲ
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐﯥ ﯨﺎد ﺷﻮى و ﺧﻮ ﺑﯩﺎ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻃﺮﺣﻮﮐﯥ ﻧﻪ و ﻣﻮﺟﻮد.
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د ﻫﻐﻮ ﭘﯧښﻮ ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﻼﯨﺎن او د ﺟﻨﺎزې ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي:
•

د ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ۱۴ﻧﯧټﻪ ،د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﯨﺖ د ﺧﻮﺳﺖ)ﻣﺘﻮن( ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ
ﮐﻨټﺮوﻟﯩﺪوﻧﮑﯥ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ وﭼﺎودوﻟﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ د ﯨﻮې ﺟﻨﺎزې د ﻣﺮاﺳﻤﻮ
څﺨﻪ راﺳﺘﻨﯩﺪﻟﻮ ،د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ آﺗﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﻧﻮر ﭘﻨځﻪ ﻏړي او ﻣﻼ
ﺷﺎﻣﻞ وو و وژل ﺷﻮل .د ﺟﻨﺎزې دﻏﻪ ﻣﺮاﺳﻢ د ﻫﻐﻪ اووﻟﺲ ﮐﻠﻦ ﻫﻠﮏ ﻟﭙﺎره وو ﭼﯥ ﯨﻮه ﻣﯩﺎﺷﺖ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ د

دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دې ﺗﻮر ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﮐﻮﻟﻪ وژل ﺷﻮى و.
•

د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۲ﻧﯧټﻪ ،دﮐﻨړ د وﻻﯨﺖ د ﻧﺎړۍ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯨﻮ ﺗﻦ د ﺟﻮﻣﺎت ﻣﻼ اﻣﺎم دوﻟﺖ ﺗﻪ د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ
ﭘﻪ ﺗﻮر ﭘﻪ ډزو و واژه ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮي ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻧﻮﻣﻮړى ﻣﻼ اﻣﺎم ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﮐړى و ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ اردو د ﯨﻮ ﺗﻦ د
ﺟﻨﺎزې ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي وو .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دﻏﯥ وژﻧﯥ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺖ او دﻫﻐﻪ د ﺟﺴﺪ ﺳﺮه
ﻳﯥ ﯨﻮ اﺧﻄﺎرﯨﻪ ﻟﯩﮏ ﻫﻢ اﯨښﻰ و او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻧﻮرو ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ دا ﺗﻬﺪﯨﺪﮐړى و ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ اردو د

ﻣﻨﺴﻮﺑﯩﻨﻮ د ﺟﻨﺎزو د ﻣﺮاﺳﻤﻮ څﺨﻪ ډډه وﮐړي.
•

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۱۵ﻧﯧټﻪ ،د ﺑﻐﻼن د وﻻﯨﺖ د ﺑﻮرﮐﻪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺖ د ﯨﻮ ﺗﻦ ﻫﻤﮑﺎر د وژﻧﯥ
وروﺳﺘﻪ او ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ د ﺟﻨﺎزې د ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﯩﺎرۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻋﻠﻤﺎوو ﺗﻪ اﺧﻄﺎرﯨﻪ
ﻟﯩﮑﻮﻧﻪ ﺻﺎدرل ﮐړل ﭼﯥ د وژل ﺷﻮي ﮐﺲ دﺟﻨﺎزې ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻧﻪ ﮐړي .ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻼ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ
د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺧﻮا اړﮐړاى ﺷﻮ څﻮ دﻏﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي.

•

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ۳۱ﻧﯧټﻪ ،د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د وﻻﯨﺖ د روداﺗﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯨﻮ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻼ اﻣﺎم د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
اﺧﺘﻄﺎف ﮐړ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﻲ اردو د ﯨﻮﺗﻦ وژل ﺷﻮي ﺳﺮﺗﯩﺮي ﺟﻨﺎزه ﮐړې وه .دﻏﻪ ﻣﻼ وروﺳﺘﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﮐړاى
ﺷﻮ او ورﺗﻪ اﺧﻄﺎر ورﮐړل ﺷﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻨﺴﻮﺑﯩﻨﻮ د ﺟﻨﺎزو ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮه ﻧﻪ ﮐړي،
د دې ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻪ د ﻧﺎوړه ﭘﺎﯨﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻲ.

•

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ۱۳ﻧﯧټﻪ ،دﮐﻨﺪﻫﺎر د وﻻﯨﺖ د ژﯨړي ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ژﯨړي د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻣﻼ اﻣﺎم وروﺳﺘﻪ
ﻟﻪ ﯨﻮې ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻮ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى دﻏﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮﺷﯥﮐړي ﭘﻪ ډزو و واژه.

د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ډاروﻧﯥ او ازاروﻧﯥ
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د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

د

ﺗﺤﻠﯩﻞ ګﺮاﻧﻮ

ﺷﺒﮑﻪ

د

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ

د

 ۲۰۱۰ﮐﺎل

afghanistan.com/uploads/Appendix_1_Code_in_English.pdf.

د

ﺳﻠﻮﮐﻲ

ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ

ژﺑﺎړه

http://aan-

 93د  ۲۰۰۶ﮐﺎل د ﺳﻠﻮﮐﻲ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ “ :ﻫﺮ ﻫﻐﻪ څﻮک ﭼﯥ د ښﻮوﻧﮑﻲ او ﯨﺎ ﻣﻼ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اوﺳﻨﻲ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﮐﺎرﮐﻮي –

ﺑﺎﯨﺪ ﺧﱪدارى ورﮐړل ﺷﻲ .ﮐﻪ ﭼﯩﺮې ﻫﻐﻪ ﺑﯩﺎ ﻫﻢ د دې څﺨﻪ اﻧﮑﺎر وﮐړي څﻮ دﻏﻪ دﻧﺪه ﭘﺮﯨږدي ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎﯨﺪ و وﻫﻞ ﺷﻲ .واﺿﺤﻪ ده ﮐﻪ ﭼﯩﺮې

ﯨﻮ ښﻮوﻧﮑﻰ او ﯨﺎ ﻣﻼ د اﺳﻼم د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﭘﺮﺧﻼف ﺗﺪرﯨﺲ ﮐﻮي ﻧﻮ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او ﯨﺎ ﻫﻢ د ګﺮوپ ﻣﺸﺮ دې ﻫﻐﻪ و وژﻧﻲ ”.د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

د

څﯩړوﻧﮑﻮ

ﺷﺒﮑﻪ

د

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ

د

 ۲۰۰۶ﮐﺎل

د

ﺳﻠﻮﮐﻲ

ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ

اﻧګﻠﯩﺴﻲ

ژﺑﺎړه

http://aan-

 .afghanistan.com/uloads/Appendix_1_Code_in_English.pdfد دې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د  ۲۰۱۰ﮐﺎل ﺳﻠﻮﮐﻲ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐﯥ

ﻫﻐﺴﯥ ﻣﻮارد ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﻼﯨﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪﮐﻮم ډول اﻗﺪاﻣﺎت وﺷﻲ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﺷﻮرﺷﯩﺎن زﻣﻮږ ﮐﻠﻲ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﻮ ﮐﻮرﻧﯩﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﭼﺎ ﻏړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردوﮐﯥ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻮي اﻋﻼن ﮐړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﮐﯥ راﻏﻮﻧډ ﺷﻲ .ﻣﻮږ د ﻫﻐﻮي د ﺣﮑﻢ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻋﻤﻞ وﮐړ .ﻫﻐﻮى
ﻣﻮږ ﺗﻪ و وﯨﯩﻞ ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ د ﭼﺎ ﻏړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردوﮐﯥ دي ﺑﺎﯨﺪ دﻏﻮ د ﻣﻠﻲ اردو
ﻏړو ﺗﻪ و واﻳﻲ ﭼﯥ د اردو څﺨﻪ ﻫﻤﺪا اوس و وځﻲ .ﻫﻐﻮي ﺑﯩﺎ ﻣﻮږ ﺗﻬﺪﯨﺪﮐړو او وﻳﯥ وﯨﯩﻞ ﭼﯥ ﮐﻪ د
دوي د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ څﺨﻪ څﻮک د ﻣﻠﻲ اردو د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ و وژل ﺷﻲ ،ﻧﻮ دﻏﻪ ډﻟﻪ ﺑﻪ دﻫﻐﻮ
ﮐﻮرﻧﯩﻮﮐﻮروﻧﻪ د ﭼﺎ ﭼﯥ څﻮک ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردوﮐﯥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮي وﺳﻮځﻮي او د ﮐﻮرﻧۍ ټﻮل ﻏړي
ﺑﻪ ﻳﯥ و وژﻧﻲ .زه د ﻫﻐﻪ ځﺎي څﺨﻪ ﺑﯩځﺎﯨﻪ ﺷﻮم ځﮑﻪ ﭼﯥ زﻣﺎ زوي ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردوﮐﯥ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو څﺨﻪ زﻣﺎ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻲ وﺗﻼى او زه ﺑﻠﻪ ﻫﯩڅ ﭼﺎره ﻧﻪ
ﻟﺮم ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ﺑﻬﺎرک وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻢ.
 -د ﺑﺪﺧﺸﺎن د وﻻﯨﺖ د وردوج ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﯨﻮ ﭘﻼر وﯨﻨﺎ ﭼﯥ زوي ﯨﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردوﮐﯥ

ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮي ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﻣﯩﺎﺷﺖ.
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ  ۹۰ﭘﯩښﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن ﺗﻬﺪﯨﺪ ،ډار او ازارﮐړي دي ،ﭼﯥ دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ۱۰۵ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  ۴۴ﭘﯩښﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړې وې 95.دﻏﻪ ډول ﮐړﻧﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده ﭼﯥ د

ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱄ ډک ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻪ او اﻗﺪﻣﺎت ﻣﻤﻨﻮع دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﻠﮑﻲ

ﻧﻔﻮس ﺗﺮﻣﻨځ د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﺧﺮﭙول دي.
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ داﺳﯥ ﭘﯩښﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮه
ﺷﻮي دي ﻟﮑﻪ د ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﮑﻮ او اﺧﻄﺎرﯨﻪ ﺷﺒﻨﺎﻣﻮ وﯨﺸﻞ ،د ﭘﯩﺴﻮ ﻏﺼﺒﻮل،ﭘﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻨﱰوﱄ ﭘﻮﺳﺘﻮﮐﯥ د وګړو وﻫﻞ او
ډارول ،ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﺤﺮﯨﺮى ﭘﯩﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ،دﺷﺨﺼﻲ او دوﻟﺘﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻠﮑﯩﺘﻮﻧﻮ وﯨﺠﺎړول .دﻏﻪ ډول ﮐړﻧﯥ زﯨﺎﺗﺮه د
ﻣﺸﺨﺼﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﭼﺎرواﮐﻲ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ
ﺗړاوﮐﯥ دي ،ﻗﺒﺎﯨﯩﻠﻲ ﻣﺸﺮان ،ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻋﺎﻟﻤﺎن ،روﻏﺘﯩﺎﻳﻲ او د ﭘﻮﻫﻨﯥ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺷﺎﻣﻞ دي.
زﯨﺎﺗﺮه دﻏﻪ ﺷﺎن اﻗﺪاﻣﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﯩﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﻟﺮي او ﺑﺎﯨﺪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺗﺮ ﺗﻔﺘﯩﺶ او ﺗﺤﻘﯩﻖ ﻻﻧﺪې راﺷﻲ .د دې ﺳﺮﺑﯩﺮه ډﯨﺮى ﭘﯩښﯥ د ﺑﺸﺮ ﺿﺪ ﺗﯩﺮﯨﻮﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي او د ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ

ﮐﭽﻪ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯩﺰه ﮐﻮي .دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐړﻧﯥ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ
د ﺗګ راﺗګ او ﺧﻮځښﺖ ازادي ،روﻏﺘﯩﺎ ،ﭘﻮﻫﻨﯥ او ﻣﻌﯩﺸﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯩﺪﻧﻰ ﭘﻪ اړه اﻏﯩﺰه ﮐﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮﮐﯥ ټﻮﻟﻨﻮ دا راﭘﻮر ورﮐړى دى ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﻫﺮه ورځ د ازاروﻧﻮ ،ډاروﻧﻮ او ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻮ ﺳﺮه
ﻣﺦ دي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﺮﻣﻨځ وﯨﺮه او ﺗﺮﻫګﺮي ﺧﺮﭙوي او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻫﻐﻮي د ﻧﺎ اﻣﻨۍ اﻧﺪﯨښﻨﯥ زﯨﺎﺗﻮي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ
دا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐړې ده ﭼﯥ د دﻏﻪ ډول ﮐړﻧﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ ﻣﺤﺮﮐﺎت ﺑﯩﻼﺑﯩﻞ دي اوﮐﯩﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ
وﯨﺮه او وﺣﺸﺖ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ،اوﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﯨﻮه ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ دﮐﻨټﺮول ﭘﺮاﺧﻮل او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺎﱄ
 94د ﺑﺪﺧﺸﺎن د وﻻﯨﺖ د ﺑﻬﺎرک ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ۲۷ﻧﯩټﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.

 95ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ډول ﻗﻀﻴﻲ د ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻮ ،ډاروﻧﻮ او آزاروﻧﻮ ﺑﯩﻠګﯥ او ﻧﻤﻮﻧﯥ ګڼﻲ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ورﺳﺮه ﻣﺦ دي ﻧﻪ داﭼﯥ د دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﯩښﻮ ﻟﻨډﯨﺰ

وي .د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ  ۴۴ﭘﯩښﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي.

 96د ﻟﻮﻣړي اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل  (۲)۵۱ﻣﺎده او د اي ﺳﻲ ار ﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،۸ﻣﻘﺮره  .۲دوﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت دﻏﻪ ﻗﺮار د ﻧړﯨﻮال ﻋﺮﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ ﭘﻪ

ﻧړﯨﻮاﻟﻮ او ﻏﯩﺮﻧړﯨﻮاﻟﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ وړدى ،راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

او د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯩﺪا د ﻣﻼﺗړ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل دي .ﭘﻪ ځﯩﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮﮐﯥ د دې ﺗﺤﺮﮐﺎت ﮐﯩﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺤﻠﻲ ﺑڼﻪ وﻟﺮي او د
ﯨﻮې ځﺎﻧګړې ډﻟﯥ د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ اﻧﻌﮑﺎس ورﮐﻮﻧﮑﻲ وي.
د ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻮ ،ډاروﻧﻮ او ازاروﻧﻮ ډﯨﺮى ﭘﯩښﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ او ﯨﺎ ﻫﻢ ﯨﻮ اړﺧﯩﺰ
ډول د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻨټﺮوﻟﯩږي .د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د ﺟﻮزﺟﺎن ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ ﭼﯥ
ﻫﻠﺘﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ځﯩﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮﮐﻨټﺮول ﻟﺮي ﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ د دې راﭘﻮر ورﮐړى دي ﭼﯥ دﻏﻮ ډﻟﻮ ﻫڅﻪ ﮐړې ده

ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮ وﺣﺸﺖ ،ازار او ﺗﺮﻫګﺮۍ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﮐﻨټﺮول ﭘﺮاخ ﮐړي .د ټﻮﻟﻨﻮ اﺳﺘﺎزو راﭘﻮر ورﮐړى

ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮﮐﯥ ﺧﻠﮏ وژﻧﯥ څﻮ ﭼﯥ ﻧﻮر و ډاروي او ﻫﻐﻮي ﺗﻪ دا ﺧﱪدارى ورﮐړي ﭼﯥ د ﺳﺮﻏړوﻧﯥ
ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﻪ د ورﺗﻪ اﻗﺪام ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮﮐﯥ د دﻏﻪ ﺷﺎن وژﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ﭘﻪ  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
د ډاروﻟﻮ او ازاروﻧﯥ ﮐﻤﭙﺎﯨﻦ ﭘﺮاخ ﮐړ او د ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ زور د ﭘﯩﺴﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړه .د ﮐﻠﯩﻮ د ټﻮﻟﻨﻮ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ و وﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي دازاروﻧﻮ ،ﺗﻬﺪﯨﺪ او ډاروﻧﻮ ډﯨﺮى ﭘﯩښﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ د دې ډاره ﻧﻪ دي راﭘﻮر ﮐړي
ﭼﯥ دوي ﺑﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ او ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﺷﻲ.
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ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻪ ،ډاروﻧﯥ او ازاروﻧﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﭼﯩﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭘﺎم وړ ﮐﻨټﺮول ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړى دي ﮐﻤﯥ ﺷﻮي
دي .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯩﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯩﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭘﺎم وړﮐﻨټﺮول ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړى دي ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻪ ،ډاروﻧﯥ او آزاروﻧﻪ ځﯩﻨﯥ
وﺧﺘﻮﻧﻪ زﯨﺎت ﺷﻮي دي ،د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ﭘﻪ داﺳﯥ ځﺎﯨﻮﻧﻮﮐﯥ ﻟﮑﻪ دﻓﺮاه وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ځﯩﻨﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﻰ.
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د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﯨﺖ د اﻧﺪړو ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﯥ ،ډاروﻧﯥ او ازاروﻧﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﻤﯥ
ﺷﻮي دي .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﺎڅﻮن څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﯨﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮﺧﻼف وﺷﻮ
ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ډول ﺑﺪﻟﻮن ﻟﯩﺪل ﮐﯩږي ،ﻣﺤﻠﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻰ او دا ﺟﻮﺗﻮي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر او ﭘﺎﻟﯩﺴﯩﻮ ﻟﭙﺎره

ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ اړﺗﯩﺎ ﻟﺮي 99.ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻮ ځﯩﻨﻮ ﻏړو دا څﺮګﻨﺪه ﮐړې ده ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ازاروﻧﻮ

ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ د ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﭘﺎﻟﯩﺴﯩﻮ او ﺳﻠﻮک ﮐﯥ د ﺑﺪﻟﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دي ،او ځﯩﻨﯥ ﻧﻮرو ﺟﻮﺗﻪ ﮐړې ده ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ
ﮐﻨټﺮول د زﯨﺎﺗﻮاﱄ او د اﻓﻐﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮن راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮى دى.
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 97د ﺟﻮزﺟﺎن د وﻻﯨﺖ د ﻗﻮش ﺗﯩﭙﻪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﯨﻮ ﻏړي ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ  ۲۲ﻧﯩټﻪ.

 98ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﯨﺎدداښﺖ ﮐړې ده ﭼﯥ د دﻏﻪ ډول ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ ﭘﯩښﻮ ﻧﻤﻮﻧﯥ د دې څﺮګﻨﺪوﯨﻪ دي ﭼﯥ ﺗﻬﺪﯨﻮﻧﻪ ،ډاروﻧﯥ او ازاروﻧﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي دي د ﻫﻐﻮ ﻣﺤﺮﮐﺎت او ﭘﺎﻟﯩﺴۍ ﺗﺮ دې وړاﻧﺪې دي څﻮ ﻫﻐﻮي ﭘﻪ زور ﺳﺮه ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ اوﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﻨټﺮول
ﭘﺮاﺧﻪ ﮐړي.

 99د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﺣﻀﻮرﭘﺮﺧﻼف،د اﻧﺪړو د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﺎڅﻮن ،دﻏﺰﻧﻲ د وﻻﯨﺖ د اﻧﺪړو ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮ او د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ

ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﯩﻞ ﺷﻮ .د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮﮐﯥ دﻏﻪ ﭘﺎڅﻮن رﻫﱪي ﮐړ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه د ﻋﻮاﻣﻮ ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﻼﺗړ وﺷﻮ .د
ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او د اﻧﺪړو د وﻟﺴﻮاﻟۍ اوﺳﯩﺪوﻧﮑﻮ د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دﻏﻪ ﭘﺎڅﻮن د ﻫﻐﻪ ﻗﻮي اﻋﱰاض ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا د دوي د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ ،ﮐﻠﯩﻨﯩﮑﻮﻧﻮ ،ﺑﺎزاروﻧﻮ ﺗړل ،د ﺗګ راﺗګ ﻣﺤﺪودﯨﺘﻮﻧﻪ او د

ﺑﯩﺎن د ازادۍ ﻣﺨﻨﯩﻮي ﺷﺎﻣﻞ وو .د دﻏﻪ ﺧﻮځښﺖ ﭘﻪ ﻏﱪګﻮن ﮐﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د اﻧﺪړو ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ

ﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ﺧﺎي ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ،او اﻓﻐﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﯨﻮ ځﻮاﮐﻤﻦ ﺗﺸﮑﯩﻞ ﺷﺎﻣﻞ و .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ټﻮﻟﻨﯥ د
اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۸ﻧﯩټﻪ د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ ﻣﺮﮐﯥ ﮐړي دي.

 100د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ )د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ( د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ازاروﻧﻮﮐﭽﻪ را

ټﻴﯩټﻪ ﺷﻮې او اﻣﻨﯩﺖ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻲ ډول ښﻪ واﱃ ﻣﻮﻧﺪﱃ ﺧﻮ ﺑﯩﺎ ﻫﻢ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻧﺪړو ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ  ۵۰ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﺛﺒﺖ ﮐړى

دي .ﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ دا ﺟﻮﺗﻪ ﮐړې ده ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي د ﻗﻮي اﻣﻨﯩﺖ ﭘﻪ اړه اﻧګﯩﺮﻧﻪ زﯨﺎﺗﺮه ﭘﻪ ﺗګ راﺗﮏ او ﺧﻮځښﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ازادۍ ،ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ
ﺗﻌﻠﯩﻢ او روﻏﺘﯩﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯩﺪﻧﯥ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻟږې ازاروﻧﯥ ﭘﻮرې ﺗړﱄ وه.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د ﻏﺰﻧﻲ د وﻻﯨﺖ د ده ﯨﮏ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯩﻮﮐﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ډول د دې اﻋﻼن ﮐړى دي ﭼﯥ
ﻫﻐﻮي ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ازاروﻟﻮ څﺨﻪ ﻻس واﺧﻠﻲ.
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ﺧﻮ ﺑﯩﺎ ﻫﻢ د ده ﯨﮏ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ راﭘﻮر

ورﮐړى دي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻻ ﻫﻢ ﻫﻐﻮي ﺗﻬﺪﯨﺪوي .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﯨﺎﺗﻪ دا د ﯨﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﺧﻮځﻨﺪه ټﯩﻤﻮﻧﻮ د
ﻻرې د ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﻣﺎﻟﯩﻪ راټﻮﻟﻮي ،ﻣﻠﮑﯩﺎن ﺗﻬﺪﯨﺪوي او د ﻣﻠﮑﻲ وګړو دﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﯥ اوﺳﯩﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر
اﺧﻠﻲ.
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د ﻓﺮاه وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ځﯩﻨﻮ ﻟﯩږدول ﺷﻮﯨﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗګ ﺳﺮه ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﯩﻤﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﮐﻨټﺮول زﯨﺎت ﺷﻮى دى .ﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ د دې راﭘﻮر ورﮐړى دى ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﯩﻤﻮ ﮐﯥ
ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻪ ،ډاروﻧﯥ او ځﻮروﻧﻰ زﯨﺎﺗﻰ ﺷﻮي دي.

103

د ﭘﺸﺖ رود د وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ دﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ ﭘﻪ وﯨﻨﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻧﻮى

ﮐﻨټﺮول د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ازاروﻧﯥ زﯨﺎﺗﯥ ﮐړي دي او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرو او ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﯩﺎﻳﻲ ﭘﺮوژو ﮐﯥ ﻻس
وﻫﻨﻪ زﯨﺎﺗﻪ ﺷﻮې ده.
د ﻣﺎﺳﺎو ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ دﮐﻠﯩﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻏړو ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړى دى ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دﻏﻪ ﮐﻠﻲ او ﻧﻮرو ﻧږدې ﮐﻠﯩﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ګﺰﻣﯥ ﭘﯩﻞ ﮐړي دي .ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣۍ ﭘﻪ ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،د دﻏﻮګﺰﻣﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ رڼﺎ ورځ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د

ﻣﺎﺳﺎو ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ دوو ﭘﺎﯨﻪ ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ﺗﻪ اور واﭼﺎوو .د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ و وﯨﯩﻞ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻧړﯨﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ

ځﻮاﮐﻮﻧﻪ دﻟﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد وو ﻧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﻮاى ﮐﻮﻻى ﭼﯥ ﻫﻤﯩﺸﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﻀﻮر وﻟﺮي او ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ګﺰﻣﯥ وﮐړي ﺣﺘﯥ
دا ﮐﺎر ﻳﯥ د ﺷﭙﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻮﮐﻮﻻى.
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د دﻏﻪ ﺷﺎن ورﺗﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ اړه د ﻓﺮاه وﻻﯨﺖ د ﺑﺎﻻﺑﻠﻮک د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ اړه ﻫﻢ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮى ،ﻫﻠﺘﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ و وﯨﯩﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮﮐﯥ ﮐﻤښﺖ د اﻣﻨﯩﺖ د ﺧﺮاﺑۍ ﻻﻣﻞ ﺷﻮى دى .د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ راﭘﻮر
ورﮐړ ﭼﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ او د ﮐﻤﺰوري اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاک ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻓﺮاه-
ﻓﺮاه رود ﭘﻪ ﻟﻮﯨﻪ ﻻره ﻣﻮﻗﺘﻲ ﮐﻨټﺮوﱄ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺟﻮړې ﮐړي دي ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻠﮏ ازاروي ،ﺗښﺘﻮي ﻳﯥ او ﺗﺮ ډار
ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ﻧﯩﺴﻲ.

105

د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﯥ

 101د ﻏﺰﻧﻲ د وﻻﯨﺖ د ده ﯨﮏ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ټﻮﻟﻨﯥ د اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ  ۲۹ﻧﯩټﻪ.
102

ﻣﺨﮑﻨﻰ ﻣﺎﺧﺬ

 103د ﯨﻮې ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا دﮐﻨټﺮول د زﯨﺎﺗﻮاﱄ ﭘﻪ اړه د ټﻮﻟﻨﯥ د اﺳﺘﺎزو د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ

ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻗﺮارګﺎوې ﺟﻮړې ﮐړي دي ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻏﻮﻧډې ﮐﻮي او ﺗﺼﻤﯩﻤﻮﻧﻪ

ﻧﯩﺴﻲ ،ﭼﯥ دﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ځﯩﻨﯥ ﻳﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻣﺮﮐﺰ څﺨﻪ  ۲۰ﮐﻠﻮﻣټﺮو ﭘﻪ واټﻦ ﮐﯥ دي .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۴ﻧﯩټﻪ د ﻓﺮاه د
وﻻﯨﺖ د ﭘﺸﺖ رود د وﻟﺴﻮاﻟۍ دﮐﻠﯩﻮاﱄ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.
 104ﻫﻤﺪا ﻣﺎﺧﺬ

 105د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲ﻧﯩټﻪ د ﻓﺮاه د وﻻﯨﺖ د ﻓﺮاه ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ ﭘﻪ ﺷﻤګﻠﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯨﻮه ﻣﻮﻗﺘﻲ ﮐﻨټﺮوﱄ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻮړه

ﮐړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ ﻳﯥ دوه زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ وﺗښﺘﻮل ﭼﯥ ﯨﻮه ورځ وروﺳﺘﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮل .د ﻓﺮاه د وﻻﯨﺖ د ﺑﺎﻻﺑﻠﻮک د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ

ﺳﺮه د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲ﻧﯩټﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.

37

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه  ۲۷ﻋﺎﻣﯥ اﻋﻼﻣﯩﯥ ﺧﺮﭙې
ﮐړي دي .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ورځﻨۍ ﺧﱪي ﭘﺎڼﯥ او ﻣﻘﺎﻟﯥ ﺧﺮﭙې ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﻳﯥ د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ،
ډﻟﻪ ﯨﯩﺰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ،ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ او د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړه اﺧﯩﺴﺘﻰ دى.
د ,ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯩﺪ – د ﭘﺴﺮﻟﻨﯩﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ,اﻋﻼﻣﯩﻪ ﭼﯥ د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۲۷ﻧﯧټﻪ ﺧﺮﭙه ﺷﻮه واﻳﻲ ﭼﯥ د دوي ﺟﻨګﯩﺎﱄ ﺑﻪ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ او ﻣﺎل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﯨﺘﻮب ورﮐﻮي .دﻏﻪ اﻋﻼﻣﯩﻪ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ,ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻫﯩﻮادواﻟﻮ ,ﻏږﮐﻮي

ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﺮارګﺎوو څﺨﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﯧﺮې وﺳﺎﺗﻲ او د ﻧﻈﺎﻣﯩﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﺎر ﭘﺮﯨږدي څﻮ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ
وژﻏﻮرل ﺷﻲ.
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د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺟﻨګﯩﺎﻟﯩﻮ ﺗﻪ دﻏﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﯨﺘﻮب ورﮐړي او ﭘﻪ ﻋﯩﻦ

وﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دې ﺧﱪداري ورﮐﻮل ﭼﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح د ,ﻣﺸﺮوﻋﻮ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ ,څﺨﻪ ﻟﯧﺮې وﺳﺎﺗﻲ د دې
ﻫﺪف ﺟﻮﺗﻮي ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ ﺗﻪ د
زﯨﺎن اړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړﮐﯥ ﻟﺮي راﮐﻢ ﮐړي 107.ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ دا اﻧﺪﯨښﻨﻪ ﯨﻮ ځﻞ ﺑﯩﺎ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺷﺎن اﻋﻼﻣﻴﯥ د ﻫﻐﻮ

ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﺗﺪاﺑﯩﺮو ښﮑﺎرﻧﺪوي ﻧﻪ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻠﻔﺎت را ﮐﻢ ﺷﻲ او دا ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ
ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړو راوړي او ﻧﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﻮي ﭼﯥ د ﺷﺨړې اړﺧﻮﻧﻪ دي او د دې ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﮑﻠﻔﯩﺖ ﻟﺮي څﻮ
ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﯩﺮﮐﯥ ﭘﯩښﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﺮ

ﻣﻬﺎل ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻪ ﺗﺎوان اوښﺘﻰ دى او وژل ﺷﻮي دي ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ دا څﺮګﻨﺪﯨږي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ

ﮐﯩﺪاى ﺷﻮاي ﭼﯥ د ﯨﻮه ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪف ﭘﺮ ﻟﻮر وي.
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د " د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﻣﺨﻨﯩﻮي ﻟﭙﺎره د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﻤﯩﺴﯩﻮن ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﯨﻮې

ځﺎﻧګړې ﮐﻤﻴټﯥ" 108د ﺟﻮړوﻟﻮ اﻋﻼن وﮐړ .ﭘﻪ دﻏﻪ اﻋﻼن ﮐﯥ د دې ﯨﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ده ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﮐﻤﻴټﻪ د  ۲۰۰ﻗﻀﯩﻮ
ارزوﻧﻪ ﮐﻮي .د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﻤﯩټﯥ ﺗﻪ د اﺳﺘﺪﻻل ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دا اﻋﻼن ﮐړه ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ او زﯨﺎﻧﻮﻧﻮ
ډﯨﺮى ﻳﯥ د " دښﻤﻦ" ﻟﻪ اړﺧﻪ دي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ دﮐﻤﯩﻦ ﻧﯩﻮﻟﻮ اوﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ د ﭼﺎودﻧﻮ ﭘﺮ

ﻣﻬﺎل را ﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي 109.ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ اﻋﻼﻣﯩﻪ ﮐﯥ د دﻏﻮ ,ﮐﻤﯩﻨﻮﻧﻮ ,او ,ﭼﺎودﻧﻮ ,ﻟﭙﺎره
ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﺮﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه ﻧﻪ دى اﺧﯩﺴﺘﻰ ،داﺳﻰ ښﮑﺎري ﭼﯥ دوى د ځﺎﻧګړې ﮐﻤﻴــټﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه
څﯩړﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺣﻘﯩﻘﺖ ﮐﻰ ﭘﻪ دې اړه ﺧﭙﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻠﻰ دى.

 106د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ،" ،د ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯩﺪ ﭘﺴﺮﻟﻨﯩﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د ﺷﻮرا اﻋﻼﻣﯩﻪ " ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ ۲۷

ﻧﯩټﻪ ،ﭘﻪ دې وﯨﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ وګﻮرئhttp://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/30919, :
accessed 21 July,2013

 107د ﻣﺸﺮ ﺗﺤﻠﯩﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﯩټ ﮐﻼرک ﻟﻪ ﺧﻮا ﯨﻮه اړوﻧﺪه ﻧﮑﺘﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺤﻠﯩﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺷﺒﮑﯥ څﺨﻪ دى ﯨﺎده ﺷﻮې

ده .ﮐﻼرک واﺿﺢ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ژﺑﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻮي د ﭘﺴﺮﻟﻨﯩﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﻋﻼﻣﯩﻪ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮې ده داﺳﯥ ﺟﻮﺗﻮي ﭼﯥ د

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د وړاﻧﺪې څﺨﻪ ﯨﻮه ﻫڅﻪ ده ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﻪ اړه ځﺎن د ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ څﺨﻪ ﺧﻼص ﮐړي ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﺑﻪ ﻳﯥ و
وژﻧﻲ ،دا داﺳﯥ وړاﻧﺪﯨﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ ګﻮاﮐﯥ ﻣړه ﮐﺴﺎن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﯨﻮاځﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻣﻼﻣﺖ ﮐړيAAN. “ S[ring Offensive 2: .
http://aan-

2013,

,

June

4

on

afghanistan.com/index.asp?id=3438

published

,

Clark

Kate

by

”Casulties

Civilian

 108د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ "،د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﻣﺨﻨﯩﻮي ﭘﻪ اړه د ځﺎﻧګړې ﮐﻤﯩټﯥ د رﯨﯩﺲ ښﺎﻏﻠﻰ ﺳﺮﺣﺪي ﻣﺮﮐﻪ" د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن  ۱۸ﻧﯩټﻪ.
109ﺗﯧﺮ ا ﻣﺎﺧﺬ
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺨړ ه ﮐﯥ د ښﮑﯧﻠﻮ ﺧﻮاوو ﻟﻪ ﺧﻮا راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ
اﻫﻤﯩﺖ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ څﯩړوﻧﻮﮐﯥ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻳﯥ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ادﻋﺎ ﮐﻮي ﺑﺎﯨﺪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ټﻮﻟﻮ
اﻧﻮاﻋﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ وى او د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻌﺮﯨﻒ وﮐﺎروى ﭼﯥ د ﻧړﯨﻮال
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﯩﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﻟﺮي.
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺮﯨﻒ
د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎﻟﻨﻲ راﭘﻮر ﭘﻪ ﻏﱪګﻮن ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ,ﻣﻠﮑﻲ ,ﺷﺨﺺ داﺳﯥ ﺗﻌﺮﯨﻒ ﮐړى
دى:
ﻣﻠﮑﯩﺎن ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﯩڅ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ ښﮑﯩﻞ ﻧﻪ دي .ﺳﭙﯩﻦ ږﯨﺮي ،ښځﯥ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻋﺎم وګړي ﭼﯥ
ﺧﭙﻞ ﻋﺎدي ژوﻧﺪ ﺗﯩﺮوي ،ﻧﻮ دا ﻏﯩﺮ ﻣﺸﺮوع ده ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې راﺷﻲ او و وژل ﺷﻲ.
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ﭘﻪ دې اﻋﻼﻣﯩﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ,ﻣﻠﮑﻲ ,ﺗﻌﺮﯨﻒ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ رد ﮐړى دى او ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ دې

ﺗﻮرﻧﻪ ﮐړې ده ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو او دوﻟﺘﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﯩﺮ ﻧﻪ ﮐﻮي 111.د دې ﺳﺮﺑﯩﺮه ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻌﺮﯨﻒ د
"ﻣﻠﮑﻲ" ﮐﺲ د ﻫﻐﻪ ﺗﻌﺮﯨﻒ ﺳﺮه ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺷﻮى دى ﺳﻤﻮن ﻧﻪ ﺧﻮري ،د داﺳﯥ

اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮﮐﺎرول ﻟﮑﻪ ,ﻋﺎم وګړي ,ﺟﻨګﯩﺪوﻧﮑﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دې اﺟﺎزه ورﮐﻮي څﻮ ﻫﻐﻮي ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﯩﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې

راوﱄ ﭼﯥ ,ﻋﺎم وګړي ,ﻧﻪ دي ﻟﮑﻪ ﻫﻐﻮي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺳﺮه ﮐﺎرﮐﻮي او ﯨﺎ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﭘﻪ ﺗړاوﮐﯥ دي ،ﯨﺎ ﻗﺒﺎﯨﯩﻠﻲ او د
ټﻮﻟﻨﻮ ﻣﺸﺮان ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯩﺎﺳﻲ او د ﺳﻮﻟﯥ را وﺳﺘﻠﻮ او ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯩﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړې ،ﻣﺸﻐﻮل
دي.

112

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﯨﻮځﻞ ﺑﯩﺎ دا څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ,ﻣﻠﮑﻴﺎن ,ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﺟﻨګﯩﺎﱄ ﻧﻪ
دي )د ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻧﯧﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏړي( او ﻧﻪ ﻫﻢ د ﺟګړې د اړخ د ﻣﻨﻈﻢ ﺷﻮﯨﻮ ډﻟﻮ ﻏړي دي ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ټﻮل
ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﻧﯩﻎ ﭘﻪ ﻧﯩﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ ګډون ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻣﻠﮑﯩﺎن ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺧﭙﻞ د ﺳﺎﺗﻨﻲ او ﺧﻮﻧﺪي ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ
ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي ﭼﯥ وﺳﻠﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ اﺧﻠﻲ او ﻧﯩﻎ ﭘﻪ ﻧﯩﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ ګډون ﮐﻮي او ﯨﺎ ﻫﻢ د ﯨﻮې وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﭼﯥ د
ﺟګړې ﯨﻮ اړخ دى ﻏړﯨﺘﻮب ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ډول ﻫﻐﻪ اﻓﺮاد ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ دﻧﺪو ګﻮﻣﺎرل ﮐﯩږي ﻣﻠﮑﯩﺎن
ﺷﻤﯩﺮل ﺷﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﻧﯩﻎ ﭘﻪ ﻧﯩﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي او ﯨﺎ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﻣﺴﺘﻘﯩﻤﺂ ﭘﻪ ﺷﺨړو
ﮐﯥ ورګډ ﺷﻲ.
د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﭘﯧښﻮ د ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﯩﺴﺘﻞ
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا څﺮګﻨﺪه ﮐړې ده ﭼﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ټﻮﻟﻮ  ۵۲ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﻣﻨﻠﻲ دى.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړې ده ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﯥ  ۵۷۱ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ۱۶۶ﻣﻠﮑﯩﺎن وژل ﺷﻮي او  ۴۰۵ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ژوﺑﻞ
ﺷﻮي دى( را ﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ ،ځﺎﻧﻤﺮګﻲ او ﭘﯩﭽﻠﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ،ﺗښﺘﻮﻧﯥ ،د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎرول او ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي .دﻏﻮ ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ ګڼ ﺷﻤﯩﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د
 110د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ " ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ د دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن د ﭘﺮې/اړﺧﯩﺰ ﻟﺮوﻧﮑﻲ درﯨځ ﭘﻪ اړه ﭘﺮاﻧﯩﺴﺘﻰ ﻟﯩﮏ "،د ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻓﱪورۍ  ۲۵ﻧﯩټﻪ.

 111د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ " ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ د اﺳﻼﻣﻲِ اﻣﺎرت ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﮑﺮارﯨﺪوﻧﮑﻲ ﯨﻮ اړﺧﯩﺰ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ "،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن  ۱۳ﻧﯩټﻪ.
 112ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ د ﻫﺪﰲ او ﻋﻤﺪي وژﻧﻮ او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﻟﺴګﻮﻧﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي .د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۵ﻧﯧټﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ ﯨﯩﺰ ﺑﺮﯨﺪ ﭘړه ﭘﻪ ﻏﺎړه

واﺧﺴﺘﻠﻪ ﭼﯥ د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۳ﻧﯧټﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د ﻓﺮاه د وﻻﯨﺖ د ﻓﺮاه ﭘﻪ ښﺎر 113ﮐﯥ ﯨﻮه دوﻟﺘﻲ وداﻧﻲ ﭘﻪ

ﻧښﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ  ۳۳ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي و وژل ﺷﻮل او  ۱۰۵ﺗﻨﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮل.
د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۱ﻧﻴټﻪ د ﺑﻐﻼن ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺖ ﭼﯥ د ﻣﻰ د
ﻣﯩﺎﺷﺘﻰ ﭘﻪ  ۲۰ﻧﯩټﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮى وه او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د ﺑﻐﻼن د وﻻﯨﺖ د وﻻﯨﺘﻲ ﺷﻮرا ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮى و .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ

ﮐﯥ  ۱۴ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﯩﺎن و وژل ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د وﻻﯨﺘﻲ ﺷﻮرا رﯨﯩﺲ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ و ،ﭘﻪ ﺑﺮﯨﺪﮐﯥ ﻧﻮر ﻧﻬﻪ ﺗﻨﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮل .د

ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۶ﻧﯧټﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﯩﭽﻠﻲ ﺑﺮﯨﺪ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ 114ﮐﯥ دﮐډواﻟﻮ د ﻧړﯨﻮال ﺳﺎزﻣﺎن

)آى او اﯨﻢ( ﭘﻪ وداﻧۍ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮ او ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ  ۴ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﯩﺎن و وژل ﺷﻮل او  ۲۲ﻧﻮر ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل 115.د ﺟﻮن ﭘﻪ ۱۲
ﻧﻴټﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺳﱰې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺖ ﭼﯥ د
ﺟﻮن ﭘﻪ  ۱۱ﻧﯧټﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮ او ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ  ۱۷ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﯩﺎن و وژل ﺷﻮل او ﻧﻮر  ۴۰ﺗﻨﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮل.
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د ﻫﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﯩﺎﺷﺘﻨﻲ ﺑﯩﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي
ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﯩﺎﺷﺘﻨۍ اﻋﻼﻣﯩﯥ ﺧﺮﭙې ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻫﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﭘﯧښﻮ ﺗﻔﺼﯩﻞ
ورﮐړى ﭼﯥ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﮐړاى ﺷﻮي وو .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻐﻪ اﻋﻼﻣﯩﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ﮐړه څﻮ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي ﭼﯥ

اﯨﺎ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻻ د وړاﻧﺪې څﺨﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐړاى ﺷﻮې ﭘﻴښﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړې ده اوﮐﻨﻪ .د  ۱۱۹ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﭼﯥ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ څﺨﻪ د ﻣۍ ﺗﺮ ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐړې ده ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﮐﺮه ﮐړه او د ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ
 ۴۲ﭘﯩښﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ راﭘﻮرﮐﯥ راوﺳﺘﻠﯥ .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړﻟﻪ ﭼﯥ د دﻏﻮ  ۴۲ﭘﯧښﻮ څﺨﻪ ځﯩﻨﯥ ﻳﯥ د
دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﻮرې ټﻮﻟﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﯥ
وې.
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د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﯩﺎﺷﺘﻨﯩﻮ اﻋﻼﻣﯩﻮ د ﻧﺸﺮ ﻟﻪ ﻻرې ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻧﻮرې  ۱۲اﺿﺎﰲ ﭘﯩښﯥ ﮐﺮه ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ ﺗﻪ زﯨﺎن
اوښﺘﻲ او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﺷﻮي اود راﭘﻮر ﭘﻪ وروﺳﺘﯩﻮ ارﻗﺎﻣﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮي .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ ﯨﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ده ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﯨﺎ وﻧﻪ ﺷﻮاى ﮐړاى ﭼﯥ د ﭘﯩښﯥ را ﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯩﺪل ﮐﺮه ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺎﻣﻞ وي او ﯨﺎ دا ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﺟګړې اړوﻧﺪه ﭘﯩښﻪ وه.
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 113د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ " ،د ﻓﺮاه ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ وداﻧۍ د ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ اړه د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت د وﯨﺎﻧﺪوي ﺗﺒﺼﺮه" ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ

 ۵ﻧﯩټﻪ.

 114د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ " ،ﭘﻪ ډﯨﺮې ﻣﺨﻔﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺠﺎﻫﺪﯨﻨﻮ ﺑﺮﯨﺪ ﺑﻪ څﻪ ﻣﺎﻧﺎ و ﻟﺮي؟" ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ  ۲۵ﻧﯩټﻪ.
115

د دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﻫﻐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺖ ﺧﻮ د دې ﯨﺎدوﻧﻪ ﻳﯥ وﮐړه ﭼﯥ ﻫﻐﻮي د ﺳﻲ آي اي ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺪف

ګﺮځﻮﱃ دى.

 116د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ " ،ﻓﺪاﻳﻲ/ﺷﻬﯩﺪ ﭘﻪ ﺳﱰه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ؛ د  ۵۰څﺨﻪ زﯨﺎت ﻟﻮړﭘﻮړي ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﻗﺎﺿﯩﺎن و وژل ﺷﻮل " ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل

د ﺟﻮن  ۱۲ﻧﯩټﻪ.

 117د ﭘﯩښﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟړ ﻟﯩﮏ ﮐﯥ دﻫﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺣﻮاﻟﻪ ورﮐړل ﺷﻮى دى ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو

ﻟﻪ ﺧﻮا زﯨﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي دي ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دې ﯨﺎدوﻧﯥ ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﯩښﯥ ﭼﯥ د دوي ﭘﻪ ﻣﯩﺎﺷﺘﻨﯩﻮ راﭘﻮروﻧﻮﮐﯥ ورﺗﻪ اﺷﺎره ﺷﻮې ده ﭘﻪ

دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﻨﺴﻮﺑﯥ ﮐړا ى ﺷﻮې وې .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟږ ﺗﺮﻟږه  ۸داﺳﯥ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﺷﻮې ﭘﯩښﯥ ﺟﻮﺗﯥ ﮐړې دي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﯥ

ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐړې اود ﻫﻐﻮ ﻋﺎﻣﻠﯩﻦ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ وو.

 118د ټﻮﻟﻮ ﭘﯩښﻮ د ﻟﺴﺖ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﻣړۍ ګڼﻪ ﺿﻤﯩﻤﻪ اود ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﮐﺮه ﮐﺘﻨﻪ وګﻮرئ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د ﻗﻀﺎء د ﻫﺪف ګﺮځﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﯥ
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۳ﻧﯧټﻪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻓﺮاه د وﻻﯨﺖ د ﻓﺮاه ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ د ﻣﺤﮑﻤﯥ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ وداﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ
ﻻﻧﺪې وﻧﯩﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪﮐﯥ  ۳۳ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﯩﺎن و وژل ﺷﻮل او  ۱۰۵ﺗﻨﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮل .دا ﯨﻮاځﻴﻨﻲ ﻣﺮګﻮﻧﻰ ﺑﺮﯨﺪ و
ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮ .د دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ وﯨﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ څﻮ ﺑﯩﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﭙﺎره

ﮐړل او ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﻳﯥ د دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺖ او دا ﻳﯥ څﺮګﻨﺪه ﮐړې ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﻋﺎم وګړي ﻧﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﻗﻀﺎء ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې راوﱄ.
ﭘﻪ ﯨﻮه ﺧﱪي ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ څﺨﻪ ډﯨﺮ ﻟږ وروﺳﺘﻪ ﻧﺸﺮﺷﻮه ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺮﯨﺪ د ﺑﯩﻼ ﺑﯩﻠﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﺗﻔﺼﯩﻞ
وړاﻧﺪې ﮐړ او اﻋﻼن ﻳﯥ ﮐړه ﭼﯥ د دوي ﺟﻨګﯩﺎﻟﯩﻮ ﭘﻪ  ۳۰دﻗﯩﻘﻮﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ دوي د ﻣﺤﮑﻤﯥ د وداﻧۍ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ

ﮐﯥ وو ټﻮل دوﻟﺘﻲ ﭼﺎوراﮐﻲ و وژل 119.دوه ﻧﻮرې اﻋﻼﻣﯩﯥ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ﺧﺮﭙې ﺷﻮې دا څﺮګﻨﺪوي

ﭼﯥ ﻗﺎﺿﯩﺎن اوڅﺎرﻧﻮاﻻن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﻣﺸﺮوع ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ وو ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ﺗﻮګﻪ د ﻣﺠﺎﻫﺪﯨﻨﻮ د
ﻣﻈﻨﻮﻧﯩﻨﻮ120ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ,ﺳﺨﺘﻮ ,دوﺳﯩﻮ او ﻗﻀﯩﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻫڅﯥ ﮐﻮﻟﯥ 121.دﻏﻪ وروﺳﺘﻨۍ اﻋﻼﻣﯩﻪ د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۹ﻧﯧټﻪ

څﻮ ورځﯥ د ﺑﺮﯨﺪ وروﺳﺘﻪ ﻧﺸﺮﺷﻮه ،ﭼﯥ دا ﮐﯩﺪاى ﺷﻲ د دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﻠﻲ او ﻧړﯨﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ د ﻏﻨﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﱪګﻮن

ﮐﯥ وي.

د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۱۱ﻧﯧټﻪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ د ﺳﱰې ﻣﺤﮑﻤﯥ دﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﯨﻮ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړ ﭼﯥ

 ۱۷ﻣﻠﮑﯩﺎن ﻳﯥ ووژل او  ۴۰ﻧﻮر ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل .د دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﺳﻤﻼﺳﻲ وروﺳﺘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯨﻮه اﻋﻼﻣﯩﻪ 122ﮐﯥ د دﻏﻪ
ﺑﺮﯨﺪ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﯩﺴﺖ .ﻫﻐﻪ ﭘﯩﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ اﻋﻼﻣﯩﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد وو د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯩﻮ ﭘﯩﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎن وو ﭼﯥ د ﻓﺮاه د ﺑﺮﯨﺪ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ورﮐړل ﺷﻮي وو .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﻋﻼﻣﯩﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻗﺎﺿﯩﺎن او څﺎرﻧﻮاﻻن د ټﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺑﺎﯨﺪ د ﻫﻐﻮ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﺴﻮول وګڼﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺤﮑﻤﻮﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺟﻨګﯩﺎﻟﯩﻮ
ﭘﺮ ﺧﻼف وﺿﻊ ﮐﯩږي.
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ درﻳځ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ د ﻣﺸﺮوﻏﯩﺖ ﭘﻪ اړه او ﻫﻐﻪ اﻫﻤﯩﺖ ﭼﯥ د دوي ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د
ﻫﺪف ګﺮځﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﺮي د ﻓﺮاه اوﮐﺎﺑﻞ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻳﯥ ﯨﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ده ،ﺧﻮ ﺑﯩﺎ ﻫﻢ د دې څﺨﻪ دا ﻧﻪ
 119د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮاﻋﻼﻣﯩﻪ ..." ،ﻣﺠﺎﻫﺪﯨﻦ د ښﺎر د ﺷﻮرا وداﻧۍ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﯩﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړل ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻳﯥ

ټﻮل دوﻟﺘﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و وژل ".د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ ۸۰, :ﻣﺰدور ﮐﺴﺎن ,د ﻓﺮاه ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ دﻓﺪاﻳﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ و وژل ﺷﻮل ۷۵ ،ﻧﻮر

ژوﺑﻞ ﺷﻮل ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ ۴ﻧﯩټﻪ.
120

ﻧﯩټﻪ.
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د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ " ،د ﻓﺮاه د وﻻﯨﺖ د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ وداﻧۍ د ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ اړه د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت د وﯨﺎﻧﺪوي ﯨﺎدوﻧﯥ" ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ ۵
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﻮې اﻋﻼﻣﯩﻪ ﮐﯥ ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐړې ده ﭼﯥ د دې ﭘﺮﯨﮑړه ﭼﯥ دﻏﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﺳﻬﺎر ﻣﻬﺎل ﭘﻪ  ۰۰:۸ﺑﺠﻮ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ

ﻳﻮاځﯥ ,ﮐﺎرﻣﻨﺪان ,ﺧﭙﻠﻮ دﻓﱰوﻧﻮ ﺗﻪ را رﺳﯩږي )د دې ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻋﺎم وګړي د ورځﯥ ﻧﺎ وﺧﺘﻪ دوﻟﺘﻲ دﻓﱰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮي( ،د دې
ﭘﻪ ﭘﻮﻫﺎوى ﺳﺮه ﭼﯥ ,ﻋﺎم وګړي ,ښﺎﻳﻲ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻏړو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺻﻮرت ﻧﯩﺴﻲ ﭘﻪ ﻟږه
ﺷﻤﯩﺮه ﮐﯥ د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ وداﻧۍ ﮐﯥ وي ،اوﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺮﯨﺪ ﭘﯩﻞ ﺷﻮ ﻋﺎم وګړي ﺗﯩﺖ او ﭘﺮک ﺷﻮل .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ " :د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه د

ﮐﺎﺑﻞ د ادارې ﺗﺒﻠﯩﻐﺎت "،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ  ۹ﻧﯩټﻪ.

 122د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ " ,ﻓﺪاﻳﻲ ﭘﻪ ﺳﱰه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺮﯨﺪﮐﻮي ,د  ۵۰څﺨﻪ زﯨﺎت ﻟﻮړ ﭘﻮړي ﭼﺎرواﮐﻲ ،ﻗﺎﺿﯩﺎن و وژل ﺷﻮل " ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د

ﺟﻮن  ۱۲ﻧﯩټﻪ

41

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ښﮑﺎري ﭼﯥ دا د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻣﻪ ﻧﻮې ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ده .د ﻋﺪﱄ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮﺧﻼف ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﺗﺮﻣﺨﻪ ﻫﻢ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮي دي ،ﺧﻮ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﭽﻪ د ﻫﻐﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯩﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮي دي زﯨﺎﺗﻪ وه،
ﭼﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﭘﻪ ﮐﯥ  ۱۹۵ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮي دي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دا څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﺿﯩﺎﻧﻮ او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻧﯩﻎ ﭘﻪ
ﻧﯩﻐﻪ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﮑﯩﺎن وو او ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﻣﺴﺘﻘﯩﻤﻪ وﻧډه ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ دا د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ
ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده اوﮐﯩﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮﮐﯥ وﺷﻤﯩﺮل ﺷﻲ.

123

د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻏﻨﺪﻧﯥ اﻋﻼﻣﯩﯥ
د ﻫﻐﻮ اﻋﻼﻣﯩﻮ ﺳﺮﺑﯩﺮه ﭼﯥ ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ د ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ اﺧﯩﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺗړاو ﻳﯥ ﻧﺸﺮﮐړي دي ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګڼ
ﺷﻤﯩﺮﮐﯥ داﺳﯥ ﺑﯩﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺮﮐړي دي ﭼﯥ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﻏﻨﺪﱄ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي
دي ،د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ۲۵ﻧﯧټﻪ ،د ﻟﻮګﺮ د وﻻﯨﺖ د ﺑﺮﮐﻲ ﺑﺮک ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ  ۴ﻣﻠﮑﯩﺎن ﻣړه او  ۵ﻧﻮر ژوﺑﻞ ﺷﻮل ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯨﻮه اﻋﻼﻣﯩﻪ ﻧﺸﺮﮐړه ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او اﯨﺴﺎف د زﯨﺎت ځﻮاک دﮐﺎروﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وﻏﻨﺪل ،او د ﻫﻐﻮي
اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﯥ ﺟﻨګﻲ ﺟﺮم وﺑﺎﻟﻪ.

124

ﭘﻪ دې ﺷﺎن ﯨﻮه اﻋﻼﻣﯩﻪ د ﻫﻐﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ﻧﺸﺮ ﺷﻮه ﭼﯥ د ﮐﻨړ د

وﻻﯨﺖ د ﺷﯩګﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ داﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۵ﻧﯧټﻪ وﺷﻮه او ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻏﯩﺮ ﻣﺴﻮول ګڼﻠﻲ او دا ﻳﯥ وﻳﯩﻠﻲ

دي ﭼﯥ ځﻤﮑﻨﻰ او ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮﯨﺪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮى ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
ﻻﻣﻞ ﺷﻮى دى.

125

ﻫﻐﻪ اﻋﻼﻣﯩﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣۍ ﭘﻪ  ۳۱ﻧﯧټﻪ ﭘﻪ ﺟﻼل اﺑﺎدﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪ ﭼﯥ د ﺳﺮه ﺻﻠﯩﺐ )آى
ﺳﻲ آرﺳﻲ( د وداﻧۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﺷﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ﺳﺮه ﻧﺸﺮ ﺷﻮه او د ﺧﭙﻠﯥ دوه ګﻮﻧﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﺧﻮرا ځﺎﻧګړې وه
ﭼﯥ ﻟﻪ ﯨﻮې ﺧﻮا ﭘﻪ ﮐﯥ ﻫﻐﻮي ﺧﭙﻞ ﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﻋﻼن ﮐړي او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا دا ﺑﯩﺎﻧﻮي ﭼﯥ ګﻮاﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د دﻏﻪ ډول
ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﻧﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ دﻏﯥ اﻋﻼﻣﯩﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ادﻋﺎء ﮐړې ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﻫﯩڅﮑﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﻧﻪ

ﮐﻮي،څﻮک ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺗړاو وﻟﺮي ﮐﺎرﮐﻮي 126.،د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺣﻮاﻟﻪ د ﺳﺮه ﺻﻠﯩﺐ دﮐﻤﯩټﯥ ﭘﻪ اړه د ﯨﻮه داﺳﯥ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ " ﭘﻪ رﯨښﺘﻮﻧﯥ ﺗﻮګﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر

ﮐﻮي" د ﻫﻐﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﻫﻐﻮي "د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه اړﯨﮑﻲ ﻟﺮي " ،ﯨﻮه ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺷﺎره ده

 123ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻗﻀﺎء د ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ګڼﻪ ﺷﻤﯩﺮه ﮐﯥ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي دي ،د دﻏﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ډﯨﺮى ﻳﯥ د ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ ﻫﺪﰲ

وژﻧﯥ ،ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻪ ،ډاروﻧﯥ ،او ازاروﻧﯥ وې .د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮد ﻣﯩﺪان وردک وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﻣﯩﺪان ښﺎرﮐﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻧﻮوﻣﱪ ﭘﻪ  ۲۳ﻧﯩټﻪ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ

ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړ ﭼﯥ ﻋﺪﱄ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻫﺪف وګﺮځﻮي.

 124ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻى ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د اﺧﺘﻪ ﻟﻮرو څﺨﻪ ﮐﻮم ﯨﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﮐړي

ځﮑﻪ ﭼﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ ډزو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺎوان اوښﺘﻰ دى .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ " ،ﺑﻬﺮﻧﯩﻮ او داﺧﻠﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﺮﮐﻰ

ﺑﺮک د ﺳﺠﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ  ۲۸ﻣﻠﮑﯩﺎن ﺷﻬﯩﺪان او د ﻫﻐﻮي ﮐﻮروﻧﻪ ﻳﯥ وﯨﺠﺎړﮐړل " .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ  ۲۷ﻧﯩټﻪ.

 125د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ وې او دا ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت د ﺑﻤﺒﺎرﯨﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د ټﮑﺎن

)د ﻫﻮاﻳﻲ ﻓﺸﺎري ګﻮزار( ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺎوان/ﻏﺮاﻣﺖ ورﮐړ .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ "،ﭘﻪ ﮐﻨړﮐﯥ د ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﭘﻪ

اړه د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت ﻏﱪګﻮن " د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ  ۷ﻧﯩټﻪ.

 126د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻋﻼﻣﯩﻪ " :ﭘﻪ ﺟﻼل اﺑﺎدﮐﯥ د آى ﺳﻰ آر ﺳﻲ ﭘﻪ دﻓﱰ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ اړه د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت ﻏﱪګﻮن" ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ۳۱

ﻧﯩټﻪ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﭼﯥ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﺑﯩﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﻟﭙﺎره ﻣﺸﺮوﻋﯩﺖ وﻟټﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ ۲۴
ﮐﯥ دﮐډواﻟۍ د ﻧړﯨﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )آى او آﯨﻢ( اﻏﯩﺰﻣﻦ ﺷﻮ.
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ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د ښﮑﯩﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﯥ :ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ ډزو ﮐﯥ
راګﯩﺮﺷﻮي دي
د ﺳﻬﺎر ﻣﻬﺎل  ۱۰ﺑﺠﯥ وې او ﻣﻮږ ټﻮل ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ وو .زﻣﻮږ ځﯩﻨﯥ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ وو او ﻧﻮر د
ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺣﻮﯨﻠۍ ﮐﯥ وو .ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﯨﻮ ډﯨﺮ ﻗﻮي ﻏږ د ﺣﻮﯨﻠۍ دﻧﻨﻪ وا ورﯨﺪل ﺷﻮ او ورﭘﺴﯥ ﺗﻮر ﻟﻮګﻰ ﻟﻪ
ﻣﻮږ را ﭼﺎﭘﯩﺮﺷﻮ .زﻣﺎ څﻠﻮرو وروڼﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﻧډه ﮐﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮﻟﯥ .ﻫﺮڅﻮﻣﺮه ژر ﭼﯥ ﻣﻮږ دﮐﻮر څﺨﻪ ﺣﻮﯨﻠۍ
ﺗﻪ ﻣﻨډه ﮐړه ﻧﻮ وﻣﻮ ﻟﯩﺪل ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﭘﻪ وﯨﻨﻮﮐﯥ ﻟﯩﺖ ﭘﯩﺖ ﭘﺮاﺗﻪ دي .ﻫﺮ ﯨﻮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره ﭼﯩﻐﯥ
وﻫﻠﯥ او ﭘﻪ ژړا وو .ﻣﻮږ دﻏﻪ څﻠﻮر ﺗﻨﻪ را واﺧﯩﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﻣﻨډه ﻣﻮ ﻧږدې د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﻠﻨﯩﮏ ﺗﻪ ورﺳﻮل.
زﻣﺎ  ۱۲ﮐﻠﻦ ورور ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﯩﺪان ﻣړ ﺷﻮ ﺧﻮ ﺑﯩﺎ ﻫﻢ ﻣﻮږ ﻫڅﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ورﺳﻮو ﮐﻪ
ﻫﻐﻮي څﻪ وﮐړا ى ﺷﻲ .زﻣﺎ ﻧﻮرو درې وروڼﻮ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻃﺒﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړې او ﺑﯩﺎ ﻣﻮ ﻫﻐﻮي د

ﻧﻨګﺮﻫﺎر د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﯩﺎ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ و ﻟﯩږدول .زﻣﺎ څﻠﻮر ﮐﻠﻦ ورور وروﺳﺘﻪ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﯩﺎ
ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﯥ وﻓﺎت ﺷﻮ .ﻧﻮر دوه وروڼﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺮ درﻣﻠﻨﯥ ﻻﻧﺪې دي .زه ﭘﻪ دې ﺑﺎوري ﯨﻢ ﭼﯥ دﻏﻪ
ګﻮﻟۍ د ﻣﻠﻲ اردو ﻟﻪ ﺧﻮا ګﻮزار ﺷﻮې .ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ....وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ اردو ﻧﻮى ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان دى ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ډﯨﺮ ﺑﯥ ﭘﺮوا دى او د ﻫﺎوان ﻣﺮﻣۍ د ﻧښﺘﯥ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﺮﮐﻮروﻧﻮګﻮزاروي،
  -د ﻟﻐﻤﺎن د وﻻﯨﺖ د ﻋﻠﯩﻨګﺎر ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﯥ د ﭘﯩښﯥ ﻋﯩﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪ او د ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮدﮐﻮرﻧۍ ﻏړى .دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ۲۱ﻧﯧټﻪ وﺷﻮه او ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ دوه ﻫﻠﮑﺎن و وژل ﺷﻮل
او ﻧﻮر دوه ﻫﻠﮑﺎن ژوﺑﻞ ﺷﻮل ،څﻠﻮر واړه ﺳﺮه وروڼﻪ وو.
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو او دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﻧښﺘﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻠﮑﻲ

ﺗﻠﻔﺎت  ۴۲ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎت ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ  ۲۰۷ﻣﻠﮑﻲ ﻣړﯨﻨﯥ او  ۷۶۴ژوﺑﻠﯥ )ټﻮﻟټﺎل  ۹۷۱ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮي

دي .دﻏﻪ ارﻗﺎﻣﻮﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت د ﺷﺨړې ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاوو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب وو .د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ اﻣﻠﻪ د ټﻮﻟﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ۲۵ﺳﻠﻨﻪ
راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﺎﮐﺘﯩﮏ ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺟګﻪ ﺷﻤﯧﺮه راﻣﻨځﺘﻪ
ﺷﻮې ده.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐړې ﭼﯥ د ﻟﯧږد ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﻮ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ دواړه ﺧﻮاوې د ﺳﯩﻤﯥ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﺳﯩﻤﯥ د ﺑﯩﺎ ﻧﯩﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺟګړې ﮐﻮي ،د ﺷﺨړو ﺳﺎﺣﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐړې ده .ﭘﻪ دې
ﺣﻮاﻟﻪ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻻ زﯨﺎﺗﻮ ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ د ځﻤﮑﻨۍ ښﮑﯧﻠﺘﯩﺎ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ

 127د ﻫﻐﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ دﮐډواﻟۍ ﻧړﯨﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )آى او اﯨﻢ( اﻏﯩﺰﻣﻦ ﺷﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﭘﯧښﻮ د ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ اﺧﯩﺴﺘﻨﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ

ﭘﻮرﺗﻨﻲ څﺮﭙﮐﻲ ﮐﯥ وګﻮرئ.

 128د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د وﻻﯨﺖ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﯩﺎ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.
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ﻩ ﮐﯥ

ﮐﯩږي ،ﺛﺒﺖ ﮐړي دى 129.د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯩﺮﮐﯥ  ۱۷۶ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎن
ﻣﻠﻲ اردو ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻣﻮﻗﻌﯩﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﮐﯩږي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﯨﺎدوﻧﯥ وړ دي  .د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ
ﭘﻪ دوران ﮐﯥ د داﺳﯥ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د  ۹۳ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وژل او د  ۳۹۹ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﻲ ﮐﯩﺪل ) ۴۹۲ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺖ ﮐړي دي.
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د دﻏﻮ ارﻗﺎﻣﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ ،ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ډراﻣﺎﺗﯩﮏ زﯨﺎﺗﻮاﱃ د ﺳﯧﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ زﯨﺎﺗﻮاﱃ دى ،ﭼﯥ
دې ﻫﻢ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻔﺎت اړوﱄ دي .ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﯧﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ
ﭘﻪ وړاﻧﺪې  ۱۸ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي ،ﭘﻪ دې ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﯥ  ۱۹ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي او  ۱۶۲ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دي )۱۸۰
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ،دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۱۹۰۰ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻲ.
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د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو څﺨﻪ را وﻻړ ﺷﻮي زﯨﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻢ ښﺎﯨﻲ د اﻧﺘﻘﺎل د ﭼټﮏ ﺧﻮځښﺖ ،ﯨﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل
ﮐﯥ د ﭘﻮځﻲ اډو د ﺗړﻟﻮ او ﯨﺎ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﻤښﺖ ﺳﺮه ﺗړاو وﻟﺮي  .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﻟﯩﺪل ﺷﻮي ﭼﯥ ،د
ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺧﺘﯩځﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ﭘﻮځﻲ اډو د ﺗړﻟﻮ ﯨﺎ ﻟﯩږد ﻟﻪ اﻣﻠﻪ او د دې ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﻫﻮاﯨﻲ او ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮﮐﯥ دﮐﻤﻮاﱃ ﻣﺴﻠﯥ ،د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو

ﺗﻪ د ﺧﻮځښﺖ او ﺑﺮﯨﺪﮐﻮﻟﻮ زﯨﺎت ﺗﻮان ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐړى  .د ﺟﻨﻮري د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﭘﻮرې ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د

ﮐﻨړ ،ﻟﻐﻤﺎن او ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﯨﺘﻮﻧﻮﮐﯥ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ۴۹وژﻧﯥ او  ۲۵۷ټﭙﻲ ﮐﯩﺪڼﯥ
)ټﻮﻟټﺎل  ۳۰۶ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي ،دا ﭘﻪ ﺧﺘﻴځﻪ ﺳﯧﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو څﺨﻪ د راوﻻړ ﺷﻮو ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ۳۲ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل راﻫﯧﺴﯥ ﭘﻪ ﺳﯧﻤﻪ ﮐﯥ  ۹۵ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ دى.
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اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ د اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻣﺴﻮﻟﯩﺘﻮﻧﻮ د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ،ﮐﯩﺪاى ﺷﻲ دا زﯨﺎﺗﻮاﱃ
ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻮ درﯨﻮ وﻻﯨﺘﻮﻧﻮﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو زﯨﺎت ﺷﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻲ .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻟﻐﻤﺎن وﻻﯨﺖ د
ﻋﻠﯩﺸﯩﻨګ او اﻟﯩﻨګﺎر د وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮ د اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻣﺴﻮﻟﯩﺘﻮﻧﻮ اﻧﺘﻘﺎل د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮ .د ﻟﯧږد ﭘﻪ
ﺗﻌﻘﯩﺐ ،د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺷﺘﻮن او ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯩﺰه ﮐړې ده  .د ﺟﻨﻮري د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩټﯥ
څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﭘﻮرې ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ۱۳وژﻧﯥ او  ۴۶ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ )ټﻮﻟټﺎل  ۵۹ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي ،دا
د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ  ۶۳۸ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻲ 133 .د را وﻻړ ﺷﻮﯨﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ زﯨﺎﺗﺮه
 129ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﯥ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻮ زﯨﺎت ﮐﺎرول ،ﭘﻪ ﺗﯩﺮه ﺑﯩﺎ ،د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د

زﯨﺎﺗﯥ ﮐﺎروﻧﯥ ،ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ او د ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ د ﻣﺨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮي ،ﺛﺒﺖ
ﮐړي دى.
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ۳۹وژﻧﯥ او  ۱۳۹ټﭙﻰ ﮐﯩﺪﻧﯥ )۱۷۸ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت(

ﺛﺒﺘﻰ ﮐړي دى.

 131د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎن ﺳﯧﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې  ۶ﭘﯧښﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي ﭼﯥ د

ﭘﯩښﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ دوه ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي او  ۷ﺗﻨﻪ ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دى.

 132د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﮐﻨړ ،ﻟﻐﻤﺎن او ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﯨﺘﻮﻧﻮﮐﯥ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د  ۳۴ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د

وژﻧﻰ او  ۱۲۳ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ) ۱۵۷ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺘﻰ ﮐړي دي.

 133د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻟﯩﻨګﺎر او ﻋﻠﯩﺸﯩﻨګ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ د  ۴ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وژﻧﯥ او د  ۴ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﻰ ﮐﯩﺪل

ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ دواړو وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ د اﯨﺴﺎف ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﻣﻨﯩﺘﻲ
ﻣﺴﻮﻟﯩﺘﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮي.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﺑﺮﺧﻪ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ را ﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې ده او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ دﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ او ﻫﺪﰲ
وژﻧﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻤﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮت ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي د دې ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي .ﺧﺘﯩځﯥ ﺳﯧﻤﯥ ﺗﻪ د ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو
ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﭘﺮوګﺮام ﻏځﻮل د ﺳﯧﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا زﯨﺎﺗﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻره ﻫﻮاره ﮐړه ﭼﯥ
د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو او ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻔﺎت واوښﺘﻞ .د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ،ﭼﯩﺮې ﭼﯥ زﯨﺎﺗﻪ ﺳﯧﻤﻪ
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮﮐﻨﱰول ﻻﻧﺪې ده او ﭼﯩﺮې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﯩﺖ ﻇﺮﻓﯩﺖ ډﯨﺮ ﻣﺤﺪود دى،
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې دوره ﮐﯥ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ د ﯨﻮه ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ وژل او د دوو ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﯩﺪل ﺛﺒﺖ ﮐړي
دي.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د ځﻤﮑﻨۍ ښﮑﯧﻠﺘﯩﺎ ﻟﭙﺎره د اډو ﭘﻪ ﺣﯩﺚ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﻮﻗﻌﯩﺘﻮﻧﻮﮐﺎرول
د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ،ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو او دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ د ډزو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﭘﻪ
زﯨﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﻰ ﺗﻮګﻪ اﯨﺴﺎر ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي دي .د ﺑﯩﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ  ۱۶۵ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﯥ
ﭘﯧښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي ﭼﯩﺮې ﭼﯥ د ﻫﺎوان دګﻮﻟﯩﻮ ﯨﺎ ﻻﺳﻲ ﺑﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ  ۶۹ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ اوښﺘﯥ او

ﻧﻮر  ۲۹۶ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دي ) ۳۶۵ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ،دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۴۰ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻲ 134.ﭘﻪ
زﯨﺎﺗﺮو ﻣﻮاردوﮐﯥ ،د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو او دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﺎوان ﺗﻮﻏﻮل ﺷﻮي ﻣﺮﻣۍ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﻟګﯩﺪﱄ .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻫﻐﻮ ﺳﯩﻤﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﻣﺤﺪود او ﯨﺎ ﻫﻢ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﻨﱰول

ﻻﻧﺪې ﻧﻪ دي ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه

ﺑﺮﯦﺪوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯩږي او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ځﻮاﺑﻲ ډزې ﮐﯩږي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ داﺳﯥ ﭘﯩښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي ﭼﯩﺮې ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﺟﱪي ﺗﻮګﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﻮﻗﻌﯩﺘﻮﻧﻪ د ﻣﻮﻗﺘﻲ ﭘټﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﺣﯩﺚ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻼﺷﻲ او ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﮐﺎروﱄ دي .د ﺑﯧﻠګﯥ
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺟﻮزﺟﺎن ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ټﻮﻟﻨﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﻟﯧﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ د ﻫﻮاﯨﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ څﺨﻪ د
ﻣﺨﻨﯩﻮي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د داﯨﻤﻲ اډو ﭘﺮ ځﺎى د ﺧﻮځﻨﺪه واﺣﺪوﻧﻮ ﻧﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ډول ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى
ﮐﯩﺪﻧﯥ ﮐﯥ اﮐﺜﺮآ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﻮروﻧﻮ ،ښﻮوﻧځﯩﻮ او اﺳﺘﻮګﻨځﺎﯨﻮﻧﻮﮐﺎرول ﺷﺎﻣﻞ وي .د
ټﻮﻟﻨﯥ ﯨﻮه ﻏړي ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ و وﻳﻞ“ د دې ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﻮﻧﺪي وي ﻫﻐﻮي د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ﮐﺎروي”.

135

ټﻮﻟﻨﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ و وﻳﻞ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺗﯧښﺘﯥ
ﻻر و ﻧﻪ ﻣﻮﻣﻲ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮﮐﯥ ﭘټﯩږي .د ټﻮﻟﻨﯥ ﻏړي ﭘﻪ ﺟﱪي ﺗﻮګﻪ اړ ﺷﻮي څﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ د ﻏﭻ
اﺧﯩﺴﺘﻨﯥ د ډار ﻟﻪ وﺟﯥ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻗﻮاوو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺮﯨﺪ او ﯨﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻧﯩﻮﻟﻮ
ﺧﻄﺮ ﻣﻨﻲ .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺟﻮزﺟﺎن د وﻻﯨﺖ د ﻗﻮش ﺗﯧﭙﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﯨﻮه ﮐﻠﻲ څﺨﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻏړو راﭘﻮر
ورﮐړى ﭼﯥ دوي د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﺗﻪ رﺳﯩﺪﱄ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ دوي دﮐﻠﯩﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ځﺎى
د ﺟﻮړوﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﯩﻮي وﮐړي ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﮐﻠﯩﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻧﻨﻮځﻲ او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ ټﻮﻟﻨﯥ
ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯩږي .د دې ﺗړون ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﻰ ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﻧږدې  ۴۰وﺳﻠﻪ وال ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ
ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ ،دﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ﯨﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﮐﺎر اﺧﯩﺴﺖ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﻻر واﭼﻮي .د دې ډزو ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ډزو د ﺗﺒﺎدﻟﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل و وژل ﺷﻮ .ﭘﻪ دې ډزوﮐﯥ

دﮐﻠﻲ ﻋﺎﻣﻪ او ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻠﮑﯩﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ دراﻧﻪ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ واوښﺘﻞ.

136

 134ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﮐﯥ  ۱۰۹ﭘﯧښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي ،د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﭘﻪ ډزوﮐﯥ  ۶۰ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي او  ۲۰۰ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي)۲۶۰

ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت(.

 135د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﻰ د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ،۲۲د ﺷﱪﻏﺎن ښﺎر ﭘﻪ ﻗﻮش ﺗﯧﭙﯥ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ دﮐﻠﻲ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.
 136ﻫﻤﺪا ﻣﺎﺧﺬ
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د ﺑﺪﺧﺸﺎن د وﻻﯨﺖ د وردوج ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ،ټﻮﻟﻨﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ د وردوج ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮﮐﻮرﻧۍ د
ﺧﭙﻠﻮﮐﻮروﻧﻪ ﭘﺮﯨښﻮدو ﺗﻪ اړې ﺷﻮي او ﻏﻮاړي ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭼﯥ ﺟګړه ﭘﺎى ﺗﻪ ﻧﻪ وي رﺳﯩﺪﻟﯥ ﺧﻮﻧﺪي ځﺎﯨﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻲ.
اوﺳﯩﺪوﻧﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړى ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو دوي ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ،او دا ﯨﯥ ﻫﻢ وﻳﻠﻲ
ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﭘﺮﯨښﻮدو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯩږي ﭼﯥ د ځﺎن ﻟﭙﺎره ﺧﻮﻧﺪي ځﺎى ﭘﯩﺪا
ﮐړي .د ټﻮﻟﻨﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ راﭘﻮر ورﮐړى دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ

ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﻧﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮي ﺑﺮﯨﺪ و ﻧﻪ ﮐړي.
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د ځﻤﮑﻨۍ ښﮑﯧﻠﺘﯩﺎ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
•

د ﺟﻮن ﭘﻪ  ،۱۶د ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ د ﭼﺮخ وﻟﺴﻮاﱄ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ﭘﻪ ﯨﻮه
ﮐﺎروان ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او ﭘﻮځ ځﻮاﺑﻲ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ او ﭘﻪ دې ﺳﺮه د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو او اﻓﻐﺎن
ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ اوږدې ډزې ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮې .د ډزو ﭘﻪ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﮐﯥ د درﯨﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د وژل ﮐﯧﺪو ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل  ۴ﮐﺴﺎن و وژل ﺷﻮل او ﻧﻮر  ۱۷ﮐﺴﺎن ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.

•

د ﻣﻰ ﭘﻪ  ،۲۷دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯨﺖ د وردوج ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﭘﻪ ﯨﻮه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﯨﺪ
وﮐړ .د دې ﭘﯧښﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺒﻲ ډزوﮐﯥ ﯨﻮه  ۱۲ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ و وژل ﺷﻮه او د  ۲ښځﻮ او ﯨﻮې ځﻮاﻧﯥ

ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل  ۷ﺗﻨﻪ ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.
•

د ﻣﻰ ﭘﻪ  ،۱۸اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﺑټﻲ ﮐﻮټ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐړل او د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ
ﭘﯩﻞ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﭙﺎره د ډزو ﻻر ﻫﻮاره ﮐړه .ار ﭘﻲ ﺟﻲ راﮐټ د اﺳﺘﻮګﻨﻰ د ﯨﻮه ﮐﻮر ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ
وﻟګﯩﺪ او د  ۶ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او د ﯨﻮه ﻧﺎرﯨﻨﻪ او ښځﯥ ﭘﻪ ګډون ﯨﯥ  ۸ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ټﭙﯩﺎن ﮐړل.

•

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ،۲د ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ د ﻗﯩﺼﺎر ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ او دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ د
ﺑﺮﯨﺪ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻫﺎوان ﯨﻮه ګﻮﻟۍ ﭘﻪ ﯨﻮه ﻣﻠﮑﻲ ﮐﻮر وﻟګﯩﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﯨﻮ ﻣﺎﺷﻮم و وژل ﺷﻮ او  ۴ﻧﻮر
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.

•

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ،۲۵اﯨﺴﺎف او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﻲ ﺑﺮک وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ
ﯨﯥ ﯨﻮه ورځ وړاﻧﺪې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د دوو ﺗښﺘﻮل ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺮﺗﯩﺮو ﺧﻼﺻﻮن وه ،ګډ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐړل .د
دې ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ  ۵ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن و وژل ﺷﻮل او ﻧﻮر  ۴ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ،۸د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯨﺖ د وردوج او ﺑﻬﺎرک د وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻏړو او داﺧﻠﻰ ﺑﻰ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﯥ.

47

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ
ﺷﭙﻪ وه او ټﻮل وﻳﺪه وو .ﯨﻮ ﭼﺎ زﻣﺎ دﮐﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ دروازه وټﮑﻮﻟﻪ .زﻣﺎ زوي دﮐﻮر دروازه وازه ﮐړه ،ﺧﻮ
ﻣﻮږ ﻧﻪ وو ﺧﱪ ،د ﺷﭙﯥ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ،زﻣﺎ ﻟﻮر واورﯨﺪل ﭼﯥ زﻣﻮږ دﮐﻮر ﭘﻪ دﯨﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ځﯩﻨﯥ ﺧﻠﮏ را
ﮐښﺘﻪ ﮐﯩږي .ﻫﻐﻮي اﻓﻐﺎن او اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ وو .ﻣﻮږ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ د ټﻮﭘﮑﻮ ﭘﻪ ډزو ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ راوﻳښ ﺷﻮ.
ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺑﯩړه د ﺧﭙﻠﻮﮐﻮټﻮ څﺨﻪ را و وﺗﻠﻮ .ﭘﻪ وﺳﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎل ﺳﺮﺗﯩﺮي زﻣﻮږ دﮐﻮر ﭘﻪ اﻧګړﮐﯥ وو .زه او زﻣﺎ
ورور د ﻫﻐﻮي ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻮﻗﯩﻒ ﺷﻮ .ﻫﻐﻮي زﻣﺎ زوي ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ډزو و واژه ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن
څﺨﻪ زﻣﺎ دﮐﻮټﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﻨډې وﻫﻠﯥ .ﻫﻐﻮي ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﯥ اډې ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ او زه ﯨﯥ ﻟﻪ درې ورځﻮ ﺑﻨﺪ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ او زﻣﺎ ورور ﯨﯥ د  ۸ورځﻮ ﺑﻨﺪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﮐړو .زﻣﺎ زوي د ﻃﻠﻮع د ﻋﺎﱄ ﻟﯩﺴﯥ د ۸
ټﻮﻟګﻲ زده ﮐﻮوﻧﮑﻰ و.
 -د ﯨﻮه  ۱۳ﮐﻠﻦ وژل ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻼر ،د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ ﺷﯩﺮزاد وﻟﺴﻮاﱄ ،د ﺗﻼﺷﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎت ،د ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري . ۱۴
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د ﺟﻨﻮري د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯩټﯥ څﺨﻪ ﺑﯩﺎ د ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ ۳۰ﻧﯩټﯥ ﭘﻮرې ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د
ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ۱۴۶وژﻧﯥ او  ۲۱۶ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ ) ۳۶۲ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي .دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮى
د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ  ۱۶ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤﻮاﱃ ښﻲ او د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ

 ۵۸ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻲ 139.دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
 ۹ﺳﻠﻨﻪ وه.
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د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،ﺟﻼل اﺑﺎد ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ .۱۰

 139ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ۱۷۴وژﻧﯥ او  ۱۳۷ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ ) ۳۱۱ﻣﮑﻰ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي.

 140د اﯨﺴﺎف د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﻣﻌﯩﺎري ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ  307 Ed 3د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺗﻌﺮﯨﻒ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﺎرول ﺷﻮي:

"د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﯩږي څﻮک ﭼﯥ ﺟﻨګﯩﺎﱄ او )د ﭘﻮځﻲ/ﻧﯩﻤﻪ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏړي( ﻧﻪ وي ،ﯨﺎ د ﺗﻨﻈﯩﻢ

ﺷﻮﯨﻮ ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ ﻏړي ﻧﻪ وي ﯨﺎ د ﺷﺨړې ﻃﺮف ﻧﻪ وي ﯨﺎ د )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن( ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ وي .ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ښﺎﯨﻰ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻐﻪ

وﺧﺖ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﻣﺴﺘﻘﯩﻤﻪ وﻧډه واﺧﻠﻲ ،ﺧﻮ دا ډول ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﯩﺮﺗﻪ ﺣﻔﻆ ﯨﺎ ﺑﯩﺎ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻰ ﮐﻪ ﭼﯩﺮې

ﻫﻐﻮي )ټﭙﻲ ،ﻧﺎروغ ،ﺗﻮﻗﯩﻒ ﯨﺎ ﺗﺴﻠﯩﻢ ﺷﻲ( ،او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺮﺧﻪ وا ﻧﻪ اﺧﻠﻲ .د اﯨﺴﺎف واﺣﺪوﻧﻪ ﺑﺎﯨﺪ و
اﻧګﯩﺮي ﭼﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﯨﻮې ﻣﺸﺮوع ﭘﻮځﻰ ﻣﻮﺧﯥ ﭘﻪ ﺣﯩﺚ ﻧﻪ وي ﭘﯩﮋﻧﺪل ﺷﻮي ﻫﺮ څﻮک ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ دى.
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ وړاﻧﺪى ﻫﻢ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻤﻮﻧﯥ د ټﯩﻢ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﺤﻠﯩﻞ د ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮي د ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﺷﻲ".
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ټﭙﻲ ﮐﯩﺪو ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮﮐﯥ د زﯨﺎﺗﻮاﱄ ﻣﻨﺴﻮﺑﯩﺪل ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه او
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﯥ د زﯨﺎﺗﻮاﱄ ﺳﺮه
ﻣﻨﺴﻮﺑﯩږى .ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﯩږي د ﮐﺎل د
ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ دوران ﮐﯥ  ۱۳۹ﺳﻠﻨﻪ ﻟﻮړ ﺷﻮي ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۵۷ﭘﯧښﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ۳۲ﻣړﯦﻨﯥ او  ۱۰۲ټﭙﻲ
ﮐﯩﺪﻧﯥ ) ټﻮﻟټﺎل  (۱۳۴ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .

141

 141د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو څﺨﻪ د را وﻻړو ﺷﻮﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ،د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د  ۱ﻧﻪ د ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ۳۰ﻧﯩټﯥ ﭘﻮرې،

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۱ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د وژﻧﯥ او  ۳۵ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﻮ ) ټﻮل  ۵۶ﻣﻠﮑﻰ ﺗﻠﻔﺎت(ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﮐړي .ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر

ﮐﯥ د ﺷﺨړې د ډﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ځﻤﮑﻨۍ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎ :ﭘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ ډزو ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮګﯩﺮﯦﺪل.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﻫﻮاﯨﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎت
ﻧړﯨﻮاﻟﻮ او اﻓﻐﺎن ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺷﯩګﻞ د وﻟﺴﻮاﱄ د ﺷﻮﻟﱳ ﭘﻪ ﺗﻨګﻲ ﮐﯥ د ﺷﭙﯥ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه
ﮐړل .د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ۰۰:۱۱ﺑﺠﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﯨﻮه ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او ﯨﻮه ﺑﻞ ﺳړي ﭘﻪ دوو
ﮐﻮروﻧﻮ ﭼﻮرﻟﮑﻮ ﺑﺮﯦﺪ وﮐړ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮځ د ﺳﯩﻤﯥ څﺨﻪ و وت ،د ځﺎﯨﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺧﻠﮑﻮ د ټﭙﯩﺎﻧﻮ او ﻣړو
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ور و داﻧګﻞ .ﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ څﻮ ﺟﺴﺪوﻧﻪ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ﻫﻐﻮ څﻮﮐﻮټﻮﮐﯥ وﻣﻮﻧﺪل
ﭼﯥ دوي ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ اراﻣﻪ وﯨﺪه وو .
دﮐﻨړ وﻻﯨﺖ د ﺷﯩګﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻓﱪورۍ د  ۱۳ﻧﯩټﯥ د ﻫﻮاﯨﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻋﯩﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪ ،ﭘﻪ دې ﺑﺮﯨﺪ
ﮐﯥ  ۵ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او  ۴ښځﯥ و وژﻟﯥ ﺷﻮې او  ۵ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل ﭼﯥ زﯨﺎﺗﺮه ﯨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ښځﯥ وې.
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﻮاﯨﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻳﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ۍ د  ۴۹ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وژﻧﯥ او  ۴۱ټﭙﻲ
ﮐﯩﺪﻧﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي ) ۹۰ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ،دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۳۰ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤﻮاﱃ ښﻲ.

143

د ﻫﻮاﯨﻲ

ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ۵۴ﺳﻠﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ښځﯥ ﺟﻮړوي .د ﻫﻮاﯨﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
ﻧږدې ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ ﺑﺮﺧﻪ او د ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ  ۱/۳ﺑﺮﺧﻪ ) ۲۲وژﻧﯥ او  ۱۰ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ( دﮐﻨړ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي دي او
دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل څﺨﻪ ﭘﻪ دې وﻻﯨﺖ ﮐﯥ  ۸۸ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻲ.
د ﺟﻨﻮري د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ د  ۱ﻧﯩټﯥ ﻧﻪ د ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ۳۰ﻧﯩټﯥ ﭘﻮرې ،ﻫﻮاﯨﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د  ۲ﺳﻠﻨﯥ
ﺳﺒﺐ ﺷﻮي .د ﻫﻮاﯨﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دواﻣﺪاره ﮐﻤﻮاﱃ ﭘﻪ زﯨﺎﺗﻪ ﮐﭽﻪ ،د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ دﮐﻤﻮاﱄ او د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻤښﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯥ ﻳﯥ
ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺿﺮوري وې او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻫڅﻮ ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮي ﭼﯥ د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﻣﺨﻨﯩﻮي
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﯩږي.

 142د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻓﱪورى ﭘﻪ  ،۱۴دﮐﻨړ وﻻﯨﺖ ﭘﻪ اﺳﺪاﺑﺎدﮐﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﯥ
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د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﻮاﯨﻰ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ د  ۸۳ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﻮ او  ۴۶ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﻮ) ۱۲۹ﻣﻠﮑﻲ

ﺗﻠﻔﺎت( ﭘﯧښﻰ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﻮاﯨﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دﮐﻤښﺖ ﺳﺘﺎﯨﻨﻪ ﮐﻮي ﺧﻮ د ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼﯥ
د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ وژل ﮐﯧﺪو او ټﭙﻲ ﮐﯧﺪو ﺳﺒﺐ ﺷﻮي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻧﺪﯦښﻨﻮ ﺑﯩﺎ ﺗﺎﮐﯩﺪﮐړى .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د
ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻫﻮاﯨﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ د روڼﻮاﱃ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دﮐﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯧﺠﻪ ﮐﯥ
ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻔﺎت اوښﺘﻲ ﺧﭙﻠﯥ اﻧﺪﯦښﻨﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړي.
د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ۶ﻧﯧټﻪ ،د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺖ د رﯨﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻼﺗړ ﯨﯥ د
ﻧړﯨﻮال ﭘﻮځ او اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﯩﺪه ،دﮐﻨړ وﻻﯨﺖ د ﺷﯩګﻞ وﻟﺴﻮاﱄ د ﺷﻮﻟﱳ د درې ﭘﻪ ﺳﯧﻤﻪ ﮐﯥ د ﺳﻮﻧﻮ د
ﮐﻠﻲ ﭘﻪ ﯨﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ څﻮ ﻫﻮاﯨﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ  ۱۳ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن و وژل ﺷﻮل او  ۵ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن
ﺷﻮل .ﭘﻪ ﻣړﯨﻮﮐﯥ  ۱۰ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼﯥ زﯨﺎﺗﺮه ﯨﯥ ﺗﻲ ﺧﻮاره او ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼﯥ ﺗﺎزه ﯨﯥ ﺗګ زده ﮐړي و ،دوه ښځﯥ او
ﯨﻮ ﻣﻌﯩﻮب ﺷﺨﺺ او ﭘﻪ ټﭙﯩﺎﻧﻮﮐﯥ دوه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،دوه ښځﯥ او ﯨﻮ ﻧﺎرﯨﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ وو .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د څﯧړﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ،ﭘﯧښﻪ د
ﯨﺮﻏﻠﯩﺰو ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د ﻣﻨځﻨۍ ﮐﭽﯥ د ﯨﻮه ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل و ،دا ﭘﯩښﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل
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را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﯨﺮﻏﻠﯩﺰ ﻋﻤﻠﯩﺎت د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .

د ﻫﺪف ﻻﻧﺪې ﻧﯩﻮل ﺷﻮي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﯨﻮي ﺧﻮﻧﯥ ﺗﻪ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﯨﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ،دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .ﭘﻪ دې ﭘﯧښﻪ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻧړﯨﻮال ﻣﺸﺎور و وژل ﺷﻮ او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺖ د رﯨﺎﺳﺖ ۴
 144ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺷﯩګﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱃ ﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ د  ۶ﻧﯩټﯥ ﭘﻪ ﭘﯧښﻪ ﮐﯥ ﻫﺮ اړﺧﯩﺰه څﯩړﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي او د ﺷﯩګﻞ د وﻟﺴﻮاﻟۍ

د اوﺳﯩﺪوﻧﮑﻮ ،د ﭘﯧښﯥ د ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ،ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﺘﻌﺪدو ﺳﺮﭼﯩﻨﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او اﯨﺴﺎف

ﭼﺎرواﮐﻮ ،ځﺎﯨﻲ ډاﮐټﺮاﻧﻮ ،او ﭘﻪ اﺳﺪ اﺑﺎدﮐﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﯩﺎ د روﻏﺘﻮن د روﻏﺘﯩﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ دﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ او د ﺷﯩګﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ځﺎﯨﻲ

ﮐﻠﯩﻨﯩﮑﻮﻧﻮ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ )ﻃﺒﻲ او ﭘﻮځﻲ( ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د  ۶۰ﻧﻪ د زﯨﺎﺗﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﯥ ﮐړي دي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ

اﺳﻨﺎد او ﻧﻮر ﺗﻮﮐﻲ ﻟﻪ ﺳﺮه ﮐﺘﻠﻲ دي.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﻏړي ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل .ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭘﻪ ﺷﺎ ﺗګ ﻟﭙﺎره د ﯨﻮې ﻻرې د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻮر
ﻫﻮاﯨﻲ ﻣﻬﻤﺎت وﺗﻮﻏﻮل.
د دﻏﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ ﺳﯧﻤﻪ ﮐﯥ د ﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې ﻧﻮر ﺑﺎرودري ګﻮﻟۍ ﻫﻢ وﻏﻮرځﻮل ﺷﻮل .ﻫﻮاﯨﻲ راﮐټﻮﻧﻪ
ﮐﻮر ﺗﻪ څﯩﺮﻣﻪ وﻟګﯩﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯧﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ د ﭼﺎودﻧﯥ/ټﮑﺎن ﻗﻮې څﭙﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې او ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ دﮐﻮر ﭼﺖ

ﭼﯩﺮې ﭼﯥ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻨﺎه اﺧﯧﺴﺘﯥ وه و ﻧړﯨﺪ145 .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ څﯩړﻧﻮ وﻻړ دى دا دى ﭼﯥ ټﻮل

ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ ﯨﻮه ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي ،دا د ﻟﻮړ ﺳﺮﻋﺖ د ټﮑﺎن/ﭼﺎودﻧﯥ د څﭙﻮ ،ﺳﺎه ﺑﻨﺪۍ د ﺗﺮﮐﯩﺐ او د

ﭼﺖ د را ﻏﻮځﯩﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د داﺧﻠﻰ ټﭙﻮﻧﻮ څﺨﻪ را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي.
اﯨﺴﺎف د ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ اړه څﯧړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي او ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ اﯨﺴﺎف د ﭘﯩښﯥ ﻣﺴﻮل ﻧﻪ دى 146 .د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﮐﻤﯩﺴﯩﻮن ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯥ د ﭘﯧښﯥ څﯩړﻧﻪ وه ،د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ او ټﭙﻲ ﮐﯩﺪو ﻋﻠﺖ د زﯨﺎت ﺑﻤﺒﺎرد ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﭼﺖ را ﭘﺮﯨﻮﺗﻰ د ﭼﺎودﻧﯥ څﭙﻰ ښﻮﱃ دى.
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د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﭘﺎﯨﻠﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د څﯧړﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ وي .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ څﯧړﻧﯥ دې ﺗﻪ اﺷﺎره ﮐړي ﭼﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ
څﯩﺮﻣﻪ ﺑﻤﺒﺎري د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ او د دى درﮐﻪ ﭼﯥ ﻧﻮر ﻧﻮ ﻫﯩڅ ډول ﭘﻮځﻲ او ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻲ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻪ

ﻟﺮي ،واﻗﻊ ﺷﻮي148 .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ د ﻫﻮاﯨﻲ ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ اﻧﺪازه ﭼﯥ د ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل او
د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮې او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﻮځﻰ ﺑﺮﯨﺎوو ﺳﺮه ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻰ وى ﭼﻰ دوى ﯨﻰ ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺺ او
ﻣﺴﺘﻘﯩﻢ ډول وړاﻧﺪوﯨﻨﻪ ﮐﻮﻻى ﺷﻮاى.
د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻧﻮرې اﻧﺪﯦښﻨﯥ د ﺷﯩګﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﻫﻮاﯨﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ څﺨﻪ را وﻻړې ﺷﻮي او ﻧﺎﭼﺎودﱄ ﺗﻮﮐﻲ او
ﻃﺒﻲ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻇﺎﻫﺮا د ﻫﻮاﯨﻲ ﺑﻤﺒﺎرۍ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯩﻢ ډول را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯩږي ،ﺷﺎﻣﻞ دي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ځﺎﯨﻲ
روﻏﺘﯩﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ دﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ ﮐړى ﭼﺎ ﭼﯥ ژر د ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ د ﻧﺲ ﻧﺎﺳﺘﻲ او ﺳﱰګﻮ ﻧﺎروﻏﯩﻮ ﭘﻪ ډراﻣﺎﺗﯩﮏ
د ډﯨﺮﯨﺪا ﭘﺨﻠﯥ ﮐړى او ﻳﯥ د ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯩﻦ د ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐړى.
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ټﻮﻟﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﺷﻮﻳﻮ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ د

ﻣﺘﺎﺛﺮه ﺷﻮﻳﻮ ﺳﯧﻤﻮ ﺳﺮه ﻧږدې ژوﻧﺪﮐﺎوه 150.ځﺎﯨﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ د اﭘﺮﯨﻞ د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ د  ۶ﻧﯧټﯥ د ﭘﯧښﯥ

 145د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ او د ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﭼﯩﻨﻰ ﭼﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻮښﺘﻞ ﺷﻮي ،دﻏﻪ ﻣﻬﻤﺎت د ﻣﺘﻌﺪدو ﻫﻮاﯨﻰ
ﭘﻼټﻔﻮرﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ګﻮزار ﺷﻮي.

 146د اﯨﺴﺎف د ﻣﺮﮐﺰى دﻓﱰ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډې ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻮن ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې ،او د ﺟﻮﻻى د ﻣﯩﺎﺷﺘﻰ ،۲۸

ﮐﺎﺑﻞ.

 147د وﻟﺴﻤﺸﺮﮐﺮزى وﯨﺎﻧﺪ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول و وﯨﻞ ﭼﯥ د ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺖ د رﯨﺎﺳﺖ د  ۴څﺎﻧګﯥ ﺳﺮه ﯨﻮځﺎى  CIAد ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ رﻫﱪي ﮐړې .د روډ

ﻧﻮردﻻﻧډ)د ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ  CIAﺗﻪ اﻓﻐﺎن ﻧﮑﺘﯥ او ﭘټﯥ ﻣﻠﯩﺸﺎء( ﻧﯩﻮﯨﺎرک ټﺎﯨﻤﺰ ۲۰۱۳ ،ﮐﺎل ،اﭘﺮﯨﻞ  ۱۸ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.

 148د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﭘﻮځﻲ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻣﺤﺪودې ﺷﻮي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي د ﺧﺎﺻﯩﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯩﺖ ،ﻫﺪف ﯨﺎ ﮐﺎروﻧﯥ د

ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړي وى او د ﭼﺎ د ﻋﺎرﺿﻲ ﯨﺎ ټﻮﻟﯩﺰې ﺗﺒﺎﻫۍ ،ﻧﯩﻮﻧﯥ ﯨﺎ ﺑﯥ ﻃﺮﻓۍ ،د ﭘﺮﯨﮑړې ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮﮐﯥ د ﯨﻮه

روښﺎﻧﻪ ﭘﻮځﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ وړاﻧﺪﯨﺰﮐﻮي ۸ .ﻗﺎﻋﺪه .د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ او ﺟﻨګﯩﺎﻟﯩﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﯩﺮ .دودﯨﺰ/ﻣﺮﺳﻮم ﻧړﯨﻮال ﻋﻨﻌﻨﻮي ﻗﺎﻧﻮن ،ﻟﻮﻣړى ټﻮک.
ﻣﻘﺮرى .ﺟﯩﻦ ﻣﺎرى ﻫﻨﮑﯩﺮټﺲ او ﻟﻮﯨﺲ ډﺳﻮاک -ﺑﯩﮏ ،ICRC ،ﮐﺎﻣﱪﯨﺞ ۲۰۰۵ ،ﮐﺎل ۳۲ – ۲۹ ،ﭘﺎڼﻪ.
149

د ﺷﯩګﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻓﱪورى د  ۱۳او اﭘﺮﯨﻞ د  ۶ﻧﯧټﻮ د ﻫﻮاﯨﻰ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،د

روﻏﺘﯩﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د ﻫﺮې ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ د ﻧﺲ ﻧﺎﺳﺘﻲ او  / Conjunctivitisﭘﯩﭻ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د  ۱۱۳ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ درﻣﻠﻨﻪ ﮐړې.

 150ﻃﺒﻰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﯨﻮې ﺑﻠﯥ ﻣﺨﮑﯩﻨۍ ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ ﭘﻪ ورﺗﻪ ﺳﯧﻤﻪ ﯨﻌﻨﻰ د ﭼﻮګﺎم د ﺳﯧﻤﯥ ﭘﻪ ﺷﻮﻟﱳ دره ﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د

ﻓﱪورۍ ﭘﻪ  ۱۳ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮه ﻫﻢ د داﺳﯥ ﭘﺪﯨﺪې راﭘﻮر ورﮐړى.

52

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

وروﺳﺘﻪ ځﺎﯨﯥ اوﺳﯩﺪوﻧﮑﻮ د ﻧﺎ ﭼﺎودﻟﻮ ﺗﻮﮐﻮ  ۴ټﻮټﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ او ﻫﻐﻪ ﯨﯥ ﺑﯩﺎ ﭘﻪ ﯨﻮه ﻟښﺘﻲ ﮐﯥ اﭼﻮﱄ او ﯨﻮه ﯨﯥ
ﭼﺎودﯨﺪﻟﯥ ده.
ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ :ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻲ) (UAVsاو ﻧﻮر ﻫﻮاﯨﻲ ﭘﻼﺗﻔﻮرﻣﻮﻧﻪ
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل وو ﭘﻪ

 ۷ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ ﭘﯧښﻮﮐﯥ د  ۱۵ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ او  ۷ﻧﻮرو ټﭙﻲ ﮐﯩﺪل ﺛﺒﺖ ﮐړي دي 151.د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ورﺗﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ،
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﯥ ﺑﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﯨﺪﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻮﻣﻮ ﭘﯧښﻮ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﻧﻪ دى ﮐړى.

152

ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وژﻧﻮ او ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻟﻮ ﺷﻤﯧﺮ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﯨﻮې ﺳﻠﻨﯥ
څﺨﻪ ﮐﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي ،ﺧﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﺪف ﻧﯩﻮﻟﻮ د ﺧﺼﻮﺻﯩﺎﺗﻮ او د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ )او د ﻧﻮرو ﻫﻮاﯨﻲ
ﭘﻼټﻔﻮرﻣﻮﻧﻮ( ﭘﻪ ﺗړاو د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ د ﻣﯩﮑﺎﻧﯩﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ
ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭼﻰ ښﺎﯨﻲ د ﻫﺪﻓﻰ وژﻧﻮ ﭘﻪ څﯩﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﻰ.

153

154

د وﺿﺎﺣﺖ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﻰ د ﻫﻐﻮ ﻫﻮاﯨﻰ

د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۴ﻧﯧټﻪ ،اﯨﺴﺎف د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮﻧﮑﻰ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ
ﻧﻮﻣﻮړى د  ۸۰ﻧﻮرو ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮه دﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﭘﻨﺠﻮاﯨﻰ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ و دوه

راﮐټﻮﻧﻪ وﺗﻮﻏﻮل او ﻫﻐﻪ ﯨﯥ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى و واژه 155.ﻧﻮرو ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻓﺰﯨﮑﻰ ﻟﺤﺎظ ﺿﺮر و ﻧﻪ ﻟﯩﺪ .د وژﻧﯥ ﭘﺮ
ﻣﻬﺎل ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ دښﻤﻨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻪ او د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه
ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ وه ،دا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ دا ښﻲ ﭼﯥ د ﺟګړې دواﻣﺪاره دﻧﺪه ﻧﻪ ده ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې ،ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ
ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻮي ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﺧﭙﻞ ﺳﺎﺗﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړى .اﯨﺴﺎف ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐړې
ﭼﯥ ﻫﺪف د ﻣﻨځﻨۍ ﮐﭽﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﯨﻮ ﺗﻦ ﺧښﻮﻧﮑﻰ ﺷﺨﺺ او ﻋﻤﻠﯩﺎت وه ﭼﯥ

 151ﺑﻰ ﭘﯧﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻫﻢ د ﻟﯧﺮى واټﻦ څﺨﻪ دﮐﻨﱰول ﺷﻮې وﺳﯧﻠﯥ ﭘﻪ ﺣﯩﺚ ﺗﻌﺮﯨﻒ ﺷﻮي دي .د ﻟﯧﺮى واټﻦ څﺨﻪ دﮐﻨﱰول ﺷﻮې وﺳﯧﻠﯥ،

ﺑﻰ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻰ او ډرون ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﯩﺮ ﻧﻪ دى ﺷﻮى.

 152ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﯨﺪﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺷﻤﯧﺮﮐﻢ ښﻮﱃ وي ،دا ځﮑﻪ ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻧﻪ ﺷﻰ ﮐﻮﻻى دا ﺟﻮﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ د

ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل دﮐﻮم ډول ﻫﻮاﯨﻰ ﭘﻼټﻔﻮرم څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﯩﺴﺘﻞ ﺷﻮي ) اﻟﻮﺗﮑﯥ ،ﭼﻮرﻟﮑﻮ ﯨﺎ ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻪ( ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮ .د دې ﻋﻼوه ،ﻧړﯨﻮال اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮي د درﺟﻪ ﺑﻨﺪۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮده اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي.

 153ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﯨﺴﺎف د ﺗﺒﺼﺮې ﭼﯥ د ﻫﺪف ﻧﯩﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﮐﻮم ﭘﻼټﻔﻮرم ﮐﺎرول ﺷﻮي ،د ﺣﺴﺎب وړ ،ښﻪ ﺳﻨﺠﻮل ﺷﻮي او ﭘﻪ

ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻟﺤﺎظ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮې دى ،ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي .دا د اﯨﺴﺎف د ﻫﺪف ﻧﯩﻮﻟﻮ ﯨﻮاځﯩﻨۍ ﭘﺮوﺳﻪ ده .د ار ﭘﻲ اۍ وﺳﯩﻠﻪ د وﺳﻠﻮ د ګﻮزار ﯨﻮ

ﭘﻼټﻔﻮرم دى .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ د ﻧﺎټﻮ او اﯨﺴﺎف ﻏﯩﺮ ﻣﺤﺮﻣﯥ ﺗﺒﺼﺮې د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ۲۸ﺧﺮﭙى ﺷﻮي.

 154ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﯩﻨﻮ ﻣﻮاردوﮐﯥ ﻫﺪﻓﻰ وژﻧﯥ د ژوﻧﺪ د ﺣﻖ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده ،د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړې ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯨﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ،ﮐﯩﺪاى ﺷﻰ د

ﻏﯩﺮې ﻧړﯨﻮاﻟﯥ ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړې ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺎﻣﺒﻠﯥ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺷﻮرا  ۱۴ﻧﺎﺳﺘﻪ ،د اﺟﻨډاء درﯦﯩﻢ ﺷﻤﯧﺮ

ﻣﻮاد ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ او ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ځﺎﻧګړي راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﮑﻰ ﻓﯩﻠﭙﺲ اﻟﯩﺴټﻦ راﭘﻮر .ﺿﻤﯩﻤﻪ،د ﻫﺪﻓﻰ وژﻧﻮ ﭘﻪ اړه څﯩړﻧﻪ،
A/HRC/14/24 Add.6. 10 May 2010.

 155ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﺨﺺ د  ۲۴ټﯩﻢ ﺳﺮه ﮐﺎرﮐﺎوه ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﺎرت د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوګﺮام ،د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ دځﻮاک ﺳﺎﯨټ .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د

ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﻰ  ،۴د اﻣﺎرت د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺮوګﺮام د  ۲۴ټﯩﻢ د ځﻮاک ﺳﺎﯨټ د ﭘﻮځﻰ اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﺑﻤﺒﺎرۍ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻏﯩﺮى ﺑﻤﻰ وژوﻧﮑﻮ

داﺧﻠﻰ ﭘﯩښﻮ د څﯩړﻧﻮ راﭘﻮر ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړى ،د  ۱۰څﺨﻪ  ۷ﮐﺎﭘﻰ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯥ ﻧﻮﻣﻮړى ﺗﻪ د ﺳﺮﺗﯩﺮو د رﺳﯩﺪو څﺨﻪ وړاﻧﺪې د ﻧﻮﻣﻮړى د ﻏﺎﯨﺒﯩﺪﻟﻮ ﺧﻄﺮ وه ،ﻫﻐﻪ وﻧﯩﺴﻰ او د ﻫﻐﻪ د څﺮک
ﻣﻌﻠﻮم ﮐړى.

156

دا روښﺎﻧﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ ټﻮل ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اوس ﺣﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯩﺖ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﭘﻪ ﻫﻮاﯨﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ
ﮐﯥ د وژوﻧﮑﻰ ﻗﻮې دﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ د ورﺗﻪ ﻣﻌﯩﺎروﻧﻮ او ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺴﻮول وى .ﭘﻪ دې ﺣﻮاﻟﻪ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ
ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﯨﺴﺎف ،اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ﺧﺎﺻﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د ﺧﺎﺻﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د اﻣﺮﯨﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه
اﯨﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻧﻤﺎﯨﻨﺪګﯩﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻮ ،ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ګﺎﻧﻮ او ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻫﻤﻐږۍ او ﭘﺎﯨﺪارۍ ،د ﺳﻰ

آى اى ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ،د ﻣﻠﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻻ زﯨﺎﺗﯥ ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﻪ
ﻫﮑﻠﻪ اﺻﺮارﮐﻮي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ اﯨﺴﺎف ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐړې ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻲ او ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻲ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ګﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯥ د
وﺳﻠﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﺪف ﻧﯩﻮﻟﻮ د ﺧﺼﻮﺻﯩﺎﺗﻮ او د ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﺨﯩﺺ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل دي ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې

ﮐړي157.داﺳﯥ ډﯨﺎﻟﻮګ ښﺎﯨﻲ روڼﻮاﱄ ﺗﻪ وده ورﮐړى او د اوﺳﻨﯩﻮ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ګﺎﻧﻮ او ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ څﻨګﻪ د
ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي ﺗﻮﺿﯩﺢ وړاﻧﺪې ﮐړي .دا د وړاﻧﺪې څﺨﻪ د ﻫﻮﮐړى ﺷﻮو ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﻫﻮا څﺨﻪ د ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ د ﻓﯩﺮ ﮐﻮﻟﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺧﺎص اﻫﻤﯩﺖ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﻪ ده.
د اړوﻧﺪو ﻫﻮاﯨﻲ ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﯩﻠګﻮﮐﯥ ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ دي:
•

د ﻣﻰ د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ،۲۴اﯨﺴﺎف د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ ﭘﻪ اﭼﯩﻦ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻫﺪف ﻧﯩﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﺑﺮﯨﺪ ﺗﺮﺳﺮهﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺑﺰګﺮ و وژل ﺷﻮ.

•

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ،۵ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﻧﺎد ﻋﻠﻰ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د
ﻫﺪف ﻧﯩﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﺑﺮﯨﺪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﯨﻮ ﯨﺎﻏﻲ ﺷﺨﺺ و وژل ﺷﻮ
او  ۵ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.

•

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ  ،۱۳دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﮐﻨړ وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﺷﯩګﻞ وﻟﺴﻮاﻟﯥ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د
ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ ﻣﻮﻗﻌﯩﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﻼﺷﻲ دﺷﭙﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐړل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ ﻧښﺘﯥ ﺗﻪ ﻻر ﻫﻮاره ﺷﻮه .ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻫﺪف ﻧﯩﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﯨﻮه
اﻧګړ ﻫﻮاﯨﻲ ﺑﺮﯨﺪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ  ۵ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او  ۴ښځﯥ و وژﱃ ﺷﻮې او  ۳ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او
ﯨﻮه ښځﻪ ﯨﯥ ټﭙﻲ ﮐړل.

د ځﻮاک د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﯩښﯥ
زﻣﺎ ورور زﻣﻮږ دﮐﻠﻰ څﺨﻪ د ﺑﺮﮐﻰ ﺑﺮک د وﻟﺴﻮاﱄ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ د ﺷﭙﯥ د ډوډۍ ﻟﭙﺎره زﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻰ
وه .د ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﻫﻐﻮي ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﺗګ ﭘﺮ ﺳﺮ ټﯩﻨګﺎرﮐﺎوه .د ﺷﭙﯥ ﻧږدې  ۳۰:۸ﺑﺠﯥ
وې ﭼﯥ ﻫﻐﻮي دﮐﻮر ﭘﻪ ﻧﯩﺖ ﺣﺮﮐﺖ وﮐړ .د ﻟږ ځﻨډ وروﺳﺘﻪ ﻣﺎ د ټﻮﭘﮏ ډزې واورﯨﺪﻟﯥ .د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ
 156د اﯨﺴﺎف د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن ،۱۰ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻫﻮاﯨﻰ ډګﺮ ،ﮐﻨﺪﻫﺎر .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﯩﺎ د اﯨﺴﺎف ﺳﺮه دا دوﺳﯩﻪ راﭘﻮرﺗﻪ

ﮐړه ،ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮي ،ټﯩﻨګﺎر وﮐړ .د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﻗﺮارګﺎه ﮐﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د
ﺟﻮﻻى  ۲او  ۳ﻧﯩټﯥ ،د اﯨﺴﺎف ﻗﺮارګﺎه ،ﮐﺎﺑﻞ.

 157د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰى دﻓﱰﮐﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮه ﻏﻮﻧډه ۲۰۱۳ ،ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى  ،۲۸ﮐﺎﺑﻞ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

 ۰۰:۴ﺑﺠﻮ زﻣﺎ د ﺗﺮه زوي ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ژړا راﻏﻰ .ﻧﻮﻣﻮړى و وﻳﻞ ﭼﯥ ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ زﻣﺎ ﭘﻼر او ﺗﺮوﻧﻪ و
وژل .ﻣﻮږ د وﻟﺴﻮاﱄ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺗﻪ ورﻏﻠﻮ .ﻣﺎ د ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﯨﻮه ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ څﺨﻪ وﭘﻮښﺘﻞ ﭼﯥ اﯨﺎ ﻫﻐﻮي
ژوﻧﺪي دي اوﮐﻪ ﻧﻪ .ﻧﻮﻣﻮړى و وﻳﻞ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ ﻣﺮﻣﯩﻮ و وﻳﺸﺘﻞ
ﺷﻮ ،ﻫﻐﻮي و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯩﺪل ﭼﯥ ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .ﻣﺎ ﺟﺴﺪوﻧﻪ وﻟﯩﺪل ﻫﻐﻮي ﻫﺮ ځﺎى ﭘﻪ ﻣﺮﻣﯩﻮ ﻟګﯩﺪﱄ
وو .ﻣﻮږ ډﯨﺮ ﺧﻮاﺷﯩﻨﻲ ﺷﻮ او دا ډﯨﺮه ﻟﻪ ﻏﻤﻪ ډﮐﻪ ﺷﯧﺒﻪ وه .وﻟﺴﻮال و وﻳﻞ ﭼﯥ زﻣﺎ وروڼﻪ ﺑﯥ ګﻨﺎه وو.
ﻣﺎ د اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ و ﭘﻮښﺘﻞ ﭼﯥ دوي وﻟﯥ زﻣﺎ وروڼﻪ و وژل .ﻣﺎ ﻏﻮښﺘﻞ ﭘﻮه ﺷﻢ ﭼﯥ
ﻫﻐﻮي ﭼﺎ او وﻟﯥ وژﱄ دي .ﻣﺎ ﻏﻮښﺘﻞ ﭘﻮه ﺷﻢ ﭼﯥ څﻮک ﺑﻪ زﻣﺎ د وروڼﻮ  ۲۰ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮي
ﮐﻮﻧډو ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮي .زﻣﺎ څﺨﻪ ﺑﺎﯨﺪ ﺑﺨښﻨﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮې واى .ﻣﺎ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ.
 -د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ  ۲۶ﻧﯧټﻪ د درﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ وژل ﺷﻮﻳﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ورور ،د ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ د ﺑﺮﮐﻰ ﺑﺮک158
وﻟﺴﻮاﱄ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ځﻮاک د ﺳﺎﺗﻨﻰ د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ  ۲۳ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ ﭘﯧښﻮﮐﯥ د وژﻧﯥ  ۲۰او د ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ  ۲۲ﭘﯧښﯥ ) ۴۲ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت(
ﺛﺒﺘﻰ ﮐړي دي ،دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۵۶ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻲ .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ د
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﭘﯧښﻮﮐﯥ ﻫﻐﻪ راټﯩټﯧﺪﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  ۲۰۱۱او  ۲۰۱۲ﮐﻠﻮﻧﻮﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮې وه ،دﻏﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﺷﺎﺗﻪ ﯨﻮړ .د
 ۲۳ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ۱۳ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮي ۹ ،ﭘﯧښﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﭘﺎﺗﯥ
ﭘﯧښﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮګﺪو ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮي.
ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د  ۲۰۱۰او  ۲۰۱۱ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د ځﻮاک د ﺳﺎﺗﻨﻰ د ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د داﺳﯥ ﭘﯧښﻮ ﺷﻤﯧﺮ ډﯨﺮﮐﻢ
وه ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ځﯧﻨﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻋﻨﺪى ﻣﻌﯩﺎروﻧﻮ د دواﻣﺪاره ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯥ د ﯨﻮه ژر ﭘﯩښﯩﺪوﻧﮑﻰ
ګﻮاښ ﭘﻪ ﺣﯩﺚ د ﯨﻮه ﺣﺎﻟﺖ ارزوﻧﻪ ده څﻮ د وژوﻧﮑﯥ ﻗﻮې ﮐﺎرول ﺳﻢ وښﻲ ،ﺧﭙﻠﯥ اﻧﺪﯨښﻨﻰ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړي .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ،۱۰ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﺧﺎﺻﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د اروزګﺎن وﻻﯨﺖ د ﭼﻮرې ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﺷﺨﺺ او ښځﯥ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه ﻣﻮټﺮﺳﺎﯨﮑﻞ ﺳﭙﺎره وه ډزې وﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﺷﺨﺺ و وژل ﺷﻮ او ښځﻪ ټﭙﻲ ﺷﻮه .ﭘﻪ داﺳﯥ ﭘﯧښﻮﮐﯥ،
داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺮدى ﻣﻌﯩﺎروﻧﻮ ﺗﮑﯩﻪ ﮐﻮل او د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﭼﺎﭘﯩﺮﯨﺎل ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﺤﺪود درک ﻫﻢ ښﺎﯨﻲ ﻧﺎﺳﻤﻮ ﭘﺎﯨﻠﻮ ﺗﻪ
ﻻر ﻫﻮاره ﮐړي او داﺳﯥ ګﻮﻣﺎن ښﺎﯨﻰ ﺷﻮى وى ﭼﯥ ګﻮﯨﺎ دﻏﻰ ﺟﻮړې ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ژر ﭘﯧښﯩﺪوﻧﮑﻰ ګﻮاښ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎوه او د
ﻫﻐﻮي ﻟﻪ ﺧﻮا د وژوﻧﮑﯥ ﻗﻮې دﮐﺎروﻟﻮ اﺟﺎﺑﺖ ﮐړى وي.
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د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺑﯧﻠګﯥ ﭼﯥ د ځﻮاک د ﺳﺎﺗﻨﻰ د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯩږي:
•

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ،۳۱د ﭘﺮوان وﻻﯨﺖ د ﺑګﺮام ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ګﺰﻣﯥ ټﯩﻢ ﭘﻪ ﯨﻮه ﺷﺨﺼﻲ
ﻣﻮټﺮ ډزې وﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ د ﯨﻮې ﮐﻮرﻧۍ درې ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.

•

د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ،۲۴د ﻫﺮات وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﺷﯩﻦ ډﻧډ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﭘﻪ ﯨﻮه ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻮټﺮ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﻮټﺮ و ﻧﻪ درﯨﺪ ډزې وﮐړې او ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﯨﻮ ځﺎﯨﻲ ﻣﺎﺷﻮم و وژل ﺷﻮ.

 158د ورور ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ۲۰۱۳ ،ﮐﺎل د ﻓﱪورۍ ۲۱

 159د اﯨﺴﺎف د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ۲۰۱۳ ،ﮐﺎل د ﺟﻮن .۱۲
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ
•

ﻩ ﮐﯥ

د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ  ،۲۶د ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﻰ ﺑﺮک وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ،اﯨﺴﺎف او د اﻣﺮﯨﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯨﺎﻻﺗﻮ د ﺧﺎﺻﻮ
ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د اﯨﺴﺎف د ﻣﺮﮐﺰ دروازې ﺗﻪ ﻧږدې ﭘﻪ ﯨﻮه ﮐﺮوﻻ ډوﻟﻪ ﻣﻮټﺮ ډزې وﮐړې او درې ﻣﻠﮑﻰ
ﮐﺴﺎن ﭼﻰ وروڼﻪ وو و وژل۰
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 160د اﻣﺮﯨﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯨﺎﻻﺗﻮ د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ او واﱃ ﺗﻪ وﯨﻠﻲ ﭼﯥ دا ﭘﯧښﻪ

ﭘﻪ ﻏﻠﻂ ﻓﻬﻤۍ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې ،ﺧﻮ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ د ﭘﯧښﻰ ﭘﻪ اړه څﯧړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي او ﯨﺎ ﻧﻪ .د ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﭘﯩﺴﻮ د اﺧﯩﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ

ډډه ﮐړې )ﻫﻐﻮى ﺗﻪ د  ۱۰۰۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯩﻮ ﯨﺎ د  ۱۸۰۰اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ ډاﻟﺮو وړاﻧﺪﯨﺰ ﺷﻮى( .ﻫﻐﻮي د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ او د ﻣﺮﺗﮑﯩﺒﯩﻨﻮ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
ﮐﻮﻟﻪ .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﯥ ،ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻓﱪورۍ او ﻣﺎرچ ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د ﺗﻼﺷﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎت
زﻣﺎ ﭘﻼر ﯨﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﺟﻬﺎدي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان وه .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﯩڅ ډول ﭘﻪ ﯨﺎﻏﯩﺘﻮب ﮐﯥ ښﮑﯧﻞ ﻧﻪ وه .زﻣﺎ ﭘﻼر د
ﺷﭙﯥ ﺗﺮ  ۰۰:۱۱ﺗﻠﻮﻳﺰﯨﻮن ﻟﯩﺪ او ﺑﯩﺎ وﻳﺪه ﺷﻮ .ﻧړﯨﻮال او اﻓﻐﺎن ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ زﻣﻮږ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ
 ۳۰:۱۱را دﻧﻨﻪ ﺷﻮل .زﻣﺎ ﭘﻼر د اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﻏږ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ را وﯨښ ﺷﻮ .اﻓﻐﺎن او ﺑﻬﺮﻧﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ زﻣﻮږ ﮐﻮر
ﺗﻪ را دﻧﻨﻪ ﺷﻮل ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﯨﯥ وﻧﯩﻮ ،ﻧﻮﻣﻮړى ﯨﯥ دﮐﻮر څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې واﯨﺴﺖ او ﭘﻪ ډزو ﯨﯥ و واژه.
د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ زوي ،ﭼﯥ ﭘﻼر ﻳﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ۸ﻧﯧټﻪ د ﺗﺨﺎر وﻻﯨﺖ د اﺷﮑﻤﯩﺶ ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ او اﻓﻐﺎن ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺷﭙﻨﻴﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل و وژل ﺷﻮ.
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻪ  ۲۴ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ  ۱۷ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژﱄ
او  ۱۵ﻧﻮر ﻳﯥ ټﭙﯩﺎن ﮐړي دي ) ۳۲ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( .دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ

ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ  ۱۴ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻤﻮاﱃ ښﻲ162.دا ارﻗﺎم د  ۲۰۰۹ﮐﺎل څﺨﻪ ﺑﯩﺎ ﺗﺮ  ۲۰۱۱ﮐﺎل ﭘﻮرې د ورﺗﻪ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ

ﺟﺮﯨﺎن ﮐﯥ د ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دواﻣﺪاره ﻣﺦ ﭘﻪ ځﻮړ ﺗﻤﺎﯨﻞ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﺮي.
د دې ارﻗﺎﻣﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻪ  ۵ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ د  ۹ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او د  ۸ټﭙﻲ ﮐﯩﺪل ) ۱۷ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎت( ،ﭼﯧﺮې ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دې ﻧﻪ ده ﺗﻮاﻧﯩﺪﻟﯥ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯨﺎ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ
ﻣﻨﺴﻮب ﮐړي ،ﺛﺒﺖ ﮐړي دي.
د ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮﮐﯥ دﮐﻤﻮاﱄ ﻧﺴﺒﺖ ښﺎﯨﻲ ﺗﺮ ﯨﻮې اﻧﺪازې د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﻣﯩﺰان دﮐﻤﻮاﱄ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻮ د ښﻪ واﱄ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﯥ ﭘﻮرې
ﺗړﱃ وي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د ﺗﻼﺷﻲ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ﺗﻼﺷﻲ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﺷﻤﯧﺮ او د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دﮐﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ﯨﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دى او د دې ﻋﻠﺖ د اﻣﻨﯩﺘﻲ ګڼﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا دګډو او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل
او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﭘﻮځ ﻟﻪ ﺧﻮا د داﺳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺼﻨﯩﻒ ﮐﻮل دي.
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وړاﻧﺪﯦﺰوﻧﻮ ﺑﯩﺎ ﺗﺎﮐﯩﺪﮐﻮي او د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﯩﺎوړې ﺷﻲ ،اﯨﺴﺎف او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﯨﺪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ او زﯨﺎن څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﯩﻮي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻰ ﻻرښﻮدوﻧﻮ او ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻲ
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺮه ﮐﺘﻨﻪ وﮐړي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د  ۲۰۱۳ﮐﺎل و
ﺟﻮﻻى  ۲۳ﻧﯩټﻰ د ﻻرښﻮد ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﺑﯩﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮي څﻮ د رواﻧﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ
 161دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﮐﻨﺪز ښﺎرﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ،۱۲د ﻋﯩﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪ او د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ.

 162د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د  ۱ﻧﯧټﯥ ﻧﻪ د ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ۳۰ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻼﺷﻲ د  ۲۲ﺑﯧﻼﺑﯩﻠﻮ

ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ۲۵وژﻧﯥ او د  ۱۲ټﭙﻲ ﮐﯧﺪﻧﯥ) ۳۷ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي.

 163د ﺷﭙﻨﯩﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﺑﺸﭙړ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧړﯨﻮاﻟﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د ځﺎﻧﮑړو ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ

د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو دوﻟﺘﻰ ﻧﻤﺎﯨﻨﺪګﯩﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ګډه او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي دي او د دې ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ د اوښﺘﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ
اړه څﺮګﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ دي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻓﻌﺎل ډول د ﺗﻼﺷﻲ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ټﻮﻟﻮ ادﻋﺎءګﺎﻧﻮ څﯧړﻧﻪ ﮐﻮي او د ﻫﻐﻪ
ﻧﻈﺎرت ﮐﻮي .د ﻓﻌﺎﻟﯩﺖ د ﭼﺎﭘﯩﺮﯨﺎل او اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ﮐﻢ ﻻﺳﺮﺳﻰ ﺳﺮه د ﺗړﻟﻮ ﻣﺤﺪودﯨﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯩﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ﻣﻤﮑﻦ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺗﻼﺷﻲ د

ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﮐﻢ راﭘﻮر وړاﻧﺪې ﮐړي.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

څﺨﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺒﻘﻮﻧﻮ د ﺷﺮﯨﮑﻮﻟﻮ او ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻲ ﺗړاو څﺨﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي .د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ وﯨﻨﺎ ،دﻏﻪ ﺗﺨﻨﯩﮑﻲ
ﻻرښﻮد د ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ/ﻃﯩﻒ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اﻫﻤﯩﺖ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ډول ﺗﺎﮐﯩﺪ

ﮐﻮي 164.ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ وړاﻧﺪې وړاﻧﺪﯦﺰﮐﻮي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او اﯨﺴﺎف دې داﺳﯥ ﺗﺪﺑﯩﺮوﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﮐړي ﭼﯥ د

ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ټﻮﻟﻮ ﭘﯧښﻮ د ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻘﯩﺐ او څﯧړﻧﯥ څﺨﻪ ډاډﺣﺎﺻﻞ ﮐړي څﻮ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ روڼﻮاﱃ او د ﺣﺴﺎب
ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﯩﺎوړﺗﯩﺎ او د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻲ او ﺟګړه ﯨﯩﺰو ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻮ ښﻪ واﱃ ﺗﻪ وده ورﮐړى.
د ﺗﻼﺷﻲ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺑﯧﻠګﯥ:
•

د ﻣﻰ ﭘﻪ  ،۵اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ او اﻓﻐﺎن ﺧﺎﺻﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﻐﻼن وﻻﯨﺖ د ﻧﻬﺮﯨﻦ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﺗﻼﺷﻲ
ﺷﭙﻨﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐړل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ و وژل ﺷﻮ او دوه ښځﯥ ټﭙﯩﺎﻧﯥ
ﺷﻮي.

•

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ  ،۴ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻫﺮات وﻻﯨﺖ د ﺷﯩﻦ ډﻧډ ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﺗﻼﺷﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐړل ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د دوو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻧښﻪ ﮐﻮل وه .د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ،دوه ښځﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻰ و وژﱃ ﺷﻮې او درې ﻧﻮر
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.

164

د اﯨﺴﺎف د ﻣﺮﮐﺰى دﻓﱰ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى  ،۲۸د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ  ۲۹-۲۸ﻧﯩټﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ او اﯨﺴﺎف ﺗﺮ ﻣﻨځ د

اﯨﻤﯩﻞ ﺗﺒﺎدﻟﻪ.
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ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
ﺳﻬﺎر د وﺧﺘﻪ د ﯨﺎﻏﯩﺎﻧﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺟګړه وﻧښﺘﻪ .زﻣﺎ  ۱۳ﮐﻠﻦ زوي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﯨﻮ ﻫﺎوان وﻟګﯧﺪ و وژل ﺷﻮ .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى
ﺳﺎه ورﮐړى ،ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﯨﻮه ﺧﻮﻧﺪي ځﺎى ﺗﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ څﺨﻪ ﻫﻢ ﭘﺨﭙﻠﻪ زﯨﺎﺗﯥ وﻳﻨﯥ
رواﻧﯥ وې ،اﻧﺘﻘﺎل ﮐړ .ﻣﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯨﻮ ﺟﻨګﯩﺎﱃ ﭘﻪ ﻻره وﻟﯧﺪ ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ زﺧﻤﻲ زوي ﭘﻪ ځﻤﮑﻪ ﮐﯩښﻮد او
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻰ ﭘﻪ څﭙﯩړه ﭘﻪ ﻣﺦ وواﻫﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ زه وﻟﯩﺪم ﭼﯥ زه او زﻣﺎ زوي ټﭙﯩﺎن ﯨﻮ او زﻣﻮږ ﮐﺎﱄ ﭘﻪ
وﻳﻨﻮﮐﮑړ دي ﭘﺮﯨﯥ ښﻮدم ﭼﯥ ﻻړ ﺷﻢ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ زه ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ زوي ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ټﭙﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﺎه ورﮐړې وه .دا زﻣﺎ د ژوﻧﺪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ دردﻧﺎﮐﻪ او ﻟﻪ درده ډﮐﻪ ﺷﯧﺒﻪ وه .زﻣﺎ زوي ﻧﻮ ﻧﻮر
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ .زه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم ﭼﯥ وﻟﯥ ﻣﻮږ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا را ﮐﻮل ﮐﯩږي او دا ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړه
ﺑﻪ څﻮﻣﺮه ﻧﻮر دوام وﮐړي .زﻣﺎ ﺑﻞ  ۱۶ﮐﻠﻦ زوي ټﭙﻲ ﺷﻮي وه .زﻣﺎ د ښځﯥ ﻣﺦ د ﻫﺎوان د ﻣﺮﻣۍ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﺳﻮي او ټﭙﻲ ﺷﻮي وه .ﺑﻞ ﻫﺎوان د ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﯥ د ﯨﻮه ﺑﺰګﺮ ﭘﻪ ﮐﻮر وﻟګﯧﺪ او د ﻫﻐﻪ  ۷ﮐﻠﻨﻪ

ﻟﻮر ﯨﯥ ټﭙﻲ ﮐړه .ﺑﻞ ﻫﺎوان د ﻋﯩﺴﻰ ﺧﯩﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه ﮐﻮر وﻟګﯧﺪ او ﯨﻮ درې ﮐﻠﻦ ﻣﺎﺷﻮم ﯨﯥ ټﭙﻲ
ﮐړ ﭼﯥ دﮐﻮﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ وﻻړ .زه د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭼﺎ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﮐﻮروﻧﻮ د
ﻫﺪف ګﺮځﻮﻟﻮ ﺣﮑﻢ ﮐړي،ﻋﺪﱃ ﺗﻌﻘﯩﺒﻮل/ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻏﻮاړم.
 --ﭘﻼر ،د ﭼﺎ زوي ﭼﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۴دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د ﭼﺎردرې ﭘﻪ وﻟﺴﻮﻟۍ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎنﻣﻠﻲ ﭘﻮځ د ﻫﺎوان ﭘﻪ ډزو ﻣړ او ﺑﻞ ټﭙﻲ ﺷﻮ.
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ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت
د ﺟﻨﻮري د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ ﻧﻪ د ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ۳۰ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ،اﻓﻐﺎن ﺳﯧﻤﻪ ﯦﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺖ د رﯨﺎﺳﺖ

ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮﻳﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﮐﯥ د  ۳۴ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ او  ۹۰ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﻲ ﮐﯩﺪل ﺛﺒﺖ ﮐړي دي.
ﺗﻠﻔﺎت(.
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) ۱۲۴ﻣﻠﮑﻲ

دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۱۷۰ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻲ 168.زﯨﺎﺗﺮه ﭘﯧښﯥ د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺷﺮﻗﻰ) ۴۷ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت(،
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ) ۲۸ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﯧﻤﻮﮐﯥ ) ۱۶ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت(واﻗﻊ ﺷﻮي دي.
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ زﯨﺎﺗﻮاﱃ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ د اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﻠﯥ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﯩږي .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ دﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ
ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮګﻪ  ۹۰ﺳﻠﻨﻪ ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮﺳﺮه

ﮐړي.
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د ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ،۱۸د اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺘﻮﻧﻮ  ۵او وروﺳﺘﻰ ﭘړاو ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ د اﯨﺴﺎف څﺨﻪ اﻓﻐﺎن

 165د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ ،ﮐﻨﺪز ښﺎر ۲۰۱۳ ،ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى .۶

 166دﻏﻪ ارﻗﺎم د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮﮐﯥ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ځﺎﯨﻲ ﭘﻮﻟﯩﺲ ښﮑﯩﻞ دى ﻧﻪ راﻧﻐﺎړي.

 167دﻏﻪ ارﻗﺎم د ډزو د ﺗﺒﺎدﻟﯥ ﭘﯧښﯥ ﯨﺎ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮه ﺟګړې ﭼﯧﺮې ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ روښﺎﻧﻪ ﻧﻪ وي ،ﻧﻪ راﻧﻐﺎړي .

 168ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ د  ۱۲ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وژﻧﯥ او  ۳۴ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﻲ

ﮐﯩﺪﻧﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي.

 169د دﻓﺎع د وزارت د ﺣﻘﻮﻗﻰ رﯨﺌﺲ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ۲۰۱۳ ،ﮐﺎل د ﻣﻰ .۲۲
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮ .د اﻧﺘﻘﺎل د  ۵ﭘړاو ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ ،اﻓﻐﺎن ﺳﺮﺗﯩﺮي ﺑﻪ د  ۲۰۱۴ﮐﺎل ﺗﺮ ﭘﺎﯨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ  ۱۱وﻻﯨﺘﻮﻧﻮ
اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﻠﻲ.
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د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ وﻳﺎﻧﺪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻻﻧﺪې ﺗﻌﺮﯨﻒ وړاﻧﺪې ﮐړي ،څﻨګﻪ
ﭼﯥ دا د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮي:
ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﻫﻐﻪ څﻮک دى ﭼﯥ د ﺷﺨړې دﮐﻮﻣﯥ ډﻟﯥ ﺳﺮه ﺗړاو و ﻧﻪ ﻟﺮي ،وﺳﻠﻪ او ﯨﻮﻧﯩﻔﻮرم و ﻧﻪ ﻟﺮي،

د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،د زﯨﺎت ﻋﻤﺮ درﻟﻮدوﻧﮑﻲ ﮐﺴﺎن ،ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ،د روﻏﺘﯩﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ،
اﻧﺠﯩﲊان ،ښﻮوﻧﮑﻲ ﯨﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﺟﻨګﯩﺎﱄ او ﯨﺎ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ)اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﭘﻮځ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺖ د رﯨﺎﺳﺖ( ﻏړي ﻧﻪ وي .دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼﯥ د
دوﻟﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﺳﻠﻪ اﺧﻠﻲ او ﭘﻪ ﺗﺮﻫګﺮﯦﺰو او وراﻧﮑﺎرو ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ښﮑﯧﻞ وي او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ او ﺑڼﻪ ﮐﯥ ﭘټﻮي ﯨﻮاځﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺟﻨګﯩﺎﱄ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯩږي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي ﭘﻪ
وړاﻧﺪې اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺮوﻧﮑﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد وي.
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د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪﺑﯩﺮوﻧﻪ
ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړى او ﻫﻐﻮي د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ
د اﻣﻨﯩﺖ د اﻧﺘﻘﺎل د ﻟﯧږد ﺳﺘﺎﯨﻨﻪ ﮐﻮي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﻈﺎرت او ﺣﺴﺎب

ورﮐﻮﻧﯥ د ﯨﻮه ﻓﻌﺎل ﻣﯩﮑﺎﻧﯩﺰم د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﭘﯧښﻮ ﺛﺒﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ،ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ دي څﯧړل ﺷﻮي او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﭘﯧښﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ
ﮐﻮﻣﯥ ډﻟﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ دى ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮي ،دوام ورﮐړي .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ اﮐﺜﺮو ﭘﯧښﻮﮐﯥ ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ دوي د ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮي او ﯨﺎ دا ﭼﯥ ﭘﯧښﻪ ﻧﻪ ده واﻗﻊ ﺷﻮې او ﯨﺎ دا ﭼﯥ
ﭘﯩښﻪ واﻗﻊ ﺷﻮې ﺧﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻣﺴﻮول ﻧﻪ دي.
د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ،۸د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯨﺖ د وردوج ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ
ﺷﮑﻤﻨﻮ ﻣﻮﻗﻌﯩﺘﻮﻧﻮ د ﻫﺎوان ﻣﺮﻣﻰ ګﻮزارﮐړي .ﯨﻮې ﻣﺮﻣﻰ ﭘﻪ ﯨﻮه ﮐﻮر اﺻﺎﺑﺖ وﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯧﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ دوه ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن و
وژل ﺷﻮل او ﻧﻮر  ۹ﺗﻨﻪ ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ﻓﯩﺾ آﺑﺎدﮐﯥ ﭘﻪ دې ﭘﯩښﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎ رد ﮐړه،
 172او و ﯨﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮي ﭼﺎرواﮐﻮ ﻻرښﻮدوﻧﻪ ﻧﻪ دي ﻟﯩږﱄ او ﻧﻪ ﯨﯥ د ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ د ﺗﺎوان

ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻮدﯨﺠﻪ ﭼﻤﺘﻮﮐړې.
ﭘﻪ ﻧﻮرو ﭘﯧښﻮﮐﯥ ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯨﻮاځﯥ ﭘﻪ ﯨﻮ څﻮ ﻗﻀﯩﻮﮐﯥ څﯧړﻧﯥ ﭘﯩﻞ ﮐړي او ﻣﺴﻮوﻟﯥ
ډﻟﯥ ﯨﯥ ﺗﺮ ﺣﺴﺎب ﻻﻧﺪې ﻧﯩﻮﱄ دي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐړې ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﻗﻀﺎﯨﻰ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺷﮑﻤﻨﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺤﻘﯩﻘﺎت او ﻋﺪﱄ ﺗﻌﻘﯩﺐ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ ﺣﺘﻰ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د داﺧﻠﻲ ﺗﺤﻘﯩﻘﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ
ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏړو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮي ﻫﻢ ځﻨډوي .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ،
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د ﻧﺎټﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت" :اﻧﺘﻘﺎل :اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺗﻪ ﻟﯧږد " ،او "اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره رﻫﱪي ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﻠﻲ" ،وﯨﺪﯨﻮﯨﻰ ﺑﺮﺧﻪ،

http://www.nato.int/cps/en/natoive/topics_accessed14julay2013

 171د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻠﻮﻟﻮ د څﺎﻧګﯥ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ،د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻫﻤﻐږۍ دﻓﱰ،

ﮐﺎﺑﻞ ۲۰۱۳ ،ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى .۱۱

 172د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﻓﯩﺾ اﺑﺎدﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ۳۰۱۳ ،ﮐﺎل د ﻣۍ .۱۳
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ،۲۳دﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﭘﻨﺠﻮاﯨﻰ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﯨﻮه ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ رڼﺎ ورځ د ﺗﻼﺷﻲ
د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ وګړى و واژه .ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﺮﭼﯩﻨﻮ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﯨﻮه ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻰ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺧﻼص
ﻣﯩﺪان ﮐﯥ د ﯨﻮه ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ د وژﻟﻮ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﮐړى .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺧﭙﻞ  ۶ﺗﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻧﯩﻮﱄ او ﺑﯩﺎ ﯨﯥ وروﺳﺘﻪ
ﺧﻮﺷﯥ ﮐړي دي .د دې ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺧﻮﺷﯥ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﭘﻪ دې ﻗﻀﯩﻪ ﮐﯥ
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ دوه ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﻣﺮﺗﮑﺒﯩﻦ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي دي ،ﭼﯥ ﯨﻮ ﯨﯥ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯩﻮﮐﯥ د ﺳړک د ﻏﺎړې د ﺗﻌﺒﯩﻪ

ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪږﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﭘﯩښﻪ ﮐﻰ وژل ﺷﻮى او ﺑﻞ ﻻ ﻫﻢ ﻻ درﮐﻪ دى.
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﯩښﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﯧﻠګﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي
دي .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ،۲۴د ﻫﺮات وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﺷﯩﻦ ډﻧډ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﻮ ځﺎﯨﻲ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ
ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻮټﺮ ﯨﯥ د درﯨﺪو ﻟﭙﺎره و ﻧﻪ درﯨﺪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﭘﻪ ډزو و وژل ﺷﻮ .د ﻣﻰ ﭘﻪ  ،۲۰د ﻫﺮات وﻻﯨﺖ د
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﺸﺮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﻣﺮﺗﮑﺐ د رﺳﻤﻲ دﻧﺪې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د وﺳﻠﯥ څﺨﻪ د ﻧﺎړوه ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ
دوه ﮐﻠﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮ .ښﺎﯨﻲ دوﺳﯩﻪ اﺳﺘﯩﻨﺎف ﺗﻪ وﻻړه ﺷﻲ .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻫﻢ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ
ﺗﺎوان ورﮐړى.
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د اړوﻧﺪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻣﻨځﻲ دواﻣﺪاره

ﻧﺎﺳﺘﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړى او د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ټﻮﻟﯥ ﭘﯧښﯥ ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي د ﻫﻐﻮي ﺳﺮه ﺷﺮﯨﮑﯥ ﮐړي دي .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﯩﻮ ﭼﺎرو او دﻓﺎع وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮه دوره ﻳﯥ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﻫﻢ ﺟﻮړې ﺷﻮي دي .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ

ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ارګﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺷﺮﯨﮑﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې ،د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ
ﺳﺮه د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ښﮑﯧﻠﺘﯩﺎ ﺗﺮ ﯨﻮې زﯨﺎﺗﯥ اﻧﺪازې د ﯨﻮه ځﺎﻧګړي ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړه وه ،او د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ د اوﺳﻨﻲ ﻣﯩﮑﺎﻧﯩﺰﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺤﺪودﯨﺖ اﻧﻌﮑﺎس ﮐﻮي.
د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻤښﺖ او څﯧړﻧﻮ د ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯩﻞ /ﺟﻮړښﺖ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن
د اﻣﻨﯩﺖ د ﻟﯧږد د ﻟﻮﻣړى ﭘړاو د ﭘﯩﻞ او د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺘﻮﻧﻮ د ﻟﯧږد
ﺳﺮﺑﯩﺮه ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮﮐﯥ داﺳﯥ داﯨﻤﻲ ﺟﻮړښﺖ ﻻ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ دى ﭼﯥ د
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ادﻋﺎءګﺎﻧﻮ ﺳﯩﺴﺘﻤﺎﺗﯩﮑﻪ څﯩړﻧﻪ وﮐړي ،اﺻﻼﺣﻲ ﺗﺪﺑﯧﺮوﻧﻪ ﭘﯩﻞ ﮐړي او ﺗﻌﻘﯩﺒﻰ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي .د
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﭘﯧښﯥ څﯩړﻧﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﯨﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺷﮑﺎﯨﺖ ﻟﻪ ﻃﺮﯨﻘﻪ ﯨﺎ د داﺧﻠﻲ ﯨﺎ ﻧړﯨﻮال ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﯨﺎ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﯨﺎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺷﮏ ﭘﻮاﺳﻄﻪ را
ﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯩږي.
د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻫﻤﻐږۍ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ټﯩﻢ PICC ،د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﻰ ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ
ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﯨﻮاځﯥ ﻫﻐﻪ راﭘﻮروﻧﻪ ﺛﺒﺘﻮي ﭼﯥ د اﻣﻨﯩﺘﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ رﺳﯩږي او د اﻧﻔﺮادي ﮐﺴﺎﻧﻮ او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ
څﺨﻪ ﮐﻮم ﺷﮑﺎﯨﺘﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او ﭘﻮځ ﻟﻮړ ﭘﻮړي ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او وﻻﯨﺘﻲ ﮐﭽﻮﮐﯥ

 173د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ۲۳ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎرﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﭘﻮځﻲ څﺎرﻧﻮال ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د

اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۲۱د ﭘﻨﺠﻮاﯨﻰ وﻟﺴﻮﻟۍ د وﻟﺴﻮال ﺳﺮه دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺼﺪﯨﻖ ﮐړل.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ښﮑﺎره واﯨﻰ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻪ را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي ،ﺣﺘﻰ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﻫﻐﻮي ﺗﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﮐړي.
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داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻲ ،د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻣﺸﺎور د دﻓﱰ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﻮټﻠﻲ ﺗﺪﺑﯩﺮوﻧﻪ ﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ دا ﯨﻘﯩﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ ښﮑﻠﯧﻞ اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړې د زﯨﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ټﻮﻟﻨﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اړﯨﻦ ﺗﺪﺑﯩﺮوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي 175.د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ

ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﺎوان ،ﻻﺳﻰ ﺑﻤﻮﻧﻮ او راﮐټﻮﻧﻮ ﭘﻪ  ۲۱ﺑﯩﻼﺑﯩﻠﻮ ﭘﯧښﻮﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻣﻮﻗﻌﯩﺘﻮﻧﻮ ﺗﻮﻏﻮل ﺷﻮي د  ۱۴ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ

وژل او د  ۵۵ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﭙﻲ ﮐﯩﺪل) ۶۹ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .ﭘﻪ  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﯨﻮه ﭘﯧښﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ وژل ﺷﻮى او دوه ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي .د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﯥ زﯨﺎﺗﻮاﱃ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د زﯨﺎﺗﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ د
ﻣﺴﻠﯥ ﺳﺮه اړخ ﻟګﻮي ،ﺧﻮ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﺪف ﻧﯩﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﯩﺎروﻧﻮ ﺑﺎﯨﺪ
ﻟﻪ ﺳﺮه ﮐﺘﻨﻪ وﺷﻲ څﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د زﯨﺎن اړوﻟﻮﮐﭽﻪ را ﮐﻤﻪ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ داﺳﯥ ﻧﻮر ﻻرښﻮدﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯥ د
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ وي ،ﭘﻠﻲ ﮐړي.
ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻟﻪ اړﺧﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ اوﮐﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ځﯩﻨﯥ ﻫڅﯥ ﭘﻪ ﻻر اﭼﻮل
ﺷﻮي ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د ﻧﻪ ﻋﻼﻗﯥ او ﺑﯥ ﻣﯩﻠۍ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ څﻮ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗړاو څﯩړﻧﯥ وﮐړي او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ ﯨﻘﯩﻨﻰ ﮐړي ،اﻧﺪﯨښﻨﻪ ﻟﺮي .د
ﻧﺎﮐﺎﰲ ﻫڅﻮ ﯨﻮه ﭘﺎﯨﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ دا ده ﭼﯥ ﭘﻪ ډﯨﺮ ﻗﻮې اﺣﺘﻤﺎل د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﭽﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ده راﭘﻮر ﺷﻮې.

د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ -د ﻣﯩﺪان وردګﻮ د ﻗﻀﯩﯥ څﯩړل
ﻧږدې  ۰۰:۱۱ﺑﺠﯥ وې .ﻣﻮږ دﮐﻠﻲ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﮐﯥ د ﻗﺮان ﺷﺮﯨﻒ ﺗﻼوت ﮐﺎوه .ﻣﻮږ  ۶ﮐﺴﺎن او څﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
وو .ﻧﺎڅﺎﭘﻰ دوه اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ﺳﺮﺗﯩﺮي ،ﯨﻮ اﻓﻐﺎن ژﺑﺎړوﻧﮑﻰ او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﯨﻮ ﺳﺮﺗﯩﺮى ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ را
ﻧﻨﻮﺗﻞ .ﻫﻐﻮي ﭘﻪ اﻧګﻠﯩﺴﻲ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ او ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ ﻫﻐﻪ ژﺑﺎړﻟﯥ .ﻫﻐﻮي ﻣﻮږ ﺗﻼﺷﻲ ﮐړو او ﻣﻮږ ﯨﯥ د
ﺟﻮﻣﺎت څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې را و اﯨﺴﺘﻠﻮ .ﻣﺎ ﺷﺎﺧﻮا  ۳۰اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ او اﻓﻐﺎن ﺳﺮﺗﯩﺮى ۴،ﻣﻮټﺮ ﺳﺎﯨﮑﻞ او ﭘﻮځﻰ
ﻻرۍ د ﺟﻮﻣﺎت د ﺑﺎﻧﺪى وﻟﯩﺪل .ﻫﻐﻮي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺧﻮﺷﯥ ﮐړل او ﻣﻮږ ) ۶ﮐﺴﺎن( ﯨﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه ﮐﻨډواﻟﻪ ﮐﻮر
ﮐﯥ ﺗﻮﻗﯩﻒ ﮐړو .دوو اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ﺳﺮﺗﯩﺮو او اﻓﻐﺎن ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ ﭘﻪ آﻫﻨګﺮاﻧﻮﮐﻠﻰ ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ
ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ زﻣﻮږ څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨﯥ وﮐړې .ﻣﻮږ ﻫﻐﻮي ﺗﻪ و وﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯩږو .ﺑﯩﺎ ﻫﻐﻮي د
ډﻧډو او د ټﻮﭘﮏ د ﻣﯩﻞ ﭘﻮاﺳﻄﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﭘﯩﻞ وﮐړ .زﻣﺎ د ښﻲ ﻏﻮږ د ﺷﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﯥ څﺨﻪ وﻳﻨﯥ رواﻧﯥ
وې .ﻫﻐﻮي ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﺮګ وګﻮاښﻮﻟﻮ ،ﻣﻮږ ﯨﯥ ﭘﻪ ځﻤﮑﻪ ﭘﺮې اﯨﺴﺘﻠﻮ او ﻣﻮږ ﺗﻪ ﯨﯥ ټﻮﭘﮑﻮﻧﻪ وﻧﯩﻮل .ﭘﻪ دې
وﺧﺖ ﮐﯥ ،د ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﯨﻮﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻰ راﻏﻰ او ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﯨﯥ وﮐړه .د اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻲ
ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻨﺪې ﺧﱪې ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮې .اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻲ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ټﻮﭘﮏ وﻧﯩﻮ ﺧﻮ د اﻓﻐﺎن
 174د وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ګډون ﮐړى ،د اﯨﺴﺎف ﻗﺮارګﺎه ،ﮐﺎﺑﻞ.۲۰۱۲ ،
 175د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ډاﮐټﺮ ﻣﺪﺑﺮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻣﺸﺎور ﭘﻪ ﺣﯩﺚ وټﺎﮐﻪ
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﭘﻮځ ﯨﻮه ﺑﻞ ﭼﺎرواﮐﻲ د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻲ ﻣﻼﺗړ وﮐړ .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ و وﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺑﯥ ګﻨﺎه ﯨﻮ .ﺑﯩﺎ ﻣﻮږ د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﺳﺮﺗﯩﺮو د ﻫﻐﻪ ځﺎى څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې و اﯨﺴﺘﻠﻮ .ﻫﻐﻮي زﻣﻮږ څﺨﻪ څﻠﻮر ډﯨﺮ ﺳﺨﺖ ټﭙﯩﺎن د
ﻣﯩﺪان ښﺎر ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻮن او دوه ﭘﺎﺗﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ د ﻧﺮخ اډې ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ .ﻫﻐﻮي دواړه ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﻣﺎښﺎم د ﺑﻨﺪ څﺨﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮل .زه د ﯨﻮې اوﻧۍ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﯥ د درﻣﻠﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮم او اوس
ﻫﻢ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ د ﺳﺮ درد ﻟﺮم.
د وردګﻮ وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﻣﯩﺪان ښﺎرﮐﯥ دګډو ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ ۲۷
ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮل ،د ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﯨﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ او ﺷﺎﻫﺪ.
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﱪ او د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻓﱪورۍ د ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻣﯩﺪان وردګﻮ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ورﮐﯧﺪو،ﺧﭙﻞ ﺳﺮه وژﻧﻮ او ځﻮروﻧﻮ ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ ادﻋﺎءګﺎﻧﻰ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي .دﻏﻪ ادﻋﺎءګﺎﻧﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ

رﺳﻨﯩﻮ ﻟﻪ ﻃﺮﯨﻘﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﯩﻤﺎﻧﻪ څﺮګﻨﺪې ﺷﻮي دي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﯩﺪان وردګﻮ د وﻻﯨﺖ ﭘﻪ ﻧﺮخ او ﻣﯩﺪان ښﺎر وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﱪ او د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻓﱪورۍ د ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ د ځﻮروﻧﻮ دوه ،د وژﻧﻮ درې او د اﺟﺒﺎري ورﮐﯧﺪﻧﻮ  ۱۰ﭘﯧښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي .ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ
ﻣﺮﺗﮑﯩﺒﯩﻦ اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ﺳﺮﺗﯩﺮي او د ﻫﻐﻮي اﻓﻐﺎن ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ وو .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ څﯧړوﻧﻮ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻟږ ﺗﺮ
ﻟږه ﭘﻪ درﯨﻮ ﭘﯧښﻮﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد وه .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ او ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،دﮐﻮرﻧﯩﻮ ﻏړﯨﻮ او ځﺎﯨﻰ ﭼﺎرواﮐﻮ د ﻫﻐﻮ ۱۰
ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺟﺴﺪوﻧﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼﯥ دوي ﯨﯥ د ورﮐﯧﺪو ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐړى وه ،دﻏﻪ ﻣړي د ﻣﯩﺪان وردګﻮ ﭘﻪ ﻧﺮخ
وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ﺧﺎﺻﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﻰ اډې ﺳﺮه ﻧږدې ﻣﻮﻧﺪﱃ.
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د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﱪ د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ راﻫﯩﺴﯥ ،د وﻟﺴﻤﺸﺮ دﻓﱰ د ﺣﻘﯩﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه درې ﻫﯩﺌﺘﻮﻧﻪ وګﻮﻣﺎرل څﻮ
ادﻋﺎءګﺎﻧﯥ وڅﯩړي ،ﺧﻮ ﻫﯩﺌﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯩﺪل ﭼﯥ د ﻣﻤﮑﻨﻮ ﻣﺮﺗﮑﯩﺒﯩﻨﻮ ﭘﻪ اړه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻪ ورﺳﯩږى.
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د دې ادﻋﺎوو ﭘﻪ ﻏﱪګﻮن ﮐﯥ اﯨﺴﺎف ﯨﻮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﺑﯩﺎن ﺧﭙﻮر ﮐړ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ،اﯨﺘﻼﻓﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻣﺼﻤﻢ
دي ﭼﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ اﻓﻐﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ د ﯨﻮه اﻓﻐﺎن ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺣﯩﺚ ﮐﺎرﮐﺎوه د ﯨﻮه ﺗﻮﻗﯩﻒ ﺷﻮي ﺷﺨﺺ د
 176د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﯥ ،ﮐﺎﺑﻞ وﻻﯨﺖ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻓﱪورۍ .۱۱
 177د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ څﯧړﻧﻮﮐﯥ د  ۴۰ﻧﻪ د زﯨﺎﺗﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﯥ او د ﻧﻮرو ﺷﻮاﻫﺪو او اﺳﻨﺎدو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﯩﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ ده.

 178ﻟﻮﻣړى ﻫﯩﺌﺖ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ډﺳﻤﱪ د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ۹د ﯨﻮه ﺷﮑﺎﯨﺖ ﭘﻪ ﻏﱪګﻮن ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮ د ﯨﻮې ډﱃ او وﻻﯨﺘﻲ ﺷﻮرا د ﻏړو ﻟﻪ
ﺧﻮا د وﻟﺴﻤﺸﺮ دﻓﱰ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮي وه ،ﺗﺸﮑﯩﻞ ﺷﻮ .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ،۷د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﯨﻮه ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ ،د وﻟﺴﻤﺸﺮ د

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻫﻤﻐږۍ د دﻓﱰ دوو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ و وﯨﻞ ﭼﯥ ﻫﯩﺌﺖ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺖ ﺷﻮرا ﺗﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐړل ،ﺧﻮ دوي وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯩﺪل ﭼﯥ

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻏړﻧﻮ/ﺗﯩﺮﯨﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﯩﺎرﮐړي او ﯨﺎ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﺮﺗﮑﯩﺒﯩﻦ وﭘﯩﮋﻧﻲ .ﯨﻮه ﺑﻞ ﻫﯩﺌﺖ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ

دﻏﻪ ﻣﺴﻠﻪ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې وﻧﯩﻮﻟﻪ ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د دې ﻫﯩﺌﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﯧﺰ ډول ﺧﺮﭙې او د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮه ﺷﺮﯨﮑﯥ ﻧﻪ ﺷﻮې .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د

ﻓﱪورۍ ﭘﻪ  ،۲۴د ﺣﻘﯩﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ د ﻫﯩﺌﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د دﻓﺎع وزارت ﺗﻪ دﻧﺪه وﺳﭙﺎرﻟﻪ څﻮ ﺧﭙﻠﻪ
ﭘﺮﯨﮑړه ﻋﻤﻠﻲ ﮐړي او د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﺗﺮ  ۱۰د ﻣﯩﺪان وردګﻮ د وﻻﯨﺖ څﺨﻪ د اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ وﺑﺎﺳﻲ .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ

اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭘﺮﯨﮑړې ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ،د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺧﱪې اﺗﺮې ﭘﯩﻞ ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﻰ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ۴د ﺣﻘﯩﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﯨﻮ ګډ ﻫﯩﺌﺖ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ )د دﻓﺎع او ﮐﻮرﻧﯩﻮ ﭼﺎرو د وزارﺗﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺖ د رﯨﺎﺳﺖ( او

اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ )د اﻣﺮﯨﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯨﺎﻻﺗﻮ ،اﯨﺴﺎف او د اﻣﺮﯨﮑﺎ د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ( څﺨﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ دى ،ﺟﻮړ ﺷﻮ .ګډ

ﺗﺤﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﻫﯩﺌﺖ و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯩﺪ ﭼﯥ د ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ اړه ﯨﻮه ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻪ ورﺳﯩږي .د ﻫﯩﺌﺖ اﻓﻐﺎن ﻏړو ادﻋﺎء ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﯨﮑﺎ د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﻮ ،ځﻮروﻧﻮ او اﺟﺒﺎري ورﮐﯧﺪﻧﻮﮐﯥ ښﮑﯩﻞ دي ﺧﻮ اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ ﻏړو د ﺧﭙﻠﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎ ردوﻟﻪ .د ﻫﻐﻮ ﺳﺮﭼﯩﻨﻮ ﭘﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﭼﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺳﺮه ﺧﱪې ﺷﻮي ،ښﮑﺎري ﭼﯥ دګډ ﺗﺤﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﻫﯩﺌﺖ راﭘﻮر ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اړوﻧﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﯨﮏ ﺷﻮى

دى.
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ګﻮاښﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ وډﯨﻮﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮى .دګﻮاښﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﺗﻮﻗﯩﻒ ﺷﻮي ﺷﺨﺺ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﯨﻮه
ګﻮښﻪ دوﻟﺘﻲ ځﺎى ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻗﯩﻒ ﮐﯥ وه .د وﯨډﯨﻮ ﺑﺸﭙړې ﺑﯩﺎ ﮐﺘﻨﯥ د دې ﺧﱪې ﺗﺼﺪﯨﻖ ﮐړى ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﯧښﻪ ﮐﯥ اﯨﺘﻼﻓﻰ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد او ښﮑﯩﻞ ﻧﻪ وو.
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ  ،۷دﮐﻨﺪﻫﺎر د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺖ رﯨﺎﺳﺖ د دې ادﻋﺎګﺎءﻧﻮ ﭘﻪ ﺗړاو د ﯨﻮه اﻓﻐﺎن ﺷﺨﺺ د ﻧﯩﻮﻟﻮ

راﭘﻮر ورﮐړ 180.د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺖ رﯨﺎﺳﺖ د ﺗﻮﻗﯩﻒ ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د څﯧړﻧﻮ د وﺳﻌﺖ او اﺗﻬﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ
ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ څﻪ و ﻧﻪ وﻳﻞ.

د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ  ،۱۱د اﯨﺴﺎف ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﯨﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯨﺎﻻﺗﻮ د اردو د ﺟﻨﺎﯨﻰ څﯩړﻧﻮ
د ﻣﺮﮐﺰ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﱪ او د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻣﯩﺪان وردګﻮ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ
ﮐﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ټﻮﻟﻮ ادﻋﺎګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﺮاﺧﻰ څﯩړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي.
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راﭘﻮر ﺷﻮي ورﮐﯧﺪﻧﯥ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﺎﻧﺪې ﯨﺎ ﺧﭙﻞ ﺳﺮى وژﻧﯥ او ځﻮروﻧﯥ -ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺛﺎﺑﺘﯥ ﺷﻲ ﭼﯥ دا د ﭘﻮځﻲ
ﺷﺨړې د ﯨﻮې ډﻟﯥ ﺗﺮ ﻣﻼﺗړ ﻻﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي -ښﺎﯨﻲ ﭘﻪ ﺟﻨګﻰ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮﮐﯥ راﺷﻲ .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى څﺨﻪ ،د
ﭘﯧښﻮ د ﺑﺸﭙړې اﻧﺪازې او دا ﭼﯥ ﮐﻮﻣﻪ ډﻟﻪ د ادﻋﺎء ﺷﻮﻳﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ اﺑﺘﺪاﯨﻰ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﻣﻨﻲ ،ﭘﻪ ﻋﺎم ډول ﻧﻪ دي ﺧﺮﭙې

ﺷﻮي .د داﺧﻠﻲ څﯧړﻧﻮ ﻣﺎﻫﯩﺖ او ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﭼﯥ د اﯨﺴﺎف ،اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ﺧﺎﺻﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي او ﻫﺮ ډول ﺗﻌﻘﯩﺒﻲ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯥ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮل وو ﭘﻪ
اوس وﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ دي او ﭘﻪ ﻋﺎم ډول ﻧﻪ دي ﺧﭙﺎره ﺷﻮي.

د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه -او د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺷﻨډول
د اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺘﻮﻧﻮ د ﻟﯩږد د ډﯨﺮ ژر ﺑﺸﭙړواﱄ ﺳﺮه ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې او د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺷﻨډوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻧړﯨﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ،ﭘﻪ ځﺎګړې ﺗﻮګﻪ د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺮاﺑﺮو ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺮﭼﯩﻨﻮ
ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دﮐﻤﻮاﱄ ﭘﻪ اړه د اﻧﺪﯦښﻨﻮ ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐړې .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎ اﻣﻨۍ او د ﻣﻠﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻣﺦ ﭘﺮ زﯨﺎﺗﯩﺪوﻧﮑﻲ ګﻮاښ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯩﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ﻫﻐﻪ ﺳﺮﭼﯧﻨﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ او س ﻣﻬﺎل ﮐﯥ
د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې او د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺷﻨډوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړى ﺷﻮي
وﺳﺎﺗﻞ او ﺗﻘﻮﯨﻪ ﺷﻲ .د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ د اﻧﮑﺸﺎف ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې/ﮐﻨﱰول او د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې او د

ﻫﻤﻐږۍ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﻤﯥ ﻣﺴﺎﻟﯥ ﭼﯥ د ﻣﻮﺛﺮه ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺿﺮوري دي د اﯨﺴﺎف او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﻣﻨځ د

ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ د دواﻣﺪارې ښﮑﯧﻠﺘﯩﺎ ﻟﭙﺎره د ﺧﺎص اﻫﻤﯩﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ او ﺿﺮوري دي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮﻳﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻫﺮﮐﻠﻰ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ګﻮاښ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻇﺮﻓﯩﺖ ﻻ ﭘﺮاﺧﺘﯩﺎ ده ،د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﺳﺮه د ﻏﱪګﻮن د ټﯩﻤﻮﻧﻮ ﻻ اﻧﮑﺸﺎف ،د ﺑﺎﯨﻮ ﻣﯩﱰﯨﮏ

 179د اﯨﺴﺎف ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﺑﯩﺎن ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرى .۷

 180د ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺖ د رﯨﺎﺳﺖ اوﮐﻮرﻧﯩﻮ ﭼﺎرو د وزارت دﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﯥ ،ﮐﺎﺑﻞ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﺟﻮﻻى.

 181د اﯨﺴﺎف د ﻗﺮارګﺎه ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى  ،۲۸ﮐﺎﺑﻞ .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ او اﯨﺴﺎف ﺗﺮ ﻣﻨځ د اﯨﻤﯩﻞ راﺑﻄﻪ ۲۹-۲۸ ،ﺟﻮﻻى،

.۲۰۱۳
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ﻻﺑﺮاﺗﻮاروﻧﻮ د ﻇﺮﻓﯩﺖ ښﻪ واﱃ او ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯩﻮﮐﯥ ځﻤﮑﻨﻲ ﻣﺨﻪ ﻧﯩﻮﻧﮑﻲ ﺑﺮﯨښﻨﺎى ﺗﺪﺑﯩﺮوﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي .د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻣﺦ ﭘﺮ زﯨﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﻲ ګﻮاښ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯩﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎره د اﯨﺴﺎف او
ﻧړﯨﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د دواﻣﺪاره ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ اړﺗﯩﺎ ټﯩﻨګﺎرﮐﻮي څﻮ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ روزل
ﺷﻮي ،ﻫﻐﻮي ﺗﻪ ﺳﺮﭼﯩﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﺷﻮي او ﭘﻪ  ۲۰۱۴ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻧﺘﻘﺎل د ﺑﺸﭙړﯨﺪو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې د ﭘﺮ ﻣﺦ وړﻟﻮ او رﻫﱪۍ وړﺗﯩﺎ وﻟﺮي.
د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې د ﻣﻠﻲ ﺳﱰاﺗﯩﮋى 182ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ دواﻣﺪاره او
اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ اړﺗﯩﺎ وﻟﺮي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻧﻮﻳﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﻫﺮﮐﻠﻰ ﮐﻮي ،ﭘﻪ دې ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ د
اﻧﺠﯩﻨﯩﺮۍ د رﯨﺎﺳﺖ دﮐﻨﱰول او د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې د رﯨﺎﺳﺖ او د رﯨﺎﺳﺖ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ

ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺣﯩﺚ ﭘﻪ دﻧﺪو د  ۲۵ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮګﻮﻣﺎرل ﺷﺎﻣﻞ دي183 .د اﯨﺴﺎف د ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ،دا دﻓﱰ اوس د اﻓﻐﺎن
ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ د ﺷﻨډوﻟﻮ د روزﻧﻮ ،ﺳﺮﭼﯩﻨﻮ اوﮐﻨﱰول او د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺷﻨډوﻟﻮ وړﺗﯩﺎ
او ﻇﺮﻓﯩﺖ ﻟﺮي.
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د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﺑﺮﯨﺎﱄ ﭘﻠﻲ ﮐﻮل او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﺸﭙړ
ﻇﺮﻓﯩﺖ اﻧﮑﺸﺎف او د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﻮﻟﯩﺪ او ﺧښﻮﻟﻮ د ﺷﺒﮑﻮ ﺗﻌﻘﯩﺐ ،ﭘﯩﮋﻧﺪل او ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﺑﻪ د
اﻧﺘﻘﺎل د ﭘﺮوﺳﯥ او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ښﻪ واﱄ ﻟﭙﺎره د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﯩﺖ د ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻬﻢ وي .ﭘﻪ دې

ﻫﮑﻠﻪ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي څﻮ د ﺑﺎﯨﻮﻣﯩﱰﯨﮏ او ﺟﺮﻣﻰ ﺗﺨﻨﯩﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د وﻟﺴﻤﺸﺮ
ﻓﺮﻣﺎن ﭼﯥ د اړوﻧﺪو اﻣﻨﯩﺘﻲ وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ګډه ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ ،ﻻﺳﻠﯩﮏ ﮐړي .دﻏﻪ ﻓﺮﻣﺎن د ﺟﺮم
د ﺻﺤﻨﯥ د څﯧړﻧﻮ ،د ﻣﺤﻞ د اﻣﻨﯩﺖ ،د ﺷﻮاﻫﺪو د راټﻮﻟﻮﻟﻮ او ﭼﺎودﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻧﻘﺸﻮﻧﻪ او ﻣﺴﻮﻟﯩﺘﻮﻧﻪ ټﺎﮐﻲ ،او د
ﻣﻠﻲ ﺑﺎﯨﻮﻣﱰﯨﮏ او ﺟﻨﺎﯨﻰ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﺳﱰاﺗﯩﮋۍ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﻮﮐﺎټ ﺑﺮاﺑﺮوي .دﻏﻪ ﻓﺮﻣﺎن د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﯨﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې د ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ﺳﱰاﺗﯩﮋۍ ﻟﭙﺎره ﻣﻬﻢ دى ،ځﮑﻪ ﭼﯥ د  ۲۰۱۴ﮐﺎل ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﺎﯨﻮﻣﯩﱰﯨﮏ او ﻋﺪﱄ ﺷﻮاﻫﺪو د ﺟﻤﻊ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺗﺤﻠﯩﻞ او ﭘﺮوﺳﺲ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮول وي .د ﯨﻮې
اړوﻧﺪى او ﯨﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗړﻟﯥ ﭘﺎﻟﯩﺴۍ ﭘﺮﺗﻪ ،ﺟﻨﺎﯨﻰ ﻣﺤﮑﻮﻣﯩﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻋﺪﱄ ﻃﺐ او ﺑﺎﯨﻮﻣﯩﱰﯨﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﯨﯥ
ﻣﻼﺗړﮐﯩږي ،ډﯨﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وي.
ﻧﺎﺗﻮ/اﯨﺴﺎف ،ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ځﯩﻨﻮ دودﯨﺰو ﺟګړه ﯨﯩﺰو وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻣﯩﺜﺎق د دوﻫﻢ ﺗﻌﺪﯨﻞ ﺷﻮي ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل

) (CCW APIIﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻻﺳﻠﯩﮏ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﻫﯩﻮادوﻧﻪ185 ،ﺑﺎﯨﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﺿﺎﰲ

 182د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ،۲۴د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﯩﺖ ﺷﻮرا د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻣﻠﻰ ﺳﱰاﺗﯩﮋى ﺗﺼﻮﯨﺐ ﮐړه ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯨﯥ

د داﺳﯥ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اړوﻧﺪو اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻫﻤﻐږۍ ﺑﺮاﺑﺮول دي.

 183د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ د څﺎﻧګﯥ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ،د اﯨﺴﺎف ﻗﺮارګﺎه ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﺟﻮن .۲۰۱۳ ،۲۳
 184د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ د څﺎﻧګﯥ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ،د اﯨﺴﺎف ﻗﺮارګﺎه ،ﮐﺎﺑﻞ،ﺟﻮن .۲۰۱۳ ،۲۸
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د ﻧﺎﺗﻮ او اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﺳﺮﺗﯩﺮو ورﮐﻮﻧﮑﻮ  ۵۰ﻫﯩﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ  ۴۲ﻫﯩﻮادوﻧﻮ ﺗﻌﺪﯨﻞ ﺷﻮي  CCW APIIﺗﺼﻮﯨﺐ

ﮐړي .اﻟﺒﺎﻧﯩﺎ ،اﺳﱰاﻟﯩﺎ ،اﻃﺮﯨﺶ ،ﺑﻠﺠﯩﻢ ،ﺑﻮﺳﻨﯩﺎ او ﻫﯩﺮﺗﺰﯨګﻮﯨﻨﯩﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﮐﺮوﺷﯩﺎ ،ﭼﯩﮏ ،ډﻧﻤﺎرک ،اﻟﺴﻠﻮادور ،اﯨﺴﺘﻮﻧﯩﺎ ،ﻓﻨﻠﻨډ ،ﻓﺮاﻧﺴﯥ ،اﻟﻤﺎن،
ﯨﻮﻧﺎن ،ﻫﻨګﺮى ،اﯨﺴﻼﻧډ ،اﯨﺘﺎﻟﯩﺎ ،اردون ،ﻻﺗﻮﯨﯩﺎ ،ﻟﯩﺘﻮاﻧﯩﺎ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرګ ،د ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﯨﻮګﻮﺳﻼوﯨﺎ د ﻣﺎﺳﺎډوﻧﯩﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯨﺖ ،ﻣﻮﻧﺘﯩﻨﯩګﺮو ،ﻫﺎﻟﻨډ،

ﻧﻮى زﯨﻼﻧډ ،ﻧﺎروى ،ﭘﻮﻟﻨډ ،ﭘﺮﺗګﺎل ،دﮐﻮرﯨﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯨﺖ ،روﻣﺎﻧﯩﺎ ﺳﻠﻮواﮐﯩﺎ ،ﺳﻠﻮوﯨﻨﯩﺎ ،ﻫﺴﭙﺎﻧﯩﻪ ،ﺳﻮﯨډن ،ﺗﺮﮐﯩﻪ ،اوﮐﺮاﯨﻦ ،اﻧګﻠﺴﺘﺎن او اﻣﺮﯨﮑﺎ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﺳﺮﭼﯧﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي څﻮ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې او د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د
ﺷﻨډوﻟﻮ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د اﻏﯩﺰﻣﻦ او ﻣﺘﻤﺮﮐﺰه ﻣﺪﯨﺮﯨﺖ او ﺗﻨﻈﯩﻢ څﺨﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ.
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اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰ ﭘﻮﻟﯩﺲ او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ
زﻣﺎ ﺧﻮښﯩﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ وه ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻋﯩﺴﻰ ﺧﯩﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﻰ د ﯨﺎﻏﯩﺎﻧﻮ او ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ
ﺟګړه وﻧښﺘﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻰ ﻓﮑﺮ وﮐړ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﯨﯥ د ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﺑﻰ ﮐﻮي ،ﻧﻮ د ﮐﻮر دروازې ﺗﻪ
ورﻏﻠﻪ ﺗﺮ څﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ و واﯨﻰ ﭼﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ را دﻧﻨﻪ ﺷﻲ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى دروازه وازه ﮐړه ،ﻧﻮ
د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ډزې وﮐړې او ﻫﻐﻪ ﯨﯥ ﻟﻪ ﭘښﻮ وﻏﻮرځﻮﻟﻪ .د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ
ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ډﻟﯥ ﺣﺘﻰ د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ زوي ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﺪې ﯨﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮﻟﯥ د ټﻮﭘﮏ ﻣﺎﺷﻪ را ﮐﺶ او د
ﻧﻮﻣﻮړي ﺧﻮا ﺗﻪ ﯨﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړه .ﻧﻮﻣﻮړى د ﯨﺎﻏﯩﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ،ه ،ﺑﻠﮑﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ ډزو
و وژل ﺷﻮ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻮر ﻧﻮ ﯨﺎﻏﯩﺎن ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ وو.

دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د ﭼﻬﺎر درې ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﻰ د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ۱۸ﻧﯧټﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ
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ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د وژل ﺷﻮﻳﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮان

ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺳﻠﻮک ﭘﻪ اړه ﻣﺨﺘﻠﻂ راﭘﻮروﻧﻪ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .ﭘﻪ ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ ،ځﺎﯨﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ښﻪ
اﻣﻨﯩﺖ د ټﯩﻨګښﺖ راﭘﻮر ورﮐړى.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي ،دوام ورﮐړى .د ﺟﻨﻮري د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ ﻧﻪ د ﺟﻮن د

ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ۳۰ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ  ۳۲ﺑﯩﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘﯧښﻮﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ۱۴ﭘﯩښﯥ او د ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﻮ  ۲۳ﭘﯩښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي
ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﯩږي ،دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۶۱ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻲ ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ  ۱۹ﭘﯧښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ د وژﻧﻮ  ۱۵او د ټﭙﻲ ﮐﯧﺪو  ۸ﭘﯧښﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي.
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د ﻫﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ زﯨﺎﺗﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﮐړي ،د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻏړو ﻟﻪ
ﺧﻮا د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ د ارﺗﮑﺎب ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﯥ زﯨﺎﺗﺮه ﭘﯧښﯥ د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ
ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﻨﯩﻮ راﭘﻮروﻧﻮﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ،د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ د ﻫﻤﺪې ﻣﻮدې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د
اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻗﺘﻞ ،ځﻮروﻧﯥ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯩﺮي ،ګﻮاښ ،ډاروﻧﯥ ،ﺷﮑﻨﺠﯥ ،اﺟﺒﺎرى ﮐﺎر ،ﺷﻮﮐﻮﻧﯥ او ﻧﺎ
186

د ﻫﯩﻮاد ﭘﺮ ﺳﺮ د ﻧﺎټﻮ او اﯨﺴﺎف وﻧډهHTTP://WWW.ISAF.NATO.INT/TROOP-NUMBER-AND- ،
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 187د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،ﮐﻨﺪز ښﺎر ،ﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ ،د ﻣﻰ  ۲۰۱۳ ،۲۰ﮐﺎل.

 188د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﺤﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ

زﯨﺎت ﺗﻠﻔﺎت اوښﺘﻲ دي ،دا ﺗﻠﻔﺎت  ۲۷ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن دي .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ﭘﻮځ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻢ ﺗﻠﻔﺎت اوښﺘﻲ دي ،دا ﺗﻠﻔﺎت د ورﺗﻪ راﭘﻮر ﺷﻮې ﻣﻮدې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل  ۴۴ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻨﻪ وو.
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ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯩﺎﺗﻮ )د ﻋﺸﺮ د ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ټﻮﻟﻨﻮ اړ اﯨﺴﺘﻞ(د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﭘﯧښﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړى 189.ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د اﻓﻐﺎن
ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﻮروﻧﻮ د ﻧﯩﻮﻟﻮ ﺑﯩﻠګﯥ او د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻏړو ﻟﻪ ﺧﻮا د ټﻮﻟﻨﻮ څﺨﻪ د
ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯩﺎﺗﻮ د ﺷﻮﮐﻮﻧﯥ ﭘﺮاخ ﻓﻌﺎﻟﯩﺖ ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﮐړى دى .د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ او ﺷﻤﺎﱄ ﺳﯧﻤﻮﮐﯥ د
ﻏﯩﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺎﻟﯩﺎﺗﻮ د ﺷﻮﮐﻮﻧﯥ دواﻣﺪاره راﭘﻮروﻧﻪ ورﮐړل ﺷﻮي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ را
وﻻړﯨږي ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ،د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو ﭘﻪ ﭘﯧښﻮﮐﯥ د دوو وژﻧﻮ او اوو ټﭙﻲ ﮐﯧﺪﻧﻮ ﭘﯧښﻰ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي.

اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮﻳﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ د ﭘﯧښﻮ ﺑﯧﻠګﯥ:
•

د ﻣﻰ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ ،د ﻟﻐﻤﺎن وﻻﯨﺖ د ﻣﻬﱰﻻم ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ ﯨﻮه ﻧﻘﻠﯩﻪ
وﺳﯧﻠﻪ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺨﻪ ﮐﻨﱰول ﺷﻮى ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮى ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻰ ﺗﻮﮐﻰ  RCIEDوﭼﺎود ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻧﺘﯧﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ دوه ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ټﭗىان ﺷﻮل .د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﯨﻮه
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ور څﯧﺮﻣﻪ اﻣﻨﯩﺘﻲ ﭘﻮﺳﺘﯥ څﺨﻪ دوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮه د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺗﻮر
وﻧﯩﻮل او دواړه ﯨﯥ ډﯨﺮ و وﻫﻞ .د دې ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﯨﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ ډﯨﺮ ﺷﺪﯨﺪ ټﭙﻲ او د ﻣﻬﱰﻻم ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ

روﻏﺘﻮن ﮐﯥ ﺑﺴﱰي ﺷﻮ.
•

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۲ﻣﻪ ،د ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ د ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﯨﻮ ﻣﺎﯨﻦ د ﻣﻮﻗﻊ
ﻧﻪ وړاﻧﺪې و ﭼﺎودﯨﺪ او د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ډﻟﯥ  ۴ﻏړي ﯨﯥ و وژل .د وژل ﺷﻮﻳﻮﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺧښﻮﻟﻮ د
ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﯨﻮه ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺧښﻮﻟﻮ د ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﯨﻮګډون وال ودراوه ﭘﻪ ډزو
ﯨﯥ و وﻳﺸﺖ او وﻳﻰ واژه .د ادﻋﺎء ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻏړي
ﺷﮏ ﮐړى و.

•

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۲۲ﻣﻪ ،دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د دﺷﺖ ارﭼﻲ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻮﺳﺘﯥ
ﺗﻪ څﯧﺮﻣﻪ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭼﺎودﻧﯥ وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﯨﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او د
ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻏړو د ﺗﻼﺷﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐړل .د ﺗﻼﺷﻲ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو
ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ډﻟﯥ  ۷ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ ﯨﻮه ښځﻪ او ﯨﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﺷﺎﻣﻞ وو د ټﻮﭘﮏ ﭘﻪ ﮐﻮﻧﺪاﻏﻮﻧﻮ او
ﻟﺮګﯩﻮ و وﻫﻞ.

•

دﻣﺎرچ ﭘﻪ ۷ﻣﻪ ،دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د ﭼﻬﺎر درې ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ دوو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ځﺎﯨﻲ
ﺧﻠﮏ ځﻮروﱄ او ﻫﻐﻮي ﯨﯥ د ﺳﻮن د ﻟﺮګﯩﻮ او ﺑﺎداﻣﻮ د ﺧﺮڅﻼو ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻋﺸﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ اﺟﺒﺎرى
ډول اړ اﯨﺴﺘﻰ.

•

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۱۶ﻣﻪ ،د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﯨﺖ د ﻗﺮه ﺑﺎغ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ،د ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﯨﻮه ﻧﻘﻠﯩﻪ وﺳﯩﻠﻪ د ﻟﯧﺮې
واټﻦ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﱰول ﺷﻮي ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ور ﺑﺮاﺑﺮه ﺷﻮه .د ﭼﺎودﻧﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎن
ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻏړو دوه ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﭘﻪ ډزو ټﭙﯩﺎن او ﻫﻐﻮي ﯨﯥ د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﻪ ﺧښﻮﻟﻮ او د دوﻟﺖ ﺿﺪ

ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮه د اړﯨﮑﻮ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺗﻮرن ﮐړل.

 189دﮐﺮﻫڼﯩﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ  ۱۰ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺎدﯨﺎت ﻋﺸﺮ دى .د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﻧﯩﻤﺎﯨﻰ راﭘﻮر ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

وﮐړئ ۲۶ ،ﭘﺎڼﻪ.
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐړې ده ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ رﯨﺎﺳﺖ او ﺟګﭙﻮړي ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو
ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ رﯨښﺘﯩﻨﯥ ژﻣﻨﻪ څﺮګﻨﺪه ﮐړې ﺧﻮ ﭘﻪ وﻻﯨﺘﻰ ﮐﭽﻮﮐﯥ د ﭼﺎرواﮐﻮ وړﺗﯩﺎ او اﻧګﯩﺰه ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن
ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺷﮑﻤﻦ ﻏړي ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐړي ،ﻻ ﻫﻢ ﮐﻤﺰورې ده .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭼﺎرواﮐﻮ اﮐﺜﺮا ﭘﻪ وﻻﯨﺘﻰ
او د وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻮﮐﯥ څﯩړﻧﯥ ﭘﯩﻞ ﮐړي ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﮑﺮر ډول ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯩﻠﻮ ﻣﺮﺣﻠﻮﮐﯥ د ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﻬﯩﺮ ځﻨډ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐړى ،ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ،دﻏﻪ روش ددى ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮى ﭼﻰ ﻣﺮﺗﮑﯩﺒﯩﻦ ﻣﻌﺎﻓﯩﺖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړى او ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو ﺗﻪ ﺑﯩﺎ ﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺷﻰ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﺮﻏړوﻧﮑﻲ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ دﻧﺪو ګﻮښﻪ ﺷﻮي،

ﺧﻮ د ﻫﻐﻮي اﮐﺜﺮﯨﺖ ،ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﯥ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره دﮐﻮم ډول ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮه ﻧﻪ دي ﻣﺦ ﺷﻮي.
ﺑﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﮐﻮي ﻫﻐﻪ د ﺷﻮاﻫﺪو ﻧﺎ ﺳﻢ ﺛﺒﺖ او د ﻏﭻ اﺧﯩﺴﺘﻠﻮ د
ډار ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺷﺎﻫﺪۍ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮ ﺑﯥ ﻣﯩﻠﻲ وه .ﭘﻪ ﯨﻮ ﺷﻤﯧﺮ زﯨﺎﺗﻮ ﻣﻮاردوﮐﯥ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮ
وﻳﻠﻲ ﭼﯥ دوي د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺷﺎﻫﺪۍ ورﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ دې ﺧﺎﻃﺮ ډډه ﮐﻮي ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﯨﺎ
ﺧﻮ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻬﺪﯨﺪ ﺷﻮي او ﯨﺎ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﻧﻔﻮذ د
وﯨﺮى ﺷﺎﻫﺪى ﻧﻪ ﺷﻰ ورﮐﻮﻻى.
د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۷ﻣﻪ ،دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د  ۵ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د
اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ د وﻟﺴﻮاﱄ څﺨﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د دوو ﻏړو ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ دوو ﻫﻠﮑﺎﻧﻮ ډﻟﻪ ﯨﯩﺰ ﺟﻨﺴﻰ ﺗﯩﺮى
وﺷﻮ .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﺟﻨﺎﯨﻰ څﯧړﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ د دې ﺧﱪې ﺗﺼﺪﯨﻖ وﮐړ ﭼﯥ د دې ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ ﺗړاو د
اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ دوه ﺗﻨﻪ ﻏړي ﻧﯩﻮل ﺷﻮي دي .د اﯨﺴﺘﯩﻨﺎف د ﻣﺤﮑﻤﯥ څﺎرﻧﻮال د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ
ﻏړي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮﺷﯥ ﮐړل او ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎن وګﻮاښﻞ ﺷﻮل ﺗﺮ څﻮ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻏړو ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﯨﺘﻮﻧﻪ ﺑﯩﺮﺗﻪ واﺧﻠﻲ .ﭘﻪ ﯨﻮه ﺑﻠﻪ ﺑﯧﻠګﻪ ﮐﯥ ،د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۶ﻣﻪ ،دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د دﺷﺘﯥ ارﭼﻲ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ
ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﯨﻮه ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او د ﻫﻐﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮﮐﺴﺎﻧﻮ دوه ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ډزو و وﻳﺸﺘﻞ او ﻫﻐﻮي
ﯨﯥ ټﭙﯩﺎن ﮐړل .دا ﭘﯧښﻪ د ﯨﻮې داﺧﻠﻲ ﺷﺨړې ﺳﺮه ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﮐﯥ ښﮑﯧﻠﻪ وه ،ﺗړاو ﻟﺮي .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ
ﻧﻈﺎرت څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼﯥ ځﺎﯨﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ د دې ﭘﯧښﯥ ﻫﯩڅ ډول څﯧړﻧﻪ ﻧﻪ ده ﮐړې .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو
ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻧﻈﺎرت څﺎﻧګﯥ د وﻟﺴﻮاﱄ د ﭼﺎرواﮐﻮ د ﻫﻤﮑﺎرۍ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼﯥ دﮐﻮم ډول
اﻗﺪام ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯩﺪل.
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ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ځﺎﯨﻲ ﭼﺎرواﮐﻰ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﯨﻮه ﺷﮑﻤﻦ ﻏړي ﺑﯩﺎ ګﻮﻣﺎرل د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻲ او اﻣﻨﯩﺘﻲ اړﺗﯩﺎ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ اړﯨﻦ ﺑﻮﱄ .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ ټﻮﻟﯩﺰ ډول اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻮي ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ
ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺧﺎﱃ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ،ښﺎﯨﻲ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ وﮐړي او ﭘﻮﺳﺘﯥ ﻻﻧﺪې ﮐړي ،دا ﭘﻪ ځﯧﻨﻮ ﺳﯩﻤﻮ
ﮐﯥ د اﻣﻨﯩﺖ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ځﺎﯨﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﻟﻮړه اﺗﮑﺎه ښﻲ.
ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻀﯩﻮﮐﯥ څﯧړﻧﯥ او ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﻣﺘﻮﻗﻔﯥ او ﯨﺎ ځﻨډﯨﺪﻟﯥ دي ځﮑﻪ ﭼﯥ ځﺎﯨﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ادﻋﺎء ﮐړې ﭼﯥ دا د

اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﺷﮑﻤﻨﻮ ﻏړو ﻟﭙﺎره ډﯨﺮه ﺧﻄﺮ ﻧﺎﮐﻪ ده ﭼﯥ د څﯧړﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮ

څﺨﻪ د ﺳﻔﺮﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ووځﻲ .ﭼﺎرواﮐﻮ اﮐﺜﺮا ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ
 190داﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻧﻈﺎرت د څﺎﻧګﯥ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮه ﻏﻮﻧډه ،ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ،د اﭘﺮﯨﻞ .۲۰۱۳ ،۱۳
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

وړاﻧﺪې د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻏړو ﭘﻪ ﺧﻄﺮﮐﯥ د واﻗﻊ ﮐﯩﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮي د وﻻﯨﺖ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ ﺳﻔﺮ
ﮐﻮي ،څﺮګﻨﺪه ﮐړې .ﭘﻪ څﯩړﻧﻮﮐﯥ دګډون ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﺷﮑﻤﻨﻮ ﻏړو د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﺗړاو ﺑﯥ ﻣﯩﻠﻰ
ښﺎﯨﻲ ﭘﻪ دﻧﺪو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻣﻮﺟﻮدو ﻏړو د ﻣﺤﺪود ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ اړه او د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ د زﯨﺎﺗﻮاﱄ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻧﺪﯦښﻨﻮ ﺳﺮه ﺗړاو وﻟﺮى.
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د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۲ﻣﻪ ،د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻏړو د ﺧښﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐﯥ د ﯨﻮه ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ د
وﻳﺸﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ،د ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ د ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان

ﭼﯥ د ادﻋﺎء ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﺴﻮول و ،وﻧﯩﻮ .ﭼﺎرواﮐﻮ ﺑﯩﺎ وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺧﻮﺷﯥ ﮐړ او ادﻋﺎء
ﯨﯥ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ښﺎﯨﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ﺗﺸﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي او ښﺎﯨﻲ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﭙﺎره د ﺑﺮﯨﺪ ﯨﻮ

ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي 192.ﻧﻮرو ځﺎﯨﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺑﯩﺎ ﭘﻪ دې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ اﻋﱰاض وﮐړ او ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ﯨﯥ و وﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﺷﺨﺺ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ډزو و وﻳﺸﺘﻞ ﺷﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻏړي و ،ﺧﻮ اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ
ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺗﻪ د ﺟګړه ﯨﯩﺰو ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﭘﯩﻞ اﺧﺘﯩﺎرات ﻧﻪ دي ورﮐړل ﺷﻮي .ورﺗﻪ ﺳﺮﭼﯧﻨﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ دوﺳﯩﻪ
اوس ﺗړل ﺷﻮې.
د ﺟﻮﻻى د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ۱۷ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ رﯨﺌﺲ ﺳﺮه ﭘﻪ ﯨﻮه ﻟﯩﺪﻧﻪ ﮐﯥ ﻧﻮﻣﻮړي وﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ

د ﻗﻀﯩﯥ ﭘﻠټﻨﻪ رواﻧﻪ ده .رﯨﺌﺲ ﯨﺎدوﻧﻪ وﮐړه ﭼﯥ ﭘﻪ زﯨﺎﺗﺮه داﺳﯥ دوﺳﯩﻮﮐﯥ ځﺎﯨﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ

د ﻧﻈﺎرت د څﺎﻧګﯥ ﭘﺮﺧﻼف د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د څﯧړﻧﻮ د ﺷﮑﻤﻨﻮ ﻏړو ﻣﻼﺗړﮐﻮي 193.دﻏﻪ ﺑﯧﻠګﻪ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ

د ځﺎﯨﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻧﻈﺎرت د څﺎﻧګﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﻣﮑﺮرې ﺗﺸﯥ
څﺮګﻨﺪوي.
ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﯩﻨﻮ دوﺳﯩﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د رﯨﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﺖ د څﯩړﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﮐﻤﯩټﯥ اﻋﺰام ﮐړي ،د ﻗﺎﻧﻮن ځﺎﯨﻲ ﺗﻌﻤﯩﻞ ﮐﻮﻧﮑﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ ﯨﯥ د اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اړ اﯨﺴﺘﻲ دي ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د رﯨﺎﺳﺖ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ اوښﺘﯥ ﯨﺎ د ﻗﺪرت ځﺎﯨﻲ دﻻﻻﻧﻮ ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﮐړى ،دﻏﻮﮐﻤﯩټﻮ
اﮐﺜﺮا ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﻫﯩڅ ډول رﯨښﺘﯩﻨﯥ اﻏﯩﺰه ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ ﻣﻪ ،۱۱دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د ﭼﻬﺎر درې
ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﯨﻮه ټﯩټ رﺗﺒﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان  ۱۵ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن اړ اﯨﺴﺘﻲ څﻮ د ﺷګﻮ ﺑﻮﺟۍ ډﮐﯥ
او د ﻧﻮﻣﻮړي ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ د ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ ۲۰ﻣﻪ ،د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د
ﻧﻄﺎرت د څﺎﻧګﯥ د ﺗﺤﻘﯩﻘﺎﺗﻮ ټﯩﻢ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻫﻤﺪې او ﻧﻮرو ادﻋﺎء ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺷﮑﻤﻦ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان وﻧﯩﻮ او د ﻧﻮﻣﻮړي اﻋﱰاف ﯨﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړ .وروﺳﺘﻪ ځﺎﯨﻲ څﺎرﻧﻮال ﺷﮑﻤﻦ ﺧﻮﺷﯥ او ﻻﻣﻞ ﯨﯥ د ﺑﺎ
اﻋﺘﺒﺎره ﺷﻮاﻫﺪو ﻧﻪ ﺷﺘﻮن وښﻮد..
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ځﯧﻨﻮ ﻣﻮاردوﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻏړي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘړه ﺑﻠﻞ
ﺷﻮي ،ﺛﺒﺖ ﮐړي .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ  ،۲دﮐﻨړ وﻻﯨﺖ د ﻣﺮورې ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو

 191دﮐﻮرﻧﯩﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ وزارت ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ،ﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ ،د اﭘﺮﯨﻞ .۲۰۱۳ ،۹
 192د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه/دﮐﻮرﻧﯩﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﻧﻈﺎرت د څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺮ ،د ﻣۍ .۲۰۱۳ ،۱۴
 193د ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د رﯨﺌﺲ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ،د ﺟﻮﻻى ۲۰۱۳ ،۱۷
 194د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﯥ ،ﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ ،ﺟﻨﻮرى۲۰۱۳ ،
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ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻫﻮاﯨﻲ ډزې وﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﯨﻮه ښځﻪ ټﭙﻲ او د ﻫﻐﯥ د ﺟﻨﯩﻦ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮ .د دې
ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ،د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ  ۴ﺗﻨﻪ وﻧﯩﻮل ﺷﻮل او دوﺳﯩﻪ ﭘﻪ اﺳﺪاﺑﺎد ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ
څﺎرﻧﻮال ﺗﻪ راﺟﻊ ﺷﻮه .د  ۴ﺗﻨﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ دوه ﺗﻨﻪ د اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺗﺤﻘﯩﻘﺎﺗﻮ د ﭘﯩﻞ ﮐﯧﺪو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮل .د
ﮐﻨړ وﻻﯨﺘﻰ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻻرښﻮﻧﻪ وﮐړه ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﭘﺎﺗﻰ دوو ﻏړو ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ
ﺟﻮﻻى ﮐﯥ ﭘﯩﻞ ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ رﯨﺎﺳﺖ او د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻧﻈﺎرت او ﺗﺤﻘﯩﻘﺎﺗﻮ څﺎﻧګﻰ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ د
ﻧﺎوړه اﺳﺘﻌﻤﺎل ادﻋﺎګﺎءﻧﯥ ﺗﻌﻘﯩﺒﻮي ،او دا اﮐﺜﺮا د ﺗﺤﻘﯩﻘﺎﺗﻲ ﻫﯩﺌﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻼﺳﻲ ﻟﯩږﻟﻮ او ﺳﺎﺣﻮي ﻟﯩﺪﻧﻮ ﺑﺎﻋﺚ
ګﺮځﻲ .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ځﺎﯨﻲ ﮐﭽﯥ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻰ ﻣﯩﮑﺎﻧﯩﺰﻣﻮﻧﻪ ﻻ ﻫﻢ د ادﻋﺎءګﺎﻧﻮ د ﺗﻌﻘﯩﺐ ،د اﻓﻐﺎن
ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻧﻈﺎرت او ﺗﺤﻘﯩﻘﺎﺗﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د وړاﻧﺪﯦﺰوﻧﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻣﺮﺗﮑﯩﺒﯩﻨﻮ د ﻣﺴﻮول ګڼﻠﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﻮم ﺧﭙﻠﻮاک ﻇﺮﻓﯩﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻻﻧﺪې
وړاﻧﺪﯦﺰوﻧﻪ ﻣﻄﺮﺣﻮي :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯨﺪ د ﺳﯩﺎﺳﻲ ﻣﻼﺗړ ،ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺮﺳﺘﯥ ،ﺳﺎﻣﺎن اﻻﺗﻮ ،ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او ﺳﺮﭼﯩﻨﻮ د
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﻃﺮﯨﻘﻪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د رﯨﺎﺳﺖ ﻇﺮﻓﯩﺖ ﻟﻮړ ﮐړي څﻮ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ادﻋﺎء ﺷﻮﻳﻮ
ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ څﺨﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ،او د ځﺎﯨﻲ ﮐﭽﯥ د ﻣﺪاﺧﻠﺖ څﺨﻪ ﻣﺨﻪ وﻧﯩﻮﻟﻪ ﺷﻲ .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯨﺪ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ رﯨﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﯨﻮه ﭘﻮځﻲ څﺎرﻧﻮال ﺗﻪ دﻧﺪه وﺳﭙﺎري ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ

ﮐﭽﻪ د څﯧړﻧﻮ رﻫﱪي وﮐړي او د ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﯨﻮ ﻣﺮﺟﻊ/راﺑﻂ ﺷﺨﺺ وټﺎﮐﻲ څﻮ د ﯨﻮه
ﺧﭙﻠﻮاک ﻧﻈﺎرت او د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ.
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ﻩ ﮐﯥ

ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﻄﺮﮐﯥ دي  :د ﺷﺨړې ﭘﻪ ﺳﯧﻤﻮﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
ﺳﺎﺗﻨﻪ

وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ

195

زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﯨﻮ ﭘﯩﮋﻧﺪل ﺷﻮى ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﻧﻮﻳﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ او ﭘﻮځﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ګﻮﻣﺎرﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د
ﭘﺸﺘﻮن ﮐﻮټ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻮن ﭘﯩﺎوړى ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ وﺳﻠﯥ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي او د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن
ﻟﯩږدوي ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ دي .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻧﻮﻣﻮړي زوي د  ۴ټﻮﭘﮑﻮﻧﻮ د ﻟﯩږد ﺟﻮاز ﻟﺮي ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮﮐﻠﻲ
ﮐﯥ ﯨﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺳﺮه دوه ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺟﻮړې ﮐړي دي .ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﻪ وﺳﻠﻪ وال ځﺎﯨﻰ ټﻮﻟﻨﯥ ﺟﺮﯨﻤﻪ
ﮐﻮي او د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس د ﻫﻐﻮي څﺨﻪ ﭘﯩﺴﯥ راﻏﻮﻧډوي او ﻫﺮه ورځ ډوډۍ راټﻮﻟﻮي .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې
ﺧﻠﮏ د ﺗﺎدﯨﺎﺗﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډډه وﮐړي ﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮړى زﻧﺪان ﻟﺮي.
 - -د ﭘﺸﺘﻮن ﮐﻮټ د وﻟﺴﻮاﱄ څﺨﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺸﺮ ،ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ ،ﺟﻮن ﻣﯩﺎﺷﺖ  ۲۰۱۳ﮐﺎل.
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮﻳﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ  ۱۹ﭘﯧښﯥ
ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ  ۷ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي او دوه ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دى .زﯨﺎﺗﺮه ﭘﯩښﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ
ﭼﯩﺮې ﭼﯥ ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ د ﭘﺎم وړ ﻗﺪرت او ﻧﻔﻮذ درﻟﻮد ،ﭘﻪ ﺗﯩﺮه ﺑﯩﺎ ،د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ،ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ او ﻣﺮﮐﺰى ﻟﻮړو ﭘﺮﺗﻮ

ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ،ﺛﺒﺘﯥ ﺷﻮي دي 197.ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ،
ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ﻓﺎرﯨﺎب ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ځﻤﮑﻨﯩﻮ ښﮑﯩﻠﺘﯩﺎوو ﮐﯥ دواﻣﺪاره ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډه اﺧﯩﺴﺘﯥ ده.
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ﭘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻳﻮ زﯨﺎﺗﺮو ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ د ګﻮاښﻮﻧﻮ ،ډاروﻧﻮ ،ځﻮروﻧﻮ او ﺷﮑﻮﻧﻮ ﺑﯧﻠګﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د
ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د وژﻧﻮ  ۴ﺑﯧﻠﯥ ﭘﯧښﯥ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﮐړي دي ،ټﻮﻟﯥ ﭘﯧښﯥ د ﻣﻌﺎﻓﯩﺖ ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي دي 199.د ﺑﯧﻠګﯥ

ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ،۱۵د ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ ﭘﻪ اﻟﻤﺎر وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ،ﯨﻮه دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه د ﻣﻠﯩﺸﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﯨﻮ ﻣﻮټﺮ ودراوه،

ﻣﻼ او د ﻫﻐﻪ  ۱۲ﮐﻠﻦ زوي ﯨﯥ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ﭘﻪ ﺗﻮر ﭘﻪ ډزو و وژل .ﻫﯩڅﻮک و ﻧﻪ ﻧﯩﻮل ﺷﻮل.
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"ﭘﻮځﻰ ډﻟﻪ" ،د ﯨﻮه وﺳﻠﻪ وال ﻏﯩﺮ دوﻟﺘﻰ ﻓﻌﺎل ﭘﻪ ﺣﯩﺚ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺨړه ﮐﯥ ښﮑﯩﻞ او د ﯨﻮه ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ځﻮاک څﺨﻪ ﺗﻮﭘﯩﺮ وﻟﺮي ،ﺧﭙﻞ

ﺟﻮړښﺖ وﻟﺮي او ښﺎﯨﻰ ﺗﺮ ﯨﻮې ﻣﻠﯩﺸﯥ ،ﯨﺎﻏﯩﺎﻧﻮ او ﺟﻨﺎﯨﺘﮑﺎراﻧﻮ ﭘﻮرې رﺳﯩږى ،ﺗﻌﺮﯨﻒ ﺷﻮي .ﭘﻮځﻰ ډﻟﯥ د ﺳﯩﺎﺳﻲ ،اډﯨﺎﻟﻮژﯨﮑﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﻮﺧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ واک ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻟﺮي ،وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﭘﻮځﻲ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ،

دوﻟﺘﻲ اﯨﺘﻼﻓﻮﻧﻮ او ﯨﺎ ،د دوﻟﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ ځﺎى ﻧﻪ دي او د ﻫﯩﻮاد ﯨﺎ ﻫﯩﻮادوﻧﻮ ﺗﺮﮐﻨﱰول ﻻﻧﺪى ﻧﻪ دى .وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﻣﻤﮑﻦ د

ﻫﯩﻮادوﻧﻮ ﯨﺎ ﯨﻮه ﻫﯩﻮاد ﭼﯧﺮې ﭼﯥ ﻓﻌﺎﻟﯩﺖ ﮐﻮي ﺗﺮ رﺳﻤﻲ ﮐﻨﱰول ﻻﻧﺪې وي ﺧﻮ دوي ښﺎﯨﻰ دﮐﻮرﺑﻪ ﻫﯩﻮاد ﯨﺎ ﻧﻮرو ﻫﯩﻮادوﻧﻮ ﻣﺴﺘﻘﯩﻢ ﯨﺎ ﻏﯩﺮ

ﻣﺴﺘﻘﯩﻢ ﻣﻼﺗړ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،ﭘﻪ دى ﺗﻌﺮﯨﻒ ﮐﯥ ﻻﻧﺪې ډﻟﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ د ي ﺧﻮ دا ﺗﻌﺮﯨﻒ ﺗﺮ دوي ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﻧﻪ دى :د ﯨﺎﻏﯩﺎﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ ډﻟﯥ،
ځﺎﯨﻲ ﻣﻠﯩﺸﺎء) ،ﭘﻪ ﻧﮋادى ﻗﻮﻣﻰ ﻟﺤﺎظ او ﯨﺎ ﺑﻞ ﻟﺤﺎظ( ،ﺷﻮرﺷﯩﺎن ،ﺗﺮﻫګﺮ ،ﭼﺮﯨﮑﯩﺎن او د ﻣﻠﮑﻲ دﻓﺎع ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻧﯧﻤﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ )ﭘﻪ

داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ دا ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول د دوﻟﺖ دﮐﻨﱰول څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې وي( ،دا ډﻟﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﻫﯩڅ ډول ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺑﻨﺴټ ﻧﻪ ﻟﺮي.

 196ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﻣﯩﻤﻨﻲ ښﺎر ،ﺑﻠﺦ]ﻓﺎرﯨﺎب[ وﻻﯨﺖ ۳۰ ،ﻣۍ .۲۰۱۳

 197داﺳﯥ ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ډول د ﻓﺎرﯨﺎب ،ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن او داﯨﮑﻨﺪي ﭘﻪ وﻻﯨﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﺷﻮي دي .د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ

ﺳﯧﻤﻮﮐﯥ د ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل راﭘﻮر ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ د ﭘﻮځﯥ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ څﺮﭙﮐﻰ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﺘﻪ  http://unama,unmission.orgﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ
 198دﻏﻪ ﻓﻌﺎﻟﯩﺖ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻓﺎرﯨﺎب ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮى.

 199د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ دﮐﻨﺪز ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ دوه ﭘﯧښﯥ ،ﯨﻮه ﭘﻪ ﻓﺎرﯨﺎب او ﺑﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﺷﻮي،
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ټﻮﻟﻨﻮ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ د ﺑﺮﯨﺪ ﻣﺴﻮول د ﻣﻠﯩﺸﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻨځﻨۍ ﮐﭽﯥ
د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ورور دى.
د داى ﮐﻨﺪي ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ،ټﻮﻟﻨﻮ د ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ ځﯩﻨﯥ ﯨﯥ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﺳﯩﻤﯥ ﮐﻨﱰوﻟﻮي د

ﭘﺮاﺧﻮګﻮاښﻮﻧﻮ ،ډاروﻧﻮ او ځﻮروﻧﻮ راﭘﻮر ورﮐړى 200.ﭘﻪ دې ﭘﯧښﻮﮐﯥ وﻫﻞ ،ﺗښﺘﻮﻧﯥ او ﺷﻮﮐﻮﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي .د ټﻮﻟﻨﻮ
ﻏړو ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ د رواﻧﻮ ځﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ د ﺷﮑﺎﯨﺖ ﮐﻮﻟﻮ او ﺧﱪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړﮐﯥ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻪ ده

ښﻮوﻟﯥ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ زﯨﺎﺗﺮو ﭘﯧښﻮﮐﯥ د ځﻮاﮐﻤﻨﻮ ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ ﻏړي ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻳﯥ واک زﯨﺎت دى
ښﮑﯩﻞ دي .ډار او د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ د راﭘﻮر ﭘﻪ اړه ﺑﯥ ﻣﯩﻠﻰ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﭼﯧﺮې ﭼﯥ د ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ ځﯧﻨﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن
او ﻏړي د ﺳﻮﻟﯥ او ﭘﺨﻼﯨﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮي او ﻫﻐﻮي ﺗﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﯨﻮې ﺑﺮﺧﻰ
ﭘﻪ ﺣﯩﺚ ﮐﺘﻞ ﮐﯩږي ،او د دوي ﺗﺮﮐﻨﱰول ﻻﻧﺪې ﭘﻮځﻲ دﱃ د ﺑﺸﺮى ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮي ،ﺗﺸﺪﯨﺪ ﺷﻮي.
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د ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ د ﻗﯩﺼﺎر ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ دﮐﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ راﭘﻮر ورﮐړى ﭼﯥ ﻫﺮه ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ﺗﻮګﻪ اړه ﺷﻮې څﻮ

ځﺎﯨﻲ ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ ﺗﻪ ﯨﻮ ﻣﯩﻞ وﺳﻠﻪ او ﯨﻮه ﻋﺮاده ﻣﻮټﺮﺳﺎﯨﮑﻞ ﺑﺮاﺑﺮﮐړي202 .د ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ ﭘﻪ اﻟﻤﺎر وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ،
ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯩﻮﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﯩﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮوګﺮام د ﯨﻮې ﭘﺮوژې څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﯥ ﻟښﺘﻲ ،د اوﺑﻮ

څﺎه ګﺎﻧﯥ او ﺳړﮐﻮﻧﻪ ﺟﻮړول ﭘﯩﺴﯥ او ﺳﺎﻣﺎن اﻻت ﺷﻮﮐﻮﱄ دي 203.ﭘﻪ ورﺗﻪ ډول ،ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ د ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ ﭘﻪ
ﭘﺸﺘﻮن ﮐﻮټ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻏړو ﺑﺎﻧﺪې ﻋﺎدي ټﮑﺲ ﭼﯥ د ۱۰۰۰۰او  ۵۰۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯩﻮ )د  ۹۰۰-۱۸۰ډاﻟﺮو( ﺗﺮ ﻣﻨځ
دى ﯨﺎ ﻗﺎﻟﯩﻨﯥ او ټﻮﭘﮑﻮﻧﻪ دي ،وﺿﻊ ﮐړي .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ځﺎﯨﻲ ﺧﻠﮏ دا ټﮑﺴﻮﻧﻪ ﺗﺎدﯨﻪ ﻧﻪ ﮐړي ،ﻫﻐﻮي اﮐﺜﺮا ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ
زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯩږي.

204

ټﻮﻟﻨﻮ د ﺑﻐﻼن وﻻﯨﺖ څﺨﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن اړ اﯨﺴﺘﻲ دي څﻮ د ﻫﻐﻮي ﺳﺮه ﻣﺸﻮرې وﮐړي
او د ﻣﻠﮑﻲ ﭼﺎرو ﻟﮑﻪ ودوﻧﻮ او د ځﻤﮑﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﻣﺴﻠﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻫﻐﻮي ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،د ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ ﭘﺮﺳﺮ ﯨﯥ
ﻣﺎﻟﯩﺎت اﺧﯩﺴﺘﻲ او د ﺟﺎﯨﺪاد ﭘﻪ ﺧﺮڅﻮﻟﻮ او اﺧﯧﺴﺘﻠﻮ او د ﭘﺮاﺧﺘﯩﺎﯨﻰ ﭘﺮوژو څﺨﻪ ﯨﯥ ﭘﯩﺴﯥ ﺷﻮﮐﻮﱄ دي.
وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ او د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺳﺮه اړﯨﮑﻲ
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دﻏﻪ ﻧﺎوړه ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻪ د داﯨﮑﻨﺪي وﻻﯨﺖ د اﺷﱰﻻى ،ﺧﯩﺪر او ﺳﻨګ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺪر ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ واﻗﻊ ﺷﻮي او ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ﯨﯥ راﭘﻮروﻧﻪ

رﺳﯩﺪﱄ دي.

 201ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﮑﺮر ډول ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ وﯨﻠﻲ ﭼﯥ د داﯨﮑﻨﺪي ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﯨﻮ وﺗﻠﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﯨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ګﺎرد ﮐﯥ د

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺣﯧﺚ دﻧﺪه اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ښﮑﯩﻞ دى .ځﺎﻧګړې وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﭘﺮاخ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي او د څﻪ ﺑﺎﻧﺪى

څﻮﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯩﺴﻰ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګﻮاښﻠﻮ او ځﻮروﻟﻮﮐﯥ ښﮑﯩﻞ دى .ﭘﻪ  ۲۰۱۲ﮐﯥ ،ډﻟﻪ د  APRPﺳﺮه ﯨﻮ ځﺎى ﺷﻮه .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ

وروﺳﺘﯩﻮ ﺳﻼ ﻣﺸﻮروﮐﯥ ټﻮﻟﻨﻮ راﭘﻮر ورﮐړى ﭼﯥ د ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ځﻮروﻟﻮﮐﯥ ﮐﻤﻮاﱃ راﻏﻠﻰ دى ،ﺧﻮ دوﻟﺘﻰ ﭼﺎرواﮐﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ

ﺗﻪ وﯨﻠﻲ ﭼﯥ ﻻ ﻫﻢ ټﻮﻟﻨﯥ د وﯨﺮې او د دې ډﱃ د ﻧﻔﻮذ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﻠﮏ د ځﻮروﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻧﻪ ﺷﻰ ﮐﻮﻻى ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﯨﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي .د داﯨﮑﻨﺪي

د وﻻﯨﺖ د ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺖ د رﯨﺎﺳﺖ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،ﻧﯩﻠﻰ ،د ﻣﻰ .۲۰۱۳ ،۷
202

دﻏﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ د ﻗﯩﺼﺎر د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ څﻪ ﻧﺎ څﻪ  ۴ﮐﻠﯩﻮﮐﯥ ﭼﯧﺮى ﭼﯥ ځﺎﯨﻲ ﭘﻮځﻰ ډﻟﯥ د ﭘﺎم وړ واک څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﯥ دي واﻗﻊ ﺷﻮي.

د ﻗﯩﺼﺎر د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﭼﺎرواﮐﻲ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﺟﻮن  ،۲۰۱۳ ،۱ﻣﯩﻤﻨﻪ ښﺎر ،ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ.
 203د ﻓﺎرﯨﺎب د وﻻﯨﺖ د ښﺎر څﺨﻪ د ﺷﻮرا د ﻏړي ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﺟړن۲۰۱۳ ،۱۳ ،

 204د ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ د ﭘﺸﺘﻮن ﮐﻮټ د وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﺟﻮن .۲۰۱۳ ،۳
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د ﺧﻮاﺟﻪ ﮐﯩﻨﺘﻲ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﻧږدې ۴۶ﺑﺎﺑﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ دي ،ﻫﺮه اوﻧۍ ﺑﺎﯨﺪ ﯨﻮ ﺟﻮﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو
ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯨﻮ څﺎروي او ﺳﻞ ډوډۍ ورﮐړي .ﮐﻮرﻧۍ ﺑﺎﯨﺪ د ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ ﻟﭙﺎره د دې ﺷﯩﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻮګﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ،ﻫﺮه ﮐﻮرﻧۍ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎن
ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻲ ،او ښﺎﯨﻲ ﭼﯥ دﮐﻮرﻧۍ ﻏړي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﺗﻮرن ﺷﻲ.

د ﻓﺎرﯨﺎب د وﻻﯨﺖ څﺨﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻏړي ،ﺟﻮن ۲۰۱۳ ،ﮐﺎل.

205

د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ د دوﻟﺘﻲ او ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺗړاو او ﭘﻠﻮۍ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ
ډول  ,دﻟﯧﮑﻮ ﺧړﭘړﺗﯩﺎ ,د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ ﺗﯩﺮي او ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪوﻧﻪ د ﮐﻨﱰوﻟﻪ ووځﻲ او د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ
ﮐﻤﺰورې ﺷﻲ.

206

ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﯩﻤﻮ ﮐﯥ ،دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ ﺻﻔﻮﻓﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ د ﻏړو د

ﭘﺮاﺧﯥ ګﻮﻣﺎرﻧﻰ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي.

207

د ﻓﺎرﯨﺎب ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ټﻮﻟﻨﻮ ﺧﱪ ورﮐړ ﭼﯥ د ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ

ځﯩﻨﯥ ﻏړي د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﭘﻪ ﺣﯩﺚ ﭘﻪ دﻧﺪو ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮي او ﻧﻮر د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ دي .دا ﮐﺎر د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮى ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﯥ دوﻟﺘﻲ
ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻪ ډاره ﺧﱪ ور ﻧﻪ ﮐړي ،او ټﻮﻟﻨﯥ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د داﺳﯥ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﮑﻠﻪ د ﺗﺤﻘﯩﻘﺎﺗﻮ او ﻋﺪﱄ ﺗﻌﻘﯩﺐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﻧﻪ ﻧﯩﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﱪ ﻧﻪ ورﮐﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ ،زﯨﺎﺗﺮه ټﻮﻟﻨﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ اﺻﻄﻼح د ﯨﻮ ﺑﻞ ﭘﺮ
ځﺎى ﮐﺎروي ،او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ درک وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ رﺗﺒﯥ او ﻟﯧﮑﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﯩﻮ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ او د ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ د اوﺳﻨﯩﻮ ﻏړو ﭘﻮاﺳﻄﻪ ډﮐﻰ ﺷﻮي دي.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺧﭙﻠﯥ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﺑﯩﺎ ټﯩﻨګﺎرﮐﻮي څﻮ ټﻮﻟﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﻣﻨﺤﻞ او ﺑﯥ وﺳﻠﯥ
ﮐړي او د دﻏﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮﻳﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ څﺨﻪ د ډاډ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺪﺑﯩﺮوﻧﻪ وﻧﯩﺴﻲ .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻻ ﭘﯩﺎوړﺗﯩﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﯨﺪ ﻫڅﯥ زﯨﺎﺗﯥ ﺷﻲ څﻮ د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﮐﯥ د ښﻮ روزل ﺷﻮﻳﻮﮐﺴﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺪام
څﺨﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ.

 205د ﻗﯩﺼﺎر د وﻟﺴﻮاﱄ ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ ،د ﺟﻮن ۲۰۱۳ ،۳

 206د ﻫﯩﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ د ﭘﻮځﻲ ډﻟﻮ څﺮﭙﮐﻰ ،او ﻫﻤﺪارﻧﮑﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﻠﻨﻰ راﭘﻮر ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن

ﺳﯩﻤﻪ

ﯨﯩﺰو

ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ

او

د

ﻣﻠﮑﻲ

ﮐﺴﺎﻧﻮ

ﺳﺎﺗﻨﯥ

ﺗﻪ

ﭘﻪ

ﻻﻧﺪې

ﭘﺘﻪ HTTP://UNAMA.UNMISSION.ORG/DEFAULT.ASPX?TABID=12265&LANGUAGE=EN-US:ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.

 207د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﻠﻨﻰ راﭘﻮر ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه څﺮﭙﮐﻰ

ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د ﺟګړې څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ اﯨﺘﻼﻓﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ زﻣﻮږ وﻟﺴﻮاﱄ ﺧﻮﺷﯥ ﮐړه ،ﻣﻮږ ډﯨﺮ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ وو او ﻋﺎدي ژوﻧﺪ
ﻣﻮ ﭘﯧﻞ ﮐړ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ و ﭼﯥ ﺑﻠﻪ ﻏﻤﺠﻨﻪ ﭘﯧښﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮه -د اﯨﺘﻼﻓﻰ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮﯦښﻮدل ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻰ وﭼﺎودﯨﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ درې ﮐﺴﺎن و وژل ﺷﻮل ا
و  ۵ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.
د ﭘﺮوان وﻻﯨﺖ دﮐﻮه ﺻﺎﻓﻰ وﻟﺴﻮاﻟۍ اوﺳﯩﺪوﻧﮑﻰ ،د ﻓﱪورۍ  ۲۰۱۳ ،۲۵ﮐﺎل.

208

د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ او ﻣﻌﯩﺸﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻣﺦ ﭘﺮ زﯨﺎﺗﯩﺪوﻧﮑﻰ

ګﻮاښ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﯦﺘﻮب ﭘﻪ ﺧﻄﺮﮐﯥ اﭼﻮﱃ دى 209.د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د  ۱ﻧﯧټﯥ
څﺨﻪ د ﺟﻮن د ﻣﯩﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  ۳۰ﻣﻰ ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ

ﮐﺴﺎﻧﻮ  ۴۳وژﻧﯥ او  ۱۰۲ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ )ټﻮﻟټﺎل د ۱۴۵ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت( ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي ،دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ۵۳
ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻲ ۷۹210.ﺳﻠﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ څﺮګﻨﺪه ﮐړې ﭼﯥ ښﺎﯨﻲ د ﺟګړې څﺨﻪ د

ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ وي راﭘﻮر ﺷﻮي.
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ ،دﮐﻮه ﺻﺎﻓﻰ د اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ ،د ﻓﱪورۍ  ،۲۵ﮐﺎل .۲۰۱۳ﮐﻮه ﺻﺎﻓﻰ وﻟﺴﻮاﱄ ،ﭘﺮوان

وﻻﯨﺖ..

د 209ﺟګړې څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﯨﻌﻨﯥ ﻧﺎﭼﺎودﱄ ﺗﻮﮐﻰ او ﭘﺮﯦښﻮدل ﺷﻮي ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ..
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ﯨﻮ ﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۶ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ د ﺟګړى څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻮﻧﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﻮ  ۳۱او د ټﭙﻰ

ﮐﯩﺪﻧﻮ  ۶۴ﭘﯩښﻰ ﺛﺒﺘﻰ ﮐړي دى.

 211د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ  ۵ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ د ﻫﻤﻐږى ﻣﺮﮐﺰ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﻰ  ۵۳او د ټﭙﻰ ﮐﯩﺪﻧﻮ  ۱۳۶ﭘﯩښﻰ

ﺛﺒﺘﻰ ﮐړي دى ۱۸۹) ،ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت( ،دا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ورﺗﻪ  ۵ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۳۵ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﻲ)ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ  ۳وژﻧﻰ او

 ۱۱۷ټﭙﻰ ﮐﯩﺪﻧﯥ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻮي( .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﻟﭙﺎره د ﺟګړى څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻮﻧﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ د ﻫﻤﻐږى د ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ زﯨﺎت دى ،دا ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﮐﻮﻻى ﺷﻰ ﻫﻐﻮ ﺳﯩﻤﻮ ﺗﻪ
ﭼﯩﺮى ﭼﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ټﯩﻤﻮﻧﻪ د ﺗﺼﺪﯨﻖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ ﻧﻪ ﻟﺮى ،وﻻړ ﺷﻰ. .
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ﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
 ٢٠١ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎ
د ١٣
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ
ﻠ

ﻩ ﮐﯥ

ﺗﯩﺮ وﺧﺖ ﮐﻲ د ﻣﻠﮑﻲ
ﻮﮐﻮ) ((ERWﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﭘﻪ ﺮ
ﺟګړې څﺨﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ ﺗﻮﮐ
ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺟ
ﯥ ﺛﺒﺖ
ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ
زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﭼﻲ د  ۲۰۱۳ﮐ
ﱃ
ﮐﻤﻮاﱃ څﺮګﻨﺪﮐړى٪۵۳ ،
ﱃ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ ﯨﻮﻮه اﻧﺪازه
ﺷﻮﻧﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ذررﯨﻌﻪ د
ﺟګړې څﺨﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷ
ې
ﺟګﻪ اﻧﺪازه څﺮګﻨﺪﺪوې .ﻟﻪ
ﺷﻮى د ﺗﯩﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯨﺮه ﻪ
ﮑﻰ د اﯨﺴﺎف د ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ او ﻧﻧﻈﺎﻣﻰ
ﺟګړو ﺳﺮه او ﭘﻪ ﭼټﮑ
و
ﮐﯥ دﻏﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ 212ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣځﮑﻨﯩﻮ
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐ
ﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐ

ﮑﻰ ﭘﻪ
ى ﭘﯩښ ﺷﻮي دى ﭼﯥ ﻧﺎﭼﺎوددى ﺗﻮﮐﻰ ﻟﻪ ﺑﻨﺪﺪوﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑ
ښﻨﻮ ﺳﺮه ﯨﻮ ځﺎى
ﺑﻨﺪوﻟﻮ او ﻫﻐﻮ اﻧﺪﯨښ
ﻮ
ځﺎﯨﻮﻧﻮ د
ﺗﻤﺮﯨﻦ ځ
ﯩږدوﱄ
زﯨﺎت ﺗﺎﺳﯩﺴﺎت ﯨﺎ ﺗﺗړﱄ او ﯨﺎﯨﯥ ﻟﯩږ
ﮐﯥ اﯨﺴﺎف ﻟﻪ  ۷۰۰څﺨﻪ ت
ﭘﻪ ﺗﯩﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮﮐ
ﭘﻮره ډوول ﻧﻪ دي ﺗﺼﻔﻔﯩﻪ ﺷﻮې 213.ﻪ

ي ﺗړل
ﺗﺎﺳﯩﺴﺎت ﻧﻮر ﻻ ﻧﻪ دي
ت
ې ۱۰۰
ﭘﻪ ﺗﯩﺮو ﺷﭙږو ﻣﯩﯩﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺗړﱄ دي .او ﻧﮋدې
دي ﭼﯥ ﻧﮋدې  ۱۰۰ﺗﺎﺎﺳﯩﺴﺎت ﯨﯥ ﻪ
ﺷﻮي.
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ﭼﯥ  ۳۰ﮐﺎﻟﻪ ﺟګړړې درﻟﻮد د ﻣﻠﻠﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﭙﺎره ﭘﻪ
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ ﺗﻮﮐﻮ اوږد ﻣﯩﺮاث ﯥ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﯥ
ګړې څﺨﻪ د ﭼﺎ
ﻟﻪ ﺟګ
ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺟګړې څﺨﻪ د ﭼﺎوودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ذذرﯨﻌﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐ
ې
ي .ﺧﻮ ﻟﻪ
ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ډول ﻣﺮګﺎﻧﻰ ﺗﺗﻬﺪﯨﺪګڼﻞ ﮐﯩږي
څﺨﻪ د
ژوﺑﻠﯩﺪو ﮐﯥ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ،ﭼﯥ ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﻮى دى ،ﺗﺮ زﯨﺎﺎﺗﯥ اﻧﺪازې ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺟګړو څ
و
وژﻧﻮ او ﭘﻪ
ﭘﻪ ﻮ

ي ،ﭼﯥ
څﺨﻪ ﭘﻪ ډﮐﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﺟګړې زﯨﺎﺗﯥ ﺷﻮي
ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻔﻮس ﻪ
ﮑﺎن څﺮګﻨﺪوي ،ﭼ
ﮐﯥ زﯨﺎﺗﻮاﱃ دا اﻣﮑ
اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐ
 212د ځﻤﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ ﻟﻪ ﻪ

ﻲ.
څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ
ﺷﻲ د ﺟګړې ﻪ
ﮐﯩﺪاى ﺷ
213

ې اﻣﻠﻪ د
ﺻﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻮاد ﭼﺎﺎودﱄ وي .ﻟﻪ دې
ګﺮان ﮐﺎر دى ،ﺧﺼﻮﺻ
ﻧﺎووﭼﺎودﻟﻮ ﺗﻮﮐﻮ )د ﯨﯨﻮ اﯨﮑﺲ او( د ﻣﻣﻨﺒﻊ څﺮګﻨﺪول ن

ﭼﯥ ﭘﻴښﻪ
ﺨﻪ ﻣﻠﮑﻰ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺗﻪ اوښﺘﯥ وي ﻫﻐﻪ ﭼﺎﭘﯩﺮﯨﺎل ﺗﺮﺑﯩﺎ ﻏﻮﻮر ﻻﻧﺪې ﻧﯩﺴﻲ ﭼ
ﺤﻠﯩﻞ د ﻫﺮې ﻫﻐﯥ ﭘﻴښﯥ ﭼﯥ د ﻧﺎﭼﺎودل ﺷﻮو ﺗﻮﮐﻮ څﺨ
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺤ

ت ،ﺧﻮ د
ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت
ﻮﮐﻮ څﺨﻪ را ﭘﯩﺪا ﺷ
ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﺎﭼﺎودل ﺷﻮو ﺗﻮﮐ
ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻫډه ﯥ
ﭘﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې وي ،ﯨﺎﻧﯥ د اﯨﺴﺎف ﻪ

وي ﻧﻪ راﺟﻊ ﮐﯩږي.
ﺻﻮرت ﮐﯥ ب ﭼﯥ د ﻣﻮﻮادو د اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﯨﯩﺪ ﺷﻮې ﻧﻪ ي
ت
ﻧﺎﭼﺎودل ﺷﻮو ﺗﻮﮐﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯩﯩﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ۲۸ﺟﻮﻻى۲۰۱۳ ،
ﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي۸ ،
 214د ﻧﺎټټﻮ/اﯨﺴﺎف ﻏﯩﺮ ﻃﺒﻘﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮ
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ څﺨﻪ را ﭘﯩﺪا ﺷﻮي ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮه ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ
ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﺟګړو ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﯩﺮوڅﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮﮐﯥ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮي دي،

215

او ﭘﻪ ﺗﯩﺮه ﺑﯩﺎ د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ او

ﺟﻨګﻰ ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻧﺎﭼﺎودو ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺼﻔﯩﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﻧﻪ دي ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي،

216

ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ

اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻗﻮاوو ﺗﻪ وﻟﯩږدول ﺷﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ د اﯨﺴﺎف د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻟﯩږد څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي
دي.

217

ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﯨﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ د اﯨﺴﺎف او د اﻓﻐﺎﻧﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ﻗﻮاوو ،او اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ د اﯨﺴﺘﻠﻮ د ﻫﻤﻐږۍ
ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮه ﻟﻪ ﺟﻨګﻰ ﺳﺎﺣﻮ څﺨﻪ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ د ﺗﺼﻔﻴﯥ او د ﺗﺜﺒﯩﺘﻮﻟﻮ د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ او
ﻋﻤﻞ ﭘﻪ اړه د ﻫﻤﻐږۍ او ﺛﺒﺎت ﻧﺸﺘﻮاﱃ دى د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا دګﻮزارﯨﺰو ﺿﺪ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ
د ﻫﻐﻮ ﭘﺎک ﮐﻮل .ﯨﻮ ﻧﺎﻣﺎ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ )ﻣﺎﮐﺎ( داﺳﯥ ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻪ ﻧﻪ دي ﻟﯩﺪﱃ ﭼﻲ ﻟﻪ
ﺟګړې څﺨﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﺴﻮوﻟﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ ﺧﱪورﮐړي ﺷﻮي وى ﭼﯥ ﻫﻐﻮي د ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮﮐﺎر ﻫﻤﻐږى ﮐړي او د دې ډاډ ورﮐړي ﭼﯥ ﺗﺮ ﺧﻄﺮ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺣﯥ ﻧښﺎﻧﻲ او ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻮې دي او
ټﻮﻟﻨﯥ ﯨﯥ ﻟﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﺧﻄﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﱪې ﮐړې وي.
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د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ﻗﻮاوې ﯨﺎ اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﯨﻮه ځﻤﮑﻨۍ ﯨﺎ ﻫﻮاﯨﻲ ﺟګړه ﮐﯥ ښﮑﯧﻞ وې او د وﺳﻠﻮ
داﺳﯥ ﺳﯩﺴټﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎروې ﭼﻲ ﻧﺎوﭼﺎودې ﻣﺮﻣۍ )ډى ﯨﻮډى( ﯨﺎ ﻧﺎﭼﺎودي ﺗﻮﮐﻰ ﺷﺎﺗﻪ ﭘﺮﯨږدي ،دﻏﻪ اﻣﻨﯩﺘﻰ ﻗﻮاوې ﻫﻐﻪ

ﺳﺎﺣﯥ د ﺧﻄﺮ د ﺳﺎﺣﻮ ﭘﻪ څﯩﺮ ﻧﻪ ﻧښﺎﻧﻲ ﮐﻮي ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﯨﺪ ﺗﺼﻔﯩﻪ او ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻲ .ﭘﻪ دې ﺑﺮﺳﯩﺮه د ﻧﺎوﭼﺎودل
ﺷﻮﯨﻮګﻠﻮﻟﻮ ﻣﻮﻗﻌﯩﺖ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ او ﯨﺎ ﭘﻪ اﯨﺴﺎف ﮐﯥ د ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻧﻪ ښﻮدل ﮐﯩږي.
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د اﯨﺴﺎف/ﻧﺎټﻮ ډﯨﺮى ﻏړي د ﺑﯩﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن د ﻻﻧﺪې د دې ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﻟﺮي ﭼﻲ د

ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﯨﺎ د ﻫﻐﻮي د ﭘﺮﯦښﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺛﺒﺖ او ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ او ﻟﻪ ﺟﻨګ څﺨﻪ د
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺎﺣﯥ ﻧښﺎﻧﻲ او ﭘﺎﮐﯥ ﮐړي او ﻫﻐﻪ ﻣﻮاد ﯨﺎ اﯨﺴﺘﻪ ﮐړي ﯨﺎ ﯨﻲ وﭼﻮي او ﻫﻐﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ د
ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﺑﺎب روزﻧﻪ اړوﻧﺪه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړى ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﺎﺣﯥ ﮐﻨﱰوﻟﻮي او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺎﺣﻮﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ دﻏﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮐړې.
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 215د  ۲۰۱۳ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ ﻟﻪ ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﺟګړو څﺨﻪ راﭘﯩﺪﮐﯩږي  ۴۰ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎت ﺷﻮي دي.

 216ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎى ﯨﻮه ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺻﻄﻼح ده ﭼﯥ ﻫﻐﻮ ﻣﻮﻗﻌﯩﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻏﯩﺮ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻲ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻟﻮﯨږي.
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ زﯨﺎﺗﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﭼﺎودل ﺷﻮو ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ را ﭘﯩﺪا ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻰ ﺗﻠﻔﺎت دﻏﻪ راز ﻫﻐﻮ ﭼﺎودﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ  ۲۰۰۱څﺨﻪ

ﻣﺨﮑﻲ ﺟﻨګﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي وي ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻲ ارﻗﺎم ﭼﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ )ﻣﺎﮐﺎ( ﻟﻪ ﺧﻮا را ټﻮل

ﺷﻮي دي ښﯩﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﭼﺎودل ﺷﻮو ﺗﻮﮐﻮ ى څﺨﻪ را وﻻړ ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﯥ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮي دي اوﺳﻨﯩﻮ او ﺟﺎري ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺗﻪ

ﻣﻨﺴﻮﺑﯩږي ﻟﮑﻪ د ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻫډو ﻟﯩږدول ( FOBs)(،ﺑﻨﺪول او د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﺟګړو زﯨﺎﺗﻮاﱄ.

 218ﺟﺎري ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ داﺳﯥ دى ﭼﯥ ﺳﺎﺣﻮي ﯨﻮﻧټﻮﻧﻪ ﺑﺎﯨﺪ د ﻧﺎﭼﺎودل ﺷﻮو ﺗﻮﮐﻮﯨﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯨﺖ څﺨﻪ )) IJCﺗﻪ ﺧﱪ ورﮐړي ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ

ﮐﯥ دﻏﻪ ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ډول ﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﯩږي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﻣﮑﺎ ،اﯨﺴﺎف ،د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰﮐﯥ ﻏﻮﻧډه ۲۴ ،ﺟﻮﻻى ،۲۰۱۳ ،اﯨﺴﺎف
ﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰﮐﺎﺑﻞ.

 219د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ او اﯨﺴﺎف ﻏﻮﻧډه د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰﮐﯥ ۲۴ ،ﺟﻮﻻى  ،۲۰۱۳داﯨﺴﺎف ،ﻣﺮﮐﺰي

ﻗﺮارګﺎه ،ﮐﺎﺑﻞ

 220څﻠﻮرﻣﻪ ﻣﺎده ،د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺛﺒﺘﻮل ،ﺳﺎﺗﻞ او ﻟﯩږدول ،ﻟﻪ ﺟګړو څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل) ،ﭘﻨځﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ،د

ﺳﻰ ﺳﻰ ډﺑﻠﻮى ﺗړون۲۸ ،(۱۹۸۰ ،ﻧﻮوﻣﱪ  ،۲۰۰۳ ،ﻟﻪ ﻧﺎټﻮ/اﯨﺴﺎف ﺳﺮه د ﻋﺴﮑﺮو ﮐﻮﻣﮑﻲ  ۵۰ﻫﯩﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ  ۳۸ﻫﯩﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻨځﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮ
ﯨﯥ ﺗﺼﻮﯨﺐ ﮐړى دى.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ ﻟﯧږدول :د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ اړﺗﯩﺎ
د اﯨﺴﺎف وﺗﻞ او د دوي د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ ﺑﻨﺪول ﭘﻪ دې ﺑﺎب ﯨﻮه اﻧﺪﯦښﻨﻪ را ﭘﯩﺪا ﮐړې ﭼﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د اﯨﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د اﯨﺴﺎف اوﺳﻨۍ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ او اﻗﺪاﻣﺎت د دې ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻰ ﻧﻪ دي ﭼﻲ ﯨﻘﯩﻨﻰ
ﮐړي ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې اﯨﺴﺎف او ﺑﯩﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮل ﻣﻠﮏ ﮐﯥ داﺳﯥ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺘﻮي ﭼﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ د
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﺑﺎﺳﻲ .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ده ﭼﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮى
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﺑﺎﯨﺪ اﻓﻐﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻟﯧږد څﺨﻪ ﭘﺨﻮا ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﺎﺣﻮ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻤﺮﯨﻦ
ځﺎﯨﻮﻧﻮ څﺨﻪ و اﯨﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اﯨﺴﺎف ﮐﯥ داﺳﯥ ﯨﻮﻣﺮﮐﺰي ﺳﯩﺴټﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻗﯩﻖ ډول ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړي
او وښﯩﯥ ﭼﯥ ﮐﻮم ﺗﺎﺳﯩﺴﺎت او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻪ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ﭘﺎک

ﺷﻮي دي او د ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ د ﺗړﻟﻮ ﺳﺮه د ځﻤﮑﯥ د ﭘﺎﺳﻪ ﯨﺎ د ﻣځﮑﯥ د ﻻﻧﺪې د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮﮐﻮم ﺗﺨﻨﯩﮑﻰ ﻣﻌﯩﺎروﻧﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ
ﺷﻮي دي.
د دې ډﯨﺮه زﯨﺎﺗﻪ اړﺗﯩﺎ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺗړﻟﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻤﺮﯨﻨﻮﻧﻮ ﻟﻪ ځﺎﯨﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺟګړې څﺨﻪ
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮى ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﺎک ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﻟﺴﯩﺰه ﮐﯥ ډﯨﺮ ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎل وو او ﭘﻪ ﻟﺲ ګﻮﻧﻮ زره د ﺳﭙﮑﻮ
وﺳﻠﻮګﻮﻟۍ ) ۵ ،۶او  (۷ ،۶۲وﯨﺸﺘﻞ ﺷﻮي دي او دارﻧګﻪ  ۱۲۰ﻣﻠﻰ ﻣﱰه د ﻫﺎوان ﺗﻮپ  ۴۰ﻣﻠﻰ ﻣﱰه ﻣﻬﻤﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺷﻮي دي.
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څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﭘﯩﺴﻮ ﻟﭙﺎره د اوﺳﭙﻨﯥ ټﻮټﯥ راﻏﻮﻧډوي ،ﻫﺮه د اوﺳﭙﻨﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ټﻮټﻪ ﮐﯩﺪاى ﺷﻰ ﭼﯥ
ﻟﻮي ﺧﻄﺮ وﻟﺮي .ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ ﻣﺮﮐﺰ او ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ څﻮ داﺳﯥ ﭘﯧښﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪي ﮐړي دي ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗړﻟﻮ ﺷﻮﯨﻮ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮﮐﯥ د اوﺳﭙﻨﻮ د ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﯨﺎ د ﺑﺪن ﻏړي ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي
دي .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻧﺎﭼﺎودو ﺗﻮﮐﻮ ﭼﺎودﻧﯥ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﯧښﯩږي ،ﯨﻮازې ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډو
ﭘﻮرې ﺗړﱄ ﻧﻪ دي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧښﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯩﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ او ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي ،ډﯨﺮې
ﺷﻮي دي .د ﺟﻨﻮري د ﻟﻮﻣړۍ او د ﺟﻮن ﺗﺮ ﻣﯥ ۱۲ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ ﻣﺮﮐﺰ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭼﺎودﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﺲ ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وژﻧﯥ او  ۲۳د ژوﺑﻠﯥ ﻗﻀﯩﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي .دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﯥ ﭘﻪ
ﺑﺎﻣﯩﺎن ،ﻟﻮګﺮ ،ﭘﺮوان ،ﭘﮑﺘﯩﮑﺎ ،وردک ،ﺧﻮﺳﺖ ،ﻏﺰﻧﻰ ،ﮐﻨړ اوﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﯨﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮﮐﯥ او ﯨﺎ
ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ډﯨﺮ ﻧﮋدې ﭘﯩښﯥ ﺷﻮې دي ﭼﯥ ﺗړل ﺷﻮي دي.
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ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﻧﺎﭼﺎودو ﺗﻮﮐﻮ) (ERWﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺣﺎدﺛﯥ :
د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮﮐﯥ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯩﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮﮐﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ
ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮي دا ﺣﻘﯩﻘﺖ څﺮګﻨﺪوى ﭼﯥ اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻟﻪ وﺗﻠﻮ ﻣﺨﮑﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ
د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره څﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي.
د  ۲۰۱۳د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۶۲ﻣﻪ د ﯨﻮ ﻧﺎﭼﺎودي ﺗﻮﮐﻲ د ﭼﺎودﻧﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﭘﺮوان وﻻﯨﺖ دﮐﻮه ﺻﺎﻓﻰ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ درې
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن و وژل او ﭘﻨځﻪ ﻧﻮر ﺳﺨﺖ ژوﺑﻞ ﺷﻮل .دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺑﯩﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫډې ﮐﯥ ﭘﯩښﻪ ﺷﻮه
 221ﻫﻤﺪا ﻣﺎﺧﺬ

 222د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ د ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﺟﻮن .۲۰۱۳ ،۶
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﭼﯥ د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻪ دوره ﮐﯥ ﺗړل ﺷﻮې وه ،ﻟﻪ ﺗړﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻪ ﺷﻮﮐﻮﻻى ﭼﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫډې ﺗﻪ ﻧږدې ﺷﻲ،

ځﮑﻪ دوي ﺗﻪ د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﺧﻮا وﯨﻞ ﺷﻮي وو ﭼﯥ ﻧﮋدې ورﻧﻪ ﺷﻲ 223.اﯨﺴﺎف ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د دې ﭼﺎودﻧﯥ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﻧﻪ
دى ﻣﻨﻠﻰ او ادﻋﺎء ﮐﻮي ﭼﻲ ﭘﻪ ﮐﻮه ﺻﺎﰲ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮاوو ﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻫډه ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮې او ﻧﻪ ﻫﻢ

ﺗړل ﺷﻮې 224ﺧﻮ د ﻧﺎﺗﻮ/اﯨﺴﺎف او د اﻣﺮﯨﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪه اﯨﺎﻻﺗﻮ د ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻗﻮاوو وﯨﺐ ﭘﺎڼﯥ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﭘﻪ  ۲۰۰۹ﮐﺎل
ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻮه ﺻﺎﻓﻰ ﮐﯥ ﯨﻮه ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻫډه ﻓﻌﺎﻟﻪ وه.

225

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻪ ﺧﻮا د دې ﺣﺎدﺛﯥ او د ﺳﺎﺣﯥ وروﺳﺘۍ څﯧړﻧﻮ وښﻮدﻟﻪ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ د
ﺟګړې څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﻣﻮﺟﻮد وو .داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮﮐﺎر ﭘﯩﻞ
ﮐړ او ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﯨﯥ د دې ﺧﻄﺮ ﭘﻪ اړه روزﻧﻪ ورﮐړه ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎروﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻏﯩﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ،اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺗﺨﻨﯩﮑﻲ
ﻣﺸﺎورﯨﻨﻮ او د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻧﮑﻲ ټﯩﻢ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮل .د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﯨﺎن ﮐﯥ ټﻮﻟﻨﻮ راﭘﻮر
ورﮐړ ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫډې د ﺗړﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ځﺎى ﮐﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ څﻠﻮر ﺟﻼ ﭼﺎودﻧﯥ وﺷﻮې او ﺷﭙږ ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﯨﯥ و وژل او اﺗﻪ ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﯨﯥ ژوﺑﻞ
ﮐړل.
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د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﻨﺜﻰ ﮐﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎن ﺗﺨﻨﯩﮑﻲ ﻣﺸﺎوراﻧﻮ ټﻴﻢ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﺑﺸﭙړﮐړ او ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻫډې

څﺨﻪ ﯨﯥ ﻟﻪ  ۴۰۰څﺨﻪ زﯨﺎت ﻧﺎوﭼﺎودل ﺷﻮي ﺗﻮﮐﻲ وﮐښﻞ .د دﻏﻮ ﺗﻮﮐﻮ وروﺳﺘﯩﻮ څﻴړﻧﻮ وښﻮدﻟﻪ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ
ډﻟﯥ څﺨﻪ  ٪۷۰ﻫﻐﻪ ﺗﻮﮐﻲ وو ﭼﯥ ﭘﻪ اﯨﺴﺎف/ﻧﺎﺗﻮ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﺗﻌﻠﻖ درﻟﻮد.
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۶ﻣﻪ د ﻧﺎﭼﺎودي ﺗﻮﮐﻲ ﯨﻮه ﭼﺎودﻧﻪ څﻠﻮرو ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﮋدې وﺷﻮه ﭼﯥ د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﯨﺖ
د ﻣﺘﻮن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﻫډې څﺨﻪ ﯨﻮ ﮐﯩﻠﻮ ﻣﱰ ﻟﯧﺮې ﻳﯥ ﻟﺮګﻲ او د اوﺳﭙﻨﻰ ټﻮټﯥ راﻏﻮﻧډوﻟﯥ .دﻏﯥ

ﭼﺎودﻧﯥ دوه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن و وژل او دوه ﻧﻮرﯨﻰ ژوﺑﻞ ﮐړل ،د ﯨﻮه ﻻس ﭘﺮې ﺷﻮ او ﯨﻮه ﺳﱰګﻪ ﯨﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړه 228.دﻏﻪ
ﭼﺎودﻧﻪ ﭘﻪ داﺳﻰ ﯨﻮه ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د اﯨﺴﺎف د ﺳﺎﻟﺮﻧﻮ ﻫډې ﺗﻪ ﻧﮋدې ﭼﻲ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﯨﺴﺎف د
روزﻧﯥ د ځﺎى ﭘﻪ ﻧﻮم ﺷﻬﺮت ﻟﺮي وﺷﻮه.
ﻣﺤﻠﻰ ټﻮﻟﻨﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ ) (MACCAﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړى ﭼﻲ د ﺑﺎﻣﯩﺎن ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د
اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫډې ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ ﺷﺘﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د
ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ د دې ﺗﺮﺗﯩﺒﺎت وﻧﯩﻮل ﭼﯥ ﺳﺎﺣﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﮐړي .د  ۲۰۱۳د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۱۳ﻧﯧټﯥ د اﻓﻐﺎن ﺗﺨﻨﯩﮑﻲ ﻣﺸﺎوراﻧﻮ او د

 223د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ د ﻣﺮﮐﺰ )ﻣﺎﮐﺎ( دﮐﻮه ﺻﺎﰲ د وﻟﺴﻮاﱄ ﻟﻪ اوﺳﯩﺪوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ ،ﻓﱪوري.۲۰۱۳ ،
 224د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ د ﻣﺮﮐﺰ او اﯨﺴﺎف ﺗﺮﻣﻨځ د ﺑﺮﯨښﻨﺎﻟﯩﮑﻮﻧﻮ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎرچ .۲۰۱۳ ،۵
225

;

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.154562038453.142134.69621718453&type=1

;

http://www.flickr.com/photos/isafmedia/3953141062/in/set-72157622326953693/

http://www.flickr.com/photos/soldiersmediacenter/3922583607/, accessed 16 July 2013.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻲ د ﻫﻤﻐږي ﻣﺮﮐﺰ )ﻣﺎک( ،ﺣﻘﯩﻘﺖ ﭘﺎڼﻪ ،ﺟﻮن  :۲۰۱۳د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻧﻈﺎﻣﻲ

ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮﮐﯥ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣړﯨﻨﯥ او ژوﺑﻠﯥ ﻻﻣﻞ ګﺮځﯩﺪﱄ.
 227داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ د ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﺟﻮن ۲۰۱۳ ،۶
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻲ د ﻫﻤﻐږي ﻣﺮﮐﺰ )ﻣﺎک( ،ﺣﻘﯩﻘﺖ ﭘﺎڼﻪ ،ﺟﻮن  :۲۰۱۳د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻧﻈﺎﻣﻲ

ﺗﺎﺳﯩﺴﺎﺗﻮﮐﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣړﯨﻨﯥ او ژوﺑﻠﯥ ﻻﻣﻞ ګﺮځﯩﺪﱄ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﭼﺎودﯦﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﻨﺜﻰ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻞ ټﯩﻢ د ﻣﺸﮑﻮﮐﯥ ﺳﺎﺣﯥ  ٪۱۴ﭘﺎﮐﻪ ﮐړې وه او ﻧﺎﭼﺎودي 229۲۳۵ﺗﻮﮐﻰ ﯨﯥ اﯨﺴﺘﻠﻲ
دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﺗﻮ ،ﺷﻮروي او ﻧﻮرو ﻧﺎڅﺮګﻨﺪه ﺧﻮاوو ﭘﻮرې ﺗړﱄ دي.

230

ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ د ﻟﯧﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﻧړﯨﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻧﺎﺗﻮ د ﻏړو ﻫﯩﻮادوﻧﻮ
ﻣﺴﻮوﻟﯩﺘﻮﻧﻪ
ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ د ﭘﻨځﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻟﻪ ﻣﺨﯥ )د  ۱۹۸۰ﮐﺎل د ځﯩﻨﻮ دودﯨﺰو وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د
ﺗړون ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ،ﻧﻮوﻣﱪ  (۲۰۰۳ ،۲۸د ﻧﺎﺗﻮ ﻟﻪ  ۵۰ﻫﯩﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ د ﭘﻮځﻲ ټﻮﻟګﯩﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﻮ  ۳۸ﻫﯩﻮادوﻧﻮ ،ﭼﻲ دﻏﻪ
ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﯨﯥ ﺗﺼﻮﯨﺐ ﮐړى دى د دې ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﻟﺮي ﭼﻲ ﭘﻪ دوه اړﺧﯩﺰه ډول او ﯨﺎ د دواړو ﺧﻮاوو ﭘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ د
درﯦﯩﻤﻰ ﺧﻮا ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﺗﺨﻨﯩﮑﻲ ،ﻣﺎﱃ ،ﻣﺎدي او د ﺑﺸﺮي ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮ او د دې اﺳﺎﻧﺘﯩﺎوې ﭘﯩﺪا ﮐړي ﭼﻲ د
ﺟګړې څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي دﻏﻪ ډول ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي ،وﻳﻲ ﺑﺎﺳﻲ ،اﯨﺴﺘﻪ ﯨﺎ ﯨﯥ ﻣﺤﻮه ﮐړي .د ﭘﻨځﻢ
ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻏړى ﻫﯩﻮادوﻧﻪ د دې ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﻫﻢ ﻟﺮي ﭼﯥ ټﻮل ﺿﺮوري اﻗﺪاﻣﺎت د دې ﻟﭙﺎره وﻧﯩﺴﻲ ﭼﯥ د ﺟګړو د
ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻏﯩﺰې او ﺧﻄﺮ څﺨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ،اﻧﻔﺮادي ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن او ﻣﻠﮑﻲ اﺟﻨﺎس
وژﻏﻮري.
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دﻫﻐﻮ ﻣﺤﺪودو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﭼﯥ اﯨﺴﺎف ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي دي ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ده ﭼﯥ د ﻋﺴﮑﺮو ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﻲ
ﻫﯩﻮادوﻧﻪ ښﺎﯨﻰ د ﭘﻨځﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﭘﻮره ﻧﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ډول د ﺟګړې څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ او ﻧﺎﭼﺎودي ﻣﻬﻤﺎت ﭘﺎک ﮐړي .د ﻣﻮﺟﻮده ﭘﺎﻟﯩﺴﯩﻮ او ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻰ اﻧﺪازه ﻧﻪ
څﺎرل ﮐﯩږي .اوﺳﻨﻰ ﭼﻮﮐﺎټ ﻧﻪ ﺷﻰ ﮐﻮﻻى ﭼﯥ ﭘﻪ دى ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻋﺴﮑﺮو ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﻮ ﻫﯩﻮادو ﻧﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې
ﻫﻮارې ﮐړي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ،داﺳﯥ ﯨﻮ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﯩﺴټﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ وښﯩﻰ ﮐﻮﻣﻲ ﺳﺎﺣﯥ ﻧښﺎﻧﻲ او ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻮي دي او
ﮐﻮﻣﯥ ﻧﻪ دي ﺷﻮي .ﻫﻐﻪ ﺳﺎﺣﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول ﺧﻄﺮي ﺳﺎﺣﯥ دي او دﻏﻪ راز د ﺟګړې څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭼﯥ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﯨﺎ ﻫﻮاﯨﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي دي ،ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﯨﺎ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ
ﭘﺎﮐۍ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﺧﱪ ﻧﻪ دى ورﮐړل ﺷﻮى.
د اډو ﻟﻪ ﺗړﻟﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﻄﺮ او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻟﻪ
وﺟﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د اډو او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﺎﺣﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻮرې ﺑﺎﯨﺪ ﻣﻈﻨﻮﻧﯥ
ﯨﺎ ﺗﺎﯨﯩﺪ ﺷﻮي ﺧﻄﺮي ﺳﺎﺣﯥ وﺑﻠﻞ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻮي ﻧﻪ وي.
د ﻧﯧﻤګړو ﭘﺎﻟﯩﺴﯩﻮ ،ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ او ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺪﯨښﻨﯥ
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ده ﭼﻲ د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ اوﺳﻨﻰ ﭼﻮﮐﺎټ ﻧﻪ ﺷﻰ ﮐﻮﻻى ﭼﻲ د ﺧﻄﺮ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺣﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي او ﻫﻐﻪ
ﭘﺎﮐﯥ ﮐړي ،ﻟﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ،او ﻫﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي ﭼﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰﮐﯥ د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډې ،ﮐﺎﺑﻞ ۱۲ ،ﺟﻮن ،او د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﻗﺮارګﺎه

ﺳﺮه ۲۸ ،۲۴ ،او  ۲۹ﺟﻮﻻى.۲۰۱۳ ،

 230د ﻧﺎټﻮ/اﯨﺴﺎف ﻏﯩﺮﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي ۲۸ ،ﺟﻮﻻى.۲۰۱۳ ،
 231د  ۱۹۸۰ﮐﺎل د ځﯩﻨﻮ دودﯨﺰو وﺳﻠﻮ د ﺗړون ﭘﻨځﻢ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل  ۳او  ۵ﻣﺎدې ۲۸ ،،ﻧﻮﻣﱪ.۲۰۰۳ ،
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي وي 232ﻧﯩﻤګړي دي او ﯨﺎ ﻧﻪ دي ﺗﻄﺒﯩﻖ ﺷﻮي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،اﯨﺴﺎف ﺗﺎﯨﯩﺪ
ﮐړې ده ﭼﯥ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻲ ﻣﻌﯩﺎري ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ وﺟﻮد ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او
ﺗﺜﺒﯩﺘﻮﻟﻮ ځﯩﻨﯥ ﻋﻨﺎﺻﺮﻟﺮي ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﺣﯥ ،ﻫډې او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﮐﻮې ﭼﯥ ﺗړل ﺷﻮي او ﯨﺎ
ﭘﺨﻮا ﻟﯩږدول ﺷﻮي وي.
د دې ﻻ اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﻲ اوﺳﻨۍ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ګﺎﻧﯥ ﭼﯥ اﯨﺴﺎف ورﺗﻪ اﺷﺎره ﮐړې ده د دې ﻟﭙﺎره ﮐﻔﺎﯨﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ

د ﻧﺎﭼﺎودو ﺷﻮﯨﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺧﻄﺮ ﻟﻪ ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﯧﺮي ﮐړي ﭼﻲ د ﻣځﮑﯥ د ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﯥ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي

څﻮ ﯨﻘﯩﻨﻰ ﮐړي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ څﺨﻪ وژﻏﻮرﻟﯥ ﺷﻲ 233.ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ ﯨﺎ ﻃﺮزا
ﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺘﻮاﱃ ﺗﻪ ګﻮﺗﻪ ﻧﯩﺴﻰ ﭼﯥ د ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺿﺮوري دي او د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣځﮑﯥ
ﭘﺮﻣﺦ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ اﮐﺘﻔﺎء ﻧﻪ ﮐﻮي.
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ﭘﻪ دې ﺳﺮﺑﯩﺮه ،څﺮګﻨﺪه ﻧﻪ ده ﭼﯥ اﯨﺎ داﺳﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗړﻟﻮ ﯨﺎ ﻟﯧږدوﻟﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ د ﺧﻄﺮ ﻧﺎﮐﻪ ﺳﺎﺣﻮ
ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ ﯨﺎ ﺗﺮ ﺷﮏ ﻻﻧﺪې وي او ﯨﺎ ﺗﺎﯨﯩﺪ ﺷﻮي وي ،د ﻟﯩږد ﭘﻪ دوران ﮐﯥ او ﻟﻪ ﺗړﻟﻮ ﯨﺎ ﻟﯩږدوﻟﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ
د ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﺳﺎﺣﻮ ﺗﺎﯨﯩﺪ او د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺎﮐﻮل د ﯨﻮه ﺷﺮط ﭘﻪ ډول وﻣﻨﻲ 235.د

ﺑګﺮام د ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ د ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﻗﻮل ،ﭘﻪ ټﻮل ﻣﻠﮏ ﮐﯥ ﻧﮋدې  ۸۳۲ﮐﯩﻠﻮ ﻣﱰه ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺣﻪ ﭼﯥ ﭘﺨﻮا د ﻧﻈﺎﻣﻲ

ﺗﻤﺮﯨﻨﻮﻧﻮ ﺳﺎﺣﯥ وې دې ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﭼﻲ ﺑﺎﯨﺪ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﮐﯥ
ﺷﻲ.
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"ﺗﺮ ﺷﮏ ﻻﻧﺪې ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯥ ﺳﯩﻤﯥ" ﻫﻐﻪ ﺳﯩﻤﯥ دي ﭼﯥ ګﻤﺎن ﮐﯩږي ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻪ اوﻟﻪ ﺟګړې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ
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اﯨﺴﺎف ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ د ﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰ د ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ﺳټﻨډرډ ) ۱۰۶۱۱اﯨﺲ او ﭘﻲ( ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐړې ده ۸ ،ﺿﻤﯩﻤﻪ ،ﻒﻟا اﻟﺤﺎﻗﯩﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟګړې

ﺷﺘﻪ.وګﻮرئhttp://www.minetech.co.uk/terminology/, accessed4 June2013:

ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ د ﭘﺎک ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺎﻟﯩﺴۍ د ﺳټﻨډرډ ﭘﻪ ډول د  ۲۰۱۳د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۲۶ﺻﺎدره ﺷﻮې ده .د ﺑﻨﺪوﻟﻮ ﺗﺮ ﺷﺮاﯨﻄﻮ ﻻﻧﺪې،

دﻏﻪ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ واﯨﻲ" :د ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﺎﯨﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻼﺳﻲ ﺑﻨﺪوﻟﻮ ﯨﺎ ﻟﯩږد څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﯨﻮه ﺳﺮﺑﯩﺮﻧﻪ ﺗﺼﻔﯩﻪ ﺑﺎﯨﺪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﻣﺮﻣﺊ ،د ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ اود
ﻧﺎﭼﺎودل ﺷﻮو ﺗﻮﮐﻮ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻲ ،وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ ﻟﯩﺮې ﮐړاى ﺷﻲ ".د ﻧﺎﭼﺎ ودو وﺳﻠﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د اﯨﺴﺎف ﻏﱪګﻮن ،د ﺟﻮﻻى  .۲۰۱۳ ،۲۴ﻟﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻣﺮﮐﺰ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ) (UNMASاو اﯨﺴﺎف ﺳﺮه ﻏﻮﻧډه ،د اﯨﺴﺎف ﻗﺮارګﺎه ،ﮐﺎﺑﻞ  ۲۴ﺟﻮﻻى،

 .۲۰۱۳ﻫﻤﺪارﻧګﻪ وګﻮرئ د اﯨﺴﺎف د ﻣﺮﮐﺰ ي دﻓﱰ/د ﺳﻲ ﺟﻰ  ۳ﺧﺮﭙوﻧﻪ ﭼﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د آر اﯨﻒ آى ځﻮاب واﯨﻲ ﭼﯥ د  ۲۰۱۳د
ﻧﯩﻤﺎﯨﻲ ﮐﺎل ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮﮐﯥ ﯨﺎدې ﺷﻮي دي ۲۶ ،ﺟﻮن ،۲۰۱۳ ،د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دوﺳﯩﻪ.

 234اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻮﮐﯥ د د ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ او د ﺳﻲ آى وي  Civ Cas Mitigationد ﭼﻮﮐﺎټ او ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ﭘﻪ اړه آى ﺳﻰ ﺟﯥ ﺗﻪ اﺷﺎره

ﮐړې ده ﭼﯥ د اﯨﻒ ار اى ﺟﻰ او  ۰۴۱ﻻﻧﺪې د  ۲۰۱۲د ﻓﱪوري ﭘﻪ  ۲ﺧﺮﭙه ﺷﻮې ده .دﻏﻪ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ د ﺟﺴټﻦ او د وﺳﻠﻮ د Collection Drop

Rea Data Range Jettisonﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ ده .د FRAGOاو د" ﺟﻨګﻲ ﺳﺎﺣﯥ ﺧﺎوﻧﺪان “( ﻣﮑﻠﻔﯩﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د رﺳﻤﻰ ﺗﻤﺮﯨﻦ

ځﺂﯨﻮﻧﻮ او ﻫﻐﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ډﯨټﺎﺑﯩﺲ ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺖ ډول د ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺂﯨﻮﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎده ور څﺨﻪ ﮐﯩږي .د ﻧﺎ

ﭼﺎودو ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ اﯨﺴﺎف ﻏﱪګﻮن ۲۴ ،ﺟﻮﻻى  .۲۰۱۳ﻟﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻣﺮﮐﺰ ،اوﻧﻤﺎس او اﯨﺴﺎف ﺳﺮه ﻏﻮﻧډه ،د اﯨﺴﺎف
ﻗﺮارګﺎه ،ﮐﺎﺑﻞ  ۲۴ﺟﻮﻻى.۲۰۱۳ ،

 235ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ څﻮ ﺗﻨﻮﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ څﺨﻪ د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻪ دوره ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ د ﭘﺎک ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﺎﻟﯩﺴﯩﻮ ﭘﻪ

اړه ﭘﻮښﺘﻠﻲ دي ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﯨﯥ ځﻮاب ﻧﻪ دى ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړى .د اﯨﺴﺎف او ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه د ﺑﯩﺎ رﻏﻮﻧﯥ د وﻻﯨﺘﻲ ټﯩﻤﻮﻧﻮ)ﭘﻰ آر ټﻰ( د
ﺑﻨﺪوﻟﻮ او ﻟﯩږد ﭘﻪ اړه ،ﮐﺎﺑﻞ د ﻣۍ .۲۰۱۳ ،۲۳

 236ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ ا)(UNMASﺗﻪ د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﻗﺮارګﺎه ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ۲۴ ،ﺟﻮﻻى.۲۰۱۳ ،
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﻲ اﯨﺴﺎف ﺑﺎﯨﺪ د ﻫﺮې ﺗړل ﺷﻮې ﯨﺎ ﻟﯩږدول ﺷﻮې ﻫډې او ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎي ،د ﻏﯩﺮ رﺳﻤﻲ ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺎﺗﻮ/اﯨﺴﺎف د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﭘﯩﻞ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ اړﺧﯩﺰ ډول ﺗﺮ ﺑﯩﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪى
وﻧﯩﺴﻰ ،ﺗﺮ څﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﻨﯩﮑﻰ ﻣﻌﯩﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯨﯥ دﻏﻪ ﺳﺎﺣﯥ د ﻧﺎﭼﺎودو ﺗﻮﮐﻮ او ﻫﻐﻮ ﻣﻮادو څﺨﻪ
ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻮي وي ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﭼﺎودﻟﻮ ﺧﻄﺮ وﻟﺮي .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮى ﻟﻮﻣړﯨﺘﻮب د اﯨﺴﺎف ﻟﭙﺎره دﻏﻪ ﺿﺮورت دى ﭼﯥ
د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮ ﺑﯩﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﱄ ﭼﻲ د ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ ﭘﻪ

ډﯨﺮو ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ځﺎﯨﻮﻧﻮﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي او اوس ﺗړل ﺷﻮي دي ،څﻮ د دې ډاډ ﭘﯩﺪا ﺷﻲ ﭼﯥ د ځﻤﮑﯥ ﻻﻧﺪى ﭘﺎک

ﮐﺎري ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻰ ﺗﺨﻨﯩﮑﻰ ﻣﻌﯩﺎروﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮې ده 237.اﯨﺴﺎف ﺑﺎﯨﺪ ټﻮل ﻫﻐﻪ ﻃﺮزا ﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﯩﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﯩﺴﻲ

ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯨﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﯩﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫډې ﭘﺨﻮا ﺗړل ﺷﻮي دي ،څﻮ د دې ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﺮه ﺳﺎﺣﻪ ﺳﺮوې
ﺷﻮې ،ﭘﺎﮐﻪ ﺷﻮې ﯨﺎ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﯨﻲ ﺷﻮې وه.
ﯨﻮ ﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ راز د دې وړاﻧﺪﯨﺰﮐﻮي ﭼﻲ اﯨﺴﺎف ﺑﺎﯨﺪ ﯨﻮه روښﺎﻧﻪ ﻻرښﻮوﻧﮑﯥ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ﻃﺮح ﮐړي ﭼﻲ ﭘﻪ ټﻮل ﻣﻠﮏ
ﮐﯥ ﺗﻄﺒﯩﻖ ﺷﻲ ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯥ ﺳﺎﺣﯥ وﻧﯩﺴﻲ او ټﻮل ﺿﺮوري اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي ﺗﺮ څﻮ د دې ډاډ ﭘﯩﺪا ﺷﻲ
ﭼﻲ ﻟﻪ اډو او ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ څﺨﻪ ټﻮل د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﻧښﺎﻧﻲ ﺷﻮي او
ﭘﺎک ﺷﻮي دي او د اډو د ﺷﺎوﺧﻮا ﻻزﻣﻲ ﺳﺎﺣﯥ ﻫﻢ ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻮي وي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﻫﻢ ﮐﻮي ﭼﻲ ﻫﻐﻪ

ﺳﺎﺣﯥ ﭼﯥ د ﯨﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﯩﺎر ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮې ﻧﻪ دي ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻲ ﺑﺎﯨﺪ ﻧښﺎﻧﻲ ﺷﻲ او ﺗﺮ ﻫﺮ څﻪ د ﻣﺨﻪ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ د
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻲ.
د ﺷﮑﻤﻨﻮ او ﺗﺎﯨﯩﺪ ﺷﻮﯨﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ﺳﺎﺣﻮ ټﻮﻟﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ او ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮرې ﻣﺮﺑﻮط ﺟﺰﯨﯩﺎت ﺑﺎﯨﺪ د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ
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د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﻨﻈﯩﻢ ﭘﻪ ﺳﯩﺴټﻢ ) (IMSMAﮐﯥ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻰ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ ﯨﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯦﺘﻮب ﭘﺎﻟﻨﻪ ﮐﻮي.
د اﯨﺴﺎف ﻏﱪګﻮن
د اﯨﺴﺎف د ﻣﺸﺮ ﺗﺎﺑﻪ 239ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ وروﺳﺘۍ ﻏﻮﻧډې څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ دوي د دې ژﻣﻨﻪ ﮐړى څﻮ د ﻫډې او ﺗﻤﺮﯨﻦ
ځﺎﯨﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺗړﻟﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﻫﻐﻪ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﮐﯥ ﮐړي او ﻫﻐﻪ ﻫډې ﭼﯥ
ﻟﯩږدول ﺷﻮې دي ﺗﺮ ﺑﯩﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﯩﺴﻰ .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻧﺎﺗﻮ وروﺳﺘۍ ﻫڅﯥ ﺗﻘﺪﯨﺮوي ﭼﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﯨﯥ څﺮګﻨﺪﮐﺎروﻧﻪ ﮐړي او زﯨﺎﺗﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﯨﯥ ښﻮدﻟﯥ ،ﺧﻮ د دې ﯨﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ
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ﺗﻌﺮﯨﻔﻮﻧﻪ :ﻣﯩﺪاﻧﻮﻧﻪ )رﯨﻨﺠﺰ( ﻫﻐﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯩﺎﯨﻲ ﺳﺎﺣﻪ ﭼﯥ ښﺎﯨﻲ د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﺧﻄﺮي ﻧﺎﭼﺎودﻳﻨﺎﭼﺎودي ﺗﻮﮐﻲ وﻟﺮي .د درﻧﯥ ﭼﺎودﻧﯥ

ځﺎى/ﺳﺎﺣﻪ :ﯨﻮه ﺳﺎﺣﻪ ﭼﯥ د درﻧﻮ ﭼﺎودﻧﻮ او ﺑﯥ ﻫﺪﻓﻪ ډزو ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯩږي او د رﺳﻤﻲ ﻫډې د ﭘﻮﻟﻮ څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯩﺪا ﮐﯩږي .د ﺳﭙﮑﻮ
وﺳﻠﻮ ﻣﯩﺪان :ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ډول د ﺳﭙﮑﻮ وﺳﻠﻮ د روزﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯩږي .دﻏﻪ ځﺂﯨﻮﻧﻪ ﮐﯩﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ د اډو د ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ

ﮐﯥ وي ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ځﯩﻨﯥ د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ د ﭼﺎودﻧﯥ ﻣﯩﺪاﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ﺳﭙﮑﻮ وﺳﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯩږي.

238 IMSMAآى اﯨﻢ اﯨﺲ اﯨﻢ اى د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎک ﮐﻮﻟﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻣﺪﯨﺮﯨﺖ ﺳﯩﺴټﻢ دى .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰﮐﯥ

ارﻗﺎم/ډﯨﺘﺎﺑﯩﺲ ﭘﻪ ﻫﯩﻮادﮐﯥ ﻟﻪ  ۱۹۸۹راﻫﯩﺴﯥ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﻲ د ټﻮﻟﻮ ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻮرﯨﮑﺎرډ ﺳﺎﺗﻲ .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ ﺧﺪﻣﺎت)اوﻧﻤﺎس(
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺮﮐﺰ)ﻣﺎﮐﺎ( د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻣﺪﯨﺮﯨﺖ او د دﻏﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ ﻟﺮي.

 239د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻤﻐږۍ د ﻣﺮﮐﺰ او اﯨﺴﺎف د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻏﻮﻧډه ۲۲ ،ﺟﻮﻻى ۲۰۱۳ ،او د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه د اﯨﺴﺎف

ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﺮارګﺎه ﺳﺮه ۲۴ ،او  ۲۸ﺟﻮﻻى ،۲۰۱۳ ،ﮐﺎﺑﻞ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

او ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ زﯨﺎﺗﯥ ﻫڅﯥ او دﻏﻪ راز د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ ﻣﺴﺘﻨﺪول او د ﻫﻤﻐږۍ ﻫڅﯥ ﺑﺎﯨﺪ ﻧﻮرې ﻫﻢ ګړﻧﺪۍ او
اﻏﯩﺰﻣﻨﯥ ﺷﻲ څﻮ دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻟﯥ ﭘﻪ اﻏﯩﺰﻧﺎک ډول ﺣﻞ ﺷﻲ او د دې ډاډ ﭘﯩﺪا ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟګړو څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﯨﺎ
ﭘﺮﯨښﻮدل ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﻣﻮادو ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻣﺨﻨﯩﻮى وﺷﻲ.
ﻫډې
ﯨﻮ ﻧﺎﻣﺎ دې ﺗﻪ اﺷﺎره ﮐﻮي ﭼﯥ اﯨﺴﺎف ﭘﻪ دې ﺑﺎور دى ﭼﯥ اوﺳﻨۍ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ د دې ﻟﭙﺎره ﮐﺎﰲ ﻧﻪ ده او د ﺟګړې څﺨﻪ
د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﻣﺴﺘﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ټﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﻮاب ﻧﻪ ﺷﻲ وﯨﻠﻰ .ﯨﻮ ﻧﺎﻣﺎ د
اﯨﺴﺎف د دې ﺿﺮورت ﻣﻨﻞ ﺳﺘﺎﯨﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺟﻨګﻰ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻫډې او ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ﻟﻪ  ۲۰۰۱څﺨﻪ
راﻫﯩﺴﯥ ﺑﯩﺎ وګﻮري او ﻫﻐﻪ ﻟﻪ اوﺳﻨﯩﻮ ارﻗﺎﻣﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐړي څﻮ د اﯨﺘﻼﻓﻰ ﻗﻮاوو ټﻮﻟﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫډې او
ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻪ را وﻧﻐﺎړي .اﯨﺴﺎف د دې ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻫﻢ وﮐړه ﭼﯥ ﻫﺮه ﭘﺨﻮاﻧۍ او اوﺳﻨۍ ﻫډه او ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎى ﺑﯩﺎ وګﻮري
څﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐﻮم اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻮي دي او
دﻏﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺗﺨﻨﯩﮑﻰ ﻣﻌﯩﺎروﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮ وو ﯨﺎ د اﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣځﮑﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ او ﯨﺎ د ﻣځﮑﯥ د ﻻﻧﺪې ﭘﺎک ﮐﺎري
ﺷﻮي دي .اﯨﺴﺎف د دې ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻫﻢ څﺮګﻨﺪه ﮐړې ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ډﯨټﺎﺑﯩﺲ ) ،(CIDNEد ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ
)ﻣﺎک( ،او د اﻣﺮﯨﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯨﺎﻻﺗﻮ د اردو د اﻧﺠﯩﲊي ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﯨﺴﻪ او ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي.
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﺑﯩﺎ ﺗﮑﺮاروي ﭼﻲ دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﯨﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﻫﻤﻐږۍ د ﻣﺮﮐﺰﻟﻪ ﻻرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﺷﺮﯨﮏ ﺷﻲ او ﭘﻪ دې ډول د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ ﻟﭙﺎره د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﻨﻈﯩﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﯩﺴﺘﻢ )) (IMSMAﮐﯥ ﺛﺒﺖ
ﺷﻰ ،ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ او ﯨﺎﻫﻢ د ﺗﺎﯨﯩﺪ
ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﭘﻪ اړه دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯩږي.
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ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د اﯨﺴﺎف ژﻣﻨﻪ ﻳﺎدوي ﭼﯥ د اډو او ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻮ دﻟﯧږد/ﺗړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯨﻮ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻰ ﻃﺮز ﻟﻌﻤﻞ وﺿﻊ

ﮐړي 242ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﯩﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ ﺑﯩﺎ ﺗﮑﺮاروى ﭼﯥ  ۷۰۰ﻫډې او ﺗﻤﺮﯨﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ  ۲۰۰۱څﺨﻪ راﻫﯧﺴﯥ ﺗړل ﺷﻮي دي
ﺑﺎﯨﺪ ﭘﻪ ﻓﻮرى ډول ﺗﺮ ﺑﯩﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﯩﺴﻲ.
د ﺟګړې څﺨﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻧﻤﻮﻧﯥ:
•
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د ﻣۍ ﭘﻪ ۸ﻣﻪ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺧﺎص ﮐﻨړ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﯨﻮې ډﻟﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﯨﻮې ﮐﻮرﻧۍ
څﺨﻪ وو ﯨﻮ ﻧﺎﭼﺎودى ﺗﻮﮐﻰ ﯨﯥ ښﻮوﻧځﻰ ﺗﻪ ﻧﮋدې وﻣﻮﻧﺪ او ﻫﻐﻪ ﯨﯥ ﮐﻮرﺗﻪ راوړ .ﻧﺎﭼﺎودى ﺗﻮﮐﻰ وﭼﺎودﯨﺪ،
درې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﯨﯥ و وژل او دوه ﻧﻮر ﯨﯥ د ﻣﻮر او ﯨﻮې ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ګډون ژوﺑﻞ ﮐړل.

•

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ د ﺑﻠﺦ وﻻﯨﺖ د ﻣﺎرﻣﻮل ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻧﺎﭼﺎودى ﺗﻮﮐﻰ وﭼﺎودﯨﺪ ،ﯨﻮه ﻧﺠﻠۍ ﻳﯥ
ووژﻟﻪ او درې ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﯨﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل.

 240ﻫﻤﺪا ﻣﺎﺧﺬ

 241د ﻧﺎټﻮ/اﯨﺴﺎف ﻏﯩﺮﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي ۲۸ ،ﺟﻮﻻى.۲۰۱۳ ،
 242ﻫﻤﺪا ﻣﺎﺧﺬ

 243ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮې ﭘﻴښﯥ اﺣﺘﻮاء ﮐﻮي.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ
•

ﻩ ﮐﯥ

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ د ﺑﺎدﻏﯩﺲ وﻻﯨﺖ د ﻗﺎدﯨﺲ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﻰ د ﯨﻮه ﻧﺎﭼﺎودي ﺗﻮﮐﻲ د ﭼﺎودﻧﯥ ﭘﻪ
ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ درې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﻧﺎﭼﺎودى ﺗﻮﮐﻰ ﻣﻮﻧﺪﱃ او ﻫﻐﻪ ﯨﻰ ﭘﻪ اور
اﯨښﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﻰ ﯨﯥ دﻏﻪ وﺳﯩﻠﻪ وﭼﺎودﯨﺪه.

•

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۲۶ﻣﻪ د ﭘﺮوان وﻻﯨﺖ دﮐﻮه ﺻﺎﻓﻰ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻫﺎوان ﺗﻮپ زړه ګﻮﻟۍ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ
و ﭼﺎودﯨﺪﻟﻪ ﭼﯥ اﺗﻮﮐﺴﻮ ﺷﭙﻨﻮ ﻫﻠﮑﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮه ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮﻟﯥ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ درې ﻫﻠﮑﺎن و وژل ﺷﻮل

او ﭘﻨځﻪ ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﻫﻠﮑﺎن ﯨﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل.
•

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ د ﻫﺮات وﻻﯨﺖ د ﺷﯩﻦ ډﻧډ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﭼﺎودى ﺗﻮﮐﻰ وﭼﺎودﯨﺪ ﭼﯥ دوه ﻫﻠﮑﺎن
ﯨﯥ و وژل او ﯨﻮ ﯨﯥ ژوﺑﻞ ﮐړ .ﻫﻠﮑﺎﻧﻮ د اور ﻟﭙﺎره ﻟﺮګﻲ را ټﻮﻟﻮل او ﻟﻮﺑﯥ ﯨﯥ ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﯨﻮ ﻧﺎﭼﺎودي
ﺗﻮﮐﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮل.

د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﻏﯩﺰې :ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐﯧﺪ ﻧﻪ ،ﻧﺎاﻣﻨﻲ او د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ اړﺗﯩﺎ
ﻣﻮږ ﮐﻮﻻى ﺷﻮ ﻟﻪ دښﻤﻦ ﺳﺮه وﺟﻨګﯩږو ﺧﻮ ﻧﻪ ﻟﻪ ځﺎي ﭘﺮ ﺧﺎي ﺷﻮﯨﻮ/ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮﺗﻮﮐﻮ
ﺳﺮه .د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮ ﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ) (IEDsﭘﺎﮐﻮل ژوﻧﺪ ژﻏﻮري ،ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د دې ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼﯥ ﺑﯩﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻲ ،ښﻮوﻧځﻲ ﺧﻼص ﮐړي او ﺑﺰګﺮان ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮﺗﻪ
ﭘﺮﯨږدي .ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او د ﺑﯩﻦ اﻟﻤﻠﻠﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮاوو ﺗﺮﻣﻨځ ﻟﻪ ﺟګړو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ
ﻧﻮزاد ﮐﯥ ﯨﻮازې  ۳۵ﮐﻮرﻧۍ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮوﻧﮑﻮ  ۶۸۳ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي

ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ و وﯨﺴﺘﻞ -ﭼﯥ زﯨﺎﺗﺮه د اوﺳﯩﺪو ﻟﻪ ځﺎﯨﻮﻧﻮ څﺨﻪ وو -ﻧﻮ ﻧږدې  ۴۰۰۰ﮐﻮرﻧۍ ﺑﯩﺮﺗﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ راﺳﺘﻨﯥ ﺷﻮې .ﭘﻪ ﻧﻮزاد ﮐﯥ ﭘﻪ ډﯨﺮو ﮐﻠﯩﻮ ﮐﯥ اوس ﻫﻢ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ښﺦ دي .ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮږ ډﯨﺮو ټﯩﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﯩﺎ ﻟﺮو .د اوﺳﻨﯩﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯨﺖ ﮐﯥ ﺣﺘﻰ څﺎروي ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﮐﯥ وګﺮځﻲ.
 --د ﻧﻮزاد د وﻟﺴﻮاﱄ وﻟﺴﻮال ،د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯨﺖ ۲۹ ،ﻣۍ ۲۰۱۳
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د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږوﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،ښځﻮ او ﻧﺎرﯨﻨﻪ و د
ژوﻧﺪ او ﻫﻮﺳﺎﯨﻨﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺟﻨګﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﯨﻮ ﻟﻮى ﺧﻄﺮ ﺟﻮړ ﮐړي و .د ﻓﺸﺎرد ﺗﺨﺘﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي
ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﯨﺎ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ وﺳﯩﻠﯥ د دﻏﻮ وﺳﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ

اﮐﺜﺮﯨﺖ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي .ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮدې ﭼﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ﻣﺮګ او د اﻧﺪاﻣﻮﻧﻮ د زﯨﺎن
ﮐﯩﺪﻟﻮ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ -د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻣﯩﺮاث
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 -ﭼﯥ ﺧښ ﺷﻮي او ﻧﺎ ﭼﺎودي ځﺎي ﭘﺮ

 244د ﻧﻮزاد د وﻟﺴﻮاﱄ ﻟﻪ وﻟﺴﻮال ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﻧﻮزاد وﻟﺴﻮاﱄ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻫﻠﻤﻨﺪ ۲۹ ،ﻣۍ.۲۰۱۳ ،
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ﭘﻪ اﯨښﻮدل ﺷﻮﯨﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﯨﻮﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﯥ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ،د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪي ﺳﯩﻢ ،او د ﻟﯧﺮې څﺨﻪ

ﮐﻨﱰول ﮐﯩﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ښﺎﯨﻲ وﭼﻮي ﯨﺎ و ﻧﻪ ﭼﻮي .د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ د

ﻫﻐﻮ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دي ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﯩﻮ ﺟګړو ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ اﯨښﻮدل ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ ښﺎﯨﻲ وﭼﻮي ﯨﺎ و ﻧﻪ ﭼﻮي،
ﯨﺎﻧﯥ د ﻣﺎﺷﯥ د آﻟﯥ ﺑﯩټﺮي ښﺎﯨﻲ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﺗﯩﺮه ﺷﻮې وي او ﯨﺎ آﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ وې ﻟﻮﯨﺪﻟﯥ .زﯨﺎﺗﺮه ﭘﺮﯨښﻮدل ﺷﻮي ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮې ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﯥ

ﺗﻮﮐﻲ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﯥ وي او د ﻣﻠﮑﻰ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ډﯨﺮ ﻟﻮي ګﻮاښ ﺟﻮړ وي ،ځﮑﻪ دوي د ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻮ ﭘﻪ

ذرﯨﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﮐﯩږي.
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ﻩ ﮐﯥ

ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭼﯥ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډول اﻏﯩﺰﻣﻦ ﮐﺎرول ﮐﯩږي اوس ﻫﻢ د زرګﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د دې ﻟﭙﺎره ﺧﻨډ دي ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨﺴټﯩﺰو ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ.
د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ د ډار او ﻧﺎ اﻣﻨۍ ﭼﺎﭘﯩﺮﯨﺎل راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي او د ژوﻧﺪ ﺣﻘﻮﻧﻪ
ﺗﻬﺪﯨﺪوي .د ﺟګړو ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ اﻏﯩﺰو دﮐﻠﻴﻮ ټﻮل
اوﺳﯩﺪوﻧﮑﻲ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐړي وو او ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ اوﺳﻲ د ﻫﻤﯩﺸﯩﻨﻲ

ﺧﻄﺮ ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺮګ ،ﻋﯩﺒﻰ ﮐﯩﺪﻟﻮ ،ﺳﺨﺘﯥ ټﭙﻲ ﮐﯩﺪﻧﯥ او د ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻠﮑﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ زﯨﺎن ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ
دي .د ځﺎي ﭘﺮ ﺧﺎي ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﻏﯩﺰې ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﯩﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺧﻨډګﺮځﻰ ،ﭘﻪ

ﺗﯩﺮه ﺑﯩﺎ د ګﺮځﯩﺪو راګﺮځﯩﺪو د ازادۍ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻌﯩﺸﺖ ،ﭘﻪ ﺳﯩﺎﺳﻰ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ګډون ،ﺗﻌﻠﯩﻢ او د روﻏﺘﯩﺎ د
ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ.
ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ﺧﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻴﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ/د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﻨﺜﻰ ﮐﻮﻟﻮ ﻫڅﯥ ﭘﻪ
دې ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې دي ﭼﯥ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻰ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ اﯨﺴﺘﻪ ﮐړي ،ﺧﺎﺻﺘﺎَ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﮐﻲ ﭼﻲ
اﻓﻐﺎﻧﻰ او ﻧړﯨﻮاﻟﻮ اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻗﻮاوو ﺗﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﻮړوى .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دې ټﯩﻨګﺎرﮐﻮي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﻰ ﻫڅﻮ او د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺧﻮﻧﺪﯨﺘﻮب ﺗﻪ ﺑﺎﯨﺪ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ډول او ﻫﻐﺴﯥ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د
ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض ﮐﯩږي ﻧﻮرې ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻢ ﺑﺎﯨﺪ د دې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﺎر وﻟﻮﯨږي ﭼﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ﺧﺎي

ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻮي ﺗﻮﮐﻲ او ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ ﺗﻮﮐﻰ ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﺘﻮ/ﮐﻠﯩﻮ څﺨﻪ
ﭘﺎک ﺷﯥ .د ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ اﻏﯩﺰې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻰ ټﻮﻟﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻤﻼﺳﻲ ،د اﻧﺪازې وړ او ډﯨﺮې ژورې دي ،ﺧﻮ
ﻧﺎﭼﺎودﱄ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎى ﮐﯥ ﭘﺮﯨښﻮدل د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ او اﻧﻔﺮادى
ﺧﻮﻧﺪﯨﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﯨﻮ ﺗﻬﺪﯨﺪ دى او ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎل ډول د وﯨﺮې او ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ اﻏﯩﺰې ﭘﺮ ځﺎي ﭘﺮﯨږدي.
د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻴﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﺳﱰاﺗﯩﮋۍ ﯨﻮ ﻣﻬﻢ اﺻﻞ دا دى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯨﻮ
ﺧﻮﻧﺪى ﭼﺎﭘﯩﺮﯨﺎل ﺑﺮاﺑﺮﮐړي .د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ــ ﺿﺪ ﺳﱰاﺗﯩﮋى ﭘﻨځﻪ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﺮي :د ﻗﺎﻧﻮن
واﮐﻤﻨﻰ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري ،اﻣﻨﯩﺖ ،د ﯨﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯩﮏ ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻪ او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوى .د "وﺳﯩﻠﻪ ﺷﻨډه ﮐړئ " ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د
اﻣﻨﯩﺖ د ﺑﺮﺧﻰ ﯨﻮ ﺟﺰ دى ،ﭼﯥ ټﻮل اﻣﻨﯩﺘﻰ وزارﺗﻮﻧﻪ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﯨﺎ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
د ﺧﻨﺜﻰ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﺎدﺛﻰ ﺗﻪ د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﻏﱪګﻮن ښﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګﻮري او ﯨﺎ د دې ﻇﺮﻓﯩﺖ ورﮐﻮي ﭼﻲ ځﺎي ﭘﺮ

ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ وﺑﺎﺳﻲ او د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﻨﺜﻰ ﮐﻮﻟﻮ ﻃﺮزا ﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮى 246.د دې
ﻣﺎﻧﺎ داده ،ﭼﯥ ﻫڅﯥ ﺑﺎﯨﺪ اداﻣﻪ ﭘﯩﺪا ﮐړي ،څﻮ د دې ډاډ ﭘﯩﺪا ﺷﻲ ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ ﻗﻮاوي روزﻧﻪ واﺧﻠﻲ ،ﻣﺠﻬﺰي
ﺷﻲ او ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯩﺪا ﮐړي ﭼﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ وﺑﺎﺳﻲ.
د ﻗﻀﯩﯥ څﯩړﻧﻪ :د ﻫﻠﻤﻨﺪ د وﻻﯨﺖ دﮐﺠﮑﻲ او ﻧﻮزاد وﻟﺴﻮاﻟۍ

246

 ۲۲ﻣﺎده ،دﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻣﻠﻲ ﺳﱰاﺗﯩﮋي  ،۲۰۱۲د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺖ دﻓﱰ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،د ﺗﺼﻮﯨﺐ ﻧﯩټﻪ۲۴ ،

ﺟﻮﻻى.۲۰۱۲ ،
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ﻩ ﮐﯥ

د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د اﻏﯧﺰو ﭘﻪ ﺑﺎب د ﯨﻮي څﯩړﻧﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د

 ۲۰۱۳ﭘﻪ ﻣﻰ ﮐﯥ د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯨﺖ دﮐﺠﮑﻰ او ﻧﻮزاد وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﭼﺎرواﮐﻮ او اداري ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺳﺮه د
دوي ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪې د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د اﻏﯩﺰو ﭘﻪ ﺑﺎب ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې وﮐړې ،ﭘﻪ دواړو وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮ
ﮐﯥ ﻟﻪ  ۲۰۰۸ﮐﺎل راﻫﯩﺴﻲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﯨﻮﻧﻮ
څﺨﻪ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮې ،او ﭘﻪ ځﯩﻨﻮ ځﺎﯨﻮﻧﻮﮐﯥ ټﻮل ﮐﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮي دي ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ډول داﺳﯥ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮ

ﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﻲ ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﺸﭙړﮐﻠﻲ د ﻧﺎﭼﺎودو ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د زﯨﺎﺗﯥ اﻧﺪازې ﭘﻪ وﺟﻪ

ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮي دي ،ټﻮﻟﻨﻮ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ راﭘﻮروﻧﻪ ورﮐړي دي ،ﭼﻲ ځﯩﻨﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﻫﻐﻮ ځﺎﯨﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﯩﺮﺗﻪ ﺳﺘﻨﯥ ﺷﻮي دي
ﭼﻲ د اوﺳﯩﺪو ﺳﺎﺣﯥ ﯨﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ او ﻧﺎﭼﺎودو ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻏﯩﺰو څﺨﻪ ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻮي دې.
د ﻫﻠﻤﻨﺪ د وﻻﯨﺖ د ﻧﻮزاد ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﻲ ،ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮوﻧﮑﻮ د  ۲۰۱۳د ﻣﻰ ﺗﺮ ۲۹ﻣﯥ ﭘﻮرې  ۲۶۶۰۴۳۲ﻣﱰه ځﻤﮑﻪ ﻟﻪ
 ۶۸۳ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻳﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ او د  ۲۱۰ﻧﺎﭼﺎودل ﺷﻮو ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﮐړې ده .ﭘﻪ دى ﮐﯥ
د  ۲۰۱۰د ﻣﺎرچ څﺨﻪ راﻫﯩﺴﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ،او ﻧﺎ ﭼﺎودل ﺷﻮو ﺗﻮﮐﻮ او د ﮐﻮﭼﻨﯩﻮ وﺳﻠﻮ د
ﻣﺮﻣﯩﻮ او ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻮﯨﻮ ټﻮټﻮ ﻟﯧﺮې ﮐﻮل او د  ۱۲۸۰ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د اوﺳﯩﺪﻟﻮﻟﻮ د ځﺎﯨﻮﻧﻮ ﭘﺎﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ وو.

248

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻫﻠﻤﻨﺪ د وﻻﯨﺖ دﮐﺠﮑﻲ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ اﯨﺠﻨﺴﻲ)ډى اى اﯨﻒ
اى( د  ۲۰۱۳د اﭘﺮﯨﻞ د  ۳۰راﻫﯩﺴﻰ  ۸۱ﭘﺮﯨښﻮدل ﺷﻮي ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ او  ۱۱۹۸ﻧﺎ ﭼﺎودي

ﺗﻮﮐﻲ اﯨﺴﺘﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د  ۲۰۱۲د ﺟﻮﻻى

249

راﻫﯩﺴﯥ ﭘﺮﯨښﻮدل ﺷﻮي وو .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د

اﯨﺠﻨﺴﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮوﻧﮑﻮ  ۳۰۰ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﺎک ﮐړي او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ راﻫﯩﺴﯥ  ۲۰۰ﮐﻮرﻧۍ ﺑﯩﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯥ ﺷﻮې دي.
د ﻧﻮزاد او د ﮐﺠﮑﻲ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ د ۲۰۱۳
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250

د ﻣۍ ﭘﻪ ﻣﯩﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﮐﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﻗﻮﻣﻲ

ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ښﻮوﻧﮑﻮ او ﻃﺒﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﭘﻪ دې ټﯩﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻟﯧﺮې ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﯩﻢ ،روﻏﺘﯩﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس رﺳﻲ او د ګﺮځﯩﺪو او د ﺷﺨﺺ ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي ﺧﻮﻧﺪﯨﺘﻮب ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺜﺒﺘﻰ اﻏﯩﺰې
درﻟﻮدﱄ دي.ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ډول راﭘﻮروﻧﻪ ورﮐړي دي ﭼﯥ ﻟﻪ  ۲۰۰۹راﻫﯩﺴﻰ ﭘﻪ ﺟګړو ﭘﻮرى ﻣﺮﺑﻮﻃﻮ ،د ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱃ
ﭘﯧښﻮ ﺑﺸﭙړ ﮐﻠﻲ ﺑﻲ ځﺎﯨﻪ ﮐړي دى ،ﻟﻪ ﺟګړه اﯨﺰو ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻى ﭼﻲ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ
راﺳﺘﻨﯥ ﺷﻲ ،ځﮑﻪ ﭼﻲ د دوي ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ځﺎى ﭘﺮه ځﺎى ﺷﻮي وو .ﮐﻮرﻧۍ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻮرى
راﺳﺘﻨﻰ ﻧﻪ ﺷﻮي څﻮ ﭼﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﻟﻪ ﺳﺎﺣﯥ څﺨﻪ ﭘﺎک ﺷﻮي ﻧﻪ وو.
247

وګﻮرئ د ﻣﻠﮑﻰ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﮐﻠﻨﻲ راﭘﻮر ،ﭘﻪ ژوره ﮐﯥ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ :د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﭘﻪ ژوﻧﺪ

ﺑﺎﻧﺪې د ښﺦ ﮐړاى ﺷﻮو او ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮو ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﮐړاى ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﻏﯩﺰې ۶۴ -۶۲ ،ﭘﺎڼﻪ ﭘﻪ:
 .http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-USﮐﯥ وګﻮرئ.

 248د وﻟﺴﻮاﱄ ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ او د ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ د ﮐﺸﻒ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ،د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۹ﻧﯩټﻪ د ﻫﻠﻤﻨﺪ د وﻻﯨﺖ د ﻧﻮزاد ﭘﻪ

وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﭘﺮوګﺮام ﮐﺘﻨﻪ.

 249د وﻟﺴﻮاﱄ ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻲ د اﯨﺠﻨﺴۍ )ډى اى اﯨﻒ اى( ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،دﮐﺠﮑﻲ وﻟﺴﻮاﱄ ۲۹ ،ﻣۍ،

.۲۰۱۳

 250ﭘﺎﺗﯥ  ۱۰۰ﮐﺴﺎن ﺑﯩﺮﺗﻪ ﻧﻪ دي راګﺮځﯩﺪﱃ ،ځﮑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨګﻮﻧﻮﮐﯥ د دوي ﮐﻮروﻧﻪ د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﻴښﻮ او ﺑﻤﺒﺎرﯨﻮ ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ

وﯨﺠﺎړ ﺷﻮي.

 251د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۸او  ۲۹ﻧﯩټﻮ د ﻧﻮزاد د وﻟﺴﻮاﱄ او د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۹ﻧﯩټﻪ دﮐﺠﮑﻲ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ دﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه د

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډې.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ډﯨﺮ ﺷﻤﯩﺮ ﻟﯧﺮې ﺷﻮي ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ښﺎﯨﻰ ﭘﻪ ﺗﺨﻨﯩﮑﻰ ﻟﺤﺎظ ﻏﯩﺮ ﻓﻌﺎﻟﻪ وګﻨﻞ
ﺷﻰ 252،ځﮑﻪ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ،ﮐﻪ ﺑﯩټﺮۍ ﭼﻲ د ﻓﻌﺎﻟﻮﻟﻮ ﯨﻮه ﻣﻨﺒﻊ ده ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﺗﯩﺮه وى ،ﻧﻮ د ﯨﻮه ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﻟﭙﺎره

ﭼﻲ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﻨﺜﻰ ﮐﻮﻟﻮ روزﻧﻪ ﯨﻲ ﻧﻪ وي ﻟﯩﺪﻟﯥ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﻪ ده ﭼﻲ د ﯨﻮي آﻟﯥ د ﻓﻌﺎﻟﯩﺖ ﻇﺮﻓﯩﺖ
ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړي او د ﯨﻮې آﻟﯥ ﻓﻌﺎﻟﯩﺖ ﻟﻪ ﻫﺮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﺳﺮه ﺗﻮﭘﯩﺮ ﻟﺮي دﻏﻪ ډول ﺣﺎﻻت
د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﻲ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او اﯨﺴﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺨﺼﻮﺻﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ.
ﭘﻪ دې وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮﮐﯥ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻫڅﯥ د ﻫﻐﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﯨﻮ ﻟږ ﺷﻤﯩﺮ څﺮګﻨﺪوي ﭼﻲ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
ﻟﻪ اﻏﯩﺰو څﺨﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮې ﺷﻮي دي او د دې ﺿﺮورت ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﻲ د ﭘﺎک ﮐﺎرۍ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺑﺎﯨﺪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗﻘﻮﯨﻪ ﺷﻰ،
ﺧﺎﺻﺘﺂ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ ﻗﻮﻣﻰ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،د ټﻮﻟﻨﻮ اﺳﺘﺎزو او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ډول راﭘﻮروﻧﻪ ورﮐړي دي ﭼﻲ
د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻧﺎ ﭼﺎودي ﺗﻮﮐﻲ ﻟﻪ ﻧﻮزاد اوﮐﺠﮑﻲ ﻟﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮ څﺨﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﺪاﺧﻠﯥ
او ﺑﯩﺮې څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ اﯨﺴﺘﻪ ﺷﻮي دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮﮐﯥ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ د دې ﺿﺮورت ﭘﻪ ﺷﺪﯨﺪ ډول اﺣﺴﺎﺳﯩږي ﭼﯥ ﭘﺮﯨښﻮدل ﺷﻮي
ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﺑﺎﯨﺪ و ﭘﯩﮋﻧﺪل ﺷﻰ او اﯨﺴﺘﻪ ﮐړاى ﺷﻲ .دﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه
د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﮐﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﻮ اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ﭘﺮﻟﯩﺴﻰ ډول د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ،دګﺮځﯩﺪو راګﺮځﯩﺪو ﭘﻪ ﻣﺤﺪودﯨﺘﻮﻧﻮ او

ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﻣﺴﺎﻟﻮ راﭘﻮروﻧﻪ ورﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻮرې ﺗړﱄ وو 253.د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ
ډول دﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﻣﯩﻮﻧﺪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﻗﻮﻣﻰ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ووﯨﻞ ﭼﻲ دګڅ ﮐﺎرﯨﺰ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺧﻠﮑﻮ ﻟږ

ﺗﺮ ﻟږه  ۴۰ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ د دوي ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﻟﯩﺪﱄ دي .دوي وړاﻧﺪې ووﯨﻞ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن
اﻣﻨﯩﺘﻰ ﻗﻮاووې و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯩﺪﱃ ﭼﻰ دﻏﻪ وﺳﯩﻠﻰ اﯨﺴﺘﻪ ﮐړى او ﯨﺎ ﯨﻰ ﺷﻨډى ﮐړى اوس ټﻮﻟﻨﻮ راﭘﻮر ورﮐړى ﭼﻰ اﻓﻐﺎن
اﻣﻨﯩﺘﻰ ﻗﻮاووې او اﯨﺴﺎف د دوي ﭘﻪ ﮐﺮوﻧﺪو ﮐﯥ ﺧﭙﻞ وﺳﺎﯨﻂ ﺗﯧﺮوي ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﯨﻮ ﻻرو ﮐﯥ ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻪ اﯨښﻮدل
ﺷﻮي دي .د دې ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮ زﯨﺎﺗﻮ زﯨﺎﻧﻮﻧﻮ ﻫﯩڅ ﺗﻼﻓﻰ ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯩږي ﭼﻲ د دوي ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ ﺗﻪ اوړي.
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ووﯨﻞ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﺮﮐﺎل ګﯥ ﻟﻪ  ۸۰څﺨﻪ زﯨﺎت ﻣﺮګ او ژوﺑﻠﯥ ﭘﻪ دې وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﭘﯩښﯩږي ﭼﻲ اﮐﺜﺮﯨﺖ د ﻫﻐﻮ د
ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ څﺨﻪ دي ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳړﮐﻮﻧﻮﮐﯥ اﯨښﻮدل ﺷﻮي دي.
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د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ د اﻏﯩﺰو ﻟﻤﻦ ﭘﺮاﺧﻪ ده او د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﻲ ﻧﻮره ﺳﺮوې
او ﭘﻠټﻨﻰ وﺷﻲ ،څﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﺣﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﻲ د ﻧﺎﭼﺎودو ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ اوس ﻣﻬﺎل ﮐﯥ او ﻫﻢ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ
ﺧﻄﺮ ﺟﻮړوي .ﺧﻮ اوﺳﻨۍ ﺟﺎري ﺟګړې او ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱄ د دې ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ ﭼﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ
ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ډﯨﺮى ﻣﺘﺎﺛﺮې ﺷﻮې ﺳﺎﺣﯥ د ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ څﺨﻪ ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻰ ،ﻧﻬﺮ ﺳﺮاج او ﻧﺎدﻋﻠﻰ داﺳﻰ ﺳﯩﻤﯥ دي ﭼﻲ
د ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ د ادارو ﻟﻪ ﭘﺎره ډﯨﺮي ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ګڼﻠﻲ ﮐﯩږي څﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺮوي او ﭘﻠټﻨﻰ وﮐړي.

252

ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﯩټﺮي ډﯨﺮ ځﻠﻪ د ﻣﺎﺷﯥ د اﻟﯥ ﻟﭙﺎره د اﻧﺮژي د ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻪ ډول اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯩږي ﭼﯥ ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﺗﻪ ﭼﺎودوﻧﻪ

ورﮐړي.

 253ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ،د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۲ﮐﻠﻨﻰ راﭘﻮر ۶۴ -۶۲ ،ﭘﺎڼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ وګﻮرئ

.http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US

 254د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ۲۷ﻧﯩټﻪ دﮐﻨﺪﻫﺎر د وﻻﯨﺖ د ﻣﯩﻮﻧﺪ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ټﻮﻟﻨﻮ د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه د ﻣﯩﻮد د وﻟﺴﻮاﱄ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻲ

اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻏﻮﻧډه ،ﮐﻨﺪﻫﺎر  ۲۷ﻣﺊ.۲۰۱۳ ،
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ﻩ ﮐﯥ

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﯨﻮ ځﻞ ﺑﯩﺎ ﭘﻪ دې ټﯩﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻴﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺿﺪ ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﯨﺪ ژر ﺗﺮ ژره ﭘﻪ
ﺑﺸﭙړ ډول ﺗﻄﺒﯩﻖ ﺷﻲ ،ﭼﻲ د اﻣﻨﯩﺖ د ﻣﻠﻰ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۲۴ﺗﺼﻮﯨﺐ ﺷﻮه .ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﯥ اﻓﻐﺎن
اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻗﻮاوو د اﯨﺴﺎف ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﻨﺜﻰ ﮐﻮﻟﻮ د وﺳﺎﯨﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ او وﯨﺸﻠﻮ او د اﻣﺮ او
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ډﯨﺮى ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ درﻟﻮدې .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﻫﺮﮐﻠﻰ ﮐﻮي او ﺧﭙﻠﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﺑﯩﺎ
ﺗﮑﺮاروي ﭼﻲ ﻧﻮرې ﺳﺮﭼﯩﻨﯥ ﺑﺎﯨﺪ د دې ﻟﭙﺎره وﻗﻒ ﺷﻲ څﻮ ﯨﻘﯩﻨﻲ ﺷﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي

ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻟﯧﺮى ﮐﻮﻟﻮ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ.

ښځﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه

ښځﯥ

ﺟګړې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ډﯨﺮ زﯨﺎﻧﻮﻧﻪ اړوﱄ دي .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ،د
ﺟﻨګ او ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱃ ﭘﻪ وﺟﻪ  ۱۰۶ښځﯥ وژل ﺷﻮي او  ۲۴۱ﺗﻨﻪ ﻧﻮرې ﯨﯥ ژوﺑﻠﯥ ﺷﻮي دي) ۳۴۷ﺗﻠﻔﺎت( ،دﻏﻪ رﻗﻢ د
ﺗﯩﺮﮐﺎل د ﻫﻤﺪې ﻣﻮدى ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۶۱ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ښﯩﻲ.
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ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﯥ د ښځﻮ زﯨﺎﺗﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯩﺎﻧﻲ ﭘﻪ ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﺟګړو ﮐﯥ وژل ﺷﻮي ﯨﺎ ژوﺑﻠﯥ ﺷﻮي دي ،ﭼﻲ د ﺟګړو ډﯨﺮى
ﺧﻮاوې ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ وي .ﭘﻪ دى ﺗﺎﮐﺘﯩﮏ ﺳﺮه  ۳۳ﺗﻨﻪ وژل ﺷﻮي او  ۱۱۸ﻧﻮرى زﺧﻤﯩﺎﻧﻰ ﺷﻮي ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ښځﻮ د
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ  ۴۳ﺳﻠﻨﻪ ﺷﻤﯩﺮه ده .ﭘﻪ ۲۰۱۳ﮐﯥ ﭘﻪ ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﺟګړو ﮐﯥ د وژل ﺷﻮﯨﻮ او ژوﺑﻠﻮ ښځﻮ ﺷﻤﯩﺮ  ۶۴ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎت ﺷﻮى

ﭼﯥ دا ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ د ﻫﻐﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱄ ښﮑﺎرﻧﺪوي ده ﭼﯥ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮي
دي.
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اﮐﺜﺮﯨﺖ ﭘﯩښﻰ د ﻫﻐﻮ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ وﯨﺸﺘﻞ ﺷﻮﯨﻮ ﻣﺮﻣﯩﻮ څﺨﻪ را ﭘﯩﺪا ﺷﻮي ﭼﯥ د دوي ﮐﻮروﻧﻪ ﯨﯥ اﻏﯩﺰﻣﻦ ﮐړي او ﭘﻪ ورځﻨﯩﻮ
ﮐﺎروﻧﻮﮐﯥ دوي ﺗﻪ زﯨﺎﻧﻮﻧﻪ اړوي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻣۍ ﭘﻪ ۸ﻣﻪ ،د ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ د ﻗﯩﺼﺎر ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ
اردو ﻟﻪ ﺧﻮا ﯨﻮه ﻣﺮﻣۍ ﭼﯥ ﻣﻨﺤﺮﻓﻪ او ﺧﻄﺎء ووﯨﺸﺘﻞ ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه ﻣﻠﮑﻲ ﻫﺴﺘﻮګﻨځﻲ ﺑﺎﻧﺪې وﻟګﯧﺪه او درې ښځﯥ
او ﯨﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﯨﯥ و وژل )ټﻮل د ﯨﻮې ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي وو(.
د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ او ﺟګړو ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ډﯨﺮى ښځﯥ وژﱄ او ژوﺑﻠﯥ ﮐړي دي
ﭼﻲ  ۴۱ﺗﻨﻪ ﻳﯥ وژل ﺷﻮي او  ۵۴ﻧﻮرې ﻳﯥ ژوﺑﻠﯥ دي .ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ
د ښځﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮﮐﯥ  ۱۳۷ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪﯨږي.

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺟﻨﻮرۍ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﻧﯩټﯥ ﭘﻮرې ۲۳۱) ۷۶۰ ،ﻣړﯨﻨﻰ او  ۵۲۹ژوﺑﻠﯥ( د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﮐړي دي ،ﭼﻲ د  ۲۰۱۲را ﻫﯩﺴﯥ  ۳۰ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي .ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ ﺗﺎﮐﺘﯩﮏ څﺨﻪ زﯨﺎت ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژل ﺷﻮي او ژوﺑﻞ ﺷﻮي دي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ  ۷۰د وژﻧﯥ او

 255د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻟﻮﻣړۍ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﭘﻮرې ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړې ده ﭼﯥ  ۷۶ښځﯥ وژل ﺷﻮې او  ۱۳۹ﺗﻨﻪ ټﭙﯩﺎﻧﯥ ﺷﻮې دي )۲۱۵

ﺗﻨﻪ ﺗﻠﻔﺎت( او  ۲۳۲ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژل ﺷﻮي او  ۵۳۲ﺗﻨﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮي ) ۷۶۰د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت(.

 256ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ټﻮﻟﯩﺰ ډول  ۴۲ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻰ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړى دى ﭼﯥ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﺟګړو څﺨﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي دي..

ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ:د ﺟګړې د ﺧﻮاوو ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺧﻤﮑﻨﯩﻮ ﻧښﺘﻮ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ.
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ﻩ ﮐﯥ

 ۱۷۹د ژوﺑﻠﯩﺪﻧﯥ ﭘﯩښﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي دي ﭼﯥ د  ۲۰۱۲د ﻫﻤﺪې ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۷۲ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي ،ځﮑﻪ
ﭼﻲ ﭘﻪ ﺗﯩﺮه ﻫﻤﺪي ﻣﻮده ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د وژﻧﯥ  ۶۳او د ژوﺑﻠﯧﺪﻧﯥ  ۸۲ﭘﯩښﻲ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړې وې .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د  ۲۰۱۳د
اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۳،دﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ دﻣﻌﺮوف ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﺳړک د ﻏﺎړې ﯨﻮ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮي ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ
څﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ووژل او ﯨﻮ ﺑﻞ ﯨﯥ زﺧﻤﻲ ﮐړ.
ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ځﻤﮑﻨۍ ﻧښﺘﯥ/ﺟګړې ﯨﻮ ﺑﻞ داﺳﯥ ﺗﺎﮐﺘﯩﮏ دى ﭼﯥ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ زﯨﺎﻧﻮﻧﻪ رﺳﻮي ﭼﻲ د دې دواړو ﺗﺎﮐﺘﯩﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﺷﻮې ده.

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ  ۵۷د وژﻧﯥ او  ۱۸۳د ژوﺑﻠﯩﺪﻧﯥ ﻗﻀﯩﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي ﭼﯥ د ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﺟګړو ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﺷﻮي او د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۴۰ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي ۳۳ﻧﻮر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ د ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭼﺎودﻧﻮ څﺨﻪ وژل ﺷﻮي او  ۸۲ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دى ﭼﯥ ﻟﻪ  ۲۰۱۲څﺨﻪ  ۵۱ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي.
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ﭘﻪ ښﻮوﻧﯩﺰو ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ
د  ۲۰۱۳د ﺟﻨﻮرى ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﻧﯩټﯥ ﭘﻮرې ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺟګړې اړوﻧﺪ د ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱄ  ۴۰داﺳﯥ ﭘﯩښﻲ ﺛﺒﺘﯥ
ﮐړي دي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯨﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯩﻢ ډول ښﻮوﻧځﻲ او د ښﻮوﻧځﯩﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺘﺎﺛﺮه ﺷﻮي او دﻏﻪ ﭘﯩښﻲ د  ۲۰۱۲د
ﻟﻮﻣړﻧﯩﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۱۸ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي 258.د دﻏﻮ ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ ﯨﻮې ﭘﺮ درﯦﯩﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ څﺨﻪ زﯨﺎﺗﯥ ﭘﻪ

ﺧﺘﯩځﻮ ﺑﺮﺧﻮﮐﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﺷﻮي دي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ  ۴۰دﻏﻮ ﭘﯧښﻮ څﺨﻪ  ۲۳ﻳﯥ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﯥ ﮐړي او څﻠﻮر
ﻧﻮرې ﯨﯥ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ﻗﻮاوو ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﯦﻲ ﮐړي دي .ﭘﺎﺗﯥ  ۱۳ﭘﯩښﯥ ﭘﻪ ﺟګړو ﮐﯥ ښﮑﯩﻠﻮ ﯨﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ دي ﻣﻨﺴﻮﺑﯥ
ﺷﻮي.
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ﭘﻪ اﮐﺜﺮﯨﺖ ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ د ﺟګړﯨﺰو ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ښﻮوﻧځﯩﻮ وداﻧﯩﻮ او ﻣﻠﮑﻴﺖ ﺗﻪ زﯨﺎﻧﻮﻧﻪ رﺳﯩﺪﱃ دي .ﭘﻪ ﻧﻮرو
ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﺳﻮځﻮل ﺷﻮي ،زده ﮐﻮﻧﮑﻰ وژل ﺷﻮي ﯨﺎ ژوﺑﻞ ﺷﻮي دي او ښﻮوﻧځﻰ اﺷﻐﺎل ﺷﻮي ﭼﯥ د
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﺷﻮي دي او د ښﻮوﻧځﯩﻮ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺑﯩﺮول ﺷﻮي او ﺗښﺘﻮل ﺷﻮى دى .د  ۲۰۱۳ﭘﻪ ﻣۍ ﮐﯥ د
زاﺑﻞ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ښﻮوﻧځﻲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ زور ﺳﺮه ﺗړل ﺷﻮي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺨﮑﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﻣﻮټﺮ ﺳﺎﯨﮑﻞ ﭘﻪ ﺳﺮﭙﻟۍ ﺑﻨﺪﯨﺰ ﻟګﻮل ﺷﻮى و .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﻣﻮټﺮﺳﺎﯨﮑﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ
ﻫﺪﰲ وژﻧﻮﮐﯥ ګټﻪ اﺧﯩﺴﺘﻠﻪ.
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ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻗﻮاوو ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮل اوﮐﺎرول

 257د دې راﭘﻮر:ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ او د ﺗﻌﺒﯩﻪ ﺷﻮو ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ وﺳﯩﻠﻮ ﺑﻘﺎﯨﺎ ،ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ:

 258د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﯩﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯩﻢ ډول ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ او ﻫﻐﻪ ﭘﻴښﯥ ﭼﯥ ﺗﻌﻠﯩﻢ اﻏﯩﺰﻣﻦ ﮐﻮي  ۳۴ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي دي.

 259د ﻫﻐﻮ ارﻗﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د )ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه( ﭘﻪ اړه د ﻫﯩﻮادﻧﻲ ﮐﺎري ډﻟﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﯥ راټﻮل ﺷﻮي او ﺗﺼﺪﯨﻖ

ﺷﻮي دي.

 260د ﭘﺨﻮاﻧۍ ﭘﺮﯨﮑړې ﭼﯥ د ﻣﻮټﺮ ﺳﺎﯨﻠﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګﺮځﯩﺪو ﯨﯥ ﺑﻨﺪﯨﺰ ﻟګﻮﱃ و ،ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﯨﺖ د اﻧﺪړو ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل

اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۲۶ښﻮوﻧځﻲ وﺗړل ﺷﻮل او د دې ﺳﺒﺐ ﺷﻮه ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺤﻠﻲ ﻗﯩﺎم وﺷﻲ.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اردو ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ  ۱۶ﺟﻼ
ﭘﯩښﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي .د دﻏﻮ ﭘﯧښﻮ ﺷﻤﯩﺮ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪې ﻣﻮدې د ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ ﺷﻤﯩﺮ ﺳﺮه ورﺗﻪ واﱃ ﻟﺮي .ﭘﻪ دې
ﺷﻤﯩﺮﮐﯥ ،ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه اوه ﺗﻨﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﺗﻪ ،ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او ۲۳ﺗﻨﻪ ﻧﻮر د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ
ﺧﻮا اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮي دي.
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ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن زﯨﺎﺗﺮه ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ او ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺳﯩﻤﻮ ﮐﯥ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮي دي .اﺳﺘﺨﺪام

ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﺎر ﻟﻮﯨﺪﱄ دي ﻟﮑﻪ د ﭘﻮﻟﯩﺲ ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻪ ،د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ

ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺗړل ،ښﺨﻮل ،اﯨښﻮدل او ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ.
د روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او روﻏﺘﯩﺎﯨﻰ اﺳﺎﻧﺘﯩﺎوو/ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ د روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او ﻃﺒﻰ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ  ۱۲ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي دي .د
دﻏﻮ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ اﮐﺜﺮﯨﺖ ﭘﻪ ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺣﻮادﺛﻮﮐﯥ د واﮐﺴﯩﻨﺎﺳﯩﻮن څﺨﻪ اﻧﮑﺎرﮐﻮل ،ﭘﻪ
ﻃﺒﻰ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ/اﺳﺎﻧﺘﯩﺎوو اوﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ،ﭘﻪ ﺟﱪي ﺗﻮګﻪ ور دﻧﻨﻪ ﮐﯩﺪل ،دﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗښﺘﻮل او ﻟﻮټﻮل ﺷﺎﻣﻞ
دي .د ټﻮﻟﻮ راﭘﻮر ﺷﻮﯨﻮ ﭘﯧښﻮ ﺷﻤﯧﺮ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ دﮐﭽﻮ ﺳﺮه ﯨﻮ ﺷﺎﻧﺘﻪ دى.

د ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐﯧﺪﻧﻪ
د ﻣﻬﺎﺟﺮﯨﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﱃ ﮐﻤﯩﺸﲊۍ )ﯨﻮ اﯨﻦ اﯨﭻ ﺳﻰ ار( د ﺟﻨﻮرۍ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﻧﯩټﯥ ﭘﻮرې،

 ۵۹۳۱۵ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﺛﺒﺖ ﮐړي ﭼﯥ د ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮي دى 262.دﻏﻪ ﺷﻤﯩﺮ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪې ﻣﻮدې د
ﺷﻤﯩﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۳٪زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ټﻮل ﺷﻤﯧﺮ ﻧږدې  ۵۷۴۳۲۷ﺗﻨﻮ ﺗﻪ
رﺳﯩږي.
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د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﺳﺮه ﭘﻪ ورﺗﻪ ډول د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙﺰو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ﯨﻮ اﯨﻦ اﯨﭻ ﺳﻰ ار د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﺧﻠﮑﻮ )اى

ډى ﭘﻰ( ﻟﻮړه اﻧﺪازه ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮﮐﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻏﺮﺑﻰ او ﺷﺮﻗﻰ ﺑﺮﺧﻮﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې ده 264.ﭘﻪ
ﺷﻤﺎﱄ ﺑﺮﺧﻮﮐﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱃ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮ وګړو ﭘﻪ ﺷﻤﯩﺮﮐﯥ ﭘﻪ دوﯦﯩﻤﻪ درﺟﻪ زﯨﺎﺗﻪ اﻧﺪازه ﺛﺒﺖ ﺷﻮې
ده ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﺪه ډول د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺟﱪى اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮﻟﻮ ،وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺟګړې ،ﺑﯩﺮوﻧﻮ ،د دوﻟﺖ ﺿﺪ

ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻏﯩﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ډول د ﻣﺎﻟﯩﻰ ټﻮﻟﻮﻟﻮ او د اﻣﻨﯩﺘﻲ وﺿﻌﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺮاﺑﻮاﱃ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﭘﯩﺪا ﺷﻮي 265.د
ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯩﺸﲊۍ )ﯨﻮ اﯨﻦ اﯨﺞ ﺳﻰ ار( ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﯨﺎﺗﻪ ﮐﭽﻪ د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ

ﮐﯥ د  ۲۰۱۳ﭘﻪ ﻣۍ ﮐﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯨﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﻤﯩﻨﻲ ډول ) (۳۲۰۰۰ﮐﺴﺎن ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮي او زﯨﺎﺗﺮه ﯨﯥ ﭘﻪ
ﻫﻠﻤﻨﺪ او اروزګﺎن ﮐﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ او ځﻤﮑﻨﯩﻮ ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﯩښ ﺷﻮي دي.
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ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ د )ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه( دﮐﺎري ډﻟﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ د راټﻮﻟﻮ ﺷﻮﻳﻮ او ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮي ارﻗﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ.

 262د  ۲۰۱۲ﻟﻪ ﺟﻨﻮري-ﺟﻮن ﭘﻮرې دﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯩﺸﲊي  ۵۷۵۸۷ﻧﻮي ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪﮐړي دي.

 263دﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯩﺸﲊي د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮﮐﺴﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﻤﯩﺮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ  ۱۹۹۴راﻫﯩﺴﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړى دى .د

ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯩﺸﲊي ﺧﺮﭙوﻧﻪ" :د ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐﯩﺪﻧﻪ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" ،ﺟﻨﻮري -ﻣﻰ  ۲۰۱۳او "د
ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐﯩﺪﻧﻪ -ﻣﯩﺎﺷﺘﻨﻲ ﻧﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت " دﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯩﺸﲊي ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻮن .۲۰۱۳

 264دﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯩﺸﲊي د ارﻗﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺷﻤﯩﺮ ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ ځﺎى زﯨﺎت

دى ﭼﯥ  ۱۸۰۹۶۰ﺗﻨﻪ ﺗﺨﻤﯩﻦ ﺷﻮى دي .دوﻫﻢ زﯨﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻟﻮدﯨځ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮى ﭼﯥ ﻧږدې  ۱۵۹۴۲۲داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯩږي او ﭘﻪ

ﺧﺘﯩځﻮ ﺑﺮﺧﻮﮐﯥ ﻧږدې  ۱۰۳۸۴۱ﺗﻨﻪ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﺷﺘﻪ .ﻫﻤﺪا ﻣﺎﺧﺬ.

 265د ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐﯩﺪﻧﻪ -ﻣﯩﺎﺷﺘﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .دﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯩﺸﲊي ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻮن .۲۰۱۳
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ډول راﭘﻮروﻧﻪ ورﮐړي دي ﭼﯥ ځﻤﮑﻨۍ ﺟګړې ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﯩﺎت او د اﻣﻨﯩﺘﻲ وﺿﻌﯥ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺮاﺑﻮاﱃ د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐﯧﺪﻧﻰ اﺻﻠﻰ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي .ﭘﻪ ﻧﻮرو راﭘﻮروﻧﻮﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو
ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﯩﺮوﻧﯥ او ﺗﻬﺪﯨﺪوﻧﻪ او د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺟګړې ﻫﻢ د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐﯧﺪﻧﻰ ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﯩږي.

266

ﭘﻪ ډﯨﺮو

ﻗﻀﯩﻮﮐﯥ داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐﯧﺪﻧﻰ د ﺧﭙﻠﯥ اﺻﻠﻲ وﻟﺴﻮاﱄ ،وﻻﯨﺖ ﯨﺎ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ﻧﻮرو وﻻﯨﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﺪودو ﮐﯥ
ﺻﻮرت ﻧﯩﺴﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟږ ﺷﻤﯩﺮﮐﯥ ﺧﻠﮏ ﻧﻮروګﺎوﻧډﯨﻮ وﻻﯨﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻮچ ﮐﻮي .ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻗﻀﯩﻮﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮ

ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻧﺎ اﻣﻨۍ ،دﮐﻮرﻧﻴﻮ او ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮﮐﯥ د ﻣﺎﺗﯩﺪو ،ﻣړﯨﻨﯥ او ژوﺑﻠﯥ ،د اوﺳﯧﺪﻧﯥ ﭘﻪ اﺻﻠﻰ ځﺎﯨﻮﻧﻮﮐﯥ د
ﻣﻌﯩﺸﺖ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻮ ،ﺿﺮوري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﻪ ﻻس رﺳﻲ او د ﻧﻮرو ﺗﺮ څﻨګ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻮ څﺨﻪ
راﭘﻮروﻧﻪ ورﮐړي دي.
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ ،د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ اﻧﺪﯨښﻨﯥ ﻟﻪ دې درﮐﻪ وې ﭼﯥ دوي ﻧﻪ ﺷﻮﮐﻮﻻى د
ﻧﺎ اﻣﻨۍ ﻟﻪ وﺟﯥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﻪ ﻟﯧﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻰ وﻟﺮى.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﻫڅﻮ ﻫﺮﮐﻠﻰ ﮐﻮي ﭼﯥ د داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﭘﺎﻟﯩﺴۍ د ﺗﺼﻮﯨﺐ ﻟﭙﺎره

ﯨﯥ ﮐﻮي 267.د ﯨﻮ اﯨﻦ اﯨﭻ ﺳﻰ ار ﭘﻪ ﻗﻮل دﻏﻪ ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎره ﯨﻮ داﺳﯥ ﺿﺮورى ﭼﻮﮐﺎټ ﺑﺮاﺑﺮوي

ﭼﯥ د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺘﻮﻧﻪ وﭘﯩﮋﻧﻲ ،د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐﯧﺪﻧﻰ د ﻣﺨﻨﯩﻮي ﻟﭙﺎره ﺳﱰاﺗﯩﮋي ﻃﺮح ﮐړي
او د ﻣﻠﻲ او وﻻﯨﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﯩﻞ ﺳﺮه ﺑﯩﺎن ﮐړي څﻮ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐﯧﺪﻧﻪ ﮐﯥ د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮ ﺧﻠﮑﻮګڼ
اړﺧﯩﺰې اړﺗﯩﺎوې رﻓﻊ ﮐړي او د دوى د ﻣﺴﺎﻟﻮ ﻟﭙﺎره دوا ﻣﺪاره ﺣﻞ ﻻرې وﻣﻮﻣﻲ.

د ﭘﻮﱃ ﭘﻮرى ﻏﺎړى دګﻮﻟﯩﻮ ورول/د ﭘﻮﻟﯥ اﺧﻮا ډزې
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺷﺘﻮﮐﯥ  ۴۴د ﭘﻮﻟﯥ د ﺑﻞ اړخ څﺨﻪ دګﻮﻟﯩﻮ د وروﻟﻮ داﺳﻰ ﭘﯩښﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي
دي ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن څﺨﻪ وﯨﺸﺘﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ  ۱۴ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﯨﻲ اړوﱄ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻰ څﺨﻪ دوه ﺗﻨﻪ وژل
ﺷﻮي او  ۱۲ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ژوﺑﻞ ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﭘﯩښﯥ دﮐﻨړ وﻻﯨﺖ د داﻧګﺎم ،ﺳﺮﮐﺎڼﻮ ،ﻣﺮورې ،ﺧﺎص ﮐﻨړ ،ﺷﯩګﻞ او ﺷﻮﻟټﻦ
وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮ او د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﯨﺖ دﮐﺎﻣﺪﯨﺶ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ او د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﻟﻌﻞ ﭘﻮرې ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﯥ د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د ﻫﻤﺪې ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺳﻞ ﺳﻠﻨﻪ زﯨﺎﺗﻮاﱃ څﺮګﻨﺪوي.
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ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺳﺮ ﺑﯩﺮه ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﺴﺘﻮګﻨﯥ د ځﺎﯨﻮﻧﻮ د ﺗﺨﺮﯨﺐ او څﺎروﯨﻮ د وژﻟﻮ راﭘﻮروﻧﻪ ﻫﻢ رﺳﯩﺪﱄ دي .ﮐﻪ څﻪ
ﻫﻢ ﯨﻮ اﯨﻦ اﯨﭻ ﺳﻰ ار ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ د ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﮐﯧﺪﻧﯥ ﻧﻮې ﺣﺎدﺛﯥ ﻧﻪ دي ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي ،ﻟﻪ ۷۰۰
څﺨﻪ زﯨﺎﺗﯥ ﮐﻮرﻧۍ )ﻧږدې  ۴۵۰۰ﮐﺴﺎن( ﭘﻪ  ۲۰۱۲ﮐﯥ دﮐﻨړ وﻻﯨﺖ د داﻧګﺎم ﻟﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮي ﭼﯧﺮې
ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯥ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا څﺨﻪ دګﻮﻟﯩﻮ وروﻟﻮ ﺧﻠﮏ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﮐړي دي.
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 266ﻫﻤﺪا ﻣﺎﺧﺬ.
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وګﻮرئ" :د داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﯨﻪ ﺷﻮﯨﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﺎﻟﯩﺴﻲ ﻣﺴﻮده ".دوﯨﻤﻪ ﻣﺴﻮده ۱۴ -اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،۲۰۱۲دﮐډواﻟﻮ او راﺳﺘﻨﯩﺪوﻧﮑﻮ وزارت.

15 July,2013http://morr.gov.af/en/page/8105.accessed

 268د  ۲۰۱۲ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯨﻮ ﺷﭙږو ﻣﯩﺎﺗﺸﻮﮐﯥ ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړې ﭼﯥ ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ وژل ﺷﻮي او ﺷﭙږ ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ  ۷ﺟﻼ ﭘﻴښﻮﮐﯥ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي

دي.

 269د څﻠﻮرو ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﻰ ،ﻧﻮرې ټﻮﻟﯥ ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ ﮐﻨړ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ او اﮐﺜﺮﯨﺖ د داﻧګﺎم ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې دي.
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ﻩ ﮐﯥ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ رﺳﻨﯩﻮﮐﯥ وﯨﻠﻲ دي ﭼﯥ دوي ګﻮﻟۍ د ﻫﻐﻮ ﺷﻮرﺷﯩﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ وروﱄ دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺳﺮﺣﺪ څﺨﻪ

را اوړى او ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺷﻮرﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻪ ﮐﻮى 270.ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو وﻟﺴﻮاﻟﯩﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪﮐﯥ ﭘﺮﺗﯥ دي ﻟﮑﻪ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د اﭼﯧﻦ وﻟﺴﻮاﱄ او د ﮐﻨړ وﻻﯨﺖ د ﻧﺎړۍ وﻟﺴﻮاﱄ څﺨﻪ

د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺷﻮرﺷﻲ او د ﭘﻮﻟﯥ د دواړو ﺧﻮاوو ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻪ زﯨﺎت دي د ﭘﻮﻟﯥ د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا څﺨﻪ دګﻮﻟﯩﻮ د
وروﻟﻮ راﭘﻮروﻧﻪ ﻧﻪ دي ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي .د ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺧﻮځښﺖ ﻣﺨﻨﯩﻮى ښﺎﯨﻲ دګﻮﻟﯩﻮ

وروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯨﻮه اﻧګﯩﺰه وى ،ﺧﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ داﺳﻰ څﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ دي ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯨﯥ دګﻮﻟﯩﻮ ورول د

دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د وژﻧﯥ ﺳﺒﺐ ګﺮځﯩﺪﱃ وي.
د ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ دواړو ﺧﻮاوو ﮐﯥ دګﻮﻟﯩﻮ ورول ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﮐﯥ اداﻣﻪ ﭘﯩﺪا ﮐړه ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﺎ د ﻣۍ ۲ﻣﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻰ ﺳﺮﺣﺪي ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﯨﻮ ټﮑﺮ واﻗﻊ ﺷﻮ ،د ﻏﻮﺳﯥ او اﻋﱰاض ﺳﺒﺐ وګﺮزﯨﺪه .ﻟﻪ دې ﭘﯩښﯥ
وروﺳﺘﻪ  ۱۷ﺟﻼ ﺟﻼ ﻣﻈﺎﻫﺮې وﺷﻮې ﭼﯥ د ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ دواړو ﺧﻮا ﮐﯥ ﯨﯥ دګﻮﻟﯩﻮ ﭘﻪ وروﻟﻮ اود ﺗﺎوﺗﺮﯨﺨﻮاﱄ د ﻧښﺘﯥ
ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ اﻋﱰاض ﮐﯥ وې ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ۱۱ﻣﻈﺎﻫﺮې ﯨﻮازې دﮐﻨړ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ وﺷﻮې.

270

د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول دوﻻن وﯨﻠﭻ اوﮐﺘﺎرﯨﻦ ﻫﻮرﯨﻠډا "اﻓﻐﺎن اردو د ﭘﻮﻟﯥ د ﻫﻐﻪ ﺧﻮا راﮐټﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﻏﻨﺪي ﭘﻪ اړه د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ".روﯨټﺮز۲۷ ،

ﻣﺎرچ،

.۲۰۱۳ﭘﻪ

http://www.reuters.com/article/2013/03/27/us-afghanistan-pakistan-shelling-

, 2013 idUSBRE92Q0EF20130327.accessed15July
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ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﺿﻤﻴﻤﻪ

دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﻣﯩﺎﺷﺘﻨۍ اﻋﻼﻣﯩﯥ" ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ" ﺟﻨﻮرى – ﻣۍ  ۲۰۱۳ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت او د
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ارﻗﺎﻣﻮ او ډﯨټﺎ ﺑﯩﺲ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮ ﻣﻘﺎﯨﺴﻪ

د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ

ﺷﻤﯧﺮه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ادﻋﺎوې او ﺗﻔﺼﯩﻞ

د ۲۰۱۳د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ﻣﻪ ،۴ﯨﻮ ﮐﻠﯩﻮال د ﺑﺎرﮐﺰى ﭘﻪ ﻧﻮم د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﯨﻮ ﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ ﻧﻪ ﺷﻰ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
۱

وﻻﯨﺖ د ﺷﺎوﱄ ﮐﻮټ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻗﺎرﯨﺎن ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﯥ
ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺷﻬﯩﺪ ﺷﻮ.
د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۵ﻣﻪ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯧښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻې.

۲

وﻻﯨﺖ د ﺳﺮوﺑﻰ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د اﻧﮑﻮل ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .دوي
ﻫﯩڅ ﺟﻨګﻰ ﻣﻮاد ﭘﯩﺪا ﻧﻪ ﮐړل ،ﺳﺮه د دې ﯨﯥ ﻫﻢ دوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن و وژل او دوه ﻧﻮرﻳﯥ ټﭙﯩﺎن ﮐړل.
د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۸ﻣﻪ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮاوو د اروزګﺎن وﻻﯨﺖ د ﭼﺎرﭼﯧﻨﻮ ﭘﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻰ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.

۳

وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ دګﻮﻫﺮﺟﯩﻦ د ﻧﺎﺟﻮي ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﺷﭙږ ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن
ﺑﻨﺪﯨﺎن ﮐړل او ﻣﻮﻟﻮى ﺷﯩﺮﻣﺤﻤﺪ ﯨﻮ ځﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﯨﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﺎﺣﻪ
ﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪﮐړ
د ﺟﻨﻮرى ﭘﻪ ۸ﻣﻪ ارﺑﮑﯧﺎﻧﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر )ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻠﯩﺸﻪ( د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ

دﻏﻪ

ﻗﻀﯩﻪ

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ

د

ﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د ﭼﺎردرې ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ ﯨﻮ  ۶۵ﮐﻠﻦ ﺳړى او ﺗﺮاﻋﻼﻣﯩﯥ د ﻣﺨﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ه ﮐړې ده.
۴

دوه ﺗﻨﻪ ښځﯥ ﺷﻬﯩﺪاﻧﯥ ﺷﻮې ،ارﺑﮑﯧﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﮐﻮر ﺗﻼﺷﻲ ﮐړ او ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ د ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ
ﻗﯩﻤﺘﻲ ﺷﯩﺎن ﯨﯥ ورﺳﺮه واﺧﯩﺴﺘﻞ.

ﯨﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان دﯨﻮې ﮐﻮرﻧۍ درې ﺗﻨﻪ د
دوو ښځﻮ ﭘﻪ ګډون و وژل.

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۸ﻣﻪ د ﺳﻪ ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﻟﻐﻤﺎن وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻰ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
ﺳﻠګﻮﻧﻮ ﺧﻠﮏ دګﻮډاګۍ ادارې د ﭼﺎروا ﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا و وﻫﻞ ﺷﻮل.
۵

داد دوي د ﻫﺮې ورځﯥ د ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ څﺨﻪ ﯨﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﻈﻠﻮم ﻣﻠﺖ ﯨﯥ ﮐﻮي .دد ې ﺣﺎدﺛﯥ ﺳﺒﺐ دا وﯨﻞ ﺷﻮى ﭼﯥ ﺧﻠﮑﻮ
دګﻮډاګﻲ ادارې ﺑﯩﺮغ څﯩﺮې ﮐړى دى.
د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ﻣﻪ ۹ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮاوو دﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
ﮐﺲ ﺷﻬﯩﺪﮐړ او درې ﺗﻨﻪ ﻧﻮرﯨﻲ ټﭙﯩﺎن ﮐړل .دﻏﻪ ﭘﯧښﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر

۶

وﻻﯨﺖ د ﺧﻮاﺟﮏ ﺑﺎﺑﺎ ﭘّﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﯩښﻪ ﺷﻮه
ﭼﯥ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﯨﻮه ﻋﺮاده ﻧﻘﻠﯩﻪ وﺳﯩﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ډول ﻟﻪ ﯨﻮه ﻣﻮټﺮ
ﺳﺎﯨﮑﻞ ﺳﺮه ټﮑﺮﮐړه.

۷
۸

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۱۰ﻣﻪ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺧﻮګﯩﺎڼﯩﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ
درې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﯨﺮﻏﻠګﺮو د ﻫﺎوان ﭘﻪ ﯨﻮه ګﻮﻟۍ و وﯨﺸﺘﻞ ﺷﻮل.

دﻏﻪ

ﺣﺎدﺛﻪ

ﻧﻪ

ﺷﻲ

ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۱۰ﻣﻪ د ﺗﺨﺎر وﻻﯨﺖ د اﺷﮑﻤﺶ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دﻏﯥ ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﻪ

ﻃﺎﻫﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪې دﯨﻮه ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯨﻮ وﮐړه او وﯨﻲ ﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ د ﺣﺎدﺛﯥ
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ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ﺷﻬﯩﺪﮐړاى ﺷﻮ او دوه ﺗﻨﻪ ﻧﻮر وﻧﯩﻮل ﺷﻮل.

ﻩ ﮐﯥ

ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ وو.

د ﺟﻨﻮرى ﭘﻪ ۱۰ﻣﻪ د ﻧﯩﻤﺮوز ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﺧﺎﺷﺮود ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
۹

ﮐﯥ دوه ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﯨﻮې ﺣﻤﻠﻰ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د داﺧﻠﻰ ﻋﺴﮑﺮو .
ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ و وژل ﺷﻮل او دوه ﻧﻮر
ﺑﻨﺪﯨﺎن ﺷﻮل.
د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ﻣﻪ ۱۳رﺳﻨﻮى راﭘﻮر ور ﮐړ ﭼﯥ د ﻣﯩﺪان وردک د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼﻣﯩﯥ
وﻻﯨﺖ د ﺣﺴﻦ ﺧﯩﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د ﺳﯩﺪ آﺑﺎد د وﻟﺴﻮاﱄ د ﺗﻨګﻰ څﺨﻪ ﭘﺨﻮا د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه
درې ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ﯨﻮې ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯨﻮ ﺷﻤﯩﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺷﻮې وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې
ﺷﻬﯩﺪان او ﯨﺎ ټﭙﻲ ﺷﻮي دي  .ﺧﱪوﻧﻪ زﯨﺎﺗﻮي ﭼﯥ ﺟﻮﻣﺎت ﺑﻤﺒﺎري ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﯥ ﻟﺲ ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل
ﺷﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دﮐﻠﻲ ﺧﻠﮏ ﻟﻪ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ را و وﺗﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﺎورو ﺷﻮي او  ۹ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي ﺧﻮ
او اﯨﺮو څﺨﻪ ﺷﻬﯩﺪان او زﺧﻤﻴﺎن راوﺑﺎﺳﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﯩﺎ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯥ ﮐﺴﺎﻧﻮ

۱۰

ﺑﻤﺒﺎري وﺷﻮه .داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﯩﺎده ﻋﺴﮑﺮو ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﯥ ﮐﺴﺎن ﺗﻠﻔﺎت د ﻫﻐﯥ ﭼﺎودﻧﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وﺷﻮل
ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ را وﺗﻞ .داﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯩﻔﻪ ﭼﯥ ځﺎﻧﻤﺮګﻲ واﺳﮑټﻮﻧﻪ د دوﻟﺖ
دﻟﯩﺴﯥ ښﻮوﻧﮑﻰ او د ده دوه زاﻣﻦ او د ﯨﻮه ﻗﻮﻣﻰ ﻣﺸﺮ ،ﺣﺎﺟﻰ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻣړو ﭘﻪ ﺟﺴﺪوﻧﻮ ﭘﻮرې
ﺧﺎر درې زاﻣﻦ )ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻠﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ او ﻧﯩﮏ ﻣﺤﻤﺪ( د ﺗړل ﺷﻮي وو..
ﺷﻬﯩﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو .ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ډول  ۱۸ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل او ﻟﻪ دﯨﺮﺷﻮ څﺨﻪ زﯨﺎت ﭘﻪ دﻏﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﯥ
ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.
د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۱۳ﻣﻪ د ﻣﯩﺪان وردک وﻻﯨﺖ د ﺗﻨګﻲ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﻟږ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ

دﻏﻪ

ﭘﯩښﻪ

ﻧﻪ

ﺷﻰ

ﺗﺮ ﻟږ  ۷ﺑﯥ ګﻨﺎه ﻣﻠﮑﯩﺎن ﭼﯥ ښځﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
د ﺑﯥ رﺣﻤﻪ او وﺣﺸﯩﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل .د ﺗﯩﺮ
۱۱

ﮐﺎل ﻟﻪ ﺧﻮﻧړۍ ﺣﺎدﺛﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ  ۴۲اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﺎن ﭘﮑﯥ
ووژل ﺷﻮل ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ دې ﭘﯩﻞ وﮐړ ﭼﯥ د دې ﮐﻠﻲ ﻟﻪ

ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣړو ﻏﭻ واﺧﻠﻲ ،دوي ﭘﻪ څﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﺳﻞ ګﻮﻧﻮﮐﻠﯩﻮال ووژل او ﭘﻪ ﺳﻠګﻮﻧﻮ ﻧﻮرﯨﻰ وﻧﯩﻮل.
د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۱۴ﻣﻪ د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﯨﺖ د ﺷﻠګﺮد وﻟﺴﻮاﱄ د ﻣﻨﺎر ﭘﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻖ
۱۲

ﮐﻠﻲ ارﺑﮑﯩﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .د ﺗﻼﺷۍ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﮐﻮﻻى.
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯨﻮ ﺳﭙﺴﻦ ږﯨﺮى ﺣﺎﺟﻰ ﻣﻮﻣﻦ او ﺑﻞ ﺗﻦ ﺧﺎﻟﺪ ووﻫﻞ
ﺷﻮل.وروﺳﺘﻪ د ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﻧﻐﺪې
ﭘﯩﺴﯥ ،د ښځﻮګﺎڼﻪ او ﯨﻮ ﺗﺎﯨﻮﺗﺎ ﻣﻮټﺮ ﯨﻮوړل.
د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ﻣﻪ ۱۷داﺧﻠﻲ ﻗﻮاوو د ﻓﺮاه وﻻﯨﺖ د ﭘﯩﺴﺎو ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ

دﻏﻪ

۱۳

د ﺑﺎﻻﺑﻠﻮک ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.

۱۴

دﻏﻪ

ﺣﺎدﺛﻪ

ﻧﻪ

ﺷﻲ

وواژه ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﺮوﻧﺪې ﺗﻪ ﯨﯥ اوﺑﻪ ورﮐﻮﱃ.

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۱۷ﻣﻪ داﺧﻠﻲ ﻗﻮاوو د ﭘﮑﺘﯩﮑﺎ وﻻﯨﺖ د اوﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ
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ﭘﯩښﻪ

ﻧﻪ

ﺷﻲ

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﺷﭙﯥ ﺑﺮﯨﺪوﮐړ .دوي څﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﯩﺎن ﺑﻨﺪﯨﺎن ﮐړل ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.

او  ۸ﻣﻮټﺮ ﺳﺎﯨﮑﻠﻮ ﻧﻪ ،ﯨﻮ ﻣﻮټﺮ او  ۲۵ﺑﻮﺟۍ ﻏﻮزان ﯨﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه
وړي دي.

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۱۸ﻣﻪ د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ورځ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﯨﻮ ﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﯥ اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﻗﻮاوو دﻫﺮات وﻻﯨﺖ د ﺷﯩﻨډﻧډ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﺗﺮ اﻋﻼﻣﯩﯥ دﻣﺨﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮي وه
ﮐﯥ دوه ښځﯥ ﺷﻬﯩﺪاﻧﻲ ﮐړې ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺳﯩﻤﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړې ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
۱۵

ﺧﻠﮑﻮ د دوو ښځﻮ د ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪان وو ،ﻧﺎوړى اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ د ﻋﻨﺎﺻﺮو او ﻣﻠﻰ اردو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د
ښﻤﻦ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺷﺮﻣۍ ﺳﺮه د دوو ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺷﻬﺎدت راﭘﻮر ورﮐړ.

ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﺟګړې ﭘﻪ اﺛﺮ دوه ښځﯥ
ووژل ﺷﻮې او ﯨﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
وروﺳﺘﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ دګﺰﻣﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه
ﮐﺎروان ﺑﺮﯨﺪ وﺷﻮ.

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ دﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺷﺎوﱄ ﮐﻮټ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻋﻼﻣﯩﻰ د
د )ﮐﺠﻮر ﻧﺎوه( ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ﯨﻮه ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ څﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې.
۱۶

ﯨﺮﻏﻠګﺮو د ﻣﺎﯨﻦ د ﭼﺎودﻧﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ووژل ﯨﺎ ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل .داﺳﯥ وﯨﻞ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐړې ﭼﯥ ﯨﻮه ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ
ﺷﻮي ﭼﯥ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻪ ﻏﻮﻧډﯨﻮ او ﻣﯩﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺿﺪ ﻧﺠﻠۍ د ﺳړک د ﻏﺎړې د ﻣﺎﯨﻦ د
ﻣﺎﯨﻨﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺗﻤﺎس ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﭼﻮي ﭘﺎﺷﻠﻲ دي او ﭘﻪ ﺑﯩﻼ ﺑﯩﻠﻮ ﭼﺎودﻧﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وژل ﺷﻮې او درې
ﺳﯩﻤﻮﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ.

ﻧﻮرﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ژوﺑﻞ ﺷﻮي دي.

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺷﯩﺮزادو د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺗﻮﺗﻮ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼﻣﯩﯥ
ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﻗﻮاوو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮﮐﻮروﻧﻪ ﺗﺮﺑﺮﯨﺪ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ دﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ
۱۷

ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ﺗﻼﺷﻰ ﺷﻮل .د دې ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ﺷﻮه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ
ووژل ﺷﻮ او اﺗﻪ ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﺑﻨﺪﯨﺎن ﺷﻮل.

ﺷﺨﺺ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﺗﺎﻻ
ﺷۍ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ ژوﺑﻞ ﺷﻮى دى.

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﯨﺖ دﮐﺎﻣﺪﯨﺶ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دﻏﯥ ﻗﻀﯩﯥ څﯩړﻧﻪ وﮐړه او
۱۸

ﺑﺎزګﻞ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﺑﻤﺒﺎر ﮐړل ﭼﯥ وﻳﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻪ دي اوښﺘﻲ.

دوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﮑﯥ ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل.

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۲ﻣﻪ دﮐﺎﺑﻞ وﻻﯨﺖ د ﺳﺮوﺑﻲ د وﻟﺴﻮاﱄ د اوزﺑﯩﻦ ﭘﻪ ﯨﻮ ﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯧښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
۱۹

ﻋﻼﻗﻪ ﮐﯥ د ﺣﺴﯩﻦ ﺧﯩﻞ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ دوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د
ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ووﯨﺸﺘﻞ ﺷﻮل .ﻟﻪ دوي څﺨﻪ ﯨﻮ ﺗﻦ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎى
ﺷﻬﯩﺪ ﺷﻮ ﺑﻞ ﺗﻦ ﯨﯥ ژوﺑﻞ ﺷﻮ.
د ﺟﻨﻮرى ﭘﻪ ۲ﻣﻪ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯨﺖ د ﻧﺎدﻋﻠﻰ ﭘﻪ ﯨﻮ

۲۰

ﻧﺎﻣﺎ

دﻏﻪ

ﭘﯩښﻪ

ﻧﻪ

ﺷﻲ

وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﺳﺨﺘﻪ ﺑﻤﺒﺎري وﮐړه ﭼﯥ زﯨﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﯨﯥ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل.

۲۱

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ د ﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د ﻣﺮﮐﺰ د ﮐﺎﻧﺎم ﭘﻪ ﺳﯧﻤﻪ ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ وڅﯩړﻟﻪ او وﯨﯥ
ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﺗﺎﻻﺷۍ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ دې ﻗﻀﯩﻪ ﮐﯥ

94

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ
ﺷﻬﯩﺪﮐړ او دوه ﻧﻮرﯨﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﯨﻮوړل.

ﻩ ﮐﯥ

ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ دي.

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۲۲ﻣﻪ د ﺳﻪ ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ د ﭘﺮوان وﻻﯨﺖ د ﺳﯩﺎګﺮد ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯧښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
۲۲

وﻟﺴﻮاﱄ ﺧﻠﮑﻮ ﺷﮑﺎﯨﺖ وﮐړ ﭼﯥ ارﺑﮑﯩﺎن او ﭘﻮﻟﯩﺲ ﭼﯥ دﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ
اداره ﭘﻮرې ﺗړﱄ وو ،ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وﻫﻲ ډﺑﻮي.
د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۲۳ﻣﻪ دﮐﺎﭘﯩﺴﺎ وﻻﯨﺖ د ﺗګﺎب ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ داﺧﻠﻲ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼﻣﯩﯥ
او ﺧﺎرﺟﻰ دښﻤﻨﺎﻧﻮ د ﺗﺎﻻﺷۍ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د دې څﺨﻪ ﭘﺨﻮا د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه

۲۳

وﻟﺴﻮاﱄ د وﻻﯨﺘﻲ ﺷﻮرا ﯨﻮه ښځﯩﻨﻪ ﻏړې ووژﻟﻪ او ﻣﺠﺎﻫﺪﯨﻨﻮ ﺗﻪ ﯨﯥ ﺷﻮې ده .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ د
څﻪ زﯨﺎن وﻧﻪ ﺷﻮ رﺳﻮﻻى.

دوﻟﺖ ﺿﺪ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻗﻮاوو ﺗﺮ ﻣﻨځ
د ﺟﻨګ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯨﻮه ښځﻪ ووژل
ﺷﻮه.

د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۲۶ﻣﻪ د ﺷﻨﺒﻰ ﭘﻪ ورځ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ دﺑﻠﺦ د وﻻﯨﺖ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮي او
ﭘﻪ ﻣﺰار ﺷﺮﯨﻒ ﮐﯥ ﯨﻮ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ دې ﻧﺎﻗﺼﻪ ادﻋﺎء وواژه ﭼﯥ ګﻮﯨﺎ ﺗﺎﯨﯩﺪوي ﭼﯥ ﻗﻀﯩﻪ ﯨﻮه ﺗﺮاﻓﯩﮑﯥ
۲۴

ﻏﻮښﺘﻞ ﯨﯥ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮټﺮ ﺳﺎﯨﮑﻞ د دوي ﻟﻪ وﺳﺎﯨﻄﻮ ﺳﺮه ﭘﯩښﻪ وه او داﺳﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ وه
وﺟﻨګﻮى.

ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺟګړې ﭘﻮرى
ﺗﻌﻠﻖ وﻟﺮي.

د ﺟﻨﻮرى ﭘﻪ ۲۷ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ د ﺑﺮﮐﻲ ﺑﺮک دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮاﻋﻼﻣﯩﯥ د
ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ درې ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ووژل ﭼﯥ ﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
۲۵

ﭘﻪ ﯨﻮه ﻣﻮټﺮﮐﯥ ﯨﯥ ﺳﻔﺮ ﮐﺎوه .دﻏﻪ درې واړه وروڼﻪ وو .وﻻﯨﺘﻲ وه .د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﭼﺎرواﮐﻮ دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻨﻠﯥ ده ﺧﻮ د ﺟﺰﯨﺎﺗﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﯨﯥ ډ ورﮐړل ﺷﻮي ﺟﺰﯨﯩﺎت ﯨﻮ ﺷﺎن وو.
ډه ﮐړې ده.
د ﺟﻨﻮرى ﭘﻪ ۳۰ﻣﻪ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د داﺧﻠﻲ ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺧﻮګﯩﺎڼﻴﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻣﯩﺎ ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﭘﺨﻮا ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪه ﮐړي وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ
درې ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ووژل او ﻧﻬﻪ ﺗﻨﻪ ﻧﻮرﻳﯥ ﺑﻨﺪﯨﺎن ﮐړل .ﻣﺤﻠﻰ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﻲ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ وژل

۲۶

ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ رﺳﻨﯩﻮﺗﻪ ووﯨﻞ ﭼﯥ دوي ﭘﺨﭙﻠﻮ ﭘټﯩﻮﮐﯥ ﺳﻬﺎر ﻣﻬﺎل ﮐﺎرﮐﺎ وه ﺷﻮي او ﻧﻬﻪ ﺗﻨﻪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ

او داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺴﮑﺮ راﻏﻠﻞ او ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﯨﯥ ډزې وﮐړې .ﺑﻨﺪﯨﺎن دى .ﺑﻞ ﮐﺲ ﭼﻲ وژل ﺷﻮى
دوه ﺗﻨﻪ ﯨﯥ و وژل او ﻫﺮ څﻮک ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ورﺗﻠﻞ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﯨﯥ دى د دوﻟﺖ ﺿﺪګﺮوپ ﻟﻪ ﻏړو څﺨﻪ
اﺧﯩﺴﺘﻞ د دې وﻟﺴﻮاﱄ ﻣﺸﺮﺣﺎﺟﻰ ﺳﯩﺪ رﺣﻤﻦ دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎﯨﯩﺪ و.
ﮐړې ده.
د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ۳۱ﻣﻪ د ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮاوو د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ

۲۷

ﮐﻨړ وﻻﯨﺖ د ﺧﺎص ﮐﻨړ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي وروﺳﺘﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ
او درې ﺗﻨﻪ ﯨﯥ ژوﺑﻞ ﮐړي ﭼﯥ د دې ﻋﺴﮑﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮې اﻋﱰاف ﺷﻮې ﭼﯥ دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺟﺰﯨﯩﺎت ﯨﯥ
ﺷﻮى دى.

۲۸

ﻟﺮل.

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۳ﻣﻪ ﯨﺮﻏﻠګﺮو او داﺧﻠﻰ ﻗﻮاوو د ﻓﺮاه وﻻﯨﺖ د ﺑﮑﻮا ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﻗﻀﯩﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﻪ
ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﺷﺎګۍ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ﺣﺎﺟﻰ اﻏﺎ ﭘﻪ وﮐړه او وﯨﯥ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ دا ﺗﻠﻒ
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﮐﻮر ﯨﺮﻏﻞ وﮐړ .دوي دﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ څﻪ ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻲ ﻣﻮاد ﭘﯩﺪا ﺷﻮى ﻣﻠﮑﻰ ﮐﺲ ﻧﻪ و.
ﻧﻪ ﮐړل ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﯨﯥ ﭘﻪ زوره ﻟﻪ ﮐﻮره واﯨﺴﺖ او د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ
ﯨﯥ وواژه.
د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۵ﻣﻪ د ﻫﺮات وﻻﯨﺖ د ﺷﯩﻦ ډﻧډ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ د
زﯨﺮﮐﻮه ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د ﻣﺠﺎﻫﺪﯨﻨﻮ او اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ ﻋﺴﮑﺮو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻣﺨﻪ د ﯨﻮ ﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺟګړې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ دوه ﺗﻨﻪ ښځﯥ ﺷﻬﯩﺪاﻧﯥ او  ۴ﺗﻨﻪ وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻮﻧﺪﱄ دي ﭼﯥ ﺑﯩﻦ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ژوﺑﻞ ﺷﻮل.

اﻟﻤﻠﻠﻰ او اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻗﻮاوو

۲۹

دﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ دوه ﺗﻨﻪ د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن او  ۵ﺗﻨﻪ ﻣﺤﻠﻲ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژﱄ ﭼﯥ دوه ښځﯥ او
درې ﮐﻮﭼﻨۍ ﻧﺠﻮﻧﯥ دي .درې ﺗﻨﻪ
ﻧﻮرﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ژوﺑﻞ ﺷﻮي دي.
د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۷ﻣﻪ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﮐﺎﭘﯩﺴﺎ وﻻﯨﺖ د ﺗګﺎب ﭘﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎد دې ﺗﺎﻻﺷۍ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ
وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﺟﺎﱃ ﺧﯩﻞ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﯨﻪ ﯨﻮه وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﮐړى ﺧﻮ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ
ﻣﻬﺎل ﭘﻪ څﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺑﺮﯨﺪ ﮐړى .دوي ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ د ﺗﻮرﯨﺎﱃ ﭘﻪ ﭘﯩښﯥ ﯨﯥ ﻧﻪ دي ﺗﺼﺪﯨﻖ ﮐړي.

۳۰

ﻧﺎﻣﻪ دﺷﭙﯥ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﯨﻮه ﮐﻮر ﮐﯥ وژﱃ دى .دوي ﺑﻞ
ﺗﻦ د ﻧﻮراﻏﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺑﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ ژوﺑﻞ ﮐړ .ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐﯥ دوي  ۵ﺗﻨﻪ
ﺑﻨﺪﯨﺎن ﮐړل .وﯨﻞ ﮐﯧږى ﭼﯥ اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻲ ﻗﻮاوو ﮐﻮروﻧﻪ ﺗﺮ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ

ﭘﻮرې ﺗﻼﺷﻰ ﮐړي ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻟﻪ ځﯩﻨﻮ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ د
ښځﻮګﺎڼﯥ او ﻗﯩﻤﺘﻲ ﺷﯩﺎن ﻏﻼء ﺷﻮي دي.
د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۱۱ﻣﻪ د اروزګﺎن وﻻﯨﺖ ﭘﻪ دﻫﺮاورد وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن

۳۱

ﺷﯩﻦ ﮐﺎﯨﺎن ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ اﺳﱰاﻟﯩﺎﯨﻰ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ وروﺳﺘﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ
ﺷﻮې ﭼﯥ ﻋﯩﻦ ﺟﺰﯨﺎت ﯨﯥ درﻟﻮدل.

ﺷﻬﯩﺪﮐړ.

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۱۳ﻣﻪ ﺗﯩﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﯨﺖ د ﻣﻨګﺴﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن دﻃﺐ ﯨﻮﺗﻦ ﻣﺤﺼﻞ د اﺣﺴﺎن اﻟﻠﻪ ﭘﺨﻮا د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪ ه ﺷﻮې
۳۲

ﭘﻪ ﻧﻮم ﺷﻬﯩﺪﮐړ .د ﺷﻬﯩﺪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ رﺳﻨﯩﻮ ﺗﻪ ووﯨﻞ ﭼﯥ اﺣﺴﺎن اﻟﻠﻪ د وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ د ﺑﯩﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻧﻨګﺮﻫﺎر د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻣﺤﺼﻞ و؛ دى د ﺧﭙﻠﻮ رﺧﺼﺘﯩﻮ د ﺗﯩﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره او د ﺧﻮﺳﺖ د وﻻﯨﺘﻰ ﻗﻮاوو د ﺷﭙﯥ

ﮐﻠﻲ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ و .ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯩﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ و او ﻧﻪ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ
ﯨﯥ ﻟﻪ ﮐﻮم ګﺮوپ ﺳﺮه اړﯨﮑﻪ درﻟﻮدﻟﻪ.

ﺷﺨﺺ وژل ﺷﻮى دى.

د ﻓﱪوري ﭘﻪ ۱۳ﻣﻪ دﮐﻨړ وﻻﯨﺖ د ﺷﯩګﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﺷﻠﱳ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن د ﻣﺨﻪ
د وادۍ د ﭼﻮګﺎم ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮاوو د داﺧﻠﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې وه.
۳۳

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﺲ ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺷﻬﯩﺪان ﮐړي .ﭘﻪ دې ﺷﻬﯩﺪاﻧﻮ ﮐﯥ  ۵ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ وه ﭼﯥ د ﺑﯩﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ۴ ،ښځﯥ او ﯨﻮ ﺳړى ﺷﺎﻣﻞ وو .ﻧﻮر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ژوﺑﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ دﻫﻮاﯨﻰ ﮐﻮﻣﮑﻲ

ﺷﻮي دى .دﮐﻨړ وﻻﯨﺖ واﱃ ښﺎﻏﻠﻰ واﺣﺪى د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣړﯨﻨﻪ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﻧﻬﻪ ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﯧﺎن۵ ،
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ﺗﺎﯨﯩﺪﮐړې ده ،د وﻻﯨﺘﻰ ﺷﻮرا ﻣﺸﺮ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﯩﺎ ﺣﺴﻦ ﻋﺎدل ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او  ۴ښځﯥ وژل ﺷﻮې او ۵

ﺳﺮه د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وژﻧﻪ وﻏﻨﺪﻟﻪ ﻫﻐﻪ زﯨﺎت ﮐړه ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ژوﺑﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ

ډول ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻮي )ﺗﯩﺮى ﮐﻮوﻧﮑﻲ( د ﺧﻠﮑﻮ او ﺣﮑﻮﻣﺖ درې ﺗﻨﻪ ﯨﯥ ښځﯥ او ﯨﻮ ﻣﺎﺷﻮم و.
ﺗﺮﻣﻨځ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯨﺎﺗﻮي.
د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۱۴ﻣﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﺳﭙﯩﻦ ﺑﻮﻟﺪک ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن ﭘﺨﻮا
وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﮐﺎﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﯨﺮﻏﻠګﺮو د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﯨﻮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮې وه.
ﻋﺮاده ﺗﺮاﻧﺴﻮﭘﻮرﺗﻲ وﺳﯩﻠﻪ ﺗﺮﻫﺪف ﻻﻧﺪې وﻧﯩﻮﻟﻪ ﭼﯥ درې ﺗﻨﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﮐړې وه ﭼﯥ ﯨﻮه
۳۴

ﻣﻠﮑﯩﺎن ﭘﮑﯥ وژل ﺷﻮي ﯨﺎ ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي .دﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﻋﺮاده د اﯨﺴﺎف ﻟﻪ ﻫﺪاﯨﺖ
ﺳﺮه ﺳﻢ وﻧﻪ درﯨﺪه ،اﯨﺴﺎف ډزې ﭘﯩﻞ

ﻫﻢ دﻏﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎﯨﯩﺪﮐړي دي.

ﮐړې او ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﯥ ﮐﺲ ﯨﯥ و واژه
او څﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﯨﯥ ټﭙﯩﺎن ﮐړل.
د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۱۳ﻣﻪ اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﻋﺴﮑﺮود ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺳﭙﯩﻦ دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﻋﻼن ﭘﻪ
ﺑﻮﻟﺪک ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د اوﻧﮑﺎ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د واده ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﺗﻌﻘﯩﺐ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮه.
ډزې وﮐړې ﭼﯥ دوه ﮐﺴﺎن ﯨﯥ ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل.

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﮐړه ﭼﯥ اﯨﺴﺎف د
واده ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ
ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ ﭼﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د

۳۵

ﺳﭙﯩﻦ ﺑﻮﻟﺪک ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ
ﮐﯥ ﺳﻔﺮ ﮐﺎوه او ﻣﻮټﺮ د ﺗﺎﻻﺷﻰ ﭘﻪ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﯥ د ﺗﻮﻗﻒ اﺷﺎرې ﺗﻪ ﭘﺎم وﻧﻪ

ﮐړ .د دې ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ
ﺷﺨﺺ ووژل ﺷﻮ او  ۴ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن
ﺷﻮل.
د ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۱۶ﻣﻪ د ﻣﯩﺪان وردک د وﻻﯨﺖ ﺑﯥ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن ﭘﺨﻮا د

وﺳﻪ ﺧﻠﮑﻮ د ﯨﺮﻏﻠګﺮو د ﺗﯩﺮو څﻮ ﻣﯩﺎﺷﺘﻮ د ﻇﻠﻢ او اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﻪ ﯨﻮ ﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې وه.
۳۶

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺷﮑﺎﯨﺖ وﮐړ او ﯨﻮ وار ﺑﯩﺎﯨﻰ د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻟﻮﯨﻪ ﻻر ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ وه ﭼﯥ ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﻲ
ﺑﻨﺪه ﮐړه .ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻞ وواژه ﭼﯥ د ﻟﻮﯨﻮ ﮐﺲ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د ځﺎﻧګړو
ﻣﻈﺎﻫﺮو ﺳﺒﺐ وګﺮځﯩﺪ .دﻏﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﮐﻮره څﺨﻪ رااﯨﺴﺘﻞ ﺷﻮى ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﺎﻻﺷۍ دﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ
او ﺑﯩﺎ وژل ﺷﻮى دى.

۳۷

ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻣړ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮ.

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ ﺗﯩﺮى ﮐﻮوﻧﮑﻮ د اروزګﺎن وﻻﯨﺖ د ﭼﯩﻨﺎرﺗﻮ ﭘﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ

دﻏﻪ

ﭘﯩښﻪ

ﻧﻪ

ﺷﻲ

وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﭼﯩﻨﺎر ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .دوي  ۳ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
ﮐﺴﺎن ووژل او  ۲ﻧﻮر ﯨﯥ ﺑﻨﺪﯨﺎن ﮐړل.
۳۸

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ دوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﯨﺖ د ﻏﺎزى ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﭘﯩښﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﯥ
آﺑﺎد وﻟﺴﻮاﱄ د ﻫﯩګﻞ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﯨﺪﮐﯥ وﮐړې او ﭘﻪ دې ﺑﺎور ده ﭼﯥ ﭘﻪ دې
ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل .د ﻋﯩﻨﻰ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ ﻧﮋدې ﺗﯩﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮﮐﯥ ﻟږ ﭘﯩښﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻪ دي
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ﻩ ﮐﯥ

ﺗﺮ ﻟږه  ۱۵ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي.

دﻏﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي دي.
۳۹

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۲۰ﻣﻪ دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د ﻗﻠﻌﻪ ذال د وﻟﺴﻮاﱄ د ﺻﺎﻓﻰ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﮐﻮټ ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﯥ دوه ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﺨﻮا د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ﭘﻪ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮﮐﯥ ووژل ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮﮐﺮوﻧﺪو ﮐﯥ ﻳﯥ ﮐﺎرﮐﺎوه.

وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ د
ﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د ﻗﻠﻌﻪ ذال ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ
ﮐﯥ د ﻫﻮاﯨﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ  ۲ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي دي.

۴۰

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ ﺗﯩﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻟﻐﻤﺎن وﻻﯨﺖ دګﻞ آرام ﻋﻼﻗﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ددې ﻗﻀﯩﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﯥ
ﺑﻤﺒﺎرى ﮐړه او ﻟﺲ ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﯨﯥ ﯨﺎ ووژل او ﯨﺎ ﻳﻲ ټﭙﯩﺎن وﮐړې او ﺗﺸﺨﯩﺺ ﯨﯥ ﮐړه ﭼﯥ ﭘﻪ
ﮐړل .ﻣﻈﺎﻫﺮه ﭼﯩﺎﻧﻮ د اﺷﻐﺎل ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻗﻮاوو او د ﮐﺮزي د ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﯥ ﺗﻠﻒ ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ
ﭘﻪ ﺿﺪ ﺷﻌﺎروﻧﻪ ورﮐﻮل او د ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯨﯥ ﺟﺰا ﻏﻮښﺘﻠﻪ.

۴۱

ﮐﺴﺎن ﻧﻪ وو.

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ ﺗﯩﺮى ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د ﻣﺮﮐﺰى ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﺣﺎدﺛﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﯥ
ﺳﯩﻤﯥ ﺧﻮاﺟﻪ ﻏﻠﻄﺎن ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .دوي د ﯨﻮې ﮐﻮرﻧۍ  ۴وﮐړې او ﺗﺸﺨﯩﺺ ﯨﯥ ﮐړه ﭼﯥ د دې
ﺗﻨﻪ ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﯨﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ،ﺳﯩﻒ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺣﯩﺎت ﺣﺎدﺛﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ وو.
اﻟﻠﻪ او دﻻور وو .د ﺗﺎﻻﺷۍ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ دوي ﯨﻮ ﺑﻞ ﺗﻦ ﻫﻢ
ﺑﻨﺪي ﮐړ .دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ ﺗﺼﺪﯨﻖ
ﺷﻮې ده.

۴۲

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ُ۲۱ﻣﻪ ﺻﻠﯩﺒﻰ ﯨﺮﻏﻠګﺮو د داﺧﻠﻲ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﺣﺎدﺛﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﯥ
ﻟﻐﻤﺎن ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ ﺑﻤﺒﺎري وﮐړه ﭼﯥ د ﻣﺎﱃ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻮ ﺑﺮ ﺳﯩﺮه ﯨﯥ وﮐړې او ﺗﺸﺨﯩﺺ ﯨﯥ ﮐړه ﭼﯥ د دې
ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه  ۷ﮐﺴﺎن ﺷﻬﯩﺪان او  ۴ﻧﻮر ﯨﯥ ټﭙﯩﺎن ﮐړل .دﻏﻪ ﻣﺼﯩﺒﺖ ﭘﻪ ﺣﺎدﺛﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ وو.
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ  ۵ورځﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﺮزى ﭘﻪ
ﯨﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺰدور ﻋﺴﮑﺮ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐړي وو ﭼﯥ ﻟﻪ
ﺻﻠﯩﺒﻰ ﯨﺮﻏﻠګﺮو څﺨﻪ ﻫﻮاﯨﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړي .دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ د ﮐﺮزى
ﺣﻘﯩﻘﺖ او ﺷﺨﺼﯩﺖ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي.

۴۳

د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۲۵ﻣﻪ ۴ ،ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ وګړي د اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﻗﻮاوو د ﻫﻮاﯨﻲ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﺑﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﺑﺮﯨﺪ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺣﺼﺎرک د وﻟﺴﻮاﱄ ﭘﻪ ﭘﺨﻮا د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړه ﭼﯥ د ﺑﯩﻦ

ﺷﺎوﺧﻮا ﻋﻼﻗﻮﮐﯥ ﻳﯥ ﺑﻤﺒﺎرى وﮐړه ووژل ﺷﻮل.

اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻗﻮاوو د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ
اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر
وﻻﯨﺖ د ﺣﺼﺎرک د وﻟﺴﻮاﱄ ﭘﻪ
څﻨډو ﮐﯥ ﯨﯥ د ﻣﻈﻨﻮﻧﻮ دوﻟﺘﻰ ﺿﺪ

ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺮ ﺿﺪﮐړى وه ۲ ،ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ
ﻣﺎﯨﻦ ﭘﺎﮐﻮوﻧﮑﻲ ووژل.
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۴۴

ﻩ ﮐﯥ

د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۳ﻣﻪ ،اﺳﱰاﻟﯩﺎﯨﻰ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻪ رﺳﻤﻰ ډول دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
وﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ دوي د اروزګﺎن ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ دوه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن و وژل ﭼﯥ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺜﺒﯩﺖ ﺷﻮې

وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺟﺰﯨﯩﺎت ﺛﺒﺖ

ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﯨﯥ ﻟﻪ  ۷ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ وو.

ﮐړي ﺧﻮ د دې ﺗﺎﯨﯩﺪ ﯨﯥ ﮐړى ﭼﯥ
ﺣﺎدﺛﻪ د ﻓﱪورۍ ﭘﻪ ۲۸ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ
راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې ده.
۴۵

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۶ﻣﻪ اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﭘﮑﺘﯩﺎ وﻻﯨﺖ دګﺮدي څﯩړۍ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
دروار ﭘﻪ ﺳﺎﺣﯥ ﺑﺎﻧﺪى ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .ﻟﻪ ﺗﻼﺷۍ وروﺳﺘﻪ دوي ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ
زﯨﺎﻧﻮﻧﻪ واړول او د ﯨﻮې ﮐﻮرﻧۍ  ۳ﺗﻨﻪ ﯨﯥ ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل.

۴۶

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۶ﻣﻪ اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د اروزګﺎن وﻻﯨﺖ د دﻫﺮاود ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
وﻟﺴﻮاﱄ ځﯩﻨﯥ ﮐﻠﻲ ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې وﻧﯩﻮل .ﻋﯩﻨﻰ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ رﺳﻨﯩﻮ ﺗﻪ
و وﯨﻞ ﭼﯥ ﺧﺎرﺟﻰ ﻋﺴﮑﺮو  ۶۰۰ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﺣﺎﺟﻰ رﺷﯩﺪ
ﺧﺎن ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﺗﻮﻗﯩﻒ ﮐړي وو ﭼﯥ د ﯨﻮې
ﺷﭙﻲ ﻟﭙﺎره ﯨﯥ ﻧﻪ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻟﭙﺎره اودس ﮐﻮﻻى ﺷﻮاى او ﻧﻪ ﯨﯥ څﻪ
څښﻠﻰ او ﺧﻮړﱃ ﺷﻮاى.

۴۷

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۶ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د دﺷﺖ ارﭼﻰ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﻋﻼن څﺨﻪ
ﺷﻬﯩﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﯩﺪ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ ﻧﮋدې د ارﺑﮑﻰ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان زﻟﻤﻰ ﻟﻪ وروﺳﺘﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ
ﺷﻮې .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې ده ﭼﯥ د

ﺧﻮا دوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن و وﻫﻞ ﺷﻮل.

اﻓﻐﺎن ﻣﺤﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺲ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﻪ
ﺧﻮا دﮐﻨﺪز د وﻻﯨﺖ د دﺷﺖ ارﭼﻲ
ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ډزې وﺷﻮې او دوه
ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ټﭙﯩﺎن ﮐړل.
۴۸

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۷ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ دﮐﺎﭘﻴﺴﺎ د وﻻﯨﺖ دﮐﻮه ﺑﻨﺪ وﻟﺴﻮاﱄ د ﺳﻨﺠﯩﻦ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ددﻏﯥ ﻗﻀﯩﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﻪ
ﭘﻪ وادۍ ﮐﯥ ارﺑﮑﻰ ﻗﻮاوو ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وﻫﻠﻲ او  ۷ﺗﻨﻪ ﯨﯥ ټﭙﯩﺎن ﮐړې ده او ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې ﻳﯥ ده ﭼﯥ
ﮐړي دي .د ﻋﯩﻨﻰ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ﺑﯩﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ اوو ﺣﺎدﺛﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺷﺨړو
ﭘﻮرې اړه درﻟﻮدﻟﻪ او د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ

ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ اور اﭼﻮﱃ دى.

ﺟګړې ﺳﺮه ﻳﯥ ﺗړاو ﻧﻪ درﻟﻮد.
۴۹

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۹ﻣﻪ ،اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﻗﻮاوو د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺳﭙﯩﻦ ﻏﺮ دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
وﻟﺴﻮاﱄ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻤﺒﺎرد وﮐړ ﭼﯥ ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﯨﯥ و ﭘﺨﻮا د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮې.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړه ﭼﯥ د دوﻟﺖ

واژه او  ۱۹ﻧﻮر ﺑﯥ ګﻨﺎه اﻓﻐﺎﻧﺎن ﯨﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل.

ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺣﻤﻠﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ،
ﺑﯩﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻫﻮاﯨﻲ ﻗﻮاوو د دوﻟﺖ

ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ځﺎﯨﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې
وﻧﯩﻮل .د دې ﺑﺮﯨﺪ ﻟﻪ اﺛﺮه  ۱۰ﺗﻨﻪ
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ﻩ ﮐﯥ

ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ  ۳ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او
 ۴ﺗﻨﻪ ښځﯥ دي ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.

۵۰

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۹ﻣﻪ ،د ﻓﺮاه وﻻﯨﺖ ﺧﺎک ﺳﻔﯩﺪ وﻟﺴﻮاﱄ د دارﻧﺞ ﭘﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﭘﯩښﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﯥ
ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﺳﯩﺪ ﻋﻈﯩﻢ آﻏﺎ ﻣﻼ اﻣﺎم )ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮ( د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ وﮐړې او ﺗﺸﺨﯩﺺ ﯨﯥ ﮐړه ﭼﯥ د دې
ﺣﺎدﺛﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ وو.

اﻟﻮﺗﮑﯥ د ﺑﺮﯨﺪ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺷﻬﯩﺪ ﺷﻮ.
۵۱

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۱۰ﻣﻪ دوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﯨﻮه ﻳﯥ ښځﻪ او ﺑﻞ ﻳﯥ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ
ﯨﻮ ﺳړى و د اروزګﺎن وﻻﯨﺖ د ﭼﯩﻨﺎرﺗﻮ وﻟﺴﻮاﱄ د ﻻﻧګﺮﯨﺰ ﭘﻪ ﺷﻮې .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې ده ﭼﯥ
ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ﯨﺮﻏﻠګﺮو د ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل.

ﯨﻮ ﻧﺎرﯨﻨﻪ او ﯨﻮه ښځﻪ دواړه ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﻮټﺮﺳﺎﯨﮑﻞ ﺳﭙﺎره وو د
اﺳﱰاﻟﯩﺎﯨﻰ ﻋﺴﮑﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا وﯨﺸﺘﻞ
ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯩﺪﱄ.

۵۲

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۱۱ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﯨﺖ د ﻗﺮه ﺑﺎغ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن دﻣﺨﻪ
وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﭘﻪ ﯨﻮه ﺑﺲ ﺑﺎﻧﺪې ډزې د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮې وه.
وﮐړې ﭼﯥ دوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﯨﯥ و وژل او ﯨﻮ ﺑﻞ ﯨﯥ ژوﺑﻞ ﮐړ.

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې ده ﭼﯥ د
اﯨﺴﺎف ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﯨﻮې ﻻرۍ ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ډزې وﮐړې ﭼﯥ ﻻرۍ د
راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اﯨﺴﺎف ﻻرښﻮوﻧﻮ
ﺗﻪ ﭘﺎم وﻧﻪ ﮐړ ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮوان ﭘﻪ
ﻟﻮﯨﻪ ﻻرﮐﯥ د ﺗګ ﻻر ﺑﺪﻟﻪ ﮐړي
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ دوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن و وژل ﺷﻮل اوﭼﻠﻮﻧﮑﻲ ټﭙﻰ
ﺷﻮ.

۵۳

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۱۱ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ اﻓﻐﺎن د ﻫﺮات وﻻﯨﺖ د ﺷﯩﻨډﻧډ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﭘﯩښﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﯥ
وﻟﺴﻮاﱄ د زﯨﺮﮐﻮه ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﯨﻮه ﺑﺮﯨﺪﮐﯥ وﮐړې او ﺗﺸﺨﯩﺺ ﯨﯥ ﮐړه ﭼﯥ د دې
ﺣﺎدﺛﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ وو.

ﺷﻬﯩﺪ ﺷﻮ.
۵۴

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۱۶ﻣﻪ داﺧﻠﻲ ﻗﻮاوو د ﭘﮑﺘﯩﮑﺎ وﻻﯨﺖ د ﺗﺮوې وﻟﺴﻮاﱄ د
ﺗﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﯥ د ﯨﻮې ﺣﻤﻠﻰ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ و
واژه او دوه ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﯨﯥ ټﭙﯩﺎن ﮐړل .دﻏﻪ راز دوي د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
دوه ﻣﻮټﺮ ﺳﺎﯨﮑﻼن او ﯨﻮ ﺗﺮاﮐټﻮر ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه وړي دي.

۵۵

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۱۸ﻣﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺷﺎوﱃ ﮐﻮټ د وﻟﺴﻮاﱄ د
زﻧﺪاى ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﯥ د اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ ﻫﻮاﯨﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯨﻮ ﺗﻦ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻰ ﺗﺼﺪﯨﻖ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ و وژل ﺷﻮ.

۵۶

ﮐﻮﻻى

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ۱۹داﺧﻠﻰ ﻗﻮاوو د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯨﺖ د ﻣﺎرﺟﻰ د وﻟﺴﻮاﱄ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن دﻣﺨﻪ
د ﺗﺮﺧﻪ -ﻧﺎوار ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ څﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل.
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې ده ﭼﯥ د ﻫﻠﻤﻨﺪ
وﻻﯨﺖ د ﻣﺎرﺟﻪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د

اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯩﺘﻰ ﻗﻮاوو او دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﺗﺮﯨﺎﮐﻮ د ﮐښﺖ
ﭘﺮ ﺳﺮ ﺟګړه ﺷﻮې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن
اﻣﻨﯩﺘﻰ ﻗﻮاوو څﺨﻪ ﯨﻮﺗﻦ وژل ﺷﻮى
دى .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﻣﻨﯩﺘﻲ
ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻫﻠﺘﻪ ډزې ﮐړي او
 ۴ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻳﯥ وژﱄ او  ۲ﻧﻮر

ﯨﯥ ټﭙﯩﺎن ﮐړي دي.
۵۷

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۲۰ﻣﻪ داﺧﻠﻰ ﻗﻮاوو د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯨﺖ د ﻣﻮﺳﻰ ﮐﻼ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن دﻣﺨﻪ
وﻟﺴﻮاﱄ دﮐﻨﺠﮏ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ  ۲۰ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل او د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮې ده.
څﻮ ﻧﻮر ﯨﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل .ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﯩښﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې ده ﭼﯥ ﯨﻮې
ځﺎﯨﻰ ﻣﺤﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺲ د ﺧﺎﮐﺴﺎر او اﺣﺴﺎن اﻟﻠﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻗﺮان ﮐﺮﯨﻢ د
ﻣﺸﺮۍ ﯨﻮه ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او د ﻗﺮان ﻋﻈﯩﻢ اﻟﺸﺎن ﺑﯥ ﺣﺮﻣﺘﻰ ﻳﯥ ﺑﯥ ﺣﺮﻣﺘۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺎرچ ﭘﻪ

وﮐړه .ﺧﻠﮑﻮ د دې ﺑﯥ ﺣﺮﻣﺘۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪي اﻋﱰاض وﮐړ او د دې ۲۰ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮه ﮐړې وه او د دوى
ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﯨﯥ وﮐړه ﭼﯥ ﻣﺠﺮﻣﯩﻦ ﺑﺎﯨﺪ ﺟﺰا و وﯨﻨﻰ ﺧﻮ ﭘﻮﻟﯩﺲ ﭘﻪ ﺑﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻰ
ﺗﺸﺨﯩﺼﻪ ډول ﭘﺮ دوي ډزې وﮐړې او ﻓﺎﺟﻌﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮه .دﻏﻪ دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮځﯩﻨﻮ ﻏړو ﻧﻔﻮذ ﮐړى و ﭼﯥ
ﻧﺎوړه ﭘﯩښﻪ د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯨﺖ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻫﻢ ﺗﺎﯨﯩﺪﮐړې ده.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺲ ﯨﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه ﻧﻘﻄﻪ
ﮐﯥ د ﺟﻤﻌﯩﺖ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ډزې وﮐړې.
د دې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ
ﭘﻮﻟﯩﺲ ﭘﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮه ﭼﯩﺎﻧﻮ ډزې ﮐړي
دي او د ډزو ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮې ﭼﯥ

 ۴ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﯥ و وژل ﺷﻮل

او  ۵ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.
۵۸

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ دوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ او ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯨﻦ د
ﻏﺰﻧﻰ وﻻﯨﺖ د ﻣﻘﺮ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻫﺴﺘﺎى ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﯥ و وژل ﺷﻮل .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ

دﻏﻪ دوه ﮐﺴﺎن درې ورځﯥ د ﻣﺨﻪ د ﺳﯩﻤﻪ ﯨﯩﺰو ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻻى

ﺗﺼﺪﯨﻘﻮ

ﺑﯩﻮل ﺷﻮي وو او ﺑﯩﺎ ﯨﯥ ﺟﺴﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﯨﻮ وچ ﮐﺎرﯨﺰ)د ﺧﻤﮑﯥ ﻻﻧﺪې
ﮐﺎﻧﺎل( ﮐﯥ و ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮل.
۵۹

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۲۲ﻣﻪ د ﻟﻐﻤﺎن وﻻﯨﺖ د اﻟﯩﻨګﺎر وﻟﺴﻮاﱄ د ﭘﺎرا ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﮐﯥ د داﺧﻠﻰ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا دوه ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻫﺎوان دګﻮﻟۍ ﭘﻪ ﭘﺨﻮا د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮې.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﮐړې ده ﭼﯥ د اﻣﻨﯩﺘﻲ

ذرﯨﻌﻪ و وژل ﺷﻮل.

ﻗﻮاوو او دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ
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ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

د ډزو د ﺗﺒﺎدﻟﯥ وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ

اﻣﻨﯩﺘﻰ ﻗﻮاوو د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو

ﭘﻪ ځﺎﯨﻮﻧﻮ د ﻣﺮﻣﯩﻮګﻮزاروﻧﻪ ﮐړي ﭼﯥ
ﻣﻠﮑﻲ اﺳﺘﻮګﻦ ځﺎﯨﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟګﯩﺪﱄ
دي .ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه ﮐﻮرﮐﯥ
دﻧﻨﻪ دوه ﻫﻠﮑﺎن وﯨﺸﺘﻞ ﺷﻮي او دوه
ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دي.
۶۰

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۲۴ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ د داﺧﻠﻲ ﻋﺴﮑﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﺮات وﻻﯨﺖ د دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﺷﯩﻨډﻧډ وﻟﺴﻮاﱄ د ﻋﺰﯨﺰ آﺑﺎد ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ﻋﺴﮑﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮاﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ﮐﻨﺪﻫﺎر – ﻫﺮات ﭘﻪ ﻟﻮﯨﻪ ﻻره ﮐﯥ ﯨﻮ  ۱۲ﮐﻠﻦ ﻫﻠﮏ ﺷﻬﯩﺪ ﺷﻮ .وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ ﯨﻮ
ﺧﻠﮑﻮ د دې ﻧﺎوړه ﭘﻴښﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اﻋﱰاض وﮐړ او و ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﻠﮏ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ و وژل ﺷﻮ
ﻣﺠﺮﻣﯩﻦ ﺑﺎﯨﺪ ﺟﺰا و وﯨﻨﻲ .ﭘﻮﻟﯩﺲ ﭘﻪ دوي ﺑﺎﻧﺪې ډزې وﮐړې او  ۷ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻣﻠﻰ اردو ﮐﻮﻣﺎﻧﺪوګﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﯨﻮې ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻘﻠﯩﻪ ﻋﺮادې ډزې

ﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.

وﮐړې ﭼﯥ و ﻧﻪ درﯨﺪه .دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ د
ﻫﺮات وﻻﯨﺖ د ﺷﯩﻨډﻧډ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ

ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮه.
۶۱

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۲۷ﻣﻪ ،رﺳﯩﻨﻮ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﺧﺎرﺟﻰ اﺷﻐﺎﻟګﺮو او د دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ د
دوي داﺧﻠﻲ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﭘﻪ ﯨﻮه ګډ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﮐﯥ د ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ د ﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې

ﺑﺮﮐﻰ ﺑﺮک د وﻟﺴﻮاﱄ ﭘﻪ ﺳﺠﺎوﻧﺪ ﮐﯥ ﻟﻪ  ۲۰څﺨﻪ زﯨﺎت ﻣﻠﮑﻲ وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ د

ﮐﺴﺎن و وژل او ډﯨﺮ ﻧﻮرﯨﯥ ﺗﻮﻗﯩﻒ ﮐړي دي .رﺳﻨﯩﻮ د ﻋﯩﻨﻰ ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯩﺘﻰ ﻗﻮاوو اودوﻟﺖ ﺿﺪ
ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ وﯨﻠﻲ دي ﭼﯥ ګډو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯨﻮ ﻗﻮي ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺟګړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ۴
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻮاي او ځﻤﮑﻨﻲ ﺑﺮﯨﺪوﻧﻪ ﭘﯩﻞ ﮐړل .دﻏﻪ دﮐﻤﯩﻦ ﺑﺮﯨﺪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي او  ۵ﻧﻮر د
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮ.ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دواړو ﺧﻮاوو ﺗﻪ ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ د ﺑﺮﮐﻰ ﺑﺮک ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ
ځﺎﻧﻲ او ﻣﺎﱄ ﺗﻠﻔﺎت ورﺳﯩﺪل ﻧﻮ اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﮐﯥ ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﺗﻠﻔﺎت د
ﭘﺮاﺧﻪ ﺑﻤﺒﺎري ﭘﯩﻞ ﮐړه ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ګڼﻪ ﺷﻤﯩﺮه ﮐﯥ ﮐﻮروﻧﻪ وﯨﺠﺎړ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ ډزو ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ
ﺷﻮل او ﯨﻮ ﺷﻤﯩﺮ ﻣﻠﮑﯩﺎن ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل .د ﺑﻤﺒﺎرۍ وروﺳﺘﻪ ﺑﻬﺮﻧﻲ ﺷﻮي دي.
او داﺧﻠﻲ ﭘﻠﻲ ﻋﺴﮑﺮ ﮐﻠﻲ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ .ﻫﻐﻮي ګڼ ﮐﻠﯩﻮال د ﮐﻮروﻧﻮ
څﺨﻪ راو وﯨﺴﺘﻞ او ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳﯥ ﯨﻮړل .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﭘﺎى ﺗﻪ

ورﺳﯩﺪل ﻧﻮ د ځﯩﻨﻮﮐﻠﯩﻮاﻟﻮ ﻣړي ﭘﻪ ﭘټﯩﻮﮐﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭘﺮاﺗﻪ
وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮل ﭼﯥ ﺧﯩټﯥ ،ﭘﻮزې او ﻏﻮږوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮې ﺷﻮي وو.
ځﯩﻨﯥ ﻳﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﻻ درﮐﻪ دي .دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﮐﯥ د ﻟﺴﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
د وژﻟﻮ وﯨﯩﻞ ﺷﻮي دي .وروﺳﺘﻪ د ﻟﻮګﺮ د وﻻﯨﺖ واﱄ ﻋﺰﯨﺰي د
ﭘﻨځﻮ ﻣﻠﮑﯩﺎﻧﻮ ﺷﻬﺎدت ﺗﺎﯨﯩﺪﮐړ ؛ ﺧﻮ دﭘﯩښﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ د ﻟﻮګﺮ د
وﻻﯨﺖ وﻻﯨﺘﻲ ﺷﻮرا دا وﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ د  ۲۰زﯨﺎت ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﭘﻪ دﻏﻪ
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ﻩ ﮐﯥ

ﭘﯩښﻪ ﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮي دي.
۶۲

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ۲۹ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯨﺖ د وردوج وﻟﺴﻮاﱄ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﺣﺎدﺛﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﯥ
ﯨﺎﮐﺸﯩﺮ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﺑﻤﺒﺎرد وﮐړ ﭼﯥ  ۷ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﯨﯥ ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل وﮐړې او ﺗﺸﺨﯩﺺ ﯨﯥ ﮐړه ﭼﯥ د دې
ﺣﺎدﺛﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ وو.

او ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﯨﯥ ﻧﻮر ﻣﺎﱃ زﯨﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ورﺳﻮل.
۶۳

د ﻣﺎرچ ﭘﻪ۳۰ﻣﻪ ،رﺳﻨﯩﻮ د ﻏﺰﻧﻰ وﻻﯨﺖ د واﱃ د وﯨﺎﻧﺪ ﺳﺒﺎوون ﻟﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﻗﻮﻟﻪ راﭘﻮر ورﮐړى ﭼﯥ ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻪ ﺳﭙﻨﺪه ﺳﯧﻤﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د دې دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
وﻻﯨﺖ ﯨﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ،د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﯨﻮه ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ ﻋﺮاده ﭘﻪ ﻧښﻪ وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ د
ﮐړې ده او  ۲ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﯨﯥ ﺷﻬﯩﺪان ﮐړي او  ۷ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﯨﯥ ژوﺑﻞ اﯨﺴﺎف د ﻗﻮاوو د ﻫﻮاﻳﻰ ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ اﺛﺮ
ﮐړي دي .د ﻏﺰﻧﻲ د وﻻﯨﺖ ﯨﻮ ﺗﻦ ډاﮐټﺮ اﺣﻤﺪ وﱃ وﯨﻠﻲ دي ﭼﯥ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﯨﯥ ﮐړي و۳ ،
ﭘﻪ ﺗﯧﺮو څﻮ ورځﻮﮐﯥ  ۲۵ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮاوو د ﻫﻮاﯨﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي او  ۸ﻧﻮر
ﺑﺮﯨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ ژوﺑﻞ ﺷﻮي دي.

۶۴

ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دي.

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۵ﻣﻪ ،اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﮐﻨړ وﻻﯨﺖ د ﺷﯩګﻞ وﻟﺴﻮاﱄ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
د ﺷﻠﱳ وادي ﺳﺨﺘﻪ ﺑﻤﺒﺎرد ﮐړې .اﺷﻐﺎﻟګﺮو او داﺧﻠﻰ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ﺑﻤﺒﺎرد څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﯩﻮ ډزې وﮐړې او  ۲۲ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﯨﯥ و وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ ۱۳
وژل ﭼﯥ ښځﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او زاړه ﺳړي ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو .دﻏﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي او  ۵ﺗﻨﻪ ﻧﻮر
ﺣﺎدﺛﻪ دﮐﺮزى د ادارې د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ ﺗﺎﯨﯩﺪ ﺷﻮې ده.

۶۵

ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي.

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۵ﻣﻪ ،ﻧﯧټﻪ د ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ د ﺑﺮﮐﻰ ﺑﺮک د وﻟﺴﻮاﱄ د ﺷﯩﺦ
ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ارﺑﮑﯩﻮ ﻣﻠﯩﺸﺎءو ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﺷﻬﯩﺪﮐړ ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
ده ورور ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه اړﯨﮑﯥ درﻟﻮدﻟﯥ.

۶۶

د ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۶ﻣﻪ ،ﻧﯧټﻪ د ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﺟﺴﺪ ﭘﯩﺪا دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن دﻣﺨﻪ
ﺷﻮ ،ﭼﯥ د ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﺗﻼﺷۍ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ وړل د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺛﺒﺘﻪ ﺷﻮې ﺧﻮ د
ﺷﻮي و .دا ﺷﺨﺺ ﯨﻮازﯨﻨﻰ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ﻧﻪ و ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ ﻟﺲ ګﻮﻧﻮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﻫﻢ د دې وﻟﺴﻮاﱄ څﺨﻪ ﺑﯩﻮل ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ ده ﺷﺎﻣﻠﻪ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ
اوﺳﻪ ﻻ ﺗﺮ څﯩړﻧﯥ ﻻﻧﺪې ده څﻮ د

ﯨﯥ د ژوﻧﺪ او ﻣﺮګ ﻫﯩڅ ﺧﱪ ﻧﺸﺘﻪ.

ﺟﺰﯨﯩﺎﺗﻮ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﯨﯥ وﺷﻲ.
۶۷

د ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۶ﻣﻪ ،د ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﻣﻌﺮوف د
وﻟﺴﻮاﱄ اوﺳﯩﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﯨﻮه ﻟﻮﯨﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮه وﮐړه ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻰ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
دوي د دې وﻟﺴﻮاﱄ د اﻣﻨﯩﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪان د ﻇﻠﻢ او ﺗﯩﺮي ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﭘﻪ
ﺗﻨګ ﺷﻮي وو .دوي دﻏﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﻣﻼ اﻣﺎم او ىوه ﺑﺰګﺮ ﭘﻪ
وژﻟﻮ ﺗﻮرن ﮐړ ﭼﯥ ﺟﺴﺪوﻧﻪ ﯨﯥ د  ۷ورځﻮ ﻟﭙﺎره اﻳښﻰ او  ۲۰ﺗﻨﻪ
ځﻮاﻧﺎن ﯨﯥ ﺑﻨﺪﯨﺎن ﮐړي وو .ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان اوﺳﯩﺪوﻧﮑﻰ دې ﺗﻪ
ﻣﺠﺒﻮرول ﭼﯥ د ارﺑﮑﯩﻮ ﭘﻪ ﻗﻄﺎرﮐﯥ ودرﯨږي او ﺑﯩﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ
ﮐﻮروﻧﻪ ﻟﻮټ ﮐړي.

۶۸

د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ۷ﻣﻪ ،د ﻏﺰﻧﻰ وﻻﯨﺖ د ﺷﻠګﺮ د وﻟﺴﻮاﱄ دګﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﻰ
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ﮐﯥ ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ زوره ﻟﻪ ﮐﻮره واﯨﺴﺖ او د ده

ﻩ ﮐﯥ

ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻮړه ﮐړه.ﺧﻠﮑﻮ رﺳﻨﯩﻮ ﺗﻪ و وﯨﻞ ﭼﯥ ارﺑﮑﯩﺎن ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻰ

ﺗﺼﺪﯨﻖ

ﮐﻠﻲ ﺗﻪ د ﻣﺎښﺎم ﭘﻪ  ۷ﺑﺠﻮ ﻧﻨﻮﺗﻞ ،دوي د ﺣﺎﺟﻰ ﺳﻌﺪاﻟﺪﯨﻦ ﮐﻮﻻى
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ زوره ﻟﻪ ﮐﻮره واﯨﺴﺘﻞ او ﻫﻠﺘﻪ ﯨﯥ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻮړه ﮐړه.
۶۹

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۸ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮاوو د ﺗﺨﺎر وﻻﯨﺖ د اﺷﮑﻤﺶ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
وﻟﺴﻮاﱄ د ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﯨﺎن د ﻧﻮآﺑﺎد ﭘﻪ ﮐﻠﻰ د ﺗﻼﺷۍ د ﯨﻮ ﺑﺮﯨﺪ ﭘﻪ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮاﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ ﯨﻮ

ﺗﺮڅ ﮐﯥ  ۲ﻫﯩﻮادوال ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل.

ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ وژل ﺷﻮى او ﯨﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
د ﺗﻼﺷۍ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮﮐﯥ ﻧﯩﻮل ﺷﻮى.
۷۰

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۹ﻣﻪ ،اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﻰ ځﺎﻧګړو ﻗﻮاوو او داﺧﻠﻰ ﻋﺴﮑﺮو د
اروزګﺎن وﻻﯨﺖ د ﺗﺮﯨﻨﮑﻮټ ښﺎر د ﮐﻮټﻮال ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﯥ د ﺣﺎﺟﻰ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﻋﻼن ﭘﻪ
ﺧﯩﺮاﻟﻠﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ﭘﺮﮐﻮر ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .ﻫﻐﻮي ﺣﺎﺟﻰ ﺧﯩﺮاﻟﻠﻪ و واژه ﺗﻌﻘﯩﺐ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮه.
اوﮐﻮر ﺗﻪ ﯨﯥ ډﯨﺮ زﯨﺎن ورﺳﺎوه .اروزګﺎن وﻻﯨﺖ ﭼﺎرواﮐﻮ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺼﺪﯨﻘﻮي.
ﺗﺎﯨﯩﺪ ﮐړې ده او وﯨﻠﻲ ﯨﯥ دي ﭼﯥ وژل ﺷﻮى ﺷﺨﺺ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ
ﺳﻮداګﺮ و او ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ﯨﯥ د ﻣﻮټﺮو ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﻧﻨﺪارﺗﻮن)ﺑﺎرګﯩﻦ(
درﻟﻮد.

۷۱

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ  ۱۰ﻧﯧټﻪ ﯨﺮﻏﻠګﺮو د ﻫﺮات وﻻﯨﺖ دګﺰرې ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ
د ﻫﺮات – ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﻟﻮﯨﻪ ﻻر ﮐﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه ﻣﺮﺳﯩﺪﯨﺲ ﻣﺎډل  ۳۰۲ﺑﺲ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ ﭼﯥ ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪ ﺷﻮ او  ۲دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮاﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل .ﻋﯩﻨﻰ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ رﺳﻨﯩﻮ ﺗﻪ و وﯨﻞ ﭼﯥ ﺑﺲ د وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ ﯨﻮ
ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻪ ﮐﺎروان ﭘﺴﯥ روان و ﭼﯥ ﻧﺎ څﺎﭘﻪ ﻫﻐﻮي ﭘﺮ ﺑﺲ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﺷﻮم وژل ﺷﻮى او د ﭘﯩښﯥ ﻧﯧټﻪ د
اﭘﺮﯨﻞ ۱۱ﻣﻪ ده.

ډزې وﮐړې
۷۲

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۱۱ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﻏﺰﻧﻰ وﻻﯨﺖ د ﺷﻠګﺮ وﻟﺴﻮاﱄ
د ﻋﻠﯩﺰي ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .دوي د ﺗﻼﺷۍ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯧښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
ځﺎﯨﻰ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ زﯨﺎت زﯨﺎﻧﻮﻧﻪ اړوﱄ دي .دوي ﺳﭙﯩﻦ ږﯨﺮي،
ځﻮاﻧﺎن او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﻫﻠﻲ او ځﻮروﱄ دي.

۷۳

د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ
ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ﯨﻮ ځﻮان د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ ﭘﻪ وﺣﺸﯩﺎﻧﻪ ډول ځﮑﻪ و واژه ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻰ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﯨﻮ ﺑﻞ ﺷﻬﯩﺪ د ﺟﻨﺎزې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﮐﯥ و .د ﻋﯩﻨﻰ
ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻮرﺗﻪ ﯨﺎد ﺷﻮى ځﻮان ﭼﯥ د ﻗﺮان ﭘﺎک ﺣﺎﻓﻆ و
د ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ زوره وړل ﺷﻮى او وژل ﺷﻮى و.

۷۴

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۱۴ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﻣﯩﺪان وردک ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﭼﮏ وﻟﺴﻮاﱄ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺑﻤﺒﺎرد ﮐړې ﭘﻪ دې ﺑﻤﺒﺎرد ﮐﯥ  ۳ﺗﻨﻪ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﯨﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻰ ﭘﻪ ﮐﻰ ﺷﺎﻣﻞ و،و وژل ﺷﻮل او  ۳وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ د
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ﻩ ﮐﯥ

ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ژوﺑﻞ ﺷﻮل .ﭘﻪ دې ﺑﻤﺒﺎرﯨﻮ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻮروﻧﻮ او دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺑﯩﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ

ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ ﺗﻪ زﯨﺎت زﯨﺎﻧﻮﻧﻪ وا وښﺘﻞ .دﻋﯩﻨﻰ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل دﻏﻪ ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﻗﻄﺎر ﺑﺮﯨﺪﮐړى او ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ
ﺑﻤﺒﺎري ﭘﻪ داﺳﯥ وﺧﺖ ﮐﯥ وﺷﻮه ﭼﯥ ﻧﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻮﺟﻮد وو ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﮐﻰ وژل ﺷﻮى او  ۲ﻧﻮر
ټﭙﯩﺎن دي.

او ﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻮﻣﻪ ﺟګړه ﺷﻮې وه.
۷۵

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۱۴ﻣﻪ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻲ ﻗﻮاوو ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ
ﭼﯥ د ﻓﺮاه وﻻﯨﺖ د ﭘﺸﺖ ﮐﻮه ﻟﻪ وﻟﺴﻮاﱄ څﺨﻪ د ﺳﻮدا ﻟﭙﺎره ښﺎر ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
ﺗﻪ راﻏﻠﻰ و د ښﺎر ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪﮐړ.
د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۱۷ﻣﻪ ،د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯨﺖ د ﻣﺎرﺟﯥ د وﻟﺴﻮاﱄ د ﻗﺎري ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ دې ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ
ﺳﻌﺪي ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﯥ دوه ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل او  ۳ﻧﻮر ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻪ ﺷﻰ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى،

۷۶

ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺮﯨﺪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا وﺷﻮ ،ﻧﯩﻮل ﺷﻮي ﺧﻮ دا ﯨﯥ ﺗﺎﯨﯩﺪ ﮐړې ﭼﯥ درې ﺗﻨﻪ
ﻧﯩﻮل ﺷﻮي وو ﭼﯥ د  ۳ورځﻮ ﺗﻮﻗﯩﻒ

دي.

څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ آزاد ﺷﻮل.
۷۷

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۱۷ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮاوو د ﭘﮑﺘﯩﺎ وﻻﯨﺖ د څﻤﮑﻨﯩﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﯨﻮ ﻗﻮﻣﻰ ﻣﺸﺮ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﺮزا ﻣﻨګﻞ ﮐﻮر د ﺑﺎﺗﻮﱃ ﭘﻪ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ﮐﻠﻲ ﮐﯥ د ﺷﭙﯥ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې وﻧﯩﻮ .ﻫﻐﻮي وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ ﯨﻮ
ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺮزا و واژه او د ﮐﻮرﻧۍ  ۴ﺗﻨﻪ د ﯨﻮي ښځﯥ ﭘﻪ ګډون ﯨﯥ ﻗﻮﻣﻰ ﻣﺸﺮ وژل ﺷﻮى او ﯨﻮه ښځﻪ ﭘﻪ
وﻧﯩﻮل .دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ د ﭘﮑﺘﯩﺎ وﻻﯨﺖ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺎﯨﯩﺪ ﺷﻮې دي ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﯥ ژوﺑﻠﻪ ﺷﻮې ده .د
ﭘﯩښﻰ ﻧﯧټﻪ د اﭘﺮﯨﻞ ۱۶ﻣﻪ ده.

او ﻏﻨﺪل ﺷﻮې ده.
۷۸

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۱۸ﻣﻪ ،اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﻗﻮاوو  ۱۸۰ﺗﻨﻪ ﻫﯩﻮادوال ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ﮐﺎر
ﻣﺠﺒﻮرﮐړل .دوي ﺧﻠﮏ ﻣﺠﺒﻮر ﮐړل ﭼﯥ د ﺧټﻮ ﺑﻮﺟۍ راوړي ﺗﺮ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
څﻮ دوي دځﺎن ﻟﭙﺎره ﻣﻮرﭼﻠﻰ ﺟﻮړې ﮐړي.

۷۹

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ ،دﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﻣﯩﻮﻧﺪ وﻟﺴﻮاﱄ دګﺮﻣﺎوک د
ﻋﻼﻗﯥ ﭘﻪ ﮐﺎرﯨﺰﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
ﮐﯥ و وژل ﺷﻮ او ﯨﻮ ﺑﻞ ﺗﻦ ټﭙﻲ ﺷﻮ.

۸۰

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ ،د ﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د ﻋﻠﻰ آﺑﺎد د وﻟﺴﻮاﱄ د ﻟﻌﻞ
ﻣﯩﺪان ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ او دوﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﻧﺪى ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .دوي د ﺗﻼﺷﻰ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ د
د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ډﯨﺮ زﯨﺎﻧﻮﻧﻪ اړوﱄ دي.

۸۱

ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ ،ارﺑﮑﻲ ﻣﻠﯩﺸﯥ د ﺳﺮﭘﻞ د وﻻﯨﺖ د ﺻﯩﺎد د د دﻏﯥ ﻗﻀﯩﯥ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮد
وﻟﺴﻮاﱄ د ﻓﻀﻞ ﻗﻠﻌﻪ او ﮐﺎﻣﻰ ﺑﺎزار ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻮ ﮐﯥ  ۷۰ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ اﻋﻼن ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﮐﺴﺎن وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ﯨﻮه ځﻤﮑﻨﻰ ﻣﺎﯨﻦ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮې ده .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ
وﺧﻮت ډﯨﺮﺳﺨﺖ وﻫﻠﻲ دي ،ﭘﻪ دې ﭘﯩښﻪ ﮐﯥ د ځﯩﻨﻮ ﺳﭙﯩﻦ ږﯨﺮو ﮐړې وه ﭼﯥ ﻣﺤﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺲ درې ﺗﻨﻪ
ﺳﺮوﻧﻪ ﻣﺎت ﺷﻮي دي.

ﮐﻠﯩﻮال ﭼﯥ د ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﯨﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ وو،
وﻫﻠﻲ دي.
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۸۲

ﻩ ﮐﯥ

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۰ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو دﮐﺎﭘﯩﺴﺎ وﻻﯨﺖ د ﺗګﺎب د وﻟﺴﻮاﱄ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن د ﻣﺨﻪ

ﮐﻮرم ﺧﯩﻞ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﯥ ﯨﻮﻟړ د ﺷﭙﯥ د ﺗﻼﺷۍ ﻋﻤﻠﯩﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه دﻫﻤﺪﻏﻮ ﺟﺰﯨﯩﺎﺗﻮ ﺳﺮه د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﮐړل .دوي ﮐﻮروﻧﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﮐړل او ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐﯥ ﻳﯥ  ۲ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮې.

ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل.
۸۳

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﺑﻠﺦ وﻻﯨﺖ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ددې ﭘﯩښﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﯥ
ﮐﯥ  ۲ﺗﻨﻪ د ﻣﺤﻠﻰ ﻣﺪرﺳﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭼﯥ د ﻓﻮټﺒﺎل ﻟﻮﺑﻪ ﻳﻲ ﮐﻮﻟﻪ و وﮐړې او ﺗﺸﺨﯩﺺ ﯨﯥ ﮐړه ﭼﯥ د دي
وژل.

۸۴

ﺣﺎدﺛﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ وو.

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ ،ﯨﻮ ﻣﻼ اﻣﺎم )ﻫﻐﻪ څﻮک ﭼﯥ د ﺧﻄﺒﯥ د ﻟﻤﻮﻧځ
اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻮي( ،ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﺮاب اﻟﺪﯨﻦ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ډﯨﺮ ﺳﺨﺖ و وﻫﻞ
ﺷﻮ او ﺑﯩﺎ ﺷﻬﯩﺪ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻨﺎزه ﮐﯥ ﯨﯥ ګډون ﮐړي و .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
دﻏﻪ راز ارﺑﮑﻲ ﻣﻠﯩﺸﻮ د ﻟﻮګﺮ وﻻﯨﺖ د ازرې وﻟﺴﻮاﱄ د ﭼﻮﺗﺮا ﭘﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﮐﯥ د ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺳﱰه ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﺪرﺳﻪ وﺗړﻟﻪ .د
ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل د ارﺑﮑﻲ ﻣﻠﯩﺸﻮ ﻣﺸﺮ ﺳﻮرﺑﺎت ﺧﯩﻞ د ﺧﭙﻠﻮ
ټﻮﭘﮑﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﻋﻼﻗﯥ ﺗﻪ را ﻏﻰ او د ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﭘﻪ ﻣﺪرﺳﯥ
ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .ﭘﻪ ﻟﻮﻣړى ﺳﺮﮐﯥ ﻫﻐﻮي ﻣﻮﻟﻮى ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
او ﯨﻮ ﺷﻤﯩﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وﻧﯩﻮل او ﺑﯩﺎ ﯨﯥ و وﻫﻞ .د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ
ﻗﻮل ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ځﮑﻪ د ﮐﻠﻰ ﺧﻠﮏ و وﻫﻞ او وځﻮرول ﭼﯥ دوي
ﺧﭙﻞ ځﻮاﻧﺎن دﻏﯥ د ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ﺑﺪ ﻧﺎﻣﯥ ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻟﯩږي.

۸۵

د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د وژﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﯥ د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۳ﻣﻪ ،دﮐﻨﺪﻫﺎر
وﻻﯨﺖ د ارﻏﻨﺪاب ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﻣﺰدورو ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ  ۴ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل .دوي و وﯨﻞ ﭼﯥ دﻏﻪ وژﻧﻪ د ﯨﻮ ﻻﺳﻰ ﺑﻢ ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ
وﺷﻮه ﭼﯥ ﯨﻮ ﭘﻮﻟﯩﺲ ﭘﻪ ﺑﯥ ﻓﮑﺮۍ ﺳﺰه د ﺗﻤﺮﯨﻦ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د
ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ اﭼﻮﱃ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﺑﯥ ګﻨﺎه

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل.
۸۶

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۵ﻣﻪ ،دﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ارﻏﻨﺪاب ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د
ﻧﻈﺎﻣﻰ ګډو ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ  ۴ﺗﻨﻪ ﮐﻮﭼﯩﺎن وژل ﺷﻮي او ﯨﺎ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
ټﭙﯩﺎن ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ د ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ ﺗﺎﯨﯩﺪ ﺷﻮې ده.

۸۷

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۶ﻣﻪ ،د ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺷﺎوﱃ ﮐﻮټ د وﻟﺴﻮاﱄ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
ﺗﻮاﱄ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﯥ ﯨﻮ  ۱۱ﮐﻠﻦ ﻫﻠﮏ د اﺷﻐﺎﻟګﺮو د ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ
اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﯨﺪﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪﮐړاى ﺷﻮ.

۸۸

ﻫﻐﻪ وروﺳﺘۍ ﭘﯩښﻪ ﭼﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﭼﺮﭙﻫﺎر ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﮐﯥ د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۸ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ د ﯨﮑﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ وﺷﻮه ،د وﻟﺴﻮاﱄ د دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ دي ﭘﯩښﻪ ﮐﯥ  ۴ﺗﻨﻪ ﺑﯥ ګﻨﺎه ﻣﻠﮑﻴﺎن د ﺻﻠﯩﺒﻲ وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ
ﯨﺮﻏﻠګﺮو د ﻣﺴﺘﻘﯩﻤﻮ ډزو ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل.
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درې ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي او

د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﯨﻮ ﺗﻦ ژوﺑﻞ ﺷﻮى.
۸۹

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۹ﻣﻪ ،د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﭼﺮﭙﻫﺎر د ﻟﺴﻮاﱃ د ﻣﺎﻧﻮ او دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ګﻞ درې ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻮ ﮐﯥ  ۴ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﻫﯩﻮادوال د ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻪ ډزو دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ

ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل.

ﺣﺎدﺛﻪ د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۸ﻣﻪ ﭘﯩښﻪ ﺷﻮې او
ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﮐﯥ وژل
ﺷﻮى .
۹۰

د اﭘﺮﯨﻞ ﭘﻪ ۲۹ﻣﻪ ،ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ د داﯨﮑﻨﺪي وﻻﯨﺖ د ﻣﺎرﻣﻮر د وﻟﺴﻮاﻟۍ
د ﭼﺎر ﺻﺪ ﺧﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د  ۲ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮﮐﻮروﻧﻪ وﺳﻮځﻮل.

۹۱

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﻋﻼن ﭘﻪ
ﺗﻌﻘﯩﺐ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮه.
ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړه ﭼﯥ ﻣﺠﺮﻣﯩﻦ د

د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ ۲ﻣﻪ ،ارﺑﮑﻲ ﻣﻠﯩﺸﯥ د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﯨﺖ د ﺷﻠګﺮ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ دي .د ﺗﺼﺪﯨﻖ
ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ اﺑﻮ ﺧﺎن آﻗﺎ د ﻣﯩﺪادﺧﯩﻞ ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﺷﻮﯨﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دوﻟﺘﻲ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﮐﻮر

ﮐﯥ وﻧﯩﻮ او ﺑﯩﺎ ﯨﯥ ﺷﻬﯩﺪﮐړ.

څﺨﻪ ﺗښﺘﻮﱃ او څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ وروﺳﺘﻪ
ﯨﯥ دﻫﻐﻪ ﺳﺮ ﭘﺮې ﮐړى او وژﱃ ﻳﯥ
دى .دﻏﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ځﮑﻪ وژل
ﺷﻮى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎم ډول ﯨﯥ د ﻣﺤﻠﻰ
ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻃﺮﻓﺪاري ﮐړې وه.
۹۲

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۴ﻣﻪ ،د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯨﺖ د ﻧﺎدﻋﻠﻰ د وﻟﺴﻮاﱄ د ﺷﯩﻦ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
ﺟﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﺪې د ﯨﺮﻏﻠګﺮو د ﺑﻤﺒﺎرۍ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ  ۳ﺗﻨﻪ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺷﻬﯩﺪان او  ۱۰ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.

۹۳

د ﻣﻰ ﭘﻪ ۴ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮاوو د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﭼﺮﭙﻫﺎر د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﻋﻼن ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﱄ د ﺷﻮﻻﻧﻲ ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .دوي د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ﺗﻌﻘﯩﺐ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮه.
ﺗﺎﻻﺷﻰ ﮐړل ،ﻫﻐﻮي ﺗﻪ ﯨﯥ ﻣﺎﱃ زﯨﺎﻧﻮﻧﻪ واړول ﯨﻮ ﺗﻦ ﻣﻠﮑﻲ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړه ﭼﯥ د دوﻟﺖ
ﭘﻠﻮه ﻗﻮاوو د ﺳﭙﮑﻮ وﺳﻠﻮ د ډزو ﭘﻪ اﺛﺮ

ﺷﺨﺺ ﯨﯥ ژوﺑﻞ او ۱۱ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﯨﯥ ﺗﻮﻗﯩﻒ ﮐړل.

ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ژوﺑﻞ ﺷﻮى دى.
ﯨﺎدو ﻗﻮاوو څﻮ ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻧﯩﻮﱄ
وو ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮه د
ﺗړاو ﺷﮏ ﭘﺮې ﮐﯩﺪه.
۹۴

د ﻣۍ ﭘﻪ ۴ﻣﻪ ،ارﺑﮑﻰ ﻣﻠﯩﺸﯥ د ﻏﺰﻧﻰ وﻻﯨﺖ د زﻧﻪ ﺧﺎن ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ  ۵ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل .ﺧﱪوﻧﻪ واﯨﻰ ﭼﯥ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
ارﺑﮑﻲ ﻣﻠﯩﺸﻪ د ﻋﻠﻤﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﯩﻦ ﺳﺮه
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮې وه .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺟګړه ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ  ۵ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ

ﮐﺴﺎن )ﺳﻠﻤﺎﻧﺰى او ﻧﺠﯩﺐ د ﺷﺎﻫﺪ دوﻟﺖ زاﻣﻦ ،ﻣﺴﻠﻢ د ﻏﻼم
ﺧﺎن زوي ،ﻧﺎدر ﺧﺎن د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻰ زوي او ﻃﺎﻟﺐ د ﻻﻫﻮر زوى(
وﻧﯩﻮل او ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﯨﯥ ﺑﻮﺗﻠﻞ .وروﺳﺘﻪ دوي ﭘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻧﻪ ﮐﯥ
ﺳﺨﺖ و وﻫﻞ ﺷﻮل او ﺑﯩﺎ ﺷﻬﯩﺪان ﮐړاى ﺷﻮل.
۹۵

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۴ﻣﻪ ،دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﻗﺎرى دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن د ﻣﺮﮐﺰى ﺟﻮﻣﺎت ﻣﻼ اﻣﺎم )ﻫﻐﻪ څﻮک ﭼﯥ د ﺧﻄﺒﯥ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
د ﻟﻤﻮﻧځ اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻮي( وﻧﯩﻮل ﺷﻮ او ﺑﯩﺎ د دﻏﯥ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺑﺎﺑﺎ وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ
ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د

ﺷﯩﺦ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪﮐړاى ﺷﻮ.

اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻼ
وژﱃ دى.
۹۶

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۵ﻣﻪ ،اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﻗﻮاوو د زاﺑﻞ وﻻﯨﺖ د ﺷﺎﺟﻮي د
وﻟﺴﻮاﱄ د ﭘﺖ ﺧﯩﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .دوي ﮐﻠﯩﻮال و وﻫﻞ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ
او ﺑﯩﺎ ﯨﯥ ﻣﻼ اﻣﺎم ﻧﻮر اﻟﻠﻪ اﻏﺎ او ﯨﻮ  ۱۴ﮐﻠﻦ ﻫﻠﮏ ﺗﻮﻗﯩﻒ ﮐړل.

۹۷

دﻏﻪ

ﻗﻀﯩﻪ

ﻧﻪ

ﺷﻲ

ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۵ﻣﻪ ،ارﺑﮑﻲ ﻣﻠﯩﺸﯥ د ﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ د دﺷﺖ ارﭼﻲ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
وﻟﺴﻮاﱄ د وزﯨﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ اﻣﯩﺮﺧﺎن و واژه .دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
د ﺳﯩﻤﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ وﯨﻨﺎ ﻫﻐﻪ ﯨﻮګﻮښﻪ ګﯩﺮاو ډاروﻧﮑﻲ ﺳړى و ﭼﯥ وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ د
ﻟﻪ ﻫﯩڅ ﺳﯩﺎﺳﻰ ﯨﺎ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﭘﺮوﺳﯥ ﺳﺮه ﻧﻪ و ﺗړﱃ.

ﻣﺤﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﯨﻮ ﻏړي دﮐﻨﺪز وﻻﯨﺖ
د دﺷﺖ ارﭼﻰ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﻮ
ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ وژﱃ دى.

۹۸

د ﻣﻰ ﭘﻪ ۶ﻣﻪ ،دﮐﻨړ وﻻﯨﺖ د ﻣﺮورې د وﻟﺴﻮاﱄ د ورﺳﮏ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﻋﻼن څﺨﻪ
ﮐﯥ ﯨﻮه ښځﻪ ﭼﯥ ﺣﺎﻣﻠﻪ داره ﻫﻢ وه د ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ د ډزو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ژوﺑﻠﻪ ﺷﻮه .ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ د ډﺑﺮو واروﻧﻪ ﮐﻮل ﺧﻮ ډﯨﺮ ژر وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ د
اﻣﺮﯨﮑﺎﯨﺎن ورﺳﯩﺪل او ﻫﻐﻮي ﯨﯥ دﻗﻬﺮﺟﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﺧﻼص ﻣﺤﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﯨﻮې ډﻟﯥ ﻫﻮاﯨﻲ ډزې
ﮐړل.

ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ ﭘﻪ ﯨﻮه
ﮐﻮر ﮐﯥ ﯨﻮه  ۲۸ﮐﻠﻨﻪ ښځﻪ ﺳﺨﺘﻪ
ژوﺑﻠﻪ ﺷﻮه او ﺟﻨﯩﻦ ﯨﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ورﮐړ.

۹۹

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۷ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو دﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﻣﯩﻮﻧﺪ د وﻟﺴﻮاﱄ د ﻟﻮي ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻰ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻ
ﮐﺎرﯨﺰ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .دوي ښځﯥ او ﺳړى ډﯨﺮ ﺳﺨﺖ و وﻫﻞ .ى.
ځﯩﻨﯥ ﯨﯥ ﭘﻪ ﻟﺮګﯩﻮ و وﻫﻞ ﺷﻮل او څﻮ ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﯩﺎن و ﻧﯩﻮل ﺷﻮل.
وروﺳﺘﻪ دوي د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ﻗﯩﻤﺘﻲ ﺷﯩﺎن او ﭘﯩﺴﯥ ﻏﻼ

ﮐړﻟﯥ او وﻻړل .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ د ﻣﯩﻮﻧﺪ د وﻟﺴﻮاﱄ ﺧﻠﮑﻮ د ﯨﺮﻏﻠګﺮو
د دې ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎوړه ﻋﻤﻞ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻈﺎﻫﺮه وﮐړه دوي دﮐﻨﺪﻫﺎر
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– ﻫﺮات ﻟﻮﯨﻪ ﻻره د ﺗﺮاﻓﯩﮏ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻨﺪه ﮐړه او د اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﭘﺮ

ﺿﺪ ﯨﯥ ﺷﻌﺎروﻧﻪ ورﮐﻮل .څﻨګﻪ ﭼﯥ دوي د ﺗﻮﻗﯩﻒ ﺷﻮﯨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
آزادي ﻏﻮښﺘﻠﻪ د ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ دوي ﺑﺎﻧﺪې ﺑﯥ ﺗﺸﺨﯩﺼﻪ ډزې
وﺷﻮې ۱۱ .ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل او  ۲۰ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.
دﻏﻪ ﺣﺎدﺛﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎرد واﱃ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺎﯨﯩﺪ ﺷﻮې ﺧﻮ دوي و وﯨﻞ
ﭼﯥ د ﻣﻈﺎﻫﺮه ﭼﯩﺎﻧﻮ ډﯨﺮى د دوﻟﺖ ﺿﺪﮐﺴﺎن وو او د وژل ﺷﻮﯨﻮ
او ټﭙﻰ ﺷﻮﯨﻮﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ ډﯨﺮى ﯨﯥ ﭘﻪ دوي ﭘﻮرې ﺗﻌﻠﻖ درﻟﻮد.
۱۰۰

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۸ﻣﻪ ،اﺷﻐﺎﻟګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ﺧﻮګﯩﺎڼﻴﻮ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﺣﺎدﺛﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﯥ
وﻟﺴﻮاﱄ ځﯩﻨﯥ ﮐﻠﻲ )اﻧګﻮري ،ﻣﻮرﮐﻲ اوﮐﺠﯩﺮ(ﭘﻪ ﻋﯩﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ وﮐړې او ﺗﺸﺨﯩﺺ ﯨﯥ ﮐړه ﭼﯥ د دې
ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ ﻻﻧﺪې وﻧﯩﻮل .دوي  ۳ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﯨﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺣﺎدﺛﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ وو.
ګډون ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل او  ۶ﺗﻨﻪ ﯨﯥ ټﭙﯩﺎن ﮐړل ﭼﯥ  ۲ﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ښځﻰ
وې .دوي وروﺳﺘﻪ  ۶۲ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن و وﻫﻞ او ﺑﯩﺎ ﻳﯥ وﻧﯩﻮل.

۱۰۱

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۹ﻣﻪ ،ﯨﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ﻓﺎرﯨﺎب وﻻﯨﺖ د ﻗﯩﺼﺎر وﻟﺴﻮاﱄ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﭼﯩﭽﮑﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ د اﺷﻐﺎﻟګﺮو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﻤﺒﺎرۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺷﻬﯩﺪ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړي وه ﭼﯥ

ﮐړاى ﺷﻮ.

ﺣﺎدﺛﻪ د ﻣﻲ ﭘﻪ ۸ﻣﻪ وﺷﻮه او  ۴ﺗﻨﻪ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﯨﯥ ﺗﻠﻔﺎت درﻟﻮدل.
۱۰۲

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۱۰ﻣﻪ ،ارﺑﮑﻲ ﻣﻠﯩﺸﯥ دﮐﺎﭘﯩﺴﺎ وﻻﯨﺖ د ﺗګﺎب ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﻧﮋدې د ﺗﺎﺗﺎرﺧﯩﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ﭘﻪ ﯨﻮې ﻋﺮادې ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ وﺳﯩﻠﯥ ډزې وﮐړې ﭼﯥ  ۲ﺗﻨﻪ د ﯨﻮې وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺎﯨﯩﺪﮐړې وه ﭼﯥ ﻣﺠﺮﻣﯩﻦ
ښځﯥ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل او  ۳ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.

ﺗﺸﺨﯩﺺ ﺷﻮي ﻧﻪ دي اوﮐﯩﺪاى ﺷﻲ
ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ وي .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ
ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې ﭼﯥ دﮐﺎﭘﯩﺴﺎ وﻻﯨﺖ د

ﺗګﺎب ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﻮې ﻣﻠﮑﻲ

ﻧﻘﻠﯩﻪ ﻋﺮادې ﺗﻪ ﻧﮋدې ﯨﻮه ﭼﺎدوﻧﻪ
وﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ ﯨﯥ  ۴ﺗﻨﻪ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن و وژل ﺷﻮل او  ۲ﻧﻮر
ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.
۱۰۳

د ﻣۍ ﭘﻪ ۱۱ﻣﻪ ،داﺧﻠﻲ ﻗﻮاوو د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﭘﺎرون د دې وﻻﯨﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﺣﺎدﺛﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯩړﻧﯥ
ﺗﻪ ﻧږدې دﮐﺎﻧﺘﻮوا ﭘﻪ ﺳﯧﻤﻪ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﺣﻤﺎدﯨﻪ ﺷﻬﯩﺪﮐړ.

وﮐړې او ﺗﺸﺨﯩﺺ ﯨﯥ ﮐړه ﭼﯥ د دې
ﺣﺎدﺛﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺲ ﻧﻪ و.

۱۰۴

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۱۲ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو دﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د ارﻏﻨﺪاب د وﻟﺴﻮاﱄ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﻧﺎګﻬﺎن ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﯥ د ﺷﭙﯥ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﯨﻮ ﮐﻮر ﺗﺮ ﺑﺮﯨﺪ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې

ﻻﻧﺪې را وﺳﺖ .دوي  ۲ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل او  ۴ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻲ وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ
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ﮐﺴﺎن ﯨﯥ ﺗﻮﻗﯩﻒ ﮐړل .دﻏﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت د دې وﻟﺴﻮاﻟۍ د اﻣﻨﯩﻪ اﯨﺴﺎف  ۲ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وژﱄ او  ۴ﺗﻨﻪ
ﻧﻮر ﯨﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ د

ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻧﯩﺎز ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺎﯨﯩﺪ ﺷﻮي دي.

ﺷﭙﯥ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺗﻮﻗﯩﻒ
ﮐړي دي.
۱۰۵

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۱۲ﻣﻪ ،ﺧﱪي رﺳﻨﯩﻮ ﺧﱪ ورﮐړ ﭼﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯨﺖ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﻣﯩﻮﻧﺪ وﻟﺴﻮاﱄ ﺧﻠﮏ د اﺷﻐﺎﻟګﺮو او داﺧﻠﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﺗﻼﺷۍ او دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮاﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ځﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ډﯨﺮ ﭘﻪ ﺗﻨګ ﺷﻮي دي .د ﺗﻼﺷﻰ ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ د ﻣﻰ ﭘﻪ وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ د
۷ﻣﻪ ،د ﺷﭙﯥ د ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ډﯨﺮ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﺣﺘﻰ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺿﺪ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ښځﯥ ﻫﻢ وﻫﻞ ﺷﻮي دي او ﺧﻠﮑﻮ د اوو ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﯥ ورځﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻈﺎﻫﺮه ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو
دوي ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮې وﮐړې .د داود ﭘﻪ ﻧﻮم ﯨﻮ ﺗﻦ رﺳﻨﯩﻮ ﺗﻪ و وﯨﻞ ﻧﻔﻮذ ﮐړى و او د ﺟﻤﻌﯩﺖ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻣﻈﺎﻫﺮې څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ده ﮐﻮر  ۴ځﻠﻪ ﺗﻼﺷﻰ ﺷﻮي ﯨﯥ د ﻣﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ او ﻣﻠﻰ اردو ﭘﻪ ﻏړو
دى .د ﻣﯩﻮﻧﺪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﯨﻮ دوﮐﺎﻧﺪار رﺳﻨﯩﻮ ﺗﻪ و وﯨﻞ ﭼﯥ دى ﺑﺎﻧﺪې ډزې ﮐړي .ﻣﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺲ
د داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ ډﯨﺮ د ﺧﻄﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻮي .دوي ﻏﱪګﻮن وښﻮد او ﭘﻪ ﻧﺘﯩﺠﻪ ﮐﯥ  ۳ﺗﻨﻪ
ﺧﻠﮏ ځﻮروى ،ﺗﻮﻗﯩﻔﻮي ،ﮐﻮروﻧﻪ ﯨﯥ ﺗﻼﺷﻰ ﮐﻮي او ﻗﯩﻤﺘﻰ ﺷﯩﺎن ﻣﻠﮑﻲ ډرﯨﻮران و وژل او  ۳ﺗﻨﻪ ﻧﻮر

ﻟﻪ ﻫﻐﻮي څﺨﻪ وړي او د څﺎګﺎﻧﻮ ﺟﲊاﺗﻮروﻧﻪ ﯨﯥ ﺳﻮځﻮي .دوي ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل.
اﺧﻄﺎر ورﮐړى ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﯩﺮې د دوي ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺣﻞ ﻧﻪ ﺷﻰ ،دوي ﺑﻪ ﻣﺠﺒﻮرﺷﻰ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﺮﯨږدي او ﭘﻪ
دې ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﻪ ﭼﺎرواﮐﻰ د ټﻮﻟﻮ ﭘﺎﯨﻠﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯩﺖ وﻟﺮي.
۱۰۶

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۱۶ﻣﻪ ،د ﺳﻤﻨګﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻧﮋدې د ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺖ ﻗﻮاوو  ۲ﺗﻨﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮي ﺧﻮ واﯨﻰ
ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎن )ﻣﻮﻟﻮى ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ او ﻗﺎرى ﻋﻨﺎﯨﺖ اﻟﻠﻪ( و وژل .ﭼﯥ ﻗﻀﯩﯥ ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻰ اﺧﺘﻼف
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د اﯨﺒﮏ ﭘﻪ ښﺎرﮐﯥ د دې وژﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې اﻋﱰاض ﭘﻮرې ﺗﻌﻠﻖ درﻟﻮد ﻧﻪ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ
وﮐړ .دوي د ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺷﻌﺎروﻧﻪ ورﮐﻮل او د ﻣﺠﺮﻣﯩﻨﻮ د ﺟګړې ﭘﻮرې.
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﯧﺪو ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﯨﯥ ﮐﻮﻟﻪ.

۱۰۷

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۱۷ﻣﻪ ،د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ټﻮﭘﮑﻮاﻟﻮ د اروزګﺎن ﭘﻪ
وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﭼﺎرﭼﯩﻨﻮ د وﻟﺴﻮاﱄ د ﺳګﺰي ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯧﺪ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ

دﻏﻪ

ﻗﻀﯩﻪ

ﻧﻪ

ﺷﻲ

ﮐﺲ ،ﺟﺎﻧﺪاد اﮐﺎ دوه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺷﻬﯩﺪان ﮐړل او دده ﻣﺮﻣﻦ ﻳﯥ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
ژوﺑﻠﻪ ﮐړه .
۱۰۸

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۱۸ﻣﻪ ،د ﻣﯩﺪان وردک وﻻﯨﺖ د ﺳﯩﺪ آﺑﺎد وﻟﺴﻮاﱄ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮ ﻻى
ﻫﻔﺖ آﺳﯩﺎ ګﻮداﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺨﺺ ډاﮐټﺮ ﺷﺎه وﱃ د
ﺑﯥ ﭘﯩﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﯨﺪ ﮐﯥ ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪ ﮐړاى ﺷﻮ
ﭼﯥ د ﺳﻬﺎر د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻟﭙﺎره ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ روان و.

۱۰۹

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۱۸ﻣﻪ ،د ﺳﺮﭘﻞ ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﺻﯩﺎد د وﻟﺴﻮاﱄ د ﭘﻬﻠﻮان دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ

ﺗﺶ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﯥ ﯨﻮﮐﻠﯩﻮال د ﻣﻌﻠﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ او د ده زوي د داﺧﻠﻰ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې

ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﻻس ژوﺑﻞ ﺷﻮل او څﺎروي ﯨﯥ ﯨﺎ وژل ﺷﻮي او ﯨﺎ ژوﺑﻞ وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ
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ﻩ ﮐﯥ

ﻣﺠﺮﻣﯩﻦ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ وو.

ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﯨﻮې ډﻟﯥ د ﺳﺮﭘﻞ د
وﻻﯨﺖ دﺻﯩﺎد ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﯨﻮ
ﻣﻌﻠﻢ و دراو ه او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯨﯥ اﺧﻄﺎر
ورﮐړى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﻣﻪ ﮐﻮه .ﻫﻐﻪ ﻧﻪ وﻫﻞ ﺷﻮى
او ﻧﻪ ﻫﻢ ژوﺑﻞ ﺷﻮى دى.

۱۱۰

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ ،د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯨﺖ د ﻧﺎدﻋﻠﻰ د وﻟﺴﻮاﱄ د ﺷﻮراوک د
ﻋﻼﻗﻰ څﺨﻪ  ۶ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د داﺧﻠﻰ ﻋﺴﮑﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻮﻗﯩﻒ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
ﺷﻮل .ﻣﺤﻠﻰ ﺧﻠﮑﻮ رﺳﻨﯩﻮ ﺗﻪ و وﯨﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ دې ډﱃ څﺨﻪ د ﯨﻮ ﺗﻦ
ﺟﺴﺪ دوه ورځﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﯩﺪا ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺑﺪن ﺑﺎﻧﺪې ﯨﯥ د وﻫﻠﻮ
ﻧښﺎﻧﯥ ﻟﯩﺪل ﮐﯩﺪې .د ﻧﻮرو ﺗﻮﻗﯩﻔﯩﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ او ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻻ ﺗﺮ
اوﺳﻪ څﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﺘﻪ .د دې ﺣﺎدﺛﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻏﱪګﻮن ﭘﻪ

دود ،ﺧﻠﮑﻮ د وژل ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﺟﺴﺪ وﻻﯨﺘﻰ دﻓﱰ ﺗﻪ د اﻋﱰاض
ﭘﻪ ډول ورﺳﺎوه .دوي وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﺠﺮﻣﯩﻦ ﺑﺎﯨﺪ ﺟﺰا و وﯨﻨﻰ او
دوي ﻟﻪ ﻋﺬاب او ځﻮروﻧﯥ څﺨﻪ ﺧﻼص ﮐړي .ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ دوي ﺑﻪ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ودرﯨږي.
۱۱۱

د ﻣۍ ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ ،ﯨﺮﻏﻠګﺮو ﻗﻮاوو د ﻫﺮات وﻻﯨﺖ د ﺷﯩﻨډﻧډ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
وﻟﺴﻮاﱄ د زﯨﺮﮐﻮه ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ځﯩﻨﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .دوي دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ﺧﻠﮏ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ و وﯨﺴﺘﻞ او ﺑﯩﺎ ﯨﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﯩﺰه ډول ټﻮل وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ دﻏﻪ
ﭘﻪ ﻗﺘﻞ ورﺳﻮل .دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﭘﻪ ﻋﺰﯨﺰ آﺑﺎدﮐﯥ ﺣﺎدﺛﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا
ﭘﻪ ﯨﻮه ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﯨﺪ وﮐړ .دوي ﯨﻮ ﺷﺎګﺮد و واژه او ﺑﻞ ﯨﯥ ژوﺑﻞ ﮐړ .ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮې .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﯨﻮې ډﻟﯥ د دې
ﻫڅﻪ ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮات وﻻﯨﺖ ﮐﯥ
ﯨﻮه ﺷﺨﺼﻰ ﮐﻮرﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ ﭼﯥ
ډوډۍ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي او د ﻣﻠﻰ اﻣﻨﯩﺘﻰ

او ﺑﯩﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻗﻮاوو ﻟﻪ
ﻋﻤﻠﯩﺎﺗﻮ څﺨﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﭻ ﮐړي .دﻏﻪ
ډﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮې او
دوي ﺑﯩﺎ ﯨﻮه ښځﻪ ﭘﻪ ډزو ﺳﺮه وژﻟﯥ
ده.
۱۱۲

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ ،داﺧﻠﻰ ﻋﺴﮑﺮو دﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﯨﺖ د ﺗګﺎب وﻟﺴﻮاﱄ
د ﻏﺎزى ﺧﺎﻧﺨﯩﻞ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ د ﯨﻮه ﮐﻠﯩﻮال ،زﻣﺮى ﮐﻮر ﺗﻪ اور ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﯩښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى.
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واﭼﺎوه .ﻣﺤﻠﻰ ﺧﻠﮑﻮ و وﯨﻞ ﭼﯥ دوي د زﻣﺮى ﮐﻮرﺗﻪ ځﮑﻪ اور

واﭼﺎوه ﭼﯥ د ده ﯨﻮ ﺗﻦ ﺧﭙﻠﻮان ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه وﻻړ دي.
۱۱۳

د ﻣﻲ ﭘﻪ ۲۴ﻣﻪ ،ﭘﻪ ﯨﻮه راﭘﻮر ﮐﯥ وﯨﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ ارﺑﮑﻰ ﻣﻠﯩﺸﯥ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﻏﺰﻧﻰ وﻻﯨﺖ دګﯩﺮو ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻧﻲ ﮐﻠﻰ ﮐﯥ ) ۳۵۰ﮐﻮروﻧﻪ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ﻟﺮي( د ځﻤﮑﯥ د ﻻﻧﺪې ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻨﺪﮐړى دى او ﺧﻠﮏ ﯨﯥ ﻟﻪ زﯨﺎﺗﻮ وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﯩﺨﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ د
ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐړي دى .د دوي ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ او څﺎروي او دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د وداﻧﻮﻧﯥ د
ﮐﺮوﻧﺪې د وﭼﯩﺪو ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .د ﻣﺤﻠﻰ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﯨﻮې ﮐﭙﻤﻨۍ ﭘﻪ ﮐﺎر ګﺮاﻧﻮ ډزې وﮐړې
ﻗﻮل دﮐﻠﻰ ﺳﭙﯩﻦ ږﯨﺮو ارﺑﮑﯩﻮ ﺗﻪ ووﯨﻞ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﯨﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﯨﻮﮐﺎﻧﺎل ﯨﯥ آﺑﺎداوه ،ﭘﻪ ﭘﺎﯨﻠﻪ ﮐﯥ
ﭼﯥ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻨﺪ ﻧﻪ ﮐړي.ځﮑﻪ ﭼﯥ د دوي ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ او ﮐﺮوﻧﺪې د د ﮐﺎﻧﺎل د رﻏﯩﺪو ﮐﺎر د ځﻨډ ﺳﺮه
وﭼﯩﺪو ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ،ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ دوي ﺗﻪ و وﯨﻞ ﭼﯥ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ.
دوى ﺑﯩﺎ د ﮐﺎرﯨﺰ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻫﻐﻮي ﺗﻪ ورﺷﻲ د دوي ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ډﯨﺮه
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ وي.

۱۱۴

د ﻣۍ ﭘﻪ ۲۵ﻣﻪ ،ارﺑﮑﻲ ﻣﻠﯩﺸﯥ د ﻟﻐﻤﺎن وﻻﯨﺖ د ﻋﻠﯩﺸﻨګ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﮐړې ده ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ د
وﻟﺴﻮاﱄ د ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺠﯩﻞ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﻣﻼ اﻣﺎم ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﻤﻮدﺧﺎن ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ دښﻤﻨۍ ﭘﻪ اﺛﺮ وژل ﺷﻮى
داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﺷﻬﯩﺪﮐړ ﭼﯥ د ﻣﺎﺧﺴﱳ ﻟﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐﻮرﺗﻪ دى
روان و.

۱۱۵

د ﻣۍ ﭘﻪ ۲۶ﻣﻪ ،د ﭘﮑﺘﯩﮑﺎ وﻻﯨﺖ د ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﻧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻞ ګﻮﻧﻮ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن څﺨﻪ
ﺧﻠﮑﻮ د ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮې وﮐړې .وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ دﻣﺨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪه ﺷﻮې
ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ د ﻋﺎدي ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮﮐﯥ واړول .ﻣﻈﺎﻫﺮه ﭼﯩﺎﻧﻮ وﯨﻞ وه .ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړي وه ﭼﯥ د
ﭼﯥ ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ د ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﯩﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﯩﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﯩﺮزک ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﻣﯩﺮزک  ۳۰ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﯨﯩﺰه ﺗﻮګﻪ
ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮﮐﯥ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺟﻮړې ﮐړي او ﺧﻠﮏ ډﯨﺮ ورڅﺨﻪ ﭘﻪ ﻋﺬاب ﻣﻈﺎﻫﺮه ﮐړې ،او د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﯨﯥ
ﮐﯥ دي .دوي د ارﺑﮑﯩﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺷﻌﺎروﻧﻪ ورﮐﻮل او د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﻰ ﭘﻮﻟﯩﺴﻮ د ﺗﻼﺷۍ
ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ﯨﯥ د دوي د ﺳﻤﻼﺳﻰ اﯨﺴﺘﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ.

۱۱۶

ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د اوﺳﯩﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮﮐﯥ

ﺟﻮړې ﺷﻮي دي ژر ﻟﯧﺮى ﮐړاى ﺷﻲ.

د ﻣۍ ﭘﻪ ۲۷ﻣﻪ ،داﺧﻠﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﻓﺮاه وﻻﯨﺖ د ﻓﺮاه رود د وﻟﺴﻮاﱄ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐﯥ د ﺣﻔﻆ د ﻣﺪرﺳﯥ )ﻫﻐﻪ ﺷﺎګﺮدان ﭼﯥ ﻗﺮان ﮐﺮﯨﻢ
ﺣﻔﻆ ﮐﻮي( ﻣﻼ اﻣﺎم او ښﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ و وژل ﭼﯥ
ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﻮب ﺑﯩﺪه وو.

۱۱۷

د ﻣۍ ﭘﻪ ۲۹ﻣﻪ ،د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ وﻻﯨﺖ ﮐﯥ د ﻏﻨﻲ ﭘﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﯥ د دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن د ﻣﺨﻪ
اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﻗﻮاوو او داﺧﻠﻲ ﻋﺴﮑﺮو د ﺳﺨﺘﻮ ﺑﻤﺒﺎرﯨﻮ اوګﻮﻟﯩﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ذرﯨﻌﻪ ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮې وه.
 ۲ﺳړي او ﯨﻮه ښځﻪ ﺷﻬﯩﺪان ﺷﻮل او  ۷ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﺳﭙﯩﻦ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې وه ﭼﯥ د
ږﯨﺮو ﭘﻪ ګډون ژوﺑﻞ ﺷﻮل .ﻫﻤﺪاراز ﭘﻪ ﺑﻤﺒﺎرﯨﻮ ﮐﯥ ځﯩﻨﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯨﺖ د وردوج ﭘﻪ

ﮐﻮروﻧﻪ ﺗﺨﺮﯨﺐ ﺷﻮي او ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ډﯨﺮ زﯨﺎﻧﻮﻧﻪ اوښﺘﻲ دي.

وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ اردو او دوﻟﺖ

ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ځﻤﮑﻨۍ
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د  ٢٠١٣ﮐﺎل ﺷﭙ ﻣىﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ
ﺎﺗﻨﻪ
ﻠﮑ

ﻩ ﮐﯥ

ﺟګړه ﮐﯥ ﯨﻮ ﻣﺎﺷﻮم وژل ﺷﻮى او ۷

ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ژوﺑﻞ ﺷﻮي دي.
۱۱۸

د ﻣۍ ﭘﻪ ۲۹ﻣﻪ ،د زاﺑﻞ وﻻﯨﺖ د ﻣﯩﺰان د وﻟﺴﻮاﱄ د ﺗﮑﯩﺮ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺼﺪﯨﻘﻮﻻى
ﮐﯥ د داﺧﻠﻲ ﻋﺴﮑﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا  ۲ﺗﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن وﻫﻞ ﺷﻮي او ﺑﯩﺎ
ﺑﻨﺪﯨﺎن ﺷﻮي دي.

۱۱۹

د ﻣۍ ﭘﻪ ۲۹ﻣﻪ ،د ﮐﺎﭘﯩﺴﺎ وﻻﯨﺖ د اﻻﺳﺎى ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﮐﯥ  ۵ﺗﻨﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﯩﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن د ﻣﺨﻪ
ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن د اﺷﻐﺎﻟګﺮو د ﺑﻤﺒﺎرۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ و وژل ﺷﻮل او  ۱۴ﺗﻨﻪ د ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯨﻖ ﺷﻮې ده.
ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن ﺷﻮل .ﻟﻪ ﺑﻤﺒﺎرۍ وروﺳﺘﻪ اﺷﻐﺎﻟګﺮو ﺧﻠﮏ ځﻮروﱄ دي ،ﯨﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺸﺨﯩﺺ ﮐړې ده ﭼﯥ  ۳ﺗﻨﻪ
ﻣﺎﱄ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ ﯨﯥ ور اړوﱄ او  ۵۰ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﯨﯥ وﻧﯩﻮل.

ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ ډزو ﮐﯥ وژل
ﺷﻮي او  ۱۲ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ټﭙﯩﺎن دي.
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