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”راﭘﻮر ﯾﻮ <ﻞ ﺑﯿﺎ ﻫﻐﻪ ﮐاوﻧﻪ راﺑﺮﺳﯿﺮﻩ ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟې د ?ﮑﭕﻟﻮ ﻠﻮرو ﻠﺨﻮا وﻠﺴﻲ ﺧﻟﮑﻮ ﺗﻪ او?ﺘﻲ
او دا ﭘﻪ ډا#ﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺟې Dﺮﻧﻪ دوي ﻠﻪ ﺑﻨﺴJﯿﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻤﺤﺮوم ﮐي ،اﻓﻐﺎﻧﺎن ﯾــﯥ د ﮐﻮر دﻧﻨﻪ ﺑﯥ
<ﺎﯾﻪ ﮐي او ډﯾﺮی ﻧﻮر ﯾــﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮ?ﺘﻨﯥ ﺗﻪ اړ ﮐي .اوﺳﻨﯿﻮ ﭘﭕOﻮ ?ﻮدﻠﯥ ،ﭼﯥ دا ﭘﻪ ﯾﻮﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻠﯿPي ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺑﺎاﻠﻘﻮﻩ ډول د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﯿﺮي او ﺳﺮﻏوﻧﻮ ﯾﻮ اﺑﺸﺎر ) ﭼﭼﻮﺑﯽ( ﺟﻮړوي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن Dﺨﻪ ﺗﺮ ﻤﺪﯾﺘﺮاﻧﯥ
وراﺧﻮا ﻏTﯿﺪﻠﯽ .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﻏﻮاړو ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮﻤﺨﺘﻮﻧﻮ ووﯾﻨﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﯥ
اﻧﺪازﻩ ﮐﯥ ﺑﺪﻠﻮن راوﻠﻮ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎنT? ،ﯥ ،ﻧﺎرﯾﻨﻪ او ﻤﺎﺷﻮﻤﺎن دې ﺗﻪ اړﺑﺎﺳﻲ ﭼﯥ د ﻠﻮﯾﻮ #ﻮا?ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻤﻨﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ
ﻫﯿﻮاد ﭘﺮﯾPدي ،ﻧﻮ ﻠﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ Dﺨﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻏوﻧﯥ ،ﭼﯥ د ﯾﻮﻤﺎﻧﺎ او زﻤﺎ د ﮐﺎرﻤﻨﺪاﻧﻮ ﻠﻪ ﺧﻮا ﻤﺴﺘﻨﺪې ﺷﻮې ،ﺑﺎﯾﺪ د
ﭼﺎرواﮐﻮ ﻠﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ او ﻤﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﯾــﯥ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﺗﻪ را وﻏﻮ?ﺘﻞ ﺷﻲ“.
زﯾﺪ راﻋﺪ اﻠﺤﺴﯿﻦ ،د ﻤﻟ$ﺮو ﻤﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻠﯽ ﮐﻣﺸﻨﺮ  ،ﺟﻨﯿﻮا  ،ﺟﻮﻻی .۲۰۱۶

”د ﺗﻟﻔﺎ ﺗﻮ ﻫﺮﻩ ﯾﻮﻩ ﭘﭕOﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ ﺛﺒﺘﻪ ﺷﻮې ،ﻫﺮﻩ ﻤﯿﺮﻤﻦ ،ﻧﺠﻟ\ ،ﯾﺎ ﻫﻟﮏ ﭼﯥ زدﻩ ﮐو او ﻤﻨﺎﺳﺒﯥ روﻏﺘﯿﺎ
ﭘﺎﻠﻨﯥ ﺗﻪ ﭔﯥ د ﻻس رﺳﻲ ﻤﺨﻨﯿﻮی ﺷﻮی ،او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺳی او ?Tﻪ ﭼﯥ د ﻤﻌﯿﺸﺖ Dﺨﻪ ﻤ ﺤﺮوم ﺷﻮی ،ﭘﻪ ژﻤﻨﻪ ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ
راﺗﻟﻮ ?ﮑﺎرﻧﺪوي دﻩ او د ﺟې ﭘﻪ ?ﮑﯿﻟﻮ ﺧﻮاوو ﯾﻮ ﻏ Pدی ،ﭼﯥ د وﻠﺴﻲ و#و د ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د ﻤﺨﻨﯿﻮي ﻠﭙﺎرﻩ ﻤﻬﻢ او ﻤﺸﺨﺺ
#ﺎﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﯾــﯥ ﻏOﺘﻟﯽ ﮐي .ﻫﻐﻪ ژﻤﻨﯥ او اﻋﻼﻤﯿــﯥ ﭼﯥ ﻋﻣﻟﻲ ﺑcﻪ ورﻧﮑل ﺷﻲ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯿﺮﯾﺪو ﺗﺶ ﻏP
ﺑﺮﯾOﻲ .ﺗﺎرﯾﺦ او د اﻓﻐﺎن وﻠ ﺲ اوږدﻩ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ د iﻮﻠﻮ ډﻠﻮ د رﻫﺒﺮاﻧﻮ ﭘﺮ ?ﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ،ﺑﻟﮑﯥ د ﻫﻐﻮي د ﭼﻟﻨﺪ او روﯾ ـﯥ ﭘﻪ
اﺳﺎس ﻗﻀﺎوت وﮐي".
DﯿSا ﻤﯿﭽﻲ ﯾﺎﻤﺎﻤﻮDﻮ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻤﻟ$ﺮو ﻤﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮ ﻤﻨﺸﻲ Eﺎﻧ$ی اﺳﺘﺎزی  ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﺟﻮﻻی .۲۰۱۶
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ﺻﻼﺣﯿﺖ /واک
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ وﺳﻟﻪ واﻠﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د  ۲۰۱۶ﮐﺎل دﻏﻪ ﻧﯿﻢ ﮐﻟﻦ راﭘﻮر ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
د ﻤﻟ$ﺮو ﻤﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻤﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوي) ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ ( د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د Yﺎﻧ$ﯥ ﻠﻪ ﺧﻮا ﭼﻣﺘﻮ ﺷﻮی ،ﭼﯥ د روان ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ ﻠﻪ ﻠﻮﻤۍ
ﻧﻴ[ﯥ Yﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﻤﯥ ﻫﻐﯥ ﭘﻮرې ﻤﻮدﻩ راﻧﻐﺎړي.
دﻏﻪ راﭘﻮر د ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ Yﺎﻧ$ﯥ ﻠﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ او واک ﻠﻪ ﻤﺨﯥ ﭼﻣﺘﻮ ﺷﻮی د ى ،ﭼﯥ د ﻤﻟ$ﺮو ﻤﻟﺘﻮﻧﻮ د اﻤﻨﻴﺖ
ﺷﻮرا ﻠﻪ ﺧﻮا د  (۲۰۱۶) ۲۲۷۴ﭘﺮﯾﮑﻩ ﻠﯿﮏ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ dﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺗﻪ ورﮐل ﺷﻮی دی ﺗﺮYﻮ د ﻤﻟﮑﻲ وو وﺿﻌﻴﺖ وYﺎري  ،د دوي د
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب د ﺑﺎور ِي ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﻤﻮﺧﻪ ﻫiﯥ ﻫﻣﻐjې ﮐي ،ﺣﺴﺎب ورﮐﻮل ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐي او د ﺑﻨﺴ[ﻴﺰو ازادﻳﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﺣﮑﺎﻤﻮ،
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﭘﻪ ﻧﻳﻮاﻠﻮ ﺗوﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺷﻮي دي او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳ ـﯥ ﻏﻳﺘﻮب ﻠﺮي  ،ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ډول ﭘﻟﻲ
ﮐﭕﺪو ﮐﯥ ﻤﺮﺳﺘﻪ وﮐي او ﭘﻪ Eﺎﻧ$ي ډول د ﻫﻐﻮ اﺣﮑﺎﻤﻮ ﭘﻪ ﭘﻟﻲ ﮐﻮﻠﻮ ﮐﯥ ﻤﺮﺳﺘﻪ وﮐي ﭼﯥ د opﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ Yﺨﻪ د ﺑﺮﺧﻣﻦ ﮐﯿﺪو
ﺳﺮﻩ ﺗاو ﻠﺮي.
 (۲۰۱۶) ۲۲۷۴ﺷﻣﯿﺮﻩ ﭘﺮﻳﮑﻩ ﻠﻴﮏ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﺳﻟﻪ واﻠﻮ ﺷﺨو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو د وﺿﻌﯿﺖ او ﭘﻪ Eﺎﻧ$ې ﺗﻮﻪ
د ﻤﻟﮑﻲ وو د ﻤﺮګ ژوﺑﻟﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ رواﻧﯥ Yﺎرﻧﯥ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ ﺗﻪ اﻫﻣﻴﺖ ورﮐﻮي.
ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ ﻳﻮ ﻠ ﻓﻌﺎﻠﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻫﺪف ﻳ ـﯥ ﭘﻪ ﻤﻟﮑﻲ وو د ﺟ$ې د اﻏﻴﺰو راﮐﻣﻮل دي ﻠﮑﻪ :ﭘﻪ ﺧﭙﻟﻮاﮐﻪ او ﻧﺎﭘﯿﻟﯥ ډول د
داﺳﯥ ﭘﭕuﻮ Yﺎرﻧﻪ ﭼﯥ د ﻤﻟﮑﻲ ﺧﻟﮑﻮ د ﻤﺮګ ژوﺑﻟﯥ ﻻﻤﻞ ﺮEﻲ؛ ﭘﻪ وﺳﻟﻪ واﻠﻮ ﺟ$و ﮐﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻦ ﺷﻮﯾﻮ ﻤﻟﮑﻲ وو د ﺳﺎﺗﻨﯥ د
ﺗﻘﻮﻳ ـﯥ ﭘﻪ ﻤﻮﺧﻪ ﻤﻼﺗ؛ او د داﺳﯥ ﻧﻮpﺘﻮﻧﻮ ﭘﯿﻞ ﭼﯥ د ﻧﯾﻮاﻠﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻧﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻣﻮن وﻠﺮي او ﭘﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د Dﻮﻠﻮ pﮑﭕﻟﻮ ﻏﺎړو ﻠﻪ ﻠﻮري رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻲ.
ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻠﭙﺎرﻩ د ﻤﻟ$ﺮو ﻤﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻠﻲ ﮐﻣﻴﺸﻨﺮۍ دﻓﺘﺮ) او اﯾﭻ ﺳﯽ اﯾﭻ ار ( ﻠﺨﻮا ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﺳﻼ ﻤﺸﻮرﻩ ﺗﺮ
ﻻﺳﻪ ﺷﻮې.

1

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﺳﻟﻪ واﻠﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو ﺳﺎﺗﻨﻪ  ،د  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﻧﯿﻢ ﮐﻟﻦ راﭘﻮر

ﻤﻴﺘﻮدوﻠﻮژي
ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ د ﻤﻟﮑﻲ وو د ﻤﺮګ ژوﺑﻟﯥ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ Eﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻤﻣﮑﻦ وي د ﻤﺮګ ژوﺑﻟﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﻣﻪ ﮐﯥ Yﻴي  ،ﻠﻪ ﻤﺨﺘﻟﻔﻮ ﺳﺮﭼﭕﻨﻮ ﺳﺮﻩ
ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﺳﻼ ﻤﺸﻮرﻩ ﮐﻮي او ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت راﻏﻮﻧSوي ،ﭼﯥ د اﻋﺘﺒﺎر او ﺑﺎور ﻠﻪ ﻤﺨﯥ ارزول ﺷﻮي وي  .ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ د ﻫﺮې ﭘﻴuﯥ
ﭘﻪ Yﻴﻧﻪ او ﺗﺤﻟﻴﻞ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﻫiﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﻲ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﻠﻪ ﻤﺨﺘﻟﻔﻮ ﺳﺮﭼﭕﻨﻮ Yﺨﻪ راDﻮل ﺷﻮي ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت او ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮐﺮﻩ او
ﮐﻨ[ﺮول ﮐي  ،ﻠﮑﻪ د ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د زﻳﺎﻧﻣﻦ ﺷﻮﻳﻮ وو  ،د ﻧﻈﺎﻤﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ) د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻤﺖ
او ﻧﻳﻮاﻠﻮ ﻧﻈﺎﻤﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د دوﻠﺖ وﺳﻟﻪ واﻠﻮ ﻤﺨﺎﻠﻔﯿﻨﻮ ﭘﻪ Sون(  ،ﻠﮑﻪ د ﮐﻟﻲ /وﻠﺴﻮاﻠ zاو وﻻﻳﺖ Eﺎﯾــﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﻤﺬﻫﺒﻲ او
د Dﻮﻠﻨﯥ د ﻤﺸﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻪ واﻠﻮ Yﺮﻨﺪوﻧﯥ ﺷﺎﻤﻟﯥ دي.
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ Dﻮل ﻤﺎﻠﻮﻤﺎت د ﭘﯿuﻮ ﻠﻪ ﺳﯿﻣﯥ Yﺨﻪ د ﻤﺴﺘﻘﯿﻣﻮ ﻠﯿﺪﻧﻮ ،د ﭘﯿuﻮ د Eﺎی Yﺨﻪ د ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻟﻮ ﻤﻮادو ،ﺷﻮاﻫﺪو او ﻤﺪارﮐﻮ د
ﻓﺰﯾﮑﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ،د روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او روﻏﺘﯿﺎﻳــﻲ ﻤﺮﮐﺰوﻧﻮ Yﺨﻪ د ﻠﯿﺪﻧﻮ ،د ﺗﺼﻮﯾﺮوﻧﻮ او وﯾSﯾﻮﺎﻧﻮ ،د ﻤﻟ$ﺮو ﻤﻟﺘﻮﻧﻮ د اﻤﻨﯿﺖ او ﻤﺼﺆﻧﯿﺖ
د Yﺎﻧ$ﯥ او ﻧﻮرو ادارو راﭘﻮروﻧﻮ ،د دوﻫﻢ ﻻس ﺳﺮﭼﭕﻨﻮ ،او د ﻫﻐﻮ ﻤﺎﻠﻮﻤﺎﺗﻮ ﻠﻪ ﻻرې راﻏﻮﻧSوي ﭼﯥ د ﻏﯿﺮ دوﻠﺘﻲ ﺳﺎزﻤﺎﻧﻮﻧﻮ او درﯾﻣ$و
ﺳﺮﭼﭕﻨﻮ ﻠﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي وي.
د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د ﻫﺮې Eﺎﻧ$ې ﭘﭕuﯥ د ﮐﺮﻩ ﮐﻮﻠﻮ ﻠﭙﺎرﻩ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻠ jﺗﺮ ﻠjﻩ درې ډوﻠﻪ ﺳﺮﭼﭕﻨﻮ ﺗﻪ اړﻩ دﻩ ﻠﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﺷﺎﻫﺪان ،ﻃﺒﻲ
ﭘﺮﺳﻮﻧﻞE ،ﺎﻳــﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ،ﭘﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ دpﮑﯿﻟﻮ ﻏﺎړو ﻠﻪ ﺧﻮا ﺗﺎﯾﯿﺪ ،ﻗﻮﻤﻲ ﻤﺸﺮ ﯾﺎ ﻧﻮرې ﺳﺮﭼﭕﻨﯥ وي .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ Eﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻤﻣﮑﻦ وي،
Yﯿﻧﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻳﺎ د ﭘﯿuﯥ د ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻬﺎدت او د ﭘﻴuﯥ د Eﺎي ﭘﺮ ﭘﻟ[ﻨﻮ وﻻړې وي E .ﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ،د ﭘﯿﯩuﯥ
Eﺎ ى ﺗﻪ د اﻤﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﻻس رﺳﯽ ﻤﺤﺪود وي ،او دﻏﻪ ډول ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻤﻣﮑﻦ ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ ﻳﻮ ﻠ
ﺗﺨﻨﻴﮑﻮﻧﻪ ﮐﺎروي ﭼﯥ د اﻤﮑﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪﻩ د ﭘﺮاﺧﻮ ﻤﻌﺘﺒﺮو ﺷﺒﮑﻮ Yﺨﻪ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐي ﭼﯥ داﻋﺘﺒﺎر او ﺑﺎور ﻠﻪ ﻤﺨﯥ ارزول ﺷﻮي
او ﭘﻮرﻩ ازpﺖ ﻠﺮي.
ﮐﻟﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ د ﻳﻮې ﭘﻴuﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻤﻌﻟﻮﻤﺎﺗﻮ د ﮐﺮﻩ واﻠﻲ Yﺨﻪ ډاډﻤﻨﻪ ﻧﻪ وي ﻫﻐﻪ ﭘﭕuﻪ ﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪوي او د ﻧﻪ ﻧﺎﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮې ﭘﭕuﻲ ﭘﻪ
اړﻩ راﭘﻮر ورﮐﻮي .ﭘﻪ Eﻴﻨﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت pﺎﻳ ـﻲ ﻤﺨﮑﯥ ﻠﻪ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ورﺳﻴjي Yﻮ اوﻧ zوﺧﺖ وﻧﻴﺴﻲ  .دا ﭘﻪ دې ﻤﺎﻧﺎ
دﻩ ﭼﯥ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻧﺘﻴﺠﯥ pﺎﻳ ـﻲ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻧﻮې ﺷﻲ Eﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎزﻩ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت را رﺳﻴjي او ﭘﻪ ﺗﺤﻟﻴﻞ ﮐﯥ ﺷﺎﻤﻞ او ورYﺨﻪ ﮐﺎر
اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﻴjي .ﭘﻪ ﮐﻮم Eﺎي ﮐﯥ ﭼﯥ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت pﻪ Yﺮﻨﺪ ﻧﻪ وي او ﺗﺮ Yﻮ ﭼﯥ ﻤﻌﺘﺒﺮ او ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺨuﻮﻧﮑﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﻻس ﺗﻪ ﻧﻪ وي
راﻏﻟﻲ ﻧﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻴﺮي ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﮐﻴjي،ﺗﺮ ﮐﻮﻤﯥ ﭼﯥ د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ ﺷﻮاﻫﺪ ﻻس ﺗﻪ راﺷﻲ ﺑﯥ ﭘﺎﯾﻟﯥ ﯾﺎﻧﯥ ﻧﺘﯿﺠﯥ ﺗﻪ ﻠﻪ رﺳﯿﺪو ﭘﺮﺗﻪ ﻗﻀﻴﻪ
ﺗل ﮐﻴjي او ﭘﻪ اﺣﺼﺎﻳﻮي راﭘﻮر ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﺎﻤﻴﻟﻴjي.
د Eﻴﻨﻮ ﭘﭕuﻮ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻤﻟﮑﻲ ﻫﻮﻳﺖ )ﻤﻮﻗﻒ( ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ډول ﻧﻪ ﺷﻲ ﺛﺎﺑﻴﺘﻴﺪﻻی او ﻳﺎ ﻻﻧﺠﻣﻦ Dﮑﻲ وي ،ﭼﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ
ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻧﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻤﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ او داﺳﯥ ﻧﻪ ﻲ ﭼﯥ د ﺟﻨ ﻠﭙﺎرﻩ د ﻋﻣﺮ ﭘﻪ ﻠﺤﺎظ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺟﻨ$ﻴﺎﻠﯽ ﻳﺎ ﻤﻟﮑﻲ ﮐﺲ دی  .ﺑﻟﮑﻪ دا ډول ادﻋﺎﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﻴuﯥ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ او ﭘﻮpﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ارزول ﮐﻴjي او ﮐﻟﻪ
ﭼﯥ ﭘﻮرﻩ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت ﻤﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي ﻧﻮ دﻏﻪ ﺗﻟﻔﺎت د راﭘﻮر ﭘﻪ ﺷﻣﻴﺮو ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﻣﯿﺮل ﮐﯿjي.
ﭘﻪ وﺳﻟﻪ واﻠﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﺧﭙﻞ راﭘﻮر او ارزوﻧﯥ Yﺨﻪ د ﻤﻼﺗ ﭘﻪ ﻤﻮﺧﻪ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﭘﻪ  ۲۰۰۹ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﻮ
ﺑﺮﯾuﻨﺎﻳــﻲ ډﯾ[ﺎﺑﯿﺲ ﺟﻮړ ﮐ .ډﻳﺘﺎﺑﻴﺲ داﺳﯥ ﻃﺮح ﺷﻮی ،ﭼﯥ د ﻤﻌﻟﻮﻤﺎﺗﻮ ﺳﻴﺴﺘﻣﺎﺗﻴﮑﻪ ،ﻳﻮﺷﺎن او اﻏﻴﺰﻤﻨﻪ راDﻮﻠﻮﻧﻪ او ﺗﺤﻟﻴﻞ اﺳﺎﻧﻪ
ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﺟﻨﺲ ،ﻋﻣﺮ ،ﻤﺮﺗﮑﺐ ،ﺗﺎﮐـﺘﻴﮏ ،وﺳﻟﯥ او ﻧﻮرو ﮐـﺘ$ﻮرﯾﻮ ﭘﻪ ﻠﺤﺎظ د ﻤﻌﻟﻮﻤﺎﺗﻮ وﻳﺸﻞ او ﺗﺤﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻤﻞ دي.
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Yﺮﻧ$ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ ډﯾﺮې ﻏﺎړې pﮑﯿﻟﯥ وي ،ﻧﻮ ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ ﺧﭙﻟﻪ ﻫﺮﻩ ﻻر ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮي او د اﻤﮑﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﻫiﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻤﻟﮑﻲ
ﻤﺮګ ژوﺑﻟﯥ د ﭘﻴuﯥ ﻤﺴﺆل ﻠﻮری ﭘﻪ ﮐﺮﻩ او ﻤﺸﺨﺼﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐي  ،د ﺑﯿﻟ$ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻃﺎﻠﺒﺎن ﯾﺎ اﻓﻐﺎن ﻤﻟﻲ اردو  .د ﻋﻣﻟﻴﺎﺗﻮ ﻠﻪ
ډﺮ ﺳﺮﻩ د اړوﻧﺪو ﻤﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﻠﮑﻪ د Eﯿﻨﻮ ﻧﻈﺎﻤﻲ ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﻮ  Sﻤﺎﻫﯿﺖ ،او ﭘﻪ Eﯿﻨﻮ ﭘﯿuﻮ ﮐﯥ د ﻠﻮﻤﻧﯿﻮ ﺳﺮﭼﭕﻨﻮ ﭘﻪ دې ﮐﯥ
ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻟﻞ ﭼﯥ د  ﺷﻣﯿﺮ ﻧﻈﺎﻤﻲ ﺑﺮﺧﻪ واﻠﻮ ﯾﺎ ﯾﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻤﻨ ﮐﯥ ﺗﻮﭘﯿﺮ وﮐي ﯾﺎ داﺳﯥ ﺣﺎﻻت ﭼﭕﺮې ﭼﯥ ﻫﯿ ﻠﻮری د ﯾﻮې ﭘﭕuﯥ
ﻤﺴﺆﻠﯿﺖ ﻧﻪ ﻤﻨﻲ ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻮﻧﯥ ﻧﻪ وي ﭼﯥ ﮐﻮم ﻤﺸﺨﺺ ﻧﻈﺎﻤﻲ ﻠﻮري ،اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاک ﯾﺎ ﯾﺎﻏﻲ ډﻠﻪ د ﻤﺸﺨﺼﻮ ﻤﻟﮑﻲ ﻤﺮګ ژوﺑﻟﯥ
ﭘﻪ راﻤﻨoﺘﻪ ﮐﯿﺪو ﮐﯥ ﻤﺴﺆل وﻞ ﺷﻲ  .ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د ﻫﺮې ﭘﭕuﯥ ﻠﭙﺎرﻩ دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ ﯾﺎ د دوﻠﺖ وﺳﻟﻪ وال ﻤﺨﺎﻠﻔﯿﻦ ﻤﺴﺆل
ﻲ ،ﯾﺎ دواړﻩ ﺮوﭘﻮﻧﻪ ﭘﻪ Sﻩ ﭘﻩ ﻨﻞ ﮐﯿjي او ﯾﺎ ﻠﮑﻪ ﺟ$ې د ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ ﻤﺮﺗﮑﺐ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻤﺸﺨﺼﻪ ډول ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿjي
اوﻫﯿ ﻠﻮري ﺗﻪ ﻧﻪ ﻤﻨﺴﻮﺑﯿjي او ﺷﺎﯾﺪ دا د ﭘﺨﻮا ﺟ$ې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ وي.
د دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ او دوﻠﺖ وﺳﻟﻪ واﻠﻮ ﻤﺨﺎﻠﻔﯿﻨﻮ ﺗﺮ ﻤﻨ د Eﻣﮑﻨﯿﻮ ﻧuﺘﻮ ﭘﺮ ﻤﻬﺎل ﭼﯥ ﮐﻟﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﻤﺮګ ژوﺑﻟﻪ ﯾﻮﻩ ﻠﻮري ﺗﻪ ﻫﻢ
ﻤﻨﺴﻮب ﮐﯿﺪي ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ داﺳﯥ ﭘﭕuﻪ ﭘﻪ ﯾﻮﻩ ﺟﻼ ﮐـﺘ$ﻮرۍ ﮐﯥ ﺛﺒﺘﻮي ﭼﯥ دواړو ﻏﺎړو ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮﺑﯿjي .ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ ادﻋﺎء ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ
ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ اﺣﺼﺎﻳ ـﯥ ﺑﺸﭙې دي؛ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ د ﻤﺤﺪوﻳﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ د ﻤﻟﮑﻲ ﺧﻟﮑﻮ د
ﻤﺮګ ژوﺑﻟﯥ ﭘﻮرﻩ راﭘﻮر ﻧﻪ وي ورﮐي.
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ﻠﻨqﯾﺰ
” د ﻤﺎpﺎم وﺧﺖ و  ،زﻤﺎ ﻤﯿﺮﻤﻦ ،ﻤﺎﺷﻮﻤﺎن او ﻤﻮر ﻤﯥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ وو .ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ د اﻓﻐﺎن ﻤﻟﻲ اردو ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او ﺑﯿﺎ دواړﻩ ﻠﻮرو
ﻫﻮان او راﮐ dﯾﻮ د ﺑﻞ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻓﯿﺮﮐﻮل ﭘﯿﻞ ﮐل .د ﻫﻮان ﯾﻮﻩ ﻤﺮﻤ zزﻤﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ وﭼﺎودﻩ ﭼﯥ زﻤﺎ اﺗﻪ ﮐﻟﻨﻪ ﻠﻮر ﯾــﯥ ووژﻠﻪ او زﻤﺎ اوﻩ
ﮐﻟﻦ زوي او ﻤﯿﺮﻤﻦ ﯾــﯥ Dﭙـﻲ ﮐل .ﻤﻮږ ﺑﯿﺴﺪﻩ ﺷﻮو ،د ﮐﻮر د ﯾﻮ ﮐﻮﻧﺞ Yﺨﻪ ﻤﻮ ﺑﻞ ﮐﻮﻧﺞ ﺗﻪ ﻤﻨSﻩ ﮐﻩ او ﻓﮑﺮ ﻤﻮ ﮐﺎوﻩ ﭼﯥ ﺑﻞ ﻫﻮان
ﻤﺮﻤ zﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﻠ$ﯿjي .د ﻫﻐﯥ ورEﯥ راﭘﺪﯾﺨﻮا ﻧﻮر ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻠﺮم .زﻤﺎ ﻤﻮر ،وروﻧﻮ ،ﺧﻮﯾﻨﺪو او ﺧﭙﻟﻮاﻧﻮ زﻤﺎ ﻠﻮر دﻓﻦ ﮐﻩ او Dﭙﯿﺎن ﯾــﯥ
د ﺗﺪاوي ﻠﭙﺎرﻩ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﯾﻮړل .د ﻠﻮر ﭘﻪ ﻤﺮګ او د ﺧﻮاږﻩ زوي او ﻤﯿﺮﻤﻦ ﭘﻪ Dﭙـﻲ ﮐﯿﺪو ډﯾﺮ ﻏﻣﺠﻦ ﯾﻢ .اوس ﯾــﯥ د ﺗﺪاوي ﻠu$ﺖ ﻫﻢ
ﻧﺸﻢ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻻی او د ﻤﻮر ﭘﻪ ﺷﻣﻮل د ﭘﺎﺗﯥ ﻓﺎﻤﯿﻞ ﻧﻔﻘﻪ ﻫﻢ ـ[ﻼی ﻧﺸﻢ١ .
 -د ﻤﺊ ﭘﻪ  ۴ﻧﭕ[ﻪ  ،د ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯾﺖ ،ﻏﻮرک وﻠﺴ ـ ــﻮاﻠ ،zﺑﯿﺪک ﮐﻟﻲ ﮐﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ د ﭘﻼر او ﻤﯿﻩ ﺳ ـ ــﺮﻩ ﻤﺮﮐﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ او ﻤﻟﻲ اردو ﺗﺮﻤﻨ ﭘﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د ﯾﻮ ﻫﻮان ﻤﺮﻤ zﭘﻪ ﭼﺎودﻧﻪ ﮐﯥ ﯾﻮﻩ ﻤﺎﺷﻮﻤﻪ ووژل ﺷﻮﻩ او ﯾﻮ ﻤﺎﺷﻮم او ﻤﯿﺮﻤﻦ Dﭙـﻲ ﺷﻮﻩ.

د  ۲۰۱۶ﭘﻪ ﻠﻮﻤﯾﻮ ﺷﭙjو ﻤﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﺳﻟﻮاﻠﻪ ﺟ$ې ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﻤﻟﮑﻲ وو ﺗﻪ د  ۲۰۱۵ﮐﺎل ورﺗﻪ ﺗﻟﻔﺎت اوpﺘﻲ دي،
ﭼﯥ ﭘﻪ Dﻮﻠﻪ ﮐﯥ دا د  ۲۰۰۹ﮐﺎل راﭘﺪﯾﺨﻮا ﭘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ﺷﻣﭕﺮو ﮐﯥ ﺗﺮ Dﻮﻠﻮ ﻠﻮړ ﺗﻟﻔﺎت دي .ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﺟﻨﻮرۍ د ﻠﻮﻤۍ ﻧﭕ[ﯥ Yﺨﻪ ﺗﺮ
 ۳۰ﺟﻮن ﭘﻮرې  ۵۱۶۶ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت )  ۱۶۰۱ﻤﻩ او D ۳۵۶۵ﭙﯿﺎن ( ﺛﺒﺖ ﮐي ،ﭼﯥ د ﻤو ﭘﻪ ﺷﻣﭕﺮ ﮐﯥ ﯾﻮﻩ ﺳﻟﻨﻪ ﮐﻣuﺖ او Dﭙﯿﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﺷﻣﭕﺮ ﮐﯥ ﺷﭙ jﺳﻟﻨﻪ ﻠﻮړواﻠﯽ pﻴــﻲ ٢ ،ﺧﻮ ﭘﻪ Dﻮﻠﯿﺰ ډول د ﺗﭕﺮ ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻤﻮدې ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ Yﻟﻮر ﺳﻟﻨﻪ ﻠﻮړ واﻠﯥ
pﻴــﻲ .د ﻫﻐﻪ راﻫﯿﺴﯥ ﭼﯥ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﭘﻪ ﻤﻨﻈﻢ ډول د ﻤﻟﮑﻲ وو ﺗﻟﻔﺎت ﺛﺒﺘﻮي د  ۲۰۰۹ﮐﺎل دﺟﻨﻮرۍ د ﻠﻮﻤۍ ﻧﭕ[ﯥ Yﺨﻪ ﺗﺮ ۲۰۱۶
ﮐﺎل د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﻤﯥ ﻧﭕ[ﯥ ﭘﻮرې ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ  ۶۳۹۳۴ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت )  ۲۲۹۴۱ﻤﻩ او D ۴۰۹۹۳ﭙﻴﺎن( ﺛﺒﺖ ﮐي.
د ملکي وګړو مرګ ژوبله
د جنورۍ  -تر جون ٢٠١۶-٢٠٠٩
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 ١د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ opﯥ د ﻤﯿﻩ او ﻤﺎﺷﻮﻤﺎﻧﻮ ﭘﻼر ﺳﺮﻩ د ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ Dﻟﯿﻔﻮي ﻤﺮﮐﻪ  ۵ ،ﻤﺊ ۲۰۱۶
 ٢د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ  ۱ﻧﭕ[ﯥ Yﺨﻪ ﺗﺮ  ۳۰ﺟﻮن ﭘﻮرې ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ  ۴۹۸۲ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت )  ۱۶۱۵ﻤﻩ او D۳۳۶۷ﭙﯿﺎن( ﺛﺒﺖ ﮐي.
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دا راﭘﻮر د  ۲۰۱۶ﮐﺎل د ﻠﻮﻤﯾﻮ ﺷﭙjو ﻤﯿﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﻤﻮدﻩ ﮐﯥ ﻤﻟﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د وﺳﻟﻮاﻠﻪ ﺟ$ې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻠﻲ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ راوﻻړ ﺷﻮې
ﺳﻣﻼﺳﻲ زﯾﺎن ﻠﮑﻪ  ،ﻤﺮګ  ،ژوﺑﻟﻪ  ،اﺧﺘﻄﺎف او ﺑﯥ Eﺎﯾﻪ ﮐﯿﺪﻧﻪ ﺛﺒﺘﻮي .دﻏﻪ راﭘﻮر د ﺟ$ې ﻠﻪ اﻤﻟﻪ د زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ Dﻮﻠﻪ اﻧﺪازﻩ او ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻠ$ﻮل ﺷﻮﯾﻮ ﻤﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻧﻪ ﺷﻲ اﻧoﻮرواﻠﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻟﻮ اړوﻧﺪو ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻣﻦ ﮐﯿﺪو ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻟﯥ
راﻏﻟﻲ .اوﺳﻨ zدواﻤﺪارﻩ وﯾﺠﺎړوﻧﮑﯥ او دردوﻧﮑﯥ ﺟ$ﻩ ﭘﻪ دواﻤﺪار ډول ﻤﻟﮑﻲ ﺧﻟﮏ وژﻧﻲ او Dﭙﻴﺎن ﮐﻮي ،ﻤﻌﯿﺸﺖ او ﺷﺘﻣﻨﻲ ﯾــﯥ
وﯾﺠﺎړوي ،ﭘﻪ ﻠﺴ$ﻮﻧﻮ زرﻩ ﺧﻟﮏ ﺑﯥ Eﺎﯾﻪ ﮐﻮي ،د ﻤﻟﮑﻲ ﻤﻟﮑﻲ ﺧﻟﮑﻮ ﺗ راﺗ ،زدﻩ ﮐو ،روﻏﺘﯿﺎ او ﻧﻮرو ﺧﺪﻤﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ
ﻤﺤﺪودوي.
د  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﭘﻪ ﻠﻮﻤﯾﻮ ﺷﭙjو ﻤﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د op ۵۰۷ﻮ ﺗﻟﻔﺎت )  ۱۳۰ﻤېD ۳۷۷ ،ﭙـﻲ ﮐﯿﺪل ( ﺛﺒﺖ ﮐي .د opﻮ ﺗﻟﻔﺎت د
 ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﻫﻣﺪې ﻤﻮدې ﭘﺮﺗﻟﻪ  ۱۱ﺳﻟﻨﻪ ﮐﻣﻪ ﺷﻮې  – ٣ﭼﯥ دا ﭘﻪ Dﻮﻠﻪ ﮐﯥ د Eﺎی ﭘﻪ Eﺎی ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﻠﻪ
ﮐﻣﻮاﻠﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﻣﻮن ﺧﻮري ،ﺧﻮ د Eﻣﮑﻨﯿﻮ ﻧuﺘﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ د opﻮ ﺗﻟﻔﺎت د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﻠﻮﻤۍ ﻧﯿﻣﺎﯾ ـﻲ ﭘﺮﺗﻟﻪ ﻠﻮړ ﺷﻮي.
ﺟ$ې د ﮐﺎل ﭘﻪ ﻠﻮﻤﯾﻮ ﺷjو ﻤﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻤﺦ ﭘﻪ ډﯾﺮﯾﺪوﻧﮑﻲ ډول ﻤﺎﺷﻮﻤﺎن اﻏﯿﺰﻤﻦ ﮐي .ﻧjدې ﻫﺮ درﯾﻢ ﮐﺲ ﻤﺎﺷﻮم و .ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د
ﻤﺎﺷﻮﻤﺎﻧﻮ  ۱۵۰۹ﺗﻨﻪ ﺗﻟﻔﺎت )  ۳۸۸ﻤﻩ او D ۱۱۲۱ﭙﯿﺎن( ﻤﺴﺘﻨﺪ ﮐي ،ﭼﯥ دا د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻤﻮدې ﭘﺮﺗﻟﻪ  ۱۸ﺳﻟﻨﻪ زﯾﺎﺗﻮاﻠﯽ
٤
ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮي.
ﭘﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د pﮑﭕﻟﻮ ډﻠﻮ ﺗﺮ ﻤﻨ Eﻣﮑﻨ zﻧuﺘﯥ ﭘﻪ دواﻤﺪار ډول د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ) ﻤﺮګ او ژوﺑﻟﯥ ( ﺗﺮ Dﻮﻠﻮ ﻤﺨﮑ ﻻﻤﻞ ﺮEﯿﺪﻠﯥ او
ﺑﯿﺎ ورﭘﺴﯥ Eﺎﻧﻣﺮﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ،ډﻠﻪ ﯾﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ او Eﺎی Eﺎی ﭘﻪ Eﺎی ﺷﻮي ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻩ راEﻲ.
د پٻښو د نوعيت او تاکتيکونو په اساس د ملکي وګړو مرګ او ژوبله د جنورۍ
څخه تر جون ٢٠١۶
قصدي ھدفي وژنې
11%

ھوايی عمليات
3%

نور
5%
دجګړې پاتې شوي
چاديدونکي توکي
6%

ځمکنۍ نښتې
38%

ډله ييز او ځانمرګی
بريدونه
20%

ځای په ځای شوي
چاوديدونکي توکي
17%

 ٣د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ  ۱ﻧﭕ[ﯥ Yﺨﻪ ﺗﺮ  ۳۰ﺟﻮن ﭘﻮرې ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ op ۵۶۷ﻮ ﺗﻟﻔﺎت )  ۱۶۷ﻤې او D ۴۰۰ﭙﯿﺎﻧﯥ ( ﺛﺒﺖ ﮐې دي.
 ٤د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ  ۱ﻧﭕ[ﯥ Yﺨﻪ ﺗﺮ  ۳۰ﺟﻮن ﭘﻮرې ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د  ۱۲۸۳ﻤﺎﺷﻮﻤﺎﻧﻮ ﺗﻟﻔﺎت )  ۳۲۳ﻤﻩ او D ۹۶۰ﭙﯿﺎن( ﺛﺒﺖ ﮐي دی.
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د دوﻠﺖ ﺿﺪ وﺳﻟﻮاﻠﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻠﻪ ﻠﻮري د ډﻠﻪ ﯾﯿﺰو او Eﺎﻧﻣﺮﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﯾﻮ Eﺎی ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ډول Eﻣﮑﻨ zﻧuﺘﯥ او د دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ
Eﻮاﮐﻮﻧﻮﻫﻮاﯾــﯽ ﻋﻣﻟﯿﺎت د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د ډﯾﺮ واﻠﻲ ﻻﻤﻞ ﺷﻮی  ،ﺳﺮﺑﯿﺮﻩ ﭘﺮ دې ﭼﯥ د د دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻠﺨﻮ Eﺎی ﭘﻪ Eﺎی ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ او ﻫﺪﻓﻲ وژﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻣuﺖ راﻏﻟﯽ.
د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د ﻤﺴﻮوﻠﯿﺖ ﻤﻨﺴﻮﺑﻮل
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د Dﻮﻠﻮ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ  ۶۰ﺳﻟﻨﻪ د دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ٥ﺗﻪ او  ۲۳ﺳﻟﻨﻪ ﯾــﯥ دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ۲۰ ) ٦ﺳﻟﻨﻪ ﻳ ـﯥ اﻓﻐﺎن ﻤﻟﻲ اﻤﻨﯿﺘﻲ
Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ،دوﻩ ﺳﻟﻨﻪ دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ وﺳﻟﻮاﻠﻪ ډﻠﻮ او ﯾﻮ ﺳﻟﻨﻪ ﻧﯾﻮال اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ( ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب ﮐې دﻩ .د Dﻮﻠﻮ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ  ۱۳ﺳﻟﻨﻪ د
دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو او اﻓﻐﺎن اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻤﻨ ﭘﻪ Eﻣﮑﻨﯿﻮ ﻧuﺘﻮ ﮐﯥ راﻤﻨ ﺗﻪ ﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ Sﻩ ﺳﺮﻩ دواړﻩ ﻠﻮرو ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب
٨
ﺷﻮې او د دې ﺳﺮﻩ Yﻟﻮر ﺳﻟﻨﻪ  ٧ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت د ﻧﺎﻤﻌﻟﻮم ﻠﻮري ﻠﺨﻮا د ﺟ$ې ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻟﻪ ﮐﯥ راﻤﻨ ﺗﻪ ﺷﻮي.

په جګړه کې د ښکٻلو لورو له خوا د ملکي وګړو مرګ ژوبله
جنوري  -جون ٢٠١۶
نور
%5

د دولت ضد عناصرو او
دولت پلوه ځواکونو ترمنځ
جګړه نا معلوم لوری
%13

دولت ضد عناصر
 ۶٠سلنه

دولت پلوه ځواکونه
%23

 ٥دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ Dﻮل ﻫﻐﻪ اﻓﺮاد او وﺳﻟﻪ واﻠﯥ ډﻠﯥ راﻧﻐﺎړي ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻤﺖ او ﯾﺎ ﻧﯾﻮال ﻧﻈﺎﻤﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﭘﻪ وﺳﻟﻪ واﻠﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ ﯾﺎ وﺳﻟﻪ وال ﻤﺨﺎﻠﻔﺖ ﮐﯥ pﮑﭕﻞ
دي .دې ﮐﯥ ﻫﻐﻪ Yﻮک ﺷﺎﻤﻟﯿjي ﭼﯥ Eﺎن ﻃﺎﻠﺒﺎن ﻤﻌﺮﻓﻲ ﮐﻮي او ورﺳﺮﻩ Dﻮل ﻫﻐﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ دوﻠﺘﻲ وﺳﻟﻮاﻠﻪ ﻤﻨﻈﻣﯥ ډﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ ﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻟﻲ او ﻤﺨﺘﻟﻒ ﻧuﻮ ﺑﺎﻧﺪې Eﺎن pﻴــﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ﺣﻘﺎﻧﻲ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺣﺰب اﺳﻼﻤﻲ ،د ازﺑﮑﺴﺘﺎن اﺳﻼﻤﻲ ﺗﺤﺮﯾﮏ  ،اﺗﺤﺎد ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻤﻲ ،ﻠﺸﮑﺮ ﻃﯿﺒﻪ ،ﺟﯿﺶ ﻤﺤﻣﺪ  ،ﻫﻐﻪ ډﻠﯥ ﭼﯥ د داﻋﺶ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷﻮي او ورﺳﺮﻩ ﻧﻮ
وﺳﻟﻪ واﻠﻪ ډﻠﯥ ﭼﯥ ﺳﯿﺎﺳﻲ  ،اﯾSﯾﺎﻠﻮﺟﮑﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻮﺧﻲ ﺗﻌﻘﯿﺒﻮي او ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﺟﺮﻤﻲ ډﻠﯥ ﻫﻢ ﺷﺎﻤﻞ دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د pﮑﭕﻞ ﻠﻮري ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﺟ$ﻩ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻟﻲ.
 ٦د دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ Eﻮاﮐﻮﻧﻮاﺻﻄﻼح د اﻓﻐﺎن ﻤﻟﻲ اﻤﻨﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻪ او Dﻮل ﻫﻐﻪ Eﻮاﮐﻮﻧﻪ او ډﻠﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻤﻲ او ﻧﻴﻣﻪ ﻧﻈﺎﻤﻲ ﻋﻣﻟﻴﺎﺗﻮ ﻳﺎ د ﺑﻐﺎوت ﺿﺪ ﻋﻣﻟﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻟﻲ او ﭘﻪ ﻤﺴﺘﻘﻴﻣﻪ
ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻤﺴﺘﻘﻴﻣﻪ ﺗﻮﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻠﺖ ﺗﺮ ﻗﻮﻤﺎﻧﺪې او ادارې ﻻﻧﺪې دي ﺷﺎﻤﻞ دي .ﭘﻪ دې Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻤﻟﻲ اردو ،اﻓﻐﺎن ﻤﻟﻲ ﭘﻮﻠﻴﺲ ،اﻓﻐﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻠﻴﺲ ،ﻤﻟﻲ اﻤﻨﻴﺖ او
اﻓﻐﺎن ﺳﯿﻣﻪ ﯾﯿﺰ ﭘﻮﻠﯿﺲ ﺷﺎﻤﻞ دي ﺧﻮ ﺗﺮ دې ﻤﺤﺪود ﻧﺪي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻠﯿﺖ ﮐﻮي او ﻫﻐﻪ دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ وﺳﻟﻮاﻠﻪ ډﻠﯥ او ﻤﻟﭕﺸﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮﮐﯥ
Eﺎی ﻧﻪ ﻠﺮي او د ﺣﮑﻮﻤﺖ د رﺳﻣﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻠﯿﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي ﺷﺎﻤﻞ دي .ﻫﻣﺪارﻧ$ﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﯥ ﻧﯾﻮال Eﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ﺑﻬﺮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ او اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻤﻞ دي .د ﻧﻮر
ﺗﻔﺼﯿﻞ د ﭘﺎرﻩ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺧﻪ وﻮرئ.
 ٧ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻧﯿﻢ ﻓﺼﯿﺪ ﻧﻪ ﮐﻢ ﺗﻟﻔﺎت د ﭘﻮﻠﯥ ﭘﻮرې ﻏﺎړې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻠﻮري ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻮﻠ zوﯾﺸﺘﻟﻮ ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب ﮐي.
 ٨د ﻧﺎﻤﻌﻟﻮم ﻠﻮري ﻠﺨﻮا د ﺟ$ې ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮﻧﻲ ﭼﯥ ﮐﻮم ﻤﺸﺨﺺ ﻠﻮري ﺗﻪ ﻧﺪی ﻤﻨﺴﻮب ﺷﻮي ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮﻧﻲ ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧ zﺟ$ي ﻧﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮي دي.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﺳﻟﻪ واﻠﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو ﺳﺎﺗﻨﻪ  ،د  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﻧﯿﻢ ﮐﻟﻦ راﭘﻮر

د دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
د ﺟﻨﻮري د ﻠﻮﻤۍ ﻧﭕﺘﯥ Yﺨﻪ ﺗﺮ  ۳۰ﺟﻮن ﭘﻮرې ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د Dﻮﻠﻮ دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻟﻪ ﮐﯥ  ۳۰۸۲ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت )۹۶۶
ﻤﻩ او D ۲۱۱۶ﭙﯿﺎن ( ﺛﺒﺖ ﮐي ،ﭼﯥ دا د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻤﻮدې ﭘﺮﺗﻟﻪ  ۱۱ﺳﻟﻨﻪ ﮐﻣuﺖ pﯿ ـﻲ ٩.ﭘﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﮐﻣuﺖ
ﺑﻨﺴ[ﯿﺰ ﻻﻤﻞ د دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب د Eﺎی ﭘﻪ Eﺎی ﺷﻮی ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﭘﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ  ۲۱ﺳﻟﻨﻪ او ﭘﻪ
ﻫﺪﻓﻲ وژﻧﻮﮐﯥ  ۲۹ﺳﻟﻨﻪ ﮐﻣuﺖ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﺷﻮی ١٠.د ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ د ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﻣuﺖ د Yﻮ ﻻﻤﻟﻮﻧﻮ د ﯾﻮ Eﺎی ﮐﯿﺪو
ﭘﺎﯾﻟﻪ دﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻠﺨﻮا ﭘﻪ اﺣﺘﻣﺎﻠﻲ ډول د ﻫﺪف ﭘﻪ ﻧﯿﻮﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻤﺨﺘ د دې ﺳﺒﺐ ﺮEﯿﺪﻠﻲ .ﺧﻮ
ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب ډﻠﻪ ﯾﯿﺰو  ١١او Eﺎﻧﻣﺮﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﭘﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﭙ jﺳﻟﻨﻪ ډﯾﺮ واﻠﯽ ﺛﺒﺖ
ﮐی ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻤﻞ دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ډول ﭘﮑﯥ ﻤﻟﮑﻲ وي ﭘﻪ ﻧuﻪ ﺷﻮي دي.
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د Eﮑﻣﻨﯿﻮ ﻧuﺘﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﭘﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ دوﻩ ﺳﻟﻨﻪ ﻠﻮړواﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﮐی ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮاEﯥ ډول دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب
ﺷﻮی ،ﭼﯥ دا د  ۲۰۱۵ﮐﺎل ﭘﻪ ﻤﻬﺎل د ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ﻤﯿﻼن ﭘﻪ ﺿﺪ ﺗﻣﺎﯾﻞ دی .د Eﮑﻣﻨﯿﻮ ﻧuﺘﻮ ﭘﻪ ﻤﻬﺎل د دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ
ﻤﻨﺴﻮب ﭘﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ زﯾﺎﺗﻮاﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ د Eﻣﮑﻨﯿﻮ ﻧuﺘﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﭘﻪ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻠﻪ ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻮاﻠﯽ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ اړﯾﮑﻪ ﮐﯥ وﮐـﺘﻞ ﺷﻲ ،ﭼﯥ
ﮐﻮم Eﺎﻧ$ي ﻠﻮري ﺗﻪ ﻧﻪ دي ﻤﻨﺴﻮب ﺷﻮي او دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو او دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ دواړو ﺗﻪ ﯾــﯥ د ﻤﺴﺆﻠﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻮی دی.
دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ <ﻮاﮐﻮﻧﻪ
د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ او د ﺑﺸﺮی ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻠﯽ ﮐﻣﺸﻨﺮۍ ﭘﻪ وﺳﻟﻪ واﻠﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﻟﻨﻲ راﭘﻮر ﮐﯥ ﻠﻪ ﻤﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻣﺎﯾﻼﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻤﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ  ،د دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ د  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﭘﻪ ﻠﻮﻤۍ ﻧﯿﻣﺎﯾــﯽ ﮐﯥ ﭘﻪ ډﯾﺮﯾﺪوﻧﮑﻲ ډول د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ
ﻻﻤﻞ ﺮEﯿﺪﻠﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ  ۱۱۸۰ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت )  ۳۸۳ﻤﻩ او D ۷۹۷ﭙﯿﺎن( ﺛﺒﺖ ﮐي ﭼﯥ د دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻠﻪ ﻠﻮري اوpﺘﻲ  ،ﭼﯥ
دا د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﻫﻣﺪې ﻤﻮدې ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ۴۷ﺳﻟﻨﻪ ډﯾﺮ واﻠﯽ pﻴــﻲ ١٢ .د دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻠﺨﻮا ډﯾﺮی ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت د ﻫﻐﻮ ﻏﯿﺮو
ﻤﺴﺘﻘﯿﻣﻮ او ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ وﺳﻟﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ راﻤﻨ ﺗﻪ ﺷﻮي ﻠﮑﻪ ﺗﻮﭘﭽﻲ ،ﻫﺎوان  ،راﮐ dاو ﻻﺳﻲ ﺑﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د Eﻣﮑﻨﯿﻮ ﻧuﺘﻮ ﭘﻪ ﻤﻬﺎل
ﮐﺎرول ﺷﻮي; ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د اﻓﻐﺎن اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻫﻮاﯾــﯽ ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ډﯾﺮی ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐی دي .ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﯾﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي
ﭼﯥ د دې ډﯾﺮواﻠﻲ ﻤﻣﮑﻨﻪ ﻻﻤﻞ ﺷﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎن اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻠﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ Dﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زﯾﺎﺗﻮ ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﻮ ﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺗاو
وﻠﺮي ،ﺧﻮ د ﺗﺎﮐـﺘﯿﮑﻲ ﻻرpﻮدوﻧﻮ ﻏuﺘﻟﻲ ﮐﻮل ،روزل او د ﻏﯿﺮو ﻤﺴﺘﻘﯿﻣﻮ وﺳﻟﻮ د ﮐﺎرﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻫﺪف ﭘﻪ ﻧuﻪ ﮐﻮﻠﻮ ﮐﯥ
ﺗﻣﺮﯾﻮﻧﻮﻧﻪ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ دواﻤﺪارﻩ ډﯾﺮﯾﺪل راﮐﻣﻮﻻی ﺷﻲ.
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﻫﻮاﯾــﯽ ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻟﻪ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ د  ۱۱۰ﺳﻟﻨﻪ ډﯾﺮواﻠﻲ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ Eﺎﻧ$ې اﻧﺪﯾuﻨﻪ Yﺮﻨﺪوي ،ﭼﯥ  ۱۶۱ﻤﻟﮑﻲ
ﺗﻟﻔﺎت )  ۵۷ﻤﻩ او D ۱۰۴ﭙﻴﺎن ( دی او د دې اﺳﺎﺳﻲ ﻻﻤﻞ د اﻓﻐﺎن اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻠﺨﻮا ﻤﺦ ﭘﺮ ډﯾﺮﯾﺪوﻧﮑﻲ ﻫﻮاﯾــﯽ ﻋﻣﻟﯿﺎت دی .د
 ۲۰۰۹ﮐﺎل راﻫﯿﺴﯥ ﭼﯥ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﻤﻨﻈﻢ ﻧﻈﺎرت ﭘﯿﻞ ﮐی .دا ﻠﻮﻤی Eﻞ دی ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻋﻣﻟﯿﺎت د
 ٩د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري  ۱ﻧﭕ[ﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ  ۳۰ﺟﻮن ﭘﻮرې  ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ  ۳۴۷۵ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت )  ۲۸ ۱۲ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻤﯾﻨﻬﺎو D ۲۲۴۷ﭙﯿﺎن ( Dﻮﻠﻮ دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب ﮐي دي
١٠ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د  ۵۲۵ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت )  ۲۳۶ﻤﻩ او D ۲۸۹ﭙﯿﺎن ( د ﻫﺪﻓﻲ وژﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻟﻪ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐي ﭼﯥ د دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻠﺨﻮا د  ۲۰۱۶ﭘﻪ ﻠﻮﻤۍ ﻧﯿﻣﺎﯾــﯽ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي  ،ﭼﯥ د  ۲۰۱۵ﮐﺎل
د ورﺗﻪ ﻤﻮدې ﮐﯥ  ۴۴۲ ) ۷۴۲ﻤﻩ او D ۳۰۰ﭙﯿﺎن ( وو.
 ١١ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ډﻠﻪ ﯾﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪ ﻫﻐﻪ ﻗﺼﺪي او ﻫﻣﻐjي ﺑﺮﯾﺪ واﯾــﯽ ﭼﯥ ﭘﺪې ﮐﯥ Eﺎن وژوﻧﮑﻲ وﺳﯿﻟﻪ ) ﭘﻪ Eﺎن ﭘﻮرې ﺗل ﺷﻮي ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﯾﺎ ﭘﻪ ﻤﻮDﺮ ﮐﯥ Eﺎی ﭘﻪ Eﺎی ﺷﻮی ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻲ
ﺗﻮﮐﻲ( د ﯾﻮ Yﺨﻪ زﯾﺎت ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮﻧﮑﻲ او د ﯾﻮ Yﺨﻪ ډﯾﺮ وﺳﯿﻟﻲ وي ) ﻠﮑﻪ ﭘﻪ Eﺎن ﭘﻮرې ﺗل ﺷﻮي ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﯾﺎ ﻫﻮان ( .ﭘﻪ ډﻠﻪ ﯾﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ دﻏﻪ درې واړﻩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮور ﺷﺎﻤﻞ وي
 ١٢د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د  ۱ﻧﭕ[ﯥ Yﺨﻪ ﺗﺮ  ۳۰ﺟﻮن ﭘﻮرې  ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د  ۸۰۴ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت )  ۲۳۹ﻤﻩ او D ۵۶۵ﭙﯿﺎن( ﺛﺒﺖ ﮐي ﭼﯥ د دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻠﺨﻮا اوpﺘﻲ دي.
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 ۱۱۱ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ )  ۱۹ﻤﻩ او D ۹۲ﭙﯿﺎن ( ﻻﻤﻞ ﺷﻮي ،ﭼﯥ د ﻧﯾﻮاﻠﻮ اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻠﻪ ﻫﻮاﯾــﯽ ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﻮ Yﺨﻪ د راوﻻړ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ)
 ۵۰ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت )  ۳۸ﻤﻩ او او D ۱۲ﭙﯿﺎن ( Yﺨﻪ ډﯾﺮ ﯾﺎ وراوړي.
ﻫﻐﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﭼﯥ ﻤﺴﻮﻠﯿﺖ ﯾــﯽ ﮐﻮﻤﯥ ﺧﺎﺻﯥ ډﻠﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻤﻨﺴﻮب ﮐﯿPي
د  ۵،۱۶۶ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﻠﻪ ﺟﻣﻟﯥ Yﺨﻪ ﭼﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ۱۳ ،ﺳﻟﻨﻪ ﯾــﯽ ﭼﯥ  ۱۴۸ﻤﻩ او D ۴۷۷ﭙﯿﺎن دی ﭼﯥ Dﻮل
 ۶۶۱ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﮐﯿjي ﻤﺴﻮﻠﯿﺖ ﯾــﯽ ﮐﻮﻤﯥ ډﻠﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻤﻨﺴﻮب ﮐﯿjي .او دﻏﻪ  ۱۳ﺳﻟﻨﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ
او د دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮﻤﻨ ﭘﻪ Eﻣﮑﻨﯿﻮ ﺷﺨو ﮐﯥ راﻤﻨoﺘﻪ ﺷﻮي د ﺟﻨ دواړو ﻃﺮﻓﻮ ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب ﮐﯿjی ،او ﭘﺎﺗﯥ  ۴ﺳﻟﻨﻪ  ۶۸ﻤﻩ
او D ۱۷۵ﭙﯿﺎن دي ﭼﯥ Dﻮل  ۲۴۳ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﮐﯿjي د ﺟﻨ د ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮﻧﻮ او ﯾﺎ ﻧﺎﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ راﻤﻨoﺘﻪ ﺷﻮی.
<ﻣﮑﻨ\ ﻧOﺘﯥ
د ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۵ﮐﻟﻨﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس د  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﭘﻪ اوﻠﻪ ﻧﯿﻣﺎﯾــﯽ ﮐﯥ ﺗﺮ Dﻮﻠﻮ ډﯾﺮ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت د Eﻣﮑﻨﯿﻮ ﺷﺨو
Yﺨﻪ راﻤﻨoﺘﻪ ﺷﻮی ،ﭼﯥ Dﻮل  ۱۹۷۲دی او ﭘﺪی ﮐﯥ  ۵۴۹ﻤﻩ او D ۱۴۲۳ﭙﯿﺎن دی .دﻏﻪ ﺷﻣﯿﺮ ﭘﻪ  ۲۰۱۵ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻠﻮﻤۍ ﻧﯿﻣﺎﯾــﯽ
ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ۲۳ﺳﻟﻨﻪ زﯾﺎت دی ١٣ .ﻫﻐﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﭼﯥ ددوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻪ Eﻣﮑﻨﯿﻮ ﺷﺨو ﮐﯥ راﻤﻨoﺘﻪ ﺷﻮی ۴۱
ﺳﻟﻨﻪ دی .ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﯥ ﭼﯥ  ۲۳۲ﻤﻩ او D ۵۸۱ﭙﯿﺎن دی ﭼﯥ Dﻮل  ۸۱۳ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﮐﯿjی .ﻫﻣﺪارﻧ$ﻪ ﻫﻐﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﭼﯥ ددوﻠﺖ
ﺿﺪ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻠﻮري ﭘﻪ Eﻣﮑﻨﯿﻮ ﺷﺨو ﮐﯥ راﻤﻨoﺘﻪ ﺷﻮی  ۲۷ﺳﻟﻨﻪ دی ،ﭼﯥ Dﻮل  ۵۳۰ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﮐﯿjي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ  ۱۴۵ﻤﻩ او
 ۳۸۵زﺧﻣﯿﺎن دی .ﻫﻐﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﭼﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻠﺨﻮا د ﺟﻨ دواړو ﺧﻮاوو ﺗﻪ راﺟﻊ ﺷﻮي  ۳۱ﺳﻟﻨﻪ دی .ﭼﯥ Dﻮل  ۶۱۹ﻤﻟﮑﻲ
ﺗﻟﻔﺎت دی ﭼﯥ ﭘﺪې ﮐﯥ  ۱۶۹ﻤﻩ او D ۴۵۰ﭙﯿﺎن دی .ﭘﺎﺗﯽ  ۱ﺳﻟﻨﻪ ﺗﻟﻔﺎت ﭼﯥ Dﻮل  ۱۰ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت دي ﭼﯥ ﭘﺪی ﮐﯥ  ۳ﻤﻩ او ۷
Dﭙﯿﺎن دي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﭘﻮﻠﻪ د ﺷﺨو ﭘﻪ واﺳﻄﻪ راﻤﻨoﺘﻪ ﺷﻮی.
په جګړه کې د ښکٻلو لورو لخوا د ملکي وګړو مرګ ژوبله
جنوري څخه ترجون ٢٠١۶ -٢٠٠٩
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 ١٣د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د  -۱ﺟﻨﻮری او ۳۰ﺟﻮن ﭘﻪ ﻤﻮدﻩ ﮐﯽ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د Eﻣﮑﻨﯽ ﺷﺨو Yﺨﻪ  ۱۶۰۲ﻤﻟﮑﯽ ﺗﻟﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐي ﭼﯽ ﭘﺪې ﮐﯥ  ۳۸۷ﻤﻩ او D ۱۲۱۵ﭙﯿﺎن وﻩ
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ﻤﺸﺎﻫﺪات
 ۲۰۱۶ﮐﺎل ﭘﻪ ﻠﻮﻤﯾﻮ ﺷﭙjو ﻤﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د دواﻤﺪارﻩ ﺑﯽ اﻤﻨﻲ او ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮐﯿﭽﻮﻧﻮ ﻠﻪ وﺟﯽ ﭘﻪ ﺟﻨ$ﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﺑﯽ ﺳﺎری وو،
او ددوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ ﻤﺘﺨﺎﺻﻣﻮ ډﻠﻮ ﺗﺮ ﻤﻨ ﺷﺨو او ددوﻠﺖ ﺿﺪ ﻤﺘﺨﺎﺻﻣﻮ ډﻠﻮ ١٤ﺗﺮﻤﻨ ﺷﺨو ،ﻤﻟﮑﻲ وو ﺗﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺳﺮ دردی او ﻧﻨ$ﻮﻧﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐی.
ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ ﺧﭙﻟﻮ ﺑﯽ ﺗﻮﭘﯿﺮﻩ ﺗﮑـﺘﯿﮑﻮﻧﻮ ﺗﻪ اداﻤﻪ ورﮐېE ،ﺎن وژوﻧﮑﯽ او وﯾﺠﺎړووﻧﮑﯽ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﯾــﯽ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐل .ﻫﻣﺪارﻧ$ﻪ دوی ﺧﭙﻟﯥ ﻫiﯥ
ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻟﯽ ﭼﯥ د ﻫﯿﻮاد Eﯿﻨﯥ ﺳﯿﻣﯥ ﭘﻪ وﻠﮑﻪ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ ،او ﭘﺪاﺳﯽ ﻓﻌﺎﻠﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾــﯽ د وﻧSې اﺧﯿﺴﺘﻟﻮ ﮐﻮ pوﮐ ﭼﯥ اDﮑﻞ
ﮐﯿjي ﺣﮑﻮﻤﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻟﯽ ،د ﺑﯿﻟ$ﻲ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻈﻢ ﺳﺎﺗﻨﻪ ،ﭘﻮﻫﻨﻪ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﭘﺮﻤﺨﺘﯿﺎﯾــﯽ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﯾــﯽ Eﺎن
ﻓﻌﺎل pﻮدﻠﯽ دی.
 ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﺳﺒﺘﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻤﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﮐﻟﻪ ﭼﯥ د ﮐﻨﺪز ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎﺣﯥ ﺳﻘﻮ ط ﺷﻮي او اﻤﻨﯿﺘﯽ ﻧﻨ$ﻮﻧﯽ زﯾﺎﺗﯽ ﺷﻮی ،ﻧﻮ ﻤﺘﺤﺪﻩ اﯾﺎﻻﺗﻮ
د اﻤﻨﯿﺘﯽ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ددوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ،د داﻋﺶ ﭘﻟﻮﻩ ډﻠﻮ ١٥ﭘﻪ Sون ﭘﻪ ﻤﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺧﭙﻟﻪ ﺗﮑـﺘﯿﮑﻲ ﺣﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐﻩ .ﮐﻪ Yﻪ
ﻫﻢ ﻮ ﻫiﻮ د ﺳﻮﻠﯥ ﭘﻪ ﻠﻮر ﺗﻣﯥ ﭘﯿﺪا ﮐي ،ﺧﻮ اوﺳﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ او ﻧﻈﺎﻤﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻪ ﻠﻨ Sﻤﺤﺎل ﮐﯥ د ﺟ$ې دوام ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮی .ﻧﻮ
داﺳﯽ ﺑﺮﯾuﻲ ﭼﯥ د ﺗﻟﭙﺎﺗﯽ ﺳﻮﻠﻲ راﺗ او د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻠﻲ ﭘﺎی ډﯾﺮ وﺧﺖ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻠﺮي.
ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﺣﺎﻠﺖ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻠﭙﺎرﻩ ﺧﻮرا ﺳﺘﻮﻧﺰﻤﻦ ﻤﺤﯿﻂ راﻤﻨoﺘﻪ ﮐی ،او ﭘﻪ Eﻨﯽ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﯾــﻲ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻠﻪ ﻤﻨoﻪ وړﻠﻮ
ﻻﻤﻞ ﺷﻮی ،ﭼﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو ﺳﺎﺗﻨﻪ ﯾــﯽ ﺳﺘﻮﻧﺰﻤﻨﻪ ﮐي.
د ﺟﻨ د دواړو ﺧﻮاوو ﻠﻪ ﻃﺮﻓﻪ د Eﻣﮑﻨﯿﻮ ﺷﺨو ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ارزﺎن ،ﻫﻟﻣﻨﺪ ،ﺑﻐﻼن او ﮐﻨﺪز وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐﭽﻪ ﻤﻟﮑﻲ
ﺗﻟﻔﺎت راﻤﻨoﺘﻪ ﺷﻮي ،او دﻏﻪ ﺟﻨ$ﻮﻧﻪ د ﻋﺎﻤﻮ ﺧﻟﮑﻮ د اوﺳﯿﺪﻧﯥ د Eﺎﯾﻮ ﺗﺮ Yﻨ او ﯾﺎ ﻫﻢ د دوی ﭘﻪ ﻤﯿﺸﺖ Eﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﺷﻮی .ددی ﺟﻨ$ﻮﻧﻮ ﻠﻪ وﺟﯽ ډﯾﺮ ﻤﻟﮑﻲ وی وژل ﺷﻮيD ،ﭙـﻲ ﺷﻮي ،ﺑﻲ Eﺎﯾﻪ ﺷﻮي ،ﻤﻟﮑﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾــﯽ ﺧﺮاب ﺷﻮي او ﻫﻣﺪارﻧ$ﻪ د
ډﯾﺮو ﻧﻮرو ﺧﺪﻤﺎﺗﻮ Yﺨﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻮي .ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ډﯾﺮ ﺗﻌﺪاد داﺳﯽ ﻗﻀﯿــﻲ ﺛﺒﺘﯥ ﮐی ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻧﺎﭼﺎودو ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ راﻤﻨoﺘﻪ ﺷﻮي
ﮐﻮم ﭼﯥ ددﻏﻪ ﺟﻨ$ﻮﻧﻮ Yﺨﻪ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮي .ﺗﺮ اوﺳﻪ ،ﻧﻪ اﻓﻐﺎن اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻧﻪ ﻫﻢ ددوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو داﺳﯽ ﮐﻮﻤﻪ ﭘﺎﻠﯿﺴﻲ
ﺑﺎﻧﺪي ﮐﺎر ﮐی او ﻧﻪ ﯾــﯽ ﮐﻮم ﺑﻞ اﻗﺪام ﮐی ﺗﺮYﻮ د ﻧﺎﭼﺎودو ﺗﻮﮐﻮ Eﺎﯾﻮﻧﻪ ﭘﺎک او ﯾﺎ ﭘﻪ ﻧuﻪ ﮐی.
ﺳﺮﻩ ددی ﭼﯥ  ۲۰۱۶ﭘﻪ اوﻠﻪ ﻧﯿﻣﺎﯾــﻲ ﮐﯥ ددوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻠﺨﻮا ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ زﯾﺎﺗﻮاﻠﯽ راﻏﻟﯽ ،د ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻣﻮل ورﺗﻪ ﺮوﭘﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ﺗﻮﻪ ﻤﻟﮑﻲ وي د Eﺎﻧﻣﺮﻪ او ﻧﻮرو وﯾﺠﺎړوﻧﮑﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻪ ﻧuﻪ ﮐي .او ﭘﻪ ﻫﻣﺪی دﻠﯿﻞ ﻤﻟﮑﻲ وي د رﻧ$ﺎرﻧ
ٓ
ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻤﺦ ﺷﻮي ،ﭘﻪ Eﺎﻧ$ی ﺗﻮﻪ ﭼﯥ دﻏﺴﯽ ﭘﯿuﯽ ﭘﻪ pﺎری ﺳﯿﻣﻮ او ﻤﺴﺠﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺮ
اوﺳﻪ Eﺎن وژوﻧﮑﻲ او ډﻠﻪ ﯾﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﻪ دوﻫﻢ ﻗﻄﺎر ﮐﯥ راEﻲ ﭼﯥ زﯾﺎت ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﯾــﯽ اړوﻠﯽ .ﭘﻪ ﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ
 ١٤ددوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ ﻤﺴﻟ ﺢ ﺮوﭘﻮﻧﻮ اﺻﻄﻼح ﯾﻮ ﻤﻨﻈﻢ ﻏﯿﺮدوﻠﺘﯽ ﻧﻬﺎدوﻧﻮﺗﻪ واﯾــﯽ اود دوﻠﺘﯽ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ،ﯾﺎﻏﯿﺎﻧﻮ اوﻤﺠﺮﻤﻮډﻠﻮ Yﺨﻪ ﺗﻮﭘﯿﺮﻠﺮی.دوﻠﺘﯽ ﻤﺴﻟ ﺢ ﺮوﭘﻮﻧﻪ دﻫﻐﻮاﻓﻐﺎن ﻤﺤﻟﯽ ﭘﻮﻠﯿﺴﻮ Yﺨﻪ
ﻓﺮق ﻠﺮی ﮐﻮم ﭼﯽ د داﺧﻟﻪ وزارت د ﻤﺴﺘﻘﯿﻢ اﻤﺮاوﮐﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪی دی ،ﻧﻮﻤﻮړی ﺮوﭘﻮﻧﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﮐﯽ ﮐﻮم Eﺎی ﻧﻪ ﻠﺮی،ﻤﺴﻟ ﺢ ﺮوﭘﻮﻧﻪ ددی ﺗﻮاﻧﻣﻨﺪی ﻠﺮی ﭼﯽ د زورﭘﻮاﺳﻄﻪ
ﺧﭙﻟﻮﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ اواﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺪﻓﻮﻧﻮﺗﻪ Eﺎن ورﺳﻮی،ﺧﻮ دوی د دوﻠﺖ درﺳﻣﯽ ﻧﻈﺎﻤﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ،دوﻠﺖ ﺗﻪ ﻤﺘﻌﻬﺪ ﺮوﭘﻮﻧﻪ او ﯾﺎ ﭘﻪ دوﻠﺖ ﮐﯽ دداﺧﻟﯽ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯽ ﻧﻪ راEﯽ
او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دوﻠﺖ ﮐﯽ ﭼﯽ دوی ﻋﻣﻞ ﮐﻮی دﻫﻐﯽ دوﻠﺖ د ﮐﻨﺘﺮول ﺗﺮﭼﻮﮐﺎټ ﻻﻧﺪی ﻧﻪ دی .ﭘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻﺗﻮﻧﻮﻤﻮړی ﻤﺴﻟ ﺢ ﺮوﭘﻮﻧﻪ دوﻠﺖ ﯾﺎ دﻧﻮرواﯾﺎﻻﺗﻮﻧﻮ ﻤﺴﺘﻘﯿﻣﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻤﺴﺘﻘﯿﻣﻪ ﺣﻣﺎﯾﺖ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮی ،ﻻﻧﺪﯾﻨﯽ ﺮوﭘﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻻﻧﺪی راEﯽ ﺧﻮ ﺗﺮدوی ﭘﻮری ﻤﺤﺪود ﻧﻪ دی :دﻤﻟﯽ ﻫiﻮﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ،داﺧﻟﯽ ﻤﻟﯿﺸﻪ )ﭼﯽ اﺳﺎس ﯾــﯽ ﻗﻮﻤﯽ ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻟﻮی وی (اوﻤﻟﮑﯽ دﻓﺎﻋﯽ
Eﻮاﮐﻮﻧﻪ اوﻧﻣﯿﻪ ﻧﻈﺎﻤﯽ ﺮوﭘﻮﻧﻪ)اودی ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺮرﭘﻮﻧﻪ ﭼﯽ ددوﻠﺖ ﺗﺮﮐﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪی ﻧﺪی(.
 ١٥ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د اﺳﻼﻤﯽ دوﻠﺖ ډﻠﯽ اﺻﻄﻼح Yﺨﻪ ﭼﯽ د ﻋﺮﺑﯽ داﻋﺶ ډﻠﯽ اﻃﻼق ﭘﺮی ﮐﯿjی ،ﭘﺪاﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯽ دﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯿﻣﻮ ﮐﯽ ﻧﻮﻤﻮړی اﺻﻄﻼح ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻨ$ﯿﺎﻠﯿﻮﺗﻪ
اﺳﺘﻌﻣﺎﻠﯿjی ،ﺑﯿﺪون ﻠﻪ دوی د ﭘﻟﻮی ﻧﻪ.د داﻋﺶ اﺻﻄﻼح )دﻋﺮاق اوﺳﻮرﯾﻪ د اﺳﻼﻤﯽ دوﻠﺘﻮﻧﻮ Yﺨﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮی دﻩ(
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﺳﻟﻪ واﻠﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو ﺳﺎﺗﻨﻪ  ،د  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﻧﯿﻢ ﮐﻟﻦ راﭘﻮر

ﻠﻪ ﺟﻣﻟﯽ Yﺨﻪ  ۶۲ﺳﻟﻨﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت د Eﺎن وژوﻧﮑﻮ او ډﻠﻪ ﯾﯿﺰوﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ Yﺨﻪ راﻤﻨoﺘﻪ ﺷﻮي ،ﭘﻪ ﺷﻣﻮل د ﻫﻐﻲ ډﻠﻪ ﯾﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪ ﭘﯿuﯽ
ﭼﯥ ﭘﻪ  ۱۹د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ ﭘﻪ ﮐﻮﻤﻪ ﮐﯥ د ﺟﻣﻬﻮری رﯾﺎﺳﺖ د ﻠﻮړﭘﻮړو اﻤﻨﯿﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻧuﻪ ﺷﻮی
١٦
و ،او  ۳۹۳ﺗﻟﻔﺎت ﯾــﯽ اړوﻠﻲ وو او ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ د ﭘﯿuﯥ ﻤﺴﻮﻠﯿﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ اﺧﯿﺴﺘﯽ و .ﮐﻪ Yﻪ ﻫﻢ د Eﺎی ﭘﺮ Eﺎی ﺷﻮﯾﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﯥ ،ﭘﻪ ﺗﭕﺮﻩ ﺑﯿﺎ د ﻫﻐﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻓﺸﺎر د اﻠﯥ ﭘﻪ ذرﯾﻌﻪ ﭼﻮل ﮐﯿjي ،ﮐﻣﻮاﻠﯽ د دې ﺳﺒﺐ ﺮEﯿﺪﻠﯽ ﭼﯥ د
دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻠﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﮐﻣﻮاﻠﯽ راﺷﻲ ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﮐﻣﻮاﻠﯽ ﺗﺮ ﯾﻮې اﻧﺪازې ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﻮ ﻫiﻮ ﭘﺎﯾﻟﻪ وﻨﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎن اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻠﻪ ﺧﻮا د Eﺎی ﭘﺮ Eﺎی ﺷﻮﯾﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﺸﺨﯿﺺ او ﺧﻨﺜﻲ ﮐﻮﻠﻮ ﭘﻪ ﻤﻮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي.
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ددې ﯾﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻠﻮﻤﻧﻲ اﻗﺪاﻤﺎت د ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ ﻠﻪ ﺧﻮا وﻧﯿﻮل ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎم ډول د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ
زﻳﺎن ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻟﻲ ،دوی ﺑﺎﯾﺪ د ﻤﻟﮑﻲ وو ﻠﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﯥ د ﻧﯾﻮاﻠﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻤﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ وی ﭘﯿﺪا ﮐي ،او ﻫﻣﺪارﻧ$ﻪ
د ﻧﯾﻮاﻠﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺧﭙﻟﻮ ﻤﺴﻮﻠﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐـﺘﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻗﺼﺪی ﺗﻮﻪ د ﻤﻟﮑﻲ وو د ﻧuﻪ ﮐﻮﻠﻮ Yﺨﻪ ﻤﺨﻨﯿﻮی وﮐی .ﭘﻪ ﺗﺎﮐـﺘﯿﮑﻲ
ﮐﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻠﯿﺴﻲ ﮐﯥ دا ډول ﺑﺪﻠﻮن ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﭘﻪ ﺳﻣﻼﺳﻲ ډول ﮐﻢ ﮐي ﭼﯥ ﻠﻪ ﺟ$و Yﺨﻪ راﭘﯿﺪا ﮐﯿjي.
ﭘﻪ ﻫﻣﺪی ﺷﮑﻞ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﯾﺎداﺷﺖ ﮐی ﭼﯥ د ﺟ$و د دوام اﺛﺮ ﻧﻪ ﯾﻮاEﯽ opﻲ او اﻧﺠﻮﻧﯽ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﭘﯿﻣﺎﻧﻪ وژﻠﯽ او ﯾﺎ Dﭙـﯽ ﮐی ،ﺑﻟﮑﯽ
ددوی ﻻﺳﺮﺳﯽ ﯾــﯽ ﺗﻌﻟﯿﻢ ﺗﻪ ،ﺻﺤﺖ ﺗﻪ ،او ددﺗ راﺗ ﺣﻖ ﺗﻪ ﻤﺤﺪود ﮐی ،د ﺧﻮاﺷﯿﻨﯽ Eﺎی دی ﭼﯥ ددوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻠﯽ ﻠﻪ ﻻری اﺧﻼﻗﯽ ﻤﻌﯿﺎر ﺗﻄﺒﯿﻘﻮی .ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻤﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐی ﭼﯥ ددی ﮐﺎل ﭘﻪ ﻠﻮﻤﯾﻮ ﮐﯥ ددوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻠﺨﻮا د opﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺮﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﺻﺤﺮاﯾــﯽ ﻤﺤﻣﮑﻮ ﭘﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮﻧﻪ ﮐﯥ زﯾﺎﺗﻮاﻠﯽ راﻏﻟﯽ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ opﯽ د ﻻ زﯾﺎﺗﻮ ﻤﺸﮑﻼﺗﻮ
ﺳﺮﻩ ﻤﺦ ﺷﻮی ،ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﻪ ﮐﻟﻪ ﭼﯥ دوی د ﺟﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﯽ Eﺎﯾﻪ او د ﺧﭙﻟﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻠﭙﺎرﻩ ﯾﻮازﯾﻨ zﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﯽ.
Yﺮﻧ$ﻪ ﭼﯥ ددوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﺗﻮﻪ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د راﻤﻨoﺘﻪ ﮐﻮﻠﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﻮی ،ﻫﻣﺪارﻧ$ﻪ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ډﯾﺮواﻠﯽ
ﮐﯥ ددوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺸﻮﯾﺶ pﻮدﻠﯽ دی .ډﯾﺮی ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت د دوﻠﺖ اﻤﻨﯿﺘﯽ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻠﻪ ﭘﻟﻮﻩ د ﻤﻨﻔﺠﺮﻩ وﺳﻟﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس
ﭘﻪ ﺟﻨ$ﯽ ﺷﺨو ﮐﯥ راﻤﻨoﺘﻪ ﺷﻮی.
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د  ۲۰۱۵ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﯿﻢ ﮐﻟﻦ او ﮐﻟﻨﻲ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د اﻤﻨﯿﺘﯽ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐی و ﭼﯥ دوی د ﺧﭙﻟﻮ
ﻫﻮاﯾــﯽ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ډﯾﺮی ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت راﻤﻨoﺘﻪ ﮐی .د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼﯥ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﭘﻪ رﺳﻣﯽ ﺗﻮﮐﻪ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﺛﺒﺘﻮل ﺷﺮوع
ﮐی ،ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻤﻮدﻩ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن اﻤﻨﯿﺘﯽ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻧﯾﻮال Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻟﻪ ډﯾﺮ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت راﻤﻨoﺘﻪ ﮐی .ﻫﻣﺪارﻧ$ﻪ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻠﻪ دې
درﮐﻪ اﻧﺪﭔuﻨﻪ ﻠﺮي ،ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻤﺖ ﻻ اوس ﻫﻢ د اﻤﻨﯿﺖ د ﺳﺎﺗﻟﻮ او د ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻠﻮ ﻠﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺗﭕﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﻮزﺟﺎن ،ﻓﺎرﯾﺎب او
ﺧﻮﺳﺖ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺣﮑﻮﻤﺖ ﭘﻟﻮﻩ وﺳﻟﻪ واﻠﻮ ډﻠﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻠﻪ ﻤﺨﯥ ﻠﻪ ﻧﺎﻤﺘﻮ زور واﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ اړﯾﮑﯥ ﻠﺮي.
دﻏﯥ ډﻠﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻠﻪ ﻤﺨﯥ د ﺳﺮﻏوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻠﻪ ﻤﻌﺎﻓﯿﺖ Yﺨﻪ ﺑﺮﺧﻣﻨﯥ دې ،ﭼﯥ ﻠﻪ دﻏﻮ زور واﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ اړﯾﮑﯥ ﻠﺮي.
ددی ﻧﻨ$ﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﺟﻨ د ﺧﻮاوو ﻠﻪ ﻠﻮری ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﻣﻮﻠﻮ او ﭘﺎﻠﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻧﻪ ﮐﯥ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺮﻤﺨﺘ$ﻮﻧﻪ
ﻤﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐی .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻟﻪ ﭼﯥ دوی د ﻫﺪف Dﺎﮐﻨﻪ ﮐﻮی .ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ددوﻠﺖ ﺳﺮﻩ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻣﻮﻠﻮ ﻠﭙﺎرﻩ د ﻤﻟﯽ ﭘﺎﻠﯿﺴﯽ ﺟﻮړوﻠﻮ ﭘﻪ
اړوﻧﺪ ﻫﻣﮑﺎري ﺟﺎري ﺳﺎﺗﻟﯽ .او ددﻏﯽ راﭘﻮر ﺗﺮ ﻤﻮدی ﭘﻮری ﭘﮑﯽ Eﺎی ﭘﺮ Eﺎی ﺷﻮی ،ﺗﺮYﻮ ﯾﻮﻩ ﻤﺸﺨﺺ ﻧﻬﺎد ددی ﻠﭙﺎرﻩ راﻤﻨoﺘﻪ
 ١٦دﻤﺘﺤﺪﻩ اﯾﺎﻻﺗﻮ راﭘﻮرﭼﯽ )ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د داﻤﻨﯿﺖ اوﺛﺒﺎت ﻠﻮړوﻠﻮ( ﭘﻪ ﻫﮑﻟﻪ ﻠﯿﮑﻟﯽ وﻮری.ﭼﯽ  ۳۰ﺻﻔﺤﻪ د  ۲۰۱۶ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻤﯿﺎﺷﺖ ﮐﯽ ﻠﯿﮑﻟﯽ او ﭘﻪ ﻻﻧﺪی ﻠﻨﮏ ﯾــﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻮﻠﯽ
ﺷﯽhttp://www.defense.gov/portals/1/documents/enhancing_security_and_stability_in_afghanistan-june_2016.pdf, last accessed 19 June 2016.
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ﮐی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐﯥ ﻤﻟﮑﻲ وو ﺗﻪ رﺳﯿﺪﻠﯽ زﯾﺎن او واﻗﻌﺎت وYﯿی .او د ﻤﻟﮑﻲ وو د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻠﻮړﻩ ﮐﭽﻪ د دوﻠﺖ
ﻠﻪ ﻫﻣﮑﺎری Yﺨﻪ ﺣﻣﺎﯾﻪ وﮐی ،او ﻠﻮﻤﻧﯽ اﻗﺪاﻤﺎت ﺑﻪ داوی ﺗﺮYﻮد ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﻣuﺖ راﻤﻨoﺘﻪ ﺷﯽ.
 ۲۰۱۵ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻟﻪ ددوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻠﻪ ﻠﻮری ﭘﻪ ﺷﻮو ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﻫﺪﻓﯽ وژﻧﻮ او ﺑﻣﯽ ﭼﺎودﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﯿuﻮ ﮐﯥ ﮐﻣuﺖ راﻏﻟﯽ،
د ﭘﺎﻠﯿﺴﯽ د ﯾﻮې ﻤﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ،ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ او د دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻫﻐﻪ ﻤﻟﮑﻲ وی ﭼﯥ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻧﯾﻮاﻠﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻠﻪ ﻤﺨﯽ د
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب Eﺎی ورﮐل ﺷﻮی ،ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ﺗﻮﻪ ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ .
ددﻏﻮ ﭘﺮﻤﺨﺘ$ﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻠﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ﺷﺘﻮن ﻠﺮی .ﭘﻪ ﺟﺪی ﺗﻮﻪ دی ﺗﻪ ﺿﺮورت دی ﭼﯥ د ﺟﻨ ﺧﻮاوی
ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ ﻤﻮﺧﻪ ﻤﻮﺛﺮ ﺎﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐی او د ﺑﺸﺮﭘﺎﻠﻨﯽ ﻧﯾﻮال ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐـﺘﻮ ﺧﭙﻞ ﻤﺴﻮﻠﯿﺘﻮﻧﻪ
ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐی.
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪوی ﭼﯥ ،د ﺑﺸﺮﭘﺎﻠﻨﯽ ﻧﯾﻮال ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻏﻮpﺘﻨﻪ دا دﻩ ﭼﯥ د ﺟﻨ ﺧﻮاوی ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ
ﻤﻮﺧﻪ ﻤﻮﺛﺮ ﺎﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐی ،ﺗﺮYﻮ د ﻧﻮﻤﻮړو ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﻪ رÐﺎ ﮐﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻠﻲ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ وﺷﯽ ،او ﻤﺘﻀﺮرو ﻤﻟﮑﻲ وو ﺗﻪ
ﺟﺒﺮان ورﮐی.
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﺟﻨ ﭘﻪ ﺧﻮاوو ﻏ jﮐﻮی ﭼﯥ Dﻮل ﻫﻐﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻤﺴﻟ ﺢ ﺮوﭘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻤﻟﮑﻲ وي ﭘﻪ ﻗﺼﺪي او ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﺮ ﻫﺪف
ﻻﻧﺪې ﻧﯿﺴﯽ ،وژﻧﻲ ﯾــﯽ او ﯾﺎﯾــﯽ Dﭙﯿﺎﻧﻮی ،ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻲ.
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﺟﻨ ﺧﻮاوو ﺗﻪ ﻻﻧﺪﻧ zﺳﭙﺎرpﺘﻨﯥ ﻠﺮی ﺗﺮ Yﻮ Dﻮﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﻫiﯽ ﭼﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ ﻤﻮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯿjی ﺣﻣﺎﯾﻪ
ﮐی او ﺧﭙﻞ ﻤﺴﻮﻠﯿﺘﻮﻧﻪ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻧﯾﻮاﻠﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﻪ رÐﺎ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐی.

ﺳﭙﺎر?ﺘﻨﯥ
دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻧﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ژﻤﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻤﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ
• ﭘﻪ ﻋﻣﺪي ﺗﻮﻪ د ﻤﻟﮑﯿﺎﻧﻮ او ﻤﻟﮑﻲ وو د ﻤﯿﺸﺖ Eﺎﯾﻮﻧﻮ  ،ﭘﻪ Eﺎﻧ$ی ډول د ﻤﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ،د دوﻠﺖ د ﻤﻟﮑﻲ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ،ﺧﺒﺮﯾﺎﻻﻧﻮ ،د ﺑﺸﺮی ﺣﻘﻮﻗﻮﻧﻮ د ﻤﺪاﻓﻌﯿﻨﻮ ،ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﻮY ،ﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ،د ﻋﺒﺎدت Eﺎﯾﻮﻧﻮ او د ﮐﻟﺘﻮري ﻤﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﭘﻪ ﻧuﻪ ﮐﻮﻠﻮ Yﺨﻪ ډډﻩ وﺷﻲ  ،او د ﻤﻟﮑﻲ وو داﺳﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻧﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﻤ ﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ
وی ،ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ.
• ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﻮﭘﯿﺮﻩ او ﻏﯿﺮ ﻤﺘﻨﺎﺳﺒﻮ ډﻠﻪ ﯾﯿﺰو او Eﺎن وژﻧﮑﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د اﺳﺘﻌﻣﺎل درول ،ﭘﻪ
Dﻮﻠﻮ ﻫﻐﻮ Eﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻤﻟﮑﻲ وي ﺗ راﺗ ﮐﻮي او د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ذرﯾﻐﻪ د ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭼﻮﻠﻮ Yﺨﻪ
ډډﻩ ﮐﻮل.
• د ﻤﻟﮑﻲ وو د  ﻤﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻣﻮ Yﺨﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﻤﻪ  ﻤﯿﺸﺘﻮ Eﺎﯾﻮﻧﻮ د راﮐﯿ[ﻮﻧﻮ ،ﻻﺳﯽ ﺑﻣﻮﻧﻮ ،د ﻫﺎوان د ﻮﻠﯿﻮ اﺳﺘﻌﻣﺎل
ﻤﺨﻨﯿﻮی.
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• د ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ د ﻤﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻠﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻮ ﻧﺎﻓﺬول ﮐﻮم ﭼﯽ ﭘﺮ ﻤﻟﮑﯿﺎﻧﻮ او د ﻤﻟﮑﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻤﯿﺸﺖ Eﺎﯾﻮﻧﻮ د ﺣﻣﻟﻮ ﻤﺨﻨﯿﻮی
ﮐﻮي .د ﻫﻐﻮ ﻻرpﻮدوﻧﻮ ﭘﻟﻲ ﮐﻮل ﭼﯽ د ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ ﻏو ﺗﻪ اﻤﺮ ﮐﻮي ﭼﯽ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﻤﺨﻪ وﻧﯿﺴﯥ ،او د ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ د ﻤﻟﮑﻲ
ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﭘﺎﻠﯿﺴﯥ ﺎﻧﻮ ﺧﭙﺮول او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻤﺴﻮل وﻨﯥ Yﻮک ﭼﯥ ﻤﻟﮑﻲ ﮐﺴﺎن د ﻫﺪف ﻻﻧﺪی ﻧﯿﺴﻲ ،وژﻧﯥ ﯾﺎ
ﯾــﯥ ژوﺑﻟﻮي ،او ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐي ﭼﯥ Dﻮل ﻻرpﻮدوﻧﻪ او ﺣﮑﻣﻮﻧﻪ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻧﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻤﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ وي.
• د ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪې ﺳﻴﻣﻮ ﮐﯥ د opﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ د ﻤﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻠﻪ ﺧﻮا د اﻋﻼﻤﯿﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﯽ ﻧﯿﻮل ،د ﻧﺠﻮﻧﻮ د pﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥp ،ﻮوﻧﮑﻮ او ﭘﻪ ﻋﻣﻮﻤﻲ ﺗﻮﻪ د ﭘﻮﻫﻨﯥ د ﺳﮑـﺘﻮر ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺣﻣﻟﻮ او ﻮاpﻮﻧﻮ او
ﺣﻣﻟﻮ Yﺨﻪ ﻤﺨﻨﯿﻮی.
• ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ pﻮوﻧoﻲ ،روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ،ﮐﻟﻴﻨﻴﮑﻮﻧﻮ او ﻧﻮر ﺧﻮﻧﺪي Eﺎﯾﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻟﻮ ﭘﻮEﻲ ﻤﻮﺧﻮ ﻠﭙﺎرﻩ
ﻧﻪ ﮐﺎروي ،او د روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺎﻠﻨﯥ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻮزڼ د واﮐﺴﯿﻨﺎﺗﻮراﻧﻮ او د ﭘﻮﻠﯿﻮ د واﮐﺴﯿﻦ د ﮐﻣﭙﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ Sون د
Dﻮﻠﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او ﻮاpﻮﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻠﻮ Yﺨﻪ ډډﻩ وﮐي ،او د ﻫﺮ ډول اﻋﻣﺎﻠﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻠﻮ Yﺨﻪ ﭼﯥ ﻤﻮﺧﻪ ﯾــﯥ د ﭘﻮﻫﻨﯥ
او روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻻﺳﺮﺳﯥ وړ ﻤﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺗﻪ د اﻧﻔﺮادي ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻻﺳﺮﺳﯽ دی ،ﻤﺨﻨﯿﻮی وﮐي .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻠﺖ
•

•

•
•

•

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻠﺖ ﻠﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ  ﻤﯿﺸﺘﻮ ﻤﻟﮑﻲ ﺳﯿﻣﻮ ﮐﯥ د ﻫﺎواﻧﻮﻧﻮ ،راﮐـ[ﻮﻧﻮ ،ﻻﺳﻲ ﺑﻣﻮﻧﻮ ،او ﻧﻮرو ﻏﯿﺮ ﻤﺴﺘﻘﯿﻣﻮ
وﺳﻟﻮ ،او د ﻫﻮاﻳــﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ درول .د ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻟﻮ او ﭘﻮEﯥ اﻠﻮﺗﮑﻮ د ﮐﺎروﻠﻮ ﭘﻪ ﺗاو روpﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐـﺘﯿﮑﻲ ﻻرpﻮدوﻧﻮ او
د ﺟ$ې د اﺻﻮﻠﻮ او ﻧﻮرو ﮐﻧﻼرو را ﻤﻨ ﺗﻪ ﮐﻮل او د ﻫﻐﻮ ﭘﻟﯥ ﮐﻮل.
د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻣﻮﻠﻮ د ﻤﻟﻲ ﭘﺎﻠﯿﺴ zﭘﻟﻲ ﮐﻮل او د ﻋﻣﻞ د ﭘﻼن ﻧﻬﺎﯾــﯥ ﮐﻮل ،ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ داﺳﯥ واﻗﻌﻲ ﻤﻮﺧﯥ او
ﺗﺪﺑﯿﺮوﻧﻪ ﺷﺎﻤﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻤﻮﺧﻪ ﯾــﯥ ﭘﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د ﺷﻣﯿﺮ ﮐﻣﻮل وي ،او د دوﻠﺖ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮﻩ اﺧﺘﺼﺎص
ﺷﻮی ﻧﻬﺎد د را ﻤﻨ ﺗﻪ ﮐﻮﻠﻮ Yﺨﻪ ډاډ ﭼﯥ ﻤﻮﺧﻪ ﻳــﯥ د ﺷﺨې ﺳﺮﻩ د ﺗﻠﻮ Dﻮﻠﻮ ﭘﯿuﻮ Yﯿﻧﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻤﻟﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ زﯾﺎن
رﺳﻮي.
د Dﻮﻠﻮ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻟﻪ واﻠﻮ ډﻠﻮ ،ﻤﻟﭕﺸﻮ او د ﻤﻟﻲ ﭘﺎYﻮن د ﺧﻮuEﺘﻮﻧﻮ ژر ﺗﺮ ژرﻩ ﺑﯥ وﺳﻟﯥ ﮐﻮل او ﻤﻨﺤﻟﻮل.
د اﻓﻐﺎن اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ او دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ وﺳﻟﻪ واﻠﻮ ډﻠﻮ ﻠﻪ ﺧﻮا د ﺑﺸﺮﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻧﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن د ﺳﺮﻏوﻧﻮ ،د ﻧﯾﻮال ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺳﺮﻏوﻧﻮ د Dﻮﻠﻮ ﻤﻮاردو Yﯿل ،او د اﻓﻐﺎن او ﻧﯾﻮاﻠﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻻﻧﺪی ﻠﮑﻪ
Yﻨ$ﻪ ﭼﯥ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﯿjي د ﻫﻐﻮ Dﻮﻠﻮ ﻤﺴﻮﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﻤﺤﺎﮐﻣﻪ.
ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺳﺮﻏوﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن د ﭘﺎم وړ ﺧﺴﺎرې ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐي ،د ﻤﻟﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻠﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﺷﺨې ﺳﺮﻩ
د ﺗﻠﯥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ وژل ﺷﻮې او Dﭙـﯥ ﺷﻮې د ﺧﺴﺎرې pﻪ ﻃﺮزاﻠﻌﻣﻟﻮﻧﻪ ﭼﻣﺘﻮ ﮐي ،د ﻫﻐﻮ ﻃﺰراﻠﻌﻣﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ
د ﻋﺎﻤﻪ ﭘﻮﻫﺎوی ﻠﻮړول ﭼﯥ ﻤﻮﺧﻪ ﯾــﯥ د ﺧﺴﺎرې ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل او اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺪﻤﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ وي او ﻫﻣﺪارﻧ$ﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺟﺒﺮان ﻤﻄﺎﻠﺒﯥ او اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺪﻤﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ opﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻤﺴﺎوي ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻠﺮي.
د اﻓﻐﺎن ﻤﻟﯽ اﻤﻨﯿﺘﯽ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻠﻮړوﻠﻮ ﺗﻪ د ﻠﻮﻤﯾﺘﻮب ورﮐﻮل Yﻮ د ﮐﺸﻒ ،را ﻏﻮﻧSوﻠﻮ ،ﭘﺮوﺳﺲ ﮐﻮﻠﻮ او د ﻤﻌﻟﻮﻤﺎﺗﻮ
د ﺧﭙﺮوﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﻣﻮل ،دﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻮﻠﻮ او د ﻗﻮﻤﺎﻧﺪې ،ﮐﻨﺘﺮول او ﭘﻪ ﻤﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮﻪ دﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮﯾﻮ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﺳﻟﻪ واﻠﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو ﺳﺎﺗﻨﻪ  ،د  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﻧﯿﻢ ﮐﻟﻦ راﭘﻮر

ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻤﺒﺎرزې ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻋﻣﻟﯿﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐي  . ١٧د ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻤﺒﺎرزې د ﻤﻟﻲ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی د ﺑﺸﭙ ﺗ ﻄﺒﯿﻖ ﻠﭙﺎرﻩ Dﻮﻠﯥ اړﯾﻨﯥ ﺳﺮﭼﯿﻨﯥ اﺧﺘﺼﺎص ﮐي.
• د pﻮﻧoﯿﻮ ،روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او روﻏﺘﯿﺎﯾــﯽ ﻤﺮﮐﺰوﻧﻮ Yﺨﻪ د ﭘﻮEﯽ اﻫﺪاﻓﻮ د ﮐﺎروﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﯿﺚ ﺳﻣﺪﺳﺘﯥ ﻤﺨﻨﯿﻮی .ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ
ﭼﯥ Dﻮل ﮐﺴﺎن د pﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ او روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻻﺳﺮﺳﯽ وړ ﻤﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻠﺮي.
١٨

ﻧﯾﻮال ﻧﻈﺎﻤﻲ <ﻮاﮐﻮﻧﻪ
•

•

•

•

•

•

د ﻧuﺘﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د ﮐﻣﻮﻠﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻟﻪ د ﯾﻮې ﻤﻟﻲ ﭘﺎﻠﯿﺴﻲ د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺣﮑﻮﻤﺖ ﻤﻼﺗ ،او د ﯾﻮﻩ ﻤﻨﺎﺳﺐ ﭘﻼن د ﺟﻮړوﻠﻮ ﭘﻪ ﻤﻮﺧﻪ ،ﭼﯥ د ﻧuﺘﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د
ﭘﯿuﻮﯾﺪو Yﺨﻪ ﻤﺨﻨﯿﻮی وﮐي ﺑﺎﯾﺪ رﯾuﺘﯿﻨﯥ ﻤﻮﺧﯥ ﺷﺎﻤﻟﻲ وي.
د  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻠﯿﺴﯥ او ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﯥ ﮐﭽﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻤﻟﻲ اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻠﭙﺎرﻩ د روزﻧﻮ ،ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ او اړوﻧﺪ
ﻤﻼﺗ ﺑﺮاﺑﺮوﻠﻮ دا ﭼﺎرې ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐـﺘﯿﮑﻲ ﮐﭽﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ وﻏﺰوﻠﯥ ﺷﻲ ،د ﻏﯿﺮ ﻤﺴﺘﻘﯿﻣﻮ ډزو او او ﭘﻮEﯥ اﻠﻮﺗﮑﻮ د ﮐﺎروﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻠﻪ
د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د را ﮐﻣﻮﻠﻮ ﺗﺪﺑﯿﺮوﻧﻪ او روزﻧﯥ او ﻤﻨﺎﺳﺒﻮ ﭘﺮﺗﻮﮐﻮﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ،او ﭘﺎﯾﺪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ژﻤﻨﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻠﻨﯥ
د ﻧﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻮي.
د اﻓﻐﺎن ﻤﻟﻲ اﻤﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻤﻼﺗ دوام ﺗﺮ Yﻮ ﻗﻮﻤﺎﻧﺪﻩ او ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وﻧﯿﺴﻲ او ﻫﻣﺪارﻧ$ﻪ د  ۲۰۱۶ﮐﺎل او ﻠﻪ
ﻫﻐﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻤﻮدﻩ ﮐﯥ د ﮐﺸﻒ ،را ﻏﻮﻧSوﻠﻮ ،ﭘﺮوﺳﺲ ﮐﻮﻠﻮ او د ﻤﻌﻟﻮﻤﺎﺗﻮ د ﺧﭙﺮوﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﻣﻮل د ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې د ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﻮ او ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻮﻠﻮ ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻤﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐي.
د داﺳﯥ اﻗﺪاﻤﻮﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل Yﻮ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐي ﭼﯥ د  ۲۰۱۵ﮐﺎل ﭘﻪ اﮐـﺘﻮﺑﺮ ﻤﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﯾﻮﻩ ﻫﻮاﻳــﯥ ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻟﻪ ﮐﯥ
د ﮐﻨﺪوز وﻻﯾﺖ د ﺑﯽ ﭘﻮﻠﯥ ډاﮐـ[ﺮاﻧﻮ )ام اس اف( ﭘﺮ روﻏﺘﻮن ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮ د ﺑﺮﯾﺪ ﺧﭙﻟﻮاﮐﻪ ،ﺑﯽ ﭘﺮې ،ﺷﻔﺎﻓﻪ او واﻗﻌﻲ Yﯿﻧﻪ
ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ او ﻤﻮﻧﺪﻧﯥ ﻳــﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻤﻪ ډول ﺧﭙﺮې ﮐي ،او ﻫﻐﻪ Yﻮک ﭼﯽ د دی ﺟﻨﺎﻳــﻲ ﭘﯿuﯥ ﻤﺴﺆل دي ﺑﺎﯾﺪ د ﻧﻈﺎﻤﻲ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻤﺤﺎﮐﻣﻪ ﺷﻲ.
د ﻫﻐﻮ ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﯾﻮال اﻤﻨﯿﺘﻲ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻪ pﮑﯿﻞ وي د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د ادﻋﺎوو ﭘﻪ
ﺗﻌﻘﯿﺐ د ﺷﻔﺎﻓﻮ ﺑﯿﺎ ﮐـﺘﻨﻮ او Yﯿﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ،ﭘﻪ Eﺎﻧ$ې ډول د ﻫﻮاﻳــﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او ﺗﻼﺷﯥ ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻠﻪ ﺗﺮ Yﻮ ډاډ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐي ﭼﯥ ژﻤﻨﯥ د ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﯥ ﻓﻌﺎﻠﯿﺘﻮﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻧﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﯾﻮاﻠﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
ﻤﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ دي.
ٓ
د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ او ژوﻧﺪې ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻠﭙﺎرﻩ د ﺟﺒﺮان ﻏﻮpﺘﻟﻮ او د ﻤﺮﺗﮑﯿﺒﯿﻨﻮ د اﺣﺘﺴﺎب ﻠﭙﺎرﻩ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ Yﺨﻪ د
ډاډ ﺣﺎﺻﻟﻮﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻠﻨﯥ د ﻧﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن او د ﻧﯾﻮاﻠﻮ ﭘﻮEﯥ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻠﻪ ﺧﻮا د ﺟﻨﺎﻳــﯥ

١٧د تعبيه شوی چاوديدونکو توکو استثمار ھغه پروسی ته ويل کيږ چی په ھغه کی مالومات او الس ته راغلی مواد در چوديدونکی تو کو څخه
توليږی ،پروسيس او ويشل کيږی ترڅو عملی مالومات تر السه ،چی په ترڅ کی خاص ميټودونو او الری چاری د چاوديدونکو توکو پر ضد مبارزه
او د ھغه لړ کی د حکومت ضد وسلواو منابع کم سی .د چاوديدونکو توکو استثمار د کشفولو ،ساتنو ،تشخيصولو او کشفولو په معنی دی چی د تخنيکی
متخصصينو په واسطه باندی ده تشخيص او بايومتريک معايناتو دپاره کارول کيږی .دی چاوديدونکو توکو استثمارول يو دير مھم برخه ده.
١٨يوناما دفتر په دی باور دی چی د ناتو قاطع مالتړ ماموريت ھر وقت نوی مالومات در سپارښتنی دپار چی دی ) ١٨والی  (٢٠١۶ھوکړه ليک
پر اساس باندی دی وړرانده کوی.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﺳﻟﻪ واﻠﻪ ﺟ$ﻩ ﮐﯥ د ﻤﻟﮑﻲ وو ﺳﺎﺗﻨﻪ  ،د  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﻧﯿﻢ ﮐﻟﻦ راﭘﻮر

ﻋﻣﻟﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻏوﻧﻮ د Dﻮﻠﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﻠﺮوﻧﮑﻮ ادﻋﺎوو د ﻤﻮﺛﺮﻩ ،ﺧﭙﻟﻮاﮐﻮ ،ﺑﯥ ﭘﺮې او ﺷﻔﺎﻓﻮ Eﯿﻧﻮ Yﺨﻪ ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ.
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