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ﭘﮫ وﺳﻠﮫ واﻟﮫ ﺟ ړه ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ و ړو د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﭘﮫ اړه ﺷﭘږ ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﻲ وروﺳﺗﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﺟﻧوري ﻟﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﭔ ﯥ ﺧﮫ د ﺟون ﺗر  ٣١ﭘورې

د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ،وﺳﻠﮫ واﻟﯥ ﺟ ړې ﻣﻠﮑﻲ و ړو ﺗﮫ د ﭘﺎم وړ زﯾﺎن اړول ﺟﺎري ﺳﺎﺗﻠﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ
زر وﻧو ﯾﯥ ﭘﻲ او وژﻟﻲ ،ﮐورﻧ ﯾﯥ ﻟﮫ ﺧﭘﻠو ﮐوروﻧو ﺑﭔ ﺎﯾﮫ ﮐړي او د ﭘوھﻧﯥ او روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ډون ﯾﯥ اړﯾن ﺧدﻣﺗوﻧﮫ
اﻏﯾزﻣن ﮐړي .د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﺟﻧوري ﻟﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﭔ ﯥ ﺧﮫ د ﺟون ﺗر  ٣١ﭘورې ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ٣٨١٢ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت )١٣۶۶
ﻣړه او  ٢۴۴۶ﭘﯾﺎن( ﻣﺳﺗﻧد ﮐړي ،ﭼﯥ د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ورﺗﮫ ﻣودې ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ  ٢٧ﺳﻠﻧﮫ ﮐﻣواﻟﯽ ﭘﮫ ډا ﮫ ﮐوي ﭼﯥ دا ٢٠١٢
ﮐﺎل راھﯾﺳﯥ ﭘﮫ ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﺗر وﻟو ﮐم ﺗﻠﻔﺎت دي .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ دوﯾﻣﮫ رﺑﻊ ﮐﯥ د ﭘﻲ ﻣﻠﮑﯾﺎﻧو
ﺷﻣﯾر د ﻟوﻣړۍ رﺑﻌﯥ ﻟﮫ ﺷﻣﯾر ﺳره د ﭘرﺗﻠﯥ وړ دی ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ روان ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻟوﻣړۍ رﺑﻌﯥ ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﭘﮫ دوﯾﻣﮫ ﮐﯥ د
ﻣﻠﮑﻲ و ړو ﭘﮫ ﻣړﯾﻧﮫ ﮐﯥ  ٢٧ﺳﻠﻧﮫ زﯾﺎﺗواﻟﯽ ﻣﺳﺗﻧد ﮐړی .د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ رﺑﻊ ﮐﯥ ﻣﺳﺗﻧد ﺷوي ﺟرﯾﺎﻧوﻧو دوام
درﻟود .دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻر ﻻ اوس ھم د زﯾﺎﺗرو ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو د ﭘﯾ ﯾدو ﻻﻣل دي .دوﻟت ﭘﻠوه واﮐوﻧو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﺷوې
ﻣﻠﮑﻲ ﻣړﯾﻧﮫ ) وﻟ ﺎل ﺗﻠﻔﺎت ﻧﮫ دي( ﻟﮫ ھﻐﯥ زﯾﺎﺗﮫ ده ﭼﯥ د دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﻟﮫ ﺧوا اړول ﺷوې.

د ﻣﻠﮑﻲ و ړو ﻣرګ ژوﺑﻠﮫ
ﻟﮫ ﺟﻧوري ﺗر ﺟون ﭘورې ٢٠١٩-٢٠٠٩
5,205

5,272

5,275

3.476

3.600

3.631

6000
4,982

4,895

5000
3,916

3,921

3,812
3.367

2,492

2.341

2.577

2.446

3,271

3,138

3.209

4000

1.990

1.979

1.440

3000
2000
1000

1.366

1.729

1.672

1.644

1.615

1.686

1.344

1.159

1.575

1.281

1.052

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

ﭘﯾﺎن

وژل ﺷوي

طﺎﻟﺑﺎن ادﻋﺎ ﮐوي ﭼﯥ دوي ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﺷوي ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﮐﻣ ت د ھﻐﮫ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗداﺑﯾرو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ دی ﭼﯥ دوي د ﻣﻠﮑﻲ
و ړو د ﺧوﻧدې ﺳﺎﺗﻧﯥ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ اﺧﺳﺗﯥ .دوﻟت ﭘﻠوه واﮐوﻧﮫ واﯾﯽ ﭼﯥ د وﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﻟﮫ ﺧوا ﻣﻠﮑﻲ و ړو ﮐﯥ
ﮐﻣ ت اﺻﻼ د دوي د اﻏﯾزﻣن ﺗداﺑﯾرو د اﺧﺳﺗﻧﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ دي ﭼﯥ د دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﺑرﯾدوﻧﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺷﺎ ﺗﻣﺑوﻟﻲ او ﭘﮫ
اﻏﯾزﻣن ډول ﯾﯥ د ﻣﻠﮑﻲ و ړو د ﻣﯾﺷت ﺳﯾﻣﯥ ﺧوﻧدي ﮐړي.
ﭘﮫ وﻟﯾز ډول د ﺎﻧﻣر و ﺑرﯾدوﻧو او ﻣﮑﻧﯾو ﻧ ﺗو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﮐﻣواﻟﯽ ھﻐﮫ اﺻﻠﻲ ﻓﮑ وروﻧﮫ وو ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ
ﮐﻣواﻟﻲ ﮐﯥ ﯾﯥ وﻧډه درﻟوده ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ھواﯾﻲ او ﭼﺎ ﯾزو ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ وﻟﺳﻲ ﻣرګ ژوﺑﻠﮫ ﻟوړه ﺷوې.
د دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﻟﮫ ﺧوا د ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو .،د  ٢٠١٨ﮐﺎل ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ
ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﮐﯥ دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﺷوي ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت  ۴٣ﺳﻠﻧﮫ راﮐم ﺷوي ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ دوﻟت ﭘﻠوه
واﮐوﻧو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﺷوي ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت  ٣١ﺳﻠﻧﮫ ﻟوړ ﺷوي.
د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﮐﯥ ﻣﮑﻧ ﻧ ﺗﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﻣﺧﮑښ ﻻﻣل ل ﮐﯾږي ،ﭼﯥ د وﻟو ﺗﻠﻔﺎﺗو ﯾو ﭘر درې
ﺑرﺧﮫ ﯾﯥ اړوﻟﯥ .ﺧو ﻟﮫ دې ﺳره ﺳره ،دا د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ  ١۶ﺳﻠﻧﮫ ﮐﻣواﻟﯽ ﭘﮫ ډا ﮫ ﮐوي ١.د
اﻧﺗﺣﺎري او ﻏﯾر اﻧﺗﺣﺎري ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو ﯾو ﺎی ﮐﺎروﻧﮫ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو دوﯾم ﻣﺧﮑښ ﻻﻣل و ،ﭼﯥ
 ١د ﻤﻟ ﺮو ﻤﻟﺘﻮﻧﻮ د اﻤﻨﯿﺖ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺎﻧ ﯥ ﻠﻪ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،د  ۲۰۱۸ﮐﺎل د ورﺗﻪ ﻤﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻟﻪ د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻠﻮﻤ ۍ او ﺟﻮن د  ۳۰ﺗﺮﻤﻨ د وﺳﻟﻪ واﻠﻮ ﻧ ﺘﻮ ﺷﻣﯿﺮ  ۱۲ﺳﻟﻨﻪ راﮐﻢ ﺷﻮی ،ﮐﻮم
ﭼﯥ د ﻣﮑﻨﯿﻮ ﻧ ﺘﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﭘﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ د  ۱۶ﺳﻟﻨﻪ ﮐﻣﻮاﻠﻲ ﺳﺮﻩ د ﺗﻨﺎﺳﺐ وړ دی.
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اﻧﺗﺣﺎري ھﻐﮫ ﯾﯥ د وﻟ ﺎل ﺗﻠﻔﺎﺗو د  ٢٨ﺳﻠﻧﯥ او ﻏﯾر اﻧﺗﺣﺎري ھﻐﮫ ﯾﯥ د  ٢٠ﺳﻠﻧﯥ ﻻﻣل ﺷوي ٢.د ھواﯾﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ
ﮐﯥ اړول ﺷوي ﺗﻠﻔﺎت  ١۴ﺳﻠﻧﮫ ﺟوړوي ،ﭼﯥ ﭘﮫ  ٢٠١٨ﮐﺎل ﮐﯥ د ورﺗﮫ ﻣودې ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ د ﭘﺎم وړ زﯾﺎﺗواﻟﻲ ﯾﻲ٣.
ھﻐﮫ وﻟﺳﻲ و ړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ،ھﻠﻣﻧد ،ﻧﻧ رھﺎر ،ﻓﺎرﯾﺎب او ﻏزﻧﻲ وﻻﯾﺗوﻧو ﮐﯥ ژوﻧد ﮐوي ،ﺗر وﻟو زﯾﺎت اﻏﯾزﻣن
ﺷوي ٤.ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ ﺷﻣﺎﻟﻲ او ﺷﻣﺎل ﺧﺗﯾ و ﺳﯾﻣو ﭘﮫ ﺎﻧ ړي ډول ﭘﮫ ﺑﻠﺦ ،ﺑﻐﻼن او ﺗﺧﺎر وﻻﯾﺗوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﮐﯥ
ﻋﻣوﻣﻲ زﯾﺎﺗواﻟﯽ او دﻏﮫ راز ﭘﮫ ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ وﻻﯾت ﮐﯥ ﭘﮫ وﻟﺳﻲ ﻣرګ ژوﺑﻠﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﺎﻧ ړي ډول د ژوﺑﻠﯥ ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﭘﮫ ﻣړﯾﻧﮫ
ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ زﯾﺎﺗواﻟﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﮐړی.

دﭘ

ﻮ د ﻧﻮﻋ ﺖ ﻟﻪ ﻣ

ﻣﻠ

ﺗﻠﻔﺎت

د  ۲۰۱۹ﺎل ﻟﻪ ﺟﻨﻮري ﺗﺮ ﺟﻮن ﭘﻮرې
ﻧﻮر ۲ :ﺳﻠﻨﻪ
 ۸۹ﻣﻠ ﺗﻠﻔﺎت
) ۴۱ﻣ ە او  ۴۸ﺎن(

ﭼﺎ و ﻋﻤﻠ ﺎت ۶ :ﺳﻠﻨﻪ
 ۲۱۸ﻣﻠ ﺗﻠﻔﺎت
) ۱۵۹ﻣ ە او  ۵۹ﺎن(
ﻟﻪ ﺟ ې ﺨﻪ ﺎﺗﻪ ﺷﻮ ﭼﺎود ﺪوﻧ
ﺳﻠﻨﻪ
… ۲۶۴ﻣﻠ ﺗﻠﻔﺎت

 ۳۳ :ﺳﻠﻨﻪ
ﻤﮑ
 ۱۲۷۴ﻣﻠ ﺗﻠﻔﺎت
) ۲۸۹ﻣ ە او  ۹۸۵ﺎن(

ﺗﻮ ۷ :

ﺪ وژ  ۱۰ :ﺳﻠﻨﻪ
 ۳۸۳ﻣﻠ ﺗﻠﻔﺎت
) ۲۲۸ﻣ ە او ۱۵۵

ﺎن(

ﻮا ﻋﻤﻠ ﺎت ۱۴ :ﺳﻠﻨﻪ
 ۵۱۹ﻣﻠ ﺗﻠﻔﺎت
) ۳۶۳ﻣ ە او ۱۵۶

ﺎﻧﻤﺮ او ډﻟﻪ ﯾ ﺑ ﺪوﻧﻪ ۸ :ﺳﻠﻨﻪ

ﻏ اﻧﺘﺤﺎري ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮي
ﭼﺎود ﺪوﻧ ﺗﻮ  ۲۰ :ﺳﻠﻨﻪ:
 ۷۶۲ﻣﻠ ﺗﻠﻔﺎت
) ۱۴۷ﻣ ە او ۶۱۵

ﺎن(

ﺎن(

د ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷ ﻮ ﭼﺎود ﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﻧﺘﺤﺎري او ﻏ اﻧﺘﺤﺎري ﭘ
 ۲۸ﺳﻠﻨﻪ
 ۱۰۶۵ﻣﻠ ﺗﻠﻔﺎت
) ۲۰۶ﻣ ە او  ۸۵۹ﺎن(

:

 ۳۰۳ﻣﻠ ﺗﻠﻔﺎت
) ۵۹ﻣ ە او  ۲۴۴ﺎن(

ﯥ او وﺳﻠﮫ واﻟﮫ ﺷﺧړه
ﯥ ﻻ اوس ھم ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د وﺳﻠﮫ واﻟﯥ ﺷﺧړې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ ﻧﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب ډول اﻏﯾزﻣﻧﯥ ﮐﯾږي ،د ژوﻧد ﻟﮫ ﻻﺳﮫ
ورﮐوﻟو ،ﭘﻲ ﮐﯾدﻟو ،د ﺟ ړې اړوﻧد ﺑﭔ ﺎﯾﮫ ﮐﯾدﻧﯥ ،اﻗﺗﺻﺎدي ﻧﺎ اﻣﻧ  ،او ﺑﻧﺳ ﯾزو ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ د ﻻس رﺳﻲ ﻟﮫ ﻧﺷﺗون ﺧﮫ
ﮐړﯾږي .وﺳﻠﮫ واﻟﮫ ﺟ ړه دﻏﮫ راز د و ﭘﮫ وړاﻧدې ﻧﺎ ﺑراﺑري او ﻟﮫ ﺗﺑﻌﯾض ډﮐﯥ ﮐړﻧﯥ زﯾﺎﺗوي ،ﮐوم ﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺟﻧﺳﻲ
او د ﺟﻧډر ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﺳره د ھﻐوي ﻣﺦ ﮐﯾدل زﯾﺎﺗوي.
د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﺟﻧوري ﻟﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﭔ ﯥ ﺧﮫ د ﺟون ﺗر  ٣٠ﭘورې ،وﺳﻠﮫ واﻟﯥ ﺟ ړې د  ۴٣٠ﺗﻠﻔﺎت ) ١۴۴ﻣړې او ٢٨۶
ﭘ ( اړوﻟﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ  ٢٠١٨ﮐﺎل ﮐﯥ د ورﺗﮫ ﻣودې ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ  ٢٢ﺳﻠﻧﮫ ﮐﻣواﻟﯽ ﭘﮫ ډا ﮫ ﮐوي .ﻣﮑﻧ ﻧ ﺗﯥ د و د ﺗﻠﻔﺎﺗو
ﻣﺧﮑښ ﻻﻣل و ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﯾﯥ د اﻧﺗﺣﺎري او ﻏﯾر اﻧﺗﺣﺎري ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو ډه ﮐﺎروﻧﮫ او ھواﯾﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﮑښ ﻻﻣﻠوﻧﮫ ل ﮐﯾږي .د و ﺗﻠﻔﺎت د ﻋﻣوﻣﻲ وﻟ ﺎل ﺗﻠﻔﺎﺗو  ١١ﺳﻠﻧﮫ ﺟوړوي.
دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو د ﻣوازي ﻋدﻟﻲ ﺟوړ ﺗوﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﭘر و د ادﻋﺎ ﺷوﯾو "ﻏﯾر اﺧﻼﻗﻲ" ﮐړﻧو ﭘﮫ ﺗور د ﻧﺎﻗﺎﻧوﻧﮫ
ﺳزا ﺎﻧو ﺟﺎري ﮐول او دﻏﮫ راز ﯾﯥ د ھﻐوي ھدﻓﻲ وژﻧﯥ ﺟﺎري ﺳﺎﺗﻠﻲ .د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ډول ،د ﺟﻧوري ﭘر  ۴د ﺳرﭘل وﻻﯾت
 ٢دا د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﻠﻪ ﻠﻮﻤ ﯾﻮ ﺷﭙ و ﻤﯿﺎﺷﺘﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻟﻪ ﺷﻮي ﮐﻟﻪ ﭼﯥ د اﻧﺘﺤﺎري او ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺤﺎري ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮي ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﻩ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﻤﺨﮑ ﻻﻤﻞ و ،ﭼﯥ د ﻮﻠ ﺎل ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ  ۴۵ﺳﻟﻨﻪ ﯾــﯥ اړوﻠﻲ .د
ﻤﻟ ﺮو ﻤﻟﺘﻮﻧﻮ د اﻤﻨﯿﺖ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺎﻧ ﯥ ﻠﻪ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،د اﻧﺘﺤﺎري او ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺤﺎري ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮﯾﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ  ۲۰ﺳﻟﻨﻪ راﮐﻢ ﺷﻮي ،ﭼﯥ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﯾــﯥ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﺷﻣﯿﺮ  ۵۴ﺳﻟﻨﻪ راﮐﻢ
ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﭘﻪ زﯾﺎن ﮐﯥ راﮐﻢ ﺷﻮی ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐﻮي.
 ٣د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﭘﻪ ﻠﻮﻤ ﯾﻮ ﺷﭙ و ﻤﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻫﻮاﯾ ـﻲ ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﻮ د ﻮﻠﻮ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ د  ۷ﺳﻟﻨﯥ ﻻﻤﻞ ﺷﻮي .د ﻤﻟ ﺮو ﻤﻟﺘﻮﻧﻮ د اﻤﻨﯿﺖ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب د ﺎﻧ ﯥ ﻠﻪ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻟﻪ ،د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﻪ
ﻠﻮﻤ ۍ ﻧﯿﻣﺎﯾــﻲ ﮐﯥ د ﻫﻮاﯾــﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ د ﺷﻣﯿﺮ  ۳۱ﺳﻟﻨﻪ زﯾﺎت ﺷﻮی ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د دې ﺗﺎﮐـﺘﯿﮏ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ د ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻣﯿﺮ ﮐﯥ  ۳۹ﺳﻟﻨﻪ زﯾﺎﺗﻮاﻠﯽ راﻏﻟﯽ.
 ٤ﮐﺎﺑﻞ ۴۷۳ :ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ۶۳ﻤ ﻩ او  ۴۱۰ﭙﯿﺎن(؛ ﻫﻟﻣﻨﺪ ۴۴۰ :ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ۱۶۰ﻤ ﻩ او  ۲۸۰ﭙﯿﺎن(؛ ﻧﻨ ﺮﻫﺎر  ۴۰۱ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ۱۶۳ﻤ ﻩ او  ۲۳۸ﭙﯿﺎن(؛ ﻓﺎرﯾﺎب ۲۷۱ :ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ۸۸ﻤ ﻩ او  ۱۸۳ﭙﯿﺎن(؛ او
ﻏﺰﻧﻲ ۱۸۶ :ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ۷۷ﻤ ﻩ او  ۱۰۹ﭙﯿﺎن(.
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ﭘﮫ ﺳﺎﻧﭼﺎرک وﻟﺳواﻟ ﮐﯥ ،طﺎﻟﺑﺎﻧو ﯾوه  ٢۵ﮐﻠﻧﮫ ﮫ د زﻧﺎ ﭘﮫ ﺗور ﭘﮫ دورو ووھﻠﮫ .دﻏﮫ ﺳزا د زﯾﺎت ﺷﻣﯾر ﺧﻠﮑو ﭘﮫ
ﺷﺗون ﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷوه .د ﺟون ﭘر  ،٢٧د ﻓﺎرﯾﺎب وﻻﯾت ﭘﮫ ﻗﯾﺻﺎر وﻟﺳواﻟ ﮐﯥ ،طﺎﻟﺑﺎﻧو ﯾوه  ٣٠ﮐﻠﻧﮫ ﮫ او د ھﻐﯥ
درې ﮐﻠن ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ﺧﭘل ﮐور ﮐﯥ د ﺧوب ﭘر ﻣﮭﺎل وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﯥ ﭘﮫ ډزو ووژل ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﯾﯥ ﺧﺎوﻧد ،ھﻐﮫ ﭘﮫ زﻧﺎ ﺗورﻧﮫ
ﮐړه او ﭘﮫ اړه ﯾﯥ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗﮫ ﺷﮑﺎﯾت وﮐړ.
ﻣﺎﺷوﻣﺎن او وﺳﻠﮫ واﻟﮫ ﺷﺧړه
د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﮐﯥ ،د ﺟ ړې اړوﻧد ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ ﭘر ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺧﭘل ﺑد اﻏﯾز روان
ﺳﺎﺗﻠﻲ ،ﭘﮫ ﺎﻧ ړي ډول د ھﻐو وا وﻧو ﭼﯥ ھﻐوي ورﺳره ﻟﮫ ﺟ ړې ﺧﮫ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻧو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو ،ﭘر ووﻧ ﯾو
او روﻏﺗوﻧوﻧو د ﺑرﯾدوﻧو ،او د ﺟ ړې د ﮑﯾﻠو ﺧواوو ﻟﮫ ﺧوا د ﻣﺎرﻧﯥ او ﮐﺎروﻧﯥ د زﯾﺎﻧﻣﻧﺗوب ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻣﺦ دي .د
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ وړاﻧدې د ﺑﭼﮫ ﺑﺎزۍ ﭘﮫ ډون د ﺟﻧﺳﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﻟﭘﺎره روان ﻣﻌﺎﻓﯾت ﯾوه ﺟدي اﻧدﭔ ﻧﮫ ل ﮐﯾږي.
ﯾوﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو  ١٢٠٧ﺗﻠﻔﺎت ) ٣٢٧ﻣړه او  ٨٨٠ﭘﯾﺎن( ﻣﺳﺗﻧد ﮐړي .دا ﭘﮫ
 ٢٠١٨ﮐﺎل ﮐﯥ د ورﺗﮫ ﻣودې ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ  ١٣ﺳﻠﻧﮫ ﮐﻣواﻟﯽ ﭘﮫ ډا ﮫ ﮐوي .د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د وﻟو ﺗﻠﻔﺎﺗو  ۴١ﺳﻠﻧﮫ د ﻣﮑﻧﯾو ﻧ ﺗو
او ﭘﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﯾﯥ د اﻧﺗﺣﺎري او ﻏﯾر اﻧﺗﺣﺎري ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو د ډې ﮐﺎروﻧﯥ او ﻟﮫ ﺟ ړې ﺧﮫ د
ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻧو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﻧ ﺗﮫ ﺷوې .د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﻠﻔﺎت د وﻟ ﺎل ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﻧږدې ﯾو ﭘر درﭔﻣﮫ ﺑرﺧﮫ
ﺟوړوي.
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻟﮫ ﺟ ړې ﺧﮫ د ﭘﺎﺗﮫ ﺷوﻧو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو زﯾﺎﺗره ﺑرﺧﮫ  ٨۴ﺳﻠﻧﮫ  -ﺟوړوي .د ﮐﺎل
د اﭘرﯾل ﭘر  ١۴ﭘﮫ ﻟﻐﻣﺎن وﻻﯾت ﮐﯥ ﯾوه ووﻧ ﻲ ﺗﮫ ﭔرﻣﮫ ﭘﮫ ﯾوه ﭘﭔ ﮫ ﮐﯥ ،ﻟﮫ ﺟ ړې ﺧﮫ ﭘﺎﺗﮫ ﺷوﻧﯥ ﯾوې ﭼﺎودﯾدوﻧﮑﯥ
وﺳﯾﻠﯥ ھﻐﮫ ﻣﮭﺎل اووه ھﻠﮑﺎن ووژل او اﺗﮫ ﻧور ﯾﯥ ﭘﻲ ﮐړل ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﯾﯥ ﻟﮫ ﻧوﻣوړې وﺳﯾﻠﯥ ﺳره ﭘﮫ ﻟوﺑو ﭘﯾل وﮐړ .دﻏﮫ
ﺗﻠﻔﺎت ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ﭘﮫ ﺎﻧ ړي ډول ھﭔ ووﻧﮑﻲ دي ﮑﮫ ﭼﯥ د ﻣﺎﯾن ﭘﺎﮐ د ﭘرو رام ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول د ﻣﺧﻧﯾوي وړ
دي ،د ﮐوﻣو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ اﻏﯾزﻣن ﺷوﯾو ﺳﯾﻣو ﺗﮫ ﻟﮫ ﺧﻧډ ﭘرﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﺧورا ﻣﮭم دی.
د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ د  ١٢او  ١٧ﮐﻠوﻧو ﺗرﻣﻧ د  ٢۶ھﻠﮑﺎﻧو ﻣﺎرﻧﮫ او ﮐﺎروﻧﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﮐړې.
ﻟﮫ دﻏو ھﻠﮑﺎﻧو ﺧﮫ  ٢٣ﯾﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا د ﺟ ړې ،ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو د ﺎی ﭘر ﺎی ﮐوﻟو ،وﺳﻠو د ﻟﯾږد ،ﺟﺎﺳوﺳ
او د ﺧﭘﻠو اډو د اﻣﻧﯾت ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﺷوي .درې ھﻠﮑﺎن د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾﺗﻲ واﮐوﻧو او دوﻟت ﭘﻠوه وﺳﻠﮫ واﻟو ډﻟو ﻟﮫ ﺧوا
د ﺳﺎﺗوﻧﮑو ﭘﮫ ﯾر ،د وﺳﻠو د ﻟﯾږد ،زﻣو او ﯾﺎ د ﺟﻧﺳﻲ اھداﻓو ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﺷوي.
د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﺟﻧوري د ﻟوﻣړۍ او ﺟون د  ٣٠ﺗرﻣﻧ  ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ د ﺟ ړې د ﮑﯾﻠو ﺧواوو ﻟﮫ ﺧوا د ﺟﻧﺳﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ
ﻠور ﭘﯾ ﯥ ﺛﺑت ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻧ ﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭘﮫ ﮐﯥ ﺷﺎﻣل وو .ﭘر دوو ﻧﺟوﻧو د دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﻟﮫ ﺧوا او ﭘر درﯾو
ھﻠﮑﺎﻧو د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾﺗﻲ واﮐوﻧو او دوﻟت ﭘﻠوه وﺳﻠﮫ واﻟﮫ ډﻟو ﻟﮫ ﺧوا ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾری ﺷوی ﯾﺎ د ﺑﭼﮫ ﺑﺎزۍ ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول
ﺷوي .د دﻏو ﭘﯾ و ﭘﮫ اړه د ﮐم راﭘور ورﮐووﻧﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ،دﻏﮫ ﺷﻣﯾرې ﭘﮫ ھﯾواد ﮐﯥ ﺗر ډﯾره د ﺳﺗوﻧزې
اﺻﻠﻲ ﮐﭼﮫ ﻧﮫ ﻣﻧﻌﮑﺳوي ،او ﮐﮫ ﭘﮫ اړه ﯾﯥ ھم راﭘور ورﮐړل ﺷﻲ ،د ﺧورا ﺳﺧﺗو ﺣﺳﺎﺳﯾﺗوﻧو او د ﻗرﺑﺎﻧﻲ او ﺷﺎھداﻧو د
ﺳﺎﺗﻧﯥ د اﻧدﭔ ﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﯾﯥ ﺗﺎﯾﯾدول ﺧورا ﺳﺗوﻧزﻣن دي.
ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ ﺗﺧﺎر وﻻﯾت ﮐﯥ د ﺑﭼﮫ ﺑﺎزۍ ﭘﮫ ﺗور د دوو ﻣرﺗﮑﺑﯾﻧو د ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﯾدو ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐوي .ا ر ﮐﮫ ﻣرﺗﮑﺑﯾن د د وﺳﻠﮫ
وال واک ﯾﺎ وﺳﻠﮫ واﻟو ډﻟو ﻏړي ﻧدي ﺧو دا ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ د دﻏﮫ ډول ﺟدي ﺳرﻏړوﻧو د ﯾړﻧو او ﻋدﻟﻲ ﺗﻌﻘﯾب او د ﺟزا د
ﻧوي ﻗﺎﻧون ﭼﯥ د  ٢٠١٨ﮐﺎل ﭘﮫ ﻓﺑروري ﮐﯥ ﻧﺎﻓذ ﺷوی د ﺑﭼﮫ ﺑﺎزۍ ﭘﮫ اړه د ﻧوي اﺣﮑﺎﻣو د ﺗطﺑﯾﻘوﻟو ﻟﭘﺎره د ﭼﺎرواﮐو
اراده ﭘﮫ ډا ﮫ ﮐوي .ﺧو ﻟﮫ دې ﺳره ﺳره ،ﻻ اوس ھم د ﺑﭼﮫ ﺑﺎزۍ ﭘﮫ زﯾﺎﺗرو ﻗﺿﯾو ﮐﯥ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﯾوه ﻣﻌﻣوﻟﮫ ﭼﺎره ده او
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻟﮫ ﭘﯾﻐور او د وﻟﻧﯥ ﻟﮫ اﻧزوا ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي .ﯾوﻧﺎﻣﺎ دوﻟت ھ وي و ﺧﭘﻠﯥ ھ ﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﮐړي و د ﺑﭼﮫ ﺑﺎزۍ
ﻗﺿﯾﯥ و ﯾړي او ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﯾﯥ رﻓﺗﺎر او ﺗر ﻋدﻟﻲ ﺗﻌﻘﯾب ﻻﻧدې وﻧﯾﺳﻲ.
ھﻐﮫ ﭘﭔ ﯥ ﭼﯥ ووﻧﯾز او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ اﻏﯾزﻣﻧوي
د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﺟﻧوري د ﻟوﻣړۍ او ﺟون د  ٣٠ﺗرﻣﻧ  ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ٢۵داﺳﯥ ﭘﯾ ﯥ ﻣﺳﺗﻧدې ﮐړي ﭼﯥ ﭘوھﻧﮫ ﯾﯥ اﻏﯾزﻣﻧﮫ
ﮐړې ،او زﯾﺎﺗره ﯾﯥ د ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ رﺑﻊ او ﭘﮫ ﺎﻧ ړي ډول د ھﯾواد ﭘﮫ ﻟوﯾدﯾ و ،ﺧﺗﯾ و ،ﺷﻣﺎل ﺧﺗﯾ و او ﻣرﮐزي ﺳﯾﻣو
ﮐﯥ ﭘﯾ ﯥ ﺷوي .د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﺟﻧوري او اﭘرﯾل ﺗرﻣﻧ ﭘﮫ ﻓراه وﻻﯾت ﮐﯥ د ھﻐو ﺑرﯾدوﻧو ﭘﮫ ډون
ﭼﯥ ﭘﮫ ﻓراه وﻻﯾت ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻧﺟوﻧو ووﻧ ﻲ ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐړي وو ١۶ ،ﭘﭔ ﯥ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﺷوي .د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ډول ،د
اﭘرﯾل ﭘر  ،١۴ﭘﮫ ﻓراه وﻻﯾت ﮐﯥ طﺎﻟﺑﺎن ﯾوه ووﻧ ﻲ ﺗﮫ ﻧﻧوﺗل او د ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﯥ ﯾو ووﻧ ﯽ واﻟوزاوه.
دﻏﯥ ﭼﺎودﻧﯥ د ووﻧ ﻲ وداﻧ ﭘﮫ ﺟدي ﺗو ﮫ زﯾﺎﻧﻣﻧﮫ ﮐړه ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣوﻗت ډول ﯾﯥ د ﺷﺎوﺧوا  ١٠٠٠زده ﮐووﻧﮑو زده
ﮐړې ﻟﮫ ﺧﻧډ ﺳره ﻣﺦ ﮐړې .دا ھﻣدې ﮐﺎل ﮐﯥ دوﯾم ل و ﭼﯥ ھﻣدﻏﮫ ووﻧ ﻲ ﺗﮫ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا ﭘﮫ روان ﮐﺎل ﮐﯥ اور
ورﺗﮫ ﺷو .طﺎﻟﺑﺎن دﻏﮫ دواړه ﭘﭔ ﯥ ردوي .د ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧوا ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره ﺗر د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ اړه ﺧﺑرو وروﺳﺗﮫ ،ﭘﮫ ﻣﺊ
او ﺟون ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ﭘﮫ ﻓراه وﻻﯾت ﮐﯥ د ووﻧ ﯾو ﭘﮫ ﺿد ﮐوﻣﮫ ﭘﭔ ﮫ ﻧﮫ ده ﺛﺑت ﺷوې .ﺳرﺑﯾره ﭘر دې ،دوه ﭘﭔ ﯥ ﭼﯥ
ﭘوھﻧﮫ ﯾﯥ اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﮐړې داﻋش/د اﺳﻼﻣﻲ دوﻟت ﺧراﺳﺎن وﻻﯾت ډﻟﯥ ﺗﮫ  ،درې ﭘﭔ ﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾﺗﻲ واﮐوﻧو ﺗﮫ  ،ﯾوه
ﭘﭔ ﮫ ﻧړﯾواﻟو ﻧظﺎﻣﻲ واﮐوﻧو ﺗﮫ  ،او ﭘﺎﺗﯥ درې ﭘﭔ ﯥ ﭘﮫ ډه وﻟو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﺷوي.
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ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ٣٨داﺳﯥ ﭘﭔ ﯥ ﻣﺳﺗﻧدې ﮐړي ﭼﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧﮫ او اړوﻧد ﮐﺎرﻣﻧدان ﯾﯥ اﻏﯾزﻣن ﮐړي ،او زﯾﺎﺗره ﯾﯥ د ﮐﺎل
ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ رﺑﻊ او ﭘﮫ ﺎﻧ ړي ډول د ھﯾواد ﭘﮫ ﺧﺗﯾ و ،ﺟﻧوﺑﻲ ،او ﺷﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﺗر ﺳره ﺷوې .ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ٢۵ﭘﭔ ﯥ طﺎﻟﺑﺎﻧو
ﺗﮫ ،اووه اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾﺗﻲ واﮐوﻧو ﺗﮫ ،دوه ﻧړﯾواﻟو ﻧظﺎﻣﻲ واﮐوﻧو ﺗﮫ او ﭘﺎﺗﯥ ﭘﭔ ﯥ ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣو دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو او
ﻣﻧﺳوﺑوﻧو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوﺑﯥ ﮐړي .د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ډول ،د اﭘرﯾل ﭘر  ،٢٠طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﻧورﺳﺗﺎن وﻻﯾت ﭘﮫ ﻠورو وﻟﺳواﻟﯾو ﮐﯥ ١٣
ډو
َ
ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧﮫ د ھﻐوي د ﺧدﻣﺗوﻧو د ﺑراﺑروﻟو ﭘﮫ ﻏو ﺗﻧﮫ ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ زور وﺗړل .دﻏﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧو د ﻣﺊ ﺗر ٢۴
ﭘورې ﺗړﻟﻲ ﭘﺎﺗﯥ وو ،او د ﻗوﻣﻲ ﻣﺷراﻧو ﺗر ﻣﻧ ړﯾﺗوب وروﺳﺗﮫ ﺑﯾرﺗﮫ ﭘراﻧﯾﺳﺗل ﺷول .د ﻣﺊ ﭘر  ،١٢طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﺑﻐﻼن
وﻻﯾت ﭘﮫ ﻠورو وﻟﺳواﻟﯾو ﮐﯥ  ١١ﻧور ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧﮫ ﭘﮫ زور وﺗړل .دﻏﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑوﻧﮫ ﭘﮫ ھﻣﺎﻏﮫ اوﻧ ﮐﯥ ﺑﭔرﺗﮫ ﭘراﻧﯾﺳﺗل ﺷول.
د ﻣﺊ ﭘر  ،۵ﭘﮫ زاﺑل وﻻﯾت ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘوﻟﯾﺳو اﻓﺳراﻧو د روﻏﺗون دوه ﮐﺎرﻣﻧدان ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ﭘﻲ ﮐړل ﭼﯥ د روﻏﺗون
دروازه ﯾﯥ زر ﺗر زره ﺧﻼﺻﮫ ﻧﮫ ﮐړه ﭼﯥ دوي ھﻠﺗﮫ د ورﺗ ﮐو ښ ﮐوﻟو .ﯾو ﺳړی د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘوﻟﯾﺳو ﻟﮫ ﺧوا ﭘﮫ
ډزو ووﯾﺷﺗل ﺷو او ﺑل ﯾﯥ وډﺑول ﺷو .ﭘوﻟﯾﺳو د روﻏﺗون د وداﻧ دﻧﻧﮫ د ﺳﭘﮑو وﺳﻠو ډزې وﮐړي او ﯾو ﻧﺎروغ ﯾﯥ د
طﺎﻟﺑﺎﻧو ﭘﮫ ﺗور وﻧﯾوه .ﻧوﻣوړی ﺷﺧص د ﻗوﻣﻲ ﻣﺷراﻧو ﭘﮫ ﻣﻧ ړﯾﺗوب ﯾوه ورځ وروﺳﺗﮫ ﺑﯾرﺗﮫ ﺧوﺷﯥ ﺷو.
د اﭘرﯾل ﭘر  ،١١طﺎﻟﺑﺎﻧو ﭘﮫ ول اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ د ﻧړﯾواﻟﯥ ادارې او ﻧړﯾوال ﺳره ﺻﻠﯾب )آی ﺳﻲ آر ﺳﻲ ( ﭘر
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺑﻧدﯾز وﻟ ﺎوه ،ﭼﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﯾﯥ د واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ول ﮐﻣﭘﺎﯾﻧوﻧﮫ ﺑﻧد ﺷول .د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ دوﯾﻣﮫ رﺑﻊ ﮐﯥ ھﯾ
ﮐﻣﭘﺎﯾن ﻧﮫ دی ﺗرﺳره ﺷوی ،ﺳره ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﻟﮫ ﯾوه ﻣﯾﻠﯾون ﺧﮫ زﯾﺎت ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﻧورو وﺳﯾﻠو )ﻟﮑﮫ د ﻻس رﺳﻲ ﻧﮫ وړ
ﺳﯾﻣو ﮐﯥ د ر ﻧده داﯾﻣﻲ ﯾﻣوﻧﮫ ﻟﮫ ﺧوا واﮐﺳﯾن او د ھﯾواد ﻧﮫ ﺗﻠوﻧﮑﻲ ﻣﺳﺎﻓرﯾﻧو واﮐﺳﯾن ﮐول ( ﻟﮫ ﻻرې د ﭘوﻟﯾو ﺿد
واﮐﺳﯾن ﺷوي .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ ﻧړۍ ﮐﯥ ﯾو ﻟﮫ ھﻐو ﮐم ﺷﻣﯾر ھﯾوادوﻧو ﺧﮫ ل ﮐﯾږي ﭼﯾرې ﭼﯥ د ﭘوﻟﯾو ﻧﺎروﻏﻲ ﺷﺗون
ﻟري ،ﭼﯥ ﭘﮫ  ٢٠١٨ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ  ٢١ﭘﯾ ﯥ او ﭘﮫ  ٢٠١٩ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ  ١٠ﭘﯾ ﯥ راﭘور ﺷوي ٥.ﻧﮭﮫ دﻏﮫ ﭘﯾ ﯥ ﻟﮫ ھﻐو ﺳﯾﻣو
راﭘور ﺷوي ﭼﯥ د دوﻟت ﻋﻧﺎﺻرو ﻟﮫ ﺧوا د ﺑﻧدﯾز ﯾﺎ د رواﻧﯥ ﺟ ړې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د واﮐﺳﯾﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﻟﮫ ﺳﺗوﻧزې ﺳره ﻣﺦ
وې.
د دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻر
د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﺟﻧوري ﻟﮫ ﻟوﻣړۍ ﺧﮫ د ﺟون ﺗر  ٣٠ﭘورې ،دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ١٩۶٨ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ۵٣١ﻣړه او
 ١۴٣٧ﭘﯾﺎن( اړوﻟﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ  ٢٠١٨ﮐﺎل ﮐﯥ د ورﺗﮫ ﻣودې ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ  ۴٣ﺳﻠﻧﮫ ﮐﻣواﻟﻲ ﭘﮫ ډا ﮫ ﮐوي ٦.د ﺎﻧﻣر و ﺑرﯾدوﻧو
ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﮐﻣواﻟﻲ ﭘﮫ ﺎﻧ ړي ډول د داﻋش/د اﺳﻼﻣﻲ دوﻟت ﺧراﺳﺎن وﻻﯾت ډﻟﯥ ﻟﮫ ﺧوا ،ﻟﮫ
دﻏﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﺟرﯾﺎن ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐړې.
ﯾوﻧﺎﻣﺎ د وﻟو ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو  ۵٢ﺳﻠﻧﮫ دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو  ،ﭼﯥ  ٣٨ﺳﻠﻧﮫ ﯾﯥ طﺎﻟﺑﺎﻧو ١١ ،ﺳﻠﻧﮫ ﯾﯥ داﻋش/د اﺳﻼﻣﻲ دوﻟت
ﺧراﺳﺎن وﻻﯾت ډﻟﯥ ،او درې ﺳﻠﻧﮫ ﯾﯥ ﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣو دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﮐړي.

د ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو اﻧﺗﺣﺎري او ﻏﯾر اﻧﺗﺣﺎري ﺑرﯾدوﻧﮫ
دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو د  ٢٠١٨ﮐﺎل ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﮐﯥ د ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو
د ﻟوړې ﮐﭼﯥ ﮐم ﺷﻣﯾر ﺎﻧﻣر ﻲ ﺑرﯾدوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي ،ﭼﯥ د دﻏﮫ ډول ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺧﮫ ﭘﮫ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﮐﯥ د اړوﻧد ﮐﻣواﻟﻲ
ﻻﻣل ﺷوی .د دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﻟﮫ ﺧوا د ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو ﺎﻧﻣر ﻲ ﺑرﯾدوﻧﮫ د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ
ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﮐﯥ د  ٣٠٣ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ) ۵٩ﻣړه او  ٢۴۴ﭘﯾﺎن( ﻻﻣل ﺷوي ،ﭼﯥ د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ
 ٧٩ﺳﻠﻧﮫ ﮐﻣواﻟﯽ ﭘﮫ ډا ﮫ ﮐوي ٧.طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو ﻧﮭﮫ ﺑرﯾدوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي ﭼﯥ ٢۶٨
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ۴۴ﻣړه او  ٢٢۴ﭘﯾﺎن( ٨ﯾﯥ اړوﻟﻲ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ داﻋش/د ﺧراﺳﺎن وﻻﯾت اﺳﻼﻣﻲ دوﻟت ډﻟﯥ دوه
دﻏﮫ ډول ﺑرﯾدوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي ﭼﯥ  ٣۴ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ١۵ﻣړه او  ١٩ﭘﯾﺎن( ﯾﯥ ﭘﯾښ ﮐړي٩.
ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ رﺑﻊ ﮐﯥ د راﭘور ﺷوﯾو ﺟرﯾﺎﻧوﻧو ﺑرﻋﮑس ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د ﺎی ﭘر ﺎی
ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو د ﻏﯾر اﻧﺗﺣﺎري ﺑرﯾدوﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﮐﯥ ﮐﻣواﻟﯽ ﻣﺳﺗﻧد ﮐړی .د دې ﺗر ﻧ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ
اﻧدﯾ ﻧﯥ ﺳره د دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﻟﮫ ﺧوا د ﻧﺎﻗﺎﻧوﻧﮫ ﻓﺷﺎري ﻣﺎﯾﻧوﻧو د دواﻣدارې ﺑﯥ ﺗوﭘﯾره ﮐﺎروﻧﯥ ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐوي ،ﮐوﻣﮫ
ﭼﯥ د  ٢٠۵ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ) ۵٨ﻣړه او  ١۴٧ﭘﯾﺎن( ﻻﻣل ﺷوې او زﯾﺎﺗره ﯾﯥ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﺷوي ١٠.د ﻓﺷﺎري ﻣﺎﯾﻧوﻧو
د ﭘﯾ و ﻟﮫ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ زﯾﺎﺗﮫ ﺑرﺧﮫ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﯾﯥ اړوﻟﻲ د ھﯾواد ﭘﮫ ﺟﻧوﺑﻲ ﺳﯾﻣو ﮐﯥ راﻣﻧ ﺗﮫ ﺷوې .د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ډول د
ﺟون ﭘر  ،١١ﭘر ﯾوې ﻧﻘﻠﯾﮫ وﺳﯾﻠﯥ ﭼﯥ د ﮐﻧدھﺎر وﻻﯾت ﭘﮫ ډﻧډ وﻟﺳواﻟ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺳﻔر ﮐﺎوه د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا د ﺳړک ﻏﺎړي
ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوې ﻓﺷﺎري ﻣﺎﯾن وﭼﺎود ،ﭼﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻣو ر ﮐﯥ ﺳﭘﺎره دوه ﻧﺎرﯾﻧﮫ ووژل ﺷول او ﻠور ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭘﻲ
 ٥دﻏﻪ اﻧ ﺮﻧﯿ ﭘﺎ ﻪ و ﻮرئ:
2019-0 http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/#weekly-country-updates-as-of-10-july ٦د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﭘﻪ ﻠﻮﻤ ﯾﻮ ﺷﭙ و ﻤﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د دوﻠﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﻪ  ۳۴۵۸ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ۱۱۴۲ﻤ ﻩ او  ۲۳۱۶ﭙﯿﺎن( ﻤﻨﺴﻮب ﮐ ي.
 ٧د  ۲۰۱۸ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﻠﻪ ﻠﻮﻤ ۍ ﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ۳۰ﭘﻮرې ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﺎﻧﻣﺮ ﻮ او ډﻠﻪ ﯾﯿﺰو ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ  ۱۴۱۳ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ۴۲۷ﻤ ﻩ او  ۹۸۶ﭙﯿﺎن( ﺛﺒﺖ ﮐ ي.
 ٨ﭘﻪ  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮﯾﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ  ۱۶ﺎﻧﻣﺮ ﯥ ﭘﻴ ﯥ ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب ﮐ ي ،ﭼﯥ د  ۵۶۳ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ) ۱۹۰ﻤ ﻩ او  ۳۷۳ﭙﯿﺎن( ﻻﻤﻞ ﺷﻮي.
 ٩ﭘﻪ  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮﯾﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ  ۱۷ﺎﻧﻣﺮ ﯥ ﭘﻴ ﯥ داﻋﺶ/د اﺳﻼﻤﻲ دوﻠﺖ ﺧﺮاﺳﺎن وﻻﯾﺖ ډﻠﯥ ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب ﮐ ي ،ﭼﯥ د  ۸۱۵ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ) ۲۳۴ﻤ ﻩ او  ۵۸۱ﭙﯿﺎن( ﻻﻤﻞ ﺷﻮي.
 ١٠دا ﭘﻪ  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﮐﯥ د ورﺗﻪ ﻤﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻟﻪ د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﻪ ﻠﻮﻤ ۍ ﻧﯿﻣﺎﯾــﻲ ﮐﯥ د ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮﯾﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻓﺸﺎري ﻤﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﭘﻪ ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ  ۳۷ﺳﻟﻨﻪ ﮐﻣﻮاﻠﯽ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.
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ﺷول .د ﭘوﻟﯾﺳو ﭼﺎرواﮐو ﻟﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳره ﺳم ،ﭘﮫ دﻏﯥ ﭼﺎودﯾدوﻧﮑﯥ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﯥ زﯾﺎﺗﮫ اﻧدازه ﭼﺎودﯾدوﻧﮑﻲ ﺗوﮐﻲ ﺎی ﭘر
ﺎی ﺷوي وو ﭼﯥ د ﻧظﺎﻣﻲ زﻏرواﻟو ﻣو رو د وﯾﺟﺎړوﻟو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ اﭔ ودل ﺷوې وه.
ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﯾو ل ﺑﯾﺎ ﯾﻧ ﺎر ﮐوي ،ﭼﯥ د ﻗرﺑﺎﻧﻲ ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾدوﻧﮑﻲ د ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو ﻓﺷﺎري وﺳﯾﻠﯥ
د ﭘرﺳوﻧل ﺿد ﻣﮑﻧﯾو ﻣﺎﯾﻧوﻧو ﭘﮫ ﯾر ﮐﺎر ﮐوي ﮐوم ﭼﯥ د ﭘرﺳوﻧل ﺿد ﻣﺎﯾﻧوﻧو ﭘﮫ اړه د او ﺎوا ﺗر ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻻﻧدې
ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﯥ ﻏړﯾﺗوب ﻟري ،ﻣﻧﻊ دي .دﻏﮫ وﺳﯾﻠﯥ ﭘﮫ ﺎﻧ ړې ﺗو ﮫ وﻟﺳﻲ و ړو ﺗﮫ زﯾﺎن رﺳووﻧﮑﯥ دي ،رﻧ ﮫ
ﭼﯥ ھﻐﮫ ﭘﮫ ذاﺗﻲ ډول ﺑﯥ ﺗوﭘﯾره دي او ھﻐوﻣره ﭼﯥ ﯾﯥ د ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﺷوی ﻧظﺎﻣﻲ ھدف ﻟﮫ ﻻرې ﻓﻌﺎﻟﯾدل ﺷوﻧﯽ ده،
اﺣﺗﻣﺎل ﻟري ﭼﯥ د ﯾوه ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺧص ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ھم ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺷﻲ؛ او اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗداﺑﯾر ﭼﯥ ھر وﻣره وي ﮐﺎﻓﻲ ﻧدي ﭼﯥ
وﻟﺳﻲ و ړو ﺗﮫ د دﻏو وﺳﯾﻠو د ﺗﻣﯥ وړ ﺧطر ﮐﭼﮫ دې راﮐﻣﮫ ﮐړي .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﯾو ل ﺑﯾﺎ ﭘر دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﻏږ ﮐوي
ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ و ړو د ﻏوره ﺳﺎﺗﻧﯥ د ﯾوه ﮐﻠﯾدي ﺎم ﭘﮫ ﯾر د ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو د وﻟو ﻓﺷﺎري ﻣﺎﯾﻧوﻧو
ﮐﺎروﻧﮫ ژر ﺗر ژره ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳوي.

د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺳﺎﻧو ﻋﻣدي ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐول
ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ اﻧدﯾ ﻧﯥ ﺳره د دوﻟﺗﻲ ﭼﺎرواﮐو ،ﻗوﻣﻲ ﻣﺷراﻧو ،ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ،دﯾﻧﻲ ﻋﻠﻣﺎوو ،ﻣﻼﯾﺎﻧو او د ﻋﺑﺎدت او
ﻓرھﻧ ﻲ ﺎﯾوﻧو ﭘﮫ ﺷﻣول ،د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺳﺎﻧو او ﻣﻠﮑﻲ اھداﻓو ﭘر وړاﻧدې دواﻣداره ﭘﮫ ﻋﻣدي ډول ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐول ﻣﺳﺗﻧد ﮐړي.
د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﺟﻧوري د ﻟوﻣړۍ او د ﺟون د  ٣٠ﺗر ﻣﻧ  ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ د دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو د ﺑرﯾدوﻧو ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐوﻣو
ﮐﯥ ﭼﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻋﻣدي ﺗو ﮫ ﻣﻠﮑﯾﺎن ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐړې وﻟ ﺎل  ٩٨۵ﺗﻠﻔﺎت ) ٣٠۶ﻣړﯾﻧﯥ او  ۶٧٩ﭘﯾﺎن( ﻣﺳﺗﻧد ﮐړي .ﭘﮫ داﺳﯥ
ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ دا د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ورﺗﮫ ﻣودې ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ  ۵١ﺳﻠﻧﮫ ﮐﻣواﻟﯽ ﯾﻲ ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ اﻧدﯾ ﻧﯥ ﺳره ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ دا
ﺑرﯾدوﻧﮫ د وﻟو ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو د  ٢۶ﺳﻠﻧﯥ ﻻﻣل ﺷوي او د ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﺧﮫ زﯾﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب
ﺷوي١١.
د ﺎﻧﻣر و او ﻏﯾر ﺎﻧﻣر و ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو او ھﻣداراز د ﺳﭘﮑو وﺳﻠو او ﻻﺳﻲ ﺑﻣوﻧو د ﯾو ﺷﻣﯾر
ﺗﺎﮐﺗﯾﮑوﻧو د ﮐﺎروﻟو ﭘﮫ ﺷﻣول ،دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو د ﻣﻠﮑﯾﺎﻧو او ﻣﻠﮑﻲ ﺟوړ ﺗوﻧو ﭘر وړاﻧدې ﯾو ﺷﻣﯾر ﺑرﯾدوﻧﮫ ﺗرﺳره
ﮐړي .د ﻣ ﭘﮫ  ،٨ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ ﻧږدې ﻏرﻣﮫ ﻣﮭﺎل ،طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﮐﺎوﻧ ر ﭘﺎرټ اﻧ رﻧﺷﻧل ﻣوﺳﺳﯥ ﭘر وړاﻧدې ﭘﮫ ﯾوه ﺑرﯾد ﮐﯥ
ﭘﮫ ﮐوم ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣو ر ﮐﯥ د ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوﯾو ﭼﺎودﯾدوﻧﮑو ﺗوﮐو ،ﺳﭘﮑو وﺳﻠو او ﻻﺳﻲ ﺑﻣوﻧو ﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗل ﺷوی،
اﺗﮫ ﺗﻧﮫ ﻣﻠﮑﯾﺎن ووژل او  ٢٧ﻧور ﭘﯾﺎن ﮐړل .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﭘﮫ ﻣﻧ ﮐﯥ د ﮐﺎوﻧ ر ﭘﺎرټ اﻧ رﻧﺷﻧل
ﻣوﺳﺳﯥ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﻣوﺟود ﻧﮫ وو ،ﺧو د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﻧړﯾواﻟﯥ ﻣوﺳﺳﯥ دری ﺗﻧﮫ د وژل ﺷوﯾو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﮫ ﺟﻣﻠﯥ ﺧﮫ وو.
طﺎﻟﺑﺎﻧو د وﯾ ر او ﻧورو ﻋﺎﻣﮫ ﺑﯾﺎﻧوﻧو ﻟﮫ ﻻرې د ﭘﯾ ﯥ ﻣﺳﺋوﻟﯾت وﻣﺎﻧﮫ او ادﻋﺎ ﮐوي ﭼﯥ ﯾﺎدې ﻣوﺳﺳﯥ "د و او ﻧﺎرﯾﻧﮫ
وو ﺗر ﻣﻧ اﺧﺗﻼط ﺗروﯾﺟﺎوه " او د "ﻏرب ﭘﻠوه ﻣوﺧو د ﺗطﺑﯾﻖ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﮐﺎﺑل د اﻣﻧﯾﺗﻲ ادارې او ﻧور ﭘرﺳوﻧل
ﺳره ھﻣﮑﺎري ﮐوﻟﮫ"١٢.
د ﺟون ﭘﮫ  ،٢٨د ﺳﻣﻧ ﺎن وﻻﯾت ﭘﮫ اﯾﺑﮏ ﮐﯥ ،د رﯾﻣوټ ﮐﻧﺗرول ﭘﮫ واﺳطﮫ ﮐﻧﺗروﻟﯾدوﻧﮑﻲ ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوي ﭼﺎودﯾدوﻧﮑﻲ
ﺗوﮐﻲ ﭼﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوي وو ﭘﮫ ﺟوﻣﺎت ﮐﯥ د ﺟﻣﻌﯥ د ﻟﻣوﻧ ﭘر ﻣﮭﺎل وﭼول ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ
 ١۴ﻣﻠﮑﯾﺎن د ﮐوﻣو ﻋﻣروﻧﮫ ﭼﯥ د  ١٣او  ١٨ﮐﻠوﻧو ﺗر ﻣﻧ وو ﭘﯾﺎن ﮐړل .د ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ ﺣواﻟﮫ ،طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻏو ﺗل ھﻐﮫ ﻣﻼ
ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐړي  ،وک ﭼﯥ د ﻋﻠﻣﺎوو د ﺷورا ﻏړی دی او ﭼﺎ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﯾرو ﺧطﺑو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ او اﻣﻧﯾﺗﻲ واﮐوﻧو ﺳﺗﺎﯾﻧﮫ
ﮐړې وه.
د ﻟوړې ﮐﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ زﯾﺎن ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﭼﯥ د  ٢٠١٨ﮐﺎل دﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﻲ ﺎﮐﻧو د رای ورﮐووﻧﮑو د ﺛﺑت د ﺑﮭﯾر ﭘر ﻣﮭﺎل رﯾﮑﺎرډ
ﺷوی ،د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﻣوده ﮐﯥ ،د ﺎﮐﻧو ﭘور ﺗړﻟﯥ ھﯾ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻧدي ﺛﺑت ﺷوي  ،ﭼﯥ ﻣوﺧﮫ ﯾﯥ د
وﻟﺳﻣﺷرۍ د ﺎﮐﻧو ﻟﭘﺎره د رای ورﮐوﻧﮑو د ﺗﻘوﯾﺗﻲ ﻧوﻣﻠﯾﮑﻧﯥ د ﭘروﺳﯥ ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐول وي ،ﻧﮫ دي ﺛﺑت ﺷوي ﭼﯥ ﺗﻣﮫ ده د
ﺳﭘ ﻣﺑر ﭘﮫ  ٢٨ﺗرﺳره ﺷﻲ ١٣.د ﻏزﻧﻲ ﭘﮫ وﻻﯾت ﮐﯥ ﭼﯾرې ﭼﯥ د رای ورﮐوﻧﮑو ﺑﺷﭘړه ﻧوﻣﻠﯾﮑﻧﯥ ﭘروﺳﺗرﺳره ﺷوه ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ
ﺎﮐﻧو ﭘورې ﺗړﻟﯥ ﭘﻧ ﮫ ﭘﯾ ﯥ ﮐوﻣو ﭼﯥ ﺎﮐﻧﯾز ﺑﮭﯾر ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐړ  ،ﻣﺳﺗﻧدې ﮐړي ،وﻟﯥ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوﺑﯥ ﺷوې ١٤ .د
ﺟون ﭘﮫ  ،١٩د ﻏزﻧﻲ ﭘﮫ ﺎر ﮐﯥ ،ﺎی ﭘر ﺎی ﺷوې ﭼﺎودﯾدوﻧﮑﻲ ﺗوﮐﻲ د ﯾوه ووﻧ ﻲ ﭘﮫ اﻧ ړ ﮐﯥ ﭼﯥ د راي
ورﮐووﻧﮑو د ﺛﺑت د ﻣرﮐز ﭘﮫ ﯾر ﮐﺎرﯾده وﭼول ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘوﻟﯾﺳو دری ﺗﻧﮫ ﮐﺎر ﮐوﻧﮑﻲ ﭼﺎ ﭼﯥ د
 ١١ﭘﻪ  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ د ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮﯾﻮ ﺎﻧﻣﺮ ﻮ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ  ۱۶ﭘﯿ ﯥ ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب ﮐ ې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ﻳــﯥ  ۵۶۳ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ۱۹۰ﻤ ﯾﻨﯥ او  ۳۷۳ﭙﯿﺎن( را ﻤﻨ ﺗﻪ ﺷﻮې.
 ١٢د ﺟﻬﺎد ﻏ  ،د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﻤ  ،۸ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﺘﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ وړ دﻩ) https://alemarahenglish.com/?p=45608# :وروﺳﺘﻲ ﻞ ورﺗﻪ د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ  ۲۱ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺷﻮی(.
 ١٣د رای ورﮐﻮﻧﮑﻮ د ﻧﻮﻤﻟﯿﮑﻨﯥ ﺗﻘﻮﯾﺘﻲ ﺑﻬﯿﺮ ﭼﯥ وﻠﺴﻣﺸﺮﯾﺰو ﺎﮐﻨﻮ ﭼﯥ د ﺳﭙﺘﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ۲۸ﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯿ ي  ،د ﻏﺰﻧﻲ د وﻻﯾﺖ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎو ﭼﯿﺮي د رای ورﮐﻮﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﻠﯿﮑﻨﯥ ﺑﻬﯿﺮ د ﺟﻮﻻی ﺗﺮ اﺗﻣﻲ وﻏ ﻮل ﺷﻮ ،د ﻫﯿﻮاد
ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﺟﻮن ﻠﻪ  ۲۹-۸ﭘﻮرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ.
 ١٤ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ،د راي ورﮐﻮﻧﮑﻮ ﻧﻮﻤﻟ د ﯾﻮې اوﻧﯥ ﻠﭙﺎرﻩ وﻏ ﻮل ﺷﻮ او د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ  ۶وﺗ ل ﺷﻮ.
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راﯾو د ﻣرﮐز ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐوﻟﮫ ،ﭘﯾﺎن ﮐړل .ﭘﮫ ﻧورو ﭘﯾ و ﮐﯥ د ﺑرﯾد او د رای ورﮐوﻧﯥ د ﺛﺑت د ﻣرﮐز د رﯾﯾس د ﺗ ﺗوﻧﯥ ﭘﮫ
اړه وا وﻧﮫ ﻣوﺟود وو ،وک ﭼﯥ د و ور و ﻟﭘﺎره د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﭘﮫ ﺗوﻗﯾف ﮐﯥ وو او وروﺳﺗﮫ ﺑﯾﺎ د ﻗوﻣﻲ ﻣﺷراﻧو ﭘﮫ
ړﯾﺗوب ﻟﮫ ﺗوﻗﯾف ﺧﮫ را ﺧوﺷﯽ ﺷو١٥ .
ﻣﻧ
د دوﻟت د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﯾﺎﻧو ﭘﮫ ﺷﻣول ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﯾﻧ ﺎر ﮐوي ،ھﻐﮫ ﻣﻠﮑﯾﺎن ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟ ړو ﮐﯥ ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول
ﺑرﺧﮫ ﻧﮫ اﺧﻠﻲ ،ﺑﺎﯾد ھﯾ ﮑﻠﮫ د ﺑرﯾد ﻣوﺧﮫ وﻧﮫ رزول ﺷﻲ .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ ﮐﻠﮑﮫ د دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﺧﮫ ﻏو ﺗﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ
د ﻣﻠﮑﯾﺎﻧو او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﯾﺎﻧو ﻟﭘﺎره ھﻐﮫ ﺗﻌرﯾف وﮐﺎروي ﮐوم ﭼﯥ د ﻧړﯾوال ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗﺎﻧون ﺳره اړخ ﻟ وي او ﺑﯾﺎ د دوﻟت
ﺿد ﻋﻧﺎﺻرو ﺑﺎﻧدې ﻏږ ﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻗﺻدي ډول ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑو او ﺎﯾوﻧو ھدف ر ول ﺳﻣﻼﺳﻲ ودروي.
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ دواﻣﺪار ډول داﺳﯥ ﭘﯿ ﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐ ي ﭘﮫ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻣﻠﮑﻲ ﮐﻮروﻧﮫ او ﻧﻮر ﻣﻠﮑﻲ ﺷﯿﺎن
)ﻣﻠﮑﯿﺘﻮﻧﮫ( د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎروﻟﻲ .دﻣﺜﺎل ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﺨﻮا دﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮاوﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره دداﺳﯥ ﺳﺎﺣﻮ
ﺗﻌﯿﻨﻮل ﭼﯽ ﻣﻠﮑﻲ وي او ﯾﺎ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻧ ﺘﯥ ﭘﺮﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯽ ﭘﻨﺎه اﺧﺴﺘﻞ.
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺟ ې ﮑﯧﻠﻮ ﺧﻮاوو ﺗﮫ د ھﻐﮫ ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﺑﯿﺎ ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺟ ې ﭘﮫ ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ او ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﺗﻔﮑﯿﮏ
د اﺻﻞ درﻧﺎوي وﮐ ي ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺟ ې ﻟﮫ ﮑﯧﻠﻮ ﺧﻮاوو د دې ﻏﻮ ﺘﻨﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ و و او ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ او د ﻣﻠﮑﻲ
ﺷﯿﺎﻧﻮ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﺮ ﻨﺪ ﺗﻮﭘﯿﺮ وﮐ ي .د دﻏﮫ ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﻣﮭﻤﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﻟﮫ ﺑﺮﯾﺪ ﺨﮫ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ
ﯾﺎ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره د ﻣﻠﮑﻲ و و د ﮐﺎروﻧﯥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮل دي .ﭘﺮ دې ﺑﺎﯾﺪ ﯿﻨ ﺎر وﺷﻲ ﭼﯥ د ﺟ ې د ﮑﯧﻞ
د ﯾﻮه ﻟﻮري ﻟﮫ ﺧﻮا د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮرې د ﻧ ﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﺗﻔﮑﯿﮏ ،اﺣﺘﯿﺎطﻲ
ﺗﺪاﺑﯿﺮو او د ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺗ او ﻟﮫ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ﺨﮫ ﻧﮫ ﺑﺮي ﮐﻮي.
دوﻟت ﭘﻠوه واﮐوﻧﮫ
د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﺟﻧوري د ﻟوﻣړۍ ﺧﮫ د ﺟون ﺗر  ٣٠ﭘورې ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ وﻟ ﺎل  ١٣٩٧ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ٧١٧ﻣړﯾﻧﯥ او ۶٨٠
ﭘﯾﺎن( دوﻟت ﭘﻠوه واﮐوﻧو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﮐړي ،دا د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ورﺗﮫ ﻣودې ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ  ٣١ﺳﻠﻧﮫ زﯾﺎﺗواﻟﯽ ﯾﻲ ١٦ .دوﻟت
ﭘﻠوه واﮐوﻧو د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﮐﯥ  ٣٧ﺳﻠﻧﮫ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت اړوﻟﻲ) .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾﺗﻲ واﮐوﻧﮫ  ١٨ﺳﻠﻧﮫ،
ﻧړﯾواﻟو ﭘو ﯥ واﮐوﻧﮫ  ،١٢دوﻟت ﭘﻠوه وﺳﻠﮫ واﻟﯥ ډﻟﯥ  ٢ﺳﻠﻧﮫ او ﭘﺎﺗﮫ ﺑرﺧﮫ ﯾﯥ ﻧﺎ ر ﻧدو ﯾﺎ ﻣﺗﻌددو دوﻟت ﭘﻠوه واﮐوﻧو
ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب دي( .دا د  ٢٠١٨ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﮐﯥ د دوﻟت ﭘﻠوه واﮐوﻧو ﻟﮫ ﺧوا د وﻟو را ﻣﻧ ﺗﮫ ﺷوﯾو ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو
د  ٢٠ﺳﻠﻧﯥ ﺳره ﭘرﺗﻠﮫ ﮐﯾږي .ﻣﺎﻣورﯾت د ﻣﮑﻧﯾو ﻧ ﺗو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ  ،ﭼﯥ زﯾﺎﺗره اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾﺗﻲ واﮐوﻧو ﺗﮫ  ،د ھواﯾﻲ
ﺑرﯾدوﻧو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ  ،زﯾﺎﺗره ﻧړﯾواﻟو ﭘو ﯥ واﮐوﻧو ﺗﮫ او د ﺗﻼﺷﻲ د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ ،زﯾﺎﺗره د ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾت
رﯾﺎﺳت ﺎﻧ ړو واﮐوﻧو ،د ﺧوﺳت ژﻏورﻧﯥ ﺳﺎﺗﻧدوﯾﮫ واک او ﭘﮫ ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ ﮐﯥ ﻣﯾﺷت ﺷﺎھﯾن واﮐوﻧو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوﺑﯾږي ﭼﯥ
ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ د ﻧړﯾواﻟو واﮐوﻧو ﻟﮫ ﺧوا ﺧﮫ ﮐﯾږي ،د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ زﯾﺎﺗواﻟﯽ ﻣﺳﺗﻧد ﮐړی.

ھواﯾﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت
د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو د ﺳﺗراﺗﯾژې د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺣﯾث د راﭘوروﻧو د زﯾﺎﺗﯾدو ﭘﮫ ﻣﻧ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣوﺧﮫ ﯾﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﻣﺷراﻧو
ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐول دي و د ﯾوه ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺟوړﺟﺎړي ﻟﭘﺎره ﺷراﯾط را ﻣﻧ ﺗﮫ ﮐړي ١٧ ،د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ورﺗﮫ ﻣودې ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ د
 ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﻣوده ﮐﯥ د ھواﯾﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﮫ دواﻣداره ﺗو ﮫ زﯾﺎت ﺷوې .د ﻟوﻣړۍ
رﺑﻊ ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ د  ٢٠١٩ﮐﺎل ﭘﮫ دوھﻣﮫ رﺑﻊ ﮐﯥ د دې ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ ھم د ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو د ﭘﯾ و ﭘﮫ ﺷﻣﯾر او ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎﺗو ﮐﯥ زﯾﺎﺗواﻟﯽ راﻏﻠﯽ .د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﺟﻧوري د ﻟوﻣړۍ ﺧﮫ د ﺟون ﺗر  ،٣٠د ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ ۵١٩
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ٣۶٣ﻣړﯾﻧﯥ او  ١۵۶ﭘﯾﺎن( را ﻣﻧ ﺗﮫ ﺷوي ،ﻟﮫ دې ﺟﻣﻠﯥ ﺧﮫ  ١۵٠ﻣﺎﺷوﻣﺎن ) ٨٩ﻣړﯾﻧﯥ او  ۶١ﭘﯾﺎن(
وو .د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ د دې ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ د وﻟو ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ  ٣٩ﺳﻠﻧﮫ زﯾﺎﺗواﻟﻲ
راﻏﻠﯽ .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﭘﯾﺎﻧو ﭘﮫ ﺷﻣﯾر ﮐﯥ ﮐﻣواﻟﯽ راﻏﻠﯽ ،د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ﻟوﻣړﯾو ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ د دوو
ﺑراﺑرو ﺧﮫ زﯾﺎت ﻣﻠﮑﯾﺎن وژل ﺷوي ،ﭼﯥ دا د دې ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻣر وﻧﯽ ﻣﺎھﯾت ﺟوﺗوي .ﯾوﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو  ٨٣ﺳﻠﻧﮫ ﭼﯥ

 ١٥ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻫﻣﺪارﻧ ﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯾﺖ د ﻤﻌﺮوف ﭘﻪ وﻠﺴﻮاﻠ ﮐﯥ د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ۳۰ﯾﻮ ﭘﯿ ﻪ ﺛﺒﺖ ﮐ ﻩ ،ﭘﻪ ﮐﻮﻤﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻃﺎﻠﺒﺎﻧﻮ د وﻠﺴﻮاﻠ ﭘﻪ اداري ﻤﺮﮐﺰ ﻫﻣﻐ ي ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐ  .د ﻟﻮرو ﺎﻧﻣﺮ ﻮ ﻤﻮ ﺮ ﺑﻢ
وﺳﯿﻟﻮ د ﭼﺎودﯾﺪو ﻠﻪ اﻤﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮې وو ،د ﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻟﻮاک ﮐﻣﻴﺴﻮن ﻟﻮر ﻏ ي ووژل ﺷﻮل .د ﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻟﻮاک ﮐﻣﯿﺴﻮن ﯾﻮ ﻏ ي ﻫﻢ د اﻓﻐﺎن ﻤﻟﻲ ﭘﻮﻠﯿﺴﻮ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﺮ
ﻨ وﺗ ﺘﻮل ﺷﻮ .دا د ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺗﺤﻟﯿﻞ دی ﭼﯥ د ﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻟﻮاک ﮐﻣﯿﺴﯿﻮن ﻏ ي د ﺑﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺧﺘﻄﺎف ﻫﺪف ﻧﻪ و او ﭘﺪې ﺗﻮ ﻪ دا ﭘﯿ ﻪ ﭘﻪ ﺎﮐﻨﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪﻩ ﭘﯿ ﻪ ﻧﻪ دي ﺛﺒﺖ ﺷﻮي.
 ١٦د  ۲۰۱۸ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻠﻮﻤ ۍ ﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ، ۳۰ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻮﻠ ﺎل  ۱۰۶۹ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ۴۲۳ﻤ ﯾﻨﯥ او  ۶۴۶ﭙﯿﺎن( دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب ﮐ ي.
 ١٧د ﺳﯿ ﺎر راﭘﻮر ،د ﺳﯿﻨﺘﯿﻨﯿﻞ د ازادي ﻋﻣﻟﯿﺎت ،د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري  -۱د ﻤﺎرچ  ،۳۱ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﺘﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ وړ دﻩ:
) https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oco_report.pdfوروﺳﺘﻲ ﻞ ورﺗﻪ د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ  ۲۱ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺷﻮی(.
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د ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ را ﻣﻧ ﺗﮫ ﺷوې ﻧړﯾواﻟو ﭘو ﯥ واﮐوﻧو ﺗﮫ ٩ ،ﺳﻠﻧﮫ اﻓﻐﺎن ھواﯾﻲ واک ﺗﮫ  ،او ﭘﺎﺗﮫ اﺗﮫ
ﺳﻠﻧﮫ ﻧﺎ ﭘﯾژاﻧدو دوﻟت ﭘﻠوه واﮐوﻧو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﮐړې.
ﯾوﻧﺎﻣﺎ د ھواﯾﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ زﯾﺎن د ﻟوړې ﮐﭼﯥ ﭘﮫ اړه  ،ﭘﮫ ﺎﻧ ړې ﺗو ﮫ د ھﻐو ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ اړه ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎن واﮐوﻧو ﭘﮫ ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﻣﮑﮫ ﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐوي او ﭘﮫ ﻣﻠﮑﻲ ﺟوړ ﺗوﻧو ﺑرﯾدوﻧﮫ ﮐوي ،ﭘﮫ دواﻣداره ﺗو ﮫ ﺟدي اﻧدﯾ ﻧﯥ
ر ﻧدوي .د ﺑﯾﻠ ﯥ ﭘﮫ ﺗو ﮫ ،د ﻣﺎرچ ﭘﮫ  ،٢۵د ﺷﭘﯥ ﭘﮫ ﺷﺎوﺧوا ﻟﺳو ﺑﺟو د ﮐﺎﺑل ﭘﮫ ﺳروﺑﻲ وﻟﺳواﻟﻲ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘوځ
او د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو ﭘو ﯥ واﮐوﻧو د ﯾوه ﺎﯾﻲ طﺎﻟب ﻗوﻣﻧدان ﭘﮫ ﮐور د ﺗﻼﺷﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗر ﺳره ﮐړل ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ
ﯾﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره ډزې ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﺷوې .د ھواﯾﻲ ﻣﻼﺗړ ﻏو ﺗﻧﮫ وﺷوه ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ د درﯾو و او ﯾوه ھﻠﮏ ﭘﮫ
ﺷﻣول ﭘﻧ ﮫ ﺗﻧﮫ ﻣﻠﮑﯾﺎن ووژل ﺷول او د درﯾو و ﭘﮫ ﺷﻣول ﻠور ﻧور ﭘﯾﺎن ﺷول .د ﻏوڅ ﻣﻼﺗړ ﻣﺎﻣورﯾت ﻟﮫ ﭘﯾ ﯥ ژر
ﯥ او ﯾو ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ﭘﯾ ﮫ ﮐﯥ وژل ﺷوي١٨ .
وروﺳﺗﮫ ،ﭘﮫ ﯾوه ﻣطﺑوﻋﺎﺗﻲ ﺑﯾﺎن ﮐﯥ وﻣﻧﻠﮫ ﭼﯥ ﻠور
د ﻣ ﭘﮫ  ٢٣ﭘﮫ ﯾوه ﺑﻠﮫ ﭘﯾ ﮫ ﮐﯥ ،د ﻓراه وﻻﯾت ﭘﮫ ﺷﯾب ﮐوه وﻟﺳواﻟﻲ ﮐﯥ ،ﻧړﯾواﻟو ﭘو ﯥ واﮐوﻧو ﯾو ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﺗرﺳره
ﮐړ ﭼﯥ د راﭘور ﺳره ﺳم ﯾﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﯾو ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐړ ،ﭼﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﯾﯥ د ﯾوې ﻣﺣﻠﻲ ﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن دوه ﻧﺎرﯾﻧﮫ
ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ووژل ﭼﯥ د ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﻲ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ وړاﻧدې ﮐول .دې ﺑرﯾد ھﻣدارﻧ ﮫ د ﯾﺎد ﻧﺎدوﻟﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
وداﻧ ﻟﮫ ﻣﻧ ﮫ ﯾووړه او د ﭘروژې ﯾوه ﻧﻘﻠﯾﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﯥ ھم زﯾﺎﻧﻣﻧﮫ ﮐړه.
د ﻣﻠﮑﻲ زﯾﺎن ﻟوړه ﮐﭼﮫ ﭼﯥ د دﻏو ﺑرﯾدوﻧو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ را ﻣﻧ ﺗﮫ ﮐﯾږي ھﻐﮫ ﺧطروﻧﮫ ﭘﮫ ډا ﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ ڼ ﻣﯾﺷﺗو
ﻣﻠﮑﻲ ﺳﯾﻣو ،ﯾﺎ ﮐوروﻧو او ﻧورو ﻣﻠﮑﻲ ﺟوړ ﺗوﻧو ﮐﯥ د ﺑرﯾدوﻧو د ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﺳره ﺗړﻟﻲ دي .ﯾوﻧﺎﻣﺎ د ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو
ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو د زﯾﺎﺗﯾدوﻧﮑﻲ ﺷﻣﯾر  ،د ھدف ﻧﯾوﻟو د ﻣﻌﯾﺎروﻧو او د ﮑﯾﻠﺗﯾﺎ ﺧﮫ وړاﻧدې د اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗدﺑﯾروﻧو
د دواﻣدارې ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﯥ ﭘر ﺳر د ﯾﻧ ﺎر ﭘﮫ اړه  ،ﭘﮫ ﺧﺎص ډول ﭘﮫ ھﻐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻏور ﮐول ﭼﯥ ﻣﻣﮑن ﭘﮫ ورﺗﮫ ﺗﻌﻣﯾروﻧو او
ﻣوﻗﻌﯾﺗوﻧو ﮐﯥ دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻر ﺷﺗون وﻟري ﭘﮫ دواﻣداره ﺗو ﮫ د ﺗﯾرو و ﮐﻠوﻧو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺧﭘﻠﯥ اﻧدﯾ ﻧﯥ ﻣطرح ﮐړې.

د ﻣﺧدره ﺗوﮐو د ﺗوﻟﯾد ﭘﮫ ﻣرﮐزوﻧو ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧﮫ
د  ٢٠١٧ﮐﺎل ﭘﮫ ا ﺳټ ﮐﯥ د ﺟﻧوﺑﻲ آﺳﯾﺎ ﻟﭘﺎره د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو د ﺳﺗراﺗﯾژې د اﻋﻼن وروﺳﺗﮫ او د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣﺗﺣده
اﯾﺎﻟﺗوﻧو د واﮐوﻧو  ١٩ﻟﭘﺎره د ﮑﭔﻠﺗﯾﺎ د ﻗواﻋدو د ﻧرﻣ ت ﭘﮫ ﺗﻌﻘﯾب ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو واﮐوﻧو د ﻣﺧدره
ﺗوﮐو د ﺗوﻟﯾد د ﻣرﮐزوﻧو ﭘﮫ ﺷﻣول ﭼﯥ ﭘﮫ )ﻋﻣوﻣﻲ ﺗو ﮫ د ﻻﺑراﺗواروﻧو ﭘﮫ ﻧوم ﯾﺎدﯾږي( ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐړل ﭼﯥ د دوﻟت ﺿد
ﻋﻧﺎﺻرو د ﻋﺎﯾداﺗو ﺳرﭼﯾﻧﯥ وﭼﻲ ﮐړي ٢٠.ﯾوﻧﺎﻣﺎ وروﺳﺗﮫ د ﯾو ﺷﻣﯾر ﻣﻠﮑﻲ ﺟوړ ﺗوﻧو ﭘر وړاﻧدې ﭼﯥ ﻣﺎن ﮐﯾده د
ﻣﺧدره ﺗوﮐو د ﻻﺑراﺗواروﻧو ﭘﮫ ﺣﯾث ﺗرې ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾده ﯾو ﺷﻣﯾر ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧﮫ ﺛﺑت ﮐړي ،دا ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧﮫ ډﯾری
وﺧﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﻣﮑﮫ د ﻣﺧدره ﺗوﮐو ﺳره د ﻣﺑﺎرزې د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو د ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د ﺷﭘﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل ﺗرﺳره ﺷوي.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو واﮐوﻧو د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﻟوﻣړۍ رﺑﻌﯥ ﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ر ﻧده ﮐړې وه ﭼﯥ د ﻣﺧدره ﺗوﮐو
د ﭘروﺳس ﮐوﻟو د ﻻﺑراﺗواروﻧو او زﯾرﻣﺗوﻧوﻧو ﭘر وړاﻧدې ﯾﯥ ﺧﭘل ﮐﻣﭘﺎﯾن ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳوﻟﻲ دي ٢١.ﮐﮫ ﮫ ھم ﭼﯥ د ﻣ ﭘﮫ
ﭘﻧ ﻣﮫ ،د ور ﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو واﮐوﻧو د ﻓراه وﻻﯾت د ﺑﮑوا ﭘﮫ وﻟﺳواﻟﻲ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧﯾﻣروز
وﻻﯾت دﻻرام وﻟﺳواﻟﻲ ﺗﮫ ﻏ ﯾدﻟﻲ د ﻣﺧدره ﺗوﮐو د ﺗوﻟﯾد د  ۶٠ﺧﮫ د زﯾﺎﺗو ﻻﺑراﺗواروﻧو ﭘر وړاﻧدې ﯾو ﺷﻣﯾر ھواﯾﻲ
ﺑرﯾدوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړل .د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو د واﮐوﻧو ﭘﮫ ﺣواﻟﮫ ،ﯾﺎدو واﮐوﻧو د ﻣﯾﺗﺎﻣﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧو ﻻﺑراﺗواروﻧﮫ ﭼﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ
ﺧوا ﮐﻧﺗروﻟﯾدل او ﭘر ﻣﺦ وړل ﮐﯾدل ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐړل ،د ﯾﺎدو واﮐوﻧو ﭘﮫ ﺧﺑره ﭘﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ ول ﻣوﺟود ﭘرﺳوﻧل طﺎﻟب
ﺟﻧ ﯾﺎﻟﻲ وو .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو واﮐوﻧو ارزوﻧﮫ ﮐړې ﭼﯥ د دﻏﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ ھﯾ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﮫ دي
را ﻣﻧ ﺗﮫ ﺷوي.

 ١٨ﻃﻟﻮع ﻧﯿﻮز و ﻮرۍ  ،د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﻤﺎرچ  ،۲۶ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﺘﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ وړ دﻩ:
) http://prod.tolonews.com/afghanistan/five-civilians-killed-afghan-forces-operation-surobiوروﺳﺘﻲ ﻞ ورﺗﻪ د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ ۲۱
ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺷﻮی(.
 ١٩ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺎﯾﻣﺰ و ﻮرۍ ،د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻮن  ،۶ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﺘﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ وړ دﻩ:
) https://www.nytimes.com/2017/10/06/world/asia/mattis-afghanistan-rules-of-engagement.htmlوروﺳﺘﻲ ﻞ ورﺗﻪ د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی
ﭘﻪ  ۲۱ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺷﻮی(.
 ٢٠د ﻤﺘﺤﺪﻩ اﯾﺎﻠﺘﻮﻧﻮ د دﻓﺎع وزارت ﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻠﻨ ﯾﺰ ،د  ۲۰ﻧﻮﻤﺒﺮ  ،۲۰۱۷ﭘﺪې ﭘﺘﻪ ﻤﻮﺟﻮد دي:
https://dod.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1377753/department-of-defense-press-briefing-byﺷﻮی(.
ﻞ ورﺗﻪ د  ۲۰۱۹ﺎل د ﺟﻮﻻی ﻪ  ۱۶ﻻ
) general-nicholson-via-teleconference-fr/وروﺳ
 ٢١د ﺳﯿ ﺎر راﭘﻮر ،د ﺳﯿﻨﺘﯿﻨﯿﻞ ازادي ﻋﻣﻟﯿﺎت ،د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻠﻮﻤ ۍ ﺨﻪ د ﻤﺎرچ ﺗﺮ  ،۳۱ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﺘﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ وړ دﻩ:
) https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oco_report.pdfوروﺳﺘﻲ ﻞ ورﺗﻪ د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ  ۲۱ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺷﻮی(.
)وروﺳﺘﻲ ﻞ ورﺗﻪ د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ  ۲۱ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺷﻮی(.
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ﺧو ﯾوﻧﺎﻣﺎ د دﻏﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د زﯾﺎت ﺷﻣﭔر ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﭘﮫ اړه ﻣﺗﻌدد راﭘوروﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺑﮑوا وﻟﺳواﻟ
ﺗﮫ ﺳﻔر وﮐړه  ،ﮐوﻣﮫ ﭼﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو د وﻟﮑﯥ ﻻﻧدې ده .د ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧوا د دﻏﯥ ﭘﯾ ﭔﯥ ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ د را ﻣﻧ ﺗﮫ ﺷوﯾو
ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو د ﺗﺎﯾﯾدوﻟو ﭼﺎرې رواﻧﯥ دي .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻏواړي ﭼﯥ د دې ﭘﯾ ﯥ ﭘﮫ اړه ﯾو ﺟﻼ راﭘور ﻧﺷر ﮐړي.

د ﺗﻼﺷﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت
د  ٢٠١٩ﮐﺎل د ﺟﻧوري د ﻟوﻣړۍ او د ﺟون د  ٣٠ﺗر ﻣﻧ  ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ د ﺗﻼﺷﻲ د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ  ٢١٨ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت )١۵٩
ﻣړﯾﻧﯥ او  ۵٩ﭘﯾﺎن( ﻣﺳﺗﻧد ﮐړي ﭼﯥ ﻟﮫ دې ﺟﻣﻠﯥ ﺧﮫ ﺗر ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ زﯾﺎت ﯾﯥ د ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾت د رﯾﺎﺳت د ﺎﻧ ړو واﮐوﻧو
ﻟﮫ ﺧوا را ﻣﻧ ﺗﮫ ﺷوي ٢٢ .دا د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﻣودې ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ١٢٢ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ٩٩ﻣړﯾﻧﯥ
او  ٢٣ﭘﯾﺎن( ﺛﺑت ﮐړل ٧٩ ،ﺳﻠﻧﮫ زﯾﺎﺗواﻟﯽ ﯾﻲ.
ﯾوﻧﺎﻣﺎ د ﭘﻠ ﻧﯥ د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘر ﻣﮭﺎل د ﻟوړې ﮐﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ زﯾﺎﻧوﻧوﭘﮫ اړه ﭘﮫ وروﺳﺗﻲ راﭘوروﻧو ﮐﯥ زﯾﺎﺗﯥ اﻧدﯾ ﻧﯥ راﭘورﺗﮫ
ﮐړې ،ﭘﮫ ﺎﻧ ړې ﺗو ﮫ د ھﻐو ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ اړه ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾت د ﺎﻧ ړو واﮐوﻧو ،د ﺧوﺳت ﺳﺎﺗﻧﯥ واک ،او د ﺷﺎھﯾن
واﮐوﻧو ﻟﺧوا ﺗرﺳره ﺷوي .ﭘﮫ  ٢٠١٩ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ھﻣدا راز ﭘﮫ ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ وﻻﯾت ﮐﯥ د ﺗﻼﺷﻲ د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ د
را ﻣﻧ ﺗﮫ ﺷوﯾو ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻧد ﮐوﻟو ھم ﭘﯾل ﮐړي ﭼﯥ د دوﻟت ﭘﻠوه وﺳﻠﮫ واﻟﮫ ډﻟو ﻟﺧوا ﺗرﺳره ﺷوي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺣﻠﻲ
ﺗو ﮫ د "ﺷﺎھﯾن واک" ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎدﯾږي ﭼﯥ ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو د واﮐوﻧو ﻟﺧوا ﮐﯾږي.
ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﮐړې ﭼﯥ د دې واﮐوﻧو ﻟﺧوا د ﺗﻼﺷﻲ ﭘﮫ ﺗرﺳره ﺷوﯾو ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ زﯾﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت را ﻣﻧ ﺗﮫ
ﺷوي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ﻟﺧوا د ﺗرﺳره ﺷوﯾو ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ دﻏﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﮐﯥ د ﻣړﯾﻧﯥ ﮐﭼﮫ ﻟوړه وه .د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو
د زﯾﺎﺗﯾدوﻧﮑﯥ ﺷﻣﯾر ﺳرﺑﯾره ،د ﻋﻣدي وژﻧو ،ﺷﮑﻧﺟﯥ او ﻧﺎوړه ﭼﻠﻧد ،اﺟﺑﺎري ﻧﯾوﻧو ،ﺷﺗﻣﻧ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻗﺻدي ډول زﯾﺎن اړول
او ﻧورو ﺳرﻏړوﻧو ﭘﮫ ﺷﻣول ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ د دﻏو واﮐوﻧو ﻟﮫ ﺧوا د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﺑوږﻧووﻧﮑﻲ ﺳرﻏړوﻧﯥ ﻣﺳﺗﻧد ﮐړې .د ﺑﯾﻠ ﯥ
ﭘﮫ ﺗو ﮫ ،د ﻓﺑروري د  ٢٢ﻧﯾ ﯥ ﺧﮫ ﺗر  ٢٣ﺷﭘﯥ ﭘورې ،د ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾت د رﯾﺎﺳت ﺎﻧ ړو واﮐوﻧو د ﻧړﯾواﻟو ﭘو ﯥ
واﮐوﻧو ﭘﮫ ﻣﻼﺗړ د ﻣﯾدان ورد و د وﻻﯾت ﭘﮫ دای ﻣﯾرداد وﻟﺳواﻟﻲ ﭘﮫ ڼ ﺷﻣﯾر ﮐﻠﯾو ﮐﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﭘﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗوﻧو ﮐﯥ د
ﭘﻠ ﻧﯥ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﮫ ﻻر واﭼول .د دې ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﻣﮑﻧﯾو واﮐوﻧو د ﮐوروﻧو د دروازو د ﻟﮫ ﻣﻧ ﮫ وړﻟو ﻟﭘﺎره
ﭼﺎودﯾدوﻧﮑﻲ ﺗوﮐﻲ ﮐﺎروﻟﻲ .دﻏو واﮐوﻧو ﯾوه ﮫ او د ھﻐﯥ ﻣﯾړه ،د ھﻐوي ﻣﺎﺷوﻣﺎن او ﺧﭘﻠوان د ﺧﭘﻠو ﺧوﻧو ﺧﮫ را
اﯾﺳﺗﻠﻲ ،د ﭘﻼر او ﻣﺷر زوي ﺳﺗر ﯥ ﯾﯥ ور ﺗړﻟﻲ او د ﮐورﻧ ﭘﺎﺗﮫ ﻏړي ﯾﯥ ﺎوﻧډ ﮐور ﺗﮫ دﻧﻧﮫ ﮐړي .ﭘﻼر ﯾﯥ د ﮐور ﭘﮫ
ﭘﺎرﮐﻧ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾت د رﯾﺎﺳت د ﺎﻧ ړو واﮐوﻧو ﻟﮫ ﺧوا ﭘﮫ ډزو ووژل ﺷو ،زوی ﯾﯥ ﺗوﻗﯾف او ﮐﺎﺑل ﺗﮫ وﻟﯾږدول
ﺷو .د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﯾو ﺑل ﻣﻠﮑﻲ ﺷﺧص ﭘﮫ ھﻣﺎﻏﮫ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ د ھﻐﮫ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﮫ ډزو ووژل ﺷو.
ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﯾﻧ ﺎر ﮐوي ﭼﯥ د ﺷﺧړې د ھرې ډﻟﯥ ﻟﮫ ﺧوا د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو وژل ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟ ړو ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺑرﺧﮫ ﻧﮫ اﺧﻠﻲ د ژﻧﯾو د
ﮐﻧواﻧﺳﯾوﻧوﻧو د درﯾﻣﯥ ډې ﻣﺎدې ﻟﮫ ﺧوا ﭘﮫ ھر وﺧت او ھر ﺎی ﮐﯥ ﭘﮫ ر ﻧد ډول ﻣﻧﻊ دي او ﺎﯾﯥ ﭘﮫ ﺟﻧ ﻲ ﺟرﻣوﻧو
ﮐﯥ وﺷﻣﯾرل ﺷﻲ .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ھﻣدارﻧ ﮫ ﺗﯾﻧ ﺎر ﮐوي ﭼﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﻧړﯾوال ﻗﺎﻧون ﻻﻧدې د ﯾوه ﺷﺧص ﻧﺎﻗﺎﻧوﻧﮫ وژﻧﮫ د
ژوﻧد د ﺣﻖ ﺧﮫ ﺳرﻏړوﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾﻠوي .دوﻟﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﻗﺎﻧون د ﭘﻠﯥ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو او د ژوﻧد د ﺣﻖ د ادﻋﺎ ﺷوﯾو ﺳرﻏړوﻧو
ﭘﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ د وﺳﻠﮫ واﻟﯥ ﺷﺧړې ﭘر ﻣﮭﺎل ﺗرﺳره ﮐﯾږي د ھﻐوي د ﻓﻌﺎﻟﯾﻧو ﻟﮫ ﺧوا د وژوﻧﮑﻲ واک ﮐﺎرول
و ﯾړي٢٣.
ﻟﮑﮫ ﻧ ﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ وار وار د ﻣﺧﮫ ﻏو ﺗﻧﮫ ﺷوې ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐو ﺧﮫ ﻏو ﺗﻧﮫ ﮐوي و د ﺧوﺳت ژﻏورﻧﯥ
واک او ﺷﺎھﯾن واﮐوﻧو ﭘﮫ ﺷﻣول وﻟﯥ وﺳﻠﮫ واﻟﯥ ډﻟﯥ او ﻣﻠﯾﺷﮫ ﯾﯥ واﮐوﻧﮫ ژر ﺗر ژره ﻣﻧﺣل او ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐړي ،ﯾﺎ
ﯾﺎد واﮐوﻧﮫ د ارزوﻧﯥ د ﯾوه ﭘﯾﺎوړي طرزاﻟﻌﻣل وروﺳﺗﮫ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾﺗﻲ واﮐوﻧو د ﻏړو ﺳره ﭘﮫ رﺳﻣﻲ ﺗو ﮫ ﯾو
ﺎی ﮐړي ،د ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾت د رﯾﺎﺳت د ﺎﻧ ړو واﮐوﻧو د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﺣواﻟﮫ ،ﮐوم ﭼﯥ د دوﻟت د ﻗوﻣﺎﻧدې د رﺳﻣﻲ ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﻣراﺗﺑو ﺧﮫ د ﺑﺎﻧدې ﻋﻣل ﮐوي ،د رو واﻟﻲ او اﺣﺗﺳﺎب ﭼﺎرې ﭘﯾﺎوړي ﮐړي او د اﺣﺗﺳﺎب د ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﺧﺎطر د ﺑﺷري
ﺣﻘوﻧو د ﺳرﻏړوﻧو او د ﻧړﯾوال ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗﺎﻧون وﻟﯥ ادﻋﺎوې و ﯾړي.

 ۲۰۱۹ ٢٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻠﻮﻤ ﯾﻮ ﺷﭙ و ﻤﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ،د ﻤﻟﻲ اﻤﻨﯿﺖ ﺎﻧ ي ﻮاﮐﻮﻧﻪ د  ۱۱۵ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎﺗﻮ )  ۷۹ﻤ ﯾﻨﯥ او  ۳۶ﭙﯿﺎن( ﻻﻤﻞ ﺷﻮي .ﻳﻮﻧﺎﻤﺎ دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ ﻤﻟﭕﺸﻮ ،ﻠﮑﻪ د ﺧﻮﺳﺖ ژﻏﻮرﻧﻲ ﻮاک او ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د
ﭘﻟ ﻨﻮ د ﻋﻣﻟﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻟﻪ ﮐﯥ  ۳۹ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ﻮﻠﻲ ﻤ ﻳﻨﯥ(؛ د اﻓﻐﺎن ﻤﻟﻲ اردو ﻠﺨﻮا د ﺗﻼﺷﻲ د ﻋﻣﻟﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻟﻪ ﮐﯥ  ۲۵ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ۱۲ﻤ ﯾﻨﯥ او  ۱۳ﭙﯿﺎن( ﻧ ﯾﻮاﻠﻮ ﭘﻮ ﯥ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻮر ﻤﻟﮑﻲ ﺗﻟﻔﺎت ) ﻮل ﭙﯿﺎن(؛
او ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮر ﯾــﯥ ﭘﻪ ﻩ ﺑﯿﻼﺑﯿﻟﻮ د دوﻠﺖ ﭘﻟﻮﻩ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻤﻨﺴﻮب ﺷﻮي.
 ٢٣د ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،اﺟﺒﺎري ،ﺻﺤﺮاﻳــﻲ اﻋﺪاﻤﻮﻧﻮ د ﻤﻮﺛﺮﻩ ﻤﺨﻨﯿﻮي او ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﻪ اړﻩ د ﻤﻟ ﺮو ﻤﻟﺘﻮﻧﻮ د اﺻﻮﻠﻮ  ۱۰ ،۹او  ۱۷ﭘﺮا ﺮاﻓﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ د  ۱۹۸۹ﮐﺎل د ﻤﯽ ﭘﻪ  ۲۴د اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻠﻨﯿﺰې ﺷﻮرا د  ۶۵/۱۹۸۹ﭘﺮﯾﮑ ﻩ ﻠﯿﮏ
ﻠﺨﻮا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮ .د ﻏﯿﺮ ﻧ ﯾﻮاﻠﻮ وﺳﻟﻪ واﻠﻮ ﺷﺨ و ﭘﻪ اړﻩ د ﻤﻟ ﺮو ﻤﻟﺘﻮﻧﻮ د اﻤﻨﯿﺖ ﺷﻮرا او د ﻋﻣﻮﻤﻲ ﻏﻮﻧ ې ﭘﺮﯾﮑ ﻩ ﻠﯿﮑﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻏﯿﺮ ﻧ ﯾﻮاﻠﯥ وﺳﻟﻪ واﻠﯥ ﺷﺨ ې ﭘﻪ اړﻩ دي ،ﻫﻢ و ﻮرئ ،د ﻮﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﻮ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧ ﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ درﻧﺎوی وﮐ ي.
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ﭘﮫ ﺟ ړه ﮐﯥ د ﮑﭔﻠو ډﻟو ﻟﮫ ﺧوا ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت
ﺟﻧورۍ ﺧﮫ ﺗر ﺟون ٢٠١٩

اﻓﻐﺎن اﻣﻧﯾﺗﻲ واﮐوﻧﮫ ٪ ١٨ :
 ۶٨۵ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت )  ٢۶٣وژل ﺷوي
او  ۴٢٢ﭘﯾﺎن(

ﻧړﯾوال ﻧظﺎﻣﻲ واﮐوﻧﮫ
٪ ١٢:
 ۴۵٧ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ٣١۴
وژل ﺷوي او  ١۴٣ﭘﯾﺎن(
دوﻟت ﭘﻠوه وﺳﻠﮫ واﻟﮫ ډﻟﯥ
٪ ٢:
 ٩١ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت )  ۵٢وژل
ﺷوي او  ٣٩ﭘﯾﺎن(
ﻧﺎ ﻣﺷﺧص ﯾﺎ ڼ ﺷﻣﭔر دوﻟت
ﭘﻠوه واﮐوﻧﮫ ٪ ۴:
 ١۶۴ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت )  ٨٨وژل ﺷوي
او  ٧۶ﭘﯾﺎن(

د ډزو ﺗﺑﺎدﻟﮫ او ﻧور ٪ ١٢ :
 ۴۴٧ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ١١٨وژل ﺷوي
او  ٣٢٩ﭘﯾﺎن(

ﻧﺎﻣﺷﺧص د دوﻟت ﺿد ﻋﻧﺎﺻر ٪ ٣:
 ١٠٨ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ١٩وژل ﺷوي او
 ٨٩ﭘﯾﺎن(

داﻋش /د ﺧراﺳﺎن وﻻﯾت
اﺳﻼﻣﻲ دوﻟت ٪ ١١ :
 ۴٢٣ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ٨٩
وژل ﺷوي او  ٣٣۴ﭘﯾﺎن(

طﺎﻟﺑﺎن ٪ ٣٨:
 ١۴٣٧ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ۴٢٣وژل ﺷوي او
 ١٠١۴ﭘﯾﺎن(

د  ٢٠٠٩ﮐﺎل راھﯾﺳﯥ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ ﺳﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ډول د ﻣﻠﮑﻲ و ړو ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺑت ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ ﺟ ړه ﮐﯥ ﮑﭔﻠو
ﺧواو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﺷوي ﭼﯥ د دې ﻟﭘﺎره ﯾو ﺷﺎن ﻣﯾﺗود ﮐﺎرول ﮐﯾږي ،ﭼﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﯾﯥ د ﮐﺎل ﭘﮫ ﮐﺎل د ﺗﻣﺎﯾﻼﺗو ﺗﺣﻠﯾل او
راﭘور ﻣﻣﮑن ﺷوی .د ﯾوﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ و ړو د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐﺎر اﺻﻠﻲ ﺑﻧﺳټ ﻧړﯾوال ﺑﺷري ﺣﻘوق ﻗﺎﻧون او ﻧړﯾوال ﺑﺷر
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗﺎﻧون اﺻول دي ،او د دې ﻣﯾﺗودوﻟوﺟﻲ ﺑﻧﺳټ ھم د ﻣﻠ رو ﻣﻠﺗوﻧو د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻣﺷﻧرۍ د ﻏوره
ﺗﻌﺎﻣﻼﺗو ،ﺗوﺻﯾﮫ او ﻻر ودوﻧو ﭘر ﺑﻧﺎء دی .د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو راﻣﻧ ﺗﮫ ﮐﯾدل د ﺳرﻏړوﻧﯥ ﺗرﺳره ﮐﯾدو ﭘﮫ ﻣﺎﻧﺎ ﻧدي ،اﻣﺎ د
زﯾﺎت ﺷﻣﯾر ﺗﻠﻔﺎﺗو او ﺗل ﺷﺎﯾد د ﺳرﻏړوﻧو ﮑﺎرﻧدوي وﮐړي ﯾﺎ د زﯾﺎت او ﺗﻠو ﻧوﻋﯾت ر ﻧد ﮐړي .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ ﺟ ړه
ﮐﯥ د ﮑﭔﻠو ﺧواو ﺳره ﻟ ﯾﺎ ده ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﺑﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي .او ھﻣدﻏﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو د
ﭘﭔ و د ﺗﺣﻠﯾل ﭘﮫ ﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾول ﮐﯾږي .ﯾوﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو د ﭘﭔ و ﺗﻌﻘﯾب ﭘﮫ اړه ﻣﯾﺗودوﻟوﺟﯥ ﮐﯥ ﺗوﭘﯾروﻧو ﺗﮫ
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوي ،د ﻧړﯾوال ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗﺎﻧون ﺗﻔﺳﯾر ﺗﮫ او د ﺧﺑروﻧو د ﻣﻧﺑﻌو ﭼﯥ ﭘﮫ ﺎﻧ ړي ډول ﯾﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو ﭘﮫ
ﭘﭔ و ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﻠوﻣوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐړي وی ،دا ﭼﯥ ﻋﻣوﻣﻲ ھدف د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗو د راﮐﻣوﻟو دی ،ﻧو ﯾوﻧﺎﻣﺎ ژﻣﻧﺗﯾﺎ ﻟري
ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟ ړه ﮐﯥ د ﮑﭔﻠو ﺧواو ﺳره ﺑﺣﺛوﻧﮫ وﮐړي ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ﮫ ﺗو ﮫ ﺧوﻧدي وﺳﺎﺗل ﺷﻲ٢٤ .
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