دﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او ودې د ﺣﻖ ﭘﻪ ون د ﻮﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ،ﻣﺪﻧﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻮﻟﻨﻴﺰو
او ﻓﺮهﻨ ﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﻣﻼﺗ

د ﺧﭙﻞ ﺳﺮو او ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺎﻧ ﯼ رﭘﻮت ورﮐﻮﻧﮑﯽ
ﻓﻠﻴﭗ ﺁﻟﺴﺘﻮن رﭘﻮټ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ

دا د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﻮرا ﻟﭙﺎرﻩ د ﺎﻧ ﯼ رﭘﻮټ ورﮐﻮﻧﮑﯽ د رﭘﻮټ ﻧﺎ رﺳﻤﯽ ژﺑﺎړﻩ دﻩ.
د ژﺑﺎړﻟﻮ ﭼﺎرﯼ د ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﺮوژﯼ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﺷﻮﯼ وﯼ.
www.extrajudicialexecutions.org

1

ﻟﻨ ﻳﺰ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوس ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮې ﺟ ﻩ ﮐﯥ ﮑﻴﻞ دﯼ ،ﭼﯥ هﺮﻩ ورځ ﭘﻪ ﮐﯥ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻠﮑﻲ و ي وژل ﮐﻴ ي ،ﭼﯥ
دا دﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ دﯼ .ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﮐﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  ٢١١٨ﻣﻠﮑﻲ و ي ،ﭼﯥ د وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻧ ﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي دﯼ
ا ﮑﻞ ﺷﻮي ،ﭼﯥ ﻧ دﯼ د  ٢٠٠٧ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ۴٠ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ﯥ .دا ﻮل هﻐﻪ ﻣﺮ ﻮﻧﻪ ﻧﻪ وو ،ﭼﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻧﻪ
ﺷﻮاﯼ ﮐﻴﺪاې .ﻣﻠﮑﻲ و ي ﭘﻪ ور ﻨﯥ ﺗﻮ ﻪ ﻟﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دﯼ ،او د دوﯼ ډﻳﺮﯼ ور ﻨﯽ دﻧﺪﯼ دوﯼ د ﻣﺮګ
ﻟﻪ ﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮﯼ .دوي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮور ﮐﻴ ي ،او د اﻓﻐﺎن او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﻮﺳﺘﻮ
او ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻧ دﯼ ﭘﻪ ﻣﺮﻣﯽ وﻳﺸﺘﻞ ﮐﻴ ي .دوي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯥ ﭘﺮوا ﺎﻧﻤﺮ ﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ وژل ﮐﻴ ي ،او
ﻳﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﻤﻮ ﭘﻼن ﺷﻮي او ﻧﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرﻳﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي .او ﻳﺎ دوي د ﻧﺎﺳﻤﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ
ﺑ ﺴﺖ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﺎﻧ ﻮ ﭼﯥ دوﻟﺖ او ﭘﻮ ﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د هﻐﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻧﻪ اﺧﻠﯽ د ﮐﻮروﻧﻮ د
ﺗﺎﻻﺷﯽ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل وژل ﮐﻴ ي.
زﻣﺎ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﭘﻪ ﻟ ﮐﯥ ،ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﻣﯽ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺎﻧ ﯼ ﭘﺎم دې ﺗﻪ وو ،ﭼﯽ و ﭘﻮهﻴ م
دا وژﻧﯥ ﺮﻧ ﻪ او وﻟﯽ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴ ﯼ ،ﺗﺮ ﻮ داﺳﯥ د ﺣﻞ ﻻرﯼ ورﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ و ،ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﭽﻪ ﮐ ﺘﻪ
راﺷﯽ .ﭘﻪ هﺮﻩ ﺗﻮ ﻪ او د هﺮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ راﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻮﯼ وي .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ دا ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﯽ ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﺗﻪ ﻣﯽ ﻟﻪ
ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺤﻮرﻩ ﮐﺘﻨﯽ ﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺖ ،او ﭘﻪ دﯼ ﻟ ﻪ ﮐﯽ ﺷﻮم ﭼﯥ د ﻏﺎړو هﻐﻪ ﺗﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ
ﮐﻴ ي ،ﭘﻴﺪا ﮐ م او د ﻳﻮﯼ ﻏﺎړﯼ ﮐ ﻧﯥ ﺮﻧ ﻪ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ اﺣﺘﻤﺎل د ﺑﻠﯽ ډﻟﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا ډﻳﺮوي ،او ﺮﻧ ﻪ ﻣﻠﮑﯽ
و ﯼ د ﭘﻮ ﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﯽ ﺨﻪ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺟﺪل ﮐﯥ را ﮑﻴﻞ ﮐﻴ ي .ﭘﻪ ﺟ ﻩ ﺑﻮﺧﺖ دواړو ﻏﺎړو د ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻳﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ اﭼﻮي ،ﺧﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ دا دﯼ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﻮ
ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي .او هﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﻏﺎړﻩ ﭘﻪ ﺟ ﻩ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﭽﯥ ﭘﻪ را ﮐ ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي.
هﻐﻪ وژﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻳﯥ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ دﯼ ،د هﻐﻮې ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺟ ﻩ ﻣﺎرو ﺗﻪ رو ﺎﻧﻪ اواﻣﺮ ورﮐ ﯼ،
ﭼﯽ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوي وﮐ ي ،او ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ډال ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ودرول ﺷﻲ ،د
ﻣﻠﮑﻲ و و وژﻧﯥ ،او هﻤﺪارﻧ ﻪ د ﺎﻧﻤﺮ ﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭼﯥ د ډﻳﺮو زﻳﺎﺗﻮ ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻮﻣﻠﮑﻲ و و د وژﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﺮ ﯽ،
د ﭘﺎﯼ ﮑﯥ ﮐﻴ دﯼ .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻠﻮﻳﺎن د ﺧﭙﻠﻮ دﻏﻮ ﻣﻮﺧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ه ﯥ وﮐ ي ،ﺗﺮ ﻮ د دوي د
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺷﯽ .دا ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻣﻨﺎزﻋﻮ او وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻏ وﻧﻮ ﮐﯥ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ،او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎ وي.
د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻻﻣﻞ ﺮ ﯽ ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﻳﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ
ﺧﭙﻠﻮ د ﺑﻤﺒﺎرﻳﻮ او ﺗﻼﺷﻴﻮ ﺗ ﻻرﻩ ﺑﻴﺎ و ﻴ ي .د ﻣﻮﺧﻮ د ﯥ ارزوﻧﯽ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮرﯼ ﯥ ﻻرﯼ ﭼﺎرﯼ وﻟ ﻮل
ﺷﯽ ،او ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ دې ﻣﻄﻤﻴﻦ ﺷﻲ ،ﭼﯥ د دوﯼ د ﻳﺮﻏﻞ ډول د ﻣﻠﮑﯽ و و د ﺗﻠﻔﺎت ﻻﻣﻞ ﻧﻪ ﺮ ﯽ او د ﭘﻮ ﯽ
اړﺗﻴﺎ د ﻮ ﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﻪ وي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدې ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺗﻪ اړﻳﻨﻪ دﻩ ،ﭼﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﻨﻠﻮ او رو ﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ او ﻴ ﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐ ﯼ .د ﻣﻨﺎزﻋﯽ اړوﻧﺪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﺷﻤﻴﺮﯼ ا ﮑﻠﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻮ ﺗﻪ ﺮ ﻨﺪ ﺷﻲ .او
ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دې ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐ ﯼ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﻩ د وژﻧﻮ د ﻴ ﻧﻮ او د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻻس راوړﯼ .د ﻧﺎ ﻣﺴُﻮﻟﻮ ﺑﻬﺮﻧﯽ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻮ ﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﻧﻪ ﮐ ل
ﺷﻲ.
د دوﻟﺖ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د ﺧﺴﺎرې د ﺟﺒﺮان ﺗ ﻼرﯼ دا ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐ ﯼ ،ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺧﭙﻞ د زﻳﺎن
ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ ي .ﺧﻮ دا ﺗ ﻼرې ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ،ﭼﯽ ﻪ او ﭘﻴﺎوړﯼ ﺷﯽ ،ﭘﻪ ﺎﻧ ي ﺗﻮ ﻪ د ﯥ هﻤﻐ ﯼ او د
هﻐﯥ د ور ﻨﯥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ .وړاﻧﺪﯼ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن او ﮐﻮرﻧﯽ وﻟ ﻮﯼ او د دﻏﻪ ﺗ ﻼرﯼ د
ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻮ ﺎﻧ ې ﺳﺘﻮﻧﺰﯼ د هﻐﻮې د ﻻس رﺳﯽ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ هﻐﻮ وژﻧﻮ ﭼﯥ د ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴ ﯼ ،دا رﭘﻮټ د هﻐﻮ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﻮ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ،
د ﻣﻨ ﻨﻴﻮ ﺷﺨ و ،او ﻳﺎ هﻢ د ﻋﺪﻟﯥ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻧﺎﮐﺎرﯼ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ را ﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴ ې ،ﭘﻪ ﺑﺎب هﻢ دې .ﻟﻮﻣ ﯼ ،اﻓﻐﺎﻧﺎن
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د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻧﻮرو وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ ﭼﯥ د دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ د ﻻس ﻻﻧﺪې دي ﭘﻪ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ وژل ﮐﻴ ي .ﭼﯥ داﺳﯥ
ﭘﻴ ﯽ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻟ ﮐﭽﻪ ﺳﺮﻩ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺟﺪﯼ ﺗﻮ ﻪ ﯧ ل ﮐﻴ ي .ﺮﻧ ﻪ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺳﻤﻮن ه ﯥ رواﻧﯽ
دي ،ﻧﻮ د ﻣﻠﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ډﻳﺮ ﺿﺮورﯼ دي ،او هﻤﺪا ﺷﺎن هﻐﻪ اړﻳﮑﯽ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،ﻣﻠﻴﺸﻮ ،او ﺎﻧ و
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮې ﺷﻲ ،دوﻳﻢ ،ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ د ﭘﺎم وړاﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﺎﻧ ﯼ ﺗﻮ ﻪ ﯽ ،ﭼﯥ ﭘﻪ
اﺻﻄﻼح د "ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ وژﻧﻮ" ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺮ ﯽ ،ﭼﯥ دوﻟﺖ د دﻏﻮ وژﻧﻮ ﭘﻪ ﻴ ﻧﻪ ،ﺎرﻧﻪ او ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ
راﻏﻠﯽ دي .درﯦﻴﻢ ،ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ ﻋﺪﻟﯽ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺎﺳًﺎ ﻧﻴﻤ ﺗﻴﺎوﯼ ﻟﺮي ،ﻓﺴﺎد او ﻧﻪ وړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮ ﻪ
ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .زورواﮐﯥ او ﺷﺘﻤﻦ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻴ ي .ﺑﻴ ﻧﯥ اړﻩ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ د هﻐﻮ دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪﯼ ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﺟﺪﯼ ﭘﯧ ﻮ ﮐﯥ ﮑﻴﻞ دي ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام وﺷﯽ ،ﺗﺮ ﻮ د ﻓﺴﺎد د ﮐﭽﯥ د را ﻴ ﻮﻟﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ ،ﭼﯥ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﯥ ﮐﮑ ﮐ ﯼ ،ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﺎم ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻲ .ﻠﻮرم ،ﭘﻪ ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﻧﻴﻤ ﺗﻴﺎوﯼ د دې ﻻﻣﻞ
ﺮزي ،ﭼﯥ د ﺑﻴ ﻨﺎهﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺪﻟﻮ ،ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻲ .د ﻋﺪاﻟﺖ ﻴﻨ ﻮﻟﻮ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم
ﺳﺮﻩ ،د اﻋﺪام د ﺳﺰا ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻨ راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ.
ډﯦﺮو زﻳﺎﺗﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ،د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ډﻳﺮ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻧ ﺘﯽ ،ﺟﻨ ﻮﻧﻪ او ﺑﯽ رﺣﻤﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐ ﯼ دي .ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ
ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻠﻮان ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯽ ﭘﻪ ﺟ و ﮐﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ﯼ دي .ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﺑﻬﺘﺮﻩ ژوﻧﺪ وړﺗﻴﺎ او
ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻟﺮﯼ .د دﻏﻪ راﭘﻮر ﭘﻴﻐﺎم دا دﯼ ﭼﯥ ،زﻳﺎﺗﺮﻩ هﻐﻪ وژﻧﯥ ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﭘﻴ ﻴ ﯼ ،د هﻐﻮي
ﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮي اﻣﮑﺎن ﺷﺘﻪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ،ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ،او ﻃﺎﻟﺒﺎن داﺳﯽ ﺑﻴ ﻧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﭙﻞ ﮐ ي ،ﺗﺮ ﻮ د
ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻧﺎﺿﺮورﯼ وژﻧﻮ ﮐﭽﻪ را ﻴ ﻪ ﮐ ي.
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د ﺎﻧ ﯼ رﭘﻮټ ورﮐﻮﻧﮑﯥ ﻓﻠﻴﭗ ﺁﻟﺴﺘﻮن رﭘﻮټ د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ او ﺧﭙﻞ ﺳﺮﯼ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د هﻐﯽ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ )  ۴-۵ﻣﯽ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل(

 .Iﺷﺎﻟﻴﺪ
 .IIﭘﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﯥ وژﻧﯥ
أ.

د ﻣﻠﮑﯽ و و ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري ﮐﺘﻨﻪ

ب.

ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت او د ﻣﻠﮑﻲ و و وژﻧﯥ
 .1هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرۍ او ﺑﺸﺮﯼ ډال
 .2ﺗﺎﻻﺷ
 .3د ﭘﻮ ﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ را ﻮﻟﻮل او ﻧﺎﺳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
.4

ﺎﻧﻤﺮ ﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ

 .5د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ
د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﻼﺗ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺘﻌﺎرض ﻧﻈﺮوﻧﻪ

ت.

 .1د ﻧﺎ ﭘﻠﻮي ﺗﻮب ﻟﭙﺎرﻩ هﻠﯽ ﻠﯽ
 .2د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮور او "ﺷﭙﻪ ﭘﺎ ﯽ"
 .3د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻮا ﻮﻧﻪ او وﯦﺮوﻧﯥ
ث.

د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮ ﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯽ رو ﺘﻴﺎ او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ

ج.

د زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دزﻳﺎن ﺟﺒﺮان

ح.

ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻏﻴﺰﻩ اﭼﻮل

 .IIIد ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺳﻤﻮن او ﻣﻠﻴﺸﻪ
 .IVﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴ ﻢ
أ  .ﭘﻴﮋﻧﺪ ﻠﻮي
ب .ﻓﺴﺎد او ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ
ت.

ﻲ او ﻋﺪﻟﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴ ﻢ

ث .ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ وژﻧﯥ
ج .د اﻋﺪام ﺳﺰا
 .Vاﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻋﺪاﻟﺖ او د ﺗﻴﺮ ﻣﻬﺎل د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ
اﻟﻒ ﻧ ﻠﻮﻧﻪ :د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺗ ﻼرﻩ
ب ﻧ ﻠﻮﻧﻪ  :ﻟﻤﻦ ﭘﺎ ﯥ
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.I

ﺷﺎﻟﻴﺪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮاﻟﯥ ﺷﺨ ې ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دﯼ .ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺻﻄﻼح ،دا ﻳﻮﻩ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ
.1
وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺟ ﻩ ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﯽ د دوﻟﺖ ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮ ﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗ ورﺳﺮﻩ دﯼ ،او ﻟﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮو ﺗﺮ
ﻣﻨ ﺟ ﻩ دﻩ 1 .د دوﻟﺖ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﯽ اردو ،ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻧ دﯼ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﻣﻠﻲ
ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻳﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮي او د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻮزاروﻧﻮ زﻋﻤﻠﯥ ادارﻩ دﻩ ،او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﭼﯥ ﻳﻮاﻓﻐﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ادارﻩ دﻩ ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﻧﻮرو ﻣﻠﻲ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻏﺎړو ﺗﻪ هﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ورﮐﻮي .ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﺮ دوﻩ ﺑﺮﺧﻮ وﻳﺸﻞ ﺷﻮي دي ،ﻳﻮ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
)ﺁﻳﺴﺎف( ،ﭼﯥ د ﻳﺎﻏﯽ ﺮﯼ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟ ﻩ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﯥ او د ﻧﺎ ﻮ ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې دي )د ا ﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ د ٢٠٠٣
ﮐﺎل راهﯧﺴﻲ( ،او ﺑﻞ ﻳﯽ د ﺁزادﯼ ﻴﻨ ﻮﻟﻮﻋﻤﻠﻴﺎت)او اې اف( ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳ ﯼ ،ﭼﯥ د ﺗﺮه ﺮۍ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯽ دﻧﺪﻩ
ﻟﺮي ،او د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا رهﺒﺮﯼ ﮐﻴ ي .هﻐﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﯽ ډﻟﯽ ﭼﯥ د ﻣﻠﯽ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪﯼ درﻳ ﯼ او ﺻﻒ ﺗ ﯼ ،د ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﻳﻮواﻟﯽ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﯽ اﻧﺪازﯼ ﯥ او دوﯼ ﭘﻪ ﭘﺮاخ ډول د "ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ" ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳﺎدﻳ ﯼ ﮐﻪ ﻪ هﻢ دوې ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ د "دوﻟﺖ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو" ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﻴ ﯼ 2 .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ هﻐﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ
وژﻧﯽ ﭼﯽ د رواﻧﯽ وﺳﻠﻪ واﻟﯽ ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯽ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ﯼ ،د دﻏﻪ رﭘﻮټ اﺻﻠﯽ ﮑﯽ دﯼ ،هﻐﻪ ﺟﻼ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ
ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﻮ ﺳﺒﺐ ﺮزﯼ او ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻋﺪﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴ ﻢ ﮐﯥ رﻳ ﻲ ﻟﺮﯼ ،هﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ رﭘﻮټ ﮐﯽ
راﻏﻠﯽ دي.
.II

ﭘﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﯽ وژﻧﯥ
أ.

د ﻣﻠﮑﯽ و و ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري ﮐﺘﻨﻪ

 .2ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻳﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮑﻲ و ي ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪل اواوﺳﻴﺪل اﺳﺎن ﮐﺎر ﻧﻪ دﯼ .ور ﻨﻲ ﮐﺎروﻧﻪ
ژوﻧﺪون ﻮا ﻲ ،ﻣﻠﮑﻲ و ي دﻣﻨﺎزﻋﯽ د ﻮﻟﻮ ﻏﺎړو ﻟﻪ ﺧﻮا وژل ﮐﻴ ي .ﻣﺎﺗﻪ دا ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﯥ ﮐﻤﯥ
ﺷﻲ ،د هﺮﭼﺎ ﻟﻪ ﻟﻮرﯼ او ﭘﻪ هﺮﻩ ﺗﻮ ﻪ ﭼﯥ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴ ي .دا ﮐﺎر داﺳﯽ ارزوﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﻮﻟﯽ
ﻏﺎړﯼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻧﻮ ﮐﯽ داﺳﯥ ﺳﻤﻮن راوﻟﻲ ﭼﯥ ،د هﻐﻪ ﺑﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﭽﻪ ﭼﯥ د ﺟ ﯼ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ دﻩ،
را ﻴ ﻪ ﮐ ي.
 .3هﻐﻪ ﺗﻴﺮﯼ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮑﻲ و ي ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي د ﻧﻮرو ﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻳﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻮﯼ ﺗﻮﭘﻴﺮ
ﻟﺮي ،ﮐﻪ ﻪ هﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻴﻨﯽ ﺎﻧ ﺗﻴﺎوﯼ او ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ وړاﻧﺪﯼ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﺎن ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﻧﻪ دﯼ ،ﭼﯥ د هﻐﻮﯼ
ﮐ ﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﺷﻲ ،ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺷﻮﯼ دي .ﺑﻬﺮﻧﻴﺎن ﻳﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮ ﺗﺤﻔﻆ ﻻﻧﺪﯼ وي
او ﻳﺎ هﻢ د دوﻟﺖ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ ﻣﻠ ﺮﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﮐﻴ ﯼ .ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ،ﺑﻬﺮﻧﻴﺎن د ﻳﻮې ﻏﺎړې او ﺑﯽ ﺗﻤﻴﺰﻩ
ﺗﻴﺮﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي ،او دوې ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮاﻣﻨﻴﺘﯽ ﺗﺪاﺑﻴﺮو ﻟﮑﻪ د ﻓﺰﻳﮑﯽ ﺳﺎﺗﻨﯽ ) د ﺑﻴﻠ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻟﻮړو دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ وداﻧﯥ(
او ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ډډﻩ ﮐﻮل )د ﺑﻴﻠ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،د ﺳ ﮎ دﻏﺎړو د ﺑﻤﻮﻧﻮ ﺳﺎﺣﯽ ﺗﻪ ﻧﻪ ورﺗﻠﻞ( ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دا ﭘﺮﺗﻠﻪ
ﮐ و ،د ﻣﻨﺎزﻋﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮑﯽ و ې د ﻮﻟﻮ ﻏﺎړو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻴﺮﻳﻮ او ﺟﺒﺮوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي  . 3ﺗﺮ
ﻮﻟﻮ د ﻟﻤﺲ وړ اړخ د ﻣﻨﺎزﻋﯽ ،د ﻏﺎړو ﺗﺮ ﻣﻨ ﭘﻮ ﯽ ﺟ ﻩ دﻩ :ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ ﭘﺮ هﻐﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﭼﯥ د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ د ﺷﺘﻪ
واﻟﯽ ﻤﺎن ﭘﺮﯼ ﮐﻴ ﯼ ،د هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﭘﺮ هﻐﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د را ﻮﻟﻴﺪو ﻤﺎن ﭘﺮﯼ ﮐﻴ ﯼ ،ﭘﺮ
ﭘﻮ ﯽ ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﺎﻧﻤﺮ ﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،ﮐﻤﻴﻨﻮﻧﻪ او ﭘﻮ ﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﯽ ،او داﺳﯽ ﻧﻮر .د ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﭘﺮ دﯼ اړخ ﮐﯥ ،ﻣﻠﮑﯽ
و ﯼ ﻧﺪرﺗًﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﺪﯼ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﻴ ﯼ ،ﺧﻮ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯽ دوﯼ د "ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻳﺎن" او ﻳﺎ هﻢ د ﺟ ﻩ ﻣﺎرو د ﻤﺎن ﭘﺮ
اﺳﺎس ووژل ﺷﻲ.
 .4ﭘﻪ ﻻﻧﺪﯼ ﺷﻨﻨﻪ ﮐﯥ دﻏﻮ ﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﺷﻮي دﯼ (١) :د دواړو ﺧﻮاوو هﻐﻪ ﺗﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻣﻠﮑﻲ
ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ ﺮ ﯽ (٢) ،د ﻳﻮي ﻏﺎړﯼ هﻐﻪ ﺳﻠﻮﮎ او ﻳﺎ د ﺟ ﯼ روﺷﻮﻧﻪ ﭼﯽ د ﺑﻠﯽ ﻏﺎړﯼ ﭘﺮ ﺳﻠﻮﮎ ﺑﺎﻧﺪﯼ اﻏﻴﺰﻩ
واﭼﻮې ،او د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د زﻳﺎﺗﻴﺪو ﻻﻣﻞ ﺮ ﯽ (٣) ،د ﻣﻠﮑﻲ و و د ﻣﻼﺗ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻴﺎﻟﯽ.
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ب.

ﭘﻮ ﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت

.1

هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرۍ او اﻧﺴﺎﻧﻲ ډال

ﭘﺮ  ٢٠٠٨م ﮐﺎل ﮐﯥ ۶۴ ،ﺳﻠﻨﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ) ۵۵٢ﮐﺴﺎن( د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرﻳﻮ او هﻐﻪ ﻧ دې
.1
هﻮاﻳﻲ ﻣﻼﺗ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻳﯥ ﮐﻮې ﭼﯽ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟ ﻩ ﮐﯽ ﮑﻴﻞ وي ،ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ راﻣﻨ ﺗﻪ
ﮐﻴ ي .دﻏﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻮ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ ﭘﺮاخ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﺗﻪ ﻻ زور ورﮐ  .ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻴﺪاﯼ
ﺷﯥ د هﻐﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯽ ،ﭼﯥ ﻤﺎن ﮐﻴ ﯼ ﺟ ﻩ ﻣﺎران ﺑﻪ وي ،او ﻳﺎ هﻢ د ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨ
ﺗﻪ ﺷﻲ .ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺮ ﻣﺸﺮوع ﭘﻮ ﯽ ﻣﻮﺧﻮ ﺑﺮﻳﺪو ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮﯼ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﯽ
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ﺗﻠﻔﺎت هﻢ راﻣﻨ ﺷﻲ ،ﺧﻮ دا ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ وي.
 .2دا ﻗﻮاﻧﻴﻦ هﻤﺪا ﺷﺎن ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯽ ﻟﮑﻪ د ﮐﻨ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ،ﭼﻴﺮﯼ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د
ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﻣﻴﺸﺖ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺨﻪ راﮐ وﻳﺸﺘﻠﯥ وو ،او دوﯼ ﭘﺮ هﻤﻐﻪ ﺎﯼ ﻮاﺑﻴﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐ ﯼ وﻩ ،هﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯽ.
ﻣﺎ د دې ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﺪﯼ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻠﮑﯽ و ﯼ د دﯼ ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺮم ﺑﻠﻠﯽ وي،
ﮐﻮم ﺷﮑﺎﻳﺖ واﻧﻪ ورﻳﺪ .ﺧﻮ ﺑﺮداﺷﺖ دا وو ،ﭼﯥ د دوې ﭘﻪ ﻮاﺑﻴﻪ ﺣﻤﻠﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﯽ ﺗﻪ ﻟ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺷﻮي
وﻩ .ﻳﻮﻩ رﺳﻤﯽ ﭼﺎرواﮐﯥ داﺳﯥ ووﻳﻞ ،ﮐﻪ ﺎﻳﻲ ﺧﻠﮏ د وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ وﻧﻪ ﮐ ﯼ ﻧﻮ دوﯼ ﭘﻪ داﺳﯽ
ﻣﻮﻗﻒ ﮐﯽ ﻧﻪ دي ،ﮐﻠﻪ ﭼﯽ وﺳﻠﻪ وال وﻏﻮاړﯼ د دوﯼ د ﺎﯼ ﻧﻪ ﻳﺮﻏﻞ وﮐ ﯼ او دوﯼ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﮐ اﯼ ﺷﻲ .هﻤﺪا ﺷﺎن
هﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ ﻩ ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻮاﺑﻴﻪ ﻋﻤﻞ دوﻣﺮﻩ ﻪ ﻧﻠﺮﯼ ،ﮑﻪ ﭼﯥ وﺳﻠﻪ وال ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ډﻳﺮ
ژر وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻤﻠﻮ ﺨﻪ د ﺳﺮﺣﺪ ﻧﻪ اوړﯼ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻲ .ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻣﻮﺧﻮ د ﻴ ﻟﻮ او د
ﺟ ﯼ د روش د ﺎﮐﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﻟﺮي .دا ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﺎﺗﻪ راوﻧﻪ ﻮودل ﺷﻮل ،او زﻩ ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﮐﯥ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ د هﻐﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮﯼ د ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ و ارزوم .ﺧﻮ د هﻐﻮ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ
ﭘﺮﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﺑﺸﭙ اﺣﺘﻴﺎط د ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﮐﻴ ﯼ ﺗﺮ ﻮ دا ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐ ﯼ ،ﭼﯽ
ﺣﻤﻠﯥ ﺑﯽ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻧﻪ وﯼ او ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ د هﻐﻪ ﭘﻮ ﯽ ﻣﻮﺧﯽ ﭼﯥ ﺗﻮﻗﻊ ﻳﯥ ﮐﻴ ﯼ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺳﺮﻩ ډﻳﺮ ﻧﻪ وي.
ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ د ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﻟﻪ ﻏﺎړو ﺨﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯽ و و ﺗﻪ د زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ
.3
ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﻏﺎړﯼ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺣﻤﻠﯽ ﭘﺮ وﺧﺖ ﻻزﻣﯽ ﮐ ﻧﯽ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي 5 .دا ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل دﻩ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﭘﻴ ﻮ
ﮐﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺟ ﻩ ﻣﺎراﻧﻮ ﺧﻠ ﻮ ﺗﻪ اﺧﻄﺎر ورﮐ ﯼ ﺗﺮ ﻮ ﻣﺦ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻳﺮﻏﻞ ﺧﭙﻠﯽ ﺳﻴﻤﯽ ﭘﺮﻳ دي ،ﻣﺎ د ﻮ ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ
ﺨﻪ واورﻳﺪل ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﺪﯼ ﺗﻮ ﻪ ﻣﻠﮑﯽ و و ﺨﻪ د "اﻧﺴﺎﻧﯽ ډال" ﭘﻪ
ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﯽ .ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﺑﻴﻠ ﻮ ﮐﯥ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﻴﺸﺖ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺨﻪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ه و ،ﻗﻄﺎروﻧﻮ او
ﻧﻮرو ﭘﻮ ﯽ ﻣﻮﺧﻮ د راﮐ ﺣﻤﻠﯽ ﮐ ﯼ دﯼ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دﯼ ﺗﻮ ﻪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﻮ ﯽ ﻮاب ورﮐﻮل د
ﻮاﺑﻴﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﺎ هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﯥ ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دﯼ ﭼﯽ ﻣﻠﮑﯽ و و او ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن ورﺳﻴ ﯼ ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﻴ ي .اﻧﺴﺎﻧﯽ ډال هﻢ هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺟ ﻩ ﮐﯥ ﮑﻴﻞ وي ﮐﺎرول ﮐﻴ ﯼ،
او د ﮐﻮروﻧﻮ او ﮐﻼوو ﺨﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﺗﻴﺮو ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﮐﻴ ﯼ ،ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ،د ﻣﻠﮑﯽ و و ﺷﺘﻮن ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﻼوو ﮐﯥ
ـــ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻳﻮﻩ ﮐﻮرﻧﯽ ﻳﺎ ﻮ ﮐﻮرﻧﯽ ـــ ﻃﺎﻟﺒﺎن د هﻐﻮﯼ ﻧﻪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻳﺎ د ﻣﻠﯽ اردو د ﻣ ﮑﻨﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د
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ﻮاﺑﻴﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﺨﻪ ﺎن د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ.
ﻃﺎﻟﺒﺎن هﻤﺪارﻧ ﻪ ﻴﻨﯽ وﺧﺖ د ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﭘ ﻴ ﯼ .د ﺑﻴﻠ ﯽ ﭘﻪ
.4
ﺗﻮ ﻪ ،ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺎﻧ و ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ دا ﻳﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎر وو ،ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﺨﻪ
ﻏﻮ ﺘﻞ ﭼﯽ دوﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ او ﮐﻼ ﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﭘ وﺳﺎﺗﯽ .ﻳﻮې ﯽ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺮﻧ ﻪ د دوﯼ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د دي ﮐﺎر
ﺨﻪ ډډﻩ ﮐﻮﻟﻪ ،او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﻳﯥ وﻏﻮ ﺘﻞ ﭼﯥ د دوي ﮐﻮرﺗﻪ ورﻧﺸﯽ ،او دوﯼ دا وﻳﻞ ﭼﯥ ﺎﻳﯥ د ﺟ ﯼ ﭘﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ ډزو ﮐﯥ دوﯼ هﻢ ﻣ ﻩ ﺷﯽ .ﺧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ زور ﺳﺮﻩ د دوﯼ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ .د ﻧﻴﻐﯽ ﭘﻮ ﯽ ﺟ ﯼ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ
ﮐﯥ داﺳﯽ ﮐ ﻧﯽ ﭘﻪ ﮐﻤﻪ اﻧﺪازﻩ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ﻳﻮ ﻻر ﻮد ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د ﺧﻄﺮ
اﭼﻮﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ،او د ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪﯼ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯽ.
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ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ډال ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﮐ ﯼ ،او هﻤﺪاﺷﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺎﯼ ﭘﺮ ﺎﯼ ﮐﻮﻟﻮ ﺨﻪ
.5
د ﻣﻠﮑﯽ و و ﭘﻪ ﻣﻴﺸﺖ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډډﻩ وﮐ ې .ﭘﺎﺗﯽ دﯼ ﻧﻪ وي ،ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻧﺴﺎﻧﯽ ډال ﮐﺎروﻧﻪ د
ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ هﻐﻮ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻮ ﭼﯥ دا اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮﯼ ،ﭼﯥ هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرﯼ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﺳﺒﺐ ﻧﻪ ﺮزﯼ د هﻐﻪ
ﭘﻮ ﯽ هﺪف ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﺟ ﻩ ﻣﺎراﻧﻮ ﺨﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ وﻧﮑ ي.
.2

ﺗﺎﻻﺷ

 .6د ﺷﭙﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺣﻤﻠﯽ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯽ ﺗﻮ ﻪ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﭼﯥ ﻤﺎن ﮐﻴ ﯼ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯽ وﻟﺮﯼ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ﯼ .ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً د هﻐﻮ دو ﻃﺮﻳﻘﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ
ﻳﻮﻩ ﻃﺮﻳﻘﻪ دا ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﻮﯼ 7 .هﻐﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭼﯥ ډﻳﺮ ﮐﺎرول ﮐﻴ ﯼ ،هﻐﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﻴﻨﯽ اﻃﻼع
ﺨﻪ دي ،دوې د ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﻣﻮادو ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﮐﻮروﻧﻮ دروازﯼ اﻟﻮزوﯼ .دوﻳﻤﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ دا دﻩ ﭼﯥ ﻟﻤ ﯼ دوﯼ د
هﻠﻴﮑﻮﭘﺘﺮ ﻃﻴﺎرﯼ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﺑﺎﻣﻮﻧﻮ را ﮑﺘﻪ ﮐﻴ ي او وروﺳﺘﻪ د زﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻮزﻳ ي .د ﺷﭙﯽ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﺣﻤﻠﯽ هﻤﻴﺸﻪ د ﻣﻠﮑﯽ و و ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ دي .ډﯦﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻠﮑﻲ و ي د اﻣﻨﻴﺖ او ﻟﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻮ ﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ وﺳﻠﯥ ﺳﺎﺗﯽ .او د دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯽ د ﺧﭙﻞ ﺎن اﻣﻨﻴﺖ
ﺳﺎﺗﻨﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ ﺷﻲ .د دﯼ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﺎدﯼ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻮ او داﺧﻠﯽ ﺑﺮﻳﺪﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ وﯦﺮې ان ﻟﻪ
وﺳﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺪﯦ ې ،او ډﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎل د د دې هﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دوﯼ ﭘﺮ هﺮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪﯼ ډزﯼ وﮐ ﯼ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د هﻐﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮو
8
ﭼﯥ د دوﯼ دروازﯼ د ﺷﭙﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺎﺗﻮي ،ﭼﯥ دهﻐﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ ډﻳﺮې وﻳﺠﺎړووﻧﮑﯽ دي.
 .7د ﺷﭙﯥ ﺗﺎﻻﺷ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ او د هﻐﻮي دﻗﻴﻖ ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻪ
ﻻر ﻮدوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ 9 .د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭼﯽ ﻣﺎ ورﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮﯼ وﮐ ﯼ د ﺷﭙﯥ
د ﻧﺎ ﺎﭘﻪ ﺗﺎﻻﺷ ﭘﻪ دﻓﺎع داﺳﯽ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ دا ﻳﻮﻩ ډﯦﺮﻩ ﺑﯥ ﺧﻄﺮﻩ ﻻرﻩ دﻩ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ وﻳﺪﻩ ﺳ ﯼ ﻣﺦ ﮐﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ
ﮐﻮم ﻧﺎوړﻩ ﻋﻤﻞ وﮐ ﯼ دﺳﺘ ﻴﺮ ﺷﯽ .وﻟﯽ ﺑﻴﺎ د هﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺧﺒﺮﯼ وﮐ ﯼ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ دا راز ﻧﺎ ﺿﺮورﯼ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﺷﻮي ﮐﺲ ﺧﭙﻠﻮان ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي ،هﻐﻪ د ﻳﻮې ﺑﻴﻠ ﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب هﻢ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ ﻧﻮرﯼ
10
ﻻرﯼ ﭼﯥ زﻳﺎن ﻳﯥ ﻟ وﯼ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ وﮐ اې ﺷﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺲ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﻩ وﻧﻴﺴﯽ.
ﭘﻪ ﺎﻧ ﯼ ﺗﻮ ﻪ هﻐﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،ﭼﯥ ﻧﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ او ﻧﻪ هﻢ ﭘﻮ ﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن د هﻐﻮي د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ
.8
وﯼ ډﻳﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰﻧﯽ ﻟﺮي .د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮرﯼ ﮐﯽ ،د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ﺎر ﮐﯽ دوﻩ وړوﻧﻪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺗﺎﻻﺷﯽ ﮐﯽ ووژل ﺷﻮل ،دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭼﯥ د ﭘﻴ ﯽ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ ﭘﻮرﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﻟﻮدل ووﻳﻞ ﭼﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯽ ﻧﻪ درﻟﻮدي .ﻟﻪ دﯼ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ون ﭘﻪ دﯼ ﭘﯧ ﻪ ﮐﯽ ﮑﺎرﻩ
دﯼ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ هﻴ ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د دﯼ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ واﻧﺨﻴﺴﺖ ﭼﯥ د دوي ﺳﺮﺗﻴﺮﯼ ﭘﻪ دﯼ ﭘﯧ ﻪ ﮐﯽ
ﮑﻴﻞ وو.
 .9هﻤﺪا راز ﻣﺎ هﻐﻪ د ﺷﭙﯥ ﺣﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر او ﻧﻨ ﺮهﺎر وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ او اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺷﻮې وې ،وارزوﻟﯥ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺷﻮې .ﭘﻪ ﻧﻨ ﺮهﺎر ﮐﯽ ﭘﻪ ا ﮑﻠﯽ ﺗﻮ ﻪ هﻐﻪ
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي د ﺷﺎهﻴﻦ ﻗﻮل اردو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ ﯼ ،او ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯽ هﻐﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎرﮐﻮي د ﻴﮑﻮ د ﭘﻮ ﯽ ﻗﺮار ﺎﻩ ﺨﻪ دﺑﺎﻧﺪﯼ دي .د دﻓﺎع وزﻳﺮ ،د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ
رﻳﻴﺲ او د ﻣﻠﯽ اردو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ دا ﻣﻨﻠﯥ دﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د دوي ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ را ﻲ او ﻧﻪ دي .دا ﭘﻪ
ر ﺘﻴﺎ هﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ دﻩ ،ﭼﯥ ﻴﻨﯽ او ﻳﺎ هﻢ ﻮل دﻏﻪ راز ﻮاﮐﻮﻧﻪ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮال اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﮐ ﻳﻮ
ﺳﺮﻩ ﺗ او ﻟﺮﯼ رهﺒﺮﯼ ﮐﻴ ﯼ .ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯽ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﭘﻠﻴﺘﻮب او ﻴﻨ ﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ دروﻧﻮ ﺳﻼ ﺎﻧﻮ ﺳﻤﺒﺎل
ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ او د هﻐﻮﯼ اﻓﻐﺎن ﻣﻠ ﺮﯼ ﺷﺎوﺧﻮا ﺮ ﯽ او اﮐﺜﺮًا داﺳﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯽ ﭘﻪ
وژﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﯧ ي او د هﻴﭽﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﭘﻮ ﺘﻨﯽ او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ را ﯽ.
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.3

د ﭘﻮ ﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ را ﻮﻟﻮل او ﻧﺎﺳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

 .10ﮐﻠﻪ ﭼﯥ هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرﯼ او د ﺷﭙﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﺸﺮوع ﭘﻮ ﯽ ﻣﻮﺧﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ د زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﻻﻣﻞ
ﺮ ﻲ ،زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﻠﮑﻲ و و ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ ﺳﺮﻩ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺷﮏ ﭘﺮې ﺷﻮي وي ،ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ او هﺪف
ﻻﻧﺪﯼ راوﺳﺘﻼﯼ ﺷﯽ 11 .ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ ﯼ ﭼﯥ دا ﭘﻴ ﯥ را ﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴﺪاې ﺷﻲ ،ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د هﻐﻪ ﮐ وﻧﻮ ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ اړﻩ ﻧﯧﺴﻲ ﺑﯧ ﻧﯽ ﻗﻀﺎوت ﮐﻮي ،او د دوي ډﻳﺮﻩ ﺧﻮﺷﺒﺎورﯼ ﭘﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﻗﻀﺎوت د هﻐﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ و و ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧ ي.
 .11د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻠﮑﻲ و و ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ،ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،د ﺎﻧ و ﭘﯧ ﻮ ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ او د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭼﯥ د ﻧﺎ ﺁراﻣﻪ او ﺟ ﻩ ﭙﻠﻴﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺨﻪ وو ،ﺧﺒﺮې ﻣﻮ وﮐ ﯼ .دوي ادﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ
ﺎﻳﻲ ﮐ ﻧﯥ او روﺷﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﯽ ،ﭼﯥ ﻴﻨﯽ ﻣﻬﺎل ﺳﺮﺳﺮﯼ ﻣﺸﮑﻮﮐﯥ ﮐ ﻧﯥ د ﻣﻠﮑﻲ و و ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې
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راﺗﻠﻠﻮ ،ﻻﻣﻞ ﺮ ﻲ.
 .12د هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮ ﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا زﻳﺎﻧﻤﻨﻴ ﯼ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﻬﺎل دا ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮي ،هﻐﻪ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭼﯥ د دوي ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي ،د ﻧﺎﺳﻤﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭼﯥ ،د ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﯥ د ﻤﻨﻴﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ورﮐﻮي ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي 13 .زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ هﻢ دا ﺷﺎن ووﻳﻞ ،ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﻬﺎل ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎت د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ
ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﺎﺳﻤﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴ ﯼ .ﻳﻮ واﻟﯽ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯽ داﺳﯽ ﺧﻠﮏ
ﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د د ﻤﻨ ﻟﺮوﻧﮑﻲ و و ﺨﻪ ﭘﻴﺴﯽ اﺧﻠﯽ او ﺑﻴﺎ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﻣﻨ
ورﮐﻮي ،ﭼﯥ دې ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ د ﭘﻴﺴﻮ د ﻠﻮ ﮐﺎروﺑﺎر ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﻮړ ﮐ ﯼ دﻩ .او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﭼﺎرواﮐﻮ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮ ﻪ ﻣﻄﺮح ﮐ ﻟﻪ 14 .د ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ دا ﺗﺄﻳﻴﺪوي ﭼﯥ ،د ﺑﺮﻳﺪ
ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺮ هﻐﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﭼﯥ اﺷﺘﺒﺎهًﺎ ﭘﺮﯼ ﻤﺎن ﮐﻴ ي دوي ﭘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻮرﯼ اړﻩ ﻟﺮﯼ زﻳﺎت دې .او ﻧ ﻳﻮال
ﻮاﮐﻮﻧﻪ دا ﮐﺎر د ﻳﻮﯼ ﯽ وړاﻧﺪوﻳﻨﯽ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺑﻮﻟﯽ ،ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯽ هﻐﻪ ﻮﮎ ،ﭼﯽ هﺪف ﺮ ﻴﺪﻟﯽ وﯼ دا
15
ﭘﺮﻳﮑ ﻩ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﭘﻮ ﯽ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺨﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ وﮐ ي ،ﺗﺮ ﻮ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺟﺒﺮان ﻳﯥ ﮐ ﯼ وي.
 .13دا د ﭘﻮهﻴﺪو وړ دﻩ ،ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻪ وﻟﯽ د ﺎﻧ و ﻣﻮﺧﻮ د ﺎﮐﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺸﭙ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ
ورﮐﻮي .د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺮ ﻨﺪول ډﻳﺮ ﻣﻬﺎل د هﻐﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د اﻋﺪام ﺳﺮﻩ د ﻣﺦ ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﻣﻌﻨﯽ وي .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ د هﻐﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭼﯥ ﭘﺮې ﺑﺎور ﮐﻴ ي ،د هﻐﻮي ر ﺘﻴﻨﻮاﻟﯽ او اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل
ﮐﺎر ډﻳﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ او ﺮان دي .ﺧﻮ دا ﭘﻪ دﯼ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ دﻩ ،ﭼﯥ ﻟﻪ دﯼ ﺳﺘﻮﻧﺰﯼ ﺳﺘﺮ ﯥ ﭘ ﯥ ﺷﻲ 16 .دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ
ﻮﻟﻮ ﭘﻮړوﻧﻮ ﮐﯽ وار ﭘﻪ وار وﻳﻠﯽ دي ،ﭼﯥ هﻤﻐ ي او هﻤﮑﺎرﯼ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﻣﻮﺧﻮ د
ﻴ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ډﻳﺮﻩ ﺑﺎورﯼ او ډاډﻳﺰﻩ ﻻرﻩ دﻩ ،ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻣﺦ ﻧﻴﻮې ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﻧﺎﺳﻤﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ
ﺑﻨﺴ ﻣﻨ ﺗﻪ را ﻲ 17 .د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﮐﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ د ارز ﺖ ﭘﻪ ﺑﺎب د هﺮ ﻮﻣﺮﻩ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻨﻪ
وي ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﻮم ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ ﭼﯥ د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻮ ﺎﻧ ﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ډﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ
وي ﺗﺮ دې ﭼﯥ د اﻋﺘﻤﺎد وړ او ﻣﻮﺛﻖ وي.
 .14اوﺳﻨﯥ ﺗ ﻼرې ،ﭘﺮ ﮐﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﮐﻴ ﯼ ،ددې ﻳﻘﻴﻨﯽ ﮐﻮل ﭼﯥ د اﻋﺘﻤﺎد وړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ
ﺑﻨﺴ ﺑﻪ وﯼ ،د دې ﺟﻮ ﻪ ﻧﻪ دي ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ اﺣﺘﺮام وﺷﻲ 18 .اوﺳﻨﯥ ﺗ ﻼرﻩ
ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﻣﻠﮑﻲ و ﯼ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪي راوﻟﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ او ﻗﻮﻣﯽ رﻗﻴﺒﺎن د ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﻮ ون واﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ
وﺳﻠﻪ واﻟﯽ ﻣﻨﺎزﻋﯽ ډ ﺮ ﺗﻪ را وي.
.4

ﺎﻧﻤﺮ ﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ

ﻠﻮرﻣﻴﺎﺷﺘﯥ وړاﻧﺪې زﻣﺎ د ﺳﻔﺮ ﺨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ،ﭘﻪ ا ﮑﻠﻲ ﺗﻮ ﻪ ﻟﻪ  ٣٨١ﺨﻪ  ٢١۴ﻣﻠﮑﻲ و ﯼ د
.15
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺎﻧﻤﺮ ﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي وو 19 .هﺮ ﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺟ ﻩ ﻣﺦ ﺗﻪ ﻻړﻩ هﻐﻮﻣﺮﻩ د دواړو هﻢ د
ﺎﻧﻤﺮ ﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎت ﺷﻮ او هﻢ د ﻣﻠﮑﻲ و و ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ داﺳﯥ ﺎﻧﻤﺮ ﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ زﻳﺎت ﺷﻮل :ﭘﺮ
 ٢٠٠۶ﮐﺎل ) ﭘﻪ  ١٢٣ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯽ ٢٣٧ ،وژل ﺷﻮې( ،ﭘﺮ  ٢٠٠٧ﮐﺎل ) ﭘﻪ  ١۶٠ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯽ ٣٢١ ،وژل ﺷﻮې( ،د
20
 ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﻳﻮ ﻠﻮرو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯽ ) ﭘﻪ  ٣۴ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯽ ٢١۴ ،وژل ﺷﻮې(.
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 .16د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺎﻧﻤﺮ ﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ډول او ﺑﯥ ﻟﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي ،ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ
ﮐﯽ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻠﮑﻲ و ي وژل ﮐﻴ ي ،او ﻳﺎ ﭙﻴﺎن ﮐﻴ ي .دا ﮑﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻳﻮ
ﺎﻧﻤﺮ ﯽ ﺑﺮﻳﺪﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﻟﻪ ﺎن ﺳﺮﻩ ﺗ ﯼ او ﻳﺎ د ﻣﻮ ﺮو ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ
ﺨﻪ ډﮎ دﯼ ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯥ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻣﻠﮑﻲ و ي ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻮړوي ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي .اﻓﻐﺎن او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ
ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ دا ډﻳﺮﻩ ﺳﺨﺘﻪ وي ،ﭼﯥ د ﺎﻧﻤﺮ ﯥ او ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﺗﻔﮑﻴﮏ وﮐ اﯼ ﺷﯽ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ
ﻧﺎ ﺎﭘﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ را ﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴ ي.
ﺎﻧﻤﺮ ﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺟ ﻩ ﻳﺰ ﺗﮑﺘﻴﮏ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻣﻨﺎزﻋﻮ ﮐﯽ ،ﻧﻪ دې ﻣﻨﻊ ﺷﻮي 21 .ﺧﻮ دا
.17
ﺎﻧﻤﺮ ﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮﭘﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐ ي ،او ﮐﻴﺪاﯼ
ﺷﯽ ﭼﯥ د ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ ،او ﻳﺎ هﻢ د ﻏﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﺮﻩ اﺟﺮا ﺷﻲ.
 .18د ﺎﻧﻤﺮ ﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د  ٢٠٠٧ﮐﺎل ﻟﻪ ﺟﻨﻮرﯼ ﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﻣﺎرچ ﭘﻮرﯼ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دا ﻴﯽ،
ﭼﯥ  ١۵ﺳﻠﻨﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ،او دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﯥ ﺗﺮ هﺪف او ﻧ ﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻠﯽ دﯼ ،ﻧﻮ ﭘﺮ دﯼ وﻳﻨﺎ
ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﯥ ﻧﻘﺾ ﮐ ﯼ دي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ هﻐﻪ ﭘﺮ ﭘﻮ ﯽ ﻣﺸﺮوع ﻣﻮﺧﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ډﻳﺮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻪ داﺳﯽ
ﺣﺎل ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ ،ﭼﯥ د ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺻﻮﻟﻮ ﺗﻪ هﻴ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻪ دې ﺷﻮﯼ ،او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻟﻪ ﯥ ﻮ ﯥ ډﮐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺳﻴﻤﻮ
ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ دي .ﮐﻪ ﻪ ﺎﻧﻤﺮ ﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﮐﺎروان او ﻳﺎ د ﻣﻠﯽ اردو ﻳﻮ
ﺳﺮﺗﻴﺮﯼ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راوﻟﯥ ،ﺧﻮ د هﻐﯥ ﭘﻮ ﯽ ﯽ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ
ﭘﺮ هﻐﻪ وﺧﺖ او ﭘﻪ هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد دﯼ د وژﻧﯥ او ﻳﺎ ﭙﯽ ﮐﻴﺪو ﻻﻣﻞ ﺮ ﯽ .د دﻏﺴﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺟﻮړوﻧﮑﯽ د
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ﮐﭽﯥ د ﭘﺎﯼ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﯽ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐﯽ ﭘﺎﺗ او ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷﻮي دي.
ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ ﯼ ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺎﻧﻤﺮﮔﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮ ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﻪ او ﺑﯥ ﭘﺮوا ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﮐﻴ ي.
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 .19د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﻓﺮﻳﺐ او ﻏﻮﻟﻮل ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ دا د ﺟ ې ﭘﻪ ډ ﺮ ﮐﯽ ﻳﻮﻩ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻻرﻩ دﻩ.
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻏﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺗﺤﺮﻳﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻤﺮ ﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯽ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ او ﻧﻮرو ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮﻳﻮ
ﻣﻠﮑﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﻘﺾ ﮐﻮي .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻏﻮﻟﻮوﻧﮑﯽ ﮐ ﻧﯽ د ﻣﻠﮑﻲ و و ور ﻨﯽ ﺑﻮﺧﺘﻴﺎوې او
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ډﻳﺮ ﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻮي .ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ هﻐﻮ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ وژﻧﻮ ،ﻏﻮﻟﻮوﻧﮑﯽ ﮐ ﻧﯥ د ﻣﻠﮑﻲ و و ﭘﻪ وړاﻧﺪې
د اﻓﻐﺎﻧﯽ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﻠﻮﮎ ډﻳﺮ زﻳﺎت اﻏﻴﺰﻩ اﭼﻮې .ﭘﻪ هﻤﺪﯼ ﺗﻮ ﻪ ،د ﻳﻮﻩ ﻏﺎړﯼ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﺮﻏ وﻧﯥ د
ﺑﻠﯥ ﻏﺎړﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻟﺰاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻤﻮن ﮐﺎر د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻮي .هﻤﺪارﻧ ﻪ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ډﻳﺮو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﻧﺎﭘﻴﮋاﻧﺪ ﮐﺲ ﻧ دﯼ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ،داﺳﯽ د اﻋﺘﻤﺎد وړ ﻻرﯼ ﭼﺎرﯼ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯽ ﮐﻴ ي ،ﭼﯥ
د هﻐﯽ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ دوﯼ وارزوې ﭼﯥ دا ﮐﺲ ﻣﻠﮑﯽ دﯼ او ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ دﯼ او د ﺑﺮﻳﺪ هﻮډ ﻟﺮي .ﭼﯥ دا د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ
ﻮاﮐﻮﻧﻮ اﺣﺘﻴﺎط ﮐﭽﻪ ﻟﻮړوﯼ ﮐﻠﻪ ﭼﯽ دوﯼ د ﻋﺎدﯼ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴ ﯼ ،او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺑﺎﺳﯽ.
.5

د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ

 .20ﻏﻮﻟﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻮي ،ﻧ ﻳﻮال
ﻮاﮐﻮﻧﻪ دﯼ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻠﯽ دي ،ﭼﯥ د دوي ﻟﻪ ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ او د ﺰﻣﯥ د ﻣﻮ ﺮاﻧﻮ ﺨﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﻟﻴﺮﯼ واﻟﯽ او
ﻓﺎﺻﻠﯽ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ اﻣﺮ وﮐ ﯼ .هﻐﻮ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻄﻮ او ﻣﻠﮑﻲ و ي ،ﭼﯥ دﻏﻪ اړﻳﻦ وا ﻦ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮي د ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎل دوﯼ
ﺗﻪ ﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻮﯼ ،ﻣﺪاﻓﻌﻮي اﻗﺪاﻣﺎت د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﮐﻴ ي او هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﯥ دﻏﻪ وا ﻦ ﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮي ،ﻟﻪ
ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ ي .ﻮﻧﺪﯼ ﭼﯥ دﻏﻪ د ﺎن ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﺪاﻓﻌﻮي ﺎﻣﻮﻧﻪ د هﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ،
ﭼﯥ دوي ﺗﻪ ډﻳﺮ ﻧ دﯼ ﮐﻴ ي .ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﯧﺮﯼ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﺨﻪ هﻢ ﮐﺎر اﺧﻠﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮ
ﭘﺎﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن وﻟﺮي ،ﮐﻪ ﻪ دﻏﻪ ﻏﻮﻟﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د ﺗﻴﺮوﺗﻨﻮ ا ﮑﻞ ډﻳﺮوي ،ﺧﻮ د وژوﻧﮑﯥ ﻮاﮎ ﺨﻪ
ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ د ﻳﺎد ﺷﻮﻳﻮ اﺻﻮﻟﻮ د را ﮑﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻴﺪاې ﻧﺸﻲ.
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 .21ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯽ او اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻪ اﮐﺜﺮًا د ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﻪ ﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﮐ ﯼ دﻩ ،ﮐﻪ
ﻪ هﻢ ﻴﻨﯽ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﮐﺘﻨﯥ او ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻧﻘﺾ ﺗﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﻮي .د ﺑﻴﻠ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ،
ﭘﺮ  ٢٠٠٧ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ﭘﺮ ﻠﻮرﻣﻪ ﻧﻴ ﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﮐﺎروان د ﻳﻮﻩ ﻣﻮ ﺮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭼﺎودﻳﺪوﻧﮑﻮ
ﺗﻮﮐﻮ ډﮎ وو ﺗﺮ ﮐﻤﻴﻦ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯽ ﻳﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮﯼ زﺧﻤﯽ ﺷﻮ .د ﻧﻮرو ﺳﺮﺗﻴﺮو د ﻏﺒﺮ ﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،د
ﺎﻧﻤﺮ ﯽ ﺑﺮﻳﺪ د ﺎﯼ ﺨﻪ ﺗﺮ ﺷﻠﻮ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮو ﺷﺎوﺧﻮا  ١٩ﺗﻨﻪ ﻣ ﻩ او ۵٠ﻧﻮر اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭙﯽ ﺷﻮل .ﻟﻪ هﻐﻪ ﮐﺘﻮﻧﮑﯥ ﺳﺮﻩ
ﭼﯥ ﻣﺎ ﺧﺒﺮﯼ وﮐ ﯼ ووﻳﻞ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﮐﺎروان ورﺗﻪ ﻧ دې ﮐﻴ ې ،دې ﺧﭙﻞ ﻣﻮ ﺮ ﻳﻮي ﺧﻮا ﺗﻪ ﮐ  ،ﭼﯥ
ﮐﺎروان ﺗﻴﺮ ﺷﻲ ﺧﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې د ﮐﺎروان ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ هﻐﯥ ډزې وﺷﻮې ،ﮐﺘﻮﻧﮑﯥ ﭙﻲ او د دﻩ ﻧﻮر ﺧﭙﻠﻮان ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﻮ ﺮ ﮐﯽ وو ،ووژل ﺷﻮل .ﭘﻪ دې اړﻩ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻴ ﻧﯽ وﺷﻮﯼ ،ﺧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دﯼ ﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﻪ د
23
ﺳﺮﺗﻴﺮو د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﮐ ﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ دﻻﻳﻞ او ارزوﻧﯥ وړاﻧﺪﯼ ﺷﻲ.
ت.

دﻣﻠﮑﻲ و و د ﻣﻼﺗ ﻟﭙﺎرﻩ هﻠﯥ ﻠﯥ

.1

ﻧﺎﭘﻠﻮي

 .22دوﻟﺖ او د هﻐﻪ ﻧ ﻳﻮال ﻣﻼﺗ ﮐﻮوﻧﮑﯥ ،د ﻳﻮﭘﻴﺎوړي دوﻟﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﻼﺗ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ
ﻟﺮﯼ 24 .هﻤﺪاﺳﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن هﻢ د ﻣﻠﮑﻲ و و ﻣﻼﺗ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮﯼ .ﺮﻧ ﻪ ﭼﯽ د ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﻏﺎړﯼ د ﺎﻳﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ
ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﯽ دي ،ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ،ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ دوﯼ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻟﻪ
ﻮاښ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دﯼ ﭼﯥ د دوﯼ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻪ ﭘﺎم وﺷﯽ ،ﻣﺦ دي 25 .دﻏﻪ راز وژﻧﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ رواﻧﻪ ﺟ ﻩ ﮐﯽ راﻣﻨ
ﺗﻪ ﮐﻴ ﯼ هﻤﺪا ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﻮا ﯽ او ﭘﻴﭽﻠﯽ ﮐﻮي ﻳﯥ ،او ﻣﻠﮑﻲ و ﯼ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻏﻮ ﺘﻠﯥ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﮐﯥ د دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ
26
ﺧﭙﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﭘﻠﻮﻳﺘﻮب وﺳﺎﺗﻠﯽ ﺷﯽ ،اﭼﻮﯼ.
.2

د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮور او "ﺷﭙﯽ ﭘﺎ ﯽ"

 .23ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ډاروﻟﻮ او ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ور ﻨﯥ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮور او وژﻧﯥ ﺗﺮ
ﺳﺮﻩ ﮐﻮي .ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﮐﯥ  ٢٧١وژﻧﯽ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي دي .دﻏﻪ وژﻧﯥ د هﻐﻪ ﻏﺮ ﭘﻪ ﺷﺎﻧﯥ وﻳﺮوﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﻴﻠ ﻪ دﻩ،
ﭼﯥ د ﺷﭙﻪ ﭘﺎ ﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﺧﭙﺮﻳ ﯼ .ﻴﻨﻲ ﺷﭙﻪ ﭘﺎ ﯥ د ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ،ﻮوﻧ ﻴﻮ او ﻣﺎرﮐﻴ ﻮﻧﻮ ﭘﺮ دروازو
ول ﮐﻴ ي ،ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻮﻟﻴﺰﯼ ﻻر ﻮﻧﯥ او ﻮا ﻮﻧﻪ راﻏﻠﯥ وي 27 .د ﮐﻨ ﻟﻪ وﻻﻳﺖ ﺨﻪ ﻳﻮ ﮐﺘﻮﻧﮑﯽ
د ﻳﻮې ﺷﭙﯥ ﭘﺎ ﯥ ﭘﻪ اړﻩ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﻮوﻧ ﻴﻮ ﭘﺮ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ
روا ﻠﯥ وو .ﻧﻮرې ﺷﭙﻪ ﭘﺎ ﯥ ﺎﻧ و ﭘﺘﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﮐﻴ ي .د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ﻳﻮﻩ ﯥ د داﺳﯥ ﺷﭙﻪ ﭘﺎ ﯥ ﭘﻪ اړﻩ
ووﻳﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯽ د دې زوي ﺗﻪ د ﻣﻠﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ د ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ اﻣﺮ ﺷﻮي وو .وروﺳﺘﻪ هﻐﻪ ﺑﻴﺎ د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ووژل ﺷﻮ .د ﮐﻨ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯽ د ﮐﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﮐﯥ ﻳﻮ داﺳﯽ ﺷﭙﻪ ﭘﺎ ﻪ ول ﺷﻮې وﻩ ،ﭼﯥ درﯼ
ﮐﺴﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻮاښ ﺷﻮې وو .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ دوﻩ ﮐﺴﺎن ﻳﯥ ووژل ﺷﻮل او درﻳﻴﻢ ﮐﺲ ﻟﻪ هﻴﻮاد ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻻړ 28 .هﻐﻪ
ﻻر ﻮوﻧﯽ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨ ﻴﺎﻟﻴﻮ ﺗﻪ ورﮐ ل ﺷﻮي دي ،ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ وژﻟﻮ ﺗﻪ
29
ﭘﻪ ﮑﺎرﻩ ډول ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐ ل ﺷﻮې دې.
.3

د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وﻳﺮوﻧﯥ

 .24ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ډﻳﺮو ﭘﺮاﺧﻮ او ﻧﺎوړﻩ ﻮا ﻮﻧﻮ ﺷﺎهﺪ دي ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو ،ﭘﻪ ﺎﻧ ﯼ ﺗﻮ ﻪ
د ﮐﻮﻧ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ داﺳﯽ ادﻋﺎ ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻮ د دوﯼ ﺳﺮﻩ د ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻮﻟﻴﺰ
ﻮا ﻮﻧﻪ ﮐ ﯼ دي 30 .ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻴﻠ ﻪ ﮐﯥ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻮ داﺳﯥ ﻮاښ وﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﯧﺮﯼ ﭘﻪ  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ
ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﯥ وﺳﻠﯽ دوي ﺗﻪ و ﻧﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻲ ﻧﻮ دوي ﺑﻪ ﻮ ﮐﻠﻲ وﻳﺠﺎړ ﮐ ي .ﭼﯥ د ﮐﻠﻲ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ دا ﺧﺒﺮﻩ و ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ،
ﻧﻮ هﻐﻮﯼ د ﺟﻨﺎزﯼ ﭘﺮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ د ﭼﻮرﻟﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮﻳﺪ وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯽ ۶ﺗﻨﻪ ووژل ﺷﻮل .د ﮐﻨ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ
ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ زﻣﺎ ﮐﺘﻨﻪ و ﻧﻪ ﺷﻮﻩ ،ﻧﻮ ﮑﻪ د دوي ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دې اړﻩ ﻮاب ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ .د ﺑﺤﺚ وړ دﻩ،
ﮐﻪ ﭼﯧﺮﯼ د ﮐﻠﯽ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﮐﯽ ﺎﯼ ورﮐ ﯼ ،ﻧﻮ د ﺎن د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﺮ ﻮﻣﺮﻩ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻮي ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﮐﻪ وﻧﻴﺴﯽ ﺑﻴﺎ هﻢ د ﭘﻮ ﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴﺪل .ﭘﻪ دﯼ ﺣﺎل ﮐﯽ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ
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د ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺗ ﻼرې او د دﻓﺎع او ﺣﻔﺎﻇﺖ د وﺿﻌﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﺳﺨﺘﻮ اﻧﺪﯦ ﻨﻮ دﻟﻴﻞ دا دې ،ﭼﯥ دوي ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﻲ.

ث.

د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮ ﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ رو ﺘﻴﺎ او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ

 .25ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ او رو ﺘﻴﺎ اﺻﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻮرﻩ ﭘﺎم وﮐ ي او هﻐﻪ ﻣﻬﻢ
و ﯽ ،او د دﯼ اهﻤﻴﺖ ﺑﻪ دا وي ،ﭼﯽ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﺗﺮﯼ ﮐﺎر واﺧﻠﯽ 31 .ﻣﺎ هﻴ داﺳﯥ ﻣﺪرﮎ او ﺷﻮاهﺪ ﻧﺪﯼ
ﻟﻴﺪﻟﯽ ،ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻏ وې ﮐ ې وي.
ﺧﻮ د دوي ﻏﺒﺮ ﻮن او ﻮاب د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ د ادﻋﺎوو ﭘﻪ اړﻩ ،ﭼﯽ د دوي د ﻧﻴﺖ او ورﺳﺮﻩ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻤﻮﻧﺘﻴﺎ
اړﺧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧﻮﻧﮑﯥ او ﺧ ﻩ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ د ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺎﻳﻠﯽ ﻟﺮي.
 .26ﻟﻮﻣ ﯼ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ وﮐ ﻩ ،ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐﻮم ﺎﻧ ي ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ دﯼ ﭼﯥ دا
وژﻧﯥ ﮐﻮي ،ﺣﺘﯽ هﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﯽ ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻴﻤﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﭘﻮ ﯽ هﺪو ﮐﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ دوﺳﻴﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﯥ
ﭘﻪ ﻟ ﻪ او ه ﻮ ﺑﻮﺧﺖ وو ،هﻢ دې ﭘﻮ ﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﻮاب ورﮐﻮﻟﻮ ﺨﻪ ﻋﺎﺟﺰ ول .د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺨﻪ د ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
32
ﺳﭙﻴﻨﺎوي ﭘﻮ ﺘﻞ ،د ﭘﻴﭽﻮﻣﻲ او وډ ﻣﻌﻤﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ دﻩ ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐ ﯼ دﻩ.
 .27دوﻳﻢ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﺒﺮﻩ د اﻧﻔﺮادﯼ ﺳﺮﺗﻴﺮو ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ را ﯽ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ داوﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮر هﻢ ﭘﻴﭽﻠﯥ ﮐﻴ ﯼ .ﭘﻪ
دﯼ ﺎې ﮐﯥ دوﻩ ﺳﻴﺴ ﻤﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ دواړﻩ ﻧ ﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻣﻠﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﭘﻪ هﻐﻪ ﭘﻴ ﻮ ﮐﯽ
ﭼﯥ ﺑﺎور ﮐﻴ ي ،ﭼﯥ د ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻮاﮎ ﺨﻪ ﻳﯥ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﯥ وي ،راﻧﻐﺎړې .د ﻧ ﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻪ
ﻳﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د رﺳﻤﯽ ﺗﻮروﻧﻮد ﻮاﺑﻮﻟﻮ ،د اﻧﺪﻳ ﻨﯥ وړ ﮐﻮرﻧﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ،او ﺣﺘﯽ د ﻳﻮ ور ﭙﺎ ﯽ د رﭘﻮټ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د
ﻮاب وﻳﻨﯽ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ د ﻴ ﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﮐﻤﻴ ﻪ راﻏﻮﻧ ﻩ او و ﺎﮐﯥ .د دﻏﯽ ﭘﻠ ﻨﯽ ﻟﻴﺪﻟﻮرﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ارز ﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﯼ ،ﺧﻮ هﻐﻪ ﭘﻴ ﻮ ﺗﻪ ﻮاب وﻳﻞ دي ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﮐﻮﻻې ﺷﯽ دﻏﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺗﺮ ﭘﻮ ﺘﻨﯽ ﻻﻧﺪې راوﻟﯽ.
دﻏﻪ ﮐﻤﻴ ﻪ ارزوﻧﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﺁﻳﺎ هﻐﻪ ﻮاﮎ ﭼﯥ ﺗﺮﯼ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي وو ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ وﻩ او ﮐﻪ ﻧﻪ .ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ د ﻧ ﻳﻮال
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او اړوﻧﺪ هﯧﻮاد ﻣﻠﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯥ ﺗﻪ ﻲ .د ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﺟﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ د
اړوﻧﺪ هﻴﻮاد ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ دﯼ ﭼﯥ دوي ﻳﯥ اﺳﺘﻮﻟﯽ دﯼ .ﭘﻪ هﺮ ﺻﻮرت ﮐﯽ د دې ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ ،ﭼﯥ د ﻣﻠﯽ ﻴ ﻧﻮ،
ﺿﻮاﺑﻄﻮ او د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻧ ﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﻴ ل ﺷﯽ .ﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ دا دﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ هﻴ ﻮﮎ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ د دﻏﯽ ﻴ ﻧﻮ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻧﻮ د ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺎرﻧﻪ ﻧﻪ ﮐﻮﯼ او ﻧﻪ
ﭘﺴﯽ ﺮ ﯽ 33 .ﭼﯥ دا ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﻩ ﺗﻮ ﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ دې.
 .28ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ دا ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي ،ﭼﯥ دا ﻳﻘﻴﻨﯥ ﮐ ي ﭼﯥ د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﻨﻠﻮ او ﻮاب
ورﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﻣﻨﺴﺠﻢ او واﺣﺪ ﺳﻴﺴ ﻢ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن او ﻧﻮر وﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ هﻐﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐ ﯼ ،ﺷﺘﻪ .ﮐﻪ ﻪ هﻢ دﻏﻪ ﺳﻴﺴ ﻢ
دﻧﻨﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن او وډ دي ،ﮑﻪ ﭼﯥ دا ﻮ ﻮﻧﯥ ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮﯼ ،او دا د ﭘﻮ ﯽ ﻋﺪﻟﻲ ﺳﻴﺴ ﻢ د وډ ﮐﻴﺪو ﻻﻣﻞ
ﺮ ﯽ .او اړﻳﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺟﻼ ﺑﺮﺧﻮ ﺨﻪ ﻳﻮ واﺣﺪ او ﻣﻨﻈﻢ ﺳﻴﺴ ﻢ ﺟﻮړ ﺷﻲ.
 .29درﻳﯧﻢ ،دا ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻧﻪ ﺧﭙﺮوي .ﮑﺎرﻩ دﻩ ،ﭼﯥ د
دﻗﻴﻘﻮ ﺷﻤﯧﺮو ﺟﻮﺗﻮل ﭼﯥ د ﺑﺎور وړ وي ﭘﻪ ډﻳﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ ډﻳﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دې ،ﮑﻪ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐﻮل هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ وي .ﺧﻮ د دې ﭘﺮ ﺎې ﭼﯥ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﻏﻮرﻩ ﺷﯽ ،ارﻗﺎم ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﺎرﻩ
ﺷﯽ او د ﻧﺎ ﺮ ﻨﺪو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ورﮐ ل ﺷﯽ .د روان ﺣﺎﻟﺖ د ﻧﺎﺳﻤﻮاﻟﯽ ﭘﻪ اړﻩ ،د ﻧﺎﺗﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻮاﺑﻴﻪ
ﮐﯽ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ زﻣﺎ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﭘﻪ ﭘﺎې ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺎې ﺧﭙﺮې ﺷﻮې ،ﭘﻮهﻴﺪاﯼ ﺷﻮ .د ﻧﺎﺗﻮ
وﻳﺎﻧﺪ داﺳﯥ ووﻳﻞ "هﻐﻪ ﻧﻈﺮﻳﯥ ﭼﯥ واﻳﯽ ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻪ  ٢٠٠ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ وژﻟﯽ دي ،دا رﻗﻢ ﻣﻮږ رد وو او
دا ډﻳﺮ زﻳﺎت دې" وﻟﯽ هﻐﻪ ﺑﻴﺎ د ﮐﻮم ا ﻠﻲ ﺷﻤﯧﺮې د ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډډﻩ وﮐ ﻩ 34 .ﭼﯥ دا وﺿﻌﻴﺖ هﻴ ﮑﻠﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړ
ﻧﺪﯼ.
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ﻠﻮرم ،ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ادﻋﺎ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﯧﺮﻳﻮ د ﻴ ﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﻧﻮرو ﻏﺎړو ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻻ زﻳﺎﺗﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ وﮐ ي.
.30
د ﭘﻴ ﻮ ﭘﻪ ﻴ ﻧﻮ ﮐﯽ د دوﻟﺖ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﻳﻮ ﻪ هﻤﮑﺎري ﺷﺘﻪ .ﺮﻧ ﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻳﻮ ﻟﻮړ ﭘﻮړي
ﭼﺎرواﮐﯥ ووﻳﻞ ،دوﻟﺖ ﻟﻤ ﯼ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ رو ﺎﻧﻪ ﮐﻮﯼ ،او وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ دا ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﻮاﮐﻮﻧﻮ)ﺁﻳﺴﺎف( د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﺳﺮﻩ وارزول ﺷﻲ ،ﭼﯥ وﻟﻴﺪل ﺷﯽ ﺮﻧ ﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻼن او ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮي وي .د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ دا دوﻩ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﺑﻪ دا ﭘﻮهﻪ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐ ﯼ ﭼﯽ ﺁﻳﺎ ﻣﻠﮑﻴﺎن وژل ﺷﻮﯼ او وﻟﯽ .دا ډﻳﺮ د اﻓﺴﻮس وړ دﻩ ﭼﯥ د
دﻏﻪ ﻴ ﻧﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﺧﻠﮑﻮﺗﻪ ﻧﻪ ﮑﺎرﻩ ﮐﻴ ي .ﺳﺮ ﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دي ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ هﻐﻪ ﺗﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ د
ﻧﻮرو ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ ) ﻟﮑﻪ ﻳﻮﻧﻤﺎ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن( ﻟﻪ ﺧﻮا رﺳﻴ ﯼ ،ﻮاب واﻳﯥ ،ﺧﻮ
دوي دا وړﺗﻴﺎ هﻢ ﻟﺮي ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ رﻳ ﺘﻨﯥ او ﺑﺸﭙ ﻩ ﺗﻮ ﻪ وﮐ ﯼ .ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯽ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻣﺤﺮﻣﻴﺘﻮﻧﻮ
ﺣﺬﻓﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭼ ﮑﺘﻴﺎ او د ﺟﺎﻣﻌﻮ او ﺑﺸﭙ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﮐﻮل ،د وﻳ ﻳﻮﻳﯥ اﻧ ﻮروﻧﻮ )ﻟﮑﻪ د ﺟ ﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﻮې
ﻏ وﻧﻪ( د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺑﺸﭙ ﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﺮﻧ ﻮاﻟﯽ ﭘﻪ اړﻩ ﻗﺪم ﭘﻪ ﻗﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت( ﭘﻪ ﺷﻤﻮل.
ج.

د زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دزﻳﺎن ﺟﺒﺮان

 .31دوﻟﺖ هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ،ﭼﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وژل ﮐﻴ ي ﻳﻮ ﻪ ﭘﻴﺴﯽ ) ١٩٠٠اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ډاﻟﺮو ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا( ورﮐﻮي ،ﭼﯥ دا ﺗ ﻼرﻩ ډﻳﺮ ر ﻪ ﻧﻪ ﮑﺎرﯼ ،او ﭘﻪ ډﻳﺮ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي .ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ
ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﭘﻮ ﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ د زﻳﺎن د ﺟﺒﺮان ﭘﻪ اړﻩ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﯥ ﺗ ﻼرې ﻟﺮي .دارﻧ ﻪ د ﭘﻴﺴﻮ ورﮐﻮﻧﻪ د
ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺨﻪ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوان ورﮐﻮل د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﻟﺮﯼ 35 .ﭘﻪ
ﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻮ د )د زړوﻧﻮ او ﻓﮑﺮوﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ( ﭘﺮ اﺻﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ،او د اﻟﺰام ﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺨﻪ ډدﻩ ﮐﻮﯼ.
ﺧﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ دا دې ﭼﯥ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﯽ ډول زﻳﺎﺗﺮﻩ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ وژل ﺷﻮﯼ وي ورﮐﻮل
ﮐﻴ ي ،ﺣﺘﯽ ﭘﻪ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ وژل ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻪ هﻢ ورﮐﻮل ﮐﻴ ي ،او دا د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻣﻨﺎزﻋﻮ زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴ ي.
ﻋﺎم ﺷﻮﯼ اﺳﻨﺎد د دﯼ وړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯽ د هﻐﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭼﯽ ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ ﯼ ﮐﭽﻪ ا ﮑﻞ ﮐ ي .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ،
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ووﻳﻞ ﭼﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﭘﻪ ور ﻨﯽ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻴﺴﯽ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﯼ ،ﮐﻪ ﻪ هﻢ هﺮ وﺧﺖ د دﯼ
ﮐﺎر ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﺁﺳﺎﻧﻪ ﻧﻪ وي ،او دا ﭘﻴﺴﯽ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ او ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ دي.
 .32ﭘﻪ ﺎﻧ ي ﺗﻮ ﻪ ﻲ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دﯼ .د ﮐﻨﺪهﺎر دهﻐﻮ ﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﺮﻳﻨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ
هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرﻳﻮ ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ،د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮ ﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻳﺎ د ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډزو ﮐﯽ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ﯼ دي،
ﺮ ﻨﺪﻳ ي ،ﭼﯥ د دوﯼ ﻋﻮاﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﺗﻠﻠﯽ او ﻳﺎ ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﮐﻢ ﺷﻮي .ﻟﻪ دوﯼ ﺨﻪ ﻳﻮ ﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ د دوﻟﺖ او ﻳﺎ
ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ ﯼ دي .ﺧﻮ ﻧﻮر زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ د دﻏﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﺘﯽ ﻧﻪ ﭘﻮهﯧ ﯼ ﭼﯥ ﺮﻧ ﻪ ﺧﭙﻠﯥ ه ﻲ ﭘﻴﻞ ﮐ ﯼ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ دوي ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﻪ وي ﻧﻮ د دوي
ﮐﻮرﻧ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﻼﺗ وﮐ ﯼ .ﻴﻨﯽ ﻳﯥ ﮐﺎر ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻠﻴ ﯼ ،او دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ د ﮐﺎر اﺟﺮﻩ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﯼ .او ﻧﻮرې ﻳﯥ
ﻮوﻧﯥ او ﮐﺎر ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻧﺸﻲ ﭘﻴﺪاﮐﻮﻻې ،ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ د ﺧﻮړو ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻮاﻟ ﺮﯼ ﺗﻪ اړ ﮐﻴ ي .د ﺧﺴﺎرﯼ
ﺟﺒﺮان ﭘﻪ ﺎﻧ ﯼ ﺗﻮ ﻪ د ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ او اړﻳﻦ ﮐﺎر دﯼ ،او دا ﮐ ﻧﻼرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د دوﯼ د ﺧﺎﺻﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ.
 .33د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﯽ هﻴﻮاد د ﺗﺎوان ور ﮐﻮﻟﻮ ﺴﻴﺘﻢ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻣﻨﻈﻢ دې .ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن
واﮎ ﻟﺮي ﭼﯽ د ډاډ ﯧﺮﻧﯽ او ﺟﺒﺮان ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻴﺴﯽ اﺟﺮا ﮐ ې ،او دوﯼ اﮐﺜﺮﺁ دا ﮐﺎر ﮐﻮې .ﭘﻪ ﻳﺎد ﺷﻮﯦﻮ دواړو
ﺣﺎﻟﺘﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮﮐﺲ د وژل ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ﺗﺮ  ٢۵٠٠اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ډاﻟﺮو ﭘﻮرﯼ ور ﮐﻮل ﮐﻴ ې .ﻳﻮ ﺑﺮﻃﺎﻧﻮﯼ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ووﻳﻞ ،ﭼﯽ دوﯼ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻر ﻮدﻧﻮ او د ﻣﺘﻀﺮر ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ د ﮐﻠﯥ د ﺷﻮرا ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗﻔﺎهﻢ
ﮐﯥ ﺎﮐﻞ او ورﮐﻮل ﮐﻴ ي .ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮر د ﺁﻳﺴﺎف ﻏ ې هﻴﻮادوﻧﻪ هﻢ ورﺗﻪ ﮐ ﻧﻼرﻩ ﻟﺮي .ﺧﻮ ﯧﻨﯥ هﻴﻮادوﻧﻪ دا ﮐﺎر
ﻧﮑﻮې .د ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎد ﺷﻮو ﭘﯧﺴﻮ ورﮐﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ د ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ د ﻣﻨﻠﻮ اﻧﺪﻳ ﻨﻪ ﺎﻳﯥ را ﻣﻨ ﮐ ي .ﻣ ﺮ ﺗﺮ
هﻐﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ې او د ﭘﯧﺴﻮ ورﮐﻮﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وﻳﻞ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ اﻧﺪﻳ ﻨﻪ ﺎې ﻧﻠﺮي .ﺑﻠﻪ اﻧﺪﻳ ﻨﻪ
ﭼﯥ ﻟﻪ دﯼ ﮐﺒﻠﻪ ﻳﯥ د را ﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﺷﺘﻪ ،هﻐﻪ د”ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ د ډ ﺮ“ ﺗﺮ اﻏﻴﺰﯼ ﻻﻧﺪې راﺗﻠﻞ دي د
ﭘﻮ ﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ”ﻣﺮﺳﺘﻮ“ د وﻳﺶ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل .دا د ﺗﻮﺟﻴﻪ وړﻧﻪ دﻩ :دا ډول ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻳﻮﻩ ﻣﺴُﻮل ﭘﻮ ﯥ ﻋﻤﻞ
ﺑﺸﭙ وﻧﮑﯽ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ ﺗﺮ هﻐﯥ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ دﻧﺪﻩ وي .د ﭘﯧﺴﻮ ورﮐﻮﻟﻮ رواﻧﻪ ﻟ ې ډﻳﺮﻩ
اﻣﻴﺪورﮐﻮﻧﮑﯥ او ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﺑﯥ ﺟﻮړې دﻩ .د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﺂ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ او ﻳﻮ ډول وډﯼ هﻐﻪ ﺎﻧ ﺗﻴﺎوې دي
ﭼﯥ دا ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮ ﭘﻮ ﺘﻨﯽ ﻻﻧﺪې راوﻟﯥ .هﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻣ ﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭘﯧﺴﯽ ورﮐﻮل
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ﮐﻴ ې ،ﻧﻮ دا اړﻩ ﻧﻴﺴﯥ ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﮐﻮم هﯧﻮاد ﮑﻴﻞ دې ،د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ او دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ د روش ﺮﻧ ﻮاﻟﯥ
او ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ﮐﻮرﻧﯥ ه ﯥ او ﻻس رﺳﯥ د دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻮﻣﺮﻩ اﻏﻴﺰﻩ او وړﺗﻴﺎ ﻟﺮې.
ح.

ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻏﻴﺰﻩ اﭼﻮل

 .34د هﻐﻮ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺑﺸﺮې ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻴﺮې ،ﭼﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﭘﻪ ﻮاب ﮐﯥ ډﻳﺮې ﻟ
ه ﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې .ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﺮ دې ﻴﻨ ﺎر وﮐ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﮐ وﻧﻮ د اﻏﻴﺰې اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻻرې ﭼﺎرې وﻟ ﻮل ﺷﯥ .ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﭼﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺮ دﯼ دې ،ﭼﯽ دا ﻳﻮ ﺮان ﮐﺎر دې ،ﺧﻮ
ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ د ﻧﯧ دې ﮐﻴﺪو ﻮ ﺷﻮﻧﯥ ﻻرې وړاﻧﺪې ﺷﻮې دي.
 .35ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ دي ﭼﯽ د دﻳﻦ ﭘﻮهﺎن او ﻋﺎﻟﻤﺎن ﮐﻮﻻې ﺷﻲ ،ﭼﯽ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ هﻐﻪ ﮐ ﻧﯥ او ﺗﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻪ ﭼﯥ
اﺳﻼﻣﯽ او ﻧ ﻳﻮال ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻘﺾ ﮐﻮي را ﻣﺤﺪود ﮐ ي .دا ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ دﻩ ﭼﯽ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دﻳﻨﯥ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﮐ ې ﺗﺮ
اﻏﻴﺰﯼ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮﻧﯥ ﻧﻪ ﮑﺎري ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﮐﻮم ﭼﺎ ﭼﯥ ﺧﺒﺮې ﮐ ې دي ﭘﻪ دې اﻧﺪ دي ،ﭼﯥ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺳﺮﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ .د ﻣﻌﺘﺒﺮو ﻋﻠﻤﺂوو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮﻧﺎوړﻩ ﮐ وﻧﻮ د ﻏﻨﺪﻟﻮ
ﻓﺘﻮا ﺎﻧﯽ د ﻳﻮ اﻗﺪام ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وړاﻧﺪﯼ ﮐﻴ ې 36 .او ﺑﻞ دا ﭼﯥ اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻮهﺎن ،ﻗﻮﻣﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ هﻐﻪ اﺻﻮل او اﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ او اﺻﻮل ور وﭘﻴﮋﻧﯥ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺟ ې ﻟﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗ او وﻟﺮي .دا ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯥ ﻣﺸﺮان ﭘﺮ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺎدر
ﮐ ې ﺗﺮ ﻮ ﺎﻳﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن دې ﺗﻪ وه ﻮې ﭼﯥ د ﻧﺎوړﻩ ﺗﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻻس واﺧﻠﯥ او د دﻏﻪ ﺗﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﭘﺮاخ
ﻣﻼﺗ را ﻴ ﺷﯥ ،او ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮﻩ هﻐﻪ ﻮاﻧﺎن ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻧﺎوړﻩ ﺟ ﻩ ﻳﺰو ﺗﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﯥ زړﻩ
ﺗﻮرې ﺷﻲ.
 .36د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د”ﻧﻮم اﺧﺴﺘﯧﻠﻮ او ﺷﺮﻣﻴﺪﻟﻮ“د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋې ﭘﻪ اړﻩ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ اﻧﺪوﻧﻪ ﺷﺘﻪ .ﻳﻮﻩ ﻧﻈﺮ ورﮐﻮﻧﮑﯥ
ووﻳﻞ ،د هﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺎﻧﻤﺮ ﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ ﻣﻨﻠﻮ ﺨﻪ ډډﻩ ﮐﻮي ،ﭼﯥ دراﻧﻪ ﻣﻠﮑﯥ ﺗﻠﻔﺎت ﻟﺮي،
ﺷﺎﻳﺪ د دوې ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻞ ﺷﻬﺮت ﭘﻪ اړﻩ اﻧﺪﻳ ﻨﻪ وي .د ﺳﺮﻏ وﻧﻮ او ﺗﯧﺮﻳﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮل او ﺧﭙﺮول ﻣﻤﮑﻦ د دوﯼ ﭘﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ او ﮐ وﻧﻮ اﻏﻴﺰﻩ واﭼﻮې .ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻈﺮ ور ﮐﻮﻧﮑﯥ ووﻳﻞ ﭼﯽ دا ارزوﻧﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑ ې د ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ
اړوﻧﺪ او ﻮﻟﻨﻴﺰو اړﻳﮑﻮ ﺨﻪ د ﺳﺘﺮ ﻮ ﭘ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﻩ .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻴﻨﯥ ﻟﻮړﭘﻮړې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن
ﻣﻤﮑﻦ ﻴﻨﯥ ﺮ ﻨﺪې ﺣﻤﻠﯥ ﭘ ﯥ ﮐ ي ﺗﺮ ﻮ د هﻐﯥ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺮد را ﻟ ﮐ ي ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻮر ﺎﻳﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن داﺳﯥ
ﻣﻨ ﻨﯥ او ﻳﺎ ﺑﻬﺮﻧﯥ اﻧ ﻴﺰۍ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د ﺗﻮﭘﻴﺮﻟﺮوﻧﮑﻮ رﭘﻮ ﻮﻧﻮ ﺨﻪ ډډﻩ وﮐ اې ﺷﻲ .ﻟﻪ دې ﻧﻪ
ﺮ ﻨﺪﻳ ي ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻗﺎﺑﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮرﻩ اﻧ ﻴﺰې ﺷﺘﻪ ﺧﻮ دا اﻧ ﻴﺰې د ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺑﺪﻟﻮن او ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﮐﺎﻓﯥ ﻧﻪ ﻞ ﮐﻴ ي .ﺛﺒﻮت ﺷﺘﻪ ،ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ،د ﺷﻬﺮت اﻧﺪﻳ ﻨﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﮐﻮ ﻮﻧﻮ او ﺘﯥ ﭼﯥ رﻳ ﺘﻨﯥ ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ ﻳﯥ
را ﻣﻨ ﮐ ې ﺗﺮ هﻐﯥ ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ د ﻳﻮﻩ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﻳﻮازې د هﻐﯥ ﻮودﻧﻪ وي .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رهﺒﺮﯼ داﺳﯽ اواﻣﺮ ﺻﺎدر
ﮐ ﯼ ﭼﯽ ﺎﻧ ې ﺗﻴﺮې ﻟﮑﻪ د ـــ ﺳﺮ ﻏﻮ ﻮل  37ـــ ﻳﯥ ﻣﻨﻊ ﮐ ې دي او دا ﭘﻪ ﻧﻴﻤ ې ﺗﻮ ﻪ د دوﯼ د ﺟ ﻩ ﻣﺎراﻧﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا د درﻧﺎوې وړ ﻞ ﮐﻴ ي.
 .37ډﻳﺮ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺧﺒﺮې ور ﺳﺮﻩ وﮐ ې ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻣﺸﺮان د دوﻟﺘﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﯽ ادارو ﺨﻪ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﻏﺒﺮ ﻮن ﺨﻪ ﻧﺎ ﺧﻮښ وو .ډﻳﺮو دا ﺧﺒﺮﻩ هﻢ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻗﺎﺑﻮﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ډﻳﺮ ﻪ وﮐ ې ﮐﻮم ﭼﯥ د دوې ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او
اﺳﻼﻣﯥ ﻧ ﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺨﻪ ﭘﻪ وار وار ﻏﻮ ﺘﻞ ﺷﻮې ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻴﺮې وﻏﻨﺪې ،او ﭘﺮ هﻐﻮ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻓﺸﺎر
واﭼﻮې ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﮐ ﻧﻮ اﻏﻴﺰﻩ ﻟﺮي .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ هﻴﻠﯥ واﻗﻌﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﮑﺎرې ،د ﻟﻤﺲ وړ
ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﺎﻧﯽ او ﮐﻮم ﮐﻮ ﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺷﻮې ،د راوﻳ ﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ زﻧ ﺑﻠﻞ ﮐﻴ ي.
 .38ﻳﻮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮر ﺑﻴﺎ داﺳﯥ ﻧﻈﺮ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻏﺎړو ﺗﻪ داﺳﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر وو ،ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻴﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ
ﮐﺘﻠﯥ واې او هﻐﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻧﺎوړﻩ ﺗﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﺳﺒﺐ ﺮ ﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ او د هﻐﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ د ﻣﻨ ﻪ وړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ
ﻓﺸﺎر اﭼﻮﻟﯥ واې .ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ ﮐﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻣﺨﻪ ورو ﻣﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ هﺮ ﮐﻠﻪ ﻧ ﻳﻮال ﭘﻼوې راﺷﻲ ﻧﻮ ﻳﻮازې د ﻳﻮﻩ
اړخ ﺳﺮﻩ ﻮرې او ﺧﺒﺮې ﮐﻮي .ﻳﻮﻩ ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﻩ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻣﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻼوې ﺳﺮﻩ ﻧﺪي
ﮐﺘﻠﯥ ﺗﻌﺠﺐ ﺮ ﻨﺪ ﮐ  .ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯽ ﻣﺎ د هﻴﻮاد ﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ او د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ دﻧﺪﻩ ﻣﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﮐﻮﻟﻪ ،ﻣﺎ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ ،ﻣ ﺮ ﻣﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻳﺎ ﮐﻮﻣﯥ ﺑﻠﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ ډﻟﯥ ﻟﻪ رﺳﻤﻲ
ﭘﻼوې ﺳﺮﻩ ﻧﺪي ﮐﺘﻠﯥ 38 .ﮐﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﻬﺎل ﺗﻪ ﮐﺘﻨﻪ وﺷﯥ دا ﻳﻮﻩ ﺗﻴﺮوﺗﻨﻪ دﻩ .ددﻏﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ﭼﯥ
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د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳ ﺎﻧﯥ او ﻣﻮﺧﯥ ﭘﻪ ﺟﺰﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺮ ﻨﺪې ﮐ ي .ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﺑﺎﻳﺪ وي
ﭼﯥ ددوې ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت او دﻻﻳﻞ د ﻧﺎوړﻩ ﺗﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﺨﻪ د ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻮدﻏﺮﺿﻪ او ﺗﻘﻠﺒﯽ وي ،ﺧﻮ
دﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯽ داﺳﯥ ا ﮑﻞ وﺷﻲ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن هﻴ وﺧﺖ ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻴﺪاې ﻧﺸﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﮐ ﻧﯥ داﺳﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﮐ ﯼ ﭼﯥ ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﮑﯥ درﻧﺎوې ﻧﻪ وي .ﺮﻧ ﻪ ﭼﯥ ﺳﭽﻪ او ﺑﯥ ﭘﺮې ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ اړﯦﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﯥ
39
ﭘﺎﯦﻠﯥ درﻟﻮدې.
 .39د دوﻟﺖ اﻧﺪﯦ ﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ډول د ﻳﻮﻩ رﺳﻤﻲ ﻣﻘﺎم ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻴﺎن ﺷﻮې .ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﮐﻮﻻې
ﺷﻲ د ﻳﻮې ﻳﺎ ﻮﻟﻮ داﺧﻠﯽ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ور ﺷﯥ ،ﻧﻮ د ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ ﻮﻟﻨﯥ ﮑﻴﻠﯧﺪل ﭘﻪ دې ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ
ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺧﭙﻠﻮاﮎ درﻳ د ﻳﻮې ﺗﺸﯥ ډﻟﯥ ﺗﺮ ﺣﺪﻩ ﭘﻪ دې ﻣﻠﮑﻲ ﺟ ﻩ ﮐﯥ را ﻴ ﮐ ي .ددﻏﻪ اﻧﺪﯦ ﻨﯥ ﺣﻞ ﮐﻮل د
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺬاﮐﺮﯼ او ﻣﻔﺎهﻴﻤﯽ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﻮﻧﯽ ﮑﺎري .ﺁﻳﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﺗﻘﺮب د ﮐ ﮐﻴﭻ د اﻏﻴﺰو د را
ﻴ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ورﺗﻪ اﻧﺪﯦ ﻨﯥ را ﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮﻻې ﺷﯥ؟ ﻟﻤ ې ،د دا ﺷﺎن اړﻳﮑﻮ ﻧﻴﻮل ﺎﻳﯥ ډﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﺎﻳﻪ
د”ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ“ ورﮐﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮﻩ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ي ،د اړﻳﮑﻮ ﻧﻴﻮل د ﻳﻮې ﺎﻧ ې ﭘﻴ ﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻧﻈﺮ اﺧﯧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ،
د ﮐ وﻧﻮ د ﻏﻨﺪﻟﻮ ،او ددوې ه ﻮل د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻪ د ﭘﺎم را ﺮزول هﻐﻮې ﺗﻪ
”ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ“ ﻧﺸﯽ ورﮐﻮﻻې .دوهﻢ ،دا ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﺗﻪ د وﺳﻠﻪ
واﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ د اړﻳﮑﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي .اﺻﻠﻲ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ دﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ
هﻴﻠﯥ ﻟﺮي ،او د هﻐﻮ هﻴﻠﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﻧﻮرې وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ را ﻧﻐﺎړې .ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ دوﯼ د ﺎﻧﻤﺮ ﻮ ﺣﻤﻠﻮ،
د ﻮوﻧﮑﻮ د وژﻟﻮ ،او ﻧﻮرو اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﺳﺎﺳﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ هﻤﻐ ې ﻧﻠﺮي ،ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻻﻧﺪې
راوﻟﯥ .دﻏﻪ هﻴﻠﯽ د ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل ﺷﯽ ﺗﺮ هﻐﯥ ﭼﯥ د”ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ“ ﺑﺤﺚ ﭘﺮې وﺷﯥ.
ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻮل هﻐﻪ ﻪ وﮐ ي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ رﻋﺎﻳﺘﻮل ﭘﺮ ﻮﻟﻮ ﻏﺎړو وﻣﻨﯥ .ﻧﻮ دې ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮﻩ ،زﻩ د
ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ ﺟﻮړې
ﮐ ي.
.III

د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺳﻤﻮن او ﻣﻠﻴﺸﻪ

ﯥ رﺳﻤﻲ
 .40د هﻴﻮاد ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ د دوﻟﺖ هﻨﺪارﻩ دﻩ .ﭘﻪ ډﻳﺮو وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ د دوﻟﺖ ﻳﻮا ﯧﻨ ُ
ﻣﻘﺎم دې ،ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺳﺮوﮐﺎر ور ﺳﺮﻩ ﻟﺮي ،د دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﭘﺮ دوې ﺑﺎﻧﺪې را ﺮﺧﯥ .دﻏﻪ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﺮ هﻐﯥ ﭘﺮ ﺎې وې ﭼﯥ دوې ﻗﺎﻧﻮن او اواﻣﺮ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻮي ،ﻣ ﺮ ﮐﻪ دوې ﺷﮑﻨﺠﯥ ،وﻳﺮوﻧﯥ ،او وژﻧﯥ
ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐ ي ﻧﻮ دا ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ .ﭘﻮﻟﻴﺲ اﮐﺜﺮﺁ د ﻮﻟﻨﯥ د ﻮ او ﺗﻨﻮع اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﻩ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﮐﻮي.
هﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﺮﮐﻨﺪﻩ ﺗﻮ ﻪ د ﻳﻮﻩ ﻗﻮم او ﻳﺎ د ﻳﻮﻩ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻠﻮې وي 40 .د ﻋﺎﻣﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ داﺳﯥ ﻣﻌﻨﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ
ﭘﻮﻟﻴﺲ د ﻧﻈﺎم او ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ دﻧﺪﻩ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،ﺑﻠﮑﻪ دوې د ﻳﻮﻩ ﺎﻧ ې ﻗﻮم ﻳﺎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي.
 .41ﻳﺎدﺷﻮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ ﮐﯥ ډﻳﺮې ﻣﺤﺴﻮﺳﯥ دي ،د ﻧﺎ اﻣﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ وﻳﻞ ،ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﻟﻪ
ﮐﺒﻠﻪ ﺧﻠﮏ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻪ زړﻩ ﻪ ﮐﻮي .ﻳﻮ ﻟﻮړﭘﻮړي دوﻟﺘﯥ ﭼﺎرواﮐﯥ د هﻐﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭼﯽ د
دواړو ﻏﺎړو هﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او هﻢ د ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭼﻮﮐﺎت ﮐﯽ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،د ﺧﭙﻞ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ
ﺳﻄﺢ ﺧﺒﺮې وﮐ ې .ﻳﻮ ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺮ ﻨﺪﻩ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ د دوې د ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﻓﺴﺎد
ﮐﮑ او ﻏﺎرﺗ ﺮې ﮐﻮي او ﺧﻠﮑﻮ د ﭘﻮﻟﻴﺴﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻴﻠ ﯥ ﻧﺪې ﻟﻴﺪﻟﯥ ،ﻣ ﺮ د دوې د ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ او ﭘﻴﺴﻮ
د ﻏﺼﺐ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻮل ﺧﻠﮏ ،ﻪ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐﯥ او ﻳﺎ د دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪې واﻳﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻮﻟﻴﺲ د ﭘﻮﺳﺘﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،هﺮﻩ ورځ د ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺎش ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪازﻩ ﭘﻴﺴﯥ ورﮐﻮي ،ﺗﺮ ﻮ هﻐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺷﺨﺼﻲ ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﮐﺎروي.
 .42د دوﻟﺖ او ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ ﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ اوﺳﻪ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ډول ﻧﺪې ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي 41 .هﻐﻪ ﻮل ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ،
ﭼﯥ ﻓﺴﺎد او ﺳﺮﻏ وﻧﮑﯥ ﮐﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ د اﻣﻨﻴﺘﯽ دﺳﺘ ﺎﻩ او د دوﻟﺖ د ﻗﺪرت ﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺨﻪ ﻟﻴﺮې ﺷﻮي واې ،ﭘﻪ ﭘﺮ ﻟﻪ
ﭘﺴﯽ ډول ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﻠﯥ .د رﺗﺒﻮ او ﻣﻌﺎش ﭘﺮ اﺳﺎس ﺳﻤﻮن د دې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮﻟﻴﺲ د ﻳﻮﻩ ﭘ ﺳﻴﺪﻟﯥ،
ﻣﻠﻴﺸﻪ ﻳﯥ او ﺑﯥ ﻣﺴُﻮﻟﻴﺘﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺨﻪ ،ﻳﻮ ﻣﻠﻲ اوﻣﺴﻠﮑﻲ ﻗﻮﻩ ﺗﻪ راو ﺮزي ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ وو ،ﺧﻮ دﺗﻄﺒﻴﻖ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﯥ ﺳ ﻩ او ﺳﻮﮐﻪ دﻩ .هﻤﺪا راز هﻐﻪ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان ﭼﯥ د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯽ ﺗ او درﻟﻮد ،د ٢٠٠۵
ﮐﺎل د ﺎﮐﻨﻮ ﺨﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻢ ﮐﻮي ،رد ﻧﺸﻮل.
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 .43ددﻏﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ د ”ﺛﺒﺎت او اﻣﻨﻴﺖ“ او”ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ“ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﻧﺎ ﺳﻢ اﻧﺸﻌﺎب د ﺷﺘﻮن ﻣﻨﻞ ،او
”ﺛﺒﺎت او اﻣﻨﻴﺖ“ ﺗﻪ د ﻟﻮﻣ ﻳﺘﻮب ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻤﺎﻳﻞ دې .ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﯥ دا ﻳﻮ ﻧﻴﻤ ې ﺑﺮداﺷﺖ دې .ﺮﻧﮑﻪ ﭼﯽ ﻳﻮ
ﻟﻮړﭘﻮړې ﭼﺎرواﮐﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ،زﻳﺎدﺗﺮﻩ وﺳﻠﻪ وال ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ د ﺷﮑﻨﺠﯥ ،ﺗﻴﺮﻳﻮ ،او ﻧﺎﺳﻤﻮ ﮐ وﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﺨﻮاﻧﯥ
ﭼﺎرواﮐﯥ )د دﻩ ﭘﺨﻮاﻧﯥ ﺎﯼ ﻧﺎﺳﺘﯥ( ﮐ ې وو ،ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺎې ﺷﻮل .دا ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻮل او درﻧﺎوې د دوﻟﺘﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻣﻨﻴﺖ او ﺛﺒﺎت راﺗ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮﻩ ﺿﺮوري
دﻩ.
 .44د ﭘﺎﻟﻴﺴﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ددې ﻣﻌﻨﯽ ﻪ دﻩ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ،ﺳﮑﺘﻮرې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ ﺎﻧﯥ،
روزﻧﻴﺰ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻪ او داﺳﯥ ﻧﻮر ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ هﺮ اړخ را ﻧﻐﺎړي .ﺧﻮ ډﻳﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰﯼ ﻻ هﻢ
ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
 .45ﻟﻤ ې ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺳﯽ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻮاﮎ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﭼﯥ دواړﻩ هﻢ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ او هﻢ ﭘﻮځ ﺗﻪ ورﺗﻪ دﻧﺪې
ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ اې ﺷﯥ .د ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ د دوو ﺑ ﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺮ ﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ دې اﻧﺪ دي ﭼﯥ
د ﻏﻼ ﺎﻧﻮ ،ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﻨﯥ ﺷﺨ و ،او وژﻧﻮ د ﻣﺦ ﻧﻴﻮې او د هﻐﯥ ﺳﺮﻩ د ﻣﺦ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎر وﺷﯥ .ﺧﻮ ﻧﻮر ﺑﻴﺎ
ﭘﻪ دې اﻧﺪ دي ،ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻮاﮎ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﺟ ې ﭘﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﯥ ﺳﻮق ﺷﯥ .ﻣ ﺮ د ﻣﺴُﻠﻮ دا ډول ﻣﻄﺮح
ﮐﻮل ﻮر ﻧﻪ ﮑﺎري .د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ هﺮ راز ﻮاﮎ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ور ﻨﯥ ژوﻧﺪ ﮑﻨﯥ ﮐﻮي ﻣﺦ ﻧﻴﻮې
وﻧﺸﯥ ﮐ اې ﻧﻮ ﺧﭙﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي .او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ هﻐﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﺎزﻋﯥ ﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ دي،
ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻨﯥ ﺗﻴﺎرﯼ وﻟﺮي 42 .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ دا وړﺗﻴﺎ هﻢ وﻟﺮي ،ﭼﯥ د
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ور ﻨﯥ دﻧﺪې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي .روزﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دواړو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ وي.
 .46دوهﻢ ،ﻳﻮازې د روزﻧﯥ ورﮐﻮل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻧﻪ ﺷﯥ رﻏﻮﻟﯥ .روزﻧﯥ ﻣﻬﻤﯥ او اړﻳﻨﯥ دي ،ﺧﻮ هﻐﻪ
ﻮﮎ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻠﻴﻤﺎﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ وﻟﺮې ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﯥ ﺳﺮﻩ دا ﮐﺎر ﻧﻪ ﭘﺮﻳ دي ،ﮑﻪ ﭼﯥ دوې د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻟﻮﺳﺘﯥ د ﺟ ې د ﻣﻴﺪان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮهﻴ ې.
 .47ﭘﻪ هﺮ ﺻﻮرت ،دوﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﺮو ﺮام ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ډول ﺳﺮﻩ د ﻮﮐﻠﯥ او ﺳﻮﭼﻪ رﻳﻔﻮرم ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﺟﻮړ ﺷﻮ .د دې ﭘﺮو ﺮام ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د وﻟﺴﻮاﻟﯧﻮ ﻮل ﭘﻮﻟﻴﺲ د زﻳﺎﺗﻮ روزﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻞ ﺎې ﺗﻪ ﻲ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دوې ﺗﺮ
روزﻧﯥ ﻻﻧﺪې وي ،د ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈﻢ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ د دوې ﺎې ﻧﻴﺴﻲ .هﻐﻮې ﻋﻤﻮﻣﺂ ﻪ روزل ﺷﻮې دي .وﻟﯽ؟ ﻮاب
ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯥ ﻗﺴﻤﺂ د دوې ﻪ روزﻧﻪ وي ،ﺧﻮ ﮐﻮم ﺷﯥ ﭼﯥ رو ﺎﻧﻪ دي ،هﻐﻪ د ﺎﻳﯥ ﻗﺒﻴﻠﻮ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ او ﻳﺎ
ﺟﻨ ﺴﺎﻻراﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈﻢ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د اړﻳﮑﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن دې .د ﺗﻘﺮب ﻳﺎ ﻧﻴ دو ﮐﻴﺪو ﻮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯥ روﺷﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ،
ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ﭼﯥ
ﭼﯽ د رﺗﺒﻮ اوﻣﻌﺎش رﻳﻔﻮرم ﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻣﻠﯥ ژاﻧﺪارﻣﯥ ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې رﺳﻴ ي .ﻣ ﺮ داﺳﯥ ﮐﻮ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ ﻮاﮎ ﺑﺪل ﺷﯥ ،ﭼﯥ د ﻮﻟﻨﯥ ﯥ ﻏﻮﻧﺪي او د ﺧﺎﺻﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ،ﺟﻨ ﺴﺎﻻراﻧﻮ ،او
ﺳﻴﺎﺳﺖ واﻟﻮ د ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﻧﻪ ﮐﺎرول ﺷﯥ.
 .48درﻳﻢ ،دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮرو ﻣﻠﻴﺸﻮ ﻟﻪ ﺟﻮړﻟﻮ او ﻣﺸﺮوع ﮐﻮﻟﻮ ﺨﻪ ډډﻩ وﮐ ي .داﺳﯥ ﺑﺮﻳ ﯥ ﭼﯥ ﻣﺘﺮوﮐﻮ
”ﮐﻤﮑﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ“ او ﻣﻠﻴﺸﻮ ﺗﻪ د دوﻟﺘﯽ ﻳﻮﻧﻴﻔﻮرم ورﮐﻮل او د هﻐﻮې ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮ ﻟ ﻪ ﭘﺎﺗﯥ دي .دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ
ﻧﺪﻩ ،ﭘﻪ هﺮ ﺻﻮرت ،ددې ﺗﺠﺮﺑﯥ درﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻮدﻧﻪ ﮐﻮي ،او روان ﻮﻟﻨﻴﺰ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﭘﺮو ﺮام د
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اﻧﺪﻳ ﻨﯥ وړ دې.
 .49ﻠﻮرم ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻻ زﻳﺎﺗﻪ روزﻧﻪ او ﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ورﮐ ل ﺷﯥ ،ﺗﺮ ﻮ د هﻐﻮې د ﻣﺮګ ﮐﭽﻪ را ﻴ ﻪ
ﺷﻲ ،ﺮﻧ ﻪ ﭼﯥ ﻣﻌﻠ ﻣﻴ ﯼ دا ﮐﭽﻪ ﭘﻨ ﻪ ﻠﯽ د ﻣﻠﯥ اردو ﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ دﻩ.
 .50ﭘﻪ ﭘﺎې ﮐﯥ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻧﻮرو وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺗﺮ واﮎ ﻻﻧﺪې دي ،د وژﻧﻮ ﻣﺴُﻠﻪ ﺗﺮ
ډﻳﺮﻩ ﺣﺪﻩ ﭘ ﻪ ﺷﻮې او ﺳﺘﺮ ﯥ ﭘﺮې ﭘ ﯥ ﺷﻮې دي .دﻏﻪ راز ﮐ ﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺎې ﮑﯥ ﮐﻴ ﻮدل ﺷﻲ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ د دﻏﻮ وژﻧﻮ دﻗﻴﻖ ارﻗﺎم ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮې ﭘﻴ ﯥ دا ﺮ ﻨﺪوي ،ﭼﯥ د ورﺗﻪ ﭘﻴ ﻮ ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎت دۍ .د ﻳﻮﻩ
ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺟﻮړﻳﺪواړﺗﻴﺎ ډﻳﺮﻩ رو ﺎﻧﻪ دﻩ ،ﺗﺮ ﻮ دا اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻳﺎ ددوې د ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻮ
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ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭼﺎ د وژﻧﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،ﺑﯥ ﭘﺮې ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت او ﻴ ﻧﯽ ﮐﻴ ې .د ﻧﻬﻮ ﺗﻨﻮ وژل ﮐﻴﺪل او د ۴٢ﻧﺎ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ
ﻣﻈﺎهﺮﻩ ﭼﻴﺎﻧﻮ ﭙﯥ ﮐﻴﺪل ﭘﻪ ﺷﺒﺮﻏﺎن ﮐﯽ ﭘﻪ  ٢٨ﻣﯽ  ٢٠٠٧د ﻣﻠﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻳﺎ د واﻟﯽ ﺷﺨﺼﯥ ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮ
ﻪ ډا ﯧﺰﻩ ﺑﻴﻠ ﻪ ﻨﻞ ﮐﻴ ي 44 .ﺎﻳﯥ او ﻣﻠﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﯥ ﭘﺮ دې را ﺮﺧﯥ ،ﭼﯥ ﮐﺎرﻧﺪﻩ او ﺑﯥ ﭘﺮې ﻴ ﻧﯽ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ
ﺷﯥ .هﺪف دا وي ،ﭼﯽ وﺧﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وو ﯥ ﺗﺮ هﻐﯥ ،ﭼﯥ ﺷﻮاهﺪ د ﻣﻨ ﻪ ﻻړ ﺷﻲ او ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺮد ﻳﯥ ﮐﻴﻨﯥ .ﻣﺴُﻠﻪ ﺑﻴﺎ
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮړل ﺷﻲ .ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن او د هﻐﻮې ﮐﻮرﻧﯥ ﻟﻪ ﻳﺎدﻩ وﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
 .51ﻣﺤﻠﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ هﻴﭻ وﺧﺖ ددې ﺟﻮ ﻪ ﻧﻪ دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐ وﻧﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﮐ ي 45 .د ﻣﻠﯽ
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﯼ ﺮوپ ﺑﺎﻳﺪ ددې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړ ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮړ ﺷﻲ ،او ﺎﻳﯥ او ﻣﻠﯽ ﭼﺎرواﮐﯽ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﺗﻪ د ﻮاب وﻳﻠﻮ وﺧﺖ ﭘﻴﺪا ﮐ ي.
.IV
اﻟﻒ.

ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴ ﻢ
ﻟﻨ ﻩ ﮐﺘﻨﻪ

 .52ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ،ﭼﯥ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎن د رواﻧﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﻨﺎزﻋﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻲ ،دوې د
ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻈﺎم د ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﺑﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي .ډﻳﺮ ﻟ ﺷﻤﻴﺮ ﺟﻨﺎﻳﯽ وژﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻴ ل ﺷﻮې،
او ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮې او ﻟ ﺷﻤﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮي دي 46 .دا ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﻋﺪﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ را ﻣﻨ
ﺷﻮې .ﮐﻪ ﻪ هﻢ ﭘﻪ ﮐ ﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﺗﻐﻴﻴﺮات راﻏﻠﻲ ،او رﺳﻤﯽ ﻋﺪﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ هﻐﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ
ﭘﺮ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن وﻻړ دي ﺳﻤﻮن ﻟﺮي 47 .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺎرﻧﻮال ﺗﻪ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ رﭘﻮټ ورﮐﻮي ،ﺎرﻧﻮال ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ او ﻳﺎ د ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻴ ﻧﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي 48 .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺎرﻧﻮال د ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮ ﺿﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻮاهﺪ ﭘﻴﺪا ﮐ ې ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ هﻐﻪ اﺗﻬﺎم ﻟﻴﮏ د وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي 49 .د وﻟﺴﻮاﻟﯽ د ﻣﺤﮑﻤﯽ ﭘﺮﻳﮑ ﻩ ﮐﻴﺪاې ﺷﻲ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺗﻪ ﻻړﻩ ﺷﻲ 50 .ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ رﺟﻮع ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ﭼﯥ د ﮑﺘﻨﻴﻮ ﻣﺤﮑﻤﻮ
ﭘﻪ ﭘﺮﻳﮑ و ﮐﯥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻴﻤ ﺗﻴﺎوﯼ وي او ﻳﺎ د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮاهﺪو ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﭘﺮﻳﮑ ﯼ ﺷﻮې وي 51 .ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ ﭼﯥ د ﻧﻮﻳﻮ ﺷﻮاهﺪو د ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﮐﻤﻴ ﻪ و ﻤﺎرې او ﭘﺮ ﺷﻮې ﭘﺮﻳﮑ ﻩ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻏﻮر
وﮐ ي 52 .ددې رﺳﻤﯽ او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺷﺘﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،ﺑﻴﺎ هﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ داﺳﯥ د وژﻧﻮ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ورﺳﻴﺪل ،ﭼﯥ
ﻴ ﻧﯥ ﻧﻪ وﯼ ﺷﻮي ،او ﺎرﻧﻮاﻻن ﻳﯥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻮې ﻧﻪ وو ،او ددې ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ډﻳﺮو ﺑﺮاُت اﺧﺴﺘﯥ.
 .53د ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﭘﻴ ﻴﺮې ﭘﻪ ﻟﻤ ﻳﻮ ﭘ اوو ﮐﯥ ،ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ هﻢ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن
دې .د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻴ ﻴﺮﯼ او ﺗﻌﻘﻴﺐ د ﭘﻮﻟﻴﺲ او ﻴ ﻧﯥ د ﺎرﻧﻮال دﻧﺪﻩ ﻞ ﮐﻴ ي .ﺧﻮ دا ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻧﻪ
ﮑﺎري .ﭘﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ داﺳﯥ وو ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت )ﭘﻮﻟﻴﺲ د هﻐﯽ ﺗﺮ اﻣﺮ ﻻﻧﺪي دي( او ﻟﻮﯼ
ﺎرﻧﻮاﻟﯽ ) ﺎرﻧﻮاﻻن د هﻐﯽ ﺗﺮ اﻣﺮ ﻻﻧﺪﯼ دي( د ﻳﻮﯼ ﮐﻤﻴ ﯽ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ ،د ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﺎرې ﻳﯥ
هﻤﻐ ې ﮐﻮﻟﯥ ،او ﭘﻪ ﻳﻮﻩ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﭘﺮﻳﮑ ﻩ واوروﻟﻪ .اوس داﺳﯥ ﻧﻪ دﻩ.
ب.

ﻓﺴﺎد او ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ

 .54د ﻋﺪﻟﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﭙﺎرﻩ ﺎﻧ ې ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ اړﻳﻦ دي ،ﻓﺴﺎد د ډﻳﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻣﻨﺒﻊ او ﺳﺮﻣﻨﺸﺂ ﻞ ﮐﻴ ي .او هﻐﻪ د
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،ﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ او ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎر دې .دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﯥ ﺑﯥ ﭘﺮدې ﭘﺮ دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺧﺒﺮ دي .دوﻟﺘﯽ
ﻟﻮړﭘﻮړو ﭼﺎرواﮐﻮ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻓﺴﺎد ﭘﻪ هﻐﻪ اﻧﺪازﻩ زﻳﺎت دې ﭼﯥ د ﺑﺎور وړ ﻧﺪې ،او دا ﻳﯥ وﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ ددوﯼ ﭘﻪ اداراﺗﻮ
ﮐﯽ ﻓﺴﺎد ﺷﺘﻪ .د زﻳﺎﺗﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯽ ﻣﺎ ﮐﺘﻠﯥ ،واﻳﯥ ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد رﺳﻮاﻳﯥ ﭘﻪ هﻤﻐﻪ اﻧﺪازﻩ دﻩ ﭼﯥ د هﻐﯽ ﺷﻴﻮع دﻩ.
ﻳﻮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻮﻧﮑﯥ ووﻳﻞ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﯥ ﻧﻮ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ د ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺮﻩ ﺗ او ﻟﺮي د
ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮ ﺘﻨﯽ او د رﺷﻮت ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﮐﻴ ي .ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې هﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﺘﻤﻦ او زورواﮐﯥ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻲ ﻧﻮ هﻐﻮې ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﯥ ﺗﺮ ډﻳﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴ ي .د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮ ﺑﻬﺮﻧﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ روزوﻧﮑﯥ
ووﻳﻞ ،ﭘﻪ ﻳﻮازﯼ ﺗﻮ ﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﻏ ﯼ ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮ ﻪ روزل ﮐﻴﺪا ﺷﻲ ،ﺧﻮ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ډﻳﺮ ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﮑ او د
ﻳﻮﻩ ﻧﻮﯼ ﭘﻮﻟﻴﺲ راوﺳﺘﻞ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ دﯼ ﻣﻌﻨﯽ وﯼ ،ﭼﯽ ﻳﻮ ﻮﮎ ﮐﮑ ﺎې ﺗﻪ واﭼﻮې او د هﻐﯽ ﻧﻪ د ﺎن
ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ ﺗﻤﻪ وﻟﺮې .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ د هﻐﯥ ﭼﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ وژﻟﻮ ﺗﻮرن وي ،را ﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮي.
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 .55ﭘﻪ ور ﻨﯥ ﺗﻮ ﻪ ﻟﻮﯼ ﺎرﻧﻮاﻟﯽ هﻐﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﻣﺮﺟﻊ دﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ډول د ﻓﺴﺎد ﺨﻪ ﻧﻈﺎرت
ﮐﻮي ،او هﻤﺪا ﺷﺎن د ﻧﻮرو دوﻟﺘﯽ ار ﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎرﯼ ﺑﻬﻴﺮ ﺗﺮ ﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﯥ .دا ﻣﻮﺧﯥ د اداراﺗﻮ دوراﻧﯽ ﻴ ﻧﻮ ﭘﻪ
ﺗﺮڅ ﮐﯽ او هﻤﺪا ﺷﺎن د ﺎرﻧﻮاﻟﯽ د اﺳﺘﺎزو د اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﻧﻮرو دوﻟﺘﯽ اداراﺗﻮ ﮐﯥ ،ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي .دا ﺑﻬﻴﺮ
ﮐﻮﻻې ﺷﻲ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺨﻪ ﺳﺮﻏ وﻧﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ هﻐﻮې ﺗﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﻻر ﻮدوﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐ ي ،او د
ﺿﺮورت ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻴﻞ و ﻞ ﮐﯧﺪاې ﺷﻲ .ﭘﻪ  ٢٠٠٧ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺮ  ٣٠٠ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺗﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻧﺪﯼ
راﻏﻠﯽ وو ،ﭼﯽ  ٩۵ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﺗﻮر ﺗﺮ ﻴ ﻧﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ وو .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻟﻮړﭘﻮړې ﭼﺎرواﮐﯥ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻮي ﻧﻪ دي .دوﻟﺖ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺴﺎد ﺿﺪ ه ﻮ ﭘﻪ ﻟ ﮐﯥ ﻮ ﺗﺨﺼﺼﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ﻋﺎﻟﯽ ادارﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې ،را ﻣﻨ ﮐ ي دي .ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻮل هﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﯥ د
ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻴ ي هﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻼﺣﻈﻮ ﻻﻧﺪﯼ را ﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻴﺎوړﯼ اﺷﺨﺎص ﭘﮑﯥ را ﮑﻴﻞ
وي.
 .56ﭘﺮاخ ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ورځ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻧﻪ وړل ﮐﻴ ﯼ ،ﺧﻮ د داﺳﯥ ﻳﻮ ﻟﻤﺲ ﮐﻴﺪوﻧﮑﯥ او ﭘﻴﺎوړﯼ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم را ﻣﻨ
ﺗﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ د ﺷﺎهﺪاﻧﻮ او ﺷﻮاهﺪو د اﺣﻀﺎروﻟﻮ او ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﻮاﮎ وﻟﺮي ،ډﻳﺮ اړﻳﻦ ﮑﺎري .د ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎدﺷﻮﻳﻮ
ﮑﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،د هﻐﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻪ ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ ﻓﺸﺎرو ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻣﻔﺴﺪو ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻮ اوهﻐﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻪ ﻓﺴﺎد ﺨﻪ ﺳﺘﺮ ﯥ ﭘ ﻮي ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺷﻲ .ﺑﯥ ﭘﺮې د
ﻓﺴﺎد ﺿﺪ ادارﯼ ﭘﻪ ډﻳﺮو هﻴﻮادو ﮐﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻧﺎﻳﺠﻴﺮﻳﺎ ،هﺎﻧ ﮐﺎﻧ او ﺁﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﺮي ﺳﺮﻩ ﺟﻮړې ﺷﻮې
دي .د ﺿﺮورﯼ ﭘﻴﻐﺎم د اﺳﺘﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ر ﻮ ﻗﻀﻴﻮ د ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﭘﻴ ﻴﺮﯼ د ﻧﻤﻮﻧﻮ وړاﻧﺪﯼ ﮐﻮل ﺎﻳﯽ د
ﯥ وړ ﮐﺎر وي .دا ﺑﻪ ﻧ ﻳﻮال ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻼﺗ او ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﭽﻪ د ﻣﻠﮑﻴﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﻨ ﺗﻪ راﺗﻠﻠﻮ ﺗﻪ ﺿﺮورت وﻟﺮي.
ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ ﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ دا هﻢ ﭘﮑﺎر دﻩ ،ﭼﯥ ﺗﺮ وﺳﻪ ﭘﻮرې هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺷﻮې ﭘﻴﺴﯥ ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد د ﻻزﻳﺎﺗﻴﺪو ﻻﻣﻞ ﺮزﯼ
وﭘﻴﮋﻧﯥ ،او د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ د ﺟﻮړﻟﻮ ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي ،ﻟﮑﻪ د ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو ﻤﺎرل ،ﺗﺮ ﻮ د دوﻟﺖ د
ﻓﺴﺎد ﺿﺪ ه ﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﻴﻨ ﻪ ﻣﻼﺗ وﺷﻲ.
ج.

ﯽ او ﻋﺪﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ

 .57د ﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰﯼ ﭘﻪ ﻋﺪﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﯥ او دوﯼ ﺗﻪ ﺎﻧ ې دي .زﻣﺎ د ﻴﻢ ﺨﻪ ﻳﻮې ﻴﻨﻪ ﻏ ې
ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯽ د ﻳﻮې ډﻟﯥ ﻮ ﺨﻪ وﭘﻮ ﺘﻞ ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دوې د ﮐﻮم ﺗﻴﺮﯼ او ﻳﺎ ﮐﻮم ﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﯥ ﻧﻮ
ﭼﻴﺮې او ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮي .هﻐﻪ ﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﺎﻳﻪ ډوﻟﻪ ﺧﻨﺪا ﺳﺮﻩ ﻏﺒﺮ ﻮن و ﻮد .د ډﻳﺮو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮازې د ﮐﻮر ﻧﻪ
ﺗ هﻢ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ د ﺑﺪﻧﺎﻣﯥ ﺳﺒﺐ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ و ﺮزي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دوﯼ ﭘﻪ دې هﻢ وﺗﻮاﻧﻴ ې ﭼﯥ د ﮐﻮر ﺨﻪ ﻻړې
ﺷﻲ ﻧﻮ ددې ﺑﻴﺎن ﮐﻮل او وﻳﻞ دوې ﺷﺮم ﯽ .او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دوﯼ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ هﻢ وﮐ ي ،ﻧﻮ دوﯼ ﭘﻪ دﯼ ﺑﺎور
دي ﭼﯥ ﮐﻮم اﻗﺪام ﺑﻪ وﻧﺸﻲ .دوې ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯽ ﻳﻮازې ﺑﻪ ﺟﺰا ورﮐ ل ﺷﻲ او ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﻪ واﭼﻮل ﺷﻲ د )ﮐﻮر ﻧﻪ د
ﺗﻴ ﺘﯽ( ﭘﻪ ﺟﺮم .ﭘﻪ ﺧﻼﺻﻪ ډول ﺳﺮﻩ هﻐﻪ ﯥ ﭼﯥ ر ﻞ ﺷﻮې او ﻳﺎ د ﻣﺮګ ﻮاښ ورﺗﻪ ﺷﻮې وي ،هﻴ ﺎې د
ﭘﻨﺎﻩ وړﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﺮي.
 .58د ﻮ د ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﻣﺮاﮐﺰﭼﯥ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺟﻼﺁﺑﺎد او ﭘﺮوان ﮐﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮي ،ﻳﻮ رﻳ ﺘﻨﯥ ﺑﺪﻟﻮن
ﮑﺎري .دې ﺗﻪ ورﺗﻪ اﻗﺪاﻣﺎت د دوﻟﺖ او ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ ﻮﻟﻨﯥ د ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺮ ﻨﺪوﯦﯥ ﮐﻮي .د ﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﯼ ﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﮐﯥ د ﻳﻮې اﺧﺘﺼﺎﺻﯥ ﺎﻧ ﯥ ﺟﻮړﻳﺪل ﺑﻪ ﻟﻪ ﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ ي.
د.

ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ وژﻧﯥ

” .59ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ وژﻧﯥ“  53د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺎې ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي .ﭘﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﻴﻤﻪ
ﮐﯥ ،د ﺑﻴﻠ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،ﻳﻮې ﺳﺮ ﭼﻴﻨﯥ  ۴٠ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ وژﻧﯥ د  ٢٠٠٧ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرﯼ ﺨﻪ ﺗﺮ  ٢٠٠٨ﮐﺎل دﺳﻤﺒﺮ ﭘﻮرې
ﺛﺒﺘﯥ ﮐ ې دي .ددﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﻴ ﻮ د رﭘﻮټ ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ دﻟﻴﻞ ،رﻳ ﺘﻨﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﻳﯥ زﻳﺎﺗﻪ دﻩ .ډﻳﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﯥ دي،
ﺧﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ هﻢ وژل ﺷﻮي .ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻴ ﻪ ﮐﭽﻪ ﺳﺮﻩ ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﻴ ﻧﯥ ﺷﻮي دي.
 .60ﭘﻪ ﻧﻨ ﺮهﺎر وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻣﺎ د ﻳﻮﻩ هﻠﮏ او ﻧﺠﻠﯥ د ﮐﻮرﻧﯥ د ﻏ و ﺳﺮﻩ ﭼﯽ )د اﮐﺎ زاﻣﻦ وو( او د ﺟﻨﺴﯥ اړﻳﮑﻮ
ﺗﻮر ﭘﺮې ﻟ ﻮل ﺷﻮې وو وﮐﺘﻞ .هﻐﻮې دواړﻩ د ﺧﭙﻠﻮ اﮐﺎ ﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺷﭙﯥ ډوډﯼ ﺗﻪ ﺑﻠﻞ ﺷﻮې وو ،او د ﺧﻮب ﭘﺮ
ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻣﺮﻣﻴﻮ ووژل ﺷﻮل .د هﻠﮏ ﺟﺴﺪ د هﻐﯥ ﮐﻮرﻧﯥ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ .ﻧﺠﻠﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺟﻨﺎزﯼ ﻧﻤﺎﻧ ﻪ ﺧﺎورو ﺗﻪ
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وﺳﭙﺎرل ﺷﻮﻩ .د ﮐﻮرﻧﯽ ﻏ ﻳﻮ ﻳﻮﻩ هﻢ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﻧﮑ  .ﭘﻮﻟﻴﺲ د ﭘﻴ ﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮ وو ،ﺧﻮ هﻐﻮې ﭘﻪ دې دﻟﻴﻞ
ﭼﯥ اﻃﻼع ﻧﺪﻩ ورﮐ ل ﺷﻮې ،ﭘﻴ ﻪ ﻳﯥ ﻧﺪﻩ ﻴ ﻟﯥ او دوﯼ واﻳﯥ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﯽ د اﻃﻼع ﭘﺮﺗﻪ دوې ﻧﺸﯥ ﮐﻮﻻې ﭼﯥ
ﻴﻨﻪ هﻤﮑﺎرې د ډﻳﺮو ﻮ ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ ،او هﻐﻮې وﻳﻞ ﭼﯥ ددوې ﭘﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ وﮐ ي 54 .ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ زﻣﺎ
ﺎوﻧ ﻳﺘﻮب ﮐﯥ داﺳﯥ ﭘﻴ ﯥ ﺷﻮﯼ ،ﺧﻮ ډﻳﺮې ﻟ ﻳﯥ ﻴ ل ﺷﻮې .ﻳﻮ ﻮاﻧﻪ ﻧﺠﻠﯽ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﯥ ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮﻩ
اﻣﻴﺪ وارﻩ دﻩ ،د هﻐﯥ د ﭘﻼر او ورور ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دار ﺷﻮﻩ .هﻴ ډول ﻴ ﻧﻪ او ﺗﻌﻘﻴﺐ وﻧﺸﻮ .ﻧﻮرې ﯥ د ﮐﻮرﻧﯥ
ﺷﺨ و ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﮐﻮر ﺨﻪ د ﺗﻠﻠﻮ ﭘﻪ ﻗﺼﺪ ﻣ ې ﺷﻮې دي .د هﻐﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﯥ ﮐﻮم ﻏ ﯼ ﻳﯥ د ﻧﺎﻣﻮﺳﯥ وژﻧﻮ ﮑﺎر
ﺮزﻳﺪﻟﯽ وي ،د هﻐﻪ ﮐﻮرﻧﯥ ﻧﻮرﯼ ﻴﻨﻪ ﻏ ې د ﮐﻮرﻧﯥ د وﻳﺮې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧﺸﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ اﻃﻼع ورﮐ ي .او
دوې ﭘﺮ دې هﻢ ﭘﻮهﺒ ې ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﻴ ﻧﯥ وﻧﺸﻲ ،او ﮐﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﻴ ﻧﯥ هﻢ وﺷﻲ ﻧﻮ درﺷﻮت ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎف ﺷﻲ .ﻣﺎ ﺗﻪ راﭘﻮروﻧﻪ رارﺳﻴﺪﻟﯥ ﭼﯥ ﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ﭼﯥ ﻴ ﻧﯥ وﮐ ي ،ﺧﻮ
ﻟﻮړﭘﻮړﻳﻮ دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﮐ ﻳﯥ ،او ﻳﺎ ﻳﯥ ﻴ ﻧﯥ ﺑﻨﺪﯼ ﮐ ې دي .د ﻧﻮرو وژﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧ ﻳﻮال ﻗﻮاﻧﻴﻦ دا
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ﺣﮑﻢ ﮐﻮي ،ﭼﯽ دا وژﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ و ﻴ ل ﺷﻲ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﻣﺠﺎزات ﺷﻲ.
و.

د اﻋﺪام ﺳﺰﺁ

 .61زﻣﺎ د راﺗ ﻧﻪ ﻟ ﻣﺨﮑﯥ ،ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﺳﻠﻮ ﺗﻨﻮ د اﻋﺪام ﻓﻴﺼﻠﯥ ﭼﯥ د ﺗﻴﺮو ﺷﭙ و ﮐﺎﻟﻮ را ﭘﻪ دﻳﺨﻮا
ﻨ ﻳﺪﻟﯥ وې ،رﻳُﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزﯼ ﺗﻪ د هﻐﯥ د ﻣﻨﻈﻮرې ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪې ﮐ ي .ﭘﺮ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ د ﻣﻬﻠﺖ راوﺳﺘﻞ
ﻗﻮﯼ دﻻﻳﻞ ﻟﺮي ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﻧﻪ ،ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻋﺪام ﺳﺰﺁ ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ ﺷﻲ .ﺣﺘﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺎرﻧﻮاﻻن او
ﻗﺎﺿﻴﺎن هﻢ ﭘﺪې ﺑﺎور دي ،ﭼﯽ ﻋﺪﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻓﺴﺎد ﺨﻪ ډﮎ او ددې ﺟﻮ ﻪ ﻧﺪې ،ﭼﯥ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﯽ
ﻮل ﭘ اوﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻢ وي .ﺑﻨﺂ ددﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺤﮑﻤﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺤﮑﻮﻣﻮل او ﺟﺰا ورﮐﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ او د
اﻋﺘﻤﺎد وړ ﻧﻪ وي .هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮې اﮐﺜﺮﺁ وﮐﻴﻞ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي ،او دوﯼ دداﺳﯥ ﻣﺤﮑﻤﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮې ،ﭼﯽ ﻧﻪ ﺷﻮاهﺪ او ﻧﻪ هﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﺎهﺪان راﺑﻠﻞ ﺷﻮې وي .دا ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ دﻩ ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ دي ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺑﻴ ﻨﺎﻩ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ اﻋﺪام ﻧﻪ دﯼ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮي ،ﺧﻮ ﻧﻮر ﺑﻴﺎ
واﻳﯥ ﭼﯥ ﺑﻴ ﻨﺎﻩ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﯼ دي.
.V

اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻋﺪاﻟﺖ او د ﺗﻴﺮ ﻣﻬﺎل د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ

 .62ﻣﺎ دﻟﻴﻠﯽ د ﺘﯽ ډﻟﻪ ﻳﺰ ﻗﺒﺮوﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ دي وﮐﺘﻞ .زﻩ ددې ﺷﺎهﺪ وم ﭼﯥ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻳﻮ
ووﻳﻞ ﭼﯥ دا د هﻐﯥ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ دي ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠١ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ د  ٢٠٠٠ﺷﺎوﺧﻮا ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭼﯥ د ﺷﻤﺎل
ﻠﻮاﻟﯽ او اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ ﺎﻧ و ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮﯼ وو .ﻣﺤﻞ داﺳﯥ ﺑﺮﻳ ﯥ ﭼﯥ وډ ﺷﻮې وي ،او ﻟﮑﻪ
ﭼﯥ اﺟﺴﺎد ﺗﺮې ﻧﻪ اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮې وي .دا ﺧﺒﺮﻩ هﻐﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ زﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﻔﺮ ﺨﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮل هﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﮐ ﻩ 56 .د ﻣﺤﻞ او د ﺷﻮاهﺪو د ﺳﺎﺗﻨﯥ او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﻓﻮري ﺿﺮورت ﺷﺘﻪ ،او دا ﺧﺒﺮﯼ ﭼﯽ ﺮﻧﮑﻪ دا ٢٠٠٠
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل ،او ﻮﮎ ددې ﻣﺴُﻮل وو ﭼﯥ ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ د ﺷﻮاهﺪو د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړوﻟﻮ ﺗﮑﻞ
ﻳﯥ ﮐ ې وﻩ .دا ﻣﻬﻤﻪ او ﺿﺮورﯼ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ،ﭼﯥ دا ﻣﺤﻞ او ﻧﻮر ﻮل ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﻗﺒﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ،ﺧﻮﻧﺪي
او و ﻴ ل ﺷﻲ ،ﺗﺮ ﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺗﻴﺮﻳﻮ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ ﭘﺎم ﺷﻮي وي ،او ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮﻩ د دې ﭘﻮهﻪ راﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻲ،
ﭼﯥ ﺗﻴﺮﯼ د ﻮﻟﻮ ﻏﺎړو ﻟﻪ ﺧﻮا او ﭘﺮ ﻮﻟﻮ ﺷﻮي ﺗﺮ ﻮ د هﻐﯽ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ  ،ﺟﻮړﺟﺎړي ﺗﻪ ﻻرﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻲ.
ﺳﭙﺎر ﺘﻮﻧﻪ
 .63د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ،ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻪ او د هﻐﻮې اړوﻧﺪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﻧﻮر دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ دا
ﺮ ﻨﺪ ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي ،ﭼﯽ ﺑﻴ ﻧﯥ اﻗﺪاﻣﺎت وﻧﻴﺴﯥ ﺗﺮ ﻮ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د وژﻧﯥ ﮐﭽﻪ را ﻴ ﻪ او ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وژﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﯼ
ورﮐ ي .زﻣﺎ ﺳﭙﺎر ﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﯼ ډول دي:
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د ﻧ ﻳﻮال او اﻓﻐﺎن ﭘﻮ ﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وژﻧﯥ
.ـــ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﻮل ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﯥ ﺗﺮ ﻮ دا اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ ،ﭼﯥ هﻮاﻳﯥ ﻮاﮎ هﻐﻪ
وﺧﺖ وﮐﺎروي ﭼﯥ د ﻣﻮﺧﯥ هﻮﻳﺖ ﺮ ﻨﺪ او د اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﮐﭽﻪ د ﭘﻮ ﯽ ﻻس ﺑﺮې ﮐﻮم ﭼﯥ اﻧﺘﻈﺎر
ﻳﯥ ﮐﻴ ي ﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﻪ وي.
.ـــ ﻧ ﻳﻮال او اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻪ هﻐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻳﺪ وارزوي ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻮ ﻻﻧﺪې ﭼﯥ دوې د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ اﻋﻼن ﺷﻮې
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺗﺮ ﻮ هﻐﻪ ﻧﻮرې ﻻرې وﻟ ﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻮرو اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ زﻳﺎن ﻟ وي.
.ـــ هﻮاﻳﯥ ﺑﻤﺒﺎرد ،د ﺷﭙﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ او ﻧﻮر ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ هﻴ ﮐﻠﻪ د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ او ﻧﺎﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﻧﻪ
وي .دا ﺑﻪ ﻪ وي ﭼﯥ دوﻟﺖ او ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮏ ،او د ﯥ ﻴ ﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ،او دا اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﻮازﯼ د ﺛﻘﻪ او ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﮐﻴ ي.
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وژﻧﯥ
.ـــ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﻨ هﻐﻪ ﻮل ﺷﮑﻠﻮﻧﻪ او روﺷﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻘﺾ ﮐﻮي ﺑﻨﺪ ﮐ ي ،ﭼﯽ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ
ﮐﯽ ﻳﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﯥ ﻣﻨ ﺗﻪ را ﻲ .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رهﺒﺮﯼ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯥ رو ﺎﻧﻪ اواﻣﺮ ﺻﺎدر ﮐ ﯼ د ﺗﺮ ﻮ د
هﻐﻪ ﻪ ﻧﻪ ﭼﯽ د ﻧ ﻳﻮال ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف وي ډډﻩ وﺷﻲ .دا ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﯼ ډول دي:
)اﻟﻒ( ﭘﻪ هﺮ ډول ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ ډارول او وژل ﺑﻨﺪ ﮐ ي ،او هﻤﺪا راز د ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ ډارول ﭘﻪ دې
ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯥ دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﮑﻮي او ﻳﺎ د دوﻟﺖ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي ﺑﺎﻳﺪ ودرول ﺷﻲ.
)ب( د اﻧﺴﺎﻧﯽ ډال ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال او اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺣﻤﻠﻮ ﺨﻪ ﻻس واﺧﻠﯥ ﺑﺎﻳﺪ
ودرول ﺷﻲ.
)ج( ﭘﻪ ﺎﻧﻤﺮ ﻮ ﺣﻤﻠﻮ ﮐﯥ ،د ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﺮزول ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺪ ﺷﯽ ،او ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﻴﺮﻧ ﻮﻧﻪ ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻞ ﭘﺪﯼ
ﺣﻤﻠﻮ ﮐﯽ ﺑﺎﻳﺪ ودرول ﺷﻲ ،او هﻤﺪا راز د ﻴﺮې ﺑﺪﻟﻮل د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ،ﻋﺴﮑﺮو او ﻳﺎ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑ ﻪ ﮐﯽ ﺎن راوﺳﺘﻞ،
ﺑﺎﻳﺪ ودرول ﺷﻲ.
.ـــ ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻزﻣﯥ دﻩ ،ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ داﺳﯥ اﻗﺪاﻣﺎت وﮐ ې ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو وﺳﻠﻪ
واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻓﺸﺎر راوړي او هﻐﻮې دې ﺗﻪ وه ﻮي ﭼﯽ ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوې وﻟﺮي .ﺑﺸﺮﯼ
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د درﻧﺎوﯼ د ﭘﺮاﺧﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﻴﺪاې ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ دوې ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او ه ﯽ وﺷﻲ .دا راز ه ﯥ
د اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ او د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا د  ١٢۶٧ﭘﺮﻳﮑ ې ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ.
ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏﺒﺮ ﻮن د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د وژﻧﯽ ﭘﻪ اړوﻧﺪ
.ـــ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ددې ﺟﻮ ﻪ وي ﭼﯽ د ﻋﺴﮑﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﻮد ﺗﻮروﻧﻮ د ﻴ ﻧﻮ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ راﻣﻨ ﺗﻪ
ﮐ ي .او دا ﺗﻀﻤﻴﻦ وﺷﯥ ،ﭼﯥ ددﻏﻪ ﺷﺎن وژﻧﻮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې راﺷﻲ.
.ـــ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮ ه ﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﯥ ﻴ ي ﭘﻮرﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ ي ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ډول د ﻳﻮﻧﻮﻣﺎ
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ .دا ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭼ ﮑﻪ ﺗﻮ ﻪ او د اړوﻧﺪو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ورﮐﻮل ،د
وﻳﺪﻳﻮ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻣﻮادو ﺷﺮﻳﮏ ﮐﻮل هﻢ راوﻧﻐﺎړي.
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.ـــ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ اړوﻧﺪ ﭘﻮ ﯽ ﻴ ﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ او د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎم ﺷﻲ .دا رﻧ ﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ هﻢ ورﮐ ل ﺷﻲ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻓﻴﺼﻠﻪ د  ۴ﻣﺎرچ ٢٠٠٧
ﮐﺎل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻨ ﺮهﺎر ﮐﯽ ﭘﻴ ﻪ ﺷﻮﻩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﯽ ﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻲ.
.ـــ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ددې ﺗﻀﻤﻴﻦ وﮐ ي ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻴﭽﻠﯥ او زﻳﺎت دي او ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ﻣﻠﮏ
ﻋﺪﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ دې ،ﻧﻮ هﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ زﻳﺎن رﺳﻴﺪﻟﯥ وي وﮐ اې ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻮ ﯽ ه ې ﺗﻪ ﻻړ ﺷﯥ،
او ﺑﯽ ﻟﻪ ﻨ ﻩ د ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐ ل ﺷﻲ ،او ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻮﮎ د ﮐﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴُﻮل دي ،او
د ﻴ ﻧﯥ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻻزم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐ ل ﺷﻲ .ددې ﻟﭙﺎرﻩ داﺳﯥ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮم.
)اﻟﻒ( ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻋﺴﮑﺮو ﮐ ﻧﯥ د هﻐﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺒﻮع هﻴﻮاد ﮐﯥ ﻴ ل ﮐﻴ ﯼ او ﻳﺎ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪﯼ را ﯽ ،ﻧﻮ د
ﻴ ﻧﻮ ﻣﺮﺣﻠﯥ ،ﺿﻮاﺑﻂ او د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻳﺴﺎف ﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راوﻟﻴ ل ﺷﻲ.
)ب( د ﻣﻠﯽ ﻴ ﻧﻮ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﭘﺎﻳﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ د ﺁﻳﺴﺎف ﻟﺨﻮا ﭘﻴ ﻴﺮﯼ ﺷﻲ.
)ج( دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻮﻟﻮ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻴﻮ ،وﻻﻳﺘﯽ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻟﻮ ﻴﻤﻮﻧﻮ او هﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﻮ ﻪ زﻳﺎن
رﺳﻴﺪﻟﯥ وي ،د ﻻس رﺳﯽ وړ وي.
.ـــ ﮐﻠﻪ ﭼﯽ د ﺑﻬﺮﻧﯥ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ او اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ د ﻣﻠﯽ اردو ﻟﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻬﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮې ،ﻧﻮ
ﻣﺴُﻮل هﻴﻮاد ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﻴﺮې را ﻣﻨ ﺷﻮﯼ وي ،د ﺧﭙﻞ اﺷﺘﺮاﮎ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ وواﻳﯽ.
.ـــ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯽ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯽ ﭘﻪ هﻮاﻳﯥ ﺑﻤﺒﺎرد ،د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ او ﻧﻮرو
ﭘﻮ ﯥ ﺧﻮز ﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ را ﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴ ې ،ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐ ي.
زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﺗﻪ د ﺗﺎوان ورﮐﻮل
.ـــ د ﺗﺎوان ورﮐﻮﻟﻮ ﺟﻼ ﮐﻮرﻧﯥ او ﺑﻬﺮﻧﯥ ﮐ ﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻩ ﯥ هﻢ ﻏ ې ﺷﻲ .دا ﮐﺎر ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ﭼﯥ د ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ د
ﻳﻮﻩ ﭼﻮﮐﺎټ ﭘﻪ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،د هﻐﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻪ د ﻳﻮﻩ ﺑﺸﭙ وﻧﮑﯥ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ او د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺷﺮﻳﮑﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮې ﮐﺎر واﺧﺴﺘﻞ ﺷﻲ .او هﻤﺪارﻧ ﻪ هﻐﻪ ﺑﻪ ﻻزﻳﺎﺗﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮﯼ را ﻣﻨ ﮐ ي ،ﭼﯥ
ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د اﻧﻔﺮادﯼ ﻗﻀﻴﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴﺪو ﺨﻪ ﻣﺦ ﻧﻴﻮې وﺷﻲ.
.ـــ ﺣﺘﯽ ﮐﻠﻪ ﭼﯽ د ﺗﺎوان ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮو ﺮام د زړﻩ ﺳﻮې او ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ وي ،ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯥ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ ﻳﯥ ﻧﻪ وﯼ ﻣﻨﻠﯽ ،ﻧﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻤﻴﺰ او ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﺎوان ﭘﻪ ورﮐ ﻩ ﮐﯥ ډﻳﺮ دﻗﻴﻖ او راﻧﻐ ﺘﯽ وي ،او
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻻر ﻮدوﻧﻪ د ﭘﻴﺴﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ واﺿﺤﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ ﺟﻮړ ﺷﯽ.
.ـــ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او د هﻐﻮې ﮐﻮرﻧﯥ وﻟ ﻮي او ﭘﻴﺪا ﻳﯥ ﮐ ي ،دا ﺑﻪ ﺗﺮ دې ﻪ وي ﭼﯥ اﻧﺘﻈﺎر وﻳﺴﺘﻞ
ﺷﻲ ،ﺗﺮ ﻮ هﻐﻮې ﺷﮑﺎﻳﺖ او ﻳﺎ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ وﮐ ي .ﭘﻪ ﺎﻧ ﯼ ﺗﻮ ﻪ ،هﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭼﯥ ﯥ ﻳﯥ د ﺗﺎوان ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﻮرو ﮐﻤﮑﻮﻧﻮ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻟﺮي ،ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل هﻐﻮې ﺗﻪ
ﺎﻧ ې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ.
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ
.ـــ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﻮ ﺧﺘﻤﻮل ﻣﻬﻤﻪ او اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ .ﭘﺮ دﯼ ﺑﻨﺴ  ،هﻤﻐ ې ه ﯽ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د
رﻳﻔﻮرم ﻟﭙﺎرﻩ وﺷﯽ:
)اﻟﻒ( د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ روزﻧﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺎﯼ ﻣﻬﻤﯽ دي ،ﺧﻮ د هﻐﻮ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ،د هﻐﻮې د اړﻳﮑﻮ ﻟﻪ
ﮐﺒﻠﻪ ﻟﻪ ﺎﻧ و ﻗﺒﻴﻠﻮ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ او ﺳﻴﺎﺳﺖ واﻟﻮ ﺳﺮﻩ را ﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴ ﯼ ،د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﺟﻮ ﻪ ﻧﺸﯽ ﮐﻴﺪاﯼ .د داﺳﯥ ﻣﻠﯽ
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ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭼﯥ ﻮل هﻴﻮاد ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐ ي ،او ﻮﻟﻨﻪ وﺳﺎﺗﯽ د را ﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر دﻩ ،ﭼﯥ دا اړﻳﮑﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮې
ﺷﻲ.
)ب( دواﻣﺪارﯼ ه ﯥ ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﻮت د ﻣﻠﯽ او ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻮاﮎ ﭘﻪ ﺑ ﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ) .د
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﭘﺮو ﺮام( روزﻩ ﻧﻴﺰ ﮐ ﻧﻼرې ﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻼﺗ وﺷﻲ.
.ـــ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وژﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﻠﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﺎم وﺷﻲ:
)اﻟﻒ( د هﻐﻮ ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ ادﻋﺎ ﺎﻧﯽ ﭼﯥ ﭘﺮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﻴ ﯼ ،او دوﻟﺖ هﻴ ﮐﻠﻪ ﻴ ﻧﯥ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺗﺮ ﻮ ﭼﯥ دا ﭘﻴ ﯥ ﻟﻪ ﻳﺎدﻩ
وﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،ﻻ ﻧﻮر هﻢ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ دود ﭘﻴﺎوړې ﮐﻮي .ددې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻳﻮ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭼﯽ ﮐﻮم ﺎﯼ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﯽ ،د
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﻠﯽ ﻴ ﻧﻴﺰﻩ د ﻋﻤﻞ ﻮاﮎ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﺷﺘﻪ.
)ب( ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻴ ﻧﻴﺰ ﻮاﮎ ﺑﺎﻳﺪ ﻻ زﻳﺎت ﺷﻲ ،او دوﻟﺖ دې ﺗﻪ
ﺑﺎﻳﺪ وﺧﺖ وﻟﺮي ﭼﯽ د هﻐﯥ ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﺗﻪ ﻮاب وواﻳﯥ.
.ـــ دا ﺑﺤﺚ ﭼﯽ ﺁﻳﺎ ﭘﻮﻟﻴﺲ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻮاﮎ وي او ﮐﻪ ﭘﻮځ ﺗﻪ ورﺗﻪ دﻧﺪې هﻢ وﻟﺮي ،ﮐﻮﻣﻪ ﻪ ﻧﻠﺮي .ﭘﻪ اوﺳﻨﯥ
ﺣﺎل ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﮑﻠﻒ دي ﭼﯥ دواړﻩ دﻧﺪې ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮزي .او دوې ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯥ ﺟﻮړ او وروزل ﺷﻲ ﭼﯥ هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ
ﭼﯥ دوې ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮي اﻣﻨﻴﺖ هﻢ راوﻟﻲ.
ﻋﺪﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ
.ـــ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﺗﺮ ﻣﻨ ﻧﺎﮐﺎرﻩ او ﺿﻌﻴﻔﻪ هﻤﻐ ﯼ ،د ﻮ ﻴ ﻧﻮ ﺧﻨ ﺮزي .د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨ ﺑﺎﻳﺪ اړﻳﮑﯽ ﯽ ﮐ اې ﺷﻲ .د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت او ﻟﻮﯼ ﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺪې ﺳﺮﻩ ﺳﻼ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺮﻧ ﻪ
ﺎﻣﻮﻧﻪ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﮐﺸﻒ او ﻴ ﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ واﺧﻠﯽ ،او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ وړ هﺪاﻳﺎت
او اواﻣﺮ ورﮐ ي.
.ـــ د ﻧﻔﻮس د ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻳﻌﻨﯽ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻس رﺳﯥ وړ وي:
)اﻟﻒ( د
)ب( د

ﻮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻪ دﯼ اړوﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ هﻴﺮ ﻧﻪ ﮐ ل ﺷﻲ .ﺟﻨﺎﻳﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ددوې

ﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ دې ﭘﻴﺎوړې او ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻲ.
ﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دې ﻳﻮﻩ ﺎﻧ

ې ادارﻩ ﭘﻪ ﻟﻮﯼ ﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﮐﯽ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ.

.ـــ هﻐﻪ ﻪ ﭼﯥ د )ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ وژﻧﻮ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ ﯼ ،او ﭘﻪ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ ﻣﻨ ﺗﻪ را ﯥ ،ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺘﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ور ﺳﺮﻩ
ﭼﻠﻨﺪ وﺷﯥ ﻟﮑﻪ ﺮﻧ ﻪ ﭼﯽ واﺿﺤﺂ هﻢ داﺳﯽ دﻩ .دا ﭘﻴ ﯽ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا و ﻴ ل ﺷﻲ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ دوﯼ ﺗﻪ د
ﮐﻮرﻧﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻃﻼع ورﮐ ل ﺷﻮﯼ وي او ﻳﺎ ﻧﻪ.
.ـــ د هﻐﻮ ﻮﻟﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت وﺷﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻋﺪﻟﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯽ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧ ﺪ
ﺟﻮړوي.
)اﻟﻒ( ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ د ﻓﺴﺎد ﺿﺪ ادارﻩ ﺑﺎﻳﺪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال ﻣﻼﺗ ورﺳﺮﻩ وي ،او داﺳﯥ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ،ﻗﺪرت او ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻟﺮي ﭼﯥ وﮐ اې ﺷﻲ ﻣﻬﻤﯥ ﻗﻀﻴﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻗﻀﺎ ﭘﻪ هﺮﻩ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې
وﻧﻴﺴﻲ.
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)ب( ﺗﺮ هﻐﻪ ﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮاﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﭘﻴﺴﯽ د ﻓﺴﺎد د ﻻزﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ﻻﻣﻞ ﺮزي ،ﻧﻮ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ
د هﻐﯽ د ﻓﺴﺎد ﺿﺪ ﭘﻪ ه ﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ ي ،دا ﮐﺎر د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﻟﮑﻪ د ﻳﻮﻩ ﻟﻮړرﺗﺒﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﮐﻤﻴ ﯽ را ﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪاې ﺷﻲ.
.ـــ دا ﻮل ﻣﻨﯥ ،ﭼﯥ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻋﺪﻟﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ اوس ﻣﻬﺎل د دې ﺗﻮان ﻧﻠﺮي ﭼﯥ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻮل اﺳﺎﺳﺎت ﭘﻪ ﻻزﻣﻪ
ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐ ي .ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﺑﻴ ﻨﺎﻩ ﺧﻠﮑﻮ د اﻋﺪام ﺨﻪ ﻣﺦ ﻧﻴﻮې ﺷﻮې وي ،ﻧﻮ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﮑﺎر دﻩ ﭼﯥ د
اﻋﺪام ﺳﺰا ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻬﻠﺖ ورﮐ ي.
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻋﺪاﻟﺖ او د ﺗﻴﺮو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﺷﻮاهﺪو ﺳﺎﺗﻨﻪ
.ـــ ﻮﻟﻴﺰ ﻗﺒﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻟﻴﻠﯽ د ﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا او د ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ ﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ ﺳﺮﻩ ﺧﻮﻧﺪي او وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.
د ﻣ و ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻲ ،او هﻤﺪاراز د هﻐﻮ ادﻋﺎوو ﭘﻪ ﺑﺎب ﭼﯥ وﻳﻞ ﮐﻴ ې ،ه ﯥ ﺷﻮي
ﭼﯥ ﺷﻮاهﺪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮﺳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮور ﭘﻮرﻩ ﻴ ﻧﯥ وﺷﻲ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ داﺳﯥ وﻧﺸﯥ ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ د هﻐﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯽ ﭘﻪ ﺗﻴﺮ
ﻣﻬﺎل ﮐﯽ ﻳﯥ ﺗﻴﺮي ﮐ ي ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﺗﻮ ﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ و ﻞ ﺷﻲ ،او ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ وړﺗﻴﺎ د ﺗﻴﺮ ﻣﻬﺎل ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د
ﺗﺎرﻳﺨﯽ رﻳﮑﺎرد ﮐﻮل ﺗﺮ ﺳﻮال ﻻﻧﺪې راوﻟﯥ ،ﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ اړﻳﻦ ﮐﺎر دې.
ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻟﻒ :د ﻟﻴﺪﻧﯽ ﮐ ﻧﻼرﻩ
 .١ﻣﺎ د دوﻟﺖ د ﺑﻠﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ د  ١۵-۴ﻣﯽ  ٢٠٠٨ﻟﻴﺪﻧﻪ وﮐ ﻩ .ﻣﺎ ﮐﺎﺑﻞ ،ﭘﺮوان ،ﮐﻨ  ،ﻧﻨ ﺮهﺎر،
ﮐﻨﺪهﺎر ،هﻠﻤﻨﺪ او ﺟﻮزﺟﺎن ﺗﻪ ﺳﻔﺮوﻧﻪ وﮐ ل .زﻩ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺨﻪ د هﻐﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯥ زﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ
ﮐ ﻳﯥ ﻣﻨﻨﺪوې ﻳﻢ.
 .٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﻮرې ،ﻣﺎ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ ،ﻟﻮﯼ ﺎرﻧﻮال ،ددﻓﺎع وزﻳﺮ ،د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزﻳﺮ ،د داﺧﻠﯽ
ﭼﺎرو ﻟﻤ ﯼ ﻣﺴﺮﺗﻴﺎل ،اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل وزﻳﺮ ،د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺸﺎور ،د ﺗﺮورﻳﺰم ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ﻣﺸﺮ ،د داﺧﻠﯽ
اﻣﻮرو ﻣﺸﺮ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻣﺸﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او ﺳﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻣﺸﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ .ﻣﺎ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﯽ اردو ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﯽ
ﭘﻮﻟﻴﺲ ،او د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ د رﻳﺎﺳﺖ د ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ وﮐﺘﻞ .ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﭘﺮ هﻐﯥ ﻣﺎ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ وﻻﻳﺘﯽ او
د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﮑﻪ د ﮐﻨ واﻟﯽ ،د ﺟﻮزﺟﺎن واﻟﯽ ،د ﮐﻨﺪهﺎر ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل واﻟﯽ ،د ﻧﻨ ﺮهﺎر ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل واﻟﯽ ،د هﻠﻤﻨﺪ
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل واﻟﯽ او د ﺷﻴﺮﺧﺎن وﻟﺴﻮاﻟﯥ وﻟﺴﻮال ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻠ
 .٣د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮﻟﻨﯽ ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎ د ډﻳﺮو ﺁﻳﺴﺎف او د ﺁزادﯼ راوﺳﺘﻠﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﺷﺮﻗﯽ
ﺣﻮزﯼ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل/ﻣﺨﺘﻠﻄﻪ ﻣ ﮑﻨﯽ ﻮاﮎ ) ١٠١او اﯼ اف( ،د ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮزې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ،د هﻠﻤﻨﺪ
د ﻣ ﮑﻨﯽ ﻮاﮎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،ﻟﻮړﭘﻮړې ﺟﻨﺮال د ﻣﺨﺘﻠﻄﯽ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﻣﻨﻴﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ )ﺳﯽ اس ﯽ ﺳﯽ -اﯼ( ،او
دﺁﻳﺴﺎف ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ او اﻣﻨﻴﺘﯽ درﺳﺘﻴﺰ ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ.
 .۴ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ﻣﺎ د دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮑﯽ ﻮﻟﻨﯽ ﻟﻪ ﻏ ﻳﻮ ﺳﺮﻩ هﻢ وﮐﺘﻞ.
 .۵ﻣﺎ د ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻧ ﻳﻮال ،ﻣﻠﯽ او ﻣﺪﻧﯽ ﻮﻟﻨﻮ اﺳﺘﺎزو ﺳﺮﻩ هﻢ وﮐﺘﻞ .هﻤﺪارﻧ ﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮاﻧﻮ او د هﻐﯽ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺳﺮﻩ هﻢ وﻟﻴﺪل .د ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﺎﻧﻮ ،د ﺑﺤﺮان ﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻟﻪ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ،ﺷﺎهﺪاﻧﻮ ،او د هﻐﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯽ ﻏ ې ﻳﯥ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻏﺎړو ﻟﻪ
ﺧﻮا د ﻻﺳﻪ ورﮐ ي ،وﮐﺘﻞ .زﻣﺎ د ډﻟﯽ ﻴﻨﻪ ﻏ و د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ د ﻮ د ﺎﻳﯥ ﻣﺪﻧﯽ ﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ،او ډﻳﺮو ﻧﻮرو ﻴﻨﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﺷﺎهﺪاﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻢ وﮐﺘﻞ.
 .۶ﻣﺎ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﯽ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻳﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ،ﻧ ﻳﻮال ﻣﻬﺎﺟﺮت ادارﻩ )ﺁﯼ او ام(
ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻢ او دﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺼُﻮﻧﻴﺖ او اﻣﻨﻴﺖ ﺎﻧﮑﻪ )ﻳﻮ ان دﯼ اس اس( ﻟﻪ اﺳﺘﺎزو ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ .هﻤﺪا راز ﻣﺎ د
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ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﺎﻧ ﯼ اﺳﺘﺎزﯼ او د ﺳﺮ ﻣﻨﺸﯽ د ﺎﻧ ﯼ اﺳﺘﺎزﯼ د ﻣﻌﺎون ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ .زﻩ د ﻳﻮﻧﻤﺎ او ﭘﻪ ﺎﻧ
ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺎﻧ ﯥ ﺨﻪ ددوې د ﻣﺮﺳﺘﯽ او ددوې د ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم.

ﯼ ﺗﻮ ﻪ د

ﺿﻤﻴﻤﻪ ب :ﻟﻤﻦ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ

1ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ  ٧د اﮐﺘﻮﺑﺮ ) ٢٠٠١ﭘﺮ هﻐﻪ ﻧﻴ ﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﯽ ﭘﻪ رهﺒﺮﯼ ﻣﻠﮏ وﻧﻴﻮل ﺷﻮ( ،او ﻣﻌﻤﻮﻵ
داﺳﯥ ووﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ د اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دورې راﺗ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﻮن  ٢٠٠٢ﮐﺎل ﮐﯽ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪﻩ .ددﻏﻪ ﻧﻴ ﯽ ﻧﻪ راﭘﻪ دﻳﺨﻮا دې ﻣﻨﺎزﻋﯽ )ﻧﺎ
ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ( ﺑ ﻪ واﺧﯧﺴﺘﻪ ﮑﻪ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ ﺟﻨ ﻴ ﯼ.
 2د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ دﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ ډﻟﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﻴﻞ ﻟﺮي ”ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ“ ﺗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ورﮐﻮل ﺷﻲ ،او د دوې ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺷﻲ) .ﻧﻮ دا
د دې ﮑﺎرﻧﺪوﯼ دﻩ ﭼﯥ وﻟﯽ د ”دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو“ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﯥ ډول ﺳﺮﻩ ﮐﺎرول ﮐﻴ ي (.ددې ډﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ اړﻳﮑﯽ هﻤﻴﺸﻪ
ﺮ ﻨﺪې ﻧﻪ وي .ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ډﻟﯥ ﺎﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ هﻤﮑﺎرﯼ وﮐ ي ،ﺧﻮ ددې اﺗﺤﺎد او ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﯥ اﮐﺜﺮﺁ ﻧﺎ ﺮ ﻨﺪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴ ي.
دﯼ ﺗﻪ ورﺗﻪ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮ ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ﺷﺎﻳﺪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻮرا ﺎﻧﻮ ﮐﯥ وﻧ ﻩ واﺧﻠﻲ ،ﺧﻮ ددې ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻮل ﭼﯽ ددوې د هﻢ ﻏ ﯼ
او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺸﺮ ﻣﻼ ﻋﻤﺮ ﺨﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﯽ دې ،ﻳﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر دې .د هﻐﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯽ ﻣﻮږ ﻣﺮﮐﯥ ﮐ ﯼ ،د
ﻳﺎدې ﺷﻮې ﭘﺮاﺧﻮاﻟﯥ او د هﻐﯥ اﻏﻴﺰې د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ،ﺳﺮﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د”ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ“ ﭘﻪ
وﺷﻲ او ﭘﺮ ”ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ“
اړﻩ ﺧﺒﺮې ﮐ ل ﻳﻮﻩ ﺮاﻣﺮﯼ ﺗﻴﺮوﺗﻨﻪ وﻩ ،او داﺳﯥ ډﻳﺮې ﺑﻴﻠﯥ د ﻣﺮاﺗﺒﻮ ﺳﻠﺴﻠﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﭘﺮ ﺑ ﺴ ﮐﻪ ﮐﻮ
اﻏﻴﺰﻩ راوړل ﺷﻲ ،ﺗﺮ ﻮ ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ ﻣﻨﻨﻮﻧﮑﯥ ﺷﻲ .ﻧﻮر ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې اﻧﺪ دي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﻣﺸﻬﻮردي ،ﻧﻮ
د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻏﻮ ﻮﻧﯥ ﺿﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﻮل هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺎن ډﻳﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯽ ﭘﻠﯥ ﺷﻮﯼ دې ،دا ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﯽ
ﭼﯽ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ اﺻﻠﯽ ﮐ ﻳﻮ ﻓﺸﺎر اﭼﻮل ﯥ اﻏﻴﺰې ﻟﺮﻻې ﺷﻲ ،او د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ډﻟﻮ ﭘﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ زﻳﺮﮐﺎﻧﻪ دﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﭽﻴﻠﯥ ﮐﻮي ﻧﺴﺒﺖ
دﯼ ﺗﻪ ﭼﻲ رو ﺎﻧﻪ ﻳﯽ ﮐ ي.
 3ﻳﻮ ﺑﻴﻠ ﻪ دا دﻩ ﭼﯥ ،اﻓﻐﺎﻧﺎن او ورﺳﺮﻩ ﺑﻬﺮﻧﻴﺎن د اﻣﻨﻴﺘﯽ اوﺿﺎع د ﺮﻧ ﻮاﻟﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ اﮐﺜﺮﺁ هﻐﯥ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺼُﻮﻧﻴﺖ
او اﻣﻨﻴﺖ ادارﻩ )ﻳﻮ ان ډﯼ اس اس( ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻳﻮﻩ زون ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺟﻮړﻳ ي ،د اﻣﻨﻴﺖ ،ﺗﻴﺮﻳﻮ او ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي .ﺧﻮ د
)ﻳﻮ ان ډﯼ اس اس( ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ددې ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺧﯥ ﻟ او د ﭘﻴ ﻮ د رﻳﮑﺎرد ﮐﻮﻟﻮ او وړاﻧﺪوﻳﻮﻟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳﯥ ﻧﺎ ﮐﺎﻓﻲ او ﻴ ﻪ دﻩ.
ﻧﻮ ﺎﻳﯥ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻄﺮ ارزوﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮ ﻪ وﺷﻲ د هﻐﯥ ارزوﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﯽ ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻴ ي .د ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ه ﯥ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ او هﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻲ.
4د ﺗﻨﺎﺳﺐ د اﺻﻮﻟﻮ د ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ” ،ﻣﺘﻮﻗﻊ“ ﭘﺎﻳﻠﯽ ”د ﻣﻠﮑﯽ و و د ژوﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮل ،د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ زﺧﻤﯽ ﮐﻴﺪل ،ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻴﺎﻧﻮ
ﺗﻪ زﻳﺎن ،او دﯼ ﺗﻪ ورﺗﻪ“ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ ”د هﻐﯥ ﺎﮐﻠﯽ ﭘﻮ ﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﮐﻮم ﭼﯽ هﺪف وي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ“ وي )ﺟﻴﻦ ﻣﺎرﯼ او ﻟﻮﻳﺲ ﺑﻴﮏ،
ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻪ ﻋﺮﻓﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ) ) (٢٠٠۵وروﺳﺘﻪ ددې ﻧﻪ ،د ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ د ﻗﺎﻧﻮن( ١۴ ،ﻗﺎﻧﻮن( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ .هﻐﯥ اړﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎط ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ
ﭼﯥ د ﺣﻤﻠﯽ ﭘﺮ وﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻋﺪﻩ داﺳﯥ دﻩ ﭼﯥ ”ﺛﺎﺑﺘﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ“ او ”]اﻟﻒ[  IIﻣﻤﮑﻨﻪ اﺣﺘﻴﺎط“ وﺷﻲ ”ﺗﺮ ﻮ ډډﻩ وﺷﯥ ،او ﻳﺎ ﻟ
ﮐ ل ﺷﻲ اﺗﻔﺎﻗﯽ وژﻧﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ،زﺧﻤﯽ ﮐﻴﺪل د زﺧﻤﻴﺎﻧﻮ او د هﻐﻮې ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﺗﻪ ﺿﺮر رﺳﻮل“ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ١۵ ،ﻗﺎﻧﻮن( .دا ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻗﻮاﻋﺪ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﺸﭙ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دې ﮐﯥ هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻏﺎړﻩ د ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯥ ﭼﯥ ”د
ﺟﻨ ډول او ﻣﻴﺘﻮد داﺳﯥ ﻏﻮرﻩ ﮐ ي“ ﭼﯽ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﮑﯥ ﻟ زﻳﺎن ورﺳﯧ ي )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ١٧ ،ﻗﺎﻧﻮن( ،ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ې ”هﺮ هﻐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ
ارزوﻧﻪ“ ﭼﯥ د ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻲ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ١٨ ،ﻗﺎﻧﻮن( ،او ”هﻐﻪ ﻣﺨﮑﻴﻨﯥ اﻃﻼع ﺎﻧﯥ د ﺣﻤﻠﯽ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ورﮐﻮل
ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐ ي ،ﻣ ﺮ ﭼﯽ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺎزﻩ ورﻧﮑ ي“ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ٢٠ ،ﻗﺎﻧﻮن( .هﻤﺪاﺷﺎن ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ
ﻋﻤﻠﻴﺎت روان هﻢ وي ،دا اﻟﺰام ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ”د ﺣﻤﻠﯽ د ﺑﻨﺪﻳﺪو ﻳﺎ ﻨ ﻳﺪو ﻟﭙﺎرﻩ هﺮ ﺷﻮﻧﯥ ﻋﻤﻞ وﺷﯽ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﻣﺸﻬﻮدواﻟﯽ وي“ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
وﻟﻴﺪل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻮ ﯽ ﻧﺪﻩ او ﻳﺎ دا ﭼﯥ د ﺗﻨﺎﺳﺐ د ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ١٩ ،ﻗﺎﻧﻮن( .ددې ﻣﺴُﻠﯥ ﻳﻘﻴﻨﯽ ﮐﻮل
ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮ ﻣﺸﺮوع ﭘﻮ ﯽ ﻣﻮﺧﻪ دﻩ ،ﻗﺎﻧﻮن داﺳﯥ واﻳﯥ ،ﭼﯽ هﺮﻩ ”ﻏﺎړﻩ د ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻮل هﻐﻪ ﺷﻮﻧﯥ ه ﯥ وﮐ ي ﺗﺮ ﻮ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ
ﮐ ﯼ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻮ ﯥ دﻩ“ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ١۶ ،ﻗﺎﻧﻮن(.
5ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻪ ﻋﺮﻓﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ”د اﻧﺴﺎﻧﯽ ډال ﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ“ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ٩٧ ،ﻗﺎﻧﻮن( ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯥ ”د ﭘﻮ ﯥ ﻣﻮﺧﻮ ﺳﺮﻩ
د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ او ﻳﺎ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯽ ﻟﻪ ﺟ ﯼ وﺗﻠﯽ ﭘﻪ ﻗﺼﺪﯼ ﺗﻮ ﻪ ﺎﯼ ﭘﺮ ﺎﯼ ﮐﻮل ،ﭘﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯥ د ﭘﻮ ﯥ ﻣﻮﺧﻮ د هﺪف ﺮ ﻴﺪو ﺨﻪ ﻳﯽ
ﻣﺦ ﻧﻴﻮﯼ ﮐ ﯼ وﯼ“ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ٩٧ ،ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ  ٣۴٠ﻣﺦ( .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ،هﺮﻩ ﻏﺎړﻩ ﺮ ﻨﺪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻟﺮي .ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻟﺰام دا دې ﭼﯥ” ﻮل هﻐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺣﺘﻴﺎط د ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ او د ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻮﺧﻮ ﭼﯥ د هﻐﻮې ﺗﺮ واﮎ ﻻﻧﺪﯼ دي وﺷﯽ ﺗﺮ ﻮ د ﺣﻤﻠﯽ ﻟﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻮ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ“ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ٢٢ ،ﻗﺎﻧﻮن( .ددې ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ اﻧ ﻴﺮﻧﯥ د ﻧﺎﻧ ﻳﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﯥ وي; ﭘﻪ هﺮ ﺻﻮرت،
ﭘﻪ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻨﺎزﻋﻮ ﮐﯥ دا ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻻر ﻮدوﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .دا ﻗﻮاﻧﻴﻦ هﻤﺪا ﺷﺎن واﻳﯽ ﭼﯽ هﺮﻩ ﻏﺎړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ”د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺣﺪﻩ ،د ﭘﻮ ﯥ ﺷﻴﺎﻧﻮ د
اﻳ ﻮدوﻟﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺸﺘﻦ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ او ﻳﺎ هﻐﯥ ﺗﻪ ﻧﯧ دﯼ ډډﻩ وﮐ ي“ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ٢٣ ،ﻗﺎﻧﻮن( او ”د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺣﺪﻩ ،د هﻐﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ
او ﺷﻴﺎﻧﻮ راﻳﺴﺘﻞ د ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﭼﯥ د دوې ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪﯼ وي“ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ٢۴ ،ﻗﺎﻧﻮن(.
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6د ﺑﻴﻠ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،ﻳﻮﮐﺘﻮﻧﮑﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ،ﭼﯽ د ﮐﻮرﻧﯥ  ١٧ﺗﻨﻪ ﻏ ﯼ ﻳﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ل ،ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دوې د
ﮐﻮر ﺨﻪ ﭘﺮ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐ ﻩ .ﻣﺎ ﺎم وو ،د  ١۵ﺗﺮ  ٢٠ﻧﻔﺮﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻼﺷﻴﻨﮑﻮف او راﮐ ﺳﺮﻩ ﻣﺴﻠﺢ وو ددﻏﻪ ﮐﺘﻮﻧﮑﯥ
ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ .دﻩ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻃﻴﺎرﯼ ﭘﻪ هﻮا ﮐﯥ ﺮزﻳﺪﻟﯽ .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﮐﻮر ﻏ و ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘ ﮐ ئ ،او وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻃﻴﺎرو
ﺑﺎﻧﺪﯼ ډزﯼ ﭘﻴﻞ ﮐ ﯼ .دوې د ﮐﻮر ﻏ و ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ ﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺷﯽ .ﮐﺘﻮﻧﮑﯥ وړاﻧﺪې زﻳﺎﺗﻪ ﮐ ﻩ ،ﭼﯥ زﻣﺎ ﻴﻨﯽ هﻐﻮې
ﺗﻪ ﻋﺬر وﮐ ﭼﯥ د ﮐﻮر ﺨﻪ ﭘﺮ ﻃﻴﺎرو ډزﯼ ﻣﻪ ﮐﻮې ،ددې وﻳﺮې ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮ ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺑﻤﺒﺎرد وﻧﻪ ﮐ ي .ﻟ
ﻪ ورورﺳﺘﻪ هﻐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم واﺧﻴﺴﺖ او د ﺣﻮﻳﻠﯥ ﭘﻪ ﺧﻮا ﭘﺪې ﻤﺎن ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ ﻻړﻩ ،ﺧﻮ هﻐﻮې ﻮل د ﺑﻤﺒﺎرد ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣ ﻩ
ﺷﻮل.
7د ﺷﭙﯥ ﭼﺎﭘﻮ ﮐﯥ ،ﻣﻠﯽ اردو اﮐﺜﺮﺁ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻞ وي ،او ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ د ﺷﺎوﺧﻮا ﺎﻳﻮﻧﻮ اﻣﻨﻴﺖ د ﻣﻠﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻧﻴﻮل ﮐﻴ ي .ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺨﮑﻴﻨﯽ ﺳﺮوې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي .هﻤﺪارﻧ ﻪ ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ دا ﺷﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﻮﻟﻮي او هﻐﻪ
ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻮي ،هﻤﺪا ﺷﺎن دوﯼ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯽ هﻢ وﻧ ﻩ اﺧﻠﯽ .د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﭼﺎرواﮐﻮ ووﻳﻞ ﭼﯽ دوﯼ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻧﻴﻮﻧﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮ
ﺳﺮﻩ ﮐ ي او دا ﮐﺎر هﻢ ﮐﻮي ،ﺧﺼﻮﺻﺂ د ﺗﺮورﻳﺰم ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﻳﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ،او د ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺿﺪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ .ﻣﺎ د
ﻧﻮﻣﻮړﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﻮل ﻧﮑ ل.
8ﺗﺮ ﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭼﯥ ﻣﺎ واورﻳﺪ ،د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻼﺷﻴﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ وو ،ﭼﯽ زﻣﺎ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ د ﮐ ې ﺨﻪ ﺑﻬﺮ وو .ﭘﻪ دې ﮐﯽ
د ﮐﻮروﻧﻮ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺗﻴﺮې ﮐﻴ ي او د ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﺎوړﻩ ﺳﻠﻮﮎ ﮐﻴ ي .د هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻣﺮﮐﯽ ﮐ ې د ډﻳﺮو
اﻧﺪﻳ ﻨﻪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺨﻪ وﻩ ،اود هﻐﻮې ﻟﻮﻳﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ دا وﻩ ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻠﺘﻮر روزﻧﻪ
ورﮐ ل ﺷﻲ ،او ﻋﻤﻠﻴﺎت د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا رهﺒﺮي ﺷﻲ.
9د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ اړخ د ﺣﻤﻠﻮ د ﻣﻮﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗ او ﻟﺮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻮﺧﻪ ﻣﺸﺮوع ﭘﻮ ﯽ هﺪف وي ،ﻟﮑﻪ ﻳﻮ ﺟ ﻩ ﻣﺎر ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﺣﻤﻠﻪ د
ﻧﻮرو ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﺎﺑﻊ او د هﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ارزول ﮐﻴ ي ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د هﻐﻪ ﻗﻮاﻋﺪو او اﺳﺎﺳﺎﺗﻮ ﭼﯽ د ﻣﻮﺧﯽ رو ﺘﻴﺎ،
ﺗﻨﺎﺳﺐ ،اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮل ﭘﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﯥ ،او ﭘﻮ ﯽ ﺿﺮورت ﺗﻪ ﭘﮑﯽ ﭘﺎم ﺷﻮې وي ) ۴ﻣﯽ ﻟﻤﻦ ﭘﺎ ﯽ ﺗﻪ و ﻮرﯼ( .د ﺑﻴﻠ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال
ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻼن ﮐﻮي ﻧﻮ ” ﻮل ﻣﻤﮑﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت“ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي ”ﭼﯽ رو ﺎﻧﻪ“ ﮐ ي ﭼﯽ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯽ ﭘﻮ ﯽ دﻩ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ١۶ ،
ﻗﺎﻧﻮن( .او ،ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﻮ ﯥ ﻳﺮﻏﻞ ﻳﺎ د ﺟﻨ ﻴﺎﻟﻴﻮ د ﺑﻨﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د وﺳﺎﻳﻠﻮ او د ﺟ ﯼ د روش ﻏﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ” ﻮل
هﻐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺣﺘﻴﺎط“ وﮐ ي ﺳﺮﻩ د دې ”ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او ډډﻩ وﺷﯽ ،او ﭘﻪ هﺮﻩ ﭘﻴ ﻪ ﮐﯽ د ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ اﺗﻔﺎﻗﯽ زﻳﺎن را ﻴ ﺷﯽ“ )ﺁﯼ ﺳﯽ
ﺁر ﺳﯽ ١٧ ،ﻗﺎﻧﻮن( ،او ﺑﺎﻳﺪ ”هﺮ هﻐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ارزوﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ دا ﻳﺮﻏﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن واړوي  ...ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺧﯽ ﭼﯥ
ﺗﻮﻗﻊ ﻳﯥ ﮐﻴ ي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺑﻪ زﻳﺎدت وﮐ ي“ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ١٨ ،ﻗﺎﻧﻮن( .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻳﺮﻏﻞ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﺸﺮوع ﭘﻮ ﯽ هﺪف ﻧﻪ وي—د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ
ﺗﻮ ﻪ ،هﻐﻪ ﻣﻠﮑﯽ هﺪف ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐﯥ ﻧﻪ ﮐﺎرول ﮐﻴ ﯼ ـــ دا ډول ﻋﻤﻠﻴﺎت د ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻊ دي .د ﻗﺎﻧﻮن د
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ،د وژوﻧﮑﯥ ﻮاﮎ ﺨﻪ ﺎﻳﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﺎر واﺧﺴﻴﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﮐﻮم ﻮﮎ ﺑﻞ ﻮﮎ وژﻧﻲ )وژوﻧﮑﯽ
ﻮاﮎ ﺗﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ورﮐﻮل( او دهﻐﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻠﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ د ﺑﻨﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺎﺗﯽ ﻧﻪ وي )وژوﻧﮑﯽ ﻮاﮎ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ() .وﮐﺘﻞ ﺷﯽ اﻟﻒ،٣١١/۶١/
ﭘﺎرا ﺮاف ;٣٣-۴۵ .د ﻮاﮎ اﺳﺘﻌﻤﺎل او د ﺗﻮدې وﺳﻠﯥ اﺳﺎﺳﺎت د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ٩ ،اﺳﺎﺳﺎت; د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﮐ ﻧﯽ،
درﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ(.
10د ﺑﻴﻠ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻮ ﺷﺎهﺪاﻧﻮ او د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻏ ﻳﻮ داﺳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺧﻠﮏ ﮐﻴﺪاې ﺷﻲ
ددوې د ﮐﺎر ﺎﯼ او ﻳﺎ د ﮐﺎر ﺎﯼ ﺗﻪ د ﺗ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻼﺣﻈﯽ وړ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ وي.
11د هﻐﻪ ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭼﯥ د ﻧﺎ ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﻨﺎزﻋﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﻄﺒﯧﻖ وړ دي ،ﺣﻤﻠﯥ ﻳﻮازﯼ ﭘﺮ
ﻣﺸﺮوع ﭘﻮ ﯥ ﻣﻮﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ٧ ،ﻗﺎﻧﻮن( .د ﺎﻧ و ﭘﻮ ﯽ ﻣﻮﺧﻮ ،ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ)ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ٨ ،ﻗﺎﻧﻮن( ،ﻣﺸﺮوع ﭘﻮ ﯽ
ﻣﻮﺧﯥ ﮐﻴﺪاې ﺷﻲ ﭼﯥ ﺟ ﻩ ﻣﺎران او هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﯽ ،ﭘﻪ ﺑﺮ ﮐﯥ ﻧﯧﺴﻲ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ١،۶ ،
ﻗﺎﻧﻮن( .ﺟ ﻩ ﻣﺎران ”د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﻨﺎزﻋﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻏ ي“ )د ﻃﺒﯽ او ﻣﺬهﺒﯽ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ( دي )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ٣ ،ﻗﺎﻧﻮن(.
هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯽ د ﻣﻨﺎزﻋﯥ د ﻏﺎړو ﺳﺮﻩ ﺗ ﻟﯽ او ﻳﺎ ﻳﯥ ﻣﻠ ﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮي ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دا ﻏﺎړﻩ دوﻟﺖ وي او ﻳﺎ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻠﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ډﻟﻪ ـــ ﺑﺎﻳﺪ ﺟ ﻩ
ﻣﺎر وﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﯽ ،ﺗﺮ هﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺟ ﻩ ﮐﯥ وﻧ ﻩ واﻧﺨﻠﻲ) .ﻳﻮ ﻣﻠﮑﯽ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻞ ﺨﻪ ﻣﺼُﻮن دې ،ﺧﻮ دا ﭘﻪ دﯼ ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺪﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﻠﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﻧﻘﺾ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺸﯥ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻴﺪاې ،ﭘﻪ هﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬوﻟﻮ ﭼﺎرﯼ اﺳﺎﺳﺂ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ارزول ﮐﻴ ﯼ ،ﻧﺴﺒﺖ دې ﺗﻪ ﭼﯽ د ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا(.
12د ﺷﭙﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﮐ ﺘﻮﻧﻮ د اوﺑﻮﻟﻮ زﻳﺎﺗﯥ ﻗﺼﯥ ﻣﺎ واورﻳﺪﻟﯥ ـــ ﭼﯥ دا ﻳﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎر دﯼ ،او دوې ﭘﺪﯼ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯥ د اوﺑﻮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﮐﻴﺪو
ﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﺷﻲ ،دا ﮐﺎر ﮐﻮي ـــ او دوﯼ د ﻣ ﮑﻨﻴﻮ او هﻮاﻳﯥ ﺣﻤﻠﻮ ﮑﺎر ﺮزي .ﮐﺘﻮﻧﮑﯥ ﭘﻪ دې اﻧﺪ دي ﭼﯥ دا ډول وژﻧﯽ ﭘﻪ دﯼ ﺳﺒﺐ
را ﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴ ي ﭼﯽ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ داﺳﯥ ا ﮑﻞ ﮐﻮي هﺮ هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﯥ د ﺷﭙﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮي ﺷﺎﻳﺪ ﭼﯥ د ﻤﻦ وي .دﯼ ﺗﻪ ورﺗﻪ
ادﻋﺎ ﺎﻧﯽ ﻣﺎ واورﻳﺪﻟﯽ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﺷﭙﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﻔﺮ ﮐﻮي ﺣﻤﻠﯽ ﭘﺮﯼ ﺷﻮي )ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻴ ﻪ ﮐﯽ ،ﻳﻮ ﻮﮎ ﭼﯽ ﻪ ﻳﯥ رﻧ ﻮرﻩ وﻩ د
درﻣﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ روان وو( او ﻧﻮر هﻐﻪ ﮐﺴﺎن وو ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﺮې ﺎﯼ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﭗ وهﻠﯽ وو .ﻣﺸﺮاﻧﻮ او
ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ درﻟﻮد ،هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺎن اﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ وﺳﻠﯥ ﻟﻴ دوي ،دوﯼ ﻳﯥ د د ﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻴﮋﻧﯽ او
ﻳﺎ هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﯥ د ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎروﻧﻮ او ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺘﯽ ډﺑﺮو ﮐﺎﻧﻮﻧﻪ راﺑﺎﺳﯽ ـــ ﭘﻪ ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﮐﯽ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ـــ د ﺳ ﮎ د ﻏﺎړﯼ
دﺑﻢ ﺟﻮړوﻟﻮ د ﺷﻮاهﺪو ﭘﻪ ﺗﻮر ﻳﯥ ﻧﻴﺴﻲ .ﻳﻮﻩ ﮐﺘﻮﻧﮑﯽ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻮږ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐ ي” :ﻣﻮږ ﻏﺮﻳﺐ ﻳﻮ ،ﻣﻮږ
رﻣﯥ ﭘﻴﺎﻳﻮ ،ﻣﻮږ اړﺗﻴﺎوې ﻟﺮو او ﺿﺮورت ﭘﻴ ﯧ ې ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا و ﺮزوـــ ﺧﻮ ﻣﻮږ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻې“.
13د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﻳﺖ ﺨﻪ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ،ﻳﻮ ﺎﻳﯥ وﻟﺴﻮال ﭘﻪ دې ﺗﻮرن ﮐ  ،ﭼﯥ هﻐﻪ د ﻧﺎ ﺳﻤﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﺎﻳﯥ رﻗﻴﺒﺎن د
ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﺣﻤﻠﻮ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ .ﻳﻮ ﺑﻞ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺸﺮ د ﮐﺮ ﻞ ﮐﻠﯽ د ﮐ وﻻﻳﺖ ﺨﻪ ادﻋﺎ وﮐ ﻩ ،ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﺮ ﺿﺪ ”ﻣﻘﺎوﻣﺖ“ د
ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﻗﻮﻣﯥ ﻣﺸﺮ ﭘﺮ ﮐﻮر ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻞ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺷﻮو .د ﺧﺴﺎرې ﺟﺒﺮان ورﻧﻪ ﮐ ل ﺷﻮ او دﯼ ﻣﺸﺮ د
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ اﺗﺤﺎد وﮐ او ﭘﺮ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻳﯥ د ﺣﻤﻠﻮ ﮐﻮﻟﻮ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐ ﻩ .ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺘﻮﻧﮑﯥ د ﻧﻨ ﺮهﺎر وﻻﻳﺖ د ﻏﻨﯽ ﺧﻴﻠﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯥ
ﺨﻪ د ورﺗﻪ ﭘﻴ ﯥ ﭼﯥ د ﻧﺎ ﺳﻤﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺷﻮې وﻩ ،ﺮ ﻨﺪوﻧﯥ وﮐ ې .ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ د ﻣﻴﻮﻧﺪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺨﻪ ووﻳﻞ
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ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﯥ ژﺑﺎړوﻧﮑﯥ د هﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻏﻮ ﺘﯥ ،او هﻐﻪ ورﻧﮑ ي د ﻃﺎﻟﺐ ﺎﭘﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﯼ ووهﻠﻪ ،او ﻮاښ ﻳﯥ ور
ﺗﻪ ﮐﺎوﻩ.
د هﻮاﻳﯥ او د ﺷﭙﯥ ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وروﺳﺘﻪ را ﯥ.
14ﻳﻮ ﻟﻮړﭘﻮړې ﭼﺎرواﮐﯥ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎت اﮐﺜﺮﺁ ډﻳﺮ ﻮدل ﮐﻴ ې .هﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ ﻩ ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﺎﻳﯥ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺗﺮﺑ ﻨﻴﻮ او ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﻴﻮ ﺷﺨ و ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﺗﻠﻠﯥ وي د ﻣﻠﮑﯥ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ور اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻮي ،او ﻳﺎ داﺳﯥ اﻧ ﻴﺮې ﭼﯥ دا ﺗﺮﺑ ﻨﯥ او ﺧﭙﻞ
ﻣﻨ ﯥ ﺷﺨ ې د هﻐﻪ ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ ﭼﯽ د دوﻟﺖ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ رواﻧﻪ دﻩ.
15دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ،د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﻳﺖ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ووﻳﻞ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﯥ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻴﻤﻮﻧﻮ ﻳﺎ )ﭘﯽ ﺁر ﯥ( ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ
ﻻﺳﻪ ﮐ ې ﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ورﺗﻪ ﺷﻮې ،او هﻐﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﭼﯥ دا ډول ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ دي ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ ې ﻟﻪ دې وﻳﺮې ﭼﯽ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻤﺎن ﭘﺮې و ﻧﻪ
ﺷﻲ او د ﻳﺮﻏﻞ د ﮐﻴﺪو ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ،ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﻳﯥ ﺧﻮﺷﯥ ﮐ ې دي.
16ﻳﻮ ﮐﺘﻮﻧﮑﯥ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ د دوې ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ ه ﯥ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﯥ د ﻤﻨﯧﻮ د ﻏﭻ اﺧﺴﯧﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وﻟﺴﻮال ﺗﻪ ورﺷﯥ ﺧﻮ هﻐﻪ
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د دوې دا ﻗﺼﯥ ﻧﻪ ﻣﻨﯥ ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ واﻟﯥ ﺗﻪ ورﺷﯥ ﻧﻮ هﻐﻪ هﻢ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﯥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ،ﺧﻮ دوې ﺑﻴﺎ
ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﺷﯥ ،او هﻐﻮې ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﭼﯥ رارﺳﻴﺪﻟﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐ ي ﻳﺮﻏﻞ ﺗﻪ ﻻس اﭼﻮي.
17د اوﺳﻨﯥ هﻤﻐ ې د ﺟﻮړ ﺖ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﺎ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ واﻟﻴﺎﻧﻮ او اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې وﮐ ې .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ
دي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻇﺎهﺮي ﺗﻮ ﻪ اووﻧﻴﺰ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ ﺟﻮړﻳ ﯼ ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ واﻟﻴﺎن ،د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزې ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﯽ اردو ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﯥ
ﭘﻮﻟﻴﺲ ،او ﻣﻠﯥ اﻣﻨﻴﺖ را ﻮﻟﻴ ي .ﭘﻪ دﯼ اووﻧﻴﺰو ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ د ﻴﺘﯥ ﮐﭽﯥ اﺳﺘﺎزﯼ هﻢ وﻧ ﻩ اﺧﻠﯥ .د وﻻﻳﺘﯥ هﻤﻐ ې ﮐﻤﻴ ﻪ )ﭘﯥ ﺳﯥ
ﺳﯥ( ﭘﻪ ورﺗﻪ ﺟﻮړ ﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮې ﮐﭽﻪ ﺟﻮړﻳ ي ،ﺧﻮ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ داﺳﯥ ﻏﻮﻧ ې ﭘﻪ ﻧﺎدرﻩ ﺗﻮ ﻪ ﺟﻮړﻳ ي .ﻮﻟﻮ ذﻳﺮﺑﻄﻮ ﻏﺎړو
ووﻳﻞ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺟﻮړ ﺖ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب ،د ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﯥ رواﺑﻄﻮ او د ون ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﻮرﯼ اړﻩ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي .د هﻐﻮ ډﻳﺮو رﺳﻤﯥ
ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺧﺒﺮې وﮐ ﯼ دا اﻧﺪﻳ ﻨﻪ ﻳﯥ درﻟﻮدﻩ ،ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال ﻮاﮐﻮﻧﻪ اوس هﻢ ﻴﻨﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﻨﯥ ﻣﺸﻮرې ﺨﻪ ﭘﻠﯥ
ﮐﻮي.
18د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴ ﻪ ١۶ ،ﻗﺎﻧﻮن .د زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ  ۴ﻣﯽ او  ٩ﻣﯽ ﻟﻤﻦ ﭘﺎ ﯥ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﯥ.
19ﻳﻮ ان دې اس اس ﭘﻪ ﻟﻤ ﻳﻮ ﻠﻮرو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﮐﯥ  ٣٨١ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﻮودﻟﯥ ) د هﻐﯥ ﻧﻪ  ٢١۴د ﺎن ﻣﺮ ﯥ ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ
را ﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻮې(.
20ﻳﻮ ان ،ﻳﻮ ان دې اس اس ) ٨ﻣﯥ ( ٢٠٠٨
21ﮐﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ داﺳﯥ و ﻮ ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﭘﺮ ﻳﻮﻩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐ ي او ﭘﻮﻟﻴﺲ ووژﻧﯥ ،ﻧﻮ دوې ﺑﻪ ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ وي ﻣﺎت ﮐ ې،
او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ ﻃﺎﻟﺐ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺎن ﻣﺮ ﯥ ﺑﺮﻳﺪ وﮐ ې ،ﺎن او ﭘﻮﻟﻴﺲ ووژﻧﯽ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ هﻢ ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ دې ﻣﺎت ﮐ ې.
22د ﻋﻬﺪ ﻣﺎﺗﻮل او ﻳﺎ ﻏﺪارې ﮐ ل داﺳﯥ ﻳﻮ د ﺟﻌﻞ او ﺗﺰوﻳﺮ ﮐﺎر دې ،ﭼﯥ د ﻣﻨﺎزﻋﯥ ﻳﻮﻩ ﻏﺎړﻩ دا ﻣﻨﯥ ﭼﯥ دوې د د ﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د
ﺎن ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻮرﻩ ﮐ ي .اﻟﻒ ﭘﯥ  ;١ﺁﯼ ﺳﯥ ﺳﯥ .او و ﻮرې ﺟﯽ اﺷﻠﯥ روش” ،ﻧﻴﺮﻧ او ﻏﺪارې د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﻨﺎزﻋﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ
ﮐﯥ“ ٢٣ ،ﻳﻮ .ﺗﻮل .ال.(١٩٩١-١٩٩٢) ٣٩۵ .
23و ﻮرې  .IIد .ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ.
24ﻣﻠﮑﯽ و ې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د هﻮﻳﺖ او ﺎﻳﻮﻧﻮ د ﺮ ﻨﺪوﻟﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻻې ﺷﯥ ،هﻐﻮې د ﺳ ﮎ د ﻏﺎړې د ﺑﻤﻮﻧﻮ د ﻮودﻟﻮ ﺳﺮﻩ د
ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺨﻪ اﻧﻌﺎم اﺧﻠﯥ ،د ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻣﺨﺒﺮاﻧﻮ هﻢ ﺧﺒﺮ وي ،او هﻤﺪاﺳﯥ د ﺟ ﻩ ﻣﺎراﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮﻟﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮې
ﮐﻮﻻې ﺷﯥ اوﻳﺎ ﭼ ﮑﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﮐﯥ راوﺳﺘﯥ ﺷﯥ ،او داﺳﯥ ورﺗﻪ ﮐﺎروﻧﻪ.
25د ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮﻧﻮهﻐﻪ ﺑﺮﺧﯥ ﭼﯥ ﮐﻮرﻧﯧﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﻨﺎزﻋﻮ ﺗﻪ اړوﻧﺪ دې ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د درﻳﻤﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯥ ﻣﺎدې د  ١٩۴٩د ژﻳﻨﻮا
د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ،د هﻐﻪ ﭼﺎ وژﻧﻪ ”ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐﯥ وﻧﺪﻩ ﻧﻪ اﺧﻠﯥ“ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د هﻐﻮ ﺟﻨ ﻴﺎﻟﻴﻮ ﭼﯽ ”ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻣ ﮑﻪ اﯦ ﯥ وي“ او ﻳﺎ
هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﯥ د ﺟ ې ﻧﻪ د ﭙﯽ ﮐﯧﺪو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ او ﻳﺎ ”ﮐﻮم ﺑﻞ ﻋﻠﺖ وې“ ﻟﻪ ﺟ ې وﺗﻠﯥ وي ،ﻣﻨﻌﻪ ﮐ ې دي .درﻳﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻪ ﻣﺎدﻩ هﻤﺪا
ﺷﺎن”د اﻋﺪام د ﺣﮑﻢ ورﮐﻮل او د هﻐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﻨﯥ ﻗﻀﺎوت او ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻧﻪ ،او د ﻮﻟﻮ هﻐﻪ ﻋﺪﻟﯥ ﺗﻀﻤﻴﻨﻮﻧﻮ ﭼﯽ
ﻣﺘﻤﺪن و ې ﻳﯥ ﻟﺮي“ ﻣﻨﻊ ﮐ ي دي .د ﻳﺎد ﺷﻮﯦﻮ ﺗﻀﻤﯧﻨﻮﻧﻮ ﻣﻔﺮدات ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺪﻧﯥ او ﺳﻴﺎﺳﯥ ﻧ ﻳﻮال ﮐﻨﻮاﺳﻴﻮن او د ﺑﺸﺮې
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﯥ .وړاﻧﺪې ﺑﻴﺎ ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ هﻤﻴﺸﻪ ددې ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ ”هﻐﻪ د ډار اﭼﻮﻧﯥ او ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﻋﻤﺎل ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯥ و و ﭘﻪ ﺑﻴﻦ ﮐﯽ د ﺗﺮور ﺳﺒﺐ ﺷﯥ“ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ٢ ،ﻗﺎﻧﻮن(.
26د داﺳﯥ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وروﺳﺘﻪ ددې ﻧﻪ ﭼﯥ د ”ﺷﭙﯽ ﭘﺎ ﯥ“ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼﯽ د ﺟﻮﻣﺎت ﭘﺮ دﻳﻮال
ﻴﻨ ﻪ ﺷﻮې وﻩ او ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ وﻳﻞ ﺷﻮې وو ،ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻪ ورﮐﻮې ،ﺳﺮ ﻳﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺮﯼ ﮐ ې وﻩ .ﮐﻪ ﻪ هﻢ دې د
ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺗﺮ ﻤﺎن ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ وو ،او ﻗﻮﻣﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ هﻐﻪ وﺧﺖ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﺮﻳﮑ ﻩ وﮐ ﻩ ﭼﯥ دوې ﺗﻪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ورﺳﯧﺪﻩ .ﭘﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﮐﯥ داﺳﯥ راﻏﻠﯥ وو ﭼﯥ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻃﺎﻟﺒﺎن د دوې ﻟﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺣﻤﻠﯥ وﮐ ي ،ﻧﻮ دوﯼ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﺎوان
ورﮐ ي ،او ﻣﻠﮑﯽ و ﯼ ﺑﻪ ﻣ ﻩ ﺷﯥ .ﺧﻮ ﻣﺸﺮان ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﯧﺪل ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﭙﻪ ﮐ ي ،د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ راﺿﯥ ﮐﻮل او هﻐﻮﯼ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻧﻴﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ را ﺮ ﻮل ددوې ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻪ وﻩ .ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ هﻐﻪ ﻟ ﻮﻧﮑﯥ ډﻟﯥ ډزوﻧﻪ
وﮐ ل ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ورﮎ ﺷﻮې ﮐﺲ ﭘﺴﯥ ﺮزﻳﺪل.
ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﭘﻴ ﻪ هﻢ ددې ﺳﭙﯧﻨﺎوې ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯥ و و ﺗﻪ ﻮﻣﺮﻩ ﺮاﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﮑﻴﻠﻮ ډﻟﻮ ﺿﺪ او ﻧﻘﻴﺾ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻮاب
ورﮐ ي.
ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺮﻧ ﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺷﺘﻮن ددوې ﭘﻪ ﮐﻠﯥ ﮐﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻳﺮﻏﻞ ﻻﻣﻞ و ﺮ ﻴﺪ .او دا د دواړو ﺟ ﻩ
ﻣﺎراﻧﻮ او هﻐﻮې ﭼﯥ ﻨﺎﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮدﻩ د ﻳﺮﻏﻞ ﻣﻮﺧﯥ ﺷﻮل .دوې ووﻳﻞ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻴ ﻪ ددې ﻻﻣﻞ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ﺎﻳﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺟﺮ ﻪ
ﺟﻮړﻩ او دا ﭘﺮﻳﮑ ﻩ وﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د راﺗﻠﻮ ﺧ ﺑﻪ ﺮ ﯥ ،او هﻐﻮې ﺑﻪ ر ﯥ .هﻤﺪا ﺷﺎن دوې ﭘﺮﻳﮑ ﻩ وﮐ ﻩ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭼﺎ ﮐﻮر ﺑﻪ
ﺳﻮ ﯥ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮې او دوﻟﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﭙﺎرې .دا ﺟﻮﺗﻪ ﻧﻪ وﻩ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د ﺟﺮ ﯥ ﭘﺮﻳﮑ ﯼ د ﺻﺪاﻗﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ وې او
ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ دې ﭘﺮﻳﮑ و اﻋﺘﻤﺎد درﻟﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ دوﯼ ﻳﺮﻏﻞ وﮐ او د دوو ﻣﻠﮑﯥ و و د ﻣﺮګ
ﻻﻣﻞ ﺷﻮل.
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27د هﻐﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﭼﯥ د ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻴﺎن ﺷﻮي ،ﻣﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮﺷﭙﻮ ﭘﺎ ﻮ او ﻧﻮرو ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﭘﺎ ﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ ل .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا هﻐﻪ ﺧﻄﺮوﻧﻪ ﭼﯥ د دوې ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗﻮ ﻪ ،د ﺗﻴﻠﻔﻮن ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ،د ﺷﭙﻮ ﭘﺎ ﻮ او ﻳﺎ د ﻧﻮرو
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯥ ﭘﺎ ﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮐﻴ ﯼ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ وي ،ﭼﯥ و ي ﺧﭙﻞ اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر او د دوﻟﺖ ،ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﺨﻪ ﻳﯥ وډاروي .هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ډارول ﮐﯧ ي او ﭘﺮ ﻧ ﻪ ﮐﯧ ي ﺷﺎﻣﻞ دي ﻟﻪ ،د ﻋﻠﻤﺎو د ﺷﻮرا ﻏ ې ﻣﻼﻳﺎن ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻣﺸﻮرې
ورﮐﻮي ،د وﻻﻳﺘﯥ ﺷﻮرا ﻏ ي )ﺧﺎﺻﺘﺂ ﻴﻨﻪ ﻏ ي( ،ﻮوﻧﮑﯥ ،د ﻮوﻧ ﯧﻮ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯥ )ﺧﺎﺻﺘﺂ ﻴﻨﻪ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯥ( ،هﻐﻪ ﻣﺸﺮان ﭼﯥ
د دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ وي ،هﻐﻪ ﻣﻮ ﺮﭼﻠﻮوﻧﮑﯥ ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﻴﺎن رﺳﻮي ،د دوﻟﺖ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯥ ،او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻧﺎ دوﻟﺘﯥ
ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي .ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ ﻳﻮې ﺷﭙﯽ ﭘﺎ ﯥ ﭼﯥ ﻣﺨﮑﻨﻴﻮ اﺑﻼﻏﯧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ اﺷﺎرﻩ ﮐﻮﻟﻪ دا ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺑﺎﻳﺪ د دوﻟﺖ او ﻧﻮرو ﻧﺎ دوﻟﺘﯥ
ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر وﻧﮑ ي ،او ﺎﻧ ﻳﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ اﺧﻄﺎر ور ﮐﺎوﻩ ،ﭼﯥ د دوﯼ ﻏ ي ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎر وﻧﮑ ي ،او ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣ ﻩ ﺑﻪ ﺷﯥ .د ﻣﻠﯥ
اردو ﮐﺴﺎن او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ دوﻟﺖ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻤﺎن ﭘﺮې وﺷﯥ ﭘﻪ ور ﻨﯥ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ هﺪف ﺮزي .ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
ﺷﭙﻪ ﭘﺎ ﻪ ﮐﯥ د ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ وﻳﻞ ﮐﯧﺪل ”هﺮ هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﯥ د ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﺎﻧﻤﺮ ﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ رﭘﻮټ ورﮐ ي د ﻣﺮګ
ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﯥ .د دوﻟﺖ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ ﻣﻪ ﻧﯧﺴﯥ “.ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﺎ ﻪ ﮐﯥ د ﮐ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ راﻏﻠﯥ وو” ،د
دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﻪ ﮐﻮې ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯥ ﻣﻪ ﮐﻮې ،د اردو او ﻳﺎ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻴﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻪ ﻳﻮ ﺎې ﮐﯧ ې “.د ﻣﻠﯥ اردو اوﺳﻨﯥ او ﭘﺨﻮاﻧﯥ ﻏ ې
ﺗ ﺘﻮل ﺷﻮې او ﻳﺎ وژل ﺷﻮې) .دا ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﻠﯥ اردو ﺟﻨ ﻴﺎﻟﯥ د ﻣﺸﺮوع ﭘﻮ ﯽ اهﺪاﻓﻮ ﭘﻪ ﻗﻄﺎر ﯥ را ﯥ ،ﺧﻮ د ﻣﻨﺎزﻏﯥ
هﻐﻪ ﻏﺎړې ﭼﯽ ﻮﮎ اﺳﻴﺮ ﮐ ې ﻧﻮ د وژﻟﻮ ﺨﻪ ﻳﯥ ﻣﻨﻊ ﮐ اې ﺷﻮي دي .ﭘﻪ ﻴﻨﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺧﻠﮑﻮ ﺗ راﺗ ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ
ﮐﯥ ﭼﯥ د دوې ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې وي او هﻢ د دوﻟﺖ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې وي ﻣﻨﻊ ﮐﻮي .ﻟﮑﻪ د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ اﻣﺮ
ﮐ ې ﭼﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ دﯼ ﻻړﺷﯥ ﺗﺮ دﯼ ﭼﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر ﺎر ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اړﺗﻴﺎ وړﺷﻴﺎﻧﻮ او دارو درﻣﻞ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯥ .ﻴﻨﯥ ﻧﻮرې ﺷﭙﯥ ﭘﺎ ﯥ ﺑﻴﺎ
د ﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﻘﺮراﺗﻮ د وﺿﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﺧﭙﺮﻳ ي) .د ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﮐ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ږﻳﺮې دﯼ ﻧﻪ
ﺧﺮﯦﯥ(.
28د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﺧﺘﻴ او ﺳﻮﻳﻞ ﮐﯥ ﺳﺮﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﺧﺘﻴ ﮐﯥ ﺷﭙﯥ ﭘﺎ ﯥ د ﻳﻮ ﻮﻟﻴﺰ ﺳﺮزﻧﺶ ﺑ ﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻧﮑ ي; ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺳﻮﻳﻞ ﺗﻪ ﭘﺎم وﺷﯥ ،هﻠﺘﻪ ﺷﭙﯥ ﭘﺎ ﯥ ﭘﻪ رو ﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺎﻧ ې ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﺎﻧ و ﮐ ﻧﻮ ﺨﻪ د ډډې ﮐﻮﻟﻮ
اﻣﺮ ﮐﻮي .او ﭘﻪ ﺧﺘﻴ ﮐﯥ هﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﻤﺎن ﭘﺮې ﮐﻴ ې ،ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ﻮ ﻠﯥ اﺧﻄﺎر ورﮐ ل ﺷﯥ او ﺣﺘﯽ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ﭼﯥ
وروﺳﺘﻪ د ﻧﻴﻮل ﮐﻴﺪو ﺨﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﺷﯥ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ ﮐﯥ ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ﭼﯥ د ﺳﺮﻏﻮ ﻮﻧﯥ ﺗﺮ
ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺧﺒﺮﻩ ورﺳﯧ ي .ارﻗﺎم او ﺷﻮاهﺪ د دې ﺑﻴﺎن ﮐﻮي ،ﭼﯥ دا وژﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ او ﺳﻮﻳﻞ ﺧﺘﻴ ﮐﯥ د ﺧﺘﻴ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮې دي .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﻮ
ﻣﺤﺪودو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ )ﻋﺪﻟﯽ( ﮐ ﻧﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ډﻳﺮې )ﺳﺰا ﺎﻧﯥ( ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗﻮ ﻪ د دوې د ﺟﻨ ﻴﺎﻟﯧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﯧ ي .دا ﻮﻟﯧﺰــــ
ﺎﻧ ې اﺧﻄﺎروﻧﻪ ،د ﮐ او ﻧﻪ ډﮐﯥ ډاروﻧﯥ ،او ﺳﺮﻏﻮ ﻮﻧﯥ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ دواړو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ـــ ﺧﻮ ،ﭘﺎﺗﯥ دې ﻧﻪ وي،
ﭼﯥ دا ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ ددې ﺮ ﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺧﻄﺮوﻧﻮ د را ﻴ ﻮﻟﻮ ﻻرې ﭼﺎرې هﻢ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ور ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي ﺗﻮﭘﻴﺮ
ﻟﺮي .ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ د دﻏﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺮ ﻨﺪوﻧﯥ وړاﻧﺪې ﮐ ې:
 .١ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ ﮐﯥ ،د اﻳﺪﻳﻮﻟﻮژﯼ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺳﺨﺖ درﻳ ﻪ دي) .او ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ ﺑﺮﻳﺪﻩ دا ﺧﺒﺮﻩ واﻗﻌﻴﺖ هﻢ ﻟﺮي ،ﻳﻮ دﻟﻴﻞ دا دې ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺳﻮﻳﻞ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ هﻐﻪ رهﺒﺮې ﭼﯥ  ١٩٩٠ﻣﯽ ﭘﻪ ﺁﺧﺮو ﮐﯥ ﻳﯥ د هﻴﻮاد ډﻳﺮﯼ ﺳﯧﻤﯥ ﺗﺮ واﮎ ﻻﻧﺪې وې ﺗﺴﻠﻂ اوﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ﭘﻪ
داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﺘﻴ ﮐﯥ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﯥ ډﻟﯥ ـــ ﻟﮑﻪ د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯥ او د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺳﺮﻩ ﺗ ﻟﯥ ډﻟﯥ ﺷﺘﻪ .ﭘﻪ دواړو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻋﺎم و ي
دوﯼ ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺧﻄﺎب ﮐﻮي(.
 .٢ﭘﻪ ﺧﺘﻴ ﮐﯥ ،ﻗﻮﻣﯥ ﺟﻮړ ﺖ ﭘﻴﺎوړې دې ،او دا ﻻﻣﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﯥ ﺳﺮﻩ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻮا ﻮﻧﻮ او ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﻪ وﻧﯧﺴﯥ.
 .٣د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻴﺒﺎﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ ﮐﯥ دا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺮ ﻨﺪوي ﭼﯥ دوې ﭘﻪ دﻏﻪ ﺎې ﮐﯥ د ﺧﺘﻴ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ
ﺣﺪﻩ د اراﺿﻴﻮ او ﺟﻐﺮاﻓﻴﯥ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ ﮐﯥ ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺟﻨ ﻴﺎﻟﯥ ﻣﺠﺒﻮر دي ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻦ ﮐﯥ وې ،او ﭘﺮ دوې
ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﻤﺎد وﮐ ي ﭼﯽ د دوې د ﺎﻳﻮﻧﻮ او ﭘﻴﮋﻧﺪ ﻠﻮې ﭘﻪ اړﻩ دوﻟﺖ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻪ وﻧﻪ واﻳﯥ; ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺧﺘﯧ ﮐﯥ دوې ﮐ ې ﺷﯥ ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړ ﺷﯥ ،او ﭘﻪ دوراﻧﯥ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ د ﺳﺮﺣﺪ ﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﯥ او ﺧﭙﻠﯥ ﺣﻤﻠﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي) .ﺳﻮﻳﻠﯥ
ﻣﻴﺸﺘﻪ ﺎﻳﻮﻧﻪ د ﺳﺮﺣﺪ ﺨﻪ د د ﺘﻮ ﭘﻪ
وﻻﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل د هﻠﻤﻨﺪ او ﮐﻨﺪهﺎر هﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﺳﺮﺣﺪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ د ﺧﺘﻴ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ
واﺳﻄﻪ ﺟﻼ ﮐ اې ﺷﻮې دي (.د ﺧﺘﻴ اراﺿﯥ د ﺳﻮﻳﻞ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮې ﭘﻴﭽﻴﻠﯥ او ﻏﺮﻧﯥ دې.
ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ ﮐﯥ ،ﮐﺘﻮﻧﮑﯥ هﻤﺪا راز د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻪ دې ﺑﺎب ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ دوې ﻧﻮې ﺳﻴﻤﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې راوﻟﯥ او ﻳﺎ دا ﭼﯥ
ﺳﻴﻤﯥ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې وي ،ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ هﻐﻪ ﻣﺸﺮان وژل ﭼﯽ د دوﻟﺖ او ﻳﺎ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ
اړﻳﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ .ﭘﻪ را وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ ﻮﮎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯥ ﮐﯧﺪل ﭼﯥ د ﺟﺎﺳﻮﺳﯥ ﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺮې وﺷﻮ .داﺳﯥ ﺣﺎﻻت ﺑﻪ د ﻴﻨﻮ ﺷﻮاهﺪو ﻟﮑﻪ د
اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ډاﻟﺮو ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺟﻮﺗﯧﺪل .د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺨﻪ ﭼﯽ ﻣﺎ ور ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ دﯼ هﻢ ډارﻳﺪل ﭼﯥ د
ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﮐ ل هﻢ د ﺟﺎﺳﻮﺳﯥ ﺎﭘﻪ ﻟ ﻮﻟﯥ ﺷﯥ.
29د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻗﻮاﻋﺪو د ﮐﺘﺎب ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﯥ ﭼﯥ د ” اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﯥ اﻣﺎرت“ د ﻳﻮﻩ ﻟﻮړﭘﻮړې ﭼﺎرواﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻣﻀﺂ ﺷﻮې وﻩ ﭘﻪ ٢٠٠۶
ﮐﺎل ﮐﯽ د دوو ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﺎﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﯥ وﻩ ،ﮐﻮﻣﻮ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻳﻮﻩ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻣﺮﮐﻪ درﻟﻮدﻩ .د ﺑﻴﻠ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،د ﻮوﻧﮑﻮ او
ﻧﺎ دوﻟﺘﯥ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻﻧﺪﻳﻨ ﻗﻮاﻋﺪ راﻏﻠﯥ:
 (٢۴دﻏﻪ ﻻس ﭘﻮ ﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ د ﻮوﻧﮑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎر ﮐﻮل ﻣﻨﻊ دي ،ﮑﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﻔﺎر ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻴ ي .رﻳ ﺘﻨﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ د
ﻣﺬهﺒﯥ ﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮ ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ او ورﺗﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ زدﻩ ﮐ ې وﮐ ي .درﺳﯥ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﻬﺎد د وﺧﺖ او ﻳﺎ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﻳﻢ ﺨﻪ وي.
 (٢۵هﺮ هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﯥ د ﻮوﻧﮑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ دې ﻻس ﭘﻮ ﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ﺑﺎﻳﺪ اﺧﻄﺎر ورﮐ ل ﺷﯥ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې هﻐﻮﯼ د ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو
د ﭘﺮﻳ ﻮدوو ﺨﻪ اﺑﺂ وﮐ ي ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ و ﮑﻮل ﺷﯥ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﻮوﻧﮑﯥ د اﺳﻼم د اﺳﺎﺳﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺗﻪ دوام ورﮐ ي ،ﻧﻮ
دﺳﻴﻤﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻮې ووژﻧﯥ.
 (٢۶د هﻐﻮ ﻧﺎ دوﻟﺘﯥ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﮐﻔﺮي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ هﻴﻮاد ﺗﻪ را ﯥ ،ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯥ ﭼﻠﻨﺪ وﺷﯥ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي.
دوې د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې را ﯥ ﺧﻮ اﺻﻶ دوې د دوﻟﺖ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ .ﻧﻮ ﺑﻨﺂ ﻣﻮږ ددوې هﻴﭻ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺷﻮ زﻏﻤﻠﯥ،
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ﮐﻪ ﭼﻴﺮې هﻐﻪ د ﺳ ﮎ ﺟﻮړول وي ،د ﭘﻠﻮﻧﻮ ،د ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻮﻧﻮ ،د ﻣﺪرﺳﻮ او ﻳﺎ داﺳﯥ ﻧﻮر ﮐﺎروﻧﻪ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې زﻣﻮږاﺧﻄﺎرﻳﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ و
ﻧﻪ ﻧﻴﺴﯥ او ﻮوﻧ ﯥ ﺑﻨﺪ ﻧﻪ ﮐ ې ،ﻧﻮﺑﺎﻳﺪ وﺳﻮ ﻞ ﺷﯥ .ﺧﻮ ﻮل دﻳﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﮑﯽ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ راوﯦﺴﺘﻞ ﺷﯥ.
دا د ﻗﻮاﻋﺪو ﮐﺘﺎب دا هﻢ واﻳﯥ ﭼﯥ دا ﻮل ”ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺒﺎري دي“ او ”هﺮ هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﯥ ﺧﻼف ورزي وﮐ ي ﻧﻮ د اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎرت د ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﻠﻨﺪ ﺑﻪ وﺷﻲ“” .د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮې ﻻﻳﺤﻪ“ )د  ٢٠٠۶د ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٩ﻣﻪ( ﭘﻪ
>) http://www.signandsight.com/features/1071.htmlژﺑﺎړﻩ ﺷﻮې  ٢٠٠۶د ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٩ﻣﻪ(( (.ﻳﻮﻩ ﮐﺘﻮﻧﮑﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺳﻮﻳﻞ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ واﮎ ډﻳﺮ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗﻮ ﻪ دئ ،دا ﻗﻮاﻋﺪ د ﺟﻨ ﻴﺎﻟﻴﻮ ﮐ ﻧﯥ ﺗﺮ اﻏﻴﺰﯼ راوﻟﻲ.
30ﭘﻪ هﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣﻠﮑﻲ و و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟ ﻩ ﮐﯥ ﻣﺴﺘﻘﯧﻤﻪ وﻧﺪﻩ ﻧﻠﺮي ﻳﺮﻏﻞ ﻣﻨﻊ ﮐ ې هﻴ ډول اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﺸﺘﻪ .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ د
ﮐﻮرﻧﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﻨﺎزﻋﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ هﻐﻪ ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻪ ﺗﺎﮐﯧﺪي ډول ﺳﺮﻩ ”د ﻣﺘﺤﺎرﺑﯽ ډﻟﯥ ﺨﻪ د اﻧﺘﻘﺎم اﺧﯧﺴﺘﻨﻪ“ او هﻤﺪا ﺷﺎن
”د هﺮ ډول ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺨﻪ د هﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺟ ﻩ ﮐﯽ ﺑﻮﺧﺖ ﻧﻪ وي او ﻳﺎ وﻏﻮاړې ﭼﯥ د ﺟ ې ﻧﻪ ﻻس واﺧﻠﯥ“
ﻣﺦ ﻧﻴﻮې ﮐﻮي) ،ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ١۴٨ ،ﻗﺎﻧﻮن(.
31د ﺑﺸﺮې ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻠﺰﻣﻮي ،ﭼﯥ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻟ ﻴﺪﻟﯥ ﺗﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ”ﺑﯥ ﻟﻪ ﻨ ،
ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﻩ او د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﺑﯥ ﭘﺮﯼ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ“ ﻟﻪ ﺧﻮا و ﯧ ي) ،دﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴ ﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﯥ ﺗﺒﺼﺮﻩ  ٣١ﺷﻤﻴﺮﻩ” ،د ﻗﺎﻧﻮﻧﯥ اﻟﺰاﻣﻮﻧﻮ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﭘﺮ ﻏ و هﻴﻮادوﻧﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن“ )) ،(٢٠٠۴ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ ﺁر/ﺳﯽ /رﻳﻮ/١.اد ،(١٣ .ﭘﺮﻩ ﺮاف (.١۵ .دا ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ د ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ
ﺑﻨﺴ ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ﺗﺮ ﻮ د هﺮ و ې د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻄﻤﻴﻦ او ﺧﻮﻧﺪې ﺷﯥ .د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺣﻘﻮق د ﻓﺴﺦ ﮐﻮﻟﻮ وړ ﻧﻪ دي ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ هﻐﻪ
ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ ﺁر ،ﻣﺎدﻩ ((٢)۴ .راﻏﻠﯥ; ﭘﺪﯼ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﻨﺎزﻋﯥ او د اﺷﻐﺎل ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ د دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ د ﺑﺸﺮﯼ
ﺣﻘﻮﻧﻮ دﺗﯧﺮﻳﻮ د ﻴ ﻟﻮ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯥ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻧﺸﯥ را ﮐﻤﻮﻻې .دا هﻢ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯽ د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﻨﺎزﻋﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻴﻨﯥ
ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ﭼﯥ د ﻴ ﻧﻮ ﻣﺨﻪ ډپ ﮐﻮﻻې ﺷﯥ .داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ هﻴ ﮐﻠﻪ هﻢ د ﯧ ﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ اﻟﺰام ﺗﺮ ﺳﻴﻮرې ﻻﻧﺪې ﻧﻪ
ﺷﯥ راوﺳﺘﯥ ـــ دا ﻧﻪ ﺷﯥ ﮐﻮﻻې ﭼﯥ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻓﺴﺦ ﮐﻴﺪوﻧﮑﯥ ﺑ ﻪ ﺗﺮ ﺳﻴﻮرې ﻻﻧﺪې راوﻟﯥ ـــ ﺧﻮ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ د ﻴ ﻧﻮ
ﺮﻧ ﻮاﻟﯥ ،ﺎﻧ ﺗﻴﺎوې ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﻟﯥ .د ﻳﻮې -ﻳﻮې ﭘﻴ ﯥ د ﯧ ﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻟ د ﮐﺎر وړ اﻗﺪاﻣﺎت د هﻐﻪ
ﺮ ﻨﺪو ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي ﮐﻮم ﭼﯥ ور ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دې .د ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د د ﻤﻦ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﭘﻴ ﯥ ﺎې ﺗﺮ
وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې ﮐ ي ﻧﻮ د ﻋﺪﻟﯽ ﻃﺐ ﺑﺸﭙ ې ﻴ ﻧﯥ ﻧﺎ ﺷﻮﻧﯥ وي .ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺗﻪ د ﮐﺘﻨﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ،ﯧ ﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻪ ډول
او د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﯥ ،او هﻴ ﮐﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ ﺷﮑﻠﻴﺎﺗﻮ ﺑﺴﻨﻪ وﻧﮑ و) .اﯼ/ﺳﯽ ان٣٣ ،۴/٢٠٠۶/۵٣.ـ .٣۴ﭘﺎرﻩ ﺮاﻓﻮﻧﻪ(.
32د ﺁﻳﺴﺎف ﻳﻮﻩ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ووﻳﻞ ﭼﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﻮﻻې ﺷﯥ وواﻳﯥ ﭼﯽ ﮐﻮم ﺎﻧ ﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎت د ﺁﻳﺴﺎف ﮐﻮم هﻴﻮاد ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ﯼ ،ﭼﯥ دوې ﻳﻮ
ﻞ دا ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻮړﭘﻮړو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐ ي او د هﻐﻮﯼ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﯥ ،ﭼﯥ ﺁﻳﺎ دا ﻋﻤﻠﻴﺎت د ﺁﻳﺴﺎف د ﮐﻮﻣﻮ ﺎﻧ و ﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﺷﻮې او هﻤﺪا ﺷﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮږ د ﺁزادې د ﻴﻨ ﻮﻟﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯥ )او اې اف( ﺨﻪ وﭘﻮ ﺘﻮ ﭼﯥ ﮐﻮم ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ دﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ
ﮑﻴﻞ وو.
33ﻣﺎ د ﻳﻮﻩ ﮐﺘﻮﻧﮑﯽ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﮐﯥ وﮐﺘﻞ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د  ٢٠٠٧د ﻣﺎرچ د  ۴ﻣﯽ ﻧﻴ ﯥ ﭘﻪ ﭘﻴ ﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ د ﮐﻮرﻧﯥ ﻏ ې ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ورﮐ ي وو .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﻴ ﻪ ﮐﯥ ﻋﺴﮑﺮو د ﺎﻧﻤﺮ ﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ ﻮاب ﮐﯥ د ﺳ ﮎ ﺗﺮ  ٢٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮې ﭘﻮرې ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ډزې وﮐ ې )و ﻮرې
دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ .ب .(۵.ﮐﺘﻮﻧﮑﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺎوﻩ او ﺧﻮښ وو ﭼﯥ را اﺳﺘﻮﻧﮑﯥ دوﻟﺖ ﺧﭙﻞ ﻋﺴﮑﺮ ﺮم و ﻞ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دﯼ ﻧﺎﺧﻮښ وو ﭼﯥ دا
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ وو ﭼﯥ ﺁﻳﺎ دا ﻋﺴﮑﺮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺷﻮل ،ﺁﻳﺎ دوﯼ ﻣﺤﮑﻮم ﻳﺎ ﺗﺒﺮﻳُﻪ ﺷﻮل ،او ﺁﻳﺎ وړاﻧﺪې ﻧﻮرې ﮐ ﻧﯥ وﺷﻮې ﮐﻪ ﻧﻪ .وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ دې ﻣﺎ
د ﺳﺎﺣﻮي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ ،او هﻐﻪ هﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮل .هﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼﯽ دا ﭘﻴ ﻪ زﻣﻮږ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻮﻟ ﻴﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرې اړﻩ ﻧﻴﺴﯥ او
دوﯼ اړوﻧﺪﻩ دوﺳﻴﯥ ﻟﻪ ﺎن ﺳﺮﻩ اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺗﻪ وړې دي .د هﻐﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ،دا ﻳﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ وﻩ .ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺎﺣﻮي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭼﯥ ﻣﺎ ور ﺳﺮﻩ
وﮐﺘﻞ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ دا دوﻣﺮﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د ﻴ وﻧﻮ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯥ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻧﻮ ﺮﮎ ﻟ ﻮل ﮐﻴ ې ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺧﻮ د زﻳﺎن ﺟﺒﺮان ﮐﻮل د ﻳﻮې
ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﺎﺗﯥ دﻩ .هﻐﻪ دا هﻢ ووﻳﻞ ﭼﯥ اﺻﻠﯥ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﯥ ﻏﻮاړې د ﻴ ﻧﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻮﻩ ﺷﯥ ،ﻧﻮ د هﻤﻐﻪ
هﻴﻮاد ﺎﻳﯥ ور ﭙﺎ ﯥ دې وﻟﻮﻟﯥ.
ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯽ ،زﻣﺎ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ،دﭘﻴ ﻮ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﯥ د ﻣﺎرچ د  ۴ﻣﯽ ﭘﺮ ﺣﺎدﺛﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ .ﻟ ﻪ وروﺳﺘﻪ زﻣﺎ د
ﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﭘﻮ ﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻨ ﻩ وﻳﻨﺎ د ﭘﯧ ﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺧﭙﺮﻩ ﮐ ﻩ ،او داﺳﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ راﻏﻠﯥ وو ﭼﯥ ﻳﻮﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ
راﺗ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ”د ﭘﻴ ﻮ د ﻣﺤﮑﻤﯥ رﭘﻮټ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﻩ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ“ وﮐﻮت او دا ﻳﯥ وﭘﺘﯧﻠﻪ ﭼﯥ دﻏﻮ ﻋﺴﮑﺮو ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮ ﻪ او د ﺟ ې د ﻗﻮاﻋﺪو
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﮐ ې ،او هﻐﻪ ﺗﺨﻨﻴﮑﻮﻧﻪ او روﺷﻮﻧﻪ ﭼﯽ ﭘﺮهﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې د ﻮ ﻮﻧﻴﻮ ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﻮاب وو .د ﺗﻌﺠﺐ
وړ ﻧﻪ دﻩ ،داﺳﯽ ﺳﺮﺳﺮې او ﺑﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻮاﺑﻮﻧﻪ د ورﺗﻪ ﭘﻴ ﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﺳﻨﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﻟﺮي .اﻓﻐﺎﻧﺎن د دې ﺣﻖ ﻟﺮي
ﭼﯥ وﭘﻮ ﺘﯥ ﭼﯥ دا ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﺮ ﮐﻮم ﺑﻨﺴ ﺷﻮې .ﺧﻮ هﻐﻪ ﻮل اﺳﻨﺎد ﭼﯥ د ﭘﻴ ﻮ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺟﻮړ ﮐ ې ﭘﻪ ﻣﺤﺮﻣﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴ ي .د ﮐ وﻧﻮ
ﻟﻨ ﻳﺰ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دې ﺧﭙﻮر ﺷﻮې .د ﻣﺤﮑﻤﯥ  ١٢٠٠٠ﻣﺨﯧﺰ رﭘﻮټ ،ﺳﭙﺎر ﺘﻮﻧﻪ او واﻗﻌﯽ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻧﻪ دې ﺧﭙﺮې ﺷﻮې .د اﻣﺮﻳﮑﯥ دوﻟﺖ ﺣﺘﯽ
هﻐﻮ ﺟﺎرې ﻗﻮاﻋﺪو ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻪ دﻩ ﮐ ې ،ﭼﯥ واﻳﯥ اړوﻧﺪ ﭼﺎرواﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د رﭘﻮت ﻟﻨ ﻳﺰ د ﻴ ﻧﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ او ﺳﭙﺎر ﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ د ﺧﺒﺮوﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐ ې .ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﭼﯥ د ﭘﻮ ﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﭘﺮﻳﮑ ﯼ ﭘﻪ اړﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺮ ﻨﺪﻩ ﻴﯥ ﭼﯥ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻪ وﻩ ،هﻐﻪ روﺷﻮﻧﻪ
ﭼﯥ د هﻐﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻮ ﯥ ﻋﺪﻟﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺎﻧ ې ﭘﻴ ﻪ ﮐﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﯧﺴﺖ ،ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﻩ ﺗﻮ ﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮې
او رو ﺘﻴﺎ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف وو .ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﺧﻮاﺷﯧﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼﯥ دا ﻳﻮﻩ ﺗﻴﺮ وﺗﻨﻪ ﻧﻪ وﻩ; ﺑﻠﮑﻪ دا ﻳﻮ اﺻﻞ دې.
34د ﻧﺎ ﻮ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،د  ٢٠٠٨د ﻣﯥ  ١۵ﻣﻪ.
35و ﻮرې ﺁﯼ ﺳﯥ ﺳﯥ ﭘﯥ ﺁر (٣)٢ ،ﻣﺎدﻩ; د ﺑﺸﺮې ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴ ﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﯥ ﺗﺒﺼﺮې ” ،٣١د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘﺮ ﻏ و دوﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﯥ ﻗﺎﻧﻮن د
اﻟﺰاﻣﻮﻧﻮ ﻃﺒﻴﻌﺖ“ ) ١۶ ،(٢٠٠۴ﭘﺮﻩ ﺮاف;  ، Henckaerts & Doswald-Beckﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻋﺮﻓﯥ ﻗﻮاﻧﻴﻦ )ﺁﯼ ﺳﯥ ﺁرﺳﯥ
 ١۵٠ ،(٢٠٠۵ﻗﺎﻧﻮن .د ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ” ،هﻐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺨﻪ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻏ وې ﻣﺴُﻮل
وي ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د هﺮې ﻣ ﻳﻨﯥ او ژوﺑﻠﯥ ﺳﺒﺐ ﭼﯥ ﺮزﻳﺪﻟﯥ وي ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎوان ﻳﯥ ورﮐ ي“ )ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ١۵٠ ،ﻗﺎﻧﻮن (.ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ
ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د اﻟﺰاﻣﻮﻧﻮ ﺮﻧ ﻮاﻟﯥ ﺗﺮ ﭼ ﻻﻧﺪې دې” ،زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺮ ددې دې ﭼﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺗﻴﺮﯦﻮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ داﺳﯥ ﻮاﮎ ورﮐ ل ﺷﯥ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ دوې وﮐﻮﻻې ﺷﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻣﺴُﻮل دوﻟﺖ ﺨﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎوان ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐ ي) “.ﺁﯼ ﺳﯽ ﺁر ﺳﯽ ،ﻟﻤ ې ﻮﮎ ۵۴١ ،ﻣﻪ ﭘﺎ ﻪ (.دا اﻧ ﻴﺮﻧﻪ ﺗﺮ هﺮ ﺑﻞ وﺧﺖ ﻧﻪ زﻳﺎت د ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ اﻟﺰاﻣﯥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﯧ ې ﭼﯥ ”دا ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻘﯧﻨﯥ ﺷﯥ ﭼﯥ د هﺮ هﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ...ﭼﯥ ﺗﻴﺮې ﺷﻮې ﭘﻪ وړ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ ﺟﺒﺮان ﺷﯥ“)ﺁﯼ ﺳﯥ ﺳﯥ ﭘﯥ
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ﺁر)(٣)٢،اﻟﻒ( ﻣﺎدﻩ ،دﺑﺸﺮې ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴ ﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﯥ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺷﻤﻴﺮﻩ ” ،٣١ .د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘﺮ ﻏ و دوﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﯥ ﻗﺎﻧﻮن د اﻟﺰاﻣﻮﻧﻮ
ﻃﺒﻴﻌﺖ“ )) ،(٢٠٠۴ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ ﺁر/ﺳﯽ /رﻳﻮ/١.اد ،(١٣ .ﭘﺮﻩ ﺮاف (.١۶ .هﻐﻪ ﺗﺎوان ﭼﯥ د ﭙﯥ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐﻮل ﮐﯧ ې ﺑﺎﻳﺪ دواړﻩ
رواﻧﯥ او ﻣﺎﻟﯥ ﺧﺴﺎرﻩ هﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي ،ﺑﻨﺂ ﺗﺎوان ”ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﻴﺮﺗﻪ ورﮐﻮﻧﯥ ،د ﺧﺴﺎرې ﺟﺒﺮاﻧﻮﻟﻮ او د رﺿﺎﻳﺖ ﺑ ﻪ وﻟﺮي“ ) د دوﻟﺖ د
ﻣﺴُﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻣﺎدﻩ ٣۴ ،٣١ ،ﻣﺎدې( .ﮑﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ورﮐﻮﻧﻪ ـــ ”د هﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ را ﺮزول دې ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻧﺎ ﺳﻤﯥ ﮐ ﻧﯥ ﻧﻪ ﭘﺨﻮا ﻣﻮﺟﻮد وو“ ﺧﻮ د
ﭼﺎ د وژل ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﻪ دا ”اﺻﻶ ﻧﺎ ﺷﻮﻧﯥ“ وي ،ﺧﻮ د وړ ﺗﺎوان ورﮐﻮل ﺑﻪ دواړﻩ د ﺧﺴﺎرې ﺟﺒﺮان او رﺿﺎﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐ ي )د
ﻣﺎدﯼ ﻣﺼﻮدﻩ .٣۵،ﻣﺎدﻩ( .د ﺧﺴﺎرې ﺟﺒﺮان ”ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﯥ زﻳﺎن را وﻧﻐﺎړي“ )د ﻣﺎدې ﻣﺼﻮدﻩ .٣۶ ،ﻣﺎدﻩ( او رﺿﺎﻳﺖ ”ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ د ﺧﻄﺎ د
ﻣﻨﻠﻮ ،د ﺗﺂﺳﻒ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ،د رﺳﻤﯥ ﺑ ﻨﯥ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ او ﻳﺎ ﮐﻮم ﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ روش“ ﺳﺮﻩ وﺷﻲ ) د ﻣﺎدې ﻣﺼﻮدﻩ .٣٧ ،ﻣﺎدﻩ( .ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ،ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ هﻐﻪ ﭘﻴﺴﯥ او ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺻﻮرت ورﮐﻮل ﮐﻴ ې ،دد واړو ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻳﻌﻨﯥ هﻢ د ﺧﺴﺎرې د ﺟﺒﺮاﻧﻮﻟﻮ او هﻢ د
رﺿﺎﻳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ دي ،دا د ﻳﻮې ﮐﻮرﻧﯥ د ﻓﻌﺎل ﻏ ې د ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻې ﺷﻲ او د ﭘ ﻴﻤﺎﻧﯥ د ﻮدﻟﻮ ﻻﻣﻞ
هﻢ ﮐﻴﺪاې ﺷﻲ.
36ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻣﺎﻳﻮﺳﯥ ﺳﺮﻩ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﻣﺼﺮ اﻻزهﺮ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺨﻪ ﻣﺬهﺒﯥ ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻏ ﻧﻪ ﮐﻮې ،ﭼﯥ د
هﻐﻮ ﻋﻤﻠﻮ او ﮐ وﻧﻮ ﺨﻪ ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﯥ اﺻﻮﻟﻮﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗﻀﺎد ﮐﯥ دي ،ﻻس واﺧﻠﯥ .هﻐﻮې ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ ﮐﻪ د اﻻزهﺮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رهﺒﺮي ډﻳﺮﻩ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ و ﻧﻪ ﮐ ي ،ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د دﻏﻪ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻣﺸﺮ ﻣﻼ اﻣﺎم او ﻧﻮرو ﻣﺬهﺒﯥ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ډﻳﺮ درﻧﺎوې ﺷﺘﻪ او دا ﮐﻮﻻې ﺷﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺁزاد ﻻس ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﻳﺪﻩ را ﻟﻨ ﮐ ې.
37د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﻓﺒﺮورﯼ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ داﺳﯥ ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐ  ،ﭼﯥ د هﻐﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﺳﺮﻏﻮ ﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻨﻊ
ﮐ اې ﺷﻮې دي ،او د هﻐﯥ ﻴﻨﯥ اﻏﻴﺰې د دوې ﭘﺮ ﮐ ﻧﻮ وﻟﻴﺪل ﺷﻮې.
38ﭘﻪ اول ﮐﯥ ،ﻣﺎ داﺳﯥ ﺳﻮچ وﮐ ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺘﯥ اﻧﺪﻳ ﻨﯥ ﺑﻪ وي ،د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻴﺎرې ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﻳﺪﻩ دا ﮐﺎر ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ ﮐﻮي .زﻩ ﭘﻪ دې
هﻢ ﭘﻮهﻴﺪم ﭼﯥ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﯥ ﻏﻮاړې ﺑﻪ ددﻏﻪ ﮐﺎر د ﺳﻴﺎﺳﯥ دﻟﻴﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ اﻧ ﯧﺮﻧﯥ وﻟﺮي .ﭘﻪ ﭘﺎې ﮐﯥ ،زﻩ ﭘﻪ دې ﻧﺘﻴﺠﻪ ورﺳﻴﺪم ﭼﯥ ددﻏﻮ
اﻧ ﯧﺮوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ ودرﻳ م او ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ رﻳ ﺘﻨﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮي وو.
39ﭘﻪ  ٢٠٠٣او  ٢٠٠۴ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دې ﺗﻪ ﻧﯧ دې ﺷﻮې وو ،ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﻮ ﻣﺮض ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮﺳﯥ او ﭘﻪ هﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
او ﻴﻨﻮ ﻧﻮرو داﺳﯥ اﻧ ﯧﺮل ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﻮ واﮐﺴﻴﻦ د ﻋﻘﻴﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮې ،ﺗﺮ ﻮ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ د ﻧ ﯼ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ را ﻴ ﻪ ﮐ ي .د
هﻤﺪﻏﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ دوې د ﻧﺮﺳﺎﻧﻮ او ډاﮐﺘﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وژﻟﻮ ﭘﻴﻞ وﮐ  ،او راوړل ﺷﻮې واﮐﺴﻴﻨﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ دوې ﺑﺎﻧﺪې ﻞ .ﭘﻪ ﮐﺎل  ٢٠٠٧ﮐﯥ،
ﭘﻪ ﮐﻮﻳ ﻪ ﮐﯥ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د زﻋﺎﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻧﻴ دې اړﯦﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ ،د واﮐﻴﺴﻦ د ﭘﺮو ﺮام ﻣﻮﺧﯥ دوې ﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐ ې .د ٢٠٠٧
ﮐﺎل د ﺳﻴﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﮐﻮﻳ ﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻟﻴﮏ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ،ﭼﯥ د ﻧ ې ﺻﺤﯥ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ او
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎﻣﯽ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺗﻪ ﻳﯥ اﺟﺎزﻩ ورﮐ ﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻠ ﻮﻧﻪ زرﻩ ﮐﻮﭼﻨﻴﺎن واﮐﺴﻴﻦ ﮐ ي.
 40ﺮﻧ ﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﯽ ﭼﺎرواﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ روزﻧﻪ ﻳﯥ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﻪ زﻏﺮدﻩ ووﻳﻞ” ،ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ هﻴ هﻢ ﻧﻪ دي
ﺧﻮ دوې ﻣﻠﯧﺸﯥ دي“.
41ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻴﻠ ﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻨﻪ وﮐ و .ﻣﺎ هﻐﻪ وروﺳﺘﯥ ﭘﻴ ﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﺮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻮر وو ،ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﻟﯥ ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺧﻠﮏ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰﻩ
ﺗﻮ ﻪ وژﻟﯥ و ﻴ ﻟﻪ .وژل ﺷﻮﯦﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺎﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺳﺮﻩ زړﻩ ﺧﻮاﻟﯥ درﻟﻮدﻩ او ﻳﺎ ﻧﻪ .د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو او ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ
ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ داﺳﯥ ا ﮑﻞ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ رو ﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻣﻮږ و ﻧﻪ ﭘﻮهﻴ و ﭼﯥ ﻪ ﭘﻴ ﺷﻮې وو .ﺧﻮ اﺻﻠﯥ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐﯥ
هﻴ داﺳﯥ ﻮﮎ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د دې ﺷﺎن ﭘﻴ ﻮ د ﻴ ﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ وﻟﺮې ،ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ  ،ډﻳﺮ ﻟ ﺗﻌﻘﻴﺒﯧ ي .او داﺳﯥ ﮑﺎرې ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ د
روان ﺣﺎﻟﺖ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﭼﻤﺘﻮاﻟﯥ ﻧﻠﺮي.
42د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﺮ وﻳﻨﺎ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ٣۶۵وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺨﻪ ﭘﻪ  ١٣١وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﻳﻮازې ﻣﻠﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ د
اﻣﻨﻴﺘﯥ ﻮاﮎ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
43ﻳﻮﻩ ﻟﻮړﭘﻮړې دوﻟﺘﯥ ﭼﺎرواﮐﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ” ﻮﻟﻨﻴﺰې ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﺗ ﻼرﻩ“ ﭼﯥ د ﻣﺤﻠﯽ ار ﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﻠﮑﻮ ﺎﻧﯥ
ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺗﻪ د ه ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮل ﺷﻮې دﻩ .دﻏﻪ ﻣﻘﺎم زﻳﺎﺗﻪ ﮐ ﻩ ﭼﯥ د ﻣﻠﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻣﻠﯥ اردو دوﻣﺮﻩ ﮐﺎﻓﯥ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د
ﻮوﻧ ﻴﻮ ﺳﺎﺗﻞ ﭘﻪ ﻣﻨﺎزﻋﯽ ﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﯥ ،او دې ﺗﻪ ورﺗﻪ دﻧﺪې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ې ﻧﻮ ” ﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﺗ ﻼرﻩ“ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﯥ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ دا دﻧﺪې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي .دﻩ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ ﻩ ،د ﺟﺎﻧﺒﯥ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دا اړﻳﮑﯥ د دوﻟﺖ او ﺎﻳﯥ ﻣﻠﻴﺸﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ
ﺟﻮړ ﺷﯥ ﻧﻮ ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رﺧﻨﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ،د ﺳ ﮎ ﻨ د ﺑﻤﻮﻧﻮ او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﭘﻴ ﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د را ﻮﻟﻴﺪو
زﻣﯧﻨﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﯥ .ﺧﻮ داﺳﯥ ﺗ ﻼرې ﮐﻮﻻې ﺷﯥ ﻋﺎﻣﻮ و و ﺗﻪ ﻮاښ هﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐ ي ،او ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﺎﻧ و ډﻟﻮ واﮐﻤﻦ ﮐﻴﺪو ﺗﻪ ﻻرﻩ
اوارﻩ ﮐ ي ،او د ﺳﻴﺎﻟﻮ ﻏﺎړو د زوروﻟﻮ ،ﺑﺎج اﺧﺴﺘﯧﻨﯥ او ﺣﺘﯽ د وژﻟﻮ ﻻﻣﻞ و ﺮزي.
44ﻣﺎ د ﻣﺪﻧﻲ ﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ ﻏ و ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ ﭼﯥ دا ﭘﻴ ﻪ ﻳﯥ ﻴ ﻟﯥ وﻩ ،هﻤﺪا راز د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻈﺎهﺮې ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ،او هﻐﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻴ ﻪ ﮐﯥ
ﭙﻴﺎن ﺷﻮي وو هﻢ وﮐﺘﻞ .ﻣﺎ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﭼﯥ د ﻣﻈﺎهﺮﯼ ﻟﻪ ﺎې ﺨﻪ ﺗ ﺘﻴﺪﻟﯥ وو د ﺑﺎور وړ ﺮ ﻨﺪوﻧﯥ واورﻳﺪې .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﺮې ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮ ﺑﺸﭙ او ﻣﺤﮑﻮوﻧﮑﯥ رﭘﻮټ ﺟﻮړ ﮐ  ،ﻧﻮ دوﻟﺖ ﭘﺮ هﻐﯥ ﺳﺘﺮ ﯥ ﭘ ﯥ ﮐ ې ،او ﺟﻼ ﻴ ﻧﯥ ﻳﯥ
ﭘﻴﻞ ﮐ ﯼ .دا ﻴ ﻧﯥ د ﻧﻮرو ﮐﻮ ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻرﻩ ﻻړې.
45د هﻐﻮ ارﻗﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮې ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻋﻤﻮﻣﯥ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ
 ١٣٨۶ﮐﺎل ) ٢١ﻣﺎرچ  ٢٠٠٧ﺗﺮ  ٢١د ﻣﺎرچ  ٢٠٠٨ﭘﻮرې(  ۴٣۶ﻗﻀﻴﯥ رﺳﯧﺪﻟﯥ دي ،ﭼﯥ  ٣۵١اﻓﺴﺮان او  ١٢ﺗﻨﻪ ﺟﻨﺮاﻻن ﺎرﻧﻮاﻟﯥ ﺗﻪ
ور ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮي دي .د ﻟﻮې ﺎرﻧﻮال ﭘﺮ وﻳﻨﺎ ﺗﻴﺮ ﮐﺎل )ﻳﻮ ﮐﺎل وړاﻧﺪې زﻣﺎ ﺗﺮ ﮐﺘﻨﯥ( ١٧ ،ﺗﻨﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ اﻓﺴﺮان ﺎرﻧﻮاﻟﯥ ﺑﻨﺪ ﺗﻪ اﭼﻮﻟﯥ،
ﭼﯥ ﻮل ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ﮑﻴﻞ وو .د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﭘﺮﻳﮑ ې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ دوې د  ٢٠ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺑﻨﺪ ﺗﻴﺮوﻟﻮ ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮل.
دا ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ دﻩ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﮑﯥ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ارﻗﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ ې ،ﺧﻮ د
ﻣﻠﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮازې ووﻳﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ”د ﻣﻠﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﺨﭙﻞ ﺳﺮ وژﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د هﻴ ﺳﺮﭼﯧﻨﯥ ﺨﻪ ﮐﻮم رﭘﻮټ ﻧﺸﺘﻪ “.ﻣﻠﯥ
اﻣﻨﻴﺖ هﻢ د ﻣﻠﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﺎرﻧﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ هﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،د ﻣﻠﯥ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻮ ﭼﺎرواﮐﯥ ووﻳﻞ ،د رﭘﻮټ ﺷﻮﯦﻮ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﮐﻮم اﻗﺪام ﻧﻪ
ﮐﯧ ي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت او ﻳﺎ هﻢ ﻧﻮرو دوﻟﺘﯥ ﻟﻮړﭘﻮړﻳﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ رﭘﻮټ ورﮐ و.
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46د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د هﻐﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭼﯥ د ﻣﻠﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﺸﻒ او ﺎرﻧﻮاﻟﯥ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮي وو ،او ﻋﺪﻟﯥ ﭘﺮﻳﮑ ې
ﭘﺮې ﺻﺎدرې ﺷﻮې وې ،ارﻗﺎم وړاﻧﺪې ﮐ ل .د ﻮﻟﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ووﻳﻞ ﭼﯥ  ١٠٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﮐﺸﻒ ﺷﻮې ﻗﻀﻴﯥ
ﺎرﻧﻮاﻟﯥ ﺗﻪ ﻟﯧ ل ﺷﻮې دي.
ﮐﺎل ١٣٨۴
–  ٢١د ﻣﺎرچ ٢٠٠۵د (
 ٢٠٠۶د ﻣﺎرچ (٢١
ﻗﻀﺎﻳﯥ
د ﻣﻠﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﺸﻒ ﺷﻮې
ﺣﮑﻢ
١۵۴٧
٣٨

٢۵
٠

ﮐﺎل ١٣٨۵
–  ٢١د ﻣﺎرچ ٢٠٠۶د (
 ٢٠٠٧د ﻣﺎرچ (٢١
ﻣﻠﯥ ﻗﻀﺎﻳﯥ
د
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ
ﺧﻮا ﮐﺸﻒ
ﺷﻮې
۴۵
١۴٣١
٠
۵١

ﮐﺎل ١٣٨۶
–  ٢١د ﻣﺎرچ ٢٠٠٧د (
 ٢٠٠٨د ﻣﺎرچ (٢١
ﻣﻠﯥ ﻗﻀﺎﻳﯥ
د
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ
ﺧﻮا ﮐﺸﻒ
ﺷﻮې
١١
١٣۵٩
٠
۵٨

ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ

٢۵٧
٢١۶١
١٩۶

٩
۶١
۵

٢۵۵
٢١۴۴
٢٠١

٢٣
١٢١
٠

٢۶٠
٢٢٨٣
۶۴

۴
۴١
١

ﺗ ﺘﻮﻧﯥ
ﭙﯥ ﮐﻮل
اور ﻟ ﯧﺪﻧﯥ
د ﻣﺨﺪراﺗﻮ
ﻗﺎﭼﺎق

٢۶٠
٢١٧١
٩٧
٢۶۵

٧
١۵٧
٣
٠

٢۵٢
٢٢٠١
١٠٧
٢٣۵

١٠
١٢٩
٣١
٠

٢١٨
۴١١۵
١٠١
١۶٣

٣
۵۶
٩
٠

ﺷﻴﺎﻧﻮ

۵٩

٠

١٣٣

٠

٣٣۶

٠

١٣٨

٠

١٠١

٠

۶۵

٠

٧۴
٣۶

٠
٠

١٠٣
٣۴

٠
٠

۴٧
۴۴

٠
٠

وژﻧﯥ
ﻣﻮﻧﺪل
ﺷﻮې
ﺟﺴﺪوﻧﻪ
ﮐﻴﺴﻪ ﺑﺮي
ﻏﻼ ﺎﻧﯥ
وﺳﻠﻪ واﻟﯥ
ﻏﻼ ﺎﻧﯥ

د
ﻗﺎﭼﺎق
زور
ﭘﻪ
ﺳﺮﻩ
اﺧﺴﺘﻨﯥ
اﺧﺘﻼس
ﺑې
ورﮐﻮﻧﻪ

د ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ارﻗﺎم د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ورﮐ ل ﺷﻮې ﺗﺮ هﻐﯥ ﭼﯥ د ﻋﺪﻟﯥ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺨﻪ وي ،او واﻗﻌﯥ ارﻗﺎم ﻳﻮ ﻪ ﻟﻮړ
دي .د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﺮ وﻳﻨﺎ” ،د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ دﻩ ﭼﯥ ددﻏﻪ وزارت ه ﯥ د درﻳﻮ واړو ﻣﺤﮑﻤﻮ ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻗﻀﻴﻮ د ﭘﺮﻳﮑ و ﭘﻪ ﻻس ﺗﻪ
راوړﻧﻪ ﮐﯥ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧﺪې ،د ﻋﺪﻟﯥ ار ﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﺳ ې اړﻳﮑﯥ او د هﻤﻐ ﯼ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﮐﻴﺪاې ﺷﯥ ...ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ هﻤﻴﺸﻪ د ﮐﺘﻨﯥ وړ ﺗﻴﺮوﺗﻨﯥ وﺷﯽ“.
47د ﻧﻈﺎم رﺳﻤﯥ ﺟﻮړ ﺖ د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د ﺟﺰاﻳﯥ ﮐ ﻧﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ دې ،او ورﺳﺮﻩ ﻧﻮر ﻗﻮاﻧﻴﻦ او اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن .ﺑﻪ هﺮ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،دا ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې ﭼﯥ ددﻏﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ او ﻻر ﻮدوﻧﻮ ﺳﺮﻩ د اﻧﻄﺒﺎق ﮐﭽﻪ ډﻳﺮﻩ ﻴ ﻪ دﻩ .ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﯥ ،ﭼﯥ ډﯦﺮې
ﻗﻀﻴﯥ د ﻋﺮﻓﯥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻮړ ﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺣﻞ ﮐﻴ ې.
48د ﺟﺰاﻳﯥ ﮐ ﻧﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن .٢١،٢٣ ،ﻣﺎدې.
49د ﺟﺰاﻳﯥ ﮐ ﻧﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن .٣٩ ،ﻣﺎدﻩ.
50د ﺟﺰاﻳﯥ ﮐ ﻧﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن .۶٣ ،٢۵ ،ﻣﺎدې.
51د ﺟﺰاﻳﯥ ﮐ ﻧﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن .٧١ ،ﻣﺎدﻩ
52د ﺟﺰاﻳﯥ ﮐ ﻧﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن .٨١،٨٣ ،ﻣﺎدې
53د ﮐﻮرﻧﯥ د ﻳﻮﻩ ﻏ ې وژﻧﻪ د ﻧﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﮐ وﻧﻮ د ﻤﺎن ﭘﺮ ﺑﻨﺴ  ،ﭼﯥ ﻳﻮازې د ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻨﺲ ﺳﺮﻩ د ﺟﻨﺴﯥ اړﻳﮑﻮ ﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺑﻴﺎ د ﮐﻮر
ﻧﻪ د ﺗﯧ ﺘﯥ ﭘﻮرې.
54د  ١٩٧۶ﮐﺎل د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن  (١)۴٧۶ﻣﺎدﻩ داﺳﯥ ﺣﮑﻢ ﮐﻮي ،د هﻐﻪ ﺎﻧ ې ﺟﺮم ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﯥ د ﻏ ې ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې
وي ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام هﻐﻪ وﺧﺖ ﺷﻮﻧﯥ دې ﭼﯥ د ﻣﺘﻀﺮر ﻟﻪ ﺧﻮا ﺷﮑﺎﻳﺖ وﺷﯥ .هﻐﻪ د ﭘﻮ ﺘﻨﻮ ډﮐﻪ اﻧ ﻴﺮﻧﻪ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻣﺎدو ﺨﻪ ﮐﻴ ي ،ﭘﻪ
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هﻐﻮ ﻗﻀﯧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺘﻀﺮر )ﻣ وي( او هﻐﻪ ﻧﺸﯥ ﮐﻮﻻې ﭼﯥ د ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺷﮑﺎﻳﺖ درج ﮐ ي او ﻗﺎﺗﻞ ﭘﻪ دې ﭘﻠﻤﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺨﻪ
اﻧﮑﺎر وﮐ ي.
55ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د و و ﺟﻼ وژﻧﻮ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﺳﺎدﻩ ﺟﺮم ﺑ ﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧ ي ،او د دوﻟﺘﯥ ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ ﺗﺮ ﮐﭽﯥ ﻧﻪ رﺳﯧ ي .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دا
روش ﻣﻌﻠﻮم ﺷﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻮاب او اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻪ واﺿﺤﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺳﺮﻩ ﻧﻴﻤ ې او ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯥ دي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د دوﻟﺖ ﻣﺴُﻮﻟﻴﺖ دې ﭼﯥ ﻧ ﻳﻮال
ﺑﺸﺮې ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯥ ﮐ ي ) .و ﻮرې اې/ﺳﯥ ان ،۴/٢٠٠۵/٧.ﭘﺮﻩ ﺮاﻓﻮﻧﻪ (٧١-٧۵ .دا ﭘﻪ دې دﻟﻴﻞ دﻩ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻣﺠﺒﻮروي ﭼﯥ ﻴ ﻧﯥ وﮐ ي ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯥ ﺗﻌﻘﻴﺐ وﮐ ي ،او هﻐﻪ ﻣﺠﺮﻣﯧﻨﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﻴﺮې ﮐﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺰا ورﮐﻮل
ﺷﯥ) .ﺁې ﺳﯥ ﺳﯥ ﭘﯥ ﺁر ،ﻣﺎدﻩ (.(١)٢ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺟﺎري ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻳﺎ ﮐﻮم ﺑﻞ ﻻﻣﻞ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧ وي ،ﻧﻮ دوﻟﺘﻮﻧﻪ
ﻣﮑﻠﻒ دي ﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﺪل ﮐ ي) .ﺁې ﺳﯥ ﺳﯥ ﭘﯥ ﺁر ،ﻣﺎدﻩ (.(٢)٢ .ﺮﻧ ﻪ ﭼﯥ ﺎﻧ ې رﭘﻮر ﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ وار وار دا ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮې ،هﻐﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ
ﭼﯥ د )ﻧﺎﻣﻮﺳﯥ وژﻧﻮ( ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ﻧﻪ ﺷﯥ ور ﮐﻮﻻې ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ دوې ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮې ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮي) .و ﻮرې
اې/ﺳﯥ ان ،۴/٢٠٠٠/٣.ﭘﺮﻩ ﺮاﻓﻮﻧﻪ ;٧٨-٨۴ .هﻤﺪا راز وﮐﺘﻞ ﺷﯥ د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﯧﺮﯦﻮ رﭘﻮټ د ﺎﻧ ې رﭘﻮټ ورﮐﻮوﻧﮑﯥ ﻟﻪ
ﺧﻮا ،د هﻐﯥ د ﺳﻔﺮ د ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﭘﺎﻳﻠﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ  ،٢٠٠۵اې/ﺳﯥ ان/۴/٢٠٠۶/۶١.اد(.۵.
56د ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﻮرې ،.ﻃﺒﻴﺒﺎن د ﺑﺸﺮې ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ” ،ﻃﺒﻴﺒﺎن د ﺑﺸﺮې ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺨﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ډﻟﻪ ﻳﺰو
ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻣﺴُﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي“ )د  ٢٠٠٨ﮐﺎل دﺳﻤﺒﺮ(.
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