اﺟﺮاﻳﻲ ﻟﻨډﻳﺰ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺟګړې د ﺷﺪت او ﺧﭙﺮﻳﺪﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ اﻧﺪازﻩ زﻳﺎﺕﻪ ﺷﻮې دﻩ .ﭘﻪ
 ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ ﻧږدې  ۵٩٧٨ﻣﻠکﻲ وګړي ﻳﺎ ﺧﻮ وژل ﺷﻮي او ﻳﺎ هﻢ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮﻳﺪی ﭼﯥ دا ﭘﻪ  ٢٠٠١ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د
رژﻳﻢ د راﭘﺮزﻳﺪو وروﺳﺘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻟﻮړﻩ ﺷﻤﻴﺮﻩ دﻩ .د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺏﻲ ﺏﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭼﻴﺮﺕﻪ ﭼﯥ ﺟګړﻩ ډﻳﺮﻩ ﺷﺪﻳﻪ دﻩ ډﻳﺮ
زﻳﺎت ﮐﺴﺎن اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮي دي .د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﻧږدې ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﭼﯥ  45ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻴږي ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺏﻲ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺕﺮﺳﺮﻩ
ﺷﻮي دي .د ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﻟﻮړې ﺷﻤﻴﺮې هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځﻮ ﺏﺮﺧﻮ ﮐﯥ ) ١۵ﺳﻠﻨﻪ( ،ﺧﺘﻴځﻮ ﺏﺮﺧﻮ ﮐﯥ ) ١٠ﺳﻠﻨﻪ(،
ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ) 12ﺳﻠﻴﻨﻪ( او ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ) ٨ﺳﻠﻴﻨﻪ( ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﯥ دي .ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ټﻴکﺎو ﻟﺮوﻧکﻮ ﺳﻴﻤﻮ
ﻟکﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ هﻢ ﻧﺎ اﻣﻨۍ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ د ﮐﻨﺪز د وﻻﻳﺖ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ .د ﻣﻠکی ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ د ﺷﻤﻴﺮې د
زﻳﺎﺕﻮاﻟی ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺟګړﻩ ځﭙﻠﯥ وګړي د ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ،ﺏﯥ ځﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪﻧﻮ او د هﻐﻮي د ﻣﻠکﻴﺖ او
ﺷﺨﺼﻲ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ د ﺕﺨﺮﻳﺐ او وﻳﺠﺎړﺕﻴﺎ ﺳﺮﻩ هﻢ ﻣﺦ ﺷﻮي دي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ د دﺳﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘی ﺕﺮ  ٣١ﭘﻮرې ټﻮﻟټﺎل
 ٢۴١٢ﻣﻠکی ﻣړﻳﻨﯥ ﭼﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي ﺛﺒﺖ ﮐړي دي .دﻏﻪ ارﻗﺎم د هﻐﻮ ﺷﻤﻴﺮو ﭘﻪ ﭘﺮﺕﻠﻪ  ١۴ﺳﻠﻴﻨﻪ زﻳﺎﺕﻮاﻟی
ښﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي (٪ ۶٧) ١۶٣٠ ،ﻳﯥ هﻐﻪ وژﻧﯥ دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺹﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا راﻣﻨځ
ﺕﻪ ﺷﻮی دي او ﻧﻮری  (٪ ٢۵) ۵٩۶ﻳﯥ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻠﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺕﻠﻔﺎت دي .ﭘﺎﺕﯥ  ١٨۶ﻣړﻳﻨﯥ ) (٪ ٨ﭘﻪ
ﺟګړﻩ ﮐﯥ د اﺧﺘﻪ اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﻮا ﭘﻮرې هﻢ ﻧﻪ دي ﻣﻨﺴﻮب ،ځکﻪ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﻣﻠکﻲ وګړي د ﻣﺘﻘﺎﺏﻠﻮ ډزو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
او ﻳﺎ هﻢ د ﻧﺎ ﭼﺎودو ﻣﻬﻤﺎﺕﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ وژل ﺷﻮي دي.
د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺹﺮ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮد زﻳﺎﺕﯥ ﺏﺮﺧﯥ د ﻣړﻳﻨﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .د ﻣﻠکﻲ وګړو ﻣړﻳﻨﯥ ﭼﯥ د
راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺳﻠﻪ وال ﻟﻮري ﻟﻪ ﺧﻮا ﺕﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي ،د  ٢٠٠٨او  ٢٠٠٩ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺕﺮﻣﻨځ ﻳﯥ  41ﺳﻠﻨﻪ
زﻳﺎﺕﻮاﻟی ﻣﻮﻧﺪﻟی دی ،ﭼﯥ د  ١١۶٠څﺨﻪ ﺕﺮ  ١۶٣٠ﺕﻨﻮ ﭘﻮرې رﺳﻴږي .هﻐﻪ ﻣړﻳﻨﯥ ﭼﯥ د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ د اړوﻧﺪو
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ ﻳﯥ ﺕﻨﺎﺳﺐ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﻳﻮ
ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺕﻠﻪ ﻧږدې ﻳﻮ ﭘﺮ درې ﺕﻪ رﺳﻴﺪﻩ ١٠۵۴ .ﺕﻨﻪ ﻣﻠکﻲ وګړي د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺏﺮﻳﺪوﻧﻮ او د ﻧﻮرو ﺕﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﺎودﻳﺪوﻧکﻮ ﻣﻬﻤﺎﺕﻮ د ﺏﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺹﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺕﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي ،راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي او
 ٢٢۵هﻐﻪ ﻗﺮﺏﺎﻧﻴﺎن دي ﭼﯥ د ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ او وژﻧﻮ هﺪف ګﺮځﻴﺪﻟی دي .دا هﻐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺕﻠﻔﺎت دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺹﺮود ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي او د ټﻮﻟﯥ ﺷﻤﻴﺮې څﺨﻪ  ۵٣ﺳﻠﻨﻪ د  ٢٠٠٩د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﺟﻮړوي .ټﻮل
ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎی د دﻏﻮ ﺕﺎﮐﺘﻴکﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د وژﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٧٨ﺳﻠﻨﻪ د ﻏﻴﺮ ﺟﻨګﻲ وګړو د ﻣړﻳﻨﯥ ﺟﻮړوي ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ
وال اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭘﻮرې ﺕړاو ﻟﺮي د دﻏﻮ ټﻮﻟﻮ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺹﺮو د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ
راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي ﭘﻪ اﺏﺘﺪاﻳﻲ ډول د راﮐټﻮﻧﻮ د ﺏﺮﻳﺪوﻧﻮ او د ځﻤکﻨﻴﻮ ﻧښﺘﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻣﻠکی ﻧﻨﺪارﻩ
ﭼﻴﺎن او ﻳﺎ وﻻړ ﮐﺴﺎن ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻎ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮي دي.

ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺏﺮﻳﺪوﻧﻮ د ﻧﻮروهﺮ ډول ﺕﺎﮐﺘﻴکﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺕﻠﻪ زﻳﺎت ﺕﻠﻔﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي دي ،ﭼﯥ  ١٠۵۴ﺕﻨﻪ ﻣﻠکﻴﺎن ﻳﯥ
وژﻟﻲ دي ﭼﯥ دا ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠکﻲ وژﻧﻮ  ۴۴ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ډول ﺏﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړی
ﭘړاو ﮐﯥ دوﻟﺘی او ﻳﺎ هﻢ ﻧړﻳﻮال وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺕﺮ هﺪف ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي ،هﻐﻪ اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ ﭘﻪ داﺳﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﺕﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﻠکﻲ وګړي زﻳﺎت ﺕﻴﺮﻳږي راﺕﻴﺮﻳږي او ﻳﺎ اوﺳﻴږي .ﻣﻠکﻲ وګړي هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ
ﻗﺼﺪي او ﻋﻤﺪي ﺕﻮګﻪ د وژﻧﻮ ،اﺧﺘﻄﺎﻓﻮﻧﻮ او اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ ﮐﻪ ﭘﻪ هﻐﻮي د دوﻟﺖ او ﻳﺎ هﻢ د
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ د ﺕړاو ګﻮﻣﺎن او ﺷﮏ ﺷﻮی دی ،ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﻠکﻲ وګړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻣﺸﺮان،
ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻓﺴﺮان ،ډاﮐټﺮان ،ښﻮوﻧکﻲ او د ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭼﺎرو ﮐﺎرﮐﻮوﻧکﻲ ﺷﺎﻣﻞ دي ﺕﺮ ﺏﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ
دي .ﻧﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻟکﻪ ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ اوﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ هﻢ ﺕﺮ هﺪف او ﺏﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي ،زﻳﺎﺕﺮﻩ وﺧﺖ ورﺕﻪ
ګﻮاښﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮي دي او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺡﺎﻻﺕﻮ ﮐﯥ د ﺕﻴﺮي او ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮﺏﺎﻧﻴﺎن دي .د دﻏﻮ ﮐړﻧﻮ او اﻗﺪاﻣﺎﺕﻮ د ﻻرې
وﺳﻠﻪ وال اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭘﻪ زﻳﺎﺕﻪ اﻧﺪازﻩ د ﻣﻠکﻲ وګړو د ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ او ﻧﺎورﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي.
د ﻣﻠکﻲ وګړو ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎی دﻧﻈﺎﻣی ﺏﺮﺧﻮ ﻣﺨﻠﻮﻃﻮاﻟی او اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ د اوﺳﻴﺪﻧﯥ د ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ د ﭘﺎﻳګﺎوو او
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺕﻮګﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻲ ﻣﻠکﻲ وګړي د وﺳﻠﻪ وال اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن د ﺏﺮﻳﺪوﻧﻮ د ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐړي دي.

ﺡکﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻗﻮﺕﻮﻧﻪ -اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﻮاووي او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮاوي -د  ۵٩۶ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠکﻲ وژﻧﻮ
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي .دﻏﻪ رﻗﻢ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ  ٪ ٢۵ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ډول ﺡکﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ
ﻗﻮاوو ﺕﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﮐﯥ د  ٢٠٠٨ﭘﻪ ﭘﺮﺕﻠﻪ  ٪ ٢٨ﮐﻤﻮاﻟی راﻏﻠی دی .دﻏﻪ ﮐﻤﻮاﻟی هﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻨﻌکﺲ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺏﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺕﻮﻧﻮ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﻮرﻩ ﮐړي وو څﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﺧﻄﺮ اﻧﺪازﻩ ﮐﻤﻪ ﺷﻲ.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻣﺜﺒﺖ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﺷﻮي دي ،د ﺡکﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻠکﻲ وګړي ﻻ اوس هﻢ ﭘﻪ
ﺧﻄﺮ ﮐﯥ دي ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ  ٣۵٩ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ د هﻮاﻳﻲ ﺏﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ وژل
ﺷﻮي او د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺡکﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻳﯥ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻴږي  % 61ﺡﻮړوي .دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮ د
ټﻮﻟﻮ ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺟګړې ﭘﻪ دوران ﮐﯥ ﺷﻮې دي  ٪ ١۵ﺟﻮړوي .ﺏﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣی
ﻗﻮﺕﻮﻧﻮ او اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ دﻏﻪ راز ،ﻳﻮ ﻟړ ځﻤکﻨی ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐړي دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺕﺮڅ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻣﻠکﻲ وګړو
ﺕﻪ زﻳﺎن رﺳﻴﺪﻟﻲ دي .ﭘﻪ دې ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮې ﭘﻠټﻨﯥ او ﻧﻴﻮﻧﯥ ﺷﻮې دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺕﺮڅ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺕﺮﺡﺪﻩ زﻳﺎﺕﻪ ﻗﻮﻩ ﭘﻪ
ﮐﺎرول ﺷﻮې دﻩ  ،ﻣﻠکﻴﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﺕﺎوان رﺳﻴﺪﻟی او ﮐﻠﺘﻮري ﺡﺴﺎﺳﻴﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ  ،ﭘﻪ ﺕﻴﺮﻩ ﺏﻴﺎ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ،ﭘﺎم ﻧﻪ دی
ﺷﻮی.

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د ﻧﻈﺎﻣﻲ اډو ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ څﺨﻪ اﻧﺪﻳښﻤﻨﻪ دﻩ ﺧﺼﻮﺹﺎ هﻐﻪ اډې ﭼﯥ د ﻣﻠکﻲ وګړو د
ﻣﺸﺘﻴﺪو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ او ﻳﺎ هﻐﻮي ﺕﻪ ﻧږدې ﭘﺮﺕﯥ دي .ﻣﻠکﻲ ﺧﻠکﻮ ﺕﻪ د دﻏﻮ اډو ﻧږدې واﻟی دﻏﻪ وګړي ﻟﻪ زﻳﺎت
ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي ،ځکﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډې ډﻳﺮ ځﻠﻪ د وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻗﻮﺕﻮﻧﻮ د ﺏﺮﻳﺪ هﺪف ګﺮځﻲ .ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎن
وژل ﺷﻮی ﻳﺎ ژوﺏﻞ ﺷﻮي دي ،ځکﻪ ﭼﯥ دوی ﻧﻈﺎﻣﻲ اډو ﺕﻪ ﻧږدې ﭘﺮاﺕﻪ وو ،د دوي ﮐﻮروﻧﻪ او ﻣﻠکﻴﺘﻮﻧﻪ زﻳﺎﻧﻤﻦ
ﺷﻮي او ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ دوي د ﻋﺎﻳﺪاﺕﻮ او ﻣﻌﻴﺸﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي .د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺕﺎﺳﻴﺴﺎﺕﻮ ﻧږدې واﻟی د ﻣﻠکی ﺧﻠکﻮ
د ﻣﻴﺸﺖ ﺳﻴﻤﻮ ﺕﻪ د دې ﻻﻣﻞ هﻢ ګﺮځﻲ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ وﻳﺮﻩ او ﺏﯥ اﻋﺘﻤﺎدي راﭘﻴﺪا ﺷﻲ او دوي د ﺏﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮاوو څﺨﻪ ﺏﯧﺰارﻩ ﺷﻲ ځکﻪ د ﺟﻨګ ﭘﻪ ﻣﺎﺏﻴﻦ ﮐﯥ واﻗﻊ وي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺡکﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﺡکﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮاوو
ﺏﺎﻧﺪې د ﺡکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺹﺮو د ﺏﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻗﺮﺏﺎﻧﯥ ﺷﻲ.
ﺏﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺕﻮﻧﻮ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ ځﻴﻨﯥ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋﻳﮏ او ﻣﺸﺨﺺ ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﭼﯥ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ اﻧﺪازﻩ
راټﻴټﻪ ﮐړي .د اﻳﺴﺎف ﭘﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﮐﯥ ﺏﺪﻟﻮن ،د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ښکﺎرﻩ ﺟﻮړښﺖ او د ﺕﺎﮐﺘﻴﮏ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮی ﻻرښﻮوﻧﯥ د
اﻳﺴﺎف ﻟﻪ دې هڅﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠکﻲ وګړو ﺏﺎﻧﺪې د ﺟګړې اﻏﻴﺰې ﮐﻤﯥ ﮐړي .ﺧﻮ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ د
ﺕﻌﻘﻴﺐ څﺎﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﯥ ﭘﻪ اﻳﺴﺎف )دې ﺕﻪ ورﺕﻪ ﻣﻴکﺎﻧﻴﺰم د اﻣﺮﻳکﺎﻳﻲ دﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺕﻮ ﭘﻪ ﻗﻮاوو ﮐﯥ( ﮐﯥ
دوﻣﺮﻩ اﻏﻴﺰﻣﻦ و ﻧﻪ ﺧﻮت ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﺕﻪ ﭘﻪ هﺮ وﺧﺖ ﮐﯥ ځﻮاب وواﻳﻲ .دې ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺏﺎﻳﺪ د ﺕﻌﻘﻴﺐ
د څﺎﻧګﯥ د ښﻪ واﻟی ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮر ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺕﻪ ﺷﻲ ،څﻮ دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ د ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻧﻮر هﻢ ګټﻮر ﺛﺎﺏﺖ ﺷﻲ.
دﻏﻪ راﭘﻮر ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﭘﻪ ﺏﺎرﻩ ﮐﯥ ﺕﻴﺎر ﺷﻮی دی  ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺹﻼﺡﻴﺖ ﭘﻪ
ﺕﻌﻘﻴﺐ ﺟﻮړ ﺷﻮي ﭼﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا د  (٢٠٠٩) ١٨۶٨ﭘﺮﻳکړې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ورﮐړل ﺷﻮی دی .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺏﺸﺮي
ﺡﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﻳﻮﻟړ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺟګړې اﻏﻴﺰې ﭘﻪ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺏﺎﻧﺪې ﮐﻤﯥ ﺷﻲ .ﭘﻪ دې ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯥ د هﻐﻮ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﺏﯥ ﭘﻠﻮﻩ او ﺧﭙﻠﻮاک ډول څﺎرﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻠکﻲ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺕﻠﻒ ﮐﻴږي او ﻳﺎ ژوﺏﻠﻴږي او د ﻣﻮ ﺟﻮدﻩ
ﺕﻤﺎﻳﻼﺕﻮ ﺕﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﻣﻠﻴږي څﻮ هﻐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺕﺸﺨﻴﺺ ﺷی ﭼﯥ د ﻣﻠکﻲ ﺧﻠکﻮ د ژوﻧﺪ د ﺕﺒﺎهۍ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ اﻓﺴﺮان )داﺧﻠﻲ او ﻧړﻳﻮال( ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ﻟﻪ ډﻳﺮو ﺕﺨﻨﻴکﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻠﻲ
ﭼﯥ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ ﺏﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻮﻧډ ﮐړي.
ﻟﻪ دې څﺨﻪ وړاﻧﺪې ﭼی ﺕﻮﺿﻴﺤﺎت ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻧﺪي ډﻳټﺎﺏﻴﺲ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻲ ،د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ د څﻴړﻧﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧکﻲ د
اﺕﺒﺎر او ﺏﺎورﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻪ وار وار د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺕﺤﻠﻴﻞ او ﮐﺘﻞ ﮐﻴږي .د  ٢٠٠٩د
ﺟﻨﻮري ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺏﺮﻳښﻨﺎﻳﻲ ډﻳټﺎﺏﻴﺲ ﺟﻮړ ﺷﻮ .دا ډﻳټﺎﺏﻴﺲ ﭘﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮی څﻮ د اﻃﻼﻋﺎﺕﻮ ﭘﻪ
راﻏﻮﻧډوﻟﻮ او ﺕﺤﻠﻴﻞ او د ﻋﻤﺮ او ﺟﻨﺴﻴﺖ د....؟ دﻳﻮ ځﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺏﺮاﺏﺮې ﮐړي دي  .د ﮐﺎر د
ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل څﺨﻪ د راﭘﻮرﺕﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ،ﻟکﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ د ګډ ﻣﺎهﻴﺖ او ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎﺕﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ د
ډول ډول ﭘﻮځﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ او ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺕﺮﻣﻨځ د ﺕﺸﺨﻴﺺ او ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ د اﺏﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ د ﺏﯥ ﮐﻔﺎﻳﺘۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د

ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ دﺧﺎﺹﻮ ﭘﻴښﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د دې ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺡکﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺡکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺹﺮو ﺕﻪ
ﻣﻨﺴﻮﺏﻮي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﺪې راﭘﻮر ﮐﯥ د وړاﻧﺪې ﺷﻮﻳﻮ اﺡﺼﺎﻳﻮ د ﺏﺸﭙړواﻟی ادﻋﺎء ﻧﻪ ﮐﻮي ،د
ﮐﺎر د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ﮐﻴﺪای ﺷﻲ وﺿﻴﻌﺖ هﻤﺪا ﺷﺎن وي او د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ
څﺎﻧګﻪ د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺕﻠﻔﺎت ﮐﻢ وښﻴﯥ.
د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ داﺧﻞ او ﺧﺎرج ﮐﯥ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﺕﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ د ځﺎﻧګړی اﺳﺘﺎزی ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
ﺏﻴړﻧی اﻣﺪاد هﻤﻐږي ﮐﻮوﻧکی ،د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ او د ﺿﺮورت ﭘﻪ وﺧﺖ
ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻮرو ﻣﻴکﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭘﻪ ﻋﺎدي ډول وړاﻧﺪې ﮐﻴږي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د
ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎی ،د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ
ﻳﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺏﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻗﺎﻧﻮن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ اﺟﺎﺏﺖ دي ،دﻓﺎع ﮐﻮي .دا
څﺎﻧګﻪ هﻤﺪارﻧګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،ﺏﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻏړو ﺳﺮﻩ د
ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺕﻨﯥ او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړو ﺳﺮﻩ ﺕړاو ﻟﺮي ،ﺏﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ.
 ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړو ﭘﻪ ﺡﻮاﻟﻪ د ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎل وﻩ .ﭘﻪ  ٢٠٠١ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
د رژﻳﻢ د ﻧﺴکﻮرﻳﺪو راهﻴﺴﯥ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ څﺂﻧګﯥ د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮړ ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﮐړي
دي .ﺷﺨړې ﺷﺪﻳﺪې ﺷﻮي او اوس هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺕﻪ هﻢ ﻏځﻴﺪﻟی ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﻧﺴﺒﺘﺎ اراﻣﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴﺪﻟﯥ .د دې ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺏﻠﯥ ﺷﻤﻴﺮ او د ﻣﻠکﻴﺖ او ﻋﺎﻣﻪ زﻳﺮﺏﻨﺎء ﺧﺮاﺏﻴﺪل او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺕﻠﻞ زﻳﺎت ﺷﻮي دی
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻋﺎﻳﺪاﺕﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨی او ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺕﻪ ﺕﺎوان رﺳﻴﺪﻟی .د ﭘﻮځﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺕﻴکﻮ
ﺕﺨﻨﻴکﻮﻧﻮ ﮐﺎرول د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺕﻴﺪوﻧکﻮ وژل ﮐﻴﺪو او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪو ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻞ دی .د هﻮاﻳﻲ ﺏﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ او ﭘﻪ ﻣﻠکﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮځﻲ اډو ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐﻮل د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وژل ﮐﻴﺪو او ټﭙﻲ ﮐﻴﺪو د ﺧﻄﺮ
اﻣکﺎﻧﺎت زﻳﺎﺕﻮي .ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ د ﺷﺨړو ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ښکﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو ﻏږ ﮐﻮي څﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺏﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻗﺎﻧﻮن او ﻧړﻳﻮال
ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﺧﭙﻠﻮ ژﻣﻨﻮ ﻣﻼﺕړ او درﻧﺎوي وﮐړي څﻮ ﭘﻪ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺷﺨړو د اﻏﻴﺰو ﮐﭽﻪ راټﻴټﻪ
ﮐړي.

