د اﻣﻦ ځﺎی ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﻠﮑﯿﺎﻧﻮ د اورﭘﮑﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﮫ
ﻟﻨډﯾﺰ
د  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﻟﮫ ﭘﯿﻠﮫ ﺗﺮھګﺮو ﭘﮫ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ډول ﭘﺮ ﮐﺎﺑﻞ او ﻧﻮرو ﻟﻮﯾﻮ ښﺎروﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﮫ ډﭔﺮ ﮐړي دي ،ﭘﮫدې ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ
زرګﻮﻧﮫ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﮫ ﻣﺮګژوﺑﻠﮫ اوښﺘﯥ ده .ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﮫ د وړو او ﻟﻮﯾﻮ ﻣﻮټﺮ ﺑﻤﻮﻧﻮ ﭘﮫ ګډون د دې ﻣﺮګژوﺑﻠﻮ
درﭔﯿﻤﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﺟﻮړوي .ﺳﻠګﻮﻧﮫ ﻣﻠﮑﯿﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﮫ ورځﻨﯿﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ وو )ﻻروﯾﺎن؛ د ھټﯿﻮ او ﻧﻮرو ځﺎﯾﻮﻧﻮ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮي؛ ھﻐﻮی ﭼﯥ د ﮐﻮر ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﺧﻮړو او ﺳﻮدا اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﭘﺴﻲ راوﺗﻠﻲ وو او ﯾﺎ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮی(
ﻧﺎڅﺎﭘﻲ او وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﮫ ﺗﺎوﺗﺮﭔﺨﻮاﻟﯽ ﯾﯥ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐړ.
د وژل ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﻟﮫ ﺳﺨﺖ درد او ﮐړاو ﺳﺮه ﻻس او ګﺮﭔﻮان دي ،ډﭔﺮی وژل ﺷﻮي ﮐﺴﺎن د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﻠﻮﻧﮑﻲ
او ډوډۍ راوړوﻧﮑﻲ وي؛ ھﻐﻮی ﭼﯥ ﻟﮫ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ژوﻧﺪي وزي ،ﺗﺮ ډﭔﺮه وﺧﺘﮫ ﻟﮫ ﻓﺰﯾﮑﻲ او رواﻧﻲ ټﭙﻮﻧﻮ څﺨﮫ ځﻮرﭔږي.
ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎن د طﺒﻲ او رواﻧﻲ درﻣﻠﻨﯥ او ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﻟﮫ ګڼﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ دي.
د دې راﭘﻮر ډﭔﺮه ﺑﺮﺧﮫ ﭘﮫ  ۲۰۱۷او د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟﻮﻣړﯾﻮ ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ،ﺟﻼل اﺑﺎد او ھﺮات ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د
څﺎر ادارې د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړ ﺷﻮې دی ،ﭘﮫ راﭘﻮر ﮐﯥ د ھﻐﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺟﺰﯾﺎت ھﻢ وړاﻧﺪې ﺷﻮي ﭼﯥ د ۲۰۱۶
ﮐﺎل ﻟﮫ وروﺳﺘﯿﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ راھﯿﺴﯥ طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺗﺮھګﺮو ډﻟﻮ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي دي ،ﺗﺮ څﻨګ ﯾﯥ ﭘﺮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ د
دې ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰې ھﻢ ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﺷﻮې دي .دا راﭘﻮر ﺗﺮھګﺮو ډﻟﻮ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮫ ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﮫ د ﻣﻼﺗړ
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟﺮي ،ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯧږي.
***
ﭘﮫ ﺗﯧﺮو دوه ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﮫ ﻟﻮﯾﻮ ښﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﮫ زور ورﮐړی دی ،ﮐﮫ څﮫ ھﻢ ﭘﮫ ښﮑﺎره دوی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ﺑﮭﺮﻧﯿﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐﻮي ،ﻟﮫ داﺳﯥ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﭘﺮﺗﮫ ډﻟﮫﯾﯿﺰ ﺗﻠﻔﺎت
راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮي .دې ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺳﻠګﻮﻧﮫ ﻣﻠﮑﻲ وګړي وژﻟﻲ دي .د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﭘﮫ ﺟﻨﻮري ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ
د دوه داﺳﻲ ﻟﻮﯾﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړه واﺧﯿﺴﺖ ﭼﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه  ۱۲۵ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ووژل.
ھﻐﮫ ﺑﺮﯾﺪوﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ اﺳﻼﻣﻲ دوﻟﺖ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ د ﺧﺮاﺳﺎن وﻻﯾﺖ ډﻟﯥ ﻟﮫ ﻟﻮري ﺷﻮي دي ،ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﯾﯥ ﭘﮫ ﻧښﮫ
ﮐړي دي؛ ﭘﮫ دې ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺴﺠﺪوﻧﮫ او ﮐﻠﺘﻮري ﻣﺮﮐﺰوﻧﮫ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي .د دې ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻓﺮﻗﮫﯾﻲ
ﻣﺎھﯿﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ وﺳﻠﮫواﻟﮫ ﺟګړه ﮐﯥ د ﯾﻮه ﻧﻮي ﻧﺎورﯾﻦ ﭘﯿﻞ دی.
د  ۲۰۱۷ﮐﺎل ﭘﮫ ﻣﯥ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﯾﻮې ﻻرۍ ﺑﻢ ﭼﺎودﻧﮫ ھﻐﮫ ﻟﻮی ﺑﺮﯾﺪ وو ﭼﯥ ﺳﺎری ﯾﯥ ﭘﮫ ھﯿڅ ﯾﻮې ﮐﻮرﻧۍ ﺟګړه
ﮐﯥ ﻧﮫدی ﻟﯿﺪل ﺷﻮی ،ﭘﮫدې ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﺗﺮ  ۱۵۰ډﭔﺮ ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل او ﺳﻠګﻮﻧﮫ ﮐﺴﺎن ټﭙﯿﺎن ﺷﻮل .د ﭼﺎودﭔﺪوﻧﮑﻮ
ﻣﻮادو اﻧﺪازې او د ﭼﺎودﻧﯥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮﺧﯥ ﭘﮫ ﯾﻮه ﻟﮫ ګڼﮫګﻮڼﻲ ډﮐﮫ ټﺮاﻓﯿﮑﻲ ﺳﯿﻤﮫ ﮐﯥ وﺷﻮه،
ﭘﺮ ﺧﭙﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﯾﯥ د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎور ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ ﯾﻮوړ ،دا وﭔﺮه ﺑﯿﺎ د ورﭘﺴﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻻ ډﭔﺮه ﺷﻮه .ھﯧڅ
ﯾﻮې ډﻟﯥ د دې ﭼﺎودﻧﯥ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړه ﻧﮫدی اﺧﯿﺴﺘﯽ.
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ھﻐﮫ اﺣﺼﺎﯾﮫ ﭼﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ دﻓﺘﺮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړې وه ،ښﯿﻲ ﭼﯥ د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او څﻮ ګﻮﻧﮫ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ ۲۰۱۷
ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯿﺎﻧﻮ د ﻣﺮګژوﺑﻠﻲ ﮐﭽﮫ ﺗﺮ ﺑﻞ ھﺮ وﺧﺖ ډﭔﺮه ﻟﻮړه وه ،ﻟﮫ  ۲۰۰۹ﮐﺎل راھﯿﺴﯥ د دې ﻟﻮړواﻟﯽ ﺳﺎری ﻧﮫ
ﻟﯿﺪل ﮐﯧږي.

ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﮫ دواﻣﺪاره زﯾﺎن
ﭘﮫ دې ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯿﺎﻧﻮ زﯾﺎن ﺗﺮ وژل ﮐﯧﺪو او ژوﺑﻞ ﮐﯧﺪو ډﭔﺮ زﯾﺎت دی .ﻟﮫ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎر ادارې ﺳﺮه ﭘﮫ
ﻣﺮﮐﻮ ﮐﯥ د ھﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﺮھګﺮﯾﺰو ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي وو ،ﻧږدې ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﮫ د دوی د ﻣﺮګژوﺑﻠﻲ
ﻟﮫ اﻣﻠﮫ اوښﺘﻮ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯧﺰو ﭘﮫ اړه ﺧﺒﺮې وﮐړې :د دوی ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﮫ ﭼﯥ د دې ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺷﺎھﺪان وو ،اوښﺘﯥ رواﻧﻲ
ﺻﺪﻣﮫ دا وه ﭼﯥ ځﯿﻨﻮ ﯾﯥ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﮫ او د ﻣړو ﺧﻮﻧﯥ ﻟټﻮﻟﯥ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﺟﺴﺪوﻧﻮ ټﻮټﯥ ﭘﯿﺪا ﮐړي؛
ﭘﺮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﯾﯥ وﯾﺠﺎړوﻧﮑﯥ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯧﺰې دا وې ﭼﯥ دوی ﺧﭙﻞ ډوډۍ راوړوﻧﮑﯽ ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړی دی .ټﻮﻟﻨﯿﺰې ﻣﻨﻔﻲ
اﻏﯧﺰې ﯾﯥ ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د ھﻐﻮ ښځﻮ ﻟﭙﺎره دي ﭼﯥ ﮐﻮﻧډې ﺷﻮې دي او د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه د ﮐﻮرﻧۍ ﻧﻮرو
ﻏړو ﺗﮫ ﻣﺤﺘﺎﺟﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې دي او ﻟﮫ دې ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ دي ﭼﯥ ﭼﯧﺮﺗﮫ ﮐﺎر او ژوﻧﺪ وﮐړي؛ ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﯾﯥ اﻏﯧﺰ
دا دی ﭼﯥ دوی د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﺮﭔښﻮدﻟﻮ ﺗﮫ اړ ﮐﯧږي ،دا ﮐﺎر ﯾﺎ ﻟﮫ دې ﮐﺒﻠﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﯾﯥ ﻧﻮر ﻣﺼﺎرف ﻧﮫﺷﻲ
ﭘﻮره ﮐﻮﻻی او ﯾﺎ ﯾﯥ ھﻢ ﻟﮫدې ﮐﺒﻠﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر وﮐړي ،ﺗﺮ څﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﮫ ﯾﻮه ﻣړۍ ډوډۍ راوړي .ھﺮ
ﯾﻮ وژل ﺷﻮی ﮐﺲ د ﻣﻼﺗړ د ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ ﺗﻠﻠﻮ ،ﻋﻮاطﻔﻮ ،ټﻮﻟﻨﯿﺰ اﻣﻨﯿﺖ او د ﻋﻮاﯾﺪو ﻟﮫ ﮐﺒﻠﮫ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﺮ ﻏړو ﻟﮑﮫ
ﻣﯧﺮﻣﻦ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،ﻣﻮر او ﭘﻼر او ﻧﻮرو ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰې ښﻨﺪي.
ټﭙﯿﺎن ھﻢ ﻟﮫ ګڼﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي ،ډﭔﺮی ﯾﯥ اوس ھﻢ ﻓﺰﯾﮑﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي او د ﻟﻮړو ﻣﺼﺎرﻓﻮ درﻣﻠﻨﮫ
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﮫ ﻣﻌﻤﻮﻟﯥ درﻣﻠﻨﯥ څﺨﮫ ﻟﻮړه او ډﭔﺮه وي ،ﭘﻮره ﮐﻮل ﯾﯥ ھﻐﻮی ﺗﮫ ډﭔﺮ ﻟﮫ ﺳﺘﻮﻧﺰو
ډک او ﻟﮫ زﻏﻤﮫ وﺗﻠﯽ ﮐﺎر وي .ھﻐﻮی ﭼﯥ ﻟﮫ ﺳﺨﺘﻮ ﻓﺰﯾﮑﻲ ټﭙﻮﻧﻮ او ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي دي ،د ﺑﺪن ځﯿﻨﯥ ﻏړي
ﯾﯥ ﻟﮫ ﺣﺮﮐﺘﮫ ﻟﻮﭔﺪﻟﻲ دي ،دوی ﮐﺎر ﻧﮫﺷﻲ ﮐﻮﻻی ،ﺗﺮ څﻮ ﻟﮫ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي او ﯾﺎ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ وﻻړ
ﺷﻲ .ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻼﺗړ ﺧﻮرا ﻣﺤﺪود ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد دي ،ﻟﮫ ھﻤﺪې ﮐﺒﻠﮫ ډﭔﺮی وﺧﺘﻮﻧﮫ د
ﮐﻮرﻧۍ ﻧﻮرو ﻏړو ﺗﮫ ﻣﺤﺘﺎج ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧږي.
ﻟﮫ ګڼﻮ ھﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارې ﻣﺮﮐﯥ ﮐړې دي واﯾﻲ ﭼﯥ د دې ډول ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﯿﺪﻧﮫ او ﻟﮫ ھﻐﻮ
روغ وﺗﻞ ،ھﻐﻮی ﺗﮫ ﺳﺨﺘﮫ ﻋﺎطﻔﻲ او رواﻧﻲ ﺻﺪﻣﮫ رﺳﻮي .ﺗﯧﺮو  ۴۰ﮐﻠﻮﻧﻮ اوږدو ﺟګړو ،ټﻮﻟﻨﯿﺰې ﻧﺎراﻣۍ او رواﻧﻲ
روﻏﺘﯿﺎ ﺗﮫ ﻧﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ او ﯾﺎ ھﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻻﺳﺮﺳﻲ د ګڼﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ ذھﻨﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯧﺰ ﮐړی دی .د ﺗﯧﺮو دوه
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﮭﺎل د ﺗﺮھګﺮو ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭼﯥ ﺳﺨﺘﮫ ﻧﺎاﻣﻨﻲ ،ﺑﯥﺑﺎوري ،ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰې ﯾﯥ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐړې
دي ،دا ﺻﺪﻣﮫ او رواﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﻧﻮر ھﻢ ډﭔﺮ ﮐړی دی.
ﮐﮫ څﮫ ھﻢ ﭘﮫدې ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﮐﻮﻣﮫ اﺣﺼﺎﯾﮫ ﻧﺸﺘﮫ ،ﺧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارې ﭘﻠټﻨﯥ ښﯿﻲ ﭼﯥ د وژل ﺷﻮﯾﻮ او ټﭙﯿﺎﻧﻮ
ﯾﻮه ﻟﻮﯾﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﺑﯧﻮزﻟﻲ ﺧﻠﮏ دي .د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ډول د  ۲۰۱۸ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ۲۷ﻣﯥ ﻧﯧټﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﮫ اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﭼﺎودﻧﯥ
ﮐﯥ د ﺳړک ﭘﺮ ﺳﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ھﻐﻮی ﭼﯥ ﭘﮫ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺧﺮڅﻼو ﺗﻮﮐﻲ ګﺮځﻮي او ﻏﺮﻓﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻲ دﮐﺎﻧﺪاران وژل
ﺷﻮي دي .د دې راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﮐﻠﮫ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﮫ ټﭙﯿﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﯥ وﺷﻮې ،د ھﻐﻮی ﻟﮫ ډﻟﯥ دوه ﺗﻨﮫ د
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ،د واده د ﺳﺎﻟﻮن ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ،ﯾﻮ ﺧﯿﺎط ،ﯾﻮ ﻧﺎﻧﻮای او ﯾﻮ ټﮑﺴﻲ ﭼﻠﻮﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ وو .دوی ټﻮﻟﻮ د ھﻐﻮ
ﺳﺨﺘﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﮫ اړه ﺧﺒﺮې وﮐړې ﭼﯥ ﭘﮫ ﭼﺎودﻧﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﮫ ټﭙﻲ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﮫ ګﺎﻟﻠﯥ دي.

ﻟﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﮐﮫ څﮫ ھﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ټﭙﯿﺎن ﺷﻮي دي او ﯾﺎ ﯾﯥ ھﻢ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي ﻟﮫ ﻻﺳﮫ
ورﮐړي دي ،د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﻟﮫ ګڼﻮ ھﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻣﺮﮐﯥ وﮐړې واﯾﻲ ﭼﯥ ﮐﮫ څﮫ ھﻢ د
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ﻣﺮﺳﺘﻮ ژﻣﻨﯥ ورﺳﺮه ﺷﻮې دي ،ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ دوﻟﺖ څﺨﮫ ھﯿڅډول ﻣﺮﺳﺘﮫ ﻧﮫده ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐړې .ﻧﻮرو وﯾﻞ ﭼﯥ د
ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﮫ ﺧﻮرا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﮫ او ﻟﮫ ﻓﺴﺎده ډﮐﮫ ده ،ځﯿﻨﯥ ﭘﮫ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐﻮﻻی
ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﻧﻮر ﯾﯥ ﻧﮫﺷﻲ ﮐﻮﻻی.
ﭘﮫداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﮫ ډﭔﺮ ﺷﻮي دي ،ﺧﻮ د اﻏﯧﺰﻣﻦ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺦ ﭘﮫ ډﭔﺮﭔﺪو اړﺗﯿﺎوو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻲ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮫ ﻧﺸﺖ ﺣﺴﺎب دي .ﻧږدې ټﻮﻟﻮ ھﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺧﺒﺮې ﮐړې دي ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﯥ دا وو ﭼﯥ ھﯿڅ ﯾﻮه
ﭼﺎرواﮐﻲ ﯾﯥ ﭘﻮښﺘﻨﮫ ﻧﮫ ده ﮐړې ،ﺗﺮ څﻮ د دوی ﻟﮫ ﺣﺎﻟﮫ ،ﻓﻮري اړﺗﯿﺎوو او اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ طﺒﻲ درﻣﻠﻨﯥ ﭘﻮښﺘﻨﮫ وﮐړي.
ﭘﮫداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﺮﯾﺪ د ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﺳﺨﺘﮫ دښﻤﻨﻲ ښﻮدﻟﮫ ،دوی داﺳﯥ اﺣﺴﺎس ھﻢ ﮐﺎوه ﭼﯥ د دوﻟﺖ
او ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﮫﺧﻮا ھﯧﺮ ﺷﻮي دي .ﻟﮫ ھﺮ ﯾﻮه ﺳﺮه ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻣﺮﮐﮫ ﮐړې ،واﯾﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ وﭔﺮې ډک ژوﻧﺪ ﻟﺮي،
داﺳﻲ ﻧﮫ ﭼﯥ ﻧﻮر ﺧﭙﻠﻮان ﯾﯥ ﭘﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ووژل ﺷﻲ .دا ﺑﯥﺑﺎوري ﭼﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﭼﺎودﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﮫ او ﭼﯧﺮﺗﮫ
ﭘﯧښﯿږي ،اﻧﺪﭔښﻨﯥ او رواﻧﻲ ﻓﺸﺎروﻧﮫ ﻻ ډﭔﺮ ﮐړي دي.
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ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ
ټﻮﻟﻮ ﺗﺮھګﺮو ځﻮاګﻮﻧﻮ ﺗﮫ
•

د ﺟګړې ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه؛ ﭘﺮ ﻣﻠﮑﯿﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻮ ھﺮ ډول ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ټﮑﯽ ﮐﯧښﻮدل ﺷﻲ.
وﺳﻠﮫوال ځﻮاﮐﻮﻧﮫ ﯾﻮازې ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ،دښﻤﻦ ﺳﺮﺗﯧﺮي او ﯾﺎ ھﻐﮫ ﻣﻠﮑﯿﺎن ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ دښﻤﻨۍ ﮐﯥ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﮫ ﺑﺮﺧﮫ وﻟﺮي .د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ د ﻧﻮرو ﻣﻠﮑﯿﺎﻧﻮ ﭘﮫ څﯧﺮ ﻟﮫ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻣﻌﺎف دي .ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻟﮑﮫ
ښﻮوﻧځﻲ ،روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﮫ ،ﻋﺒﺎدتځﺎﯾﻮﻧﮫ او ﮐﻮروﻧﮫ ﭼﯥ ﺗﺮ څﻮ د ﻧﻈﺎﻣﻲ اھﺪاﻓﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﺷﻮي ﻧﮫوي ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﻧښﮫ ﻧﮫ
ﺷﻲ.

•

ټﻮﻟﻮ ھﻐﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﺎی ټﮑﯽ ﮐﯧښﻮدل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﯾﺎ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻧﮫ ﮐﻮي او ﯾﺎ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﭘﮫ ﮐﯥ
ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ وي او ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯿﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﯥ ﺳﺨﺖ زﯾﺎن اوړي .ﭘﺮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮﻟﻮ وړاﻧﺪې
ﺑﺎﯾﺪ ټﻮل ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯿﺎﻧﻮ ﺗﮫ زﯾﺎن ﺗﺮ اﻋﻈﻤﻲ ﮐﭽﯥ را ټﯿټ ﺷﻲ.

•

ھﻐﮫ ﺧﺎﯾﻨﺎﻧﮫ ﺑﺮﯾﺪوﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳﯧږي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺪګﺮ د ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺎور وړ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻮ او
ﺷﺮاﯾﻄﻮ څﺨﮫ ګټﮫ اﺧﻠﻲ ،ﻣﺜﻼ ﭘﮫ اﻣﺒﻮﻻﻧﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭼﺎودﭔﺪوﻧﮑﻮ ﻣﻮادو ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐﻮل او ﮐﺎرول.

•

ھﻐﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﮫ ﺳﺰا ورﮐړئ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺟﻨګﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ څﺨﮫ د ﺳﺮﻏړوﻧﯥ اﻣﺮ او ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړه ﻟﺮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮫ
•

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ اوﺳﻨﯽ ځﺎﻧګړی ﺳﯿﺴټﻢ د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﻟﮫ ﻻرې رﺳﻤﻲ ﮐړي ،د اورﭘﮑﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د ټﭙﻲ ﺷﻮﯾﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ او د ھﻐﻮی ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړي وي ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي .دا ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﻮازې د ﻟﻮﯾﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ او ﯾﺎ د ھﻐﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﮫ ځﺎﻧګړې ﻧﮫ وي ،ﺑﺎﯾﺪ د ھﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ .ﺑﺎﯾﺪ
د ﭘﻮھﺎوي داﺳﻲ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﭘﮫ ﻻره واﭼﻮي ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﻧﻮرو اړوﻧﺪو ﻻﺳﻨﯿﻮي د ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ
ﻋﺎم وګړي ﻟﮫ ﺧﭙﻞ طﺮزاﻟﻌﻤﻞ څﺨﮫ ﺧﺒﺮ ﮐړي .ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﮫ ډول ووﭔﺸﻞ ﺷﻲ او د ﻓﺴﺎد او ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ
ﮐﯥ ھﺮ ډول ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ً وڅﯧړل ﺷﻲ.

•

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ د ھﻐﻮ وګړو ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د اورﭘﮑﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﯾﺎ اﯾﺘﻼﻓﻲ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ څﺨﮫ روغ وﺗﻠﻲ او ﻟﮫ رواﻧﻲ
ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ دي ،داﺳﯥ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې راﻣﻨځﺘﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﮫ ﻣﺸﻮرې او ﻧﻮر ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي.

ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ
•

ﻣﻠګﺮې ﻣﻠﺘﻮﻧﮫ دې ﻟﮫ ټﺮورﯾﺰم ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې دﻓﺘﺮ ﻟﮫ ﻻرې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ھﻤﮑﺎري ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړي ،ﺗﺮ څﻮ د
ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺟﺒﺮان ﯾﻮه ھﺮ اړﺧﯿﺰه ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ ﺟﻮړه ﮐړي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﮫﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮫ
•

ﻟﮫ داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﯥ وﮐړي ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ښﮑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻟﻮري ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﻟﭙﺎره ﻣﺎﻟﻲ او ﻧﻮرې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ وګړو ﻟﭙﺎره د رواﻧﻲ روﻏﺘﯿﺎ د درﻣﻠﻨﯥ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﭘﺮاﺧﯥ
ھﻠﯥ ځﻠﯥ ﭘﯿﻞ او ﭘﮫ ﺿﻤﻦ ﮐﯥ ﯾﯥ رواﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
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