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اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق او ﭘﻪ اړه ﻳ ３راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﻪ
ﻟﻴﮑﻮال :داﻧﺶ ﮐ７وﺧ５ﻞ

ﮐﺎﺑﻞ ١٣٩۸ -ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل

د ﮐﺘﺎب ＄ﺎﻧ７／ﻧ:３
د ﮐﺘﺎب ﻧﻮم :اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق او ﭘﻪ اړه ﻳ ３راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﻪ
ﻟﻴﮑﻮال :داﻧﺶ ﮐ７وﺧ５ﻞ
اﻳ :４６ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر اﻧﺪړ او اﺑﺎﺳﻴﻦ زﻫﻴﺮ
ﺧﭙﺮﻧﺪوى :ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ
ﭼﺎپ ﺷﻤ５ﺮ！ ٢٠٠٠ :ﻮﮐﻪ
ﭼﺎپ وار :ﻟﻮﻣ７ى
ﭼﺎپ ﻧ＂５ﻪ ١٣٩۸ :ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل
ﭼﺎپ ＄ﺎى :ﮐﺎﺑﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د دﻏﻪ اﺛﺮ ﻫﺮ ډول ﺣﻘﻮق ﻟﻪ ﻟﻴﮑﻮال ﺳﺮه ﺧﻮﻧﺪي دي ،ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ＄ﻠﻲ ﭼﺎپ او ﻫﺮ ډول ﺧﭙﺮاوي ﺳﺮه ﻳ ３د ﻟﻴﮑﻮال اﺟﺎزه ﺷﺮط ده.
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ډاﻟ:９
د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﭼ ３د ﻻﺳﻨﻴﻮي او ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ
دي.
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ﻟﻴکﻠړ

»اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق« د ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ اړﺧﻪ ﻳﻮ ﺑکﺮ اﺛﺮ

اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻓﻄﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮاک دی
د ﻟﻴکﻮال ﻳﺎدښﺖ

ﻟﻮﻣړی څﭙﺮﮐی
اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﭘﻴﺮ

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﺗﺸﺨﯿﺺ او ﭘﯧﮋﻧﺪل
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د اﺻﻄﻼح ګﺎﻧﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ

دوﯾﻢ څﭙﺮﮐی

ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره ﻧړﯾﻮال ﺣﻘﻮﻗي اﺳﻨﺎد

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺰاوې

د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ او د ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي ﮐډوال ﺣﻘﻮق

درﯦﯿﻢ څﭙﺮﮐی

ﭘﻪ ﻧ ړۍ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻧړﻳﻮاﻟﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي

د درﯦﯿﻤي درﺟې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﻟي ﺑﺴﭙﻨې ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ
ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وﺿﻌﻴﺖ

ﭘﻪ ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

ﭘﻪ ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرﻧﻪ
ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻠي اﺳﯿﺎ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

څﻠﻮرم څﭙﺮﮐی

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وﺿﻌﻴﺖ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ
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د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﺟﻪ ﺑﻨﺪي
ﭘﻨځﻢ څﭙﺮﮐی

د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨې رول

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه ﮐې د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨې وﻧډه
ﺷﭙږم څﭙﺮﮐی

ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐې د رﺳﻨﯿﻮ وﻧډه

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د رﺳﻨﻴﻮ راﭘﻮر ورﮐﻮل

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﮐې د رﺳﻨﯿﻮ اﻫﻤﻴﺖ
ﻟﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﺎﻧډوﻧﻮ څﺨﻪ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻻرښﻮد

اووم څﭙﺮﮐی

ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ د زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل

د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل

د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل

د ﺟﻨﺪر ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل

د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم ﻣﻠي اﺧﻼﻗي ﻣﻮازﯾﻦ

د زﯾﺎﻧﻤﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ

اﺗﻢ څﭙﺮﮐی

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو اﻧځﻮر اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﻧځﻮروﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ او وﯾډﯾﻮ ﺟﻮړول
ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه د ﻣﺦ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب
د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻫﻮﮐړه ﻟﯿک

ﻧﻬﻢ څﭙﺮﮐی

د ﺧﺒﺮي راﭘﻮر ﻟﻴکﻨﻪ

د ﺧﺒﺮي راﭘﻮر ﻟﯿکﻠﻮ ﺑﻨﺴټﯿﺰ اﺻﻮل

د ﺧﺒﺮي راﭘﻮر ﻣﺘﻦ

ﻟﺴﻢ څﭙﺮﮐی

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق اﻃﻼﻋﺎﺗي ﺳﺮﭼﻴﻨې

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د اﻃﻼﻋﺎﺗي ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ

د اﻃﻼﻋﺎﺗي ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻣﻮﻧﺪل

ﻳﻮوﻟﺴﻢ څﭙﺮﮐی

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ډوﻟﻮﻧﻪ
 -١ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى
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 -٢ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ
 -٣د زور ﻧﮑﺎح

 -۴ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل

 -۵د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ورﮐﻮل

 -۶د واده ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﭘﯧﺮل او ﭘﻠﻮرل

 -٧د واده ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧې ﮐﻮل

 -٨ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ﻟﻪ رﺳﯧﺪو ﻣﺨکې واده
 -٩ځﻮروﻧﻪ )اذﻳﺖ(

-١٠اﻧﺰوا )ﻳﻮازې ﭘﺮﯦښﻮدل(

 -١١د ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﻔي ﮐﻮل

 -١٢ځﺎﻧﻮژﻧې ﺗﻪ د ښځې اړ ﮐﯧﺪل

 -١٣د ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻪ د ښځې اړ ﮐﯧﺪل

 -١۴د زده ﮐړو ،ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ښځﻮ ګﺮځﻮل
 -١۵د ﻣﯿﺮاث ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮل

 -١۶ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي )د ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي اﻧځﻮروﻧﻮ او وﻳډﻳﻮګﺎﻧﻮ ﺟﻮړول(
 -١٧د ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮی ډول
 -١٨د ﺑﺪن د ﻏړو اﻳﺴﺘﻨﻪ

 -١٩اﺟﺒﺎري ﮐﺎر

 -٢٠ﺑﯧګﺎر )ﻟﻪ ﻣﺰد ﭘﺮﺗﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ(
 -٢١د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ

 -٢٢د ﯾﻮ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺘﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ
 -٢٣ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻨﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺐ ورﮐﻮل

 -٢۴ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب

 -٢۵ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ

 -٢۶ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ
 -٢٧د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮل

 -٢٨د ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮۍ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر
 -٢٩ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي

 -٣٠د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮل
 -٣١د ﻣﻐﺰو ﻣﻴﻨځﻞ

 -٣٢د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وژل او ټﭙﻲ ﮐﻮل

 -٣٣ﭘﺮ ښﻮوﻧځﻴﻮ او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ
 -٣۴ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻠکﻮ ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮل

 -٣۵د ﻋﺒﺎدت ﻳﺎ دﻳﻨي ﻣﻘﺎﺻﺪو ﻟﭙﺎره ﻏﻼﻣي

اﺧځﻠﻴکﻮﻧﻪ
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»اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق« د ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ اړﺧﻪ ﻳﻮ ﺑکﺮ اﺛﺮ
»اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق« د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ د ﻣﺸﺮ داﻧﺶ ﮐړوﺧﯧﻞ څﯧړﻧﻴﺰ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﮑي اﺛﺮ دی ﭼې ﭘﻪ  ١١څﭙﺮﮐﻮ ﮐې ﯾﯥ ﺗﺮ

ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﺮﻟﻴکﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﭘﺮ اړوﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﻮی دی .د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮه ښﺎﻳﻲ د ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑي ﭘﻪ ذﻫﻦ
ﮐې ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪاﻋي ﺷي ﭼې ﻟﻪ ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳکﺎ ﺗﻪ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻪ ﮐې

ﻳﺎدﯦږي؛ ﺧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ اﺛﺮ ﮐې اﺻﻼ� دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﺮاخ ﻣﻔﻬﻮم څﯧړل ﺷﻮې ده .ﻳﻮازې د ﻟﯧږد او ﺳﻮداګﺮۍ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ده ،ﺑﻠکې

ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐې ﻟﻪ اﻧﺴﺎن څﺨﻪ د ﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﺮ ډول ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي او ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧي ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ټﻮل اړﺧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐې څﯧړل ﺷﻮي

دي؛ د ﺳﺎري ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﺟﺒﺮي ودوﻧﻮ او ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮﻳﻮ ،ﺟﺒﺮي ﮐﺎر او ﻧﻮرو ﻣﻮاردو ﭘﻮرې ډﯦﺮ
اړﺧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ دي.

د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﺳﭙړﻧﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﮐې ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ راﻏﻠې ده؛ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ او ډوﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮه

ﭘﻴﻠﯧږي ،ﭘﺮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﺮ ﻻرو ﭼﺎرو ﻳﯥ ﺑﺤﺚ دوام ﮐﻮي ،ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ راوړي او ډﯦﺮه ﺳﺘﻮﻏﻪ او ﺿﻤﻴﺮ

ﻟړزووﻧﮑې ﻣﻮﺿﻮع داﺳې ګﺎم ﭘﺮ ګﺎم را ﺳﭙړل ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑي ورﺳﺮه ﻣﺠﺒﻮروي ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ورﺳﺮه وﻻړ ﺷي ﭼې ﺑﺎﻻﺧﺮه د

ﻧﻨﻨي ژوﻧﺪ د دﻏﻪ ﺗﺮﺧﻪ اړخ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻻرې ﭼﺎرې ﺑﺎﻳﺪ وﻣﻮﻣﻮ.

ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او د ﺳﻮﯦﻠي اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې د دې ﭘﺪﻳﺪې ﭘﺮ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰې
ارزوﻧې او څﯧړﻧې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻟﻴکﻮال ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻠکي رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻠی دی .دﻏﻪ راز د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ اړه د راﭘﻮر ورﮐﻮﻧې

اﺻﻮل ﻫﻢ وړاﻧﺪې ﮐﻮي څﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ رﺳﻨۍ ﭘﻪ دﻏﻪ »ﺟﺮم« ﮐې ښکﯧﻠې ﻧﻪ ﺷي او د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺗﻪ زﻳﺎن وا ﻧﻪ وړي.

ﻳﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟی ﻟﻴکﻮال د ﮐﻮم اﺛﺮ ﻟﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ﻣﺨکې دﻏې ﭘﻮښﺘﻨې ﺗﻪ ځﻮاب ﻣﻮﻣي ﭼې زﻣﺎ اﺛﺮ )ﻟﻴکﻨﻪ او ﻳﺎ ﮐﺘﺎب( وﻟې څﻮک وﻟﻮﻟي؟

د دې ﭘﻮښﺘﻨې ﺳﻢ ځﻮاب دا دی ﭼې :ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮې ﺧﺒﺮه وﮐړي او ﻳﺎ زړه ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻧﻮي ﻗﺎﻟﺐ او ﻧﻮې ﺑڼﻪ وﮐړي ﭼې ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑی

ﭘﺮې د ﺗﮑﺮاري او ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻳﻲ ﺣکﻢ وﻧﻪ ﮐړای ﺷي .ﻣﺎ ﭼې د دﻏﻪ اﺛﺮ ﮐﻮم څﭙﺮﮐي وﻟﻮﺳﺘﻞ ﭘﻪ زﻏﺮده وﻳﻼی ﺷﻢ ﭼې داﻧﺶ

ﮐړوﺧﯧﻞ ﻧﻮې ﺧﺒﺮه ﮐړې ده ،ده ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻨډﮐي ﻳﺎدښﺖ ﮐې ﻫﻢ ورﺗﻪ اﺷﺎره ﮐړې ﭼې ﻟﻪ ﺑﺪه ﺑﺨﺘﻪ د ﺟګړې دوام زﻣﻮږ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ

ﮐې د ﻟﻴکﻠﻮ ﻟﭙﺎره دوﻣﺮه ﺳﻮژې او ﺳﺮﻟﻴکﻮﻧﻪ راټﻮﮐﻮﻟي ﭼې ﻫﺮ ﻟﻴکﻮال ﺗﻪ ﻳﻮه ﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﺴګﻮﻧﻮ ﺳﻮژې ﭘﻪ ﻻس ورﮐﻮي ،ﺧﻮ ﭘﺮ ﻧﻮې

ﺳﻮژه ﻫﺮ اړﺧﻴﺰه ﻟﻴکﻨﻪ او څﯧړﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻮښﺖ او ﮐﻤﺎل دی ،ﺧﻮاري ﻫﻢ ﻏﻮاړي.

د دﻏﻪ اﺛﺮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻠﻮ او د راﭘﻮروﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﮐې دوﻣﺮه زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮی ﭼې د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي ټﯧﻢ ﻟﻪ ﻫﻤکﺎرۍ او
ﻣﺮﺳﺘې ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ښﺎﻏﻠي ﮐړوﺧﯧﻞ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺑﺸﭙړول ګﺮان ﮐﺎر و .ﭘﻪ ﻟﺴګﻮﻧﻮ ﻣﺮﮐې ،راﭘﻮروﻧﻪ ،ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ رﺳﻨﻴﻮ ﻧﻴﻮﻟې ﺗﺮ ﻣﻠي ﻫﻐﻮ

ﭘﻮرې ﭘﺮ اړوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﻧﻈﺮوﻧﻮ راټﻮﻟﻮل او ﻟﻪ ﻣﺴﻠکي ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ډﯦﺮ ﺻﺒﺮ او زﻏﻢ ﻏﻮاړي ،ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑي ﭼې ﻳﻮ ځﻞ
دﻏﻪ اﺛﺮ وﻟﻮﻟي ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮐې ﻫﻤﻨﻈﺮه ﺷي ﭼې ﭘﺮ دې ځﺎﻧګړې ﻣﻮﺿﻮع دﻏﻪ اﺛﺮ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻧﻮښﺖ دی ،ﺑﻠکې ډﯦﺮ ښﻪ ﻳﯥ

ﺣﻖ ادا ﺷﻮی دی.

ښﺎﻏﻠی ﻟﻴکﻮال ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق  ٣۵ډوﻟﻪ را ﻣﻌﺮﻓي ﮐﻮي ،ﭘﻪ دې ﮐې ﭘﻪ ﻟﺴګﻮﻧﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ راوړي ﭼې د ﻣﺮﮐﻮ او
راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي دي.

د دﻏﻪ څﯧړﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻟﻪ ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوو څﺨﻪ دا ﻫﻢ ده ﭼې د ﻗﺮان او اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ ارزول ﺷﻮي او
د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ او ﻫﯧﻮادﻧﻴﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ دﻏﻪ ﻧﺎوړه ﭘﺪﻳﺪه څﯧړل ﺷﻮې ،د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﺮ ﻻرو ﭼﺎرو ﻳﯥ او د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨې،
رﺳﻨﻴﻮ ،ﺣکﻮﻣﺖ او ﻧﻮرو اﻏﯧﺰﻧﺎﮐﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﺮ رول ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﺷﻮي دي ﭼې زﻳﺎﺗﺮه ﻳﯥ د رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻨﻮ او

ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻳﻮې ﻣﻬﻤې ﻻرښﻮدې ﺳﺮﭼﻴﻨې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګټﻮر دي.

د ښﺎﻏﻠي داﻧﺶ ﮐړوﺧﯧﻞ ﭘﺮ دﻏﻪ اﺛﺮ ډﯦﺮې ﺧﺒﺮې ﮐﯧﺪای ﺷي ،زه ﻳﯥ ﻣﻮټﯽ ﻟﻪ ﺧﺮواره ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﺑﺴﻨﻪ ﮐﻮم .ﻟﻪ ﻣﺘﻦ څﺨﻪ د ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ

او ﺣﻮاﻟﻮ ﻟﻪ راوړو ﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﯧﺮﯦږم .ټﻮل ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻟﻮﺳﺘﻮ ارزي .زه ﭘﻪ زﻏﺮده واﻳﻢ ﭼې دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻫﺮ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ او

ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال او ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻻﻧﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ اړﻳﻦ دی.

زه ﻳﯥ ﻟﻴکﻮال ﺗﻪ د ﻻ زﻳﺎﺗﻮ ﻗﻠﻤي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ دﻋﺎ ﮐﻮم ،ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑي ﻳﯥ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﺗﻪ را ﺑﻮﻟﻢ.
ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ او درﻧښﺖ

ﻣﺤﻤﺪ زﺑﻴﺮ ﺷﻔﻴﻘي
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اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻓﻄﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮاک دی
اﻧﺴﺎﻧي زوﮐړه ﻟﻪ ﻓﻄﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ده؛ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﻓﻄﺮي اړﺧﻪ د ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺰاج ﺻﺎﺣﺒﺎن وي؛ ﻗﯿﺪ ،ﺑﻨﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ او ﺷﺮط د ژوﻧﺪ

ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺑﻮﻟي او ﻏﻮاړي ﻫﻐﻪ څﻪ وﮐړي ﭼې زړه ﯾﯥ ﻏﻮاړي .ﺧﻮ اوس اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪ داﺳې ﻧﻪ دی؛ اوس ځﯿﻨي اﻧﺴﺎﻧﺎن د ځﯿﻨﻮ

ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻮ ﮐې ﻟﻮﯦﺪﻟي دي؛ دﻏﻪ ډول اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﯥ زړه ،ﺑﯥ ﻣﺮوﺗﻪ او ﻇﺎﻟﻢ ﺧﻠک دي ﭼې ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺷکﻠﻮﻧﻮ ﮐې راڅﺮګﻨﺪﯦږي.

دا ډﻟﻪ ﺧﻠک د اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮوﻧﮑي ،رﺑړووﻧﮑي او ﺳﻮداګﺮ ﯾﺎدﯦږي؛ ځکﻪ ﺧﻮ اوس ﺣﺘی د ﻣﻌﺎﺻﺮې ﻧړۍ ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې د ﺗﻌﺪي ﺷﺎﻫﺪه ده.

ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺲ ﺳﻮه ﺷﭙﯧﺘﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې د ﻧړﯾﻮاﻟﺘﻮب څﭙﻪ ﭘﻪ ﭼټﮑۍ رواﻧﻪ وه ،ﺳﻮړ ﺟﻨګ ﺗﺎزه ﭘﻪ ﺗﺎزه ﭘﯿﻞ ﺷﻮی و ،ډﯦﺮ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﯾﺎ

ﺑﺸﭙړ او ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﭙﻠﻮاک ﺷﻮي وو ،دوﯾﻢ ﻧړﯾﻮال ﺧﻮﻧړی ﺟﻨګ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟی و ،ﻧړۍ او ﻧړﯾﻮاﻟﺘﻮب ﻧﻮې ﺑڼﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐړې وه او ﭘﻪ

دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﻧړۍ وګړو ﻫﻢ ﻧﻮی ﻓﮑﺮ ﺧﭙﻞ ﮐړی و .د ﻧﻮﻟﺲ ﺳﻮه ﺷﭙﯧﺘﻤﻮ او اوﯾﺎﯾﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ درې ﻧﻮې ﭘﺮوﺳې ﯾﻌﻨې
ﻧړﯾﻮال ﺳﻔﺮوﻧﻪ ،ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ﺳﻮداګﺮي او ټﮑﻨﺎﻟﻮﺟۍ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ،ﭘﯿﻞ ﺷﻮې .درې واړه ﭘﺮوﺳې د اﻧﺴﺎﻧي ﻓﮑﺮ د وﺳﻌﺖ او ﭘﺨﯧﺪو

ﻻﻣﻞ ﺷﻮې.

دﻏﻪ راز دﻏﻮ درې واړو ﭘﺮوﺳﻮ ښﻪ او ﺑﺪ ﻧﻈﺮوﻧﻪ وزﯦږول؛ ﮐﻪ ﻟﻪ ﯾﻮې ﺧﻮا اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺳﺮه ﻧږدې ﺷﻮل ،ﻓﮑﺮوﻧﻪ ﺳﺮه ﯾﻮ ﺷﻮل او د

ﺳﻮﮐﺎﻟې ﻧړۍ ﻟﭙﺎره ﻫﯿﻠې زﯾﺎﺗې ﺷﻮې ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ اړﺧﻪ ورﺳﺮه ﻣﻨﻈﻢ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ،ډاﮐې ،د ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮل ،ﻃﺒﯿﻌې ﺳﺮﭼﯿﻨې ﯾﺮﻏﻤﻞ

ﮐﻮل او د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺤﺪودو ﺧﻮ ﻏښﺘﻠﻮ اﻗﻠﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺑﯧﻮزﻟﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺮ ﭼﻎ ﻻﻧﺪې ﺷﻮ.

وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې د ﻧړۍ  ۵٠ﺳﻠﻨﻪ ﺛﺮوت د ﻧړۍ ﻟﻪ  ۵٠ﺷﺘﻤﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه دی؛ دﻏﻪ  ۵٠ﮐﺴﺎن ﻟﻪ اره ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﻪ وو ،ﺑﻠکې ﻧړﯾﻮال

ﻓﮑﺮ او د ﻧړۍ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﭘﻪ ﻏﻼ ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺘﻤﻦ ﺷﻮي دي .دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﯾﻮاځې دا ﭼې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺒﻀﻪ ﮐړ ،د ﺑﯿﺎن ازادي ،ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺳي او د اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮي ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ اﻧګﯧﺰه ﯾﯥ زﻧﺪۍ ﮐړه ،ﺑﻠکې د ﻧړۍ ګﺮﯦﻮان ﺗﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ

ﻻس واﭼﺎوه؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻣﺮﯾکﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺘﻤﻦ رات ﭼﺎﯾﻠډ ﻟﺴګﻮﻧﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﭘﺨﻮا د ﺑﺎﻧﮑﺪارۍ ﮐﺎروﺑﺎر ﭘﯿﻞ ﮐړ ،ﺧﭙﻞ ﭘﻨځﻪ

زاﻣﻦ ﯾﯥ د ﻧړۍ د ﺳﻮداګﺮۍ ﭘﻪ ﭘﻨځﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ اﺻﻄﻼح د ﻧړۍ ﭘﻪ ﭘﻨځﻮ ﻫﻐﻮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐې ﻣﻘﺮر ﮐړل ،ﭼﯧﺮې ﭼې

ﭘﯿﺴې ډﯦﺮې او ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻪ اﺣﻤﻘﺎن وو .رات ﭼﺎﯾﻠډ او زاﻣﻨﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ ﯾﻮې ﺧﻮا ﺟﻨګﻮﻧﻪ ﺟﻮړول ،ﻋﺎم ﺧﻠک ﯾﯥ اﺣﻤﻖ ﮐﻮل ،د ﺑﯿﺎن

ازادي ﯾﯥ ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺗﻠﻪ او ﭘﻪ دې وﺳﯿﻠﻪ ﯾﯥ د ﺧﻠکﻮ ﺷﺘﻤﻨۍ ﻟﻮټﻠې ﭼې ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐې رات ﭼﺎﯾﻠډ  ۵٠٠ﻣﻴﻠﯿﺎرده ډاﻟﺮ ﺷﺨﺼې
ﺟﺎﯾﺪاد او ﺳﻞ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﻣﺎﻟي اﻣکﺎﻧﺎت ﭘﯿﺪا ﮐړل.

ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺣﺴﺎب او ﻣﻘﺪار د ﺳړي وﯾښﺘﻪ ودروي ﺧﻮ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې رات ﭼﺎﯾﻠډ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﮐې ﻧړﯾﻮال ﺣکﻤﺮان و او
څﻪ ﭼې ﺑﻪ ﯾﯥ زړه ﻏﻮښﺘﻞ ،ﮐﻮل ﺑﻪ ﯾﯥ؛ ځکﻪ ﯾﯥ د ﺳﺮﻣﺎﯾﯥ اﻧﺪازه داﺳې اټﮑﻞ ﺷﻮې ده.

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ۶ ،ﻟﺴﯿﺰي ﮐﯧږي ﭼې ﻣﻮږ ﻧړﯾﻮاﻟﺘﻮب او ﭘﻪ ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﮐې ﻧړﯾﻮال ﺑﺤﺮان ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠي ﯾﻮ ،اوس د ﻧړۍ ﭘﺮ ﻣﺦ د

اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺑﯥ ﺣﺪه ﻧﯿﺎو او وﺣﺸﺖ روان دی؛ اﻧﺴﺎن وژﻧﻪ ﮐﯧږي ،اﻧﺴﺎن ځﻮروﻧﻪ رواﻧﻪ ده او ﻫﺮه ورځ د اﻧﺴﺎﻧي ﻋﺎﻃﻔې

ﺟﻨﺎزه ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧږي.

ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې د ښﺎﻏﻠې داﻧﺶ ﮐړوﺧﯧﻞ دا ﻧﺴﺨﻪ زرﯾﻨﻪ او اړﯾﻨﻪ ده .ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻫﻼﺟې ﮐړې ده ،ﮐﺘﺎب ﻟﻪ اوﻟﻪ ﺳﺮه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ را څﺮﺧي او ﺑﯿﺎ ﻫﻐﻪ ﻻرې ﭼﺎرې ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼې رﺳﻨﯿﺰه ﮐﻮرﻧۍ
څﺮﻧګﻪ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې دا ډول ﺗﻌﺪا ﺗﺮ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠکﻮ رﺳﻮﻟی ﺷي.

اوﺳﻨۍ ﻧړۍ د ﺑﯥ زړه ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﮐې اﯾﺴﺎره ده ،ﻟﻪ ﯾﻮ اړﺧﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﺣﻘﻮﻧﻪ ځﭙﻞ ﮐﯧږي او ﻟﻪ ﺑﻠﻪ اړﺧﻪ د دې ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ اړه

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺴﺨﻪ ﮐﯧږي .د اوﺳﻨۍ ﺑﺪرﻧګې ﻧړۍ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﻮښښ ﮐﻮي ﭼې رﺳﻨۍ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻻﻧﺪې راوﻟي او ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن

ﺧﭙﺎره ﮐړي ﭼې د دوی ګټﯥ ﭘﻪ ﮐې ﺧﻮﻧﺪې ﮐﯧږي .دا ﭼې ﻟﻪ ﯾﻮه اړﺧﻪ ﮐﺮار ﮐﺮار اﻧﺴﺎﻧي ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﯧږي او ﻟﻪ ﺑﻠﻪ
اړﺧﻪ د ﺣﺎﻻﺗﻮ اﺻﻠي اﻧځﻮر ﺗﺮ ﺧﻠکﻮ ﻧﻪ رﺳﯧږي ،د وﯦﺮې او ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺧﺒﺮه ده .د اﻧﺴﺎﻧي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﯾﻮ رښﺘﯿﻨی ﻣﺒﺎرز ﻧﻮام ﭼﻮﻧﺴکي

واﯾﻲ ﭼې د ﺳﯿﺎټﻞ ﭘﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐې ﻣې د رﺳﻨﯿﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻟکﭽﺮ درﻟﻮد ،څﻮ ورځې وروﺳﺘﻪ راﺗﻪ ﯾﻮ ﭼﺎ ﻟﯿک را وﻟﯧږه ،وﯾﻠي

ﯾﯥ وو ﭼې د ﻧﯿﻮﯾﺎرک ټﺎﯾﻤﺰ د ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ډﯦټﺎ( ﯾﯥ څﯧړﻟي دي .د ﺳﻮﻟې ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﮐې  ٩٠٠راﭘﻮروﻧﻪ دي او داﺳې

ﻫﯧڅ راﭘﻮر ﻧﺸﺘﻪ ﭼې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐې د اﻣﺮﯾکﺎ ﺑﺪ وﯾﻞ ﺷﻮي وي او ﯾﺎ دې د اﻣﺮﯾکﺎ ﺣکﻮﻣﺖ د دﻏﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻏﺒﺮګﻮن
څﺮګﻨﺪ ﮐړی وي .ﻧﻮام ﭼﻮﻧﺴکي دا ﺧﺒﺮه د ﻧﻮﻟﺲ ﺳﻮه ﻧﻮي ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐې وﮐړه او دا ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ وو ﭼې اﻣﺮﯾکﺎ ﭘﻪ

ﻣﺮﮐﺰي اﻣﺮﯾکﺎ او ﻣﻨځﻨي ﺧﺘﯿځ ﮐې ﺳﺨﺘﻪ ﻧښﺘې وه ﭼې ﻫﻢ ﯾﯥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎوه او ﻫﻢ ﯾﯥ ﺟﻨګ .ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﺮﯦږدو او ﯾﻮاځې د
ﻋﺮاق ،اﯾﺮان ،ﮐﻮﯾټ او ﺳﻌﻮدي ﻻﻧﺠﻪ ﺑﺤﺚ ﮐړو ﭼې اﻣﺮﯾکﺎ ﭘﻪ ﮐې ﺳﺨﺘﻪ دﺧﯿﻠﻪ وه ،ﻧﻮ ﺳﻞ ﺳﻠﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼې اﻣﺮﯾکﺎ ﺗﺮ ډﯦﺮه
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ﺑﺮﯾﺪه د ﺟﻨګ ﭘﻠﻮي وه ،ﻧﻪ د ﺳﻮﻟې ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﯿﻮﯾﺎرک ټﺎﯾﻤﺰ د اﻣﺮﯾکﺎ د ﻟﻮﯾﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﮐې ﺑﻨﺪه رﺳﻨۍ وه ،ﻧﻮ
ځکﻪ ﯾﯥ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺮ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠکﻮ ﻧﻪ رﺳﯧﺪل ﯾﺎ ﯾﯥ ﻧﻪ ﺧﭙﺮول.

ښﺎﻏﻠی داﻧﺶ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﮐې ﻧﻪ ﯾﻮاځې ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐې د رواﻧې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺧﺒﺮه ﮐﻮي ،ﺑﻠکې ﭘﺮ ﺣﻞ ﻻرو ﯾﯥ ﻏږﯦږي او دا د ﻏﻮره

څﯧړﻧﺪوی ځﺎﻧګړﺗﯿﺎ وي .د دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨځﭙﺎﻧګﻪ د زﻣﺎن او اﻫﻤﯿﺖ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﺧﻮرا اړﯾﻨﻪ ده او ﺣﺘﺎ وﯾﻠی ﺷﻮ ﭼې ﻧﻦ ورځ ﻣﻮږ ﻟﻪ

ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰ -ﺳﯿﺎﺳي رﻧځﻪ ﮐړﯦږو ﭼې دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﮐې را اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮی دی.

د اﻣﺮﯾکﺎ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  ٢٠١۵ﮐﺎل راﭘﻮر ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﺑﯿﻼروس ،اﯾﺮان ،روﺳﯿﻪ او ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې

د ﻧﻮرو ﻇﻠﻤﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐې ﺗﺮ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻫﻢ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗې ﺷﻮي .راﭘﻮر ﮐﺎږي ﭼې

ﯾﻮاځې ﭘﻪ  ٢٠١۵زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې د ﻧړۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ  ٢٠ﻣﻴﻠﯿﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي او ﻟﻪ دې ﻻرې ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه  ١۵٠ﻣﻴﻠﯿﺎرده ډاﻟﺮ
ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ډول د ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺟﯧﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠي دي .دﻏﻪ راز د ﮐﺎر ﻧړﯾﻮاﻟﻪ اداره )ای اﯦﻞ او( واﯾﻲ ﭼې اﺟﺒﺎري ﮐﺎر د
اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ،ﻟﻪ دې ﻻرې ﯾﻮاځې ﭘﻪ  ٢٠١۴زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ  ١۵٠ﻣﻴﻠﯿﺎرده ډاﻟﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي؛

د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﹰ  ٢١ﻣﻴﻠﯿﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن د اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ښکﺎر ﺷﻮي دي .دﻏﻪ اﺛﺮ ﯾﻮاځې د ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻠکې د اﻧﺴﺎﻧي
ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب د ﯾﻮې ﻣﻬﻤې ﻧﺴﺨې ﭘﻪ څﯧﺮ ﺑﺎﯾﺪ وګڼﻞ ﺷي .دا ﭼې څﯧړﻧﻪ د ﻋﻠﻤي اﺻﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې ،ﻧﻮ د

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮﺧې ﻟﯿکﻮاﻻن ،ﺳﯿﺎﺳي ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ،ﺣکﻮﻣﺖ او رﺳﻨۍ ﺗﺮې ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟی ﺷي څﻮ ﭘﻪ ګډه د دﻏﻪ ﻧﺎورﯾﻦ ﻣﺨﻨﯿﻮی

وﮐړي .د دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐې دوه ﺧﺒﺮې ﺑﺎر ﺑﺎر ﭘﻪ ښﻪ اﻧﺪاز ﺗﮑﺮارﯦږي؛ ﻟﻪ ﯾﻮې ﺧﻮا د اﻧﺴﺎﻧي ازادﯾﻮ او ټﻮﻟﻨﯿﺰې
ﻧﯿکﻤﺮﻏۍ د ﻗﺘﻞ ﻧﻨﺪاره او ﻟﻪ ﺑﻠﻪ اړﺧﻪ ﭘﻪ اوﺳﻨۍ ﻧړۍ ﮐې د رﺳﻨﯿﺰ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ .د دې ﻟﭙﺎره ﭼې ﻣﻮږ د ﺧﻮښې ﻧړۍ ﭘﺮ

وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﻮي ﻧﺎورﯾﻦ ﻧﻪ وژﻏﻮرل ﺷﻮ ﻧﻮ اړﯾﻨﻪ ده ﭼې ﺧﻠک وﭘﻮﻫﻮو او د وﻟﺲ د اګﺎه ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﯾﻮاځﯧﻨۍ ﻻر رﺳﻨۍ

دي.

دا ﭼې رﺳﻨۍ اوﺳﻤﻬﺎل د ﻧړۍ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻪ د ﺧﺒﺮﯦﺪو ﯾﻮاځﯧﻨۍ ﻻر ده ،ﻧﻮ ﺗﻮر ﺳﭙﯿﻨﻮﻟی او ﺳﭙﯿﻦ ﺗﻮروﻟی ﺷي .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻖ

ډول ټﻮﻟﻪ رﺳﻨﯿﺰه ﮐﻮرﻧۍ او رﺳﻨﯿﺰ رﺳﺎﻟﺖ د ﺣﻘﯿﻘﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﭘټﻮﻟﻮ ﺗﻮرﻧﻮل ﺑﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻣﻘﺪس ﻣﺴﻠک ﺳﺮه ﺟﻔﺎ وي ،وﻟې وﯾﻼی ﺷﻮ

ﭼې داﺳې ډﯦﺮې ﻟﻮﯾﯥ رﺳﻨۍ ﺷﺘﻪ ﭼې ﻫﻤﺪا اوس ﯾﯥ زﻣﻮږ ذﻫﻨﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﮐړي او څﻪ ﭼې وﻏﻮاړي ﭘﺮ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠکﻮ ﯾﯥ ﻣﻨي.

ﮐﻪ رﺳﻨۍ ﮐﻮﻻی ﺷي ﭼې د ﺷﯿکﺎګﻮ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎرک اوﺑﺎﻣﺎ د ﺳﭙﯿﻨې ﻣﺎڼۍ واﮐﺪار ﮐړي ،ﮐﻪ رﺳﻨۍ ﮐﻮﻟی ﺷي ﭼې ﺻﺪام
ﺣﺴﯿﻦ وﺣﺸي ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐړي ،ﮐﻪ رﺳﻨۍ ﮐﻮﻻی ﺷي ﭼې د ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺳۍ او اﻧﺴﺎن ﭘﺎﻟﻨې ﺷﻌﺎر د ﻧړۍ ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې د

ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره وﮐﺎروي او ﮐﻪ رﺳﻨۍ ﮐﻮﻟی ﺷي ﭼې ﻋﺎدي اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻮ رﻫﺒﺮاﻧﻮ او د ﻧړۍ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻮ ﻣﻔﮑﺮﯾﻨﻮ ﮐې ﺣﺴﺎب

ﮐړي ﻧﻮ رﺳﻨۍ دا ﻫﻢ ﮐﻮﻟی ﺷي ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺎوﻟې ﭘﺪﯾﺪه وﻧﻨګﻮي ،ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﻮﻧﻪ ښکﺎره ﮐړي او ﭘﻪ ګډه د
راﺗﻠﻮﻧﮑې ﺧﻮﻧﺪي ﻧړۍ ﻟﭙﺎره ﺳﺮه اوږه ﭘﻪ اوږه ﻻس ﭘﻪ ﮐﺎر ﺷي.

دا ﭼې د ﮐﺘﺎب د ﻣﺤﺘﻮا ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ او ﺳﻮﮐﺎﻟې ټﻮﻟﻨې ﺗﻪ ﺷﻮی ،ﭘﻪ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ارزي او ﻫﯿﻠﻪ ده ﭼې رﺳﻨﯿﺰ ﻣﻠګﺮي د
ﻣﻮﺿﻮع او ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ درک ﮐړي ،ﮐﺘﺎب ﭘﻪ دﻗﺖ وﻟﻮﻟي او ﭘﻪ ګډه د ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﯿﻤې او ﻧړۍ ﻟﭙﺎره ﻻس ﭘﻪ ﮐﺎر
ﺷي.

د ښﺎﻏﻠي داﻧﺶ د ﻻ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﯿﻠﻪ
د ﺳﻮﮐﺎﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﯿﻠﻪ.
درﻧښﺖ

ﺳﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎدم
ﮐﺎﺑﻞ

 ٢٠١٨ﮐﺎل ،ﺳﭙټﻤﺒﺮ
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د ﻟﻴکﻮال ﻳﺎدښﺖ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ او ﻟﻪ ﮐړاووﻧﻮ ډک دي ،ﺧﻮ د دﻏﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه د
ﻳﻮه ﻣﺴﻠکي ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﮐﻠک ﻫﻮډ څﺮګﻨﺪوي او دا ﻳﯥ ﭘﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻳﻮ ﻣﻬﻢ راز دی.

ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮل زﻏﻢ ﻏﻮاړي ،ﺧﻮ ﮐﻪ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن د ﮐﺎر ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻠک ټﺎﮐﻞ ﺷﻮو اﺻﻮﻟﻮ

ﺗﻪ ژﻣﻦ ﭘﺎﺗې ﺷي او دﻏﻪ ﭼﺎره ﭘﻪ دﻗﺖ ،ﺑﯥ ﭘﻠﻮۍ ،ﺗﻮازن او رښﺘﻴﻨې ﺗﻮګﻪ ﻣﺨې ﺗﻪ ﺑﻮځي ،ﻧﻮ ﮐﻮﻟى ﺷي ﭼې ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﺑﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻣې

ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻟﻪ ﻧﺎ ﺳﭙړل ﺷﻮو ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺮده ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ،اﻏﯧﺰﻧﺎک راﭘﻮر ورﮐړي او ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ د اړوﻧﺪو
ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﺎم واړوي.

ﻟﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼې ﭘﻮﻫﯧږئ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻧﺎورﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې دوﻣﺮه څﯧړﻧﻴﺰې او ﻧﻮرې ﺳﻮژې زﯦږوﻟې دي ﭼې ﻳﻮاځې ﭘﻪ څﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﻧﻪ

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﯧږي ،ﺑﻠکې ډﯦﺮ ﮐﺎر او زﻳﺎر ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﮐﺎر او زﻳﺎر )ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﻴک ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ( ﻫﻐﻪ وﺧﺖ اﻏﯧﺰﻧﺎک ﺗﻤﺎﻣﯧﺪای ﺷي ﭼې

د ﻳﻮې رڼﯥ ،ﻣﻌﻴﺎري او ﻣﺴﻠکي راﭘﻮر ورﮐﻮﻧې ﻟﻪ ﻣﺨې ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي؛ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﭘﮋواک د ﮐډواﻟۍ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ) (IOMﭘﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د څﯧړﻧﻴﺰو راﭘﻮروﻧﻮ د ﻻ اﻏﯧﺰﻧﺎﮐﺘﻮب ﻟﭙﺎره دﻏﻪ ﻻرښﻮد ﺟﻮړ ﮐړ ﭼې د ﭘﮋواک او ﻧﻮرو رﺳﻨﻴﻮ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن

ﺗﺮې ګټﻪ واﺧﻠي .دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻟﻪ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼې ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﭘﻪ رښﺘﻴﻨې او ﺑﯥ ﭘﻠﻮه ﺗﻮګﻪ او ﭘﻪ ښﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﭼې د ټﻮﻟﻨې ﻟﻪ
ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﻟﺮي ،ﭼﻤﺘﻮ او ﺧﭙﺎره ﮐړي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه راﭘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﮐړاو ﻟﻴکﻞ ﮐﯧږي؛ ﮐﻠﻪ ﭼې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ د ﯾﻮه زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي درد اﺣﺴﺎس ﮐړي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﻮﻻی ﺷي ﭘﻪ
راﭘﻮر ﮐې ﭘﯧښﻪ ﭘﻪ داﺳې ﺑڼﻪ اﻧځﻮر ﮐړي ﭼې ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑي د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﻟﻪ ﺣﺎل څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﮐړي ،د ﻫﻐﻮی درد درک ﮐړي او د ﻻﺳﻨﻴﻮي

ﻟﭙﺎره ﻳﯥ اﻗﺪام وﮐړي؛ د ﻫﻤﺪې ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه راﭘﻮروﻧﻪ د ﭘﯧښې داﺳې ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوې وﻟﺮي ﭼې ﻟﻪ ﻣﺨې ﻳﯥ د ﺧﻠکﻮ

ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﯧښې اﺻﻠي اﻧځﻮر وﻟﯧږدي او زړوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮې ودردﯦږي.

ﻣﺎ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ځکﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړ ﭼې ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن د ﻫﻤﺪاﺳې راﭘﻮروﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺗﻪ وﻫڅﻮل ﺷي ،ﺧﻮ دا ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻢ

ﭼې دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﻳﻮاځې د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ،ﺑﻠکې د ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ښکﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽې ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮى ﭼې د

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻫڅې ﮐﻮي .ﻫڅﻪ ﺷﻮې څﻮ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب د ﻳﻮې اﻏﯧﺰﻧﺎﮐې وﺳﻴﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻫﻐﻮ ﭘﯧﭽﻠﻮ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﭼې ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰو او دودﯾﺰو ﭼﺎرو ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮي او د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ اړه د ﺧﻠکﻮ د ﭘﻮﻫې د

درک ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﮐړي.

دﻏﻪ راز ﮐﯧﺪاى ﺷي دﻏﻪ ﮐﺘﺎب د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻮ از زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب د اوﺳﻨﻴﻮ ﻣﻴکﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﮐې ﻫﻢ ګټﻮر

ﺛﺎﺑﺖ ﺷي .ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ راﻏﻠې ﺟﺰاګﺎﻧې د دې ﻟﭙﺎره راوړل ﺷﻮې ﭼې
ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﻳﻮاځې د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﯿﺪا ﮐړي ،ﺑﻠکې ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﯥ ﭘﻮه ﺷي او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﺧﻠک وﭘﻮﻫﻮي.

دﻏﻪ راز ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﮐې ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ د زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو اﻧځﻮر اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ
اﺧﻼﻗي ﻣﻮازﻳﻦ ،اﺻﻮل او ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوې ﻫﻢ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮې څﻮ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﻟﻪ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻧﻪ ﺷي .د دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ وروﺳﺘۍ

ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ  ٣١راﭘﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ځﺎى ورﮐړل ﺷﻮى ،څﻮ

ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑي ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د دې ﺷﻮﻣې ﭘﺪﻳﺪې د ﺷﺘﻮن د څﺮﻧګﻮاﻟي او ډﯦﺮواﻟي ﭘﻪ اړه ﭘﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﺳﺮه وﭘﻮﻫﯧږي.

ﻟﻪ درﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﯾﻢ ﭼې د دﻏﻪ ﮐﺘﺎب د ﻻ ﺑډاﻳﻨې ﻟﭙﺎره رﻏﻨﺪه ﻣﺸﻮرې راﮐړي څﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ځﻠې ﭼﺎپ ﮐې ﻳﯥ اړﻳﻦ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ

راوﺳﺘﻞ ﺷي.

ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐې ﻟﻪ اﺑﺎﺳﻴﻦ زﻫﯿﺮ څﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم ﭼې د دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﮐﺘﻨﻪ او ﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر اﻧﺪړ څﺨﻪ ځﺎﻧګړې ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم ﭼې د ﮐﺘﺎب ﭘﻪ اﯾډﯦټ
ﮐې ﯾﯥ ﺧﻮرا ﻫﻤکﺎري ﮐړې ده.

ﭘﻪ درﻧښﺖ

داﻧﺶ ﮐړوﺧﯧﻞ

د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣي رﻳﻴﺲ

 ١٣٩٧ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ ﻣﻴﺎﺷﺘې ١۴ﻣﻪ
ﮐﺎﺑﻞ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

12

13

14

ﻟﻮﻣړی څﭙﺮﮐی
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎﻧي ﺳﻮداګﺮۍ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼح د ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﺮ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﻇﻠﻢ ﮐﻮﻟﻮ او ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ

وﺟﻮد څﺨﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﯧږي .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،ﻫﺮه ﻫﻐﻪ ﮐړﻧﻪ ﭼې د زور ،ګﻮاښ او درﻏﻠۍ ﻟـﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳـﺮه

ﮐﯧږي ،ﻟکﻪ ﻟﻪ زﻳﺎﻧﻤﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او ﻳﺎ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﭼې د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﻳـﻮه ﺷـﺨﺺ څﺨـﻪ د

ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﻟﭙﺎره وي ،اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دى.

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ګﻮاښ ،زور ﯾﺎ ﺑﻞ ډول اﺟﺒﺎر ،ﺗښﺘﻮﻧې ،درﻏﻠۍ ،ﺗﯧﺮ اﯾﺴﺘﻨې ،ﻟﻪ

ﻗﺪرت ﯾﺎ د ﯾﻮه ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻧﺎ ﭼﺎرۍ څﺨﻪ د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﺑﻞ ﺷﺨﺺ واک ﻟﺮي ،د
ﻫﻮﮐړې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﯿﺴﻮ ﯾﺎ ﻧﻮرو ګټﻮ د راﮐړې ورﮐړې ﻟﻪ ﻻرې د ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪام ،ﻟﯧږد ،اﻧﺘﻘﺎل ،ﭘﻨﺎه

ورﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي.

د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺪﯾﺪه د دوﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﯾﻮه ﻣﻨﻌﻪ ﺷﻮې ﭘﺪﯾﺪه ده او د اﻗﺘﺼﺎد د ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ډول
د ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻮ د ﺗﻮﮐﻮ ﻟﯧږد را ﻟﯧږد ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي.

ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﭼې ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﻮداګﺮ ورﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﯧږي .اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د

ﻗﺎﭼﺎق ښکﺎرﻧﺪه )ﭘﺪﯾﺪه( ﭘټ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ ﺑﻠﻠی او اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ او وﺳﻠﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻧړۍ

ﮐې درﯦﻴﻤﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﻮداګﺮي ګڼﻞ ﮐﯧږي.

ﭘﻪ ډﯦـﺮی ﻣـﻮاردو ﮐـې اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ﺗـﻪ د اﻧﺴـﺎن اﺟﺒـﺎري ﻗﺎﭼـﺎق ﻫـﻢ وﻳـﻞ ﮐﯧـږي ﭼـې ﭘـﺮ اﻧﺴـﺎن د زور او ﻇﻠـﻢ

ښکﺎرﻧﺪوﻳﻲ ﮐﻮي .دﻏﻪ راز د ﺑﯥ ﮐﺴۍ ،ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻧﺎزﮐﻪ اړﻳکﻪ وﺟﻮد ﻟﺮي ،ﮐﻮم ﺣﻘـﻮق

ﭼې زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،ﻫﻐﻪ د ﭘﺮﺗﻠې وړ ﻧﻪ وي؛ ﻳﻌﻨې د ﺧﭙـﻞ ﮐـﺎر ﻟـﻪ ﻣـﺰد څﺨـﻪ ډﯦـﺮ ﮐـﺎر ﮐـﻮي .دﻏـﻪ راز

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي او ﺑﯧﻮزﻟۍ ﺳﺘﺮ ﻻﻣﻞ دی او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐـې د اﻗﺘﺼـﺎدي ،ټـﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻓﺮﻫﻨګـي
ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴي او د ﯾﻮې وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗې ټﻮﻟﻨې د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﺟګړه ،ﻧﺎ اﻣﻨي او ﻓﻘـﺮ

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻧﻮر ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي.

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻫﻐﻮ ﺧﻠکﻮ ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده ﭼې زﻳﺎن ورﺗﻪ اوښﺘى وي او دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻴﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ

ﺻﺮﻳﺢ ﻧﻘﺾ دى .د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق اﻏﯧﺰﻣﻦ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑي ﻧﺎرﯾﻨﻪ او ښځې دي ،ﺧﻮ د ﻧﺎوړه ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻔﺎدې

ﻟﭙﺎره ﺑﯿﺎ ﺗﺮ ډﯦﺮه ښځې ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﮐې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ،ﺑﯧګﺎري ،ﭘﻪ زور ﮐﺎر ،د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮل ،ﻧﺎوړه ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ

ﮐﻮل ،د ﺑﺪن د ﻏړو اﻳﺴﺘﻞ ،ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﺎﻗﻪ ﮐـﺎروﻧﻮ ﮐـﻮل ،اﺟﺒـﺎري ودوﻧـﻪ ،ﺑﭽـﻪ ﺑـﺎزي ،ﭘـﻪ ﺑـﺪو ﮐـې د ﻧﺠﻮﻧـﻮ

ورﮐﻮل ،ﭘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮي ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻴـﺮات ټﻮﻟـﻮل ،د ﺗﺮﻫګﺮﻳـﺰو ﮐړﻧـﻮ ﺗﺮﺳـﺮه ﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ ﻣﻮﺧـﻪ د ﻣﻐـﺰو
ﻣﻴﻨځﻞ ،ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ د ښځﻮ اړ ﮐﻮل ،ګﺮو ﻧﻴﻮل او د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﻣﻠﯧږي.
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اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮى:
ﻋﻤﻞ:

•

ګﻮﻣﺎرﻧﻪ

•

ﻟﯧږد )اﻧﺘﻘﺎل(

•

ﻟﯧږد را ﻟﯧږد )ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ(

•

د ﺷﺨﺺ ﺗﺴﻠﻴﻤﻮل او ﻳﺎ ﭘﻨﺎه ورﮐﻮل

•

ګﻮاښ ﻳﺎ د زور اﺳﺘﻌﻤﺎل

•

ﺑﺮﻣﺘﻪ ﮐﻮل

•

دوﮐﻪ ورﮐﻮل )ﻓﺮﻳﺐ(

•

د ﭘﻴﺴﻮ او ﻳﺎ ګټﯥ ورﮐﻮل او اﺧﻴﺴﺘﻞ

ﻟﻪ ﻻﻧﺪې ﻻرو:
•

زور

•

درﻏﻠي )ﺗﻘﻠﺐ(

•

ﻟﻪ واک او ﻳﺎ ﻫﻢ د زﻳﺎن ﻣﻨﻨې ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ

د ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره:
•

د ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﻪ ګډون ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ

•

ﻏﻼم ﺟﻮړول او ﻳﺎ ﭘﻪ دې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﮐړﻧﻮ

•

د زور ﺳﻮاﻟګﺮي )ﺧﻴﺮات ټﻮﻟﻮل(

•

وﺳﻠﻪ واﻟې ﻧښﺘې

•

او د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﻧﻮرې ﺑڼﯥ

•

ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ

•

د ﺑﺪن د ﻏړو اﻳﺴﺘﻞ

•

اﺟﺒﺎري ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻪ

د  ١٣٩۵ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗـﺎﻧﻮن ﻟـﻪ ﻣﺨـې ،ﻟـﻪ ګـﻮاښ ،ﻗـﻮې ﻳـﺎ د
اﺟﺒﺎر ﻟﻪ ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ،اﺧﺘﻄﺎف ،ﺣﻴﻠﻪ او ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻞ ،ﻟﻪ ﻧﻔﻮذ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ،د زﻳﺎن ﻣﻨﻨـې ﻳـﺎ
ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ،د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺷـﺨﺺ ﭼـې ﭘـﺮ ﻫﻐـﻪ

واک ﻟﺮي ،د رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻴﺴﻮ ورﮐړه د ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻧﺎوړې ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼې ﻟﻪ ﯾﺎدو ﺗګﻼرو ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﻧﻪ وي ،د ﻧﺎوړې ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ

ﻣﻨﻈﻮر د ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮل؛ ﻳﻌﻨې ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ،ﻟﯧږد ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳﺎﺗﻞ ﻳﺎ ﻣﻮﻧـﺪل د اﻧﺴـﺎن ﻗﺎﭼـﺎق

ګڼﻞ ﮐﯧږي.

د  ١٣٩۶ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل د ﺟﺰا ﮐﻮډ ﭘﻪ ۵١٠ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق داﺳـې ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﻮی :ﻟـﻪ ﻻﻧـﺪې ﻻرو څﺨـﻪ د
ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې )ﺑﻬﺮه ﮐﺸۍ( ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﺎ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ،اﻧﺘﻘـﺎل ،ﻟﯧـږد او راﻟﯧـږد،

ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل دی:

 -١ﻟﻪ ګﻮاښ ،ﻗﻮې ﻳﺎ د اﺟﺒﺎر ﻟﻪ ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ

 -٢اﺧﺘﻄﺎف

 -٣ﺣﻴﻠﻪ او ﻓﺮﻳﺐ
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 -۴ﻟﻪ ﻧﻔﻮذ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ

 -۵د زﻳﺎن ﻣﻨﻨې ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﺘﻨﻪ

 -۶د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ د ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ د رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره د ﭘﯿﺴـﻮ ﻳـﺎ ﻣﻨﻔﻌـﺖ

ورﮐړه ﻳﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل.

 -٧د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې )ﺑﻬﺮه ﮐﺸۍ( ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ،ﮐﻪ څﻪ ﻫـﻢ ﻟـﻪ ﭘﻮرﺗـﻪ ﺷـﭙږو ﻻرو
څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻪ وي ﺷﻮې.

د ﭘﺎﻟﻤﯿﺮا ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل درﯾﯿﻤﻪ ﻣﺎده اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق داﺳې ﺗﻌﺮﯾﻔﻮي:

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ د ګﻮاښ ،د زور ﯾﺎ ﺑﻞ ډول اﺟﺒﺎر ،ﺗښﺘﻮﻧې ،درﻏﻠۍ ،ﺗﯧـﺮ اﯾﺴـﺘﻨې ،ﻟـﻪ
ﻗﺪرت ﯾﺎ د ﯾﻮه ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻧﺎ ﭼﺎرۍ څﺨﻪ د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ ﺷـﺨﺺ ﭼـې د ﺑـﻞ ﺷـﺨﺺ واک ﻟـﺮي ،د
ﻫﻮﮐړې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﯿﺴﻮ ﯾﺎ ﻧﻮرو ګټﻮ د راﮐړې ورﮐـړې ﻟـﻪ ﻻرې د ﺷـﺨﺺ اﺳـﺘﺨﺪام ،ﻟﯧـږد ،اﻧﺘﻘـﺎل ،ﭘﻨـﺎه

ورﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪو ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي.

ﭘﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐې ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ دي:

ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﺎ ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ،ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ،ﻏﻼم ﺟـﻮړول ﯾـﺎ ﻣﺮﯾﯿﺘـﻮب ﺗـﻪ ورﺗـﻪ ﮐﺎروﻧـﻪ ،اﺟﺒـﺎري

ﺧﺪﻣﺖ او ﯾﺎ ﻫﻢ د ﺑﺪن د ﻏړو اﯾﺴﺘﻞ.

د اﻣﺮﻳکﺎ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟـﻪ اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ﺳـﺮه د ﻣﺒـﺎرزې دﻓﺘـﺮ ﻟـﻪ ﻧﻈـﺮه ،د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ځﺎﻧګړﺗﻴـﺎوې
ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ:

د ﮐﺎر ﻟﻪ ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮول

د ژوﻧﺪ ﺧﺮاب ﺷﺮاﻳﻂ

ﭘﻪ ﻣﺤﺪود )ﮐﻮﭼﻨي( ځﺎى ﮐې د ګڼﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ

ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮاځې ځﺎن د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﻮان
ﻣﺼﻨﻮﻋي ځﻮاﺑﻮﻧﻪ ورﮐﻮل

د ﮐﺎر د څښﺘﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﯧﮋﻧﺪﭘﺎڼﻮ )اﺳﻨﺎدو( ﻗﻴﺪول

د ﻓﺰﻳکي ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﻧښې
ﺗﺴﻠﻴﻤي او ﻳﺎ وﯦﺮه

ﮐﻤﻪ ﻣﺰدوري او ﻳﺎ ﻫﯧڅ ﻣﺰدوري ﻧﻪ ورﮐﻮل

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې او ﮐﻨټﺮول ﻟﭙﺎره وي او ښﺎﻳﻲ ﭼې ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻫﻢ وﻧـﻪ ﻟـﺮي،
څﺮﻧګﻪ ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮ ﮐﺎرﭘﻮه ګﺮﻧټ ﺷﺎﻧﺪﻳﺮ ) (Grant Snyderواﻳـﻲ" :ﺗﺎﺳـې ﮐـﻮﻻى ﺷـئ ﻳـﻮ ﺷـﺨﺺ

داﺳې ﻗﺎﭼﺎق ﮐړئ ﭼې ﺣﺘى ﻳﻮ اﯦﻨﭻ ﺗﺤﺮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻟﺮي".
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د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﭘﻴﺮ

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق:
•

ﻣﻨﻈﻢ ،ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ او ﯾﺎ ﻟﻪ ﭘﻮﻟې ﺗﯧﺮﯦﺪو ﭘﺮﺗﻪ د وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ او زوﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ او ﯾﺎ ﻟﻪ ﮐﻠﻴﻮ څﺨﻪ ښﺎروﻧﻮ ﺗﻪ

•

ﻗﺎﻧﻮﻧي او ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧي اﺳﻨﺎد

وي

•

ﻟﻪ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي څﺨﻪ د اﺳﻨﺎدو اﺧﻴﺴﺘﻞ )ﻗﻴﺪ ﮐﻮل(

•

د ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل

•

د ﻓﺮد ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻓﺮد ﺟﻨﺎﻳﺖ

•

ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴې ګﻮاښ او ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ

•

ﭘﺮ وﺳﺎﯾﻠﻮ او اﻣکﺎﻧﺎﺗﻮ څﺎرﻧﻪ

•

ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﯾﻮ ﮐﺲ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﭼې د ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﯾﻮ ﮐﺲ وي

د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق
•

•
•
•
•

ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﯧﺮﯦﺪل

ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد )ﺗﻘﻠﺒﻲ ﻳﺎ ﻏﻼ ﺷﻮي(
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ )داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ(

د اﺟﻨﺎﺳﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻟﯧږد او ﮐﺎرول

د دوﻟﺖ ﺧﻼف ﺟﺮم ،د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ

د ﻗﺎﭼﺎق او اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﭘﻴﺮ

د ﻗﺎﭼﺎق ) (Smugglingاو اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ) (Human Traffickingﺗﺮ ﻣﻨځ ﺧﻮرا ډﯦﺮ ﺗـﻮﭘﻴﺮ دی ﺧـﻮ د ﺑﯧﻠګـې
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ څﻮ ښکﺎره ﺗﻮﭘﯿﺮوﻧﻪ دﻟﺘﻪ راوړو:

 -١ﭘﻪ ډﯦﺮو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐې ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﮐډواﻟي ﻫﻢ وﻳﻞ ﮐﯧږي؛ ځکﻪ ﭼې ﻗﺎﭼﺎق ) (Smugglingﻟـﻪ ﻫﯧـﻮاده
ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې دﻧﻨﻪ ﺗﺮﺳـﺮه ﮐﯧـږي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن د اﻧﺴـﺎن ﻟـﻪ

ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ) (Human Smugglingﺗﻪ د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق واﻳﻲ.

 -٢ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐې اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻳﯥ ﭘـﻪ ﺧﭙﻠـﻪ ﺧﻮښـﻪ وي؛ ﻧـﻮ ځکـﻪ ﺷـکﺎﻳﺖ

ﺗﺮې ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐې د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮښې ﭘﺮﺗﻪ ﻫﺮ څﻪ ﭘﻪ زور او ﻟﻪ ﺧﻮښې ﭘﺮﺗﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي؛ ﻟکﻪ

ﯾﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا وﻳﻞ ﮐﯧږي ،اروﭘﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺑﯿﺎﯾﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐې ﻳﯥ ښﺎﻳﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ وﻧﻴﺴي ،ﺑﻨﺪي ﻳـﯥ ﮐـړي،
ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐې ډوب ﺷي ﯾﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ځﻨګﻠﻮﻧﻮ ﮐې ځﻨﺎور وﺧﻮري ﺧﻮ ﻫﻐـﻪ دا ﻫـﺮ څـﻪ ورﺳـﺮه ﻣﻨـي ﭼـې دې ﺗـﻪ د

ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق وﻳﻞ ﮐﯧږي.

 -٣د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﭙﺎره ځﺎى او وﺧﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻪ وي ،ﺧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ځﺎى او وﺧﺖ ﻣﺸﺨﺺ وي؛ ﻟکﻪ ﻗﺎﭼـﺎﻗﺒﺮ

ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼې د دﻏﻪ ﮐﺎل ،د دې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ دې ورځ ﺑﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐـﻮي او د دﻏـﻪ ﮐـﺎل د دې
ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ دې ورځ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺗﻪ رﺳﯧږي ﭼې دې ﺗﻪ د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق واﻳﻲ.

 -۴اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﮐې د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي ﺧـﻮ ﻗﺎﭼـﺎق ) (Smugglingﭘـﻪ
ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﮐې د څﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ څﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي.
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 -٥ﻗﺎﭼﺎق ) (Smugglingﭘﻪ ډﯦﺮې اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﭘﺮ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺪﻟﯧﺪاى ﺷي ،ﺧﻮ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ډﯦﺮو

ﺳﺘﻮﻧﺰو وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺪﻟﯧﺪاى ﺷي؛ ﻟکﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﻮاړي ﻟﻪ ﻳﻮ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﺳﺮه اروﭘﺎ ﺗﻪ وﻻړ ﺷي ،ﺧﻮ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﭼې

ﯾﯥ ﮐﻠﻪ اﻳﺮان ﺗﻪ رﺳﻮي ،ورﺗﻪ واﻳﻲ ﮐﻪ ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ زﻣﺎ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر وﻧﻪ ﮐړې ،د اروﭘﺎ ﻣﺦ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷې ﻟﻴﺪﻟی ،ﻧﻮ اﺣﻤﺪ ﭘﻪ

ډﯦﺮې اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻪ اوړي.

 -٦اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ډﯦﺮى وﺧﺖ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﺳﺮه ﻣﺦ وي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐې ﺑﻴﺎ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﮐﭽﻪ ډﯦﺮه ﮐﻤﻪ او
ﻳﺎ ﻫﻢ ﻫﯧڅ ﻧﻪ وي.

د ﭘﻮرﺗﻨۍ ﻣﻮﺿﻮع د ښﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﻟﭙﺎره د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﭘﯿﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:

ﻗﺎﭼﺎق

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي ،ﻋﻤﻮﻣﺎﹾ ﻫﻤکﺎري ﮐﻮي.

زور ،درﻏﻠي ﯾﺎ اﺟﺒﺎر )ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ وي ،ﺧﻮ دا ﭼې ﻟﻪ ١٨

ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻟږ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑی ﭘﻪ ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮۍ

ﮐې ښکﯧﻞ ﺷي.
ﻫﯧڅ ډول ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺟﺒﺎر ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐې ﻧﻪ وي.

ﭘﻪ زور ﮐﺎر او ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺟﻮد وﻟﺮي.

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪوﻧﮑي اﺷﺨﺎص د ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺟﺮم ﮐې ﺷﺮﯾک

ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دي.

دي .ﻫﻐﻮی ﻟﺰوﻣﺎﹾ د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﻪ دي )د ﻫﻐﻮی د

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪو د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﮐﯧﺪای ﺷي ﻫﻐﻮی د

ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪل ﺷي(.

ﻫﻐﻮی ازادي ﻟﺮي ﭼې ﺧﭙﻠې دﻧﺪې ﺧﻮﺷې ﯾﺎ ﺑﺪﻟې ﮐړي او داﺳې

ﻧﻮر.

د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي ،ﺗګ راﺗګ

ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ ﺑﻨﺪﯾﺰ ﻟګﻮل ﺷﻮی وي ﯾﺎ ﺗﺠﺮﯾﺪ
ﺷﻮي وي او ﯾﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ اﺳﻨﺎد ور څﺨﻪ

اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮي وي.
ﻟﻪ ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد څﺨﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي

ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ ده ﭼې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻟﻪ ﯾﻮه ځﺎی

ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐې ﻟﻪ ﯾﻮې ﻧړﯾﻮاﻟې ﭘﻮﻟې ﺗﯧﺮﯦﺪل ﺷﺮط دی.

ﻟﻪ ﮐﻮﻣې ﻧړﯾﻮاﻟې ﭘﻮﻟې ﺗﯧﺮﯦﺪل ﭘﻪ ﮐې ﺷﺮط ﻧﻪ

ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮاځې ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې وي ﯾﺎ د دې ﭘﻪ ﻫڅﻪ ﮐې وي ﭼې

ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﮐﺎر ،ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﺟﻨﺴي

دﻧﻨﻪ ﮐﯧﺪل اﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮي.

څﺨﻪ ﺑﻞ ځﺎی ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ ﺷي.
دی.

ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺗﻮګﻪ دﻧﻨﻪ ﺷي او ﮐﺎر ﭘﺮې ﻧﻪ ﮐﻮي.

ﺳﻮداګﺮۍ ﮐې ښکﯧﻞ وي؛ ﯾﻌﻨې ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر

وﮐړي.
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د ﻗﺎﭼﺎق او اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ او ورﺗﻪ واﻟی ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺷکﻞ ﮐې ﻧﻮر ﻫﻢ روښﺎﻧﻪ ﮐﯧږي:

د ﻗﺎﭼﺎق او اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﭘﻴﺮ او ورﺗﻪ واﻟی

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره د ﮐډوال ﮐﯧﺪو ﺗﻮﭘﻴﺮ

د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧړۍ ﻟﻪ ﯾﻮې ﺑﺮﺧې څﺨﻪ ﺑﻠې ﺑﺮﺧې ﺗﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق اوږد ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺮي او ﯾﻮه ﺧﻮرا ﺣﺴﺎﺳﻪ

ﺳﺘﻮﻧﺰه ده ﭼې ﻟﻪ ﮐډواﻟۍ ،ﺑﯧﻮزﻟۍ ،ﺟﻨﺪر ،ﮐﺎر ،ﺟﻨﺴي اړﯾکﻮ ،ﭘﯿﺴﻮ او ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﺳـﺮه اړﯾکـﻪ ﻟـﺮي .د اﻧﺴـﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪﻟﻮ ،ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪﻟﻮ او د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره د ﮐډواﻟۍ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﯾﻮ ﭘﯧﭽﻠی ﺗړاو ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .د دﻏﻮ ﻣﻮاردو ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﻳکﻪ

او ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗړاو ﯾﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭼﻮﮐﺎټ ﮐې واﺿﺢ ﮐﯧږي:

د ﻗﺎﭼﺎق ،اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﻳکې
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ﮐډواﻟي ﻫﻐﻪ ﺑﻬﯿﺮ دی ﭼې ﺧﻠک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﭘﺮﯦکړه ﮐﻮي ﭼې ﯾﻮ ځﺎی ﭘﺮﯦږدي او ﺑﻞ ځﺎی ﺗﻪ وﻻړ ﺷي.
•

د ﮐډواﻟۍ ﻓﯿﺲ

•

ﺗﺮ ﯾﻮ ﺑﺮﯾﺪه د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړه ډاډ

•

ﯾﻮ څﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ )اﺳﺘﺜﻤﺎر(

•
•

ﺣﻘﻮﻗي اﺳﻨﺎد

د ﺧﻄﺮ ﮐﭽﻪ -ﻣﻨځﻨۍ )ﻟکﻪ ﻗﺎﭼﺎق ،اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق(

دﻏﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﺗﺮ ډﯦﺮه د ﻧﺎرﯾﻨﻪ وو ﻟﻪ ﺧﻮا اداره ﮐﯧږي.

ﻗﺎﭼﺎق ﻫﻢ ﻟﻪ ﯾﻮه ځﺎی څﺨﻪ ﺑﻞ ځﺎی ﺗﻪ د ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺧﻮښﻪ د ﻫﻐﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﯾـﻞ ﮐﯧـږي ﺧـﻮ د ﮐﻤﯧﺸـﻦ ﮐـﺎراﻧﻮ ﭘـﻪ

واﺳﻄﻪ ﭼې د ﺷﺨﺺ د ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي داﺧﻠﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻻره ﻫﻮاروي.
•

د ﮐﻤﯧﺸﻦ ﮐﺎر ﻓﯿﺲ

•

ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي اﺳﻨﺎد

•

د ﺧﻄﺮ ﮐﭽﻪ – ﻟﻮړه )د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪو وﯦﺮه(

•

د ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺗړاو د ډاډ ﻧﺸﺘﻮاﻟی )ﭘﻪ رښﺘﯿﻨې ﺑڼﻪ(

•

د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻮړه ﮐﭽﻪ

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﮐډواﻟۍ اﺟﺒﺎري ډول دی ﭼې ﭘﻪ ﮐې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﭘﻪ زور ،ګﻮاښ ،ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﯾﺎ ﭼﻞ او ول ﺳﺮه ﻟﻪ ﯾـﻮه
ځﺎی څﺨﻪ ﺑﻞ ځﺎی ﺗﻪ د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﺑﯿﻮل ﮐﯧږي او ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﮐې ﻟﯧږد ﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي.
•

د اﯾﺠﻨټ ﯾﺎ دﻻل ﻓﯿﺲ

•

د ﻫﻮﮐړې ﻧﺸﺘﻮاﻟی

•

ﻗﺎﻧﻮﻧي او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي اﺳﻨﺎد

•

د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه او ﭘﯧﭽﻠې ده )ﺟﻨﺴي ،ﻓﺰﯾکي(

ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐې ﺗﺮ ډﯦﺮه ښځې ښکﯧﻠې دي ﭼې د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګڼﻞ ﮐﯧږي.
ﭘﻪ ﻻﻧﺪې درﯦﯿﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ روښﺎﻧﻪ ﺷﻮي:
ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧې

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق

 -١د ﭘﯿﺴـــــــــــﻮ

ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ځﺎی ﻫﯧﻮاد ﮐې ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي څﺨـﻪ

ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ ﺳـﺮه ﭘـﻪ ﻏﯿﺮﻗـﺎﻧﻮﻧي ﺗﻮګـﻪ ﻟـﻪ ﺳـﺮﺣﺪ څﺨـﻪ ﭘـﻪ

 -٢ﻫـــــــــــــﻮﮐړه

ﺑــﺎﻟﻘﻮه ﻗﺮﺑــﺎﻧي د درواﻏﺠﻨــﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺗﻮ ﭘــﺮ

ﻣﺸﺘﺮي ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﻟﻪ ﺳﻔﺮ ﺳﺮه ﻫﻮﮐړه ﮐـﻮي ﭼـې

 -٣اړﻳکﻪ

د ﻣﻘﺼﺪ ځﺎی ﻫﯧﻮاد ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ډول

)ﺗﻮاﻓﻖ(

ﻧﺎوړه ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮل.

ﺑﻨﺴټ د ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﻫﻮﮐړه ﮐﻮي.

ﮐﻮوﻧﮑي او ﻗﺮﺑﺎﻧي اړﯾکﻪ دوام ﻣﻮﻣي.
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ﺗﯧﺮﯦﺪو ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل.

د ﺳﻔﺮ د څﺮﻧګﻮاﻟي ،ﻣﻘﺼﺪ ځﺎی او ﻟګښﺖ ﭘﻪ اړه ﺑﺸﭙړ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي.

د ﻣﻘﺼﺪ ځﺎی ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﺳﺮﺣﺪ څﺨـﻪ ﭘـﻪ ﺗﯧﺮﯦـﺪو ﺳـﺮه د
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑي او ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﯾکﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧږي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دود څﻮﻣﺮه ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻟﺮي؟

ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ دې اړه ﭼې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ اﻧﺪازه ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐې ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ﮐﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸـﺘﻪ .د ﻣﻠګـﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧـﻮ

ﺳﺎزﻣﺎن او ﻧﻮرې ادارې ﭘﻪ دې اړه د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻻرو ﭼـﺎرو ﮐـﺎر ﮐـﻮي ،څـﻮ د دې ﺳـﺘﻮﻧﺰې د ﺳـﺘﺮ واﻟـي
اﻧﺪازه وﻟګﻮي.

ﮐﻮم ﻫﯧﻮادوﻧﻪ د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ اﻏﯧﺰﻣﻦ ﮐﯧږي؟
•

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻧړۍ ټﻮل ﻫﯧﻮادوﻧﻪ د ﻣﺒﺪا ﻫﯧﻮاد ،د ﺗﺮاﻧﺰﯾـټ ﻫﯧـﻮاد ﯾـﺎ د ﻣﻘﺼـﺪ ځـﺎی ﻫﯧـﻮاد ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ

•

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻌﻤﻮﻻ� ﻟﻪ ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘﺎﺗې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭼې ﺧﻠک ﯾﯥ د ﺑﯧـﻮزﻟۍ ،ﺟﻨﺴـﯿﺘي ﺗﺒﻌـﯿﺾ ،د ښـځﻮ ﭘـﺮ

اﻏﯧﺰﻣﻨﻮي او ځﯿﻨي ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﺑﯿﺎ ﻟﻪ دﻏﻮ ټﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ اﻏﯧﺰﻣﻦ ﮐﯧږي.

وړاﻧﺪې د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د واده ،ټﻮﻟﻨﯿﺰې او ﻗـﻮﻣي اﻧـﺰوا ،ﺟګـړو او ﻧـﻮرو ﺣـﺎﻻﺗﻮ ﻟـﻪ
اﻣﻠﻪ زﯾﺎﻧﻤﻨﯧږي ،د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺻﻮرت ﻣﻮﻣي.

•

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ډﯦﺮې ﭘﯧښې د ﻳﻮ ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ،ګﺎوﻧډﯾﻮ او د ﺳﯿﻤې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي ،ﺧﻮ د ﻟـﺮې

•

اروﭘﺎ د ﻧړۍ ﻟﻪ ګﻮټ ګﻮټ څﺨﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻘﺼﺪ ځﺎی دی ،ﭘﻪ داﺳـې ﺣـﺎل ﮐـې ﭼـې اﺳـﯿﺎ ﻫﻐـﻪ

•

ﺷﻤﺎﻟي او ﺳﻮﯦﻠي اﻣﺮﯾکﺎ دواړه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﻫﻢ ﻣﺒﺪا او ﻫﻢ ﻣﻘﺼﺪ دي.

)د ﻟﻮﯾﻮ وﭼﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ( واټﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪو ﺑﯧﻠګې ﻫﻢ ډﯦﺮې دي.

وﭼﻪ ده ﭼې ور څﺨﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ډﯦﺮ ﺧﻠک ﻧﻮرو وﭼﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي او ﻟﻮى ﻻﻣﻞ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﯧﻮزﻟي ده.

د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﻋﺎم ډوﻟﻮﻧﻪ:

د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د ﮐﺎر ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د اټﮑﻞ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ﺗـﺮ ټﻮﻟـﻮ
ﻋﺎم ډول دی ﭼې  ٧٩ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي او ور ﭘﺴې  ١٨ﺳﻠﻨﻪ ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ راځي.

ﻟﻪ ښځﻮ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ډﯦﺮی ﭘﻪ ښﺎروﻧﻮ او د ﻟﻮﯾﻮ ﻻرو ﭘﻪ اوږدو ﮐې ،ﭼﯧﺮې ﭼې اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧـﻪ ډﯦـﺮ

وي ،ﻟﯿﺪل ﮐﯧږي .دﻏﻪ ډول ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ډﯦﺮ راﭘﻮر او ﺗﺮ ټﻮﻟـﻮ ډﯦـﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﻮی دی .د دې ﭘـﻪ ﭘﺮﺗﻠـﻪ د ﻧـﺎوړه ګټـﯥ
اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻟﻪ ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮی؛ ﻟکﻪ ﭘﻪ زور ﮐﺎر ،د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑـﺪل ﮐـې ﮐـﺎر ،ﭘـﻪ ﮐﻮروﻧـﻮ ﮐـې ﮐـﺎر

ﮐﻮل او د زور واده ،د ﺑﺪن د ﻏړو اﯾﺴﺘﻞ ،ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ،ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮي او ﺟګړه.

ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐې ښکﯧﻞ ﺻﻨﻌﺘﻮﻧﻪ

د ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي ﮐﺎري ځﻮاک ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠک ﺟﻮړوي ﭼې د ﮐﺎر ﻣﺎرﮐﯧـټ ﭘـﻪ ﻏﯿـﺮ رﺳـﻤي ﺳـکټﻮر او د رﺳـﻤي اﻗﺘﺼـﺎد ﭘـﻪ
څﻨډو ﮐې د ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ ﺳکټﻮروﻧﻪ ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﮐې ﻟﻮړه ده ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
•

ﮐﺮﻧﻪ او ﺑڼﻮاﻟي

•

د ﺟﺎﻣﻮ او ټﻮﮐﺮ د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﺧﻮﻧې او دوﮐﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼې ﮐﺎرګﺮ ﭘﻪ ﮐې ﭘﻪ ﮐﻢ ﻣﻌﺎش اﺳﺘﺨﺪاﻣﯧږي او ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ

•

د ﺧﻮراﮐي ﺗﻮﮐﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او رﺳﺘﻮراﻧﺘﻮﻧﻪ

•

ﺗﻔﺮﯾﺢ ځﺎﯾﻮﻧﻪ

•

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي

•

ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐې ﮐﺎر

•

د ﺟﻨﺴي اړﯾکﻮ ﺻﻨﻌﺖ

•

د ﺧﻮړو ﭘﺮوﺳﺲ

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ ﻧﻮرو ﺳکټﻮروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ اﻏﯧﺰه ﻟﺮي؛ ﻟکﻪ ﻻﻧﺪې ﺳکټﻮروﻧﻪ:
•

روﻏﺘﯿﺎ
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•

د روﻏﺘﯿﺎ ﺳکټﻮر اړوﻧﺪ د ﺻﻔﺎﮐﺎرۍ ﻗﺮاردادوﻧﻪ

•

ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ /ﻫﻮټﻠﻮﻧﻪ

•

اﻣﻨﯿﺖ

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻋﻨﺎﺻﺮ

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق درې ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺮي ﭼې ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ ﮐړﻧﻪ )څﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي؟( ،اﺳﺒﺎب )څﺮﻧګـﻪ ﺗﺮﺳـﺮه ﺷـﻮي؟( او ﻣﻮﺧـﻪ )وﻟـې

ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي؟( .د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﮐړﻧې ﭘﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﮐې ﺑﺎﯾﺪ دې ﺗـﻪ ځـﻮاب وﻣﻮﻧـﺪل ﺷـي ﭼـې څـﻪ ﺗﺮﺳـﺮه ﺷـﻮي دي؟ ﻳﻌﻨـې ﯾـﻮ

ﺷﺨﺺ ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮی ،ﻟﯧږدول ﺷﻮی ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮی ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮی او ﻳﺎ ﺷﺨﺺ د ﭼـﺎ ﻻﺳـﺘﻪ ورﻏﻠـی دی .د اﻧﺴـﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اﺳﺒﺎﺑﻮ ﮐې ﺑﺎﯾﺪ دې ﭘﻮښﺘﻨې ﺗﻪ ځﻮاب وﻣﻮﻧﺪل ﺷي ﭼې څﻪ راز ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي دي ،وﺳﻴﻠﻪ ﻳﯥ څـﻪ وه او ﻟـﻪ ﮐـﻮﻣې ﻻرې

ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي دي؟

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ښﺎﻳﻲ د ګﻮاښ ،ﻟﻪ ځﻮاﮐﻪ د اﺳﺘﻔﺎدې ،اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮﻧې ،درﻏﻠۍ ،ﭼﻞ )ﻓﺮﻳﺐ( ،زﯾـﺎن ﻣﻨﻨـې ﻟـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ څﺨـﻪ ﻧـﺎوړه

ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې ،د ﭘﻴﺴﻮ او ﻳﺎ د ﻧﻮرې ګټﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮﺳﺮه ﺷي .د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﻮﺧې ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دې ﭘﻮښﺘﻨې ﺗﻪ
ﭼې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وﻟې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی ،ﻋﻠﺖ او ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ څﻪ وه؟ ﺑﺎﯾﺪ ځﻮاب وﻣﻮﻧﺪل ﺷي .ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ښﺎﻳﻲ ﺟﻨﺴي ګټـﻪ اﺧﯿﺴـﺘﻨﻪ

ﯾﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ،د ﺑﺪن ﻏړو ﻏﻮڅﻮل ،اﺟﺒﺎري ﺟـﺮم او ﺟﻨﺎﯾـﺖ ،اﺟﺒـﺎري ﺳـﻮاﻟګﺮي ،اﺟﺒـﺎري ﮐـﺎر او ﺧـﺪﻣﺖ ،وﺳـﻠﻪ واﻟـې ﻧښـﺘې،
ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب او دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﮐړﻧې او ﻳﺎ د ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ وي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺎﯾﻠې

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ټﻮﻟﻨې ﻟﭙﺎره ډﯦﺮې ﺑﺪې ﭘﺎﻳﻠي ﻟﺮي ﭼې ﺣﺘی د ټﻮﻟې ټﻮﻟﻨې اﻗﺘﺼـﺎدي ،ټـﻮﻟﻨﻴﺰ ،روﻏﺘﻴـﺎﻳﻲ او اﻣﻨﻴﺘـي

وﺿﻌﻴﺖ ګﻮاښي او ﺧﭙﻠﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﭘﺎﯾﻠې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ
•

د ټﻮﻟﻨې ﻧﻨګ

•

د اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤښﺖ

•
•

د ﺧﻠکﻮ ګﻮښﻪ واﻟی

ﻟﻪ ﺑﻞ ځﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﮐﯧﺪو وﯦﺮه

•

ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم راﺗﻠﻮﻧﮑى او ﺑﺮﺧﻠﻴک

•

ﺧﭙګﺎن او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧي

•

ځﺎﻧﻮژﻧې ﺗﻪ ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ

رواﻧي روﻏﺘﯿﺎ
•

وﯦﺮه )اﺿﻄﺮاب(

•

ﭘﺮ ځﺎن ﻧﻪ ﺑﺎور او وړﺗﯿﺎ

•

ﻣﺰﻣﻨې ﻧﺎروﻏۍ

•

ﺟﻨﺴي ﻧﺎروﻏۍ

ﺑﺪﻧي روﻏﺘﯿﺎ
•
•

د ﺑﺪن ﻏړو ﺗﻪ زﯾﺎن
ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ډول ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﯾﯽ ﺗﻮﮐﻮ اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺪﻧي او ﺣﻘﻮﻗي ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب
•

•
•

ﻟﻪ ﻧﯿﻮل ﮐﯧﺪو او ﻟﻪ ﭘﻮﻟې ﺑﯧﺮﺗﻪ اړوﻟﻮ وﯦﺮه

د ﺧﻮﻧﺪي او ﭘﺎﯾﺪاره اوﺳﯧﺪو ځﺎی ﻧﺸﺘﻮاﻟی

د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻮ څﺨﻪ وﯦﺮه
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د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﺗﺸﺨﯿﺺ او ﭘﯧﮋﻧﺪل

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮی د ﻻﻧﺪې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺸﺨﺺ او ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي او د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟـﻪ ﺧـﻮا د زﯾـﺎﻧﻤﻦ
ﺷﻮي ﻻﺳﻨﻴﻮی او ورﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ اړﯾﻦ دي:
•

روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي

•

ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي

•

د ټﻮﻟﻨې ﻣﺨﻮر

•
•
•

•

•

•

ﭘﻮﻟﯿﺲ

د ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎن

د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨﻮ ﻏړي

د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠي ﮐﻮوﻧﮑي

دوﻟﺘي ،ﻧﺎ دوﻟﺘي او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادارې

ﻫﻐﻪ ﻋﺎم ﺧﻠک ﭼې ﭘﺮ دﻏﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺧﺒﺮ وي

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي ﻋﻤﻮﻣي ځﺎﻧګړﻧې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
•

وﯦﺮه

•

ﺑﯥ ﺑﺎوري

•

د اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻋﺎدت

•
•

•

د اﺳﻨﺎدو ﻧﻪ درﻟﻮدل

ﻓﺰﯾکي زﯾﺎن ﯾﺎ ټﭙﻮﻧﻪ )ﻏﻮڅﻮاﻟی ،ﭘﺎړﺳﻮب ﯾﺎ ﺳﻮځﯧﺪﻧﻪ(
ﺧﭙګﺎن ،ﭘﺮﯦﺸﺎﻧي

•

ﺷﺨﺺ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﻧﻪ ﺷي ﭘﺮﯦښﻮدﻟی

•

ﻟﻪ ﺗﻮان څﺨﻪ ډﯦﺮ ﮐﺎر ﮐﻮل

•
•

ﻟږ او ﯾﺎ ﻫﯧڅ ﭘﯿﺴې ﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل
ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه د اړﯾکې ﻧﻪ درﻟﻮدل

ﮐﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮی ﻣﺎﺷﻮم وي ،د ﻫﻐﻮ ځﺎﻧګړﻧې ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ:
•

ﺷﺮﻣﯧﺪل

•

ګﻮښﻪ ﺗﻮب

•
•

ﺳﺘﺮګې ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻧﻪ ﮐﯧﺪل

وﯦﺮﯦﺪل

•

ﭘﻪ ازاد ډول ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﮐﻮل

•

د ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﻣﻘﺼﺪ او ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل

•

•

ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ﭘﺮ ﻻر ﺗﻠﻞ
ﺗﻌﻠﯿﻢ او ﻟﻮﺑﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻻﺳﺮﺳی
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د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د دې ﺑﺮﺧې ﻗﺮﺑـﺎﻧي ﭘـﻪ اﺳـﺎﻧۍ ﺳـﺮه ﻧـﻪ

ﺷي ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧﺪﻟی ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﻏﻮاړي د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮی وﭘﯧﮋﻧي ،ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﺑﺎﻳـﺪ
ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﻴﺴي:

 -١د ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮑي د ﭘﻮﻫې او ﻣﻬﺎرت ټﯿټﻪ ﮐﭽﻪ

 -٢ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ د زﯾﺎﻧﻤﻨﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ

 -٣ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮو وﯦﺮه

 -۴ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮو ﺗﻪ وﻓﺎداري
 -۵ﭘﺮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻧﻪ ﺑﺎور

 -۶د ﺣﺎﻓﻈې ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮل

 -٧ژﺑﻨۍ ﺳﺘﻮﻧﺰې

 -٨ﻓﺮﻫﻨګي ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺗﺸﺨﯿﺺ او ﭘﯧﮋﻧﺪﻧې ﭘړاووﻧﻪ

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻨځﻪ ﭘړاووﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼې د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي ﻟـﻪ ﭘﯧﮋﻧـﺪﻧې ﭘﻴـﻞ ،ﻟـﻪ
ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﭘﺮ ﻣﺮﺳﺘې او ﻋﺪاﻟﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧږي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻧﻪ د ﺣکﻮﻣـﺖ او ﻣﻠـي ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻮ دﻧـﺪه ده ،ﺣکﻮﻣـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ورﺳـﺮه د ﻫﻐـﻮی د

ﻻﻧﺪې اړﺗﯿﺎوو ﭘﻪ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي:
•

ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او اﻣﻨﯿﺖ

•

ډوډۍ ،اوﺑﻪ او ﮐﺎﻟي

•
•

د اوﺳﯧﺪو ځﺎی

ﺑﯧړﻧي روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
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د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د اﺻﻄﻼح ګﺎﻧﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
ﻻﻧﺪې اﺻﻄﻼح ګﺎﻧې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ زاوﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډه ﺗﻮګﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮې دي:

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق :اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ګﻮاښ ،د زور ﯾﺎ ﺑﻞ ډول اﺟﺒـﺎر ،ﺗښـﺘﻮﻧې ،درﻏﻠـۍ،

ﺗﯧﺮ اﯾﺴﺘﻨې ،ﻟﻪ ﻗﺪرت ﯾﺎ د ﯾﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺘﻪ ﻧﺎوړې ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﺑﻞ ﺷﺨﺺ واک ﻟﺮي ،د

ﻫﻮﮐړې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﯿﺴﻮ ﯾﺎ ﻧﻮرو ګټﻮ د راﮐړې ورﮐـړې ﻟـﻪ ﻻرې د ﺷـﺨﺺ اﺳـﺘﺨﺪام ،ﻟﯧـږد ،اﻧﺘﻘـﺎل ،ﭘﻨـﺎه

ورﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪو ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي.

اﺧﺘﻄﺎف )اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮﻧﻪ( :د زور ﯾﺎ ﺗﯧﺮ اﯾﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﯾﻮه ﺷﺨﺺ ﺗښﺘﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ .د  ١٣٩۶ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﺟـﺰا

ﮐﻮډ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻟﻪ ګﻮاښ ،زور ،د وﯦﺮوﻧې ﻟﻪ ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ ﭼﻞ او ﻓﺮﯾﺐ او ﻟﻪ ﺟﺴﻤي ﯾـﺎ رواﻧـي ﮐﻤـﺰورۍ ﻟـﻪ ګټـﯥ
اﺧﯿﺴﺘﻨې ،ﻟﻪ ﻧﻮي زﯦږﯦﺪﻟي ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه د ﺑﻞ ﻧﻮي زﯦږﯦﺪﻟي ﻣﺎﺷـﻮم ﺑـﺪﻟﻮﻟﻮ ،ﻟـﻪ ﻣـﻮر او ﭘـﻼر ﯾـﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻪ د

ﻣﺎﺷﻮم ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﺎ اﺳﺘﻮګﻦ ځﺎی ﮐې د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻮ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دی ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼې دﻏـﻪ ډول

ﮐړﻧې د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﯾﺎ زﯾﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وي.

دﻏﻪ راز ﭘﻪ زور ﺳﺮه د ﯾﻮه ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﯾﻮې ډﻟې ﺗښﺘﻮل ،ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﮐې اﭼﻮل ﭼې ﻣﻌﻤﻮﻻ� د اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮﻧې ﻟﻪ ﻗﺮﺑـﺎﻧي ﯾـﺎ

ﻟﻪ ﯾﻮې درﯦﯿﻤګړې ډﻟې د اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳي اﻣﺘﯿـﺎز ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﺗﺮﺳـﺮه ﮐﯧـږي .د اﻧﺴـﺎن ﺗښـﺘﻮﻟﻮ ﺟـﺮم ﺗـﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ� د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐې رﺳﯧﺪﻧﻪ ﮐﯧږي ،ﺧﻮ د اﻧﺴﺎن ﺗښـﺘﻮﻧې داﺳـې ډوﻟﻮﻧـﻪ ﻫـﻢ ﺷـﺘﻪ ﭼـې د

ﻧړﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ داﯾﺮه ﮐې راځي ،ﻟکﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ اوﺑﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﺮﻣﺘﻪ ﮐﻮي.

ﺑﻬﺮه ﮐﺸي )ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ( :ﭘﻪ ﭘﯧﺮﻟﻮ ،ﭘﻠﻮرﻟﻮ ،ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه ګټـﯥ اﺧﯿﺴـﺘﻮ ،ګـډوﻟﻮ )رﻗﺼـﻮل( ،د ﻏﯿـﺮ اﺧﻼﻗـي
)ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي( ﺗﺼﻮﯾﺮوﻧﻮ ﯾﺎ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻏﻼﻣۍ ،ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ،ﺳﻮال ﮐﻮﻟـﻮ ،وﺳـﻠﻪ واﻟـې ﺟګـړې ،د ﺑـﺪن

ﻏړي ﯾﺎ ﻧﺴﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮ ،ﻃﺒﻲ اﺟﺒﺎري ازﻣﺎﻳښﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﻧﻮرو ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘـﻪ اړ اﻳﺴـﺘﻠﻮ ﮐـې ﻟـﻪ ﻣﺠﻨـي

ﻋﻠﯿﻪ ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﺗﻪ ،ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻪ واﻳﻲ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎره ډﻟﻪ :ﻟﻪ درﯦﻴﻮ ﯾﺎ ﺗﺮ دې ﻟﻪ ډﯦﺮو ﮐﺴـﺎﻧﻮ ﺟـﻮړې ډﻟـې ﺗـﻪ واﻳـﻲ ﭼـې د اﻧﺴـﺎن ﻟـﻪ ﻗﺎﭼـﺎق او
ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ﻟﻪ درﺟﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﯾﻮه ﯾﺎ زﯾﺎﺗﻮ د ارﺗﮑﺎب د ﻣﻮﺧې ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺘﻔﻘﺎﹰ

اﻗﺪام ﮐﻮي.

ﻣﺠﻨی ﻋﻠﯿﻪ )زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﺨﺺ( :ﻫﻐﻪ ﺣﻘﯿﻘي ﺷﺨﺺ دی ﭼـې د اﻧﺴـﺎن ﻗﺎﭼـﺎق د ﺟـﺮم د ارﺗﮑـﺎب ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ﯾـﯥ ﭘـﻪ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډول ﺟﺴﻤي ،رواﻧي ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎن ﻟﯿﺪﻟی او ﻳﺎ ورﺳﺮه ﻣﺦ وي .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻐﻪ ﺷـﺨﺺ
ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې د ﺟﺮم د ارﺗﮑﺎب ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ اﺧﻼﻗي ،ﺟﺴﻤي ،ﻣﺎدي ﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮي زﻳﺎن رﺳﯧﺪﻟی وي.

د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق :د ﭘﻴﺴﻮ ﻳﺎ د ﺑﻠې ګټﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﻬﺮﻧي دوﻟﺖ ﺗﺒﻌې ﻳﺎ ﺑﯥ ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ،ﻫﯧـﻮاد
ﺗﻪ د ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯧﺪو زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮول ،د ﻫﯧﻮاد ﺗﺒﻌې ﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﺷﺨﺺ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺑﻬﺮﻧي دوﻟﺖ ﺗﺒﻌې ﺗﻪ ﻟـﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻟﻪ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﻳﺎ د ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭘﻪ ﺗﺰوﻳﺮ ﺷﻮو ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﺳﺮه د وﺗﻠﻮ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟـﻮ ﺗـﻪ د

ګډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق واﻳﻲ.

ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮی ﮐډوال :ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼې د ﺑﻬﺮﻧي دوﻟﺖ ﺗﺒﻌﻪ ﻳﺎ ﺑﯥ ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻪ ﺷﺨﺺ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠـﻮ ﻳـﺎ
ﻫﻢ د ﻫﯧﻮاد ﺗﺒﻌﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ د ﺑﻬﺮﻧي دوﻟﺖ ﺗﺒﻌﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﮐې د ﭘﻴﺴﻮ ﻳﺎ ﺑﻞ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ښکﺎر ﺷﻮی وي.

د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎرې ډﻟې ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ ګﻮاښ ،ځـﻮاک )زور( ،اﺧﺘﻄـﺎف،
ﺗﯧﺮ اﯾﺴﺘﻠﻮ ،ﻧﻔﻮذ او د اﺟﺒﺎر ﻟﻪ ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻮ د ﻧﺎوړه اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮي وي.

د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎرې ډﻟې ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼې د ﭘﻴﺴﻮ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ
ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﻬﺮﻧي دوﻟﺖ ﺗﺒﻌﻪ ﻳﺎ ﺑﯥ ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ،ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻳﺎ ﻫﻢ د ﻫﯧﻮاد ﺗﺒﻌﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﭘﺮﺗﻪ
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ﺷﺨﺺ ﻳﺎ د ﺑﻬﺮﻧي دوﻟﺖ ﺗﺒﻌې ﺗﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻳـﺎ ﻟـﻪ ﺗﺰوﻳـﺮ ﺷـﻮو ﺳـﻨﺪوﻧﻮ ﺳـﺮه د وﺗﻠـﻮ د

اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮي وي.

د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧې ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﺰوﻳﺮ ﺷﻮی ﺳﻨﺪ :د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧې ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﺰوﻳﺮ ﺷﻮی ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪه ﻋﺒﺎرت دی ﭼـې
ﭘﻪ ﺗﺰوﻳﺮي ﺑڼﻪ ﺟﻮړ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐې ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻞ ﺷﻮی وي .دﻏﻪ راز د ﻧﺎ ﺳﻤﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ،ﻓﺴـﺎد ﻳـﺎ اﮐـﺮاه ﺗـﻪ ﭘـﻪ

ﺗﻮﺳﻞ ﺳﺮه ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﺮې ﺑﻠې ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻻرې ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠی وي ﻳﺎ ﻟﻪ ﺳﻨﺪه د ﻫﻐـﻪ ﻟـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻧي ﺧﺎوﻧـﺪ ﭘﺮﺗـﻪ ګټـﻪ اﺧﻴﺴـﺘﻞ

ﺷﻮې وي.

د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر :ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﮐﺎرګﺮ ﯾﯥ د ﯾﻮ داﺳې ﺗړون ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐـﻮي ﭼـې ﻟـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻮ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮی وي ،ﭘﻪ داﺳې ﺻﻮرت ﮐې ﭼې ﭘﻮر ﯾﺎ ﭘﯿﺸکي ﭘﻴﺴې ﯾﯥ اﺧﯿﺴﺘې وي .ﭘﻮر د دﻏﻪ ﮐﺎر اﺻﻠي

ﻻﻣﻞ دی ،ﭘﺎﯾﻠې ﯾﯥ دا دي ﭼې ﮐﺎرګﺮ ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ ﺗړاو ﻟﺮوﻧﮑي او وارﺛﺎن ﻣکﻠﻒ وي ﺗﺮ ﯾﻮې ټﺎﮐﻠې ﯾﺎ ﻧﺎ ټﺎﮐﻠې ﻣـﻮدې
ﭘﻮرې څﻮ ﭼې ﭘﻮر ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﮐﻮي ،د ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑي ﻟﭙﺎره ﮐﺎر وﮐړي.

د ﺛﺒﻮﺗﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ :د ﯾﻮ ﻟﻮري دﻧﺪه ده ﭼې ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻪ ﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﺗﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﮐړي .د ﮐډواﻟۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐـې

ﯾﻮ ﭘﺮدی ﺷﺨﺺ ﭼې ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﻬﺮﻧي ﻫﯧﻮاد ﮐې ﭘﻨﺎه واﺧﻠي ،د ﺧﭙﻠې ﻗﻀﯿﯥ ﺛﺒﻮﺗﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺮ ﻏـﺎړه ﻟـﺮي؛

ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼې دﻏﻪ ﭘﺮدی ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐړي ﭼې اړوﻧﺪ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د دﻧﻨﻪ ﮐﯧﺪو ﭘـﺮ ﺷـﺮاﯾﻄﻮ ﺑﺮاﺑـﺮ دی او د دﻏـﻪ
ﻫﯧﻮاد د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺪﺧﻮل ﻧﻪ دی.

د ﻣﺎﺷﻮم اﺳﺘﺜﻤﺎر )ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ( :د  ١٩٨٩زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن او د ١٩٩٩

زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د ﻣﺎﺷﻮم د ﮐﺎر د ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻧﺎوړه ډوﻟﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻌﻪ او د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﻟﭙﺎره ﯾﯥ د ﺳﻤﺪﺳﺘي اﻗﺪام ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟـﻮ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډوﻟﻮﻧﻮ دي:

اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺜﻤﺎر :ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﭼې ښﺎﯾﻲ د ﻣﺎﺷﻮم زده ﮐړې ﺗﻪ زﯾﺎن ورﺳﻮي ،د ﻫﻐﻪ ﺧﻨډ واﻗﻊ ﺷي ﯾﺎ ﻫﻢ د ﻣﺎﺷﻮم

روﻏﺘﯿﺎ ،ﻓﺰﯾکي ،دﻣﺎﻏي ،رواﻧي ،اﺧﻼﻗي او ټﻮﻟﻨﯿﺰې ودې ﺗﻪ زﯾﺎن ورﺳﻮي.

ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر :ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ،ﻓﺤﺸﺎ ،ﭘﻪ ﻏﯿـﺮ اﺧﻼﻗـي ﻓﻠﻤﻮﻧـﻮ ﮐـې د ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐـﺎرول ،د ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ
ﺗښﺘﻮل ،ﭘﻠﻮر او اﺟﺒﺎري ﻗﺎﭼﺎق.

د ﻣﺎﺷﻮم ﮐﺎر :ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻣﺎﺷﻮم ﯾﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﺧـﻮ د ﻫﻐـﻪ روﻏﺘﯿـﺎ ،زده ﮐـړې ﯾـﺎ ﻫـﻢ ﻓﺰﯾکـي،
رواﻧي ،ﻋﻘﻠي ،اﺧﻼﻗي او ټﻮﻟﻨﯿﺰې ودې ﺗﻪ ﯾﯥ زﯾﺎن رﺳﻮي.

ﻣﺪﻧي او ﺳﯿﺎﺳي ﺣﻘﻮق :دﻏﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻫﻐﻮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧـﻪ ﮐـﺎرول ﮐﯧـږي ﭼـې

ﭘﻪ  ١٩۶۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮي او د ﻣﺪﻧي او ﺳﯿﺎﺳي ﺣﻘﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ ﻧړﯾـﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﮐـې راﻏﻠـي دي؛ ﻟکـﻪ د

ځﺎن د ﺑﺮﺧﻠﯿک ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﺣﻖ ،ﭘﻪ ازاده ﺗﻮګﻪ د ﻃﺒﯿﻌي ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ او ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ د ازاد وﯦﺶ ﺣـﻖ ،ﻟـﻪ ﺗﺒﻌـﯿﺾ ﺳـﺮه د ﻧـﻪ
ﻣﺦ ﮐﯧﺪو ﺣﻖ ،د ښځﻮ او ﻧﺎرﯾﻨﻪ وو ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻧډول واﻟي ﺣﻖ ،د ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ،ﻟﻪ ﺷکﻨﺠې ،ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧي

ﯾﺎ ﺳﭙکﺎوي ﮐﻮوﻧﮑي ﭼﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د ﺧﻼﺻﻮن ﺣﻖ ،ﻟﻪ ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب او ﻣﺰدورۍ د ﺧﻼﺻﻮن ﺣﻖ ،ﭘـﺮ ﺧﭙـﻞ ﺳـﺮ ﻟـﻪ
ﻧﯿﻮل ﮐﯧﺪو ﯾﺎ ﺑﻨﺪي ﮐﯧﺪو د ازادۍ ﺣﻖ ،د ﯾـﻮه ﻫﯧـﻮاد دﻧﻨـﻪ ﭘـﻪ ازاده ﺗﻮګـﻪ د ﺗـګ راﺗـګ ﺣـﻖ ،د ﺷـﺨﺺ د ازادۍ او

اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻖ ،د ﻣﺤکﻤﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺴﺎوات ﺣـﻖ ،د ﺟﺰاﯾـﻲ ﺗﻮروﻧـﻮ ﭘـﻪ ﺻـﻮرت ﮐـې د ﺑـﯥ ﭘـﺮې ﻣﺤکﻤـې ﻟـﻪ ﺧـﻮا د

ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ او ﻋﻠﻨي ﻣﺤﺎﮐﻤې ﺣﻖ ،ﺗﯧﺮ وﺧﺖ ﺗﻪ د ﺟﺰاﯾﻲ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ د ﻧﻪ رﺟﻌﺖ ﺣﻖ ،د ﮐﻮرﻧۍ ،د ﮐﻮرﻧۍ د ﻏړو او د
ﻣکﺎﺗﺒــﺎﺗﻮ د ﺧﺼﻮﺻــي ﺣــﺮﯾﻢ ﺣــﻖ ،د ﻓﮑــﺮ ،ﻋﻘﯿــﺪې او دﯾــﻦ د ازادۍ ﺣــﻖ ،د ﺑﯿــﺎن د ازادۍ ﺣــﻖ ،اﻃﻼﻋــﺎﺗﻮ ﺗــﻪ د

ﻻﺳﺮﺳي ﺣﻖ ،د ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰو ﻏﻮﻧډو ﺟﻮړوﻟﻮ ﺣﻖ ،د ټﻮﻟﻨﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ د ازادۍ او ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﭼﺎرو ﮐې د ګډون ﺣﻘﻮﻧﻪ.

ﻗﻮﻧﺴﻠي ﻣﺮﺳﺘې :ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻧﺴﻠې ﭼﺎرې دي ﭼې ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ او د ﮐﻮرﺑﻪ ﻫﯧﻮاد ﭘـﻪ
ﻣﺤکﻤﻮ ﮐې د ﻫﻐﻮی د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ګټﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ده؛ ﻟکﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐډواﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘې ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ ﮐﻮرﺑـﻪ ﻫﯧـﻮاد

ﮐې ﻧﯿﻮل ﺷﻮي ﯾﺎ ﺑﻨﺪﯾﺎن ﺷﻮي او ﺧﭙﻠې ﻣﺤﺎﮐﻤې ﺗﻪ ﺳﺘﺮګې ﭘﻪ ﻻره دي .دﻏﻪ ډول ﮐډوال ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻤﺪﺳﺘي ﺧﺒﺮ ﮐړای
ﺷي ﭼې ﺣﻖ ﻟﺮي د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد د ﻗﻮﻧﺴﻠي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ څﺎﻧګې ﺳﺮه اړﯾکﻪ ټﯿﻨګﻪ ﮐړي.
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د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ګﺮو ﮐﯧﺪل :د ١٩۵۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﺤـﺎﻗي
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ګﺮو ﮐﯧﺪل ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﺮط دی ﭼې ﭘﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑی ﯾـﺎ ﻫﻐـﻪ ﮐـﺲ ﭼـې د
ﭘﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑي ﭘﻪ واک ﮐې دی ،د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې د ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑي ﺳﺮه د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ژﻣﻨﻪ ﮐﻮي،

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻫﻐﻪ د ﮐﺎر ارزښﺖ ﭘﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮګﻪ د ﭘﻮر ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻪ ﺷـي ﯾـﺎ د ﮐـﺎر ﻣـﻮده ﻣﺤـﺪوده

ﺷﻮې او ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮی ﻧﻪ وي.

ﭼﻞ او ول :د ﮐډواﻟۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐې د ﭼﻞ او ول اﺻﻄﻼح ﻧﻪ ﯾﻮاځې ﭘﺮ ﻧﺎ ﺳﻤﻮ ﯾﺎ ﻏﻠﻄـﻮ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻮ دﻻﻟـﺖ ﮐـﻮي،
ﺑﻠکې د ﮐډوال ﻟﻪ ﻧﺎ ﺧﺒﺮۍ ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ وﯾﻞ ﮐﯧږي.

ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻦ :ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻐﻪ څﻮک دي ﭼې ﭘﺮ ﺑﻞ ﮐﺲ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﮑي وي .د ﮐډواﻟۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐې د ژوﻧـﺪ
ﺷﺮﯾک او ﺻﻐﯿﺮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻦ وﯾﻞ ﮐﯧږي ،ان ﮐﻪ د ژوﻧﺪ ﺷﺮﯾک ﻣﺎﻟي اﺣﺘﯿﺎج ﻫﻢ وﻧﻪ ﻟﺮي.

ﺑﻨﺪ :د ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺷﺨﺺ ازادۍ ﺳﻠﺒﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻣﻌﻤﻮﻻ� ﭘﻪ ﯾـﻮه ځـﺎی ﮐـې د ﺷـﺨﺺ د

ﺑﻨﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي .دوه ډوﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي :ﯾﻮ ﯾﯥ ﺟﺰاﯾﻲ ﺑﻨﺪ دی ﭼې د ارﺗﮑﺎب ﺷﻮي ﺟـﺮم د ﺳـﺰا

ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﺎرول ﮐﯧږي او ﺑﻞ ﯾﯥ اداري ﺑﻨﺪ دی؛ د دې ﻟﭙﺎره ﺗﻄﺒﯿﻘﯧږي ﭼې د ﺑـﻞ اداري اﻗـﺪام ﺗﺮﺳـﺮه ﮐﯧـﺪل
ﯾﻘﯿﻨي ﮐړي؛ ﻟکﻪ ډﯾﭙﻮرټ ﮐﻮل ﯾﺎ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺷړل.

ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐډوال ﻟﻪ اداري ﺑﻨﺪ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي؛ ځکﻪ ﭼې ﻫﻐﻮی د ﮐډواﻟۍ ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﻣﻘﺮرات ﺗﺮ
ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐړي وي ﭼې اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺮم ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي .ﭘﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﮐډوال ،ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼې د ﺧﭙﻞ ﺑﺮﺧﻠﯿک د

روښﺎﻧﻪ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره د دوﻟﺖ ﭘﺮﯦکړې ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ وي ﭼې اﯾﺎ د ﮐډوال ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻞ ﮐﯧږي ﮐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ،ﻫـﻢ ﭘـﻪ
ﺑﻨﺪ ﮐې ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي.

ﺗﺒﻌﯿﺾ :ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺧﻠکﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ډول ﭼﻠﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﯧږي ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼې ﻟﻪ ځﯿﻨﻮ ﻫﻐﻮ ﺳﺮه

د اﻣﺘﯿﺎزي ﭼﻠﻨﺪ ﻟﭙﺎره ﮐﻮم ﻣﻮﺟﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد وي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن د  ١٩۴۵زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﻣﻨﺸـﻮر د ﻟـﻮﻣړۍ
ﻣﺎدې د درﯦﯿﻤې ﻓﻘﺮې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻧﮋاد ،ﺟﻨﺲ ،ژﺑﯥ او دﯾﻦ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺒﻌـﯿﺾ ﮐـﻮل ﻣﻨﻌـﻪ دي او دﻏـﻪ راز د ١٩۴٨

زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﯾﻮاﻟې اﻋﻼﻣﯿﯥ د دوﯾﻤې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻧﮋاد ،د ﭘﻮﺳﺘﮑي رﻧګ ،ﺟﻨﺲ ،ژﺑﯥ ،دﯾﻦ،
ﺳﯿﺎﺳي ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺑﺎوروﻧﻮ ،ﻣﻠﯿﺖ ،ټﻮﻟﻨﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺷﺘﻤﻨي ،ﻧﺴﺐ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻨﻌﻪ دی.

ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﮐﯧﺪل :د زور ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﯾﺎ ﻫﯧﻮاده اﯾﺴﺘﻞ ﭼې ډﯦﺮی دﻏﻪ ﭘﯧښې د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟګړو ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌي ﭘﯧښـﻮ

ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وي.

ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮی ﺷﺨﺺ :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې د وﯾﺮې ﯾﺎ ﺧﻄﺮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐـﻮ ﺧﻄﺮوﻧـﻮ ﭼـې ﻟـﻪ ﻫﻐـﻪ

ﮐډوال ﺟﻮړوي ،ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﯾﺎ ټﻮﻟﻨې ﺑﯧﻞ ﺷﻮی وي .دﻏﻪ راز ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮی ﺷﺨﺺ ډﯦﺮی وﺧﺖ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺟګـړو
ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌي ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﯧښﺘې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮی وي.

ټﺎټﻮﺑﯽ :ﻫﻐﻪ ځﺎی ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﮐې ﻋﻤﻼ� ﻣﻮﺟﻮد وي او ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﯾﯥ ﺑﻮﻟي ﯾـﺎ ﻫـﻢ اﺻـﻠي ،ځـﺎﻳﻲ،
رښﺘﯿﻨی او داﯾﻤي اﺳﺘﻮګﻨځی ﭼې ﺷﺨﺺ ورﺗﻪ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ور ﺗﻠﻠﻮ او ﭘﻪ ﮐې د اﺳﺘﻮګﻨې ﻧﯿﺖ ﻟﺮي ،ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼې اوس
ﻣﻬﺎل ﺑﻞ ځﺎی اوﺳﯧږي.

ﮐډواﻟي :ﻟﻪ ﯾﻮه ﻫﯧﻮاده ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﯿﺖ وﺗﻞ ﭼې ﭘﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﮐې ژوﻧﺪ وﮐړي .د ﺑﺸﺮ ي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ د ﺣکﻢ
ﻟﻪ ﻣﺨې ،ټﻮل ﺧﻠک ﺑﺎﯾﺪ د دې ازادي وﻟﺮي ﭼې د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ګډون ﻟـﻪ ﻫـﺮ ﻫﯧـﻮاده ووځـي ،دوﻟﺘﻮﻧـﻪ ﯾـﻮاځې ﭘـﻪ

ډﯦﺮو ﻣﺤﺪودو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې ﮐﻮﻻی ﺷي د اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭘﺮ وﺗﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺿﻊ ﮐړي.

ډﻟﻪ ﯾﯿﺰه ﮐډواﻟي :ﭘﻪ ډﻟﻪ ﯾﯿﺰه ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﻫﯧﻮاد څﺨﻪ د ﺧﻠکـﻮ وﺗﻠـﻮ ﺗـﻪ وﯾـﻞ ﮐﯧـږي ﭼـې دواﻣـﺪاره ﻧـﻪ وي.
ﮐﺘﻠﻮي ﮐډواﻟي ﭘﻪ ﯾﻮه وﺧﺖ ﮐې د ﻟﻮﯾﻮ ډﻟﻮ ﯾﺎ د ټﻮﻟﻨې د ﯾﻮې ﺑﺮﺧې وﺗﻠﻮ ﺗﻪ واﯾﻲ.
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ﺑﻬﺮ ﺗﻪ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼـې د زور ،ﻋﻤـﻮﻣي ﺗـﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ،وﺳـﻠﻪ واﻟـﻮ ﺟګـړو او ﻧـﻮرو ﺑﺸـﺮي

ﻧﺎورﯾﻨﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد څﺨﻪ ﺗښﺘﯧﺪﻟي وي .دﻏﻪ ﮐﺴﺎن اﮐﺜﺮاﹰ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﯾﯿﺰ ډول ﺗښﺘي او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ورﺗﻪ د ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ

ﮐډواﻟﻮ اﺻﻄﻼح ﻫﻢ ﮐﺎرول ﮐﯧږي.

اﺳﺘﺮداد :د ﯾﻮه دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻞ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﻤي ﺗﻮګﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ د ﯾﻮه ﺗړون ﯾﺎ ﺑﻞ دوه اړﺧﯿﺰ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻟـﻪ ﻣﺨـې،
د ﻣﺤﺎﮐﻤې او ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې د ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﺧﺎورې څﺨﻪ ﺑﻬـﺮ او د

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯧﻮاد د ﺧﺎورې دﻧﻨﻪ د ﯾﻮه ﺟﺮم ﭘﺮ ارﺗﮑﺎب ﺗﻮرن ﯾﺎ ﻣﺤکﻮم ﺷﻮي وي.

ﺗﺴﻬﯿﻞ )اﺳﺎﻧﻪ( ﺷﻮې ﮐډواﻟي :ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐې د اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﮐـډواﻟۍ ﺗـﻪ د ﻗـﺎﻧﻮﻧي ﮐـډواﻟﻮ ﻫڅﻮﻟـﻮ ﺗـﻪ

وﯾﻞ ﮐﯧږي .دﻏﻪ اﺳﺎن ﭼﺎره ﮐﻮﻻی ﺷي ﺑﯧﻼﺑﯧﻠې ﺑڼﯥ وﻟﺮي ،ﻟکﻪ د وﯾﺰې اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ د ﺑﻬﯿﺮ اﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮل ،ﯾﺎ د ﻣﺴـﺎﻓﺮو د

ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﻬﯿﺮ ګړﻧﺪي ﮐﻮل.

اﺟﺒﺎر :د ﻓﺰﯾکي ځﻮاک ﮐﺎروﻟﻮ ﯾﺎ ﭘﺮ ﻓﺰﯾکي ځﻮاک د ګﻮاښﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې اﺟﺒﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ.

اﺟﺒﺎري ﮐﺎر :د اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺎب د ﮐﺎر د ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ٢٩ﻣې ګڼﯥ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن د دوﯾﻤې ﻣﺎدې ﻟـﻮﻣړۍ ﻓﻘـﺮې

ﻟﻪ ﻣﺨې ،ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د ګﻮاښ ﻟـﻪ ﻻرې ﻟـﻪ ﺷـﺨﺺ څﺨـﻪ ﭼـې ﯾـﺎد
ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ورﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮی ﻧﻪ وي ،ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧږي.

اﺟﺒﺎري ﮐډواﻟي :ﯾﻮه ﻋﻤﻮﻣي اﺻﻄﻼح ده او ﭘﺮ داﺳې ﮐډواﻟۍ دﻻﻟﺖ ﮐﻮي ﭼې ژوﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺎل ﺗﻪ د ګﻮاښ د ﺷﺘﻮن ﭘـﻪ

ګډون د اﺟﺒﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﭘﻪ ﮐې ښکﯧﻞ وي ،ﻳﻌﻨې ﻟﻪ ﻃﺒﯿﻌي ﯾﺎ اﻧﺴـﺎﻧي ﭘﯧښـﻮ را وﻻړ ﺷـﻮی اﺟﺒـﺎر؛ د ﺑﯧﻠګـې ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ د
ﮐډواﻟﻮ ﯾﺎ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺧﻮځښﺖ او ﻫﻐﻪ ﺧﻠک ﭼې د ﻃﺒﯿﻌي ﯾﺎ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎﻟي ﭘﯧښﻮ ،ﮐﯿﻤﯿﺎوي ﯾﺎ ﻫﺴﺘﻮي
ﭘﯧښﻮ ،وﭼکﺎﻟۍ ﯾﺎ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﺮوژو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﮐﯧږي.

اﺟﺒﺎري ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐﻮل :د دوﻟﺖ د ﭘﺎﻟﯿﺴـۍ د ﯾـﻮې ﺑﺮﺧـې ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ د دوﻟـﺖ د ﻗﻠﻤـﺮو دﻧﻨـﻪ ،ﻟـﻪ اﺻـﻠي ﻣﯧﻨـﻮ د
اﺷﺨﺎﺻﻮ ﯾﺎ ډﻟﻮ اﺟﺒﺎري ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ.

درﻏﻠي :د ګټﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺤﺮﯾﻔﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﭘټﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ.

اﻫﻤﺎل :اﻫﻤﺎل ﭼې ﺑﯥ ﭘﻪ ﭘﺮواﻳۍ او ﻏﻠﻔﺖ ﮐې ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﯧږي ،ﻋﺒﺎرت دی ﻟـﻪ ﻧـﻪ ﭘـﺎﻣﻠﺮﻧې ﻳـﺎ ﭘـﻪ ﻫﻐـﻪ ﻋﻤـﻞ ﮐـې ﻧـﻪ
ﻣﻮاﻇﺒﺖ دی ﭼې ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷي.

ﺗﻘﻠﺒﻲ ﺳﻨﺪ :ﻫﺮ ﻫﻐﻪ د ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻨﺪ ﭼې ﭘﻪ ﺗﻘﻠﺒﻲ ﺗﻮګﻪ د ﻏﯿﺮ واﮐﻤﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ادارې ﻟـﻪ ﺧـﻮا د ﯾـﻮه ﻫﯧـﻮاد
ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﻫﻮﯾﺖ د ﺳﻨﺪ ﺻﺎدروﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺟﻮړ ﯾﺎ ﻻس ﭘﻪ ﮐې وﻫﻞ ﺷـﻮی وي او ﯾـﺎ ﻫـﻢ د ﻫﻮﯾـﺖ د

ﺟﻌﻞ ،ﺑډو ،ﻓﺸﺎر ﯾﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻻرو ﭘﻪ درﻏﻠۍ ﺳﺮه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮی وي او ﯾﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ څښﺘﻦ ﭘﺮﺗـﻪ د ﺑـﻞ

ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﻻس ﮐې وي او ﮐﺎرول ﮐﯧږي.

د ﺧﻮځښﺖ ازادي :دﻏﻪ ﺣﻖ ﻟﻪ درﯦﯿﻮ ﺑﻨﺴټﯿﺰو ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺟﻮړ دی؛ د  ١٩۴٨زﯦږدﻳـﺰ ﮐـﺎل د ﺑﺸـﺮي ﺣﻘﻮﻧـﻮ ﻧړﯾـﻮاﻟې
اﻋﻼﻣﯿﯥ د دﯾﺎرﻟﺴﻤې ﻣﺎدې ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد د ﺧﺎورې دﻧﻨﻪ د ﺧﻮځښﺖ ازادي؛ ﻳﻌﻨې ﻫﺮ څـﻮک

ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼې د ﻫﺮ ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ازاده ﺗﻮګﻪ ﺗګ راﺗګ وﮐړي او ﺧﭙﻞ د اوﺳﯧﺪو ځﺎی ﻏﻮره ﮐړي .د  ١٩۴٨زﯦږدﻳـﺰ

ﮐﺎل د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﯾﻮاﻟې اﻋﻼﻣﯿﯥ د دﯾﺎرﻟﺴﻤې ﻣﺎدې دوﯾﻤې ﻓﻘﺮې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻫﺮ ﻫﯧﻮاد ﭘﺮﯦښﻮدو ﺣـﻖ او ﻫﻐـﻪ
ﺗﻪ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ور ﺳﺘﻨﯧﺪو ﺣﻖ؛ ﻳﻌﻨې ﻫﺮ څﻮک ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼې د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ګډون ﻟﻪ ﻫﺮ ﻫﯧـﻮاده وﻻړ ﺷـي او ﺑﯧﺮﺗـﻪ ور

وګﺮځي.

ﻧﺴﻞ وژﻧﻪ :د ١٩۴٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د ﻧﺴﻞ وژﻧې د ﻣﺨﻨﯿﻮي او ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن د دوﯾﻤې ﻣﺎدې ﻟـﻪ ﻣﺨـې ،ﻫـﺮه

ﯾﻮه ﻟﻪ ﻻﻧﺪې ﮐړﻧﻮ څﺨﻪ ﭼې ﭘﻪ ټﻮﻟﯿﺰه ﯾﺎ ﻗﺴﻤي ﺗﻮګﻪ د ﯾﻮه ﻣﻠﺖ ،ﻗﻮم ،ﻧﮋاد ﯾﺎ دﯾﻦ او ﻣﺬﻫﺐ د ﭘﯿﺮواﻧﻮ د ډﻟﻪ ﯾﯿـﺰې

وژﻧې ﻟﭙﺎره ﺗﺮﺳﺮه ﺷي ،ﻧﺴﻞ وژﻧﻪ ورﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﯧږي :د ډﻟې د ﻏړو وژل ،د ډﻟې ﻏړو ﺗﻪ ﻓﺰﯾکي ﯾﺎ رواﻧي زﯾـﺎن رﺳـﻮل،
ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ﺗﻮګﻪ د ﻧﻈﺮ وړ ډﻟې ﺑﺎﻧﺪې داﺳې ﺷﺮاﯾﻂ راوﺳﺘﻞ ﭼې ﭘﻪ ټﻮﻟﯿﺰه ﯾﺎ ﻗﺴﻤي ﺗﻮګـﻪ د ﻫﻐـﻮ د ﻓﺰﯾکـي اﻧﻘـﺮاض
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ﻻﻣﻞ وګﺮځي ،د ﻧﻈﺮ وړ ډﻟې ﭘﺮ وړاﻧﺪې داﺳې ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻧﯿﻮل ﭼې د ﺗﻮاﻟﺪ او ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﺴي ،ﭘﻪ زور ﺳﺮه ﺑﻠې ډﻟې

ﺗﻪ د ﻧﻈﺮ وړ ډﻟې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وړل.

زرﻏﻮن ﺳﺮﺣﺪ :د ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ځﻤکﻨۍ ﭘﻮﻟې ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮګﻪ د اوﺑﻮ ﭘﻮﻟې ﺗﻪ ﺷﯿﻦ ﺳﺮﺣﺪ وﯾﻞ ﮐﯧږي.

وﻟي :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ دی ﭼې د ﺑﻞ ﺷﺨﺺ د ﻧﻪ اﻫﻠﯿﺖ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻐﺎرت ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗي ﭘﻠﻮه د ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ

د ﻣﺎل د ﺳﺎﺗﻨې او ﭘﺎﻟﻨې واک ﯾﺎ دﻧﺪه ﻟﺮي.

ﻫﻤﯧﺸﻨی اﺳﺘﻮګﻨځی :د ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ﯾﻮ ځﺎی ،ﭼﯧﺮې ﭼې ﯾﻮ ﺷﺨﺺ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ﯾـﺎ ورځﻨـۍ ﺳـﺘﻮﻣﺎﻧي ﭘـﻪ ﮐـې وﺑﺎﺳـي

)ارام ﮐﻮل(.

ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮق :ﻫﻐﻪ ازادۍ او اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻪ دي ﭼې د اوﺳﻨي ﻋﺼﺮ د ﻣﻨﻞ ﺷﻮو ارزښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ټﻮل اﻧﺴﺎﻧﺎن ﯾـﯥ ﭘـﻪ ﻫﻐـې
ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﭼې ژوﻧﺪ ﮐﻮي د "ﺣﻖ" ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻏﻮښﺘﻼی ﺷي .دﻏﻪ ﺣﻘﻮﻧـﻪ د ﺑﺸـﺮي ﺣﻘﻮﻧـﻮ ﻧړﯾـﻮاﻟې اﻋﻼﻣﯿـﯥ ،د اﻗﺘﺼـﺎدي،
ټﻮﻟﻨﯿﺰو او ﻓﺮﻫﻨګي ﺣﻘﻮﻧﻮ او د ﻣﺪﻧي او ﺳﯿﺎﺳي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې ﭼـې ﭘـﻪ ګـډه ﻧړﯾـﻮال اﺳﺎﺳـي ﺣﻘـﻮق ﺟـﻮړوي،
راﻏﻠي او ﻟﻪ دې ټﻮﻟګې ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﻌﺎﻫﺪو ﮐې ﻫﻢ اﻗﺘﺒﺎس ﺷـﻮي ،ﻟکـﻪ د  ١٩٧٩زﯦږدﯾـﺰ ﮐـﺎل د ښـځﻮ ﭘـﺮ وړاﻧـﺪې د ﻫـﺮ راز

ﺗﺒﻌﯿﺾ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو او د  ١٩۶۵زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د ﻧﮋادي ﺗﺒﻌﯿﺾ د ټﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻮﻧﻪ.

ﺑﺸﺮي ﻗﺎﻧﻮن :د ﻧړﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل ﭼې ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺟګړې او وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻧښﺘﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧـﺪﻳﺘﻮب

ﻟﭙﺎره وﺿﻊ ﺷﻮي دي.

ﺑﺸﺮﭘﺎل اﺻﻮل :ﻫﻐﻪ اﺧﻼﻗي ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ دي ﭼې د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺑﺸﺮي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړ دي او ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ

ﻟﻮرو ﭼې ﭘﻪ ﺑﺸﺮي ﭼﺎرو ﮐې ﺑﻮﺧﺖ دي ،ﺗﻄﺒﯿﻘﯧږي او د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯥ ﭘﺮې ﺗﻮب ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐـﻮي .د ﺑﺸـﺮﭘﺎل اﺻـﻮﻟﻮ
ﻟﻮﻣړﻧۍ څﺮګﻨﺪه ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ د ﺳﺮه ﺻﻠﯿﺐ او ﺳﺮې ﻣﯿﺎﺷﺘې ﭘﻪ ﺑﻨﺴټﯿﺰه اﺻﻮﻟﭙﺎڼﻪ ﮐې ﻟﯿﺪل ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ  ١٩۶۵زﯦږدﯾـﺰ ﮐـﺎل ﮐـې

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮې ده.

ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧي ﭼﻠﻨﺪ :ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺰﯾکي ﯾﺎ رواﻧي ﻇﻠﻢ او ﻧﺎروا ﭼې د ﭼﺎ ژوﻧﺪ ﯾﺎ روﻏﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐې واﭼﻮي.

ﻗﺮار :د ﻣﺤکﻤې اﻣﺮ ﭼې د ﯾﻮه اﻗﺪام د ﺗﻨﻔﯿﺬ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐﻮي .د دې ﻟﭙﺎره ﭼې ﻣﺤکﻤﻪ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﮐـړي،

ﺷکﺎﯾﺖ ﮐﻮوﻧﮑی ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐړي ﭼې ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې د ﻣﻄﺮح ﺷﻮې ﻣﺴﺌﻠې ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐـﻮم روښـﺎﻧﻪ او ﺑﺸـﭙړ ﺣکـﻢ ﻧﺸـﺘﻪ او ﮐـﻪ
ﭼﯧﺮې ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ورﻧﻪ ﮐړل ﺷي ﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﺒﺮاﻧﯧﺪوﻧﮑی زﯾﺎن ﺑﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷي.

د ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ﮐډواﻟي :د ﻧﻮې ﻣﯧﻨې ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ﻟﻪ ﯾﻮه ځـﺎی څﺨـﻪ ﺑـﻞ ځـﺎی ﺗـﻪ د ﺧﻠکـﻮ ﺗﻠـﻞ؛ دا ډول

ﮐډواﻟي ﮐﯧﺪای ﺷي ﭼې ﻣﻮﻗﺘي او ﯾﺎ ﻫﻢ داﯾﻤي وي .د ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ﮐډوال د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ﮐډوال ﮐﯧـږي او د ﺧﭙـﻞ ﻫﯧـﻮاد

دﻧﻨﻪ ﭘﺎﺗې ﮐﯧږي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﮐﻠﯿﻮ ښﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﮐډه ﮐﯧﺪل.

ﮐﻮرﻧي ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي ﺧﻠک :ﻫﻐﻪ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ډﻟې دي ﭼې د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر او ﻣﯧﻨې ﺧﻮﺷې ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﺷـﻮي ،ﭘـﻪ ﺗﯧـﺮه

ﺑﯿﺎ د ﺟګړې ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐې او ﯾﺎ ﻫﻢ د ﺟګړې ،ټﻮﻟﯿﺰ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﯧﺪو ،د ﻃﺒﯿﻌي ﯾﺎ د ﺑﺸﺮ د
ﻻس د ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻣﺎن ﮐې ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎی څﺨﻪ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي ﺧﻮ ﻟﻪ ﮐﻮم ﻧړﯾﻮال ﺳﺮﺣﺪه اوښﺘي ﻧﻪ وي.

ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ :د ﻧړﯾﻮاﻟې ټﻮﻟﻨې ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟکﻪ د روزل ﺷﻮي ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺎﻟي او ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟي ﻣﺮﺳﺘې او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ.

ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﮐډوال :ﻫﻐﻪ څﻮک دي ﭼې ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧـﻪ ﺗﻮګـﻪ د ور دﻧﻨـﻪ ﮐﯧـﺪو او ﯾـﺎ ﻫـﻢ د وﯾـﺰې د وﺧـﺖ ﭘـﺎی ﺗـﻪ

رﺳﯧﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮاد ﯾﺎ د ﺗﺮاﻧﺰﯾټ ﭘﻪ ځﺎی ﮐې د ﺣﻘﻮﻗي اﺳﺘﻮګﻨې اﺟﺎزه ﻧـﻪ ﻟـﺮي .دﻏـﻪ اﺻـﻄﻼح ﭘـﺮ ﻫﻐـﻮ ﮐـډواﻟﻮ
اﻃﻼﻗﯧږي ﭼې ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د ور داﺧﻠﯧﺪو ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻘﺾ ﮐﻮي او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺷـﺨﺺ ﭼـې ﭘـﻪ ﮐﻮرﺑـﻪ ﻫﯧـﻮاد ﮐـې د ﭘـﺎﺗې ﮐﯧـﺪو

اﺟﺎزه ﻧﻪ ﻟﺮي ،د ﭘټﻮ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ،ﺑﯥ اﺳﻨﺎدو ﯾﺎ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﮐې د ښکﯧﻠﻮ ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﯾﺎدﯦږي.

ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻪ ﮐډواﻟي :ﻫﻐﻮ ﺧﻮځښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې د ﻟﯧږوﻧﮑﻮ ،ﺗﺮاﻧﺰﯾټ او اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﻫﯧﻮادوﻧـﻮ د ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎﺗي ﻧﻮرﻣﻮﻧـﻮ
ﻟﻪ ﭼﻮﮐﺎټﻪ ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﻣﻮﻣي .د ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻤې ﮐډواﻟۍ ﻟﭙﺎره داﺳې ﯾﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼې ټﻮﻟې ﻧړۍ ﺗﻪ د ﻣﻨﻠـﻮ وړ وي ،ﻧﺸـﺘﻪ .د ﻫﻐـﻮ
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﭼې ﮐډوال ور دﻧﻨﻪ ﮐﯧږي ،ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﮐډواﻟي ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺗﻮګﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯧﺪل ،اوﺳﯧﺪل او ﮐـﺎر

دی؛ ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼې دﻏﻪ ﮐډوال د اړوﻧﺪ ﻫﯧﻮاد د ﮐډواﻟۍ د ﻗﻮاﻋﺪو ﻟﻪ ﻣﺨې ﻫﻐﻪ د اړﺗﯿﺎ وړ اﺳﻨﺎد ﯾـﺎ اﺟـﺎزه ﻟﻴـک ﭼـې ده

ﺗﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د ورﺗګ ،اوﺳﯧﺪو ﯾﺎ ﮐﺎر اﺟﺎزه ورﮐړي ،ﻧﻪ ﻟﺮي .د ﻟﯧږوﻧﮑﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺪﻟﻮري ،دﻏﻪ ډول ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ واﻟی،
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د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې ﻟﯿﺪل ﮐﯧږي ﭼې ﯾﻮ ﺷﺨﺺ د ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﯾﺎ د ﺳﻔﺮ د ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﯾﻮه
ﻧړﯾﻮال ﺳﺮﺣﺪه اوړي او ﯾﺎ ﻫﻢ د ﻫﯧﻮاد د ﭘﺮﯦښﻮدو ﻟﭙﺎره اړوﻧﺪ اداري ﺑﻬﯿﺮ ﻧﻪ ﺑﺸﭙړوي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل داﺳـې ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿـﺎ ﺷـﺘﻪ

ﭼې د دې اﺻﻄﻼح ﻣﻌﻨﺎ د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق او ﺗﺮاﻓﯿک ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﺪوده ﮐړای ﺷي.

ګﺮځﻨﺪه ﮐﺎرګﺮ :د  ٢٠٠٠زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د ټﻮﻟﻮ ﮐﺎرګﺮو ﮐډواﻟﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ د ﻏړو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨې د ﻧړﯾﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن

د دوﯾﻤې ﻣﺎدې د دوﯾﻤې ﻓﻘﺮې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﮐډوال ﮐﺎرګﺮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﮐﻮر او ژوﻧﺪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﮐې وي ﺧـﻮ د
ﺧﭙﻞ ﮐﺎر د ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دې ﺗﻪ اړ وي ﭼې د ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﯾﺎ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐړي.

د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﮐډواﻟي :د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاده ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﺗګ ﺗﻪ واﻳﻲ .ډﯦـﺮی ﻫﯧﻮادوﻧـﻪ ﺧﭙﻠـﻮ د ﮐـډواﻟۍ ﻗﻮاﻧﯿﻨـﻮ
ﮐې د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره د ﮐډواﻟۍ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي ﺣکﻤﻮﻧﻪ ﻟﺮي .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ځﯿﻨي ﻫﯧﻮادوﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ وګړو د ﮐـﺎر ﻟﭙـﺎره د ﮐـډواﻟۍ

ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﻮ ﮐې ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډه اﺧﻠي او ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ د ﺧﭙﻠﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻟﭙﺎره ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻟټﻮي.

ډﻟﻪ ﯾﯿﺰه ﮐډواﻟي :ﭘﻪ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ډول د ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠکﻮ ﮐډوال ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه ﮐډواﻟي وﯾﻞ ﮐﯧږي.

ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب :د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﯾﻮ ډول ﻏﯿﺮ اﻟﺰاﻣي رول ﺗﻪ ﻣﻨځګﺮﻳﺘﻮب وﯾﻞ ﮐﯧږي .ﭘﻪ دﻏـﻪ رول ﮐـې ﯾـﻮ درﯦﯿﻤګـړی اړخ

ﻫڅﻪ ﮐﻮي څﻮ ﻟﻪ ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮه د ﻻﻧﺠې ﭘﻪ ﻫﻮاروﻟﻮ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي او داﺳـې ﻻره وﻣـﻮﻣي ﭼـې دواړه ﻟـﻮرو ﭘـﺮې

ﺳﻼ وي.

اﻗﻠﯿﺖ )ﻟږﮐي( :ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼې ﭘﻪ ﻧړﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﮐې د ﻟږﮐﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﻮم ﻣﻨﻞ ﺷﻮی ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧﺸـﺘﻪ ،ﺧـﻮ ﺑﯿـﺎ
ﻫﻢ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻟږﮐي د ﺷﻤﯧﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د ﻫﯧﻮاد د ﻧﻔﻮس ﻟﻪ ﭘﺎﺗې ﺑﺮﺧې څﺨﻪ ﻟږ وي او څﺮګﻨﺪ درﯾځ وﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻏـړي ﯾـﯥ

داﺳې ﻗﻮﻣي ،دﯾﻨي ﯾﺎ ژﺑﻨۍ ځﺎﻧګړﺗﯿﺎوې ﻟﺮي ﭼـې د ﻫﯧـﻮاد ﻟـﻪ ﭘـﺎﺗې ﻧﻔـﻮس څﺨـﻪ ﺗـﻮﭘﯿﺮ ﻟـﺮي او ﭘـﻪ ﺿـﻤﻨي ﺗﻮګـﻪ د ﺧﭙـﻞ

ﻓﺮﻫﻨګ ،دود او دﺳﺘﻮر ،دﯾﻦ ﯾﺎ ژﺑﯥ د ﺳﺎﺗﻨې ﻟﭙﺎره د ﭘﯿﻮﺳﺘﻮن ﯾﻮ اﺣﺴﺎس ﻟﺮي.

د اﻗﻠﯿﺖ )ﻟږﮐي( ﻏړی :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې اﺻﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﮐﻤﯿﺰه ﻣﻨﺸﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﮐې وي ،ﺧـﻮ د زﯦـږون
او ﯾﺎ ﻫﻢ د ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﮐﻮرﺑﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﺒﻌﻪ ﺷﻮی وي.

ﮐډواﻟي :ﻟﻪ ﯾﻮه ځﺎی څﺨﻪ ﺑﻞ ځﺎی ﺗﻪ د ﺗګ ﭘﺮوﺳې ﺗﻪ ﮐډواﻟي وﯾﻞ ﮐﯧږي؛ ﻟکﻪ ﻟﻪ ﯾﻮه ﻧړﯾﻮال ﺳﺮﺣﺪ څﺨﻪ ﺗﯧﺮ ﺷـي ﯾـﺎ د
ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ﻟﻪ ﯾﻮه ځﺎی څﺨﻪ ﺑﻞ ځﺎی ﺗﻪ وﮐﻮﭼﯧږي او ﻫﻠﺘﻪ ﻣﯧﺸﺖ ﺷي.

د ﮐډواﻟۍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ :دا ﯾﻮه اﺻﻄﻼح ده او د دوﻟﺖ ﻫﻐـﻪ ﮐړﻧـې او ﻣﻠـي ﺳﯿﺴـﺘﻢ راﻧﻐـﺎړي ﭼـې ﭘـﻪ ﻣـﻨﻈﻢ ډول او اﻧﺴـﺎﻧي

اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻟﻪ ﭘﻮﻟې ﻫﺎ ﺧﻮا د ﮐډواﻟﻮ د ﺗګ ﭼﺎرې ﺗﻨﻈﯿﻤﻮي ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ﻫﯧﻮاد د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ دﻧﻨﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ د راﺗـګ او

ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او د ﮐډواﻟﻮ او ﻧﻮرو اړو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي.

د ﮐډواﻟﻮ ﺟﺮﯾﺎن :د ﻫﻐﻮ ﮐډواﻟﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ ﯾﻮه ﻫﯧـﻮاده ﺑـﻞ ﻫﯧـﻮاد ﺗـﻪ د ﺗـګ ﭘـﻪ ﺣـﺎل ﮐـې وي او د ﺗـګ

اﺟﺎزه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،څﻮ د ﯾﻮې ټﺎﮐﻠې ﻣﻮدې ﭘﻪ اوږدو ﮐې ﮐﺎر ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي او اﺳﺘﻮګﻦ ﺷي.

د ﮐډواﻟﻮ ﺷﻤﯧﺮ :د ﻫﻐﻮ ﮐډواﻟﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐې ﭘﻪ ﯾﻮ ﻫﯧﻮاد ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي.

ﮐډوال ﮐﺎرګﺮ :د  ١٩٩٠زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د ﮐډواﻟﻮ ﮐﺎرګﺮ او د ﻫﻐﻮ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ د ﻏـړو د ﺣﻘﻮﻧـﻮ ﺳـﺎﺗﻨې د ﻧړﯾـﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن د
دوﯾﻤې ﻣﺎدې د ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﭘﺨﻮا ،اوس ﯾﺎ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐې ﺑﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﮐې ﭼې دی ﯾﯥ ﺗﺒﻌﻪ
ﻧﻪ دی ،د ﻣﺰد ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﮐډوال ﮐﺎرګﺮ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي.

ﺻﻐﯿﺮ :ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دی ﭼې د اړوﻧﺪ ﻫﯧﻮاد د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې د ﮐﺒﺎرت ﻟﻪ ﺳﻦ څﺨﻪ ټﯿټ وي؛ ﻣﻌﻨﺎ دا ﭼې ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ

ﻣﺪﻧي او ﺳﯿﺎﺳي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﻧﻪ وي.

ﺗﺒﻌﻪ :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ دی ﭼې د زﯦږون ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﯾﻮې ﺳﯿﺎﺳي ټﻮﻟﻨې ﻏړی وي ،ﻟﻪ ﯾﺎدې ټـﻮﻟﻨې ﺳـﺮه

ﺑﯿﻌﺖ وﻟﺮي او د ﻫﻐې ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﺪﻧي او ﺳﯿﺎﺳي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺳﺎﺗﻨې څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ وي .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﺗﺒﻌﻪ د ﯾـﻮه ﻫﯧـﻮاد ﻏـړي ﺗـﻪ
واﯾﻲ ﭼې د ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ ﺑﺮﺧﻤﻦ وي؛ ﯾﻌﻨې ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ دی ﭼې د ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻟﺮي.

ﻗﻠﻤﺮو :ﻫﻐﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ ﺳﯿﻤﻪ ده ﭼې د ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد اړوﻧﺪ او ﯾﺎ د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻫﯧﻮاد د دوﻟﺖ ﺗﺮ وﻟکې ﻻﻧﺪې وي.

ﻣﻠﺖ :د ﺷﺨﺺ او دوﻟﺖ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺣﻘﻮﻗي ﺗړون ﺷﺘﻮن ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي .د ﻋﺪاﻟﺖ ﻧړﯾﻮاﻟې ﻣﺤکﻤې ﻣﻠﺖ ﭘﻪ  ١٩۵۵زﯦږدﻳﺰ

ﮐﺎل ﮐې د ﻧﻮﺗﯿﺒﻮم ﭘﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﮐې داﺳې ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐړ ..." :ﯾﻮ ﺣﻘـﻮﻗي ﺗـړون ﭼـې ﺑﻨﯿـﺎد ﯾـﯥ ټـﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗـړاو ،اړوﻧـﺪﺗﻮب ،ګټـﯥ او
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ﻋﻮاﻃﻒ ﺟﻮړوي او ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري د وګړي ﻟﭙﺎره ﺣﻘﻮق او وﺟﺎﯾﺐ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد وي ...ﭼې ﯾﺎ ﭘﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮګـﻪ د ﻗـﺎﻧﻮن
ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐې راﻏﻠي وي ﯾﺎ د ﭼﺎرواﮐﻮ د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي وي ،ﭘﻪ داﺳـې ﺣـﺎل ﮐـې ﭼـې ﺷـﺨﺺ د ﻫﻤﺎﻏـﻪ

ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ وګړو ﺳﺮه ﭼې د ﻣﻠﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﯥ دی ،د ﻧﻮرو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻧږدې ﺗړاو وﻟﺮي".

د ﻣﻠﯿﺖ د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ اړوﻧﺪ د ځﺎﻧګړو ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د  ١٩٣٠زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د ﻻﻫﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻟـﻮﻣړۍ ﻣـﺎده داﺳـې ﺻـﺮاﺣﺖ
ﻟﺮي" :دا د ﻫﺮ دوﻟﺖ ﮐﺎر دی ﭼې د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐې ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي ﭼې څﻮک ﯾﯥ اﺗﺒـﺎع دي .دﻏـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﺗـﺮ ﻫﻐـﻪ

ځﺎﯾﻪ ﭼې ﻟﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ،ﻧړﯾﻮال دود او دﺳﺘﻮر او د ﻣﻠﺖ اړوﻧـﺪ ﻟـﻪ ﻋﻤـﻮﻣي ﻗـﺎﻧﻮﻧي اﺻـﻮﻟﻮ ﺳـﺮه اړخ ﻟګـﻮي ،د

ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ رﺳﻤﯿﺖ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷي".

ﺧﭙﻠﻮان :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼې ﻟﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه د وﯾﻨې اړﯾکﻪ وﻟﺮي.

ﮐﻮﭼی :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ډﯦﺮ وﺧﺖ د ﯾﻮې ډﻟې ﻏړی وي او د اوﺑﻮ ،ﺧﻮړو او څﺮځﺎﯾﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐې ﻟﻪ ﯾﻮه ځﺎﯾﻪ ﺑـﻞ ځـﺎی
ﺗﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻮي.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮی ﺟﺮم :ﻫﻐﻮ ﭘﺮاﺧﻮ ﺟﺮﻣي ﮐړﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې د ﯾﻮې ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻨﺪﯾکﺎ ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻤﻐږي او ﮐﻨﺘﺮوﻟﯧږي.

د ﭘﺎﻟﻤﯿﺮا ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻪ :ﻟﻪ ﺳﺮﺣﺪ څﺨﻪ ﻫﺎ ﺧﻮا د ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻮو ﺟﺮﻣﻮﻧـﻮ ﭘـﺮ وړاﻧـﺪې د  ٢٠٠٠زﯦږدﻳـﺰ ﮐـﺎل ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن

اﻟﺤﺎﻗي ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ﭼې ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ د ځﻤکې ،اوﺑﻮ او ﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ اړه د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ،د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د ﻣﺨﻨﯿـﻮي او ﻣﺠـﺎزات او د ﻧـﺎ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻮ ،ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ او اړوﻧﺪو ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﻮﻟﯿﺪ او ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻪ.

ځﻮروﻧﻪ :د ﮐډواﻟۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐې د ﻧﮋاد ،دﯾﻦ ،ﻣﻠﺖ ،ﺳﯿﺎﺳي ﺑﺎوروﻧﻮ ﯾﺎ د ﯾـﻮې ځـﺎﻧګړې ټـﻮﻟﻨﯿﺰې ډﻟـې د ﻏړﯾﺘـﻮب ﻟـﻪ
اﻣﻠﻪ د ﭼﺎ ازادۍ ﯾﺎ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ګﻮاښ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل ،ځﻮروﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي.

ﺑﯧﻮزﻟۍ ځﭙﻠی ﮐډوال :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د اﻗﺘﺼﺎدي اړﺗﯿﺎ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﮐډواﻟۍ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯦږي.

ﻟﻪ ﯾﻮه ﻫﯧﻮاده د ﺗﯧښﺘې او ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د ﺟﺬﺑﯧﺪو ﻓﮑټﻮروﻧﻪ :ﮐډواﻟي ﺗﺮ ډﯦﺮه د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣـﻮډل ﻟـﻪ ﻣﺨـې څﯧـړل ﮐﯧـږي،

ﻫﻐﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭼې ﺧﻠک ﻟﻪ ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد څﺨﻪ وﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻫڅﻮي او ﻫﻐﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭼې ﺧﻠک د ﻧﻮي ﻫﯧﻮاد ﭘﺮ ﻟﻮر ﺟﺬﺑﻮي ،څﯧړي.

ﻧﮋادي ﺗﺒﻌﯿﺾ :د ﺑﻞ ﻧﮋاد ﻟﻪ ﻏړو ﺳﺮه ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي .د  ١٩۶۵زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د ﻧﮋادي ﺗﺒﻌﯿﺾ د ټﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧـﻮ د
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو د ﻧړﯾﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن د ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺎدې ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻧﮋادي ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺗﻔﮑﯿک ،ﺑﯥ ﺑﺮﺧې ﮐﻮﻟﻮ،

ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې د ﻧﮋاد ،رﻧګ ،ﻧﺴﺐ ،ﻣﻠي ﯾﺎ ﻗﻮﻣي ﺟﺮړو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺻـﻮرت ﻣـﻮﻣي او ﻣﻮﺧـﻪ ﯾـﺎ
ﭘﺎﯾﻠې ﯾﯥ د ﻧﻈﺮ وړ ډﻟې ﭘﺮ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل او ﭘﻪ ﺳﯿﺎﺳي ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ټﻮﻟﻨﯿﺰو ،ﻓﺮﻫﻨګي ﯾﺎ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ﻧـﻮرو ﺑﺮﺧـﻮ ﮐـې

ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻫﻐﻮی ﺑﯥ ﺑﺮﺧې ﮐﯧﺪل وي.

ﻧﮋادﭘﺎﻟﻨﻪ :ﯾﻮه ﻣﻔﮑﻮره ده ﭼې ﯾﻮ ځﺎﻧګړی ﻧﮋاد ﯾﺎ ﺗـﻮﮐﻢ د ﻓﺰﯾکـي ﯾـﺎ ﻓﺮﻫﻨګـي ځﺎﻧګړﺗﯿـﺎوو او دﻏـﻪ راز ﭘـﺮ ﻧـﻮرو ﺑﺎﻧـﺪې د

اﻗﺘﺼﺎدي واﮐﻤﻨۍ ﯾﺎ ﮐﻨټﺮول ﻟﻪ اﻣﻠـﻪ د ﻗـﺪرت ﭘـﻪ ﻣﻮﻗـﻒ ﮐـې دروي .ﻧﮋادﭘﺎﻟﻨـﻪ د ﻧـﮋادي ﺗﻔـﻮق ﻏﻮښـﺘﻨې د اﻳـډﻳﺎﻟﻮژي ﯾـﺎ
ﻋﻘﯿﺪې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯧﺪای ﺷـي .ﭘـﻪ دې ﮐـې دا ﻋﻘﯿـﺪه ﻫـﻢ ﻧﻐښـﺘې ده ﭼـې ﻧـﮋاد د ذﮐـﺎوت ،ﻓﺮﻫﻨګـي ځﺎﻧګړﺗﯿـﺎوو او

اﺧﻼﻗي ﭼﻠﻨﺪ ټﺎﮐﻮﻧﮑی دی .ﭘﻪ ﻧﮋاد ﭘﺎﻟﻨﻪ ﮐې ﻧﮋادي ﺗﻌﺼﺐ او ﻧﮋادي ﺗﺒﻌﯿﺾ دواړه ﺷﺎﻣﻞ دي.

ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ )ﮐډوال( :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ دی ﭼې د  UNHCRد ﻣﻨﺸﻮر ﭘﺮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮ وي او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧـﻮ د ﺳـﺎﺗﻨﺪوﯾﻮ

ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼې د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺸﻨﺮۍ ﻟﻪ ﺧﻮا وړاﻧﺪې ﮐﯧږي ،ﻣﺴﺘﺤﻖ وي .د دې ﻟﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭼـې اﯾـﺎ

د ﻫﻐﻪ ﻣﺘﺒﻮع ﻫﯧﻮاد د ﮐډواﻟﻮ د وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻪ اړه د  ١٩۵١زﯦږدﻳـﺰ ﮐـﺎل د ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﯾـﺎ د  ١٩۶٧زﯦږدﻳـﺰ ﮐـﺎل د ﮐـډواﻟﻮ د
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻏړﯾﺘﻮب ﻟﺮي او ﮐﻪ ﻧﻪ .د دې ﻟﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗـﻪ ﭼـې اﯾـﺎ ﻫﻐـﻪ د ﮐﻮرﺑـﻪ ﻫﯧـﻮاد ﻟـﻪ ﺧـﻮا د دﻏـﻮ

اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨې د ﮐډوال ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮی او ﮐﻪ ﻧﻪ.

ﭘﺮ رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮی ﮐډوال :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ دی ﭼې د ﯾﻮه ځﺎﻧګړي ﻧﮋاد ،دﯾﻦ ،ﻣﻠـﺖ ،ﯾـﺎ د ﯾـﻮې ځـﺎﻧګړې ټـﻮﻟﻨﯿﺰې
ډﻟې د ﻏړﯾﺘﻮب ﯾﺎ د ﯾﻮې ﺳﯿﺎﺳي ﻋﻘﯿﺪې درﻟﻮدو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﻫﯧﻮاد څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې وي ﯾﺎ د دې وﯦﺮې ﻟﻪ اﻣﻠـﻪ ﻧـﻪ

ﻏﻮاړي ﭼې ځﺎن د ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﺳﺎﺗﻨﺪوﯾﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐـړي .د ﻳـﺎدوﻧې وړ ده ﭼـې د  ١٩۵١زﯦږدﻳـﺰ ﮐـﺎل د ﮐـډواﻟﻮ د
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن د ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺎدې دوﯾﻤﻪ ﻓﻘﺮه د  ١٩۶٧زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮې ده.
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ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﻣﺸﻮرﺗي ﺑﻨﺴټ :ﯾﻮ ﻏﯿﺮ اﻟﺰاﻣي ﻣﺸﻮرﺗي ﺟﻮړښﺖ دی ﭼې د دوﻟﺘﻮﻧﻮ ،ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨې )ﻏﯿﺮ ﺣکﻮﻣﺘي ﻣﻮﺳﺴـﻮ او

ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ( اﺳﺘﺎزي د ﺳﯿﻤې ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺳﺮه راټﻮﻟﻮي ،څﻮ د ﻫﻤکﺎرۍ ﭘﺮ روﺣﯿﻪ د ﮐډواﻟۍ ﭘﺮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺑﺤﺚ وﮐړي؛ د
ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﻬﯿﺮ ،د ﭘﺎﺑﻼ ﺑﻬﯿﺮ ،د ﻣﺎﻧﯿﻼ ﺑﻬﯿﺮ ،د ﺳﻮﯦﻠي اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻟﭙﺎره د ﮐډواﻟۍ ډﯾﺎﻟﻮګ ).(MIDSA

ﻣﺠﺪد ادﻏﺎم :ﭘﻪ ﯾﻮې ډﻟې ﯾﺎ ﺑﻬﯿﺮ ﮐې د ﯾﻮه ﺷﺨﺺ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺷﺎﻣﻠﯧﺪل ﯾﺎ ﻣﺪﻏﻤﯧﺪل؛ ﻟکﻪ ﯾﻮ ﮐډوال ﭼې ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧـﻮاد

ﯾﺎ ﺧﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻣﺪﻏﻤﯧږي.

ﻓﺮﻫﻨګي ﻣﺠﺪد ادﻏﺎم :ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﮐډوال ﺧﭙﻞ ﻣﻮرﻧي ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻫﯧـﻮاد
ارزښﺘﻮﻧﻪ ،د ژوﻧﺪ ﺳﺒک ،ژﺑﻪ ،اﺧﻼﻗي اﺻﻮل ،اﯾډﯾﺎﻟﻮژي ،دود او دﺳﺘﻮر ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﮐړي.

اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺪد ادﻏﺎم :د ﯾﻮه راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑي ﺷﺨﺺ د ﻣﻮرﻧي ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐې د ﻫﻐﻪ ﺑﯿﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﯾـﻞ
ﮐﯧږي .ﻟﻪ ﮐډوال ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯧږي ﭼې ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎوﻧﺪ ﺷي .د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾﻲ اﺻـﻄﻼﺣﺎﺗﻮ د ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻟـﻪ ﻣﺨـې ،ﻟـﻪ

اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺪد ادﻏﺎم څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ دا ﻫﻢ ده ،ﻫﻐﻪ ﺗﺨﻨﯿکي ﭘﻮﻫﻪ او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﭼې ﮐډوال ﭘﻪ ﮐﻮرﺑﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې زده ﮐـړي ،ﻟـﻪ
ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﺳﺮه ﯾﯥ ﮐډوال ﭘﻪ ﻣﺘﺒﻮع ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﮐﺎر ﺧﺎوﻧﺪ ﺷي او ﻟﻪ ﺑﻞ ﭘﻠﻮه ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ د ﻣﺘﺒﻮع ﻫﯧـﻮاد د ودې

او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ګټﻪ واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي.

ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﺠﺪد ادﻏﺎم :د ﯾﻮه ﮐډوال د ﻣﺘﺒﻮع ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺟﻮړښﺖ ﮐې د ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﮐﯧـﺪو ﺗـﻪ واﯾـﻲ .دا ﻟـﻪ ﯾـﻮې
ﺧﻮا د ﯾﻮې ﺷﺨﺼي ﺷﺒکې ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﻟکﻪ د ﻣﻠګﺮو ،ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ،ګﺎوﻧډﻳﻮ او ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا د ټـﻮﻟﻨﯿﺰو ﺟﻮړښـﺘﻮﻧﻮ راﻣﻨځﺘـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ؛

ﻳﻌﻨې د ټﻮﻟﻨﻮ ،د ﭘﺮ ځﺎن ﺑﺴﯿﺎ ډﻟﻮ او ﻧﻮرو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دی.

رﯾﻤﯿﺘﺎﻧﺲ :ﻫﻐﻮ ﭘﯿﺴﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﮐډوال ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﻮرﺑﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې ګټﻲ او ﺧﭙﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﯾﯥ ﻟﯧږي.

ﻣﺠﺪد اﺳکﺎن :ﯾﻮې ﺑﻠې ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ او ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل ﺗﻪ د ﺧﻠکﻮ )ﮐډوال ،ﮐﻮرﻧي ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي او ﻧﻮر( ﻟﯧږﻟـﻮ او ﻣﯧﺸـﺖ ﮐﻮﻟـﻮ ﺗـﻪ
واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐې ﯾﻮ درﯦﯿﻤګړی ﻫﯧﻮاد وي .د ﮐډواﻟۍ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاد ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﮐې ﭘﻪ دواﻣـﺪاره ﺗﻮګـﻪ د ﮐـډواﻟﻮ ځـﺎی

ﭘﺮ ځﺎی ﮐﯧﺪل .دﻏﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐې د ﮐډواﻟۍ ﺑﻬﯿﺮ ﭘﺮ ﻫﻐې ﺑﺮﺧې دﻻﻟﺖ ﮐﻮي ﭼې د اﺳﺘﻮګﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐډواﻟﻮ ﭘـﺮ
ټﺎﮐﻠﻮ ﭘﯿﻞ او د ﮐﻮرﺑﻪ ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﯾﻮه ﺳﯿﻤﻪ ﮐې د ﮐډواﻟﻮ د ﻟﻪ ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﺘﻤﯧږي .داﯾﻤي ﮐډوال ،ﭘـﻪ ﯾـﻮه ځـﺎی

ﮐې د اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﭘﺎﺗې ﮐﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ؛ ﻫﻐﻪ ځﺎی ﭼې ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﮐې اوﺳﯧږي ﺧﻮ ﻧﻪ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره.

ﻟﻨډﻣﻬﺎل اﺳﺘﻮګﻨځی ﻫﻐﻪ ځﺎی دی ﭼې ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﮐې ﻓﺰﯾکي ﺣﻀﻮر ﻟﺮي ﺧﻮ دا ﻧﯿﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎی څﺨﻪ ﺧﭙﻞ

داﯾﻤي اﺳﺘﻮګﻨځی ﺟﻮړ ﮐړي؛ ځکﻪ ﻧﻮ ﯾﻮ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﻻی ﺷي څـﻮ ﻟﻨـډﻣﻬﺎل اﺳـﺘﻮګﻨځي وﻟـﺮي ﺧـﻮ داﯾﻤـي اﺳـﺘﻮګﻨځی ﯾـﯥ
ﯾﻮاځې ﯾﻮ وي.

ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑي ﮐډوال :ﻫﻐﻪ ﮐډوال ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﮐې ﻟږ ﺗﺮ ﻟـږه ﻟـﻪ ﯾـﻮ ﮐـﺎل ﺗﯧﺮوﻟـﻮ وروﺳـﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗـﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷي .دﻏﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪل ﮐﯧﺪای ﺷي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وي ﯾﺎ ﻧﻪ وي ﺧـﻮ داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑﯧﺮﺗـﻪ راﺳـﺘﻨﯧﺪل

ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ دي.

ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب :د ﺷﺨﺺ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﮐﻮم څﻮک ور ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟکﯿـﺖ ټـﻮل ﺣﻘﻮﻧـﻪ ﮐـﺎروي .ﻣﺮﯾﯿﺘـﻮب ﻫﻐـﻪ

ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ واﯾﻲ ﭼې ﯾﻮ ﺷﺨﺺ د ﺑﻞ ﺷﺨﺺ د ژوﻧﺪ ﮐﻨټﺮول ﭘﻪ ﻻس ﮐې وﻟـﺮي ،ورﺑﺎﻧـﺪې ﺟﺒـﺮ ﮐـﻮي او ورﺑﺎﻧـﺪې د ﺗـګ
راﺗګ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺿﻊ ﮐﻮي؛ ځکﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻی ﭼې ﺑﻞ ﭼﯧﺮې وﻻړ ﺷي او ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﺧﻮﺷې ﮐړي؛ د ﺑﯧﻠګـې ﭘـﻪ

ﺗﻮګﻪ دودﯾﺰ ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ،د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر ،اﺟﺒﺎري ﮐﺎر او د ﻋﺒﺎدت ﯾﺎ دﯾﻨي ﻣﻘﺎﺻﺪو ﻟﭙﺎره ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب.

ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑی :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې د ﯾﻮه ﺗړون ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﺧﻠک ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧي ﺗﻮګـﻪ ﻟـﻪ ﯾـﻮه ﻧړﯾـﻮال ﺳـﺮﺣﺪ
څﺨﻪ اړوي.

د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑی :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ دی ﭼې د درﻏﻠۍ ،اﺟﺒﺎر ﯾﺎ د اﺳﺘﺜﻤﺎر د ﻧﻮرو ﻻرو ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه د اﻗﺘﺼﺎدي ﯾـﺎ
ﻧﻮرو ګټﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻠک ﻟﻪ ﯾﻮه ځـﺎی څﺨـﻪ ﺑـﻞ ځـﺎی ﺗـﻪ ﺑﯿـﺎﻳﻲ .دﻟﺘـﻪ د ﻗﺎﭼـﺎق وړوﻧﮑـي ﻣﻮﺧـﻪ دا وي ﭼـې ﻟـﻪ

ﺷﺨﺺ څﺨﻪ ګټﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧي :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮی وي.

33

ﻗﺎﭼﺎق :ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ده ﭼې ﭘﻪ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د ﯾﻮه ﺷﺨﺺ ﭼې د ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﺒﻌـﻪ ﯾـﺎ داﯾﻤـي اوﺳـﯧﺪوﻧﮑی ﻧـﻪ
دی ،د ﺑﯿﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډول ﻣﺎﻟي ﯾﺎ ﺑﻠﻪ ﻣﺎدي ګټﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧږي .ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

ﺧﻼف د اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺟﺒﺮ ﯾﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧﻘﺾ ﺷﺮط ﻧﺸﺘﻪ.

ﺗﺮورﯾﺰم )ﺗﺮﻫګﺮي( :د  ١٩٩٩زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د ﺗﺮﻫګﺮۍ د ﺗﻤﻮﯾﻞ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﻧړﯾـﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻟـﻪ ﻣﺨـې ،ﻫـﺮ ﻫﻐـﻪ

ﻋﻤﻞ دی ﭼې ﻣﻠکي وګړو ﯾﺎ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ﭼې ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ﮐې ښکﯧﻞ ﻧﻪ وي ،ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ واړوي ،ﮐﻠﻪ ﭼې د

دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﻫﯿﺖ او ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ،د ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐې وﯦﺮه ﭘﯿـﺪا ﮐـﻮل ﯾـﺎ د ﯾـﻮه دوﻟـﺖ ﯾـﺎ ﻧړﯾـﻮال ﺳـﺎزﻣﺎن اړ
اﯾﺴﺘﻞ وي ﭼې ﯾﻮ ځﺎﻧګړی ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ﯾﺎ د ﯾﻮه ﮐﺎر ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ډډه وﮐړي.

درﯦﯿﻢ ﻫﯧﻮاد :د ﯾﻮه ﺷﺨﺺ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮاده ﭼې ﭘﻪ ﮐې د ګډواﻟۍ ﺷﭙﯥ ورځې ﺗﯧﺮوي ،ﻟﻪ اﺻﻠي ﻫﯧﻮاده ﭘﺮﺗﻪ ﯾـﻮ ﺑـﻞ ﻫﯧـﻮاد
ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ.

د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟی :د  ١٩٩٣زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د ښـځﻮ ﭘـﺮ وړاﻧـﺪې د ﺗـﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌـې اﻋﻼﻣﯿـﯥ ﻟـﻮﻣړۍ
ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ښځﻮ ﺗﻪ ﻓﺰﯾکـي ،ﺟﻨﺴـي ﯾـﺎ

رواﻧي زﯾﺎن رﺳﯧږي ﭼې ﭘﻪ دې ﮐې د ګﻮاښ ،اﺟﺒﺎر او ﻟﻪ ازادۍ ﺑﯥ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧې ﮐﯧﺪو ﮐړﻧې ﻫﻢ راځي ،دا ﮐـﻪ ﭘـﻪ ﻋﺎﻣـﻪ

او ﺧﺼﻮﺻي ژوﻧﺪ ﮐې وي.

زﯾﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑې ډﻟې :ﻫﻐﻪ ډﻟې ﭼې ﻟﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ،ﻃﺒﯿﻌي ﯾـﺎ د ﭼﺎﭘﯧﺮﯾـﺎل ﻟـﻪ اړوﻧـﺪو ﭘﯧښـﻮ او اﻗﺘﺼـﺎدي ﺳـﺘﻮﻧﺰو
ﺳﺮه د ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ د ﻧﻮرو ډﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻣﺦ ﮐﯧﺪو ﻟﻪ ﺳﺘﺮ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ وي ﯾﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ډﻟې ﯾﺎ د ټﻮﻟﻨې ﯾﻮه ځﺎﻧګړې ﺑﺮﺧﻪ

ﻟکﻪ ښځې ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﭙﯿﻦ ږﯾﺮي ﭼې د ﺟګړې ﯾﺎ ﻧﺎورﯾﻦ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ډﯦﺮ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ وي.

ﺷﺎﻫﺪ :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ دی ﭼې د ﻣﺴﺘﻘﯿﻤې ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ﯾﻮې ﭘﯧښې ﯾﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺮي .ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗي ډګـﺮ
ﮐې ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې دﻏﻪ ډول ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت وﻟـﺮي او ﻟـﻪ ﺣﻘـﻮﻗي ﭘﻠـﻮه د دې اﻫﻠﯿـﺖ وﻟـﺮي ﭼـې ﺧﭙـﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤکﻤې ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي .د ﯾﻮې ﭘﯧښې ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﭘﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻟﯿﺪل ،ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗي ډګﺮ ﮐـې د ﯾـﻮه ﻟﯿکﻠـي ﺳـﻨﺪ ،ﻟکـﻪ د

ﻫﻮﮐړه ﻟﯿک ﯾﺎ ﺗړون د ﭘﻠې ﮐﯧﺪو ﻟﯿﺪل.

د ﻣﺎﺷﻮم د ﮐﺎر ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻧﺎوړه ډوﻟﻮﻧﻪ :ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ﯾـﺎ ﻣﺮﯾﯿﺘـﻮب ﺗـﻪ ورﺗـﻪ ﻫـﺮ ډول ﮐړﻧـې ﻟکـﻪ د ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻠـﻮر او اﻧﺴـﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ،د ﭘﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﮐﺎر او ﻏﻼﻣي ،ﭘﻪ زور ﯾﺎ ﺟﺒﺮ ﮐﺎر ،د وﺳـﻠﻪ واﻟـې ﺟګـړې ﻟﭙـﺎره ﭘـﻪ زور ﯾـﺎ ﺟﺒـﺮ د ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ د

اﺳﺘﺨﺪام ،د ﻓﺤﺸﺎ ،د ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ډﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﮐې د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐـﺎرول ،ﭘﯧـﺮل ﯾـﺎ
وړاﻧﺪې ﮐﻮل ،د ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮل او ﭘﯧﺮل ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﻮﻟﯿﺪ او ﻗﺎﭼـﺎق

ﻟﭙﺎره څﺮﻧګﻪ ﭼې ﭘﻪ اړوﻧﺪو ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﮐې ذﮐﺮ ﺷﻮي ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﻞ داﺳې ﮐﺎر ﭼې د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې د ﻫﻐﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ

ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼې ﭘﻪ ﮐې ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﯧږي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ روﻏﺘﯿﺎ ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﯾﺎ اﺧﻼﻗﻮ ﺗﻪ زﯾﺎن ورﺳﻮي.

ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮه ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟی :ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ،ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ ﻣﺠﺒـﻮرول ،د زﻳـﺎﻧﻤﻦ ﺷـﻮې د ﻫﻮﻳـﺖ ﺿـﺒﻄﻮل او ﺛﺒﺘـﻮل او د ﻫﻐـﻪ
ﺧﭙﺮول ،ﭘﻪ داﺳې ﺗﻮګﻪ ﭼې د ﻫﻐې ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﻪ زﻳﺎن ورﺳﻮي .دﻏﻪ راز د زﻫﺮي او ﻧﻮرو زﻳﺎن رﺳـﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐـﻮ اﺳـﺘﻌﻤﺎل،

د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻟﻮ ،د ځﺎن وژﻧې ،د زﻫﺮي ﻳﺎ ﻧﻮرو زﻳﺎن رﺳﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرول ،ټﭙﻲ ﮐﻮل ﻳـﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟـﻮل ،وﻫـﻞ
ټﮑﻮل ،د واده ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﭘﯧﺮل او ﭘﻠﻮرل ،ﭘﻪ ﺑـﺪو ﮐـې ورﮐـﻮل ،اﺟﺒـﺎري ﻧﮑـﺎح ،د واده او ﻳـﺎ د ژوﻧـﺪ د ﺷـﺮﯾک ﻏـﻮره ﮐﻮﻟـﻮ ﻟـﻪ

ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮل ،د ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﻦ ﻟﻪ ﺑﺸﭙړﯦﺪو ﻣﺨکې ﻧﮑﺎح ،ښکﻨځﻞ ،ﺗﺤﻘﻴـﺮ او ﺗﺨﻮﻳـﻒ ،ځـﻮرول )ازار او اذﻳـﺖ(،
اﺟﺒﺎري ﻳﻮازې ﭘﺮﯦښﻮدل )اﻧﺰوا( ،د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻪ د ښځې ﻣﺠﺒﻮرول ،ﭘﻪ ارث ﮐې ﻟﻪ ﺗﺼﺮف څﺨﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﮐـﻮل ،ﭘـﻪ

ﺷﺨﺼي ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ﺗﺼﺮف څﺨﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮل ،ښﻮوﻧې ،ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي ﻟﻪ ﺣـﻖ څﺨـﻪ

ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮل ،اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ،د ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ٨۶ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې د درج ﺷﻮي ﺣکﻢ ﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ،ﺗﺮ ﻳﻮې ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮ ښځﻮ

ﺳﺮه واده ﮐﻮل او د ﻗﺮاﺑﺖ د ﻧﻔي ﮐﻮﻟﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ارﺗﮑﺎب ﺗﻪ ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮه ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﺗﻪ واﻳﻲ.
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دوﯾﻢ څﭙﺮﮐی

ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره ﻧړﯾﻮال ﺣﻘﻮﻗي اﺳﻨﺎد
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﯿﻮي ،ﻣﺒﺎرزې او ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭘـﻪ ٢٠٠٠
زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن د ﻋﻤﻮﻣي ﻏﻮﻧډې ﻟﻪ ﺧـﻮا ﺗﺼـﻮﯾﺐ او د  ٢٠٠٣زﯦږدﻳـﺰ ﮐـﺎل د ډﺳـﻤﺒﺮ ﭘـﻪ
٢۵ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮ.
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭼې د ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻮو ﺟﺮاﯾﻤـﻮ ﭘـﺮ وړاﻧـﺪې د ﻣﺒـﺎرزې ﻟﭙـﺎره د ﻣﻠګـﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧـﻮ ﺳـﺎزﻣﺎن د
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺸﭙړووﻧﮑی دی ،ﯾﻮاځﯧﻨی ﻧړﯾﻮال ﺣﻘﻮﻗي ﺳﻨﺪ دی ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﯧښﻮ ﺗﻪ د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ګﻮري
او د ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮم ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي.
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻣﻮﺧې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
اﻟﻒ :د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺨﻨﯿﻮی او ﮐﻨټﺮول
ب :د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﭘﺎﻟﻨﻪ
ج :د دﻏﻮ ﻣﻮﺧﻮ د ﺗﺤﻘﻖ ﻟﭙﺎره د ﻏړو دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻫﻤکﺎرﯾﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ
ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د ﻟـﻮﻣړي ځـﻞ ﻟﭙـﺎره د اﻧﺴـﺎن ﻗﺎﭼـﺎق ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـړی ﭼـې ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ د
ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ د ښﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻﻣﻞ ګﺮځﯧﺪﻟی او ﻏړي ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﻣکﻠﻔﻮي ﭼې دﻏﻪ ﻋﻤﻞ د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﭘﯧﮋﻧي.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﻧﺎرﯾﻨﻪ دي ﮐﻪ ښځﯿﻨﻪ ،د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ وړاﻧـﺪې ﯾـﻮ ﺷـﺎن دي .دﻏـﻪ راز
اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن د اﺗﺒﺎﻋﻮ ازادۍ او اﻧﺴﺎﻧي ﮐﺮاﻣﺖ ﭘـﺮ رﺳـﻤﯿﺖ ﭘﯧﮋﻧـي .اﺳﺎﺳـي ﻗـﺎﻧﻮن ﻫﻤﺪارﻧګـﻪ ﭘـﻪ ډاګـﻪ ﮐـﻮي ﭼـې
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺸﻮر ،ﻧړﯾﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻮﻧﻪ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ رﻋﺎﯾﺘﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ﭼې د  ١٣٨٢ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﻣﺮﻏﻮﻣي ﭘﻪ څﻮارﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷـﻮ ،د ﺑﺸـﺮي ﺣﻘﻮﻧـﻮ د
ﯾﻮه داﯾﻤي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﭘﺮ ﺟﻮړﯦﺪو ﺣکﻢ ﮐﻮي ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن دی .دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن

د ﺟﺰاء ﻧﺎﻓﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺘﻠی او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د اړوﻧﺪو ﻣﺎدو ﭘﻪ ﺑﺎب ﯾﯥ ﺧﭙﻞ وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ ﻋﺪﻟي او ﻗﻀـﺎﯾﻲ ﮐﻤﯧﺴـﯿﻮن

ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي دي .د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن د ۵۴ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﺑﻨﺴټﯿﺰ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ ﭘښﻮ
ﻻﻧﺪې ﺷﻮي وي ،ﮐﻮﻻی ﺷي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺷکﺎﯾﺖ وړاﻧﺪې ﮐړي .ﭘﻪ دﻏـﻮ

ﻣﻮاردو ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن دوﺳﯿﻪ د ﺣﻘﻮﻗي ﭼـﺎرواﮐﻮ ﭘـﻪ واک ﮐـې ورﮐـﻮي څـﻮ د

ﺷﺎﮐي ﻟﻪ ﺣﻘﻪ دﻓﺎع وﮐړي.

د  ١٣٨٧ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د اﺧﺘﻄﺎف او د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ) (٩۵٢ګڼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﯾﻞ او د ﻣﻠي ﺷـﻮرا
د دواړو ﺟﺮګﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﻮﯾﺐ او د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﺧـﻮا ﻟـﻪ ﺗﻮﺷـﯧﺢ وروﺳـﺘﻪ ﭘـﻪ  ١٣٩۵ﮐـﺎل د ﺳـﻠﻮاﻏې ﭘـﻪ ١١ﻣـﻪ ﭘـﻪ

) (١٢۴۴ګڼﻪ رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ﮐې "د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن" ﭘﻪ ﻧﻮم ﺧﭙﻮر ﺷـﻮی

دی .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰاﻳﻲ واﺣﺪ ﮐﻮډ ﭼې د  ٣٣ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ټﻮﻟګﻪ ده او ﻟﻪ ﻣﺨې ﻳﯥ ځﻴﻨې د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ

ﻣﺎدې اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮې دي ،د  ١٣٩۶ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﻏﻮﻳﻲ ﭘﻪ ٢۵ﻣﻪ ﭘﻪ ) (١٢۶٠ګڼﻪ رﺳﻤي ﺟﺮﯾﺪه ﮐـې ﺧﭙـﻮر

او د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺎل د ﺳﻠﻮاﻏې ﭘﻪ ٢۵ﻣﻪ ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮ .د درﯦﯿﻢ او څﻠـﻮرم څﭙﺮﮐـﻮ ﻟـﻪ  ۵١٠ﺗـﺮ  ۵٢٨ﻣـﺎدو ﭘـﻮرې د اﻧﺴـﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺰاګﺎﻧې ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه راﻏﻠې دي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺟﺰاﻳﻲ ﮐﻮډ ﮐې د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﭘﻪ ګډون ځﻴﻨي
ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﭼې ﻣﺨکې ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ وو ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮي ،ﺟﺮم ﺑﻠﻞ ﺷﻮي او ﺳﺰا ورﺗﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ده.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق اړوﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ:

ﻟﻪ  ١٣٨٧ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل ﻣﺨکې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ځﺎﻧګړی ﻗـﺎﻧﻮن ﻧـﻪ درﻟـﻮد او د ﺟـﺰا ﻗـﺎﻧﻮن ،اﻧﺴـﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺳﺮه د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻪ ﭘﯧﮋاﻧـﺪ ،ﺧـﻮ ﻧـﻮر ﻗـﻮاﻧﻴﻦ وو ﭼـې د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق او اړوﻧـﺪ

ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪﻧې ﻟﭙﺎره ﺗﺮې ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧﺪه؛ د ﺑﯧﻠګـې ﭘـﻪ ډول د  ١٣۵۵ﻟﻤﺮﻳـﺰ ﮐـﺎل د ﺟـﺰاء ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻨـﺪرﺟﻮ

اﺣکﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې د اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮﻧﻪ ﺟﺮم دی .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﻣﺎﺷﻮم ﻧﺠﻠۍ ﯾﺎ ﯾﻮه واده ﮐړې ښځﻪ وي او ﯾﺎ ﻫﻢ ﮐـﻪ د

دﻏﻪ ﺟﺮم د ارﺗﮑﺎب ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐې ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷي ،د ﻣﺠﺮم ﺟﺰا ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ اﻧﺪازه زﯾﺎﺗﯧږي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول د

ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن د ۴٢٠ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﻳﻮ ﺷـﺨﺺ ،ﻳـﻮ ﻣﺎﺷـﻮم ﭼـې د اﺗﻠـﺲ ﮐﻠﻨـۍ ﻋﻤـﺮ ﻳـﯥ ﻧـﻪ وي ﭘـﻮره ﮐـړي،
اﺧﺘﻄﺎف ﮐړي ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ  ٧ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ﺧﻮ ﮐﻪ اﺧﺘﻄـﺎف ﺷـﻮی ﻣﺎﺷـﻮم ﻧﺠﻠـۍ
وي ،ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

دﻏﻪ راز ﭘﻪ  ۴٢۴ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﮐﻪ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﻳﻮه ښځﻪ اﺧﺘﻄﺎف ﮐړي ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ﺧﻮ ﮐﻪ اﺧﺘﻄـﺎف
ﺷﻮې ښځﻪ ﻣﯧړوښﻪ وي ،د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ د ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﺳﺰا ﭘﻪ اﮐﺜﺮه اﻧﺪازه ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﻫﻢ ﺟﺰا زﯾﺎﺗﯧږي ﭼې د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻔـﻮذ ﯾـﺎ ﮐﻨټـﺮول وﻟـﺮي او ﯾـﺎ ﮐـﻪ

ﺟﺮم د ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه دوه ﮐﺴﯿﺰې ډﻟې ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ارﺗﮑﺎب وﻣﻮﻣي .ﻫﻤﺪارﻧﮑﻪ دﻏﻪ د ﺟﺰاء ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﺮﻣﺘﻪ ﮐﻮﻟـﻮ د ﺟـﺮم ﭘـﻪ

ﺑﺎب اﺣکﺎم ﻟﺮي او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﯥ ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ د ﻣﺠﺎزات ﮐﯧﺪو وړ ﺑﻮﻟي ﭼې اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺷﻮی د دﻏـﻪ ﻋﻤـﻞ

ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐې ﻣړ ﯾﺎ ټﭙﻲ ﺷي ،د ﺟﺰا ﺷﺪت ډﯦﺮﯦږي .د ﯾﺎدوﻧې ده ،دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه د ﻣﺎﺷﻮم ﻣـﺦ ﮐﻮﻟـﻮ ﺗـﻪ ﻫـﻢ

ﺟﺮم واﯾﻲ.
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د زﻧﺎ ﺟﺰا اووه ﮐﺎﻟﻪ ﺣﺒﺲ دی؛ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧي  ١٨ﮐﻠﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﺮ ﻫﻐې ځﻮاﻧﻪ وي ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﻗﺮﺑﺎﻧي وﻟي وي ﯾﺎ ﭘﺮ
ﻫﻐې ﮐﻮم ﺑﻞ ډول ﮐﻨټﺮول وﻟﺮي ،د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ اﻧﺪازه ډﯦﺮﯦږي .دﻏـﻪ راز څـﻮک ﭼـې زﻧـﺎ ﯾـﺎ ﻟﻮاﻃـﺖ وﮐـړي ،ﭘـﺮ اوږده
ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .اﺟﺒﺎري او ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮم د زور ﮐﺎر ﻣﻨﻌﻪ دی ،څﻮک ﭼې د ﭼﻞ ﯾـﺎ درﻏﻠـۍ ﻟـﻪ ﻻرې ﮐـﺎرګﺮ اﺳـﺘﺜﻤﺎر

ﮐﻮي ،ﭘﻠﻮري ﯾﺎ ﭘﯧﺮي ،ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .د ﺟﺰاء ﻗﺎﻧﻮن ۵١۶ﻣﻪ ﻣﺎده د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ځﯿﻨـي ډوﻟﻮﻧـﻪ ﻣﻨﻌـﻪ

ﮐﻮي ﺧﻮ ﻧﻪ ټﻮل ډوﻟﻮﻧﻪ .ﻗﺎﻧﻮن د ﺟﻨﺴي اﻏﺮاﺿﻮ ﻟﭙﺎره اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﯾﻮاځې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻮﻟي ﭼې ﭘﻪ

ﮐې ﻟﻪ زور څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮی وي.

د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،څﻮک ﭼې د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ ﺟﺮم ﻣﺤکـﻮم ﺷـي ،ﻟـﻪ اﺗـﻮ څﺨـﻪ ﺗـﺮ  ١۵ﮐﻠﻮﻧـﻮ ﭘـﻮرې

ﻣﺤﺒﻮس ﮐﯧږي او د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼې د ﺟﻨﺴي اﻏﺮاﺿﻮ ﻟﭙﺎره د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ښکﯧﻞ وي ،د دوام ﺗﺮ

ﺣﺒﺲ ﭘﻮرې ﻣﺠﺎزات ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐې ورﺗﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي دي .د  ١٣٨٨ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ښـځﻮ ﭘـﺮ وړاﻧـﺪې د ﺗـﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻗﺎﻧﻮن او د ﺟﺰاء ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮرې ﺑﺮﺧې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ډﯦﺮو ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب اﺣکﺎم ﻟﺮي .دﻏﻪ ﺳـﺰاګﺎﻧې ﭘـﻪ

ﮐﺎﻓي اﻧﺪازه ﺷﺪﯾﺪې دي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼې د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺸـﺪده ﺟﺮﻣﻮﻧـﻮ ﻟﭙـﺎره ټﺎﮐـﻞ ﺷـﻮې
دي ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯥ دي.

د ﯾﺎدوﻧې ده ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻟکﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼې ﭘﻮرﺗﻪ ﯾﺎد ﺷﻮل ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨـﻮ ﮐـې د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ﭘـﻪ اړه
ځﯿﻨې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﻣﺘﻔﺮق ډول راﻏﻠې دي ،ﺧﻮ داﺳې ﯾﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭼې ﻫﻐﻪ د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮ څﻨګ د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﺗـﻪ

ځﺎﻧګړی وي ،ﻧﻪ و ،ﻫﻤﺪې اړﺗﯿﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ د اﻧﺴﺎن او ﮐډواﻟﻮ ﻟـﻪ ﻗﺎﭼـﺎق ﺳـﺮه د ﻣﺒـﺎرزې وروﺳـﺘی ﻗـﺎﻧﻮن د ١٣٩۵

ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ ﻣﯿﺎﺷﺘې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ د ﻣﻠي ﺷـﻮرا د دواړو ﺟﺮګـﻮ د ګـډ ﭘـﻼوي د ٢٣٨ﻣـې ګڼـﯥ ﭘﺮﯦکـړې ﭘـﺮ

ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﺷﭙږو څﭙﺮﮐﻮ او  ٢٩ﻣﺎدو ﮐې ﺗﺼﻮﯾﺐ او د  ١٣٩۵ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ ﭘﻪ ٢٢ﻣﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف
ﻏﻨي ﻟﻪ ﻟﻮري ﻻﺳﻠﯿک او ﺗﻮﺷﯧﺢ ﺷﻮ او اوس ﯾﯥ د ﻋﻤﻞ ﺑڼﻪ ﻏﻮره ﮐړې ده.
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د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ١٣۵۵ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ )٣۴٧ﻣـﻪ( ګڼـﻪ رﺳـﻤي ﺟﺮﻳـﺪه ﮐـې د ﺧﭙـﻮر ﺷـﻮي ﺟـﺰا ﻗـﺎﻧﻮن ﭘـﻪ

٣۵۶ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د زﻳﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه او ﻟﻪ  ۴١٨ﺗﺮ ۴٢۴ﻣﻮ ﭘﻮرې ﻣﺎدو ﮐې د اﺧﺘﻄﺎف ﭘﻪ اړه ﺟﺰاګﺎﻧې
راﻏﻠې وې ﭼې ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺧﺘﻄـﺎف او ﻗﺎﭼـﺎق د ﺟﺮﻣﻮﻧـﻮ ﭘـﺮ وړاﻧـﺪې د ﻣﺒـﺎرزې ﺳـﺨﺘﻮﻟﻮ ﭘـﻪ اړه د

اﻧﺘﻘﺎﻟي اﺳﻼﻣي دوﻟﺖ ﻣﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي د  ١٣٨٣ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﭼﻨګﺎښ ﭘـﻪ ١٣ﻣـﻪ ﭘـﻪ اﺗـﻮ ﻣـﺎدو ﮐـې )۴٧ﻣـﻪ( ګڼـﻪ
ﺗﻘﻨﻴﻨي ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐړ.

ﻳﺎدې ﻣﺎدې ،ﺗﻘﻨﻴﻨي ﻓﺮﻣﺎن او ﻧﻮر ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺣکﻤﻮﻧﻪ د اﻧﺴﺎن د اﺧﺘﻄﺎف او ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻟـﻮﻣړي ﻗـﺎﻧﻮن

ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼې  ۴څﭙﺮﮐي او  ٢٣ﻣﺎدې ﻳﯥ درﻟﻮدې او د  ١٣٨٧ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ )٩۵٢ﻣﻪ( ګڼـﻪ رﺳـﻤي ﺟﺮﻳـﺪه ﮐـې ﺧﭙـﻮر

ﺷﻮی ،ﻟﻐﻮه وګڼﻞ ﺷﻮل .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې د اﻧﺴـﺎن د اﺧﺘﻄـﺎف ﺑﺮﺧـې ﭘـﺮ ﻟـﺮې ﮐﻮﻟـﻮ ،د ﮐـډواﻟﻮ ﻟـﻪ ﻗﺎﭼـﺎق ﺳـﺮه د
ﻣﺒﺎرزې ﺑﺮﺧې ﭘﺮ زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ او ﯾﻮ ﻟړ ﻧﻮرو ﺗﻌﺪﯾﻠﻮﻧﻮ او زﯾﺎﺗﻮﻧﻮ )اﯾﺰاد( ﺑﺎﻧﺪې د دواړو ﺟﺮګﻮ ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ ،ﭘﻨځﻮ ﻏـړو ﺟـﻮړ

ﺷﻮي ګډ ﭘﻼوي د  ١٣٩۵ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډه ﮐې ﻫﻮﮐړه وﮐړه.

د اﻧﺴﺎن او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې وروﺳﺘی ﻗﺎﻧﻮن د  ١٣٩۵ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ ﻣﯿﺎﺷﺘې ﭘﻪ ﻟـﻮﻣړۍ ﻧﯧټـﻪ د

ﻣﻠي ﺷﻮرا د دواړو ﺟﺮګﻮ د ګډ ﭘﻼوي د ٢٣٨ﻣې ګڼﯥ ﭘﺮﯦکړې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﺷﭙږو څﭙﺮﮐﻮ او  ٢٩ﻣﺎدو ﮐې ﺗﺼﻮﯾﺐ او

د  ١٣٩۵ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ ﭘﻪ ٢٢ﻣﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف ﻏﻨي ﻟﻪ ﻟﻮري ﻻﺳﻠﯿک او ﺗﻮﺷﯧﺢ ﺷﻮ .دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د
ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺎل د ﺳﻠﻮاﻏې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ د ١٢۴۴ﻣې ګڼﯥ رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ﮐـې ﺧﭙـﻮر ﺷـﻮ ﭼـې ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ﻳـﯥ د ١٣٨٧

ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ٩۵٢ﻣې ګڼﯥ ﭘﻪ رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ﮐې ﺧﭙﻮر ﺷﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻐﻮه ﺷﻮ.

د ﯾﺎدوﻧې ده ،ﯾﺎد ﻗﺎﻧﻮن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن د ١٠٠ﻣې ﻣﺎدې ﭘـﻪ دوﯾﻤـﻪ ﻓﻘـﺮه ﮐـې د درج ﺷـﻮي ﺣکـﻢ او د
۶۴ﻣې ﻣﺎدې د ١۶ﻣې ﻓﻘﺮې د ﺣکﻢ ﻟﻪ ﻣﺨې وﺿﻊ ﺷﻮی دی.
ﻣﻮﺧې:

د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮل ،د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼـﺎق د ﺟـﺮم ﭘﯧښـې ﻟـﻪ ﻗﺮﺑـﺎﻧي ﺷـﻮي

ﮐﺲ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼې ﺟﻨﺎﻳﺖ ورﺳﺮه ﺷﻮى وي )ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ( ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻟﻪ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻪ ﻗﺎﭼـﺎق

ﺷﻮو ﮐډواﻟﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮل ،د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ د ﻣﺠﺎزات ټﺎﮐﻞ او ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮی ﺳـﺮه
ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐې د ﻧړﻳﻮاﻟې ﻫﻤﻐږۍ او ﻫﻤکﺎرۍ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺴﺎن ﻟـﻪ ﻗﺎﭼـﺎق او د ﮐـډواﻟﻮ ﻟـﻪ ﻗﺎﭼـﺎق

ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻤې ﻣﻮﺧې دي.
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د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د دوﯾﻢ څﭙﺮﮐي ۴ﻣﻪ ﻣﺎده ﺣکﻢ ﮐـﻮي ﭼـې د اﻧﺴـﺎن د

ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧـﻪ ﮐـې د اړوﻧـﺪو ﻣﺮاﺟﻌـﻮ ﺗـﺮ ﻣـﻨځ د ﻫﻤﻐـږۍ

ﺗﺎﻣﻴﻨﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳـﺮه د ﻣﺒـﺎرزې ﻋـﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴـﯿﻮن د ﻋـﺪﻟﻴﯥ د وزﻳـﺮ ﺗـﺮ

ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐې ﺟﻮړﯦږي ﭼې ټﻮل  ١٧ﻏړي وﻟﺮي .د ﻳﺎد ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻣﺮﺳـﺘﻴﺎﻟي د ﮐﻮرﻧﻴـﻮ ﭼـﺎرو وزارت د

ارﺷﺪ اﻣﻨﻴﺘي ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ،ﻣﻨﺸي ﻳﯥ د ﻟﻮﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او ﺳکﺮﺗﺮﻳﺖ ﻳﯥ د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت ﭘﺮ ﻏﺎړه
وي .دﻏﻪ راز ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن د ﺧﭙﻠﻮ ﮐړﻧﻮ د اﺳﺎﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏړو څﺨﻪ ﺗﺨﻨﻴکي ﮐﻤﯧټﻪ ﺟﻮړوي.

ﻟﻪ ﻧﻮرو دوﻟﺘي ادارو ﻟـﺲ ﮐﺴـﺎن ،د ﺳـﺘﺮې ﻣﺤکﻤـې واﮐﻤـﻦ اﺳـﺘﺎزی ،د ﺑﻬﺮﻧﯿـﻮ ﭼـﺎرو وزارت ﻣﺮﺳـﺘﻴﺎل ،د ﮐـﺎر او
ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨﻮ وزارت ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ،د ارﺷﺎد ،ﺣـﺞ او اوﻗـﺎﻓﻮ وزارت ﻣﺮﺳـﺘﻴﺎل ،د ﭘـﻮﻫﻨې وزارت
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ،د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻟﻪ ،د ﮐډواﻟﻮ او راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ،د ﻋﺎﻣې روﻏﺘﯿﺎ وزارت

ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ،د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر وزارت ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او د ﻣﻠي اﻣﻨﯿﺖ د ﻟـﻮی رﯾﺎﺳـﺖ ﻣﺮﺳـﺘﻴﺎل د ﻳـﺎد ﮐﻤﯧﺴـﯿﻮن ﻏـړي

دي.

څﻠﻮر ﻧﻮر ﻏړي ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﻏړی ،د ﺣﻘﻮﻗﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨې ﻣﺸـﺮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن د

ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺮ او د ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨﻮ د ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﯾﻮه ﻏﻮره ﺷﻮي ﻣﺸـﺮ

څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دي.

ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﻻﻧﺪې ﻟﺲ ﻣﻬﻤې دﻧﺪې او واﮐﻮﻧﻪ ﻟﺮي:
 -١د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﻃﺮﺣﻪ او ﻟﻪ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ،ﭘﻪ ځـﺎﻧګړې
ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮو ﮐډواﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺎرﻧﻪ؛
 -٢د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐې د اړوﻧﺪ ادارو او ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻫﻤﻐـږۍ
راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل؛
 -٣د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د اﻧﺴـﺎن د ﻗﺎﭼـﺎق او د ﮐـډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼـﺎق د اړوﻧـﺪو ﻗﻀـﺎﻳﺎوو ﭘـﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺗﻮ او اﻃﻼﻋـﺎﺗﻮ
راټﻮﻟﻮل او د ﻫﻐﻮ ﺧﭙﺮول؛
 -۴د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ارزول او د ﻫﻐﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ او ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺧﭙﺮول؛
 -۵د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙـﺎره د ﺧﻠکـﻮ د ﭘﻮﻫـﺎوي ﮐﭽـې ﻟﻮړوﻟـﻮ ﭘـﻪ ﻣﻮﺧـﻪ د
ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﻃﺮﺣﻪ او ﺗﻄﺒﻴﻘﻮل؛
 -۶د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ﺣکﻤﻮﻧﻮ د ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﻪ اړه د وړاﻧﺪﯾﺰ وړاﻧﺪې ﮐﻮل او د ﻣﻘﺮرې ﻟﻪ ﭘړاووﻧﻮ ﺗﯧﺮول؛
 -٧د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ﺣکﻤﻮﻧﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﮐړﻧﻼرو وﺿﻌﻪ ﮐﻮل.
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 -٨د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋـﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴـﻴﻮن او د وﻻﻳﺘـي ﮐﻤﯧﺴـﻴﻮﻧﻮﻧﻮ د ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ
ارزوﻧﻪ او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﻻزﻣﻮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻮ ﻧﻴﻮل؛
 -٩د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴـﻴﻮن او د وﻻﻳﺘـي ﮐﻤﯧﺴـﻴﻮﻧﻮﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ د
ﮐﻠﻨي راﭘﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﺣکﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﯾﯥ وړاﻧﺪې ﮐﻮل.
 -١٠د ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ دﻧﺪو ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ﭼې د ﺣکﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﺗﻪ ﻣﺤﻮل ﮐﯧږي؛
د ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﻋﺎدي ﻏﻮﻧډې ﭘﻪ ﻫﺮو درﯦﯿﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐې ﻳﻮ ځﻞ ﺟﻮړﯦږي ،دﻏﻪ راز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻏﻮﻧډې ﻳﯥ د ﻏـړو
د ﻳﻮه ﺛﻠﺚ ﭘﺮ وړاﻧﺪﻳﺰ او د ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﻣﺸﺮ د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻪ ﻣﺨې ﺟﻮړﯦﺪای ﺷي .د ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﻏړي ﻣکﻠـﻒ
دي ،د اړوﻧﺪې ادارې د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ رﺑﻌﻮار راﭘﻮر د ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﺳکﺮﺗﺮﻳﺖ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي.

وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ:
د ﻳﺎدوﻧې ده ،د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه اﻏﯧﺰﻧﺎﮐې ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻧﺴـﺎن ﻟـﻪ

ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ،د واﻟي ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﻫﺮ وﻻﻳﺖ ﮐې ﺟـﻮړﯦږي

ﭼې دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﻫﻢ  ١٧ﻏړي ﻟﺮي او ﭘﻪ اړوﻧﺪ وﻻﻳﺖ ﮐې د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت اﺳﺘﺎزي د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐـې
ﻳﯥ ﺷﻤﯧﺮ  ١٨ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧږي.

د وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻟي ﺑﻪ د اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،ﻣﻨﺸي ﺗﻮب ﻳـﯥ د ﻋـﺪﻟﻴﯥ د رﯾـﯿﺲ او ﺳـکﺮﺗﺮﻳﺖ ﻳـﯥ د ﻋـﺪﻟﻴﯥ
رﻳﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړه وي .ﻟﻪ ﻧﻮرو وﻻﻳﺘي رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻟﺲ ﮐﺴﺎن ،د اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻣﺤکﻤې رﻳﻴﺲ ،د ﮐﻮرﻧي او ﺑﻬﺮﻧي اﻣﻨﻴﺖ ﭘـﺮ

ﺧﻼف ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې څﺎرﻧﻮاﻟۍ رﻳﻴﺲ ،د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨـﻮ رﻳـﻴﺲ ،د ارﺷـﺎد،
ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ رﻳﻴﺲ ،د ﭘﻮﻫﻨې رﻳﻴﺲ ،د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﻴﺴﻪ ،د ﮐډواﻟﻮ او راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ ﭼﺎرو رﻳﻴﺲ ،د اﻃﻼﻋـﺎﺗﻮ او
ﮐﻠﺘﻮر رﻳﯿﺲ ،د ﻋﺎﻣې روﻏﺘﯿﺎ رﻳﻴﺲ او د ﻣﻠي اﻣﻨﯿﺖ رﻳﻴﺲ د ﯾﺎد ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﻏړي دي .د وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن څﻠﻮر ﻧﻮر

ﻏړي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻳﺎ وﻻﻳﺘي رﻳﻴﺲ ،د ﺣﻘﻮﻗﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨې ﻟﻪ اﺳـﺘﺎزي،
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک اﻧﺠﻤﻦ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزي او د وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨﻮ ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻮ ﻟـﻪ

ﯾﻮ ﻏﻮره ﺷﻮي اﺳﺘﺎزي څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دي .وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﺮو درﯦﯿـﻮ ﻣﻴﺎﺷـﺘﻮ ﮐـې ﻳـﻮ ځـﻞ ﻋـﺎدي ﻏﻮﻧـډې

ﺟﻮړوي او ﮐﻮﻻی ﺷي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻏﻮﻧډې د ﻏړو د ﻳﻮه ﺛﻠﺚ ﭘﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ او د واﻟي د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻪ ﻣﺨې ﺟﻮړې ﮐړي .د

وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړي ﻣکﻠﻒ دي د اړوﻧﺪې ادارې د ﮐړﻧﻮ رﺑﻌﻮار راﭘﻮر د وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﺳـکﺮﺗﺮﻳﺖ ﺗـﻪ وړاﻧـﺪې

ﮐړي ﭼې ﺳکﺮﺗﺮﻳﺖ ﺑﯿﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐړﻧﻮ ﮐﺎري راﭘﻮر ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.

د ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ:
د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ  ١٣٩٠ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮ ﭼـې

ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐې د اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﺗﺨﻨﻴکي ﮐﻤﯧټﻪ او وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ

ﻫﻢ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮل.

د دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﭼﺎرواﮐﻮ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﮐﯧﺪل او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ

ﮐﺎر ﮐﻮل ،ﭘﻪ وﭼﻪ ،ﺳﻴﻨﺪ او ﻓﻀﺎ ﮐې د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺳﺮه ﺗړل ،د  ١٣٩٦-١٣٩٤ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻞ ﻣﻠي
ﭘﻼن ﺟـﻮړول ،د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧـﻮ د ﻋﻤﻠـي ﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﻼن او د ﻋﺎﻣـﻪ ﭘﻮﻫـﺎوي ﻟﭙـﺎره د ﮐﻤﭙـﺎﻳﻦ ﭘـﻼن د دﻏـﻪ ﮐﻤﯧﺴـﻴﻮن ﻟـﻪ
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د ﻫﻐﻮ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻫﻤﻐږۍ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل ﭼې د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴـﻮي
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮه د ﻫﻮﮐړه ﻟﻴکﻮﻧﻮ ﻻﺳﻠﻴک ﭼې د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴـﻮي ﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ

ﮐې ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې د وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل او د ﭼﺎرو ادارې ﺗﻪ د ﮐﻠﻨي راﭘﻮر ﻟﯧږل د
دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي.

د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﺳکﺮﺗﺮﻳﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻟﻪ ١٣٩٤

ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل راﻫﻴﺴې د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ ﺗړاو  ١٢٦٨ﮐﺴﺎن ﻧﻴﻮل ﺷﻮي او ﻋﺪﻟي ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ور ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷـﻮي

دي .د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت او د ﻣﻠي اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣي رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ  ١٣٩٥ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﮐـې د اﻧﺴـﺎن د ﻗﺎﭼـﺎق

 ،٥٦٨د ﺗښﺘﻮﻧې  ٢٧٨او د ﺑﺮﻣﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ  ١٩٦٦ﻗﻀﻴﯥ څﯧړل ﺷﻮې او د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق  ٣٧٦ﺷﺒکې ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮې
دي .د اﻧﺴﺎن د ﺗښﺘﻮﻧې او ﻗﺎﭼﺎق  ٤٠٨ﻗﻀﻴﯥ ﻟﻮﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې او د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺗړاو د ښځﻮ
او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ګډون  ٢٤٥ﮐﺴﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮي دي.

د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ  ١٣٩۶ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې  ٧٧ﮐﺴﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺗـﻮر
ﻧﯿﻮل ﺷﻮي او ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮي دي ﭼې ﻟﻪ دې ډﻟې  ١٨ﮐﺴﺎن ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ ،اووه ﮐﺴﺎن ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ،ﯾﻮ ﮐﺲ ﭘﺮ ﻟﻨډ

ﺑﻨﺪ او څﻠﻮر ﮐﺴﺎن ﭘﺮ ﻋﻤﺮي ﺑﻨﺪ او دوه ﮐﺴﺎن ﭘﺮ اﻋﺪام ﻣﺤکﻮم ﺷﻮي دي .ﻟﻪ دې ډﻟې  ١١ﮐﺴﺎن ﺧﻮﺷي ﺷـﻮي او د

 ٣۴ﻧﻮرو ﻗﻀﯿﯥ ﺗﺮ ارزوﻧې ﻻﻧﺪې دي .د  ١٣٩۶ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐـﺎل ﭘـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن ﮐـې د ﻫﯧـﻮاد اﻣﻨﯿﺘـي ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻮ د ﻫﻐـﻮ ٢١٠

ﻫﻠکﺎﻧﻮ او ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺨﻪ ﻧﯿﻮﻟې ده ﭼې د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻟﻪ ﻫﯧﻮاه ﺑﻬﺮ ﺗﻪ وړل ﮐﯧﺪل او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق

ﻟﻪ ١۴زرو څﺨﻪ ډﯦﺮو ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ روﻏﺘﻴﺎﯾﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐـړي دي .د اﻧﺴـﺎن او ﮐـډواﻟﻮ ﻟـﻪ ﻗﺎﭼـﺎق ﺳـﺮه د
ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﯾﻮ ﺟﺮم ﭘﻪ ډول ﭘﯧﮋﻧﺪل او ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې

ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د درې ﮐﻠﻦ ﭘﺮوګﺮام ) ١١٣٩٧ـ  (١٣٩٩ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴـﯿﻮن ﻟـﻪ

ﻟﻮري ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ګﺎﻣﻮﻧﻪ دي ﭼې ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ښﻪ واﻟي ﻟﭙﺎره ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮي دي.
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د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺰاوې
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺰاوې:

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻟﺴـﻤﻪ ﻣـﺎده ﮐـې راﻏﻠـي ﭼـې د اﻧﺴـﺎن د ﻗﺎﭼـﺎق د

ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ اﺗﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ زﻳﺎت ﻧـﻪ وي ،ﻣﺤکـﻮﻣﯧږي؛ ﺧـﻮ ﮐـﻪ ﭼﯧـﺮې ﻣﺠﻨـي

ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻳﺎ ښځﻪ وي ﻳﺎ ﭘﻪ رﻗﺺ او ګـډوﻟﻮ ﮐـې ﺗـﺮې ګټـﻪ اﺧﻴﺴـﺘﻞ ﺷـﻮې وي ،ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﭘـﺮ ﭘـﻮره اﺗـﻪ ﮐﺎﻟـﻪ ﺑﻨـﺪ

ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .د ﺟﺰا ﮐﻮډ ۵١١ﻣﻪ ﻣﺎده ﺑﻴﺎ دﻏﻪ ﺳﺰا ﻟﻮړه ﮐړې او واﻳﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺷـﺨﺺ ﭼـې د اﻧﺴـﺎن د ﻗﺎﭼـﺎق د ﺟـﺮم

ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷي ،ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي؛ ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺠﻨـي ﻋﻠﻴـﻪ ښـځﻪ ﻳـﺎ ﻣﺎﺷـﻮم وي ﻳـﺎ د

ګــډوﻟﻮ )رﻗﺼــﻮل( ﭘــﻪ ﻋﻤــﻞ ﮐــې ﺗــﺮ ګټــﯥ اﺧﻴﺴــﺘﻨې ﻻﻧــﺪې ﻧﻴــﻮل ﺷــﻮي وي ،ﻣﺮﺗﮑــﺐ ﺗــﺮ ﻟــﺲ ﮐﺎﻟــﻪ ﭘــﺮ اوږد ﺑﻨــﺪ
ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ١١ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم ﺳﺨﺘﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ داﺧﻠﯧږي؛ ﻟکﻪ د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼـﺎق
د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﯧړه ،ښځﻪ ،ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻳﺎ

ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻇﻒ وي ،ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﭼې ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

دﻏﻪ ﺳﺰا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﻧﻮره ﻫﻢ ﺳﺨﺘﯧږي ﭼې د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﻣﺠﻨـي ﻋﻠﻴـﻪ ﺳـﺮه د زﻧـﺎ ﻳـﺎ ﻟﻮاﻃـﺖ د ﻓﻌـﻞ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮی وي ،د ﺣـﺪ د ﺟـﺰا د ﺗﻄﺒﻴـﻖ د ﺷـﺮاﻳﻄﻮ د ﻧـﻪ ﺷـﺘﻮن ﭘـﻪ ﺻـﻮرت ﮐـې ﺗـﺮ دووﻟـﺲ ﮐﻠﻮﻧـﻮ ﭘـﺮ ډﯦـﺮ ﺑﻨـﺪ

ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﺟﺰا ﮐﻮډ ۵١٢ﻣﻪ ﻣﺎده ﻳﺎد ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﺟﺰا ﮐﻮډ د دوﻳﻤې ﻣﺎدې ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ ﻓﻘﺮه ﮐې د درج ﺷﻮي ﺣکﻢ ﭘﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺮه
ﺗﻌﺰﻳﺮاﹰ د ﺟﺰا ﭘﻪ ﮐﻮډ ﮐې د درج ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﺗﻌﺪد د اړوﻧﺪو ﺣکﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐـې ﻧﻴﻮﻟـﻮ ﺳـﺮه د اوږده ﻳـﺎ  ٢درﺟـﻪ دوام
ﺣﺒﺲ ﭘﺮ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﺟﺰا ﮐﻮډ د دوﻳﻤې ﻣﺎدې ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ ﻓﻘﺮه ﮐې ﭘﻪ درج ﺣکﻢ ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﺣـﺪودو ،ﻗﺼـﺎص او دﻳـﺖ د ﺟﺮﻣﻮﻧـﻮ
ﻣﺮﺗﮑﺐ د اﺳﻼم د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺣﻨﻔي ﻓﻘﻬې ﻟﻪ ﺣکﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻣﺠﺎزات ﮐﯧږي؛ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺮ ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړې ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﺷﻮی ﻳﺎ د ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗي ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻮ او ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ )ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي( ﭘـﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟـﻮ

ﮐې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې وي ،د اوږده ﺑﻨﺪ ﭘﺮ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د  ١٣٩۶ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ١۴٧ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،اوږد ﺑﻨﺪ )ﻃﻮﻳﻞ ﺣﺒﺲ( ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ ډﯦﺮ ﺗﺮ ﺷـﭙﺎړس ﮐﻠﻮﻧـﻮ،
ﻣﻨځﻨی )ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﺑﻨﺪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل زﻳﺎت ﺗﺮ ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ،ﻟﻨډ ﺑﻨﺪ )ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ( ﻟﻪ درﯦﯿـﻮ ﻣﻴﺎﺷـﺘﻮ ﺗـﺮ ﻳـﻮه ﮐـﺎل ﭘـﻮرې

وي.

دﻏﻪ راز  ٢درﺟﻪ دوام ﺣﺒﺲ ﻟﻪ ﺷﭙﺎړس ﺗﺮ ﺷﻠﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ او  ١درﺟﻪ دوام ﺣﺒﺲ ﻟﻪ ﺷـﻠﻮ څﺨـﻪ ډﯦـﺮ ﺗـﺮ دﯦﺮﺷـﻮ ﮐﻠﻮﻧـﻮ
ﭘﻮرې وي.

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮ وﺳﻠﻪ واﻟې ﺟګړې ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮی ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ د ﺑـﺪن ﻏـړي ﻳـﺎ ﻧﺴـﺠﻮﻧﻪ ﭘـﺮې او

اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي وي ﻳﺎ ﺗﺮ ﻃﺒﻲ ازﻣﻮﻳﻨې ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﺷﻮی وي ،ﭘﺮ دوام ﺑﻨﺪ او د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﻣړﻳﻨې ﭘﻪ ﺻـﻮرت ﮐـې

ﭘﺮ اﻋﺪام ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﺟﺰا ﭘﻪ ﮐﻮډ ﮐې دﻏې ﺟﺰا ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻧﺪﻟی او ﭘﻪ ﮐې راﻏﻠي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻪ واﻟـې ﺟګـړې

ﺗﻪ ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮی وي ﯾﺎ ﯾﯥ د ﺑﺪن ﻏړي ﻳﺎ ﻧﺴﺠﻮﻧﻪ ﭘﺮې او اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي وي ﭼې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺮ ﻓﺰﻳکي ﻳﺎ رواﻧي

داﻳﻤي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﺷي ﻳﺎ ﺗﺮ اﺟﺒﺎري ﻃﺒﻲ ازﻣﺎﻳښﺖ ﻻﻧﺪې راﻏﻠی وي ،ﭘﺮ  ٢درﺟﻪ دوام ﺑﻨـﺪ او د ﻣﺠﻨـي ﻋﻠﻴـﻪ د
ﻣړﻳﻨې ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭘﺮ  ١درﺟﻪ دوام ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن د ١٢ﻣې ﻣﺎدې د ﺑﺪن ﻏړي او اﻧﺴﺎﺟﻮ د ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ او اﺧﻴﺴـﺘﻠﻮ ﻳـﺎ د ﻃﺒـﻲ ازﻣﻮﻳﻨـﻮ د ﻓﺎﻋـﻞ د ﻣﺠـﺎزاﺗﻮ

ﺑﺮﺧﻪ ﮐې راﻏﻠي ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﺑﺪن ﻏړی ﻳﺎ اﻧﺴﺎج ﻳﯥ ﭘﺮې ﮐړي ﻳـﺎ اﺧﻴﺴـﺘي وي او ﯾـﺎد ﮐـﺎر د
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ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻣړﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮی ﻧﻪ وي ،د اوږده ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ دووﻟﺲ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐـﻢ ﻧـﻪ وي ،ﭘـﺮ ﻣﺠـﺎزاﺗﻮ ﻣﺤکـﻮﻣﯧږي ،ﺧـﻮ ﮐـﻪ

ﭼﯧﺮې دا ﻳﺎدې ﮐړﻧې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮ ﻣړﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣې ﺷي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ اﻋﺪام ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .دﻏې ﺳﺰا ﻫﻢ د ﺟـﺰا ﮐـﻮډ د

۵١٣ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻧﺪﻟی او ﭘﻪ ﮐې راﻏﻠي ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﺑﺪن ﻏړي ﻳﺎ ﻧﺴﺠﻮﻧﻪ ﭘﺮې

ﮐړي ﻳﺎ واﺧﻠي ﯾﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ اﺟﺒﺎري ﻃﺒﻲ ازﻣﺎﻳښـﺖ ﻻﻧـﺪې وﻧﻴﺴـي او ﯾـﺎد ﻋﻤـﻞ د ﻣﺠﻨـي ﻋﻠﻴـﻪ ﭘـﺮ داﻳﻤـي ﻳـﺎ رواﻧـي

ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻣړﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮی ﻧﻪ وي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟـﻪ ﻟﺴـﻮ ﮐﻠﻮﻧـﻮ ﭘـﺮ زﻳـﺎت اوږده ﺑﻨـﺪ ﻣﺤکـﻮﻣﯧږي ،ﺧـﻮ ﮐـﻪ

ﭼﯧﺮې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮ داﻳﻤي ﻓﺰﻳکي ﻳﺎ رواﻧي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮی وي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ  ٢درﺟﻪ دوام ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺟﺮم ﮐې د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﻮ د اﻫﻤـﺎل ﻳـﺎ ﻏﻔﻠـﺖ ﻟﭙـﺎره ﻫـﻢ ﺟـﺰا ټـﺎﮐﻠې؛ د ﺟـﺰا ﮐـﻮډ
۵١۶ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻮﻇﻒ اﻫﻤﺎل ﻳـﺎ اﻏﻔـﺎل د اﻧﺴـﺎن د ﻗﺎﭼـﺎق د ﺟﺮﻣﻮﻧـﻮ د
ارﺗﮑﺎب د اﺳﺎﻧﻮﻟﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮی وي ،د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺮ درﯦﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﺟﺰا ﮐﻮډ دﻏﻪ راز ﺣکﻤي اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺟﺰا ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟې ده؛ د دﻏﻪ ﮐﻮډ ﭘﻪ ۵١۵ﻣﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې

د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم د ﺣکﻤي ﺷﺨﺺ ﭘـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﺮﺳـﺮه ﺷـي ،د ﻫﻐـﻪ د ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﭘـﺮ ﻣﺠـﺎزاﺗﻮ ﺳـﺮﺑﯧﺮه ،ﺣکﻤـي
ﺷﺨﺺ ﻟﻪ درﯦﯿﻮ ﺗﺮ ﭘﻨځﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻧﻐﺪي ﺳﺰا ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .د ﻳﺎدوﻧې ده ،ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﻐﺪي ﺟﺰا د ﭘﻮﻟي

ارزښﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺣکﻢ ﮐړى ﭼـې ﮐـﻪ ﭼﯧـﺮې د اﻓﻐـﺎﻧﻴﻮ ﭘـﻪ ارزښـﺖ ﮐـې ﻟـﻮی ﺗـﻮﭘﻴﺮ راځـي ،ﻧـﻮ ﻋـﺎﻟي

ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﺣکﻮﻣﺖ ﺗﻪ د ﻧﻐﺪي ﺟﺰا ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻳﺎ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐﻮﻻی ﺷـي او ﺣکﻮﻣـﺖ ﻫﻐـﻪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ او ﺗﺼـﻮﻳﺒﻮﻻی
ﺷي .ﺣکﻤي ﺷﺨﺺ د ﻳﺎد ﺟﺮم د ﺗﮑﺮار ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭘﺮ ﭘﯧﺸﺒﻴﻨي ﺷﻮو ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ﺟﻮاز ﭘﺮ ﺳﻠﺐ

ﻫﻢ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او ﺷﺮﻳک ﺗﻪ ﻋﻴﻦ ﺟﺰا ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐـې ﻧﯿـﻮﻟې ده .د ﺟـﺰا ﮐـﻮډ د ۵١٧ﻣـې ﻣـﺎدې ﻟـﻪ

ﻣﺨــې د اﻧﺴــﺎن د ﻗﺎﭼــﺎق د ﺟــﺮم ﻣﺮﺳــﺘﻴﺎل او ﺷــﺮﻳک ،ﻟــﻪ اﺣﻮاﻟــﻮ ﺳــﺮه ﺳــﻢ ،د ﺟــﺮم د ﻓﺎﻋــﻞ ﭘــﻪ ﻋــﻴﻦ ﻣﺠــﺎزاﺗﻮ،

ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .دﻏﻪ راز د ﺟﺰا ﮐﻮډ ﭘﻪ ۵٢٠ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠـي ﭼـې د اﻧﺴـﺎن د ﻗﺎﭼـﺎق ﭘـﺮ ﺟـﺮم ﭘﯿﻠـﻮوﻧﮑی د اﻧﺴـﺎن د

ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﭘﺮ ﻋﻴﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د اﺧﺘﻄﺎف ﺳﺰاوې:

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د ١٣ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺠﻨـي ﻋﻠﻴـﻪ د اﺧﺘﻄـﺎف

ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ وﻟکې ﻻﻧﺪې راﻏﻠی وي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﭘﺮ ﺳﺰا ﺳﺮﺑﯧﺮه ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳـﺮه ﺳـﻢ د ﺟـﺰا ﭘـﻪ ﮐـﻮډ
ﮐې درج د اﺧﺘﻄﺎف د ﺟﺮم ﭘﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺤکﻮم او ﻣﺤکﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺎزات ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ وروﺳﺘﻪ ﭘـﺮ ﻫﻐـﻪ ﺑﺎﻧـﺪې ﺗﻄﺒﻴﻘﯧـږي،

ﺧﻮ د ﺟﺰا ﮐﻮډ ﭘﻪ ۵١۴ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د اﺧﺘﻄﺎف ﻟﻪ ﻻرې ﺗـﺮ وﻟکـې ﻻﻧـﺪې

راﻏﻠی وي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ د اﺧﺘﻄﺎف ﻳﺎ د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﭘﺮ ﺳﺰا ،ﻫﻐﻪ ﭼې ډﯦﺮه ﺳﺨﺘﻪ )ﺷﺪﯾﺪه( وي ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﺟﺰا ﮐﻮډ د اﺗﻢ څﭙﺮﮐي ﻟﻪ  ۵٩١ﺗﺮ  ۵٩٨ﻣې ﭘﻮرې ﻣﺎدو ﮐې د اﺧﺘﻄﺎف ﺟﺰاګﺎﻧې راﻏﻠې ﭼې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:

د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﺧﺘﻄﺎف :ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼې ﺑﻞ ﮐﺲ ﭘﺮ ګﻮاښ ﻳﺎ د ﻗﻮې د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﺎ د ډاروﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧـﻮ،

د ﻣﺴﻤﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻮادو ،ﻟﻪ ﺟﺎرﻳﺤﻪ ﻳﺎ ﻧﺎرﻳﻪ وﺳﻠﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﻳﺎ ﭘﻪ ﺣﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺐ اﺧﺘﻄﺎف ﮐړي او د ﻫﻐﻪ د ﺧﻮﺷې ﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ

ﺑﺪل ﮐې ﻣﺎل ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ وﻏﻮاړي ﻳﺎ واﺧﻠي ،ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ دووﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

ﭘﻪ ﻧﺎ اﺳﺘﻮګﻦ ځﺎی ﮐې د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﺮﯦښﻮدل :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺷﺨﺺ ﻫﻐـﻪ ﻣﺎﺷـﻮم ﭼـې ﻋﻤـﺮ ﻳـﯥ ﺗـﺮ  ٧ﮐﻠﻮﻧـﻮ ﮐـﻢ وي ،ﭘـﻪ ﻧـﺎ
اﺳﺘﻮګﻦ ځﺎی ﮐې ﭘﺮﯦږدي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻪ وي رﺳـﯧﺪﻟې ،ﭘـﺮ ﻣﻨځﻨـي ﺑﻨـﺪ ﻣﺤکـﻮﻣﯧږي؛ ﺧـﻮ د

دﻏﻪ ﺟﺮم ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې ﮐـﻪ ﻣﺎﺷـﻮم ﺗـﻪ ﺻـﺪﻣﻪ رﺳـﯧﺪﻟې وي ،ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﭘـﺮ ﻣﻨځﻨـي ﺑﻨـﺪ ﺳـﺮﺑﯧﺮه د ارﺗﮑـﺎﺑﻲ ﺟـﺮم ﭘـﺮ ﺳـﺰا ﻫـﻢ
ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﻧﻮي زﯦږﯦﺪﻟي ﻣﺎﺷﻮم ﺑﺪﻟﻮل ﻳﺎ ﭘټﻮل :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﻧﻮی زﯦږﯦﺪﻟی ﻣﺎﺷﻮم د ﻫﻐﻪ ﻟـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ څﺨـﻪ ﻟـﺮې

ﮐړي ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﭘټ ﮐړي ﻳﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﺑﺪل ﮐړي ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﺬﺑﺎﹰ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﻮر ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ورﮐـړي ،د
ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ ﭘﺮ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ ﭼې ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ دی ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
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د اﺧﺘﻄﺎف د ﺟﺮم ﺳﺰا ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې ﭘﺮ ﻣﺸﺪده ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺑﺪﻟﯧږي او ﻣﺮﺗﮑﺐ د اوږده ﺑﻨﺪ ﭘـﺮ اﮐﺜـﺮ ﺣـﺪ ﭼـې  ١۶ﮐﺎﻟـﻪ

دی ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي:

اﻟﻒ :ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻳﺎ ښـځﻪ وي ﻳـﺎ ﺟـﺮم د ﻣﺠﻨـي ﻋﻠﻴـﻪ د ﻣﺴـﺘﺨﺪم ﻳـﺎ د ﻫﻐـﻪ ﺷـﺨﺺ ﭘـﻪ

واﺳﻄﻪ ﭼې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘۍ ،ﺳﺎﺗﻨې ﻳﺎ روزﻧې ﻻﻧـﺪې وي ﻳـﺎ د ﻣﺠﻨـي ﻋﻠﻴـﻪ ﻟـﻪ ﺟﺴـﻤي ﻳـﺎ رواﻧـي ﻧـﺎﺗﻮاﻧۍ
څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺗﺮﺳﺮه ﺷي.

ب :ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې ﻟﻪ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ،ﭘﻪ زور ﮐﺎر ،ﻃﺒﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ور ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻏـړو
ﭘﺮﯦکﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻧﻮرو ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐړﻧﻮ ﮐې ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮې وي.

ج :ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې ﻟﻪ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﺟﻨﺴي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗـي )ﭘﻮرﻧـﻮګﺮاﻓي( ﺗﺼـﻮﻳﺮوﻧﻮ او ﻓﻠﻤﻮﻧـﻮ ﭼﻤﺘـﻮ
ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮې وي.

د اﺧﺘﻄﺎف د ﺟﺮم ﭘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د اﺧﺘﻄﺎف د ﺟﺮم ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې ﭘﺮ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴـﻪ ﺟﻨﺴـي ﺗﯧـﺮی ﺷـﻮی
وي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﺟﺰا ﭘﻪ ﮐﻮډ ﮐې د درج ﺟﺮاﻳﻤﻮ د ﺗﻌﺪد د ﺣکﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﺮ ﺳﺰا ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

اﺧﺘﻄﺎف ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ګﻮاښ :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د اﺧﺘﻄﺎف ﭘﻪ ﺟﺮم ﮐې ﭘﺮ ﻗﺘﻞ ﻳـﺎ د ﻏـړي ﭘـﻪ ﭘﺮﯦکﻮﻟـﻮ ګـﻮاښ ﺷـﻮى وي،

اﺧﺘﻄﺎف ﮐﻮوﻧﮑی ﺷﺨﺺ د ﺟﺰا ﮐﻮډ ﭘﻪ اﺗﻢ څﭙﺮﮐي ﮐې د درج ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﺮ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﻧﻈﺎﻣي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻨﺴﻮب ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب :ﮐﻪ ﭼﯧـﺮې د اﺧﺘﻄـﺎف ﺟـﺮم ﻟـﻪ دوﻟﺘـي واﺳـﻄې ،وﺳـﻠې ،ﻟـﻪ

دﻧﺪې ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻒ څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﻳﺎ ﻟﻪ ﻧﻔﻮذه ﭘﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨې د ﻧﻈﺎﻣي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻨﺴـﻮب ﻳـﺎ د ﻋﺎﻣـﻪ ﺧـﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻇـﻒ

ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﻪ  ٢درﺟﻪ دوام ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ ﺷﭙﺎړﺳﻮ ﺗﺮ ﺷﻠﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې دی ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د اﺧﺘﻄﺎف ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﻏړي ﭘﺮﯦکﻮل ﻳﺎ ﻣړﯾﻨﻪ :ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼې ﺑﻞ ﮐﺲ اﺧﺘﻄﺎف ﮐړي او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠـﻪ

ﮐې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﺑﺪن ﻟﻪ ﻏړو ﻳﻮ ﻏړی ﺗﻠﻒ ﻳﺎ ﻣﻌﯿﻮب ﺷي ،د اوږده ﺑﻨﺪ د ﺳﺰا ﭘﺮ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ ﭼـې  ١۶ﮐﺎﻟـﻪ دی او ﮐـﻪ ﭘـﺮ
ﻣړﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷي ،د ﻋﻤﺪ ﻗﺘﻞ ﭘﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ۵۴٧ﻣې ﻣﺎدې ﻟـﻪ ﻣﺨـې ،د ﻋﻤـﺪ ﻗﺘـﻞ د ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺳـﺰا

اﻋﺪام او ﻳﺎ ) (١درﺟﻪ دوام ﺣﺒﺲ دی.

د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﺳﺰاوې:

د ﭘﯿﺴﻮ ﻳﺎ ګټﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻟﻪ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻳﺎ د ﻣﺴـﺎﻓﺮت ﭘـﻪ ﺗﺰوﻳـﺮ ﺷـﻮو ﺳـﻨﺪوﻧﻮ ﺳـﺮه ﻫﯧـﻮاد ﺗـﻪ د
ﺑﻬﺮﻧي دوﻟﺖ د ﺗﺒﻌﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﭘﺮﺗﻪ د ﺷﺨﺺ ﻟﭙﺎره د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ واردﯦﺪو د زﻣﻴﻨې ﺑﺮاﺑﺮول ﻳﺎ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑـﻞ ﻫﯧـﻮاد ﺗـﻪ د
ﻫﯧﻮاد د ﺗﺒﻌﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ د ﺑﻬﺮﻧي دوﻟﺖ ﺗﺒﻌﻪ ﺗﻪ د وﺗﻠﻮ ﻟﭙـﺎره د زﻣﻴﻨـې ﺑﺮاﺑـﺮول د ﮐـډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼـﺎق ﺟـﺮم

ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮی دی.

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د ١۴ﻣې ﻣﺎدې او د ﺟـﺰا ﮐـﻮډ د ۵٢٢ﻣـې ﻣـﺎدې ﻟـﻪ ﻣﺨـې،
ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼـﺎق د ﺟـﺮم ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺷـي ،ﻟـﻪ اﺣﻮاﻟـﻮ ﺳـﺮه ﺳـﻢ ﻟـﻪ درﯦﯿـﻮ ﮐﻠﻮﻧـﻮ ﭘـﺮ زﻳـﺎت ﻣﻨځﻨـي ﺑﻨـﺪ

ﻣﺤکﻮﻣﯧږي؛ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم ﭘﻼن ﮐړي ﻳﺎ ﻧﻮر د ﻫﻐﻪ ﭘﻼﻧﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﻫڅـﻮي ،د ﻣﻨځﻨـي ﺑﻨـﺪ ﭘـﺮ

اﮐﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .دﻏﻪ راز ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم د ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎرې ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ډﻟې ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﺳـﺮه ﺷـي،

د ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎرې ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ډﻟې ﻣﺸﺮ د ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﺮ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺸﺪده ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﺮي؛ د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د ١۵ﻣې ﻣـﺎدې او

د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ۵٢٣ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐـﻪ ﭼﯧـﺮې د ﮐـډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼـﺎق د ﺟـﺮم ارﺗﮑـﺎب د ﻗﺎﭼـﺎق ﺷـﻮي ﮐـډوال ﭘـﺮ داﻳﻤـي،
ﻓﺰﻳکــي ﻳــﺎ رواﻧــي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴــﺖ ﺗﻤــﺎم ﺷــي ،ﻣﺮﺗﮑــﺐ ﻟــﻪ اﺣﻮاﻟــﻮ ﺳــﺮه ﺳــﻢ ﭘــﺮ اوږده ﺑﻨــﺪ ﭼــې ﻟــﻪ ﻟﺴــﻮ ﮐﻠﻮﻧــﻮ زﻳــﺎت ﻧــﻪ وي،

ﻣﺤکﻮﻣﯧږي؛ ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ د ﻋﻤـﻞ ﻳـﺎ اﻫﻤـﺎل ﭘـﻪ ﭘﺎﯾﻠـﻪ ﮐـې د ﻗﺎﭼـﺎق ﺷـﻮي
ﮐډوال ﭘﺮ ﻣړﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ  ٢درﺟﻪ دوام ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ۵٢٣ﻣې ﻣﺎدې د درﯦﯿﻤې او څﻠﻮرﻣې ﻓﻘﺮو ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﭼﯧـﺮې د ﮐـډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼـﺎق د ﺟـﺮم ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ د ﻗﺎﭼـﺎق
ﺷﻮي ﮐډوال ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷي او ﻳﺎ د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم د ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي ﮐـډوال د ﻧـﺎ اﻧﺴـﺎﻧي ﻳـﺎ ﻟـﻪ ﺳـﭙکﺎوي

ډک ﭼﻠﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ ﭘﺮ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

46

ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺟﺮم ﮐې د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﻮ د اﻫﻤﺎل ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﺳﺰا ټﺎﮐﻠې ده؛ د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ١۶ﻣﻪ

ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻮﻇﻒ اﻫﻤـﺎل د ﮐـډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼـﺎق د ﺟﺮﻣﻮﻧـﻮ د ارﺗﮑـﺎب اﺳـﺎﻧﻮﻟﻮ ﻻﻣـﻞ

ﺷﻮی وي ،د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل څﺨﻪ ﻟږ او ﻟﻪ درﯦﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ زﻳـﺎت ﻧـﻪ وي ،ﻣﺤکـﻮﻣﯧږي؛

ﺧﻮ د ﺟﺰا ﮐﻮډ ۵٢۶ﻣې ﻣﺎدې د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎد ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺮ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮم ﮐړی دی.

ﻗﺎﻧﻮن د اﺳﺘﻮګﻨې ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ )اﻣﺎﮐﻨﻮ( ﮐې د ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﻧﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﺰا ټﺎﮐﻠې ده؛ د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ١٧ﻣـې ﻣـﺎدې
ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د وﻇﻴﻔﻮي ﻣکﻠﻔﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭘـﻪ ﻫﻮټـﻞ ،ﻣﯧﻠﻤﺴـﺘﻮن ،ﻣﺴـﺎﻓﺮﺧﻮﻧې ﻳـﺎ ﻫﻐـﻮ ﺧﻮﻧـﻮ ﮐـې ﭼـې د

اﺷﺨﺎﺻﻮ د اوﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې وي ،ﭘﻪ اړوﻧﺪ ځـﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐـې د اﺳـﺘﻮګﻨﻮ ﭘﯧﺮودوﻧﮑـﻮ د ﻫﻮﻳـﺖ ﭘـﻪ ﺛﺒـﺖ ﮐـې وﺿـﻊ

ﺷﻮي ﻣﻘﺮرات ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﻪ ﻧﻴﺴي او ﻟﻪ دې اﻣﻠـﻪ د اﻧﺴـﺎن د ﻗﺎﭼـﺎق او د ﮐـډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼـﺎق د ﺟـﺮم د ارﺗﮑـﺎب د اﺳـﺎﻧﻮﻟﻮ

ﻻﻣﻞ ﺷي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﺮ درﯦﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

ﻗﺎﻧﻮن دﻏﻪ راز ﺣکﻤي اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﺰا ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟې ده؛ د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ١٨ﻣﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﮐډواﻟﻮ د

ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم د ﺣکﻤي ﺷﺨﺺ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷـي ،د ﻫﻐـﻪ د ﻣﺮﺗﮑﺒﯧـﺪو ﭘـﺮ ﻣﺠـﺎزاﺗﻮ ﺳـﺮﺑﯧﺮه ،ﺣکﻤـي ﺷـﺨﺺ ﺗـﺮ درې
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻧﻐﺪي ﺳﺰا ﻣﺤکﻮﻣﯧږي؛ ﺧﻮ د ﺟﺰا ﮐﻮډ ۵٢۵ﻣې ﻣﺎدې ﻳﺎده ﻧﻐﺪي ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻟﻪ درې ﺗﺮ ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧـﻪ

اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې ټﺎﮐﻠې ده او ﺣکﻤي ﺷﺨﺺ د ﻳﺎد ﺟﺮم د ﺗﮑﺮار ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭘﺮ ﭘﯧﺸﺒﻴﻨي ﺷﻮو ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ د
ﺟﻮاز ﭘﺮ ﺳﻠﺐ ﻫﻢ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

ﻗﺎﻧﻮن د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او ﺷﺮﻳک ﺗﻪ ﻋﻴﻦ ﺳﺰا ﭘﻪ ﭘـﺎم ﮐـې ﻧﯿـﻮﻟې ده؛ د ﻳـﺎد ﻗـﺎﻧﻮن د ١٩ﻣـې ﻣـﺎدې او د ﺟـﺰا ﮐـﻮډ

۵٢٨ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او ﺷﺮﻳک ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ،د ﺟﺮم د ﻓﺎﻋﻞ ﭘﺮ ﻋﻴﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ
ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐړی او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ څﺨﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟی دی؛ د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ٢٠ﻣـﻪ

او د ﺟﺰا ﮐﻮډ ۵١٩ﻣﻪ ﻣﺎدو ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯧﺪو ﻳﺎ د وﺗﻠﻮ ،ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﻏﻴﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧي
ﻣﯧﺸﺘﯧﺪو ،د ﻣﺴﺎﻓﺮت د ﺗﺰوﻳﺮ ﺷﻮو ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﻳﺎ د ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺗﺬﮐﺮې د ﻟﺮﻟﻮ ﻳﺎ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐـې ﺗـﺮ ﻋـﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴـﺐ

ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﮐﯧږي .د ﻳﺎدوﻧې ده ،ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې د ﺟﺮﻣي ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎب ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮی وي،

ﻧﺎوړه ﺟﻨﺴي ګټﻪ )زﻧﺎ او ﻟﻮاﻃﺖ( ﺗﺮې اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮې وي ﻳﺎ د ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗي ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻮ او ﻓﻠﻤﻮﻧـﻮ )ﭘﻮرﻧـﻮګﺮاﻓۍ( ﭘـﻪ ﭼﻤﺘـﻮ
ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﺗﺮې اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮې وي ،ﻫﻢ ﺗﺮ ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﮐﯧږي.

دﻏﻪ راز ﻗﺎﻧﻮن د ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي ﮐډوال ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﯿﻮﻟی او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ څﺨﻪ ژﻏﻮرﻟی دی؛ د ﻗﺎﻧﻮن

د ٢١ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻣﺠﻮز ﭘﺮﺗﻪ د واردﯦـﺪو ﻳـﺎ ﻣﯧﺸـﺘﯧﺪو ﭘـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻗﺎﭼـﺎق ﺷـﻮی ﮐـډوال ﺗـﺮ ﻋـﺪﻟي
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﮐﯧږي.

ﻗﺎﻧﻮن د ﺧﺒﺮ ورﮐﻮوﻧﮑي ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟې؛ د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘـﻪ ٢٢ﻣـﻪ ﻣـﺎده ﮐـې راﻏﻠـي ،ﻫﻐـﻪ ﺷـﺨﺺ ﭼـې ﻣـﺪارک،

ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼې د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼـﺎﻗﺒﺮ ﻳـﺎ د ﮐـډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼـﺎﻗﺒﺮ ﭘـﺮ ﻧﻴﻮﻟـﻮ ﻳـﺎ ﻣﺤکﻮﻣﻴـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـي ،د ﻣﺴـﻮوﻟﻮ
ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﭘﻪ واک ﮐې ورﮐړي ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣکﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮ ﻣﻼﺗړ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﮐﯧږي.

دﻏﻪ راز ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ډول د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﻳﺎ د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﺳﺮه اړﻳکﻪ او ﻫﻤکﺎري وﻟﺮي ،ﺧـﻮ د
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ارﺗﮑﺎب څﺨﻪ ﻣﺨکې ﻟﻪ ﻣﺴﻮوﻟې ادارې ﺳﺮه د ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﺸـﺎ ﮐﻮﻟـﻮ ﻳـﺎ ﻧﻴﻮﻟـﻮ ﮐـې ﻣﺮﺳـﺘﻪ وﮐـړي ،ﻟـﻪ ﺟﺰاﻳـﻲ
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ څﺨﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﯧږي؛ ﺧﻮ ﮐﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ارﺗﮑـﺎب وروﺳـﺘﻪ ﺷـﻮې وي او ﭘـﻪ داﺳـې ﺗﻮګـﻪ ﻳـﯥ زﻣﻴﻨـﻪ

ﻣﺴﺎﻋﺪه ﮐړې وي ﭼې د ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ډﻟې د ﻧﻮرو ﻏړو ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺷي ،ﻣﺤکﻤﻪ د ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻟـﻪ ﻣﺨـې د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ اړه د

ﭘﻴﺸﺒﻴﻨي ﺷﻮو ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﺣکﻢ ﮐﻮي ،ﺧﻮ د ﺟﺰا ﮐﻮډ ۵١٩ﻣـې ﻣـﺎدې د ﻣﺠـﺎزاﺗﻮ د ﻧﻴﻤـﺎﻳﻲ ﭘـﺮ ځـﺎی د ﻣﺠـﺎزاﺗﻮ د
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐړې ده.
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د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ او د ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي ﮐډوال ﺣﻘﻮق

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﻧـﻪ ﻳـﻮاځې ﻣﺠﻨـي ﻋﻠﻴـﻪ ﺗـﻪ ﻟـﻪ ﻋـﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴـﺐ څﺨـﻪ
ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ورﮐړی ،ﺑﻠکې د ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻧﻮر ﺣﻘﻮق ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟي او د ﻫﻐﻪ ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ ﮐړی دی؛ د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ

٢٣ﻣﻪ ﮐې ﯾﯥ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻪ ﻻﻧﺪې ﺣﻘﻮق ورﮐړي دي:

 -١د ﺟﺰاﻳﻲ اﺟﺮااﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ۶ﻣﻪ او ١٨٩ﻣﻪ ﻣﺎدو ﮐې درج ﺣﻘﻮق ،د ﺟﺰاﻳﻲ اﺟﺮااﺗﻮ د ﻗـﺎﻧﻮن د ۶ﻣـې ﻣـﺎدې ﻟـﻪ
ﻣﺨې ،ﻣﺠﻨي ﻋﻠﯿﻪ د ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﭘړاووﻧﻮ ﮐې ﻻﻧﺪې ﺣﻘﻮق ﻟﺮي:

اﻟﻒ :ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﭼﻠﻨﺪ ،اﻧﺴﺎﻧي ﻛﺮاﻣﺖ ﺗﻪ درﻧﺎوی او د ﺷﺨﺼي ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺗﻨﻪ؛
ب :د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ډاډ؛

ج :د ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛې ﺣﻀﻮر او د ﻗﺘﻞ او ټﭙﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻮرن ﺗﻪ د ځﺎﻧګړو ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻮﺟﯿﻪ؛
د :د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣكﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د اﺻﻞ ﻣﺎل ﻳﺎ ﻳﯥ د ﺑﻴﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ،ﻻﺳﺘﻪ راوړل او د زﻳﺎن ﺟﺒﺮان؛

ﻫـ :د ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﻛې د ﻗﻀﻴﯥ د اﺟﺮااﺗﻮ او د ﺗﻌﻘﻴﺐ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗـﻪ
ﻻﺳﺮﺳى؛

و :د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣكﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺿﺒﻂ د ﻣﺎﻣﻮر ،د ﻧﻈﺮ ﺧﺎوﻧﺪان ،څﺎرﻧﻮال او ﻗﺎﺿي ﭘﺮ اﺟﺮااﺗﻮ اﻋﺘﺮاض؛
ز :ﺣﻘﻮﻗي ،ﻣﺎدي ،ﻃﺒﻲ ،رواﻧي او اړﻳﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳى؛

ﭘﻮﻟﻴﺲ ،څﺎرﻧﻮاﻟي او ﻣﺤكﻤﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﻛې ﻟـﻪ ﭘﻮرﺗـﻪ ﺣﻘﻮﻧـﻮ د ګټـﯥ اﺧﻴﺴـﺘﻨې ﻟﭙـﺎره د ﻣﺠﻨـي ﻋﻠﻴـﻪ د

ﻻﺳﺮﺳي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻزم ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻴﺴي او ﻋﻤﻠي ﻛﻮي ﻳﯥ.

د ﺟﺰاﻳﻲ اﺟﺮااﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ١٨٩ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻪ څﻠﻮر ﻻﻧﺪې ﺣﻘﻮق ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮل ﺷﻮي:

اﻟﻒ :ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﻟﻪ ﺟﺮم څﺨﻪ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮی ،ﮐﻮﻻی ﺷي ﺣﻖ اﻟﻌﺒـﺪي او د زﯾـﺎن د ﺟﺒـﺮان دﻋـﻮا ﻟـﻪ ﺟﺰاﯾـﻲ
دﻋﻮاٰ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎی د ﻫﻐې ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﺤکﻤې ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭼې د ﺟﺰاﯾﻲ ﻗﻀﯿﯥ څﯧړﻧﻪ ﮐﻮي ،اﻗﺎﻣﻪ ﮐړي.

ب :د ﻗﺘﻞ او ﺟﺮﺣې ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﮐې ﭼې ﻣﻮﺟﺐ ﯾﯥ ﻗﺼﺎص ﯾﺎ دﯾﺖ وي ،د ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺪﻋي ﺗﻪ د ﻟﻮﻣړﻳﺘـﻮب ﺣـﻖ
ورﮐﻮل ﮐﯧږي .ﻣﺤکﻤﻪ د څﺎرﻧﻮال د دﻋﻮا ﻟﻪ څﯧړﻧې ﻣﺨکې د ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺪﻋي ﺗـﻪ وﺧـﺖ )ﻓﺮﺻـﺖ( ورﮐـﻮي ،څـﻮ
ﺧﭙﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪي دﻋﻮا اﻗﺎﻣﻪ ﮐړي ﯾﺎ د ﻣﺼﺎﻟﺤې او ﻳﺎ ﻟﻪ ﯾﺎدې دﻋﻮا د اﻧﺼﺮاف ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪي دﻋﻮاٰ ﭘﺎی ﺗـﻪ

ورﺳﻮي.

ج :د ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪي ﺟﺰاﯾﻲ دﻋﻮا ﭘﻪ اړوﻧﺪو ﺟﺰاﻳﻲ ﻣﺤکﻤﻮ او د زﯾﺎن ﺟﺒﺮان دﻋﻮا د څﺎرﻧﻮال ﻟﻪ دﻋﻮاٰ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ﭘﻪ

ﻋﻴﻦ ﺟﺰاﯾﻲ ﻣﺤکﻤﻪ ﮐې داﯾﺮﯦږي.

د :د ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺪﻋي ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟی د ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﺤکﻤې ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺟﺰاﯾﻲ ﺣکﻢ ﻟﻪ ﺻﺎدرﯦﺪو وروﺳﺘﻪ د زﯾﺎن د ﺟﺒﺮان

دﻋﻮا ﭘﻪ اﺳﺘﯿﻨﺎﻓي ﭘړاووﻧﻮ ﮐې اﻗﺎﻣﻪ ﮐړي ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺻﻮرت ﮐې د ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺪﻋي ﮐﻮﻻی ﺷـي ﭘـﻪ دې ﺑﺮﺧـﻪ ﮐـې د
ﻗﻄﻌي ﺣکﻢ ﻟﻪ ﺻﺎدرﯦﺪو وروﺳﺘﻪ د زﯾﺎن د ﺟﺒﺮان دﻋﻮا ﭘﻪ ﻣﺪﻧي ﻣﺤکﻤﻪ ﮐې د اړوﻧﺪو ﻗﻮاﻋﺪو ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻗﺎﻣﻪ ﮐړي.
 -٢د ﻣﺠﻨی ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺤﺮم ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي ،ﺧﻮ دا ﭼې ﭘﺮ اﻓﺸﺎء ﮐﻮﻟﻮ ﻳﯥ راﺿي وي.

 -٣ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د ﺣکﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟـﻪ ﻋـﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴـﺐ

څﺨﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻟﺮي .د ﺟﺮم د ﮐﺸﻒ واﮐﻤﻨې ﻣﺮاﺟﻊ ،څﺎرﻧﻮاﻟۍ او ﻣﺤکﻤﻪ ﻟﻪ ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﯿﺐ څﺨﻪ د ﻣﻌﺎﻓﻴـﺖ ﭘـﻪ اړه
د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﺴي.

 -۴ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼـﺎق او د ﮐـډواﻟﻮ ﻟـﻪ ﻗﺎﭼـﺎق ﺳـﺮه د ﻣﺒـﺎرزې ﻗـﺎﻧﻮن د ﻣﻨـﺪرﺟﻮ ﺟﺮاﻳﻤـﻮ د ارﺗﮑـﺎب ﭘـﻪ
ﺻﻮرت ﮐې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻪ زﻳﺎن ورﺳﯧږي ،ﭘﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﺧﺴﺎرې ﭘﺮ ﺟﺒﺮان ﻫﻢ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧي ﻫﯧﻮاد ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺒﻌﻪ وي ،د ﻫﯧﻮاد ﺳﻴﺎﺳي ﻳﺎ ﻗﻮﻧﺴـﻠي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ګـۍ د ﺟـﺮم د
ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﭘړاووﻧﻮ ﮐې د ﺣﻀﻮر ﻟﭙﺎره ﺣﻘﻮﻗي ﻣﺮﺳﺘې ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي او د زﻳﺎن د ﺟﺒﺮان د ﻏﻮښـﺘﻨې
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ﭘﻪ ﻏﺮض ﻟﻪ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﻼﺗـړ ﮐـﻮي او د ﻣﺠﻨـي ﻋﻠﻴـﻪ د ﻏﻮښـﺘﻨې ﭘـﻪ ﺻـﻮرت ﮐـې ﻫﯧـﻮاد ﺗـﻪ د راﺳـﺘﻨﯧﺪو ﻟﭙـﺎره د
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮي او ورﺗﻪ ﻻزﻣې اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوي ﺑﺮاﺑﺮوي.

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﺑﻬﺮﻧي دوﻟﺖ ﺗﺒﻌﻪ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې دﻧﻨﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﺷﺨﺺ وي ،واﮐﻤﻨې ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﺘﺒـﻮع
ﻫﯧﻮاد ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﮐﻮي ﭼې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎدﺗﺎﹰ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐې اﺳﺘﻮګﻨﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ د ﻫﻐـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ اړﻳـﻦ دی.

دﻏﻪ راز ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣکﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ دوﯾـﻢ ﻫﯧـﻮاد ﮐـې د ﻣﯧﺸـﺘﯧﺪو اﺟـﺎزه ورﮐـﻮل ﮐﯧـږي او ورﺗـﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻮګﻨﻪ ،د ﻃﺒﻲ او ﺣﻘﻮﻗي او ﻧﻮرو ﻻزﻣﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﯦږي.

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د ٢۴ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮی ﮐډوال د ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﻪ ﺣکﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﻣﯧﺸﺘﯧﺪو اﺟﺎزه ﻟﺮي .دﻏﻪ راز ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻧې ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ،ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ او

ﻟﻪ ﺳﭙکﺎوي ډک ﭼﻠﻨﺪ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻟﺮي .ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮی ﮐـډوال ﭘـﻪ ځـﺎﻧګړي ډول ښـځې او ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎن د دوﻟـﺖ
ﻣﺎﻟي اﻣکﺎﻧﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮه ﻣﻌﻴﺸﺘي ،د اﺳﺘﻮګﻨې ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ښﻮوﻧﯿﺰې اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو او د ﺧﭙﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﻫﯧﻮاد ﺳﻴﺎﺳـي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګۍ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﻟﺮي.

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د ٢۵ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺷﻮم

وي ،د ﻫﻐﻪ ﭘـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ د ﻫﻐـﻪ ﻣـﻮر او ﭘـﻼر او ﻗـﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ )وﻟـي( ﺗـﻪ ﺳـﭙﺎرل ﮐﯧـږي ،د واﻟـﺪﻳﻨﻮ ﻳـﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻧي
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐې ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴـﻪ
ښځﻪ وي ،د ﻫﻐې ﭘﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺳﺮه د ﻫﻐې ﺷﺮﻋي ﻣﺤﺮم ﺗﻪ ور ﺗﺴﻠﻤﯧږي .د ﺷﺮﻋي ﻣﺤﺮم د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﯧﺪو

څﺨﻪ د ډډې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐې ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧـږي .د ښـځې ﺷـﺮﻋي ﻣﺤـﺮم

ﻣﯧړه ،د ﻫﻐې اﺻﻮل او ﻓﺮوع )اﺟﺰا ،ﻓﺮﻋي( ﺗﺮ دوﻳﻤې درﺟې ﭘﻮرې ،ﭘﻼر ،ﻣﻮر او د ﻫﻐﻮی اﺻﻮل ﺗﺮ دوﻳﻤې درﺟـې

ﭘﻮرې ،ورور ،ﺧﻮر ،ﮐﺎﮐﺎ ،ﻣﺎﻣﺎ ،ﺧﺎﻟﻪ او ﻋﻤﻪ دي.

ﻗﺎﻧﻮن د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ،ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ،ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﻋﺎﻣې روﻏﺘﻴﺎ او د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارﺗﻮﻧﻪ او ﻧﻮرې اړوﻧـﺪې

ادارې ﻣکﻠﻔې ﮐړې ﭼې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﺗړ وﮐړي او د ﺳﺎﺗﻨي ،د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو ﺑﺮاﺑﺮوﻟـﻮ او ﺧﭙﻠـې ﮐـﻮرﻧۍ ﻳـﺎ
ﺧﻮﻧﺪي ځﺎی ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ور ګﺮځﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﻻزم ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴي.

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﺳکﺮﺗﺮﻳﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟـﻪ ﻣﺨـې ،ﭘـﻪ ﻫﯧـﻮاد

ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭼې ښځې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ دي ٢٩ ،د اﻣﻦ ﺧﻮﻧې ﻟﺮي ،دﻏﻪ

ﺧﻮﻧې ﭘﻪ ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت او ﻧﻮرو ﻧﺎ دوﻟﺘي ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ دي .ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن

ﭼې ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮو څﺨﻪ را ﺧﻮﺷي او د ﺳﺎﺗﻨې ﻟﭙﺎره دﻏﻮ ﺧﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﮐﯧږي.ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼې رواﻧي ﺳﺘﻮﻧﺰې

وﻟﺮي ،ﭘﻪ دﻏﻮ ﺧﻮﻧﻮ ﮐې ﻳﯥ درﻣﻠﻨﻪ ﻫﻢ ﮐﯧږي او ﻟﻪ درﻣﻠﻨې وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﯧږي ،ﺧﻮ د

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اﻣـﻦ ﺧـﻮﻧې ﺷـﺘﻮن ﻧـﻪ ﻟـﺮي ،ﻟـﻪ ﻫﻤـﺪې اﻣﻠـﻪ اوﺳـﻤﻬﺎل ﻧﺎرﻳﻨـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن ﭘـﻪ
ﻧﻈﺎرﺗﺨﻮﻧﻮ ﮐې د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﻪ ډول ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي.

ﺑﻠﺨﻮا د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت د ﺗﺎﻣﻴﻨﺎﺗﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻳﺎﺳﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،اوﺳﻤﻬﺎل ﻳﯥ د ﻣﺎﻟي ﺳـﺮﭼﻴﻨﻮ

د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ داﺳـې ﮐﻮﻣـﻪ ﭘﺮﯦکـړه ﻧـﻪ ده ﮐـړې ﭼـې د ﻧﺎرﻳﻨـﻪ وو ﻟﭙـﺎره د ﺧﻮﻧـﺪﻳﺘﻮب ﮐـﻮم ﻣﺮﮐـﺰ ﺟـﻮړ ﮐـړي .د
رواﺟﻮﻧﻮ او ﻋﻨﻌﻨﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،داﺳې ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼې ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ډول د ټﻮﻟﻨې ﻣﻼﺗړ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،ﺧـﻮ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ښځې ډﯦﺮ ژر زﻳﺎﻧﻤﻦ ﮐﯧږي او ﺑﺎﻳﺪ د دوى ﻟﭙﺎره د ﺳﺎﺗﻨې او ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي.

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ٢٨ﻣـې ﻣـﺎدې د ﻣـﺎﻟﻴﯥ وزارت ﻣکﻠـﻒ ﮐـړی ﭼـې د

اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ د راﭘﻴﺪا ﺷـﻮو ﻋﻮاﻳـﺪو راټﻮﻟﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ځـﺎﻧګړی ﺑـﺎﻧﮑي

ﺣﺴﺎب ﭘﺮاﻧﯿﺰي او ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﻋﻮاﻳﺪ د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې د ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ

ﻣﻠي ﺑﻮدﺟﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ ﮐړي.
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د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﺳکﺮﺗﺮﻳﺖ وﻣﻨﻠﻪ ﭼـې ﺗـﺮ اوﺳـﻪ ﭘـﻮرې د ﻳـﻮ

ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻫﻢ ﻳﺎد ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﺗﻪ د ﺑﺎﻧﮑي ﺣﺴﺎب ﭘﺮ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ دي ﺑﺮﻳـﺎﻟي ﺷـﻮي او ﻟـﻪ ﻗﺎﭼـﺎق ﮐﻮوﻧﮑـﻮ او
ﺑﺎﻧډوﻧﻮ څﺨﻪ ﭼې د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻋﻮاﻳﺪ ﻧﻪ دي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑي ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎره ډﻟﻪ:

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑې ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎره ډﻟﻪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎره ډﻟﻪ( ﻟﻪ درﯦﯿﻮ ﯾﺎ ﺗـﺮ ﻫﻐـﻮ ﻟـﻪ ډﯦـﺮو ﮐﺴـﺎﻧﻮ

ﺟﻮړه ډﻟﻪ وي ﭼې د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ﻟﻪ درج ﺷﻮو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﯾـﻮه
ﯾﺎ زﯾﺎﺗﻮ د ارﺗﮑﺎب د ﻣﻮﺧې ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺘﻔﻘﺎﹰ اﻗﺪام ﮐﻮي.

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ٢۶ﻣې ﻣﺎدې د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼـﺎرو وزارت ،د ﻣﻠـي اﻣﻨﻴـﺖ

ﻟﻮی رﻳﺎﺳﺖ او ﻧﻮرې اړوﻧﺪې ﻣﺮاﺟﻊ ﻣکﻠﻒ ﮐړي ﭼې د ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎرو ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮو ډﻟﻮ ﭘـﻪ واﺳـﻄﻪ د ﻣﺠﻨـي ﻋﻠﻴـﻪ ﻳـﺎ

ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي ﮐډوال ﻟﻪ ﭘټﻮﻟﻮ او ﻟﯧږدوﻟﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮی وﮐړي .ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﯾﺎد ﻗﺎﻧﻮن د ٢٧ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻟﻪ ﻧﻮرو
دوﻟﺘﻮﻧﻮ ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ښکﯧﻠﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮو ډﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺸﻒ ،څﯧړﻧې او ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐې د ﻗﺎﻧﻮن

د ﺣکﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻫﻤکﺎرۍ ﺟﻮاز ورﮐړی دی.
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درﯦﯿﻢ څﭙﺮﮐی
ﭘﻪ ﻧ ړۍ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻧړﻳﻮاﻟﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي
د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﻧړۍ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي د ﻫڅﻮ ﭘﻪ اړه د ﻫﻐﻮی
د ﮐﻮرﻧي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او دوﻟﺘي ﮐړﻧﻮ د ارزوﻧې ﻟﭙﺎره د درﺟﻪ ﺑﻨﺪۍ ﻣﻴکﺎﻧﻴﺰم ﻟﺮي او د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د اﺟﺮااﺗﻮ ﮐﻠﻨـي راﭘﻮروﻧـﻪ
ﭘﻪ ﻻﻧﺪې وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐې ﺧﭙﺮوي:
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/index.htm
دﻏﻪ ارزوﻧﻪ څﻠﻮر درﺟې ﻟﺮي؛ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ درﺟﻪ ﮐې ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ راځي ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د ﻣﺨﻨﻴـﻮي ﻟﭙـﺎره ښـﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺮي او دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻳﯥ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐې د ﭘﺎم وړ ﮐړﻧې ﺗﺮﺳﺮه ﮐړې او وروﺳﺘۍ درﺟـﻪ ﻳـﯥ ﭼـې
درﯦﯿﻤﻪ درﺟﻪ ده ،ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐې راځي ﭼې ښﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻪ ﻟﺮي او دوﻟﺖ ﻳﯥ ﻫـﻢ د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د ﻣﺨﻨﻴـﻮي
ﻟﭙﺎره اﺟﺮاات ﻧﻪ ﮐﻮي.
دﻏﻪ څﻠﻮر درﺟې ﻳﺎ ردﻳﻔﻮﻧﻪ ﭼې ﭘﻪ اﻧګﻠﻴﺴي ﮐې ورﺗﻪ ) (Tierواﻳﻲ ،ﻟﻮﻣړۍ درﺟﻪ ،دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ ،ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې
دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ او درﯦﯿﻤﻪ درﺟﻪ دي او ﻫﺮ زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐې د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻧﺴﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﮐﻠﻨي راﭘﻮر ﮐې ﺧﭙﺮﯦږي.
د درﺟﻪ ﺑﻨﺪۍ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPAﮐې ذﮐﺮ ﺷﻮي دي .ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن
دﻏﻪ راز ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﻓﮑټﻮروﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼې ﻟﻪ ﻣﺨـې ﻳـﯥ ﻳـﻮ ﻫﯧـﻮاد ﭘـﻪ ﻟـﻮﻣړۍ درﺟـﻪ ،دوﻳﻤـﻪ درﺟـﻪ ،ﺗـﺮ
څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ او ﻳﺎ ﭘﻪ درﯦﻴﻤﻪ درﺟﻪ ﮐې څﺮﻧګﻪ راځي؛ ﻟﻮﻣړی ﻓﮑټﻮر دا دی ﭼې اﻳﺎ ﻳﻮ ﻫﯧﻮاد د اﻧﺴـﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻨﺸﺎء ده ،د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻫﯧﻮاد دی او ﻳﺎ وروﺳﺘﻨی ﻣﻨﺰل دی؟ دوﻳﻢ دا ﭼې ﺣکﻮﻣـﺖ د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د زﻳـﺎﻧﻤﻦ
ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPAﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮي ،ﭘـﻪ ځـﺎﻧګړې ﺗﻮګـﻪ دا ﭼـې ﭘـﻪ ﮐﻮﻣـﻪ ﮐﭽـﻪ ﺣکـﻮﻣﺘي
ﭼﺎرواﮐي او ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑي د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ﺑﯥ ﭘﺮواﻳﻲ ﮐﻮي؟ درﯦـﻴﻢ دا ﭼـې ﺣکﻮﻣـﺖ د اﻧﺴـﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼـﺎق د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﻫڅې ﺗﺮﺳﺮه ﮐړې دي څﻮ د ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ځﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي؟
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPAﭼې ﭘﻪ  ٢٠٠٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې اﺻﻼح او ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷـﻮی
دی ،داﺳې راځي ﭼې ﮐﻪ ﻳﻮ ﻫﯧﻮاد د دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ ﮐې راﺷي ﻧـﻮ ﭘـﻪ درﯦـﻴﻢ ﮐـﺎل ﺑـﻪ
درﯦﻴﻤې درﺟې ﺗﻪ ﻧﺰول وﮐړي؛ دﻏﻪ اﺻﻼﺣﺎت د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ  ٢٠١٣زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﭘﻠې ﺷﻮل.
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د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت واک ﻟﺮي ﭼـې دﻏـﻪ ډول ﺗﻨـﺰل ﭘـﻪ اړه د ﺑـﺎوري ﺷـﻮاﻫﺪو ﻟـﻪ ﻣﺨـې
ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﺴي او ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺣکﻮﻣﺖ ژﻣﻦ وي او ﭘﻼن وﻟﺮي ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې د ﻗﺎﻧﻮن
) (TVPAﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﮐﻮي او ﮐﺎﻓي ﺳﺮﭼﻴﻨې ﺑﻪ ورﺗﻪ ځﺎﻧګړې ﮐﻮي څﻮ ﭘﻼن ﭘﻠی ﮐړي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏـﻪ
ﺻﻮرت ﮐې ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ ﮐې ﭘﺎﺗې ﮐﯧږي .د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼـﺎرو وزارت د دﻏـﻪ ډول ﺗﺼـﻤﻴﻢ واک ﻳـﻮاځې د دوو ﮐﻠﻮﻧـﻮ
ﻟﭙﺎره ﻟﺮي ،د درﯦﻴﻢ ﮐﺎل ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ درﺟﻪ ﻳﺎ ﻟﻮړه ﺷي او ﻳﺎ ټﻴټﻪ.
د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق درﺟې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
ﻟﻮﻣړۍ درﺟﻪ ):(Tier 1

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن

) (TVPA’sټﻮل ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮي.

د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې دﻏﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ د اﻣﺮﻳکﺎ
ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ،ﮐﺎﻧﺎډا ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﻧﺎروې ،ﺟﺮﻣﻨي ،ﺑﺤﺮﻳﻦ ،اﻳټﺎﻟﻴﺎ او  ٣٢ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻮره ﮐړي دي.

دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ ):(Tier 2

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن

) (TVPA’sﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮي ،ﺧﻮ ډﯦﺮې ﻫڅې ﮐﻮي څﻮ د دﻏﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫڅې
وﮐړي.

د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪو اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﭘﻪ دې درﺟﻪ ﮐې د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﭘﻪ ګډون د ﻧړۍ دوه اﺗﻴﺎ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ راﻏﻠي دي .دﻏﻪ راز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ دې ﻣﺨکې
ﻫﻢ ﻟﻪ  ٢٠٠۴څﺨﻪ ﺗﺮ  ٢٠٠٩زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻮرې او ﭘﻪ  ٢٠١۵او  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې ﭘﻪ ﻫﻤﺪې دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ

ﮐې ﭘﺎﺗې ﺷﻮ.

ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ ):(Tier 2 Watch List

د ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭼې ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPA’sﻟږ ﺗﺮ

ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮي او د دﻏﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠې ﻫڅې ﮐﻮي ﺧﻮ د اﺟﺮااﺗﻮ ﭘﺎﻳﻠې ښﻴﻲ:

اﻟﻒ :د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺷﺪﻳﺪو ﺷکﻠﻮﻧﻮ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮ ﻟﻮړ دی ﯾﺎ ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﺳﺮه د ﻟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐې

دی.

ب :ﺗﺮ ارزوﻧې ﻻﻧﺪې ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﮐﺎل څﺨﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺷﺪﻳﺪو ﺷکﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻫڅﻮ
ډﯦﺮﯦﺪو ﭘﻪ ﺗړاو د اﺳﻨﺎدو او ﻣﺪارﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﭼې ﭘﻪ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﻀﯿﻮ څﯧړﻧﻪ ،ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﯿﺐ،

ﺳﺰا ورﮐﻮل ،ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﻮ زﯾﺎﺗﻮاﻟی او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺷﺪﻳﺪو ﺷکﻠﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه د
ﻻس ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﮐﻤﯧﺪل ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﭘﺎﺗې راﺷي.

ج :د دﻏﻪ ډاډ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭼې ﺗﺮ ارزوﻧې ﻻﻧﺪې ﻫﯧﻮاد د ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐﺎل ﮐې د ﭘﺎم
وړ ﻫڅې ﮐﻮي او د داﺳې ژﻣﻨې ﻧﺸﺘﻮاﻟی ﭼې ﯾﺎد ﻫﯧﻮاد ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐﺎل ﮐې ﻣﻬﻢ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي.
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د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﭘﻪ دې درﺟﻪ ﮐې د ﻧړۍ

 ۴٣ﻫﯧﻮادوﻧﻪ راﻏﻠي ﭼې ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ ،ﺑﻮﺗﺎن ،ﮐﻮﻳټ ،ﻋﺮاق ،ﺗﺎﺟکﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن ،ازﺑکﺴﺘﺎن ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﻳﯥ د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ دي .دﻏﻪ راز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ  ٢٠١٠څﺨﻪ ﺗﺮ  ٢٠١٣زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻮرې او ﭘﻪ  ٢٠١۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې

ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ د څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ ﮐې ﭘﺎﺗې ﺷﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻳﯥ دوﻳﻤې درﺟې ﺗﻪ ارﺗﻘﺎ

وﮐړه.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ٢١٠٧ﮐﺎل ﮐې ځکﻪ دوﻳﻤې درﺟې ﺗﻪ ارﺗﻘﺎ وﮐړه ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره ﻳﯥ

ﺧﭙﻠې ﻫڅې ګړﻧﺪۍ ﮐړې وې؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺣکﻮﻣﺖ

ﻫﻠې ځﻠې او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﺎﺳﺘې ﭘﻴﻞ ﮐړې ،ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې

ﯾﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐړل او د ﻧﻮرو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ او ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو رﺳﻨﻴﻮ
ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې راﭘﻮروﻧﻮ ﺧﭙﺎره ﮐړل.

درﯦﻴﻤﻪ درﺟﻪ ):(Tier 3

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن

) (TVPA’sﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮي او دﻏﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻫڅﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﮐﻮي څﻮ ﭼې ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ځﺎن
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.

د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﭘﻪ دې درﺟﻪ ﮐې د ﻧړۍ
 ٢٣ﻫﯧﻮادوﻧﻪ راﻏﻠي دي ﭼې ﭼﻴﻦ ،اﻳﺮان ،روﺳﻴﻪ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن او ﺑﺮﻣﺎ ﻳﯥ د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ دي.

د ﻳﺎدوﻧې ده ،د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې د ﻟﻴﺒﯿﺎ ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ،
ﺳﻮﻣﺎﻟﻴﺎ او ﻳﻤﻦ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ د ځﺎﻧګړو ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ ﮐړي او ﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎدو درﺟﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻏﻮرځﻮﻟي دي.
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د درﯦﯿﻤي درﺟې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﻟي ﺑﺴﭙﻨې ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPA’sﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﭼې ﭘﻪ درﯦﻴﻤﻪ درﺟﻪ ﮐې دي،
د ﻣﺮﺳﺘې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ځﺎﻧګړې ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي او د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﻪ دا ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ

ﮐﻮي ﭼې د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت ﺑﻪ د ﻏﻴﺮ ﺑﺸﺮي او ﻏﻴﺮ ﺳﻮداﮐﺮﻳﺰو ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ډډه وﮐړي او ﮐﻨﻪ.

ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ،د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﻮﻻی ﺷي دا ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي ﭼې د درﯦﻴﻤې درﺟې ځﺎﻧګړو

ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ او ﻳﺎ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﺗﺤﺼﻴﻠي ﺑﻮرﺳﻮﻧﻮ او ﮐﻠﺘﻮري ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺎﻟي ﻣﺮﺳﺘې

ورﮐړي او ﮐﻨﻪ.

د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ،د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد اﺟﺮاﺋﻴﻮي رﻳﻴﺲ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮي

ﭼې ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ،ﺳﻮداګﺮﻳﺰو ،ځﺎﻧګړو ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺗﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ او د ﭘﻴﺴﻮ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(IMF
ﻣﺮﺳﺘې د درﯦﻴﻤې درﺟې ﭘﺮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻨﺪې ﮐړي.

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﻮﻻی ﺷي دﻏﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮرې وﺗړي ﭼې اﻳﺎ ﻣﺮﺳﺘې د

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPA’sاړوﻧﺪ اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐې او د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه

اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻠي ګټﻮ ﻟﭙﺎره اﻏﯧﺰﻧﺎﮐې دي او ﮐﻪ ﻧﻪ دي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPA’sدﻏﻪ راز وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺗﻪ دا واک ورﮐﻮي ﭼې د اړﺗﻴﺎ ﻟﻪ
ﻣﺨې ﭘﻪ ﻣﺎﻟي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ وﺿﻌﻪ ﮐړي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دﻏﻪ ډول ﻣﺮﺳﺘې ﭘﺮ زﻳﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻮ وګړو ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې

ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﻨﻔي اﻏﯧﺰ ﻟﺮي .د ﻣﺎﻟي ﺑﺴﭙﻨې ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ د راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐﺎل ﻟﭙﺎره ﭘﻠې ﮐﯧږي ﭼې د ﻫﺮ

زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ ﭘﻴﻠﯧږي .ﻫﯧڅ ﻳﻮه درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻞ ﭘﺎﺗې ﻧﻪ وي؛ ﻫﺮ ﻫﯧﻮاد ،د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه
اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﮐﻮﻻی ﺷي ﺧﭙﻠې ﻫڅې ډﯦﺮې ﮐړي.

د ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب د ﻧﻮي واک ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPRAﮐې ﭼې ﭘﻪ  ٢٠٠٣زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﺗﺼﻮﻳﺐ او

ﻟﻪ اﺻﻠي ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮی دی راﻏﻠي ،ټﻮل ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ

داﺳې اﻃﻼﻋﺎت ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې ﭘﻠټﻨې ،ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ،ﻣﺠﺎزات او زﻧﺪاﻧي ﮐﯧﺪل ﭘﻪ ﮐې
ښﻮدل ﺷﻮي وي ،ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.

د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره دﻏﻪ ډول اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻪ  ٢٠٠٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې د  TIPراﭘﻮر ﮐې ﺧﭙﺎره ﺷﻮل ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق ،ﭘﻪ زور ﮐﺎروﻧﻮ ،ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﻟﻮدل.
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د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ
د  ٢٠٠٠زﯾږدﯾﺰ ﮐﺎل د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPA’sاﺻﻼح ﺷﻮي ﺑڼﻪ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ) Minimum Standards for the Elimination of

 (Trafficking in Personsوﺿﻊ ﺷﻮي ﭼې ﻟﻪ ﻣﺨې ﻳﯥ د ﻧړۍ د ټﻮﻟﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي
ﮐړﻧې ارزول ﮐﯧږي.

دﻏﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ دوه ﺑﺮﺧې ﻟﺮي؛ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ اړوﻧﺪ ﻫﯧﻮاد ﻟږ
ﺗﺮ ﻟږه ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﻋﻤﻠي ﮐړي:

 -١ﺣکﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺪي ﻣﺨﻨﻴﻮی وﮐړي او ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳﺰا ورﮐړي.

-٢ﮐﻪ ﭼﯧﺮې روښﺎﻧﻪ ﺷي ﭼې ﯾﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ﺟﻨﺴي ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﭼﻞ او ﻓﺮﻳﺐ او ﻳﺎ ﻫﻢ زور ﻟﻪ ﻻرې

ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮى او ﻫﻐﻪ وﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻى ﭘﺮ ده د ﺗﯧﺮ ﺷﻮي وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ اړه اﻃﻼﻋﺎت ورﮐړي او ﻳﺎ ﻫﻢ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
ﻫﻐﻪ ﭘﯧښې ﭼې ﺗښﺘﻮﻧﻪ او ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ وي او د ﻣړﻳﻨې ﻻﻣﻞ ﺷي ،ﻧﻮ ﺣکﻮﻣﺖ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺳﺰا وټﺎﮐي.

 -٣ﮐﻠﻪ ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺪي ﭘﯧښې را څﺮګﻨﺪﯦږي ،ﻧﻮ د ﺑﻴﺎ ځﻠي ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺣکﻮﻣﺖ د ﺳﺰا

ورﮐﻮﻟﻮ څﺮﻧګﻮاﻟى ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړي او دﻏﻪ راز د ﺗﻌﺮض ﺑﻮږﻧﻮوﻧﮑي ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ دې ﻫﻢ ﭘﻮره اﻧﻌﮑﺎس ورﮐړي.

 -۴ﺣکﻮﻣﺖ دې ﺟﺪي او دواﻣﺪاره ﻫڅې وﮐړي څﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺮ راز وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﯾﻮﺳي.

د ﻳﺎدو ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧې د څﻠﻮرﻣې ﻣﺎدې ﭘﻪ رڼﺎ ﮐې ﭘﺮ ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮى ﭼې
ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﻴﺴي ،څﻮ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻪ د ﭘﺎى ټﮑى ﮐﯧښﻮدل ﺷي:

 -١اﻳﺎ د اړوﻧﺪ ﻫﯧﻮاد ﺣکﻮﻣﺖ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه اړﻳﻨﻪ څﯧړﻧﻪ ﮐﻮي؟ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻳﯥ اﻗﺪام

ﮐړى؟ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﻳﯥ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﭘﯧښﻮ ﮐې ﺗﻮرﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺰا ورﮐړې؟

 -٢اﻳﺎ اړوﻧﺪ ﻫﯧﻮاد د ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﭘﯧښﻮ څﺨﻪ د ﺧﻠکﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او د دې ډول ﭘﯧښﻮ د څﯧړﻧې او ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻪ ﺗړاو

ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ اﺟﺮاات ﮐﻮي؟ ﺣکﻮﻣﺖ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﭘﯧښې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ځﺎى ﮐې د اﺳﺘﻮګﻨې زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه

ﮐړې ده؟ ﺣکﻮﻣﺖ د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي د ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮي او درﻣﻠﻨې ﻟﭙﺎره اړوﻧﺪو ادارو ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐړې او اﻣکﺎﻧﺎت ﻳﯥ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي؟

 -٣د اړوﻧﺪ ﻫﯧﻮاد ﺣکﻮﻣﺖ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره اړﻳﻦ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي؟ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي او ﻧﻮرو

ﭘﯧښﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻟﺮي؟ ﺣکﻮﻣﺖ د ﺳﻴﻤې د اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻮ د ﮐﺮه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟکﻪ

راﺟﺴﺘﺮوﻟﻮ ،د ﺗﺬﮐﺮې ورﮐړې او ﻧﻮرو ﻟﭙﺎره اﻗﺪام ﮐړى؟ او ﻟﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ داﺳې ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې
ﻟﺮي ﭼې ﭘﻪ زور ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮی وﮐړي؟

 -٤د اړوﻧﺪ ﻫﯧﻮاد ﺣکﻮﻣﺖ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﯧښﻮ د څﯧړﻧې او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻮ
ﺳﺮه ﻫﻤکﺎري ﮐړې ده؟

 -٥د اړوﻧﺪ ﻫﯧﻮاد ﺣکﻮﻣﺖ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻮرن دي او ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې ﮐﭽﻪ ﻳﯥ ﺟﺮم ﮐړى وي ،ﺧﭙﻠﻮ اﺻﻠي ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎري؟ او ﻳﺎ ﺣکﻮﻣﺖ ﻏﻮاړي ﭼې د دې ډول ﮐړﻧﻮ د

ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻮي ﻣﻌﺎﻫﺪات او ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي؟

 -٦اﻳﺎ ﺣکﻮﻣﺖ د ﮐډواﻟۍ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ او ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟړ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪو څﺎرﻧﻪ ﮐﻮي او ﻳﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠي

ﮐﻮوﻧﮑې ادارې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﭘﯧښﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳى ﻟﺮي؟

 -٧اﻳﺎ ﺣکﻮﻣﺖ د ﻫﻐﻮ دوﻟﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ اړه څﯧړﻧې ﮐﻮي او ﻳﺎ ﻫﻐﻮى ﻣﺤﺎﮐﻤې ﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓي ﮐﻮي ﭼې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي او ﻳﺎ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه وي؟
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 -٨اﻳﺎ د ﺣکﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﯧښﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮﯦﺪل ﻣﻬﻢ دي؟

 -٩اﻳﺎ ﺣکﻮﻣﺖ د ﭘﻮرﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ اﺗﻢ ﭘﻮرې د ذﮐﺮ ﺷﻮو ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﻤﻠي ﮐﯧﺪو څﺎرﻧﻪ ﮐﻮي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د

ارزوﻧې ﭘﺎﻳﻠې ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻮي؟

 -١٠اﻳﺎ د ﺗﯧﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺣکﻮﻣﺖ د ﭘﺎم وړ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧې ﻟﺮي؟

 -١١د اړوﻧﺪ ﻫﯧﻮاد ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺟﺪي او دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ ﻫڅې ﮐړې دي ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﭘﻪ
ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﮐې د ﺧﻠکﻮ د ﻏﻮښﺘﻨې ﮐﭽﻪ را ټﻴټﻪ ﮐړي؟

اﻟﻒ -ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ

ب -د ﺟﻨﺴي ﻏﺮﻳﻀې رﻓﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ
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ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وﺿﻌﻴﺖ
اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐې ﮐﯧږي او د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﻟﻪ ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘﺎﺗې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ

ﮐﯧږي .ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ زﻳﺎﻧﻤﻨﯧﺪوﻧﮑي ﺗﺮ ډﯦﺮه ښځې دي ﺧﻮ د دﻏﻪ ﻗﺎﭼﺎق د ﻧﺎوړه ﮐﺎروﺑﺎر ﭘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﮐې
ﻫﻢ ښځې ﺷﺎﻣﻠې دي .د ﻧړۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ځﯿﻨي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮوﻧﮑي او دﻻﻻن د ﺧﻠکﻮ ﻟﻪ ﻫﯿﻠﻮ څﺨﻪ ﭼې ﻏﻮاړي ښﻪ ژوﻧﺪ

ﺗﻪ ورﺳﯧږي ،ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻠي او ﻫﻐﻮی ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮي .دﻏﻪ راز اﺳﺘﺜﻤﺎر د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﺼﺮ دی ،دا ﮐﻪ

ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﮐﺎر وي ﯾﺎ ﺟﻨﺴي ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ .د ﻳﺎدوﻧې ده ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي ﯾﺎ ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ

ﮐﯧږي ،زﯾﺎﻧﻤﻦ دي ،ﻧﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ،ان ﮐﻪ د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې ﻫﻐﻮی د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﺷﻮي وي؛ د
ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺟﻌﻠي اﺳﻨﺎدو ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﺷﻮي وي .ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﭘﻪ زور

ﮐﺎر څﺨﻪ ﻣﺎﻟي ګټﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧې ﭘﻪ ﻣﺤﺮاق ﮐې وي او ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﮐﭽﻪ اﻓﺸﺎ ﺷي ،ﺧﻮ دا ﻫﻢ رښﺘﯿﺎ ده

ﭼې د ارزان ﻣﺎل او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻏﻮښﺘﻨﻪ د ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐې ﺧﺪﻣﺖ ،ﻫﻐﻪ څﻪ دي ﭼې د

ﻫﻐﻮی د ﮐﺎر د دوام ﻻﻣﻞ ګﺮځي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟګړو ﺗﺮ ﻣﻨځ څﻮ اړﺧﻴﺰه او ﻧړﯾﻮاﻟې اړﯾکې ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ﭘﻪ دې ﺗړاو د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼې ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮو ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه ده ﭼې ﻫﺮ ډول ﻧﺎوړه ګټﻪ

اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ؛ ﻳﻌﻨې ﭘﻪ ﻋﺼﺮي ﺑڼﻪ ﭘﺮ ﻣﺮﯾﻴﺘﻮب ﻧﯿﻮل او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪوﻧﮑي ﺟﺮاﯾﻢ ،ﻟکﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﮐﺎري

ډګﺮوﻧﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرﻧﻪ ،ﺟﻨﺴي ﻣﺮﯾﻴﺘﻮب ،د ﺑﺪن ﻏړو ﻗﺎﭼﺎق ،ﭘﻪ زور ﮐﺎر او ﭘﻪ ﭘﻮځي ﺑﺮﺧﻪ ﮐې اﺟﺒﺎري
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ دي.

ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﻟﻪ ﺟګړې ﺑﻬﺮ او ﭘﻪ ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي؛ د ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠک
ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي او دﻏﻪ ډول ﮐﺴﺎن ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﭘﻪ ﻧﻮې ﺑڼﻪ د ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ښکﺎر ګﺮځي .د ﺟګړو ﻟﻪ

اﻣﻠﻪ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ډﯦﺮی وﺧﺖ ﻟﻪ ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ،ﻟکﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﺗﻪ اړ ﮐﻮل ،ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ

ﻣﺠﺒﻮرول ،ﻟﻪ ټﺎﮐﻠي وﺧﺖ څﺨﻪ ﻣﺨکې او ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ډول واده او ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي .ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐډوال د

ﻟﯧږد ،ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﮐﯧﺪو او ﻟﻪ ﮐﻮرﺑﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه د ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اوﺳﯧﺪو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،د را ټﻮﻟﯧﺪو ﭘﻪ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ،ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﺎرځﺎﯾﻮﻧﻮ او

د ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﻨډﻏﺎﻟﻮ ﮐې ﻟﻪ راز راز ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﯧﭽﻠې ﺑڼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﺳﺮه ،اړﺗﯿﺎ ده ﭼې ټﻮﻟﯿﺰ ،ﻫﺮ اړﺧﯿﺰ او ﻧړﯾﻮال ﺑﯧړﻧی ګﺎم واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي؛ ځکﻪ
ﭼې ځﯿﻨې وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻬﯿﺮ ﭘﺮ ﻣﺦ وړي .ځﯿﻨﻮ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﺳﺎده ډول اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭼﺎره ګﺮځﻮﻟې ده .دﻏﻪ راز وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺧﭙﻠي ﭘﻮځي ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ګﺮځﻮﻟې

ده ،د دې ﺗﺮ څﻨګ د ﺧﭙﻞ ځﻮاک ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠکي ﺧﻠکﻮ ﭘﺮ ﺗﺮور او د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﮐﻨټﺮول ﻫﻢ ﻻس ﭘﻮرې ﮐﻮي.

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻪ ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي او ﯾﺎ ډﻟﻪ ﯾﯿﺰ ډول وي ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ ،ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮو ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې

ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﮐې د ﮐﺴﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرﻧې ،ﻟﯧږد راﻟﯧږد ،اﺧﺘﻄﺎف او ﻓﺮﯾﺐ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ دي .دا ﮐړﻧﻪ د ګﻮاښ ،ځﻮاک او ﯾﺎ د

ﻫﺮ راز ﻓﺸﺎر ﭼې اﺳﺎرت ،ﻟﯧږد ،ﻓﺮﯾﺐ ،ځﻮروﻧﻪ ،اﺧﺘﻄﺎف ،ﻟﻪ واک څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ او ﯾﺎ ﮐﻤﺰوری ﻣﻮﻗﻒ

ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ وي ،ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي .دﻏﻪ راز ﭘﺮ ﺧﻠکﻮ د ﮐﻨټﺮول او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی څﺨﻪ د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې

ﻟﭙﺎره د ﭘﯿﺴﻮ او ﯾﺎ ﻧﻮرو اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ راﮐړه ورﮐړه ده؛ ﻟﻪ ﻧﻮرو څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ او ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻔﺎده ،ﭘﻪ اﺟﺒﺎري

ډول ﮐﺎروﻧﻮ او ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ،ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب او ﯾﺎ ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ﺗﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﭼﺎرو ﮐې ﺗﺮې ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ
او د ﺑﺪن د ﻏړو ﻟﺮې ﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي.

ښکﺎره او څﺮګﻨﺪه ده ﭼې ﻧړﯾﻮاﻟې ټﻮﻟﻨې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﯾﻮ ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﻋﻤﻞ ﺑﻠﻠی ،د ﻧړۍ  ١١٧ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮو ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻻﺳﻠﯿک او ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐړی ﭼې ځﯿﻨي
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وﺧﺖ د ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ) (Protocol Palermoﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﯾﺎدﯦږي او ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ د ﯾﻮ
ﻧړﯾﻮال ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي.

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ټﻮﻟﻮ ﻏړو ﺗﻠﭙﺎﺗې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧې ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐړې او ﺑﯧﻼﺑﯧﻠې ﻣﻮﺧې ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻠې دي ،ﺧﻮ
اﺻﻠي ﻣﻮﺧې ﯾﯥ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او د ﻧﻮي ﻋﺼﺮ ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ﮐﭽې را ﮐﻤﻮل دي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ دې ﺗړاو ،۵ ،٢

 ٨ ،٧او  ١۶ ،٢ﻣﻮﺧې ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮې دي.

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮرا ﺗﺮ دې دﻣﻪ د دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﻨﺪﻧې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ځﺎﻧګړی او ﻣﻬﻢ رﻏﻮوﻧﮑی رول ﻟﻮﺑﻮﻟی ،ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐړی ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام او داﻋﺶ ډﻟﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺧﭙﻠﻮ ﮐړﻧﻮ
ﺗﻪ زور ورﮐړ.
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ﭘﻪ ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
ﭘﻪ ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﺷﺨړو ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮي؛ ﭘﻪ دې ډول ﻗﺎﭼﺎق ﮐې ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﺟګړه ځﭙﻠـﻮ

او ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺪن ﻏړي ﻗﺎﭼﺎﻗﯧږي .ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﭼې د ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠـﻪ ﺑﯧځﺎﯾـﻪ ﺷـﻮې

دي ،ﭘﻪ ﭘﺮاخ ډول زﯾﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑې دي او ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ښکﺎر ﮐﯧﺪای ﺷي او ﻟﻮى ﻻﻣﻞ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﯧﻮزﻟي
ده.

ﻫﻐﻪ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮې ﮐﻮرﻧۍ ﭼې ﭘﻪ  ٢٠١۵زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ) (UNHCRﻟﻪ ﻟﻮري
ﺛﺒﺖ ﺷﻮې ،دا ﻣﻬـﺎل د ﻫﻐـﻮ ﭘـﺮ ﺷـﻤﯧﺮ ﮐـې  ۶٠ﺳـﻠﻨﻪ زﯾـﺎﺗﻮاﻟی راﻏﻠـی ﭼـې څـﻪ ﺑﺎﻧـﺪې ﯾـﻮ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﮐـډوال او ﭘﻨـﺎه

اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑي د ﺳﻤﻨﺪر ﻟﻪ ﻻرې اروﭘﺎ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟي دي .د ﻧړۍ  ٨۴ﺳﻠﻨﻪ ﮐډوال او ﭘﻨﺎه ﻏﻮښـﺘﻮﻧﮑي ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮ ﻫﯧﻮادوﻧـﻮ

دي ﭼې ﭘﻪ دواﻣﺪار ډول ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې ﺑﻮﺧﺖ او ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻪ دي.

د ﭼﺎرو ځﯿﻨﻮ ﺷﻨﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړې ده ﭼې ښـﺎﻳﻲ وﺳـﻠﻪ واﻟـې او ﺗﺮﻫګـﺮې ډﻟـې ﻟـﻪ ﮐـډواﻟﻮ او ﭘﻨـﺎه اﺧﯿﺴـﺘﻮﻧﮑﻮ ﭘـﻪ
اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﻪ اروﭘﺎ او ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې ﻧﻔﻮذ وﮐړي .دا ډﻟې ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐې ﻏﻮاړي ﭼې د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎﻗي ﻻرو ﭘﻪ
اوږدو ﮐې ﺧﭙﻞ ﮐﺴﺎن ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐړي ،ﺟﻌﻠي اﺳﻨﺎد ﺟﻮړ ﮐړي او ﭘﺎﺳﭙﻮرټﻮﻧﻪ ﻏﻼ ﮐړي.

ﺣﻘﯿﻘﺖ دا دی ﭼې ﮐډوال او ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑي د ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐې ﻟﻪ ﺑﯧړﻧﯿﻮ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ وي؛ د ﮐډواﻟۍ

ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ) (IOMراﭘﻮر ورﮐﻮي ﭼې ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐډوال د ﻟﯧږد راﻟﯧږد ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻏﯿﺮ رﺳﻤي او ﭘﻪ ﯾـﻮ ځـﺎﯾﻲ ډول

ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ،ښﺎرګﻮټﻮ او د ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﻮرﺑﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐې ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي او دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﻧﺎ رﺳﻤي ﮐﺎروﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺳﺮه
ﻣﺦ ﮐﯧږي.

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮرا ﭘﻪ وروﺳﺘۍ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐې څﻮ ﻏړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ،ﻟﻪ دې ډﻟې د اﻣﺮﯾکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ،ﺳﻮﯾﺲ

او روﺳﯿﯥ ﭘﻪ ﮐډواﻟﻮ ،ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ او ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﺟﻨﺴي ګټـﯥ اﺧﯿﺴـﺘﻨې ﭘـﻪ ﺗـړاو
اﻧﺪﯦښﻨې څﺮګﻨﺪې ﮐړې دي.

د ﺟګړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ګټﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ځﻮاک ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي .وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې
ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑڼﻮ ګټﻪ اﺧﻠي ،د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې د ﻗﺒﺮس ﺧﺘـﯿځ ،ﻋـﺮاق ،ﮐﻮﺳـﻮو،

ﻟﯿﺒﻴﺎ او ﻧﺎﯾﺠﺮﯾﺎ ﮐې ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐې ښکﯧﻞ دي .دﻏﻪ ډﻟې ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډول د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮی د ﺑـﺪن د ﻏـړو
ﭘﻠﻮر ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ﻧﺠﻮﻧې او ښځې ﭘﻪ زور ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳي او ﭘﻪ دې ډول ﺗﺮې ګټﻪ اﺧﻠي.

د اﻣﺮﯾکﺎ د دﻓﺎع وزارت ﻟﻪ ﻟﻮري د  ٢٠١۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺗړاو راﭘﻮر ﮐې داﺳې

راﻏﻠي" :ﺟګړې د ﺳﯿﻤې د اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻮ د اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﯿﺖ او د ﻗﺎﻧﻮن د ﮐﻤﺰورﺗﯿـﺎ ﻻﻣـﻞ ﮐﯧـږي .دﻏـﻪ راز ټـﻮﻟﻨﯿﺰو

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻠکﻮ ﻻﺳﺮﺳی ﻣﺤﺪودﯦږي او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐې ﺧﻠک اړ ﮐﯧږي ﭼې د ﺧﭙﻞ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره اﻣﻦ ﺳﯿﻤﻮ ﺗـﻪ

وﻻړ ﺷي ﭼې دا ټﻮﻟې ﺳﺘﻮﻧﺰې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻪ ﻻر ﻫﻮاروي".

ﻟﻪ ﺗﯧﺮو دوو ﻟﺴﯿﺰو ﭘﻪ ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ډول اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﯾﻮ ډول

ﻗﺎﭼﺎق ﭼې د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺣـﺎل ﮐـې دی ،ﻧـﺎوړه ﺟﻨﺴـي ګټـﻪ اﺧﯿﺴـﺘﻨﻪ ده ﭼـې د ﻧـﺎ ﻣﺴـﻮوﻟﻮ وﺳـﻠﻪ واﻟـﻮ ډﻟـﻮ ،دوﻟﺘـي
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي.

ﻧړﯾــﻮاﻟې ﺟﻨــﺎﻳﻲ ﻣﺤکﻤــې ﭘــﻪ ﺑﺎﻟکــﺎن ) ،(Balkansﺳــﺮﯾﻠﯿﻮن ) (Sierra Leoneاو ﯾﻮګﻨــﺪا ) (Ugandaﮐــې د

ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ،د ﺟﻨﺴي اړﯾکﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب او ﭘﻪ زور ودوﻧﻮ ﭘﯧښې ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړې دي .داﺳې ګﻮﻣﺎن ﮐﯧږي ﭼې د ١٩٨٧

او  ٢٠٠۶زﯦږدﯾﺰو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﻮده ﮐې د ﻻرد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ځﻮاک ) (Lord’s Resistance Armyﭘﻪ ﯾﻮګﻨﺪا ﮐې د

ﺟﻨﺴي اړﯾکﻮ او ﻧﻮرو ﭼﺎرو ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره څﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻞ زره ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن اﺧﺘﻄﺎف ﺷﻮي او د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﯾـﯥ

ﺗﺮې ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘی دی .داﺳې ادﻋﺎوې ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼې ﭘﻪ ﻧﯿﭙﺎل ﮐې ﮐﻮرﻧۍ ﺟګړې او ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗي د دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد دﻧﻨـﻪ او ﺑﻬـﺮ
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اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻪ ﻻر ﻫﻮاره ﮐړې ده .د ﯾـﻮ اټﮑـﻞ ﻟـﻪ ﻣﺨـې ،ﻫـﺮ ﮐـﺎل ﻟـﻪ دووﻟـﺲ زرو څﺨـﻪ ﺗـﺮ ﺷـﻞ زرو ﻣﯧﺮﻣﻨـې،

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻫﻠکﺎن ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺷﻮي ﭼې  ٣٠ﺳﻠﻨﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ زور ﮐﺎروﻧﻮ او  ٧٠ﺳﻠﻨﻪ ﻧﻮر ﯾﯥ ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻔﺎدې ﺗﻪ اړ

اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې زرګﻮﻧﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې د اﻓﺮﯾﻘﺎ او ﯾﻤﻦ ﻟﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﻮ ﻻرو اروﭘﺎ ﺗﻠﻞ،
ﻧﺎ درﮐﻪ ﺷﻮي دي.

ﭘﻪ ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ډﯦﺮې ﭘﯧښې ﭘټﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮې دي؛ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې ﺑﻮﮐﻮ

ﺣﺮام او داﻋﺶ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺗﺎزه زړه ﺑﻮږﻧﻮوﻧﮑي ﮐړﻧې ﺗﺮﺳﺮه ﮐړې دي ،ﭘﻪ ښکﺎره ﻳﯥ ښځې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ
ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ﻧﯿﻮﻟي او دﻏﻪ ﮐﺎر ﯾﯥ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﻣﻮازﯾﻨﻮ ﺧﻼف دی .د ﯾﺎدوﻧې ده ،اوس ﻣﻬﺎل ﺗﺮ ﭘﻨځﻪ زره ډﯦﺮې

ﯾﺰﯾﺪۍ ﻣﯧﺮﻣﻨې ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻧﺎرﯾﻨﻪ داﻋﺶ ډﻟې ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه د ﻣﺮﯾﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﺎﺗﻠي دي.

داﻋﺶ ډﻟﻪ د ﻣﺮﯾﻲ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻼن ﻟﺮي ،دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب د دور ﺑﯿﺎ ژوﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د رﺳﻤي
اداري ﭘﺎﻟﯿﺴۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي او دا ﻟړۍ ﻟﻪ دوی ﺳﺮه د اړﯾکې ﻟﺮوﻧﮑﻮ رﺳﻨﯿﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻢ ﺧﭙﺮﯦږي او
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ورﺗﻪ ﮐﻮي.

د دې ډﻟې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺷﻮو ښځﻮ ﺳﺮه د ګﻨﺎﻫکﺎرو ﻣﯿﻨځﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯧږي ،دﻏﻪ ښځې د ﺗﻮﮐﻮ

ﭘﻪ څﯧﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﯧږي؛ ﺳﻮداګﺮي ﭘﺮې ﮐﯧږي ،د ډاﻟۍ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﭘﺮې ﮐﻮي.

ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺟګړو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ښځﻮ ﭘﺮ ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې اﻧﺪﯦښﻨﻪ ښﻮدﻟې او وﻳﻠي ﯾﯥ دي ﭼې داﻋﺶ د ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب

او ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐې دی .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻠټﻨې ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن راﭘﻮر
ﺧﭙﻮر ﮐړی ﭼې د داﻋﺶ ډﻟې ﻟﻪ ﻟﻮري د ﯾﺰﻳﺪي ﻟږﮐﯿﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ،ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ،ﺟﻨﺴي
ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب او ﻧﻮرې ﭘﯧښې ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي.

د ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب او اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺗړاو د داﻋﺶ او ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام ډﻟﻮ ﻧﻈﺮ د ﻧﻮرو وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮي؛
ﻳﺎدې ډﻟې ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ ﻧﻪ ﯾﻮازې د ﮐﺎري ځﻮاک ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮي ،ﺑﻠکې ﻟﻪ

ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑڼﻮ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻠي او د وﺳﯿﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﯾﯥ ﮐﺎروي ،ﭘﻪ ﯾﺎدو ﻣﻮاردو ﮐې ﻫﺮ راز
ځﻮروﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﻪ ده.

داﻋﺶ ،ﻧﺎرﯾﻨﻪ او ښځﯿﻨﻪ ﺟﻨګﯿﺎﻟي ﻋﺮاق او ﺳﻮرﯾﯥ ﺗﻪ اﺳﺘﻮي او د ﺳﯿﻤې ښځې او ﻧﺠﻮﻧې د ﻫﻐﻮی ﻣﻠکﯿﺖ

ګﺮځﻮي ،د ﺧﻼﻓﺖ د واﮐﻤﻨۍ ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧې ښځې ﺧﭙﻠې ﻣﯧﺮﻣﻨې ګﺮځﻮي او ﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧې ښځې او ﻧﺠﻮﻧې
ﺑﯿﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨګﯿﺎﻟﯿﻮ د ﺟﻨﺴي ﻣﯿﻨځﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګﻮﻣﺎري.

ﭘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐې د ﭘﻠټﻨې ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﭘﺎﯾﻠې ښﻴﻲ ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﭘﻪ ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﯧښﻮ ﮐې د اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ،

ﺑﻠﺠﯿﻢ ،ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮاق ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ﻣﺮاﮐﺶ ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺳﻮډان ،ﺳﻮرﯾﯥ ،ټﻮﻧﺲ ،ﺗﺮﮐﯿﯥ او ازﺑکﺴﺘﺎن

وګړي ښکﯧﻞ دي .د داﻋﺶ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب دود ﭘﺮاﺧﻮاﻟي ﻫڅې ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﻓﺮﯾﺐ او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿک ډول
دي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د داﻋﺶ ﻣﺮﮐﺰي څﺎﻧګې ﭘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐې ﻧﺴﻞ وژﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړه ،د ﯾﺰﯾﺪي ﻟږﮐﯿﻮ د ﭘﻠﻮر او ﭘﯧﺮ

ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﮐﻤﯧټﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﮐړې وه .داﺳې اﻃﻼﻋﺎت ﺧﭙﺎره ﺷﻮي ﭼې د داﻋﺶ ﺟﻨګﯿﺎﻟي ،د ﻣﺮﯾﯿﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻠﻮ د اﺟﺒﺎري

داوﻃﻠﺒﻲ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐې ګډون ﮐﻮي او د دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اووﻧۍ ﮐې ﻫﺮ ﯾﻮه ﮐﺲ ﺗﻪ  ۵٠ډاﻟﺮه ورﮐﻮل ﮐﯧږي.

داﻋﺶ وﺳﻠﻪ وال د دې ﻟﭙﺎره ﭼې د ﻣﺎﺷﻮم د زﯦږون ﻣﺨﻪ وﻧﯿﺴي ،ﻧﻮ اﻣﯿﺪوارو ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ د ډاﮐﺘﺮاﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ درﻣﻞ

ورﮐﻮي .ډاﮐﺘﺮان د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺑکﺎرت ﭘﺮدې ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ځﯿﻨي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ازﻣﺎﯾښﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎروي او ﯾﺎد ډاﮐﺘﺮان د

ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﻣﺨکې ﺑﻠﻮغ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ځﯿﻨې ﻻرې ﭼﺎرې ښﻴﻲ .دﻏﻪ راز د ﺟﻨﺴي ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﯾﻲ
ﺗﻮﮐﻮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮي .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐې داﻋﺶ د ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ﻟﭙﺎره د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي اﺻﻞ ﺗﻪ وﻓﺎدار دي؛ د ٢٠١٧

زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯾﻮ ﮐې داﻋﺶ ﭘﻪ ﻋﺎم ﻣﺤﻀﺮ ﮐې ﻫﻐﻪ  ١٩ﮐﺮدۍ ښځې وﺳﻮځﻮﻟې ﭼې د ﯾﺎدې ډﻟې ﻟﻪ وﺳﻠﻪ

واﻟﻮ ﺳﺮه ﯾﯥ ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب څﺨﻪ ډډه وﮐړه .د اﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﯾځ ﮐې ﻫﻢ ورﺗﻪ ﭘﯧښې ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﺷﻮې دي؛ د
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ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام ډﻟې ﻣﺸﺮ اﺑﻮﺑکﺮ ﺷﯿکﺎو ) (Abubakar Shekauاﻋﻼن ﮐړی ﭼې ډﻟې ﯾﯥ ﭘﺮﯦکړه ﮐړې ده ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن

ﺑﻪ ﻟﻪ ﻧﯿﻮل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﯾﯿﺎن ګﺮځﻮي ﭼې ﭘﺮ دوی ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﻮي او ﻧﺠﻮﻧې او ښځې ﺑﻪ ﯾﯥ وﭘﻠﻮري.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د اﻣﺮﯾکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  ٢٠١۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د راﭘﻮر د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ

ﻣﺨې ،ﺗﺮ دې ﻣﻬﺎﻟﻪ زرګﻮﻧﻪ ﻧﺠﻮﻧې او ښځې ﺗښﺘﻮل ﺷﻮې دي ،ﻟﻪ دې ډﻟې ځﯿﻨې ﻣﯧﺮﻣﻨې او ﻧﺠﻮﻧې د ﮐﻮرﻧي
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ،ﭘﻪ زور ﺳﺮه د ﮐﺎر او اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﯾﺎدو وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻪ ﮐې ﻟﻮﯦﺪﻟې دي.

ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭼې د ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام ډﻟې ﻟﻪ ﺑﻨﺪه ازادې ﺷﻮې دي واﻳﻲ ،ﮐﻮﻣې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭼې ﻟﻪ ﺟﻨګﯿﺎﻟﯿﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ واده ﮐﻮﻟﻮ

ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﮐﻮي ،د ﻣﯿﻨځﻮ ښځﻮ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮي .ﭘﻪ ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗښﺘﻮل ډﯦﺮی

ﻣﻬﺎل د ﭘﯿﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي ﭼې دﻏﻪ ﮐﺎر د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او اﺧﺘﻄﺎف ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺷﺘﻪ ﺣﺪود ګډوډ

ﮐړي دي؛ ډﯦﺮی د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗښﺘﻮﻟﻮ ﭘﯧښې ﭼې ﭘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ او ﻋﺮاق ﮐې د ﺟﻨﺴي ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻟﭙﺎره راﻣﻨځﺘﻪ
ﺷﻮې ،د ﭘﯿﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺮط دا ښځې او ﻧﺠﻮﻧې ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﯧږي ﭼې دﻏﻪ ﮐﺎر ﻟﻪ ﺗﺮﻫګﺮو

ډﻟﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻣﺎﻟي اړﺧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .ﮐﻪ ﻟﻪ داﻋﺶ ﺳﺮه ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺷﻮې ښځې او ﻧﺠﻮﻧې د داﻋﺶ ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺮ

ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ وﭘﻠﻮرل ﺷي ،ﻧﻮ ﺳﺮﻏړووﻧﮑي ﺗﻪ د ﻣﺮګ ﺳﺰا ورﮐﻮل ﮐﯧږي ،ﺧﻮ د داﻋﺶ ډﯦﺮی وﺳﻠﻪ وال د ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺷﻮو

ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﭘﻠﻮر ﭘﻪ ﯾﺎده ﭼﺎره ﮐې ښکﯧﻞ دي ،ځﯿﻨي ﺧﻮ ان د ﭘﻠﻮر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺴﻄﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي.

داﻋﺶ ډﻟې د  ٢٠١۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐې ﻟﻪ ﯾﺰﯾﺪي ﮐﻮرﻧﯿﻮ اﺗﻪ ﺳﻮه او ﭘﻨځﻮس زره ډاﻟﺮه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړل
او ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﯾﯥ د دې ﮐﻮرﻧﯿﻮ  ٢٠٠ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ور وﺳﭙﺎرل.

داﺳې اټﮑﻞ ﮐﯧږي ﭼې داﻋﺶ ډﻟې ﭘﻪ  ٢٠١۴زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻟﻪ ﯾﺰﯾﺪي ﻟږﮐﯿﻮ ﻟﻪ  ٣۵ﺗﺮ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ډاﻟﺮه د ﺟﺮﯾﻤې
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي .ﭘﻪ ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟی د دې ﻻﻣﻞ ګﺮځي څﻮ ﺧﻠک ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ

ﺳﯿﻤﻮ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷي ﭼې دﻏﻪ ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻪ ﻻر ﻫﻮاروي.

وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې ﭘﻪ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﮐې ﮐډوال او ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑي اﺟﺒﺎري ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮروي او ﭘﻪ ﭘﻮځي ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﯾﯥ ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳي .دﻏﻪ راز ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺟﻨﺴي ګټﻪ ﻫﻢ اﺧﻠي .دﻏﻪ راز ځﯿﻨې وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې ﭘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐې ﺑﻬﺮﻧي ﻧﺎرﯾﻨﻪ،

ښځې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻣﺮﮐﺰي اﺳﯿﺎ ﻟﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻞ او زور ﺑﯿﺎﻳﻲ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐې د

ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻮﻟﻮ درواﻏﺠﻨې ژﻣﻨې ﮐﻮي او ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده د اﯾﺴﺘﻠﻮ ګﻮاښﻮﻧﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﮐﻮي ،ډﯦﺮی دﻏﻪ ډول ﮐډوال اړ ﺷﻮي
ﭼې د ﺧﭙﻠې ارادې ﺧﻼف ﭘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐې ﭘﺎﺗې ﺷي ،ﭘﻪ دې ﺗړاو  ٣٨راﭘﻮروﻧﻪ ﺧﭙﺎره ﺷﻮي ﭼې ﭘﻪ ﻋﺮاق ﮐې ﻧﺎرﯾﻨﻪ او
ﻫﻠکﺎن ﭘﻪ زور ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮی د ﭘﺎک ﮐﺎرۍ ،ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧې ،ﮐﯿﻨﺪﻧې او ﮐﺮﻧې ﺑﺮﺧﻮ او ﭘﻪ ﺣﯿﻮاﻧي

ﻓﺎرﻣﻮﻧﻮ ﮐې ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي.

ﺑﻠﺨﻮا د ﮐﺎﻧګﻮ ) (Congoﭘﻪ ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿک ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﮐې ﮐﻮرﻧي ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي وګړي د ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دي؛ ﻫﻐﻮی د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﺮو زرو او ﻧﻮرو ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د ﮐﯿﻨﺪﻧې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ډول ګﻮﻣﺎرل

ﮐﯧږي او ﻟﻪ دﻏﻮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮي ﻣﻮاد ﺑﯿﺎ د ﻫﻤﺪﻏﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐې ﭘﻠﻮرل

ﮐﯧږي.

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻧﺪﯦښﻤﻦ دي ﭼې ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ ﻧﻪ ﯾﻮازې وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي،

ﺑﻠکې اﻓﺮﯾﻘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮاد ارﯾﺘﺮﯾﺎ ) (Eritreaاو ﺷﻤﺎﻟي ﮐﻮرﯾﺎ ﺧﭙﻞ وګړي د دې ﻟﭙﺎره ﭼې ګﻮاﮐې ﻟﻪ ګﺎوﻧډﯾﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې ﺑﻮﺧﺖ دي ،ﻗﺎﭼﺎق او اﺟﺒﺎري ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳي.

63

ﭘﻪ ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرﻧﻪ
ﭘﻪ ﭼﻞ او اﺟﺒﺎر ګﻮﻣﺎرﻧﻪ ،ﮐﻪ د ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎدې ﻟﭙﺎره وي ،د ﻣﺨکﻨي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻪ ﻣﺨې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي؛ ﻧﻮ
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دی.
د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرل ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻪ ﻻر ﻫﻮاروي؛ ﯾﺎدې ډﻟې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﺟګړه ،د ﺗﻮﮐﻮ او وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﻟﯧږدوﻟﻮ ،ﭘﻬﺮه ﮐﻮﻟﻮ ،اﺷﭙﺰۍ او اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ګټﻪ اﺧﻠي او
ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ ﺗﺮې ﮐﻮي او دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ډول ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي .دﻏﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ
ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻرو د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي او ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ روزﻧې ﺗﻪ زور ورﮐړی ﭼې دا د ﺟګړو ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ
ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق څﺮګﻨﺪ ګﻮاښ دی.
ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐې د ځﯿﻨﻮ ﺟګړو ﻟﻪ ﻟﻮﻣړﯾﻮ ﮐﺮښﻮ ډاﮐﺘﺮاﻧﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د څﺮﻧګﻮاﻟي ﭘﻪ ﺗړاو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي ﭼې ﻟﻪ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻔﺎدې ،د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﻏﻼﻣۍ ﻧﯿﻮل ،ﭘﻪ زور ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اړ ﮐﻮل او اﺟﺒﺎراﹰ د ﭘﻮځ ﭘﻪ ﻟﯿکﻮ
ﮐې ﯾﯥ د ګﻮﻣﺎرﻧې ﻣﻮارد ﭘﻪ ﮐې راځي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول اوﺳﻤﻬﺎل داﻋﺶ او ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام ډﻟې دواړه ﭘﻪ ښکﺎره د
ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او اﺻﻮﻟﻮ ﺧﻼف ﻣﯧﺮﻣﻨې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﯿﺎن ګﺮځﻮي ،ځﯿﻨې ﻧﻮرې وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې ﻫﻢ ځﺎﻳﻲ
اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ،ﮐډوال او ﺑﻬﺮﻧﯿﺎن ﭘﻪ زور درﻧﻮ او ﺳﺨﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳي .دﻏﻪ راز ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻫﻢ د دوﻟﺘي
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻴﺪل ﺷﻮي دي.
د ﯾﻮې ډﻟې ﺑﺮﯦﺘﺎﻧﻮي ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ راﭘﻮر ښﻮدﻟې ده ﭼې داﻋﺶ ډﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ،واﻋﻈﺎﻧﻮ ،ﺳﺮﺗﯧﺮو،
ځﺎﻧﻤﺮګﻮ او ﻣﺎﯾﻦ ﺧښﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر اﺧﻠي ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې ﻟﻪ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮي او د ﮐﻮر
ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ګﻮﻣﺎري .ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې دﻏﻪ راز راﻏﻠي ﭼې داﻋﺶ د څﻠﻮرو او ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﯿﻤﻪ
ﭘﻮځي ﻣﺪرﺳﻮ ﮐې روزﻧﻪ ورﮐﻮي ،د دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﯿﺎ ﯾﺰﯾﺪي او ﮐﺮدي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗښﺘﻮي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﻫﻢ
ﭘﻪ ﯾﺎدو ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﮐﺎر اﺧﻠي.
د ﭘﯧﺸﻤﺮګﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې ﭘﻪ ﯾﻮه راﭘﻮر ﮐې راﻏﻠي ﭼې داﻋﺶ ډﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟګړې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﮐﺮښﻪ ﮐې
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮي ،ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ځﺎﻧﻤﺮګي واﺳکټﻮﻧﻪ ور اﻏﻮﻧﺪي او ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻫڅﻮي .داﺳې ښکﺎري ﭼې داﻋﺶ
ډﻟې ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ځﯿﻨي ﯾﯥ ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې ﻟﻪ زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﮐﻮرﻧﯿﻮ د ﻣﺠﺒﻮرﯾﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﭘﯧﺮﻟي دي.
د اﻣﺮﯾکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ  ٢٠١۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﯾﻮ راﭘﻮر ﺧﭙﻮر ﮐړ ﭼې ﭘﻪ ﮐې راﻏﻠي:
"داﻋﺶ ﻟﻪ ﻓﺸﺎر څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺟګړې ﭘﻪ ډګﺮ ﮐې د ﻣﻼﺗړو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګﻮﻣﺎري ،د ﻫﻐﻮی دﻏﻪ ﮐﺎر ﻟﻪ
64

ﻧړﯾﻮاﻟﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻀﺎد ﮐې دی او دﻏﻪ راز ﭘﺮاخ ﺟﻨګي ﺟﺮاﯾﻢ ﯾﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي دي ".ﺑﻠﺨﻮا ﺑﯿﺎ
ﯾﻮﻧﯿﺴﯧﻒ ﭘﻪ  ٢٠١۵زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې اﻋﻼن وﮐړ ﭼې ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې ﺗﺮ  ٢٠١۴زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻮرې د

څﻠﻮرو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﮐې  ۴۴ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي وو ﭼې ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﯾﺠﺮﯾﺎ ،ﮐﺎﻣﺮون او ﭼﺎد

ﮐې ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړل ،ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐې  ٧۵ﺳﻠﻨﻪ ﯾﯥ ﻧﺠﻮﻧې وې.

دﻏﻪ راز ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام ډﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ اړ ﺑﺎﺳې څﻮ ﻟﻪ دې ﻻرې د ﺧﭙﻠې ډﻟې ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻣﺎﻟي ﻟګښﺖ

ﭘﻮره ﮐړي .ﻟﻪ ﯾﺎدو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﯾﻮازې ﭘﻪ ﭘﻮځي ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﺳﺮﺗﯧﺮو ،ﺑﻠکې د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯾﺪګﺮو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻫﻢ ﮐﺎر اﺧﻠي

ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟګړو ﭘﻪ ﺗړاو د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن د ﻋﻤﻮﻣي ﻣﻨﺸي وروﺳﺘی

راﭘﻮر ښﻴﻲ ﭼې د اﻟﺸﺒﺎب ،ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام ،داﻋﺶ او ﻻرد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ډﻟﻮ )(LRAﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗښﺘﻮل

ﮐﯧږي ﭼې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻮﯦﻠي ﺳﻮډان ﻫﻢ ﻟﻪ داﺳې ﭘﯧښﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ دي .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرﻧې زﯾﺎﺗﯧﺪو ﮐﭽﻪ ﭘﻪ

ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ،ځﯿﻨي ﭘﺮ دې ګﻮﻣﺎن دي ﭼې ﯾﻮ ﻣﻬﺎل د ﻻرد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ډﻟې  ٩٠ﺳﻠﻨﻪ وﺳﻠﻪ وال ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو.

د ﮐﺎﻧګﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﮐې ﺷﺎوﺧﻮا دﯦﺮش زره ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺳﺮﺗﯧﺮو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﭼې ﻟﻪ  ١۵ﺗﺮ ٣٠
ﺳﻠﻨﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ د ټﯿټ ﻋﻤﺮ ﻧﻮي ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي .ﭘﻪ ﯾﻤﻦ ﮐې ﻟﻪ  ٢٠١۴ﺗﺮ  ٢٠١۵زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل
ﭘﻮرې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرﻧې ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ﺧﭙﻮر ﺷﻮی ﭼې  ۵٠٠ﺳﻠﻨﻪ زﯾﺎﺗﻮاﻟی ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي.

د ﯾﻮﻧﺴﯧﻒ د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻋﺮاق ﭘﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﻟﻪ  ٣٠ﺳﻠﻨﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﮐې ﺷﻮې ﭼې د

وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﯾﯥ د ګﻮﻣﺎرﻧې ﻫڅې ﺷﻮې وې .د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺗړاو د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ځﺎﻧګړی
اﺳﺘﺎزی ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐې دې ﭘﺎﯾﻠې ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟی ،ﮐﻮم ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﭘﻪ ﺑﺤﺮاﻧي ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﭘﻮځې

ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﻫﻐﻮی د ښکﯧﻠﺘﯿﺎ ﭼﺎﻧﺲ زﯾﺎت دی .د ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﺳﯿﻤې ﺟﻼ ﮐﯧږي
او ﭘﻪ ﻣﺤﺪوده ﮐﭽﻪ روزﻧې ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﻟﺮي.

ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وګﻮﻣﺎرل ﺷي؛ ﻟکﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﯾﯥ اړې ﺷي ﻫﻐﻮی

وﭘﻠﻮري ﭼې دﻏﻪ ﮐﺎر ﻫﻢ د ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮم ګﻮﻣﺎرﻟﻮ ﺗﻪ ﻻر ﻫﻮاروي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول ﭘﻪ ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎ ﮐې د وﺳﻠﻪ

واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﺮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻣﺎﻟﯿﻪ وﺿﻌﻪ ﺷﻮې ده ،ﺧﻮ ځﯿﻨې ﮐﻮرﻧۍ ﯾﯥ د ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﻣﺠﺒﻮرې دي
ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﭘﻠﻮري .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻧﻪ ﯾﻮاځې د ﺟګړې ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې ﭘﺮ ﮐﺎروﻧﻮ ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي ،ﺑﻠکې د ﺟګړې ځﭙﻠﻮ

ﺳﯿﻤﻮ ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺟګړه ﻫﻢ ﮐﯧږي .ﭘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐې د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ څﻮ ﺑﯧﻠګې ﺷﺘﻪ ﭼې ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻤﭗ ﮐې د اﻣﺮﯾکﺎ
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻨځﻨۍ ﮐﭽې ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري روزﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه.
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ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻠي اﺳﯿﺎ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺘﻮﻧﺰه ﯾﻮاځې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ځﺎﻧګړې ﻧﻪ ده ،ﺑﻠکې دا ﯾﻮه ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰه او ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ده .ﺳﻮﯦﻠي
اﺳﯿﺎ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﺣﯿﺎﺗي ﺳﯿﻤﻪ ده؛ د اټﮑﻞ ﻟﻪ ﻣﺨې ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻠي اﺳﯿﺎ ﮐې ﺷﺎوﺧﻮا  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎن

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي ﭼې د دې ﭘﯧښﻮ ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐې ده.

د اﺳﯿﺎ ﻧﻘﺸﻪ
ځﯿﻨي ﻻﻧﺪې ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐې وﻧﯿﺴئ:

 -١د ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب اﻧډﮐﺲ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ) (Global Slavery Indexد ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐې ﭼې ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ

ډﯦﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮي وګړي ﻟﺮي ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ درﯦﯿﻢ او ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ ﭘﻪ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐې دروﻟي
دي.

 -٢د اﻣﺮﯾکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  ٢٠١٨زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق راﭘﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﻧﯿﭙﺎل او ﺳﺮﻳﻼﻧﮑﺎ د دوﯾﻤې درﺟې ،دﻏﻪ راز ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ ،ﺑﻮﺗﺎن او ﻣﺎﻟﺪﻳﻒ ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې

دوﯾﻤﻪ درﺟې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ ﮐړي دي.

 -٣ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻠي اﺳﯿﺎ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ډﯦﺮ ﭘﺎم واوښﺖ ﭼې ﭘﻪ  ٢٠١۴زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې د ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﯾﺰې

ﮐﻤﯧټﯥ ﺧﭙﻠﻪ د ﺳﻮﻟې ﺟﺎﯾﺰه ﮐﯿﻼش ﺳﺘﯿﺎرﺗي ،ﯾﻮ  ۶٠ﮐﻠﻦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧي ﭼې ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﯾﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐړی او ﻣﻼﻟﻪ ﯾﻮﺳﻔﺰۍ ﯾﻮې  ١٧ﮐﻠﻨې ﺳﻮاﺗۍ ﻧﺠﻠۍ ﺗﻪ ﭼې ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د

ﻧﺠﻮﻧﻮ د زده ﮐړو د ﺣﻖ د ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ د  ٢٠١٢زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐې وﯦﺸﺘﻠې او ټﭙﻲ ﮐړې وه،

ورﮐړه .ﺳﺘﯿﺎرﺗي د ﻣﻼﻟې ﭘﻪ څﯧﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻪ دی ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﻣﺪاﻓﻊ دی.
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ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﻮل ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐې ﯾﻮ ﻋﺎم دود ګﺮځﯧﺪﻟی؛ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ﺧښﺘﻮ وﻫﻠﻮ او ﻏﺎﻟۍ

اوﺑﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐې ﺷﺎوﺧﻮا  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻮﺧﺖ دي .دﻏﻪ راز ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺨﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﻮل ﭘﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ او ﻧﯿﭙﺎل ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ده.

 -٣اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻠي اﺳﯿﺎ ﮐې د ټﻮﻟﻨﯿﺰې او اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﺧﻨډ ګﺮځﯧﺪﻟی ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﯾﯥ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﺗﻪ

وده ورﮐړې ده ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﺧﻠک او ﻫﻢ دوﻟﺘﻮﻧﻪ زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي دي.

 -۴د ﻧړﯾﻮال ﮐﯧﺪو ښکﺎرﻧﺪه او ډﯾﻤﻮګﺮاﻓﯿکي ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ارزاﻧﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ د ﺗﻘﺎﺿﺎ ډﯦﺮﯦﺪو او د ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ د ﺧﻠکﻮ
د ﮐډواﻟۍ ﻻﻣﻞ ګﺮځﯧﺪﻟي دي.

 -۵اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ﺑﯧﻮزﻟي ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐې د ﮐﺎر او ﺟﻨﺴي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي.

 -۶د ﺳﻮﯦﻠي اﺳﯿﺎ ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ وګړي د ﮐﺎرګﺮاﻧﻮ ﯾﺎ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﮐې د ﻣﺰدورۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي .د ﺳﻮﯦﻠي

اﺳﯿﺎ ډﯦﺮی ﻫﯧﻮادوﻧﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﮐﻠک ﻫﻮډ ﻧﻪ ﻟﺮي؛ ځکﻪ ﭼې د ﻋﻮاﯾﺪو ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﯿﺴﻮ ﭼې

دﻏﻪ ﮐﺎرګﺮ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮه ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﻟﯧږي ،ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻮي؛ د اﺳﯿﺎ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺳﻮﯦﻠي اﺳﯿﺎ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ د ﻣﺴﺎﻓﺮو

ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻮر ﺗﻪ د ﭘﯿﺴﻮ ﻟﯧږﻟﻮ ﻟﻪ درﮐﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐې  ٢٠۶ﻣﯿﻠﯿﺎرده ډاﻟﺮ ﻋﺎﯾﺪ ﻟﺮي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﻫﻐﻪ ﭘﯿﺴې ﭼې
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻟﯧږي ،د ﻧﯿﭙﺎل د ﮐﻮرﻧي ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٢٢ﺳﻠﻨﻪ او د ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ د ﮐﻮرﻧي ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ

 ١٠ﺳﻠﻨﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي .د دﻏﻮ ﺣﻮاﻟﻮ ﭘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﺪې ﺗﮑﯿﯥ د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﻮه ﻧﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮑې ﻟړۍ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړې ده،

ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﺣکﻮﻣﺖ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐې ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي او ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺗﻪ ﭼې د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﺑﻬﺮ ﺗﻪ
ځي ،د اړﺗﯿﺎ وړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ورﮐﻮي.

ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐې د ﺳﻮﯦﻠي اﺳﯿﺎ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﯾﻮ ﻟړ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ

ﮐړي ،ﺧﻮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﺗﻪ د ﺟﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻲ ډول ټﯿټﻪ ﭘﺎﺗې ده .د ﺳﻮﯦﻠي اﺳﯿﺎ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻣﻨﻄﻘﻮي
ﻫﻤکﺎرﯾﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ) (SAARCﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼې ﭘﻪ  ٢٠٠٢زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮ ،ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د
ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﺳﯿﻤې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﻫڅﻮ د ﻫﻤﻐږۍ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐې ﯾﻮ ﺳﺘﺮ ګﺎم ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي.

اﻧﺠﯿﻮګﺎﻧې او ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻠي اﺳﯿﺎ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻫڅﻮ ﮐې ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ،

ګﻮګﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻪ  ٢٠١١زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې  ١٠اﻧﺠﯿﻮګﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره ټﻮﻟټﺎل ١١٫۵
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ډاﻟﺮه ﺑﻮدﺟﻪ ورﮐړه .د ګﻮګﻞ دﻏﻪ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ د ﻧړﯾﻮال ﻋﺪﻟي ﺳﺎزﻣﺎن ) ،(IJMﭘﻮﻻرﯾﺲ ﭘﺮوژې او ﺳﯿﻠﻮري

ﻓﻮټﭙﺮﯾﻨټ ) (Footprint Slaveryﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻻر ﮐې

وﻟګﻮل ﺷﻮه .ګﻮګﻞ د دې ﻻرې ﻣﺨکښ دی او ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړې ﯾﯥ ده ﭼې ﻧړﯾﻮال ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺗړاو ﻣﻬﻢ رول

ﻟﻮﺑﻮﻟی ﺷي؛ داﺳې ﭼې د ﺧﭙﻠې اړﺗﯿﺎ وړ ﺧﺎﻣﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﻮﻟﯿﺪ او ﻟﯧږد ﻟړۍ ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې وﺳﺎﺗي او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ

ﮐې ﭼې دوی ﺳﻮداګﺮي ﮐﻮي ،د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻻر ﮐې اﻏﯧﺰﻣﻦ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي.
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ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن:

ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼې ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﻟﺴﯿﺰه ﮐې ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ښﻪ اﻗﺘﺼﺎدي وده ﮐړې ده ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯧﻮزﻟي ﭘﻪ ﮐې ډﯦﺮه ده؛

ﻧږدې  ٣٠ﺳﻠﻨﻪ وګړي ﯾﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ د ورځې ﭘﻪ دوو ډاﻟﺮو ژوﻧﺪ ﮐﻮي او د ﮐﻠﯿﻮاﻟي ﺳﯿﻤﻮ ښځې ﯾﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه زده ﮐړو او

ﮐﺎر ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﻧﻪ ﻟﺮي.

د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﺎﺳﺪ ﭼﺎرواﮐي ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐې ﺗﺮ ډﯦﺮه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﯧږد راﻟﯧږد اﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮي او ﯾﺎ ﻫﻢ
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ﭼې ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻮره ﻫﻢ ﻏټﯧږي .ﻫﻨﺪي اﻧﺠﯿﻮګﺎﻧې راﭘﻮر ورﮐﻮي
ﭼې ﭘﻮﻟﯿﺲ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﮐې د ﻓﺤﺸﺎ د ﻫﻐﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭼې ﻟﻪ ﺻﻐﯿﺮو ﻧﺠﻮﻧﻮ د اﺳﺘﻔﺎدې ګﻮﻣﺎن ﭘﺮې

ﮐﯧږي ،اﻗﺪام ﻧﻪ ﮐﻮي او د ﻟکﺸﻤي ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻠﻢ د دﻏﻪ ﮐﺎر ﯾﻮه ﺑﯧﻠګﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﯧﺪای ﺷي .ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻟﻪ ٢٠٠۶
زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ  ٢٠١٠زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐې و؛ ﭘﻪ ٢٠١١

زﯦږدﻳﺰ ﮐې ﯾﯥ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭼې داﺳې ﻗﺎﻧﻮن ﯾﯥ ﭘﺎس ﮐړ ﭼې ﻟﻪ ﻣﺨې ﯾﯥ د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﯾﻮ

ډول وﺑﺎﻟﻪ او د ځﯿﻨﻮ ﻧﻮرو اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼې د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮل ،دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد دوﯾﻤې درﺟې ﺗﻪ ارﺗﻘﺎ

وﮐړه؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐې د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﻟﻪ زﯾﺎﺗﯧﺪو ﺳﺮه ﺳﺮه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻋﺪﻟي
او ﻗﻀﺎﯾﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﭽﻪ ټﯿټﻪ ﺷﻮې ده .ﻫﻨﺪ وﮐﻮﻟی ﺷﻮل ﺗﺮ  ٢٠١٨زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻮرې د دوﻳﻤې درﺟې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ

ﻟﯧﺴﺖ ﮐې ځﺎن وﺳﺎﺗي.

ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐې د ﺗﯧﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐې د ګﻮا ښﺎر د ګﺮځﻨﺪوی ﺻﻨﻌﺖ ﻏړو د ﺟﻨﺴي اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘـﺮ ﺿـﺪ د ﭼﻠﻨـﺪ

اﺻﻮﻟﻮ ﯾﻮ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐړ .دﻏﻪ راز د ګﻮا اﯾﺎﻟﺘي ﺣکﻮﻣﺖ ﯾﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﮐـړ ﭼـې د ﺳـﯿﻞ ځـﺎﯾﻮﻧﻮ څښـﺘﻨﺎن او

ﻣﺪﯾﺮان ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﺮه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﭽـﻪ ﭘـﻪ ﮐـې څـﻪ را
ټﻴټﻪ ﺷﻮه.

ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ:

ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ د اﺟﺒﺎري ﮐﺎر او ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﻮه ﺳﺮﭼﯿﻨﻪ ده؛ ﭘﻪ  ٢٠٠٩زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧـﺪې

د دوﯾﻤې درﺟې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐې و ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼې ﯾﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ  ٢٠١٢زﯦږدﻳـﺰ ﮐـﺎل ﮐـې د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د

ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐړ ،دوﯾﻢ درﺟﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﯧﺴﺖ ﺗﻪ ﯾﯥ ارﺗﻘﺎ وﮐړه .ﭘﻪ  ٢٠١٢زﯦږدﻳـﺰ ﮐـﺎل ﮐـې ﻟـﻪ اﻧﺴـﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ ﺗﺼﻮﯾﺒﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د ﺗﻮرﻧـﻮ د ﻋـﺪﻟي او ﻗﻀـﺎﯾﻲ

ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﺷﻮې ﺧﻮ د ﺗﻮرﻧﻮ د ﻣﺤکﻮﻣﯧﺪو ﮐﭽﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ټﯿټﻪ ﭘﺎﺗې ده .ﺧﻮ د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤـﺪه اﻳـﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د
ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ څـﺎرﻧې ﻻﻧـﺪې دوﯾﻤـﻪ درﺟـﻪ

ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮ؛ ﻋﻠﺖ ﻳﯥ دا و ﭼې د دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﺣکﻮﻣﺖ د ﺗﯧـﺮ راﭘـﻮر ورﮐﻮﻟـﻮ دورې ﭘـﻪ ﭘﺮﺗﻠـﻪ د

زﯾﺎﺗﻮ ﻫڅﻮ ښﻮدﻧﻪ ﻧﻪ وه ﮐړې او ﭘﻪ  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې درﺟﻪ ﮐې ﭘﺎﺗې ﺷﻮ.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﮐې د دوﻟﺖ ﭘﻠټﻨې ،ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﻣﺤکﻮﻣﯿﺖ ﮐﻢ ﺷﻮی و .ﭘﻪ ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﮐې رﺳﻤي ﭘﯧﭽﻠﺘﯿﺎ ﯾﻮه ﺟﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰه ﭘﺎﺗې ده ،ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺣکﻮﻣﺖ د څﯧړﻧې ﻫڅﻪ ﻧﻪ ده ﮐړې.

دﻏﻪ راز ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻪ داﺳې ﯾﻮ رﺳﻤي ﻣﯿکﺎﻧﯿﺰم ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐې ﭘﺎﺗې راﻏی ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘي
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي.

ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐې ټﺎﯾﻠﻨډ ﺗﻪ د  ١٣٠ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺸﯿﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮو د ژﻏﻮرل ﮐﯧﺪو ﺧﺒﺮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺳﺘﻮﻧﺰې

ﭼې ﺗﺮ ډﯦﺮه د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠکﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺪ څﺨﻪ ﭘټﻪ ﭘﺎﺗې ﮐﯧږي او ﻟږ ﭘﺎم ورﺗﻪ ﮐﯧږي ،ژورواﻟی روښﺎﻧﻪ ﮐړ .اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺸي ﻧﺎرﯾﻨﻪ وو ﺗﻪ د ﮐﺎر وﻋﺪه ورﮐړې وه ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼې دﻏﻪ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﯾﯥ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ ،ﻫﻐﻮی ﯾﯥ د
ټﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ،ﭼﯧﺮې ﭼې ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول وﻫﻞ ټﮑﻮل ﮐﯧﺪل ،اﺳﺘﺜﻤﺎرﯦﺪل او ﻟﻪ ﺧﻮړو ﺑﯥ ﺑﺮﺧې ﮐﯧﺪل ،ﺑﻮﺗﻠﻞ.
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ﭘﻮﻟﯿﺲ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ډﻟې واﯾﻲ ﭼې ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐې د ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻠي ﭘﻮﻟﻪ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق زور اﺧﯿﺴﺘی؛ ځکﻪ ﭼې د ﺑﺮﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮاخ ﮐړي دي.

ﮐﻠﻪ ﭼې ﭘﻪ ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ ﮐې ﭘﻪ  ٢٠١٢زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮ ،ﻟﻪ ﻣﺨې ﯾﯥ
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ځﺎﻧګړې ﻣﺤکﻤﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه ،څﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﻀﯿﯥ ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﺳﺮه ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﺷي.

ﻧﯿﭙﺎل:

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ ﻧﯿﭙﺎل ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑي د ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺎرو اﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺑډو ورﮐﻮﻟﻮ ،ﻟﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ،ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او د ګﻤﺮﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ اړﯾکﻮ ﮐﺎر اﺧﻠي .د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د  ٢٠١۴زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د
راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻧﯿﭙﺎل د ﮐﺎر دﻻﻻن ﻫﻢ درﻏﻠي ﮐﻮي او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ډﯦﺮ ﻟﻮړ ﻓﯿﺲ اﺧﻠي .ﻧﯿﭙﺎﻟي
ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﻮ د ﻗﻀﯿﻮ د ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﻮه ﻧﻮې اداره ﺟﻮړه ﮐړه؛

دﻏې ادارې ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ دوﻟﺘي ﭼﺎرواﮐي او د ﺧﺼﻮﺻي ﺳکټﻮر ﻣﺎﻟکﺎن د اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐې ﭘﺮ درﻏﻠۍ ﺗﻮرن ﮐړل.

د ﻧﻴﭙﺎل ﻫﻐﻪ ﮐﻠى ﭼې ﻟﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﺮه ﭘﺮ ﭘﻮﻟﻪ ﭘﺮوت دى ،ﻧږدې  ٩٥ﺳﻠﻨﻪ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ﯾﯥ ﺑډوډي ﻧﻪ ﻟﺮي ،ټﻮﻟﻮ

ﺧﭙﻞ ﺑډوډي د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې ﭘﺮ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻠﻮرﻟي دي.

د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻧﻴﭙﺎل د دوﯾﻤې درﺟې
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐې ځﺎی ﻟﺮي او ﭘﻪ  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې درﺟﻪ ﮐې ﭘﺎﺗې ﺷﻮ.

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن:

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ  ٢٠١٧ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې د دوﯾﻤې درﺟې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐې و ﺧﻮ د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه

اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د راﭘﻮر ﺗﺮ ﺧﭙﺮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د دوﯾﻤې درﺟې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ

ﻟﯧﺴﺖ ﺗﻪ ارﺗﻘﺎ وﮐړه .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﯾﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر دی .دا ﻫﻐﻪ ﺳکټﻮر دی

ﭼې د ﮐﺎرځﺎﯾﻮﻧﻮ ﻣﺎﻟکﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮروړو ﭘﻪ ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه ﻫﻐﻮی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻮي ﭼې ډﯦﺮی وﺧﺘﻮﻧﻪ دﻏﻪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ان راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺗې ﮐﯧږي.

ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐې ﺷﺎوﺧﻮا دوه ﺗﺮ څﻠﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ داﺳې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي ﺷﺘﻪ ﭼې د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼې ډﯦﺮی ﯾﯥ د

ﮐﺮﻧې او ﺧښﺘﻮ وﻫﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﺑﻮﺧﺖ دي ﭼې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ اﻓﻐﺎن ﮐډوال دي .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه ﮐﺎر ﮐړی او ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎن ﯾﯥ د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻟﻪ

ﮐﺎره ژﻏﻮرﻟي ﺧﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻮﻟﻮ ﮐې ﭘﺎﺗې راﻏﻠی دی.

ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ:

ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺗﺮ  ٢٠١۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې د دوﯾﻤې درﺟې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐې و ﺧﻮ د
اﻣﺮﻳکﺎ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﻟﻪ راﭘﻮر ﺧﭙﺮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د دوﯾﻤې درﺟې
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﯧﺴﺖ ﺗﻪ ارﺗﻘﺎ وﮐړه او دﻏﻪ درﺟﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻫﻢ وﺳﺎﺗﻠﻪ.

ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو درﯦﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺠﺎزات ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﭘﺎﺗې راﻏﻠی او د اﻧﺴﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨې ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا ﻟږ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.
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ﺑﻮﺗﺎن:

د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﺑﻮﺗﺎن د دوﯾﻤې درﺟې
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐې ځﺎی درﻟﻮد ﺧﻮ ﭘﻪ  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﯾﻮه درﺟﻪ؛ ﯾﻌﻨې ﻟﻪ دوﻳﻤې درﺟې څﺨﻪ
ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې دوﻳﻤې درﺟې ﺗﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ وﮐړ ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ وﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟی د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې

ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPA’sﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﭘﻮره ﮐړي.

ﻣﺎﻟﺪﻳﻒ:

د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻣﺎﻟﺪﻳﻒ د دوﯾﻤې درﺟې

ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐې ځﺎی درﻟﻮد ﺧﻮ ﭘﻪ  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﯾﯥ وﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟی ﺧﭙﻠﻪ دﻏﻪ درﺟﻪ وﺳﺎﺗي ،ﻧﻮ ﯾﻮه

درﺟﻪ ﯾﻌﻨې ﻟﻪ دوﻳﻤې درﺟې ،ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې دوﻳﻤې درﺟې ﺗﻪ ﯾﯥ ﺗﻨﺰﻳﻞ وﮐړ.
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څﻠﻮرم څﭙﺮﮐی

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وﺿﻌﻴﺖ
اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره د اﻏﯧﺰﻣﻦ ﺷﻮو ﺧﻠکﻮ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده ﭼې

اوږده ﻣﺨﯿﻨﻪ ﻟﺮي او ډﯦﺮه ﺣﺴﺎﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ده .اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﮐډواﻟۍ ،ﻓﻘﺮ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﭘﻴﺴﻮ ،زور او
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮي .د ﻫﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځې د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره ،ﻟکﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﺑﺪن د ﻏړو ﭘﻠﻮر،

ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی او د ﺳﺨﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯦږي او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﻫﺎ ﺧﻮا د ﻗﺎﭼﺎق ﻟﭙﺎره ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ وړل
ﮐﯧږي .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻢ د ﮐﺎر او ﺟﻨﺴي اﻏﺮاﺿﻮ ﻟﭙﺎره د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮﭼﯿﻨﻪ ،د ﻟﯧږد ځﺎی او ﻫﻢ ﯾﯥ ﻣﻘﺼﺪ ځﺎی دی .د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ﺧښﺘﻮ اﭼﻮﻟﻮ او ﻏﺎﻟۍ اوﺑﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐې ﺧﻮرا ډﯦﺮ ﻟﯿﺪل ﮐﯧږي.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ٢٠١٦زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې ﭘﺮ دې وﺗﻮاﻧﯧﺪ ﭼې ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺧﭙﻠې ﻫﻠې ځﻠې
ګړﻧﺪۍ ﮐړي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﺮﻳکﺎ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﮐﻠﻨي راﭘﻮر ﭘﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪۍ ﮐې ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې

ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟې دوﻳﻤې درﺟې ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ.

د اﻣﺮﯾکﺎ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻠﻨي راﭘﻮر ﮐې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ

ﺑﻠﻠی و ﭼې ﭘﻪ  ٢٠١۶زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐې ﯾﻮ ﻟړ د ﭘﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﺷﻮي دي .د

ﻫﻤﺪﻏﻪ راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ،ﻗﻄﺮ او ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐې ﯾﺎد ﺷﻮی ﭼې ﭘﻪ ٢٠١۶

زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې ﯾﯥ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑڼﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره د ﭘﺎم وړ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐړي ،ﺧﻮ ﻻ ﯾﯥ ﻫﻢ د دې ﭘﺪﯾﺪې د
ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻧړﯾﻮال ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﻧﻪ دي ﭘﻮره ﮐړي.

راﭘﻮر واﻳﻲ ،د  ٢٠١٧زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐې اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﯾﻮ ﻧﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐړ ﭼې ﻫﺪف ﯾﯥ د

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑڼﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮی دی او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﯾﯥ د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﻧﺎوړه ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺮم وګڼﻠﻪ.

د اﻣﺮﯾکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﻠﻨي راﭘﻮر ﮐې د اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﻫﻐﻪ اﻗﺪام ﻫﻢ ﺳﺘﺎﯾﻞ ﺷﻮی ﭼې د

ﯾﻮه ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮ ﻣﺎﻟي ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﯥ د ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟې ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺖ او دﻏﻪ راز اﻓﻐﺎن

ﺣکﻮﻣﺖ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨې  ١۵ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﭼې ﺷﺎوﺧﻮا  ٣٠٠ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ اﻣﻨﯿﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ګﻮﻣﺎرﻟﻮ
څﺨﻪ ژﻏﻮرﻟي دي ،ﺧﻮ ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د اﻣﺮﯾکﺎ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت راﭘﻮر ﮐﺎږي ﭼې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻻ ﻫﻢ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻧړﯾﻮال ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﻧﻪ دي ﭘﻮره ﮐړي.

ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯿﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮﻟﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره ﺷﻮې ﭼې ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﯾﯥ ،ﻻ ﻫﻢ دا

ﺳﺘﻮﻧﺰه ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻧﻪ ده ﺗﻠﻠې او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ﺳﺎﺗﻨې ﭘﻪ ﻫڅﻮ

ﮐې ﺷﺘﻪ ﻧﯿﻤګړﺗﯿﺎوو ﺗﻪ ګﻮﺗﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻮې ده .راﭘﻮر واﻳﻲ ،اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﻧﻪ دی ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟی ﭼې د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ د ﺗﺸﺨﯿﺺ او

ﻣﺮﺳﺘې ﻟﭙﺎره ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ واﺿﺢ ﮐړي ﭼې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮ ﮐﻠﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن د ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﯿﻮل ﮐﯧږي او

ﻣﺤکﻤﻪ ﮐﯧږي .د اﻣﺮﯾکﺎ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ ﯾﺎد راﭘﻮر ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺘﯿځ ﮐې د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټﯿﻮ ﮐې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

ﺳﺮه د ﯾﻮ ځﺎی ،ګﺮو ﺷﻮو ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره ﮐړې ﭼې ﻟﻪ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴې د ډﯦﺮو ﮐﻤﻮ ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې د دوی ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺘﻪ
ﭘﻪ ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﺷﻮې او دﻏﻪ راز د ﻏﺎﻟﯿﻮ اوﺑﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻟﻪ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﻞ

ﻫﻢ ﯾﺎد ﺷﻮي دي .ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﭼې د اﻣﻨﯿﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯿکﻮ ﮐې دې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮي .دﻏﻪ راز د ﻧﻮرو ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﺗﺮ څﻨګ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره د ﺗﺼﻮﯾﺐ

ﺷﻮو ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﺮ ﻋﻤﻠي ﮐﯧﺪو او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻟﻪ ﺳﺮﻏړووﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﭘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﭼﻠﻨﺪ ﻫﻢ ټﯿﻨګﺎر ﺷﻮی دی.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣکﻮﻣﺖ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې  ٢١١ﮐﺴﺎن د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺗﻮر ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ﭼې
ﻟﻪ دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮ څﺨﻪ  ١١٩ﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓي ﺷﻮي ﭼې ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﺤکﻤې ﺑﻴﺎ ﻟﻪ دې ډﻟې  ٧٢ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ درﯦﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ
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څﺨﻪ ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺳﺰا اوروﻟې ده .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ  ٢٠١٦زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې د ﻣﻠي اردو ﭘﻨځﻪ ﺳﺮﺗﯧﺮي ﭘﺮ ﻳﻮه ﻣﺎﺷﻮم د
ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻮل ﭼې ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻠي اردو ﭘﻮځي ﻣﺤکﻤې ﻟﻪ ﯾﺎدو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﺮ دوه ﮐﺎﻟﻪ او ﺑﻞ

ﭘﺮ ﻳﻮ ﮐﺎل ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮم ﮐړل او درې ﻧﻮر ﻳﯥ د ﺷﻮاﻫﺪو د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﻮﺷي ﮐړل .دﻏﻪ راز د  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ

ﻓﺒﺮورۍ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐې د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻳﻮې ﺣﻮزې ﻣﺸﺮ او ﺷﭙږ ﻧﻮر اﻣﻨﻴﺘي ﻏړي د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﺮوګﺮام ﮐې د ګډون ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
وﻧﻴﻮل ﺷﻮل ﭼې د ﺣﻮزې ﻣﺸﺮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ دﻧﺪې ګﻮښﻪ ﮐړای ﺷﻮ .ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ د اﺟﺒﺎري ﮐﺎروﻧﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د

ﺣکﻮﻣﺖ د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي او دﻏﻪ راز د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي د ﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻠي ﮐﻮوﻧﮑي او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐي د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺎروي؛ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻫڅﻪ ﮐړې ﭼې د

دﻏﻮ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﯧﻼﺑﯧﻠې ﮐﻠﻤې او ﺗﻌﺮﻳﻔﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐړي ،ﺧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ څﺎروﻧﮑﻮ اﻧﺪﯦښﻨﻪ

ښﻮدﻟې ﭼې اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻧﺎک ډول وﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟی وﻻﻳﺘي ﭘﻮﻟﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻻن د ﻧﻮو اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې
وروزي .ﺧﻮ ﺑﻞ ﭘﻠﻮ ﺑﻴﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د  ٢٠١٤زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې راﻏﻠي ﻫﻐﻪ

ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ اﺧﺘﻪ دي ،د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠي ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ او ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑډې ورﮐﻮي او ﻳﺎ ﻫﻢ ورﺳﺮه اړﻳکې

ﻟﺮي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻫﯧڅ ډول ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ دي راﻏﻠي .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ

ﺧﭙﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﭘﻪ ﻟﻮړه ﮐﭽﻪ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﻣﺦ دي ﭼې ﭘﻪ زور ﮐﺎر او ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮۍ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ﮐﯧږي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ډﯦﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ښځې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي ﭼې ﭘﻪ ﻏﺎﻟۍ اوﺑﺪﻧې ،د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټﯿﻮ ،د ﺧﺪﻣﺖ

ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ،ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮۍ ،ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ،د ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﺑﻬﺮ د ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ

ﭘﻪ ﻣﻨځﻨي ﺧﺘﯿځ ،اروﭘﺎ او ﺳﻮﯦﻠي اﺳﯿﺎ ﮐې ﭘﻪ ﺻﻔﺎ ﮐﺎرۍ او ﭘﻪ ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﮐې ﺗﺮې ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺳﻴﻤﻮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ښځﻮ ﺗﻪ د ﻣﯿﺮاث ﺣﻖ ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ،د ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻠﻮان
ﭼې ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐې ﻳﯥ ﺣﻖ ﻫﻢ ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋي او ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ډول ښځې ﻟﻪ ﻣﻴﺮاث څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮي ،ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ

ﭼې ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻫﻐﻪ ځﺎن ﺗﻪ او ﻳﺎ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړو ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﻮي او ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻧﻮرو ﭘﻠﻮري.

ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻫﻢ اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ اﯾﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐې ﭘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧي او ﮐﺮﻧﯿﺰو ﺳکټﻮروﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ﺳﺮه

ﻣﺦ ﮐﯧږي .دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐې د اﻓﻐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻪ ښځې او ﻧﺠﻮﻧې ﺟﻮړوي ﭼې د ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻤﺘﺎع )ﺧﻮﻧﺪ
اﺧﻴﺴﺘﻞ( او ﭘﻪ زور د ودوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﯾﺮان ﮐې دﻏﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺤﺸﺎ او ﭘﻪ

ﮐﻮروﻧﻮ ﮐې ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي.
ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐې د ﮐﻮرﻧﯿﻮ وﻧډه

ځﯿﻨې ﮐﻮرﻧۍ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﮐﺎر د دﻻﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﻟﯧږي ،ﺧﻮ د دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧﻠﯿک ﺑﻴﺎ داﺳې ﮐﯧږي ﭼې

ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي .ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﭼې ﮐﻮﮐﻨﺎر ﮐﺮي ،ﮐﻠﻪ ﭼې د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮو د ﭘﻮر ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﭘﺎﺗې راﺷي ،ﺧﭙﻞ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻠﻮري.

د اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ او ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺗﺮﻫګﺮ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ زور ځﺎﻧﻤﺮګي ﺟﻮړوي .د ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺗﺨﺎر،
ﺑﻐﻼن ،ﮐﻨﺪوز او ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﯾﻮاځې ﺳﻔﺮ ﮐﻮي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ښکﺎر ګﺮځي .ځﯿﻨي ﺳړي ،ښځې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ډﯦﺮ ﮐﻠﻪ د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﯿﺴې ورﮐﻮي ،څﻮ
ﻫﻐﻮی د ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ اﯾﺮان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ او ﺷﻤﺎﻟي اﻣﺮﯾکﺎ ﺗﻪ

ورﺳﻮي؛ ځﯿﻨي دﻏﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑي ﺑﯿﺎ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﻫﺪف ځﺎی ﺗﻪ ﺗﺮ رﺳﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﺗﻪ اړ ﮐﻮي او ﯾﺎ ﻫﻢ د

ﻓﺤﺸﺎ ﭘﻪ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐې ﺗﺮې اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮي .ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ اﯾﺮان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﯾﻮﻧﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﯥ او ﺧﻠﯿﺞ ﮐې اﻓﻐﺎن

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﺳړي د ﮐﺮﻧې او ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻪ ﺳکټﻮروﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ اﺟﺒﺎري او د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻟﻪ ﮐﺎر ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي .ځﯿﻨي

اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﮐې ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯧږي ﭼې د ﺟﻨﺴي اﻏﺮاﺿﻮ ﻟﭙﺎره اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي ،ﺣﺎل دا ﭼې

ﻫﻐﻮی ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﯿﺴې ورﮐړې وي ﭼې دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﯾﯥ ورﺳﻮي.

داﺳې راﭘﻮروﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﻪ ﻓﻠﭙﯿﻦ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﺗﺎﺟکﺴﺘﺎن ،ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ او ﭼﯿﻦ څﺨﻪ ښځې او ﻧﺠﻮﻧې د

ﺟﻨﺴي اﻏﺮاﺿﻮ ﻟﭙﺎره اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮې دي .د ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻮ د اﺳﺘﺨﺪام ځﯿﻨي ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎرﯾګﺮو ﺗﻪ د ﻟﻮړ ﻣﻌﺎش ژﻣﻨې ﭘﻪ
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ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ،ﻧﯿﭙﺎل ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟکﺴﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ

راوﻟي او وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﭘﺮ ﻫﻐﻮی اﺟﺒﺎري ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي.
د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑي څﻮک دي؟

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑي ﻫﻐﻪ اﺷﺨﺎص دي ﭼې ځﺎن د ﮐﺎر د دﻻﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐې ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼې د ﮐﺎر اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ،ور
ﭘﯧﮋﻧي او ﺑﯿﺎ د دروﻏﻮ ژﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻮی ﻫڅﻮي ﭼې ورﺳﺮه وﻻړ ﺷي ﭼې ﺑﯿﺎ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د زور ﮐﺎر ﻟﭙﺎره د ﮐﺎر د

ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ورﮐﻮي .ﻫﻐﻮی ﮐﺎر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﻪ ﻻس ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ګټﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د زور

ﻟﻪ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﮐﺎر اﺧﻠي .د ﮐﺎر ﺧﺎوﻧﺪان ﭘﺮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺨﺘﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻠې ګټﯥ زﯾﺎﺗﻮي.
دﻻﻻن څﻮک دي؟

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې دﻻﻻن )ﻣﻨځګړی رول ﻟﻮﺑﻮوﻧﮑي( د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻪ څﺮﻧګﻮاﻟي او د ﮐﺎر ﭘﻪ ﺳکټﻮر ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ

ﺳکټﻮروﻧﻮ ﮐې ﭼې ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎرګﺮو ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ،ﻟکﻪ د ﺧښﺘﻮ ﺑټۍ ،دﻻﻻن زﯾﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑي ﮐﺴﺎن ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﮐﺎري
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺗړي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺻﻨﺎﯾﻌﻮ ﮐې د ﮐﺎر ﺧﺎوﻧﺪان د ﺧﭙﻠې ګټﯥ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ دﻏﻮ دﻻﻻﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮي .دﻻﻻن ﭘﻪ ﻫﻐﻮ

ﺳکټﻮروﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﮐﺎرول ﮐﯧږي ﭼې وروﺳﺘي ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑي ﯾﯥ ﺷﺘﻤﻦ ﮐﺴﺎن وي .ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ډﯦﺮی وﺧﺖ د
دﻻﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﻟﭙﺎره ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي ﭼې ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑي ﯾﯥ ﺷﺘﻤﻦ او ځﻮاﮐﻤﻦ ﻧﺎرﯾﻨﻪ دي ،د دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﯧﻠګې

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟي وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ډﯦﺮې ﻟﻴﺪل ﺷﻮې دي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﻮاردو ﮐې ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د ﮐﺎر د ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﺎ د وروﺳﺘي ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑي ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ

اﺳﺘﺜﻤﺎري وﺿﻌﯿﺖ ﮐې اﭼﻮل ﮐﯧږي .دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳکټﻮروﻧﻮ ﮐې ﻋﺎم دی ﭼې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﮐې ﻟږ ﻟﯿﺪل ﮐﯧږي.

د اﺟﺒﺎري ﻓﺤﺸﺎ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﮐې د ﻧﺠﻠۍ د ﮐﻨټﺮول ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ زور واده د ﯾﻮې وﺳﯿﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮی

او وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﻫﻐﻪ د ﻣﯧړه ﯾﺎ ﺧﺴﺮﺧﯧﻠﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ ﺳﻮق ﺷﻮې ده .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﻮاردو ﮐې ﻣﯧړه ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ د ﮐﺎر د

ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯧﺮوﻧﮑي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي.

ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳکټﻮروﻧﻮ ،ﻟکﻪ د ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻗﺎﭼﺎق او ﺟﺮﻣي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐې د وګړو ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮﻟﻮ او ﻣﺠﺒﻮروﻟﻮ ﮐې د

دﻻﻻﻧﻮ رول ﻫﻮﻣﺮه د ﭘﺎم وړ ﻧﻪ دی؛ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې وروﺳﺘي ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑي ﻣﻌﻤﻮﻻ� د زور او ﯾﺎ ﻫﻢ ﭼﻞ او ول ﻟﻪ

ﻻرې ﮐﺴﺎن د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﺧﭙﻠې وﻟکې ﻻﻧﺪې راوﻟي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﻮاردو ﮐې د ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺷﺒکې ﻟﭙﺎره ﭼې د ﮐﺎر د
ﺧﺎوﻧﺪ او ﯾﺎ ﻫﻢ د وروﺳﺘي ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي ،د دﻻﻻﻧﻮ ﮐﺎرول ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري دي او ﯾﺎ ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ

ﺗﻤﺎﻣﯧږي.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ

ﻧﺎ اﻣﻨي ،د ښکﯧﻠﻮ ﻏﺎړو ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې د ﻣﻠګي وګړو ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ،ﻓﻘﺮ ،وزګﺎرﺗﯿﺎ ،ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴـﺘﻨﻪ ،ﭘـﺮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي او ﻻ ﻫﻢ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ دﻏﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳـﺮه ﻻس

او ګﺮﯦﻮان دي .ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې ﻟﺲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن زده ﮐړو ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﻟـﺮي ،ﺧـﻮ ﻻ ﻫـﻢ ډﯦـﺮ ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎن ﭼـې ډﯦـﺮه
ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﻧﺠﻮﻧې دي ،زده ﮐړو ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﻧﻪ ﻟﺮي .دﻏﻪ راز د ﻫﯧﻮاد ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ وګړي ﺑﯧﻮزﻟﻪ دي ﭼې ﻟـﻪ ﺑـﺪه ﻣﺮﻏـﻪ ﻟـﻪ

دې ﭘﺪﻳﺪې وﺳﻠﻪ وال ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ او ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﮐړۍ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻠي .ﻻ ﻫﻢ ډﯦﺮی اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﻧﻪ ﻟﺮي ،د

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ډﯦﺮ ﮐﻤﺰورى دى ،د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﺷﺘﻮن ﻳﻮه ﺳﺘﻮﻧﺰه ده،
دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ښځې ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ډول ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﺳﺮه ﻣﺦ دي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ او وﺳﻠﻮ ﻟﻪ ﺳﻮداګﺮۍ وروﺳﺘﻪ درﯦﻴﻤـﻪ ﻧـﺎروا ﺳـﻮداګﺮي ده ﭼـې ﭘـﻪ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺗﻮګﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﯧﺮ او ﭘﻠﻮر ﺑﺎﻧﺪې اﻃﻼق ﮐﯧږي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﺗﺮ ﻫﻐې ور ﻫﺎ ﺧـﻮا او ﭘـﻪ ﻧړﻳﻮاﻟـﻪ
ﮐﭽﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي .اﻓﻐﺎن ﻧﺎرﯾﻨﻪ او ښځې ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻋﻤﺮوﻧﻮ ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﮐې

د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي او ﺳﺨﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي .څﯧړﻧﻮ ښﻮدﻟې ده ﭼې د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق اﺻﻠي ﻣﻮﺧې ﻧﺎوړه

ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻔﺎده او اﺟﺒﺎري ﮐﺎر دى .د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن وروﺳـﺘﻪ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻪ ﭼـې د دې ﺷـﺒکﻮ دام ﺗـﻪ

ﻟﻮﯦږي ،ﻟﻪ څﻮ ځﻠي ﻻس ﭘﻪ ﻻس ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ اړ ﮐﯧږي ﭼې ﺗـﻦ ﭘﻠـﻮرﻧې ﺗـﻪ ﻣﺨـﻪ ﮐـړي .د اﻧﺴـﺎن ﻗﺎﭼـﺎق ﭼـې ﭘـﻪ

اوﺳﻨي ﻋﺼﺮ ﮐې د ﻏﻼﻣۍ ﻧﻮې ﺑڼﻪ ګڼﻞ ﮐﯧږي ،ﻧﻦ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ،اﻓﺮادو ځﺎﻧګړو ﮐړﻳﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
ﭘﻪ دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ﮐې ﭘﻪ ﻳﻮه ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﻮداګﺮۍ او د ډﯦﺮو ﻋﻮاﻳﺪو ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﺑﺪل ﺷﻮى دى.

ډﯦﺮی اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻻرو ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﭘﺮﯦﻴښى او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې ﻳﯥ د ﭘﻨﺎه اﺧﻴﺴﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې ده .د

ﻫﯧﻮاد ﭘﺮﯦښﻮدو ﺗﻪ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ورځ ﺗﺮ ﺑﻠې زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﮑى ﺗﻤﺎﻳﻞ د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق

ﺷﺒکې ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟې ﺷي؛ دﻏﻪ ﺷﺒکې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟکﻪ ﻫﺮات ،ﻧﻴﻤﺮوز او ﮐﻨـﺪوز ﮐـې ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻟـﺮي .د
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي ﭼې ډﯦﺮی وﺧﺖ د ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي او وروﺳﺘﻪ د ﺳﻮاﻟګﺮو ﭘـﻪ
ﺗﻮګﻪ او ﯾﺎ ﻫﻢ د ﺧښﺘﻮ اﭼﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﻏﺎﻟﯿﻮ اوﺑﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐې ګﻮﻣـﺎرل ﮐﯧـږي .ﻧﺠـﻮﻧې ﺗښـﺘﻮل ﮐﯧـږي او ﯾـﺎ ﻫـﻢ ﭘـﻪ زور

ودوﻧﻮ ﯾﺎ ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي .ﻫﻠکﺎن ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي او وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻓﺤﺸﺎ ،اﺟﺒـﺎري ﮐـﺎر ،اﺟﺒـﺎري
دﯾﻨي زده ﮐړو ﯾﺎ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﻣﻠﯧﺸﻪ وو او ﻳﺎ ﻫﻢ د وﺳﻠﻪ واﻟـﻮ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﭘـﻪ ﻟﯿکـﻮ ﮐـې د ﺧـﺪﻣﺖ ﻟﭙـﺎره

ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي.

ښځې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي او وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﻓﺤﺸﺎ ،اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ،اﺟﺒﺎري واده او د ﮐـﻮرﻧۍ ﺧـﺪﻣﺖ ﺗـﻪ ﺳـﻮق ﮐﯧـږي.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺑﯧﻮزﻟﻪ ﻣﯿﻨﺪو او ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼې د ﻫﻐﻮی اﻋﺎﺷﻪ او اﺑﺎﻃﻪ ﻧﻪ ﺷي ﮐـﻮﻟی ،ﺧـﺮڅﻼو ﺗـﻪ وړاﻧـﺪې ﮐﯧـږي.
ﻧﺎرﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي او ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﮐﺮﻧﻪ او ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧي ﺳکټﻮر ﮐې ﭘﺮ ﮐﺎر ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ:
•

ﺑﯧﻮزﻟي ،ﮐﻢ ﻋﺎﯾﺪ او ﻟﻮﯾﻪ ﮐﻮرﻧۍ

•

ﺳﯿﺎﺳي اوﺿﺎع

•

ټﻮﻟﻨﯿﺰ او ﻓﺮﻫﻨګي اداب

•

ﮐﻤﺰورې ﺣکﻮﻣﺘﻮﻟي

 -١ﺑﯧﻮزﻟي ،ﮐﻢ ﻋﺎﯾﺪ او ﻟﻮﯾﻪ ﮐﻮرﻧۍ
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ﻟﻪ  ٢٠٠٣څﺨﻪ ﺗﺮ  ٢٠١٢زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻮرې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د ﺳﺎﻣﻴﻨﻮل ﻫﺎل )" (Samuel Hallﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب" ﭘﻪ ﻧﻮم څﯧړﻧې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﺑﯧﻮزﻟي ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﯾﻮه ﻋﺎﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ده ،ﭘﻪ داﺳې
ﺣﺎل ﮐې ﭼې ﮐﻮرﻧى ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۴١٣٫۴٣ډاﻟﺮه و ،د ﺳﺮوې ﺷﻮو زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻋﺎﯾﺪ د ﺳړي ﭘﺮ ﺳﺮ ﭘﻪ ورځ

ﮐې  ٠٫۵٠ډاﻟﺮه وو ﭼې ﭘﻪ ورځ ﮐې ﻟﻪ  ٠٫٨۵ډاﻟﺮو څﺨﻪ ﭼې ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﺑﯧﻮزﻟۍ ﺑﺮﯾﺪ )ﺣﺪ( ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي ،ﺧﻮرا
ټﯿټ ﭘﺎﺗې دي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳړي ﺳﺮ ﮐﻮرﻧی ﻋﺎﯾﺪ

د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻮﻳﻮاﻟی د دﻏﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯧﻮزﻟۍ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي او د دې ﻓﺸﺎر زﯾﺎﺗﻮي ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻋﺎﯾﺪ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ دﻧﺪو وګﻮﻣﺎرل ﺷي .د اﻗﺘﺼﺎدي دﻻﯾﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د

ﺷﺪﯾﺪې ﺑﯧﻮزﻟۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ان د ﺧﭙﻠﻮ واﻟﺪﯾﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻠﻮرل ﮐﯧږي ﭼې دﻏﻪ ډول ﭘﯧښې ﺑﻴﺎ

ﮐﻤې دي.

د اړﺗﯿﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻣﺎﺷﻮم ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرول ﻟﻪ دﻏﻪ اﺻﻞ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﺧﻮري ﭼې واﯾﻲ" :ﮐﻮرﻧۍ ﯾﻮاځې ﻫﻐﻪ

وﺧﺖ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﻪ ﻟﯧږي ﭼې د ﺑﯧﻮزﻟۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ وي ".ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،ﮐﻠﻪ ﭼې
ﻣﺎﺷﻮم ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي؛ ﯾﻌﻨې ﮐﻠﻪ ﭼې ښﻮوﻧځي ﺗﻪ ځي او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻮي ،د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻋﻴﺶ )ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ( دی.

 -٢د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب

اﻟﻒ :ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐې د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺧـﺖ ﮐـې د ﻗﺮﺑـﺎﻧي د ﺧـﻮړو ﺧﻮﻧـﺪﯾﺘﻮب ښـﻪ ﮐﯧـږي ،ﭘـﻪ ﺗﯧـﺮه ﺑﯿـﺎ د

ﻗﺮﺿﺪارۍ ﯾﺎ د زور ﮐﺎر ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې؛ ځکﻪ ﭼې د ﮐﺎر څښﺘﻦ ﯾﯥ د ځﺎن ﭘﻪ ګټـﻪ ﺑـﻮﻟي ﭼـې ﮐـﺎر ﮐﻮوﻧﮑـﻮ ﺗـﻪ ﮐـﺎﻓي
ﺧﻮاړه ورﮐړي ،څﻮ ﺳﺨﺖ ﻓﺰﯾکي ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړای ﺷي.

ب :ﮐﯧﺪای ﺷي ﻟﻪ داﺳې ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮ ﭼې واﯾﻲ" :ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮه ښﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯧﺪه؛ اوﺑﻮ ،ﺧﻮراک او درﻣﻠﻨې ﺗـﻪ
ﻣﻮ ﻻﺳﺮﺳی درﻟﻮد ،ﺧﻮ ﭘﯿﺴې ﻧﻪ راﮐﻮل ﮐﯧﺪې".

ج :ان ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﻮاردو ﮐې ﭼې ﺧﻮړو ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﻣﻮﺟﻮد وي ،د ﺧﻮارځﻮاﮐۍ ﮐﭽﻪ ﻻ ﻫـﻢ ﻟـﻮړه وي؛ ځکـﻪ ﭼـې ﭘـﻪ

ﺧﻮړو ﮐې ﺗﻨﻮع ﻧﻪ وي او ﻏﺬاﯾﻲ ارزښﺖ ﯾﯥ ټﯿټ وي .دا ﺳﺘﻮﻧﺰه اوږدﻣﻬﺎﻟې اﻏﯧﺰې ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮو

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره؛ ځکﻪ ﭼې د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺧﻮړو ﮐې اړﯾﻦ ﻣﻐﺬي ﻣـﻮاد )وﯾټـﺎﻣﯿﻦ  ،Aوﺳـﭙﻨﻪ او ﺟﺴـﺖ( ﻧـﻪ وي ﭼـې د

ﻫﻐﻮ د ﮐﻤښﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐې ﭘﻪ راز راز ﻧﺎروﻏﯿﻮ اﺧﺘﻪ ﮐﯧږي؛ ﻟکﻪ د ﺳﺘﺮګﻮ ﻧﺎروﻏي ،د ﻟﯿﺪ ﺗﻮان د ﻟـﻪ ﻻﺳـﻪ
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ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ګډون د ﻓﺰﯾکي او دﻣﺎﻏي ودې ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘﺎﺗې واﻟی ،د وﯾﻨې ﮐﻤﯧـﺪل او د ﺑـﺪن د ﻣﻌـﺎﻓﯿﺘي ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮐﻤـﺰوري
ﮐﯧﺪل.

 -٣ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدﯦﺪا

اﻟﻒ :ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي ﺗﻮب ﻫﻐﻪ ﻻﻣﻞ دی ﭼې د ﮐﻮرﻧﯿﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮر ﻫﻢ ﺧﺮاﺑﯧږي؛ ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐې

داﺳې ﭘﯧښﯧږي ﭼې ﭘﻼر ﯾﺎ ورور د ﻟږ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑې ﻧﺠﻠۍ د وﻟﻮر ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره زاړه ﺳړي ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ورﮐﻮي او

وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐې د وﻟﻮر ﭘﻪ ﻧﻮم ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو ﭘﯿﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺸﻪ ﮐﻮي ﭼې د دﻏﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﺑﯧﻠګې ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ
ﺧﭙﺮې ﮐړې دي.

ب :ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐي او اﻟکﻮل ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ﺗﻮګﻪ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﭘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﻨټﺮول ﻟﺮﻟﻮ

ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې وﺳﯿﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻫﻢ ﮐﺎرول ﮐﯧږي .دﻏﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ د ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﻪ ﻗﻀﯿﻮ ﮐې ډﯦﺮه ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ

ﮐﯧږي؛ ځکﻪ ﭼې ﭘﻪ دﻏﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﮐې ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮی ﮐﺲ ﯾﯥ ﭘﻪ واک ﮐې دی ،د ﻗﺮﺑﺎﻧي د ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﮐﻤﻮﻟﻮ او ﯾﺎ ﻫﻢ د دې ﻟﭙﺎره ﭼې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺗﻞ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻣﺤﺘﺎج وي ،ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي ﮐﻮي .د ﭘﮋواک د
ﭘﻠټﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻟﻪ دې ډول ﭘﯧښﻮ ﺳﺮه اﻓﻐﺎﻧﺎن ډﯦﺮ ﭘﻪ اﻳﺮان ﻫﯧﻮاد ﮐې ﻣﺦ ﺷﻮي دي.

 -۴ﭘﻮر

اﻟﻒ :ډﯦﺮی ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧي ﮐﯧږي ،د ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻞ ﻳﯥ ﭘﻮر دی.
ب :ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﮐې ﮐﻮرﻧۍ د ﮐﺎر د څښﺘﻦ ،ﻫټۍ واﻟﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻮروړې وي.

ج :ځﻴﻨې ﮐﻮرﻧۍ د ګڼﻮ ﺧﻠکﻮ ﭘﻮروړې وي.

د :د ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ادارو ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ د ﭘﻮر ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دی.

ﻫـ :د ﭘﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﭘﺮ ﮐﺎر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻮل د ﻫﻐې ټﻮﻟﻨﯿﺰې ﭘﺎﻧګې ﻣﺤﺪودواﻟی ښﯿﻲ ﭼې دﻏﻪ زﯾﺎﻧﻤﻨې

ﺷﻮې ﮐﻮرﻧۍ ورﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﻟﺮي ،د ﻫﻐﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼې ﻟﻪ ﭘﯿﺎوړي ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﻼﺗړه ﺑﺮﺧﻤﻨې دي ﯾﺎ داﺳې ﮐﻮرﻧۍ
ﯾﺎ ﻗﻮﻣي ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼې د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐې ور څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻮښﺘﻠی ﺷي.

و :ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻻﺳﺮﺳی او د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﯾﺎ ﻗﻮﻣي ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ درﻟﻮدل ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﮐﻮي.

 -۵د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې اﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻒ :ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ د ﮐﺎر څښﺘﻨﺎن ﭘﺮ ﮐﺎرګﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﯾﻮه ﻣﺸﺮوع ﮐﺎر ﮐې د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻤﻴﻠﻮي ﭼې دا د اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐې راځي .ﭘﻪ دې ډول اړﯾکﻮ ﮐې ﭘﻮر ﯾﻮ ﻣﻬﻢ رول ﻟﺮي ،ﻟکﻪ د ﭘﻮر ﺑﻪ ﺑﺪل ﮐې اﺳﺘﺜﻤﺎر.

ب :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ځﯿﻨﻮ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﮐﺎر څښﺘﻨﺎن د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﺳﻮد ﯾﺎ ﻓﯿﺲ ﻧﻪ اﺧﻠي؛ ځکﻪ

ﭼې ﺳﻮد ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې ﺣﺮام دی.

ج :ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎی ﻟﻪ ﺳﻮد څﺨﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧي د ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻟﻮ او ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې د اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﺤﻤﯿﻠﻮﻟﻮ د ﯾﻮې

وﺳﯿﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ،ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ� د ﭘﻮر داﺳې ﯾﻮه ﻟړۍ ﭘﯿﻠﯧږي ﭼې ﻟﻪ ﯾﻮه ﻧﺴﻞ څﺨﻪ ﺑﻞ ﻧﺴﻞ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺗې ﮐﯧږي.

د :د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﺧښﺘﻮ وﻫﻠﻮ د ﺻﻨﻌﺖ ﯾﻮه ﻣﻌﯿﺎري ځﺎﻧګړﺗﯿﺎ ده .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳکﺘﻮر ﮐې

ان ټﻮﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ د ﭘﻮر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټﻴﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي .دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﺗﺮ

ﺳﺮه رود او د ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺮ ده ﺳﺒﺰ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﭘﻮرې را رﺳﯧﺪﻟی او د ﮐډواﻟۍ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐې ډﯦﺮ ﻟﯿﺪل ﮐﯧږي ﭼې ﭘﮋواک ﻳﯥ
ﭘﻪ اړه ځﯿﻨي راﭘﻮروﻧﻪ ﺧﭙﺎره ﮐړي دي.

ﻫـ :د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﻟﯿﺪل ﮐﯧږي ،ﻟکﻪ ﭘﻪ ﻫټﻴﻮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧي

ﭼﺎرو ،ﮐﺮﻧﻪ او د ﻓﺰﯾکي ﮐﺎر ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﺎﺣﻮ ،ﻟکﻪ د ﻟښﺘﯿﻮ )وﻳﺎﻟﻮ( ﭘﻪ ﮐﻴﻨﺪﻟﻮ ﮐې.
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و :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي ﭼې ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﮐې ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑي څﺎري،

واﯾﻲ ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﻟﻪ اﯾﺮان څﺨﻪ د ﻫﺮات ﻟﻪ ﻻرې ﺑﯧﺮﺗﻪ را ﺷړل ﮐﯧږي ،ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﮐﯧږي او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻫﻠکﺎن ډﯦﺮی ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﯿﺰه ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اﯾﺮان ﮐې ﭘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧي ﺳکﺘﻮر ﮐې ﭘﺮ ﮐﺎر

ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي.

ز :د ﮐﺎرګﺮ ﮐﻮرﻧۍ ﺑﺎﯾﺪ د اﺳﺘﺨﺪام ﻓﯿﺲ ورﮐړي ﭼې وﯾﻞ ﮐﯧږي دﻏﻪ ﻓﯿﺲ د ﻫﻐﻮی د ﻟﯧږد او د ﮐﺎري ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﻮ ﻧﯿﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﻣﺼﺮﻓﯧږي .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼې ﮐﺎرګﺮ ﭘﻮر ﻧﻪ وي ﺧﻼص ﮐړی ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺷي راﺗﻼی او ﻫﻐﻪ ﭼې ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﻬﺮﻧي ﻫﯧﻮاد

ﮐې ﭘﻪ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ډول ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ دي.
 -۶ﭘﻮر او ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻒ :ﭘﻮر د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې ﭘﻪ ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐې ﯾﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رول ﻟﻮﺑﻮي؛ د ﯾﻮې ﮐﻮرﻧۍ ﭘﺮﯦکړې
اﻏﯧﺰﻣﻨې ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﻟﺰوﻣﺎﹰ د اﺟﺒﺎر ﯾﺎ ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې ﻣﺴﺘﻘﯿﻤې وﺳﯿﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﮐﺎرول ﮐﯧږي.

ب :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ښځﻪ او ﻣﯧړه ﯾﺎ د ﻣﯧړه ﮐﻮرﻧۍ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮي )ﻣﻌﻤﻮﻻ� ﯾﻮه ځﻮاﻧﻪ ښځﻪ ﯾﺎ ﻧﺠﻠۍ( ،د وﻟـﻮر ﻣـﺎﻟي
ﻓﺸﺎر ﯾﯥ ﯾﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯧﺪﻟى ﺷي .ډﯦﺮی وﺧﺖ زوم ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮر واﺧﻠي ،څﻮ د ښځې وﻟﻮر ورﮐړي.

ج :د دﻏﻪ ﭘﻮر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﯧړه ﯾﺎ د ﻣﯧړه ﮐﻮرﻧۍ ﻧﺠﻠۍ ﻣﻼﻣﺘﻮي او ورﺗﻪ واﯾﻲ ﭼې ﻫﻐﻪ د ﮐـﻮرﻧۍ د ﻣـﺎﻟي ﺳـﺘﻮﻧﺰو ﻻﻣـﻞ
ده .ﭘﻪ دﻏﻪ ډول ﺣﺎﻟﺖ ﮐې اﺟﺒﺎري ﮐﺎر د دﻏې ﻏﻮﺳې د اﯾﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﮐـﺎرول ﮐﯧـږي او ﮐـﻮرﻧۍ ﻫﻐـﻪ د وﻟـﻮر د ﺑﯧﺮﺗـﻪ
ﺟﺒﺮاﻧﻮﻟﻮ د وﺳﯿﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎروي.

د :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﮐﻮرﻧۍ اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺧﺮاب ﺷي ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﺗـﺮ ﮐـﺎري اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻻﻧـﺪې دی ،ﻟـﻪ
ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧﺪای ﺷي.

 -٧د ﭘﻮر د ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﮐړې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ زور واده

اﻟﻒ :د ﭘﻮر د ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﮐړې ﻟﭙﺎره ﺟﺒﺮي واده ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﺧﻮرا ﻋﺎم دی.

ب :د ټﻮﻟﻨې ﻏړي د دﻏﻪ دود ﺷﺘﻮن او دوام ﺗﺎﯾﯿﺪوي.

ج :دﻏﻪ دود د ﮐﻮﮐﻨﺎرو ﮐﺮﻧې ﭘﻪ ﺳکﺘﻮر ﮐې ډﯦﺮ ﻟﯿﺪل ﮐﯧږي .د ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿـﺎن ﺑﺰګﺮاﻧـﻮ ﺗـﻪ ﭘـﻮر ورﮐـﻮي او

ﮐﻠﻪ ﭼې د ﻓﺼﻞ ﺧﺮاﺑﯧﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﺰګﺮان ﺧﭙﻞ ﭘﻮر ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺷي ورﮐﻮﻟی ،ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﻏﻮاړي ﭼې ﻟﻮڼﯥ دوی ﺗﻪ
ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ورﮐړي.

 -٨د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻋﺮﺿﻪ او ﺗﻘﺎﺿﺎ

اﻟﻒ :اړﺗﯿﺎ او ﺣﺮص دوه ﺑﯧﻞ ﻣﻮارد دي؛ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﯾﻮ ﺗﺠﺎرت دی ﭼې ﭘﻪ ﮐـې د ﻋﺮﺿـﻪ او ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻟـﻪ ﻣﺨـې د
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪل راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي.

ب :د ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺎی ،د ﺑﻘﺎ ﭘﯿﻞ؛ ﺧﻠک او ﮐﻮرﻧۍ د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟې ﺑﻘﺎ ﻟﭙﺎره داﺳې ﭘﺮﯦکړې ﮐﻮي ﭼـې د ﮐـﻮرﻧۍ د ﻏـړو،
ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ اوږدﻣﻬﺎﻟې ﻫﻮﺳﺎﯾﻨې ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰ ښﻨﺪي.

ج :اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﯾﻮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه ﻣﺦ دي او ﻫﻐﻪ دا ﭼې ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺗﻮګﻪ د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﻧﻮرو ﻣﻠکﻮﻧـﻮ ﺗـﻪ ﺗﻠﻠـی ﻧـﻪ
ﺷي؛ ځکﻪ ﻧﻮ ډﯦﺮی ﮐﻮرﻧۍ ﻧﻮرو ﻟﻪ ﺧﻄﺮه ډﮐﻮ ﻻرو ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي.

 -٩ﮐډواﻟي او د ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﮐﯧﺪل

د ﮐډواﻟۍ ﺗﺎرﯾﺨي دﻟﯿﻠﻮﻧﻪ:

 -١د ورﯦښﻤﻮ ﻟﻮﯾﻪ ﻻر :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي اﺳﯿﺎ د څﻠﻮرﻻرې ﺣﯿﺜﯿـﺖ ﻟـﺮي .د ﺗـﺎرﯾﺦ ﭘـﻪ اوږدو ﮐـې د ټـﻮﻟﻨﯿﺰو او

ﻓﺮﻫﻨګي دﻟﯿﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ورﯦښﻤﻮ ﻻر د ﺳﻮداګﺮۍ او ﮐډواﻟۍ ﯾﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﻻره ګﺮځﯧـﺪﻟې ده .د ورﯦښـﻤﻮ ﻻر ځﻴﻨـﻮ
ﺳﻮداګﺮﯾﺰو ﻣﺴﯿﺮوﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧﺪه ﭼې اﺳﯿﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ اروﭘﺎ او ﻣﻨځﻨي ﺧﺘﯿځ ﺳﺮه ﻧښﻠﻮﻟﻪ.
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ﺧﻠکﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﺮ دﻏې ﻻرې ﭼې ﻧﻦ ورځ ور ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻮﻟې ﺟﻮړې ﺷﻮې دي ،ﭘﻪ ازاده ﺗﻮګﻪ ﺗګ راﺗـګ

ﮐﺎوه .ﻟﻪ ګﺎوﻧډﯾﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ دﯾﻨي او ﻓﺮﻫﻨګي دودوﻧﻮ ﺷﺮﯾکﻮل ﯾﻮ ﻋﺎدي ﮐﺎر و؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ
د څﻮ ﭘﯧړﯾﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐې ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺗګ راﺗـګ ﮐـﺎوه او د ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﺗـﺮ ﺳـﺮﺣﺪي

ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻮرې وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ.

 -٢د ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﮐﯧﺪل :ﭘﻪ  ١٩٧٩زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې د وﺧﺖ د ﺷﻮروي ﻳﺮﻏﻞ ﻟﻪ ﭘﯿﻠﯧﺪو ﺳﺮه ﭼې ﮐﻮﻣﻪ ﺟګـړه

ﭘﻴﻞ ﺷﻮې ،دا دی  ٣٩ﮐﺎﻟﻪ ﯾﯥ دوام وﻣﻮﻧﺪ ،د ﮐډواﻟۍ ﭘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐې ﺑﺪﻟﻮن راﻏـی .اټﮑـﻞ ﮐﯧـږي ﭼـې ﺷـﺎوﺧﻮا ﯾـﻮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻧﻨﻪ ﮐډوال دي .د ﻧړﯾﻮاﻟې ﮐډواﻟۍ د څﺎرﻧې ادارې ﭘـﻪ ﺣﻮاﻟـﻪ ،د  ٢٠١۵زﯦږدﻳـﺰ ﮐـﺎل د

ﺟﻮن ﻣﯿﺎﺷﺘې ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐې ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده د اﯾﺴﺎف ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ وﺗﻠﻮ ﺷﭙږ ﻣﯿﺎﺷﺘې وروﺳـﺘﻪ ﻟـږ ﺗـﺮ ﻟـږه  ٩۴٨٠٠٠ﮐﺴـﺎن د

ﺟګړې او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﻟﻪ اﻣﻠـﻪ ﻟـﻪ ﺧﭙﻠـﻮ ﮐﻮروﻧـﻮ ﺑﯧځﺎﯾـﻪ ﺷـﻮل .دﻏـﻪ ﺷـﻤﯧﺮه ﻫﻐـﻪ ﺷـﺎوﺧﻮا  ١٠٣٠٠٠ﮐﺴـﺎن ﻫـﻢ
راﻧﻐﺎړي ﭼې د  ٢٠١۵زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯿﻤﺎﯾﻲ ﮐې ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮي وو.

ﭘﻪ ﮐﻨﺪوز وﻻﯾﺖ ﮐې د  ٢٠١۵زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﻟﻪ اﭘﺮﯦﻞ ﻣﯿﺎﺷﺘې څﺨﻪ او ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﺎدﻏﯿﺲ ،ﺑﻐﻼن ،ﻓﺎرﯾﺎب ،ﻏﺰﻧـي،

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ او ﻣﯿﺪان وردګ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐې د  ٢٠١۴زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﻟﻪ ﺟﻮن ﻣﯿﺎﺷﺘې راﻫﯿﺴې ګڼ ﺷﻤﯧﺮ وګړي ﺑﯧځﺎﯾـﻪ ﺷـﻮي
دي .د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻠي او ﺳﻮﯦﻞ ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې د دواﻣﺪاره ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗۍ او د ﺟګړي د ﻫﻐﻪ ﻧﺎورﯾﻦ د ﺷـﺪت ﻻﻣـﻞ

ګﺮځﯧﺪﻟى ﭼې ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻟﻪ  ٢٠٠١زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل څﺨﻪ راﻫﯿﺴې روان دی.

 -٣ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑي :ﻟﻪ  ٢٠٠٢زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل څﺨﻪ را ﭘﻪ دﯦﺨﻮا ﺷﺎوﺧﻮا  ۵،٨ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﮐډوال ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﯾﺮان

څﺨﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي دي .دا ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻻ ﻫﻢ ﺟګړه رواﻧﻪ ده او ﻟﻪ ﺑﻞ ﭘﻠﻮه د ﻫﯧﻮاد ځﯿﻨې
ﺑﺮﺧې ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ ﻟﻪ ﻃﺒﯿﻌي ﭘﯧښﻮ زﯾﺎﻧﻤﻨﯧږي ،دﻏﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﺧﭙﻠﻮ اﺻﻠي ﻣﯧﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺷي ﺗﻠﻠی.

 -۴د ﺑﯧﺮﺗﻪ ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻣﺮﺳﺘې :ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐډواﻟﻮ او ﺑﯧځﺎﯾـﻪ ﺷـﻮو ﺳـﺮه ﭼـې د ﺑﯧﺮﺗـﻪ راﺳـﺘﻨﯧﺪو ﻧړﯾـﻮال

ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐې راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل ،ﻣﺮﺳﺘې وﺷﻮې .دﻏﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪو د ﺳـﯿﻤﻮ او د اړوﻧـﺪې ادارې د
ﺑﻮدﺟې ﻟﻪ ﻣﺨې ﺗﻮﭘﯿﺮ درﻟﻮد .ﭘﻪ ټﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮګﻪ د ﮐډواﻟﻮ او ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﺮﺳـﺘﻮ ﮐـې ﻻﻧـﺪې ﺗـﻮﮐي ﺷـﺎﻣﻞ وو:
ﻏﻨﻢ ،ﭘﺮوټﯿﻦ ﻟﺮوﻧﮑي ﺑﻴﺴکﯧټ ،ﻏﻮړي ،ﺻﺎﺑﻮن ،درﻣﻞ ،ﮐﻤﭙﻠې ،ﺧﯧﻤې ،ﺗﺨﻢ ،ﮐﯿﻤﯿﺎوي ﺳﺮه او ﻧﻐﺪې ﭘﯿﺴې.

ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﺻﻠي ﺳﯿﻤﻮ ﮐې د ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ د ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐﯧـﺪو د ﺑﻬﯿـﺮ اﺳـﺎﻧﻪ ﮐﻮﻟـﻮ او د ﺑﯧﺮﺗـﻪ

راﺳﺘﻨﯧﺪو ﻟړۍ د دوام ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ دﻏﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮه ﻧﻐﺪي او ﻧﻮرې ﻣﺮﺳﺘې ﺷﻮې دي ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫـﻢ د ځﯿﻨـﻮ دﻏـﻮ

ډﻟﻮ ټﻮﻟﻮ اړﺗﯿﺎوو ﺗﻪ ځﻮاب وﯾﻞ ﺷﻮی ﻧﻪ دی .ﺑﯧﻮزﻟي ،وزګﺎرﺗﯿﺎ او ﻧﺎ اﻣﻨي د دې ﻻﻣﻞ ګﺮځﯧﺪﻟي ﭼـې ځﯿﻨـي اﻓﻐﺎﻧـﺎن
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﺑﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ وﻻړ ﺷي او ﻫﻤﺪا ﺗګ ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻻرو ﮐﻮي.

ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د  ٢٠١٧زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺳﭙټﻤﺒﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐې راﭘﻮر ورﮐړی و ﭼې ﺗﺮ  ٧۵ﺳﻠﻨې ډﯦﺮ ځـﻮان ﮐـډوال ﭼـې

اروﭘﺎ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻣﺨﻪ ﮐړې ده ،د زور ﻟﻪ ﮐﺎر ،ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﻟـﻪ واده او د اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻟـﻪ ﻧـﻮرو ډوﻟﻮﻧـﻮ
ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي.

ﻟﻪ اﺗﻠﺲ ﮐﻠﻨۍ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ګډون ځﻮان ﮐډوال د ﻫﻐﻮ ﺳـﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﻟـﻪ ﺧـﻮا ﺑـﺪﻟﻤﻨۍ ﺗـﻪ ﻫڅـﻮل ﮐﯧـږي ﭼـې د
ﻫﻐﻮی د ﺳﺎﺗﻨې ﻟﭙﺎره ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮي دي .ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ اﻟﻤﺎﻧي رﺳﻨﯿﻮ ﺗـﻪ وﯾﻠـي ﭼـې دﻏـﻪ ﮐﺴـﺎن ﮐـډواﻟﻮ ﺗـﻪ ډﯦـﺮي ﭘﯿﺴـې

ورﮐﻮي .د اﻟﻤﺎن ZDFټﻠﻮﯦﺰﯾﻮن راﭘﻮر ورﮐړی ﭼې د ﺑﺮﻟﯿﻦ د ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﻮګﻨځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐې اﻣﻨﯿﺘي ﺳـﺎﺗﻮﻧﮑي ځـﻮان

ﮐډوال ﺗﻦ ﭘﻠﻮرﻧې ﺗﻪ ﻫڅﻮي .دﻏﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑي ﻟﻪ ځﻮاﻧﻮ ﮐډواﻟﻮ ﺳﺮه ګﻮري او ﺑﯿﺎ ﻫﻐﻮی ﺗﻦ ﭘﻠﻮرﻧې ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻮي او ﭘﻪ

دې ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮه ﻫﺮ ځﻞ ﭼې دﻏﻪ ﮐﺴﺎن ﻟﻪ ﯾﻮه ﮐﺲ ﺳﺮه د ﺟﻨﺴي اړﯾکﻮ ﻟﺮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﯿﺴې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ

ﺳﺎﺗﻮﻧﮑي د ﮐﻤﯧﺸﻦ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺧﻠي .ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ځﻮان ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﮐډوال د دﻏﻪ ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﻫﺪف ګﺮځﻮﻟي ﭼې د ﺧﭙﻞ ﺗﻦ
ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ډﯦﺮې ﭘﯿﺴې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ راز د ﺑﺮﻟﯿﻦ ﭘﻪ وﯾﻠﯿﻤﺮﺳﺪورف ﺳﯿﻤﻪ ﮐې د ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻣﺮﮐﺰ ﮐې

ﯾﻮې ټﻮﻟﻨﯿﺰې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑې وﯾﻠي ﭼې دې د ﮐډواﻟﻮ او ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﻌﺎﻣﻠې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻟﯿﺪﻟې دي .ﻣﺮﺳﺘﺪوﯾﻮ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ وﯾﻠي ،د ﻫﻐﻮ ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐې زﯾـﺎﺗﻮاﻟی راﻏﻠـی ﭼـې ﭘـﻪ اﻟﻤـﺎن ﮐـې ﺑـﺪﻟﻤﻨۍ ﺗـﻪ ﻣﺨـﻪ ﮐـﻮي .د ﺑـﺮﻟﯿﻦ
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ﺗﯿﺮګﺎرﺗﻦ ﺳﯿﻤﻪ ﭘﺮ داﺳې ﯾﻮه ځـﺎی ﺑﺪﻟـﻪ ﺷـﻮې ده ﭼـې زاړه ﮐﺴـﺎن ورﺗـﻪ راځـي ،څـﻮ د ﺟﻨﺴـي اړﯾکـﻮ ﻟﭙـﺎره ځـﻮان

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﻣﻮﻣي.

ﭘﯿﺴﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ :ﭘﻪ اﻟﻤﺎن ﮐي ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ادﻋﺎ ﮐﻮي ﭼې ډﯦﺮ ﮐډوال د ﭘﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺪﻟﻤﻨۍ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي.

ﻧﺎﻫﯿﻠي ﮐډوال ﺗﻦ ﭘﻠﻮرﻧې ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي :ﭘﻪ اﻟﻤﺎن ﮐې ﻫﻐﻪ ﮐډوال ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې  ١٨ﮐﻠﻨۍ ﺗـﻪ ﻻ ﻧـﻪ وي رﺳـﯧﺪﻟي ،د
اﻟﻤﺎن د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ادارې ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪي ځﺎی او ﭘﻨﺎه ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ﮐﻠﻪ ﭼې ﻫﻐﻮی  ١٨ﮐﻠـﻦ ﺷـي ،ﻧـﻮ ﻫﻐـﻮی

ﻣﺠﺒﻮرﯦږي ﭼې ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ووځي .ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د دﻏـﻪ ﮐـﺎر اﺻـﻠي دﻟﻴـﻞ د ځﻮاﻧـﻮ ﮐـډواﻟﻮ ﻟـږ ﻣـﺎﻟي

ﻣﻼﺗړ ګڼﻲ .ﮐﻠﻪ ﭼې ﻳﻮ ﮐډوال  ١٨ﮐﻠﻨۍ ﺗﻪ رﺳﯧږي ،ﻧﻮ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻪ ﻟـﻮﯦږي ،دوی ﺑﻴـﺎ ﻣﺠﺒـﻮرﯦږي

ﭼې ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺗﺎزه راﻏﻠﻮ ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ﭘﻪ ﻧﻮرو داﺳې ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐې ګډ ژوﻧﺪ وﮐړي ﭼې د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧې ﻟﭙﺎره

ټﻮﻟﻨﯿﺰ او اﻣﻨﯿﺘي ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑي ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐې د اوﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ځﯿﻨـﻮ ﻧـﻮرو
ﻫﻠکﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ځﻮرول ﮐﯧږي ،وﻫﻞ ﮐﯧږي او ګﻮاښﻞ ﮐﯧږي.

دﻏﻪ ﮐډوال ﭘﻪ دې وﯦﺮه ﮐې وي ﭼې ګﻮاﮐې ﻟﻪ اﻟﻤﺎن څﺨﻪ ﺑﻪ و اﻳﺴﺘﻞ ﺷي؛ دا ځکﻪ ﭼې ډﯦﺮی ﻳﯥ ﯾﻮاځې د ﯾﻮ ﮐـﺎل

ﻟﭙﺎره دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ د اوﺳﯧﺪو اﺟﺎزه ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﯾﺎدو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ وځي او ﻻ درﮐﻪ ﮐﯧـږي ﭼـې
وروﺳﺘﻪ ﺗﻦ ﭘﻠﻮرﻟﻮ او ﻧﺸﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي.

د ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐې ﺗﻦ ﭘﻠﻮرﻧې ﺗﻪ ﻣﯿﻼن ﭘﻪ دې ﭘﻮرې ﺗړﻟی ﭼې د ﯾﻮ ﮐډوال د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﭘﻪ څﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـې ده او
د ﺳﻮاد ﮐﭽﻪ ﯾﯥ څﻮﻣﺮه ده ،ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي ﮐﯧﺪل او ﺑﯥ ﮐﻮري ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﮐې ﺧﭙﻠﻪ وﻧډه ﻟﺮي.

ﻟﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﮐډواﻟي :اروﭘﺎ ﺗﻪ ډﯦﺮی ﺑﯥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻪ ﮐډوال ورځي ،ﻟﻪ دوی ﺳﺮه د ﻣﻮر ،ﭘﻼر او ﮐﻮرﻧۍ ﻣﻼﺗړ ﻧـﻪ

وي او ﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې وي ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮې اﺳﺎﻧۍ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ښکﺎر ﮐﯧږي.

د دروﻏﻮ ژﻣﻨې :ډﯦﺮې ﻧﺠﻮﻧې د دروﻏﺠﻨﻮ ژﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐې ﺑﻨﺪې ﭘﺎﺗې ﮐﯧږي؛ دوی ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐې

ﺑﻪ د ﺧﺪﻣې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﯾﺎ ورﺗﻪ ﻧﻮر ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼـې اروﭘـﺎ ﺗـﻪ ورﺳـﯧږي ﺑﯿـﺎ ﻧـﻮ د دوی دروغ ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـي ،ﻟـﻪ
ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ډﯦﺮې ﻧﺠﻮﻧي د ﻣﺠﺮﻣﻮ ډﻟﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﯦږي.

اﻧﺴﺎن ﺣﺮﯾﺺ دی :ﺧﻠک ډﯦﺮ ﺣﺮﯾﺺ دي او د ښې راﺗﻠﻮﻧﮑې ﻟﭙﺎره ﻫﺮ څﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ﺗـﻪ ﺗﯿـﺎر دي؛ دوی د ﭘﻴﺴـﻮ او ښـﻪ

ژوﻧﺪ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺮﺗﮑﺐ ،وﺳﻴﻠﻪ او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ښکﺎر ﮐﯧږي.

د ﮐډواﻟۍ ګﻮاښﻮﻧﻪ :ډﯦﺮ ﮐډوال ﭘﻮﻫﯧږي ﭼې د ﺻﺤﺮا ﻟﻪ ﻻرې اروﭘﺎ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل څﻮﻣﺮه ﺧﻄﺮﻧﺎک دي؛ ﭘـﻪ دې ﺗـﺮڅ

ﮐې ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠک ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي.

 -١٠اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﺟګړه

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې اوږدو ﺟګړو اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣـﺦ ﮐـړي دي؛ دا ډﻟـې ﻟـﻪ ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ

ﻧﺎوړه ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې د ﻓﻌﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻرو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﯧږي ﭼـې دﻏـﻪ

ﮐﺎر اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐړي دي .ﺟګړه د ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ ژوﻧـﺪ ﻟـﻪ ګـﻮاښ ﺳـﺮه ﻣـﺦ ﮐـﻮي ،ﻫﻐـﻮى ﺗـﻪ ﻟـﻪ

ﺟﺴﻤي او روﺣي ﭘﻠﻮه ټﮑﺎن ورﮐﻮي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺟﻨګ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻟﻪ ﻫﯧڅ ﺷـي ﺧﺒـﺮ
ﻧﻪ دي.

ﺟګﺮې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺗﺮ ﻟﻮﻣﻮ ور وﻟي او دﻏـﻪ ډﻟـې ﺑﯿـﺎ د ﻫﻐـﻮى ﻟـﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺘـﻪ ګټـﻪ ﭘﻮرﺗـﻪ ﮐﯧـږي او ﻫﻐـﻮی
اﺳﺘﺜﻤﺎرﯦږي .ﯾﺎدې وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دې ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳي څﻮ ﻫﻐﻮى ﭘﻪ رواﻧﻮ ﻧښﺘﻮ ﮐې وﻧډه واﺧﻠي او ﯾـﺎ ﻫـﻢ دا
ﭼې د ﭘﯿﻐﺎم وړوﻧﮑﻮ او رﺳﻮوﻧﮑﻮ ﻫﻠکﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﮐﺎرول ﺷي او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻻ ﻫﻢ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺟﻨګ ﻟﻪ ﺧﻄﺮه ﺳﺮه

ﻣﺦ ﮐړي ﭼې ﭘﮋواک ﻳﯥ ﭘﻪ اړه د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐې ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ راﭘﻮر ﺧﭙﻮر ﮐړ.

د ځﯿﻨﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺎﻏﺰه ﻣﯿﻨځﻞ ﮐﯧږي او ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ځـﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯾـﺪوﻧﻮ ﮐـې ګټـﻪ اﺧﻴﺴـﺘﻞ ﮐﯧـږي .ﭘـﻪ وروﺳـﺘۍ

ﻟﺴﻴﺰه ﮐې داﺳې ډﯦﺮ ﻣﻮارد وو ﭼې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐې ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ده.
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د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﺟﻪ ﺑﻨﺪي
د  ٢٠١٨ -٢٠٠٣ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻧړﯾﻮال راﭘﻮر ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐې د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﺟﻪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او د ﺣکﻮﻣﺖ د اﺟﺮااﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ده:
ﮐﺎل

درﺟﻪ

دﻟﯿﻠﻮﻧﻪ

٢٠٠٣

ځﺎﻧګړې

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړه ﭘﺨﻮاﻧۍ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮده ﻧﻪ وه .ځﺎﻧګړې ﭘﺮﯦکړه وﺷﻮه؛ ځکﻪ ﭼې

٢٠٠۴

دوﯾﻤﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻧﻪ ﺷﻮ ﮐړای د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د زﻳـﺎﻧﻤﻦ ﺷـﻮو د ﺳـﺎﺗﻨې ﻗـﺎﻧﻮن )(TVPA’s

٢٠٠۵

دوﯾﻤﻪ

د ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﻪ څﯧﺮ

٢٠٠۶

دوﯾﻤﻪ

د ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﻪ څﯧﺮ

٢٠٠٧

دوﯾﻤﻪ

د ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﻪ څﯧﺮ

٢٠٠٨

دوﯾﻤﻪ

د ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﻪ څﯧﺮ

٢٠٠٩

دوﯾﻤﻪ

د ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﻪ څﯧﺮ

٢٠١٠

ﺗﺮ څﺎرﻧې

ﭘﻪ  ٢٠١٠زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﻮه درﺟﻪ ﯾﻌﻨې ﻟﻪ دوﻳﻤې درﺟې څﺨﻪ ﺗﺮ څﺎرﻧې

دوﻳﻤﻪ

ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPA’sﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﭘﻮره ﮐړي او د دﻏﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﭘﻮره

درﺟﻪ
درﺟﻪ
درﺟﻪ
درﺟﻪ
درﺟﻪ
درﺟﻪ

ﻻﻧﺪې

درﺟﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره ارزول ﮐﯧﺪه او ﻧﻮی ﻟﻪ ﺟګړې را وﺗﻠی ﻫﯧﻮاد و.

ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﭘﻮره ﮐړي ﺧـﻮ د دﻏـﻮ ﻣﻌﯿـﺎروﻧﻮ ﭘـﻮره ﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﻳـﯥ د ﭘـﺎم وړ ﻫڅـې

وﮐړې.

ﻻﻧﺪې دوﻳﻤې درﺟې ﺗﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ وﮐړ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ وﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟی د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ

ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠې ﻫڅې ﮐﻮي ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ د اﺟﺮااﺗﻮ ﭘﺎﻳﻠې وښﻮده ﭼې:

اﻟﻒ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﻬﻤﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮ ﻟﻮړ دی
او ﻧﻮر ﻫﻢ ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﺳﺮه د ﻟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐې دی.

ب :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﮐﺎل څﺨﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﻬﻤﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې
ﻟﭙﺎره د ﻫڅﻮ ډﯦﺮﯦﺪو ﭘﻪ ﺗړاو د اﺳﻨﺎدو او ﻣﺪارﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﭘﺎﺗې راﻏی ﭼې ﭘﻪ ﮐې

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﻀﯿﻮ ﭘﻪ څﯧړﻧﻮ ،ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﯿﺐ او د ﺳﺰا ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐې زﯾﺎﺗﻮاﻟی ،ﻟﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﻮ زﯾﺎﺗﻮاﻟی او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﺳﺮه د ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ د ﯾﻮ ﻻس اوﺳﯧﺪو ﮐﻤﯧﺪل ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ و.

ج :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟی دﻏﻪ ډاډ ورﮐړي ﭼې د ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ

راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐﺎل ﮐې د ﭘﺎم وړ ﻫڅﻪ ﮐﻮي او داﺳې ﮐﻮﻣﻪ ژﻣﻨﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ وﻧﻪ ښﻮده ﭼې ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐﺎل ﮐې ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي.
82

٢٠١١

ﺗﺮ

څﺎرﻧې

ﻻﻧﺪې

د ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﻪ څﯧﺮ

دوﻳﻤﻪ
٢٠١٢

درﺟﻪ
ﺗﺮ

څﺎرﻧې

ﻻﻧﺪې

د ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﻪ څﯧﺮ

دوﻳﻤﻪ
٢٠١٣

درﺟﻪ
ﺗﺮ

څﺎرﻧې

ﻻﻧﺪې

د ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﻪ څﯧﺮ

دوﻳﻤﻪ
درﺟﻪ

٢٠١۴

دوﯾﻤﻪ

٢٠١۵

دوﯾﻤﻪ

درﺟﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟی د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPA’sﻟږ
ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﭘﻮره ﮐړي ﺧﻮ د دﻏﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎم وړ ﻫڅې ﮐﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﺗﯧﺮ راﭘﻮر ﻣﻮدې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ

ډﯦﺮې ﻫڅې ﮐړې وې ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې دوﻳﻤې درﺟې څﺨﻪ

٢٠١۶

درﺟﻪ
ﺗﺮ

څﺎرﻧې

ﻻﻧﺪې

دوﻳﻤﻪ
درﺟﻪ
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دوﻳﻤﻪ

درﺟﻪ

دوﻳﻤې درﺟې ﺗﻪ ارﺗﻘﺎ وﮐړه.

د ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﻪ څﯧﺮ

ﭘﻪ  ٢٠١۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﯾﻮه درﺟﻪ ﻟﻪ دوﻳﻤې درﺟې څﺨﻪ د ﺗﺮ
څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې دوﻳﻤﻪ درﺟې ﺗﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ وﮐړ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ وﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟی د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د

زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPA’sﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﭘﻮره ﮐړي او د دﻏﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ
ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠې ﻫڅې وﮐړي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﻟﭙﺎره ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ

ﻧﻪ دي ﭘﻮره ﮐړي ،ﺧﻮ ډﯦﺮې ﻫڅې ﮐﻮي ﭼې دﻏﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻮره ﮐړي .د ﺗﯧﺮ راﭘﻮر د ﻣﻮدې
ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ دﻏﻪ ځﻞ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ډﯦﺮې ﻫڅې ﮐړې دي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

دوﻳﻤې درﺟې ﺗﻪ ارﺗﻘﺎ وﮐړه.

د  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻧﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ ﮐړ ،څﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻫڅې

ګړﻧﺪۍ ﮐړي .دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﮐې د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻠکﺎﻧﻮ د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې

ﻋﻤﻞ ﺟﺮم ګڼﻞ ﺷﻮی دی .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑي څﺨﻪ ﭘﻠټﻨې ﮐړې،
څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﻌﺮﻓي ،ﻣﺠﺎزات او زﻧﺪاﻧي ﮐړي او ﻫﻐﻪ ﭼﺎرواﮐي ﭼې د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻳﯥ ﻏﻔﻠﺖ ﮐړی ،ﻫﻢ ﻣﺠﺎزات ﮐړي دي.

د ﻳﻮې ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﻮﺳﺴې ﭘﻪ ﺑﺴﭙﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ اﻣﻦ

ﺧﻮﻧﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې ده.

ﺣکﻮﻣﺖ دﻏﻪ راز د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب  ١۵د اﻣﻦ ﺧﻮﻧې ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘې ﭼې دﻏﻪ د اﻣﻦ
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ﺧﻮﻧې ﭘﻪ  ٢٠١۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐې د  ٣٠٠ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ګﻮﻣﺎرﻧې

څﺨﻪ ﻣﺨﻴﻨﻮی ﮐړی ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻪ ګڼﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې د ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﻧﻪ
دي ﭘﻮره ﮐړي .د ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﻏﻔﻠﺖ اوس ﻫﻢ ﺟﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰه ده ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺟﻨﺴي ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې او ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐې د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ګﻮﻣﺎرﻧې ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﻳﺎدوﻧې وړ دي.

د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻫڅې ﺑﺴﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ،د ﺣکﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د

ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﻳﻮاځﯧﻨۍ د اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺗړﻟې وه .ﺣکﻮﻣﺖ د

ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮي او د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧې ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د راﺟﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﺎري ﭼﺎرو

ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﻧﻪ دي ﺟﻮړ ﮐړي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮ ځﻠې ﺣکﻮﻣﺖ د ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن زﻧﺪاﻧي

٢٠١٨

دوﻳﻤﻪ

درﺟﻪ

ﮐړي او د ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓي ﮐړي دي.

د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې،

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﯾﻤې درﺟې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐې ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ځﺎی ﭼې ﭘﻪ  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰ

ﮐﺎل ﮐې ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړی و ،ﭘﻪ  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻫﻢ وﺳﺎﺗﻪ .د اﻣﺮﯾکﺎ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
وزارت ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې ﯾﺎد ﺷﻮی ﭼې ﻧﻪ دی
ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟی د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟکﻪ ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎدې ،د اﻣﻨﻴﺘي ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﺬب ﻣﺨﻪ وﻧﯿﺴي او ﯾﺎ ﯾﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﭘﺮﻣﺨﺘګ وﮐړي ،ﺧﻮ دې ﻣﻮﺧې ﺗﻪ د

رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻣﻬﻤې ﻫڅې ﭘﯿﻞ ﮐړې دي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻠﻨۍ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي

84

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ اړه د  ٢٠١٨ – ٢٠١٧ﮐﺎل وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ:
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺮ راﭘﻮر د اړوﻧﺪ ﺣکﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﺮي ﭼې ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐﺎل ﮐې ﯾﯥ ﭘﻪ

ﻧﻈﺮ ﮐې وﻧﯿﺴي .ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐې د ﻫﺮ ﻫﯧﻮاد ﻟﭙﺎره ،ﭘﺮ وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﯾﻮ ﻟﻨډ د ﻋﻤﻞ ﭘـﻼن ﻫـﻢ وړاﻧـﺪﯾﺰ ﮐﯧـږي

ﭼې ﻳﺎد وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐې ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮي وي؛ دﻏﻪ د ﻋﻤﻞ ﭘﻼن او وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ دواړه د دې ﻟﭙﺎره دي ﭼـې ﺣکﻮﻣـﺖ

ﺗﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره د ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﭼې د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د زﻳـﺎﻧﻤﻦ ﺷـﻮو د ﺳـﺎﺗﻨې ﭘـﻪ

ﻗﺎﻧﻮن ) (TVPA’sﮐې راﻏﻠي ،ﻻرښﻮوﻧﻪ وﮐړي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د  ١٣٨٧ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د اﻧﺴﺎن د اﺧﺘﻄﺎف او ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻗـﺎﻧﻮن ،د ﺟـﺰا د ﻗـﺎﻧﻮن

۵١۶ﻣﻪ ﻣﺎده او د  ١٣٨٨ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﭘـﻪ ﮐـﺎروﻟﻮ ﺳـﺮه د اﻧﺴـﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق د ډﯦﺮی ډوﻟﻮﻧﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮی ﮐړی ﺧﻮ د ټﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮی ﻳﯥ ﻧﻪ و ﮐړی .دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه د  ١٣٩۵ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐـﺎل د

اﻧﺴﺎن او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭘﻠي ﮐﻮﻟـﻮ ﺳـﺮه ﭼـې د  ١٣٨٧ﻟﻤﺮﻳـﺰ ﮐـﺎل ﻗـﺎﻧﻮن ﻳـﯥ ﻟﻐـﻮه ﮐـړ،

ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې راﻏﻠي ،ﻣﺠﺎزات ﭘﻪ ﮐﺎﻓي اﻧـﺪازه ﺟـﺪي دي او د ﻧـﻮرو ﺟـﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧـﻮ ،ﻟکـﻪ د ﺟﻨﺴـي
ﺗﯧﺮي د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐې ﺑﺸﭙړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮي دي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د ﻧﺎﻓﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ﭘـﺮ وړاﻧـﺪې د ﻣﺒـﺎرزې ﻟﭙـﺎره درې اړﺧﯿـﺰه ﺗګـﻼره

)ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﯿﺐ ،ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﻣﺨﻨﯿﻮی( ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣي ډول د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ﻟـﻪ ﻧړﯾـﻮال ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﺮه اړخ ﻟګـﻮي ﭼـې

دﻏﻪ ﻧړﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﯿﻮي او ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭼـې
د ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮو ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن )د ﭘﺎﻟﻤﯿﺮا ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل( ﺿﻤﯿﻤﻪ دی،

ﺟﻮړ ﺷﻮی دی.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د  ٢٠١۶او  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰو ﮐﻠﻮﻧﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې د ﻋﻤﻞ ﭘﻼن ﻟﭙﺎره ﻻﻧﺪې
ﻫﻐﻪ وړاﻧﺪﯾﺰﯾﻮﻧﻪ راﻏﻠي ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﯾﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐﺎل ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه ﮐې د

ﺧﭙﻠې ﻣﻮﺧې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎروﻟی ﺷي:

 -١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﯿﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯿکﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ګﻮﻣﺎرﻧې او ﮐﺎرول ﮐﯧﺪو ﻣﺨﻨﯿﻮی او د ﺑﯥ وﺳـﻠې ﺷـﻮو
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ او ﻋﺎدي ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ور ﺳﺘﻨﻮل ﻳﯥ.

 -٢د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ رڼﺎ ﮐې او د ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﯾﻲ ﺑﻬﯿﺮ د ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ
ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﻮ د ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﯾﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﻣﺤکﻮﻣﯧﺪﻧې زﯾﺎﺗﯧﺪل.

 -٣د ﻫﻐﻮ ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﯿﺬ ﭼﺎرواﮐﻮ او د ﭘﻮځ د ﻏړو ﭼې د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ﯾـﻮ

ﻻس اوﺳﯧﺪﻟﻮ ګﻮﻣﺎن ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧـږي ،ﺗـﺮ ﻋـﺪﻟي او ﻗﻀـﺎﯾﻲ ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﻻﻧـﺪې ﻧﯿـﻮل او ﭘـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ډول د ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨـﻮ
ﻣﺤکﻮم او ﻣﺠﺎزات ﮐﻮل.

 -۴د ﻫﻐﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻣﺠﺎزات ﺑﻨﺪول ﭼې د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐې د ﺟﺮﻣﻮﻧـﻮ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺷـﻮي دي ،ﻟکـﻪ د

اﺧﻼﻗي ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﭘﻪ ﺗﻮر د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ د ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﯿـﺐ او ﭘـﻪ داراﻟﺘـﺄدﯾﺒﻮﻧﻮ ﮐـې د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د ځﻮاﻧـﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎﻧﻮ د

اﭼﻮﻟﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮی.

 -۵د  ٢٠٠٨زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د اﻧﺴﺎن د اﺧﺘﻄﺎف او ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺴﻮﯾﺪ ﺷـﻮو ﺗﻌـﺪﯾﻼﺗﻮ ﻧﻬـﺎﯾﻲ او
ﻧﺎﻓﺬ ګﺮځﻮل ،څﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ټﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮی وﺷي او ټﻮل ډوﻟﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺟﺮم وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷي.

 -۶د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﻗﺎﭼﺎق ﺿﺪ څﺎﻧګﻮ د وړﺗﯿﺎوو ﻟﻮړول ،ﭘﻪ ﻫﺮه ﺳﯿﻤﻪ ﮐې د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ د ﺷـﻤﯧﺮ زﯾـﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘـﻪ

ګډون او ﻟﻪ دې ډاډ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـﻮل ﭼـې ﻫﻐـﻮی د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ) (Human Traffickingاو د ﮐـډواﻟﻮ ﻗﺎﭼـﺎق

) (Human Smugglingﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﮐﻮﻻی ﺷي.
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 -٧د اﻧﺴﺎن د اﺧﺘﻄﺎف او اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د ﺟﺮﻣﻮﻧـﻮ ﭘـﺮ وړاﻧـﺪې د ﻣﺒـﺎرزې ﻋـﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴـﯿﻮن )ﻋـﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴـﯿﻮن( د

وړﺗﯿﺎوو ﻟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐﻮل ،څﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺣکﻮﻣـﺖ د ﻫڅـﻮ ﻫﻤﻐـږي وﮐـړي او راﭘـﻮر ﻳـﯥ
ﺧﭙﻮر ﮐړي او د دﻏﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻋﻤﻞ ﻣﻠي ﭘﻼن د ﭘﻠي ﮐﯿﺪو څﺎرﻧﻪ وﮐړي.

 -٨څﻮﻣﺮه ﭼې اﻣﻨﯿﺘي وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺎزه ورﮐﻮي او ﮐﻠﯿﻮاﻟﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﺷﻮﻧی وي ،د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺗﻌﺮﯾـﻒ
او د ﻫﻐﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ،د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨې او د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﯿﺬ د ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﻫﻐﻮی د ﭘﻮﻫې ﮐﭽې ﻟﻮړول.

 -٩د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ،څﯧړﻟﻮ او ﭘﻪ ﮐﺮه ﺗﻮګﻪ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘـﻪ ﻫڅـﻮ ﮐـې

ﺳﻤﻮن راوﺳﺘﻞ.

 -١٠د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ د اوږدﻣﻬﺎﻟې ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧې ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻓﺮﻫﻨګي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘـﻪ ځـﺎﻧګړې ﺗﻮګـﻪ ﺟـﻮړ
ﺷﻮي وي ،ﭘﻠي ﮐﻮل.

 -١١د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ او د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮐﺎر د ﺟﺮﻣـي ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﭘـﻪ ﺑـﺎب د ﺣکـﻮﻣﺘي ﭼـﺎرواﮐﻮ او ﻋـﺎﻣﻮ

ﺧﻠکﻮ ﭘﻮﻫﻮل.

 -١٢د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺪام او ګﻮﻣﺎرﻧې د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ د ﺣکﻮﻣﺖ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو او

دﻓﺎع وزارﺗﻮﻧﻮ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺧﺒﺮول او د ﺟﺰاﯾﻲ ﻣﻮﯾﺪاﺗﻮ ﭘﺮ ﻣټ د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د اﺣکﺎﻣﻮ ﭘﻠي ﮐﻮل.
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ﭘﻨځﻢ څﭙﺮﮐی

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه ﮐې د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨې وﻧډه

د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨې رول

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه ﮐې د ﺣکﻮﻣﺖ ﺗـﺮ څﻨـګ ﻧړﯾـﻮال ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ،د ﻣـﺪﻧي ټـﻮﻟﻨې ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻪ ،ﻧـﺎدوﻟﺘي

ﻣﻮﺳﺴې او ﻧړﯾﻮال ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻟی ﺷي .د ﺗﯧﺮو څـﻮ ﮐﻠﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ اوږدو ﮐـې ﭘـﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﮐـې ﻧـﺎدوﻟﺘي

ﻣﻮﺳﺴې ډﯦﺮې ﺷﻮې او ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟې ده او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ وروﺳـﺘﻴﻮ دوو ﻟﺴـﻴﺰو ﮐـې د ﻣـﺪﻧي ټـﻮﻟﻨې
ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻟی دی.

د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ،ﺟﺮګﻮ او دﯾﻨي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ او رﻫﺒﺮان ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐې ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮي .دې ﺗﻪ ﭘـﻪ

ﮐﺘﻮ ﻫﻐﻮی ﮐﻮﻻی ﺷي ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﯿﻮي ،د ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽې ﻟﻮړوﻟﻮ ،د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ را ټﻮﻟﻮﻟﻮ ،ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ
ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘې او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﺎﻟﯿﺴۍ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐې ﻫﻢ ﻣﻬﻢ رول وﻟﻮﺑﻮي.

ډﯦﺮى ﮐﺴﺎن د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ځﺎن ﻧـﻪ ﭘـﻮﻫﯧږي ،دا د ﻣـﺪﻧي ټـﻮﻟﻨې ﻣﺴـﻮوﻟﻴﺖ دى ﭼـې
ﻫﻐﻮى دې ﻣﺴﺌﻠې ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐړي .دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ د اﺳﻼﻣي ﻻرښﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐې ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د

ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ﮐې ﺧﻠکـﻮ ﺗـﻪ ﻋﺎﻣـﻪ ﭘﻮﻫـﺎوی ورﮐـړي ،دوی د ﺟﻮﻣـﺎﺗﻮﻧﻮ او ﻣﻤﺒـﺮ ﻟـﻪ ﻻرې د اﺳـﻼﻣي
ارﺷﺎداﺗﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﯿﻮي ،ﻣﺒﺎرزې او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ښﻪ رول ﻟﻮﺑﻮﻟی ﺷي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻧـﺎ دوﻟﺘـي ﻣﻮﺳﺴـﻮ ﭘـﻪ اﺗـﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧـﻮ ﮐـې ﭘـﻮﻟﯿﺲ ،څـﺎرﻧﻮاﻻن او ﻧـﻮر دوﻟﺘـي

ﭼﺎرواﮐي د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﻀﯿﻮ د ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﯾﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻟﭙﺎره روزﻟي دي .دﻏﻪ راز ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﯾﻮ ﺷـﻤﯧﺮ
ښځﯿﻨﻪ ﻧﺎدوﻟﺘي ﻣﻮﺳﺴﻮ د ﻫﻐﻮ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي دي ،ﺧﻮﻧـﺪي ځﺎﯾﻮﻧـﻪ ﺟـﻮړ ﮐـړي

دي .د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨې ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ،ﻟکﻪ ﻧﺎدوﻟﺘي ﻣﻮﺳﺴې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘـﻪ ﻟـﻮﻣړۍ ﻟﯿکـﻪ ﮐـې وﻻړ

دي .دوی ﮐﻮﻻی ﺷي د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﯿﻮي ،د ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽې ﻟﻮړوﻟﻮ ،ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘې او د ﻫﻐﻮی د
ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪو او د ﻋﺎدي ژوﻧـﺪ ﭘـﻪ ﭘﯿﻠﻮﻟـﻮ ﮐـې ﻣﻬـﻢ رول وﻟﻮﺑـﻮي؛ د ﺑﯧﻠګـې ﭘـﻪ ډول ﻫـﺎﺟﺮ اﻧټﺮﻧﯧﺸـﻨﻞ ) Hagar

 (Internationalﯾﻮ ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن دی او د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐـﻮي ﭼـې د ﺑﺸـﺮي ﺣﻘﻮﻧـﻮ ﻟـﻪ ﺷـﺪﯾﺪ
ﻧﻘﺾ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ،ﺟﻨﺴﯿﺘي ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي او ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي وي .ﻫﻐﻮى ژﻣﻦ
دي ﭼې ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ﭼې ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ د ﯾﻮ ﭼﺎ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺑﯧﺮﺗﻪ اﻋﺎده ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځي.

ﻻﻧﺪې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﺗګﻼرې د ﻫﻐﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺑﯧﻠګې ورﮐړل ﺷﻮې ﭼـې ﻣـﺪﻧي ټﻮﻟﻨـﻪ ﭘـﻪ ﮐـې
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷي:

ﻣﺨﻨﯿﻮی :ﻧﺎدوﻟﺘي ﻣﻮﺳﺴې داﺳې ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻧﯿﺴي ﭼې د ﻧﺎﻟﻮﺳﺖ ﺗﻮب ،ﺑﯧـﻮزﻟۍ او د ﻓﺮﺻـﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸـﺘﻮاﻟي ﭘـﻪ ﺷـﺎن د

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﻠکﻮ زﯾﺎﻧﻤﻨﻨﻪ ﻟږه ﮐړي .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻧﺎدوﻟﺘي ﻣﻮﺳﺴې د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽې ﻟﻮړوﻟﻮ او د
څﯧړﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻪ د ﺧﻠکﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻤﻮي.

ﺳﺎﺗﻨﻪ :ﻧﺎدوﻟﺘي ﻣﻮﺳﺴې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺧﻮاﺧﻮږۍ ﭘﻪ ﺟﻠﺒﻮﻟﻮ ،ﭘﺎﻟﯿﺴي ﺟﻮړووﻧﮑﻮ او د ﻗﺎﻧﻮن د

ﺗﻨﻔﯿﺬ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې اړه د ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﻫﻢ ﻣﻬﻤﻪ وﻧډه ﻟﺮي ﭼې د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﺗﻨې ﺗـﻪ

اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻟﻮی ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﮐړي وي ،ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي

ﺣﻖ ﻟﺮي.

89

ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﯾﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ :ﻧﺎدوﻟﺘي ﻣﻮﺳﺴـې او اﻧﺠﯿﻮګـﺎﻧې د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ﻟـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎﻧﻮ ﺳـﺮه د ﻋـﺪﻟي او ﻗﻀـﺎﯾﻲ

اﺟﺮااﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې داﺳې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷي ﭼـې د ﻫﻐـﻮی دﻓـﺎع او ورﺳـﺮه ﻣﺮﺳـﺘﻪ وﮐـړي ﭼـې ﭘـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﯾـﯥ ﺳـﺮ
ﺧﻼص ﮐړي ،څﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﻮه ﺷي ﭼې د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﮐﻮﻣې ﻻرې ﭼﺎرې ﭘﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐې ﻟﺮي.

دا ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮﻧﺪي ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه د ﺗﺨﺼﺼي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐې د

ﻧﺎ دوﻟﺘي ﻣﻮﺳﺴﻮ وﻧډه ﭘﺮاﺧﻪ ﺷﻮې ده ،ﻧﻮ د دې ﺷـﻮﻧﺘﯿﺎ راﻣﻨځﺘـﻪ ﮐـﻮي ﭼـې ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن دې ﺗـﻪ ﭼﻤﺘـﻮ ﮐـړي ﭼـې ﭘـﻪ
ﻣﺤکﻤﻪ ﮐې د ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ودرﯦږي ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺮط ﭼې د ﺟﺰاﯾﻲ ﻋـﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ د ﺧﻮﻧـﺪي ځـﺎﯾﻮﻧﻮ ﻟـﻪ ﭼﻤﺘـﻮ

ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ﺗﻌﺎﻣﻞ د څﺮﻧګﻮاﻟي ﭘﻪ ﺑﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐړﻧﺪودوﻧـﻪ راﻣﻨځﺘـﻪ ﮐـړي .ﭘـﻪ ځﯿﻨـﻮ ﻫﯧﻮادوﻧـﻮ ﮐـې دوﻟـﺖ ﻟـﻪ

ﻧﺎدوﻟﺘي ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘې ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﮐړي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ د ﻫﻐﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘـﻪ ﺷـﻤﯧﺮ ﮐـې

ﭼې ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي څﻮ ﻟﻪ ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﯾﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه ﻫﻤکﺎري وﮐړي ،زﯾﺎﺗﻮاﻟی راﻏﻠی دی.

د  ١٣٩٧ﮐﺎل د ﻏﺒﺮګﻮﻟي ﭘﻪ ٩ﻣﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځـﻞ ﭘـﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﮐـې د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ﭘـﺮ وړاﻧـﺪې د ﻣﺒـﺎرزې ﺷـﺒکﻪ

) (ANCTIPﺟﻮړه ﺷﻮه؛ د دې ﺷـﺒکې ﻣﻮﺧـﻪ ﭘـﻪ ﻣﻠـي او ﻧړﻳﻮاﻟـﻪ ﮐﭽـﻪ د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ﭘـﺮ وړاﻧـﺪې د ﻣﺒـﺎرزې

ﭘﺮاﺧﻮل او د اړوﻧﺪو ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺷﺮﯾکﻮل دي .دﻏﻪ ﺷﺒکﻪ ﭼې د اﻓﻐـﺎﻧي رﺳـﻨﻴﻮ او د ﻣـﺪﻧي ټـﻮﻟﻨې ﻟـﻪ ﻣﺴـﻠکي

ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺟﻮړه ﺷﻮې ده ،ﻏﻮاړي د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ ﺿﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧـﻪ ﭘﻴـﺎوړي ﮐـړي او د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د

زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﻣﻼﺗړ وﮐړي.

د دې ﺷﺒکې ﮐړﻧې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:

 -١ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐـې ﻟـﻪ اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ﺳـﺮه د ﻣﺒـﺎرزې ﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﮐـې د ﻋﺎﻣـﻪ ﭘﻮﻫـﺎوي ورﮐـړه او د روښـﺎﻧﻪ

راﺗﻠﻮﻧﮑې ﻟﭙﺎره د دې ﮐﺮﻏﯧړﻧې ﭘﺪﯾﺪې ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل.

 -٢ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د ټﯿﻨګښﺖ ﻟﭙﺎره ﻫڅﻪ او ﮐﺎر.

 -٣د ﻫﯧﻮاد د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺳﺮﻟﻮړۍ ﻟﭙﺎره د ﻗﺎﻧﻮن او ارزښﺖ ﭘﻪ اړه ﯾﯥ د ﺧﻠکﻮ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽې ﻟﻮړول.

 -۴د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺷﺮﯾکﻮل.

 -۵د ﻫﺮ راز اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او د ﻫﻐﻪ اړوﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د دروﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻫڅﻪ.

 -۶ﭘﻪ ﯾﺎد ډګﺮ ﮐې د اﻏﯧﺰﻧﺎﮐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻟﭙﺎره د اړوﻧﺪ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ.

 -٧د ﻏړو ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ښځﻮ ،ﻧﺎرﯾﻨﻪ وو ،ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻪ ﺗړاو د اﻃﻼﻋـﺎﺗﻮ او ﺗﺠﺮﺑـﻮ

ﺷﺮﯾکﻮل.

 -٨د دوﻟﺘي ،ﻧﺎدوﻟﺘي ،ﻣﻠي او ﯾﺎ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ او ﺷﺒکﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﮐﺎري اړﯾکﻮ ﺟﻮړول.

 -٩د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﻓﻌﺎﻟﻮ او ﻧﻮښﺘګﺮو ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻫڅﻮﻧﻪ او ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ.

 -١٠د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﺗړاو د ﻓﻌﺎﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻫﻤﺪاراز ﭘﻪ ﭘﺮاخ ډول د ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﭼﻮﮐﺎټ ﭘﺮ ﻣټ د ﺣﻘـﻮﻗي
ﭘﻮﻫې ورﮐړه.

 -١١د ﺷﺒکې د ﻣﻮﺧﻮ ﻋﻤﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺘي او ﻏﯿﺮ ﺣکﻮﻣﺘي ،ﻣﻠي او ﻧړﯾﻮاﻟـﻮ ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻮ ﺳـﺮه د ﻫـﻮﮐړه

ﻟﯿکﻮﻧﻮ ﻻﺳﻠﯿکﻮل.
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ﺷﭙږم څﭙﺮﮐی

ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐې د رﺳﻨﯿﻮ وﻧډه

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د رﺳﻨﻴﻮ راﭘﻮر ورﮐﻮل

د ﻧړۍ ﻟﻪ دودﻳﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﻧﻴﻮﻟې ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻮرې ،ټﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﭘﺮاخ ﺧﻮځښﺖ ﭘﻴﻞ ﮐړی ،څﻮ وښﻴﻲ ﭼې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻣﻠي اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻪ ګﻮاښ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي .ﻧږدې  ١۵ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ﺳﻢ راﭘﻮر ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه،

ډﯦﺮی وﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ دې اړه راﭘﻮروﻧﻪ ﻧﺎ ﺳﻢ وو؛ ﭘﻪ څﻮ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې د رﺳﻨﻴﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻧﺪﻟی؛ د اﻧﺴﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ راﭘﻮروﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﺗﺤﻠﻴﻠي او د ﺧﻠکﻮ د ﺧﻮښې وړ راﭘﻮروﻧﻪ ﻫﻢ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي او ﺧﭙﺮوي .دﻏﻮ راﭘﻮروﻧﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

ﭘﻪ اړه د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠکﻮ ﻧﻈﺮ ﺑﺪل ﮐړی؛ اوس ﺧﻠک اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم ﺑﻮﻟي او دا ﯾﯥ ﻫﻢ درک ﮐړې ده ﭼې دﻏﻪ ﮐﺎر د ﺧﻠکﻮ ﭘﺮ
ژوﻧﺪ ﻣﻨﻔي اﻏﯧﺰ ښﻨﺪي.

رﺳﻨۍ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﮐې ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮي؛ ﺧﻠک ﻟﻪ دې ﻻرې د ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او

ﺗﺨﻨﯿکﻮﻧﻮ ﺳﺮه اﺷﻨﺎ ﮐﻮي ،د دې ﺟﺮﻣي ﮐړﻧې ﭘﺮ څﺮﻧګﻮاﻟي ﯾﯥ ﭘﻮﻫﻮي او د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻻرې ﭼﺎرې ﯾﯥ ور ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﮐﺎر دا

ده ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ څﯧړﻧﯿﺰ ژورﻧﺎﻟﯿﺰم ﺗﻪ وده ورﮐړل ﺷي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐې رﺳﻨۍ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې
وﻟﺮي څﻮ دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺳﻢ ډول ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي او ﻟﻪ دې اړﺧﻪ د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﺣﻘﻮق ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﮐړي او دا ﻫﻢ اړﯾﻨﻪ ده ﭼې

رﺳﻨﯿﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷي.

ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ راﭘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﻣﺨﻨﯿﻮي

ﻟﭙﺎره دې د دې ﺑﺮﺧې د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻏږ ﺗﺮ ﻣﺴﻮوﻟﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ورﺳﻮي څﻮ د دې ﻧﺎوړې ﭘﺪﯾﺪې ﻣﺨﻨﯿﻮی وﺷي .دﻏﻪ راز ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ

ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭼې د ټﻮﻟﻨې د ﻣﺤﺮوﻣﻮ ﺧﻠکﻮ ﻏږ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ،د ﺑﺸﺮي ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﻧﻮښﺖ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐړي او ﻫﻐﻪ ﺳﺮﭼﯿﻨې دې

وﭘﻠټﻲ ﭼې ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻫﯧﺮې دي او ﯾﺎ ارزښﺖ ﻧﻪ ورﮐﻮي .ﺳﺮه ﻟﻪ دې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن د زﯾﺎن ﮐﭽې را ټﯿټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫڅﻪ ﮐې ﻫﻢ وي؛ ﻫﻐﻪ

راﭘﻮروﻧﻪ ﭼې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﯾﺎ زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺗﻪ د ګټﯥ ﭘﺮ ځﺎی زﯾﺎن ﭘﯧښﻮي ،ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﯾﯥ ډډه ﮐﻮي.

د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ د ﮐﺎﻧﺎډاﻳﻲ ټﻮﻟﻨې د اﺧﻼﻗي ﻻرښﻮوﻧﻮ او د ﻣﺴﻠکي ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨې د اﺧﻼﻗي ﮐﻮډ ﻟﻪ ﻣﺨې ،اﺧﻼﻗﻮ ﺗﻪ ژﻣﻦ
ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﻟﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ،ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻋﺎم وﻟﺲ ﺳﺮه ﻟﻪ درﻧﺎوي ډک ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮي.

ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭼې:


د ﺑﺎﻟﻘﻮه زﯾﺎن ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘۍ او اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﺧﻠکﻮ د ﻻﺳﺮﺳي ﺗﺮ ﻣﻨځ اﻧډول ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﯿﺴي؛ د ﺧﺒﺮوﻧﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل



ﻟﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﻮ ﯾﺎ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼې د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دي او ﻟﻪ ﻧﻮرو زﯾﺎﻧﻤﻨﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﭼې ﺣﺴﺎس ﭼﻠﻨﺪ



اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻻﺳﺮﺳي او د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ﺧﭙﺮاوي اﺧﻼﻗي ﭘﺮﯦکړې ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﯿﺴي.

ﯾﯥ د ﻧﻮرو ﭘﻪ اړه د ﺑﯥ ﭘﺮواﻳۍ ﯾﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐې د ﻻﺳﻮﻫﻨې د ﺟﻮاز ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪ دي.
ﮐﻮي ،د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل زﻏﻢ وﻟﺮي.



ﺷﺨﺼي اﻃﻼﻋﺎت د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﻟﻪ ﺳﻨﺠﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺧﭙﺮوي؛ ځکﻪ ﻋﺎم ﺧﻠک د ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ځﺎﻧي اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د



د ﯾﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺗﻮرﻧﻮﻟﻮ ﻣﺨکې د ﺟﺮم د ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺎﯾﻠې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﯿﺴي؛ د ﺗﻮرن د ﺳﭙﯿﻨﺎوي او ﭘﻪ اړه ﯾﯥ د ﺧﻠکﻮ د



ﮐﻨټﺮول ﺣﻖ ډﯦﺮ ﻟﺮي.

اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐړي.

اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﭘﺮاخ ﻻﺳﺮﺳي او د ﺧﭙﺮاوي اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ اﻏﯧﺰو ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺗﺎزه او ﺑﺸﭙړ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي.



د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﻻﺳﺮﺳي او ﺧﭙﺮاوي ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐې ﺗﻮﮐﻤﯿﺰ ،ﻗﻮﻣي ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ژﺑﻨي ،ﺟﻨﺴﯿﺘي او داﺳې ﻧﻮر ﭼﻠﻨﺪوﻧﻪ وﻧﻪ



ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮی د ﻣﻮر ﯾﺎ ﭘﻼر ،ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ ﻣﺮﮐې وﻧﻪ ﮐړي او ﻧﻪ



د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ اړوﻧﺪ ﺧﺒﺮوﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻪ څﻪ ﻧﻪ ﺧﭙﺮوي ﭼې د زﯾﺎﻧﻤﻨﻮ درﻧﺎوی ﯾﺎ ﯾﯥ ﻣﺎدي او ﻣﻌﻨﻮي

ﮐړي.

دې ﯾﯥ اﻧځﻮروﻧﻪ او وﯾډﯾﻮګﺎﻧې اﺧﻠي.
ګټﯥ ﺗﺮوړي.
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د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﮐې د رﺳﻨﯿﻮ اﻫﻤﻴﺖ

رﺳﻨۍ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﮐې ﻣﻬﻤﻪ وﻧډه ﻟﺮي؛ ځکﻪ د دې ﻧﺎوړې ﭘﺪﻳـﺪې ټـﻮل ﻧـﺎوړه اﺑﻌـﺎد
ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻟﺮو ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠک رﺳﻨﯿﻮ ﺗﻪ ﺑﺸﭙړ ﻻﺳﺮﺳـی

ﻧﻪ ﻟﺮي او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﺪه دا ﭼې ځﯿﻨې اﻓﻐﺎﻧي رﺳﻨۍ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﭘﺪﯾﺪې ﺳﺮه اﺷﻨﺎ ﻧﻪ دي او ﺗـﺮ ډﯦـﺮه
ﺑﺮﯾﺪه د ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﮐډواﻟۍ او اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ ﮐﻮي .ﺑﻞ دا ﭼـې ﭘـﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﮐـې د څﻠـﻮرو ﻟﺴـﻴﺰو

ﺟګړو او ﺑﺤﺮان ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﮐﻠﺘﻮر ﺣﺎﮐﻢ دی ،ﺧﻮ اﻓﻐﺎﻧي رﺳﻨۍ ﭘﺮ دې ﻧﻪ دي ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟې ﭼې د دﻏﻪ ﮐﻠﺘـﻮر

د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﻟﭙﺎره اﻏﯧﺰﻧﺎک ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮه او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ادا ﮐړي.

رﺳﻨۍ ﭼې ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﺪﻟﻮن راوﺳـﺘﻮ ځﻮاﮐﻤﻨـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ده ،ﻧـﻮ د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق د ﻣﺨﻨﯿـﻮي او ورﺳـﺮه د
ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻼﺗړ را ﺟﻠﺒﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ دﻧﺪه ﭘﺮ ﻏﺎړه ﻟﺮي.

•

څﻠﻮرم رﮐﻦ :رﺳﻨۍ د دوﻟﺖ د څﻠﻮرم رﮐﻦ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د ﺧﻠکﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽې ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ

•

د ﺳﺘﻮﻧﺰې روښﺎﻧﻪ ﮐﻮل :رﺳﻨۍ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د ﻟﻴکﻨﻮ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ ﯾـﺎ د راﭘﻮروﻧـﻮ ﭘـﻪ ﺧﭙﺮوﻟـﻮ ﺳـﺮه ﻧـﻪ

او د دې ښکﺎرﻧﺪې ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐې ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮي.

ﯾﻮازې دا ﭼې ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﭘﻮﻫﺎوی ورﮐﻮي ،ﺑﻠکې داﺳې ﺳﺘﻮﻧﺰې را ﺑﺮﺳﯧﺮه ﮐﻮي ﭼې ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ ﭘټﯥ ﭘـﺎﺗې وي .ﭘـﻪ

ډﯦﺮی ﻣﻮاردو ﮐې د رﺳﻨﯿﻮ ځﯿﻨي راﭘﻮروﻧﻪ د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي او ﺳﺰا وﯾﻨي ،ﺣﺎل دا
ﭼې ﮐﻪ دﻏﻪ راﭘﻮروﻧﻪ ﺧﭙﺎره ﻧﻪ ﺷي ،ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑي ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎوړو ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي.

•

د ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺑﺪﻟﻮن ﻟﭙﺎره وﺳﯿﻠﻪ :رﺳﻨۍ د ﯾﻮې ټﻮﻟﻨﯿﺰې ﻧﺎﺧﻮاﻟې ﯾﺎ د ﺧﻠکﻮ اﻧﺪﯦښﻨﻮ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﻠکﻮ

•

د ﻣﺮﺳﺘې ﻟﭙﺎره د اړﯾکې او ﻧﻮرو اړوﻧﺪ ﺷﻤﯧﺮو ﺧﭙﺮول :ﮐﻠـﻪ ﭼـې رﺳـﻨۍ د اﻧﺴـﺎن د ﻗﺎﭼـﺎق ﭘـﻪ اړه ﯾـﻮ راﭘـﻮر

او ﭘﺎﻟﯿﺴۍ ﺟﻮړووﻧﮑﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻣﻨځګړي رول ﻟﻮﺑﻮﻟی ﺷي.

ﺧﭙﺮوي ،ښﻪ دا ده ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره د ﻣﺒﺎرزې ځﺎﯾﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﯥ ادارې او ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻮ
ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ د اړﯾکﻮ ﺷﻤﯧﺮې ﻫﻢ ﺧﭙﺮې ﮐړي ،څﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن او د ټﻮﻟﻨې وګړي د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ورﺳـﺮه اړﯾکـﻪ

وﻧﻴﺴي.

د ﭘﮋواک د ﻳﻮې ﻧﻈﺮﭘﻮښﺘﻨې ﻣﻮﻧﺪﻧې ښﻴﻲ ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د اﻓﻐﺎﻧـﺎﻧﻮ د ﭘـﻮﻫې ﮐﭽـﻪ ډﯦـﺮه ټﻴټـﻪ ده او ﻟـﻪ
ﻫﺮو  ٢۵ﻟﻮﺳﺘﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻳﯥ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﭘﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻮﻫﯧږي .دﻏﻪ راز د ﻳﺎدې اﻧﻼﻳـﻦ ﻧﻈﺮﭘﻮښـﺘﻨې

ﭘﺎﻳﻠې ﭼې ﻳﻮازې ﻟﻮﺳﺖ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﻟﻪ ﻫﺮو  ١١ﮐﺴـﺎﻧﻮ ﻟﺴـﻮ ﻳـﯥ د اﻧﺴـﺎن او ﮐـډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼـﺎق ﭘـﻪ اړه

اورﯦﺪﻟي ،ﺧﻮ ﻟږ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ دې اړه ډﯦـﺮ ﮐـﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻟـﺮي او ډﯦـﺮی ﻳـﯥ د دې دوه ډوﻟـﻪ ﻗﺎﭼـﺎق ﺗـﻮﭘﻴﺮ ﻧـﻪ ﺷـي
ﮐﻮﻻی .د ﺳﺮوې ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﺮو ﻟﺴﻮ ځﻮاب ورﮐﻮوﻧﮑﻮ څﻠﻮر ﻳﯥ ﭘﻮﻫﯧږي ﭼې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺴﺎﻧي او ﮐډواﻟﻮ ﻟـﻪ
ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻳﺎدو څﻠﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐې ډﯦﺮی ﻳﯥ ﭘﻪ دې اړه ﻻزم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮي.

ﭘﻪ ﺳﺮوې ﮐې ډﯦﺮی ځﻮاب وﻳﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ اﻧټﺮﻧﯧټﻲ ﭘﺎڼﻮ ﮐې ﭘﻪ دې اړه د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﻟﻮﺳﺘې ده .ﻳﺎده ﺳـﺮوې

د  ٢٠١٨ﮐﺎل د اﭘﺮﯦﻞ ﻟﻪ ١۴ﻣې ﺑﯿﺎ د ﻣې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﺗﺮ ۵ﻣې ﭘﻪ اﻧﻼﻳﻦ ډول ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې ده .ﭘﻪ ﺳـﺮوې ﮐـې ټﻮﻟـﻮ ۵٠٩

ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘې ﭼې ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ  ١٧ﺗﺮ  ٧۴ﮐﻠﻮﻧﻮ دي ،ﻟﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺗـﺮ ﻟـﻮړو زده ﮐـړو ﺑـﺮﺧﻤﻦ دي ،ﭘـﻪ دﻏـﻮ

ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐې  ١٧ښځې ٣۶٧ ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ او  ١٢۵ﻧﻮرو ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻪ دی ﻣﺸﺨﺺ ﮐـړی .ﭘـﻪ ﺳـﺮوې ﮐـې ﭘﻮښـﺘﻨې

داﺳې ﻃﺮﺣﻪ ﺷﻮې ﭼې ځﻮاﺑﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﺸﺨﺺ ﮐړي ﭼې ﺧﻠک د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د څﺮﻧګـﻮاﻟي ﭘـﻪ
اړه ﭘﻮﻫﯧږي او ﮐﻨﻪ ،ﮐﻪ ﭘﻮﻫﯧږي ،د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ اﻣﻠﻪ څﻮک ډﯦﺮ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي او ﭘﻪ دې اړه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻪ اړه د ﺧﻠکﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽﻪ څﻮﻣﺮه ده؟

اﻳﺎ د اﻧﺴﺎن او ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ﻣﻮ اورﯦﺪﻟي دي؟ ډﯦﺮی ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼې دې ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ځﻮاب وﻳﻠی ،وﻳﻠي ﭼې

ﭘﻪ دې اړه ﻳﯥ اورﯦﺪﻟي دي .د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﻳﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﻴﻢ ﭼې ﭘﻪ ﺳﺮوې ﮐې ﻳﯥ ﺑﺮﺧـﻪ ﻫـﻢ اﺧﻴﺴـﺘې ،ﭘـﻪ

دې اړه واﻳﻲ" :ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻨﺎه اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ډول د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ
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ﺗګ او د دﻏﻪ ﺑﻬﻴﺮ دوام ،دﻏﻪ ډول ﺳﻔﺮوﻧﻪ د ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐې ﭘﺮ ﻗﺎﭼﺎﻗي ﺳﻔﺮوﻧﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﮐړي ،واﻳـﻲ ﭼـې ﻓﻼﻧـی

اﻳﺮان ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗي ډول ﺗﻠﻠی او ﻓﻼﻧی ﮐﺲ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﺗﺮﮐﻴﯥ ﺗﻪ ﺑﻴـﻮﻟی ".د ﻧﻮﻣـﻮړي ﭘـﻪ وﻳﻨـﺎ ،ﻫﻤﺪﻏـﻪ دﻟﻴـﻞ دی ﭼـې

ډﯦﺮی ﮐﺴﺎﻧﻮ وﻳﻠي ﭼې د اﻧﺴﺎن او ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ﯾﯥ اورﯦﺪﻟي دي ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې ښﺎﻳﻲ ډﯦﺮ ﮐﺴـﺎن
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﻧﻪ ﺷي ﮐړی.

ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮﭘﻮښﺘﻨﻪ ﯾﺎ ﺳﺮوې ﮐې ﯾﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘې ،ټﻮل ﻟﻮﺳﺘي دي؛ ځکﻪ ﭼـې ﻧـﺎ ﻟﻮﺳـﺘي ﮐﺴـﺎن ﭘـﻪ

اﻧﻼﯾﻦ ﺳﺮوې ﮐې ﻟﻪ ګډوﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ وي .د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د ﻟﻮﺳﺘﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﭘﻮﻫې ټﻴټـﯥ ﮐﭽـې ﺗـﻪ ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﺳـﺮه
وﻳﻼی ﺷﻮ ﭼې دﻏﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺳﻮاده ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐې څﻮ ﭼﻨﺪه ډﯦﺮه ده .د اﺣﺼﺎﻳﯥ ﻣﺮﮐﺰي ادارې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې،

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﺳﻮاد ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﮐې  ۵٢ﺳﻠﻨﻪ او ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ ﮐې  ٣۴ﺳﻠﻨﻪ ده او ﭘﺎﺗې ﻳﯥ ﻧﺎﻟﻮﺳﺘي دي.

د ﺣﻘﻮﻗﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ،د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐې ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻮ او ﻧﺎ ﻟﻮﺳﺘﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐې د ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺗﻮ ﮐﭽـﻪ ډﯦـﺮه

ټﻴټﻪ ده ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﺷي ،ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼې ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮاځې ﻟﻪ ﻳﻮه ﻫﯧﻮاد څﺨﻪ ﺑـﻞ
ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ډول ﺳﻔﺮ ﮐﻮل دي .ﻫﻐﻮی د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﺧﻠکـﻮ د ﭘﻮﻫـﺎوي ﮐﭽـې ﻟـﻮړول
ﻣﻬﻢ ﺑﻮﻟي؛ ځکﻪ ﭘﻪ دې اړه د ﺧﻠکﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽې ﻟﻮړﯦﺪل د دې ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي ﭼې د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﯧښې را ﮐﻤې ﺷي.

د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ  ١٣٩٠ﮐﺎل ﮐې د ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺟﻮړﯦﺪو وروﺳﺘﻪ د ﺣکﻮﻣﺖ د ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑـﻮ

او ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﻏړو ﻟﭙﺎره د ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧـﻪ ﺟـﻮړ ﺷـﻮي دي او د

ارﺷﺎد ،ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت ﭼې د دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړی دی ،ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐې ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ او ځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې د ۵۴٠

ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې اړه ﭘﻮﻫﺎوی ورﮐړی دی .د ﺳﺮوې ﻳﻮه ګډون ﮐﻮوﻧﮑي ﭼې ﻟﻪ اﻧﻼﻳﻦ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻳـﯥ
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،وﻳﻠي" :ډﯦﺮی ﮐﺴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ګﺮځﻨﺪه ټﻴﻠﯧﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې اﻧټﺮﻧﯧـټ ﺗـﻪ

ﻻﺳﺮﺳی ﻟﺮي او ډﯦﺮی ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻻرې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي؛ ځکﻪ ﻟﻪ دې ﻻرې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ اﺧﻴﺴﺘﻞ اﺳـﺎﻧﻪ

دي".

ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې اړه ځکﻪ ﻟﻪ اﻧﻼﻳﻦ ﻻرې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﻧﺪﻟي ﭼې د اﻧځﻮرﻳﺰو ،ﻏږﻳﺰو او ﭼﺎﭘﻲ رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ
اﻧﻼﻳﻦ رﺳﻨۍ او ﺷﺒکې د دې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ډﯦﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮي؛ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې اړه د ﺧﻠکﻮ د ﭘﻮﻫـﺎوي ﮐﭽـې
ﻟﻮړﯦﺪو ﻟﭙﺎره زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړي ،د راډﻳﻮ ،ټﻠﻮﯦﺰﻳﻮن او ﭼﺎﭘﻲ رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرې دې ﻫﻢ ﺧﻠکـﻮ ﺗـﻪ ﭘﻮﻫـﺎوی ورﮐـړي او د
راډﻳﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮل د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ګټﻮر دي ﭼې ﺳﻮاد ﻧﻪ ﻟﺮي.

د ﺳﺮوې  ٣۴ﺳﻠﻨﻪ ګډوﻧﻮاﻟﻮ دې ﭘﻮښﺘﻨې ﺗﻪ ﭼې اﻳﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺮي؟ ځﻮاب ورﮐړی دی .د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ اړه د ﺧﻠکﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﻪ اړه ﻳﺎده ﺷﻤﯧﺮه ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐـې
ده ﭼې ﻟﻪ ﻫﺮو ﭘﻨځﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﯾﯥ د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړه ﻟږ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧـﺪې ﮐـړي

دي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻴکﻠي" :ﺟﺰا ﻳﯥ ټﺎﮐﻠې"" ،د ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻟﻴکﻞ ﺷﻮي دي" او ...ﺧﻮ
د ګﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې اړه ډﯦﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ دي ورﮐړي.

د ﺣﻘﻮﻗﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎور ،ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړه د دوﻟـﺖ د ﮐـﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘـﻪ ګـډون د ﺧﻠکـﻮ د

ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽﻪ ډﯦﺮه ټﻴټﻪ ده او د دوﻟﺖ دﻧﺪه ده ﭼـې د رﺳـﻨﻴﻮ ،ﻣـﺪﻧي ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻮ ،ښـﻮوﻧځﻴﻮ ،ﺟﻮﻣـﺎﺗﻮﻧﻮ او ﻧـﻮرو ﻻرو

څﺨﻪ ﭘﻪ دې اړه ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﭘﻮﻫﺎوی ورﮐړي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ دوﻟﺘي ﮐـﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د

ﭘﻮﻫې ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﺷي ﭼې ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﯧـږي او د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ﭘﯧښـې ﻫـﻢ

ﮐﻤﯧږي.
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ﻟﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﺎﻧډوﻧﻮ څﺨﻪ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻻرښﻮد

ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ورځﻨﯿﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐې ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ د ﺣکﻮﻣﺘي ،ﻧﺎ ﺣکـﻮﻣﺘي او د ﻗـﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﯿـﺬ د ﭼـﺎرواﮐﻮ او د ﻓﺎﺳـﺪو

ﮐړﯾﻮ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې ډﯦﺮی وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﺮ ژورﻧﺎﻟﯧﺴـﺘﺎﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧـﻪ ﮐـﻮي ،ﻟـﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ
څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﯧږي .دې ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮه د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳـﺎزﻣﺎن د ﻋﻤـﻞ ﭘـﻼن ﭘـﺮ دې ادﻋـﺎ د

ﺻﺤﺖ ﻣﻬﺮ ږدي ﭼې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﻫﻢ د ټﻮﻟﻨې د څﺎروﻧﮑﻮ او ﻫﻢ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﺧﺒﺮ رﺳﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐـې رﻏﻨـﺪه رول
ﻟﺮي .دا د درک وړ ده ﭼې د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن د ﻧﻮﻣﺒﺮ دوﯾﻤﻪ ﻧﯧټﻪ د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺠﺮﻣﻴﻨـﻮ ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ ﺗـﻪ د ﭘـﺎی

ټﮑي اﯾښﻮدو د ورځې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ټﺎﮐﻠې ده.

د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﺴﻠکي واﻟی ،ﺻﻨﻔي ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﺧﻮﻧـﺪﯾﺘﻮب ﻟـﻪ ﻳـﻮ ﺑـﻞ ﺳـﺮه ﻧـږدې اړﻳکـې او ﭘـﺮ ﻳـﻮ ﺑـﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ اﻏﯧـﺰ ﻟـﺮي .ﮐـﻪ

ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮن ،ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﮑي ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ او ﻣﻮازﻳﻨﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوی وﻟﺮي او د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘـﺎم ﮐـې وﻧﯿﺴـي،

ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺻﻨﻔي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﻤﻪ ګټﻪ واﺧﻠي ﺗﺮ ډﯦﺮه ﯾﯥ ژوﻧﺪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﯧږي؛ ځکﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې د ﮐﻮﻣې وﯦﺮې اﺣﺴـﺎس ﻧـﻪ ﮐـﻮي

او ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ﺟﺮﺋﺖ ﺳﺮه داﺳې راﭘﻮروﻧﻪ ﺟﻮړوﻻی ﺷي ﭼې ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻮن ﺟﻮګﻪ ګﺮځي ،ﺑﻠکې وﻟﺴي ﻣﻼﺗـړ ﻫـﻢ ﺗﺮﻻﺳـﻪ

ﮐﻮﻻی ﺷي .ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا ﮐﻪ ژورﻧﺎﻟﯧﺴـﺘﺎن ﺧﻮﻧـﺪﻳﺘﻮب اﺣﺴـﺎس ﮐـړي او ﻣﺴـﻠکي ﻣﻌﯿﺎروﻧـﻪ ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﮐـې وﻧﯿﺴـي ،داﺳـې راﭘﻮروﻧـﻪ

ﺟﻮړوﻻی ﺷي ﭼې د ﺧﻠکﻮ ﭘﺮ ژوﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ اﻏﯧﺰ وﮐړي ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﮐﻮﻻی ﺷي د ﺧﭙﻠﻮ ﺻﻨﻔي ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﻣﺨکې وﻻړ ﺷـي

او ټﻮﻟﻨې ﺗﻪ ﭘﻪ ګټﻪ ﺗﻤﺎم ﺷي .د ﮐﺮزي د واﮐﻤﻨۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯾﻮ ﺷﺎوﺧﻮا ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې رﺳﻨۍ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺴـﻠکي ﻣﻌﯿـﺎروﻧﻮ د ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﻟـﻪ
اﻣﻠﻪ د ټﻮﻟﻨې د ﺑﺎور وړ ګﺮځﯧﺪﻟې وې ،ﺧﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ څﻠﻮرو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې ګﻮﻧﺪي او ﻗﻮﻣي ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻮ دﻏﻪ ﺑﺎور ﯾﻮ څﻪ زﯾﺎﻧﻤﻦ ﮐړی،

ﻧﻮ اړﻳﻨﻪ ده ﭼې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن د ﯾﺎد ﺑﺎور د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﻮ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﯿکي ﻣﻮازﯾﻨﻮ او ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺸﭙړ ﭘﺎم وﺳﺎﺗي.

ﺟﺮم او ﻓﺴﺎد د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ دوه ﺧﻮرا ﻣﻬﻤې ﻣﻮﺿﻮع ګـﺎﻧې دي .د ﺳﯿﺎﺳـي او ﺟﻨﺎﯾﺘﮑـﺎرو ډﻟـﻮ ﺗـﺮ ﻣـﻨځ د ﺑﯧﻠـﻮاﻟي ﮐﺮښـﻪ ډﯦـﺮی

وﺧﺖ ﺧﻮرا ﭘﯿکﻪ وي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ګﻮاښﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﯧـږي .دا ﺳـﺘﻮﻧﺰه ،ﭘـﻪ ځـﺎﻧګړې ﺗﻮګـﻪ ﭘـﻪ اﺳـﯿﺎ ،اﻓﺮﯾﻘـﺎ او
ﺳﻮﯦﻠي اﻣﺮﯾکﺎ ﮐې ﭼﯧﺮې ﭼې ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﺎﻧډوﻧﻪ او ډﻟې ﻟﻪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮﺑﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دي ،ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻫﺮ ﻫﻐـﻪ اﻣﻨﯿﺘـي

ﻣﻼﺗړ ﭼې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﭘﺮې ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻮي ،ﮐﻤﺰوری ﮐﯧږي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د راﭘﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره اړﺗﻴﺎ ده ﭼې:
•

د دﻧﺪې ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻣﺨکې ﯾﻮه اﻣﻨﯿﺘي څﯧړﻧﻪ وﺷي؛ ﮐﻠـﻪ ﭼـې ﻏـﻮاړئ ﺧﻄﺮﻧـﺎﮐې ﯾـﺎ ﺣﺴﺎﺳـې ﻣﻮﺿـﻮع ګـﺎﻧې ﺗـﺮ ﺧﺒـﺮي
ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﻟئ ،ﯾﻮ اﺣﺘﯿﺎﻃي ﭘﻼن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮړ ﺷي؛ ځکﻪ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﺮﭼﯿﻨﻪ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ
ﮐﯧږي ،ﻟﻪ ﯾﺎد اﺣﺘﯿﺎﻃي ﭘﻼن څﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي .ﭘﻪ څﯧړﻧﻪ ﮐې ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺴﺎن او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺣﺴﺎﺳـې

ﻣﺴﺌﻠې ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷي او ﻫﻐﻪ ﺧﻄﺮوﻧﻪ ﭼې د را وﻻړﯦﺪو ﺷﻮﻧﺘﯿﺎ ﯾﯥ ﺷﺘﻪ ،ورﺗﻪ ﮐﺮه ﮐﺘﻨﻪ وﺷي.

•

ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ دې ﭘﻪ دې اړه ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اډﯦټﺮ او ﻧﻮرو ﻫﻤکﺎراﻧﻮ ﺳـﺮه ﭘـﻪ وﺿـﺎﺣﺖ ﺧﺒـﺮې وﮐـړي او د ﺳـﺘﻮﻧﺰې ﺣـﻞ ﺗـﻪ

•

د دې ډول راﭘﻮروﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ځﺎن ﭘﻪ ﺳﺎده وﺿﻌﯿﺖ ﮐی راوﻟئ او اﺿﺎﻓي وﺳﺎﯾﻞ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﻟـﭗ ټـﺎپ او

•

ﻟﻮﻣړی ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ وﮐړئ ﭼې ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ډﯦﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮې ﻟﺮئ او وروﺳﺘﻪ ورو ورو ﭘﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ

•

ﮐﻠﻪ ﭼې ﯾﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ځﺎی ﺗﻪ ﻧږدې ﮐﯧږئ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ ﻫﻤکﺎر ﻣﻮ ﻣﻠﺘﯿﺎ وﮐړي ﯾﺎ ﺗﺮ ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ﻣﻮ وﻧﯿﺴي.

روښﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻊ ﺷي.

ﻧﻮر ورﺗﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﻣﻪ اﺧﻠئ.

ﮐﺎر وﮐړئ.

•

د دې ﻟﭙﺎره ﭼې څﻮک ﻣﻮ د ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻧښﻪ ﻧﻪ ﮐړي ،ﺑﺎﯾﺪ ټﻮﻟﻮ ﺟﺮﻣي ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﻮ ﺗـﻪ ﭘـﻪ

•

ﯾﻮ ﻟﻮړﭘﻮړی اﻣﻨﯿﺘی ﭼﺎرواﮐی ﭼې ﭘﻪ ﺑﯧړﻧي ﺣﺎﻟﺖ ﮐـې ﺗﺎﺳـې ﯾـﺎ ﻧـﻮر ورﺗـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ وﮐـړای ﺷـي ،وﻣـﻮﻣئ او اړﯾکـې

•

ﮐﻠﻪ ﭼې ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮئ ،د ځﻮاب ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﯾﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ډډه وﮐـړئ او ﭘـﺮ

•

ﺷﺨﺺ ﭘﺮﯦږدئ ﭼې ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډول ﭼې ﻏﻮاړي ،ﺑﯿﺎن ﮐړي.

•

داﺳې ﻣﻪ ښکﺎره ﮐﻮئ ﭼې د ﭼﺎ ﭘﻠﻮي ﮐﻮئ ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه ﻗﻀﺎوت ﮐﻮئ.

•

ډاګﻪ ﮐړئ ﭼې ﯾﻮاځې ﻧﻪ ﯾﺎﺳﺖ ،ﺑﻠکې ﯾﻮ ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﯾﺎ ﻫﻤکﺎر ﻣﻮ ټﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻧږدې څﺎري.
ورﺳﺮه ﺟﻮړې ﮐړئ.

ځﺎی ﯾﯥ ﺑﺸﭙړووﻧﮑې ﭘﻮښﺘﻨې وﮐړئ.

ﺟﺮ او ﺑﺤﺚ ﻣﻪ ﮐﻮئ.
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اووم څﭙﺮﮐی

ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ د زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل

د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل

د  ١٣٨٨ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻨﻴﺰو رﺳﻨﯿﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ۴۵ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻫﻐﻮ اﺛﺎرو ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ او اﻧځﻮروﻧﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ،

ﭼﺎپ او ﺧﭙﺮول ﻣﻨﻌﻪ دي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ﺗﯧﺮي او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺣﻴﺜﻴﺖ زﻳﺎﻧﻤﻨﯧږي .دﻏﻪ راز د ښځﻮ ﭘﺮ

وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ۶ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ښځﻮ ﻧﺴﺒﺘي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﻟﺮي .دﻏﻪ راز د ﯾﺎد ﻗﺎﻧﻮن

د ١١ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر وزارت ﻣکﻠﻒ دی ﭼې د ټﻮﻟﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﻣﺨﻨﻴﻮی وﮐړي.

دﻏﻪ راز د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ځﻮروﻧې او اذﻳﺖ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻗﺎﻧﻮن د ١٣ﻣې ﻣﺎدې د درﯦﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﻟﻪ ﻣﺨي ،د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او

ﮐﻠﺘﻮر وزارت دﻧﺪه ﻟﺮي ﭼې د ټﻮﻟﻨﻴﺰو دوﻟﺘي او ﺧﺼﻮﺻي رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ځﻮروﻧې او اذﯾﺖ د

ﻋﺎﻣﯧﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺧﭙﺮاوي ﻣﺨﻨﻴﻮی وﮐړي .د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن د ١٩ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻫﻐې ځﻮروﻧې او اذﻳﺖ

ﺷکﺎﻳﺖ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻧﻪ ﭼې د ښځې او ﻣﺎﺷﻮم ﺣﯿﺜﻴﺖ ﺗﻪ زﯾﺎن رﺳﻮي ،ﻧﻪ اﻓﺸﺎء ﮐﯧږي.

رﺳﻨی ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﺮﻧﯿﺰه ﭘﺎﻟﻴﺴي داﺳې ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ،څﻮ ﻋﺎم ﺧﻠک ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي د ډﮐﻮ او
ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺪو او اورﯦﺪو ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗې ﺷي .ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ازادﻳﻮ ﻣﺴﻮوﻻﻧﻪ ګټﻪ واﺧﻠي او د

ژورﻧﺎﻟﯧﺰم ﻟﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮو اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻴﺮوي وﮐړي؛ ځکﻪ ﯾﻮه ﻋﺎدي ﺑﯥ اﺣﺘﻴﺎﻃي ﻳﯥ ﮐﻮﻻی ﺷي ﻗﺮﺑﺎﻧي او زﻳﺎﻧﻤﻦ

ﺷﻮی ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﺣﺘی د ﻣﺮګ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐړي.

ﻟﻪ ﺣﺮﻓﻮي اﯦډﯦټ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د اﻧځﻮروﻧﻮ او ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻮ ﺧﭙﺮول ،د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم د اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻮازﻳﻨﻮ ﺧﻼف ﮐﺎر
دی؛ ځکﻪ ﮐﯧﺪاى ﺷي د ټﻮﻟﻨې ﭘﺮ روان ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰ وﮐړي ،ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﺗﻪ ﻧﻮره ﻟﻤﻦ ووﻫﻞ ﺷي او ﻗﺮﺑﺎﻧي

ﺷﻮي ﮐﺲ ﺗﻪ ﻧﻮر زﻳﺎن ورﺳﻮي .د ﭘﯧښﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎوو ﭘﻪ اړه د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﺣﻘﯿﻘﺘﻮﻧﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ او ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﭼﺎ

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺟﺴﻤي او روﺣي ﻧﺎروﻏﻴﻮ او ورﺗﻪ ﻧﻮرو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ د ﺷﺨﺼﯿﺖ او درﯾځ د ﮐﻤﺰورﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ وﻧﻪ ﮐﺘﻞ

ﺷي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ،ﮐﻠﺘﻮري ،اﺧﻼﻗي او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﻐﻮ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼې ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ورﺗﻪ درﻧﺎوی ﮐﯧږي ،درﻧﺎوى وﺷي ،ﭘﻪ دﻏﻮ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﺑﺎﯾﺪ د اﻧﺼﺎف ،دﻗﺖ ،ﺑﯥ ﭘﺮﯦﻮاﻟی ،ﺧﺼﻮﺻي
ﺣﺮﻳﻢ ﺗﻪ درﻧﺎوی ،ﻟﻪ ځﻮروﻧې او ښکﻨځﻠﻮ څﺨﻪ د ﺧﻠکﻮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ځﻮاﻧﻮ اورﯦﺪوﻧﮑﻮ او ﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ د ژﻏﻮرﻧې
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﻴﻮل ﺷي .ﯾﺎدو ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮي ﭘﻮښښ ،ﻏږﻳﺰو او اﻧځﻮرﻳﺰو ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﮐې ډﯦﺮ ﭘﺎم وﺷي،

څﻮ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ د زﻳﺎن رﺳﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻮاردو د ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﻨﻴﻮی ﺷﻮی وي.

ﭘﺎرووﻧﮑې وﻳﻨﺎوې ،ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟی ،ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ،ﺳﭙکﺎوی ،ﭘﺮ ﻟﻮړ اﻧﺴﺎﻧي ﻣﻘﺎم ﺗﯧﺮی ،د ﻋﻤﺮ ،ﻧﮋاد ،ﻣﺬﻫﺐ او ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﻪ
اړه ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻟﺮوﻧﮑي ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻮﻧﻪ او وﻳﻨﺎوې ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ زﻳﺎن رﺳﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻮاردو څﺨﻪ دي .دﻏﻪ راز ﻫﻐﻪ ﺧﭙﺮوﻧې او

راﭘﻮروﻧﻪ ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ وي ،ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﺎره ﻧﻪ ﺷي؛ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﺧﭙﺮوﻧﻮ دﻏﻪ ﺗﻮﮐي د ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ

ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ او اړﻳﻦ وي ،ﺧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ )ﻟﻪ اﺗﻮ ﯾﺎ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ټﻴﺖ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑي( ﻟﭙﺎره ﻧﻪ وي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻓﺰﻳکي،

رواﻧي او اﺧﻼﻗي ودې د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻻﻣﻞ ګﺮځي ،ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي او د ﻧﺎ ﺳﻤﻮ ﮐړﻧﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫڅﻮي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳې

وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ روښﺎﻧې ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺮه ﺧﭙﺎره ﺷي ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﻳﺪه وي او ﻳﺎ د ښﻮوﻧځي وﺧﺖ ﯾﯥ وي .داﺳې راﭘﻮروﻧﻪ او

ﺧﭙﺮوﻧې ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړې او ﺧﭙﺮې ﻧﻪ ﺷي ﭼې د ﺟﻨﺎﻳﺖ ارﺗﮑﺎب ﺗﻪ ﺧﻠک وﻫڅﻮي او ﺗﺤﺮﻳک ﮐړي ،ﻫﻐﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴکﻮﻧﻪ ﭼې د

ﺟﻨﺎﻳﺖ د ارﺗﮑﺎب ﻻرې ﭼﺎرې ﭘﻪ ﮐې ښﻮدل ﺷﻮې وي ،ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﺎره ﻧﻪ ﺷي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼې ﻣﺤﺘﻮا ﻳﯥ د ﺗﻮﺟﻴﻪ
وړ وي او د ﺧﭙﺮﯦﺪو اړﺗﻴﺎ ﻳﯥ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﮐې ټﻮﻟﻨې او زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﺗﻪ د راﭘﻮر د زﻳﺎن او ګټﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺷي ﮐﻪ ګټﻪ
ﻳﯥ ټﻮﻟﻨې ﺗﻪ ډﯦﺮه وه ،د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم د ﻣﻮازﻳﻨﻮ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه دې ﺧﭙﻮر ﺷي.
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ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼې رﺳﻨۍ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي او ﯾﺎ ډډه ﺗﺮې وﮐړي:
وﮐړئ

ﻣﻪ ﮐړئ

ﺣﻘﯿﻘﺖ وواﯾﺊ.

ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺳﺮه د ﯾﻮ څﯧﺰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻣﻪ ﮐﻮئ؛ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه د

دﻗﯿﻖ او ﻧﺎﭘﯧﯿﻠى و اوﺳئ او د ﭼﺎ ﭘﻠﻮي ﻣﻪ ﮐﻮئ.

ﻟﻪ ﻫﻐﻮى څﺨﻪ ﺗړﻟې ﭘﻮښﺘﻨې ﻣﻪ ﮐﻮئ؛ وﯾﯥ ﻫڅﻮئ ﭼې

د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ د ﻫﻮﯾﺖ ﻟﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره د

ﻣﺎﺳک ﺗړﻟﻮ ﺗﺨﻨﯿک وﮐﺎروئ.

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼې ورﺳﺮه

ﻳﻮ ﻣﻈﻠﻮم اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﻠﻨﺪ وﮐړئ.

ﺗﻔﺼﯿﻼت ورﮐړي ،داﺳې ﭘﻮښﺘﻨې ﻣﻪ ﮐﻮئ ﭼې ځﻮاب ﻳﯥ
ﻳﻮاځې ﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻮ وي.

ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺳﺮه د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﭘﻪ ډول ﻫﻢ ﭼﻠﻨﺪ ﻣﻪ ﮐﻮئ؛ داﺳې

اﺣﺴﺎس ﻣﻪ ورﮐﻮئ ﭼې ځﺎن ﺧﻮار او ﺣﻘﻴﺮ وګڼﻲ.

د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ د ﻣﺦ د ﻋﮑﺴﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮ ډډه وﮐړئ؛ ځکﻪ ﭼې

ﻏﻤﺮازي ﮐﻮي ،ډﯦﺮ څﻪ ﺷﺮﯾکﻮي؛ ﻫڅﻪ وﮐړئ د

ﮐﯧﺪای ﺷي د ﻫﻐﻮی ژوﻧﺪ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷي.

ﻫﻐﻮی ﻣﻪ اﻓﺸﺎ ﮐﻮئ ،ﺧﻮ ﻫﺪف ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړئ.

ﮐﻮښښ وﮐړئ ﭼې ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ داﺳې ﭘﻮښﺘﻨې وﻧﻪ ﮐړئ ﭼې د

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺮ ﺷﺎ دﻟﯿﻠﻮﻧﻪ را وﺳﭙړئ.

ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﻓﺤﺸﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻣﻪ ﺑﯿﺎﯾﺊ؛ د ﻫﻐﻪ څﻪ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭼې

ﻫﻐﻮی درد درک ﮐړئ.

ﻫﻐﻮی ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺗﻪ زﯾﺎن ورﺳﻮي.

ورﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮ ﺷﻮي ،دوﻣﺮه ډﯦﺮې ﭘﻮښﺘﻨې ﻣﻪ ﮐﻮئ ﭼې د ﻫﻐﻪ
ذﻫﻦ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻫﻐﻮ ورځﻮ ﺗﻪ ﭼې د ﻓﺤﺸﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐې و ،ور

وګﺮځي.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗي روﺣﯿﻪ وﻟﺮئ او د ﺟﺮم د ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﭘﻪ

ﮐﻮښښ ﻣﻪ ﮐﻮئ داﺳې ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻮره ﮐړئ ﭼې ګﻮاﮐې د ﻗﺮﺑﺎﻧي

اﺻﻠي ځﺎﯾﻮﻧﻪ وګﻮرئ او ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ

د ﻟﻨډﯾﺰ او ﮐﯧﭙﺸﻨﻮﻧﻮ د ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﻮﻧﻪ

ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭼې ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ورﺳﺮه ﻻس او

د راﭘﻮر ﻋﻨﻮان ﺗﻪ ﻣﻮ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﯾﺎ ډﯦﺮ اﻓﺮاﻃي رﻧګ ﻣﻪ ورﮐﻮئ.

ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﮐې ﻫﻤکﺎري وﮐړئ.

ﭘﯧﭽﻠﺘﯿﺎوو ﺳﺮه ووﯾﻨئ.

ګﺮﯦﻮان دي ،ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړئ ،ﻧﻪ د ﻫﻐﻮی ﮐړاووﻧﻪ
ﭼې ګﺎﻟﻠي ﯾﯥ دي.

ﻗﻀﯿﻪ ﭘﻪ ﻣﺤکﻤﻪ ﮐې ﻫﻢ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړئ او ﭘﻪ اړوﻧﺪ
ﻗﺎﻧﻮن او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺗﺸﻮ ،د ﭘﻠي ﮐﯧﺪو ﭘﺮ

څﺮﻧګﻮاﻟي ،ﺧﻨډوﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ وﮐړئ.

ﺧﭙﻞ اﻟﻔﺎظ ﭘﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﺳﺮه ﻏﻮره ﮐړئ.

ﭘﺮ ﺣﺎل ﻣﻮ زړه ﺳﻮځي ﯾﺎ ﻫﻐﻪ د ﺗﺮﺣﻢ وړ او ﺑﺪﺑﺨﺖ دى.

ﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﻔﻮئ.

د »ﻣﻮږ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې« ﻟﻪ ﭼﻠﻨﺪ څﺨﻪ ډډه وﮐړئ او

ﮐﻮښښ وﮐړئ ﭼې ﺧﭙﻞ ﻧﺎﭘﯧﯿﻠﻴﺘﻮب وﺳﺎﺗئ.

رﺳﻨﯿﺰه ﻣﺤکﻤﻪ ﻣﻪ ﺟﻮړوئ او ﺣﻘﯿﻘﯿﺖ ﺗﻪ ځﺎن ورﺳﻮئ.
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د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل
د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮﻳﻮ ﭘﻪ ﺗړاو ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﺎره ﻧﻪ ﺷي او ﻟﻪ داﺳې ځﺎﻧګړو ﭘﯧښﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﭘﯧښﻮ ﮐې ﺑﺎﻳـﺪ د ﻗﺮﺑـﺎﻧي
اﺻﻠي ﻧﻮم ﺧﭙﻮر ﻧﻪ ﺷي ،زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم ﻏﻮره ﺷي او د ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﻏﻮره ﺷﻮي

ﻧﻮم وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( وﻟﯿکﻞ ﺷي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول ،ﮐﻪ د ﯾﻮې زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮې ښځې ﻧﻮم ﺣﺒﻴﺒﻪ وي ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ

داﺳې وﻟﻴکﻞ ﺷي ،ﺟﻤﯿﻠﻪ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم(.

ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې ﮐﯧﺪا ﺷي زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﺨﺺ داﺳې ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓي ﺷي:
•

دا ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼې ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم ذﮐﻴﻪ ښﻴﻲ.

•

اﻣﻴﺪ ،ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐې ﻳﻮ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم دى.

•

ګﻞ اﺣﻤﺪ او واﺣﺪ دواړه ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دي.

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻫﻐﻮ ځﺎﻧګړو ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﭼې ﻗﺮﺑﺎﻧي او ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ وﻏﻮاړي ،ﮐﯧﺪاى ﺷي د ﺗﯧﺮي د ﻗﺮﺑﺎﻧي اﺻـﻠي ﻧـﻮم

ﻫﻢ ﺧﭙﻮر ﺷي .د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي د زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ د ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮۍ ﭘﻪ اړه ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې ﻳﻮاځې د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﺨﺺ د وﻻﻳـﺖ او

وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻧﻮم واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷي او د ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﻧﻮرې څﺮګﻨﺪوﻧې وﻧﻪ ﺷي؛ ﯾﻌﻨې د ﮐﻠي ،ﺳﻴﻤې ،ﺧﯧﻞ او ﭘﻠﺮﻧۍ ﻟﻪ
ﻳﺎدوﻟﻮ ﻳﯥ ډډه وﺷي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول ،ﭘﺮ ﻳﻮې ښځې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﺷﻮى ،ﭼﺎرواﮐي ﯾﯥ ﻫﻮﯾﺖ ﭘـﻪ ډاګـﻪ ﮐـﻮي ،ﺧـﻮ

رﺳﻨۍ ﻳﯥ ﺑﯿﺎ د ﻫﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮﻟﻮ ډډه ﮐﻮي او ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې ﻟﻴکي" :ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻳﺎدې ښځې ﻫﻮﯾﺖ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐـړی،
ﺧﻮ ﭘﻪ دې اړه د رﺳﻨﯿﻮ ﺗګﻼرې ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ دﻟﺘﻪ ﯾﯥ د ﻫﻮﯾﺖ ﻟﻪ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ډډه ﮐﯧږي".

د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي د زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﺑﺸـﭙړ ﻫﻮﻳـﺖ ﭘـﻪ دﻏـﻪ ﺷـﺮط ﭘـﻪ راﭘـﻮر ﮐـې څﺮګﻨﺪﯦـﺪاى ﺷـي ﭼـې ﭘـﻪ ﺧﭙﻠـﻪ ﻗﺮﺑـﺎﻧي ﻳـﯥ د

څﺮګﻨﺪﯦﺪو ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي؛ ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﻮم ﯾﺎ ﻟﯧﻮﻧى ﻧﻪ وي او ښکﺎره رواﻧـي ﻧـﺎروﻏي وﻧـﻪ
ﻟﺮي .د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي د زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﻫﻐﻪ اﻧځﻮروﻧﻪ ،ﻏږ او وﻳډﻳﻮګﺎﻧې ﭼې زﯾﺎﻧﻤﻦ ﭘﻪ ﮐې وﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷي ،ﺧﭙﺮﯦﺪاى ﺷي.
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د ﺟﻨﺪر ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل

د ﺟﻨﺪر ﻟﻪ ﻣﺨې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟی ﻫﻐﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ ښځې ﺳﺮه ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭼـې ښـځﻪ ده او ﻳـﺎ ﻟـﻪ

ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺳﺮه ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭼې ﻧﺮ دى ،ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ښځې ډﯦﺮې زﻳﺎﻧﻤﻨې دي .د ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﺨـې

ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟی ﯾﻮه ﭘﯧﭽﻠې او ﺣﺴﺎﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ده ﭼې ﺟﻨﺴي ﺗﯧـﺮي ،ﻧـﺎوړه ﺟﻨﺴـي ﮐﺘﻨـﻪ ،د ﻗـﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤـﺮ ﻟـﻪ ﺑﺸـﭙړﯦﺪو
ﻣﺨکې ﻧﮑﺎح ،ښکﻨځﻠې ،ﺳﭙکﺎوی ،وﯦﺮول ،ځﻮرول ،ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ او ټﻮﻟﻨې ﭘـﻪ زور ﻟـﺮې ﺳـﺎﺗﻞ )اﻧـﺰوا ﺗـﻪ ﻣﺠﺒـﻮرول(،

ﮐﻮرﻧی ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟی او ﻧﻮرې ﺑﯧﻼﺑﯧﻠې ځﻮروﻧې ﭘﻪ ﮐې راځـي .دا ټـﻮﻟې ﭼـﺎرې ﺳﻤﻼﺳـي او ﻗـﻮي ﻏﺒﺮګـﻮن راﻣﻨځﺘـﻪ
ﮐﻮي .ﭘﻪ دې اړه ﻣﺴﻠکي راﭘﻮر ﺑﺮاﺑﺮول ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دى؛ ځکـﻪ ﭼـې دﻏـﻪ ډول راﭘـﻮر ﺧﭙـﺮول
ﮐﯧﺪاى ﺷي ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﻣﺮوﺟﻮ دودوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﺣﺴﺎﺳﻮ او ان ﻣﻨﻌﻪ ﺷﻮو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه وي.

ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﭘﻪ رﺳﻨﯿﻮ ﮐې د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ د ﻏږ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ﮐـې ﺳـﺘﺮه وﻧـډه ﻟـﺮي او ﻫﻤـﺪا رﺳـﻨۍ ﻻﻣـﻞ ﮐﯧـږي ﭼـې د

ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﮐﺶ ﮐړل ﺷي .ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ او زﯾﺎﻧﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟـﻮ

ﮐې رﻏﻨـﺪه رول ﻟـﺮﻻی ﺷـي او د »ﺻـﻔﺮ زﻏـﻢ« ﺗګـﻼرې ﭘـﻪ ﻫڅـﻮﻧې ﺳـﺮه ﻟـﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨـﻮ ﺳـﺮه د ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﻟـﻪ ﻣﺨـې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﭘﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷي.

ځﻴﺮﮐﺘﻴﺎ :واﻗﻌﯿﺖ راﺳﭙړﻧﻪ د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﻣﻮﺧﻪ ده او د ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﭘﻮښـښ ﮐـې
ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷي .د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﺮﮐې ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺳې وي او ﻫﻐﻮی ﺑﺎﻳﺪ د داﺳې ﻗﻀـﻴﻮ ﭘـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧي ﺑﻬﻴـﺮ ځـﺎن
ﭘﻮه ﮐړي؛ ځکﻪ ﭼې دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړه د ﻣﺴﻠکي راﭘﻮر ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐې ورﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .ځﻴﻨي ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن

د ځﺎﻧګړو اﺻﻄﻼح ګﺎﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎی ﻧﻮرې ﮐﻠﻤې ﮐﺎروي او ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼې ﻓﺼﻴﺤﻪ او ﺑﻠﻴﻐﻪ ژﺑﻪ ﻳـﯥ ﮐـﺎروﻟې ،ﺧـﻮ دﻏـﻪ

ﮐﺎر ښﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې را وﻻړې ﮐړي او د دې ﻻﻣﻞ ﺷي ﭼې ﺧﻠک ﻟﻪ راﭘﻮره ﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮم واﺧﻠي ﯾﺎ ﻫﻢ ﭘﺮ اﺻﻠي ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﺎﻧﺪې وﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي؛ ﻧﻮ ځکﻪ ﻏﻮره ده ﭼې ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې د ﻣﻮﺿﻮع اړوﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟي ﮐﻠﻤې وﮐﺎرول ﺷي.

وړﺗﯿﺎ )ﻣﻨﺎﺳﺒﻮاﻟی( :ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﻟﻪ زﻳـﺎﻧﻤﻨﻮ ﺳـﺮه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭼﻠﻨـﺪ او ﭘـﻪ دې
ﺗړاو د راﭘﻮروﻧﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺎم وﮐړي؛ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﻟﻪ ﭘﻮﻫې ﺳﺮه د ﻗﺒﻠﻮﻧې ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻬﻤـﻪ ده؛

ﯾﻌﻨې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼې ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮي ،ﻫﻐﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ رﺳﻨﯿﻮ ﮐې د را څﺮګﻨﺪﯦﺪو ﻟﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﺧﺒﺮ وي؛ ځکـﻪ ﭼـې
د ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮی ﺷﺨﺺ ،ښﺎﻳﻲ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ګﻮاښﻮﻧﻮ
او ﺧﻨډوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷي؛ ﻧﻮ ځکﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﻣﺮﮐﻪ ورﺳﺮه ﮐﯧږي ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﺗړاو ﭘﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟي ګﻮاښﻮﻧﻮ ﭘﻮه وي.

ﺑﯥ ﭘﺮﯦﺘﻮب :ژﻣﻦ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﺗﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ ﻗﻀﺎوت او ﺗﺒﻌﯿﺾ ډډه وﮐړي او ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې داﺳې ﺗﻔﺼـﯿﻞ ور ﻧـﻪ
ﮐړي ﭼې د ﺟﻨﺴﯿﺘي ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﻫﯧڅ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺗﻮر ﭘﻮرې ﻧﻪ ﺷي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﮐﻪ د ﭘﯧښې ﭘـﺮ ﻣﻬـﺎل

د زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺟﺎﻣې ﯾﺎ ﻇﺎﻫﺮي ﺑڼﻪ ﯾﺎده ﺷي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه ﺑﻪ ﭘﺮﯦکړه ﺷﻮې وي ،ځﯿﻨي ژورﻧﺎﻟﯧﺴـﺘﺎن ښـﺎﻳﻲ د ﺗﻔﺼـﯿﻞ
ورﮐﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ وﮐړي ﭼې ﭘﻪ دې ﺳﺮه د ﺗﻮرن د ﺳﭙﯿﻨﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻫڅﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﯧږي.

د ﺧﺒﺮوﻟﻮ دﻧﺪه :د ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﺮ ﻣﻬـﺎل دې د ټـﻮﻟﻨې د ګټـﻮ او د ﺧﻠکـﻮ د
ﺧﻮښې وړ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﺗﻮﭘﯿﺮ وﺷي .د ﺟﻨﺪر ﻟﻪ ﻣﺨې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ځﯿﻨي راﭘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړﭘﻮړو ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻮرې ﺗـړاو

ﻟﺮي ﭼې د ﻫﻐﻮی ډﯦﺮ ﺷﺨﺼي اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ دي .ﻟﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮه ﭘﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗي ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯧـﺪای
ﺷي د ﺟﻨﺪر ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ګټﻮر اﻃﻼﻋﺎت وﻧﻪ ﻟﺮي.

ﺷﺨﺼي ﺣﺮﯾﻢ ﺗﻪ درﻧﺎوی :اﺻﻮﻟي ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﻫﻐﻪ دى ﭼې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ او زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻋـﺰت ﺗـﻪ د

ﺟﻨﺪر ﻟﻪ ﻣﺨې درﻧﺎوى وﮐړي او د ﻫﻐﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﭼې ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﻣﺴـﺘﻌﺎر ﻧـﻮم ﻣﻌﺮﻓـي ﺷـي ،داﺳـې ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت

ورﻧﻪ ﮐړي ﭼې وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷي .ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﻫڅﻪ ﮐﻮي ﭼـې د ښـځﻮ ﻟﭙـﺎره د ﮐﺎﺑـﻞ او وﻻﻳﺘﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ اﻣـﻦ ﺧﻮﻧـﻮ ﮐـې د
ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ اړه راﭘﻮروﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې اړه د ﭼﺎرواﮐﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ ﺷي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻻى ،ﺧﻮ ژورﻧﺎﻟﯧﺴـﺖ

ﺑﺎﻳﺪ:
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•

ﭘﻨځﻮوﻧﮑي و اوﺳي او د ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﭘﻮښښ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠـﻮ ﻻرو ﭼـﺎرو ﻓﮑـﺮ وﮐـړي؛ د ﺑﯧﻠګـې ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ
ﮐﻮﻻی ﺷي ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ښځﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐړي ﭼې ﭘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻮ ﮐـې ﻳـﯥ وﺧـﺖ ﺗﯧـﺮ ﮐـړى وي ،د ﻣﻠګـﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ادارو ﺳﺮه ﻣﺮﮐـې وﮐـړي ﭼـې ﻟـﻪ اﻣـﻦ ځـﺎﻳﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗـړ ﮐـﻮي او د دې ﺑﺮﺧـې ﭘﻮﻫـﺎﻧﻮ ﻧﻈـﺮ

واﺧﻠي .ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې اړه ﻟﻪ اړوﻧﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐړي او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ور وﻓﻬﻤﻮي ﭼـې

•

وﻟې ﻏﻮاړي ﭘﻪ دې اړه راﭘﻮر ﺟﻮړ ﮐړي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ښځﻮ ﻟﭙﺎره اﻣﻦ ﺧﻮﻧې ﯾﻮه ﺣﺴﺎﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ده؛ ﻧﻮ ځکﻪ ﺧﻮ ﻳﯥ ﺑﺎﯾـﺪ د اﻣـﻦ ﺧﻮﻧـﻮ د
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻮﻧﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ښﻮدﻟﻮ ډډه وﺷي.

ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن د ﻫﻐﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻢ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي ﭼـې ډﯦـﺮ ﻋﻤـﺮ ﻟﺮوﻧﮑـﻮ

ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ واده ﺷﻮې دي؛ ځکﻪ ﭼې ډﯦﺮی داﺳې ﻧﺠﻮﻧې او ﺳړي ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﻣﺮﮐې وﮐړي ،ﭘﺮ ژوﻧﺪ ﻳﯥ راﭘﻮر ﺟـﻮړ او
ﺧﭙﻮر ﺷي.
•

دﻏې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼې ﻏﻮاړئ ﻣﺮﮐې ورﺳﺮه وﮐړئ ،ډاډ ورﮐـړئ ﭼـې
ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ورﺗﻪ ﺟﻮړوئ .ﭘﻪ دې اړه ﻟﻪ دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﺧﺒـﺮې وﮐـړئ ﭼـې ﻟـﻪ دې

•
•

ډول ودوﻧﻮ د را ﭘﯿﺪا ﺷﻮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐې ﻳﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘې وي.

ﺧﻮ ﮐﻪ څﻮک ﻧﻪ ﻏﻮاړي ،د ﻣﺮﮐې ﻟﭙﺎره ور ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺸﺎر ﻣﻪ راوړئ.

"ﻫﯧڅ زﯾﺎن ﻣﻪ رﺳﻮئ" اﺻﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧږدئ او دا ﺑﺎوري ﮐړئ ﭼې ﻧﺠﻮﻧې او ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﻪ ﻻ زﯾـﺎت ﺧﻄـﺮ

ﮐې اﭼﻮل ﺷﻮې ﻧﻪ دي.

ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭼې ﯾﻮه ﻣﯧﺮﻣﻦ د ﻫﻐې د ﻣﯧړه ﯾـﺎ د ﮐـﻮرﻧۍ د ﻧـږدې ﻏـړي ﻟـﻪ ﺧـﻮا ﺳـﺨﺘﻪ

وﻫﻞ ﺷﻮې ده ،ﻧږدې روﻏﺘﻮن ﺗﻪ وړل ﺷﻮې ،ﺻﺪﻣﻪ ﻳﯥ ﻟﯿﺪﻟې ،د ﻫﻐـې د ګﺎوﻧـډ ځﯿﻨـې ﻣﯧﺮﻣﻨـې ﻫـﻢ ورﺳـﺮه دي او

ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﻏﻮﺳﻪ دي .ﻫﻐې زړې ﺟﺎﻣې اﻏﻮﺳﺘې ،وﯾﻨې ﺗﺮې څﺎڅي او ﻟﻪ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ څﺨﻪ ﻏﻮاړي څﻮ ﻫﻐﻪ څﻪ ﺛﺒﺖ

ﮐړي ﭼې ورﺗﻪ ﭘﯧښ ﺷـﻮي دي .دﻏـﻪ راز د ﻫﻐـې ګﺎوﻧـډۍ ﻣﯧﺮﻣﻨـې ﻫـﻢ ﻏـﻮاړي ﭼـې د دې ﺳـﺘﻮﻧﺰې ﭘـﻪ اړه ﺧﺒـﺮې

وﮐړي ،ﭘﻪ دﻏﻪ ډول ﺣﺎﻟﺖ ﮐې:
•

دﻏﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭘﻪ ﻻ زﯾﺎت ﺧﻄﺮ ﮐې ﻣﻪ ﻏﻮرځﻮئ.

•

ﻫﻐې او ﻧﻮرو ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐې د اﺣﺘﻤﺎﻟي ﺧﻄﺮﻧـﺎﮐﻮ ﭘـﺎﯾﻠﻮ ﭘـﻪ اړه ﺧﺒـﺮ ورﮐـړئ او ﺧﻄﺮوﻧـﻪ ورﺗـﻪ

•

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻫﻐﻪ ﻏﻮاړي ﭼې راﭘﻮر ﭘﺮې وﻟﻴکئ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﺗـﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﭘـﻪ ﭘـﺎم

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړئ.

ﮐې ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه راﭘﻮر ﺟﺎﻣﻊ او ﻣﺘﻮازن ﮐړئ ،د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﺷﺎوﺧﻮا ﻋﻤﻮﻣي ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ راﭘﻮر
ﮐې د ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮐـړئ ،د ﻣﻠګـﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧـﻮ د ﮐـﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘـﻪ ګـډون د اړوﻧـﺪ ﭼـﺎرواﮐﻮ

•

ځﻮاﺑﻮﻧﻪ او اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې ﺷﺎﻣﻞ وي.

د ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻨې او ﻻ زﯾﺎت زﯾﺎﻧﻤﻨﯧﺪو د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎر ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐې ﻫﻮﯾﺖ ﭘټ وﺳﺎﺗئ.
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د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل

د رﺳﻨﯿﻮ د ﺧﭙﺮﻧﻴﺰې ﺗګﻼرې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗړاو د اړوﻧﺪو ﺣکﻮﻣﺘي ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﻴﻮل ﺷﻮو او ﻳﺎ د
ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺤکﻮم ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻫﻮﯾﺖ ﭘﻪ اړه ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې څﺮګﻨﺪوﻧې وﻧﻪ ﺷي.

د ﯾﺎدوﻧې ده ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب دوره ﺗﺮ اﺗﻠﺲ ﮐﻠﻨۍ ﭘﻮرې ښﻮدل ﺷﻮې ده .دﻏﻪ راز

د ﻫﻐﻮ زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ ﺷي ﭼې ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﯦﺪو ﻳﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺣﻴﺜﻴﺖ زﻳﺎﻧﻤﻨﯧږي؛ ﺧﻮ

ﮐﻪ ﭘﻼر او ﻳﺎ ﻧﻴکﻪ ﻳﯥ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﻟﺮي ،ﻫﻮﯾﺖ ﯾﯥ ﺧﭙﺮﯦﺪاى ﺷي .ﭘﻪ دﻏﺴې ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې وﻟﻴکﻞ ﺷي
ﭼې د رﺳﻨﯿﻮ د ﭘﺎﻟﯿﺴۍ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻣﺎﺷﻮم ﻧﻮم ﻧﻪ دى څﺮګﻨﺪ ﺷﻮى ،ﺧﻮ د ﭘﮋواک د ﺧﭙﺮﻧﻴﺰې ﺗګﻼرې ﻟﻪ ﻣﺨې د

ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې څﺮګﻨﺪ ﺷي ﭼې د ﺳﻴﺎﺳي ﻣﻮﺧﻮ او ﻳﺎ د ﭘﻴﺴﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړو ﻟﭙﺎره ﺗښﺘﻮل

ﮐﯧږي.

ﻟﻪ رﺳﻨﻴﻮ څﺨﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي او ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮﻳﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د څﯧﺮې او ﻫﻮﻳﺖ ﺧﭙﺮول ﯾﺎ ﺟﺮم ډاګﻴﺰ ﮐﻮل ﯾﯥ
ﻧﻪ ﻳﻮاځې د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم د اﺧﻼﻗي ﻣﻮازﻳﻨﻮ ﺧﻼف ﮐﺎر دی ،ﺑﻠکې ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ښکﺎره ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده .د ﯾﻮﻧﯿﺴﯧﻒ د
اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل ځﺎﻧګړې ﻧﻨګﻮﻧې ﻟﺮي ﭼې ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﯾﯥ د ﺳﺰا ﯾﺎ ان د ﺳﭙکﺎوي ﻟﻪ

ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﻮي.

ﻻﻧﺪې اﺻﻮل د دې ﻟﭙﺎره دي ﭼې اﺧﻼﻗي راﭘﻮر ورﮐﻮل د ﻧﯧکﻮ ارادو ﻣﻼﺗړ وﮐړي او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠې
ﭘﺮﺗﻪ ﻋﺎﻣې ګټﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﺷي:

 -١ﻫﺮ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې د درﻧﺎوي وړ دی.

 -٢ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﻮ ﯾﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ اړه د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻫڅﻪ دا وي ﭼې ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ درﻧﺎوى

وﺷي ،رازوﻧﻪ ﯾﯥ وﺳﺎﺗﻞ ﺷي ،ﻧﻈﺮﯾﯥ ﯾﯥ واورﯦﺪل ﺷي ،ﭘﻪ ﭘﺮﯦکړو ﮐې د ګډون ﺣﻖ ورﮐړل ﺷي او ﻫڅﻪ وﺷي ﭼې
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ زﯾﺎن او ﻣﺠﺎزاﺗﻮ وﺳﺎﺗﻞ ﺷي.

 -٣د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻮړې ګټﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮ ﺑﻠې ﻫﺮې ﻣﻼﺣﻈي ﻣﺨکې ﺧﻮﻧﺪي ﺷي ﭼې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ
ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮښﺘﻨې ﻟﻮړ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ دودوﻟﻮ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ دي.

 -۴د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻟﻮړو ګټﻮ د ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐې دې د ﻫﻐﻮی ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﺗﻪ
ﭘﻪ ﮐﺘﻮ د ﻫﻐﻮی ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﻴﻮل ﺷي.

 -۵د ﺳﻴﺎﺳي ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﮐﻠﺘﻮري ﺧﺒﺮي ﭘﻮښښ د ﭘﺎﭘﻠﻮ ﭘﻪ اړه دې ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼې د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ وﺿﻌﻴﺖ
ﺳﺮه ﻧږدې اړﻳکﻪ او د ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ارزوﻧې ﺗﻮان ﻟﺮي ،ﻣﺸﻮره وﺷي.

 -٦داﺳې راﭘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻮر ﻧﻪ ﺷي ﭼې ﻣﺎﺷﻮم ،د ﻣﺎﺷﻮم ﺧﻮﯾﻨﺪې ،وروڼﻪ ﯾﺎ ﻣﻠګﺮي ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐړي.
ﯾﻮ ژﻣﻦ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﭼې ﮐﻠﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮي ،ﻫڅﻪ ﮐﻮي:
•

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې د ﻫﺮ ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻖ او ﻋﺰت درﻧﺎوی وﮐړي؛

•

ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﻮ ،وﯾډﯾﻮګﺎﻧﻮ او ﻣﺴﺘﻨﺪو اﻧځﻮروﻧﻮ د اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻣﻴﻨﺪو او ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﻟﯿکﻠې

•

ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ګټﻪ ﭘﻪ ﮐې ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ اﻧځﻮروﻧﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ځﺎﻧګړي ﮐﻮﻟﻮ ډډه ﮐﻮي؛

•

•

ﻫﻐﻪ اﻧځﻮروﻧﻪ ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د زﻳﺎن ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي ﻧﻪ ﺧﭙﺮوي؛

اﺟﺎزه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي؛

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اړوﻧﺪ د ﻫﺮ ډول ﻣﻮادو د ﺧﭙﺮاوي ﭘﺎﯾﻠې ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﻏﻮرځﻮي؛

ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﮐﺎرګﺮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮی د ﭘﻼر ،ﻣﻮر ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ د اﺟﺎزې ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﻴﺴي:
•

د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻼر ،ﻣﻮر او ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻪ دې دا وﺿﺎﺣﺖ ورﮐړل ﺷي ﭼې د ﻣﺎﺷﻮم او د ﻫﻐﻪ د

ﮐﻮرﻧۍ ﻫﻮﯾﺖ څﻪ ډول ﭘټ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي.
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•

رﯾښﺘﯿﻨﻮﻟي دې وﺳﺎﺗﻞ ﺷي او ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧې دې ﻟﺮې ﺷي ﭼې ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ د ﺧﻄﺮ ﭘﯧښﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﮐﯧﺪای ﺷي ﯾﺎ

•

د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﭙﺎره دې ﯾﻮ ﺑﯧﻞ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم وﮐﺎرول ﺷي او ﻫﯧڅکﻠﻪ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ د اﺳﺘﻮګﻨې ﭘﺘﻪ وﻧﻪ ښﻮدل ﺷي .د

•

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې اﻧځﻮروﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮ ﭘﻪ اړه دې ﻻرښﻮوﻧې ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷي .د

د ﻣﺎﺷﻮم راﺗﻠﻮﻧﮑی اﻏﯧﺰﻣﻨﻮي.

ﻫﻐﻮی د ﮐﺎر ځﺎی ﭘﻪ اړه اﻃﻼﻋﺎت دې ﻧﻪ ﺧﭙﺮﯦږي څﻮ ﻟﻪ ﻣﻤکﻨﻪ ګﻮاښﻪ وژﻏﻮرل ﺷي.

ﮐﺎرګﺮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل دې دا ﺑﺎوري ﺷي ﭼې د ﻫﻐﻮی ﻣﺨﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻧځﻮر ﮐې ﻧﻪ
ښکﺎري او ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي.

ﮐﻠﻪ ﭼې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ﭘﻼر ،ﻣﻮر او ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو او ﻣﺮﮐې
رﺿﺎﯾﺖ او اﺟﺎزه ﻏﻮاړي ،داﺳې ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼې ﭘﺮ دې ﻣﺮﮐې ﯾﯥ اوﻻدوﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺪای ﻣﻪ ﮐړه ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﯿﺪا ﮐﯧږي.

د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﻼر ،ﻣﻮر او ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ د ﻫڅﻮﻧې او د ﻫﻐﻮی د رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻻﻧﺪې ﻻرو

ﭼﺎرو ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷي:
•

ﻣﻴﻨﺪو او ﭘﻠﺮوﻧﻮ ،ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺮﮐې د ﻣﻮﺧې ﭘﻪ اړه ﭼې وﻟې ﻏﻮاړئ د

•

ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړئ ﭼې ﻣﺮﮐﻪ ﺑﻪ څﺮﻧګﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷي ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ څﻪ ﭘﻮښﺘﻨې وﮐړئ ،ﮐﻮﻣﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ

•

ﻫﻐﻮى ﺣﻖ ﻟﺮي ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي او ﻫﻢ د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮ ﯾﺎ ﻣﺮﮐې ﻣﺨکې ﺑﺎ ﺧﺒﺮه رﺿﺎﯾﺖ

ﻫﻐﻮی د ﻣﺎﺷﻮم اﻧځﻮروﻧﻪ واﺧﻠئ او ﯾﺎ ﺧﺒﺮې ورﺳﺮه وﮐړئ ،ﮐﺎﻓي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﺷي.
اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ او ﻣﺮﮐﻪ ﺑﻪ څﻮﻣﺮه وﺧﺖ وﻧﯿﺴي.

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﯾﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دا ﺑﺎوري ﮐړئ ﭼې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ او د ﻣﺮﮐې ﺧﭙﺮول ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ

•

ﮐې واﻧﻪ ﭼﻮي.

ﮐﻮﻟی ﺷئ ﻣﻴﻨﺪو او ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﺗﻪ وواﯾﺎﺳﺖ ﭼې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې وﻏﻮاړي د ﻣﺎﺷﻮم ﻧﻮم ﺑﺪﻟﻮﻟی ﺷي .د ﻣﺎﺷﻮم
اﻧځﻮروﻧﻪ ﺑﻪ داﺳې واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي ﭼې ﻫﻮﯾﺖ ﯾﯥ څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ ﺷي.

ډﯦﺮی ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻی ،د ﻣﺮﮐې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﺎﻓي ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﯾﺎ ﻫﻢ ﭘﺮې ذﻫﻨي ﻓﺸﺎر وي ،دﻏﻪ راز

ﻣﺎﺷﻮم ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﻪ څﻪ وﯾﻠﻮ ﺗﻪ اړ ﻧﻪ ﮐړل ﺷي ﭼې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﯾﯥ ﻏﻮاړي؛ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ دﻏﻪ څﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ

ﮐې وﻧﻪ ﻧﯿﺴي ،ﻣﺮﮐﻪ ﮐې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﯧښﯧږي ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﺣﻞ ﻻره دا ده ﭼې:
•

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﻧﻪ وﯾﻞ ﺷي ﭼې ﻫﻐﻮی څﻪ وواﻳﻲ ،ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﮐﯧﺪای ﺷي ﻏﻮره ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺎ وﯾﻨﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ

•

د ﻣﺎﺷﻮم د ﺑﯿﺎن ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺪي ﺷي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﻠﻪ ﭼې ﻟﻪ ﯾﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﯧږي ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ

ﮐړئ.

ﺧﺒﺮو ﮐې ﯾﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻧﻪ ﺷي .د ﺛﺒﺖ وﺳﺎﯾﻞ دې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻻﺳﺮﺳي ﺟﻮګﻪ ﺷي څﻮ ﭘﺮ ﻫﻐﻮی ﺷﺘﻪ
•

ﻓﺸﺎر ﮐﻢ او ﯾﺎ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺷي.

ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه دې د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ژﺑﻪ ﺧﺒﺮې وﺷي ،دا دې ورﺗﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷي ﭼې د دې ﺑﺸﭙړې ﭘﺮوﺳې ﭘﻪ
اوږدو ﮐې څﻪ ﮐﯧږي .ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻮى ﺗﻪ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ورﮐﻮل ﺗﺮ ﻫﺮ څﻪ ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ

•

دي.

د دې ﻟﭙﺎره ﭼې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ذﻫﻨي ﻓﺸﺎر را ﮐﻢ ﮐړای ﺷي ،ﻫڅﻪ دې وﺷي ﻫﻐﻮی ﭘﻮه ﺷي ﭼې دا ازﻣﻮﯾﻨﻪ
ﻧﻪ ده ،ﻫﯧڅﻮک ﯾﯥ ﭘﻪ اړه ﻗﻀﺎوت ﻧﻪ ﮐﻮي ﻳﻌﻨې ﺳﻢ او ﻧﺎ ﺳﻢ ځﻮاﺑﻮﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ.

• ﻫﯧڅ ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎن وﻧﻪ رﺳﯧږي ،ﻟﻪ ﮐﻠﺘﻮري ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐې ﭘﻮښﺘﻨﻮ ،ﺗﺒﺼﺮو او ﻟﻪ ﻧﺎ ﺳﻤﻮ

ﺣﺮﮐﺎﺗﻮ ﭼې ﯾﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐې ﻏﻮرځﻮي ،ﻟﻪ ﺳﭙکﺎوي ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺦ ﮐﻮي او د ﻣﺎﺷﻮم درد او ﻏﻢ ﺑﯿﺎ
ﺗﺎزه ﮐﻮي ،ډډه وﺷي.
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د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮﻟﻮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ

د  ١٣٨٨ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﺗﻠې ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐې د ﮐﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ورځﭙﺎڼﻮ داﺳې ﯾﻮ ﺧﺒﺮ ﺧﭙﻮر ﮐړ:
ﯾﻮه ﭘﻼر ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﮐړي او ﻟﻮر ﻳﯥ ﺗﺮې اﻣﻴﺪواره ﺷﻮې ده.

او ﻳﺎ د  ١٣٩۶ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ د ٧ﻣې دﻏﻪ ﺧﺒﺮ:

د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﻳﺖ اﻣﻨﻴﺘي ﭼﺎرواﮐي واﻳﻲ ﭼې د دﻏﻪ وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﮐﺸﻢ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې ﻫﻐﻪ ﭘﻼر ﻧﻴﻮل ﺷﻮی ﭼې ﻟﻪ دوو

ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ راﻫﻴﺴې ﻳﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ  ١٣ﮐﻠﻨﻪ ﻟﻮر ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﮐﺎوه.

د ﺑﺪﺧﺸﺎن د اﻣﻨﻴﺘې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻟﻪ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺮاﻟﺪﻳﻦ اﻧﻮري ووﻳﻞ ﭼې د ﮐﺸﻢ

وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳﺮاى ﻫﺎ ﮐﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﻪ دوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ راﻫﻴﺴې ﭘﺮ دﻏې ﻧﺠﻠۍ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﮐړى
دى .ﺳﺮﭼﻴﻨې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻳﺎدې ﻧﺠﻠۍ ﭘﺮون د ﮐﺸﻢ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐړې او ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼره ﻳﯥ ورﺗﻪ

ﺷکﺎﻳﺖ ﮐړى ﭼې د دﻏﻪ ﺷکﺎﻳﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻧﺠﻠۍ ﭘﻼر د اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻧﻴﻮل ﺷﻮى او ﭘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐې

دی.

د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،د ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړه د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ څﯧړﻧې رواﻧې دي ،ﺷکﻤﻦ ﮐﺲ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﻪ دې ﻣﺨکې د ﻳﺎدې
ﻧﺠﻠۍ ﻣﻮر ﻃﻼﻗﻪ ﮐړې او د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړې ده.

د ﻣﻠي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﮐړﻧﻼرو او د ﻣﺎﺷﻮم ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨې ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮو ،زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ او ﻳﺎ ﻟﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺳﺮﻏړووﻧﮑﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻫﻠکﺎﻧﻮ څﯧﺮې ،د ﻟﻮړو ﻣﺼﻠﺤﺘﻮﻧﻮ او واﮐﻤﻨې ﻣﺤکﻤې ﻟﻪ ﺣکﻢ ﭘﺮﺗﻪ د دوﻟﺘي او ﻧﺎ

دوﻟﺘي رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻧﻪ ﺧﭙﺮﯦږي.

دﻏﻪ ډول راﭘﻮروﻧﻪ او ﺧﭙﺮوﻧې ﻻﻧﺪې ﺟﺪي زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي:
•

د ټﻮﻟﻨې ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ رواﻧي اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻪ ﺟﺪي زﻳﺎن رﺳﻮي.

•

ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﯧږي او ﻟﻪ ﻻ ډﯦﺮ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي.

•

د ﻣﺎﺷﻮم اﻧﺴﺎﻧي ﮐﺮاﻣﺖ او راﺗﻠﻮﻧﮑى ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻟﻪ ﺟﺪي زﻳﺎن ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﻮي.

•

ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ټﻮﻟﻨې ګﻮښی او ﻣﻨﺰوي ﮐﯧږي.

•

ﻣﺎﺷﻮم د ټﻮﻟﻨې ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﺣﻘﻴﺮ او ﻫﻮﻳﺖ ﻳﯥ ﺳﭙک ګڼﻞ ﮐﯧږي.

•

د ﻣﺎﺷﻮم او د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮرﻧۍ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺗﻪ ﺟﺪي زﻳﺎن رﺳﯧږي.

•

ﮐﻮرﻧۍ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي ﭼې ﻟﻪ دې ډول ﻧﻮم ﺑﺪ ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﻠګﺮۍ اړﻳکﻪ وﺳﺎﺗي،

•

ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ دا ﭼې د ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي او ﮐﻮرﻧۍ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼې ﻣﺎﺷﻮم ﻳﯥ د دوى د

•

ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل او ﮐﻮرﻧۍ ﻟﺮې ﺷﻮ ،د ﻟﻮﺑﻮ او ﺧﺒﺮو ﻣﻠګﺮي ﯾﯥ وﻧﻪ درﻟﻮدل ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﯧښﺘې

ﺧﺒﺮې او ﻟﻮﺑﯥ ورﺳﺮه وﮐړي.

ﻧﻮم ﺑﺪۍ ﻻﻣﻞ ﺷﻮى ،ﺣﺘى د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه ډﯦﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴي.

ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯦږي ،ﻟﻪ ﻧﺎوړو ﻟکﻪ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ روږدﯦﺪو ﯾﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ رواﻧي او روﺣي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي او ښﺎﯾﻲ

ځﺎن وژﻧې ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﻪ ﮐړي ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ډول راﭘﻮروﻧﻪ او ﺧﭙﺮوﻧې د ﻻﻧﺪې ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ
•

ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﯧږي او ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﺮي:

د اﻧﺴﺎﻧي ﮐﺮاﻣﺖ ﺳﺎﺗﻨﻪ او درﻧﺎوى د اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻻرښﻮوﻧﻪ ده ،اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮر ﻣﻠي ﻗﻮاﻧﻴﻦ د

ﺑﺸﺮي ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺣﻖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﻟﺮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن

٢۴ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ..." :د اﻧﺴﺎن ازادي او ﮐﺮاﻣﺖ ﻟﻪ ﺗﯧﺮي څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي دي .دوﻟﺖ د اﻧﺴﺎن د ازادي
•

او ﮐﺮاﻣﺖ ﭘﺮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او درﻧﺎوي ﻣکﻠﻒ دى".

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ٣٤ﻣې ﻣﺎدې د ﺑﻴﺎن ازادۍ ﭘﻪ اړه ﺑﺤﺚ ﮐړى او د دې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐې

راﻏﻠي" :ﻫﺮ اﻓﻐﺎن ﺣﻖ ﻟﺮي د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣكﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼې ﻫﻐﻪ ﻣﺨكې ﻟﻪ ﻣﺨكې
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دوﻟﺘي ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ وښﻴﻲ ،ﺧﭙﺎره او ﻧﺸﺮ ﻛړي .د ﻣﻄﺒﻌﻮ ،راډﻳﻮ او ټﻠﻮﯦﺰﻳﻮن ،د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ او
•

ﭘﻪ ﻧﻮرو ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻮرې ﻣﺮﺑﻮط ﺣكﻤـﻮﻧﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﺗﻨﻈﻴﻤﯧږي".

ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﺮﺗﻴﺐ ،د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ٥٤ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې ﮐﻮرﻧۍ د ټﻮﻟﻨې اﺻﻠي او ﺑﻨﺴټﻴﺰ رﮐﻦ ﺑﻠﻞ ﺷﻮی او د

ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺟﺴﻤي او روﺣي ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﭘﺮ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮى .ﭘﻪ

دې ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي دي" :ﻛﻮرﻧۍ د ټﻮﻟﻨې اﺳﺎﺳي رﮐﻦ دی او د دوﻟﺖ ﺗﺮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧې ﻻﻧﺪې ده .دوﻟﺖ د

ﻛﻮرﻧۍ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻣﻮر او ﻣﺎﺷﻮم د ﺟﺴﻤي او روﺣي روﻏﺘﻴﺎ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د روزﻧې او

•

د اﺳﻼم د ﺳﭙﯧڅﻠي دﻳﻦ ﻟﻪ اﺣكﺎﻣﻮ ﺳﺮه د ﻣﻐﺎﻳﺮو رﺳﻮﻣﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﻟﭙﺎره ﻻزم ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻴﺴي".

د  ١٣٨٨ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ټﻮﻟﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ٢٠ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﺧﺼﻮﺻي راډﻳﻮ ټﻠﻮﯦﺰﻳﻮﻧﻮﻧﻮ

ادارې ﻣکﻠﻔې دي ﭼې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﮐې د اﺳﻼم د ﺳﭙﯧڅﻠي دﻳﻦ اﺻﻮل او ﺣکﻤﻮﻧﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

ﻣﻠﺖ ﻣﻠي ،ﻣﻌﻨﻮي او اﺧﻼﻗي ارزښﺘﻮﻧﻪ او رواﻧي اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﻴﺴي .د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ٣٩ﻣې ﻣﺎدې د

ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻮ ،د ﺧﭙﺮوﻧﻮ د ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻮ ،ﻫﻨﺮي ،زده ﮐړه ﻳﻴﺰو او ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗي
•

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺴﻮول ګڼﻠی دی.

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻗﺎﻧﻮن د ٣٢ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ څﯧړﻧﻪ ﭘﻪ ﭘټﻪ

او د ﺣکﻢ اﺑﻼغ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﭘﻪ ﻋﻠﻨي ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺤﺎﮐﻤې د ﺑﻬﻴﺮ د ﺳﻨﺪوﻧﻮ

ﺧﭙﺮول د ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ د ﺷﻬﺎدت او د اﻫﻞ ﺧﺒﺮه وو د ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﮐې ﺧﭙﺮول ﺟﻮاز ﻧﻪ
ﻟﺮي .د ﻣﺎﺷﻮم د ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ اﻓﺸﺎء ﮐﻮل او ﻳﺎ ﻫﻐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼې د ﻣﺎﺷﻮم د ﻫﻮﻳﺖ د

ﮐﺸﻒ ﻻﻣﻞ ﺷي ،ﺗﺮ ﻫﯧڅ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﺟﻮاز ﻧﻪ ﻟﺮي .د ﻣﺤﺎﮐﻤې د ﻏﻮﻧډې ﺑﻬﻴﺮ ﺛﺒﺖ او ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي.

د ﺗﺮﮐﻴﯥ د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ د اﺧﻼﻗي ﻣﻮازﻳﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻣکﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻮ ١٧ﻣﻪ ﻣﺎده د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ د ﺧﺒﺮي

ﭘﻮښښ ﭘﻪ اړه ده او ﭘﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ او ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺘﻬﻢ ،ﺷﺎﻫﺪ او

ﻳﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ وﻟﺮي ،ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ وا ﻧﻪ ﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﭼې د ﻣﺎﺷﻮم

ﺷﺨﺼﻴﺖ او ﮐړه وړه اﻏﯧﺰﻣﻨﯧږي ،ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻی د ﻣﺎﺷﻮم د ﮐﻮرﻧۍ ﻣﺸﺮ او ﻳﺎ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻏړو ﯾﯥ ﭼې د
ﻣﺎﺷﻮم ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ور ﻟﻪ ﻏﺎړې وي ،ﻟﻪ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ وﮐړي او ﻳﺎ ﻳﯥ اﻧځﻮر واﺧﻠي .ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن

ﭼې د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮﻳﻮ ښکﺎر ﺷﻮي وي ،د ﻫﻐﻮی اﻧځﻮروﻧﻪ ،ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ ﭼې د ټﻮﻟﻨې ﭘﻪ ګټﻪ ﻧﻪ وي ،ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﺎره ﻧﻪ ﺷي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم ﻣﻠي اﺧﻼﻗي ﻣﻮازﯾﻦ ﻫﻢ د ﻣﻮر او ﭘﻼر او ﯾﺎ د ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻟﻪ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻢ

ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺗﺼﻮﯾﺮ او ﻓﻠﻢ ﻟﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮ او ﻣﺮﮐﻮ ډډه ﮐﻮي .ﺧﻮ ﮐﻪ د ﮐﻮم دﻟﯿﻞ ﻟﻪ ﻣﺨې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه د راﭘﻮروﻧﻮ او ﺧﺒﺮوﻧﻮ ﺧﭙﺮول ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ګټﻮر و ارزول ﺷي ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ دې ﺗﻪ ﭘﺎم ﺳﺎﺗي ﭼې د

ﻫﻐﻮی ﻣﺸﻬﻮرﯦﺪا ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﻫﻐﻮی ﺣﯿﺜﯿﺖ او ﻣﺎدي او ﻣﻌﻨﻮي ګټﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن وا ﻧﻪ ړوي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮل د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﯾﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ده .د اﻧﺴﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺳﺮه د ﻣﺮﮐې ﮐﻮﻟﻮ ځﯿﻨې ﻋﻤﻮﻣي ﻻرښﻮوﻧې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
•

ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺗﻪ ډاډ ورﮐړئ ﭼې ﻫﻐﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﭘﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﮐې ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻪ دى.

•

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑی ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﯾﺎ اﻧﺪﯦښﻤﻦ وي او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ډک ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮي ،ﻫﻐﻪ ارام

•

ﻫﻐﻪ ﻳﺎ ﻫﻐې ﺗﻪ ډاډ ورﮐړئ ﭼې ﻫﻮﻳﺖ ﻳﯥ ﭘټ ﺳﺎﺗئ.

•

ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺳﺮه ﭘﻪ ﯾﻮاځې ﺗﻮګﻪ ﻣﺮﮐﻪ وﮐړئ او ﻧﻮرو ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻣﻪ ورﮐﻮئ ﭼې ﭘﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺒﺼﺮه وﮐړي.

•

ﮐړئ.

ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ﭼې د ﺧﭙﻞ ځﺎن او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ وﮐړي.
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•

ﮐﻠﻪ ﭼې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺧﭙﻠﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻮي ،ورﺗﻪ ﭘﻪ دﻗﺖ او ﻏﻮر ﻏﻮږ وﻧﯿﺴئ.

•

ﺧﻮاﺧﻮږي ورﺳﺮه وﮐړئ.

•

داﺳې ژﻣﻨې ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺳﺮه ﻣﻪ ﮐﻮئ ﭼې وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﺑﯿﺎ ﭘﻮره ﻧﻪ ﺷئ ﮐړای.

•

ﻫﻐﻪ ﻳﺎ ﻫﻐې ﺗﻪ وﺧﺖ ورﮐړئ ﭼې ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ څﺮګﻨﺪ ﮐړي.

•

د ﻣﺮﮐې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﺗﺒﺼﺮې ډډه وﮐړئ او ﻧﺎﭘﯧﯿﻠی ﭼﻠﻨﺪ ﻏﻮره ﮐړئ.

•

ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺗﻪ د ﺳﻼﮐﺎراﻧﻮ ﯾﺎ د اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮاﺟﻌې د ﻟﯧﺴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺷﺘﻪ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړئ.

د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﻫﻮﻳﺖ او ﻓﺮدي ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺗﻪ درﻧﺎوی

ﻫﺮه ﮐﻮرﻧۍ او ﺷﺨﺺ د ﺣﻴﺜﻴﺖ او رازوﻧﻮ ﻟﺮوﻧﮑي دي؛ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن او رﺳﻨۍ ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﻠکﻮ ﭘﺮ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﻪ ﺗﯧﺮې ډډه

وﮐړي؛ ځکﻪ ﭼې د ﺧﻠکﻮ ﺧﺼﻮﺻي ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﺗﯧﺮي ﺧﻮﻧﺪي دی او د ﺧﻠکﻮ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺗﻪ درﻧﺎوی ﻳﻮ ﻣﻨﻞ

ﺷﻮی اﺻﻞ دی .ﺧﻮ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ځﺎﻧګړو ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﭼې ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮې ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻴﺮ او ګټﻪ وي ،د ﺷﺨﺼي ژوﻧﺪ
ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ د ﻗﺎﻧﻮن او ﻣﻨﻞ ﺷﻮو اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐې ﭼې ﻣﺨکې ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ده ،ﺳﺎﻗﻄﯧږي .ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ

ﻻﻧﺪې ډول دي:

اﻟﻒ :د ﻳﻮ ﻟﻮی ﺟﺮم د ﭘﻠټﻨې او ﺧﭙﺮﯦﺪو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل؛

ب :ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﭼې د ټﻮﻟﻨې ﭘﺮ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰ وﻟﺮي؛

ج :د ټﻮﻟﻨې روﻏﺘﻴﺎ او اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻪ ګﻮاښ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي؛
د :د ﺧﻠکﻮ د ﺗﯧﺮوﺗﻨې د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻻﻣﻞ ﺷي؛

ﭘﻪ دﻏﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ دا ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﻴﻮل ﺷي ﭼې د ﻳﻮ ﭼﺎ د ژوﻧﺪ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭼې ﭘﻪ اړه ﻳﯥ اﻃﻼﻋﺎت

ﺧﭙﺮﯦږي ،ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ اړﻳکﻪ وﻟﺮي او دا ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﯧﺮه ﻧﻪ ﺷي ﭼې اﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎن وﻳﻨي

او ﮐﻪ ﻧﻪ .د ﺟﺰا ﮐﻮډ ﭘﻪ ۴۶٢ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﺷﺎﻫﺪ ﻳﺎ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺧﺒﺮ
ورﮐﻮوﻧﮑي ﻳﺎ د ﻣﺪارﮐﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮوﻧﮑي ﻫﻮﻳﺖ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻳﺎ د ﻣﺤکﻤې ﻟﻪ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ اﻓﺸﺎء ﮐړي ،ﭘﺮ

ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .د ﻳﺎدوﻧې وړ ده ،د ﻳﺎدو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ د ﻣﺘﻀﺮر ﭘﻪ ﺷکﺎﻳﺖ ﭘﻮرې ﺗړﻟی

دی.

دﻏﻪ راز د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د ٢٣ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺤﺮم ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي ،ﻣګﺮ دا ﭼې ﭘﺮ اﻓﺸﺎء ﮐﻮﻟﻮ ﻳﯥ راﺿي وي.

د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ۶٣٠ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د راز ﻟﻪ اﻓﺸﺎء څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺟﻨﺤې او ﻳﺎ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ

ارﺗﮑﺎب څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮی وي ﻳﺎ د راز څښﺘﻦ ،د ﻫﻐﻮ د اﻓﺸﺎء ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزه ورﮐړي ﻳﺎ دا ﭼې ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
ﻋﺎﻣﻪ ګټﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ وي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺮ ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﮐﯧږي.

ﻏﻮره ده ﭘﻪ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐې د ﻫﻐﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﺷي ﭼې ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﻫﻮﻳﺖ ﻳﯥ څﺮګﻨﺪ ﺷي ،ﺧﻮ ښﺎﻳﻲ د

دې ډول ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ څﺮګﻨﺪوﻧې د ﻻﻧﺪې ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې ﺷﺎﻣﻠې ﺷي:

اﻟﻒ :د ﺳﺮﭼﻴﻨې ﻫﻮﻳﺖ او ﺗﺮ ﻣﻤکﻨﻪ ﺑﺮﻳﺪه د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺷﺮﻳکﻮﻟﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺒﺮﻳﺎل ،اډﯦټﺮ او ﻳﺎ ادارې ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ

وي.

ب :د دې ډول ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﺎور وړ وي او ﻫڅﻪ وﺷي ﭼې ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳي اﺟﻨډا او ﻧﺎ ﺳﻤﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي.

ج :د دې ډول ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ﮐﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﺷي ،څﻮ رﺳﻨۍ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ
ﻟﻪ ﮐﺮه واﻟي ډاډﻣﻦ ﺷي.
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د -د رﺳﻨۍ اداره او اډﯦټﺮ د دې ډول ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي.

ه  -ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې دا ډول ﺳﺮﭼﻴﻨې ،د ﺳﺮﭼﻴﻨې ﭘﻪ ﺧﻮښﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻌﺮﻓي ﮐﯧﺪاى ﺷي ﭼې ﺷﺨﺼي ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮي
ﻳﯥ وﻧﻪ ﺷي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول )ﻳﻮه دوﻟﺘي ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ واﻳﻲ ﭼې) (...ﻳﻮې ﺣکﻮﻣﺘي ﺳﺮﭼﻴﻨې ووﻳﻞ ﭼې) (...د ﻋﺪﻟﻴﯥ

وزارت ﻳﻮه ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي او ﻳﺎ ﭼﺎرواﮐي ووﻳﻞ ﭼې) (...د وﻟﺴي ﺟﺮګې ﻳﻮه ﻏړي ووﻳﻞ ﭼې) (...ﭘﻪ ﻓﻼﻧي وﻻﻳﺖ ﮐې
د دوﻟﺖ ﻳﻮ وﺳﻠﻪ وال ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﺎ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ د ﻳﻮې ډﻟې ﻣﺸﺮ واﻳﻲ ﭼې) (...د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﭘﻨﺠﻮاﻳﻲ

وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻳﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑى واﻳﻲ ﭼې (...او داﺳې ﻧﻮر.

رﺳﻨۍ ﮐﻮﻻی ﺷي د ﺷکﻤﻨﻮ ،ﺗﻮرﻧﻮ ،ﻣﺤکﻮم ﺗﻮرﻧﻮ او ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻮ ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې څﺮګﻨﺪ ﮐړي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺮط
ﭼې ځﺎﻧګړي ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ورﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﻴﺴي او د ﻣﺸکﻮک ،ﺗﻮرن ،ﻣﺤکﻮم ﺗﻮرن ،ﻣﺠﺮم ،ﻣﺤکﻤې او ﻣﺤﺎﮐﻤې

ﮐﻠﻤې ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎى وﮐﺎروي.

د ﻣﺸکﻮک ،ﻣﻈﻨﻮن ،ﺗﻮرن ،ﻣﺤکﻮم ﺗﻮرن او ﻣﺠﺮم ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:

اﻟﻒ :د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻧﻮرو اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ﮐﺲ ﺗﻪ ﻣﺸکﻮک وﻳﻞ ﮐﯧږي.

ب :ﺷﺨﺺ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻣﻈﻨﻮن ګڼﻞ ﮐﯧږي ﭼې د ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐې د ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ورﮐﻮل

ﺷي .ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،ﻣﻈﻨﻮن ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ دی ﭼې د ﺟﺮم د ارﺗﮑﺎب ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د ﺑﺪګﻮﻣﺎﻧۍ )ﺳﻮء ﻇﻦ( ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
ﺗﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻻﻧﺪې راﻏﻠی وي ﻳﺎ د اﭼې ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﺗﻮر )اﺗﻬﺎم( ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺨکې د ده ﭘﻪ اړه اﺣﺘﻴﺎﻃي ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ

ﻧﻴﻮل ﺷﻮي وي.

ج :ﺷﺨﺺ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺗﻮرن )ﻣﺘﻬﻢ( ګڼﻞ ﮐﯧږي ﭼې د څﺎرﻧﻮال ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ ﭘﺮ ﺿﺪ د دﻋﻮا اﻗﺎﻣﻪ وﺷي ،ﺷﺨﺺ ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﺗﻮرن ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻣﺤکﻤې د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﺣکﻢ ﻧﻪ وي ﮐړى او ﻳﺎ د ﻣﺤکﻤې د وروﺳﺘي ﺣکﻢ
ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻣﺤکﻮم ﺷﻮى ﻧﻪ وي .ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،ﺗﻮرن ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ دی ﭼې د ﺗﺤﻘﻴﻖ د اﺛﺒﺎت راټﻮل ﺷﻮو دﻻﻳﻠﻮ د
ارزوﻧې ﭘﺮ ﺑﻨﺎ د ﺟﺮم د ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮی او ﺗﻮر ﭘﺮې ﻟګﯧﺪﻟی وي.

د :ﮐﻠﻪ ﭼې د ﺗﻮرن ﭘﻪ اړه ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤکﻤﻪ ﭘﺮﯦکړه وﮐړي او دﻏﻪ ﭘﺮﯦکړه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮم ﺗﻮرن ورﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﯧږي

او د دوﻳﻤې ﻣﺤکﻤې )اﺳﺘﻴﻨﺎف( ﺗﺮ ﭘﺮﯦکړې وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻣﺤکﻮم ﺗﻮرن وﻳﻞ ﮐﯧږي .د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن د ٢٥ﻣې
ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻣﺘﻬﻢ ﭼې ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮرې د ﺑﺎﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻣﺤكﻤې ﭘﺮ ﻗﻄﻌي ﺣكﻢ ﻣﺤكﻮم ﻧﻪ ﺷي ،ﺑﯥ ګﻨﺎه ګڼﻞ ﻛﯧږي.
ﻫـ :ﻣﺘﻬﻢ ﭼې د ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻣﺤكﻤې ﭘﺮ ﻗﻄﻌي ﺣكﻢ ﻣﺤكﻮم ﺷي ،ﺑﻴﺎ ورﺗﻪ ﻣﺠﺮم وﻳﻞ ﮐﯧږي.
ﺑﯧﻠګې:

اﻟﻒ :ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻏﻼ ﭘﺮ ﺷک وﻧﻴﻮ.

ب :ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤکﻤې ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻗﺘﻞ ﭘﻪ ﺗﻮر ﭘﺮ اﻋﺪام ﻣﺤکﻮم ﮐړ .ﺧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې
وﻟﻴکﻞ ﺷي ﭼې ﻣﺤکﻮم ﺷﻮى ﮐﺲ ﻳﻮه ﻳﺎ دوه ﻧﻮرې ﻣﺤکﻤې ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐې ﻟﺮي.

ج :وروﺳﺘۍ ﻣﺤکﻤې ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻏﻼ ﭘﻪ ﺟﺮم ﭘﺮ ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮم ﮐړ او وروﺳﺘﻪ ﭼې ﻟﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﺤکﻮم ﺳﺮه
ﺧﺒﺮې ﮐﯧږي )د راﭘﻮر ﺟﻮړوﻧې ﻟﭙﺎره( ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺠﺮم ﮐﻠﻤﻪ ورﺗﻪ وﮐﺎرول ﺷي.

رﺳﻨۍ ﭘﻪ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐې د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﻟې ﻟﻴکﻠى ﺷي ﭼې ﺷکﻤﻦ او ﻳﺎ ﺗﻮرن ﮐﺲ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺟﺮم اﻋﺘﺮاف ﮐړى؛ ﺧﻮ

ﮐﻪ ﭘﻪ دې اړه ﺷکﻤﻦ او ﻳﺎ ﺗﻮرن څﺮګﻨﺪوﻧې ﻧﻪ وي ﮐړې ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې وﻟﻴکﻞ ﺷي ﭼې ﻣﺸکﻮک ﻳﺎ ﺗﻮرن ﭘﻪ دې
اړه څﻪ ﻧﻪ دي وﻳﻠي.

د ﺗﺮﮐﻴﯥ د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ د اﺧﻼﻗي ﻣﻮازﻳﻨﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻣکﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐې راﻏﻠي ،ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺘﻬﻢ او ﻣﺠﺮم د

ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻪ اړه اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې د ﻗﻀﻴﯥ ﺳﺮه اړﻳکﻪ وﻧﻪ ﻟﺮي او ﻳﺎ د ﻣﻮﺿﻮع د ﻻ روښﺎﻧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ

وي ،د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ اړه اﻃﻼﻋﺎت ﺧﭙﺎره ﻧﻪ ﮐړي.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم ﻣﻠي اﺧﻼﻗي ﻣﻮازﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ:

اﺧﻼﻗي ﻣﻮازﯾﻦ د ﻧړۍ ﭘﻪ ډﯦﺮی ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې د رﺳﻨﯿﺰ ﮐﺎر ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﺑﻨﯿﺎدي ټﻮﻟګﻮ ګڼﻞ ﮐﯧږي .اﺻﻮل او اﺳﺎﺳي ﻣﻌﯿﺎروﻧـﻪ،

ﻟکﻪ ﺑﯥ ﻃﺮﻓي ،اﻧﺼﺎف ،ﮐﺮه واﻟی ،دﻗﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ،د ﻣﻠي ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ رﻋﺎﯾﺖ او ﺣﺮﻓﻪ ﯾﻲ ﺧﭙﻠﻮاﮐي د ﻫﯧﻮادوﻧـﻮ ﭘـﻪ رﺳـﻨﯿﺰو

ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐې د ﺗﺎﮐﯿﺪ وړ ګﺮځﯧـﺪﻟي او د رﺳـﻨﯿﻮ او ژورﻧﺎﻟﯧﺴـﺘﺎﻧﻮ اﺻـﻮل او ﭼﻠﻨـﺪ د ﯾـﺎدو ټﻮﻟګـﻮ )ﻣﻮﻟﻔـﻮ( او ارزښـﺘﻮﻧﻮ ﭘـﺮ
اﺳﺎس راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي دي.

ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮوﻧﻪ او ﺗﻔﺴﯿﺮوﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي ،د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ داﺧﻠي اوﺿﺎع او ﺷـﺮاﯾﻂ،

د ﺳﯿﺎﺳي ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړښﺘي ځﺎﻧګړﻧې او ﻓﺮﻫﻨګي -اﻋﺘﻘﺎدي ارزښﺘﻮﻧﻪ د ﯾﺎدو اﺧﻼﻗي ﻣﻮازﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ﮐې رول ﻟﺮي.

ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې رﺳﻨﯿﻮ د ﭘﺎم وړ وده ﮐـړې ده ﭼـې ﭘـﺮ ﻋﺎﻣـﻪ اﻓﮑـﺎرو ،ﭘـﺮ ﺳﯿﺎﺳـي ،ټـﻮﻟﻨﯿﺰو ،اﻗﺘﺼـﺎدي او

ﻓﺮﻫﻨګي ﺑﻬﯿﺮوﻧﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ اﻏﯧﺰو اﻧﮑﺎر ﻧﻪ ﺷي ﮐﯧﺪاى.

ﻫﻤﺪې ﭘﺮاﺧﻮ ،اﻏﯧﺰﻧﺎﮐﻮ او ﻟﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ډﮐﻮ رﺳﻨﯿﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ،د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ د ﺣﺮﻓﻪ ﯾﻲ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب د ﺗﺎﻣﯿﻦ اړﺗﯿﺎوو

او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﺛﺒﺎت او اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺷﺘﻪ ﻧﻨګﻮﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧي ټﻮﻟﻨې ځﺎﻧګړﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم د ﻫﯧﻮاد ګڼ رﺳـﻨﯿﺰ ﻓﻌـﺎﻻن

دې ﺗﻪ وﻫڅﻮل ﭼې د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻧﻮو ارزښﺘﻮﻧﻮ او اﺻﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د رﺳﻨﯿﺰ ﮐﺎر واﻗﻌﯿﺘﻮﻧـﻮ او د ﺑﯿـﺎن ازادۍ ﭘـﻪ
رڼﺎ ﮐې د اﺧﻼﻗي اﺻﻮﻟﻮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻪ ﻣﻼ وﺗړي.

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﮐﻤﯧټﯥ د ﺧﺒﺮ ﺟـﻮړوﻧې د ﺑﻬﺮﻧﯿـﻮ او ﮐﻮرﻧﯿـﻮ ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻮ او د رﺳـﻨﯿﺰو اړﯾکـﻮ د ﻋﻠﻮﻣـﻮ ﺑﺮﺧـې د ﻧﻈـﺮ ﺧﺎوﻧـﺪاﻧﻮ د

ﻣﻮازﯾﻨﻮ او اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌې وروﺳﺘﻪ ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد د ﻫﯧﻮاد د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم د ﻣﻠي اﺧﻼﻗي ﻣﻮازﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وړاﻧـﺪﯾﺰ ﮐـړل ﭼـې

ﭘﻪ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ﭘﺮاﺧﻮ ﻣﺸﻮرو او د دې ﺑﺮﺧې د ﻓﻌﺎﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮ اﺧﯿﺴﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ،د دې وروﺳﺘۍ ﻣﺴﻮده ﭘﻪ ﻟﻮﯾﯥ ﻏﻮﻧـډه
ﮐې ﭼې ﻧږدې  ۵٠٠ﺧﺒﺮﯾﺎﻻﻧﻮ ،د رﺳﻨﯿﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ او د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړو او ﺻﻨﻔي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘـﻪ ﮐـې ګـډون

ﮐړی ،ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮه.

د اﺧﻼﻗي ﻣﻮازﻳﻨﻮ د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻠي ﻧﺎﺳـﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯧﺴـﺘﺎﻧﻮ د ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻮ او رﺳـﻨﻴﻮ ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﻟـﻪ ﻟـﻮري د ١٣٩٥

ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﻏﺒﺮګﻮﻟي ﭘﻪ ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﯧټﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﺟﻮړه ﺷﻮه .د ﻏﻮﻧډې ګډوﻧﻮاﻟﻮ ﻟﻮﻣړى ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﮐـﺎري ډﻟـﻮ ﮐـې د ﻳـﺎدو

ﺷﻮو ﻣﻮازﻳﻨﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﺤﺚ وﮐړ او د ﻧﺎﺳﺘې ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐې ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﺎدو ﻣﻮادو ﻫﺮ ﻳﻮه ﺗﻪ د ﺗﺎﻳﻴﺪ راﻳﻪ ورﮐړه.
ځﻮاب ورﮐﻮل:

 -ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن؛ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺮﻓﻪ ﻳﻲ دﻧﺪو ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻫﯧﻮاد اﺳﺎﺳي او د ټﻮﻟﻴﺰو رﺳـﻨﯿﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨـﻮ ﺗـﻪ ﭘـﻪ ﭘـﺎم د ﺑﯿـﺎن

ازادۍ اﺻﻮل ،د رﺳﻨﯿﻮ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ازادي او اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي ﺣﻖ رﻋﺎﯾﺘﻮي.

 -د ﻧﻮرو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮو ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د اﺻﻠي ﺳﺮﭼﯿﻨې ذﮐﺮ ﺣﺘﻤي او اړﻳﻦ ﺑﻮﻟي.

 -د ﺷﻮو ﺗﻮروﻧﻮ او ادﻋﺎوو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﺗﻪ د ځﻮاب او ﻧﻈﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻓﺮﺻﺖ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي.

 -د ﺣﺮﻓﻪ ﯾﻲ ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﮐې د ﻣﻠي ګټﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻮي.

 -ﭘﻪ رﺳﻨﯿﺰو ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ او ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﮐې ﭼﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺳﭙکﺎوي ،ﺗﻮر ﻟګﻮﻟﻮ ،اﻓﺘﺮا او ﺑﯥ ﺣﺮﻣﺘۍ ډډه ﮐﻮي.

ﺧﭙﻠې ﺗﯧﺮوﺗﻨې ﻣﻨي او د ﻫﻐﻮ د ﺳﻤﻮن ﻟﭙﺎره ﻫﺮ څﻮﻣﺮه ژره اﻗﺪام ﮐﻮي.

ﺧﭙﻠﻮاﮐي او ﺑﯥ ﭘﺮې واﻟی:

 -ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﻧﮋادي ،ﻗﻮﻣي ،ﺣﺰﺑﻲ ،ﺳﻤﺘي ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺟﻨﺴﯿﺘي ،ﺳﯿﺎﺳي او ژﺑﻨي ﺗﻮﭘﯿﺮ

ﭘﺮﺗﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي او ﯾﻮاځې اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﺧﻠکﻮ د ﻻﺳﺮﺳي ﺣﻖ ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻮي.

 -ﻟکﻪ څﻨګﻪ ﭼې ﺑﯥ ﭘﺮې واﻟی د ﺣﺮﻓﻪ ﯾﻲ ژورﻧﺎﻟﯧﺰم ﻫﺴﺘﻪ ﺟﻮړوي ،ﻧﻮ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﻣکﻠﻒ دي ﭼې د راﭘـﻮر ﺟﻮړوﻟـﻮ ﭘـﺮ

ﻣﻬﺎل "د ﻣﻘﺘﻀي ﺑﯥ ﻃﺮﻓي" رﻋﺎﯾﺖ ﮐـړي او ﭘـﻪ راﭘـﻮر ﮐـې د ﺷﺨﺼـي ﻟﯿـﺪ ﻟـﻮرو ،ﻏﺮﺿـﻮﻧﻮ او ﻗﻀـﺎوﺗﻮﻧﻮ ﻟـﻪ ځـﺎﯾﻮﻟﻮ ډډه

وﮐړي.

 -ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐې ﻟﻪ داﺧﻠﯧﺪو ﭼې د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم د ﺣﺮﻓې ﺑﺎور ﺗﻪ زﯾﺎن رﺳﻮي ،ډډه وﮐړي.
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 -د ځﺎﻧګړو وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ،د ډاﻟﯿﻮ ﻟﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮ او ﺑډې ﺧﻮړو ﭼې د ﺣﺮﻓﻪ ﯾﯥ ﮐﺎر ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﯾﯥ د ﻧﻔﻮذ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﯧـږي،

ډډه ﮐﻮي.

 -ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮري ﻧﻪ ﮐﻮي او ﻣﻠي ګټﯥ ﭘﺮ ﺷﺨﺼي ګټﻮ ﻟﻮړې ګڼﻲ.

 -د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د راﭘﻮر او ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ او ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﯥ ﻃﺮﻓي او اﻧﺼﺎف ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﻏﻮرځﻮي.

 -د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺧﻮښﻪ د ﭘﯧښﻮ او ﺣﻘﺎﯾﻘﻮ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﯾﺎ ﻧـﻪ ﺧﭙﺮوﻟـﻮ ﭘـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر د دوﻟﺘـي ﭼـﺎرواﮐﻮ ،ﮐﺴـﺎﻧﻮ او ﻧﻔـﻮذ ﻟﺮوﻧﮑـﻮ ډﻟـﻮ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻮ ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻤﯧږي.

 -ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻪ د زړورﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺳﺮه د ځﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻪ ﻫﯧﺮوي او ﻻزم اﻣﻨﯿﺘي ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻧﯿﺴي.

 -ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻢ ﻣﺴﻠکﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺴﻠکي ګټﻮ ﮐې ﻟﻪ ﺗﻀﺎد څﺨﻪ ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﻘﯿﻘي وي ﯾﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮي ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘـﺮام ﺗـﻪ ﭘـﻪ ﮐﺘـﻮ،

ډډه ﮐﻮي.

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐې ﯾﯥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ګټﻪ وي ،د ﻫﻐې ﭘﯧښې ﻟﻪ ﭘﻮښښﻪ ډډه ﮐﻮي.

ﺳﻤﻮاﻟی او ﺗﻮازن:

 -ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﺳﻢ اﻃﻼﻋﺎت او د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮ رﺳﻮل د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﻟﻮﻣړﻧۍ دﻧﺪه ده.

 -ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﯾﻮاځې ﻫﻐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﭙﺮوي ﭼې ﮐﺮه واﻟی ﯾﯥ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮی وي.

 -ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن د ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﮐﺮه واﻟی ﭘﺮ اړوﻧﺪو ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺗﺎﯾﯿﺪوي او اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻮي ﭼې د ﺗﯧﺮوﺗﻨﻮ ﻣﺨـﻪ وﻧﯿﺴـي

او ﻫﯧڅکﻠﻪ ﭘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﮐې ﻗﺼﺪاﹰ ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي او ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐې راوړي.

 -د ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﻣﺘﻮازﻧﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﮐې ﭼې ﭘﻪ ﯾﻮه ﺧﺒﺮ ،راﭘﻮر او ﻧﻮرو رﺳﻨﯿﺰو ژاﻧﺮوﻧﻮ

ﮐې ﭘﻪ ﯾﻮ ډول دﺧﯿﻞ دي ،ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ او ﻣﺘﻮازن ﻋﻤﻞ ﮐﻮي.

 -ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠې ﺳﺮﭼﯿﻨې ور ﭘﯧﮋﻧي .ﮐﻪ ﻟﻪ ښـکﺎره ﺳـﺮﭼﯿﻨې د ﮐـﺎﻓي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻮ ﻻﺳـﺘﻪ راوړﻧـﻪ ﻧـﺎ ﻣﻤکﻨـﻪ وي ،د ﻫﻐـې

ﺳﺮﭼﯿﻨې ﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭼې ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﻫﻮﯾﺖ ﯾﯥ اﻓﺸﺎ ﺷي ،ﯾﻮاځې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﮐﺎر اﺧﻠي ﭼې د ټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ګټﻪ وي.

 -د ﺳﺮﭼﯿﻨې د ﻫﻮﯾﺖ د ﻧﻪ اﻓﺸﺎ د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ،د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﮐـې ﻣﺨکـې ﻟـﻪ ﻣﺨکـې د ﻫﻐـﻮ ﻟـﻪ

ﻣﻮﺧې او اﻧګﯧﺰې ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي.

 -ځﺎن ډاډﻣﻨﻮي ،ﮐﻮم اﻃﻼﻋﺎت ،اﺳﻨﺎد او ﻣﺪارک ﭼې ﯾﯥ ﻻﺳﺘﻪ راوړي ،ﺑﯥ ﻻرې ﮐﻮوﻧﮑي ﻧﻪ دي.

 -ﭘﻪ ﭘټﻪ او ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻃﻼﻋـﺎﺗﻮ ﻟـﻪ راټﻮﻟﻮﻟـﻮ )ﻟکـﻪ د ﭼـﺎ د ﻏـږ ﺛﺒـﺖ ،د ټﻴﻠﯧﻔـﻮﻧي ﺧﺒـﺮو اورﯦـﺪل او ﻣکﺘﻮﺑﻮﻧـﻮ ﺗـﻪ د

ﻻﺳﺮﺳي ﻫڅﻪ( ډډه ﮐﻮي .ﺧﻮ دا ﭼې وﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻی ﻫﻐﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﻻﺳﺮﺳی ﭘﯿﺪا ﮐړي ﭼې ﺧﭙﺮول ﯾﯥ د ﻣﻠي ګټﻮ ﭘﻪ ﺧﯿـﺮ
دي ،د دﻏﻮ ﻻرو د اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﺑﺎﯾﺪ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐې د ﻫﻐﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راړوﻧې څﺮﻧګـﻮاﻟي ﺗـﻪ

اﺷﺎره وﺷي:

 -د ﺣﺮﻓﻪ ﯾﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻟﯿﺪﻟﻮرو او ﻧﻈﺮوﻧﻮ ازادې ﺗﺒﺎدﻟې ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐﻮي ،ﺧﻮ ورﺳﺮه دې ﺗﻪ ﻫـﻢ ﭘـﺎم ﺳـﺎﺗي

ﭼې ﺧﭙﺮﯦﺪوﻧﮑي ﻧﻈﺮوﻧﻪ د ﻫﻐﻮ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧـﻪ وﺳـﻠﻪ واﻟـﻮ ډﻟـﻮ او اﺳـﺘﺨﺒﺎراﺗي ﮐړﻳـﻮ ﻧـﻪ وي ﭼـې ﻏـﻮاړي ﻋﺎﻣـﻪ اﻣﻨﻴـﺖ او ګټـﯥ

وګﺎښي.

 -د ﺟﻨﺎﯾﻲ او ﺟﺮﻣي ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮي ﭘﻮښښ ﮐې دې ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻮي ﭼې ﻟﻪ دﻏﺴې ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ د ﺧﻠکـﻮ د ﺧﺒﺮوﻟـﻮ ﺣـﻖ د ﺗﻮرﻧـﻮ د

ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﻠﻒ ﻻﻣﻞ ﻧﻪ ﺷي.

 -ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې د ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻮرن ﯾﺎ ﻣﺠﺮم ﻧﻪ وي ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮي ﯾﺎ د ﻫﻐـﻮ ﭘـﻪ اړه ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺳـﻪ

رواﻧﻪ وي ،ټﻮﻟﻨې ﺗﻪ ﯾﯥ د ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ور ﭘﯧﮋﻧي.

 -د ﻣﺮﮐې او ګﺮدي ﻣﯧﺰ ﭼﻠﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺳﺮه دروﻧﺪ ﺳﻠﻮک ﮐﻮي او ﭘﺮ ﭼﺎ ﻣﻠﻨډې ﻧﻪ وﻫي.

 -ﺗﻮازن ،دﻗﺖ ،ﺑﯥ ﻃﺮﻓي او د ﻣﻠي ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ رﻋﺎﯾﺖ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﮐې ﻟﻪ ﺳﺮﻋﺖ څﺨﻪ ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮي.

 -د ﭘﯧښﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎوو ﭘﻪ ﺷﻨﻨﻪ او ارزوﻧﻪ ﮐې د ﺻﺤﺖ او دﻗﺖ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻮي.

 د ﻫﻐﻮ ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ دواﻣﺪاره ﭘﻮښښ څﺨﻪ ﭼې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐې ﻧﻮی واﻟی ﻧﻪ وي ،ډډه ﮐﻮي. -ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ﺗﻮګﻪ د ﭘﯧښﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎوو ﻟﻪ ﻏټﻮﻟﻮ او ﮐﻮﭼﻨي ښﻮدﻟﻮ ډډه ﮐﻮي.

 -ﭘﻪ رﺳﻨﯿﺰو ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﮐې ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ډول د ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ ﻟﻮی ﯾﺎ ﮐﻮﭼﯿﻨۍ ښﻮدﻟﻮ ډډه ﮐﻮي.
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د زﯾﺎن ﮐﻤﻮل:

 -ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﻮ او ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭼې ﻟﻪ ﻧﺎوړه ﭘﯧښﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ او ﯾﺎ ﭘﻪ ﻏﻢ او وﻳﺮ اﺧﺘـﻪ

وي ،دﻗﺖ ﮐﻮي ،څﻮ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﻧﻮر روﺣي زﻳﺎن وﻧﻪ رﺳﯧږي.

 -ﻟﻪ ﻣﺴﻠکي ﺳﻤﻮﻧې ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي د ډﮐﻮ ﺻﺤﻨﻮ ،ﭘـﻪ ځـﺎﻧګړې ﺗﻮګـﻪ د ﺑﺮﺑﻨـډو ،ﭘـﺮ وﯾﻨـﻮ د ﻟړﻟـﻮ ﺟﺴـﺪوﻧﻮ او ټﭙـﻲ

ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮوﻧﻪ ﺧﭙﺮول ﭼې ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰ روان ﻣﻨﻔي اﻏﯧﺰ ﮐﻮي او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟی ﺗﺒﻠﯿﻐﻮي ،ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ډډه ﮐﻮي.

 -د ﺗﺮﻫګﺮو د ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗي ﮐﻠﯿﭙﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭼې د ﻫﻐﻮی ﻧﻈﺎﻣي ﺗﻤﺮﯾﻨﻮﻧﻪ او ﻣﺎﻧﻮروﻧﻪ ښـﻴﻲ او ﺗـﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟی ﺗﺒﻠﯿﻐـﻮي ،ډډه

ﮐﻮي.

 -د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ او د رﺳﻨﯿﺰو ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﭘﻪ ﭼﻤﺘـﻮ ﮐﻮﻟـﻮ او ﺧﭙﺮوﻟـﻮ ﮐـې د ﻧـﻮرو ﺧﺼﻮﺻـي ﺣـﺮﯾﻢ ﺗـﻪ زﯾـﺎن ﻧـﻪ

رﺳﻮي.

 ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ د ځﺎﻧګړو او ﻣﻬﻤﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗړاو ﻟﻪ ﺳﺨﺘې اړﺗﯿﺎ ﭘﺮﺗﻪ ،د ﭼﺎ ﺧﺼﻮﺻي ﺣﺮﯾﻢ ﺗﻪ زﻳﺎن ﻧﻪ اړوي. -ﻫﻐﻮ ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻟﻤﻦ وﻫﻠﻮ ډډه ﮐﻮي ﭼې ﻋﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﺮاﺑﻮي ،وﯦﺮه زﯦږوي او ټﻮﻟﻨﻪ ﺳﺮه وﯦﺸي.

 -د ﭘﯧښﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎوو ﭘﻪ اړه د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﺣﻘﯿﻘﺘﻮﻧﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ او ﺧﭙﺮوﻟـﻮ ﭘـﺮ ﻣﻬـﺎل ﻟـﻪ ﻗـﻮﻣي ،ژﺑﻨـي ،ﺳـﻤﺘي ،ﻧـﮋادي او

ﺟﻨﺴﯿﺘي ﺗړاووﻧﻮ او ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﻪ ډډه ﮐﻮي او د ﭼﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺟﺴﻤي او روﺣي ﻧﺎروﻏﻴﻮ او ورﺗـﻪ ﻧـﻮرو ﺳـﺘﻮﻧﺰو ﺗـﻪ د ﻫﻐـﻪ د

ﺷﺨﺼﯿﺖ او درﯾځ د ﮐﻤﺰورﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ګﻮري.

 -د ﻣﻮر او ﭘﻼر او ﯾﺎ د ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻟﻪ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﮐـﻢ ﻋﻤـﺮه ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ )د ﻫﯧـﻮاد د ﻧﺎﻓـﺬه ﻗﻮاﻧﯿﻨـﻮ ﭘـﻪ رڼـﺎ ﮐـې( د

ﺗﺼﻮﯾﺮ او ﻓﻠﻢ ﻟﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮ او ﻣﺮﮐﻮ ډډه ﮐﻮي .ﻟﻪ ښځﻮ او ﻋﻤﺮ ﺧﻮړﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻫـﻢ د ﻫﻐـﻮی ﻟـﻪ اﺟـﺎزې ﭘﺮﺗـﻪ ﻋﮑـﺲ او
ﻓﻠﻢ ﻧﻪ اﺧﻠي .ﺧﻮ ﮐﻪ د ﮐﻮم دﻟﯿﻞ ﻟﻪ ﻣﺨې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه د راﭘﻮروﻧﻮ او ﺧﺒﺮوﻧﻮ ﺧﭙﺮول ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ګټﻮر و ارزول ﺷي ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ دې ﺗﻪ ﭘﺎم ﺳﺎﺗي ﭼې د ﻫﻐﻮی ﻣﺸﻬﻮرﯦﺪل ،ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﻫﻐﻮی ﺣﯿﺜﯿﺖ او ﻣﺎدي او ﻣﻌﻨـﻮي ګټـﻮ ﺗـﻪ

زﻳﺎن واﻧﻪ ړوي.

 -ﭘﻪ ﺷکﻤﻨﻮ او ﺑﯥ ارزښﺘﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﭘﺴې ،ﻟﻪ ګﺮځﯧﺪو ډډه ﮐﻮي.

دﻗﺖ:

 -ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن او د رﺳﻨﻴﻮ ﭼﺎرواﮐي د ﺧﺒﺮ او ﭘﺮوﭘﺎګﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻔﺎوت ﺗﻪ ﻗﺎﯾﻠﯧږي او د ﻫﻐﻮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻟـﻮ ډډه ﮐـﻮي

ﭼې ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟی ﭘﺎروي او ﻋﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﺮاﺑﻮي.

 -د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ او ډﻟﻮ د ﮐړﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭼې ﻗﺪرت ﯾﯥ ﭘﻪ واک ﮐې دی او ﯾﺎ د واک ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻫڅـﻪ ﮐـﻮي ،ﻫﻮښـﯿﺎر

وي.

 -د ﺧﺒﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ او وﯾډﻳﻮ د ﻣﺤﺘﻮا ﻟﻪ ﺗﺤﺮﯾﻔﻮﻟﻮ ډډه ﮐﻮي.

 -د ﺗﯧﺮ اﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ او ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﻮو ﺧﺒﺮي ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ډډه ﮐﻮي.

 -د ﻫﻐﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻫﻮښﯿﺎرﺗﯿﺎ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮي ﭼې اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻠﻮري او ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن د ﺧﺒـﺮ ﭘـﺮ ﺳـﺮ ﺟﻮړﺟـﺎړی ﻧـﻪ

ﮐﻮي.

 -د ﻫﻐﻮ ﺷﻤﯧﺮو ﭘﻪ اړه دﻗﺖ ﮐﻮي ﭼې ښکﯧﻠې ﻏﺎړې ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ګټﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻤې ﯾﺎ ډﯦﺮې ښﯿﻲ.

 -ﺣﻘﺎﯾﻖ او د ﺷﺨﺼي ﻧﻈﺮوﻧﻮ څﺮګﻨﺪول )ﻟﯿﺪ ﻟﻮري( ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮي ،د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﭘﻪ ﭼﻤﺘـﻮ ﮐﻮﻟـﻮ او ﺧﭙﺮوﻟـﻮ ﮐـې

ﺷﺨﺼي ﻟﯿﺪﻟﻮري او ﺷﻨﻨې د ﺣﻘﺎﯾﻘﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.

 -د ﺧﺒﺮي راﭘﻮر او ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮښﺘﻨې ﮐﺎر ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺗﻪ ﻗﺎﻳﻠﯧږي ،ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ او ﻳﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ډول د ﻋـﺪاﻟﺖ ﻏﻮښـﺘﻨې

ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﭘﻪ داﺳې ډول ځﺎن ﻧﻪ ښکﯧﻠﻮي ﭼې ﻣﺴﻠکي اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻪ ﻳﯥ زﻳﺎن ورﺳﯧږي.
ﭘﻪ ﮐﺎري ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل ﮐې ﻣﺴﻠکي ﭼﻠﻨﺪ:

ﻣﺪﯾﺮان او رﺳﻨﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي د ټﻮﻟﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ښـځﻮ ﺗـﻪ د ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐـﺎري ﭼﺎﭘﯧﺮﯾـﺎل ﭘـﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟـﻮ ﮐـې

ﻣکﻠﻒ دي.

ﭘــﻪ ﮐــﺎري ﭼﺎﭘﯧﺮﯾــﺎل ﮐــې د ښــځﯿﻨﻪ ﮐــﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘــﺮ وړاﻧــﺪې ﻫــﺮ ډول ﺗﺒﻌــﯿﺾ ،ځﻮروﻧــﻪ او ﺟﻨﺴــﯿﺘي ﺗــﻮﭘﻴﺮ د اﺻــﻮﻟﻮ او د

ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﻴکې او ﻣﺪﻧي ﻟﻮړو ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺧﻼف ﮐﺎر دی.
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اﺗﻢ څﭙﺮﮐی

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو اﻧځﻮر اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ

د زﯾﺎﻧﻤﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ

د اﻧځﻮر اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻫﻨﺮ ﺳﺮه ﮐﯧﺪای ﺷي ﭼې د ﺧﭙﻠې ټﻮﻟﻨې ﺳﻴﺎﺳي ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻧﻮرې ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﭘﯧښې داﺳې

اﻧځﻮر ﺷي ﭼې ډﯦﺮه ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﭘﯧښﻪ ﻳﻮاځې د ﻳﻮ اﻧځﻮر ﭘﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮه ﺧﻼﺻﻪ او روښﺎﻧﻪ ﺷي .ﭘﻪ دې ﮐې ﺷک
ﻧﺸﺘﻪ ﭼې ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ د ﺧﺒﺮﻳﺎﻟي او ﻳﺎ ﻫﻢ ژورﻧﺎﻟﯧﺰم ﻳﻮه ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ده او د ژورﻧﺎﻟﯧﺰم د اﺻﻮﻟﻮ او اﺧﻼﻗي

ﻣﻮازﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﺑﯿﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ اﺻﻮل او ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺮي.

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د اﻧځﻮر اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل اﺻﻮل او ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﺷي ،ډﯦﺮې ﺑﺪې ﭘﺎﻳﻠې ﻫﻢ ﻟﺮﻻى ﺷي ﭼې

ځﻴﻨي وﺧﺖ ﺑﻴﺎ دﻏﻪ ﺑﺪې ﭘﺎﻳﻠې د دې ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺲ ځﺎن وژﻧﻪ ﮐﻮي .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ګﻮګﻞ وﮐﺘﻞ ﺷي ﻧﻮ د

دې ﺧﺒﺮې د ﺛﺒﻮت ﻟﭙﺎره د ﻧړۍ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ډﯦﺮې ﺑﯧﻠګې وﺟﻮد ﻟﺮي.

دا ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮل ځﺎن ﺗﻪ اﺻﻮل ﻟﺮي ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳﯥ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻫﻢ
ځﺎن ﺗﻪ اﺻﻮل او ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوې ﻟﺮي .د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي د ﻫﻮﻳﺖ او ﻳﺎ ﻫﻢ اﻧځﻮر او وﻳډﻳﻮ ﺧﭙﺮول ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﺳﺮه ﻟﻪ

دې ﭼې ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻧﻮرې ډﯦﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰې زﯦږوي ،ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼې ﺟﺒﺮان ﻳﯥ
ﻧﺎﺷﻮﻧى دى ،ﻗﺮﺑﺎﻧي ﮐﺲ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﻧﻮرو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﻮي او دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻴﺎ د دې ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻗﺮﺑﺎﻧي

ﺷﺨﺺ د دوﻳﻢ او درﯦﻴﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮاﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﺷي.

ﮐﻠﻪ ﭼې د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ اﻧځﻮروﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ﯾﺎ ﯾﯥ وﯾډﯾﻮګﺎﻧې ﺟﻮړﯦږي ﭼې ﮐﻠﯿﻨﯿکي ﺣﯿﺜﯿﺖ ﯾﺎ ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﯥ

ﺑﺪﻧﺎم وي ،ﻟکﻪ ﻫﻐﻪ ﭼې اﯦډز ﻧﺎروﻏي ﻟﺮي ،ﺷﺮاب ﺧﻮاره وي ،د ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې د

ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﯾﺎ ﺷﺨﺼي اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﯦﺪو ﺳﺮه د ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻮ ،ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﯾﺎ ردﯦﺪﻧې ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ

ﮐﯧږي ،اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ اﻧځﻮروﻧﻮ ﯾﺎ وﯾډﯾﻮ ﮐې د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮۍ ډډه وﮐړي .د زﯾﺎن ﻟﯿﺪوﻧﮑﻮ

اﺷﺨﺎﺻﻮ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧې اړوﻧﺪ ﻫﺮ ډول راټﻮل ﺷﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﭘټ وﺳﺎﺗﻞ ﺷي .د اﻣکﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﺑﺎﯾﺪ داﺳې
اﻧځﻮر واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي ﭼې ﻫﻐﻮی وﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷي.

د دې ﻟﭙﺎره ﭼې ﻟﻪ ﯾﻮ ﺷﺨﺺ څﺨﻪ د ﻏﻢ ﯾﺎ ﺻﺪﻣې ﻟﯿﺪﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻣﺨﻨﯿﻮی وﺷي ،د ﺟګړې
ﭘﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﺑﺎﯾﺪ ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷي.

داﺳې اﻧځﻮروﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﭼې اﺷﺨﺎص ﭘﻪ ﮐې وﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷي
د ﯾﻮه ﺷﺨﺺ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﺑﺪﯾﻠﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭘﻪ داﺳې ډول د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻞ دي ﭼې ﮐﺲ وﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل
ﺷي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻫﻐﻮ روﻏﺘﯿﺎﻳﻲ ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻮ اﻧځﻮروﻧﻪ ﭼې ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ وي ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ داﺳې زاوﯾﯥ

واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي ﭼې د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﻣﺨﻮﻧﻪ او ﻧﻮرې ځﺎﻧګړﺗﯿﺎوې ﭘﻪ ﮐې څﺮګﻨﺪې ﻧﻪ ﺷي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎر

ﮐﻮوﻧﮑﻮ اﻧځﻮروﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ د ﺷﺎ ﻟﻪ ﻟﻮري واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي څﻮ وښﻴﻲ ﭼې ﻫﻐﻮی څﻪ ﮐﻮي ﺧﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ﯾﯥ وﻧﻪ ﺷي.
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دﻏﻪ راز د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ډﯦﺮى ﭘﯧښې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺗﺮاژﻳﺪې ﯾﺎ ﻏﻤﻨﺎﮐې وي ،ﻧﻮ ﻫﯧڅ ﻣﻬﺎل ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي داﺳې
ﺗﺼﻮﻳﺮ واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷي ﭼې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟي ﭘﻪ ﮐې ﻟﻪ وراﻳﻪ ښکﺎره ﺷي.

د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﺟﺎﻣې او ﻳﺎ ﻫﻢ څﺎدر ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﻦ ،ﺳﻮر او ﻳﺎ ﺑﻞ داﺳې ﮐﻮم رﻧګ ﻧﻪ وي ﭼې د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ
ﻣﻌﻨﺎ ورﮐړي؛ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ﮐﺲ اﻧځﻮر ﭘﻪ ﺷﻨﻮ او ﺳﺮو ﮐﺎﻟﻴﻮ ﮐې اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮی وي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د اﻧځﻮر

اﯦډﯦټﺮ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼې ﭘﻪ ﻓﻮټﻮ ﺷﺎپ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﯧږي ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدو ﮐﺎﻟﻴﻮ ﺗﻪ ﺗﻮر ﻳﺎ داﺳې ﮐﻮم ﺑﻞ رﻧګ ورﮐړي

ﭼې د ﻏﻢ او ﺧﭙګﺎن ښکﺎروﻧﺪﻳﻲ وﮐړي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول ،د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټﻴﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه راﭘﻮر

ﻟﻴکﻞ ﺷﻮى ،ﺧﻮ د دﻏﻪ راﭘﻮر ﻟﭙﺎره داﺳې ﻋﮑﺲ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮی ﭼې د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ﮐﺲ ﺳﭙﻴﻨې ﺟﺎﻣې ﭘﺮ ﺗﻦ دي ،ﻧﻮ
دا ﺑﻪ څﻮک وﻣﻨي ﭼې ﻫﻢ دې ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮی وي او ﻫﻢ دې د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټﻴﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي ﺧﻮ ﺳﭙﻴﻨې ﺟﺎﻣې دې ﭘﺮ

ځﺎن وي ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻮټﻮ ﺷﺎپ څﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷي ،د ﺟﺎﻣﻮ رﻧګ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪل ﺷي

او ﻫﻢ دې ﻻس او ﭘښې داﺳې ور ﺟﻮړ ﺷي ﭼې ﺧټﯥ او ﺧﯿﺮې ﭘﺮې ښکﺎره ﺷي.
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ﮐﺎرﺗﻮن څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ د اﻧځﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎی ﻟﻪ ﮐﺎرﺗﻮن او اﻧځﻮرګﺮۍ څﺨﻪ ﻫﻢ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي،

دا ﻳﯥ ﺑﻠﻪ ﺑﺪﯾﻠﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ده ﭼې ﮐﺲ وﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷي ﺧﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﯧښﻪ او اﻏﯧﺰه ﻳﯥ د ﮐﺎرﺗﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﺧﻠکﻮ

ﺗﻪ ورﺳﯧږي.
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د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﻧځﻮروﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ او وﯾډﯾﻮ ﺟﻮړول
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ او وﯾډﯾﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﻮی ﻋﻤﺮ او ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﯿﻮل ﺷي او ﭘﻪ
ﺣﺴﺎس ډول دې واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي .د ﻣﺎﺷﻮم ګټﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب وﻟﺮي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺣﻞ او
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ وده ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻠﻪ وي .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ﺷﺨﺺ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﻧﻪ
وي ﭘﻮره ﮐړى ،د ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ وﻟي )ﭘﻼر ،ﻣﻮر ،ﻣﺸﺮ ورور ،ﻧﻴکﻪ( اﺟﺎزه واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن ﮐې د ﻫﻠکﺎﻧﻮ د ﺑﻠﻮﻏﯿﺖ ﻋﻤﺮ  ١٨او د ﻧﺠﻮﻧﻮ  ١٦ﮐﺎﻟﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮى ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧي
ﺷﻮي ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﭘﻮره ﮐړى وي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ اﻧځﻮر ﻟﻪ داﺳې ﻳﻮې زاوﻳﯥ ﻳﺎ اﻧګﻞ
څﺨﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷي ﭼې ﻫﻮﻳﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ ﻧﻪ ﺷي؛ ﻳﻌﻨې د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﻣﺦ ﻳﺎ د ﺑﺪن او ﺟﺎﻣﻮ داﺳې ﺑﺮﺧﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ﺷي ﭼې د ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول اﺣﻤﺪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧي دى ،د ﻫﻐﻪ
ﻳﻮ ﻏﻮږ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ داﺳې ﯾﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺧﻴﺴﺘى ﭼې د اﺣﻤﺪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﮐې ﻧﻪ ښکﺎري ،ﺧﻮ ﭘﻪ اﻧځﻮر ﮐې څﺮګﻨﺪ ښکﺎري
ﭼې د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﻏﻮږ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ د ﮐﻠي ﻳﺎ د ﺳﻴﻤې ټﻮل ﺧﻠک ﭘﺮ دې ﺧﺒﺮﯦږي ﭼې ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﻠي ﻳﺎ ﺳﻴﻤﻪ
ﮐې ﻳﻮاځﯧﻨى ﮐﺲ ﭼې ﻏﻮږ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻫﻐﻪ اﺣﻤﺪ دى ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺳﺮه د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﯧږي او ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺣﯿﺜﯿﺖ
ﺗﻪ ﯾﯥ زﯾﺎن رﺳﯧږي.
د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﭼې ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟی ﻧﻪ وي ،ﻟﻪ اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮ او وﻳډﯾﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﺨکې ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﻮر ،ﭘﻼر
ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﯿکﻠی ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮی وﻳډﯾﻮﻳﻲ رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷي .د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮ ﯾﺎ وﻳډﯾﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ
ﻣﺨکې ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﻮم او د ﻫﻐﻪ ﻣﻮر ،ﭘﻼر او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې اړه وﺿﺎﺣﺖ ورﮐﻮل ﺷي .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ
د اﻣکﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﺮﯦکړو ﮐې ګډون وﻟﺮي ﭼې ﻫﻐﻮی ﺗﺮې اﻏﯧﺰﻣﻨﯧږي.
دې ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎم وﺷي ﭼې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭼﯧﺮې او څﺮﻧګﻪ اﻧځﻮروﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ﯾﺎ ﯾﯥ وﻳډﯾﻮ ﺟﻮړﯦږي .ﻫﻐﻮی ﺗﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﺟﺎﻣې ور اﻏﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮې وي او ﺑﺮﺑﻨډ ﻧﻪ وي .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻫﻮﺳﺎﯾﻨې د ﺑﺎوري ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎم وﺷي
او د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮ ﯾﺎ وﻳډﯾﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﺎوﺧﻮا ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل اﻏﯧﺰې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې وﻧﯿﻮل ﺷي.

ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﺎوړه ﺟﻨﺴي ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ
د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮﻧﻴﺴﯧﻒ ﻟﻪ ﻻرښﻮوﻧې ﺳﺮه ﺳﻢ ،د ټﻮﻟﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻫﻐﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﻧﻪ ﺷي ﭼې ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي وي ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ځﻴﻨې رﺳﻨۍ ﺷﺘﻪ ﭼې ﻟﻪ

ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺦ ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي .ﻫﯧڅﻮک ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ دي ﭼې د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
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اﻧځﻮروﻧﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﺎره ﺷي ﭼې ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي وي؛ ځکﻪ دﻏﻪ اﻧځﻮر ﺧﭙﺮوﻧﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺑﺪﻧﺎﻣۍ
ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي او ښﺎﻳﻲ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ورﺳﺮه د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﮐﯧﺪو ګﻮاښ ﻧﻮر ﻫﻢ زﯾﺎت ﺷي.

د ﻧﺎوړه ﺟﻨﺴي ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې د ﻏﻨﺪﻧې ﻟﭙﺎره اﻏﯧﺰﻧﺎﮐﻪ وﺳﻴﻠﻪ د دې ﭘﯧښﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪول دي؛ ځکﻪ ﭼې د ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې
د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﮐﻠﺘﻮري ﺧﻨډوﻧﻪ د ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻄﺮوﻧﻪ زﯾﺎﺗﻮي او د دې ډول ﭘﯧښﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د

ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮښﺘﻨې ﭘﺮوﺳﻪ ټﮑﻨۍ ﮐﻮي .ډﯦﺮی ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻠکي اﻧځﻮرګﺮان ﭼې دﻏﻪ اړﺗﯿﺎوې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﺴي او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

د ﺑﺎور ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻮی د ﺧﺼﻮﺻي ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﻮي ،دا ښﻮدﻟې ده ﭼې اﻧځﻮروﻧﻪ د
ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺸﭙړ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨې ﺗﺮ څﻨﮏ ﻏښﺘﻠي او ﺑﺎوري ﮐﯧﺪای ﺷي.

دﻏﻪ راز ﭘﺮ ﺳﺘﺮګﻮ د ﺗﻮرو ﭘټﯿﻮ ﮐﺎرول ﯾﺎ د ﻣﺎﺷﻮم ﻣﺦ ﺗﺘﻮل ﻧﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰﯦږي؛ ځکﻪ ﭼې دﻏﻪ ﺗﺨﻨﯿکﻮﻧﻪ د اﻧځﻮر د
اﻏﯧﺰې ﻟﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺮﻣي ﮐﻮي او ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﯥ ﭘﯿکﻪ ﮐﻮي.

د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي او ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﻴﻨﺪې او ﭘﻠﺮوﻧﻪ ټﯿﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼې ﺑﺎﯾﺪ د
ﻣﺎﺷﻮم اﻧځﻮروﻧﻪ واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي او ﺧﭙﺎره ﺷي؛ ﭘﻪ دﻏﻪ ډول ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﺑﺎﯾﺪ:
•

د ﻣﻴﻨﺪو او ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ټﻴﻨګﺎر ﺳﺮه ﺳﺮه ﺗﻞ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻧﻮم ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم واړول ﺷي او ﻣﺦ ﯾﯥ ﭘټ

•

ﭘﺮ ﻫﯧڅ ﻣﺎﺷﻮم ﻻ زﯾﺎت ﺗﻮر وﻧﻪ ﻟګﻮل ﺷي .ﻟﻪ داﺳې ﮐټګﻮرۍ ﯾﺎ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺗﻮ څﺨﻪ ډډه وﺷي ﭼې ﻣﺎﺷﻮم

وﺳﺎﺗﻞ ﺷي ﭼې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ،ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي او ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻗﺮﺑﺎﻧي وي.

د اﺿﺎﻓي ﺑﺪﻧي او رواﻧي زﯾﺎن ،اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ځﻮروﻧې ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﺎ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ردﯦﺪﻧې ﭘﻪ ګډون ﻟﻪ
ﻣﻨﻔي ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻨې ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﻮي.

•

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﮐﻮرﻧۍ ﻣﺸﺮان ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼې ﻋﮑﺲ ﯾﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻮر

•

ﻫﯧڅ ﻣﻬﺎل د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎت ﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻮئ؛ ځکﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻳﯥ

ﺷي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دﻏﺴې ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺎﺷﻮم ﻫﻮﻳﺖ ﭘټ وﺳﺎﺗﻞ ﺷي.
ﻧﻮر ﻫﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰې زﻳﺎﺗﻮي.

ﺧﻮ ﮐﻪ ﯾﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﭼې ﺟﻨﺴي ګټﻪ ور څﺨﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮې وي ،ټﯿﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼې د ﻫﻐﻪ ﻓﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ واﺧﻴﺴﺘﻞ او راﭘﻮر
ﯾﯥ ﺧﭙﺮه ﺷي ،ﺧﻮ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﯾﯥ ﺑﯿﺎ دﻏﻪ څﻪ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﺑﺎﯾﺪ:
•

ﮐﻪ ﻟﻪ ﯾﻮه ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ وﺷي ،د ﻫﻐﻪ او ﻳﺎ ﻫﻐې ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻞ ﺷي.

•

د راﭘﻮر ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻴﻨﺪو او ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﯾکﻪ ﺷي ﭼې دا ﺑﻪ ﭘﻪ ورﺗﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ

•

دﻏﻪ ﺑﺎور ورﮐﻮل ﺷي ﭼې د ﻣﺮﮐې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ ﻧﻮر اﺿﺎﻓي زﯾﺎن ﻧﻪ رﺳﯧږي.

•

ﺳﺮه څﻪ ډول ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي او ډاډ ورﮐړل ﺷي ﭼې د ﻣﺎﺷﻮم ﻧﻮم او ﻫﻮﯾﺖ ﭘټ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي.

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻼر ،ﻣﻮر ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ راﺿي ﻧﻪ ﺷﻮل ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﻮ
ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧښﻮدل ﺷي.
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ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه د ﻣﺦ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب

د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮ ﻟﭙﺎره د "ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژﻏﻮرئ" ﭘﻪ ﻧﻮم د ﯾﻮﻧﻴﺴﯧﻒ ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې د

ﻫﻐﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﯦﺪو ﮐې ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧې ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ده ﭼې ﻻﻧﺠﻤﻦ او ﻟﻪ ﮐﻠﺘﻮري اړﺧﻪ ﺣﺴﺎس وي .ﭘﻪ دﻏﻮ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﮐې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎر ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ،د ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟی ،د وﺳﻠﻪ

واﻟﻮ ﻟﯿکﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺟﻠﺐ او ﺟﺬب ،د دﻏﻮ او ﻧﻮرو ﺑﺪﻧﺎﻣﻮوﻧﮑﻮ ﮐړﻧﻮ اﻏﯧﺰې ،ﻟکﻪ اﻳډز ،ﺷﺎﻣﻠې دي.

ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﯧﺪای ﺷي ﻟﻪ اﺿﺎﻓي ﻓﺰﯾکي ﯾﺎ رواﻧي زﯾﺎن ،ﺑﺪﻧﺎﻣۍ ،د
ټﻮﻟﻨې ﻟﻪ ﺧﻮا د ردﯦﺪو ﭘﻪ ګډون ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﯧﺮﻣﻨې د ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐړي؛ ﻧﻮ د دې ﻟﭙﺎره اړﯾﻨﻪ ده

ﭼې ﭘﻪ ﻳﺎدو ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ د اﻧځﻮروﻧﻮ ﭘﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮ او د دﻏﻮ اﻧځﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﮐې د ﻫﻐﻮی د

ﺧﺼﻮﺻي ﺣﺮﻳﻢ ﺳﺎﺗﻨې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﺮﯦکړو ﮐې ﻫﻐﻮی ﺷﺮﯾک ﺷي څﻮ ﯾﯥ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﯾﻘﯿﻨي ﺷي.

د ﻋﯿﻨي ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﯾﻮه ﻣﺎﺷﻮم ﯾﺎ ﻣﯧﺮﻣﻨې د ﻧﻮم ﻟﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﯾـﺎ ان ﺣـﺬف ﺳـﺮه ﺳـﺮه د ﯾـﻮه اﻧځـﻮر ﻟـﻪ ﺧﭙﺮﯦـﺪو ﺳـﺮه

ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐې ﻟﻮﯦږي ،د اﻧځﻮر ﻧﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐﯧږي .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨي ﯾﺎ د ﻧﻮم ﻟﻪ

ﻣﺨې څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ ﺷي .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻫﻐﻮی:
•

د ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎ د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ وي

•

ﭘﺮ ﯾﻮ ﺟﺮم ﺗﻮرن وي

•

د اﻳډز ﻧﺎروﻏي وﻟﺮي

•

اوﺳﻨي ﯾﺎ ﭘﺨﻮاﻧي ﺟﻨګﯿﺎﻟي وي ،ﮐﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷي ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐې د ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳـﺮه

ﻣﺦ ﮐﯧﺪای ﺷي.

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت د ﯾﻮ ځﺎﻧګړي اﻧځﻮر ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ د ﺷﺘﻪ ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﺑﯧﻠګې ﻣﻮﺟﻮدې دي ،ﺧﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ

ﻟﭙﺎره ﯾﯥ اﺳﺘﺪﻻل اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺮي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﯿﻼﻧﻮ ﺳﺮه دا ﯾﻮه ﻗﻀﯿﻪ

ده ﭼې د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﯾﺎ ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه د ﻟﻮړ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﯥ وﮐﺎﻟﺖ ﻏﻮره ﮐړی دی .ﭘﻪ

دﻏﻪ ډول ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د زﻳﺎن ﭘﯧښﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐې د ﻫﻐﻮی د ګډون د
ﺣﻖ درﻧﺎوی وﺷي.
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د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻫﻮﮐړه ﻟﯿک

د  ٢٠١۵زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د روﻏﺘﯿﺎ ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د اﻧځﻮروﻧﻮ ،وﯦډﯾﻮګﺎﻧﻮ او ﻣﺮﮐﻮ ﻟﭙﺎره د رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د
ﻻرښﻮوﻧې ﻟﻪ ﻣﺨې ،اﻧځﻮر اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑی ﻳﺎ ﻋﮑﺎس ﺑﺎﯾﺪ د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮ ﯾﺎ وﻳډﯾﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺗﺼـﻮﻳﺮ ،ﻏـږ او وﻳـډﻳﻮ

ﺧﭙﺮﯦﺪوﻫﻮﮐړه ﻟﻴک ﯾﺎ وﯦډﯾﻮﻳﻲ ﺧﻮښـﻪ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـړي .د ﭘﻮﻫﯧـﺪوﻧې ﺧﻮښـﻪ دا ﻣﻌﻨـې ﻟـﺮي ﭼـې ﺷـﺨﺺ ﭘـﺮ اﻧځـﻮر

اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﭘﻮﻫﯧږي او ﻫﻮﮐړه ورﺳﺮه ﮐﻮي او دﻏﻪ راز ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﻮﺧﻪ او ﭘﻼن ﺷﻮو ﮐﺎروﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯧږي او ورﺳﺮه ﻫـﻮﮐړه

ﮐﻮي.

دﻏﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ د دې ﻟﭙﺎره ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷي څﻮ ﺑﺎور ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷي ﭼې ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﻫـﯧڅ ډول اړ اﯾﺴـﺘﻞ ﺷـﻮی ﻧـﻪ دی.
دﻏﻪ ﻫﻮﮐړه ﻟﻴک ﭼې ﻟﻪ ﻫﺮﭼﺎ ﺳﺮه ﻻﺳﻠﻴک ﮐﯧږي ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﻮره ډول ورﺗـﻪ روښـﺎﻧﻪ ﺷـي ﭼـې ﻫـﻮﮐړه ﻟﻴـک د دواړو
ﻟﻮرو ﭘﻪ ګټﻪ دى او ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ﺟﻮړوي.

د ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻏږ او وﯾډﯾﻮ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﻫﻮﮐړه ﻟﯿک ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮ اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻨې ﯾﺎ وﯾډﯾﻮ ﺟﻮړوﻧې ﻣﺨکې ډک او ﻻﺳﻠﯿک ﺷـي

)ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺷي( .ﮐﻪ د ﯾﻮه ﻣﺎﺷﻮم اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ﯾـﺎ ﯾـﯥ وﻳـډﯾﻮ ﺟـﻮړﯦږي ،ﻧـﻮ ﻟـﻪ ﻣـﻮر ،ﭘـﻼر ،ﻗـﺎﻧﻮﻧي
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ )د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻇﻒ( څﺨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿکﻠې ﯾﺎ وﻳډﯾﻮﻳﻲ ګړﻧی رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻟﻪ ښځﻮ څﺨﻪ اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﯾـﻮه ﺣﺴﺎﺳـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ده او ﺑـﺎ ﺧﺒـﺮه رﺿـﺎﯾﺖ ﭘـﻪ

ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﻣﻬﻢ دی .اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑي ﺑﺎﯾﺪ د اﻧځﻮروﻧﻮ ﯾﺎ وﻳډﯾﻮګﺎﻧﻮ د ﻣﺤﺪودې ﮐﺎروﻧې ﻟﻪ ژﻣﻨې ځﺎن وﺳﺎﺗي .ﮐﻪ

د زړه ﻧﺎ زړه ﺗﻮب ،اﻧﺪﯦښﻨې ،وﯦﺮې ﯾﺎ ﻏﻮﺳې اﺣﺴﺎس وﮐړي ،ﻟﻪ اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻨې ﯾﺎ وﻳډﯾﻮ ﺟﻮړوﻧې دې ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ

ﺷي.

د ﻣﻴﻨﺪو او ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ اﺟـﺎزې ﭘﺮﺗـﻪ ﻟـﻪ  ١٨ﮐﻠﻨـۍ څﺨـﻪ د ټﯿـټ ﻋﻤـﺮ ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ وﯾـډﯾﻮ ﯾـﺎ

ورﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﻪ دی .د ﯾﻮې ﻋﻤﻮﻣي ﻻرښﻮوﻧې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ )ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻨۍ
څﺨﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه( ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ وﯾډﯾﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﻣﺮﮐﻮ ﮐﻮﻟﻮ او اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻣﺨکـې دې د ﻫﻐـﻮی د ﻣـﻮر ،ﭘـﻼر ،ﻳـﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷي.

ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دا ﯾﻮه ډﻟﻪ ﯾﯿﺰه او ټﻮﻟﻨﯿﺰه ﮐړﻧﻪ وي ﭼې ﯾﻮ ځﺎﻧګړی ﻣﺎﺷﻮم ﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮي او دا د ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘـﻪ اړه

وي ﭼې ﻋﺎدي ورځﻨی ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ځﺎﻧګړی رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل اړﯾﻦ ﻧﻪ دی؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګـﻪ ﮐـﻪ ﭼﯧـﺮې ﯾـﻮ ١۶

ﮐﻠﻦ ﻫﻠک د ﻓﻮټﺒﺎل ﯾﺎ ﮐﺮﮐټ ﻟﻮﺑﻪ ﮐﻮي او ﯾﺎ ﭘﺮ ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ وي ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺻﻮرت ﮐې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ

د رﺿﺎﯾﺖ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮه اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺳﯿﺎﺳي ،اﻣﻨﯿﺘي ﯾﺎ ﻧﻮرې ﺳﺘﻮﻧﺰې وي ﭼې د ﻣﺎﺷﻮم ژوﻧـﺪ ﭘـﻪ ﺧﻄـﺮ

ﮐې اﭼﻮي ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻟﻪ ﻣﻴﻨﺪو او ﭘﻠﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷي.

ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎن ﺗﻞ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺎﺷﻮم ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ګټﯥ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذﻫﻦ ﮐې وﻟﺮي او ﮐﻠﻪ ﭼې ﺷکﻤﻦ وي ﭼې ﯾﻮ ﻣﺎﺷﻮم

ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐې دی ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﻤﻮﻣي ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ اړه ﺑﺎﯾﺪ راﭘﻮر ﺟﻮړ ﮐړي ،ﻧﻪ ﭘﺮ ﯾﻮه ځﺎﻧګړي ﻣﺎﺷﻮم.
دﻏﻪ راز اړﻳﻨﻪ ده ﭼې اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑي ﺑﺎﯾﺪ د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻨې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ځﺎﻳﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ،دودوﻧـﻮ او ﻣﺤـﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ

څﺨﻪ ځﺎن ﺧﺒﺮ او ځﺎن ورﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.

ﮐﻠﻪ ﭼې ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﭘﻼن ﻟﺮي ﭼې ﭘﻪ ﮐﻠي او ﺑﺎﻧډو ﮐې اﻧځﻮروﻧﻪ واﺧﻠي ﻳﺎ وﻳډﻳﻮ ﺟﻮړه ﮐړي ﺑﺎﻳﺪ:
•

ګﺎوﻧډﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﮐړي ﭼې د وﯾډﯾﻮ ﺟﻮړوﻟـﻮ ﭘـﻼن ﻟـﺮي ،ﻫﻐـﻮی ﺗـﻪ ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﮐـړي ﭼـې وﻟـې وﯾـډﯾﻮ

•

داﺳې ﻓﮑﺮ دي ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼې ﻫﺮ څﻮک ﻳﯥ ﻟﻪ وﯾډﯾﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ﻟﺮي ،ان ﮐﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې څﻮک

•

ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐې ښﺎﻳﻲ د اﺣﺘﯿﺎط ﻟﻪ ﻣﺨې اړﯾﻨﻪ وي ﭼې ﻟﯿکﻠی رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.

•

ﺟﻮړوي او ﻣﺨکې ﻟﻪ ﻣﺨکې ﻳﯥ اﺟﺎزه او ﺑﺎﺧﺒﺮه رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.

وواﻳﻲ ﻫﻢ ﭼې څﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﺸﺘﻪ.

ﯾﻮ څﻪ د ﺷﺎﻟﯿﺪ څﯧړﻧﻪ وﺷي او د دې ډول ﻗﻀﯿﯥ ﭘﻪ څﯧﺮ د ﮐﻠﺘﻮري ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘـﻪ اړه ﺷـﺎوﺧﻮا ﭘﻮښـﺘﻨﻪ

اړﻳﻨﻪ ده.
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ﺟﺪول :د اﻧځﻮروﻧﻮ  /وﯾډﯾﻮګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗړاو د رﺿﺎﯾﺖ او اﺟﺎزې اړﺗﯿﺎوې
رﺿﺎﯾﺖ اړﯾﻦ ﻧﻪ دی

ﻋﻤﻮﻣي

ﻋﻤﻮﻣي

ﻟﯿکﻠی رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮی ﺷﻔﺎﻫي رﺿﺎﯾﺖ اړﯾﻦ دی

ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐې ﻧﺎ

ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ

او ﻧﻮر د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧې وړ

اﻓﺮاد ،ﭼﯧﺮې ﭼې

ﭘﯧﮋاﻧﺪه اﻓﺮاد )ﻣﺨﻮﻧﻪ
ځﺎﯾﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﭘټ وي(

ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼې ﭘﻪ دې

ﺟﺪول ﮐې ښﻮدل

ﺷﻮي دي

ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻠک ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ

ځﺎﯾﻮﻧﻮ )ﻟکﻪ ﭘﻪ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ او ﻏﻮﻧډو

ﮐې ،ﻓﻠﻢ ﺳﺘﻮري،
دوﻟﺘي ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ(

ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐې

ﮐې د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧې وړ
د ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺗﻤﻪ

ﮐﯧﺪای ﺷي.

ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ اړﯾﻨﻪ ده

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﻧځﻮروﻧﻪ )د ﻣﻮر ،ﭘﻼر،

ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او ﻳﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ

ﮐﻮوﻧﮑﻮ رﺿﺎﯾﺖ اړﯾﻦ دی(

ډﯦﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ اړﯾﻨﻪ ده:

ﺑﺪﻧﺎﻣي وﻟﺮي )ﻟکﻪ

اﻓﺮاد ،ﭼﯧﺮې ﭼې ﺷﺨﺼي ،ﺧﺼﻮﺻي

اﯦډز ،د ﺟﻨﺴي ﻻرو

ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿکي اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻪ اﻧځﻮر ﯾﺎ

اﻧﺘﻘﺎﻟﯧﺪوﻧﮑې

وﯦډﯾﻮ ﮐې ښﻮدل ﺷﻮي وي ﯾﺎ ﭘﻪ ﻣﺘﻦ

ﻧﺎروﻏۍ ،د

ﮐې ﺛﺒﺖ ﺷﻮي وي )ﻧﺎروﻏﺎن ﯾﺎ

اﻣﯧﻨﺪوارۍ د ځﻨډ

روﻏﺘﯿﺎﻳﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي(

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې اﻧځﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه وداﻧۍ ﯾﺎ
داﺳې ځﺎی ﮐې واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي ﭼې
ﻋﺎم ﺧﻠک ورﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﻧﻪ ﻟﺮي

)روﻏﺘﻮن ،روﻏﺘﯿﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ

ﻧﻨﺪارﭼي ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﻬﺮﻧي

ﺷي څﻮ وداﻧۍ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی وﻟﺮي ﭼې

څﺨﻪ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿکﻠې اﺟﺎزه ﺗﺮﻻﺳﻪ

اﻧځﻮروﻧﻪ واﺧﻠي او وﯦډﯾﻮ ﺟﻮړه ﮐړي.

ﻫﻐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿکي

ﺣﯿﺜﯿﺖ ﭼې ښﺎﻳﻲ

ﭘﻪ ﻫﺮ ډول ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل ﮐې د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧې وړ

ﭼې د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧې وړ اﻓﺮاد

ﮐﻨﺴﺮټ ﮐې(

ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې

•

ښﻮوﻧځی( ،ﻟﻪ څښﺘﻦ ،رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ

ﻧﻪ ښﻴﻲ )ﻟکﻪ ﯾﻮ

ډﯦﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ اړﯾﻨﻪ ده

ﻣﺨﻴﻨﻪ ،ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮز(؛

•

ﺟﻨﺴي ﮐﺎر ،اﻟکﻮل

•

د ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ

او ﺷﺮاﺑﻮ ﮐﺎروﻧﻪ؛
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن

د ﭘﻮرﺗﻪ ﯾﺎدو ﺷﻮو
ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ټﻮل

اﻧځﻮروﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ داﺳې

ﻃﺮﯾﻘﻪ واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷي

ﭼې اﺷﺨﺎص ﭘﻪ ﮐې د
ﭘﯧﮋﻧﺪﻧې وړ ﻧﻪ وي.

121

د ﭘﮋواک د ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻏږ او وﯾډﯾﻮ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﻫﻮﮐړه ﻟﯿک

ﭘﻪ ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﯾﺎ ﻫﻤکﺎرو رﺳﻨﯿﻮ ﮐې د ﯾﻮ ﭼﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وﯾډﯾﻮ او ﻏږ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﺧﭙﺮﯦږي ﭼـې ﻫﻐـﻪ

ﻟﻪ ﭘﮋواک ﺳﺮه ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﻫﻮﮐړه وﮐړي:

زه ) ( ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐﻮم ﭼې ﺗﺼﻮﻳﺮ ،وﻳډﻳﻮ ﻏږ او ﻣﺘﻦ ﻣې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗي او روزﻧﻴـﺰو ﻣـﻮادو
ﮐې ﮐﺎروﻟى ﺷي .ﯾﺎ ﻫﻢ دﻏﻪ ﻣﻮاد ښـﺎﻳﻲ ﻋـﺎﻣﻮ وګـړو ﺗـﻪ ووﯦﺸـﻞ ﺷـي او ﻟـﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠـﻮ ﻻرو )وﯾﺒﭙـﺎڼﯥ ،ﮐﯧﺒـﻞ ،راډﯾـﻮ

ټﻠﻮﯦﺰﯾﻮن او ﻧﻮر وﺳﺎﻳﻞ( ﭘﻪ ﻋﺎم ډول ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ ﮐﯧښـﻮدل ﺷـي .د دې ﻫـﻮﮐړې ﭘـﺮ ﺑﻨﺴـټ د ﻣﺠـﺎزو ﮐړﻧـﻮ ﭘـﻪ اړه ﻟـﻪ
راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮو ﻏﻮښﺘﻨﻮ او ادﻋﺎوو څﺨﻪ ﭘﻪ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪوﻧﮑې ﺗﻮګﻪ او ﻟﻪ ﺷﺮط ﭘﺮﺗﻪ ځﺎن ﻣﺒﺮا ګڼﻢ ،ﭘﺮ دې ﻫـﻢ ﭘـﻮﻫﯧږم ﭼـې

ﺑﯥ ﻟﻪ ﮐﻮم اﻣﺘﯿﺎزه ﻣې د ﯾﺎدو ﻣﻮادو د ﮐﺎروﻧې اﺟﺎزه ورﮐړې ده.

زه ﻣﻨﻢ ﭼې ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ) (١٨ﻣې ﭘﻮره ﮐړی دى ،دﻏﻪ ﻣﺘﻦ ﻣې ﻟﻮﺳﺘی ،ﭘـﺮې ﭘـﻮﻫﯧږم او ﺗﺎﯾﯿـﺪوم ﭼـې دﻏـﻪ ﻫـﻮﮐړه
اﻟﺰاﻣــي ﺑڼــﻪ ﻟــﺮي .دا ﻫــﻢ راﺗــﻪ څﺮګﻨــﺪه ده ﭼــې ﻫــﺮ وﺧــﺖ ﮐــﻮﻟی ﺷــﻢ د ﭘــﮋواک ﺧﺒــﺮي اژاﻧــﺲ ادارې ﺗــﻪ د

) (video@Pajhwok.comﺑﺮﯦښﻨﺎﻟﯿک ﻟﻪ ﻻرې د رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺴﺨﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮ ورﮐړم.

د ﯾﺎدوﻧې ده ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ وي ،ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐې د ﻫﻐﻪ وﻟي ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐـﻮﻟی ﺷـي

دﻏﻪ ﻫﻮﮐړه ﻟﯿک ﻻﺳﻠﯿک ﮐړي.

د رﺿﺎﯾﺖ ښﻮدوﻧﮑي ﺷﺨﺺ ﻻﺳﻠﯿک ﻳﺎ ګﻮﺗﻪ

) ( ﻧﯧټﻪ:
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ﻧﻬﻢ څﭙﺮﮐی

د ﺧﺒﺮي راﭘﻮر ﻟﯿکﻠﻮ ﺑﻨﺴټﯿﺰ اﺻﻮل
د ﺧﺒﺮي راﭘﻮر ﻟﻴکﻨﻪ

ﭘﯿﻞ ﭘﻪ ﭘﻠټﻨې ﺳﺮه وﮐړئ او د »څﻮک ،څﻪ ﺷی ،ﭼﯿﺮﺗﻪ ،وﻟې او څﻪ وﺧﺖ« ﭘﻮښﺘﻨې ﻃﺮﺣﻪ ﮐړئ؛ د دﻏﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﻃﺮح

ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ درﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼې د راﭘﻮر ﻟﭙﺎره ﻣﻮ ﭼﻮﮐﺎټ او ﻣﺘﻦ ﺟﻮړ ﮐړئ او ﻻﻧﺪې ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وﻣﻮﻣئ.

څﻪ ﺷی :څﻪ ﭘﯧښ ﺷﻮل؟

ﭼﯧﺮﺗﻪ :ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭘﯧښ ﺷﻮل؟

څﻪ وﺧﺖ :ﮐﻠﻪ ﭘﯧښ ﺷﻮل؟

څﻮک :څﻮک ښکﯧﻞ وو؟ دﻏﻪ راز زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮی څﻮک دی؟

وﻟې :وﻟې ﭘﯧښ ﺷﻮل؟

څﺮﻧګﻪ :څﻪ ډول ﭘﯧښ ﺷﻮل؟

ﻏﻮره ﺧﺒﺮي راﭘﻮر ﻫﻐﻪ دی ﭼې ټﻮﻟﻮ دﻏﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وواﯾﻲ .ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭼې دﻏﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذﻫﻦ ﮐې د
ﺗﻞ ﻟﭙﺎر ځﺎی ورﮐړئ؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻏﻮاړئ ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ داﺷﻮﻧﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د

ﮐﺎر ﭘﻪ اړه ﯾﻮ راﭘﻮر ﺟﻮړ ﮐړئ ،ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﻻﻧﺪې ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وواﯾﺊ:

زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮی ﻣﺎﺷﻮم څﻮک دی؟

د ﺧښﺘﻮ د داش څښﺘﻦ څﻮک دی؟

دﻻﻻن ﯾﯥ څﻮک دي؟

د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ داش ﮐې ﮐﺎري ﺷﺮاﯾﻂ څﺮﻧګﻪ دي؟

د ﺧښﺘﻮ داش ﭼﯧﺮﺗﻪ واﻗﻊ دی؟

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﮐﻮم ځﺎﯾﻪ ورﺗﻪ راځي؟

ﻣﺎﺷﻮم څﻪ وﺧﺖ ﭘﺮ دﻧﺪه وګﻮﻣﺎرل ﺷﻮ؟
ﻣﺎﺷﻮم څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي؟

اﯾﺎ ﻧﻮر زﻣﺎﻧي ﻣﻬﻢ ﻓﮑﺘﻮروﻧﻪ ﺷﺘﻪ؟

ﻣﺎﺷﻮم وﻟې ﭘﺮ دﻧﺪه ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮی و؟

ﻧﻮر ﮐﻮم دﻟﯿﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ﻣﺎﺷﻮم د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ داش ﮐې ﮐﺎر ﺗﻪ اړ ﺷﻮی دی؟

ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې څﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷي؟

ﯾﻮ ﭘﯿﺎوړی ﻟﯿډ وﻟﯿکئ؛ د راﭘﻮر ﻟﻮﻣړي ﭘﺮاګﺮاف ﺗﻪ ﻟﯿډ وﯾﻞ ﮐﯧږي؛ دﻏﻪ ﭘﺮاګﺮاف ﭼې ﻣﻌﻤﻮﻻ� ﯾﻮ ﯾﺎ دوه ﺟﻤﻠې وي،

ﺑﺎﯾﺪ د راﭘﻮر اﺻﻠي ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ ﻟﻨډه ﺗﻮګﻪ ﺑﯿﺎن ﮐړي او د څﻮک ،څﻪ ﺷی ،څﻪ وﺧﺖ ،ﭼﯧﺮﺗﻪ ،څﺮﻧګﻪ او وﻟې ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ

ځﻮاب ورﮐړي.

ﻣﻌﮑﻮس ﻫﺮم

راﭘﻮر د ﻣﻌﮑﻮس ﻫﺮم ﭘﻪ ﺑڼﻪ وﻟﯿکئ؛ دا ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨی ده ﭼې ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ او ﺣﯿﺎﺗي ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮه ﮐې

ذﮐﺮ ﺷي او ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭼې ﻫﻮﻣﺮه ﻣﻬﻢ ﻧﻪ دي وروﺳﺘﻪ ذﮐﺮ ﺷي .ﻟﻮﻣړی ﭘﺮاګﺮاف ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ دوﯾﻢ ﭘﺮاګﺮاف څﺨﻪ ډﯦﺮ
ﻣﻬﻢ وي او دوﯾﻢ ﭘﺮاګﺮاف ﻟﻪ درﯦﯿﻢ ﭘﺮاګﺮاف څﺨﻪ ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ وي او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮګﻪ وړاﻧﺪې وﻻړ ﺷي.
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ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن
ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن
ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن
ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن

ﻣﺗن ﻣﺗن ﻣﺗن
ﻣﺗن ﻣﺗن
ﻣﺗن

ﻟﻮﻣړی ﺑﺮﺧﻪ :ﻟﯿډ ﺑﺎﻳﺪ وﻟﻴکﻞ ﺷي.

دوﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :ﺳﺮﭼﯿﻨﻪ :دﻟﺘﻪ دﻏې ﭘﻮښﺘﻨې ﺗﻪ ځﻮاب ورﮐړئ» :زه ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﯾﻪ ﭘﻮﻫﯧږم؟« دا راﭘﻮر ﺗﻪ اﻋﺘﺒﺎر ورﺑښي
او ﺗﺮڅﻨګ ﻳﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدې ﻫﻢ ذﮐﺮ ﮐړئ څﻮ ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷي ﭼې ﺗﺎﺳﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر

ﮐړى دى.

درﯦﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺎﯾﻞ :دﻟﺘﻪ وﻟﻴکئ ﭼې د راﭘﻮر اﻫﻤﯿﺖ ﭘﻪ څﻪ ﮐې دی؟ دﻟﺘﻪ دﻏﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﻮاب ورﮐړئ »ﻧﻮ
څﻪ؟« او »څﺮﻧګﻪ؟«

څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ :ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻮﻧﻪ :راﭘﻮر ﮐې ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻮﻧﻪ راوﻟئ ﺗﺮڅﻮ ﻧﻮر ﻫﻢ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ﺷي.

ﭘﻨځﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :ﭘﺎﯾﻠﻪ :دﻟﺘﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻟﻴکﻞ ﺷﻮي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺗړاو د ﻣﻬﻤﻮ ﺣﻘﺎﯾﻘﻮ ﻟﻨډﯾﺰ وﻟﻴکي.
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د ﺧﺒﺮي راﭘﻮر ﻣﺘﻦ
ټﻮل ﺧﺒﺮي راﭘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ دې اړه دي ﭼې ﺧﻠک څﺮﻧګﻪ اﻏﯧﺰﻣﻦ ﮐﯧږي .ﮐﻮﻻی ﺷئ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې ﻣﻮ ﭘﺮ ﻧﻮرو ﻓﮑﺘﻮروﻧﻮ

ﻫﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﮐړئ ،ﻟکﻪ د اﻏﯧﺰﻣﻦ ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮم ﮐﻮرﻧۍ ،د ﮐﺎر ﺧﺎوﻧﺪ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﻣﺎﺷﻮم د اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻳﯥ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړې ده.

راﭘﻮر ﻣﻮ ﻟﻪ ﯾﻮې ځﺎﻧګړې زاوﯾﯥ وﻟﯿکئ

ډﯦﺮی راﭘﻮروﻧﻪ ﻟﻪ ﯾﻮې ځﺎﻧګړې زاوﯾﯥ ﻟﯿکﻞ ﮐﯧږي .دا ﯾﻮ ﻣﻌﯿﺎري ﺗﺨﻨﯿک دی ﭼې څﻪ ﺗﺎوان ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺑﻠکې د راﭘﻮر

د ﻣﻮﺧې ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﺘﻤﺮﮐﺰوﻟﻮ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.

"د ﺧښﺘﻮ ﺑټﻴﻮ ﭘﻨځﻮس ﺳﻠﻨﻪ ﮐﺎرګﺮ ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﺮي".

اﺣﻤﺪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﭘﻮر ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ  ١۶ﺳﺎﻋﺘﻪ د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټۍ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي

ﺗﺎﺳې ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﻧﺎﭘﯧﯿﻠي و اوﺳئ .ﮐﻪ ﻣﻮ راﭘﻮر ﻟﻪ ﯾﻮه ډﯦﺮ اړﺧﻮﻧﻪ وﻟﺮي ،ټﻮل اړﺧﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې

راوﻟئ .د »زه« ﯾﺎ »ﻣﺎ ﺗﻪ« ﺿﻤﯿﺮوﻧﻪ ﻣﻪ ﮐﺎروئ ،ﺧﻮ دا ﭼې ﻟﻪ ﭼﺎ څﺨﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل واﺧﻠئ.

ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐې ﺧﭙﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﻪ ﮐﻨټﺮول ﮐې وﺳﺎﺗي ،ﺧﻮ د زﻳﺎﻧﻤﻦ
ﺷﻮي درد ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﮐې ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐړي .ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې ﻟﻪ زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻤﺮازي ښﻮدﻟی ﺷي ،ﺧﻮ

ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟی ﻣﻼﺗړ ورﺳﺮه وښﻴﻲ.

ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ څﺨﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل وﮐړئ

د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ؛ د ﺧښﺘﻮ ﭘﺨﻮﻟﻮ ﺑټۍ ﺧﺎوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺎن واﯾﻲ" :ﭘﻮﻫﯧږم ﭼې دﻏﻪ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي دی ،ﺧﻮ دا ﭼې
زه ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې دوه وﺧﺘﻪ ډوډۍ ورﮐﻮم ،ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻟﻮږې څﺨﻪ ژﻏﻮرم".

دﻏﻪ راز د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨﻮ وزارت د ﻣﺎﺷﻮم د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨې څﺎﻧګې ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل رﺳﻨﯿﻮ ﺗﻪ

ووﯾﻞ" :ﻣﺎﺷﻮم د ﺧښﺘﻮ ﺑټۍ ﮐې ﻟﻪ ﮐﺎره وژﻏﻮرل ﺷﻮ او د ﺑټۍ د ﻣﺎﻟک دوﺳﯿﻪ ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﯾﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل
ﺷﻮه ".او ﯾﺎ دا ﭼې ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑټۍ ﮐې ﯾﻮ ﮐﺎرګﺮ ﻣﺎﺷﻮم واﻳﻲ" :ګﻮﺗې ﻣې ﺧﻮږﯦږي!"
ﭘﺎﯾﻠﻪ

ﯾﻮه ﭘﺎﯾﻠﻪ وﻟﯿکئ او ﭘﻪ ﮐې د راﭘﻮر ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻟﻪ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻟﻨډه ﺗﻮګﻪ وړاﻧﺪې ﮐړئ .د راﭘﻮر ﭘﺎی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳې

زړه راښکﻮﻧﮑي ﭘﺮاګﺮاف ﮐې وﻟﯿکﻞ ﺷي ﭼې د ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ زړوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻر وﻣﻮﻣي او ﻫﻐﻪ دې ﺗﻪ وﻫڅﻮي ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق اړوﻧﺪ ﺑﺪې ښکﺎرﻧﺪې ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐې د ﺧﭙﻞ وس ﻣﻄﺎﺑﻖ رول وﻟﻮﺑﻮي .ﭘﺎی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳې ﺟﻤﻠﻪ وﺷي ﭼې ﻫﻐﻪ
د ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑي ﭘﻪ ﯾﺎد ﮐې د ﭘﺎﺗې ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﺷي.
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د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻼن
د ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺖ ﻧﻮم

وﻻﯾﺖ

د راﭘﻮر ﻋﻨﻮان

د راﭘﻮر ﻣﺤﻮر ﻣﻮ څﻪ ﺷی دی؟ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾﯥ ﮐړئ:

ﺳﺮﭼﯿﻨې :
-١
-٢
-٣

ﻧﻮر ﮐﻮم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﻪ دې اړه وﺟﻮد ﻟﺮي؟

د راﭘﻮر د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻬﺎل وﯾﺶ:
-

ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ او ﻣﺮﮐې ﺑﺸﭙړې ﮐړئ؟

-

ﻣﺮﮐې او ﺿﺒﻄﻮل ﻣﻮ څﻪ وﺧﺖ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮئ؟

-

ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻠﻮﻧﻪ ﭘﮋواک ﺗﻪ وﺳﭙﺎرئ؟

ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻓﺎﯾﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭼې ﭘﮋواک ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳﭙﺎرئ ﻻﻧﺪې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻢ ورﮐړئ:
ﻧﻮم

اداره

د ﻣﺮﮐﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪو ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻮﻧﻪ

د ﻣﺮﮐﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪو ﻧﯧټﯥ
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ﻟﺴﻢ څﭙﺮﮐی
د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق اﻃﻼﻋﺎﺗي ﺳﺮﭼﻴﻨې

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د اﻃﻼﻋﺎﺗي ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
 -١د ﻋﺪﻟﯿﯥ وزارت د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ څﺎﻧګﻪ

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://www.moj-hrsu.gov.af/ :

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﯿﻤی ،٠٧٠٠١٨٩٩٨٣ :وﺣﻴﺪ ﻫﺪاﻳﺖ٠٧٠٠٠٧٢١٣٩ :
 -٢د ﻋﺪﻟﯿﯥ وزارت

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://moj.gov.af/en :

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې٠٧٨۶٣٣٣۶۶٨ :
 -٣د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://moi.gov.af/en :

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې٠٢٠٢٢٠١٧۵٨ :
 -۴د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://mfa.gov.af/en :

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې٠٧٠٠١٠۴١٧٣ ،٠٢٠٢١٠٠٣٧٢ :

 -۵د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨﻮ وزارت

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://molsamd.gov.af/en :

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې٠٧۵٢١٠۴٩۵۴ ،٠٧٩٨٢٨۶٠۴۵ ،٠٧٠٠٢٧۵٢٢٩ :

ﺑﺮﯦښﻨﺎﻟﻴکaminaafzali@yahoo.com ،info@molsamd.gov.af :
 -۶د ﭘﻮﻫﻨې وزارت

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://moe.gov.af/en :

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې٠٧۴۴٢٢٨٨٠۶ :
 -٧د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://mohia.gov.af/en :

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې٠٧۴۴۴٨٧٨۵٨ ،٠٧٠٧٠۶۵٧۴٣ ،٠٧٩۶٩۶۶٠۶٠ ،٠٢٠٢٢٠٣۵۴۶ :
 -٨د ﻋﺎﻣې روﻏﺘﯿﺎ وزارت

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://moph.gov.af/en :

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې٠٧٩٩٢١١٩٣۴ ،٠٢٠٢٣٠١٣۵١ ،٠٢٠٢٣٠١٣٧٧ :
 -٩د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://mowa.gov.af/en :

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې٠٧٠٠٢٨٨٠٨۴ ،٠٢٠٢٢٠١٣٧٨ :
 -١٠د ﮐډواﻟﻮ او ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ ﭼﺎرو وزارت

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://morr.gov.af/en :

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې٠٧٨۵٠٢۵۵٨۶ ،٠٧٩٩۴٧۴٢٣٧ ،٠٢٠٢٠٢٠٠۵۶ :
 -١١د ﻣﻠي اﻣﻨﯿﺖ ﻟﻮی رﯾﺎﺳﺖ

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې٠٧٧٨٨٢۴٢٩٠ :

 -١٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://www.aihrc.org.af/ :

د اړﻳکﻮ ﺷﻤﯧﺮې٠٢٠٢۵٠٠١٩٧ :
 -١٣ﻟﻮﯾﻪ څﺎرﻧﻮاﻟي

وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://ago.gov.af/fa :

ﺑﺮﯦښﻨﺎﻟﻴکagadviser@yahoo.com،ago.afg@gmail.com :
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د اﻃﻼﻋﺎﺗي ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻣﻮﻧﺪل
دا ﻓﻮرﻣﻪ ﻟﻪ ژورﻧﺎﻟﯧﺴﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼې ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﻫﻐﻮ ادارو او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راټﻮل ﮐړي ﭼې ﮐﯧﺪای ﺷي د
اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐې ﻫﻤکﺎري وﮐړي .ﭘﻪ دې اړه د اړﯾکﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﮐﺴﺎن اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د

ﻣﺒﺎرزې ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎن دي ،ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ټﻮﻟﻨې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻮم ځﺎﻧګړي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي.
د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮوﻧﮑې ادارې

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰه اداره

د اړﯾکې ﺷﻤﯧﺮه ،ﺑﺮﯦښﻨﺎﻟﻴک ،ﭘﺘﻪ او ﻧﻮر

ﭘﻨﺎه ځﺎﯾﻮﻧﻪ او د اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻪ

 ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ټﻴﻠﯧﻔﻮﻧي ﮐﺮښې

روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ

د رواﻧي روﻏﺘﯿﺎ او ﺳﻼﻣﺸﻮرې ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ

ﻧﺎ دوﻟﺘي او ځﺎﯾﻲ ﻣﺆﺳﺴې

د ﺣﻘﻮﻗي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ادارې

ﭘﻮﻟﯿﺲ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ

ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ دوﻟﺘي ارګﺎﻧﻮﻧﻪ

ﺳﻔﺎرت او ﻗﻨﺴﻠګﺮي

ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ
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ﻳﻮوﻟﺴﻢ څﭙﺮﮐی
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ډوﻟﻮﻧﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ډوﻟﻮﻧﻪ او ﻣﻮارد ډﯦﺮ دي ﭼې ﻟﻪ ډﻟې ﯾﯥ د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ،ﺑﯧګﺎر ،اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ،د ﭘﻮر
ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې د ﮐﺎر ،د ﺑﺪن د ﻏړو اﻳﺴﺘﻠﻮ ،ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ،ﭘﻪ زور ودوﻧﻮ ،ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ،ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ

ورﮐﻮﻟﻮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ﺳﻮاﻟګﺮۍ ،د ﺗﺮﻫګﺮﻳﺰو ﮐړﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻐﺰو ﻣﻴﻨځﻞ ،ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ د ښځﻮ اړ اﯾﺴﺘﻠﻮ او د ﺟګړو
ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ اړه رﺳﻨﻴﻮ راﭘﻮروﻧﻪ ﺧﭙﺎره ﮐړي ،ﺧﻮ ځﻴﻨي داﺳې دي ﭼې اوس ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ او

رﺳﻨﻴﻮ ﭘټ ﭘﺎﺗې دي.

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻋﻤﻞ ،د ﻻرو ﭼﺎرو او د ﻣﻮﺧﻮ ځﺎﻧګړی ﻓﺎرﻣﻮل ﻟﺮي؛ ﻫﺮه ﻫﻐﻪ ﮐړﻧﻪ ﭼې د ﻳﺎدو ﻻرو او د ځﺎﻧګړو

ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧږي ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐې راځي.

 -١ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى

ﭘﻪ اﺟﺒﺎر او اﮐﺮاه ﺳﺮه ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻐې ښځې ﺳﺮه د زﻧﺎ ﻳﺎ ﻟﻮاﻃﺖ د ﻓﻌﻞ ارﺗﮑﺎب ﻳﺎ ﻟﻪ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐې ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮه د زﻧﺎ ﯾﺎ ﻟﻮاﻃﺖ

د ﻓﻌﻞ ارﺗﮑﺎب او ﻳﺎ د ښځې ﭘﺮ ﻋﻔﺖ او ﻧﺎﻣﻮس ﺗﯧﺮي ﺗﻪ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی واﻳﻲ .ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﭘﻪ زور ،وﯦﺮه ،ګﻮاښ
او ﻳﺎ د ﻧﻮرو وﺳﺎﻳﻠﻮ ﻳﺎ د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ )زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﺨﺺ( ﻟﻪ ﺟﺴﻤي ﻳﺎ رواﻧي ﻧﺎﺗﻮاﻧۍ ﭘﻪ ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﻳـﺎ ﭘـﻪ ﻧـﺎﺗﻮاﻧۍ د

رﺿﺎﻳﺖ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻳﺎ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ د ﺑﯥ ﻫﻮﺷﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ درﻣﻠﻮ ﺧﻮړوﻟﻮ ﻳﺎ د ﻋﻘـﻞ ﭘـﻪ زاﻳﻠﻮوﻧﮑـﻮ ﻧـﻮرو وﺳـﺎﻳﻠﻮ ﺳـﺮه د

ﺟﻨﺴي ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ﻳﺎ د ﺑﺪن ﻏړي ﻳﺎ ﻧﻮر څﯿﺰوﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ دﺑﺮ ﮐې دﻧﻨﻪ ﮐـړي ،د ﺟﻨﺴـي ﺗﯧـﺮي

ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي .دﻏﻪ راز ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻳﻮ څﻮک ﻟﻪ داﺳې ﯾﻮ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه ﭼې ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﯾﯥ ﻧﻪ وي ﭘﻮره ﮐـړی،
ﺟﻨﺴي ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ،د ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي او د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ رﺿﺎﻳﺖ د اﻋﺘﺒﺎر وړ ﻧﻪ دی.

دا څﺮګﻨﺪه ده ﭼې ﭘﻪ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﮐې ﮐﻠﻪ ﻫﻢ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧـﻪ وي ،ﻧـﻮ ﻟـﻪ ﻫﻤـﺪې اﻣﻠـﻪ ﺟﻨﺴـي ﺗﯧـﺮى د اﻧﺴـﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي او ﺗﺮ ډﯦﺮه ﯾﯥ ښځې او ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎن ﻗﺮﺑـﺎﻧي وي .د اﻧﺴـﺎﻧي ﻗﺎﭼـﺎق ﭘـﺮ ﻣﻬـﺎل ﭘـﺮ ﻳـﻮې
ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻫﻐې د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮل دي ،ﺑﻠکې دﻏﻪ ﮐړﻧﻪ ،د ﻫﻐې ﭘﺮ ﺑﺎور ﻣﻨﻔي اﻏﯧﺰه

ﮐﻮي.

د ﺟﻨﺴي ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﻋﻤﻞ ،د ښﺎر او ﮐﻠﻴﻮ ﭘﻪ ګډون ﻫﺮ ځﺎى او دﻏﻪ راز د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭘړاو ،ﺟﻨﺪر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺑﺮﺧﻮ

ﮐې راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي .د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻫﻢ د ﺗﺎﺑﻌﻴـﺖ او زﯦږﯦـﺪﻧې ځـﺎی ﭘـﻪ اړه ﺗﺒﻌﻴﻀـي او ﺗـﻮﭘﻴﺮي ﭼﻠﻨـﺪ ﻧـﻪ
ﮐﻮي؛ ځکﻪ دﻏﻪ ﻧﺎوړه ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ځﺎى او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﯧﻮاد ﮐې راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪای ﺷي.

د ﻳﻮه ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ﺷﺨﺼﻴﺖ او ﻧﺮﺗﻮب اﺻﻠي ﺟﻮﻫﺮ ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ،ﺗﯧﺮي او ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑي ﻓﮑﺮ ﺳﺮه

ﻧﻪ ،ﺑﻠکې ښځې ﺗﻪ د درﻧﺎوي او درﻧښﺖ ﭘﻪ رښﺘﻴﻨې ﻫﻴﻨﺪاره ﮐې څﺮګﻨﺪﯦږي .ﭘﺮ ﻳﻮې ښځې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﻧـﻪ ﻳـﻮازې د
ﻫﻐې ﭘﺮ ﺟﺴﻢ او ﻋﺰت ﺗﻮر داغ ﻟګﻮي ،ﺑﻠکې داﺳې ارواﻳﻲ ﻋﺬاب ورﮐﻮي ﭼې روح ﻳﯥ ټﻮل ﻋﻤﺮ د ﻏﻢ او ﻣﺎﻳﻮﺳـۍ

ﭘﻪ ﺗﻴﺎرو ﮐې ډوب وي .ښځﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ډول ﺗﻴﺎره او دردﯦﺪﻟي روح ﺳﺮه ﺧﭙﻠې ټﻮﻟﻨې ﺗﻪ ځي او ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻫﻢ درد او

ﻧﺎﻫﻴﻠي وړاﻧﺪې ﮐﻮي .دﻏﻪ راز ﭘﺮ ﻳﻮې ښځې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ،ﻧﻪ ﻳـﻮازې د ښـځې ﭘـﺮ وړاﻧـﺪې د ﻳـﻮه ﻧﺎرﻳﻨـﻪ د وﺣﺸـﺖ

ښکﺎرﻧﺪوى دى ،ﺑﻠکې دﻏﻪ ډول ﻋﻤﻞ د ﺗﯧﺮي ﮐﻮوﻧﮑي ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﻧﻔﺲ د ورﺗﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي وﺣﺸـﺖ ښـکﺎرﻧﺪوﻳﻲ
ﻫﻢ ﮐﻮي او ﻫﻤﺪا ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺎ وروﺳﺘﻪ ﻏﻮاړي د ﺧﭙﻠې ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ﻏﭻ ﻟﻪ ﻳﻮ ﮐﻤﺰوري ﺷﺨﺺ څﺨﻪ واﺧﻠي.
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د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ۶٣٧ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﻣﺤکـﻮﻣﯧږي او د ﺟﻨﺴـي ﺗﯧـﺮي د

ﺟﺮم ارﺗﮑـﺎب ﭘـﻪ ﻻﻧـﺪې ﺣـﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐـې ﻣﺸـﺪده ﭘﯧﮋﻧـﺪل ﮐﯧـږي او ﻣﺮﺗﮑـﺐ د ٢ﻣـې درﺟـې دوام ﺣـﺒﺲ ﭘـﺮ ﻣﺠـﺎزاﺗﻮ
ﻣﺤکﻮﻣﯧږي:

 -١ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺷﻮم وي.

 -٢ﻣﺮﺗﮑﺐ ،د ﺟﻨﺴي ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ارﺗﮑﺎب ﺳﺮه د ﺟﻨﻴﻦ د ﺳﻘﻂ ﻻﻣﻞ ﺷﻮی وي.

 -٣ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﻪ ﻳﻮ ډول ﭘﺮ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻮذ او اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮﻟی وي.

 -۴ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي د ﻋﻤﻞ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮې وي.

 -۵د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻋﻤﻞ د ټﭙﻲ ﮐﯧﺪو ﻳﺎ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻪ د ﺷﺪﻳﺪې روﺣي ﺻﺪﻣې د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﺳﺒﺐ ﺷﻮی وي.
 -۶د ﺗﺠﺎوز ﻋﻤﻞ د ﺟﻨﺴي ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﭘﺮ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮی وي.

 -٧ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﻣﺘﺠﺎوز د داﻳﻤي ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺘي ﻣﺤﺎرﻣﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠي څﺨﻪ وي.

د ﻳﺎدوﻧې ده ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺮي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ اﻋﺪام ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .دﻏﻪ راز د ﺟﺰا

ﮐﻮډ د ۶۴١ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﺮ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧﻔﺮ څﺨـﻪ د زﻳـﺎﺗﻮ ﭘـﻪ واﺳـﻄﻪ ارﺗﮑـﺎب

ﺷي ،ﻟﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ١٧٠ﯾﻤې ﻣﺎدې ﭘﻪ  ۴او  ۵ﺟﺰوﻧﻮ ﮐې د درج ﺷﻮو ﺣکﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ

ﺳﺮه ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ اﻋﺪام ﻳﺎ ١درﺟﻪ دوام ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ١٧٠ﯾﻤې ﻣﺎدې ﭘﻪ  ۴ﺟﺰ ﮐې ﭘﺮ ښځﻪ ﺑﺎﻧﺪې ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی او ﭘﻪ  ۵ﺟﺰ ﮐې ﻳﯥ ﭘﺮ ﻧﺎرﻳﻨـﻪ ﺑﺎﻧـﺪې
ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﭼې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﻣړﻳﻨې ﻻﻣﻞ ﺷي ،د اﻋﺪام د ﺟﺰا ﻣﻮاردو ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ده.

ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ښځې ﭘﺮ ﻋﻔﺖ او ﻧﺎﻣﻮس د ﺗﯧﺮي ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷي ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺗﺠﺎوز ﭘﻪ ﻗﺒﻞ )د ښځې ﺗﻨﺎﺳﻠي اﻟـﻪ(

ﻳﺎ دﺑﺮ )ﻣﻘﻌﺪ( ﮐې ﭘﻪ داﺧﻠﯧﺪو ﺗﻤﺎم ﻧﻪ ﺷي ،ﺑﻠکې ﭘﻪ ﺗﻔﺨﻴﺬ )ﺳﻮﻟﻮل( ،ﻣﺴـﺎﺣﻘې )د ﺟﻨﺴـي ﻏﺮﻳﻀـي د رﻓـﻊ ﮐﻮﻟـﻮ
ﻟﭙﺎره د ښځې ﻟﻪ ښځې ﺳﺮه ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮل( ﻳﺎ ﺟﻨﺴي ﺗﻤﺎس ﺗﻤﺎم ﺷي ،ﺗﺮ اوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ اوږده ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

دﻏﻪ راز د ښځې ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻳﺎ د واﮐﻤﻨې ﻣﺤکﻤې ﻟـﻪ ﺣکـﻢ ﭘﺮﺗـﻪ د ﺑکـﺎرت ﭘـﺮدې د ﻋـﺪﻟي ﻃﺒـﻲ ﮐﺘﻨـﻮ د اﺟـﺮا اﻣـﺮ

ﻣﻤﻨﻮع دی ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ ﻟﻨډ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ﺧﻮ ﮐﻪ دا ﻃﺒﻲ ﮐﺘﻨﻪ ﻟﻪ زور ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ارﻋﺎب څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﺗـﺮ

ﺳﺮه ﺷي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې د ښځﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﺮ ﺳړﻳﻮ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻫﻠکﺎﻧﻮ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﮐﯧږي او ﻫﻠکﺎن ﭘﻪ زور او ﻳـﺎ د ﻫﻐـﻮى

ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﺳﺮه دې ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ﮐﯧږي څﻮ ورﺳﺮه ﺟﻨﺴي ﻗﺮاﺑﺖ ټﻴﻨګ ﮐړي ﭼـې دا ﻫـﻢ ﭘـﻪ
ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﮐې ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧږي.
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د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻟﻪ ﯾﻮې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﻧﺠﻠۍ د ﻣﯿﻨځې ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي

ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺑﺸﺮدوﺳﺖ Mar 11, 2018 -
ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ٢٠ ،ﮐﺐ  :(٩٦ﺷﭙﺎړس ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺎزﻳﻪ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ،دووﻟﺲ ﮐﻠﻨﻪ وه ﭼې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﭘﺮې وﺷﻮ،

څﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ واده وﮐړ ،ﺧﻮ زوم ﭼې ﮐﻠﻪ ﻟﻪ دې ﻗﻀﻴﯥ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮر ﻳﯥ وﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼې ﻟﻪ دې ﺳﺮه د
ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ژوﻧﺪ وﮐړي ،اوس ﺗﺮې د ﻳﻮې ﻣﻴﻨځې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي .ﺷﺎزﻳﻪ د ﮐﺎﺑﻞ اﺻﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑې

ده؛ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻻ ﻳﯥ ﻧړۍ ﺗﻪ ﺳﺘﺮګې ﻧﻪ وې ﻏړوﻟې ﭼې ﭘﻼر ﻳﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري

ووژل ﺷﻮ او ﮐﻮﻧډه ﻣﻮر ﻳﯥ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د ﺧﭙﻠې ﺧﺴﺮګﻨۍ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻟﻪ ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ وه .دﻏې
ځﻮاﻧې ښځې ﭘﻪ ژړا ﺳﺮه ووﻳﻞ" :ﻣﻮر ﻣې واﻳﻲ ﭼې ﺗﻪ ﺗﺎزه ﭘﻴﺪا ﺷﻮې وې ﭼې ﻟﻪ ﮐﻮره ﻳﯥ وﺷړﻟﻢ ،اړه ﺷﻮم ﭼې ﺳﺘﺎ
د ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړه ﺷﻢ .ﻣﻮر ﻣې د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﺮﺧﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﮐﻮي ﭼې څﺮﻧګﻪ ﻳﯥ زﻣﺎ د ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻮر ﮐې ﭼې ﺑﻮټ ګﻨډوﻧﮑى

او ﻏﺮﻳﺐ و ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﮐړاووﻧﻮ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮاوه".

ﺷﺎزﻳﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻣﻮر ﺗﻪ ﻣې دﻏﻪ وﺿﻌﻴﺖ د زﻏﻤﻠﻮ ﻧﻪ و ،اړه ﺷﻮه ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮه داﺳې ﮐﺲ ﺳﺮه واده وﮐړي ﭼې ﻳﻮه

ﺑﻠﻪ ښځﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ درﻟﻮده او ﻫﻤکﺎر ﻳﯥ و؛ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل زه درې ﮐﻠﻨﻪ وم او ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﻳﯥ ﺑﻮﺗﻠﻢ ".ﻫﻐې ووﻳﻞ" :ﭘﻪ ﻫﻐﻪ

ﮐﻮر ﮐې ﻣې ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﻣﯿﺮه ﻣﻮر ،ﻣﻴﺮﻧﻴﻮ وروڼﻮ او ﺧﻮﻳﻨﺪو ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﭘﻴﻞ ﮐړ ،ﺧﻮ ښﻪ ورځ ﻣﻮ ﻧﻪ درﻟﻮده ،اړ ﺷﻮو ﭼې

ګڼﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې وزﻏﻤﻮ ،ﮐﻠﻮﻧﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول ﺗﯧﺮ ﮐړل ".ﺷﺎزﻳﯥ د ﺳﺎړه اﺳﻮﯦﻠي ﭘﻪ ﮐښﻠﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :دووﻟﺲ ﮐﻠﻨﻪ

وم ﭼې د ژوﻧﺪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺗﺮﺧﻪ ﭘﯧښﻪ راﺳﺮه وﺷﻮه ،ﻳﻮه ورځ ﮐﻮر ﮐې ﻳﻮازې وم ،ﭘﻪ ﭘﺨﻠﻨځي ﮐې ﻣې ﮐﺎر ﮐﺎوه ،ﻧﺎڅﺎﭘﻪ
ﻣې ﻧﺎﺳکﻪ ﭘﻼر را ﻧﻨﻮت ،ﻟﻪ ﺷﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﯧږ ﮐې وﻧﻴﻮﻟﻢ .ټﻮل وﺟﻮد ﻣې وﻟړزﯦﺪه ،ﻏﻮښﺘﻞ ﻣې ﭼﻴﻐﻪ ﮐړم ،ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻳﯥ

ﻻس را ﮐﯧښﻮد ،څﻮ ﻏږ ﻣې ﺑﻨﺪ ﺷي ،وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ټﻮل رذاﻟﺖ راﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى وﮐړ او ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﻣې داغ

وﻟګﯧﺪه".

ﻫﻐې ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې ﻏﺮﯾﻮ ﻧﯿﻮﻟې وه ،ووﻳﻞ" :درﻳﻐﻪ ﭼې د واده ﺟﺎﻣﻮ ﭘﺮ ځﺎی ﻳﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮐﻔﻦ را اﻏﻮﺳﺘی وای
او ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐې ﻳﯥ ﺧښﻪ ﮐړې وای ،زه اوس ﺗﺮ دﻏﻪ وﺿﻌﻴﺘﻪ ﭼې ژوﻧﺪۍ ﺧښﻪ ﺷﻮې وای ".د ﺷﺎزﻳﯥ ﻣﻮر  ۵٠ﮐﻠﻨﻪ

ﻧﻔﺲ ګﻞ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭼې ﭘﻪ ﻟﻮګﺮ ﮐې د ﺧﭙﻞ ﻟﻮر ﮐﻮر ﺗﻪ د ﭘﻮښﺘﻨې ﻟﭙﺎره ﺗﻠﻠې ده ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې ژړل
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ﻳﯥ ،ﭘﮋواک ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ،ﻫﻐﻪ ﺳړی ﭼې د دې ﻟﻪ ﻟﻮر ﺳﺮه ﻳﯥ واده ﮐړی ،درې ﻟﻮڼﯥ او زاﻣﻦ ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﭼې ﻇﺎﻫﺮاﹰ

ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ او ﻏﻤګﻴﻨﻪ ښکﺎرﯦﺪه ،ووﻳﻞ ﭼې د ﺑﯧﻮزﻟۍ ،ﻧﺎﭼﺎرۍ او د ګﻞ ﻣﺤﻤﺪ )د دې ﻫﻤکﺎر( د ټﻴﻨګﺎر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ

واده ﺗﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧښﻮده .ﻧﻔﺲ ګﻞ ﻟﻪ دوﻳﻢ واده وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠې ﻟﻮر ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ" :ﻟﻪ ﮐړاووﻧﻮ ډک ژوﻧﺪ ﻣې درﻟﻮد،

ﻏﻮښﺘﻞ ﻣې ﭼې ﻟﻮر ﻣې ښﻮوﻧځي ﺗﻪ واﺳﺘﻮم ،ﺧﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې اﺟﺎزه ﻧﻪ راﮐﻮﻟﻪ او وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﻮاد

ګټﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼې ﻟﻮﻳﻪ ﺷي ،ﻣﯧړه ﮐﻮي ".ﻳﺎدې ښځې ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﻟﻮر ﺳﺮه د ﺷﻮي ﻇﻠﻢ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻧﺎﺳکﻪ ﭘﻼر
ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ ﭘﺮ ﻫﻐې د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﭘﻪ اړه ﺳﻮړ اﺳﻮﯦﻠی و اﻳﺴﺖ او وﻳﯥ وﻳﻞ" :د ﺷﺎزﻳﯥ ﻧﺎﺳکﻪ ﭘﻼر ﺧﺒﺮداری ورﮐړی

و ﭼې ﮐﻪ ﻟﻪ دې ﮐﻴﺴې څﺨﻪ څﻮک ﺧﺒﺮ ﺷي ،دا او ﻣﻮر ﺑﻪ ﻳﯥ ووژﻧي".

د ﺷﺎزﻳﯥ ﻣﻮر ﭼې ﻧﺎﻟﻮﺳﺘې ده ،ووﻳﻞ ﭼې څﻮ ورځې وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻟﻮر څﺨﻪ واورﯦﺪل ﭼې څﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯧښﻪ ﺷﻮې
ده ،ﺧﻮ دا ﭼې ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻗي ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي او ﺗﺮ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻳﯥ ﭼې ﺧﺎوﻧﺪ ژوﻧﺪی و ،ډارﯦﺪه او ﻧﻪ ﻳﯥ

ﺷﻮ ﮐﻮﻻی ﭼې دا ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻳﺎ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻪ ﮐړي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻟﻪ دې ﻗﻀﻴﯥ څﺨﻪ څﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ
ﺷﻮي او ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻏې وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ زﻣﻮږ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ راﻏی او زﻣﺎ ﻟﻮر ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ

زوی ﻟﭙﺎره وﻏﻮښﺘﻪ .زﻣﺎ ﺧﻮښﻪ ﻧﻪ وه؛ ځکﻪ زوی ﻳﯥ وزګﺎر و او د وزګﺎرﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﭘﺎﻳﻠې څﺨﻪ ﺧﺒﺮه وم ،ﺧﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې

ټﻴﻨګﺎر وﮐړ او د ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻣې ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب ورﮐړ".

د ﭘﺎﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﯾﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې اوښکې ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ټﻴکﺮي ﭘﺮ ﭘﻴڅکﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟې ،ووﻳﻞ" :ﻣﯧړه ﻣې ﻟﻪ

ﻫﺎﻏﻪ ﺳړي څﺨﻪ ﭘﻴﺴې اﺧﻴﺴﺘې او ﻟﻮر ﻣې ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻠﻮرﻟې وه .ﻳﻮه ورځ راﻏﻠﻞ او ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼې د واده
ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻮړ ﮐړي ،ﻧﮑﺎح ﻳﯥ وﺗړﻟﻪ او ﻟﻮر ﻣې ﻳﯥ ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې ﺳﭙﻴﻨې ﺟﺎﻣې ﻳﯥ ﭘﺮ ﺗﻦ ﻧﻪ وې ،د زوم ﮐﻮر

ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ ".ﺧﻮ ﻧﻔﺲ ګﻞ ﭼې د ﺑﻠې ﺑﺪې ﭘﯧښې ﭘﻪ ﺗﻤﻪ وه ،ووﻳﻞ" :د ﻫﻤﺎﻏې ورځې ﭘﺮ ﺳﺒﺎ ﻣﻮټﺮ زﻣﺎ د ﮐﻮر ﻣﺨې ﺗﻪ

ودرﯦﺪ او زوم ،زﻣﺎ ﻟﻮر را وﻧﻴﻮﻟﻪ او ﭘﻪ زور ﺳﺮه ﻳﯥ زﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ را دﻧﻨﻪ ﮐړه او ﭘﻪ ﻟﻮړ اواز ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻮر ﻣﻮ در

واﺧﻠئ .زوم ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻳﻮه ﮐﯧﺴټﻪ ﻫﻢ راﮐړه ﭼې زﻣﺎ ﻟﻮر ﭘﺮ دې د ﺧﭙﻞ ﻧﺎﺳکﻪ ﭘﻼر د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﮐﻴﺴﻪ ﮐړې وه".

د ﺷﺎزﻳﯥ ﻣﻮر زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ د اﺑﺮو او ﻋﺰت ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د زوم ﻣﻮټﺮ ﺗﻪ ورﻏﻠﻢ او وﻣې وﻳﻞ ﭼې ﻟﻮر

ﻳﯥ ﺑﻮځي او رﺳﻮاﻳﻲ دې ﻧﻪ ﺟﻮړوي او ﻳﺎ دا ﭼې زﻣﺎ ﭘﺮ ﺳﻴﻨﻪ دې ﺗﯧﺮ ﺷي .ﻟﻮر ﻣې ﻳﯥ ﺑﻮﺗﻠﻪ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺑﻠﻪ

ښځﻪ وﮐړه او ﻟﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ وﺧﺘﻪ ﻳﯥ زﻣﺎ ﻟﻮر د ﻣﻴﻨځې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﺎﺗﻠې ده ،ﻟﻮر ﻣې ﻫﺮه ورځ وﻫي او اړه ده ﭼې د
ﺧﺎوﻧﺪ ﺟﺎﻣې ﻳﯥ و ﻣﻴﻨځي ،ﺧﻮاړه ﭘﺎﺧﻪ ﮐړي او ﻳﺎ د ﻏﻮاګﺎﻧﻮ او ﭘﺴﻮﻧﻮ ﻏﻮﺟﻠﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﮐړي".

ﯾﺎدې ﻣﻮر زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻳﯥ د ﻟﻮر ﻟﻴﺪو ﺗﻪ ورځي ،ﺧﻮ د ﻟﻮر ﺑﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﯥ ﻧﻪ دی ﺑﺪل ﺷﻮی.

ﻧﻔﺲ ګﻞ ووﻳﻞ" :د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره ﻣې ﭼې د ﻟﻮر ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻏﻠﻢ ،ﻫﻐﻪ ﻳﯥ د ﺗﻨﺎره ﭘﻪ ﺳﻴﺦ وﻫﻠې وه ،ټﻮل ﺑﺪن ﻳﯥ

ﺳﻮر او ﺗﻮر و او ﺑﻞ ځﻞ ﭼې ورﻏﻠﻢ ،د ﻳﻮې ﺳﺘﺮګې ﺷﺎوﺧﻮا ﻳﯥ ﺗﻮر و او ﭘﺮ ﻣﺦ ﻳﯥ د وﻫﻠﻮ ﻧښې ﻟﻴﺪل ﮐﯧﺪې ،ﺧﻮ

ﻣﺠﺒﻮره ﻳﻮ ﭼې دا ټﻮل وزﻏﻤﻮ".

ﯾﻮ دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻤﺲ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻓﺮوﺗﻦ ﭘﻪ دې اړه واﻳﻲ" :د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د ﻧﺠﻠۍ ﻧﺎﺳکﻪ ﭘﻼر زﻧﺎ ﮐړې ﭼې ﺑﺎﻳﺪ

ﻣﺠﺎزات ﺷي او ﻳﺎ واﮐﻤﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻮﻻی ﺷي ﭼې ﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ او د ﺟﺮم ﻟﻪ ﺛﺎﺑﺘﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ اﻋﺪام ﮐړي ".ﻧﻮﻣﻮړي

زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :دﻏﻪ ﻧﺠﻠۍ ﻫﯧڅ ګﻨﺎه ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﭼﺎ ﭼې ﭘﻪ زور ﺗﺠﺎوز ور ﺑﺎﻧﺪې ﮐړی ،د ﺧﺪای ﭘﻪ ﻧﺰد ګﻨﺎه ﮐﺎر دی او

اوس ﭼې دﻏﻪ ﻧﺠﻠۍ د ﺧﭙﻞ ﺧﺴﺮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې د ﻣﺰدور ﭘﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،د ﻃﻼق ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻻی ﺷي او داﺳې

ځﺎی دې ژوﻧﺪ وﮐړي ﭼې ﺧﻮﻧﺪي وي او ﻋﺰت ﻳﯥ وﺳﺎﺗﻞ ﺷي".

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ښځﻮ ﭼﺎرو ﻣﺴﻮوﻟې ﻟﻄﻴﻔې ﺳﻠﻄﺎﻧي ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې دﻏﻪ ﭘﯧښﻪ او ﻟﻪ ﺷﺎزﻳﯥ
ﺳﺮه ﺷﻮې ﮐړﻧې ﯾﯥ ﺳﺨﺘې وﻏﻨﺪﻟې ،وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دې اړه دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ دی ورﮐړل ﺷﻮی .ﻧﻮﻣﻮړې
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زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﭼې د دې ﭘﯧښې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړي ،ﻧﻪ ﯾﻮاځې ﻣﻮږ ﻫﻐﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮو ،ﺑﻠکې دﻏﻪ ﺑﻮږﻧﻮوﻧﮑې
ﭘﯧښﻪ ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﻮو او د ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮو ،څﻮ ﺗﻮرن ﮐﺲ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﺳﺰا ووﯾﻨي".

د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧي ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ورﺗﻪ ﻗﻀﻴﯥ ﺷﺘﻪ ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟی ﺷﻮی ،د وﯦﺮې او ډار ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ
ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻮ څﺨﻪ ډډه ﮐﻮي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړى ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ" :د
ﻧﻮﻣﻮړې ښځې ﺧﺎوﻧﺪ دې د ګډ ژوﻧﺪ اﺻﻮل ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي؛ ځکﻪ ﭼې دﻏﻪ ښځﻪ ګﻨﺎه ﮐﺎره ﻧﻪ ده او ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠې

ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﻪ ﺷﺎن ورﺳﺮه ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي ".ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړي د ﻫﻐﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﻪ اړه ﭼې ﻟﻪ ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺳﺮه ﺷﻮی ،ووﻳﻞ:
"ﻟﻪ دې ښځې ﺳﺮه د ﻳﻮې ﻣﻴﻨځې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻨﺴي ﭼﻠﻨﺪ ﺷﻮی او ﭘﻪ ﻳﻮ ډول ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ

ﺷﻮی ﭼې ﺑﺎﻳﺪ رﺳﯧﺪﻧﻪ ورﺗﻪ وﺷي او ﻻزﻣﻪ ده ﭼې ﻟﻪ ﻳﺎدې ښځې څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﺷي".

د ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺖ د ښځﻮ ﭼﺎرو ﻣﺸﺮې ﺷﻴﻤﺎ زرګﺮ ووﻳﻞ ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ د دوی ادارې ﺗﻪ د دې ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮ ﻧﻪ دی

ورﮐړل ﺷﻮی.

ﻧﻮﻣﻮړې واﻳﻲ" :ﮐﻪ ﻳﺎده ښځﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړي ،ﻃﻼق ورﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻼی ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ ﻟﻪ دې ﻏﻤﺠﻦ ژوﻧﺪ څﺨﻪ

ژﻏﻮرﻻی ﺷﻮ ".د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ١١ﻣﻪ ﻣﺎده
ﮐې راﻏﻠي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ښځﻪ ،واﻟﺪﻳﻦ ،ﻗﺎﻧﻮﻧي
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺨﺺ وي ،ﭘﺮ اوږده ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﻫﻤﺪې ﻣﺎدې ﭘﻪ دوﻳﻢ ﺑﻨﺪ ﮐې راﻏﻠي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮه ،د زﻧﺎ ﻳﺎ

ﻟﻮاﻃﺖ د ﻓﻌﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮی وي ،د ﺣﺪ د ﺟﺰا د ﺗﻄﺒﻴﻖ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﻟﻪ دووﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ
څﺨﻪ ﭘﺮ زﻳﺎت ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
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د ﻧړۍ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ او وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗې اﺳﻼﻣي او ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣي ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې ﺧﻠک ﺷﺘﻪ ﭼې ﻓﺤﺸﺎ ﯾﯥ د ژوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻪ
ﺟﻮړوي ،ﻟﻪ دې ډﻟې ځﯿﻨي داﺳې دي ﭼې ﭘﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺳﺮه دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼې ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺤﺚ ﮐې ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻠﯧږي،

ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ زور ،ﭼﻞ ﻳﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﮐﻮﻣې ﺑﻠې ﻻرې ﯾﺎ وﺳﻴﻠې ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ،ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐې
ﺷﺎﻣﻠﯧﺪای ﺷي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول د  ١٣٩٠ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د وري ﭘﻪ ٩ﻣﻪ ﭘﻪ ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ ﮐې د ﻣﻠي اردو ﻳﻮه ﭘﺨﻮاﻧي
ټﭙﻲ ﺷﻮي او ﻧﺎ ﺗﻮان ﺳﺮﺗﯧﺮي د دې ﻟﭙﺎره ﭼې د ﮐﻮر ﮐﺮاﯾﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ ﺷﻮه ورﮐﻮﻟی ،ﺧﭙﻠې ښځې ﺗﻪ ﯾﯥ وﯾﻠي وو ﭼې ﭘﻪ

ﺑﺪل ﮐې ﯾﯥ د ﮐﻮر ﻟﻪ څښﺘﻦ ﺳﺮه ﺟﻨﺴي اړﯾکﻪ ټﯿﻨګﻪ ﮐړي ،ﯾﺎدې ښځې ﻟﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﮐړی و او ﻗﻀﻪ ﻳﯥ

درج ﮐړې وه .د ښځې ﻣﯧړه ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ دې ﮐړﻧﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐړی او د ﻣﺤکﻤې ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ  ٧ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮم ﺷﻮی و.

د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ١٨ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﺑﺎﻟﻐﻪ ښځﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ
ﻣﺠﺒﻮره ﮐړي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ اوو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺠﻨي

ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﻪ وي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
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د زور ﻧﮑﺎح ﻳﺎ اﺟﺒﺎري واده ،د واده ﻟﭙﺎره د ﻳﻮه ﺷﺨﺺ ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻠﻮ ﻳﺎ اړ اﻳﺴﺘﻠﻮ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دی .ﭘﻪ

ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻧﺠﻠۍ ﻳﺎ ﻫﻠک ﭼې د روﺣي ﻓﺸﺎر ،ګﻮاښ ﯾﺎ ﻧﺎ ﺳﻤې ﻓﺰﻳکي اﺳﺘﻔﺎدې ﻟﻪ ﻻرې واده ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ﺷي ﻳﺎ ﭘﻪ

ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،د زور ﻳﺎ اﺟﺒﺎري ﻧﮑﺎح ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ده ﭼې ﻳﻮه ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ورﮐړل ﺷي او

د دﻏﻪ ﮐﺎر ﻣﻨﻠﻮ ﻟﭙﺎره زور او اﺟﺒﺎر ﭘﺮې وﺷي .اﺟﺒﺎري واده ﻟﻪ دودﻳﺰ واده ﺳﺮه ﭼې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐې ﻫﻠک او ﻧﺠﻠۍ ﺧﭙﻠﻪ
ﻳﺎ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻏړو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮه ﭘﯧﮋﻧي او د دواړو ﭘﻪ ﺧﻮښﻪ واده راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي ،ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي.

د زور واده د اﻧﺴﺎﻧي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺿﺎﻳﻊ ﮐﯧﺪو ﻣﺼﺪاق ګڼﻞ ﮐﯧږي او د ﺟﻨﺴﻴﺘي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﻪ ﺑﯧﻠګﻮ ﮐې راځي.

ﻧﺠﻮﻧې د دې ﭼﺎرې اﺻﻠي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧې او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې دﻏﻪ ﭘﯧښې ﺧﻮرا ډﯦﺮې دي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻟﺮو

ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ﭼې دوﻟﺘي ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﮐې ﻧﺸﺘﻪ .د دې ښکﺎرﻧﺪې د ډﯦﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧي ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ اﺗﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرﺗﻪ

وي .ﻣﻌﻤﻮﻻ� د اﺟﺒﺎري او د وړو ﻧﺠﻮﻧﻮ ودوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻧږدې اړﻳکﻪ ﺷﺘﻪ.

اﺟﺒﺎري ودوﻧﻪ د ﺧﭙګﺎن او وﯦﺮې ﻻﻣﻞ ګﺮځي او ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﯥ ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ روﺣي او ﺟﺴﻤي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي،
ان ﺗﺮ دې ﭼې ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ زﯾﺎن اړوي .دﻏﻪ راز ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن ﭼې ﻟﻪ اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ ﯾﯥ د ﺗﯧښﺘې ﻫڅﻪ ﮐړې ،د
ﻧﺎﻣﻮﺳي ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي او ﻳﺎ ﻳﯥ ځﺎﻧﻮژﻧﻪ ﮐړې ده.

ﻧﺎ اﻣﻨي ،ﺑﯧﻮزﻟي او ﻧﺎﭘﻮﻫي د اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ ﻻﻣﻞ دي او ﭘﺎﯾﻠې ﯾﯥ ﻫﻢ ﻧﺎوړه وي .ځﻴﻨي ﭘﻠﺮوﻧﻪ ﺧﭙﻠې ﻟﻮڼﯥ ﻟکﻪ د

څﺎروﻳﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﻠﻮري ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې د واده ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺮط دى ،ﻟﻪ

رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮﺗﻪ واده د ﻣﺪﻧي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ دى .ﭘﻪ زور او اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ ﮐې ډﯦﺮى وﺧﺖ د

ﮐﻮرﻧۍ د ﻣﺸﺮ ﻟﻪ ﻟﻮري ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﯧږي او دﻏﻪ راز ﻧﺠﻮﻧې ﺑﻴﺎ د
ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﺳﺮه وﺧﺖ ﻧﻪ ﺷي ﺗﯧﺮوﻻى.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د زور ودوﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﺣﺎﮐﻢ دود او ﻋﺮف ﻟﻪ ﻣﺨې ﮐﯧږي او ان ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧي

ﻋﻤﺮ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﻴټ )د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ  ١٦ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ( ﻋﻤﺮ ﮐې ودوﻧﻪ ﺷﻮي او ﻟﻪ ﮐﻮره د ﺗﯧښﺘې ﻟﻮی ﻻﻣﻞ دا دى ﭼې
ﻧﺠﻮﻧې د ﻫﻐﻮی د ﺧﻮښې ﺧﻼف او ﻏﯿﺎب ﮐې ورﮐﻮل ﮐﯧږي.

د ښځې ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٢۶ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ،ﻫﻐﻪ ښځﻪ ﭼې د

واده ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﻦ ﻳﯥ ﺑﺸﭙړ ﮐړی وي ،د ﻫﻐې ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﮐﻮژده ﻳﺎ ﻳﯥ واده ﮐړي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي
ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ،ﮐﻮژده او ﻧﮑﺎح د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣکﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺴﺦ ﮐﯧږي.
د زور ﻧﮑﺎح ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک ﻟﻮﻣړی راﭘﻮر:

ﭘﻪ زور ودول اﺟﺒﺎري ﻗﺎﭼﺎق دى
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ﻟښکﺮګﺎه )ﭘﮋواک ٩ ،ﮐﺐ  :(٩۵ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐې ﭘﻪ زور واده ﺷﻮې او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﺷﻮې ﯾﻮه ﻣﯧﺮﻣﻦ واﻳﻲ ﭼې د ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﻨځﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨې ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي ،د ګټﯥ ﻳﯥ څﻮک ﻧﺸﺘﻪ او ډﯦﺮی وﺧﺖ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﻟﻮږه وﻳﺪه ﮐﯧږي .ﭘﻪ زور

ودول ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ دي ﭼې ﻳﻮه ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ورﮐړل ﺷي او د دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻣﻨﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮې
ﻓﺸﺎر راوﺳﺘﻞ ﺷي .د ﯾﺎدوﻧې ده ﭼې دﻏﻪ ﭘﯧښې اوس ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ډﯦﺮې ﺷﻮې دي.

ﺗﺮ ډﯦﺮه ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻧﺠﻮﻧې د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭼې دا ﻳﻮ ډول اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دى او ډﯦﺮى

ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻳﯥ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻧﺠﻮﻧې دي .ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﮐې ﻳﻮه ﻣﯧﺮﻣﻦ د ﻫﻤﺪې ډول ﯾﻮې ﭘﯧښې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮې ده؛
دﻏﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺑﺼﻴﺮه ﻧﻮﻣﯧږي ٣٢ ،ﮐﻠﻨﻪ ده او د ﻫﻠﻤﻨﺪ د ګﺮﺷک وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻳﻮه زاړه ﮐﻮر ﮐې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻨځﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﺳﺮه د ﺑﯧﻮزﻟۍ ورځې ﺷﭙﯥ ﺗﯧﺮوي .ﺑﺼﻴﺮې )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭼې د ﺧﭙﻞ ﭘړوﻧي څﻨډه ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐې ﻧﻴﻮﻟې وه او

ﺷﻤﯧﺮﻟې ﺷﻤﯧﺮﻟې ﺧﺒﺮې ﯾﯥ ﮐﻮﻟې ،ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ" :زه  ١٥ﮐﻠﻨﻪ وم ﭼې ﭘﻼر ﻣې د وﺧﺖ ﭘﻪ ﭘﻨځﻪ
ﺳﻮه زرو ﺷﻨﻮ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ د ﻳﻮه ﭘﺎﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺳړي ﺗﻪ ﭼې ﻧږدې  ٤٠ﮐﻠﻦ و ،ورﮐړم ".دې ووﻳﻞ ﭼې
ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﯥ ﺗﺮ دې وړاﻧﺪې ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻫﻢ درﻟﻮده ﺧﻮ د ﻫﻐې ﻋﻤﺮ ﮐﻢ و او واده ﻳﯥ ورﺳﺮه ﻧﻪ و ﮐړى.

ﺑﺼﻴﺮه واﻳﻲ" :اول ﻳﯥ زه واده ﮐړم او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ و څﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺷي او ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻫﻐې ﺳﺮه ﻫﻢ واده وﮐړي ".ﻫﻐﻪ

زﯾﺎﺗﻮي ﭼې ﻟﻪ واده وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻫﯧڅ ښﻪ ورځ ﻧﻪ ده ﻟﻴﺪﻟې او ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ورﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠﻮک ﮐﺎوه .ﺑﺼﻴﺮې

ووﯾﻞ" :ﺧﺴﺮ او ﺧﻮاښې ﻣې ﺧﺎوﻧﺪ راﺗﻪ ﻟﻤﺴﺎوه او ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻫﻠﻢ او ﮐﻮښښ ﻳﯥ ﮐﺎوه ﭼې ﻟﻪ ﮐﻮره ﻣې ځﻮاب

ﮐړي ".ﻫﻐې د ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ووﻳﻞ" :ﻫﯧڅ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم ﭼې وﻟې ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه داﺳې ﭼﻠﻨﺪ ﮐﺎوه ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ

ﻳﯥ راﺗﻪ دﻳګ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐړ ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺟﺎرو ،ﺑﺲ ﺑﺮ ﻧﺎﺣﻘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻫﻠﻢ ".د ﺑﺼﻴﺮې ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﭼې څﻮ ځﻠې ﻳﯥ د ځﺎن

وژﻧې ﻫڅﻪ ﮐړې ﺧﻮ ﺑﭽي ﻳﯥ ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ درﯦﺪﻟي او ﻟﻪ دﻏﻪ ﮐﺎره ﻻس ﭘﺮ ﺳﺮ ﺷﻮې ده .د ﻫﻐې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ
څﺨﻪ درې ﻟﻮڼﯥ او دوه زاﻣﻦ ﻟﺮي ﭼې ﻣﺸﺮ زوى ﻳﯥ  ١٣ﮐﻠﻦ دى .ﻫﻐې ﭘﻪ ژړﻏﻮﻧي ﻏږ ووﻳﻞ" :ﻣﺸﺮ زوى ﻣې ﻟﻪ ﻣﺎ

ﺳﺮه د ﺑﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﯧﻮﻧى ﺷﻮى ،ﭘﺮ ښﻪ او ﺑﺪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي ،ﺳﻤې ﺧﺒﺮې ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟى ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ د وږو

ﺑﺎر دى ".ﺑﺼﻴﺮه واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐې ﻟﻪ ډﯦﺮو ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮې ده او د وﻫﻠﻮ ټﮑﻮﻟﻮ داﻏﻮﻧﻪ ﻳﯥ اوس ﻫﻢ

ﭘﺮ ﺑﺪن ﺷﺘﻪ دي .دې ووﻳﻞ ،ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ځکﻪ ورﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠﻮک ﮐﺎوه ﭼې ورور ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد او ﭘﻼر ﻳﯥ ﻫﻢ ﺳﭙﻴﻦ

ږﻳﺮى دى.

ﻃﻼق اﺧﯿﺴﺘﻮ ﺗﻪ اړ ﮐﯧﺪل:

ﺑﺼﻴﺮه واﻳﻲ ﭼې درې ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﺮه ﻣﺤکﻤې ﺗﻪ وﻻړه او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﻃﻼق ورﮐړ ،ﺧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن

ﻳﯥ دې ﺗﻪ ور ﭘﺮﯦښﻮدل او ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﺗﺮې ﮐﻠي ﺗﻪ وﻻړ .دې ووﻳﻞ ﭼې اوﺳﻬﺎل ﭘﻪ ﻳﻮه زاړه ﮐﻮر ﮐې اوﺳﯧږي او د
ﻣﻴﺎﺷﺘې زر اﻓﻐﺎﻧۍ ﮐﺮاﻳﻪ ورﮐﻮي .د ﻫﻐې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺧﻴﺎﻃي ﮐﻮي او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ

ﮐې ﮐﺎﻟي ﻣﻴﻨځي او د ﻣﻴﺎﺷﺘې ﺗﺮ درﯦﻴﻮ زرو اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې ﭘﻴﺪا ﮐﻮي .دې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎور وﮐړئ ﭼې ﭘﻪ دې

ﭘﻴﺴﻮ ﻫﯧڅ ﻫﻢ ﻧﻪ ﮐﯧږي ،ډﯦﺮ داﺳې وﺧﺖ ﮐﯧږي ﭼې زه ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻟﻮږه وﻳﺪه ﮐﯧږم ".د ﺑﺼﻴﺮې ﭘﻪ

ﺧﺒﺮه ﭼې ﺧﭙﻠې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻳﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ اړوﻧﺪو ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳکې ﮐړې دي ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼﺎ ورﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ده

ﮐړې.

د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ :د ﺑﺼﻴﺮې دوﺳﻴﻪ ﻣﻮ ﻗﻀﺎﻳﯥ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟې ده

د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه د ﻫﻠﻤﻨﺪ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﻴﺴې ﺟﻤﻴﻠې ﻧﻴﺎزۍ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﺑﺼﻴﺮې ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه د

ټﻴﻠﯧﻔﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ دوی ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻪ ﮐړې ده .ﻫﻐې ووﻳﻞ" :ﺑﺼﻴﺮې دﻏﻪ ﮐﺎر ځکﻪ د ټﻴﻠﯧﻔﻮن ﻟﻪ ﻻرې وﮐړ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې

ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﺷي ﻧﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ دې ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﮐړي ".د ﻧﻴﺎزۍ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،دوى اﺟﺮاﻳﻲ ارګﺎن ﻧﻪ دي؛ ﻧﻮ
ځکﻪ ﻟﻪ ﺑﺼﻴﺮې ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻى ،ﺧﻮ د ﻫﻐې ﻣﻮﺿﻮع ﻳﯥ ﻟﻪ ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻪ
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ﮐړې څﻮ اړﻳﻨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﺮه وﮐړي .ﻫﻐې ووﻳﻞ ﭼې ﻧﺎ اﻣﻨي ،ﺑﯧﻮزﻟي او ﻧﺎﭘﻮﻫي د دﻏﻪ ډول اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ ﻻﻣﻞ

ﮐﯧږي ﭼې ﺑﻴﺎ ښې ﭘﺎﻳﻠې ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻫﻐې ﻟﻪ ﻗﻮﻣي ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻣﻼ اﻣﺎﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼې د اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺟﺪي ﻫﻠې ځﻠې وﮐړي.

ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن :ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐې اﺟﺒﺎري ودوﻧﻪ ډﯦﺮ ﺷﻮي

د ﻫﻠﻤﻨﺪ د ﻋﺪﻟﻴﯥ رﻳﻴﺲ او ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړي ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻴﺐ اﺗﻞ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ

ﭼې د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د واده ﻋﻤﺮ  ١٦ﮐﺎﻟﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮی دی .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې د واده ﭘﻪ اړه د ﻧﺠﻮﻧﻮ

رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺮط دى او ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ واده ﮐﻮل د ﻣﺪﻧي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ دى .ده زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه:
"ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻳﻮه ﻧﺠﻠۍ ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ ورﮐړل ﺷي ،دا اﺟﺒﺎري ﻗﺎﭼﺎق دى او ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې
ﻋﺎرﺿﻪ ﺷي ﻧﻮ وﮐﻴﻞ ﮐﻪ ﭘﻼر وي او ﻳﺎ ﻫﻢ ورور ،د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﺳﺰا وﯾﻨي".

ده ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐې د اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ده او دوى ﻫڅﻪ ﮐﻮي د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻠي
ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴي.

ﻃﻴﺐ واﻳﻲ ﭼې د ﺑﺼﻴﺮې ﭘﻪ ﻧﻮم ﮐﻮﻣې ښځې ﺗﺮ اوﺳﻪ دوى ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻪ ده ﮐړې او ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړي ﻧﻮ د
ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﻳﯥ ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت وﺷي.

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن :ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ ﮐې د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻣﻼﻣﺘﻴﺎ

د ﻫﻠﻤﻨﺪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﻴﺴې ﻓﺎﻃﻤې ﻋﺎﺑﺪي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ
ﭘﻠﺮوﻧﻪ ﺧﭙﻠې ﻟﻮڼﯥ ﻟکﻪ د څﺎرﻳﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﭘﻠﻮري ﭼې ﺑﻴﺎ ﺑﺪې ﭘﺎﻳﻠې ﻟﺮي.

دې ووﻳﻞ ﭼې دﻏﻪ ډول ډﯦﺮې ﭘﯧښې ﺗﺮ اوﺳﻪ دوى ﺗﻪ راﻏﻠې دي او ﻫڅﻪ ﯾﯥ ﮐړې ﭼې د ﻗﻀﻴﯥ دواړه ﻟﻮري ﮐﯧﻨﻮي

او ﻣﻮﺿﻮع ﻳﯥ د ﺧﺒﺮو ﻟﻪ ﻻرې ﺣﻞ ﮐړي.

ﻧﺎدوﻟﺘي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ :د دې ﻣﺴﺌﻠې د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوی وﺷي

ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐې د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨﻮ د ﻫﻤﻐږۍ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ ﺧﺪاى ﻧﻮر ﺧﺎﻧﺰاده ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ ﭘﻪ اړه

ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻪ دوى ﺗﻪ ﻫﻢ رﺳﯧﺪﻟي دي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې د ﻳﺎدې ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره دوى ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي او ﻫﻢ ﻳﯥ ﻫڅﻪ ﮐړې ﭼې د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ دې اړه ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﻮرې ورﮐړي .ده زﻳﺎﺗﻪ

ﮐړه" :ځﻴﻨي ﻗﻀﻴﯥ ﭼې ډﯦﺮې ﺟﺪي وي ،ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻮږ ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻮل ﮐړې څﻮ د ﺣﻞ ﻳﻮه

ﻻر ورﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﮐړي ".ده ﻫﻢ ﻟﻪ ﻗﻮﻣي ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻣﺨﻮرو ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼې د اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې

ﺟﺪي ﻫﻠې ځﻠې وﮐړي .ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د وﻻﻳﺘي دﻓﺘﺮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د

روان ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐې ﺗﺮ دې ﻣﻬﺎﻟﻪ د دوى ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐې  ٣١٨ﭘﯧښې ﺛﺒﺖ ﺷﻮې ﭼې ﻳﻮازې  ٥٣ﻳﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ

وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي دي.
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د زور ﻧﮑﺎح ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک دوﻳﻢ راﭘﻮر:

د زور او ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﻣﺨکې ودوﻧﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻪ ﺑڼﻪ ده

ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﻣﻴﺮي – Mar 29, 2017

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک٩ ،ورى  :(٩٦د زور د واده ښکﺎر ﺷﻮې ښځﻪ واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ اﺗﻪ ﮐﺎﻟﻪ ګډ ژوﻧﺪ وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ د

ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اړه ﺷﻮه ﭼې ﻟﻪ ﮐﻮره وﺗښﺘي او د اﻣﻦ ﺧﻮﻧې ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﯾﻮﺳي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐې د
ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره د زور او ﺑﯥ وﺧﺘﻪ ودوﻧﻪ ﮐﯧږي ،دا ډول ودوﻧﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ ﺑﺪو او ﺑﺪل ﮐې د

ورﮐړې ﺑڼﻪ ﻟﺮي او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﭘﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐې راځي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ
ډﯦﺮی دا ډول ودوﻧﻪ د زور ،اﺟﺒﺎر ،ﻗﺪرت ،ﭼﻞ او اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﮐﯧږي .دوه وﻳﺸﺖ ﮐﻠﻨﻪ ﺳکﻴﻨﻪ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم(

اوﺳﻤﻬﺎل ﻟﻪ ﺧﭙﻞ  ١٦ﻣﻴﺎﺷﺘﻨي ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر د اﻣﻦ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺧﻮﻧﻪ ﮐې ﺗﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻﻧﺪې ده .ﻧﻮﻣﻮړې
ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ ،اﺗﻪ ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭼې  ١٤ﮐﻠﻨﻪ وه ،د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻳﯥ ﭘﻪ زور ﻟﻪ ﻳﻮه  ٣٥ﮐﻠﻦ ﺳړي

ﺳﺮه واده وﺷﻮ .دﻏﻪ ځﻮاﻧﻪ ښځﻪ ﭼې ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪه ،ووﻳﻞ" :ﺗﺮ درﯦﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﻮ ښﻪ ژوﻧﺪ درﻟﻮد ،د
ﻳﻮه اوﻻد ﺧﺎوﻧﺪان ﺷﻮو ،د ﻧﺎﺻﺮ )د ﺧﺎوﻧﺪ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﺧﺴﺮګﻨۍ ﺑﯧﻞ ﺷﻮو ،ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او
د ﺧﺎوﻧﺪ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ﻣﻮ ﻧﻮى ژوﻧﺪ ﭘﻴﻞ ﮐړ".

ﺧﻮ ﺳکﻴﻨﻪ واﻳﻲ ﭼې ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺗګ ﻳﯥ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐې د ﺑﺪﻣﺮﻏﯿﻮ د ﭘﻴﻞ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ؛ ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﭼې ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ

راﻏﻠﻮ ،ﺑﺪﺑﺨﺘۍ ﻣې ﭘﻴﻞ ﺷﻮې ،دا ﭼې زﻣﻮږ د ګﺎوﻧډي زوى روږدى و ،د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼې ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې روږدى

ﮐړي ،ﻫﻐﻪ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﻮﻧﺞ ﮐې ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي څکﻮل ،ﺗﺮ دې ﭼې د ګﺎوﻧډي ﮐﻮر ﺗﻪ د ﺗګ راﺗګ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻣې
ﺧﺎوﻧﺪ د ګﺎوﻧډي ﮐﻮر ﻟﻪ ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮه ﻧﺎروا اړﻳکې ﺟﻮړې ﮐړې ".ﺳکﻴﻨې څﺮګﻨﺪه ﮐړه ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ )ﻳﻮ ﮐﺎل

وړاﻧﺪې( ﭼې ﻟﻪ واده ﻳﯥ اووه ﮐﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮي وو ،څﻠﻮر اوﻻدوﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﺮل .ﻫﻐې ووﻳﻞ" :دا ﻣﻮﺿﻮع ﻣې ﻟﻪ ﺧﭙﻠې
ﺧﻮاښې ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻪ ﮐړه ﭼې ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻣﻮ ﺣﻞ ﮐړي ،ﺧﻮ ﺣﻞ ﻧﻪ ﺷﻮه ،ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې ﺳﺨﺘﻪ ووﻫﻠﻢ ،ﺗﺮ دې ﭼې ﺧﻮاښې

ﻣې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺳﺮه وﻣﻨﻠﻢ ،وروﺳﺘﻪ ﻣې ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ ﻫﻤﺎﻏې ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮه وﺗښﺘﯧﺪ او ﭘﻪ ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ﮐې ﻳﯥ ورﺳﺮه

واده وﮐړ".

ﺳکﻴﻨې د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐﻴﺴﻪ داﺳې ﺑﻴﺎن ﮐړه" :ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ﺗﻪ ﺗﻠﻠى و ،درې ﻣﻴﺎﺷﺘې وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐې ﻧﺠﻠۍ
ﺳﺮه راﺳﺘﻮن ﺷﻮ او زﻣﻮږ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏى ،ﺧﻮ ﻻ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺑﺪ ﻋﺎدت ﺗﻪ دوام ورﮐړ ،ﺗﺮ دې ﭼې زه ﻳﯥ د ﮐﻮر ﻟﻪ

دوﻳﻢ ﭘﻮړ څﺨﻪ ﻻﻧﺪې ګﻮزاره ﮐړم ،ﭘښﻪ ﻣې ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮه ،وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﮐﻮر وﺳﻮځﺎوه ".ﻫﻐې ادﻋﺎ وﮐړه ﭼې د ﺧﭙﻞ

ﺧﺎوﻧﺪ د دﻏﻪ ﻧﺎوړه ﻋﻤﻞ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اړه ﺷﻮه ﭼې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﺗﻪ د ﻃﻼق ﻟﭙﺎره ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړي ،ﺧﻮ د
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ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮه ﺷﻮه ﭼې ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﻪ دوام ورﮐړي .ﺳکﻴﻨې ووﻳﻞ ﭼې د

ﺧﺎوﻧﺪ اراﻣﻮﻟﻮ او ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰ ژوﻧﺪ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ د ﻫڅﻮﻟﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻫﻢ د ﻧﺎﺻﺮ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ډک ﭼﻠﻨﺪ دوام وﮐړ او اړه

ﺷﻮه ﭼې ﻧږدې  ١١ﻣﻴﺎﺷﺘې ﻣﺨکې ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ وﺗښﺘي او د ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ﻟﻪ اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐې ﭘﻨﺎه واﺧﻠي.
د ﺳکﻴﻨې او د ﻫﻐې د زاﻣﻨﻮ ﻧﺎ څﺮګﻨﺪ ﺑﺮﺧﻠﻴک

د ﻫﻐې اﻣﻦ ﺧﻮﻧې ﻣﺸﺮې ﭼې ﺳکﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﮐې ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي ،ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې دﻏﻪ ځﻮاﻧﻪ ښځﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ٩ﻣﻴﺎﺷﺘې
ﻣﺨکې ﻟﻪ ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ څﺨﻪ دﻏﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ را ﻟﯧږدول ﺷﻮې ده .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﺳکﻴﻨې د ﻗﻀﻴﯥ ﺟﺰﺋﻴﺎت څﯧړي

او ﺧﺒﺮ ﺷﻮي ﭼې د دې ښځې ﺧﺎوﻧﺪ د ﮐﺎﺑﻞ د روږدو د درﻣﻠﻨې ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﺮﮐﺰ ﮐې ﺗﺮ درﻣﻠﻨې ﻻﻧﺪې دى .د اﻣﻦ

ﺧﻮﻧې ﻣﺸﺮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د دې ځﻮاﻧې ښځې دوﺳﻴﻪ د ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﻳﻲ واﺣﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻧﻪ

ده څﯧړل ﺷﻮې او ﻟﻪ ﺧﭙﻠې  ١٦ﮐﻠﻨې ﻟﻮر ﺳﺮه ﭼې ﻻ ﻫﻢ ﺷﻴﺪې ﺧﻮري ،ﺗﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻﻧﺪې ده ،ﺧﻮ درې ﻧﻮر اوﻻدوﻧﻪ
ﻳﯥ ﭼې ﻟﻮﻳﺎن دي ،د ﺧﭙﻠې ﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي .د ﺳکﻴﻨې وﮐﻴﻞ ﭼې د اﻣﻦ ﺧﻮﻧې ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻫﻐې د دوﺳﻴﯥ

څﯧړﻧې ﺗﻪ ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮى ،ووﻳﻞ ﭼې د دوﺳﻴﯥ ﭘﻪ اړه ﻻ ﻫﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻧﻪ دى ﺷﻮى او ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ده ﭼې د روږدو
درﻣﻠﻨې ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ څﺨﻪ د ښځې د ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ رﺧﺼﺘﯧﺪو وروﺳﺘﻪ وڅﯧړل ﺷي.

ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮه د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐې د ﺣکﻮﻣﺖ ﻟﻴﺪﻟﻮرى

د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت د ښځﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺮې او ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏـړې ﻧـﺎزﻳﯥ

ﻓﻴﻀي د ﺳکﻴﻨې ﻗﻀﻴﻪ دردووﻧﮑې وﺑﻠﻠﻪ او وﯾﯥ وﻳﻞ ،اړﻳﻨﻪ ده ﭼې دا ﻗﻀـﻴﻪ ﭘـﻪ ﺟـﺪي ډول وڅﯧـړل ﺷـي .ﻧﻮﻣـﻮړې

ﻫﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼې دا ښځﻪ ورﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮې ده ،ﭘﻪ اﺷﺎره ووﻳﻞ" :ﻟﻪ ﮐﻮره د ﺗﯧښـﺘې ﻋﻤـﺪه ﻻﻣـﻞ دا دى

ﭼې ﻟﻪ ښځﻮ د واده ﭘﻪ اړه ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﯧږي ".د ښځﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻣﺮﮐﺰ د ﻣﺸﺮې ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د زور ودوﻧـﻪ ﭘـﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﺣﺎﮐﻢ دود او ﻋﺮف ﻟﻪ ﻣﺨې ﮐﯧږي او ﺣﺘى ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ څﺨـﻪ ﭘـﻪ ټﻴـټ )د ﻧﺠﻮﻧـﻮ

ﻟﭙﺎره ﻟﻪ  ١٦ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ( ﻋﻤﺮ ﮐې ودوﻧﻪ ﺷﻮي .ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻓﻴﻀي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼې ﺳکﻴﻨې وﻳﻠي ،ﻟﻪ  ١٤ﮐﻠﻨۍ ﻧﻪ ﭘﻪ
ټﻴﺖ ﻋﻤﺮ ﮐې ﻟﻪ ﻳـﻮه  ٣٥ﮐﻠـﻦ ﮐـﺲ ﺳـﺮه واده ،وﻫـﻞ ډﺑـﻮل او زﻳـﺎن ور رﺳـﯧﺪل ،ﻟـﻪ ښـځﻮ ﺳـﺮه د ﺗـﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻨځﻤې ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﯧږي.

د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت د ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﺸﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻏﻨي زاده ووﻳﻞ" :د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او ﻟﻪ ﻣﺮګﻪ د ژﻏﻮرﻧې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﯧښﺘﻪ د

ﻫﺮ ﻓﺮد ﺣﻖ دى ((.د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،د ﻫﯧﻮاد ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮﻧي ﭘﻪ ٧٠ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې د ﻧﺠﻠۍ ﻟﭙﺎره د واده ﻋﻤﺮ  ١٦ﮐﺎﻟﻪ او د

ﻧﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره  ١٨ﮐﺎﻟﻪ ښﻮدل ﺷﻮى ﭼې ﻟﻪ دﻏﻪ ﭘﻪ ټﻴټ ﻋﻤﺮ ﮐې ﻧﮑﺎح ﮐﻮل ﺟﻮاز ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻏﻨي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ښځﻮ ﭘﺮ

وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻗﺎﻧﻮن د ٢٦ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼې ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ داﺳې ښځې ﺳﺮه د
ﻫﻐې ﻟﻪ ﺧﻮښې ﭘﺮﺗﻪ ﻧﮑﺎح وﮐړي ﭼې د واده ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﻧﻪ وي ﺑﺸﭙړ ﮐړى ،ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ دوو

ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ،ﮐﻮژده او ﻧﮑﺎح ﻳﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣکﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻓﺴﺨﻪ ﮐﯧږي ".د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت د
ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﺸﺮ ووﻳﻞ" :ﮐﻮم ﮐﺲ ﭼې ﺧﭙﻠﻪ ښځﻪ وښکﻨځي ،ﺳﭙکﺎوى ﻳﯥ وﮐړي ﻳﺎ ﻳﯥ ووﯦﺮوي ،ﭘﺮ ﻟﻨډ ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ

درﯦﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﻢ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي".

ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮه د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﻪ اړه د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮ

د ﻫﯧﻮاد د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺷﻮرا ﻏړي ﺷﻤﺲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺮوﺗﻦ ووﻳﻞ ﭼې ښځﻮ ﺗﻪ ښکﻨځﻞ ،د ﻧﺎﻣﺸﺮوع اړﻳکﻮ ﺟﻮړول ،وﻫﻞ
ډﺑﻮل ﺑﺪ او ﺷﺮﻣﻮوﻧﮑى ﻋﻤﻞ دى ،ﻣﺪﻧي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ ځﺎن ﻻزﻣﻪ وﺑﻮﻟي ﭼې ﻟﻪ داﺳې ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي

او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺣﺎﺿﺮې ﺷي ﭼې د ﺳکﻴﻨې ﭘﻪ څﯧﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ او ﮐﻮرﻧۍ ﮐې د ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﭼﺎﻧﺲ

ورﮐړي؛ ځکﻪ ﺧﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﺑﺎﻳﺪ ﻫڅﻪ وﮐړي ﭼې اوﻻدوﻧﻪ ﻳﯥ د ﺳکﻴﻨې ﭘﻪ څﯧﺮ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﻣﺦ ﻧﻪ ﺷي.
ﻫﻐﻪ د ﺳکﻴﻨې ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ اﺷﺎرې ﺳﺮه ووﻳﻞ ﭼې دا ښځﻪ د ﺧﭙﻞ ځﺎن او اوﻻدوﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨې ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﮐﻮره ﺗښﺘﯧﺪﻟې او

د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﻳﯥ ﮐﺎر ﭘﺮ ځﺎى او د ﺳﺘﺎﻳﻨې وړ دى ،ﺣﺘى د دې ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ده ﭼې د ﻋﺪاﻟﺖ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې

د ﻃﻼق ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي.
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ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐﻮل؛ د ﻗﺘﻞ ،ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻳﺎ ﻟﻪ ﻧﺎوړه دود ،دﺳﺘﻮر او ﻋﺎدﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﺮوۍ ﭘﻪ ﻧﻮرو اﺣﻮاﻟﻮ ﮐې د

دﻳﺖ ﻳﺎ ﺳﻮﻟې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻳﺎ ښځﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ.

د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐﻮل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﻪ ځﺎﻧﮑړي ډول ﭘښﺘﻨي ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐې د دښﻤﻨﻴﻮ او ﺗﺮﺑګﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو
ﮐې د ﻳﻮ ﻧﺎوړه داﺳې دود ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻧﺠﻠۍ ﻳﺎ ښځې ورﮐﻮل دي ﭼې ﻟﻪ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد دی او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮ

ډول دى .ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷي ﭼې ﻻ ﻫﻢ ﺳﻠګﻮﻧﻪ ﻧﺠﻮﻧې ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭼې دﻏﻪ ﮐﺎر د اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻠﺘﻮري ﺑڼﻪ ښﻴﻲ او داﺳې ﻳﻮه اړﻳکﻪ ﻣﻨځ ﺗﻪ راوړي ﭼې دﻏﻪ ﻧﺠﻮﻧې ﭘﻪ ﮐې ﻫﯧڅ ﺧﻮښ او ﺳﻮﮐﺎﻟﻪ ژوﻧﺪ ﻧﻪ
ﻟﺮي.

د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐﻮل ﭘﺨﻮاﻧی ﻧﺎوړه دود دی؛ ﻣﺨﻴﻨﻪ ﻳﯥ ان ﻫﻐې زﻣﺎﻧې ﺗﻪ رﺳﯧږي ﭼې ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﯾﻮ ﻣﺮﮐﺰي

ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد او ﺟګړې ﻫﻢ ﺗﺮ ډﯦﺮه د ﻗﻮﻣي ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وې .ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼې دﻏﻪ ﮐړﻧﻪ )د
ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐﻮل( ﺷﺮﻋي او ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺑﻨﺴټ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ورو ،ورو ﭘﺮاخ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې دود ﺷﻮی دی .ﮐﻠﻪ

ﭼې ﻳﻮ ﮐﺲ څﻮک ووژﻧي ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ښځې ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺟﻨﺴي اړﻳکې وﻧﻴﺴي ﻳﺎ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﭘﺮې وﮐړي ،ځﺎﻳﻲ

ﺷﻮرا د ﻣﻨځګړﺗﻮب ﻟﭙﺎره ور داﻧګي؛ د ﻟږې ګﻨﺎه ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻣﻌﻤﻮﻻ� ﭘﻴﺴې ،ﭘﺴﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻏﻮاﮔﺎﻧې ورﮐﻮي او ﭘﻪ دﻏﻪ ډول
روﻏﻪ ﺟﻮړه راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي.

د ﺟﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻌﻴﺎري ﭘﺮﯦکړه د ﺗﯧﺮي ﮐﻮوﻧﮑي ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﻮا د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ د ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ورﮐړې
ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧږي؛ ﯾﻌﻨې ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﮐﻮرﻧۍ د ﻳﻮ ﻟړ ﺟﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ

ﺧﭙﻠﻮ ﮐې ﺳﺮه وﻟﻮﯦږي ،د وﻳﻨې ﺗﻮﻳﯧﺪو د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻳﻮه ﻻره د ﺗﯧﺮي ﮐﻮوﻧﮑي ﻟﻮری زﯾﺎﻧﻤﻦ ﻟﻮري ﺗﻪ ښځﻪ ورﮐﻮي.

دﻏﻪ ﮐﺎر ﭼې د »ﺑﺪ« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﯦږي ،د زﻳﺎن ﻟﻴﺪﻟې ﮐﻮرﻧۍ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺗﻪ د ښځې ودوﻟﻮ دود ،ﻧﺎوړه دود دی .د دوو

ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د دښﻤﻨﻴﻮ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ورﮐړې دود ﻳﻮازې ﭘﻪ څﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﻧﻪ دی؛
دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﺷﺘﻪ ﭼې ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺘﺮه ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي .دﻏﻪ دودوﻧﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻪ دي او
ﻫﯧڅکﻠﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻪ ﺷي ﺗﺎﻣﻴﻨﯧﺪای .ﮐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻮ ژﻏﻮرل ﮐﯧږي ،ﺧﻮ ﺑﻠﺨﻮا ﺑﯿﺎ

ښځې ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﯧﻐﻠې د اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﮐﯧږي .ﭘﺮ دﻏﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺧﺴﺮګﻨۍ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻇﻠﻢ ﮐﯧږي او
ﻫﻤﺎﻏﻪ ﭘﺎﺗې ﻋﻘﺪه ﭘﺮ دوی ﺳړوي او دﻏﻪ ډول ﮐﺮﻧې د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﻋﻤﺪه ﻻﻣﻞ دي.

د ﯾﺎدوﻧې ده ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل ،د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻟﺮو ﭘﺮﺗﻮ

ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ځﻴﻨي داﺳې ﻧﺎوړې ﭘﯧښې ﺷﺘﻪ ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ښځﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻫﻐﻪ ﻧﺠﻮﻧې ﭼې د

واده ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﻦ ﻳﯥ ﭘﻮره ﮐړی وي ،ورﮐﻮي ،ﺑﻠکې ﻫﻐﻪ ﻧﺠﻮﻧې ﭼې ﻧﻮې دﻧﯿﺎ ﺗﻪ راﺷي ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯾﻮ ورځﻮ ﮐې د ﺑﻞ
ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﯧږي او ﻳﺎ ﻣﯧړوښﻪ ښځﻪ ﻟﻪ ﺧﺎوﻧﺪ څﺨﻪ ﺟﻼ ﮐﯧږي او ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐﻮل ﮐﯧږي .ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ

ورﮐﻮل ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐې د ﻫﻐﻮ ﺑﻨﻴﺎدي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮل دي .د دوو ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د دښﻤﻨۍ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﭘﻪ زور د ودوﻧﻮ ﮐﻮل ﺟﻨﺴي ﻏﻼﻣي او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮ ډول دی.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ١٩٨٩زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړی او ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل
ﭘﻪ ﮐې ﻣﻨﻊ ﺷﻮي دي .دﻏﻪ راز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ٢٠٠۵زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ودوﻧﻮ د ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻻﺳﻠﻴک ﮐړ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐﻮل ﻣﻨﻌﻪ ﮐړي دي.

ﻫﻐﻪ ﻧﺠﻮﻧې ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐﻮل ﮐﯧږي ،ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐې د ﮐﻮرﻧۍ او ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﻗﺮﺑﺎﻧي ﮐﯧږي .ډﯦﺮ ﭘﻪ دې

ﻧﺎ ﺳﻢ ﺑﺎور دي ﭼې ﮐﯧﺪای ﺷي ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺳﺘﻮﻧﺰې او دښﻤﻨۍ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﯾﻮﺳي.
146

ﻧﺠﻮﻧې ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې د دې ډول ﭘﯧښﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ دې دښﻤﻨﯿﻮ ﮐې ﻻس ﻧﻪ ﻟﺮي .دوی د ټﻮﻟﻨﯿﺰ
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي او ﻧﺎ ﺳﻤﻮ ﺑﺎورﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﮐﯧږي.

د ښځې ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٢۵ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻧﻮم ښځﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ورﮐړي ﻳﺎ ﻳﯥ وﮐړي ،ﭘﺮ اوږده ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .د ﺑﺪو

ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ذﻳﺪﺧﻞ اﺷﺨﺎص )ﺷﺎﻫﺪ ،وﮐﻴﻞ ،ﻣﺼﻠﺢ او ﻋﺎﻗﺪ( ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ
ﻣﺤکﻮم او د ﻧﮑﺎح ﻋﻘﺪ ،ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ورﮐړل ﺷﻮې ښځې د ﻏﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣکﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻓﺴﺦ ﮐﯧږي .د دﻏﻪ ﻧﺎوړه دود ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﭘکﺘﯿﺎ ﯾﻮه  ٢٧ﮐﻠﻦ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ﺧﺎن وﻟي ﻋﺎدل ﭘﻪ  ٢٠١۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې

د ﻣﻠي ﺷﻮرا دروازې ﻣﺨې ﺗﻪ د اﻋﺘﺼﺎب ﺧﯧﻤﻪ ودروﻟﻪ .د ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﺸﺮ ورور د ځﻤکې ﭘﺮ ﺳﺮ ﺷﺨړه ﮐې وژل ﺷﻮی

و ،د دې ﻟﭙﺎره ﭼې دﻏﻪ دښﻤﻨي دوام ﭘﯿﺪا ﻧﻪ ﮐړي د ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻮرﻧۍ ﻋﺎدل ﺗﻪ د ﺧﭙﻠې ﻣﺸﺮې ﻟﻮر ودوﻟﻮ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐړ،
ﺧﻮ ﻋﺎدل دﻏﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ د ﮐﻠﯿﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ﻏﺒﺮګﻮن ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮ او ﻟﻪ ﮐﻮره وﺷړل ﺷﻮ.

ﻋﺎدل د دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺧﻼف ودرﯦﺪ ،د ﻣﻠي ﺷﻮرا ﻣﺨې ﺗﻪ ﯾﯥ اﻋﺘﺼﺎب ﭘﯿﻞ ﮐړ ،ﻟﻪ څﻠﻮر ﻣﻴﺎﺷﺘﻨي اﻋﺘﺼﺎب وروﺳﺘﻪ د

ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺷﻮرا ﻳﻮه رﺳﻤي اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺧﭙﺮه ﮐړه او دﻏﻪ دود ﻳﯥ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ او د اﺳﻼم ﺧﻼف اﻋﻼن ﮐړ .د  ٢٠١٦زﯦږدﯾﺰ

ﮐﺎل د اګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐې د  ٥٠ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دې ﻻﺳﻠﻴک ﺷﻮې اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐې راﻏﻠي وو ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ دﻳﻨي
ﻋﺎﻟﻢ ،ﺷﺎﻫﺪ او ان د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ډﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺳﺰا ﺳﺮ ﻣﺦ ﺷي ﭼې ﭘﻪ دﻏﻪ راز ودوﻧﻮ ﮐې ګډون وﮐړي.

د اﺳﻼﻣي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﭘﻪ ﻓﺘﻮا ﮐې ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮی و ،ښځې ﺣﻖ ﻟﺮي ﺧﭙﻞ د ژوﻧﺪ ﻣﻠګﺮی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ وټﺎﮐي .د
ﺗﺮﺑګﻨﻴﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻨﻌﻪ ده او دﻏﻪ راز ﮐﺮﮐﺠﻦ دودوﻧﻪ ،ﻟکﻪ د دښﻤﻨﻴﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو

ﻟﭙﺎره د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﺧﻮښې ﭘﺮﺗﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺪل او د ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻧﺠﻮﻧﻮ ودول ټﻮل ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې ﻣﻨﻌﻪ دي.

دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎن واﻳﻲ ،ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې د ﺟﺮم ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ﻓﺮدي ﻋﻤﻞ دی .اﻟ�ﻪ ج ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ،ﻫﯧڅﻮک د ﺑﻞ د
ﺟﺮم ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﺰا ﻧﻪ وﯾﻨي.

د ﭘﻼر ﻳﺎ ورور د ﺟﺮم ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺮﺑګﻨﻴﻮ د ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﺧﻮښې ﭘﺮﺗﻪ د ﻧﺠﻠۍ ورﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﻠکﻪ ﻣﻨﻌﻪ

دي،ﮐﻪ څﻮک دﻏﻪ راز ﻋﻤﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪﻟي ادارو ﺗﻪ ور وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷي او ﺗﺮ ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې راﺷي.
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ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

د ﭘکﺘﻴﺎ ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل ﮐﻢ ﮐړي

ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨګﻞ – Dec 09, 2014

ګﺮدﯦﺰ )ﭘﮋواک ١٨ ،ﻟﻴﻨﺪۍ  :(٩٣ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻞ ﺧﺘﻴځ ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن او د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ واﻳﻲ

ﭼې ﭘﻪ ﭘکﺘﻴﺎ ﮐې د ﻗﻮﻣي ﺗړون او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ورﮐړې ﭘﯧښې ﮐﻤې ﺷﻮې دي .دوی واﻳﻲ

ﭼې د ﺗﯧﺮو څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ دﻏﻪ ﮐﭽﻪ اﺗﻴﺎ ﺳﻠﻨﻪ راټﻴټﻪ ﺷﻮې او ﻻﻣﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﺧﻠکﻮ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوی او د

ښځﻮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮﻟي .ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻞ ﺧﺘﻴځ ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن رﻳﻴﺲ ﭘﻮﻫﻨﻮال ﻧﻮراﺣﻤﺪ ﺷﻬﻴﻢ ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ
ووﻳﻞ ﭼې ﭘﺨﻮا ﺑﻪ د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻮ د ﺳړي د وژﻧې ﭘﻪ ﺑﺪل دوه ﻧﺠﻮﻧې ورﮐﻮﻟې ﺧﻮ اوس ﻣﻬﺎل دﻏﻪ دود اﺗﻴﺎ

ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻢ ﺷﻮی او ﺧﻠک اوس ﭘﺮ دې ﭘﻮﻫﯧﺪﻟي ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل ډﯦﺮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي .ﻧﻮﻣﻮړي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د

ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن او د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨې د ﻣﺒﺎرزې ﻫڅې وې ﭼې ﺧﻠک ﻳﯥ ﭘﺮ دې ﭘﻮه ﮐړل ﭼې ﻧﻮر ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ﻧﺠﻮﻧې

ﻧﻪ ورﮐﻮي .د ﭘکﺘﻴﺎ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﻴﺴې ﻧﺴﺮﻳﻦ اورﻳﺎﺧﯧﻞ ﭘﮋواک ﺗﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړه ﭼې د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ
ورﮐړه ﮐﻤﻪ ﺷﻮې ده .ﻧﻮﻣﻮړې واﻳﻲ ﭼې د دﻏﻪ دود ﮐﻤﯧﺪو ﻻﻣﻞ د دوی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ دي ﭼې ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﻳﯥ ﮐړي

دي .د ﻣﯧﺮﻣﻦ اورﻳﺎﺧﯧﻞ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،دوی ﻧﻮر ﻫﻢ ﻫڅﻪ ﮐﻮي ﻫﻐﻪ دودوﻧﻪ ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ښځې ﺳﺘﻮﻧﺰې ګﺎﻟي ،ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻳﺎ
راﮐﻢ ﮐړي او ﻳﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳي .د ﭘکﺘﻴﺎ ﻳﻮ ﻗﻮﻣي ﻣﺸﺮ ﺣﺎﺟي رﻳﺎض واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺳﻴﻤﻮ ﮐې اوس ﺗړوﻧﻮﻧﻪ ﺷﻮي

ﭼې ﺧﻠک ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ﻧﺠﻮﻧې ﻧﻪ ورﮐﻮي .د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﺧﻠکﻮ ځکﻪ دا ډول ﺗړوﻧﻮﻧﻪ ﮐړي ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ
ورﮐﻮل ډﯦﺮ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي او ﺧﻠک ﻳﯥ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻻس او ګﺮﯦﻮان ﮐړي دي .دی واﻳﻲ ﭼې اوس ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻳﻮې
ﺧﻮا دوﻣﺮه د ﺑﺪو ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي او ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې وﺷي ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﻳﯥ ځﻤکﻪ او ﻳﺎ ﭘﻴﺴې ورﮐﻮي .دا ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې د

ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐړه ﮐﻮم ﺗﺎوان ﻟﺮي او ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ څﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻴﺪا ﮐړې دي؟ د ﭘکﺘﻴﺎ د ډﻧډي ﭘټﺎن وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻳﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑی
ﺣﺴﻦ ګﻞ ﭼې ﺧﭙﻠې دوه ﻟﻮڼﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐړې واﻳﻲ" :ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې ﻣﻮ د ﻏﺮه ﭘﺮ ﺳﺮ ﺷﺨړه وه ،ﻳﻮ ﮐﺲ را څﺨﻪ

ﭘﻪ ټﻮﭘک وﻟګﯧﺪ او ﻣړ ﺷﻮ ،وروﺳﺘﻪ د ﺟﺮګې ﺧﻠکﻮ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړه ﭼې دوه ﻟﻮڼﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐې ورﮐﻮم ".دی واﻳﻲ ﭼې ﮐﻠﻪ ﻣې
ﻟﻮڼﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﮐﺎره ﺧﺒﺮې ﺷﻮې ﻧﻮ ﻳﻮې ﻳﯥ ځﺎﻧﻮژﻧﻪ وﮐړه او ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﻳﯥ اوس ﭘﻪ ډﯦﺮ ﮐړاو د ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ژوﻧﺪ

ﺗﯧﺮوي .ﺣﺴﻦ ګﻞ واﻳﻲ ﭼې د ﻟﻮر ﻳﯥ څﻮ اوﻻدوﻧﻪ دي ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺧﺴﺮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې څﻮک ورﺗﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﻧﻪ ګﻮري او
ورﺗﻪ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ﻳﯥ راﮐړې ﻳﯥ.

ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ښځﻮ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐړه ﻳﻮ ﺟﺮم ﺑﻠﻞ ﺷﻮی دى .دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﺪو

ﮐې ورﮐړه د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﻧﺎﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻮﻟي او ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼې ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻳﯥ وﺷي .د دﻳﻨي ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻣﺎﺳټﺮ ﻣﻮﻟﻮي

اﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ ،ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐړه ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې ﺣﺮام ﮐﺎر دی او ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻳﯥ وﺷي .دى

واﻳﻲ" :ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې دا ﻧﺸﺘﻪ ﭼې ﻇﻠﻢ دې ﻳﻮ وﮐړي او ﺟﺰا ﻳﯥ ﺑﻞ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷي؛ ﻳﻌﻨې دﻏﻪ ﮐﺎر ﺣﺮام دى ﭼې څﻮک ﺑﻪ

ﺑﺪو ﮐې ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮر او ﻟﻮر ورﮐﻮي ".ده ووﻳﻞ ،دﻳﻨي ﻋﻠﻤﺎوو ﭘﻪ دې ﺗړاو ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوى ورﮐړى ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دې ﺧﻠک ﻫﻢ ﻟﻪ

دﻏﻪ ﮐﺎر څﺨﻪ ډډه وﮐړي او ﺣکﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﺴې ﻣﻤکﻨﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴي.
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 -۵د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ورﮐﻮل

د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺪل ﻧﺎوړه دود او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﮐﻠﺘﻮر ﻳﻮ ډول دى .دﻏﻪ دود ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐې د ﺑﯧﻮزﻟۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

رواج ﻣﻮﻧﺪﻟی دی .ﭘﻪ ډﯦﺮی ﻫﻐﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐې ﭼې د ﺑﺪل ودوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐې ﺷﻮي ،ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟی ډﯦﺮ وي؛ ﮐﻠﻪ ﭼې د ﺑﺪل
ﭘﺮ ﯾﻮ ﻟﻮر زور ﻳﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﯧږي ،ﭘﻪ ﻏﭻ ﮐې ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﻫﻢ ﻇﻠﻢ ﮐﯧږي او دا ﻫﺮ څﻪ د دې ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي ﭼې د

ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻟﻮﻳﯥ دښﻤﻨۍ وزﯦږي؛ ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﭼې ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺑﺪل ﻧﮑﺎح روا ده ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠی اﻟ�ﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺧﻮښی ﮐﺎر ګﻨﻠی او ﺣﺘی ﭘﻪ ﯾﻮ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﭘﻪ اﺳﻼم

ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺪل ﻧﺸﺘﻪ.

د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺑﺪل ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

د ﺑﺪل ودوﻧﻪ ﻧﺎوړه ﭘﺎﻳﻠې ﻟﺮي

راﻣﻴﻦ Dec 05, 2015-

زرﻧﺞ )ﭘﮋواک  ١٤ﻟﻴﻨﺪۍ  :(٩٤د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐې د "ﺑﺪل" ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ﻧﺎ ﺳﻢ دود اوس ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼې د
دوو ﮐﻮرﻧﻴﻮ اړﻳکې ﭘﻴکﻪ ﮐﻮي او ان د ﻃﻼق ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي" .ﺑﺪل" ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼې ﻳﻮه ﮐﻮرﻧۍ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺠﻠۍ د ﺑﻞ ﮐﻮر
ﻫﻠک ﺗﻪ ورﮐﻮي او د دوى ﻟﻮر ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻫﻠک ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﻮي .د دې ډول ودوﻧﻮ ﯾﻮ ﻻﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰه

ده او ﻧﻮر ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﺮي.

ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺮوز ﮐې ځﻴﻨې ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﭼې دﻏﻪ دود ﻟﺮي واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر څﺨﻪ ښﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻟﻮڼﯥ ﻳﯥ د

ﻣﯧړوﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻣﻮﺧﻪ ګﺮځي .دوى زﻳﺎﺗﻮي ﭼې دﻏﻪ رواج د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮى ﭼې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ښځې ﻟﻪ ﻃﻼق ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷي .د ﻧﻴﻤﺮوز ﻣﺮﮐﺰ زرﻧﺞ ښﺎر ﻳﻮه اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ووﻳﻞ ،دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻳﯥ
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮر د ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه ﺧﭙﻠﻮان ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ورﮐړې او ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻳﯥ د ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮر ځﺎن ﺗﻪ ﻧﮑﺎح

ﮐړې ده .ﻫﻐﻪ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ،دواړو ﮐﻮرﻧﻴﻮ دﻏﻪ ﮐﺎر د دې ﻟﭙﺎره وﮐړ ﭼې د وﻟﻮر د ورﮐړې وس ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد .ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې ﻳﯥ ښﻪ ژوﻧﺪ درﻟﻮد ،ﺧﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې د ﻫﻐﻮ ﻧﺎوړو ﺧﺒﺮو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼې د ﺧﻮاښې ﻟﻪ ﻟﻮري ﺑﻪ ﻳﯥ
ﺧﻮر ﺗﻪ ﮐﯧﺪﻟې ،ﻣﻮر ﺑﻪ ﻳﯥ دى ﻫﻢ دې ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻪ ﭼې ﻟﻪ ﮐﻮم ﻻﻣﻞ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﻓﺸﺎر راوړي او ﭘﻠﻤﻪ ورﺗﻪ
ﭘﻴﺪا ﮐړي.

ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺑﻪ ﻣې ﺧﻮر د ﻣﯧړه ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ﻧﻮي ﮐﺎﻟي ﻧﻪ درﻟﻮدل ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻮى ﮐﻮﻟى ﭼې
ﺧﭙﻠې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺗﻪ ﻧﻮې ﺟﺎﻣې واﺧﻠﻢ او ﻳﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯧﺮې ﺑﯥ ﻣﺎﻟګې او ﺗﺮوه ډوډۍ ﭘﺨﯧﺪه ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﮐﻮم دﻟﻴﻞ
ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠې ښځې ﻏﻮﺳﻪ ﮐړې واى ،ﺗﺮ دې ﭼې ﻣﻮر ﻣې اړ اﻳﺴﺘﻢ ﭼې ﺑﻠﻪ ښځﻪ وﮐړم ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،دوﻳﻤﻪ

ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻳﯥ ﻫﻢ وﮐړه او ﻟﻮﻣړۍ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻳﯥ ﻫﻢ وﺳﺎﺗﻠﻪ ،ﺧﻮ اوښي ﻳﯥ ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭼې دوﻳﻤﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻳﯥ وﮐړه ،د
ﻫﻐﻪ ﺧﻮر ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻃﻼق ورﮐړ او ﻟﻪ ﺧﻮر څﺨﻪ ﻳﯥ درې ﻟﻮڼﯥ او ﻳﻮ زوى ﻫﻢ ورﺗﻪ ﭘﺎﺗې ﺷﻮل.
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ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ووﻳﻞ" :ﻣﺎ دا ﭼې ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ښځې ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣې ﻫﻢ د ﺧﭙﻠې ﻣﻮر ﭘﺮ ټﻴﻨګﺎر ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻫﻐې

ﺗﻪ ﻃﻼق ورﻧﻪ ﮐړ ،ﺧﻮ اړ ﺷﻮم ﭼې ﺑﻠﻪ ښځﻪ ﻫﻢ وﮐړم او ﻟﻮﻣړۍ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪل وه ،ﻧﻮ ﺑﺪل د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼې
ﺧﻮر ﻣې ﻃﻼق ﺷي او زه دوﯾﻤﻪ ښځﻪ وﮐړم".

د ﻧﻴﻤﺮوز د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺳږ ﮐﺎل د ﻃﻼق  ٩ﭘﯧښې ﺛﺒﺖ ﮐړې دي .دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮې ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼې ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺮوز

وﻻﻳﺖ ﮐې د روان ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي  ٨٠ﻣﻮارد او د ﺗﯧﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ ورﺗﻪ ﻣﻮده ﮐې ٦٠

ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي .د ﻧﻴﻤﺮوز د ښځﻮ ﭼﺎرو ﻣﺸﺮې اﻣﻨې ﺣکﻴﻤي ووﻳﻞ ،درې ﻗﺘﻠﻮﻧﻪ او د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻟﻮ ﻳﻮه ﭘﯧښﻪ

ﭼې ﭘﻪ ﻣﺮګ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟې ،د ﺳږ ﮐﺎل د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﻪ ﭘﯧښﻮ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ دي .ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ وﻫﻞ ډﺑﻮل ،ﻟﻪ ﮐﻮر
څﺨﻪ ﺗﯧښﺘﻪ ،د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﻮژده ﮐﻮل ،ﻧﻔﻘﻪ ﻧﻪ ورﮐﻮل او ...د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻧﻮرې ﭘﯧښې ﺟﻮړوي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ

ﮐړه ،ﺗﯧﺮ ﮐﺎل د ﺑﺪل  ١٢ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ،ﺧﻮ ﺳږ ﮐﺎل ﺑﻴﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﮐﻮم ﻣﻮرد ﻧﻪ دى ﺛﺒﺖ ﺷﻮى.

ﺧﻮ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺣکﻴﻤي ووﻳﻞ ،د ﺑﺪل رواج ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﮐې ﺷﺘﻪ ﭼې ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐې د دوو ﮐﻮرﻧﻴﻮ

ﺗﺮ ﻣﻨځ د اړﻳکﻮ د ﭘﻴکﻪ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﻫﻢ ﮐﯧږي ،ان ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻧﺠﻮﻧې ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺪل ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭼې ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﯿﺎ د ښځې

او ﻣﯧړه ﺗﺮ ﻣﻨځ ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي رﺳﯧږي .د دﻏﻪ ﺑﺪ دود ﻳﻮې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮې ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼې ﻟﻪ ﻧﻮم اﺧﻴﺴﺘﻮ ﻳﯥ ډډه ﮐﻮﻟﻪ،

ووﻳﻞ ١٤ ،ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې  ١٣ﮐﻠﻨﻪ وه ﭼې ورور ﻳﯥ ﻳﻮه ځﻮان ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐړه او د دې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ځﻮاﻧﻪ
ﺧﻮر ځﺎن ﺗﻪ ﻧﮑﺎح ﮐړه .ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼې د زرﻧﺞ ښﺎر اوﺳﯧﺪوﻧﮑې ده ،زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه او

ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه د ژوﻧﺪ ﺳﺨﺘې ﺷﭙﯥ او ورځې ﺗﯧﺮوي .ﻫﻐې ووﯾﻞ" :ﺧﻮاښې ﺑﻪ ﻣې راﺗﻪ ښکﻨځﻠې ﮐﻮﻟې او د ﮐﻮر
ﺳﺨﺖ ﮐﺎروﻧﻪ ،ﻟکﻪ د ﻏﻮا او ﻣﯧږو ﺳﺎﺗﻞ ،اوړه ﻟﻨﺪول او د ﮐﺎﻟﻴﻮ ﻣﻴﻨځﻞ او ﻧﻮر ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮل،
څﻮ ﻣې ﻣﯧړه ﻣﺠﺒﻮر ﮐړ ﭼې ﺑﻠﻪ ښځﻪ وﮐړي".

ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻟﻪ ﺗﯧﺮو ﺷﭙږو ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې ﻳﯥ ﻣﯧړه ﺑﻠﻪ ښځﻪ ﮐړې ده او دې ﺗﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﻪ ورﮐﻮي .ﻳﺎدې ﻣﻮر

ووﻳﻞ ،اوس د ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﻮر ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي او د ﺧﭙﻞ ﻳﻮه وړوﮐي زوى او دوو ﻟﻮڼﻮ ټﻮل ﻟګښﺘﻮﻧﻪ د ﺧﻴﺎﻃۍ

ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻮره ﮐﻮي .د ﻧﻴﻤﺮوز د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤکﻤې ﻣﺸﺮ ﻗﻀﺎوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻮﻟﻮي ﻋﻄﺎءاﻟ�ﻪ ﻓﮑﺮي واﻳﻲ ،اﻧﺴﺎن ازاد ﭘﻴﺪا
ﺷﻮى او د ﻳﻮه ازاد اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻞ څﻮک ورﻧﻪ ﮐړل ﺷي ،ازاد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮې ﺧﻮر او ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې
ورﻧﻪ ﮐړل ﺷي ،واده ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ رﺿﺎﻳﺖ او د ﻣﻬﺮ ﭘﻪ ورﮐړې ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه ﺷي ،ﻧﻪ د ﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭼې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐې

د څﻠﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﻳﻮ ځﺎى ﺗړل ﺷﻮى وي .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې اړه ﻳﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﮐړ ﭼې ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص(

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د ﺑﺪل ﻟﻪ ﻧﮑﺎح څﺨﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﮐړي او ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي ﻳﯥ دي ﭼې ﮐﻮﻧډه او ﻳﺎ ﻧﺠﻠۍ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﻧﻪ

ورﮐﻮل ﮐﯧږي ،څﻮ ﻟﻪ دوى ﺳﺮه ﻣﺸﻮره ﻧﻪ وي ﺷﻮې.

ﻓﮑﺮي ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د  ٧٠ﺳﻠﻨﻪ ﺷﺨړو او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﺑﻨﺴټ د ﺑﺪل ودوﻧﻪ وﺑﻠﻞ او زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐړه:

"ځکﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻠﻴﻮ او ﺑﺎﻧډو ﮐې ﻣې وﻟﻴﺪل ﭼې دﻏﻪ رواج ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺷﺘﻪ او د دې ډول ودوﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ
ﻫﻐﻮﻣﺮه ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻪ ﮐﯧﺪه ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﻣې ﻳﻮ ﮐﺘﺎب ﻟﻴکﻠى ،څﻮ د وس ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷي ".ﻧﻮﻣﻮړي د

"ﺑﺪل ﻧﮑﺎح" ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﻮ ﮐﺘﺎب ﭼې ﭘﻨځﻮس ﻣﺨﻮﻧﻪ او دﯦﺮش ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻟﺮي د درﯦﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﮐې ﻟﻴکﻠى دی .ﭘﻪ

دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﮐې ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﺷﻮې ده ﭼې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ دې ﻧﻮر د ﭘﺎى ټﮑى ﮐﯧښﻮدل ﺷي .ﻳﺎد

دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻢ ﭼې ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې ﻳﯥ ﭘﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ادارو ﮐې د داﻳکﻨډي ،ﻏﻮر ،ﺑﺎدﻏﻴﺲ او ﻧﻴﻤﺮوز وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د

اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤکﻤﻮ د رﻳﻴﺲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﮐړى ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﮐې ﻳﯥ ﺧﭙﻠې ټﻮﻟې ﻫﻐﻪ ﺗﺠﺮﺑﯥ راوړې ﭼې د ﺧﭙﻠې ﯾﺎدې

دﻧﺪې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې دي.

دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﭼې

ﻃﻼق ،د ﺑﺪل او ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ودوﻧﻪ او ...ﺗﺸکﻴﻠﻮي ٢٦٠٠ ،ﻗﻀﻴﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې دي.
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ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ،ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ او ﻧﺎوړه دودوﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﯾﻮه ډﯦﺮه ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﭘﯿﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪې د
ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻠﻮرل دي؛ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭼې د ﻫﻤﺪﻏﻮ ﻧﺎوړه دودوﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻟﻪ ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﯾﻮ ﺣﯿﻮان ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي

ﭼې ﭘﻪ ﭘﯧﺮ او ﭘﻠﻮر ﺳﺮه ﯾﯥ ډﯦﺮې ﮐﻮرﻧۍ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺠﻮﻧې ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﮐړاووﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي .ﭘﻪ

ډﯦﺮو ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐې ﭘﯧﻐﻠې ﻧﺠﻮﻧې د ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﺑﻮډاګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮې دي او ﺗﺮ ډﯦﺮه دﻏﺴې ودوﻧﻪ د ﮐﻮرﻧي
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي او د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐې د ﺑﺪﻣﺮﻏﯿﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي .دﻏﻪ راز د ﭘﯧﺮ او ﭘﻠﻮر دﻏﻪ ودوﻧﻪ ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ

ﮐې د ﻃﻼق او ان د ځﺎﻧﻮژﻧې ﻻﻣﻞ ﻫﻢ ګﺮځﯧﺪﻟي ،ﺧﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﺠﻮﻧې ﺑﯿﺎ د ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﻧﺰاﮐﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ټﻮﻟﻮ
ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ګﺎﻟﻠﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻏږ ﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي او د ﻣﺮګ ﺗﺮ ورځې ﭘﻮرې ﻫﺮ څﻪ ﭘﻪ ﺳړه ﺳﯿﻨﻪ زﻏﻤي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮ ﭘﺮاخ ﺗﻮﭘﯿﺮي دود ﺣﺎﮐﻢ دی ﭼې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﯾﯥ ښځې ﻗﺮﺑﺎﻧي دي .ﭘﻪ
ﺑﺪو ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل ،ﺟﺒﺮي ودوﻧﻪ ،ﻟﻪ زده ﮐړو ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ،د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﭘﻴﺪاﻳښﺖ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺧﭙګﺎن ،وﻫﻞ ټﮑﻮل

او ﻧﻮر د ښځﻮ د ژوﻧﺪ ﻫﻐﻪ ﺗﺮﺧﻪ اړﺧﻮﻧﻪ دي ﭼې د درد او اﻓﺴﻮس ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮه داﺳﺘﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧږدې ﻫﺮ ﮐﻮر ﮐې
ﭘﺮﯦﻴښي دي .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ او ﺑﻴﺎ د

ښځﻮ د ﭘﯧﺮ او ﭘﻠﻮر ﻣﻮارد ډﯦﺮ ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐې ښځې ﭘﻪ ﻳﻮه او ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﭘﯧﺮل او ﭘﻠﻮرل ﮐﯧږي ﭼې
ﻳﻮ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻐې څﺨﻪ د واده ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ د ښځﻮ ﭘﯧﺮل او ﭘﻠﻮرل دي.

ﻟﻪ ښﺎروﻧﻮ ﻟﺮې ﭘﻪ ﻟﺮو ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ځﻴﻨي ﻗﻮﻣي ﻣﺸﺮان او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺷﺘﻤﻦ ﮐﺴﺎن ﻧﺠﻮﻧې ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﮐﻢ ﻋﻤﺮه

ﻧﺠﻮﻧې ﭘﻪ دې ﭘﻠﻤﻪ ﭼې ﭘﻪ ﭘﯧﻐﻠﺘﻮب ﮐې ﺑﯿﺎ واده ورﺳﺮه ﮐﻮي ،ﻟﻪ ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭘﯧﺮي؛ ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭼې ﻟﻪ دﻏﻮ
ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻧﮑﺎح ﭘﺮﺗﻪ او ﻣﺨکې ﻟﻪ دې ﭼې ﭘﯧﻐﻠې ﺷي ﺟﻨﺴي ﻗﺮاﺑﺖ ﮐﻮي او دا ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی دی.

د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٢۴ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ښځﻪ د واده ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻳﺎ ﭘﻠﻤﻪ وﭘﻠﻮري ﻳﺎ ﻳﯥ وﭘﯧﺮي ﻳﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐې وﺳﺎﻃﺖ وﮐړي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ اوږده ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ
څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د واده ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ د ﭘﯧﺮﻟﻮ او ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

د وﻟﻮر زﯾﺎﺗﻮاﻟی د ﻓﺮاﻫي ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د روږدﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮى
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ﻓﺮاه )ﭘﮋواک ١٠ ،ﻣﺮﻏﻮﻣى  :(٩٣ﭘﻪ ﻓﺮاه ﮐې ﻳﻮ روږدى ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ ﭼې د وﻟﻮر د زﯾﺎﺗﻮاﻟي ﭘﻪ ﻏﻢ ﮐې روږدى ﺷﻮى،

واﻳﻲ" :د وﻟﻮر ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﻳﺮان ﺗﻪ وﻻړم ،ﺧﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ روږدى راﺳﺘﻮن ﺷﻮم .ﻫﺮ ﭼﺎ ﻣې ﭼې ژوﻧﺪ ﺗﺒﺎه ﮐړى ،ﻧﻪ ﻳﯥ
ﺑښﻢ ".وﻟﻮر ﻫﻐﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻼر او د ﻧﺠﻠۍ ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ ﻟﻪ زوم او د زوم ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ څﺨﻪ اﺧﻠي او د ﻟګښﺖ

واک ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻧﺠﻠۍ د ﮐﻮرﻧۍ وي.

د ﻓﺮاه د ﻣﺮﮐﺰ د ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻼ اوﺳﯧﺪوﻧﮑى څﻠﻮﯦښﺖ ﮐﻠﻦ ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ ﻟﻪ  ١٩ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ،ﻟکﻪ
ﺗﺮﻳﺎک ،ﮐﺮﺳټﺎل او ﭘﻮډر ﮐﺎروي او اﺻﻠي ﻻﻣﻞ ﻳﯥ ﻫﻢ اﻳﺮان ﺗﻪ د وﻟﻮر ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗګ ﯾﺎدوي .ﻧﻮﻣﻮړى د ژﻣي

ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳړه ورځ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ څﻮ روږدو ﻣﻠګﺮو ﺳﺮه د ﻓﺮاه زاړه ښﺎر ﭘﻪ ﻳﻮه ﺗﻨګ ﻏﺎر ﮐې د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ څکﻠﻮ

ﺑﻮﺧﺖ و ،ﻫﻐﻪ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ١٨" :ﮐﻠﻦ ځﻮان وم ﭼې ﮐﻮژده ﻣې وﮐړه ،د ﻧﺠﻠۍ ﭘﻼر ٨٠٠زره اﻓﻐﺎﻧۍ وﻟﻮر

وټﺎﮐﻪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ وﻣﻨﻠﻪ؛ ﻫﺮ څﻪ ﻣې ﭼې وﮐړل ،ﺗﺮ دې ﭘﻪ ښکﺘﻪ وﻟﻮر ﻣې ﻧﺠﻠۍ وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪه".

ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﻼر ﻣې ﻧﻪ و ،ﺣﺘى دوﻣﺮه ﺗﻮان ﻣې ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼې ﺧﭙﻞ ﻋﺎدي ژوﻧﺪ وﮐړم ،اﺗﻪ ﻟکﻪ اﻓﻐﺎﻧۍ وﻟﻮر ﭘﻴﺪا

ﮐﻮل ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﯦږده ...اړ ﺷﻮم ﭼې د ﻧﻮرو ﺳﻠګﻮﻧﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪې اﻳﺮان ﺗﻪ د ﻣﺰودرۍ ﻟﭙﺎره وﻻړ ﺷﻢ ".ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ

ووﻳﻞ ﭼې د اﻳﺮان ﭘﻪ ﺳﺎوه ښﺎر ﮐې د ﺧﭙﻞ ارﺑﺎب )ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻳﯥ ﭼې ﮐﺎر ﮐﺎوه( ﭘﻪ ﻫڅﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدى
ﺷﻮ ،ﻧږدې څﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې و ،څﻪ ﭘﻴﺴې ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼې ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟې ،ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻳﯥ ﻟګﻮﻟې .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه:

"ﮐﻠﻪ ﻣې ﭼې وﺟﻮد ﮐﻤﺰورى ﺷﻮ او ﺳﻢ ﮐﺎر ﻣې ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟى ،ارﺑﺎب ﻣې وﺷړﻟﻢ .وروﺳﺘﻪ ﻓﺮاه ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮم،
ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ او ﺧﺎﻟي ﺟﯧﺐ! ﺧﻮ اوس ﻣې ﻳﻮ ﺑﻞ ﺻﻔﺖ زﻳﺎت ﺷﻮى دى ،ﻧﺒﻲ ﻣﻌﺘﺎد!"

ﻫﻐﻪ د روږدي ﮐﺲ ﻟﭙﺎره ﻣﺮګ ﺗﺮ ژوﻧﺪ ﻏﻮره وﺑﺎﻟﻪ ،وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې اوﺳﻤﻬﺎل دوه زاﻣﻦ او ﻳﻮه ﻟﻮر ﻟﺮي ،ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ

راﺳﺮه ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣې ﻧﻪ ﺷي زﻏﻤﻠى .ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ ﭘﻪ ﻏﺎر ﮐې ﮐﺜﺎﻓﺎﺗﻮ او ﺧﭙﻞ ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ اﺷﺎرې ﺳﺮه

ووﻳﻞ" :رښﺘﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﭼټﻠﻴﻮ او ﻏﺎروﻧﻮ ﮐې ژوﻧﺪ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧي دى ،ﺧﻮ ﻣﻮږ اړ ﻳﻮ؛ ځکﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﻣﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي او
ﻳﻮه ورځ ﭼې ﻧﺸﻪ وﻧﻪ وﮐړو ،داﺳې ﯾﻮ ،ﻟکﻪ ﭘﻪ دوزخ ﮐې؛ ټﻮل ﺑﺪن ﻣﻮ ﺳﻮځي .دا ټﻮﻟې ورځې د زﻳﺎت وﻟﻮر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

را ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠې دي".

ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ" :ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐې ﻣې ﻳﻮاځې ﺗﺮﻳﺎک ﮐﺎرول ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﺮﺳټﺎل او ﭘﻮډرو ﻫﻢ روږدى ﺷﻮم او ﻟﻪ ﺗﯧﺮو ﻟﺴﻮ

ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې ﭘﻮډر ﮐﺎروم؛ د ﮐﻮرﻧۍ او ﺧﺴﺮ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻮ ﻫڅﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻣې ﻫﻢ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮدای ﺷﻮای".
ﻧﻮﻣﻮړي څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼې د ده ﭘﻪ څﯧﺮ د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﻟﺴګﻮﻧﻪ ﻧﻮر ځﻮاﻧﺎن ﻫﻢ د ﻟﻮړ وﻟﻮر ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﻳﺮان ﺗﻪ ﺗﻠﻠي

او ﻫﻠﺘﻪ روږدي ﺷﻮي دي ﭼې اوس د زاړه ښﺎر ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ ﮐې اوﺳﯧږي او ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ﮐﺎروي .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ
ټﻮﻟﻮ ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻟﻪ ﻣﯿﻨﺪو او ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼې ﺧﭙﻞ اوﻻدوﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړ وﻟﻮر ﺗﺒﺎه ﻧﻪ ﮐړي .ﺧﻮ دا

ﻳﻮاځې ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ ﻧﻪ دى ﭼې ﻟﻮړ وﻟﻮر ﻳﯥ ژوﻧﺪ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﮐړى ،ﺑﻠکې د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ډﯦﺮی ځﻮاﻧﺎن ﻟﻪ ورﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې

ﺳﺮه ﻻس او ګﺮﯦﻮان دي.

د ﻓﺮاه د ﺟﻮﻳﻦ وﻟﺴﻮاﻟۍ د درګ ﮐﻠي اوﺳﯧﺪﻧﮑى  ٢٢ﮐﻠﻦ ﺟﻮان ،ﻳﻮ روږدى دى ﭼې د ﻓﺮاه زاړه ښﺎر د ﺷﻤﺎﻟي ﺑﺮﺧې

ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﻮړه ﮐې ﻟﻪ ﻧﻮرو روږدو ﺳﺮه ﻧﺸﻪ ﮐﻮي .د ده ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،د ښﻮوﻧځي ﭘﻪ ﻧﻬﻢ ټﻮﻟګي ﮐې و ﭼې ﮐﻮژده ﻳﯥ وﮐړه

او دا ﭼې ﭘﻼر ﻳﯥ ﺑﺰګﺮ و او وس ﻳﯥ ﻧﻪ و ﭼې ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻓﻐﺎﻧۍ وﻟﻮر ﭘﻮره ﮐړي ،ﻧﻮ اړ ﺷﻮ ﭼې ﮐﻠﻨۍ ازﻣﻮﻳﻨې

ﭘﺮﯦږدي او د وﻟﻮر ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﻳﺮان ﮐﺮﻣﺎن ښﺎر ﺗﻪ وﻻړ ﺷي .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ" :د ﮐﺎر ﭘﻪ اوږدو ﮐې د ﻳﻮه ﺷﺮﮐﺖ د
ﻣﺎﻟک ﻟﻪ ﺑﺪ اﺧﻼﻗې او روږدې ﻟﻮر ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺮﻳﺎﮐﻮ او ﻓﺤﺸﺎ روږدى ﺷﻮم ...ﺗﺮ دې ﭼې ﻳﻮه ورځ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐې د

ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻢ او ﻟﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاده ﻳﯥ را و اﯾﺴﺘﻢ ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻳﻮ ﮐﺎل ﮐﯧږي ﭼې ﻓﺮاه ﺗﻪ راﻏﻠى ﻳﻢ او ﭘﻪ

زاړه ښﺎر ﮐې اوﺳﯧږم ،ﮐﻮرﻧۍ ﻣې ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻮ ﻫڅﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻫﻢ وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪه ﭼې ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻣې وګﺮځﻮي ،ﺑﺎﻻﺧﺮه
دوى ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ ﺷﻮل او ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﯥ ﻻس وﻣﻴﻨځﻞ ".ﻟﻪ ژوﻧﺪه دﻏﻪ ﻧﺎﻫﻴﻠي ځﻮان ووﻳﻞ ﭼې واده ﻳﯥ ﻧﻪ دى ﮐړى؛ ځکﻪ
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ﭼې د واده ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﭘﻴﺴې ﻧﻪ درﻟﻮدې .د ﻧﺠﻠۍ ﮐﻮرﻧۍ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻟﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ اړﺧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﮐﭽﻪ ﮐې ﻧﻪ

دى ﭼې واده وﮐړي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻧﻮر د واده ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﯧڅ اﻧګﯧﺰه ﻧﻪ ﻟﺮم...اوس ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻫﻢ راﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎر
دى ،ښځﻪ او د ﮐﻮرﻧۍ ﺟﻮړول ﻻ ﭼﯧﺮﺗﻪ دي ".د ﻓﺮاه د ﺧﺎﮐﺴﻔﯧﺪ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺟﻴﺠﻪ ﮐﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑی  ٣٧ﮐﻠﻦ

ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ روږدو ﮐﺴﺎﻧﻮ دى ﭼې د زﻳﺎت وﻟﻮر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د دﻏﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎروﻧې ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړې ده .ﻫﻐﻪ

ووﻳﻞ" :ﺗﺮ  ٣٠ﮐﻠﻨۍ ﭘﻮرې د ﻟﻮړ وﻟﻮر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﯥ واده ګﺮځﯧﺪم ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭼې ورﺗﻠﻢ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﻳﯥ ﻟﻪ ٧٠٠زره
اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﻮ ﻧﻪ راﮐﻮﻟﻪ ...ﺑﺎﻻﺧﺮه اړ ﺷﻮم ﭼې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ دوو وروڼﻮ ﺳﺮه اﻳﺮان او ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﻗﺎﭼﺎق

ﮐﺎر ﭘﻴﻞ ﮐړم".

ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﺗﺮﻳﺎک ﻳﯥ د ﺧﻮﻟې ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ګﯧډه ﮐې ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﮐﻮل ،اﻳﺮان او ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻟﯧږدول ﭼې ﻟﻪ

دې ﻻرې ﻳﯥ ﻳﻮه اﻧﺪازه ﭘﻴﺴې ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟې او ﻧﻴﺖ ﻳﯥ درﻟﻮد ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮې ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮه ﮐﻮژده وﮐړي .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ واﻳﻲ،

ﻟﻪ ﮐﻮژدې ﻣﺨکې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدى ﺷﻮ او وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ټﻮﻟې ﺷﺘﻪ ﭘﻴﺴې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ وﻟګﻮﻟې .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ

ﮐړه" :اوس ﻣې ﺧﺒﺮه ﺗﺮ ﭘﻮډرو ،ﮐﺮﺳټﺎﻟﻮ او ﺷﻴﺸې رﺳﯧﺪﻟې ده ،وﻣې ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟى ﭼې ﭘﺮې ﯾﯥ ږدم ،ﻟﻪ ﺗﯧﺮو دوو

ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې ﭘﻪ زاړه ښﺎر ﮐې ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﻟﺮې ﻳﻢ ".ﻫﻐﻪ ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې وﻳﻞ ﻳﯥ ،ځﻴﻨې ورځې ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐې
ﮐﺎر ﮐﻮي او ﭘﻴﺴې ﻳﯥ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻟګﻮي ،دا ﻳﯥ وﻣﻨﻠﻪ ﭼې ﮐﻠﻪ ﭘﻴﺴې ﻧﻪ وي ،ﻧﻮ ﻏﻼ ﻫﻢ ﮐﻮي.

د ﻓﺮاه وﻻﻳﺘي ﺷﻮرا ﻏړې ﺷﻬﻼ اﺑﻮﺑکﺮ ﻫﻢ ووﻳﻞ ﭼې اﻳﺮان ﺗﻪ د ﻓﺮاﻫي ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﺗګ ﻳﻮ ﻋﻤﺪه ﻻﻣﻞ د وﻟﻮر ﭘﻮره

ﮐﻮل دي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﻟﻮړ وﻟﻮر او ودوﻧﻮ د ډﯦﺮو ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ځﻮاﻧﺎن اړ ﮐﯧږي ﭼې د ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮ ځﺎى

اﻳﺮان ﺗﻪ د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره وﻻړ ﺷي ﭼې ﭘﻪ دې ﻻره ﮐې ﻟﻪ زرګﻮﻧﻮ ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ دې ډﻟې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ

روږدﯦﺪﻧﻪ ﻫﻢ ده ".ﻫﻐې ووﻳﻞ ،ﻋﺎﻟﻤﺎن او د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨې ﻏړي ټﻮل دﻧﺪه ﻟﺮي ﭼې د دﻏﻪ ﻧﺎ ﺳﻢ ﻋﻤﻞ د ﻣﺨﻨﻴﻮي

ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه وﮐړي او ځﻮاﻧﺎن ﻟﻪ دې ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﮑې ﺳﺘﻮﻧﺰې وژﻏﻮري .د ﻓﺮاه وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې
ﻣﺸﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺸﻴﺮي ووﻳﻞ ﭼې د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې څﺎﻧګې د ﺳﺮوې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ

ﻓﺮاه ﮐې څﻪ ﺑﺎﻧﺪې ٤٥زره روږدي ﺷﺘﻪ ﭼې ﺗﺮ اﺗﻴﺎ ﺳﻠﻨﻪ ډﯦﺮ ﻳﯥ ځﻮاﻧﺎن دي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﻓﺮاه څﻪ ﺑﺎﻧﺪې

اوﻳﺎ ﺳﻠﻨﻪ روږدي ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې روږدي ﺷﻮي او ﻟﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ زﻳﺎت ځﻮاﻧﺎن ﻳﯥ اﻳﺮان ﺗﻪ د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ځي؛ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي
ﭼې ﻳﺎ ﻳﯥ ﺗﺎزه ﮐﻮژدې ﮐړې دي او ﻳﺎ ﻫﻢ د واده ﻫﻮډ ﻟﺮي.

د ده ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،دﻏﻪ ځﻮاﻧﺎن اړ ﺷﻮي ﭼې د وﻟﻮر ګټﻠﻮ ﻟﭙﺎره اﻳﺮان ﺗﻪ وﻻړ ﺷي؛ ځکﻪ ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﭘﻪ ﻓﺮاه ﮐې وﻟﻮر

ﻟﻪ ٦٠٠زره څﺨﻪ ﺗﺮ دوه ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې دى او ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا د ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ ﮐﺎر ﻧﺸﺘﻪ .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ" :دا ﭘﻪ داﺳې
ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ اﮐﺜﺮه وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮاځې ﭼې ﭘﻴﺴې ﻧﻪ راوړي ،ﺑﻠکې را ﺳﺘﻨﯧږي او د ﻋﻤﺮ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ د

ﮐﻮرﻧۍ او ټﻮﻟﻨې د اوږو ﺑﺎر دي ﭼې دﻏﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﮑى دى .دوﻟﺖ او ﺧﻠک ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ
د واده د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﮐې اﻗﺪام وﮐړي او ځﻮاﻧﺎن وژﻏﻮري ".ﭘﻪ ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﻟﻪ وﻟﻮر څﺨﻪ را ﭘﻴﺪا

ﺷﻮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺷﺘﻪ .د ازادو رﺳﻨﻴﻮ د ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﻧﻨګﺮﻫﺎر ،ﺑﻠﺦ ،ﻫﺮات ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﻏﺰﻧي ،ﺧﻮﺳﺖ او
ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې څﯧړﻧﻪ څﺮګﻨﺪوي ﭼې وﻟﻮر او د واده زﻳﺎت ﻟګښﺘﻮﻧﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ،ﻟکﻪ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ

ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ اﺧﺘﻪ ﮐﯧﺪو ،ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ د درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ،ځﺎن وژﻧﻪ ،ﻏﻼ ،ﻃﻼق او ﺑﯧﻠﺘﻮن ،ﻟﻪ واده څﺨﻪ د
ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ،رواﻧي ﻧﺎروﻏﻴﻮ ،ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻟﻪ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﯧښﺘې ﻻﻣﻞ دي.
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 -٧د واده ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧې ﮐﻮل

واده )ازدواج( ﻳﻮ ﻋﻘﺪ دی ﭼې د ښځې او ﺳړي ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻳﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﺸﺮوع ﮐړی او د دواړو

ﺧﻮاوو ﺣﻘﻮق او وﺟﺎﻳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮي .ﮐﻠﻪ ﭼې ﻧﺠﻠۍ د واده ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﺑﺸﭙړ ﮐړی وي او د واده ﻣﺨﻨﻴﻮی ﻳﯥ ﮐﯧږي،

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو ﮐې ﺣﺴﺎﺑﯧږي .د ځﻴﻨﻮ ﻫﻐﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭼې ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻳﯥ ﻣړه او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺷکﻞ د
اﺷکﺎﻟﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ څﺨﻪ ﺟﻼ ﺷﻮي وي او د ﻟﻮڼﻮ د ﺳﺎﺗﻨې ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﺮ ﻏﺎړه اﺧﻴﺴﺘی وي ،ﭘﻪ ﻳﻮه او ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻤﻪ

ﻟﻪ واده ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﮐﯧږي .ډﯦﺮی ﻣﻬﺎل دﻏﻪ ډول اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول

ﮐﻠﻪ ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮې  ٤٠ﮐﻠﻨې ﭘﯧﻐﻠې وﭘﻮښﺘﻞ ﺷي ﭼې واده دې وﻟې ﻧﻪ دی ﮐړى؟ ﻧﻮ واﻳﻲ ﭼې د ﻣﻮر او ﭘﻼر او ﻳﺎ ﻫﻢ د
ﺗﺮه ،ﻧﻴﺎ او ﻧﻴکﻪ د ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ واده ﻧﻪ دى ﮐړى ﭼې دا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي.

د ښځې ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٢٧ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺷﺨﺺ د ښځې د واده ﺧﻨډ
وګﺮځي ﻳﺎ د ﻣﯧړه )زوج( د ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻫﻐې واﺧﻠي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻗﺼﯿﺮ ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
د واده ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ د ﺑﯥ ﺑﺮﺧې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

د ﺳﻨګﺴﺎر ﺟﺰا ﻟﻪ ژﻏﻮرل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻫﻠک او ﻧﺠﻠۍ واده

ﻋﺒﯿﺪ ﻏﻮري– May 20, 2012

ﭼﻐﭽﺮان )ﭘﮋواک  ٣١ﻏﻮﻳﻰ  :(٩١ﻳﻮ ﻫﻠک او ﻧﺠﻠۍ ﭼې ﻟﻪ ﮐﻮره د ﺗﯧښﺘې ﭘﻪ ﺗﻮر ﭘﻪ ﻏﻮر وﻻﻳﺖ ﮐې ﺳﻨګﺴﺎرﯦﺪل،

د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻣﺪاﺧﻠې ﺳﺮه وژﻏﻮرل ﺷﻮل ،وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﮐﻮژده وﮐړه او ﻳﻮې ﺑﻠې ﻧﺠﻠۍ ځﺎﻧﻮژﻧﻪ وﮐړه .د ﻏﻮر د اﻣﻨﻴﯥ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﺮ ﺳﻤﻮﻧﻮال زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ د دﻏﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ،ﭘﻮﻟﻴﺲ

ﺗﯧﺮه ورځ ﻟﻪ ﻏﺮﻣې وروﺳﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼې ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ده د ﭼﻐﭽﺮان د ﺗګﺎب ﻏﻠﻤﻴﻦ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ﻳﻮ ﻫﻠک او ﻳﻮه

ﻧﺠﻠۍ ﻟﻪ ﮐﻮره د ﺗښﺘﯧﺪو ﭘﻪ ﺗﻮر ﺳﻨګﺴﺎر ﺷي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻠي اردو ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻴﻤې ﺗﻪ

واﺳﺘﻮل ﺷﻮل او د ﯾﺎدو دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﻨګﺴﺎر ﻣﺨﻪ ﻳﯥ وﻧﻴﻮه .زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ووﻳﻞ ،دﻏﻪ ﻫﻠک او ﻧﺠﻠۍ ﭼې ﻳﻮ ﻟﻪ
ﺑﻞ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده او د ﮐﻮرﻧۍ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﮐﻮره ﺗښﺘﯧﺪﻟي وو ،د څﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځګړﺗﻮب ﮐﻮر ﺗﻪ

ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل؛ ﺧﻮ د ﻧﺠﻠۍ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤکﺎرۍ ﻫﻠک او ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺧﻮﻧﻪ ﮐې ﺑﻨﺪﻳﺎن ﮐړل او

ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﺳﻨګﺴﺎر ﻳﯥ ﮐړي.
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ﺳﺮﭼﻴﻨې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺳﻴﻤې ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ﻗﻮﻣي ﺟﺮګﻪ ﺟﻮړه ﮐړه او ځﯿﻨي ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﻨګﺴﺎر ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ وو،

ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ واى رﺳﯧﺪﻟي ،ﺳﻨګﺴﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪه .د ﻏﻮر د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﺮ ووﻳﻞ

ﭼې ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺳﻴﻤې ﺗﻪ د دوﻟﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ رﺳﯧﺪو وﺗښﺘﯧﺪل او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻫڅﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې د ﯾﺎدې ﻧﺠﻠۍ او ﻫﻠک
ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﻫﻐﻮ ﭘﺮ واده ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻮﮐړه وﮐړه او د ﻧﮑﺎح ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪو ﺳﺮه ﻟﻪ ﺳﻨګﺴﺎره وژﻏﻮرل ﺷﻮل .زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ

ووﻳﻞ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د زوم او ﻧﺎوې د اﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎره ﻏﻮښﺘﻞ ﭼې ﻫﻐﻮى ﭼﻐﭽﺮان ﺗﻪ وﻟﯧږدوي؛ ﺧﻮ ﺧﻠکﻮ ژﻣﻨﻪ وﮐړه ﭼې
ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﻮم زﻳﺎن ﻧﻪ رﺳﯧږي .د ﺳﻴﻤې ﻳﻮه اوﺳﯧﺪوﻧﮑي اﺣﻤﺪﻋﻠي ووﻳﻞ" :دﻏﻪ ﻧﺠﻠۍ د ﻏﻠﻤﻴﻦ ﮐﻠﻴﻨﻴک ﮐﺎر

ﮐﻮوﻧﮑې ده او ﻟﻪ ﻫﻠک ﺳﺮه ﻳﯥ اړﻳکې درﻟﻮدې ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،دﻏﻪ ځﻮاﻧﺎن وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﻮره ﭼﻐﭽﺮان ﺗﻪ
وﺗښﺘﯧﺪل ﭼې د ﻧﺠﻠۍ ﮐﻮرﻧۍ د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ واده ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐړ .ﻋﻠي ووﻳﻞ" :ﮐﻠﻪ ﭼې ﻫﻠک او ﻧﺠﻠۍ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ
ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځګړﺗﻮب ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل ،د ﻧﺠﻠۍ ﮐﻮرﻧۍ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻞ دواړه ﭘﻪ ښکﺎره ﺳﻨګﺴﺎر ﮐړي".

د اﺣﻤﺪﻋﻠي ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﺳﻴﻤې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠک د ﺳﻨګﺴﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ او ځﻴﻨي ﻳﯥ ﭘﻠﻮﻳﺎن وو او دواړو ﺧﻮاوې د ﺧﭙﻠﻮ

ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻮره ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻮرﭼﻮ ﮐې ﻧﺎﺳﺖ او ﺟګړې ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ وو ﭼې ﭘﻮﻟﻴﺲ ور ورﺳﯧﺪل .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ

ﮐړه ﭼې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻢ و او ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﭼې ﭘﻮﻟﻴﺲ او اردو وﻟﻴﺪل ،ﻟﻪ ﺳﻴﻤې وﺗښﺘﯧﺪل.

د ﻳﻮه ﺑﻞ ﺧﺒﺮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﺗﯧﺮه ورځ ﻟﻪ ﻏﺮﻣې وروﺳﺘﻪ د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻟﻌﻞ او ﺳﺮﺟﻨګﻞ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې ﻳﻮې ﻧﺠﻠۍ ځﺎن

وواژه .د ﻏﻮر د اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﺮ ووﻳﻞ ﭼې ﻳﻮې  ١٤ﮐﻠﻨۍ ﻧﺠﻠۍ د ﻳﺎدې وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻧﻮي
ځﻨګﻞ ﮐﻠي ﮐې ځﺎﻧﻮژﻧﻪ ﮐړې ده .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د دې ﭘﯧښې ﭘﻪ اړه ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ دي رﺳﯧﺪﻟي ،ﺧﻮ

د ﻟﻌﻞ او ﺳﺮﺟﻨګﻞ د اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د ﺟﻨﺎﻳﻲ اﻣﺮﻳﺖ ﭘﻼوى د څﯧړﻧې ﻟﭙﺎره ﺳﻴﻤې ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮى دى .د ﻟﻌﻞ او

ﺳﺮﺟﻨګﻞ وﻟﺴﻮاﻟۍ د اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻳﻮه اﻓﺴﺮ ﭼې ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﻧﻮم ﻳﯥ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷي ،ووﻳﻞ ﭼې د دې ﻧﺠﻠۍ

ﮐﻮرﻧۍ د ﻫﻐې د ﻏﻮښﺘﻨې ﺧﻼف ﻫﻐﻪ د زﻳﺎت وﻟﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻏﻮښﺘﻞ د ﻫﻐې واده ﻟﻪ ﻳﻮه ﺑﻮډا ﺳﺮه وﮐړي ﻧﻮ
ﻧﺠﻠۍ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ځﺎن ﻏﺮﻏﺮه ﮐړی دی.

د ﻏﻮر د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د دﻓﺘﺮ رﻳﻴﺲ ﺟﻮاد رﺿﺎﻳﻲ ،ﭘﻪ ﻏﻮر ﮐې د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻟﻪ

زﻳﺎﺗﯧﺪو اﻧﺪﯦښﻨﻪ څﺮګﻨﺪه ﮐړه او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې د دﻏﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﯧﺴﻮادي ،ﺑﯧځﺎﻳﻪ دودوﻧﻪ ،ﻟﻪ اﺳﻼﻣي
اﺣکﺎﻣﻮ ﺑﯥ ﺧﺒﺮي او ﺑﯥ وزﻟي ده .د رﺿﺎﻳﻲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د روان ﮐﺎل ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ  ٦ښځﻮ د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻟﻪ

اﻣﻠﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړى دى.
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 -٨ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ﻟﻪ رﺳﯧﺪو ﻣﺨکې واده

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐې د ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره د زور او ﺑﯥ وﺧﺘﻪ ودوﻧﻪ ﮐﯧږي؛ دﻏﻪ ډول

ودوﻧﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ ﺑﺪل او ﺑﺪو ﮐې او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې وي ﭼې ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐې راځي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻗﻮاﻧﻴﻦ څﺮګﻨﺪوي ﭼې ډﯦﺮی دا ډول ودوﻧﻪ د زور ،اﺟﺒﺎر ،ﻗﺪرت ،ﭼﻞ او اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي .ډﯦﺮې ﭘﯧښې
ﺑﻮډاګﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻧﺠﻮﻧﻮ د ورﮐړې دي ﭼې دا ﻳﻮ ډول اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دى او ډﯦﺮى ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻳﯥ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه

ﻧﺠﻮﻧې دي.

اﻓﻐﺎن ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د واده ﮐﻮﻟﻮ ﻋﻤﺮ  ١۶ﮐﺎﻟﻪ او د ﻫﻠکﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ١٨ﮐﺎﻟﻪ ټﺎﮐﻠی ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ

) (UNICEFد ﺷﻤﯧﺮو ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې  ١۵ﺳﻠﻨﻪ ﻧﺠﻮﻧې ﻟﻪ ١۵ﮐﻠﻨۍ ﻣﺨکې ودﯦږي ،ﻧﻮر راﭘﻮروﻧﻪ دﻏﻪ

ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻟﻮړ ښﻴﻲ .د دې ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼې ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ودوﻧﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ټﻮﻟﻨې ﻟﭙﺎره وﻟې زﯾﺎﻧﻮﻧﻪ

ﻟﺮي؛ ﭘﻪ ټﯿټ ﻋﻤﺮ واده ﮐﻮل ﭘﺮ ﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻫﻠکﺎﻧﻮ دواړو ﻣﻨﻔي اﻏﯧﺰه ﮐﻮي ،ﺧﻮ دﻏﻪ اﻏﯧﺰه ﯾﯥ د ﻫﻠکﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮ

ﻧﺠﻮﻧﻮ ډﯦﺮه او ﻧﺎﻣﻮزوﻧﻪ وي؛ ﻟﻮﻣړی دا ﭼې د ﻧﺠﻮﻧﻮ د روﻏﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره د ﻟﻮی زﻳﺎن ﻻﻣﻞ ګﺮځي .ﻟﻪ وﺧﺖ ﻣﺨکې

اﻣﻴﺪواري او د ﻣﺎﺷﻮم زﯦږﯦﺪﻧﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ټﻮل ژوﻧﺪ ﻟﭙﺎره ﺳﺘﻮﻧﺰې را وﻻړوﻻی ﺷي او ان د ﻣﻮر او ﻣﺎﺷﻮم د ﻣړﯾﻨې
ﻻﻣﻞ ګﺮځي .د  ١٥او  ١٩ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ  ٣٢ﺳﻠﻨﻪ ﻣړﯾﻨﻪ د اﻣﻴﺪوارۍ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي .ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ

ﮐﭽﻪ د ﻧﻮو زﯦږﯦﺪﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣړﻳﻨﻪ ﭼې ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻣﻮر زﯦږوﻟي وي ،د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ زﯾﺎﺗﻪ ده ﭼې د ٢٠ﺗﺮ  ٢٩ﮐﻠﻨﻮ
ﻣﯿﻨﺪو زﯦږوﻟي وي.

دوﻳﻢ؛ دا ﯾﻮه اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰه ده .ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ودوﻧﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ زده ﮐړې ﻣﺤﺪودوي ،ﻧﺠﻮﻧې ﻟﻪ زده ﮐړو ﺑﯥ ﺑﺮﺧې

ﭘﺎﺗې ﮐﯧږي ،د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي ﭼې ﺑﻴﺎ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ﺷي

اﺧﯿﺴﺘﻼی.

درﯦﯿﻢ؛ وړې ﻧﺠﻮﻧې ﮐﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻫﻠکﺎﻧﻮ او ﯾﺎ ﻫﻢ د ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺳړﯾﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ زور واده ﺷي ،دا ﻧﺠﻮﻧې ﺑﯿﺎ ﭘﻪ

ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﮐې د ځﺎن د دﻓﺎع او ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻫﻤﺪا ﻻﻣﻞ دی ﭼې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﻟﻪ ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﺳﺮه ﻣﺦ

ﮐﯧږي .ﻟکﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼې د ﺑﺮﯦﺘﺎﻧﯿﺎ د ﻧړﯾﻮاﻟې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزﯾﺮې ﺟﺴټﻦ ګﺮﯾﻨﻨګ وﯾﻠي)) :ﻫﺮه ﻧﺠﻠۍ ﭼې ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب
ﮐې ودﯦږي ،ﯾﻮه ﻓﺎﺟﻌﻪ ده ...د ﻫﻐې ﻧﺠﻠۍ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻓﺎﺟﻌﻪ ده ،د ﻫﻐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻓﺎﺟﻌﻪ ده ...او د ﻫﻐې

د ﻫﯧﻮاد د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻓﺎﺟﻌﻪ ده((.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ډک اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺮي؛ ځکﻪ ﺧﻮ اړﺗﯿﺎ ده ﭼې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺳﻤﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي،
ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠکﻮ د روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺎم وﺳﺎﺗي او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ښﻮوﻧځﯿﻮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮي .وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻏﻨي وﯾﻠي ﭼې ښځې د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ

او ﺑﯥ وﺳﻪ ﺧﻠکﻮ ﺗﺮ څﻨګ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ درﯦﯿﻮ ﻣﻬﻤﻮ اﮐﺜﺮﯾﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ دي .ﻫﻐﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﻻﺳي ﮐﯧﺪو ﮐې

اﻗﺘﺼﺎدي ارزښﺖ ﻫﻢ روښﺎﻧﻪ ﮐړی ،څﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې دﻧﺪې واﺧﻠي .ﭘﻪ ټﻴټ ﻋﻤﺮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

ودوﻟﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ډﯦﺮ دي ﭼې ځﻴﻨي ﻳﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻓﺸﺎروﻧﻪ ،ﺑﯧﻮزﻟي او د ﭘﻮﻫې ﮐﭽې ټﻴټﻮاﻟى دى ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې

ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ اړه د ﺧﻠکﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽې ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻼی ﺷي .د ﻧﺠﻮﻧﻮ
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮول ،ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل ،روﻏﺘﯿﺎ ،ﭘﻮﻫﻨې ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی ،ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د
ټﻮﻟﻨې او دﯾﻨي ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ دي.

د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٢٨ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺷﺨﺺ ﻫﻐﻪ ښځﻪ ﭼې د واده

ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻧﻪ وي ﺑﺸﭙړ ﮐړی او د ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ٧١ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې د درج ﺣکﻢ ﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯥ د
ﻧﮑﺎح ﭘﻪ ﻋﻘﺪ ﮐې راوﻟي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي او ﻧﮑﺎح د

ښځې د ﻏﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣکﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺴﺦ ﮐﯧږي.
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د ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ٧١ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﮐﻪ ﻧﺠﻠۍ د واده ﻋﻤﺮ ﻧﻪ وي ﭘﻮره ﮐړی ،د ﻫﻐې د واده )ازدواج( ﻋﻘﺪ
ﻳﻮازې د ﭘﻼر ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼې د ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺼﺮف ﻟﺮوﻧﮑی وي ﻳﺎ د ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑي ﻣﺤکﻤې ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻮﻧﺪﻟی ﺷي .د واده اﻫﻠﻴﺖ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮره ﮐﯧږي ﭼې ﻫﻠک د  ١٨ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ او ﻧﺠﻠۍ د  ١۶ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ ﭘﻮره ﮐړی

وي .د ﺻﻐﻴﺮې ﻧﺠﻠۍ د ﻧﮑﺎح ﻋﻘﺪ ﭼې ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ  ١۵ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ وي ،ﭘﻪ ﻫﯧڅ ﺻﻮرت ﮐې ﺟﻮاز ﻧﻪ ﻟﺮي.

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻟﻪ ټﺎﮐﻠي ﻋﻤﺮ څﺨﻪ د ټﻴټ
ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ واده د ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف ﻋﻤﻞ دى او څﻮک ﭼې د ټﯿټ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻧﮑﺎح ﺗړي ،ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې د

ﺗﻌﻘﻴﺐ وړ دی.

د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻋﺎﻃﻔي وده د ﻫﻠکﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼټﮑﻪ ده ،ﻟﻪ دې ﻣﺨې ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﻋﻤﺮ د واده ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو درې

ﮐﺎﻟﻪ ﮐﻢ وي؛ ﻳﻌﻨې  ٢٣ﮐﻠﻦ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﻮﻟى ﺷي ﭼې ﭘﻪ ډﯦﺮې اﺳﺎﻧۍ ﻟﻪ  ٢٠ﮐﻠﻨې ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮه واده وﮐړي؛ ځکﻪ ﭼې دا

ﻋﻤﺮ د ﻧﺠﻠۍ او ﻫﻠک ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻋﺎﻃﻔي ،اﺧﻼﻗي او ټﻮﻟﻨﻴﺰ اړﺧﻪ د ودې ﮐﭽې ﺗﻪ رﺳﯧږي او ﮐﻮﻟى ﺷي ﭼې ﻳﻮه

ﻧﯧکﻤﺮﻏﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﺸکﻴﻞ ﮐړي؛ ځکﻪ د دوی اﻓﮑﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰې اړﻳکې او ﺟﻨﺴي ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوې ﻫﻤﻐږي ﻟﺮي .ارواﭘﻮﻫﺎن

ﭘﺮ دې ﺑﺎور دي ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ  ٢٠ﮐﻠﻮﻧﻮ ښکﺘﻪ وي او واده وﮐړي ،ﺟﻮړه ،ﺳﻮ ﺷکﻞ ،ﮐﻤﺰوري او ﮐﻢ

وزﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن زﯦږوي او د ﻧﻮرو ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو درﻟﻮدوﻧﮑي وي او ﻣړﯾﻨﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ډﯦﺮه وي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ادارې "ﯾﻮﻧﯿﺴﯧﻒ" د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨﻮ ﻟﻪ وزارت ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐې د ودوﻧﻮ ﭘﻪ اړه څﯧړﻧﻪ ﭼې د  ١٣٩٧ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د زﻣﺮي ﭘﻪ ٧ﻣﻪ ﺧﭙﺮه ﺷﻮې؛ ښﯿﻲ

ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې اﻣﻨﯿﺘي وﺿﻌﯿﺖ ،ﺑﯧﻮزﻟي ،ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﺑﺎوروﻧﻮ او ټﻮﻟﻨﯿﺰو رواﺟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣي ډول د ﻧﺠﻮﻧﻮ ژوﻧﺪ

ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐړی او ﻻ ﻫﻢ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ودوﻧﻮ د ﻣﻨﻔي اﻏﯧﺰو ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﭘﻮﻫﺎوی ﮐﻢ دى ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ

دې ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ودوﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐې ﻟﺲ ﻓﯿﺼﺪه ﮐﻤﻮاﻟی راﻏﻠی دى.

د اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ او د ﯾﻮﻧﯿﺴﯧﻒ د دې ګډې څﯧړﻧې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د  ۴٢ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﯾﻮه ﻏړي

ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻨۍ ﻣﺨکې واده ﮐړی دی .د ﺳﺮﭼﻴﻨې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،دا اﻧﺪازه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﯾﻮ ډول ﻧﻪ ده ،د ﻏﻮر
ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐې د  ٢١ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﯾﻮه ﻏړي ﻟﻪ اﺗﻠﺲ ﮐﻠﻨۍ ﻣﺨکې واده ﮐړی ﭼې دا اﻧﺪازه ﺑﯿﺎ د ﭘکﺘﯿﺎ ﭘﻪ

وﻻﯾﺖ ﮐې  ۶۶ﺳﻠﻨې ﺗﻪ رﺳﯧږي.

دﻏﻪ څﯧړﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻨځﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ )ﺑﺎﻣﯿﺎن ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﭘکﺘﯿﺎ ،ﻏﻮر او ﺑﺎدﻏﯿﺲ( ښﺎروﻧﻮ د ښﺎروﻧﻮ ﭘﻪ څﻨډو او

ﮐﻠﯿﻮ ﮐې ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﺷﻮې ده .ﭘﻪ څﯧړﻧﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻠﻮ  ٧٨ﺳﻠﻨﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ وﯾﻠي ﭼې ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ

ﮐې د واده اړوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﻮازې ﭘﻠﺮوﻧﻪ ﭘﺮﯦکړې ﮐﻮي او  ۵۵٫٧ﺳﻠﻨﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ وﯾﻠي ﭼې د ودوﻧﻮ ﭘﻪ اړه
ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ واده ﻣﺨکې ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې وﺷي.

ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ﻟﻪ رﺳﯧﺪو ﻣﺨکې واده ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

٩۴ﮐﻠﻦ ﺳړي ﺗﻪ ﻧﮑﺎح ﺷﻮې ١٤ﮐﻠﻨﻪ ذﮐﻴﻪ ﻟﻪ رواﻧي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ده
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ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ١١ ،ﻣﺮﻏﻮﻣی  :(٩٥ﯾﻮه ١٤ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ ﭼې  ٩٤ﮐﻠﻦ ﺳړي ﺗﻪ ﻧﮑﺎح ﺷﻮې ده ،واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ رواﻧي ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه

ﻣﺦ ﺷﻮې ده او د ځﺎن او ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑې ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯦښﻤﻨﻪ ده .دا ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼې د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ د ﻧﺠﺮاب وﻟﺴﻮاﻟۍ اوﺳﯧﺪوﻧﮑې
ده او اوس ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ﺷﭙږ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې ﻳﻮه ﮐﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﺷﻮې ده ،د دﻏﻪ ﺳړي دوه ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﺨﻮا د زوړﺗﻮب
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣړې ﺷﻮې دي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ اووه زاﻣﻦ او ﻳﻮه ﻟﻮر ور ﭘﺎﺗې دي او ﺷﺎوﺧﻮا  ٢٠ﻟﻤﺴﻴﺎن ﻟﺮي.

ﯾﺎد ﺑﻮډا ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﺷﻮې دﻏﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼې ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم ذﮐﻴﻪ ﺑﻮﻟي ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې د ټﻮل ﺑﺪن ﻟﻪ درد څﺨﻪ ﺷکﺎﻳﺖ

ﮐﻮي ،ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ" :ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې ﺳﻞ ﮐﻠﻦ دى او د ﻧﺎروﻏۍ ﭘﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮوت دى ،ﮐﻠﻪ ﻳﯥ د ﻣړﻳﻨې ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ،ﻧﺎڅﺎﭘﻪ

راﺑﺎﻧﺪې ﻓﺸﺎر راﺷي او ﭼﭙﻪ ﺷﻢ ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎن ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم او ﮐﻠﻪ ﭼې ﭘﻪ ﻫﻮښ راﺷﻢ ،وروﺳﺘﻪ ﻣې ﺑﻴﺎ د ټﻮل ځﺎن ﭘﻮﺳﺘﮑى ﺷﻴﻦ

ﺷﻮی وي ".دﻏې ځﻮاﻧې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭼې ﭘﻪ څﯧﺮه ﮐې ﻳﯥ ﻟﻪ وراﻳﻪ ﺧﭙګﺎن ښکﺎرﯦﺪه ،زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﭘﺮې ﺷﻮک راﺷي ،ﭘﻨځﻪ ﮐﺴﺎن

ﻳﯥ ټﻴﻨګﻪ ﻧﻴﺴي ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ زور ﻧﻪ ﭘﺮې رﺳﯧږي.

ذﮐﻴﯥ ﭼې ﭘﻪ ډﯦﺮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ زوړ ﺳړي ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﺷﻮې ،ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐړه ﭼې ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻳﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑې ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﺎوه او اﺻﻼ� د

ښځې او ﻣﯧړه د ګډ ژوﻧﺪ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ،ﺧﻮ اوس ﭼې ﯾﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺳړي ﺳﺮه ګډ ژوﻧﺪ ﭘﯿﻞ ﮐړی ،ﻧﻮ اړه ده ﭼې وﯾﯥ زﻏﻤي.

ذﮐﯿﻪ ﭼې اوس  ٢٠ﮐﻠﻨﻪ ده او ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ  ١٠٠ﮐﻠﻦ دى ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې ټﻮﻟې ﻫﻴﻠې ﻳﯥ ﭘﺮ اوﺑﻮ ﻻﻫﻮ ﺷﻮې ،ﭘﻪ ﻧﻬﯿﻠۍ

ووﻳﻞ" :ﻧﻪ ﻏﻮاړم ﭼې ﺑﻞ ځﺎى ﻣﯧړه وﮐړم؛ ځکﻪ اوس ﭘﻪ داﺳې ﭼﺎ واده ﻳﻢ ﭼې ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮﻧډه ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي ﭼې ﺑﻞ ځﺎى ﮐې ﻣﯧړه
وﮐړي ".ﻳﺎده دردﯦﺪﻟې ﻣﻮر ﭼې اوس دوه زاﻣﻦ او ﻳﻮه ﻟﻮر ﻟﺮي ،ﭘﻪ دې اړه ﭼې وﻟې ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ځﻮان ﺳړي ﺳﺮه واده ﻧﻪ دى ﮐړى،
ټﻴﻨګﺎر وﮐړ ﭼې ﻫﻐې ﻫﯧڅکﻠﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ ﭘﺎم وﻧﻪ ﮐړ ،ﻣﻮر ﻳﯥ ﻫﻐﻪ د ﺳﻞ زرو اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې دﻏﻪ زوړ ﺳړي ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح

ﮐړه.

ذﮐﻴﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻼر ﻳﯥ ﻣړ ﺷﻮى او ﻣﻮر ﻳﯥ ﺑﻞ ﻣﯧړه ﮐړى ،دا ﻳﻮه ﺧﻮر او څﻠﻮر وروڼﻪ ﻟﺮي او ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮی
دروازه ﻧﻪ ده ټﮑﻮﻟې او ﻫﻐﻮی ﻫﻢ د دې ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﻪ واده ﮐې ﭼﺎ راﺗﻪ ﺟﺎﻣې وﻧﻪ ﮐړې او ﻧﻪ ﻣې ﺳﻢ واده

وﺷﻮ؛ د څﺎروي ﭘﻪ څﯧﺮ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻳﻮ ﻟک اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﺧﺮڅﻪ ﮐړم ،اوس ﯾﯥ څﻪ ﮐﻮم ﭼې د ﻧﺎﺳکﻪ ﭘﻼر او وروڼﻮ ﮐﺮه وﻻړه ﺷﻢ" د ذﮐﯿﯥ

ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﭼې اوﺳﻤﻬﺎل ﻳﯥ ﻣﻮر ﻟﻪ ﻧﺎﺳکﻪ ﭘﻼر څﺨﻪ درې ﻟﻮڼﯥ او درې زاﻣﻦ ﻟﺮي ،ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻪ ﻟﺮي او دې
ﻫﻢ ﻫﻮډ ﮐړی ﭼې راﺷﻪ درﺷﻪ ﺑﻪ ورﺳﺮه وﻧﻪ ﮐړي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻮي ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﯾﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﺎروغ ﺷي ،زاﻣﻦ ﻳﯥ دا ﻣﻼﻣﺘﻮي او ښکﻨځي

ﯾﯥ ﭼې ګﻮاﮐې د ﭘﻼر ﺳﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﯥ ﻧﻪ دی ﺷﻮی ،ورﺗﻪ واﻳﻲ ﭼې ﻏﻮړ او ﺳړې اوﺑﻪ دې ورﮐړې او اوس د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ډﯦﺮ ﺗﻮﻧﺪ

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ده او ورﺗﻪ واﻳﻲ" :ﮐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﻓﮑﺮ ﻳﯥ ﭼې د ﭘﻼر ﻟﻪ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻞ واده وﮐړې ،دا ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ دې ګﻮر ﺗﻪ

ﻳﻮﺳې ".ﻫﻐې ووﻳﻞ ﭼې ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﺳﺎه ﻟﻨډي ﻧﺎروﻏي ﻟﺮي ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ورﺗﻪ اﮐﺴﻴﺠﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮي.

دﯾﻨي ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻤﺲ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻓﺮوﺗﻦ ﭘﻪ دې اړه ووﻳﻞ ،څﺮګﻨﺪه ده ﭼې ﻟﻪ  ٩٤ﮐﻠﻦ ﺳړي ﺳﺮه د ١٤ﮐﻠﻨې ﻧﺠﻠۍ ﻧﮑﺎح د ﻋﻤﺮ ﻟﻪ
اړﺧﻪ ډﯦﺮ ﺗﻮﭘﯧﺮ ﻟﺮي ،د ﻧﺠﻠۍ ﺣﻖ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﻮى او ﮐﻮم ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭼې دﻏﻪ ﻧﺠﻠۍ ﻟﺮي ،د ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ ﯾﺎد ﺑﻮډا ﺑﻪ ﻳﯥ ور ﻧﻪ ﮐړای ﺷي.

ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻳﺎده ﻧﺠﻠۍ ﻧﻮې د ځﻮاﻧۍ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ رﺳﯧږي ،ښﺎﻳﻲ ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﻣړ ﺷي ﻧﻮ ﺑﯿﺎ دا ښځﻪ د ﮐﻮرﻧۍ ﺑﺮﺧﻪ

وګﺮځي او ﮐﻮرﻧۍ د ﺧﭙﻞ رﺳﻢ او دود ﻟﻪ ﻣﺨې واﻳﻲ ﭼې دا ﻳﯥ ﻧﺎﻣﻮس دى ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ ﺷي ،ﻫﻐﻪ د ﮐﻮرﻧۍ ﺑﻞ ﻏړي
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ورﮐﻮي ﭼې دا ﻫﻢ ﭘﺮ ﻫﻐې ﻣﻈﻠﻮﻣې ښځې ﺑﻠﻪ ﻧﺎروا ده .ﻳﺎد دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﭘﻪ ﯾﻮه ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﮐې راﻏﻠي:

"ځﺎن او ﺑﻞ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮل د اﺳﻼم ﺳﭙﯧڅﻠي دﻳﻦ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ دى ".ﺑﻞ ځﺎى ﮐې راﻏﻠي دي ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ځﺎن د

ﺗﺒﺎﻫۍ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ ﻣﻪ ﻏﻮرځﻮئ .دا ډول ودوﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐې ځﺎن ﺗﺒﺎه ﮐﻮل دي او د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﮐﻪ د ﻧﺠﻠۍ او ﭘﻼر ﻳﯥ
ﺧﻮښﻪ وي ،ﻧﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ﺷﺘﻪ.

ﺧﻮ دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻧﺠﻠۍ څﺨﻪ د ﻧﻈﺮ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﺣﻖ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮى او ﻣﻮر ﻳﯥ ﻫﻐﻪ  ٩٤ﮐﻠﻦ ﺳړي ﺗﻪ ورﮐړې ده .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک

ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺑﺮﺧې د ﻫﻤﻐږۍ ﻣﺴﻮول ﻧﺠﻴﺐ اﻟ�ﻪ ﺑﺒﺮﮐﺰي ووﻳﻞ ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ
ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻧﺠﻠۍ ﻟﭙﺎره د واده ﻋﻤﺮ  ١٦او د ﻫﻠک ﻟﭙﺎره ١٨ﮐﺎﻟﻪ دى.

ﻧﻮﻣﻮړي ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐړه" :ﻧﺠﻠۍ ﭼې  ١٨ﮐﻠﻨﻪ ﺷﻮې ﻧﻪ وي ﮐﻪ ﺧﭙﻠﻪ او د وﮐﻴﻞ ﺧﻮښﻪ ﻳﯥ وي ﻧﻮ څﻪ ﺧﺒﺮه ﻧﺸﺘﻪ او ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ د

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻟﻪ ټﺎﮐﻠي ﻋﻤﺮ څﺨﻪ د ټﻴټ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

ودول د ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف ﻋﻤﻞ دى او څﻮک ﭼې د ټﯿټ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺟﻮړو ﻧﮑﺎح ﺗړي ،د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ رڼﺎ ﮐې د ﺗﻌﻘﻴﺐ وړ دی".

د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت د ﺗﻘﻨﻴﻦ رﻳﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻏﻨي زاده ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐړه ﭼې د ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن ٧٠ﯾﻤې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ﭼې د واده ﻋﻤﺮ ﭘﻪ

اړه ﻳﯥ ﺣکﻢ ﺻﺎدرﮐړى ،دﻏﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﺸﭙړﯦږي ﭼې ﻧﺠﻠۍ د ١٦ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ او ﻫﻠک د ١٨ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ ﺑﺸﭙړ ﮐړى وي .د
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دې ﺗﺮ څﻨګ ،د ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن ٧١ﯾﻤﻪ ﻣﺎده ﺣکﻢ ﮐﻮي ﮐﻪ ﻧﺠﻠۍ د واده ﻟﭙﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﻧﻪ وي ﺑﺸﭙړ ﮐړى ،د ﻧﺠﻠۍ ﻧﮑﺎح ﺗړل

ﻳﻮازې د ﻫﻐې ﭘﻼر ﭼې ﭘﻮره واک ورﺳﭙﺎرل ﺷﻮى وي او د ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑې ﻣﺤکﻤې ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪاى ﺷي .د ﻏﻨي زاده

ﭘﻪ وﻳﻨﺎ" :ﭘﻪ ﻳﺎده ﻣﺎده ﮐې داﺳې ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮى ﭼې ﻟﻪ ١٦ﮐﻠﻮﻧﻮ د ټﻴټ ﻋﻤﺮ ﻧﺠﻠۍ ورﮐﻮل د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﻫﯧڅ ﺟﻮاز ﻧﻪ ﻟﺮي".

د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت د ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﺸﺮ ،د دې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ﭼې ﮐﻪ د ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺧﺎوﻧﺪ ﻣړ ﮐﯧږي ،د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﻣﻴﺮاث
وړي او ﮐﻪ ﻧﻪ؟ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د ﻣﻴﺮاث او ﻣﺪﻧي ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻳﺎده ﻣﯧﺮﻣﻦ د ﻣﯧﺮاث ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ده .ﻫﻐﻪ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼې د
ﻣﻴﺮاث ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﺎد ﺳړي څﺨﻪ اوﻻد وﻟﺮي ،اﺗﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻴﺮاث ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ﮐﻪ اوﻻد وﻧﻪ ﻟﺮي ،د ﻣﻴﺮاث

څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺗﻪ ور رﺳﯧږي .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٣٣ﻣې ﻣﺎدې ﭘﻪ
ارث ﮐې د ﺗﺼﺮف د ﻣﻨﻌې ﭘﻪ درﯦﻴﻢ څﭙﺮﮐي ﮐې ﻫﻢ راﻏﻠي ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﻣﻮرث ﭘﻪ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﮐې د ښځې د ﺗﺼﺮف ﺧﻨډ

ﺷي ،د ﻫﻐﻪ د ﺷﺮﻋي وﻧډې ﭘﺮ ورﮐړې ﺳﺮﺑﯧﺮه ،د ﺣﺴﺐ اﺣﻮال ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﻟﻨډ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘې څﺨﻪ ډﯦﺮ ﻧﻪ

وي.

د  ٤٣ﻣﺎدې ﭘﻪ اﻣﻮاﻟﻮ ﮐې د ﺗﺼﺮف ﻣﻨﻌې دوﻳﻢ څﭙﺮﮐي ﮐې ﻫﻢ راﻏﻠي ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ښځې ﺷﺨﺼي ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف او ﻳﺎ
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐې ﻟﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﻨﻊ ﮐړي ،ﻟﻪ ﺣﺴﺐ اﺣﻮال ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻟﻨډ ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ درﯦﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ د ﻣﯧﺮﻣﻨې ،ﻧﺠﻠۍ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺧﻮر ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷي ،دوى ﮐﻮﻟى ﺷي ﭼې د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت

ﺗﻘﻨﻴﻦ رﻳﺎﺳﺖ او د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﺣﻘﻮﻗﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړي .د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻳﻮې ﻓﻌﺎﻟې ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺷﻬﻼ ﻓﺮﻳﺪ

ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ښځﻮ ﻳﻮه ﺳﺘﻮﻧﺰه ښځﻮ ﺗﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧي ﻧﻈﺮ دى ﭼې د دوﻳﻤې درﺟې اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ

ﮐﯧږي ،دې ﻧﻈﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮه ښځې ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳي ﮐﻮي او د ﻻس د اﻟې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮې ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي؛ ځکﻪ ﺧﻮ ﺣﻖ
ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼې ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﭽﻪ ﮐې وي او د ﻫﻐﻮى اﻧﺴﺎﻧي ارادې او اﺧﺘﻴﺎراﺗﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوى وﺷي .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه

ﭘﻪ ډﯦﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐې اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭼې د ﺧﭙﻞ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﭘﻪ ټﺎﮐﻠﻮ ﮐې وﻧډه واﺧﻠي او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﺮ ﮐې ﭼې وي ،واده

ﮐﯧږي.

ﻫﻐې ټﻴﻨګﺎر وﮐړ ﭼې ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮه د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې د ﻧﺠﻠۍ ﻟﭙﺎره د واده ﻋﻤﺮ  ١٦او د ﻫﻠک ﻟﭙﺎره  ١٨ﮐﺎﻟﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮی دی؛ ﻧﻮ دا د ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐې ﻳﻮه ﺳﺘﺮه ﺟﻔﺎ ده ﭼې ﭘﻪ  ١٤ﮐﻠﻨۍ ﮐې ﻳﻮه  ٩٤ﮐﻠﻦ ﺳړي ﺗﻪ واده ﺷي .ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻓﺮﻳﺪ
زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻟﻪ دې ﺳﺘﻮﻧﺰو د وﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ اړه د ښځﻮ د ﺳﻮاد او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﺷي .د ﻧﻮﻣﻮړې د

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ښځﻮ ﺑﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﮐﻠﺘﻮري ده ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ښځې ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﺣﻘﻮﻧﻮ او د

ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﻼﺗړو ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﺧﺒﺮه دي او ﺑﻠﺨﻮا ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ښځﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ دي ،ﭘﺮ ښځﻮ د ډﯦﺮو ﻇﻠﻤﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮځي ،ښځﻮ

ﺗﻪ د ﻣﻴﺮاث ﻟﻪ ورﮐړې ډډه ﮐﻮل ﻫﻢ د دﻏﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻮه ښکﺎره ﺑﯧﻠګﻪ ده.

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې د ښﻮوﻧې او روزﻧې ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ارواﭘﻮﻫﻨې اﺳﺘﺎد ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻈﻴﻤي ووﻳﻞ ﭼې د ښځې او ﻧﺠﻠۍ ﻋﻤﺮ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ

ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ګڼﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ واده ﻣﺨکې ورﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷي .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺎور ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼې د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﻋﻤﺮ د واده ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو درې ﮐﺎﻟﻪ ﮐﻢ وي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻋﻤﺮ ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻋﺎﻃﻔي وده د ﻫﻠکﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼټﮑﻪ ده.

ﻫﻐﻪ ټﻴﻨګﺎر وﮐړ ﭼې  ٢٣ﮐﻠﻦ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﻮﻟى ﺷي ﭼې ﭘﻪ ډﯦﺮې اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﻟﻪ  ٢٠ﮐﻠﻨﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮه واده وﮐړي؛ ځکﻪ ﭼې دﻏﻪ ﻋﻤﺮ

د ﻧﺠﻠۍ او ﻫﻠک ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻋﺎﻃﻔي ،اﺧﻼﻗي او ټﻮﻟﻨﻴﺰ اړﺧﻪ د ودې ﻳﻮې ﮐﭽې ﺗﻪ رﺳﯧږي او ﮐﻮﻟى ﺷي ﭼې ﻳﻮه ﻧﯧکﻤﺮﻏﻪ ﮐﻮرﻧۍ

ﺗﺸکﻴﻞ ﮐړي .ﻧﻮﻣﻮړي څﺮګﻨﺪه ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﭼې ﻳﻮه  ١٤ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ  ٩٤ﮐﻠﻦ ﺳړي ﺗﻪ ودﯦږي ،اﻓﮑﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰې اړﻳکې او ﺟﻨﺴي

ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوې ﻳﯥ اﺻﻼ� ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻪ وي او دا ډول واده ﺗﻪ ﻳﻮه ﮐﻮرﻧۍ ﻧﻪ ﺷﻮ وﻳﻼى ،اﺻﻼ� دا ﻳﻮه ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اړﻳکﻪ ده او ﻟﻪ

ﻣﺎﺷﻮم څﺨﻪ د ﻳﻮه ﻋﻤﺮ ﺧﻮړﻟي ﺳړي ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او د ﺗﯧﺮي ﻧﻮم ورﮐﻮﻟى ﺷﻮ ".ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ارواﭘﻮﻫﺎن ﺑﺎور ﻟﺮي ،ﻫﺮ

وﺧﺖ ﭼې ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻟﻮړ وي ،ﻣﻮرﻧۍ او ﭘﻠﺮﻧۍ اړﻳکﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻧﺠﻠۍ او ﻫﻠک ﻋﻤﺮ ﻟﺲ ﻳﺎ ﺷﻞ

ﮐﺎﻟﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﻟﺮي ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳې ورﺳﺮه د ﺷﺮﻳک ژوﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﻪ ﻟﺮئ .د دوى ﭘﻪ ﺑﺎور ،اوس ﭼې د دې  ٢٠ﮐﻠﻨې ﻧﺠﻠۍ او  ١٠٠ﮐﻠﻦ

ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﮐﻮم اﺣﺴﺎس ﺷﺘﻪ ،د ﭘﻼر او ﻟﻮر اړﻳکې ﺗﻪ ورﺗﻪ دى .ارواﭘﻮﻫﺎن ﭘﺮ دې ﺑﺎور دي ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ ٢٠

ﮐﻠﻮﻧﻮ ښکﺘﻪ وي ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ﺟﻮړه ،ﻧﺎوړه ﺑڼﻪ ﻟﺮوﻧﮑي وي ،ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ وده ﻧﻪ ﺷي ورﮐﻮﻟى ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ﻣﺮي ،ﮐﻢ وزﻧﻪ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن زﯦږوي ﭼې ﺳﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮ ﻏټ وي ،د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺑﯧﻼﺑﯧﻠې ﺑڼﯥ ورﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﺷﻮم ﻧﻪ

وي.
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 -٩ځﻮروﻧﻪ )اذﯾﺖ(

ځﻮروﻧﻪ ﯾﺎ اذﻳﺖ ﭘﻪ ﻫﺮه وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ډول د ﻫﻐﻮ ﮐړﻧﻮ او ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ارﺗﮑﺎب ﻳﺎ د اﻟﻔﺎﻇﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل دی ﭼې د ښځې

ﺷﺨﺼﻴﺖ ،ﺟﺴﻢ او روان ﺗﻪ د زﻳﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷي .د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ځﻮروﻧې او اذﻳﺖ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ

ﻣﺨې ،ځﻮروﻧﻪ او اذﻳﺖ ﻋﺒﺎرت دی ﻟﻪ ﺑﺪﻧي اړﻳکې ،ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﻏﻮښﺘﻨې ،ﮐﻼﻣي ﻳﺎ ﻧﺎ ﮐﻼﻣي ځﻮروﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ

ﻋﻤﻞ ﭼې د ښځې او ﻣﺎﺷﻮم د رواﻧي او ﺟﺴﻤﺎﻧي ﺻﺪﻣې او اﻧﺴﺎﻧي ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﻪ د ﺳﭙکﺎوي ﻻﻣﻞ ﺷي.
ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﻏﻮښﺘﻨﻪ؛ ﻟﻪ ښځې او ﻣﺎﺷﻮم څﺨﻪ د ﻧﺎرﯾﻨﻪ داﺳې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﭼې ﺟﻨﺴي اﻧګﯧﺰه وﻟﺮي.

ﺑﺪﻧي اړﻳکﻪ؛ ﭘﻪ ﻋﻤﺪي ډول د زﯾﺎن ﭘﻪ ﻗﺼﺪ د ښځې او ﻣﺎﺷﻮم ﺑﺪن ﻟﻤﺴﻮل ﻳﺎ د ښځې او ﻣﺎﺷﻮم ﺑﺪن ﺗﻪ ﺳﻄﺤي

زﻳﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ.

ﮐﻼﻣي ځﻮروﻧﻪ؛ د ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي ﮐﻠﻤﻮ او ﺟﻤﻠﻮ ﮐﺎرول ،ټﻮﮐې او ﻃﻨﺰ وﯾﻞ ،د ﺑﺪن ،رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻮ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ او ټﻴﻠﯧﻔﻮﻧي
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﭼې د ښځې او ﻣﺎﺷﻮم رواﻧي ﻫﻮﺳﺎﻳﻨې او اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻪ زﯾﺎن ورﺳﻮي.

ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣي ځﻮروﻧﻪ؛ ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺷﺒکﻮ ﮐې د ﺟﻨﺴي ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه د ﺗﻮﻫﻴﻦ اﻣﯿﺰو اﻧځﻮروﻧﻮ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ

ﺧﭙﺮول ،د ښځې ﻳﺎ ﮐﻮرﻧﻴﻮ د اﻧځﻮر اﯾﻤﯧﻞ ﮐﻮل ،ﻋﮑﺲ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،د ﻓﻠﻢ ﺧﭙﺮول او ﻧﻮر ﻫﻐﻪ ﻣﻮارد ﭼې د ښځې او
ﻣﺎﺷﻮم ﺷﺨﺼﻴﺖ او رواﻧي ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﺗﻪ د زﻳﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺷي.

د  ١٣٩٣ﮐﺎل د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې اﻋﻼﻣﯿﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې

د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ښځﻮ ﺗﻪ ﻓﺰﯾکي ،ﺟﻨﺴي ﯾﺎ رواﻧي زﯾﺎن ﯾﺎ رﻧځ رﺳﯧږي،

دﻏﻪ راز ګﻮاښ ،اﺟﺒﺎر او ﻟﻪ ازادۍ ﺑﯥ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧې ﮐﻮل ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې راځي ،دا ﮐﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ او ﯾﺎ

ﺧﺼﻮﺻي ژوﻧﺪ ﮐې وي.

د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ځﻮروﻧې او اذﻳﺖ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻗﺎﻧﻮن د ٢۴ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﯾﻮ ﺷﺨﺺ د وﻳﻨﺎ،

ﺣﺮﮐﺎﺗﻮ ،ﻟﻴکﻨې ﻳﺎ ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ښځې ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮم ﺷﺨﺼﻴﺖ او ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﻪ د ﺻﺪﻣې ﻣﻮﺟﺐ ،د وﯦﺮې

او ﻧﺎ اﻣﻨۍ ،رواﻧي ﻓﺸﺎروﻧﻮ او ﻳﺎ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ د ﮐﻤښﺖ ﻻﻣﻞ ﺷي ،ﯾﺎد ﺷﺨﺺ د ښځﻮ او
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ځﻮروﻧې او اذﻳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي او ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﻣﺠﺎزات ﮐﯧږي:

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻳﻮ ﺷﺨﺺ د اﺛﺒﺎﺗﻴﻪ ﺷﻮاﻫﺪو او ﻗﺮاﻳﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣي ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﻮ او ﻳﺎ

ﺑﻞ ﻫﺮ ځﺎی ﮐې د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ځﻮروﻧې او اذﻳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻣﺤکﻤې ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ

ﭘﻨځﻮ ﺗﺮ ﻟﺴﻮ زرو اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ او ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻳﻮ ﺷﺨﺺ د ﮐﺎر ﭘﻪ ځﺎی ،ﺗﻌﻠﻴﻤي او ﺗﺤﺼﻴﻠي ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻳﺎ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ

ﮐې د ښځﻮ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ځﻮروﻧې او اذﻳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻣﺤکﻤې ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻟﺴﻮ زرو څﺨﻪ

زﻳﺎت ﺗﺮ ﺷﻠﻮ زرو اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻧﻐﺪي ﺟﺰاء ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﻳﺎدوﻧې ده ،د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ځﻮروﻧﻪ او اذﻳﺖ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې د ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب د اﺳﺘﺎد ،ﻣﺮﺑﻲ ،ﻃﺒﻴﺐ

ﻳﺎ اﻣﺮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻒ او ﻣﻘﺎم څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي وي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې د ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب

د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻪ ﺟﺴﻤي ﻳﺎ رواﻧي ﺻﺪﻣې ﺗﻤﺎم او ﺟﺮم ﭘﻪ ﻣکﺮره ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی وي ،ﻣﺸﺪده ګڼﻞ ﮐﯧږي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻳﯥ ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻣﺤکﻤې ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ درﯦﻴﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .دﻏﻪ راز د ښځې

ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٣٠ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ښځې د ځﻮروﻧې او اذﻳﺖ

ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻟﻨډ ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ درﯦﯿﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .ﮐﻪ ﻳﺎد ﺟﺮم ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻒ
او ﻣﻘﺎم څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﺳﺮه ارﺗﮑﺎب ﺷي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻟﻨډ ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ

ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
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د ځﻮروﻧې )اذﻳﺖ( ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

ﭘﻪ روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ازار او ځﻮروﻧې ﺳﺮه ﻣﺦ دي

ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺑﺸﺮدوﺳﺖ او ﻓﻴﺎض ﻋﻤﺮي May 16, 2017 -

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ٢٦ ،ﻏﻮﻳﻰ  :(٩٦د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮ څﻨګ ښﻮوﻧﮑي ﻫﻢ ﭘﻪ روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﺳﺮه ﻣﺦ

ﮐﯧږي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دﻏﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐې وﯦﺮه او ډار ﺣﺎﮐﻢ دي ،ټﻮل د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟﻪ وﻳﻠﻮ ډډه ﮐﻮي ﭼې دا ﻫﻢ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮ ﺑﻞ

ډول دى .د وﯦﺮې او ډار ﻳﻮ ﻻﻣﻞ دا دى ﭼې ځﻴﻨې ﺑﯥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻪ ﻧﺠﻮﻧې او ښﻮوﻧﮑې ﻳﯥ ﭼې ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻳﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ

ورﮐړي او د اﺳﺘﻮګﻨې ﻟﭙﺎره ﺑﻞ ﮐﻮم ځﺎى ﻧﻪ ﻟﺮي ،د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ډارﯦږي ﭼې ﻟﻪ روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺑﻪ وﺷړل ﺷي او د

ﺳړک ﭘﺮ ﻏﺎړه ﺑﻪ ﭘﺎﺗې ﺷي ،ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻟﺴي ﺟﺮګې ﻳﻮې ﻏړې دا ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺸﺎ ﮐړه:

ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪ :د ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻧﻮم روزﻧﺘﻮن ﮐې ﻧﺠﻮﻧې ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ځﻮر او ازار ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي

ﭘﻪ وﻟﺴي ﺟﺮګﻪ ﮐې د ﻫﺮات د ﺧﻠکﻮ اﺳﺘﺎزې ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪ څﻪ ﻣﻮده وړاﻧﺪې ﭘﻪ وﻟﺴي ﺟﺮګﻪ ﮐې وﻳﻠي وو" :ﭘﻪ ﻋﻼواﻟﺪﻳﻦ
روزﻧﺘﻮن ﮐې ﻳﺘﻴﻤې او ﺑﯥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻪ ﻧﺠﻮﻧې ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ازار او ځﻮر ﺳﺮه ﻣﺦ دي ".ﺧﻮ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻓﺮﻳﺪ اوس اوس ﭘﮋواک

ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر د ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴکﻦ ﭘﻪ روزﻧﺘﻮن ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﻋﺘﺼﺎب راﭘﻮر ﻫﻢ وﻟﺴي ﺟﺮګې ﺗﻪ

رﺳﯧﺪﻟى او ﻻ ﻫﻢ دوام ﻟﺮي.

ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻓﺮﻳﺪ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼې ﮐﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﻋﺘﺼﺎب ﻻﻣﻞ وﭘﻮښﺘﻞ ﺷﻮ ،ﻧﻮ وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼې ﻟﻪ اﺧﻼﻗي او ﻣﺎﻟي ﺳﺘﻮﻧﺰو

ﺳﺮه ﻣﺦ دي .ﻧﻮﻣﻮړې ووﻳﻞ ،وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼې ﻳﺎده ﻣﻮﺿﻮع ﻳﯥ د وﻟﺴي ﺟﺮګې ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣي ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐې ﻣﻄﺮح ﮐړه ،ﻳﻮ

ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎﻧﻤﻦ ورﻏﻠﻞ او ﺗﺮې وﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼې ﻣﻮﺿﻮع ﻳﯥ وڅﯧړل ﺷي .د ﺧﻠکﻮ دﻏﻪ اﺳﺘﺎزې زﻳﺎﺗﻮي ﭼې د روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري دﻏﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺟﻮړﯦږي ،ﺧﻮ ﻧﺠﻮﻧې ﻳﯥ ﻟﻪ وﻳﻠﻮ ډډه ﮐﻮي.

د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ ﺧﺒﺮه" :د ﻧﺠﻮﻧﻮ د روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ښﻮوﻧﮑې ډﯦﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮي؛ ﻳﻌﻨې ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﺳﺮه ﻣﺨې ﺷﻮې دي،
ﭘﻪ روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې وﯦﺮه او ډار ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ دوى ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼې ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷي ".ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :وﻟﺴي ﺟﺮګې ﻳﻮ ﭘﻼوى وټﺎﮐﻪ،

ﭘﻼوی وﻻړ او ﺳﺎﺣﻪ ﻳﯥ وﻟﻴﺪه ،ﺧﻮ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ داﺳې ﮐﺴﺎن ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي وو ﭼې دوى د زړه ﺧﺒﺮې وﻧﻪ ﺷي ﮐړﻟى".

د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت :دا ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ د وﻟﺴي ﺟﺮګې ﻟﻪ ﻟﻮري ورﺗﻪ ﻟﻤﻦ وﻫﻞ ﮐﯧږي

د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ ﭼﺎرو وزارت وﻳﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻋﺸﺮت اﺣﻤﺪزي د وﻟﺴي ﺟﺮګې د ﯾﺎدې

اﺳﺘﺎزې دﻏﻪ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﮐﻠکﻪ رد ﮐړې او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻳﻮه ﺗﻮﻃﻴﻪ وﺑﻠﻠﻪ .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :دا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼې د وﻟﺴي ﺟﺮګې ﻟﻪ ﻟﻮري
ورﺗﻪ ﻟﻤﻦ وﻫﻞ ﮐﯧږي ،ﭘﻪ ﭘﺮﯦکﻨﺪه ډول ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړو ".دﻏې ﺳﺮﭼﻴﻨې ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ ،وﻟﺴي ﺟﺮګې

ﭘﻼوى ټﺎﮐﻠى ﭼې دا ﻣﻮﺿﻮع وڅﯧړي ،ﺧﻮ داﺳې ﻫﯧڅ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺪا ﻧﻪ ﺷﻮه ﭼې د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻓﺮﻳﺪ د ﺧﺒﺮو ﭘﺨﻠى وﮐړي،

ﻧﻮ ﭘﺮ دې اﺳﺎس اړﺗﻴﺎ ﭘﯧښﻪ ﻧﻪ ﺷﻮه ﭼې وزارت ﻫﻢ ﭘﻼوى وټﺎﮐي؛ ځکﻪ ﭼې وزارت د وﺿﻌﻴﺖ ﻟﻪ څﺮﻧګﻮاﻟي ﺧﺒﺮ دى.

ﻟﻪ ﺑﻠي ﺧﻮا د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت ﻫﯧڅ دوﻟﺘي او ﻧﺎ دوﻟﺘي ﺑﻨﺴټ ﺗﻪ ﻟﻪ روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د ﻟﻴﺪو اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮي؛ د

ﭘﮋواک ﺧﺒﺮﻳﺎل د ورﺗﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ او ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﻮ ﻟﭙﺎره د ځﻴﻨﻮ روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د ﻟﻴﺪو ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ،ﺧﻮ اﺟﺎزه
ورﻧﻪ ﮐړل ﺷﻮه؛ ځکﻪ ﭼې د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت د روان ﮐﺎل د وري ﭘﻪ ٣ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ د روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻳﻮ

ﻣکﺘﻮب اﺳﺘﻮﻟى ﭼې ﭘﻪ ﻣﺘﻦ ﮐې ﻳﯥ راﻏﻠي" :دا ﭼې د روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣي رﻳﺎﺳﺖ د وزارت ﻟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻮ او زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ
واﺣﺪوﻧﻮ څﺨﻪ دى ،اﻳﺠﺎﺑﻮي ﭼې ﻫﺮ وﺧﺖ ورﺗﻪ د وزارت ﻣﻘﺎم او ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻟﻮري ورﺗﻪ ﺟﺪي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷي ".ﭘﻪ ﻣکﺘﻮب
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ﮐې زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې ﭼې دې ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮه ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﯧږي ﭼې د وزارت ﻣﻘﺎم ﻟﻪ ﺧﺒﺮاوي ﭘﺮﺗﻪ ﻫﯧڅ ﮐﻮم ﺷﺨﺺ ،دوﻟﺘي او ﻧﺎ

دوﻟﺘي ﺑﻨﺴټ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟى ﭼې ﻟﻪ روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻴﺪﻧﻪ وﮐړي.

د روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﭼﺎرواﮐي او د ﻟﻴﻠﻴﯥ اﻣﺮﻳﻦ ﻫﻢ د دﻏﻪ ﺣکﻢ د ﻋﻤﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د وزارت ﻣﻘﺎم ﺗﻪ ﻣﺴﻮول دي.
څﺎرﻧﻮاﻟي :د ﻣﻮﺿﻮع د څﯧړﻧې ﻟﭙﺎره ﭘﻼوى ټﺎﮐﻞ ﺷﻮى

د ﻟﻮﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ وﻳﺎﻧﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ رﺳﻮﻟي ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دې ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐې د ﺷﺘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ ﺗړاو ﭘﻪ دې
وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې ارګ ﺣکﻢ ﺻﺎدر ﮐړى دى .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﻳﺎد ﺣکﻢ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﻳﻮ ﭘﻼوى ټﺎﮐﻞ ﺷﻮى او داﺳې ﻣﻮارد

ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼې ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﺣکﺎﻣﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻗﻀﻴﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﭼﻠﻨﺪ وﺷي.

رﺳﻮﻟي ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮي ﭘﻼوي ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړو ﻣﻮاردو ﭘﻪ اړه ﺟﺰﺋﻴﺎت ور ﻧﻪ ﮐړل ،ﺧﻮ وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې د

ﻟﻮﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﻫﻤکﺎراﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﺎر ﭘﻴﻞ ﮐړى ،ﻫﺮ وﺧﺖ ﭼې د ﻣﺤکﻤې ﺣکﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷي ،ﻟﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﯥ

ﺷﺮﻳک ﮐړي .ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا وﻳﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻮ ﮐې د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻗﻀﻴﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت دﻏﻪ
ﻣﻮﺿﻮع رد ﮐړې ده .د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت د اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮې ﻧﺎزﻳﯥ ﻓﻴﻀي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻮ ﮐې د

ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮﻳﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي.

ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻮﻣې ښځې ﭼې دﻟﺘﻪ ﻳﯥ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﯧږي ،ﺗﺮ ډﯦﺮه ﻫﻐﻪ څﻮک ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐړل ﺷﻮې،

ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ څﺨﻪ ﻣﺨکې او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ زور واده ﺷﻮې ،ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي او وﻫﻞ ډﺑﻮل ﻳﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐړي دي ".ﻓﯿﻀي

ووﯾﻞ ،دا ﭼې دﻏﻪ ﮐﺴﺎن څﻮک د ﺳړک ﭘﺮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي ،ﺗﺮ ﺷﻨﻪ اﺳﻤﺎن ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن،

د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻟﻪ ﻟﻮري اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ور ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي ،د اداري ﭘړاووﻧﻮ ﻟﻪ وﻫﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ
ﻣﻼﺗړ ﮐﯧږي.

ﺳﺮﭼﻴﻨې څﺮګﻨﺪه ﮐړه ،ﮐﻮﻣې ښځې ﭼې د ﻳﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راﻏﻠې ،د اﺳﺘﻮګﻨې د وړﻳﺎ اﻣکﺎﻧﺎﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮ

څﻨګ ﻟﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،رواﻧي او درﻣﻠﻴﺰو ﻣﺸﻮرو ﻫﻢ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠى ﺷي ،ﻫﺮ وﺧﺖ ﭼې ﭼﻤﺘﻮ وي د ﺧﭙﻞ ﻣﺪاﻓﻊ

وﮐﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯧږي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻣﯧﺮﻣﻨې

ﺧﭙﻠې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻫﻐﻮ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮي ﭼې د ﻣﻼﺗړو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې دي ،ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼن ﻣﻮﺿﻮع د

اﻣکﺎن ﺗﺮ ﮐﭽې ﻟﻮﻣړى ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻮي او ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫڅﻪ ﮐﻮي ﭼې د دواړو ﻟﻮرو

ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي .د ﻓﻴﻀي ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼې ﻗﻀﻴﻪ ﭘﻪ دې ډول ﺣﻞ ﻧﻪ ﺷي ،دوﺳﻴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎري او ﻟﻪ ﻻرې

ﻳﯥ ﺗﻌﻘﻴﺒﯧږي.

د ﻧﻮﻣﻮړي د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐې ﭘﺮ اﻣﻨﻴﺘي اﻧﺪﯦښﻨﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ښځﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎﻟﯿﻮ ګڼﺪﻟﻮ ،ﺧﺎﻣک دوزۍ او

ﭘﺨﻠي ﺗﺮ څﻨګ د ﻗﺮاﻧﮑﺮﻳﻢ او ﻧﻮرې زده ﮐړې ﻫﻢ ورﮐﻮل ﮐﯧږي .اوﺳﻤﻬﺎل ﻟﻪ  ٢٨اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﭙږ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ
ﮐې ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﺮي .د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﻳﺎدو ﺧﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ څﺎرﻧﻪ ﻟﺮي او ﺗﻞ ﻳﯥ د ﻫﻐﻮى د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ښﻪ واﻟي ﻟﭙﺎره

وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ ورﮐړي دي.

د وﻳﻠﻮ ده ﭼې ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ درﯦﻴﻮ ﻟﺴﻴﺰو ﮐې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې وﺳﻠﻪ واﻟې ﻧښﺘې راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ګﻦ ﺷﻤﯧﺮ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﺘﻴﻢ او ﺑﯥ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺷﻮي دي .ﻳﺎدو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﭘﺎﻳښﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻮ او ﻳﺎ ﻫﻢ روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې

ژوﻧﺪ ﻏﻮره ﮐړى ،ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ دي او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي.

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ راﭘﻮر ﮐې ﭼې ﭘﻪ  ٢٠١٦ﮐﺎل ﮐې د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺧﭙﻮر ﺷﻮى ،څﺮګﻨﺪوي ﭼې اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ
روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺻﻨﺪوق ﻳﺎ

ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې ﻫﻢ راﻏﻠي ﭼې اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ داراﻻﻳﺘﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ذﻫﻨي ،ﺟﺴﻤي او ﺟﻨﺴي

ځﻮروﻧې ﺳﺮه ﻣﺦ دي او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي .دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ

ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ درﯦﻴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې ﻫﻢ راﻏﻠي ﭼې د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺣﺎﻟﺖ او ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ څﺨﻪ ګټﻪ

اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي .ﭘﻪ دې ﻣﺎده ﮐې ﭼې د ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﺴﻠﻂ ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
ګﻨﻞ ﮐﯧږي ،ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ واک ځﻮاک څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ،ګﻮاښ او ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ

ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐې ﻧﻪ وي ﺷﻮې.
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 -١٠اﻧﺰوا )ﻳﻮازې ﭘﺮﯦښﻮدل(

ﻟﻪ ﺷﺮﻋي ﻣﺤﺎرﻣﻮ ﺳﺮه د ښځې ﻟﻴﺪو ﻣﺨﻨﯿﻮی اﺟﺒﺎري ﯾﻮازې ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ .د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د

ښځې ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﺴﺮګﻨۍ اﺟﺒﺎراﹰ ښځﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي ﭼې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ،ﭘﻼر او وروڼﻮ ﺳﺮه ووﯾﻨي او ﯾﺎ د ﭘﻼرګﻨۍ ﮐﺮه

وﻻړه ﺷي .ډﯦﺮې دﻏﻪ ډول ﭘﯧښې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي ﭼې ﮐﻠﻪ د ﻧﺠﻠۍ ﮐﻮرﻧۍ وﻟﻮر او ﻳﺎ
د واده ﻟګښﺖ ډﯦﺮ واﺧﻠي.

د ښځې ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٣١ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ښځﻪ اﻧﺰوا )ﻳﻮازﯦﺘﻮب(
ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮره ﮐړي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ درﯦﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻠي وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻧګﻮر ﻳﺎ ﻧﺎوې د ﻟﯧﻮره او ﺧﺴﺮ ﺗﺮ څﻨګ د

ﺧﭙﻠې ﺧﺴﺮګﻨۍ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻣﺦ ﭘټﻮي او ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐې ډﯦﺮی د ښځې ﺷﺮﻋي ﻣﺤﺎرم وي ،ﺣﺘی د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ

وﻻﻳﺖ ﮐې اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻗﻮم ﮐې داﺳې رواج ﺷﺘﻪ ﭼې ﻧﻮې واده ﺷﻮې ﻧﺎوې ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﺧﻮاښې او ﯾﻮرګﺎﻧﻮ څﺨﻪ

ﮐﻠﻮﻧﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﻣﺦ ﭘټﻮي.

 -١١د ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﻔي ﮐﻮل

ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن د دې ﻟﭙﺎره ﭼې ﻣﻴﺮاث او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻧﻮره ګټﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،د ځﻴﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻟﻪ ځﺎن ﻳﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ

ﺳﺮه ﻧﻔي ﮐﻮي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﻟﻮﻣړۍ ﻣﯧﺮﻣﻨې اوﻻد ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﮐﻠﻪ ﭼې دا ﺳړى ﻣﺮي ،د دوﻳﻤې

ښځې اوﻻدوﻧﻪ ﭘﻪ ﭼﻞ ول او ان د ﭘﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻫڅﻪ ﮐﻮي څﻮ د ﺧﭙﻠې ﻣﯿﺮﻧۍ ﻣﻮر ﻗﺮاﺑﺖ ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﻧﻔي

ﮐړي ،څﻮ د ﭘﻼر ﻣﻴﺮاث ﻳﯥ ﻳﻮاځې دوى ﺗﻪ ﭘﺎﺗې ﺷي او دا ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺪﻟﯧﺪاى ﺷي ﭼې ﮐﻠﻪ
دﻏﻪ ﻣﻮر ﻳﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻳﻮ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﻻس ﺗﻪ ورﺷي او ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ډﯦﺮ ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ وﮐړي.

د ښځې ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٣٨ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ښځې ﻟﻪ ﻗﺮاﺑﺖ څﺨﻪ

د ﻣﻴﺮاث ﺣﻖ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺷﺮﻋي او ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻫﻐې ﻣﺤﺮوﻣﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻧﮑﺎر وﮐړي ،ﺧﻮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻳﯥ ﺑﯿﺎ

د ﻣﺤکﻤې ﭘﻪ ﺣکﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي،
ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
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 -١٢ځﺎﻧﻮژﻧې ﺗﻪ د ښځې اړ ﮐﯧﺪل

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي اﺻﻠي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ د زده ﮐړو ﮐﭽې ﮐﻤﻮاﻟی ،د ښځﻮ ﭘﺮ

وړاﻧﺪې ﻧﺎ ﺳﻢ ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺑﺎور او ﻫﻐې ﺗﻪ د ﮐﻮر د ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﭙﺎرل ،ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرول ،د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﯧﺮ او ﭘﻠﻮر ،ﭘﻪ زور

ودوﻧﻪ ،ﺟګړه او ﺑﯧﻮزﻟي دي .د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﭘﻴﻞ ځﺎی د ﮐﻮرﻧۍ ﭼﻮﮐﺎټ وي؛ ﮐﻮرﻧی

ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟی د دې ﻻﻣﻞ ګﺮځي ﭼې ښځﻪ ځﺎن ﺳﻮځﻮﻟﻮ ،د ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﻳﺎ زﻫﺮي ﻣﻮادو او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺑﻠې ﻻرې ځﺎﻧﻮژﻧې

ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮره ﮐړي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻫﺮه ورځ ﭘﻪ دې ډول ﭘﯧښﻮ ﮐې ښځې ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي ،ټﭙﻲ او ﻣﻌﻠﻮﻟې

ﮐﯧږي ،ﺧﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ راﭘﻮروﻧﻪ ډﯦﺮ ﮐﻢ ورﮐﻮل ﮐﯧږي او د ګﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﯾﯥ ﺳﺰا وﯾﻨي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول د
 ١٣٨٩ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل د وري ﭘﻪ اﺗﻤﻪ د ګﺮدﯦﺰ ﭘﻪ ښﺎر ﮐې ﻳﻮه ښځﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼې ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﯾﯥ د ورور ﭘﻪ واده

ﮐې د ﺑﺮﺧې اﺧﻴﺴﺘﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ وه ورﮐړې ،ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ اور واﭼﺎوه ،وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻣﯧړه د درﻣﻠﻨې ﻟﭙﺎره د ﮐﺎﺑﻞ ﻳﻮه

روﻏﺘﻮن ﺗﻪ وﻟﯧږدوﻟﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐې ﯾﯥ د ډﯦﺮې ﺳﻮځﯧﺪﻧې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﺎه ورﮐړه ﭼې ﺑﯿﺎ وروﺳﺘﻪ د ﭘکﺘﻴﺎ ښﺎري
ﻣﺤکﻤې د ﯾﺎدې ښځې ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﺮ  ٧ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮم او د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤکﻤې ﻫﻢ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﻳﺎد ﺣکﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړی و.

د ښځې ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٢١ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ښځﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ځﺎن ﺳﻮځﻮﻟﻮ ﻳﺎ ځﺎﻧﻮژﻧې او ﻳﺎ د ﮐﻴﻤﻴﺎوي ،زﻫﺮي ﻣﻮادو او ﻳﺎ ځﺎن ﺗﻪ د ﻧﻮرو زﯾﺎن رﺳﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ

ﻣﺠﺒﻮره ﺷي ،د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻋﺎﻣﻞ د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻬﺎ د ټﭙﻲ ﮐﯧﺪو او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ او د ﻣﺠﻨي
ﻋﻠﻴﻬﺎ د ﻣړﻳﻨي ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ښځې ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٢٠ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ښځې ﺗﻪ اور واﭼﻮي ﻳﺎ

ﻳﯥ ﭘﺮ ﺑﺪن ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﻳﺎ زﻫﺮي او ﻳﺎ ﻧﻮر زﻳﺎن رﺳﻮوﻧﮑي ﻣﻮاد ﭼې د ټﭙﻲ ﮐﯧﺪو ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﯥ ﺷي،

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړي ﻳﺎ زﻫﺮي ﻣﻮاد ﭘﺮ ﻫﻐې وﺧﻮري او ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐې ور زرق ﮐړي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ
ﭼې ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﭘﻪ ﻳﺎدو ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې د ﯾﺎدو اﻋﻤﺎﻟﻮ د ارﺗﮑﺎب ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﻣﺪﻧي
ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ښځﻮ د ﺣﺮﻣﺎن ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د وﯦﺮې او ډار راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل وي او ﻳﺎ د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﭘﺮ ﻣړﻳﻨﻪ

ﺗﻤﺎم ﺷي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ دوام ﺣﺒﺲ ﻳﺎ اﻋﺪام ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
ځﺎﻧﻮژﻧې ﺗﻪ د ښځې اړ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

"د ښځﻮ ﻟﻪ ﺳﻮځﻮوﻧﮑﻮ ﻏﭻ اﺧﻠﻢ"

ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺑﺸﺮدوﺳﺖ Oct 04, 2015-

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ١٢ ،ﺗﻠﻪ  :(٩٤ﻫﻐﻪ ښځﻪ ﭼې ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ورﻣﺎت ﮐړي ،وﯦښﺘﻪ ﻳﯥ ور اﯾﺴﺘﻠي او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې د
ﮐﺒﺎب ﭘﻪ څﯧﺮ ﭘﻪ اور ﺳﻮځﯧﺪﻟې ،ﻏﻮاړي ﭼې د ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ښځﻮ ﻏﭻ واﺧﻠي ﭼې د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮې
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دي .دا  ٢٢ﮐﻠﻨﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼې د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ اﺻﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑې ده او د ﻧﻮم ﻟﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﯾﯥ ډډه وﮐړه ،څﯧﺮه ﻳﯥ
ﺳﻮځﯧﺪﻟې او داﻏﻮﻧﻪ ﭘﺮې ښکﺎرﯦﺪل ،ﭘﺮ ﻣﺦ ﻳﯥ دﺳﺘﻤﺎل ﭘﯧﭽﻠى و ،ووﻳﻞ ﭼې ډﯦﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ وه او ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑکﺲ ﭘﺮ

ﺷﺎ و ،د ﮐﺮﻣﭽﻮﻧﻮ ﺑﻨﺪوﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗړل او د "اﻣﻴﺮﻋﻠي ﺷﯧﺮ ﻧﻮاﻳﻲ" ﮐﻮرس او ښﻮوﻧځي ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻠﻪ .دﻏې ﻣﻮر ﭘﮋواک ﺗﻪ

ووﻳﻞ ﭼې ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐې ﺧﭙﻠې ﻟﻮړې زده ﮐړې د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺳﻴﺎﺳي ﻋﻠﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨځي ﮐې ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي
او ټﻮﻟﻨې ﺗﻪ ﻳﻮ وﻳښﻪ او روڼ اﻧﺪې وړاﻧﺪې ﺷي ،ﭘﻪ وﻟﺴي ﺟﺮګﻪ ﮐې د ﺧﻠکﻮ اﺳﺘﺎزې ﺷي ،ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﻧﺎﺧﺒﺮه وه ،ﭘﻪ

ﮐﻮﻣﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﭼې ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ﭘﺮ ﻣﺮګ ﯾﯥ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﻫﻐې ﭘﻪ ﺷﻮﻧډو ﺧﻮږه ﻣﻮﺳکﺎ ﺧﭙﺮه وه ،ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐې ﻫﻐﻪ ﮐړاو ﯾﯥ ﭘﻪ څﯧﺮه ﮐې ﻟﻪ وراﯾﻪ ښکﺎرﯦﺪه ﭼې ګﺎﻟﻠی ﻳﯥ

و ،وﻳﯥ وﻳﻞ  ١٤ﮐﻠﻨﻪ وه ﭼې رﻳﺒﺎر ﻳﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻏى او د روﻳﺒﺎراﻧﻮ ﻟﻪ ﺗګ راﺗګ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻼر د ٢٥٠زره
اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻳﻮه ﻧﺎﻟﻮﺳﺘي ﮐﺮوﻧﺪګﺮ ﺗﻪ ورﮐړه .ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې د دې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐې اوښکې

ﻏړﯦﺪې ،زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻻ د  ١٤ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ وه ﺷﻮې ﭼې د ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﻮر ﻳﯥ د واده ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه .ﻫﻐې ووﻳﻞ ،ﻫﺮ

څﻮﻣﺮه ټﻴﻨګﺎر ﯾﯥ ﭼې وﮐړ څﻮ ښﻮوﻧځى ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻮي ﺧﻮ ﭼﺎ ﻳﯥ ﻏږ وا ﻧﻪ ورﯦﺪ ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې دې ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ ﺳړي ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ درﻟﻮده ،د ﭘﻼر او وروڼﻮ د ټﻴﻨګﺎر ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐې ﻳﯥ واده ﺗﻪ زړه ښﻪ ﮐړ.

دې دردﻣﻨې ښځې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻪ  ١٤ﮐﻠﻨۍ ﮐې د ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﻮر ﺗﻪ ور واده ﺷﻮه ،د ﻳﻮې ﺷﻞ ﮐﺴﻴﺰې ﮐﻮرﻧۍ ټﻮل

ﮐﺎري ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ور ﻟﻪ ﻏﺎړې ﺷﻮل؛ ﺧﻮ ﻻ ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ وه او ﭘﻪ وس ﮐې ﻳﯥ ﻧﻪ و ،د ﮐﻮر ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﻴﻤګړي ﭘﺎﺗې ﮐﯧﺪل،
ﻧﻮ ځکﻪ ﻫﺮه ورځ د ﺧﺎوﻧﺪ او ﮐﻮرﻧۍ د ﻧﻮرو ﻏړو ﻟﻪ ﻟﻮري ﻟﻪ وﻫﻠﻮ ټﮑﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧﺪه .ﻫﻐې ﭼې ﺗړﻣې اوښکې

ﻳﯥ ﭘﺮ ﺳﻮځﯧﺪﻟﻮ اﻧﻨګﻮ را ﺑﻬﯧﺪې ووﻳﻞ" :زه د ښﺎر ﻧﺠﻠۍ وم ،زه ﻳﯥ ﮐﻠي ﮐې ورﮐړم د ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﻮرﻧۍ ﻣې ﻏﻮښﺘﻞ
ﭼې زه ﭘﻪ ﻧﻐﺮي ﺧﻮاړه ﭘﺎﺧﻪ ﮐړم ،ﭼﺎى وﮐړم ،دا ﭼې ﭘﻪ ﻧﻐﺮي ﺧﻮاړه ﭘﺨﻮل او ﻳﻮې ﺷﻞ ﮐﺴﻴﺰې ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ﺧﻮاړه

ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل را ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ و؛ ﻧﻮ ځکﻪ وﻫﻞ او ټﮑﻮل ﮐﯧﺪم".

دﻏﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ دوه ﻟﻮڼﯥ ﭼې ﻟﯿﻨﺎ او ﻧﺮګﺲ ﻧﻮﻣﯧږي ،ﻟﺮي او ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې ﭘﻪ ﯾﻮه ﺳﻮﻟﯿﺪﻟي ﮐﺎﻏﺬي دﺳﺘﻤﺎل ﯾﯥ

اوښکې ﭘﺎﮐﻮﻟې د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻟﻮ ﮐﻴﺴﻪ داﺳې وﮐړه" :درې ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې د ﻟړم ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐې ﻫﻮا ډﯦﺮه ﺳړه وه ،ﻧﺠﻮﻧﻮ د

ﮐﻮر د اﻧګړ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐې ﺷﻮﺧي ﮐﻮﻟﻪ ،ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﭼې ﭘﻼر را ﻧﻨﻮت ،ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧږدې ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ،وﻟې
ﻣﻮ واښﻪ ﺷکﻮﻟي؟ ﮐﻮﭼﻨۍ ﻟﻮر ﻳﯥ ﭼې ﻟﻪ ﭘﻼر څﺨﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮه وﯦﺮﯦﺪﻟې وه ،د دې ﻟﭙﺎره ﭼې ﻫﻐﻪ وﻧﻪ وﻫي ،ووﻳﻞ،

ﻣﻮر ﻣې وﻳﻞ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻼر دوﻣﺮه وډﺑﻮﻟﻪ ﭼې ﻧږدې و ﻟﻮر ﻳﯥ ﺿﻌﻒ وﮐړي.

دې ﻣﻈﻠﻮﻣې ﻣﯧﺮﻣﻨې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻣې ﻟﺮګى واﺧﻴﺴﺖ ،ورﺗﻪ وﻣې وﯾﻞ ،ﻣﺎ ووﻫﻪ ،ﺧﻮ ﻟﻮڼﻮ ﺗﻪ ﻣې څﻪ
ﻣﻪ واﻳﻪ ...دوﻣﺮه ﻳﯥ ووﻫﻠﻢ ﭼې ﭘﻪ ﻻره ﻧﻪ ﺷﻮم ﺗﻠﻠى ،ﻏﻮښﺘﻞ ﻣې ﭼې د اﻧګړ دروازه ﺧﻼﺻﻪ ﮐړم ،ﻟﻪ ﻻروﻳﺎﻧﻮ

ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړم ،د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐې ﻳﯥ ګﻴﺮ ﮐړم ،ﺗﺮ ﮐﻮره واټﻦ زﻳﺎت و ،ﻟﻪ وﻳښﺘﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ را ﮐﺶ ﮐړم ،ﻳﻮه

ﮐﻮڅۍ وﻳښﺘﻪ ﺑﻪ ﻣې ﭼې وﺧﺘﻞ ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻮر وﻧﻴﻮل ،ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﯥ راﺳﺘﻢ ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻟﺮګى راووړ او ﻧﻮر ﯾﯥ ﻫﻢ ووﻫﻠﻢ".
د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي دې ﻗﺮﺑﺎﻧي ووﻳﻞ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻳﯥ دوﻣﺮه ﺧﺮاب ﺷﻮ ﭼې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه څﻪ وﮐړي ،ﻟﻪ ﺗﯧﻠﻮ ډک د ﻧﻮﺷﺎﺑﯥ
ﺑﻮﺗﻞ ﻣې راووړ ،اورﻟګﻴﺖ ﻟﻮﻧﺪ و ،ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې اورﻟګﯿﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ واﺧﻴﺴﺖ ،وﻳﯥ وﻳﻞ ،اور در اﭼﻮم.

ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :وﻻړم ،وچ اورﻟګﻴﺖ ﻣې راووړ ،ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم ﭼې زﻣﺎ د اورﻟګﯿﺖ اور و ،ﮐﻪ د ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې ،ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل
ﻣې رښﺘﻴﺎ ﻫﻢ د ﻣﺮګ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﺗﻤﻪ ﻣې ﻧﻪ وه ﭼې څﻮک دې زﻣﺎ اور ﻣړ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ راﺷي ،ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ

ﻟﻤﺒﻮ ﮐې ﭘﻪ ﻟﻐﺘﻮ او ﻟﺮګﻴﻮ وﻫﻠﻢ ،ﭼﭗ ﻻس ﻣې ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼې ﺳﻮى و ،ﻣﺎت ﺷﻮ ،د ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﺮګﻴﻮ او ﻟﻐﺘﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺮ
ﻣﺎ ﻟګﯧﺪﻟی او ﻟﻪ  ٢٥دﻗﻴﻘﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣړ ﺷﻮ ،ﻳﻮاځې ﭘښې ﻣې ﻧﻪ وې ﺳﻮې ،ﭘﻮرﺗﻨۍ ﻧﻴﻢ وﺟﻮد ﻣې ﺳﻮى و".

دې ﻣﯧﺮﻣﻨې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ټﻮل ﻻﺳﻮﻧﻪ ،ﻏﺎړه او ﻣﺦ ﻳﯥ ﺳﻮځﯧﺪﻟي وو ،ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ دروازه ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮﯦښﻮده ،ﻟﻪ ﮐﻮره

ووت ،ﺧﻠک راﻏﻠﻞ ،دا ﺑﺮﺑﻨډه ﺷﻮې وه ،د ﭘټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﭘﺮې ﻟﻪ ﺧﺎورو ډﮐﻪ ﮐﻤﭙﻠﻪ واﭼﻮﻟﻪ او ځﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐې ﭘټ
ﮐړ .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ وروﺳﺘﻪ د ﺧﺎوﻧﺪ ﻣﻮر او د ﺗﺮه زوى ﻳﯥ راﻏﻠﻞ او وﻳﯥ وﻳﻞ ،ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐې ﺑﻪ ﻧﻪ
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واﻳﯥ ﭼې ځﺎن ﻣې ﺳﻮځﻮﻟى ،ﮐﻪ دې ووﻳﻞ د زﻫﺮو ﭘﯧﭽکﺎري ﺑﻪ درﮐړو ...ﺧﻠک را ټﻮل ﺷﻮل او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ د ﻫﺮات
روﻏﺘﻮن ﺗﻪ وﻟﯧږدوﻟﻪ.

د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي دې ﻗﺮﺑﺎﻧي ووﻳﻞ ،وروﺳﺘۍ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﯥ د ﻟﻮڼﻮ ﻟﻴﺪل وو ،ﻟﻪ ژوﻧﺪه ﻣړه ﺷﻮې وه ،د دې ﻟﭙﺎره ﭼې زﻫﺮ

ور ﭘﯧﭽکﺎري ﮐړي ،وﻳﯥ وﻳﻞ ،ځﺎن ﻳﯥ وﺳﻮځﺎوه؛ ځکﻪ ﭼې ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﭘﺮې ﻇﻠﻢ ﮐﺎوه .ﻫﻐې ﭼې ﻣﻌﺼﻮﻣﻮ ﺳﺘﺮګﻮ
ﻳﯥ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻴﺴﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﺧﻮﻟې او ﺷﻮﻧډو ﺳﻮځﯧﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ډوډۍ وﻧﻪ ﺧﻮړه او

ﺧﺒﺮې ﯾﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻮې ﮐﻮﻟی ،ﻳﻮاځې ﺳﻴﺮوم ﻳﯥ ﻻس ﺗﻪ ﺑﻨﺪ و .ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﭘﺮ دې د ﻇﻠﻢ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ١٢ﻣﻴﺎﺷﺘې ﺑﻨﺪي

ﺷﻮ ،ﺧﻮ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ زور ﯾﯥ ځﺎن ﺑﯧﺮﺗﻪ ازاد ﮐړ.

دې ﻣﻮر ووﻳﻞ ٩ ،ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐې ﺑﺴﺘﺮه وه ،ﭘﻨځﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﯥ ﺗﯧﺮ ﮐړل ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻮښﺘﻨې ﺗﻪ ﻧﻪ

ورﻏی ،ډاﮐﺘﺮاﻧﻮ ﻳﯥ د ژوﻧﺪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده او وﻳﻞ ﻳﯥ" :اﺗﻴﺎ ﺳﻠﻨﻪ ځﺎن دې ﺳﻮى ،ﺗﻪ ﻣړه ﮐﯧږې ".ﻫﻐې ووﻳﻞ" :ﺧﻮ
ﺧﺪاى ﭘﺎک ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪ راﮐړ ،څﻮ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐړم ،زه ﻏﻮاړم د ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﻏﭻ واﺧﻠﻢ ﭼې ﺳﻮځﻮل ﺷﻮې

دي .زﻣﺎ ګﻨﺎه څﻪ وه؟ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ اﺟﺎزه ﻧﻪ راﮐﻮﻟﻪ ﭼې ﻟﻪ ﮐﻮره ووځﻢ ،ﻧﺠﻠۍ ﻣې زﯦږوﻟې وه ،څﻪ ﺑﻞ ﮐﺎر ﻣې ﻧﻪ ﺷﻮاى

ﮐﻮﻟى ".دﻏﻪ ځﻮاﻧﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ اوس ﻟﻪ ﻫﺮات څﺨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﺗﻪ راﻏﻠې او ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﻳﻮې ﻣﻠګﺮې ﺳﺮه ﭼې د ښځﻮ د
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺪاﻓﻊ ده ،ژوﻧﺪ ﮐﻮي .دې ﭘﻪ ﺟﺪﻳﺖ ﺳﺮه ووﻳﻞ ،ﻟﻮﻣړۍ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﯥ دا ده ﭼې ﭘﻼﺳﺘﻴکي ﺟﺮاﺣي وﮐړي،
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ وﯦﺮوﻟي ﭼې د دې ﺧﻮا ﺗﻪ دې ﻧﻪ ورځي ﭼې ﺗﺎﺳې ﻫﻢ ﺳﻮځﻮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دوﻳﻢ ﻗﺪم ﮐې ﻏﻮاړم ﭼې

ځﻮاﻧﻪ ﻟﻮر ﻳﯥ د ﺧﺎوﻧﺪ د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﻣﻨګﻠﻮ وژﻏﻮري او ﭘﻪ درﯦﻴﻢ ﻗﺪم ﮐې د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﮐﻠکﻪ

ﻣﺒﺎرزه وﮐړي .ﻫﻐﻪ ﭼې د زوى ﻧﺸﺘﻮاﻟى د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ د ﻇﻠﻢ ﻳﻮ ﻻﻣﻞ ﺑﻮﻟي ،څﺮګﻨﺪوي" :درې ﮐﺎﻟﻪ ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ

ﻫﯧڅ ﮐﻮم ﻳﻮه څﺨﻪ ﺣﺎل اﺣﻮال ﻧﻪ ﻟﺮم ،ﻳﻮه ورځ ﻏﻮاړم ځﺎن ور وښﻴﻢ ﭼې ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣې ﮐړى".

دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﺷﻤﯧﺮې څﺮګﻨﺪوي ﭼې د روان ﮐﺎل ﭘﻪ

ﻟﻮﻣړﻳﻮ درﯦﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي څﻪ ﺑﺎﻧﺪې دوه زره ﭘﯧښې ﺛﺒﺖ ﺷﻮې ﭼې ﻓﺰﻳکي ،رواﻧي ،ځﺎن وژﻧې،
ﺳﻮځﻮﻧې او ...د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻮ ﻧﻮرې ﭘﯧښې ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻠې دي.
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 -١٣د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻪ د ښځې اړ ﮐﯧﺪل

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻪ د ښځې
ﻣﺠﺒﻮرول ،ﭘﻪ ﭼﻞ او ﻓﺮﯾﺐ د ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺘﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮه څﺮګﻨﺪه ﺑﯧﻠګﻪ ده .د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ

ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰه او ورځ ﺗﺮ ﺑﻠې د روږدو زﻳﺎﺗﯧﺪل ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﻠي ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺑﻠﻼی ﺷﻮ

او وﻳﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺑﻬﺮﻧي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻟﺮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ

روږدﯦﺪﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې ﯾﻮ ﻧﺎورﯾﻦ ﺑﻮﻟي او واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې د روږدو ښځﻮ ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت ﺷﻮى او
اﻧﺪﯦښﻨﻪ څﺮګﻨﺪوي ﭼې ښﺎﻳﻲ ﯾﺎدې روږدې ښځې ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ،ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي او اﯦډز ﻧﺎروﻏۍ ) (HIVﺳﺮه ﻣﺦ

او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﻣﻴکﺮوب ﭘﺮ ﻣﺤﺮاق ﺑﺪﻟې ﺷي.

ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې وزارت د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې درې ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﺧﻠک ﭘﺮ ﻧﺸﻪ

ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي دي ﭼې  ٢٫٩ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯥ ښځې ﺟﻮړوي .د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٣٢ﻣې

ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ښځﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮره ﮐړي ،ﭘﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ درﯦﯿﻮ

ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي وي ،د دې ﻟﭙﺎره ﭼې

ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ دﻏﻪ ﺗﻮﮐي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړي ،ﮐﻮښښ ﮐﻮي ﭼې ﺧﭙﻠې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﻫﻢ ﭘﺮې روږدي ﮐړي ،دﻏﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭼې ﮐﻠﻪ

روږدې ﺷي ،ځﺎن ﺗﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي او د دې ﺗﺮ څﻨګ ډﯦﺮى ﻣﻬﺎل د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ
ﻟﻪ ﻟﻮري ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺟﺴﻤي ځﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي.

د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻪ د ښځﻮ اړ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

ﻳﻮه روږدې اﻳﺮاﻧۍ ﻣﯧﺮﻣﻨﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺮ ﭘﻮل ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪ ﮐﻮي

ﻋﺰﻳﺰاﻟ�ﻪ ﻫﻤﺪرد – Jan 28, 2017

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ٩ ،ﺳﻠﻮاﻏﻪ  :(٩٥ﻳﻮه اﻳﺮاﻧۍ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د روږدي ﮐﯧﺪو ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮې او اوﺳﻤﻬﺎل د
ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺮ ﭘﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻻﻧﺪې ﻟﻪ ﻧﻮرو روږدو ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د ژوﻧﺪ ﺳﺨﺘې ﺷﭙﯥ او ورځې ﺗﯧﺮوي ،واﻳﻲ ﭼې ﻣﯧړه او
ﺧﺴﺮګﻨۍ ﻳﯥ د دې ﻟﭙﺎره ﭼې دردوﻧﻪ ﯾﯥ ښﻪ ﺷي ،دې ﺗﻪ ﯾﯥ ﺗﺮﻳﺎک ورﮐړي دي .د وروﺳﺘﻴﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ
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دې ورځﻮ ﮐې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي ﮐﺴﺎن ﭼې د ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺮ ﭘﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،د ﮐﺎﺑﻞ د ﺳﺨﺘﻮ ﺳړو ﻟﻪ

اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨي ډول د ورځې ﻟﻪ دوو ﺗﺮ څﻠﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي.

ﻳﺎده  ٣٠ﮐﻠﻨﻪ اﻳﺮان اﻻﺻﻠﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻟﻴﻼ ﻗﻤﺒﺮي ﻧﻮﻣﯧږي ﭼې د ﻳﺎد ﻫﯧﻮاد د "ﻗﺰوﻳﻦ وﻻﻳﺖ" اوﺳﯧﺪوﻧﮑې ده ،ﻣﻮر ﻳﯥ

دري ژﺑﯥ او ﭘﻼر ﻳﯥ د ﻗﺰوﻳﻦ ﻟﻪ ﺗﺮﮐﺎﻧﻮ څﺨﻪ دى .ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻗﻤﺒﺮي ﻟﻪ دووﻟﺴﻢ ټﻮﻟګي ﺗﺮ ﻓﺎرﻏﯧﺪو او دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ

ﭼﻤﺘﻮواﻟي وروﺳﺘﻪ د اﻳﺮان اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨي ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻻره ﻣﻮﻧﺪﻟې او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د ﻃﺐ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې درې ﻧﻴﻢ ﮐﺎﻟﻪ

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢ ﮐړى دى .ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ دﻏﻪ روږدې ﻣﯧﺮﻣﻦ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺲ ﮐﻠﻨۍ ﮐې ﻳﯥ د ﻗﺰوﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ

ﮐﭽﻪ د ﻗﺮاﻧﮑﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﻴﺎﻟۍ ﮐې د  ٤٠٠ګډوﻧﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ډﻟې ﻟﻮﻣړى ﻣﻘﺎم ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى او ﻟﻪ ﻳﻮه روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ څﺨﻪ
ﻳﯥ د ﮐﻤﭙﻴﻮټﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د اﺳﺘﺎدۍ ﺳﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى دى.

ﺟﺴﻤي وﺿﻌﻴﺖ:

د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﻳﺎل ﭼې ﻟﻪ ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺳﺮه ﯾﯥ ﻣﺮﮐﻪ ﮐړې ،واﻳﻲ ﭼې دﻏﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ اوس ﻫﻢ ﻟﻪ ﻧﻮرو

ﺳﻠګﻮﻧﻮ روږدو ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﭼې ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻪ ﮐې د ډﯦﺮو ﺑﻮﻳﻮﻧﻮ او ﺧځﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺳک ﭘﺮﺗﻪ ﺳﺎه اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻫﻢ
ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دى ،ﺷﭙﯥ ورځې ﺗﯧﺮوي .د ﭘﮋواک د ﺧﺒﺮﻳﺎل ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻗﻤﺒﺮي ﭼې ﺳﺮ ﯾﯥ ﺑﺒﺮ و ،ﭘﻪ ﺑﯧﺴﯿکﻪ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ

ﭘﻠﻪ را وﺧﺘﻪ ،ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐې ﺗﺮ  ٥٠ﮐﻠﻮﻧﻮ ډﯦﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪه ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼې  ٣٠ﮐﻠﻨﻪ ده .ﺧﺒﺮﯾﺎل واﻳﻲ ﭼې دﻏې

ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻟﻪ ﭘﻠﻪ ﺗﺮ راﺧﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﯾﻮه دﯦﻮال ﺗﮑﯿﻪ وﮐړه او ﻣﺮﮐې ﺗﻪ ﯾﯥ ځﺎن ﭼﻤﺘﻮ ﮐړ .ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻮي" :ﮐﻠﻪ ﻣې ﭼې
ﻳﺎده ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻟﻪ ﻧږدې وﻟﻴﺪه ،ﻧﻮ د ژاﻣې ﻻﻧﺪﯦﻨي ﻏﺎښﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﺎت او ﭘﺎﺗې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﻳﯥ ﺗﻮر ﺷﻮي وو ،ﻟﻪ ﺟﺴﻤي

ﭘﻠﻮه ﻫﻢ دوﻣﺮه ﮐﻤﺰورې ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪه ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﻳﻞ ﭼې ﻟﻪ څﻮ ورځﻮ راﻫﻴﺴې ﻳﯥ ډوډۍ ﻧﻪ ده ﺧﻮړﻟې" .

ﻟﻴﻼ ﭼې ﻟﻪ ښﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﻪ ﻧﻪ وه او ﭘﻪ ډﯦﺮې ﺳﺨﺘې ﻳﯥ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟې ،زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې دووﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ
ﻣﺨکې ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮه اﻓﻐﺎن ځﻮان ﺳﺮه ﭼې د داﻳکﻨډي وﻻﻳﺖ اﺻﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑی دی ،واده وﮐړ او ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې ﻟﻪ دوو

ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﯧﺮوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠې ﺧﺴﺮګﻨۍ د ﻟﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ داﻳکﻨډي ﺗﻪ راﻏﻠﻪ .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﭘﻪ داﻳکﻨډي وﻻﻳﺖ ﮐې
د اوﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ورځﻮ ﮐې ﻳﻮې ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﻮﺳﺴې ﭼې ﭘﻪ ﻳﺎد وﻻﻳﺖ ﮐې ﯾﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ،ﻟﻪ
دې ﭘﻪ دې ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐې د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه.

ﻟﻴﻼ ووﻳﻞ ،دا ﭼې ﭘﻪ ﻳﺎد وﻻﻳﺖ ﮐې ﻟﻮﺳﺘې ښځې ډﯦﺮې ﮐﻤې وې ﻧﻮ د ﺧﻠکﻮ او ﻗﻮﻣي ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ

ﺧﺴﺮګﻨۍ دې ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮه ﺷﻮه ،څﻮ دا د داﻳکﻨډي ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي او ﻳﺎد
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ څﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻳﻮﺳي .ﻟﻴﻼ ﻗﻤﺒﺮي ﭼې د ﺧﺒﺮو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ ټﻮل ﻻﺳﻮﻧﻪ رﯦږدﯦﺪل او د ﺧﻮﻟې د وﭼﻮاﻟي

ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﺮاره ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟې ،ادﻋﺎ وﮐړه ﭼې د  ١٣٨٩ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮه
د ) (DDFCﭘﻪ ﺗﻮګﻪ او دﻏﻪ راز ﻳﯥ ﻟﻪ ) (MPOﻣﻮﺳﺴې ﺳﺮه د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﻗﺎﺑﻠﻮ د روزﻧې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د
روزوﻧﮑې او ﭘﻪ ﻳﺎد وﻻﻳﺖ ﮐې د ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ  ٥٠ﺑﺴﺘﺮﻳﺰ روﻏﺘﻮن ﮐې د ﻣﺸﺮې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻫﻢ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐړې ده.

ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻟﻴﻼ ﭼې ﺧﭙﻞ ﮐکړ وﻳښﺘﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ رﯦږدﯦﺪﻟﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﻤﻮل ،ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐې اوښکې راﻏﻠې او وﻳﯥ

وﻳﻞ" :ډﯦﺮه ﺳﺘړې ﻳﻢ او ذﻫﻦ ﻣې ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﻧﻮرو دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﮐې ﻣې ﭼې ﮐﺎر ﮐړى ،ﻫﯧﺮ ﺷﻮي ﻣې دي".
ﭘﺮ ﻧﺸﻪ د روږدﯦﺪو ﻋﻮاﻣﻞ:

ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼې د ﯾﺎدې روږدې ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭘﻪ څﯧﺮه ﮐې ﺳﺘړﯾﺎ ښکﺎرﯦﺪه او ډﯦﺮې ﺧﺒﺮې ﮐﻮل ﻳﯥ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ،ﻟﻪ ﻧﻴﻢ

ﺳﺎﻋﺘﻪ وﻗﻔې وروﺳﺘﻪ ﻣې ﺗﺮې وﻏﻮښﺘﻞ ﭼې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د روږدې ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ راﺗﻪ وواﻳﻲ ،ﻟﻴﻼ ووﻳﻞ ﭼې

ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې د داﻳکﻨډي وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې ﯾﯥ د ﻣﻮټﺮ ﭼﭙﻪ ﮐﯧﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻼ څﻮ

ﻣﻬﺮې ﻣﺎﺗې ﺷﻮې او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ﯾﻮ ﮐﺎل ﮐړاو ﺗﯧﺮ ﮐړ ،ﺧﻮ ﺷﻪ ﻧﻪ ﺷﻮه ،ورځ ﺗﺮ ﺑﻠې ﯾﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺮاﺑﯧﺪه او ﺗﺮ ﻣﺮګﻪ

ورﺳﯧﺪه .ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې ﻟﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻳﯥ اوښکې ﺗﻠې ،ووﻳﻞ" :ﻳﻮه ورځ ﻣې ﺧﻮاښې راﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﭘﻴﺎﻟﻪ

ﮐې د دوو ﻧﺨﻮدو ﭘﻪ اﻧﺪازې ﻳﻮه ﺗﻮر رﻧګﻪ ﻣﺎده واﭼﻮﻟﻪ او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې دا ﻣﻮﻣﻼﻳﻲ ده او د ﻣﻼ ﻣﻬﺮو ﺗﻪ ګټﻮره ده،
دا ﭼې ﻣﺎ ډﯦﺮ درد درﻟﻮد ﻧﻮ دﻏﻪ ﻣﺎده ﻣې وﺧﻮړه ".ﻟﻴﻼ ﭼې ژړا ﻳﯥ ﻻ ﭘﺴې زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮه او ډﯦﺮه ټﻮﺧﯧﺪه ،ﻟﻪ ﻳﻮې ﺷﯧﺒﯥ
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ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ووﻳﻞ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼې ﻣﻼ درد ﮐﺎوه ،ﻧﻮ د ﻣﻮﻣﻼﻳﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ ﻟﻪ دې
ﺧﺒﺮه ﻧﻪ وه ﭼې د ﻣﻮﻣﻼﻳﻲ ﭘﺮ ځﺎى ﺗﺮﻳﺎک ورﮐﻮل ﮐﯧږي.

ﻟﻪ ﻣﯧړه او ﺧﺴﺮګﻨۍ ﻧﺎ ﺧﻮښي:

دﻏﻪ اﻳﺮاﻧۍ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د روږدي ﮐﯧﺪو ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮې ،ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه او ﺧﺴﺮګﻨۍ د ﻧﺎﺧﻮښۍ ﺗﺮ څﻨګ

واﻳﻲ ،دوى د دې ﭘﺮ ځﺎى ﭼې دا د درﻣﻠﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮه ﻣﻌﻴﺎري او ﻣﺠﻬﺰ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﺑﻮځي ،د درد اراﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘې ﺗﺮﻳﺎک ورﮐړي وو .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐې اﻣﻴﺪواره ﻫﻢ وه او د زﯦږون ﻣﻮدې ﺗﻪ
ﭘﻪ ﻧږدې ﮐﯧﺪو ﻳﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﻳﻮه روﻏﺘﻮن ﺗﻪ راوﺳﺘﻪ ،ډاﮐﺘﺮان وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼې د اﻧﺴﺘﯿﺰي ﭘﯧﭽکﺎري ﭘﺮې ﺗﺎﺛﻴﺮ

وﻧﻪ ﮐړ ،ﭘﻮه ﺷﻮل ﭼې دا ﻣﻌﺘﺎده ده او څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘې ورﺗﻪ ﺗﺮﻳﺎک ورﮐړل ﺷﻮي دي.

ﻧﻮﻣﻮړې ووﻳﻞ ،وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ډاﮐﺘﺮاﻧﻮ د ﺑﯥ ﻫﻮښۍ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺨﺘې ﭘﯧﭽکﺎرۍ ورﺗﻪ ﻃﺒﯿﻖ ﮐړې ،ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې ﻳﯥ ﺧﭙﻞ

ﻣﺎﺷﻮم ﻫﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړ .ﻳﺎده روږدې ﻣﯧﺮﻣﻦ واﻳﻲ" :ټﻮل ﻋﻤﺮ ﻣې د دﻳﻨي درﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ زده ﮐﻮﻟﻮ زﺣﻤﺖ اﻳﺴﺘﻪ او د

ﻃﺐ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻣې ﻟﻮړې زده ﮐړې وﮐړې ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼې د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ دې ﭘﻮه ﺷﻮم ﭼې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ

روږدې ﺷﻮې ﻳﻢ ،ﻳﻮ ډﯦﺮه دردﻧﺎﮐﻪ ﺷﯧﺒﻪ وه ،داﺳې ﻓﮑﺮ وﮐﻪ ﭼې ﻟﻪ اﺳﻤﺎﻧﻪ ځﻤکې ﺗﻪ را وﻏﻮرځﯧﺪم ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﻣې
ﭼې ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐې ﺧﭙﻞ ﺑﭽى ﻫﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړ ،ﻧﻮ ﻧﻮره ﻫﻢ دردﻣﻨﻪ ﺷﻮم".

ﻟﻴﻼ ﻟﻪ روﻏﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ رﺧﺼﺘﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭼې ﻣﯧړه او ﺧﻮاښې ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﭘﺮې ﺗﺮﻳﺎک ﺧﻮړﻟي وو او د ﻫﻐې
ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺘﺮ ﻇﻠﻢ ﻳﯥ ﻻس ﭘﻮرې ﮐړى و ،ﻫﺮه ورځ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﺳﺮه ﭘﻪ دې اړه ﻻﻧﺠﻪ وه او ﺳﺘﻮﻧﺰې
ﯾﯥ ﻧﻮرې ﻫﻢ ډﯦﺮې ﺷﻮې .ﻫﻐې څﺮګﻨﺪه ﮐړه" :دا ﭼې د ﻏﺮﺑﺖ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې وم او ﻣﯧړه ﻣې ﻫﻢ ﻳﻮ ﺑﺪ اﺧﻼﻗﻪ او

ﺑﺪﺧﻮى اﻧﺴﺎن و ،ﺑﻠﻪ ﻻر ﻣې ﻧﻪ درﻟﻮده ،ﻣﺠﺒﻮره ﺷﻮم څﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﻳﺎﮐﻮ ګټﻪ واﺧﻠﻢ ،ﻣﯧړه ﻣې ﻫﻢ ﭘﺨﻮا د ﺧﻮښۍ ﭘﻪ

ځﻴﻨﻮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐې ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ﮐﺎرول ،ﮐﻠﻪ ﭼې زه ﻣﻌﺘﺎده ﺷﻮم ﻧﻮ ﻣﯧړه ﻣې زﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﮐﯧﺪو ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړه او زﻣﺎ

ﻟﻪ ﺗﺮﻳﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺖ".
ﻟﻪ روږدﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې:

ﻟﻴﻼ ﭘﻪ ژړﻏﻮﻧي ﻏږ ووﻳﻞ ،ﻟﻪ روﻏﺘﻮن څﺨﻪ ﺗﺮ راوﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ژوﻧﺪ ﭘﻴﻞ ﮐړ ،د درد ﮐﻤﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺑﻪ

ﻳﯥ ﻫﺮ وﺧﺖ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،دﻏﻪ ﮐﺎر دوام وﮐړ او ﻳﻮه ورځ ﻳﯥ ﻣﯧړه ﻫﻢ د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﭘﻪ

واﺻﻞ اﺑﺎد ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ﻟﻪ ﻳﺎدو ﺗﺮﻳﺎﮐﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري وﻧﻴﻮل ﺷﻮ او ﭘﺮ دوه ﮐﻠﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﺖ ﺷﻮ.
ﻫﻐې ووﻳﻞ ،د ﻣﯧړه ﻟﻪ زﻧﺪاﻧي ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﻳﻮازې ﭘﺎﺗې ﺷﻮه ،د ﻳﻮازﯦﺘﻮب ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﮐﺮاﻳﻲ ﮐﻮر ﻫﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړ
او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې دې ﺗﻪ اړه ﺷﻮه ﭼې ﺧﭙﻠې ﺷﭙﯥ ورځې ﭘﻪ ﮐﻮڅﻮ او ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﺗﯧﺮې ﮐړي ،اﺧﺮ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﭘﻞ

ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮ.

ﭘﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐې ﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻞ دی او ﺗﺮ دﻏﻪ ﭘﻠﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﻠګﻮﻧﻪ روږدي ژوﻧﺪ

ﮐﻮي او ﻟﻪ ډﯦﺮ ﻧﺎوړه ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ دي .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭼې د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﻧﻮرو اړوﻧﺪ ادارو
ﺳﺮه ﺗﺮ اوﺳﻪ څﻮ ځﻠې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ روږدي د روﻏﺘﻴﺎ اﻣﻦ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯧږدوﻟي ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻪ ﮐې د ښځﻮ او

ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ګډون ﺳﻠګﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ژوﻧﺪ ﮐﻮي .ﺗﺮ دﻏﻪ ﭘﻠﻪ ﻻﻧﺪې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﭘﻪ ګﺮوﭘﻲ ډول ﺳﺮه راټﻮل وي

او ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي څکﻮي ،ځﻴﻨي ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﭘﻠﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﻞ ځﺎی ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻴﭽکﺎرۍ وﻫي او ﻧﺸې ﮐﻮي او ﻟﻪ دﻏﻮ

ﮐﺴﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ ﺗﺮ ﻣﺮګ ﺗﺮ ﭘﻮﻟې رﺳﯧﺪﻟي دي.

ﻟﻴﻼ ﭼې ﻟﻪ دﻏﻮ ﺳﻠګﻮﻧﻮ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻨﻮ ﻳﻮه ده ،د دې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ﭼې وﻟې ﻳﯥ ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ده ﻏﻮښﺘې؟ ووﻳﻞ" :اﻳﺮان ﺗﻪ د دې ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ځﻢ ﭼې ﮐﻮرﻧۍ ﻣې ﺑﺪﻧﺎﻣﯧږي ،ﺧﻮ ﺧﺴﺮګﻨۍ ﻣې ﭼې ﮐﻠﻪ ﻟﻪ

دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺧﺒﺮه ﺷﻮه ،ﻧﻮر ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘې ﻻس واﺧﻴﺴﺖ ".ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻗﻤﺒﺮي ﭘﻪ دې اړه ﭼې ﮐﻪ د درﻣﻠﻨې ﭘﻪ

ﻣﻮﺧﻪ وﻟﯧږل ﺷي ،اﻳﺎ د ﺧﭙﻞ دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﺮﯦښﻮدو ﻫﻮډ ﻟﺮي؟ ووﻳﻞ" :ﻳﻮ ځﻞ ﻣې درﻣﻠﻨﻪ وﮐړه ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼې ﻟﻪ
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روﻏﺘﻮﻧﻪ را ووﺗﻢ ،د اوﺳﯧﺪو ځﺎى ﻣې ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﺑﯧﺮﺗﻪ دﻏﻪ ﭘﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ ،ﺧﻠکﻮ ﺑﻪ ځﻮروﻟﻢ ،ﺧﻮ اﺧﺮ راﺗﻪ
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ووﻳﻞ ،ﺗﺮ ﭘﻠﻪ ﻻﻧﺪې ځﺎى ﺗﻪ وﻻړه ﺷﻪ ،ﻣﻮږ ﺗﺎ ﮐﻮم ځﺎى ﺗﻪ ﺑﻮځﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻠﻪ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ".

ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ ﻟړزﯦﺪﻟي ﻏږ ووﻳﻞ" :ﭘﺨﻮا ﺑﻪ ﻣې د زرګﻮﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ درﻣﻠﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﺮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻣې اووه زره ډاﻟﺮ ﻣﻌﺎش

اﺧﯿﺴﺖ ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﻌﺎش ﻣې د ﻣﯧړه وروڼﻮ ﺗﻪ ودوﻧﻪ وﮐړل او دوى ﻳﻮ ژوﻧﺪ ﭘﻴﺪا ﮐړ ،اوس ﻣې ﻫﻐﻮى ﻫﻢ ﻧﻪ ﻣﻨي
او ﺑﻞ څﻮک ﻫﻢ ﻧﻪ ﻟﺮم ،څﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻧﺎوړه ﺣﺎﻟﺘﻪ وژﻏﻮري".

ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ:

ﻟﻪ ﻟﻴﻼ وﭘﻮښﺘﻞ ﺷﻮل ﭼې ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺘﻪ څﻪ ﻏﻮاړي؟ ﻫﻐې ﺧﭙﻞ ﺣﻮاس راټﻮل ﮐړل او ځﻮاب ﺗﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﻮره ﭼﻤﺘﻮواﻟي

وروﺳﺘﻪ ووﻳﻞ" :ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺘﻪ ﻏﻮاړم ﭼې د ﺧﺎوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﻣې ﻣﻌﻠﻮم ﮐړي ،ﻳﻮه روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻣې د درﻣﻠﻨې ﻟﭙﺎره

واﺳﺘﻮي او ﻟﻪ درﻣﻠﻨې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه روﻏﺘﻮن ﮐې ورﺗﻪ د ﻧﺮﺳې ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﻮرو ادارو ﮐې د

ﮐﻤﭙﻴﻮټﺮ د اﺳﺘﺎدې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎري زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه ﮐړي ".ﻟﻴﻼ ﭼې ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐړې ،ﺑﺮﻳﺎﻟۍ او راﺗﻠﻮﻧﮑې ﺗﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻨﻪ
ښځﻪ وه ،اوس ﻳﻮه ګﻮښﻪ ﺷﻮې او ﻣﺠﺒﻮره ښځﻪ ده ﭼې د ژوﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﺗﺮ ﭘﻠﻪ ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪ ﺗﻪ اړ ﮐړې؛ ځکﻪ ﭼې
د ﺧﺎوﻧﺪ د ﭼﻞ او ﻓﺮﻳﺐ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ارادي ډول ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدې ﺷﻮې ده .ﻟﻴﻼ ﭼې ﻳﻮ وﺧﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻠي

اﺳﻤﺎن ﮐې ﻫﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ د اﻟﻮت ﺗﻮان درﻟﻮد ،اوس د ﻳﻮې وزر ﻣﺎﺗې ﻣﺮﻏۍ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﭘﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﺮ ﭼټﻠﻪ

ځﻤکﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده.

ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې وزارت ځﻮاب:

ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې وزارت د دې روږدې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې واﻳﻲ ﭼې ﻣﻤکﻦ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺤﺪودې ښځې او
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې د روږدو ټﻮﻟﻮﻟﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ وو ،ﻻ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﭘﺎﺗې وي ﭼې ﻟﻴﻼ

ﻗﻤﺒﺮي ﻫﻢ ﻟﻪ دې ښځﻮ ﻳﻮه ده .د ﻳﺎد وزارت وﻳﺎﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻴﻒ داﻧﺸﻴﺎر ووﻳﻞ ﭼې اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ټﻮل ﻫﯧﻮاد ﮐې د

روږدو د درﻣﻠﻨې ﻟﭙﺎره  ١١٦ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼې ﻫﺮ ﮐﺎل د څﻪ ﺑﺎﻧﺪې ٤٠زره روږدو د درﻣﻠﻨې وړﺗﯿﺎ ﻟﺮي او ﻟﻪ دې

ډﻟې  ٣٠ﺳﻠﻨﻪ ښځې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺟﻮړوي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د روږدو د درﻣﻠﻨې ﻟﭙﺎره د ﻧﻮرو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ د

ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ د درﻣﻠﻨې  ١۵٠ﺑﺴﺘﺮﯾﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻮړ ﺷﻮی ،ځﻴﻨې ښځې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﭘﻪ ﮐﻮڅﻮ ﮐې
وو ،را ټﻮل ﮐړل ﺷﻮي او د درﻣﻠﻨې ﻟﭙﺎره دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻟﯧږدول ﺷﻮي دي.

ﻧﻮﻣﻮړي ﻧﺸې ﺗﻪ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ګﺮځﯧﺪو ﭘﻪ اړه ﻫﻢ اﻧﺪﯦﻨښﻨﻪ وښﻮده او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ

ﻣﻨﻞ ،وزګﺎرﺗﻴﺎ ،ﺑﯧﻮزﻟي ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽې ټﻴټ واﻟى ﻫﻐﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي ﭼې ځﻴﻨي ﻟﻪ درﻣﻠﻨې وروﺳﺘﻪ
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﺸې ﺗﻪ ور ګﺮځي .ﺧﻮ داﻧﺸﻴﺎر واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې وزارت ﻫڅﻪ ﮐﻮي څﻮ د ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ او

ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﻠک ﭘﻮه ﮐړي ﭼې د ﻧﺸﻪ ﻟﻪ ﭘﺮﯦښﻮدوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮه ﺳﺎﻟﻢ وګړي ﭘﻪ څﯧﺮ ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي او

درﻧﺎوى ورﺗﻪ وﻟﺮي.

د اﻳﺮان ﺳﻔﺎرت :ﺧﭙﻠﻮ وګړو ﺗﻪ د ﺑﺎ ﻋﺰﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧﺪﻧې اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮوو

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې د اﻳﺮان ﺳﻔﺎرت د رﺳﻨﻴﻮ ﺑﺮﺧې ﻣﺴﻮول ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷي ﭼې ﯾﺎده

ﻣﯧﺮﻣﻦ اﻳﺮاﻧۍ ده او اﻳﺮان ﺗﻪ د ﺳﺘﻨﯧﺪو ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ،د درﻣﻠﻨې او ﺑﺎ ﻋﺰﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧﺪﻧې ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﻳﯥ ټﻮﻟې اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې

ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼې د اﻳﺮان ﺳﻔﺎرت ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ وګړو ﺗﻪ ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻣﯧﺸﺖ دي ،ﺧﺒﺮ

ورﮐﻮي ﭼې ﮐﻪ ﻟﻪ ﮐﻮﻣې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه ﻣﺦ وي ،د اﻳﺮان ﺳﻔﺎرت او ﺳﻴﺎﺳي څﺎﻧګﻮ ﺗﻪ دې ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړي ،څﻮ ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې دﻧﻨﻪ ﻳﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻋﻤﻠي اﻗﺪاﻣﺎت وﮐړي .ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې وزارت

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې درې ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ وګړي ﭘﺮ ﻧﺸﻪ روږدي دي ﭼې  ٢٫٩ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯥ ښځې

دي.
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د روږدو د درﻣﻠﻨې ﺑﺮﺧې ﻧﺎ دوﻟﺘي ﻣﻮﺳﺴې ﻏﻮښﺘﻨﻪ:

د ﻧﺠﺎت ﺳﻨټﺮ ﻣﺸﺮ ﻗﺎﺳﻢ زﻣﺎﻧي واﻳﻲ ﭼې د ژﻣي ﭘﻪ ورځﻮ ﺷﭙﻮ ﮐې د روږدو ﺳﺘﻮﻧﺰې زﻳﺎﺗﯧږي؛ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ

ﮐې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ روږدې ښځې د ﺳړې ﻫﻮا ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺮ ﭘﻠﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻣړې ﺷﻮې او ﻧﻮرې ﻳﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ د ﻣﺮګ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه
ﻣﺦ دي .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻧﺎ دوﻟﺘي ﻣﻮﺳﺴې او ﺣکﻮﻣﺖ د روږدو ﻟﻪ درې ﺗﺮ ﭘﻨځﻪ ﺳﻠﻨﻪ ﭘﻮرې ﺗﺪاوي ﮐﻮي او ﭘﺎﺗې

ﻳﯥ ﻟﻪ دې ډول ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﺑﺮﺧې دي .ﻧﻮﻣﻮړي د دې ﺷﻮﻣې ښکﺎرﻧﺪې ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﮐې د ﺧﻠکﻮ او ﮐﻮرﻧﻴﻮ

ﻫﻤکﺎري ﻣﻤﻬﻤﻪ وﺑﻠﻠﻪ او وﻳﯥ وﻳﻞ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭼې ﮐﻮرﻧۍ او ﻫﯧﻮادوال ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻫﻤکﺎري وﻧﻪ ﮐړي ،ﻫﯧڅ ډول

ﭘﺮوګﺮام ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ وﻧﻪ ﻟﺮي .د ﻧﺠﺎت ﺳﻨټﺮ ﻣﺸﺮ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻧﺠﺎت او ځﻴﻨې ﻧﻮرې ﻣﻮﺳﺴې د روږدو د

درﻣﻠﻨې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﻫﻐﻪ روږدي ﭼې ﻟﻪ درﻣﻠﻨې وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﮐﻮرﻧۍ وﻧﻪ ﻣﻨي ،ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺧﺒﺮې

ﮐﻮي او د ﻳﻮه ﮐﺎل ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﭘﻪ اړﻳکﻪ ﮐې وي.

د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻫﻐﻮى د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري وﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﺷي ،دا ښځې ﻧﻮرو ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ ﭼې د ښځﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﺮي ،ور ﭘﯧﮋﻧي او ﻫﻐﻮى ﺗﻪ د ژوﻧﺪ او ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪوي .ﻧﺠﺎت ﺳﻨټﺮ ﻳﻮه ﻧﺎ دوﻟﺘي ﻣﻮﺳﺴﻪ ده ﭼې

ﻟﻪ  ٢٦ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې د روږدو د درﻣﻠﻨې ،ﻫﻐﻮى او د ﻫﻐﻮى ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د ﺣﺮﻓﻮي زده ﮐړو او د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ او اﻳډز
ﻧﺎروﻏۍ ﭘﻪ اړه د ﭘﻮﻫﺎوي ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن اﻧﺪﯦښﻨﻪ:

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدﯦﺪل ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې ﯾﻮ ﻧﺎورﯾﻦ ﺑﻮﻟي او واﻳﻲ

ﭼې ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې د روږدو ښځﻮ ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت ﺷﻮى ،ښﺎﻳﻲ ﭼې روږدې ښځې ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ،ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي

او اﯦډز ﻧﺎروﻏۍ ) (HIVﺳﺮه ﻣﺦ ﺷي او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﻣﻴکﺮوب ﻣﺤﺮاق ﺷي .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﮐﻤﯧﺸﻨﺮې
ﺛﺮﻳﺎ ﺻﺤﺒﺮﻧګ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د روږدو اوﺳﻨى وﺿﻌﻴﺖ د اﻧﺪﯦښڼﯥ وړ وﺑﺎﻟﻪ او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې دﻏﻪ ﮐﺴﺎن د ﺑﺸﺮ ﻟﻪ

ډﯦﺮو ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﻣﺤﺮوم دي او ﻫﺮه ورځ ﭘﻪ ګﺮﻣﻪ ﻫﻮا ﮐې ﺧﭙﻞ ﺧﻮږ ژوﻧﺪ ﺑﺎﻳﻠي؛ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ډﯦﺮ ژر د

ﻫﻐﻮى وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐړي او د دې ﻧﺎوړه ښکﺎرﻧﺪې ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴي .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻏې ﮐﻤﯧﺸﻨﺮې ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د

روږدو د درﻣﻠﻨې ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻧﺸﺘﻮاﻟي او ﮐﻤښﺖ اﻧﺪﯦښﻨﻪ وښﻮده او وﻳﯥ وﻳﻞ" :د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ
ﮐې د ښځﻴﻨﻪ روږدو ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐې ﭼې ﻧﺎرﻳﻨﻪ روږدوي ﭘﻪ ﮐې ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي ،ﻳﻮه

ﮐﻮټﻪ ﻳﯥ ښځﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧګړې ﮐړې ،ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ د ژوﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ډﯦﺮ ﺧﺮاب دى".

ﻫﻐې ﻟﻪ درﻣﻠﻨې وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﺸې ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮل ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه وﺑﻠﻠﻪ او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻟﻪ درﻣﻠﻨې وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﺸې ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي او ﻟﻪ ﻧﻮرو روږدو ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﮐﯧږي.

ﺻﺤﺒﺮﻧګ ووﻳﻞ ﭼې دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ د روږدﯦﺪﻧې د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻻرو ﭼﺎرو او د دې ﺷﻮﻣې ښکﺎرﻧﺪې د ﻟﻪ

ﻣﻨځﻪ وړو ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐړى ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ دوﻟﺖ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻫﯧڅ ﮐﻮم ځﺎﻧګړى اﻗﺪام ﻧﻪ دى

ﮐړى .د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰه او ورځ ﺗﺮ ﺑﻠې د روږدو زﻳﺎﺗﯧﺪل ،ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﻠي
ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي او وﻳﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺑﻬﺮﻧي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻟﺮي او ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻳﯥ د ﺳﻴﻤې ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ
ﻣﺒﺎرزه وﺷي.

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻪ د ښځې ﻣﺠﺒﻮرول

او د ﭼﻞ او ﻏﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې د ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮه ښکﺎره او ډاګﻴﺰه ﺑﯧﻠګﻪ

ده .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم دى ،د اﻧﺴﺎن او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ

١١ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﯧﺮﻣﻨې ،ﻣﻮر او ﭘﻼر او ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮه ﺷي ،ﭘﺮ
اوږدﻣﻬﺎل ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
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 -١۴د زده ﮐړو ،ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ښځﻮ ګﺮځﻮل

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﺮو ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ ښﺎروﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ډﯦﺮې ﮐﻮرﻧۍ دي ﭼې ﺧﭙﻠې ﻟﻮڼﯥ ،ښځې او ﺧﻮﻳﻨﺪې ﻟﻪ

زده ﮐړو ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮي او ﮐﻪ ﭼﯧﺮې زده ﮐړې ﻫﻢ وﮐړي ﻧﻮ ﺧﺼﻮﺻي او دوﻟﺘي ادارو ﮐې ﻳﯥ ﻟﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺟﺪي
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮي.

د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٣۵ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ښځﻮ د زده ﮐړې،
ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﮐﺎر ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي او ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې ﻟﻪ ﻧﻮرو درج ﺷﻮو ﺣﻘﻮﻗﻮ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﻣﺎﻧﻊ

ﺷي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
د زده ﮐړو ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ د ښځﻮ ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

"ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐې ﻫﺮ ﮐﺎل  ٤٠٠٠ﻧﺠﻮﻧې د ښﻮوﻧځي ﭘﺮﯦښﻮدو ﺗﻪ اړې ﮐﯧږي"

ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﺎدم – Mar 08, 2016

"

ﮐﻨﺪﻫﺎر)ﭘﮋواک ١٨ ،ﮐﺐ  :(٩٤ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐې ﻫﺮ ﮐﺎل ﺷﺎوﺧﻮا  ٤٠٠٠ﻧﺠﻮﻧې د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ زده ﮐړو وروﺳﺘﻪ
ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺗګ څﺨﻪ ګﺮځﻮل ﮐﯧږي .د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ښځﻮ ﭼﺎرو ﻣﺸﺮې رﻗﻴﯥ اڅکﺰۍ ﻟﻪ ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺳﺮه ﭘﻪ ځﺎﻧګړې

ﻣﺮﮐﻪ ﮐې د ﯾﺎدو څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ ووﻳﻞ ﭼې ﺳږ ﮐﺎل ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﯾﺖ ﮐې ﺗﺮ اوﺳﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ١٩٨

ﭘﯧښې ﺛﺒﺖ ﺷﻮې ،ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ دوﻟﺘي او ﻧﺎدوﻟﺘي ادارو ﮐې د ښځﻮ وﻧډه ډﯦﺮه ﺷﻮې ده .اڅکﺰۍ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻪ
دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﮐې د ښﻮوﻧځﻴﻮ  ٣٠ﺳﻠﻨﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑي ﻧﺠﻮﻧې ﺟﻮړوي ،ﺧﻮ زﻳﺎﺗﻮي" :ډﯦﺮې ﮐﻮرﻧۍ د ﮐﻠﺘﻮري اﻓﺮاط او ﻧﺎﭘﻮﻫۍ ﻟﻪ

اﻣﻠﻪ ﺧﭙﻠې ﻧﺠﻮﻧې ﻟﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ زده ﮐړو وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﮐﻮر ﮐﯧﻨﻮي او ﻫﻐﻮى ﺗﻪ د ﻧﻮرو زده ﮐړو اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮي ﭼې دا ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻏﻤﯧﺰه

ده ".د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ښځﻮ ﭼﺎرو ﻣﺸﺮه ﭘﻪ دې اړه ژوره اﻧﺪﯦښﻨﻪ ښﻴﻲ او د دې ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره د ﺧﻠکﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي ډﯦﺮوﻟﻮ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي .اڅکﺰۍ واﻳﻲ ،د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ څﯧﺮ ښځې ﻫﻢ د زده ﮐړو ﺣﻖ ﻟﺮي ﺗﺮ څﻮ د ځﺎن او ﮐﻮرﻧۍ ﺗﺮ څﻨګ ټﻮﻟﻨې ﺗﻪ

ﺧﺪﻣﺖ وﮐړي او ﻟﻪ دې ﻻرې ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﻧﺎﭘﻮﻫۍ ﮐﭽﻪ ټﻴټﻪ ﺷي.

د ﻫﻐې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ښﺎر ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ  ١٨ښﻮوﻧځي ﺷﺘﻪ ﭼې ﻟﻪ  ٦١زره زﻳﺎﺗﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐې د

ﺷﺎوﺧﻮا  ٩٠٠ښځﻴﻨﻪ ښﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا زده ﮐړې ورﮐﻮل ﮐﯧږي .اڅکﺰۍ واﻳﻲ ﺳږ ﮐﺎل ﺗﺮ دې ﻣﻬﺎﻟﻪ د ښځﻮ ﭼﺎرو ﻟﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺮه
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 ١٩٨د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﯧښې ﺛﺒﺖ ﺷﻮې دي .د ﻫﻐې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ دې ﭘﯧښﻮ ﮐې درې د ﻗﺘﻞ ،ﻳﻮه د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧې ،ﻳﻮه

د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ،دوې د ﺗښﺘﻮﻧې ،څﻠﻮر د ﻣﻴﺮاث ﺣﻖ د ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ٧ ،ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﯧښﺘې او  ١٨٠ﻧﻮرې د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ

ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻴﻮ ﭘﯧښې ﺷﺎﻣﻠې دي .د دې ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،د ﻳﺎدو ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ ډﻟې  ١٤د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي او  ٧ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﯧښﺘې ﻗﻀﻴﯥ

د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ د ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﮐﻤﯧټﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺣﻞ ﺷﻮې او ﭘﺎﺗې ﻧﻮرې ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﻮل ﺷﻮي دي.

د ښځﻮ ﭼﺎرو ﻣﺸﺮې ﭘﺮ ګڼﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮ ،ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐې د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ دوﻟﺘي او ﻧﺎدوﻟﺘي ادارو ﮐې د ښځﻮ وﻧډه
ډﯦﺮه وﺑﻠﻠﻪ او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې دﻏﻪ ﭼﺎره د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐې ده .دا واﻳﻲ ،دا ﻣﻬﺎل ﺷﺎوﺧﻮا  ٢٠٠ﻣﯧﺮﻣﻨې د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ دوﻟﺘي

ادارو او ﺷﺎوﺧﻮا  ٥٣٤ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﻪ ﻧﺎدوﻟﺘي ادارو او ﻣﻮﺳﺴﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي او د دې ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣي ﺑﺮﺧﻪ ﮐې  ٧٥ښځﻴﻨﻪ د

ﺳﺮﺗﯧﺮو ٨ ،د اﻓﺴﺮاﻧﻮ ٣٦ ،ﻧﻮرې د ﺳﺎﺗﻤﻨﺎﻧﻮ ٧ ،د څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ او  ٦د ﻣﻠي اﻣﻨﻴﺖ د ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي .دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل

ﮐې ده ﭼې ﻧﻦ د ﻫﯧﻮاد د ګڼﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐې ﻫﻢ د ﻣﺎرچ اﺗﻤﻪ د ښځﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟې ورځې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻟﻤﺎﻧځﻞ ﺷﻮه
ﭼې د ﺳﻠګﻮﻧﻮ ښځﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ ﮐې ګڼ ﺷﻤﯧﺮ دوﻟﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘې وه.

دې ﻏﻮﻧډې ﺗﻪ د ﻧﻮرو ﺗﺮ څﻨګ د ﮐﻨﺪﻫﺎر واﻟي ډاﮐټﺮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻋﺰﻳﺰي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﺎ ﮐې ووﻳﻞ ﭼې د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮه او ﺑﻞ
ﻧﻮم ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﺷي او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺑﺎﻳﺪ د اﺳﻼم د ﻣﺒﺎرک دﻳﻦ ﻟﻪ ارﺷﺎداﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻋﻤﻞ وﺷي .ﻫﻐﻪ ډاډ ورﮐړ ﭼې

وﻻﻳﺘي اداره ﺑﻪ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ډﯦﺮ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﻫڅﻪ ﺑﻪ ﮐﻮي ﭼې ﻫﻐﻮى د زده ﮐړو ،ﮐﺎر او ﻏﻮره ژوﻧﺪ

ﻻرې ﭼﺎرې ﺑﺮاﺑﺮې ﺷي.
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 -١۵د ﻣﯿﺮاث ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮل

ښځﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﺮاث ﮐې ﻟﻪ ﺗﺼﺮف څﺨﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮل ﭘﺮ ښځﻮ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻣﻬﻤﻪ ﺑﯧﻠګﻪ ده ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ډﯦﺮو

ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ﭘﻼر ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ وﯦﺸي او وروڼﻪ ﻟﻪ ﭘﻼر څﺨﻪ ور ﭘﺎﺗې ﻣﺎل ﻟکﻪ ځﻤکﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐې ﺳﺮه

وﯦﺸي ،ﺧﻮ ﺧﭙﻠې ﺧﻮﯾﻨﺪې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮي .د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٣٣ﻣې
ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ښځﻪ د ﻫﻐې د ﻣﻮرث ﭘﻪ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﮐې د ﺗﺼﺮف ﺧﻨډ ﺷي ،د ﻫﻐې د ﺷﺮﻋي د

ﭘﺮﯦښﻮد ﺑﺮﺳﯧﺮه ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘې څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .دﻏﻪ راز ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د

ښځې ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف او ﯾﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ﺗﺼﺮف څﺨﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﮐړي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ
ﭼې ﻟﻪ درﯦﯿﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮم او ﻣﺎل د ښځې ﭘﻪ ﺗﺼﺮف ﮐې ورﮐﻮل ﮐﯧږي .د ٤٣ﻣې ﻣﺎدې ﭘﻪ

اﻣﻮاﻟﻮ ﮐې د ﺗﺼﺮف ﻣﻨﻌې ﭘﻪ دوﻳﻢ څﭙﺮﮐي ﮐې ﻫﻢ راﻏﻠي ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ښځې ﺷﺨﺼي ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف او ﻳﺎ
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐې ﻟﻪ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﻨﻊ ﮐړي ،ﻟﻪ ﺣﺴﺐ اﺣﻮال ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻟﻨډ ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ درﯦﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ زﻳﺎت ﻧﻪ وي،

ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﻣﻴﺮاث ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ څﺨﻪ اوﻻد وﻟﺮي ،اﺗﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻴﺮاث ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ﮐﻪ اوﻻد

وﻧﻪ ﻟﺮي ،د ﻣﻴﺮاث څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺗﻪ ور رﺳﯧږي .د اﺳﻼﻣي اﺣکﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ
ﻣﻴﺮاث ﮐې ﻳﻮه ﺣﺼﻪ او ښځﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﺣﻖ ﻟﺮي .د دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐي د ښځﻮ ﭘﺮ ﻣﻴﺮاث ډﯦﺮ

ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮی ،ﺧﻮ دا ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ښځﻮ ﺗﻪ دﻏﻪ ﺣﻖ ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ،ﻻﻣﻞ ﻳﯥ ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻪ د ﺧﻠکﻮ ﺑﯥ

ﺧﺒﺮي او د ټﻮﻟﻨي ﻧﺎوړه دودوﻧﻪ دي .د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠی اﻟ�ﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﭘﻪ اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﮐې د ښځﻮ د ﻣﻴﺮاث ﭘﺮ

ورﮐړه ټﯿﻨګﺎر ﺷﻮی دی ،ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐې ﻟکﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼې د ﻳﻮه ﭘﻼر زوی ﺣﻖ ﻟﺮي ،ﻫﻤﺪاﺳې ﻟﻮر ﻫﻢ
ﺣﻘﺪاره ده ،ﺧﻮ ﻳﻮازې ﻳﯥ اﻧﺪازه ﮐﻤﻪ ده.

ﻣﻴﺮاث د ښځﻮ ﻫﻐﻪ ﺣﻖ دی ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻳﯥ څﻮک د ﺣﻖ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧي او اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻳﯥ ﺷﺮم ګڼﻞ

ﮐﯧږي .دﻟﺘﻪ ﮐﻪ ښځې د ﭘﻼر ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې وي او ﯾﺎ د ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ،د ﻣﻴﺮاث ﻟﻪ ﺣﻘﻪ ﻣﺤﺮوﻣې دي ،ﻟﻪ دﻏﻪ

ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻪ اﮐﺜﺮه ښځې ځﻮرﯦږي او د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼې د ﻧﻮرو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐې دې د ﻣﻴﺮاث ﺣﻖ ﻫﻢ ورﮐړل

ﺷي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ښځﻮ ﺗﻪ ﻻ ﻫﻢ ﻣﻴﺮاث ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ښځې ﻫﻢ د ﭘﯧﻐﻮر ﻟﻪ وﯦﺮې د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث ﻏﻮښﺘﻨﻪ
ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻی؛ ډﯦﺮی وﺧﺖ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاﺛي ﺣﻖ ﺧﭙﻠﻮ وروڼﻮ ﺗﻪ ﺑښي .ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭼې ﻣﻴﺮاث ﻳﯥ د وروڼﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري

ﭘﺎﻳﻤﺎﻟﻪ ﺷﻮی ،ﺧﻮاﺷﻴﻨې دي ،دوی واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ ﻏﺮﻳﺒۍ ﺳﺮه ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻣﻴﺮاث اﺧﻴﺴﺘﻮ ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻی او ﻧﻪ

ﻳﯥ ﻫﻢ وروڼﻪ دوﻣﺮه ﭘﺎم ﮐﻮي ﭼې د دوی ﻣﻴﺮاث ورﮐړي.

ﻣﺪﻧي ﻓﻌﺎﻻن او ﻗﻮﻣي ﻣﺸﺮان ﭘﺮ دې ﺑﺎور دي ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ښځﻮ د ﻣﻴﺮاث ﺣﻖ ﺗﺮ ډﯦﺮه د وروڼﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ

زور اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي .دا ﺑﺎﯾﺪ وﭘﻮﻫﻮل ﺷي ﭼې ﻣﻴﺮاث د ښځﻮ ﺣﻖ دی او ﺑﯥ ﻟﻪ ﮐﻮم ﺟﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ورﮐړل ﺷي .د
ﯾﺎدوﻧې ده ،ښځې ځکﻪ د ﻣﯿﺮاث ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﺗﻪ زړه ﻧﻪ ښﻪ ﮐﻮي ﭼې ﺑﯿﺎ ﺧﻠک ﭘﯧﻐﻮر ورﮐﻮي .ﻟکﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼې د ﭘﻼر ﭘﻪ

ﺣﻖ ﮐې زاﻣﻦ ﻣﻴﺮاث ﻟﺮي ،ﺧﻮﻳﻨﺪې ﻳﯥ ﻫﻢ ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د دﻏﻪ ﻧﺎوړه دود ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه

وﺷي او دﻏﻪ دود دې ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړل ﺷي ،ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ګټﻮر ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷي.

د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ څﯧړﻧﻴﺰ ﺑﻨﺴټ د ﺳﺮوې ﻟﻪ ﻣﺨې ﭼې د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻟﺴﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛې د ښځﻮ د ﻣﻠكﻴﺖ

او ﻣﻴﺮاث د ورﻛړې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛې ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ۶٠٠٠ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﻛې ﺷﻮې دي او ﻟﻪ ﻣﺨې ﻳﯥ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷﻮې ده

ﭼې ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛې  ۶٧ﻟﻮﺳﺘې ﻣﯧﺮﻣﻨې د ﻫﻐﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼې ﺳﻮاد ﻧﻪ ﻟﺮي ،د ﻣﻴﺮاث ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨې دي.

دﻏﻪ ﺑﻨﺴټ واﻳﻲ ﭼې دوى ﭘﻪ دې اړه د ﻳﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛې دي او ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ دا ده ﭼې ښځې ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻮ دﻏﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻤﻨې ﺷي .د دﻏﻪ ﺑﻨﺴټ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛې د ښځﻮ اﺳﺎﺳي اړﺗﻴﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﭙﻠﻮاﻛي ده
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ﭼې د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﻛې ﻫﻢ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻻى ﺷي او دا ﻛﺎر ﻛﻮﻻى ﺷي ﭼې
ښځې ﭘﻪ ﭘﺮﯦكړو ﻛې ﺧﭙﻠﻮاﻛي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﻣﯿﺮاث د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ډﯦﺮې ﺑﯧﻠګې ﺷﺘﻪ؛
ﯾﻮه ﭘﯧښﻪ د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺧﺎﮐﺠﺒﺎر وﻻﯾﺖ ﮐې ﯾﺎدوﻻی ﺷﻮ ﭼې د ﻣﻴﺮاث د ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړو ﻟﭙﺎره د ﻳﻮې

ښځې ﻣﺎﺷﻮم د ﻫﻐې ﭘﻪ ګﯧډه ﮐې وژل ﺷﻮى و؛ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﻣﺨکې ﭘﻪ دې وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې د زﯦږون ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﯾﻮې ښځې
ﻣﺎﺷﻮم د ﻫﻐې د ﻟﯧﻮره د زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د دې ﻟﭙﺎره ﭼې د ﺗﺮه ﻣﯿﺮاث ورﺗﻪ ﭘﺎﺗې ﺷي ،ﭘﻪ ﭼﻞ او ﻓﺮﯾﺐ ﺳﺮه د ﺻﺎﺑﻮن د
اوﺑﻮ ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﯾﻮوړ او ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﺳﺮه ﺗﺮ ﻫﺪﻓﻪ ﻫﻢ ورﺳﯧﺪل؛ ﻟﻪ ﯾﺎدې ښځې ﯾﯥ د ﺗﺮه ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ ځﻤکﻪ

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړه.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ درﯦﻴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ

ﻣﻮﺧﻪ د ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪام )ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ( ،ﻟﯧږد را ﻟﯧږد ،ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ګﻮاښ ﻟﻪ ﻻرې د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره
د ﺷﺨﺺ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول د زور ﻳﺎ ځﻮاک ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻرو ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺗښﺘﻮل ،ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻞ او ﭼﻞ د

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮارد ګڼﻞ ﮐﯧږي .ﻧﻮ دا ﭼې ﻟﻪ ﻳﺎدې ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﻟﻮﻣﻮړى ﭼﻞ او ﺑﻴﺎ ﻟﻪ زوره ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮى ،دﻏﻪ

ﮐﻮرﻧۍ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮې ده.

د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ۵٧١ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﺣﺎﻣﻠې ښځې ﺟﻨﻴﻦ ﻋﻤﺪاﹰ د ﺿﺮب ﻳﺎ ﺑﻞ ډول اذﻳﺖ ﻟﻪ

ﻻرې ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳي ﻳﺎ ﻫﻐﻪ د ﺗﻮﻟﺪ ﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌي ﻣﻮﻋﺪ څﺨﻪ ﻣﺨکې را وﺑﺎﺳي ،د ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ګﺮځي
ﭼې ﺗﺮ اوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﺟﻨﻴﻦ ﺳﻘﻂ د ښځې ﭘﻪ ﻋﻘﻴﻢ ﮐﯧﺪو ﺗﻤﺎم ﺷﻮی

وي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﻳﺎدې ﺳﺰا ﭘﺮ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .دﻏﻪ راز ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﻋﻤﺪاﹰ د درﻣﻠﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻳﺎ د ﻧﻮرو

وﺳﺎﻳﻠﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺟﻨﻴﻦ د ﺳﻘﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺷي ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼې د ﺟﻨﻴﻦ ﺳﻘﻂ د ښځې ﭘﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺳﺮه

ﺻﻮرت ﻣﻮﻧﺪﻟی وي ،ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺳﻘﻂ ﮐﻮوﻧﮑی ﻃﺒﯿﺐ ،ﺟﺮاح ،درﻣﻞ ﺟﻮړووﻧﮑی ﻳﺎ

ﻗﺎﺑﻠﻪ وي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟﻪ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
د ﻣﯿﺮاث ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

د ﻣﯿﺮاث ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دوه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮره ﺷړل ﺷﻮي

زرﻏﻮﻧﻪ ﺻﺎﻟﺤى Sep 23, 2018 -

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ،د ﺗﻠې ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ  :(٩٧ﭘﻪ ﮐﻨﺪوز ﮐې ﯾﻮه ﮐﺲ ﺧﭙﻞ دوه ﯾﺘﯿﻢ ورﯦﺮوﻧﻪ د ﻫﻐﻮی د ﭘﻼر او ﻣﻮر ﻟﻪ

ﻣړﯾﻨې وروﺳﺘﻪ د دې ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﮐﻮره ﺷړﻟي ﭼې د ورور ﻣﯿﺮاث ﯾﯥ ورﺗﻪ ﭘﺎﺗې ﺷي .ﯾﺎدو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﻮه ﺷﭙﺎﻧﻪ

ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ور وړې وه ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ ﭘﺮې دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺷﻮي او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻠﯿکﻪ ﺧﻮﺷي ﮐړي او

ﺗﺮ اوﺳﻪ ﯾﯥ ﺣکﻮﻣﺖ ﻫﻢ د ﻣﺮﺳﺘې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﻮم اﻗﺪام ﻧﻪ دی ﮐړی .ﻟﺲ ﮐﻠﻦ اﮐﺒﺮ او اﺗﻪ ﮐﻠﻦ ﺳﻠﯿﻢ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ(
دوه وروڼﻪ دي ،دوی د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻟﻪ ﻣړﯾﻨې وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴې ډﯦﺮ دردﻧﺎﮐﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐړی او اوس ﻫﻢ

ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ دي او ﻟﻪ ﯾﻮې ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣې راﺗﻠﻮﻧﮑې ﺳﺮه ﻣﺦ دي.
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د اﮐﺒﺮ ادﻋﺎ :زﻣﺎ ﻣﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ زﻫﺮو ﻣړه ﮐړه

د ﮐﻨﺪوز وﻻﯾﺖ د ګﻮرﺗﭙﯥ وﻟﺴﻮاﻟۍ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي اﮐﺒﺮ ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻏﻤﺠﻨﻪ ﮐﯿﺴﻪ داﺳې

وﮐړه" :ﭘﻼر ﻣې ﺑﺰګﺮ و ،ډﯦﺮه ځﻤکﻪ ﻣﻮ درﻟﻮده ﻫﺮ څﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﺮل او ښﻪ ژوﻧﺪ ﻣﻮ درﻟﻮد ".ﻫﻐﻪ د ﭘﻼر د ﻣړﯾﻨې ﭘﻪ اړه

ووﯾﻞ" :د ﭘﻼر ﭘﻪ ټﻮل ﺑﺪن ﻣې داﻧې راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې ،ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﺎروغ و ،روغ ﻧﻪ ﺷﻮ او ﻣړ ﺷﻮ ،د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣړﯾﻨې ﺷﭙږ
ﻣﯿﺎﺷﺘې وروﺳﺘﻪ ﻣې ﯾﯥ ﻣﻮر ﺗﻪ زﻫﺮ ورﮐړل او ﻣړه ﺷﻮه ،ﻣﻮږ ﯾﻮازې ﭘﺎﺗې ﺷﻮ او ﮐﺎﮐﺎ ﻣﻮ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻮ ".اﮐﺒﺮ

ﭼې ﻟﻪ ﭘﮋواک ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮﭼﻨي ورور ﻻس ﮐﻠک ﻧﯿﻮﻟی و او ﻫﺮ ﻟﻮري ﺗﻪ ﯾﯥ ﮐﺘﻞ ،ﯾﻮه ﺷﯧﺒﻪ

ﭼﻮپ ﺷﻮ او وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ ،ﺗﺮه ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ دوی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧي وﻧﻪ ﮐړه .ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﺗﺮه )ﻏﻼم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭘﻪ
ﮐﻮر ﮐې ﻣﻮ ډﯦﺮې ﺳﺨﺘۍ وﻟﯿﺪې ،ﺗﺮه ﺑﻪ ﻣې زه او ورور ﻫﺮه ورځ ﭘﺮ ﯾﻮ ﺳﯿﻢ وﻫﻠﻮ ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺳﯿﺦ ګﺮم ﮐړ او زﻣﻮږ

ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ را ﺳﻮځﻮل ،ﭼې ﺧﻮښﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺷﻮه ډوډۍ ﺑﻪ ﯾﯥ راﮐﻮﻟﻪ او ﭼې زړه ﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ و ډوډۍ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ

راﮐﻮﻟﻪ ،ډﯦﺮې ﻟﻮږې ﺑﻪ ﻣﻮ ﺗﯧﺮوﻟې ،وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻣﻮږ ﻟﻪ ﮐﻮره وﺷړﻟﻮ او زﻣﻮږ ﻫﺮ څﻪ ﯾﯥ واﺧﯿﺴﺘﻞ ".ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﺎﺷﻮم
ﭘﻪ دې اړه ﭼې ﭼﺎ ﻳﯥ ﻣﻮر ﺗﻪ زﻫﺮ ورﮐړي؟ ووﯾﻞ" :ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم ﭼې ﭼﺎ زﻫﺮ ورﮐړل ،ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﺷﻮه ﭼې ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ را

وﯾښ ﺷﻮو ،وﻣﻮ ﮐﺘﻞ ﭼې ﻣﻮر ﻣﻮ ﺷﻨﻪ ﺷﻮې ،ﺧﯧټﻪ ﯾﯥ ﭘړﺳﯧﺪﻟې او ﻣړه ﺷﻮې ده ".اﮐﺒﺮ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﮐﻠﻪ ﯾﯥ ﭼې ﺗﺮه

ﻟﻪ ﮐﻮره وﺷړل د اوﺳﯧﺪو ځﺎی ﯾﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﮐﻠي ﺗﻪ ﻧږدې ﯾﻮې دښﺘې ﺗﻪ وﻻړل ،د ژړا ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐې ﻟﻪ ﯾﻮه ﺷﭙﺎﻧﻪ ﺳﺮه

ﻣﺦ ﺷﻮل .ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﻣﻮ ﭼې ﺷﭙﻮن ﻟﻪ ﮐﯿﺴې ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،وﯾﯥ وﯾﻞ ،راځئ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه وﻻړ ﺷئ ،زه ﻣﻮ ﺳﺎﺗﻢ،
ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺷﻮو او وﻻړو ،ﺷﭙږ ﻣﯿﺎﺷﺘې د ﺷﭙﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې وو او د ﮐﻮر ټﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﻮ ﯾﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ،رﻣﻪ ﻣﻮ

څﺮوﻟﻪ ﺧﻮ ﻟﻪ ﻣﻮږ څﺨﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﻧﻪ و .وﯾﻞ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮه ډوډۍ ﺧﻮرئ ،ﯾﻮه ورځ ﺑﻪ ﯾﯥ ډوډۍ راﮐﻮﻟﻪ ،ﯾﻮه ورځ ﻧﻪ

او ﻣﻮږ ﺑﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮ وﻫﻠﻮ ﻫﻢ ".ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ دې اړه ﭼې ﻟﻪ ﮐﻨﺪوزه ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ څﺮﻧګﻪ ورﺳﯧﺪل؟ ووﯾﻞ" :ﯾﻮه ورځ ﺷﭙﺎﻧﻪ
راﺗﻪ ووﯾﻞ ،راځئ رﻣﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﭘﻠﻮر ﻟﭙﺎره ﺑﻮځﻮ ،ﻣﻮږ دواړه ﯾﯥ راوﺳﺘﻮ او د ﻟﻮﺑﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﯾﻮ ﯾﻮ ﻣﻮټﺮ راﺗﻪ

واﺧﯿﺴﺖ ،د ﯾﻮه دوﮐﺎن ﻣﺨې ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﺮﯦښﻮدو ،ﻣﻮږ ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ رﻣﻪ ﭘﻠﻮرم او ﺑﯧﺮﺗﻪ راځﻢ ،ﺧﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﻧﻪ ﺷﻮ".
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دې ﭼې دﻏﻪ ﺷﭙﺎﻧﻪ دﻏﻪ دوه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﭘﺮﯦښﻮدل ،ﻟﻪ ﯾﻮ ﮐﺲ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮل او اوس ﻟﻪ ﻫﻐﻪ

ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﮐﻮي.

ﯾﻮ ﭘﺨﻮاﻧی ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺳﺮﺗﯧﺮی :ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺣکﻮﻣﺘي ارګﺎن ﺗﻪ ﺳﭙﺎرم

ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨګي ﭼې څﻪ ﻣﻮده ﯾﯥ د ﻣﻠي ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﯿکﻮ ﮐې دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐړې ده ،واﻳﻲ ﭼې دا دوه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﯾﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﭘﻪ ﻗﻮای ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ﺧﭙﻠې ﭘﻮﺳﺘې ﺗﻪ څﯧﺮﻣﻪ وﻣﻮﻧﺪل؛ ﮐﻠﻪ ﭼې د ﻫﻐﻮی د ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻗﯿﺼې ﺧﺒﺮ

ﺷﻮ ،زړه ﯾﯥ ﭘﺮې وﺳﻮ او د ﭘﻮﺳﺘې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ ﭼې ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ ،ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﭘﺎﻟﻨﻪ ﻳﯥ ﮐﻮي.

ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﻣې ﭼې ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،ﺑﺪﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺧﻴﺮن وو او ﺑﺪ ﺑﻮی ﻳﯥ ﮐﺎوه ،ﺟﺎﻣې ﻳﯥ زړې وې او رواﻧي

وﺿﻌﻴﺖ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺳﻢ ﻧﻪ و" .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ" :اوﺳﻤﻬﺎل ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﺳﺎﺗﻢ او اﮐﺒﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺗﺮور ﺳﺮه ﭼې زوی ﻧﻪ

ﻟﺮي ،ژوﻧﺪ ﮐﻮي .زه او ﺗﺮور ﻣې ډﯦﺮ زﻳﺎر ﺑﺎﺳﻮ ،ﺳﺒﻖ ورښﻴﻮ ،ﮐﺎر ﭘﺮې ﻧﻪ ﮐﻮو ،ﺧﻮ ﺳﻠﯿﻢ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮه ﻟﻪ اوﺳﯧﺪو

ﺧﻮښ ﻧﻪ دی ،زﻣﺎ ﺧﻮر ور ﺳﺮه درس ﻟﻮﻟي ،ﻳﻮ ځﻞ ﭼې ﺳﺒﻖ ﻳﯥ زده ﻧﻪ و ،ﭘﻪ څﭙﯧړه ﯾﯥ وﻫﻠی و ،دا ﻫﻠک ﺗﻠﻠی و

او ﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﻮږ ﭘﺴې راوﺳﺘې وو ".ﺧﻮ ﺳﻠﯿﻢ ﭼې ﻫﯧڅ ﺧﺒﺮې ﯾﯥ ﻧﻪ ﮐﻮﻟې ،ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ډول ﺗﺮې ﭘﻮښﺘﻨﻪ

وﺷﻮه ﭼې ﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﯥ وﻟې راوﺳﺘي وو؟ اﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮی ،روښﺎﻧﻪ ځﻮاب ﻳﯥ ورﻧﻪ ﮐړ.
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ﻧﻮﻣﻮړي ﯾﻮازې دوﻣﺮه ووﯾﻞ" :ﻓﺎﻃﻤﻪ ))د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮر(( ﭼې ﮐﻠﻪ درس راﮐﻮي ،ﮐﻪ زده ﯾﯥ ﻧﻪ ﮐړم ،ﺑﯿﺎ ﻣې

وﻫي او ټﮑﻮي ".ﺳﺎﻟﻨګی ووﯾﻞ ﭼې ﮐﻮرﻧۍ ﯾﯥ د ﺳﻠﯿﻢ ﻟﻪ ﻏﺒﺮګﻮن وروﺳﺘﻪ ﭘﺮﯦکړه ﮐړې ده ﭼې دواړه وروڼﻪ وﻧﻪ
ﺳﺎﺗي ،ﺣﯿﺮان دي ﭼې ﮐﻮم ارګﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ وﺳﭙﺎري.

ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن :د اﮐﺒﺮ او ﺳﻠﻴﻢ ﻗﻀﻴﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑڼﻪ ده

ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن د ﺳکﺮﺗﺮﯾﺖ ﻏړي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﯿﻤي

ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼې د دې ﻗﻀﯿﯥ ﭘﻪ اړه ﺑﯥ ﺧﺒﺮه دی ،ﺧﻮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐړي .ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﻪ دې ﻗﻀﯿﻪ ﮐې

ﻟﻮﻣړی د دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﺷﻮي ،ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي او وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼې ﻟﻪ ﮐﻮره
ﺷړل ﺷﻮي ،ﺷﭙﻮن ﻟﻪ دوی څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘې ،ﭘﻪ ﺟﺒﺮ درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﺷﻮي او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻟﯧږدول ﺷﻮي

دي ".ﻧﻮﻣﻮړي ووﻳﻞ ﭼې د ﯾﺎدو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې زﯾﺎﺗې داﺳې ﻗﻀﯿﯥ ﺷﺘﻪ ﭼې ﺑﺎﯾﺪ رﺳﯧﺪﻧﻪ ورﺗﻪ

وﺷي .ﻫڅﻪ ﻣﻮ وﮐړه ﭼې د اﮐﺒﺮ او ﺳﻠﯿﻢ ﻟﻪ ﺗﺮه ﻏﻼم ﺳﺮه ﭘﻪ دې اړه ﺧﺒﺮې وﮐړو ،ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ واک

ﻻﻧﺪې ﺳﯿﻤﻪ ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي او اړﻳکﻪ ﻧﯿﻮل ورﺳﺮه اﺳﺎﻧﻪ ﻧﻪ دي .د دې ﻗﻀﯿﯥ ﭘﻪ ﺗړاو د ګﻮرﺗﭙﯥ وﻟﺴﻮال ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ

ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼې د دې وﻟﺴﻮاﻟۍ ډﯦﺮی ﺳﯿﻤې د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻟکﻪ ﮐې دي .ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﻣﻮﺿﻮع ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﻳﺎده ﮐړه ،ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪې دي او ﮐﻮﻣې ﭘﯧښې ﭼې ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻮ ﮐې

راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﯧږي او دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻪ ده ﮐړې؛ ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻋﺎرض

ﺷي ،ﻣﻮږ دا ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺟﺪي ډول څﯧړو".

ﻃﺎﻟﺒﺎن :د اﮐﺒﺮ او ﺳﻠﯿﻢ ﻗﻀﯿﻪ ﻟﻪ ﻧږدې څﯧړو

د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وﯾﺎﻧﺪ ذﺑﯿﺢ اﻟ�ﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﯾﻞ ﮐﻪ ﻏﻼم دا ډول ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړی وي ،ﺑﺎﻳﺪ ځﻮاب ﯾﯥ وواﻳﻲ.

ﻧﻮﻣﻮړي زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻃﺎﻟﺒﺎن دا ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺟﺪي ډول څﯧړي او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤکﻤې ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ،څﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ اړه ﭘﺮﯦکړه

وﮐړي.

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ دې اړه څﻪ واﻳﻲ؟

د ﮐډواﻟﻮ او اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺎﻧﻮن د درﯦﯿﻤې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮه ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻣﺠﺒﻮرﯾﺖ او ﺗﺎوان ﻣﻨﻨې ﭘﺮ

ﻣﻬﺎل د ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻟﭙﺎره د ﭼﻞ ،دوﮐې او ډار ﻟﻪ ﻻرې د ﯾﻮ ﮐﺲ ﻟﯧږد ،وړل راوړل ﯾﺎ د ﻫﻐﻮ ﺟﺬب )ﺗﺮ واک

ﻻس ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ( اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي .د ﻣﺎدې ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې راﻏﻠي ،د ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د

ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دی .د ﯾﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﮐﻪ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ

ﻗﻀﯿﻪ ﮐې د ښځې ﯾﺎ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟﺮم ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی وي ،ﻣﺠﺮم ﺗﻪ اﺗﻪ ﮐﺎﻟﻪ د ﺑﻨﺪ ﺳﺰا ورﮐﻮل ﮐﯧږي.

دﻏﻪ راز د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ دﯾﺎرﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ روﻏﺘﯿﺎ

ﺗﻪ ﻣﻀﺮ ،د ﻓﺰﻳکي ودې د ﻣﺨﻨﯿﻮي او ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑي ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﻨﻌﻪ دي .ﭘﻪ دې ﻣﺎده ﮐې د ﺳﭙکﻮ ﮐﺎروﻧﻮ

ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻋﻤﺮ  ١۵ﮐﺎﻟﻪ او د ﮐﺎر زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻋﻤﺮ  ١۴ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐې ﻧﯿﻮل ﺷﻮی دی.

ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ۴٩ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﺟﻮاز ﻧﻪ ﻟﺮي.
د ﯾﺎدوﻧې ده ،اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰې ،د اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ،ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﺑﯥ ﺧﺒﺮي ،د دوﻟﺖ او ﻫﻤکﺎرو ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د

دواﻣﺪاره ﻣﻼﺗړ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ،ﻓﻘﺮ او ﺑﯧﻮزﻟي او ﮐډواﻟي د دې ډول ﭘﯧښﻮ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځي.
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 -١۶ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي )د ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي اﻧځﻮروﻧﻮ او وﻳډﻳﻮګﺎﻧﻮ ﺟﻮړول(

ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي اﺻﻼ� د ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗي ﯾﻌﻨې ﺑﺮﺑﻨډو اﻧځﻮروﻧﻮ او وﻳډﻳﻮګﺎﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓﻴکي

وﺳﺎﻳﻠﻮ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت ده ﭼې د ﺷﺨﺺ د ﺟﻨﺴي ﻋﻤﻞ څﺮګﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ واﻗﻌي اﻧځﻮروﻧﻮ او وﯾډﻳﻮګﺎﻧﻮ ﮐې وښﻴﻲ .د

ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي ﺟﺮم د ځﺎن ﻳﺎ ﺑﻞ ﻟﭙﺎره ﻳﺎ د ﺳﺎﻳﺒﺮ )ﻣﺠﺎزي( ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐې د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي ﺗﻮﻟﻴﺪ ،د

ﺳﺎﻳﺒﺮ د ﻓﻀﺎ ﻟﻪ ﻻرې د ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ،د ﺳﺎﻳﺒﺮ ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐې د ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي ﺧﭙﺮول ،ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻴﻮټﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د زﯦﺮﻣﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐې د ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ.

د ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي ﻧﺸﺮ ﻋﺒﺎرت دی ﻟﻪ وﯦﺶ ،ﺧﭙﺮوﻟﻮ ،وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ،ښﻮدﻟﻮ ،ﺗﺒﺎدﻟې ،ﭘﻠﻮر ،ﭘﯧﺮ ،د ﭘﻠﻮر ﻟﭙﺎره ﻋﺮﺿﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ
ﻫﺮې ﺑﻠې ﻻرې وړاﻧﺪې ﮐﻮل.

د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ٨٧۴ﻳﻤې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺮ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﻳﺎ ﻟﻪ

ﺷﭙﯧﺘﻮ زرو څﺨﻪ ﺗﺮ ﻳﻮ ﺳﻠﻮ ﺷﻠﻮ زرو اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻧﻐﺪي ﺟﺰا ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓي ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ

او ﻧﺸﺮ څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺟﻨﺴي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﻫڅﻮل وي ،ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﭘﺮ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ او ﻳﺎ ﭘﻮره ﻳﻮ ﺳﻞ

او ﺷﻞ زره اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﻧﻐﺪي ﺟﺮﻳﻤﻪ ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ښځې ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ١٩ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي او ﭘﻪ

ﻓﺤﺸﺎ د اﺟﺒﺎر ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺿﺒﻂ او ﺛﺒﺖ ﻳﺎ ﻳﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣکﻢ ﭘﺮﺗﻪ اﻓﺸﺎ ﮐړي ،ﭘﻪ داﺳې ﺗﻮګﻪ
ﭼې ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ زﻳﺎن ورﺳﻮي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺑﻨﺪ ﭼې ﻟﻪ درﯦﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي اﻧځﻮروﻧﻮ او وﻳډﻳﻮګﺎﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

ﻣﻼ ﻟﻨډي د ﻟﺴګﻮﻧﻮ ښځﻮ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي وﻳډﻳﻮګﺎﻧې ﺟﻮړې ﮐړي دي

ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮﻫىSep 13, 2018 -

ﻣﻴﻤﻨﻪ )ﭘﮋواک ٢٢ ،وږی :(٩٧ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰ رﺳﻨﯿﻮ ﮐې د ﺗﻌﻮﯾﺬ ﻟﯿکﻮﻧﮑي ﻣﻼ ﻟﻨډي ﻫﻐﻪ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي وﯾډﯾﻮګﺎﻧې ﺧﭙﺮې

ﺷﻮې ﭼې ﻫﻐﻪ ځﯿﻨې ﺳﺎده ښځې ﭘﻪ دوﮐې او ﻓﺮﯾﺐ ﺳﺮه ﻏﻮﻟﻮﻟي او ورﺳﺮه ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي ﮐړﻧې ﻳﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړې دي.
ﺑﻠﺨﻮا د ﻓﺎرﯾﺎب د ﻋﻠﻤﺎوو ﺷﻮرا ،وﻻﯾﺘي ﺷﻮرا او ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠکﻮ د ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﻌﻮﯾﺬ ﻟﯿکﻮﻧﮑي ﭘﺮ ﺿﺪ ﮐﻠک ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻪ

ښﻮدﻟي او د ﻫﻐﻪ د اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ ﮐړې ده .د ﻓﺎرﯾﺎب د ﻋﻠﻤﺎوو ﺷﻮرا ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﻣﻮﻟﻮي ﻏﻼم ﻧﺒﻲ ﻏﻔﻮري
ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼې ﯾﺎد ﺗﻌﻮﯾﺬګﺮ ﮐﻮډګﺮ دی ،د ﻳﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﺳﺎده ښځﻮ د ﻏﻮﻟﻮﻟﻮ او د ﭘﯿﺴﻮ

ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي دي.

ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﭼې دﻏﻪ ﮐﻮډګﺮ ﯾﻮه ﻣﻮده ﭘﻪ ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ او ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐې ﻫﻢ دﻏﻪ ډول ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي ﮐړﻧې ﮐړې ،د ښځﻮ

ﻟﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﺮه ﯾﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﮐړي ،وﯾډﯾﻮګﺎﻧې ﻳﯥ ﺟﻮړې ﮐړي او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ دا ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ او وﯾډﯾﻮګﺎﻧې ﻓﺎرﯾﺎب ﺗﻪ راوړي او ﻟﻪ
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دې ځﺎﯾﻪ ﯾﯥ ﯾﺎدې ﻣﯿﺮﻣﻨې او ﮐﻮرﻧې ﻳﯥ ګﻮاښﻞ څﻮ ﭘﯿﺴې ﺗﺮې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .ﻣﻮﻟﻮي ﻏﻔﻮري واﯾﻲ" :ﻧﻦ راﺗﻪ ﯾﻮه
دوﻟﺘي ﭼﺎرواﮐي ووﯾﻞ ﭼې ﯾﺎد ﺗﻌﻮﯾﺬ ﻟﯿکﻮﻧﮑي ﮐﻮډګﺮ د ﺗﺮﮐﯿﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﺎﻧﮏ ﮐې ﯾﻮ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧۍ ﻟﺮي او ﻟﻪ

ﻫﻐﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ څﺨﻪ ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼې ﺟﻨﺴي اړﯾکې ﯾﯥ ﻟﻪ ﻏړو ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ،ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي ".د ﻓﺎرﯾﺎب د

ﻋﻠﻤﺎوو ﺷﻮرا ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ووﯾﻞ ﭼې دﻏﻪ ﮐﻮډګﺮ او ﭼﻠﺒﺎز دوه ﺳﺘﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ،زﻧﺎ ﯾﯥ ﮐړې او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ د

ﻫﻐﻮی ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘي ﭼې وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﺷﺒکﻮ ﮐې ﺧﭙﺎره ﺷﻮي او د ګڼ ﺷﻤﯿﺮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ

ﮐې ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐړې دي .ﻧﻮﻣﻮړي د ﯾﺎد ﮐﻮډګﺮ رﺳﻮل د ﻧﯿﻮﻟﻮ او ﺳﻨګﺴﺎروﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه .ﻣﻮﻟﻮي ﻏﻔﻮر زﯾﺎﺗﻪ
ﮐړه ﭼې ﻟﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع څﺨﻪ دوه اوﻧۍ ﻣﺨکې ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،د ﻋﻠﻤﺎوو ﺷﻮرا د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻏړو ﭘﻪ ګډون ﺳﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ

ﺳﺮه واﻟي او د ﻣﻠي اﻣﻨﯿﺖ رﯾﯿﺲ ﺧﻮاﺗﻪ وﻻړل او د رﺳﻮل ﮐﻮډګﺮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﯾﯥ وﮐړه ،ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻫﻐﻪ د

ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﮐﻮم اﻗﺪام ﻧﻪ دی ﺷﻮی .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،اوس دﻏﻪ زﻧﺎﮐﺎر او ﺧﺎﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﭘﺸﺘﻮﻧﮑﻮټ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې د
ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﯾﺎ ﭘﺎڅﻮﻧﻮاﻟﻮ د ﯾﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺣﻪ ﮐې ﻣﯿﺸﺖ دی او د ﻫﻐﻪ ﻣﻼﺗړ ﻟﺮي او

وﺳﻠﻪ وال ﺷﻮی ﻫﻢ دی .د ﻋﻠﻤﺎوو ﺷﻮرا ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ووﯾﻞ ،د ﻣﻠي اﻣﻨﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻪ دې ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼې د ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ
ﺿﺪ ﺟﻨګﯿږي ﻟﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﯾﯥ ډډه ﮐﻮي .ﻧﻮﻣﻮړي ګﻮاښ وﮐړ ﭼې د رﺳﻮل ﮐﻮډګﺮ دﻏﻪ ﮐړﻧﻪ د ﻓﺎرﯾﺎب ﺧﻠکﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﯿﻐﻮر

دی ﮐﻪ ﺣکﻮﻣﺖ ﯾﯥ ﻧﻪ ﻧﯿﺴي ﻧﻮ ﺧﻠک ﺑﻪ ددوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻼﺗړ څﺨﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷی .د ﻓﺎرﯾﺎب د وﻻﯾﺘي ﺷﻮرا ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل

ﺻﺒﻐﺖ اﻟ�ﻪ ﺳﯿﻼب ﺑﯿﺎ واﯾﻲ ﭼې د ﯾﺎد ﮐﻮډګﺮ ﺧﭙﺎره ﺷﻮي ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ څﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ دي .ﻫﻐﻪ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﯾﻞ ،د
ﻫﻐﻪ اﺻﻠي ﻧﻮم رﺳﻮل ﻟﻨډۍ دی ،ﯾﻮ ﻓﺎﺳﺪ ،ﺑﺪ اﺧﻼﻗﻪ اﻧﺴﺎن دی ﭼې د ﺷﺨﺼي ګټﻮ او ﭘﯿﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ

د ﻧﻮرو ﮐﻮرﻧﯿﻮ ښځې ﯾﯥ رﺳﻮا ﮐړي دي .ﺳﯿﻼب واﯾﻲ ،وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼې د رﺳﻮل ﻟﻨډي ﮐړﻧې اﻓﺸﺎ ﺷﻮې ﻫﻐﻪ ﻟﻪ
ﻓﺎرﯾﺎب څﺨﻪ وﺗښﺘﯿﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﯥ ﺗﻪ وﻻړ ،ﺧﻮ څﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘې ﻣﺨکې ﺑﯿﺮﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮی ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﯥ ورک ﺷﻮی

و ﭼې ﭘﻪ ﮐې د ﺑﺪ اﺧﻼﻗۍ وﯾډﯾﻮګﺎﻧې ﺳﺎﺗﻠې وې .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،دﻏﻪ وﯾډﯾﻮګﺎﻧې ﺑﯿﺎ د ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﺷﺒکﻮ د ﻣﺴﺘﻌﺎرو
ادرﺳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﭙﺮﯾږي .ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﻓﺎرﯾﺎب واﻟي ﻟﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘي ﻣﺴﻮوﻟﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﺮون ﭘﺸﺘﻮﻧﮑﻮټ

وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﺗﻠﻠی ،څﻮ رﺳﻮل ﻟﻨډۍ وﻧﯿﺴي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘټ ﺷﻮی و .د وﻻﯾﺘي ﺷﻮرا ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل واﯾﻲ ،اﻣﻨﯿﺘي او ﮐﺸﻔی
ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﯾﺎدې وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐړې ﭼې ژر ﺗﺮ ژره ﯾﺎد ﮐﻮډګﺮ

وﻧﯿﺴي او دﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ وﺳﭙﺎري .ﺑﻠﺨﻮا دﻓﺎرﯾﺎب وﻻﯾﺖ ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ اوﺳﯿﺪوﻧﮑي ﻫﻢ ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺖ څﺨﻪ د
رﺳﻮل ﮐﻮډګﺮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ او د ﺳﺨﺘې ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي .دوی ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې ﭼې د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ اړه

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ اﻣﻨﯿﺘي ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﯾک ﮐړي .د ﭘﺸﺘﻮﻧﮑﻮټ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﯾﻮ ﺗﻦ اوﺳﯿﺪوﻧﮑی ﭼې ﻟﻪ وﯾﺮې ﺧﭙﻞ ﻧﻮم

ﭘټ ﺳﺎﺗي ،ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﯾﻞ" :درې ورځې ﻣﺨکې ﻣې رﺳﻮل ﮐﻮډګﺮ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﺎغ ﮐې وﻟﯿﺪل ،ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼې ﭘﻪ

ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﺷﺒکﻮ ﮐې ډﯾﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮی ﯾﯥ ،ﻫﻐﻪ وﯾﻞ ﭼې د وﯾډﯾﻮ ﭘﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﺗﺮې ﺗﯿﺮوﺗﻨﻪ ﺷﻮې ،اوس ﯾﯥ ﮐﺎروﺑﺎر

ﺧﺮاب ﺷﻮی ،ګﻨې ﻫﺮه ورځ ﯾﯥ ﺗﺮ ﺷﭙږ زره اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﯾﯥ ﻋﺎﯾﺪ درﻟﻮده ".ﺧﻮ ﭘﻪ ﯾﺎده وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﯿﻢ واﯾﻲ ﭼې رﺳﻮل ﮐﻮډګﺮ ﭘﺨﻮا ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻌﯿﻢ ﭼﺮﯾک ﺳﺮه ﭼې ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐې د ﭘﺎڅﻮﻧﻮاﻟﻮ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و ،اوﺳﯿﺪه ،وروﺳﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﯥ ﺗﻪ وﻻړ ،ﺧﻮ دوه ﻣﯿﺎﺷﺘې ﻣﺨکې ﺑﯿﺮﺗﻪ راﻏﻠی او د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﻪ څﻨګ

ﮐې ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨګﯧږي .ﻫﻐﻪ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼې د رﺳﻮل ﮐﻮډګﺮ ﻟﻪ ﻧﺎوړه او ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي ﮐړﻧﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ و ،دوه

ورځې ﻣﺨکې د ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻟﻪ ﻻرې ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼې ﻫﻐﻪ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي ﮐړﻧې ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي .ده زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه " :ﭘﺮون ﻣې ﻫڅﻪ

وﮐړه ﭼې ﻫﻐﻪ وﻧﯿﺴﻢ او د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ وﺳﭙﺎرم ،ﺧﻮ ﻧﻦ ﺳﻬﺎر ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻪ وﺳﻠﻪ ﻗﺮارګﺎه ﮐې اﯾښې وه او

ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻟﻮري ﺗﻪ ﺗښﺘﯿﺪﻟی دی ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې او ډﯾﺮ ژر ﺑﻪ وﻧﯿﻮل ﺷي ".د دﻏﻪ ﺗﻌﻮﯾﺬګﺮ او ﮐﻮډګﺮ

وﯾډﯾﻮګﺎﻧې او ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﺷﺒکﻮ ﮐې ډﯾﺮ ﺧﭙﺎره ﺷﻮي او د ﺧﻠکﻮ ﮐﻠک ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ راﭘﺎروﻟي دي.

179

 -١٧د ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮی ډول

د ﻧړۍ ﻧږدې ﭘﻪ ډﯦﺮو وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې د ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮي ډول ښځې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن

ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ښځې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮازې د ﺷﭙﯥ د ﺧﻮب ځﺎى او دوه وﺧﺘﻪ ډوډۍ ورﮐﻮل

ﮐﯧږي .دﻏﻪ راز ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻮرﻧۍ ﺧﭙﻞ ﮐﻮﭼﻨي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ زور ﺧﻴﺮات ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﺗﻪ اړ ﮐﻮي او اﻧﺪازه ورﺗﻪ ټﺎﮐي ﭼې

د ﺷﭙﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﺑﺎﯾﺪ دوه ﺳﻮه اﻓﻐﺎﻧۍ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه وﻟﺮي؛ ﮐﻪ دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮم ټﺎﮐﻠى ﻫﺪف ﭘﻮره ﻧﻪ ﮐړي ،ﻧﻮ

ﺑﻴﺎ د ﮐﻮر ﻣﺸﺮان ورﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې د ﺷﭙﯥ ﺗﯧﺮوﻟﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮي ،ﺑﺎﻻﺧﺮه دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن اړ ﮐﯧږي ﭼې ﺷﭙﻪ ﺑﻬﺮ د

ﺳړک ﭘﺮ ﺳﺮ ﺗﯧﺮه ﮐړي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮم ډﯦﺮى وﺧﺖ ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي ،ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐې ټﻮﻟﻨې
ﺗﻪ ﺳﺮﺧﻮږی ﺟﻮړوي او ﺣﺘﺎ ځﯿﻨي وﺧﺖ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي.

د ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ډول ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک او د ازادو رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ راﭘﻮر:

ﭘﻪ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﮐې ﻟﻪ ﮐﺮاﻳﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي

ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻓﺨﺮي Jan 03, 2014 -

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ١٤ ،ﻣﺮﻏﻮﻣى  :(٩٢ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې د ﺳﻮاﻟګﺮو ډﯦﺮواﻟى ﭘﺮ ﻳﻮه ﭘﯧﭽﻠې ټﻮﻟﻨﻴﺰه ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې او ﭘﻪ

دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﻮاﻟګﺮي ﻧﻮره ﻫﻢ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐړې ده او اﻧﺪﯦښﻨې ﯾﯥ را وﻻړې ﮐړې دي .د ﭘﮋواک

او ازادو رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧې ښﻴﻲ ﭼې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﮐې ځﻴﻨي ﺳﻮاﻟګﺮ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﺮاﻳﻪ ﮐﻮي او ﺑﻴﺎ ﺗﺮﻳﺎک ﭘﺮې
ﺧﻮري ،څﻮ د ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ارام وي .ﺳﻮاﻟګﺮ دﻏﻪ ﮐﺎر ځکﻪ ﮐﻮي ﭼې د ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﭘﻪ ښﻮدﻟﻮ ﺳﺮه د ﺧﻠکﻮ ﭘﺎم ځﺎن ﺗﻪ واړوي او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ډﯦﺮې ﭘﻴﺴې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻧږدې ٦٠زره
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي دي ﭼې ﻟﻮى ﻋﺎﻣﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﮐې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او ورﺗﻪ د ﻧﺸﻪ

ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ورﮐﻮل دي .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻪ ﻣﻮﻧﺪﻧې ښﻴﻲ ﭼې ﭘﺮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې د ګﺮﻣۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ

ﮐې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧي ﺳﻮاﻟګﺮو ﺷﺘﻮن ﻫﻢ ﺧﻠک اﻧﺪﯦښﻤﻦ ﮐړي او د ﺑﺎﻧډوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﻮاﻟګﺮو ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﺷکﻮﻧﻪ ورﺗﻪ
ﭘﻴﺪا ﺷﻮي دي .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧي ﺳﻮاﻟګﺮ د وروﺳﺘﻴﻮ درﯦﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې زﻳﺎت ﺷﻮي او د ګﺮﻣۍ ﭘﻪ
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ﻣﻮﺳﻢ ﮐې د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻟﻮﻳﻮ ښﺎروﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﻟﻴﺪل ﮐﯧږي .ﺳﻮاﻟګﺮ د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ﭘﻪ داﺳې

ﺣﺎل ﮐې ﻟﻴﺪل ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ  ١٣٨٧ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻳﻮه ﺣکﻢ ﻟﻪ ﻣﺨې ﺳﻮاﻟګﺮي ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮه او د
ﺳﻮاﻟګﺮو د ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻫﻢ وګﻮﻣﺎرل ﺷﻮ ،ﺧﻮ د ځﻴﻨﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻟﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮ.

ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د وﺳﻴﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ

ﻳﻮه څﻠﻮﯦښﺖ ﮐﻠﻨﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼې ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﻓﺮﻳﺒﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم را ﭘﯧﮋﻧي او د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﺎﺣﻴﯥ د ګﺬر ﻗﺎﺿي

ﺳﻴﻤې اوﺳﯧﺪوﻧﮑې ده ،واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ ﺗﯧﺮو  ١٢ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﺳﻮاﻟګﺮي ﮐﻮي او د ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل
ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ورﮐﻮي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻟﻪ دې ﻻرې ﻫﺮه ورځ  ٣٠٠اﻓﻐﺎﻧۍ ﻋﺎﻳﺪ ﻟﺮي .ﻓﺮﻳﺒﺎ

ﭼې ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدې ده ،واﻳﻲ" :ﻣﺨکې ﻟﻪ دې ﭼې د ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﻟﭙﺎره ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ووځﻢ ،ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دې ﻟﭙﺎره د ﻧﻴﻢ ﻧﺨﻮد ﭘﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮﻳﺎک ورﮐﻮم ﭼې وﻳﺪه ﺷي ،ﺧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ګﺎز دودوم؛ ﻫﻐﻮى ﻫﻢ

د ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره وﻳﺪه وي ،ﮐﻠﻪ ﻳﯥ د وﻳښﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﻣﺦ اوﺑﻪ اﭼﻮم او ﻳﺎ ﻳﯥ ور څښﻢ؛ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﻋﺎدي ﺣﺎﻟﺖ ﮐې

ﺑﻴﺪارﯦږي او ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﺧﻮا ګﺮځي".

د ﻓﺮﻳﺒﺎ د دﻏﻪ ﻋﻤﻞ دوام د ﻫﻐې اوﻻدوﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي ﮐړي دي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﻣې

ﭼې اوﻻدوﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮﻳﺎک وﻧﻪ رﺳﯧږي ،ﻧﻮ ژاړي ،ﺧﻮب ﻧﻪ ورځي ،ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﭘﻪ څﭙﯧړو وﻫي او واﻳﻲ ﭼې ﭘښې او
ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ درد ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼې ﺗﺮﻳﺎک ورﮐړم ،ﻧﻮ ﭘﻪ اراﻣۍ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺧﻮب وړي ".ﻓﺮﻳﺒﺎ  ٨اوﻻدوﻧﻪ ﻟﺮي ﭼې ﻟﻪ

ﻳﻮه ﮐﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٧ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻟﺮي .د دې ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ټﻮل اﺗﻪ اوﻻدوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﻟﻮى ﮐړي او ځکﻪ
ﭘﻪ ﻋﺎدي ﺑڼﻪ وده ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼې ټﻮل ﻣﻌﺘﺎد دي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻳﻮ ﻳﺎ دوه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ

وړي او ﻧﻮر ﻳﯥ د  ١٧ﮐﻠﻨې ﻟﻮر ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې وي .ﻫﻐې ووﻳﻞ ﭼې ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدى دى
او ﮐﺎر ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟى.

ﻓﺮﻳﺒﺎ د ﺳﻮاﻟګﺮو ښځﻮ د ﻫﻐې  ١٥ﮐﺴﻴﺰې ډﻟې ﻏړې ده ﭼې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻳﯥ ټﻮﻟې واټﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﺑﺎغ ﻗﺎﺿي

ﺗﻪ د ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﻟﭙﺎره ځي او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﻳﺎک ورﮐﻮي .ﺧﻮ  ٣٥ﮐﻠﻨﻪ ﮐﺮﻳﻤﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﻳﻮاځې ﭼې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻳﯥ
ﺗﺮﻳﺎک ﺧﻮري ،ﺑﻠکې ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ ﻫﻢ ورﮐﻮي .ﻫﻐﻪ ﭼې ﻟﻪ اﺗﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺗﺮ  ١٤ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ

ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﮐې ﮐﺎر اﺧﻠي ،واﻳﻲ" :زه ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ﭘﯧﺮﮐي ﭘﺨﻮم ،ﻳﻮ زوى ﻣې ﻫﻐﻪ ﭘﻠﻮري ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﮐﻮﻣﻪ ورځ وﻧﻪ
ﭘﻠﻮرل ﺷي ،ﻧﻮ زه ﻣې ﺧﭙﻞ دوه ﻳﺎ درې اوﻻدوﻧﻪ د ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره راﺳﺮه ﺳړﮐﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ او

ﻋﺎرﻓﺎﻧﻮ زﻳﺎرت او ﭘﻞ ﺧﺸﺘي ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ څﯧﺮﻣﻪ ﺳﻴﻤې ﺗﻪ وړم .ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې وزګﺎر او ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدى دى".

ﮐﺮﻳﻤې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻪ ﮐې  ١٤ښځې ﻳﻮ ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﺑﻬﺮ ﺗﻪ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ ځﻮ ،ﻧﻮ زه ﻣې ﻳﻮ زوى ﻟﻪ ځﺎن
ﺳﺮه اﺧﻠﻢ او اﺗﻪ ﮐﻠﻨﻪ ﻟﻮر او ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﮐﻠﻦ زوى ﻣې ﻳﻮې ﺑﻠې ښځې ﺗﻪ ﭼې اوﻻد ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ ورﮐﻮم او ﻫﻐﻮى
ﻣﺎښﺎم راټﻮﻟې ﮐړې ﭘﻴﺴې او ﺟﺎﻣې راﺳﺮه ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﻮي ".دې ﻣﯧﺮﻣﻨې ووﻳﻞ ﭼې ﻫﺮه ورځ ﻳﻮاځې دا  ٤٠٠اﻓﻐﺎﻧۍ
ﻋﺎﻳﺪ ﻟﺮي او ﻳﻮه اﻧﺪازه ﭘﻴﺴې د اوﻻدوﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺮاﻳﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﭼې ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ ﺑﻬﺮ

ﺗﻪ ځﻢ ،ﻧﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣې ﻳﻮه اﻧﺪازه ﺗﺮﻳﺎک ورﮐﻮم ﭼې ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ وﻳﺪه ﮐﯧږي ،ﻳﺨﻨي

او ګﺮﻣي ﭘﺮې ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻪ ﮐﻮي او ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﺮ راﺳﺘﻨﯧﺪو وﯾﺪه وي".

ﮐﺮﻳﻤﻪ ﭼې ﻟﻪ ﺗﯧﺮو اوو ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﺳﻮال ﮐﻮي ،واﻳﻲ" :اوﻻدوﻧﻪ ﻣې ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺘﻪ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه
ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ وړم؛ ځکﻪ ﻟﻪ دوى ﭘﺮﺗﻪ څﻮک راﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﺎﺷﻮم ووﻳﻨي ﻧﻮ ﭘﻨځﻪ ګﻮن ﻳﺎ دوه ګﻮن

راﮐﻮي ".د دې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي ﮐﯧﺪل د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼې ټﻮل اوﻻدوﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ښﻮوﻧځي ﭘﺎﺗې ﺷي.
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ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ  ٢٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﻣﻮر زﻳﻨﺐ ﭼې ﻟﻪ ﺗﯧﺮو  ١٣ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ
ﺗﻮﮐﻮ روږدې ده ،ﻟﻪ ﺗﯧﺮو  ٩ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﺳﻮاﻟګﺮي ﮐﻮي .دا ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟې ده ﭼې ﺧﭙﻞ

اوﻻدوﻧﻪ د ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ ورﮐﻮي.

زﻳﻨﺐ ﺑﯧﻮزﻟي او ﮐډواﻟي ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﭙﻠې روږدﯦﺪﻧې اﺻﻠي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﻮﻟي او واﻳﻲ" :ﻣﯧړه ﻣې ﺑﯧکﺎره دى ،دوه
ﻟﻮﻳﺎن اوﻻدوﻧﻪ ﻣې را څﺨﻪ ﺑﯧﻞ دي ،ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﮐﻮم ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻧږدې  ٩ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮو ،ﻧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺳﻮاﻟګﺮي ﮐﻮم ،ﻳﻮاځې درې اوﻻدوﻧﻪ ﻣې ) ٧ ،٥او  ٩ﮐﻠﻦ( روږدي دي".

زﻳﻨﺐ واﻳﻲ ﭼې ﺧﭙﻠﻮ درﯦﻴﻮ ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ ﺗﺮﻳﺎک ورﮐﻮي او ﭘﻪ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﮐې ﺗﺮې

ګټﻪ اﺧﻠي ﭼې د ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ وو .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﭼې ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ ځﻢ ،ﻧﻮ دوى ﺗﻪ ﺗﺮﻳﺎک ورﮐﻮم ﭼې ﻳﻮ ﻟﻪ

ﻣﺎﺳﺮه وي او دوه ﻧﻮر ﻳﯥ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ ورﮐﻮم ﭼې ﻧﻴﻢ ﻋﺎﻳﺪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ ﮐې ﺗﺮې اﺧﻠﻢ ،ﮐﺸﺮ اوﻻد ﻣې ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه

وي او ﻟﻮﻳﺎن ﻳﯥ ﻧﻮرو ﺗﻪ ورﮐﻮم ".ﻫﻐې څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼې ﻫﺮه ورځ ﻟﻪ دې ﻻرې  ٥٠٠اﻓﻐﺎﻧۍ ﻋﺎﻳﺪ ﻟﺮي او د اوﻻدوﻧﻮ
ﻟﻪ ﮐﺮاﻳﯥ څﺨﻪ ﻫﻢ ﻳﻮه اﻧﺪازه ﭘﻴﺴې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .زﻳﻨﺐ ووﻳﻞ" :د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯧږي ،ﮐﻪ ﻫﻐﻮى

ﻧﻪ وي ﻧﻮ څﻮک راﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي".

د رﺳﻤي ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﺨﻠى

د ﮐﺎﺑﻞ اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﺎﺳﻮال ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪوي ﭼې ځﻴﻨي ﺳﻮاﻟګﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺗﺮﻳﺎﮐﻮ او ﻧﻮرو درﻣﻠﻮ ﭘﻪ

وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺸﻪ ﮐﻮي .ده د ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﺮ دې ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر دوام ﻟﺮي؛ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﮐې ﻫﻢ ﭘﻪ دې اړه ﮐﺎر

ﺷﻮى او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐې ﺑﻪ ﻫﻢ وﺷي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻫﺮه ورځ ،ﻫﺮ ﻣﺎزدﻳګﺮ او ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﻫﻐﻮى را ټﻮﻟﻮو ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راوځي ﭼې ﻓﺮﺻﺖ وي او ﺧﻠﻮت ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي .ﭘﻪ دې اړه ﻣﻮږ ﭘﺮﯦکﻨﺪه ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮو ".د ﮐﺎﺑﻞ

اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ دې اړه ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻧﻪ ﮐړل.

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ څﺎﻧګې ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل

ﺑﻼل ﺻﺪﻳﻘي ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ اړه د اﻧﺪﯦښﻨې ﭘﻪ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﺳﺮه ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎر

اﺧﻴﺴﺘﻞ او ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ ﻫڅﻮل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﭘﺮ ﻳﻮې ﻣﻌﻤﻮﻟي ﭼﺎره ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې .د ده ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دا
ډول ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﺨﺼﻴﺖ وژﻧې ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي او ډﯦﺮ رواﻧي زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ورﺗﻪ اړوي.

ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﺳﻮاﻟګﺮۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﻮاﻟګﺮو ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ داﺳې ﺳﻮاﻟګﺮو ﭘﻪ ځﺎﻧګړي

ډول ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي ﻳﻮ ﭼې وﻳﻞ ﻳﯥ ځﻴﻨﻮ اﻓﺮادو ﭘﻪ زور ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻠي دي ".ده د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ

ﮐﺮاﻳﻪ ورﮐﻮل ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړل او وﻳﯥ وﻳﻞ" :د ﺳﻮاﻟګﺮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐې ډﯦﺮ داﺳې ﻣﻮارد ﺷﺘﻪ ﭼې ﻣﺎﺷﻮم ﻋﻤﻼ� ﭘﯧﺮل
ﺷﻮى او ﭘﻠﻮرل ﺷﻮى ،ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ ﭘﻴﺴې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮې او ﻳﺎ دا ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﺑﯧﻮزﻟې دي ،ﻳﺎ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺷي

ﮐﻮﻟى او ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻮي ﮐﺴﺎن دي ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﯧﺮي او د ﻳﻮې اﻏﯧﺰﻧﺎﮐې اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮې ﮐﺎر اﺧﻠي".

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ څﺎﻧګې ﻫﻤﻐږى ﮐﻮوﻧﮑى ﻧﺠﻴﺐ اﻟ�ﻪ ﺑﺒﺮﮐﺰى

واﻳﻲ" :ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ورﮐﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮي دي؛ ځکﻪ دا څﻨګﻪ اﻣکﺎن ﻟﺮي ﭼې ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ﺳﻬﺎر ﻟﻪ اﺗﻮ
ﻧﻪ د ﻣﺎزدﻳګﺮ ﺗﺮ څﻠﻮرو ﺑﺠﻮ وﻳﺪه ﺷي ،ﻳﻮاځې ﺗﻨﻔﺲ دې ﮐﻮي او ﻫﯧڅ ﺣﺮﮐﺖ دې ﻧﻪ ﻟﺮي .دﻏﻪ ﮐﺎر واﻗﻌﺎﹰ ﺟﺮم دى،

ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺎﺗﻨې ﺷﺒکې ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐې ﺧﭙﻠې اﻧﺪﯦښﻨې د ﺳﻮاﻟګﺮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﭼﺎرو وزارت ﺳﺮه ﺷﺮﻳکې ﮐړې دي ،ﺧﻮ ډﯦﺮه ﮐﻤﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻳﯥ ﮐړې ده ".ﺑﺒﺮﮐﺰي ﺳﻮاﻟګﺮ ﭘﺮ څﻮ ډﻟﻮ ووﯦﺸﻞ او زﻳﺎﺗﻪ

ﻳﯥ ﮐړه" :ځﻴﻨي ﭘﻪ رښﺘﻴﺎ ﻫﻢ اړ دي او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻳﯥ ﻟﻪ ډﯦﺮې ﻧﺎﭼﺎرۍ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻠي دي .دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ ﻣﻮﺳﻤي

دي ﭼې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﺨﻨۍ ﮐې ګﺮﻣﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ګﺮﻣﻴﻮ ﮐې ﻳﺨﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ځي او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ
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ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ورﮐﻮي ،څﻮ د ﺧﻠکﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﺟﻠﺐ ﮐړي؛ درﯦﻴﻤﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻧﻮرو ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ ورﮐﻮي او

ﺳﻮاﻟګﺮ دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗﺮ ﻣﺎښﺎﻣﻪ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﺳﺎﺗي".

ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧي ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ټﻮﻟﻨې د ﻣﺮﺳﺘﻮﻧﻮﻧﻮ اﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪﻇﺎﻫﺮ ﮐﻮﺷﺎن واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر څﺨﻪ د

ﺳﻮاﻟګﺮو ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ګڼﻮ داﺳې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮى ﭼې د ﺳﻮاﻟګﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﻳﺎک ورﮐړل ﺷﻮي دي.
ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺣﺘى داﺳې ﻣﻮارد ﻫﻢ وو ﭼې ﭘﺮ ﺑﻨﺪاژوﻧﻮ ﺗړل ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﻮ ﻟﻴﺪﻟي ،ﻣﻮږ ﻫڅﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼې دا
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﺳﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭼې ﭘﻪ ﻏﯧږ ﮐې ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮم و ،اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﻪ ،ﮐﻠﻪ ﻣﻮ ﭼې ﭘﻪ ډﯦﺮ

ټﻴﻨګﺎر د ﻣﺎﺷﻮم ﻻس ﺧﻼص ﮐړ ،ﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻮه ﭼې ﻻس ﻳﯥ ﻫﯧڅ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ درﻟﻮده ".ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺮه ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻪ دی څﺮګﻨﺪ ﭼې د ﺳﻮاﻟګﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ﭘﻪ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﮐې ﺗﺮې ﮐﺎر

اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ﺧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻣﺨې ،اوﺳﻤﻬﺎل ٦٠زره ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ
ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي دي .د ﺳﺮﭼﻴﻨې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﮐې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮل او ورﺑﺎﻧﺪې د
ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺧﻮړل ،د روږدي ﮐﯧﺪو ﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻻﻣﻞ دى.

دا ﻣﻬﺎل د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت دﻧﺪه ﻟﺮي ﭼې د ﺳﻮاﻟګﺮو د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺣﻞ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ

وﮐړي ﺧﻮ د دﻏﻪ وزارت ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل واﺻﻞ ﻧﻮر ﻣﻬﻤﻨﺪ واﻳﻲ" :ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮږ ﮐﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮو ﭼې وواﻳﻮ څﻮﻣﺮه
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺳﻮال ﮐﻮي او ﻳﺎ څﻮﻣﺮه ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي دي ،دا ټﻮل ﻳﻮه اوازه ده ".د وﺳﻴﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ژﻣﻨﻪ ﮐړې ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﭘﻠي ﮐﻮي او
د دﻏﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎده د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺮګﻨﺪه ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده.
ﺑﻬﺮﻧي ﺳﻮاﻟګﺮ

د ازادو رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧې ښﻴﻲ ﭼې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه د ﻳﻮه ﺳﻮاﻟګﺮ د ورځﻨي ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻨځﻨۍ ﮐﭽﻪ ﺷﺎوﺧﻮا

 ٤٠٠اﻓﻐﺎﻧۍ ده او دﻏﻪ ﮐﺎر د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو د ډﯦﺮﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮى دى .دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې ﭘﻪ
ﮐﺎﺑﻞ ﮐې د ﻳﻮه ﮐﺎرګﺮ ورځﻨی ﻣﺰد ﻟﻪ  ٣٠٠څﺨﻪ ﺗﺮ  ٣٥٠٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ دى.

د ازادو رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ څﯧړﻧې څﺮګﻨﺪوي ﭼې ډﯦﺮى ﺑﻬﺮﻧي ﺳﻮاﻟګﺮ ﻣﻌﻴﻮب او ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ښځې دي ﭼې د

ګﺮﻣۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐې ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راځي .دا ډول ﺳﻮاﻟګﺮ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻪ ګڼﯥ ګﻮڼﯥ ډﮐﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﮐې ﻟﻴﺪل ﮐﯧږي .د ﺳکﻴﻨې ﭘﻪ

ﻧﻮم ﻳﻮې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ﺳﻮاﻟګﺮې ﭼې ﻟﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠې او ﭘﻪ دري ﻫﻢ ﭘﻪ ډﯦﺮې ﺳﺨﺘۍ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي،

ووﻳﻞ ﭼې اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮي او د ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ څﻠﻮرو ﻏړو ﺳﺮه د ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠې .ﺳکﻴﻨﻪ
ﭼې د ﮐﻮټﻪ ﺳﻨګي ﭘﻪ ﭼﻮک ﮐې ﺳﻮاﻟګﺮي ﮐﻮي ،واﻳﻲ" :ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻮ ښﻪ دى ،ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻨۍ ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮو ،ﭘﻪ ژﻣي ﮐې ﺑﯧﺮﺗﻪ

ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻪ ځﻮ " .ﻫﻐې زﻳﺎﺗې ﺧﺒﺮې وﻧﻪ ﮐړې او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دري او ﭘښﺘﻮ ژﺑﻮ ﻧﻮرې ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟى.

د ﻓﺎروق ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه ﺑﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧي ﺳﻮاﻟګﺮ ﭼې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻳﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺳﻨﺪ اﻳﺎﻟﺖ اﺳﺘﻮګﻦ دى ،ووﻳﻞ" :ﻧﻪ ډوډۍ

ﻟﺮم ﻧﻪ ﮐﻮر ،دﻟﺘﻪ د ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﻟﭙﺎره راﻏﻠى ﻳﻢ ".ﻓﺎروق ﭼې ﭘﻪ ﻻس او ﭘښﻪ ﻣﻌﻴﻮب دى ،ﭘﻪ دې اړه ﭼې ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﭼﺎ

راوﺳﺘى؟ څﻪ وﻧﻪ وﻳﻞ ،ﺧﻮ ګڼ ﮐﺎﺑﻞ ښﺎرﻳﺎن د ازادو رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐې د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو ﭘﺮ

ډﯦﺮﯦﺪو اﻧﺪﯦښﻨﻪ ښﻮدﻟې او وﻳﻠي ﻳﯥ دي ﭼې دﻏﻪ ﺳﻮاﻟګﺮ ټﻮل د ﻣﺸﺨﺼﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﻴﺴﻮ ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ

راوﺳﺘﻞ ﺷﻮي دي.

د ﻣﺮﻳﻢ ﻟﯧﺴې ﺑﺎزار ﻳﻮه ﻫټۍ وال ﻣﺤﻤﺪ داوود ﻟﻪ دﻏﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو د ﺷکﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې ووﻳﻞ" :دوى ټﻮل ﻳﻮ ﺑﺎﻧډ دي

ﭼې ﺳﻬﺎر ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐې راځي او ﺗﺮ ﻣﺎﺧﻮﺳﺘﻦ او د ﺷﭙﯥ ﺗﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺑﺎزار ﮐې ﺳﻮاﻟګﺮي ﮐﻮي،

وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧﻴﺮﺧﺎﻧې ﻣﯧﻨې ﭘﻪ ﺧﺸﺖ اﺧﺘﻴﻒ ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ﭘﻪ ﻟﺲ ﮐﺴﻴﺰو او ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﺴﻴﺰو ډﻟﻮ ﮐې ټﻮﻟﯧږي او ﭘﻪ
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ﻣﻮټﺮو ﮐې د اﺳﺘﻮګﻨې ځﺎى ﺗﻪ ﻟﯧږدول ﮐﯧږي .زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻮزه او ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ﺣﻖ اﺧﻠي ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ

ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﺴﻮول دي او ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻮى را ټﻮل ﮐړي".

د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر د ده اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ﻳﻮ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭼﺎرواﮐي ﭼې ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﻧﻮم ﻳﯥ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې وﻟﻴکﻞ ﺷي ،ﻫﻢ

د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ" :دوى ټﻮل ﺗﺠﺎرﺗي دي ،ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ دى ،د ښﺎر ﭘﻪ ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻟﻴﺪل

ﮐﯧږي ،ﻣﺎ ﺳﻞ ځﻠې ﻟﻪ دې ځﺎﻳﻪ ﻟﺮې ﮐړي ،ﺧﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ راځي ".دﻏﻪ راز د ﻣﺮﻳﻢ ﻟﯧﺴې ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ﻳﻮه اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻠﻮل
ﺳﻮاﻟګﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺮ ووﻳﻞ" :دا ﺳﻮاﻟګﺮ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐې ﺗﻨﺨﻮا ﻟﺮي ،ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ﻳﻮه ﻣﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې دوى ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر

ﮐې د ﻣﻴﺎﺷﺘې ١٥زره ﮐﻠﺪارې ﺗﻨﺨﻮا ﻟﺮي ،د ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا دﻟﺘﻪ راوړل ﮐﯧږي ،دﻟﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې ﭘﻴﺴې ﻫﻤﺎﻏﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮي".

ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر د ﻣکﺮورﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎرﮐﯧټ ﮐې د ﻻﺳي ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻠﻮروﻧﮑي ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ووﻳﻞ ﭼې د ګﺮﻣۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ

ﮐې ﻳﯥ ﻫﺮه ورځ ﺗﺮ ﺳﻠﻮ زﻳﺎت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧي ﺳﻮاﻟګﺮ ﻟﻴﺪل .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :دوى ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑڼﻮ راځي ،ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ
ﺧﺮﻣﺎ وﻫي ،ﺑﻴﺎ ﭘﺮې ﭘﺎﻳﻮدﯾﻦ وﻫي ،دﻟﺘﻪ راځي ،ځﻴﻨي ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺑﻨډه او ﻣﻌﻴﻮﺑﻪ ﺑڼﻪ راځي ...دوى ټﻮل ﺗﺠﺎرﺗي دي او
دوﻟﺖ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي".

د ﻣکﺮورﻳﺎن ﻣﺎرﮐﯧټ ﻳﻮ ﺗﺮﮐﺎري ﭘﻠﻮروﻧﮑى وﺣﻴﺪ ﻫﻢ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو ﭘﻪ اړه واﻳﻲ" :ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻣې ﻟﻴﺪﻟي ﭼې

ﮐﺎﺳټﺮ ﻣﻮټﺮ ﻫﺮ ﺳﻬﺎر ﻫﻐﻮى راوړي ،ﭘﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮو ﮐې ﻳﯥ ښکﺘﻪ ﮐﻮي او د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ اﺗﻮ ﺑﺠﻮ ﻟﻪ دﯦﺮﺷﻮ ﺗﺮ څﻠﻮﯦښﺘﻮ
ﭘﻮرې ﺳﻮاﻟګﺮ ،د ﺟﻨګي ﮐﻼ ﻟﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه را ټﻮﻟﯧږي او ﺑﻴﺎ ﻣﻮټﺮ راځي او ﻫﻐﻮى وړي ".دﻏﻪ راز د ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨې
ﻏړي ﻣﺤﻤﺪاﻧﻮر ﻣﻴﺪاﻧﻮال ووﻳﻞ" :دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ دا ﺗﻔﮑﻴک ﮐړي ﭼې څﻮک واﻗﻌي ﺳﻮاﻟګﺮ او څﻮک د ﻧﻮرو ﻟﭙﺎره ﮐﺎر

ﮐﻮي؟ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼې ﺑﺎﻳﺪ وﭘﻠټﻞ ﺷي او د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷي ،دا ﺧﭙﻠﻪ د دوﻟﺖ د ﻧﻮم ﺑﺪۍ ﻻﻣﻞ
ګﺮځي ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ اﺑﺮو او ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮي ".ﻧﻮﻣﻮړی ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼې دې ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
وﮐړي او ﭘﻪ ښﺎر ﮐې د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴي.

ﭘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ﺑڼﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮي ﺳﻮاﻟګﺮ

ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐي دا ﻣﻨي ﭼې ﻳﺎد ﺳﻮاﻟګﺮ د ځﻴﻨﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ﺑڼﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﮐﯧږي ،ﺧﻮ د دې ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐړﻧﻼره ﻧﻪ ﻟﺮي .د ﻣﻠي اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ د

ﺑﺮﯦښﻨﺎﻟﻴک ﻟﻪ ﻻرې د ازادو رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻪ ﻟﻴکﻠي" :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧي ﺳﻮاﻟګﺮ ﻟکﻪ څﺮﻧګﻪ ﻳﯥ ﭼې ﻟﻪ ﻓﺰﻳکي وﺿﻌﻴﺖ

څﺨﻪ څﺮګﻨﺪﯦږي ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻠکې د ځﻴﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮي او
ﻧﺎوړه ګټﻪ ﺗﺮې اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي .ﭘﻪ دې اړه ﭼې ﮐﯧﺪاى ﺷي ﻫﻐﻮى د ځﻴﻨﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ادارو ﻟﭙﺎره د ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

وﮐﺎرول ﺷي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠي اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺮ اوﺳﻪ داﺳې ﻣﺪارک ﭘﻪ واک ﮐې ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎل څﺨﻪ ﻟﺮې ﻧﻪ ده
ﭼې دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ دې ﻣﻌﻠﻮﻟﻮ او ﻣﻌﻴﻮﺑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ د وﺳﻴﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر واﺧﻠي".

د ﮐﺎﺑﻞ اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﺎﺳﻮال ﻣﺤﻤﺪﻇﺎﻫﺮ ووﻳﻞ ﭼې ډﯦﺮى ﺑﻬﺮﻧي ﺳﻮاﻟګﺮ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧي ډول

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راځي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﺳﺮه را ټﻮﻟﻮي او ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﻳﯥ اﺳﺘﻮي،

دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ډول دوام ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭼې زﻣﻮږ ﮐﻮﻧﺴﻠګﺮۍ اړې دي ﭼې د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اړﻳکﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
ﻫﻐﻮى ﺗﻪ وﻳﺰې ورﮐړي ،ﻫﻐﻮى ﭘﻪ وﻳﺰه دﻟﺘﻪ راځي او ﺳﻮاﻟګﺮي ﮐﻮي".

د ﮐﺎﺑﻞ اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻫﻢ ووﻳﻞ ،ﺗﺮ اوﺳﻪ داﺳې ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﻻس ﮐې ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼې د ﺳﻴﻤې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗي

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه د دې ﺳﻮاﻟګﺮو اړﻳکﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐړي ،ﺧﻮ د دې ﭘﺨﻠى ﮐﻮي ﭼې ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮې ﺑڼﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ

راځي .ده د ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ووﻳﻞ" :دې ﺳﻮاﻟګﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘټﻪ ځﻴﻨي ځﺎﻧګړي ﮐﻮروﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﮐﯧږي ،د ﺷﭙﯥ ﻫﻠﺘﻪ
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وي او د ورځې ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﮐې ﺳﻮال ﮐﻮي ،ﭘﻴﺴې ټﻮﻟﻮي او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻮګﻨځي ﺗﻪ ځي .دا واﻗﻌﺎﹰ ﻳﻮ ﺟﺮم
دى ...زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي او اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮي دي ،ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﻮل ﮐﯧږي او ﺷړل ﮐﯧږي".

اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،د دې ﻗﻀﻴﯥ ﺗﺮ ﺷﺎ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ځﻴﻨﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻻس دى ﭼې دﻏﻮ

ﺳﻮاﻟګﺮو ﺗﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرټ او وﻳﺰه ورﮐﻮي .دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې ﭘﻪ ١٣٨٧ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ

ﮐﺮزي د ﺣکﻢ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼې د ﺳﻮاﻟګﺮۍ د ﻣﻨﻌې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﺻﺎدر ﮐړى و ،ﭘﻪ دې اړه ﻟﻪ  ١٣ادارو څﺨﻪ ﻳﻮ
ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﺟﻮړ ﺷﻮ ،څﻮ ﺳﻮاﻟګﺮ را ټﻮل او ﻟﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳى وﺷي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﮐې

اﻓﻐﺎﻧي ﺳﺮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت ،د ﻋﺎﻣې روﻏﺘﻴﺎ وزارت ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن او

ځﻴﻨې ﻧﻮرې ادارې ﺷﺎﻣﻠې دي .ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻮي ﺳﻮاﻟګﺮ ﻟﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ وروﺳﺘﻪ ﺧﻮﺷي ﮐﻮل او اړو ﺳﻮاﻟګﺮو ﺗﻪ ﻳﯥ
ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮن ﮐې د ﻟﻮﯦﺴﺖ ،ﺳﺮﭘﻨﺎه او ﻣﻌﻴﺸﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻪ.

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې د اﻓﻐﺎﻧي ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې د ﻣﺮﺳﺘﻮﻧﻮﻧﻮ اﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪﻇﺎﻫﺮ ﮐﻮﺷﺎن ووﻳﻞ ﭼې دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧي ﺳﻮاﻟګﺮ را ټﻮل ﮐړي او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ﻟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟي دي .ﻫﻐﻪ

زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت څﻮ ځﻠې ،د دې ﻫﯧﻮاد اړوﻧﺪ ﺳﻮاﻟګﺮو ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐړى ،ﺧﻮ ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻳﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړې ده".

د ازادو رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫڅﻪ وﮐړه ﭼې ﭘﻪ دې اړه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺳﻔﺎرت ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐړي ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﭘﺮﻟﻪ
ﭘﺴې اړﻳکﻮ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ د دﻏﻪ ﺳﻔﺎرت ﭼﺎرواﮐي ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﺷﻮل.

د ډﯦﺮو ﺳﻮاﻟګﺮو ﺣﺮﻓﻮي واﻟى

د ﺳﻮاﻟګﺮو ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړي ﭘﺮ دې ﺑﺎور دي ﭼې د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﻟﻪ ﻧﻮي ﺳﻠﻨې ډﯦﺮ ﺳﻮاﻟګﺮ ﺣﺮﻓﻮي دي .د ﮐﺎﺑﻞ د

ﻣﺮﺳﺘﻮﻧﻮﻧﻮ اﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪﻇﺎﻫﺮ ﮐﻮﺷﺎن ووﻳﻞ" :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﮐې ﺳﻮاﻟګﺮي ﮐﻮي ،ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﻳﯥ ﻳﻮاځې ﻳﻮ

واﻗﻌي ﺳﻮاﻟګﺮ دى ".د ده ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،د دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا د راټﻮل ﺷﻮو ﺳﻮاﻟګﺮو  ٩٠ﺳﻠﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ وو ﭼې ﭘﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻮن ﮐې وﺳﺎﺗﻞ ﺷي او ځﻴﻨﻮ ﻳﯥ ﺗﯧښﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻫﯧڅ وﺧﺖ ﻫﻐﻪ ﺳﻮاﻟګﺮ ﭼې واﻗﻌﺎﹰ ﺑﯧﻮزﻟﻪ وي او
ﻣﺮﺳﺘﻮن ﺗﻪ ور وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷي ،د ﻣﺮﺳﺘﻮن ﻟﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ اوړي او ﺗﯧښﺘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي؛ ځکﻪ ﭼې ټﻮﻟې اړﺗﻴﺎوې ﻳﯥ دﻟﺘﻪ

ﭘﻮره ﮐﯧږي؛ ﺧﻮ د ﺳﻮاﻟګﺮو ډﯦﺮ ﻳﯥ د ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻟﻴک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﻮﺷي ﮐﯧﺪل ﭼې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻮ

ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ او ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﺑﻴﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮﻟﻪ".

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي او د ﺳﻮاﻟګﺮو ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړي ﺑﻼل ﺻﺪﻳﻘي ووﻳﻞ" :ﮐﻠﻪ ﭼې
ﺳﻮاﻟګﺮ ټﻮل او د ﺗﻔﮑﻴک ﻟﭙﺎره اﻣﻦ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯧږدول ﮐﯧﺪل ،ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ دا وه ﭼې ...ﻟﻪ  ٨٠ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ

ﻧﻬﺎﻳﺖ دوه ﻳﯥ ﺑﯧﻮزﻟي وو ".ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا د ﺳﻮاﻟګﺮو ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﮐې د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت اﺳﺘﺎزې ﮐﺮﻳﻤې

ﺳﺎﻟک ووﻳﻞ" :ﭘﻪ ﺳﻮاﻟګﺮو ﮐې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﯧﺮﻣﻨې وې ﭼې د ﭘﻐﻤﺎن ﻟﻪ ارﻏﻨﺪۍ څﺨﻪ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻴﻮ ﮐې راﻏﻠې وې،
ﭘﻪ ښﺎر ﮐې ﻳﯥ زړې ﺟﺎﻣې اﻏﻮښﺘې او د ﺷﺎه دوﺷﻤﺸﯧﺮه ﺟﻮﻣﺎت ﭘﻪ څﻨګ ﮐې ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘې ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﻮږ

ﺗﺮې د ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ د ﻋﻠﺖ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼې د ﺧﻮر ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ﻣې ﻣﺎﺷﻮم زﯦږﯦﺪﻟى ،ﭘﻴﺴې راﺳﺮه ﻧﻪ وې

ﭼې ﺗﺤﻔﻪ ورﺗﻪ واﺧﻠﻢ؛ ﻧﻮ ځکﻪ ﻣې ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړه".

د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺳﺎﻟک ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﺳﻮاﻟګﺮو ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐې ﻟﻴﺪل ﺷﻮي ﭼې ځﻴﻨﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ د ﺳﻮاﻟګﺮو ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﮐې

ځﻮاﻧې ﻧﺠﻮﻧې اﺧﻼﻗي ﻓﺴﺎد ﺗﻪ ﺳﻮق ﮐﻮﻟې او ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن ﻫﻢ د ژﻣي ﭘﻪ اوږدو ﮐې د ﮐﺮﻧﻴﺰو ﮐﺎروﻧﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ

ﺳﺒﺐ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﺳﻮال ﻟﭙﺎره راﺗﻠﻞ .ﻫﻐې ﻟﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﺳﻮاﻟګﺮو د راﺗګ ﭘﻪ اړه زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻳﻮه ﺳﭙﻴﻦ

ږﻳﺮي ﺑﻪ ځﻴﻨي ځﻮاﻧﺎن راټﻮﻟﻮل او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻪ راﺗﻠﻞ ،دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ څﻠﻮر ﻻرو ﮐې ﺳﻮاﻟګﺮي ﮐﻮﻟﻪ".ﺳﺎﻟک ،د "ﭼﻠﻮ"
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ځﻴﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐړه او وﻳﯥ وﻳﻞ" :ډﯦﺮى د ﭼﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﮐﺴﺎن ﭼې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻣﻨځ
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ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي او ﺗﺬﮐﺮې ﻫﻢ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﺳﻮاﻟګﺮي ﮐﻮي؛ د ﭼﻠﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺰﮐﺶ دي ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ

ﮐې وي ،ﻣﯧﺮﻣﻨې ﻳﯥ ﺳﻮاﻟګﺮي ﮐﻮي ،ﻫﻐﻮى دا ﻳﻮه ﻏﻮره ﻋﺎﻳﺪاﺗي ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ګڼﻲ".

د ﺳﻮاﻟګﺮو ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻧﺎﮐﺎﻣي

د ﺳﻮاﻟګﺮو ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د وﻟﺴﻤﺸﺮ د دوﻳﻢ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﻳﻢ ﺧﻠﻴﻠي ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﭼې ﺳکﺮﺗﺮﻳﺖ ﻳﯥ د ﺳﺮې
ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﺮ ﻏﺎړه و ،د  ١٣٨٨ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﻟﻪ ﻏﻮﻳﻲ ﻣﻴﺎﺷﺘې د  ١٣٩٠ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﺗﺮ ﻟﻴﻨﺪۍ ﻣﻴﺎﺷﺘې ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې

د ﺳﻮاﻟګﺮو ټﻮﻟﻮﻟﻮ ،ﭘﯧﮋﻧﺪﻧې او ﻫﻐﻮى ﺗﻪ د رﺳﯧﺪﻧې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﺎر وﮐړ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ دا ﻟړۍ ودرﯦﺪه .د اﻓﻐﺎﻧي

ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ټﻮﻟﻨې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐې  ٤٦٢٠ﺳﻮاﻟګﺮ راټﻮل ﺷﻮل ﭼې ﺗﺮ  ٣٤٨ډﯦﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو
او ﻟﻪ دې ډﻟې  ٥٣ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮل او ﭘﺎﺗې ﻧﻮر ﯾﯥ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮل .ﺧﻮ د اړوﻧﺪو
ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﺑﻮدﺟې ﮐﻤښﺖ ،ﭘﻪ دې اړه د ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺘﻮاﻟى ،د ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د

ﺳﻮاﻟګﺮو ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻮل ،ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ د ﺳﻮاﻟګﺮو ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮل او د ﻣﺴﻮوﻟﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻤکﺎري د دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن

د ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي.
د ﺑﻮدﺟې ﻧﺸﺘﻮاﻟی

د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل واﺻﻞ ﻧﻮر ﻣﻬﻤﻨﺪ د ﻳﺎد ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﮐﺎر د درﯦﺪو ﻳﻮ
ﻻﻣﻞ د ﺑﻮدﺟې ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﺑﻮﻟي .ده ووﻳﻞ" :ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐې د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﺗﻪ  ٢٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧۍ ورﮐړې

وې ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼې دا ﭘﻴﺴې ﺧﻼﺻې ﺷﻮې ،ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﻧﻮرې ﭘﻴﺴې ورﻧﻪ ﮐړې او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﻫﻢ د
ﺑﻮدﺟې د ﮐﻤښﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺳﻮاﻟګﺮو ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﮐﺎر د  ١٣٩٠ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻴﻨﺪۍ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐې وځﻨډاوه .ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت

وﻳﻞ ﭼې دوى ځکﻪ اﻓﻐﺎﻧي ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﺗﻪ ﭘﻴﺴې ﻧﻪ ﺷي ورﮐﻮﻟى ﭼې دا ﻳﻮه ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ اداره ده او دوى ورڅﺨﻪ
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻪ ﺷي اﺧﻴﺴﺘى".

د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت وﻳﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺟﻴﻼﻧي ﭘﻪ دې اړه ووﻳﻞ" :ﻫﺮه اداره ﭼې ﺑﻮدﺟﻮي واﺣﺪ وي ،ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻪ

ورﮐﻮل ﮐﯧږي ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼې ﺑﻮدﺟﻮي واﺣﺪ ﻧﻪ وي او ﮐﻤﯧﺴﻴﻮﻧي وي او ﭘﻪ ﺳکﺘﻮري وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗړاو وﻟﺮي ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﮐﻮﻟى ﺷي ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺳکﺘﻮري وزارت څﺨﻪ واﺧﻠي ".د اﻓﻐﺎﻧي ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﻮه ﻣﻠي

ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ده ﭼې د ﺟګړې ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او د ﻃﺒﻴﻌي ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ ځﭙﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .دا ټﻮﻟﻨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟګښﺖ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﻳﺪاﺗي ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .د ﻳﺎدې ټﻮﻟﻨې او د ﺳﺮه ﺻﻠﻴﺐ او ﺳﺮو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ د ﻧړﻳﻮال
ﻏﻮرځﻨګ د ﻏړو او ﻧﻮرو ﺧﻠکﻮ ﻣﺮﺳﺘې ،د اﻓﻐﺎﻧي ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ټﻮﻟﻨې ﻋﺎﻳﺪاﺗي ﺳﺮﭼﻴﻨې دي.

د ﻣﻬﻤﻨﺪ د څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻣﺴﻮوﻟﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت د ﺧﺰاﻧﻮ د رﻳﻴﺲ ﺗﺮ څﻮ ځﻠې
ﻧﺎﺳﺘﻮ وروﺳﺘﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ وﺷﻮ ﭼې د ﻳﺎد ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﺳکﺮﺗﺮﻳﺖ دې د اﻓﻐﺎﻧي ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﺮ ځﺎى ﻳﻮه دوﻟﺘي اداره ﭘﺮ

ﻏﺎړه وﻟﺮي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﺷﺎوﺧﻮا ﻳﻮ ﮐﺎل ﻣﺨکې د ﮐﺎﺑﻴﻨې د ﭘﺮﯦکړې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو،

اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺎﻟﻴﯥ او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارﺗﻮﻧﻮ او ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې د ﺳﻮاﻟګﺮۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻧﻮې ﻃﺮﺣﻪ ﺟﻮړه ﮐړې او د

وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻟﻮﻣړي ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻟﯧږﻟې ده ،څﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ وړاﻧﺪې او اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻪ ﮐې راوﻟي.

ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ" :ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ دې اړه ﮐﻮم ﮐﺎر ﻧﻪ دى ﺷﻮى ،د ﮐﺎﺑﻴﻨې ﻟﻪ ﭘﺮﯦکړې ،د وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا ﻟﻪ

ﻣﺼﻮﺑﯥ او وﻟﺴﻤﺸﺮۍ رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺣکﻢ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت ﭘﺮ ﻏﺎړه واﺧﻠي".

ﺳﺮﭼﻴﻨې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻪ ﻳﺎده ﻃﺮﺣﻪ ﮐې  ٨٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧۍ ﺑﻮدﺟﻪ د ﺳﻮاﻟګﺮو ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮې ده.
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د ﻣﺴﻮوﻟﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻫﻤﻐږۍ ﻧﺸﺘﻮاﻟى

د ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې وﻳﺎﻧﺪ وﻟﻴﺪ اﮐﺒﺮ ﺳﺮوري ووﻳﻞ" :د ﺑﻮدﺟې د ﮐﻤښﺖ د ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺗﺮ څﻨګ ﭼې د ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﮐﺎر

درﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮه ،ﺗﺮ ﻳﻮه ﺑﺮﻳﺪه ﭘﺮ دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻣﺴﻮوﻟﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻫﻤﻐږۍ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻫﻢ اﻏﯧﺰ درﻟﻮد؛ ﻳﻌﻨې ﻟﻪ

څﻪ ﻣﻮدې وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻈﻤې ﻧﺎﺳﺘې ﭼې ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮې واى ،وﻧﻪ ﺷﻮې ".دﻏﻪ راز د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﮐې ﻟﻪ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ څﺎﻧګې ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺑﻼل ﺻﺪﻳﻘي ووﻳﻞ ﭼې د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﭘﻪ ﺣکﻢ ﮐې ښکﺎره ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې وه
ﭼې ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو ﺳﺮه دې ﺟﺪي ﭼﻠﻨﺪ وﺷي؛ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ډول دې راټﻮل او اړﻣﻨﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو ﺗﻪ دې د ﺳﺎﺗﻨې

ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷي .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭼې د ﻣﺴﻮوﻟﻮ اړوﻧﺪو دوﻟﺘي ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻧﻪ ﻟﯧﻮاﻟﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ دا
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ادا ﻧﻪ ﺷﻮ ،دې ﮐﻤﯧټﯥ ﺗﻪ ﮐﺎﻓي ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐې وﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮه او ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐې دا ﮐﻤﯧټﻪ وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪه ﭼې

ﻫﻐې ﻣﻮﺧې او ﺑﺮﻳﺎ ﺗﻪ ورﺳﯧږي ﭼې ﺑﺎﻳﺪ رﺳﯧﺪﻟې واى".

د ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺿﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻪ

د ﺑﻼل ﺻﺪﻳﻘي ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ د ډﯦﺮو ﻫﻐﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐړى ﭼې ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن راټﻮل ﮐړي وو او ﭘﺮ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮﺷي ﺷﻮو ﺳﻮاﻟګﺮو ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړې ده .ﺻﺪﻳﻘي ﭼې د دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ څﺎروﻧﮑﻮ څﺨﻪ و،

زﻳﺎﺗﻮي" :ﮐﻮم ﺳﻮاﻟګﺮ ﭼې را ټﻮﻟﯧﺪل ﻟﻪ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ اړﻳکﻪ درﻟﻮده او ﮐﻮﻻى ﻳﯥ ﺷﻮاى ﭼې د ﻟﻮړ ﭘﻮړو
دوﻟﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي؛ داﺳې ﮐﺴﺎن وو ﭼې د ﺧﻮﺷې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻳﻮه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وه او
دوى ټﻮﻟﻮ ﮐﻮﻟى ﺷﻮل ﭼې ﻫﻤﺪا ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ورځ ﮐې ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .ﺗﺎﺳې ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻮم ﻧﻪ ﺷﻢ اﺧﻴﺴﺘى،

ﺧﻮ دوﻣﺮه واﻳﻢ ،داﺳې ﮐﺴﺎن وو ﭼې د ﺟﻨﺮاﻟۍ او ډګﺮواﻟۍ رﺗﺒﯥ ﻳﯥ درﻟﻮدې ،د ښﺎرواﻟۍ او ﻧﻮرو ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻟﻮړ

ﭘﻮړي ﮐﺴﺎن وو ﭼې راﺗﻠﻞ او ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻳﯥ ﮐﺎوه .ﺣﺘى ﭘﻪ ﺳﻮاﻟګﺮو ﮐې داﺳې ﮐﺴﺎن ﻫﻢ وو ﭼې څﻠﻮر ځﻠې ﻧﻴﻮل

ﺷﻮي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﻮى".

ﺣﻘﻮﻗي ﺳﺘﻮﻧﺰه

د ﮐﺎﺑﻞ د ﻣﺮﺳﺘﻮﻧﻮﻧﻮ اﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪﻇﺎﻫﺮ ﮐﻮﺷﺎن د دې ﭘﺮوﺳې ﺣﻘﻮﻗي ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺗﻪ اﺷﺎره وﮐړه او وﻳﯥ وﻳﻞ" :ډﯦﺮ ﻫﻐﻪ

ﮐﺴﺎن ﭼې ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻳﯥ ﮐﯧﺪه ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻳﯥ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮﻟﻪ؛ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه زﻣﻮږ د ﮐﺎر د ﻣﺦ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ د

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺘﻮاﻟى دى؛ ﺧﻮ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې ﭘﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﺳﺮه ﮐﺎر روان دى او د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت

د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﻃﺮﺣﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﭼې د دې ﻃﺮﺣې ﭘﻪ وروﺳﺘۍ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه وﮐﻮﻟى ﺷﻮ ﺧﭙﻠې ټﻮﻟﻨې ﺗﻪ

ﺧﺪﻣﺖ وﮐړو ".د ده ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﺳﻮاﻟګﺮي ﺟﺮم وګڼﻞ ﺷي ،ﮐﯧﺪاى ﺷي ﭘﻪ

دې اړه ﭘﻪ ﺟﺪﻳﺖ ﻋﻤﻞ وﺷي.

واﺻﻞ ﻧﻮر ﻣﻬﻤﻨﺪ واﻳﻲ ﭼې د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻳﺎد ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د "ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻼﺗړ" د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړول ﭼې د ﺳﻮاﻟګﺮۍ

ﻣﻨﻊ ﮐﻮل ﻳﯥ ﻫﻢ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ،د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﻣکﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ دي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې دﻏﻪ

وزارت د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﻃﺮﺣﻪ ﮐﺎر ﮐړى او ﻣﺴﻮده ﻳﯥ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﮐﺎل وړاﻧﺪې ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟې ده .ﻣﻬﻤﻨﺪ ﭘﻪ

ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﮐې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭼې اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻳﻮاځې ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﺷي

ﮐﻮﻻی ﺳﻮاﻟګﺮ راټﻮل او د ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮې ﮐړي ،د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې ټﻮﻟې ﻧﺎ

دوﻟﺘي ادارې ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﭘﻪ دې ﭘﺮوﺳﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻠې ﺷي .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ټﻴﻨګﺎر ﺳﺮه ﻏﻮښﺘﻨﻪ

وﮐړه ﭼې د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن د ﻃﺮﺣې ﭘړاووﻧﻪ ژر ووﻫﻞ وﺷي؛ ځکﻪ ﭼې ﭘﻪ دې ﻃﺮﺣﻪ ﮐې د ﻫﻐﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو ﻟﭙﺎره ﭼې ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ
ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي ،ﺟﺰا ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮل ﺷﻮې او ﻟﻪ ﻣﺨې ﻳﯥ د ﺳﻮاﻟګﺮو د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺟﺪﻳﺖ ﻋﻤﻞ

ﮐﯧﺪاى ﺷي.
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د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت ﻣﺴﻠکي ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻠﻴﻢ د دې ﻃﺮﺣې ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ" :د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن ﭘړاووﻧﻪ د
ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي ،د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﻤﯧټﯥ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړې ،وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا ﺗﻪ ﻳﯥ اﺳﺘﻮﻟې ،ﻫﻠﺘﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻫﻐﻮ

ﻣﺎﻟي ﮐﺘﻨﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼې ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت درﻟﻮدې ،ﮐﺎر ﻳﯥ ځﻨډوﻟى او وﻳﻠي ﻳﯥ دي ﭼې ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟي ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻳﯥ ﺣﻞ او
ﺑﻴﺎ ﮐﺎﺑﻴﻨې ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷي ،اوس ﻫﻢ ﭘﻪ دې اړه ﺑﺤﺚ روان دى ،څﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻳﯥ ﺣﻞ ﺷي".

ﭘﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻮ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﮐې ﻓﺴﺎد

ﭘﻪ ﻣﻠي ﺷﻮرا ﮐې د ﺧﻠکﻮ ځﻴﻨي اﺳﺘﺎزي ،ﭘﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻮ ادارو ﮐې د ﻓﺴﺎد ﺷﺘﻮن ،د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان او د ﭼﺎرواﮐﻮ د
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻳﺎدو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ د ﺣﻞ ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﻋﻤﺪه دﻻﻳﻠﻮ ګڼﻲ .ﭘﻪ وﻟﺴي ﺟﺮګﻪ ﮐې د روﻏﺘﻴﺎ ،ﮐﺎر او

ﺑﺪﻧي روزﻧې ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن رﻳﻴﺲ ﻧﻘﻴﺐ اﻟ�ﻪ ﻓﺎﻳﻖ ووﻳﻞ" :ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮو ﭼې ﺳﻨﺠﻮل ﺷﻮي ﻳﺎ ﻫﻐﻪ اﻣکﺎﻧﺎت ﭼې د ﮐﺎر

او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت ﻳﯥ ﻟﺮي ،ډﯦﺮه ګﺮاﻧﻪ ده ﭼې ﭘﺮ دې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻻﺳﺒﺮي ﺷﻮ .ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا ﭘﻪ ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو
وزارت ﮐې د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﻮاردو څﺨﻪ دى ﭼې د دې ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ډپ ﮐړې ،ﻫﻤﺪا
اوﺳﻨى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻢ ﮐﻤﺰورى دى او ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟى ﭼې دا ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐې وﻧﻴﺴي".

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ وﻟﺴي ﺟﺮګﻪ ﮐې د ﮐﻨﺪوز د ﺧﻠکﻮ اﺳﺘﺎزې ﺷکﺮﻳﯥ ﭘﻴکﺎن ﻫﻢ ووﻳﻞ" :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺴﻮول ارګﺎﻧﻮﻧﻪ د ﮐﺎر

زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه او ﺳﻮاﻟګﺮ ﻟﻪ واټﻮﻧﻮ راټﻮل ﮐړي او ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﺮ ﺟﺪي ﭘﻮښﺘﻨﻮ ګﺮوﯦږوﻧﻮ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴي ﭼې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﮐې ﮐﺎر اﺧﻠي ،ﻧﻮ ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼې ﻧﻮر دې څﻮک دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړي ،ﺧﻮ د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ د ﻧﻪ

اﺣﺴﺎس ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ورﺗﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ".ﭘﻴکﺎن ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺳﻮاﻟګﺮو د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ اړه د
اﻧﺪﯦښﻨې ﭘﻪ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐې ﺷﺘﻪ ﻓﺴﺎد دې ﻣﻌﻀﻠې ﺗﻪ د ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧې ﻻﻣﻞ دى .ﻫﻐﻪ
زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﻣﺴﻮوﻟﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﮐﻔﺎﻳﺘي ده ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دوى دا ﻣﻮﺿﻮع څﯧړﻟې واى ،ان ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺎﻋﺖ ﮐې د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ

ﺳﻮاﻟګﺮو ﻫﻮﻳﺖ او ﺑﺎﻧډوﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧﺪاى ﺷﻮاى .د ﻫﻐﻮى ډﯦﺮى ﻳﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻴﺎن دي او ﻟﻪ ﺷﺘﻮن ﻳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼې

ﻫﺮو ﻣﺮو دﻟﺘﻪ ﮐﻮم ﻓﺴﺎد ﺷﺘﻪ او ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐې ﺷﺮﻳک دي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ده ﭼې ﻟﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﺳﻮاﻟګﺮ ﻧﻪ

ټﻮﻟﯧږي ".ﺧﻮ د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت وﻳﺎﻧﺪ ﻋﻠي اﻓﺘﺨﺎري د ﻳﺎدو ﻧﻴﻮﮐﻮ ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ" :ﻧﻴﻮﮐې اﺳﺎﻧﻪ دي ،ﮐﻠﻪ

ﭼې ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻳﻮې ادارې ﻟﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮ وﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻧﻮ څﺮﻧګﻪ ﮐﻮﻻى ﺷي ﭼې ﻧﻴﻮﮐﻪ وﮐړي ".ده د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻼﺗړ

ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮﺣې ﺗﻪ ﭘﻪ اﺷﺎرې ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﺎروﻧﻪ ﺷﻮي دي .ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻠﻪ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼې د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن د

ﻃﺮﺣې ﭘﻪ وروﺳﺘۍ ﮐﯧﺪو او ﻋﻤﻠي ﮐﯧﺪو ﺳﺮه ﺑﻪ ﺳﻮاﻟګﺮ ﻟﻪ ښﺎروﻧﻮ را ټﻮل او د ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﭘﺎﻟﻨې ﻓﺮﻫﻨګ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړل ﺷي.
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د ﻣﺎﻟي ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ زور ﻟﻪ ﻳﻮه ﺷﺨﺺ څﺨﻪ د ﻫﻐﻪ د ﻏړو اﻳﺴﺘﻞ ﻫﻢ ﻳﻮ ډول اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻞ

ﮐﯧږي .ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن د اړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺨې ﺧﻮ ځﻴﻨي ﻧﻮر ﺑﻴﺎ اړ اﻳﺴﺘﻞ ﮐﻴږي څﻮ د ﭘﻮر او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﮐﻮم ﺧﻼف ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺪل

ﮐې ﺧﭙﻞ د ﺑﺪن ځﻴﻨي ﻏړي ﻣﻄﻠﻮﺑﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺗﻪ ورﮐړي .ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا ځﻴﻨي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗښﺘﻮل ﮐﯧږي او ﺑﻴﺎ د ﺑﺪن ﻏړو
د ﭘﻠﻮروﻧﮑﻮ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﯦږي؛ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑي د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺑﺪن ﻏړي وﺑﺎﺳي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺑﺎزار

ﮐې ﭘﻠﻮري ،دﻏﻪ راز ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎرې ډﻟې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻳﻨې ﻫﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮي.

ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼې ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳي ،اﻗﺘﺼﺎدي او اﻣﻨﻴﺘي ﺳﺘﻮﻧﺰو ځﻮرﯦږي ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د

ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﻏړو ﭘﻠﻮر او ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړې ده .ﻳﻮازې اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ده ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﺧﻠک د ﺑﺪن ﻏړو
ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﮐﯧږي ،ﺑﻠکې د ﭘښﺘﻮرګي ﭘﻴﻮﻧﺪ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺪن ﻏړو د ﺳﻮداګﺮۍ ﻧﻮې ﺑڼﻪ ده ﭼې ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻮ ﮐې

د ﮐﺎﺑﻞ او ﻫﺮات ﭘﻪ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې ﻳﯥ دود ﻣﻮﻧﺪﻟی.

د ﺑﺪن د ﻏړو اﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮه ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻢ د ﺑﺪن ﻏړو اﯾﺴﺘﻞ دي

ﺳﺘﻮرى ﮐﺮﻳﻤي او ﻧﻔﻴﺴﻪ – Apr 17, 2017

ﻫﺮات )ﭘﮋواک ٢٨ ،ورى  :(٩٦ﻳﻮې اﻓﻐﺎن ﻣﯧﺮﻣﻨې د ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼې ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې ورﺳﺮه

ﻻس او ګﺮﯦﻮان ﺷﻮې وه ،ﺧﭙﻞ ﭘښﺘﻮرګى ﭘﻠﻮرﻟى او ﻣﯧړه ﻳﯥ ﭘﺮې ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ژﻏﻮرﻟى دى .دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده
ﭼې ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳي ،اﻗﺘﺼﺎدي او اﻣﻨﻴﺘي ﺳﺘﻮﻧﺰو ځﻮرﯦږي او دﻏﻪ راز ﭘﻪ دې

وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺪن ﻏړو ﭘﻠﻮر او ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ده ﭼې اﻓﻐﺎﻧﺎن ورﺳﺮه ﻻس او ګﺮﯦﻮان دي.

د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ اوﺳﯧﺪوﻧﮑې  ٣٥ﮐﻠﻨﻪ ﺣﻤﻴﺪه د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟې ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧږي ﭼې د ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺘﻮﻧﺰو د
ﻫﻮاري ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د ﺑﺪن ﻳﻮ ﻏړى ﭘﻠﻮرﻟى دى .ﻫﻐې ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻣﯧړه ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې

ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ ﭘﻮروړى او ﺑﯥ روزګﺎره و ﭼې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻳﺮان ﺗﻪ ﺗﻠﻠى و .ﺣﻤﻴﺪې ﭼې د
څﯧﺮې رﻧګ ﯾﯥ ﺗښﺘﯧﺪﻟی و زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻣﯧړه ﻳﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې د ﻳﻮې ﺷﺨړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه ﻣﺦ
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ﺷﻮى و ،ﯾﻮه ورځ ورﺗﻪ ﭘﺮ ټﯿﻠﯧﻔﻮن زﻧګ راﻏی ،وﯾﻞ ﯾﯥ ﭼې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻏﻮاړې ﻣﯧړه دې ﺧﻮﺷى ﺷي ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻨځﻮس
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧي رﻳﺎل )ﺳﻞ زره اﻓﻐﺎﻧۍ( ور وﻟﯧږي .ﺧﻮ ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻣﺎ د ﺧﻮړو ﻟﭙﺎره ډوډۍ ﻧﻪ درﻟﻮده ،څﺮﻧګﻪ ﺑﻪ

ﻣې دا ﭘﻴﺴې ﭘﻴﺪا ﮐړې وای؟"

ﺣﻤﻴﺪې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﮐﻮم ﭼﺎ ﭼې ﺗﺮې د ﭘﻴﺴﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې وه ،دې ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ورﺳﺮه اړﻳکﻪ وﻧﻴﻮه او ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ

ﭼې دوﻣﺮه اﻧﺪازه ﭘﻴﺴې ﻧﻪ ﺷي ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟى .ﻧﻮﻣﻮړې ووﯾﻞ" :ﻫﻐﻮى راﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘښﺘﻮرګى دې ﺧﺮڅ ﮐړه او ﺑﻴﺎ

ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﻴﺴې را وﻟﯧږه ،څﻮ ﻣﯧړه دې ازاده ﮐړو ".ﺣﻤﻴﺪه ﭼې د څﻠﻮرو ﺑﭽﻴﺎﻧﻮ ﻣﻮر ده او د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻳﻮه

ﮐﺮاﻳﻲ ﮐﻮر ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ووﻳﻞ" :ﺧﭙﻞ ﭼﭗ ﭘښﺘﻮرګى ﻣې ﺧﺮڅ ﮐړ ،ﻧﻴﻤې ﭘﻴﺴې ﻣې د ﻣﯧړه د ازادوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ور

وﻟﯧږﻟې او ﻧﻴﻤې ﻧﻮرې ﻣې ﭘﻮروړو ﺗﻪ ورﮐړې ".ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺧﭙﻞ ﭘښﺘﻮرګى د دوه ﺳﻮه زره اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې د
ﻫﺮات ﭘﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺣکﻴﻢ روﻏﺘﻮن ﮐې ﭘﻠﻮرﻟى دى.

ﺣﻤﻴﺪه ﻟﻮﻣړۍ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻧﻪ ده ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ﺗﻮګﻪ د ﺑﺪن د ﯾﻮه ﻏړي ﭘﻠﻮرل ﮐﯧﺪو ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮې،

ﺑﻠکې ﻧﻮر ﻫﯧﻮادوال ﻫﻢ ﻟﻪ دې ډول ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻻس او ګﺮﯦﻮان ﺷﻮي دي .د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ ﻳﻮه ﺑﻞ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي
ﺳﻴﺪ اﺻﻐﺮ ﻫﻢ د اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﭘښﺘﻮرګى ﭘﻠﻮرﻟی دى .اﺻﻐﺮ ﻟﻪ ﭘﮋواک ﺳﺮه د ﻳﻮې
ﻣﺮﮐې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې وﻳﻠي" :د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي ﻣې ﻟﻪ ﻟﻮږې ﻣړه ﮐﯧﺪل ،ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرۍ ﻣې ﭘښﺘﻮرګى وﭘﻠﻮره".

ﺳﻴﺪ ﻋﻠي ﭼې د اﺻﻐﺮ ﭘښﺘﻮرګى ﻳﯥ ﭘﯧﺮﻟى ،واﻳﻲ" :د ﺗﺮه زوى ﻣې ﻟﻪ څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې د ﭘښﺘﻮرګي ﻟﻪ
ﻧﺎروﻏۍ رﻧځﯧﺪه او ﭘﻪ ﻫﺮات وﻻﻳﺖ ﮐې ﻣﻮ د ﻳﻮه ﭘښﺘﻮرګي د ﭘﯧﺮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫڅې ﭘﻴﻞ ﮐړې ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﺳﻴﺪ

اﺻﻐﺮ ﭘښﺘﻮرګى ﻳﯥ ﭘﻪ ١٧٠زره اﻓﻐﺎﻧۍ ﭘﯧﺮﻟى او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ د ﺗﺮه زوى ﺗﻪ اﻳﺮان ﺗﻪ ورﻟﯧږﻟى دى .دﻏﻪ راز

 ٢٣ﮐﻠﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﭼې د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ وﻻﻳﺖ اﺻﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑى دى او د ﭘښﺘﻮرګي د درﻣﻠﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اوﺳﻤﻬﺎل د

ﻟﻘﻤﺎن ﺣکﻴﻢ روﻏﺘﻮن ﮐې ﺑﺴﺘﺮي دى ،ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ" :ﻟﻪ ﻳﻮه ﺳړي ﻣﻮ ﭼې ﻫﯧڅ ﺧﭙﻠﻮي ورﺳﺮه ﻧﻪ ﻟﺮو ،ﻳﻮ

ﭘښﺘﻮرګى ﭘﻪ ٤٨٠زره اﻓﻐﺎﻧۍ وﭘﯧﺮه او اوﺳﻤﻬﺎل د وﻳﻨې ﮐﻤښﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻢ ﭼې ډﯦﺮ ژر ﺑﻪ ﭘښﺘﻮرګى ﻫﻢ راﺗﻪ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮐړي".

د ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ورور ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ،ورور ﻳﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي او دﻏﻪ ﻧﺎروﻏي ورﺗﻪ د

دﻧﺪې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻴﺪا ﺷﻮې وه .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :زﻣﻮږ اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻴﺖ ښﻪ ﻧﻪ دى او ﭘښﺘﻮرګى ﻫﻢ ﻗﻴﻤﺘﻪ دى ،ﻳﻮه
ﭘﺮ ﺷﭙږ ﻟکﻪ اﻓﻐﺎﻧۍ ﭘﻠﻮره ،ﻣﻮږ ﻳﯥ د ﭘﯧﺮﻟﻮ وس ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﺧﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻳﻮ ﻫﯧﻮادوال ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻮروړى و او

اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻳﯥ ﻟﺮﻟﻪ ،ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ ﭘښﺘﻮرګى د ٤٨٠زره اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې وﭘﻠﻮره ﭼې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د
ﭘښﺘﻮرګي ﺳﺘﻮﻧﺰې د درﻣﻠﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﺮات ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ٢٥ ".ﮐﻠﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟک ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې د ﻫﺮات ﭘﻪ

ﻟﻘﻤﺎن ﺣکﻴﻢ روﻏﺘﻮن ﮐې ﺑﺴﺘﺮ و ،ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ،د ﭘښﺘﻮرګي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻟﭙﺎره ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻠى و ،ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ د
ﭘښﺘﻮرګي ﭘﻴﻮﻧﺪ وﻧﻪ ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ښځﻪ ﻣې ﺧﭙﻞ ﭘښﺘﻮرګى راﺗﻪ راﮐﻮي".

ﻳﻮازې اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ده ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﺧﻠک د ﺑﺪن ﻏړو ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﮐﯧږي ،ﺑﻠکې د ﭘښﺘﻮرګي ﭘﻴﻮﻧﺪ د

اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺪن ﻏړو د ﺳﻮداګﺮۍ ﻧﻮى اړخ دى ﭼې د دﻏﻪ راﭘﻮر ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﭘﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯧږي.
ﺑﻠﺨﻮا ﻫﯧﻮاد ﮐې اړوﻧﺪه ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨي.

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن :د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺪن ﻏړي ﭘﻪ ﺗﻮر ﺑﺎزار ﮐې ﭘﻠﻮرل ﮐﯧږي

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﮐﻤﯧﺸﻨﺮې ﺛﺮﻳﺎ ﺻﺒﺤﺮﻧګ ووﻳﻞ ،ځﻴﻨي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗښﺘﻮل ﮐﯧږي او ﺑﻴﺎ

د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮو ﻻس ﺗﻪ ﻟﻮﯦږي ،ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑي د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺑﺪن ﻏړي وﺑﺎﺳي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺑﺎزار ﮐې ﭘﻠﻮري .ﻫﻐې

زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﺗښﺘﻮل ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺑﺪن داﺧﻠي ﻏړي د ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﺮ ﻧﻮرو د ﭘﻠﻮر ﻟﭙﺎره اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي".
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ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،دا ډول ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎرې ډﻟې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻳﻨې ﻫﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮي ﭼې دا د ټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﻧﺪﯦښﻨې وړ ﻣﻮﺿﻮع

ده.

د ﻟﻘﻤﺎن ﺣکﻴﻢ روﻏﺘﻮن ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ :ﺗﺮ ﺳﻠﻮ ډﯦﺮ ﭘښﺘﻮرګي ﻣﻮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮐړي

د ﻟﻘﻤﺎن ﺣکﻴﻢ روﻏﺘﻮن د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐې دى او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻟﻮﻣړﻧى روﻏﺘﻮن دى ﭼې د

ﭘښﺘﻮرګﻮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﮐې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي .د ﻫﺮات د ﻟﻘﻤﺎن ﺣکﻴﻢ روﻏﺘﻮن ﻣﺸﺮ او د ﭘښﺘﻮرګﻮ د ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ډاﮐﺘﺮ

ﻓﺮﻳﺪ اﻋﺠﺎز ﻟﻪ ﭘﮋواک ﺳﺮه د ﻳﻮې ځﺎﻧګړې ﻣﺮﮐې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې ووﻳﻞ ،د ﭘښﺘﻮرګي ﻟﻮﻣړﻧى ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﯥ د  ١٣٩٥ﮐﺎل ﭘﻪ
ﻏﻮﻳﻲ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐې ﺗﺮﺳﺮه ﮐړى دى .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،د ﻳﺎد روﻏﺘﻮن  ١٢ډاﮐﺘﺮان د ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎره د اﻳﺮان ﻫﯧﻮاد د
ﻣﺸﻬﺪ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﺴﺮي روﻏﺘﻮن ﮐې روزﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟې ده ﭼې د ﻳﺎد ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﺑﺪن ﻏړو د ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﺘﺮ روﻏﺘﻮن دى.

د ﻧﻮﻣﻮړي د څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﻳﻮه ﮐﺎل ﮐې ﻳﯥ د  ٥٥ښځﻮ او  ٤٥ﺳړﻳﻮ ﭘښﺘﻮرګي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮐړي ﭼې ﻟﻪ ډﻟې

ﻳﯥ ﻳﻮازې ﻳﻮه ﮐﺲ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړى دى .ډاﮐﺘﺮ اﻋﺠﺎز دﻏﻪ راز ووﻳﻞ ،د ﭘښﺘﻮرګي د ﻟﻮﻣړي

ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﯥ ﭘﺮ ﻳﻮې  ١١ﮐﻠﻨې ﻧﺠﻠۍ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړل .د ﻟﻘﻤﺎن ﺣکﻴﻢ روﻏﺘﻮن ﻣﺸﺮ د ﺧﺒﺮو ﭘﻪ دوام ووﻳﻞ ،د
ﭘښﺘﻮرګﻮ ډﯦﺮى ﭘﻴﻮﻧﺪوﻧﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ د ﻏړو د ﺑﺪن ﻟﻪ ﻏړو ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي ﭼې ﻟﻪ دې ډﻟې ﻳﯥ ډﯦﺮو ﮐﻤﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ

ﭘښﺘﻮرګي د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﻠﻮرﻟي دي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،د ﭘښﺘﻮرګﻮ د اﻫﺪا او ورﮐړې ﻓﺮﻫﻨګ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې

ﻋﻤﻠي ﺷي ،څﻮ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ وژﻏﻮرل ﺷي ﭼې د ﭘښﺘﻮرګﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي.

ډاﮐﺘﺮ اﻋﺠﺎز ووﻳﻞ" :ﭼﺎ ﭼې ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﻧﻪ وي ﺑﺸﭙړ ﮐړى ،ﻧﺎروغ ﮐﺲ ﺗﻪ ﭘښﺘﻮرګى ﻧﻪ ﺷي ورﮐﻮﻟى ،د

ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت د ﻣﻘﺮرې او ﮐړﻧﻼرې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘښﺘﻮرګى واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷي ﭼې ﻟﻪ  ٢٢ﮐﻠﻮﻧﻮ زﻳﺎت
ﻋﻤﺮ وﻟﺮي ".ﻧﻮﻣﻮړي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﭘښﺘﻮرګي ﻫﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﻪ دﻏﻪ روﻏﺘﻮن ﮐې ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ ﺗﺮ ﻟﺴﻮ زرو ډاﻟﺮو ﭘﻮرې

ﻟګښﺖ ﻟﺮي .ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ١٢ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي:
"ﮐﻮم ﮐﺲ ﭼې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﺑﺪن ﻏړی او ﻳﺎ ﻧﺴﺠﻮﻧﻪ ﭘﺮې ﮐړي وي او ﻳﺎد ﻋﻤﻞ د ﻫﻐﻪ د ﻣړﻳﻨې ﻻﻣﻞ ﻧﻪ وي

ﺷﻮى ،ﭘﺮ اوږده ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ".ﺧﻮ دا ﻣﺎده ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي" :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دﻏﻪ ﻋﻤﻞ د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﻣړﻳﻨې ﺳﺒﺐ ﺷي،
ﭘﺮ اﻋﺪام ﻣﺤکﻮﻣﯧږي".

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎن د ﺑﺪن ﻏړو د ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧډوﻧﻪ

د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړي ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﮋواک ﺗﻪ

ووﻳﻞ ،ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨي ډول ﭘﻪ ﮐﻮم ﻫﯧﻮاد ﮐې ﭼې د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﺑﺎﻧډوﻧﻪ او ﺷﺒکې ﻫﻢ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي او اړﻳکې ﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ وي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻫﺮ ﮐﺎل ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﺗﺮ دووﻟﺴﻮ ﭘﻮرې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

وړوﻧﮑﻮ ﺷﺒکې د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت او ﻣﻠي اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣي رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې ﭘﯧﮋﻧﺪل او ﻧﻴﻮل

ﮐﯧږي.

ﻫﺪاﻳﺖ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﭼې د ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺒﺮې ﮐﯧږي ،اړﺧﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﺮاخ دي ،ﮐﻮم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼې ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ﻳﯥ د

اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه ﻟﺮو ،ﭘﻪ ﮐې راﻏﻠي :ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﭼې ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺑﻞ ﮐﺲ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ

ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭼې ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې ځﻴﻨې ﺷﺒکې او ﺑﺎﻧډوﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼې د اﻧﺴﺎن د ﺑﺪن ﻏړي

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮي .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻧﺎوړه ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺗړاو د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻪ دﻏﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐې د ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ د ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺟﻤﻌې ﭘﻪ ﺧﻄﺒﻮ

او د ښﻮوﻧځﻴﻮ د اﺳﺘﺎداﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﯧږي ،څﻮ ﺧﻠک ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻧﺎوړه ﭘﺎﻳﻠﻮ او ﻗﺎﭼﺎق

وړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ دﺳﻴﺴﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﺷي .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐې څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې ﺳﺮﺑﯧﺮه
ﭘﺮ دې ﭼې د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم دى ،د ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻫﻢ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺟﺰاګﺎﻧﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮى دى.
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د ﻋﺎﻣې روﻏﺘﻴﺎ وزارت :ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﮐې د ﭘښﺘﻮرګﻮ درﻣﻠﻨې روﻏﺘﻮن ﺟﻮړﯦږي

د ﻋﺎﻣې روﻏﺘﻴﺎ وزارت وﻳﺎﻧﺪ وﺣﻴﺪ ﻣﺠﺮوح ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړه ﭼې اوﺳﻤﻬﺎل د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ زرګﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎن د ﭘښﺘﻮرګﻮ
ﻧﺎروﻏي ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﺨﻮا د ﻳﺎدې ﻧﺎروﻏۍ د درﻣﻠﻨې ﻟﭙﺎره ﮐﻮم اﺧﺘﺼﺎﺻي روﻏﺘﻮن ﻧﻪ و ،ﺧﻮ د وزارت
ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻟى ﭼې ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ ﮐې د ﭘښﺘﻮرګﻮ د درﻣﻠﻨې ﻣﻠي ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻮړ ﮐړي .د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،د

ﻳﺎد ﻣﺮﮐﺰ د وداﻧۍ ،ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د روزﻧې ﮐﺎر ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟى او ﺗﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑې ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻮرې ﺑﻪ
ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﻋﺎﻣې روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﮐﻮرﻧۍ د ﻏړو د ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﺮ ﻣﻘﺮره ﮐﺎر ﮐﻮي او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ د
ﻋﺪﻟﻴﯥ ﻟﻪ وزارت ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻪ ﮐړې ده.

ﻣﺠﺮوح زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺧﻮ د ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎره ﻣﻮ ﻳﻮه ﮐړﻧﻼره ﭼﻤﺘﻮ ﮐړې ده ،څﻮ د ﺑﺪن د ﻏړو ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷي ".د

ﻋﺎﻣې روﻏﺘﻴﺎ وزارت د وﻳﺎﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ ﻳﻮ ﺧﺼﻮﺻي روﻏﺘﻮن د ﭘښﺘﻮرګﻮ د ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړې

ده او دﻏﻪ ﺟﺮاﺣي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺮه ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮي .د ﺳﺮﭼﻴﻨې ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﮐﻮم ﺷﺮﻋي ﺧﻨډ ﺷﺘﻮن

وﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ﮐﻪ ﻳﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړى ﻫﻢ ﻧﻪ وي ،د ﺑﺪن ﻏړو د ورﮐړې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻫﻤکﺎري

ﮐﻮﻟى ﺷي.

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل  ٢٠٠٠ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐې ﻫﻢ د ﺑﺪن د ﻏړو اﻳﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق

ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ده .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮﺗﻮﮐﻮل ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ځﺎن ﭘﻠﻮرﻧې ،ﻏﻼﻣۍ ،ﺟﺒﺮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎدې او
ﻳﺎ د ﺑﺪن د ﻏړو ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﺮادو اﺳﺘﺨﺪام ،ﻟﯧږد را ﻟﯧږد او ﭘﻨﺎه ورﮐﻮل د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮه ﺑڼﻪ ده.

د ﻳﺎدوﻧې ده ،ﺑﯧﻮزﻟي او ﺗﻨګ ﻻﺳي ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې دي ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐړى او ځﻴﻨي ﻫﻢ د
ﻳﻮې ﻣړۍ ډودۍ ﭘﯿﺪا ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﻮرو ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن د ﻏړو ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﮐﯧږي.
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ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د ګﻮاښ ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﺷﺨﺺ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧږي ﭼې ﯾﺎد

ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ورﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮی ﻧﻪ وي ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،ﯾﻮه ﮐﺎر ﺗﻪ د زور ﻟﻪ ﻻرې د ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑـﻮ

ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻮ اړ اﻳﺴﺘﻞ ،اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دى .ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن دي ﭼې ﭘﺮ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘـﻪ زور او اﺟﺒـﺎري ډول
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ،ﻓﺎﺑﺮﻳکﻮ ،ﻫټﻴﻮ او ﺑټﻴﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي او د ﻣﺮګ ﺗﺮ ﺷـﯧﺒﯥ ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﺧﭙﻠـﻮاک ډول ژوﻧـﺪ ﮐﻮﻟـﻮ ﺗـﻪ ﻧـﻪ

ﭘﺮﯦږدي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول ﻳﺤﻴﯽ  ١١ﮐﻠﻦ ﻣﺎﺷﻮم و ﭼې څﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې د ﻳﻮې ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮې ډﻟې ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗښﺘﻮل ﺷـﻮی

و او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻣﺠﺒﻮر ﮐړی و ﭼې ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺳﺨﺘﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐې اﺟﺒﺎري ﮐﺎروﻧﻪ وﮐړي .ﭘﺮ اﻧﺴـﺎﻧﺎﻧﻮ اﺟﺒـﺎري )زور( ﮐـﺎر

ﮐﻮل د اوﺳﻨۍ زﻣﺎﻧې د ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب او ﻏﻼم ﺟﻮړوﻟﻮ ﻧﻮې ﺑڼﻪ ده ﭼې دﻏﻪ ﻧﺎوړه ﮐﺎر اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐـې ﺷـﺘﻪ او
د ﻳﺎدې ﻧﺎوړه ﭘﺪﻳﺪې د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ګډه ﮐﺎر وﺷي.

د ﮐﺎر د ﻧړﻳﻮاﻟې ﻣﻮﺳﺴې ) (ILOد اټﮑﻞ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻧړۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ٢١ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ﺗﻮګﻪ
ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ﮐﯧږي .ﭘﻪ دﻏﻪ اټﮑﻞ ﮐې ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼې د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﻗﺎﭼﺎق او ﺟﻨﺴي ګټﻪ ﺗﺮې

اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي .ﻟﻪ دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ١۴٫٢ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ) ۶٨ﺳﻠﻨﻪ( د ﮐﺎري ځﻮاک ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮي او  ۴٫۵ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

)١٠ﺳﻠﻨﻪ( ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺤﻤﻴﻠي ډول اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ﺗﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي .د ﮐﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻳﻮازې د

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د اﺟﺒﺎري ﮐﺎر څﺎﻧګې ﭘﻪ  ٢٠١۴زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮو ﻟﭙﺎره ﻧږدې ١۵٠ﻣﻴﻠﻴﺎرده ډاﻟﺮه ګټﻪ ﻟﺮﻟﻪ.

د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ٣۶ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ښځﻪ اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ﺗﻪ اړ
ﺑﺎﺳي ،د زﻳﺎن ﭘﺮ ﺟﺒﺮان ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي،
ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐې اﺟﺒﺎري ﻣﺰدوري:

ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﮐﯧﺪای ﺷي د زور او ﺟﺒﺮ ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻳﺎ د ﻓﺰﯾکي ،ﺟﻨﺴي ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳي

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻪ ﻻرې ﻣﺰدورۍ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﺷي .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ زﯾﺎن وﯾﻨي .د ﮐﻮر دﻧﻨﻪ د
ﻣﺰدورۍ ﮐﺸﻒ ﮐﻮل ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دی؛ ځکﻪ ﭼې دﻏﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﻮﻧﻪ د ﮐﻮروﻧﻮ دﻧﻨﻪ ﭘﯿښﯧږي ﭼې د

ﺧﺼﻮﺻي ﺣﺮﯾﻢ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د دوﻟﺖ ﺗﺮ څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې ﻧﻪ وي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اﺳﯿﺎ او ﻣﻨځﻨي ﺧﺘﯿځ ﮐې ﺑډاﯾﻪ ﮐﻮرﻧۍ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴي ﺧﻮ ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐې ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ﺗﻮګﻪ د ﻣﺰدور ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻟﻪ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا څﺨﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې د ﻋﺴکﺮي ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ ﺳﻮق ﮐﯧﺪل ،ځﻴﻨي ﺑﻪ ﻳﯥ د اﻣﻨﻴﺘي

ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎﻧﻮ د ﮐﻮر د ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﺨﺪاﻣﯧﺪل ﭼې دوی ﺑﻪ د ﺟﻨﺮال د ﮐﻮر ﻫﺮ

ډول ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺑﻪ د ﯾﻮ ﻣﺰدور ﭘﻪ ﺷکﻞ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧﺪه .دﻏﻪ ﻟړۍ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭼې د

ﻋﺴکﺮي ﺧﺪﻣﺖ دوره ځﻨډﯦﺪﻟې ده ،ﻟﻪ ﻋﺴکﺮو څﺨﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ اﺧﻠي ﺧﻮ ﻳﺎد ﺟﻨﺮاﻻن ،وزﻳﺮان ،واﻟﻴﺎن ،د ﻣﻠي

ﺷﻮرا ﻏړي او ﻧﻮر ﻟﻮړ ﭘﻮړي دوﻟﺘي ﭼﺎرواﮐي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﭼې ﺣکﻮﻣﺖ د دوی د اﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎره ګﻮﻣﺎرﻟي،

اﺟﺒﺎري ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي.
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د اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

ډاﮐﺘﺮ ﺧﺴﺮو د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮو ﭘﻪ دام ﮐې ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪو ﺳﺮه روږدی ﺷﻮى او ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ ﭘﺮﯦﻴښې ده

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﯿﻢ ﮐﺮﯾﻤيMay 10, 2018-

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ٢٠ ،ﻏﻮﻳﻰ  :(٩٧د ﻳﻮﻧﺎﻧي درﻣﻠﻮ ﻳﻮ ﻃﺒﻴﺐ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮو ﭘﻪ دام ﮐې ﻟﻪ ﻟﻮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ
روږدى ﺷﻮى او د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻪ ﻟﻪ ﺗﯧښﺘې وروﺳﺘﻪ ﺷﭙﻪ ورځ د ښﺎر ﭘﻪ ﮐﻮڅﻮ ﮐې ﺗﯧﺮوي .دﻏﻪ د ﺧﻴﺮﻧﻮ وﯦښﺘﺎﻧﻮ او ﺷﻠﯧﺪﻟﻮ

ﺟﺎﻣﻮ ﻟﺮوﻧﮑى ﺷﺨﺺ د ژﻣي ﭘﻪ ﺳړه ﻫﻮا ﮐې د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر دوﻳﻤې ﻧﺎﺣﻴﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ګﻮښﻪ ﮐﻮڅﻪ ﮐې د ﻧﻮرو ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ ﭘﻪ ﮐښﻞ

ﺷﻮې ﺧﻴﺎﻟي ﻧړۍ ﮐې ډوب و .ﻧﻮﻣﻮړى ﭼې ﻟﻪ دووﻟﺴﻢ ټﻮﻟګي ﻓﺎرغ دى ،ﭘﻪ ﺗﻮر ﻣﺎرﮐﺮ او ﻟړزاﻧﺪه ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﭼټﻠﻪ
ورځﭙﺎڼﻪ ﭼې ﺑﺎد ﻳﯥ ﻣﺨې ﺗﻪ ور وړې وه ،ﭘﻪ ښکﻠي او روښﺎﻧﻪ ﻟﻴک وﻟﻴکﻞ" :ﻣﻦ و ﻣﺠﻨﻮن ﻫﻢ ﺳﺒﻖ ﺑﻮدﻳﻢ در دﻳﻮان ﻋﺸﻖ – او

ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻓﺖ و ﻣﻦ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪم".

دﻏﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺴﺮو ﻧﻮﻣﯧږي ،د ﺣﺎﺟي ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺎن ﭘﻴکﺎر زوى او د ﮐﺎﺑﻞ د ﺷکﺮدرې وﻟﺴﻮاﻟۍ اﺻﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑى دى ﭼې ١٤

ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻳﻮه ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺳﻮﮐﺎﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﮐې زﯦږﯦﺪﻟى دى .ﺧﺴﺮو ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﺧﺒﺮې وﮐړي ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼې ﭘﻮه ﺷﻮ ﻟﻪ ﻳﻮه ﺧﺒﺮﻳﺎل
ﺳﺮه ﻣﺦ دى ،ﭘﻪ ﻏﺮﯦﻮ ﻧﻴﻮﻟي اﻧﺪازه ﻳﯥ ووﻳﻞ" :ﻟﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘۍ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮم ،ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې د ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه ﭼﻠﺒﺎز ﺗﯧﺮ
اﻳﺴﺘﻢ ،اﻳﺮان ﺗﻪ وﻻړم او د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮم ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻼر ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﮐې د ﻳﻮﻧﺎﻧي ﻃﺐ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې

ﻟﻮړې زده ﮐړې ﮐړې او ده ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼره زده ﮐړي دي؛ ځکﻪ ﭼې د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﭘﻪ ﭼﻮک ﺳﺎﺣﻪ ﮐې ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﻼر

ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﺎوه .ﺧﺴﺮو ﭼې ﺷﺎوﺧﻮا ﻳﻮ ﮐﺎل ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﻟﺮې د ښﺎر ﭘﻪ ﮐﻮڅﻮ ﮐې ﺗﯧﺮ ﮐړى او ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﮐﻮرﻧۍ او ﭘﺮ
ﺧﭙﻞ دﻏﻪ وﺿﻌﻴﺖ اوښکې ﺗﻮﻳﯥ ﮐړې ،ووﻳﻞ ﭼې د ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه ﺷﺨﺺ وﻫڅﺎوه ﭼې د ډﯦﺮ ﻋﺎﻳﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د

اﻳﺮان د ﯾﻮﻧﺎﻧي درﻣﻠﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﺮﮐﺰ ﮐې ﮐﺎر وﮐړي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د دﻏﻪ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ډﯦﺮ ﺗﺎﮐﻴﺪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ١٣٩٠
ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې اﻳﺮان ﺗﻪ د ﺗګ ﻫﻮډ وﮐړ او ټﻮل ﻟګښﺖ ﻳﯥ ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ورﮐړ.

ﺧﺴﺮو ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻪ ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﮐې ﺑﻠﺪ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي ﭼې ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اوس ﭼﯧﺮﺗﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ

ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﭼې اﻳﺮان ﺗﻪ ورﺳﯧﺪم ،ﭘﻪ زاﻫﺪان ﮐې ﻣې د ﯾﻮﻧﺎﻧي درﻣﻠﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻮه ﻣﺮﮐﺰ ﮐې ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﺗﻨﺨﻮا ﺳﺮه ﮐﺎر

ﭘﻴﻞ ﮐړ .دا ﻳﯥ ﻫﻢ راﺗﻪ وﻳﻞ ﭼې ﺗﻨﺨﻮا ﺑﻪ ﻳﯥ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺷي ،ﺧﻮ را زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﮐړه ".دﻏﻪ ﮐﺲ ﭼې د ﻃﺒﻲ

ﺑﻮټﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﺮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮه د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ښﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ،ووﻳﻞ ﭼې د ﮐﺎر ﻣﺎﻟک ﺑﻪ ورﺗﻪ

ﭘﻪ ﺧﻮړو ﮐې ﭘﻪ ﭘټﻪ ﻳﻮه اﻧﺪازه ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ورﮐﻮل ،څﻮ ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠي ډول ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدى ﺷي .ﺧﺴﺮو زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﻪ
اول ﮐې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪم ﭼې دﻏﻪ ﻣﻮاد ﮐﺎروم ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ داﺳې وﺧﺖ ﭘﻮه ﺷﻮم ﭼې اوﺑﻪ ﻟﻪ ورﺧﻪ ﺗﯧﺮې وې ،د ﮐﺎر ﻣﺎﻟک راﺗﻪ ووﻳﻞ

ﭼې ﺗﻪ ﻣې د ﭘﻴﺴﻮ ﺑﺪل ﮐې اﺧﻴﺴﺘى ﻳﯥ ،اوس ﻣې روږدى ﻫﻢ ﮐړې ،ﻣﺠﺒﻮر ﻳﯥ ﭼې ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐﺎر وﮐړې".
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د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،د ﮐﺎر ﻣﺎﻟک راﺗﻪ وﻳﻞ" :ﮐﻮﻣې ﭘﻴﺴې ﭼې ﻣې ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ د راوﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟګﻮﻟې دي ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺘﺎ د

ﻣﺰدورۍ ﻟﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړم ".ﺧﺴﺮو ﺗﻪ د دې ﭘﻴﺴﻮ اﻧﺪازه ﻧﻪ وه ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ او وﯾﯥ وﻳﻞ" :دﻏﻪ ﭘﻴﺴې زﻣﺎ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او زﻣﺎ ﻟﻪ

ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ د اﺳﺘﻔﺎدې ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﭘﻠﻤﻪ وه ".ﻧﻮﻣﻮړي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﮐﺎر ﻣﺎﻟک راﺗﻪ دوﻣﺮه ﭘﻴﺴې راﮐﻮﻟې ﭼې ﻳﻮازې ورځﻨي
ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﻣې ﭘﻮره ﮐړي .د ﺧﺴﺮو ﺳﺘﺮګې ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ اوښکﻮ ډﮐې ﺷﻮې او وﻳﯥ وﻳﻞ" :د ﻳﻮه ﻇﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻪ ﺷﻮم".

ﻳﻮه ﺷﯧﺒﻪ ﻏﻠى و ،ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟړزﯦﺪل ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺧﺒﺮې ﭘﻴﻞ ﮐړې" :ﻏﻮښﺘﻞ ﻣې ﭼې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ وﺗښﺘﻢ ،ﺧﻮ ﭘﻮه ﺷﻮم ﭼې ﺗﺮ
څﺎرﻧې ﻻﻧﺪې ﻳﻢ او دﻏﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺷﻢ ﮐﻮﻟى.

ﺧﻮ ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﻣې ﭼې د ﮐﺎر د ﻣﺎﻟک اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړ او ډاډه ﺷﻮ ﭼې ﻧﻮر ﻧﻪ ﺗﺮې ځﻢ ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﯥ ﭘﺮﯦښﻮد ،ﻣﺎ

ﻫﻢ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻓﺮﺻﺖ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ ،وﺗښﺘﯧﺪم او ﺑﯧﺮﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ را ﺳﺘﻮن ﺷﻮم ".ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﺨﻮا ﺑﻪ ﻳﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻧي

درﻣﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﻧﻮرو درﻣﻠﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ اوس ﻟﻪ ﺧﭙﻠې درﻣﻠﻨې ﻋﺎﺟﺰ دى ،ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې ﻳﯥ د دﻏﻮ درﻣﻠﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﺎر

ﮐﺎوه ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻓﺎﺑﺮﻳکﻪ ﮐې ﻟﺴګﻮﻧﻪ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ او ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﺎر ﮐﺎوه ،دﻏﻪ ﺗﻮﮐي ﻳﯥ ﭘﻪ
ډﯦﺮ ﻣﻬﺎرت ﺳﺮه ﭘﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧي درﻣﻠﻮ ﮐې ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﮐﻮل او ﺑﻴﺎ ﻋﺮﺑﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق وړل ﮐﯧﺪل.

ﺧﺴﺮو زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻳﻮه ﮐﺎل ﺗﯧﺮوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ ،ﺗﺮ ﻳﻮ ﮐﺎل ﻣﺨکې ﻣﻮدې ﭘﻮرې ﻟﻪ

ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه و ،ﺧﻮ د ﭘﻼر ﻟﻪ ﻣﺮګﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﮐﻮر ﭘﺮﯦښﻮد ،د ښﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻮ ،د ښﺎر ﭘﻪ ﺗﺸﻮ ﮐﻮڅﻮ ﮐې ﻟﻪ ﻳﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺨﺘﻴﻮ

ﺳﺮه ﺷﭙﯥ ورځې ﺗﯧﺮوي .ﻫﻐﻪ ﭼې د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﭼﺮﺳﻮ ،ﺗﺮﻳﺎﮐﻮ ،ﭘﻮډرو او ښﻴښې ډوﻟﻮﻧﻪ ﮐﺎروي ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې د ﻏﻮره

ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ده ورﮐړې ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ډﯦﺮ ﻧﺎﻫﻴﻠى ښکﺎرﯦﺪه او وﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼې ﻧﻮر د ښﻪ ژوﻧﺪ ﭼﺎﻧﺲ ﻧﻪ ﻟﺮي.

ﺧﺴﺮو ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ورځ ﻟﻪ ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐې ﭼې ﻧﺸﻪ ﻫﻢ و ،ووﻳﻞ" :ﺳﻤﻪ ده ﭼې ﻣﺎ د ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﭼﺎﻧﺲ

ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړى ،ﺧﻮ ﻧﻮر ﻧﻪ ﻏﻮاړم ﭼې داﺳې ﺑﺪﺑﺨﺘﻪ ژوﻧﺪ وﻟﺮم ،ﻏﻮاړم ﭼې ﺑﻞ ﭼﺎﻧﺲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻧﻪ ﮐړم".

ﺧﺴﺮو زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ او ﻟﻪ دې ﻧﺎوړې ﻧﺎروﻏۍ د ﺧﻼﺻﻮن ﻟﭙﺎره ﭘﺮﯦکﻨﺪه اراده د اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺮﯦښﻮدو ﻏﻮره

ﻻر ده .ﺧﻮ ﺑﻠﻪ ورځ ﭼې ﺧﻤﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻳﯥ درﻟﻮد ،ووﻳﻞ" :د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎرول ﻳﻮ ﻃﺮﻓﻪ ﻻر ده ،ﺑﯧﺮﺗﻪ را ﺳﺘﻨﯧﺪل ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭘﺎى

ﻳﯥ ﻣﺮګ ،ﺑﺪﺑﺨﺘي او د ژوﻧﺪ ﺗﺒﺎﻫي ده ،ﻟﻪ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻏﻮاړم ﭼې د دې ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻮادو ﭘﻪ ﮐﺎذﺑﻮ ﺧﻮښﻴﻮ ﺗﯧﺮ ﻧﻪ وځي ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﺧﺒﺮه ،د درﻣﻠﻨې ﻫﻐﻪ ﻻرې ﭼﺎرې ﭼې اوس ﻳﯥ د ﻋﺎﻣې روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﮐﺎروي ،ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﻧﻪ دي؛ ځکﻪ ﭼې روږدى ﭘﻪ ﺗړﻟې ﻓﻀﺎ

ﮐې ﭘﻪ زور او ﺟﺒﺮ ﺳﺮه ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﺪاوي ﮐﯧږي .ﻧﻮﻣﻮړي ووﻳﻞ ﭼې څﻮ ځﻠې ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ درﻣﻠﻨﻪ ﺷﻮې ،ﺧﻮ څﺮﻧګﻪ ﭼې د
درﻣﻠﻨې ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰه رﺧﺼﺖ ﺷﻮى ،ﻧﻮ ﻟﻮﻣړى ﮐﺎر ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎروﻧﻪ وه .ﻫﻐﻪ د ژړا ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ووﻳﻞ" :د دې
ﻧﺎروﻏۍ ډﯦﺮې ﺑﺪﺑﺨﺘۍ ﻣې ګﺎﻟﻠې ،ﮐﻠﻪ ﭼې روغ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼي ﭘﻴﺴﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ درﻣﻠﻨﻪ وﮐړم ﭼې د درﻣﻠﻨې ﺗﻮان

ﻧﻪ ﻟﺮي ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﺗﯧﺮ اﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ او اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮو ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﯦﺪﻧﻪ ﻳﯥ د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮه ﭼې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ
روږدى ﺷي ،ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدﯦﺪﻧې اړ ﮐړ ﭼې د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﺴګﻮﻧﻪ ځﻠﻪ ﻏﻼ وﮐړي .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ژړا ووﻳﻞ:

"ﺑﺪﺑﺨﺘي او ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ د دې ﻻﻣﻞ ګﺮځي ﭼې روږدي ﻏﻼ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړي ،روږدي ﻫﻐﻮﻣﺮه ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﻪ دي ،څﻮﻣﺮه ﭼې ﺧﻠک ﺗﺮې

ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮي ...ﻟﻄﻔﺎﹰ ﻟﻪ روږدو ﺳﺮ د ﻳﻮه ﻧﺎروغ ﭘﻪ څﯧﺮ ﭼﻠﻨﺪ وﮐړئ".

ﺧﺴﺮو ﻟﻪ روږدو ﺳﺮه د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻧﺎ ﺳﻢ ﭼﻠﻨﺪه ﻫﻢ ﺷکﺎﻳﺖ وﮐړ او ادﻋﺎ ﻳﯥ وﮐړه ﭼې ﭘﻮﻟﻴﺲ روږدو ﺗﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ
رﺳﻮﻟﻮ ﮐې ﻻس ﻟﺮي .ﺧﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت وﻳﺎﻧﺪ ﻧﺠﻴﺐ داﻧﺶ د ﺧﺴﺮو د ادﻋﺎ ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ ﭼې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ

ﻟﻮري د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ روږدو ﺳﺮه ﮐﻮم ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﮐړى وي ،ﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑښﻨﻪ ﻏﻮاړي او دا ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ

ﮐړي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې داﺳې ﮐﻮم رﺳﻤي ﻣﻮرد ﻧﺸﺘﻪ ﭼې روږدو ﺗﻪ دې د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐې د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ﻫﻤکﺎري څﺮګﻨﺪه ﮐړي.

ﭘﮋواک ﺗﺮ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻟﻴﺪﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺧﺴﺮو دې ﺗﻪ وﻫڅﺎوه ﭼې ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﻏﯧږې ﺗﻪ ورﺷي .ﺧﺴﺮو ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻴﺮﻧﻮ او ﺷکﯧﺪﻟﻮ

ﺟﺎﻣﻮ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ ،ﻟﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻳﯥ اوښکې وﺑﻬﯧﺪې او وﻳﯥ وﻳﻞ" :ﮐﻮر ﺗﻪ ځﻢ ،ﺧﻮ اﺟﺎزه راﮐړئ ﭼې ﺧﭙﻠې ﺟﺎﻣې وﻣﻴﻨځﻢ ،ﻧﻪ ﻏﻮاړم

ﭼې ﮐﻮرﻧۍ ﻣې ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ وګﻮري ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻣﻮر ،ﻣﯧﺮﻣﻦ ،ورور ،درې زاﻣﻦ او دوې ﻟﻮڼﯥ ﻟﺮم ،ﻣﻮر ﻣې ﻣﺘﻘﺎﻋﺪه
ښﻮوﻧﮑې ده ،ﻣﯧﺮﻣﻦ او ﻣﺸﺮه ﻟﻮر ﻣې ﭼې د ادارې او ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮﻫﻨځي څﺨﻪ ﻓﺎرغ دي ،د ښﻮوﻧﮑې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دﻧﺪه اﺟﺮا ﮐﻮي او

ﻧﻮر اوﻻدوﻧﻪ ﻳﯥ د ښﻮوﻧځي زده ﮐﻮوﻧﮑي دي.

195

دوه ورځې وروﺳﺘﻪ د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺧﺒﺮي ډﻟﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻐﺮا ﮐې د ﻫﻐﻪ ﮐﺮاﻳﻲ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړه؛ د اﻧګړ د دروازې ﭘﻪ

ﺧﻼﺻﯧﺪو ﺳﺮه د ﺧﺴﺮو ﻣﻮر ﭼې ﻟﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻳﯥ اوښکې رواﻧې وې ،د ﺧﭙﻞ زوی ﻫﺮﮐﻠي ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﯧږ ﮐې ټﻴﻨګ ﮐړ،
د ﺧﺴﺮو ﭘﻪ ﻟﻴﺪو د ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ او ﻣﺸﺮه ﻟﻮر ﻫﻢ ﭘﻪ ژړا ﺷﻮې ،ﮐﻮﭼﻨي اوﻻدوﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﯧږې ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ .د ﺧﺴﺮو ﻣﻮر ﻣﻬﺘﺎب ﭘﻴکﺎر

ووﻳﻞ ،ﻳﻮ وﺧﺖ ﻳﯥ ﮐﻮر ،ﻣﻮټﺮ او ژوﻧﺪ درﻟﻮد ،ﺧﻮ ټﻮل ﻳﯥ د ﺧﺴﺮو ﻟﻪ روږدﯦﺪو ﺳﺮه ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړل ،اوس ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﺮاﻳﻲ ﮐﻮر

ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ د ﺧﺴﺮو روږدﯦﺪﻧﻪ د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﭙﺎره ﺷﺮم وﺑﺎﻟﻪ او وﯾﯥ وﻳﻞ ﭼې د ﺧﭙﻞ زوى د درﻣﻠﻨې ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻫﻐې

زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺗﺮ دې وړاﻧﺪې ﻳﯥ ﻫﻢ څﻮ ځﻠې د ﺧﺴﺮو درﻣﻠﻨﻪ ﮐړې ،ﻫﺮ ځﻞ ﭼې روغ ﺷي ،ﻟﻪ څﻪ وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ
ﺗﻮﮐﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي".

د ﺧﺴﺮو ﻣﯧﺮﻣﻨې زاﻫﺪې ﭘﻴکﺎر ووﻳﻞ" :د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟي ﺳﺨﺘﻪ ځﻮرﯦږم ،اوﻻدوﻧﻪ ﻣې ﭘﻼر ﻏﻮاړي ،ﻫﺮه دﻗﻴﻘﻪ ﺧﺒﺮې ﻳﯥ

ﻣﺎ ځﻮروي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﺳﻨﻴﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐې ﻳﻮې ﻣﻮر ﺗﻪ د ﭘﻨځﻮ اوﻻدوﻧﻮ روزﻧﻪ اﺳﺎن ﮐﺎر ﻧﻪ دى ".ﻫﻐې ووﻳﻞ ﭼې د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر

ﻳﻮه ښﻮوﻧځي ﮐې د ښﻮوﻧﮑې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دﻧﺪه اﺟﺮا ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﻟﻪ ګڼﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ده .زاﻫﺪې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻨځﻪ

وﺧﺘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﮐې دﻋﺎ ﮐﻮم ﭼې ﺧﺪاى ﭘﺎک ﻣې ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺧﻮښۍ ﺑﯧﺮﺗﻪ را ﺳﺘﻨې ﮐړي ،ﭘﺮ دې ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻟﻪ

ﺧﺴﺮو ﺳﺮه ﻟﻪ زړه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮم ،ﻫﻴﻠﻪ ده ﭼې ﺟﻮړ او ﺑﯧﺮﺗﻪ زﻣﺎ د اوﻻدوﻧﻮ ﭘﻼر ﺷي".

ﭘﮋواک د ﻋﺎﻣې روﻏﺘﻴﺎ ﻟﻪ وزارت څﺨﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼې ﻟﻪ دې ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﭘﻪ درﻣﻠﻨﻪ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي؛ د ﻋﺎﻣې روﻏﺘﻴﺎ وزﻳﺮ ډاﮐﺘﺮ

ﻓﻴﺮوز اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺮوز دﻏﻪ ﻏﻮښﺘﻨې ﺗﻪ ﻟﺒﻴک وواﯾﻪ ،ﺧﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐړه ﭼې د روږدو د درﻣﻠﻨې ﻳﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺷﺮط دا دى ﭼې ﻫﻐﻮى ﺑﺎﻳﺪ

ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻪ درﻣﻠﻨې ﺳﺮه ﻟﯧﻮاﻟﺘﻴﺎ وﻟﺮي؛ ځکﻪ ﭼې دﻏﻪ درﻣﻠﻨﻪ ﭘﻪ زور ﻧﻪ ﮐﯧږي .ﻓﻴﺮوز زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دﻏﻪ ﺷﺨﺺ]ﺧﺴﺮو[ ﭘﻪ

ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷي ،ﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﻳﻮ ﭼې ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐې ﻳﯥ د درﯦﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ درﻣﻠﻨې ﻻﻧﺪې

وﻧﻴﺴﻮ ".ﺧﻮ ﺧﺴﺮو ووﻳﻞ ﭼې د اوس ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ دى ﭼې د درﻣﻠﻨې ﻟﭙﺎره روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ وﻻړ ﺷي؛ ځکﻪ ﭼې ﻫﺮه ورځ

درې ګﺮاﻣﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ﮐﺎروي او ﺑﺎﻳﺪ د درﻣﻠﻨې ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺗګ وړاﻧﺪې دﻏﻪ ﮐﭽﻪ را ټﻴټﻪ ﮐړي .ﭘﮋواک وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪ ﭼې د ﺗﺎج
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺘﻪ ﭘﻴﺪا ﮐړي؛ ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﺧﺴﺮو ﻳﯥ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ ﺑﻮﻟي او واﻳﻲ ﭼې دﻏﻪ ﺷﺨﺺ ده او ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ﻳﯥ دا ټﻮل ﺳﺘﻮﻧﺰې
ور ﭘﯧښې ﮐړې او ﻣﻤکﻦ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠکﻮ ژوﻧﺪ ور ﺗﺒﺎه ﮐړى وي .ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا اﻳﺮاﻧي ﭼﺎرواﮐﻮ ﻫﻢ

ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ دې اړه څﻪ ﻧﻪ دي وﻳﻠي.

اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې څﻪ ﺑﺎﻧﺪې درې ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎن ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي دي.
د اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک دوﻳﻢ راﭘﻮر:

ﭘﺮ ﯾﻮ ﭼﺎ د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮل اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دی
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ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ٢٦ ،ﮐﺐ  :(٩٥د ځﻴﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﺴې ﭘﻪ ﭘﻮر ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ
ﭘﺮې ﺷﺎﻗﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﯧږي ﭼې دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي .د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ

وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ځﻴﻨﻮ ﺑﯧﻮزﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮى څﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ،ﮐﻮروﻧﻮ ،دوﮐﺎﻧﻮﻧﻮ،
د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټﻴﻮ او ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ﭘﻪ ﻟږه ﻣﺰدورۍ ﺷﺎﻗﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ورﺳﺮه وﮐړي .ﭘﻮروړي ﮐﺴﺎن او ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﭘﻮر

ورﮐﻮوﻧﮑي ﺳﺮه ګﺮو وي او د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﻳﯥ د ﭘﻮر ﮐﭽﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ ﻟﻮړﯦږي.

د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﻮ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺎﺣﻮ ﮐې ﻟﻪ ﮐﺎرګﺮو ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دى ﭼې ځﻴﻨي اﻓﻐﺎﻧﺎن
ﻫﻢ ﻟﻪ دې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻣﺦ دي .ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻨﻴﺘي ﺷﺮاﻳﻂ ،د ﮐﺎر ﻧﻪ ﺷﺘﻮن او ﺑﯧﻮزﻟي د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮي ﭼې

ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن ﭘﻮر واﺧﻠي او د ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻪ ﮐې وﻟﻮﯦږي او ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﺑﻴﺎ ﻟږ ﻣﺰد د دې ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي ﭼې

ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي وﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻى ﭼې ﭘﻮر ورﮐړي ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﭘﻮروړې او ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ اړ ﮐﯧږي ﭼې د ﻫﻤﯧﺶ ﻟﭙﺎره د
ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﭘړ ﮐې و اوﺳي .ﭘﻪ دې ډﻟﻪ زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐې ﻳﻮ ﻫﻢ د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ د ﻗﺮه ﺑﺎغ وﻟﺴﻮاﻟۍ

اوﺳﯧﺪوﻧﮑى ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ دى؛ ﻫﻐﻪ ﻧﻬﻪ اوﻻدوﻧﻪ ﻟﺮي او ﻣﺸﺮ زوى ﻳﯥ  ١٤ﮐﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﻟﺮي ﭼې ټﻮﻟﻪ ورځ ﻟﻪ ﭘﻼر ﺳﺮه
ﭘﻪ ﺑڼ ﮐې ﭘﻪ ﺷﺎﻗﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ وي.

د ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ د ژوﻧﺪ ﮐﻴﺴﻪ او ﺳﺘﻮﻧﺰې:

ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ ﭼې  ٤٠ﮐﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻳﯥ ګﻮﻧځې ﻟﻪ وراﻳﻪ ښکﺎري ،ډﯦﺮ ﮐﺎر ﻳﯥ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ،ﭘښﻮ او ﻣﺦ

رﻧګ ﻫﻢ ﺗﻮر ﮐړى دى .ﻧﻮﻣﻮړى وړاﻧﺪې ﺗﺮ دې ﭼې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﺷي ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐې ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه

ژوﻧﺪ ﮐﺎوه ﭼې د ﻳﻮې ﻣړۍ ډوډۍ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧي ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﺎوه .ﻳﻮاځې ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ ﻧﻪ
دى ﭼې ﻟﻪ دې ډول ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه ﻣﺦ دى ،ډﯦﺮى ﮐﻮرﻧۍ ﭼې ﻟﻪ اﻳﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن څﺨﻪ را ﺳﺘﻨې ﺷﻮې دي ﻟﻪ ورﺗﻪ
ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه ﻣﺦ دي.

ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ ﭼې ﺑﯧﻠﭽﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐې او د وﻳﺎﻟې څﻨګ ﺗﻪ وﻻړ و ،ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻧﺎﺧﻮاﻟې

داﺳې ﺑﻴﺎن ﮐړې" :دوه ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې ﭘﻪ ﮐﻮر ﻧﻪ ﻏﻮړي وو ،ﻧﻪ ﺑﻮره وه ،ﻧﻪ اوړه ،ﻣﺮﻳﻀﺎن ﻣې ﻫﻢ درﻟﻮدل ،ﺣﻴﺮان وم
ﭼې څﻪ وﮐړم ،د دﻏﻪ ﺑﺎغ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ او ﭘﻮر ﻣې ﺗﺮې وﻏﻮښﺖ ".ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ ﻟږ ﻏﻠى ﺷﻮ او ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺿي

ﻳﯥ ځﻐﻠﻨﺪه ﻧﻈﺮ وﮐړ ،زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐړه" :ﻣﺎ ﻟږې ﭘﻴﺴې ﻏﻮښﺘې ﺧﻮ د ﺑﺎغ ﺧﺎوﻧﺪ راﺗﻪ ﭘﻨځﻮس زره اﻓﻐﺎﻧۍ ﻗﺮض راﮐړې

او ﺷﺮط ﻳﯥ راﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧښﻮد ﭼې زه او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣې ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐې ورﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮو ".د ﻫﻐﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ

دې ﻣﻮده ﮐې دوى ﻧﻪ دي ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟي ﭼې د ﺑڼ د څښﺘﻦ ﭘﻮر ﺧﻼص ﮐړي؛ ﻧﻮ ځکﻪ ټﻮﻟﻪ ورځ دى او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ
دې ٤٠ﺟﺮﻳﺒﻪ ﺑڼ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑڼ ﮐې د اﻧګﻮرو ﺗﺮ څﻨګ د ﻣڼﻮ ،زرداﻟﻮ ،اﻟﻮﭼﻮ ،ﺷﻔﺘﺎﻟﻮ او ﻧﻮرو ﻣﯧﻮو وﻧې

وﻻړې دي .ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ واﻳﻲ" :ډﯦﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸکﻞ ﻟﺮم ،ﭘﺮ دې ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږم ﭼې ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﺧﻼص

ﺷﻢ ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺎغ ﮐې د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ورﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐې ﻳﻮ څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﺑﺎغ د ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ

ورﮐﻮل ﮐﯧږي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ دې ﻋﺎﻳﺪ ﺳﺮه ﻳﻮازې دوى ﮐﻮﻻى ﺷي ﺧﭙﻠې ورځﻨۍ ﭼﺎرې ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮځي .ده ووﻳﻞ
ﭼې د ده ﭘﻪ څﯧﺮ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠک ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ورﺗﻪ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﺳﺮه ﻣﺦ دي.

١٤ﮐﻠﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ :ﻣﻮږ ﻫﻢ ﺧﺪاى ﻟﺮو

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭼې ﻧﻮى زﻟﻤى دى ،ﺳﻬﺎر ﻟﻪ ﭘﻼر څﺨﻪ ﻣﺨکې ﺑڼ ﺗﻪ راځي او ﻣﺎښﺎم ﭘﻪ ﺗﻴﺎره ﮐې ﮐﻮر ﺗﻪ ځي .ﻫﻐﻪ ﭼې د

ژﻣي ﭘﻪ ﺳړه ﻫﻮا ﮐې ﻧﺮۍ او زړې ﺟﺎﻣې ﭘﺮ ﺗﻦ وې ،ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ" :ﻧﻪ ﻣکﺘﺐ ﺗﻪ ځﻢ او ﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﮐﻮم ،ﻫﺮه
ورځ ﻟﻪ ﺳﻬﺎره ﺗﺮ ﻣﺎښﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﺑﺎغ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮم ".د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭼې د ﻣﺦ رﻧګ ژﯦړ ،وزن ﻳﯥ ﮐﻢ او
ﺳﺘﺮګې ﻳﯥ ﻟﻪ ﻋﺎدي ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﻧﻨﻮﺗې ښکﺎرﯦﺪې ،زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺳﻬﺎر ﺷﻴﻦ ﭼﺎى او وﭼﻪ ډوډۍ ﺧﻮرم ،ﻏﺮﻣﻪ ﮐﻠﻪ

ګﻠﭙﻲ ،ﮐﭽﺎﻟﻮ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺷکﻨﻪ وي".
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ﻫﻐﻪ د ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ووﻳﻞ ﭼې دوه ﻣﻴﺎﺷﺘې ﻣﺨکې ﯾﯥ ﻳﻮ ځﻞ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺮات ﮐې ﻏﻮښﻪ ﺧﻮړﻟې

ده .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﺎش ﻣﻮږ ﭘﻴﺴﻪ داره واى ،زه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣکﺘﺐ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻢ ،ﺧﻮﻳﻨﺪې او وروڼﻪ ﺑﻪ ﻣې ﻫﻢ ﻣکﺘﺐ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ

او دوﻣﺮه ﺑﻪ ﻣﻮ ﻣﺸکﻼت ډﯦﺮ ﻧﻪ وو ".ﻫﻐﻪ ﭼې ﻟﻪ ﺳﻬﺎر راﻫﻴﺴې ﮐﺎر ﮐړى و او ﺳﺘړى ﻫﻢ ښکﺎرﯦﺪه ووﻳﻞ" :زﻣﺎ ﻫﻢ

زړه ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻮﺑﯥ وﮐړم ،ښﻪ ﮐﺎﻟي واﻏﻮﻧﺪم ،ﺧﻮ ﻣﺎښﺎم ﭼې ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻢ ډﯦﺮ ﺳﺘړى وم ،ﻳﻮه ﻣړۍ ډوډۍ
ﺧﻮرم او وﻳﺪه ﮐﯧږم ".اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﻧﻮرې ﺧﺒﺮې وﮐړي ،ﺧﻮ ﻳﻮازې دوﻣﺮه ﻳﯥ ووﻳﻞ" :ﻣﻮږ ﻫﻢ ﺧﺪاى ﻟﺮو".ﭘﻪ
د ﯾﺎدوﻧې ده ،ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐې ذﮐﺮ ﺷﻮي دواړه ﭘﻮرﺗﻨي ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ او اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دي.

ﺑڼﻮال :ﻣﺎ ﻟﻪ دې ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه زﻳﺎﺗى ﻧﻪ ،ﺑﻠکې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې ده

ﺣﺎﺟي ﺟﻼل د ﻫﻐﻪ ﺑﺎغ څښﺘﻦ دى ﭼې ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ او اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﮐې د ﭘﻮر ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ټﻮﻟﻪ ورځ ﮐﺎر

ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :دﻏﻪ ﮐﻮرﻧۍ دوه ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭼې ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻣﺸکﻞ ﮐې وه ،ﻣﺎﺗﻪ راﻏﻠﻪ او راﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼې داﺳې ﻳﻮ

ﮐﺎر ﻣﻮږ ﺗﻪ راﮐړه ﭼې ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﭘﻴﺪا ﮐړو ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺴې ورﮐړې او ﻫﻢ ﻣې ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐې اﺳﺘﺨﺪام ﮐړل ".ده

زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻪ ﮐﻤﻮ ﭘﻴﺴﻮ د دې ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ﻫﻮارﯦﺪه ،ﻧﻮ ﭘﻨځﻮس زره اﻓﻐﺎﻧۍ ﻣې ورﮐړې او دې ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﻪ ﺑڼ ﮐې د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ژﻣﻨﻪ ﮐړې ده .ﺣﺎﺟي ﺟﻼل واﻳﻲ" :ﻣﺎ ﻟﻪ دې ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه زﻳﺎﺗى ﻧﻪ ،ﺑﻠکې ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﮐړې ده ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺴې ﻧﻪ واى ورﮐړې ،ﻟﻪ ډﯦﺮو ﻣﺸکﻼﺗﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ اوس ﻣﺦ وه ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻫﺮ وﺧﺖ ﭼې دﻏﻪ
ﮐﻮرﻧۍ وﺗﻮاﻧﯧﺪه د ده ﭘﻴﺴې ورﮐړي ،ﻧﻮ دى ﺣﺎﺿﺮ دى ﭼې د دوى ﮐډه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮټﺮ ﮐې ﻫﺮ ځﺎى ﺗﻪ ﭼې ﻏﻮاړي

اﻧﺘﻘﺎل ﮐړي.

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن :د دې ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﻳﻮې ﺑﺸﭙړې او ﻋﻤﻠي ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺎﻧګې ﻋﻤﻮﻣي ﻣﺴﻮول ﻧﺠﻴﺐ اﻟ�ﻪ ﺑﺒﺮﮐﺰي ﭘﮋواک ﺗﻪ

ووﻳﻞ ﭼې د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ګډون د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﺷﺎﻗﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ دي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ډﯦﺮو
ﺳﻴﻤﻮ ﮐې دوى ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻟﺮي او ﻫﻐﻮى ورﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړى ﭼې د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټﻴﻮ ،روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ،ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ،ﻫټﻴﻮ او

ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺷﺎﻗﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي .ﺧﻮ ده زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ داﺳې ﮐﻮم راﭘﻮر ﻧﻪ دى راﻏﻠى ﭼې

ځﻴﻨي ﮐﻮرﻧۍ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐې د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﻪ ﺷﺎﻗﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ دي ،ﺧﻮ ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ دې اړه ﻫﻢ

ﭘﻠټﻨې وﮐړو ".ﺑﺒﺮﮐﺰى واﻳﻲ ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﺎﻗﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت ﺗﺮ څﻨګ

اړوﻧﺪو ﻧﻮرو ﻣﺴﻮوﻟﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ورﮐړى دى .ده ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﺎﻗﻪ ﮐﺎروﻧﻮ
د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﺑﺸﭙړه او ﻋﻤﻠي ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋې ﺟﻮړه ﮐړي.

ﻳﻮﻧﻴﺴﯧﻒ :ﺷﺎﻗﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ زده ﮐړو ﺑﯥ ﺑﺮﺧې ﮐړي

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ادارې )ﻳﻮﻧﻴﺴﯧﻒ( وﻳﺎﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰ اﻟ�ﻪ ﻓﺮوﺗﻦ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ،ډﯦﺮى
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﻟﻪ زده ﮐړو ﻣﺤﺮوم دي .ده ووﻳﻞ ﭼې د

دﻏﻪ ډول ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮﻧﻴﺴﯧﻒ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ او ﺑﺎﻧډو ﮐې د زده ﮐړو اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړې دي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :ﻣﻮږ

دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ  ١٨وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﺮو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ده ﭼې ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐﺎل ﮐې ﻳﯥ  ٢٠ﺗﻪ وﻏځﻮو".

د ﻫﻐﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام ﮐې ﺷﺎوﺧﻮا ١٣٠زره ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ٧٠زره ﻳﯥ ﻧﺠﻮﻧې دي،
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮي دي .ﻓﺮوﺗﻦ د ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ووﻳﻞ ﭼې د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ښﻮوﻧځي ﺷﺘﻪ ﻧﻮ د

ﻳﻮﻧﻴﺴﯧﻒ دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې وﻟې ﻧﺸﺘﻪ؟ ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﮐﻪ د ﭘﻮﻫﻨې وزارت ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ،ﻧﻮ ﭘﻪ

ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻴﻞ ﺷي.
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ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت :اﺟﺒﺎر د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﺟﺮم دى

د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت وﻳﺎﻧﺪ اﻣﺎن رﻳﺎﺿﺖ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دووﻟﺴﻮ ﺗﻘﻨﻴﻨي ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﺎﻗﻪ

ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺨﻨﻴﻮي ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮى دى .ده ووﻳﻞ ﭼې د ﻫﻤﺪﻏﻮ اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺷﺎﻗﻪ

ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳي ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې راﺷي .ﺧﻮ ده وﻧﻪ وﻳﻞ ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ څﻮک ﺗﺮ ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې
راﻏﻠي او ﮐﻪ ﻧﻪ.

د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ اﺟﺒﺎر ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﺷي دﻏﻪ ﮐﺎر ﺟﺮم ګﻨﻞ ﮐﯧږي .د رﻳﺎﺿﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې دى.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن :د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دى

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړې ﻣﺮﻳﻢ زرﻣﺘۍ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﺮ ﻳﻮې ﮐﻮرﻧۍ
ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮل اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي .د ﻫﻐې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻧﺎﻓﺬه ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ

ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم ﺑﻠﻞ ﺷﻮى او ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑي ﺗﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺰا ورﮐړل ﺷي .زرﻣﺘۍ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻪ څﻮک ﻳﻮه
ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺑﺎغ او ﻳﺎ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې اﺳﺘﺨﺪام ﮐړي ،دا د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ښکﺎره

ﻧښﻪ ده ".دې ووﻳﻞ ﭼې ډﯦﺮى ﮐﻮرﻧۍ د ﺑﯧﻮزﻟۍ او د ﮐﺎر د ﻧﺸﺘﻮاﻟي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ورﺗﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړه ږدي او دې ﺗﻪ

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق واﻳﻲ.

ﻫﻐې ټﻴﻨګﺎر وﮐړ ﭼې اړوﻧﺪ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوى ورﮐړي ،څﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﺎوي او ﻧﺎ

ﭘﻮﻫﺎوي ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ښکﺎر ﻧﻪ ﺷي .زرﻣﺘۍ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﻮﻣﻪ ﺷﻤﯧﺮه وړاﻧﺪې ﻧﻪ ﮐړه ﭼې څﻮﻣﺮه ﮐﻮرﻧۍ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﻣﺦ دي .د ﻳﺎدوﻧې ده ،ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﺷﻮې او ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﻫڅﻪ ﮐﻮي څﻮ ﻳﯥ ﺑﯧﻠګې ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي.

دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې ﻳﻮاځې اﻓﻐﺎﻧﺎن دﻧﻨﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻧﻪ ،ﺑﻠکې ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﻟﻪ ورﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو

ﺳﺮه ﻣﺦ دي او ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻟږې ﭘﻴﺴې ﻻﺳﺘﻪ راوړي ،ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ وﻫﻞ ﮐﯧږي او ځﻴﻨي وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺟﻨﺴي
ځﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي .ځﻴﻨي اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼې د ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻪ ﮐې ﻟﻮﯦﺪﻟي ،اړ ﮐﯧږي ﭼې ﺧﭙﻞ ﺑﭽﻴﺎن ان

ﻧﻮي ځﻮاﻧﺎن د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ګﺎوﻧډﻳﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻳﺮان ﺗﻪ واﺳﺘﻮي ﭼې ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ګڼﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ

ﮐﯧږي .دﻏﻪ راﭘﻮر ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ځﺎى ﮐې ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧږي ﺧﻮ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه ﭼې وﻳﻠي وو" ،ﻣﻮږ ﻫﻢ ﺧﺪاى ﻟﺮو" د
ﺧﻠکﻮ ﻟﭙﺎره زړه ﺑﻮږﻧﻮوﻧﮑې ده او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺧﻠک د ﺣکﻮﻣﺘي ﻣﺴﻮوﻟﻴﻨﻮ ﺟﺪي ﻏﺒﺮګﻮن ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ دي.
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 -٢٠ﺑﯧګﺎر )ﻟﻪ ﻣﺰد ﭘﺮﺗﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ(

ﭘﺮ ﯾﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﮐﻮل او ﯾﻮ څﻮک ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرول ﺑﯧګﺎر ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي .ډﯦﺮى ﮐﺴﺎن دي ﭼې ﭘﻪ ﺷکﻞ

د اﺷکﺎﻟﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎن ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺰده ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﮐﻮي ﭼې ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼح ورﺗﻪ ﺑﯧګﺎر وﻳﻞ ﮐﯧږي .ﭘﻪ ډﯦﺮو

ﻫﻐﻮ ﭘﯧښﻮ ﮐې ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﭘﺮ ﺧﻠکﻮ د ﺑﯧګﺎر ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﻟﻪ ﮐﻮﻣې اﺟﻮرې ﭘﺮﺗﻪ ﮐﺎر ﮐﯧږي ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ګﺮو

ﺷﻮی او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ واک ﮐې راوﺳﺘﻞ ﺷﻮی وي .د ﺟﻨﺲ ﯾﺎ ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې د ﯾﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺘﻪ ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎدې ﺗﻪ ﭘﻪ

ګﺮو ﮐې ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ.

ﺑﯧګﺎر ﻟﻪ ﻣﺰد ﭘﺮﺗﻪ اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ،ﺑﯧګﺎر ښﺎﻳﻲ د ګﻮاښ ،وﯦﺮوﻟﻮ ،ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي او ﻳﺎ د ﮐﺴﺎﻧﻮ د اړ اﻳﺴﺘﻠﻮ

ﻟﻪ ﻻرې راﻣﻨځﺘﻪ ﺷي .د ﺑﯧګﺎرﺗﻴﺎ ﻣﻔﻬﻮم د ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ﻳﻮ ډول دی ﻟکﻪ د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ،د
اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ او داﺳې ﻧﻮر .ﻟﻪ ﻏﻼﻣۍ ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ﺳﺮه د ﺑﯧګﺎر ﺗﻮﭘﻴﺮ دا دی ﭼې ﭘﻪ ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ﮐې اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻠﻪ د
ﭘﯧﺮﻟﻮ د ﻳﻮه ﺗﻮﮐي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګڼﻞ ﮐﯧږي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﯧګﺎرۍ ﮐې دﻏﻪ ﮐﺎر ﻻزﻣي ﻧﻪ دی.

د ﻳﺎدوﻧې وړ ده ﭼې د ﮐﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼې ﭘﻪ  ١٩٣٠زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻳﯥ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﮐړ ،د
ﻋﺴکﺮي ﺧﺪﻣﺖ او ﺑﻨﺪ ﭘﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﯧګﺎر ﻧﻪ وﻳﻞ ﮐﯧږي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ګﻮټ ﮐﻮټ ﮐې ﺧﻠک ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺰده ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د ﮐﺎر او

ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﯾﺖ ﮐې ﻧږدې درې زره ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﮐﺮﻧې ﺑﺮﺧې ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ

ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ دي او د ﻣﺠﺒﻮرﯾﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻟﻪ زده ﮐړو ﺑﯥ ﺑﺮﺧې دي .د ﺳﺮه رود وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټﻴﻮ ﮐې
ﻟﺴګﻮﻧﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ګﺮو ﻧﯿﻮل ﺷﻮې ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ﭘﺮ ﺳﺨﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ او ﻟﻪ زده ﮐړو ﺑﯥ ﺑﺮﺧې دي.

دﻣګړۍ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ ﺳﺮه رود وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې د ﺧښﺘﻮ  ۶۴ﺑټۍ ﺷﺘﻪ ﭼې د ډﯦﺮو ﯾﯥ ﮐﺎرګﺮ ګﺮو ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻟږو ﭘﻴﺴﻮ

ﮐﺎر ﮐﻮي .د ﺧښﺘﻮ ﺑټﻴﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻨﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻟﻮی ﻻس د ځﺎن ﭘﻮروړې ﮐړې او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ګﺮو ﮐې ﯾﯥ ﺳﺎﺗﻠې
دي .ګﺮو ﺷﻮي دﻏﻪ ﮐﺴﺎن ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻮرې ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺑټﯿﻮ ﮐې ﮐﺎر وﮐړي څﻮ ﯾﯥ ﭘﻮر ﻧﻪ وي ﺧﻼص ﮐړی .ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ

ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن اﻧﺪﯦښﻤﻦ دی ﭼې ﮐﻪ دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻤﺪاﺳې ﻟﻪ زده ﮐړو ،روﻏﺘﯿﺎ او ﺗﻔﺮﻳﺢ
ﻣﺤﺮوم را ﻟﻮی ﺷي ،ﻧﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐې ﺑﻪ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷي.

د دوﻳﻤې ﻧړﻳﻮاﻟې ﺟګړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻧﺎزي اﻟﻤﺎن ﮐې ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠک ﺑﯧګﺎر ﺗﻪ اړ ﮐړل ﺷﻮل؛ دﻏﻪ ﮐﺎر د ﺟﺮﻣﻨي

دوﻟﺖ د دې ﻟﭙﺎره ﮐﺎوه ﭼې ﻫﻠﺘﻪ ډﯦﺮی ځﻮاﻧﺎن د ﺟګړو ﻟﯿکﻮ ﺗﻪ ﻟﯧږل ﮐﯧﺪل او د ﮐﺎري ځﻮاک ﻟﻪ ﮐﻤښﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ و.

دﻏﻪ راز د دوﻳﻤې ﻧړﻳﻮاﻟې ﺟګړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ﮐې ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﮐﺎرﺧﻮﻧﻮ ﮐې د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﺳﻠګﻮﻧﻪ زره

ﮐﻮرﻳﺎﯾﺎن ﺑﯧګﺎر ﺗﻪ اړ ﮐړل ﺷﻮل.
د ﺑﯧګﺎر ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

ﻓﺮاه ﮐې ځﻴﻨي ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﺮ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻨﻮ اﺟﺒﺎري ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي
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ﻓﺮاه )ﭘﮋواک ٦ ،ﻟړم  :(٩٦ﭘﻪ ﻓﺮاه ﮐې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ روږدي ﮐﺴﺎن واﻳﻲ ،د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﺮ دوى ﺑﺎﻧﺪې

ﭘﻪ ﺗﺸﻪ ګﯧډه ﻣﻮرﭼې ﺟﻮړوي او ﻧﻮر دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﺮې ﮐﻮي او ﮐﻠﻪ ﭼې ﭘﯿﺴې ﺗﺮې ﻏﻮاړي ﺳﭙکې ﺳﭙﻮرې ورﺗﻪ واﻳﻲ .ﭘﺮ

ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻳﺎد روږدي ﮐﺴﺎن د ﻓﺮاه د ﻣﺮﮐﺰ اړوﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨي ﮐﻼ ﮐې د دوى ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﺟﻮړو ﺷﻮو ﺳﻤڅﻮ ﮐې ژوﻧﺪ
ﮐﻮي .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري دا ډول ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د دوى ژوﻧﺪ ﻻ ﭘﺴې ﺳﺨﺖ ﮐړى دى .د ﻳﺎدې ﺳﻴﻤې د

ﻣﻌﺘﺎدﻳﻨﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭼې د ﻓﺮاه ښﺎر د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ څﻠﻮرﻣې ﺣﻮزې اړوﻧﺪ د ﻓﺮﻳﺪو ﮐﻼ ﺗﺮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اوﺳﯧﺪو

ﻟﭙﺎره ﺳﻤڅې ﺟﻮړې ﮐړې دي ،ﺳﻠګﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧږي .دﻏﻪ راز ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﻳﺎدې ﮐﻼ

اړوﻧﺪ ﯾﻮې ﺳﻴﻤې ﺗﻪ ﭼې "ﺑﺎغ ﮐﺎﻓي" ﻧﻮﻣﯧږي ،ﺳﺮه راټﻮﻟﻴږي .د ﻓﺮاه ښﺎر د ﻣﺮﮐﺰ ﻳﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑى  ٣٥ﮐﻠﻦ ﻋﺒﺪاﻟکﺮﻳﻢ ﭼې
ﭘﻪ ﺗﺮﻳﺎﮐﻮ او ﺷﻴﺸې روږدى دى ،ﭘﻪ ﻓﺮﻳﺪون ﮐﻼ ﮐې ﻟﻪ ﺗﯧﺮو څﻠﻮرو ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې ﻟﻪ ﺧﭙﻠې څﻠﻮرﮐﺴﻴﺰې ﮐﻮرﻧۍ )ﻣﯧﺮﻣﻦ،

دوو ﻟﻮڼﻮ او زوى( ﺳﺮه ﺟﻼ ژوﻧﺪ ﮐﻮي.

ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺗﻴﺎرې او دود ډﮐې ﺳﻤڅې راووت ،ﭘﺮ زړو ﺟﺎﻣﻮ ﭘﺮﺗې ﺧﺎورې او ګﺮد ﯾﯥ ټﮏ واﻫﻪ او ﺧﭙﻞ څﺎدر ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ
وﺗﺎړه او ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﯥ ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړل .د ﻫﻐﻪ ﭼې ﮐﻠﻪ ﮐﻤﺮې ﺗﻪ ﭘﺎم ﺷﻮ او ﭘﺮ دې وﭘﻮﻫﯧﺪ ﭼې ﻓﻠﻢ ﻳﯥ ﺛﺒﺘﯧږي ،ﺧﭙﻠې

ﭘﺎﻳڅې ﯾﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړې او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘښﻪ ﮐې ﻳﯥ ټﭗ ﺗﻪ ﭘﻪ اﺷﺎرې ﺳﺮه ووﻳﻞ" :ﭘﻮﻟﻴﺲ دي ،ﻇﻠﻢ ﮐﻮي ،ﺗﺎﺳﻮ ووﻳﻨئ ﭼې زه

ﻳﯥ څﻮﻣﺮه ډﺑﻮﻟى او وﻫﻠى ﻳﻢ ،دوﻟﺖ ورﺗﻪ ﭘﻴﺴې ورﮐړې ﭼې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪې ځﺎن ﺗﻪ ﻣﻮرﭼې ﺟﻮړې ﮐړي ،ﺧﻮ ﭘﻴﺴې

ﺟﯧﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﭼﻮي او ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﮐﻮي".

د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﭘﻮﻟﻴﺲ د ﻣﻌﺘﺎدﻳﻨﻮ ځﺎى ﺗﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ورځي ﭼې ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﺮ ﻧﺸې روږدې ﮐﺴﺎن ﭘﻪ زور رﻳﻨﺠﺮو ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ

ﮐﻮي ،دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﭘﺮې ﭘﺎﮐﻮي ،ﻣﻮرﭼې ﭘﺮې ﺟﻮړوي او د اوﺑﻮ څﺎګﺎﻧې ﭘﺮې ﺑﺎﺳي او دﻏﻪ راز ﻧﻮر ﮐﺎروﻧﻪ .ﻋﺒﺪاﻟکﺮﻳﻢ واﻳﻲ،

ﭘﻮﻟﻴﺲ روږدو ﺗﻪ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﻴﺴې ﻧﻪ ورﮐﻮي او ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻫﻢ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ دﻏﻪ ډول ﭼﻠﻨﺪه ﺗﺮ ﭘﺰې راﻏﻠي دي.

ﻧﻮﻣﻮړي ﭼې د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﻟﻪ ﮐﻤﺰورۍ ﯾﯥ ﺷکﺎﻳﺖ ﮐﺎوه ،ووﻳﻞ ﭼې دی ﭘﻪ دﻏﻪ ځﺎن دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟی او زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ
ﮐړه ﭼې دی ﻫﻢ څﻮ ځﻠې ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ زور ﺑﯿﻮل دی او د ﺳﻠﻄﺎن اﻣﯿﺮ ﺳﯿﻤې ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﮐې ﯾﯥ ﻣﻮرﭼې ﭘﺮې

ﺟﻮړې ﮐړې دي.

ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ وﻫي او ډﺑﻮي ،زﻣﻮږ ﺣﻖ ﻧﻪ راﮐﻮي ،ﺗﺮ ﻣﺎښﺎم ﭘﻮرې ﻣﻮ وږي ﺳﺎﺗي ،ﮐﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﮐﻮو،

ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﻮ ښکﻨځي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺮګ د ﭼﺎ ﭘﻪ وس ﮐې واى ،ﻫﻤﺎﻏﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ځﺎن وژﻟى و ،ﺧﻮ دا دى ﭼې زﻣﻮږ

ﭘﻪ وس ﮐې ﻧﻪ دى ".دﻏﻪ روږدی ﭼې ﻟﻪ دﻏﻪ وﺿﻌﻴﺘﻪ ﺗﺮ ﭘﺰې راﻏﻠى ،د ﻣﺮﺳﺘې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي او واﻳﻲ" :ﻣﻮږ ﻫﻢ د ټﻮﻟﻨې

ﻏړي ﻳﻮ ،اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻳﻮ ،ﻧﺎروﻏﺎن ﻳﻮ او د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري درﻣﻠﻮ او درﻣﻠﻨې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮو ،ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮه ﻇﻠﻢ ﮐﯧږي ،ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ

رﺳﻨﻴﻮ ﻏﻮاړم څﻮ زﻣﻮږ ﻏږ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﺮ ﻏﻮږوﻧﻮ ورﺳﻮئ".

ﻋﺒﺪاﻟکﺮﻳﻢ د ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ د ﺑﯧﻮزﻟۍ ﭘﻪ اړه ﻫﻢ ﺧﺒﺮې وﮐړې او زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐړه ،ﭘﻪ دﻏﻪ ځﺎى ﮐې د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗې ﮐﯧﺪل ،د

ﻧﻮﻣﻮړي د ځﻮاﻧۍ او ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐې ﻇﻠﻢ دى ،ﺧﻮ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺘﻪ د وﺗﻮ ﭘﻪ ﻻره ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ،د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻼر

د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮرﻧۍ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړه اﺧﻴﺴﺘى ،ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړى ﻫﻢ ﭘﻴﺴﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼې ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ او ﻧﻮر
ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﭘﻪ وړﻳﺎ ﺗﻮګﻪ درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اړ ﻧﻪ ﺑﺎﺳي .د ﺳﻤﻴﻊ اﻟ�ﻪ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه ﺑﻞ ﻣﻌﺘﺎد ووﻳﻞ" :ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻮږ ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﺗﻪ

ﻣﺠﺒﻮروي ،ﭘﻴﺴې ﻧﻪ راﮐﻮي ،ﻣﻮږ ﻏﻼ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﮐﯧږو ،ﭘﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮو؛ ځکﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ﭘﺮې اﺧﻠﻮ".

ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻌﺘﺎد  ٢٨ﮐﻠﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺎن ﭼې ﺗﻮرې زړې ﺟﺎﻣې ﻳﯥ اﻏﻮﺳﺘې وې او د ﻓﺮﻳﺪون ﮐﻼ ﻳﻮې څﻨډې ﺗﻪ ﻳﯥ ﺗﮑﻴﻪ ﮐړې وه،

د ﻋﺒﺪاﻟکﺮﻳﻢ ﺧﺒﺮې ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړې .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻮږ ﺑﻴﺎﻳﻲ ،ﭘﺮ ﻣﻮږ ﻣﻔﺖ ﮐﺎر ﮐﻮي ،درې ﺳﺎﻋﺘﻪ ،څﻠﻮر ﺳﺎﻋﺘﻪ او ان
ﺗﺮ ﻣﺎزدﻳګﺮه ﭘﻮرې ﻣﻮ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﺳﺎﺗي او ﻫﺮه ورځ ﻳﻮ ځﻠې راځي او ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﻟﻪ څﻠﻮرو ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﻟﻪ ځﺎن

ﺳﺮه ﺑﻴﺎﻳﻲ او ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻳﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻫﯧڅ ﻫﻢ ﻧﻪ راﮐﻮي او ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﻣﻮ وﻫي ﻫﻢ".

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺎن واﻳﻲ ،ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا راﻫﻴﺴې ﭘﺮ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻨﻮ دا ډول ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ د ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ادﻋﺎ
وﮐړه او زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐړه ،ﺗﯧﺮ ﮐﺎل ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭼې ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺗﻠﻞ ،دوﻣﺮه ووﻫﻞ

ﭼې ﻟﻪ څﻮ ورځﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړ .ﺧﻠﻴﻞ ﻳﻮ ﺑﻞ  ٣٠ﻣﻌﺘﺎد ﭼې د ﻳﺎدې ﺳﻴﻤې د ﻧﻮرو ﻣﻌﺘﺎدﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﯥ
ﻣﻨﻈﻤې ﺟﺎﻣې درﻟﻮدې ،ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﯾﯥ ﭘﺮ دوى د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ډﯦﺮ ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻪ وﮐړل.
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ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻮي" :ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭼې ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻮږ ﺗﻪ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﻴﺴې ﻧﻪ راﮐﻮي ،ﺧﻮراک ﻫﻢ ﻧﻪ راﮐﻮي ،ډﯦﺮى وﺧﺖ

ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻮﺟﻴﻮ ﮐې وﭼﻪ ډوډۍ ﻟﺮو ،ﺧﻮ د ﮐﺎر ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې وﭼې دوډۍ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻻس ﮐړو ،ﻧﻮ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻟﺮګﻴﻮ

او ﻟﻐﺘﻮ وﻫي ".ﻟﻪ ﻳﺎد ﻣﻌﺘﺎد ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه ﺑﻞ ﻣﻌﺘﺎد ﻟﻪ ﺧﺎورو ډﮐې څﯧﺮې ﺳﺮه ﻟﻪ ﻣﻐﺎرې
ﺳﺮ را و اﻳﺴﺖ او وﻳﯥ وﻳﻞ" :وګﻮرئ ﻣﻠي ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﻮږ څﻮ ورځې وړاﻧﺪې ﮐﺎر ﺗﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻣې ﻟږ ﺧﺮاب و ،ورﺗﻪ
ﻣې وﻳﻞ ﭼې ﻧﻪ ﻳﯥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟى ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ زه ﺳﺨﺖ ووﻫﻠﻢ او ﻟﻪ ﺳﺮ ﻣې وﻳﻨې ﺑﻬﯧﺪل ﺷﺮوع ﺷﻮل ،ﺿﻌﻒ ﻣې وﮐړ او ﺑﻴﺎ ﭘﺮ

ځﻤکې وﻟﻮﯦﺪم ".د "ﺑﺎغ ﮐﺎﻓي" ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻌﺘﺎد ﻧﻌﻤﺖ اﻟ�ﻪ واﻳﻲ" :اردو او ﻣﻠي اﻣﻨﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮه ﮐﺎر ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻳﻮاځې ﭘﻮﻟﻴﺲ،
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭼې ﻫﺮ اﺟﺎره ﻳﻲ او ﺷﺨﺼي ﮐﺎر وﻟﺮي ،ﻣﻮږ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﭘﻪ زور ﺑﻴﺎﻳﻲ ،وﻫي ﻣﻮ ،زﻣﻮږ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې

ﺷﻮي او ﮐﻪ ﺧﭙﻞ ﻏږ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړو ،ﺑﻴﺎ ﻣﻮ وﻫي ،ﻫﯧڅﻮک ﻫﻢ زﻣﻮږ ﻏږ ﻧﻪ اوري ".د ﺳﻴﻤې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ﻫﻢ ﻟﻪ

ﻣﻌﺘﺎدﻳﻨﻮ ﺳﺮه د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دﻏﻪ ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪوي؛ د ﺑﺎغ ﮐﺎﻓي ﺳﻴﻤې ﻳﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑى ﻋﺒﺪاﻟ�ﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪوي ،ﻫﺮه ورځ د ورﺗﻪ

ﺻﺤﻨﻮ ﺷﺎﻫﺪ وي او ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ رﻳﻨﺠﺮ ﻣﻮټﺮو ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﭘﻪ زور ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ.

ﻧﻮﻣﻮړي ﻫﻢ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دﻏﻪ ﮐﺎر وﻏﺎﻧﺪه او وﻳﯥ وﻳﻞ ،ﭘﻪ ﻳﻮه اﺳﻼﻣي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻟﻪ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ دا ډول ﭼﻠﻨﺪ وﻧﻪ ﺷي.

د ﻳﺎد وﻻﻳﺖ ﻳﻮ ﻣﺪﻧي ﻓﻌﺎل ﺑﺮﻳﺎﻟى ﻏﻔﺎري ﻫﻢ ﭘﻪ دې اړه واﻳﻲ" :ﻣﻮږ د ﺳﻴﻤې د ﺧﻠکﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﻮ اورو او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ

ﻟﻴﺪﻟي ﭼې د ﺣﻮزې ﭘﻮﻟﻴﺲ ځﻴﻨي ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘﻠﻤﻮ ﻧﻴﺴي ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ وﻫي او ﻟﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺣﻮزې ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ ﭼې

ﺑﻴﺎ ﭘﺮې ﺧﭙﻠﻪ ﺣﻮزه ﭘﺎﮐﻮي او داﺳې ﻧﻮر ﮐﺎروﻧﻪ".

ﻟﻪ روږدو ﺳﺮه د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟي ﭘﻪ اړه د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ:

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﺧﭙﺮوﻧﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﻳﻮه ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي اﺣﻤﺪ ﺿﻴﺎء ﻟﻨګﺮي ووﻳﻞ ،ﻳﺎد

ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻓﺮاه ﮐې ﺧﭙﻠﻪ دﻓﺘﺮي څﺎﻧګﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻳﯥ دا ډول راﭘﻮر ﻧﻪ دى ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ
ﮐړه" :روږدي ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،دوى ﻧﺎروﻏﺎن دي ،ﺑﺎﻳﺪ داﺳې ﭼﻠﻨﺪ ورﺳﺮه وﻧﻪ ﺷي ،ﮐﻪ

ﭼﯧﺮې ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ رښﺘﻴﺎ ﻫﻢ داﺳې ﭼﻠﻨﺪ ورﺳﺮه ﮐړى وي ،ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﮐړې ،ﭘﻮﻟﻴﺲ د دې ﭘﺮ ځﺎى ﻫﻐﻮى

ﺑﺎﯾﺪ د درﻣﻠﻨې ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ وﻟﯧږدوي ".ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ،دا ﻣﻮﺿﻮع د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې

ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي .ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎزي ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻳﯥ
ﭘﻪ دې اړه ﮐﻮم ﺷکﺎﻳﺖ ﻧﻪ دى ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې داﺳې ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع وي ،ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ

ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده ،ﻣﻮږ دا ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻮو ،څﻮ دا ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺟﺪﻳﺖ ﺳﺮه وڅﯧړي ".ﭘﮋواک
ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ د ﻓﺮاه د روږدو ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻪ او دردوﻧﻪ د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﻟﻪ اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﺳﺮه ﭼې دواړو ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ﻧږدې

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮي ،ﺷﺮﻳک ﮐړل .د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د اﻣﻨﻴﺖ اﻣﺮ ﺳﻤﻮﻧﻤﻞ ګﻠﺒﻬﺎر ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻫﻢ واﻳﻲ ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻳﯥ داﺳې

ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﻧﻪ دي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي او زﯾﺎﺗﻮي ﭼې د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ اړوﻧﺪ ﭘﻮﺳﺘﻮ د ټﻴﻨګښﺖ او وداﻧۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﺎرګﺮ د ﻣﺰد ﭘﻪ ﺑﺪل

ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ،د روږدو ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي" :ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ځﺎﻳﻪ اﺧﻄﺎر ورﮐﻮم ﭼې ﮐﻪ

ﭼﯧﺮې ﻳﻮ څﻮک زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮى وي ،د دې ﭘﺮ ځﺎى ﭼې ﻣﻮږ ﭘﺮې زړه وﺳﻮځﻮو ،ﻧﻮر ﻇﻠﻢ او زﻳﺎﺗى ورﺳﺮه ﮐﻮو؟ ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ
ﻫﻤﺪاﺳې وي ،ﻧﻮ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺟﻔﺎ ﮐﻮي ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې روږدي ﮐﺎر ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷي ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺰدوري ورﮐړل ﺷي .د

ګﻠﺒﻬﺎر ﻣﺠﺎﻫﺪ او ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ دا ﺧﺒﺮې ﭼې روږدي د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﯧګﺎر ﮐﯧږي ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل

ﮐې ﻣﻄﺮح ﮐﯧږي ﭼې ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﻫﻢ ﭘﻪ  ١٣٩٣ﮐﺎل ﮐې ﻟﻪ دﻏﻪ وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ورﺗﻪ راﭘﻮر درﻟﻮد او ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻫﻢ

اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ وﻳﻠي وو ﭼې داﺳې ﮐﻮم ﺷکﺎﻳﺖ ﻳﯥ ﻧﻪ دى ورﺗﻪ ﺷﻮی ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وڅﯧړي .د ﻓﺮاه اﻣﻨﻴﺘې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د

اﻣﻨﻴﺖ اﻣﺮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ ﻓﺮﻳﺪون ﮐﻼ او ﺑﺎغ ﮐﺎﻓي ﮐې ﺷﺎوﺧﻮا  ٤٣٠ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﺷﺘﻪ ﭼې د ﻫﻠﻤﻨﺪ ،ﻧﻴﻤﺮوز او

ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﻳﺖ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ﭘﻪ ﮐې دي .ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺒﺎرزې ادارې )(UNODC

د  ٢٠١٣زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﺳﺮوې څﺮګﻨﺪوي ﭼې ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﮐې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د روږدو ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺮ ٤٥زره ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻮرې
رﺳﯧږي .دﻏﻪ روږدي د ﻓﺮاه د ﻧﻔﻮس ﺷﺎوﺧﻮا ﻟﺲ ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺸکﻴﻠﻮي؛ ځکﻪ ﭼې د ﻣﺮﮐﺰي اﺣﺼﺎﻳﯥ ادارې د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ د
وګړو ﺷﻤﯧﺮ ٤٥٠زره اټﮑﻞ ﮐړى دى .د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې څﻪ ﺑﺎﻧﺪې درې ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎن ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ

ﺗﻮﮐﻮ روږدي دي.
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د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر ،ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑی ﯾﯥ د ﯾﻮه داﺳې ﺗړون ﻟﻪ ﻣﺨې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﭼې ﻟﻪ

اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻮ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮی وي ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﮐﻠﻪ ﭼې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي ﭘﻮر ﯾﺎ ﭘﯿﺸکي ﭘﯿﺴې اﺧﯿﺴﺘې وي ،ﭘﻪ داﺳې

ﺣﺎل ﮐې ﭼې ﭘﻮر د دﻏﻪ ډول ﮐﺎر ،اﺻﻠي ﻻﻣﻞ دی .د دﻏﻪ ﺗړون ﭘﺎﯾﻠې ﯾﯥ دا دي ﭼې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑی )ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ

ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻦ او وارﺛﺎن( ﻣکﻠﻒ وي ﭼې ﺗﺮ ﯾﻮې ټﺎﮐﻠې ﯾﺎ ﻧﺎ ټﺎﮐﻠې ﻣﻮدې ﭘﻮرې ،څﻮ ﭼې ﭘﻮر ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﮐﻮي ،د ﭘﻮر

ورﮐﻮوﻧﮑي ﻟﭙﺎره ﮐﺎر وﮐړي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎن ﺷﺘﻪ ﭼې ﭘﻪ ﻣﺸﺮوط ډول ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻮر ورﮐﻮي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول ورﺗﻪ واﻳﻲ

ﭼې ﺳﻞ زره اﻓﻐﺎﻧۍ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺮط ورﮐﻮي ﭼې ﺗﺮ ﻳﻮې ﻣﻮدې ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭘﻮر اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑی او د ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ دوی

)ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑي( ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﻮر ،ﺑﺎغ ،دوﮐﺎن او ....ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي.

د ځﻴﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﺴې ﭘﻪ ﭘﻮر ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮې دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﯧږي ﭼې

دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ځﻴﻨﻮ
ﺑﯧﻮزﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮى ،څﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ،ﮐﻮروﻧﻮ ،دوﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ،د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټﻴﻮ او

ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐې دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻟﻪ وﺟﻮرې ﭘﺮﺗﻪ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻟږ ﻣﺰد ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي .ﭘﻮروړي ﮐﺴﺎن او ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﻮر

ورﮐﻮوﻧﮑي ﺳﺮه ګﺮو وي او د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﻳﯥ د ﭘﻮر ﮐﭽﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ ﻟﻮړﯦږي .ﮐﻪ څﻮک ﻳﻮه ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺑﺎغ او

ﻳﺎ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې اﺳﺘﺨﺪام ﮐړي ،دا د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ښکﺎره ﻧښﻪ ده او ډﯦﺮى

ﮐﻮرﻧۍ د ﺑﯧﻮزﻟۍ او د ﮐﺎر د ﻧﺸﺘﻮاﻟي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ورﺗﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړه ږدي ﭼې دا ﺑﻴﺎ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دى.

د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺎﺣﻮ ﮐې ﻟﻪ ﮐﺎرګﺮو څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دى ﭼې ځﻴﻨي

اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ دې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه ﻣﺦ دي .د ﻫﯧﻮاد ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻨﻴﺘي ﺷﺮاﻳﻂ ،د ﮐﺎر ﻧﻪ ﺷﺘﻮن او ﺑﯧﻮزﻟي د دې ﻻﻣﻞ
ﺷﻮي ﭼې ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن ﭘﻮر واﺧﻠي او د ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻪ ﮐې وﻟﻮﯦږي او ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﺑﻴﺎ ﻟږ ﻣﺰد د دې ﻻﻣﻞ

ﮐﯧږي ﭼې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي وﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻى ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻮر ورﮐړي ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﭘﻮروړى او ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ اړ ﮐﯧږي ﭼې د
ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑي ﭘﻪ ﭼﻮﭘړ ﮐې و اوﺳي ﭼې ځﻴﻨي وﺧﺘﻮﻧﻪ دﻏﻪ ﻟړۍ ﻟﻪ ﻧﻴکﻪ ﺑﯿﺎ ان ﺗﺮ ﻟﻤﺴي ﭘﻮرې ﻫﻢ ﻏځﯧږي.

دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې ﻳﻮاځې اﻓﻐﺎﻧﺎن دﻧﻨﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻧﻪ ،ﺑﻠکې ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﻟﻪ ورﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو

ﺳﺮه ﻣﺦ دي او ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻟږې ﭘﻴﺴې ﻻﺳﺘﻪ راوړي ،ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ وﻫﻞ ﮐﯧږي او ځﻴﻨي وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺟﻨﺴي
ځﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي .ځﻴﻨي اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼې د ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻪ ﮐې ﻟﻮﯦﺪﻟي ،اړ ﮐﯧږي ﭼې ﺧﭙﻞ ﺑﭽﻴﺎن ان
ﻧﻮي ځﻮاﻧﺎن د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ګﺎوﻧډﻳﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟکﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻳﺮان ﺗﻪ واﺳﺘﻮي ﭼې ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ګڼﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه

ﻣﺦ ﮐﯧږي.
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د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر ﺗﻪ د اړ اﯾﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

د ﺗﺨﺎر ﭘﻪ ﻧﻤک اب ﮐې ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﮐﺎر ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي

زﻟﻤى ﻋﺰﻳﺰ– Dec 27, 2017

ﺗﺎﻟﻘﺎن )ﭘﮋواک ٦ ،ﻣﺮﻏﻮﻣى  :(٩٦د ﺗﺨﺎر ﭘﻪ ﻧﻤک اب وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﭘﻮروﻧﻮ ﺗﺮ

ﺧﻼﺻﯧﺪو ﭘﻮرې اړ دي ﭼې د ﻣﺎﻟګې ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې ﻟﻪ ﺳﻬﺎره ﺗﺮ ﻣﺎښﺎﻣﻪ ﮐﺎر وﮐړي .د دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟې ﻳﻮ ﻫﻢ ﻣﺤﺮاب

اﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( دى؛ ﻧﻮﻣﻮړى  ١٢ﮐﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﻟﺮي او د ﻧﻤک اب وﻟﺴﻮاﻟۍ اﺻﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑى دى .ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﺎر ﻟﻪ
ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻠﻮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ دوو ﺧﺮو ﺳﺮه د ﻣﺎﻟګې ﮐﺎن ﺗﻪ ځي او ﺗﺮ ﻣﺎزدﻳګﺮه ﺑﻴﺎ ﭘﺮ ﺧﺮو ﻣﺎﻟګﻪ وړي.

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې څﻪ واﻳﻲ؟

د اﻧﺴﺎن او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د درﯦﻴﻤې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮه ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې
ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮل ،ﺣﻤﻞ ،ﻧﻘﻞ او ﺳﺎﺗﻞ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي .د ﻫﻤﺪې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې راﻏﻠي

ﭼې د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وﻳﻞ ﮐﯧږي .د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ

ﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﭘﯧښﻪ ﮐې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ښځﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮم وي ،د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ اﺗﻪ ﮐﺎﻟﻪ

ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻨﻈﻮر د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﻳﺎل ﻟﻪ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ ښﺎر څﺨﻪ ﻧﻤک اب وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻪ څﻮ ځﻠې

ﺳﻔﺮوﻧﻪ وﮐړل ،څﻮ وﮐﻮﻻى ﺷي د ﻣﺎﻟګې ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې د ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .ﺧﺒﺮﻳﺎل

واﻳﻲ" :ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې ﺳﻠګﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻮي ،د ټﻮﻟﻮ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻟﻪ  ١٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ دي ،ډﯦﺮی ﻳﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﺧﻮ ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺑﻴﺎ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻟﻪ ﭘﻼر او ﻧﻴکﻪ ور ﭘﺎﺗې دی " .دى زﻳﺎﺗﻮي ﭼې ﻟﻪ ډﯦﺮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ
ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ وﺗﻮاﻧﯧﺪ ﭼې ﻣﺤﺮاب اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﮐړي؛ ځکﻪ ﻧﻮﻣﻮړى ﻳﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮى ﺷﺨﺺ دى.
ﻣﺤﺮاب اﻟﺪﯾﻦ :ﭘﻼر ﻣې د ﻣﻮر د درﻣﻠﻨې ﻟﭙﺎره ﭘﯿﺴې ﻗﺮض ﮐړې

ﻣﺤﺮاب اﻟﺪﯾﻦ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ" :دوه ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻣې ﻳﻮه ورځ ﻣﻮر ﺳﺨﺘﻪ ﻧﺎروﻏﻪ وه ،ﺑﯧﺨي ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧږدې وه ،ﭘﻼر ﻣې

ﻻړ د ﻣﺎﻟګې ﻟﻪ ﻳﻮ ﺳﻮداګﺮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﻨځﻮس زره اﻓﻐﺎﻧۍ ﻗﺮض ﮐړې ".ﻫﻐﻪ د دﻏﻪ ﺳﻮداګﺮ ﻧﻮم ﻳﺎد ﻧﻪ ﮐړ ﺧﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐړه:
"زﻣﺎ ﭘﺮ ﭘﻼر ﻳﯥ ﺷﺮط اﻳښې ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼې ﭘﻴﺴې ﺧﻼﺻﻮي ،ﻧﻮ ﻫﺮه ورځ ﺑﻪ دې زوى ،زﻣﺎ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﻟګې ﻟﻪ ﮐﺎن څﺨﻪ ﻣﺎﻟګﻪ
راوړي ".ده ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻼر ﻳﯥ ﺧټګﺮ دى ،ﻧﻮر ﻣﺸﺮان وروڼﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي؛ ﻧﻮ ځکﻪ ﭘﻼر ﻳﯥ ﻳﻮاځې ﭘﻪ ﺧټګﺮۍ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ ﺷي
ﮐﻮﻻى ﯾﺎد ﭘﻮر ﺧﻼص ﮐړي .ده زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﻼر ﺗﻪ ﻣې ﻫﻢ ﻳﻮه ورځ ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﯧږي ،ﻳﻮه ورځ ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﯧږي ،ﻧﻮ زه ﻧﻪ

ﭘﻮﻫﯧږم ﭼې ﮐﻠﻪ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻗﺮض ﺧﻼص ﺷي ﺧﻮ د ﺳﻮداګﺮ د ﻗﺮض ﺗﺮ ﺧﻼﺻﯧﺪو ﭘﻮرې ﺑﺎﻳﺪ زه ورﺳﺮه ﮐﺎر وﮐړم".ﻣﺤﺮاب

اﻟﺪﻳﻦ د ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ووﻳﻞ ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ د ښﻮوﻧځي دروازه ﻫﻢ ﻧﻪ ده ﻟﻴﺪﻟې.

ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎن ﮐې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ ورﺗﻪ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﺳﺮه ﻣﺦ دي ،ﺧﻮ د ﻣﺮﮐې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮﯦږي .دﻏﻪ راز د

ﻣﺤﺮاب اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻼر  ٤٠ﮐﻠﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﺤﻖ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې ﻳﯥ ډﯦﺮ ﮐﻮښښ ﮐړى
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ﭼې د ﻣﺎﻟګې د ﺳﻮداګﺮ ﭘﻮر ﺧﻼص ﮐړي ،ﺧﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺷي ﮐﻮﻻى .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :ﻳﻮه ورځ راﺗﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﯧږي ،ﻳﻮه ورځ ﻧﻪ

ﭘﻴﺪا ﮐﯧږي ،څﻮ روﭘۍ ﭘﻪ ﻣﺸکﻼﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړم ﭼې ﺳﻮداګﺮ ﺗﻪ ﻳﯥ ورﮐړم ،څﻮ ﻣﺤﺮاب اﻟﺪﻳﻦ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺧﻼص ﮐړم،
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣې ﮐﻮر ﮐې ﻣﺮﻳﻀي ﭘﻴﺪا ﺷي ،ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮه وﺷي ﻧﻮ ﻫﯧڅ ﻧﻪ ﮐﯧږي ﭼې د دﻏﻪ ﮐﺲ ﭘﻴﺴې ورﮐړم ".ﻓﻀﻞ اﻟﺤﻖ د

ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ووﻳﻞ" :د دﻏﻪ ﮐﺲ ادرس او ﻧﻮم ﻧﻪ ﺷﻢ درﺗﻪ درﮐﻮﻻى ،ډﯦﺮې ﭘﻴﺴې ﻟﺮي ،څﻪ ﻣﺸکﻞ ﻣﻮږ ﺗﻪ

ﺟﻮړ ﻧﻪ ﮐړي ".ده ووﻳﻞ ﭼې د ﻣﺤﺮاب اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻟﺴګﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼې د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﺮوﻧﻮ د ﭘﻮروﻧﻮ

ﺧﻼﺻﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﻟکې ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻧﻮﻣﻮړى ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺘي ﻣﺴﻮوﻟﻴﻨﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼې د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ
ﮐې ﻳﯥ ورﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي :ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې ﮐﺎرګﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ګڼﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي

د ﻧﻤک اب وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺗﺎﻗﭽﻪ ﺧﺎﻧې ﮐﻠﻴﻨﮏ ﻣﺴﻮول اﻟﻬﺎم ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د دې وﻟﺴﻮاﻟۍ ډﯦﺮى ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻣﺎﻟګې ﭘﻪ

ﮐﺎن ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎن ﮐې د ﻣﺎﻟګې اﻳﺴﺘﻨﻪ ،ﻣﺴﻠکي او ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻴﻨﻮﻧﻮ ﻧﻪ ده ﻧﻮ ځکﻪ ﻫﺮه ورځ ﺗﺮ ﻟﺴﻮ

ډﯦﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ژوﺑﻠﯧږي .ده ووﻳﻞ" :دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣکﻠﻔﻪ ډوډۍ ﻫﻢ ﻧﻪ رﺳﯧږي او ﺑﻠﻪ دا ﭼې ﻫﻠﺘﻪ ﻣکﻤﻞ اﮐﺴﯧﺠﻦ ﻫﻢ
ﻧﻪ وي؛ ځکﻪ د ﻣﺎﻟګې ګﺮد او ﻏﺒﺎر وي ،ﻧﻮ دوى د ﻧﻔﺲ ﺗﻨګۍ ﺗﺮ څﻨګ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي" .

اﻟﻬﺎم واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮐﺎر ﻓﺸﺎر ﻫﻢ ډﯦﺮ وي؛ ځکﻪ ډﯦﺮى ﻳﯥ ﻟﻪ رواﻧي ﻧﺎورﻏي ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي.
د ﭘﻮﻫﻨې ﭼﺎرواﮐي :د ﻧﻤک اب وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﺮ  ٩٠ﺳﻠﻨې ډﯦﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻣﺎﻟګې ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي

د دې وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﭘﻮﻫﻨې ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻮه څﺎروﻧﮑي ﺑﺼﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ډﯦﺮى ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ښﻮوﻧځي ﺗﻪ د
ﺗګ ﭘﺮ ځﺎى د ﻣﺎﻟګې ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې د ﻣﺎﻟګې ﮐﺎن ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐې ﭘﻨځﻪ ښﻮوﻧځي ﺗﺎﺷﺒﻼق ،ﺧﻢ

ﺧﻴﺮان ،ﺳﺮﮐﺎن ،ﺗﺎﻗﭽﻪ ﺧﺎﻧﻪ او اﮐﺎﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ښﻮوﻧځي ﮐې ﻳﻮاځې د ﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﺧﻮا ﮐې زده ﮐﻮوﻧﮑي

زده ﮐړې ﮐﻮي.

ده ووﻳﻞ" :زﻣﻮږ دﻏﻪ ﻫﺮ ښﻮوﻧځی ﻟﻪ درې ﺗﺮ  ١٥ﺳﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﻮړ ﺷﻮى ،ﺧﻮ ﻟﻪ  ٩٠ﺳﻠﻨې ډﯦﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻣﺎﻟګې

ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي څﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼې ښﻮوﻧځي ﺗﻪ وﻻړ ﺷي ".ده ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼې ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻣﺎﻟګې د

ﮐﺎن ﭘﺮ ځﺎى ښﻮوﻧځي ﺗﻪ واﺳﺘﻮي او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑی دې ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻧﻪ ﻣﺦ ﮐﻮي .د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﭘﻪ

ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ زون ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧې ﻣﺴﻮول ﺑﺴﻢ اﻟ�ﻪ وزﻳﺮي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې

د ﻧﻤک اب وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻣﺎﻟګې ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺧﺒﺮې ﮐړې دي.

ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه وﮐﺘﻞ ،ﺧﺒﺮې ﻣﻮ ورﺳﺮه وﮐړې ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ﻣﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼې دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻧﻮر د

ﻣﺎﻟګې ﮐﺎن ﺗﻪ واﻧﻪ اﺳﺘﻮي او درس ﭘﺮې و واﻳﻲ ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﻳﺎدو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻳﯥ ژﻣﻨﻪ اﺧﻴﺴﺘې ﭼې دوه
ﻣﻴﺎﺷﺘې وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻣﺎﻟګې ﮐﺎن ﺗﻪ ﻧﻪ اﺳﺘﻮي.

ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن :ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې ﮐﺎر ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دی

د اﻧﺴﺎن او ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻴﻤي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې دﻏﻪ

ډول ﮐړﻧې ﭘﻪ ښکﺎره د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق او ﺟﺮم دى .ده ووﻳﻞ ﭼې دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوى ورﮐړى او
ﻧﻮر د اﻣﻨﻴﺘي ارګﺎﻧﻮﻧﻮ دﻧﺪه ده ﭼې ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ اﻗﺪام وﮐړي.

دﻏﻪ راز د ﺗﺨﺎر د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو رﻳﻴﺲ ﺳﻴﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺻﺎدق ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د ﻧﻤک اب او ﮐﻠﻔګﺎن وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د
ﻣﺎﻟګې ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې او د ﭼﺎل وﻟﺴﻮاﻟۍ د ډﺑﺮو ﺳکﺮو ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې ﺳﻠګﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ دي .ﻧﻮﻣﻮړی واﻳﻲ:

"ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐې د ﻟږو ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ﮐﺎر ﮐﯧږي او د دﻏﻪ ﮐﺎر اﺻﻠي ﻻﻣﻞ ﺑﯧﻮزﻟي ده".

ﺻﺎدق ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﭘﻪ ګډه ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐړی څﻮ ﭘﻪ ﻧﻮي ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل ﮐې ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې د

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺟﺪي ﻣﺨﻨﻴﻮی وﮐړي .ﭘﻪ ﭘﮋواک ﮐې د ﺧﭙﺮو ﺷﻮو راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،دا ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ټﻮل ﻫﯧﻮاد ﮐې

ﻧږدې دوه ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﺮ درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ دي.
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 -٢٢د ﯾﻮ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺘﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ

د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ،ﻟﻪ اﻧﺴﺎن څﺨﻪ ﻫﺮ ډول ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ،ﻟکﻪ د ﻫﺮې ﻣﻮﺧې ﻟﭙﺎره اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ،اﺟﺒﺎري ﮐﺎر،
اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺒﻌﻴﺾ ،ﭘﻪ زور او ﻟﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ ﻣﺨکې ودوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﺟﻨﺴي ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻧﺎروا ﮐړﻧې دي .د اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎزرې ﻗﺎﻧﻮن د درﯦﻴﻤې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮه ﮐې راﻏﻠي ﭼې د زﻳﺎن ﻣﻨﻨې او ﻳﺎ
ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﺗﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وﻳﻞ ﮐﯧږي.

ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ) (Exploitation of labourد ﺑﻞ ﺷﺨﺺ د ﮐﺎر ﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﻣﻌﻨﺎ
ﻟﺮي .ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﺳﻴﺎﺳي ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐې ﺑﯧﻼﺑﯧﻠې ﺑڼﯥ ﺧﭙﻠﻮي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول د ﻓﻴﻮډاﻟﯧﺰم ﭘﻪ

دوران ﮐې اﺳﺘﺜﻤﺎر دې ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﯧﺪه ،دﻫﻘﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ځﻤکﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﺎوه ،ﺧﻮ ګټﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ارﺑﺎﺑﺎﻧﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻪ .دﻏﻪ

راز ﭘﻪ ﭘﺎﻧګﻪ واﻟي ﻧﻈﺎم ﮐې ﺑﻴﺎ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ د اﺿﺎﻓي ارزښﺖ د اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻪ ﺑڼﻪ وه ﭼې ګټﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘي ﭘﺎﻧګﻪ واﻟې

ﻃﺒﻘې د ﮐﺎګﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻃﺒﻘې اﺧﻴﺴﺘﻪ.

داﺳې ﭘﯧښې ډﯦﺮې دي ﭼې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ روږدي ﮐﺴﺎن ﺧﭙﻠې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﮐړې او ډﯦﺮې داﺳې ﭘﯧښې

ﭘټﯥ ﭘﺎﺗې دي .ان داﺳې ﻫﻢ ﺷﻮي ﭼې ډﯦﺮی ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي ﮐﺴﺎن د دې ﻟﭙﺎره ﭼې ﻣﯧﺮﻣﻦ ﯾﯥ ﺷکﺎﯾﺖ وﻧﻪ

ﮐړي او ﯾﺎ ﻃﻼق ور څﺨﻪ وا ﻧﻪ ﺧﻠي ،ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدې ﮐړې دي .ډﯦﺮې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ
دﻏﻪ راز ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﻃﻼق اﺧﯿﺴﺘﻮ ﻫڅﻪ ﮐﻮي او د دې ډول ﻃﻼق ﭘﯧښې ډﯦﺮې ﺷﻮې ﻫﻢ دي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﮐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ورځ ﺗﺮ ﺑﻠې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د روږدو ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮﯦږي ،ﺑﻠﺨﻮا ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ

روږدو ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ د ﻃﻼق اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻫﻢ زﻳﺎت ﺷﻮي دي .ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺳﺨﺖ ژوﻧﺪ ﻟﺮي ﭼې ﻣﯧړوﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ
ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي دي ،ان ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﮐې ﻟﯿﺪل ﺷﻮي ﭼې روږدو ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﭘﯿﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠې
ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﻪ زور او ﺟﺒﺮ ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ اړې ﮐړې دي .ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻟﻮﯾﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه دا ده ﭼې ډﯦﺮې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﻟﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ

څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ وﯦﺮې ﯾﺎ د ﻧﻮرو دﻻﯾﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺷکﺎﯾﺖ او ﻏږ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي.
د ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

ﻧﺴﯿﻤﻪ :ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړه ﮐړې ﯾﻢ

ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﺎدم – Apr 21, 2018

ﮐﻨﺪﻫﺎر )ﭘﮋواک ،د ﻏﻮﻳﻲ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ  :(٩٧د ﮐﻨﺪﻫﺎر ښﺎر ﯾﻮه اوﺳﯧﺪوﻧﮑې واﻳﻲ ،ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ
روږدی دی او د دﻏﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﯾﻮازې دا وﻫي او ټﮑﻮي ﯾﯥ ،ﺑﻠکې ﭘﻪ زور ﯾﯥ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮره

ﮐړې ده .ﻧﺴﯿﻤې )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭼې ﺷﺎوﺧﻮا  ٣٨ﮐﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﻟﺮي ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﯾﻞ ،ﻫﺮه ورځ ﻣﺠﺒﻮره
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ده ﻟﻪ ﺳﻬﺎره ﺗﺮ ﻣﺎښﺎﻣﻪ ﮐﺎر وﮐړي څﻮ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐړي او ﻫﻢ د ﺧﺎوﻧﺪ د ﻧﺸﻪ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﯿﺴې

ورﮐړي .ﻫﻐﻪ ﭼې د ﭘﻨځﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﻣﻮر ده ،زﯾﺎﺗﻮي ﮐﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر وﻧﻪ ﮐړي ﻧﻮ ﻫﺮه ورځ د ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ ﺧﻮا وﻫﻞ ﮐﯧږي او
ﺳﭙکې ﺳﭙﻮرې ورﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي.

دا واﻳﻲ ،د ﺧﺎوﻧﺪ د ﺟﺒﺮ داﺳﺘﺎن ﯾﯥ ﯾﻮازې ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ځﺎی ﭘﺎی ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﯧږي ،ﺑﻠکې د دې وړه ﻟﻮر ﯾﯥ ﻫﻢ د ﻧﺸﻪ

ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ٩٠زره ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ﮐﻠﺪارو ﭘﻠﻮرﻟې ﭼې دا ﯾﯥ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ﻫڅﻪ ﮐﻮي .ﻧﺴﯿﻤﻪ

ﭼې د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ او ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ وﯦﺮې ﭘﻪ ډﯦﺮ ﮐړاو ﻣﺮﮐې ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮه ﺷﻮه ،د ﺧﭙﻞ ﺗﺮﯾﺦ ژوﻧﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ دې ټﮑﻮ

ﭘﻴﻞ ﮐړه" :ﭘﻮره اﺗﻠﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې د ﺷﻠﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ وم ﭼې ﮐﻮرﻧۍ ﻣې ﯾﻮه ځﻮان ﺗﻪ واده ﮐړم ،ﻫﻤﺪا زﻣﺎ د ژوﻧﺪ د
ﺑﺪﻣﺮﻏﯿﻮ ﭘﻴﻞ و ،ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې ﻟﻪ ﻟﻮﻣړﯾﻮ ﺷﭙﻮ راﺳﺮه ښﻪ ﻧﻪ و ،د ﺷﭙﯥ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ورک و او ﮐﺮار ﮐﺮار ﺧﺒﺮﯦﺪم ﭼې

ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدی دی ".دا واﻳﻲ ،ﻟﻪ وﯦﺮې ﯾﯥ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺷکﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻی او دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﯥ ﺗﺮ ﮐﻠﻮﻧﻮ

وزﻏﺎﻣﻪ .د دې ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﯾﻮ وﺧﺖ داﺳې ﻫﻢ راﻏی ﭼې ﺧﺴﺮګﻨۍ دوی ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﺟﻼ ﮐړل ﭼې د درﯦﯿﻮ-

څﻠﻮرو اوﻻدوﻧﻮ ﻣﻮر ﺷﻮې وه او ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﯥ ﻫﻢ داﺳې ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟی و ﭼې د ﮐﺎر او روزګﺎر ﻧﻪ و .دا واﻳﻲ ،ﻟﻪ

ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﯾﻮ ﮐﻨډواﻟﻪ ﮐﻮر ﮐې واړول او ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ ﯾﯥ د ﺗﺮﺧﻪ ژوﻧﺪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﭘړاو ﭘﯿﻞ ﺷﻮ .ﻧﺴﻴﻤې ووﯾﻞ" :ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې

ﻫﺮه ورځ ﻟﻪ ﮐﻮره ﺗﻮﮐي ﭘټﻮل او ﭘﻠﻮرل او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﭘﺮې ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ راﻧﯿﻮل ،ﻣﺎ ﯾﯥ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﺎوه ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﻫﻠﻢ او

ټﮑﻮﻟﻢ ،اوﻻدوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ور څﺨﻪ ﺟﻼ ﮐﯧﺪای ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻮای او د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣې ﻫﺮ څﻪ زﻏﻤﻞ ".دا واﻳﻲ ،د

وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﯾﯥ ﺧﺎوﻧﺪ د ﮐﻮر ټﻮل ﻗﯿﻤﺘي ﺗﻮﮐي وﭘﻠﻮرل او ﭼې د ﭘټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ څﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻣﻮﻧﺪﻻی ﻧﻮ دا ﯾﯥ ﭘﻪ
زور ﻣﺠﺒﻮره ﮐړه ﭼې ﮐﺎر وﮐړي او د ﻫﻐﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻴﺴې ورﮐړي.

دﻏﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ زﯾﺎﺗﻮي ،ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﯥ د دې ﺗﺮ څﻨګ دووﻟﺲ ﮐﻠﻦ زوی ﻫﻢ د دې ﭘﺮ ځﺎی ﭼې ښﻮوﻧځي ﺗﻪ وﻟﯧږي ،ﻟﻪ ﯾﻮه

ﻣﺴﺘﺮي ﺳﺮه ﺷﺎګﺮد ﮐړ او ﻟﻪ ﻣﺴﺘﺮي ﯾﯥ ژﻣﻨﻪ اﺧﯿﺴﺘې ده ﭼې د زوی ﭘﺮ ځﺎی ﺑﻪ ﭘﯿﺴې ده ﺗﻪ ورﮐﻮي .ﻧﻮﻣﻮړې

ووﯾﻞ ،اوس دا او زوی ﻳﯥ دواړه ﻟﻪ ﺳﻬﺎره ﺗﺮ ﻣﺎښﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﮐﻮره ورک وي ﭼې د ﺧﺎوﻧﺪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﯿﺴې
ﭘﯿﺪا ﮐړي .دا واﻳﻲ ،ﺳﻬﺎر ډﯦﺮ وﺧﺘي ﻟﻪ ﮐﻮره وځي او د ﺷﭙﯥ ﺗﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺷﺨﺼي روﻏﺘﻮن ﮐې د اﺷﭙﺰې او
ﺻﻔﺎﮐﺎرې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﯾﯥ د ﻣﯿﺎﺷﺘې ٧زره اﻓﻐﺎﻧۍ اﺧﻠي.

د دې ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﯥ د دې د ﺗﻨﺨﻮا ﺗﺮ ﻧﯿﻤﺎﻳﻲ ډﯦﺮې ﭘﯿﺴې د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﭙﺎره اﺧﻠي او دا ﭘﻪ ډﯦﺮو ﮐﻤﻮ ﭘﻴﺴﻮ

د اوﻻدوﻧﻮ د ﺧﯧټﯥ او ﺟﺎﻣﻮ ﻏﻢ ﺧﻮري .ﻧﺴﯿﻤﻪ واﻳﻲ ،ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﯥ د دې ﭘﻪ ﻧﺎ ﺧﺒﺮۍ ﮐې د دې  ۶ﮐﻠﻨﻪ ﻟﻮر ﻫﻢ ﭘﻪ
٩٠زره ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ﮐﻠﺪارو ﭘﻠﻮرﻟې ﺧﻮ دا ډﯦﺮه وروﺳﺘﻪ ﭘﺮې ﺧﺒﺮه ﺷﻮه .دې ووﯾﻞ ،ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﯥ اﺧﯿﺴﺘې ﭘﯿﺴې ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ
ﻧﺸﻮ ﻟګﻮﻟې او ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ ﯾﯥ وﯾﻠي ﭼې ﮐﻠﻪ ﯾﯥ ﻟﻮر ﻏټﻪ ﺷﻮه ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ زوی ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ واده ﮐﻮي.

دې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻪ زه ﭘﻴﺴې ﭘﻴﺪا ﻧﻪ ﮐړم ،ﻫﻢ وﻫﻞ ﺧﻮرم او ﻫﻢ ﺧﺎوﻧﺪ راﺗﻪ د ﻣﺮګ ګﻮاښ ﮐړى ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې وﯦﺮﯦږم او

ﮐﻪ ﮐﺎر وﻧﻪ ﮐړم ﮐﯧﺪاى ﺷي ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې ﺑﻞ اوﻻد ﻫﻢ ﺧﺮڅ ﮐړي ".ﺧﻮ دا زﯾﺎﺗﻮي ﭼې ﻏﻮاړي ﺷﭙﻪ او ورځ ﭘﺮ ځﺎن ﯾﻮه
ﮐړي څﻮ ﭘﯿﺴې ﭘﯿﺪا ﮐړي او ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ ﯾﯥ ورﮐړي او ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﺗﺮې را وګﺮځﻮي .ﻧﺴﯿﻤﻪ واﻳﻲ ،ﻟﻪ وﯦﺮې ﯾﯥ ﮐﻠﻪ

ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ اړه ﭼﺎ ﺗﻪ ﺷکﺎﯾﺖ ﻧﻪ دی ﮐړی او ټﻮل ﮐړاووﻧﻪ ﭘﻪ ﯾﻮازې ځﺎن زﻏﻤي .دا واﻳﻲ ،ﻟﻪ دﻏﻪ دردﻧﺎک

ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ د وﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻞ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ د ﻣﺮګ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي؛ ځکﻪ ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ زور او ﺟﺒﺮ ﯾﺮﻏﻤﻞ ﮐړې

ده .د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎزرې ﻗﺎﻧﻮن د درﯦﻴﻤې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮه ﮐې راﻏﻠي ﭼې د

زﻳﺎن ﻣﻨﻨې او ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﺗﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وﻳﻞ ﮐﯧږي.

د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ښځﻮ ﭼﺎرو رﯾﯿﺴﻪ رﻗﯿﻪ اڅکﺰۍ واﻳﻲ ،ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﯾﺖ ﮐې داﺳې ﭘﯧښې ډﯦﺮې دي ﭼې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ

روږدو ﺧﭙﻠې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړې ﮐړې دي .ﻫﻐې ﭘﮋواک اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﯾﻞ ،ډﯦﺮې داﺳې ﭘﯧښې ﻣﺨﻔي او
ﭘټﯥ ﭘﺎﺗې دي .دا واﻳﻲ ،ان داﺳې ﻫﻢ ﺷﻮي ﭼې ډﯦﺮی ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي د دې ﻟﭙﺎره ﭼې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﯾﯥ ﺷکﺎﯾﺖ

وﻧﻪ ﮐړي او ﯾﺎ ﻃﻼق ور څﺨﻪ وا ﻧﻪ ﺧﻠي ،ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدې ﮐړې دي .ﺧﻮ د دې ﭘﻪ ﺧﺒﺮه،
ډﯦﺮې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻏﻪ راز ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﻃﻼق اﺧﯿﺴﺘﻮ ﻫڅﻪ ﮐﻮي او دﻏﻪ ﭘﯧښې ډﯦﺮې ﺷﻮې دي .دې ووﻳﻞ ،ﭘﻪ
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ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐې ﮐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ورځ ﺗﺮ ﺑﻠې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د روږدو ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮﯦږي ،ﻧﻮ ﺑﻠﺨﻮا ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ

روږدو ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ د ﻃﻼق اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻫﻢ زﻳﺎت ﺷﻮي دي .ﻫﻐې ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﺮه ﺷﻤﯧﺮې

وړاﻧﺪې ﻧﻪ ﮐړې ،ﺧﻮ وﻳﯥ وﻳﻞ ،ﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﮐﺎل راﻫﻴﺴې ګڼﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭼې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي وو،

ﻃﻼق اﺧﻴﺴﺘى دى .د دې ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ روږدو ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ د ﻃﻼق اﺧﻴﺴﺘﻮ ﭘﯧښې ځکﻪ ډﯦﺮې

ﺷﻮې ﭼې ﻣﺠﺒﻮرې دي ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﭘﻴﺪا ﮐړي او ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﯧﺮﻟﻮ ﭘﻴﺴې

ورﮐړي.

دا واﻳﻲ ،ډﯦﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ زور ﭘﻴﺴې اﺧﻠي ،ﻳﺎ د ﮐﻮر ﺳﺎﻣﺎن اﻻت ﭘﻠﻮري
ﭼې ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې ﻣﯧﺮﻣﻨې د ﺧﭙﻠﻮ روږدو ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﺗﺸﺪد او زور زﻳﺎﺗي ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي .ﺧﻮ د
دې ﭘﻪ ﺑﺎور ،دﻏﺴې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﻟﻪ ﻃﻼق اﺧﻴﺴﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ښﻪ ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻى؛ ځکﻪ ډﯦﺮې ﻣﯧﺮﻣﻨې داﺳې دي

ﭼې اوﻻدوﻧﻪ ﻳﯥ واړه وي او ﻣﺠﺒﻮرې وي ﭼې د ﻫﻐﻮى ﻟﭙﺎره د ﻧﻔﻘې ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺷﭙﻪ او ورځ ﮐﺎر وﮐړي.

ﻧﻮﻣﻮړې د ﻧﺴﻴﻤې ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ داﺳې ﮐﻮﻣې ښځې دوى ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻪ ده ﮐړې .د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ښځﻮ ﭼﺎرو

رﻳﻴﺴﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﮐښﺖ ،ﻗﺎﭼﺎق او ﭘﺮ دﻏﻮ ﺗﻮﮐﻮ د روږدﯦﺪو د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺟﺪي ﻫڅﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي
او واﻳﻲ ﮐﻪ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﺟﺪي ﻣﺒﺎرزه وﻧﻪ ﺷي ﻧﻮ دﻏﻪ ﻧﺎورﻳﻦ ﺑﻪ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻧﻮر ﻫﻢ ﺳﺘﺮ ﺷي .د ﮐﻨﺪﻫﺎر د

ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ادارې ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎﯾﺾ واﻳﻲ ،ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﯾﺖ ﮐې ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺳﺨﺖ ژوﻧﺪ ﻟﺮي ﭼې
ﻣﯧړوﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي دي.

ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﯾﻞ ،ان ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﮐې ﻟﯿﺪل ﺷﻮي ﭼې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدو د ﭘﯿﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره

ﺧﭙﻠې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﻪ زور او ﺟﺒﺮ ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ اړې ﮐړې دي .ﺧﻮ دی واﻳﻲ ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻟﻮﯾﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه دا ده ﭼې ډﯦﺮې
ﻣﯧﺮﻣﻨې ﻟﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ وﯦﺮې او ﯾﺎ د ﻧﻮرو دﻻﯾﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺷکﺎﯾﺖ او ﻏږ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ

ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي .ده ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﯾﯥ ﻟﻪ ځﻴﻨﻮ ادارو ﺳﺮه ﻏﻮﻧډې ﺟﻮړې ﮐړې دي څﻮ د ﺧﻠکﻮ ﻟﭙﺎره

ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوى وﮐړي.

د ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې رﻳﺎﺳﺖ رﻳﻴﺲ ګﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺷکﺮان ﭘﮋواک اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ ،د ﻋﺎﻣې

روﻏﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺷﻮې ﻳﻮې ﺳﺮوې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐې ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د روږدو ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺮ ١٠٠زره
اوړي ﭼې  ١٠ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨې دي .دى زﻳﺎﺗﻮي ،ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدې ډﯦﺮې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﻫﻐﻪ دي ﭼې د ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ زور ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړې ﺷﻮې دي.

ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق د ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧټﯥ ﻣﺴﻮول او د ﻋﺪﻟﻴﯥ رﻳﻴﺲ ﻧﯧک

ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﯾﻞ ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻟﻪ دوی ﺳﺮه دﻏﻪ ډول ﻗﻀﻴﯥ ﻧﻪ دي ﺛﺒﺖ ﺷﻮې .ﺧﻮ ده زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﭘﻪ دﻏﻪ

وﻻﯾﺖ ﮐې ډﯦﺮ دﻏﺴې ﻣﻮارد ﺷﺘﻪ ﭼې د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘټ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي .د ده ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻏﺴې
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړي او وڅﯧړي څﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د دﻏﻪ ډول اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﯧښې ﮐﻤې ﺷي .ﭘﻪ دې اړه د اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ درﯦﻴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړې ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
د ﺷﺨﺺ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ،ﻟﯧږد ،ﺣﻤﻞ او ﻧﻘﻞ ،ﺳﺎﺗﻞ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ګﻮاښ ،ﻗﻮې ﻳﺎ د اﺟﺒﺎر ﻟﻪ ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ
څﺨﻪ ګټﻪ او د زور ﻳﺎ ځﻮاک ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻرو ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺗښﺘﻮل ،ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻞ او ﭼﻞ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮارد ګڼﻞ

ﮐﯧږي.
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 -٢٣ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻨﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺐ ورﮐﻮل

ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ګډون د ﻧړۍ ﭘﻪ ګڼﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې د ﭼﻞ او دوﮐې ﻣﻮﺿﻮع زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې او اﮐﺜﺮه

ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﺠﻮﻧې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي .ډﯦﺮې ﻧﺠﻮﻧې ﺷﺘﻪ ﭼې د ﻣﺒﺎﻳﻞ اړﻳکﻮ او ﻳﺎ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺷﺒکﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﯧﺮ

اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي او وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﻮه ﻧﺠﻠۍ د ټﻴﻠﯧﻔﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﻫﻠک ﺳﺮه

اﺷﻨﺎ ﮐﯧږي ،ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﻣﻴﻨې داﺳﺘﺎن ﻳﯥ ﭘﻴﻠﯧږي .ﻫﻠک ﻧﺠﻠۍ دې ﺗﻪ ﻫڅﻮي څﻮ ﻟﻪ ده ﺳﺮه وﺗښﺘي ،ﻧﺠﻠۍ ﭼې ﮐﻠﻪ
دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﺑﻴﺎ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻫﻠک ﺳﺮه ﺑﻞ وﻻﻳﺖ ﻳﺎ ﻫﻢ ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﺗښﺘي ﻧﻮ د ژوﻧﺪ واګې ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول د دﻏﻪ

ﻫﻠک ﭘﻪ واک ﮐې وي ﭼې ډﯦﺮى ﻣﻬﺎل دﻏﻪ ډول ﻧﺠﻮﻧې ﺑﻴﺎ د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﺗﺮ څﻨګ ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ اړ اﻳﺴﺘﻞ

ﮐﯧږي ﭼې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي.

ﻓﺮﻳﺐ او دوﮐﻪ ورﮐﻮل د اﺳﻼﻣي او اﻧﺴﺎﻧي اﺻﻮﻟﻮ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ دى او ﻟﻪ ﺷﺮﻋي ﭘﻠﻮه ښځﻮ ﺗﻪ دوﮐﻪ ورﮐﻮل ﻳﻮ ډﯦﺮ
ﺑﺪ او د اﻧﺴﺎﻧي اﺧﻼﻗﻮ ﺧﻼف ﮐﺎر دی .د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﮐﻪ ﻳﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻳﻮې ښځې ﺗﻪ دروغ واﻳﻲ او وروﺳﺘﻪ

روښﺎﻧﻪ ﺷي ﭼې ښځﻪ او ﺑﭽﻴﺎن ﻟﺮي ،ښځﻪ ﮐﻮﻻی ﺷي ﭼې ﭘﻪ ﻣﺤکﻤﻪ ﮐې د ﻃﻼق ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي .د اﻧﺴﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ درﯦﻴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪام )ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ( ،ﻟﯧږد ،ﺣﻤﻞ او ﻧﻘﻞ ،ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ګﻮاښ ﻟﻪ ﻻرې د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره د

ﺷﺨﺺ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول د زور ﻳﺎ ځﻮاک ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻرو ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺗښﺘﻮل ،ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻞ ﭼﻞ او ﺣﻴﻠﻪ

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮارد ګڼﻞ ﮐﯧږي.

د ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻨې ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک ﻟﻮﻣړی راﭘﻮر:

"ﻟﻪ درد او ﻏﻮﺳې ﭘﺮﺗﻪ ﻣې ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ دي ﻟﻴﺪﻟي"

ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺑﺸﺮدوﺳﺖ – Dec 10, 2017

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ١٩ ،ﻟﻴﻨﺪۍ  :(٩٦ﯾﻮه ﻧﺠﻠۍ ﭼې د ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻟﻪ ﻻرې ﻏﻮﻟﻮل ﺷﻮې وه ،ﻟﻪ واده وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻏﻮښﺘﻞ
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪه ﺑﯧﻠﻪ ﺷي ،ﺧﻮ د دﻏﻪ ﮐﺎر اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه او ﻫﺮه ورځ ﻟﻪ وﻫﻠﻮ -ډﺑﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ وه.
ﭘﻪ دې اړه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ درﯦﻴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړې

ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺷﺨﺺ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ،ﻟﯧږد ،ﺣﻤﻞ او ﻧﻘﻞ ،ﺳﺎﺗﻞ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ګﻮاښ ،ﻗﻮې ﻳﺎ د
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اﺟﺒﺎر ﻟﻪ ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ او د زور ﻳﺎ ځﻮاک ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻرو ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺗښﺘﻮل ،ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻞ او ﭼﻞ د اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮارد ګڼﻞ ﮐﯧږي.

ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ګډون د ﻧړۍ ﭘﻪ ګڼﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې د ﭼﻞ او دوﮐې ﻣﻮﺿﻮع زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې او اﮐﺜﺮه

ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﺠﻮﻧې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي .ﻟﻪ دې ډﻟې ﻳﻮه ﻫﻢ د ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ اﺻﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑې  ٢١ﮐﻠﻨﻪ ﻧﻴﻼب
)ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ده.

ﻧﻴﻼب :ﮐﻪ د اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻪ واى ،اړه وم د ﺳړک ﭘﺮ ﺳﺮ ﺷﭙﯥ ورځې ﺗﯧﺮې ﮐړم

ﻫﻐې ووﻳﻞ ﭼې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﻮر ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪم ،ﺧﻮ د ﻳﻮه دوﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮑي ﮐﺲ ﭘﻪ دام ﮐې ﭘﺮﯦﻮﺗﻢ

ﭼې د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړو ﻳﯥ ﺷﭙﻪ ورځ د ﻣﺮګ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪه وﻫﻠﻢ ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ اړه ﺷﻮم ﭼې د ژوﻧﺪۍ ﭘﺎﺗې ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره اﻣﻦ

ﺧﻮﻧې ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻳﻮﺳﻢ .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻟﻪ ﮐﻮﻣې ورځې ﻳﯥ ﭼې ﺧﭙﻞ ښى او ﭼﭗ ﻻس ﭘﯧﮋﻧﺪﻟي ،ﻟﻪ درد او ﻏﻮﺳې

ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯥ ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ دي ﻟﻴﺪﻟي .دﻏﻪ ځﻮاﻧﻪ ښځﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ﮐﺎل راﻫﻴﺴې د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻮ ﮐې ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي او ﻣﺎﺷﻮم

ﻳﯥ ﭼې اوس دوه ﮐﻠﻦ دى ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻼﺗړي ﻣﺮﮐﺰ ﮐې ﻧړۍ ﺗﻪ ﺳﺘﺮګې ﻏړوﻟې دي .ﻧﻴﻼب ﭼې ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮﭼﻨۍ ﻟﻮر

ﻳﯥ د وﻳﺪه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻏﯧږ ﮐې ﻧﻴﻮﻟې وه ،ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ" :ﮐﻪ اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻪ واى ،اړه وم ﺷﭙﯥ

ورځې ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺑﺪو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې د ﺳړک ﭘﺮ ﺳﺮ ﺗﯧﺮې ﮐړم".

ﻧﻮﻣﻮړې د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐﻴﺴﻪ داﺳې ﭘﻴﻞ ﮐړه" :درې ﺧﻮﻳﻨﺪې او څﻠﻮر وروڼﻪ ﻟﺮم ،ﭘﻼر ﻣې ﻣﻼ اﻣﺎم دى ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ

ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻮ اړﻳکﻪ ﭘﺮې ﺷﻮې وه ،ﻫﺮه ورځ ﻣﻮ ﻣﻮر زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﺨکې وﻫﻞ ﮐﯧﺪه ،ﮐﻠﻪ ﭘﻪ څﭙﯧړه ،ﮐﻠﻪ

ﭘﻪ ﺳﻮک او ﻟﻐﺘﻮ او ﺣﺘى ﭘﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﻳﯥ ﻫﻢ وﻫﻠﻪ ،ﺗﺮ دې ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻫﻢ زﻣﺎ د ﺑﻮډۍ ﻣﻮر ﭘﺮ اوږو د ﭼﺎﻗﻮ ﻧښې

ښکﺎري ".ﻧﻴﻼب زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :دﻏﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣې ﺗﺮ درې ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻮدې ﭘﻮرې ﭼې  ١٨ﮐﻠﻨﻪ وم ،وزﻏﺎﻣﻪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه

ﻣې ﻳﻮې ﻣﻠګﺮې د ﻳﻮه ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺷﻤﯧﺮه راﮐړه ،ډﯦﺮې ورځې ﻣې د ﺧﭙﻠې ﻣﻠګﺮې ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ دﻏﻪ ﮐﺲ ﺳﺮه ټﻴﻠﯧﻔﻮﻧي

اړﻳکﻪ درﻟﻮده ،ﺗﺮ دې ﭼې د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﻴﺴﻪ ﻣې ورﺗﻪ وﮐړه ﭼې ﭘﻼر ﻣې ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮه ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﮐﺎر

اﺧﻠي".

ﻧﻴﻼب واﻳﻲ ﭼې څﻪ ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ راﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه زﻣﺎ د ﺧﻮر ﮐﻮر ﺗﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻻړه ﺷﻪ .ﻫﻐې

زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ او ﻟﻪ دﻏﻪ ﮐﺲ ﺳﺮه ﻣې ډﯦﺮې ﺷﭙﯥ او ورځې ﺗﯧﺮې ﮐړې ،ﺗﺮ دې ﭼې د ښځې او اوﻻدوﻧﻮ

د ﻟﺮﻟﻮ ﻳﯥ راﺗﻪ ووﻳﻞ ،د دې ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ اورﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﻣې ﺳﺨﺖ وژړل ،ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﻣې ووﻳﻞ ﭼې ﮐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﻮر
ﺗﻪ وﻻړه ﺷﻢ ،ﭘﻼر ﻣې ژوﻧﺪۍ ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي ،ﺗﺮ دې ﭼې اړه ﺷﻮم ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻳﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړه ﺷﻢ او ﻧﮑﺎح ورﺳﺮه

وﺗړم ".ﻧﻴﻼب ﺳﻮړ اﺳﻮﯦﻠى وﮐړ او وﻳﯥ وﻳﻞ" :د دﻏﻪ ﺳړي ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ دوو ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ او ګڼﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺳﺮه
ﻣﺦ ﺷﻮم ،ګډ ژوﻧﺪ ﻣې ورﺳﺮه ﭘﻴﻞ ﮐړ" .ﺧﻮ ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﺧﻮښي ﻳﯥ ډﯦﺮه وﻧﻪ ﻏځﯧﺪه ،ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﻟﻪ څﻪ

ﻣﻮدې وروﺳﺘﻪ ورﺳﺮه ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻴﻞ ﮐړ .ﻫﻐې ووﻳﻞ" :ﺷﭙﻪ ورځ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑڼﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ

وم ،ﻓﺰﻳکي او ﻟﻔﻈي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟى ،ﮐﻠﻪ ﻣې ﭼې ﻟﻪ ﮐړﮐۍ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﺘﻞ ،ﻧﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ﻣې وﻫﻠﻢ او وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼې څﻮک
ګﻮرې؟ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻣې ﭼې ﭘﺎﮐې ﺟﺎﻣې واﻏﻮﺳﺘې ،وﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼې د ﭼﺎ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ اﻏﻮﻧﺪې؟"

ﻧﻴﻼب څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼې ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﻣﻮټﺮوان و ،ﺧﻮ ﻋﺎﻳﺪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪل ،ډﯦﺮی وﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﺴې ﻟﻪ ﻧﻮرو ښځﻮ

ﺳﺮه ﭘﻪ اړﻳکﻮ ﻟګﻮﻟې .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ راﺗﻪ ﻧﻮر د زﻏﻢ وړ ﻧﻪ و ،ﮐﻠﻪ ﻣې ﭼې ﻏﻮښﺘﻞ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ

څﺨﻪ ﺟﻼ ﺷﻢ ،ﻟﻪ وﻫﻠﻮ ډﺑﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﺦ وم ،ﻟﻪ ﮐﻮره ﻳﯥ د وﺗﻠﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ راﮐﻮﻟﻪ ،ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐې
ﺑﻨﺪي ﮐړې وم ".ﻫﻐې ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺳﺨﺘﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو وﺗﻮاﻧﯧﺪم ﭼې د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ د ﺗﺮه ﮐﻮر ﺗﻪ ﭼې ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ

و ،ځﺎن ورﺳﻮم ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣې وﻏﻮښﺘﻞ ﭼې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ څﺨﻪ ﻃﻼق ﻏﻮاړم .ﻫﻐې ووﻳﻞ" :ﮐﻠﻪ ﻣې ﭼې ﻃﻼق

واﺧﻴﺴﺖ ،ﭘﺮ ځﺎن ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪم ﭼې د دوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ اﻣﻴﺪواره ﯾﻢ ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼې دا ﻣﺎﺷﻮم د اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﮐې وزﯦږﯦﺪ،

ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ﻣې اﺣﻮال ورﮐړ ﭼې راﺷﻪ او ﮐﻮﭼﻨى ﻣﺎﺷﻮم دې واﺧﻠﻪ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ،ﺑﺎور ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼې دا ﻣﺎﺷﻮم دې ﻟﻪ
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ده ﻧﻪ وي؛ ځکﻪ ﭼې ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﻳﯥ د اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻮ ﻧﻮم ﺑﺪ دى ".ﻫﻐې ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړه ﭼې ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﺎوﻧﺪ اﺣﻮال

واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺖ ،د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﻳﯥ ﭘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﮐې ﺧﻴﺎﻃي زده ﮐړه ،څﻮ وﮐﻮﻟى ﺷي ﭼې ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘښﻮ

ودرﯦږي او ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨکې ﺑﻮځي.

دﻏﻪ راز ﻧﻴﻼب ﭼې د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ ﭼﻠﻨﺪ څﺨﻪ ﺳﺨﺘﻪ ځﻮرﯦﺪﻟې وه ،ووﻳﻞ" :ﻫﻐﻪ ښځې ﭼې ﭘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﮐې ژوﻧﺪ

ﮐﻮي ،ګﻨﻬګﺎرې ﻧﻪ دي ،ټﻮﻟې ﻳﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻗﺮﺑﺎﻧي دي او ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا ﻫﻐﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭼې ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮه ﺧﻴﺎﻧﺖ

ﮐﻮي ،ﺑﺎﻳﺪ د ﺣکﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻣﺠﺎزات ﺷي ،څﻮ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟى ﮐﻢ ﺷي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﭘﯧﻐﻠﻮ

ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐې دې ډﯦﺮې ﻣﺤﺘﺎﻃې وي ،څﻮ د ﻧﺮاﻧﻮ د دوﮐې او ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎدې

ښکﺎر ﻧﻪ ﺷي ،ﻫڅﻪ دې وﮐړي ﭼې ﺧﭙﻞ راﺗﻠﻮﻧﮑى ﺧﺎوﻧﺪ ښﻪ وﭘﯧﮋﻧي.

ﺷﻴﻤﺎ :ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮو ښځﻮ ﺗﻪ اړﻳﻦ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮو

ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا ﺷﻴﻤﺎ د ﻫﻐې اﻣﻦ ﺧﻮﻧې ﻣﺴﻮوﻟې ﭼې ﻧﻴﻼب ﭘﻪ ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐې
 ٥٧ﺗﻨﻪ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي ﭼې  ٣٧ﻳﯥ ﺑﯥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻪ دي او ﭘﺎﺗې ﻧﻮر د ﻫﻐﻮى ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې دا ښځې

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ،ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت او اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻟﻪ ﻟﻮري دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ور ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي او ﺑﺎﻳﺪ

ﭘﻪ  ٢٤ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﭘﻪ ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ﮐې ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺷي.

ﺷﻴﻤﺎ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ،ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐې ﺧﻮﻧﺪي دي ،وړﻳﺎ ډوډۍ او ﺟﺎﻣې ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ﺗﺮ څﻨګ ﻳﯥ

د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮ څﻨګ رواﻧي ﺳﻼ ﻣﺸﻮره ﻫﻢ ورﮐﻮل ﮐﯧږي .ﻧﻮﻣﻮړې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻟﻪ دې ښځﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ ﭘﻮرې د ﻫﻐﻮى د ژوﻧﺪ ﭘﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﮐﯧږي ﭼې ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻪ وي ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې ،د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه دوى

ﺗﻪ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ ټﺎﮐﻞ ﮐﯧږي او ﻗﻀﻴﯥ ﻳﯥ د ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا څﯧړل ﮐﯧږي ".د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺷﻴﻤﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه،

دﻏﻮ ښځﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ روزﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻟکﻪ د ﻟﻴک ﻟﻮﺳﺖ زده ﮐړه ،د ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ زده ﮐړه ،ﭘﺨﻠى ،ﺧﺎﻣک دوزي او
ﺧﻴﺎﻃي ﻫﻢ وړاﻧﺪې ﮐﯧږي او ﺣﺘى ﭘﻪ اووﻧۍ ﮐې درې ورځې ورزش ﮐﻮي .د اﻣﻦ ﺧﻮﻧې د دﻏﻪ ﭼﺎرواﮐي د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ

ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨې د دې ﮐﻮر ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې دي ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐې ورﮐړل ﺷﻮې ،ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﻦ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﻴټ

ﻋﻤﺮ ﮐې واده ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ زور واده ﺷﻮې دي او د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻧﻮرو ﺑڼﻮ ښکﺎر ﺷﻮې دي .ﺷﻴﻤﺎ ووﻳﻞ،
ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭼې ﺣکﻮﻣﺖ د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻣﺴﺌﻠﻪ د ښﻮوﻧځﻴﻮ او ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ښﻮوﻧﯿﺰ ﻧﺼﺎب ﮐې

ﺷﺎﻣﻠﻪ ﮐړي ،څﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘړاو څﺨﻪ ﭘﻮه ﺷي ﭼې ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﺧﻮر ،ﻣﻮر ،ﻣﯧﺮﻣﻨې او ﻟﻮڼﻮ ﺳﺮه

څﻪ ډول ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي .ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا د ښځﻮ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻠې اﻗﺪس ﻫﺎﺷﻤي ﭼې د اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ د

ښځﻮ ځﻴﻨې ﻗﻀﻴﯥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړې دي ،ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ" :ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻗﻀﻴﻮ ﮐې ﻳﯥ ورﮐړو ښﻮ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرو ښﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ

درﻟﻮدﻟې ده ،ﻫﺮه ورځ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﯧﻨﻮ ،ﻣﻮﮐﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮو او ان ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﺑﻴﺎ ځﻠي ګډ ژوﻧﺪ ﭘﻴﻠﯧﺪو
ﻣﺸﻮره ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ﮐﻪ ﻳﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﺣﻞ ﻧﻪ ﺷي ،ﺑﯧﺮﺗﻪ د اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﮐې ﭘﺎﺗې ﮐﯧږي".

ﺳﻠﻴﻤي :د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﺑﺎﯾﺪ وﺷي

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻳﻮه ﭼﺎرواﮐي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻴﻤي

ﭘﮋواک ﺗﻪ د اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ښځﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ ﭘﻪ اﺷﺎرې ﺳﺮه ووﻳﻞ" :ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮی ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې

ﻟﻪ ورﮐړل ﺷﻮو ټﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻻی ﺷي او ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ ﮐﯧږي ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻣﻮږ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﻮو ﭼې ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ځﺎی ﻟﺮي او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭼې ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻳﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي
اﻧﺴﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﺮي ،ﻗﺮﺑﺎﻧي د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ښځﻮ ﭼﺎرو وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ور اﺳﺘﻮي ﭼې د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې

د ﻣﻼﺗړ ٢٩ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﻟﺮي".

ﺳﻠﻴﻤي ووﻳﻞ" :د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻫﻢ ﻫﻤﺪاﺳې ﮐﻮو ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮ ﺳړو ﻟﭙﺎره ﭼې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي دي ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ځﺎﻧﮑړی

ځﺎی ﻧﻪ ﻟﺮو او ﻫڅﻪ ﮐﻮو ﭼې د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ ﻫﻤکﺎرۍ د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮو ﺳړو ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ځﺎی

ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړو".

211

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن :د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮو

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن وﻳﺎﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻼل ﺻﺪﻳﻘي د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮ

وړاﻧﺪې د دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﮐړﭼﺎر ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ ﭼې د ﺧﻠکﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽې ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﺪﻟي ،ﻗﻀﺎﻳﻲ او اﻣﻨﻴﺘي

ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘې ﺳﺮه ښﻮوﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺟﻮړﯦږي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻤﻪ

دﻧﺪه ﻟﺮي ﭼې د اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻗﻀﻴﯥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي ،څﻮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ

ﺟﺰا ورﮐړل ﺷي او ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐې د ځﺎﻧګړو ﮐﻤﯧټﻮ او ﻣﺪﻧي ټﻮﻟﻨې ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﺎر

وﮐړي ،څﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﮐﻪ ښځې وي ﻳﺎ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ،ﻣﻼﺗړ وﺷي.

د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت :د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﻀﻴﯥ دې وڅﯧړل ﺷي

ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﮐې د اﻧﺴﺎن او اﺟﻨﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻣﺪﻳﺮ ډګﺮوال ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﭘﮋواک ﺗﻪ

ووﻳﻞ" :دا ډول ﻗﻀﻴﯥ درې اړﺧﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﻟﻪ ﮐﻮره ﺗښﺘي او ﺟﺮم ﮐﻮي )زﻧﺎ ﮐﻮي ،د واده ﭘﻪ ﻧﯿﺖ ﻟﻪ

ﮐﻮره ﺗﯧښﺘي( ،د ښځﻮ ﻳﺎ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻳﻮ ډول ﻗﺎﭼﺎق دی ﭼې د ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻔﺎدې او ﻳﺎ د ﻫﻐﻮی د ﺑﺪن د ﻏړو ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻣﻮږ د ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤکﺎرۍ ﺳﺮه درې واړو ﻣﻮاردو ﻗﻀﻴﻮ ﺗﻪ

رﺳﯧﺪﻧﻪ ﮐﻮو ،د ﻗﻀﻴﯥ ﻓﺎﻋﻞ اﻣﻦ ﮐﻮر ﺗﻪ اﺳﺘﻮو ﭼې ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳﯥ وﺷي".

د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن اﺳﺘﺎد :ګډ ژون ﻟﻮﺑﯥ ﻧﻪ دي

د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن اﺳﺘﺎدې او ﻣﺪﻧي ﻓﻌﺎﻟې ﺷﻬﻼ ﻓﺮﻳﺪ ووﻳﻞ ،ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻓﻘﻪ ﮐې وﻳﻞ ﺷﻮي ﭼې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺳړی

ﻏﻮاړي دوﻳﻢ ﻳﺎ درﯦﻴﻢ واده وﻟﺮي ،ﺑﺎﻳﺪ د دواړو ﻟﻮرو ﻫﻢ د ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻣﯧﺮﻣﻨې او ﻫﻢ د ﻫﻐې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭼې ﻧﻮی واده

ورﺳﺮه ﮐﻮي ،رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي .ﻧﻮﻣﻮړې ﻫﻐﻪ ﻧﺠﻮﻧې ﭼې ﻟﻪ واده ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺳړو ﺳﺮه واده ﮐﻮي ،وﻏﻨﺪﻟې او وﻳﯥ

وﻳﻞ ﭼې ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ﺗﻌﺪﻳﻞ راوﻟي او د ښځﻮ د ډﯦﺮﯦﺪو ﻟﭙﺎره ﻗﻀﻴﯥ ﺳﺨﺘې ﮐړي ،ﺳړي ﻧﻪ ﺷي
ﮐﻮﻻی ﭼې دوﻳﻢ واده وﮐړي.

دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻢ :ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې ﻧﺎ ﺳﻢ ﻋﻤﻞ دی

ﻳﻮ دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻔﺘي ﺣﺠﺖ اﻟ�ﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮه د اﻧﺴﺎﻧي ﭼﻠﻨﺪ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ اړه د اﺳﻼم ﻣﺒﺎرک دﻳﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ
اﺷﺎرې ﺳﺮه ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻪ ﺷﺮﻋي ﭘﻠﻮه ښځﻮ ﺗﻪ دوﮐﻪ ورﮐﻮل ﻳﻮ ډﯦﺮ ﺑﺪ او د اﻧﺴﺎﻧي اﺧﻼﻗﻮ ﺧﻼف ﮐﺎر دی .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ
ﮐړه" :د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﮐﻪ ﻳﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻳﻮې ښځې ﺗﻪ دروغ واﻳﻲ او وروﺳﺘﻪ روښﺎﻧﻪ ﺷي ﭼې ښځﻪ او ﺑﭽﻴﺎن ﻟﺮي،

ښځﻪ ﮐﻮﻻی ﺷي ﭼې ﭘﻪ ﻣﺤکﻤﻪ ﮐې د ﻃﻼق ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ".د ﻳﺎدوﻧې ده ،دا ﻳﻮازې ﻧﻴﻼب ﻧﻪ ده ﭼې ﻟﻪ داﺳې

ﺑﺮﺧﻠﻴک ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮې ده ،ډﯦﺮې ﻧﺠﻮﻧې ﺷﺘﻪ ﭼې د ﻣﺒﺎﻳﻞ اړﻳکﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ دوﮐﻪ ﺧﻮري او وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ډﯦﺮو
ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي.

د ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻨې ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک دوﻳﻢ راﭘﻮر:

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ډاﮐﺘﺮه اﻧﯿﺴﻪ :ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺘﻪ زﻧﺪان ﮐې ﯾﻢ
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ﻟښکﺮګﺎه )ﭘﮋواک ١٥ ،ﮐﺐ :(٩۶ﻳﻮه ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ډاﮐﺘﺮه د دې ﻟﭙﺎره ﭼې د ښځﻮ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﯾﻮه ﮐﻠﯿﻨﯿک ﮐې

ﮐﺎر وﮐړي ،ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯾﺖ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮې وه ،ﺧﻮ د ﻫﻐې د راوﺳﺘﻮﻧﮑي ﮐﻠﯿﻮال ډاﮐﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺳﺮه ﺗﺮ
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي وروﺳﺘﻪ اوس ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐې ده.

اﻧﯿﺴﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ څﺮﻧګﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮه؟

دﻏﻪ ډاﮐﺘﺮه اﻧﻴﺴﻪ )ﻣﺴﺘﻌﺎرﻧﻮم( ﻧﻮﻣﯧږي ،ﻳﻮ ﮐﺎل ﻣﺨکې د ﻳﻮ ﻫﻠﻤﻨﺪي ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ﭘﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ

ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﺮه ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮه او دوى ﭘﺮﯦکړه ﮐړې وه ﭼې ﭘﻪ ﻟﺮو ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ﺑﻪ ﭘﻪ ګډه د ﻧﺎروﻏﻮ

ښځﻮ درﻣﻠﻨﻪ ﮐﻮي او ﻟﻪ دې ﻻرې ﺑﻪ ﭘﻴﺴې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .ﺗﺮ درﯦﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ وروﺳﺘﻪ اﻧﻴﺴﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﺮه ﺑﯧﺮﺗﻪ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړه او ﺑﻴﺎ راﻧﻐﻠﻪ ﺧﻮ دﻏﻪ ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ اﻧﻴﺴې ﭘﺴې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ او دﻏﻪ ځﻞ ﻳﯥ ﻟﻪ

ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﺮﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راوﺳﺘﻪ .دﻏﻪ ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ﻟﻪ اﻧﻴﺴې ﺳﺮه ژﻣﻨﻪ ﮐړې وه ﭼې د ﻫﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐې ﺑﻪ
اوﻳﺎ زره ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ﮐﻠﺪارې ورﮐﻮي ﺧﻮ دا ﻫﺮ څﻪ ﻳﻮاځې ﭼﻞ او ﻓﺮﻳﺐ وو.

اﻧﯿﺴﻪ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐې:

ﻧﻮﻣﻮړې دا ﻣﻬﺎل د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي زﻧﺪان ﮐې ﺷﭙﯥ ورځې ﺗﯧﺮوي ﺧﻮ ﻣﺤکﻤې ﺗﻪ د ﺗګ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي
اژاﻧﺲ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐﻴﺴﻪ ﮐړې ده .ﻫﻐې ووﻳﻞ ﭼې اووه ﮐﻠﻨﻪ ﻟﻮر او ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دي ﺧﻮ دا د ﺧﭙﻞ

ﻣﺴﻠک ﻟﻪ ﻻرې د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ او ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻠې ده .اﻧﻴﺴې ووﻳﻞ ﭼې ﻳﺎد

ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻻرو ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي اﺳﻨﺎدو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠې ده .دې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه:

"ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ وﻳﻠي وو ﭼې ﻫﺮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺑﻪ اوﻳﺎ زره ﮐﻠﺪارې درﮐﻮم ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﭼې زه ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺟﻼ ﮐړم،

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ راوﺳﺘﻢ دا ﻫﺮ څﻪ دروغ وو ،ﻫﻢ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻣﺎ ﭘﻴﺴې ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟې او ﻫﻢ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮر ﺟﻨﺴي ﺧﻮاﻫﺸﺎت

ﭘﻮره ﮐﻮل ".ﻧﻮﻣﻮړې د ﻳﺎد ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ﮐﻮر ﺗﻪ څﯧﺮﻣﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺨﺼي ﮐﻠﻴﻨﻴک ﮐې اووه ﻣﻴﺎﺷﺘې ﺗﯧﺮې ﮐړې دي.
د اﻧﻴﺴې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،دﻏﻪ ډاﮐﺘﺮ ﺗﺮې څﻮ ځﻠې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې وه ﭼې ﻧﮑﺎح ورﺳﺮه وﺗړي ﺧﻮ دې اﻧﮑﺎر ﮐړى دى.

دې ووﯾﻞ" :زه ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐې اوﺳﯧﺪم ،د روﻏﺘﻮن ﻣﺎﻟک د ﻧﮑﺎح ﻏﻮښﺘﻨﻪ را څﺨﻪ وﮐړه ،ﺧﻮ دا ﭼې ﻣﺎ ﺧﺎوﻧﺪ

درﻟﻮد ،اﻧﮑﺎر ﻣې وﮐړ ،ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﻳﯥ اووه ﻣﯿﺎﺷﺘې ټﯿﻠﯧﻔﻮن را څﺨﻪ ﻗﯿﺪ او ﻣﻌﺎش ﻳﯥ را ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻨﺪ ﮐړ او
ﻫﺮ څﻪ ﭼې ﻳﯥ زړه ﻏﻮښﺘﻞ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ راﺳﺮه ﮐﻮل او د ﻫﯧڅ ﮐﺎر اﺟﺎزه ﻳﯥ ﻧﻪ راﮐﻮﻟﻪ ،زه ﻳﯥ د ځﺎن ﻟﭙﺎره ﺳﺎﺗﻠې وم".

اﻧﻴﺴﻪ زﻳﺎﺗﻮي ﭼې ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐې د ځﻮروﻧې ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮې او ﺗﻞ ﻳﯥ ﻫڅﻪ دا ﮐﻮﻟﻪ ﭼې د ځﺎن

ﻟﭙﺎره د ﺣﻞ ﻳﻮه ﻻر ﭘﻴﺪا ﮐړي .ﻧﻮﻣﻮړې واﻳﻲ" :ډﯦﺮه ﻫڅﻪ ﻣې ﮐﻮﻟﻪ ﭼې ﭘﻪ ﻳﻮ ډول ځﺎن ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮم او ﻟﻪ دﻏﻪ

ﻣﺸکﻞ څﺨﻪ ځﺎن ﺧﻼص ﮐړم ،ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﮐﻠي ﻳﻮې ﻧﺠﻠۍ راﺗﻪ ﻣﻮټﺮ وښﻮده ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐې ﺳﭙﺮه ﺷﻮم او ځﺎن ﻣې
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ورﺳﺎوه".

د اﻧﻴﺴې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ وﮐړه ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ورځ ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ﻫﻢ

ور رﺳﯧﺪﻟى دى او ﭘﺮ دې ﻳﯥ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﮐړې ﭼې ښځﻪ ﻳﯥ ده او ﻟﻪ ﮐﻮره ﺗښﺘﯧﺪﻟې ده .اﻧﻴﺴﻪ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐې د
اﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ځکﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐې ﺷﭙﯥ ورځې ﺗﯧﺮوي .دې ﻟﻪ اړوﻧﺪو ارګﺎﻧﻮﻧﻮ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼې ﻫﺮ څﻪ ژر ﻳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻫﻮاره ﮐړي ،څﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐې ﻟﻪ ﺧﭙﻠۍ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺷي.

ﻳﻮ ﮐﻠﻴﻮال :اﻧﻴﺴې ﻟﻪ ډاﮐﺘﺮ ﺳﺮه ﻧﮑﺎح ﮐړې ده

د ﺳﻴﻤې ﻳﻮه اوﺳﯧﺪوﻧﮑي د ﻧﻮم ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺮط ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې دې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ښځې ﻟﻪ ډاﮐﺘﺮ ﺳﺮه ﻧﮑﺎح
ﺗړﻟې ده .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ" :دې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ښځې ډاﮐﺘﺮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﭼې ﻣﺎ ﺧﻮ درﺳﺮه ﻧﮑﺎح وﮐړه ﻧﻮ اوس دې ﻫﻐې ﺑﻠې

ښځې ﺗﻪ ﻃﻼق ورﮐړه ﭼې ﺑﻴﺎ ډاﮐﺘﺮ ورﺳﺮه وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او ﺟﻨﺠﺎل ﻳﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ".ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه د
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ﻫﻠﻤﻨﺪ د اﺳﺘﻴﻨﺎف څﺎرﻧﻮال ﻋﻴﺴى ﺧﺎن ﻋﻤﺮﺧﯧﻞ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د دې ښځې دوﺳﻴﻪ د زﻧﺎ ﭘﻪ وﺻﻒ ﺟﻮړه
ﺷﻮې وه ،ﺧﻮ ﻣﺤکﻤې رد ﮐړې او وﻳﻠي دي ﭼې ﭘﻪ دې ﻗﻀﻴﻪ ﮐې د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮى دى.

څﺎرﻧﻮال واﻳﻲ ﭼې اوﺳﻤﻬﺎل ﻳﯥ د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ دوﺳﻴﻪ د ﻣﻠي اﻣﻨﻴﺖ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐړې ،څﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ اړه ﭘﻠټﻨې

وﮐړي .دﻏﻪ راز د اﺳﺘﻴﻨﺎف څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﻳﻮې ﺳﺮﭼﻴﻨې ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﻮل ﺷﻮى او ﺑﻨﺪي دى.
دې ﺳﺮﭼﯿﻨې ووﻳﻞ" :ﭼې دﻏﻪ ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼې دﻏﻪ ډاﮐﺘﺮه ﻳﯥ ښځﻪ او ﻧﮑﺎح ﻳﯥ ورﺳﺮه ﺗړﻟې ده .ﺧﻮ

دﻏﻪ ښځﻪ ﺑﻴﺎ واﻳﻲ ﭼې زﻧﺎ ورﺳﺮه ﺷﻮې او ﻧﮑﺎح ﻳﯥ ﻧﻪ ده ﺗړﻟې ".ﺳﺮﭼﻴﻨې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ څﯧړﻧې

وروﺳﺘﻪ روښﺎﻧﻪ ﺷي ﺧﻮ ﻋﺪﻟي ﻃﺐ ﻫﻢ وﻳﻠي ﭼې ﭘﺮ دې ښځې ﻫﺮ څﻪ ﭘﻪ زور ﺷﻮي او ﻫﯧڅ ډول رﺿﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﮐې

ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد.

د ﻋﺪﻟﻴﯥ رﻳﻴﺲ :دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻧﻪ ده راﻏﻠې

ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق د ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧټﯥ ﻣﺴﻮول او د ﻋﺪﻟﻴﯥ رﻳﻴﺲ

ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻴﺐ اﺗﻞ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د ﻳﺎدې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ډاﮐﺘﺮې ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ دوى ﺗﻪ ﻧﻪ ده رﺳﯧﺪﻟې .ﺧﻮ ده

ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺟﺪي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي .ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐې د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧټﯥ د ښځﻮ ﭼﺎرو ﻣﺴﻮوﻟې ﻓﺎﻃﻤې ﻋﺎﺑﺪي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻳﺎده

ﻗﻀﻴﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﺮه ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړې ده.

ﻫﻐې ووﻳﻞ" :ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ډاﮐﺘﺮې ﺳﺮه ﭼﻞ او ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻮى ،ټﻴﻠﯧﻔﻮن ﺗﺮې اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮى ،ﻣﻌﺎش ﻧﻪ دى ورﮐﻮل
ﺷﻮی او ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮې ده ".ﺧﻮ ﻋﺎﺑﺪي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ښځې ﻟﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﻮ او ﻧﻮرو څﯧړﻧﻮ داﺳې ښکﺎري ﭼې دﻏﻪ
ښځﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮه رښﺘﻴﺎ ﻧﻪ واﻳﻲ او اﺻﻠي ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻟﻪ ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ﺳﺮه د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﻮې ده.

اﺧﺘﺮﻣﺤﻤﺪ :ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ دې اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮو

ﭘﻪ ﺳﻮﯦﻞ ﮐې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﮐﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل اﺧﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﭘﮋواک ووﻳﻞ ﭼې د ﻳﺎدې ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړه دوى ﺗﻪ ﭼﺎ

ﺷکﺎﻳﺖ ﻧﻪ دى ﮐړى او ﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ دوى ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي .ﺧﻮ ده ووﻳﻞ ﭼې ﯾﺎده ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ

ﮐړي.

دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻢ :ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې ﻧﺎﺳﻢ ﻋﻤﻞ دی

دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻔﺘي ﺣﺠﺖ اﻟ�ﻪ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭼﻞ ،ﻓﺮﻳﺐ او دوﮐﻪ ورﮐﻮل د اﺳﻼﻣي او اﻧﺴﺎﻧي اﺻﻮﻟﻮ ﺧﻼف
ﻋﻤﻞ دى .ده ټﻴﻨګﺎر وﮐړ ﭼې ﭘﻪ ژوﻧﺪ د ښﯧﺮازۍ او ﺑﺮﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﯧڅﻮک ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭼﻞ او ﻓﺮﻳﺐ وﻧﻪ

ﮐړي.

د ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ډاﮐﺘﺮې ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐې ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳﺎﺗﻨﻪ ،ﭼﻞ او ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻮی ﭼې دﻏﻪ ټﻮﻟې ﻣﺴﺌﻠې د
اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ښکﺎره ﺑﯧﻠګې دي .ﭘﻪ دې اړه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ

درﯦﻴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړې ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺷﺨﺺ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ،ﻟﯧږد ،ﺣﻤﻞ او ﻧﻘﻞ،

ﺳﺎﺗﻞ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ګﻮاښ ،ﻗﻮې ﻳﺎ د اﺟﺒﺎر ﻟﻪ ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ او د زور ﻳﺎ ځﻮاک ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻرو ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ،
ﺗښﺘﻮل ،ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻞ او ﭼﻞ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮارد ګڼﻞ ﮐﯧږي.

ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ګډون د ﻧړۍ ﭘﻪ ګڼﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې د ﭼﻞ او دوﮐې ﻣﻮﺿﻮع زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې او اﮐﺜﺮه

ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﺠﻮﻧې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي.
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د ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻨې ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ راﭘﻮر:

ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ډاﮐﺘﺮه ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې

زﻳﻦ اﻟ�ﻪ ﺳﺘﺎﻧﻜﺰى او ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺑﺸﺮدوﺳﺖ Aug 06, 2018 -

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ١٥ ،زﻣﺮى  :(٩٧د ﻳﻮې ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ډاﮐﺘﺮې ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ د راﭘﻮر ﻟﻪ
ﺧﭙﺮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﺣکﻮﻣﺖ ﯾﺎده ډاﮐﺘﺮه د ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑي ﻟﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻮ وژﻏﻮرﻟﻪ ﭼې ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐې ﯾﺎد ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑی

زﻧﺪاﻧي ﺷﻮ .ﺷﺎوﺧﻮا څﻠﻮر ﻣﻴﺎﺷﺘې ﻣﺨکې ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ د ﻳﻮې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ډاﮐﺘﺮې ﭘﻪ اړه ﭼې ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐې
د ﻳﻮ ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ﻟﻪ ﻟﻮري اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮې وه ،راﭘﻮر ﺧﭙﻮر ﮐړ؛ دﻏې ډاﮐﺘﺮې ﭘﮋواک ﺗﻪ وﻳﻠي وو ﭼې ﻫﻠﻤﻨﺪي

ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ﭘﻪ ﭼﻞ ،ﻓﺮﻳﺐ او ﺟﻌﻠي اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠې ده ،ﻫﻐې دا ﻫﻢ وﻳﻠي وو ﭼې
دﻏﻪ ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ ﻫﻢ ﭘﺮې ﭘﻴﺴې ګټﻲ او ﻫﻢ ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐې څﻮ ځﻠې ﭘﺮې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﮐړى دى.

د دﻏﻪ راﭘﻮر ﻟﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻳﺎدې ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﭘﻼوى وټﺎﮐﻪ ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ دﻏﻪ ښځﻪ ﻟﻪ

ﻫﻠﻤﻨﺪه ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ را اﻧﺘﻘﺎل ﮐړه ﭼې د څﻪ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره د اﻣﻦ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﮐې اوﺳﯧﺪه .ﭘﻪ دې اړه ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐې د ﺑﺸﺮي

ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧټﯥ ﻣﺸﺮې ﻋﻔﻴﻔې ﻣﻌﺮوف د زﻣﺮي ﭘﻪ ١٥ﻣﻪ ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ:

"زه ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﮐﻮم ،ﺧﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮې ﻣﻮدې دﻏﻪ ښځﻪ ﭘﻪ ﮐې ﻧﻪ وﻳﻨﻢ ،ﻧﻮ ﮐﯧﺪاى ﺷي ﺑﻞ ځﺎى

اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮې وي ".دﻏﻪ راز د ﻫﻠﻤﻨﺪ د زﻧﺪان ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻣﺪﻳﺮ رازﻣﺤﻤﺪ ﻫﻢ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ډاﮐﺘﺮه
ﭘﺨﻮا ﻟﻪ دﻏﻪ ځﺎﻳﻪ ﺗﻠﻠې ده .ده زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﯧﺪاى ﺷي دﻏﻪ ډاﮐﺘﺮه اوس ﻟﻪ ﭘﻮﻟې اړول ﺷﻮې وي او ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ

ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې وي".

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻟﻮﯾﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ وﻳﺎﻧﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ رﺳﻮﻟي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ د څﯧړﻧې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ

ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې وه .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې ﺗﺮ څﯧړﻧﻮ وروﺳﺘﻪ دوﺳﻴﻪ ﻣﺤکﻤې ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮه ﭼې ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤکﻤې ﯾﺎد

ﻫﻠﻤﻨﺪی ﮐﻠﻴﻮال ډاﮐﺘﺮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻮر ﭘﺮ  ١٥ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮم ﮐړ ،ﺧﻮ د اﺳﺘﻴﻨﺎف

ﻣﺤکﻤې ﺑﻴﺎ دﻏﻪ ﺳﺰا ﻟﻪ  ١٥ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ درﯦﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ او دوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺗﻪ راټﻴټﻪ ﮐړه او دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﻳﯥ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
ﻧﻪ ،ﺑﻠکې د ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻮ ﻗﺎﭼﺎق وﺑﺎﻟﻪ .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،دا ﭼې د دﻏﻪ ﮐﺲ ﻟﭙﺎره د دوو ﻣﺤکﻤﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﯧﻼﺑﯧﻠې ﺳﺰاګﺎﻧې

وټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﻧﻮ د څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻳﯥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻪ ﮐړ؛ ځکﻪ ﻳﯥ دوﺳﻴﻪ د ﺳﺘﺮې ﻣﺤکﻤې د ﭘﺮﯦکړې ﻟﭙﺎره واﺳﺘﻮل
ﺷﻮه .رﺳﻮﻟي د ﻧﻮرو ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧۍ ډاﮐﺘﺮه ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې او دا

ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐې ده.

ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ دې اړه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗي دﻓﺘﺮ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻪ دې ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن

ﮐې ﻧﻪ دي .د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،دوه ځﻠې ﻳﯥ ﭘﻪ دې اړه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻟﻪ وزارت څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻠي ﺧﻮ ﭘﻪ اړه

ﻳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ دي ورﮐړي .ﭘﻪ دې اړه د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ درﯦﻴﻤﻪ

ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪام )ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ( ،ﻟﯧږد ،ﺣﻤﻞ او ﻧﻘﻞ،

ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ګﻮاښ ﻟﻪ ﻻرې د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺷﺨﺺ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول د زور ﻳﺎ ځﻮاک ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ

ﻻرو ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺗښﺘﻮل ،ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻞ او ﭼﻞ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮارد ګڼﻞ ﮐﯧږي.
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د ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻨې ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک درﯦﻴﻢ راﭘﻮر:

د ﭘﮋواک ﻣﻮﻧﺪﻧې :د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګې دوﻳﻢ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻟﻪ ﯾﻮې ﻣﯧړوښې ﺳﺮه د واده ﮐﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ ﮐړې

ﭘﮋواک– Mar 06, 2018

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ١٥ ،ﮐﺐ  :(٩٤د ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺖ ﻳﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑى ادﻋﺎ ﮐﻮي ﭼې د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګې دوﻳﻢ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ

اﺻﻒ ﺻﺪﻳﻘي ﻳﯥ ښځﻪ دوﮐﻪ ﮐړې ،ﺟﻨﺴي اړﻳکې ﻳﯥ ورﺳﺮه ټﻴﻨګې ﮐړې او دوى ﻳﯥ ﭘﺮ ﻣﺮګ ګﻮاښﻠي ﭼې دا
ﻣﻮﺿﻮع دې ﻧﻪ اﻓﺸﺎ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﮐﺲ اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻓﺮﻳﺪون ﻧﻮﻣﯧږي ،د ﻟﻮګﺮ د ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ښﺎر د ﺟﻮﻳک ﺳﻴﻤې

اوﺳﯧﺪوﻧﮑى دى ﭼې اوس ﻣﻬﺎل د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر ﭘﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ﻧﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي او د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ ﮐﺠکي وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې د

اﻧﺠﻨﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي.

ﻓﺮﻳﺪون ﭼې ﭘﺮون ﻟﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ اﺳﻨﺎدو ﺳﺮه د ﭘﮋواک ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ﺗﻪ راﻏﻠى و ،ادﻋﺎ ﻳﯥ ﮐﻮﻟﻪ ﭼې د روان ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل

د ﺳﻠﻮاﻏې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ ٢٣ﻣﻪ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګې دوﻳﻢ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻒ ﺻﺪﻳﻘي د ده ښځﻪ ﺷکﻴﻼ او ﻟﻮر د ﮐﺎﺑﻞ
ښﺎر د ﮐﺎرﺗﻪ ﻧﻮ ﻟﻪ درﯦﻴﻢ ﺳړک څﺨﻪ ﺗښﺘﻮﻟي دي .ﻓﺮﻳﺪون واﻳﻲ ﭼې اﺻﻒ ﺻﺪﻳﻘي  ١٤ورځې د ده ښځﻪ او ﻟﻮر د

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر ﮐې ﺑﺮﻣﺘﻪ ﮐړي وو او د ده ﻟﻪ ښځې ﺳﺮه ﻳﯥ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اړﻳکې ﻫﻢ ﺳﺎﺗﻠې دي .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ

وﻳﻨﺎ ،ﮐﻠﻪ ﭼې دوى ﺧﺒﺮ ﺷﻮل؛ ﻧﻮ ﺻﺪﻳﻘي د ده ﻣﯧﺮﻣﻦ او ﻟﻮر د اﻣﻦ ﺧﻮﻧې ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟې او د ده ښځې ﺗﻪ ﻳﯥ وﻳﻠي ،ﮐﻪ

ﭼﯧﺮې ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ وﻻړه ﺷي؛ ﻧﻮ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي ﺑﻪ ﻳﯥ ووژل ﺷي .ﻓﺮﻳﺪون زﻳﺎﺗﻮي" :ﺻﺪﻳﻘي زﻣﺎ ﭘﺮ ښځې

ﻓﺸﺎر راوړى ،څﻮ ﻟﻪ ﻣﺎ څﺨﻪ ﻃﻼق واﺧﻠي او ﻟﻪ ده ﺳﺮه ﻧﮑﺎح وﺗړي ".دى واﻳﻲ ﭼې څﻮ ځﻠې دى ،ﺧﺴﺮ او د

ﮐﻮرﻧۍ ﻧﻮر ﻏړي ﻳﯥ د ﺻﺪﻳﻘي ﻟﻪ ﺧﻮا ګﻮاښﻞ ﺷﻮي څﻮ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺖ او رﺳﻨﻴﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻪ ﻧﻪ ﮐړي.

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې اړه ﭼې د ﺻﺪﻳﻘي او ښځې ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﯥ اړﻳکې څﺮﻧګﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮې؟ واﻳﻲ" :زﻣﺎ ښځﻪ ﻣﺤﺼﻠﻪ وه ،ﭘﻪ راﺑﻌﻪ

ﺑﻠﺨي روﻏﺘﻮن ﮐې ﯾﯥ ﻋﻤﻠي ﮐﺎر ﮐﺎوه ،ﻳﻮه ورځ د ﺻﺪﻳﻘي ښځﻪ ﻣﺮﻳﻀﻪ وه ،راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨي ﺗﻪ ﻳﯥ راوﺳﺘې وه ،ﺑﻴﺎ

ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ اول د ﺻﺪﻳﻘي او زﻣﺎ د ښځﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﻳکي ﭘﻴﺪا ﮐﯧږي ،ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﺻﺪﻳﻘي زﻣﺎ ښځې ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼې ﺗﻪ د

ﻟﻮګﺮ څﺨﻪ راﻏﻠې ﻳﯥ ،زه ﭘﺮ ﺗﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻮم ،زه د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګې ﻣﻌﺎون ﻳﻢ ،ﺟﺮګې ﺗﻪ راﺷﻪ زه ﺑﻪ درﺗﻪ ﻳﻮه ښﻪ وﻇﻴﻔﻪ
درﮐړم".
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ﻓﺮﻳﺪون واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ دې اړﻳکې وروﺳﺘﻪ د دوى او ﺻﺪﻳﻘي د ﮐﻮرﻧۍ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗګ راﺗګ ﭘﻴﺪا ﮐﯧږي .ده ووﻳﻞ ،څﻪ

ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ ﺻﺪﻳﻘي د ده ښځې ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﻪ ﮐې ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ دﻧﺪه وګﻮﻣﺎري او ﭘﻪ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐې

دې ﻳﻮ ځﻞ راځي او ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻨﺨﻮا دې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .ده زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺑﻴﺎ ﺻﺪﻳﻘي زﻣﺎ ښځﻪ ﭘﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﻪ ﮐې
ﻣﻘﺮروي ،څﻪ ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ ښځې ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼې ﻫﺮه ورځ ﺑﺎﻳﺪ راﺷي او ﻳﻮه ﻧﻮې دﻧﺪه ﺑﻪ ورﮐړي ".ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ

ﭼې ﻟﻪ څﻪ ﻣﻮدې راﻫﻴﺴې ﻳﯥ ښځې ﭘﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﻪ ﮐې د اﺻﻒ ﺻﺪﻳﻘي د ﺳکﺮﺗﺮې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻪ.

ﻓﺮﻳﺪون زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ورځې څﺨﻪ ﺻﺪﻳﻘي زﻣﺎ ښځې ﺗﻪ ﺳﺘﺮګې ﭘټﯥ ﮐړې وې ،ﮐﻠﻪ ﭼې زه ﺧﺒﺮ ﺷﻮم ﭼې

ښځﻪ ﻣې ﮐﻮر ﮐې ﻧﺸﺘﻪ ،وﻻړم او ﺻﺪﻳﻘي ﺗﻪ ﻣې ووﻳﻞ ﭼې داﺳې ﻗﻀﻴﻪ ﺷﻮې ،ﻫﻐﻪ راﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﺗﻪ ﻫﯧڅ ﻏﻢ ﻣﻪ

ﮐﻮه ،زه دا ﻫﺮ څﻪ ﻫﻮاروم".

د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐې ﺻﺪﻳﻘي ﻏﻮښﺘﻞ ﭼې دوى ﭘﻪ ﺗﻮرﺗﻢ ﮐې وﺳﺎﺗي او د ښځې ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د ﮐﻮرﻧي
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻗﻀﻴﻪ ﺟﻮړه ﮐړي او اﻣﻦ ﺧﻮﻧې ﺗﻪ ﻳﯥ واﺳﺘﻮي .ﻧﻮﻣﻮړى واﻳﻲ" :د دې ﻟﭙﺎره ﭼې د اﻣﻦ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﮐې

وﺳﺎﺗﻞ ﺷي ،ﺻﺪﻳﻘي ورﺗﻪ د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻗﻀﻴﻪ ﺟﻮړه ﮐړې ده ".ده ووﻳﻞ ،ﺻﺪﻳﻘي ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻرو ﭘﻪ
ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ دوى ګﻮاښﻠي دي ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼې د ده ورور اﺣﻤﺪ ﺟﺎوﯦﺪ ﻳﯥ د څﻪ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻟﻮګﺮ ﮐې

زﻧﺪاﻧي ﮐړى و ،څﻮ ﻟﻪ دې ﻗﻀﻴﯥ ﺗﯧﺮ ﺷي .ﻓﺮﻳﺪون ﭘﮋواک ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨډه وﻳډﻳﻮ ،ﻳﻮ ﻏږﻳﺰ ﮐﻠﯿﭗ او د څﻮ ﻟﻴکﻠﻮ
ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐﺎﭘﻴﺎﻧې ﻫﻢ ورﮐړي او وﻳﯥ وﻳﻞ" :دا ټﻮل ﻫﻐﻪ اﺳﻨﺎد دي ﭼې د ﺻﺪﻳﻘي ﭘﻪ اړه زﻣﺎ څﺮګﻨﺪوﻧې ﺛﺎﺑﺘﻮي".

ﭘﻪ وﻳډﻳﻮ ﮐې ﻣﺨﺎﻣﺦ اﺻﻒ ﺻﺪﻳﻘي ښکﺎري ﺧﻮ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري څﺨﻪ د ښځې ﻏږ راځي ﭼې داﺳې واﻳﻲ:

ښځﻪ -ﺟﺎن ﻣﺎن ﺟﻮر اس

ﺻﺪﻳﻘي -ﺑﻠى

ښځﻪ -ﭼﺮا ﮔﭗ ﻧﻪ ﻣﻴﺰﻧی ﻫﺎﻫﺎﻫﺎ
ﺻﺪﻳﻘي -ﮔﭗ ﻣﻴﺰﻧﻢ

ښځﻪ -ﺑﻴﺨی دو دﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻴﺸی

ﭘﻪ دﻏﻪ ځﺎى ﮐې وﻳډﻳﻮ ﭘﺮې ﺷﻮې او ﺑﻴﺎ ورﭘﺴې ﺟﻮﺧﺖ ﺻﺪﻳﻘي واﻳﻲ" :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺨﻮرم ،ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻴکﻨﻢ ،ﺗﺎ اﺧﺮ
ﻋﻤﺮه از ﺗﻮ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﻴکﻨﻢ و در ﮐﻨﺎرت اﺳﺘﻢ ،وﻟﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎن ﻣﻪ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ از ﺗﻮ اﺳﺘﻢ".

ښځﻪ :ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ؟

ﺻﺪﻳﻘي -ﻣﻮاﻇﺒﺖ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻪ ﺑﻮدي ﻣﻴﺒﺎﺷي ،اﺳﺘي ﺗﺎ اﺧﺮه ﻋﻤﺮه.

ښځﻪ -ﺗﻮ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘى ﺑﺎ ﻣﻪ؟

ﺻﺪﻳﻘي -ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻳﻢ ﮐﻪ ده ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ده ﻣی راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻢ.

ښځﻪ -ﺑﺎز ﺧﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻴﺶ ﻧﻪ ﻣﻴﺎﻳﺪ؟

ﺻﺪﻳﻘي -اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎن ﻣﻪ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد از ﭼﻮﮐی ﺗﻴﺮ اﺳﺘﻢ ﺧﻮ از ﺗﻮ ﺗﻴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ.

ښځﻪ -ﻣﻪ ﻣﻄﻤﻴﻦ اﺳﺘﻢ دﻳګﻪ ،ﺧﻴﺮ اﻧﺸﺎاﻟ�ﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ اﺧﺮﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎى ﺧﻮده ﺷﺮوع ﻣﻴکﻨﻴﻢ.

ﺻﺪﻳﻘي -اﻧﺸﺎاﻟ�ﻪ

ښځﻪ :ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳکﺠﺎ
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ﺻﺪﻳﻘي -وﻋﺪه اﺳﺖ

ښځﻪ -ﺧﻮب اوﻟﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧي را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻪ دادی ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ،دﻳگﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻪ ﮐﺪﻳﻢ؟
ﺻﺪﻳﻘي -ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﻣﻴﺘﻢ.

ښځﻪ -ﺧﻮب ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺷﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻗﺒﻮل ،ﺧﻴﺮ ﺑگﻮ ﻗﺒﻮل ﻗﺒﻮل ﻗﺒﻮل ،ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻮل ﻫى؟ ﻫﺎﻫﺎﻫﺎ
ﺻﺪﻳﻘي :ﻗﺒﻮل ،ﻗﺒﻮل ،ﻗﺒﻮل دارﻣﺖ.

ښځﻪ -اﻓﺮﻳﻦ ﻫﺎﻫﺎﻫﺎ

دﻏﻪ راز ﻓﺮﻳﺪون ﭼې ﮐﻮم ﻏږﻳﺰ ﮐﻠﯿﭗ ﭘﮋواک ﺗﻪ ورﮐړی ﭘﻪ اړه ﻳﯥ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ دې ﮐې د ﻫﻐﻪ د ﺧﺴﺮ ډګﺮوال

ﺳﺮدار ﺣﻤﻴﺪ او اﺻﻒ ﺻﺪﻳﻘي ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺧﺒﺮې ﺷﻮې دي ،دﻏﻪ ﻏږﻳﺰ ﮐﻠﯿﭗ  ٣٩دﻗﻴﻘې او  ٤٤ﺛﺎﻧﻴﯥ دی.

د ﺧﺒﺮو ﭘﻴﻞ ﭘﺮ دې ﮐﯧږي ﭼې ﺻﺪﻳﻘي واﻳﻲ" :ﻣﺤﺘﺮم ډګﺮوال ﺻﺎﺣﺐ ،دﻏﻪ ښځﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ ﺷﻮې،

د دې ﻟﭙﺎره ﭼې ﮐﻮم ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮه وﻻړه ﻧﻪ ﺷي ،ډﯦﺮ ﺧﺮاب ﺧﻠک ﺷﺘﻪ دي ،ﻓﺮﻳﺪون وﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻى ﭼې دﻏﻪ ښځﻪ ﭘﻪ

اﺗﻪ ،ﻧﻬﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې راﺿي ﮐړي او دﻏﻪ ښځﻪ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼې ﻧﻮر ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړه ﺷي ،ﭘﻪ دې ﻗﻀﻴﻪ ﮐې ﭼې ﻫﺮ

څﻮﻣﺮه ﻻس ووﻫﻞ ﺷي ،ﺧﺒﺮه ﻧﻮره ﻫﻢ ﺧﺮاﺑﯧږي ،زه  ٣٠او  ٤٠ﮐﺴﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑي ﻟﺮم ،ټﻮل ﺳﺘﺎ دي ،ﺧﭙﻞ ټﻮل واک
ﺳﺘﺎ ﻟﭙﺎره ﮐﺎروم ،ﭘﻮه ﺷﻮې ډګﺮوال ﺻﺎﺣﺐ!"

ﺻﺪﻳﻘي واﻳﻲ ﭼې دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ زﻣﻮږ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ده ،ﺑﻞ څﻮک ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻى ﺣﻞ ﻳﯥ ﮐړي ،ﺧﭙﻠﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻞ

ﮐړو .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺑﻴﺎ ﺻﺪﻳﻘي واﻳﻲ" :ﺳﺘﺎ اﺑﺮو ﻋﺰت زﻣﺎ اﺑﺮو ﻋﺰت دي ...دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﮐړو ،زه د ﺷﻮرا
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻳﻢ ،ﻫﺮه ورځ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺳﻠګﻮﻧﻪ ﻗﻀﻴﯥ ﺣﻞ ﮐﻮم ،دا ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ډﯦﺮه وړه او ﻫﻢ ډﯦﺮه ﻟﻮﻳﻪ ده ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻞ

ﻳﯥ ﮐړو".

ﺻﺪﻳﻘي زﻳﺎﺗﻮي" :ﻓﺮﻳﺪون ﭘﻪ اﺗﻪ -ﻧﻬﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې وﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟی ﭼې ﺧﭙﻠﻪ ښځﻪ وﺳﺎﺗي ،اوس ﭘﺮ ﻣﺎ ادﻋﺎ ﮐﻮي ،ﺗﻪ ﻣﺎ
ﺗﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې وښﺎﻳﻪ ،ﺗﺮ ﻣﺎزدﻳګﺮه ﻳﯥ ﻏﻤﻪ ﺧﻮرم ،ﮐﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻣې وﻧﻪ ﮐړ ،ﺳﺘﺎ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻳﻢ ".دى واﻳﻲ:

"دﻏﻪ ښځﻪ اوس زﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠې ،ﻗﺮان ﺷﺮﻳﻒ ﻳﯥ راوړى ،ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻪ ﻟﻪ ﻓﺮﻳﺪون څﺨﻪ ﺧﭙﻞ د ﻟﻮر ﺧﻂ واﺧﻠﻪ،

ﻟﻮر دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮﺳﻪ زه راځﻢ دا ﺧﺒﺮه ﺣﻞ ﮐﻮو".

ﺻﺪﻳﻘي زﯾﺎﺗﻮي" :زه د ﺳﻨﺎ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻳﻢ ،ﮐﻪ زه ﭘﻮه ﺷﻮم ﭼې څﻮک زﻣﺎ ﻋﺰت ﺧﺮاﺑﻮي ،ﭘﻪ ﻳﻮه ﺷﯧﺒﻪ ﮐې ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ

وړم ".ﭘﻪ دﻏﻪ ﻏږﻳﺰ ﮐﻠﯿﭗ ﮐې دې ورﺗﻪ ﻧﻮرې ﺧﺒﺮې ﻫﻢ څﻮ څﻮ ځﻠې ﺗﮑﺮار ﺷﻮې دي او د ﻓﺮﻳﺪون ﺧﺴﺮ ﻳﻮاځې ﻟﻪ
ﺑﻠې ﺻﺎﺣﺐ ،ﺑﻠې ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر څﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ .دﻏﻪ راز ﺻﺪﻳﻘي واﻳﻲ" :ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠکﻮ ﭼې دوﻳﻤﻪ ښځﻪ درﻟﻮده ،ﻣﺎ

ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﺎوه ،ﺧﻮ اوس ﭼې دا ﻏﻮاړي زﻣﺎ ښځﻪ ﺷي ،ﻧﻮ زه ورﺗﻪ ﻣﻮټﺮ ورﮐﻮم ،ﺳﺎﺗﻮﻧﮑي ورﮐﻮم او
ﺧﺎرج ﺗﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ وﻏﻮاړي وﻻړه ﺷي اﺳﺘﻮم ﻳﻲ".

د ﻓﺮﻳﺪون ﺧﺴﺮ ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪ واﻳﻲ" :ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐې ﮐړي ،دﻏﺴې ﮐﺎر ﻳﯥ ﮐړی ،ﭘﻪ ﻗﻮم ﮐې
ﻳﯥ وﺷﺮﻣﻮﻟﻮ ،زﻣﺎ زړه ﻳﯥ ټﻮټﯥ ټﻮټﯥ ﮐړ ".ورﭘﺴې ﺻﺪﻳﻘي واﻳﻲ" :څﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﮐﯧږي ﭼې ﻣﺎ واده ﮐړى ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﮐﻪ
ﻣﺎ د ﺧﭙﻠې دوﻳﻤې ﺧﻮاښې ﮐﻮر ﻟﻴﺪﻟی وي ،زه دې ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻢ .ﺧﻮ دا زﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠې ،ﭘﺮ ﻣﺎ ﻳﯥ ﻏږ ﮐړى ،زه د ﺧﭙﻞ

او ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﺑﺮو ﻟﭙﺎره دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﻮم".

ﺻﺪﻳﻘي زﯾﺎﺗﻮي" :ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ اﺟﺎزه راﮐړئ ،زه ﻓﺮﻳﺪون ﺗﺮ ﻣﺎزدﻳګﺮه ژوﻧﺪى ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدم ،زه ﺑﻪ ﻣﺮده ګﺎو ﻳﻢ ﮐﻪ دﻏﻪ

ﮐﺎر ﻣې وﻧﻪ ﮐړ ،دا ټﻮل ﻣﺸکﻞ ﭘﻪ ﻓﺮﻳﺪون ﮐې دى ".ﺻﺪﻳﻘي ګﻮاښ ﮐﻮي او واﻳﻲ" :ﻓﺮﻳﺪون ﺗﻪ وواﻳﻪ ﮐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ وواﻳﯥ
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ﭼې زه ﭘﻪ دې ﻗﻀﻴﻪ ﮐې دﺧﻴﻞ ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺪاى ﭼﺮګ دې ﻫﻢ ژوﻧﺪى ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدم ،ﻫﻤﺪوﻣﺮه ﻓﺮﻳﺪون ﺗﻪ واﻳﻪ څﻮ ﭼې

ژوﻧﺪي ﻳﻮ او څﻮک ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼې ﺳﺘﺎ ښځﻪ ﺻﺪﻳﻘي ﮐﺮه ﺗﻠﻠې ده ،ﭼﺮګ دې ﻫﻢ ژوﻧﺪى ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدم".

د ﺻﺪﻳﻘي وروﺳﺘۍ ﺧﺒﺮه دا ده" :زه ﻧﻮر زﻏﻢ ﻧﻪ ﻟﺮم ﭼې دﻏﻪ ښځﻪ دې څﺎرﻧﻮاﻟۍ او ﻣﺤکﻤې ﺗﻪ وﻻړه ﺷي ،ﻟﻪ دې

وروﺳﺘﻪ اړﻳکﻪ ﻧﻪ ﭘﺮې ﮐﯧږي ﺧﻮ ﺧﺒﺮې ﺑﻨﺪﻳږي".

دﻏﻪ راز ﻓﺮﻳﺪون ځﻴﻨي ﻟﻴکﻠي ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﮋواک ﺗﻪ ورﮐړي او وﻳﻠي ﯾﯥ دي ،دا ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ دي ﭼې د ﺻﺪﻳﻘي
ﻟﻪ ﺧﻮا د ده ښځې ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي دي .ﭘﻪ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐې راﻏﻠي:

 -١ﺗﻤﺎم زﻧﺪګى ام از ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷى ﻫﺎى زﻧﺪګى ام را ﺑﺮﻳﺖ ﻗﺮﺑﺎن ﻣﻴکﻨﻢ -٢ .ﮐﺠﺎ اﺳﺘى ﺟﺎﻧﻢ ،زﻧﻢ ﻣﻪ

ﺧﺎﻧى اﻳﺰدﻳﺎر اﺳﺘﻢ ﭼى ﺧﺮﻳﺪي -٣ .اﻧﺸﺎاﻟ�ﻪ ﮐﻪ ﺧﻴﺮﺗي اﺳﺖ ،ﺣﺎﻟى دﻳګﻪ ﺗﺎ ﻣﺮګ از ﻳک دﻳگﻪ ﺧﻮد ﺷﺪﻳﻢ-٤ .

ﻳک ﻗﺴﻢ ﺟﻴګﺮ ﺧﻮن ﺑﻮدى ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﻳﻦ ﻣﻪ ،ﺧﻴﺮﻳﺖ ﺧﻮ ﺑﻮد ،ﺳﺮم .زﻧﺪګى ام از ﺗﻮ اﺳﺖ ٦ ،ﺧﻮ ﻧﮑﻨى ﺗﺎ ده دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺮوم دﻓﺘﺮ ،ﻓﻘﻂ اراﻣى اﺳﺖ اﻧﺸﺎاﻟ�ﻪ؟
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ﻓﺮﻳﺪون د ﻫﻐې ﭘﺎڼﯥ ﮐﺎﭘﻲ ﻫﻢ ﭘﮋواک ﺗﻪ ورﮐړه ﭼې ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐې ﯾﯥ د ده ښځې ﺷکﻴﻼ وﻳﻠي ﭼې ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
ﺻﺪﻳﻘي ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ده او د ﭘﺎڼﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘۍ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺻﺪﻳﻘي دﻏﻪ ﺧﺒﺮه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړې او ﻻﺳﻠﻴک ﻳﯥ ﻫﻢ ﮐړى دى.

ﻓﺮﻳﺪون دا ﻫﻢ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دې اړه ﯾﯥ د ﮐﺎﺑﻞ اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﺗﻪ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﮐړې او ﻣﻮﺿﻮع اوﺳﻤﻬﺎل څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﮐې
ده ،ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﭘﻠټﻨې رواﻧې دي .ﮐﻮﻣﻪ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﭼې ﻓﺮﻳﺪون ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﺗﻪ ﮐړې ،ﭘﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې اﺻﻒ ﺻﺪﻳﻘي د
ده ښځﻪ ﻏﻮﻟﻮﻟې او ښځې ﻳﯥ ﻟﻪ ﮐﻮره د ﺗګ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل اﺗﻪ زره ډاﻟﺮ ،د درې ﺳﻮه زره اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮه زر ،ﻳﻮ ﻟﭗ
ټﺎپ ﮐﻤﭙﻴﻮټﺮ او دوه ﮐﻠګﺴي ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه وړي دي.

څﻮ ځﻠې ﻣﻮ ﭘﻪ دې اړه ﻟﻪ اﺻﻒ ﺻﺪﻳﻘي ﺳﺮه اړﻳکﻪ وﻧﻴﻮه ﺧﻮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼې ځﺎن د ﺻﺪﻳﻘي ﺳکﺮﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓي ﮐﻮي،

واﻳﻲ ﭼې ﺻﺪﻳﻘي ﭘﻪ ﻏﻮﻧډه ﮐې دى ،ﺻﺪﻳﻘي ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐې دی ،ﻟﺲ دﻗﻴﻘې وروﺳﺘﻪ زﻧګ ووﻫﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼې ﻟﺲ
دﻗﻴﻘې وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ اړﻳکﻪ وﻧﻴﻮل ﺷي ،واﻳﻲ ﭼې ﻣﺼﺮوف دى ،ﻟﺲ دﻗﻴﻘې وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ زﻧګ ووﻫﻪ.

ﭘﮋواک څﻮ ځﻠې دﻏﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﮐﻪ ﺻﺪﻳﻘي ځﻮاب ورﻧﻪ ﮐړي راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ دى ،ﻧﺸﺮﯦږي ،ﺧﻮ دی ﺑﻴﺎ ﻫﻢ واﻳﻲ

ﭼې ﻟﺲ دﻗﻴﻘې وروﺳﺘﻪ اړﻳکﻪ وﻧﻴﺴئ .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﮐﻠﻪ ﭼې ﭘﮋواک ﭘﺮون ﻟﻪ ﺻﺪﻳﻘي ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو ﻫڅﻪ وﮐړه؛ ﻟﻪ
ﻫﻐې وروﺳﺘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻرو ﭘﺮ ﭘﮋواک د ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻓﺸﺎر راووړو او ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ډﯦﺮو ﻣﺮاﺟﻌﻮ او ﮐﺴﺎﻧﻮ

ﻟﻪ ﺧﻮا د دﻏﻪ ﺧﺒﺮ د ﻧﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﮋواک ﺗﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨې وﺷﻮې .ﺧﻮ ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﭘﻪ وﻟﺴي

ﺟﺮګﻪ ﮐې د ﻟﻮګﺮ ﻳﻮه اﺳﺘﺎزي د ﻧﻮم ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺮط ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې څﻪ ﻣﻮده وړاﻧﺪې ﭘﻪ دې اړه ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻞ
ﻋﻠﻢ ﮐې ﺟﺮګﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه.
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ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې اﺻﻒ ﺻﺪﻳﻘي ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﮐې ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮى و ﭼې د ﻓﺮﻳﺪون ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ درې ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧۍ

ورﮐړي ،څﻮ دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﭘټﻪ ﮐړي ،ﺧﻮ دﻏﻮ ﺧﻠکﻮ ورﺳﺮه وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ،وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺻﺪﻳﻘي د ﭘﻴﺴﻮ ﮐﭽﻪ ﺳﻞ زره ډاﻟﺮو
ﺗﻪ ﻟﻮړه ﮐړه ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دې ﮐﻮرﻧۍ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻧﻪ ﮐړه .ﺧﻮ ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ د ﺷکﻴﻼ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻠې اﻟﻬې ﻧﺎﺻﺮي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ

ﭼې د دې ﻣﻮﮐﻠې ﭘﻪ اړه ټﻮل ﺧﭙﺎره ﺷﻮي اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻫﻐې ووﻳﻞ" :ﺷکﻴﻼ دې ﺗﻪ ورﻏﻠې او د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﻳﯥ دا د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﻮره ﮐړې ده ".ﻧﺎﺻﺮي واﻳﻲ ﭼې ﺷکﻴﻼ ﻳﻮاځې ﻟﻪ ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي
ﺳﺮه ﻣﺦ ده ،ﺑﻞ ﻫﯧڅ ډول ﻗﻀﻴﻪ ﭼې ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه اړﻳکې ﻳﺎ ﺑﻞ څﻪ وﻟﺮي ،ﻧﺸﺘﻪ .دې ووﻳﻞ ﭼې ﺷکﻴﻼ دا ﻣﻬﺎل د اﻣﻦ

ﭘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﮐې ده او دا ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻى ﭼې ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻫﻐې ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐړي.

ﻧﺎﺻﺮي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺷکﻴﻼ ﻳﻮ ځﻞ د اﻣﻦ ﻟﻪ ﺧﻮﻧې څﺨﻪ د ﺷﻠﻮ ورځﻮ ﻟﭙﺎره ورﮐﻪ ﺷﻮه ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه،

ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ ﻟﻮګﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ زور ﺑﻴﻮﻟې وه او د ﺷکﻴﻼ ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻣﺮګ ګﻮاښ ﮐﻮي ﭼې دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ

ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻪ ﮐړم ".دﻏﻪ راز د ﻟﻮﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ وﻳﺎﻧﺪ ﺟﻤﺸﯧﺪ رﺳﻮﻟي واﻳﻲ ،څﻮ ورځې ﻣﺨکې ﻳﺎده ﻣﯧﺮﻣﻦ )ﺷکﻴﻼ(

څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﺷﻮې وه او ﭘﻪ ﮐې ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ څﺨﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﭘﻪ اړه ﺷکﺎﻳﺖ ﮐړى و .ﭘﻪ ورﺗﻪ

وﺧﺖ ﮐې ﺗﺮ دې څﻮ ورځې وروﺳﺘﻪ د دې ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺧﺎوﻧﺪ )ﻓﺮﻳﺪون( ﻫﻢ ﭘﺮ ﺧﭙﻠې ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﮐړې ده او د دې
ښځې ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐې ﭘﺮ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ادﻋﺎ ﮐړې ﭼې ﺑﺎﻳﺪ وڅﯧړل ﺷي .دﻏﻪ دواړه ﻋﺮﻳﻀې اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ
څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﮐې ﺗﺮ څﯧړﻧې دي ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰه او ﺟﺪي ډول وڅﯧړل ﺷي او ﭘﺎﻳﻠې ﺑﻪ ﻳﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ

ﺷي.

د دې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﻘﻴﺎر واﻳﻲ ﭼې د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻧﺎ ﻣﺤﺮم واده ﺷﻮي
ﺟﻨﺴي اړﻳکې ټﻴﻨګي ﮐړي او ﭘﺮې ﺛﺒﻮت ﺷي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺳﻨګﺴﺎر ﺳﺰا ورﮐﻮل ﮐﯧږي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ دې ﻗﻀﻴﻪ ﮐې د ﺻﺪﻳﻘي او ﺷکﻴﻼ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻓﺮﻳﺪون ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮى ،ګﻮاښﻞ

ﺷﻮى او ﭼﻞ او ﻓﺮﻳﺐ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﺷﻮى دى .د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه د اﻧﺴﺎن او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ١١ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ښځﻪ،
واﻟﺪﻳﻦ ،ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺨﺺ وي ،ﭘﺮ اوږده ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ

وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
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 -٢۴ﻣﺮﻳﯿﺘﻮب

ﺟﻨﺴي ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب د ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ﻳﺎ اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ځﺎﻧګړی ډول دی .ﺟﻨﺴـي ﻣﺮﻳﻴـﺎن د ﻋـﺎدي ﻏﻼﻣـﺎﻧﻮ ﭘـﻪ څﯧـﺮ دي ،ﺧـﻮ

ښﺎﻳﻲ ﻫﻐﻮی ﻓﺤﺸﺎ او ﺟﻨﺴي ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪو ﺗﻪ اړ ﮐړل ﺷﻮي وي ،ﮐﻪ څـﻪ ﻫـﻢ ښـﺎﻳﻲ ﻟـﻪ ﻣﺮﻳﻴـﺎﻧﻮ ﺳـﺮه ﮐﻠـﻪ ﮐﻠـﻪ
ﺟﻨﺴي اړﻳکې ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻧﻪ ﻟﺮي او ﻳﻮه اوازه وي .ښﺎﻳﻲ ﻣﺮﻳﻴﺎن ﻳﻮازې د ﮐﺎر ﻟﻪ ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﺮه ﺟﻨﺴي ﻏﻼﻣۍ ﺗﻪ اړ وي.
دﻏﻪ اﺻﻄﻼح دﻏﻪ راز د وﻳﺎﻧﺎ ﭘﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐې د ﻧړﻳﻮال اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻧﻮم د ښـځﻮ د ﺣﻘﻮﻧـﻮ ﻟﭙـﺎره ﮐـﺎرول

ﮐﯧږي.

د ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ﭘﻪ دې ﻧﻮې ﺑڼﻪ ﮐې اﺟﺒﺎري واده ،ﭘﻪ اﺟـﺎره ﻳـﻲ رﺣـﻢ ﮐـې د ﺗﺨﻤـې ﮐـﺮل ،د ﺑـﺪن د ﻏـړو اﻳﺴـﺘﻞ ،ﻟﯧـږد،
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل او د ﺗﻦ ﭘﻠـﻮرﻧې ﻟﭙـﺎره د اﻧﺴـﺎﻧﺎﻧﻮ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻮل ،ﻳـﺎ ﭘـﻪ ﮐـﺎر ﺧـﺎﻧﻮ ،رﺳـﺘﻮراﻧﺘﻮﻧﻮ ،ﮐﺮوﻧـﺪو ،ﻣﺎﻟـﺪارﻳﻮ او

وداﻧﻴﺰو ﭘﺮوژو ﮐې ﺳﺨﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ،ﺷﺎﻣﻞ دي.

اﺟﺎره ﻳﻲ رﺣﻢ :اﺟﺎره ﻳﻲ رﺣﻢ ﻳﺎ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘې ﻣﻮر ﻫﻐﻪ روش دى ﭼې ﻳﻮه ښځﻪ )ځﺎى ﻧﺎﺳﺘې ﻣﻮر( ﭘﻪ ﮐـې زوﺟـي
اوﻻد ﭼې ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻮ روﺷﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ د ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮐﯧﺪو اﻣکﺎن ﻧﺸﺘﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ رﺣﻢ ﮐې ﺣﻤﻞ ﮐﻮي )ﻣﻌﻤﻮﻻ� ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ

ﭼې ﻟﻪ زوﺟﻴﻨﻮ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺑﺎرداره ﻧﻪ دى (.دﻏﻪ روﺷﻮﻧﻪ ﭘﻪ دودﻳﺰ ډول داﺳې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧـږي ﭼـې ﻟـﻮﻣړى د واﻗﻌـي ﻣـﻮر د

ﺗﺨﻢ ﺳﻠﻮل او د ﭘﻼر ﺳﭙﺮم د ﻣﺼﻨﻮﻋي اﻟﻘﺎع ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎرداره ﮐﻮي او وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ﻟـﻮﻣړﻧۍ دورې ﺷـکﻞ د ځـﺎى
ﻧﺎﺳﺘې ﻣﻮر ﭘﻪ رﺣﻢ ﮐې دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋي ډول ږدي؛ ﻳﻌﻨې ﭘﻪ رﺣﻢ ﮐې ﻳﯥ ﮐﺮي .ﭘـﻪ دﻏـﻪ روش ﮐـې ځﺎﯾﻨﺎﺳـﺘې ﻣـﻮر

ﻳﻮازې ﻧﻮي زﯦږﯦﺪوﻧﮑي ﺗﻪ د ﭘـﺎﻟﻮﻧﮑې رول ﻟـﺮي او ﻟـﻪ زﯦـږون وروﺳـﺘﻪ ټـﻮل ﺣﻘـﻮق او د ﻣﺎﺷـﻮم ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘي اﺻـﻠي

واﻟﺪﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﯧږي ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧي اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .ﭘﺮﺗګﺎﻟي ﻓﻮټﺒﺎل ﻟﻮﺑﻐﺎړى روﻧﺎﻟډو او ﻣﯧـﺮﻣﻦ ﻳـﯥ

ﺟﻮرﺟﻴﻨﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ډول د اوﻻد ﻟﺮوﻧﮑي ﺷﻮي دي .ﮐﻪ دﻏﻪ د اﺟﺎره ﻳﻲ رﺣـﻢ ﮐړﻧـﻪ ﭘﺮﺗـﻪ ﻟـﻪ ﻫـﺮ ډول ﻓﺸـﺎره او ﭘـﻪ

رﺿﺎﻳﺖ ﺳﺮه وي ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻧﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧږي.

د  Global Slavery Indexﭘﻪ ﻧﻮم د  ٢٠١٨زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل راﭘﻮر ﻟـﻪ ﻣﺨـې ﭼـې د ﮐـﺎر ﻧړﯾـﻮال ﺳـﺎزﻣﺎن ) ،(ILOد

ﮐډواﻟۍ ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ) (IOMاو د Walk Free Foundationﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺴټ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ګډه ﺧﭙﻮر ﺷﻮی ،ﭘـﻪ

 ٢٠١۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ښځﻮ ﭘﻪ ګډون  ۴٠،٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻟﻪ "ﻋﺼﺮي ﻣﺮﻳﯿﺘـﻮب"
ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي وو ﭼې  ٧١ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯥ ښځې وې .د ﻋﺼﺮي ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﯾﺎدو ﮐﺴـﺎﻧﻮ ﮐـې  ٢۴،٩ﻣﻴﻠﻴﻮﻧـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﺎن ﭘـﻪ

زور ﮐﺎر او  ١۵،۴ﻣﻴﻠﯿﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ زور ودوﻧﻮ ﺗﻪ اړ ﺷﻮي دي.

د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،د اﺳﯿﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟې ﺷﻤﺎﻟي ﮐﻮرﯾﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ دي ﭼې د
"ﻋﺼﺮي ﻣﺮﻳﯿﺘﻮب" ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨۍ ﮐﭽﻪ ﮐې ځﺎی ﻟﺮي او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺼﺮي ﻣﺮﻳﯿﺘـﻮب ﻫﯧﻮادوﻧـﻮ ﭘـﻪ ﻟﯧﺴـﺖ ﮐـې دوﻳـﻢ

ځﺎی ﺧﭙﻞ ﮐړی دی.

د ﻋﺼﺮي ﻣﺮﻳﯿﺘﻮب د راﭘﻮر ﭘﻪ ﺟﺪول ﮐې راﻏﻠي ﭼې د اﺳﯿﺎﯾﻲ او ارام ﺳﻤﻨﺪر ﺣﻮزې ﻫﯧﻮادوﻧـﻮ ﻟـﻪ ډﻟـې ﭘـﻪ ﻣﻨځﻨـۍ

ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻫﺮو  ١٠٠٠ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ  ۴ﯾﯥ د زور ﻟﻪ ﮐﺎر ﺳﺮه ﻣﺦ دي او ﭘﻪ ﻣﻨځﻨۍ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻫﺮو  ١٠٠٠ودوﻧﻮ څﺨﻪ دوه

ودوﻧﻪ ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ډول ﮐﯧږي .دﻏﻪ راز ﭘﻪ اﺳﯿﺎﯾﻲ او د ارام ﺳﻤﻨﺪر ﺣﻮزې ﭘﻪ  ٣۶ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ﻫﺮو  ١٠٠٠ﮐﺴﺎﻧﻮ

څﺨﻪ څﻪ ﺑﺎﻧﺪې  ٦ﯾﯥ ﻟﻪ ﻋﺼﺮي ﻣﺮﻳﯿﺘﻮب څﺨﻪ رﻧځﯧږي .ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ګڼﻞ ﮐﯧږي
ﭼې زﯾﺎت ﺷﻤﯧﺮ وګړي ﯾﯥ ﯾﻌﻨې د ﺳﯿﻤې  ٦٠ﺳﻠﻨﻪ ﺧﻠک د ﻋﺼﺮي ﻣﺮﯾﻴﺘﻮب ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دي.

ﻋﺼﺮي ﻣﺮﯾﺘﻮب د ﺳﯿﺎﺳي ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨګي او ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻮ ﯾـﻮ اﻓﺮاﻃـي ډول دی ﭼـې ﭘـﻪ ﭘﯧﭽﻠـې ﺗﻮګـﻪ ﭘـﻪ

ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐې ﺷﺘﻪ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺟﻨګ ځﭙﻠﻮ او د اﺳﺘﺒﺪادي رژﯾﻤﻮﻧﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې وي .د ډﺳﻤﺒﺮ

دوﯾﻤﻪ د ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﻧړﯾﻮاﻟې ورځې ﭘﻪ ﻧﻮم ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮې او د دې ورځې ﻟﻪ ﻧﻤـﺎﻧځﻠﻮ ﻣﻮﺧـﻪ د ﻫـﺮ ډول
ﻣﺮﻳﯿﺘﻮب ،اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ،ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨې ،ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﻮل او ﭘﻪ زور ودوﻧـﻮ ﻣﺨﻨﯿـﻮی ﺷـﺎﻣﻞ

دي .د دې ورځې د ﻧﻤﺎﻧځﻠﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐې د ﻧﻮې ﯾﺎ ﻋﺼﺮي ﺑڼـﯥ ﻣﺮﻳﯿﺘـﻮب ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ وړل دي ﭼـې د اﻧﺴـﺎﻧﺎﻧﻮ
ﻗﺎﭼﺎق ،ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨې او ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐې ﺷﺎﻣﻞ دي.
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ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﻣﺨکې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻫﺮ ډول دروﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻮل د ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف ﻋﻤﻞ دى .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﻪ ﻣﺨې د ﻫﻠکﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ  ١٨او د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره  ١٦ټﺎﮐﻞ ﺷﻮى دى.

ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮم دروﻧﺪ ﮐﺎر ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻣﺎﺷﻮم ﯾﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ روﻏﺘﯿﺎ ،زده ﮐړې او ﻓﺰﯾکي،

رواﻧي ،ﻋﻘﻠي ،اﺧﻼﻗي او ټﻮﻟﻨﯿﺰې ودې ﺗﻪ زﯾﺎن رﺳﻮي .دﻏﻪ راز ﭘﻪ درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮐﺎر ﻓﺸﺎر ﻫﻢ
ډﯦﺮ وي؛ ځکﻪ ډﯦﺮى ﻳﯥ ﻟﻪ رواﻧي ﻧﺎورﻏۍ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي.

ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮم د درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻧﺎوړه ډوﻟﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ﯾﺎ ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ﺗﻪ ورﺗﻪ ﻫﺮ ډول ﮐړﻧې ،ﻟکﻪ د

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﺮڅﻼو ،د ﭘﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﮐﺎر ،اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ،د وﺳﻠﻪ واﻟې ﺟګړې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ زور ﯾﺎ اﺟﺒﺎر د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
اﺳﺘﺨﺪام؛ د ﻓﺤﺸﺎ ،د ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗي ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ډﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﮐې د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎرول،

ﭘﯧﺮودل ﯾﺎ وړاﻧﺪې ﮐﻮل؛ د ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮل او ﭘﯧﺮودل ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ﻧﺸﻪ ﯾﻲ

ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﻮﻟﯿﺪ او ﻗﺎﭼﺎق ﻟﭙﺎره څﺮﻧګﻪ ﭼې ﭘﻪ اړوﻧﺪو ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻌﺎﻫﺪو ﮐې ذﮐﺮ ﺷﻮي دي ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﻞ داﺳې ﮐﺎر ﭼې د

ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې د ﻫﻐﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼې ﭘﻪ ﮐې ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﯧږي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ روﻏﺘﯿﺎ ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﯾﺎ اﺧﻼﻗﻮ

ﺗﻪ ﺗﺎوان ورﺳﻮي.

ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﺎ ښځې ﻟﻪ دې وﯦﺮې ﭼې وږي ﭘﺎﺗې ﻧﻪ ﺷي ،دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي ،ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐې ﻧﻪ راځي؛

ځکﻪ ﻫﻐﻮی د ﻣﺠﺒﻮرﯾﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼې ﮐﻮم ﺑﻞ ﮐﺲ ﺑﯿﺎ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ دﻏﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺘﻪ
ﻧﺎوړه ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق واﻳﻲ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﺷﺎوﺧﻮا  ٢۵ﺳﻠﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﯾﻮ ډول ﻧﻪ

ﯾﻮ ډول ﭘﻪ درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ دي .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ټﻮل ﻫﯧﻮاد ﮐې ﻧږدې دوه ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ

دي؛ ان ﺷﭙږ ﮐﻠﻦ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﯿﺪل ﮐﯧږي ﭼې دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو

رﻳﺎﺳﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ  ١٨ډوﻟﻪ درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ دي؛ د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ درې

ﻧﻘﻄې )د ﺟﻼل اﺑﺎد ښﺎر ،د ﺳﺮه رود د ﺧښﺘﻮ ﺑټۍ او د ﺗﻮرﺧﻢ ﺳﺮﺣﺪي ښﺎرګﻮټﯽ( د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﺘﺮ
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ دي ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﮐې ﺗﺮ ﺟﺪي ګﻮاښﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې دي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐې د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټﻴﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮل،

ﮐﺮاﭼۍ ﭼﻠﻮل ،ﭘﺮ ﺷﺎ د درﻧﻮ ﭘﯧټﻮ وړل ،د اﻫﻨګﺮۍ ﭘﻪ ﺑټۍ او ﻧﺎﻧﻮاﯾۍ ﮐې ﮐﺎر او ځﯿﻨي ﻧﻮر ﮐﺎروﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮐﺎر ﭘﻪ اړه د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎروﻧﮑې ادارې د »ټﻮل رﻧځ ﻫﻤﺪوی ګﺎﻟي« ﭘﻪ ﻧﻮم

راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ  ١۴ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻟﺮي ،د ﻣﻌﯿﺸﺖ ﯾﺎ
ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘې ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﻮي .ډﯦﺮی ﻫﻐﻮی ﭘﻪ داﺳې ﮐﺎروﻧﻮ ﮐې ﺑﻮﺧﺖ دي ﭼې ﮐﯧﺪای ﺷي د

ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ او د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ د ﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻧﺎروﻏۍ ،ټﭙﻲ ﺗﻮب ﯾﺎ ان د ﻣړﯾﻨې
ﻻﻣﻞ وګﺮځي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ� ډﯦﺮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﯾﯥ ﻟږ ﯾﺎ ﻫﻢ ﻫﯧڅ ﻣﺰد ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي.

ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ د ﻏﺎﻟﯿﻮ اوﺑﺪﻟﻮ ﮐﺎرګﺎه وو ،د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ داﺷﻮﻧﻮ ،د ﺧﻮراﮐي ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻪ

ﮐﺎرﺧﻮﻧﻮ ،د ﺣﻠﺒﻲ ﺳﺎزاﻧﻮ او وﻟډﯾﻨګ ﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ ﮐﺮﻧﻪ او د ﭘﻠﻮروﻧﮑﻮ ،ﺑﻮټ رﻧګﻮوﻧﮑﻮ او ګﺪاﯾﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ واټﻮﻧﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن اړ ﮐﯧږي څﻮ د ﮐﺎر او زده ﮐړې ﻓﺸﺎر ﯾﻮ ځﺎی ﭘﺮ ﻏﺎړه واﺧﻠي او ﯾﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ

ښﻮوﻧځي ﺗﻪ ﻟﻪ ﺗګﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول وګﺮځﻮي .ﮐﺎر د دې ﻻﻣﻞ ګﺮځي ﭼې ځﯿﻨي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ښﻮوﻧځی ﺗﺮ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ

ﻣﺨکې ﭘﺮﯦږدي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﯾﻮاځې ﻧﯿﻤﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ښﻮوﻧځي ﺗﻪ ځي.
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دا ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ډﯦﺮې ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ډﯦﺮې ﺑﯧﻮزﻟۍ ﺳﺮه ﻣﺦ دي ،ﻧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﯾﯥ اړ ﮐﯧږي ﭼې ﮐﺎر وﮐړي .د

ځﻤکې ﻧﻪ ﻟﺮل ،ﺑﯧﺴﻮادي ،وزګﺎرﺗﯿﺎ ،د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ﺟګړه او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﺧﻠکﻮ ﻣﻌﯿﻮﺑﻮاﻟی ﺗﺮ
ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﻫﻐﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي ﭼې د ﻣﺰﻣﻨې ﺑﯧﻮزﻟۍ او ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ﮐﺎر ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺨې ﮐﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮځﯧﺪﻟي دي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﮐﺎر ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ټﯿټ ﻋﻤﺮ  ١٨ﮐﺎﻟﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮی دی .ﻟﻪ  ١۵څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٧ﮐﻠﻮﻧﻮ

ﻟﺮوﻧﮑي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﯾﻮاځې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې د ﮐﺎر اﺟﺎزه ﻟﺮي ﭼې د ﻫﻐﻮی د زﯾﺎﻧﻤﻨﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﻧﻪ ﺷي ،ﭘﻪ اووﻧۍ ﮐې
ﻟﻪ  ٣۵ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ځﺨﻪ د ﻟږ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره وي او ﯾﻮ ډول ﺣﺮﻓﻮي زده ﮐړه ﭘﻪ ﮐې ﻧﻐښﺘې وي .د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ﺣکﻢ ﭘﺮ
ﺑﻨﺴټ ١۴ ،ﮐﻠﻦ او ﺗﺮ دې ﮐﻮﭼﻨي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﮐﺎر اﺟﺎزه ﻧﻪ ﻟﺮي .د  ٢٠١٠زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ اﭘﺮﯦﻞ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐې
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮم د ﮐﺎر اړوﻧﺪ دواړه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻮﻧﻪ ﻻﺳﻠﯿک ﮐړل ﭼې ﯾﻮ ﯾﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮐﺎر د ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻧﺎوړه

ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﮐﺎر د ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ١٨٢ﻣﻪ ﺷﻤﯧﺮه او ﺑﻞ ﯾﯥ د ﮐﺎر د ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ټﯿټ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ اړه ١٣٨ﻣﻪ ﺷﻤﯧﺮه

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻮﻧﻪ دي .ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﻠي ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣکﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ګﻮټ ګﻮټ ﮐې ﭘﻪ ﮐﺎر
ﺑﻮﺧﺖ دي ﭼې ځﯿﻨي ﮐﺎروﻧﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺧﻄﺮه ډک ﻫﻢ دي.

ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐي ادﻋﺎ ﮐﻮي ﭼې ﺑﻮدﺟﻮي ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻪ او د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟی د ﮐﺎر د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ د ﻧﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ

دي .د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨﻮ وزارت وﯾﺎﻧﺪ واﻳﻲ" :ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﯿﻨۍ ﺳﺮه ﻣﻮږ د ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﻼﺗړ د
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﯧڅ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻪ ده ﻟﺮﻟې؛ د دې ﻻﻣﻞ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺑﺮﯾﺪه دا دی ﭼې د ﺣکﻮﻣﺖ د ﺑﻮدﺟې ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﭘﺮ

اﻣﻨﯿﺘي ﭼﺎرو ﻟګﻮل ﮐﯧږي او ﻟږه ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ زﯾﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړې ﮐﯧږي".

د ﮐﺎرګﺮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اوﺳﻨۍ ﮐﺮه ﺷﻤﯧﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده ،د اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ د  ٢٠١٠او  ٢٠١١زﯦږدﯾﺰو ﮐﻠﻮﻧﻮ د ګڼ
ﺷﻤﯧﺮ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﻟﺮوﻧﮑې د ﮐﻠﺴﺘﺮ ﺳﺮوې وښﻮده ﭼې  ٢۵ﺳﻠﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ ﺗﺮ  ١۴ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې

ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐې اﺧﺘﻪ دي ﭼې ﻟﻪ دې ډﻟې  ٢٧ﺳﻠﻨﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ  ١١ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻟﺮي او

 ٢٢ﺳﻠﻨﻪ ﯾﯥ د  ١٢ﮐﻠﻮﻧﻮ او  ١۴ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻟﺮي .ﻫﻐې ﺳﺮوې ﭼې ﭘﻪ  ٢٠١٣زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮه ،وښﻮده ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې  ۵٢ﺳﻠﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﯾﻮ ﯾﺎ ﺑﻞ

ډول ﮐﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻮﺧﺖ دي.

ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﭘټﯿﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي ،د دې ﺳﺘﻮﻧﺰې ښکﺎره ﺑﯧﻠګﻪ ده .رﺣﯿﻢ اﻟ�ﻪ ﭼې  ١۵ﮐﻠﻦ دی،

ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ١٨ ،ﮐﻠﻦ ﻣﺸﺮ ورور او ﻧﻮرو ﺧﻮﯾﻨﺪو او وروڼﻮ ﺳﺮه ﭼې ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ځﻮاﻧﺎن دي،

ﺧښﺘې وﻫي .ﻫﻐﻮی د ﺳﻬﺎر څﻠﻮر ﺑﺠې ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﯿﻠﻮي او ﺗﺮ ﺷﭙﯥ ﭘﻮرې ﮐﺎر ﮐﻮي .د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮرﻧۍ ټﻮل ﻏړي ﮐﺎر

ﮐﻮي .رﺣﯿﻢ اﻟ�ﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎروﻧﮑې ادارې ﺗﻪ ووﯾﻞ" :زﻣﺎ ﮐﻮﭼﻨي وروڼﻪ او ﺧﻮﯾﻨﺪې ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻫﻐﻮی ﮐﻠﻪ
ﭼې ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻦ ﺷي ،ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐﻮي .ﻫﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻋﻤﺮ ﮐې دراﻧﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي .زﻣﻮږ ﯾﻮاځې ﯾﻮ ﮐﺎر ﻧﻪ دی؛
ﺑﻠکې ډﯦﺮ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮو؛ ﻟکﻪ راﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧږي ورﺷﻪ ځﻤکﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﮐړه ،ﺑﯧﻞ را واﺧﻠﻪ ،ﮐﻮﻟﻨګ راوړه ،دا وﮐړه ،ﻫﻐﻪ

وﮐړه ،ډوﻟﭽﻪ راوړه ...ﻣﻌﻨﺎ دا ﭼې ټﻮل ﮐﺎر ﮐﻮي".

د رﺣﯿﻢ اﻟ�ﻪ ﭘﻪ څﯧﺮ ډﯦﺮی اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ډﯦﺮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﻓﺰﯾکي ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ

ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﯿﻮن ﭘﻪ  ٢٠١٣زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې ﺟﻮﺗﻪ ﮐړه ﭼې  ٢٩ﺳﻠﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ داﺳې ښکﺎرﯦﺪه ﭼې ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﯾﯥ

ﭼې ﮐﺎوه روﻏﺘﯿﺎ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺗﺎوان رﺳﺎوه .ﮐﺎرګﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ډﯦﺮی وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ داﺳې ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي ﭼې د ټﭙﻲ

ﮐﯧﺪو ،د ﺗﺪرﯾﺠي ودې د ﺧﻨډ او د رواﻧي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻻﻣﻞ ګﺮځي.

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې د ﯾﻮه ښﻮوﻧځي ﻣﺪﯾﺮ د ﯾﻮه زده ﮐﻮوﻧﮑي ﺣﺎل داﺳې ﺑﻴﺎن ﮐړ" :دوه ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې ﻣﻮ ﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑی درﻟﻮد

ﭼې ﭘﻪ ﻟﺴﻢ ټﻮﻟګي ﮐې و؛ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺳﻤﺎﯾﻲ واټ ﮐې د ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻫټۍ ﮐې ﮐﺎر ﮐﺎوه او د اﮐﺴﯧﺠﻦ ﺑﺎﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ

ﭘﻠﻮرل .ﯾﻮ ځﻞ ﻳﻮې ګﺎزډﺑﯥ ﭘﻪ ﻫټۍ ﮐې ﭼﺎودﻧﻪ وﮐړه ،زﻣﻮږ د زده ﮐﻮوﻧﮑي ﯾﻮ ﻻس او ﯾﻮه ﭘښﻪ ﭘﺮې ﺷﻮل ،ان ﻣﺦ
224

ﯾﯥ ﻫﻢ وﺳﻮځﯧﺪ ،ډﯦﺮه ﻏټﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﯾﯥ وﻟﯿﺪه .د ﻧړﯾﻮال ﺳﺮه ﺻﻠﯿﺐ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐې ﺗﺮ څﻠﻮرو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ درﻣﻠﻨې

وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ښﻮوﻧځي ﺗﻪ ﻟﻪ ﯾﻮه ﺳﺎﺧﺘګي ﻻس او ﭘښې ﺳﺮه را ﺳﺘﻮن ﺷﻮ".

ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :دا ډول ﭘﯧښې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او ﻧﻮرو وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐې ډﯦﺮې راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي؛ ځکﻪ ﭼې ﺧﻠک ﺑﯧﻮزﻟﻪ دي،

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او زده ﮐﻮوﻧﮑي ﻣﺠﺒﻮرﯦږي ﭼې ﻫﺮ ډول ﺳﺨﺖ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐړي ،څﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ،ﻣﻮر او ﭘﻼر ﺳﺮه

ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د دﻏﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑي ﭘﻪ ﻟﯿﺪو ﺧﻮرا ﺧﻮاﺷﯿﻨی ﺷﻮم .ﻣﻮږ ډﯦﺮ داﺳې زده ﮐﻮوﻧﮑي ﻟﺮو ﭼې ﮐﺎزډﺑﯥ
ﺧﺮڅﻮي ،ﭘﻪ واټﻮﻧﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي او ﯾﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﮐې د ﻣﺴﺘﺮي ﺷﺎګﺮدان دي".

د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨﻮ وزارت وﯾﺎﻧﺪ واﻳﻲ ،د ﺳﺘﻮﻧﺰې ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ دا ده ﭼې ﮐﻮرﻧۍ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮې ﻧﻪ دي" :دا ﭼې ځﯿﻨي ﺧﻠک د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ دي ،ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ده .دا د زﯾﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻮ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﮐﺎر ﮐﻮي ]د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﯾﻮ[ ﺳﺘﺮ ﻻﻣﻞ دی .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ

ﻧﺪرت ﺳﺮه ]د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه[ داﺳې ﭘﺮﯦکړې ﮐﻮي ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړې وي".
ﺳﺮه ﻟﻪ دې ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﺑﯧﻮزﻟۍ ﮐﭽﻪ ﻫﻤﺪوﻣﺮه ﻟﻮړه ﭘﺎﺗې وي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮐﺎر د ټﻮﻟﻮ
ډوﻟﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻮﻧی ﮐﺎر ﻧﻪ وي ،ﻗﻄﻌﺎﹾ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دی ،ﺧﻮ ﺣکﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ

ﮐﺎروﻧﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره رﻏﻨﺪه ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠي؛ دا د ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ده .اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ او ډوﻧﺮاﻧﻮ

ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭼې ﭘﻪ دې اړه ﺑﯧړﻧي ګﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐړي څﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺧﻄﺮﻧﺎک او روﻏﺘﯿﺎ ﺗﻪ د زﯾﺎن رﺳﻮوﻧﮑﻮ

ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ﺿﺮروﻧﻮ وژﻏﻮرل ﺷي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دووﻟﺴﻮ ﺗﻘﻨﻴﻨي ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د درﻧﻮ ﻳﺎ ﺷﺎﻗﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺨﻨﻴﻮي ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮى او د

ﻫﻤﺪﻏﻮ اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳي ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻋﺪﻟي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې راﺷي .دﻏﻪ

راز د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ اﺟﺒﺎر ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﺷي ،دﻏﻪ ﮐﺎر ﺟﺮم ګﻨﻞ ﮐﯧږي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ

ډول ،د ﺗﺨﺎر وﻻﻳﺖ د ﻧﻤک اب او ﮐﻠﻔګﺎن وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﻣﺎﻟګې ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐې او د ﭼﺎل وﻟﺴﻮاﻟۍ د ډﺑﺮو ﺳکﺮو ﭘﻪ ﮐﺎن

ﮐې ﺳﻠګﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ دي؛ د دوی ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻟﻪ  ١٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ دي ،ډﯦﺮی ﻳﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰو
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐې د ﻟږو ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ﮐﺎر ﮐﯧږي او د دﻏﻪ ﮐﺎر اﺻﻠي

ﻻﻣﻞ ﺑﯧﻮزﻟي ده ،دﻏﻪ راز ﻟﺴګﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼې د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﺮوﻧﻮ د ﭘﻮروﻧﻮ ﺧﻼﺻﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻫﻤﺪې

ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐې دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي.

ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

واﺣﺪ :ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣې د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټۍ ﮐې د ﮐﺎر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﺎورې ﺷﻮل

ﻳﻮﺳﻒ ﻇﺮﻳﻔي– Dec 28, 2016

ﺟﻼل اﺑﺎد )ﭘﮋواک ٨ ،ﻣﺮﻏﻮﻣى  :(٩٥ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﮐې ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ د ﭘﻮروﻧﻮ ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﺮه

ورځ د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټۍ ﮐې ﻧﻬﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﻟﻪ زده ﮐړو ﻣﺤﺮوم دى .دﻏﻪ ﻫﻠک ١٣ﮐﻠﻦ واﺣﺪ دى ﭼې ﺳﻬﺎر
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ﺷﭙږ ﺑﺠې ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎڅﯧږي او د دې ﭘﺮ ځﺎی ﭼې ښﻮوﻧځي ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮواﻟی وﻧﻴﺴي ،ﻣﺠﺒﻮر دی ﭼې ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ د ﺧټﻮ ﭘﺮ

ﻟﻮر وﻻړ ﺷي او د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ ﻳﺨﻪ ﻫﻮا ﮐې ﺧټﻪ ﻟﻨﺪه ﮐړي او ﮐﺎر وﮐړي .واﺣﺪ ﻳﻮاځې ﻧﻪ دی ،ﺑﻠکې د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د ﮐﺎر او
ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د واﺣﺪ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻧږدې درې زره ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺑټﻴﻮ ﮐې ﭘﺮ ﺳﺨﺘﻮ

ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ دي او ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺘﻪ ﻳﯥ زده ﮐړې ﻫﻢ ﭘﺮﯦﻴښې دي.

د ﺳﺮه رود وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ اﺣﻤﺪزﻳﻮ ﮐﻠي ﮐې د ﺧښﺘﻮ ﺑټۍ ﺗﺮ څﻨګ د ﺧﺎﻣﻮ ﺧښﺘﻮ اﭼﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﻟﻮى ﻣﻴﺪان دى ﭼې ﭘﻪ ﮐې

ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ځﻮاﻧﺎن او ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯧږي ﭼې د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ وي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐې
ﻳﻮ ﻫﻢ ګﻞ اﺣﻤﺪ ﻧﻮﻣﯧږي ﭼې دى ،ﻣﯧﺮﻣﻨﻪ او ﭘﻨځﻪ اوﻻدوﻧﻪ ﻳﯥ د ۶٠زره اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ګﺮو دي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ،

څﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې ﮐﻠﻪ ﭼې ﻟﻪ ﭘﯧښﻮره راﻏﻠﻞ او ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺗﻨګ ﮐړل ،د ﺑټۍ ﻟﻪ ﻣﺎﻟکﻪ ﻳﯥ ﭘﻮر واﺧﻴﺴﺖ او
ﻟﻪ ﻫﻤﺎﻏې ورځې ورﺳﺮه ګﺮو ﭘﺎﺗې ﺷﻮي دي.

دا ﭼې ګﻞ اﺣﻤﺪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دى ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟى ﺧﭙﻞ ﭘﻮر ﺧﻼص ﮐړي ،ﭘﻪ اړه ﻳﯥ واﻳﻲ" :د زرو ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻣﻮږ ﺗﻪ
ﺷﭙږ ﺳﻮه ﮐﻠﺪارې راﮐﻮي ،زه او دوه واړه زاﻣﻦ ﻣې ﭼې د ورځې دوه ﻧﻴﻢ زره ﻳﺎ درې زره ﺧښﺘې ووﻫﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اﯦﻠﻪ

زﻣﻮږ د ﮐﻮر ﻟګښﺖ ﺷي ،ﻧﻮ ﻗﺮض ﻫﻤﺎﻏﺴې ﭘﺎﺗې دی او ﻣﻮږ ﭘﻪ ګﺮو ﮐې ﻟګﻴﺎ ﻳﻮ ".ﻟﻪ ګﻞ اﺣﻤﺪ ﺳﺮه ﻳﯥ ﮐﻮﭼﻨى

زوى ١٣ﮐﻠﻦ واﺣﺪ ﻫﻢ د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ اﭼﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ دى .واﺣﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وړو ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﻬﺎر اووه ﺑﺠې ﺧټﻪ ﻟﻨﺪوي او ﺑﻴﺎ
ټﻮﻟﻪ ورځ ﻟﻪ ﭘﻼر ﺳﺮه د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﮐې ﺑﻮﺧﺖ وي .د ﻧﻮﻣﻮړي ورځﻨی ﺧﻮراک ﻟکﻪ د ﻋﺎﻣﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ درې وﺧﺘﻪ

دی ،ﺧﻮ ﻓﺮق ﻳﯥ دا دی ﭼې ﺳﻬﺎر ﺷﻴﻦ ﭼﺎی او وﭼﻪ ډوډۍ ،ﻏﺮﻣﻪ ﮐﭽﺎﻟﻮ او ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻪ ﺧﻮري او ﻣﺎښﺎم ﻫﻤﺪا
ﺧﻮراک ﺑﻴﺎ ﺗﮑﺮار ﺧﻮري .واﺣﺪ واﻳﻲ ،ﻟﻪ ﻟﻮى اﺧﺘﺮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻳﻮاځې ﻳﻮ ځﻞ ﭘﻪ ﻳﻮ واده ﮐې ﻏﻮښﻪ ﺧﻮړﻟې او ﻧﻮر

ﻳﯥ ﺑﯧﺨي ﻟﻴﺪﻟې ﻫﻢ ﻧﻪ ده.

ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ ﭘﮋواک ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐې ووﻳﻞ ﭼې ښﻮوﻧځي ﺗﻪ ﻳﻮاځې څﻮ ورځې ﺗﻠﻠی او ﻧﻮر ﻳﯥ ټﻮل ژوﻧﺪ ﻫﻤﺪاﺳې ﭘﻪ

ﺳﺨﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐې ﺗﯧﺮ ﮐړی دی .واﺣﺪ ډﯦﺮ ځﻮرﯦږي ﭼې ﻧﻮر ﻫﻤﺰوﻟي ﻳﯥ ﭘﻪ ښکﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﮐې ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ ځي او
دى د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټۍ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣې ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﺎورې ﺷﻮي ښکﺎري؛ ځکﻪ زه ﻣکﺘﺐ ﺗﻪ د
ﻣﺠﺒﻮرﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﺷﻢ ﺗﻠﻠى ،ﮐﻨﻪ زه ﻏﻮاړم ﭼې ډاﮐﺘﺮ ﻳﺎ اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺷﻢ ".ﻫﻐﻪ اوس ﻫﺮه ورځ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻤﺰوري ﺑﺪن

ﺗﺮ ﻧﻬﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﮐﺎر ﮐﻮي او واﻳﻲ ،ﻣﺎزدﻳګﺮي ﮐې وزګﺎرﻳږي ،دوﻣﺮه ﺳﺘړى وي ﭼې د ﻟﻮﺑﻮ ﮐﻮﻟﻮ او ﻳﺎ ﻫﻢ

درس وﻳﻠﻮ ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي .واﺣﺪ ﻟﻪ ﺗﯧﺮو څﻠﻮر ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ دې ﺑټۍ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي او واﻳﻲ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ

ﺑﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي ،څﻮ د ﺑټۍ د څښﺘﻦ ﺷﭙﯧﺘﻪ زره ﮐﻠﺪارې ﻗﺮض ﺧﻼص ﮐړي او ﻫﻢ دوﻣﺮه ﭘﻴﺴې ټﻮﻟې

ﮐړي ﭼې ﭘﻼر ﻳﯥ ﭘﺮې ﺑﻞ څﻪ ﮐﺎروﺑﺎر وﮐړي .د واﺣﺪ ﭘﻼر ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎﯾﻮس ﻏږ ووﻳﻞ" :ﺑﻠﻪ ﻫﯧڅ ﭼﺎره ﻣې ﻧﻪ وه ،ﻧﻮ
ځکﻪ ﻣې د ﺷﭙﯧﺘﻮ زرو روﭘﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻫﻢ ځﺎن او ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻧۍ ګﺮو ﮐړه ".ګﻞ اﺣﻤﺪ او واﺣﺪ دواړه ﻣﺴﺘﻌﺎر

ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دي.

ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ د ﺧښﺘﻮ د ﺑټﻴﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ واﻳﻲ ﭼې دوی دﻏﻪ ﮐﻮرﻧۍ ګﺮو ﮐړې ﻧﻪ دي ،ﺑﻠکې ورﺗﻪ ﻳﯥ د اوﺳﯧﺪو او ﮐﺎر

زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړې ده .د ﻣﻠﻴﺎر د ﺧښﺘﻮ ﺑټۍ ﻣﺴﻮول ﺣﺎﺟي ﻣﻠﻴﺎر ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼې ورﺗﻪ ﮐﺎرﻳګﺮ ورﻏﻠي،

ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ وﺧﺖ ﻳﯥ ورﺗﻪ د ﭘﻴﺴﻮ او ﻧﻮره اړﺗﻴﺎ ﭘﻮره ﮐړې ﭼې دﻏﻪ ﺷﭙﯧﺘﻪ زره ﮐﻠﺪارې ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮی د ﺳﺘﻮﻧﺰې د

ﺣﻞ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ورﮐړې دي .ﺧﻮ دی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐې ﺗﺎﯾﻴﺪوي ،ﮐﻪ ﻳﺎده ﮐﻮرﻧۍ ورﺗﻪ ﭘﻴﺴې ورﮐړي؛ ﻧﻮ ﻫﯧڅکﻠﻪ ﺑﻪ
ﻳﯥ د ﺗګ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ وﻧﻪ ﮐړي.

د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو رﻳﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﺤکﻴﻢ ﺷﯧﺮزاد ﻫﻢ ﻣﻨي ﭼې د ﺳﺮه رود وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺧښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑټﻴﻮ ﮐې

ﻟﺴګﻮﻧﻪ ﮐﻮرﻧۍ ګﺮو ﺷﻮې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ او ﻟﻪ زده ﮐړو ﻣﺤﺮوم دي .د ﺷﯧﺮزاد د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ

ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﺮه ﻣﯿﺎﺷﺖ د ﺳي ﭘﻦ ﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﻏﻮﻧډو ﮐې ﭘﻪ دې اړه ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﮐﻮي ﭼې
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څﺮﻧګﻪ ﮐﻮﻟی ﺷي د دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮐﺎر او ﭘﺮ ﻫﻐﻮی د ﺟﺒﺮ ﻣﺨﻨﻴﻮی وﮐړي .د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو رﻳﻴﺲ واﻳﻲ
ﭼې د ﺧښﺘﻮ د ﺑټﻴﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻨﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻟﻮی ﻻس ﭘﻮروړې ﮐړې او ګﺮو ﮐړې دي ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻫﻐﻮی د

ﺧښﺘﻮ ﺑټۍ ﭘﺮﯦږدي ،ﻧﻮ ﻟﻮﻣړی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮر ورﮐړي او ﺑﻴﺎ وﻻړې ﺷي .دی واﻳﻲ ،د ﺧښﺘﻮ ﺑټﻴﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﺎرګﺮو دوه

ﻧﻮر ﺟﺒﺮوﻧﻪ ﻫﻢ ﮐړي ﭼې ﻳﻮ ﻳﯥ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﻴﺴې ﮐﻤې ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ﺑﻞ ﻳﯥ د اوﺳﯧﺪو د ځﺎی ﭘﺮ ﺳﺮ دا ﭘﺮې

ﺟﺒﺮي ﮐړي ﭼې د ورځې ﺑﻪ ﻟﻪ زرو ﺧښﺘﻮ ﮐﻤې ﻧﻪ وﻫي.

ﻧﻮﻣﻮړي د دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ اوړي ﮐې ﮐﻤﯧږي او ﭘﻪ ژﻣي ﮐې ﻳﯥ ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎﺗﯧږي" :ﻣﻮږ دوه

ځﻠې ﺳﺮوې ﺗﺮﺳﺮه ﮐړې ،ﻳﻮ ځﻞ ﻳﯥ ﺷﻤﯧﺮ  ١٨٠٠ﺗﻨﻪ و او ﺑﻞ ځﻞ ﻳﯥ  ٢٢٠٠ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮی و ،دا ﭼې وﺧﺘﻮﻧﻪ
ﻳﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ وو ،ﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ".د ﺷﯧﺮزاد ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﭘﺨﻮا ﻳﯥ دﻏﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د روﻏﺘﻴﺎ او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې روزﻧﻪ ورﮐړې او دﻏﻪ راز ﻳﯥ ﻫڅې ﭘﻴﻞ ﮐړې څﻮ ﮐﻮرﻧۍ دې ﺗﻪ وﻫڅﻮي ﭼې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺎر

ﺗﺮ څﻨګ زده ﮐړې ﻫﻢ وﮐړي .ﺑﻠﺨﻮا ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن اﻧﺪﯦښﻤﻦ دی ﭼې ﮐﻪ دﻏﻪ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻤﺪاﺳې ﻟﻪ زده ﮐړو ،روﻏﺘﯿﺎ او ﻟﻮﺑﻮ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم را ﻟﻮی ﺷي ،ﻧﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐې ﺑﻪ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه

ﻣﺦ ﺷي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧې ﻣﺴﻮول ﻏﻼم ﺣﺴﻴﻦ ﺑﯧﻮس ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې دوی د دﻏﻮ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﻮﻳﻨﺪﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ  ١۵ﺑټﻴﻮ ﮐې د دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻟﻮﺑﻮ او زده ﮐړو ځﺎﻳﻮﻧﻪ او

ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي ﭼې ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮوم وﻧﻪ ګڼﻲ.

د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺘي اداره ﻫﻢ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ﺳﺮه رود وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮی د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﻪ ګﺮو ﮐﯧﺪو ﺧﺒﺮ

دي او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻳﯥ د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ د ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺣﻞ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐړې ده .د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د واﻟي

وﻳﺎﻧﺪ ﻋﻄﺎء اﻟ�ﻪ ﺧﻮږﻳﺎڼﻲ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐې ځﻴﻨې ﻳﯥ داﺳې ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼې ﺧﭙﻠﻪ ﻳﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ

ګﺮو ﮐړي څﻮ ﺧﻠک ﻣﺮﺳﺘې ورﺳﺮه وﮐړي .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې د دﻏﻮ ټﻮﻟﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ اړه د واﻟي ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﺸﻔي
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﺳﺮوې ﻳﯥ ﭘﻴﻞ ﮐړې ده ﭼې اړﻣﻨې ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي او ورﺳﺮه ﻻزﻣې ﻣﺮﺳﺘې ﺗﺮﺳﺮه ﺷي.

د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د ﭘﻮﻫﻨې رﻳﺎﺳﺖ ﭼﺎرواﮐي ﻫﻢ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ﺳﺮه رود وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې د ﺧښﺘﻮ ﺑټﻴﻮ ﮐﺎرګﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ زده

ﮐړو ﻣﺤﺮوم دي .د دﻏﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗي ﻣﺴﻮول ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻒ ﺷﻴﻨﻮاري ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﺨﻮا دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه

ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ وه ،ﺧﻮ اوس دوی ﺷﺎوﺧﻮا  ٣٠ﮐﻠﻴﻮاﻟي ښﻮوﻧځي ﺟﻮړ ﮐړي ﭼې دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺗﺮ څﻨګ ﻟﻴک
ﻟﻮﺳﺖ ﻫﻢ زده ﮐړي .دی واﻳﻲ ،دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام درې ﮐﻠﻦ دی او ﮐﻠﻪ ﭼې ﻳﯥ دﻏﻪ ﻣﻮده ﭘﻮره ﮐﯧږي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو

ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐې ﺷﺎﻣﻠﯧږي.

د ﻳﺎدوﻟﻮ ده ﭼې اوﺳﻤﻬﺎل د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ ﺳﺮه رود وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې د ﺧښﺘﻮ  ۶۴ﺑټۍ ﻣﻮﺟﻮدې دي ﭼې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﮐﺎرګﺮ

ګﺮو دي او ﭘﻪ ﻟږو ﭘﻴﺴﻮ ﮐﺎر ﮐﻮي.
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 -٢۶ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ

د اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻣﺠﺒﻮرﯾﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې د ﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ او ﯾﺎ ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﻻرو ﭼﺎرو ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ

واک ﮐې راوﺳﺘﻞ او ﺳﺎﺗﻞ ﭼې د ﻣﺎﺷﻮم رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي او ﯾﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘي ﭘﻪ ﻻس ﮐې وﻟﺮي ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق ﮐې ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧږي.

ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ

د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ واک ﮐې راوﺳﺘﻞ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي .ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق دی .ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ښﺎر ﮐې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﻟﻪ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﯿﻮل ﺷﻮي ،د دې ﻟﭙﺎره ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮي ﭼې
ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ وﭘﻠﻮري .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ورﮐﻮي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ښﺎر ﭘﻪ ځﺎﻧګړو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐې ﭘﺮ

دﻧﺪو ګﻮﻣﺎري ،څﻮ ﯾﺎد ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ﭘﺮ روږدو وﭘﻠﻮري .دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﻮرﺗﻪ د ﺗګ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﻞ ځﺎى

ﮐې د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ﯾﯥ ﺑﻴﺎ ﺑﻞ ډول ﺑﯧﻠګې دي.
د ﻣﺎﺷﻮم واک ﻻﻧﺪې راﺳﺘﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺘﻪ د ﺧﺎن ﻧﻮﮐﺮي ﮐﻮم

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد ﻋﺰﻳﺰيNov 25, 2017-

ﭘﻞ ﻋﻠﻢ )ﭘﮋواک ۴ ،ﻟﯿﻨﺪۍ  :(٩۶ﭘﻪ ﻟﻮګﺮ ﮐې ﻳﻮ  ١٥ﮐﻠﻦ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﺎن ﺳﺮه د ﮐﺎل ﭘﻪ دوه ﻧﻴﻢ ﺧﺮواره ﻏﻨﻤﻮ

ﻧﻮﮐﺮ دى او ﭘﻪ ﺑﻞ ځﺎى ﮐې د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزه ﻫﻢ ﻧﻪ ورﮐﻮي" .ﻟﻪ ﺳﻬﺎره د ﻣﺎښﺎم ﺗﺮ اذاﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻮم ،ﺧﻮ ﮐﻪ

ډﯦﺮ ﺿﺮور ﮐﺎر ﻣې ﻧﻪ وي ،رﺧﺼﺖ ﻫﻢ ﻧﻪ راﮐﻮي او ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ وﻫﻞ ﻫﻢ ﺧﻮرم ".دا د ١٥ﮐﻠﻦ ﺟﻤﺎل )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم(

د څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ﭼې ﻟﻮګﺮ ﮐې ﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﺎن ﺳﺮه ﭘﺮ ﻏﻨﻤﻮ ﻧﻮﮐﺮ دى.

دا ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺖ ﮐې د ﻳﻮ ﺧﺮوار ) ٨٠ﻣﻨﻪ( ﻏﻨﻤﻮ ﺑﻴﻪ  ١٥٠٠٠اﻓﻐﺎﻧۍ ده او ﻣﺰدورﮐﺎر ﭘﻪ اﺗﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐې

 ٤٠٠اﻓﻐﺎﻧۍ ﻣﺰد اﺧﻠي.

ﺟﻤﺎل د ﮐﻮرﻧۍ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اړ ﺷﻮى ﭼې د ﻳﻮ ﺧﺎن ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ﮐﺎر وﮐړي ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﺎن ﭘﺮ ده ﻫﺮ ډول

دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ ټﻮل ﮐﺎل ﮐې ﺑﻴﺎ د ﻧﻮرو ﻣﺰدوراﻧﻮ د درﯦﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺗﻨﺨﻮا ورﮐﻮي.

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې څﻪ واﻳﻲ؟
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د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﺎﻧﻮن د درﯦﻴﻤې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮه ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې
ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮل او ﻳﺎ ﻫﻢ د زﻳﺎن ﻣﻨﻨې ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ د اﻧﺴﺎن

ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي .د ﻫﻤﺪې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺮ واک
ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وﻳﻞ ﮐﯧږي.

د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﭘﯧښﻪ ﮐې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ښځﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮم وي ،د ﺟﺮم
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ اﺗﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .ﻫﻤﺪې ﻣﺎدو ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﺳﺮه ﺟﻤﺎل ﻫﻢ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻳﻮې ﭘﯧښې ښکﺎر

ﺷﻮى .ﻧﻮﻣﻮړى د ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺖ د ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻞ ﻋﻠﻢ د ﻫﺎرون ﺧﯧﻠﻮ ﮐﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑى دى ،ﭘﻨځﻪ وروڼﻪ او دوه ﺧﻮﻳﻨﺪې

ﻟﺮي ،ﭘﻼر ﻳﯥ ﻣړ دى.

ﺟﻤﺎل :زه ﻣې ﻣﻮر ﻟﻪ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻧﻮﮐﺮ ﮐړى ﻳﻢ

ﻫﻐﻪ ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﻣﺮﮐﻪ ﮐې ووﻳﻞ ﭼې د ﮐﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺘي ﮐﻮي ،ﻧﻮ اړ دى ﭼې د ﺧﻮراک او
څښﺎک ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﻳﻮ څﻪ ﭘﻴﺪا ﮐړي .ﺟﻤﺎل ﻏﻮاګﺎﻧې د څﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘټﻴﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﻮﻟې وې ،ﻫﻐﻪ د ﭘټﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐې ﻧﺎﺳﺖ و

او د ﭘﮋواک ﻟﻪ ﺧﺒﺮﯾﺎل ﺳﺮه ﯾﯥ د زړه ﺧﻮاﻟﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﮐﻮر او ﻟﻪ ﮐﻮره ﺑﻬﺮ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻳﯥ ﻣﺎ
ﺗﻪ را ﮐړى او څﻮ ﭼې ډﯦﺮ ﺿﺮورت ﻧﻪ وي ،ﻣﺎ ﺗﻪ د رﺧﺼﺖ اﺟﺎزه ﻫﻢ ﻧﻪ راﮐﻮي ".دى واﻳﻲ ﭼې ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﮐﻢ دى،

څﻮک ﻳﯥ ﻣﺰدورۍ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ اړ ﺷﻮى ﭼې د ﺧﺎن ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ﭘﻪ ﻏﻨﻤﻮ ﻧﻮﮐﺮي وﮐړي .ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠې
دﻧﺪې دﻏﻪ ﺷﺎن ﺣﺴﺎب ﮐړې" :د څﺎروﻳﻮ ځﺎى ﭘﺎﮐﻮم ،اوﺑﻪ ورﮐﻮم ،ﭘټﻴﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎﻳﻢ ،ﭘټﻲ اوﺑﻪ ﮐﻮم ،ﻟﻪ دوﮐﺎن څﺨﻪ

ﺳﻮدا راوړم ،ﭘﻪ ژﻣي ﮐې ﻟﻪ ﺑﺎﻣﻮﻧﻮ واورې ﭘﺎﮐﻮم ،د ﮐﻠي ﻣﻼ او ﭘﻪ ﺣﺠﺮه ﮐې ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺗﻪ ډوډۍ وړم ،د ﺑﺎغ او د
ځﻨګﻠﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳﯥ ﮐﻮم او ﻧﻮر ﻫﺮ څﻪ ﭼې وي ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﮐﻮم ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﺧﺎن ،ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﻣﯧﺮﻣﻦ او ﮐﻠﻪ ﻳﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﻧﻮر

ﻏړي ښکﻨځﻞ راﺗﻪ ﮐﻮي او ﻳﺎ ﻣې وﻫي" .

ﺟﻤﺎل ژړﻏﻮﻧى ﺷﻮ او وﻳﯥ وﻳﻞ" :څﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﮐﯧږي ،ﻟﻪ دﻏﻪ ﺧﺎن ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮم ،ﮐﻠﻪ ﻣې زړه ﮐﯧږي ﭼې ﮐﺎر ﻳﯥ

ﭘﺮﯦږدم ،ﺧﻮ ﺧﭙﻞ وروڼﻪ او ﺧﻮﻳﻨﺪې ﻣې ﭼې وﻳﺎدﯦږي ﻧﻮ ﻧﻪ ﻏﻮاړم ﭼې ﮐﺎر ﻳﯥ ﭘﺮﯦږدم ".ده ووﻳﻞ ﭼې ﻣﻮر ﻳﯥ ﻟﻪ

دﻏﻪ ﺧﺎن ﺳﺮه د ﮐﺎل ﭘﺮ دوه ﺳﻮه ﻣﻨﻪ ﻏﻨﻤﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﮐړى .ﻧﻮﻣﻮړي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﻪ دې ﻏﻨﻤﻮ زﻣﻮږ د ټﻮل ﮐﺎل ګﻮزاره ﻧﻪ

ﮐﯧږي ،ﻣﻮر ﻣې دوه ﻏﻮاګﺎﻧې ﺳﺎﺗﻠې ﭼې ﺷﻴﺪې او ﻣﺴﺘې ﻳﯥ ﺧﺮڅﻮو ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﺟﻤﻌې ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ ﻧﻮرو
رﺧﺼﺖ ورځﻮ ﮐې ﻫﻢ ﮐﺎر ﺗﻪ ورځې څﻮ ﻟﻪ ﮐﻮم ﻧﺎوړه ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻧﻪ ﺷي .ﺟﻤﺎل د ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې

ووﻳﻞ" :ﺗﺮ څﻠﻮرم ﭘﻮرې ﻣې ﻣکﺘﺐ وﻳﻠى ،ﺧﻮ ﭘﻼر ﻣې ﭼې ﻣړ ﺷﻮ ،ﻣکﺘﺐ را څﺨﻪ ﭘﺎﺗې ﺷﻮ ".ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻮﻳﻪ
ﻫﻴﻠﻪ ﻳﯥ د ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻟﻪ ﮐﻤﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﮐﻮل دي.

ﺳﺎره :ﻟﻮﻳﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻣې دا ده ﭼې ﺟﻤﺎل ﻣکﺘﺐ و واﻳﻲ

ﭘﻨځﻮس ﮐﻠﻨﻪ ﺳﺎره )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( د ﺟﻤﺎل ﻣﻮر ده ،زړې ﺟﺎﻣې ﻳﯥ ﭘﺮ ځﺎن وې او د ژوﻧﺪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻳﯥ د ﻣﺦ د
ﭘﻮﺳﺖ رﻧګ ﻫﻢ ﺗﻮر ﮐړى دى .ﻫﻐې ﭘﮋواک ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐې ووﻳﻞ ،ﻟﻪ ﮐﻮﻣې ورځې ﻳﯥ ﭼې ﺧﺎوﻧﺪ وﻓﺎت ﺷﻮى ،ﻧﻮر

ﻳﯥ ښﻪ ورځ ﻧﻪ ده ﻟﻴﺪﻟې .دې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :زه دﻋﺎ ﮐﻮم ﭼې اﻟ�ﻪ ج دې ﻫﯧڅ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻨﺪه ﭘﻪ دوﻣﺮه ﻣﺸکﻼﺗﻮ ﮐې ﻧﻪ را

ګﻴﺮوي".

ﺳﺎره واﻳﻲ ﭼې د ژوﻧﺪ ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﭼﺎرو ښﻪ ﭘﻮﻫﯧږي ﺧﻮ د اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﻮﭼﻨې زوى د ﺧﺎن ﭘﻪ

ﮐﻮر ﮐې ﻧﻮﮐﺮ ﮐړى دى .دى ووﻳﻞ" :ﺟﻤﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﻋﻤﺮ ﮐې ﻣکﺘﺐ ﺗﻪ ﺗﻼی ﺧﻮ څﻪ وﮐړم ،د ﻏﺮﻳﺒۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ
ﻏﻨﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻧﻮﮐﺮ ﮐړى دى ".ﺳﺎره واﻳﻲ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﮐﺎر وﻧﻪ ﮐړي ﻧﻮر ﺑﭽﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ وﻟږې ﻣړه

ﺷي .ﻧﻮﻣﻮړې د ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ووﻳﻞ" :ﺟﻤﺎل ډﯦﺮ ﮐﻮﭼﻨى و ﭼې دﻏﻪ ﺧﺎن ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﻧﻮﮐﺮ ﮐړى،
اوس ﻏټ ﺷﻮى ﻧﻮ ﺧﻮښﻪ ﻫﻢ د ﺧﺎن ده ﭼې ﺟﻤﺎل ﭘﺮﯦږدي ﺑﻞ ځﺎى ﮐﺎر وﮐړي او ﮐﻨﻪ".

ﺳﺎره واﻳﻲ ،ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﯥ دا ده ﭼې ﺟﻤﺎل او ﻧﻮر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ زده ﮐړې وﮐړي او ﻳﻮه ورځ ﻳﯥ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻫﻮارې ﺷي .ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ ﺑﻴﺎ د ﺟﻤﺎل ﺗﺮه اﺣﻤﺪاﻟ�ﻪ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ورور ﻳﯥ ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ
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ﻣﺨکې د ﺳﺮﻃﺎن ﻧﺎروﻏۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣړ ﺷﻮى دى .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :ﻟﻪ ورور څﺨﻪ ﻣې اووه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﺎﺗې ﺷﻮل ،زه ﺧﭙﻠﻪ

ﻫﻢ دﻫﻘﺎن ﻳﻢ ،ﻧﻪ ﺷﻢ ﮐﻮﻟى ﭼې ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﮐﻮﻣک وﮐړم ،ﻣﻮر ﻳﯥ ﺟﻤﺎل ﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻧﻮﮐﺮ ﮐړى او ﺑﺲ ﻫﻤﺪا

ﺟﻤﺎل دى ﭼې ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ډوډۍ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي ".ده ﭘﺮ ﺣکﻮﻣﺖ ﻧﻴﻮﮐﻪ وﮐړه ﭼې ﻟﻪ ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘې ﻧﻪ

ﮐﻮي ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ اړې ﮐﯧږي ﭼې ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎره وګﻮﻣﺎري.
د ﮐﻠي ﺧﺎن :ﺟﻤﺎل ﻣې د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ژﻣﻨې ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﮐﺎر ګﻮﻣﺎرﻟی

ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪ ﺧﺎن )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮ( ﻫﻢ دا ﺗﺎﻳﻴﺪوي ﭼې ﺟﻤﺎل ﻟﻪ ﺗﯧﺮو څﻠﻮرو ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې ورﺳﺮه د ﮐﻮر ﭘﻪ

ﮐﺎروﻧﻮ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .ده ووﻳﻞ ﭼې ځﻤکې ﻳﯥ ډﯦﺮې دي ،ﻧﻮ دى ﭘﻪ ﻳﻮاځې ځﺎن ټﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻧﻪ ﻧﻪ ﺷي

ﮐﻮﻟى .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :ﺟﻤﺎل وړوﮐى و ﭼې ﻣﺎ ځﺎن ﺳﺮه ﻧﻮﮐﺮ ﮐړ ،ﭘﻪ ﻫﯧڅ ﺷي ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ،اوس ﻏټ ﺷﻮى او ﮐﺎر ﻳﯥ
ﻫﻢ زده ﮐړى دى ،ﻧﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐړې وه ﭼې دی ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﻧﻮ دى اوس ﺑﻞ ځﺎى ﺗﻪ د

ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﺷي ﺗﻠﻠى ".ﺧﺎن واﻳﻲ ﭼې ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﻇﻠﻢ ﻧﻪ ﮐﻮي؛ ځکﻪ ﻫﺮ ﻳﻮه ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اوﻟﻪ د ﻫﻐې دﻧﺪې

وﻳﻠي .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﺟﻤﺎل ﺗﻪ د ﮐﺎل دوه ﻧﻴﻢ ﺧﺮواره ﻏﻨﻢ ورﮐﻮي ،ﭘﻪ اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﮐې ﺟﺎﻣې ورﺗﻪ ﮐﻮي او دوه وﺧﺘﻪ ﭘﻪ
ﻣړه ﮐﯧډه ډوډۍ ورﮐﻮي.

وﻻﻳﺘي ﺷﻮرا :د ﺑﯧﻮزﻟۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي

دﻏﻪ راز د ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺘي ﺷﻮرا ﻏړي ﺣﺴﻴﺐ اﻟ�ﻪ ﺳﺘﺎﻧﮑﺰي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ﺟګړو ﻟﻪ

اﻣﻠﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻮرﻧۍ ﺑﯥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻪ ﺷﻮې دي او اوس ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :ﭘﻪ دﻏﻪ

وﻻﻳﺖ ﮐې ډﯦﺮ داﺳې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺷﺘﻪ ﭼې ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐې ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ اړ ﺷﻮي ﭼې د ﻳﻮ او ﺑﻞ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې
ﮐﺎر وﮐړي څﻮ ﻳﻮه ﻣړۍ ډوډۍ ﭘﻴﺪا ﮐړي ".ده ووﻳﻞ ﭼې وﻻﻳﺘي ﺷﻮرا څﻮ ځﻠې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻟﻪ
ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐړې ،ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﯾﯥ ﮐﻮم ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب ﻧﻪ دى ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى.

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن :د ﻣﺎﺷﻮﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﻧﺎوى وﺷي

د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن وﻳﺎﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻼل ﺻﺪﻳﻘي ﭘﮋواک ﺗﻪ

ووﻳﻞ ﭼې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ،د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده .ده ووﻳﻞ" :ﻣﻮږ د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ

ګډون د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﺑﺮﻧﺎﻣې ﺗﺮﺳﺮه ﮐړې دي".

ده ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﻧﻮرو ﺧﻠکﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ښې راﺗﻠﻮﻧﮑې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﻮى دراﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻧﻪ

ﮐړي.

ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن :دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐړﻧې ﭘﻪ ښکﺎره ډول د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق دى

د اﻧﺴﺎن او ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻴﻤي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې
دﻏﻪ ډول ﮐړﻧۍ ﭘﻪ ښکﺎره ډول د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق او ﺟﺮم دى .ده زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې دﻏﻪ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻋﺎﻣﻪ

ﭘﻮﻫﺎوى ورﮐړى او ﻧﻮر د اﻣﻨﻴﺘي ارګﺎﻧﻮﻧﻮ دﻧﺪه ده ﭼې ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻳﯥ اﻗﺪام وﮐړي.

اﻣﻨﻴﺘي ﭼﺎرواﮐي :ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼﺎ ﺷکﺎﻳﺖ ﻧﻪ دى ﮐړى

د ﻟﻮګﺮ د اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ وﻳﺎﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﭘﻮر اﺣﻤﺪزي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ ډﯦﺮو ﮐﻮروﻧﻮ ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﮐﺎل ﭘﻪ
ﻣﺰدورۍ ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮي دي ،ﺧﻮ ده ووﻳﻞ" :ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼﺎ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺷکﺎﻳﺖ ﻧﻪ دى ﮐړى ﭼې زﻣﻮږ ﻣﺎﺷﻮم ﭼﺎ ﭘﻪ زور

ﻧﻴﻮﻟى دى ،ﮐﺎر ﭘﺮې ﮐﻮي او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﻞ ځﺎى ﮐې د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮي".

اﺣﻤﺪزى واﻳﻲ ،ﮐﻪ څﻮک ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې دوى ﺗﻪ ﺷکﺎﻳﺖ وﮐړي ،ﻧﻮ دوى ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ

ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي .دا ﻳﻮاځې ﻟﻮګﺮ ﻧﻪ دى ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﮐې ﭘﻪ دﻏﻪ ډول درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ د دې ډول ﮐړﻧﻮ ﺑﯧﻠګې ﻟﻴﺪل ﮐﯧږي.
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د ﻧﺎ اﻣﻨۍ او ﺑﯧﻮزﻟۍ ﺗﺮ څﻨګ اﻧﺴﺎن ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮل ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ده ﭼې ګڼ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن

ورﺳﺮه ﻣﺦ دي او ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮل ډﯦﺮ ﺷﻮي دي .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک

ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﻳﻮ راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨي ،ﻟﻪ  ٢٠١٤زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮﻟﻮ ﭘﯧښې ډﯦﺮې
ﺷﻮې دي .ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﻟﻪ ﺗښﺘﻮل ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺑڼﻪ
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي.

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮﻧې د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟکﻪ د ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺷﺨﺼي دښﻤﻨﻴﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي .ﺗﺮ ﺗښﺘﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ځﻴﻨي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي او دﻏﻪ ډول ﮐړﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻳﻞ ﺷﻮي ،ﮐﻮم ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې
اﻳﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻧږدې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﮐې ﺗښﺘﻮل ﺷﻮي ،ﻣﻌﻤﻮﻻ� د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ

ﻟﻮري اړ اﻳﺴﺘﻞ ﮐﯧږي څﻮ د ﻫﻴﺮوﻳﻨﻮ ﮐﭙﺴﻮل وﺧﻮري او ﻟﻪ ﭘﻮﻟې ﺑﻠې ﻏﺎړې ﺗﻪ ﯾﯥ ﺗﯧﺮ ﮐړي .دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده

ﭼې د ځﻴﻨﻮ ﺗښﺘﻮل ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺑﺪن ﻏړي ﻫﻢ د ﺧﺮڅﻼو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻏﻮڅﯧږي او ځﻴﻨي ﻧﻮر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﭘټﻴﻮ

ﮐې د درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎره ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي او ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي.

ﻣﻮر ،ﭘﻼر ،ﻧﻴکﻪ او رﺳﻤي وﻟي د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ او ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮑي دي ،ﻫﺮ ﺑﻞ څﻮک ﭼې

د زور ﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﻠې ﻻرې ﻣﺎﺷﻮم اﺧﺘﻄﺎف ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګټﻮ ﺗﻪ ﺻﺪﻣﻪ رﺳﻮي ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې

ﭼې دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻌﻪ ﺷﻮی دی .اﺧﺘﻄﺎف اﮐﺜﺮأ د ﺟﻨﺴي ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ،د ﺑﺪن ﻏړو د ﭘﻠﻮر ،د

ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ د ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﺎﺷﻮم د اﺳﺘﺨﺪام ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮﻟﻮ او

ارﺗﺒﺎط درﻟﻮدو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي .اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻞ ﺗﻪ د ﺿﺮر ﻧﻪ رﺳﻮﻟﻮ د اﺻﻞ ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد ،ﭘﻪ ﻫﺮ ډول

ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐې ﻫﺮ ډول اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮﻧﻪ او ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻣﻨﻌﻪ ګﺮځﻮي ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮﻧﻪ د اﺳﻼم ﭘﻪ

ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې څﺮګﻨﺪه ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﯧږي او اﻳﺠﺎﺑﻮي ﭼې ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﻳﯥ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷي.

دې ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮه ﭼې اﺳﻼﻣي ﻗﻮاﻧﻴﻦ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﻣﻼﺗړ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮل او
ﺗښﺘﻮل د ﻫﻐﻮی د ﺧﭙﻠې ﺧﻮښې او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮی د وﻟي ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ ،د ﻳﻮې ﻟﻨډې ﻳﺎ ﻫﻢ اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻮم ﻣﻮﺟﻪ دﻟﻴﻞ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي او د اﻧﺴﺎﻧي ﮐﺮاﻣﺖ او ﮐﻮرﻧۍ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﻞ دی .دﻏﻪ ﻋﻤﻞ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن او د ﺟﻨﻮا د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻳﻮه څﺮګﻨﺪه او ښکﺎره ﺗﺨﻄي ده او د ﺑﺸﺮﻳﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د

ﺟﻨګي ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ څﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧږي.

ﺧﺪای ج د ﺳﻮرت اﻧﻔﺎل ﭘﻪ  ٢۶اﻳﺖ ﮐې ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي :و� اذﹾﮐ�ﺮ�وا ا�ذﹾ ا�ﻧﹾﺘﹸﻢ� ﻗﹶﻠﻴﻞ� ﻣ�ﺴ�ﺘﹶﻀ�ﻌ�ﻔﹸﻮنﹶ ﻓ�ي ا����ر�ض� ﺗﹶﺨﺎﻓﹸﻮنﹶ ا�نﹾ
ﻳ�ﺘﹶﺨﹶﻄﱠﻔﹶﮑ�ﻢ� اﻟﻨﱠﺎس�

ژﺑﺎړه :ﻫﻐﻪ وﺧﺖ در ﭘﻪ زړه ﮐړئ ﭼې ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳې ﻟږ وئ ،ﭘﻪ ځﻤکﻪ ﮐې ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻤﺰوري ګڼﻞ ﮐﯧﺪئ ،ﺗﺎﺳﻮ وﯦﺮﯦﺪﻟئ ﭼې
ﺧﻠک ﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﯾﻮ ﻧﻪ ﺳي.

د ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎري ﭘﻪ  ٧ﺟﺰ او ۴٧١ﯾﻢ ﻣﺨکې راﻏﻠی ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﮐې ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠی اﻟ�ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

ﻋ�ﻦ� ا�ﺑﹺﻲ ﻫ�ﺮ�ﻳ�ﺮ�ةﹶ ﻗﹶﺎل� ﻗﹶﺎل� ر�ﺳ�ﻮل� اﻟ��ﻪ� ﺻ�ﻠﱠى اﻟ��ﻪ� ﻋ�ﻠﹶﻴ�ﻪ� و�ﺳ�ﻠﱠﻢ� ﺛﹶ�ﹶاﺛﹶﺔﹲ ا�ﻧﹶﺎ ﺧﹶﺼ�ﻤ�ﻬ�ﻢ� ﻳ�ﻮ�م� اﻟﹾﻘ�ﻴ�ﺎﻣ�ﺔ� و�ﻣ�ﻦ� ﻛ�ﻨﹾﺖ� ﺧﹶﺼ�ﻤ�ﻪ� ﺧﹶﺼ�ﻤ�ﺘﹸﻪ�

ﻳ�ﻮ�م� اﻟﹾﻘ�ﻴ�ﺎﻣ�ﺔ� ر�ﺟ�ﻞ� ا�ﻋ�ﻄﹶى ﺑﹺﻲ ﺛﹸﻢ� ﻏﹶﺪﹶر� و�ر�ﺟ�ﻞ� ﺑ�ﺎعﹶ ﺣ�ﺮ�ا ﻓﹶﺎ� ﻛ�ﻞ� ﺛﹶﻤ�ﻨﹶﻪ� و�ر�ﺟ�ﻞ� اﺳ�ﺘﹶﺎ�ﺟ�ﺮ� ا�ﺟﹺﻴﺮ�ا ﻓﹶﺎﺳ�ﺘﹶﻮ�ﻓﹶى ﻣ�ﻨﹾﻪ� و�ﻟﹶﻢ� ﻳ�ﻮﻓ�ﻪ� ا�ﺟ�ﺮ�ه�.
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ژﺑﺎړه :ﻟﻪ اﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮه )رض( څﺨﻪ رواﻳﺖ دی ﭼې ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ص وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ :درې ﮐﺴﺎن دي ﭼې زه ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ

ورځ دښﻤﻦ وم؛ ﻟﻮﻣړی ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼې زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ژﻣﻨﻪ ﮐﻮي او وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺗﻮي ،دوﻳﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼې ﻳﻮ ازاد
اﻧﺴﺎن ﭘﻠﻮري او ﻗﻴﻤﺖ ﻳﯥ ﺧﻮري او درﯦﻴﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﮐﺎر اﺧﻠي او ﻣﺰدوري ﻳﯥ ﻧﻪ ورﮐﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن د ازدۍ ﭘﺮ ﺣﻖ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي او څﺮګﻨﺪوي ﭼې اﻧﺴﺎﻧي ﮐﺮاﻣﺖ او ازادي ﻟﻪ ﺗﯧﺮي ﺧﻮﻧﺪي

ده .ازادي ﻳﻮه اﻟﻬي ﺗﺤﻔﻪ ده ﭼې ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐې ﻣﺤﺪودﯦږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن د ازادۍ ﭘﻪ اړه

ځﺎﻧګړی ټﻴﻨګﺎر ﮐړی او ﭘﻪ ﺻﺮﻳﺢ ډول واﻳﻲ ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﭼې ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ د ازادۍ ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ

ﻟﺮي ،ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﺗﺮ ﺧﺎﺻﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻻﻧﺪې د ازادۍ ﺣﻖ ﻣﺤﺪودوﻟﻮ واک ﻟﺮي .دﻏﻪ ځﺎﻧګړي ﺷﺮاﻳﻂ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ
ﻣﺨې ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮي دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳي او ﺟﺰا ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺧﺘﻄﺎف ﭘﻪ واﺿﺢ ډول ﻟﻪ
ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻮې ده او ﻳﻮ ﺟﺮﻣي ﻋﻤﻞ ﺗﺸکﻴﻠﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ٢۴ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي" ،ازادي د اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻴﻌي ﺣﻖ دی ،دﻏﻪ ﺣﻖ د ﻧﻮرو ﻟﻪ ازادۍ
او ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭼې د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﺗﻨﻈﻴﻤﯧږي ،ﺣﺪود ﻧﻪ ﻟﺮي .د اﻧﺴﺎن ازادي او ﮐﺮاﻣﺖ ﻟﻪ ﺗﯧﺮي ﺧﻮﻧﺪي

دي .دوﻟﺖ د اﻧﺴﺎن ازادي او ﮐﺮاﻣﺖ ﭘﺮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او درﻧﺎوي ﻣکﻠﻒ دی".

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ۴١۴ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي :ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻳﺎ د ﺻﻼﺣﻴﺖ

ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﺮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ وﻧﻴﺴي ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻳﯥ ﮐړي ،ﻳﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﮐﺎر څﺨﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﮐړي ،ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ

ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .د ﺟﻨﻮا د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ  ٣ﻣﺸﺘﺮﮐﻪ ﻣﺎده د ﻣﻠکي وګړو ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ

اړه ﭘﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﺳﺮه ﺑﻴﺎن ﮐړې او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮل ﻳﯥ ﭘﻪ ښکﺎره او ﺻﺮﻳﺢ ډول ﻣﻨﻌﻪ ﮐړي ده.

د ﻣﻠکي وګړو ﭘﻪ زور ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﮐﻮل او اﻳﺴﺘﻞ د ﺟﻨﻮا ﭘﻪ دواړو ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې ﻣﻨﻊ ﺷﻮي او ﭘﻪ دې ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﺗښﺘﻮﻧې ﻧﻤﻮﻧې ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠې دي .ﭘﻪ اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮﻧﻪ ﮐې ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ﺷکﻞ ورﮐﯧﺪل ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼې د څﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ

ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻣﻨﻌﻪ ﺷﻮي دي .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﻪ زور ﻟﻪ ازادۍ ﻣﺤﺮوﻣﻮل د ﻧړﻳﻮال ﻋﺮﻓي ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﭼې د
ټﻮﻟﻮ دوﻟﺘي او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘي ښکﯧﻠﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دي ،ﻣﻨﻌﻪ ﺷﻮي دي.

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺗښﺘﻮﻧې ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮل د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻪ ﺑڼﻪ ده
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ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ٨ ،ﻏﺒﺮګﻮﻟى  :(٩٦ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮﻟﻮ ﭘﯧښې ډﯦﺮې ﺷﻮې دي او ﺗﺮ
ﺗښﺘﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ځﯿﻨي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي ﭼې دا ډول ﭘﯧښې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﯾﻮ ډول ﺑﻠﻞ

ﮐﯧږي .د ﻧﺎ اﻣﻨۍ او ﺑﯧﻮزﻟۍ ﺗﺮ څﻨګ اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ده ﭼې ګڼ
ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ورﺳﺮه ﻣﺦ دي .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗﺮ ډﯦﺮه د ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺷﺨﺼي دښﻤﻨﻴﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﺗښﺘﻮل ﮐﯧږي.

ﻟﻪ دﻏﻮ زﯾﺎﻧﻤﻨﻮ ﻳﻮ ﻫﻢ د ﮐﻨﺪوز وﻻﻳﺖ اﺻﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑى  ١٧ﮐﻠﻦ اﻣﻴﺪ دى ﭼې ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې وﻻﻳﺖ ﮐې ﺗښﺘﻮل

ﺷﻮى و .اﻣﻴﺪ ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ د ﻳﻮې ځﺎﻧګړې ﻣﺮﮐې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ  ٢٠١١زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻳﯥ

ﮐﻮرﻧۍ د ځﻴﻨﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﮐﻨﺪوز وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ﻫﺮات وﻻﻳﺖ ﺗﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﺷﻮه .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ﻫﺮات ښﺎر
ﮐې ﻳﯥ د ﮐﺴﺐ زده ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﻮټﺮو ﭘﻪ ﻳﻮ ورﮐﺸﺎپ ﮐې ﮐﺎر ﭘﻴﻞ ﮐړ .ﻧﻮﻣﻮړی واﻳﻲ" :ﻳﻮ ورځ ﻣﺎښﺎم ﮐﻮر ﺗﻪ
روان وم ﭼې ﭘﻪ ﻻره ﮐې ﻳﻮ ﻣﻮټﺮ ودرﯦﺪ او دوه ﮐﺴﺎن ﺗﺮې راښکﺘﻪ ﺷﻮل ،ﭘﻪ زور ﻳﯥ ﻣﻮټﺮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړم".

ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﻮټﺮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړاى ﺷﻮ ،ﻧﻮر ﭘﺮ ځﺎن ﻧﻪ دى ﭘﻮه ﺷﻮى ،ﻟﻪ څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻮښ

راﻏی ﭼې ګﻮري ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐﻮر ﮐې دی .ده ووﻳﻞ ﭼې دوه اووﻧۍ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘټ ځﺎى ﮐې ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧﺪه او ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐې
اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮوﻧﮑي د ده ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه اړﻳکﻪ ﻧﻴﻮه ﭼې د ﺧﻮﺷي ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻨځﻮس زره ډاﻟﺮ ورﮐړي.

ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻪ د ﻳﻮې ﻧﻤړۍ ډوډۍ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﮐﻨﺪوزه ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړو ﻧﻮ ﭘﻨځﻮس زره ډاﻟﺮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻟﻪ

ﮐﻮﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐړي واى ".اﻣﻴﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻪ دوو اوﻧﻴﻮ ﮐې څﻮ ځﻠې اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮوﻧﮑﻮ ورﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﻫﻢ
ﮐړی دی .ﻫﻐﻪ د دې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ﭼې د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ښکﺎر ﺷﻮى او ﮐﻨﻪ؟ ﻳﻮازې ﯾﯥ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺧﻮځﻮﻟﻮ
ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب ورﮐړ او ﻟﻪ ﻧﻮر څﻪ وﻳﻠﻮ ﻳﯥ ډډه وﮐړه.

اﻣﻴﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ څﺮﻧګﻪ وﻟﯧږدول ﺷﻮ؟

ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :ﮐﻠﻪ ﭼې اﺧﺘﻄﺎﻓﭽﻴﺎن ﭘﺮ دې ﭘﻮه ﺷﻮل ﭼې ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻣې ﭘﻴﺴې ﻧﻪ ورﮐﻮي ،ﻧﻮ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﻳﯥ زﻣﺎ ﺳﺘﺮګې

وﺗړﻟې او ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐې ﯾﯥ ﮐﯧﻨﻮﻟﻢ ،درې څﻠﻮر ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭼې ﻣﻮټﺮ ﻣﺰل وﮐړ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ښکﺘﻪ ﮐړم ،ﺑﻴﺎ ﻟږ ﭘﻴﺎده
ﻻړو ،وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺑﻞ ﻣﻮټﺮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړم ".ده ووﻳﻞ ﭼې ﻣﻮټﺮ ﺑﻴﺎ څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺰل وﮐړ ،ﺑﻴﺎ دوى ﻳﻮ ځﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل

او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ د ده ﺳﺘﺮګې ﺧﻼﺻې ﮐړې ،ﻧﻮ ﭼې ګﻮري ﭼې ﻧﻮى ﺳﻬﺎر دى .اﻣﻴﺪ واﻳﻲ ﭼې اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮوﻧﮑﻮ دی ﭘﻪ

دې ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ﻳﻮه ﺑﻞ ﮐﺲ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او ﻫﻐﻮی ﺗﺮ ﭼﺎى څښﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ وﻻړل.

د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،څﻮ ورځې وروﺳﺘﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼې دی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮى او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮ ﻳﻮه ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﺲ ﭘﻠﻮرل ﺷﻮى

دى .دى واﻳﻲ ﭼې څﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﻳﯥ د دﻏﻪ ﮐﺲ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې د ﻣﺰدور ﭘﻪ څﯧﺮ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻪ او ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐې ﻫﻢ ﻟﻪ

ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﺳﺮه ﻣﺦ و .ده وﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼې د ﻳﺎد ﮐﺲ او ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې ﻳﯥ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﻧﻮر ﺟﺰﺋﻴﺎت ورﮐړي،

ﺧﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﯾﯥ ﮐړه" :څﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ دې وﺗﻮاﻧﯧﺪم ﭼې د ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﯾﺎد ﮐﻮره وﺗښﺘﻢ او

ﺗﻮرﺧﻢ ﺑﻨﺪر ﺗﻪ ځﺎن ورﺳﻮم ".د اﻣﻴﺪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﭼې ﻟﻪ ﺗﻮرﺧﻢ څﺨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏى ،ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ

ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه اړﻳکﻪ وﻧﻴﻮه او اوﺳﻤﻬﺎل ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪوز ﮐې ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﮐﻮي .دا ﻳﻮازې اﻣﻴﺪ ﻧﻪ

دى ﭼې ﻟﻪ دﻏﻪ ډول ﺑﺮﺧﻠﻴک ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮى ،ﻟﺴګﻮﻧﻪ ﻧﻮر اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ ورﺗﻪ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي او ځﻴﻨي

اوس ﻫﻢ د اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﮐې دي .اﻣﻴﺪ ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐې ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم دى.

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮﻟﻮ ﭘﯧښې ډﯦﺮې ﺷﻮې دي

ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﻳﻮ راﭘﻮر ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺳﺮه وﻳﻠي ﭼې ﻟﻪ  ٢٠١٤زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎﻟﻪ

وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮﻟﻮ ﭘﯧښې ډﯦﺮې ﺷﻮې دي .ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﻟﻪ ﺗښﺘﻮل ﺷﻮو

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺑڼﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي .ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻳﻞ ﺷﻮي:
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"ﮐﻮم ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې اﻳﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻧږدې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﮐې ﺗښﺘﻮل ﺷﻮي ،ﻣﻌﻤﻮﻻ� د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ

د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري اړ اﻳﺴﺘﻞ ﮐﯧږي څﻮ د ﻫﻴﺮوﻳﻨﻮ ﮐﭙﺴﻮل وﺧﻮري او ﻟﻪ ﭘﻮﻟې ﺑﻠې ﻏﺎړې ﺗﻪ ﯾﯥ ﺗﯧﺮ ﮐړي ".دا

ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې د ځﻴﻨﻮ ﺗښﺘﻮل ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺑﺪن ﻏړي ﻫﻢ د ﺧﺮڅﻼو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻏﻮڅﯧږي او ځﻴﻨي ﻧﻮر

ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺑټﻴﻮ ﮐې د ﺷﺎﻗﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎره ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي ﭼې ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻟﭙﺎره د ځﯿﻨﻮ ﺷﺒکﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

د ﻳﺎد ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړي ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐې ﭼې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺘﻮن ﻟﺮي،
ﻫﻠﺘﻪ ځﻴﻨي ﺑﺎﻧډوﻧﻪ او ﺷﺒکې د ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧې ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﻮي .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي

ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﯧږي او ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺳﺰا ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮل ﺷﻮې ده .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ  ١٢ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې د ﺑﻨﺪ ﺳﺰا ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮل ﺷﻮې ده".

د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت :د اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮوﻧﮑﻮ ډﻟﻮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟړۍ ﻣﻮ ﭼټﮑﻪ ﮐړې

د دﻏﻪ وزارت ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وﻳﺎﻧﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﻟ�ﻪ داﻧﺶ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ د اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮﻧې ډﻟې

ﻧﻴﻮﻟې دي .ده ووﻳﻞ ﭼې اوﺳﻤﻬﺎل ځﻴﻨي ﺑﺎﻧډوﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي ﭼې ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﯥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﺪي ﻫﻠې

ځﻠې ﭘﻴﻞ ﮐړې دي .ﻫﻐﻪ د ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ووﻳﻞ" :ﻣﺎ ﺗﻪ دﻗﻴﻖ ارﻗﺎم ﻧﻪ دي ﻣﻌﻠﻮم ﭼې څﻮﻣﺮه د اﻧﺴﺎن
ﺗښﺘﻮﻧې ډﻟې ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ﺧﻮ دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﮐﺸﻔي او اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗي ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺘﻪ".

د داﻧﺶ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،څﻪ ﻣﻮده وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻫﺮات وﻻﻳﺖ ﮐې د اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮوﻧﮑﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري وﻧﻴﻮل

ﺷﻮه .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ښﺎروﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﻫڅې ﮐﻮي څﻮ د اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮﻧې ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴي.

د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﮐډواﻟۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ درﯦﻴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﭘﻪ زور د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻟﻪ

ﻟﻮري د ﺑﻞ ﮐﺲ ﺳﺎﺗﻞ ،د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮ ﮐﺲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻮل او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺗﻞ ،اﻧﺴﺎن ﺗښﺘﻮﻧﻪ ،ﻟﻪ واک څﺨﻪ ﻧﺎوړه

ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او د اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړو ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﺑﯧﻮزﻟﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ ﭘﻮر ورﮐﻮل اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي .د ﻫﻤﺪې ﻣﺎدې
ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ اﻣﻴﺪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ دى ﭼې ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮى.
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 -٢٨د ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮۍ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻫﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐې څﻪ ﺑﺎﻧﺪې دوه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮۍ ښکﺎر ګﺮځي .ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د

ﻓﺤﺸﺎ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ دام ﮐې ﻟﻮﯦږي .د ﺳﻮداګﺮۍ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﭘﻪ ﻫﺮ ډول ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐې ﭼې وي،

اﺟﺒﺎري ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي .ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺮم ﺑﻠﻞ ﺷﻮی

او ﻟﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮي ﭼې ﻋﺎﻣﻠﯿﻨﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳﺰا ورﮐړي.

دﻏﻪ راز د اﻧﺴﺎﻧ�ي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د اﻣﺮﯾکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﮐې ﻫﻢ

د ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺎرول ﻣﻨﻊ ﺷﻮي دي .دا ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﺳﻮداګﺮﯾﺰ ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر
څﺨﻪ وژﻏﻮرل ﺷي ،ﯾﻮه ﻻزﻣي ﺧﺒﺮه ده او ﻫﯧڅ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨګي ،ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺬر ﭘﻪ ﮐې د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ دی.

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻮاردو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﯦږي؛ ﻳﻮ دﻟﻴﻞ ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎري زﻣﻴﻨې ﻧﻪ

ﺑﺮاﺑﺮﯦﺪل او ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻮرد ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د ﻟﯧږد ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫڅﻮوﻧﮑې او

ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻮﻧﮑې ﺧﺒﺮې ﮐﻮل دي .ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ښﻮوﻧځي ﮐې ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي او ﯾﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ دې اړه ﮐﻪ

ﮐﻮﻣﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻟﺮي ﻳﺎ ﺧﭙﻞ ﺷکﺎﻳﺖ ﺣﺘی د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﻏړو ﺳﺮه ﯾﯥ ﻧﻪ ﺷي ﺷﺮﻳکﻮﻻی؛ ځکﻪ ﺧﻮ دا ډول ﭘﯧښې ډﯦﺮ
ﮐﻠﻪ ﭘټﯧږي او د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه د ګﻨﺎه ﮐﺎر ﭘﻪ څﯧﺮ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯧږي ،ﻟﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ور ﻫﺎ ﺧﻮا ﮐﻮرﻧۍ ﻫﻢ ﭘﻪ

دې اړه ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ دي او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺮ ﺟﻨﺴي ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ او ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮل ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﻣﺨکې د ﻣﺎﺷﻮم

ﺳﺘﺮګې ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ او ﺑﯥ ﺷﺮﻣي ګڼﻲ.

ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﺟﻨﺴي ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺗړاو ان ﻏږﯦﺪل ﯾﻮ ډول ﺷﺮم او ﺳﭙﯿﻦ ﺳﺘﺮګي ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي ،ﻻﻣﻞ ﻳﯥ

دا دى ﭼې څﻮک ﯾﯥ ﭘﻪ اړه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي او ﻧﻪ ﻏږﯦﺪﻻی ﺷي .د ﻣﺎﺷﻮم روزﻧې ﻣﺸﺎورﯾﻦ واﻳﻲ ﭼې ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ د ﻫﻐﻮی

د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې د ﻧﺎرﯾﻨﻪ او ښځﯿﻨﻪ ځﺎﻧګړوﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ورﮐړې ﭘﯿﻞ اړﯾﻦ دی.

وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ښﺎﻳﻲ ورو ورو د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻫﻐﻮی ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ ځﻮاﺑﻮﻧﻮ ورﮐړل ﺷي او

ﮐﻮﻣې ﭘﻮښﺘﻨې ﭼې ﻻزﻣې ﻧﻪ دي ،ځﻮاب ﺷي ﻧﻮ ځﻮاب دې ﯾﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮدل ﺷي؛ ځکﻪ ﮐﻪ ﭘﻪ دې اړه د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻮښﺘﻨې ﻧﺎځﻮاﺑﻪ ﭘﺎﺗې ﺷي ،د ﻫﻐﻮی ﺗﺠﺴﺲ ښﺎﻳﻲ ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻠټﻨﻮ ﺗﻪ اړ ﮐړي ﭼې ورﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﻮ

ﻻرو ﺳﺮ ﺷي او ﺧﺪای ﻣﻪ ﮐړه د ﻫﻐﻮی د ﺑﯥ ﻻرۍ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وګﺮځي.

ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺎﺗﻨې د ټﻮﻟﻨﻮ او ادارو ﻟﻪ ﻟﻮري ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮو ﻻرښﻮدﻧﻮ ﮐې ﭼې د ﻣﺎﺷﻮم ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره

راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې ،دا ﭘﻪ ډاګﻪ وﯾﻞ ﺷﻮي ﭼې ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ ﻣﺴﻠکي ﮐﺲ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻧﻪ

وﮐړي ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﮐﻮﻻی ﺷي ﭘﻪ ښﻮوﻧځي ﮐې ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻮﻣې وﯦﺮې ﺧﭙﻠې ﺳﺘﻮﻧﺰې وواﯾﻲ او دا ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي
ﭼې ﺧﺒﺮې ﯾﯥ ﻣﺤﺮﻣې دي او ﺳﺘﻮﻧﺰه ﯾﯥ ﺣﻞ ﮐﯧږي .ﮐﻪ دا ﻣﻤکﻨﻪ ﻧﻪ وي ﭼې ﭘﻪ ﻫﺮ ښﻮوﻧځي ﮐې ﻣﺴﻠکي ﮐﺴﺎن

ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،ﻧﻮ اړﯾﻨﻪ ده ﭼې د رﺳﻨﻴﻮ او د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺷﺘﻪ ﻻرو ښﻮوﻧﮑﻮ ،ﻣﻴﻨﺪو او ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې اړه

ﻻزﻣې ﻻرښﻮوﻧې وﺷي ﭼې د داﺳې ﭘﯧښﻮ او ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﯾﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﻟړ ﮐې ﻫﻐﻮی ﻟﻪ

ور ﭘﯧښﻮ زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ وژﻏﻮري او ﯾﺎ زﯾﺎن ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ټﻴټﯥ ﮐﭽې ﺗﻪ راوړل ﺷي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې زده ﮐﻮوﻧﮑي ﭘﻪ روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې ﻫﻢ ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐې وﯦﺮه

او ډار ﺣﺎﮐﻢ دي ،ټﻮل د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟﻪ وﻳﻠﻮ ډډه ﮐﻮي ،ﭘﺮ دوی ﭼې ﮐﻮم ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﮐﯧږي ،د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه ﻫﯧڅ ﻧﻪ

واﻳﻲ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ راﭘﻮر ﮐې ﭼې ﭘﻪ  ٢٠١٦ﮐﺎل ﮐې د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺧﭙﻮر ﺷﻮى ،څﺮګﻨﺪوي ﭼې اﻓﻐﺎن
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي.
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دﻏﻪ راز د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺻﻨﺪوق ﻳﺎ ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې ﻫﻢ راﻏﻠي ﭼې اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻪ داراﻻﻳﺘﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻪ ذﻫﻨي ،ﺟﺴﻤي او ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ دي او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ

ﮐﯧږي .د ﭘکﺘﻴﺎ وﻻﻳﺖ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﺳﺘﺎدان ﻟﻪ ښکﻠﻴﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮﻣﺮو د ورﮐړې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﺟﻨﺴي ﻏﻮښﺘﻨې ﮐﻮي،
دﻏﻪ ﮐﺎر د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮى څﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ښﻮوﻧځی ﭘﺮﯦږدي .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د

ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘﻪ ٣۴ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﺗړون ﻏړي ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻣکﻠﻒ دي ﭼې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳکﺲ او ﻧﺎوړه

ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻔﺎدې د ﻫﺮ ډول اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﻣﻼﺗړ وﮐړي ،ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ﭘﺮ

ﻫﺮ ډول اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﮐﻮي ،څﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ زور ﺟﻨﺴي اړﻳکﻮ ﺗﻪ اړ ﻧﻪ اﯾﺴﺘﻞ ﺷي او ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ

ﺳکﺴي ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓۍ ﮐې اﺳﺘﻔﺎده وﻧﻪ ﺷي.

ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي د ﻧﺎوړو او ﺑﺪو دودوﻧﻮ او ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي څﺨﻪ د ﺳﺘﺮګﻮ د ﭘټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې
ﺻﻮرت ﻣﻮﻣي او د ﺗﺒﻌﻴﻀي ﺑﺎوروﻧﻮ او ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ اﺳﺎس ګڼﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐې راځي او

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧﻘﺾ ﻳﺎ ﻣﺎﺗﯧﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځي .ﭘﻪ دې اړه اﺳﻼﻣي ﭘﻮﻫﺎن او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮان ﭼې د ﺑﺮاﺑﺮۍ او
ﺗﺮﺣﻢ دﺳﺘﻮر ورﮐﻮي ،د اﺳﻼﻣي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐې ﻣﻬﻢ رول ﻟﺮي .اﺳﻼم ﭘﺮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او زﯾﺎن ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﺗﯧﺮی ﺣﺮام ګﺮځﻮﻟی ،ﻋﺪاﻟﺖ او د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﻮ ﭘﺮ ﺳﭙﺎرﻟﻮ ټﯿﻨګﺎر ﮐﻮي.

ﭘﺮ ښځﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﮐﻮﭼﻨي ﻫﻠکﺎن ﻫﻢ ﺗﺮ ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻﻧﺪې راځي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي او ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی د ﻫﻐﻮ ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ د زور ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي ﭼې د دﻏﻮ ﻫﻠکﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨې او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧې ﻟﭙﺎره ګﻮﻣﺎرل

ﺷﻮي دي .د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ښﺎﻳﻲ ﭼې ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي او ﻳﺎ وروﺳﺘﻪ ښﺎﻳﻲ د ﺧﭙﻠې

ﮐﻮرﻧۍ د ﻏړو ﻟﻪ ﻟﻮري ووژل ﺷي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړه د ﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻟﻪ
ﻣﺨې د دې ﭘﺮ ځﺎى ﭼې ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻼﺗړ وﺷي ،ﻫﻐﻪ ﻣﻼﻣﺖ ګڼﻞ ﮐﯧږي ﻧﻮ ﻫﻤﺪا ﻻﻣﻞ دى ﭼې

دﻟﺘﻪ ډﯦﺮى دﻏﻪ ډول ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘټ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي او ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺰا ﻧﻪ وﻳﻨي.

ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻫﻐﻪ ﺗﻪ رواﻧي ﺳﺘﻮﻧﺰه او روﺣي ﻓﺸﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﻮي ،ﺑﻠکې د ﻫﻐﻪ ﻳﺎ ﻫﻐې
ﭘﺮ روﺣي او ﻓﺰﻳکي وده ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰ ﮐﻮي او ډﯦﺮى وﺧﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ځﺎن ﮐﻢ اﺣﺴﺎﺳﻮي ،ﻧﻮ ﻫﻤﺪا ﻻﻣﻞ

ﮐﯧږي ﭼې ﺑﻴﺎ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐې د ټﻮﻟﻨې د اوږو ﺑﺎر وي .د ارواﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐې د

ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﮐﯧږي ،ﻧﻮ ډﯦﺮى ﻳﯥ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪو ﺳﺮه ﭘﺮ ځﺎﻧﻮژﻧﻪ ﻻس ﭘﻮرې ﮐﻮي ،ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﺑﺎور

ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﺨﺖ ځﻮرﯦږي او ﯾﺎ ﻫﻤﺠﻨﺴﭙﺎﻟﻨې ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ راز ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐې ﻟﻪ ﻧﺸﻪ
ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ګټﻪ اﺧﻠي ،روﺣي او ﺟﺴﻤي ﻧﺎروﻏي ورﺗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﯧږي او دﻏﻪ ﻧﺎروﻏي ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ده .ﭘﻪ

ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐې ارواﭘﻮﻫﺎن واﻳﻲ ﭼې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﺪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟی او ﻧﺎوړه ﺟﺮم دی؛ د دﻏﻪ ډول ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ

ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د دې اﻏﯧﺰې ﺗﺮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﺎﺗې ﮐﯧږي او ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﺎده ﻧﻪ وځي .ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﭘﺮې

ﮐﯧږي ،ﻟﻮﻣړﻧۍ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ وﯦﺮه او ډار دی؛ ځکﻪ ﭼې د دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻋﻤﺮ ﮐﻢ دی ،ټﻮل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻳﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه
ﺳﺎﺗي او دﻏﻪ ﮐﺎر ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﯧښﻮي.

دﻏﻪ راز ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺷﺨﺼﻴﺘي ودې ﺑﺪه اﻏﯧﺰه ﮐﻮي او ﻫﻐﻮی ﮐې ګﻮښي ﺗﻮب ،ﺑﺪ ﺧﻮﻳﻲ ،ﭘﺮ ﻧﻔﺲ

د ﺑﺎور ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي ،د ﻧړۍ او ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ اړه ﯾﯥ ﻟﻴﺪﻟﻮرى ﺗﻴﺎره ﮐﻮي".

ﻗﺮان او ﺳﻨﺖ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ او ﮐړﻧﻪ ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ او ﭘﺎﻟﻨﻪ ﻣﻨﻔي اﻏﯧﺰه ﮐﻮي ﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮم

ﺟﺴﻤي ،ذﻫﻨي او رواﻧې ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ زﯾﺎن رﺳﻮي او د ﺳﺎﻟﻢ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﻻﻣﻞ ﯾﯥ ﮐﯧږي ،ﺣﺮام ګﺮځﻮﻟي او
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻳﯥ ﻣﻠﻌﻮن دی .ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی او زور زﻳﺎﺗی د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻮی ﺗﯧﺮی ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي .اﺳﻼﻣي ﻗﺎﻧﻮن د
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ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻟﻮړو ګټﻮ ﭘﺮ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ټﻴﻨګﺎر ﮐړی .د ﯾﺎدوﻧې ده ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ټﻮﻟﻨې زﯾﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑی ﻗﺸﺮ دی او ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ

د ﻫﺮ ډول ټﯧﺮي ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې اړﯾﻦ دی.

ﭘﺮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﯧﺮي ﺗﻪ ﻟﻮاﻃﺖ وﻳﻞ ﮐﯧږي او د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﭘﺮ ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﺣﺮام دی .د

ﻟﻮاﻃﺖ ﭘﻪ اړه ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻟﻴﺪﻟﻮري ﻟﺮي؛ ځﻴﻨي واﻳﻲ ﭼې ﺗﯧﺮي ﮐﻮوﻧﮑى ﮐﺲ دې ﻟﻪ ﻟﻮړ ځﺎﻳﻪ را وﻏﻮرځﻮل ﺷي

او ځﻴﻨي ﻓﻘﻬﺎ ﺑﯿﺎ واﻳﻲ ﭼې دا ډول ﮐﺴﺎن دې ﺗﺮ دﯦﻮال ﻻﻧﺪې ﺷي ،ﺧﻮ ډﯦﺮی ﻓﻘﻬﺎ ﭘﺮ دې ﻧﻈﺮ دي ﭼې ﻟﻮﻃي

ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺪام ﺷي.

اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى د اﻧﻌﺎم ﺳﻮرت ﭘﻪ  ١٥١اﻳﺖ ﮐې ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي:

و���� ﺗﹶﻘﹾﺮ�ﺑ�ﻮا اﻟﹾﻔﹶﻮ�اﺣ�ﺶ� ﻣ�ﺎ ﻇﹶﻬ�ﺮ� ﻣ�ﻨﹾﻬ�ﺎ و�ﻣ�ﺎ ﺑ�ﻄﹶﻦ� ۖ◌ و���� ﺗﹶﻘﹾﺘﹸﻠﹸﻮا اﻟﻨﱠﻔﹾﺲ� اﻟﱠﺘ�ي ﺣ�ﺮ�ﻣ�ﺎﻟ��ﻪ� ا���� ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ�ﻖ� ۚ◌ ذﹶٰﻟ�ك�ﻢ� و�ﺻ�ﺎﻛ�ﻢ� ﺑﹺﻪ� ﻟﹶﻌ�ﻠﱠك�ﻢ�
ﺗﹶﻌ�ﻘ�ﻠﹸﻮنﹶ.

ژﺑﺎړه :او ﻣﻪ ﻧږدې ﮐﯧږئ ﻓﻮاﺣﺸﻮ )ﺑﯥ ﺣﯿﺎﯾۍ ،ﻧﺎﮐﺎرو ﮐﺎروﻧﻮ( ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭼې ښکﺎره وي ﻟﻪ دې )ﻓﻮاﺣﺸﻮ( او ﻫﻐﻪ

ﭼې ﭘټ وي .او ﻣﻪ وژﻧئ ﺗﺎﺳې ﻫﻐﻪ ﻧﻔﺲ ﭼې ﺣﺮام ﮐړي دي اﻟ�ﻪ )وژل ﯾﯥ( ﻣګﺮ )وژﻧئ ﯾﯥ( ﭘﻪ ﺣﻖ ﺳﺮه .دا
)څﻠﻮر ﻧﻬي او اﻣﺮ( ﺣکﻢ ﮐړی دی اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟی ﺗﺎﺳې ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺳﺮه ،ﻟﭙﺎره د دې ﭼې ﻋﻘﻞ وﭼﻠﻮئ.

د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨې او روزﻧې دﻧﺪه ﭘﺮ ﻏﺎړه ﻟﺮي ،د ﻫﻐﻪ ﺑﺎور ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼې ﭘﺮ

ده ﮐﯧږي ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻮی ﺧﻴﺎﻧﺖ دی.

اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى د ﺳﻮرت اﻧﻔﺎل ﭘﻪ  ٢٧اﻳﺖ ﮐې ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ :ﻳ�ﺎ ا�ﻳ�ﻬ�ﺎ اﻟﱠﺬﹺﻳﻦ� آﻣ�ﻨﹸﻮا ��� ﺗﹶﺨﹸﻮﻧﹸﻮا اﻟ��ﻪ� و�اﻟﺮ�ﺳ�ﻮل� و�ﺗﹶﺨﹸﻮﻧﹸﻮا ا�ﻣ�ﺎﻧﹶﺎﺗ�ﻜ� �ﻢ

و�ا�ﻧﺘﹸﻢ� ﺗﹶﻌ�ﻠﹶﻤ�ﻮنﹶ.

ژﺑﺎړه :اې ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼې اﻳﻤﺎن ﻣﻮ راوړى ،د اﻟ�ﻪ او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ رﺳﻮل ﺳﺮه ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻪ ﮐﻮئ ،ﻫﻤﺪا ډول ﭘﻪ ﻫﻐﻮ
ﺷﻴﺎﻧﻮ ﮐې ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د اﻣﺎﻧﺖ ﭘﻪ ډول ﺳﭙﺎرل ﺷﻮي ،ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻪ ﮐﻮئ او ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﯧږئ ﭼې ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ وﻧﻪ ﺷي.

ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﭼې د ښﻮ او ﺑﺪو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟى او ﭘﻮﻫﯧږي ﭼې ﭘﺮ څﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮي دي،
د ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺟﺴﻤي او رواﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﺑﯧﻠګﻪ ده .اﺳﻼم ﻫﻢ دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ګﻨﺎه ﺑﻠﻠې
او د اﺳﻼم ﭘﻪ ﺟﺰاﻳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﮐې ﻳﻮ ﻟﻮى ﺟﻨﺎﻳﺖ ګڼﻞ ﺷﻮى دى.

ﺗﺠﺎوز او د ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ﭘﻪ ښکﺎره ﻣﻨﻌﻪ ګﺮځﻮل ﺷﻮي دي .د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن د ۴٢٧ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ﭼې زﻧﺎ او ﻟﻮاﻃﺖ ﻳﯥ ﺟﺮم ﭘﯧﮋﻧﺪﻟي ،د ﺟﻨګي ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ
ټﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐې د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دي.

ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟی ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﻣﺸﺪده ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻮره ﮐﻮي ﭼې ﺗﺮ اﺗﻠﺲ ﻟﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه وﺷي او ﻳﺎ

ﻫﻢ ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮي ﮐﺲ ﻧﻔﻮذ او واک وﻟﺮي .ﭘﻪ دې ډول د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ۴٢٩ﻣﻪ ﻣﺎده ﻫﻢ د ﺟﻨﺴي

ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﺟﺮم ﺗﻪ ﻣﺸﺪد ﺣﺎﻟﺖ ورﮐﻮي؛ ﮐﻠﻪ ﭼې دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺮ اﺗﻠﺲ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﭘﺮ ﻫﻠک ﻳﺎ ﻧﺠﻠۍ ﺗﺮﺳﺮه

ﺷﻮی وي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن د ۴٢٧ﻣې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮه ﮐې راﻏﻠي،ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻣﻮﻧﺚ ﺳﺮه زﻧﺎ ﻳﺎ ﻟﻮاﻃﺖ ﻳﺎ ﻟﻪ

ﻧﺮ ﺳﺮه ﻟﻮاﻃﺖ وﮐړي ،ﻟﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ اوږده ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .د دې ﻓﻘﺮې ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﻳﻮه راﺗﻠﻮﻧﮑي ﺣﺎﻟﺖ

ﮐې ﻟﻪ ﻣﺸﺪده ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﯧږل ﮐﯧږي:

 -١ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﭼې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د اﺗﻠﺲ ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ ﻧﻪ وي ﭘﻮره ﮐړی؛
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 -٢ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﭼې ارﺗﮑﺎب ﮐﻮوﻧﮑي ﺗﺮ درﯦﻴﻤې درﺟې ﭘﻮرې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ څﺨﻪ وي؛

 -٣ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﭼې ارﺗﮑﺎب ﮐﻮوﻧﮑي د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺑﻴﻪ ﮐﻮوﻧﮑي ،ښـﻮوﻧﮑي ،ﻣﺴـﺘﺨﺪم او ﻳـﺎ ﭘـﻪ ﻳـﻮ ﻗﺴـﻢ د
اﻗﺴﺎﻣﻮ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻧﻔﻮذ او اﺧﺘﻴﺎر وﻟﺮي.

 -۴ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﭼې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﯧړوښﻪ )ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﺮوﻧﮑي( ښځﻪ وي.

 -۵ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﭼې د ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑکﺎرت د ﻓﻌﻞ د ارﺗﮑﺎب ﻟﻪ اﻣﻠﻪ زاﻳﻞ ﺷﻮی وي.

 -۶ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﭼې دوه ﮐﺴﺎن ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻐې څﺨﻪ ډﯦﺮو ﭘﺮ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د ﻏﻠﺒﯥ ﭘﻴـﺪا ﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﻳـﻮ ﻟـﻪ ﺑـﻞ ﺳـﺮه
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې وي ﻳﺎ د ﻓﻌﻞ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴې ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮي وي.

 -٧ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻪ د ﻓﻌﻞ د ارﺗﮑﺎب ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠي ﻧﺎروﻏي ﭘﯿﺪا ﺷﻮې وي.

 -٨ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮې وي.

دﻏﻪ راز د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ۴٢٩ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﻋﻨﻒ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺣﻴﻠﻪ د ﭼﺎ ﭘﺮ ﻧﺎﻣﻮس ﮐﻪ ﻣـﺬﮐﺮ وي
ﻳﺎ ﻣﻮﻧﺚ ،ﺗﯧﺮی وﮐړي او ﻳﺎ ﭘﺮې ﺷﺮوع وﮐړي ،ﭘﺮ اوږده ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ اوو ﮐﻠﻮﻧﻮ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ،ﺧﻮ ﮐﻪ

ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ د اﺗﻠﺲ ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ﻧﻪ وي رﺳﯧﺪﻟی ﻳﺎ د ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب ﮐـﻮوﻧﮑی د دﻏـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن د ) (۴٢٧ﻣـﺎدې د )(٢

ﻓﻘﺮې د درج ﺷﻮو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠې څﺨﻪ وي ،ﭘﺮ اږده ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ډﯦﺮ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ ﭘـﻪ ښـکﺎره ډول د ﺑﺸـﺮي ﺣﻘﻮﻧـﻮ ﻧﻘـﺾ او
ﻣﺎﺗﯧﺪﻧﻪ ده او د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨې ﻧړﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې څﺮګﻨﺪه ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧږي.

د ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻼﺣﻈې وړ ځﻴﻨي ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﻤکﻦ ﻳﻮ ﺟﻨګي او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺑﺸﺮﻳﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﺟﻨﺎﻳﺖ وﺑﻠﻞ
ﺷي .د وﺳﻠﻪ واﻟې ﺟګړې ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐې ﺗﯧﺮی او د ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ د ﺟﻴﻨﻮا ﮐﻨﻮاﻧﺴـﻴﻮن او اﻟﺤـﺎﻗي
ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻣﻨﻌﻪ ﺷﻮي دي.

دﻏﻪ راز د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻮارد ﭼې ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ،ﭘﻪ ښکﺎره ډول ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﻣﻨﻌـﻪ

ﮐﻮي .د اﻧﺴﺎﻧي ﭼﻠﻨﺪ ﻣکﻠﻔﻴﺖ ﭼې د ﺟﻴﻨﻮا ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ٣ﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻪ ﻣﺎده ﮐې ذﮐﺮ ﺷﻮي دي ،ﭘﻪ ﺿﻤﻨي ډول د
ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي او ﻧﻮر ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻣﻨﻌﻪ ﮐړي دي.

د ﺟﯿﻨﻮا څﻠﻮرم ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ٢٧ﻣﻪ ﻣﺎده ﭘﻪ ښکﺎره ډول ﻻﻧﺪې اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻌﻪ ګﺮځﻮي او داﺳې واﻳﻲ" :د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون

ښځې ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﺗﯧﺮي ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﺟﻨﺴي ﺗﯧـﺮي ،د زور ﻟـﻪ ﻻرې ﻓﺤﺸـﺎ ﺗـﻪ ﻟـﻪ ﻣﺠﺒﻮروﻟـﻮ او د ﻋﻨـﻒ ﻟـﻪ

ﻣﻘﺎرﺑﺖ څﺨﻪ وژﻏﻮرل ﺷـي ،ﻋـﺰت او وﻗـﺎر ﻳـﯥ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧﻮﻧـﺪي ﺷـي ".د ﻣﺎﺷـﻮم د ﺣﻘﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﻴﻮن ﮐـې ﭼـې

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ورﺳﺮه د ١٩٩۴زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐې د ځﺎن اﻟﺤﺎق ﮐﻮل اﻋﻼن ﮐړي دي ،ﭘﻪ ٣۵ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې

راﻏﻠي" :ﻏړي ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠي ،دوه اړﺧﻴﺰ او څﻮ اړﺧﻴـﺰ اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘـﻪ ﻻر واﭼـﻮي ،څـﻮ د ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟـﻪ ﻫـﺮ ډول
ﺗښﺘﻮﻧې ،ﭘﻠﻮرﻧې او ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮی وﮐړي".

دﻏﻪ راز د دﻏﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘﻪ ٣٧ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﻏړي ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ورﮐړي ﭼې ﻫـﯧڅ ﻳـﻮ ﻣﺎﺷـﻮم ﺑﺎﻳـﺪ

ﺷکﻨﺠﻪ او ﭘﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧي ﺗﻮګﻪ ﻣﺠـﺎزات او ﺗﺤﻘﻴـﺮ ﻧـﻪ ﺷـي .دﻏـﻪ راز ﭘـﻪ ﺟګـړه ﮐـې ښـکﯧﻠﻮ ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧـﻮ د

ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن د اﺧﺘﻴﺎري ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د درﯦﯿﻤې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر او ﺟﺒـﺮي ﮐـﺎر ﻟﭙـﺎره د ﻣﺎﺷـﻮم ﻋﺮﺿـﻪ

ﮐﻮل ،ﺳﭙﺎرل او ﻗﺒﻠﻮل ﻣﻨﻌﻪ دي.

238

د روم ﻧړﻳﻮاﻟې ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤکﻤې د اﺳﺎﺳﻨﺎﻣې ﭘﻪ ٨ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟګړو ﮐې ﻟﻪ ﭘﻠي ﮐﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨـﻮ

او رواﺟﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ "ﺟﻨګي ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻪ" ګڼﻞ ﺷﻮي دي .د دې ﻣـﺎدې د دوﻳـﻢ ﺑﻨـﺪ ﻟـﻪ ﻣﺨـې ،ﺟﻨﺴـي ﺗﯧـﺮی ،د
ﺟﻨﺴي ﻣﻮﺧې ﻟﭙﺎره ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ،د زور ﻟﻪ ﻻرې ﻓﺤﺸﺎ او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ،د زور ﻟﻪ ﻻرې ﺷﻨډول او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ

ډول ﺟﻨﺴي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟی ﭼې د ﺟﻴﻨﻮا ﻟﻪ څﻠﻮرو ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐې دي؛ ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨـﻪ روښـﺎﻧﻪ
ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ،ﻣﻤکﻦ ﺟﻨګي ﺟﻨﺎﻳﺖ او د ﺑﺸﺮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﺎﻳﺖ وﺑﻠﻞ ﺷي.

د ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮۍ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک ﻟﻮﻣړی راﭘﻮر:

ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې روږدې ﻧﺠﻮﻧې ځﺎن ﭘﻠﻮرﻧې ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ﮐﯧږي

ﺳﺘﻮرى ﮐﺮﻳﻤي Oct 31, 2017 -

ﻫﺮات )ﭘﮋواک ٩ ،ﻟړم  :(٩٦ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻧﺠﻮﻧې واﻳﻲ ﭼې د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول

ﻣﯿﻨﺪې ﻳﯥ دوى ځﺎن ﭘﻠﻮرﻧې ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳي ،څﻮ ﻟﻪ دې ﻻرې ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﺴې ﭘﻴﺪا ﮐړي .ﭘﻪ دې اړه د اﻧﺴﺎن

ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ١١ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﭼې د اﻧﺴﺎن د

ﻗﺎﭼﺎق د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﻣﺠﻨی ﻋﻠﻴﻪ ښځﻪ ،ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻇﻒ وي ،ﭘﺮ
اوږده ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

 ١٥ﮐﻠﻨﻪ زرﻣﻴﻨﻪ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭼې ﻣﻮر ﻳﯥ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدې ده ،واﻳﻲ ﭼې ﻣﻮر ﻳﯥ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ
ﺗﻮﮐﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻴﺴې وﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻧﻮ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې دا ځﺎن ﭘﻠﻮرﻧې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮروي .دﻏﻪ ﻧﺠﻠۍ ﭼې دود وﻫﻠې ژﯦړه

څﯧﺮه ،ﺟړ او ﺧﯿﺮن وﯦښﺘﺎن ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐې ووﻳﻞ ﭼې څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘې ﻣﺨکې د ﺧﭙﻠې

روږدې ﻣﻮر ﻟﻪ ﻟﻮري د  ٦٠٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻳﻮه ځﻮان ﺳړي ﺗﻪ د ﺟﻨﺴي اړﻳکې ﻟﭙﺎره وﺳﭙﺎرل ﺷﻮه او واﻳﻲ ﭼې
دا ﯾﯥ ﻣﻮر ﺗﺮ اوﺳﻪ څﻮ ځﻠې د ﺟﻨﺴي اړﻳکﻮ ﻟﭙﺎره اﻓﺮادو ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟې ده.

زرﻣﻴﻨﻪ ﭼې څﯧﺮه ﯾﯥ د ﺳﺮﭘﻨﺎه د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ،ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ او ﺗﻦ ﭘﻠﻮرﻧې ﮐﻴﺴﻪ ﮐﻮي ،د ﺧﭙﻞ ﻧﺎڅﺮګﻨﺪ راﺗﻠﻮﻧﮑي او
ﺑﺮﺧﻠﻴک ﭘﻪ اړه واﻳﻲ" :ﮐﻠﻪ ﭼې ځﻮاﻧﺎن را ﻧږدې ﮐﯧږي ،ﺗﺮې ډارﯦږم او ﺣﺘى زه ﯾﯥ وﻫﻠې ډﺑﻮﻟې ﻫﻢ ﯾﻢ ،څﻮ ﻟﻪ
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ﻏﺎﻟﻐﻤﺎن ﭘﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ټﻮل وﺟﻮد د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ واک ﮐې ورﮐړم ".ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﭼې د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻻس راﺑﺎﻧﺪې
ﻟګﯧږي ،ټﻮل وﺟﻮد ﻣې ﻟﻪ وﯦﺮې ﻟړزه اﺧﻠي ،ﭘﻪ وﺟﻮد ﮐې ﻣې ﺳﺨﺖ درد ﭘﻴﺪا ﮐﯧږي".

دا ﻳﻮازې زرﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪ ده ﭼې ﺗﻦ ﭘﻠﻮرﻧې ﺗﻪ اړه ﮐړل ﺷﻮې ده؛  ١٢ﮐﻠﻨﻪ ﻣﺮﺟﺎن )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﻫﻢ ﻳﻮه ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ده ﭼې ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ اړه ﮐړې ،څﻮ د دې وژوﻧﮑﻮ زﻫﺮو )ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ( ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎن ﭘﻠﻮرﻧﻪ وﮐړي .ﻣﻮر
ﻳﯥ دا ﻫﻢ روږدې ﮐړې او ﺣﺘى ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ زور د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ واک ﮐې ورﮐﻮي .د ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ څﯧﺮه او

ژﯦړﺑﺨﻮﻧې ﺳﺘﺮګې د ﺟﻨﺴي ځﻮر او ﺗﻦ ﭘﻠﻮرﻧې ﮐﻴﺴﻪ ﮐﻮي او واﻳﻲ" :ﮐﻠﻪ ﭼې د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ،
ﻟﻮﻣړى ﻳﯥ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه دﺳﺘﻤﺎل را وﺗړﻟﻪ ،وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ او ﭘښې ﻫﻢ را وﺗړﻟې ،درد ﻣې ټﻮل وﺟﻮد وﻧﻴﻮه او ﺑﯥ

ﻫﻮښﻪ ﺷﻮم ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﭘﻪ ﻫﻮښ راﻏﻠﻢ ﻧﻮ دوﻣﺮه ﮐﻤﺰورې وم ﭼې ﭘﻪ ﻻره ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻮم ﺗﻠﻠى".

د ﻫﺮات ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې رﻳﺎﺳﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﺮات ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ دى ﭼې د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ
ﺗﻮﮐﻮ د روږدو ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ  ٥٠ﺗﺮ  ٦٠زرو ﺗﻨﻮ ﭘﻮرې رﺳﯧږي ﭼې ﻧږدې  ١٣ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯥ ښځې ﺟﻮړوي .دﻏﻪ ښځې د
ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﺮ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي .ﭘﺮي ﺟﺎن )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﻳﻮه ﻟﻪ روږدو ښځﻮ ده ﭼې د ﻫﺮات

ښﺎر ﭘﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﻏﺎ زﻳﺎرت ﮐې د ﻧﻮرو روږدو ﺗﺮ څﻨګ ﺷﭙﯥ ورځې ﺗﯧﺮوي .ﻫﻐې ووﻳﻞ ﭼې ﺧﭙﻠﻪ  ١٣ﮐﻠﻨﻪ ﻟﻮر ﻳﯥ د

ﻟﺲ زره اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې د درﯦﻴﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﺳړي ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ ،ﺧﻮ دوې ورځې ﮐﯧږي ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې
ﻳﯥ ﻟﻪ ﻟﻮر ﻧﻪ اﺣﻮال ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړې وﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼې ﭘﻪ دې اړه ډﯦﺮ څﻪ وواﻳﻲ.

د ﻫﺮات د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﺷﻮرا ﺳﻼﮐﺎر ﻋﺒﺪاﻟ�ﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧﻴﻢ ﮐﺎل راﻫﻴﺴې د روږدو د ټﻮﻟﻨې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي ،واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې د روږدو ورځ ﺗﺮ ﺑﻠې زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﮑی ﺷﻤﯧﺮ ﭘﺮ ﻳﻮه ﻧﺎورﻳﻦ او ﺧﺎﻣﻮش ﺳﻮﻧﺎﻣي

ﺑﺪل ﺷﻮى دى .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې څﻮ ورځې وړاﻧﺪې ﻳﯥ د ﻫﺮات ښﺎر ﭘﻪ ﮐﭽﻪ روږدي ټﻮﻟﻮل ،د دوى ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮې

ښځې ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻮر ﻳﯥ د څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺗﻪ ورﮐړې ،ﺧﻮ دوې ﺷﭙﯥ ورځې ﮐﯧږي ﭼې ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻳﯥ

ﻧﻪ ده راوﺳﺘﻠې ،د دﻏﻪ ﻧﺎورﻳﻦ ﻣﺨﻨﻴﻮى دې وﺷي.

داﺳې روږدې ښځې ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼې د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﮐﻮﭼﻨي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻠﻮري؛ ﭘﻨځﻪ دﯦﺮش ﮐﻠﻨﻪ

ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﯧګﻢ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭼې د ﻫﺮات ښﺎر د ﻳﻮه واټ ﺗﺮ څﻨګ ﻟﻪ درﯦﻴﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮه ﺗﺮ ﻳﻮه وراﺳﺘﻪ او
ﭼټﻞ څﺎدر ﻻﻧﺪې ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي څکﻞ ،د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﻳﺎل ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼې ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ اﻳﺮان

ﮐې روږدې ﺷﻮه او ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐې ﻳﯥ څﻠﻮر ﻧﺠﻮﻧې د ﻫﺮات ﭘﻪ ښﺎر ﮐې ﭘﻠﻮرﻟې او ﭘﺮ ﭘﻴﺴﻮ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن او
ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﯧﺮﻟي دي .ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې اوښکې ﯾﯥ ﺗﻮﯾﯧﺪې ،ووﻳﻞ" :ﻟﻪ ﻫﻤﺪاﺳې ﻳﻮې

روږدې ﻣې واورﯦﺪل ﭼې ﻳﻮه ﮐﻮرﻧۍ ﻏﻮاړي ﻣﺎﺷﻮم وﭘﯧﺮي او د ﻫﻤﺪې روږدي ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ داﺳې ښځې ﺳﺮه اﺷﻨﺎ
ﺷﻮم ﭼې ﻣﺎﺗﻪ ﻳﯥ زﻣﺎ د ﻟﻮر ﭘﯧﺮﻟﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ وﮐړ ".ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺑﯧګﻢ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﻮال
ﮐﻮي ،ﺧﻮ واﻳﻲ ﭼې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻟﻪ دې ﻻرې ﭘﻴﺴې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﮐړي ،ﻧﻮ ځﺎن ﭘﻠﻮرﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻮي.

دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐړه د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﺣﺮاﻣﻪ ﺑﻮﻟي او د ورﺗﻪ ﮐړﻧﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره د ﺣکﻮﻣﺖ

ﭘﺮ اﻗﺪام ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي .د ﻫﺮات د ارﺷﺎد ،ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺸﺮ او دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﺛﻤي ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ د

ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐړه او ﭘﻠﻮر ﻣﺮدود ﺑﻮﻟي او واﻳﻲ" :د اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﺮام او زﻧﺎ ګڼﻞ ﮐﯧږي ".ﻧﻮﻣﻮړي

زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﺣکﻮﻣﺖ ﺗﺮ څﻨګ دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻫﻢ دﻧﺪه ﻟﺮي ﭼې د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ﺟﺪي وﺑﻮﻟي ،څﻮ د

اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻋﺖ ﺧﻼف اﻋﻤﺎﻟﻮ ،ﻟکﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻠﻮر او ځﺎن ﭘﻠﻮرﻧې ﻣﺨﻨﻴﻮى وﺷي.

ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺣﻮي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻣﺸﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر رﺣﻴﻤي ﻫﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪوي ﭼې ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﮐې ﻳﻮ
ﺷﻤﯧﺮ روږدي د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻠﻮرﻧې ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺧﭙﻠې ځﻮاﻧې ﻧﺠﻮﻧې ځﺎن ﭘﻠﻮرﻧې ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳي .ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ
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دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻴﻮﮐﻪ وﮐړه او وﻳﯥ وﻳﻞ" :ﺣکﻮﻣﺖ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ دې اړه ﻫﯧڅ اﻗﺪام ﻧﻪ
دى ﮐړى ،څﻮ د دې ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﺳﻮﻧﺰې ﻣﺨﻨﻴﻮى وﮐړي ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻳﻮه اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې اړه ده".

د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې د ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړي ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﻴﺪ

ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ" :زﻣﻮږ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﻫﺮه رﺑﻊ ﮐې ﻣﻮږ ﺗﻪ راﭘﻮر راﮐﻮل ﮐﯧږي،
ﺧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د دې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ راﭘﻮر ﻧﻪ دی راﮐړل ﺷﻮی " .ﺧﻮ ده ووﻳﻞ ﮐﻪ د دوى د

ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړي ﻟﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﯧښﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷي ﻧﻮ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻣﻠي اﻣﻨﻴﺖ ادارو ﻟﻪ ﻻرې ورﺗﻪ رﺳﯧﺪﻧﻪ ﮐﻮي .د ﻫﻐﻪ
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،دوى ﻫﺮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺗﺨﻨﻴکي ﻏﻮﻧډې ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﻫﺮو دوو درﯦﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐې د ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن

ﻏﻮﻧډه ﺟﻮړﯦږي او دﻏﻪ ﺷﺎن ټﻮﻟﻮ ﻣﻮاردو ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻧﻪ ﮐﯧږي .ﺧﻮ د ﻫﺮات د واﻟي وﻳﺎﻧﺪ ﺟﻴﻼﻧي ﻓﺮﻫﺎد ووﻳﻞ ﭼې د

اﻋﺘﻴﺎد زﻳﺎﺗﻮاﻟي ښکﺎرﻧﺪه د ځﺎﻳﻲ ادارې ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﺟﺪي اﻧﺪﯦښﻨﻪ ده او د ﻫﺮات اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻨګﻮﻧې راﻣﻨځﺘﻪ
ﮐړې دي .روږدي ﻏﻼوې ﮐﻮي او ﺣﺘى ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘي ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯥ اﻏﯧﺰې ﮐړې دي.

ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د روږدو ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭼې ﻳﻮه ﺟﺪي ټﻮﻟﻨﻴﺰه ﺳﺘﻮﻧﺰه راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړې ،ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د

وﻻﻳﺖ ﻣﻘﺎم ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻠﻮرﻧې او ځﺎن ﭘﻠﻮرﻧې ﭘﻪ اړه ﮐﻮم ﻣﻮارد ﻧﻪ دي رﺳﯧﺪﻟي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې داﺳې ﻣﻮارد وﺟﻮد
وﻟﺮي ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اداره ﻳﯥ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې اﻗﺪام ﮐﻮي.

د ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮۍ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک دوﯾﻢ راﭘﻮر:

اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن اﻳﺮان ﺗﻪ د ﮐﺎري ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي

ﺳﺘﻮرى ﮐﺮﻳﻤي– Jan 21, 2017

ﻫﺮات )ﭘﮋواک ٢ ،ﻣﺮﻏﻮﻣى  :(٩٥د ﺟګړې د دوام ،ﻧﺎ اﻣﻨۍ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯧﻮزﻟۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو د ﻫﻐﻮ

ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭼې ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻪ ﻫﻴﻠې ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠې دي ،د ﮐﺎري ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ګﺎوﻧډﻳﻮ
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ اﻳﺮان ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺗګ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﺷﻮې ده .ﻫﺮات ﭼې د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐې ﻟﻪ ﺳﺘﺮ او

ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﯧږي ،د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول اﻳﺮان ﺗﻪ د ﺗﻠﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺗګ ﻻره
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ده .ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﮐې د ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ﻟﻪ وراﻳﻪ ښکﺎري ﭼې ﻟﻪ اﻳﺮان څﺨﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي او ﻳﺎ ﻫﻢ

اﻳﺮان ﺗﻪ ﻧﻪ دي ﭘﺮﯦښﻮدل ﺷﻮي.

د ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠک ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې ﻳﻮه ﻳﺎ څﻮ ورځې ﺗﯧﺮوي ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د اوﺳﯧﺪو ﺧﭙﻞ ټﺎټﻮﺑﻲ
ﺗﻪ رواﻧﯧږي او ﻳﺎ ځﻴﻨي ﻳﯥ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ دﻟﻴﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯧﻮزﻟۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﮐې ﭘﺎﺗې

ﮐﯧږي ،څﻮ اﻳﺮان ﺗﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ﺗګ ﭼﺎﻧﺲ و ازﻣﺎﻳﻲ.
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﯾﻮه ﺗﺮﺧﻪ ﮐﻴﺴﻪ

ﺷﭙﺎړس ﮐﻠﻦ ﺻﻔﺖ اﻟ�ﻪ د ﮐﻨﺪوز ښﺎر د ﻧﻬﻤې ﻧﺎﺣﻴﯥ اړوﻧﺪ د ﭼﻠﭽﻴﻨې ﺳﻴﻤې اوﺳﯧﺪوﻧﮑى دى .ﻫﻐﻪ ﭼې ﭘﻪ دې

وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې ﻟﻪ اﻳﺮان څﺨﻪ راﺷړل ﺷﻮى او اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﻫﺮات ښﺎر ﮐې اوﺳﯧږي ،ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ووﻳﻞ
ﭼې ﻧﻬﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘې ﻣﺨکې د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﺮات څﺨﻪ ﻧﻴﻤﺮوز او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ اﻳﺮان ﺗﻪ وﻻړ.
ﻧﻮﻣﻮړي د ﮐﻮرﻧۍ ﭘﺮﯦښﻮدو او اﻳﺮان ﺗﻪ د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﮐډواﻟۍ ﺧﻄﺮوﻧﻮ د ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ" :زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐې

ﻃﺎﻟﺒﺎن دي او ﺟګړه ده ،ﮐﺮﻧﻪ ﻧﻪ ﮐﯧﺪه ،ﭘﻼر ﻣې راﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﮐﻪ دﻟﺘﻪ و اوﺳې او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻻړ ﺷې؛ د ﺣکﻮﻣﺖ
ﻟﻪ ﺧﻮا وژل ﮐﯧږې او ﮐﻪ ﺣکﻮﻣﺖ ﺗﻪ ورﺷې ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻧﻮ دا ﻏﻮره ده ﭼې اﻳﺮان ﺗﻪ وﻻړ ﺷې".

ﺻﻔﺖ اﻟ�ﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو  ١٥ﻫﻤځﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ دا ﭘﺮﯦکړه وﮐړه ﭼې ﮐﺎﺑﻞ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻧﻴﻤﺮوز ﺗﻪ

وﻻړ ﺷي ﭼې ﻟﻪ ﻧﻴﻤﺮوز څﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻳﺮان ﺗﻪ وﻟﯧږدول ﺷﻮل .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮه

ﺑﻞ ﻫﻤځﻮﻟي ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د ﮐﺮﻣﺎن ښﺎر ﭘﻪ ﻳﻮه ﻫﻮټﻞ ﮐې اوﺳﯧﺪل او ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې وه ﭼې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻳﻮې ﺑﻠې

ﺳﻴﻤې ﺗﻪ وﻻړ ﺷي .ﻧﻮﻣﻮړي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻳﻮې ﺑﻠې ﮐﻮټﯥ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،ﻫﻠﺘﻪ درې ورځې وږي ﺗږي ﭘﺎﺗې ﺷﻮو،
ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻫﻠﻮ او راﺗﻪ وﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د ﭘﻴﺴﻮ راﻟﯧږﻟﻮ ﭘﻪ اړه وﻧﻪ واﻳﻲ ﻧﻮ

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮﮐﺎن ﺑﻪ وﺑﺎﺳﻮ".

ﻫﻐﻪ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼې ﻣﺎﻣﺎ ﻳﯥ  ١٤ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺮان ﺗﻪ وﻻړ ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻳﯥ

ﺑﺮﺧﻠﻴک ﻧﻪ دى ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮى .ﻟﻪ اﻳﺮان څﺨﻪ دﻏﻪ را اړول ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮم ووﻳﻞ ﭼې د ﺳﺘړﻳﺎ او روﺣي ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدى ﺷﻮى دى .ﺻﻔﺖ اﻟ�ﻪ ووﻳﻞ" :ډﯦﺮې دردﯦﺪوﻧﮑې ﮐﻴﺴې ﻟﺮم ،اﻳﺮان ﺗﻪ د ﻗﺎﭼﺎﻗي ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ

ﮐې ﻳﻮه ﺑﻠﻮڅ د ﻣﻮټﺮ ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻳﻮه دووﻟﺲ ﮐﻠﻦ ﻫﻠک ﺗﯧﺮى ﮐﺎوه او ﭼﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻫڅﻪ ﻧﻪ ﺷﻮه ﮐﻮﻟى ،دﻏﻪ

ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣې ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې ﻫﻢ وﻟﻴﺪل ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې ﻣې دوﻣﺮه رﻧځ او دردوﻧﻪ وﻟﻴﺪل ﭼې ﮐﻠﻪ ﻣې ﻫﻢ را
ﻳﺎد ﺷي ،ﺑﺪن ﻣې ﭘﻪ ﻟړزه ﺷي ،ﮐﺎر ﻣې ډﯦﺮ دروﻧﺪ و او د ډﯦﺮې ﺑﯥ ﺧﻮﺑۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣې ﺳګﺮټ او ﭼﺮس څکﻮل،

ﺗﺮﻳﺎک ﺑﻪ ﻣې ﺧﻮړل ،ﺧﻮ زه ﻳﻮازې ﻧﻪ وم ﻧﻮرو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ دا ﮐﺎر ﮐﺎوه".

ﻳﻮه ﺑﻞ ﺗﻨﮑي ځﻮان ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﻠﻦ اﻣﻴﻦ ﭼې ﻟﻪ اﻳﺮان څﺨﻪ ﺗﺮ را اړول ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې اوﺳﯧږي ،اﻳﺮان ﺗﻪ د

ﻗﺎﭼﺎﻗي ﺳﻔﺮ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﺧﭙﻠې ﺗﺮﺧې ﺧﺎﻃﺮې ﺷﺮﻳکې ﮐړې .ﻧﻮﻣﻮړي د دې ﺧﺒﺮې ﭘﻪ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﺳﺮه ﭼې څﻮ ځﻠې د

ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮى ،ووﻳﻞ" :ﻧﻬﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې وم ،زه ﺑﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮ ځﻮروﻟﻢ ،ﭘﻪ دﻏﻮ ﻧﻬﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐې ﻣې
داﺳې ﻓﮑﺮ وﮐړ ﭼې ﻧﻮي ﮐﺎﻟﻪ راﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮ ﺷﻮي ،زه ﺑﻪ ﻳﯥ وﻫﻠﻢ ټﮑﻮﻟﻢ".

اﻣﻴﻦ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻮرﻧۍ ﭼې ﮐﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐې ورﮐﻮي ،ﺑﺎﻳﺪ

ﭘﺮ دې ﭘﻮه ﺷي ﭼې ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ وژﻧي ".ﻳﺎد را اړول ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮم د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ دوام د ﺧﭙﻠﻮ

ﮐﺎري ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ" :ﻟﻪ درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ دوﻣﺮه ﺳﺘړى ﮐﯧﺪم ،ﻫﺮه ﺷﯧﺒﻪ ﺑﻪ ﻣې دا ﻫﻴﻠﻪ درﻟﻮده ،څﻮ ﮐﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﮐﻮرﻧۍ ﻣې ﭘﻪ دا ډول وﺿﻌﻴﺖ ﮐې ووﻳﻨي ﭼې ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣې ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻫﻢ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻬﺮ وﻧﻪ ﻟﯧږي".
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اﻣﻴﻦ ووﻳﻞ ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺘﻪ ﻏﻮاړي څﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ټﻴﻨګښﺖ او ﮐﺎري زﻣﻴﻨې ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ټﻮﻟﻮ ﭘﻪ

ځﺎﻧګړي ډول ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ژوﻧﺪ ﻏﻮره ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ﭼې ﺑﻴﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ

ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗي ﻻرو وﻻړ ﻧﻪ ﺷي ١٢ .ﮐﻠﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻫﻐﻪ ﺗﻨﮑى ځﻮان دى ﭼې ﻟﻪ اﻳﺮان ﻫﯧﻮاد څﺨﻪ را اړول

ﺷﻮى ،ﻧﻮﻣﻮړي ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﺗﺮﺧې ﺧﺎﻃﺮې ﻟﺮي او د ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﺒﺮوﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭼې اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې

اوﺳﯧږي ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ را اړول ﺷﻮى دى .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ" :ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐې وم ﭼې د اﻳﺮان ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ وﻫﻠﻮ ټﮑﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ
ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐې واﭼﻮﻟﻢ او زﻧﺪان ﺗﻪ ﻳﯥ ﻳﻮوړم او ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻪ اﺗﻮ ورځﻮ ﺗﯧﺮوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ را وﻟﯧږم".
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯧږل ﮐﯧږي

ﻣﺼﻄﻔى ﻋﻠي زاده ﭼې ﺧﭙﻞ  ١٢ﮐﻠﻦ زوى ﻳﯥ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﻳﺮان ﺗﻪ ﻟﯧږﻟى او ﻳﺎد ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ زوى د

ﻟﯧږﻟﻮ ﻳﻮ ﻻﻣﻞ ﻳﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰې او د ﮐﺎر ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړ .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ" :زه ﭘﻪ ﻳﻮې ﭘښې ﻣﻌﻠﻮﻟﻪ ﻳﻢ او د

ﮐﻮرﻧۍ  ٨ﻏړي راﭘﺴې دي ،زه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ وس ﻧﻪ ﻟﺮم ،ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑي ﺗﻪ ﻣې  ١٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﺗﻮﻣﺎن ورﮐړل
او ﺧﭙﻞ ﺑﭽى ﻣې ﻫﻢ ورﺗﻪ وﺳﭙﺎره ،دوه ځﻠې را وﺷړل ﺷﻮ او اوس ﻳﻮ ﮐﺎل ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې د وداﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ

ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي او ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﺴې راﻟﯧږي ".ﺻﺒﺮﻳﻪ اﻋﺘﻤﺎدي ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻮر ده ﭼې د ﺧﭙﻞ ځﻴګﺮ دوه ټﻮټﯥ ﻳﯥ اﻳﺮان ﺗﻪ

ﻟﯧږﻟې دي .ﻫﻐې ووﻳﻞ" :ﮐﻮﻧډه ﻳﻢ او د ﻧﻔﻘې ﭘﯿﺪا ﮐﻮﻟﻮ څﻮک ﻧﻪ ﻟﺮم ،دوه  ١٤او  ١٥ﮐﻠﻦ زاﻣﻦ ﻣې اﻳﺮان ﺗﻪ وﻟﯧږل
او زه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې د ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐې ﮐﺎﻟي ﻣﻴﻨځﻢ".

د ﻣﺴﻮوﻟﻮ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻪ

ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې د را اړول ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﻳﻮﻧﻴﺴﯧﻒ ﭘﺮوژې ﻳﻮه ﭼﺎرواﮐي ﻏﻼم رﺳﻮل ﻋﻤﺮي د ﻗﺎﭼﺎق

ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺮګﻨﺪوﻧې وﻣﻨﻠې او زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐړه ﭼې دوى د ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ډﯦﺮې دردﻧﺎﮐې ﻗﻀﻴﯥ ﻟﺮي.
ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺗﺮ دې ﭼې ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﮐې  ١٢ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﭼې د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐې دي ،ﻟﻪ دﻏﻪ

ﻫﯧﻮاده را اړول ﺷﻮي ﭼې دا ﺑﻴﺎ ﻣﻮږ ﺗﻪ د اﻧﺪﯦښﻨې وړ ﻣﻮﺿﻮع ده ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن را اړول ﮐﯧږي،
ﺧﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﭘﻪ ﻓﻮرم ﮐې ﻟﻴکي او ﺑﻴﺎ د ﻳﺎد دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻳﯥ ﻣﻬﻤې ﻗﻀﻴﯥ څﯧړل ﮐﯧږي.

ﻋﻤﺮي ووﻳﻞ" :ټﻮﻟې ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭼې ﻳﺎدو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺮګﻨﺪې ﮐړې ،رښﺘﻴﺎ دي ،ﻣﻮږ دا ډول ﭘﯧښې څﯧړو ﭼې د ﭼﺎ

ﻟﻪ ﻟﻮري ﭼﯧﺮﺗﻪ وړل ﺷﻮي او ﺑﻴﺎ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮي او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرو ".ﻋﻤﺮي زﻳﺎﺗﻪ

ﮐړه ﭼې ډﯦﺮى اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ او ﻳﺎ اﻣﻨﻴﺘي ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧږي .ﻧﻮﻣﻮړي د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ

دوام زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐې ﻳﻮ داﺳې ﻣﺎﺷﻮم ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ و ﭼې ﻟﻪ دﻏﻪ ځﺎى څﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ د

ځﺎﻧﻤﺮګي ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﯧﻮﻟى و ،ﺗﺮ دې ﭼې د ﻳﺎد ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐې د ﻫﻐې ﭘﯧﭽکﺎرۍ ﻧښﻪ ﭼې ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ځﺎن وژﻧې
ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﺎوه ،ﻫﻢ ﻟﻴﺪل ﮐﯧﺪه؛ ﻳﺎد ﻣﺎﺷﻮم ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐې ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗښﺘﯧﺪﻟى او ﺑﻴﺎ اﻳﺮان ﺗﻪ ﺗﻠﻠى ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ

ځﺎﻳﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ را اړول ﺷﻮى دى".

ﻧﻮﻣﻮړي د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺎﻧﻮن او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺧﻼف ﻋﻤﻞ وﺑﺎﻟﻪ او ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺘﻪ ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ

څﻮ د دﻳﻨې ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،د ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ د ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﻫﻐﻮى د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐړي ،څﻮ د دﻏﻪ ډول ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷي .د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزارت د ټﻮﻟﻨﻴﺰ

ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺑﺮﺧې ﺳﺘﺮ ﺳﻼﮐﺎر ﻓﻀﻞ اﻟﻬي اﺑﺮاﻫﻴﻤي ووﻳﻞ ﭼې ﻳﺎد وزارت د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ څﻠﻮرو زوﻧﻮﻧﻮ ﮐې ﭘﻪ ١٣٩٢
او  ١٣٩٣ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې داﺳې ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړل ،څﻮ ﻗﺎﭼﺎق او ﺗښﺘﻮل ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﮐې وﺳﺎﺗﻞ ﺷي.

ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﻣﻼﺗړ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ د ﻣﺮﺳﺘې ﻟﻪ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ اوس ﻳﻮازې ﻟﻪ دې ﺟﻤﻠې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې ﻳﻮ

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي او ﻟﻪ  ١٣٩١ﮐﺎل ﺗﺮ  ١٣٩٤ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﻮرې دا ډول ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر وزارت ﻟﻪ ﻟﻮري

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺷﻮي دي .د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ د ﮐډواﻟﻮ او راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻮ ﭼﺎرو ﻣﺸﺮ ﺟﺎوﯦﺪ ﻧﺎدم ووﻳﻞ ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ
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ﻣﻮاردو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯧږدول ﮐﯧږي .ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې

ﭼې ﭘﻪ دې اړه ﮐﺮه ﺷﻤﯧﺮه ﭘﻪ ډاګﻪ ﻧﻪ ﮐړه ،ﺧﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐړه ﭼې ﻫﯧڅ ﮐﻮم داﺳې ﺑﻨﺴټ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﺮه
ﺷﻤﯧﺮ ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺳﺮﺣﺪه ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي ،ﭘﻪ واک ﮐې ﻧﻪ ﻟﺮي.

ﻧﺎدم ووﻳﻞ" :ﻫﺮه ورځ ﻟﻪ اﻳﺮان څﺨﻪ ﻟﻪ  ٢٠ﺗﺮ  ٣٠ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ  ١٢ﺗﺮ  ١٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې دي ،را

اړول ﮐﯧږي ﭼې د ﮐﺎل ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ د ﻟﻴﻨﺪۍ ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻮرې ﻳﯥ ﺷﻤﯧﺮ  ٣٣٥٠ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧږي ،ﻟﻪ دﻏﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ ﻫﻤکﺎرۍ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻣﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟي دي ".د ﻫﺮات ﻳﺎد

اﺳﺘﺎزي ووﻳﻞ ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻮاردو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﻻس ﺗﻪ ﻏﻮرځي او زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐړه ﭼې ﻳﻮ
دﻟﻴﻞ ﻳﯥ ﻫﻢ دوى ﺗﻪ د ﮐﺎري زﻣﻴﻨې ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮول دي ﭼې ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻮرد ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د دﻏﻮ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د ﻟﯧږد ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫڅﻮوﻧﮑې او ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻮﻧﮑې ﺧﺒﺮې ﮐﻮل دي .دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې د

ﺳﻮﯦﻠي اﺳﻴﺎ د ﺳﻴﻤې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﻫﻤکﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن )ﺳﺎرک( ﻏړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐې ﭘﺮﯦکړه وﮐړه ﭼې د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ګډون د دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻨﻊ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘﺮ

ﻋﻤﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﻣکﻠﻒ دي ،ﺧﻮ ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﻫﺮات د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻟﻪ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ څﺨﻪ د
اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺧﻮښ او راﺿي ﻧﻪ ښکﺎري.

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮل

ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻣﺸﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر رﺣﻴﻤي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻧﻬﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐې

ډﯦﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن را اړول ﺷﻮي ﭼې ﻟﻪ دې ډﻟې ﻳﯥ ﻳﺎدې ادارې ﻟﻪ  ٥٨٣ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼې د ﻫﺮات د اﺳﻼم ﮐﻼ ﻟﻪ
ﻻرې را اړول ﺷﻮي ،ﻣﺮﮐې ﮐړې دي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑي ﺗﺮ ډﯦﺮه ﮐﻮرﻧۍ ﺗﯧﺮ ﺑﺎﺳي او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ

ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘﻠﻤﻮ ﺳﺮه اﻳﺮان ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮي .ﻳﺎدې ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ادارې ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ وﻏﻮښﺘﻞ ،څﻮ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ژﻏﻮرﻧې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ډﯦﺮ ﻣﺤﺘﺎط و اوﺳي.

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ

د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ارواﭘﻮﻫﻨې ﭘﻮﻫﻨځي اﺳﺘﺎد ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻈﻴﻤي د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ځﻮروﻟﻮ او ﺗﻨګﻮﻟﻮ د زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه

ووﻳﻞ ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐې د ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﻗﺮﺑﺎﻧي ﮐﯧږي ،ډﯦﺮى ﻳﯥ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪو ﺳﺮه ﭘﺮ ځﺎن

وژﻧې ﻻس ﭘﻮرې ﮐﻮي او ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﺑﺎور ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﺨﺖ ځﻮرﯦږي ﭼې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻤﺠﻨﺴﭙﺎﻟﻨې ﺗﻪ
ﻣﺨﻪ ﮐﻮي .ﻧﻮﻣﻮړي دﻏﻪ راز زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐې ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ګټﻪ اﺧﻠي ،ﭘﺮ روﺣي او

ﺟﺴﻤي ډول ﻧﺎروﻏﯧږي او دﻏﻪ ﻧﺎروﻏي ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ده .د دﻏﻪ اﺳﺘﺎد د څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د اﻧﺴﺎن

ﻗﺎﭼﺎق ﭼې ﭘﻪ اوﺳﻨي ﻋﺼﺮ ﮐې د ﻏﻼﻣۍ ﻧﻮې ﺑڼﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي او د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﻮداګﺮۍ ﻟﻪ ﻻرې د ډﯦﺮو ﭘﻴﺴﻮ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮی دی.

د ﻟﺴګﻮﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﯿﻮل ﮐﯧﺪل:

ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې د ﭘﻨځﻤې ﻣﯧﺸﺘې ﺳﺮﺣﺪي ﻟﻮا رﻳﻴﺲ ارﮐﺎن ﺳﻤﻮﻧﻮال ګﻠﺒﺪﻳﻦ اﻟکﻮزي ووﻳﻞ ﭼې د روان ﮐﺎل ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻪ

راﻫﻴﺴې ﻳﯥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ  ٦٠ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑي ﻧﻴﻮﻟي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟي دي .اﻟکﻮزي زﻳﺎﺗﻪ

ﮐړه ،دﻏﻮ ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﺑﻪ د ﻳﻮه ﮐﺲ د ﻟﯧږد ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﻟﻪ دوه ﺗﺮ درې ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل او ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ

د ﻧﻴﻤﺮوز ﻟﻪ ﻻرې اﻳﺮان ﺗﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪل .ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ" :ﻟﻪ اﻳﺮان څﺨﻪ ﻫﺮه ورځ ﻟﻪ  ٥٠٠ﺗﺮ  ٦٠٠ﮐﺴﺎﻧﻮ

ﭘﻮرې را اړول ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ دې ډﻟې ﻳﯥ ﻟﻪ  ٥٠ﺗﺮ  ٦٠ﭘﻮرې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وي.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن او د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺮم دى .د

ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ،ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ رﺳﻤي اﺳﻨﺎدو
او ﻣﺪارﮐﻮ ﭘﺮﺗﻪ د اﻓﻐﺎن ﮐډوال ﻟﭙﺎره د ﺳﻔﺮ د وﺳﻴﻠې ﺑﺮاﺑﺮول دي .د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ١٤ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﻗﺎﭼﺎق

وړوﻧﮑى ﺑﺎﻳﺪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه درې ﮐﺎﻟﻪ زﻧﺪاﻧي ﺷي ،ﺧﻮ د زﻧﺎ ،ﻟﻮاﻃﺖ او ﻳﺎ ﺑﻞ ﺟﺮم ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﺮه
ﺳﻢ ﭘﺮ  ١٢ﮐﺎﻟﻪ زﻧﺪان ﻣﺤکﻮم ﺷي.

د ﺟﻨﺴي ﺳﻮداګﺮۍ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک درﯦﯿﻢ راﭘﻮر:

ﺟﻮاد :ﭘﻪ ﭼﻞ او دوﮐﻪ ﻳﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى راﺑﺎﻧﺪې وﮐړ

ﺳﺘﻮرى ﮐﺮﻳﻤي – Jan 25, 2018

ﻫﺮات )ﭘﮋواک ٥،ﺳﻠﻮاﻏﻪ  :(٩۶ﻳﻮه ﺳړي زه ﻫﺮه ورځ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻟﻢ او راﺗﻪ وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼې ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷي ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮې،
درﮐﻮم ﻳﯥ ،ﺗﺮ دې ﭼې زه ﻳﯥ ﭘﻪ ﭼﻞ او دوﮐې ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ او ﺗﯧﺮى ﻳﯥ راﺑﺎﻧﺪې وﮐړ .د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق

او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ

واک ﮐې راوﺳﺘﻞ ،اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي .دﻏﻪ راز د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ

درﯦﻴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﭘﻪ زور ،ﭼﻞ ،دوﮐې ،اﺧﺘﻄﺎف ،ګﻮاښ او ځﻮاک ﻳﺎ د زور ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻻرو ،د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪام ،ﻟﯧږدول ،ﻳﺎ ﺳﺎﺗﻞ )ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ( اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي.

 ١٢ﮐﻠﻦ ﺟﻮاد )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭼې د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ اﺻﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑی دی ،ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دی ﭼې د ﺧﭙﻞ

ځﺎن او ﮐﻮرﻧۍ د اړﺗﻴﺎوو ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻟﻪ ﮐﺜﺎﻓﺎﺗﻮ د ﺗﻮﮐﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړې ده .د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮﻳﺎل ﭘﻪ ډﯦﺮو

ﻫڅﻮ ﺳﺮه وﺗﻮاﻧﯧﺪ ﭼې ﺟﻮاد ﻣﺮﮐې ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ راﺿي ﮐړي .ﺟﻮاد ﭼې زړې او ﭼټﻠې ﺟﺎﻣې ﻳﯥ ﭘﺮ ﺗﻦ وې ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ

ﭼټﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻳﯥ د ﮐﺜﺎﻓﺎﺗﻮ ﺷﻠﯧﺪﻟې او ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﻮې ﺑﻮﺟۍ ﻧﻴﻮﻟې وه ،ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼې د ﺧﺮاب

اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻴﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﻮا اړ ﺷﻮی ﭼې د ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﭘﺎرﮐﻮﻧﻮ او واټﻮﻧﻮ ﮐﺜﺎﻓﺎت

راټﻮل ﮐړي.

ﻧﻮﻣﻮړی د ﻧﻮﺷﺎﺑﯥ او ﻣﻌﺪﻧي اوﺑﻮ ،ﻏﻴﺮ اﻟکﻮﻟي څښﺎﮐﻮ ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻪ ،د ر�ب ﻗﻄي او ﭘﻼﺳﺘﻴکﻮﻧﻪ راټﻮﻟﻮي او وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ

د ﻫﺮات د ﺳﭙﻴﻨې اډې ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐې ﻫﺮ څﻠﻮر ﮐﻴﻠﻮ ﭘﻪ  ۵٠اﻓﻐﺎﻧۍ ﭘﻠﻮري .ﺟﻮاد ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړه او وﻳﯥ وﻳﻞ:

"ﺳﻬﺎر وﺧﺘي ﻟﻪ ﮐﺜﺎﻓﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ﺗﻮﮐﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺎﻧﺪې ځﻢ ،ﻳﻮه ﺳړي ﻟﻪ څﻮ ورځﻮ را ﭘﻪ دﯦﺨﻮا ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړی

وم ،ﻧږدې راﺗﻪ او راﺗﻪ وﻳﻞ ﭼې ﮐﻪ ﻫﺮ څﻪ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮې زه ﻳﯥ درﮐﻮم ،ﺟﺎﻣې وﻏﻮاړې ،ډوډۍ ﻳﺎ ﭘﻴﺴې ،ﻫﺮ څﻪ ﭼې

وﻏﻮاړې زه دې ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐې ﻳﻢ".

245

ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :درې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﻣﺨکې ﻳﻮه ورځ ډﯦﺮ وږی وم او د ﻫﻤﺪې ﺳړي دروازه ﻣې وټﮑﻮﻟﻪ او د دروازې ﺷﺎ ﺗﻪ

ﻳﯥ ووﻳﻞ څﻮک ﻳﯥ؟ ﻣﺎ ووﻳﻞ وږی ﻳﻢ ،ﻟږ ډوډۍ ﻏﻮاړم .دﻏﻪ ﺳړي دروازه راﺗﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐړه او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ډﯦﺮ

ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺷﻮ ،وﻳﯥ وﻳﻞ راځﻪ ډوډۍ درﮐﻮم ،زه ﻳﯥ د ﮐﻮر دﻧﻨﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ او ورﻳﺠې او ﻏﻮښﻪ ﻳﯥ راﮐړل او وﻳﯥ وﻳﻞ ،ﻫﺮ

وﺧﺖ ﭼې وږی ﺷﻮې ،دﻟﺘﻪ راځﻪ .د ډوډۍ ﻟﻪ ﺧﻮړﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣې ﻏﻮښﺘﻞ ﭼې وﻻړ ﺷﻢ ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﮐﺲ اﺟﺎزه را ﻧﻪ
ﮐړه ،زه ﻳﯥ ﭘﻪ زور ﻳﻮې ﺗﺎﮐﺎوۍ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ ،ﻫﺮ څﻮﻣﺮه ﻋﺬر او زارۍ ﻣې ﭼې وﮐړې ،وا ﻳﯥ ﻧﻪ ورﯦﺪې او ﭘﺮ ﻣﺎ ﻳﯥ
ﺗﯧﺮى وﮐړ".

ﺟﻮاد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻪ ژﺑﻪ دﻏﻪ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﺑﻴﺎﻧﻮﻟې ﭼې ﭘﻪ څﯧﺮه ﮐې ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﺗﯧﺮي ﮐﻮوﻧﮑي ﺳړي

څﺨﻪ ډار او ﮐﺮﮐﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﯧﺪه .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ده ﺳړي راﺗﻪ ووﻳﻞ ﮐﻪ ﭼﺎﺗﻪ دې ووﻳﻞ ﭼې دې ﻣﺎ ﺳﺮه دا ﺑﺪ ﮐﺎر

ﮐړى ،ﺣﺘﻤﻦ دې وژﻧﻢ ".ﺟﻮاد ووﻳﻞ ﭼې ﭘﺮ ده د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څﻮک ﻧﻪ دي ﺧﺒﺮ او

ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺷکﺎﻳﺖ ﻧﻪ دی ﮐړی .ﻧﻮﻣﻮړي د ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ووﻳﻞ" :ﮐﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﺷکﺎﻳﺖ وﮐړم،

ښﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻣې ﻻ ډﯦﺮې ﺷي ".ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړی ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮي ﭼې درس وواﻳﻲ او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑي ﮐې ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷي او د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ځﻮروﻟﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴي .ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﺧﺒﺮې وﮐړي او د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر او د ﻫﻐﻪ ﺗﯧﺮي ﮐﻮوﻧﮑي ﺷﺨﺺ

د ﮐﻮر ﭘﺘې ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﻳﯥ ډډه وﮐړه .ﺟﻮاد د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻳﻮازﯦﻨی ﻗﺮﺑﺎﻧي ﻣﺎﺷﻮم ﻧﻪ دی ،ډﯦﺮ داﺳې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺷﺘﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ وړو زړوﻧﻮ ﮐې ﻳﯥ د ﺗﯧﺮي ﺳﺘﺮ رازوﻧﻪ ﭘټ ﺳﺎﺗﻠي دي او د ﻳﻮې ﻣړۍ ډوډۍ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ واټﻮﻧﻮ

ﺳﺮګﺮداﻧﻪ ګﺮځي .ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د درﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل او اوس ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي او ځﻮرول ،د ﻫﺮات د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﺮ ﺟﺪي اﻧﺪﯦښﻨې ﺑﺪل ﺷﻮي دي .د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او

ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ ﻣﺸﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻴﻮم اﻓﻐﺎن ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ ﻳﺎد وﻻﻳﺖ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﭘﯧښې ﺷﺘﻪ او دې

ﻣﻮﺿﻮع دوی ﺳﺨﺖ اﻧﺪﯦښﻤﻦ ﮐړي دي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻮږ ﺗﻪ د ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮ

راﮐﻮي ،ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻢ ﭼې دﻏﻪ ښکﺎرﻧﺪه ﺷﺘﻮن ﻟﺮي او ﻣﻮږ د دې ﭘﯧښې ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯦښﻤﻦ ﻳﻮ ".ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا د ﻫﺮات د

ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ وﻳﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ وﻟي زاده ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻪ دوی ﺳﺮه د روان ﮐﺎل ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴي

ﺗﯧﺮي او ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮﻳﻮ د ﺗﻮروﻧﻮ  ٩ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ﭼې ﭘﻪ ﺗړاو ﻳﯥ ١٠ﮐﺴﺎن ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي .ﻧﻮﻣﻮړي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې

د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ دوﺳﻴﯥ د ﻻ ډﯦﺮ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې دي ،ﺧﻮ د ﻫﺮات د اﺳﺘﻴﻨﺎف څﺎرﻧﻮاﻟۍ
ﻣﺸﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ اﺣﻤﺪ ووﻳﻞ ﭼې د روان ﮐﺎل ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ دې اداره ﮐې ﭘﺮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي
ﺗﺮ ﻟﺲ ډﯦﺮې ﭘﯧښې ﺛﺒﺖ او دوﺳﻴﯥ ﻳﯥ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې دي.

ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﺮوژې دﻓﺘﺮ ﻳﻮې ﻣﺴﻮوﻟې ﺳﻮﺳﻦ رﺣﻤﺎﻧي ووﻳﻞ ﭼې د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ او ﭘﺮ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت د دوی د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دی ،ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﻳﺖ

ﮐې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﭘﯧښﻮ دﻗﻴﻖ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻪ دی ﻣﻌﻠﻮم ،ﺧﻮ دوی ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﻳﻮ ﮐﺎل ﮐې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴي

ﺗﯧﺮي ﻟﻪ  ۵٠ﺗﺮ  ۶٠ﻗﻀﻴﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې دي ،ﭼې ډﯦﺮی دﻏﻪ ﭘﯧښې د ښﺎر ﭘﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮ ،ﭘﺎرﮐﻮﻧﻮ ،ﻫﻮټﻠﻮﻧﻮ او ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎﻧﻮ

ﺳﺮه ﻧږدې راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې دي .ﻣﯧﺮﻣﻦ رﺣﻤﺎﻧي ووﻳﻞ ،ډﯦﺮی ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻟﻪ  ١٢ﺗﺮ  ١۵ﮐﻠﻨﻮ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه

ﺷﻮي ﭼې ﭘﻪ واټﻮﻧﻮ ﮐې ﮐﺎر ﮐﻮي.

ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐې د ﻫﺮات د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻣﺸﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر رﺣﻴﻤي ووﻳﻞ" :ﺗﺮ ډﯦﺮه ﻫڅﻪ

ﮐﯧږي ﭼې د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﭘﯧښې ﭘټﯥ وﺳﺎﺗﻞ ﺷي ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ دا زﻣﻮږ د ټﻮﻟﻨې ﺷﺘﻪ واﻗﻌﻴﺖ دی ".ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې
د ﮐډواﻟﻮ د ﻗﺎﭼﺎق او اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﺳکﺮﺗﺮ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮول او ﻋﺪﻟﻴﯥ ﻣﺸﺮ

ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﺎﻧي ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ ﻳﺎده اداره ﮐې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﻮو ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮﻳﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻤﯧﺮ او راﭘﻮر ﻧﻪ

دی ﺛﺒﺖ ﺷﻮی .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺷک ﻧﺸﺘﻪ ﭼې د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي څﻮ ﭘﯧښې راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې او ﮐﺴﺎن څﺎرﻧﻮاﻟۍ او ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓي ﺷﻮي او د ﻳﺎدې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﺑﻨﺪﻳﺎن ﺷﻮي او دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي".
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د ﻫﺮات د ﻋﺪﻟﻴﯥ رﻳﻴﺲ دﻏﻪ راز ووﻳﻞ" :ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻫﺮ ډول ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭼې اوس ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه

ﮐﯧږي ،ﮐﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐې د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺎﻣﻞ وي ،اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دی ".ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐې ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې

ارواﭘﻮﻫﺎن واﻳﻲ ﭼې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﺪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟی او ﻧﺎوړه ﺟﺮم دی ﭼې د دې ډول ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د
دې اﻏﯧﺰې ﺗﺮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﺎﺗې ﮐﯧږي او ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﺎده ﻧﻪ وځي.

ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐې د ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘي ﻣﺤﻤﺪي ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه اروا ﭘﻮه ووﻳﻞ ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﭘﺮې ﮐﯧږي ،ﻟﻮﻣړﻧۍ
ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ وﯦﺮه او ډار دی؛ ځکﻪ ﭼې دﻏﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻋﻤﺮ ﮐﻢ دی ،ټﻮل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻳﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﺳﺎﺗي او دﻏﻪ ﮐﺎر

ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺷﺨﺼﻴﺘي ودې ﺑﺪه اﻏﯧﺰه ﮐﻮي او ﻫﻐﻮی ﮐې

ګﻮښﻴﺘﻮب ،ﺑﺪ ﺧﻮﻳﻲ ،ﭘﺮ ﻧﻔﺲ د ﺑﺎور ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي او ﭘﺮ ﻧړۍ او ﺧﻠکﻮ د دوی ﻟﻴﺪﻟﻮرى ﺗﻴﺎره ﮐﻮي".

ﻫﺮات ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﺷﺮﻋﻴﺎﺗﻮ ﭘﻮﻫﻨځي اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺻﻤﻴﻢ د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺗﯧﺮي ﭘﻪ اړه واﻳﻲ ﭼې
ﭘﺮ ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮی ﺣﺮام دی .ﻧﻮﻣﻮړي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﭘﺮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﯧﺮي ﺗﻪ ﻟﻮاﻃﺖ وﻳﻞ ﮐﯧږي

ﭼې ﻓﻘﻬﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ اړه ﻣﺘﻔﺎوت ﻟﻴﺪ ﻟﻮري ﻟﺮي .ځﻴﻨي واﻳﻲ ﭼې ﺗﯧﺮي ﮐﻮوﻧﮑى ﮐﺲ دې ﻟﻪ ﻟﻮړ ځﺎﻳﻪ را وﻏﻮرځﻮل ﺷي

او ځﻴﻨي ﻓﻘﻬﺎ واﻳﻲ ﭼې دا ډول ﮐﺴﺎن دې ﺗﺮ دﯦﻮال ﻻﻧﺪې ﺷي ،ﺧﻮ ډﯦﺮی ﻓﻘﻬﺎ ﭘﺮ دې ﻧﻈﺮ دي ﭼې ﻟﻮﻃي ﺷﺨﺺ
ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺪام ﺷي".

ﻟﻪ ﺑﻠې ﺧﻮا ډﯦﺮ ﻣﻠي ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼې د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺮ ﻣﻼﺗړ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ،ﺧﻮ
ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﭘﯧښې ﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻫﺮات ،ﺑﻠکې د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ډﯦﺮی وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘﻪ ٣۴ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﺗړون ﻏړي ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻣکﻠﻒ دي ﭼې

ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳکﺲ او ﻧﺎوړه ﺟﻨﺴي اﺳﺘﻔﺎدې د ﻫﺮ ډول اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐې ﻣﻼﺗړ وﮐړي ،ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ

دې ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ﭘﺮ ﻫﺮ ډول اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﮐﻮي ،څﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ زور ﻳﺎ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺟﻨﺴي
اړﻳکﻮ ﺗﻪ وﻧﻪ ﮐﺎږل ﺷي او ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺳکﺴي ﭘﻮرﻧﻮګﺮاﻓۍ ﮐې اﺳﺘﻔﺎده وﻧﻪ ﺷي.

ﭘﺮ دې ټﻮﻟﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎن ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي د اﻧﺪﯦښﻨې وړ ګڼﻲ او ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺘﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻋﺪﻟي

او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﺟﺪي ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي.
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 -٢٩ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي

د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐې ځﻴﻨﻮ ﻧﺎوړه رواﺟﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺳﻴﻮرى داﺳې ﻏﻮړوﻟى ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ټﻮﻟﻨې ﺗﻪ د ﻧﻪ ﻟﻴکﻞ ﺷﻮو

ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﯧږي ﭼې ځﻴﻨي دﻏﻪ رواﺟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ دﻳﻨي او اﺧﻼﻗي ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐې دي،

ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﭼې د "ﺟﻨﺴﻴﺘي اﻧډول" ﮐﻠﻤې ﻳﺎدوﻟﻮ ﭘﺮ ځﺎى ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐې څﻪ ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻧﻪ ﺷي ،ﻳﻮ څﻮک ﭼې

ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ګﺎم ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺟﺮﺋﺖ وﮐړي ﻧﻮ ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي .د  ٢٠١٦زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د

اﻧﺴﺎن د اﺟﺒﺎري ﻗﺎﭼﺎق د راﭘﻮر ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ډﯦﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ښځې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي ﭼې ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ډول
ﻇﻠﻢ او ﺳﺘﻢ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﺗﻨﮑي ځﻮاﻧﺎن ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼې ﭘﻪ زور ﺟﻨﺴي ﻗﺎﭼﺎق ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ

ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﺑﻴﺎ ﺗﺮې ځﻴﻨې ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﮐې ﺟﻨﺴي او ﻧﻮره ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي.

ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭼې ﻳﻮه ﻣﻨﻔﻮره ﭘﺪﻳﺪه ده ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎرووﻧﮑې ﻫﻢ ده او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺧﺼﻮﺻي

ﺷکﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑي ﻧﺸﺘﻪ .د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ډﯦﺮى اﻋﻤﺎل ﭘټﯧږي او ﻫﯧڅﻮک ﻫﻢ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼې ﭘﻪ دې اړه ﺷکﺎﻳﺖ وﮐړي،

ﺧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن راﭘﻮروﻧﻪ ښﻴﻲ ﭼې دﻏﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻟﻪ ﮐﻮﻣې اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭘﺮﺗﻪ

ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .د اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ،د ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﺰورى ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ،ﻟﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ او ﭘﺮاخ اداري ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ،

د ﻳﺎدې ﭘﺪﻳﺪې د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړې ده .ﮐﻮﻣې ﺳﻴﻤې ﭼې ﻧﺎ اﻣﻨﻪ دي ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺴې او ټﻮﭘک ﺣﺎﮐﻢ
دي ،ﺑﭽﻪ ﺑﺎزان ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟې دي ﭼې ﭘﻴﺴې او واک ﻟﺮي او ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ټﻴټﻪ دوﻟﺘي ﮐﭽﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ

دې اړه ﻟﻪ ﺧﭙﻞ دوﻟﺘي واﮐﻪ ګټﻪ اﺧﻠي او ډﯦﺮی ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ﺑﻮﺧﺖ دي ،د دوﻟﺖ ﺗﺮ ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪې
ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﮐﻮي؛ ځکﻪ ﭘﻴﺴې ،زور او ټﻮﭘک ﻟﺮي او ﻫﯧڅﻮک ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺷکﺎﻳﺖ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟى.

ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﻋﺎدت ﺑﺪل ﺷﻮى او ﮐﻮﻣﻪ څﯧړﻧﻪ ﭼې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن

ﺗﺮﺳﺮه ﮐړې ښﻴﻲ ،ډﯦﺮى ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﻣﺨکې ﭘﺮې ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ﮐﯧﺪه ،اوس ﺑﭽﻪ ﺑﺎزان ﺷﻮي؛ ځکﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ

ﻏﺮور او اﻧﺴﺎﻧي ﮐﺮاﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠى او د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﮐړى ،ﻧﻪ ﻳﯥ ازادي ،ﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺤﺼﻴﻞ او ﻧﻪ ﻫﻢ
ﮐﺎر درﻟﻮد ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻋﻘﺪه ﻳﻲ ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ډول ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﺗﻨﮑﻴﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ اﻧﺘﻘﺎم اﺧﻠي .د دﻳﻨي

ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ﻳﻮ ﻧﺎوړه او ﻟﻪ ﺑﯥ ﻏﻴﺮﺗۍ ډک ﻋﻤﻞ دى ﭼې د اﺳﻼم ﺳﭙﯧڅﻠي دﻳﻦ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﺗﺮ دې ﺣﺪه

ﺣﺮام او ﻏﻨﺪل ﺷﻮى ﭼې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺗﺮ زﻧﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ښﻮدﻟى دى.

ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي د دې ﺗﺮ څﻨګ ﭼې اﺳﻼم ﺣﺮام او ﻧﺎوړه ﻋﻤﻞ ﺑﻠﻠی ،ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ﻫﻢ ﺟﺮم ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮی او ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﺗﻪ

ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﺳﺰا ورﮐړل ﺷي .د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﺷﻮﻣﻪ ﭘﺪﻳﺪه اوس ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮې

او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻟي ﻗﺎﻧﻮﻧي واک ﻟﺮي ،څﻮ د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﮐړي .دﻏﻪ راز د ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﺮ
ﺑﻨﺴټ ،ﻟﻮاﻃﺖ ﻳﻮ ﺟﺮﻣي ﻋﻤﻞ دى او ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼې دﻏﻪ ډول ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺰا ورﮐړل ﺷي .د

ﻫﻠک ګډول او ﺳﺎﺗﻞ ،د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻪ ﺟﻮړول ،د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐې ګډون او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه اﺳﺘﺮاﺣﺖ

ځﻴﻨې ﻫﻐﻪ ﻣﻮار دي ﭼې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن او ﺟﺰاﻳﻲ ﮐﻮډ ﮐې ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮي ﭼې ﻫﺮ ﻳﻮه ﺗﻪ ﻳﯥ

ﺟﻼ ﺟﻼ ﺳﺰاوې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮل ﺷﻮې دي.

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﻟﻪ ﻧﺎوړه ﮐړﻧې وﺳﺎﺗﻞ ﺷي؛ ځکﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې د ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر او ﺟﻨﺴي

ځﻮروﻧې ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي .ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮ ډول ګڼﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﯾﯥ وﺷي .ﺑﯧﻮزﻟي او

ښﺎﻳﺴﺖ د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ د ډﯦﺮﯦﺪو او راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻋﻤﺪه ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي؛ د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ډﯦﺮى

ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻟﻪ ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ څﺨﻪ دي او د ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ او ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د داﺳې ﭼﺎ ﭘﻪ واک

ﮐې ورﮐﻮي ﭼې ﺑﻴﺎ د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮې ﺟﻨﺴي ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ﺧﻮ ډﯦﺮې ﮐﻮرﻧۍ ﺑﻴﺎ ﭘﺮ دې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي
ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ د ژوﻧﺪ ﻟﻪ څﻪ ډول ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ دي.
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ﺗﺮ څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ﺟﺮم ﻧﻪ و ﺧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻫﻠﻮ

ځﻠﻮ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا ﮐﻮډ ﻟﻪ ﻣﺨې ﺟﺮم وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮ .ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول

ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او ﺳﻮﯦﻞ ﻟﻮﯦﺪﯾځﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ډﯦﺮه ده ،د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﭘﻪ ﻓﻌﻞ ﮐې ډﯦﺮى وﺧﺖ ﻣﻔﻌﻮل داﺳې ﮐﺲ وي ﭼې

ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮى وي؛ ﻳﻌﻨې ﻳﺎ ﻳﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ورﮐﻮل ﺷﻮی وي او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﮐﻮم ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ
ﻟﻮري ﭘﻠﻮرل ﺷﻮی وي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ښﻮوﻧﮑی اﺣﻤﺪ ﺟﺎن )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( د  ٢٠١۵زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﻮﻣﺒﺮ ﮐې ﭘﻪ
ﺟګړې ﮐې د ﻣﻠکي وګړو ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ) (CIVICﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐې د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ارﻏﺴﺘﺎن وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﯾﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﺮ ﺗښﺘﻮﻧې ﺗﻮرن ﮐړ.

ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ،اﮐﺒﺮ د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ١٣ ،ﯾﺎ  ١۴ﮐﻠﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن وﺗښﺘﺎوه ﭼې ورﺑﺎﻧﺪې ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي

وﮐړي .ﻫﻐﻪ د ﺳﻴﺪ اﻏﺎ ﺟﺎن زوی و ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼې ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﻣﻮر ﺳﺮه اړﯾکﻪ وﻧﯿﺴي ،وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼې
د ﻫﻐﻪ ﻣﻮر دی وﻣﻮﻧﺪ ،د ﺧﭙﻞ زوی د ﺧﻮﺷې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮐﻮر ﺗﻪ ﻟﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﺳﺮه ورﻏﻠﻪ .د ﻫﻐې زوی
د درﯦﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﯾﺎد ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺮه و ﭼې ﺑﯿﺎ وروﺳﺘﻪ د اڅکﺰﯾﻮ ﻗﻮم د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﭘﻮﻟﯿﺲ د ﯾﻮه ﺑﻞ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﭘﻪ ﻣﺪاﺧﻠې ﺧﻮﺷی ﺷﻮ.

ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﻣﺬﮐﺮ ﻳﺎ ﻣﺨﻨﺚ ﻣﺎﺷﻮم د ﺟﻨﺴي ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﻳﺎ ﭘﻪ ﻋﺎم ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻي ﻣﺤﻔﻞ ﮐې د ﻧڅﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻨﻈﻮر وﺳﺎﺗي ،د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي او د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ۶۵۴ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻳﯥ ﺗﺮ

درﯦﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .دﻏﻪ راز ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﻣﺬﮐﺮ ﻳﺎ ﻣﺨﻨﺚ ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ

ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د ﻧڅﺎ زده ﮐړه ورﮐړي ،ﺗﺮ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي او ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې ﻣﺬﮐﺮ ﻳﺎ

ﻣﺨﻨﺚ ﻣﺎﺷﻮم د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻮ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻي ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﮐې وﻧڅﻮي ،ﻟﻪ درﯦﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﭘﺮ

ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي او د ﻳﺎد ﺟﺮم ﻣﺘﮑﺮر د ﻣﻤﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﭘﺮ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻔﻞ ﺟﻮړ ﮐړي ﻳﺎ اګﺎﻫﺎﻧﻪ د دﻏﻪ ﻋﻤﻞ د ارﺗﮑﺎب ﻟﭙﺎره زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړي،
د درﯦﯿﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ او د ﺗﮑﺮار ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې د ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭘﺮ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .دﻏﻪ راز ﻫﻐﻪ

ﺷﺨﺺ ﭼې اګﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﮐې ﭼې د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ځﺎﻧګړی ﺷﻮی وي ،ګډون وﮐړي ،ﻟﻪ ﭘﻨځﻪ زرو
څﺨﻪ ﺗﺮ دﯦﺮﺷﻮ زرو اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻧﻐﺪي ﺟﺮﯾﻤﻪ ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ﺧﻮ د ﯾﺎد ﺟﺮم ﻣﺘﮑﺮر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ

ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک ﻟﻮﻣړی راﭘﻮر:

ﺑﺮﯾﺎﻟی :ﭘﺮ ﯾﻮه ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﺮ ﭘﻠﻮرل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي راﺑﺎﻧﺪې وﺷﻮل
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ﺗﺎﻟﻘﺎن )ﭘﮋواک ٢٥ ،ﻏﻮﻳﻰ  :(٩٧ﻳﻮ ﻫﻠﻤﻨﺪی ﻣﺎﺷﻮم ﭼې ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ د دﯾﻨي زده ﮐړو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﻨﺪوز وﻻﯾﺖ ﺗﻪ

ﺗﻠﻠی و او ﺑﯿﺎ ﺗﺨﺎر وﻻﯾﺖ ﺗﻪ ﺑﯿﻮل ﺷﻮی ،واﻳﻲ ﭼې ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮ ﯾﻮه ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﺮ ﭘﻠﻮرل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﭘﺮې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي
ﺷﻮي ،ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐي ورﮐړل ﺷﻮي او ګډول ﺷﻮی دی .دﻏﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪى ﻣﺎﺷﻮم ﺑﺮﻳﺎﻟى )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﻧﻮﻣﯧږي ١٢ ،ﮐﺎﻟﻪ
ﻋﻤﺮ ﻟﺮي او اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﺗﺨﺎر ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د روزﻧې ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐې اوﺳﯧږي.

د ﺗﺨﺎر ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﻣﻨﻴﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﻟﻪ ﺧﺒﺮﻳﺎل ﺳﺮه ﻫﻤکﺎري وﮐړه ،څﻮ دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻴﺪا ﮐړي

او ﻣﺮﮐﻪ ورﺳﺮه وﮐړي .ﺑﺮﻳﺎﻟى ﭼې ﮐﻠﻪ د ﻣﺮﮐې ځﺎى ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮې ﺣﻴﺮاﻧﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻳﯥ د ﭘﮋواک
ﺧﺒﺮﻳﺎل ،ﻣﺎﻳک ،ﮐﺎﻣﺮې او ﻧﻮرو وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ ﮐﺘﻞ او ﻟﻪ وﯦﺮې رﯦږدﯦﺪه .د ﺑﺮﻳﺎﻟي ﭘﻼر د ﻫﻠﻤﻨﺪ دی او ﻣﻮر ﻳﯥ د ﭘﯧښﻮر

اﺻﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑې ده ،ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻳﯥ دا ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐې ژوﻧﺪ ﮐﻮي ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړی ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻴکﻪ ﺳﺮه د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ
ﻳﻮﺳﻒ اﺑﺎد ﮐې اوﺳﯧﺪه.

ﺑﺮﻳﺎﻟى :ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼې ﻧﺸﻪ ﺷﻮم ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ راﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﮐﺎوه

ﻧﻮﻣﻮړى ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻴﺴﻪ زړه ﻧﺎ زړه داﺳې ﭘﯿﻠﻮي" :زه اﺗﻪ ﮐﻠﻦ وم ﭼې ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻣې ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،زه ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻴکﻪ

ﺳﺮه ځکﻪ ﭘﯧښﻮر ﮐې ﭘﺎﺗې ﺷﻮم ،څﻮ دﻳﻨي زده ﮐړې وﮐړم ".ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼې د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐې د ﮐﻨﺪوز وﻻﻳﺖ

ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻫﻢ ﻟﻪ ده ﺳﺮه زده ﮐړې ﮐﻮﻟې .ده زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻫﻠﺘﻪ ﻣې درس ﺧﻼص ﺷﻮ ،دﺳﺘﺎر ﺑﻨﺪي ﻫﻢ

وﺷﻮه ،ﻫﻤﺼﻨﻔﻴﺎﻧﻮ ﻣې راﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻧﻮر درس ﺑﻪ د ﮐﻨﺪوز ﭘﻪ اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې وواﻳﻮ ،ﻧﻮ څﻪ وﺧﺖ
وروﺳﺘﻪ ﮐﻠﻪ ﭼې دوى راﺗﻠﻞ ،زه ﻫﻢ ورﺳﺮه ﮐﻨﺪوز وﻻﻳﺖ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ".

د ﺑﺮﻳﺎﻟي ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﮐﻨﺪوز د اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻣکي ﻣﺪرﺳﻪ ﮐې ﻳﯥ زده ﮐړې ﭘﻴﻞ ﮐړې ﺧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘې

زده ﮐړو وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د اﺳﺤﺎق ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻪ ﻳﻮه ﮐﺲ ﺳﺮه اﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﺷﻮه .ده ووﻳﻞ" :اﺳﺤﺎق راﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﮐﻨﺪوز

ﮐې وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺮاب دى ،ﺗﺨﺎر ﺗﻪ ﺑﻪ وﻻړ ﺷﻮ ،ﻫﻠﺘﻪ ډﯦﺮې ښې ﻣﺪرﺳې دي ،زه د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو وﻏﻮﻟﯧﺪم او دواړه
ﺗﺨﺎر وﻻﻳﺖ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ".ﺑﺮﻳﺎﻟی واﻳﻲ ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻟﻪ اﺳﺤﺎق ﺳﺮه د ﺗﺨﺎر دﺷﺖ ﮐﻼ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﻧﻮ درې ﺷﭙﯥ

ﻳﯥ ﻟﻪ اﺳﺤﺎق ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر ﮐې ﺗﯧﺮې ﮐړې .ﺑﺮﻳﺎﻟى ﻏﻠى ﺷﻮ ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ژړﻏﻮﻧي ﻏږ ووﻳﻞ" :اﺳﺤﺎق ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮه

ﭘﻪ ټﻴﻠﯧﻔﻮن ﮐې ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟې او ورﺗﻪ وﻳﻞ ﯾﯥ ﭼې ﻳﻮ ﻫﻠک ﻣې راوﺳﺘى ،ﺧﺮڅﻮم ﻳﯥ درﺑﺎﻧﺪې ،ډﯦﺮ ښﺎﻳﺴﺘﻪ دى ،ﻣﺎ
ﭼې ﮐﻠﻪ دﻏﻪ ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې ،ﺳﺨﺖ وډار ﺷﻮم ،ﺧﻮ ﻫﯧڅ ﻣې ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻮل ﮐﻮﻻى".

د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﺷﭙﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  ١١ﺑﺠې وې ﭼې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ وﺳﻠﻪ وال راﻏﻠﻞ او دى ﯾﯥ ﭘﻪ زور ﻣﻮټﺮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړ،

ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼې ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﻨﺎﻳﺖ ﭘﻠﻮرﻟی ﻳﯥ .ده زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻣﺎ ﭼې دا وارﯦﺪل ﭘﻪ ژړا ﺷﻮم ،ﺧﻮ دﻏﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ زه ووﻫﻠﻢ او ﭘﻪ زور ﻳﯥ ﻣﻮټﺮ ﮐې واﭼﻮﻟﻢ ،څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻮ ﻣﺰل وﮐړ ،ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐې

دﻧﻨﻪ ډﯦﺮ وﺳﻠﻪ وال ﮐﺴﺎن وو ،زه ﻳﯥ ﻳﻮې ﮐﻮټﯥ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ ،ﻫﻠﺘﻪ درې ﮐﺴﺎن ﻧﺎﺳﺖ وو ﭼې ﻳﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﻨﺎﻳﺖ

وﻳﻞ ".ﺑﺮﻳﺎﻟی واﻳﻲ ﭼې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺷﺮاﺑﻮ ﭘﺮ څښﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ و او ده ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ زور
ﺷﺮاب ورﮐړل .ده ووﻳﻞ" :ښﻪ ډﯦﺮ ﺷﺮاب ﻳﯥ راﮐړل ،ﻧﻮر ﭘﺮ ځﺎن ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪم ،ﺳﻬﺎر ﭼې ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻮښ ﺷﻮم ،ﻧﻮ ﻟﻪ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﺴﺘﺮه ﮐې ﭘﺮوت وم او ځﺎن ﻣې ﻫﻢ ډﯦﺮ ﭘﻪ درد و ،ﻧﻮ ﭘﻮه ﺷﻮم ﭼې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى راﺑﺎﻧﺪې
ﺷﻮى دى ".د ﺑﺮﻳﺎﻟي د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘې ﻳﯥ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺳﺮه ﺗﯧﺮې ﮐړې دي او ﭘﻪ دې ﻣﻮده

ﮐې ﻳﯥ څﻮ ځﻠې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺟﺎﻣې ور اﻏﻮﺳﺘې ،ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﮐې ﯾﯥ ګډوﻟى او ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﻳﯥ څﻮ ځﻠې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى
ﭘﺮې ﮐړى دى.

د ﺑﺮﻳﺎﻟي ﭘﺮ دواړو ﻻﺳﻮﻧﻮ د ټﭙﻮﻧﻮ ﻧښې ښکﺎرﯦﺪې ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې اړه ووﻳﻞ" :ﮐﻠﻪ ﭼې ﺑﻪ ﻣې ﻟﻪ ګډا او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺷﺮاﺑﻮ ﻟﻪ
څښﻠﻮ اﻧﮑﺎر ﮐﺎوه ﻧﻮ ﻟګﯧﺪﻟى ﺳګﺮټ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭼﺮس ﺑﻪ ﻳﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯧښﻮده او ﭘﻪ زور ﺑﻪ ﻳﯥ ګډوﻟﻢ او ﺷﺮاب

ﺑﻪ ﻳﯥ راﮐﻮل ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻳﻮه ورځ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮت او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ښځﻮ ټﻴﻨګﺎر وﮐړ ﭼې دﻏﻪ
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ﻫﻠک ﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻮره د وﺗﻠﻮ اﺟﺎزه ﻣﻪ ورﮐﻮئ .ﺑﺮﻳﺎﻟي واﻳﻲ" :ﻣﺎ ښځﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻋﺬر وﮐړ ﭼې ﺗﺮ ﺳړﮐﻪ ځﻢ ﺑﯧﺮﺗﻪ ژر راځﻢ،

ﮐﻠﻪ ﭼې ﺳړک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪم ،ﻳﻮ ﻣﻮټﺮ راﻏى ،ﻻس ﻣې ورﮐړ ،ور ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮم ،ﭘﻪ ﻻر ﮐې ډرﻳﻮر را څﺨﻪ ځﻴﻨي ﭘﻮښﺘﻨې
وﮐړې ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ ".ده ووﻳﻞ ﭼې ﻣﻮټﺮ ﭼﻠﻮوﻧﮑي د ده ﻟﻪ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې

ﺳﺮه ،دى ﭘﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎواﻟﺪﻳﻦ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺣکﻴﻢ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﻓﺮﻳﺪون ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه ﺑﻞ

ﮐﺲ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻓﺮﻳﺪون ورﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى وﻧﻪ ﮐړ ﺧﻮ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﮐې ﯾﯥ ډﯦﺮ وګډاوه .ده

ووﻳﻞ ﭼې ﻳﻮه ﻣﻮده ﻳﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﻳﺪون ﺳﺮه ﻫﻢ ﺗﯧﺮه ﮐړه ﺧﻮ ﻳﻮه ورځ اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻓﺮﻳﺪون ﭘﺮ ﮐﻮر ﭼﺎﭘﻪ ووﻫﻠﻪ او

دی ﯾﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه راوﺳﺖ .ﺑﺮﻳﺎﻟی دا ﻣﻬﺎل د ﺗﺨﺎر ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ ښﺎر ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯾﻮه روزﻧﺘﻮن ﮐې ﻟﻪ ﻳﻮ
ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى اوﺳﯧږي.

د ﻋﺪﻟﻴﯥ رﻳﻴﺲ :د ﺑﺮﻳﺎﻟي ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دى

د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه د ﺗﺨﺎر د ﻋﺪﻟﻴﯥ رﻳﻴﺲ او د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې د ﻋﺎﻟي

ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د وﻻﻳﺘي ﮐﻤﯧټﻲ ﻣﺸﺮ ﺣﺸﻤﺖ اﻟ�ﻪ ﺣﺸﻢ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د روان ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐې ﻟﻪ دوی ﺳﺮه ﺗﺮ

اوﺳﻪ  ١٦د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﯧښې ﺛﺒﺖ ﺷﻮې دي .ده ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دې ﭘﯧښﻮ ﮐې ﻳﻮه ﻳﯥ ﻫﻢ د ﺑﺮﻳﺎﻟي ﻣﻮﺿﻮع ده ﭼې
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﯥ وﻧﻴﻮل ﺷي او د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷي .ﺣﺸﻢ واﻳﻲ ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ اړه

څﻮ ځﻠې دوى د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ﺧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﮐې دﻏﻪ ډول ﭘﯧښې د زورواﮐﻮ او
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي.

اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧي :د ﺑﺮﻳﺎﻟي د ﭘﯧښې ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮو

د ﺗﺨﺎر د اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د اﻣﻨﻴﺖ اﻣﺮ ﺳﻤﻮﻧﻮال ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮري ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ رﺳﻤي ډول د ﺑﺮﻳﺎﻟي
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻟﻪ دوى ﺳﺮه ﻧﻪ ده ﺷﺮﻳکﻪ ﺷﻮې .ﻏﻮري ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دې اړه ﺑﻪ څﯧړﻧې وﮐړي او ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﯥ

ډﯦﺮ ژر د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري .ﺧﻮ ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ ﮐﻮم ﻣکﺘﻮب ﭼې ﺷﺎوﺧﻮا دوه اووﻧۍ وړاﻧﺪې د ﺗﺨﺎر څﺎرﻧﻮاﻟۍ

ﻟﻪ ﻟﻮري اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﺗﻪ ﻟﯧږل ﺷﻮى او ﻳﻮه ﮐﺎﭘﻲ ﻳﯥ ﭘﮋواک ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې ،ﭘﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﺑﺮﻳﺎﻟي د

ﭘﯧښې ﭘﻪ اړه دې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﻨﺎﻳﺖ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺣکﻴﻢ او ﻓﺮﻳﺪون ډﯦﺮ ژر ﺟﻠﺐ ﺷي .ﻫڅﻪ ﻣﻮ وﮐړه ﭼې ﭘﻪ دې اړه ﻟﻪ
ﻳﺎدو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﺧﺒﺮې وﮐړو ﺧﻮ ﻫﻐﻮى ﭘﻪ دې اړه ﻟﻪ څﻪ وﻳﻠﻮ ډډه وﮐړه.

ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ زون ﮐې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺎﻧګې ﻣﺴﻮول ﺑﺴﻢ اﻟ�ﻪ وزﻳﺮي

ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟي ﺳﺮه ﻫﺮ ډول ﻇﻠﻢ ﺷﻮى ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﯥ ډﯦﺮ ژر وﻧﻴﻮل ﺷي او د ﺧﭙﻠﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﺮ ﺳﺰا

ورﺳﻮل ﺷي .ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺑﺮﻳﺎﻟى ﻣﻌﺘﺎد ﺷﻮى ،ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮى ﭘﺮې ﺷﻮى او ګډول ﺷﻮى ﻫﻢ دى؛ ﻳﻌﻨې ﻫﺮ ډول

ﻇﻠﻢ ورﺳﺮه ﺷﻮى دى ﭼې دا ډﯦﺮه ﺑﺪه او ﺧﻮاﺷﻴﻨﻮوﻧﮑې ﭘﯧښﻪ ده ".د وزﻳﺮي ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﭘﻪ دې ﻗﻀﻴﻪ ﮐې ټﻮل ﻫﻐﻪ
ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼې ﭘﻪ ﺷکﻞ د اﺷکﺎﻟﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ دوﻟﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻧږدې اړﻳکې ﻟﺮي.
دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻢ :ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ دﻏﻪ ډول اﻋﻤﺎل ﺣﺮام ﺑﻠﻠي دي

ﭘﻪ دې اړه د ﺗﺨﺎر د ﻣﺮﮐﺰي داراﻟﻌﻠﻮم اﺳﺘﺎد ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﺒﻮب اﻟ�ﻪ ﺣﻨﻴﻒ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﮐې

ﻟﻮاﻃﺖ ،زﻧﺎ او ورﺗﻪ ﻧﻮرې ﮐړﻧې ﺣﺮاﻣې او ﮐﺒﻴﺮه ګﻨﺎه ﺑﻠﻞ ﺷﻮې دي .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې دﻏﻪ ډول ﮐړﻧې

ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻋي ﺣﺪود ﭘﺮې ﺟﺎري ﺷي .دﻏﻪ راز د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق او د ﮐډواﻟﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺎﻧﻮن د درﯦﻴﻤې ﻣﺎدې

ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮه ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮل او ﻳﺎ ﻫﻢ د زﻳﺎن ﻣﻨﻨې ﻳﺎ

ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي.
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د ﻫﻤﺪې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ

اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وﻳﻞ ﮐﯧږي .د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﭘﯧښﻪ ﮐې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ

ښځﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮم وي ،د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ اﺗﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .د ﻳﺎدوﻧې ده ،ﻫﻤﺪا ﻣﻬﺎل د ﺑﺮﻳﺎﻟي ﭘﻪ څﯧﺮ ګڼ

ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟي وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ زورواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ورﺗﻪ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﺳﺮه ﻣﺦ دي ،ﺧﻮ

ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﭘﯧښې ﻧﻪ دي ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷﻮې.

د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک دوﻳﻢ راﭘﻮر:

ﺑ�ﺸﺮا د ﻳﻮه ﻧﺎوړه ﻓﺮﻫﻨګ رﻳښﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﯿﻢ ﮐﺮﯾﻤی – Feb 21, 2017

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ٢ ،ﮐﺐ  :(٩٥ﻳﻮې اﻓﻐﺎن ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﺮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د دودﻳﺰ او د ﻧﺎوړه
ﻓﺮﻫﻨګ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ درﯦﺪو ﺳﺮه د ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮښﺘﻨې ﻏږ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړى ﭼې د ﻫﻐې دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻣﻈﻠﻮم د ژﻏﻮرﻧې او

ﻇﺎﻟﻢ د راﻧﺴکﻮرﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮى دى .ﺑ�ﺸﺮا )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﺷﺎوﺧﻮا  ٣٢ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ښﺎر ﮐې زﯦږﯦﺪﻟې ده ،ﻫﻐﻪ ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮه ﺧﺼﻮﺻي ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن څﺨﻪ د ﻗﻀﺎ او څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺳﻨﺪ ﻟﺮي ،اوﺳﻤﻬﺎل د ﻳﻮې ﮐﻮرﻧۍ ﻣﻮﺳﺴې ﻟﻪ ﻻرې اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻘﻮﻗي ﻣﺮﺳﺘې ﺑﺮاﺑﺮوي .ﻧﻮﻣﻮړې ﻟﻪ ﻫﻐﻮ

اﻓﻐﺎن ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧږي ﭼې د ﻇﻠﻢ او ﺳﺘﻢ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻳﯥ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﻏﻮره ﮐړه ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ څﻪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭼې د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧې ﻻﻣﻞ ګﺮځي ،ﺧﭙﻞ ﻏږ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړ او دﻏﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻳﯥ ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻫﻢ وﻧﻪ زﻏﻤﻠى ﺷﻮ.

ﻳﺎدې ځﻮاﻧې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭼې ﺷﺎوﺧﻮا څﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ځﺎن او د ﻳﻮه ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اړه د ﻇﻠﻢ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ﻣﺒﺎرزه وﮐړه ،ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻓﺸﺎروﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ځﺎن وزﻏﻤﻞ او ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼې ښﺎﻳﻲ دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻫﻐې د ژوﻧﺪ د ﻟﻪ

ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮى واى ،ﻟﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻻس واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺖ ،ﺗﻞ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ زړه اواز ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﻮ ،ﺧﻮ ﺧﭙﻞ دﻏﻪ اواز
ﻳﯥ ﭼﻮپ ﻧﻪ ﮐړ ﭼې ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﺎد ﮐﺎر ﮐې ﺑﺮﻳﺎﻟۍ را ووﺗﻪ.

ﺑﺸﺮا ووﻳﻞ" :ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻣﺎ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه دوه ﻻرې درﻟﻮدې؛ ﻳﻮه دا ﭼې ﺑﺎﻳﺪ ځﺎن وژﻧﻪ وﮐړم او ﺑﻠﻪ دا ﭼې د ﺑﯥ

ﻋﺪاﻟﺘۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻏږ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړم ،ﻣﺎ ﻧﻮ دوﻳﻤﻪ ﻻره ﻏﻮره ﮐړه ".ﻧﻮﻣﻮړې د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ دوام ﮐې ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ

ښﻮوﻧځي ﮐې د زده ﮐړو ﻟﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣې د ﻧﻮرو اﻓﻐﺎن ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻫﻴﻠې او د ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﭙﺎره
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ درﻟﻮدل ،ﺧﻮ د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﻟﻮري ورﺗﻪ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﻣﺨکې د واده وړاﻧﺪﻳﺰ د دې ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮن ورﮐړ .د ﻫﻐې

ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﻣﯧړه ﻳﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﻟﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﺳﺮه ﺟﻮړه وه او دې ﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﺎد وﺿﻌﻴﺘﻪ ژﻏﻮرﻧﻪ ﻧﺎﻣﻤکﻨﻪ وه.

د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐې ځﻴﻨﻮ ﻧﺎوړه رواﺟﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺳﻴﻮرى داﺳې ﻏﻮړوﻟى ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ټﻮﻟﻨې ﺗﻪ د ﻧﻪ ﻟﻴکﻞ ﺷﻮو

ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﯧږي ﭼې ځﻴﻨې دﻏﻪ رواﺟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ دﻳﻨي او اﺧﻼﻗي ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐې دي،
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ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﭼې د "ﺟﻨﺴﻴﺘي اﻧډول" ﮐﻠﻤې ﻳﺎدوﻟﻮ ﭘﺮ ځﺎى ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐې څﻪ ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻧﻪ ﺷي ،ﻳﻮ څﻮک ﭼې
ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ګﺎم ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺟﺮﺋﺖ وﮐړي ﻧﻮ ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي.

د  ٢٠١٦زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د اﻧﺴﺎن د اﺟﺒﺎري ﻗﺎﭼﺎق راﭘﻮر ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ډﯦﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ښځې او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
دي ﭼې ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ډول ﻇﻠﻢ او ﮐړاو ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﺗﻨﮑي ځﻮاﻧﺎن ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼې اﺟﺒﺎري ﺟﻨﺴي

ﻗﺎﭼﺎق ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﺗﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﺑﻴﺎ ﺗﺮې ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﮐې د ګډوﻟﻮ او ﻧﻮره
ﺟﻨﺴي ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي.

د ﮐﻮژدې ﭘړاووﻧﻪ:

د ﺑﺸﺮا ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﮐﻠﻪ ﭼې د ښﻮوﻧځي د ﻟﺴﻢ ټﻮﻟګي زده ﮐﻮوﻧﮑې وه ،ﻳﻮه ﮐﻮرﻧۍ د دې ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ راﻏﻠﻪ او ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ

ﺧﭙﻞ واک ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ورﮐړى و ،ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې ﻟﻪ ﻳﻮه داﺳې ﺳړي ﺳﺮه ﭼې ﺑﯧﺴﻮاد و او ﻫﯧڅ ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮي ﯾﯥ ﻧﻪ ورﺳﺮه

درﻟﻮده ﮐﻮژده ﺷﻮه ،ﺧﻮ د ﮐﻮژدې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﻣﯧړه دروﻏﺠﻦ را ووت او ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﻳﯥ ﻏﻮښﺘي وو ﭼې ﻧﻮره ﺑﺎﻳﺪ

ښﻮوﻧځي ﺗﻪ وﻻړه ﻧﻪ ﺷي؛ ځکﻪ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐې د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﻪ درس وﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ دى .ﭘﻪ ورﺗﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﺎدې
ﻣﯧﺮﻣﻨې د ﮐﻮژدې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل داﺳې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي وو ﭼې ﮐﻮژدن ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺎوړه ﮐړﻧې ﺗﺮﺳﺮه

ﮐﻮي ﭼې ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ څﻮ ځﻠې د اړﻳکې د ﭘﺮﯦکﻮن ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې وه ،ﺧﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې د ﻧﺎوړه
رواﺟﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼې ګﻨي د ﮐﻮرﻧۍ ﻋﺰت ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﺎورو ﺳﺮه ﺧﺎورې ﺷي ،د ﻫﻐې ﭘﺮ ﺧﺒﺮو ﻏﻮږ ﻧﻪ و ګﺮوﻟى.

ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﭘﻪ ژړﻏﻮﻧي اواز ﺳﺮه ووﻳﻞ" :ﻫﻐﻪ درﻧﺎوى ﻣې ﭼې ﭘﻼر ﺗﻪ درﻟﻮد ،وﻣې ﻧﻪ ﺷﻮاى ﮐﻮﻟى ﭼې د ﻫﻐﻪ د
ﭘﺮﯦکړې ﭘﺮ وړاﻧﺪې ودرﯦږم او دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻣې ﻏﺎړه ﮐﯧښﻮده".

د واده ﭼﻤﺘﻮواﻟى:

ﺑﺸﺮا ووﻳﻞ ،ﭘﺮ دې ټﻮﻟﻮ ﺟﻨﺠﺎﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه د واده وﺧﺖ را ورﺳﯧﺪ او دﻏﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﻪ زړه ﭘﻴﻞ ﺷﻮل ﭼې د واده

ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ،ﻧﺎوړه او ﻋﻘﺪه ﻳﻲ ﺧﺒﺮو او ﭼﻠﻨﺪ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮه .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻣې

ﻣﯧړه ﺑﺮﭼﻪ راﺗﻪ ﻣﺦ ﺗﻪ ﮐﯧښﻮده او راﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼې ﻳﻮه اووﻧۍ ﻣﺨکې دې څﺮﻧګﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﺎوه ،اوس ﻧﻮ د وﻳﻠﻮ ﻟﭙﺎره

څﻪ ﻟﺮې؟!...ﻣﺎ ورﺗﻪ ﮐړه ،ﻧﻪ ﻫﯧڅ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻟﺮم؛ ځکﻪ ﻳﻮه اووﻧۍ ﻣﺨکې زه د ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻮر وم او اوس ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﯧﺮﻣﻦ.

اوس ﮐﻪ څﻪ واﻳﻢ ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ او ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ﻣې زﻳﺎن اوړي ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻫﯧڅ ﻏږ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮل ﻧﻪ ﻏﻮاړم ،اوس
ﻣې واده ﮐړى او ﻫﯧڅ ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻪ ﮐﻮي ".ﺑﺸﺮا د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﺳﺮه د وﻳﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻮر څﻪ ﻧﻪ درﻟﻮدل

ﭼې ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻧﻮر څﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﺳﻮړ اﺳﻮﯦﻠى ﻳﯥ و اﻳﺴﺖ او وﻳﯥ وﻳﻞ" :ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ را ﺳﺮه ﺳﺨﺖ

وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﭼﻠﻨﺪ وﮐړ".

د ﻳﻮې ﺗﺮﺧې ﮐﻴﺴې ﭘﻴﻞ:

ﺑﺸﺮا زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،د واده ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ ﻳﯥ ﻣﯧړه د ﮐﻮر د ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻞ دوﮐﺎن دوه ﺷﺎګﺮدان ﭼې ﻋﻤﺮوﻧﻪ

ﻳﯥ ﻟﻪ  ١٣ﺗﺮ  ١٤ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې وو ،راوﺳﺘﻞ ،ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړې څﺮګﻨﺪه ﮐړه ،ﺑﻠﻪ ورځ ﭼې د ډوډۍ د ور وړﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐې

وه ،ﻧﻮ ﻣﯧړه ﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻟﻮڅ ﭘﺮوت و .ﺑ�ﺸﺮا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﭼې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ

ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ ودرﯦﺪ ،ووﻳﻞ" :د ﺧﭙﻠې ﺧﻮب ﮐﻮټﯥ د ﺗﺨﺖ ﭘﻪ ﮐﻮﻧﺞ ﮐې ﻧﺎﺳﺘﻪ وم او ځﺎن ﻣې ﻟﻪ دﻏﻪ وﺣﺸﺘﻪ ﻟړزﯦﺪه،

ﭼې ﻣﯧړه ﻣې ﮐﻮټﯥ ﺗﻪ راﻏى او وﻳﯥ وﻳﻞ ،ﮐﺎر دې درﻟﻮد؟ ،ﻣﺎ ورﺗﻪ وﻳﻞ ،ﻧﻪ ﮐﺎر ﻣې ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﻳﻮازې ﻣې ډوډۍ در

وړه ،ﺧﻮ ﻟﻪ داﺳې ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮم ﭼې ﻫﯧڅ ﺗﺼﻮر ﻣې ﻧﻪ ﮐﺎوه".

د ﻫﻐې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻣﯧړه ﻳﯥ ورﺗﻪ ووﻳﻞ" :ډﯦﺮې ﺧﺒﺮې ﻣﻪ ﮐﻮه ،ګﻨي داﺳې څﭙﯧړه ﺑﻪ دې ووﻫﻢ ﭼې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ وواﻳﯥ

اﻓﺮﻳﻦ ،ﺧﻮ ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ،ﭘﻪ دې ډول ﻧﺎوړه ﻋﻤﻞ ﺳﺮه څﺮﻧګﻪ زﻣﺎ ﻟﻮري ﺗﻪ ګﻮرې او ﭘﻪ څﻪ ګﻨﺎه ﻣې وﻫې ".ﺑ�ﺸﺮا
زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻣﯧړه ﻳﯥ د ﺧﺒﺮو ﭘﻪ دوام ﮐې ورﺗﻪ ووﻳﻞ" :ﻟﻪ ﻣﺎ څﻪ ﻏﻮاړې او څﻪ ﮐﻮې؟ ځکﻪ زه ﺑﻪ ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ دﻏﻪ
ﻫﻠک څﺨﻪ ﺗﯧﺮ ﻧﻪ ﺷﻢ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻞ ﻧﺠﻮﻧې ﻫﻢ د ﻳﺎد ﻫﻠک د ﺳﺮ ﻟﻪ ﻳﻮه ﺗﺎر ﺳﺮه ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوم".

د اړﻳکﻮ ﭘﻴکﻪ ﮐﯧﺪل:
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ﺑﺸﺮا ووﻳﻞ" :د دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺳﺮه ﺣﻴﺮاﻧﻪ وم ﭼې څﻪ وﮐړم ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻮ اړﻳکې ﺑﯧﺨي ﺳړې او

وﺷﻠﯧﺪې ".ﻫﻐې ووﻳﻞ ،ﻳﺎده ﻣﻮﺿﻮع ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ د دې دﻏﻮ
ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﭘﺎم وﻧﻪ ﮐړ او ﻟﻪ دې ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼې ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻣﻮر ﻣې ﻫﻢ ﺑﺎور ﻧﻪ

ﮐﺎوه ﭼې ګﻨي زوم دې داﺳې ﻧﺎوړه ﮐﺎر ﮐړى وي او ﺗﺮ دې ﭼې ﻳﻮه ورځ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﺮ ﻫﻐې د اﻋﺼﺎﺑﻮ ﺣﻤﻠﻪ راﻏﻠې
وه ﭼې زه وﻟې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﺳﺮه ښﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﻮم ،ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻣﻮ ﻟﻪ واده ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﮐﺎل ﺗﯧﺮﯦﺪه ،ﭘﺮﯦکړه ﻣې وﮐړه ﭼې د
ﻣﻮر د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﻟﭙﺎره ﻫﺮ څﻪ ﻳﻮه ﻟﻮري ﺗﻪ ﮐړم او ﻟﻪ ﻣﯧړه ﺳﺮه ﻋﺎﻃﻔي او ښې اړﻳکې ﻏﻮره ﮐړم".

ﻫﻐې د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ دوام ووﻳﻞ" :د اﺧﺘﺮ ﺷﭙﻪ وه ،د ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ګﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺗﯧﺮه ﺷﻮم او ﭘﺮﯦکړه ﻣې وﮐړه ﭼې

ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه د ﻣﻴﻨې ډک ژوﻧﺪ ﻏﻮره ﮐﻮم او ﺑﭽﻴﺎن ﺑﻪ ﻟﺮم ،ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻣې ﻳﻮ ﭘﺎک اﺣﺴﺎس درﻟﻮد او

داﺳې ﻓﮑﺮ ﻣې ﮐﺎوه ﭼې دﻏﻪ ﺳړى ﻣې ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ټﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ده او د ﻧړۍ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﺲ دى ".ﺑ�ﺸﺮا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل
ﮐې ﭼې د ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه د ﻣﻴﻨې اﻧﺘﻈﺎر ﻳﯥ اﯾﺴﺖ ،ﺧﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ داﺳې ﺻﺤﻨﻪ وﻟﻴﺪه ﭼې ﻣﯧړه ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ

ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺳﺮه ﭘﺮوت دى .د ﻫﻐې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻫﻐﻪ داﺳې ﻳﻮه ﺷﭙﻪ وه ﭼې ﺧﺪاى )ج( ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼې ﻧﻮﻣﻮړې دې ﻟﻪ

ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪ ﭘﻴﻞ ﮐړي ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې د ﺑ�ﺸﺮا ﻟﭙﺎره دﻏﻪ ﺧﺒﺮ ډﯦﺮه ﺳﺨﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯧﺪه ،ﺧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ
ﭼې زړه ﻳﯥ ﺧﭙﻪ ﺷﻮى و ،ﭘﻪ ډﯦﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه ﯾﯥ ووﻳﻞ" :دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣې اوښکې ﺗﻮﻳﯥ ﮐړې او ﺳﺘﻮﻧى ﻣې

ﺧﭙګﺎن وﻧﻴﻮ ،ډوډۍ ﻣې ﻫﻢ وﻧﻪ ﺧﻮړه ،ﺧﻮ ﻣﯧړه ﻣې ﭘﻪ ډﯦﺮې راﺣﺘۍ ﺳﺮه وﻻړ او ﻏﺴﻞ ﻳﯥ وﮐړ او ﻟﻪ ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ

وروﺳﺘﻪ ﺑﺴﺘﺮې ﺗﻪ وﻻړ".

د ﻫﻐې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،اوس ﻧﻮ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﻳﺎد ﻫﻠک ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯧﺨي ﻳﻮه ﻋﺎدي ﺧﺒﺮه ګﺮځﯧﺪﻟې وه؛ ځکﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼې

زړه ﻏﻮښﺘﻪ ﮐﺎوه ﻳﯥ .ﺑﺸﺮا زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻣﯧړه ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﺎده ﻣﻮده ﮐې ﺗﺮ دې ﺣﺪه ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺘﺮګى ﺷﻮى و ﭼې ان د ﮐﻮرﻧۍ

ﭘﻪ ﺳﻔﺮوﻧﻮ ﮐې ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه دﻏﻪ ﻧﺎوړه ﻋﻤﻞ ﮐﺎوه .د ﻫﻐې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﻣﯧړه ﻳﺎد ﻋﻤﻞ ﻳﯥ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﮐﻢ

ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯦﺪه ،ﺑﻠکې ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﺠﻮﻧې ﻫﻢ ځﻮروﻟې.

ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ:

ﻳﺎدې ځﻮاﻧې ﻣﯧﺮﻣﻨې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،څﻮ ځﻠې ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﺗﻪ وﻳﻠي ،ﮐﻮم اﻋﻤﺎل ﭼې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﻫﻐﻪ د اﺳﻼم ﺳﭙﯧڅﻠي
دﻳﻦ او دﻳﻨي ﻋﻘﺎﻳﺪو ﺧﻼف دي او ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮې ﺗﯧﺮ ﺷي ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎره دا ډول ﮐﺎروﻧﻪ ﻳﻮ ﻋﺎدت ګﺮځﯧﺪﻟى و ﭼې

ﺗﯧښﺘﻪ ﺗﺮې ﻧﺎﻣﻤکﻨﻪ وه .ﻧﻮﻣﻮړې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻟﻪ دې ﻣﺨکې ﭼې د ﻃﻼق ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮﻣي ﺟﺮګې ﺗﻪ ورﺳﯧږي ،ﭘﻼر ﻳﯥ د
ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ د اﺑﺮو ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﯧړه ﻟﻪ ﭘﻼر او وروڼﻮ ﺳﺮه دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻳکﻪ ﮐړه او دوى ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼې

ﺧﭙﻞ زوى او ورور ﻟﻪ دې ﻧﺎوړه اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻣﻨﻌﻪ ﮐړي؛ ځکﻪ ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻫﻢ د دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺑﯧﻠﺘﻮن ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑى ﻧﻪ دى.

ﺑﺸﺮا ووﻳﻞ ،د ﻣﯧړه ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭼې د ﺧﭙﻞ زوى ﭘﺮ ګﻨﺎه ښﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﯧګﻨﺎه ﻣﻌﺮﻓي

ﮐﺎوه او وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮر ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﺳﺮ ﻧﻪ ټﻴټﻮي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼې د دې دوه زﻟﻤي وروڼﻪ

ﻳﯥ ﭘﻪ  ١٣٨٩ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻟﻪ ﺳړﮐﻪ د ﻣﻮټﺮ اوښﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﯧښﻪ ﮐې ﻣړه ﺷﻮي وو ،د ﻫﻐﻮى د وﯾﺮ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐې ﻳﯥ
ﻫﻢ ﻣﯧړه ﭘﻪ ﻳﻮه څﻨډه ﮐې ﻳﻮه ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ ځﻮروﻟﻪ .ﻫﻐې ووﻳﻞ" :ﮐﻠﻪ ﭼې ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ راﺗﻪ راﻏﻠﻪ او راﺗﻪ ﻳﯥ

ووﻳﻞ ،ﺗﺮورې ﻣﯧړه دې زه ﭘﻪ ﺗﺸﻨﺎب ﮐې ﭘﻪ ﻏﯧږ ﮐې وﻧﻴﻮﻟﻢ او ﭘﻪ ﺗﻨګ ﻳﯥ ﮐړم ،ﻧﻮ د ﺑﺪن وﻳښﺘﻪ ﻣې ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل او
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ د ﺑﯧﻠﯧﺪو او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ګډ ژوﻧﺪ ﺗﻪ د ﭘﺎى ټﮑي اﯦښﻮدو ﭘﺮﯦکړه ﻣې وﮐړه".

ﺑﺸﺮا زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،د ورځې ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐې ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې د ﮐﻮرﻧۍ ټﻮل ﻏړي ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد وو ،ﻳﺎده ﻣﻮﺿﻮع ﻣې ﻟﻪ

ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻪ ﮐړه او ﭘﻪ ﺳﺒﺎ ﻳﯥ ﭘﻼر ﭘﺮﯦکړه وﮐړه ،څﻮ ﻳﺎده ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰ ډول د ﻗﻮﻣي ﺟﺮګې ﻟﻪ ﻻرې
ﺣﻞ ﮐړي.

ﻗﻮﻣي ﺟﺮګﻪ:

ﺑﺸﺮا زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﭘﻼر ﻳﯥ د ﻫﻐې د ﺟﻼﺗﻮب ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﻳﻮه ﻗﺎﺿي ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻪ ﮐړه ﭼې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د دواړو

ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻏړو ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﮐﻠي د وﮐﻴﻼﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﺟﺮګﻪ وﮐړه او دواړو ﻟﻮرو دا ﭘﺮﯦکړه وﮐړه ﭼې
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ﻳﺎدې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺗﻪ د ﭘﺎى ټﮑي اﯦښﻮدو ﻟﭙﺎره ﻃﻼق ﻣﻬﻤﻪ ﻻر ده .د ﻫﻐې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻟﻪ ﻃﻼق وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﻳﺎد ﮐﺲ ځﻴﻨﻮ

ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻳﻠي وو ﭼې د دې ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻪ ﺗﯧﺰاب ﺗﻮی ﮐړي ،ﭘﺮ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ووﻫي او ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﯥ ﻋﺰﺗﻪ ﮐړي.

ﺑﺸﺮا ووﻳﻞ" :ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮه وګﻮاښﻞ ﺷﻮم ،ﺧﻮ ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻫﻢ وﻧﻪ ډاره ﺷﻮم او ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣې ﻣﺒﺎرزه وﮐړه،

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣې وﮐړ او ﭘﻪ ﺧﺪاى ﻣې ﺗﻮﮐﻞ ﮐړ ".ﻧﻮﻣﻮړې څﺮګﻨﺪه ﮐړه ،د ﻫﻐې دﻏﻪ ګﺎم د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼې د ﺑﭽﻪ

ﺑﺎزۍ او ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻗﺮﺑﺎﻧي ﮐﯧږي ،ډﯦﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي؛ ځکﻪ څﻮک ﭼې ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ﮐﻮي ،ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځي ،د

ﻳﻮه ﻣﺎﺷﻮم ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي او د ﮐﻮرﻧۍ اﺑﺮو ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﺎورو ﺳﺮه ﺧﺎورې ﮐﻮي .د ﻫﻐې ﭘﻪ ﺑﺎور ،دا ﻳﻮ ﺳﺘﺮ درس

دى ﭼې ﻫﯧڅﻮک ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣي ،ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧي او ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗي ﮐړﻧﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﻧﻪ ﮐړي .دﻏې ﻣﯧﺮﻣﻨې د
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ دوام ﮐې ووﻳﻞ" :ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺳﺮه وﻏﻮښﺘﻞ څﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﺎوړه او ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺮﻫﻨګ ﭼې ﻫﺮه ورځ

ﻗﺮﺑﺎﻧي اﺧﻠي او ﻟﺴګﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎن د ﻧﺎﺑﻮدۍ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ ﮐﺸﻮي ،ﻣﺎت ﮐړم؛ ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ دا ﺣﺮﮐﺖ ﻣې وړوﮐى و ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣې

ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻪ او ﮐﻮرﻧۍ ﭘﺮ دې ﭘﻮه ﮐړه ﭼې ﻟﻪ ﻟﻮاﻃﺖ ﮐﺎره او دروﻏﺠﻦ ﮐﺲ ﺳﺮه راﺗﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮل د زﻏﻢ وړ ﻧﻪ دى

او ﭘﺮﯦکړه ﻣې وﮐړه څﻮ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻮرى ﻣﺸﺨﺺ ﮐړم؛ ځکﻪ ﻣﺎ ځﺎن ﮐﻤﺰورى اﺣﺴﺎس ﻧﻪ ﮐړ او د ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ

ﻣﻼﺗړ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮم او ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺳﺮه ﻣې د ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﻫﻢ ژﻏﻮرﻟى وي ﭼې د دې ډول ﮐﺴﺎﻧﻮ

ﻟﻪ ﻟﻮري ځﻮرول ﮐﯧږي".

ﺑﺸﺮا ووﻳﻞ" :ﻧﻦ ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭼې ځﺎن ډﯦﺮ ارام اﺣﺴﺎﺳﻮم او دا ﭼې ﻟﻪ داﺳې ﻳﻮه ﮐﺲ څﺨﻪ ژﻏﻮرل ﺷﻮې ﻳﻢ،

وﺟﺪاﻧﺎﹰ اراﻣﻪ ﻳﻢ؛ ځکﻪ ﻧﻦ ﻣې ژوﻧﺪ ﺑﺪﻟﻮن ﮐړى ،ﭘﻪ ﻳﻮه ګټﻮر ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې ﻳﻢ او څﻮک ﭼې زﻣﺎ ﺗﺮ څﻨګ دي،

ﭘﺮ ﻣﺎ وﻳﺎړي ".ﻧﻮﻣﻮړې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﮐﻮښښ ﮐﻮي ،څﻮ ﻟﻪ دﻳﻨي اﺣکﺎﻣﻮ او اﺻﻮﻟﻮ ،ﻟﻪ

ﻗﺮان او ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ګټﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼې ﻇﻠﻢ ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮى ،څﻮ ﻫﻐﻮى ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ

ﮐې ﭘﺮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺪل ﺷي او ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧږي .د ﻫﻐې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻫﻢ ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮه ﻇﻠﻢ
او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟى ﮐﯧږي ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﮐې ﺑﺎﻳﺪ ورﺗﻪ ﺣﻞ ﻻره وﻣﻮﻧﺪل ﺷي ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﮐﻮﻣې ﭘﺎﻳﻠې ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﯧږي ﻧﻮ
ﺣﻘﻮﻗي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺣﻞ ﮐړي .ﺑﺸﺮا د دې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ﭼې ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨې ،څﻮ ﻟﻪ ﻇﻠﻢ ﺧﻼﺻې ﺷي ﻧﻮ ځﺎن وژﻧې ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي ،اﻳﺎ د ﻫﻐې ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐې ﻫﻢ

ﮐﻮﻣﻪ داﺳې ﮐﺎر راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮى؟ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻋﺎﻗﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﯧڅکﻠﻪ ﻫﻢ ځﺎن ﻧﻪ وژﻧي؛ ځکﻪ ﻟﻪ ﻫﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰې د وﺗﻠﻮ

ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﺣﻞ ﻻره ﺷﺘﻪ او زﻣﺎ د ژﻏﻮرﻧې ﺣﻞ ﻻره ﻫﻢ ﻟﻪ ﻇﺎﻟﻢ څﺨﻪ ﺟﻼ ﮐﯧﺪل و...ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣې ځﺎن وژﻧﻪ ﮐړې

واى ،ﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺣﺮاﻣﻪ ﺗﻠﻠې وم ،ﻧﻪ ﻣې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐې اﺧﻴﺴﺘى ﺷﻮه او ﻧﻪ ﻫﻢ اﺧﺮت ،ﻣﺎ داﺳې ﻳﻮ ﮐﺎر وﮐړ،

څﻮ ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐړم ﭼې ﻟﻪ ﻳﻮه ﻟﻮاﻃﺖ ﮐﺎر اﻧﺴﺎن ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﮐﻮم؛ ځکﻪ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې څﻮک ﭘﻮﻫﯧږي ،ﭘﻮه دې ﺷي،

ګﻨي ﺧﺪاى ﺧﻮ ﭘﻮﻫﯧږي".

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن څﺮګﻨﺪوﻧې:

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ښځﻮ ﺑﺮﺧې ﮐﻤﯧﺸﻨﺮې ﺛﺮﻳﺎ ﺻﺒﺤﺮﻧګ ووﻳﻞ ،ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭼې ﻳﻮه
ﻣﻨﻔﻮره ﭘﺪﻳﺪه ده ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎرووﻧﮑې ﻫﻢ ده او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﺧﺼﻮﺻي ﺷکﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑې ﻧﺸﺘﻪ ،د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ

ډﯦﺮى اﻋﻤﺎل ﭘټﯧږي او ﻫﯧڅﻮک ﻫﻢ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼې ﭘﻪ دې اړه ﺷکﺎﻳﺖ وﮐړي ،ﺧﻮ د ﻳﺎد ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن راﭘﻮروﻧﻪ ښﻴﻲ
ﭼې دﻏﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻟﻪ ﮐﻮﻣې اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﺧﻮ دې ووﻳﻞ ،د ﻣﻮﺿﻮع د ﺣﺴﺎﺳﻮاﻟي ﻟﻪ

اﻣﻠﻪ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟى ﭼې دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳکﻪ ﮐړي.

ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،د اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ،د ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﺰورى ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ،ﻟﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ او ﭘﺮاخ اداري ﻓﺴﺎد
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ د ﻳﺎدې ﭘﺪﻳﺪې د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړې ده .د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﮐﻮﻣې ﺳﻴﻤې ﭼې ﻧﺎ اﻣﻨﻪ دي،

ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺴې او ټﻮﭘک ﺣﺎﮐﻢ دي ،ﺑﭽﻪ ﺑﺎزان ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟې دي ﭼې ﭘﻴﺴې او واک ﻟﺮي او ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر

ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ټﻴټﻪ دوﻟﺘي ﮐﭽﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې اړه ﻟﻪ ﺧﭙﻞ دوﻟﺘي واﮐﻪ ګټﻪ اﺧﻠي .ﺻﺤﺒﺮﻧګ ووﯾﻞ ٩٩،٩ ،ﺳﻠﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې
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ﭘﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﺑﻮﺧﺖ دي ،د دوﻟﺖ ﺗﺮ ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪې ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﮐﻮي؛ ځکﻪ ﭘﻴﺴې ،زور او ټﻮﭘک ﻟﺮي او

ﻫﯧڅﻮک ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺷکﺎﻳﺖ ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻟى.

ﻫﻐې زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﻋﺎدت ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې او ﮐﻮﻣﻪ څﯧړﻧﻪ ﻣې ﭼې ﺗﺮﺳﺮه ﮐړه ،ﻧﻮ دې

ﭘﺎﻳﻠې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪم ډﯦﺮى ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﻣﺨکې ﭘﺮې ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ﮐﯧﺪه ،ﻧﻦ ﻫﻐﻮی ﺑﭽﻪ ﺑﺎزان ﺷﻮي؛ ځکﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ

ﻏﺮور او اﻧﺴﺎﻧي ﮐﺮاﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠى او د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﮐړى ،ﻧﻪ ﻳﯥ ازادي ،ﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺤﺼﻴﻞ او ﻧﻪ ﻫﻢ

ﮐﺎر درﻟﻮد ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻋﻘﺪه ﻳﻲ ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ډول ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﺗﻨﮑﻴﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ اﻧﺘﻘﺎم اﺧﻠي ".ﻧﻮﻣﻮړې د

ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺑﺸﺮا ﮐﻴﺴې ﻟﻪ اورﯦﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﻗﺮﺑﺎﻧي وﺑﻠﻠﻪ او زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐړه ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﮐې
د ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې واده ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ داﺳې ﻳﻮه ﮐﺲ ﺳﺮه ﺷﻮى ﭼې ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰه اړﺧﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي.

د ﺻﺒﺤﺮﻧګ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﮐﻮرﻧۍ د ﮐﻮژدې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻫﻐﻮ ﻧﯿﻤګړﺗﯿﺎوو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼې د ﻫﻐې ﻣﯧړه
درﻟﻮدې ،ﻳﺎده اړﻳکﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړې واى؛ ﭘﻪ ډﯦﺮې اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﻳﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟى ﺷﻮ؛ ځکﻪ ﻣﻬﺮ ﻧﻪ و ټﺎﮐﻞ
ﺷﻮى او ﻧﮑﺎح ﻫﻢ ﻧﻪ وه ﺷﻮې .ﺻﺒﺤﺮﻧګ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺑﺸﺮا ﻳﻮه ﺗﮑړه او ﺑﺎﺟﺮﺋﺘﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ وﺑﻠﻠﻪ ،ﻟﻪ ﻣﯧړه ﯾﯥ د ﻫﻐې د ﺟﻼ

ﮐﯧﺪو ﻋﻤﻞ وﺳﺘﺎﻳﻪ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ دوام ﻳﯥ ووﻳﻞ ،د ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻦ ژوﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮې رﺳﺎﻟې ﮐې وﮐښﻞ ﺷي،

ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺷي او ﻓﻠﻢ ﭘﺮې ﺟﻮړ ﺷي؛ ځکﻪ ﻳﻮه ډﯦﺮه ﮐﻢ ﭘﻴﺪا ﺳﻮژه ده ﭼې د ﻳﻮې ﭘﻴﺎوړې اﻓﻐﺎن ﻣﯧﺮﻣﻨې درﻳځ ښﻴﻲ او
ﻧﻮرو ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻟﻮى درس ګﺮځي ﭼې ﻫﻐﻪ د ﻇﻠﻢ ﭘﺮ وړاﻧﺪې درﯦﺪﻟې او ﻧﻦ ﭘﺮ ﻳﻮې ﭘﻴﺎوړې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې

ده.

دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎن :د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺑﺸﺮا ﮐړﻧﻪ د ﺳﺘﺎﻳﻠﻮ وړ ده

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺷﻮرا ﻏړي ﺷﻤﺲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺮوﺗﻦ ووﻳﻞ ﭼې ﺑﭽﻪ ﺑﺎزي ﻳﻮ ﻧﺎوړه او ﻟﻪ ﺷﺮﻣﻪ ډک ﻋﻤﻞ دى

ﭼې د اﺳﻼم ﺳﭙﯧڅﻠي دﻳﻦ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﺗﺮ دې ﺣﺪه ﺣﺮام او ﻏﻨﺪل ﺷﻮى ﭼې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺗﺮ زﻧﺎ ﺑﺪﺗﺮه ښﻮدﻟى دى.
ﻧﻮﻣﻮړي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :دﻏﻪ ﻧﺎوړه ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻟﻮط ﻗﻮﻣﻪ ﭘﺎﺗې دى ﭼې ﺧﺪاى ﭘﺎک د ﻟﻮط ﻗﻮم د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻧﺎوړه او ﺑﺪ ﻋﻤﻞ

ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺒﺎه او ﺑﺮﺑﺎد ﮐړ ".ﻓﺮوﺗﻦ د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺑﺸﺮا ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ ،د اﺳﻼم ﻟﻪ اړﺧﻪ د ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې ګﺎم ډﯦﺮ ﭘﺮ ځﺎى او د
ﺳﺘﺎﻳﻠﻮ وړ دى؛ ځکﻪ د ﻣﯧړه ﻫﻐﻪ اﺧﻼق ﭼې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺗﻪ ﻫﻢ د زﻳﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي ،ﻧﻮ ښځﻪ ﺗﺮې د ﺧﻠﻊ او ﺟﻼ

ﮐﯧﺪو ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟى ﺷي .ﻧﻮﻣﻮړي ووﻳﻞ ﭼې د ﻫﻐې دﻏﻪ ﮐﺎر ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻳﻮه ﺑﯧﻠګﻪ ده ﭼې ﭘﻪ دې ډول
اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﮐﻮي.

ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐې د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﻣﻨﻌﻪ او ﻣﺨﻨﻴﻮی

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ښځﻮ ﺑﺮﺧې ﮐﻤﯧﺸﻨﺮې ﺻﺒﺤﺮﻧګ ووﻳﻞ" :ﻫﻐﻪ ﻣﻠي څﯧړﻧﻪ ﭼې د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ د

ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻣﻮ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﺗﺮﺳﺮه ﮐړې ،دې ﭘﺎﻳﻠې ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟي ﻳﻮ ﭼې دﻏﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې د

ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ده ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮې او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺲ او څﺎرﻧﻮال ﻻس ﺗړﻟى دى او ﻗﺎﻧﻮﻧي واک ﻧﻪ ﻟﺮي ،څﻮ

د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﮐړي ".ﺧﻮ ﻫﻐې څﺮګﻨﺪه ﮐړه ،د اوﺳﻨﻴﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﻟﻮاﻃﺖ ﻳﻮ ﺟﺮم دى او ﮐﻮم ﮐﺴﺎن
ﭼې دﻏﻪ ډول ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺳﺰا ورﮐړل ﺷي.

ﺻﺒﺤﺮﻧګ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﺷﺎوﺧﻮا اﺗﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘې وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د
ﺟﻮړې ﺷﻮې ﮐﻤﯧټﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻳﻮه ﻣﺴﻮده ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐړه ،وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻳﻮه ﮐﺎﭘﻲ ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت

او ﺑﻠﻪ ﻳﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﻣﺎڼۍ د ﭼﺎرو ادارې ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ .ﻧﻮﻣﻮړې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻳﺎده ﻣﺴﻮده اړوﻧﺪو ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺗﻪ

وﺳﭙﺎرل ﺷﻮه ،ﭘﺮ ﺟﺰاﻳﻲ ﮐﻮډ ﻳﯥ ﺧﺒﺮې رواﻧې وې او د ﻣﺴﻮدې ټﻮﻟې ﺟﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧې د ﺟﺰا ﭘﻪ ﮐﻮډ ﮐې ﺷﺎﻣﻠې ﺷﻮې

ﭼې د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺗﻘﻨﻴﻨي ﻓﺮﻣﺎن د ﻧﻪ ﺻﺎدروﻟﻮ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻣﻠي ﺷﻮرا ﺗﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧي ﭘړاووﻧﻮ د ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ،

ﻟﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﮐﻮم ګﺎم ﻧﻪ دى ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮى.

د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت د ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﺸﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻏﻨي زاده ووﻳﻞ ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮي
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﻮم ﻣﺸﺨﺺ او ﻧﺎﻓﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې د ﻗﺎﻧﻮﻧي ﭘړاووﻧﻮ د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
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ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻃﺮﺣﻪ راﻟﯧږل ﺷﻮې ده .ﻧﻮﻣﻮړې

زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،د ﻳﺎدې ﻃﺮﺣې ﭘﻪ را رﺳﯧﺪو ﺳﺮه "ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن او د ﺟﺰا ﮐﻮډ" ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې و او د ﺑﭽﻪ
ﺑﺎزۍ ﻋﻤﻞ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﺣکﻤﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﮐې ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮي؛ ځکﻪ د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت

ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼې ﭘﻪ دې ﺗړاو ﺟﻼ ﻗﺎﻧﻮن وﻟﺮي .د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت د ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﺸﺮ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼې د ﻫﻠک ګډول ،د ﻫﻠک

ﺳﺎﺗﻞ ،د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ د ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ،د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐې ګډون او ﻟﻪ دوى ﺳﺮه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ځﻴﻨي ﻫﻐﻪ
ﻣﻮارد دي ﭼې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن او ﺟﺰاﻳﻲ ﮐﻮډ ﮐې ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮي ﭼې ﻫﺮ ﻳﻮه ﺗﻪ ﻳﯥ ﺟﻼ

زﻧﺪان ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮل ﺷﻮى دى.

ﻧﻮﻣﻮړي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن او ﺟﺰا ﮐﻮډ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د ﺣکﻮﻣﺖ اراده ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ ده؛ ځکﻪ

ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻮى او د  ١٣٩۵ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل د ﮐﺐ ﻣﻴﺎﺷﺘې ﺗﺮ ﭘﻨځﻠﺴﻤې ڼﯧټﯥ ﭘﻮرې وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﻮﻟى ﺷي ﭼې د
ﻳﻮه ﺗﻘﻨﻴﻨي ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ ﺻﺎدروﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻧﺎﻓﺬ ﮐړي ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﺗﻪ د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻮده ﺑﻪ د ﻣﻠي ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﻳﻮه

ﻋﺎدي ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ ﮐې ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷي او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﻮﺷﯧﺢ او ﺑﻴﺎ ﻧﺎﻓﺬ ﺷي.
د ﺑﭽﻪ ﺑﺎزۍ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک د ﭘﻮرﺗﻪ راﭘﻮر ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ راﭘﻮر:

ﺑﺸﺮا د ځﺎن ﭘﻪ څﯧﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﺪاﻓﻊ ﺟﻮړه ﺷﻮې

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﯿﻢ ﮐﺮﯾﻤي – Nov 23, 2017

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ٢ ،ﻟﻴﻨﺪۍ  :(٩٦د ﻳﻮې اﻓﻐﺎن ﻣﯧﺮﻣﻨې ﻟﻪ ﻏﻤﻪ د ډک ژوﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﺧﭙﺮول ﭼې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق
ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮې وه ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ د ﺧﻠکﻮ د ﻻﺳﺮﺳي او ﻟﻪ ﻳﺎدې ﭘﺪﻳﺪې ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره ﭘﺮﯦکړه ﺟﺪي ﮐړې او اوس
ﻳﯥ د وﮐﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣې ﭘﺮ ﺗﻦ ﮐړې دي.

ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ د  ١٣٩٥ﮐﺎل د ﮐﺐ ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﻧﯧټﻪ د "ﺑﺸﺮا د ﻳﻮه راﻳﺞ او ﻧﺎوړه ﻓﺮﻫﻨګ رﻳښﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
ﻳﻮوړه" ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې د ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې د ژوﻧﺪ ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ﺧﭙﻮر ﮐړ ﭼې د ډﯦﺮو رﺳﻨﻴﻮ ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه

درﻟﻮدل ،ﺗﺮ دې ﭼې ځﻴﻨﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﻪ ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻮ ﺗﻪ ور وداﻧګﻞ.

د ﺑﺸﺮا )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( د ژوﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼې ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻳﻮه ځﻮاﻧﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﯧﺮﻣﻦ
د ﻧﺎوړه او ﻣﺮوج ﻓﺮﻫﻨګ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﭙﻞ ﻏږ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﯾﻮه ﻇﺎﻟﻤﻪ ځﺎن ژﻏﻮري .د ﻳﺎدې ﻣﯧﺮﻣﻨې ﻣﯧړه

ﻟﻪ ﻳﻮه  ١٤ﮐﻠﻦ ﻫﻠک ﺳﺮه ﻧﺎﻣﺸﺮوع اړﻳکﻪ درﻟﻮده ،ﻟﻪ ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻫﻢ اړﻳکې درﻟﻮدې ،ﺧﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮو

ﻫڅﻮ ﺳﺮه-ﺳﺮه ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه د دﻳﻦ ﺧﻼف او ﻟﻪ ﻧﺎوړه ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ را وﻧﻪ ګﺮځﺎوه .ﻫﻐې ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐې د  ١٣٨٩ﻟﻤﺮﻳﺰ
ﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې د ﻗﻮﻣي ﺟﺮګې ﭘﻪ ﻣﻨځګړﺗﻮب ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﻃﻼق واﺧﻴﺴﺖ.

ﺑﺸﺮا ووﻳﻞ ،ﭘﻪ ﺧﺪاى ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻞ وﮐړ او ﻟﻪ ﻣﯧړه څﺨﻪ ﻳﯥ ﻃﻼق واﺧﻴﺴﺖ ،ځﺎن ﻳﯥ ﮐﻤﺰورى وﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ او ﭘﺮﯦکړه ﻳﯥ

وﮐړه ﭼې د دې ډول ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣي او ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧي ﻋﻤﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮي .ﺑﺸﺮا ﭼې ﺷﺎوﺧﻮا  ٣٣ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې
د ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ښﺎر ﮐې زﯦږﯦﺪﻟې ،زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې ﻟﻪ ﻃﻼق اﺧﻴﺴﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د دﻓﺎع ﻟﭙﺎره ﻣټﯥ را

وﻧﻐښﺘې ﭼې ﻟﻪ ﻇﻠﻢ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي ﺳﺮه ﻣﺦ دي او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺳﻴﺎﺳي ﻋﻠﻮﻣﻮ ﭘﻮﻫﻨځي ﮐې

ځﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮐړ او د ﻗﻀﺎ او څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻳﯥ د ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړ .ﻫﻐې ووﻳﻞ ﭼې د ﭘﮋواک ﻟﻪ ﻟﻮري
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ﯾﯥ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ اړه ﻟﻪ داﺳﺘﺎن ﺧﭙﺮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ډﯦﺮ ﺟﺮﺋﺖ ورﮐړ ،څﻮ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ څﻮ ځﻠې ډﯦﺮ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
اړه ﻏږ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ﭼې ﻗﺎﭼﺎق او ﺟﻨﺴي ګټﻪ ﺗﺮې اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي .ﺑﺸﺮا ﻟﻪ ﭘﮋواک ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وروﺳﺘﻴﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻮ

ﮐې ووﻳﻞ" :د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﻟﻪ ﻻرې زﻣﺎ د ﺗﺮﻳﺦ ژوﻧﺪ د داﺳﺘﺎن ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﻮر ډﯦﺮ ځﻮاک راﮐړ ،څﻮ د
ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﻪ څﯧﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮو ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه وﮐړم ،زﻣﺎ د ژوﻧﺪ ﮐړاووﻧﻪ ﻣﺎ دې ﺗﻪ اړ

ﺑﺎﺳي ﭼې زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻗﺮﺑﺎﻧي ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟکﻪ د ځﺎن ﻟﭙﺎره داﺳې

دﻓﺎع ﮐﻮم".

ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې د ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ګډ ژوﻧﺪ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮل ﺷﺮم ګڼﻞ
ﮐﯧږي او ﻟﻪ ﻣﯧړو ﺟﻼ ﺷﻮو ښځﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺪه ﺳﺘﺮګﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﯧږي ،ﺧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺎور د ژوﻧﺪ ﻳﻮه ﺑﺎ ﻋﺰﺗﻪ او ازاده ورځ؛ ﻟﻪ

ﮐﻠﻮﻧﻮ ذﻟﺖ ﻟﺮوﻧﮑي ژوﻧﺪه ﺑﻬﺘﺮ ده ".ﻫﻐې څﺮګﻨﺪه ﮐړه ،د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر ﻣﺜﺒﺘﻮ ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻮ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ
ﮐړه ﭼې د ﻫﻐې ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﻠکﻮ ﻟﻴﺪ ﻣﺜﺒﺖ دى .ﺑﺸﺮا ووﻳﻞ ﭼې دﻏﻮ ﻣﺜﺒﺘﻮ ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻮ ﻫﻐې ﺗﻪ ډﯦﺮ ﺟﺮﺋﺖ ور

وﺑﺎښﻪ او ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘې وړاﻧﺪې ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﮐﻴﻼﻧﻮ ټﻮﻟﻨې ﭘﻪ ازﻣﻮﻳﻨﻪ ﮐې ﭼې ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐې د ﺣﻘﻮﻗﻮ
ﭘﻮﻫﻨځي ﻟﻪ  ١٥٠ﻓﺎرﻏﯿﻨﻮ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧﺪه ،ګډون وﮐړ ﭼې ﭘﻪ ﻟﻮړو ﻧﻮﻣﺮو ورﺗﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﺷﻮه.

ﻧﻮﻣﻮړې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ټﻮﻟﻨې د ﺟﻮاز ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه اوﺳﻤﻬﺎل د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺣﻘﻮﻗي-
ﻣﺸﻮرﺗي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي .ﺑﺸﺮا ووﻳﻞ ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮﮐﻞ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره

ﻣﺒﺎرزه او اﺳﺘﺪﻻل وﮐړى ﺷي ،ځﻴﺮﮐﺘﻴﺎ او ﻣﯧړاﻧﻪ وﻟﺮي او د ﺧﭙﻞ ﻣﻮﮐﻞ د ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻠې

ځﻠې وﮐړي؛ ﻟﻪ ﺷک ﭘﺮﺗﻪ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ ﺑﻪ ګټﻮﻧﮑى وي .ﻫﻐې څﺮګﻨﺪه ﮐړه ،وﮐﺎﻟﺖ ﮐې ځﺎن ډﯦﺮ ارام او ځﻮاﮐﻤﻦ

اﺣﺴﺎﺳﻮي؛ ځکﻪ د ﻫﻐې ﻫﻠې ځﻠې د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ژﻏﻮري ﭼې ﻟﻪ ﮐړاووﻧﻮ او ﺑﺪﺑﺨﺘﻴﻮ ډک دى .د ﻫﻐې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ،
ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﻤﻪ ﻣﻮده ﮐې ورﺗﻪ  ١٥دوﺳﻴﯥ ﭼې "د زﻳﺎن ﺟﻼواﻟي ،د ﻋﻴﺐ ﺟﻼواﻟي او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي"

ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې؛ ورﮐړل ﺷﻮې دي .ﺑﺸﺮا ووﻳﻞ ﭼې ﭘﺮ ﻳﺎدو دوﺳﻴﻮ ﮐﺎر روان دى او ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ او ﻟﻪ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ د دﻓﺎع ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې د اراﻣۍ اﺣﺴﺎس ﮐﻮي؛ ځکﻪ ﻳﻮ ﻣﻬﺎل ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ د دې ډول ﭘﯧښې ﻗﺮﺑﺎﻧي

وه .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐې د ﮐﻮرﻧي ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي دوه دوﺳﻴﯥ )ﻟﻪ ﮐﻮره د ﻳﻮې ﻧﺠﻠۍ ﺗﯧښﺘﻪ( او )د ﻳﻮه

ﺳړي ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟى( د دې ﭘﻪ ﻣﻨځګړﺗﻮب ﺣﻞ ﺷﻮي دي.

ﺑﻠﺨﻮا د ﺑﺸﺮا ﻣﻮﮐﻠﻴﻦ ﻫﻢ د ﻫﻐې ﻫﻠې-ځﻠې ﺳﺘﺎﻳﻲ؛  ٢٢ﮐﻠﻨې ﻣﻨﻴﮋې ﭼې ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨکې ﭘﻪ زور ﻳﻮه ﮐﺲ

ﺗﻪ ﮐﻮژده ﺷﻮې ،ﻟﻪ ﺑﺸﺮا ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې ﭼې ﻟﻪ ﻳﺎد ﮐﺲ ﺳﺮه د ﻫﻐې ﮐﻮژده ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﯾﻮﺳي .ﻫﻐې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ،ﺑﺸﺮا ﭘﻪ

ډﯦﺮ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ،رښﺘﻴﻨﻮﻟۍ او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧۍ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﮐﻠﻴﻨﻮ ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي او دوﺳﻴﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﭘﺮ
ﻣﺦ وړي.

ﭘﻪ ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ﮐې د ﻳﻮه ﺣﻘﻮﻗي -ﻣﺸﻮرﺗي ټﻮﻟﻨې ﺑﻨﺴټ اﯦښﻮدوﻧﮑى ﭼې اوﺳﻤﻬﺎل ﺑﺸﺮا ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﺎد ﺑﻨﺴټ ﮐې ﮐﺎر

ﮐﻮي؛ واﻳﻲ ﭼې ﺑﺸﺮا ﻳﻮه ځﻮاﮐﻤﻨﻪ او ځﻴﺮﮐﻪ وﮐﻴﻠﻪ ده او د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﻟﻪ ﭘﻴﻞ )ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘې( راﻫﻴﺴې ﭘﻪ

رښﺘﻴﻨﻮﻟۍ او ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﺑﯧﻼﺑﯧﻠې ﺟﺰاﻳﻲ او ﮐﻮرﻧۍ دوﺳﻴﯥ ﻣﺨې ﺗﻪ وړې دي.
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 -٣٠د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮل

د ﺟګړې ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮل د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده او دﻏﻪ ﮐﺎر ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻇﻠﻢ او ﺟﺒﺮ دى.
ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې د ﺟګړې ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ګﻮﻣﺎرﻧې ﮐﭽﻪ ټﻴټﻪ ﺷﻮې ده ﺧﻮ اوس ﻫﻢ د ﺟګړو ﭘﻪ

ﻟﻴکﻮ ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯧږي ﭼې دﻏﻪ ﮐﺎر د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻪ ﺑڼﻪ ده .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ
وار وار وﻳﻠي ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻠکﻪ دﻓﺎع ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻨۍ ﻣﺨکې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮي ځﻮاﻧﺎن د

ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي او ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﮐړۍ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ وژل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي.

دﻏﻪ راز ځﻴﻨي وﺳﻠﻪ وال ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﺪﻧي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او د ﻣﺎﺷﻮم ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﯧڅ اﺣﺘﺮام ﻧﻪ ﻟﺮي؛ ﻧﻮ ځکﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې
ﭘﻪ ښکﺎره ډول ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻴﺪل ﮐﯧږي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ څﻠﻮر ﻟﺴﯿﺰه ﺟګړه ﮐې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮی او ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې
ﻫﻢ د اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻴﺪل ﺷﻮي دي .ځﻴﻨي وﺧﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻟﻴکﻮ

ﮐې ﻫﻢ ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺟګړې ﮐﻮي او ﺗﺮ څﻨګ ﯾﯥ دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺟﻨﺴي ځﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺦ ﮐﯧږي .ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم
ﭼې ﻟﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻳﺎ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻮى ،ﻋﺒﺎرت ﻟﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم څﺨﻪ دى ﭼې ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ ١٨

ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ وي او د ﻫﺮ ﻫﻠک او ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ګډون ﭼې د ﺳﺮﺗﯧﺮي ،اﺷﭙﺰ ،ﺟﻮاﻟي ،ﭘﻴﻐﺎم رﺳﻮوﻧﮑي ،ﺟﺎﺳﻮس او ﻳﺎ د

ﺟﻨﺴي ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ او اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮى وي .دا ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻮرې

ﻣﻨﺤﺼﺮ او ﺗړﻟى ﻧﻪ دى ﭼې ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺟګړې ﺗﻪ ﺑﯿﻮل ﺷﻮى او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې ګډون ﮐﻮي.

د ﺳﺮﺗﯧﺮو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ دﻧﺪه ګﻮﻣﺎرل د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﯾﻮ ﺑﯧﺴﯿﺎری او اﻓﺮاﻃي ﻣﻈﻬﺮ دی ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ
زور او ﺟﺒﺮ ﯾﺎ درﻏﻠۍ ﺳﺮه د ﺟګړې ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐې د ﻓﺰﯾکي ﮐﺎر ﯾﺎ ﺟﻨﺴي ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎره ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي .ډﯦﺮی

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗښﺘﻮل ﮐﯧږي او وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ د ﺟﻨګﯿﺎﻟﯿﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎرول ﮐﯧږي .دﻏﻪ راز ځﯿﻨي ﭘﻪ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﻮګﻪ اړ اﯾﺴﺘﻞ

ﮐﯧږي ﭼې د ﺟﻮاﻟي ،اﺷﭙﺰ ،ﺳﺎﺗﻮﻧﮑي ،ﻣﺴﺘﺨﺪم ،اﻣﺮ وړوﻧﮑي ،ﺟﺎﺳﻮس او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر وﮐړي ،ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ

ﭘﯧﻐﻠې ﻧﺠﻮﻧې ﻫﻢ اړ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ ﺟﻨګﯿﺎﻟﯿﻮ ﺳﺮه واده ﯾﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﺟﻨﺴي ﻣﻘﺎرﺑﺖ وﮐړي ﭼې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ د
ﻧﺎ ﻏﻮښﺘﻠې ﺣﺎﻣﻠګۍ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي.

ﻧﺎرﯾﻨﻪ او ښځﯿﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮﺗﯧﺮي ډﯦﺮی وﺧﺖ ﺗﺮ ﺟﻨﺴي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻﻧﺪې راځي او د ﻫﻐﻮ ﻧﺎروﻏﯿﻮ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ

وي ﭼې د ﺟﻨﺴي اړﯾکﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻟﯧږدي.دا د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ دى ﭼې ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﮐړي ،دﻏﻪ

راز ﻫﻐﻮى ﻧﯧکﻮ او ﻏﻮره ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ را وﺑﻮﻟي او ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ځﺎى ﮐﯧﺪو ﻳﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮى

وﮐړي .ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻣکﻠﻒ دي ﭼې ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻔﻘﻪ او د ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻟﭙﺎره ورﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ،وﺳﺎﻳﻞ او د ﺗﻌﻠﻴﻢ او
ﺗﺮﺑﻴﯥ ﻣﺤﻴﻂ ورﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ،ﻧﻪ دا ﭼې ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ داﺳې ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷي ﭼې ﻫﻐﻪ د دوى د ﺻﺤﺖ او ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ

ﻟﭙﺎره زﻳﺎن ورﺳﻮي ،ﺧﻮ ډﯦﺮى وﺧﺖ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻮه ﻧﻪ وي ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې داﺧﻞ ﺷﻮي او ان وژل

ﺷﻮي ﭼې ﺑﻴﺎ ځﻴﻨې ﮐﻮرﻧۍ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣړي ﻟﻪ څﻮ ورځﻮ او ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي .ﺧﻮ ځﻴﻨي ﮐﻮرﻧۍ ﺑﻴﺎ د
ﻋﻤﺮ ﺗﺮ وروﺳﺘﯿﻮ ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮﯦږي ﭼې ﻣﺎﺷﻮم زوى ﻳﯥ د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻪ ﮐې د ﺳﺮﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وژل ﺷﻮى دى.

دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وﻧډه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او ﻣﻮر او ﭘﻼر ﯾﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﮐﺎره ﭘﻪ ﻣﺨﯿﻨﻮي ﮐې ﭘﺎﺗې راﺗﻠﻞ د ﻗﺮان

ﮐﺮﻳﻢ د اﺻﻮﻟﻮ او د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻟﻪ ﺳﻨﺘﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐې دي .اﺳﻼﻣي ﻗﻮاﻧﻴﻦ د ﺷﺨړو د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺸﺨﻴﺺ او اﺻﻮﻟﻮ
ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﺮي ،ﭘﺮ دې اﺳﺎس د ﻗﺎﻧﻮﻧي او ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻣﻮﺧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ څﺮګﻨﺪوي ،ﭘﻪ ﻣﻠکي وﮐړو او د ﻣﻠکي

وﮐړو ﭘﺮ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨړو ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې ﻣﻨﻌﻪ دي؛ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ د
ښځﻮ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻣﻠکي ﺧﻠکﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﮐړي؛ ځکﻪ ﻫﻐﻮی د ټﻮﻟﻨې زﻳﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑى ﻗﺸﺮ دى او ان
ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻪ د دﻓﺎع ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي.
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ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠک دي ﭼې ﺗﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐې ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډه ﻧﻪ ده ﻟﺮﻟې ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟګړو

ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وﻧډه اﺧﻴﺴﺘﻞ د ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻨﻴﺎدي اﺻﻮل ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮي .ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ وﻧډه
اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ور ﻟﻪ ﻏﺎړه وي ﺧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب داﺳې دوره ده ﭼې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐې
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د دﻏﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻠﻮ او ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ﮐﻪ د اﺳﻼم ﻣﺒﻴﻦ دﻳﻦ ﺗﻪ وګﻮرو،

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ان ﭘﺮ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻧﻪ دي ﻣکﻠﻒ ﮐړي او ﮐﻪ دوى د ﮐﻮم ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﯧږي ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﻣﺠﺎزات ﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﮐﯧږي ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې دﻻﻳﻠﻮ ﻟﻪ دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﻞ دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮده ده ﭼې څﺮﻧګﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﯧﺪاى ﺷي ﭼې
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې د ﺑﺮﺧې اﺧﻴﺴﺘﻮ اﺟﺎزه ورﮐﻮﻻى ﺷي؟ ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې دا د دوى د ﻓﺰﻳکي ،روﺣي

او رواﻧي ﺗﺮﺑﻴﺖ او ودې ﺗﻪ ﻫﻢ زﻳﺎن رﺳﻮي.

د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠي اﻟ�ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ د وﻳﻨﺎ ﭘﻪ ﺳﻨﻦ اﺑﻲ داود ﮐې ﻋﻠي اﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ رواﻳﺖ ﮐړی ،راﻏﻠي دی :ﻗﺎل ر�ﺳ�ﻮل� اﻟ��ﻪ�
ﺻﻠى اﻟ�ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻪ ،ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﺘی ﻳﺴﻴﻘﻆ ،و ﻋﻦ اﻟﺼﺒﯽ ﺣﺘی ﻳﺤﺘﻠﻢ و ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻨﻮن ﺣﺘی
ﻳﻌﻘﻞ.

ژﺑﺎړه :رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ﺻﻠى اﻟ�ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي :ﻟﻪ درﯦﯿﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ،څﻮک ﭼې ﭘﻪ
ﺧﻮب وﻳﺪه وي ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼې وﻳښ ﺷي ،ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼې ﺑﻠﻮغ ﺗﻪ رﺳﯧږي او ﻟﯧﻮﻧی ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼې ﺟﻮړ ﺷي.

د ﭘﻮرﺗﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﻟﻪ ﻣﺨې ،درې ﮐﺴﺎن ﭼې څﻪ ﮐړﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﯾﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﻧﻪ راﺟﻊ ﮐﯧږي

)ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ﻫﻐﻪ څﻮک ﭼې ﭘﻪ ﺧﻮب وﻳﺪه وي او ﻟﯧﻮﻧي .د دﻏﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼې ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ﺧﭙﻠﻮ ﮐړﻧﻮ

ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ د ﻳﻮ ﺟﻨګﻴﺎﻟي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺟﻨګي ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وګﻮﻣﺎرل ﺷي.

ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم د ﺑﺪر ﭘﻪ ﻏﺰا ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ګډون اﺟﺎزه ورﻧﻪ ﮐړه او د ﺳﻴﺮت ﻧﺒﻮي ﻓي زواﻳﻞ ﻗﺮان د دوﻳﻢ

ټﻮک ﭘﻪ ١٩٠ﻣﺦ ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻨځﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﺣﺪ ﭘﻪ ﻏﺰا ﮐې د ګډون اﺟﺎزه ور ﻧﻪ ﮐړه.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮدي ازادۍ ﺗﻪ درﻧﺎوى ﻟﺮي او ﻟﻪ اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ ټﻮل ﻣﻠي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼې د

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ دي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ ازادۍ او ﺳﺎﺗﻨې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰه دي .ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﭼې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠي

اردو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ﺷﺎﻣﻠﯧﺪو ﻟﭙﺎره د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐې راﻏﻠي ،ﻟﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮو ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ څﺨﻪ

اوﭼﺖ دي ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﭘﻪ ﻣﻠي ﻧﻈﺎﻣي ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﮐې د ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ﻟﭙﺎره ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ١٨ﮐﻠﻨی ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﭘﺎم

ﮐې ﻧﻴﻮل ﺷﻮی دی.

د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن د ۴٩ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د اﺟﺒﺎري ﮐﺎر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻨﻌﻪ دى .د ﺟګړې ،اﻓﺘﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﻧﻮرو داﺳې ﺣﺎﻻﺗﻮ

ﮐې ﭼې ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ او ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ وګﻮاښي ،ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ د ﻫﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠي وﺟﻴﺒﻪ ده .ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮐﺎر

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺟﻮاز ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ډﻟﻮ ﮐې وﻧﻪ ګﻮﻣﺎرل ﺷي ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې د ګډون اﺟﺎزه ورﻧﻪ ﮐړل ﺷي ،د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻋﺮﻓي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﻨﻈﻴﻤﯧږي ﭼې ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ او ﻧﺎ

ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐې ﭘﺮ دوﻟﺘي ﻗﻮاو او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘي ډﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ډول د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دي.

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﮐې ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې د ﺑﺮﺧې اﺧﯿﺴﺘﻮ ﻟﭙﺎره ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه اﺗﻠﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮی

دی .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﺧﺘﻴﺎري ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻟﻪ ﮐﻨﻮاﻧﻴﺴﻮن ﺳﺮه ﺧﭙﻞ اﻟﺤﺎق د  ٢٠٠٢زﯦږدﯾﺰ

ﮐﺎل د ډﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐې ﮐړى دى .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې اﺧﺘﻴﺎري ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻳﺎﻏﻴﺎن او ﻧﻮرې ﻧﺎدوﻟﺘي وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې،
د ﻫﺮ ډول ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺟګړو او د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐې ﻟﻪ ١٨ﮐﻠﻨۍ څﺨﻪ د ټﯿټ ﻋﻤﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ

ګﻮﻣﺎرﻧې ﻣﻨﻌﻪ ﮐړې ده .ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې د ښکﯧﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﺧﺘﻴﺎري ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د  ٢٠٠٠زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭼې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ٢٠٠٢ﮐﺎل د ﺳﭙټﻤﺒﺮ ﭘﻪ ١٩ﻣﻪ ورﺳﺮه اﻟﺤﺎق ﺷﻮى ﭘﻪ ٣ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې ﻳﯥ راﻏﻠي:
260

 -١ټﻮل ﻏړي ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣي ﻳﺎ ﻣﻠي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐې د ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﺮ ﺣﺪ اﻗﻞ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗړون ﻟﻪ ٣٨ﻣې ﻣﺎدې ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړي .دﻏﻪ ﻣﺎده د ﻏړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻏﻮاړي ﭼې ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ
١٨ﮐﻠﻨۍ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨې ﻟﭙﺎره اړﻳﻦ اﺟﺮاات ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي.

د دﻏﻪ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭘﻪ ۴ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي:

 -١ﻫﻐﻪ وﺳﻠﻪ واﻟې ډﻟې ] [....ﭼې د دوﻟﺖ ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﯧﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﯧڅ ډول ﺷﺮاﻳﻄﻮ

ﮐې ﻟﻪ ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺟګړې ﻟﭙﺎره وﻧﻪ ګﻮﻣﺎري.

 -٢ﻏړي ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﻣکﻠﻒ دي د داﺳې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ګﻮﻣﺎرﻧې او اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻪ ﺧﻼف ټﻮل ﻣﻤکﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه

ﮐړي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د دې ﮐﺎر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ وﮐړي او دﻏﻪ ډول ﮐړﻧې د ﻳﻮ ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

وﭘﯧﮋﻧي.

 -٣د دې ﻣﺎدې اﺟﺮا ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻏړي دوﻟﺖ ﭘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧي وﺿﻌﻴﺖ ﭼې د ﺟګړې ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐې دی ،اﻏﯧﺰ وﻧﻪ ﻟﺮي.

ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ډﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻠﺘﻴﺎ د  ٢٠٠٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل د ﭘﺎرﻳﺲ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ٢٫١ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې

راﻏﻠي" :ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ډﻟﻮ ﺳﺮه د ﯾﻮه ﻣﺎﺷﻮم ﻳﻮ ځﺎى ﮐﯧﺪل ﻋﺒﺎرت ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻠک ﻳﺎ ﻧﺠﻠۍ څﺨﻪ دی ﭼې
ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ وي ،د ﺟﻨګﯧﺪو ،اﺷﭙﺰۍ ،ﺟﻮاﻟﻴﺘﻮب ،ﭘﻴﻐﺎم رﺳﻮﻟﻮ ،ﺟﺎﺳﻮﺳۍ او ﺟﻨﺴي ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره

د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻳﺎ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮی ﻳﺎ ﺗﺮې ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮې وي .دا ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻮرې
ﻣﺤﺪود ﻧﻪ دي ﭼې ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې ﯾﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘې وي ﻳﺎ ﻳﯥ اﺧﻠي".
د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

ځﻴﻨې ﮐړۍ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ځﻮاﻧﺎن د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻴکﻮ ﺗﻪ ﺟﺬﺑﻮي او ﻟﻪ وژل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم اﻣﺘﻴﺎزات اﺧﻠي

اﺑﺎﺳﻴﻦ زﻫﻴﺮ او اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎر – Mar 31, 2018

ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ١١ ،وری  :(٩٧د ﭘﮋواک ﻣﻮﻧﺪﻧې ښﻴﻲ ﭼې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﮐړۍ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ

ﭼﻮﮐﺎټ ﮐې د اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﺟﻌﻠي اﺳﻨﺎدو ﺗﻨﮑي ځﻮاﻧﺎن د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ګﻮﻣﺎري ﭼې ډﯦﺮى ﻳﯥ ﺑﻴﺎ د

ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ژر وژل ﮐﯧږي .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ وار وار وﻳﻠي ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻠکﻪ دﻓﺎع ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻨۍ ﻣﺨکې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮي ځﻮاﻧﺎن د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي
او ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﮐړۍ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ وژل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﻮم اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن د ٣٩ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﺑﻠﻮغ ﻳﺎ ودې ﻋﻤﺮ  ١٨ﮐﺎﻟﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮى او ﻟﻪ دﻏﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺨکې

ﮐﺴﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ګڼﻞ ﮐﯧږي .دا ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ده ﭼې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ٢٠١١زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه
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ﻳﻮه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻻﺳﻠﻴک ﮐړه ﭼې ﻟﻪ ﻣﺨې ﻳﯥ اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ اړ دى ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺎع وﮐړي

او د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ﺷﺎﻣﻠﯧﺪو ﻣﺨﻪ ﻳﯥ وﻧﻴﺴي .د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟې ﭼې ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐې د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮی ،ﻳﻮ ﻫﻢ د ﮐﻮﻧړ د وټﻪ ﭘﻮر وﻟﺴﻮاﻟۍ اوﺳﯧﺪوﻧﮑى ﺑﻠﻮڅ د ﻋﺮﻓﺎن اﻟ�ﻪ زوى و .ﻟﻪ ﺑﻠﻮڅ ﺳﺮه ډﯦﺮه ﻋﺠﻴﺒﻪ او

دردﻧﺎﮐﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﺷﻮې وه ﭼې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د دﻧﺪې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ورځ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړی او ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ
اوﺳﻤﻬﺎل ﻟﻪ ګڼﻮ ﻧﻮرو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ده.

د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﮐړۍ د ﺑﻠﻮڅ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي ،دى ﻫڅﻮي څﻮ

د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې دﻧﺪه واﺧﻠي .ﺑﻠﻮڅ د  ١٣٩٦ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﺳﻠﻮاﻏې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ اووﻧۍ ﮐې ﻟﻪ ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﭘټ د
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د دﻧﺪې اﺧﻴﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﮐﻮﻧړ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮي او د ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﭘﻮره ﮐﯧﺪو ﻣﺨکې

د ﻳﻮې ورځې ﭘﻪ اوږدو ﮐې د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻪ ﮐې ﭘﺮ دﻧﺪه ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ ﭘﻪ ﻏﺰﻧي ﮐې د ﺟګړې

ﻟﻮﻣړۍ ﮐﺮښې ﺗﻪ ﺗﺮ اﺳﺘﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺷﭙﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﮐې وژل ﮐﯧږي.
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ګﻮﻣﺎرﻧې ﺷﺮاﻳﻂ:

د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ذاﺗي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭘﻨځﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ګﻮﻣﺎرﻧۍ ﭘﻪ اړه ﺑﺸﭙړ وﺿﺎﺣﺖ راﻏﻠی ﭼې دﻟﺘﻪ ﻳﯥ ځﻴﻨﻮ

ﻣﻬﻤﻮ ټﮑﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره ﺷﻮې ده .ﭘﻪ دې ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ د ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﺮر اﻓﺴﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﺗﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻞ

ﮐﯧﺪاى ﺷي ﭼې د  ١٨ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﭘﻮره ﮐړى وي .د ﻫﻤﺪې ﻣﺎدې ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ او ﭘﻨځﻤﻪ ﻓﻘﺮه ﮐې راﻏﻠي ﭼې

ﺟﺪﻳﺪاﻟﺸﻤﻮل ﮐﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ روﺣي او ﺟﺴﻤي ﭘﻠﻮه ﭘﻴﺎوړی وي .دﻏﻪ راز د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ګﻮﻣﺎرﻧې ﭘﻪ

ﻻﻳﺤﻪ ﮐې راﻏﻠي ،ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ د ﻧﻮي ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧﺪوﻧﮑي اﻓﺴﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﺗﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻞ ﮐﯧﺪاى ﺷي ﭼې ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐې

دﻧﻨﻪ ﻳﺎ ﺑﻬﺮ ﻟﻪ دووﻟﺴﻢ ټﻮﻟګي ﻓﺎرغ وي .د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﻻﻳﺤې ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ګﻮﻣﺎرﻧې

ﻟﭙﺎره داوﻃﻠﺐ ﮐﺲ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎﻧﮑﻮر ازﻣﻮﻳﻨې ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻌﺮﻓي ﺷي ،داوﻃﻠﺐ ﮐﺲ ﺑﺎﻳﺪ د اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ژﻣﻦ وي او د ﻫﯧﻮاد ټﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي.

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻮوﻧﮑي:

د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ګﻮﻣﺎرﻧې د اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻠﻪ ﭼې ﻳﻮ ﮐﺲ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﺷﺎﻣﻠﯧږي؛ ﻧﻮ دوه ﺗﻨﻪ ﻳﯥ

ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ وﮐړي ﭼې ﺑﺮﺣﺎﻟﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې دﻧﺪه ﻟﺮي .د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﺑﻠﻮڅ ﺿﻤﺎﻧﺖ،

ﺑﻬﺎدر د ﻋﺒﺪاﻟﻘﻴﻮم زوى او ﻗﺮﻳﺶ اﻟ�ﻪ د ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق زوى ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐړى و؛ ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺎڼﻪ ﮐې
ﻟﻴکﻞ ﺷﻮي ﭼې د دوﻳﻢ ﺑﺮﻳﺪﻣﻦ ﺑﻬﺎدر دﻧﺪه د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ د ﻧﺎوې وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ده .ﺧﻮ د ﻧﺎوې

وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺣکﻮﻣﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې دوﻳﻢ ﺑﺮﻳﺪﻣﻦ ﺑﻬﺎدر ﻟﻪ دوى ﺳﺮه دﻧﺪه ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ دوه ﮐﺎﻟﻪ
وړاﻧﺪې د ﺳﺎﺗﻤﻦ ﺑﻬﺎدر ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ ﭘﻪ دې وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻪ ﭼې د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪ

ﮐې ووژل ﺷﻮ.

د ﺑﻠﻮڅ دوﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻮوﻧﮑي ﺳﺎﺗﻨﻤﻦ ﻗﺮﻳﺶ اﻟ�ﻪ د دﻧﺪې د ځﺎى ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﻓﻮرﻣﻪ ﮐې ﻫﯧڅ ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ دي

ورﮐړل ﺷﻮي؛ ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻓﻮرﻣﻪ ﮐې د ﻗﺮﻳﺶ اﻟ�ﻪ ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻴکﻠي ﺷﻮي" :زه د ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺮﻓﺎن اﻟ�ﻪ وﻟﺪ ﺑﻠﻮڅ ﻟﻪ اﻫﻠﻴﺖ
او ﺷﺨﺼﻴﺖ څﺨﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻮم ".ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې ﭼې ﻋﺮﻓﺎن اﻟ�ﻪ د ﺑﻠﻮڅ زوى ﻧﻪ دى ،ﺑﻠﻮڅ د ﻋﺮﻓﺎن اﻟ�ﻪ زوى
دى؛ ﻧﻮ ﻗﺮﻳﺶ د زوى ﭘﺮ ځﺎى د ﭘﻼر ﻟﻪ اﻫﻠﻴﺖ او ﺷﺨﺼﻴﺖ څﺨﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐړى دى.

ﭘﻪ ﺗﺬﮐﺮه ﮐې ﺟﻌﻞ:

ﮐﻮﻣﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼې ﺑﻠﻮڅ ﭘﺮ دﻧﺪه ګﻮﻣﺎرﻟى ،ﭘﻪ ﺗﺬﮐﺮه ﮐې ﻳﯥ ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ ﮐړې ده او د ﻫﻐﻪ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ دوه ﮐﺎﻟﻪ ډﯦﺮ ﻟﻴکﻠى

دى .ﺑﻠﻮڅ ﭘﻪ  ١٣٩٦ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې  ١٨ﮐﻠﻦ ﺷﻮى ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﺬﮐﺮه ﮐې ﻟﻪ وراﻳﻪ ښکﺎري ﭼې  ١٣٩٦ﭘﺮ  ١٣٩٤ﺑﺪل

ﺷﻮى او ﭘﺮ دې اﺳﺎس ﺑﻠﻮڅ ﺑﻴﺎ  ٢٠ﮐﻠﻦ دى .ﺧﻮ ﭘﮋواک د ﮐﻮﻧړ د وټﻪ ﭘﻮر وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻧﻔﻮﺳﻮ د اﺣﻮاﻟﻮ د ﺛﺒﺖ ﻟﻪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ څﺨﻪ د ﺑﻠﻮڅ د ﺗﺬﮐﺮې اﺻﻠي ﮐﺎﭘﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې ده؛ د ﺗﺬﮐﺮې ﭘﻪ وروﺳﺘۍ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د اړوﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺴﻮول ﻟﻴکﻠي ﭼې ﺑﻠﻮڅ ﭘﻪ  ١٣٩٦ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﮐې  ١٨ﮐﻠﻦ ﺷﻮى او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ دﻏﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﻬﺮ او ﻻﺳﻠﻴک ﮐړې ده.
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د ﺑﻠﻮڅ ﻳﻮه ورځﻨۍ دﻧﺪه:

د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﺑﻠﻮڅ د  ١٣٩٦ﮐﺎل د ﺳﻠﻮاﻏې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ ٨ﻣﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻧړ وﻻﻳﺖ ﮐې ﭘﺮ دﻧﺪه ګﻮﻣﺎرل

ﺷﻮى او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ د ﻏﺰﻧي د اﻧﺪړو وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺟﻤﺎل ﮐﻼ ﭘﻮﺳﺘې ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮى و .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﭙﻪ وﺳﻠﻪ وال

ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺮ ﯾﺎده ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻮي ﭼې د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﺳﺮﺗﯧﺮو ﺗﺮ څﻨګ ﺑﻠﻮڅ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐې وژل ﮐﯧږي.

د اﺳﻨﺎدو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د ١٣٩٦ﮐﺎل د ﺳﻠﻮاﻏې ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ﮐﻠﻪ ﭼې ﺑﻠﻮڅ د ١٢زره اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐې ﭘﺮ دﻧﺪه ګﻮﻣﺎرل

ﮐﯧږي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ ﻳﯥ اﻋﺎﺷﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﯧږي ،د ﺷﭙﯥ ﭼې وژل ﮐﯧږي ﭘﻪ ﺳﻬﺎر ﻳﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ اﻋﺎﺷﻪ ﺑﻨﺪﻳږي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣکﺘﻮب ﮐې ﭼې د ﺑﻠﻮڅ د وژل ﮐﯧﺪو ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﮐې ﻟﻴکﻞ ﺷﻮي ،د ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﺳﺮﺗﯧﺮو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼې ﻟﻪ ﺑﻠﻮڅ

څﺨﻪ ﻳﻮه ورځ وړاﻧﺪې ﻳﺎ ﻳﻮه ورځ وروﺳﺘﻪ وژل ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐې د ﺑﺪﺧﺸﺎن اوﺳﯧﺪوﻧﮑى ﻣﻬﺮاﻟﺪﻳﻦ د
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر زوى ﭼې دﻧﺪه ﻳﯥ د ﻣﻴﺪان وردګﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺪاﺑﺎد وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې وه ﺧﻮ وژل ﺷﻮى ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐې دى ،دﻏﻪ راز د

ﻧﻨګﺮﻫﺎر د اﭼﻴﻦ وﻟﺴﻮاﻟۍ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ادرﻳﺲ د ﻣﻠک ﻧﺎزﻳﺎﻧي زوى ،د ﺳﺮﭘﻞ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ او ﻣﺤﻤﺪ

ﻋﻤﺮ د ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ زاﻣﻦ او د ﻟﻮګﺮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ﻣﻴﺮﺣﻤﺰه د ﻻﻫﻮر زوى د ﻏﺰﻧي ﭘﻪ زﻧﺨﺎن ﮐې وژل ﺷﻮي دي .د

ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣکﺘﻮب ﻟﻪ ﻣﺨې د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د اﭼﻴﻦ وﻟﺴﻮاﻟۍ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي اﻣﺎن اﻟ�ﻪ د ﻣﺒﻴﻦ ﺷﺎه زوى ﻟﻪ ﺑﻠﻮڅ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى
ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐې وژل ﺷﻮى دى.

ﻋﺮﻓﺎن اﻟ�ﻪ )د ﺑﻠﻮڅ ﭘﻼر( ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮاړي:

ﻋﺮﻓﺎن اﻟ�ﻪ ﻟﻪ ﺑﻠﻮڅ ﺳﺮه ﺷﻮی ﮐﺎر داﺳې ﺑﻴﺎﻧﻮي" :زوى ﻣې ﻟﻪ ﮐﻮره ورک ﺷﻮ ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻣﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣړى ﭘﻴﺪا ﮐړ ".ﻫﻐﻪ

واﻳﻲ" :زه ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ﮐې وم ،زوی ﻣې څﻮ ورځې ورک و ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎ ﺗﻪ اﺣﻮال راﻏى ،زه ﭼې ﮐﻠﻪ راﻏﻠﻢ ،ﻧﻮ زوى

ﭘﺴې ﻣې ګﺮځﯧﺪل ﭘﻴﻞ ﮐړل ،ﻳﻮه ورځ دوﺳﺘﺎﻧﻮ راﺗﻪ زﻧګ وﮐړ ﭼې ﺳﺘﺎ د زوى ﺟﺴﺪ د ﮐﺎﺑﻞ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ  ٢٠٠ﺑﺴﺘﺮ

روﻏﺘﻮن ﮐې ﭘﺮوت دى ".دى واﻳﻲ ﭼې د زوى ﻟﻪ ﻣﺮګﻪ ﻳﯥ دوه ورځې ﺗﯧﺮې ﺷﻮې وې ،ﺧﻮ دوى ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﻧﻪ وو
ﭼې ﻣړ دى او ﻧﻪ ﻫﻢ ﺣکﻮﻣﺖ اﺣﻮال ورﮐړى و .ﻋﺮﻓﺎن زﻳﺎﺗﻮي ﭼې د زوى د ﺟﻨﺎزې ﻟﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻫﻠې
ځﻠې ﭘﻴﻞ ﮐړې څﻮ ځﺎن ﭘﻮه ﮐړي ﭼې څﺮﻧګﻪ ﻳﯥ زوى د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻴکﻮ ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷﻮى او څﺮﻧګﻪ وژل ﺷﻮى دى .ﻫﻐﻪ

زﻳﺎﺗﻮي" :زه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم ﭼې ﺑﻠﻮڅ اول ﭼﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐړ ،ﺧﻮ زﻣﺎ زوى ﭘﻪ ﮐﻮﻧړ ﮐې اوﺳﯧﺪه او د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ښﺎر ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ
و ﻟﻴﺪﻟى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺳﺮ ﻏﺰﻧي ﺗﻪ ووت او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﻮى و ،زه دې ﺧﺒﺮې ﺑﯧﺨي ﺣﻴﺮان ﮐړى ﻳﻢ".

ﻋﺮﻓﺎن اﻟ�ﻪ واﻳﻲ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ورور ﺳﺮه ﻏﺰﻧي ﺗﻪ وﻻړ ،څﻮ د ﺑﻠﻮڅ د ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړه ﭘﻠټﻨې وﮐړي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻮي" :د ﻏﺰﻧي

ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ اﻣﻨﻴﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه ﻣﻮ ﺧﺒﺮې وﮐړې ،ﭼﺎ راﺗﻪ ﺳﻢ ځﻮاب ﻧﻪ راﮐﺎوه ،ځﻴﻨﻮ راﺗﻪ ﻳﻮ ﺷى او ځﻴﻨﻮ راﺗﻪ ﺑﻞ ﺷی

وﻳﻞ ،ﺧﻮ د اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻣﺨې ﺗﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼې ﺷﺨﺼي ﺟﺎﻣې ﻳﯥ ﭘﺮ ﺗﻦ وې ،راﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼې اﻟ�ﻪ ج دې د ﻫﻐﻪ
ﺷﻬﺎدت ﻗﺒﻮل ﮐړي ".ﻋﺮﻓﺎن اﻟ�ﻪ واﻳﻲ" :څﺮﻧګﻪ ﻣې ﭼې د دﻏﻪ ﺳړي ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې ،ﻧﻮ ﭘﻮه ﺷﻮم ﭼې ﻓﺴﺎد ټﻮل ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې ﮐې دى ،ﻟﻪ ګﺮﯦﻮاﻧﻪ ﻣې ﮐﻠک وﻧﻴﻮه ﭼې زوى ﻣې ﺗﺎ وژﻟى ،ﻧﻪ دې ﭘﺮﯦږدم".

ده ووﻳﻞ ،ﻫﻐﻪ ﺳړي ځﺎن ﻟﻪ ده څﺨﻪ ﺧﻼص ﮐړ او ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﮐې ﻳﯥ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻫﻮ زوى دې ﻣﺎ وژﻟى ﻻس

دې ﺧﻼص دى .ﻧﻮﻣﻮړى واﻳﻲ ﭼې د ﻳﺎدې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﻋﺪﻟي او ﻗﻀﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻋﺮﻳﻀې ﮐړې ،ﺧﻮ ﺗﺮ

اوﺳﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اړه اﻗﺪام ﻧﻪ دى ﺷﻮى .ﻋﺮﻓﺎن اﻟ�ﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ وزارت ﮐې ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﮐړۍ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى

ﺷﻮې ،ﻧﻮي ځﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻮﻣې ﻧﻈﺎﻣي زده ﮐړې د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﺷﺎﻣﻠﻮي ،ﺑﻴﺎ د ﺟګړې ﻟﻮﻣړۍ ﮐﺮښې ﺗﻪ ﻳﯥ
ﻟﯧږي او ﻫﻠﺘﻪ وژل ﮐﯧږي ،ﺧﻮ ﻣﻌﺎش او ﻧﻮر اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻴﺎ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺴﺎن ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي".

د ﺑﻠﻮڅ ﭘﻼر واﻳﻲ" :ﺑﻠﻮڅ ﺧﻮ ﭘﻪ اووم ﺻﻨﻒ ﮐې و ١٦ ،ﮐﻠﻦ و ،ﻧﻮ زه ﺣﻴﺮان ﻳﻢ ﭼې دا ﻣﺎﺷﻮم ﻳﯥ څﺮﻧګﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ

ﮐې ﺷﺎﻣﻞ ﮐړى و ".ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ وﻟﺴﻤﺸﺮ او ﻧﻮرو ﺣکﻮﻣﺘي ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼې د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ وزارت ﮐې
د دې ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﮐړﻳﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴي ﮐﻪ ﻧﻪ د ډﯦﺮو ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻧﻮم او ﻧښﺎن ﺑﻪ ورک ﺷي.
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دا ﻳﻮاځې ﺑﻠﻮڅ ﻧﻪ دى ﭼې ﻟﻪ دې ډول ﻗﻀﻴﯥ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮى ،ډﯦﺮ ﻧﻮر ځﻮاﻧﺎن ﻫﻢ دي ﭼې ﻟﻪ ورﺗﻪ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﺳﺮه
ﻣﺦ ﺷﻮي دي؛ ﻟﻪ ورﺗﻪ ﭘﯧښې ﺳﺮه د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ د ﺳﺮوﺑﻲ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺟګﺪﻟګ ﺳﻴﻤې  ١٥ځﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺦ ﺷﻮي

دي.

اﺣﻤﺪ ﻓﻬﻴﻢ :ﭘﻪ وږي ﻧﺲ ﯾﯥ ﺟګړه راﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮﻟﻪ

د دﻏﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟې ﻳﻮ ﮐﺲ ١٧ﮐﻠﻦ اﺣﻤﺪ ﻓﻬﻴﻢ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( دى ﭼې ﻟﻪ دوى ﺳﺮه د ﺷﻮې ﭘﯧښې ﭘﻪ اړه ﻳﯥ
ﭘﮋواک ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي دي .اﺣﻤﺪ ﻓﻬﻴﻢ واﻳﻲ ﭼې ﺷﺎوﺧﻮا څﻠﻮر ﻣﻴﺎﺷﺘې ﻣﺨکې د ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم(

ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼې د دوى ﮐﻠﻴﻮال دى او ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐې دﻧﺪه ﻟﺮي ،ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﻋﻴﻨﻮ ﻣﯧﻨې ښﺎرګﻮټﻲ

د ﺳﺎﺗﻨې ﻟﭙﺎره  ١٥ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده .ﻫﻐﻪ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ" :ﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻠي ﮐې ﻟﻪ وزګﺎرﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻨګ ﺷﻮي وو ،دا راﺗﻪ
ښﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه ﭼې ګﻮاﮐې ښﻪ ﮐﺎر راﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ،زﻣﺎ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻫﻠکﺎن ژر ژر وﻻړو او ﭘﻪ ﺳﺮوﺑﻲ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐې ﻣﻮ
ځﺎن ﺗﻪ د  ١٨ﮐﻠﻨۍ ﺗﺬﮐﺮې ﺟﻮړې ﮐړې او ﭘﻪ ﺳﻬﺎر ﻳﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ".

دى واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ ﺳﻬﺎر ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻻړل او ﻫﻠﺘﻪ د رﺣﻴﻢ اﻟ�ﻪ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻳﻮه ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﻪ

ورور ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮل .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :رﺣﻴﻢ اﻟ�ﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ دوو ورځﻮ ﮐې زه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﺎر ﺧﻼﺻﻮم ،ﺑﻴﺎ د
ﻋﻴﻨﻮ ﻣﯧﻨې د ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﭘﻴﻞ ﮐړئ ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،رﺣﻴﻢ اﻟ�ﻪ دوى ﻟﻪ دﻏﻪ ځﺎﻳﻪ د ﺷﺎﻫﺮاه

ﮐﻨډک ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ څﻮ ورځې ﭘﻪ ﮐﺎﻧټﯧﻨﺮ ډوﻟﻪ ﮐﻮټﻪ ﮐې ﺳﺎﺗﻠي وو.

اﺣﻤﺪﻓﻬﻴﻢ واﻳﻲ" :دﻟﺘﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺷک ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ،ﺧﭙﻞ ﮐﻠﻴﻮال ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻪ ﻣﻮ زﻧګ وﮐړ ﭼې دا ﻣﻮږ دې ﭼﺎ ﺗﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐړي ﻳﻮ ،ﻫﻐﻪ راﻏى ،ﻟﻪ رﺣﻴﻢ اﻟ�ﻪ څﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ،رﺣﻴﻢ اﻟ�ﻪ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻫﯧڅ ﺧﺒﺮه ﻧﺸﺘﻪ ،زه ﻳﯥ

ﮐﺎر ﺧﻼﺻﻮم ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻟﺲ ورځې ﻳﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ځﺎى ﮐې ﻟﻪ رﺣﻴﻢ اﻟ�ﻪ ﺳﺮه ﺗﯧﺮې ﮐړې ،ﺧﻮ ان د ټﻴﻠﯧﻔﻮن د
ﮐﺎرت اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﺑﻬﺮ ﺗﻪ د ﺗګ اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه .ده ووﻳﻞ" :ﭘﻪ ١١ﻣﻪ ورځ ﯾﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﺗﺮ
ارﻏﻨﺪاب ﭘﻮرې ځﻮ ،ﻳﻮه ﭘﻮﺳﺘﻪ ده ﻫﻐﻪ ګﻮرو ﺑﯧﺮﺗﻪ راځﻮ ،د ورځې ﻳﻮه ﺑﺠﻪ ﻣﻮ ﺣﺮﮐﺖ وﮐړ ،ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﻫﻠﺘﻪ ورﺳﯧﺪو،

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اردو ﭘﺮ ﻗﺮارګﺎه ﺑﺮﻳﺪ ﮐړى و ،ﻣﻮږ  ١٥ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺷﭙږ ﻣﻴﻠﻪ وﻟډﻧګ ﺷﻮې وﺳﻠې ،ﺳﺮه ﻟﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ ﺷﺎﺟﻮره

راﮐړې او وﻳﻞ ﻳﯥ ﺟﻨګ وﮐړئ ،ﻣﻮږ ﭼې ﻫﺮ څﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻣﻮږ ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﺟﻨګ ﻧﻪ دى ﮐړى ،زﻣﻮږ ﺧﺒﺮه ﻳﯥ ﻧﻪ
ﻣﻨﻠﻪ ،د ﻣﺮګ ګﻮاښ ﻳﯥ راﺗﻪ وﮐړ او وﻳﻞ ﯾﯥ ﭼې ژر ﺟﻨګ ﺷﺮوع ﮐړئ ،ﮐﻨﻪ ﻣﻮږ ﻣﻮ وژﻧﻮ".

د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﻣﺠﺒﻮرۍ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻳﯥ ﺟګړه وﮐړه ﺧﻮ ﻟﻪ ﻟږ ځﻨډ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ځﺎﻳﻪ ﺑﻴﺎ د اروزګﺎن ﭼﻨﺎرﺗﻮ

وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻪ روان ﺷﻮل او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ د ﻳﻮې ﭘﻮﺳﺘې د ﺳﺎﺗﻨې ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ورﮐړ .ده زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﮐﻠﻪ ﭼې ﭘﻮﺳﺘې ﺗﻪ
ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ،ګﻮرو ﭼې ﭘﻮﺳﺘې ﻧﻮى ﺳﻘﻮط ﮐړى ،ﻫﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﮐﻮﭘړۍ ،ژاﻣې ،ﻏﻮښې او ﻫډوﮐي ﭘﺮاﺗﻪ دي ،ﺳﺨﺖ وډار
ﺷﻮو ،ﺧﻮ ﭼﺎره ﻣﻮ ﻧﻪ درﻟﻮده ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻟﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻨځﻪ ﮐﺴﺎن د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ
ښکﺘﻪ ﺷﻮل او وﺗښﺘﯧﺪل ﭼې ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮى ﻳﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐې وﻧﻴﻮل او ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﻳﯥ وﻫﻠي وو ﭼې ﺑﻴﺎ د ﭼﺎ ﻻس او د

ﭼﺎ ﭘښﻪ ﻣﺎت وو ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ اروزګﺎن ﺗﻪ وﻟﯧږدول.

دى واﻳﻲ ﭼې د ﺟګړې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه د ﻧﻮراﻟ�ﻪ )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻪ ﻳﻮه ﮐﺲ ﺳﺮه وه او وﻳﻞ ﯾﯥ" :ﺗﺎﺳﻮ ټﻮل ﭘﺮې ﻣړه

ﮐﻮم ،ژوﻧﺪي ﻣﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدم ".اﺣﻤﺪ ﻓﻬﻴﻢ زﻳﺎﺗﻮي" :ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﻫڅﻮ ﮐې ﺷﻮو ﭼې ﻟﻪ ﮐﻮر ﺳﺮه اړﻳکﻪ وﻧﻴﺴﻮ ،ﻟﻪ ﻣﻮږ

ﺳﺮه څﻮ د ﺳﻼم ﺳﻴﻤکﺎرﺗﻮﻧﻪ وو ،ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻣﺸکﻞ ﻣﻮږ ﻟﻪ ﭘﻼر او ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﺗﻤﺎس وﻧﻴﻮ ﭼې ﻣﻮږ ﺧﻼص ﮐړي".

ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ،ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﺮ دوى ﺑﺮﻳﺪ وﮐړ ﭼې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې دى او د ده ځﻴﻨي ﻧﻮر ﻣﻠګﺮي ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل او

ﺑﻴﺎ ﯾﯥ دى د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺣﻮزوي روﻏﺘﻮن ﺗﻪ د درﻣﻠﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ راوﺳﺖ.

اﺣﻤﺪ ﻓﻬﻴﻢ واﻳﻲ" :زﻣﺎ ﭘﻪ څټ ﮐې دﻏﻪ ﻧښﻪ ګﻮرې ،دا زه د ﭼﻨﺎرﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐې ﭘﻪ ﻣﺮﻣۍ ﻟګﯧﺪﻟى ﻳﻢ ".ده ووﻳﻞ" :زه
ﻧﻮر ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم ﭼې زﻣﻮږ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه اړﻳکې ﻧﯿﻮﻟې وې ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﭘﺴې د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺷﻔﺎﺧﺎﻧې ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او زه ﻳﯥ ﭘﻪ
ﭘټﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ را و اﻳﺴﺘﻢ او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﯥ اﻧﺘﻘﺎل ﮐړم ".دى واﻳﻲ ﭼې د دوى ﻟﻪ ډﻟې ﺷﭙږ ﮐﺴﺎن ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﻮراﻟ�ﻪ

ﺳﺎﺗﻠي وو او وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼې دﻏﻪ ﺑﺎﻳﺪ ورﺳﺮه ﺟګړې ﺗﻪ وﻻړ ﺷي ،څﻮ ﻣړه ﺷي.
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د ﺳﺮوﺑﻲ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﯾﻮه ﻗﻮﻣي ﻣﺸﺮ څﺮګﻨﺪوﻧې:

د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه د ﺳﺮوﺑﻲ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻳﻮه ﻗﻮﻣي ﻣﺸﺮ د ﻧﻮم ﻧﻪ ښﻮدو ﭘﻪ ﺷﺮط ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د

ﺟګﺪﻟک ﺳﻴﻤې  ١٥ﻧﻮي ځﻮاﻧﺎن ﭘﻪ دوﮐې ﺳﺮه د ﺟګړې ﻟﻮﻣړۍ ﮐﺮښې ﺗﻪ ﺑﻴﻮل ﺷﻮي وو .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :دﻏﻮ ﻫﻠکﺎﻧﻮ
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه اړﻳکې وﻧﻴﻮې ﭼې ﭘﻪ دې ډول ﻳﻮ ﺟﻨﺠﺎل ﮐې ګﻴﺮ ﻳﻮ ،ډﯦﺮ ﻳﯥ وژړل او د وﻫﻠﻮ ﮐﻴﺴې ﯾﯥ ﻫﻢ ﮐﻮﻟې ،ﻧﻮ ﻣﺎ

ژر ﻧﻮر ﻣﺸﺮان ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﮐړل ".د دﻏﻪ ﻗﻮﻣي ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﭼې د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﻳﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ګﻮﻧﺪ ﻟﻪ
ﻣﺸﺮ اﻧﻮارﻟﺤﻖ اﺣﺪي ،د ﮐﻨﺪوز ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧي واﻟي اﻧﻮر ﺟګﺪﻟک ،ﭘﻪ وﻟﺴي ﺟﺮګﻪ ﮐې د ﻟﻮګﺮ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزي ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ
ﺳﺘﺎﻧﮑﺰي ،اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا او د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﻗﻮﻣي ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه اړﻳکې ﻧﻴﻮﻟې دي.

دى واﻳﻲ" :ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻟﯧږﻟﻪ ،ﻫﻐﻮى ﻫﻠﺘﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د اﻣﻨﻴﯥ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﺮازق او
ﻧﻮرو ﺳﺮه اړﻳکې وﻧﻴﻮﻟې او دﻏﻪ ﻫﻠکﺎن ﭼې د ﺷﺎﻫﺮاه ﻟﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻧﻮراﻟ�ﻪ ﺳﺮه وو ،راﺧﻼص ﻣﻮ ﮐړل ".ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ

ﮐړه ﭼې دﻏﻪ ﻧﻮي ځﻮاﻧﺎن دوى ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې وﻣﻮﻧﺪل ﭼې ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ وﻫﻞ ﺷﻮي او ځﻴﻨي ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟګړو ﮐې
ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي ﻫﻢ وو.

ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :دا د ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﮐړﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ دﺳﻴﺴﻪ ده ﭼې د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﺟﻮړوي ،څﻮ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې د وژل

ﺷﻮو ﺳﺮﺗﯧﺮو ﻣﻌﺎش ،اﮐﺮاﻣﻴﻪ او ټﻮﭘک دوى ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي او ﺧﭙﻞ ﺟﯧﺒﻮﻧﻪ ﭘﺮې ډک ﮐړي ".دﻏﻪ ﻗﻮﻣي ﻣﺸﺮ ﻟﻪ

وﻟﺴﻤﺸﺮه ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه ﭼې د دﻏﻮ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﮐړﻳﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴي ،ﮐﻨﻪ ﻫﯧﻮاد ﺑﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟﻮى ﺑﺤﺮان ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷي.
د وارث ﻧﻪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻫﺪﯾﺮه:

د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﺳﭙﻴﻦ ﺑﻮﻟﺪک ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﺗﻪ څﯧﺮﻣﻪ د ﺑﯥ وارﺛﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه ﻫﺪﻳﺮه ده ﭼې ډﯦﺮى ﺧښ

ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐې اﻣﻨﻴﺘي ﺳﺮﺗﯧﺮي دي؛ د دې ﻫﺪﻳﺮې ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﺑﻮﻟﺪک ﮐې ﻳﻮې اﻣﻨﻴﺘي ﺳﺮﭼﻴﻨې د ﻧﻮم ﻟﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې دﻏﻪ ﻫﺪﻳﺮه د ﺑﯥ وارﺛﺎﻧﻮ د ﻫﺪﻳﺮې ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﯦږي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :څﻮ ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې
ﭼې زه دﻟﺘﻪ راﻏﻠﻢ او وﻇﻴﻔﻪ ﻣې واﺧﻴﺴﺘﻪ ،څﻮ زاړه ﻗﺒﺮوﻧﻪ وو ،ﺧﻮ اوس ﺗﺮ زرو ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐې ﺧښ دي ".د ده

ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﭘﻪ دې ﻫﺪﻳﺮه ﮐې ډﯦﺮى ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﺧښ دي ﭼې د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې وو او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري وژل ﺷﻮي

دي ﺧﻮ وارﺛﺎن ﯾﯥ ﻧﻪ دي ﭘﯿﺪا ﺷﻮي.

ﻧﻮﻣﻮړى واﻳﻲ" :ځﻴﻨي ځﻮاﻧﺎن ﻏﻮاړي ﭼې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻرې اﻳﺮان او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ وﻻړ ﺷي ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ
ﭼې دوى ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ ﺷي او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧي ﭘﻮﻟﻴﺲ وﻧﻴﺴي ﻧﻮ دوى ﺑﯧﺮﺗﻪ رد ﻣﺮز ﮐړي ،ﺑﻴﺎ د ﺳﭙﻴﻦ ﺑﻮﻟﺪک

ﻟﻪ ﻻرې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راځي او ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﮐې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻮﻟﻴﺲ دي ﭼې دﻏﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻓﻮرﻣې ډﮐﻮي او د
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﯾﯥ داﺧﻠﻮي ".د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،دﻏﻪ ځﻮاﻧﺎن ﺧﻮ ﭘﺮ ﺟګړه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي ،ﻧﻮ د ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ اوږدو

ﮐې ﺣﺘﻤﺎﹰ وژل ﮐﯧږي ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﻧﻪ وي ﻣﻌﻠﻮﻣې ﭼې ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻫﺪﻳﺮه ﮐې ﺧﺎورو ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﯧږي .ﺧﻮ ﺑﻞ
ﻟﻮر ﺗﻪ د ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک وﻟﺴﻮاﻟۍ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ،ﻗﻮﻣي ﻣﺨﻮر او اﻣﻨﯿﺘي ﭼﺎرواﮐي واﻳﻲ ﭼې دﻏﻪ ﻫﺪﯾﺮه د "ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ د

ﻫﺪﯾﺮې" ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﺎدﯦږي او ﭘﻪ ټﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﮐې ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﺧﺎورو ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﯧږي ﭼې ﭘﻪ ﭼﺎودﻧﻮ او ﺟګړو ﮐې ﯾﯥ

ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړی وي .د ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک ﯾﻮه ﺳﭙﯿﻦ ږﯾﺮي ﺣﺎﺟي ﻋﺒﺪاﻟﺸکﻮر ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﯾﻞ ،د ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم
دﻏﻪ ﻫﺪﯾﺮه د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺑﺎزار ﺗﻪ څﯧﺮﻣﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده او ﺷﺎوﺧﻮا ﻟﻪ  ٨٠٠ﺗﺮ  ٩٠٠ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐې ﺧښ دي.

ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه ،د وﻟﺴﻮاﻟۍ اوﺳﯧﺪوﻧﮑي ﭘﻪ دې ﻫﺪﯾﺮه ﮐې ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﺧﺎورو ﺗﻪ ﺳﭙﺎري ﭼې ﭘﻪ ﺟګړو او ﯾﺎ

ﭼﺎودﻧﻮ ﮐې ﯾﯥ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړی وي .د ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک اوﺳﯧﺪوﻧﮑی او د ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯾﺘي ﺷﻮرا ﻏړی ﺣﺎﺟي
ﻧﯿﺎزﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﮐﻮزي ﻫﻢ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼې دﻏﻪ ﻫﺪﯾﺮه د ﺑﯥ وارﺛﻮ ﻧﻪ ،ﺑﻠکې د ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ د ﻫﺪﯾﺮې ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﺎدﯦږي او

د دې وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻋﻤﻮﻣي ﻫﺪﯾﺮه ده.

ﭘﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک ﮐې د ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﮐﻤﯧﺴﺎرۍ ﯾﻮه ﭼﺎرواﮐي ﭼې ﻧﻪ ﯾﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﻧﻮم ﯾﯥ ﯾﺎد ﺷي ﭘﮋواک ﺗﻪ

ووﯾﻞ ،دا ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﻧﺎﺳﻤې اوازې دي ﭼې ګﻮاﮐې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﭙﺎرل ﮐﯧﺪوﻧﮑﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺖ
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دې ﻧﺎ ﺳﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﺷي او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﯿکﻮ ﮐې وګﻮﻣﺎرل ﺷي .ﻫﻐﻪ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﯿکﻮ ﮐې د ﺟﻠﺐ او ﺟﺬب
ﭘﺮوﺳﻪ رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ او دا ﯾﯥ ﯾﻮه اوږده ﭘﺮوﺳﻪ وګڼﻠﻪ ﭼې څﻮ ﭘړاووﻧﻪ ﻟﺮي.

د ﺟﻠﺐ او ﺟﺬب ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان :د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ځﺎن ﺗﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﺮي

د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ اﺳﻨﺎدو او څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺒﺮګﻮن ﮐې د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﺟﻠﺐ او ﺟﺬب ﻋﻤﻮﻣي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﺎﺳﻮال

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻣﻴﻦ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﯾﻮ ﮐﺲ ﻟﻪ ﺑﺎﻳﻮﻣټﺮﻳک او اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗي څﯧړﻧﻮ وروﺳﺘﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې

ﺷﺎﻣﻠﯧږي .د ﻫﻐﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﻧﻮى ﺟﺬﺑﯧﺪوﻧﮑى ﮐﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻟﻪ اﺗﻮ ﺗﺮ  ١٢اووﻧﻴﻮ
ﭘﻮرې ﭘﻮځي زده ﮐړې وﮐړي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻦ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﮐﺴﺎن ﻣﻮږ ﻧﻪ ﻟﺮو".

اﻣﻴﻦ د دې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ﭼې د اﮐﺮاﻣﻴﯥ ،ﺗﻨﺨﻮا او ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻢ

ﻋﻤﺮه ځﻮاﻧﺎن د ﺟګړې ﻟﻮﻣړۍ ﮐﺮښې ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﮐﯧږي ،ووﻳﻞ" :ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري اﮐﺮاﻣﻴﻪ
ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮو ﭼې ﻗﻄﻌﻪ ،ﻏﻮﻧډ ،ﻟﻮا او ﻳﺎ ﺑﻠﻪ اړوﻧﺪ اداره ﻳﯥ د ﺷﻬﺎدت ﺗﺼﺪﻳﻖ وﮐړي او د ﺷﻬﺎدت ﭘﻪ اړه

ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد وي ".ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان اﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ د ﺑﻠﻮڅ د ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ ﭼې ﻧﻮﻣﻮړى ﺣﺘﻤﺎﹰ اول زده

ﮐړې ﮐړي ،ﻧﻮ ځکﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻴکﻮ ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷﻮى دى .ده د ﺑﻠﻮڅ د ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ" :اړوﻧﺪې ادارې د

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺑﺮﺣﺎﻟۍ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐړى ﻧﻮ ځکﻪ ﻣﻮږ ﻣﻨﻠى دى ".ﺧﻮ ﮐﻮﻣې ادارې ﭼې د ﺑﻠﻮڅ د ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ د
ﺑﺮﺣﺎﻟۍ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐړى ،ﭘﻪ اﺳﻨﺎدو ﮐې ﻳﯥ ﻧﻮم ﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﮐﯧږي.

د ﺟﻠﺐ او ﺟﺬب ﻋﻤﻮﻣي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻠﻮڅ د وژل ﮐﯧﺪو ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ" :داﺳې ﺳﺮﺗﯧﺮي ﻫﻢ ﻟﺮو ﭼې د ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﭙﺎره

دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯧږي ﻧﻮ دا ﮐﻮﻣﻪ ﻧﻮې ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ده ".ﻧﻮﻣﻮړي د ﺑﻠﻮڅ ﭘﻪ ﺗﺬﮐﺮه ﮐې د ﻻﺳﻮﻫﻨې ﭘﻪ
اړه ووﻳﻞ ﭼې د داوﻃﻠﺐ ﮐﺲ د ﻋﻤﺮ ﺗﻌﯿﻴﻦ د ﻧﻔﻮﺳﻮ اﺣﻮال د ﺛﺒﺖ ادارې ﻟﻪ ﻻرې ﮐﯧږي .ﭘﺎﺳﻮال اﻣﻴﻦ ﭘﻪ دې اړه
ﭼې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﮐړۍ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ځﻮاﻧﺎن د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې داﺧﻠﻮي ووﻳﻞ" :ﻫﯧڅﻮک ﻟﻪ ﮐﻮڅې ﻧﻪ ﺷي

راوﺳﺘی ﭼې راﺷﻪ او ﺳﺮﺗﯧﺮی ﺷﻪ؛ ﻫﻐﻪ ﺗﻨﺨﻮا ،اﻋﺎﺷﻪ ،اﺑﺎﺗﻪ ،وﺳﻠﻮ او ﻳﻮﻧﻴﻔﻮرم ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او ﻫﯧڅﻮک دا ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ځﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺷي ورﮐﻮﻻی ".ﺧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ووﻳﻞ ﭼې د ﺑﻠﻮڅ او ﺟګﺪﻟک د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﻪ اړوﻧﺪې ادارې څﯧړﻧې وﮐړي

او دوى ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ ﺧﺒﺮ ﺷي .ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق او ﻣﻬﺎﺟﺮو ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ
ﻣﺨې ،ﻳﺎد ﻣﻮارد د ﻗﺎﭼﺎق ښکﺎره ﺑﯧﻠګې دي.

ﺳﻠﻴﻤي :د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرل ﺟﺮم او اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دى

د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق او ﻣﻬﺎﺟﺮو ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻋﺎﻟي ﮐﻤﯧﺴﻴﻮن د ﺳکﺮﺗﺮﻳﺖ ﻣﺴﻮول ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻴﻤي

ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﺗﯧﺮ ﮐﺎل وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻳﺎدې ﻣﻮﺿﻮع د څﯧړﻧې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﭘﻼوى ټﺎﮐﻠى و .ﻫﻐﻪ

واﻳﻲ ﭼې د دﻏﻪ ﭘﻼوي د څﯧړﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،د ﻣﻠي اﻣﻨﻴﺖ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐې

ﺗﻨګي ځﻮاﻧﺎن ﻟﻴﺪل ﮐﯧږي .ﺳﻠﻴﻤي واﻳﻲ ﭼې وﺳﻠﻪ وال ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﺪﻧي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او د ﻣﺎﺷﻮم ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﯧڅ اﺣﺘﺮام ﻧﻪ

ﻟﺮي؛ ﻧﻮ ځکﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﭘﻪ ښکﺎره ډول ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻴﺪل ﮐﯧږي .ده ووﻳﻞ ﭼې اﻣﻨﻴﺘي ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ دوى ﺳﺮه ژﻣﻨې

ﮐړې دي ﭼې ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮي.

د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق او ﻣﻬﺎﺟﺮو ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن د درﯦﻴﻤې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮه ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړه

ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮل او ﻳﺎ ﻫﻢ د زﻳﺎن ﻣﻨﻨې ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻞ د اﻧﺴﺎن ﻗﺎﭼﺎق ګڼﻞ ﮐﯧږي .د ﻫﻤﺪې ﻣﺎدې ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د

ﻣﺎﺷﻮم ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وﻳﻞ ﮐﯧږي .د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د
اﻧﺴﺎﻧي د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﭘﯧښﻪ ﮐې ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ښځﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮم وي ،د ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺮ اﺗﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
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 -٣١د ﻣﻐﺰو ﻣﻴﻨځﻞ

د ﻧړۍ ﺗﺮﻫګﺮﻳﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻫﺮې ﺣﺮﺑﯥ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠي ﭼې ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐې ﻳﻮ ﻫﻢ د

ﻣﻐﺰو ﻣﻴﻨځﻞ دي .ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د دﻏﻪ ﮐﺎر ډﯦﺮې ﺑﯧﻠګې ﻟﻴﺪل ﺷﻮې دي ﭼې ښﻪ ﺑﯧﻠګﻪ ﯾﯥ

ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻪ د ځﺎﻧﻤﺮګي ﭼﻤﺘﻮ ﮐﯧﺪل دي .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮوﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ او ډﯦﺮو ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده

ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺪرﺳﻮ ﮐې د ﺗﺮﻫګﺮۍ زده ﮐړې ورﮐﻮل ﮐﯧږي ،څﻮ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې

ﺟګړه وﮐړي .دﻏﻪ راز ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻫﻐﻮ دﻳﻨي ﻣﺪرﺳﻮ ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ زده ﮐړې ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ
ﺣکﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﻧﻪ دي او ډﯦﺮى وﺧﺖ ﭘﻪ دﻏﻮ دﻳﻨي ﻣﺪرﺳﻮ ﮐې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻫﻢ ﮐﯧږي

ﭼې ﭘﻪ اړه ﻳﯥ راﭘﻮروﻧﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﺧﭙﺎره ﮐړي دي .ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ د ﮐﻤﺰوري اﻗﺘﺼﺎدي

او اﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﻪ ﻧﺎﭘﻮﻫۍ ﭘﻪ ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨې ﺳﺮه د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ګڼﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﺗﻨﮑي ځﻮاﻧﺎن

د ﺟګړې ﻟﭙﺎره د ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮي .ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑي د ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د
څﺎرګﺮو ادارو ﭘﻪ ﻫﻤکﺎرۍ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ دې ﭘﻠﻤﻪ ﭼې ګﻮاﮐې ﭘﻪ دﻳﻨي ﻣﺪرﺳﻮ ﮐې ﯾﯥ ﺷﺎﻣﻠﻮي ،د اﻓﺮاﻃﻴﺖ

ښﻮوﻧﻴﺰو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮي .ډﯦﺮی ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ځي او د ﺧﻴﺒﺮ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا او ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﭘﻪ ﻣﺪرﺳﻮ ﮐې ﻟﻪ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﺟګړې روزﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي او ان ځﺎﻧﻤﺮګي ﺗﺮې ﺟﻮړوي.

دوی ﺗﻪ داﺳې وﻳډﻳﻮګﺎﻧې ښﻮدل ﮐﯧږي ﭼې اﻣﺮﻳکﺎﯾﺎن ﭘﺮ اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﮐﻮي او ﻧﻮر ﻋﺎم اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺣﻼﻟﻮي

او د ﻫﻐﻮی د ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﻮړوﻧې ﻟﭙﺎره داﺳې ﺗﻮﮐي ورﮐﻮل ﮐﯧږي څﻮ ځﺎﻧﻤﺮګي ﺑﺮﻳﺪ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷي .دوی ﺗﻪ ﻳﻮ ډول د
ﺷﻴﺪو ﭘﻪ څﯧﺮ ﺳﭙﻴﻦ ﻣﻮاد ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭼې ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮرې دﻏﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮري او د دﻏﻮ ﻣﻮادو ﭘﻪ ﺧﻮړو ﺳﺮه ﻧﻴﻤﻪ

ﺑﯥ ﻫﻮښﻪ وي.

ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د څﺎرګﺮې ادارې ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺟګړې د ﯾﻮې وﺳﯿﻠې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎرول ﮐﯧږي؛ د

راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې د ورک ﺷﻮو ﭘښﺘﻨﻮ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﺗﻨﮑي ځﻮاﻧﺎن ﺟﻮړوي ﭼې ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠي ﺳﯿﻤﻮ ﺗښﺘﻮل
ﺷﻮي او د ﺗﺮﻫګﺮو ﭘﻪ روزﻧځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐې د ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو او ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره روزل ﮐﯧږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره

ﮐې د اﻣﻨﯿﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻣﺨکې د ﻧﯿﻮل ﺷﻮو ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻟﻪ اﺗﻠﺴﻮ ټﯿټ ﺑﻠﻞ ﺷﻮي.

دا ﺧﺒﺮه د ﻫﻐﻪ څﻪ ﺛﺒﻮت دی ﭼې ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮی ﻻس د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻮځ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دﯾﻨي ﻣﺪرﺳﻮ ﮐې د اﻓﻐﺎن وژﻧې

ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﮐﯧږي او د ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺑﯧﻠﻮاﻟي ﻟﭙﺎره ﮐﻮښښﻮﻧﻪ ﮐﻮي.
د ﻣﻐﺰو ﻣﻴﻨځﻠﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﮋواک راﭘﻮر:

د ځﺎﻧﻤﺮګي ﺑﺮﻳﺪ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺷﻮم د ﻣﻐﺰ ﻣﻴﻨځﻞ اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق دى
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ﮐﺎﺑﻞ )ﭘﮋواک ١٠ ،ﻏﻮﻳﯽ  :(٩٦د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮوﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد دﻧﻨﻪ او ډﯦﺮو ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ

ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺪرﺳﻮ ﮐې د ﺗﺮﻫګﺮۍ زده ﮐړې ورﮐﻮل ﮐﯧږي څﻮ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟګړه

وﮐړي .دﻏﻪ راز ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻫﻐﻮ دﻳﻨي ﻣﺪارﺳﻮ ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ زده ﮐړې ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭼې ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺖ
ﺳﺮه ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﻧﻪ دي او ډﯦﺮى وﺧﺖ ﭘﻪ دې دﻳﻨي ﻣﺪرﺳﻮ ﮐې ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﻫﻢ ﮐﯧږي.

ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐړې ﭼې د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري

ځﺎﻧﻤﺮګي ﺑﺮﻳﺪ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮی و؛ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ د ﻏﺰﻧي وﻻﻳﺖ اوﺳﯧﺪوﻧﮑى دى او ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﯧﻮاد ﮐې ﯾﯥ د
ځﺎﻧﻤﺮګي ﺑﺮﻳﺪ روزﻧﻪ ﻟﯿﺪﻟې ده ١٧ .ﮐﻠﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ واﻳﻲ" :راﺗﻪ وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼې ﭘﻪ داﺳې ﻣﺮګ ځﺎن ﻣړ ﮐړه ﭼې ټﻮل

دې ﭘﻪ ﻳﺎد وﺳﺎﺗي ".ﻫﻐﻪ ﭘﮋواک ﺗﻪ ﺧﭙﻠې ﺧﺒﺮې داﺳې ﭘﻴﻞ ﮐړې" :ﻣﻮږ ﭘﻪ ده ﻳک ﮐې اوﺳﯧﺪو ،ﻫﻠﺘﻪ ﻣې ﭘﻪ ﻳﻮه دﻳﻨي

ﻣﺪرﺳﻪ ﮐې زده ﮐړې ﺷﺮوع ﮐړې ،ﻣکﺘﺐ ﻣې ﻟﻪ اوﻟﻪ ﻧﻪ ﺧﻮښﯧﺪه او دا ډﯦﺮه ﺑﺪه ښکﺎرﯦﺪه ﭼې ﭘﻪ ﺗﻮره ﺗﺨﺘﻪ ﮐې ﻟﻴکﻞ

ﺷﻮي ﺷﻴﺎن ﺑﻴﺎ زه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐې وﻟﻴکﻢ ".ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې ډﯦﺮى وﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﺪرﺳې ﺗﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ورﺗﻠﻞ او دوى
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﻞ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺟګړې ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟې .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ واﻳﻲ ،د دې ﺗﺮ څﻨګ ﻟﺴګﻮﻧﻮ ﻧﻮرو

ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻣﺪرﺳﻪ ﮐې زده ﮐړې ﮐﻮﻟې او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﭼې د ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ د ﺟګړې ﻟﭙﺎره
ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،دﻏﻪ ﻣﺪرﺳﻪ د ﮐﻠي ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﻮﻣﺎت ﮐې ﺟﻮړه ﺷﻮې وه.

ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :څﻪ وﺧﺖ ﭼې ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ،دې ﺧﺒﺮو ﭘﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﮐړ ،ډﯦﺮه ﻣې ﺧﻮښﯧﺪه ﭼې وﺳﻠﻪ واﺧﻠﻢ او د
ﻣﻮټﺮﺳﺎﻳکﻞ ﺷﺎ ﺗﻪ ﮐﯧﻨﻢ او ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺟﻨګ وﮐړم ،ﺧﻮ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻣې اﺟﺎزه ﻧﻪ راﮐﻮﻟﻪ ".د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ

ﺧﺒﺮو دوى دوﻣﺮه ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻠي وو ﭼې ډﯦﺮى وﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻮى وﺳﻠې ښکﻠﻮﻟې او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ

ورﺗﻪ ﺗﺮ ﻫﺮ څﻪ ښﻪ ﺑﺮﯦښﯧﺪه .ده ووﻳﻞ" :ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﮐﺎل ﻣې ﭘﻪ دې ﻣﺪرﺳﻪ ﮐې ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮر ﻣې زړه ﺗﻨګ ﺷﻮ ،ﻳﻮه ورځ
ﻣې ﻳﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ وﺳﻠﻪ راﮐړه ،ﻏﻮاړم ﭼې ﺟګړه وﮐړم".

دى واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ ﻳﺎدې ﺧﺒﺮې وروﺳﺘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ټﻮﭘک او ټﻴﻠﯧﻔﻮن ورﮐړل ،ټﯿﻠﯧﻔﻮن ﯾﯥ د دې ﻟﭙﺎره ورﮐړ څﻮ د

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺟﺬﺑﺎﺗي ﺗﺮاﻧې ﭘﻪ ﮐې واوري .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ" :زﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ ﭼﺎ اﺣﻮال ورﮐړى و ﭼې ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ وﺳﻠﻪ اﺧﻴﺴﺘې ده،

ﻣﺸﺮ ورور ﻣې ﻣﺪرﺳې ﺗﻪ راﻏی او وﻳﯥ ﻟﻴﺪل ﭼې ﻣﺎ وﺳﻠﻪ اﺧﻴﺴﺘې ده ﺧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ راﺗﻪ وﻳﻞ ،ﮐﻠﻪ ﭼې دې وﺳﻠﻪ

واﺧﻴﺴﺘﻪ ،ﺑﻴﺎ ﻫﯧڅﻮک ﺳﺘﺎ ﻣﺨﻪ ﻧﻪ ﺷي ﻧﻴﻮﻻى ،ﻧﻮ ﻫﻤﺎﻏﻪ و ﭼې ﺧﭙﻞ ورور ﻣې ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻟﯧږه او زه ورﺳﺮه ﻧﻪ

وﻻړم".

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐې دﻳﻨې ﻣﺪرﺳې ﺗﻪ ﺗﻠﻞ:

ده ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ ﻏﺰﻧي ﮐې ﻟﻪ دوه ﮐﺎﻟﻪ ﺟګړې وروﺳﺘﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ ﺧﻴﺒﺮ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﮐې
ﯾﯥ د ﭘﻨﺞ ﭘﻴﺮ ﭘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐې زده ﮐړې ﭘﯿﻞ ﮐړې .ده ووﻳﻞ ﭼې ﭘﻪ ﯾﺎده ﻣﺪرﺳﻪ ﮐې ﯾﯥ ﭘﻨځﻪ ﻣﯿﺎﺷﺘې زده ﮐړې وﮐړې

او د ﻧﻮرو زده ﮐړو ﻟﭙﺎره ﺑﯿﺎ د ﺣﻘﺎﻧي ﻣﺪرﺳې ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﺣﻘﺎﻧي ﭘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐې د اﻓﻐﺎن

ﺣکﻮﻣﺖ او اﻣﺮﻳکﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺮ ﺟګړې ډﯦﺮ ټﻴﻨګﺎر ﮐﯧﺪه او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ټﻮﻟﻪ ورځ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې اړه روزﻧﻪ

ورﮐﻮﻟﻪ .ﻧﻮﻣﻮړى واﻳﻲ" :ﻫﺮه ورځ ﺑﻪ اﺳﺘﺎداﻧﻮ وﯾﻞ ﭼې ﭘﺮ ﻣﻮږ او ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻬﺎد ﻓﺮض دى ﭼې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﺟﻬﺎد

وﮐړو؛ ځکﻪ ﻫﻠﺘﻪ اﻣﺮﯾکﺎﯾﺎن دي ،دوﻟﺖ ﻳﯥ ﮐﺎﻓﺮ دى ،ﺧﻠک وژﻧي ټﻮل ﺧﻠک ﻳﯥ ﺗﺒﺎه ﮐړل ".ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ
ﺣﻘﺎﻧي ﻣﺪرﺳﻪ ﮐې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻮځي زده ﮐړې ورﮐﻮل ﮐﯧﺪې او د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل .ده

زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺑﻪ داﺳې وﻳډﻳﻮګﺎﻧې ښﻮدل ﮐﯧﺪې ﭼې اﻣﺮﻳکﺎﯾﺎن ﭘﺮ اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي ﮐﻮي او ﻧﻮر ﻋﺎم
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺣﻼﻟﻮي ،ﻧﻮر ﺑﻪ زﻣﻮږ اﺣﺴﺎﺳﺎت ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ را وﭘﺎرﯦﺪل او وﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭼې ﻫﻤﺪا اوس ﭘﺮې ځﺎﻧﻤﺮګى

وﮐړم".

د ذﻫﻨﯿﺖ اړووﻧﮑﻮ درﻣﻠﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل:
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ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ واﻳﻲ ﭼې د ﻳﺎدو ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺧﺒﺮو ﺗﺮ اورﯦﺪو وروﺳﺘﻪ دى ﻫﻢ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮ څﻮ ځﺎﻧﻤﺮګى ﺑﺮﻳﺪ وﮐړي.

ﻧﻮﻣﻮړې زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻳﻮه ورځ ﯾﯥ ﻳﻮې ﺗﻴﺎرې ﮐﻮټﯥ ﺗﻪ وﻏﻮښﺘﻢ ،ﻫﻠﺘﻪ څﻮ ﮐﺴﺎن ﻧﺎﺳﺖ وو ،راﺗﻪ ﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې
ﻏﻮاړې ﺟﻨﺖ وﻻړ ﺷې ،ﻏﻮاړې ﭼې ﺧﻠک او ﮐﻮرﻧۍ دې ﭘﺮ ﺗﺎ ﻓﺨﺮ وﮐړي ،ﻧﻮ وﻻړ ﺷﻪ او ځﺎﻧﻤﺮګى ﺑﺮﻳﺪ وﮐړه".

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ واﻳﻲ ﭼې د ﺑﺮﻳﺪ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﭼﻤﺘﻮواﻟى وﻧﻴﻮ او ﻳﺎدو ﮐﺴﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳﻮ ډول د ﺷﻴﺪو ﭘﻪ څﯧﺮ ﺳﭙﻴﻦ دارو ورﮐړل

ﭼې ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ دﻏﻪ درﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮي .ده زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ وﻳﻞ ﭼې دا دوا وﺧﻮره او وﻻړ ﺷﻪ ﻏﺰﻧي
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ څﻮ ورځې ﮐﻮر ﮐې ﺗﯧﺮې ﮐړه ،ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ زﻧﺨﺎن وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻪ ،ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻣﺒﺎرز ﭘﻪ

ﻧﻮم دى ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ځﺎن ورﺳﻮه ،ﻧﻮر ﻫﺮ څﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳﻤﻮي".

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ ﭘﻼن ﺳﺮه ﺳﻢ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ او د ﺧﭙﻠې ﮐﻮرﻧۍ ﻏړو ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ

د زده ﮐړو ﻟﭙﺎره ﺗﻠﻠى و .ده ووﻳﻞ ﭼې ﻫﺮه ورځ ﺑﻪ ﻳﯥ درﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل او د ځﺎﻧﻤﺮګي ﺑﺮﻳﺪ ﺟﺬﺑﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ وﺟﻮد

ﮐې ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﯧﺪه .ﻧﻮﻣﻮړي زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻳﻮه ورځ ﻣې دوا ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮه ،ﭘﺮ ځﺎن ﻣې ډﯦﺮ درد ﺷﻮ ،ﻏﻮښﺘﻞ ﻣې ﭼې
زﻧﺨﺎن وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻢ او ځﺎن ﻣﺒﺎرز ﺗﻪ ورﺳﻮم ،ﺧﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﻣې اﺟﺎزه را ﻧﻪ ﮐړه ".ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ
ﮐﻮرﻧۍ ﻫﻢ ﭘﺮ دې ﭘﻮه ﺷﻮې وه ﭼې څﻪ ﭘﻼن ﻟﺮي؛ ﻧﻮ ځکﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﮐﻮره ﺑﻬﺮ ﻧﻪ ﭘﺮﯦښﻮد.

ده ووﻳﻞ ﭼې وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ورور ورﺗﻪ درﻣﻞ ورﮐړل او ﻟﻪ ﻳﻮې څﻪ ﻣﻮدې وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯧﺮﺗﻪ ښﻪ ﺷﻮ.

د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د وژﻟﻮ وﯦﺮه:

ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ،ډﯦﺮ ﺧﻮښ دى ﭼې دﻏﻪ ﻧﺎوړه ﺑﺮﻳﺪ ﻳﯥ ﻧﻪ دى ﺗﺮﺳﺮه ﮐړى ﺧﻮ زﻳﺎﺗﻮي ﭼې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ

دى .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ واﻳﻲ ﭼې ﻃﺎﻟﺒﺎن ورﭘﺴې ګﺮځي ،ﮐﻪ ﯾﯥ ﭘﻴﺪا ﮐړي ﻧﻮ ښﺎﻳﻲ وﻳﯥ وژﻧي .ﻫﻐﻪ د ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب

ﮐې ووﻳﻞ" :ﻧﻪ ،ﭘﺮ ﺣکﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﺎور ﻧﻪ ﻟﺮم ،ﮐﯧﺪاى ﺷي ﻫﻐﻮى ﻣې ﻫﻢ ﻣړ ﮐړي ،ﺧﻮ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي ﻣې څﻮ ځﻠې
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯧږﻟي دي ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﯾﯥ ژﻣﻨﻪ ﮐړې ﭼې څﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ ﺧﻮ دی ﺑﺎوري ﻧﻪ دى ".ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ واﻳﻲ
ﭼې ﻳﻮ ورور ﻳﯥ ﭘﻪ دوﺑۍ ﮐې دى او دى ﻫﻢ ﻏﻮاړي دوﺑﯥ ﺗﻪ وﻻړ ﺷي او ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺰدوري ﭘﻴﻞ ﮐړي.

دا ﻳﻮازې ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﻧﻪ دى ﭼې ﻟﻪ دﻏﻪ ډول ﺑﺮﺧﻠﻴک ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮى ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮو  ١٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐې زرګﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﻳﻮ
ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻏﻮﻟﻮل ﺷﻮي او د ﺗﺮﻫګﺮﻳﺰو ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي دي.

د ﺣﺞ ،ارﺷﺎد او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت :ډﯦﺮې دﻳﻨي ﻣﺪرﺳې ﺷﺘﻪ ﭼې ﻧﻪ دي ﺛﺒﺖ ﺷﻮې

د دﻏﻪ وزارت ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل داﻋي اﻟﺤﻖ ﻋﺎﺑﺪ ﭘﮋواک ﺗﻪ وﻳﻠي ﭼې ﭘﻪ ټﻮل ﻫﯧﻮاد ﮐې ١٦٠زره ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ او دﻳﻨي ﻣﺪرﺳې

ﻓﻌﺎل دي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ دې ﺷﻤﯧﺮې څﺨﻪ ٤٩زره ﻳﯥ ﻟﻪ دوى ﺳﺮه ﺛﺒﺖ دي ﭼې ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎن او ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﻳﯥ د

دوى ﻟﻪ ﺧﻮا ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﻳﺎ اﻓﺮاﻃﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﺑﻬﺮه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ داﺧﻠﯧږي ،ﺧﻮ
ﮐﯧﺪاى ﺷي ﭘﻪ ﻟﺮو ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐې ځﻴﻨي د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﮐﺴﺎن وي ﭼې دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤې ﭼې د دوﻟﺖ
ﭘﻪ ﮐﻨټﺮول ﮐې دي ،دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﮐې ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﯧږي ".ﻋﺎﺑﺪ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ روان ﮐﺎل ﮐې دوه ادارې ﺟﻮړې ﺷﻮې دي
څﻮ ﭘﻪ دﻳﻨي ﻣﺪارﺳﻮ ﮐې زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﺗﺮﻫګﺮﻳﺰو زده ﮐړو د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﮐﺎر وﮐړي.

ﻫﻐﻪ دا ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ اﻧﺴټﻴټﻴﻮټ ﺟﻮړ ﺷﻮى ﭼې ﻫﻠﺘﻪ ورﺗﻪ دﻳﻨي زده ﮐړې ورﮐﻮل ﮐﯧږي

او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي .د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ" :دﻏﻪ ﮐﺎر د ﺗﺮﻫګﺮﻳﺰو زده ﮐړو او اﻓﺮاﻃﻴﺖ د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ډﯦﺮه ﻣﻬﻢ دى ".د ﺣﺞ ،ارﺷﺎد او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه ﭼې د اﺳﻼﻣي ﻧړۍ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د

ﻫﻮﮐړې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ځﺎﻧﻤﺮګی ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻮل ﺣﺮام دی او ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې ځﺎى ﻧﻪ ﻟﺮي.

د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت :د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﯿکﻮ ﮐې ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﮐﺴﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرل ﺟﻮاز ﻧﻪ ﻟﺮي
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د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧې ﺑﺮﺧې ﻣﺸﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻏﻨي زاده ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د اﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﺑﺮﻳﺪﻣﻼﻧﻮ

ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮى ﭼې ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﮐﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﻮځې ﻟﻴکﻮ ﮐې وﻧﻪ ګﻮﻣﺎرل ﺷي .ﻫﻐﻪ

واﻳﻲ ﮐﻪ ﻫﺮ څﻮک دﻏﻪ ﮐﺎر وﮐړي ﻧﻮ د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﺑﻪ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘې او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻳﻮ ﮐﺎل ﭘﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﺤکﻮم ﺷي.

دﻏﻪ راز د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺪام د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ﻫﻢ راﻏﻠي ﭼې ﻟﻪ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ

ﭘﻮځي ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ ﮐې وﻧﻪ ګﻮﻣﺎرل ﺷي .د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﮐﻮم ﮐﺲ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي ﭼې ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ اﺗﻠﺴﻮ

ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻢ دى ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ ﻣﻮده ﮐې ﻟﻪ دﻧﺪې ﻣﻨﻔﮏ ﺷي او ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﺴﻮول ﮐﺴﺎن دﻏﻪ ﮐﺎر وﻧﻪ
ﮐړي ،ﻧﻮ ﭘﺮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻳﻮ ﮐﺎل ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤکﻮم ﺷي.

د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت :د ﻣﻠي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﮐﺴﺎن ﻧﺸﺘﻪ

د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت واﻳﻲ ﭼې ﻟﻪ ﺗﯧﺮو دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴې د ﻣﻠي ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻣﻠي اردو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﮐﻢ ﻋﻤﺮه

ﺳﺮﺗﯧﺮي ﻧﺸﺘﻪ دي .د دﻏﻪ وازرت د وﯾﺎﻧﺪ ﻧﺠﯿﺐ داﻧﺶ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼې ﭘﻪ ﻣﻠي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐې

ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي ،د ﻋﻤﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﺗﺬﮐﺮه ،ﺗﺤﺼﻴﻠي اﺳﻨﺎد او ﻇﺎﻫﺮي ﺑڼﻪ د ﻣﺘﺨﺼﺼﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﺘﻞ

ﮐﯧږي .دﻏﻪ راز ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ" :د ﻣﻐﺰو ﻣﻴﻨځﻠﻮ ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ اړه ﮐﺮه ﺷﻤﯧﺮه ﻧﻪ ﻟﺮم ﭼې د څﻮﻣﺮه ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺎﻏﺰه ﺑﻪ ﻣﻴﻨځﻞ
ﺷﻮي وي ،ﺧﻮ دﻏﻪ ډول ﮐﺴﺎن ﭼې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮږ ﻧﻴﻮﻟي ،ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺰا ﻟﻴﺪﻟې ده".

ﻃﺎﻟﺒﺎن :زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﮐﺴﺎن ﻧﺸﺘﻪ

د دې ډﻟې وﻳﺎﻧﺪ ذﺑﻴﺢ اﻟ�ﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﭘﮋواک ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻻﻳﺤﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﻫﯧڅﻮک ﻧﻪ ﺷي

ﮐﻮﻻى ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣي ﻟﻴکﻮ ﮐې داﺧﻞ ﮐړي .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړه" :ﻫﯧڅﻮک ﻧﻪ ﺷي ﮐﻮﻻى ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ وﺳﻠﻪ

ورﮐړي؛ ځکﻪ ﺑﻴﺎ د اﺧﻼﻗي ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﻴﺪا ﮐﯧږي او د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼې ږﻳﺮه ﻳﯥ ﻧﻪ وي راﻏﻠې ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﻧﻪ داﺧﻠﻮو ".ﻫﻐﻪ د ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐې ووﻳﻞ ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ وﻳډﻳﻮ ګﺎﻧﻮ ﮐې ﭼې ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ښکﺎري ،ﻫﻐﻪ د ﺳﻴﻤې ﺧﻠک دي ﭼې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﺮﮐﻠي ﺗﻪ ورﻏﻠي دي .ﻣﺠﺎﻫﺪ واﻳﻲ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دوى ﮐﻮم

ﻃﺎﻟﺐ ﭘﻴﺪا ﮐړي ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ اﺳﺘﺨﺪام ﮐړي ،ﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨې ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا وګﻮري.

د ﻳﺎدوﻧې ده ،ﻳﺎدې ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ﺳﺎزﻣﺎن د  ٢٠١٦ﮐﺎل ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐې ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﻮې ده او ﭘﻪ

ﮐې راﻏﻠي ﭼې وﺳﻠﻪ وال ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟۍ

ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ﻫﻢ ﻳﺎدې ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ اﺷﺎره ﺷﻮې او ﭘﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟګړو ﮐې د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرل ﺟﺮم دى او ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑى ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا وګﻮري.

دﻏﻪ راز د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﭘﻪ  ٢٠١٥ﮐﺎل ﮐې ﻳﻮ ﻧړﻳﻮال ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ اروزګﺎن ،ﮐﻮﻧړ ،ﮐﻨﺪوز ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨﺪﻫﺎر او
ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﻳﻮه څﯧړﻧﻪ وﮐړه؛ ﭘﻪ دې څﯧړﻧﻪ ﮐې راﻏﻠي ﭼې د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ډول د

ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﺮ دﻧﺪه ګﻮﻣﺎرل ﮐﯧږي .ﭘﻪ دې څﯧړﻧﻪ ﮐې زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې ﭼې د اﻣﻨﻴﺘي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ

ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن د ﺟګړو ﭘﻪ ﻟﻴکﻮ ﮐې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻨﺴي ګټﯥ ﻫﻢ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ څﯧړﻧﻪ واﻳﻲ ﭼې ﭘﻪ
دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د اﻓﻐﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﻫڅې ټﮑﻨۍ دي او دا ډﯦﺮ ﮐﺎر ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې ښکﯧﻞ ﻟﻮري ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻴکﻮ ﮐې د ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﺘﻮن ردوي ،ﺧﻮ ډﯦﺮى وﺧﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰو

رﺳﻨﻴﻮ ﮐې داﺳې اﻧځﻮروﻧﻪ او وﻳډﻳﻮګﺎﻧې ﺧﭙﺮﯦږي ﭼې ﺑﻴﺎ دا ﺛﺎﺑﺘﻮي ﭼې ﭘﻪ دواړو ﻟﻮرو ﮐې ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﮐﺴﺎن ﭘﺮ دﻧﺪو

ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮي دي.
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 -٣٢د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وژل او ټﭙﻲ ﮐﻮل

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼې ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟګړو ﮐې ښکﯧﻞ دي ،د ټﻮﻟﻨې زﻳﺎﻧﻤﻨﯧﺪوﻧﮑى ﻗﺸﺮ

ﺟﻮړوي .د ﺟګړې ټﻮﻟې ښکﯧﻠې ﺧﻮاوې ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ وا ﻧﻪ ﺧﻠي او د زﻳﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﺗﺮې ﺳﺎﺗﻨﻪ

وﮐړي .د اﺳﻼم ﻣﺒﻴﻦ دﻳﻦ ،ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﭘﺮ اړﺗﻴﺎ ټﻴﻨګﺎر

ﮐﻮي .دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎن او ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎن ﭘﺮ دې ﻣﺘﻔﻖ دي ﭼې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي او ﭘﻪ ﻗﺮان او اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﮐې څﺮګﻨﺪ
دي ،ډﯦﺮ ﻗﺮاﻧي اﻳﺘﻮﻧﻪ او اﺣﺎدﻳﺚ د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي .دﻏﻪ راز اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻞ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻏﻮره

ګټﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟې دي ،ﻟکﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼې دواړه ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ،وﻻﻳﺖ )د ﭘﻼر د ﻣړﻳﻨې ﻳﺎ ورﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې د ﭘﻼر
ﻳﺎ ﻧږدې دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ( او وﺻﻴﺖ )ﭘﻪ ﻣﺎﻟي ﭼﺎرو ﮐې ﺳﺮﭘﺮﺳﺘي ﭼې د ﭘﻼر د ﻣړﻳﻨې ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐې ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ
ﭘﺎﺗې ﮐﯧږي( د ﻣﺎﺷﻮم د ګټﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس وﺿﻊ ﺷﻮي دي.

اﺳﻼم د اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪ ارزښﺖ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧي ،ﭘﺮ دې اﺳﺎس ﻳﯥ د ژوﻧﺪ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳﻮه ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ ﻣﻮﺧﻮ
ټﺎﮐﻠې او د ﺑﯥ ګﻨﺎه ﺧﻠکﻮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وژل ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې ﻣﻨﻌﻪ ﺷﻮي دي .ﻟﻪ ﺷﺮﻋي ﻧﺼﻮﺻﻮ ﺳﺮه
ﺳﻢ د اﻧﺴﺎن وژل او ټﭙﻲ ﮐﻮل ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ګﻨﺎه ګڼﻞ ﮐﯧږي او ﭘﻪ دﻧﯿﺎ او اﺧﺮت ﮐې درﻧﻪ ﺳﺰا ورﺗﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ده او د دې
ﻟﭙﺎره ﭼې د ﺟﺮم ﺷﺪت ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي ،ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ د ﻳﻮ اﻧﺴﺎن وژﻧﻪ د ټﻮل اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻟﻪ وژﻧې ﺳﺮه ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐړې ده.

د ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﻗﺼﺪي وژﻧﻪ د ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ده او ﭘﻪ دﻧﻴﺎ او اﺧﺮت ﮐې د ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎره درﻧﻪ ﺳﺰا ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ده؛ د
اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ  ٩٣اﻳﺎت ﮐې اﻟ�ﻪ ﺟﻞ ﺟﻼ ﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ :و�ﻣ�ﻦ ﻳ�ﻘﹾﺘﹸﻞ� ﻣ�ﻮ�ﻣ�ﻨﹰﺎ ﻣ�ﺘﹶﻌ�ﻤ�ﺪﹰا ﻓﹶﺠ�ﺰ�آو�ه� ﺟ�ﻬ�ﻨﱠﻢ� ﺧﹶﺎﻟ�ﺪﹰا ﻓ�ﻴﻬ�ﺎ

ژﺑﺎړه :او ﻫﺮ څﻮک ﭼې ﻣړ ﮐړي ﮐﻮم ﻣﻮﻣﻦ ﭘﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮه )او د ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻏﻪ ﻗﺘﻞ روا ﻫﻢ وګڼﻲ( ﻧﻮ ﺟﺰا د ده دوزخ
دی) ،ﭘﻪ داﺳې ﺣﺎل ﮐې( ﭼې ﺗﻞ ﺑﻪ وي دی )دﻏﻪ ﺣﻼل ګڼﻮﻧﮑی د ﻗﺘﻞ( ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دوزخ ﮐې.

ﮐﻪ ﯾﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﺮوﺗﻨې ﺳﺮه ﻧﻪ ،ﺑﻠکې ﭘﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮه او ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼې ښﻪ ﯾﯥ ﭘﯧﮋﻧي ﭼې ﻣﺴﻠﻤﺎن
دی ،ﺧﻮ وژﻧي ﯾﯥ؛ ﻧﻮ د ده ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﺧﺮت ﮐې ﺟﻬﻨﻢ ،ﻟﻌﻨﺖ او ﻟﻮی ﻋﺬاب دی.

ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د اﻟﻤﺎﻳﺪه ﺳﻮرت ﭘﻪ  ٣٢اﻳﺖ ﮐې اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي :ﻣ�ﻦ ﻗﹶﺘﹶﻞ� ﻧﹶﻔﹾﺴ�ﺎ ﺑﹺﻐﹶﻴ�ﺮﹺ ﻧﹶﻔﹾﺲ� ا�و� ﻓﹶﺴ�ﺎدﹴ ﻓ�ي
اﻻ�ر�ض� ﻓﹶﻜ�ﺎ�ﻧﱠﻤ�ﺎ ﻗﹶﺘﹶﻞ� اﻟﻨﱠﺎس� ﺟ�ﻤ�ﻴﻌ�ﺎ و�ﻣ�ﻦ� ا�ﺣ�ﻴ�ﺎﻫ�ﺎ ﻓﹶﻜ�ﺎ�ﻧﱠﻤ�ﺎ ا�ﺣ�ﻴ�ﺎ اﻟﻨﱠﺎس� ﺟ�ﻤ�ﻴﻌ�ﺎ

ژﺑﺎړه :ﻫﺮ څﻮک ﭼې ووژﻧي ﯾﻮ ﻧﻔﺲ ﺑﯥ ﻟﻪ )ﻋﻮض ،ﺑﺪل د( ﺑﻞ ﻧﻔﺲ ﻧﻪ )ﯾﺎ ﺑﯥ( ﻟﻪ ﻓﺴﺎده ﭘﻪ ځﻤکﻪ ﮐې )ﭼې ﭘﻪ

ﻣﻠک ﮐې ﯾﯥ ﻓﺴﺎد ﮐړی وي( ﻧﻮ ګﻮاﮐې وژﻟي ﯾﯥ دي ﺧﻠک ټﻮل او ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼې ژوﻧﺪی ﮐړو دﻏﻪ )ﯾﻮ ﻧﻔﺲ ﭼې

ﺳﺒﺐ ﺷي د ژوﻧﺪون ﯾﯥ( ﻧﻮ ګﻮاﮐې ژوﻧﺪي ﮐړي ﯾﯥ دي ﺧﻠک ټﻮل.

دﻏﻪ راز اﻟ�ﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ د اﻟﺘﮑﻮﻳﺮ ﺳﻮرت ﭘﻪ  ٩اﻳﺖ ﮐې ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ :ﺑﹺﺎ�يﹺ� ذﹶﻧﹾﺐﹴ ﻗﹸﺘ�ﻠﹶﺖ�

ژﺑﺎړه :ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ګﻨﺎه وژل ﺷﻮى.

ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨي اﻳﺖ ﮐې دا واﺿﺢ ﺷﻮې ده ﭼې د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ د ژوﻧﺪۍ ﺧښې ﺷﻮې ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ اړه ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﯧږي ﭼې

وﻟې ژوﻧﺪۍ ﺧښﻪ ﺷﻮې او د ﮐﻮﻣې ګﻨﺎه د ﺟﺮم ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وژل ﺷﻮې ده .ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐې ﻣﺎﺷﻮم ﻣﻌﺼﻮم او ﺑﯥ

ګﻨﺎه ګڼﻞ ﺷﻮی ،ﻧﻮ ﭘﺮ دﻏﻪ اﺳﺎس ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻫﯧڅ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﯧږي ،دﻏﻪ راز د ﺑﯧګﻨﺎه ﺧﻠکﻮ وژﻧﻪ ﻣﺤکﻮﻣﻪ
ﺷﻮې او د اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻼف ﮐړﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻮې ده.

ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳﻮازې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﺮ ﻣﺮګ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ﭼې د ﻟﻮﯾﯥ ګﻨﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮی وي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول ،ﻳﻮ ﺑﻞ اﻧﺴﺎن

ﻳﯥ وژﻟى وي ،ﭘﺮ ځﻤکﻪ ﻳﯥ ﻧﺴﻞ وژﻧﻪ ﮐړې وي او د ﺳﻮﻟې او ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺧﻼف ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي وي .دﻏﻪ راز
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﮐې ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠی اﻟ�ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

��� ﺗﹶﻐﹸﻠﱡﻮا ،و���� ﺗﹶﻐﹾﺪﹺر�وا ،و���� ﺗﹸﻤ�ﺜﱢﻠﹸﻮا ،و���� ﺗﹶﻘﹾﺘﹸﻠﹸﻮا و�ﻟ�ﻴﺪﹰا )رواه ﻣﺎﻟک ﻓی ﻣﻮﻃﺎ(

ژﺑﺎړه :ﺗﺠﺎوز ﻣﻪ ﮐړئ ،ﻏﺪر ﻣﻪ ﮐﻮئ ،ﻏړي ﻣﻪ ﭘﺮې ﮐﻮئ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﻪ وژﻧئ.

ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺟﻬﺎدي ډګﺮوﻧﻮ ﮐې ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠى اﻟ�ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨګي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ او ﻓﺮﻣﺎﻳﻞ ﻳﯥ

ﭼې :ا�نﱠ ر�ﺳ�ﻮل� اﻟ��ﻪ� ﺻ�ﻠﱠى اﻟ��ﻪ� ﻋ�ﻠﹶﻴ�ﻪ� و�ﺳ�ﻠﱠﻢ� ،ﻗﹶﺎل� " :اﻧﹾﻄﹶﻠ�ﻘﹸﻮا ﺑﹺﺎﺳ�ﻢ� اﻟ��ﻪ� ،و�ﺑﹺﺎﻟ��ﻪ� و�ﻋ�ﻠﹶى ﻣ�ﻠﱠﺔ� ر�ﺳ�ﻮلﹺ اﻟ��ﻪ� ،ﻻ ﺗﹶﻘﹾﺘﹸﻠﹸﻮا ﺷﹶﻴ�ﺨﹰﺎ
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ﻓﹶﺎﻧ�ﻴ�ﺎ ،و�ﻻ ﻃ�ﻔﹾﻼ ،و�ﻻ ﺻ�ﻐ�ﻴﺮ�ا ،و�ﻻ اﻣ�ﺮ�ا�ةﹰ ،و�ﻻ ﺗﹶﻐﹸﻠﱡﻮا ،و�ﺿ�ﻤ�ﻮا ﻏﹶﻨﹶﺎﺋ�ﻤ�ك�ﻢ� ،و�ا�ﺻ�ﻠ�ﺤ�ﻮا و�ا�ﺣ�ﺴ�ﻨﹸﻮا ،ا�نﱠ اﻟ��ﻪ� ﻳ�ﺤ�ﺐ� اﻟﹾﻤ�ﺤ�ﺴ�ﻨ�ﻴﻦ�" .

)رواه اﺑﻮ داود(

ژﺑﺎړه :ووځئ د اﻟ�ﻪ ﭘﻪ ﻧﻮم او د اﻟ�ﻪ ﻟﭙﺎره ،د رﺳﻮاﻟ�ﻪ )ﺻﻠى اﻟ�ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( اﻣﺘﻪ ،ﺗﺎﺳې ﺑﻮډاګﺎن ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او

ښځې ﻣﻪ وژﻧئ .ﻏﻠﻮ او زﻳﺎﺗى ﻣﻪ ﮐﻮئ ،ﺗﺎﺳې ﻏﻨﻴﻤﺘﻮﻧﻪ راټﻮل ﮐړئ او ﺳﻮﻟﻪ وﮐړئ ،ﻧﯧک ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ وﮐړئ ،ﭘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺳﺮه اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى ﻧﻴکي ﮐﻮوﻧﮑي ﺧﻮښﻮي.

دﻏﻪ راز د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠى اﻟ�ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﭼې ﻧﺴﺎﻳﻲ رواﻳﺖ ﮐړي ،ﻓﺮﻣﺎﻳﯽ :ﻗﹶﺎل� ر�ﺳ�ﻮل� اﻟ��ﻪ� ﺻ�ﻠﱠى اﻟ��ﻪ� ﻋ�ﻠﹶﻴ� �ﻪ

و�ﺳ�ﻠﱠﻢ� " :و�اﻟﱠﺬﹺي ﻧﹶﻔﹾﺴ�ي ﺑﹺﻴ�ﺪﹺه� ،ﻟﹶﻘﹶﺘﹾﻞ� ﻣ�ﻮ�ﻣ�ﻦ� ا�ﻋ�ﻈﹶﻢ� ﻋ�ﻨﹾﺪﹶ اﻟ��ﻪ� ﻣ�ﻦ� زﹶو�الﹺ اﻟﺪﱡﻧﹾﻴ�ﺎ" ) .رواه اﻟﻨﺴﺎئ(

ژﺑﺎړه :رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ﺻﻠى اﻟ�ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي :ﻗﺴﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ذات ﭼې زﻣﺎ ژوﻧﺪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐې دى ،د ﻳﻮ ﻣﻮﻣﻦ

وژل د دﻧﻴﺎ ﻟﻪ وﻳﺠﺎړوﻟﻮ ﻫﻢ ﻟﻮﻳﻪ ګﻨﺎه ده.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ژوﻧﺪ اﻟﻬي او ﻃﺒﻴﻌي ﺣﻖ ګڼﻲ او د ﺳړﻳﻮ ،ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د ټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره

روښﺎﻧﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﻮی دی ،ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼې ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ د د ژوﻧﺪ ﺣﻖ

اﺧﻠي ،وﺿﻌي ﺟﺰاګﺎﻧې ټﺎﮐﻠې دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن د ٢٣ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ژوﻧﺪ د اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى ﺑښﻨﻪ او د
اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻴﻌي ﺣﻖ دى ،ﻫﯧڅﻮک ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧي ﻣﺠﻮز ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺣﻘﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧې ﮐﯧﺪاى ﻧﻪ ﺷي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن د ٣٥٨ﻣې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨې ،ﮐﻪ څﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﺎ د ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ژوﻧﺪ

ﭼې د ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻧﻪ وي ﭘﻮره ﮐړى ،ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼې د روﻏﺘﯿﺎﻳﻲ ،رواﻧي ﻳﺎ ﻋﻘﻠي ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د

ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻟﻪ ﺳﺎﺗﻨې ﻋﺎﺟﺰ وي ،ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐړي ،ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ درې ﮐﻠﻮﻧﻮ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ﻳﺎ ﭘﻪ

ﻧﻐﺪي ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭼې ﻟﻪ ﺷﭙږ دﯦﺮش زرو اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ څﺨﻪ ﺗﺠﺎوز وﻧﻪ ﮐړي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي .دﻏﻪ راز ﮐﻪ څﻮک ﮐﻮﭼﻨى ﻳﺎ ﺑﯥ

وﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﮐﻨډواﻟﻪ ځﺎى ﮐې ﺧﻮﺷى ﮐړي ،ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﻮى ﺟﺮم ﻟﻪ واﻟﺪﻳﻨﻮ

څﺨﻪ د ﻳﻮه ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼې د ﺳﺎﺗﻨې ﻳﺎ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧې ﻣﺘﮑﻔﻞ وي ،ارﺗﮑﺎب ﺷﻮى وي .ﮐﻪ د دې
ﻣﺎدې دوﻳﻤې ﻓﻘﺮې د درج ﺷﻮي ﺟﺮم د ارﺗﮑﺎب ﭘﻪ اﺛﺮ ﻣﺠﻨي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻳﺎ ﻓﻮت ﺷي او ارﺗﮑﺎب ﮐﻮوﻧﮑي د ﻫﻐﻪ

ﻗﺼﺪ ﻧﻪ وي ﻟﺮﻟى ،د وﻫﻠﻮ ﭘﺮ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﺟﺰا ﭼې ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮګ ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي ﻟﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

دﻏﻪ راز ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻳﺎ ﺑﯥ وﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ داﺳې ﺗﻐﺬﻳﯥ ﻳﺎ ﭘﺎﻟﻨې څﺨﻪ ﭼې د ﻫﻐﻪ د ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺘﻀى ده ،ﻋﻤﺪاﹰ ﻣﺤﺮوم

ﺷي او د ﻫﻐې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷي ،ارﺗﮑﺎب ﮐﻮوﻧﮑي د دې ﻣﺎدې د درﯦﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﭘﺮ درج ﺷﻮې

ﺟﺰا ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې د ښکﯧﻠﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺎﯾﺪ د ژوﻧﺪ او ﻓﺮدي ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ د ﺣﻖ ﻧﻘﻀﯧﺪو ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠکي وګړو او

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻫﺮ ډول وژﻧې ،د ﻏړو ﻏﻮڅﻮﻟﻮ ،ﺑﯧﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮﻟﻮ او ﺷکﻨﺠې ﻣﺨﻨﻴﻮی وﺷي .د ﺟﻴﻨﻮا ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ

درﯦﻴﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻪ ﻣﺎده د ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺣﻴﺎﺗي ﺳﺮﭼﻴﻨې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮې .درﯦﻴﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻪ ﻣﺎده ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﻋﻤﻠي

ﮐﯧﺪوﻧﮑې ده او ﭘﻪ ﻫﯧڅ ډول ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي.

دﻏﻪ ﻣﺎده د ﻧښﺘﻮ د ټﻮﻟﻮ ښکﯧﻠﻮ ډﻟﻮ )دوﻟﺘي ﻳﺎ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘي( اړﺧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ ده .ﺷکﻨﺠﻪ او ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧي

ﮐړﻧې د دې ﻣﺎدې ﭘﺮ اﺳﺎس ﻳﻮه ﺟﺪي ﺗﺨﻄي ګڼﻞ ﮐﯧږي.

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا د  (٢٠٠٥)١٦١٢ﺷﻤﯧﺮې ﭘﺮﯦکړه ﻟﻴک ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺟګړې ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ
ښکﯧﻠﻮ ﻟﻮرو ﻏږ ﮐﻮي ﭼې د ﺟګړې ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﻟﻪ ﺷﭙږو څﺮګﻨﺪو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮي

ﻟﭙﺎره ﭼې ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ،د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګﻮﻣﺎرل او ور څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ،

د ﺟﻨګي ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗښﺘﻮﻧﻪ ،ﭘﺮ ښﻮوﻧځﻴﻮ ،ﮐﻠﻴﻨﻴکﻮﻧﻮ او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،ﺟﻨﺴي ﺗﯧﺮي او د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د زور زﻳﺎﺗي ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ او دﻏﻪ راز ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟﺪي

ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي.
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 -٣٣ﭘﺮ ښﻮوﻧځﻴﻮ او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ

څﺮګﻨﺪه ده ﭼې ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ د ﻳﻮې ټﻮﻟﻨې د روښﺎﻧﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑې ﻟﭙﺎره اﺳﺎس او ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړوي .ښﻮوﻧې او روزﻧې

ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی د ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻳﻮ اﺳﺎﺳي او ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻖ دی .ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ د اﺳﻼم د
ﺳﭙﯧڅﻠي دﻳﻦ ،ﻣﻠي او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨې د ﻫﺮ ﻣﺎﺷﻮم ﺣﻖ دی ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼې ﻫﻐﻪ ﻧﺠﻠۍ وي ﯾﺎ ﻫﻠک.

روﻏﺘﻴﺎ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي ﺣﻖ ﭘﺮ دې ﻣﻌﻨﺎ دی ﭼې ټﻮل وګړي ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو

ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی وﻟﺮي؛ دﻏﻪ ﻻﺳﺮﺳی څﻠﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻌﺪوﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻟکﻪ ﻓﺰﻳکي ﻻﺳﺮﺳی ،اﻗﺘﺼﺎدي ﻻﺳﺮﺳی ،اﻃﻼﻋﺎﺗي

او ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﺮﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳی .ﻓﺰﻳکي روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،ﻣﻮاد او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟﻨې ټﻮﻟﻮ ﻗﺸﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ

ځﺎﻧګړي ډول زﻳﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻮ ډﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي او ﭘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ ﺑڼﻪ او ﻟﻪ ﻣﺎﻟي ﺗﻮان ﺳﺮه ﺳﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷي .دﻏﻪ راز ﺧﻠک ﺣﻖ

ﻟﺮي ﭼې د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻪ ﻻس ﮐې وﻟﺮي څﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي ﭼې ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ
ﻫﺮ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﺮﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮي دي .د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع دا ده ﭼې دﻏﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﻠکﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي؛ ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼې ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﻠکﻮ ﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨګ او ذﻫﻨﻴﺖ ﺳﺮه
ﺳﻢ وي او ﭘﻪ داﺳې ډول ﭘﻼن ﺷي ﭼې د ﺧﻠکﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي.

ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻗﺎﻧﻮن ﮐې ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﺳﺮ ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﻮل ﻳﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﺟﺰا ﻟﺮي .ﭘﺮ ښﻮوﻧځﻴﻮ او

روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ اړه د ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺻﻞ ﭼې ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دی .ښﻮوﻧځي او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻠکي
ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧږي او ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪې دي .د ښﻮوﻧځﻴﻮ او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﺨﺮﻳﺒﻮل ﭘﻪ ځﻤکﻪ ﮐې ﻟﻪ

ﻓﺴﺎد څﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧږي او ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ﻟﺮي .د ښﻮوﻧځﻴﻮ ارزښﺖ او وﺿﻌﻴﺖ د ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ دی؛ ﻟکﻪ څﺮﻧګﻪ
ﭼې ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ راﻫﻴﺴې ﻟﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت ﺗﺮ څﻨګ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ )ﻫﻠکﺎن او ﻧﺠﻮﻧې( د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ګټﻪ

اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د ﻫﺮ ډول زده ﮐړو ﭘﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮل د اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﺨې ﻣﻨﻌﻪ دي او ﻟکﻪ

څﺮﻧګﻪ ﭼې ښﻮوﻧځي د ﻋﻠﻢ او ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ دي ،ﻧﻮ د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﻳﯥ وﻳﺠﺎړول ﻫﻢ ﺣﺮام دي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ٣۶٩ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي دي:

 -١ﮐﻪ څﻮک ﻋﻤﺪاﹰ د زﻫﺮﻧﺎﮐﻮ ﻣﻴکﺮوﺑﻲ ﻳﺎ ﻧﻮرو ﻣﻀﺮو ﻣﻮادو ﭼې د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠکﻮ روﻏﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﺿﺮر رﺳﻮي ،ﭘﻪ څﺎه ،د

اﺑﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﺰن ،ﻋﻤﻮﻣي ذﺧﻴﺮه ﺧﺎﻧې ﻳﺎ ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﮐې واﭼﻮل ﺷي او د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠکﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻴﺎر

ﺷﻮي وي ،د ﺧﻠکﻮ ژوﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺎل ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐړي ،ﭘﺮ دوام ﺣﺒﺲ ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

 -٢ﮐﻪ د ﭘﻮرﺗﻨۍ ﻓﻘﺮې د درج ﺷﻮو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ارﺗﮑﺎب د اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﻣﺮګ ﻣﻨﺠﺮ ﺷي ،ارﺗﮑﺎب ﮐﻮوﻧﮑي ﭘﺮ اﻋﺪام

ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د ﯾﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ٣٧٠ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي" :ﮐﻪ څﻮک څﺎه ،ﻋﻤﻮﻣي ﻣﺨﺰن ﻳﺎ ﺑﻞ ﻫﺮ ﺷي ﭼې ﻟﻪ دې ﻧﻮﻋې څﺨﻪ وي،

ﻓﺎﺳﺪ ﮐړي ،ﭘﻪ داﺳې ډول ﭼې د ﻫﻐې ﭘﻪ اﺛﺮ ﻳﯥ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ګټﻪ ﮐﻤﻪ ﺷي ،ﭘﺮ ﻟﻨډ ﺣﺒﺲ ﻳﺎ ﻧﻐﺪي ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭼې ﻟﻪ دووﻟﺲ

زرو اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﻪ وي ﻣﺤکﻮﻣﯧږي".
د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ٣٧١ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي دي:

 -١ﮐﻪ څﻮک اﻟې ،د اوﺑﻮ ﻧﻞ ،د اوﺑﻮ ،ﺑﺮﯦښﻨﺎ او ګﺎزو د ﻣﺮﻓﻘﻮﻧﻮ ﻣﺨﺼﻮﺻې اﻟې ﻳﺎ ﻧﻮر ﻋﻤﻮﻣي ﻣﺮﻓﻘﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪأ ﻣﺎت
ﻳﺎ ﺗﻠﻒ ﮐړي ﭼې د ﻫﻐﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻮﻣي ﻣﺮﻓﻘﻮﻧﻪ ﻣﻌﻄﻞ ﺷي ،ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ او ﻧﻐﺪي ﺟﺰا ﭼې ﻟﻪ ﭘﻨځﻪ وﻳﺸﺘﻮ

زرو اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﻪ وي ،ﻟﻪ دې دواړو ﺟﺰاګﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺮ ﻳﻮې ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.
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 -٢ﮐﻪ څﻮک ﻋﻤﺪأ ﺻﺤي ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ د اﻧﺘﻘﺎل وړ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻳﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐې ﻣﻮﺟﻮد وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺮاب ،ﺗﻠﻒ ﻳﺎ ﻣﺘﻀﺮر

ﮐړي ﻳﺎ د ﻫﻐﻮ ﻳﻮ ﺷی ﻟﻪ ﮐﺎره واﭼﻮي ﻳﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎدې وﺑﺎﺳي ،ﭘﺮ ﻣﻨځﻨي ﺣﺒﺲ ﭼې ﻟﻪ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ ﻧﻪ وي
ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

 -٣ﮐﻪ څﻮک ﭘﻪ ﺗﯧﺮوﺗﻨې ﺳﺮه د دې ﻣﺎدې د ) (١ﻓﻘﺮې د ﻳﻮه درج ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب ﮐﻮوﻧﮑی ﺷي ،ﭘﺮ ﻟﻨډ ﺑﻨﺪ او ﻧﻐﺪي

ﺟﺮﻳﻤﻪ ﭼې ﻟﻪ ﭘﻨځﻮ زرو اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤکﻮﻣﯧږي.

د زده ﮐړې ﺣﻖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن او دﻏﻪ راز د ﺳﻴﺎﺳي او ﻣﺪﻧي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﻣﻴﺜﺎق ﮐې ﺗﻀﻤﻴﻦ

ﺷﻮی دی؛ د دﻏﻪ ﻣﻴﺜﺎق ١٣ﻣﻪ ﻣﺎده ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﻮي ﭼې دوﻟﺖ ﻣکﻠﻒ دی ﭼې ﻟﻮﻣړﻧۍ زده ﮐړې وړﻳﺎ ،اﺟﺒﺎري او ﭘﻪ

ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي .دﻏﻪ راز د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ۴٣ﻣﻪ ﻣﺎده ﺗﺮ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ درﺟې ﭘﻮرې ﭘﻪ وړﻳﺎ ﺗﻮګﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ او
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻮي او ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ﻟﻪ دوﻟﺖ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼې دﻏﻮ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻧړﻳﻮال ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړي .دﻏﻪ راز اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻪ د ښځﻮ او ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺴﺎوي ﻻﺳﺮﺳي ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺜﺒﺖ

ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن د ۵٢ﻣې ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ژﻣﻨﻪ ورﮐړې ﭼې وړﯾﺎ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ټﻮﻟﻮ ﻫﯧﻮادواﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ وي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣکﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺮه ﭘﺮ دې ﻣﻮﺿﻮع ﻻ زﻳﺎت ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮی ﭼې د ﻫﻐې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺣکﻮﻣﺖ د دې ژﻣﻨﻪ ورﮐړې ﭼې د ﻣﻴﻨﺪو

او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣړﻳﻨې د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﯥ ﻻزم ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻧﻴﻮﻟي او د دې ډاډ ﻳﯥ ورﮐړی ﭼې ﻟﻪ زﯦږﯦﺪو څﺨﻪ
ﻣﺨکې او وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﺪو ﺗﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮوي) .د ٢۴ﻣې ﻣﺎدې ٢ﻣﻪ ﻓﻘﺮه(

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻏﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او ﻣکﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﮐې )د ﺟګړې د ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ګډون( د ﭘﻠي ﮐﯧﺪو وړ دي.

ﭘﺮ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻳﺎ روﻏﺘﻮﻧﻮ ﯾﺮﻏﻞ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﻨﺴټﻴﺰو اﺻﻮﻟﻮ ﺧﻼف ﮐﺎر دی ﭼې ﮐﯧﺪای ﺷي د

ﺑﺸﺮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟﺮم او ﺟګړه ﯾﯿﺰ ﺟﺮاﯾﻢ وګڼﻞ ﺷي .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ ﺳﯿﻮري ﻻﻧﺪې ،د ﻣﻠکي ځﺎﯾﻮﻧﻮ

ﭘﻪ څﯧﺮ د ښﻮوﻧځﻴﻮ او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺷي.

د ژﻧﻴﻮ څﻠﻮرم ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن د ﻣﻠکي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻮ ﻫﺪف ګﺮځﻮل ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮي او د ﻣﻠکﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د

ښﻮوﻧځﻴﻮ او روﻏﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي.

ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ډول د ښﻮوﻧځﻴﻮ او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻫﺪف ګﺮځﻮل ﭼﯧﺮې ﭼې ﻧﻈﺎﻣي ځﻮاک ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ وي ،د ﻋﻤﻮﻣي

ﺣﻘﻮﻗي اﺻﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻣﻨﻌﻪ دي؛ ﭘﻪ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﮐې ﭘﻪ ډاﮐﻪ ﺷﻮې ده ﭼې د ﻣﻠکي او د ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎﻣي ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﺷي او د ﻧﻈﺎﻣي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې ﺗﺮې ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷي ﭼې دا د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﻓي اﺻﻞ دی

ﭼې د وﺳﻠﻪ واﻟې ﺟګړې ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐې د ﭘﻠي ﮐﯧﺪو وړ دي.

د ﻧړﻳﻮال ﻋﺮﻓي او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې ښکﯧﻠې ډﻟې ﺑﺎﯾﺪ ښﻮوﻧځي او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﻫﺪف وﻧﻪ ګﺮځﻮي،

ﺑﻠکې ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳﯥ وﮐړي.
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 -٣۴ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻠکﻮ ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮل

ﺑﯥ وزﻟﻮ ،اړو ،ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ او ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮړو ورﮐﻮل ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﻪ داﺳې ﻳﻮه ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﭼې ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ
ورﺗﻪ ډﯦﺮه اړﺗﻴﺎ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﻟﺮي ،ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻋﻤﻞ ګڼﻞ ﮐﯧږي .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د ﺑﻨﺴټﻴﺰو او ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟکﻪ ﺧﻮړو او روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨې ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ګډون ،ﻟﻪ ﺟﻨګي اﻏﯧﺰو څﺨﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﻗﺮان

او د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻪ ﺳﻨﺘﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐې دي.

اﺳﻼﻣي ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﻠکي او ﻧﻈﺎﻣي ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﺗﺸﺨﻴﺺ او ﺗﻔﮑﻴک اﺻﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪوي او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﺘﺮو او ﻋﻠﻴﺎ
ګټﻮ ټﯿﻨګﺎر ﮐﻮي .دا ﭘﻪ ښکﺎره او څﺮګﻨﺪ ډول درک ﺷﻮې ده ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د وﺳﻠﻪ واﻟې ﺟګړې د ښکﯧﻠﻮ ﺧﻮاوو ﻃﺮف او

ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐې ښکﯧﻞ ﻧﻪ دي ،ﻧﻮ ﭘﺮ دې اﺳﺎس ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷي .ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي ﻣﺨﻨﻴﻮی د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺘﺮو او ﻋﻠﻴﺎ ګټﻮ ﻟﻪ اﺻﻞ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻳﻮه اړﺗﻴﺎ ده ﭼې ﻟﻪ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺟﻨګي اﻏﯧﺰو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷي.

ﻟﻪ اﺳﻼﻣي ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻫﻐﻮ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻼ ﻳﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﭼې د ﺑﯧﻮزﻟﻮ او اﻏﯧﺰﻣﻦ ﺷﻮو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې
ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ،ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻘي ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺟﺮم دی او د درﻧې ﺳﺰا ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي .ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺣﻖ ﻫﻢ ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ دی؛

ﭘﺮ دﻏﻪ ﺑﻨﺴټ د ﻧﺎوړه ﺣﺎﻻﺗﻮ ،د ژوﻧﺪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ روﻏﺘﻴﺎ ﺗﻪ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧې ،ﺧﻮړو ،اوﺑﻮ او روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨې ﭘﻪ ګډون

ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘې د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺣﻖ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ګڼﻞ ﮐﯧږي .ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻣﺨې ،د ﻫﻐﻮ اﻏﯧﺰو ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐې ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭼې د
ﺟګړې ﻟﻪ ډګﺮ څﺨﻪ د راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮو اﻏﯧﺰﻣﻨﻮ وګړو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻳﯥ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ

ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳي ﻣﺨﻨﻴﻮی ﻟﻪ ﺷﺮﻋي ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﻳﻮه ښکﺎره ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي.

د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ۴۴٧ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐې راﻏﻠي:

 -١ﮐﻪ څﻮک ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻟﺒﯥ ﺳﺮه د ﻣﺎل اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣي ﻻر ﮐې ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻫﺮ ﻣﺤﺠﻮر ځﺎی ﮐې ﻟﻪ وﺳﻠې ﻳﺎ ﻟﻪ

داﺳې اﻟې ﺳﺮه ﭼې ﻟﻪ وﺳﻠې ﺳﺮه ﻣﺸﺎﺑﻪ وي ،ځﺎی وﻧﻴﺴي او د ﻻروي وﯦﺮوﻟﻮ؛ د ګﻮاښ ﻳﺎ زور ﻟﻪ ﻻرې د ﻏﯿﺮ ﻣﺎل
اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ؛ د اﻧﺴﺎن ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ او د اﻧﺴﺎن ﻗﺘﻞ او ﻳﺎ د ﻏﯿﺮ ﻣﺎل اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ؛ ﻓﻌﻞ ارﺗﮑﺎب ﮐﻮوﻧﮑی ﺷي ،ﻻر وﻫﻮﻧﮑی ﺷﻤﯧﺮل
ﮐﯧږي.

 -٢ﮐﻪ د ﻻر وﻫﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﺮم ﮐې د ﺣﺪ د اﻗﺎﻣﻪ ﮐﯧﺪو ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﻧﻪ ﺷي ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ډول د ډوﻟﻮﻧﻮ د ﺣﺪ ﻣﺤکﻮم ﺑﻬﺎ ﺟﺰا

ﺳﺎﻗﻂ ﺷي ارﺗﮑﺎب ﮐﻮوﻧﮑی د دﻏﻪ ﻓﺼﻞ ﻟﻪ درج ﺷﻮو ﺣکﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰي ﺗﻮګﻪ ﻣﺠﺎزات ﮐﯧږي.

د ﺟﻴﻨﻮا د څﻠﻮرم ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن او ﺗړﻟﻮ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻻﺳﺮﺳي ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮل او ﭘﺮ
ﺑﺸﺮي ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭼې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،ﺗﯧﺮی ﮐﻮل ﻣﻨﻌﻪ دي.

د ﻧړﻳﻮال ﻋﺮﻓي ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻞ دی ﭼې ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې ښکﯧﻠې ډﻟې ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺗﺮ ﺳﻴﻮري ﻻﻧﺪې اړﻣﻨﻮ ﻣﻠکي وګړو

ﺗﻪ ،ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐړي او زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي دې ورﺗﻪ وﮐړي .د دﻏﻮ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯥ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ وي او

ﻫﯧڅ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﻪ ﮐې وﻧﻪ ﺷي ،ﻟکﻪ د ﻧﮋاد ،ﻋﻤﺮ او ﻳﺎ ﻗﻮم ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ.

ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻻﺳﺮﺳي ﻣﺨﻨﻴﻮی ښﺎﻳﻲ د ﺑﺸﺮ ﭘﺮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ اﺳﺎﺳي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮی وګڼﻞ ﺷي .د
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ګډون د ټﻮﻟﻮ وګړو ګﺮځﯧﺪو د ازادۍ ﺣﻖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو

ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﮐې درﻧﺎوی ﺷﻮی .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ د اړﻣﻨﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻻﺳﺮﺳي ﻣﺨﻨﻴﻮی ،ښﺎﻳﻲ ﭼې د ژﻏﻮرﻧې

او ﻟﻪ ﻟﻮږې ﺧﻼﺻﯧﺪو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭼې اﺳﺎﺳي ﺣﻘﻮﻧﻪ دي ،ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﺷي.

د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷي او ﻫﺮ ډول ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺗﻪ ﭼې اړ وي ،ورﺗﻪ

ﺑﺮاﺑﺮ ﺷي .د ﺟﻴﻨﻮا د ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﻮرې د ﺗړﻟﻮ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﻫﻐﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭼې د ﺑﺸﺮي ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮې ﮐﺎر

اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ،ﺑﺎﻳﺪ ځﺎﻧګړې ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳﯥ وﺷي .ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې ښکﯧﻠې ډﻟې ﻟﻪ د ﻧﻈﺎﻣي اړﺗﯿﺎ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ وﺧﺖ د

ﻣﺠﺎزي ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺧﭙﻠﻮاﮐي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐړي .روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻂ او ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻪ ﺧﺎص ډول زﻳﺎﺗې

ﺳﺎﺗﻨې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .دﻏﻪ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻪ د ﻧړﻳﻮال ﻋﺮﻓي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ څﯧﺮ ﭘﺮ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي.
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 -٣۵د ﻋﺒﺎدت او ﻳﺎ دﻳﻨي ﻣﻘﺎﺻﺪو ﻟﭙﺎره ﻏﻼﻣي

د ﻧړۍ د ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻫﻢ ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن ﺷﺘﻪ دي ﭼې د ﻋﺒﺎدت او دﻳﻨي ﻣﻘﺎﺻﺪو ﻟﭙﺎره د ځﻴﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړو ﮐې د
ﻣﺮﻳﺪۍ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻏﻼﻣۍ ﺣﻠﻘې اﭼﻮي .دﻏﻪ ﻣﺮﻳﺪان ﺑﻴﺎ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﮐې د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ؛ ﻳﻌﻨې ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ دوﻣﺮه اﺣﺘﺮام او ﻋﺰت

ورﮐﻮي ﭼې ﻏﻠﻮ او ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي او ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ دﻏﻪ ﭘﻴﺮان ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺪان دوﻣﺮه ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴي ﭼې اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻠﻞ ﮐﯧﺪاى ﺷي؛ د

ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول ،ﺳﯿﺪ ﻧﺎدر ﺷﺎه ﮐﯿﺎﻧي اﻟﺤﺴﯿﻨي ﭼې اوس ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﺳﻤﺎﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬﻫﺐ اووم ﭘﯿﺮ او ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻻرښﻮد دی .د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﯿﺮوان ادﻋﺎ ﮐﻮي ﻧﺎدرﺷﺎه ﮐﯿﺎﻧي ﭼې ﭘﻪ ﺳﯿﺪ اﻟﺤﺎج ﺷﺎه ﻧﺎﺻﺮ رﻫﻨﻤﻮد ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮر دی ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭼﺎرې ﺧﭙﻞ ورور ﺳﯿﺪ
ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺎدري ﭼې ﭘﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﯿﺎن ﻣﺸﻮر دی ،ﺳﭙﺎرﻟې ،ﺳﯿﺪ ﻧﺎدرﺷﺎه ﮐﯿﺎﻧي ﺗﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې د اﺳﻤﺎﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻻرښﻮﻧﻮ ﭼﺎرې د ﺳﯿﺪ

ﮐﺮﯾﻢ اﻏﺎ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻟﻮري ﭼې د اﺳﻤﺎﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬﻫﺐ  ۴٩اﻣﺎم ګڼﻞ ﮐﯧږي ،ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې دي.

دوی د ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺖ د دوﺷي وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻏﺮب ﻟﻮر ﺗﻪ د ﭘﺮﺗې ﻏﺮﻧۍ ﺳﯿﻤې د ﮐﯿﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم درې اﺻﻠي اوﺳﯧﺪوﻧﮑي دي .ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﻪ ﯾﯥ د ﻣﺬﻫﺐ
ﭘﯿﺮوﯾﺎن ﻧﻪ ﯾﻮاځې ﺳﯿﺎﺳي وﮐﯿﻞ ،ﺑﻠکې د ﯾﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ رﻫﺒﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﻫﻢ ګﻮري ،دوی واﻳﻲ ﻟﻪ ﭘﻼر وروﺳﺘﻪ ،ﭘﯿﺮ دی ﭼې ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻫﺮ څﻪ ښﻴﻲ.

د ﺳﯿﺪ ﮐﯿﺎن ﭘﻠﻮﯾﺎن ﻧﻮﻣﻮړی د ﺣﻀﺮت ﻋﻠي ﮐﺮم اﻟ�ﻪ وﺟﻪ ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ؛ ﯾﻌﻨې اوﻻدوﻧﻮ څﺨﻪ ګڼﻲ .دوی واﻳﻲ د ﺣﻀﺮت ﻋﻠي ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي ځکﻪ ﺗﺮ
ﻧﻮرو ﻏﻮره دي ﭼې اﻟ�ﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺗﻪ ﻧږدې دي او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ څﻮک ﭼې اﻟ�ﻪ ج ﺗﻪ ﻧږدﯦﻮاﻟی وﻟﺮي ،ﻏﻮره دي او ﺑﺎﯾﺪ ﭼې ﻗﺪر ﯾﯥ وﺷي .د ﮐﯿﺎن

ﭘﯿﺮوان ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﭘﯿﺮ دوﻣﺮه ﻋﻘﯿﺪه ﻟﺮي ﭼې ﮐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﯾﯥ ﻏﻢ راځي ﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﯿﺮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څﻮک ﻧﻪ وﯾﻨي ﭼې ورﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘې ﻻس اوږد ﮐړي .دوی د

ژوﻧﺪ ټﻮﻟې ښې او ﺑﺪې ﻟﻪ ﭘﯿﺮ ﺳﺮه ﺗړﻟې ګڼﻲ ،ﮐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﮐې ﺧﭙﻞ ﻣﻨځي ﻻﻧﺠې وي ،ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﺣﻞ ﻻرې ورﺗﻪ ښﻴﻲ ،ﺣﺘی وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې د

ﻧﮑﺎح ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻢ دواړه ﮐﻮرﻧۍ د واده ﻣﺮاﺳﻤﻮ او د ﻧﮑﺎح وﺧﺖ ټﺎﮐﻠﻮ اﺟﺎزه ﻫﻢ ﻟﻪ ﭘﯿﺮ څﺨﻪ اﺧﻠي .د ﮐﯿﺎن ﭘﯿﺮوان د ژوﻧﺪ ﺗﺮﺧې ﺧﺎﻃﺮې ﻫﻢ ﭘﻪ

ټﺎﮐﻠي وﺧﺖ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﯿﺮ ﺳﺮه ﺷﺮﯾکﻮي او ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑي ژوﻧﺪ ﭘﻪ اړه ﺗﻮﺻﯿﻪ او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻮي.

د ﮐﯿﺎن ﻟﻪ ﻣﺮﯾﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﻧږدې اوﺳﯧﺪوﻧﮑي واﻳﻲ ،ﺳﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺗﻪ ﻣﺮﯾﺪان د ﻋﻘﯿﺪې او ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه دوﻣﺮه ﻋﻘﯿﺪه ﻟﺮي ﭼې ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د دوی ﭘﯿﺮ
ﺳﯿﻤې ﺗﻪ راﺷي ،ښځﯿﻨﻪ او ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﯾﯥ ﻏﻮاړي ﻟﯿﺪو ﺗﻪ ورﺷي او د ﺗﺒﺮک ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ښکﻞ ﮐړي ،ﻫﻐﻪ ﭼې د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ښکﻠﻮﻟﻮ ﭘﺎﺗې وي ،ﻫﻐﻪ

ﺗﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ او ګﻨﺎﻫګﺎر وﯾﻼی ﺷي .دوی دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺮ ﺗﻪ د ﻧږدﯦﻮاﻟي ﺗﺮ څﻨګ ﺧﭙﻞ ﺧﺪای ﺗﻪ ﻫﻢ د ﻧږدﯦﻮاﻟي ﭘﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﻮي؛ ځکﻪ واﻳﻲ زﻣﻮږ ﭘﯿﺮ
ﺳﺘﺮ ﭘﯿﺮ ﺗﻪ ﻧږدې دی او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ځکﻪ ﺧﺪای ﺗﻪ ﻧږدې وي ﭼې د ﺣﻀﺮت ﻋﻠي ﻟﻪ اوﻻدوﻧﻮ څﺨﻪ دی .د ﺳﯿﺪ ﮐﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ﭼې اﺳﻤﺎﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ

دي ،ﭘﺮ دې ﺑﺎور دي ﭼې ﭘﯿﺮ ﯾﯥ ورﺗﻪ ﻻرې ښﻮدﻟې او ﮐﻪ د ﭘﯿﺮ وﻧﻪ ﻣﻨي او ﯾﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻣﻮرو ﺳﺮﻏړوﻧﻪ وﮐړي ،د ژوﻧﺪ ﭼﺎرې ﯾﯥ ﻟﻪ
ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧږي ،ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﻞ ﭘﯿﺮ ﭼې د ژوﻧﺪ ﻻرښﻮد ﯾﯥ دی ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐې درﻧﺎوی وﮐړي ،څﻮ د ژوﻧﺪ ﺗﺮﺧې ﭘﺮې را ﻧﻪ ﺷي.

د ﻋﺒﺎدت او دﻳﻨي ﻣﻘﺎﺻﺪو د ﻏﻼﻣۍ ﺑﻠﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﯧﻠګﻪ د ﻣﺮچ اﻏﺎ درﺑﺎر دی؛ ﻣﺮچ اﻏﺎ ﭼې اﺻﻠي ﻧﻮم ﻳﯥ ﺳﻴﺪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه اﻏﺎ دی ،د ﺳﻴﺪ

ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪﺷﺎه اﻏﺎ زوى او د ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺎه اﻏﺎ ﻟﻤﺴى دى .ﭘﻪ  ١٢٩۵ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل ﮐې د ﻛﻨﺪﻫﺎر ښﺎر د ۶ﻣې ﻧﺎﺣﻴﯥ ﭘﻪ ﻧﻮي ښﺎر ﻛې

زﯦږﯦﺪﻟی دی .ﻣﺮچ اﻏﺎ درې ودوﻧﻪ ﻛړي ﭼې ﻳﻮه ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻳﯥ ﺷﻨډه وه او ﻟﻪ دوو ﻧﻮرو ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ  ٨زاﻣﻦ او  ١٠ﻟﻮڼﯥ ﻟﺮي .زاﻣﻦ ﻳﯥ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴې
ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺎه اﻏﺎ ،ﺳﻴﺪ ځﻮان اﻏﺎ ،ﺳﻴﺪ ﺗﻮر اﻏﺎ ،ﺳﻴﺪ ګﺮان اﻏﺎ ،ﺳﻴﺪ ګﻼب ﺷﺎه اﻏﺎ ،ﺳﻴﺪ ﺗﺎﺟﺪار اﻏﺎ ،ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺎه اﻏﺎ او ﺳﻴﺪ ﺷﯧﺮ ﺷﺎه

اﻏﺎ ﻧﻮﻣﯧږي.

ﭘﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺮچ اﻏﺎ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ زاړه ښﺎر ﻛې ﺗﯧﺮه ﻛړې ده ،ﺧﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﺎرﯦﺰ ﺑﺎزار ،ﻗﺎﺿي دﻫﻨﻪ او ارﻏﻨﺪاب

وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻛې ﻫﻢ اﺳﺘﻮګﻨﻪ درﻟﻮدﻟې ده .ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﺷﺎوﺧﻮا وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐې ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ ﻣﺮﯾﺪان ﻟﺮل او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ اﺣﺘﺮام او درﻧښﺖ ﻗﺎﻳﻞ

وو ،ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻗﻮﻣي او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﺷﺨړې د ﺧﺒﺮو ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻮاروﻟې او د وﺧﺖ واﻛﻤﻨﻮ ﻳﯥ ﻫﻢ اﺣﺘﺮام ﮐﺎوه .ډﯦﺮى ﻧﺎروﻏﺎن د ده درﺑﺎر ﺗﻪ ورﺗﻠﻞ

ﭼې ده ﺑﻪ دم او ﭼﻮف ﭘﺮې ﻛﺎوه ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛې ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻛﭽﻪ ﻣﻴﻨﻪ وال ﻟﺮل .ﻣﺮچ اﻏﺎ ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ١۵ﻛﻠﻮﻧﻮ

راﻫﻴﺴې د ﺷكﺮې ﭘﺮ ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺘﻪ و ،وروﺳﺘﻪ د زړه ﻧﺎروﻏي ﻫﻢ ورﺗﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮه ﭼې د درﻣﻠﻨې ﻟﭙﺎره څﻮ ځﻠې ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړ او ﺑﺎﻻﺧﺮه د

١٣٩٠ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل د ﻏﻮﻳﻲ ﻣﻴﺎﺷﺘې ﭘﻪ١١ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﻮي ډﻳﻠي ښﺎر ﻛې وﻣړ .وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﻣﺮچ اﻏﺎ ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐړې ﭼې

د ده ﭘﻪ څﯧﺮ د دم او ﭼﻮف ﭼﺎرې ﻣﺨې ﺗﻪ ﯾﻮﺳي ﺧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻳﯥ ﮐﻮم زوى ﺧﭙﻞ ځﺎی ﻧﺎﺳﺘى ﻧﻪ دى ټﺎﮐﻠى.

د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺤﻠي ﺳﻨﺪر ﻏﺎړو د ﻣﺮچ اﻏﺎ ﭘﻪ اړه ځﯿﻨې ﺳﻨﺪرې ﻫﻢ وﯾﻠې دي .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه دا ﻫﻢ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﭼې ﭼﺮس ﯾﯥ څکﻮل او

ډﯦﺮی ﻣﺮﯾﺪان ﯾﯥ ﻫﻢ ﭼﺮﺳﯿﺎن وو .د ﻣﺮچ اﻏﺎ ﭘﻪ اړه د ﺧﻠکﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻣﻨځ ډﯦﺮې ﮐﯿﺴې ﻣﺸﻬﻮرې دي ﭼې د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ دي؛ د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﯾﻞ

ﮐﯧږي ﭼې ﭘﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮچ اﻏﺎ ﭼې ﮐﻠﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ وﻧﯿﻮ ،ﻧﻮ ﺗﻮر ﻣﺎر ﺷﻮ او ﻟﻪ ﺑﻨﺪﯾﺨﺎﻧې ووت او دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﺴګﻮﻧﻮ ﻧﻮرې ﮐﯿﺴې .ﻟﻪ دﻏﻮ

ﮐﯿﺴﻮ څﺮګﻨﺪﯦږي ﭼې ﭘﯿﺮ او ﺧﺎﻧﻘﺎ ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې رول ﻟﺮي ﭼې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﯾﯥ د ټﻮﻟﻨې د ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻔﮑﺮ د ﺧﻮځﯧﺪﻟﻮ اﻣکﺎن ﭘﻪ ټﭙﻪ دروﻟی
دی.

د دﯾﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﺎور ﭘﯿﺮي او ﻣﺮﯾﺪي ﯾﻮ ﺑﺪﻋﺘي ﻋﻤﻞ دی او ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐې ځﺎی ﻧﻪ ﻟﺮي.
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اﺧځﻠﻴکﻮﻧﻪ

 -١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن ،رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه :ﮐﺎﺑﻞ ١٣٨٢ ،ل

 -٢د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق او ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻗﺎﻧﻮن ،رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ،ګڼﻪ  :١٢۴۴ﮐﺎﺑﻞ١٣٩۵ ،ل
 -٣د ﺟﺰا ﮐﻮډ ،رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ،ګڼﻪ  :١٢۶٠ﮐﺎﺑﻞ ١٣٩۶ ،ل
 -۴د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ،رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ،ګڼﻪ  :٣۴٧ﮐﺎﺑﻞ١٣۵۵ ،ل

 -۵د ﺟﺰاﻳﻲ اﺟﺮااﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن ،رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ،ګڼﻪ  :١١٣٢ﮐﺎﺑﻞ١٣٩٣ ،ل

 -۶د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪﻧې ﻗﺎﻧﻮن ،رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ،ګڼﻪ  :٨۴۶ﮐﺎﺑﻞ ١٣٨۴ ،ل

 -٧د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن ،رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ،ګڼﻪ  :٩٨٩ﮐﺎﺑﻞ ١٣٨٨ ،ل
 -٨ﻣﺪﻧي ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻬﻴﺪي ﺑﺎب ﻟﻮﻣړی ﺗﻮک ،رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ،ګڼﻪ  :٣۵٣ﮐﺎﺑﻞ ١٣۵۵ ،ل
 -٩ﻫﺎدي ﻣﻌﺮﻓﺖ ،د ځﺎن ﺳﺎﺗﻨﻪ ،ﭘﻪ ﺟګړه ﮐې د ﻣﻠکي وګړو ﻣﺮﮐﺰ ٢٠١۶ ،ز

 -١٠د ټﻮﻟﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﻗﺎﻧﻮن ،رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ،ګڼﻪ  :٩٨۶ﮐﺎﺑﻞ ١٣٨٨ ،ل

 -١١د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ځﻮروﻧې او اذﻳﺖ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻗﺎﻧﻮن ،رﺳﻤي ﺟﺮﻳﺪه ،ګڼﻪ  :١٢٨٠ﮐﺎﺑﻞ ١٣٩۶ ،ل

 -١٢د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮﻧﻴﺴﯧﻒ ﻻرښﻮوﻧې :د ﺟﻨﺴي ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨې ﻏﻨﺪﻧﻪ:

http://photos.unicef.org/guidelines-childrights-denounce-exploitation

 -١٣د اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮﻧﯿﺴﯧﻒ ﻻرښﻮوﻧې :ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐې ﭘﺮاﺗﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وژﻏﻮرئ:
http://photos.unicef.org/guidelines-childrights-protect-children

 -١۴د  ٢٠١۵زﯦږدﻳﺰ ﮐﺎل د روﻏﺘﯿﺎ ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د اﻧځﻮروﻧﻮ ،وﻳډﯾﻮګﺎﻧﻮ او ﻣﺮﮐﻮ ﻟﭙﺎره د رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه
ﻻرښﻮوﻧې .ﺟﯿﻨﻮا ،ﺳﻮﯾﺰرﻟﯧﻨډ

 -١۵ﭘﺨﻮاﻧی دود ،ﻧﻮې ﻟړۍ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐې ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب -ﻟﻪ  ٢٠٠٣څﺨﻪ ﺗﺮ  ٢٠١٢ز ﮐﺎل ﭘﻮرې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ
اړه څﯧړﻧﻪ © Samuel Hall 2013 and IOM

 -١۶ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐې د اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوی ﭘﻼوی ٢٠١۴ ،ز
 -١٧ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﺎﻫﺮ ،د ﻋﻮدت درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﻣﺠﻠﻪ ،اوړی  ١٣٩۶ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل

 -١٨د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮﻧﻴﺴﯧﻒ اﺻﻮلhttp://www.unicef.org/ceecis/media_1482.html:
 -١٩ﭘﻪ ﻣﺨکې ﭘﺮﺗﻪ اوږده ﻻر :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د ﻣﻨﻌې ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ اړه د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ او
) (OHCHRراﭘﻮر ،ﮐﺎﺑﻞ ٢٠١١ ،ز

 -٢٠د اﻣﺮﯾکﺎ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د  ٢٠١۶زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل راﭘﻮر

 -٢١د اﻣﺮﯾکﺎ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐې د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د  ٢٠١٧زﯦږدﯾﺰ ﮐﺎل راﭘﻮر
 -٢٢د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻟﺘﻮ د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮو د ﺳﺎﺗﻨې ﻗﺎﻧﻮن ) ٢٠٠٠ ،(TVPA’sز
 -٢٣ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب د اﻧډﮐﺲ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ )(Global Slavery Index

 -٢۴د اﻧﺴﺎﻧي ﻗﺎﭼﺎق ﻧړﻳﻮاﻟﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪيhttp://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/index.htm :

279

د داﻧﺶ ﮐ７وﺧ５ﻞ ﻟﻨ６ه ﭘ５ﮋﻧﺪﻧﻪ
داﻧﺶ ﮐ７وﺧ５ﻞ د  ۱۳۵۵ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﻏﻮﻳﻲ ﻣﻴﺎﺷﺘ ３ﭘﻪ ۲۶ﻣﻪ ﻧ＂５ﻪ د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ د ﺧﺎﮐﺠﺒﺎر
وﻟﺴﻮاﻟ ９ﭘﻪ ﭼﻨﺎر ﮐﻠﻲ ﮐ ３ز４８４ﺪﻟﯽ دی .ﻧﻮﻣﻮړي د ＊ﻮوﻧ％ﻲ ﻟﻪ ﻟﻮﺳﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻮړې زده ﮐ７ې ﭘﻪ
 ۱۳۸۱ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﮐ ３ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐ ３ﺑﺸﭙ７ې ﮐ７ې دي.
دﻧﺪې:
•

ﻟﻪ ＇ ۱۹۹۷ﺨﻪ ﺗﺮ  ۲۰۰۱ز ﮐﺎل ﭘﻮرې د ا４ﻦ ﺑﻲ ﺳﻲ ！ﻠﻮ４ﺰﻳﻮن ،ﻫﻴﺮاﻟ ،６ډان او وﺣﺪت
ور＄ﭙﺎ１ﻮ ﺧﺒﺮﻳﺎل.

•

ﻟﻪ ＇ ۲۰۰۲ﺨﻪ ﺗﺮ  ۲۰۰۴ز ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﺳﻮﻟ ３او ﺟ７／ې د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ اﻧﺴ＂ﻴ＂ﻴﻮټ
) (IWPRاﻳ＂４６ﺮ او ！ﺮﻳﻨﺮ.

•

ﻟﻪ  ۲۰۰۴ز ﮐﺎل ＇ﺨﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﭘﮋواک ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ رﻳﻴﺲ.

•

ﻟﻪ ＇ ۲۰۱۶ﺨﻪ ﺗﺮ  ۲۰۱۸ز ﮐﺎل ﭘﻮرې اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ د ＇ﺎرﻧ ３ﮐﻤ５ﺴﻴﻮن ﻏ７ی.

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ７ې ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３ﺟﺎﻳﺰې:
•

ﭘﻪ  ۲۰۰۸ز ﮐﺎل ﮐ ３د ژورﻧﺎﻟ５ﺴﺘﺎﻧﻮ د دﻓﺎع ﮐﻤ (CPJ) ３＂５ﻟﻪ ﺧﻮا د رﺳﻨﻴﻮ د ازادۍ
ﻧ７اﻟﻪ ﺟﺎﻳﺰه.

•

ﭘﻪ  ۲۰۱۲ز ﮐﺎل ﮐ ３د ﮐﺎﻧﺎډا ﺳﻔﺎرت او ﺳﻔﻤﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻟﺴﻴﺰې ﺗﮑ７ه ﺧﺒﺮﻳﺎل ا４ﻮارډ.

•

ﭘﻪ  ۲۰۱۴ز ﮐﺎل ﮐ ３د ژورﻧﺎﻟ５ﺴﺘﺎﻧﻮ ﻧ７ﻳﻮاﻟ！ ３ﻮﻟﻨ (RSF) ３ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻧ７ۍ ﮐ ３د
اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ رﺳﻮﻧ ３د ﺳﻠﻮ اﺗﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﻟ７ﻟﻴﮏ ﮐ ３راﺗﻠﻞ.

د ﻟﻴﮑﻮال ﭼﺎپ ﺷﻮي اﺛﺎر:
•

ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺧﺒﺮﻳﺎﻟﻲ

•

اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻻرې ﭼﺎرې

•

رﻫﻨﻤﺎی ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﺎن

•

اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق )ﻫﻤﺪﻏﻪ اﺛﺮ(
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