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 ملگری ملتونه

  
 

 

  اسمبلهعمومی 
 

 
 د بشری حقونو شورا

  ديارلسمه غونډه
  ماده٢٠د اجنډا 

 
 
 

  
   راپور  کلنۍد ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د عالي کميشنر

  او د عالي کميشنر ددفتر او د سرمنشي راپورونه 
  

   بشري حقونو په ډګر کې د تخنيکی مالتړ  دوپه افغانستان کې د بشري حقونود حالت ا
  د الس ته راوړنو په اړه د بشري حقونو لپاره د عالي کميشنر راپور
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  لنډيز
  

 ٢/١١٣ نېټې د ٢٧ کال د نومبر د مياشتې د ٢٠٠۶اوسنی راپور د بشري حقونو د شورا د 
 حالت څيړي او پريکړې له مخې وړاندې شوی دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی

دغه راپور همدارنګه . بيال بيلو ستونزو ته ځواب وايي د بشري حقونوداسې وړانديزونه لري چې 
  . وړاندې کوي د بشري حقونو په ډګر کې د تخنيکي مالتړ د الس ته راوړنو په اړه تازه معلومات

  
ې برياوې، په لپاره ستونزمن و، ځکه چې په سختۍ سره الس ته راغلافغانستان کال د  ٢٠٠٩

ې په  جوړونې د پروژد دولت. ځانګړی ډول د بشري حقونو په ډګر کې له خطر سره مخامخ وې
 د نړيوالو برخه کې باور او ويسا راټيټه شوه ځکه چې ډيری افغانانو د منتخبو چارواکو او د هغوي

  . ساتي وونه او آزادۍقحتله چې د هغوي اساسي وس الندې راتنېهمکارانو دا ژمنه تر پوښ
  

 د  د وسله والو نښتو تدريجي زياتوالی او خپريدنه ددې المل وګرځيد چې د ملکي تلفاتو شميره
 او د بشري مرستو  زيات  په پای کې ترسره شوه٢٠٠١طالبانو د رژيم تر ماتې وروسته چې د 

سووليت په داسې حال کې چې وسله وال مخالفين د زياتو ملکي تلفاتو م. فضاء ال پسې ويجاړه شوه
لري خو د دې سره د هغو وژنو او مرګونو شميره هم زياته ده چې د نړيوالو ځواکونو د هوايي 

که څه هم د نړيوالو ځواکونو له خوا د . بريدونو په نتيجه کې د يوې دوامداره مسلې په توګه پاتې ده
ه دې چې پ تصويب شوې دي  او ښکارې ېدونو د کمښت په هکله نوې تاکتيکی الرښملکي تلفاتو

هغه بريدونه چې د دولت ضد عناصرو له خوا ترسره کيږي په . برخه کې يې مثبته اغيزه کړې ده
زياته پيمانه خشونت يې په تيره بيا د جمهوري رياست او واليتی شوراګانو د ټاکنو پرمهال چې د 

 په د جمهوري رياست ټاکنې لکه چې وليدل شوې.  په اګست کې ترسره شوې رامنځته کړ٢٠٠٩
زياته پيمانه يوه نيمګړې پروسه وه او د دولت په وړاندې مالتړ او باور الپسې کمزوری کړ او 

 بن د موافقې وروسته د دولت جوړونې د پروژې په وړاندې  دهمدارنګه د نړيوالو همکارانو او
  . دغه اعتماد راپريوت

  
 ودريدلې د ټاکنو په پروسه کې ېمقاماتو لپاره په ګڼه شميره کې ښځپه داسې حال کې چې د دولتي 

وې، په عام ډول د ښځو به وړاندې ګواښونه او د جنسي تيری جرمونه د بشري انديښنو په ډګر کې 
د شيعه شخصيه احوالو د قانون تصويب چې د ښځو په . د يوې جدي ستونزې په توګه پاتې دي
په . ه اړه په شا تګ دیورکوي چې دا د ښځو د حقونو پ وړاندې تبعيضي روشونو ته قانوني بڼه

د . پراخه پيمانه د معافيت شتون په افغانستان کې اغيزمنه حکومتداري تر پوښتنې الندې راولي
يستنې اوږد تاريخ لري د  قدرت او واک څخه د ناوړه ګټې اخهغو جرمونو په اړه چې د دولتي

و کارکوونکی د نالستان او د رسينر ژو. حساب ورکوونې په اړه لږ پرمختګ تر سره شوی دی
د ډيرې زياتې بې وزلۍ د . خپل مسلک سره سم د کار کولو له امله تر ګواښ او تهديد الندې دي

وې ده چې د جګړې د زياتوالی د شرايطو له امله د افغاني وګړو يوه پر دريمه برخه اغيزمنه ش
الت ال هم د ړه ګټه اخيستنې او د فساد راوړونکی معافيت په وجه دغه حوي واک څخه د ناتلدو

  . ويجاړتيا پر لور درومي
  

د بهرنيو چارو د وزارت سره ) آو ايچ سي ايچ آر(د بشري حقونو لپاره د عالي کميشنرۍ دفتر 
ه خپل راپور وړاندې ارپل څيړنې  د بشري حقونو د شورا د عمومي نوبتيمرسته کړې ده چې

د واقعي او ريښتونی حالت په د بشري حقونو په اړه ورد لوړ کيفيت درلودونکی دغه راپ. کړي
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وړاندې کولو سره د نورو دولتونو له خوا ستايل شوی دی چې دا په متوازن ډول د بشري حقونو په 
د . برخه کې د پرمختګ او همدارنګه په افغانستان کې د پرلپسې ننګونو د شتون ښکارندويه دی

ه کې بوخت دی چې خرتو په بتر د نورو هغو تخنيکي مرسعالي کميشنری دف دبشري حقونو لپاره 
ليې وزارت او د افغانستان د بشري راپور کې راغلي دي چې په کې د عدتفصيالت يې په دې 

  .  مرستې شاملې ديهحقونو د خپلواک کميسيون سر
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I.ي پيژندګلو   
  
چې  لمبر پريکړې په تعقيب وړاندې کيږي ٢/١١٣ د دغه راپور د بشري حقونو د شورا  . ١

سره په همکارۍ کې چمتو کړای ) يوناما(په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندويه پالوی 
 په دې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو حالت ال زيات د  رازما د وروستنې راپور. شوي دي

ونو سره مخ دی، په تيره بيا د وسله والې نښتې، د ژور او هميشني معافيت، د يوې داسې ننګو
ې الندې ټاکنيزې پروسې له امله چې د اعتبار وړ نه وه او د درغليو د تورونو له امله ترپوښتن

 دغه ډول ې ده او د ښځو په وړاندې د پرلپسې تبعيض د شتون له کبلهراغلې او د اعتبار پريو ت
 د زياتو ستونزو سره ر کېالپه افغانان د خپلو بشري حقونو څخه د برخمن کيدنې . وونې   ديننګ

  دمخ دي ځکه چې هيواد د وسله والې جګړې د ميراث او جاري واقعيت سره مخ دي او
  . موکراتيزه کيدو او دولت جوړونې په پروسه کې يې السه ته راوړنې محدودې دييد
  
ن د سياسي تاوتريخوالی او داسې خشونت سره مخ شو چې په تير  کې افغانستا٢٠٠٩په   . ٢

وي په  مهمو نوښتنو سره سره چې د ملکی تلفاتو د مخنيد هغو.  وخت کې يې ساری نه درلودنږدې
 رژيم د پرزيدنې  کې د طالبانود٢٠٠١ه کې ترسره شول د ملکي تلفاتو زياته شميره چې په خرب

 د جمهوري رياست لپاره هغه مارپيچي ډوله تاوتريخوالی چې. وروسته ثبت شوه، ترټولو زياته وه
نې په رنې او ژغوتاد هيوادوالو د سه زياته شوه او مهال رامنځته شو نا امني وروسترد ټاکنو پ

 د ټاکنو .  د ناتوانۍ او قابليت د نشتوالی په اړه يې انديښنې ډيرې کړېلتبرخه کې د دو
ر ته جدي تاوان ورسيد او د اړه اعتبار او باو يکي پروسې پهنيمګړتياوو له امله هم د دموکراتد

  .  اعتبار او د هغه د نړيوالو پلويانو مالتړ يې تر پوښتنې الندې راوستلدولت 
  
 ناقانونۍ شتون او د جګړې شدت د دې المل شول چې د بې د کمزورۍ حکومتدارۍ  او   . ٣

د افغانانو .  سلنه مخامخ دي٣۶ان د وګړو وزلۍ اندازه خورا زياته شي چې د دې سره د افغانست
دلته ده چې د عادالنه، اغيزمن او د حساب ورکولو پر . يل شویيهيلو او غوښتنو ته ځواب نه دی و

بنست والړې حکومتدارۍ ته اړتيا ده څو د دولتي قدرت څخه د ناوړه استفادې جوړښتونه او د 
د داسې بنسټيزو حقونو ی انان وکوالی شمعافيت فرهنګ ته د پای ټکی کيښودل شي، څو چې افغ

  . څخه لکه د روغتيا، خواړو، پوهنې او سرپناه حقونه تر السه کړای شي
  
د شعيه شخصيه احوالو د قانون تصويب په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې   . ۴

 وړاندې دولتونه د نړيوال قانون پر بنسټ مسووليت او دنده لري چې د ښځو په. شاته قدم وو
تاوتريخوالی پای ته ورسوي او دغه قانون د افغانستان د هغو ژمنو سره چې د نړيوال قانون او 
نورو هغو مترقي قوانينو چې په دې وروستيو کې د ښځو په وړاندې د خشوت د مخنيوي په 

نو له همدې کبله ما .  تناقض لريصويب کړي دي په سمون کې نه دي اوسره ډګرونو کې دولت ت
د ځواکمنتيا  د عدلي سيستم.  شييز درلود چې دغه قانون بايد منسوخ پوره قوت سره د دې وړاندپه

او د قانون د حاکميت د تقويې په برخه کې لږ پرمختګ شوی دی چې دا په افغانستان کې د معافيت 
د زاړه فرهنګ سره د مبارزې لپاره ډير ضروري لومړنی شرط دی څو چې عدالت ته رسيدنه او 

همدارنګه په باوري توګه .  کولو لپاره زمينه برابره شي د باور د راژوندي دولتي موسسو باندېپه
ته د  د تعقيب او په ښکاره توګه د بشري حقونو څخه سرغړونو ءد انتقالي عدالت د رسمي اجنډا

دا په يو ځل بيا هم .  هم د پام وړ ستونزې ديپای د ټکي د ايښودلو لپاره د حساب ورکونې نه شتون
 ته    کې جوته ده چې د هغو ميکانيزمونو او طرز العملونو سمون په کار وو چې دولتي واک٢٠٠٩
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 د رسيدنې مخنيوی شوی نکي ديو   چې  د بشري حقونو څخه سرغړوتمندانود هغو ناوړه قدر
تر هغو پورې چې دغه ډول اقدامات نه وي ترسره شوي نو د هغو ننګونو سره چې افغانستان . وای

ورسره مخ دی او په دې کې د قدرت او واک څخه ناوړه استفاده او معافيت، بې عدالتي او بې 
  . وزلي شامل دي د مقابلې لپاره هر ډول هلې ځلې به د ناکامۍ سره مخ وي

  
II . د ملکي وګړو ساتنه او تحفظ  
  
فاتو کچه  کې په افغانستان کې وسله واله جګړه تيزه شوه چې ورسره د ملکي تل٢٠٠٩په   . ۵

د جګړې . رابوالی زيات شولشت له منځه تلل او د بشري فضاء خلوړه، د شتمنيو ويجاړتيا، د معي
ه دې ډول يې که ښځو او ماشومانو اغيزه وکړه، پدونکو کسانو لېنخپراوي تر زياته حده په زيانم

، په تيره بيا بنسټيزو خدماتو ته د روغتيا، پوهنې د سکتور په شمول د هغوي رسيدنه محدوده کړه
  . په هغو سيمو کې چې يووخت هغه په نسبي توګه با ثباته ګڼل کيدلې

  
څانګه ګډه يوناما د بشري حقونو لپاره د عالي کميشنرۍ د دفتر سره يو ځای د ساتنې په   . ۶

رستيال مشر او هم د  کې د بشري مرستو د ټولنې له خوا جوړه شوې ده هم د م٢٠٠٨کې چې په 
ارو لپاره مسووليت لري چې پر ملکيانو ګه چې د ساتنې او ژغورنې د هغو چه تولومړنی واحد پ

د ساتنې . باندې د جګړې د مستقيمو او سمالسي اغيزو څخه زيانمن کيږي، تمرکز لري، کار کوي
او ژغورنې د برخې د کليدي غړي په توګه د يوناما د آو ايچ سي ايچ آر دفتر د دې لپاره هڅه کړې 

ي او د بشري مرستو د  نورو سکټورونو کې هم الره پرانيزتړ چارو ته پهال ې او مده چې د ساتن
عمل د کړنالرې لپاره د تحفظ او مالتړ د اړوندو پروژو دلومړيتوبونو لپاره په فعاله توګه يې کار 

  . کړی دی
  
دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو په زياته پيمانه داسې عمليات ترسره کړي چې   . ٧

 کې د طالبانو د رژيم له را نسکوريدو را ٢٠٠١په . د ملکی وګړوژوند يې له ګواښ سره مخ کړ
 وو، چې  کې تر ټولو زيات د مرګونو ډک کال کال د ملکي وګړو د وژنو په برخه٢٠٠٩وروسته 

 ه مرګونې مياشت وه د ټاکنو په اړوند د تاوتريخوالی له امله د اګست مياشت د کال تر ټولو زيات
 ملکي وګړي پکې تلف ٣٣٣، چې دیل ې همدارنګه د ټاکنو اړوند تاوتريخوالی په دې کې شامچ

 قانون د حکم له مخې په جګړه کې اخته اړخونه دا مکلفيت او د نړيوال بشردوستانه. شوي دي
په جګړه کې اخته دواړه . مسووليت لري چې ملکی وګړي د جګړې د اغيزو څخه وژغوري

قررات او اصول مراعات کړي څو ملکي وګړي د نښتې پرمهال د جګړې خواوې بايد د جګړې م
  . له ناورين او ګوزار څخه خوندي وي

  
 دي ي له جنورۍ څخه تر نومبر پورې ثبت شو٢٠٠٩ تلفاتو له جملې څخه چې د ٢١٨۶د   . ٨
 لوه سلنه يې دولت پ٢٣ سلنه يې هغه تلفات دي چې د دولت ضد عناصرو ته منسوب دي او ۶٩
شي، نه  سلنه يې هغه تلفات دي چې د نښتې پر يو اړخ پورې منسوب کيدالی ٨پاتې . ونو تهځواک

دغه . ه نتيجه کې مړه شوي ديد غير عمدي او نا مشخصو الملونو پځکه چې ځينې ملکي وګړي 
 کال د همدغې مودې لپاره ٢٠٠٨ سلنه نسبت و هغو ثبت شوو تلفاتو ته څرګندوي چې د ٨شميرې 

  . و
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  د دولت ضد عناصر . الف
  
د دولت ضد عناصر د کال په اوږدو کې د ملکي تلفاتو د زياتې برخې مسووليت درلود چې   . ٩
 سلنه ۶۶په سلو کې .  سلنې د ملکي وګړو وژنه ده۶٩ د جنورۍ څخه تر نومبر پورې د ٢٠٠٩د 

سې بې تناسبه وګړي د بې توپيره ځانمرګي او د تعبيه شوو چاوديدونکو وسيلو د بريدونو، د پرلپ
. بريدونو له امله چې د افغاني ملکي اتباعو تر منځ د وژنو زياته برخه جوړوي، وژل شوي دي

همدارنګه دا د ډيرې انديښنې وړ وه چې ددولت ضد عناصرو په لوړه کچه او په سيستماتيک ډول 
ار کوي تر ه کهغه ملکي افغانان چې د افغانستان د دولت او د نړيوالو وسله والو ځواکونو سر

 .د وژونکو بريدونو هدف ګرځيدلي دي الندې راوستي دي او يا هم ګواښ، تهديد، اختطاف
روغتيايي کارکوونکي، ښوونکي، ژورنالستان او د ساختماني چارو کارکوونکي د نورو ډلو 

  . ترمنځ شامل و، چې هغوي هميشه د دولت ضد عناصرو له خوا تر هدف الندې راغلي دي
  

يه چې نړيوال وسه وال ځواکونه او د افغانستان ملي امنيتي ځواکونه د دولت اځله هغه   . ١٠
ضد عناصرو د فعاليتونو لومړنۍ موخه دي، ډيری وختونه دغه بريدونه په متواتر ډول د ملکی 

 سړکونو باندې  ځايونو کې د بيلګې په ډول په بازارونو، او په مصروفوپه وګړو د ګڼې ګوڼې 
 ملکي شتمنۍ ته د تاوان د ملکي وګړو ژوند او د هغوي په څرګند ډو ل ترسره شوي دي چې 

هغه وخت  تنه ٣٠ نېټه لږ تر لږه ٢٩ د سپتمبر په ٢٠٠٩د . ي دی  نيول شوام کې نهرسول په پ
ر تعبيه پلۍ بس په هغه تجارتي الره دسړک د غاړې ه چې د دوي د سپرکل تنه ټپيان شو ١٩مړه او 

د . ربرابر شو چې د کندهار د واليت د ميوند د ولسوالۍ څخه تريدلوشوي چاوديدونکې وسيلې و
کابل په ښار کې د نړيوالو وسله والو ځواکونو پر ضد څو بريدونه وشول چې په کې ملکي وګړي 
ووژل شول چې په دې کې د سپتمبر د مياشتې هغه مرګونې بريد هم شامل دی چې د نړيوالو 

د کتار پر ضد د کابل د هوايي ډګر په سړک ترسره شو، چې ) ايساف(مرستندويه امنيتي ځواکونو 
طالبانو د دغې پيښې .  تنه ټپيان شول۴۵ ملکي کسان مړه او ٢٠د راپور له مخې په دغه بريد کې 

د دولت ضد عناصرو عمليات چې په کليو او نورو محالتو کې چې هلته ملکي . مسووليت ومنلو
  . ملکيانو ته جدي او زيات خطر متوجه کړی دی دې هم  تر سره شوي  چې وګړي اوسيدل

  
 په اګست کې ترسره ٢٠٠٩د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو د ټاکنو پرمهال چې د   . ١١

ندانو، د ټاکنو د چارو د اشوې شرايط زيات نا امنه و، لکه چې د دولت ضد عناصرو د نوم
 کړل چې موخه يې د ټاکنې د پروسې کارکوونکو پر خالف بريدونه، تهديدونه او ګواښونه ترسره

ږې اغيزمنې شوې وي د لړې له امله ګخه د ج حتی په هغو سيمو کې چې د دې ترممول اواناک
 پيښې يوازې د ټاکنو پر ورځ ٣٠٠نږدې . ه ورکوونې څخه ليرې کول وايرايه ورکوونکو د ر

 شول او لږ تر لږه  تنه ملکي وګړي ووژل٧ نېټه د راپور له مخې ١۵د اګست په . ترسره شوې
 ټپيان شول کله چې د ايساف د مرکز د باندې يو ځانمرګي بريد ترسره شو، په داسې حال کې ٩٠

 نېټه په ١٨بريد کې چې د اګست د مياشتې په  موټر کی د تعبيه شوی چاوديدونکی مواد په چې په
 نور ټپيان ۵٠  تنه مړه او٧چاودنه کې  دغه  په  وشو او يونيکس د کمپ ترڅنګفکابل کې د 

د . په وروستني بريد کې د ملګرو ملتونو دوه کارمندان ووژل شول او يو تن هم ټپی شو. شول
اکتوبر د مياشتې په وروستيو کې د هغه سياسي تشنج له امله چې د جمهوري رياست د ټاکنو د پايلو 

سوداګريز ميلمه د اعالن د زيات ځنډ له امله رامنځته شو، د دولت ضد عناصرو په کابل کې يو 
کارکوونکو په  تنو  ۵  تنه ملکي وګړي يې د ملګرو ملتونو د ٨ نيولو، ې ودستون تر بريد الن
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دا هغه ناوړه او عمدي بريد وو چې په افغانستان کې د . ګډون ووژل او ګڼ شمير يې ټپيان کړل
  . ملګرو ملتونو پر ضد د وسله والې جګړې د پيل څخه تر اوسه پورې ترسره شو

  
 او لويديځ د  ختيځ شمال،په جنوب او جنوب ختيځ کې د امنيتي ناوړه حالت او د مرکزي  . ١٢

د ملکی وګړو د . سيمو بيال بيلو واليتونو ته د جګړې خپريدو ډيرې جدي بشري پايلې درلودلې
وژنې، ټپې کيدنې، د معيشت د له منځه تللو، د شتمنيو د تخريب بې ځايه کيدنې او بنسټيزو 

و ته د نه رسيدنې سره سره ډيرو موسسو خپل د بشري مرستو عمليات د نا امنيو او ال خدمتون
  . قانونيت د زياتيدو له امله مختصر کړل

  
د ا  اع هغو، پخپل سر کې  د عدالت پرته ٢٠٠٨ سره چې په طالبانو ته د زياتو بلنو سره  . ١٣

ونکي د کتنې په تعقيب ترسره شوې په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړی راپور ورکو دبندولو مونو 
 قانون ته درناوي وکړي چې د دې سره هم په بې توپيره بريدونو دوستانهڅو هغوي نړيوال بشر

  .  کې د پام وړ زياتوالی وليدل شو٢٠٠٩کې په 
  
  دولت پلوه ځواکونه . ب
  

سلنې  ٢٣ د کال د جنوری څخه تر نومبر پوری ٢٠٠٩ ددولت پلوه وسله واله ځواکونه   . ١۴
 د ملکي وګړو د وژنې و کیهوايي بريدونپه ملکي وګړو د وژنې مسووليت لري چې په دې کې 

 سلنه ١۴وژنو ملکی  ته منسوب دي او دا د ټولو  عملياتو سلنه جوړوي چې دولت پلوه ځواکونو۶٠
 خوا ه قواوو لهولګانی تاکتيک په څېر چې د حکومت پ مريي بريدونو ادامه موندلې او د يوههوا. ده

کارول کيږي د عامو خلکو غبرګون يې پارولی دی خاصتا د هغو هوايي بريدونو وروسته چې 
  . زيات ملکي خلک په کې ووژل شول، خاصتا ښځې او ماشومان

  
کې له ډير  وخت پلټنو پهد د دې اړتيا ال اوس هم شته چې آی ايم ايف بايد د دې قضيو   .١۵

 هوايي بريدونو دوه قضيې ډيرې مهمې وې چې ډير په خاص ډول، د. شفافيت څخه کار واخلي
  دفاعه مسوولينو، د لوې درستيز او دتب د حکومت څو تنه لوړ رد المان . دللورملکي تفات يې د

 ورکړه چې د ملکی تلفاتو د شمير په باب ويل شوې ءوزير په ګډون د هغو تورونو له امله استعفا
 رامنځ ته شوې کله چې يي بريدونو په پايله کې هغه مهالوو، چې د بين المللي نظامي قوتونو د هوا

 طالبانو په کندز کې د افغانستان په شمال ختيځ کې د تېلو ټانکر يرغمل ۴مبر په  د سپت٢٠٠٩د 
څرنګه چې د ملکي اشخاصو او جنګي کسانو د تلفاتو په منځ کې توپير کول ګران و، ممکنه . ونيو

 پهسره له دې هم يوناما اټکل کوي چې . دقيق ډول معلوم شينه وه چې د ملکي تلفاتو شمير په 
 په يوه هوايي بريد کې د باال بلوک ۴د مۍ په .  په سلو کې ماشومان وو۴٠کې ملکي تلفاتو 

و منلې نکه څه هم د امريکا نظامي قوتو.  ملکی کسان ووژل شول۶۴ولسوالۍ د فراه په واليت کې 
 نظامي الرښوونو سره سم عمل وکړي، له حملې څخه ده چې و يې نه شو کوالی چې د داخلي

مخکې يوې معقولې ارزونې کوالی شوای په ډاګه کړي چې ايا کيدای شي ملکی کسان په نا 
متناسب ډول زيان وويني او ايا مناسبه وه چې په يوه ساحه باندې بمباري وشي چيرې چې خلک 

  . مېشته وي
  

ښاري سيمو کې لکه کابل او د ځينو نوروواليتونو په د بين المللي نظامي قوتونو بېس په   . ١۶
د دغو مرکزونو موجوديت په ښاري سيمو کې . مرکزونو کې د پخوا په شان د انديښنې خبره ده
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 قانون د قبلي احتياط له اصل سره ټکر وکړي چې هدف يې دا دی هبشردوستانبين المللي ښايي د 
 ډېر واړه 1.ېدونکو خطرونو څخه وژغوريچې ملکی کسان د نظامي عملياتو څخه د راوالړ

مرکزونه له افغان امنيتي قواوو سره يو ځای پراته ي او کله له واليتي چارواکو سره يو ځای وي 
د مثال په ډول د امريکا د نظامي قواوو په باب انديښنه . چې د اوسيدونو د ځايونو په منځ کې وي

په . ار کې د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې پراته ديښودل شوې ده چې په نيمروز کې د دالرام په باز
دې کار سره دوی د هغو کسانو په باب بې ځآيه پلټې کوي چې له ولسوال سره ويني، د بيس په 
وړاندې د ځانمرګو بريدونو امکان ډيريږي او ټولنه د حکومت ضد عناصرو له خوا هدف ګرځي 

مهمه خبره ده چې ايساف او حکومتي . ويپه دې پلمه چې بين المللي نظامي قوتونو ته جاسوسي ک
چارواکي له متاثره شويو خلکو سره کار وکړي او وګوري چې دوی به دې باب چې دغه مرکزونه 
په ملکي کسانو څومره اغيزه لري او څومره د دې امکان شته چې دغه ټولنې د حکومت ضد 

  . عناصرو له خوا د بريدونو هدف وګرځوي، څه انديښنې لري
  

 بين المللي نظامي قوتونو له خوا ځينې مثبت ګامونه پورته شوي چې د ملکي تلفاتو اندازه د  . ١٧
 تر منځ د قوماندې په OEFپه دې اقداماتو کې هغه هڅې شاملې دي چې د ايساف او . راټيټه کړي

د او   قواوې اوس د ايساف تر قوماندې الندې عمليات کويOEFد . و کې شفافيت پيدا شيلورکو
نګې دې چې اد ملکی تلفاتو د پيدا کولو د تعقيب څپه افغانستان کی د امريکايی ځواکونو  او ايساف

 د جوالي په ٢٠٠٩په دې سربيره د . دې قوتونو ته منسوب د ملکی تلفاتو په باب شکايتونه اوري
و  نېټه د نويو تاکتيکونو الرښوونه شوې ده چې د ملکی تلفاتو شمير راکم کړي او له ملکي خلک٢

څخه زياته مرسته غواړي، په خاص ډول د قوې کارول محدود شي په تېره بيا په هغو ځايونو کې 
چې خلک پکې اوسي او په داسې شرايطو کې چې بين المللي قواوو ته کوم دايمي خطر پکې 

دغه ډول محافظتي اقدامات د ملګرو ملتونو د خاص راپورتر هغه غوښتنه . موجود نه وي
وايي بريدونو او په کورونو له حملې څخه مخکې په هغه ضرورت ټينګار منعکسوي چې تر ه

کوي چې معلومات بايد کره شي څو ملکي کسانو ته کم زيانونه ورسيږي او د دې تاکتيکونو په 
  . وړاندې د عامه خلکو له غبرګون څخه مخنيوي وشي

  
دا ده چې د مختلفو ملکونو د نورو انديښنو ترڅنګ چې د ملکی تلفاتو په اړوند شته يوه يې   . ١٨

ترمنځ چې عسکر يې دلته موجود دي په دې باب يوه همغږي او هم نظري نشته چې قربانيانو ته د 
جبران ورکولو په اړوند يوه پاليسي اختيار کړي او دغه راز ملکي کسان هغو پروګرامونو ته ليږ 

  . ظور تصويب شوې ديالس رسي لري يا ترې خبر نه دي چې د غم شريکي او خواشينۍ په من
  
   په شخړو پورې تړلي توقيفونه -ج
  

م د انديشنې وړ خبره ده، ځکه داسې يو هپه شخړو پورې مربوط توقيفونه ال تر اوسه   . ١٩
قانوني چوکاټ نشته چې د ملي او بين المللي قوانينو له مخې د افغانستان له مسووليتونو سره سمون 

انو څخه غوښتنه کړې ده چې  راپورترو له مربوطو مخصوصآو ايچ سي ايچ آر او يوناما. ولري
ه تر غور الندې ونيسي چې د مختلفو نظامي قوتونو تر ولکې الندې توقيفونو څخه نتدغه پوښ

د افغانستان په عدلي سيستم کې توقيفيانو ته . توفيفيان څنګه افغاني توقيف ځاينونو ته انتقاليدای شي

                                                 
ه اصل د بين المللی  بايد وويل شي چې د کوپيرنيکيچ په قضيه کې د پخوانۍ يوګوسالويا لپاره بين المللي جنايي محکمې ويلی دی چې دغ 1

  ۴۶ فپراګرا. عرفي قانون يوه برخه ده
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 چې په منفصفانه ډول محاکمه شي او ډير ځله له دې څخه منع ډير ځله دا حق نه دې ورکړل شوی
دغه راز تورونه هم شته چې افغان امنيتي ځواکونو له . شوي دي چې له خپلو وکيالنو سره وګوري

دغه ټول کارونه د افغانستان له هغو مکلفيتونو سره ټکر خوري . شکنجې څخه کار اخيستی دی
  د امريکا ادارې په وروستيو وختونو کې د.ندې يې لريللي بشري حقونو په وړاچې د بين الم

عالن کړی دی چې د امريکا د پاليسي په دې جنبه باندې غور کوي چې د بګرام په توقيف ځای ا
 په وړاندې د خپل توقيف ئتکې د توقيفيانولپاره دغه امکان برابر کړي چې د توقيفيانو د کتنې د هي

د امريکا . ډون چې شواهد وړاندې کړي او شاهدان راوغواړيد قانونيت پوښتنه وکړي، د دې په ګ
يفيانو په باب دغه سمونې د تقدير وړ دي، مګر دغه اصالحات بايد له هغو قپه پاليسي کې د تو

اصلي ضمانتونو سره سمون ولري چې توقيفيانو ته د دې د يوې داسې معقولې الرې تضمين کوي 
 د د توقيفيانو د هوساينې او دغه راز. ونه چيلنج کړيچې دوي وکوالی شي د دوي په وړاندې تور

د مشروعيت لپاره به ګټوره خبره دا وي چې د افغانستان د بشر د توقيف په باب د امريکا د پاليسۍ 
  .  دوي له توقيف څخه کتنه وکړي دحقونو د خپلواک کميسيون لپاره دا امکان برابر کړي چې

  
III . د ښځو حقونه  

  
 کال د اګست په ټاکنو کې چې ولسمشري او واليتي شوراګانو لپاره وشوې د ٢٠٠٩ د ښځو  . ٢٠

سره له دې بيا هم د دولت مسووليت چې د ښځو حقونه . تيرو ټاکنو په پرتله زياته برخه اخيستې وه
وساتي او پرمختګ ورکړي او په خاص ډول د ښځو په وړاندې د خشونت مخنيوی وکړي ال تر 

 مساله دا وه چې د نوی قانون او د افغانستان د ه کې يوه مهم٢٠٠٩په . ی هم يو جدي ګواښ دهاوس
اساسي قانون او بين المللي مکلفيتونو ترمنځ د ښځو د حقونود ساتنې او انفاذ په رابطه اختالف 

  . موجود و
  

د شعيه د شخصي احوالو قانون چې شعيه ټولنې شخصي چارې لکه واده، طالق د ميراث   . ٢١
شعيه ټولنه د نفوسو .  ماده باندې تکيه کوي١٣١ کوي او د افغانستان داساسي قانون په حقونه اداره

د شعيه ګانو لپاره د دې قانون تصويب په عموم ډول داسې تعبير .  په سلو کې جوړوي٢٠نږدې 
شوی دی چې ګويا ولسمشر د دې لپاره تاييد کړی دی چې د هغه وخت د راتلونکوټاکنو لپاره د 

وروسته له هغه چې د قانون په ځينومادو باندې په ملي . ه عناصرومالتړ تر السه کړيمحافظه کار
سره )  مادې۵۴ او ٢۴(ه چې په ښکاره ډول د اساسي قانون او بين المللي کچه نېوکې وشوې، ځک

يې مغايرت درلود، او بين المللي قانوني مکليفيتونه يې چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعيض د 
ړی ک کې السليک ٢٠٠٣ وړلو په بين المللي کنوانسيون کې ذکر شوي او افغانستان په له منځه

 او کلتوري ودی، او دغه راز د مدنې او سياسی حقونو په بين المللي تړون او د اقتصادي، ټولنيز
د دغو مادو . ي هغه منلې دی، نفې کو١٩٨٣حقونو په بين المللي تړون کې راغلې او افغانستان په 

، د طالق په نا برابرو حقونو، د ماشومانو ساتنه او  ښځه اړ ده چې په جنسي چارو کېخېله م
په محدوديتونو کې د خاوند  او د ښځو د ګرځېدو په باب وپالنه، ميراث او د ملکيت څخه استفاده کول

  . تابع و اوسي
  

 شو، ځينې  په جوالی کې د ولسمشر له خوا توشيح٢٠٠٩په تعديل شوي قانون کې چې د   . ٢٢
تر ډيره حده دغه مادې حذف شوې نه دي خو بيا له سره . موادو موجود و چې انتقادونه راوپارول

د مثال په ډول د اختالف وړ ماده چې ښحه بايد د مېړه جنسي . په نورو الفاظو کې ليکل شوې دي
 تعديل  ماده د۶٢خو افغان قانونپوهان په دې نظر وو چې . غوښتنې پوره کړي، حذف شوې ده
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شوې قانون کېدای شي د مېړه له خوا داسې وکارول شي چې کوالی شي د ښځې له مصرف 
د هغه د جنسي   څخه انکار وکړي که ښځه د ده هغه غوښتنه و نه مني چې دې فکر کويلوورکو

  . اړيکو حق ګڼل کيږي
  

 رواجونه چيلنج د شعيه ګانو لپاره قانون د دې په ځای چې ضررناک دوديز عملونه او  . ٢٣
. کړي په دې خدمت کې دي چې هغو کارونو ته مشروعيت ورکړی چې د ښځو په زيان دي

څرنګه چې دغه قانون په افغانستان کې د شعيه ښځو او نجونو حقونه په مستقيم ډول تر اغيزې 
 الندې راولي، په احتمالي ډول د دې لپاره الر هواروي چې د ټولو افغان ميرمنو حقونه محدود

کړي او هغه برياوې په خطر کې اچوي چې په سختي سره د هغوي هڅو په لړ کې الس ته راغلي 
  . دي چې د افغان ميرمنو سره د تاوتريخوالی په ضد شوی دي

  
دغه . په نويو قوانينو کې دغه راز د ښځو په ضد د خشونت د ختمولو قانون هم شامل و  . ٢۴

 په جوالی ٢٠٠٩دغه قانون د . ګ کې يو ډير مهم ګام دیقانون د شځو د حقونو په ساتلو او پرمخت
په ښکاره  دغه قانون. کې د ولسمشر د فرمان له مخې ومنل شو او پارلمان بايد هغه تصويب کړي

ډول جنسي تيرې، دغه راز په کم عمر کې ودول او جبري ازدواج او د ښځو په وړاندې نور 
بين المللي کتونکو تحليل څرګندوي چې له تخنيکي خو د ملي او . شکلونه په قانوني ډول جرم ګڼي

په ځينو تعريفونو . پلوه ښايي قانون و نه شي کوالی چې خپل زيات شمير هدفونه السه ته راوړي
کې چې د جنسيت په اړه بې طرفه حيثت لري، پيچلتيا او دغه راز موجوده قوانينو ته لکه د جزا 

يوناما او د . انون په تطبيق کې ستونزې راپيدا کړيقانون په نا کافي ډول اشارې، ښايي د دې ق
ملګرو ملتونو د نشه يې توکو او جرمونو دفتر دغه قانون په ټوليز ډول تحليل کړي او له داخلي 
همکارانو سره يو ځای يې يو شمير تعديلونه وړاندې کړي دي چې ښايي د ښځو په وړاندې د 

دې ليکنې په وخت کې دغه وړانديزونه په پارلمان د .  په مخنيوي کې ګټور ثابت شييتاوتريخوال
  . کې تر غور الندې وو

  
د افغان ميرمنو په : يوناما او آو ايچ سي ايچ آر په خپل راپور کې چپتيا خشونت دی  . ٢۵

 په جوالی کې خپور شو، دا موندلې ده چې د ښځو په ٢٠٠٩، چې د ئوړاندې تاوتريخوالی بند کړ
دغه .  عامه ژوند کې په همغه ډول سره جاري دی او عموميت لريوړاندې خشونت په شخصي او

لکه بد، د النجو په (ډول خشونت په ژور ډول په افغاني دودونو، روشونو او عملونو کې 
)  ډول ودولیربخالصولو کې د نجونو ورکول، د غيرت په نوم وژنې، په کم عمر کې او په ج

 ود هغو مجرمينو د بخښل. روعيت هم ورکويرېښې لري چې دغه خشونت زېږوي او هغه ته مش
د دې .  لري چې مجرمين په ندرت سره سزا وينیعنیکلتور چې ښځو سره خشونت کوي د دې م
 جرم په څېر کتل کيږي، چې دا ه په ندرت سره د يویپه نتيجه کې د ښځو په وړاندې تاوتريخوال

 په ضد جاري ی تاوتريخوالوضيعت په خپل وار سره هغه هڅې په جدي ډول متاثره کوي چې د
  . وي

  
په عامه ژوند کې د ښځو ونډه اخيستنه کمه ده او په سياسي ژوند کې د ښځو ګډون چې له   . ٢۶

مني چې په ا په زياتيدونکی جګړې له امله نا د مخ. ه دفاع وکړي محدود پاتې دیخپلو حقونو څخ
ره ا، ديرې ښحې له دې څخه بېزټولنه کې د ښځو  دنقش په باب دوديز روشونه ورسره يو ځای دی

په دې . کوي چې د عام ژوند په ټولو برخو کې چې د دوي حق جوړيږي، پوره برخه واخلي
ستونزو کې کار کول شامل دي، خصوصا هغه کارونه چې په دوديز ډول د نارينه وو کارونه 
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هغه .  کيږیمونه چې په دوديز ډول له حدودو څخه بهر شميرلنورشميرل کيږي او هغه اجتماعي 
خصلت باندې " غير اخالقي"ښځې چې په عام ډګر کې ښه موقف او نوم لري، په معمول ډول په 

تورنې کيږي او دغه پيغام ډير ځله د محافظه کاره مذهبي مشرانو له خوا، د هغو په ګډون چې په 
د کې، د ښځو په ضد حملې، تهديدونه او بيرونې په عام ژون. سياست کې ګډون لري، ليږل کيږي

په معمول ډول د حکومت ضد عناصرو په الس ډير ځله پيښيږي او په ډيرو مواردو کې بې له 
  . سزا څخه پاتې کيږی

  
ډير امکان لري چې د افغان ميرمنو او نجونو په ضد جنسي تاوتريخوالی همداسې له   . ٢٧

چې د قانون د افغان ميرمنو په مکرر ډول د دې راپور ورکړی دی . يشراپورونو څخه پټ پاتې 
 غير موثر، بې فعاليته او ید دوي په نظر دغه موسس. انفاذ او په قضايي چارواکو باندې باور نلري

د جنسي تېري بدنامي چې په مجرم نه بلکه په قرباني اچول کيږي، دغه راز د . اد اخته ديسپه ف
د دې باعث ګرځي چې قربانيانو لپاره د عدالت يا جبران اخيستلو د هيڅ ډول امکان نه درلودل 

جنسي خشونت د يوې رټل شوې مسالې په حيث پاتې شي چې نه د افغانستان د قانون د انفاذ د 
  . ادارو او نه د افغاني ټولنې له خوا تر غور الندې نيول کيږي

  
IV . انتقالي عدالت  

  
دې د د قانون د حاکميت بيا ټينګول او له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو په وړان  . ٢٨

معافيت ختمول په افغانستان کې د عدالت د تامين او د سولې او ثبات د ټينګښت لپاره ډير ضروري 
 په مارچ کې پای ته ورسيده او ٢٠٠٩د سولې، پخالينې او عدالت د کاري پالن لپاره موده د . دي

ږۍ او د همغ. په دې پالن کې ډير وړاندې شوې کارونه په ځای پاتې دي او سرته و نه رسيدل
 دی چې د افغانستان د ملي پرمختيايي ستراتيژۍ د تطبيق مسووليت لري هيئت، يو هيئتڅارنې ګډ 

په کوم کې چې د عمل پالن د يوه هدف په څير ځای شوی دی، په دې کې پاتې راغلی چې دغه 
ی چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او د بشري مساله حل کړي او و يې نه شو کوال

  . نو د پخوانيو او اوسنيو جرمونو په وړاندې يوه هر اړخيزه ستراتيژي په نظر کې ونيسیحقو
  

ه د کد بشري حقونو سرغړونکی او مجرمين نه يوازې له معافيت څخه برخمن دي، بل  . ٢٩
په وړاندې د د ريکارډ هغه هڅې چې نوماندان د بشري حقونو . عامه دفترونو لپاره انتخاب شول

ه اساس و ارزول شي تر زياتې اندازې شنډې شوې ځکه چې د افغانستان قضايي دوي د چلند پ
 دا وه چې ینعد دې م. شرايط پوره کړي) ی ماد١۴(ټم په دې و نه توانېده چې د ټاکنود قانون سسي

مادې پورې وتړل ) ٣ (۶٢د پخوانيو جرمونو په اساس د نوماندانو مستردول د اساسي قانون په 
د جرمونو، جنايي لسمشرۍ لپاره نوماندان بايد د محکمې له خوا د بشريت ضد و: "شو چې وايې

د دې مادې حکم دغه راز ".  وي نهحقونو څخه په محروميت باندې محکوم شوی يعملونو يا د مدن
 ماده دغه حکم د پارلمان په غړو باندې هم د ٨۵د ولسمشر په مرستيال باندې هم تطبيق کيږی او 

ميکانيزمونو اصالح کول د يوه ضرورت په حيث په هغه د وانۍ سابقۍ پلټلو د پخ. تطبيق وړ ګڼي
وخت کې وپيژندل شو کله چې داسې کسان د ټاکنو لپاره ودريدل او يا په حکومت کې د لوړو رتبو 
. لپاره انتخاب شول، چې په وړاندې يې له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو تورونه موجود وو

نو د پروسې اعتبار او مشروعيت ته ډير زيان ورساوه او د هيواد په د دوي موجوديت د ټاک
  . وهاړسي باندې سيورې وغواموکريتلونکې درا
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 ٢٠ په جوالی کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ګروپ چې د بشري حقونو له ٢٠٠٩د   . ٣٠
 ندانوۍ له نوما ولسمشردسازمانونو څخه جوړ شوی دی يوه ګډه اعالميه خپره کړه او پکې يې 

. څخه وغوښتل چې د انتقالي عدالت د عمل پالن د ولسمشرۍ په ټاکنيزو هلو ځلو کې شامل کړي
ګروپ دغه راز، له کانديدانو څخه وغوښتل چې له هغو اشخاصو سره مذاکرې و نه کړي چې د 

يوناما، له ټاکنو مخکې او له هغه وروسته په حکومت کې د . بشري حقونو په سرغړونو تورن دي
  . ډول تورنو کسانو په موجوديت اعتراض کړی دیدې 

  
يوناما د حکومت او همدارنګه د قربانيانو د ډلو سره د انتقالي عدالت د اجنډا د پرمخ بيولو   . ٣١

 د بيلګې په توګه OHCHRيوناما او . په برخه کې د ستراتيژيو د مشخص کولو په هکله کارکړی
 ويشلو په برخه کې چې د قربانيانو شاهدي هم په کې په نوم  د ويډيو د د شفا ورکوونکو اوښکو

 کال د اکتوبر په مياشت کې ٢٠٠٩ په ګډه د TJCGد دې سربيره، يوناما او . درج شوې کار کړی
د مدنې ټولنې د وکالتي مهارتونو د لوړولو پخاطر د بشري حقونو او عدالت د ودې په اړوند يو 

زيو د عمل د پالن د داخلي او نړيوال سياسی مالتړ د يو شمير استا. درې ورځني ورکشاپ داير کړ
نه تشون په هکله ناهيلي څرګنده کړی او د عاجلې بيا کتنې لپاره يې وړانيدزونه وړاندې کړل څو د 
خاصو کليدي عملونو په هکله د ځانګړی تاکيد او د اجنډا د له سره نوی کولو لکه د بررسي او 

  . ت تقويت ته پاملرنه وشيعدالت اصالحات او د قانون د حاکمي
  

يوناما د قربانيانو د ډلو د جوړولو، په خاص ډول په مرکزي جګو سيمو کې د يکاولنګ د   . ٣٢
قربانيانو د انجمن د جوړيدو مالتړ کړی او د انتقالي عدالت د پروسو د درک لپاره يې تخنيکي 

  . مالتړ برابر کړي
  

لی ار په اړه مهم تمرکز د ډله ييزه قبرونو د مس کال په دوران کې د يوناما د کا٢٠٠٩د   . ٣٣
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د هيواد په بيال بيلو سيمو کې نږدې . معلومول و

 ادعا شوې ډله ييزه قبرونه ثبت کړی دي، خو تر اوسه د دغو ساحو د ستانې لپاره هيڅ ډول ٢٠٠
و وکوالی شي داسې سيمې وساتي او په هکله يې موثره سيسټم، او رسمي اداره موجوده نه ده څ

د يوناما، کورنيو . څيړنې ترسره کړي خو پدې هکله يې تر اوسه کوم پريکنده تصميم ندی نيولی
چارو د وزارت او د کورنيو چارو د وزارت د جنايي څيړنو د رياست ترمنځ د السليک شوی 

د جنايي څيړنو  السليک شو يوناما  کې٢٠٠٧چې په تفاهم ليک د تعقيب د يوې برخې په حيث، 
رياست د يو شمير غوره شويو ګمارل شويو کارکوونکو د بحث وړ ظرفيت د لوړولو پخاطر 

  . روزنې برابرې کړي دی
  

 کال ٢٠٠٩يو شمير ننګونو د ډله ييزه قبرونو د ساتنې کار د محدوديت سره مخ کړ خو د   . ٣۴
د يوه  عدلي طب  او مالتړ د بشري حقونو لپاره د په مالي مرستهOHCHRپه اپريل کې يوناما د 

ماموريت لپاره اسانتياوې برابرې کړي ترڅو د هغه قبر  په هکله کوم چې د کورنيو چارو د 
د همدغې تجربې په تعقيب، يوه . وزارت په انګړ کې رابرسيره شوی ابتدايي ارزونې ترسره کړي

د افغانستان د تير وخت ":  لوړول وهفيترظعدلي طب پروژه چې موخه يې په افغانستان کې د 
د متحده اياالتو د " د انتقالي عدالت او د ديالوګ د پرمختګ لپاره د عدلي طب پروګرام: ساتنه

  .  کال د اکتوبر په مياشت کې تصويب شوه٢٠٠٩بهرنيو چارو وزارت ته وسپارل شوه چې بيا د 
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 څلورو ډله د هغو.  دیلو په خطرکې واقعپه افغانستان کې ډله ييزه قبرونه د له منځه ت  . ٣۵
 کې د باميانو، کندز او کابل په واليتونو کې رابرسيره ٢٠٠٩ييزو قبرونو له جملې څخه چې په 

په يو شمير مواردو کې، د قربانيانو کورنيو . شول په دريو ډله ييزه قبرونو کې الس وهل شوې دی
په ځينو . ي خپلوانو پاتې شونې سپړلی دید هر ډول رسمی نظارت اوکنترول نه پرته د احتمال

 مرتکيبينو او د هغوي غښتلو مالتړو د دغو جرمونو سره تړلی شواهد له  تورنونورو مواردو کې،
 په جوالی کې د متحده اياالتو د ادارې له خوا د طالبانو د جنګی اسيرانو د ٢٠٠٩د . منځه وړي
 په وروستيو کې د دشت ٢٠٠١ټلوالې له خوا د په اړه د امريکا پلوه شمالي د تورونو وژل کيدو 

پي ايچ آر د ډله ييزه قبرونو د قصدي له منځه وړلو او د جګړې . ليلی په سيمه کې د پلټنې امر وکړ
  .  ديکړير و راپورونهد جرمونو د شواهدو د له منځه وړلو په اړه ال د مخه

  
 په هکله خبرو اترو دوام درلود د راپور شوي دورې په دننه کې، د ملي پخالينې د مسلې  . ٣۶

څو د افغانستان د ټيکاو او تامين د ستراتيژی د يوې برخې په حيث اعتدال خوښوونکی طالبان 
 د وسله والو مخالفينو سره د خبرو اترو هر ډول پروسه بايد د افغانستان خو. خبرو اترو ته وهڅوي

 د نړيوالو ميثاقونو او عنعنوي چې د بشري حقونوسرهد اساسي قانون د اصولو او هغو ژمنو 
 په ،نو د قانون کوم چې د سترو جرمونو لپاره معافيت له منځه وړي سرچينه اخليبشري حقو
  . يسمون ولربشپړه توګه 

  
V . نيستي او بشري حقونه  
  

افغانستان د نړۍ په کچه د نيستمنو هيوادونو له جملې څخه يو دی، د يوه اټکل له مخې د   . ٣٧
 سلينه دنيستۍ د کرښې ٣٧ژوند کوي او نور کې  سختې نيستۍ په برخه ٣/١د وګړو افغانستان 

 هيوادونو له ١٧٨فهرست کې د /افغانستان د بشري انکشاف په الرښود. څخه لږ څه لوړ ژوند لري
نيستي يوه پيچلې او څو اړخيزه ستونزه ده چې د بيال بيلو فکټورونو . ی هيواد د١٧٧جملې څه 

، د قدرت څخه د ناړی استفادې، د حساب ورکونې د نه شتون داریری حکومتولکله شخړو، کمز
  . او د ښځو په وړاندې د تبعيض د څو اړخيزه فکټورنو څخه رامنځ ته شوي

  
بې وسه افغانان د سرچينو، انتخاب، امنيت او هغه قدرت او صالحيت چې د هغوي د   . ٣٨

اړتيا ليدل .  محروم ديه پرلپسې ډول، پبشري حقونو څخه د برخمن کيدو لپاره ضروري دي
 ادارو، د په نا برابره جوړښتونو اوکيږي چې د نيستي د کچې راکښته کول، د قدرت او صالحيت 

 مساوي اختصاص پهفرصتونو، د سرچينو وسو، د شموليت او انتخاب لپاره په تصميم نيولو په پر
ت د افغانستان د ماشومانو د مرګ د بشري حقونو څخه محرومي. او ښه امنيت باندې تمرکز وکړي

مړينې د لوړ ميزان او د ټيټ ژوند د توقع او د روغتيا پالنې په سکتور کې د لږ تر السه شوی 
م يپدې حواله، افغانستان د نړۍ په کچه د ميندو د مرګ د دو. پرمختګ له الرې څرګنديدالی شي

او د دې )  مړينې١۶٠٠ زيږدونو پر سر ١٠٠٠٠٠د نږدې (لوړ ميزان څخه برخمن دی 
ښکارندويی کوي چې روغتيايي سيسټم د ښځو لپاره د پاملرنې د چارو په برابرولو کې پاتې راغلی 

  . دی
  

 سياسي او و په ترڅ کې مشخصولد بشري حقونو دد افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژی   . ٣٩
 د افغانستان تړون .ړې دهباندې د تمرکز کولو له الرې دې حقونو ته لږه پاملرنه کمدنې حقونو 

 کلونو لپاره د ۵ کال د لندن د کنفرانس پايلو د راتلونکو ٢٠٠۶ليک، د افغانستان په هکله د 
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که څه هم چې بشري حقونه د حکومت . افغانستان لپاره د نړيوالې همکارۍ چوکاټ رامنځ ته کړ
نېدل چې د بشري حقونو  په دې و نه تواکولو او د قانون د حاکميت په چوکاټ کې ځای شول، خو

هغه ماهيت درک کړي چې په ټولو ساحو، خاصتا د اقتصادي او اجتماعي پراختيا په ډګر کې نقش 
په ورته ډول، د بشري حقونو په اړه د افغانستان د تړن ليک معيارونه سياسي او مدني حقونو . لري

 په داسې حال کې چې د چې د پرمختګ د کچې اندازه لګول کيږي،له مخې ته متمايل دی د کومو 
قانوني کوم چې د بشري حقونو سره ارتباط لري د هدفونه اقتصاد او ټولنيز انکشاف په ستنه کې 
  . استحقاق په حيث نه دي ترتيب شوي

  
 او ٢٠١٠ کال د اکتوبر په مياشت کې د افغانستان د ملګرو ملتونو هيوادني ټيم د ٢٠٠٩د   .۴٠

د بشري حقونو لرليدونو د . و د انکشافي مرستې چوکاټ پرانيست کلونو لپاره د ملګرو ملتون٢٠١٣
) ٣(پايداره معيشت او ) ٢(حکومت کولو، سولې او ټيکاو ) ١(لومړيتوب په هرو دريو ساحو يعنی 

اساسي ټولنيزو خدمتونو کې د ملګرو ملتونو د انکشافي ننګونو تحليل الرښونه کړې چې د 
UNDAF لخوا تر پوښښ الندې نيول شوي .UNDAF د بشري حقونو له نظره د پرمختګ 

بيا تمرکز لپاره يو فرصت  برابروي څو په ټولنيزو او اقتصادي حقونو کې داسې په درک کولو 
 ته دا جوته شوې چې د معلوماتو UNDAF. حقونه لکه د زده کړی او روغتيا حقونه شامل کړی

په اساس  عمر، او د وګړو د خاصو  ډلو راغونډول يوه کليدي ستونزه ده او دا لږ تر لږه د جنسيت،
د بشري . د دې لپاره راغونډ شوي ترڅو دا جوته کړي چې څوک زيانمنونکي او منزوي دی

حقونو پر بنسټ  د روش د حساب ورکونې او روڼوالی د اصولو په مطابقت کې، ملګري ملتونه د 
 کړي ترڅو د دا ډول غونډچې د مختلفو کټګوريو په اساس معلومات راحکومت د هڅو مالتړ کوي 

  . معلوماتو څخه تر السه شوي پايلې د پاليسې او راتلونکو پروګرامونو په برخه کې وکارول شي
  

 کال کې په دوو خاصو ساحو کې د ملګرو ملتونو د هيوادني ٢٠٠٩آو ايچ سی ايچ آر په   . ۴١
، يول د اقتصادپه خاص ډنظارت د کميټو د همکاريو لومړی ډګر د . ټيم سره همکاري کړی

ه د راپور ورکولو د پروسې په برخه کې د ملګرو ملتونو د تټولنيزو او کلتوري حقونو د کميټي 
د دولت د اړخ راپور به د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو د کميټي د . هيوادني ټيم ښکيلتيا ده

م ډګر د ملګرو ييو د ود همکار.  کال د مۍ د مياشتې په غونډه کې تر بحث الندې ونيول شي٢٠١٠
 د حق په اړوند د نړيوال ي موادوملتونو د خاص راپور ورکوونکی د پوښتنو په اړه د خوراک

په مثبتو تدبيرونو . خوراکي بحران په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمايندګيو په هکله دي
 اړخه د ملي خطر د کې د غذايي مصونيت د حالت د نقش ښه کول او همدارنګه د حکومت له

زيانمنتوب ارزونه چې د غذايي مصونيت له لحاظه د نا امنو کورنيو معلومول دي، مالکيت تر 
 کې د کرنيزو توليداتو د زياتوالی سربيره، غذايي نه مصونيت ال هم په ډيره ٢٠٠٩په . السه کړی

ی څخه جامع تمرکز توالااړتيا ليدل کيږي چې د کرنيزو توليداتو د زي. جګه کچه کې قرار لري
هغو الرو چارو ته راوګرځول شي او داسې وسيلو ته الس رسي پيدا شي څو خوراکي توکي 

د بديل معيشت : ګونې ديد مناسبو خوراکي توکو د رانيولو په برخه کې کليدي موانع درې . وپيري
سره  له ستونزوموجوده ځمکو ته الس رسي چې د انتخابونو نه شتون، د ځمکو پر سر شخړې، 

   .مخ کوی او په پای کې د رسمي ټولنيزو ساتندويه شبکو نه شتون
  

د غذا د حق په اړوند په ملي ستراتيژيو، لکه افغان ملي پرمختيايي ستراتيژي، د ملي   . ۴٢
روغتيا او تغذيي ستراتيژي يا د کرنې د انکشاف په ملي چوکاټ کې په ښکاره توګه دا حق ندی 

فايت او موجوديت او شته والی ځينو عناصرو ته ځواب ويل شوی ځآی شوي، که څه هم چې د ک
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د غذا حق د افغانستان په اساسي قانون کې هم د يوه تعهد په حيث په ښکاره توګه ندی ځای . دی
د حکومت له خوا د ملي پاليسيو د ملکيت په هکله او په مرستو باندې د حکومت د زياتې . شوی

  . پورته شوېاتکاء په هکله زياتې انديښنې را
  

 کال کې ترسره شوې ٢٠٠٩ يوې سروې چې د غذا د حق په اړه په OHCHRد يوناما او   . ۴٣
دا موندلې چې په نسيتمنو ټولنو کې کافی غذا ته الس رسي په وار وار د هغو اړيکو له امله چې د 

غو د خوراکي مرستو په ويش کې فساد د ه. واک او صالحيت سره تړاو لري، متاثره شوی دی
کسانو لپاره الس رسي د محدوديت سره مخ کوی چې نشي کوالی رشوت ورکړی يا د دې لپاره 
. خوراکي توکي نشي تر السه کوالی ځکه چې د خوراکي توکو مسير بل طرف ته اړول شوې دی

د ښځو او نارينه وو ترمنځ روښانه توپير موجود و، کافي غذا ته د الس رسي په حواله، ښځې په نا 
  .  او منفې توګه تر فشار الندې نيولی شوېمناسبه

  
دغو السته راوړنو او نورو اضافي څيړنو په افغانستان کې د بشري حقونو د اهميت او   . ۴۴

دغې څيړنې دا خبره په ډاګه کړې . ابعادو په هکله د يوې جامع او پراخې څيړنې سره مرسته کړې
نانو ژوند چې په خورا شديده نيستې کې چې د صالحيت او واک څخه ناوړې استفادې د هغو افغا

په مختصر ډول، . ژوند کوي د هغوي د منزوي کيدو او کمزورۍ کيدو په برخه کې مهم فکټور دی
چې څنګه په دې پورې تړلې ده نيستی تصادفي او يا حتمی الوقوع نه  بلکه تر زياتې اندازې 
حساب ورکولو ته  پريکړې نيونکو افغاني ټولنه تنظيم، سرچينې اختصاص او کارول شوي او يا د

   .حاضريږي
  

VI . په دموکراسۍ کې کمبود يا کسر  
  

  ټولټاکنې . الف
  

د ولسمشريزو او واليتي شوراګانو ټاکنې د مخ پر خرابيدونکی امنيتي وضيعت، د ښځو د   . ۴۵
ې بشري حقونو د سرغړونو او په ټولټاکنو کې د زياتو درغليو سربيره پداسې حال کې ترسره شو
د . چې د ټولټاکنو د پروسې او د ټول ټاکنو د پروسې د پايلو مشروعيت يې له ګواښ سره مخ کړ

ټول ټاکنو په پروسه کې د افغانانو ښکاره ليوالتيا د ټول ټاکنو د کمپاين په دوران کې هم تر سترګو 
 د دفتر د د يوناما. شوه او همدارنګه د رای ورکولو په ورځ هم د ګډون کچه د اټکل سره ښه وه

بشري حقونو څانګې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون سره د سياسي حقونو د 
نظارت يعنې د ټول ټاکنو د پروسې ،د نوماندې د پړاو، کمپاين د دورې او رايې ورکولو د ورځې 

  .  او شميرنې د پروسې په برخه کې د دريو راپورونو په جوړولو کې کار او همکاري وکړه
  

د نوماندۍ او چيلنج کولو دورې د ټول ټاکنو د قوانينو او مقرراتو سره اجابت وکړ او د   . ۴۶
د کمپاين کولو موده تر زياتې اندازې په ښه توګه . تيار شوی مهال ويش سره سم پرمخ والړی

د ټول ټاکنو د تيرې دورې په پرته دا . ترسره شوه او خوځنده سياسي خبرې اترې يې راوپارولې
په خاص ډول د تيرو واليتي شوراګانو د . ور زياتو نوماندانو د ټول ټاکنو لپاره ځانونه نومولې ووا

 سلينه ١٠ټول ټاکنو په پرتله، د واليتي شوراګانو د ټول ټاکنو لپاره د ښځينه نوماندانو په شمير کې 
  . کوي سيلنه زياتوالې په ډاګه ٢٠زياتوالی راغلې و چې د تيرو ټول ټاکنو په پرتله 
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دغه وضيعت د ټول ټاکنو د اړندو وژنو، بريدونو او ګواښونو له امله چې اساسا د دولت   . ۴٧
ضد عناصرو او نا څرګندو مرتکبينو لخوا د نوماندانو، مدنې روزونکو او ټول ټاکنو د چارواکو په 

او د نا امني همدارنګه د خوځښت ازادې محدوده کړې . وړاندې ترسره شو، تفاوت ښکاره کوي
نوماندانو او د هغوي د مالتړو د بيان آزادې يې هم د اجبار سره مخامخ کړې، هغوي و نه کړای 
شوای چې په ازاده فضا کې په عامه غونډو کې ګډون وکړي او د رايو د راغونډولو لپاره د خپلو 

و په دغو محدوديتونو په خپل وار سره د شرکت کولو ا. انتخاباتي حوزو څخه رايې راټولې کړي
  . سوله ييزه توګه غونډو کې د ګډون آزادي د پام وړ محدوديت سره مخ کړه

  
په ازمايښتې ميکانيزمونو کې د نيمګړتياوو له امله داسې تصور رامنځ ته شو، هغه   . ۴٨

نوماندان چې د شکمنو وسله واله ډلو سره اړيکې لري د نوماندانو د نهايي لست څه ګوښه نه کړل 
، د عدالت کمزوری سيسټم و نه کړای شول هغه کسان چې ګمان کيده د جدي د دې سربيره. شول

  . جرمونو مرتکب دي قانون ته راکښ او محاکمه کړي
  

په دغو .  امنيتی پيښو شاهده وه٣٠٠ کلونو په ترڅ کې د نږدې ١۵د ټول ټاکنو ورځ، د   . ۴٩
 ، د IEDsنو  راکيټي بريدونه، امنيتي پيښو کې د رايې ورکولو او افغان امنيتي ځواکونو په مرکزو

 چې د هيواد په جنوب، جنوب شرق او د وې درجې پوځي شخړې او دفاعی بريدونه شامل وکم
د ټول ټاکنو په ورځ . و کې ترسره شولاو شمال شرقي سيمې په يو شمير برخمرکزي سيمو 

  . شول ووژل  کارکوونکې هم پکې شامل وو١١اکنو  تنه ملکي وګړي چې د ټول ټ٣١يوازې 
  

په . يو شمير زياتو افغانانو د نا امنی له امله و نه کوالی شول چې خپلې رايې وکاروي  . ۵٠
 برخه ١/٣عامه ادارو د بې باوري او نا رضايتي له امله، د راجستر شوې رايې ورکوونکو يوازې 

ير کم شمير  کلونو د ټول ټاکنو په پرتله ډ٢٠٠۵ -٢٠٠۴د رايې اچولو صندوقونو ته والړل او دا د 
په جنوبی او جنوب شرقي سيمو کې د : د رايې ورکوونکو ګډون د سيمو په پرتله توپير درلود. وه

شخړو له امله د خلکو ګډون کم رنګه و، خو بيا په مرکزي سيمو، شمالی، غربي شمال شرقي 
نکو ازادي، د نوماندانو په انتخاب کې د رايې ورکوو. سيمو کې د امنيت له امله د خلکو ګډون ښه و

 اکد نوماندانو، د هغوي د فعالينو، سيمه ييزو قومندانانو د رفتار او همدارنګه د ټول ټاکنو د خپلو
کميسيون د ځينو چارواکو، او حکومت له خوا د محدوديت سره مخ شوه او رايې ورکوونکو ته د 

  . رايې ورکولو په مرکزونو کې ګواښونه وشول
  

 او حکومتي مقام ته د دريدلو حق د ټولنيزو او کلتوري د ښځو د رايې ورکولو حق  . ۵١
ځينې ښځينه نوماندانې د مرګ د ګواښ سره مخ . نورمونو او نا امنه چاپيريال له امله ډير محدود و

شوې او نورې بيا په يو شمير محافظه کارو سيمو کې پدې ونه توانيدې چې د کمپاين په موخه د 
نو پورې محدودې شوې ويې د راغونډولو لپاره تر خپلو کورنو څخه راووځي او د راوخپلو کور

ښځو همدارنګه د .  کارول(Business Cards) وي او د عکسونو پر ځای يې سوداګريز کارتونه
د رايې ورکولو په ورځ د رايې ورکولو په . خپلو کمپاينی فعاليتونو لپاره کمې سرچينې درلودلې

په عامه ژوند کې  ښځو د ګډون په . و ګډون کم رنګه ومرکزونو کې د نارينه وو په پرتله د ښځ
هکله ګواښونه، ځورونې او بريدونه، د شيعه ګانو د شخصي احوالو د تبعيض اميزه قانون چې د 

  . ټول ټاکنو څخه وړاندې نافذ شو په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې د ممانعت بيلګې دي
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نو کې ترسره شوې او د افغانستان د راډيو تلويزيون زياتره عامه غونډې په واليتي مرکزو  . ۵٢
د ملي امنيت رياست د . لخوا ولسمشريزو کانديدانو ته نا مساوې ډله ييزه پوښښ ورکړل شوې و

ډله ييزه رسنيو داخلي او نړيوالو نمايندګيو ته حکم وکړ څو د رايې ورکولو په ورځ د شخړو او 
د رايې ورکولو په ورځ يی يو شمير خبرياالن ونيول خشونت د راپور ورکولو څخه ډده وکړي او 

  . او په ډله ييزه رسنيو محدوديت وضع شو
  

 نېټې د ټول ټاکنو لپاره د درغليو د کمولو د يو شمير تدبيرونو او د ٢٠د اګست د مياشتې د   . ۵٣
وو کې پدې ادعا. هيواد په کچه د خپلواکو کتونکو د ګمارلو سربيره، د درغليو ادعاوې ډيرې وې

په صندوقونو کې د رايو اچول، متعدد کارتونه کارول، او د چا په استازيتوب رايې ورکول شامل 
د نا امني له امله کتونکو ونه کوالی شوای چې د جنوب، جنوب شرق، شرق او مرکزې سيمو د . وه

 دغو مرکزونو څخه د درغليو ډيره رايې ورکولو د يو شمير مرکزونو څخه ليدنه وکړي او ل
  . شکايتونه راغلې دی

  
 کال د ټول ٢٠٠٩زياتې نا امني، پراخو درغليو او د پايلو د اعالنولو دوامداره ځنډولو د   . ۵۴

ټاکنو سپيڅلتوب د ګواښ سره مخ کړ او د ټول ټاکنو په پروسې او افغان حکومت باندې يې د 
 شمير ټول ټاکنو او د هغوي د رايې ورکوونکو او نوماندانو زيات. افغانانو اغفال ال هم زيات کړی

زياتره رايې ورکوونکې، په خاص ډول ښځې په دې لړ کې د . پايلو ته د اعتبار په سترګه نه ګوري
  . رايې او انتخاب له حق څخه محرومې شوې


