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 ملګري ملتونه
 الف 

 

 

 ويش عمومي اسمبلي
 عام

A/HRC/10/23 
  ١۶، د جنوری ٢٠٠٩
 انګليسي: اصل

  
  د بشري حقونو شورا

  لسمه جلسه 
  د اجنډا دوهم ټکی 

  
  

  
 د د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کميشنر کلني راپور او د ملګرو ملتونو د عالي کميشنر او

  عمومي منشي راپورونه 

  

په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعې او د بشري حقونو په ساحه کې د تخنيکي مرستو د بریاوو په باب د 

  لي کميشنر راپور ابشري حقونو د ع
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  لنډیز 

  

سره سم تسليم ) ١١٣/ ٢( پريکړه ليک ٢٧ کال د نومبر د ٢٠٠۶دغه راپور د بشري حقونو د شورا د 

 چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعه، اوسنۍ ستونزې او انديښنې او دغه راز د دغو انديښنو د حل شوی دی

  . کولو لپاره وړانديزونه توضيح کړي

  

 ستراتيژي چې په د افغانستان د ملي پراختيا.  دیافغانستان د نړۍ تر ټولو نيستمنو هيوادونو څخه يو

نيستۍ د کچې د راټيټولو يوه ستراتيژي ده او بشري حقونه په عام ډول  کې تصويب شوه په دې هيواد کې د ٢٠٠٨

په دې برخه کې اوس يوه ستونزه دا ده چې د ټولنيزې او . د سياسی او مدني حقونو تر عنوان الندې مطرح کوي

  . اقتصادي پرمختيا د پروسې د بشري حقونو اړخونو ته زياته پاملرنه وشي

  

ندې چې د جګړې په سيمو ې جګړې پراختيا او شدت په هغو ملکي خلکو باپه افغانستان کې د وسله وال

زياتيدونکې جګړې دغه راز د .  په تيره بيا په زيانمنيدونکو کسانو باندې ډيره زياته اغيزه کړې دهکې اوسيږي

نورو ليږکيو د ښځو او . نګه کړې دهو د بشري مرستو لپاره يې زمينه تملکي تلفاتو په شمير کې زياتوالی راوستي ا

. ګروپونو په وړاندی تبعيض له دې څخه جوتيږي چې دوي عدالت او نورو بنسټيزو خدمتونو ته الس رسي نه لري

ې دي، له خطر سره ړهغه برياوې چې ښځو په دې وروستيو وختونو کې د عامه خدمتونو په برخه کې الس ته راو

ښت له ګواښ سره مخا مخ کوي مکرر بريدونه، او نې جوړاک اوسد بيان په آزادي باندې چې د ځو. مخامخ دي

چولي ده چې و هغه ټولنيز او مذهبي نورمونه چې په معمول ډول ښځې ګوښه کوي د حکومت توانايې په شک کې ا

. موکرات او آزاد شرايط رامنځ ته کړي چې بشري حقونه په کې په بشپړ ډول مراعات شيبه کوالی شي داسې د

 کې د قضايې سکتور د سمونې او د ٢٠٠٨که څه هم په . و په وخت کې ډير ضروري ويدغه شرايط خاصتا د ټاکن

قضايې ادارې د ښه کولو په خاطر ځينې نوښتونه پيل شول، خو سره ددې هم قضايې سيستم ال اوس هم کمزورې 

.  سمون نه لريکله د بشري حقونو له نړيوالو معيارونو سرهاو دي، په فساد اخته دي، په ښه ډول فعاليت نه کوي 

په خشونت اميزه جنايې پيښو کې زياتوالی او د ملک په ځينو برخو کې د قانون د تطبيق د چارواکو د ولکې کموالې 

وسې څخه ې ناهغدې پديدې موجوديت له  د.  عموميت پيدا کړي دود باعث ګرځيدلی دی چې د معافيت يوددې

ې په بشري حقونو تيری کوونکی تر عدلي تعقيب الندې  اوسنی او تيرو وختونو کجوتيږي چې نه شی کوالی په

  . ونيسي
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I . سریزه  

  

ه سم  پريکړې سرشميره ١١٣/ ٢ نېټې د ٢٧ کال د نومبر د ٢٠٠۶دغه راپور د بشري حقونو د شورا د   . ١

د عالي . په مرسته برابر شوی دی) يوناما(ی  د ملګرو ملتونو د مرستندوی پالوتسليم شوی دی او په افغانستان کې

و څخه لو حقونو په اړوند له شديدو نواقصکميشنر د وروستي راپور څخه را په دې خوا افغانان په پرلپسې ډول د خپ

ري حقونو څخه د استفادي په الره کې او دغه راز په دې ملک دغه نيمګړتياوې د خلکو لپاره د خپلو بش. ځوريږي

  . ونه جوړويښکې د اوږد مهالي سولې، ثبات، دموکراسي، پرمختګ او د قانون د حاکميت په الره کې جدي ګوا

  

له بشري حقونو څخه سختې سرغړونې د هغو هڅو لپاره داسې جدي ګواښونه دي چې غواړي افغاني   . ٢

دغه .  حاکميت لري او ژورې ريښې يې غځولې ديدودپه دې ملک کې د معافيت . رکړيټولنې ته بل رنګ و

لت پروسې ته چټکتيا ورکړي چې ا عدانتقالیې نه غواړي د ي ارادي په نشتوالی کې څرګنديږي چحاکميت د سياس

 بشري  لهپه تيرو وختونو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې مسالې څيړي او دغه راز په اوسنی وخت کې

د افغانانو غوڅ . يوه پيالمه دهلتور  د ميکانيزم نشتوالی هم د معافيت د کحساب ورکونيحقونو د تيرې لپاره د 

اکثريت له عدالت څخه ځکه محروم دي چې قضايې سيستم کمزوري، په فساد اخته او غير فعال دي او له دې سره 

 او فصل کيږي چې د قانوني مراحلو او شرايطو له مخې حل جوخت زيات شمير دعوی او دنګلې د عرفي سيستم

  . مراعات په کې نه کيږي

  

د ښنه څرګنده کړه چې به افغانستان کې ي کال په نومبر کې په دې باب خپله اند٢٠٠٨عالي کميشنر د   . ٣

 ونه د هغومرګ سزا بيا عملي کيږي او څرګنده کړې يې ده چې په دې ملک کې د قانون د نفاذ او قضايې سيستم

 منل شويو معيارونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې د قانوني مراحلو او د عادالنه محاکمې تضمين نړيوالو

  . کوي

  

 د ملکي خلکو د تلفاتو  کال په اوږدو کې د وسله والې جګړې پراختيا د دې سبب ګرځيدلی چې٢٠٠٨د   . ۴

که څه هم داسې اقدامات ترسره . وره هم تنګه شي زياتوالی راشي او د بشري مرستو لپاره زمينه نپه شمير کې

ه ثره سيمو کې د ملکي خلکو د ساتنې په متااغيزه لږ کړي، مګر له جګړې څخه پشوي دي چې د نظامي عملياتو 

جګړې نه يوازې په . نې په څير پاتې دهښزورتيا د يوې سختې انديمغاني او نورو چارواکو کفالر کې د ا

 ګرځيدلی چې په به د حاالتو خرابوالی د دې سبکناسبه بده اغيزه کړې ده، بلتې ډيره نا مزيانمنيدونکو خلکو باند

 شوی چې د خلکو د بنسټيزو بشري حقونو په  شي او حکومت په دې کې بيرته پاتېحکومت باندې د خلکو باور کم

  . وړاندې خپل مسووليت رفع کړي لکه د امنيت په ګډون د اساسي خدمتونو برابرول
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کيږي د سياسي مخالفينو لپاره محدود امکانات برابر وو  دغه راز په دې موده کې چې راپور يې ورکول  . ۵

زادي باندې جاري بريدونه په تيره بيا د خبري رسنيو او د بشري حقونود آد بيان په . ی اظهار کړي يچې خپلې نظر

درت جوړښتونه د نامناسبې استفادي لپاره تيار قځواک يا فعالينو په اړوند په ذاتي توګه له دې سره تړلی ده چې د 

پالن شوي کې  کال ٢٠٠٩څرنګه چې ټاکنې په افغانستان کې په . دي او د معافيت کلتور ډيری ژورې ريښې لري

  . دي، د بدې استفادې دغه شکل انديښنې نورې هم زياتې کړې دي

  

د .  شوياهيسې موجودې دي نه دې حلخوا رپه افغانستان کې د بشري حقونو ډيرې ستونزې، چې له پ  . ۶

و، نجونو او ځينو ليږکيو ګوښه کول، ډيره سخته نيستي او د اقتصادي او ځوړاندې ډير ژور تبعيض، د ښ ښځو په

 متداوم ډول د دې سبب ګرځي چې خلک  په داسې شکلونه چې نه شي کوالی نا برابري رفع کړيپرمختيااجتماعي 

ه روغتيا، غذا، اوبه او روغتيا پالنه، ښوونه او روزنه، کې شي ل محروم پاتقونو څخهله داسې بنيادي بشري ح

  . سرپنا او د معيشت د وسايلو د درلودلو حق

  

  کې د افغانستان د ملي پراختيايېپاريس کې د نړيوال کنفرانس په ترڅپه ون کې  کال په ج٢٠٠٨د   . ٧

 کړ چې له حکومت سره د ځينو ې يو نوی قوت راپيداستراتيژي تصويبول خاصتا د مرستندويه هيوادونو په منځ ک

مګر هڅې په هغه وخت کې قوت پيدا . و بې برخې کيدلحل کولو کې مرسته وکړي لکه لوږه ا ستونزو په يدايم

  . کوي چې د اقتصادي او ټولنيزې پراختيا د پروسې د بشري حقونو خواوو ته زياته پاملرنه وشي

  

II . نيستي او بشري حقونه  

  

 ته رسيږي، په سلو کې ۴٢افغانستان د نړۍ د نيستمنو هيوادو څخه دی چې د نيستۍ کچه يې په سلو کې    .٨

  .  څخه ليږ پورته ژوند کوي چې تر ډيرې اندازې پورې زيانمنيدونکی کسان ديليکي نور افغانان د نيستي له ٢٠

  

ض او ګوښه کول داسې عوامل دي د ځواک يا قدرت نا مناسبه جوړښتونه، کمزوري حکومت داري، تبعي  . ٩

 کسان د ۶١ کې ولپه س. وند له کړاو سره مخامخ کويچې غربت او نېستي څو برابره کوي او د ميليونو افغانانو ژ

خته وچکالي چې د حاصالتو په کموالی تمامه شوه د اساسي خوراکي س. و له کمبود سره مخامخ ديدغذايې موا

وړي سطحی د درلودلو حق، لنا لري چې د غذا حق او د روغتيا تر ټولو ممکن کې زياتوالی ددې ماقيمت موادو په 

په افغانستان کې شته مني په ډيره نا عادالنه . خصوصا په نيستمنو کورنيو کې تر ډيره حده پورې متاثره شوې دي

 جګړيسيزو د دريو ل. کې لويدلې ديپه الس  د يو څو کسانو زيرمي او سرچينيډول ويشل شوې ده او د توليد 

چې ځمکې او د معيشت نورو هيڅ ددې امکان نه لري يا ور کړي او د دې امکان ته ډير کم زيانمنيدونکو ګروپونو 

وسايلو ته يې الس ورسيږي لکه بنيادي اجتماعي خدمتونه، او له همدې امله دغه ګروپونه د هغو له خوا 

 په بشري حقونو والړه يوه ارزونه لپاره نوښتونو د نيستۍ د کمولو د. استثماريږي چې ځواک يې په الس کې دي
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د فيصلی کولو او د منابعو د تخصيص پروسې تر چې ډيره ضروري ده، خصوصا د داسې عواملو په تحليل کې 

  . اغيزې الندې راوستلي شي

  

لي م دا و چې په ملک کې د غربت د کمولو ستراتيژي يعنې د افغانستان مګا کال کې يو مثبت ٢٠٠٨په   . ١٠

کې د زمانې هدفونو د تطبيق کولو يوه وسيله ليک  په تړون ستانپراختيايې ستراتيژي سند تصويب شو چې د افغان

ې ه مياشت کې د پاريس په کنفرانس کې تصويب شو چې په ترڅ کې يپ کال د جون ٢٠٠٨دغه سند د . ده

د غربت د کمولو د دې ستراتيژي د . اييد کړهه افغانستان سره د خپلو مرستو ژمنه تمرستندويه هيوادونو يو ځل بيا ل

 ستراتيژي په تطبيق، څارنې او ن د نيستمنو خلکو په ګډون بايد ددېابرياليتوب لپاره ضروري ده چې ټول همکار

د افغانستان د ملي پراختيايې ستراتيژي سند بشري حقونه يوازې د سياسي او مدني . ونې کې ګډون وکړيارز

ي او په دې کې بيرته پاتې شوي دي چې د حکومت هغه مسووليتونه په ګوته کړي چې د حقونو يه څير مطرح کړ

څرنګه چې د طرح کولو مرحله اوس پای ته رسيدلې ده، د . منلي دي  په تصويب کولو سره يېنوبيال بيلو تړونو

يول شي، دې ضرورت اوس شته چې بشري حقونه بايد د تطبيق په مرحله کې په مناسبه توګه په نظر کې ون

د ډيرو سکتورونو ستراتيژي . خصوصا تر هغه ځايه پورې چې په اقتصادي او اجتماعي پرمختګ پورې تړلې وي

په پوره او روښانه ډول نه تعريفوي چې د زيانمنيدونکو خلکو وضعه څنګه کيدای شي په مناسبه توګه تر غور 

يد کيدالی ترڅو په بودجه کې داسې الزم په دې برسيره نيستمن خلک تر هغو نه شي مستف. الندې ونيول شي

  . ي خدمتونه برابر کړيزيانمنيدونکو سکتورونو لپاره ضرورتخصيص نه وي نيول شوي چې د ټولنې د 

  

 څرنګه چې د ملګرو ملتونو ټولې ايجنسي ګانې به د افغانستان د ملي پراختيايې ستراتيژي په تطبيق کې   . ١١

او د پرمختګ . تشويق شي چې د بشري حقونو پر بنياد يو روش اختيار کړيمرسته کوي، له دې امله دوي بايد 

کارونه له دې زاويې څخه ووينې چې د يوې وسيلې په څير د خلکو اړتياوو ته له حقوقي نظره وګوري او له 

 د افغانستان د ملي پراختيايې ستراتيژي.  څخه ووځيهدېحکومت سره مرسته وکړي چې د خپلو مسووليتونو له ع

 ډير واليتونو پراختيايې پالنونه جوړ کړي دي چې د افغانستان د ملي د تطبيق د پروسې د يوې برخې په څير

د ملګرو ملتونو د انکشافي مرستو د چوکاټ لپاره د تياري د يوې . پراختيايې ستراتيژي هدفونه تر السه کړي

ي ډول يوه پروژه د يوناما او د ندفتر په امتحابرخې په څير د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري 

دغه پروژه د .  سکرتريت په مرسته په دايکندي او باميانو کې په کار اچولې دهد نړيوال عملم هملګرو ملتونو د دو

غربت د بشري حقونو په بعد او په دې باندې زور اچوي چې د افغانستان د ملي پراختيايې ستراتيژي تطبيق څنګه 

د .  د داسې يوې وسيلې په توګه وکارول شي چې د بشري حقونو په الس ته راوړلو کې مرسته وکړيکيدای شي

، مدنې ونو په منځ کې د واليانا او د ظرفيت د لوړولو له الرې د واليتی انکشافي همکاربشري حقونو پر بنياد روش

د بشري حقونو پر دغه خبره خصوصا . وې دهټولنې او د انکشاف د نړيوالو همکارانو په ګډون زياته ليوالتيا پيدا ش

د ارزښت په باب اهميت لري چې پايښت لرونکی پرمختګ د مرستو بهتره همغږي او اغيزمنتوب او د بنياد روش 
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ږي ځکه چې په نسبي ډول يهغو واليتونو لپاره د کافي سرچينو په برابرولو کې موثر وي چې ليږ پاملرنه ورته ک

  . ارامه دي

  

 ته يې وړاندې (A/HRC/7/27)نګه چې د عالي کميشنر په راپور کې چې د شورا اوومې غونډې لکه څ  . ١٢

 عالی کميشنر د دفترذکر شوي چې د افغانستان په تړون کې د شويو ژمنو د ترسره کولو لپاره يو مهم ګام د ، کړی

دې خوشحاله يم چې اورم چې زه په . په مرسته د عدليې وزارت په دننه کې د بشري حقونو د څانګې تاسيسول دي

مت په تړون ليک دغه يو مثبت ګام دي په دې لوری چې حکو. حکومت د دې څانګې په تاسيس باندې بريالی شوي

  . ليتونو د رفع کولو لپاره اخيستې ديؤه اړه د خپلو مسکې د بشري حقونو پ

  

  

III . د ملکي کسانو ساتنه  

  

کې  شديده شوه او له دې سره د ملکي کسانو د تلفاتو په شمير  کال کې ډيره٢٠٠٨وسله واله جګړه په   . ١٣

 نېټې په منځ کې ٣١ د جنوري د لومړۍ او نومبر ٢٠٠٨يوناما د .  شو تنګډګرزياتوالی راغي او د بشري مرستو 

  کال کې په سلو کې٢٠٠٧ دغه شمير د ملکي تلفاتو د شمير په نسبت په.  تنه ښوولې ده٢٠١۴د ملکي تلفاتو شمير 

ه منځ کې تر ټولو کلونو څخه زيات دی چې له طالبانو سره  دغه شمير د تلفاتو د ملکي خلکو پ.ی ښيېلا زياتو۴١

په دې برسيره ملکي کسان له دې درکه په کړاو اخته .  کال راهيسې پيښې شوي دي٢٠٠١په لويو جګړو کې د 

السه ورکړي، بې ځايه شوی دي، او شوي دي چې ژوبل شوي، ملکيت يې تخريب شوی، د معيشت وسايل يې له 

  . تعليم، روغتيا او نورو ضروري خدمتونو ته الس رسي نه لري

  

د راپورونو ) ۵۵په سلو کې ( تنه ١١٠۶ تلفاتو له جملې څخه چې راپور يې ورکړای شوی دی ٢٠١۴د   . ١۴

له خوا وژل شوي او د حکومت پلوه قوتونو ) ٣٩په سلو کې ( تنه ٧٩۵له مخې د حکومت ضد عناصرو له خوا، 

ه  پډزويوې خوا ته هم نه منسوبيږي ځکه چې ځينې کسان د دواړو خواوو ترمنځ د ) ۶په سلو کې ( تنه ١١٣پاتې 

غانستان په جنوب کې د ملکي کسانو د تلفاتو زيات شمير د اف.  له امله مړه شوی ديتبادله کې او يا د ناچاوده توکو

  . کزي او لويديځو برخو کې هم د ملکي تلفاتو شمير زيات وپه جنوب ختيځ، ختيځ، مرپيښ شوی خو 

  

  

  د حکومت ضد عناصر : الف

  

که څه هم . د ملکي کسانو د تلفاتو د شمير زياتوالی د حکومت ضد عناصرو د فعاليتونو نتيجه ده  . ١۵

و دغه بريدونه ي، خمعلوميږي چې د ځان مرګو بريدونو زيات شمير يې نظامي او حکومتي هدفونه په نظر کې نيس
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نو کې پيښيږي چې ملکي کسان ډير موجود وي او معلوميږي چې ددې بريدونو و ګوڼې په ډکو ځايډير ځله له ګڼه

 په موده کې شورشي عناصرو په ښکاره ٢٠٠٨د . ال ورسره نه وييپه وخت کې د ملکي کسانو د ساتنې هيڅ خ

  . يوولې ده چې په داسې حملو کې ملکيانو ته زيان ورسوښډول 

  

د . و ته په مستقيم ډول تاوان ورسويند حکومت ضد عناصرو په تاکتيکونو کې دا هم شامله ده چې ملکيا  . ١۶

، تهديدونه او ېنلنې پورې تړاو لري ډاروله ټوې فکر کيږي په حکومت يا په نړيوال کې چبهغو کسانو په مقا

  . کال په اوږدو کې زيات شوي دی  دتاوتريخوالي

  

 او نظامي پرسونل او هغه کارګران شامليږي سيکتيکونو په قربانيانو کې ډاکټران، ښوونکي، پولد دې تا  . ١٧

رونو ې چې په عامه کاځې خصوصا هغه ښپه څو پيښو کې ښځ. ونو کې لګيا ويچې په عام المنفعه ساختماني کار

اتيک ډول مکتيکونه په سيستاساسي سندونه موجود دي چې د شورشيانو تا. اغلي ديکې داخلي وي تر بريد الندې ر

پورونه رسيدلي دي  وژنو را٢٢٧ې د ر کال تر اکتوبر پو٢٠٠٨د .  او ډارونو سره ملګري ښيېتاوتريخواليله 

د مثال په ډول د . د دغو وژنو څخه ډيری يې د عامو خلکو په منځ کې شوی دي. ه الس شوي ديپ ياغيانوچې د 

داسې .  بريد پر مهال ووژل شول بس باندې د يورسان په کندهار کې پتنه بې وسلې ک ٢٧ کال په اکتوبر کې ٢٠٠٨

  .  کيدله چې دغه کسان د افغانستان د ملي امنيت په قوتونو پورې تړلی ووادعا

  

 تښتونو او تهديدونو ډير داسې راپورونه رارسيدلی دی چې هغه کسان يې تر هدف الندې نيولی دي چې د  . ١٨

دغه ډول پيښې اوس په داسې ځايونو کې هم ليدل کيږي چې له . لنې سره اړيکې لريله حکومت يا له نړيوالې ټو

مرکزونه نه شته چې روغتيايې او تعليمي وي وي، لکه شمالی سيمي، داسې راپورسيمدې پخوا په نسبي ډول ارامه 

شومانو او ښځو  زره ملکي کسان د ماګونوپه دې ډول په سل.  شوي ديدوونکي يې تهديپه زوره تړل شوي او کارک

د تهديدونو او ډارونو دغه کمپاين په ملکي خلکو يعنی هغو کسانو . په ګډون له دې پيښو څخه متاثره شوی دي

هم او بيرې له الرې نا امني زياته وباندې چې په مستقيم ډول هدف ګرځيدلي وي، ډيره زياته ده او په خلکو کې د 

  . کړې ده

  

   ملي او نړیوال امنيتي ځواکونه: ب

  

 په ٣٣د ملکي تلفاتو شمير چې د افغانستان د حکومتي قواوو او نړيوالو ځواکونو له خوا پيښ شوي نږدې   . ١٩

دغه زياتوالی سره د هغو اقداماتو منځ ته راغي .  شمير په پرتله زيات ښودل ښوې دې۵۵٩  د کال٢٠٠٧سلو کې د 

بهرنی  او کورني د تحقيق لپاره د  لکهنيول شوي ووچې په ملکي کسانو باندې د جګړې د اغيزو د کمولو په خاطر 

، له عملياتو څخه وروسته د بيا کتنو، او د داسې ميکانيزمونو په ګډون چې په جګړه کې موجود څيړنيخپلواکه 

هوايې بريدونه بيا هم له هغو . تمايالت تر کتنې الندې نيسي او په ملکي خلکو باندې د جګړو اغيزې کموي
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د دې لپاره بيړنۍ اړتيا . نو څخه شميرل کيږي چې د حکومت پلوه ځواکونو له خوا کارول کيږي تاکتيکووژونکو

ي خلکو په وړاندې د حکومت پلوه ک ميکانيزمونه بهتره شي او د ملحساب ورکونيشته چې په عمومي ډول د 

  . په غبرګون کې ښه والی راشي قوتونو

  

 وي، ځکه هغوي نه شي کوالی چې خپل کورونه  خطرناکډيرهوايې بريدونه خاصتا د ملکي خلکو لپاره   . ٢٠

ډيرې داسې مهمې پيښې وشوې د ملی او نړيوالو ځواکونو ځمکني عمليات د . او کلي پريږدي کله چې جګړه ونښلي

ي خلکو ته په دې ترڅ کې بې ساری تاوانونه اوښتی چې د ښځو کي شوي دي او ملرهوايې بريدونو په ذريعه ملګ

د يوې داسې حملې په پايله کې چې د هرات واليت د .  په ګډون ډير ملکي کسان په کې وژل شوي دياو ماشومانو

 ملکي کسان ووژل شول ٩٢ کال د اګست په مياشت کې وشوه د راپورنو له مخې ٢٠٠٨شينډنډ په ولسوالي کې د 

 ٣٠بمباري وشوه چې د ه وخت کې پده د مراسمو ا کال په جوالی کې د و٢٠٠٨د .  تنه يې ماشومان وو۶٢چې 

 کال په نومبر کې د کندهار ٢٠٠٨د .  تنه په کې تلف شول او د هغوي اکثريت نجونې وي۴٧ماشومانو په ګډون 

  . بل کړلو تنه نور يې ژ٣٧ ملکي کسان يې ووژل او ٣۵واليت په شاولی کوټ باندې هوايې بريد وشو چې 

  

 شوی دي حريدونو په شمول تر زياتې اندزاې پورې اصالد تالشي او نيونو عمليات د شپې په مهال د ب  . ٢١

سره له دې هم جدي ستونزې ال په ځای . ترڅو هغو انديښنو ته ځواب وويل شي، چې په دې باب راپورته شوې وي

او د  په کې استعمال شوې  قوهپاتې دي، خصوصا د افغاني او نړيوالو ځواکونو ځينې ګډ عمليات چې تر حده زياته

  . ي وو او په ځينو مواردو کې د ملکي کسانو په مرګ ختم شوي دير رويې سره ملګه مخې له نا مناسبېراپورنو ل

  

  

   مرستو ته الس رسي هبشر دوستان: ج

  

د افغانستان د جنوب، ختيځ او . ی شوې د تنګډګردو سره د بشر دوستانه مرستو يد جګړې په زيات  . ٢٢

. خوا د ډيرو خطرناکو يا د دښمن د سيمو په څير پيژندل شوي ديي سميو زياتې برخې د نظامي حلقو له زمرک

ونو او ډارونو هدف د مستقيمو بريدونو، تهدي مرستندويه سازمانونه او د هغوي کارکوونکي په زيات شمير سره د

  . ګرځيدلی دي

  

) ل کارمندان تنه نړيوا۶ ملي او ١٢۴( تنه مرستندويه کارکوونکي ١٣٠ کال د اکتوبر تر پايه ٢٠٠٨د   . ٢٣

 کال د ٢٠٠٨د ځينو مهمو پيښو څخه يوه هغه وه چې د .  تنه له دوي څخه وژل شوي دي٣٨ وو اوتښتول شوي 

اګست په مياشت کې په لوګر کې دری تنه مرستندويه ښځينه کارمندانې او د دوي موټر چلوونکی له هغه وروسته 

 کال په سپتمبر ٢٠٠٨د . دې بريد مسووليت ومانه و دطالبان. ووژل شول چې دوي ته په الر کې کمين نيول شوی و

ې سازمان دوه تنه کې په سپين بولدک کې د ملګرو ملتونو په يوه قطار باندې بريد وشو چې د نړيوال روغتياي



 10

دغه دوه تنه ډاکټران او د يوناما يو تن موټر چلوونکی په دې . و د کمپاين په منظور په کې شامل ووډاکټران د پولي

  .  کې ووژل شولحمله

  

.  کارکوونکي هم د بريدونو هدف ګرځولی ديي دغه راز د ترانسپورت شخصي کمپنۍ او ساختمانياغيانو  . ٢۴

د افغانستان لپاره د مرستو د همغږي ادارې په وينا چې د نا دولتي سازمانونو يو چتر سازمان دي، دې شرايطو 

 پروګرامونو او بشر دوستانه عملياتو پراختيايیي چې د خپلو زيات شمير مرستندويه ايجنسي ګانې دي ته اړ کړي د

د دې مانا دا ده چې ښځې، ماشومان او زيانمنيدونکی خلک چې مرستو ته اړتيا . اندازه او پراختيا محدوده کړي

لري نه شي کوالی چې خپل حقونه تر السه کړي او هغه بشر دوستانه مرستې، بنسټيز ټولنيز خدمتونه لکه روغتيا 

په دې اړوند ضروري بريښي چې د بشر دوستانه مرستو پيمانه او . او تعليم خصوصا د نجونو لپاره ورته ورسيږي

  . ماهيت وپيژنو ترڅو هغه کسان په ګوته شي چې تر ټولو زيات مرستو ته اړتيا لري

  

  

  په جګړه پورې اړونده نيونې. د

 

يول کيږي او توقيف کيږي د انديښنې وړ دي، د هغو کسانو شرايط چې د جګړو سره په رابطه کې ن  . ٢۵

د . خاصتا د هغو قانوني شکونو له امله چې د دې کسانو د توقيف مشروعيت يې له پوښتنې سره مخامخ کړی دی

هغو کسانو توقيف چې د نړيوالو نظامي ځواکونو له خوا د عملياتو په ترڅ کې کيږي د الندنيو اوصولو له مخې 

 ساعتونو لپاره وساتي، د نړيوال سره صليب ٩۶ د هغه وګړي چی توقيف کيږي شي دوي کوالی: اداره کيږي

 ساعتونو څخه وروسته توقيف شوی کسان يا ازاديږي او يا افغاني چارواکو، په ٩۶کمېټه بايد خبره شي؛ له 

کړي چې ځينې ملکونو له حکومت سره يوه توافقنامه السليک . عمومي ډول د ملي امنيت رياست ته سپارل کيږي

دغو ملکونو د ديپلوماتيکي چينلونو له الرې دا ډاډ تر السه کړي . له مخې يې د دغو توقيفيانو ليږدونه اداره کيږي

يادې شوي . چې له توقيفيانو سره به بد چلنډ نه کيږي او همدارنګه دوي به د مرګ له جزا څخه خالص وي

لک ديپلوماتيکی استازو، د افغانستان د بشري حقونو توافقنامې ټولې يو شانته نه دي، مګر ټولې يې د هغه م

. د دې اجازه ورکوي چې له ليږدول شويو کسانو سره وګوريته خپلواک کميسيون او د سره صليب نړيوالې کمېټي 

د ملي امنيت . د ديخو سره د دې هم د دې توقيفيانو د شرايطو او له دوی سره د چلند په باب لږ معلومات موجو

دې سازمان د تحقيق، نيونو او د هم داسې يو ښکاره قانوني چوکاټ نه لري چې له مخې يې  هسر اورياست ال ت

يوناما د . توقيف کولو اختيار تعريف شي او هغه قواعد بيان کړي چې په توقيف ځايونو کې يې بايد مراعات کړي

دوي ويلي دي چې .  توقيف شوی وويدلی دي چې پخوا د ملي امنيت رياست له خوارهغو کسانو له خوا شکايتونه او

د هغو توقيفيانو په ګډون چې  د ملي امنيت د رياست له خوا د توقيفيانو سره چلند،. تر شکنجې الندې نيول شوي دي

د نړيوالې نظامي قوتونو له ولکې څخه انتقاليږي، د نړيوال بشردوستانه قانون او د نړيوالو بشري حقونو د قوانينو 

  ونو د روش په هکله پوښتنه راپورته کوي چې نظامي قوتونه يې دلته موجود ديله مخې د هغو ملک
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د بګرام د هوايې اډې په توقيف خانه کې توقيف د عملياتو په ترڅ کې هغه کسان چې د آزادۍ د پايښت   .٢۶

توقيف . يشوی دي د هغوي سره د امريکې د متحده اياالتو د دفاع د وزارت د دستور او الرښود الندې چلند کيږ

فع وکيل او يا هم د داسې محاکمې په وړاندې د دفاع حق نه لري چې د قانون په رڼا کې اشوی کسان د حقوقي مد

جنګي دښمن د د  له خوا ټاکل کيږي چې ئت يوه هيد جنګي کسانو په توګه دموقف جوړه شوې وي او د هغوي 

شي نو هغه يوازې د ملي پخالينې د پروګرام دښمن جنګي شخص وګڼل  دکه چيرې دغه کس . يږينومپلټنې بورډ 

د دريو هيوادونو . له الرې ازاديدالی شي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته د عدلي تعقيب لپاره سپارل کيږي

عاتو له مخې په بګرام کې د ځينې کسان د اطال. اتباع په ظاهره توګه د ګوانتانمو د ټاپو بحري اډې ته استول شوي

 هپه بګرام کې د يو. د زياتو کلونو لپاره په توقيف کې دي او ډيريې د شکنجې الندې هم راغلي دي څخه پنځو

 دغو لهد سره صليب کمېټې .  تنه توقيف شوي کسان تر اوسه شته۶٣٠پخواني توقيف شوی شخص پر وينا نږدې 

 کال په پای کې د ٢٠٠٨د توقيف شوو کسانو سره ليدلي دي، په داسې حال کې چې يوناما ورسره نه دي ليدلي 

بګرام چارواکو دا ومنله چې د بنديانو سره د ليدنې کتنې د حقونو اجازه د ځينو توقيف شوو کسانو خپلوانو ته 

  . يوورک

  

  

IV :توپير / تبعيض  

  

د ښځو او نارينه وو لپاره برابر حقونه د افغانستان په اساسي قانون کې تسجيل شوي دي، چې هغه لږ تر   . ٢٧

د افغانستان دولت مکلف کوي چې دنړيوالو بشري حقونو د قوانينو او معيارونو احترام وکړي، چې دې کې هغه لږه 

مکلفيتونه شامل دي چې د ښځو په وړاندې د تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو په هغه کنوانسيون کې راغلي 

  .  کال کې تصويب شوی دي٢٠٠٣دي چې د دولت له خوا په 

  

د هغه پلی کول د .  کال په می کې تصويب شوی دی٢٠٠٨غانستان د ښځو لپاره د ملي عمل پالن د د اف  .٢٨

د . شوی دی یا کال د افغانستان په تړون کې ځای کړ٢٠٠۶ مهم معيار په توګه د جنسيت د برابرۍ لپاره د هيو

ه مني او هڅه کوي چې د افغانستان ملي پراختيايې ستراتيژي جنسيت د يوې متداخلې او ګډې ستونزې په توګ

د ښځو د خشونت په وړاندې د زيانمنتوب . رابري رامنځته کړيبتبعيض د له منځه وړلو د الرې د جنسيت ال زياته 

کمښت په کورنۍ او ټولنيزو ډګرونو دواړو کې او د جنسيت له لحاظه حساسو عدلي سيستمونو ته د رسيدنې سمون 

  . ۍ د هدفونو له ډلې څخه دیرمختيا د ستراتيژپد افغانستان د ملي 
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   او عدالت ته رسيدنهتاوتریخوالي د ښځو سره .الف

  

لي دي او دا هم د دې غحکومت په افغانستان کې په پوره ډول د ښځو د حقونو د ساتنې په الره کې پاتې را  . ٢٩

ايه چې ښځو ډير له هغه ځ. باوجود چې په اساسي قانون کې ددې تضمين راغلي دی او دولت نړيوالې ژمنې لري

کار په برخو کې د طالبانو د رژيم د سقوط وروسته تر السه کړي دي په تيره بيا د او مهم پرمختګونه د معارف، 

يوه د ځانګړو . ، چلندونو او اعمالو سره مخ ديو قوانينیا هم د تبعيضيسياسي ګډون په ډګرونو کې خو هغوي ب

 او عامه ژوند یهغه اوږد تاريخ دی چې د هغوي په شخصوتريخوالي تا څخه د ښځو او نجونو په وړاندې د انديښنو

 ډير پراخه دی او په ژوره توګه د افغاني ټولنې د ژورو محافظه کارانه مذهبي تاوتريخواليدغه . باندې اغيز لري

او په سيستم پورې مربوط او عنعنوي ارزښتونو سره تړاو لري چيرته چې د ښځو دوهمه درجه حيثت هميشه 

نه کې د عنعنوي او مذهبي مشرتابه په کړيو کې لتيري او خشونت په کورنۍ او ټو.  ديخستماتيک ټوپير سره مسي

د ښځو مصيبت د ال . او همدارنګه په رسمي او غير رسمي عدلي سيستم کې تحمل او ور څخه سترګې پټيږي

  . توال موميقانونيت سره چې يوه برخه يې د معافيت د چاپيريال په موجوديت کې دي، زيا

  

له ښځو او ماشومانو سره خشونت او مضر عنعنوي عملونه په مختلفو شکلونو کې ظاهيريږي لکه جنسي   . ٣٠

خصوصا کله چې نجونې د دې لپاره ورکول (تيری د غيرت په نامه وژنې، وختي او جبري ودونې، جنسي غالمي 

، په توقيف ځايونو کې جنسي بده استفاده )ا شيرضونه ادو کې شته ستونزې هوارې شي او يا قکيږي چې په کورني

 زياته برخه په يتاوتريخوالد دې . او د قضايې سيستم له خوا د خشونت د ښځينه قربانيانو په جرم محکومول

س او د سره له دې هم محلی ځواکمنان، رسمي او غير رسمي قضايې سيستمونه، پولي. کورنيو کې د ننه اجرا کيږي

ورکړي او  ل ته قوتوه دې برخه کې خپل نقش لري چې په ښځو باندې اجتماعي کنتراکي هم پتوقيف ځايونو چارو

  .  وزغمل شيتاوتريخواليدغه ډول 

  

په ښځو او نجونو باندې جنسي تيری ال اوس هم عموميت لري، که څه هم د دې جرمونو زياته برخه له   . ٣١

سره د دې هم داسې نښې نښانې شته چې د جنسي تيري . رونو څخه لويږي، ډيرجنايت کاران هيڅ سزا نه وينيوراپ

په . قربانيان د پيښو راپور ورکوی او ځينې چارواکي غواړي چې ځينې دا ډول پيښې تر تحقيق الندې ونيسي

جنسي تيری ستونزه بيا د عامو خلکو پاملرنه ځان ته را د  کې ځينې مهمې پيښې د دې باعث شوې چې ٢٠٠٨

 جنسي  د له دې سره مرسته وکړي چې له جنسي تيری سره تړلې بدنامي محوه کړي اودغه وضعه ښايې. واړوي

 د جنسي تيری کوونکو لپاره( کال په اګست کې ولسمشر ٢٠٠٨د . تيري د قربانيانو په ستونزو کې کموالی راولي

په غصه او د له دې غوښتنې وروسته عام خلک په هغه وخت کې ډير . وغوښته) تر ټولو سخته جزاپه هيواد کی 

په دې .  وشوتيري کلنې نجلۍ باندې جنسي ١٢عدالت غوښتونکی شول کله چې د سرپل په واليت کې په يوې 

وخت  تقريبا په همدې. کړېر په پايله کې څو تنو چارواکو خپلې وظيفې له السه وڅيړنوخاصه قضيه کې د رسمي 

 کې د جنسي تيری له امله محکوم ٢٠٠۵خوا په کې دا خبره هم ښکاره شوه چې دوه تنه چې د سترې محکمې له 
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يوناما زياته انديښنه ښکاره کړه چې دغه .  په اپريل کې د ولسمشر د فرمان له مخې خوشې شول٢٠٠٨شوی وو، د 

  . ډول بخښنې به داسې يو غلط پيغام واستوي چې د ښځو په وړاندې د خشونت مرتکبين سزا نه شی ليدالی

  

 الس رسي لري او د تاوان د جبران کولو ډيرې همحدوده ه قربانياني عدالت ته ډير ښځينتاوتريخواليد   . ٣٢

د قانون د انفاذ او قضايې سيستمونو کې ډير لږ تعداد روزل شوې ښځينه . کمې اغيزناکې وسيلې په اختيار کې لري

  قانوني مرستې،داسې خدمتونه لکه.  مسلکونو کېحقوقيکارکوونکې شته، لکه د پوليس، محاکمو او په نورو 

ښځې او نجونې بيا هم د داسې عملونو لپاره تر تعقيب .  کارونه، مشورې او پنا ځايونه ډير کم موجود دياجتماعي

په دې ډول د جنسي بدي .  جرم نه دي شميرل شوي کېالندې وي او توقيف کيږي چې اجرا کول يې په قانون

ي او د جبري ودونې ږپه تور محکومي)  يا وروسته جنسي عملله واده څخه مخکې(استفادي قربانيان معموال د زنا 

تر اوسه داسې مناسب قوانين او پاليسي . ې له کورونو څخه تښتيدلې دين په دې تور تر تعقب الندې راځي چقربانيا

کړي او ددې نتيجه دا وي چې قربانيان په قضايې رې شوي او تطبيق شوې چې قربانيانو ته ساتنه وړنه دي جو

که څه هم ځينې ماشومان او ښځې په خوندې ځايونو کې د بنديانو . يا متضرر کيږيبم کې په سيستماتيک ډول سيست

په څير ساتل کيږي خو دا ښکاره ده چې ددې قضيو د هوارولو لپاره او د دې خبرې يقينې کول چې د ازادي سلبول 

داره کې فساد يو اپه . ښانه کړنالره نشتهواقعا د يوې وروستنۍ ممکمنې وسيلې په حيث په کارول شوې کومه رو

بل عامل بلل شوی چې د عدالت په تامينولو کې منفی رول لري، داسې چې د محلي ځواکمنانو او يا د مجرمينو له 

له دې امله دا ډيره ضروري . خوا د بډو ورکول د دې باعث ګرځي چې مجرمين له عدلي تعقيب څخه خالص شي

  . ه د قانوني چوکاټ د تقوي لپاره بايد په جنايې عدلي سيستم کې اصالحات راشيده چې د ښځو د ساتنې لپار

  

  

  ګواښونهپه عام ژوند کې د ښځو په وړاندې . ب

  

په عام ژوند کې يا له کور څخه بهر د کار په ځايونو کې د ښځو لپاره تهديدونې او بيرونې ډيرې زياتې   . ٣٣

 نړيوالو سازمانونو کې د کار امکانات پيدا کيږي خو دلته دوي د و په اښځو لپاره په حکومتي ادارو. شوې دي

حکومت ضد عناصرو له خوا زياتې تهديديږي، او دغه راز په دې تهديدونو کې د دوي کورنۍ او ټولنې او نارينه 

را د ښځو د بخش استازو د پارلمان غړو، د سنا او د واليتي شو. همکاران هم تر يوې کمې اندازې پورې نقش لري

پوهانو او ژورنالستانو او هغو ښځو چې د ملي او نړيوالو سازمانونو سره کار  ، د پوليس کارمندانو، قانونوغړ

که . يکونو کې تهديد شوي ديلکوي ټولو د دهشت خبرې کړي دي چې په مرګ تهديد شوي دي او يا په تيلفون او 

الفو وسله واله قوتونو په غاړه دي، خو تل دا وليت د مخؤهم دا خبره ښکاره ده چې ددې بريدونو اصلي مس څه

خبره نه ده څرګنده چې دوي ښځې په اختصاصي ډول د بريد هدف ګرځولي دي او که دا د يوه عمومي کمپاين يوه 

برخه ده چې ټولو هغو کسانو ته متوجه ده چې له حکومت يا نړيوالې ټولنې سره کار کوي او يا هغو ته چې د ښځو 

په عام ژوند کې ډيرې ښځې دې ته اړ شوې دي چې خپل فعاليتونه کم کړي او يا کارونه . رفداري کويطد حقونو 
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يوې د . پريږدي، ځکه چې دوي د دې باور نه لري چې چارواکي به دوي ته تحفظ ورکړي او يا به ددې توان ولري

هغه جدي خطرونه  کې ندهار مياشت کی په کسپتمبرپه  کال ٢٠٠٨وژنه د ي پوليس افسر  مهمېښځينهجګپوړې 

  . په ډاګه کړل چې د ښځو په وړاندې په عام ژوند کې موجود دي

  

  

  د ليږکيو ډلې . ج

  

شخص يا ډلې په مقابل کې د جنسيت، قوم، يو د افغانستان اساسي قانون دا اصل منلی دی چې د هيڅ   . ٣۴

پښتانه، هزارګان :  عمده قومي ګروپونه لريورلافغانستان څ .قبيلې، مذهب يا ژبې پر بنياد تبعيض نه شي کيدالی

په دې برسيره يو شيمر نور ليږکي ګروپونه شته چې د ژبنيو، کلتوري او . ، تاجيکان او اوزبکان)شيعه ليږکی(

  . قومي توپيرونو له امله سره بيل دي او همدارنګه د سيکانو او هندوانو ليږکي ګروپونه هم شتون لري

  

د کوچيانو چارو د خپلواک رياست له خوا له پنځو ميليونه څخه زيات اټکل شوی کوچيان چې شمير يې   . ٣۵

په دوديز ډول د دوي د معيشت وسايل له . دی يو اجتماعي ليږکي ګروپ جوړوي چې تل له تبعيض سره مخامخ دي

 ځای پر مالدارۍ څخه پوره کيږي، که څه هم ډيرې يې اوس په نيمه کوچيتوب کې ژوند کوي او يا په ټولنو کې

 ځايونو ته الس رسي نه لري او له بنيادي خدمتونو څخه ړد کوچيانو عمده ستونزې دا دي چې څ. ځای شوی دي

دا خبره هم څرګنده شوېده چې په ځينو واليتونو کې چارواکي .  ديبه برخيه تعليم، روغتيا پالنه او کارونو څخه کل

   .دوی ته د تابعيت د پاڼو له ورکولو څخه انکار کوي

  

 مادې په ذريعه تضمين شوی دی او حکومت دنده ورکوي چې د ١۴د کوچيانو حقونه د اساسي قانون د   . ٣۶

 کړي او داسې يه عملنکوچيانو د اقتصادي، ټولنيز او د ژوندانه د شرايطو د ښه کولو لپاره اغيزناک پروګرامو

د دې سره د کوچيانو . يدادونه توزيع شينه او عامه جاواقدامات تصويب کړي چې له مخې يې وړ اتباعو ته کور

تنو کوچيانو د تابعيت پاڼې تر السه کړي دي او د ) ٣٠(چارو خپلواک رياست تضمين کوي چې يوازې په سلو کې 

 څوکۍ د ٧( شوي دي ځانګړي کړایپه ملي شوراکې د کوچيانو لپاره لس څوکۍ . اتباعو په څير ثبت شوی دی

نګه چې د دوي غوڅ اکثريت پښتانه دي، ځينې کسان دې کار ته داسې ګوري چې څر) ( يې د ښځو لپاره٣سړو او 

رايې  د دوي اکثريت نه شي کوالی چې د.) صدي لحاظ له زيات شمير څوکيو څخه استفاده کويييوه ډله په ف

د کې کال ٢٠٠٧دام دا و چې په يو دريم اق. ریورکولو لپاره ځانونه ثبت کړی ځکه چې دوی د تابعيت پاڼې نه ل

 پروژي لسمه  دنو د توزيعوولسمشر د فرمان له مخې کوچيان حق لري چې د ښاروالی له خوا د ځمکو او کور

خو د دې پالسی په تطبيق . برخه تر السه کړي او ځای پر ځای شويو کوچي ټولنو ته ځمکې اختصاص شوی دي

  . شتهواټن  کارونو په منځ کې څومره کې تاخير او سستوالی دې ته اشاره کوي چې د قانوني ضمانتونو او عملي
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نو او جايدادونو په برخه کې د يوې ښکاره وځايرجګړو او وچکالي او همدارنګه د حکومت له خوا د څ  . ٣٧

خو له بلې خوا دې شرايطو دوي د . پاليسي نشتوالی د دې سبب ګرځيدلی چې کوچيان خپل کوچياني ژوند پريږدي

شته يحکومت و نه شو کوالی چې د کوچيانو او م.  ټولنو سره په ټکر کې راوستلځمکې او منابعو په سر له ميشته

ځايونو په سر النجه چې له پخوا راهيسې په مرکزي لوړو سطحو کې موجوده وه حل ړهزاره ګانو په منځ کې د څ

 ولسوالي کې دغه کال بيا هم ددې شاهد و چې د دوو ګروپونو په منځ کې د ميدان وردګو واليت د بهسودو په.کړي

 کسان په دې ٢٣ په قول ئتجګړه وشوه چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنر او يوناما د يوه ګډ هي

 څخه زياتې کورنۍ بې ځايه شوی او ملکيتونو ته زيان رسيدلی چې د لومړي ځل ۶٠٠٠وژل شوي له کې جګړه 

 . ه دي شاملن کوچيانو تلفات په دغو ارقامو کې د.  هم په کې شامل ديجوماتونهلپاره 

  

  

V :معافيت  

  

  عدالتانتقالی : الف

  

چې ډيرې ژورې ريښې لري ضروري خبره دا ده چې د قانون په اړه  ېمقابلد د معافيت له کلتور سره   . ٣٨

دا پخپله د دې سبب ګرځي چې . حاکميت ټينګ شي او په تيرو وختونو کې د مجرمينو سره حساب اوکتاب وشي

ځينې کسان چې په بشري حقونو په تيری باندې تورن دي . شي يه شي او پايښت لرونکې سوله رامنځ تهعدالت تقو

 عدالت ته نه دي حاضر کړای شوي او د دې خلکو زيات شمير ال اوس هم په مرکزي او محلی هم تر اوسه ال

 المللی ژمنو سره په تناقض کې دغه کار نه يوازې د افغانستان د هغو بين. سطحه په مهمو پوستونو باندې مقرريږي

دي چې په نړيوالو جرمونو تورن کسان به عدالت ته حاضروي، دغه راز دغه کار په حکومت او د هغه په نړيوالو 

همکارانو باندې باور کموي، د عامه موسساتو مشروعيت له سوال سره مخامخ کوي، خاصتا د قانون د انفاذ او 

  . ي حقونو د تيري په وړاندې موجوده مسلط کلتور تقويه کويقضايې موسسو او په دې ډول پر بشر

  

 کې تصويب شوی يو داسې چوکاټ دی چې ٢٠٠۵د سولې، پخالينې او عدالت لپاره د عمل پالن چې په   . ٣٩

په تيرو وختونو کې د تيرې مسالې تر غور الندې نيسي او يوه داسې ټولنه جوړول غواړي چې د قانون په حاکميت 

د عمل پالن .  تر پايه به خپل هدفونه تر السه کړي٢٠٠٨د دې پالن زمانې هدفونه ښيې چې د . ړه ويباندې وال

 مساله حساب ورکونيتطبيق نه شو ځکه چې په حکومت او نړيواله ټولنه کې دا سياسي اراده او مالتړ نه و چې د 

  . حق ورکړيد افغانستان د عمومي بدلون په پروسه کې د لومړيتوب ته حل کړي او هغې 

  

 جدي انديښنې هسو کې د ملي پخالينې د منشور د تاييد په باره کې ال تر ا٢٠٠٧د پارلمان له خوا په   . ۴٠

دغه منشور ټولو هغو . موجودې دي، چې ټولې خواوې د وسله واله مخاليفينو په ګډون ملي پخالينې ته رابولي



 16

دغه حرکت .  وي که له دغه نوښت سره يو ځای شيکسانو ته معافيت ورکوي چې له عدلي تعقيب څخه به خالص

 قربانيانو ته د حقيقت د موندلو او د جبران تاوتريخواليد عبوري عدالت هدفونه ځکه په خطر کې اچولي دي چې د 

  .  ته حاضر شي او وړ جزا ووينيحساب ورکونيکولو حق نه ورکوي او مجرمين له دې څخه ژغوري چې 

  

انتقالی نې او د بشري حقونو د سازمانونو اواز د لو ده چې په افغانستان کې د مدني ټيوه بله انديښنه دا  . ۴١

  . د په دې ملک کې د دهشت او تهديدونو له الرې نه اوريدل کيږينلت د راتلونکې په اړواعد

  

په باب يو  عدالت د مسالو انتقالی له يوناما او افغاني همکارانو سره د د بشری حقونو د عالی کمشنر دفتر  . ۴٢

 په څو واليتونو کې  کې کال٢٠٠٨د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کميسيون سره يو ځای په . ځای کار کوي

يو عمومي کمپاين د عامه پوهاوی لپاره ترسره شو او د تياتر يوه ټوټه وښودل شوه چې د قربانيانو بده ورځ يې 

اس يوه ويډيو هم تياره کړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو او دې تياتر په اسد يوناما . ې ته وړاندې کړهرنندا

  . د يادګار په ورځ خپره شوه

  

ه کې د داخلي عدلي طب خځينې داسې اقدامات شوې دي چې د ډله ييزو قبرونو د ساتنې او پلټنې په بر  . ۴٣

 داود خان او د کړه چې د فقي کال د ډسمبر په لومړيو کې د عامې روغتيا وزارت اعالن٢٠٠٨د . ظرفيت لوړ کړي

 شوي دي چې په څرګنديانديښنې په دې باره کې .  تنو د جسدونو پاتې برخې يې پيژندلې دي١۶د کورنۍ د هغی د 

ل اقدامات بايد وشي چې بی له وټ. دشت ليلی کې د ډله ييزو قبرونو ساحې پلټل شوي او شواهد تخريب شوي دي

والو ي پيدا کول چې د نړ د تيرو وختونو په باب د حقايقو.خوندي وساتل شيځنډه د ډله ييزو قبرونو ټولې ساحې 

  . معيارونو سره برابر وي له زيات اهميت څخه بر خورداره دي

  

د تيرو جرمونو د تورنو کسانو په عدلي تعقيب کې بيرته پاتې کيدل د قانون د انفاذ او قضايې موسساتو   . ۴۴

په دې شرايطو .  د قانون په حاکميت باندې خپل باور له الس ورکړی دیمشروعيت ته ډير زيان رسوي او خلکو

  .  دغه اوسنۍ وضعه رامنځ ته کړه چې د معافيت کلتور په کې بر السی دیپای کی

  

يوناما په پرلپسی ډول شکايتونه تر السه کړي دي چې پوليس نه شي کوالی په بې پلوه او خپلواکه ډول د   . ۴۵

همدارنګه قاضيان او څارنواالن زياتره د دې توان نه لري چې . تحقيق وکړيپه باب مسالو  دبشري حقونو د تيريو 

په خالص زړه هغه قضيې وڅيړي چې د عرفي رواجونو په خالف وي او يا د محلي ځواکمنانو له ګټو سره 

قضايې سيستم د خلکو ځينې کتګورۍ لکه نجونې، ښځې او نيستمن خلک ډير ځله رسمی عدلي او .  برابرې نه وي

ته الس رسی نه لري، ځکه قضايې چارواکي د دوي شکايتونه نه اوري او په سيستماتيک ډول د ځواکمنانو په 

ل لکه برات الذمه حالت اصلي دي او د عادالنه محاکمې شرايط اکثرا وپه دې ترتيب قانوني اوص. څنګ کې دريږي

  . نه مراعات کيږي
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 فساد، چې د داخلي څارنې يو کمزوري دسپلين لري د قضايې چارواکو ادارو کې پريمانه/په موسساتو  . ۴۶

د روزل شوی پرسونل او د مادي . غيزمن ډول اجرات وکړياې الندې راولي چې په خپلواک او اغيزوړتيا تر 

نور عوامل لکه داسې .  کموالی هم دغه چارواکي په مناسب ډول د دندو له اجرا کولو څخه منع کويسرچينو

چې د قانون تابع نه وي، خاصتا په کليوالی او جنګ ځپلو سيمو کې، د جنګ ساالرانو د محلي قوماندانانو موسسات 

او نورو ځواکمنانو منفي نفوذ، د محاکمو شاهدانو او قربانيانو لپاره د يوه خوندي چاپيريال په رامنځ ته کولو کې 

  .  راوستې دهېو بې طرفي تر سيورې الندبيرته پاتې کيدل په پرلپسې ډول د قضايې چارواکو خپلواکي ا

  

که څه هم د اساسي قانون له مخې ) لکه جرګه او شورا(و د حل کولو غير رسمی مکانيزمونه اد دعو  . ۴٧

د دې خبرې علت تر يوې اندازې په دې پورې . رسميت نه لري، خاصتا په کليوالی سيمو کې ډير عموميت لري

که څه هم د . او په هغو د خلکو اعتماد کمزوري شوی دی الس رسي اړه لري چې رسمي قضايې موسساتو ته

ټولنې د اتحاد او په کار کې د اسانتيا له پلوه دوديزې طريقې مثبت عناصر هم لري، خو د قانوني مراحلو د شرايطو 

  . نې وړ ديښپه اړه، خصوصا د ښځو، ماشومانو او زيانمنيدونکو ډلو لپاره د زياتې اندي

  

 د له منځه تاوتريخوالي دې هم ځينې مثبت بدلونونه منځ ته راغلي دي، لکه د ښځو په مقابل کې د سره له  . ۴٨

د عدليې وزارت په نوښت د قانوني . وړلو قانون چې د ښځو د چارو د وزارت او د مدني ټولنې په مرسته ايجاد شو

 يې تشکيل د پرمختګ په لوری مثبت مرستو يو سيستم چې د دولت له خوا تمويليږي او د دفاع وکيالنو د اتحاد

  . ګامونه دي

  

داسې ميکانيزمونو  د. له معافيت سره مقابله او د قانون حاکميت په افغانستان کې د لومړيتوب حق لري  . ۴٩

 چې د سولې، عدالت او پخالينې لپاره د عمل په پالن کې په نظر کې نيول شوي ئتلپاره اړتيا شته لکه مشورتي هي

 دا دی چې هغه کسان چې په تيرو وختونو کې د بشري حقونو په سختو سرغړونو تورن دي مهمې و او هدف يې

راتلونکې ټاکنې هم د افغانانو لپاره د دې فرصت ورکوي چې په دې الر کې نور . حکومتې څوکۍ تر السه نه کړي

و نه کوالی شي چې په ګامونه اوچت کړي چې د داخلي او نړيوال قانون په خالف په بشري حقونو سړغړوونکي 

  . يړپارلمان کې څوکۍ تر السه ک

  

VI : د دموکراسي نيمګړتياوې  

  

  د بيان آزادي : الف
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کې په افغانستان کې د خبري رسنيو د فعالينو، مدنې ټولنو د ګروپونو او د افغانانو توانايې کال  ٢٠٠٨په   . ۵٠

ملي او واليتي چارواکو، د دولت ضد . اغلېرد الندې چې په ازادانه ډول خپل فکرونه او نظرونه بيان کړي تر بري

پوليس او څارنواالن . ن ازادي محدوده کړيايبعناصرو او بيال بيلو ځواکمنانو ټولو دا هڅه کړې ده چې د دوي د 

م ډول د بيان د آزادي په ساتلو کې ځکه بيرته پاتې شوی دی، چې دوي د خپلو دندو په سرته رسولو کې د وپه عم

ان له آزادي څخه دفاع نه ده کړې او کله هم د يقضايې قوې په پرلپسې ډول د ب. انو سره په ټکر کې راځيځواکمن

د بيان ازادي معموال داسې پيژندل شوې چې ګوندې د ځواک . زادي د محدودولو يو عامل ګرځيدلی ديآدې 

نع کوونکی ټولنې په ټول ملک کې د د افغانستان بنده او م. جوړښتونه، ملي امنيت يا اسالمي ارزښتونه تهديدوي

  . ځاني سانسورونې دود پراخ کړی او د انتقاد او مباحثو الر يې نيولې ده

  

بيان آزادي غواړی دوام لري، ځکه د د ژورنالستانو او نورو کسانو په وړاندې ډارونې او بريدونه چې   . ۵١

 ې د فساد په ضد انتقادي راپورونه بندوي،چې نامناسب عمل پيژندل کيږي، همدارنګه هغو هڅو دوام موندلي چ

د مثال په ډول د اطالعاتو او کلتور وزارت د .  فکر کيږي چې دغه ډول راپورونه حساسيتونه راپارويځکه

 تلويزيون يو ژورنالست وروسته له هغه بر طرف کړ چې هغه ويلي چې د بيان - کال په می کې د راډيو٢٠٠٨

د ملي امنيت رياست د . او دا چې خبري رسنۍ د ځواکمنانو لپاره يوه وسيله دهآزادي يوازې د کاغذ پر مخ شته 

داره باندې يې انتقادي نظر خپور کړی ااره ونيو چې د ولسمشر په ل په جوالی کی يو ژورنالست ددې لپهمدې کا

ګه ښځې همدارن. ژورنالست له دې ويرې څخه چې ژوند يې په خطر کې دی په بهر کې د پنا غوښتنه وکړه. و

  . ژورنالستانې په پرلپسې ډول تر تهديد الندې راغلي دي

  

 پوځي شخړو له امله متاثره شوې د پام وړ د ډله ييزو رسينو ازادي هم په هغو سيمو کې کومې چې د  . ۵٢

د بی بی سي يو  کال د جوالی په مياشت کې ٢٠٠٨د . د خبرياالنو تښتولو او وژلو دوام وموند. هګواښ الندې د

که څه هم چې . واليت کې يې د بی بی سي لپاره کار کاوه وتښتول او بيا ووژل شوپه  هلمند ان خبريال چې دافغ

سره تړاو د مسلی  دغې وژنې د فساد په برخه کې د څيړنو ، ښايېددغې پيښې مسووليت طالبانو په غاړه واخيست

  . درلود

  

 کامبخش.  دهريال سيد پرويز کامبخش قضيه خبمحصل مهمه قضيه د  کال د جنوري د مياشتې٢٠٠٨د   . ۵٣

نوموړی ادعا کوي چې د .  شوې ورکړلاکار د تور پخاطر د مرګ سزاسالم ته د سپکاوي او د اسالم څخه د ان

انترنيټ څخه يې يوه مقاله چې د ښځو د حقونو د وضيعت په هکله وه، اخيستې، بيا يې د نورو زده کوونکو تر منځ 

 کال د اکتوبر په مياشت کې د نوموړی د بند ٢٠٠٨مې د کد مرافعی مح.  خپره کړېد اضافه شوی تبصري سره

شدت سربيره، د محاکمې د په زا د س. کلونو ته راټيټه کړه، خو د محکوميت څخه يې مالتړ اعالن کړ ٢٠موده 

  . ې دي او مرافعه دواړو کچو کې د ښکاره بې نظمی په هکله انديښنې موجودئيهجريان په هکله په ابتدا
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  کال د ټول ټاکنو د لومړيو مياشتو په هکله قوي انديښنې موجودې دي، ډله ييزې رسنۍ به خپل٢٠٠٩د   . ۵۴

چې د ځينو سياسي کړيو لپاره ګټورې وي تر لپاره  ولونشرد  سانسور ته دوام ورکړي يا به د هغو نظريو ځاني

ه  حق ور نن او وګړو ته د خپلو نظريو د بياوشمير نومانددونو له امله به يو ينو او بروفشار الندې راشي او د ګواښ

دا د خواشينۍ ځای .  تلنه، او د بيان د آزادي د ساتلو هڅې به سترې انديښنې ويد ډله ييزه رسنيو په څټ. کړل شي

  . دی چې په دې وروستيو کلونو کې د ډله ييزه رسنيو د غوړيدو سربيره داسې پيښې رامنځ ته کيږي

  

  

  کنې ټول ټا: ب

  

د تياري .  شوي دي کال کې په نظر کې نيول٢٠٠٩نې په شوراګانو ټول ټاکد ، پارلماني او ولسمشريزی.     ۵۵

 کال د اکتوبر څخه ٢٠٠٨ د هيواد په کچه د هاوي فعاليتونهد پواو نيولو د هڅو په لړ کې د رايې ورکوونکو د ثبت 

  . شوي کال د مارچ تر مياشتې پورې په نظر کې نيول ٢٠٠٩د 

  

کې د برخې اخيستنې لپاره خپل حق چې په عامه ژوند ده د ځانګړې انديښنې يوه ساحه د ښځو وړتيا   . ۵۶

د د ثبتولو د رايې . ر لپاره د ښځو نومول يا د نوماندو څخه مالتړ او رايې ورکونه شامله دهتکاروي، په دې کې د دف

ثبت ليکنې مرکزونه په  پلې رايې ثبت کړي ځکه چې ده دې نه دي توانيدلي چې خپروسې پر مهال، ځينې ښځې پ

په ډيرو محافظه کارو او د شخړو څخه په متاثره . وخاص ډول د ولسواليو په مرکزونو کې ځای پر ځای شوي و

د راي ورکولو د پروسې پر . د ښځو د خوځيدنې آزادي محدوده شویشويو برخو کې د فرهنګي فعاليتونو له امله 

کچې د راټيټيدو تمه کيږي، د ورته ستونزو د پيښيدو  رای ورکولو د مرکزونو د جوړيدو له الرې مهال به د زياتو

خو بيا به هم يو شمير زياتې ښځې د خوځيدنې د محدوديتونو او د هغوي د حقونو د پوهاوي د کچې د کموالی له 

 مدني او د الس رسي زده د ښځينه کارکوونکو مناسب شمير چې وکوالی شي. امله د محدويدتونو سره مخ شي

ښځې به وکوالی و به ليدل شي چې آيا . او د ښځو د رايې ورکولو مرکزونه پر مخ بوځي ال هم کم ديچارې کړې 

، مخ پر زياتيدونکې نا امني او  او که نهر د مقام لپاره ودريږيت کال د ټول ټاکنو د پرتلی په شمير د دف٢٠٠۵شي د 

  . کيدای شي د ښځو د ګډون شمير راټيټ کړينوي مذهبي او فرهنګی فشارونه 

  

مني او مستقيم ا نا نکید ټول ټاکنو د پروسې په وړاندې د حکومت ضد عناصرو له خوا مخ پر زياتيدو  . ۵٧

په سپتمبر کې، طالبانو په ډاګه د ټول ټاکنو د پروسې په  کال ٢٠٠٨د .  ديونهنې وړ فاکټورښخصومت د اندي

 هغوي د رای ورکوونکود نوم ليکنو د ،ړاو په جريان کې نوم ليکنو د پد. کړوړاندې خپل مخالفت اعالن 

کيدای ويره موجوده ده چې .  له منځه وړلو مسوول دي دمرکزونو، او همدارنګه د رايې ورکوونکو د ثبت د موادو

 مخالفينو ه والود وسل، د هغوي مالتړي، د رای ورکولو مرکزونه او د ټول ټاکنو کار کوونکي کانديدان/نوماندشي 
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 د نا د رای ورکوونکو د ثبت د پروسې پر مهال، د رای ورکوونکو د ثبت يو شمير مرکزونه. تر بريد الندې راشي

  . امني له امله تړلی پاتې شوی دی

  

له بايد له احتياط څخه ډکه کتنه  شکايتونو د بررسی په هکود نوماندو د ازمايښت او د ټول ټاکنو د اړوند  . ۵٨

د پخوانيو ټول ټاکنو څخه بايد پند واخيستل شي، کله چې بررسي ګانې د ټولو افغانانو د هيلو د ترسره . شي سرهرت

کولو په برخه کې پاتې راځي او د شکايتونو ميکانزمونه هم ګڼ وي، په خاص ډول چې کله د ټول ټاکنو په ورځ د 

د بررسي او شکايتونو د پرسو د بشپړتيا . يږيح کرشکايتونو په هکله ټګې او د رايو په برخه کې ټګي برګي مط

او خپلواکي څخه د ډاډ په خاطر او په ټول ټاکنو کې د ټولو افغانانو د برخې اخيستنې د آزاد فعاليت لپاره د يوه 

  . مساعد چاپيريال جوړول ضروري دي

  

  

V . د نهادونو وړتيا  

  د عدالت سمبالنه : الف

  

دا دواړه .  د عدالت ملي پروګرام پيل شودالت د ملي سکتور ستراتيژي او کال په لومړيو کې د ع٢٠٠٨د   . ۵٩

پروګرامونه د عدلی سکتور د جوړولو او د عدلي سمبالنې د ښه کولو پخاطر د يوه پراخه او همغږي روش غوښتنه 

رمونو د ملګرو ملتونو د نشه يې توکو او ج. د جنايې طرز العمل يو نوی قانون د تصويب په حال کې دی. کوي

 چې مهم پروګرام د تصويب يوی ډلید مالتړ دفتر او د متحده آياالتو د بهرنيو چارو د وزارت د عدلي سکتور 

د نړيوالو بشري حقونو د .  غونډي مشري وکړه دوکومتي چارواکی او د عدلي سکتور فعالين په کې شامل وح

مې په وړاندې کقي چوکاټ زياتې تشې لکه د محدا مهمه ده چې د اوسنی حقو. يارونو په منلو زيات تاکيد شویمع

، څو د توقيف په مشروعيت لکه څنګه چې په نوي قانون کې راغلي له د حاضريدو د حق نشتوالیپه چټکه توګه 

  . سره کتنه وشي

  

 پخپل سر. په دې توګه، دغه مثبت نوښتونه بايد په موجوده حقيقتونو کې د پام وړ بدلون رامنځ ته کړي  . ۶٠

سربيره پر .  محاکمې معيارونه او زماني محدودي په دوامداره توګه ماتيږيه او توقيف ټينګار کيږي، د عادالننيونو

دې، عدلي سيستم د مالي سرچينو د کموالی سره مخاخ دي او کارکوونکي يې هم د ټيټې کچې د زده کړې څخه 

ې څو مدافع وکيالن ځ د باندې يواد هيواد په کچه په ځانګړی ډول د سترو ښاري مرکزونو څخه. برخمن دي

د ولسوالی په . الن او وکيالن هم پوره استازيتوب نه شي کوالیاپه همدې ډول، ويل کيږي، چې څارنو. موجود دي

النو، محکمو او د توقيف ځايونو د چارواکو تر منځ د ناکافي اکچه د يو شمير نوښتونو سربيره، د پوليسو، څارنو

د توقيف ځايونو په وضيعت کې د پام وړ ښه .  سره مخامخ دییافی سمبالنه د مخنيوت کالهمغږي له امله د عد

په پاي کې، افغانان په . والی نه دی راغلي او د نړيوالو معيارونو د الس ته راوړلو په برخه کې پاتې راغلي دي



 21

ي بيا د مدافع وکيالنو د ټوليزه توګه د عدلي پرسو په حواله د خپلو حقونو څخه نا خبره دي او کله هم چې خبر ش

  . کموالی له امله په داسې يوه حالت کې نه دي چې خپل حقونه تر السه کړي

  

 د باور نه څو وکوالی شي په عادالنه او خپلواکه توګه عدالت تامين کړيباندې توان په عدلی سيستم د   . ۶١

په نتيجه کې، غير رسمي . ې باور نه کويخړو د حل الرو په خاطر ور باندش، او په دې مانا چې افغانان د درلودل

د دې ميکانيزمونو د توان . او عنعنوي عدالتي ميکانيزمونه د ټولنو په کچو د زيات باور او اعتماد څخه برخمن دي

 شويو ډلو د حقونو د ساتلو اص ډول د ښځو، ماشومانو او تجريد توګه د عدالت د تامين په هکله په خهاو په عادالن

  . ديښنې موجودې ديند انوپه اړ

  

 سيمو ود شخړو په متاثره شوي. تم پراختيا له ځنډ سره مخا مخ کړینا امني ال هم د رسمي سکتور د سيس  . ۶٢

کې، د رسمي عدالت موسيسات مخ پر زياتيدونکې توګه د حکومت ضد عناصرو د مکررو بريدونو له امله د نه 

 کې چيرې چې عدلي موسيسات نور فعاله نه و ولسواليپه ځينوپه نتيجه کې، . دیالس رسی وړ او غير فعاله شوی 

  . دي، طالبان غښتلی شوی او ادعا کيږي چې هغوي د عدلي سيستمونو تر څنګ خپل فعاليت ته دوام ورکوي

  

 کال د نومبر په مياشت کې، د ځانګړی ٢٠٠٨د . د مرګ سزا اوس هم په هيواد کې د تطبيق او اجرا وړ ده. ۶٣

زياتره افغانان، د دولتی .  تنه اعدام شول١۶ا کتنې په تقتيب او د ولسمشر له تصويبه وروسته ټول کميسيون د بي

 د سزا مالتړ کوي فکر کوي چې ښايې دا د مخ پر زياتيدونکی جنايت مخنيوی که د مرګوتلو څيرو په شمول په کل

تمونو په برخه کې د پاتې راتلو په هکله  د قانون د پلی کوونکو او عدلي سيسهد نړيوالو معيارونو په پرتل. وکړي

زما د جدي انديشنو په تعقيب، د ولسمشر څخه هيله کيږي چې د مرګ سزا نوره ودروي او د مرګ د سزا د قانوني 

  . مخ پر ودې نړيوال توافق سره يو ځای شيد مهلت 

  

  

   کورني اداره د بشري حقونو : ب

  

غانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون او په افغانستان کې د  کال د اپريل په مياشت کې د اف٢٠٠٨د   . ۶۴

، يونيسف، يونفيم تر منځ د اصولو اعالميه OHCHR,  UNHCRملګرو ملتونو د يو شمير نمايندګيو لکه يوناما، 

د دې اعالميې اصلي موخه د ملګرو ملتونو د زيات همغږي مالتړ له الرې د افغانستان د بشري . السليک شوه

د زيات نږدې کار او بشپړوونکي نقش له . نو د خپلواک کميسيون د ظرفيت او عمل ال زيات پياوړي کول ديحقو

، په هيواد کې  يې پر ملي ظرفيت والړه دهالرې، تمه کيږي چې د بشري حقونو د ساتنې اغيزناکه سيستم چې اتکا

  . جوړ شي
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لی کوم چې د بشري حقونو د ودې تخپل موقف سا  ،)الف (،د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون  . ۶۵

هغه پخوانۍ انديښنې . او ساتنې لپاره د ملي موسيساتو د نړيوالې همغږي کوونکی کمېټي له خوا تصديق شوی دی

 د افغانستان د  د دولت له خواچې د آی سی سی د فرعي کمېټی له خوا وړاندې شوې پر خپل ځای دي، په دې کې

ه نا کافي او متناقض مالي مالتړ او همدارنګه د کميسيارانو د پروسې د ټاکلو پاراک کميسيون لبشري حقونو د خپلو

  . ، شامل ديلکميسيون د خپلواکي څخه ډاډ حاصلواو نومولو په اړه د پلوراليسم او د 

  

  

VIII . مرستهتخنيکي  

  

ې په توګه، په افغانستان کې د د افغانستان د ملي پراختيايې سراتيژي سره د هغه د مالتړ د يوې برخ  . ۶۶ 

اره ونو د پراختيايې مرستې د چوکاټ لپ کلونو لپاره د ملګرو ملت٢٠١٣ -٢٠١٠ملګرو ملتونو د هيواد د کچې ټيم د 

 کال د جوالی په مياشت کې، د افغانستان د ملی پراختيايې ستراتيژي څخه يوه ٢٠٠٨چې خپلې تياريانې يې د 

. ونو د ګډو هيوادونو د ارزونې په توګه به ورڅخه کار واخيستل شي، پيل کړی ديمياشت وړاندې چې د ملګرو ملت

د ښه : تياری کړېخې رد يو ان ډاف بشپړې مسودې په هيواد کې د ملګرو ملتونو لپاره د لومړيتوب درې ب

ت، د حکومت کولو ترويج، سوله او ثبات، د ښځو او نارينه وو لپاره پايداره معيشت، کرنه، خوراکي مصوني

د يو ان ډاف د پروسې په جريان کې، . عايداتو رامنځ ته کول، اساسي ټولنيز خدمتونه، ښوونه او روزنه او روغتيا

OHCHRاقتصادي پراختيا په ډګر کې د ايچ آر بی ای سره مرسته کويې د شريکانو سره د ټولنيز  .  

  

بينو لپاره و او د معيOHCHRپه تعقيب، د جوړولو د د ډله ييزو رسينو د ګډې پروژې د بريالي پروګرام   . ۶٧

، زما دفتر  کال کې پای ته رسيدلي٢٠٠٧ په د عمل په هکله د ملګرو ملتونو د پراختيايې پروګرام تر منځ کوم چې

بو خلکو سازمان ته مالي مرستې برابرې کړي، دا لړۍ و د ځايې معيهد ډله ييزه رسينو د پروګرام جوړولو په موخ

د دې .  پروګرام جوړولو او په هيواد کې د لری پرتو سيمو لپاره د نشر په موخه نوره هم وغځولهيې د تلويزيون د

 کال په لومړيو کې د دريو ډی پي او ګانو له خوا هغه پروژې چې مالي سرچينې يې د ټولنو د ٢٠٠٨سربيره، د 

وا ورکړل شوی وی، بشپړې  او ملګرو ملتونو د پراختيايې پروګرام له خOHCHRمرستې د ګډ پالن الندې د 

  . شوي

  

د حکومت له خوا د رهبري کمېټه جوړه شوه چې د حکومت د اړوندو ټولو شريکانو او مدنې ټولنې سره   . ۶٨

 کال د فبروري د مياشتې لپاره په نظر کې ٢٠٠٩ يې بيا کتنې څخه چې د هد بشري حقونو د شورا د نړيوالې دور

  . له ډاډ حاصل کړي شوي د پراخو سال مشورو په هکهنيول
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IX : نتيجه  

  

 کال تر پايه، د افغاني ټولنې د بدلون هڅې د مخ پر زياتيدونکو پوځي شخړو، نا قانوني، د ٢٠٠٨د   . ۶٩

صالحيت څخه پراخې ناوړه کارونې د ښځو په وړاندې تاوتريخوالی او د هغوي دامداره تجريد او د بيان د ازادي 

دغه بې ګټې تګ الرې د سياسی آزادي د نه . روسه د جدي ګواښ سره مخامخ کړهپه وړاندې تعقيب او آزار دغه پ

ت مسلط دي د ټولنې يعافم. شتون له امله ال هم له بده بدتري شوې او نه شي کوالی ژورو ستونزو ته ځواب ووايې

 زيانمنيدونکو په خاص ډول دتطبيق زمينه  او د قدرت عنعنوي دالالنو زيات واک د بشري حقونو ناوړه جوړښتونو

  . ه کړې دهدال محدوپه اړوند ډلو د حقونو 

  

خو د يوې يو ځای شوې . اوس دا په ډاګه شوې چې شخړې يوازې د پوځي الرو څخه نه شي حل کيدای  . ٧٠

ي کړې او امنيت څخه ډاډ حاصل  شي د افغانستان د اوږد مهالی سولچې وکوالیلپاره  ستراتيژي ېمسلکی مخکښ

د بشري حقونو هغو ننګونو ته . څرګندو پايلو انتظار وايستل شيد اره الره هواره کړي بايد ال هم او د پراختيا لپ

د اساسی خدمتونو . په چټکه، سيستماتيکه او پراخه کچه ځواب وويل شيبايد چې په دې راپور کې پيژندل شوي 

 بايد مسوول وګڼل شي، د ښځو،چې په بشري حقونو تورن ځواکمنان بيل شي له دې امر څخه رسول نه شي کيدای 

. څخه جال کړوله کمولو په وړاندې ژور تبعيض او تحديد نه شي کيدای د غريبې د ويرونکوکچو او ليږکيو نجونو 

شري ب د داخلي موسساتو د پياوړتيا لپاره بايد زيات کار ترسره شي، داسې ظرفيت بايد رامنځ ته شي چې د هغوي د

په پای کې دا د افغانستان د حکومت دنده ده، خو په افغاني زمينه کې، . را کړي اجحقونو ژمنې په موثره توګه

 په ترسره کولو کې مرسته وکړي او هم ې سره د دې ژمنېلري چې د افغانستان د ادار نړيواله ټولنه ځانګړې دنده

  . د مدنې ټولنې د فعالينو مالتړ وکړي

  

  

X : وړاندیزونه  

  

  : چېعالي کميشنر وړانديز کوي  . ٧١

  

په مرکزي او واليتي کچو کې په ځانګړي ډول د هغو ډلو د وضيعت په هکله چې د دوامداره : الف  

تبعيض سره مخامخ دي، د غريبې د کچې د پړاو د پلی کولو او پراختيايې ستراتيژي ګانو په دننه کې د بشري 

نستان د ملي پراختيايې ستراتيژي پلی د افغا. زياتې هڅې ترسره شيبايد حقونو د لرليد د يو ځای کولو په موخه 

دغه ژمنې بايد د . کول بايد د افغانستان د حکومت د داخلي او بشري حقونو د نړيوالو ژمنو سره مطابقت ولري

له . افغانستان د ملي پراختيايې په عملياتي او د نظارت او تحليل په اړوندو فعاليتونو کې په ښکاره توګه ځای شي

ه فعاليتونو له ه وقف شي چې د تجريد او تعصب آميزد هغو ډلو لومړيتوب ت ودجې تخصيص بايداړينې بد  هدې امل
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 د نا جمع شويو اطالعاتو د راغونډولو او تحليل مسايل څو وکوالی شي د توپير په وړاندې د . شویوجې زيانمن

بايد له هغو تدبيرونو سره يو ځای  زيانمنيدونکو ډلو لپاره د غريبې د کچې په راټيټولو کې د پرمختګ اندازه ولګوي

نيولو کې د هغوي د ګټې د په نظر او ې وپه پرمختګ کې د هغوي د برخې اخيستنې څخه د ډاډ په خاطر شي چې 

د افغانستان حکومت د نړيوالې ټولنې په مالتړ بايد د عدليې د وزارت په د ننه کې د بشري . لپاره مطرح شوې دی

 او د دې کار د اوږد مهالې ي چې وکوالی شي دغه هڅې همغږيتر ژره جوړ کړحقونو وړانديز شوی واحد ژر 

  . پايدارې لپاره مناسبې سرچينې وقف کړي

  

ملکي کسانو، ښځو او ماشومانو په شمول د ساتنې مسلې د حکومت پلوه او حکومت ضد عناصر بايد : ب  

ب بايد په چټکه او خپلواکه توګه څيړنې، که چيرې ضروري وشميرل شي عدلي تعقي. ته زيات درناوي وکړي

کي سيستم د جوړولو لپاره داخلي او نړيوال پوځي ځواکونه بايد د حساب ورکوونې د يوه روڼ او نښلون. ترسره شي

 په ملکي موخو څو هم بايد هڅې ترسره شي  د تاثير اچولو په موخهیدپه ياغيانو بان.  پياوړې کړيخپلې هڅی

  .  ټولنې ته فرصت ورکړي څو حياتې بشري فضا بيا تر السه او وساتيباندې بريدونه ودروي او بشري

  

ښځو لپاره د عمل د ملي پالن سره يو ځای د د د افغانستان حکومت بايد په فعاله توګه په افغانستان کې : ج  

غه څو د ستراتيژي په اړه ډاډ حاصل کړي افغانستان د ملي پراختيايې ستراتيژي د جنسيت د برابرې د اړوندې

د حقوقي اصالحاتو فعلي نوښتونه بايد په خصوصي او عامه . ستراتيژي ګانې د حکومت په کار کې داخلي شي

سکتورونو کې د تاوتريخوالی د ټولو بڼو په وړاندې ښځو او نجونو ته د زياتې ساتنې د برابرولو په موخه د نړيوالو 

د ټولو ټاکنو د . تو واړول شيپروګرامومتخصو  پهسره يو ځای شي او په چټکه توګه د پاليسي ګانو معيارونو 

  . و د بشپړ او خوندي ګډون لپاره ځانګړي ګامونه واخيستل شيراتلونکي دوري پر مهال، د ښځ

  

د افغانستان حکومت او د هغوي نړيوال شريکان بايد د مصونيت په ځواب ويلو کې د يوه لومړيتوب په : د  

 د حاکميت مالتړ او عدالت ته الس رسي د هرې ديموکراتيکې ټولنې لپاره د قانون. حيث خپلې ژمنې څرګندې کړي

 برخه  د زيات باور د رامنځ ته کولو پهادا کار به همدارنګه په دولتي ادارو کې د افغانانو له خو. يو کليدي شرط دی

 تضمين شي، او د ي کوونکو ادارو او قضايې چارواکو خپلواکي او بې طرفي بايدد قانون د پل. کې مرسته وکړي

حکومت او نړيواله ټولنه بايد په . عدالت د الس رسي لپاره بايد د هغوي په واک کې الزمې سرچينې ورکړلې شي

خاص ډول د نوښتونو له الرې د تيرو وختونو په حواله د حقيقت موندلو، د ډله ييزو قبرونو د عدلي څيړنو په 

 بيا ځان ژمن هغوي بايد د انتقالي عدالت پروسې ته.  مالتړ وکړيشمول او د پخالينې د ودې لپاره د مدنې ټولنې

 پياوړکولو او مرستې په هکله په خاص ډول د موسيساتي اطالعاتو او د ټاکلو د عادالنه کړي، د حکومتي اداری د

  . او رڼو طرز العملونو له الرې ځانګړي پاملرنه وکړي
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و او ډله ييزو رسنيو د نو کې د ښځې، په عامه موقيفود د مدنې ټولنيحکومت او نړيواله ټولنه با: هـ  

د ټول ټاکنو د راتلونکي . تيکې ادارې د جوړولو د حياتې برخو په حيث ساتنه وکړيااستازيو څخه د يوې ديموکر

دغه کار . و بررسي د زيات اهميت درلودونکی دیاننوماندد سې د خپلواکې او بشپړتيا څخه ډاډ او همدارنګه وپر

 مساعد چاپيريال رامنځ ته کړي چې افغانان وکوالی شي د سياسي او نورو اطالعاتو په ورکولو او تر به داسې

  . السه کولو کې خپل حق په آزاده توګه وکاروي او په ټول ټآکنو کې ګډون وکړي

  

ري د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون بايد د نړيوالې ټولنې په مالتړ د نظارت کولو، د بش: و  

لکه څنګه چې د بشري حقونو ملي اداری . رکړيحقونو د ساتنې او ودې په برخه کې خپل څارنيز رول ته دوام و

ې د افغانستان د  حکومت بايد په خپله کلنۍ بودجه ک اشاره شوې، د افغانستانوالې هماهنګي د کمېټي له خوا د نړيته

 بايد ډاډ حاصل شي چې د هغه د خپلواکي د ساتلو په بشري حقونو د خپلواک کميسيون لپاره تخصيص جال کړي او

  . موخه د قانون جوړولو پروسه پلې شي

  

 حکومت څخه په کلکه غوښتنه کيږي چې د مرګ د سزا په هکله په ځانګړي ډول د لهد افغانستان : ز  

ه کتنه وکړي او د جنايې عدلی سيستم د نيمګړتياوو د پيژندلو په برخه کې د خپل قانوني مهلت په ځنډولو له سر

وني مهلت د ځنډولو په برخه کې يو ن پر زياتيدونکو هيوادونو سره د مرګ د سزا د قاړۍ په کچه د ټولنې د مخن

   . ځای شي

  

  

-------  

  


