
 د بيړني خپراوي لپاره

 

 له حقونو سرغړاوی زیات کړی دیافغانستان: سياسي ناڅرګندتيا 

  
فشار اچونه برخليک د تمویل کوونکو ساتنې لپاره  حقونو د او ژورناليستانو د ان، ښځومخامخ ملکيد له ګواښ سره 

 ټاکونکې ده. 

 

کال لپاره پخپل نړیوال رپورټ کې  ۲۰۱۵مه( د بشري حقونو د څار ادارې نن د ۲۹کال د جنوري  ۲۰۱۵کابل، د )

وویل چې په افغانستان کې له ستونزو ډک سياسي انتقال او زیاتيدونکو وسله والو جګړو داسې ناڅرګندتيا رامنځته کړې 

په خطر کې اچولې دي. د واک د شریکولو هغې  راوړنېپه برخه کې یې د تيرې لسيزې السته ده چې د بشري حقونو 

د طالب یاغيانو له خوا معاملې چې اشرف غني یې د ولسمشر او عبدهللا عبدهللا یې د اجرایه رئيس په توګه وټاکه، 

 ال زیاته پيچلې کړې ده چې د ملکي کسانو د ه اجنډاکميدلو د بشري حقونو هغبهرنيو مرستو را دفشار او  زیاتيدونکي

په پام کې نيول ې لپاره د ښځو او خبریاالنو د حقونو د ساتن خوندیتوب، د تيری کوونکو ځواکونو حساب ورکونې او

 . شوې وه

 

د افغانستان نویو سياسي مشرانو د خپلو "وویل چې  یناليم کيفپه آسيایي چارو کې د بشري حقونو د څار ادارې مرستيال 

دولت اړ دی چې خپلې ژمنې " وي.خوندیتوب ته وده ورککمپينونو پر مهال مشخصې ژمنې وکړې چې د بشري حقونو 

له ناوړه استفادې څخه مخنيوی، د بنسټيزې آزادۍ مالتړ او د بشري حقونو د چې  بدلې کړيداسې کوټلو ګامونو پر 

 ".عدالت غوښتنه په کې شامل ويربانيانو لپاره ق

 

د بشري حقونو د څار اداره د   656 فعاليتونه تر ارزونې هيوادونو د بشري حقونو  ۹۰د م چاپ کې ۲۵راپور په  يزمخ 

پخپله مقدمه کې پر حکومت تاکيد کوي چې په ستونزمنو حاالتو کې باید د  الندې نيسي. اجرایه رئيس کينيت روت 

بشري حقونو څخه سرغړاوی سختې امنيتی  اخالقي الرښودونو په توګه وپيژني که نه دبشري حقونو وړاندیزونه د 

ډ مهالې ګټې ډیر وې لنپر ځای ترالسه شارزښتونو ننګونې راپارولی شي. د تبعيض د له منځه وړلو او آزادۍ د بنسټيزو 

  لږ هغه اوږدمهالی قيمت پوره کولی شي چې له ناوړه پایلو یې راپورته کيږي. 

 

ترسره کړل چې د ټول کال په اوږدو کې یې  بریدونهدواړو پړاوونو پر مهال  دطالبانو او نورو یاغيانو د ټولټاکنو 

کال د لومړیو شپږو مياشتو په  ۲۰۱۳کال په لومړیو مياشتو کې د  ۲۰۱۴ملکيان تر هدف الندې ونيول. ملګرو ملتونو د 

وښود چې زیاتره یې د یاغيانو د حملو له کبله وو. د جګړو  زیاتوالیسلنه  ۲۴پرتله د ملکي تلفاتو په شمير کې د 

کسان هيواد  ۳۸۰۰۰کال د جنوري له مياشت څخه بيا تر سپتمبر مياشت پورې  ۲۰۱۴زیاتوالي او د امنيت نشتوالي د 

په داسې حال کې چې ګڼ ه. ته ورسيد ۷۵۵۰۰۰بې ځایه شویو کسانو شمير  د کورنيو له دوی سره چې دننه بې ځایه کړل

سياسي د نړيوالو ځواکونو د وتون په بشپړيدو سره له هيواده خو کوي، ال زیاتې ژمنې شمير هيوادونه له افغانستان سره د مالي مرستو 

 .په چټکۍ سره خپل رنګ له السه ورکوي ښکيلتياوې
 

د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې د حکومت د امنيتي ځواکونو له خوا ترسره شویو تيریو پر وړاندې معافيت اوس 

کال په اوږدو کې د شکنجې،  ۲۰۱۴پر بنسټ د قندهار پوليس په ځانګړي ډول د  راپورونوپه یو نورم بدل شوی دی. د 

ناقانونه اعدام او په زوره د شړلو په څير جرمونو تورن شوي دي. د افغانستان محلي پوليس چې د سيمه یيزې دفاع د 

د پرله پسې صحرایي  –د افغان حکومت په مرسته د امریکا د نظاميانو له خوا جوړ شول او ځواکونو یوه شبکه ده 

محاکمو په ګډون د بشري حقونو پر وړاندې پر سختو تيریو تورن دي. د آګست په مياشت کې د قندهار په ژیړۍ 

ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د عملياتو پر مهال د جنرال عبدالرازق تر قوماندې الندې د محلي پوليسو یوې ډلې 

 ولو په تور تر نيولو وروسته اعدام کړل. شپږ کوچيان له طالبانو سره د کار ک

 

د جنوري په مياشت کال کې د ښځو حقونه هم د ګواښ الندې وو.  ۲۰۱۴د بشري حقونو د څار ادارې زیاته کړه چې په 

یوه ماده تصویب کړه چې د کورني تاوتریخوالي محاکمه له ګواښ سره مخامخ کوي.  که څه  جزا د قانونکې پارلمان د 

خوالي په قضيو کې له شاهدۍ ویلو کورني تاوترید هم دا ماده وروسته بيا تعدیل شوه خو اوس هم د تورن ګڼ خپلوان 

کال کې د ښځو د حقونو لپاره بل ناوړه پرمختګ د لوړ رتبه ښځينه چارواکو په ګډون پر ښځينه ۲۰۱۴مستثنی کوي. په 

تطبيق قانون  يجوړ شود کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد  ۲۰۰۹پوليسو او فعاالنو بریدونه وو. په 

قضيې یا له نظره وغورځول شوې او یا د هغو خواوو په  ڼېګتاوتریخوالی  د د ښځو پر وړاندېاو  خورا کمزوری وو

 واسطه د منځګړیتوب له الرې حل شوې چې په محکمې کې یې له حاضریدو ډډه کوله.
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کال په شپږو لومړیو مياشتو کې پر  ۲۰۱۴پر رسنيو بریدونه په تيره بيا د حکومت پلوه ادارو له خوا زیات شوي او د 

دا ډول  ۴۱کال په لومړیو شپږو مياشتو کې  ۲۰۱۳ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې د  بریدونه ۶۸ژورناليستانو 

 پيښې ترسره شوې وې.

 

کين پر نوي دولت ټينګار وکړ چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په الره کې کلک تدابير ونيسي او د امنيتي ځواکونو د 

په برخه هغه ژمنې ترسره کړي چې د بشري حقونو  ټکی کيږدي. دولت اړ دی چېتيریو پر وړاندې معافيت ته د پای 

 . ورکړې دي کلونو د السته راوړنو د ساتلو په اړه ۱۳کې یې د تيرو 
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