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 د بشر د حقوقو دڅار اداره
  

 ځو حقونهښاو د  " ډالرو طالب دلسو " 
 پيوستون او مصالحی خطرهافغانی ښځی او دبيا 

 
 زـــنډيـــــل

 
مونږ اوس هم د طالبانو تر ولکې الندې يو او ژوند مو يواځې د خپلو کورونو ترديوالونو پورې محدود 

دانو څخه پرته د کور څخه بهر د خپلو خپلوانو د ليدو مونږ د خپلو خاون. مونږ کار نه شو کوالي... دی
نو . مونږ تهديد کيدلو ځکه هغوي ښوونځی پريښود... زما لوڼې ښوونځي ته نشي تالي. لپاره نشو وتالي

 . زه به د يو عادي او سوله ييز ژوند د تيريدو څه هيلې او اميدونه ولرم
 ٢٠١٠فبرورۍ  ١٨مرکزي واليت، . فاطمه ن   ---

 
ما  که  !يو ځل بيا په تا باندې غږ کوم چې زما ګرانه وروره طالب جانه، دا ستا کور دی، راشهزه 

 . ګرم يم او که ګرم وې بيا تا نه پړ کوم ړی وی نو زه تيروتنی ک
 1"٢٠١٠جون  ٢ولسمشر کرزی، "

 
ي چې افغان ميرمنې د. ده چې افغان ميرمنې جوتهمن کيږي؟ له جګړې څخه اغيز کسرټولو لومړی ت

خپل کورونه او خپل خاوندان له السه ورکوي او بياهم همداميرمنې دي چې کورونو ته يوه مړۍ ډوډۍ 
خالف ندي، که چيرې په هغه سره سولې  يوستونپبيانو له همدې کبله افغان ميرمنې د سولې او . راوړي

نو بيا به په رښتيا ... کي، نو ولې نه؟ مګر که چيرې دولت سوله او پخالينه د پردې ترشا راشیاو امنيت 
 . سره هم د ميرمنو وضعيت الخراب شي

 "٢٠١٠فبروري  ١۴، کابل، ئيسهي رئيوي، د افغان ميرمنو د شبکې اجراسامره حميد"
 

د افغانستان په . دا د افغان ميرمنو لپاره غمجن وختونه دي، هغوي د جګړې او د سولې د هيلو ترمنځ بندې پاتې دي
د اورپکو او هوايي بمباريو لخوا وژل کيږي او ټپي : ونې او ميرمنې ډيرې زيان منونکې ديناارامه سيمو کې  نج

کيږي، سيمه ييز عزت او پت يې په هغو يرغلونو کې ترپښو الندې کيږي کوم چې نړيوال ځواکونه د شپې لخوا 
او ډوډۍ ګټونکي له ترسره کوي، ناامني يې د تګ راتګ په وړاندې خنډ جوړ کړی او د ډيری ميرمنو خاوندان 

اورپکو د تل لپاره د ميرمنو د زده کړې د حقونو څخه انکار کړی دی، په ښوونځيو باندې يرغل . السه ورکړي
هغوي ميرمنو ته دا حق نه ورکوي چې په . کوي او د ښوونکو او زده کوونکو په وړاندې دتهديد څخه کار اخلي

يدوي او حملې ورباندې کوي کومې چې د کور څخه بهر کار عادي ډول خپل ژوند تير کړي، او هغه ميرمنې تهد
 . کوي

                                                 
باړه يې د ډپلومات له لوري د ايميل له ژ(خپره شوې،  ٢٠١٠جون  ٢د افغان ولسمشر وينا چې د افغانستان د ملي ټلويزيون له الرې په   1

 )٢٠١٠جون  ١١ليارې د بشر د حقونو د څار ادارې ته رسيدلې، 
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مګر لکه څرنګه چې له طالبانو سره د سولې خبرې ګرمې روانې . افغان ميرمنې د شخړې پاي ته رسيدل غواړي
د طالبان پخالينه چې د ميرمنو څخه د . ې شيننمميرمنې به ډيرې پکې زيادي، ډيری ميرمنې پدې اند دي چې 

و نفرت پاليسي لري او د هغو په وړاندې ډير له تاوتريخوالي څخه ډک دي، د ميرمنو انديښنې راپارولي دي تيښتې ا
او پدې ويره کې دي چې کيداي شي هغه حقوق او آزادي هم له السه ورکړي چې پدې وروستيو کې يې ترالسه 

وړاندې د تاوتريخوالي څخه ډک  سره د معاملې کولو خبرې چې د ميرمنو په) ګلبدين(د حزب اسالمي . کړي دي
طالبانو سره د سولې لپاره د ځينو پرمخ تللو مذاکرو هڅې چې د . نظر لري، هم د ميرمنو انديښنې راپورته کړي دي

په توګه بيا په ګوته کوي، او هغه وختونه له پامه غورځوي چې په ميرمنو باندې د  "ډيالوژيکياغير "د اورپکي 
 . يريدل، دا کار د نوموړو انديښنې الډيرويطالبانو د رژيم پرمهال ت

 
حامد کرزي حکومت د ولسمشر د طالبانو د رژيم د نظامي راپرځيدنې څخه نهه کال کيږي، اوس د افغانستان 

له يوې داسې . وده ورکويته د طالب اورپکو د رهبرانو او نورو جګړه مارو ډلو سره خبرو اترو ترمشرۍ الندې 
تلف کيدو له امله افغان ولس د زرګونو ملکي خلکو د  نه ي يې هيڅ  ترسترګو کيږي،جګړې سره مخ کيدل چې پا

ورځ تربلې له دولت سره واټن پيدا کوي او د همکارو هيوادونو لخوا ډير زور پدې باندې دی چې د افغانسان  هره
يا په ليدو باندې ډير سره څخه د وتلو په استراتيژۍ باندې کار وشي، دولت او د هغه نړيوال متحدين سولې ته د اړت

کې افغان دولت دا ) کال په جنورۍ مياشت ٢٠١٠د (په لندن کې د افغانستان په اړه نړيوال کنفرانس . موافق دي
کار له ليارې  ونوپروګرام وبايد د يوه ځانګړي تمويل شوي د مخالفينو سره يووالي باندېمالتړ ترالسه کړ چې 

مشورتي جرګه راوبلله، او د پخالينې او سولې يوه  کې افغان دولت د سولې کال د جون په مياشت  ٢٠١٠د . وشي
جرګه د ځينو مخالفو سياستوالو او طالبانو له لوري له (د راوستو لپاره يې مناسبې او د پام وړ دندې ورکړې 

ات پرمخ کال د جوالي مياشت کې به د کابل کنفرانس د لندن د کنفرانس موضوع ٢٠١٠د ). مخالفت سره مخ شوه
بوځي، او د تمويلونکو الډيرې ژمنې به له ځانه سره ولري ترڅو په افغانستان کې د مخالفو سره د سولې پروګرام 

 . ښه پرمخ والړ شي
 

نو کې وهغو روانو سرغړونو په تفصيل سره يادونه کيږي کوم چې پدې تيرو څو کلحقونو څخه د پدې رپوټ کې د 
ولکې رامنځته کيږي کومې چې د هغوي تر  د ډلو له لوري په هغو سيمو کې )ګلبدين( د طالبانو او حزب اسالمي

همدرانګه د افغان ميرمنو هغه انديښنې هم پکې رانغاړل کيږي کومې چې د طالبانو او نورو مخالفو ډلو . الندې دي
ته هڅوي چې هغه پروګرامونه چې ټيټ پوړي جنګيالي دې ( "بياپيوستون "د  چی ملې په خاطر لريمعا يې د سره

ترعنوانونو الندې ) د طالبانو د قوماندانانو سره د سولې مذاکرې( "پخالينې"او ) له جګړې څخه الس په سر شي
راځي، او همدارنګه سپارښتنې وړاندې کوي چې پدې ډول نوښتونو کې بايد څه ورګډ شي ترڅو د ميرمنو حقونو 

 .پکې خوندي وساتل شي
 

د څار ادارې يو شمير هغه ميرمنې چې کار کوي او هغه چې د اورپکو ترکنټرول ددې رپوټ لپاره د بشر د حقونو 
په ډيرو دغو سيمو کې ميرمنې او نجونې پدې . الندې سيمو کې ژوند کوي، د مرکو لپاره ټاکلي دي ترولکويا ډير 

. ځيدلې دهپورې د طالبانو د ظلم واکمني بيرته راګر ٢٠٠١څخه  ١٩٩۶باندې پوه شوي چې همغه د طالبان د 
پداسې حال کې چې دا د هغو ميرمنو چې مرکې ورسره شوي، د خبرو څخه داسې معلوميږي چې دا له مخکې 
څخه ټينګې سنتي او دوديزې سيمې دي او د هغوي مرکو دا هم وښوده چې ډيرکله اورپکو د هغوي په ژوند باندې 

اند ؤ چې هغه اساسي حقوق چې له ډيره وخته د طالبانو د راپرځيدو څخه وروسته ډيری پدې . ډير اغېز کړی دی
هغوي بيرته خپل کارونه پيل کړل، خپلې نجونې يې ښوونځيو . ترپوښو الندې ؤ، بيرته ورکول شول او خوندي دي

کلونو  ٢٠٠۶-٢٠٠۵له هغه وخته چې د . ته وليږلې، رايې يې ورکړې او ځينې ان سيمه ييز سياست ته ورودانګل
ې جګړه مارې ډلې بياراڅرګندې شوې، د ميرمنو حقونو په چټکۍ سره بيا ترحملې الندې کې طالبان او ځينې نور

 .راغلل
 

ځينو . ميرمنو سره چې مونږ مرکې وکړې، تهديدونکي ټليفونونه او ليکونه يې ترالسه کړي دي له يو ډير شميری
په خپل کارونه پريږدي او بايد خپلې لوڼې د ښوونځيو څخه ايستلې واي، ډيرو نورو باندې زور اچول شوی چې 

 . تګ راتګ کې کموالی راولي



 

3 
 

د بېلګې په توګه اسماء د هيواد د سويلې سيمې په يو واليت کې د نجونو د ښوونځي ښوونکې وه، ترهغه پورې يې 
 : کار کاوه چې د طالبانو له لوري يې يو تهديدونکی ليک ترالسه کړ، په ليک کې داسې راغلي

 
شومانو سرونه به دې له چې خپله د معلمۍ دنده زرترزره پريږده که نه نو د ما مونږ تاته اخطار درکوؤ"

  "ور ته به دې اور واچوؤکاو  تن څخه بيل
 

 : د هيواد د سويل ختيځ واليت څخه فرشته س مونږ ته داسې وويل
 

و ، اوويشل) اخطار او تهديد پکې شوی ويهغه ليکونه چې (زما په سيمه کې طالبانو د شپې ليکونه "
که څوک بهر ځي او کار کوي، وبه . اخطار يې ورکړ چې ميرمنې د کور څخه بهر د کار لپاره نشي تالي

کور  هپ وژل شي، دې خبرې زه او زما کورنۍ وډار کړو او له همغه وخته وروسته ما خپل ټول وخت
 "تير کړی دی

 
د مثال په . کار کوي، يوه عامه خبره ده د طالبانو له لوري په ميرمنو باندې حملې په ځانګړي ډول هغه ميرمنې چې

باندې په کندهار واليت کې يوه ځوانه ميرمن چې د يوې خيريه ټولنې سره يې کار  ١٣د اپريل  ٢٠١٠توګه، د 
د هغې د مرګ څخه څو . کاوه، په ګوليو وويشته چې لومړۍ ټپي او وروسته يې د خپلو ټپونو له امله ساه ورکړه

څو ورځې وروسته، . يليفونه ترالسه کړل چې بايد کار پريږدي که نه نو وبه وژل شياونۍ وړاندې هغې داسې ټ
يو ټليفوني اړيکه ترالسه کړه چې ويل يې يوې بلې ميرمنې چې د يوه نادولتي نړيوال سازمان سره يې کار کاوه، 

سره کار پرې چې په همغه لست کې دې نوم دی او ورته يې ويل چې دا ځل به ووژل شي ترڅو چې له کفارو 
پداسې حال کې چې هغه نارينه چې د دولت سره کار کوي، هم د طالبانو له ګواښ سره مخ دي، مګر . نږدي

 . ميرمنې ال ډير له خطر سره مخ دي
 

څخه د واليتي شورا غړې  له ډلې هغو دپه تيرو څو کلونو کې د افغان ولس ډيرې غښتلې ميرمنې ترور شوې چې 
د ميرمنو ستاره اڅکزۍ، د پوليسو پخوانۍ قوماندانه ماللۍ کاکړ، ژورنالسته زکيه زکي او او د سولې فعاله ميرمن 

 . دي ئسه صفيه عمه جانيد چارو ر
 

معموًال د ګواښ او تهديد سره مخ چې د خپلو حقونو لپاره خپل غږ پورته کړي، د پارلمان د غړو په ګډون ميرمنې 
وړه وي کوم چې په سياسي ډګر کې خپلې ويرې د طالبانو د ددغو ويرو کچه به د هغو لپاره ډيره ل .کيږي

خلکو په ډارولو او وژلو کې عادت هغو بياراڅرګنديدو کې په ډاګه کوي، پداسې حال کې چې د هغوي رهبران د 
ځينې بيا له دې څخه په ويره کې دي چې که چيرې . کوم چې په هغوي باندې نيوکې او د هغوي مخالفت کوي دي

ا نورې د ميرمنو په خالف ډلې په دولت کې راټولې شي، د ميرمنو حقونه به ترپښو الندې شي او الډير طالبان او ي
 : لکه چې د ميرمنو د حقونو يوه مخکښه فعاله وايي. به له ګواښ سره مخ شي

 
کله چې . له ژوند څخه الس په سر کيدل وي يواځې ډير فشار نه بلکهد ميرمنو لپاره زما په اند دا به "
البان قدرت ته ورسيږي، هغوي به د خپل موقف د ساتلو او خلکو په اړه د فکر ډيرې الرې چارې پيدا ط

د هغوي لپاره زما په شان فعالې غټه ستونزه ده، مونږ بايد دلته ونه اوسو ځکه چې د هغوي لپاره . کړي
 .مونږ ستونزه يو

 
ويانې وې چې شخړه بايد د مذاکرو ټولې هغه ميرمنې چې ددې رپوټ لپاره ورسره مرکې وشې، ددې پل

مګر هغوي دا هم وويل چې که چيرې طالبان د قدرت يوه برخه ترالسه کړي او يا د . له الرې هواره شي
سولې د معاملې په ترڅ کې په رسمي ډول په ټولو ولسواليو يا والياتو باندې حکومت وکړي، نو بې له 

 . شکه د ميرمنو د حقونو پايلې به ډيرې خرابې وي
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د . افغان ميرمنې پداسې يو چاپيريال په خپلو حقونو باندې ټينګار کوي چې له مخکې نه جګړه ييز ښودل شوی دی
، او په حقيقت کې د اوږد مهالې سولې او پخالينه هيلې، بايد د )بررسي(ميرمنو د حقونو په اړه هرډول کتنه 

په افغاني  کرکهدوديزه نرواکي او د ميرمنو څخه افغانانو د هغې رهبرۍ په رڼا کې ترسره شي په کومه کې چې 
ل ادارو په بې بنسټه توافق سره اوسني ملد افغان دولت ډيری وخت د کليدي دولتونو او بين ال. سياست کې حاکم دی

، ځينو ته دولتي دندې ورکوي او پاتې نورو ته د هغو جرمونو څخه معافيت او پخواني جګړه ماران پياوړي کوي
د بدنامو جنګي قوماندانانو سره د پردې ترشا معاملو په حکومت او پارلمان دواړو کې يې . وي ديچې مرتکب ش

د ميرمنو د هغو آزاديو او حقوقو پرخالف دي له کومو څخه چې هغوي همدا اوس برخمنې ډلې جوړې کړي چې 
او نه ټوپک ساالر يو، همدا  مونږ ميرمنې نه ټوپک لرو نه ترياک": لکه چې يوې فعالې ميرمنې مونږ ته وويل. دي

 ".وجه ده چې مونږ د تصميم نيونې په بهير کې شامل نه يو
 

دي چې ميرمنې په  ددې لپارهاو پخالينې په پايله کې به ميرمنې زيانمنې شی،  يوستونپ بياد  وايي هغه انديښنې چې
کرزي پدې اړه يو روښان . تيافغان دولت باندې دومره باور نلري چې د هغوي حقوق به په ښه توګه خوندي وسا

پټې کړي، لکه يو  ورباندېچې د سياسي ګټو په موخه د خلکو حقوقو ته پام ونکړي او سترګې  لري) شاليد(ريکارډ 
په کوم کې چې د (لو د هغه قانون اکال د مارچ په مياشت کې د اهل تشيع د شخصيه احو ٢٠٠٩روښانه مثال يې د 

) انکار شوی لکه د ماشوم حضانت او هغوي د تګ راتګ څخه منع شوي دي اهل تشيع ميرمنو ډيرو حقوقو څخه
جنسي  ډله ييز محکومو او بل مثال يې د دوه . توشيح ده چې په هغه کې ښځو ته ډير د تبعيض په سترګو کتل شوي

  . تيري کوونکو ډلو معافول دي
 

په دې  ته نو دولت هغوي انديښنې لري ژورې او پخالينې څخه بياپيوستون د طالبانو د  لکه څرنګه چې ميرمنې 
د کال د اپريل په مياشت کې د اقتصاد وزير ښاغلی عبدالهادي ارغنديوال چې  ٢٠١٠د . ډاډ ورکړی دی اړه ډير لږ

حزب اسالمي يو مشهور رهبر دی په يوه ناسته کې چې د ميرمنو لخوا جوړه شوې وه، وويل چې ميرمنې بايد د 
 . ګټې قرباني کړي سولې د راوستو لپاره خپلې

 
په ډيرو برخو کې دولتي چارواکو ډيرې کمزورې ژمنې وړاندې کړي او وايي چې يواځې هغه کسان د سولې او 

تاوتريخوالي څخه مخ اړوي او د چې له القاعده ډلې سره تړاؤ نلري،  په بهير کې ګډون کوالي شيپخالينې 
مګر بياهم . ماده د ښځې او نارينه مقام ته درناوی کوي ٢٢د اساسي قانون . افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي

اساسي قانون پدې اړه پوره تضمين نه وړاندې کوي، ځکه چې ډيری وخت هغه په پام کې نه نيول کيږي او د 
يو څرګند مثال يې د اهل تشيع د شخصيه احوالو د قانون پاس . اصالح او درملنې لپاره ډيرې لږې الرې چارې دي

اساسي "يوې فعالې وويل، . ه کوم کې چې په څرګند ډول د ميرمنو د حقونو څخه سرغړاوی شوی دیکول دي پ
طالبان پداسې يوې ايډيالوژۍ پرمخ ځي چې د ميرمنو د ... طالبان اساسي قانون نه مني. قانون ماته ډاډ نه راکوي

 ".حقونو پرخالف ده
 

کره او بحث کې د ميرمنو بشري حقونو خونديتوب ته دا الزمه او ضروري ده چې افغان دولت بايد په هره مذا
لومړيتوب ورکړي، چې د زده کړې، کار کولو، روغتيايي پاملرنې، عدالت ته د الس رسي او په سياسي ژوند کې 

، او هره ډله چې ددولت سره پخالينه غواړي بايد ورته "د مذاکرې وړ ندي"دا هغه حقوق دي چې . د ونډې حقوق
 . خوندي يې وساتيدرناوی وکړي او 

 
د مذاکرې په ميز کې د ميرمنو رهبرانو پوره ونډه به دا ډاډ رامنځته کړي چې د هغوي حقوق ترپوښو الندې نه 

په حقيقت کې يوه ترټولو مهم ډاډ چې د ميرمنو د حقونو د له منځه تلو څخه مخنيوی کوي، داده چې ميرمنې . کيږي
کال د  ٢٠١٠د مدافعې د ډيرو هڅو په پايله کې د . کې پوره ونډه ولريد دولت په ټولو برخو او د سولې په بهير 

ونډې ژمنه شوې وه، مګر بياهم  ٪١٠د  د استازيتوب جون د مياشتې په ملي مشورتي جرګه کې د ميرمنو سره
 د ميرمنو د حقونو ډيری غښتلې فعالې پدې اند دي چې د هغوي د استازيتوب ونډه اوس هم. ونډه لرله ٪٢٠هغوی 

 ئسهکميټې وې چې يواځې د يوې کميټې ر ٢٨ډيره ټيټه ده او دې ته هم اشاره کوي چې په نوموړې جرګې کې 
دا ستونزمنه وه چې له ځينو بنسټپالو، ": ته وويلد ميرمنو يوې فعالې د بشر د حقونو د څار ادارې . ميرمن وه



 

5 
 

مګر بياهم په .حقونو په اړه خبرې وکړو جنګ ساالرانو او مذهبي علماؤ سره مخ په مخ کښينو او د ميرمنو د
دا يوه لويه . پورې ميرمنې په هره کميټې کې موجودې وې، مونږ اوس هم دلته يو ١٢تر  ١٠نوموړې جرګې کې 

 . ولسمشر کرزي او نورو ډيرو لوړ پوړو سياستوال د ميرمنو د ګډون د اړتيا په اړه خبرې وکړې "موقع وه
 

دا تضمين نه کړ چې په تطبيق کوونکو ادارو کې به ميرمنې په لوړه کچه تصميم مګر بياهم وروستي پريکړه ليک 
 بيايا پخالينه وي، شاملې شي، لکه په لوړه کچه د سولې جرګه يا د سولې، پخالينې او يا  بياپيوستون نيونو کې، که 

تونو کې چيرې چې ډيرې همدارنګه ميرمنې په دولتي ادارو او وزار. پروګرامونو لپاره ګډ داراالنشاء يوستونپ
د ترڅو پورې چې دا توپير له منځه والړ نشي د ميرمنو . مهمې پريکړې ترسره کيږي، ډير استازيتوب نلري

 . حقونو ترپښو الندې کيدل به ډير عام وي
 

ا چې د افغانستان د نړيوالو مالتړو لخوا د ميرمنو د حقونو د خوندي ساتلو ژمنې شوي دي، مګر بياهم دسره له دی 
ويره ترسترګو کيږي چې کيداي شي هغوي هم د افغانستان څخه د وتلو په استراتيژي کې د ميرمنو حقونه قرباني 

پداسې حال کې چې د امريکا د متحده اياالتو د بهرنيو چارو وزيره هيالري کلنټن د ميرمنو د ځينو فعالو . کړي
 ٢٠٠٩ولسمشر بارک اوباما د . وضعيت يادونې کويلخوا پدې وستايل شوه چې په ټينګار سره د افغان ميرمنو د 

 . کال په وينا کې د ميرمنو د حقونو په ذکر کې پاتې راتلو سره، افغان ميرمنو ته غمونکی سګنال ورکړ
 

کې د امريکا په متحده اياالتو، کاناډا او انګلستان په څير هيوادونو کې کورني تماشاچيان کوم چې په افغانستان 
د ډيرو کلونو په اوږدو کې يې د پام وړ مرګ ژوبلې ليدلي، دا به په اسانۍ سره ونه مني چې د سرتيري لري او 

تريخ وضعيت  پدېددې لپاره چې . ماتې ورکولو د خبرو څخه د طالبانو د مشرتابه سره د سولې منلو ته وګرځي
چې د اورپکو کې بدلون راولي، ددغو حکومتونو نظامي او ملکي چارواکي په هغه څه ټينګار کوي 

غيرايديالوژيک انګيزو "يا  "عمل پالو"، سرتيرو، "لس ډالرو طالبانو"د . غيرايډيالوژيک طبعيت مجسم کوي
، چې د پيسو يا نورو اقتصادي امتيازاتو لپاره جنګيږي نه د ديني يا ايديالوژيک داليل په خاطر، د خبرو "لرونکو

: يس وويلبرخې رئد  يوستونپ د نړيوالو ځواکونو د بيا )Graeme Lamb(ډګرجنرال ګرام لمب . محور جوړوي
دا طالبان څوک دي؟ دا د سيمې خلک دي، ډيری خلک يې د پيسو لپاره جنګيږي نه د ځينو ايديالوژيکي داليلو 

 . پربنسټ
 

تاريخ همدارنګه بې وزلي او سيمه ييزې انديښنې د ياغيانو د زياتيدو المل ګرځي، چې دا نظرونه د طالبانو د اوږد 
 .  تبعيض، ناوړه ګټه اخيستنه او ظلم او د ياغيانو له لوري د ميرمنو هميشنۍ ستونزې، له پامه غورځوي

 
دا وضعيت هغه د کلونو معامله . له مخکې نه د پخوانيو زورواکانو او شتمنو په الس خراب شوی دیافغان دولت 

د . ه نړيوال مالتړي يې مسؤليت په غاړه لريښيي چې د ثبات او امنيت په نوم ترسره شوي، چې دولت او د هغ
طالبانو او نورو ياغي ډلو سره سوله کول به په خواشينۍ سره د ميرمنو د حقونو په بيه د يو لنډ مهالي فکر نمونه 

کال د جنورۍ په مياشت کې داسې څرګند شوه چې افغان دولت د بخښنې يو داسې قانون نافذ کړی  ٢٠١٠د . وي
ډلو ته پکې د عدلي تعقيب څخه د معافيت يادونه شوې کوم چې د سولې له بهير سره يوځاي دی چې هغو جنګي 

نوموړی قانون د هغو نړيوالو وجايبو څخه سرغړونه ده چې افغانستان ورسره ملحق دی او وايي چې ټول . کيږي
مونو او د بشر څخه د هغه کسان بايد ترعدلي تعقيب الندې ونيول شي کوم چې په جنګي جناياتو، د بشريت ضد جر

پدې کې د ظلم او ستم ټول . سوء استفادې نورو جرايمو لکه د جنګ پرمهال جنسي تجاوزونو کې ښکېل وي
البته دا مناسبه او پرځاي خبره ده چې هغه کسان د . مرتکبين لکه طالبان او د ياغي ډلو نور رهبران هم شامل دي

چې د  وسلواله شخړه کې يې ګډون کړی وي، مګر هغه کسانسولې په بهير کې شامل شي چې يواځې په کومه و
جرايموباندې مرتکب وي، بايد د سولې په بهير کې سرغړونې کړې وي او د بشر ضد يې نړيوالو حقوقو څخه 

 . شامل نشي او د عدلي تعقيب څخه هم معاف نشي
 

امه ده چې جنګي ډلي د قانون څخه د سولې بهير بايد هغه نمونه تکرار نکړي چې له پخوا څخه په افغانستان کې ع
سره لدې چې هغه کسان هم بايد  عدالت او مسؤليت منل بايد د سولې په بهير کې حياتي رول ولري: وي پورته
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نورو جرايمو، په ګمارنو کې د ترعدلي تعقيب الندې ونيول شي چې په شديدو جرايمو او په ټاکنو کې د درغليو او 
ت د ميرمنو او نجونو د حقونو څخه ډيرو سرغړونو ته چې د جنسيتي تبعيض د جرمونو څخه معافي. مسؤل وي

د ميرمنو او نجونو په حقونو باندې . څخه دي، الر هواروي چې دا بيا د هغوي په عام ژوند باندې تيری کوي
شي، مرتکبين دولت ته راوبلل  که چيرې نوموړي: الندې نيول کيږي يواځې يو څو تيري کوونکي، ترعدلي تعقيب
دا همدارنګه يو له پخوا څخه له شخړو ډک سياسي چاپيريال د ميرمنو . نو د سولې بهير به له خنډ سره مخ کړي

په بهير کې موجودې وي،  بياپيوستون که چيرې ميرمنې د مذاکرو په ميز او د سولې او . لپاره نور هم ستونزمنوي
 . وي نو له هغوي لپاره به د خپلو حقونو څخه د دفاع يو چانس

 
هغه کليدي ملتونه چې  په افغانستان کې سرتيري لري، . د افغانستان حکومت له ټولو غاړو ترسخت فشار الندې دی

دا فشارونه بايد ددې سبب ونه . ترسخت فشار الندې دي چې بايد خپل ځواکونه بيرته خپلو هيوادونو ته ستانه کړي
لت دا به د دو. په بدل کې فريب ورکول شي او د هغو ښکار شيګرځي چې افغانانو ته د ګړنديو او بې پامه معاملو 

بهير برابر امنيت رامنځته کړي چې د ټولو  يوستون پ او د هغه د مالتړو لخوا عميق پام وي چې د سولې او بيا
 . افغانانو حقوق په ځانګړي ډول د نجونو او ميرمنو حقوق پکښې خوندي وساتل شي

 
 : ريزۍ ژبه موجوده دهد دې راپور بشپړ نسخه په انګ.

www.hrw.org/asia/afghanistan 
 

 سپارښتنې
 

د "د بشر د حقوقو د څار اداره د هغه سند څخه مالتړ کوي چې د افغان ميرمنو د مدني ټولنو له رهبرانو له لوري 
 29کال د جنورۍ د مياشتې په  2010رنامې الندې يې د ت" لند د کنفرانس د وروستۍ ابالغې په وړاندې غبرګون

 : باندې خپور کړ، او الندې مطالب پکې شامل دي
 

 بياپيوستون واکونو او مسايلو کې استازيتوب وشي، کوم چې د سولې او  هغو د ميرمنو څخه بايد په ټولو •
 . پروګرام ته وده ورکوي

د پروګرامونو  بياپيوستون ه چې د افغانانو د سولې او وړانديز شوې امانتي بوديج بياپيوستون د سولې او  •
 بايد ډاډ ترالسه کړي چې د دغو مالي منابعو يوه برخه چې ټولنو ته د سولې او د مالي مالتړ لپاره ده، 

لپاره ورکول کيږي، بايد د ميرمنو د حقونو د پياوړتيا او د هغوي د بشري حقونو په برخه کې  بياپيوستون
 . اصالح په ترڅ کې وکارول شي د سم نظارت او

د ميرمنو د سولې او د ملي امنيتي پاليسۍ او د ميرمنو د استازيتوب د ونډې د اساسي عنصر په توګه  •
او ټول په سولې او امنيت پورې اړوند اړخونه په پام کې  امنيت په اړه بايد يو ملي کاري پالن بشپړ شي،

  .2ونيول شي
 

 او پخالينه پيوستون بيا 
 : چې څخه غواړير د حقونو د څار اداره د افغانستان د حکومت د بش

هغه کسان چې د پخالينې د بهير سره همغږي وي بايد په څرګند ډول سره يې د ډاډ ترالسه کړي چې ټول  •
ميرمنو او نارينه ؤ د حقونو برابروالی او د هغوي اساسي حقوق منلي وي، البته د زده کړې، د کار کولو 

 . ژوند کې د ونډې حقوق هم پکې شامل دياو په سياسي 
ته دنده ورکړي ترڅو ) چې ټاکل شوې مګر کار يې ندی پيل کړی(د اساسي قانون څخه د نظارت کميټې  •

 . او پخالينه د ميرمنو د تضمين شويو حقونو څخه سرغړاوی نه کوي بياپيوستون ډاډ ترالسه کړي چې 
                                                 

 ٢٠١٠جنوري  ٢٩" د لند د کنفرانس د وروستۍ ابالغې په وړاندې غبرګون"  2
http://peacewithjustice4afghanistan.blogspot.com/2010/02/kabul-press-conference-reactions-from.html. 
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او مذهبي  ټولنې ټولې ډلې شاملې دي، د ميرمنو او قوميډاډ ترالسه کړي چې د پخالينې په بهير کې د  •
 . لږکو په ګډون

د بهير څخه مخکې او يا ورسره يوځاي يو مهالويش ته ژمن وي چې د سولې، پخالينې او  بياپيوستون د  •
 . عدالت د بهير کاري پالن ته وده ورکړي

لپاره په لوړه کچه د سولې جرګه او  او پخالينې د پروګرامونو بياپيوستون ډاډ ترالسه کړي چې د سولې،  •
او پخالينې  اغېز د ميرمنو او نجونو په  بياپيوستون د سولې ګډ سکرتريت ځانګړې دنده لري ترڅو د 

 . حقونو کې په پام کې ونيسي
او پخالينې  بياپيوستون د هغو قوماندانانو شاليد په سم ډول ارزول کيږي کوم چې د ډاډترالسه کړي چې  •

سياسي او بروکراتيکې دندې هغو په واليتي او د ولسواليو په کچه  ام کې نيول شوي دي، اولپاره په پ
کسانو ته ورنکول شي کوم چې د حقونو څخه د سوء استفادې پخوانی ريکارډ لري، يعنې په ښوونځيو 

پخواني  شوي يا پخال شوي بياپيوستون . ريکارډ ونلري باندې د حملو او په ميرمنو باندې د تاوتريخوالي
 . قوماندانان هم بايد د دولتي دندو لپاره د بررسۍ ترطرزالعمل تير شي

او پخالينې کې د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نړيوال قانون  بياپيوستون د پخوانيو جګړه مارو په  •
ګه، د د بېلګې په تو(سره سم د هغوي لپاره د ميرمنو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه روزنې ورکول شي 

  ).ميرمنو د قانون په وړاندې د تاوتريخوالي له منځه وړل
 

 د ميرمنو استازيتوب
 : د بشر د حقونو د څار اداره د افغانستان د حکومت څخه غواړي چې

او پخالينې د پروګرامونو په اړه په لوړه کچه د سولې جرګه  بياپيوستون ډاډ ترالسه کړي چې د سولې،  •
 . کې د ميرمنو استازيتوب کيږي او د سولې په ګډ سکرتريت

ډاډ ترالسه کړي چې دميرمنو څخه په غوره توګه استازيتوب کيږي او هغوي دا وړتيا لري چې په  •
 . اغيزمن ډول ددولت او مخالفينو ترمنځ په مذاکرو کې ونډه لري

، ولسوالۍ او ډاډ ترالسه کړي چې د تصميم نيونې لپاره د ميرمنو څخه په هره کچه، يعنې په ملي، واليتي •
ډاډ . تربحث الندې نيول کيږي، استازيتوب کيږي بياپيوستون کليو په کچه غونډو چيرې چې د سولې او 

ترالسه کړي چې ميرمنې په شفاف ډول ټاکل کيږي او دا چې د هغوي استازيتوب د ميرمنو فعالو او 
د افغان . يتوب څخه ډډه وشيسياستوالو ته د منلو وړده، دا ځکه چې د دولت پلوؤ تراغيزالندې استاز

 . تصويب کړياستازيتوب ميرمنو  ميرمنو شبکه، د ښځو د چارو وزارت او د پارلمان ښځينه غړې بايد د
په  بياپيوستون ډاډ ترالسه کړي چې د ميرمنو څخه دکليو او ولسواليو په کچه استازيتوب کيږي، چې دا د  •

 . پالنونو کې يو کليدي رول لوبوي
ي ګامونه پورته کړي او ډاډ ترالسه کړي چې د دولت په ټولو ادارو او وزارتونو کې د پدې اړه کوټل •

او سولې په بهير کې  بياپيوستون ميرمنو څخه په سم ډول استازيتوب کيږي، د هغو ادارو په ګډون چې د 
کورنيو کميسيون، د سيمه ايزوارګانونو خپلواکه اداره، د  بياپيوستون ښکېل دي لکه د ملکي سازۍ او 

 . چارو وزارت، د ولسمشر دفتر، د دفاع وزارت، د ملي امنيت رياست او د کرهڼې وزارت
 

 : د بشر د حقونو د څار اداره په افغانستان کې د نړيوالو ځواکونو څخه غواړي چې
مرګ ژوبله، د شپې لخوا په کورونو باندې يرغل او توقيف، د ياغيانو په  وګړودا درک کړي چې د ملکي  •

 . دي د ناخواله اعمالو مسؤلکوم نظامي کسان ړي کولو کې مرسته کوي، او بايد پلټنې وشي چې پياو
او پخالينې په برخه کې ترسره  بياپيوستون ډاډ ترالسه کړي چې هغه نړيوالې نظامي همکارۍ چې د  •

 او  کيږي، د معافيت يا اداري فساد د زياتوالي سبب نه ګرځي، او دا چې په ټولنو کې د پخالينې
هرډول هڅې بايد د هغو کسانو د شاليد او تيرو کړنو په سمې پلټنې او کتنې سره ترسره شي  بياپيوستون

 چې د بشر ضد جرايمو په ارتکاب باندې تورن دي لکه د ميرمنو او نجونو په زده کړو باندې يرغل
 . باندې
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او بيا جذب په بهير کې دهغوي د  ډاډ ترالسه کړي چې د ميرمنو امنيت د نړيوالو ځواکونو لپاره د سولې •
د امانتي بوديجې څخه پرته دي، لکه  بياپيوستون پام وړ خبره ده، د هغو بوديجو په ګډون چې د سولې او 

 . د قوماندانانو د بيړني غبرګون پروګرام
 

 : د بشر د حقونو د څار اداره د د ملګرو ملتونو او نړيوالو بسپنه کوونکو څخه غواړي چې
بيا جذب د بهير لپاره د نظارت چارې برابرې کړي ترڅو د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د  د سولې او •

هوکړې په ګډون کومه چې د سولې او امنيت په راوستو کې د  1325هوکړو خالف عمل ترسره نشي، د 
ه هوکړې چې په وسلوالو شخړو کې د جنسي تيري د ممانعت پ 1888او  1820ميرمنو ونډه حياتي بولي، 

 . هوکړه چې د جګړې څخه وروسته او د بيارغونې په مهال د ميرمنو ونډې مهمې بولي 1889اړه ده، او 
او سولې د پروګرام لپاره د  بياپيوستون د پريکړو په ترسره کولو کې ميرمنو ته مهمه ونډه ورکول او د  •

د بوديجو  بياپيوستون  هغوي ونډه د بوديجې د ورکړې مخکينی شرط وګڼي، ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې د
 . څخه کورنۍ او ټولنې ګټه اخلي نه پخواني زورواکان

 د کتنې او نظارت د ادارو په کړنو کې د هغو پخوانيو جنګياليانو نظارت هم په پام کې نيسي کوم چې د  •
ه او سولې لپاره په پام کې نيول شوي دي په ځانګړي ډول هغه کسان چې د دولتي څوکيو لپار بياپيوستون

په بهير کې  بياپيوستون دهغو قيديانو د خالصون نظارت وکړي کوم چې د سولې او  .ګمارل کيږي
 .سياسي مداخلې په ترڅ کې ندي خالص شوياو ډاډ ترالسه کړي چې هغوي د کومې خالص شوي وي، 

  
 ميرمنو باندې حملې سياسي ژوند کې پر فعالوپه 

 : کومت څخه غواړي چېد بشر د حقونو د څار اداره د افغانستان د ح
 . د ميرمنوپه عام ژوند باندې هرډول يرغل په کلکه وغندي •
ږي کومې چې د تهديد الندې وي، او د دولت غو ميرمنو ته پوره امنيت برابريډاډ ترالسه کړي چې ه •

د کتنې په يو ميکانيزم باندې غور . شي نه د هر چا د خوښې پراساس امنيت بايد د اړتيا پربنسټ برابر
 . ړي ترڅو ډاډمن شي چې د امنيت برابرول د اړتيا پربنسټ ديوک

په ميرمنو باندې د حملې او د هغوي ترور کولو په اړه پلټنو ته لومړيتوب ورکول شي، ډاډ ترالسه کړي  •
چې هغه حملې او وژنې چې راپور يې ورکول کيږي، په سم ډول ثبتيږي او مجرمين يې ترعدلي تعقيب 

 . مخنيوي لپاره يې کوټلي ګامونه پورته کيږي الندې نيول کيږي او د
 . ډاډ ترالسه کړي چې ميرمنې په کليدي دندو لکه وزارتونه او معينيتونو، باندې ګمارل کيږي •

 
 د نجونو په زده کړو باندې يرغل

 : د بشر د حقونو د څار اداره د افغانستان د حکومت څخه غواړي چې
 . يرغلو پلټنه او مسؤلين يې د قانون منګولو ته وسپاري په زده کړو باندې د ټولو شويو حملو او •
لوي څارانوالۍ او د عدليې وزارت، په  رف وزارت، د کورنيو چارو وزارت، ډاډ ترالسه کړي چې د معا •

په لوړه کچه د سولې ښوونځيو باندې د حمله کوونکو په اړه معلومات سره شريکوي، او دغه معلومات 
او پخالينې پروګرامونو لپاره د ګډ سکرتريت او د هغو کميټو سره شريکوي  نبياپيوستو شورا، د سولې، 

 ). کې جوړ شوی دی ٢٠١٠جون (کوم چې د امنيت اړوند قيديانو ته کتنه کوي 
د ياغيانو له ډلو سره هرډول اړيکو کې بايد په ښځينه زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځيو باندې د يرغل د  •

 . درولو غوښتنه وکړي
د ټولنو سره . شمير ښځينه ښوونکې وګماري او د نجونو پوره اندازه ټولګي او ښوونځي جوړ کړي پوره •

وکړي ) لپاره پ ګوته کيږي بياپيوستون د هغو ټولنو په ګډون له کومې چې د سولې او (پدې اړه مشوره 
ا کولی شي، چې څرنګه د نجونو او ميرمنو زده کړو ته وده ورکول کيږي او ښوونځيو ته الس رسی پيد

د ډسامبر  ٢٠٠٩زمونږ د (. او همدرانګه هغوي ته د بېلو ښوونځيو د جوړيدو او ترانسپورت خبره وکړي
  .")په افغانستان کې د ميرمنو حقوق: مونږ د نړۍ ژمنې له ځانه سره لرو" ئد مياشتې راپور وګور
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 انتقالي عدالت
 : واړي چېد بشر د حقونو د څار اداره د افغانستان د حکومت څخه غ

دا درک کړي چې يوه دايمې سوله به د تيرو جرمونو په ګډون ټولې په مخ کې پرتې ستونزې او ناخوالۍ  •
د اجتماعاتو کارول لکه د سولې مشورتي جرګه ترڅو د لسيزو جګړو د زخمو د جوړيدو . هوارې کړي

لت او خونديتوب رامنځته لپاره د حل الر پيدا کړي، همدارنګه دا چې څرنګه د جګړې قربانيانو ته عدا
 . شي او همدارنګه زيان منونکو ټولنو ته خونديتوب برابر شي

د بخښنې قانون تکرار کړي، او ډاډ ترالسه کړي چې هغه کسان چې د بشر په حقونو باندې د تيري د  •
 . د بهير څخه وباسي يوستونپ، د سولې او بيا ديموجود  ورباندې باور وړ تورونه

بهير څخه مخکې او يا ورسره يوځاي يو مهالويش ته ژمن وي چې د سولې، پخالينې او  د بياپيوستون د  •
 عدالت د بهير کاري پالن ته وده ورکړي

د شکاياتو د بررسي ميکانيزم پياوړی کړي، ترڅو د ټاکنو ټولې درغليو ته کتنه وکړي او همدارنګه  •
کسان له دولتي ادارو څخه وايستل شي هرډول سياسي او قضايي ګمارنې په سم ډول سره وشي ترڅو هغه 

 . کوم چې د بشر ضد جرايمو، جنګي جناياتو او نورو جرايم کې ښکېل دي
لپاره د شخړو د هوارولو او د مسؤليت منلو يو شفاف ميکانيزم جوړ کړي، د هغو  بياپيوستون د سولې او  •

ډاډ ترالسه کړي چې هغه دولتي  .اقداماتو په ګډون د دولتي چارواکو په وړاندې ناخوالۍ له منځه يوسي
و لخوا په نوموړو شکاياتو کې چارواکي چې نوموړي ميکانيزمونه تطبيقوي، پخپله د سيمه ييزو ټولن

 . نه وي يلښک
 

 د حکومتدارۍ اصالح
 : د بشر د حقونو د څار اداره د افغانستان د حکومت څخه غواړي چې

هواري شي، او ددايمې سولې هيلو ته وده ورکول  ددې لپاره چې د جګړې ځينې په مخ کې پرتې ستونزې •
شي، د دولت د اصالح په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي، ترڅو دولت وکوالي شي چې د خلکو 

 . اساسي حقوق او آزادۍ په ښه توګه خوندي وساتي
لواک او ډاډ ترالسه کړي چې د سياسي، دولتي او ملکي خدمتونو د څوکيو ډ ټولو کانديدانو واک په خپ •

آزاد ډول ترکتنې الندې نيول کيږي ترڅو هغه کسان چې د بشر د حقونو څخه د سرغړاوي په مهمو 
جرايمو باندې تورن دي يا د وسلوالو ډلو يا جنايي فعاليتونو په ترسره کولو کې په الس لرلو تورن دي، 

د پياوړتيا سبب ګرځي، او  دا ګار د ګمارنې د قضايي تعييناتو او د ټاکنو د خپلواک رياست. حذف کيږي
 . همدارنګه پدې سره د پخوانيو جنګياليو د بې عدالتيو د بررسۍ سبب ګرځي

او پياوړتيا ورکول کيږي، په  ې شوېواب ويلو مراجع چې اوس اوس جوړد ځډاډ ترالسه کړي چې  •
دولتي  شفاف ډول هغو پلټنو ته مخ کوي په کومو کې چې د بشرد حقونو څخه سرغړونې او د دولت او

خدمتونو په ټولو کچو کې فساد کول شامل دي، او هغه کسان چې ګرم ګڼل کيږي د خپلو څوکيو څخه 
 . وشړل شي او په سم ډول ترعدلي او قانوني تعقيب الندې ونيول شي

 
 ٢٠١٠جوالی 
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