افغانستان :په خبرو اترو سره بايد د ميرمنو سره د طالبان ناوړه چلند له پامه ونه غورځوي
د ياغي ډلو سره په ھرډول معامله کې بايد د ميرمنو حقونه خوندي پاتي شي
)کابل ٢٢ ،سرطان  – ( ١٣٨٩د بشر د حقونو د څار اداره په خپل يو رپوټ کې چې نن يې خپور کړی وايي ولې بايد د ھرې ياغي
ډلې سره په ھر ډول سياسي جوړجاړي کې د ميرمنو په حقونو باندې د طالبانو له لوري روانو حملو ته لومړيتوب ورکول شي .د
بشر د حقونو د څار اداره زياتوي چې افغان دولت او د ھغه نړيوال مالتړي د ياغيانو د بياجذب په پروګرامونو کې د ميرمنو
خونديتوب له پامه غورځولی دی ،او دا ډاډ يې ندی ورکړی چې له طالبانو سره په احتمالي روغې جوړې کې به د ميرمنو حقونو ته
ځاي ورکول شي.
دغه  ۶۵مخيز رپوټ "لس ډالري طالبان او د ميرمنو حقونه :افغان ميرمنې او د بياجذب او پخالينې خطرونه "،ھغه احتمالي ننګونې
په ګوته کوي چې د ميرمنو حقونو ته د طالبانو سره د دولت د راتلونکي جوړجاړې څخه راپورته کيږي .پدغه راپور کې راغلي چې
څرنګه ميرمنې په ھغو سيمو کې چې د طالبانو تر ولکې الندې دي ،ترتھديد او تاوتريخوالي الندې راځي او د نجونو زده کړې په
نښه کيږي ،او ښځينه رھبرانې او فعالې وژل کيږي او وژونکي يې د مجازاتو څخه بخښل کيږي.
"افغان ميرمنې بايد ددې لپاره له خپلو حقونو څخه تيرې نشي چې دولت له طالبانو سره معامله وکړي" داخبره ټام مالينوسکي ) Tom
 (Malinowskiچې په واشنګټن کې د بشر د حقونو د څار ادارې مشر دی ،وکړه" .دا به ډير غمونکی خيانت وي چې ھغه پرمختګ
چې د ميرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې په تيرو نھو کلونو کې شوی ،له ھغوي )ميرمنو( څخه بيرته واخيستل شي".
په ھغو سيمو کې چې د طالبانو تر ولکې الندې دي او يا يې نفوذ پکې زيات دی ،ميرمنې ترتھديد او تاوتريخوالي الندې راځي ،او په
عامو ميرمنو چې د کور څخه بھر کار کوي ،حملې کيږي .د تھديد يوه روښانه نمونه "د شپې لخوا ليکونه" دي ،چې ميرمنو ته
تھديدونکې خبرې پکې ليکل کيږي او بيا يې په کورونو يا ښوونځيو کې اچول کيږي.
د دولت يوې ښځينه مامورې ھغه مھال خپله دنده پريښوده چې د  ٢٠١٠کال په فبرورۍ مياشت کې يې يو ليک ترالسه کړ چې داسې
يې پکې ليکلي ؤ" :مونږ طالبان تاته اخطار درکوؤ چې له خپلې دندې الس په سر شې که نه نو د ژوند په بيه به درته پريوځي .مونږ
به دې په داسې يوه طريقه ووژنو چې تراوسه ھيڅ ميرمن نه يې ورباندې وژل شوي .نو بيا به دا د ستا په شان ميرمنو لپاره يو غوره
پند وي".
ھمدارنګه  ٢٢کلنې ھوسۍ چې له يوې امريکايي پرمختيايي ادارې سره کار کاوه ،د ټليفون له ليارې يې تھديدونه ترالسه کړل مګر
بيا ھم ھغې خپلې دندې ته ادامه ورکړه .د اپريل په مياشت کې ناپيژاندو وسله والو کسانو نوموړې ھغه مھال په ډزو وويشته او ويې
وژله چې له دفتر څخه بھر راوتلې وه .له دې پيښې څخه لږ موده وروسته يوې بلې ميرمنې دې ته ورته ليک ترالسه کړ او پکې
ليکل شوي ؤ چې دا ځل به يې وار وي" :په ھمغه ترتيب چې مونږ پرون ھوسۍ ووژله د ستا او نورو ميرمنو نوم ھم زمونږ په لست
کې دی".
طالبان او نورې ياغي ډلې په وار وار د نجونو زده کړې تھديدوي او ښځينه ښوونکې او زده کوونکي تربريد الندې راولي .د
فبرورۍ په مياشت کې د ھيواد په يو شمالي واليت کې د نجونو يو ښوونځي ته يو ليک ورکول شو چې متن يې په الندې ډول دی:
"تاسو ته مو مخکې خبر در کړ چې ښوونځی وتړئ او دغه پاکې او بې ګناه نجونې د يو کفري دولت ترالرښوونې الندې مه بې
الرې کوئ ،مګر تاسو ھيڅ پام ورته ونکړ ....دا وروستی اخطار دی چې ښوونځی زر تر زره وتړئ ...که چيرې تاسو په واليت
کې پاتې کيږئ نو په ياد ولرئ چې تاسو او د ستاسو کورنۍ به له منځه ځي".
د بشر د حقونو د څار اداره وايي چې تراوسه پورې ډيرې لږې نښې نښانې ليدل کيږي چې د کرزي حکومت دغه حملې او انديښنې
د اورپکو سره د پخالينې او د ھغوي د بياحذب په پروګرامونو کې په پام کې نيولي وي ،او يا يې په ھغو وړانديزونو کې په پام کې
نيولي وي چې له طالبان سره د جګړې څخه د ھغوي د پخوانيو مشرانو او رھبرانو سره روغې جوړې ته اوښتل دي.
افغان دولت د ميرمنو د ھغو آزاديو د خوندی ساتلو لپاره چې د  ٢٠٠١د طالبانو د راپرځيدو څخه را وروسته يې ترالسه کړي ،ډير
کمزوری ډاډ ورکړی .پدې وروستيو کې ولسمشر کرزي د سياسي ګټو د خونديتوب په خاطر له پامه غورځولي .د بېلګې په توګه د
 ٢٠٠٩کال د مارچ په مياشت کې د اھل تشيع د شخصيه احوالو د ھغه قانون )په کوم کې چې د اھل تشيع ميرمنو ډيرو حقوقو څخه
انکار شوی لکه د ماشوم حضانت او ھغوي د تګ راتګ څخه منع شوي دي( توشيح کړ چې په ھغه کې ښځو ته ډير د تبعيض په
سترګه کتل شوي دي .او بل دا چې په  ٢٠٠٨کال کې يې دوه محکومو ډله ييز جنسي تيري کوونکو ډلو ته بخښنه وکړه.

د بياجذب ځينې نړيوال مدافعين اورپکو ته په بنسټيز ډول د غيرايډيالوژيک شکل ورکوي" ،لس ډالري طالبان " چې يواځې د پيسو
لپاره جګړه کوي ،په ګوته کوي .د امريکا متحده اياالت ،ناټو ځواکونه او نور مھم بسپنه کوونکي د مخالفينو د بياجذب د پروګرامونو
څخه په ټينګه مالتړ کوي ،چې ترډيره به يې مالي مرسته ھم وکړي .د طالبانو سره په پخالينه کې د ھغوي مالتړ ډير محدود دی.
سره له دې چې د افغانستان نړيوال مالتړي د ميرمنو د حقونو د خونديتوب ژمنې کوي ،بياھم د بشر د حقونو د څار اداره انديښمنه ده
چې کيداي شي ھغوي ھم د افغانستان څخه د وتلو د استراتيژۍ په ترڅ کې د ميرمنو حقونه قرباني کړي .د مثال په توګه اګرچې
افغان دولت ويلي چې ھغه اورپکي چې بياجذب او سوله کې برخه اخلي ،د افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي ،کوم چې د ميرمنو
او نارينه ؤ لپاره برابر حقوق ورکوي ،پدې اړه د موافقې ھيڅ ډاډ نه ترسترګو کيږي.
د بشر د حقونو د څار د ادارې مرکې ښيي چې د افغان او نړيوالو عاملينو ترمنځ پدې اړه چې آيا امکان به ولري چې ميرمنو ته د
زده کړې ،کارکولو او په سياسي ډګر کې ونډه لرلو څخه مالتړ برابر کړي ،ستونزه موجوده ده.
ټام مالينوسکي ) (Tom Malinowskiوويل" ،بسپنه کوونکي دولتونه په مشروع ډول سره د افغان دولت په ھغه مشرتابه باندې
ټينګار کوي چې دا بھيرونه پرمخ بيايي" ".مګر دا پدې معنی ندی چې ھغوي بايد د افغانانو د ھغو معاملو مالتړ وکړي کومې به چې
افغان ميرمنې له ګواښ سره مخ کړي".
افغان دولت پدې لټه کې شوی چې مخالفې ډلې د ھغوي د جنګي جرايمو او د نړيوالو قوانينو د نورو خطرناکو سرغړونو څخه په
معافيت سره راجذب کړي .مګر عدالت او د شديدو جرايمو مسؤليت منل بايد د طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره د خبرو کولو او
پخالينې په سر کې ځاي ولري ،داخبره د بشر د حقونو د څار ادارې وکړه .ددې کار لپاره پکار دا ده چې د دولت اوسني چارواکي د
شديدو جرايمو او په ټاکنو او سياسي ګمارنو کې د درغليو لپاره د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
دغه رپوټ ھغه شرايط وضع کوي کوم چې بايد د بياجذب او مذاکرو يا پخالينې په ھر بھير کې داخل شي ترڅو د ميرمنو د حقونو د
خونديتوب ډاډ ترالسه شي .د ميرمنو د کار کولو ،په سياسي ژوند کې د ونډې او زده کړې د حقوقو څخه بايد په زغرده دفاع وشي او
خوندي پاتې شي ،دا خبره د بشر د حقونو د څار ادارې وکړه .ھغه افراد بايد د قدرت څخه وايستل شي کوم چې د ميرمنو او نجونو
سره د ناوړه چلند تاريخ لري .او ښځينه رھبرانې بايد د تصميم نيونو په بھير کې په ټينګه سره داخلې شي ،ولوکه د مخالفينو د
بياجذب بھير وي او که د ھغوي سره پخالينه وي ،دا ځکه چې ھغوي پخپله د خپلو حقونو ترټولو غوره ډاډمنونکي دي.
ټام مالينوسکي ) (Tom Malinowskiوويل "پدې شخړه کې افغان ميرمنې ترټولو ډيرې زيان منونکې دي ،او ھيڅوک دومره د
سولې غوښتونکي ندي لکه ميرمنې"" ،مګر د ھغوي حقوق بايد د ناوړه معاملو ښکار نشي .سوله يواځې په عدالت سره راتالي شي"

