ز چټک ذپزاّي لپارٍ
افغانستان :د افغان میرمنو سره شوې ژمنې پوره کړﺉ
ز هیزهٌْ پَ ّړاًسې ز تًْسالرّ تِسیس هد پزسیاتیسّ زی ،زّلت پَ ذًْسي طاتلْ کې پاتې راځي
(نیویارک 6 ،دسامبر  – )2009ز تشز ز حمْلْ ز څار ازارې پَ ذپل یْ ًْي راپْر کې چې ًي یې ذپْر کړ ﺉ
پَ
ې اّ ًجًْې اّص ُن پَ لْړٍ کچَ
ّّیل ،ز طال تاًْ ز رژین ز راپزځیسّ څرَ اتَ کالَ ّرّطتَ ،هیزهي
.
تاّتزیرْالي اّ تثؼیض تاًسې ز اذتَ کیسّ څرَ طزټکْي اّ ػسالت اّ سزٍ کړې تَ ډیز لږ الص رطی لزي
ُوسارًګَ افغاى زّلت ُن پاتې راغلی چې پَ ػاهَ ژًّس کې ز هشِْرّ هیزهٌْ ّژًّکي ز ػسالت هٌګْلْ تَ راکش
کړي ،اّ ز ُغْ کظاًْ لپارٍ ز جشا څرَ هؼافیت راهٌځتَ کْي ،کْم چې هیزهٌې پَ ًښَ کْي .
زغَ  ۹۶هد ایش راپْر" ،هًْږ ز ًړۍ ژهٌې لَ ځاًَ طزٍ لزّ  :پَ افغاًظتاى کې ز هیزهٌْ حمْق " ،پَ پٌځْ تزذْ
تیاًْي :پَ ػاهَ ژًّس کې پَ هیزهٌْ تاًسې
کې ز حمًْْ ز رّاًْ طزغړًّْ تیلګَ ایشې لضیې پَ تفصیل طزٍ
یزغل ،ز هیزهٌْ پَ ّړاًسې تاّتزیرْالی ،ز هاشْم اّ سّر ّزًَّ ،ػسالت تَ الص رطی اّ ثاًْي سزٍ کړّ تَ
زًجًْْ الص رطی.
"ز افغاى هیزهٌْ ّضؼیت ډارًّکی زی اّ کیساي شي چې ال ذزاب شي " ،زاذثزٍ پَ افغاًظتاى کې ز تشز ز حمْلْ
ز څ ار ازارې څیړًّکي راشل ریډ (ّ )Rachel Reidکړٍ" .لکَ څزًګَ چې ًړۍ ز ّلظوشز اّتاها ز ازارې پَ
ًْې اهٌیتي تګالرې تاًسې توزکش کْي ،زا هِوَ زٍ چې ډاډ تزالطَ شي چې زهیزهٌْ اّ ًجًْْ حمًَْ یْاځې
چاپلْطي ًشي ،پساطې حال کې چې ز زّلت اّ تظپٌَ کًّْکْ لرْا لَ پاهَ غْرځْل کیږي".
لکَ څزًګَ چې ز طالثاًْ ز رژین پَ هِال ز هیزهٌْ ذزاب ّضؼیت ز ۲۰۰۱م کال حولې تَ پَ الرٍ ُْارّلْ کې
هزطتَ ّکړٍ  ،ز هیزهٌْ حمْق ز زّلت اّ ز ُغْي ز ًړیْالْ هالتړّ لپارٍ یْ ثاتت لْهړیتْب ًَ ؤ  .پَ زّلت کې ز
تٌظټ پالْ ډلْ ز ځْاک پَ تزالطَ کْلْ ،ز جګړٍ هارّ ډلْ هیساى تَ راّتل ،اّ ز طالثاًْ ز ډلْ طزٍ ځیٌې احتوالي
پرالیٌْ ز افغاى هیزهٌْ اّ ًجًْْ ُغَ الطتَ راّړًې چې ز ۲۰۰۱م کال راُیظې یې ز سزٍ کړې ،کار ،اّ تګ
راتګ ز اسازۍ پَ تزذْ کې لزلې ،لَ طرت تِسیس طزٍ هد کړي زي.
"هیزهٌې سهًْږ ز ذپل زّلت اّ ًړیْالې ټْلٌې لپارٍ یْ لْهړیتْب ًسی " ،شیٌکۍ کړّذیل ،ز پارلواى غړې ،ز تشز
ز حمْلْ ز څار ازارې تَ زا ذثزٍ ّکړٍ" .هًْږ لَ پاهَ غْرځْل شْي یْ".
پَ ػام ژًّس کې هیزهٌې پَ ػازي ډّل طزٍ تز تِسیس الًسې ًیْل کیږي  .ډیزې لْړ پْړې هیزهٌې ّّژل شْلې هګز
ز ُغْي ّژًّکي ز ػسالت هٌګْلْ تَ ر اکش ًَ شْل  .کلَ چې طتارٍ اڅکشۍ چې ز تشز ز حمْلْ یٍْ طپیٌَ ّیٌا
کًّْکې اّ تاتْرٍ هسافغ ٍّ ،ز  ۲۰۰۹م کال ز اپزیل پَ هیاشت کې ّّژل شٍْ ،ز ُغې ّژل ز ټْلْ ُغْ هیزهٌْ
لپارٍ یْ تل ګْاښ ؤ کْهْ چې پَ ػاهَ ژًّس کې فؼال رّل لزلْ.
ُغَ لْړ پْړې هیزهٌې چې ززې راپْر لپا رٍ ّرطزٍ هصاحثې ّرطزٍ ّشْلې ّایي چې کلَ ُغْي ز تِسیس پَ اړٍ
راپْر ّرکْي ز ُغْي ذثزې تَ جسي پام ًَ کیږي  .ز پارلواى یْې غړې چې ز اهٌیتي طتًْشّ لَ اهلَ یې ز ًْم ز
اذیظتلْ څرَ ډډٍ ّکړٍ ،ز تشز ز حمًْْ ز څار ازارې تَ زاطې ّّیل:
"ها ډیز تِسیسًَّ ګاللي زي  .ځیٌې ّ ذتًَْ سٍ یې راپْر ّرکْم هګز چارّاکي راتَ ّایي چې ځآًتَ
زښوٌاى هَ جْړٍّ اّ ز چْپ پاتې کیسّ طپارښتٌَ راتَ کْي  .هګز څزًګَ سٍ کْالي شن چې ز هیزهٌْ اّ
تشز ز حمًْْ پَ اړٍ ز ذثزّ کْلْ څرَ ډډٍ ّکړم".
یْې ښځیٌَ پْلیض افظزې چې ز هزګ ګْاښ ّرتَ شْی ؤ زاطې ّّیل:
"ُغْي راتَ ّّیل چې لْڼې تَ زې ّّژًْ ُ .زٍ زلیمَ سٍ ّیزیږم  .سٍ ُیڅکَ کْر تَ ًشن تلالي – زّلت
ًشي کْالي چې ها ُلتَ ذًْسي ّطاتي .سها سّړ سًّس پاي تَ رطیسلی زی".

پَ هلي کچَ یٍْ تزطزٍ شْې طزّې چې ز افغاى هیزهٌْ پَ ّړاًسې ز تاّتزیرْالي کچَ پَ ګْتْ کْي ،هؼلْهَ کړٍ
چې  ۵۲فیصسٍ ځْاب ّیًْکي لَ فشیکي سّرسیاتي طزٍ هد شْي زي  .اّص ُن ز ټْلٌیشّ اّ حمْلي ذٌډًّْ لَ
اهلَ ز ګْتْ پَ شوار یْ څْ هیزهٌې اّ ًجًْې ز تاّتزیرْالي پَ اړٍ زّلتي چارّاکْ تَ ذثز ّرکْي  .زا ذٌډًَّ پَ
ځآًګړي ډّل ز جٌظي تجاّس پَ لضیْ کې ډیز تزطتزګْ کیږي  .اګزچې ز هیرهٌْ ز حمًْْ پلْیاى اّ ز پارلواى
غړي پسې کې تزیالي شْل چې جٌظي تجاّس تَ ز لاًْى پَ پآڼْ کې ځاي ّرکړي ،پسې اړٍ زّلت ډیز لږ زلچظپي
ّښْزٍ تزڅْ ز ُزې لضیې طزٍ ز یٍْ جسي جزم پَ تْګَ ػول ّکړي اّ یا ز ػاهَ پُْاّي پَ کوپایي کې ښکېل
شي .تزڅْ پَ ًظزًّْ کې تسّلْى راّلي.
ز ػسالت ًشتْالی ز هیزهٌْ ز سیاى هًْسًې کچَ څْ تزاتزٍ کْي  .یْې هیزهٌې چې پَ ډلیش ډّل ز یٍْ ځْاکوي
لْهاًساى ځْي لرْا ّرطزٍ جٌظي تیزی شْی ؤ ،جْتَ کړٍ چې ز یْې اّږزې هْزې ز ُڅْ څرَ ّرّطتَ یې ذپل
تیزي کًّْکي ز ػسالت هٌګْلْ تَ راکش کړل ،هګز تیا ُن ُغْي ز ّل طوشز ز یْ فزهاى پَ تزڅ کې ذْشې کړل
شْل .ز ًْهْړې پیښې څرَ ډیز سر ّرطتَ پَ ُوغَ  ۲۰۰۹کال کې یې ذاًّس ّّژل شْ ًْ .هْړې هیزهي ز تشز ز
حمًْْز څار ازارې تَ ّّیل چې ذاًّس یې ځکَ ّّژل شْ چې ز ُغې ز حمًْْ څرَ یې زفاع کْلَ:
ُغې ّّیل" ،ها ذپل ځْي ،ذپل پت اّ اى اّص خ پل ذاًّس لَ الطَ ّرکړل ،هکز سٍ یْاځې یٍْ تې ّسلَ
هیزهي ین ًْ څْک تَ هاتَ غْږ ًّیظي؟"
طزّې ګاًې ښیي چې لَ ًیوایي څرَ سیاتې هیزهٌې ز  ۱۶کلٌۍ ز ػوز څرَ پَ کن ػوز کې ّازٍ کیږي ،اّ ز ۷۰
څرَ تز  ۸۰فیصسٍ پْرې ًجًْې اّ هیزهٌې ز ُغْي ز رضایت څرَ پزتَ ّازٍ کیږي  .زا کړًې ز ډیزّ ُغْ
طتًْشّ طزچیٌَ جْړّي لَ کْهْ طزٍ چې ًجًْې اّ هیزهٌې هد کیږي ،ځکَ چې ز کْرًي تاّتزیرْالي اّ ز
ّذت څرَ پرْا اّ یا سّر ّزًّْ تزهٌځ لْي ذپل هٌځې اړیکې هْجْزې زي .
یْې  ۱۳کلٌې اًجلې چې ز سّر ّازٍ تَ هجثْرٍ شْې ٍّ ّ ،رّطتَ لَ ُغَ چې ز ذپل ذاًّس ز کْر څرَ تښتېسلې
ٍّ ز تشز ز حمًْْ ز څار ازارې تَ زاطې ّّیل ُ" :غْي راغلل اّ هاتَ یې ّّیل چې تیزتَ ز ُغْي کْر تَ ّالړٍ
شن ،ها ّرتَ ّّیل چې ًَُ ،غْي تیا تیا راتلل ،ها تیا ُن ّرتَ ّیل چې ًَ  ...سٍ تیزتَ ًشن تاليُ .غْي غْاړي چې
ها ّّژًي " ز هیزهٌْ ز حمًْْ ُغْ پلْ یاًْ کْهْ چې اًجلۍ تَ پٌاٍ ّرکړې ٍّ پَ پارلواى کې پَ تس ًْم یاز شْل .
ززې لضیې کلًَْ پْرٍ شْل هګز تیاُن ًْهْړې هیزهي ز غیز لاًًْي ّازٍ څرَ ذپل ز تفزیك حك غْښتلْ تَ ازاهَ
ّرکْي.
پسغَ راپْر کې زا ز هیزهٌْ یْ لَ ُغْ لضیْ څرَ زٍ چې ُغَ اطاطي طتًْشې پَ ګْتَ کْي لَ کْهْ طزٍ چې
هیزهٌې اّ ًجًْې ػسالت تَ ز الص رطي پَ تزذَ کې الص اّ ګزیْاى زي  .هطالؼات ښیي چې ز ًیوایي څرَ سیاتې
هیزهٌې ز “اذاللي جزهًْْ ” پَ تْر پَ سًساًْ کې شپې طثا کْي ،لکَ سًا یا ز کْرڅرَ تیښتَ ،اګز چې ز کْر
څرَ تیښتَ پَ افغاًي لاًْى اّ شزیؼت کې جزم ًَ ګڼل کیږي  .هګز کَ ز لْړ شِزت لزًّکې هیزهي ز تِسیس الًسې
ّي ،یٍْ ځْاًَ هیزهي چې غْاړي لَ کْر څرَ تیښتَ ّکړي ،ز هاشْم ّازٍ یا جٌظي تجاّس چې غْاړي تجاّس
کًّْکْ تَ یې طشا ّرکْل شي ،پسې ټْلْ حاالتْ کې ز پْلیظْ اّ یا هحاکوْ ځْاب ز جګړې څذَ ډک ّي.
“پْلیض اّ څارًْاالى ز هیزهٌْ پَ ّړاًسې تاّتزیرْالي تَ ز یٍْ هشزّع ػول پَ طتزګْ ګْريُ ،وسا ّجَ زٍ چې
لضیې یې تزتؼمیة الًسې ًَ ًیظي ” ،زا ذثزٍ ز تشز ز حمْلْ ز ذپلْاک کویظیْى څرَ ډاکټز طزیا صثحزًګ ز
تشز ز حمًْْ ز څار ازارې تَ ّکړٍ.
ز تشز ز حمًْْ ز څارازارې ّّیل ،ز لاًْى ُغَ تؼسیل کْم چې ز هیزهٌْ حمًَْ ذًْسي طاتي ،ز اُویت ّړ زی،
هګز ز ًظزًّْ ز تسلْى اّ ز طْء اطتفازې ز هرٌیْي لپارٍ ،هشزتاتَ تَ ُن اړتیا زٍ .
کې
"زّلت تَ پکار زی چې ذپل هظؤلیت تَ پام ّکړي اّ ز هیزهٌْ اّ ًجًْْ ز حمًْْ ز ذًْسي طاتلْ پَ تزذَ
جسي ّاّطي "،هیزهي ریډ ّّیل " .ښاغلی ّلظوشز کزسی ز هیزهٌْ ز حمًْْ پَ تزذَ کې ز یْ هٌځالري پَ تْګَ
ز ذپل شِزت ز تیا تزالطَ کْلْ لپارٍ ز ډیزّ کارًّْ تزطزٍ کْل پَ هد کې لزي "

ّرّطتَ لَ ُغَ چې ز ًجًْْ ډیز ښًّْځي ز طالثاًْ پَ الص ًّړّل شْل ،پَ افغاًظتاى کې ز ًج ًّْ سزٍ کړې ز
ًړیْالْ تظپٌَ کًّْکْ لرْا تزُزڅَ ډیز طوثْلیک ػٌصز ّګزځیسلې  .اګزچې ز پام ّړ الطتَ راّړًې شْي هګز
تیاُن ز جٌظیت ز تْپیزًّْ کچَ لْړٍ زٍ  .ډیزی ًجًْې اّص ُن لْهړًیْ ښًّْځیْ تَ ًَ ځی  .یْ ًاُیلی کًّْکی
شویز ًجًْې چې ز ًجًْْ  ۱۱فیصسٍ تشکیلْي ،ز ثاًْي ښًّْځیْ پَ ػوز کې زي هګز ُغْي ز  ۷څرَ تز ۹
ټْلګیْ کې سزٍ کړې کْي .یْاځې  ۱۰فیصسٍ ًجًْې ز  ۱۰څرَ تز  ۱۲پْرې ټْلګیْ کې زي .زا پساطې حال کې زٍ
چې ز ښًّْځي تَ تلًْکْ ًجًْْ اّ ُلکاًْ تزهٌځ ز حیزاًتیا ّړ تْپیز هْجْز زی ،ځکَ چې ز ًجًْْ شویز ًظثت
ُلکاًْ تَ ډیز ټیټ زی.
پَ افغاًظتاى کې ز هیزهٌْ ز حمًْْ زغَ هد پَ ذزاتیسّ ّضؼیت ُغَ هِال تیزتَ پَ اجٌسا کې ًّیْل شْ کلَ چې ز
هارچ پَ هیاشت کې ز اُل تشیغ ز تثؼیض څرَ ډک ز احْال شرصیَ لاًْى ز پارلواى لَ لْري تصْیة اّ ز
ّلظوشز لرْا تْشیح کړل شْ  .کلَ چې ز هلي اّ ًړیْالْ غثزګْ ًًْْ طزٍ هد شْ ًْ ،ښاغلي کزسي پَ ًْهْړي
لاًْى کې ز تؼسیل اجاسٍ ّرکړٍ هګز تیاُن ډیزې زاطې هازې پکښې شتْى لزي چې زشیؼَ هظلواًْ هیزهٌْ پَ
ّړاًسې یې ز تًْس الرۍ څرَ کار اذیظتی زٍ ،لکَ زا چې هیزهٌې ًشي کْالي چې ز ذاًّس ز اجاسې پزتَ ز کْر
پ ځیٌې ذاصْ حاالتْ کې چې هٌاطة لاًْى زالیل ّلزي ،اّ ُوسارًګَ تل ز هاشْهاًْ
څرَ تِز ّالړې شي ،هګز ٍ
ز پالٌې حك ّرکْل یْاځې پلزًّْ اّ ًیکًْْ تَ پکښې شاهل زي.
"هًْږ ز اُل تشیغ ز لاًْى پَ تزذَ کې ز ًړیْالې ټْلٌې ز څزګٌسًّْ ُزکلی ّکړ – پَ حمیمت کې – ُغْي ډیزې
زاطې غْرٍ ذثزې ّکړې لکَ څزًګَ یې چې پَ ۲۰۰۱م کې کې کړې ّې " زا ذثزٍ ز هیزهٌْ ز حمًْْ یْ ې پلْۍ
ّګوَ فزّؽ ّکړٍ " .هًْږ ز ًړۍ ژهٌې لَ ځاًَ طزٍ لزّ  .هګز هًْږ اّص ُن ززې اًتظار تاطْ چې ُغْي تَ ًْر
څَ ّکړي".
ښاغلی ّلظوشز کزسی تایس ز ًْهْړي لاًْى تیا کتٌَ ّکړي تزڅْ پَ پْرٍ ډّل طزٍ ز هیزهيّ حمًْْ پَ پْرٍ تْګَ
ذًْسي کړي اّ ُغَ هیزهٌْ ز ّاک پَ زًسّ تاًسې ّګواري کْهې چې پَ فؼال ډّل طزٍ ز هیزهٌْ ز حمًْْ زفاع
کًّْکي ّي ،زاذثزٍ ز تشز ز حمًْْ ز څار ازارې ّکړٍ.
هیزهي ریډ ّّیل" ،ز اُل تشیغ زغَ لاًْى ّښْزٍ چې افغاى هیزهٌې پَ کْهَ کچَ ز طیاطي جْړجاړي ّ اّ هاتْ
شْیْ ّػسّ ښکار ګزځي " ".کزسی تایس ذپل ًْی زّلت پساطې اشارّ طزٍ پیل کړي چې جْتَ کړي چې ز ُغَ
ّلظوشزۍ ززاطې حکْهت جْړیسل غْاړي کْم چې ز هظاّات غْښتًْکی ّي".

د "مونږ د نړۍ وعدې لو ځانو سره لرو :پو افغانستان کې د میرمنو حقوق" عمده سپارښتنې


زّلت اّ تظپٌَ کًّْکي تایس ز هیزهٌْ ز حمًْْ پزهرتګ اّ ذًْسي تْب تَ ز ُیْاز ز تیارغًْې اّ ز
طیاطي ،التصازي اّ اهٌیتي اطتزاتیژیْ پَ تْګَ لْهړیتْب ّرکړي .



زّلت اّ ّرطزٍ هالتړي تظپٌَ کًّْکي تایس لْړٍ کچَ ز ػاهَ پُْاّي کوپایي تزطزٍ کړي اّ ذلک پسې
پٍْ کړي چې جٌظي تجاّس ز لاًْى ز پلي کًّْکْ ازارّ ،لاضیاًْ ،پارلواى ،زّلتي هاهْریٌْ اّ افغاى
ّلض لرْا یْ جزم پیژًسل شْی زی  .ززغَ کوپایي څرَ تایس ُسف زا ُن ّي چې ُغَ ًظز چې ز جٌظي
تجاّس لزتاًیاى یې ز ذپلْ ځاًًْْ لپارٍ تْر زاؽ تْلي تایس کوښت پکې راشي .



زّلت تایس ز ّزًّْ ثثت اّ راجضتز ػام اّ اجثاري کړي.



ّلظوشز تایس ټْلْ ُغْ هیزهٌْ تَ ز هؼذرت اّ جثزاى یْ ّړاًسېش ذپْر کړي کْهې چې پَ غیزلاًًْي
تْګَ طزٍ ز "کْر څرَ ز تیښتې" پَ جزم تاًسې سًساًي شْي ّي.



زّلت ز تظپٌَ کًّْکْ پَ هالتړ تایس ز ًجًْْ ز ثاًْي ښًّْځیْ پَ جغزافیایي پْښښ کې پزاذْالی راّلي،
ز ُلکاًْ ځیٌې ښًّْځي ز ًجًْْ طزٍ پَ ګډّ ښًّْځیْ ّاړّي ،ز طِار اّ هاطپښیي زّرې جْړې کړي
اّ هْجْزّ لْهړًیْ ښًّْځیْ تَ ز ثاًْي ښًّْځیْ ټْلګي ّرسیات کړي اّ ډاډ تزالطَ کړي چې ز
ښځیٌَ ښًّْکْ پَ ګوارلْ اّ رّسلْ کې ډیزّالی راشي .



زّلت اّ ّرطزٍ هلګزي هلتْى ٍ اّ تظپٌَ کًّْکي تایس ز  ۲۰۱۰کال ز راتلًْکْ پارلواًي ټاکٌْ لپارٍ ز
ښځیٌَ کاًسیساًْ اّ رایې ّرکًّْکْ لپارٍ ز اهٌیت تزاتزّلْ تَ لْهړیتْب ّرکړي .



ًړیْال تظپٌَ کًّْي اّ هلګزي هلتًَْ ز ښځْ ز چارّ ز ّسارت طزٍ یْځاي تایس پَ افغاًظتاى کې ز ټْلْ
لګښتًْْ پَ جٌظیت پّرې اړًّس یْ ػوْهي تفتیش تزطزٍ کړي .

ززې لپارٍ چې ز "هًْږ ز ًړۍ ّػسې لَ ځاًَ طزٍ لزّ  :پَ افغاًظتاى کې ز هیزهٌْ حمْق " ّلْلﺉ ،پَ هِزتاًي طزٍ
الًسې ّیة پاڼې تَ هزاجؼَ ّکړﺉ:
http://www.hrw.org/en/node/86807
ز الډیز هؼلْهاتْ لپارٍ پَ هِزتاًي طزٍ لَ الًسې هزاجؼْ طزٍ اړیکَ ټیٌګَ کړ ﺉ:
پَ اهزیکا کې ،راشیل ریډ(اًګلیظي)( +1-646-468-2291 :ګزځٌسٍ ټلفْى)
پَ لٌسى کې  Brad Adamsتزاز ازهش (اىګلیظی) +44-20-7713-2767:یا ( +447908-728-333ګزځٌسٍ
ټلفْى)

