د ھٻواد د وضعيت په اړه لنډ رپوټ

د  ٢٠١٣کال د جنوري مياشت

افغانستان
په  ٢٠١۴کال کې له افغانستان څخه د بھرنيو پوځي ځواکونو د وتلو د نٻټې له را نږدې کٻدو او د واک د
ترالسه کولو لپاره د قدرت پالو د سيالۍ په پيل کٻدو سره د افغانستان خلک خورا اندٻښمن دي.
دا چې د افغانستان دولت په دې ندې توانٻدلی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخه ونيسي ،له امله
يې د ښځو حقونه چې ال دمخه ھم له ګواښ سره مخ ؤ الھم پسې خنډني شوي دي .ھمداراز د ھمدې کال
په مارچ مياشت کې د ولسمشر حامد کرزي له خوا د افغانستان د ديني عالمانو د ملي شورا د ھغې خبرتيا
تاييد چې پکښې ويل شوي ؤ چې ښځې تر نارينه ؤ ټيټې دي ،د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی يواځې ھغه
مھال منع دی چې دليل يې غير اسالمي وي ،او ښځې د له نارينه ؤ څخه په ښوونيزو مرکزونو ،د کار
ځايونو او عام محضر کې جال شي ،د ښځو د ساتنې په اړوند د دولت ھوډ او ژمنه تر پوښتنې الندې
راوستله .دغه ګومانونه ھغه مھال ال پسې ژور شول چې د عدليې وزير ھغه د امن خونې چې مظلومې
ښځې ورته پناه وړي »د غير اخالقي اعمالو او فحشا مرکزونو« په نوم يادې کړې.
د نوي قانون د وضع کولو او په انفرادي ډول د خبرياالنو د په نښه کولو له الرې د بيان پر آزادۍ باندې
د محدوديتونو د وضع کولو په اړوند د دولت ھڅې په  ٢٠١٢کال کې يوه انديښنه پاروونکې موضوع وه
او په ورته وخت کې د يوه سياسي ګوند چې د جګړه مارو د محاکمې غوښتنه يې کوله پر وړاندې د
دولت شديدو اقداماتو وښودله چې دولت د  ٢٠١۴کال د ولسمشرۍ د ټاکنو په درشل کې د سياسي
ګوندونو د ټولنو جوړولو د آزادۍ او د بيان د آزادۍ د حقوقو پر وړاندې څه ډول دريځ لري.
د کورنيو وسله واله جګړو له امله د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې کچه لوړه پاتې شوه او د سيمه ييزو
پوليسو د ناوړه کړنو له امله دغه ځواکونه د انتظار په حالت کې ودرول شول .سربٻره پر دې ،د روان
کال په اوږدو کې پر نړيوالو ځواکونو باندې د افغانو امنيتي ځواکونو د غړو له خوا د بريدونو د زياتٻدو
له امله د دغو ځواکونو د ګډو عملياتو کچه را ټيټه شوه.
د طالبانو له خوا د جګړې له قوانينو څخه سرغړونو دوام وموند ،په تٻره بيا په دې لړ کې ھغه له تفکيکه
پرته بريدونه چې پکښې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله اووښتي ده د يادونې وړ دي .د امريکا د متحدو
اياالتو د پوځي ماموريت د پای د نيټې د رارسٻدو سره بيا ھم د افغانستان ډيرې سيمې د طالبانو تر
کنترول الندې پاتې شوې چيرته چې د طالبانو ناوړه چال چلند په تٻره بيا د ښځو او نجونو پر وړاندې له
پخوا څخه روان ؤ.
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د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتريخوالی او توپير
پر ښځو باندې د سترو بريدونو لړۍ په ډاګه کړه چې راتلونکې د افغانو ښځو لپاره له ګواښونو ډکه ده .د
ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع کولو قانون ،چې په  ٢٠٠٩کال کې تصويب شو ،ال ھم په خورا
کمه اندازه پلی کٻږي .ھغه ښځې او نجونې چې د جبري ودونو يا کورني زورزياتي له امله له کور څخه
تٻښتې ته اړې کٻږي ددې پر ځای چې د قربانيانو په سترګه ورته وکتل شي ،مجرمينې ګڼل کٻږي .د ھغو
ارقامو پر بنسټ چې د  ٢٠١٢کال په پسرلي کې خپاره شول ۴٠٠ ،ښځې او نجونې له کور څخه د تٻښتې
يا له خپل خاوند څخه بغير له نورو سره د جنسي اړيکو د درلودو په تور په محبسونو او دارالتأديبونو کې
بنديانې دي.
د  ٢٠١١کال د دسامبر مياشت په وروستيو کې د سحر ګل د خسر خيلو نيول او محاکمه کول ،چې
ديارلس کلنه سحر ګل يې له دې امله چې د ھغوي له غوښتنې سره سم فحشا ته يې مخه نه کوله په تل
خونه کې بندي او شکنجه کړې وه ،په ډاګه کوي چې افغانې نجونې د تاوتريخوالي له سترو ګواښونو سره
مخامخ دي.
د شکيال په نوم د يوې تنکۍ پيغلې د وژنې د حل ناشوې قضيې له امله چې د فبروري په مياشت کې په
باميان کې پٻښه شوه په کابل او باميان کې الريونونه تر سره شول او د باميان چارواکو ولسمشر حامد
کرزي ته د ھغه څه په اړوند چې د حکومتي چارواکو له خوا د وژنې د قضيې پټول ګڼل کٻدل ،شکايت
وړاندې کړ .په جوالی مياشت کې د زنا په جرم په پروان واليت کې په عام محضر کې د يوې ښځې
اعدام چې د اعدام د صحنې فلم يې ھم خپور شو او تر ھغې څه موده وروسته په لغمان واليت کې د ښځو
چارو د رييسې وژنې جوته کړه چې ښځې د قانون له ساتنې او مالتړ څخه برخمنې ندي.
د پسرلي او دوبي په موسم کې په څو واليتونو کې په ښځينه ښوونځيو کې د نجونو مسمومولو ،چې دولت
ھغه د نجونو د تحصيل د دښمنانو کار وباله ،ښوونځيو ته د تلونکو نجونو او د ھغو د کورنيو په زړونو
کې وٻره پيدا کړه .د نړيوال روغتيايي سازمان يا) دبليو ايچ او( څٻړنو په دې اړوند )ماس ھستريا( ته
ددغو پيښو د المل په توګه اشاره وکړه]ماس ھستريا ) (Mass Hysteriaداسې يوه رواني ناروغي ده
چې په يوه سيمه کې ،لکه د ښوونځي دننه ،ګن شمٻر کسان ورته مرضي اعراض او عاليم ښکاره کوي.
د مثال په توګه داسې ښکاري چې زده کوونکي مسموم شوي وي خو کله چې د ھغو معاينات تر سره شي
په وجود کې يې د مسموم کوونکې مادې ھيڅ ډول اثرات نه ليدل کٻږي  -ژباړونکی[ .د افغانستان
حکومت په دغه اړوند ګڼ شمٻر کسان ونيول چې له امله يې د ملګرو ملتونو سازمان په افغان دولت
باندې نيوکه وکړه چې له شکمنو کسانو څخه په زور اعتراف اخلي.
وسله واله جګړه
د امنيتی مسؤوليتونو د سپارلو لړۍ په چټکۍ سره پر مخ الړه او نړيوالو ځواکونو د ھٻواد د ګڼ شمٻر
پراخو سيمو امنيتي مسؤوليت افغانو امنيتي ځواکونو ته وسپاره .ناټو ادعا وکړه چې په ډيری سيمو کې د
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مخالفينو په بريدونو کې زياتوالی ندی راغلی ،په داسې حال کې چې شواھد ښکاروي چې افغان امنيتي
ځواکونه په دې ندي توانيدلي چې په نورو سيمو کې ،د باميان واليت په ګډون چې پخوا يو امن واليت ؤ،
د امنيت ساتنه وکړي .د ناټو د چارواکو په حواله ،افغانو امنيتي ځواکونو د شپې د عملياتو په ګډون په
زياتٻدونکې توګه د پوځي عملياتو مشري په غاړه اخيستې ده.
د افغانستان حکومت د پخوا په شان اوس ھم پيژندل شويو جګړه مارانو ،د بشر د حقوقو ناقضينو ،په
فساد ککړو سياست واالنو او سوداګرو ته اجازه ورکوي چې د معافيت تر سيوري الندې خپلو فعاليتونو
ته دوام ورکړي ،چې په دې توګه د دغه حکومت ولسي مالتړ ته نور ھم تاوان اوړي .د نړيوالو ځواکونو
تر وتلو وروسته د قومي او سمتي کورنيو جګړو د بٻرته ګرمٻدو د شونتيا د وٻرې له امله د رپوټونو پر
بنسټ جګړه مارانو يوځل بيا خپل ځواکونه په وسلو سمبال او چمتو کړي دي.
د ملګرو ملتونو د شمٻرنې پر بنسټ ،د سږ کال په لومړيو شپږ مياشتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې
کچه لوړه وه څرنګه چې  ٣٠٩٩ملکي کسانو ته په ياده موده کې مرګ ژوبله اووښتې وه ) ١١۴۵ملکي
وګړي وژل شوي او  ١٩۵۴نور ټپيان شوي دي( .دغه شمٻر د  ٢٠١١کال د لومړيو شپږ مياشتو په پرتله
چې په ھغې موده کې  ٣۶۵۴ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اووښتې وه ) ١۵١٠مړه او  ٢١۴۴ټپيان( ټيټه
ده .د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې زياته برخه د طالبانو د ھغو بريدونو له امله وه چې پکښې طالبانو د
جنګياليو او ملکي کسانو تر منځ توپير ندی کړی او يا دا چې په قصدي توګه يې ملکي وګړي په نښه
کړي دي.
حکومتي پوځي ځواکونه ھم د ملکي وګړو پر وړاندې د ناوړه چلند مسؤل ګڼل شوي دي .په سپتامبر
مياشت کې د سيمه ييزو پوليسو ،چې د امريکا د متحده اياالتو په مرسته رامنځ ته شوي ،په اړه د انديښنو
له امله د دغو ځواکونو د نويو غړو د روزنې لړۍ په موقتي توګه ودرول شوه او د دغه پروګرام ټول
 ١۶٣٠٠غړي منتظره حالت ته راوستل شول .په داسې حال کې چې د رپوټونو پر بنسټ سيمه ييزو
پوليسو د جبري پيسو اخيستلو ،وھلو ټکولو ،جنسي تيري او د ملکي کسانو د وژولو په ګډون راز راز
ناوړه کړه وړه تر سره کړي دي ،د متحده اياالتو او ناټو له خوا د سيمه ييزو پوليسو د اصالحاتو پروګرام
يواځې »د زرغون پر شنو بريدونو« د زياتٻدو په مخنيوي تمرکز کړی دی .دا ھغه بريدونه دي چې
افغان ځواکونه يې  ،چې ښايي د طالبانو اجنتان ھم پکښې وي ،په خپلو بھرنيو ھمکارانو /مشاورينو تر
سره کوي.
د می په مياشت کې په غزني واليت کې د طالبانو پر ضد پاڅونونه )چې ګواکې د طالبانو پر خالف د
ولسونو پاڅونونه ؤ( پيل او نورو واليتونو ته يې ھم لمن وغزٻده .دا نظر چې دغه سيمه ييز غبرګونونه
کوالی شي په سيمو باندې د دولت د حاکميت په ټينګښت کې مرسته وکړي ھله کمزوری شو چې داسې
رپوټونه تر السه شول چې ښايي په دغو پاڅونونو کې حزب اسالمي چې د طالبانو يو رقيب دی الس
ولري .کله چې په سپتامبر مياشت کې د آيساف قوماندان جنرال جان آلن وويل چې امريکا ښايي پر دغو
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ډلو د وسلو پر وٻشلو څخه مالتړ وکړي نو داسې انديښنې پيدا شوې چې ښايي په دغه کار سره به په
ھٻواد کې يوه بله روزل ناشوې ،بې دسپلينه او جزايي معافيت لرونکې د مليشو ډله را منځ ته شي.
په  ٢٠١٢کال کې له طالبانو سره د سياسي حل الرې په موخه خبرو اترو کې کم پرمختګ وشو .داسې
رپوټونه خپاره شول چې ګواکې د طالبانو او د امريکا متحده اياالتو تر منځ لومړنۍ خبرې اترې چې له
 ٢٠١١کال څخه را پدٻخوا روانې وې د مارچ په مياشت کې ھغه مھال له ماتې سره مخ شوې چې د
امريکا متحده اياالتو د طالبانو دغه غوښتنه ونه منله چې لوړپوړې طالب بنديان دې له ګوانتانامو زندان
څخه قطر ته ولٻږدول شي.
د افغانستان حکومت او ځيني بھرنيو کارپوھانو ھڅې چې غوښتل يې له طالبانو څخه داسې يو انځور
وړاندې کړي چې ګواکې له  ٢٠٠١کال څخه راھيسې پکښې د پام وړ اصالحات راغلي دي ،د طالبانو د
پرله پسې ناوړه کړو وړو له امله بې اغٻزې شوې .د دغو ناوړه کړو وړو په لړ کې کوالی شو په مارچ
مياشت کې په يوه رستورانت باندې د طالبانو بريد ،په مې مياشت کې د ھغو له خوا د نويو عملياتو اعالن
چې موخه يې د جکپوړو ملکي چارواکو لکه د حکومت لوړپوړو چارواکو ،د پارلمان وکيالنو ،د سولې د
عالي شورا د غړو ،قرارداديانو او »ټولو ھغو کسانو چې د مجاھدينو پر ضد کار کوي« وژل ؤ ،او په
اپريل مياشت کې د دغې ډلې امر چې د غزني واليت ښوونځي بايد وتړل شي  -چې په پايله کې يې ځينو
ځايي خلکو د طالبانو د دغه دستور پر خالف پاڅون وکړ  -ته اشاره وکړو.
ھمدارنګه طالبانو پر ښوونځيو باندې خپلو بريدونو او د ځان مرګو بريدونو په ګډون نورو عملياتو لپاره د
ماشومانو کارولو ته دوام ورکړ .د ملګرو ملتونو د سازمان د رپوټ له مخې د  ٢٠١٢کال په لومړيو ۶
مياشتو کې پر ښوونځيو باندې  ٣۴بريدونه تر سره شوي دي )چې په  ۶بريدونو کې يې د ښوونځيو د
کارکوونکو يا چارواکو وژل ھم شامل ؤ(.
په سپتامبر مياشت کې په کابل کې د تاجکانو او ھزاره ؤ تر منځ قومي شخړې د فرقه يی تاوتريخوالو په
اړه وٻرې بيرته را ژوندۍ کړې – ھغه شخړې چې په ګاونډي ھٻواد پاکستان کې په پراخه کچه شتون
لري خو په افغانستان کې يې ال تر اوسه په پراخه کچه مخه نيول شوې ده.
له محبوسينو او نيول شويو کسانو سره ناوړه چلند
د مارچ په مياشت کې د امريکا د متحدو اياالتو او افغانستان حکومتونو تر منځ ھوکړه وشوه چې
امريکايي لوری به تر سپتامبر مياشت پورې د بګرام د زندان ،چه ھغه مھال د امريکايانو تر ادارې
الندې ؤ ،مسؤوليت په بشپړه توګه افغاني لوري ته سپاري .دغه کار تر سره شو خو په داسې وضعيت
کې چې دواړو لورو پر يوبل باندې تورونه ولګول څرنګه چې امريکايي لوري يو شمٻر بنديان افغاني
لوري ته ونه سپارل ،او په راتلونکې کې د شکمنو کسانو د ساتلو او شکنجه کولو په اړوند د امريکا د
ونډې په ھکله ھم کوم توافق تر السه نشو.
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د افغانستان او امريکا متحده اياالتو د دغې ھوکړې ځينو مادو د افغانستان حکومت ھم مکلف کړ چې د
بندي کولو داسې يو اداري سيستم را منځ ته کړي چې له مخې يې د افغانستان حکومت وکړای شي د
جګړو اړوند شکمن کسان له کم تور څخه پرته په بند کې وساتي .دغه ھوکړه چې په پټه کې شوې وه د
افغانستان د قانون جوړوونکو له خوا له نيوکو سره مخ شوه ځکه د ھغو په آند د افغانستان له نافذو قوانينو
سره يې اړخ نه لګاوه .په ھر حال ،دواړو حکومتونو پر دې ھوکړه وکړه چې د امريکا حکومت کوالی
شي شاوخوا  ۵٠شکمن کسان چې افغاني تابعيت ونه لري )د درييمګړو ھٻوادونو اتباع( تر ھغه مھاله
پرته له محاکمې څخه په بګرام کې په بند کې وساتي ترڅو چې امريکايي لوری يې د لٻږد يا خوشې کولو
په ھکله تدابير ونيسي.
دا چې د  ٢٠١٢کال په جنوري مياشت کې د افغانستان د زندانونو مسؤوليت له عدليې وزارت څخه
واخيستل شو او بيرته د کورنيو چارو وزارت ته وسپارل شو ،د بنديانو د شکنجې او نورو ناوړه چلندونو
د شونتيا په اړه اندٻښنې را والړې شوې .دولت په  ٢٠٠٣کال کې د عدلي – قضايي سيستم د اصالحاتو
په لړ کې او د کورنيو چارو وزارت له خوا د بنديانو د ځورونې د مخنيوي لپاره د محبسونو مسؤوليت د
کورنيو چارو وزارت څخه اخيستلی او عدليې وزارت ته يې سپارلی ؤ.
د مارچ په مياشت کې نورې اندٻښنې ھله را وپارٻدې چې د کورنيو چارو وزارت يوه نوي ګومارل شوي
د پلچرخي محبس آمر امر وکړ چې د ټولو ھغو ښځينه مراجعينو تناسلي غړي بايد ولټول شي چې د
پلچرخي محبس د بنديانو ليدلو ته راځي.
په سپتامبر مياشت کې ،د ولسمشر حامد کرزي له خوا د ملي امنيت د رياست د رييس په توګه د اسد ﷲ
خالد ټاکلو په ملي او نړيواله کچه وٻره را منځ ته کړه .اسد ﷲ خالد چې مخکې يې د غزني او کندھار
واليتونو د والي په توګه دنده تر سره کړې ده د ناوړه کړو وړو په تورونو تورن دئ چې په لړ کې يې د
يوه خصوصي غير قانوني زندان درلودل ھم راځي چې نوموړي له  ٢٠٠۵څخه تر  ٢٠٠٨پورې ھغه
مھال چې د کندھار والي ؤ درلود او ويل کٻدل چې پکښې يې زندانيان شکنجه کول .د ملي امنيت رياست
د شکنجې يوه اوږده او ثابته شوې تاريخچه لري.
د بشر د حقونو مدافعين او انتقالی عدالت
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کميسيون يو خپلواک دولتی ارګان دی چې په ټوله نړۍ کې د بشر د
حقونو د يوه اغيزمن ارګان په توګه ستايل شوی دی .خو له دې سره سره د  ٢٠١١کال په دسامبر مياشت
کې ولسمشر کرزي د دغه کميسيون له نھه کمشنرانو څخه درې کمشنران له دندې ګوښه کړل .ياد درې
پستونه د دغه رپوټ د ليکنې تر نيټې پورې خالي پاتې ؤ .دغې تشې د بشر د حقونو کميسيون په اغيزمنه
توګه معيوب کړ .د دغه کميسيون د کمشنرۍ څلورم پست د  ٢٠١١کال له جنوري مياشت څخه راپديخوا
خالي دی کله چې د دغه کميسيون د ماشومانو د حقونو مسؤوله کمشنره د کابل په يوه سوپر مارکيټ کې
په بمي چاودنه کې له خپل خاوند او څلورو ماشومانو سره له مينځه الړه.
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ښايي ولسمشر کرزي ددې لپاره د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کميسيون د کمزوري کولو ھڅه
کړې وي چې د ياد کميسيون د يوې اساسي پروژې بعنې د ھغه  ١٠٠٠مخيزه رپوټ د خپريدو مخه
ونيسي چې پکښې په افغانستان کې تر سره شوي د کمونيستي رژيم راھيسې جنګي جرمونه او د بشريت
پر ضد جرمونه ثبت شوي دي .دغه رپوټ چې د  ٢٠١١کال په دسامبر مياشت کې بشپړ شوی دې ،د
ھغو کسانو د عدلي او قضايي تعقيب د بنسټ په توګه کارٻدای شي چې په پخوا دورو کې يې دغه ناوړه
کړه وړه تر سره کړي دي.
د بيان او د ټولنو جوړولو آزادي
د رسنيو او سياسي ګوندونو د بيان د آزادۍ حق او د ټولنو د جوړولو حق ،چې له  ٢٠٠١کال څخه
راپديخوا د بشر د حقونو په ډګر کې د دولت د څو محدودو روښانه برياؤ په نوم يادٻږي ،په  ٢٠١٢کال
کې په زياتٻدونکې بڼه تر ګواښ الندې راغلل .د مارچ په مياشت کې د افغانستان حکومت له ھغو غوښتنو
څخه مالتړ وکړ چې ويل يې پکار دھد ھغه سياسي ګوند فعاليتونه په ټپه ودرول شي او محاکمه شي چې
ھغه الريون يې سپانسر کړی ؤ چې ويل يې د جګړې مجرمين چې ځيني يې ھمدا اوس دولتي چارواکي
دي بايد محاکمه شي .د افغانستان حکومت په پرله پسې توګه خبرياالنو ته ګواښونه کړي دي .په اپريل
مياشت کې يو خب﷼ پرته له کوم اتھام څخه ھغه مھال ونيول شو چې په يوه ټلويزيون کې يې داسې
خپرونه خپره کړه چې پکښې د کابل پر ښاروال باندې نيوکې شوې وې.
د مې په مياشت کې حکومت ھغه مھال پر يوې بھرنۍ خبريالې باندې د جاسوسۍ تور ولګاوه چې ھغې د
افغانستان حکومت په فساد تورن کړ ،خو د دغې خبريالې پر ضد يې بل کوم اقدام ونکړ .ھمدا راز
حکومت په نوامبر مياشت کې د کړکيچ د نړيوالې ډلې د يوه رپوټ پر ضد سخت غبرګون ښکاره کړ او
وې ويل چې »د دغې ډلې فعاليتونه د افغانستان ملي ګټو ته تاوان رسوي« او زياته يې کړه چې »په
ھٻواد کې د کړکيچ د نړيوالې ډلې کړنې تر څارنې الندې نيول کٻږي«.
په جون مياشت کې حکومت د رسنيو د قانون يوه نوې مسوده جوړه کړه چې پکښې د داسې تدابيرو
يادونه شوې چې پر رسنيو باندې د حکومت کنترول په ډراماتيکه توګه زياتوي .د يادو تدابيرو ځيني
بٻلګې الندې ذکر کٻږي :د رسنيو سرغړونو ته د رسيدګي د يوه حکومتي بنسټ جوړول ،د رسنيو د
»سرغړونو« د يوه اوږد لړليک جوړول چې پکښې د بھرنيو پروګرامونو پر خپرولو محدوديت وضع
شوی او په ټول ھٻواد کې د رسنيو سرغړونو ته د رسيدګۍ په موخه د ځانګړو محکمو او څارنواليو د
جوړٻدو خبره شوې ده .د ياد قانون دغه مسوده د خبرياالنو د کلک غبرګون له امله په پراخه کچه تعديل
شوه خو په اکتوبر مياشت کې د رسنيو د معيارونو د نوې کميټې جوړٻدو داسې اندٻښنې را وپارولې چې
ګواکې حکومت د رسنيو د فعاليتونو د محدودولو لپاره يوه نوې الر غوره کړې ده .په سپتامبر مياشت کې
د رسنيو کميسيون لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د دوه افغاني رسنيو په ھکله چې د »غير اخالقي«
خپرونو په خپرولو يې تورنې کړې وې پلټنې وکړي.
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نړيوال کليدي لوبغاړي
د افغانستان په اړوند د نړيوالې ټولنې ناواضحه او مغشوش دريځ په  ٢٠١٢کال کې د دغه ھٻواد د بشر
په حقوقو باندې ناوړه اغيزه وکړه په تٻره بيا له دې امله چې د افغانستان پر حکومت باندې د ښځو د
حقونو د درناوي په اړوند د نړيوالې ټولنې فشار کم شو .سره له دې چې يو شمٻر ھٻوادونو ھڅې کړي
چې له افغانستان سره د اوږدمھالو ھمکاريو سندونه السليک کړي ،او د افغانستان په اړه د  ٢٠١٢کال د
توکيو په کنفرانس کې ھم له دغه ھٻواد سره د مرستو او ھمکاريو ژمنې وشوې خو په افغانستان کې د
بشر د حقونو د مالتړ په ډګر کې نړيوالې ژمنې ھومره جزيات او تفصيالت نه لري چې بايد يې ولري.
ديپلوماتان د تړلو دروازو تر شا مني چې له افغانستان سره په لوړه کچه د مرستو ليوالتيا اوس په ګړندۍ
توګه د کمٻدو په حال کې ده ،او دا چې په  ٢٠١۴کال کې بھرني پوځي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي
د دغه ھٻوادونو ښکيلتوب په افغانستان کې د سياسي فشار اچولو او مرستو د ورکولو په ډګرونو کٻال ھم
پسې کمٻږي .د نړيوالو مرستو د کمٻدلو له امله ال له پخوا څخه د ځينو ښوونځيو او کلنيکونو د تړل کٻدو
لړۍ پيل شوې ده.
د نړيوالې جزايي محکمې څارنواالن د افغانستان په اړه په خپلو لومړنيو څٻړنو بوخت دي .له  ٢٠٠٧کال
څخه راھيسې ياده محکمه په افغانستان کې د يو شمٻر جرمونو د ادعاګانو په اړه څٻړنې کوي چې د
شکنجې ،د جګړې ليکو کې د ماشومانو استخدامولو ،په بشرپاله ارګانونو او د ملګرو ملتونو پر څانګو
باندې د بريدونو او پر ھغو اھدافو او مکانونو باندې د بريدونوجرمونه پکښې شامل دي چې د نړيوال
قانون له احکامو سره سم خونديتوب لري او پوځي ځايونه نه بلل کٻږي.
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