
مياشت جنوري د کال ۴۱۰۲ د لنډيز راپور هيوادني د  

 

افغانستان

، او د نړيوالو وو نکال کې روا ۴۱۰۲اره تياری ان په کال په پای کې د نړيوالو ځواکونو د وتلو لپ ۴۱۰۲د 

او په دې لوژستيکي چارو يې فکر کاوه چې خپل  هو ېځواکونو لويه برخه يا وتلې وه او يا په بيزونو کې ګوښه شو

نظامي تجهيزات څه ډول له هيواده وباسي. د افغانستان ملي اردو او ملي پوليسو د طالبانو او نورو ترهګرو پر 

 وړاندې د جګړې مشري په داسې حال کې پر غاړه واخيسته چې پايله يې ال څرګنده نه ده. 

 

نه ده دا خو ال  څرګندهتيا د حکومت په واک کې د پرتو سيمو د ساتلو په برخه کې د افغانستان د امنيتي ځواکونو وړ

کال په لومړيو  ۴۱۰۲د  ،کال برعکس ۴۱۰۴ډيره لرې ده چې د ترهګرو تر واک الندې سيمې بيا ولکه کړي. د 

لين يې زياتره د سلنه زياتوالی ثبت کړی دی چې عام ۴۲شپږو مياشتو کې ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو په کچه کې 

هدف الندې نيسي چې د دوی په اند له  تر خلک  طالبانو په شمول ترهګرې ډلې دي او په ښکاره توګه هغه ملکي

دولت څخه مالتړ کوي. 

 

و ته د سپکاوي بهير روان وو. دا بهير د نحقو ياو بشر ۍبې ثبات زياتيدونکېد د تيرو کلونو پر مهال په هيواد کې 

کډوالۍ او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک  و،بيځايه کيدن و، د کورنيو مخ پر زياتيدونکيوتيرد ښځو پر حقونو 

امنيتي ځواکونو او نورو  ي وو. د تيريو په وړاندې معافيتونه د دولت روانکميسون د کمزورې اغيزمنتيا په بڼه 

به کې ولسمشريزې ټاکنې ړې چې آيا راتلونوسله والو لپاره نورم ګرځيدلی وو. دې ستونزو دا انديښنې راپورته ک

منصفانه وي او که نه.

 

حقونهد ښځو 
و مخالفينو له دې حقونپه داسې حال کې چې نړيواله ليوالتيا په افغانستان کې ورځ تر بله په کميدو ده، د ښځو د 

کړې ده چې د طالبانو له را پرځيدو راهيسې رامنځته شوی پرمختګ بيرته پر شا ونغاړي. د  ګټه پورتهفرصته ښه 

د يو فرمان په ترڅ  ولسمشرکال کې د  ۴۱۱۲قانون چې په  یښځو پر وړاندې د تاؤتريخوالي د له منځه وړلو نو

 دېالبيلو وکيالنو دوځنډول شو چې بي هغه وختمياشت په يوه پارلماني بحث کې دکې منظور شوی وو ، د مې 

قانون د لغوه کولو او د ښځو او انجونو د حقوقي مالتړ پر ضد غږونه پورته کړل. که څه هم قانون تر اوسه نه دی 

قانون پر ضد دې بحث پر ښځو ال د لغوه شوی خو تطبيق يې کمزوری دی. د ښځو پر وړاندې د تاؤتريخوالي 

، چې يو هيمه توګه ال زياتو تيريو او وروسته تګ ته الره اواره کړاو يا يې په غير مستق  لزيات تيري تحريک کړ

 څو بيلګې يې په الندې ډول دي:

  د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسون يوه کميشنر عبدالرحمان هوتک له خوا د ښځو پر وړاندې د

 قانون د لغوه کولو غږ  د  تاؤتريخوالي د له منځه وړلو

 سلنه کموالی راولي. ۵۲واليتونو کې د ښځو لپاره په ځانګړيو شويو څوکيو کې  ۴۳په  د پارلمان دا پريکړه چې 

  د عدليې وزارت له خوا د جزا په قانون کې يو نوی تعديل دې قانون ته يوه داسې ماده ورزياتوي چې په جنايي

ي او د ماشومانو د دوسيو کې د يوې کورنۍ د غړي له شاهدۍ مخنيوی کوي او په دې توګه د کورني تاؤتريخوال

 ودولو او په زوره ودولو د محاکمې تر څنګ د پارلمان له خوا د قانون تصويبول له ستونزو سره مخامخ کوي. 

  نګور يې د يوې مياشتنۍ شکنجې اکلنه  ۳۴د يوازې يو کال بند وروسته د سحر ګل د خسرانې آزاديدل، چې خپله

 تر څنګ پر ولږه کړولې وه. 



د ترسره شويو فزيکي تيريو يوې لړۍ د ښځو د کال کې د مشهورو ښځينه شخصيتونو پر وړاندې  ۴۱۰۲په 

ځينې بيلګې يې په الندې ډول دي:چې حقونو فعالينو او خپله ښځو ته په ټولنيز ژوند کې ګواښ رامنځته کړ، 

  د خپل ميړه د تيريو له کبله د ځپل  لې نورضيه اتمر څرګنده کړه چې هغهمه:   د پارلمان پخوانۍ وکي۲د جواليي

 شويو ښځو په يوه امن ځای کې اوسيدله. وروسته يې بيا دا هم ومنله چې له هيواده بهر يې د پناه غوښتنه کړې ده. 

  نا پر غړې، روح ګل، هغه مهال وسلوال بريد وکړ چې د غزني په واليت سمه: ناڅرګنده وسلوالو د ۷د اګست

کې يې د سړک له الرې سفر کاوه. هغه او ميړه يې له دې بريده وژغورل شول خو يوه اته کلنه لور او  موټر 

 چلونکی يې ووژل شول. 

  ن، سوشميتا بنرجي، په مه: د طالبانو يوې خپلسرې ياغي ډلې د يوه افغان صحي کارکوونکي ميرم۳د سبتامبر

 يوې مدرسې بهر وغورځاوه.  دپکتيا کې له خپل کوره وويستله او پر ډزو له وژلو وروسته يې د هغې جسد 

  مه: د هلمند واليت يوه لوړپوړې پوليس افسره، دويم بريدمن نيګاره، د خپلې پخوانۍ آمرې او د ۳۱د سبتامبر

مياشتې وروسته  ۴ويم بريدمين اسالم بي بي، تر مړينې څه کم جواليي د مياشتې پر دريمه نيټه د وژل شوې، د

 دندې ته د تګ پر مهال ووژل شوه. 

 

امنيتي ليږد
د افغانستان پر وړاندې د نړيوالې ټولنې راکميدونکې ليوالتيا د افغانانو په زړونو کې زياتيدونکې ويره را ټوکولې 

ډکې کړې چې د نړيوالو ځواکونو د وتلو له کبله ورپاتې وې.  ده. د افغانستان امنيتي ځواکونو ګڼې هغه تشې بيرته

په  ،سرتيري ووژل شول ۲۱۱کال د جګړو پر مهال، هره مياشت د افغان امنيتی ځواکونو نږدې  ۴۱۰۲خو د 

ورسيدله.  ۰۱داسې حال کې چې په ځينو واحدونو کې له جګړې د ستومانتيا سلنه تر 

کنو لپاره تياری له ستونزو سره مخامخ دی، چې په دې برخه کې د رايه کال د اپريل مياشتې د ټولټا ۴۱۰۲د 

ورکونکو د نومونو د ثبت ټکنی بهير؛ د اړونده قوانينو ځنډنی تصويب، د ټولټاکنو خپلواک کميسون د غړو او د 

ټاکنو د ورځ ټولټاکنو د شکاياتو د کميسون پر سر اختالفونه، د ښځينه رايه ورکوونکو د کمې شميرې ثبت، او د ټول

لپاره د امنيت په برابرولو کې د افغانستان د امنيتي ځواکونو د وړتيا  په اړه انديښنې د يادونې وړ دي. 

د داسې کسانو کانديديدل چې له بشري حقونو څخه پر سرغړونې سخت تورن دي د رايه ورکولو پروسه يې تر 

برخې په ذهنونو کې يې بدګوماني راپورته کړې ده. پوښتنې الندې راوستلې ده او د رايه ورکوونکو د پام وړ 

 

کسان شوي کډوال او د هيواد دننه بې ځایه
روان امنيتي حاالت او د راتلونکي په اړه زياتيدونکې انديښنې د دې المل ګرځيدلي دي چې يو ګڼ د کړکيچ پر لور 

ډه وکړي او يا دا چې له بهرنيو هيوادونو شمير کسان له خپلو سيمو څخه د هيواد نورو برخو او يا له هيواده بهر ک

مياشتې څخه له کال د جنورۍ  ۴۱۰۲( د راستانه نه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنرۍ )

چې  زياتوالی ښودلی ۰۱۰،۱۱۱مياشتې پورې د هيواد دننه بيځايه شويو کسانو په شمير کې څه د پاسه  ترد جون 

والې نښتې او ټکنی امنيت ه ته رسيږي. د دې بيځايه کيدو بنسټيز المل وسل ۰۰۲۱۱۱ شمير له دې سره يې ټولټال

 ښودل شوی دی. 

 

به بهرنيو هيوادونو کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمير هم مخ پر لوړيدو دی، چې ځينې يې پر خطرناکو غرنيزو 

راليا ته د تګ هڅې کوي. د ا د بيړيو له الرې اسټته ځي او ي الرو له افغانستان څخه ايران او له هغه ځايه اروپا

ملګرو ملتونو د عالي کميشنرۍ د اټکل له مخې په دې وروستيو کلونو کې له ګاونډيو هيوادونو څخه افغانستان ته د 

راګرځيدونکو کډوالو په شمير کې هم کموالی راغلی دی.

 



سره مخامخ کيږي چې له منځه يې د اسټراليا د  هغه افغانان چې نورو هيوادونو ته رسيږي له سختو مخالفتونو

وه دريم هيواد ته دولت له لورې د نويو ظالمانه پاليسيو رامنځته کيدل دي. دې پاليسيو له مخې پناه غوښتونکي ي

انيې او ناروې په ګډون نورو اروپايي هيوادونو او دولتونو دا پيشنهاد وړاندې کړی دی چې هغه ستنول کيږي. برت

شومان بيرته افغانستان ته راستانه کړي چې په يوازې سر د پناه غوښتنه کوي. افغان ما

 

امنيتي ځواکونهي کوونک یتير
په دې وروستيو کلونو کې دولت په زياته پيمانه د ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون 

 ۴۱۰۲. خو د و پر شکنجې تورن کړي ووبنديان يې د مسئولينهغه اسناد رد کړل چې افغان پوليس او د ملي امنيت 

مه نيټه د ولسمشر د فرمان پربنسټ پر دې تورونو ترسره شوې يوې دولتي پلټنې وښودله چې ۰۱کال د فبروري پر

مه يو ځل بيا کرزي د شکنجې پر ضد د تدابيرو حکم ۰۰پراخه شکنجې ترسره شوي دي. د فبروري د مياشت پر 

 چې شکنجه يې ترسره کړې وه.   د هغو مامورينو محاکمه هم په کې شامله وهکړ چې  صادر

 

د سبتامبر په مياشت کې ولسمشر کرزي د يوې کميټې د جوړيدلو حکم صادر کړ چې د محبسونو حاالت وڅيړي. 

خو د دې راپور تر ليکلو پورې داسې نښې نښانې نه دي ترسترګو شوي چې د شکنجه کوونکو د محاکمې ثبوت 

وړاندې کړي او يا د ولسمشر کرزي دحکمونو په پايله کې د محبسونو په شکنجې او يا کوم بل ډول ناوړه چلند کې 

 د پام وړ کموالی وښيي.  

 

د افغانستان محلي پوليس چې د محلي دفاعي ځواکونو يوه شبکه ده او د امريکايي ځواکونو په همکارۍ د دولت له 

ستونزې بڼه يې غوره کړې ده.  خوا رامنځته شوې دي، د يوې جدي

او ملي اردو د افغانستان محلي پوليس په هغو سيمو کې د امنيت د ټينګولو لپاره رامنځته شوي دي چې ملي پوليس 

کې د جوړيدو له پيل څخه بيا تراوسه له يو لړ تشکيالتي  ۴۱۰۱خو دا ځواکونه په کال  حضور په کې محدود دی.

جوړښت او د حساب کمزوری قيادت او کنترول د پرسونل د استخدام کموالی،  ستونزو سره مخامخ دي چې د

ورکوونې د ميکانيزمونو نشتوالی پکې شامل دي. لکه چې په وژنو، جنسي تيريو، غال، زورزياتي او د نابالغه 

تر اوسه هم ګيدل شويو تورونو په ښه ډول څرګنديږي، دا ستونزې رنې په تړاو پر محلي پوليسو له لزلميانو د ګما

 روانې دي.  

 

انتقالي عدالت او د بشري حقونو مدافعين
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسون د نړيوالو له خوا د بشري حقونو د يوې اغيزمنې ټولنې په 

ګمارل  توګه ستايل شوی دی خو دا کميسون د ولسمشر کرزي له خوا په تير يو نيم کال کې د ګڼو کميشنرانو د نه

کال تر جون مياشتې پورې په يوه معلق حالت کې پاتې وو. ۴۱۰۲کال له سبتامبر څخه بيا د  ۴۱۰۰کيدو له کبله د 

 

کال کې د رابلل شوي توکيو کنفرانس د هغو ژمنو په اډانه  ۴۱۰۴وروسته تر دې چې نړيوالو تمويل کوونکو په 

ميليارده ډالره مالي مرستې په مقابل کې يې له دولت  ۰۰ کې د دې څوکيو د ډکولو لپاره ضرب االجل وټاکه چې د

کال د جون په مياشت کې  ۴۱۰۲څخه اخيستې وې او د بشري حقونو مالتړ هم په کې شامل وو، باالخره کرزي د 

ټول خالی بستونه ډک کړل. خو لکه چې د بشري حقونو د ملي کميسونونو په اړه د پاريس معيارات يې اړينه بولي، 

نځو کميشنرانو له منځه زياترو يې د يدې نويو پ دکار کې له مدني ټولنې سره هيڅ سال مشوره ونه  شوه. په دې 

بشري حقونو په برخه کې يا لږ او يا هيڅ تجربه نه درلوده او يا داچې د بشري حقونو له نړيوال مفهوم سره يې په 

ن هوتک چې د طالبانو د ادارې پخوانی غړی دی، تر ټاکل کيدو وروسته يې سمدستي ا. عبدالرحممخالفت کاوهډاګه 



قانون پر ضد نيوکه وکړه. د جون په مياشت کې د بشري د د ښځو پر وړاندې د تاؤتريخوالي د له منځه وړلو 

او د افغانستان پر حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنرۍ د دې کميشنرانو پر ټاکنه سخته انديښنه ښکاره کړه 

حکومت يې غږ وکړ چې پر دې ټاکنو له سره غور وکړي او د ټاکنو پروسه له سره پرانيزي.

مخونو په حجم د يو راپور  ۰۱۱د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون يوه بنسټيزه السته راوړنه د 

يزو او بشري حقونو پر وړاندې د شويو چې د کمونيستي پير راهيسي يې په افغانستان کې جګړه ي ديبشبړول 

کال د دسمبر په مياشت کې بشپړ شوی دی، د هغو کسانو د محاکمه  ۴۱۰۰جنايتونو جاج اخلي. دغه راپور چې د 

کولو لپاره بنسټ رامنځته کوي چې د پخوانيو حکومتونو د واکپير پرمهال په ترسره شويو تيريو کې الس لری. خو 

اره د خپرولو کومه پالن شوې نيټه نه ده ټاکل شوې: ولسمشر کرزي د يو شمير نړيوالو تر اوسه هم ددې راپور لپ

تمويل کوونکو په هڅونه، چې امريکا او برطانيه هم په کې شاملې دي، د دې راپور پر خپرولو يې له دې کبله 

ځکه چې دا راپور يو  بنديز لګولی دی چې ښايي خپرول يې په دې ترينګلي چاپيريال کې د بې ثباتۍ المل وګرځي.

شمير پياوړي اشخاص پر جنايتونو تورنوي.

 

د بيان او احزابو آزادي
راپديخوا په افغانستان کې د  ۴۱۱۰د بيان او احزابو آزادۍ  ته د رسنيو او سياسي احزابو السرسی چې د کال 

 وی دی.کال کې له ګواښ سره مخامخ ش ۴۱۰۲بشري حقونو يو پريکنده برياليتوب بلل کيده په 

 

، نی او د افغانستان د ژورناليستانو د ژغورنې د ټولنې له خوا راټولې شوې احصايې د دوه کره افغان رسنيزو ټولنو

. دواړو ټولنو د ووکال کې ژورنالستان له زيات ګواښ سره مخامخ  ۴۱۰۲کال په پرتله په  ۴۱۰۴ښيي چې د 

 ۴۱۰۴بريدونه ثبت کړي دي چې دا شميره د  ۲۱ستانو کال د شپږو لومړيو مياشتو په ترڅ کې پر ژورنال ۴۱۰۲

وال بريدونه او اختطاف شامل ه کال د شپږو لومړيو مياشتو په پرتله خورا لوړه ده. په دې تيريو کې ګواښنې، وسل

دي. په دې منځ کې هغه زياتيدونکې قضيې د ځانګړي پام وړ دي چې په ترڅ کې يې دولتي مامورين او د 

يتي ځواکونو غړي تر بريدونو الندې راځي. داسې قضيې هم شته چې په ترڅ کې يې يو لړ افغانستان د امن

ژورنالستانو د تيري الندې تر راتلو وروسته امنيتي ځواکونو ته د مرستې لپاره مراجعه کړې خو له دوی سره يې 

له مرستې انکار کړی او يا پخپله د امنيتي ځواکونو د تيريو قرباني ګرځيدلي دي. 

 

 نړیوال کليدي لوبغاړي
له افغانستان سره په اړيکو کې د زياترو هغو هيوادونو نړيوالې خپلمنځي ستونزې چې د ځواکونو په ليږلو کې يې 

په ځانګړي ډول د امريکا متحده   –کال را وروسته د پام وړ مالي مرسته کړې  ۴۱۱۰همکاري کړې او يا يې د 

د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو  –ي مرسته يې کړې ده آياالت چې تر ټولو زياته نظامي او مال

کال کې دې حقونو ته د درناوي په برخه  ۴۱۰۲پر افغان دولت د سياسي فشار د نه زياتولو له کبله په يې په تړاؤ 

کې منفي اغيز شيندلې ده. 

 

په داسې حال کې چې ګڼ شمير هيوادونه له افغانستان سره د مالي مرستو په برخه کې ژمنو ته دوام ورکوي، 

سياسي ژمنې په چټکۍ سره خپل رنګ له السه ورکوي او د امريکا متحده آياالت زياتره مرستې بيرته راکموي. دا 

ښه  په له ډيپلوماتانو سره په بحثونو کې، د پای پر لور روان دیانګيزه چې په افغانستان کې نړيوال ګډون 

له وړاندې د ځينو ښوونځيو او روغتيايي کلينيکونو دروازې خو  ږي او په نړيوالو مرستو کې کمواليراڅرګندي

 تړلي دي.  ور

 



کال په پای کې د نړيوالو نظامي ځواکونو د وتلو تود ګونګوسی به د نړيوال مشارکت دا کموالی نور هم  ۴۱۰۲د 

امريکا د د دولت او د پسې زيات کړي. په دوحه او قطر کې د طالبانو د دفتر د رامنځه کيدو پر سر د افغانستان 

چې ټاکل  ،واړو هيوادونو تر منځ دوه اړخيزه امنيتي توافقنامهاختالفاتو له کبله د دد راټوکيدلو متحده آياالتو تر منځ 

، پر خپل ځای ناتمامه پاتې ده. له کويکال وروسته به په افغانستان کې د امنيت د ټينګولو مالتړ  ۴۱۰۲شوې ده د 

پاتې شوی  نورو کليدي نړيوالو ګډون کوونکو سره هم د ورته توافقنامو برخليک د همدې توافقنامې له کبله ناڅرګند

دی. دې ځنډ په افغانستان کې د ناڅرګندې راتلونکې او بې ثباتۍ احساس نور هم لوړ کړی دی. 

 

کال د اپريل په مياشت کې ولسمشر کرزي اعتراف وکړ چې د امريکا د استخباراتو ادارې له يوې لسيزې  ۴۱۰۲د 

کې چې دې اعتراف د امريکا د سنا د بهرنيو په ميليونونو ډالره ورکړي دي. په داسې حال  د هغه دفتر ته راهيسې

ي په اړه يې د ال زياتو چارو کميټې يو کليدي غړی د دې مرستو لنډمهالي بنديز ته وهڅاوه، د دې مرستو د څرنګوال

غوښتلو ته هم اړ کړ. معلوماتو و 

 

نو لکه شکنجې، په کال راهيسي د مهمو نړيوالو جنايي تورو ۴۱۱۲څارنواالن چې له  ېمحکمد نړيوالې جنايي 

نظامي ليکو کې د نابالغه زلميانو استخدام، پر بشري موخو، ملګرو ملتونو او ښوونځيو د بريدونو پلټنه کوي، اوس 

يې هم افغانستان په لومړنيو څيړنو کې ځای لري. 


