جنوري ٢٠١۵

د ھيوادني راپور لنډيز

افغانستان
افغانستان په  ٢٠١۴کال کې له نويو بې ثباتيو سره مخ شو چې پر بشري حقونو يې مھمې اغيزې
درلودې .د  ٢٠١۴کال د جون په مياشت کې د جمھوري رياست د ټولټاکنو وروستی پړاو ھغه وخت له
سياسي خنډ سره مخ شو چې دواړو نوماندانو اشرف غنی او عبدﷲ عبدﷲ د بريا ادعا وکړه او پر يو
بل يې د درغليو تورونه ولګول .د سپتمبر پر ٢١مه بيا دواړو يوه موافقتنامه السليک کړه چې له مخې يې
غني د ولسمشر او عبدﷲ عبدﷲ د اجرايې رئيس په توګه وټاکل شول  .له مخالفتونو ډکو ټاکنيزو سياليو او
د مياشتو مياشتو اوږد ځند د يوې دوامداره بې ثباتۍ ويره راوټوکوله او د سياسې معاملې پر موادو له ځنډه
ډک اختالف د کابينې جوړول له خنډ سره مخ کړل.
د سياسي انتقال په جريان کې ناڅرګندتيا چې د طالب ياغيانو له خوا زياتيدونکی فشار ھم ورسره ملګری
دی ،د ھيواد په ګوډ ګوډ کې يې بشري حقونو ته د درناوي په راکميدو کې مرسته کړې چې د امنيتي
ځواکونو له خوا د ترسره شويو تيريو لپاره معافيت ،د ښځو حقونو او بيان آزادي ته ګواښ او له توپير
پرته بريدونه يې ھغه بيلګې دي چې د ملکيانو د وژنې المل وګرځيدل.
په داسې حال کې چې د  ٢٠١۴کال په پای کې د نړيوالو سرتيرو د وتلو لپاره چمتوالی روان دی او زياتره
سرتيري له وړاندې وتلي دي او يا په نظامي اډو کې منزوي شوی حالت لري .د اورپکو له خوا پر يو
شمير ولسواليو د دوامداره بريدونو له کبله افغان امنيتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې ګڼ تلفات ورکړي
دي .ملکيان اوس ھم د تاوتريخوالي ناوړه اغيزې ګالي .ملګرو ملتونو د  ٢٠١٣کال په پرتله د  ٢٠١۴کال
د شپږو لومړيو مياشتو په ترڅ کې د ملکيانو تلفات  ٢۴سلنه زيات ثبت کړي چې زياتره يې د اورپکو د
بريدونو په پايله کې رامنځته شوي دي.

ټولټاکنو پر مھال تاوتريخوالی او پر ملکيانو بريدونه
د کال په پيل کې طالبانو پر چارواکو او ھغو کارکوونکو بريدونه چټک کړل چې د ولسمشريزو ټولټاکنو
سره يې تړاو درلود او په څنګ کې يې نور ملکيان او بھرنيان د ھدف الندې ونيول .د جنوري د مياشتې په
١٧مه د کابل پر يو ريسټورانټ ،ال تويرنا ،La Tavernaد بريد په پايله کې  ٢٠کسان ووژل شول چې
 ١٣يې بھرنيان او  ٧يې افغانان وو .طالبانو د دې بريد پړه پر غاړه واخيسته او پر ريسټورانټ د بريد
المل يې دا وښود چې د بھرنيان د تګ راتګ له کبله مشھور وو .د مارچ پر ٢١مه ټوپکوالو د کابل په
مرکز کې د کلکو امنيتي تدابيرو سره سره د سرينا د ھوټل پر خوړنځاي بريد وکړ او  ٩کسان يې ووژل.
په وژل شويو کې د فرانس پريس آژانس خبريال سردار محمد ،د ھغه ميرمن او دوه ماشومان شامل وو .د
ياد خبريال بل ځوی ژور ټپونه اخيستي وو.
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د مارچ په ١١مه طالبانو د يوې خبرپانې په خپرولو سره لوړه وکړه چې خپل ټول زور به وکاروي څو
د رايې اچونې د بھير د ګډوډولو تر څنګ ټول کارکوونکي ،فعاالن ،رابلونکي ،امنيتي ادارې او دفترونه
تر ھدف الندې ونيسي .په دې ترڅ کې د تاوتريخوالي په رامنځته شويو پيښو کې د ټولټاکنو د
کارکوونکو تښتونې ،د کمپاين پر غونډو او د کانديدانو پر کارکوونکو او دفترونو بريدونه شامل وو .د
ټولټاکنو پر مھال د بريدونو په ترڅ کې طالبانو د  ۴٠ملکيانو د وژلو تر څنګ لږ تر لږه  ١٠٠کسان
ټپيان او په ھرات کې يې د ھغو ١١کسانو ګوټې غوڅې کړې چې د جون د مياشتې پر ١۴مه يې په رايه
اچونه کې برخه اخيستې وه.

شکنجه ،صحرايي محاکمې او جبري پټونې
د حکومت د امنيتي ځواکونو له خوا ترسره شويو تيريو پر وړاندې معافيت اوس په يو نورم بدل شوی دی.
د قندھار پوليس په ځانګړي ډول د  ٢٠١۴کال په اوږدو کې د ملګرو ملتونو ،بشري حقونو د ډلو او
ژورناليستانو له خوا په خپرو شويو ګڼو راپورونو کې د شکنجې ،ناقانونه اعدام او په زوره د شړلو په
څير جرمونو تورن شوي دي .د حضرت علي په نامه توقيف ځاي کې د يوه  ٢٣کلن نل جوړونکي
شکنجه او وژل کيدل ،چې د نيويارک ټايمز په يو راپور کې ھم چاپ شوي وو ،د کورنيو چارو وزير
عمر داودزي يې د پلټنو ژمنې ته وھڅاوه ،خو ددې راپور تر ليکلو پورې ھيڅ پايلې نه دي اعالن شوي.
په  ٢٠١٣کال کې د حکومت له خوا د شکنچې او ناوړه چلند د تورونو له څيړلو سره سره د افغانستان د
امنيتي ځواکونو يو غړی ھم په دې کال کې محاکمه نشو .له راپورونو سره سم د قندھار پوليسو لږ تر لږه
 ۴پټ زندانونه درلودل چې د ملګرو ملتونو سياسي دفتر )يوناما( او د سره صليب نړيوالې کميټې
) (ICRCھيڅ السرسی نه ورته درلود.
د پوليسو او اردو يو شمير لوړپوړو چارواکو يوه داسې بيانيه خپره کړه چې د زندانيانو په توګه د نيول
شويو طالبانو د ساتلو خالف روحيه يې له ورايه څرګنده وه او په دې دليل چې خوشې شوي بنديان بيا په
جګړه کې برخه اخلي د حکومت پاليسي يې پر فساد تورنه کړه .د جون په مياشت کې د قندھار امنيه
قوماندان بريد جنرال عبدالرازق وويل چې خپلو پوليسو ته يې د جګړې په ډګر کې د ټولو طالبانو د وژني
امر کړی دی .وروسته بيا عبدالرازق دا بيان بيرته واخيست .ولسمشر حامد کرزي د خپلې ولسمشرۍ د
دورې تر پايته رسيدو وړاندې عبدالرازق ته د درې ستوري جنرال ترفيع ورکړه .د کندوز د امنيې قوماندان
مصطفی حسيني ھم د عبدالرازق د نظر په تايدولو سره وويل چې پوليس د نيول شويو ياغيانو له وژلو پرته
بله چاره نه لري ،دا ځکه چې دوی په يوه فاسد عدلي سيسټم کې په اغيزمنه توګه نه محاکمه کيږي .د آګست
پر ٢٣مه د افغانستان د ملي اردو د پياده ځواکونو قوماندان جنرال مراد علي مراد ھم له نړيوالو قوانينو څخه
په څرګنده سر غړونې سره اعالن وکړ چې نيول شوي طالبان دي ژوندي نه ساتل کيږي.
له  ٢٠١٣کال راپديخوا افغان چارواکو سلګونه بنديان د بګرام له زندانه خوشې کړل چې په فيبروري کې
خوشې شوي ھغه  ۶۵کسان ھم په کې شامل وو چې د امريکا د متحده آياالتو نظاميانو يې ھم په تړاو
نيوکه وکړه چې دا کسان ګواښ پيښولی شي .د آګست او سپتمبر په مياشتو کې امريکا له بګرام څخه د يمن
دوه وګړي او  ١۴پاکستاني بنديان خوشې او خپلو ھيوادونو ته وليږل.
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په  ٢٠١۴کال کې د پوليسو له خوا د ترسره شويو تيريو پر وړاندې معافيت د ملکيانو پر وړاندې نوي
جنايتونه وھڅول :مينه انتظار چې يوه شاعره ده د اپريل په مياشت کې يې ادعا وکړه چې د عبدالودود
سرحدي جاجو په نامه د قوماندان عبدالرازق د يوه معاون له خوا د جنسي تيري د تھديد تر څنګ د ھغې په
ګډون د کورنۍ د نورو غړو د وژنې تر ګواښ وروسته يې له قندھار څخه پښې سپکې کړي دي .دا ګواښ
د ھغې دوسيې له ثبتولو وروسته وشو چې د جاجو ځواکونو د ھغې پر کور د يو چپاو په ترڅ کې د
نوموړې له کوره برقي لوازم ،ګاڼې او پيسې وړې وې .جاجو وړاندې ھم پر جنسي تيريو تورن شوی وو
خو ھيڅکله نه دی محاکمه شوی .د می په مياشت کې جاجو د يوه ځانمرګي بريد په ترڅ کې ووژل شو.
د افغانستان محلي پوليس چې د سيمه ييزې دفاع د ځواکونو يوه شبکه ده د افغان حکومت په مرسته د امريکا
د نظاميانو له خوا جوړ شول – د پرله پسې صحرايي محاکمو په ګډون د بشري حقونو پر وړاندې پر سختو
تيريو تورن دي .د آګست په مياشت کې د قندھار په ژيړۍ ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د عملياتو پر
مھال د جنرال عبدالرازق تر قوماندې الندې د محلي پوليسو يوې ډلې شپږ کوچيان له طالبانو سره د کار
کولو په تور تر نيولو وروسته اعدام کړل .د جون په مياشت کې قوماندان عبدﷲ درې کليوال د اندړو په
ولسوالۍ کې د طالبانو سره تر جګړې وروسته په ناقانونه ډول اعدام کړل .د ملګرو ملتونو د سياسي دفتر يا
يوناما په وينا د دې راپور تر ليکلو د دې وژنو په بدل کې له ھيچا سره حساب کتاب نه دی شوی.

د ښځو حقونه
په  ٢٠١۴کال کې د ښځو حقونه تر ګواښ الندې وو .د جنوري په مياشت کې د افغانستان د جزا د قانون
يوه ماده د ھغو ھڅو د لړۍ وروستۍ کړۍ وه چې غوښتل يې د ښځو او نجونو د قانوني مالتړ لپاره چمتو
شوی له وړاندې کمزوری قانون بيرته له منځه يوسي .دا قانون چې د پارلمان له خوا تصويب شو ،د
مسودې ٢۶مې مادې د تورن خپلوان د ھغو کسانو په ليست کې شامل کړي وو چې د جزا او محاکمې پر
مھال به د شاھدانو په توګه نه وړاندې کيږي ،له دې کبله يې د ھغو کسانو د محاکمو د دوام ھڅه شنډه کړې
وه چې په سيمه ييزه کچه يې تاوتريخوالی رامنځته کاوه .د فيبروري په پای کې ،ولسمشر حامد کرزي
قانون السليک کړ خو  ٢۶ماده يې د ھغه فرمان په مرسته تعديل کړه چې د تورن خپلوانو ته يې پخپله
خوښه د شاھدۍ ورکولو اجازه ورکوله .ھمداراز دې تعديل شوې مادې د جنايت په اړه د کوم يوه عارض
او يا مخبر اجباري شاھدي ته ھم اجازه ورکړه او د خپلوانو تعريف يې ھم يو څه محدود کړی دی .خو دا
تعديل شوې ماده بيا ھم د کورنۍ ګڼو غړو ته د شاھدانو امتياز ورکوي.
د جون په مياشت کې حکومت د ملګرو ملتونو د غړو ھيوادونو ھغه سپارښتنې رد کړې چې د اخالقي
جرمونو لپاره د ښځو محاکمه کول له منځه يوسي .په ٢٠١۴کال کې د ښځو د حقونو لپاره بل ناوړه
پرمختګ د لوړ رتبه ښځينه چارواکو په ګډون پر ښځينه پوليسو او فعاالنو بريدونه ،ګواښونه او وژنې وې
چې په ځواب کې يې حکومت د دې ګواښونو پر مھال د ھغو تدابيرو په چمتوالي کې پاتې راغی چې ښځې
د خطر پرمھال وژغوري .په  ٢٠٠٩کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي پر ضد جوړ شوی قانون د
پلي کوونکو له خوا په داسې حال کې تطبيق شو چې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی روان او ګڼې قضيې
يې موجودې وې چې دا قضيې يا له نظره وغورځول شوې او يا د ھغو خواوو په واسطه د منځګړيتوب له
الرې حل شوې چې په محکمې کې يې له حاضريدو ډډه کوله.
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خو له نيکه مرغه ،د ښځو د حقوقو فعاالنو د خپلو زحمتونو او پرله پسې دفاع له الرې وشو کولی چې د
ښځو د حقونو بحث د ټولټاکنو په پروسه کې شامل کړي .په دې کار کې د افغانستان د ښځو شبکې بريالۍ
ھڅې وې چې دويم پړاو ته د تلونکو نوماندانو ھر يوه اشرف غني او عبدﷲ عبدﷲ السليکونه يې د ھغو ٣٠
سپارښتنو څخه د مالتړ لپاره واخيستل چې د ښځو له حقونو مالتړ کوي .د افغانستان د ښځو شبکې او د ھغې
د غړو ادارو په پالن کې ده چې له نوي ولسمشر سره دا مسئله تعقيب او د ھغه توافق ترالسه کړي.

انتقالي عدالت
د کال په پيل کې دافغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسون ولسمشر حامد کرزی ته په  ٨٠٠مخونو کې
ھغه راپور وړاندې کړ چې په افغانستان کې يې د کمونيزم له دورې راپديخوا جنګي او بشر ضد جنايتونه
کښلي دي .دا راپور چې د  ٢٠١١کال په دسمبر مياشت کې بشپړ شوی دی بايد د راتلونکو ګامونو لپاره
يې الر پرانستلي وای او ھغه څوک يې محاکمه کړی وای چې په تيرو تجاوزونو کې يې الس درلود.
ولسمشر کرزي ھغه غوښتنې رد کړي چې راپور بايد په عامه توګه خپور شي .که څه ھم اشراف غني د
ټولټاکنو له ګټلو وړاندې د راپور د خپرولو ژمنه کړې وه خو د دې راپور تر ليکلو پورې کوم پالن شوی
تاريخ نه دی اعالن شوی.

د بيان او احزابو آزادي
د رسنيو او احزابو لپاره د بيان د آزادۍ او د سياسي احزابو آزادي چې له  ٢٠٠١کال څخه راپديخوا د
بشري حقونو په برخه کې د افغانستان تر ټولو ستره السته راوړنه بلل کيږي په  ٢٠١۴کال کې له سختو
ګواښونو سره مخ شوه.
د دوه باوري افغان رسنيزو ټولنو ،نی )چې د آزادو رسنيو مالتړ کوي( او د افغان ژورنالستانو د
ژغورنې کميټې د  ٢٠١۴کال په شپږو لومړيو مياشتو کې پر ژورنالستانو  ۶٨بريدونه ثبت کړي دي ،په
داسې حال کې چې د  ٢٠١٣کال په لومړيو شپږو مياشتو کې  ۴١دا ډول پيښې ترسره شوې وې .دې
رسنيزو ادارو د  ۶٣سلنه بريدونو او ګواښونو نسبت د افغانستان امنيتي ځواکونو او حکومتي مقاماتو او
نږدې  ١٢سلنه پيښو نسبت اورپکو ته او پاتې بريدونو نسبت يې نورو ځواکمنو څيرو او نامعلومه سرچينو
ته کړی دی .د دې بريدونو په قربانيانو کې د نيويارک ټايمز يو خبريال ھم شامل وو چې د  ٢٠١۴کال د
جنوري پر ٢٣مه نيټه د نامعلومو بريدګرو له خوا د ھلمند په واليت کې ووژل شو .بھرني ژورنالستان ھم
د بريدونو قرباني وو؛ د مارچ په ١١مه يو نامعلوم وسلوال په کابل کې نيلز ھورنر  Nils Hornerوواژه
چې يو سويډنی ژورناليست وو ،او د اپريل پر ۴مه نيټه په خوست کې يوه پوليس آنيا نيدرينګ ھاوس
 AnjaNiedringhausچې يوه عکاسه ژورناليسته وه ووژله او د اسوشيټډ پريس خبرياله کتي
ګانون  Kathy Gannonيې ټپي کړه .دوی دواړو د اپريل د ۵مې نيټې ولسمشريزو ټاکنو په اړه راپور
چمتو کاوه.
د مې په ٢٣مه نيټه ويکي ليکس په ډاګه کړه چې د امريکا د ملي امنيت ادارې ) (NSAپه افغانستان کې
په ډله ييز ډول ټليفوني غږونه ثبت کړي دي چې لمن يې په امريکا کې د ملي امنيت له خوا د ھويت په اړه
د ثبتونکي جنجالي پروګرام څخه ډيره پراخه ده .د ويکي ليکس معلوماتو ته په پام سره د  ٢٠١٣کال څخه
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راپديخوا د امريکا ملي امنيت ادارې د ژورناليستانو په شمول نږدې ټولې تليفوني مکالمې ثبت کړي او
زيرمه کړي دي.

کډوال او د ھيواد دننه بې ځايه شوي کسان
سختو جګړو د افغانستان په ګوټ ګوټ او په تيره بيا د ھلمند او قندوز په واليتونو کې په زرګونه خلک بې
ځايه کيدو ته اړ کړي دي .د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ) (UNHCRد  ٢٠١۴کال له
جنورۍ څخه تر سپتمبر مياشت پورې د ھيواد دننه بې ځايه شوو په شمير کې د څه د پاسه  ٣٨٣۴٠کسانو
زياتوالی ثبت کړی دی چې له دې سره د بې ځايه شويو کسانو ټولټال شمير  ٧۵۵٠١١ته رسيږي .د دې
بې ځايه کيدنو اصلي المل وسله والې جګړې او د امنيت نشتوالی وو.
ناوړه امنيت او د راتلونکي په اړه زياتيدونکې ويرې ګڼ شمير افغانان اړ کړي چې خپل کورونه پريږدي
او نورو ھيوادونو کې پناه واخلي او يا له بھرنيو ھيوادونو څخه بيرته رانشي .د ھغو افغانانو شمير ھم لوړ
شوی دی چې له ھيواده بھر پناه غواړي چې ځينې د ايران د غرونو له الرې اروپا او يا د بيړيو له الرې
اسټراليا ته خطرناکه سفرونه کوي .د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کميشنرۍ يه وينا له ګاونډيو
ھيوادونو څخه د راستنيدونکو کډوالو شمير ھم لويدلی دی.
ھغه افغانان چې نورو ھيوادونو ته رسيږي له سختو ستونزو سره مخامخ کيږي چې له منځه يې د اسټراليا
د حکومت له سختيو ډکې پاليسۍ له مخې پناه غوښتونکي يوه درٻيم ھيواد ته ليږل کيږي .او د برطانيې او
ناروې په ګډون نورو اروپايي ھيوادونو او دولتونو دريځ اوس دا دی چې بې وارثه افغان ماشومان بيرته
افغانستان ته ستانه کړي .څو ميليونه افغانان چې په ايران کې ميشت دې په پرله پسې ډول د توپير او ناوړه
استفادې ښکار دي.

نړيوال کليدي ھمکاران
له افغانستان سره په اړيکو کې د زياترو ھغو ھيوادونو نړيوالې خپلمنځي ستونزې چې د ځواکونو په ليږلو
کې يې مرسته کړې او يا يې د  ٢٠٠١کال را وروسته د پام وړ مالي مرسته کړې – په ځانګړي ډول د
امريکا متحده اياالتونه چې تر ټولو زياته نظامي او مالي مرسته يې کړې ده – د بشري حقونو د درناوي په
تړاو او په تيره بيا په ھغو سيمو کې چې امنيتي ځواکونه د ښځو له حقونو سرغړونه کوي ،پر افغان
حکومت سياسي فشار راکم کړی دی.
په داسې حال کې چې ګڼ شمير ھيوادونه له افغانستان سره د مالي مرستو ال زياتې ژمنې کوي ،سياسي
ښکيلتياوې په چټکۍ سره خپل رنګ له السه ورکوي او مرسته ورکوونکي د خپلو مرستو زياتره برخې بيرته
راکموي .د اکتوبر په مياشت کې ولسمشر غني د امريکا له متحده اياالتو سره يو دوه اړخيزه امنيتي تړون
السليک کړ چې له  ٢٠١۴کال وروسته د ناټو د نظامي حضور د ونډې په تعينولو کې مھم ګام بلل کيږي.
د نړيوالې جنايي محکمې څارنواالن چې له  ٢٠٠٧کال راھيسي د مھمو نړيوالو جنايي تورونو په لټه کې
دي د لومړنی تحليل په محتوياتو کې يې د رضايت تر څنګ د حساب ورکونې په برخه کې د دولت له خوا
ترسره شوي کړنې اغيزمنې بللي دي.
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