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                    افغانستان

  
کال کې د طالبانو په وړاندې په وسلوالو بريدونو کې زياتوالی راغلی، مګر د افغانستان د پوځ بھرنيو  ٢٠١١په 

کال ترپاي پورې به د افغانستان څخه وځي او د ھيواد بشپړ واک به  ٢٠١۴متحدينو په روښانه پريکړه کړې چې د 
  افغان ځواکونو ته سپاري. 

ژوبلې د کچې لوړوالی، د نړيوالو ځواکونو لخوا په کورونو باندې د شپې لخوا يرغل او د د ملکي وګړو د مرګ 
  اورپکو او دولت پلوؤ مليشو لخوا تيري ددې Dمل شوي چې په عامو وګړو باندې د جګړې اغيز Dزيات کړي. 

اګرو ته په ځاي افغان دولت مشھورو ټوپک ساDرو، د بشر د حقوقو سرغړونکو او فاسدو سياستوالو او سود
ورکولو سره عام مRتړ نور ھم له Dسه ورکوي ھمدارنګه دولت په زندانونو کې د روانو شکنجو، بشري 

  تاوتريخوالو او د ښځو د حقوقو د پايمالولو په برخه کې ډير لږ څه کړي دي. 

ال کې چې کال کې د حکومت دننه د طالبانو سره د سولې مRتړ مخ پرزياتيدو شو، پداسې ح ٢٠١١په 
ھم ادامه ورکړې، مګر د سولې ھلې ځلې د ځينو خنډونو سره مخ شوي چې مھم يې د  بريدونو ته وسلوالی,نړيوالو 

طالبانو لخوا د سولې د يو مھم مذاکره کوونکي وژل، په سوله کې د پاکستان کليدي رول، د ښکيلو غاړو ترمنځ د 
  ړيتوبونو په سر ځينې اختRفونه ؤ. باور نشتوالی او د حکومت او نړيوالو ترمنځ د لوم

د طالبانو او دولت ترمنځ د سولې امکانات ددې Dمل شو چې د پښتنو پرته ځينې افغاني ټولنې يې پدې ويره کې 
واچولې چې ممکن دولت او طالبان به ګډ ايتRف سره جوړ کړي (ان تردې چې د رپوټونو پر اساس ځينو خپل 

ا انديښنې ھم راوDړې کړې چې د طالبانو سره د روغې جوړې په بھير سره به کسان بيامسلح کړل). دې خبرو د
  ھم ترپښو Dندې شي.  قپه ځانګړي ډول د ښځو حقو نهډير بشري حقو

کال کې ھيواد د جدي بې ثباتيو د ګواښ سره  ٢٠١١کال معيوبې پارلماني ټاکنې ددې Dمل شوې چې په  ٢٠١٠د 
ی د خپلواک کميسيون د ټاکنو پايلې تصديق کړلې او جمھور رييس حامد کرزمخ ؤ، دا ھغه وخت ؤ چې د ټاکنو 

اقدام Dس پورې کړ ترڅو د ټاکنو پايلې تربيا کتنې Dندې ونيسي،  څاریبی ځانګړې محکمې د جوړولو په 
وروسته له ھغه چې د پارلمان چارې او جوړښت د اتو مياشتو ابھام سره مخ وې، ځانګړې محکمې د پارلمان د 

کال د سپتامبر د مياشتې د وروستۍ موافقې په ترڅ  ٢٠١١د ايستلو حکم صادر کړ. مګر د  ۶٢غړو څخه د  ٢۴٩
  غړي وايستل شول.  ٩کې د پارلمان 

  

  وسلوالې شخړې

کال کې وسلوالې شخړې مخ پر زياتيدو شوې، د افغانستان د نادولتي ادارو د امنيت د تأمين سازمان  ٢٠١١په 
)ANSOته وختلې چې دا شمير  ۴٠ه سم د کال په لومړيو شپږ مياشتو کې د مخالفينو حملې د ورځې ) د رپوټ سر

سلنه زيات ؤ. نوموړې ادارې ھمدارنګه رپوټ  ۴٢کال په پرتله  ٢٠١٠سلنه او د  ١١٩کال په پرتله  ٢٠٠٩د 
شوي دي چې پدې  سلنه زياتې ٧٢کال په پرتله  ٢٠١٠ورکړ چې د مرستندويه کارکونکو په وړاندې حملې ھم د 

شمير کې ھغه پيښه ھم شامله ده چې د امريکا د فلوريدا په ايالت کې د يو پادري لخوا د قران کريم يوې نسخې ته 
اور ورته شو او په ځواب کې يې توندDرو د مزار شريف په ښار کې د يوناما په فتر باندې بريد وکړ. لکه څرنګه 

مو ته ھم وغځيده نو د ھيواد ګڼ شمير امن وDيتونه لکه پروان او باميان چې جګړه د ھيواد ډيرو خوندي او امن سي
  انو تربريد Dندې راغلل. يھم د ياغ



د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه بيا لوړه شوه، په افغانستان کې د يوناما لخوا ثبت شوي ارقام ښيي چې د سږ کال 
کال په پرتله  ٢٠١٠کې وژل شوي چې دا شمير د  ملکي وګړي د جګړو په ترڅ ١۴۶٢په لومړيو شپږ مياشتو کې 

سلنه د دولت ضد عناصرو لخوا د په Dس جوړ شويو چاوديدونکو  ٨٠سلنه لوړ دی. د نوموړو ملکي وګړو  ١۵
توکو په واسطه وژل شوي دي.  ډيری چاوديدونکي توکي چې ايساف ځواکونه ورسره مخ شوي د فشار په ورکولو 

کال د ماين ضد  ١٩٩٧پرسونل ضد ماينونه دي. دا ھغه منفجره توکي دي چې د سره يې انفجار کولو چې د 
  معاھدې په ترڅ کې چې افغانستان يې ھم غړی دی، منع ښودل شوي دي. 

کال راپدې خوا چې په افغانستان کې د يوناما  ١٩٩٧ملکي وګړو وژل کيدل د  ٣۶٨مياشت کې د  ئپه تيره م
ورې کړی، د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ترټولو لوړه شميره په ګوته شوې ماموريت د مرګ ژوبلو په ثبت Dس پ

ده. د نړيوالو ځواکونو له لوري د شکمنو طالبانو په کورونو باندې د شپې لخوا بريدونو کې زياتوالی راغلی ان تر 
بريدونو ته  ته رسيدلی دی، له بلې خوا داډول ٣٠٠دې چې د رپوټونو له مخې د ھغوي د حملو شمير په مياشت کې 

افغانان په ډير بد نظر ګوري او په خپلو کورنيو د يرغل او تيري نوم ورکوي. افغان ځواکونه د ملکي مرګ ژوبلو 
د کچې په راټيټيدو کې بريالي شوي او علت يې ھم د بھرنيو ځواکونو عمليات په ګوته شوی دي، او حکومت 

  ره به نور ګامونه ھم واخلي.ھمدارنګه وايي چې د ملکي خلکو د ژوند د ژغورلو لپا

د ملي  ١٧١۶٠٠پوليس او  ١٣۴٠٠٠کال د اکتوبر ترمياشتې پورې  ٢٠١١د ناتو ځواکونه په پام کې لرل چې د  
اردو سرتيري وروزي ترڅو په افغانستان کې د ميشتو بھرنيو سرتيرو ځاي ونيسي. مګر د ھغوي دا اقدام د ځينو 

او پوليسو په ليکو کې د ياغيانو نفوذ، د عسکرو بې سوادي، او د جلب او خنډونو سره مخ شو چې مھم يې د اردو 
جذب نورې ستونزې په ګوته شوي دي. په ډيری پيښو کې د نظامي زده کړو ګډونوالو په خپلو بھرنيو روزونکو 

 ٢۴٠٠٠باندې بريدونه وکړل. د کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د ھرو اوؤ تنو عسکرو څخه يئ يو تن چې ټول 

کال د تښتيدونکو عسکرو د شمير دوه  ٢٠١٠تنو ته رسيږي، د دندو څخه تښتيدلي او فرار يې کړی چې دا د 
برابره ته رسيږي. داسې انديښنې ھم موجودې دي چې د افغان عسکرو په شمير او روزنو کې زياتوالی کيداي شي 

  په راتلونکې کې د ھغوي د مالي بې ثباتۍ Dمل وګرځي. 

سره د مقابلې لپاره په ډير لږ نظارت دولت سيمه ايزو مليشو ته د ھيواد په شمال کې وسلې او پيسې  د ياغيانو
ورکوي پداسې حال کې چې نوموړي مليشه ځواکونه په جنسي تيريو، وژنو او د خلکو څخه په زور د ماليو په 

توګه د د استراتيژۍ د يوې برخې په  راټولولو کې ښکيل دي. ھمدارنګه امريکايي ځواکونو د افغانستان څخه د وتلو
افغان محلي پوليسو سره ھمکاري کوي، چې دا يو داسې ځواک دی چې د امريکايي ځانګړو ځواکونو لخوا ورته 

کال راپدې خوا رامنځته شوي دي. د محلي پوليسو د ځواک د جوړيدو په لومړي  ٢٠١٠روزنې ورکول کيږي او د 
سلوالې حملې، زورزياتي او داسې نورو کړنو کې کال کې د ھغوي قطعې په بيRبيلو جرمونو لکه وژنې، ناقانونه و

ښکيلې وې، چې دې کار يې د حکومت په اړه ګڼ شمير پوښتنې راوDړې کړي ھغه دا چې ھغوي ته بايد سمې 
  روزنې ورکول شي او مسؤل وګڼل شي.

ته کړي. د طالبانو د ھيواد په شمال او جنوب کې د مطرح خلکو د وژلو په کمپاين سره غوښتل چې حکومت بې ثبا
يو شير مخورو او مطرح خلکو په وژلو کې د کندھار ښاروال غRم حيدر حميدی، د شمال د پوليسو قوماندان 

او د حامد کرزی ميرنی ورور احمد ولي کرزی ھم شامل ؤ. ھمدارنګه د واک په سپارلو سره  "داؤد"جنرال داؤد 
ک  ته ورسيدل چې نمونې يې د ارزګان د پوليسو داسې ھم وشو چې ناوړه او په بشري جرايمو تور کسان ھم وا

ؤ. طالبانو او نورو ياغي ډلو د  "رازق"قوماندان مطيع هللا خان او د کندھار د پوليسو قوماندان عبدالرزاق 
ښوونځيو په ځانګړي ډول د نجونو ښوونځيو په نښه کولو ته ادامه ورکړه. طالبانو ھمدارنګه په خپلو ځانمرګو 

کلنو ماشومانو سره يې ھم ځانمرګي بريدونه  ٨اشومانو څخه ھم کار واخيست ان تر دې چې په بريدونو کې د م
  ترسره کړل. 

  د بنديانو سپارل
کال کې ايساف ځواکونه دې ته اړ کړل چې په اتو وDياتو کې  ٢٠١١په افغان زندانونو کې د زندانيانو شکنجو په 
ځنډوي. د يوناما دفتر د کره معلوماتو پر بنسټ په نوموړو زندانونو کې افغان زندانونو ته د بنديانو د سپارلو بھير و



 

لخوا د بنديانو په شکنجو کې Dندې موارد شامل ؤ:  د بنديانو وھل ډبول، برقي ټکانونه، د جنسي  چارواکود افغان 
ھغوي سرچپه تيري تھديد، روحي فشارونه، د پښو د نوکانو ايستل، د بنديانو خثيو په Dس کې ټينګول او د 

راځوړندول. د عادDنه محاکمې نشتوالی او ھمدارنګه د امريکايي ځواکونو موازي جوړښتونه او د ھغوي د توقيف 
  څخه وروسته د افغاني قوانينو پراساس محاکمه کول ھم يوه بله انديښنه بلل کيږي. 

  د ميرمنو او نجونو په وړاندې تاوتريخوالی
د Dھم ادامه لري، چې په ډيری حاDتو کې د ميرمنو عام ژوند تراغيز Dندې راولي په ميرمنو باندې حملې او تھدي 

او ھمدارنګه د ښوونځيو نجونې او د ھغوي د ښوونځيو ښځينه کارکوونکو باندې بد اغيز لري. د اخRقي جرايمو د 
دوامداره انديښنه په ګوته ارتکاب په پلمه د ميرمنو او نجونو زنداني کول لکه د کور څخه تيښته ھم يوه لويه او 

زنداني ميرمنو څخه نژدې نيمايي د ورته جرايمو په پلمه زندانيانې دي پداسې حال کې چې   ٧٠٠کيږي ځکه چې د 
  ډيری اعمال چې ميرمنې يې مرتکب شوي د ھيواد په موضوعه قوانينو کې جرم ھم نه ګڼل کيږي. 

ندې کړې وه چې په کې يې نادولتي سازمانونه د ميرمنو د مقرره وړا وړانديزکال کې حکومت داسې يوه  ٢٠١١په 
امن کورونو سره د خپلواک کار کولو څخه منع کول او په افغانستان کې څو موجود امن کورونه يې له ستونزو 

ميرمنو  ٢٠- ٢۵امن کورونه لري چې ھريو يې په اوسط ډول د  ١۴سره مخ کول. اوس مھال افغانستان د ميرمنو 
ماشومانو د ځايولو ظرفيت لري. دا امن کورونه د افغانستان يو جزوي اړتيا ھم نشي پوره کوDي  او د ھغوي د

لنه ميرمنې يې حداقل له يو ډول نه يو ډول فزيکي، جنسي ک ٨٠- ٧٠ځکه افغانستان يو داسې ھيواد دی چې نژدې 
ګرچې نوموړې مقرره د کورنيو او او يا روحي تاوتريخوالي سره مخ کيږي او يا ھم په اجباري ډول واده کيږي. ا

بھرنيو نيوکو سره مخ وه خو بيا ھم په پرمختللي ډول تياره شوې وه، په افغاني ټولنه او ان په حکومت کې د 
ميرمنو په وړاندې د تاوتريخوالي ذکر پکې شوی ؤ البته په ھغه برخه کې چې ميرمنې وکوDي شي چې د اجباري 

  کړي. ودونو په وړاندې ځانونه خوندي 

  اداري فساد د قانون کمزوری حاکميت اوپراخ
د افغانستان عدلی او قضايي سيستم کمزوری دی او ډيری وګړي يې د رسمي عدلي او قضايي سيستم په ځاي نورو 
بديلو Dرو چارو لکه جرګې او د طالبانو محاکمو ته د خپلو قضيو د حل او فصل لپاره مراجعه کوي. د عدلي او 

ننه اداري فساد ډير عام دی او ډيری داسې کړنې ھم پکې ترسره کيږي چې اصRً قانوني بڼه نلري. قضايي سيستم د
کال د ميرمنو په وړاندې د  ٢٠٠٩د مثال په توګه په بدو کې د ښځو ورکول، دا پداسې حال کې ده چې د 

  ي. تاوتريخوالي د له منځه وړلو په قانون کې د ھغوي په بدو کې ورکول منع ښودل شوي د

کال کې د  ٢٠٠١په زندانونو کې د زندانيانو ګڼه ګوڼه په بې ساري ډول زياته شوې، پداسې حال کې چې په 
تنو ته لوړ شوی دی. د کندھار د سرپوزه  ١٩٠٠٠کال کې يې شمير  ٢٠١١تنه ؤ او اوس په  ۶٠٠زندانيانو شمير 

ن په تيښته بريالي شول، د زندانونو چارې د تنه زندانيا ۴٧۶د زندان د ماتيدو څخه وروسته چې په ترڅ کې يې 
عدليې د وزارت څخه د کورنيو چارو وزارت ته وسپارل شوې، اګر چې نړيوال پدې کار ددې لپاره انديښمن دي 
چې کيداي شي د زندانيانو د بد چلند موارد Dډير شي او د اړوندو چارواکو په روزنو، مديريت او سم نظارت کې 

  تشې رامنځته شي.

  لوبغاړييوال کليدي نړ
د ډيرو نړيوالو لوبغاړو لپاره په ځانګړي ډول امريکا ته د دغه نه ګټونکې جګړې څخه د شاته کيدو خبرو د بشري  

حقوقو په اړه انديښنې راوDړې کړي دي. د فعاDنو غوښتنې چې د طالبانو سره ھرډول خبرې او مذاکره بايد د بشر 
ق په خطر کې وانچوي، د نړيوالو نرمو تضمينونو سره مخ شوي او پدې نظر حقوق په ځانګړي ډول د ميرمنو حقو

دي چې د طالبانو سره ھر ډول ھوکړه او مذاکره بايد اساسي قانون ته په درناوي سره وي. دا ډول ژمنې ډيری 
ن وخت د کار وړ نه وي، پداسې حال کې چې ډيری خلک په افغانستان کې، ھم د دولت او ھم د اورپکو پلويا

اساسي قانون او نړيوالو معاھدو څخه مذھبی اصول لوړ بولي. طالبانو خو له پخوا په عمل کې ښودلې چې د بشر د 
  حقوقو نړيوالو قوانينو او نورمونو ته درناوی نه کوي. 



ړ د بشري حقوقو، مدني ټولنې، تعليم، د قانون حاکميت، حکومتدارۍ او روغتيا د پرمختيا په برخه کې نړيوال مRت
کال  ٢٠١٢د نړيوالو مرستو په راکميدو سره په خطر کې اچول شوي دي. تمه ده چې په کومکي بودجه کې تر 

کال ټاکلې نيټه، پداسې حال کې چې په  ٢٠١۴پورې د پام وړ کمښت راشي. د نړيوالو ځواکونو د وتلو لپاره د 
کو د بريدونو په ترڅ کې او داسې نورې ھيواد کې د ملکيانو د مرګ ژوبلې کچه لوړيږي په ځانګړي ډول د اورپ

او د بشر د حقوقو سرغړونې  لړیناخواله کړنې لکه د شپې مھال د يرغلو د کچې لوړوالی، د وسلوالو د تيريو 
 ادامه لري ـــ دا ناخوالې اوس دا پوښتنه را وDړوي چې نړيوال ځواکونه به کوم ډول افغانستان تر شا پريږدي.


