د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ دڅﺎر ادارﻩ
" دﻟﺴﻮ ډاﻟﺮو ﻃﺎﻟﺐ" او د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ
اﻓﻐﺎﻧﯽ ښځﯽ او دﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﺧﻄﺮﻩ
ﻟـــــﻨډﻳـــﺰ
ﻣﻮﻧږ اوس هﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې ﻳﻮ او ژوﻧﺪ ﻣﻮ ﻳﻮاځﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﺮدﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود
دﯼ ...ﻣﻮﻧږ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻي .ﻣﻮﻧږ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺑﻬﺮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﻟﻴﺪو
ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺸﻮ وﺗﻼي .زﻣﺎ ﻟﻮڼﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ ﻧﺸﻲ ﺗﻼي ...ﻣﻮﻧږ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ځﮑﻪ هﻐﻮي ښﻮوﻧځﯽ ﭘﺮﻳښﻮد .ﻧﻮ
زﻩ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﻋﺎدي او ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰ ژوﻧﺪ د ﺗﻴﺮﻳﺪو څﻪ هﻴﻠﯥ او اﻣﻴﺪوﻧﻪ وﻟﺮم.
 --ﻓﺎﻃﻤﻪ ن .ﻣﺮﮐﺰي وﻻﻳﺖ ١٨ ،ﻓﺒﺮورۍ ٢٠١٠زﻩ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻏږ ﮐﻮم ﭼﯥ زﻣﺎ ګﺮاﻧﻪ ورورﻩ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ ،دا ﺳﺘﺎ ﮐﻮر دﯼ ،راﺷﻪ! ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺗﻴﺮوﺗﻨﯽ ﮎړﯼ وﯼ ﻧﻮ زﻩ ګﺮم ﻳﻢ او ﮐﻪ ګﺮم وې ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻧﻪ ﭘړ ﮐﻮم.
1
"وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزﯼ ٢ ،ﺟﻮن "٢٠١٠
ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﺲ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐﻴږي؟ ﺟﻮﺗﻪ دﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ .اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ دي ﭼﯥ
ﺧﭙﻞ ﮐﻮروﻧﻪ او ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪان ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي او ﺑﻴﺎهﻢ هﻤﺪاﻣﻴﺮﻣﻨﯥ دي ﭼﯥ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻣړۍ ډوډۍ
راوړي .ﻧﻮ ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﺧﻼف ﻧﺪي ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﭘﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺳﻮﻟﯥ
او اﻣﻨﻴﺖ راﺷﯽ ،ﻧﻮ وﻟﯥ ﻧﻪ؟ ﻣګﺮ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دوﻟﺖ ﺳﻮﻟﻪ او ﭘﺨﻼﻳﻨﻪ د ﭘﺮدې ﺗﺮﺷﺎ ﮐﻲ ...ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ رښﺘﻴﺎ
ﺳﺮﻩ هﻢ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ وﺿﻌﻴﺖ ﻻﺧﺮاب ﺷﻲ.
"ﺳﺎﻣﺮﻩ ﺣﻤﻴﺪي ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺷﺒﮑﯥ اﺟﺮاﺋﻴﻮي رﺋﻴﺴﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ ١۴ ،ﻓﺒﺮوري "٢٠١٠
دا د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﻤﺠﻦ وﺧﺘﻮﻧﻪ دي ،هﻐﻮي د ﺟګړې او د ﺳﻮﻟﯥ د هﻴﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺑﻨﺪې ﭘﺎﺗﯥ دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﻧﺎاراﻣﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ او ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ډﻳﺮې زﻳﺎن ﻣﻨﻮﻧﮑﯥ دي :د اورﭘﮑﻮ او هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرﻳﻮ ﻟﺨﻮا وژل ﮐﻴږي او ټﭙﻲ
ﮐﻴږي ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻋﺰت او ﭘﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻴږي ﮐﻮم ﭼﯥ ﻧړﻳﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺷﭙﯥ ﻟﺨﻮا
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻳﯥ د ﺗګ راﺗګ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﻨډ ﺟﻮړ ﮐړﯼ او د ډﻳﺮﯼ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺧﺎوﻧﺪان او ډوډۍ ګټﻮﻧﮑﻲ ﻟﻪ
ﻻﺳﻪ ورﮐړي .اورﭘﮑﻮ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د زدﻩ ﮐړې د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﮐړﯼ دﯼ ،ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮﻏﻞ
ﮐﻮي او د ښﻮوﻧﮑﻮ او زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دﺗﻬﺪﻳﺪ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ .هﻐﻮي ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ دا ﺣﻖ ﻧﻪ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻋﺎدي ډول ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﻴﺮ ﮐړي ،او هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﺗﻬﺪﻳﺪوي او ﺣﻤﻠﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﺎر
ﮐﻮي.

 1د اﻓﻐﺎن وﻟﺴﻤﺸﺮ وﻳﻨﺎ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ  ٢ﺟﻮن  ٢٠١٠ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮې) ،ژﺑﺎړﻩ ﻳﯥ د ډﭘﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ ﻟﻮري د اﻳﻤﻴﻞ ﻟﻪ
ﻟﻴﺎرې د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارې ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ ١١ ،ﺟﻮن (٢٠١٠
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اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﺷﺨړې ﭘﺎي ﺗﻪ رﺳﻴﺪل ﻏﻮاړي .ﻣګﺮ ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې ګﺮﻣﯥ رواﻧﯥ
دي ،ډﻳﺮﯼ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﺪې اﻧﺪ دي ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﺑﻪ ډﻳﺮې ﭘﮑﯥ زﻳﺎﻧﻤﻨﯥ ﺷﻲ .د ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺨﻼﻳﻨﻪ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ څﺨﻪ د
ﺗﻴښﺘﯥ او ﻧﻔﺮت ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻟﺮي او د هﻐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ډﻳﺮ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ډﮎ دي ،د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ اﻧﺪﻳښﻨﯥ راﭘﺎروﻟﻲ دي
او ﭘﺪې وﻳﺮﻩ ﮐﯥ دي ﭼﯥ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ هﻐﻪ ﺣﻘﻮق او ﺁزادي هﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐړي دي .د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ )ګﻠﺒﺪﻳﻦ( ﺳﺮﻩ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮې ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ډﮎ
ﻧﻈﺮ ﻟﺮي ،هﻢ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ اﻧﺪﻳښﻨﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي دي .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻮﻟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﻴﻨﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﺬاﮐﺮو هڅﯥ ﭼﯥ
اورﭘﮑﻲ د "ﻏﻴﺮ اﻳډﻳﺎﻟﻮژﻳﮏ" ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ،او هﻐﻪ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﻳﻢ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﺗﻴﺮﻳﺪل ،دا ﮐﺎر د ﻧﻮﻣﻮړو اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻻډﻳﺮوي.
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﻳﻢ د ﻧﻈﺎﻣﻲ راﭘﺮځﻴﺪﻧﯥ څﺨﻪ ﻧﻬﻪ ﮐﺎل ﮐﻴږي ،اوس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي
ﺗﺮﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د ﻃﺎﻟﺐ اورﭘﮑﻮ د رهﺒﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺟګړﻩ ﻣﺎرو ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮي .ﻟﻪ ﻳﻮې داﺳﯥ
ﺟګړې ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴﺪل ﭼﯥ ﭘﺎي ﻳﯥ هﻴڅ ﺗﺮﺳﺘﺮګﻮ ﮐﻴږي ،ﻧﻪ اﻓﻐﺎن وﻟﺲ د زرګﻮﻧﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﺗﻠﻒ ﮐﻴﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
هﺮﻩ ورځ ﺗﺮﺑﻠﯥ ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ واټﻦ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي او د هﻤﮑﺎرو هﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﺨﻮا ډﻳﺮ زور ﭘﺪې ﺑﺎﻧﺪې دﯼ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺎن
څﺨﻪ د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر وﺷﻲ ،دوﻟﺖ او د هﻐﻪ ﻧړﻳﻮال ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﺳﻮﻟﯥ ﺗﻪ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺑﺎﻧﺪې ډﻳﺮ ﺳﺮﻩ
ﻣﻮاﻓﻖ دي .ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ )د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ ﻣﻴﺎﺷﺖ( ﮐﯥ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ دا
ﻣﻼﺗړ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړ ﭼﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮواﻟﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮﻩ ځﺎﻧګړي ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺎرې ﮐﺎر
وﺷﻲ .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د ﺳﻮﻟﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺟﺮګﻪ راوﺑﻠﻠﻪ ،او د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ او ﺳﻮﻟﯥ
د راوﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ او د ﭘﺎم وړ دﻧﺪې ورﮐړې )ﺟﺮګﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻟﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮﻩ( .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮﻻي ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﻟﻨﺪن د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺦ
ﺑﻮځﻲ ،او د ﺗﻤﻮﻳﻠﻮﻧﮑﻮ ﻻډﻳﺮې ژﻣﻨﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﺮوګﺮام
ښﻪ ﭘﺮﻣﺦ وﻻړ ﺷﻲ.
ﭘﺪې رﭘﻮټ ﮐﯥ د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د هﻐﻮ رواﻧﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻴږي ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﺪې ﺗﻴﺮو څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ )ګﻠﺒﺪﻳﻦ( د ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴږي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﺗﺮ وﻟﮑﯥ
ﻻﻧﺪې دي .هﻤﺪراﻧګﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ هﻐﻪ اﻧﺪﻳښﻨﯥ هﻢ ﭘﮑﯥ راﻧﻐﺎړل ﮐﻴږي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ډﻟﻮ
ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺮي ﭼﯽ د " ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن" )هﻐﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ټﻴټ ﭘﻮړي ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ دې ﺗﻪ هڅﻮي ﭼﯥ
ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻲ( او "ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ" )د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﺬاﮐﺮې( ﺗﺮﻋﻨﻮاﻧﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې
راځﻲ ،او هﻤﺪارﻧګﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﺪې ډول ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ څﻪ ورګډ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ
ﭘﮑﯥ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.
ددې رﭘﻮټ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارې ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭼﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي او هﻐﻪ ﭼﯥ د اورﭘﮑﻮ ﺗﺮﮐﻨټﺮول
ﻳﺎ ډﻳﺮ ﺗﺮوﻟﮑﻮ ﻻﻧﺪې ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،د ﻣﺮﮐﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎﮐﻠﻲ دي .ﭘﻪ ډﻳﺮو دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭘﺪې
ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻩ ﺷﻮي ﭼﯥ هﻤﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎن د  ١٩٩۶څﺨﻪ  ٢٠٠١ﭘﻮرې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻇﻠﻢ واﮐﻤﻨﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ راګﺮځﻴﺪﻟﯥ دﻩ.
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ دا د هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﯥ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮي ،د ﺧﺒﺮو څﺨﻪ داﺳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﯥ دا ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ
څﺨﻪ ټﻴﻨګﯥ ﺳﻨﺘﻲ او دودﻳﺰې ﺳﻴﻤﯥ دي او د هﻐﻮي ﻣﺮﮐﻮ دا هﻢ وښﻮدﻩ ﭼﯥ ډﻳﺮﮐﻠﻪ اورﭘﮑﻮ د هﻐﻮي ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪې
ډﻳﺮ اﻏﯧﺰ ﮐړﯼ دﯼ .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د راﭘﺮځﻴﺪو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ډﻳﺮﯼ ﭘﺪې اﻧﺪ ؤ ﭼﯥ هﻐﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق ﭼﯥ ﻟﻪ ډﻳﺮﻩ وﺧﺘﻪ
ﺗﺮﭘﻮښﻮ ﻻﻧﺪې ؤ ،ﺑﻴﺮﺗﻪ ورﮐﻮل ﺷﻮل او ﺧﻮﻧﺪي دي .هﻐﻮي ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړل ،ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻳﯥ ښﻮوﻧځﻴﻮ
ﺗﻪ وﻟﻴږﻟﯥ ،راﻳﯥ ﻳﯥ ورﮐړې او ځﻴﻨﯥ ان ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻪ وروداﻧګﻞ .ﻟﻪ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭼﯥ د  ٢٠٠۵-٢٠٠۶ﮐﻠﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن او ځﻴﻨﯥ ﻧﻮرې ﺟګړﻩ ﻣﺎرې ډﻟﯥ ﺑﻴﺎراڅﺮګﻨﺪې ﺷﻮې ،د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﺗﺮﺣﻤﻠﯥ ﻻﻧﺪې
راﻏﻠﻞ.
ﻟﻪ ﻳﻮ ډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮﯼ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﻣﺮﮐﯥ وﮐړې ،ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﮑﻲ ټﻠﻴﻔﻮﻧﻮﻧﻪ او ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي .ځﻴﻨﻮ
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ څﺨﻪ اﻳﺴﺘﻠﯥ واي ،ډﻳﺮو ﻧﻮرو ﺑﺎﻧﺪې زور اﭼﻮل ﺷﻮﯼ ﭼﯥ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﺮﻳږدي او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﺗګ راﺗګ ﮐﯥ ﮐﻤﻮاﻟﯽ راوﻟﻲ.
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د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺳﻤﺎء د هﻴﻮاد د ﺳﻮﻳﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ښﻮوﻧځﻲ ښﻮوﻧﮑﯥ وﻩ ،ﺗﺮهﻐﻪ ﭘﻮرې ﻳﯥ
ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻳﯥ ﻳﻮ ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﮑﯽ ﻟﻴﮏ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړ ،ﭘﻪ ﻟﻴﮏ ﮐﯥ داﺳﯥ راﻏﻠﻲ:
"ﻣﻮﻧږ ﺗﺎﺗﻪ اﺧﻄﺎر درﮐﻮؤ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ د ﻣﻌﻠﻤۍ دﻧﺪﻩ زرﺗﺮزرﻩ ﭘﺮﻳږدﻩ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮوﻧﻪ ﺑﻪ دې ﻟﻪ
ﺗﻦ څﺨﻪ ﺑﻴﻞ او ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻪ دې اور واﭼﻮؤ"
د هﻴﻮاد د ﺳﻮﻳﻞ ﺧﺘﻴځ وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ س ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ داﺳﯥ ووﻳﻞ:
"زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺷﭙﯥ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ )هﻐﻪ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﭼﯥ اﺧﻄﺎر او ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭘﮑﯥ ﺷﻮﯼ وي( ووﻳﺸﻞ ،او
اﺧﻄﺎر ﻳﯥ ورﮐړ ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺑﻬﺮ د ﮐﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺸﻲ ﺗﻼي .ﮐﻪ څﻮﮎ ﺑﻬﺮ ځﻲ او ﮐﺎر ﮐﻮي ،وﺑﻪ
وژل ﺷﻲ ،دې ﺧﺒﺮې زﻩ او زﻣﺎ ﮐﻮرﻧۍ وډار ﮐړو او ﻟﻪ هﻤﻐﻪ وﺧﺘﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ټﻮل وﺧﺖ ﭘﻪ ﮐﻮر
ﺗﻴﺮ ﮐړﯼ دﯼ"
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭼﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﻳﻮﻩ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ،د  ٢٠١٠د اﭘﺮﻳﻞ  ١٣ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ځﻮاﻧﻪ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﭼﯥ د ﻳﻮې ﺧﻴﺮﻳﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﮐﺎر
ﮐﺎوﻩ ،ﭘﻪ ګﻮﻟﻴﻮ ووﻳﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړۍ ټﭙﻲ او وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ټﭙﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﺎﻩ ورﮐړﻩ .د هﻐﯥ د ﻣﺮګ څﺨﻪ څﻮ
اوﻧۍ وړاﻧﺪې هﻐﯥ داﺳﯥ ټﻴﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړل ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎر ﭘﺮﻳږدي ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ وﺑﻪ وژل ﺷﻲ .څﻮ ورځﯥ وروﺳﺘﻪ،
ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ ،ﻳﻮ ټﻠﻴﻔﻮﻧﻲ اړﻳﮑﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ وﻳﻞ ﻳﯥ
ﭼﯥ ﭘﻪ هﻤﻐﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ دې ﻧﻮم دﯼ او ورﺗﻪ ﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ دا ځﻞ ﺑﻪ ووژل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻔﺎرو ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﭘﺮې
ﻧږدي .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي ،هﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي ،ﻣګﺮ
ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﻻ ډﻳﺮ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي.
ﭘﻪ ﺗﻴﺮو څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ډﻳﺮې ﻏښﺘﻠﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﺗﺮور ﺷﻮې ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ﻏړې
او د ﺳﻮﻟﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺳﺘﺎرﻩ اڅﮑﺰۍ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻟۍ ﮐﺎﮐړ ،ژورﻧﺎﻟﺴﺘﻪ زﮐﻴﻪ زﮐﻲ او د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ
د ﭼﺎرو رﻳﺌﺴﻪ ﺻﻔﻴﻪ ﻋﻤﻪ ﺟﺎن دي.
ﻻ د ګﻮاښ او ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ
ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻏړو ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻞ ﻏږ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ،ﻣﻌﻤﻮ ً
ﮐﻴږي .ددﻏﻮ وﻳﺮو ﮐﭽﻪ ﺑﻪ د هﻐﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮﻩ ﻟﻮړﻩ وي ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ډګﺮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ وﻳﺮې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د
ﺑﻴﺎراڅﺮګﻨﺪﻳﺪو ﮐﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د هﻐﻮي رهﺒﺮان د هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ډاروﻟﻮ او وژﻟﻮ ﮐﯥ ﻋﺎدت
دي ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮي ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻴﻮﮐﯥ او د هﻐﻮي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮي .ځﻴﻨﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﭘﻪ وﻳﺮﻩ ﮐﯥ دي ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې
ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﻳﺎ ﻧﻮرې د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ډﻟﯥ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐﯥ راټﻮﻟﯥ ﺷﻲ ،د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﺷﻲ او ﻻډﻳﺮ
ﺑﻪ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻲ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻣﺨﮑښﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ واﻳﻲ:
"زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ دا ﺑﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮاځﯥ ډﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻪ ژوﻧﺪ څﺨﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﻴﺪل وي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻗﺪرت ﺗﻪ ورﺳﻴږي ،هﻐﻮي ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻓﮑﺮ ډﻳﺮې ﻻرې ﭼﺎرې ﭘﻴﺪا
ﮐړي .د هﻐﻮي ﻟﭙﺎرﻩ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻓﻌﺎﻟﯥ ﻏټﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دﻩ ،ﻣﻮﻧږ ﺑﺎﻳﺪ دﻟﺘﻪ وﻧﻪ اوﺳﻮ ځﮑﻪ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﻟﭙﺎرﻩ
ﻣﻮﻧږ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﻳﻮ.
ټﻮﻟﯥ هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭼﯥ ددې رﭘﻮټ ﻟﭙﺎرﻩ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ وﺷﯥ ،ددې ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﯥ وې ﭼﯥ ﺷﺨړﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺬاﮐﺮو
ﻟﻪ ﻻرې هﻮارﻩ ﺷﻲ .ﻣګﺮ هﻐﻮي دا هﻢ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﻗﺪرت ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي او ﻳﺎ د
ﺳﻮﻟﯥ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻳﺎ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﮑﻮﻣﺖ وﮐړي ،ﻧﻮ ﺑﯥ ﻟﻪ
ﺷﮑﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﻪ ډﻳﺮې ﺧﺮاﺑﯥ وي.
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اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﺪاﺳﯥ ﻳﻮ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻪ ﺟګړﻩ ﻳﻴﺰ ښﻮدل ﺷﻮﯼ دﯼ .د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﺮډول ﮐﺘﻨﻪ )ﺑﺮرﺳﻲ( ،او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ د اوږد ﻣﻬﺎﻟﯥ ﺳﻮﻟﯥ او ﭘﺨﻼﻳﻨﻪ هﻴﻠﯥ ،ﺑﺎﻳﺪ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د هﻐﯥ رهﺒﺮۍ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ دودﻳﺰﻩ ﻧﺮواﮐﻲ او د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﺣﺎﮐﻢ دﯼ .د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ډﻳﺮﯼ وﺧﺖ د ﮐﻠﻴﺪي دوﻟﺘﻮﻧﻮ او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ادارو ﭘﻪ ﺑﯥ ﺑﻨﺴټﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮﻩ اوﺳﻨﻲ
او ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺟګړﻩ ﻣﺎران ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮي ،ځﻴﻨﻮ ﺗﻪ دوﻟﺘﻲ دﻧﺪې ورﮐﻮي او ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮرو ﺗﻪ د هﻐﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ
ﭼﯥ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮي دي .د ﺑﺪﻧﺎﻣﻮ ﺟﻨګﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﭘﺮدې ﺗﺮﺷﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﭘﺎرﻟﻤﺎن دواړو ﮐﯥ ﻳﯥ
ډﻟﯥ ﺟﻮړې ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د هﻐﻮ ﺁزادﻳﻮ او ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﺮﺧﻼف دي ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي هﻤﺪا اوس ﺑﺮﺧﻤﻨﯥ
دي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻳﻮې ﻓﻌﺎﻟﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ووﻳﻞ" :ﻣﻮﻧږ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﻧﻪ ټﻮﭘﮏ ﻟﺮو ﻧﻪ ﺗﺮﻳﺎﮎ او ﻧﻪ ټﻮﭘﮏ ﺳﺎﻻر ﻳﻮ ،هﻤﺪا
وﺟﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﻳﻮ".
هﻐﻪ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﭼﯥ واﻳﻲ د ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ زﻳﺎﻧﻤﻨﯥ ﺷﯽ ،ددې ﻟﭙﺎرﻩ دي ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪې دوﻣﺮﻩ ﺑﺎور ﻧﻠﺮي ﭼﯥ د هﻐﻮي ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ .ﮐﺮزي ﭘﺪې اړﻩ ﻳﻮ روښﺎن
رﻳﮑﺎرډ )ﺷﺎﻟﻴﺪ( ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګټﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﻧﮑړي او ﺳﺘﺮګﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘټﯥ ﮐړي ،ﻟﮑﻪ ﻳﻮ
روښﺎﻧﻪ ﻣﺜﺎل ﻳﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د اهﻞ ﺗﺸﻴﻊ د ﺷﺨﺼﻴﻪ اﺣﻮاﻟﻮ د هﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن )ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﯥ ﭼﯥ د
اهﻞ ﺗﺸﻴﻊ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ډﻳﺮو ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﺷﻮﯼ ﻟﮑﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﺣﻀﺎﻧﺖ او هﻐﻮي د ﺗګ راﺗګ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﻮي دي(
ﺗﻮﺷﻴﺢ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ښځﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮ د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﺘﻞ ﺷﻮي .او ﺑﻞ ﻣﺜﺎل ﻳﯥ د دوﻩ ﻣﺤﮑﻮﻣﻮ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺟﻨﺴﻲ
ﺗﻴﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻮ ډﻟﻮ ﻣﻌﺎﻓﻮل دي.
ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ څﺨﻪ ژورې اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻟﺮي ﻧﻮ دوﻟﺖ هﻐﻮي ﺗﻪ ﭘﻪ دې
اړﻩ ډﻳﺮ ﻟږ ډاډ ورﮐړﯼ دﯼ .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د اﻗﺘﺼﺎد وزﻳﺮ ښﺎﻏﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ارﻏﻨﺪﻳﻮال ﭼﯥ د
ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮر رهﺒﺮ دﯼ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وﻩ ،ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د
ﺳﻮﻟﯥ د راوﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻠﯥ ګټﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮐړي.
ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ډﻳﺮې ﮐﻤﺰورې ژﻣﻨﯥ وړاﻧﺪې ﮐړي او واﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮاځﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن د ﺳﻮﻟﯥ او
ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ ګډون ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ ﻧﻠﺮي ،ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ﻣﺦ اړوي او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ ږدي .د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن  ٢٢ﻣﺎدﻩ د ښځﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻪ درﻧﺎوﯼ ﮐﻮي .ﻣګﺮ ﺑﻴﺎهﻢ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪې اړﻩ ﭘﻮرﻩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ډﻳﺮﯼ وﺧﺖ هﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي او د
اﺻﻼح او درﻣﻠﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮې ﻟږې ﻻرې ﭼﺎرې دي .ﻳﻮ څﺮګﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻳﯥ د اهﻞ ﺗﺸﻴﻊ د ﺷﺨﺼﻴﻪ اﺣﻮاﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎس
ﮐﻮل دي ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړاوﯼ ﺷﻮﯼ دﯼ .ﻳﻮې ﻓﻌﺎﻟﯥ ووﻳﻞ" ،اﺳﺎﺳﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻪ ډاډ ﻧﻪ راﮐﻮي .ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﻣﻨﻲ ...ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺪاﺳﯥ ﻳﻮې اﻳډﻳﺎﻟﻮژۍ ﭘﺮﻣﺦ ځﻲ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺮﺧﻼف دﻩ".
دا ﻻزﻣﻪ او ﺿﺮوري دﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﺮﻩ ﻣﺬاﮐﺮﻩ او ﺑﺤﺚ ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺗﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﮐړي ،ﭼﯥ د زدﻩ ﮐړې ،ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ او ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ژوﻧﺪ ﮐﯥ
د وﻧډې ﺣﻘﻮق .دا هﻐﻪ ﺣﻘﻮق دي ﭼﯥ "د ﻣﺬاﮐﺮې وړ ﻧﺪي" ،او هﺮﻩ ډﻟﻪ ﭼﯥ ددوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﺨﻼﻳﻨﻪ ﻏﻮاړي ﺑﺎﻳﺪ ورﺗﻪ
درﻧﺎوﯼ وﮐړي او ﺧﻮﻧﺪي ﻳﯥ وﺳﺎﺗﻲ.
د ﻣﺬاﮐﺮې ﭘﻪ ﻣﻴﺰ ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ رهﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻮرﻩ وﻧډﻩ ﺑﻪ دا ډاډ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﭼﯥ د هﻐﻮي ﺣﻘﻮق ﺗﺮﭘﻮښﻮ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ
ﮐﻴږي .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ډاډ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﮐﻮي ،دادﻩ ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ
د دوﻟﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ او د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ ﭘﻮرﻩ وﻧډﻩ وﻟﺮي .د ﻣﺪاﻓﻌﯥ د ډﻳﺮو هڅﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د
ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺟﺮګﻪ ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د  ١٠٪وﻧډې ژﻣﻨﻪ ﺷﻮې وﻩ ،ﻣګﺮ ﺑﻴﺎهﻢ
هﻐﻮﯼ  ٢٠٪وﻧډﻩ ﻟﺮﻟﻪ .د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ډﻳﺮﯼ ﻏښﺘﻠﯥ ﻓﻌﺎﻟﯥ ﭘﺪې اﻧﺪ دي ﭼﯥ د هﻐﻮي د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﻧډﻩ اوس هﻢ
ډﻳﺮﻩ ټﻴټﻪ دﻩ او دې ﺗﻪ هﻢ اﺷﺎرﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺟﺮګﯥ ﮐﯥ  ٢٨ﮐﻤﻴټﯥ وې ﭼﯥ ﻳﻮاځﯥ د ﻳﻮې ﮐﻤﻴټﯥ رﺋﺴﻪ
ﻣﻴﺮﻣﻦ وﻩ .د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻳﻮې ﻓﻌﺎﻟﯥ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارې ﺗﻪ ووﻳﻞ" :دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ وﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﻨﺴټﭙﺎﻟﻮ،
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ﺟﻨګ ﺳﺎﻻراﻧﻮ او ﻣﺬهﺒﻲ ﻋﻠﻤﺎؤ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐښﻴﻨﻮ او د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮې وﮐړو.ﻣګﺮ ﺑﻴﺎهﻢ ﭘﻪ
ﻧﻮﻣﻮړې ﺟﺮګﯥ ﮐﯥ  ١٠ﺗﺮ  ١٢ﭘﻮرې ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ هﺮﻩ ﮐﻤﻴټﯥ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮدې وې ،ﻣﻮﻧږ اوس هﻢ دﻟﺘﻪ ﻳﻮ .دا ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ
ﻣﻮﻗﻊ وﻩ" وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي او ﻧﻮرو ډﻳﺮو ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ګډون د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮې وﮐړې.
ﻣګﺮ ﺑﻴﺎهﻢ وروﺳﺘﻲ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ دا ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻪ ﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو ﮐﯥ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻧﻴﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﮐﻪ ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻳﺎ ﭘﺨﻼﻳﻨﻪ وي ،ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺷﻲ ،ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ﺟﺮګﻪ ﻳﺎ د ﺳﻮﻟﯥ ،ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ او ﻳﺎ ﺑﻴﺎ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ګډ داراﻻﻧﺸﺎء .هﻤﺪارﻧګﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ادارو او وزارﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ډﻳﺮې
ﻣﻬﻤﯥ ﭘﺮﻳﮑړې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ،ډﻳﺮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻧﻠﺮي .ﺗﺮڅﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ دا ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﻧﺸﻲ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﺮﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻴﺪل ﺑﻪ ډﻳﺮ ﻋﺎم وي.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻼﺗړو ﻟﺨﻮا د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﻮ ژﻣﻨﯥ ﺷﻮي دي ،ﻣګﺮ ﺑﻴﺎهﻢ دا
وﻳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺘﺮګﻮ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ هﻐﻮي هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
ﮐړي .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮﻩ هﻴﻼري ﮐﻠﻨټﻦ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ځﻴﻨﻮ ﻓﻌﺎﻟﻮ
ﻟﺨﻮا ﭘﺪې وﺳﺘﺎﻳﻞ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻴﻨګﺎر ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎدوﻧﯥ ﮐﻮي .وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﺎرﮎ اوﺑﺎﻣﺎ د ٢٠٠٩
ﮐﺎل ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ذﮐﺮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﻏﻤﻮﻧﮑﯽ ﺳګﻨﺎل ورﮐړ.
د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ،ﮐﺎﻧﺎډا او اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﭘﻪ څﻴﺮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻴﺎن ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﺳﺮﺗﻴﺮي ﻟﺮي او د ډﻳﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﻳﯥ د ﭘﺎم وړ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﻟﻴﺪﻟﻲ ،دا ﺑﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮﻩ وﻧﻪ ﻣﻨﻲ ﭼﯥ د
ﻣﺎﺗﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د ﺧﺒﺮو څﺨﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺳﺮﻩ د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ وګﺮځﻲ .ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﺪې ﺗﺮﻳﺦ وﺿﻌﻴﺖ
ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟﻲ ،ددﻏﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ هﻐﻪ څﻪ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ د اورﭘﮑﻮ
ﻏﻴﺮاﻳډﻳﺎﻟﻮژﻳﮏ ﻃﺒﻌﻴﺖ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻮي .د "ﻟﺲ ډاﻟﺮو ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ" ،ﺳﺮﺗﻴﺮو" ،ﻋﻤﻞ ﭘﺎﻟﻮ" ﻳﺎ "ﻏﻴﺮاﻳﺪﻳﺎﻟﻮژﻳﮏ اﻧګﻴﺰو
ﻟﺮوﻧﮑﻮ" ،ﭼﯥ د ﭘﻴﺴﻮ ﻳﺎ ﻧﻮرو اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻨګﻴږي ﻧﻪ د دﻳﻨﻲ ﻳﺎ اﻳﺪﻳﺎﻟﻮژﻳﮏ دﻻﻳﻞ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ،د ﺧﺒﺮو
ﻣﺤﻮر ﺟﻮړوي .ډګﺮﺟﻨﺮال ګﺮام ﻟﻤﺐ ) (Graeme Lambد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﺑﺮﺧﯥ رﺋﻴﺲ ووﻳﻞ:
دا ﻃﺎﻟﺒﺎن څﻮﮎ دي؟ دا د ﺳﻴﻤﯥ ﺧﻠﮏ دي ،ډﻳﺮﯼ ﺧﻠﮏ ﻳﯥ د ﭘﻴﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻨګﻴږي ﻧﻪ د ځﻴﻨﻮ اﻳﺪﻳﺎﻟﻮژﻳﮑﻲ دﻻﻳﻠﻮ
ﭘﺮﺑﻨﺴټ.
هﻤﺪارﻧګﻪ ﺑﯥ وزﻟﻲ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې اﻧﺪﻳښﻨﯥ د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ د زﻳﺎﺗﻴﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ ،ﭼﯥ دا ﻧﻈﺮوﻧﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اوږد ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺒﻌﻴﺾ ،ﻧﺎوړﻩ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او ﻇﻠﻢ او د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ هﻤﻴﺸﻨۍ ﺳﺘﻮﻧﺰې ،ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮي.
اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ زورواﮐﺎﻧﻮ او ﺷﺘﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺧﺮاب ﺷﻮﯼ دﯼ .دا وﺿﻌﻴﺖ هﻐﻪ د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ښﻴﻲ ﭼﯥ د ﺛﺒﺎت او اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي ،ﭼﯥ دوﻟﺖ او د هﻐﻪ ﻧړﻳﻮال ﻣﻼﺗړي ﻳﯥ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻳﺎﻏﻲ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻮﻟﻪ ﮐﻮل ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ﺳﺮﻩ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ د ﻳﻮ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
وي .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ څﺮګﻨﺪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د ﺑﺨښﻨﯥ ﻳﻮ داﺳﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ ﮐړﯼ
دﯼ ﭼﯥ هﻐﻮ ﺟﻨګﻲ ډﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﮑﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ څﺨﻪ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎي
ﮐﻴږي .ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻗﺎﻧﻮن د هﻐﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ وﺟﺎﻳﺒﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ورﺳﺮﻩ ﻣﻠﺤﻖ دﯼ او واﻳﻲ ﭼﯥ ټﻮل
هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨګﻲ ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻮ ،د ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺿﺪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ څﺨﻪ د
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدې ﻧﻮرو ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﻟﮑﻪ د ﺟﻨګ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺠﺎوزوﻧﻮ ﮐﯥ ښﮑﯧﻞ وي .ﭘﺪې ﮐﯥ د ﻇﻠﻢ او ﺳﺘﻢ ټﻮل
ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﻟﮑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن او د ﻳﺎﻏﻲ ډﻟﻮ ﻧﻮر رهﺒﺮان هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي .اﻟﺒﺘﻪ دا ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ او ﭘﺮځﺎي ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن د
ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ ګډون ﮐړﯼ وي ،ﻣګﺮ هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﮐړې وي او د ﺑﺸﺮ ﺿﺪ ﺟﺮاﻳﻤﻮﺑﺎﻧﺪې ﻣﺮﺗﮑﺐ وي ،ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﻲ او د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ څﺨﻪ هﻢ ﻣﻌﺎف ﻧﺸﻲ.
د ﺳﻮﻟﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﮑړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا څﺨﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻋﺎﻣﻪ دﻩ ﭼﯥ ﺟﻨګﻲ ډﻟﻲ د ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ وي :ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻣﻨﻞ ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ ﺣﻴﺎﺗﻲ رول وﻟﺮي ﺳﺮﻩ ﻟﺪې ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن هﻢ ﺑﺎﻳﺪ
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ﺗﺮﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺪﻳﺪو ﺟﺮاﻳﻤﻮ او ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د درﻏﻠﻴﻮ او ﭘﻪ ګﻤﺎرﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﺟﺮاﻳﻤﻮ،
ﻣﺴﺆل وي .د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ډﻳﺮو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ
څﺨﻪ دي ،ﻻر هﻮاروي ﭼﯥ دا ﺑﻴﺎ د هﻐﻮي ﭘﻪ ﻋﺎم ژوﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﺮﯼ ﮐﻮي .د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻳﻮاځﯥ ﻳﻮ څﻮ ﺗﻴﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﺗﺮﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي :ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ دوﻟﺖ ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ ﺷﻲ،
ﻧﻮ د ﺳﻮﻟﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﻨډ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐړي .دا هﻤﺪارﻧګﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا څﺨﻪ ﻟﻪ ﺷﺨړو ډﮎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮر هﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﻣﺬاﮐﺮو ﭘﻪ ﻣﻴﺰ او د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮدې وي،
ﻧﻮ ﻟﻪ هﻐﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د دﻓﺎع ﻳﻮ ﭼﺎﻧﺲ وي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻏﺎړو ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې دﯼ .هﻐﻪ ﮐﻠﻴﺪي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻴﺮي ﻟﺮي،
ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې دي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐړي .دا ﻓﺸﺎروﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ددې ﺳﺒﺐ وﻧﻪ
ګﺮځﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ګړﻧﺪﻳﻮ او ﺑﯥ ﭘﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻓﺮﻳﺐ ورﮐﻮل ﺷﻲ او د هﻐﻮ ښﮑﺎر ﺷﻲ .دا ﺑﻪ د دوﻟﺖ
او د هﻐﻪ د ﻣﻼﺗړو ﻟﺨﻮا ﻋﻤﻴﻖ ﭘﺎم وي ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮق ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺣﻘﻮق ﭘﮑښﯥ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.
.د دې راﭘﻮر ﺑﺸﭙړ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻪ اﻧګﺮﻳﺰۍ ژﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ دﻩ:
www.hrw.org/asia/afghanistan

ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ
د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د څﺎر ادارﻩ د هﻐﻪ ﺳﻨﺪ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ رهﺒﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري "د
ﻟﻨﺪ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د وروﺳﺘۍ اﺑﻼﻏﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻏﺒﺮګﻮن" ﺗﺮﻧﺎﻣﯥ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ د  2010ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 29
ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻮر ﮐړ ،او ﻻﻧﺪې ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي:
• د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ واﮐﻮﻧﻮ او ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﮐﯥ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﺷﻲ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن
ﭘﺮوګﺮام ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮي.
• د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮې اﻣﺎﻧﺘﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ
د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ دﻩ ،ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ د ﺳﻮﻟﯥ او
ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ،ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ او د هﻐﻮي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ
د ﺳﻢ ﻧﻈﺎرت او اﺻﻼح ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ وﮐﺎرول ﺷﻲ.
• د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ او د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د وﻧډې د اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺳﻮﻟﯥ او
اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻣﻠﻲ ﮐﺎري ﭘﻼن ﺑﺸﭙړ ﺷﻲ ،او ټﻮل ﭘﻪ ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ اړﺧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ
وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.2

ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﻪ
د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ:

•
•

ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ ټﻮل هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ د ﺑﻬﻴﺮ ﺳﺮﻩ هﻤﻐږي وي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ؤ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮواﻟﯽ او د هﻐﻮي اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﻠﻲ وي ،اﻟﺒﺘﻪ د زدﻩ ﮐړې ،د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ
او ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ژوﻧﺪ ﮐﯥ د وﻧډې ﺣﻘﻮق هﻢ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي.
د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ د ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﻴټﯥ )ﭼﯥ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﻣګﺮ ﮐﺎر ﻳﯥ ﻧﺪﯼ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ( ﺗﻪ دﻧﺪﻩ ورﮐړي ﺗﺮڅﻮ
ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮﻳﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړاوﯼ ﻧﻪ ﮐﻮي.

" 2د ﻟﻨﺪ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د وروﺳﺘۍ اﺑﻼﻏﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻏﺒﺮګﻮن"  ٢٩ﺟﻨﻮري ٢٠١٠
http://peacewithjustice4afghanistan.blogspot.com/2010/02/kabul-press-conference-reactions-from.html.
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• ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ټﻮﻟﯥ ډﻟﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ،د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻗﻮﻣﻲ او ﻣﺬهﺒﻲ
ﻟږﮐﻮ ﭘﻪ ګډون.
• د ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﺑﻬﻴﺮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ او ﻳﺎ ورﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎي ﻳﻮ ﻣﻬﺎﻟﻮﻳﺶ ﺗﻪ ژﻣﻦ وي ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ،ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ او
ﻋﺪاﻟﺖ د ﺑﻬﻴﺮ ﮐﺎري ﭘﻼن ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي.
• ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ،ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ﺟﺮګﻪ او
د ﺳﻮﻟﯥ ګډ ﺳﮑﺮﺗﺮﻳﺖ ځﺎﻧګړې دﻧﺪﻩ ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ د ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ اﻏﯧﺰ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ.
• ډاډﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺷﺎﻟﻴﺪ ﭘﻪ ﺳﻢ ډول ارزول ﮐﻴږي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي ،او ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺑﺮوﮐﺮاﺗﻴﮑﯥ دﻧﺪې هﻐﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﻧﮑﻮل ﺷﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﺨﻮاﻧﯽ رﻳﮑﺎرډ ﻟﺮي ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ
ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠﻮ او ﭘﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ رﻳﮑﺎرډ وﻧﻠﺮي .ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﺷﻮي ﻳﺎ ﭘﺨﻼ ﺷﻮي ﭘﺨﻮاﻧﻲ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن هﻢ ﺑﺎﻳﺪ د دوﻟﺘﻲ دﻧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺮرﺳۍ ﺗﺮﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺗﻴﺮ ﺷﻲ.
• د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺟګړﻩ ﻣﺎرو ﭘﻪ ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﮐﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د هﻐﻮي ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ روزﻧﯥ ورﮐﻮل ﺷﻲ )د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل(.

د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب
د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ:

•
•
•

•
•

ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ،ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ﺟﺮګﻪ
او د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ګډ ﺳﮑﺮﺗﺮﻳﺖ ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻴږي.
ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ دﻣﻴﺮﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻏﻮرﻩ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻴږي او هﻐﻮي دا وړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول ددوﻟﺖ او ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ﻣﺬاﮐﺮو ﮐﯥ وﻧډﻩ ﻟﺮي.
ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ هﺮﻩ ﮐﭽﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ ،وﻟﺴﻮاﻟۍ او
ﮐﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻏﻮﻧډو ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﺗﺮﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي ،اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻴږي .ډاډ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﺷﻔﺎف ډول ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي او دا ﭼﯥ د هﻐﻮي اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻓﻌﺎﻟﻮ او
ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړدﻩ ،دا ځﮑﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮؤ ﺗﺮاﻏﻴﺰﻻﻧﺪې اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب څﺨﻪ ډډﻩ وﺷﻲ .د اﻓﻐﺎن
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺷﺒﮑﻪ ،د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت او د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ښځﻴﻨﻪ ﻏړې ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړي.
ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ څﺨﻪ دﮐﻠﻴﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻴږي ،ﭼﯥ دا د ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ
ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪي رول ﻟﻮﺑﻮي.
ﭘﺪې اړﻩ ﮐﻮټﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي او ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ادارو او وزارﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﻢ ډول اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻴږي ،د هﻐﻮ ادارو ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ د ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ
ښﮑﯧﻞ دي ﻟﮑﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺳﺎزۍ او ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰوارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ادارﻩ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو وزارت ،د وﻟﺴﻤﺸﺮ دﻓﺘﺮ ،د دﻓﺎع وزارت ،د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ او د ﮐﺮهڼﯥ وزارت.

د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ:
• دا درﮎ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ،د ﺷﭙﯥ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮﻏﻞ او ﺗﻮﻗﻴﻒ ،د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،او ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻠټﻨﯥ وﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﺴﺎن د ﻧﺎﺧﻮاﻟﻪ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻣﺴﺆل دي.
• ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ هﻤﮑﺎرۍ ﭼﯥ د ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻴږي ،د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻳﺎ اداري ﻓﺴﺎد د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﻧﻪ ګﺮځﻲ ،او دا ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ او
ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن هﺮډول هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺷﺎﻟﻴﺪ او ﺗﻴﺮو ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻤﯥ ﭘﻠټﻨﯥ او ﮐﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ
ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ ﺿﺪ ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﭘﻪ ارﺗﮑﺎب ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮرن دي ﻟﮑﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ زدﻩ ﮐړو ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮﻏﻞ
ﺑﺎﻧﺪې.
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•

ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ اﻣﻨﻴﺖ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎ ﺟﺬب ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ دهﻐﻮي د
ﭘﺎم وړ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ،د هﻐﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د اﻣﺎﻧﺘﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ دي ،ﻟﮑﻪ
د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ د ﺑﻴړﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن ﭘﺮوګﺮام.

د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارﻩ د د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺴﭙﻨﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ:
• د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎ ﺟﺬب د ﺑﻬﻴﺮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻈﺎرت ﭼﺎرې ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا د
هﻮﮐړو ﺧﻼف ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻧﺸﻲ ،د  1325هﻮﮐړې ﭘﻪ ګډون ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ راوﺳﺘﻮ ﮐﯥ د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ وﻧډﻩ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮﻟﻲ 1820 ،او  1888هﻮﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي د ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﭘﻪ
اړﻩ دﻩ ،او  1889هﻮﮐړﻩ ﭼﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ او د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ وﻧډې ﻣﻬﻤﯥ ﺑﻮﻟﻲ.
• د ﭘﺮﻳﮑړو ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﻬﻤﻪ وﻧډﻩ ورﮐﻮل او د ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﺳﻮﻟﯥ د ﭘﺮوګﺮام ﻟﭙﺎرﻩ د
هﻐﻮي وﻧډﻩ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ورﮐړې ﻣﺨﮑﻴﻨﯽ ﺷﺮط وګڼﻲ ،ﺗﺮڅﻮ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﺑﻮدﻳﺠﻮ
څﺨﻪ ﮐﻮرﻧۍ او ټﻮﻟﻨﯥ ګټﻪ اﺧﻠﻲ ﻧﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ زورواﮐﺎن.
• د ﮐﺘﻨﯥ او ﻧﻈﺎرت د ادارو ﭘﻪ ﮐړﻧﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﻧﻈﺎرت هﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ د
ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﺳﻮﻟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ څﻮﮐﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ګﻤﺎرل ﮐﻴږي .دهﻐﻮ ﻗﻴﺪﻳﺎﻧﻮ د ﺧﻼﺻﻮن ﻧﻈﺎرت وﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ
ﺧﻼص ﺷﻮي وي ،او ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻮي د ﮐﻮﻣﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻧﺪي ﺧﻼص ﺷﻮي.

ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﯥ
د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ:
• د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮﭘﻪ ﻋﺎم ژوﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪې هﺮډول ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ وﻏﻨﺪي.
• ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻮرﻩ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮﻳږي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻻﻧﺪې وي ،او د دوﻟﺖ
اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ د اړﺗﻴﺎ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ ﻧﻪ د هﺮ ﭼﺎ د ﺧﻮښﯥ ﭘﺮاﺳﺎس .د ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر
وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ډاډﻣﻦ ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮول د اړﺗﻴﺎ ﭘﺮﺑﻨﺴټ دي.
• ﭘﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠﯥ او د هﻐﻮي ﺗﺮور ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻠټﻨﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﮐﻮل ﺷﻲ ،ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي
ﭼﯥ هﻐﻪ ﺣﻤﻠﯥ او وژﻧﯥ ﭼﯥ راﭘﻮر ﻳﯥ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ،ﭘﻪ ﺳﻢ ډول ﺛﺒﺘﻴږي او ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻳﯥ ﺗﺮﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي او د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﮐﻮټﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴږي.
• ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﺪي دﻧﺪو ﻟﮑﻪ وزارﺗﻮﻧﻪ او ﻣﻌﻴﻨﻴﺘﻮﻧﻮ ،ﺑﺎﻧﺪې ګﻤﺎرل ﮐﻴږي.

د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ زدﻩ ﮐړو ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮﻏﻞ
د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ:
• ﭘﻪ زدﻩ ﮐړو ﺑﺎﻧﺪې د ټﻮﻟﻮ ﺷﻮﻳﻮ ﺣﻤﻠﻮ او ﻳﺮﻏﻠﻮ ﭘﻠټﻨﻪ او ﻣﺴﺆﻟﻴﻦ ﻳﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري.
• ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻌﺎرف وزارت ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ،ﻟﻮي څﺎراﻧﻮاﻟۍ او د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت ،ﭘﻪ
ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮑﻮي ،او دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ د ﺳﻮﻟﯥ
ﺷﻮرا ،د ﺳﻮﻟﯥ ،ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ګډ ﺳﮑﺮﺗﺮﻳﺖ او د هﻐﻮ ﮐﻤﻴټﻮ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮑﻮي
ﮐﻮم ﭼﯥ د اﻣﻨﻴﺖ اړوﻧﺪ ﻗﻴﺪﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮي )ﺟﻮن  ٢٠١٠ﮐﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ دﯼ(.
• د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ هﺮډول اړﻳﮑﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ښځﻴﻨﻪ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ښﻮوﻧﮑﻮ او ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﺮﻏﻞ د
دروﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي.
• ﭘﻮرﻩ ﺷﻤﻴﺮ ښځﻴﻨﻪ ښﻮوﻧﮑﯥ وګﻤﺎري او د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻮرﻩ اﻧﺪازﻩ ټﻮﻟګﻲ او ښﻮوﻧځﻲ ﺟﻮړ ﮐړي .د ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ
ﭘﺪې اړﻩ ﻣﺸﻮرﻩ )د هﻐﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ګډون ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﭙﺎرﻩ پ ګﻮﺗﻪ ﮐﻴږي( وﮐړي
ﭼﯥ څﺮﻧګﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ زدﻩ ﮐړو ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل ﮐﻴږي او ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ،
او هﻤﺪراﻧګﻪ هﻐﻮي ﺗﻪ د ﺑﯧﻠﻮ ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺟﻮړﻳﺪو او ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺧﺒﺮﻩ وﮐړي) .زﻣﻮﻧږ د  ٢٠٠٩د ډﺳﺎﻣﺒﺮ
د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ راﭘﻮر وګﻮرئ "ﻣﻮﻧږ د ﻧړۍ ژﻣﻨﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﺮو :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺣﻘﻮق"(.
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اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪاﻟﺖ
د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ:
• دا درﮎ ﮐړي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ داﻳﻤﯥ ﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ د ﺗﻴﺮو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ټﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ ﭘﺮﺗﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې او ﻧﺎﺧﻮاﻟۍ
هﻮارې ﮐړي .د اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻮ ﮐﺎرول ﻟﮑﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺟﺮګﻪ ﺗﺮڅﻮ د ﻟﺴﻴﺰو ﺟګړو د زﺧﻤﻮ د ﺟﻮړﻳﺪو
ﻟﭙﺎرﻩ د ﺣﻞ ﻻر ﭘﻴﺪا ﮐړي ،هﻤﺪارﻧګﻪ دا ﭼﯥ څﺮﻧګﻪ د ﺟګړې ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب راﻣﻨځﺘﻪ
ﺷﻲ او هﻤﺪارﻧګﻪ زﻳﺎن ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ.
• د ﺑﺨښﻨﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﺮار ﮐړي ،او ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﻴﺮي د
ﺑﺎور وړ ﺗﻮروﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮﺟﻮد دي ،د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﺑﻬﻴﺮ څﺨﻪ وﺑﺎﺳﻲ.
• د ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﺑﻬﻴﺮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ او ﻳﺎ ورﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎي ﻳﻮ ﻣﻬﺎﻟﻮﻳﺶ ﺗﻪ ژﻣﻦ وي ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ،ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ او
ﻋﺪاﻟﺖ د ﺑﻬﻴﺮ ﮐﺎري ﭘﻼن ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي
• د ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ د ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐړي ،ﺗﺮڅﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ټﻮﻟﯥ درﻏﻠﻴﻮ ﺗﻪ ﮐﺘﻨﻪ وﮐړي او هﻤﺪارﻧګﻪ
هﺮډول ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ګﻤﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﻢ ډول ﺳﺮﻩ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ادارو څﺨﻪ واﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ
ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ ﺿﺪ ﺟﺮاﻳﻤﻮ ،ﺟﻨګﻲ ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻮ او ﻧﻮرو ﺟﺮاﻳﻢ ﮐﯥ ښﮑﯧﻞ دي.
• د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﺨړو د هﻮاروﻟﻮ او د ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻣﻨﻠﻮ ﻳﻮ ﺷﻔﺎف ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﺟﻮړ ﮐړي ،د هﻐﻮ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ګډون د دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﺎﺧﻮاﻟۍ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ .ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ دوﻟﺘﻲ
ﭼﺎرواﮐﻲ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮي ،ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړو ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ ﮐﯥ
ښﮑﻴﻞ ﻧﻪ وي.

د ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ اﺻﻼح
د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ:
• ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﺟګړې ځﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ ﭘﺮﺗﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې هﻮاري ﺷﻲ ،او دداﻳﻤﯥ ﺳﻮﻟﯥ هﻴﻠﻮ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل
ﺷﻲ ،د دوﻟﺖ د اﺻﻼح ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﻮټﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ،ﺗﺮڅﻮ دوﻟﺖ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ
اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق او ﺁزادۍ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ.
• ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ،دوﻟﺘﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د څﻮﮐﻴﻮ ډ ټﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ واﮎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ او
ﺁزاد ډول ﺗﺮﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي ﺗﺮڅﻮ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳﺮﻏړاوي ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ
ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮرن دي ﻳﺎ د وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ ﻳﺎ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻟﺮﻟﻮ ﺗﻮرن دي،
ﺣﺬف ﮐﻴږي .دا ګﺎر د ګﻤﺎرﻧﯥ د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺗﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺖ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ ،او
هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﺪې ﺳﺮﻩ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ د ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻴﻮ د ﺑﺮرﺳۍ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ.
• ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ځﻮاب وﻳﻠﻮ ﻣﺮاﺟﻊ ﭼﯥ اوس اوس ﺟﻮړې ﺷﻮې او ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ،ﭘﻪ
ﺷﻔﺎف ډول هﻐﻮ ﭘﻠټﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﺦ ﮐﻮي ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮد ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ او د دوﻟﺖ او دوﻟﺘﻲ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮ ﮐﯥ ﻓﺴﺎد ﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي ،او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ګﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږي د ﺧﭙﻠﻮ څﻮﮐﻴﻮ څﺨﻪ
وﺷړل ﺷﻲ او ﭘﻪ ﺳﻢ ډول ﺗﺮﻋﺪﻟﻲ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
ﺟﻮﻻﯼ ٢٠١٠
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