
راپور حقوقو برشي د اکل. ز ۲۰۱۹ د افغانس تان د  

 لنډیزد راپور 
 چې قوه مقننه یوه کېږي، ټالک رایه مس تقمیه په خلکو د یېې ولسمرش چې دی، هېواد مجهوري اساليم یو افغانس تان

 کې ولکه خپهل په برخې ځېنې هېواد دغه د خمالفینو والو وسهل حال، مهدې په. لري قوه قضاییه یوه او لري خونې دوې

 د ټاکنو د نېټه مه ۲۸ پر سپمترب د وروس ته اتبیاوو امنیيت او حبثونو ختنیيک تر ټاکنې ولسمرشۍ افغانس تان د. لري

 کړی متدید دوره ولسمرش د امهل هل ځنډېدو د ټاکنو د حممکه سرته خمکې دې تر. شو تررسه خوا هل مکېس یون خپلواک

 ۲۲ پر مسرب د هنايي او مه ۱۹ پر اکتوبر د پایلې لومړنۍ همالوېشونو دوو پر چې اعالن، پایلو د ټاکنو ولسمرشۍ د. و

 و، شوی پالن لپاره نېټې مې ۷ د نومرب د چې پایهل هنايي ټاکنو د. وځنډېده امهل هل ننګونو ختنیيک د شوی، بندي جدول

  .دی نه شوی خپور پایه تر اکل د

 

 ميل د وزارت، چارو کورنیو د: لري غاړه پر ساتنه نظم د او اجرا او تنفیذ د قانون د وزارتونه درې کې هېواد دغه په

 د الندې څارنې تر وزارت چارو کورنیو د دننه په هېواد د پولیس ميل افغانس تان د. اداره امنیت ميل د او وزارت دفاع

 د رسه جرمونو سرتو هل. دی ځواک یو دفاع خشيص د ټولنه په پولیس یزی س میه او لري؛ غاړه پر چارې مسبالښت د نظم

 جريم او قاچاق انسان د فساد، دوليت لکه جرمونو معده د الندې څارنې تر وزارت چارو کورنیو د مه ځواک مبارزې

 مسوولیت امنیت هبرين هېواد د الندې څارنې تر دفاع وزارت ميل د پوځ ميل افغانس تان د. کوي څېړنه اړه په سازمانونو

 یو د اداره امنیت ميل د. ده جګړه رسه خمالفینو والو وسهل هل دننه په هېواد د یېې فعالیتونه اصيل خو لري، غاړه پر

 ميل د. اړوندېږي پورې امنیت ميل چې څېړي، قضیېې جريم هغه او کوي تررسه دنده توګه په سازمان اس تخبارايت

 کې انتظار په حممکې د هلته بنداین امنیت ميل د چې چېرې لري، مرکز یو کې اکبل په څانګه حتقیق د ادارې د امنیت

 د هلته او وتیل څخه کنټرول هل دولت د برخې مشېر یو هېواد دغه د. يش حمول ته څارنوايل دوس یېې دوی د ترڅو وي،

 خپل ځواکونو امنیيت پر چاروايک مليک. دی کړی تنظمی سیس متونه امنیيت او عديل خپل طالبان لکه ځواکونه ضد دولت

  .کوي معل توګه خپلواک په لکه لکه ځواکونه امنیيت مه څه که ساتيل؛ کنټرول

 

 رسه دولت هل چې ګرځوي هدف خپل کسان هغه او کوي تررسه بریدونه سرت وګړو مليک پر ډلې خمالفینو والو وسهل د

  .لري اړیکې

 هل ځواکونو امنیيت د وژنه؛ انقانونه وګړو مليک د لوري هل خمالفینو والو وسهل د: هل دي عبارت موضوعات همم حقوقو برش د

 او ځواکونو امنیيت د کېدل؛ مت ترې اجباري خوا هل خمالفینو والو وسهل او ځواکونو امنیيت د وژنه؛ انقانونه وګړو مليک د خوا

 دوليت نیونې؛ خپلرسي خوا هل خمالفینو او ځواکونو امنیيت د ځورونه؛ او شکنجې خوا هل ځواکونو ضد دوليت والو وسهل

 په کسانو هغو د توګه ځانګړې په نش توایل څېړنې د او او وینه ځواب نه تړاو په اتوترخیوايل د وړاندې پر ښځو د فساد؛

 هل او ګومارنه او اخیستنه ګټه څخه رستېرو ماشومو د دی؛ تورن کې جرمونو غریاخاليق اصطالح په چې وړاندې

 مهجنس لزبنی، د قاچاق؛ وګړو د خوا؛ هل ځواکونو امنیيت د توګه ځانګړې په اخیستنه ګټه جنيس انوړه څخه ماشومانو
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 دفرت رانوګ، برشي حقونو او اکر  ۍوکراسمید د • د متحده اایالتو خارجه وزارت 

 جنيس د پالو جنس مه او اتوترخیوایل ځواکونو امنیيت د وړاندې په کسانو جنسیيت بنی او ترانسجندر پالو، جنسه دوه پالو،

 .ګڼل جرم وړه کړه

 

 کې برخه دې په معافیت او مصونیت رمسي رسغړونوونکو برشحقونو د او پروایېۍ بېې کچه پراخه په ته وامکين قانون د

 ګټه انوړه خوا هل ځواکونو امنیيت او چارواکو د توګه اغېزانکه او ډول مداوم په دولت. دي س تونزې دوامدارې او جدي

 .راوس یت دی نه تعقیب قانوين تر اخیستنې

 

 د. کولې خربې یېې ضد پر طالبانو د چې راوست، الندې برید خپل تر مرشان مذهيب هغه راز مهدا عنارص ضد دوليت

 وانه غاړه پر مسوولیت یېې ډلې کومې هېڅ چې شول، ووژل عاملان دیين زایتره اړوند پورې دولت کې هبری په اکل

 په لېږد د وسلې د او توګه په ځامنرګو د څخه رستېرو ماشومو هل ډلې څانګې خراسان د داعش د او طالبانو. اخیس تل

 روغتیايي د هبرنیانو، اکرکوونکو، دوليت پر او تښ توي سړي کوي، غالوې عنارص ضد دوليت نور. اخیس تل ګټه موخه

 د وګړو مليک تنه ۲۳۹۸ د کې میاش تو لومړیو ۹ په اکل د یوانما. کوي بریدونه وګړو مليک او اکرکوونکو پر سازمانونو

 مليک د رس نۍ طالبانو د. نیيس اړه پورې عنارصو ضد دولت یېې سلنه ۶۲ چې ورکړی، راپور اړه په ژوبلې مرګ

 کې په چې ته محلو هغو خپلو راز مهدا ډهل دغه. وېيش «اجریانو» او «نیواکګرو» پر مشېرې او مين، نه ژوبهل مرګ وګړو

  .نوموي «معلیات یشهاداست » د کېږي، وژل ملکیان ډول انقانونه په

 

 قتلونو س یايس او ډولونو نور وژنو د ای حمرومیت خپلرسي د څخه ژوند: هل لکه درانوي ته متامیت خشص د: برخه ملړۍ

 .خوندیتوب څخه

  

 راپور یوانما. دي کړې وژنې انقانونه ای خپلرسي په عنارص اړوند پورې دولت ای دولت چې دی، موجود راپورونه داسې

 ورته د اکل تېر د چې دي، شوي وژل وګړي مليک تنه ۲۵۶۰ پورې ۳۰ تر سپمترب د لومړي هل جنوري د چې ورکړ،

 پاتې ورته رسه نژدې ټولټال ژوبلو مرګ مليک د تېراکل او سږاکل د. ښ يي مکوایل وو، تنه ۲۸۷۰ چې پرتهل په مودې

 مشېره کېدو وژل د وګړو مليک د منسوب ته ځواکونو دوليت(. پرتهل په ۲۰۱۸ تنه ۸۲۳۹ د اکل روان تنه ۸۲۴۰) شوی

 زایتوایل سلنه ۳۶ پرتهل په مودې ورته د اکل. ز ۲۰۱۸ د مشېره دغه چې موندیل، زایتوایل ته تنو ۱۱۴۹ څخه ۷۱۷ هل

  .ښ يي

 

 مرګ وګړو مليک د پورې سپمتربه تر جوالی هل بنسټ، پر راپور شوی خپاره ربعوار د خوا هل یوانما د کې اکتوبر په

 مليک د کې میاشت په جوالی د یوانما. ده موندلې زایتوایل سلنه ۴۲ پرتهل، په مودې ورته د اکل. ز ۲۰۱۸ د ژوبلې
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 ملتونه ملګري چې راهیسې اکل. ز ۲۰۰۹ هل) شوې، ثبت پورې تراوسه چې مشېر زایت ټولو تر ژوبلو مرګ د وګړو

 .کړه ثبت( دی کړی پیل مستندات ژوبلې مرګ مليک د کې هېواد دغه په ډول منظم په

  

 تلفاتو مليک د یوانما. دی شوي خپاره راپورونه اړه په وژنو مشېر ډېر د خوا هل داعش او طالبانو د رسه انګېزې س یايس په

 دغه په ټولټال ډلې ای عنارص دغه. ګرځېدیل هدف بریدونو د عنارصو ضد دوليت د چې وبلل، کسان هغه تنه، ۵۱۱۷

 ته ډلې داعش سلنه ۱۲ او طالبانو یېې سلنه ۴۶ چې شوی، المل ژوبلو مرګ مليک سلنه ۶۲ د کې هېواد

 قطعې یوې پر پولیسو د چې واخیست، غاړه پر مسوولیت برید ځامنرګي هغه د مه ۷ پر اګست د طالبانو. منسوبېږي

 مه مدافعان حقونو برش د مهدارنګه. شول ټپیان نور تنه ۱۴۵ او شول ووژل ۱۴ یېې امهل هل او شو تررسه کې اکبل په

 امریي عبدالصد رییس دفرت د والیت غور د مکېس یون خپلواک د برشحقوقو د افغانس تان د. دی شوی ګرځول هدف

 د امریي چې وویل، مکېس یون خپلواک برشحقوقو د. شو وموندل څېرمه ته الرې لویېې نېټه مه ۵ پر سپمترب د جسد

 امهل هل چې وکړ، برید اتالر یو پر ودونو د کې اکبل په مه ۱۷ پر اګست د والو وسهل. دی شوی وژل خوا هل طالبانو

  .واخیست غاړه پر داعش مسوولیت برید دغه د. شول ټپیان نور تنه ۱۴۳ او شول ووژل تنه ۹۱ یېې

 

 تښ تونه. ب

 

   .دی تښ تویل وګړي مشېر یو ځواکونه ضد دوليت او ځواکونه امنیيت چې دی، موجود راپورونه داسې

 

 په کې، راپور «چلند د رسه کسانو شویو نیول اړوند پورې الجنې کې افغانس تان په» د راپور لکین دوه خپل په یوانما

 د معال یېې پېښې ځېنې چې کې حال داسې په ورکوي، راپور اړه په پېښو ۳۴ د تښ تونې اجباري د کې کندهار

 .ده شوې تررسه مرس ته په پولیسو

   

 د و، شوی تښ تول خوا هل طالبانو د اکل. ز ۲۰۱۶ پر او اکوه اکر پوهنتون امریاک افغان په چې اس تادان تنه دوه هغه

 .شول خويش کې میاشت په نوامرب

  

 جمازات ای کړنې انساين ان او رحامنه بېې ځورونې، شکنجه،. ج

 

 توقیف د او ځواکونو دوليت چارواکو، دوليت د خو ورکوي، نه اجازه کړنې ته دغې قواننی نور او قانون اسايس مه څه که

 .دی موجود راپورونه زایت تړاو په اخیستنې ګټه انوړه د چارواکو د خونو
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 دې هل. ده ورکړې ادامه ته ټکولو وهلو او ځورونې د وګړو مليک د ځواکونو امنیيت چې ورکړ، راپور سازمانونو اندوليت

 کره د ځورونو د کې خونو توقیف په څارونيک خپلواک خو ورکوي، نه اجازه ته ځورونې او شکنجې قانون چې رسه رسه

 .دی ورکړی راپور اړه په پېښو

  

 والیتونو ۳۴ هل: څرګندوي راپور اکل. ز ۲۰۱۹ د یوانما د اړه په چلند د رسه کسانو شویو نیول اړوند پورې خشړه په

 وړاندې راپور کره او وړ ابور د اړه په چلند انوړه د یوه څخه بنداینو درېیو هل کچه منځنۍ په کې والیتونو ۲۸ په څخه

 تر کچې منځنۍ د پولیسو ميل د چې سلنه ۷۷ ځورونې د کې مرکز یو په پولیسو د کندهار د راپور دغه. دی کړی

 چټ هل او ایس تلو الې تناسيل د ټاکنونو، برېښ نايي کولو، خپه موندنې، کندهار د. ده کړې خربه ده، لوړه سلنې ۳۱

 توقیفخونه په امنیت ميل د کندهار د چې پربنسټ ویناوو د کسانو هغو د راپور، یوانما د. شاملېږي ته ځوړوندولو څخه

 پرخمتګ ورته مه کې هرات په. ښ يي ټیټوایل ته سلنې ۷.۴ څخه، سلنې ۶۰هل ځورونې د شوې، مرکه وررسه کې

  .وه وړ اندېښ نې د وضعیت مه بیا کې مرکزونو په امنیت ميل د کې مسنګانو او خوست اکبل، په خو کېږي، ترسرتګو

 موجود راپورونه زایت اړه په جمازاتو انانساين او رحامنه بېې ځورونې، د خوا هل ډلو ضد دوليت نورو او داعش طالبانو، د

 ۵۳ شویو خويش د څخه بندخیانې هل طالبانو د کې والیت ارزګان په چې کړ، څرګند ۲۶ پر يم د راپور یوانما د. دی

 هغوی پر او ساتل کې رشایطو انمناس بو په کسان شوي توقیف طالبانو. کړې مرکې یېې رسه ۱۳ هل څخه ډلې هل کسانو

 .تړل تل پرهمال بندیتوب د یېې دوی او ووژل بنداین مشېر یو طالبانو چې کړل، څرګند شویو مرکه. اکوه اکر اجباري

   

 رشایط مرکزونو توقیف او بندخیانو د

 

 رشایط بندخیانې د امهل، هل رشایطو انمناس بو او مکوايل الرسيس د خدمتونو روغتیايي او ګونې ګڼه او زایتوايل د بنداینو د

 مليک ټولو د لري، اړه پورې وزارت چارو کورنیو په چې رایست لوی خونو توقیف او حمابسو د. و س تونزمن ډېر

. لري غاړه پر مسوولیت خونو توقیف مليک ټولو د ګډون په بندخیانې سرتې پلچريخ د او( وو ښځینه او انرینه) بندخیانو

 په ولسوالیو او والیت د امنیت، ميل. لري مسوولیت مرکزونو ټولو روزنې او اصالح د ماشومانو د وزرات عدلیېې د

 موجود راپورونه داسې. لري موقعیت کې والیت پروان په بندخیانه وزارت، دفاع ميل د. لري ېتوقیفخون لنډهمال کچه

 په اخیستنې ګټه انوړه د څخه بنداینو هل او لري، بندخیانې خشيص غړي مشېر یو ځواکونو امنیيت د افغانس تان د چې دی،

 اردو ميل د افغانس تان د. لري بندخیانې انقانونه کې بر او لر په هېواد د مه طالبانو. کېږي اخیس تل اکر ترې موخه

 بنداین چې ورکړ، یېې راپور او کړل خويش ترې بنداین او کشف بندخیانې څو طالبانو د کې هبری په اکل د ،ځواکونه

  .و تورن اړیکې پر رسه دولت او جرمونو اخاليق په چې و، شامل لواینو او ماشومانو هغو پر
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 نړیوالې د صلیب رسه د. ده س تونزه پراخه او جدي یوه ډېروایل او ګوڼېې ګڼه بنداینو د کې بندخیانو په: رشایط فزیيک

 ګوڼه ګڼه ډېر بنداینو د کې( لپاره وو انرینه د) بندخیانو په والیتونو ۲۸ د څخه والیتونو ۳۴ هل خمې، هل معیارونو د مکېټې

 ماشومان میندو بندي د او کسان شوي نیول بندي، ۱۳۴۵۳ کې بندخیانه په پلچريخ د کې میاشت په س پمترب د. و

 .دی شوی ډیزاین ورته بندخیانه دغه چې زایت، سلنه ۵۸ کچه هغه تر مشېره دغه چې کېده، ساتل

  

 ووژل بنداین څلور کې، پایهل په ډب و اخ د ترمنځ پولیسو او بنداینو د کې میاشت يم په خمې، هل راپور د رسنیو د

 .شول ټپیان نور تنه ۳۳ ګډون په پولیسو ۲۰ د او شول

  

. ولري مرکزونه بېل لپاره ځوااننو تنکیو او کسانو حمکومو ای تورنو د چې لري، نه اماکانت دې د ادارې توګه، ټولزیه په

 .لري نه بندخیانه جال لپاره بنداینو ښځینه د لکه ډېر آ ن خو خونه توقیف او بندخیانې یزی س میه

  

 تر امهل، هل نش توايل د مرکز جال مالتړ د ماشومانو د ادارې، بندخیانو د بنسټ، پر راپور د رسنیو او سازمانونو اندوليت د

 اناکيف لپاره ماشومانو دغو د راپور، دغه. سايت ځای یو رسه میندو خپلو هل کې بندخیانه په ماشومان معرلرونيک ټیټ ۱۵

 .مستندوي اسانتیاوې روغتیايي او ښوونزی

  

 په هېواد د مه څه که پاملرنو روغتیايي او رڼايي هتویېې، وسایلو، کولو ګرم د خدمتونو، روغتیايي اوبو، څښاکو د خواړه،

 خواړه د لپاره بنداینو د برانمه ټولزیه GDPDC د. دي اناکيف توګه ټوهل په دی، بېالبېل کې بندخیانو کې برخو بېالبېلو

 خپلې د لپاره برابرولو توکو اړینو نورو او خواړه د بنداین زایتره او دی شوی خمامخ رسه مکښت هل بودجې د لپاره برابرولو

 راپور اکل. ز ۲۰۱۷ پر دی، سازمان یزی س میه یو چې سازمان، څار روڼتیا د افغانس تان د. لري تکیه غړو پر کورنۍ

 خواړه کې والیتونو وردکو او بغالن پلچريخ، په بنداینو او نلري رسچینه کومه اوبو پاکو د بندخیانه وردکو د چې ورکړ،

  .کړي ډکه تشه دغه ترڅو راوړل، ډوډۍ او خواړه لپاره بنداینو خپلو د مه کورنۍ بنداینو د لري، الرسیس حمدوده ته

 څخه بندخیانې هل لپاره ورځې ۲۰ د لپاره کتنې لیدنې د رسه کورنۍ خپلې هل ترڅو ورکوي، اجازه ته بنداینو قانون،: اداره

 جوت تړاو په اکرولو د مادې دغه د اړه په طبقو بېالبېلو د بنداینو د قانون او پلې ده نه ماده دغه بندخیانې زایتره. ووځي

 .ورکوي نه اجازه ته مالقات کورنۍ د بندخیاين، زایتره دې، پر رسبېره. دی نه

  

 چارو کورنیو امنیت، ميل د سازمان نړیوال صلیب رسه د او یوانما مکېس یون، خپلواک حقوقو برش د: څارنه خپلواکه

 د وختونه ځېنې خنډ، چارواکو د او حمدودیتونه امنیيت. کړې څارنه بندخیانو پر وزارت دفاع د او وزارت عدلیېې وزارت،

 چارو کورنیو امنیت، ميل د ماموریت مالتړ قاطع د انټو د. يش نه و لیدنه څخه بندخیانو ځینو هل چې شو، المل دې

 بندخیانو امنیت ميل د مکېس یون، حقونو برش د افغانس تان د او یوانما. ده کړې څارنه مرکزونو پر وزارت دفاع او وزارت
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 امنیت ميل د چې وايي، مکېس یون برشحقوقو د افغانس تان د. ده کړې ایدونه س تونزو د کې برخه په الرسيس د ته

 ابید خمکې ورځې یوه ای دوه لیدنې تر څخه خونو توقیف هل چې کړې، غوښتنه څخه مکېس یون دغه هل تل چاروايک

 ته څارونکو یوانما او مکېس یون برشحقوقو د راز مهدا چاروايک امنیت ميل د. کړي وړاندې مکتوب رمسي یو ته دوی

 رسه ځانه هل ته خونو توقیف ادارې دغې د مکپیوتر ای وسایل ضبط د تیلفون، موابیل مکره، چې ورکوي، نه اجازه

 ټپ، بدن پر لکه مدارک فزیيک او جسمي توګه مسه په ترڅو ګرځي، خنډ الره پر څارونکو د کې پایهل په. ولېږدوي

 .ده ټالکې ډګروالیو تن  موخه په څارنې د برشحقونو د مرکزونو خپلو په امنیت ميل. کړي ثبت ټپونه نور او سوروايل

 

 توقیف ای نیونه خپلرسي په. د

 

 ادارې. دي س تونزې جدي کې هېواد دغه په اومسهال دواړه خو ورکوي، نه اجازه ته توقیفولو ای نیونه خپلرسي په قانون

 وګړو د چارواکو، اجرا د قانون د خمې، هل راپور د سازمانونو اندوليت د. دي نیويل پرته مالتړ پروس یجري هل وګړي، زایتره

 چارواکو یزی س میه تنفیذ د قانون د. دی ورکړی دوام ته نیونو پرته وهلو تر پړاوونو قانوين ای واک قانوين هل او خپلرسي په

. دی ورکړی راپور تړاو په نیونو انقانونه د وګړو د شوي، وړاندې دي نه کې کوډ په جزا د چې خمې، هل تورونو هغو د

 بېرته ښځو د ته کور خپل دوی ځکه دي؛ ساتلې کې بندخیانو په ښځې ډول انمتناسب په چارواکو کې مواردو ځېنو په

 په تړاو په موضوعاتو وړ پام د چې و، نه موجود پناهځای داسې ښځو د چې امهل دې هل ای ګڼيل خوندي ان تګ

 دا اعرتاض د ته کس شوی نیول قانون(. وګورئ برخه ښځو د برخې ۶) ويش ساتنه هغو د کې ولسوالیو ای والیتونو

  .نیویل دی نه کې پام په رشط دغه توګه ټولزیه په چاروايک خو شوی، نیول پرته مکتوب هل حممکې د چې ورکوي، حق

 کتنو د. ش ته راپورونه تړاو په وینې ځواب نه او جمازاتو د ځواکونو امنیيت د ش ته، راپورونه داسې کې هبری په اکل ټول د

 هل امهل هل ټیټوايل د کچې سواد ای کړې زده د اکرکوونکو او غړو زایترو پولیسو یزیو س میه او پولیسو ميل د بنسټ، پر

 ميل د تړاو په اخیستنې ګټه انوړه او شکنجې د. و انخرب څخه حق هل اعرتاض د کې رڼا په قانون د او مسوولیتونو خپلو

 انوړه ځورونې، د. و قانوين لږ ډېر او انشفاېف مکزورې، وینې، ځواب چارواکو پولیسو یزیو س میه او پولیسو ميل امنیت،

 رایست، مبارزې د رسه جرمونو درنو د امنیت، ميل د کې، هبری پلټنې او تعقیب په جرمونو د ګډون په اخیستنې ګټه

 .وه نه بیخي ای حمدوده ډېر څارنه هبرنۍ ای خپلواک قضايي پولیسو یزیو س میه او پولیسو ميل

  

 رس ېدنه ته کسانو شویو نیولو او پروس یجر نیولو د

 

 هېواد ټول په ډېری نیونې اوږدهمالې او پخپلرسي چې ورکړی، راپور کتونکو نورو او مکېس یون برشحقوقو یوانما، د

  .ورکوي نه خرب تړاو په تور شوی عنوان وړاندې په هغوی د ته کسانو شویو نیول چاروايک، او ادارې. نیيس صورت
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 تنفیذ موخه په غښ تلیا او مدرنزی د قوانینو جزايي د کې فربوري په اکل. ز ۲۰۱۸ د چې پوهه، او پوهاوي کوډ جزايي پر

 .شوی خپور دی نه ترمنځ خلکو عامه او سکتور د فعاالنو عديل د شو،

 

 څومره ادارې چې کوي، ګوته په حمدودیت دا او اخیستنه ګټه څخه ضامنتونو هل او ش توايل مدافع حقويق د قانون موجود

 شمکن یو چې لري، حق موخه په بشپړولو د څېړنو لومړنیو خپلو د پولیس. وسايت بنداین پرته تور هل يش کویل مودې

 لویه. لېږي ته څارنوايل لویېې دوس یه نو وکړي، پرېکړه تعقیب د دوس یېې د که پولیس. وسايت پورې ساعتونو ۷۲ تر کس

 جرم د او ورځې ۷ توقیف د لپاره رسغړونيک د يش کویل وروس ته، اخیس تلو تر حضانت د څخه کس شمکن هل څارنوايل

 پلټنو او څېړنو د يش، کویل څارنوال څېړنې د رسه، اتیید په حممکې د. کړي صادر حمک توقیف ورځو ۱۵ د کې برخه په

 د يش، کویل څارنوال یو څېړنې د. ورکړي دوام ته توقیف هغه د اړوند، پورې شدت په جرم د شمکن د رسه، دوام په

 ادعا خپهل ابید څارنوال. وسايت شمکن یو ورځې ۶۰ حداکرث لپاره جرم یو د او ورځې ۲۰ حداکرث لپاره رسغړونې یوې

 د مودې د پلټڼېې او څېړنې د نو وي، کې توقیف په تورن که. پرېږدي شمکن کې موده دغه په چې کړي، صادره پاڼه

 درېیو د چې کړي، صادر حمک توقیف د يش کویل حممکه رسه، رس یدو هل دوس یېې د ته حممکې. نش ته اماکن لپاره متدید

 پام په مودې همالنۍ دغه د کې حمامکو په والیتونو د. وي نه زایت ورځو ۱۲۰ تر لپاره( متزی او اس تیناف ابتداییه،) حممکو

 جمازات خپل د چې سايت، بیامه بنداین هغه قاضیان چې و، موجود راپورونه داسې دې پر رسبېره. و س تونزمن نیول کې

 مک ډېر الرسیس چټکه ته وکیل او وه س تونزه یوه مه بیا بند انقانونه. کړي ترالسه رشوت ترڅو وي، کړې بشپړه یېې دوره

 .وي مالقات رسه غړو هل کورنۍ خپلې د يش، کویل توګه ټولزیه په بنداین. و شوین

  

 ورکوي، برائت بندي یو حممکې چې رسه دې هل. کوي مچتو وثیقه لپاره کېدو خويش د بندي د قانون اجرااتو جزايي د

لومړنۍ . په نورو قضیو کې داسې پېښې مه شوی، چې تر هغه وروس ته چې لېږدوي ته بندخیانې بېرته دوی ادارې

حممکې تورن کس خويش کړي، ادارې ان تر هغه وروس ته مه هغه بېرته نه دی نیويل، چې اس تیناف حممکې په غیايب 

 توګه یېې حمکوم کړی دی.

  

 خمې هل ابور منطقي د چې شوې، حواهل دوس یېې داسې ته څارنوال خوا هل پولیسو د خمې، هل راپور د څارونکو نړیوالو د

 .شوی واقع دی نه جرم هلته

  

. وي لپاره مودې مکې د ابید او وي الره حل وروس تۍ ابید نیونه، ماشوم د خمې، هل قانون د ځوااننو تنکیو او ماشومانو د

 روغتیايي خواړه، اکيف ماشومان کې مرکزونو په روزنې او اصالح د ماشومانو د چې دی، موجود راپورونه داسې

 دی نه خرب نه تورونو وړاندې په هغوی د کې مرکزونو دغه په ماشومان. لري نه الرسيس ته کړې زده اکيف او خدمتونو

 پولیس، ځانګړې ابید لپاره ځوااننو تنکیو او ماشومانو د چې کوي، ایدونه دې د قانون دغه. لري نه وکیل مدافع او
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 والیتونو شپږو په یوازې حممکې ځانګړې ماشومانو د امهل، هل حمدودیت د رسچینو د. يش جوړې حممکې او څارنوایل

 ته حممکې عادي دوس یېې ماشومانو س میو نورو د. کوي فعالیت کې( کندز او ننګرهار کندهار، بلخ، هرات، اکبل،)

 .کېږي وړاندې

   

 .کړي تررسه ډول حمرمانه په دوس یېې ماشومانو د چې کوي، س پارښتنه ته ادارو اړوندو قانون

  

 د. و قرابنیان جرم د وي، مرتکبنی جرم کوم د چې پرځای دې د کې سیس مت په اجراآ تو جزايي د ماشومان مشېر یو

 نیول ماشومان مخ رسه اخیستنې ګټه انوړه هل ادارې اړوندې امهل، هل نش توايل د ځای پناه اندازې اکيف د لپاره ماشومانو

 خپلې بېرته چې کویل، شوای نه هغوی چې امهل دې هل لېږيل؛ ته مرکزونو روزنې او اصالح د ماشومانو د یېې هغوی او

 او ټولنزی هلاکنو د – ابزۍ چبه د دې، پر رسبېرنه. و نه موجود لپاره هغوی د مه پناهځای نور په او وروګرځي ته کورنۍ

 جمرمنی لواینو د لکه کېده، چلند ډول هامغه دوی رسه هل او شوی تورن «جرمونو اخاليق» پر قرابنیان – استامثر جنيس

  .توګه په

 د ترڅو تورنوي، تور په( اړیکې جنيس هبر دایرې هل ناکح او واده د) زان د ښځې ډېره تر چاروايک حقويق او پولیس

 خوا هل کورنۍ خپلې د تېښ ته، څخه کورنۍ ای مېړه خپل هل لکه جرمونو او رسغړونو ټولنزیو د او کړي توجیه نیونې دوی

 اسايس. بنداینوي تور په تېښ ته څخه واده هل ای تریي، جنيس ای اتوترخیوايل کورنۍ د ردولو، مېره شوی کړل غوره د ورته

 اسايس په يش کویل حممکې نو وي، نه مواد کې قوانینو نورو ای قانون اسايس په چې اړه په قضیېې کومې د بیانوي، قانون

 چې وکړي، حمک توګه داسې په مس رسه فقهېې( مکتب قوانینو اساليم د) حنفي د دننه په حدودو شویو ټالک کې قانون

 کې برخه په قضیو مدين د کچه پراخه په مقررات دغه چې وویل، څارونکو مه څه که. يش اتمنی عدالت توګه غوره په

 راپور څارونکو. ده کړې پرېکړه خمې هل مادې دغې د کې برخه جزايي په څارنوالان او قاضیان زایتره شوي، اعامل

 کور» هل ای «بداخاليق» په انرینه او ښځې چې اخیس تې، ګټه بڼه داسې په څخه مادې دغې هل چاروايک، چې ورکړ،

 د بنسټ، پر غوښتنې د غړو د کورنۍ د ډېره تر پولیسو. و نه جرم مه یېې یوه هېڅ کړي، تورن ابندې «تېښ تې څخه

 .دي کړې توقیف تور په زان

  

 په دوی د چې ورکړی، راپور اړه په جرمونو هغو د چې کړي، بنداین امهل دې هل ښځې مشېر یو ادارو، اړوندو

 جرم په کولو تررسه د جرم د چې انرینه، خپلوان بل هغه ای مېړه خپل د بیا نور مشېر یو او دی شوی تررسه وړاندې

  .دی شوی توقیف دی، شوی نیول غړی بل کورنۍ د کړی، ازاد ځان کس شمکن چې توګه دې په شوی حمکوم

 خمنیوی څخه اتوترخیوايل کورنۍ هل وړاندې په هغوی د ترڅو ساتيل، کې خونو توقیف په ښځې مشېر یو ادارو اړوندو

 ګټه انوړه د او کړې جتربه اتوترخیوایل کورنۍ چې ساتيل، کې خونو توقیف په ښځې هغې راز مهدا هغوی. وکړي

 د اتوترخیوايل د وړاندې پر ښځو د. درلودل نه مه ځای پناه کوم موخه په خوندیتوب د څخه مواردو نورو د اخیستنې
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 د اتوترخیوايل د وړاندې پر ښځو د ورته معموال او شوی صادر اکل. ز ۲۰۰۹ پر چې فرمان ولسمرش د تړاو په خمنیوي

 په. اخيل ګټه انوړه څخه ښځو هل چې ونیيس، کسان هغه ترڅو ملکفوي، دې پر پولیس کېږي، ویل مه قانون خمنیوي

 .وه حمدوده کچه پلیتابه د قانون دغه د او پوهاوی تړاو په قانون خمنیوي د وړاندې پر ښځو د حال، مهدې

  

 ورکړ، راپور څارونکو. کېږي ګڼل س تونزه یوه مه بیا کې والیتونو زایترو په توقیف او نیونه خپلرسي: ېنېون خپلرسي

 کېږي، ګڼل نه جرم خمې هل قانون د چې نیویل، تور په قضیو داسې د کسان مشېر یو پولیسو او څارنوالانو مشېر یو چې

 مهدا څارونکو. وه مکه وړتیا دس تګاه قضايي د موخه په پروسس د دوس یو د کسانو شویو نیول د وخت خپل پر مهدارنګه

 .وې ښځې کسان،  شوي نیول زایتره جرم اخاليق په چې ورکړ، راپور راز

  

 په موضوع دغه د او وکړي اعرتاض تړاو په نیونې لنډهمالې د چې ورکوي، حق دې د ته کس تورن قانون: نېونه لنډهمالې

 شوي نیول زایتره. وه س تونزه یوه مه بیا نیونې موقتې اوږدهمالې رسه، رسه دې هل. يش تررسه ورته انس ته حممکې د تړاو

 اجرااتو جزايي د امهل، هل فساد او اکرپوهانو حقويق همارته بېې مکوایل، مشېر د وکیالنو مدافع د مکوايل، د رسچینو د کسان،

 يش، نه بشپړې کې موده په ورځو ۷۵ ای ۲۷-۱۰ د پلټنې چېرې که کوي، حمک قانون. وه برخه بېې څخه ګټو هل قانون

 هل امهل، هل نش توايل د پاڼېې ابالغیه د کسان، نیول مشېر زایت یو رسه، رسه دې هل خو. کړي آ زاد کسان تورن ابید قايض

 .دي شوي ساتل کې بند په موده زایته څخه مودې دغې

  

د  ېپه موخه، په جون ک ودلوښ تین  هښد  اوړ خربو اترو په ت ېاخرت په مناسبت او د سول : دولت د کوچیننهښ  ب 

 يس،ین  ېاقدامات تر الس الند ېدوليت چاروايک داس ېچ ه،ړ ک ندهګ ر څ. ولسمرش غين لړ خويش ک نایبند ۸۰۰طالبانو 

 . يړ وک یویخمن  ید هغو خهڅ ښواګ يتیهل امن  ېچ

 

 خمنیوی حمامکې مناس بېې د. هـ

 اندازه اکيف په لري، نمیګړتیاوې دی، الندې اغېزې تر بیا سیس مت عديل خو کوي، خربه جراین قضايي خپلواک قانون،

 .دی مخ رسه فساد او نفوذ س یايس چلند، توپریي ګواښ، هل او اناغېزانکه پامینه پراخه په دی، نه مسلکی

  

 راپور کې میاشت يم په یوانما. دی ښکېل کې فساد په او مخ رسه ګواښ هل غالبا وکیالن مدافع او څارنوايل د قضايي،

 ته څارنوايل او ګوښه دندې هل قاضیان شپږ رسه پلیتابه په مقررې سلوک د قاضیانو د اکل. ز ۲۰۱۸ پر چې ورکړ،

 کتيب ته قاضیانو ۱۲۰ او قاضیانو ته کتبېې اخطاریه  ۳۶کرس،  معاشونه قاضیانو ۴۳ د رسبېره، دې پر. شو وروپېژندل

 پنځه او اکرکوونکو اداري تنه ۵ او قايض یو د څانګه، څارنې د حممکې سرتې د ترڅنګ، دې د. شوې ورکړل توصیېې

 .ونیول امهل هل فساد د تنه ۵۵ ګډون په وکیالنو مدافع
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 د قوې قضايي د فشار او فساد خمالفینو والو وسهل او کورنیو د کسانو تورنو د مرشانو، قومې چارواکو، دوليت د

 په رسه، اخیستنه ګټه په څخه کړنالرې تلفیقي عرف او رشع قانون، مدون د حممکې زایترې. ده نیولې خمه خپلواکتوب

 توګه په کړنالرې عديل اصيل د مهدارنګه میاکنزیمونه او سیس متونه عديل دودیز د. کوي مدیریت جراین عديل ډول انانډول

 حمک د ای کېدو خويش د جمرمنی زایتره او دی دود فساد کې قوه قضاییه په. دي پاتې ځای پرخپل کې س میو لکیوايل په

 .)څلورمې برخې ته مراجعه وکړئ(ورکوي.  بډی موخه، په راټیټولو د کچې

  

 چې ګرځي، المل دې د چاره دغه چې کېږي، سرتګو تر مکوایل مشېر د قاضیانو د درجه لومړۍ په کې س میو انامنو په

 په مکوایل مشېر د قاضیانو ښځینه د. ويش رس ېدنه الرې هل سیس متونو عديل دودیزو ای منځګړیتوب د ته قضیو زایترو

 زایترې. ولري الرسیس حمدوده ته عدالت ښځې چې شوی، المل دې د کې س میو هبر څخه اکبل هل توګه ځانګړې

 د رسه اکرکوونکو انرینه هل دودونه فرهنګي ځکه ولري؛ الرسیس ته سیس مت رمسي عدالت د چې توانېږي، نه دې پر ښځې

 یېې سلنه ۱۳ ای یېې تنه ۲۵۷ یوازې څخه مجلې هل تنو ۲۰۲۹ د کې لړ په اکل د. دی خنډ الره پر تعامل د هغوی

 کې، مرکزونو ښاري هغو په سیس مت رمسي عديل. ښ يي زایتوایل لږ ډېر پرتهل په اکل ۲۰۱۸ د چې وې، قاضیانې ښځینه

 س میو اطرايف ای لکیوايل په. دی مکزوری ډېر کې س میو لکیوايل په خو دی، پیاوړي دي، نژدې ته حکومت مرکزي چې

 انحمدود په پولیس ويش، ساتنه څخه هغوی هل ترڅو ده، نه موجوده فضا فزیيک کومه لپاره څارنوالانو ای قاضیانو د کې

 سیس مت قضايي. لري فعالیت کچه په هېواد د اندازه مکه ټول نه خپل د پولیس او حممکې. کوي فعالیت رسه اختیار او واک

 اکدر قضايي مسليک یو د. و مخ رسه نش توايل هل ظرفیت د پلیتابه او منلو د قوانینو شویو تعدیل او نویو د مهدارنګه

 کچه ټیټه ټولو تر کړې زده د ګډون، په قاضیانو د چاروايک والیيت او ښاري مشېر یو. دی خنډ الره پر حممکو د نش توایل،

 پر پوهاوي خشيص خپلې د څخه رشیعت هل پرته، استناد هل ته عرف دودیز ای قانون پرېکړې خپلې ډېره تر او لرهل

 په خو دی، زایتېدو په مخ دي، شوي فارغان څخه پوهنځي رشعیاتو هل چې مشېر، هغه قاضیانو د. کولې تررسه بنسټ

 .يش وګومارل توګه په څارنوالانو او قاضیانو د چې دی، خنډ مه ال کې برخه دې

  

 په دوس یېې مدين اکرکوونيک. وکړي پرېکړه تړاو په دوس یو جزايي د چې کړې، پرېکړې حممکې کې، ښارونو سرتو په

 منځګړیتوب دوليت د الرې هل رایست حقوقو د وزارت عدلیېې د او اخیستنه ګټه په څخه سیس مت انرمسي هل ډول معمول

 هل خربو شوې تسهیل د ترمنځ اړخونو دواړو د خوا هل وکیالنو خصويص ای اکرکوونکو قضايي د کې مواردو ځېنو په ای

 او مرشان یزی س میه نو لري، نه ش تون کې س میو لکیوايل په ډېره تر سیس مت رمسي چې ځایه، هغه هل. حلوي الرې

 د جمازات مشېر یو مهدارنګه هغوی. ده مرجع اصيل حل د اختالفونو د کې برخو جزايي او مدين دواړو په شوراګانې،

 ورکړ، راپور تړاو په قضیو مشېر یو د سازمانونو اندوليت او یوانما. نیيس کې پام په پرته، نیولو کې پام په هل سیس مت رمسي

 دوی د چې وروس ته، هغه تر عاملنی، اتوترخیوايل د وړاندې په ښځو د ګډون په اخیستنې ګټه انوړه کورنۍ د چې

 .دی کړی تکرار معل دغه لپاره بیا د شوی، حل الرې هل منځګړیتوب د ادعاوې
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 موازي یو بنسټ پر تفسری دقیق یو د څخه رشیعت هل ډهل دغه کنرتولېږي، خوا هل طالبانو د چې کې، س میو هغو په

 میاشت يم په طالبانو خمې، هل راپور د رسنیو د. دی شامل ته مثلې او اعدامونو جمازات،. دی کړی پیل سیس مت قضايي

 تور، په لرلو اړیکې هبر دایرې هل واده د رسه بل یو هل جنلۍ او هلک یو کې ولسوالۍ شهرک په والیت غور د کې

 .وواژه

  

 رسپل د یېې ماشوم زیږیدیلان او ښځه امینداوره یوه طالبانو چې ورکړ، راپور کې میاشت مارچ په رسنیو مهدارنګه

 طالبانو. وه بللې «انروا» جګړه طالبانو د وړاندې پر دولت د نوموړې چې وواژه، تور دې په کې ولسوالۍ س نچارک

 یېې پرته ځنډ هل او صادر حمک اعدام د پرې هلته او یوړه ته قوماندان یو طالبانو د او وایس تل څخه کور خپل هل نوموړې

 .ووژهل ډزو په

  

 پروس یجر حمامکې د

 

 پیل ماده دغه مک ډېر قوه قضاییه خو کوي، مچتو حق حمامکې علين او منصفانه او عادالنه د لپاره وګړو ټولو د قانون اسايس

 څخه سیس مت تفتیيش یو هل توګه رمسي په دولت. لري بڼېې بېالبېلې پلیتابه عدالت د کې س میو بېالبېلو په هېواد د. کوي

 حق اس تیناف د او حضور د کې حممکه په او واخيل برائت چې لري، حق دې د وګړي ټول خمې، هل قانون د. اخيل اکر

 علنې حمامکې کې والیتونو مشېر یو. نیيس نه کې پام په حقونه دغه تل قوه قضايي چې ده، کې حال داسې په دا لری؛

 غوښتنه دې د ماده دغه قانون د. وه نه نورم یو چاره دغه خو کوي، حمک حمامکې علين د قانون اسايس مه څه که وي،

 پام په رشط دغه تل قاضیان خو وکړي، اعالن ابید خمکې ورځې ۵ جوړېدو هل جلسې حمامکې د قاضیان چې کوي،

 .کوي شاکیت نیيس، کې بر په لکونه یېې دوس یېې او قضیو حقويق چې امهل دې هل وګړي، زایتره او نیویل، و نه کې

  

 حمامکې منصفانه د قانون اسايس چې کې حال داسې په. کوي پرېکړه تړاو په حمامکې جنایی د پالوې درې قاضیانو د

 د تور لګیدیل د دوی پر ته کسانو تورنو مک ډېر څارنوالان. شوی نیول و نه کې پام په حق دغه دلته خو نکوي، خربې

 ټولزی په کې، صورت په اجازې د رسچینو د چې لري، حق دې د کسان تورن بېوزهل. ورکول خرب تړاو په جزییاتو

 د وکیالنو مدافع د بریده ډېره تر حق دغه قوه، قضاییه. وکړي سالمشورې رسه وکیل مدافع ای سالاکر هل رسه، لګښت

 کسان تورن. وو خربه بېې څخه حقونو خپلو هل توګه ټولزیه په وګړي. دی کړی پیل ډول متناقض په امهل، هل مکوايل مشېر

 څارونکو مه څه که وڅېړي؛ س ندونه او مدارک اړوند پورې دوس یېې خمکې حممکې تر لري، حق یېې وکیالن مدافع او

 .دي نه وړ الرسيس د لپاره څېړنې د س ندونه حممکې د رسه، رسه غوښتنې هل وکیالنو مدافع د وویل،
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 په قوې قضاییه د وړاندې په وکیالنو مدافع د کې حمامکو جزايي په چې ورکړ، راپور وکیالنو مدافع کې برخه په جزايي د

 د قانون د او څارنوالانو د مه بیا وکیالن کسانو تورنو د رسه رسه دې هل خو دی، راغیل زایتوایل کې کچه درنښت او زمغ

 .کېږي اخیس تل ګټه انوړه ترې او کېږي ګواښل خوا هل ادارو جمري

  

 لپاره بشپړېدو د - پورې متزیه تر بیا نیویل څخه پلټڼېې او څېړنې هل – پړاو هر د قضیېې جزايي د قانون اجراآ تو جزايي د

 خو ګڼېي، جماز ازادۍ موقته رسه قید په وثیقې د راز مهدا قانون دغه. ټايک حمدوده همالنۍ پرهمال، توقیف د کس تورن د

 امنیت هبرين او داخيل د چې حضانت، کې قضیو هغو په مضمیه، قانون دغه د. ده شوې سرتګو تر مک ډېر چاره دغه

 اوږدهمالو د ډول منظم په کې، مرکز عديل په پروان د حممکې. کوي ګوته په حمدودیتونه مشېر یو ولري، اړه پورې جرمونو

 هل تورن کوي،چې غوښتنه دې د قانون نو نیيس، ونه کې پام په موده همالنۍ قوه قضاییه که. وه شوې غوره لپاره دورو

 .و کې بند په مه بیا کسان شوي نیول خو نیيس، نه کې پام په مودې همالنۍ دغه حممکې زایترې. يش ازاد څخه حضانت

 مصوب هل څارنوال ای قايض چېرې که ای شوی، اکرول وي نه وضعیت حقويق مشخص کوم چې کې، صورت هغه په

 ډک توپری هل وړاندې په ښځو د ډېره تر چاره دغه. اخيل اکر څخه قانون عريف هل قاضیان نو وي، خربه بېې څخه قانون

 .ګرځي المل چلند

 

 کسان شوي توقیف او بنداین س یايس

  .نش ته راپور هېڅ تړاو په کسانو شویو توقیف او بنداینو س یايس د

 الرې حل او پروس یجر قضايي مدين

  

 کې، صورت په رسغړونې د حقونو برشي او قانون اسايس د وګړي چې شوی، المل دې د ظرفیت، حمدود او فساد

 لېږي، ته مکېس یون خپلواک برشحقوقونو د پېښې رسغړونې د اړوند پورې برشحقونو د وګړي،. ونلري الرسی ته عدالت

 دوی چې لکه ورکړ، راپور عارضینو ښځینه مشېر یو. لېږي ته څارنوايل او څېړي شاکایت اړوند کره  مکېسییون دغه چې

 توګه په ډالۍ یو د رسه وار خپل په اکرکوونکو دوليت نو کوي، مراجعه ته ادارو دوليت موخه په کولو ترالسه د خدمت یو د

 .کوي غوښتنه غوښتنو جنيس د

  

 مداخهل انقانونه ای خپلرسی کې ماکتباتو ای کور کورنۍ، حرمی، خصويص په. و

 

 جزايي د. نیيس نه کې پام په تل ټکی دغه قانون د ادارې اړوندې خو کوي، منع تریي حرمی خصويص پر وګړو د قانون

 یوې د پرهمال پلټنې د کور د ګين، غریجمار نیول وګړو د ش په په کوي، خربه ساتنې د حرمی د کورنۍ د قانون، اجراآ تو

 .نیيس نه کې پام په تل ممنوعیتونه دغه دولت خو. ګڼېي اړین حضور افرس ښځینې
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 موجود راپورونه داسې. داخلېږي ته حملونو اکري او کورونو وګړو د پرته جموز قانوين کوم هل او زوره په اکرکوونيک دوليت

  .څاري اړیکې تیلفوين لکه اړیکې خصويص وګړو د پرته، حمک قضايي کوم د او څار هل قانون د اکرکوونيک دوليت چې دی،

 اډې معلیايت ای پناهځای د څخه کورونو هل وګړو مليک د ډول منظم په طالبانو چې ورکړ، راپور رسچینو دوليت او رسنیو

 لپاره موخو پوځي د څخه مدرسو هل ډهل، داعش او طالبان چې دی، موجود راپورونه داسې مهدارنګه. اخيل اکر توګه په

 .اخيل ګټه

  

  پېښې اخیستنې ګټه انوړه د کې جګړه کورنۍ په. ز

 

 د وګړو د زایمنېدو، ش متنیو د اخیستنو، ګټه انوړه څخه بنداینو هل اختطافونو، کېدو، وژل د وګړو مليک د دوام، جګړو د

 س تونزې یوې د وضعیت امنیيت امهل، هل بریدونو د خمالفینو د. دی شوی المل اخیستنو ګټه انوړه نورو او کېدو بېځایه

 .کېږي المل کېدو وژل د وګړو مليک د زایتره ډلې تروریس يت. دی پاته توګه په

  

 دغه چې کوي، خربه کېدو وژل د وګړو مليک ۲۵۶۳ د امهل هل جګړو د کې میاش تو ۹ لومړیو په اکل د یوانما،: وژنې

 هل خمالفینو والو وسهل د چې امهل، هل بریدونو مبي د راز مهدا یوانما. و تنه ۲۸۷۰ کې مودې ورته اکل. ز ۲۰۱۸ د مشېره

 پېښې( شوې ټپیان ۱۴۷۹ او شوي وژل ۳۰۰) ژوبلې مرګ د وګړو مليک تنو ۱۷۷۹ د شوي، تررسه خوا

 داعش او خمالفینو والو وسهل سلنه ۶۲ ژوبلو مرګ مليک د کې میاش تو هنو تېرو په اکل د راز مهدا یوانما.  مستندوي

 تنه ۸۸۵ مشېر ژوبلو مرګ د وګړو مليک د بریدونو هوايي د یوانما. منسوبوي ته ځواکونو دوليت نور سلنې ۲۸ او ته ډلې

 .ښ يي زایتوایل سلنه ۲۸ پرتهل، په مودې ورته د اکل. ز ۲۰۱۸ تېر د چې ثبتوي،

 

 ترمنځ میاش تو سپمترب او اپریل د چې ورکړ، راپور کې میاشت اکتوبر په مکېس یون خپلواک برشحقونو د افغانس تان د

 ۱۱ ژوبلو مرګ مليک د مکېس یون دغه. دي شوي ټپیان نور تنه ۴۸۷۶ او شوي وژل وګړي مليک تنه ۱۶۱۱ کې موده

 راپور د توپریونه ش ته ترمنځ راپورونو د مکېس یون برشحقوقو او یوانما د. منسوبوي ته ځواکونو اړوندو پورې دولت سلنه

 .ده زېږنده میتودولوژۍ د ورکولو راپور د ګډون په دورو بېالبېلو د ورکولو

  

 د ولسوالۍ رسويب په والیت اکبل د نېټه مه ۲۵ پر مارچ د ځواکونو پوځ ميل د افغانس تان د خمې، هل راپور د یوانما د

 د بریدونه، هوايي کې لړ په معلیاتو دغو د. کړه تررسه معلیات شپین یوه پلټنې د موخه، په نیولو د قوماندان یو د طالبانو

. شو المل کېدو ټپېي د نورو تنو څلور د او کېدو وژل د( ماشوم یو او انرینه یو ښځې، درې) وګړو مليک پنځو
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 انرینه تنه دوه موسسې اندوليت یو د کې ترڅ په برید هوايي یو د کې والیت فراه په نېټه مه ۲۳ پر يم د مهدارنګه

 .ورس ېد زاین یېې ته موټر او ختریب ودانۍ موسسې د او شول ووژل اکرکوونيک

  

 په ژوبلو مرګ مليک د( سپمتربه تر جوالی هل) کې لړ په اکل روان د پرتهل په مودې ورته د اکل. ز ۲۰۱۸ تېر د یوانما

 مودې هغو هل کې، هبری په کې میاشت جوالی د یوانما دې، پر رسبېره. مستندوي زایتوايل سلنه ۴۲ کې مشېر

 ژوبلو مرګ د وګړو مليک د کړي، پیل ته مستندولو پېښې ژوبلې مرګ د وګړو مليک د ملتونه ملګري چې( ۲۰۰۹)

 د بریدونو د خمالفینو والو وسهل د ډېره تر لوړوایل، سارې بېې دغه کچې د ژوبلې مرګ د. کړه ثبت کچه لوړه ټولو تر

 هل منسوبوي، ته بریدونو ځامنرګي مشېر یو زایتوایل، کې کچه په اتوترخیوايل د کې دويب په څارونکو. وه زېږنده زایتېدو

 شول ووژل وګړي مليک تنه ۲۱ یېې امهل هل چې برید، ځامنرګی دفرت پر سزب روند د نېټه مه ۲۷ پر جوالی د مجلې دې

 هل چې چاودنه مب د کې حوزه یوه په پولیسو د کې ښار اکبل په کې اګست په مهدارنګه او شول ټپیان نور تنه ۵۰ او

 والو وسهل داعش د اتالر یو پر ودونو د مهدارنګه او شول ټپیان نور تنه ۱۴۰ لږترلږه او شول ووژل تنه ۱۴ یېې امهل

 .شول ټپیان نور تنه ۱۴۳ او شول ووژل تنه ۹۱ یېې امهل هل چې برید،

  

 کړل، تررسه بریدونه مرګوين او خونړی هغو پر توګه ځانګړې په مرشانو مذهيب پر کې هبری په اکل د ځواکونو ضد دوليت

 ماین یو کنټرولیدونکی لریې هل کې والیت مسنګان په مه ۲۸ پر جون د طالبانو. کولې خربې وړاندې پر طالبانو د چې

 ټولو تر کې اکل دغه په. شول ټپیان وګړي ملکی ۱۴ امهل هل چې وچوه، دننه په جومات یو د پرهمال ملاځنه د مجعې د

 دی نه غاړه پر مسوولیت ډهل هېڅ پورې تراوسه چې شول، ووژل کې ترڅ په بریدونو لړ یو د څېړونيک اساليم نومویت

 ماین کنرتولیدونکی یو لریې هل دننه په جومات التقوا د کې ښار اکبل په مه ۲۴ پر يم د توګه، په بېلګې د. اخیس یت

 چاودېدونکی. و بوخت کولو ادا پر ملاځنه مجعې د کسانو ۷۰۰ دننه په جومات د چې کې حال داسې په شو، وچول

 المل دې د چاودنه دغه. اکوه ملوځن رحیان مولوی څېړونکی اساليم یو هلته چې و، شوی اېښودل الندې منرب تر تويک

 ځواکونو امنیيت ميل د افغانس تان د رحیان. شول ټپیان نور تنه ۳۴ او يش ووژل کسان مليک نور دوه او نوموړی چې شو،

 په ننګرهار د مه ۲۴ پر جون د. کړه منسوب ته طالبانو پېښه دغه یوانما. و منتقد داعش او طالبانو د توګه، په مالتړ د

 مه مدرس مدرسې دینې یوې د چې هللا، صفي مولوي امام جومات مرکزي قالتک د والو وسهل شویو انپېژندل قالتک

 .وواژه ډزو پر و،

 

 هل نېټه مه ۸ پر يم د طالبانو. دي کړي بریدونه ابندې سازمانونو وليس او موسسو اندوليت پر مهدارنګه عنارص ضد دوليت

 تررسه برید پیچیل یو موسسې پر اکونټرپارت د رسه اخیستنې ګټه په څخه راکټ او وسلو خفیفه او توکو چاودېدونکو

 د برید دغه په چې کې، حال داسې په. شول ټپیان نور تنه ۲۷ او شول ووژل وګړي مليک تنه ۸ یېې امهل هل چې کړ،

 اکرکوونيک تنه درې  CARE موسسې ګاونډې څنګ خو شو، وژل نه و اکرکوونکی هېڅ موسسې انرتنیش نل اکنټرپارت
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 او ښځو د کې موسسه دغه په وکړ، یېې ادعا او ومانه مسوولیت برید دغه د طالبانو. وو کې ډهل په کسانو شویو وژل د

 ووژل تنه شپږ نېټه، مه ۴ پر دمسرب د والو وسهل. دی ژمن ته پلیتابه موخو لویدځیوالو د او دی اختالط ترمنځ وو انرینه

 برشي خپل د ډول افتخاري په خمکې موده څو چې و، شامل مه اناکمورا ډاکټر جاپاين کې ډهل دې په چې شول،

 و خرییه خپلو د اناکمورا چې وویل، پولیسو افغانس تان د. و کړی ترالسه یېې اتبعیت افغانس تان د امهل هل خدمتونو

 دغه د. وغانده ټکو خستو په برید دغه الرې هل رسنیو ټولنزیو د افغااناننو. دی ګرځېدیل هدف امهل هل اکرونو مرستندویو

 .واخنیست غاړه پر ډلې کومې هېڅ برید

  

 او فعالیتونو اړوندو پورې ټاکنو په او خشصیتونو س یايس او ادارو او چارواکو دوليت پر مهدارنګه خمالفینو والو وسهل

 صاحل امرهللا مرستیال نوماند کې ټاکنو په ولسمرشۍ د نېټه، مه ۲۹ پر جوالی د. ورکړ دوام ته بریدونو خپلو نوماندانو

 ټپیان نور تنه ۵۰ او شول ووژل وګړي مليک تنه ۲۰ یېې امهل هل چې ورګرځېد، هدف برید وال وسهل او ځامنرګي د دفرت

 په پېښو پنځو اړوندو د پورې ټاکنو په یوانما شوه، تررسه نومللیکنه ورکوونکو رایه د چې کې والیت غزين په. شول

 په ماین یو کنرتولیدونکی لریې هل نېټه مه ۱۹ پر جون د. دی شوی منسوب ته طالبانو یېې ټول چې ورکړ، راپور تړاو

 یېې امهل هل چې کېده، اخیتسل اکر ترې توګه په مرکز نوملیکنې د ورکوونکو رایه د چې وچاودېد، کې ښووځنی یوه

 نېټې ۲۸ د سپمترب د چې وکړ، ګواښ طالبانو. شول ټپیان کول، تررسه دنده توګه په ساتونکو د هلته چې پولیس، درې

 .راويل زایتوایل به کې کچه اتوترخیوایل اړوند پورې ټاکنو په خمکې، ټاکنو

  

 راپور، جګړه واهل وسهل او ماشومانو د اکل. ز۲۰۱۸ د دفرت منيش معويم د ملتونو ملګرو د: (تښ تونه سړي) اختطافونه

 اجنونې دوه او هلاکن ۴۱ یېې امهل هل چې کوي، اشاره ته پېښو ۱۹ تښ تونې د ماشومانو د شو، خپور کې يم په چې

 مورده ۴ او ملېشو پلوه دولت ۱ ډلې، داعش مورده ۶ طالبانو، مورده ۳۲ تښ تونې د ماشومانو د. دي شوي اغېزمن

 ټول په اکل د پېښې تښ تونې د ماشومانو د چې ورکړ، راپور رسنیو. دی شوی ورکړل نسبت ته والو وسهل انپېژاندو نور

 د جنلۍ یو نېټه مه ۱۰ پر مارچ د. دی ګرځویل هدف خپل یېې کسان لرونيک عاید هر او موندیل دوام کې هبری

 دغه نو شوې، کړل ورنه ته تښ تونو پیسې دغه چې لکه او شوه وتښ تول لپاره کېدو ترالسه د ډالرو امریاکيي ۳۰۰۰۰۰

 .دي مخ رسه ګواښونو هل تل اړخه دې هل دوی چې وویل، ښځو سوداګرو. ووژهل یېې ماشومه

  

 د راهیسې اکل ۲۰۱۶ هل خمې، هل راپور د میاشتنې اپریل د یوانما د: ځورونه او جمازات اخیستنه، ګټه انوړه جسمي

 هل کسانو شویو نیول د چې کړه، څرګنده اندېښ نه یېې اړه دې په خو راغیل، مکوایل کچه په ځورونو اړوندو پورې جګړو

 نیول اړوندو پورې جګړو په چې راغیل، کې راپور دغه په. ده کړې اشاره ته ځورونو او شکنجې یېې زایترو څخه ډلې

 دغه. دی ورکړی راپور اړه په چلند انوړه او ځورونو د دي، شوې مرکې وررسه چې برخه، درېمیه پر یوه کسانو شویو

 ۹۱ چې پرتهل په اکل. ز ۲۰۱۷ د( سلنه ۷۷) کچه لوړه ټولو تر ځورونې د کې مرکز یو په پولیسو د کندهار د راپور
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 څخه چټ هل او ایس تلو الې تناسيل د ټاکنونو، برېښ نايي کولو، خپه موندنې، کندهار د. ده کړې خربه وه، سلنه

 مهدارنګه او کې والیتونو مسنګان او خوست اکبل، په چلند ادارې امنیت ميل د رسه بنداینو هل. شاملېږي ته ځوړوندولو

 .و وړ اندېش نې د مه ال کې، اداره په مبارزې د رسه تروریزم هل رایست امنیت ميل د

  

 د هل لپاره، زایمننولو او وژنې د خلکو د توګه، دې په ګرځوي، هدف خپل وګړي مليک ډول منظم په ډلې ضد دولیت

 مليک د مواد، شوې پاتې څخه جګړې هل او تويک انچاودو ماینونه، مځکين اخیستنه، ګټه څخه ماینونو غاړې هل سړک

 غاړې هل سړک د کې میاش تو هنو لومړیو په اکل د چې ورکړ، راپور یوانما. ګرځي المل کېدو ټپېي ای کېدو وژل د وګړو

 دي، اوښ تې ژوبلې مرګ ته وګړو مليک ۴۴۶ نژدې شوي، اکرول خوا هل خمالفینو والو وسهل د چې کې ترڅ په ماینونو

 غاړې هل سړک د کې ولسوالۍ دند په کندهار د موټر یو نېټه مه ۱۱ پر جون د. لرهل اړه پورې طالبانو یېې زایتره چې

 مليک انرینه تنه دوه امهل هل چاودنې د ماین دغه د و، شوی پرځای ځای خوا هل طالبانو د چې شو، برابر رسه ماین هغه

 راپور کې، راپور خپل چارو برشي او مدیریت انورین د وزارت چارو هبرنیو د. شول ووژل ماشومان څلور او وګړي

 هېواد دغه په او اوړي ژوبلې مرګ ته وګړو مليک ۱۲۰ کې میاشت په امهل هل چاودنې د توکو انچاودو د چې ورکړ،

 د ماشومانو هغو د وار وار په رسنیو. يش پاک څخه توکو دغو هل چې لري، اړتیا ته دې مه ال مځکې مربع میل ۶۶۰ کې

 .دی چاودېدیل پرې بیا او موندیل یېې تويک ډول دغه چې ورکړي، راپور اړه په ژوبلې مرګ

  

 سلنه ۷ نژدې ژوبلو مرګ د وګړو مليک د ژوبلې، مرګ امهل هل توکو انچاودو د کې میاش تو شپږو لومړیو په اکل د

 المل( کېدو ټپېي تنو ۱۸۴ او کېدو وژل تنه ۸۰) ژوبلې مرګ د وګړو مليک ۲۶۴ د توګه ټولزیه په چې جوړوهل،

 تلفاتو د وګړو مليک ټول د امهل هل تويک ډول دغه د ژوبلې، مرګ ماشومانو د امهل هل چاودنې د توکو چاودو د. دی شوی

 د چاودنه توکو انچاودو د نژدې ته ښووځني یوې کې والیت لغامن په نېټه، مه ۱۴ په اپریل د. جوړوي سلنه ۸۴ نژدې

 وچاودېد، ماشومانو پر همال هغه تویک انچاودې دغه. شو المل کېدو ټپېي د نورو تنه اته او کېدو وژل د ماشومانو تنو اوه

 .کړې پیل لوبېې پرې دوی چې لکه

  

 راپورونه داسې اړه په پولیسو یزیو س میه او پولیسو ميل توګه ځانګړې په ځواکونو امنیيت د افغانس تان د: رستېري ماشوم

 هل ځواکونو امنیيت کې کندهار په چې ورکړ، راپور مکېس یون نړیوال برشحقوقو د. ګوماري ماشومان چې دي، موجود

 د څخه ماشومانو ۲۶ هل ترمنځ لکونو ۱۷ -۱۲ د کې میاش تو لومړیو شپږو په اکل د یوانما. اخيل ګټه څخه ماشومانو

 خوا هل ځواکونو امنیيت او ډلو والو وسهل پلوو دولت د ماشومان نور درې. کړه اتیید اخیستنه ګټه خوا هل ځواکونو امنیيت

  .کېدل اخیس تل اکر ترې لپاره هدفونو واړه څلورو ای ګزمې موخو، جنيس لېږد، د وسلو د ابډیګارد، د او شوي جذب

 اکرکوونکو د تړاو په پروس یجرونو ارزونې معر د چې ونیول، الندې الس تر ګامونه لړ یو ميل پولیس افغانس تان د

 ګومارنې د ماشومانو الندې معر تر د اچولو، الره په مکپاینونو ورکړې پوهاوي د تړاو په ګومارنې الندې معر تر د روزنې،



 17 افغانس تان 

 

راپور حقوقو برشي د اکل. ز ۲۰۱۹ د افغانس تان د  
  

 دفرت رانوګ، برشي حقونو او اکر  ۍوکراسمید د • د متحده اایالتو خارجه وزارت 

 ته جوړولو مرکزونو د کې مرکزونو اس تخدايم ځېنو په لپاره مس تتندولو هڅو لپاره نوملیکنې د ماشومانو د او څېړنو،

 اندوليت مشېر یو رسه دې هل خو ورکړ، پراختیا ته والیتونو ۳۴ ټولو واحدونه ساتنې د ماشوم د دولت. شاملېږي

 نه پرسونل مسليک او اندازه اکيف په لپاره څارنې د او دی نه جمهز اندازه اکيف په واحدونه دغه چې ورکړ، راپور سازمانونو

 الره پر څارنې د کچه په ولسوالیو د چاپېرایل، ډک ننګونو امنیيت هل کې س میو لکیوايل زایترو په دې، پر رسبېره. لري

 اتزه. کوي نه څارنه لړۍ پر ګومارنې د لیکو په پولیسو ميل د واحدونه ساتنې د ماشوم د ترڅنګ، دې د. ګرځي خنډ

 کړي اتیید دا چې وروس ته، تصدیق تر خوا هل مرشانو دوو د ټولنې د څخه مجلې دې هل کتنې، تر تذکرې د کسان،

 د. کېږي ګومارل يش، ځای یو رسه لیکو هل ځواکونو امنیيت د چې دی، وړ دې د او دی لکن ۱۸ کس نوموړی چې

 د هغوی هل او ګومارنې د ماشومانو د خوا هل ځواکونو امنیيت ميل د یو مه وزارت دفاع ميل د او وزارت چارو کورنیو

 مواردو ځېنو په چې ورکړ، راپور رسنیو. دي کړې صادرې الرښوونې لړ یو موخه، په خمنیوي د اخیستنې ګټه جنيس

. اخيل ګټه لپاره موخو جنيس د ای اکرکوونيک مالتړیزی کوونيک، خدمت خشيص د څخه ماشومانو هل ځواکونه امنیيت ميل کې

 موخو ابزۍ چبه د هلاکن کې، والیت هر په پولیس یز س میه او پولیس ميل توګه ځانګړې په ځواکونه امنیيت افغانس تان د

 کې بدل په پیسې او خوړو د دوی چې وییل، اکرکوونيک پوځ ميل د افغانس تان د کې مواردو مشېر یو په. ګوماري لپاره

 .جذبوي لپاره ابزۍ چبه د هلاکن

  

 هل هدف په بریدونو ځامنرګي د او کرښه لومړۍ په جګړې د مه ډهل داعش او طالبان بنسټ، بر راپور د یوانما د

 امهل دې هل کوي؛ ساتنه قرابنیانو د قاچاق د څخه تعقیب عديل هل قانون چې کې حال داسې په. اخيل اکر څخه ماشومانو

 قرابنیانو قاچاق د رسه ماشومانو رستریې خمکين د دولت چې ده، نه روښانه دا خو ګرځېدیل، هدف قاچاق د دوی چې

 .جمازاتوي توګه په ماشومانو رستریې د دوی که او کوي چلند څېر په

  

 د ماشومانو ۲۳ د ترمنځ لکونو ۱۷-۱۲ د  خوا هل عنارصو ضد دوليت د کې، میاش تو لومړیو شپږو په اکل د یوانما

 انتحاري، د څخه ماشومانو هل عنارصو ضد دوليت نور او طالبانو کې مواردو ځېنو په. دي کړې مستند پېښې ګومارنې

. اخیس تل ګټه کې والیتونو سویيل توګه ځانګړې په لپاره کولو پرځای ځای د ماین غاړې هل سړک د او سپر انساين

 هغوی ترڅو غولوي، وعدو درواغو په ته هلاکنو طالبانو چې ورکړ، راپور سازمانونو نړیوالو او سازمانونو اندوليت رسنیو،

 لینک دې په راپور لکین قاچاقو د وزارت چارو هبرنیو د مهدارنګه. کړي جمبور برید انتحاري پر

 .وګورئ  .report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking:کې

  

 کې برخو بېالبېلو په هېواد د مهدارنګه وضعیت، امنیيت هېواد د: موارد نور اخیستنې ګټه انوړه د اړوند پورې جګړې په

 بیارغونې او رسونې مرس ته او پرخمتیا د ثباتۍ بېې او اتوترخیوايل. دي کړې اغېزې منفي فعالیت آ زاد پر سازمانونو برشي د

 اندوليت. دی ګرځویل هدف خپل رسوونکی مرس ته او اکرکوونيک دوليت توګه معده په خمالفنی. دی ګرځېدیل خنډ الره پر

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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 دغه ترڅو شوي، غوښ تونيک بډې د مرشان وو ملیشه د او کسان زوروایک یزی س میه خمالفنی، چې ورکړ، راپور سازمانونو

. دی ټالکی هدف خپل رسوونيک مرس ته او روغتونونه عنارص ضد دوليت. ووېيش او وارد ته هېواد رسچینې برشي ډلې

 او ودانیو پر مراقبتونو روغتیايي د چې کړې، مستند پېښې ۳۸ برید د کې، میاش تو لومړیو شپږو په اکل د یوانما

 او سویيل ختیځو، په توګه ځانګړې په کې میاش تو درېیو لومړیو په اکل د یېې زایتره چې شوې، تررسه اکرکوونکو

 عنارصو ضد دوليت نورو یېې ۴ طالبانو، یېې ۲۵ څخه مجلې هل پېښو دغو د یوانما. دي شوي تررسه کې س میو شاميل

 ۱۳ کې نورس تان په طالبانو نېټه مه ۲۰ په اپریل د. منسوبوي ته ځواکونو امنیيت ميل افغانس تان د یېې مورد اوه او

 بېرته مرس ته په منځګړیتوب د مرشانو ټولنزیو د خو و، پاتې تړیل پورې ۲۴ تر يم د لکینکونه دغه. وتړل لکینیکونه

 په مه لکینکونه دغه خو. وتړل لکینکونه ۱۱ کې ولسوالیو څلورو په بغالن د مه،۱۲ پر يم د طالبانو. شول پرانېس تل

 اړوند پورې مکېتې سویډن د کې والیت وردګو په کې میاشت په جوالی د طالبانو. شول پرانېس تل بېرته اونۍ هامغه

 .وتړل لکینکونه ۴۲

  

 دروازه روغتون د چې کړل، ټپیان همال هغه تنه دوه مامورینو پولیسو ميل د افغانس تان د نېټه مه ۵ پر میاش تې يم د

 خوا هل پولیسو د تن بل او وشوې ډزې تن یو پر. يش داخل ته روغتون دوی ترڅو کړی، خالصه و نه بیړه په یېې

 ونیول، شک په لرلو اړیکې د رسه طالبانو هل یېې انروغ تن یو او وکړې ډزې دننه په روغتون د پولیسو ميل. شو ووهل

 نړیوال روغتیا د مه ۱۱ پر اپریل د طالبانو. شو خویش بېرته وروس ته ورځ یو وروس ته منځګړیتوب تر مرشانو د چې

 فلج د ماشومانو د توګه دې په. کړ اعالن ممنوع کې افغانس تان ټول په فعالیتونه مکېټې نړیوالې صلیب رسه د او سازمان

 په اکل د خو شو، پیل بېرته فعالیت سازمانونو دغو د مه څه که. شو وځنډول اقدامات ټول کې برخه په واکسیناس یون

 هل مرکزونو روغتیايي د خدمتونه واکسیناس یون د. شو نه تررسه مکپاین کوم هېڅ واکسیناس یون د کې میاش تو درېیو دومی

 پيل( پروګرام واکسیناس یون د الرې هل ټمی ترانزیت د لکه) الرو نورو د ماشومان زایت میلیون یو تر او وموند دوام الرې

 .شو

  

 هبری په اکل د طالبانو ورکړی، دوام ته بریدونو خپلو دفرتونو دوليت او دس تګاوو راډیويي ښووځنیو، پر مهدارنګه طالبانو

 لومړیو شپږو په اکل د یوانما. وتړل ښووځني سلګونې موخه په کولو ترالسه د اخاذي د څخه وزارت هل پوهنې د کې

 او ختیځه شامل او ختیځه لویدځیه، په هېواد د یېې زایترو چې کړې، ثبت پېښې ۲۵ هبری پر کړې زده د کې میاش تو

 او جنوري د لکه کېږي، ورکول نسبت طالبانو یېې ۱۶ څخه ډلې هل پېښو دغو د. دی شوی رامنځته کې س میو مرکزي

 ته ښووځني یو والیت فراه د مه ۱۴ پر اپریل د طالبانو. برید طالبانو د ښووځنیو شپږو پر اجنونو د ترمنځ میاش تو اپریل

 خنډ د الره پر دوام د کړې زده د کوونکو زده ۱۰۰۰ د او زاینونو پراخو د چې کړه، تررسه چاودنه پکې او شو دننه

 اغېزمنې کړې زده پر. راغی الندې برید تر طالبانو د چې و، ځل دومی کې لړ په میاش تو ۱۲ د ښووځني دغه. شو المل

 .کېږي ورکول نسبت ته ځواکونو امنیيت ميل افغانس تان د موارد نور درې او داعش پېښې دوې
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  :برخه. مدين ازادیو ته پاملرنه؛ لکه دومیه

 ترڅنګ د بیان ازادۍالف. د رسنیو 

 

اسايس قانون د بیان د ازادۍ خربه کوي، چې رس نۍ مه پکې شامل دی، خو حکومت ځېنې وختونه د دغه حق د حتقق 

 .پر الره خنډ ګرځي

  

: قانون د بیان د ازادۍ او په هېواد کې د ازادې رس نۍ د ش تون خربه کوي. داسې راپورونه موجود دی، د بیان ازادۍ

ادارې، لکه لکه د منتقدین د چپ کولو لپاره هل فشار، مقررو او ګواښونه څخه اکر اخيل. پر دوليت چې چاروايک او 

دولت ابندې نیوکه عادي او هل حمدودیت پرته و، خو پر س میه یزیو حکومتونو نیوکه هل حمدودیت رسه مخ و، چېرې چې 

ربایالن د وېرولو او ګواښلو لپاره د پام وړ واک د س میه یزی چاروايک او زوروایک د منتقدینو که هغه عام وګړي وي ای خ

اعاملولو نه اس تفاده کوي. د هغو کسانو لپاره د س یايس ماهیت په اړه خربې کول هل خطره ډک دي، چې تر مناقشې 

ندې د الندې س میو ای د طالبانو تر کنرتول الندې س میو کې ژوند کوي. دوليت امنیيت ادارو، پر انټرنټ او ټولنزیو رسنیو اب

څارنې په کچه کې زایتوایل راوس یت دی. دغه څارنه هل ټولنزیو رسنیو څخه د ګټه اخیستنې په برخه کې د پام وړ اغېزې 

 .نه دې لرلې

  

: رس نۍ په خپلواک ډول فعال و او پراخ لیدلوري یېې بیانولې. معلوماتو ته د پرلیکه رسنیو په ګډون مطبوعات او رس نۍ

هل تناقض رسه مخ و او رسنیو د دغه قانون د الزاماتو په پلیتابه کې د دولت د انتوانۍ په اړه د الرسيس قانون پلیتابه 

راپور ورکړ. دوليت چارواکو دوليت معلوماتو د رسنیو الرسيس حمدودل او ای د هغوی غوښتنې ته پاملرنه نه کوهل. یوانما، د 

دولت معلوماتو ته د الرسيس قانون په بشپړ ډول نه پیل برشحقوقو څار اداره او بېې پوهل خربایالنو راپور ورکړ، چې 

  .کوي او هل مهدې امهل خربایالن ډېر لکه خپل د پام وړ معلوماتو الرسیس نه مويم

 

خربایالن د طالبانو، داعش او دولت پلوي ملیشو د ځورونې او برید هل ګواښ رسه مخ دي. دوی هڅې کوي، چې په 

ر واخيل، چې څرنګه تر خربي پوښښ الندې رايش. د خربایالنو د مالتړ مکېټې خرب دې برخه کې هل خپل نفوذ څخه اک

تنه خربایالن د خپل اکر په تړاو وژل شوی؛ هل دې مجلې نه تنه خربایالن  ۱۳ز. اکل په هبری کې  ۲۰۱۸ورکړ، چې د 

چې په افغانس تان کې هل د داعش د خراسان ډلې په یو انتحاري برید کې ووژل شول. س میه یزی اندوليت سازمان ین 

رسنیو څخه مالتړ کوي، هغه موندنې یېې خپرې کړې، چې ښ يي، د خربایالنو په وړاندې اتوترخیوايل د روان اکل په 

سلنه مکوایل موندیل دی. د فربوري په  ۵۰ز. اکل د شپږو لومړیو میاش تو په پرتهل،  ۲۰۱۸شپږو لومړیو میاش تو کې د 
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ر یو شفیق آ رای او رحمی هللا رحامين، چې په ختار والیت کې د مهصدا په انمه یو س میه میاشت کې دوه تنه خربایالنو ه

 .یزی راډیو کې اکر کول، د انپېژاندو وسهل والو په ډزو ووژل شول

  

د ګرځنده تیلفونونو، انټرنت او ټولنزیو رسنیو ته مخ په زایتېدونکې د الرسيس کچې، د دې المل شوی، چې زایترو 

البېل معلومات مچتو يش. دولت په ښاکره د رسنیو هل ازادۍ څخه مالتړ وکړ او په یو لړ نوښ تونو رسه یېې د وګړو ته بې

 .رسنیو پر الره ش ته امنیيت خنډونو رسه مقابهل وکړ

  

خربایالنو د داخيل جګړې زېږنده اتوترخیوايل د ګواښونو په اړه خرب ورکړ. س یاس توال، امنیيت چاروايک او په واک کې 

ر اشخاص ځېنې وختونه خربایالن هل دې امهل ګواښي، چې دوی یېې تر خربي پوښښ الندې راوس یت دی. د آ ر. نو 

 .ایس. ایف د راپور هل خمې، ښځینه خربایالن په ځانګړې توګه زایمننونکی دی

  

ګړې توګه د د اکبل په پرته په والیيت کچه د بیان ازادۍ او ازادۍ رس نۍ حمدودې وې. س یايس او قويم ډلې په ځان

پخوانیو جماهدینو ډلې زایتره د والیت په کچه رس نۍ متویلوي او هل خپلو مايل مرس تو څخه د رسنیو د منځپانګې د 

کنرتول په موخه ګټه اخيل. د والیت په کچه رس نۍ مه ډېر زایت د خمالفینو د برید مس تعد دی. د رسنیو د راپور هل خوا، 

ز. اکل  ۲۰۱۵سام په انمه د طالبانو د یو س میه یزی قوماندان د ګواښونو هل امهل هل  په والیيت کچه یو راډیويي دس تګاه د

 .راهیسې درېمی ځل لپاره خپرونې یېې وځنډېدلې

  

چاپېي او پرلیکه رس نۍ د خپلواکو جملو، جریدو، خربپاڼو، ورځپاڼو او ویبپاڼېې هل الرې خپلې خپرونو ته دوام ورکړ. 

کچه پر دولت نیوکې کوي. ال مه اندېښ نې موجودې دي، چې اتوترخیوایل او بېې ثباتۍ د رسمقالې او ورځپاڼېې په پراخه 

خربایالنو امنیت ګواښي. د انلوس تۍ لوړې کچې هل امهل، زایتره وګړي دې ته ترجیح وروي، د چاپېي ای پرلیکه رسنیو هل 

الیتونو کې، د نورو رسنیو په پرتهل الرې خپل مطالب خپور کړي. د وګړو زایته سلنه په ځانګړې توګه په لریې پرتو و

 .راډیو ته زایته الرسيس لرهل

  

: دوليت چاروايک او نور وګړي، د خپلواکو او خمالفو خربایالنو په ځانګړې هغه خربایالنو د وېرولو اتوترخیوایل او ځورونه

او اتوترخیوايل څخه اکر اخيل. د يم  لپاره، چې د س میه یزیو زوروااکنو د فساد او جناایتو په تړاو خربې کوي،  هل ګواښونو

مه نېټه، د ولسمرشۍ ماڼېۍ د ګارد ساتونکو د یک تلویزیون پر یو خربایل فزیيک برید وکړ. د جون په میاشت کې  ۲پر 

ترک ښووځني د تړل  –د ميل امنیت یو اکرکوونکی د ارایان نیوز یو مکره منی او رپورټر هغه همال ووهل، چې د افغان 

 .ه یېې راپور ورکولکېدو په اړ 
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د اکل په لومړیو درېیو میاش تو کې د درېیو تنو خربایالنو د وژل کېدو په  (AJSC) د افغان خربایالنو د خوندیتوب مکېټه

مورده ثبت کړې ده، چې دغه موارد، وژنې، وهل  ۴۵اړه راپور ورکړ. دغه اداره، د خربایالنو په وړاندې د اتوترخیوايل 

سلنه مکوایل  ۵۰ز. اکل د ورته مودې په پرتهل  ۲۰۱۸ټکولو، س پاکوي، وېرولو او د خربایالنو نیولو ته شاملېږي، او د 

مورده امنیيت ځواکونو ای دولت پلوو ملیشو ته نسبت ورکول کېږي، دا په داسې حال کې  ۱۸ښ يي. د دغو اتوترخیوايل 

مورده دوی نسبت شوی و. په دې برخه کې طالبانو او داعش ډلې منسوب  ۳۶ز. اکل  ۲۰۱۸ه، چې پر د

موردو ته راټیټ شوی دی. دغه اداره مهدا راز ټینګار  ۷مورده  ۳۷اتوترخیوايل کچه مه ټیټوایل ښ يي، لکه څرنګه چې هل 

هل خربایالنو څخه د دولت هل خوا د ښې ساتنې هل کوي، چې د خربایالنو په وړاندې د اتوترخیوايل په کچه کې مکوایل، 

امهل نه ده، بلکې د دولیت ضد عنارصو د مکو انتحاري بریدونو او پخپهل د رسنیو د ښو او زایتو امنیيت اقداماتو د پيل 

 .کولو پایه ده

  

دا چې هغوی د طالبانو پر رسنیو خپلو بریدونو ته دوام ورکړ، او ګواښ نه یېې وکړ، چې رس نۍ یېې هدف دی، مګر 

طالبانو ضد خپرونو څخه خمنیوی وکړي. د جون په میاشت کې د طالبانو مکېس یون رس ين وګواښل، چې د یوې اونې 

په موده کې دې د طالبانو ضد تبلیغاتو ته د پای ټکی کېږدي، هل دې پرته به د هغوی خربایالن او اکرکوونيک به په امن نه 

 .وي

  

، د خربایالنو لپاره یو خطرانک چاپېرایل یېې رامنځته کړی، ان که دوی په مشخص ډول د د انامنۍ په کچه کې زایتوایل

بریدونو او اتوترخیوالو دوی راپور ورکړ، چې د اکل په هبری کې د انپېژاندو وسهل والو هل خوا تر برید الندې راغیل، چې 

ی مهدا راز وویل، چې س میه یزی دوليت ادعا یېې کوهل، دوی ابید زوروایک کسان تر خربي پوښښ الندې راويل. هغو

 .چاروايک، معلوماتو د الرسيس په برخه کې لږه مهاکري کوي

  

ز. اکل د خربایالنو پر وړاندې د اتوترخیوايل مواردو ته د رس ېدنې په موخه یو لړ  ۲۰۱۶د ميل امنیت شورا دفرت پر 

کړنالرې تصویب کړ، خو دغه کړنالرې په بشپړ ډول پلې نه شوې. دغه طرح، په دې برخه کې په اکبل کې د یوې 

خربایالنو پر وړاندې د ميل ګډې مکېټې او د والیتونو په مرکزونو کې د بېلو مکېټو رامنځته کېدو او مهدارنګه د 

اتوترخیوايل د عاملینو د څېړنې او پېژندنې لپاره د مهغږي یو مرکز او د خربایالنو پر وړاندې د ګواښونو د پېژندنې لپاره د 

یو حامیيت مکېټې جوړېدو ته شامل و، چې د ميل امنیت هل خوا اداره کېده. د رسنیو د ازادۍ سازمانونو راپور ورکړ، که 

مکېټه یو لړ انس تې تررسه کړې، او یو مشېر پېښې لویېې څارنوايل ته لېږیل، خو دغه چاره هل خربایالنو څخه  څه مه دغه

 .د مالتړ د زایتوایل المل شوی نه دی
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د رسنیو مدافعې ډلې راپور ورکړ، چې زایتره ښځینه خربایالنې په چاپېي او ټولنزیو رسنیو کې په مس تعار انمه اکر 

والیتونو:  ۹د راپور هل خمې، د هېواد په  AJSC ندنې، ځورونې او غچ اخیستنې څخه خمنیوي ويش. دکوي، ترڅو هل پېژ 

فراه، لغامن، لوګر، نورس تان، پکتیاک، پکتیا، رسپل، ارزګان او زابل والیتونو کې هېڅ کومه ښځینه خربایهل ش تون نه 

 .لري

  

چې خربایالن د اداري فساد، اختالس او د مځکې د  : رس نزی څارونيک ادعا کړې،د منځپانګې سانسور ای حمدودیت

غصب او نشه يي توکو د قاچاق په اړه راپورونو کې، چې زایتره س میه یزی چاروايک پکې ښکېل وي، د والیيت پولیسو 

ه چارواکو او زورواکو کورنیو د خستو جمازاتو هل امهل، خپل مطالب سانسوروي. خربایالنو او وليس ادارو راپور ورکړ، ک

کې، لوړ څارنزی چواکټ وړاندې شوی، خو پلیتابه یېې بیا مه  ۲۰۱۸څه مه معلوماتو ته د الرسيس تعدیل شوی قانون 

متناقض او چاروايک په دې برخه کې مک ځواب ویونکی دی. د یو اندوليت سازمان هل خوا نظرپوښتنې هل خمې، چې د 

نامیيي زایت خربایالن دوليت معلوماتو د الرسيس په برخه  رسنیو هل آ زادي څخه مالتړ کوي، د دې ښودنه کوي، چې تر

کې شاکیت لري او دا یېې وموندل، چې خلکو ته د معلوماتو د وړاندې کولو په برخه یوه پر درېمیه برخه دوليت دفرتونه، 

وال شهرت نه ځانګړي دفرت نه لري. د هغو خربایالنو زایتره غوښتنې، چې د دولت په دننه اړیکې نه لري ای رس نزی نړی

لري، هل بېې غورۍ رسه مخ کېږي او دوليت چاروايک تر ډېره د معلوماتو هل خپراوي څخه ډډه کوي او ادعا کوي، ډلبندي 

 .شوي دي

  

: د جزا کوډ او د رسنیو قانون د بدانمولو لپاره د بند او او جرمیې جمازات ټايک. په افرتا او تورونو پورې اړوند قواننی

 .څخه هل دوليت ادارو څخه د نیوکو د ځپلو په موخه اکر اخيل« بدانمولو»تونه هل دغه اصطالح چاروايک ځېنې وخ 

  

: خربایالنو شاکیت وکړ، چې دوليت ادارې د معلوماتو هل وړاندې کولو څخه د خمنیوي په موخه زایتر وختونه ميل امنیت

 .څخه ګټه اخيل هل اصطالح او اس تثنا« ميل ګټو»معلوماتو ته د الرسيس قانون کې د 

  

اندوليت اغېزې: یو مشېر خربایالنو وویل، چې پر خمالفینو او یو مشېر ګاونډیو هېوادونو هل نیوکې څخه ډډه کوي؛ ځکه د 

طالبانو هل غچ څخه ویرېږي. وسهل والو خمالفینو په انامنیو س میو کې د امنیيت ځواکونو د اعالنونو، د تفرحیي پروګرامونو، 

 .هل غږ څخه د خمنیوي لپاره پر رسنیو فشار راوړيس ندرو او د ښځو 

  

ښځو په یو مشېر س میو کې وویل، چې د جامو د اغوس تلو په تړاو د دوی د بیان ازادۍ د حمافظه اکرو ټولنزیو ډلو او 

  .ځېنې وختونه د طالبانو تر کنرتول الندې س میو کې د دوی هل خوا او مذهيب مرشانو هل خوا حمدود شوې ده
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 :آ زاديرنټ د انټ

دولت انټرنټ ته الرسيس حمدود او خمتل کړی نه دی او داسې هېڅ راپور په الس کې نش ته، چې دولت هل قانوين 

 .څارنې پرته، پر پرلیکه خصويص اړیکو څارنه ولري

  

اخیس تل او  رسنیو او رس نزی فعاالنو په منظم ډول، د س یايس بدلونونو په تړاو د حبث په موخه هل ټولنزیو رسنیو څخه اکر

په ښاري س میو کې فیس بوک ډېر زایت د ګټه اخیستنې وړ دي. طالبانو مه د خپلو پیغامونو او اعالمیو د خپراوي په 

موخه هل انټرنت او ټولنزیو رسنیو څخه ګټه اخیس تل. د بیېې د لوړوايل او د بیسوادي کچې د لوړوايل هل امهل، په ټولزیه 

 ټیټه ده. د اکل هبری داسې راپورونه ډېر خپاره شوي، چې طالبانو معلوماتو ته د توګه د انټرنټ د اکرونې کچه بیا مه

الرسيس هڅه کړې، په دې توګه هغوی د ارتباطي انټنونو او نورو جتهزیاتو د فعالیت پر ځنډولو او هل منځه وړلو اقدام 

  .کړی دی

 

 ااکډمیکه آ زادي او فرهنګي پېښې

  

ااکډمیکه ازادۍ تر ډېره بریده د دولت تر کنټرول الندې س میو کې زمغل کېږي. په دې برخه کې د دوليت رمسي زده کړو 

ترڅنګ، د خصويص زده کړې مه وده کړې، لکه څرنګه چې نوي پوهنتونونه خصويص جوړ شوی او هل دولت په بشپړ 

ړه ښووځني تر خپلې ولکې الندې راوس يت او ترې د پوس تې ډول اس تقاللیت لري. دوليت امنییت ځواکونو او طالبانو دوا

په توګه اکر اخيل. پر لکیوايل س میو د طالبانو د کنټرول پراختیا زایتره دوليت ښووځني د دولت هل کنټرول څخه ایس تیل. 

بېالبېلې طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت په موازي د پوهنې مکېس یون لري. د دوی کړنالرې په بېالبېلو س میو کې 

دي، د راپورونو هل خمې، د طالبانو تر کنرتول الندې س میو کې یو مشېر ښووځني ښوونکو ته اجازه ورکول، چې تدریس 

ته دوام ورکړي، خو یو مشېر مطالب او مضمونونه یېې منعه کول او پرځای اساليم ښوونې ځای پرځای کول. د ميل 

تنه زده  ۱۶د اکبل پوهنتون یو اس تاد، په دې تور ونیول، چې امنیت رایست په فربوري میاشت کې مبرش مسلمیار 

 .کوونيک یېې انتحاري برید ته تشویق کړی و

  

 ب. د سوهل یزیو جتمعاتو او الریونو د جوړولو ازادۍ

  

اسايس قانون د سوهل یزیو جتمعاتو او الریونونو د جوړېدو ازادۍ مچتو کوي، دولت دغه حق ته په ټولزیه توګه درانوی 

  .وي. خو په مهدې حال، په ځېنو برخو کې دولت دغه حق حمدود کړی وک

 

 د سوهل یزیو الریونونو آ زادي
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دولت په ټولزیه توګه د وګړو سوهل یزیو الریونونو او جتمعاتو جوړولو حق ته درانوی کوي. د اکل په هبری کې یو زایت 

مهدې حال پولیسو ځېنې وختونه د الریون کوونکو د خورولو مشېر خلک رسه راټول يش او الریونونه تررسه کړي؛ خو په 

لپاره ډزې کړې دي. د داعش او طالبانو د بریدونو په وړاندې الریونونه مه زایمننونکی و. وليس جرګه په جنوري کې د 

 .ولسمرشۍ رایست هغه حمک رد کړ، چې د الریونونو د خمنیوي په موخه پولیسو ته پراخ واک ورکول

 

 جتمعاتو آ زاديد 

 

اسايس قانون د ټولنو او جتمعاتو د جوړولو حق تضمینوي او دولت په ټولزیه توګه ورته درانوي لري. د س یايس ګوندونو 

ز. اکل تصویب شوی، س یايس ګوندونه پر دې ملزموي، چې عدلیېې وزارت کې نوملیکنه وکړي  ۲۰۰۹قانون چې پر 

غه قانون، امنیيت او قضايي اکرکوونيک په ځانګړې توګه د سرته حممکې، او موخې یېې هل اسالم رسه په ټکر نه وي. د

کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او ميل امنیت رایست اکرکوونکو ته اجازه نه ورکوي، په داسې حال کې برحاهل دوليت 

ه وکړي، هل خپلې اکرکوونيک وي، په کوم س یايس ګوند کې غړیتوب ولري؛ هر اکرکوونيک چې هل دغه حمک څخه رسغړون

 .دندې څخه شړل کېږي

  

 ج. د مذهب آ زادي

 

  :د امریاک د هبرنیو چارو وزارت د مذهبونو ازادۍ نړیوال راپور په الندې ادرس کې وګورئ

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.  

 راتګ آ زاديد. د تګ 

قانون د داخيل تګ راتګ، هبرنیو سفرونو، کډوايل او بېرته هېواد ته س تنېدلو حق خوندي کوي. دولت په ټولزیه توګه 

 .دغه حقوقو ته درانوی کوي

  

: دولت په ټولزیه توګه د هېواد د پولو په دننه د تګ او راتګ حق نه دی حمدود کړی. ټولنزی د هېواد په دننه تګ راتګ

د ښځو تګ راتګ آ زادي، د انرینه هل رضایت پرته حمدودوي. د هېواد په دننه کې د تګ راتګ پر الره تر ټولو عرف، 

سرت خنډ د هېواد په ځېنو برخو کې د امنیت نش توایل و. د ټکس یو، الریو او بسونو چلوونکو راپور ورکړ، چې امنیيت 

او هل مساپرو څخه پیسې او تويک اخيل. طالبانو په مرتب ډول  ځواکونه او خمالفنی لکه لکه په انقانونه توګه تالشۍ کوي

لویېې الرې بند کړي ای پر هغو کسانو انقانونه مالیه وضع کوي، چې مسافرت کوي. د اګست په میاشت کې طالبانو د 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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ېي لویېې کندز والیت دشت ارچي ولسوالۍ او د بغالن پلخمري ولسوالۍ په خپهل ولکه کې راوس تهل او اکبل ښار ته منت 

 .الرې تر دوه اونۍ زایتې مودې وتړلې

  

 هـ. د هېواد په دننه داخيل بېځایه شوي کسان

 

د وسهل والو جګړو او وچاکلۍ هل امهل د هېواد په دننه د بیځایه شویو کسانو په مشېر کې زایتوایل راغیل دی. د ملګرو 

تنه وګړي  ۳۸۰۲۸۹مې نېټې  ۶نه د نوامرب تر  ۱ملتونو د برشي مرس تو د مهغږي اداره راپور ورکړ، چې د جنوري هل 

تنه هغه کسان و، چې د طبیعي پېښو هل امهل بېځایه  ۸۵۰۰۰هل خپلو کورونو څخه بېې ځایه شوي دي. هل دغې مجلې 

خمه کړي، چې هلته  ته یېې شوی وو. زایتره داخيل بېځایه شوي کسان، لکیوايل انامنې س میې پرېښي او لویو ښارونو

 .والیتونو ټول د بېځایه شویو کوربه و ۳۴خدمتونو کچه ښه ده. د افغانس تان امنیت او د 

  

د هېواد د امنیيت وضعیت د وخامت هل امهل برشي حمدود الرسیس کورنیو بېځایه شویو کسانو د پېژندنې او هغوی ته د 

یيک امنیت او رسپناه اړتیا مرس تو وړاندې کولو هبری کې د ځنډ المل شوی و. هغوی بنس ټزیو السنیوو لکه خشيص او فز 

لرهل. زایتره بیځایه شوي کسان، په ځانګړې هغه کورنۍ، چې د ښځو هل خوا یېې رسپرس يت کېده، د تذکرو د نه لرلو هل 

امهل، د اصيل خدمتونو د ترالسه کولو هل س تونزې رسه مخ وې. پر داخيل ځای پرځای کېدنې د څار مرکز د راپور هل 

یه شوي کسان په ښاري س میو کې هل توپریي چلند رسه خمامخ و، روغتیايي خدمتونو او نورو خمې، زایتره داخيل بیځا

بنس ټزیو خدمتونو ته الرسيس نه لرهل او تل د انقانونه ځای پرځای کېدنې س میو څخه د شړل کېدو هل ګواښ رسه مخ و. 

اړه راپور ورکړ. تر لومړنۍ ځای پرځای کېدنې  ښځو د بیځایه شویو کسانو په مکپونو د کورنۍ اتوترخیوايل د ډېرو مواردو په

وروس ته د معیشت ترالسه کولو لپاره حمدود فرصتونه تر ډېره د دومیې بېځایه کېدنې المل ګرځېده، چې دغه چاره د 

 زایمننونکو کسانو په ګوته کول س تونزمنول. د خدمتونو هل مرکز څخه د واټن او نورو الملونو هل امهل ان هغه بیځایه شوي

کسان، چې یو همال ټولنزیو خدمتونو ته الرسيس لرل، د خپل انبیځایه شوي ګاونډي په پرتهل دغو خدمتونو ته مکه 

 .الرسيس لرهل

  

 و. د بېرته راستندېدونکو ساتنه

 

: دولت، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو هل کډوالو، بېرته س تنیدونکو او بېې اتبعیته کسانو څخه انوړه ګټه اخیستنه

عايل مکېشرني او د کډوايل نړیوال سازمان او نورو برشي او خرییه سازمانونو رسه داخيل بیځایه شویو کسانو، بېرته 

راس تنېدونکو، کډوالو او نورو اړوندو کسانو ته د مالتړ او مرس تې د وړاندې کولو په برخه کې مهاکري کړې دي. 
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ونکو کسانو په ځانګړې هل پاکس تان او ایران څخه بېرته س تنېدونکو ته د مرس تې لپاره د دولت وړتیا حمدوده وه او بیا زایمنن

  .مه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرس تې ته تکیه کوهل

دی تصویب : دولت ال مه د پناه اخیس تونکو ميل قانون مسوده ای د پناه اخیس تو چواکټ نه پناه اخیس تلو ته الرسيس

کډوالو حفاظيت خطرونه په ښاري س میو کې ثبت  ۵۰۰کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عايل مکېشرنۍ د 

ز. اکل هل خپل  ۲۰۱۴پاکس تاين کډوالو کوربه دی، چې پر  ۷۶۰۰۰او راجسټر کړی دی. دغه هېواد مهدارنګه د 

 ۳۵۰۰۰پاکس تاين کډوالو او په پکتیاک تر  ۴۱۰۰۰ هېواده کډوال شوي دي. دغه مکېشرني په خوست والیت کې د

 .زایت کډوالو نوملیکنه کړې ده

  

: دولت د بیامشتېدو لپاره کډوال ونه مانه، خو خپلو کورونو ته د هغوی په خپهل خوښي مېشتېدو رسه تلپاتې حل الرې

مشېر په ټولزیه هل پاکس تان و ایران  مرس ته وکړه. د کډوایل نړیوال سازمان راپور ورکړ، چې د بېې س ندو بېرته س تنېدونکو

تنه هل  ۱۹۸۸۱تنه هل ایران او  ۴۸۵۰۹۶تنه وو، چې  ۵۰۴۹۷۷پورې  ۲۹د دمسرب تر  ۱څخه د جنوري هل 

پاکس تان څخه راغیل وو. د راجسټر شویو کډوالو بېرته س تنېدل هل پاکس تان څخه د اکل په هبری کې مک و او د جون 

تن کډوال هل ترکیېې څخه راس تون  ۲۳۷۸۹تنه و. رسبېره پر دې یو مشېر کسان  ۲۰۰۰پورې یوازې  ۲۲میاش تې تر 

 .شوي و

  

 ز. بېې اتبعیته وګړي

 

اندوليت موسسو د بېرته س تنېدونکو کسانو د ماشومانو هل زېږېدنو څخه د دوليت ثبت و راجسرت د هبری د مکوايل په اړه 

 .اوږدهمالو س تونزو د لرلو هل اړخه، تر ټولو هممه ننګونه ګڼل کېږيراپور ورکړ، چې دغه چاره د بېې اتبعیته کېدو او 

   

 برخه: په س یايس پروسو کې د برخه اخیستنې حق درمیه

 

قانون د وګړو لپاره دا حق تضمینوي، چې خپل دولت د ازادو او عادالنه ټاکنو هل الرې، چې په رسي رایو او د معويم 

. دا اماکن لري، چې یو مشېر کسان د جنايي جرمونو هل امهل د رایه ورکولو هل حق او برابرې رایو رسه تررسه کېږي، وټايک

څخه بېې برخه يش. د بېلګې په توګه د ټاکنو د شاکیتونو مکېس یون په سپمترب میاشت کې راپور ورکړ، چې د رسحدونو 

حق یېې حمروم کړی. د طالبانو هل  او قبایلو چارو وزیر ګل اغا شریزی یېې جرمیه کړې او په ټاکنو کې د رایه ورکولو هل

 .خوا اتوترخیوايل، او په فساد او درغيل پورې اړوندې ادعاوې د ولسمرشۍ پر ټاکنو اغېزه لرهل، خو ټاکنه بېې پایهل نه وه

 

 ټاکنې او س یايس مشارکت
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مې  ۲۸: ټالک شوی و، چې د ولسمرشۍ ټاکنې په اپریل میاشت کې تررسه يش، خو د سپمتر تر وروس تۍ ټاکنې

نېټې پورې وځنډیدلې. په دغه ټاکنو کې د رمسي مشارکت مشېرې د اکل تر پایه خپور نه شو، خو رسنیو راپور ورکړ، 

چې په ټاکنو کې د رایه ورکوونکو د مک مشېر ګډون، د امنیيت ګواښونو، د نوماندانو هل خوا د مکې کچې مکپاینونو تررسه 

ایه ورکوونکو ښځو لپاره د عکس اخیس تلو د رشط هل امهل فرهنګي کولو، د رایه ورکوونکو بېې غورۍ، او د ر 

حساسیتونو زېږنده و. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ، طالبانو د اتوترخیوايل یو معدي اقدام یېې د ټاکنو په ورځ په 

 .ځانګړې توګه د رایه ورکولو په مرکزونو لکه ښووځنیو، روغتیايي مرکزونو کې په الره واچول

  

مه پورې چې د نوملیکنې هل هبریه پیل او د  ۳۰د سپمترب تر  ۸د ټاکنو د ګډوډولو په موخه دغه بریدونه د جون هل 

ټپېې  ۳۷۳تنه وژل کېدو او  ۸۵مليک وګړو د مرګ ژوبلې ) ۴۵۸ولسمرشۍ ټاکنو ورځو وروس ته دوام وموند، د 

تنو ملکی وګړو  ۲۷۷ېښو ته مه شاملېږي، چې د پ  ۱۰۰کېدو( المل شو. دغه مشېرې د سپمترب په ورځ )ټاکنو ورځ( 

 ۲۸تنو ټپېي کېدو( المل شو. د ملګرو ملتونو د راپور هل خمې، د سپمترب پر  ۲۴۹تنه وژل کېدو او  ۲۸مرګ ژوبلې )

ز. په پرتهل زایتې وې.  ۲۰۱۴مه نېټه د مليک وګړو د مرګ ژوبلې کچه د ولسمرشۍ ټاکنې د لومړۍ او دومیې دورې 

مه نېټه اعالن کړ، چې هل امهل یېې ولسمرش غين د  22لواک مکېس یون د ټاکنې لومړۍ پایلې د دمسرب پر د ټاکنو خپ

سلنه رایو په ګټلو رسه د بیا لپاره د ولسمرش په توګه وټالک شو، ال مه هنايي پایلې د اکل تر پایه نه و خپور  50.64

ګونو ته اشاره وکړه، خو هل روڼتیا څخه د ډاډمنتیا په موخه د شوی. که څه مه اکرپوهانو د ټاکنو په هبری کې ختنیيک پرخمت

رایو په اړه، د  ۱۶۵۰۰ټاکنو ادارو د وړتیاوو په اړه اندېښ نې موجودې وي. د شاکایتو خپلواک مکېس یون څېړنې، د 

 .اکل تر پایه دوام وموندلې

  

وي، چې س یايس ګوندونه رمسي ز. د دې حق تضمین ۲۰۰۳: اسايس قانون پر س یايس ګوندونه او س یايس مشارکت

لکنه وګړی کویل يش، س یايس ګوند جوړ کړي. قانون اړین  ۲۵اداري ولري. قانون په دې اړه ترصحی کوي، چې هر 

غړي ولري، ترڅو په عدلیېې وزارت کې ثبت او راجسټر يش،  ۱۰۰۰۰والیتونو څخه  ۳۴ګڼېي، چې ګوندونه ابید هل 

لکن ای تر هغه لوړ معرلرونيک  ۱۸په ټاکنو کې نوماندان معريف کړي. یوازې  د ګوند رمسي فعالیتونه رسته ورسوي او

وګړي د دې حق لري، رایه ورکړي او د س یايس ګوند غړیتوب ترالسه کړي. د دولت یو مشېر غړي په ځانګړې توګه د 

  .يس ګوند غړیتوب ولريقضاییه قوې، پويخ او امنیيت ادارو، د خپل دندې د تررسه کولو پرهمال، نه يش کویل د کوم س یا

 .س یايس ګوندونه د هېواد په ډېره برخه کې د بېې ثباتۍ او انامين هل امهل فعالیت نه يش کویل

  

ز. اکل  ۲۰۱۸: هېڅ کوم قانون په س یايس هبری کې د ښځو او د لږکیو ډلو غړي نه حمدودي. د د ښځو او لږکیو مشارکت

ز. اکل پارملاين ټاکنو په اندازه وه. په مهدې حال، د ښځینه نوماندانو  ۲۰۱۰په پارملاين ټاکنو کې د ښځو د ګډون کچه د 
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د مشارکت کچه زایته شوې ده. کره س ندونه، مدين ټولنې، سازمانونو، څېړنزیو مرکزونو او پر ټاکنو د څار ادارو، داسې 

د په بېالبېلو برخو کې د ښځو برخه ارزوي، چې د امنیيت رشایطو او ټولنزی نورمونو ته په پام رسه په ټاکنو کې د هېوا

اخیستنه بېالبېهل ده. په والیتونو کې د ښځینه رایه ورکوونکو مشېر مک و، چېرې هلته ټولنې په دموکراتیک هبری کې د 

ښځو برخه اخیستنه حمدوده کړې ده. جګړه، ګواښونه، مايل حمدودیتونه، فساد، حمافظه اکره کورنۍ او د رایه ورکولو د 

رکزونو مدیریت د انرینه وو هل خوا، ټول هغه ش یان دی، ښځینه رایه ورکوونکو مشارکت مکرنګه کوي. ښځې په زایترو م

میدان، نورس تان، پکتیا، ارزګان، وردک او زابل والیتونو کې د ګواښونو په اړه خربې وکړې. په دغو والیتونو کې 

غوی د رایېې ورکولو حق یېې سلب کړی دی. داسې انرینه وو د ښځو هل نوملیکنه څخه خمنیوی او په دې توګه د ه

راپورونه موجود دیو چې یو مشېر انرینه وو د ښځو رایه ورکول ګناه ګڼل او یو مشېر بیا چې خپهل انعطاف پذیري 

نېټې ولسمرشۍ تر ټاکنو خمکې، د  ۲۸ښودلې بیا ویيل، چې ښځې ابید انرینه نوماندانو ته رایه ورکړي. د سپمترب د 

ت د ښځینه ټولنې غړو اعالن وکړ، چې هغوی نه يش کویل رایه ورکړي؛ ځکه هل هغوی څخه اځنور خوست والی

 .اخیستنه جربي دي او هل س پاکوي ډک چلند دی

  

اسايس قانون د پارملان په دواړو جملسونو کې د ښځو او لږکیو لپاره د حداقلو څوکیو مشېر جوتوي. اسايس قانون د وليس 

تنه کېږي. د  ۶۸دوي، چې هل هر والیت څخه ابید لږترلږه دوه تنه ښځې وټالک يش )چې ټول جرګې په برخه کې څرګن

تنو ښځینه نوماندانو د وليس  ۴۱۸ټاکنو خپلواک مکېس یون د پارملاين ټاکنو پایلې د يم په میاشت کې هنايي کړه، او 

ینه وو رسه په س یايل ووت او یوه څوکیو لپاره اکندیدې وې. په دایکندي والیت کې یوه ښځه هل انر  ۲۵۰جرګې د 

څوکۍ ترالسه کړه، دغه والیت یوازیین والیت دی، چې د ښځینه وکیالنو مشېر تر هغه زایت چې اسايس قانون د 

ښځو لپاره په ګوته کړې دي. اسايس قانون مهدا راز د ولسمرش هل خوا د منصوبو اس تازو نامیيي برخه د ښځو حق بويل. 

څوکۍ د کوچي لږکۍ لپاره ځانګړې شوي دي. په مرشانو جرګه د ولسمرش هل خوا د  ۱۰مهدارنګه د وليس جرګې 

منصوبو اس تازو هل مجلې څخه ابید دوه تنه کوچیان او دوه تنه معلوالن وي. یوه څوکۍ په وليس جرګه او یوه په مرشانو 

قانون هل خمې دغه چاره الزايم جرګه کې د س یک او هندو لږکیو د اس تازو لپاره ځانګړې شوي دي که څه مه د اسايس 

  .نه ده

ټولنزیې دودیزې کړنالرې مهدارنګه په س یاست او هل کوره هبر فعالیتونو کې د ښځو برخه اخیستنه حمدودي، یعنې 

ښځې جمبورې دي، چې هل خپل حمرم انرینه رسه دابندې ووځي. دغه څه د دې المل شوی، چې مرکزي دولت یو 

 ۲۵وي، چې د والیيت او ولسوالۍ د شوراګانو ز. اکل قانون دا په ګوته ک ۲۰۱۶انرینه وایک حکومت وي. د ټاکنو د 

 .سلنه څوکۍ ابید ښځو ته ځانګړې يش. د اکل تر پایه نه د ولسوالۍ او نه مه د لکیو شوراګانې جوړې شوې

  

په دولت او س یاست کې فعالې ښځې ال مه هل ګواښ او اتوترخیوايل رسه مخ دي او د طالبانو او نورو خمالفو ډلو د برید 

په س یايس ژوندانه کې د لږکیو د مشارکت پر الره هېڅ قانون خنډ نه دی؛ که څه مه بېالبېلې قويم ډلې په هدف ګرځي. 
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هغو والیتونو کې چې دوی لږیک دی، دوليت دندو او پس تونو ته د انبرابره الرسيس خربه کوي. د پښ تون اکرثیت قويم 

سلنه زایتې نه وي؛ په دې برخه  ۵۰وې، خو بیا مه تر ډهل په دواړو جملسونو کې د نورو په پرتهل زایتې څوکۍ ګټلې 

 .کې هېڅ راز شواهد نش ته، چې چاروايک په معدي توګه یوه ځانګړې قويم ډهل هل س یايس مشارکت څخه بېې برخه کوي

 

  

 برخه: په دولت کې فساد او د روڼتیا نش توایل څلورمه

 

کوي، خو دولت قانون په اغېزانکه توګه نه دی پیل کړی قانون څرګندوي، چې ابید هغه کسان جمازات يش، چې فساد 

او چاروايک تر ډېره په خوندیتوب رسه په فاسدو فعالیتونو کې ښکېل دی. راپورونه وايي، چې فساد د ټولنې په ټولو 

ده.  برخو کې رواج شوی او د ډونرانو او د نشه يي توکو مافیاوو هل خوا د پیسو جراین، دغه س تونزه دوه برابره کړې

س میه یزی سوداګر شاکیت الره، چې دوليت تړونونه په معمول ډول هغه رشکتونه ورکول کېږي، چې رشوت ورکوي ای دا 

 .چې هل اړوندې ادارې هل مسوولینو رسه کورنۍ اړیکې ای نورې اړیکې لري

  

په ځانګړې توګه د جزايي د بنداینو او اندوليت سازمانونو د خربو پر بنسټ، فساد د عديل سیس مت په ټولو برخو کې 

دوس یو د عديل تعقیب او هل بندخیانې د بندي د خويش په برخه کې، ډېر زایت شدت موندیل دی. د بېلګې په توګه، د 

تېرو لکونو په شان، قاضیان د بندي د کورنۍ غړو هل خوا د پیسو هل ترالسه کولو پرته، هغه بندي نه خويش کوي، چې د 

ې ای برائت یېې ترالسه کړی وي. داسې راپورونه مه موجود دی، چې چاروايک د بندي د بند خپل بند موده یېې تېره کړ

 .لکونو د راټیټولو، د څېړنو ځنډولو او د تورونو د ردولو په بدل کې، انقانونه پیسې ترالسه کوي

  

س تګاه کې فساد پراخ د اکل په هبری کې د آ زادي کور راپور ورکړ، چې د مسليک قاضیانو مشېر مک دی او په قضايي د

شوی دی، قاضیان او وکیالن مه د س میه یزیو مرشانو او وسهل والو ډلو هل خوا ګواښل کېږي او ترې بډي اخیس تل 

 .کېږي

  

د اکل په هبری کې د دوليت او خصويص لوبغاړو هل خوا د مځکې د غصب په اړه راپور ورکړ شوی دی. په معمول انقانونه 

ندونه هل فاسدو اکرکوونکو څخه ترالسه کوي او بیا یېې پر مشکوکو کسانو یېې پلوري، چې بیا اکروابرونه د ملکیتونو س  

وروس ته تر تعقیب الندې راځي. نور راپورونه وايي، چې دوليت چاروايک، د خلکو مځکې د خسارې هل ورکړې پرته د 

اړه راپورونه موجود دی، چې په انقانونه تړونونو لپاره یېې د بدلولو ای س یايس ګټو مصادره کوي. د والیيت حکومتونو په 

 .توګه د خسارې د جربان هل ورکړې ای پړاوونو هل وهلو پرته، د عامه اتسیساتو د جوړولو لپاره مځکې مصادره کوي
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ز. اکل هل فساد رسه د مبارزې عديل او قضايي مرکز هل جوړېدو د يم میاش تې  ۲۰۱۶: یوانما راپور ورکړ، چې پر فساد

قضیو په تړاو  ۵۲تنه د  ۱۷۳قضیو په تړاو لومړنۍ حممکې او  ۵۷تنه تورن کسان د  ۲۲۳تر نامیيي پورې، دغه مرکز 

تنو  ۳۶مجلې د کسانو هل  ۱۱۷اس تیناف حممکې خمته درويل او حمامکه کړي یېې دي. دغه راپور څرګندوي، چې د 

حمک او  127دوس یېې په اس تیناف حممکې تر پرېکړې وروس ته سرتې حممکې ته لېږل شوی دی. مهدارنګه دغه مرکز 

احضاریه پر خپل وخت پیل شوی چې یوازې یو  ۳۹حمک او  ۱۳احضاریه صادر کړی، چې هل دې ډلې څخه یوازې 

سلنه کسان په غیايب توګه حمامکه شوې دی. هل  ۲۰ خمې، تورن په پایهل کې یېې حمامکه شوې ده. د یوانما د راپور هل

ز. اکل راهیسې د دوس یو په مشېر کې مکوایل راغیل دی خو په هغو مقدار پیسو کې زایتوایل راغیل دی، چې  ۲۰۱۷

 .دغه مرکز د خسارت د جربان، بیاورکړې او مصادره په توګه پرې حمک کړی دی

  

انې پر مسوولینو د خمالفینو بریدونه د دې المل شوی، چې د قضايي څانګې غړي د پر قاضیانو، څارنوالانو او د بندخی

تنه  ۳۰۰ز. اکل راهیسې  ۲۰۱۵خپلو دندو د تررسه کولو په تړاو وېره ولري. د دولت او رسنیو د راپور هل خمې، هل 

شوي ای اختطاف شوي دي. د اکل قاضیان، څارنوالان، د بندخیانو اکرکوونيک او نور عديل اکرکوونيک وژل شوي ای ټپیان 

تنه  ۱۴تنو بریدونه وشو: درې قايض، د حممکې یو منيش، درې څارنوالان او د بندخیانې  ۲۹په هبری کې لږترلږه 

اکرکوونيک ووژل شول. درې څارنوالان او د بندخیانې دوه تنه نور اکرکوونيک ټپیان شول او د بندخیانې درې نور 

په ځانګړې توګه هل واک څخه د انوړه ګټه  –. د ځانګړو قضیو د تعقیب لپاره عديل کسان اکرکوونيک یرمغل ونیول شول

اخیستنې ای فساد موارد، چې زایتره د زورواکو س یايس او اقتصادي څېرو په وړاندې مبارزه کوي، هل ګواښ او برید رسه 

 .مخ شوي دي

  

یت او ولسوالۍ مقام، سفارت او د وزیرانو مرستیاالنو د د بېالبېلو راپورونو هل خمې، زایتره دوليت پس تونه لکه د وال

رشوت په بدل کې ټالک کېږي. دوليت چاروايک هل دې راپورونو رسه چې په اداري فساد، نشه يي توکو قاچاق ښکېل دي 

لومايت او د برشحقوقو د رسغړونې خمینه لري، بیامه انتصاب کېږي او نس يب خوندیتوب څخه برمخن دی. د خمابراتو او مع

ټکنالوژي پخواین وزیر عبدالرزاق وحیدي د موابیل تیلفونونو د مالیاتو پیسې د اختالس هل امهل، پر فساد تورن شو. که 

 .برائت ورکړ ته څه مه نوموړی د لومړین حممکې هل خوا حمکوم شو، خو اس تیناف حممکه نوموړي

  

ه ګټه اخیستنې او فساد په تړاو پراخې ادعاوې موجودې په کورنیو چارو وزارت کې د اکرکوونکو هل خوا هل واک انوړ

دي. د راپورونو هل خمې، والیت پولیسان په پوس تو کې هل خلکو څخه پیسې اخيل او د نشه يي توکو په قاچاق کې 

ښکېل دی. د راپورونو هل خمې، پولیس د بنداینو د خالصون ای هل نیونې څخه د ډډې په موخه، هل مليک کسانو څخه 

اخيل. د کورنیو چارو وزارت مه د نیونې د حمک هل السلیک کولو څخه ډډه کړې دی. په یو مورد د کورنیو چارو  رشوت

وزارت کسان د زمری پیاکن هل نیونې څخه خمنیوی کړی او هغه یېې په زريي موټر کې ګرځوي. دفاع وزارت مه مهدا 
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ز. د  ۲۰۱۷رزې عديل او قضايي مرکز جرنال پیاکن پر راز هل زمري پیاکن څخه مالتړ اکوه. د اداري فساد رسه د مبا

فساد په تور په غیايب ډول حمامکه کړه او پر اته نمی اکل بند یېې حمکوم کړ، خو د کورنیو چارو وزارت د اکل تر پایه هغه 

 .نه دی نیویل

  

 الملونو هل امهل هل بنده مه نېټه د اکبل ابنک پخواین رییس خلیل هللا فریوزي ویل کېږي، د روغتیايي ۱۵د اګست پر 

خويش شو. د ولسمرشۍ نوماند او د ميل امنیت پخواین رییس رمحت هللا نبیل وویل، چې فریوزي تر هغه وروس ته 

 توقیفد اکبل ابنک تر  ۲۰۱۰میلیونه ډالره مرس ته وکړه. پر  ۳۰خويش شو، چې د ارشف غين هل مکپاین رسه 

میلیون ډالرو پر ورکړه حمکوم شو. فرنود پر  ۸۰۰ز. اکل هل شریخان فرنود رسه یو ځای د  ۲۰۱۳وروس ته فریوزي پر 

 .ز. اکل په بندخیانې خپل ژوند هل السه ورکړ ۲۰۱۸

  

اکل د یو تقنیين فرمان هل خمې د اکرکوونکو د ش متنیو د ثبت او راجسرت اداره د  ۲۰۱۷: پر د ش متنیو افشاء کول

ارې لوی رایست په چواکټ کې رامنځته شو. ټول دوليت چاروايک، اکرکوونيک او نور ولسمرشۍ رایست د چارو اد

ثبت او راجسرت کړي. دغه اداره د لوړ پوړو دوليت چارواکو د  کې اکرکوونيک اړ دی چې خپهل ش متين په دغه اداره

مسوولیت لري. د قانون هل خمې ش متنیو د ثبت و راجسرت او په دې برخه کې د معلوماتو راټولولو او خپرولو په برخه کې 

ټول دوليت چاروايک او اکرکوونيک ملکف دی، چې د خپلو عوایدو رسچینې او د خپلې نژدې کورنۍ غړي ثبت و 

راجسرت کړي، او لکه چې دولت پرېږدي، د خپلو عوایدو کچه وښ يي. هغه کسان، چې فورمه نه ډکوي، نه په ډکولو یېې 

او هل ممنوع اخلروج اعالنېږي. لویه څارنوايل هغه کسان ممنوع اخلروج اعالن کړي،  ځنډ کوي نو دنده، معاش یېې ځنډېږي

چې خپلې فورمې نه دي ډکې کړې او نه دې وړاندې کړې؛ که څه مه دغه بندیز په منظم ډول نه دي پيل شوی په 

یبپاڼه یو مشېر لوړ چاروايک ځانګړې توګه د لوړو چارواکو په برخه کې. د بېلګې په توګه هل دې رسه چې د چارو ادارې و 

نومونه ښ يي، چې د خپلو ش متنیو فورمې په ډکولو کې پاتې راغيل، خو دوی په وار وار نړیوال سفرونه کړي دي؛ د 

 .هغوی معاش او دنده نه ده ځنډول شوی

   

و راجسرت کړی. د ش متنیو د ثبت ادولیت اکرکوونکو ش متين ثبت  ۱۷۰۰۰د چارو ادارې هل اپریل میاش تې راهیسې د 

پروسه د ځېنو ادارو کې د منظم سیس مت د نش توايل هل امهل په ورو روان دی او هل یو مشېر س تونزو رسه مخ شوی دی. 

دغه پروسې ته د عامه الرسيس هل امهل، د مدين ټولنې سازمانونو او نورو وګړو ته فرصت ورکوي، چې په دې برخه کې 

تنه غړو خپلې ش متين اعالن کړه  ۱۴۱ړي. د اپریل میاش تې راهیسې د پارملان د مرشانو جرګې خپل نظرونه وړاندې ک

 .تنو غړو خپلې ش متين ثبت و راجسرت کړې ۶۸او د وليس جرګې 

  

 برخه. د برشحقوقو د انوړه ګټه اخیستنې په تړاو نړیوالو او اندوليت څېړنو په تړاو د دولت چلند پنځمه
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او نړیوالې ډلې هل دوليت حمدودیت پرته فعالیت کوي او خپلې موندنې د برش حقونو د قضیو په تړاو د برش حقونو داخيل 

خپروي. دولت چاروايک هل دوی رسه مهاکري کوي او د دوی نظریو ته غربګون ښ يي. د برشحقونو فعاالنو د خپلو هغو 

دوليت دندو پاتې شوي دي. د جزا کوډ د برش اندېښ نو پر بیان دوام ورکوي، چې د برشحقونو رسغړونيک په ځېنو هممو 

 .پوړاندې جرامیو مقررات د روم هل اساس نامې څخه اخیس یت دی

  

: د اسايس قانون پر بنسټ جوړ شوی د برش حقوقو مکېس یون ال مه د برشحقوقو اړوندو د برش حقوقو دولیت ادارې

کوي او نژدې تر زایته بریده د نړیوالو مرستندواینو  س تونزو ته رس ېدنه کوي، خو د دولت هل خوا ډېره مکه بودجه ترالسه

پر بودجه خپلې چارې پرمخ بیايي. د دغه ادارې خپلوايک توب تر هغه وروس ته تر سوال الندې راغی، چې د برشحقوقو 

نوماندو مکېشرنانو تر معريف وروس ته او په جوالی کې د ولسمرشي  ۲۷مکېس یون د مکېس یون د انتصاب مکېټې هل خوا د 

تنه نور مکیشرنانو په انڅاپېي توګه معريف شول. څو  ۹مکپاین تر پیلېدو خمکې، د ولسمرشۍ ماڼېۍ هل خوا رد شو او 

. د وليس میاش تې خمکې یوانما خمکې یوه بیانیه خپره کړې او د برشحقوقو د یو ميل اغېزانکې ادارې غوښ تونکی شو

جرګې درې مکیس یونونه هل برشحقوقو رسه اکر لري: د جنسیت، مدين ټولنې او د برشحقوقو مکېټه، هل نشه يي توکو او 

اخاليق انوړه ګټه اخیستنې رسه د مبارزې مکېټه او د قضايي، اداري اصالحاتو او هل اداري فساد رسه د مبارزې مکېټه. 

 .ولنې مکېټه برش حقوقو پورې اړوندو اندېښ نو ته رس ېدنه کويپه مرشانو جرګه کې د جنسیت او مدڼېي ټ

  

 برخه. تبعیض، ټولنزیه انوړه ګټه اخیستنه او انساين قاچاق شپږمه

 ښځې

 

ز. اکل د پخواين ولسمرش  ۲۰۰۹: د ښځو په وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوي قانون پر جنيس تریی او کورنۍ اتوترخیوایل

ز. اکل د ولسمرشۍ د بل تقنیين فرمان په وس یهل توش یح شو. د دغه  ۲۰۱۸د تقنیين فرمان هل خمې توش یح او بیا پر 

کړنې اتوترخیوایل ګڼېي،  ۲۲قانون پلیتابه او په اړه یېې عامه پوهاوي بیا مه یوه ننګونه ده. دغه قانون د ښځو پر وړاندې 

د جزا . ی، وهلو، په زوره واده، س پاکوي، وېرولو او هل مېرا  څخه بېې برخه کولو ته شاملېږيدغه کړنې، جنيس تری

کوډ پر ښځو او انرینه دواړو ابندې جنيس تریی جرم او جنایت ګڼېي. دغه قانون حمک کوي، که د تریې ااثر خفیف وي، 

د حمکومېږي. که دغه معل د قتل المل يش، نو د شلو لکونو بن ۲۰لکونو او په شدید حاالتو تر  ۱۶تر  ۵لږترلږه جمرم هل 

جزا کوډ د اعدام حمک د جمرم لپاره وړاندیز کوي. دغه قانون په لومړي ځل، د جنيس تریي جمازات د زان لپاره جماز ګڼېي. 

دغه قانون، د هغه معل لپاره، چې د ښځې پر عفت تریی وي، خو په مقعد ای همبل کې د دخول نه وي، تر اوه لکونو 

ند وړاندیز کوي. د دغه قانون هل خمې، د میړه هل خوا جنيس تریي ته نه شاملېږي. ادارې دغه قانون تل په بشپړ ډول نه ب 
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دي پيل کړي، که څه مه دولت د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوي قانون حمدود اړخونه د ښځو پر وړاندې د 

 .اتوترخیوايل د خمنیوي واحدونو هل الرې پیل کوي

  

قانون څخه انخرب وو. هل څارنوالانو او قاضیانو تر ډېره د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوي  والیتونود لریې پرتو 

مرشانو دغه قانون اناساليم اعالن کړی  دوی کورنۍ ته د ژمنتیا، د ځورونې ګواښ، ای بډي ای هل دې امهل، چې مذهيب

او اتوترخیوالې ډکې  ېپه دې توګه ښځینه قرابنیان هل شدید خويش کړي. ، تر فشار الندې و، ترڅو تورن کساندی

  .خمامخ شول کېدو پورې، تر وژلڅخه غچ اخیستنې هل بند  ېټولنزی

د جزا کوډ، د باکرت اجباري ازماېښت جمازاتوي، مګر په هغه صورت کې، چې د حممکې د حمک او ای خشص د رضایت 

ه موجود دی، چې پولیس، څارنوالان او قاضیان د اخاليق جرمونو لکه زان په هل خمې تررسه يش. خو داسې راپورون

قضیو کې د باکرت پر ازماېښت س پارښتنه کړې ده. هغه ښځې، چې تر تریي وروس ته د مرس تې په لټه کې و، تر 

 .ډېره د باکرت هل ازماېښت رسه مخ کېدلې

  

ټپېي کولو او »اخیس تونيک د دغه مقررې الندې او مهدارنګه د د جزا قانون، تریي جمازاتوي او حممکې کورنۍ انوړه ګټه 

او وهلو مقررو الندې چې د ښځو په وړاندې د اتوترخیوايل خمنیوي قانون کې راغیل، حمکوموي. د اندوليت « معلولو

نو هل خوا د سازمانونو د راپور هل خمې، په میلیونونه ښځې، ال مه د خپلو میړونو، پلرونو، وروڼو، زومانو او نورو کسا

موازي حقويق سیس متونو، اناغېزانکو دوليت ادارو لکه پولیس او عديل سیس مت په تلفیق رسه، د انوړه ګټه اخیستنې رسه 

مخ کېږي. د ښځو د رسپناه مسوولنی په هرات کې راپور ورکړ، چې د هغو ښځو په مشېر کې زایتوایل راغیل، چې د 

 .حقويق مرس تو او مالتړ په لټه کې دي

  

د لکتوري نورمونو هل امهل او هل دې امهل، چې کورنۍ اتوترخیوايل کورين موضوع ګڼل کېږي، نو زایتره راپور نه ورکول 

کېږي. د کورنۍ اتوترخیوايل په وړاندې عديل غربګون اناکيف او د نه راپور ورکولو په چواکټ کې ترجیح ورکول، چې دغه 

ښځو په وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوی څارنوايل واحدونه په ټولو  ډول موضوعات د منځګړیتوب هل الرې حل يش. د

والیتونو کې ش تون لري او د سرتې حممکې د ښځو په وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوي قضايي واحدونه لږترلږه په  ۳۴

 .والیتونو کې د لومړي او اس تیناف حممکې په کچه فعالیت کوي ۲۲

  

 وه اناکيف فضا کې مرکزونو ښاري همم په وختونه ځېنې توګه ځانګړې په مرکزونو په ساتنې د ښځو د کې هېواد ټول په

 بېې د څخه حقونو خپلو هل ښځو مشېر یو. و ممترکز مرکزونه دغه کې س میو مرکزي او شاميل لویدځیو، په هېواد د او

 په تعقیب عديل د اخیستنې ګټه انوړه جنيس ای کورنۍ د کېږي، ستنول بېرته کورنۍ ګواکې چې وېرې دې هل ای خربۍ
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 چې و، خنډ کې الره دې په مه تېرویل، يش نه هبر کوره هل مه ش په یوه چې لپاره، ښځو د پېغور لکتوري. وه نه کې لټه

 .يش راوړی پېغور لپاره کورنۍ د ده د ای ده د چې اوسئ، کې لټه په خدمتونو هغو د

  

 هغه تر کرمی ادلین کرام رییس پخواین فدراس یون فوتبال د افغانس تان د کې، میاشت جون په فدراس یون نړیوال فوټبال د

 او شو تورن ابندې اخیستنې ګټه جنيس انوړه د څخه لوبغاړو ښځینه هل نوموړي چې کړ، اعالن اخلروج ممنوع وروس ته

 پورې لکونو. ز ۲۰۱۸ تر ۲۰۱۳ هل نوموړی لوبغاړي تنه پنځه لږترلږه ټمی ښځینه د فوتبال د. شو جرمیه ډالر میلیون یو

 چې وکړه، ادعا لوبغاړې. کړي تورن ابندې اخیستنو ګټه جنيس مکررو پر و، رییس فدراس یون فوټبال د هغه چې لکه

 ته دفرت چې کوهل، غوښتنه څخه لوبغاړو هل چې لکه او درلوده خونه یوه لپاره کړنو جنيس د کې دفرت خپل په نوموړي

 تنه ۸ هغه. راتيل الندې اخیستنې ګټه انوړه جنيس تر وروس ته ټکولو او وهلو تر مانه، نه امر هغوی که رايش، دې

 پېښې دغه چې کسان، هغه. شول وایس تل څخه ټمی هل انمه تر «لزبنی» د مانه نه یېې امر ده د چې لوبغاړې ښځینه

 منيش پخواین فدراس یون فوتبال د افغانس تان د دمسرب او اکتوبر په مکېټه اخاليق فیفا د. شول مخ رسه وېرې هل کول، افشا

 په لپاره لکونو پنځو د تور په اخیستنې ګټه انوړه جنيس د یو هر محمدحنیف مرستیال پخواين کرمی د او س یدآ قازاده

 مکېټه دغه ځکه کړه؛ جرمیه ډالره امریاکيي ۱۰۰۰۰ یوه هر او کړه منع څخه کولو تررسه هل دندې د کې فدراس یون

 اړه په ای وکړي یېې خمنیوي چې وي، راغلې پاتې دې په خو وي خرب پېښې دې پر رس مت او اقازاده چې کړه، تشخیص

 بېرته وړاندې حمک تر دوس یه دغه حممکې خو کړ، تورن تریي پر عفت پر ښځو د کرمی څارنوايل لویه. ورکړي راپور یېې

 موخه په نیولو د کرمی د کې جون په چې کړي، نه پلې حمک هغه پولیس. ولېږهل موخه په څېړنو نورو ال د ته څارنوايل

 .و شوی صادر

  

 یېې ټولنه چې امهل دې هل دی، ځای یېې بندخیانې ابالخره لري، اړتیا ته مالتړ او ساتنې چې ښځې هغه وختونه ځېنې

 توب فاحشه زان،. تعبریېږي توګه په جرم اخاليق یو د چې رسه، تعبری په «تېښ تې» د ای لري نه مرکز مالتړ او ساتنې د

 اړه په دواړه څارنوايل لویېې او حممکه سرته او دی، نه جرم خمې هل قانون د تېښ ته کوره هل. دي جرمونه تښ تونه انسان او

( هڅه لپاره زان د) تېښ تې د کوره هل جنونې او ښځې مه بیا چاروايک یزی س میه مشېر یو خو دي، کړې صادرې کړنالرې

 چې تنظمیوي، ودونه داسې لپاره ښځو د سازمانونو اندوليت مشېر یو مهدارنګه او وزارت چارو ښځو د. بنداینوي تور په

 .س تنیدلې يش نه ته کورنیو خپلو بېرته هغوی

  

 د اختالفاتو د) ورکړه ښځو د کې بد په او ودونه الندې معر قانوين تر زوره، په قانون: دودونه ځورونکې دودیزې نورې

 کې حق په ښځو د کې ټاکنه په میړه خپل د او( ورکوي جنلې یوه کورنۍ مقتول د کورنۍ قاتل د چې کړنالره حل

 اوس چې ورکړي، راپورونه تړاو په بېلګې ورکړې جنونو او ښځو د بد په سازمانونه اندوليت. ګڼېي وړ جمازات د مداخهل،
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 پراخ مه ال او کېده ګڼل نه جرم ورکړه جنونو د بدل په ترمنځ کورنیو د. يږ کې اجرا کې والیتونو پرتو لریې مشېر یو په مه

 .و دود

  

 په کې میاشت يم په حممکې یوې طالبانو د بنسټ، پر راپور د رسنیو د. درلود دوام کې هبری په اکل د قتلونه انمويس

 .وواژه تور په اړیکو هبر چواکټه هل واده د جنيل او هلک یو کې والیت غور

  

 توګه په بېلګې د ځورونه ماشومانو او ښځو د لکه ډولونو ټولو ځورونې د قانون، خمنیوي د ځورونې د: ځورونه جنيس

 د چې لري، دنده ادارې دوليت او وزارت ټول خمې، هل قانون د. ګڼېي جرم ځورونه جنيس او رواين قويل، جسمي،

 د. وکړي مالتړ نه حل مناسب د شاکیتونو دغو د او کړي جوړه مکېټه یوه موخه په څېړلو د شاکیتونو د ځورونې داخيل

 او ښځې زایتې سلنه ۸۵ تر وايي، مکېس یون برشحقوقو د افغانس تان د. دی اناغېزانک او مکزوری پلیتابه قانون

 ډېره تر کوي، اکر هبر کوره هل او وځي هبر کوره هل توګه یوازې په ښځې هغه. دي مخ رسه ډولونو هل ځورونې د ماشومان

. کېږي مخ رسه ګواښ هل یېې کورنۍ او پخپهل لکه لکه کوي، تررسه ونډه عامه چې ښځې هغه. کوي جتربه ځورونې

 اړین چې لکه. دي مخ رسه ننګونو مشېر یو هل رسه، پام پّه ته دودونو او ادابو او بڼېې دودیزې ټولين د ښځې سوداګرې

 د جواز د هلته نو يش، والړه ته ادارې دوليت یوې لپاره کولو ترالسه پرمټ او فورمې جواز، د ښځه سوداګره یو وي،

 .کېږي ترې غوښتنه پیسو ای جنيس د کې بدل په ورکړې

  

 دوليت پخوانۍ. ورکړ راپور اړه په ځورونو جنيس د کې کچو لوړو ترټولو په دولت د کې میاشت په جوالی د رسنیو

 جنيس ښځو پر او ځوروي ښځې چې کړي، تورن دې پر وزیران لوړپوړي نور او سالاکر دولت د اکرکوونکې ښځینه

 تورونه دغه دولت مه څه که دي، شوي مطرح وارد تورونه دغه کسانو نژدې پر ته غين ارشف ولسمرش ان. کوي تریی

 جوړه دارالانشا ځانګړې یوه موخه په رس ېدنې د ته راپورونو ځورونو جنيس د کې میاشت جوالی په دولت. کړل رد

 لوړپوړو رسه، رسه دې هل. کوي فعالیت کې چواکټ په مکېس یون خپلواک د برشحقوقو د افغانس تان د چې که کړه

 په اګست د چارواکو امنیيت تنو دوو خمې، هل راپور د رسنیو د. دی ورکړی پراختیا ته لکتور ځورونې جنيس د چارواکو

 .وتښتېدل وروس ته تریي تر ښځې یوې پر کې ورځو په اخرت د کې میاشت

  

 .نش ته راپور ډول هېڅ تړاو په کولو عقمی ای جنینو سقط اجباري د: کنټرول جربي وګړو د

  

 جربان قانون د کې مواردو نورو په ای ورکړی راپور تړاو په اخیستنې ګټه انوړه د چې ښځې، هغه :چلند توپریي

 څارونکو مشېر یو. دی شوی چلند توپریي رسه دوی هل کې سیس مت قضايي په چې دي، ویيل شوې، کې لټه په خساره

 د ته رسچینو نورو ای پیسو. ده پایهل پلیتابه انمس د قانون د چلند توپریي کړي، څرګند قاضیانو ښځینه توګه ځانګړې په
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 عديل په اړتیاوې، ټولنزی ښځو د لپاره لرلو رسپرست انرینه د او ورکړي( رشوت ای) جرمیه ترڅو الرسيس حمدوده ښځو

 .ده لرلې اغېزه مشارکت او الرسيس پر ښځو د کې سیس مت

  

 قانون خمنیوي اتوترخیوايل د وړاندې په ښځو د چې لري، نه لېوالتیا ته دې مه ال قاضیان او څارنوالان والیتونو مشېر یو د

 .ګرځوي ځایناس یت نورو د جرامی دغه خمې هل کوډ جزا د وختونه ځېنې قاضیان او واخيل، ګټه څخه

  

 راز هېڅ اړه په معاش برابر د لپاره اکر برابر د خو کوي، وړاندوینه حق اکر د توګه مساوي په پرته توپری هل قانون اکر د

 د ته رشایطو او فرصتونو اکري ښځو. ګڼېي جرم دخالت کې حق په اکر د ښځې یوې د قانون. نش ته مقرره کومه

 .وو مخ رسه چلند توپریي هل کې برخه په الرسيس

 

 

  

 ماشومان

 په کویل يش نه مور وګړې یوې او زېږېدل کې هېواد په. منتقلوي اتبعیت ته اوالد خپل پالر وګړي یو: ثبت زېږېدو د

 .لري نه بڼه قانوين کې هېواد دغه په( فرزندخواندګی) ویل زوی. ولېږدوي اتبعیت ته ماشوم توګه یوازې

  

 د پورې پوهنتونه تر قانون او دي جربي کړې زده( پورې ټولګي هنم تر) کچې منځنۍ تر کې هېواد دغه په :کړه زده

 نه چلند، توپریي بیوزيل، د مه ال ماشومان میلیونه ۳،۷ چې ورکړ، راپور یونیسف. کوي مچتو حق کړې زده وړای

 سلنه ۱۶ یوازې هېواد د. دي جنونې یېې سلنه ۶۰ چې ځي، نه ته ښووځني امهل هل دوام د جګړو د او الرسيس

 کوي، هڅه ډلې والې وسهل چې ورکړ، راپور یوانما. لري نه خدمتونه روغتیايي یېې زایترو او دي لپاره جنونې د ښووځني

 د کې والیت فراه په کې، میاشت اپریل په سپرو موټرسایلک انپېژاندو. کړي حمدوده الرسيس جنونې د ته ښووځني چې

 برخه بېې څخه ښووځني هل جنونې ۱۷۰۰ او شول، زایمنن زایت ډېر ښووځني دواړه. واچلو اور ته ښووځنیو دوو جنونو

 په. ایفت پااین دخرت 1700 تقریبا   برای الکسها انحمدود مدت به محهل این و بودند دیده آ سیب شدت به هردو شوېږ

 پر شک برید دغه د چې کوي، ښودنه دې د و، شوی لیلک «امارت اساليم» چې خطونه او کرښې دېوالونو شاوخوا

 .کېږي طالبانو

  

 ښځینه د مالتړ، نه کورنۍ د انامنۍ، واده، اجباري او خمکې وخته هل بېوزيل، خنډونه اصيل الره پر کړې زده د جنونې د

 .دی نش توایل ښووځني د نژدې ته کور او نش توایل ښوونکې
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 پر الرسيس د هغوی د ته کړې زده مه جنونو پر توګه ځانګړې په بریدونه ډک اتوترخیوايل هل کوونکو زده پر ښووځنیو د

 پر ښووځنیو د توندالرې نور او طالبان. ګرځي خنډ کې، س میو الندې ولکې تر طالبانو د توګه ځانګړې په الره

 ته ښووځنیو جنونو او هلاکنو د او ګواښي هغوی او کوي برید جنونو توګه ځانګړې په کوونکو زده ښوونکو، مسوولینو،

 رس نزی تړاو په اخیستنې ګټه جنيس انوړه د څخه هلاکنو هل خوا هل ښوونکو او مسوولینو د ښووځنیو د. اچوي اور

 ډېر کې برخه په غربګون د ته سیس مت قضايي امهل، هل رشم او پیغور د کورنۍ چې کوي، ادعا دولت. دی موجود راپورونه

 هل ځواکونه دوليت امنیيت او خمالفنی مه چې دی، موجود راپورونه داسې. وکړي ټینګار تورونو خپلو پر کوي هڅه مک

 ابندې اتسیساتو دوليت پر او شوې زایمننې ودانۍ ښووځنیو د توګه دې په. اخيل ګټه لپاره موخو پوځي د څخه ښووځنیو

 .دي شوي ټپیان کوونيک زده کې، برید په طالبانو د

  

 ته ماشوم. ګڼېي جرم غوري بېې وړاندې په ماشوم د او ځورونه ماشوم د کوډ جزا د: اخیستنه ګټه انوړه څخه ماشوم هل

 څخه جرمیې( ډالرو ۱۳۰) افغانیو ۱۰۰۰۰ هل چلند، انوړه رسه ماشوم هل ای انضباط ذهين او جسمي وهل، ورکول، جزا

 رسه خطر هل ژوند د ماشوم یو د. لري ونه ټپ او زاین جدي ماشوم چې هغه تر لري، توپری پورې بند اکل یو تر نیويل

 جزا پورې جرمیې نغدي( ډالرو ۱۶۰۰ تر ۸۰۰) افغانۍ ۱۲۰۰۰۰ تر ۶۰۰۰۰ هل ای بند لکونو دوو تر یو هل کول، مخ

 په اخیستنې ګټه انوړې د ماشومان هغه. دی ځورویل اړخه جنيس هل او وهيل ماشومان پولیس خمې هل راپورونو د  .لري

 زورزایتۍ او ځورونې هل خوا هل اکرکوونکو پلیتابه قانون د چې دی، وییل و، کې لټه په مرس تو د پولیسو د کې برخه

 اندوليت. کړي ورنه راپور خپل قرابنیان چې کېږي، هڅه تړاو، په دوس یو ابزۍ چبه د توګه ځانګړې په کېږي، مخ رسه

 چاره غه د مه څه که. ورکوي خرب اړه په ش توايل د کړنالرې تنبهیېي د لپاره ماشومانو د کې برخه ټوهل په هېواد د سازمانونو

 دود کې بنس ټونو ټولزیو نورو او مرکزونو په اصالح او روزنې د ښووځنیو، په جمازات بدين ماشومانو د خو ده، انقانونه

 .دی

  

 کې والیت لوګر په څخه کوونکو زده تنه ۱۶۵ هل لږترلږه چې ورکړ، راپور کې میاشت نومرب په مدافعینو برشحقوقو د

 چارواکو یزیو س میه او رسپرس تانو ښوونکو، کې پېښه دې په چې وکړه، ادعا دوی او شوی اخیس تل ګټه جنيس انوړه

 به فیلمونه نو وکړې، خربې ته چا که ګواښل یېې کوونيک زده او ډکول فیلمونه تریي جنيس د اکرثا ښوونکو. لري الس

 تنو دوه برشحقوقو د. دی شوی المل وژنو انمويس پنځو د لږترلږه کېدل، رسوا او خپراوي فیلمونو د. کړي خپاره یېې

 خپل د چې شو، اړ دې پر او شو ونیول خوا هل رایست امنیت ميل د وروس ته، کولو افشا تر خرب دغه د مدافعینو

. کړه رد پېښه دغه چارواکو تنو څو. وو مخ رسه ګواښونو هل مه ال کېدو خويش تر او وکړي غوښتنه عذر د تړاو په راپور

 مالتړ، عامه او س یايس هل چې کېږي، راپور څېړنې څارنوايل لویېې د تړاو په رسوایېۍ دغه د. کردند رد را ادعا مقام چندین

 .لرلې یېې مکزورتیاوې او و نه برمخن وخت اکيف
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 ګټه انوړه جنيس څخه هلاکنو او جنونې چې دي، موجود راپورونه ځېنې تړاو په وو ملیشه پلوو دوليت او غړو د پوځ د

 موردونو معتربو څلور اتوترخیوايل جنيس د راپور، یوانما د کې، میاش تو شپږو لومړیو په اکل د. ځوروي هغوی او اخيل

 ضد دوليت د جنونې دوه. دي شوي تررسه خوا هل اړخونو والو وسهل ښکېلو د ماشومانو پنځو پر چې شاملېږي، ته

 یزیو س میه او پولیسو ميل دواړو د لپاره ابزۍ چبه د څخه هلاکنو درېیو هل او راغی الندې تریی جنيس تر خوا هل عنارصو

 کېږي پاتې پټ ډېره تر پېښې ډول دغه خمې، هل راپور د سازمانونو وليس او رسنیو د. شو واخیس تل ګټه خوا هل پولیسو

  .کړي تررسه جرم چې ورکوي، اجازه دې د ته جمرمینو چې حلېږي، توګه دودیزه په او کېږي ورکول نه راپور ترې او

 اقدامات لړ یو موخه په جمازاتو او حمامکې د کسانو ښکېلو د او خمنیوي د څخه اخیستنې ګټه انوړه هل هلاکنو د دولت

 پر قانون خمنیوي د قاچاقو د اکل ۲۰۱۷ د او ګڼېي توګه په جرم بېل یو د ابزي چبه کوډ جزا د. ونیول الندې ترالس

 ۶۶۰ کوډ جزا د. دی شامل جمازاتو پر وړه کړه اړوند پورې استامثر جنيس د ماشومانو د چې دی، شوی بنس ټزی بنسټ

. دي پورې بند لکونو ۱۵ تر کچه منځنۍ چې کوي، خربه جمازاتو د چارواکو ښکېل ځواکونو امنیيت د ابزي چبه په ماده مه

 تراوسه رسه، دې هل. ورکړ خرب کې والیت ختار په تړاو په حمکومیت د مرتکبینو مليک تنو دوو د ابزي چبه د یوانما

 .راغیل دی نه الندې تعقیب قانوين او عديل تر کې برخه په جرم د ابزي چبه د اکرکونکی کوم پولیسو د پورې

  

 ساتنې د ماشوم د موخه په خمنیوي د څخه ګومارنې هل ماشومانو د کې لیکو په پولیسو ميل د وزارت چارو کورنیو د

 دوام مه ال ګومارنه ماشومانو د رسه، رسه دې هل خو. کوي فعالیت کې هېواد ټول په چې دی، کړی رامنځته یېې واحد

 رسبېره. ګوماري کې لیکو خپلو په ماشومان مه ال چې کوهل، نه څارنه لیکو پر پولیسو یزیو س میه د واحد دغه ځکه لري؛

 امنیيت ميل هل ګوته، په ماشومان ترڅو لرل، نه ش بکې اکيف ورکولو راپور د لپاره واحد ساتنې د ماشوم د دولت دې، پر

 بېرته ته کورنۍ خپلې او برابر خدمتونه نور او رسپناه هغوی او خمنیوي کېدو ځای یو هل هغوی د رسه ځواکونو

 .وروګرځوي

  

 او وادلینو د لکنۍ ۱۵) لکنۍ ۱۶ جنونې د لپاره واده د چې رسه، رسه قانون هغه هل: واده اجباري خمکې وخته هل

 هل د کې هېواد ټول په څارونکو یزیو س میه او نړیوالو خو ټايک، لکین ۱۸ لپاره هلاکنو د او( رسه رضایت په رسپرست

 هل قانون خمنیوي د اتوترخیوايل د وړاندې پر ښځو د. دي ورکړي راپورونه پراخ تړاو په ودونو اجباري او خمکې وخته

. يش حمکوم بند اکل دوو پر ابید جمبوروي، ودونو خمکې وخته هل ای ودونو اجباري پر ماشومان چې کسان، هغه خمې،

 .دی شوی پیل مک ډېر ماده دغه

  

 مشېر لږ وګړو د خو ،(لکنۍ ۱۵ اجازه په وادلینو د البته) دی اړین اتیید معر لکنۍ ۱۶ د لپاره واده د خمې، هل قانون د

 .لري پېژندپاڼه
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 لپاره واده اجباري د ښځې ځوانې والو وسهل طالبانو د هلته چې شوي، خپاره راپورونه داسې اړه په والیت بدخشان د

 چې ورکړ، راپور تسهیالت مرس تې د لګښت حقويق د پروګرام پرخمتیايي د سازمان د ملتونو ملګرو د. دي پېرېديل

 .کوي غوښتنه طالق د زایتېدو په مخ ښځې

  

 قانون د معل ابزۍ چبه د قانون، دې پر رسبېره. ګڼېي جرم استامثر جنيس ماشومانو د قانون: استامثر جنيس ماشومانو د

 نه ته سن قانوين انرینه لوی یو که: »لري رصاحت داسې اړه دې په کوډ جزا د بويل، وړ جمازاتو د او ګڼېي معل خالف

 جزا د. «لري نه اعتبار رضایت علیه جمين او کېږي ګڼل جتاوز یېې معل نو ولري، مقاربت رسه انرینه ځوان رس ېدیل دی

 پر ښځو د. يش حمکومېدای پورې بند لکونو ۲۰ تر جمرم چې بويل، جرم مشدد تریي انقانونه ماشوم پر مهدارنګه کوډ

 فاحشه جنونې چې نیویل، کې پام په بند پورې لکونو ۱۵ تر ۱۰ هل کسانو هغو د قانون خمنیوي د اتوترخیوايل د وړاندې

 .کړي اړ ته ګرۍ

  

 هغه بنسټ، پر کوډ جزا د. شو پیل قانون خمنیوي د ګومارنې د ماشومانو د کې پوځ په اکل. ز۲۰۱۶ پر: رستریي ماشوم

  .دی شوی نیول کې پام په ورته بند پورې اکل یو تر شپږو هل ګوماري کې قطعو پوځي په ماشومان چې کسان،

 او اخيل ګټه ترې او ګوماريل ماشومان ملیېشو پلوو دولت او ځواکونه ميل امنیيت چې دی، موجود راپورونه داسې

 س یکشن ج برخه لومړۍ) اخيل اکر څخه ماشومانو هل لپاره هدفونو پوځي د مه ډلو والو وسهل خمالفو نورو او طالبانو

 نور او طالبان. ګوماري هلاکن ځوان لکين ۱۶ تر قوماندان ملېشو پلوي دولت د چې ورکړ، راپور رسنیو(. وګورئ

 .کړي تررسه بریدونه چې ګوماري، او روزي ماشومان ډول منظم په ډلې والې وسهل خمالفې

  

 او هرات توګه ځانګړې په س میو رسحدي په کې هبری په اکل د ادارو دوليت او سازمانونو اندوليت:  ماشومان شوي بېځایه

 ملګرو د دولت،. ورکړ راپور اړه په مېشتېدو د ماشومانو د هغوی د او کورنیو شویو بېځایه زایت یو د کې آ ابد جالل

 تر پالن اکري او پالیيس یو موخه په ادغام بیا د کسانو شویو راستنه بېرته او شویو بېځایه د مهاکرۍ په سازمان د ملتونو

 پوره و نه سن قانوين یېې زایتره چې لپاره، مرس تې د رسه کسانو زایمننونکو هل دولت رسه، دې هل خو. ونیول الندې الس

 او اندوليت خو کړه، اعالن ممنوع ګدايي اکل. ز ۲۰۰۸ پر دولت مه څه که. لرلې تکیه مرس تې پر ټولنې نړیوالې د کړي،

  .کوي ژوند او ګدايي کې سړکونو په ښارونو لویو د چې ورکړ، راپور اړه په ماشومانو مشېر زایت هغو د سازمانونو دوليت

 راپور سازمانونو اندوليت. و مکزوری ډېر وضعیت رس ېدنې د ته ماشومانو د کې دارالایتامونو په: ماشومان رسپرس ته بېې

 اړه پورې کورنیو هغو په بلکې وو، نه یتامین کې دارالایتامونو په ماشومان سلنه ۸۰ لکونو ۱۸ تر څلورو هل چې ورکړ،

 کې دارالایتامونو په. کړي برابر ښووځني او رسپناه خواړه، لپاره ماشومانو خپلو د چې و، نه قادر دې پر چې لرل،

 منظمه په هغه. کېږي قرابين قاچاق د مه لکه او دي مخ رسه اخیستنې ګټه انوړه جنيس او جسمي رواين، هل ماشومان

 ځواکونه امنیيت. لري نه الرسیس ته کړې زده ای اماکانتو تفرحیي خدمتونو، روغتیايي توکو، سوند ژيم په اوبو، پاکو توګه
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 مشېر لږ یو یوازې لري، اړه پورې وزارت عدلیېې په چې سايت، کې مرکز اصالح او روزنې د ماشومانو د بنداین ماشوم

 سازمانونو اندوليت. کېږي ساتل کې بندخیانه په پروان د شوي، نیول جرم په رسغړونې د امنیت ميل د چې ماشومان

 ګواښ هل کېدو راډیاکل د مه ال خو کېږي، ساتل کې بالک بېل پّه څخه بنداینو نورو هل ماشومانو دغه چې ورکړ، راپور

 .و مخ رسه

  

 یو ۱۹۸۰ کنوانس یون هاګ د تړاو په اړخونو مليک د اختطاف نړیوال د ماشوم د هېواد دغه: اختطاف نړیوال ماشوم د

  :وکړئ مراجعه کې ادرس دغه په ته راپور لکین وزارت چارو هبرنیو د تړاو په اختطاف نړیوال د ماشوم د. دی غړی

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-

providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html.  

  :ضد تومک

  .و نه موجود راپور کوم تړاو په کړنې اړه په ضد تومک د

 قاچاق

  :وکړئ مراجعه کې ادرس الندې په ته راپور قاچاق انساين د چارو هبرنیو د

report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking.  

 معلولنی

 رسه معلولینو هل چې غواړي، څخه دولت هل او کوي خمنیوي څخه چلند توپریي راز هر وړاندې په وګړو د قانون اسايس

 اسايس. وکړي مالتړ څخه مالتړ مايل او پاملرنو روغتیايي توګه ځانګړې په څخه حقونو هل هغوی د او وکړي مرس ته

 الندې ترالس اقدامات الزم کې برخه په ادغام د معلولینو د کې ټولنه په چې غواړي، څخه دولت هل راز مهدا قانون

 څارونکو. لري مواد اړه په ونډې فعالې او اخیستنې برخه برابرې د کسانو ډول دغه د کې ټولنه په قانون دغه. ونیيس

 شوی پیل مه نه او شوی نیول دي نه کې پام په مقررات قانون معلولینو د مه او قانون اسايس د مه چې ورکړ، راپور

 .دی

  

 ته ودانیو دوليت و، مخ رسه حمدودیتونو ته فرصتونو کړې زده د توګه ځانګړې په حمدودیتونو مشېر یو هل کسان، معلول

  .و مخ رسه حمرومیتونو ټولنزیو هل امهل هل پېغور د او و برخه بېې څخه فرصتونو اقتصادي هل درلود، نه الرسیس

 معلولنی مشېر زایت یو هلته چې کې س میو پرتو لېرې په. دی خنډ یو الره پر پروګرامونو د معلولیت د نش توایل امنیت د

 الرسيس د لپاره کسانو معلولو د ودانۍ زایتره. ګرځېدل خنډ الره پر وړاندې د مرس تو د کې وختونو ځېنې په کوي، ژوند

 .و نه وړ

  

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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 ابید سلنه ۳ پس تونو دوليت ټولو د خمې، هل قانون د. دي شوې ځانګړې څوکۍ دوه لپاره معلولینو د کې جرګه مرشانو په

  .شوی پیل دی نه قانون دغه چې مين، دا چاروايک دوليت خو وي، ځانګړې لپاره معلولینو

. کړي نه ترالسه حقونه خپل معلولنی مشېر یو چې شوی، المل دې د فساد چې وايي، فعاالن حقونو د معلولینو د

 خپلو څخه بودجې دوليت هل لګښت کړې زده د وګړو معلولو د چاروايک دوليت چې دی، موجود راپورونه داسې

 ورکړ، خرب ادارو دوليت او سازمانونو اندوليت. کوي غال لپاره غړو کورنیو خپلو د رسه تغیری په پېژندپاڼېې د ای دوس تانو

 .دی کې لټه په اپارمتانونو لکه ګټو داسې د ټولنې معلولینو د چې

  

 لږکۍ قبایيل او قومی ميل،

 

 ټولګي د وړاندې په ګانو هزاره ش یعه د. دی شوی المل وژنې او جګړو د مهدارنګه انندرۍ ترمنځ ډلو قويم بېالبېلو د

 انوړه جسمي اکر، اجباري او ګومارنه اجباري اخیس تو، پیسو د الرې هل مالیاتو انقانونه د او کرښو مذهيب او تومک دننه، په

 تومک هزاره په ډېره تر دولت خمې، هل راپور د سازمانونو اندوليت د. لري دوام چلند توپریي قالب په نیونې او اخیستنې ګټه

 ورکړ، راپور راز مهدا سازمانونو اندوليت. ټايک رسه واک مک او بس تونو ټیټو په وزارت چارو کورنیو په کسان اړوند پورې

 خراسان داعش د. کېږي لېږل ته س میو انامنو هېواد د رستریي ځواکونه امنیيت تومک هزاره د پرتهل په قومونو نورو د چې

 په ډلې دغه. و ورکړی زور ته بریدونو خپلو ټولنو پر ګانو هزاره توګه ځانګړې په وو ش یعه د کې، هبری په اکل د څانګه

 اتالر پر واده د کې مرامسو په واده د انوې او میړه یو د کې س میه مېش ته هزاره یوه په کې اکبل په کې میاشت اګست

 تنه ۱۴۳ ترڅنګ دې د و، شامل مه ماشومان تنه ۱۵ پکې چې شو، المل کېدو وژل د کسانو ۹۱ د چې وکړ، برید

 زایتره چې) غړي زایتره خپلوانو او کورنۍ د هغوی د خو وو، شوي پاتې ژوندي زوم او انوی مه څه که. شول ټپیان نور

 یو کې برید دې په ترڅنګ وو هزاره د. و کې ډهل په ټپیانو او شویو وژل د( و کسان مليک او ماشومان ښځې، یېې

 .ومانه مسوولیت برید دغه د داعش. شول ووژل مه وګړي انهزاره او س ين مشېر زایت

  

 دوی د لري، الرسيس انبرابره ته بس تونو دوليت دوی کېږي، ویل. دي مخ رسه چلند توپریي هل هندوان او س یاکن

 په مارچ د. ګرځي وړ اخیستنې ګټه انوړه د توګه جسمي او قويل په مهدارنګه او کېږي ځورول ښووځني په ماشومان

 هل راپور د شورا د هندوانو او س یاکنو د افغانس تان د. شو ووژل بیا او وتښ تول داکندار س یک ځوان یو کې لومړیو

 پر مشېر دغه چې کې، حال داسې په دا دی، موجود کې هېواد دغه په س یاکن او هندوان تنه ۵۵۰ اومسهال خمې،

 نورو ای هند هبر هېواده هل مه ال کورنۍ س یک او هندو زایتره خمې، هل معلوماتو د شورا دغې د. وه ۹۰۰ اکل. ز ۲۰۱۸

 مالتړ څخه هغوی هل توګه اکيف په دولت او دی مخ رسه ګواښونو امنیيت زایتېدونيک پر مخ هل دوی ځکه. ځي ته ملکونو

 .کوي نه
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 موارد اخیستنې ګټه انوړه نورې او چلند توپریي کړنې، اتوترخیوايل د خمې، هل هویت جنسیيت او نوعیت جنيس د

 په ای دی اعدام جمازات اړیکې جنيس مهجنسو د خمې، هل قانون د رشیعت د. ګڼېي جرم وړه کړه مهجنس پالې د قانون،

 چې دی، جرم جزايي یو اړیکې جنيس ترمنځ انرینه د بنسټ، پر مادې مې ۶۴۶ د کوډ جزا د. دی بند ای وهل درو

 ځورونې د خوا هل پولیسو او ټولنې د. لري بند اکل یو اړیکې جنيس ترمنځ ښځو د او لري حبس لکونو دوو تر حداکرث

 ځورونې او چلند توپریي د بنسټ پر هویت جنيس ای لېوالتیا جنيس د قانون،. دی شوی ورکړل راپور اتوترخیوايل او

 روغتیايي مشېر یو LGBTI د. کېږي ګڼل معل انوړه توګه پراخه په او اتبو کې هېواد دغه په مهجنس پالنه. نیيس نه خمه

 د چې سازمانونه هغه. يش وشړل دندې خپلې هل يش کېدای خمې، هل لېوالتیا جنيس د او لري نه الرسیس ته خدمتونو

LGBTI دولت هل توګه قانوين په کویل يش نه هغوی ځکه کوي؛ فعالیت توګه پټه په کوي، مالتړ څخه ازادۍ هل کسانو 

 کوي، وړاندې خدمتونه روغتیايي لپاره وو انرینه هغو د او شوی راجسرت چې سازمانونه هغه ان. کړي راجسرت ځان رسه

 خوا هل رایست امنیت ميل او رایست اجنوګانې د وزارت اقتصاد د نیيس، اړیکې جنيس رسه وو انرینه نورو هل چې

 توپریي هل او لري دوام خوا هل ځواکونو امنیيت د نیونې دوی د چې ورکړ، راپور کسان  LGBTIد. دي شوي ځورول

 .خماخمېږي کې ټولنه په رسه تریي جنيس او اخیستنې ګټه انوړه چلند،

  

 

HIV پېغور ټولنزی یو ایډز او  

 

 ښاکري، داسې خو نش ته، کې الس په راپور هېڅ اړه په اتوترخیوايل او چلند توپریي د وړاندې پر کسانو اخته د ایډز پر

 ممکن وېش اکنډوم د کوډ جزا د چې کې، حال داسې په. کېږي ګڼل پېغور او ننګ یو انروغی دغه کې ټولنه په چې

  .دی کړی حمدود کسانو متاهلو پر یېې وېش دولت ګرځوي،

 

 حق اکرګرانو د: برخه اوومه

 

 حق وهنې چنې ټولزیې او جتمع د. الف

 

 او ولري اعتصابونه قانوين او يش یوځای وررسه او جوړې ټولنې خپلواکې چې تضمینوي، حق دا لپاره اکرګرانو د قانون

 مهدې په. و نه یېې ابزارونه اجرايي مه څه که کړی، درانوی توګه ټولزیه په ته حق دغه دولت او وکړي وهنه چنه مجعي

 د مهدارنګه او کوي وړاندې نه تعریف راز هېڅ اړه په اړیکې د یېې رسه غړو او اکرګومارونکو هل او احتادیو د قانون حال،

 احتايي د قانون. کوي وړاندې نه کړنالره قانوين راز هېڅ یېې اړه په جمازاتو کې صورت په رسغړونې د ای ثبت د احتاديي

 منع نه کېدو ځای یو بېرته د اکرګرانو شویو ایس تل د څخه ټولنې هل ای او کوي، نه خمنیوی څخه چلند توپریي وړاندې پر
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 هغو ای اکرګرانو د ډول هېڅ نور پرته، دې هل او کوي مالتړ څخه حق مشارکت د کې احتادیو په یوازې قانون. کوي

  .کوي مچتو نه دي، کې لټه په ټولنې ای احتادیېې د چې اکرګرانو

 تر شورا عايل وزارت چارو ټولنزیو او اکر د قانون کې برخه په پرېکړې د تړاو په مسلو اړوندو پورې اکر د مه څه که

 الره پر پلیتابه د فعالیت د شورا دغه د چې شوی، المل دې د نش توایل، مقررې د خو ایدوي، توګه په بنسټ لوړ ټولو

 يش کویل یوازې( مفتش) پلټونکی خو و، موجود کې دننه په وزارت د دفرت یو پلټنې د اکر د. دی ګرځېدیل خنډ

 د مقررو داسې د نش توايل، د ادارو اجرايي مرکزي د قانون، اکر د کې پایهل په. کړي وړاندې وړاندیز او ورکړي مشوره

 امهل، هل نش توايل د ارادې س یايس او اکرکوونکو د تعریفوي، جمازات رسغړونې د او کړنالرې چې نش توايل، د پلیتابه

 .دی شوی حمدود

  

. کوي السوهنه کې احتادیه ميل په اکرکوونکو او اکرګرانو د افغانس تان د خو ورکړی، اجازه فعالیت د ته احتادیو څو دولت

. شو المل کېدو ميل د ملکیتونو اړوند پورې احتادیو صنفي څو په چې کړ، صادر یېې حمک یو اکل. ز ۲۰۱۶ پر دولت

. و انخربه څخه حقونو دغه هل اکرکوونکو زایتره خو کېده، نیول کې پام په ازادي وهنې چنه مجعي او جتمع د وختونه ځېنې

 یېې احتادیېې کومې که اکوه صدق تړاو په اکرګرانو څانګې د کرنې د او اکرګرانو س میو لکیوايل د توګه ځانګړې په څه دغه

 ودانزیو په اکرثا توګه په اکرګرانو روزمرد د کې څانګه انرمسي په اکرګران زایتره کې س میو ښاري په. کړې رامنځته وې نه

  .معامهل مجعي مه نه او درلود ش تون احتادیه نه چې چریې کول، اکر کې چارو

 

 خمنیوی اکر بیګاري ای اجباري د. ب

 

 دغه په چې ماشومان او ښځې انرینه، هغه. ګڼېي نه جرم اکر، کې بدل په پور د او اکر اجباري اندازه اکيف په قانون دغه

 پر کېږي، ورکول ته اکرګر یو چې پور لومړین چې چېرې ګرځي، وړ اخیستنې ګټه انوړه د کوي، اکر کې اکرونو ډول

 یېې غړي کورنۍ د کې پایهل په او خماخمېږي رسه اخیستنې ګټه انوړه د دې په يش، کویل اکر دلته چې وي، مرشوط دې

 کې بټیو په خښ تو د ډول دغه پور د. مويم دوام کې نسلونو څو په چاره دغه وختونه ځېنې ان کېږي؛ ښکېل پکې مه

 توګه ځانګړې په دی، کړی خرڅ کې قاچاق جنيس په ماشومان خپل توګه شعوري په کورنیو مشېر یو. دی معمول ډېر

 وکړئ(. مراجعه ته برخې يس څپريک ۷ د) لپاره ابزي چبه د

 

 هل د اکر اجباري د دولت او و اناکيف اصالحات او تفتیشونه رسچینې،. الره اړخ مکزوري پلیتابه قانون د خوا هل دولت د

 .و نه اکيف جمازات لپاره خمنیوي د رسغړونې د. کړي دي نه هڅې حداقل لپاره وړلو منځه

  

  :وګورئ کې ادرس الندې په راپور قاچاق انساين د وزارت چارو هبرنیو د مهدارنګه،
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report-persons-in-https://www.state.gov/trafficking/ 

 

 معر حداقل ګومارنې د او خمنیوی څخه اکر هل ماشوم د. ج

  

 کړې اکرزده د چې ورکوي، اجازه ته کسانو لکنو ۱۴ خو ټايک، اکهل ۱۵ کچه معر ټیټ ټولو تر لپاره اکر د قانون، اکر د

 ۳۵ د اونۍ په او ورسوي رسته اکرونه خفیف چې ورکوي اجازه ته ماشومانو لکنو ۱۷ تر ۱۵ او وکړي، اکر توګه په

 خو. کوي منع کې رشایطو راز هر په څخه اکر هل ماشومانو لرونيک معر ټیټ ۱۴ تر قانون دغه. وکړي اکر لپاره ساعتونو

 دغه. ښاکري ټوکه یوه ورایه هل قانون دغه لېږدوي، ته ځواک اکر د ماشومان مشېر زایت بیوزیل چې کې حال داسې په

 د ای وي زایمنن ته روغتیا هغوی د ښايي چې کوي، منع ګومارنه ماشومانو د کې اکرونو ډک خطره هل راز مهدا قانون

 د کول، اکر کې فابریکو پروسس د کثافاتو د راټولول؛ کثافاتو د او کول اکر کې اکنونو په لکه يش، المل انتواين د هغوی

 پورې جګړې او خدمتونو ګارد امنیيت د کول، تررسه اکرونه اړوند پورې توکو يي نشه د راټولول، کثافاتو د روغتونونو

  .رسول رسته اکرونه اړوندو

 

 صالحیت او واک حقويق مفتشنی اکر د. و جدي مکزورتیا ظرفیت سازماين د کې برخه په پلیتابه اغېزانک د قانون اکر د

 موادو د قانون دغه د او وکړي لیدنه موخه په رعایت د قوانینو اکر د ماشومانو د څخه چاپېرایلونو اکري هل چې درلودد، نه

 ارزونې د جمازاتو د لپاره مفتش د ځواک اکري د نمیګړتیاوې نورې. کړي جمازات رسغړونيک کې صورت په رعایت نه د

  .وې جمازات او اصالح رسغړوونکو د او نش توایل مفتشینو اکر د رسچینې، اناکيف صادرول، نه جموز

 توکو رس پر سړک د خدمتګارانو، دننه کور د ماشومان اکرګر. وه س تونزه پراخه یوه مه بیا اکر ماشومانو د توګه دې په

 ډبرو بټیو، په خښ تو د صنعت، په اوبدلو غالیو د اکرګران ماشوم. کول اکر توګه په دواکندارانو او دس تفروشانو پلورونکو،

 ډولونو انوړه ټولو تر اکر ماشوم د ماشومان کې اکنونو په ماشومان ان. کول اکر کې کښ تونو په کوکنارو د او اکنونو سکرو

 ابزی چبه ځانګړې په اخیستنه ګټه انوړه جنيس څخه ماشومانو هل. کې اکنونو په مالګو د توګه ځانګړې په و، ښکېل کې

 د. درلود دوام اخیستنه اکر کړیو شوي سازمان ګدايي د او قاچاق په توکو يي نشه د ،(وګورئ ماشومان برخه، ۶)

 هل خوندیتوب د کې، چاپېرایل په اکر د ماشومان. خماخمول رسه ماینونو مځکنیو هل هغوی ډولونه مشېر یو اکر د ماشومانو

 راپورونه تړاو په ګومارنې د ماشومانو د خوا هل ځواکونو امنیيت ميل د افغانس تان د مهدارنګه. دي مخ رسه خطرونو زایتو

 برخې، شپږمې. وکړي ګډون کې جګړو په څو تر راوړه، فشار تر ماشومان ځواکونو طالبانو د. دی شوي ورکړل

 وکړئ(. مراجعه ته ماشومانو

 

  :وګورئ کې ادرس الندې په موندنې ډولونو انوړه ټولو تر اکر د ماشومانو د وزارت اکر د اایالتو متحده د مهدارنګه

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings,  

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
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  :تولیدېږي وس یهل په اکر اجباري ای اکرګر ماشومو د چې نوملړ، توکو هغو د وزارت اکر د

https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods.  

 

 چلند توپریي کې برخه په اکرګومارنې د .د

 

 حقونو ورته هل وړاندې په قانون د ابید ښځې او وي انرینه که وګړي چې وايي، او کوي منع چلند توپریي قانون اسايس

 تومک، د قانون اسايس. کوي منع چلند توپریي بنسټ پر ژبېې د رسه رصاحت په قانون. وي برمخن څخه تاکلیفو او

 د. لري نه ماده ځانګړې کومه تړاو په چلند توپریي بنسټ پر معر او معلولیت قومیت، جنس، رنګ، ملیت، مذهب،

  .يش حمکوم ابندې ابزي ډل ای پراخولو د تبعیض د چې ټايک، توګه په جمازاتو د بند اکهل دوه لپاره کسانو هغو د کوډ جزا

 سلنه ۷ یوازې ځواک اکري د ښځې. وې خمامخ رسه چلند توپریي او س تونزو هل کې چاپېرایل اکري په مه ال ښځې

 د چې ورکړ، راپور ښځو متاهلو او لرونکو معر. وو پاتې کې کور په امهل هل فشارونو د کورنۍ د ښځې زایتره. جوړوهل

 هل چې ورکړ، راپور کول، اکر چې ښځې هغه. دی س تونزمن موندل، اکر د لپاره هغوی د پرتهل په ښځو جمردو او ځوانو

 د سکتور خصويص په. دي مخ رسه نش توايل هل مرکزونو د مراقبت د او ترانس پورت د ځورونې، جنيس س پاکوي،

 هل ډېره تر دوی چې ورکړ، راپور افرسانو پولیيس او خربایالنو، ښځینه. درلود ش تون چلند توپریي کې برخه په معاش

 او الس رسه چلند توپریي هل کې برخه په ګومارنې د مه کسان معلول. دی ګرځېدیل هدف اخیستنې ګټه انوړه ای ګواښ

 .دی ګرېوان

  

 مخ رسه چلند توپریي هل مه کې لړ په ګومارنې د ترڅنګ، چلند توپریي ټولنزی هل هندوان او س یاکن کسان، تومک هزاره د

 (.وګورئ لږکۍ قويم او تومکزی ميل، د برخه، شپږمه) وو

  

 رشایط وړ منلو د اکر د ه.

 

 .و الندې کرښې تر بیوزيل د لپاره اکرګرانو دوليت او اجوره حداقل اکرګرانو د کې سکتور خصويص په

  

 غريم د کې ورځ په ساعته اته: ښي ساعتونه ۴۰ اونۍ اکري لپاره اکرکوونکو د سکتور خصويص او دوليت د قانون

 انرمسي په چې کوي، نه اشاره هېڅ تړاو په اکرګرانو هغو د قانون اکر د خو. رسه رخصتۍ ملاځنه ماسپښنی د او ډوډي

 روغتیايي او امنیيت راز هېڅ کې اکرونو ډول دغه په. کوي نه ساتنه بشپړ په څخه هغوی هل او کوي اکر کې برخه

 دی، ترمنځ لکونو ۱۷-۱۵ د چې لپاره ماشومانو هغو د قانون اکر د حال، مهدې په. کېږي نیول نه کې پام په ستندردونه

 ډک خطرونو هل یېې اکرونه چې لپاره اکرګرانو نور او ورکوي ش یدي ته ماشوم خپل چې میندې هغه ښځو، امیندوارې

https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods


 46 افغانس تان 

 

راپور حقوقو برشي د اکل. ز ۲۰۱۹ د افغانس تان د  
  

 دفرت رانوګ، برشي حقونو او اکر  ۍوکراسمید د • د متحده اایالتو خارجه وزارت 

 ميل د کولو، ترالسه معاش او اجورې د لپاره اکرګرانو د قانون، اکر د. راويل مکوایل کې ساعتونو په اونۍ اکري د دي،

 مرس تې اتفايق نورو او بمیې روغتیايي ورکړه، اکرۍ اضافه د جربان، خسارې د تېرولو، رخصتۍ اکل د ترڅنګ رخصتیو

 پر هوکړې د اکرکوونکو د ابید اکري اضافه چې کوي، ګوته په دا او کوي منع اکر بیګاري او اجباري قانون دغه. تضمینوي

 .ولري ابید وړکتون چې ابيس، اړ دې پر اکرګومارونکی قانون دغه. وي بنسټ

  

 او واک حقويق کوم موخه په داخلېدو د ته چاپېرایل اکري مفتشان. کړی پيل دي نه قانون دغه توګه اغېزانکه په دولت

 .درلود نه صالحیت

  

 په زایت ۴۰ تر اکرکوونيک زایت. وګوماري توګه انرمسي په اکرګران چې ورکول، ترجیح ای مراعاتول نه قانون اکرګومارونيک

 ټولزیه په. کول اکر کې څانګو انرمسي توګه ځانګړې په رشایطو انمناس بو په او لرل عاید مک ډېره تر چې کوي، اکر کې اونۍ

 هراړخزی اړه په پېښو د کې ساحه اکري په مه څه که. وو خربه بېې څخه حقونو خپلو د خمې، هل قانون د اکرګران توګه

 د لکه صنایع مشېر یو. دی موجود راپورونه زایت اړه په رشایطو خطرانکو او مکزورو اکري د خو و، نه الس په معلومات

 چې و، کړی س تونزمن دا لپاره اکرګرانو د او اخیس تل، ګټه څخه سیس مت هل پور د کې بدل په اکر د مه بیا بټی، خښ تو

  .و کړی مخ رسه خطر هل یېې امنیت او روغتیا هغوی د چې کړي، خالص ځانونه څخه رشایطو هل اکر اجباري د

 

 


