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 لنډیز
افغانس تان یو اساليم مجهوریت دی چې مس تقمی منتخب ولسمرش، د مقننه قوې دوه ګوين جملسونه او د قضائیه قوې یوه څانګه لري؛ 

ختنیيک او امنیيت س تونزو د هېواد د ټاکنو خپلواک مکېس یون  .وسهل وال خمالفنی د هېواد ځینې برخې کنټرولويپه داسې حال کې چې 

 .اکل په سپټمرب میاشت کې ټاکنې تررسه شوې.ز ۲۰۱۹دې ته اړ کړ ترڅو څو ځهل د ټاکنو لپاره همالوېش وټايک، چې په پایهل کې د 

مه مکېس یون ابتدايي پایلې اعالن کړې چې ولسمرش محمد ارشف غين ګټلې ده، خو س یال او  ۲۲اکل د ډمسرب پر .ز ۲۰۱۹د 

دواړو ولسمرش غين او عبدهللا خپلې  .د هنايي پایلو هل اعالن وروس ته خمالفت وښود ۱۸اجرایوي مرش عبدهللا عبدهللا د فربوري پر 

س یايس مرشانو په رامنځته شوي کړکېچ کې منځګړتوب  .ررسه کړلنېټه دواړو د لوړې مرامس ت ۹برایوې اعالن کړې او د مارچ پر 

نېټه یوه جوړجاړي ته رسه ورس ېدل په کوم کې چې ولسمرش غين د ولسمرش په توګه پاتې شو، عبدهللا د  ۱۷وکړ، بالخره د مې پر 

 .وره کويميل پخالینې عايل شورا د مرش په توګه وټالک شو او هر یو هل دوی څخه به د اکبینې نمی غړي غ

 

درې دوليت ادارې په هېواد کې د قانون پيل کولو او نظم ساتلو لپاره مسولیتونه رشیکوي: د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ميل 

افغان ميل پولیس د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې د داخيل نظم او افغان حميل پولیسو پر وړاندې اسايس مسولیت  .امنیت رایست

ه ټولنه کې مېشت د خشيص دفاع ځواک دی چې نيش کویل په خپلرسي ډول څوک ونیيس او ای مه په خپلواک ډول جرمونه لري، پ

په جون میاشت کې ولسمرش غين پالن اعالن کړ چې حميل پولیس د امنیيت ځواکونو په نورو څانګو کې ځای پر ځای کړي  .وڅېړي

د اکل په وروستیو کې د دغو پالنونو پيل  .حقونو څخه په رسغړونه تورن نه وي خو په دې رشط چې دغه کسان په فساد او هل برشي

د جنايي جرمونو سرت ځواک مه د کورنیو چارو وزارت تر څارنې الندې د دوليت فساد، د برش قاچاق او جريم  .کولو جراین درلود

ه کې افغان ميل پوځ د هبرين امنیت پر وړاندې مسولیت د دفاع وزارت په اډان .سازمانونو په ګډون لوی جرمونه تر څېړنې الندې نیيس

د ميل امنیت رایست د څارګرې ادارې په توګه دنده تررسه کوي  .لري، خو اصيل فعالیت یېې د داخيل بلواګرو پر وړاندې مبارزه ده

 کنټرول څخه هبر وې د هېواد ځینې برخې د حکومت هل .او د جريم پېښو چې ميل امنیت ګواښي، د څېړنې مسولیت پر غاړه لري

په معويم ډول، مليک چاروايک په امنیيت  .او د طالبانو په ګډون د حکومت ضد ډلو خپل عديل او امنیيت سیس متونه رامنځته کړي دي

ې غړو ګڼ مشېر رسغړوند امنیيت ځواکونو  .ځواکونو کنټرول لري، که څه مه امنیيت ځواکونه لکه ان لکه په خپلواک ډول معل تررسه کوي

  .يتررسه کړې د

 

، د افغانس تان اساليم مجهوریت او طالب اس تازو ترمنځ د سولې ۱۲که څه مه په هېواد کې وسهل والې نښ تې دوام لري، د سپټمرب پر 

د خربو اترو دخمه او په اوږدو کې وسهل والو خمالفینو په دوليت ځواکونو، عامه ځایونو او مليک وګړو سرت بریدونه  .خربې پیل شوې

مهدارنګه د سولې خربو هل پیهل راهیسې په فوزیه کويف ابندې د  .تررسه کړي دي، چې په زرګونو کسان یېې وژيل او ټپیان کړي دي

یت د مذاکرې ګروپ هل څلورو څخه پر یوې ښځې او په اګست میاشت کې د لویېې جرګې وژنې هڅې، د افغانس تان اساليم مجهور

په اوږدو کې د دوه پېښو په ګډون چې د پارملان غړې بلقیس روشن س پاکوی وشو او د پالوي غړې اصیهل وردک پر وړاندې هل 

نېټې راهیسې، انپېژانده کسانو  ۷د نومرب هل  .دي اتوترخیوايل څخه د ډکو ګواښونو په ګډون، په ښځو ابندې هديف بریدونه تررسه شوي

د ډېری بریدونو مسولیت  .ترمنځ وژل شوي وو ۲۴او  ۲۱په هديف وژنو کې اته ژورانلېس تان او فعاالن ووژل چې درې یېې د ډمسرب 

 .چا پر غاړه نه دی اخیس یت؛ طالبانو په دغو پېښو کې الس لرل رد کړي دي
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

 

: د بلواګرو خلوا وژنې؛ د امنیيت ځواکونو هل لوري انقانونه وژنې؛ د دولت ضد کسانو هل ارت دي هلد برشي حقونو همم موضوعات عب

لوري په زور ورکېدنې؛ د امنیيت ځواکونو او بلواګرو هل لوري د شکنجې او ظمل پېښو، غری انساين او ای مه س پکو جزاګانو راپورونه؛ د 

وقیفونه؛ د مليک وګړو د وژنې، په زور ورکېدنه او اختطاف، شکنجه او فزیيک رسغړونې امنیيت ځواکونو او بلواګرو هل لوري خپلرسي ت

او نور په جګړې پورې اړوندو رسغړونو په ګډون په داخيل جګړو کې جدي رسغړونې؛ د فساد جدي کړنې؛ په اخاليق جرمونو تورنو 

ورکونې نش توایل؛ د امنیيت ځواک غړو او حتصیيل منسوبینو  په ګډون د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل پېښو په اړه د څېړنې او حساب

په ګډون د رستېري په توګه د کوچنیانو ګومارنه او اس تعامل او د ماشومانو جنيس ځورونه؛ هغه اتوترخیوایل چې قويم لږکۍ په نښه کوي؛ 

و لرونيک، خمالف جنس او دوه جنسیيت کسانو پر د امنیيت ځواکونو او نورو فعالینو هل لوري د لېزبیان، مهجنس، د دوه جنسیيت خصوصیات

وړاندې؛ د هغو قوانینو ش تون او اکرول چې په جنيس اړیکه کې دوه طرفه رضایت جرم ګڼېي؛ او د ماشوم اکر د خورا انوړه ډولونو 

 .ش تون

 

ا جدي او دوامداره س تونزې د قانون حامکیت ته نه پاملرنه او د چارواکو معافیت چې هل برشي حقونو څخه په رسغړونې مسول وو، د

حکومت د امنیيت ځواکونو په ګډون د هغو رسغړونو چې د چارواکو هل لوري تررسه شوې وې، په دوامداره او اغېزمنه توګه ونه  .وې

 .څېړلې او ای یېې مه تعقیب نه کړلې

 

د اکل په اوږدو کې ډېری د  .ولېحکومت ضد عنارصو پر مذهيب مرشانو بریدونو ته دوام ورکړ چا چې د طالبانو پر ضد خربې ک

د اکل په اوږدو  .حکومت مالتړي اساليم پوهان په بریدونو کې ووژل شول چې هېڅ کومې ډلې یېې مسولیت پر غاړه نه دی اخیس یت

نې کې، اندوليت وسهل والې ډلې په ځانګړي ډول طالبان او په خراسان والیت کې اساليم دولت د ډېری ماشومانو د ګومارنې او اکرو

د طالبانو په ګډون، بلواګرې ډلې په لوړه کچه ماشومان  .لکنۍ څخه ټیټ معرونه لري، پر وړاندې مسولې دي ۱۲پر وړاندې چې هل 

 .د ځان وژونکو په توګه اس تخداموي

 

کړي او بریدونه د حکومت ضد عنارصو حکوميت اکرکوونيک، هبرنیان، حصي او اندوليت سازمانونو اکرکوونيک ګواښيل، تښ تويل، اختطاف 

تنو مرګ ژوبلې  ۵۹۳۹په افغانس تان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د اکل په لومړیو هنو میاش تو کې د  .یېې پرې کړي دي

سلنه په شاوخوا کې د دغې مرګ ژوبلې پړه د حکومت ضد عنارصو پورې اړه لري، په داسې حال کې  ۵۹راپور ورکړ، چې د 

 .طالبان خپلو بریدونو ته د "شهادت معلیاتو" نوم ورکوي .مرګ ژوبلې مسولیت پر غاړه نه اخيل چې طالبان د ملکیانو د

 

 د الندې ازادیو په ګډون د خشص بشپړتیا ای متامیت ته درانوی –لومړۍ برخه 

 پخپل رس هل ژوند حمرومول او نور انقانونه ای د س یايس انګېزو هل خمې وژنې .الف
 

لویه څارنوايل د هغو پېښو  .حکومت او ای مه ګومارل شویو مامورینو یېې خپلرسې ای انقانونه وژنې کړې ديداسې راپورونه ش ته چې 

په اړه چې په کورنیو چارو وزارت پورې اړوند کسان په کې ښکېل وي، د هغوی د پوځي څېړنې او تعقیب حق یېې د خپل ځان لپاره 
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

اس تیناف کچه د څېړنې او مهدارنګه تعقیب واک یېې د خپل ځان لپاره خوندي  د ميل دفاع وزارت په ابتدائیه او .خوندي ساتیل دی

 .کړی دی

 

د راپورونو پر بنسټ، په جنوري میاشت کې امنیيت ځواکونو په کندهار والیت کې یوه ځوانه جنلۍ او وروس ته یېې پالر ووژل، څوک 

 .امنیيت ځواکونو د دغو وژنو په اړه توضیحات ورنکړل .وچې په ښاکره د وژنې د غندنې په موخه س میه یزی د اردو اډې ته ورغیل 

چارواکو ژمنه وکړه چې د  .امنیيت ځواکونو د ټولنې هل غړو څخه یو تن الریونوال په ډزو ټپېي کړ چې د وژنو پر ضد الریون یېې کړی و

رچ میاشت کې د اسرتالیا نرشايت په ما .دغو پېښو څېړنه به کوي، خو تر اکټوبر میاش تې هېڅ کوم اتزه معلومات ترالسه نه شول

اکل کې د اسرتالیا ځانګړي د هوايي خدمت کنډک غړو ګڼ مشېر س میه یزی وګړي وژيل دي، دا .ز ۲۰۱۲احتادیېې راپور ورکړ چې په 

شاهدانو ادعا کړې  .په داسې حال کې ده چې هغوی تسلمی شوي او ای مه د اسرتالیا ځانګړي هوايي خدمت کنډک په توقیف کې وو

 .چې په ورته یوه پېښه کې ځانګړي د هوايي خدمت غړو د ماښام هل ملاځنه وروس ته د مسجد امام او د هغه زوی په ډزو رسه ووژل

اکل کندهار والیت کې ځانګړي د هوايي .ز ۲۰۱۲مهدارنګه په جوالی میاشت کې د اسرتالیا نرشايت احتادیېې راپور ورکړ چې په 

 .وسلې مليک وګړي مه ووژلخدمت غړو بېې 

 

د اکل په اوږدو کې انڅرګندو کسانو د مذهيب مرشانو، ژورانلېس تانو او مدين ټولنې فعاالنو په ګډون د هديف وژنو په تررسه کولو رسه 

 .مليک وګړي ووژل

 

 ورکېدل ای غایبېدل .ب
 

 .جود نه وود ورکېدنو په اړه راپورونه چې د امنیيت ځواکونو هل لوري تررسه شوي وي، مو 

 

د تېر اکل د ورته مودې په پرتهل د اکل په لومړیو شپږو میاش تو کې د  یوانما په افغانس تان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت

مليک وګړو په تښ تونو کې زایتوايل ته اشاره کړې او د تېر اکل په پرتهل پنځه برابره د تښ تونې هل امهل په رامنځته شوې مرګ ژوبلې کې 

مه په هرات والیت کې اوه  ۶راپور ورکړ چې د مارچ پر  په افغانس تان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت .زایتوایل راغیل دی

  .کسان هل خپلو لکیو څخه تښ تول شوي او بیا د طالبانو خلوا وژل شوي دي

 

 شکنجه او نور ظاملانه، غری انساين او ای مه س پک چلند .ج
 

واکو، امنیيت ځواکونو، د توقیف ځای که څه مه اسايس قانون دغه ډول کړنې منع کوي، خو ډېری داسې راپورونه ش ته چې حکوميت چار 

 .مسولینو او پولیسو رسغړونې کړې دي
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

د اندوليت سازمانونو د راپور هل خمې، امنیيت ځواکونو د ملکیانو د ځورونو او وهلو په ګډون هل اندازې ډېر زور زایيت ته دوام ورکړی 

رسه هل دې چې قانون دغه ډول کړنې منع کوي، خو خپلواک څارونکو په توقیف خونو کې د ځورونو د ابوري پېښو په اړه راپور  .دی

د ځايي رسنیو په وینا، هغه مدافع وکیالن چې په توقیف خونو کې د بنداینو اس تازیتوب کوي، په جوالی  .ورکولو ته دوام ورکړی دی

نه په خپل عادي حالت کې پاتې ده او بنداین په دوامداره توګه د ځورونې مېتودونو په اکرولو رسه میاشت کې ادعا وکړه چې ځورو 

 .پوښ تل شوي دي

 

د طالبانو، اساليم دولت خراسان ډلې ای داعش او نور د حکومت ضد ډلو هل لوري د ځورونې او ظمل، غری انساين او س پکو جمازاتو 

انس تان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت راپور ورکړی چې د طالبانو خلوا په تررسه شویو په افغ .په اړه ګڼ مشېر راپورونه ش ته

په افغانس تان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت هل وینا رسه مس، طالبان  .جزاګانو کې وهل ټکول، پرېکونې او اعدامونه شاملېږي

 .ر یېې اجباري اکر ته اړ ابيستوقیف شوي کسان په انوړه رشایطو کې سايت او په زو

 

د ولسمرش وایند د برید پړه پر طالبانو واچوهل؛  .، یوه وېډیو خپره شوه، لیدل کېږي چې یوه ښځه په کې س نګسارېږي۳۰د جنوري پر 

 .طالبانو په کې الس لرل رد کړل

 

رسه هل دې ګڼ مشېر شاهدانو ګوايه ورکړه او دفاع یېې وکړه چې  .معافیت د امنیيت ځواکونو په ټولو څانګو کې یوه هممه موضوع ده

خدميت غړي یو هل هممو او ښاکره د چبه ابزۍ جرم هل مرتکبینو څخه دي )هل هلاکنو څخه جنيس او سوداګریزه ګټه اخیستنه په ځانګړي 

نو لپاره حمامکه نه کړل، که څه مه اته ډول هغه کسان چې په واک کې دي(، خو حکومت هېڅلکه مه امنیيت منصبداران د دغه ډول کړ 

 .تنه افرسان د اکل په اوږدو کې د چبه ابزۍ هل پېښو رسه په اړیکه کې نیول شوي وو

 

په جوالی میاشت کې د ولسمرش غين او عبدهللا ترمنځ د س یايس جوړجاړي د یوې برخې په توګه حکومت عبدالرش ید دوس مت ته د 

دوس مت د س یايس خمالف د تښ تونې او جنيس تېرې په ګډون د  .کې تر ټولو لوړه پوځي رتبه ده مارشالۍ رتبه ورکړه، چې په هېواد

 .برشي حقونو په رسغړونو تورن دی، خو دولت په دې اړه کومه څېړنه نه ده تررسه کړې

 

 د زندان او توقیف خونو رشایط
 

د زندانونو او  .هل امهل زندانونه په انوړه رشایطو کې وو د ازدحام، د حفظ الصحې نش توايل او روغتیايي خدماتو ته د حمدود الرسيس

توقیف خونو معويم رایست د کورنیو چارو وزارت یوه برخه ده چې د ټولو مليک زندانونو )دواړو انرینه وو او ښځینه وو لپاره( او مليک 

تنکیو ځوااننو د ټولو اصاليح مرکزونو پر د عدلیېې وزارت د تنکیو ځوااننو د بیااصالح معويم رایست د  .توقیف خونو مسولیت لري

 .د ميل امنیت معويم رایست د والیت او ولسوالۍ په کچه هل مرکز رسه په مهغږۍ لنډهماهل توقیفونه تررسه کوي .وړاندې مسولیت لري

افغان ميل دفاعي او د ځینو ابوري راپورونه پر بنسټ، د  .ميل دفاع وزارت په پروان والیت کې افغان ميل توقیف خونې اداره کوي
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 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

طالبان مه د هېواد  .امنیيت ځواکونو هل لوري خشيص زندانونه پر مخ وړل شوي دي او هل بنداینو رسه د انوړه چلند لپاره یېې اکرويل دي

  .په کچه انقانونه توقیف خونې لري

 

انونو معوي رئیس وویل چې د هېواد زندانونه د ، د زند۲۱د اپرېل پر  .: په زندان کې ازدحام یوه جدي او پراخه س تونزه دهفزیيک رشایط

ه فساد، د بنداینو جزاګانو ته د نه پاملرنې، په کوچين معر لرونکو بنداینو جنيس تېري او طيب پاملرنو ته د نه پاملرنې په ګډون په پراخ

اعتصاب کوي او ای مه خپلې خولې په یو مشېر زندانونو کې بنداین لکه ان لکه د خوړو  .کچه هل س تونزو او ځورونو رسه خمامخ دي

 .ګنډي ترڅو د توقیف رشایطو په اړه اعرتاض وکړي

 

د راپورونو هل خمې، ایدې اوبه د زندان  .په اکټوبر میاشت کې څارونکو د څښاک اوبو ککړتیا وموندهل چې پلچريخ زندان ته لېږدېدلې

ابېې شوې وې، چې د خوندیتابه ټیټو معیارونو هل امهل په مسه توګه نه په ګاونډ کې د اوبو تصفیه خونې د فاضهل اوبو د وتلو هل امهل خر 

 .وې تشخیص شوې

 

واک لرونکو په معويم ډول هغه اسانتیاوې چې هل حمکومیت خمکې مودې او حمکوم شوي زندانیان رسه جال کړي او ای مه تنيک ځواانن 

مهدارنګه داخيل زندانونه او توقیف خونې د ښځینه زندانیانو لپاره د جال کولو  .د هغوی د جزاګانو جدي وايل ته پاملرنې جال کړي، نش ته

 .اسانتیاوې مه نه لري

 

لکنۍ څخه د ټیټ معر لرونيک ماشومان په اکيف اندازه د  ۱۵د اندوليت سازمانونو او رسنیو د راپورونو پر بنسټ، واک لرونکو هل 

د ایدونې وړ ده چې دغو راپورونو د  .مهل په زندان کې هل خپلو میندو رسه ساتيل ديماشومانو لپاره د جال مرکزونو د نه ش تون هل ا

 .دغو ماشومانو لپاره اناکيف تعلمیي او طيب سهولتونه مستند کړل

 

په زندانونو کې خوړو، څښاک اوبو، حفظ الصحې، تودخې، هوا بدلون، څراغونو او طيب پاملرنو ته الرسیس، په ټول هېواد کې توپری 

د زندانونو او توقیف خونو معويم رایست د هېواد په کچه د پروګرام هل خمې چې بنداین تغذیه کړي،  .ري او په معويم ډول اناکيف وول

په شدید ډول د بودجیې هل حمدودیت رسه خمامخ شو او ډېری بنداین د خپلې کورنۍ پر غړو تکیه کوي چې هغوی ته خواړه مچتو کوي 

 .کوياو نورې اړتیاوې پوره 

 

بنداین او توقیف شوي خوشې  ۷۲۳۷زندانونو او توقیف خونو  ۳۲پورې، په ټوهل کې د هېواد هل  ۱۶د سپټمرب تر  ۱۱د مارچ هل 

د اکل په پای کې څرګنده نه شوه چې څومره  .خوندي پاتې يش او د ویروس د خپرېدو چټکتیا رامکه کړي ۱۹-شوي وو، ترڅو هل کوېډ

ډېری بنداینو ته یېې جزاګانې رامکې کړې او هغه چې د ضامنت وړ وو، اړتیا نه شوه بېرته  .راګرځېديل وویېې بېرته توقیف خونو ته 

 .زندان ته راس تانه يش
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د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خربو اترو لپاره د رشایطو د تبادلې د برخې په توګه حکومت د مارچ او سپټمرب میاش تو ترمنځ 

په ورته ډول، طالبانو په هوکړه کې د ژمنو د یوې برخې په توګه د مارچ او جوالی ترمنځ  .خوشې کړلطالب بنداین  ۵۰۰۰نږدې 

 .حکوميت بنداین خوشې کړل ۱۰۰۰

 

قانون بنداینو ته حق ورکړی چې د کورنۍ لیدو لپاره  .: واک لرونکو د انوړه چلند د ابوري تورونو په اړه ځینې څېړنې کړې دياداره

ډېري زندانونو دغه مقرره نه ده پلې کړې او المل یېې دا دی چې قانون د دې په پلیتابه کې د  .ن رخصت واخيلورځې هل زندا ۲۰

 .رسبېره پر دې، ګڼ مشېر زندانونه د کورنیو لیدو ته اجازه نه ورکوي .بنداینو بېالبېلو کټګوریو ته په پاملرنه کې روښانتیا نه لري

 

حقونو خپلواک مکېس یون، په افغانس تان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت او د رسه صلیب  : د افغانس تان د برشيخپلواکه څارنه

مهدارنګه د  .نړیواهل مکېټه د ميل امنیت رایست، کورنیو چارو وزارت، عدلیېې وزارت او ميل دفاع  وزارت توقیف خونې څارلې دي

امنیيت حمدودیتونو او د  .یس او د ميل دفاع  وزارت ځایونه څاريل ديانټو غوڅ مالتړ ماموریت د ميل امنیت رایست، افغان ميل پول 

په افغانس تان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت او د  .چارواکو هل لوري خنډونو، لکه ان لکه توقیف خونو ته د ورتګ خمه نیولې

صورت کې په ميل امنیت رایست کې توقیف  افغانس تان د برشي حقونو خپلواک مکېس یون راپور هل خمې، د اناعالن شوي تګ په

د افغانس تان د برشي حقونو خپلواک مکېس یون راپور ورکړی چې د ميل  .خونو ته د الرسيس په موخه هل س تونزو رسه خمامخ کېږي

ه ای امنیت رایست په عادي ډول د افغانس تان د برشي حقونو هل خپلواک مکېس یون غواړي چې د راتګ په صورت کې، لږ تر لږه یو 

د ميل امنیت رایست چارواکو په دوامدار ډول د افغانس تان برشي حقونو خپلواک  .دوه ورځې خمکې رمسي مکتوب تسلمی کړي

مکېس یون او په افغانس تان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت څارونيک د ميل امنیت رایست توقیف خونو ته د مکرو، ټېلفونونو، 

 مکپیوټرونو هل وړلو څخه منع کړي دي؛ نو ځکه د افغانس تان د برشي حقونو خپلواک مکېس یون څارونيک په ثبت کوونکو وسایلو او ای مه

 .فزیيک ډول د رسغړونو لکه ټپېي کولو، ډارولو او نورو زایمننو هل مستند کولو څخه منع کوي

 

  .په موخه د برشي حقونو څانګې خاص کړې دي: د زندان د چارو ادارې په هر مرکز کې د څارنې او س تونزو ته د رس ېدنې پرخمتګونه

 

 خپلرسې نیونه او توقیف .د
واک لرونيک پرته هل دې چې د  .قانون خپلرسې نیونه او توقیف منع کړی دی، خو تر دې دمه دواړه جدي س تونزې پاتې دي

د اندوليت سازمانونو هل وینا رسه مس، د قانون پيل کوونيک پرته  .خوندیتوب اړینو پروس یجرونو ته درانوی وکړي، ډېری وګړي زنداين کوي

هل دې چې روښانه قانوين واک ولري او ای مه د خوندیتابه د قانوين مالتړ پروس یجرونو ته په نه پاملرنې، د خلکو بندي کولو ته پخپل 

لپاره خلک بنداین کړي چې هغه د اجرا وړ په جزا د راپورونو پر بنسټ، د قانون حميل پيل کوونکو د داسې تورونو  .رس دوام ورکوي

په ځینو پېښو کې، په انمناس به توګه ښځې په زندانونو کې ساتل شوې دي، ځکه دوی اټلک اکوه  .قانون کې هېڅ ډول اساس نه لري

د هغوی د خوندیتابه لپاره  دا به د هغوی لپاره امن نه وي چې بېرته دې خپلو کورونو ته وګرځي او ای مه په والیتونو او ولسوالیو کې

قانون مدعي ته دا حق ورکړی چې هل وخت وړاندې د زنداين کېدو په اړه  .امن ځای ش تون نه درلود )شپږمه برخه وګورئ، ښځې(

 .اعرتاض وکړي او د موضوع په اړه د حممکې جلسه وغواړي، خو په معويم ډول واک لرونيک دغه ډول رشط په پام کې نه نیيس
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 .اوږدو کې داسې راپورونه وو چې د امنیيت ځواکونو هل لوري هل جزاګانو څخه معافیت او حساب نه ورکول په کې شاملېږيد اکل په 

د څارونکو د وینا پر بنسټ، افغان حميل پولیس او افغان ميل پولیس هل قانون رسه مس تر ډېره حده هل خپلو مسولیتونو او د تورن هل 

د ميل  .ل کې چې ډېری یېې په لیک لوست نه پوهېدل او په اکيف اندازه روزنه مه نه وه ورکړل شوېحقونو خرب نه وو، په داسې حا

امنیت رایست، افغان ميل پولیسو او افغان حميل پولیسو حساب ورکونه مکزورې او روڼوایل یېې نه درلود او په ندرت رسه پلې شوې 

تعقیب کې د ميل امنیت، معده جرمونو ځانګړي ځواک، افغان ميل او حميل  د ځورونې او بد چلند په ګډون د جرمونو په څېړنه او .وه

 .پولیسو قضايي ای هبرنۍ څارنه حمدوده او ای مه ش تون نه درلود

 

 د نیونې پروس یجرونه او هل بنداینو رسه چلند
 

هل قضايي حمک پرته توقیف شوي یوانما، د افغانس تان د برشي حقونو خپلواک مکېس یون او نورو څارونکو د هغو کسانو په ګډون چې 

واک لرونيک ډېری وخت بنداین د  .دي، په مکرر ډول په ټول هېواد کې د خپلرسو او اوږدې مودې بند په اړه راپور ورکړی دی

 .هغوی د تورونو په اړه نه خربوي

 

کې انفذ شو ترڅو جزايي قواننی  اکل.ز ۲۰۱۸د قضايي سکټور فعاالن او عام وګړي د جزا کوډ په اړه پراخ پوهاوی نه لري چې په 

 .عرصي او یوځای کړي

 

دغه قانون حقويق مشاور ته الرسیس او د ضامنت لیک اکرولو وړاندوینه کړې ده او هغه موده چې واک لرونيک پرته هل کوم تور توقیف 

 .لومړنۍ څېړنې بشپړې کړيساعتونو لپاره توقیف کړي ترڅو خپلې  ۷۲پولیس حق لري شمکن د  .شوي هل ځان رسه سايت، حمدودوي

د شمکن هل توقیف وروس ته، لویه څارنوايل  .که پولیس پرېکړه وکړي چې قضیه تعقیب کړي، نو دوس یه یېې لویېې څارنولۍ ته اس توي

د حممکې هل اتیید رسه مل د حتقیق  .ورځو بند حمک صادر کړي ۱۵کېدای يش د جنحې لپاره د اوه ورځو بند او جنایت لپاره د 

کېدای يش شمکن زنداين کړي، په داسې حال کې چې خپلو څېړنو ته دوام ورکوي او د دوام موده مه د جرم په شدت پورې  څارنوال

ورځو لپاره  ۶۰ورځو لپاره او د جنایت جرم پر وړاندې د  ۲۰د حتقیق څارنوال کېدای يش د جنحې جرم په خاطر شمکن د  .اړه لري

نېټو کې د تورن دوس یه منظمه او ای مه شمکن خوشې کړي؛ که تورن هل وخت وړاندې په  څارنوال ابید په ټالک شویو .بندي کړي

لکه چې قضیه حممکې ته راجع يش، نو حممکه کېدای يش  .زندان کې وي، نو کېدای يش چې د څېړنې مودې د متدید چانس نور نه وي

د وخت د  .ورڅو څخه زایت نه يش ۱۲۰رته حممکه( هل د بند حمک صادر کړي چې د حممکې ټول جراینونه )ابتدائیه، اس تیناف او س

رسبېره پر دې، بېالبېل داسې راپورونه وو چې ډېری وخت قاضیانو به د  .دغو حمدودیتونو رعایتول په والیيت حممکو کې س تونزمن وو

هل ارتباطي اړیکو  .کړل شویجزا هل بشپړېدو وروس ته زندانیان په بند کې ساتل، دا ځکه چې د خوشې کېدو لپاره به رش توت نه و ور

په معويم ډول بنداینو کویل شول چې هل خپلې کورنۍ رسه مالقات  .پرته زندان، یوه س تونزه پاتې ده او مدافع وکیل ته الرسیس مک و

 .وکړي
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

ښ تې خطر" واک لرونيک ځینې وختونه تورن چې "د تې  .د جزايي اجراأ تو په قانون کې په ضامنت رسه د خوشې کېدو وړاندوینه شوې

په نورو پېښو کې،  .یېې وي، د تور تر معلومېدو پورې هل ځانه رسه سايت، تر هغې چې تورن د حممکې هل لوري برائت ترالسه کړي

واک لرونيک، تورن تر هغې پورې نه نیيس چې د حممکې حمک په جراین کې وي، ان تر هغې وروس ته چې که اس تیناف حممکه د هغه 

 .ورن کړيپه نه ش تون کې نوموړی ت

 

 .ځوااننو د قانون پر بنسټ، د ماشوم نیونه "د ماشوم نیول ابید وروس تۍ چاره ای هڅه وي او د لنډې مودې لپاره دوام وکړي" وتنکېد 

راپورونو داسې په ډاګه کړې چې د هېواد په کچه د تنکیو ځوااننو اصاليح مرکزونه اکيف خوړو، روغتیايي پاملرنو او ښوونې او روزنې 

زنداين شوي ماشومانو ته په تکرار رسه د بېې ګناهۍ انګېرنه، د دوی پر وړاندې د تورونو د پېژندنې حق، مدافع  .ته الرسیس نه درلود

قانون د تنکیو ځوااننو  .يس حق نه ورکول کېده او هل خپل ځاين ځورونې څخه خوندیتوب ته الرسیس نه ورکول کېږيوکیل ته د الرس

د حمدودو رسچینو هل امهل، د تنکیو ځوااننو  .لپاره د ځانګړو پولیسو د رامنځته کولو، د تقیب دفرتونو او حممکې د اتسیس وړاندیز کوي

په نورو ځایونو کې د  .پږو والیتونو )اکبل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار او کندز( کې فعالیت کويلپاره ځانګړې حممکې یوازې په ش 

 .دغه قانون واک لرونکو ته اجازه ورکړې چې په حمرمیت رسه د ماشومانو قضیېې وڅېړي .ماشومانو قضیېې عادي حممکو ته وړل کېدلې

 

د هلاکنو لپاره په اکيف کچه د رسپناه د نه  .تکبینو پر ځای قرابين شوي وود جنايي عدالت په سیس مت کې ځینې ماشومان د جرم د مر 

ش تون په صورت کې واک لرونکو هل هلاکنو انوړه ګټه اخیس تې وه او د تنکیو ځوااننو په اصاليح مرکزونو کې یېې ځای پر ځای 

رسبېره پر دې، د چبه  .کې رسپناه ش تون نه درلودکړي وو، ځکه دوی نه شو کویل چې بېرته خپلو کورنیو ته وګرځي او په نورو ځایونو 

 .ابزۍ ځینې قرابنیان په "اخاليق جرمونو" تورن شوي وو او د لواینو په څېر د ارتاکب کوونيک په توګه وررسه چلند کېده

 

ي چې جنيس تېری داسې راپورونه ش ته چې هل ماشومانو د توقیف پر همال انوړه ګټه اخیس تل کېده؛ په دې کې هغه جنونې مه شاملېږ 

خراسان جنګیالیو او د کورنیو د غړو هل نیولو وروس ته )د هغو  –اکل کې د داعش .ز ۲۰۱۹په  .پرې شوی او امیندواره شوي دي

حکومت  .خراسان جنګیالیو رسه یېې ودونه کړي وو( ځینې وختونه په ځانګړو مرکزونو کې ساتل کېدل-جنونو په ګډون چې د داعش

ومانو په ښووځنیو کې شامل کړل، خو د ډېرو یېې په ښووځنیو کې نوم لیکنه ونشوه او په اکيف اندازه پاملرنه یېې یو مشېر هل دغو ماش

خراسان ډلې، طالبانو او نورو ګروپونو رسه خدمت ته ګومارل شوي -رسبېره پر دې، ماشوم جنګیايل په زور هل داعش .ترالسه نه کړه

د مدافع وکیالنو  .په ټولنه کې د دوی د بیاادغام لپاره هېڅ کوم پروګرام نه و .دوی رسه بنداین وو وو، د معر هل په پام کې نیولو پرته، هل

په وینا، د حکوميت ځواکونو هل خمنیوي وروس ته، د ملېشه ګروپونو ټول ماشوم جنګیايل په لومړي رس کې د ميل امنیت رایست په 

نکیو ځوااننو اصاليح مرکزونو ته لېږدېدل او وروس ته هغو رسپناوو ته توقیف خونو کې ځای پر ځای کېږي، چې ځینې وختونه د ت 

په شاوخوا کې ماشومان په توقیف  ۱۲۵د اکل په اوږدو کې د  .اس تول کېدل، چې د اکر او ټولنزیو چارو وزارت هل لوري اداره کېږي

ېره چې د تنکیو ځوااننو په اصاليح مرکزونو یېې په امن ځایونو کې او د هغو ماشومانو کره مش  ۳۰خونو کې ساتل کېدل، هل دې ډلې 

خراسان ډلې رسه یوځای پاتې او -ماشوم جنګیايل د ميل امنیت رایست په توقیف خونو کې هل داعش .کې ساتل کېدل، معلومه نه وه

 .اوس ېدل
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

څو د ټولنزیو جرمونو لپاره د پولیس او حقويق چاروايک ډېری وختونه ښځې د زان په ارتاکب )هل واده پرته جنيس اړیکه( تورنوي، تر 

دوی نیول او زنداين کول تصدیق کړي، لکه هل مېړه ای کورنۍ تېښ ته، د کورنۍ په خوښه د غوره شوي مېړه ای مېرمن ردول، هل کورين 

کوي، په هغو اسايس قانون داسې وړاندوینه  .اتوترخیوايل ای جنيس تېري تېښ ته او ای مه هل خپل منی رسه هل بل تنظمی شوي واده تېښ ته

پېښو کې چې په ښاکره د اسايس قانون او ای مه نورو قوانینو تر پوښښ الندې نه وي، حممکې کویل يش هل حنفي فقهېې )د اساليم 

د  .قانون س ين څانګه( رسه مس او د اسايس قانون هل لوري په ټالک شویو حدودو کې، داسې حمک وکړي چې عدالت اتمنی يش

چاروايک دغه ماده د دې لپاره اکروي ترڅو ښځې او انرینه د "بداخالقۍ" ای "هل کور څخه د تېښ تې" په تور  څارونکو د راپور هل خمې،

پولیس ډېری همال ښځې د زان لپاره د کورنۍ د غړو په غوښتنه  .تورن کړي، په داسې حال کې چې هېڅ یو هل دغو کړنو جرم نه دی

 .زنداين کوي

 

لپاره زنداين کوي چې د دوی پر ضد د تررسه شوي جرم په اړه راپور ورکوي او ځینې یېې د مېړه ای واک لرونيک ځینې مېرمنې د دې 

انرینه خپلوانو لپاره چې په جرم حمکوم شوي وي، د اس تازي په توګه زنداين کوي، په دې ګومان چې که شمکن بېرته راوګرځي او د 

 .خپلې کورنۍ غړی خوشې کړي

 

مهدارنګه دوی د هغو ښځو  .اتوترخیوايل د خمنیوي لپاره ځینې ښځې په خوندي توقیف خونو کې سايت واک لرونيک د کورنۍ د غړو د

لپاره مه خوندي توقیف )په زندان کې د ځای پر ځای کېدو په ګډون( په اکر اچویل، څوک چې کورین اتوترخیوایل یېې جتربه کړی 

اکل د ښځو پر وړاندې .ز ۲۰۰۹د  .نیوي لپاره بهل کومه رسپناه نه ويوي، دا په داسې حال کې چې د ال زایت انوړه چلند څخه د خم 

د اتوترخیوايل د منع د ولسمرشۍ فرمان په معويم ډول د ښځو پر علیه د اتوترخیوايل د منع په قانون پورې اړه لري او پولیس ملکفوي 

لیه د اتوترخیوايل د منع قانون تطبیق او په اړه په هر صورت، د ښځو پر ع  .ترڅو هغه کسان ونیيس چې هل ښځو رسه انوړه چلند کوي

 .یېې پوهاوی، حمدود و

 

څارونکو راپور ورکړی و چې  .: په ډېری والیتونو کې پخپل رس نیونه او توقیف د یوې س تونزې په شلک پاتې دیخپلرسې نیونه

 خمې جرم نه وو، دا ځکه چې قضايي سیس مت په څارنوالانو او پولیسو د ځینو داسې تورونو لپاره کسان زنداين کړي وو، چې د قانون هل

څارونکو مهدارنګه راپور ورکړ هغه بنداین چې د اخاليق جرمونو  .خپل وخت د نیول شویو کسانو موضوع ته د رس ېدنې لپاره اکيف نه و

  .په تور بنداین شوي وو، په اصل کې ښځې وې

 

چې هل حممکې خمکې د زنداين کېدو په اړه اعرتاض وکړي او د موضوع په : قانون تورن ته دا حق ورکړی هل حممکې خمکې زنداين کېدل

ډېری زنداين  .مهدارنګه هل حممکې خمکې د اوږدې مودې زنداين کېدل د یوې س تونزې په توګه پاتې دی .اړه د حممکې جلسه وغواړي

یالنو، غری مسليک قانوين اکرپوهانو او فساد هل شوي د جزايي اجراأ تو قانون هل مقرراتو څخه د رسچینو د مکښت، حمدود مشېر مدافع وک 

ورځو په ټالک شوې موده کې څېړنه بشپړه نه  ۷۵ای  ۲۷، ۱۰قانون داسې وړاندوینه کړې چې که د کوډ د  .امهل برمخن شوي نه دي

ورت، قاضااینو په هر ص .کړي او ای مه اهتام لیک صادر نه يش، قاضیان ابید هغه کسان چې تور پرې پورې شوی دی، خوشې کړي

 .د اهتام لیک د نه ش تون په صورت کې بیا مه ډېری بنداین هل ټالک شویو مودو اخوا هل ځان رسه ساتيل دي
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

 کول د عامه عادالنه حمامکې نفي .ه
په لویه کچه قانون د خپلواکې قضاییه قوې وړاندوینه کوي، خو قضاییه قوه ال مه د بودجیې او د اکرکوونکو هل مکښت، انمناس بو روزنو، 

 .اناغېزمنۍ او دغه راز هل ګواښ، تبعیض، س یايس نفوذ او د پراخ اداري فساد تر اثر الندې ده

 

په نوم لکین « عدالت نړیواهل پروژه»د  .عديل او قضايي چاروايک، څارنوالان او مدافع وکیالن ډیری وخت تر اکراه الندې وي ای فساد کوي

شویو کسانو، قاضیان ای عديل مامورین  سلنه مرکه ۵۹اکل کې،  .ز۲۰۱۹ندلې یېې وه چې په ریپورټ په جوالی کې خپور شو او مو 

 .شویو کسانو اداري فساد د جنايي حمامکو پر وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ګڼلې وه مفسد بليل وو؛ دغه راز دغو مرکه

 

پرېتوب مکرنګه کړی   لوري فشار او بډو د قضاییه قوې بېېد دوليت چارواکو، قويم مرشانو، د تورنو د کورنیو او د ترهګرو د ملګرو هل

دودیز  .یزی دود خمتلط اصول پيل کول ډیری حمامکو عدالت په انمس شلک معيل اکوه او د تدوین شویو، قوانینو، رشیعت او س میه .و

اداري فساد په قضاییه قوه کې عام و  .وه عداليت میاکنزیمونه )قويم جرګې( د ډیری خلکو په ځانګړي ډول لکیوالو لپاره ال مه اصيل مرجع

 .()څلورمه برخه وګورئ .پاره بډې ورکولې او جمرمینو د ځان د برائت او د جمازاتو د ختفیف هل

 

مهدارنګه، په ځانګړي ډول په انامنه س میو کې د قضاتو پراخ مکښت، ددې المل کېده چې اکرثه قضیېې به د غری رمسي او دویز 

دغه راز، په ځانګړي ډول هل اکبل هبر، د ښځینه قضاتو مکښت، عدالت ته د ښځو الرسیس حمدود  .یصهل کېدېالرې ف  منځګړتوب هل

ډیری ښځو رمسي عداليت سیس متونو څخه اس تفاده نه شوه کوالی، ځکه لکتوري اصولو هل انرینه قضاتو رسه د دوی ګډ اکر منع  .کړی و

رمسي  .اکل په پرتهل لږ څه مکې دي .ز۲۰۱۹یېې ښځې وې چې د  ۲۵۴ازې قاضیانو څخه یو  ۲۰۱۰په روان اکل کې، هل  .اکوه

په  .عداليت سیس مت په ښاري مرکزونو او مرکزي حکومت ته په نږدې ساحو کې غښ تیل، خو په لکیوايل ساحو کې بیا مکزوری دی

پولیسو او حممکو د ټول هېواد په کچه هل پوره  .بندوابر ډول فعالیت اکوه لکیوايل س میو کې پولیسو د انحمدود صالحیت ترڅنګ په بېې

قضايي سیس ټم ال مه دا نمیګړتیا درلوده چې لوی مشری نوي او تعدیل شوي قواننی  .اختیاراتو څخه په ټیټه درجه کې اکرونه پرمخ وړل

د قاضیانو په ګډون، ځینو ښاري  .په رشایطو پوره د قضايي پرسونل نش توایل مه د حممکو پر وړاندې لویه س تونزه وه .ومين او معيل کړي

یزیو دودونو په اړه هل پوهې پرته  او والیيت چارواکو ډیره لږه روزنه لیدلې او د قضاوت معیار یېې د وضعي قوانینو، قويم وایړونو او س میه

قانوين کوډونو او  .يد هغو قاضیانو مشری مخ په ډېریدو و چې هل حقوقو فارغېږ  .تر ډېره بریده د رشیعت په تړاو خپل معلومات دي

 .مقرراتو ته الرسیس ډیر شوی، خو حمدود موجودیت یېې بیا مه د قاضیانو او څارنوالانو پر وړاندې لویه س تونزه وه

 

چارواکو په مکرر ډول د غری رمسي عداليت سیس ټم، د عدلیېې وزارت د حقوقو  .په سرتو ښارونو کې حممکو جنايي قضیېې فیصهل کولې

حکوميت میاکنزیم ای په ځینو حالتونو کې د قضايي پالوي ای خشيص وکیالنو په واسطه د دواړو خواوو ترمنځ د  مدیریت د منځګړتوب

دا چې رمسي عديل سیس مت په لکیوايل س میو کې تر ډېره نش ته، نو ځايي قويم مرشان او  .خربو اترو هل الرې مدين قضیېې هوارولې

هل لوري ورته انرینه کسان ټالک کیږي( د جنايي مسایلو او مدين خشړو د هواري  شوراګانې )مشوريت غونډې دي چې معمواًل د ولس

یوانما او ځینو غری دوليت مؤسساتو د یو مشری  .مهدارنګه، دوی قوانینو ته هل پام پرته، جمازات مه ایښي دي .اصيل الرې ګڼل کیږي
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اتوترخیوالو ځینو مرتکبنی د منځګړتوب په واسطه د  حرمتۍ په ګډون د ښځو پر ضد د داسې قضیو خرب ورکړی و چې د کورين بېې

 .قضیېې هل هواري وروس ته متکرر جمرمنی ګرځېديل دي

 

په جزاګانو کې  .طالبانو تر خپل واک الندې س میو کې هل رشیعت څخه د خپل زیږ تعبری پر بنسټ، موازي عديل سیس مت معيل اکوه

راپور هل خمې، طالبانو په فارایب والیت کې دوه بېالبېل جمرمنی په جون میاشت د یوانما د  .اعدام او د بدن د غړو پرېکول شامل وو

په دواړو قضیو کې سړي د خلکو خمې ته درول شوي، د طالبانو مرش د هغوی د مرګ حمک اعالن کړ؛ ورپسې  .کې حمامکه کړي وو

 .مساليس دواړه سړي د علين دار په واسطه په دار ځړول شوي دي

 

 (د حممکې د اجراأ تو هبرید حمامکې هبری )
د عدالت اجراء او  .اسايس قانون د عادالنه او علين حمامکې حق په رمسیت پېژندیل دی، خو قضائیه قوې دا اصل ډېر مک معيل کړی دی

ګناه  د قانون هل خمې ټول وګړي بېې .حکومت په رمسي ډول تفتیيش حقويق سیس مت اکروي .تطبیق د هېواد په بېالبېلو برخوکې متفاوت و

دي او هغه کسان چې په جرمونو تورنیږي، ابید حممکې ته حارض او د اس تیناف غوښتنه وکړي؛ خو بیا مه قضائیه قوې هر وخت دغو 

خو  قانون هل قاضیانو غواړي چې هل اس امتعیه غونډې پنځه ورځې وړاندې یوه خربتیا صادره کړي، .حقوقو ته درانوی نه دی کړی

 .قاضیانو دا رشط هر وخت هه دی معيل کړی او ډیرو کسانو شاکیت اکوه چې حقويق هبریونه ای حماکاميت پړاوونه تر لکونو لکونو غځیږي

ګونو قاضیانو د پالوي هل لوري فیصهل کېږي، خو په اسايس قانون کې د منصفه پالوي ای ژوري هیئت د حمامکې د  جنايي قضیه د درې

څارنوالان، تورن کسان ډېر لږ وخت پر هغوی د لګېدلو تورونو په اړه په اجاميل ای تفصیيل ډول  .دونه شوې نه دهحق په اړه څه ای

قضائیه قوې په لویه کچه د  .علیه هل مدافع وکیل ای حقويق مساعد رسه په دوليت لګښت د مشورې حق لري بضاعته مدعي بېې .خربوي

عام خلک د خپلو اسايس حقوقو څخه ډېری وخت  .صل په انمتناسب ډول پیل کړی دیوکیالنو د شدید قلت په وجه دا ا  مدافع

وکیالنو او څارنوالانو ته حق ورکړل شوی چې هل حمامکې خمکې د قضیېې اړوند اس ناد او فزیيک  علیه/مدافع که څه مه مدعی .خربه وو بېې

پاره موجود  رسه، هل حمامکې خمکې اړوند اس ناد د لیدلو هل وکیالنو د غوښتنې رسه شواهد وګوري، خو ځینو څارونکو ویل چې د مدافع

 .نه وو

  وکیل رول په اړه درانوی او زمغ ډیر کړی دی، خو نورو مدافع وکیالنو ویل چې قضائیه قوې په جنايي حمامکو کې د مدافع  جنايي مدافع

 .لوري هل س پاکوي او هتدید رسه مخ دي  وکیالنو ویل چې دوی ال مه د څارنوالانو او نورو عديل او قضايي چارواکو هل

 

 د جزايي اجراأ تو قانون، د تورن د توقیف پرهمال هل څېړنو نیويل بیا تر متزی/وروس يت پړاو پورې د جنايي قضیېې د هر پړاو بشپړولو لپاره

د  .کولو اجازه ورکړې، خو دا چاره ډېره لږه معيل کیده مهدارنګه، اید قانون په لنډهماهل توګه د تورن په ضامنت خوشې .وخت ټالکی دی

د پروان والیت حممکو د مودې  .اید قانون یوه مضمیه د ميل او هبرين امنیت پر ضد جرمونو کې د توقیف مودې د غځولو وړاندوینه کوي

که قضائیه قوه په ټالکي وخت کې قضیه فیصهل نه کړي، قانون هل توقیف څخه د تورن د  .س تفاده کړې دههل غځولو څخه په منظم ډول ا

حممکو ډیری وخت په اید هملت کې قضیېې نشوای هواروالی، خو بیا مه شمکن او تورن په توقیف کې پاتې  .خوشې کېدو حمک کوي

 .و
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د او ای مه قاضیان، څارنوالان ای مرشان ترې خرب نه وو، نو قاضیانو او که به په کومه موضوع کې څرګند قانوين نص ش تون نه درلو 

 .دا چاره به ډېری همال د ښځو پرضد د تبعیض المل ګرځېده .غریرمسي شوراګانو به عريف اصول پيل کول

 

یس کړي، چې په مذهيب د برشي حقونو څار په وینا، په هغو س میو کې چې د طالبانو تر کنټرول الندې دي، طالبانو دايس حممکي اتس 

مرشانو تکیه کوي، ترڅو د قضیېې په اړه فیصلې وکړي او ای مه ځینې وختونه ایدې پېښې دودیزو د خشړو حل میاکنزیمونو ته راجع 

د طالبانو په حممکو کې د ولسوالۍ کچې، والیت کچې او متزی ای اس تیناف حممکې شاملېږي؛ ایدې حممکې په ګاونډیو هېوادونو کې  .کوي

  .رتې ديپ

 

د برشې حقونو د څار په وینا، د طالبانو قضايي سیس مت په جمازاتو ممترکز دی او حمکومیتونه ډېری همال د اجباري اعرتافونو هل امهل 

ځینې وختونه طالبان هل رشیعت څخه په تعبری د  .رامنځته کېږي په کوم کې چې هل تورن رسه انوړه چلند کېږي او ای مه ځورول کېږي

 .رسغړونو او ای مه د حدودو جرمونو پر وړاندې، بدين جمازات تطبیقويشدیدو 

 

 س یايس بنداین او توقیف شوي
 .دا چې حکومت س یايس بنداین او ای مه س یايس توقیف شوي هل ځان رسه ساتيل وي، په دې اړه راپور نش ته

 

داسې ادعا یېې وکړه چې د حکومت لپاره جاسويس کوي؛ طالبانو د اکل په اوږدو کې حکوميت اکرکوونيک او عام وګړي زنداين کړل او 

د اندوليت سازمانونو هل وینا رسه مس، د س یايس قضیو  .په ورته ډول ایدو کسانو ادعا وکړه چې یوازې په حکوميت چواکټ کې اکر کوي

  .پر مخ وړل کېدې لپاره هېڅ ډول رمسي حممکو ش تون نه درلود؛ پر ځای یېې قضیېې د طالبانو د پوځي قومندااننو هل لوري

 

 مدين قضايي پروس یجر او اصالحات
 

هېوادوال  .فساد او د حمدود ظرفیت ش تون، اسايس او د برشي حقونو رسغړونو لپاره عدالت ته د وګړو الرسیس حمدود کړی دی

کوالی يش د برشي حقونو د رسغړونو شاکیتونه د افغانس تان د برشي حقونو خپلواک مکېس یون ته وس پاري، کوم چې هل بیاکتنې 

ځینې ښځو راپور ورکړی، لکه چې دوی د  .وروس ته د ال نورو څېړنو او تعقیب لپاره معترب شاکیتونه لویېې څارنوالۍ ته س پارل کېږي

 .اداروته مراجعه کوي، نو حکوميت چاروايک ترې په بدل کې د جنيس ګټو غوښتنه کوي خدمت په موخه حکوميت

 

 مراسالتو کې خپلرسي ای انقانونه السوهنهماکملاتو او په حمرمیت، کورنۍ، کور او ای مه و. 
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د جزايي اجراأ تو قانون  .يدغه قانون په خشيص حرمی کې خپلرسې مداخهل منع کوي، خو واک لرونيک تل دغو مقرراتو ته درانوی نه کو 

د خشيص حرمی، کور، ش پنیو معلیاتو منعې، د کورونو تالشئ پر همال د ښځینه افرسانو د ش تون اړتیا او بدين تالشۍ د رشایطو د 

 .حکومت تل دغو ممانعتونو ته درانوی نه کوي .پیاوړتیا لپاره یو مشېر اضايف تدبریونه لري

 

داسې راپورونه ش ته  .قانوين اجازه ولري، په دوامداره توګه او په زور رسه د خلکو کورونو ته ننوځيحکوميت چاروايک پرته هل دې چې 

چې حکوميت چارواکو د ټېلفون زنګونو او نورو ډېجیټيل ماکملو په ګډون د خلکو خشيص ارتباطات څاريل دي، پرته هل دې چې قانوين 

 .اجازه او ای مه د حممکې حمک ولري

 

ومت راپورونو پر بنسټ، طالبانو په عادي ډول د مليک وګړو هل کورونو د رسپناه، معلیاتو ځای او ډال )سپر( په توګه د رسنیو او حک

داسې راپورونه مه ش ته چې طالبانو، داعش او افغان ميل دفاعي او امنیيت ځواکونو ښووځني د پوځي هدفونو په  .اکر اخیس یت دی

  .خاطر اکرويل دي

 

 په داخيل خشړو کې رسغړونې .هـ
 

د داخيل جګړو دوام د ملکې وګړو د وژنې، اختطافونو، هل بنداینو رسه د انوړه چلند، د ملکیت زاین، د اوس یدونکو بېې ځایه کیدو او 

په توګه پاتې  امنیيت و ضیعت تر ډیره بریده د بلواګرو او ترهګریزو بریدونو هل امهل د یوې س تونزې .نورو انوړه اکرونو المل شوی دی

د یوانما د وینا هل خمې، د اندوليت وسهل والو ډلو په ځانګړي ډول د طالبانو او داعش فعالیتونه په لوړه کچه د ملکیانو د مړینې  .شوې ده

 .المل کېږي

 

اایالتو او افغان دولت ترمنځ د ګډې  اایلتونو او طالبانو ترمنځ د هوکړې هل السلیک او متحده ، د امریاک متحدو ۲۹د فربورۍ پر 

مه د ۱۲اایالتو او ایتاليف ځواکونو پرضد بریدونه په پراخه کچه درېديل دي، خو د سپټمرب پر  اعالمیېې هل خپرېدو وروس ته، د متحده

 .روس ته، ال مه د افغان امنیيت ځواکونو او ملکیانو پر ضد اتوترخیوایل روان دیالافغاين خربو اترو تر پیل و  بنی

 

اکل .ز۲۰۱۹کېدو خرب ورکړی دی، چې د  ملکیانو د وژل ۲۱۱۷امهل د  : یوانما د روان اکر په لومړیو هنو میاش تو کې د خشړو هلوژنې

ضد کسانو په واسطه هل غری  یوانما راپور ورکړی چې  د دولتپه ایده موده کې  .وه ۲۶۸۳په پرتهل په مهدې موده کې بیا دا مشریه 

یوانما د روان اکل په  .ټپیان( ۸۱۸مړه او  ۴۵۶ملکیانو ته مرګ ژوبهل اوښ تې ده ) ۱۲۷۴څخه  (IED) ځامنګرو مقناطیيس چاودنو

سلنه دوليت  ۲۷ضد وسلوالو،  ولتسلنه د طالبانو او خراساين داعش یانو په ګډون د د ۵۹ژوبلې  لومړیو هنو میاش تو کې د مليک مرګ

اکل د لومړیو هنو میاش تو په پرتهل، د .ز۲۰۱۹یوانما د  .سلنه یېې د جګړې لومړۍ لیکې او نورو ته منسوبه کړې وه ۱۴ځواکونو او 

سلنه مکوایل ثبت کړی دی؛ خو د   ۴۶ ژوبهل کې  روان اکل په مهدې موده کې د هوايي بریدونو هل امهل په رامنځته شوې ټولزیه مرګ

لوري په رامنځته شوې مليک  اکل د ورته مودې په پرتهل د افغان هوايي ځواکونو هل.ز۲۰۱۹مهدغه اکل په لومړیو هنو میاش تو کې یېې د 

 .کسانو ډیروایل ثبت کړی دی( ۱۵۶سلنه ) ۵۰او د مليک کسانو په مړینه کې یېې د ( ۳۴۹سلنه ) ۷۰ژوبهل کې د   مرګ
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مه د افغان ځواکونو هل لوري د ختار والیت په یوه مدرسه او ۲۱فغانس تان د برشي حقونو خپلواک مکیسون ویيل چې د اکټوبر په د ا

د راپورونو  .د جومات امام مه په ټپیانو کې و .نور ټپیان  شوي دي ۱۸ماشومان ووژل او  ۱۲جومات ابندې په شوي هوايي برید کې 

ژوبهل رد کړې وه او ویيل یېې وو   لومړي مرستیال، امرهللا صاحل په پیل کې د ملکیانو مرګ .الیو شوی وهل خمې، برید په طالب جنګی

ژوبلې د ادعا څېړلو په  چې په برید کې د طالبانو مرکز په نښه شوی و، خو د ميل دفاع وزارت بیا اعالن وکړ چې د مليک مرګ 

 .موخه یېې یوه څیړنزیه ډهل ګامرلې ده

 

ضد وسلوالو د مذهيب مرشانو پر ضد ځیين مرګوين بریدونه مه کړي دي، په ځانګړي ډول پر هغو چې د طالبانو  کې دولت په اید اکل 

پلوه اساليم علامء په ځینو بریدونو کې ووژل شول چې هیڅ یوې ډلې یېې پړه  په مهدغه اکل کې ډیر مشری دولت  .ضد څرګندونې کوي

کوونکی او د ختار والیت په  په دوو جوماتونو کې د جال بریدونو هل امهل درې امامان او یو ملوځن په جون میاشت کې، د اکبل .منهل  ونه

 .یوه دارالعلوم کې د یوه مب په واسطه اووه شاګردان ووژل شول

 

لتون مه په ننګرهار والیت کې، طالبانو په یوه خشيص درم ۲۱د اپریل پر  .ضد عنارصو مليک وګړي خپل هدف ګرځويل دي حکومت 

د راپورونو هل خمې، د اید درملتون  .کړی مب وچولو چې د ځايي روغتون د یوه ډاکټر په ګډون یېې اته ملکیان ټپېي کړل پرځای کې ځای 

 .څښنت طالبانو ته هل ابج ورکولو ډډه کړې وه

 

د روان اکل په لومړیو شپږو میاش تو کې،  .ضد عنارصو روغتونونه او خرییه اکرکوونيک خپل هدف ګرځويل دي  مهدارنګه، د حکومت

 .یوانما د ایدو پېښو اکرثیت طالبانو ته منسوبوي .پېښې ثبت کړي چې روغتیايي ادارو او پرسونل ته یېې زاین رسویل دی ۳۶یوانما 

یوه زیږنتون برید وکړ، په  (MSF) پولې ډاکټرانو وو په ګاونډ کې د بېې  مه، درې ټوپکوالو د اکبل والیت د هزاره ۱۲د مۍ میاش تې پر 

پولې ډاکټرانو په  بېې .مانه  هیڅ ډلې یېې مسؤلیت ونه .زېږېديل ماشومان او یوه روغتیاپاهل ووژل شول میندې، نوي  ۲۴چې په کې 

 .جون میاشت کې د اید زیږنتون د تړلو اعالن وکړ

 

رید وکړ چې په کې یېې هغه طالبان ووژل کومو چې مه، افغان هوايي ځواکونو په کندز والیت کې هل یوه روغتونه هبر ب۱۹د مۍ پر 

 .روغتیايي خدمات لټول، دغه راز په روغتون کې دوه ملکیان مه ووژل شول

 

مه، وسلوالو په اکبل پوهنتون کې په حمصلینو، اکرکوونکو او نورو کسانو ډزې وکړې او چاودیدونيک تويک یېې وچوول، ۲۲د نومرب پر 

 .د رسنیو د راپور هل خمې، د برید پرهمال حمصلنی او پوهنځي یرمغل شوي وو .تنه ټپیان شول ۵۰ترلږه تنه ووژل او لږ  ۳۵چې په کې 

 .د برید پړه بیا  د داعش ډلې د خراسان څانګې ومنهل

 

الن په ضد عنارصو په ټول هېواد کې حکوميت چاروايک او ادارې او مهدارنګه س یايس نوماندان او د ټاکنو اړوند فعا دغه راز، حکومت 

مه، په اکبل کې د لویېې څارنوالۍ پنځه اکرکوونيک، چې د راپورونو هل خمې  دوه ۲۲رسنیو راپور ورکړی چې د جون پر  .نښه کړي دي

مانه او د طالبانو یوه   ددغه برید مسؤلیت هیڅ کومې ډلې ونه .یېې څارنوالان وو، په خپل موټر کې تر مکنی الندې راغلل او ووژل شول
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 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

د اکټوبر پر  .«وڅېړي»لرل رد کړل او زایته یېې کړه چې د سولې هبری ډېر دښمنان لري او طالبان به مه اید برید  ې خپل السوایند په ک

درمیه، په ننګرهار والیت کې یوه موټر مب چې د یوه دوليت ادارې ودانۍ یېې په نښه کړې وه؛ د څلورو ماشومانو په ګډون یېې لږ تر 

مه، د اکبل ۱۵د ډمسرب پر  .منهل ژوبهل ملکیانو ته وراوښ تې وه او هیڅ ډلې یېې پړه ونه   ید ډېره مرګد دغه بر  .کسه ووژل ۱۵لږه 

محمد  جرګې د یوه غړي خان مه، د وليس۲۱د ډمسرب پر  .هللا حمیيب په اکبل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو مرستیال وايل ښاغیل حمبوب

د هیڅ یوه برید مسؤلیت مه کومې ډلې په خپهل غاړه  .کسه ټپیان شول ۵۲کسه ووژل او  ۱۰وردګ په موټرو په برید کې لږ تر لږه 

 .واخنیست

 

سوداګرو ښځو ویل چې دوی د پیسو په بدل  .لکن ماشوم د پیسو لپاره وتښ تول شو : د جنورۍ میاشت، په اکبل کې یو درېتښ تونې

اکل د .ز۲۰۱۹د جون په میاشت کې د ملګرو ملتونو هل لوري د  .کې د خپلو چبیانو د اختطاف  هل پرلپسې ګواښ رسه مخ شوي دي

 ۱۱اتیید شوې پېښې یېې راخیس تې وې، چې ټول یېې د  ۱۴ماشومانو او وسلوالو نښ تو راپور خپور شو او د ماشومانو د تښ تونې 

پلوه ملیشه ډلې ته   او یوې دولت یېې طالبانو او یوه یېې بیا افغان ميل پولیسو ۱۲په دغو تښ تونو کې  .لکونو شاوخوا تنيک ماشومان و

په دغه اکل کې په هرات والیت کې د اوه رصافانو تښ تولو، رصافان دېته اړ کړل چې په اکټوبر میاشت کې اکربندیز  .منسوبېې وې

 .وکړي

 

مه شامل  کول ضد ډلو په منظم ډول مليک وګړي په نښه کړي، چې په کې د مقناطیيس مبونو په واسطه د هغوی وژل او ټپېي دولت 

ضد عنارصو هل لوري   یوانما د دولت .ژوبلې المل دی ال مه د مرګ  (ERW) مځکين ماینونه، انچاوده مرمۍ او چاویدونيک همامت .دي

اکل د .ز۲۰۱۹ژوبلو راپور ورکړی و چې ډېر یېې طالبانو ته منسوب شوي وو او د   مرګ ۵۸۴د مقناطیيس مبونو په واسطه د 

پېښو ته د رس ېدو په چارو کې د دولت وزارت راپور ورکړی و چې د انچاوده  .سلنه زایتوایل ښ يی ۴۴پرتهل لومړیو هنو میاش تو په 

 په شاوخوا کې ملکیان وژل شوي او په دې کې دواړه ساحې، د پخوانیو چاودیدونکو همامتو ۱۲۵امهل هره میاشت د  مرمیو هل

(ERW) رسنیو مه په منظم ډول د ځینو داسې پېښو راپور ورکړی چې د انوچاده مرمیو  .شویو س میو ساحې شاملې دي او نویو ماین

 .د پیدا کولو وروس ته په کې ماشومان وژل او ټپېي شوي دي

 

امهل د مليک تلفاتو راپور ورکړی وی او ویيل یېې وو چې د ټولو  یوانما د روان اکل په لومړیو هنو میاش تو کې د چاودیدونکو همامتو هل

ماشومان د چاودیدونکو توکو هل امهل د  .کېدل دي یېې ټپېي ۲۱۲یېې مړینه او  ۸۶دی، چې  ۲۹۸سلنه دي او مشری یېې  ۵مليک تلفاتو 

 .سلنه جوړوي ۸۰تلفاتو رامنځته شویو مليک 

 

 .: د جزا کوډ هل خمې، په پوځي واحدونو کې د ماشومانو جذبول هل شپږو میاش تو تر یوه اکل پورې د حبس جمازات لريماشوم رستېري

او ماشومان جذب  ۱۱پلوه ملیشو د اکل په لومړیو هنو میاش تو کې   یوانما راپور ورکړی و چې افغان ميل او دفاعي ځواکونو او دولت

معره ماشومان  لکنۍ مک ۱۶پلوه قوماندااننو تر  ځايي رسنیو خرب ورکړی چې دولت .اکرويل دي، چې ټول یېې د جګړه یزیو موخو لپاره وو

دا  .پاره اکرويل دي غری دوليت مؤسساتو ریپورټ ورکړی دی چې امنیيت ځواکونو ماشوم پوځیان د جنيس غریزو هل .جذب کړي دي

قاچاق په اړه د هبرنیو چارو وزارت په لکين راپور کې د ماشوم عسکرو د خمنیوي د قانون په لېست کې موجود  هیواد ال مه د انساين
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 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

ضد ډلو په منظم ډول ماشومان جذب  طالبانو او نورو دولت report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking  .دی

 .او روزيل ترڅو په بریدونو کې یېې واکروي

 

معره کسانو د اس تخدام په  رکوونکو روزل، د مکافغان ميل پولیسو یو لړ ګامونه اخیس يت چې په کې د معر ارزونې د تګالرو په تړاو د اک

معره کسانو د جذب د ادعاوو څېړل او د ماشومانو د جلب او جذب د هڅو اړوند قضیو ثبتولو لپاره په ځینو  تړاو عامه پوهاوی، د مک

د ماشوم ساتنې والیتونو کې  ۳۴په هر حال، حکومت په ټولو  .والیيت جلب او جذب مرکزونو کې د دفرتونو جوړول شامل دي

فعالې کړي؛ خو ځینو غری دوليت مؤسساتو خرب ورکړی چې دا څانګې د مناسب څار لپاره په مس ډول جتهزی شوي  (CPUS) څانګې

په ډیری لکیوايل س میو کې س تونزمن امنیيت وضعیت، د ولسوالۍ په کچه  .نه دي، اکرکوونيک یېې مک او ای په مس ډول نه دي روزل شوي

جلب او  .چارو د څار خمه نیولې؛ او د ماشوم ساتنې څانګې د جلب او جذب په برخه کې ډېره مکه څارنه شوې ده د جلب او جذب د

لیک شامل دی چې ښ يی نوموړی کس لږ  الرې تررسه کیږي او په کې د دوه قويم مرشانو هل لوري ضامنت جذب د تذکري د چک هل

ميل دفاع او کورنیو چارو  .و دفاعي ځواکونو کې د اس تخدام په رشایطو پوره دیلکنۍ معر پوره کړی او په افغان ميل ا ۱۸تر لږه د 

لوري د ماشومانو د جلب او جذب او جنيس غریزې د اس تفادې  وزارتونو ځیين الرښودي صادر کړي چې د ميل او دفاعي ځواکونو هل

ځینو حاالتو کې ماشومان د خشيص خدمتګار، ځینو رسنیو مه راپور ورکړی چې افغان ميل او دفاعي ځواکونو په  .خمنیوی کوي

خمې، حکوميت امنیيت ځواکونه د هېواد په ټولو والیتونو کې په  د راپورونو هل .پاره ګوماريل دي مرستندوی اکرکوونيک او ای جنيس موخو هل

 .ابزۍ لپاره هلاکن جذبوي ځانګړي ډول  د چبه

 

سان څانګې د جګړې لومړۍ کرښې او د چاودیدونکو همامتو ځای پرځای کولو لپاره د یوانما د راپور پر بنسټ، طالبانو او د داعش خرا

په داسې حال کې چې د قاچاق هل جرم څخه د رضر لیدلو هل امهل د قاچاق د قرابنیانو  .د ماشومانو جذبول او اکرول جاري ساتيل دي

مارو رسه د قاچاق د  چې حکومت هل پخوانیو ماشومو جګړهد نه تعقیب په اړه قانون وړاندوینه کړې ده، خو داسې راپورونه مه ش ته 

قراباننیو اپوټه )برعکس( د جمرمینو په توګه چلند کړی دی، چې ډیری دا ډول ماشومان د زندان د ملګرو ای د زندان د اکرکوونکو هل 

 . شوي ديلوري د انوړه چلند څخه د ساتنې په پام کې نیولو پرته، هل ابلغو جمرمینو رسه یو ځای زنداين

 

په ځینو حالتونو کې طالبانو  .ماشومانو اس تخدام اتیید کړی دی ۱۴۴یوانما د طالبانو هل لوري د روان اکل په لومړیو هنو میاش تو کې د 

ضد عنارصو هل ماشومانو په ځانګړي ډول په سویيل والیتونو کې د ځامنرګو بریدګرو، برشي ډال )سپر( او چاودیدونکو  او نورو دولت

طالبانو  رسنیو، اندوليت موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو راپور ورکړی دی چې .توکو د ځای پر ځای کوونکو په توګه اکر اخیس یت دی

ماشومان غولويل، د پیسو ژمنه یېې وررسه کړې، مذهيب نصوص یېې غلط اکرويل ای یېې ورابندې زور راوړی چې ځامنرګي بریدګر 

یزیو پولیسو  یوانما مهدارنګه راپور ورکړی، طالبانو په فربورۍ میاشت کې درې هلاکن نیويل وو چې په بغالن والیت کې د س میه .يش

یوه ماشوم په انڅاپېي ډول مرامسو ته هل رس ېدو وړاندې خپل چاودیدونيک تويک وچوول او درې واړه  .رګی برید وکړيپه یوه قومندان ځامن

  :د انساين قاچاق په اړه د هبرنیو چارو وزارت  راپور ته رس ورښاکره کړئ .ماشومان په کې ووژل شول

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

 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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: امنیيت وضعیت د برشپالو ادارو لپاره س تونزمنه کړې چې د هېواد په ډیری برخو کې په ازاد ډول د خشړو اړوند نور انوړه چلند

وسلوالو، حکوميت مامورین او  .ثباتۍ د پرخمتګ، مرس تې او بیارغونې د چارو خمنیوی کړی دی اتوترخیوايل او بېې .وکړيفعالیت 

اندوليت موسسو خرب ورکړی و چې وسلوالو، ځايي زورواکو او د ملیشو مرشانو د مهدوی خپلو  .مرستندویه اکرکوونيک په نښه کړي دي

 .کو ډلو ته د اجازې په بدل کې د بډو اخیس تو غوښتنه کړې وهس میو ته د مرس تو رسوونکو او ویشون

 

ی د تېرو لکونو اپوټه، د پولیو واکسنی مکپاینونه د خشړو هل امهل نه دي ټکين شوي )پخوا طالبانو د کور په کور واکسنی پروګرام ممنوع کړ

ي او یوازې نامیيي والیتونه د واکسنی تر پوښښ الندې واب هل امهل ټکين شوي د ۱۹ -په هر حال، عادي معافیيت مکپاینونه د کوویډ .و(

 .نوې پېښې ثبت شوي دي ۴۶د عامې روغتیا وزارت په وینا، په دغه اکل کې د پولیو  .راغيل دي

 

کې  د فربورۍ پر درېمیه، طالبانو په ختار والیت .مهدارنګه، طالبانو پر ښووځنیو، راډیو س ټیش نونو او حکوميت دفرتونو بریدونه کړي دي

په جوالی میاشت کې طالبانو په مهدغه والیت کې پر افغان ميل امنیيت او دفاعي ځواکونو د برید لپاره د  .د جنونو یو ښووځنی وسوځاوه

 ۲۰۰مه، طالبانو په بدخشان والیت کې شاوخوا ۲۰د اګسټ پر  .سپر )ډال( په توګه هل اکروولو وروس ته بل ښووځنی وسوځاوه

د دغو ښځو هل ډلې ځینې یېې د اید والیت نورو ځایونو ته ولېږدول  .الرې هل اکنکور ازموینې منع کړې  د ګواښ هل کولو فارغانې د جرمیه

 .شوې ترڅو ازموینه ورکړي

 

  :مدين ازادیو ته درانوي، لکه .دومیه برخه

 

 د رسنیو ازادي په ګډون د بیان ازادۍ .الف
 

 .خو دولت ځېنې وختونه دغه ازادۍ حمدودي .ازادۍ وړاندوینه کړې دهاسايس قانون د رسنیو د ازادي په ګډون د بیان 

  

داسې راپورونه ش ته، چې چاروايک ځېنې  .: قانون، د بیان ازادۍ وړاندوینه کړې او دغه هېواد خپلواکه رس نۍ لريزادۍأ  د بیان 

پر مرکزي دولت نیوکه منظم او په ټولزیه توګه هل  .وختونه د نیوکه کوونکو د چوپ کولو په موخه، هل فشارونو او ګواښونو څخه ګټه اخيل

په س میه یزیه کچه، چارواکو،  .کوم حمدودیت رسه مخ نه وه، خو پر س میه یزیو او حميل حکومتونو نیوکه ډېر زایت هل حمدودیت رسه مخ و

د س یايس  .او اختیار څخه برمخن ود عامه خلکو او خربایالنو په ګډون د نیوکه کوونکو د وېرولو او ګواښلو په موخه هل پراخ واک 

ماهیت په تړاو حبث، د هغو کسانو لپاره چې د جګړې په ساحه ای د طالبانو تر کنرتول الندې س میو کې ژوند اکوه، هل خطره ډکه خربه 

ې زایتوایل راوس يت؛ که دوليت امنیيت ادارو، د ټولنزیو رسنیو په ګډون، پر انټرنټ د څارنې په موخه پر خپلو فعالیتونو او وړتیاوو ک .وه

  .څه دغه څارنه، هل ټولنزیو رسنیو څخه د ګټه اخیستنې پر لړۍ کومه اغېزه نه لرهل

 

معلوماتو ته د الرسيس  .: خپلواکې او ازادې رس نۍ فعالې وې او بېالبېل نظرونه یېې خپرولد پرلیکه رسنیو په ګډون د رسنیو ازادي

عامه خلکو الرسيس شوین کوي، متناقضه وه او رسنیو د دغه قانون د رشایطو د پوره کولو په قانون د پلیتابه لړۍ، چې معلوماتو ته د 
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دوليت چارواکو تر ډېره بریده، دوليت معلوماتو ته د خربایالنو الرسيس حمدودول،  .موخه، د حکومت د ماتې او انتوانۍ په اړه خربې کولې

یوانما، د برشحقونو د څار ډهل او بېې پوهل خربایالنو اداره راپور ورکړ،  .ه غورځولای په اسانۍ رسه په دې برخه کې غوښتنلیکونه هل پام

چې دولت په بشپړ ډول دغه قانون نه دی پیل کړی؛ په دې توګه، خربایالن ډېر لکه هغو معلوماتو ته چې غوښ تل ورته الرسیس 

 رسچینو معلومات یوازې هل څو حمدودو رسنیو رسه رسبېره پر دې، خربایالن څرګند کړل، چې دوليت .ومويم، الرسیس نه شو کویل

د برشحقونو د څار ډهل، په دې برخه کې، د ولسمرش د مرستیال امرهللا صاحل هل خوا د یو دوليت اکرکوونيک د نیولو په اړه  .رشیکوي

ات ابندې د هوايي برید په تړاو مه پر یوه مدرسه او جوم ۲۱ویل کېږي، دغه اکرکوونيک، په ختار والیت کې د اکتوبر پر  .خرب ورکوي

  .انمس وړاندې شویو معلوماتو ابندې نیوکه کړې وه

 

خربایالن، مهدارنګه د داعش، طالبانو، په دولت پورې اړوندو س یايس خشصیتونو پورې تړلو وسهل والو کسانو هل ګواښ نې، ځورونې او 

د افغانس تان د خربایالنو شورا وویل،  .څرنګوايل اغېزه ولريبرید رسه مخ وو؛ دغه کسان هڅه کوهل، چې د پېښو د خربي پوښښ پر 

چې د اکل په هبری کې د یو مشېر خربایالنو د ټولنزیو رسنیو پروفایلونه هک شوي او مهدارنګه خربایالن د ميل امنیت شورا دفرت هل خوا 

 .ګواښل شوی دی

  

مه نېټه په اکبل ښار کې، د سړک د غاړي ماین هدف  ۳۰ر ، هغه همال د يم میاش تې پموټرد خورش ید تلویزیون پورې اړوند یو 

په دغه برید کې، د اید تلویزیون یو خربایل د موټر چلوونيک  .وګرځېد، چې د دغه تلویزیوين ش بکې خربایالن او اکرکوونيک یېې لېږدول

 .ن څانګې داعش پر غاړه واخیس تهد دغه برید مسوولیت د خراسا .تنه نور اکرکوونيک ټپیان شول ۴ووژل شول او د اید تلویزیون 

  

مه نېټه، په هلمند والیت کې د ازادي راډیو خربایل او ورور یېې په لشکرګاه ښار کې د یو ماین د چاودنې  ۱۲مهدارنګه د نومرب پر 

د ښار او د مه په جالل أ اب ۱۰د دې ترڅنګ، مالیل میوند د انعاکس راډیو تلویزیون خربایهل د دمسرب پر  .په پایهل کې ووژل شول

د دغو  .په غزين ښار کې د انپېژانده وسهل والو په برید کې ووژل شول ۱۲اجلزیرې پخواین خربایل رمحت هللا نېکزاد د دمسرب پر 

س یاس توال،  .خربایالنو وویل، چې په جګړه کې د ښکېلو لورو هل خوا ګواښل کېږي .بریدونو مسوولیت کومه ډهل پر غاړه وانه اخیس ته

امنیيت چاروايک او د اکروابرونو خاوندان او نور د واک او قدرت خاوندان ځېنې وختونه خربایالن د پېښو د خربي پوښښ د څرنګوايل 

  .د راپور هل خمې، په دې برخه کې ښځینه خربایالن ډېر زایمننوونکې دي خربایالنو ېپول  ېېب  د .په تړاو، ګواښي ای ځوروي

 

د راپور هل خمې، یوه ښځینه خربایهل ویدا ساغری، هل هغه وروس ته د یو مشېر دیين علاموو هل خوا وګواښل شو او  خربایالنوپولې  بېې  د

 .انروغي د خپریدا په پایهل کې د روژې مبارکې میاش تې د جتمعاتو په تړاو نیوکې وکړي ۱۹کوویډ پر پرلیکه بڼه وځورول شو، چې د 

 

س یايس او قويم ډلې په ځانګړې توګه هغې ډلې، چې د جماهدینو د  .کې حمدوده وهبل په پرتهل والیتونو د بیان ازادۍ کچه د مرکز اک

یېې متویلول او هل خپل مايل مرس تې څخه د رسنیو د منځپانګو د کنرتول په پخوانیو رهربانو هل خوا اداره کېده، زایتره والیيت رس نۍ 

  .والیيت رس نۍ مه د خمالفینو هل بریدونو رسه مخ وو .موخه ګټه اخیس تل
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د یو زایت مشېر ورځپاڼېې هره ورځ په  .چاپېي او پرلیکه رس نۍ، د ورځپاڼو، خربپاڼو، جملو، جریدو او وېبپاڼو خپرولو ته دوام ورکول

بېې ثباتۍ دوام، د خربایالنو امنیت هل دې رسه رسه، داسې اندېښ نې موجودې وې، چې د اتوترخیوالو او  .ښاکره پر دولت نیوکې کولې

د  .د خلکو یوه لوړه سلنه، په ځانګړې توګه د لکیوايل س میو اوس یدونکو، د نورو رسنیو په پرتهل، راډیو ته ډېره الرسيس درلوده .ګواښي

او خپلوانو او تر هغه  اس یا بنسټ د راپور هل خمې، د لکیوايل س میو اوس یدونکو معلومات او خربونه په لومړي ګام، د خپلې کورنۍ غړو

 .وروس ته هل راډیو او تلویزیون څخه ترالسه کول

  

: دوليت چاروايک او ځېنو نورو کسانو د خربایالنو پر وړاندې هل اتوترخیوايل او ګواښ څخه اکر اخیس تل، ترڅو اتوترخیوايل او ځورونه

س میه یزیو زورواکو پر جنایتونو، اداري فساد او هل جمازاتو خپلواک او خمالف خربایالن په ځانګړې توګه هغه خربایالن وویروي؛ چې د 

نېټه د بیان راډیو خربایهل  ۱د راپور هل خمې، د ميل امنیت اداره د جوالی پر  خربایالنوبېې پولې  د .څخه خوندیتوب ابندې نیوکې کولې

د حمبوبېې تر نیول کېدو دوه ورځې وروس ته، د ميل امنیت اداره، هغه ویډیو خپره کړه، چې پکې حکمیۍ پر  .حمبوبه حکمیې ونیوهل

ولسمرش د نیوکې یوه ویډیو پر خپراوي اعرتاف کړی و او هل نوموړي څخه بښ نه غوښ يت وه؛ هغه چاره، چې نوموړې تر دې خمکې 

وکړه، چې د ميل امنیت اکرکوونيک نوموړې ځورويل او په زوره دغه  خو حکمیې تر خويش کېدو وروس ته ادعا .ترې اناکر کړی و

  .اعرتافات ترې اخیس تل شوی دی

 

راپور ورکړ، چې چارواکو مهدارنګه د پژواک خربي أ ژانس اکرکوونکی او خربایل ځورویل دی، په ځانګړې توګه د  خربایالنبېې پولې 

مه نېټه یو راپور  ۲۲ټنې او تعقیب الندې راغی، چې دغه أ ژانس د جون پر دغه أ ژانس رییس هغه همال، د ميل امنیت هل خوا تر پل 

  .خپور کړ، چې ګواکې د مصنوعي تنفس مرس ته شوي دس تګاوې غال شوې او انقانونه توګه پر یو ګاونډي هېواد پلورل شوي دي

 

د  .څرګنده بڼه خپل ژوند هل السه ورکړد دغه اکل په هبری کې لږترلږه شپږ تنه خربایالن ووژل شول، او یو تن په مشکوکه او ان

تنه نور ټپیان شوي  ۱۲افغانس تان د خربایالنو شورا د راپور هل خمې، د دغه سال تر سپمتربه پورې، درې تنه خربایالن تښ تول شوي ، 

   .تنه نور وهل ټکول او هل ګواښونو رسه مخ شوي وو ۳۰وو او مهدارنګه 

  

طالبانو خربداری  .بریدونه کول« پر رس نزیو ادارو»مدين ټولنې سازمانونو ادعا وکړه، چې طالبان مهدارنګه طالبان مه خربایالن ګواښل، د 

ورکړ، چې رس نۍ به تر خپل برید الندې راويل؛ مګر که دوی د طالبانو ضد مطالبو هل خپرولو څخه ډډه وکړي، نو به برید ورابندې نه 

  .کړي

 

د راډیو  .خربایالنو لپاره، چې د اتوترخیوايل موخه نه وو، هل خطره ډکه چاپېرایل یېې رامنځته کړی ود انامنۍ کچه زایتوایل، ان د هغو 

د اکل په هبری کې،  .مې نېټې د الریون په هبری کې د پولیسو د ډزو په پایهل کې ووژل شو ۹یو خربایل په غور کې د يم میاش تې د 

و تر برید الندې راغيل؛ هغوی ادعا وکړه، چې دغه چاره د زورواکو کسانو د خربي خربایالنو راپور ورکړ، چې د انپېژاندو وسهل وال

  .پوښښ د څرنګوايل زېږنده ده
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قانون، د خربایالنو پر وړاندې د اتوترخیوايل پېښو ته د رس ېدنې په موخه، یو لړ الرښوونې وړاندې کوي؛ خو دغه الرښوونې په بشپړه 

د دې المل شوي، چې د ولسمرش د دومی مرستیال رسور دانش تر مرشي الندې یوه ګډه ميل  دغه الرښوونې .توګه نه دي پيل شوي

مکېټه او د والیتونو د مرکزونو په کچه بېلې مکېټې، د خربایالنو پر وړاندې د اتوترخیوايل د عاملینو د تعقیب او پېژندنې په موخه د 

پر وړاندې د ګواښونو د پېژندنې او په ګوته کولو په موخه یوه حامیتې مکېټه  مهغږۍ مکیټه او د ميل امنیت د مکېټې هل خوا د خربایالنو

د رسنیو د ازادۍ نه د دفاع سازمانونو راپور ورکړ، چې دغه مکېټې د اکل په هبری کې په منظم ډول انس تې کړې، اړوندې  .رامنځته يش

څه کړې دي، خو بیا مه دغه چاره د خربایالنو د خوندیتوب دوس یېې لویېې څارنوايل ته لېږلې، او دغو دوس یو ته د رس ېدنې په موخه ه

د خربایالنو د مالتړ یوه اداره راپور ورکړ، د دغو فشارونو هل امهل او دا چې زایتره خربایالن خپل  .کچه د زایتوایل المل شوی نه دی

  .میاشتین معاش نه ترالسه کوي، د اکل په هبری کې د یو مشېر رسنیو خپرونې وځنډول شوې

 

هل رسنیو څخه د مالتړ ډلې راپور ورکړ، چې زایتره ښځینه خربایالن، په چاپېي او ټولنزیو رسنیو کې په مس تعار نوم رسه اکر کوي، 

د ښځینه خربایالنو د مالتړ مرکز د راپور پر بنسټ، هل  .ترڅو هل پېژندنې، تعقیب، ځورونې او غچ اخیستنې څخه خوندي پاتې يش

  .نځو کې یېې: کونړ، لوگر، نورس تان، پکتیاک و ارزگان کې کومه ښځینه خربایهل ش تون نه لرهلوالیتونو څخه په پ  ۳۴

 

: رس نزیو څارونکو ادعا وکړه، چې یو مشېر خربایل، د پولیس د چارواکو، زورواکو کورنیو د سانسور ای د رسنیو د منځپانګو حمدودل

فساد، اختالس او د نشه يي توکو په اکروابرونو او قاچاق کې د هغوی د ښکېلتیا خستو جمازاتو هل وېرې، د س میه یزیو چارواکو د اداري 

د افغانس تان ابنک رییس او د ولسمرش اقتصادي سالاکر امجل امحدي، د خپل تویرت په  .په تړاو، خپل راپورونه دوی پخپهل سانسوري

خربایالنو او اندوليت موسسو خرب  .ر ده نیوکه کړې وهپاڼه کې یو مشېر خربایالن بالک کړل، دا چاره هل دې امهل و، چې هغوی پ

اکل تعدیل شوی قانون، یوه غوره څارنزی چواکټ یېې رامنځته کړی، خو دغه قانون نه  ۲۰۱۸ورکړ، که څه معلوماتو ته د الرسيس د 

سه کولو په تړاو، د زایترو هغو د معلوماتو د ترال .پیل کېږي او چاروايک په دې برخه کې ډېر لږ مسوولیت منونيک او ځواب ویونيک دي

خربایالنو غوښتنې بېې ځوابه پاتې کېږي، چې د دولت په دننه کې اغېزه نه لري، ای د کوم نړیوال معتربه رس نۍ اکرکوونکی نه وي؛ 

ولسمرش د لومړي  زایترو خربایالنو وویل، چې په دې اړه د .مهدارنګه دوليت چارواکو تر ډېره بریده د معلوماتو هل خپرولو څخه ډډه کوي

مې نېټې د پېښې د  ۲۱مرستیال امرهللا صاحل څرګندونې، چې ګوا کې هغه کسان مسوول ګڼېي، چې د ختار والیت د اکتوبر د 

  .رشیکوي، د بیان أ زادۍ حمدودي« انقانونه معلومات»قرابنیانو په تړاو، 

 

چارواکو ځېنې وختونه، د افرتا  .و تور په تړاو، د افرتا جرمیې ټالکې دي: د جزا او رسنیو قانون د افرتا اپه افرتا/ قذف پورې اړوند قواننی

  .هل جمازاتو څخه په ګټه اخیستنې رسه، د دوليت ادارو پر وړاندې د نیوکې لړۍ د ځپلو په موخه اکر اخیس تل

 

په موخه، معلوماتو ته د الرسيس په : خربایالن شاکیت درلود، چې دوليت چارواکو، د معلوماتو هل افشاءکولو څخه د خمنیوي ميل امنیت

  .ابندې استناد اکوه« د ميل ګټو په اس تثنا»قانون کې پر دغه عبارت 
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

: یو مشېر خربایالنو دا خربه ومنل، چې په خپلو راپورونو کې پر طالبانو او یو مشېر ګاونډیو هېوادونو هل نیوکې څخه ډډه اندوليت اغېزې

خمالفو ډلو، په انامنه س میو کې ش ته رس نۍ، دې ته اړوایس تل،  .اخیستنې څخه په ویره کې وکړې دي؛ ځکه دوی د طالبانو هل غچ 

 .ترڅو د ميل امنیيت ځواکونو هل تبلیغاتو، اعالمیو او اعالنونو، تفرحیي پروګرامونو، موس یقي او ښځینه غږ هل خپراوي څخه ډډه وکړي

  

ټالکو کې د دوی أ زادي، هل حمافظه اکریو ډکو چلندونو هل امهل حمدوده شوې ښځو د هېواد په یو مشېر س میو کې وویل، چې د جامو په 

  .او دغه حمدودیت مهدا راز د طالبانو او مذهيب رهربانو هل خوا مه ځېنې وختونه د دوی تر کنټرول الندې س میو کې پیل کېږي

 

 د انټرنت أ زادي
ړه کره راپور مه ش تون نه درلود، چې دولت هل کوم حقويق ځانګړی دولت، انټرنټ ته الرسيس حمدود ای خمتل کړی نه دی او په دې ا

  .ماموریت پرته، خصويص پرلیکه اړیکې تر خپل څار الندې راوس تې وي

 

رسنیو او فعاالنو په معمول ډول، هل ټولنزیو رسنیو څخه د س یايس بدلونونو په تړاو حبث لپاره ګټه اخیس تل، او فیس بوک په ښاري س میو 

هل انټرنټ  .طالبانو مه د خپلو پیغامونو د خپراوي لپاره، هل انټرنټ او ټولنزیو ش بکو څخه اکر اخیس تل .کچه اکرول کېدهکې په پراخه 

  .څخه د ګټه اخیستنې کچه، د انټرنټ د لوړې بیېې، په س میه پورې اړوندو مطالبو د مکوايل او انلوس يت هل امهل ډېره ټیټه وه

 

ونو او نورو جتهزیاتو د هل منځه وړلو ای غریفعالولو هل الرې، د طالبانو هل خوا معلوماتو ته د الرسيس کچې د اکل هبری کې، د خمابرايت انټن

د برشحقونو د څار ډهل په جون میاشت کې  .د حمدودولو په موخه، د طالبانو د هڅو په تړاو په مکرر ډول راپورونه خپاره شوي دي

 .الندې س میو کې هل موابیل تلیفونو څخه اکر اخیستنه کچه ای حمدوده کړې ای بنده کړې ده راپور ورکړ، چې طالبانو په زایترو تر خپل

  .البته دغه چاره، معلوماتو ته د الرسيس کچه په بشپړه توګه حمدودي

  

  :علمي او د فرهنګي مرامسو د تررسه کولو أ زادي
 

په دوليت موسسو کې د زده کړو ترڅنګ، په خصويص  .موجود وعلمي أ زادي په ټولزیه توګه د دولت تر کنټرول الندې س میو کې 

مه  .ښووځنیو او پوهنتونونو کې مه د زده کړې لړۍ ورځ تر بلې وده کوهل او نوي پوهنتونونه په بشپړ ډول هل خپلوايک څخه برمخن وو

  .خیس تلامنیيت دوليت ځواکونو او مه طالبانو هل ښووځنیو څخه د پوس تو او پوځي اډو په توګه اکر ا

 

 .په لکیوايل س میو کې د طالبانو مخ پر وده واک، د دې المل شوی و، چې یو زایت مشېر دوليت ښووځني د دولت هل واکه هبر يش

که څه مه د ښوونې په تړاو د طالبانو کړنالرې  .طالبان، د رمسي دوليت پوهنې وزارت په بدل کې، د ښوونې او روزنې مکېس یون لري

په بېالبېلو س میو کې بېالبېلې وې، خو د دوی تر کنټرول الندې س میو کې یو مشېر ښووځنیو ښوونکو ته اجازه ورکوهل، چې خپل 

طالبانو  .ه زایتولتدریيس چارو ته دوام ورکړي؛ مګر دوی ځانګړي مضمونونو تدریس منعه او پر ځای یېې د اساليم زده کړو مضمونون
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

د طالبانو یو قوماندان په هلمند والیت کې د برشحقونو د  .د جنونو په ځانګړې توګه د ځوانو جنونو د زده کړې لړۍ حمدوده کړې وه

 .ښځو زده کړه منعه ده، په داسې حال کې چې زموږ هېواد اشغال شوی دی»څار ډلې ته وویل، چې د 

  

 منونو أ زاديب د سوهل یزیو الریونونو او اجن 
 

خو هل دې  .اسايس قانون د سوهل یزیو الریونونو او اجنمنونو د جوړېدو وړاندوینه کړې او دولت په ټولزیه توګه دغه حق ته درانوي درلود

  .رسه، دولت په ځېنو برخو کې، دغه أ زادۍ حمدوده کړې وه

 

 د سوهل یزیو الریونونو أ زادي
 

هل دې رسه رسه، پولیس لکه لکه د الریونوالو د  .الریونونو په برخه کې، د وګړو د حقونو درانوي کوهلدولت، په ټولزیه توګه د سوهل یزیو 

په داعش پورې اړوندو  .الریونونه او اعرتاضونه مهدارنګه د داعش او طالبانو د بریدونو هدف ګرځېدل .خپرولو په موخه، ډزې کولې

 .تنه نور ټپیان شول ۵۸تنه ووژل او  ۳۲ غونډه برید وکړ، چې په پایهل کې یېې مه په اکبل پر یوه س یايس ۶وسهل والو د مارچ پر 

مه نېټه یېې په اکبل کې د ولسمرش د لوړه کولو پر مرامسو برید  ۹مهدارنګه د داعش پورې اړوندو کسانو ادعا وکړ، چې د مارچ پر 

 .کړی، که څه مه په دغه پېښه کې چاته زاین ونه ورس ېده

  

  من ای ټولنې د أ زادي حقد تشلک او اجن
 

د س یايس ګوندونو  .اسايس قانون، د تشلک او ټولنې د أ زادۍ حق وړاندوینه کړې او دولت په ټولزیه توګه دغه حق درانوي درلود

قانون، س یايس ګوندونه ملکفوي، چې خپلې ډلې په عدلیه وزارت کې ثبت او راجسرت کړي او هل اساليم اصولو رسه خپل اهداف 

دغه قانون، د امنیيت او قضايي ادارو اکرکوونيک په ځانګړې توګه د سرتې حممکې، لویېې څارنوايل، کورنیو چارو وزارت، ميل دفاع  .وټايک

هغه اکرکوونيک چې هل دغه امر  .وزارت او د ميل امنیت ادارې اکرکوونيک هل دې څخه منعه کوي، چې د س یايس ګوندونو غړیتوب ولري

  .څخه لېرې کېږي رسغړونې وکړي، هل دندې

 

  د دین او مذهب أ زادي .ج
 

 وګورئ : ادرس کې النديد دین او مذهب په تړاو د هبرنیو چارو وزارت راپور په 

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

 د سفر او تګ راتګ أ زادي .د

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

دولت په ټولزیه توګه دغو حقونو ته درانوي  .قانون، د هېواد په دننه او هبر د سفر، کډوايل او بېرته س تنیدنې حق وړاندوینه کړی دی

  .درلود

خو ټولنزی  .: دولت، په ټولزیه توګه د هېواد د پولو په دننه د تګ او راتګ او سفر حق نه حمدودلد هېواد په دننه تګ و راتګ او سفر

د هېواد په یو مشېر س میو کې د تګ راتګ او سفر پر  .د کورنۍ د انرینه غړي هل اجازې او ملګرتیا پرته د ښځو سفر حمدودل عرف،

د ټکس یو، الریو او بسونو چلوونکو شاکیت وکړ، چې د امنیيت ځواکونو او طالبانو لکه لکه  .الره تر ټولو سرت خنډ، د امنیت نشوایل و

طالبانو په منظم ډول،  .ه انقانونه توګه د دوی ګاډي دروي او هل مسافرو څخه پیسې او نور ش یان اخيلد تالش یو په پوس تو کې پ

رسنیو راپور ورکړ، چې طالبانو د  .لویېې الرې بندول او پر هغو کسانو انقانونه مالیات وضع کول، چې په دغو الرو کې یېې سفر اکوه

مه ترانس پوريت خصويص رشکتونو ته یېې خرب ورکړ، چې په دغه مسری کې د  ۲۳ارزګان لویه الره تړلې او د اګست پر  –کندهار 

  .مسافرو د لېږد په صورت کې، نو اید رشکتونه به د مليک وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو مسوول وي

 

  داخيل بېځایه شویو کسانو ته د رس ېدنې وضعیت او څرنګوایل .هـ
 

طبیعي پېښو لکه واوره ښوییدنې، د س یالوونو راوتلو او زلزلو هل امهل د وګړو بېځایه  د اکل په هبری کې د هېواد په دننه، د جګړو،

تنه  ۱۷۲۴۹۰مه پورې،  ۲۰د ملګرو ملتونو د برشي چارو د مهغږۍ دفرت راپور ورکړ، چې هل جنوري د سپمترب تر  .کېدنه دوام درلود

زایتره کورين بېځایه شوي کسان، انامنه لکیوايل س میې او کوچين  .وګړي، د جګړو هل امهل دې ته جمبوره شوي، چې خپل کورونه پرېږدي

والیتونو په  ۳۴د هېواد د  .ښارونه پرېښودل، ترڅو په لویو ښارونو او ښارګوټو کې د نسبتا خوندي او دوليت خدمتونو په لټه کې وي

  .یېې د کورنیو بېځایه شویو وګړو، کوربه وو ۳۰ډهل کې، 

 

الرسیس، د امنیيت اوضاعو هل امهل، مکزوری او حمدود و؛ ځکه انامين د هغو کورنیو بېځایه شویو کسانو په خدمتونو او برشي مرس تو 

پېژندنه، ارزونه او پروخت مرس تې پر الره خنډ ګرځېدل، چې ال مه د خشيص امنیت او رسپناه په ګډون، هل بنس ټزی خوندیتوب او 

ۍ په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې ښځینه رسپرس ته یېې لرهل، د هویيت اس نادو کورين بېځایه شوي کورن .پاملرنې څخه بېې برخه وو

د راپورونو هل خمې، په ښاري س میو  .یعنې تذکرې نه لرلو هل امهل، د بنس ټزیو خدمتونو د ترالسه کولو په برخه کې هل س تونزې رسه مخ و

 روغتیايي او بنس ټزیو خدمتونو څخه بېې برخه وو؛ او د بېځایه کې زایتره داخيل بېځایه شوي کورنۍ، هل توپریي چلند رسه مخ او هل اکيف

ښځو د کورنیو بېځایه شویو وګړو په مکپونو د کورنۍ اتوترخیوايل د لوړې  .کېدنې انقانونه س میو څخه د ایس تلو هل دامیي ګواښ رسه مخ وو

اړه لټه او هڅه، د دومیې بېځایه کېدنې المل د لومړنۍ بېځایه کېدنې وروس ته د معیشت د پوره کېدو په  .کچې په اړه خرب ورکړ

ان هغه بېځایه شوي کورنۍ، چې س میه یزیو ټولنزیو  .ګرځېدل او دغه چاره د زایمننونکو کسانو تعقیب او ورته رس ېدنه، س تونزمنوهل

میو کورنیو په پرتهل، دغو خدمتونو ته الرسيس لرل، هل خدمايت مرکزونو څخه د لېرې وایل ای نورو الملونو هل امهل، د خپل ګاونډ مق 

تنه ووژل  ۱۹۰مه نېټه د س یالوونو د راوتلو او زلزلې هل امهل،  ۲۶په پروان والیت کې د اګست پر  .خدمتونو ته مکه الرسیس لرهل

ه د م ۲۷رسنیو راپور ورکړ، چې طالبانو هل امنیيت ځواکونو رسه د جګړې پرهمال د اګست پر  .کورونه هل منځه والړل ۴۰۰۰شول او 

  .بېې ځایه شوي وګړي ووژل ۴س یالوونو د راوتلو هل امهل 
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

د افغانس تان د برشحقونو خپلواک مکېس یون راپور ورکړ، چې په هلمند والیت کې د خستو جګړو هل امهل، یوازې د دوو اونیو په لړ 

رت اټلک کوي، چې د دغو جګړو هل د ملګرو ملتونو د برشي مرس تو د مهغږۍ دف .کې زرګونه کورنۍ هل خپلو س میو څخه بېې ځایه شول

زره کسانو بېې ځایه  ۱۴۰۰۰زره کسان بېځایه شوي دي، خو دغه اداره یوازې پر دې توانېديل، چې یوازې د  ۳۵۰۰۰امهل، ټولټال 

 کېدنه اتیید کړي؛ ځکه د امنیيت وضعیت د خرابېدو هل امهل، په س میه کې تیلفوين خدمتونه پرې او په دې توګه هغوی ته الرسيس

  .انممکنه شوه

 

  هل کډوالو څخه مالتړ .و
 

دولت، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عايل مکېشرني، د کډوالو نړیوالو سازمان او نورو برشي سازمانونو رسه مهاکري کوهل، ترڅو 

  .د کورنیو بېځایه شویو کسانو ساتنه وکړي او هل هغوی رسه مرس ته ويش

 

: هل پاکس تان او ایران څخه د ستندونکو کسانو په ګډون هل او بېې اتبعیته کسانو څخه انوړه ګټه اخیستنه هل کډوالو، پناه غوښ تونکو

  .زایمننونکو کسانو رسه د دولت وړتیا ال مه مکزورې او حمدوده وه او په دې برخه کې ال مه د نړیوالو ټولنې مرس تې اړتیا لرهل

 

ایران او پاکس تان څخه د بېې س ندو افغان کډوالو بېرته س تنېدل، د جنوري هل لومړۍ نه د د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړ، چې هل 

هل پاکس تانه  ۲۷۰۰کسانو هل ایرانه او نور پاتې   ۴۴۷۲۰۶ تنو ته رس ېده، چې هل دې مجلې څخه ۴۴۹۲۱۳پورې ۱۵اګست تر 

تنو ورس ېده، دا  ۵۵۱نېټې وروس ته هل پاکس تانه د س تنېدونکو کسانو مشېر تر ټولو ټېټې کچې یعنې  ۲۵د اګست هل  .س تانه شوي وو

مې د اګست تر  ۱۷انروغي د خپرېدا هل امهل د مارچ هل  ۱۹کوویډ ځکه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عايل مکېشرنۍ د 

  .کې پولې مه تړيل وو پورې، خپلې مرس تې وځنډولې او مهدارنګه په دغه موده ۱۰

 

  : قانون، د پناه ورکولو ای پناه منلو د مسلې وړاندوینه نه دې کړې او دولت د پناه غوښ تونکو د مالتړ لپارهپناه غوښتنې ته الرسیس

کډوالو  ۲۵۰پناه غوښ تونکو او  ۱۷۰هل دې رسه رسه، د ملګرو ملتونو د کډوالو عايل مکېشرني، د  .کوم سیس مت نه دی رامنځته کړی

د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عايل مکېشرنۍ، مهدارنګه د  .لپاره په ښاري س میو کې نوملیکنه وکړه او هل هغوی څخه مالتړ وکړ

  .اکل هل پاکس تانه تښتېديل وو او د خوست او پکتیاک والیتونو کې مېشت وو .ز ۲۰۱۴وګړو مالتړ مه وکړ، چې پر  ۷۲۰۰۰هغو 

 

  :وګړي بېې اتبعیتهج. 
 

اندوليت موسسو راپور ورکړ، په هېواد کې د پناه غوښ تونکو او کډوالو د ماشومانو لپاره د زېږیدنې لپاره د ثبت او راجسرت د اتبیاوي 

دغه س تونزه، مهدارنګه هل اندېښ نې ډکې یوې  .نش توایل، هغوی د بېې اتبعیته کېدو هل خطر او اوږدهمال احامتيل زاین رسه مخ کوي

  .ه توګه پر خپل ځای پاته ديس تونزې پ
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

  برخه: په س یايس هبری کې د مشارکت أ زادي درمیه
 

قانون، وګړو ته دا حق ورکوي، چې د دوره يي، أ زاد، عادالنه ټاکنو په لړ کې، چې په پټه توګه رایېې پکې اکرول کې او په ټولزیه او 

د ولسمرشۍ د  .د رایېې ورکولو حق، کېدای يش د یو لړ جرمونو هل امهل سلب يش .برابره توګه تررسه کېږي، خپل دولت وټايک

اکل تررسه شوې، د طالبانو هل خوا د اتوترخیوايل رامنځته کول، ملموس و، خو دوی پر دې  .ز ۲۰۱۹وروس تۍ ټاکنو پرهمال چې پر 

  .ونه توانېدل، چې د ټاکنو لړۍ ګډوډه کړي

 

  انتخاابت او س یايس مشارکت
په دغو ټاکنو کې هل اترخیي پلوه د خلکو د  .ز اکل په سپمترب کې تررسه شوه ۲۰۱۹: د ولسمرشۍ وروس تۍ ټاکنه د س تۍ ټاکنېورو 

دغه  .سلنه یېې پکې ګډون کړی و ۱۹برخه اخیس تو کچه ډېره ټیټه وه او د رایېې ورکولو رشایط لرونکو کسانو هل مجلې څخه یوازې 

نوماندانو مکرنګه ټاکنزیو مکپاینونو، د رایه ورکوونکو نه لېوالتیا، هل ولسمرشي ټاکنې څخه د والیيت  چاره، ظاهرا د امنیيت ګواښونو، د

رسبېره پر دې، د رایه  .شوراګانو د ټاکنې بېلوايل زېږنده وه، چې په دودیزه توګه د س میه یزیو ش بکو هل بس یجولو رسه مرس ته کوهل

پر دې بنسټ ویل کېږي، چې د خمکنیو  .اکل په ټاکنو کې د اکرول شویو رایو اعتبار ټالک .ز ۲۰۱۹ورکوونکو ابیومرتیيک اتیید، د 

ټاکنو په پرتهل د دغه ټاکنې د رایه ورکوونکو په مشېر کې توپری، هل مهدې امهل و، چې هل ابیومرتیيک اتیید پرته ټولې اکرول شوې رایېې 

بانو، په ښووځنیو او روغتیايي مرکزونو کې د رایېې ورکولو د مېش تو مرکزونو په د ملګرو ملتونو د راپور هل خمې طال  .ابطلې اعالن شوې

دغه سازمان راپور ورکوي، چې دغه بریدونه، د  .ګډون، د رایه ورکولو د مرکزونو په وړاندې معدي اتوترخیوايل او بریدونه په الره واچول

 ۴۵۸یعنې د رایه ورکولو تر دورې پورې، د  ۳۰د سپمترب تر  اکل .ز ۲۰۱۹اکل هل جون میاش تې د نوملیکنې هل دورې د  .ز ۲۰۱۹

پېښې مه په بر کې نیيس، چې د  ۱۰۰دغه مشېرې، هغه  .ټپیان شوي( المل شول ۳۷۳وژل شوی او  ۸۵مورده مليک مرګ ژوبلو )

ټپېي کېدو( المل  ۲۴۹وژل او  ۲۸پېښو ) ۲۷۷مې نېټې د ټاکنو په ورځ رامنځته شوې او د مليک مرګ ژوبلې د  ۲۸سپمترب پر 

اکل د ټاکنو په ورځ د مرګ  .ز ۲۰۱۴اکل په ټاکنو کې د مرګ ژوبلې کچه د  .ز ۲۰۱۹د ملګرو ملتونو هل راپور رسه مس، د  .شوې

رایو په ګټلو  ۵۰،۶۴مه نېټه اعالن وکړ، چې ولسمرش غين د  ۱۸د ټاکنو خپلواک مکېس یون د فربوري پر  .ژوبلې په پرتهل، لوړه وه

سلنه رایېې یېې ترالسه  ۳۹،۵۲ټاکنو ګټونکی دی؛ په داسې حال کې چې د ولسمرش غين اصيل س یال عبدهللا عبدهللا  رسه بیا د

که څه مه د ټاکنو اکرپوهان، د ټاکنزیو پروس یجرونو په ختنیيک برخه کې یو لړ پرخمتګونو ته اشاره رکړې، خو د دغې ټاکنې  .کړې وې

س یايس  .ا څخه د ډاډمنتیا لپاره د ټاکنزیو ادارو د وړتیاوو په تړاو، اندېښ نې موجودې وېد پایلو جدول بندۍ په لړ کې هل روڼتی

رایو د مسوايل په اړه د نظر اختالف درلود، چې دغه چاره د  ۳۰۰۰۰۰میلیونو اکرول شویو رایو هل مجلې څخه د  ۱،۸لوریو، د ټولټال 

خمالف نوماندانو،  .پر څارونکو ادارو د س یايس کېدو تورونه ولګول يش دې المل شو، چې د ټاکنې پایلې اعالن وځنډېږي او د ټاکنو

مهدا راز د ټاکنې هل خپلواک مکیس یون څخه غوښتنه وکړه، چې هغه رایېې ابطلې اعالن کړې، چې په ټاکنزیو مرکزونو کې د رایه 

ټاکنزی شاکیتونه وڅېړل او په پایهل  ۱۶۵۰۰د ټاکنزیو شاکیتونو مکېس یون، نژدې  .ورکوونکو د ابیومرتیک اتیید رسه په ټکر کې دی

د ټاکنزیو شاکیتونو  .مرکزونو کې اکرول شوې رایېې یېې بیا ومشېرل ۵۴۰۰شاکیتونه رد کړل او په  ۹۸۰۰کې، هل دې مجلې 

  .مکېس یون، تر دې خمکې چې په فربوري میاشت کې د ټاکنو پایلې اعالن يش، په دې برخه کې دوه تفتیشونه یېې تررسه کړل
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

مه د حتلیف مرامس یېې  ۹اعالن وکړ او دواړه د مارچ پر   دواړه په ټاکنو کې د برایپه پایهل کې، ولسمرش غين او عبدهللا عبدهللا

د افغانس تان س یايس ډلې او فعاالنو، د دغې ټاکنې په پایهل کې رامنځته شوې کشالې د حل په برخه کې منځګړیتوب  .تررسه کړل

نېټه السلیک  ۱۷ت کې د هغه هوکړه لیک د ترالسه کېدو المل شو، چې د دواړه لورو ترمنځ د يم پر وکړ، چې دغه چاره په هنای

د دغه هوکړې هل خمې، ولسمرش غين بیا مه د افغانس تان د ولسمرش په توګه پرخپل ځای پاته شو، عبدهللا عبدهللا د ميل پخالینې  .شو

 .ړو لورو هل خوا پارملان ته د اکبینې نامیيي وزیران ورپېژندل کېږيعايل شورا رییس په توګه وټالک شو، مهدارنګه د دوا

  

: قانون، ګوندونو ته د رمسي موسسو په توګه حق ورکوي، ترڅو وکویل يش، خپل س یايس ژوندانه س یايس ګوندونه او س یايس مشارکت

قانون،  .ي کویل يش، س یايس ګوند جوړ کړيلکنه ای تر هغه لوړ معرلرونکی وګړ  ۲۵قانون وړاندوینه کوي، چې هر  .ته دوام ورکړي

زره غړي ولري، ترڅو په عدلیېې وزارت کې ثبت او راجسټر  ۱۰والیتونو څخه  ۳۴ګوندونه پر دې ملکفوي، چې لږترلږه د هېواد هل 

لکن ای تر هغه لوړ معرلرونيک وګړي ای هغه  ۱۸یوازې  .يش؛ د ګوند رمسي فعالیتونه تررسه کړي او په ټاکنو کې نوماندان وړاندې کړي

د دولت یو مشېر مشخص اکرکوونيک او غړي  .کسان، چې د رایېې ورکولو حق لري، کویل يش، د س یايس ګوند غړیتوب ترالسه کړي

خپل رمسي دندې  لکه د قضايي او عديل سیس مت اکرکوونيک، د پوځي او امنیيت ادارو اکرکوونيک او د ځېنو مکېس یونو غړي نه يش کویل، د

س یايس ګوندونه، د هېواد په زایترو س میو کې د امنیيت س تونزو هل امهل، د فعالیت د  .په دوران کې، د کوم س یايس ګوند غړیتوب ولري

  .تررسه کولو جوګه نه وو

 

 -ټاکنو د څار یوه خپلواکه اداره وهچې پر  –مه نېټه، د افغانس تان د ازاد او عادالنه ټاکنو د ادارې  ۲۳انپېژاندو وسهل والو، د دمسرب پر 

  .رییس یوسف رش ید، په ډزو رسه ووژل

 

: هېڅ قانون په س یايس هبری کې د ښځو او لږکیو پورې اړوندو کسانو برخه اخیستنه نه د ښځو او لږکیو ډلو پورې اړوندو وګړو مشارکت

سلنه جوړه او د ټولو رایه  ۳۴،۵یېې کړې وه  اکل په ټاکنو کې ښځې د ټولو هغو کسانو چې نوملیکنه .ز ۲۰۱۹د  .حمدودوي

د مدين ټولنو سازمانونو، فکري مرکزونو او پر ټاکنو د څار ادارو د راپور هل خمې، په ټاکنو کې د  .سلنه تشکیلول ۳۱،۵ورکوونکو 

  ښځو د برخه اخیستنې

په هغو والیتونو کې د ښځو د  .رسه، متفاوته ده کچه، د هېواد بېالبېلو برخو کې د ش ته ټولنزیو دودونو او امنیيت وضعیت ته په کتو

مشارکت کچه ټیټه وه، چې هلته ټولنې پخپهل په معدي توګه په دغه دموکراتیکه پروسه کې د ښځو برخه اخیستنه حمدودي، ای هلته 

یتونه، فساد او حمافظه اکر جګړې، د ګواښونو ش ته وایل، مايل حمدود .امنیيت وضعیت د اندېښ نې وړ و ای دواړه په مهمهاهل توګه خنډ و

داسې راپورونه ش ته، چې یو مشېر انرینه وو به د ښځو هل  .کورين غړي د دې المل کېده، چې ښځینه رایه ورکوونکې زایمننوونکې وي

د دې ښودنه مهدارنګه راپورونه  .خوا د رایېې اکرونه ګناه ګڼهل او یو مشېر نورو به ویل، چې ښځې ابید انرینه نوماندان ته رایه ورکړي

کوي، چې یو مشېر کسان، هل دې امهل په ټاکنو کې د رایېې ورکولو لپاره د ښځو هل ابیومټریک کېدو رسه خمالفت اکوه، چې د هغوی 

اځنور اخیس تل کېږي؛ نو هل دې امهل دغه چاره یېې د حیا او عفت نه رسغړاوي ګنهل او ښځو ته په ټاکنو کې د برخه اخیس تو اجازه نه 

  .دې توګه، دغه چاره، په ټاکنو کې د ښځو ظرفیت او برخه اخیس تو لړۍ حمدودهل ورکوهل؛ په
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ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

 .اسايس قانون، د پارملان په ډواړو خونو )وليس جرګه او مرشانو جرګه( کې د ښځو او لږکیو لپاره د څوکیو مشېر په ګوته کړی دی

څوکیو ته  ۶۸ه تنه ښځې وټالک يش )چې ټولټال اسايس قانون حمک کوي، چې د وليس جرکې لپاره ابید هل هر والیت څخه دو 

په دغو ټاکنو  .اکل په يم میاشت کې هنايي کړه .ز۲۰۱۹اکل د پارملاين ټاکنو پایلې، د  .ز ۲۰۱۸د ټاکنو خپلواک مکېس یون د  .رسېږي(

س یايل په پایهل وليس جرګې په دایکندي والیت کې یوه ښځه په أ زاده توګه هل انرینه وو رسه د  .ښځې نوماندان وو ۴۱۸کې، ټولټال 

 .براییل شوه، چې په دې توګه هل دغه والیت کې د نورو والیتونو په پرتهل یوه ښځینه وکیهل زایته ده، یعنې درې ښځینه وکیالنې لري

د کوچي څوکۍ  ۱۰په وليس جرګه کې  .مهدارنګه د اسايس قانون هل خمې، د انتصايب س ناتورانو هل مجلې څخه ابید نامیيي یېې ښځې وي

په مرشانو جرګه کې، د ولسمرش هل خوا انتصاب شویو س ناتورانو په ډهل کې ابید دوه کوچي س ناتوران  .لږکۍ لپاره ځانګړې شوې دي

یوه څوکۍ په وليس جرګه او یوه څوکۍ په  .او دوه معلول س ناتوران شامل وي او د منصوب شویو س ناتورانو نامیيي ابید ښځې وي

او س یک لږکیو ته ځانګړې شوې دي؛ که څه مه دغه څه، په اجباري توګه د اسايس قانون هل خوا وړاندوینه نه مرشانو جرګه کې هندو 

والیتونو والیان ابید یوه ښځینه مرستیاهل ولري، د اکل تر پایه  ۳۴مه نېټه، پرېکړه وکړه، چې د ټولو  ۶اکبینه، د جوالی پر  .ده شوې

  .والیتونو لپاره ښځینه مرستیاالن ټالک شوي وو ۱۴پورې، د 

 

ټولنزی دودونه او نورمونه، په س یايس ډګر کې د ښځو د مشارکت او هل کوره او ټولنې هبر د هغوی د فعالیت پر الره خنډ ګرځېدل؛ دغه 

حتصیيل او جتريب خالوو ترڅنګ، د  .دودونه د دې اړتیا رامنځته کوي، چې هل کوره هبر هل ښځې رسه ابید یو انرینه خپل ملګری وي

اکل د ټاکنو قانون حمک کوي، چې د  .ز ۲۰۱۶د  .دغه الملونه، تر ډېره د مرکزي دولت انرینه ترکیب رامنځته کېدو رسه مرس ته کړې ده

ولسوالۍ د اکل تر پایه نه د  .سلنه څوکۍ ابید ښځو ته ځانګړې يش ۲۵والیيت شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو او لکیو شوراګانو 

  .شوراګانې او نه مه د لکیو شوراګانې رامنځته شوې وي

 

په دولت او س یاست ډګر فعالې ښځې، ال مه هل ګواښونو او اتوترخیوايل رسه مخ وو او د طالبانو او نورو خمالفو ډلو د بریدونو نښه 

ګاډي وسهل وال برید وکړ، چې دا ترې روغه مه، یو وسهل وال کس،  د میدان ښار ښاروال ظریفه غفارۍ پر  ۲۲د مارچ پر  .ګرځېدل

  .ووته

 

هېڅ قانون، د هېواد په س یايس ژوندانه کې د لږکیو پورې اړوندو وګړو د مشارکت پر الره خنډ نه ګرځي، که څه مه بېالبېل قويم ډلې 

تر ټولو لویېې قويم ډلې )پش تون(  .په والیتونو کې دوليت دندو ته د الرسيس په برخه کې، د انبرابره الرسيس په تړاو خربې کولې

سلنه  ۵۰پورې اړوند کسان، د پارملان په دواړو جملسونو کې د نورو قومونو په پرتهل زایت اس تازي درلودل، خو بیا مه دغه مشېر تر 

کومې  په دې اړه هېڅ کوم مستند س ند ش تون نه لري، چې اړوندې ادارې، په س یايس ډګر کې د مشارکت په برخه کې، .زایت نه و

  .ځانګړې قويم ډلې څنګ ته کوي

 

 څلورمه برخه: په دولت کې فساد او د روڼتیا نش توایل
خو دولت دغه قانون په  .د جزا قانون د فساد د هغو مواردو لپاره جمازات په پام کې نیویل، چې د دوليت اکرکوونکو هل خوا تررسه کېږي

راپورونه ښ يی، چې فساد په ټولنه کې په پراخه  .اغېزانک ډول نه دی پیل کړی او دوليت چارواکو په معافیت رسه فساد تررسه کول
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 کچه خپره شوې ده او د اردو، نړیوالو مرستندواینو او نشه يي توکو په پایهل کې ترالسه شوې پیسې، دغه س تونزه ال پسې پراخه کړې

س میه یزی سوداګر شاکیت درلود، چې دوليت تړونونه هغو رشکتونو ته ورکول کېږي، چې بډی ورکوي ای هل دوليت چارواکو رسه کورنۍ  .ده

د بنداینو او اندوليت موسسو د راپور هل خمې، اداري فساد په قضايي ادارو کې په ځانګړې توګه د جزايي دوس یو  .او خپلوي اړیکې لري

داسې راپورونه ش تون درلود، چې  .خالصون په تړاو اړوندو قضاایوو د تعقیب په برخه کې فساد کچه ډېره پراخه ده او د بنداینو د

چارواکو د حبس د جمازاتو کچې راټیټولو، د عديل څېړنو د ځنډېدو، ای د تورونو د رصحی ردېدو په بدل کې، په انجایزه توګه پیسې 

عديل سیس مت کې د اب جتربه قاضیانو د مشېر د مکوايل او پراخ فساد ش توايل په اړه خرب ورکړ، د ازادۍ خونې بنسټ، په  .ترالسه کولې

د اکل په هبری  .قاضیان ای وکیالن تر ډېره بریده د س میه یزیو مرشانو ای وسهل والو ډلو هل خوا ګواښل کېده، ای هغوی ته بډی ورکول کېده

په معمول ډول، انقانونه اکروابرونه هل فاسدو  .غصب په اړه راپورونه ش تون درلود کې، د دوليت او خشيص فعاالنو هل خوا د مځکو د

چارواکو څخه به د مالکیت جعيل اس ناد ترالسه کول او بیا یېې دغه اس ناد پر نورو بېې خربو کسانو پلورل، چې بیا وروس ته هل عديل 

 .ه د خسارې هل جربان پرته، د خلکو مځکې مصادره کولنور راپورونه د دې ښودنه کول، چې دوليت ادارې ب .تعقیب رسه مخ شول

مهدارنګه په دې اړه مه راپورونه موجود و، چې والیيت حکومتونه د عامه اتسیساتو د جوړولو په موخه، د قانون د حمکونو هل په پام کې 

 .نیولو او د جربان هل ورکړې پرته به مځکې مصادره کول

  

راهیسې د  .ز ۲۰۱۶راپور ورکړ، چې د دغې ادارې د اتسیس اکل  (ACJC) مبارزې عديل مرکز: هل فساد رسه د اداري فساد

دوس یو په دننه  ۶۸تورن کسان یېې د  ۲۱۴دوس یو په دننه د ابتدایېې حممکې او  ۷۶کسان یېې د  ۲۸۱سپمترب تر نامیيي پورې یېې، 

تنه  ۱۹۹ه ابتداییه حممکه کې په اړه یېې پرېکړه شوې وه، د هغو دوس یو پر بنسټ، چې پ .اس تیناف حممکې په وړاندې حمامکه کړې ده

مهدارنګه د اس تیناف حممکې د پرېکړې هل  .تنه نور بیا برائت ترالسه کړی وو ۵۹تنه نور پر نغدي جرمیو حمکوم شوي او  ۲۳پر بند، 

هل اداري فساد رسه د مبارزې  .دیل ونور بیا برائت مون ۲۴تنه پر نغدي جرمیې حمکوم شوی و او  ۱۸تنه پر تنفیذي بند،  ۱۷۲خمې، 

عديل مرکز د اس تیناف حممکې په جنوري میاشت کې، د ټاکنو مکېس یون د پخواين چارواکو هل مجلې څخه څو تنه یېې پر دونمی اکهل بند 

  .ته کړهحمکوم کړ؛ په دې توګه د هغوی د بند هغه موده، چې د ابتداییېې حممکې هل خوا دوی ته ټالک شوی و، نامیيي ته راټی 

 

انروغي ته د غربګون په موخه دوليت هڅو په برخه کې د س یايس مالتړ په تړاو راپورونه موجود و، په ځانګړې  ۱۹کوویډ مهدارنګه، 

د جون  .توګه، په دې برخه کې د دوليت چارواکو هل خوا د مرس ته شویو پیسو د اختالس او طيب جتهزیاتو د غالوو په اړه خربې کېدې

مرس ته شوي دس تګاوې هل عامې روغتیا وزارت څخه غال شوې  ۳۲مه نېټه، یو رس نزی راپور ادعا وکړه، چې د مصنوعي تنفس  ۲۲پر 

مه، د عامې روغتیا وزیر فریوزادلین فریوز او د  ۲۴رسنیو راپور ورکړ، چې د اګست پر  .او بیا پاکس تان هېواد ته قاچاق شوی دی

رسه د مبارزې لپاره ځانګړې شوې بودجیې  ۱۹کوویډ  لویېې څارنوايل ته وروپېژندل شول، چې هل هغه څو تنو مرستیاالنو، هل دې امهل

رسنیو مهدا راز راپور ورکړ، چې په اکتوبر میاشت کې د هرات وايل، د والیيت شورا درې تنه غړي او  .څخه انوړه ګټه اخیس تې وه

رسه د  ۱۹کوویډ دغه پیسې هل  .ډالرو( د اختالس په تور، تورن شول ۲۶۰۰۰۰میلیونو افغانیو ) ۲۰نور دوليت چاروايک، د نژدې  ۱۷

هل اداري فساد رسه د مبارزې عديل مرکز د څارنوالانو په وینا، د دغو چارواکو دوس یېې ابتداییه حممکې  .مبارزې لپاره ورکړل شوی و

تورن کسان د وثیقې په قرار رسه بېرته  .ته مسرتد کړې ديته لېږل شوي، خو حممکه په څېړنو کې د نمیګړتیاوو هل امهل بېرته یېې څارنوايل 

  .خويش شوي دي

 



 29 افغانستان 

 

 

 

 

ز. اکل د برشي حقوقو راپور ۲۰۲۰د افغانس تان د   

 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

دې  د اکل هبری کې، پر څارنوالانو، قاضیانو او د بندخیانو پر اکرکوونکو د خمالفینو هل اتوترخیوايل ډک بریدونه، د عديل ادارو اکرکوونيک

تنه  ۳۰۰اکل راهیسې تر  .ز ۲۰۱۵د دوليت او رسنیو راپورونو هل خمې، هل  .اړایس تيل، چې خپلې چارې په ویرې رسه تررسه کړي

د اکل په هبری کې، پنځه  .زایت قاضیان، څارنوالان، د حمابسو اکرکوونيک او د عديل ادارو نور اکرکوونيک وژل شوي ای ټپیان شوي دي

د عديل ادارو اکرکوونيک،  .دوه تنه قاضیان تښ تول شوي ديتنه قاضیان او د عديل ادارو یو تن اداري چاروایک وژل شوي او مهدارنګه 

د ځانګړي پېښو په ځانګړې توګه د مايل فساد ای هل واک څخه د انوړه ګټه اخیستنې د قضیو د څېړلو هل امهل، هل ګواښ او بریدونه رسه 

  .مخ دي

 

ن د یو زایت مشېر لوړ پوړو دوليت چارواکو دندې ځنډول د راپورونو هل خمې، د والیانو، ولسوالانو، سفریانو، د وزارت معینانو په ګډو 

ویل کېږي، هغه دوليت چاروايک، چې په فساد، نشه يي توکو قاچاق ای برشحقونو څخه رسغړاوي پېښو کې ښکېل دي، بیا  .شوي دي

چارو وزارت، د فربوري پر  د کورنیو .مه پر لوړو څوکیو او دندو ګومارل کېږي او پر س یايس مصونیت رسه خپلو دندو ته دوام ورکوي

مه اعالن وکړ، چې د اکبل د نشه يي توکو د مبارزې د رییس امحدي په ګډون، د پولیسو پنځه تنه افرسان یېې، د نشه يي توکو په  ۶

  .قاچاق کې د الس لرلو هل امهل، نیويل دي

 

ډالرو بدي د ترالسه  ۱۰۰۰۰۰یو رشکت څخه د مه، هل  ۱۷هل اداري فساد رسه د مبارزې عديل مرکز ابتداییه حممکې، د اګست پر 

حممکه مهدا راز دغه چاروايک د بېې جوازه وسلې د لېږد په  .کولو په تور، د نورم او ستندرد ميل ادارې یو پخواین چاروایک، حمکوم کړ

  .ډالر( اضايف نغدي جرمیې حمکوم کړ ۷۶۵) ۶۰۰۰۰اکهل بند او  ۱۶ډالره نغدي جرمیه او پر  ۱۰۰۰۰۰تور پر 

 

راپور  .د کورنیو چارو وزارت د افرسانو هل خوا د پراخ فساد او هل خپلو واکونو څخه د انوړه ګټه اخیستنې په تړاو ادعاوې موجودې وې

ورکړ شوی دی، چې پولیس په والیتونو کې، د پلټنو په پوس تو کې هل مليک وګړو څخه پیسې اخيل او د نشه يي توکو هل قاچاق څخه 

راز ویل کېږي، چې پولیس د بنداینو د خويش کولو ای د هغوی هل نیولو څخه د خمنیوي په موخه، هل مليک کسانو څخه  مهدا .ګټه اخيل

  .د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو مه د نیولو د حمکونو د پلیتابه هل السلیکولو څخه ډډه کوهل .بډي ترالسه کوي

 

اکل د لوړ پوړو دوليت چارواکو د ش متنیو د ثبت او راجسرت اداره د مجهوري  .ز ۲۰۱۷پر : د یو تقنیين س ند هل خمې د ش متنیو افشاء

ټول لوړ پوړي دوليت چاروايک او اکرکوونيک اړ دي، چې خپلې ش متين ثبت  .رایست د چارو لوی رایست په چواکټ کې رامنځته شو

د لوړ پوړو چارواکو د ش متنیو د ثبت اداره دنده لري، چې د لوړپوړو دوليت چارواکو د ش متنیو په تړاو معلومات راټول،  .او اعالن کړي

د قانون هل خمې، ټول لوړ پوړي دوليت چاروايک او اکرکوونيک ابید په لکين ډول، ای پر نوې دندې د ټالک کېدو او  .اتیید او خپره کړي

هغه  .خپلو ټولو خشيص عوایدو او ش متنیو او د خپلو نژدې خپلوانو د ش متنیو په تړاو معلومات وړاندې کړي ترې لېرې کېدو پرهمال، د

کسان، چې دغه فورمه ډکه نه کړي، ای په لېږلو کې یېې ځنډ کوي، دنده یېې ځنډېږي، ای هل خپلو امتیازاتو څخه بېې برخه کېږي او ای 

په مهدې  .و کسانو لپاره چې خپهل فورمه یېې نه ده ډکه کړې، د سفر ممنوعیت ټالکی دیلویه څارنوايل د هغ .ممنوع اخلروج اعالنېږي

حال، د سفر ممنوعیت د لوړه کچه چارواکو په برخه کې نه پيل کېږي؛ د بېلګې په توګه، که څه مه د دې اداره وېبپاڼه وښوده، چې څو 

انغېړي کړي، خو بیا مه هغوی په ازاده توګه پر نړیوالو سفرونو بوخت تنو لوړ پوړو دوليت چارواکو د خپلو ش متنیو د ثبت په برخه کې 

د دوليت لوړ پوړو چارواکو د ش متنیو د ثبت او راجسرت  .په دې برخه کې د دندې او معاش ځندېدل تر اوسه نه دی معیل شوی .وو
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د ش متنیو  .نیو په تړاو معلومات ثبت کړي ودوليت اکرکوونکو د ش مت  ۱۸۰۰۰نېټې راهیسې، په برایلیتوب رسه د  ۲۲اداره د جوالی هل 

په دې برخه کې د  .د ثبت او اتیید چارې په ځېنو دوليت ادارو کې د اړوندو سیس متونو د نش توايل هل امهل، د دولت لپاره یوه س تونزه وه

برابره کړه، چې په دې برخه کې  ش متنیو د ثبت او راجسرت ادارې اطالع رسونه، د مدين ټولنې سازمانونو او نورو وګړو ته د دې زمینه

  .خپل نظر څرګند کړي

 

 :دلوریېزمانونو د څېړنو په اړه د دولت ل برخه: د برشحقونو د رسغړاوي په تړاو د نړیوالو او اندوليت سا پنځمه
  

 .کولې او موندنې یېې خپرولېد برشحقونو د دفاع ميل او نړیوالو ډلو په معمول ډول هل کوم حمدودیت پرته، د برشحقونو په تړاو څېړنې  

د برشحقونو فعاالنو مهدارنګه اندېښ نه  .دوليت اړوندو ادارو تر یوه بریده هل دغو ډلو رسه مهاکري لرهل او د هغوی نظریو ته به ځواب وایه

  .څرګنده کړه، چې د برش حقونو رسغړوونيک بیا مه په دوليت لوړو څوکیو کې اکر کوي

 

د اسايس قانون د حمک پر بنسټ، د برشحقونو خپلواک مکېس یون په دغه هېواد کې د برشحقونو س تونزو ته : د برشحقوقو دوليت ادارې

ه رس ېدنه کوهل، خو تر ټولو مکه دوليت بودجیه یېې ترالسه کوهل او اید مکېس یون بیا مه تر ډېره د نړیوالو مايل مرستندواینو پر مرس تو تکی

د دغه مبي برید عاملنی په  .مه نېټه، د یو ماین د چاودنې په پایهل کې ووژل شول ۲۷د جون پر  د دغه مکېس یون دوه تنه اکرکوونيک .لرهل

د وليس جرګې درې مکېټې د برشحقونو اړوندو موضوعاتو رسه رسواکر لري: د جنسیت، مدين ټولنې او برشحقونو مکېټه؛  .ګوته نه شول

تنې رسه د مبارزې مکېټه؛ قضايي، اداري اصالحاتو او هل اداري فساد رسه د هل نشه يي توکو، مسکرو توکو او اخاليق انوړه ګټه اخیس 

  .په مرشانو جرګه کې، د جنسیت او مدين ټولنې مکېټه، په برشحقونو پورې اړوندو اندېښ نو ته رس ېدنه کوي .مبارزې مکېټه

  

 برخه: توپریي چلند، ټولنزیه انوړه ګټه اخیستنه او انساين قاچاق شپږمه

 ښځې
  

د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوي په تړاو د ولسمرشي تقنیين فرمان د لومړي ځل لپاره پر : وایلخیاتوتر  ۍکورنجنيس تریی او 

د دغه تقنیين فرمان پلیتابه او د پوهاوي  .اکل د ولسمرش د بل فرمان په مرس ته پیاوړی شو .ز ۲۰۱۸اکل صادر شو او پر  .ز ۲۰۰۹

دغه فرمان د جنيس تریي، ځورونې، شکنجې او وهلو ټکولو، په زوره ودونو، س پاکوي، وېرولو او  .ورکړه بیا مه یوه جدي س تونزه ده

ر ښځو د تریي لپاره دغه قانون پ .کړنې، جرم ګڼېي ۲۲هل مېراث څخه بېې برخه کولو په ګډون، د ښځو پر وړاندې هل اتوترخیوايل ډکې 

لکونو د بند جمازات  ۲۰لکونو بند او په دې برخه کې د یو ای څو وخمیو نښو او عالمیو د ش توايل په صورت کې تر  ۱۶هل پنځو تر 

ی د جزا قانون، تری .که دغه معل، د قرابين ای زایمنن د مړینې المل يش، نو د مرتکب لپاره د اعدام جمازات وړاندوینه کړی دی .ټايک

په مقعد ای فرج کې د دخول »دغه قانون پر ښځو د هغه تریي لپاره چې  .جرم ګڼېي او د تریي ښځینه قرابنیانو عديل تعقیب منعه کوي

د قانون هل خمې، جنيس تریی، پر مېرمن جنيس تریي ته نه  .تر اوه لکونو پورې د بند جمازات په پام کې نیویل دی« المل شوی نه وي

دارو دغه قانون به تل نه پیل کول؛ که څه مه دولت د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوی قانون د تعقیب اړوندو ا .شاملېږي

  .واحدونو هل الرې، د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوی قانون د حمدودو اړخونو د پلیتابه په حال کې و
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مسایلو، ای ګواښ او ای بډي ترالسه کولو هل امهل، ای هل دې وجه، چې یو مشېر په لکیوايل س میو کې به څآ رنوالان او قاضیانو د کورنۍ 

مذهيب مرشانو دغه قانون یېې غریاساليم اعالن کړي، د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوي قانون په اړه پوهاوي نه لرهل، ای په 

ښځینه قرابنیان به هل حبسه تر ژول کېدو پورې، د ټولنې هل  .لدې برخه کې د تورنه کسانو د خويش کېدو په تړاو تر فشار الندې راتل

 .خستو ای هل اتوترخیوالو ډکو جمازاتو رسه مخ کېدل

 

د جزا په قانون کې د ښځو په زوره ازموینه، چې د باکرت د ازموینې په انمه ایدېږي، جرم ګڼل کېږي؛ مګر په هغه صورت کې ورته 

د ښځو د باکرت د ازموینې په اړه د پوهاوي کچه بیا مه  .وجود ای د ښځې په خوښه وياجازه ورکړل شوې، چې د حممکې حمک م

سلنه زایت موارد،  ۹۰د افغانس تان د برشحقونو خپلواک مکېس یون د اکتوبر په میاشت کې راپور ورکړ، د دغو ازموینو تر  .حمدوده وه

ورونو لکه: زان، وژنه، رسقت او هل کوره تېښ تې پورې د حممکې هل حمک ای د خشص هل رضایت پرته تررسه شوي او په داسې ت

داسې راپورونه  .خو د عامې روغتیا وزارت بیا وايي، چې د باکرت هېڅ ازموینه د حممکې هل حمک پرته نه دی تررسه شوی .اړوندېږي

هغه ښځې د  .وینو ته دوام ورکولپه تړاو دغه ډول ازم« اخاليق جرامیو»موجود و، پولیسو، څارنوالانو او قاضیانو په ترتیب رسه، د 

  .تریي په پېښو کې د مرس تې په لټه کې وو، تر ډېره د باکرت هل ازموینه رسه مخ کېده

 

د جزا قانون پر ښځې برید جرم ګڼېي او حممکو، په دې برخه کې تورن کسان د دغه مادې او مهدارنګه د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل 

د اندوليت موسسو د راپورونو هل خمې، ال مه  .عیوبیت، وهلو او ټکولو مادو د مقرراتو هل خمې، حمکومولد خمنیوي قانون د جراحت او م 

د پولیسو او قضايي سیس مت په  .زرګونه ښځې، د خپلو مېړونو، وروڼو، پلرونو، او نورو نژدې خپلوانو هل ځور او زورزایيت رسه مخ وو

انروغي د خپرېدا هل امهل  ۱۹کوویډ د  .ډول پېښو ته د رس ېدنه په برخه کې اناکم وو ګډون دوليت ادارو، د انوړه ګټه اخیستنې دغه

په دې برخه کې راپور موجود و، چې  .قرنطنی، د دې المل شو، چې ښځې ډې جمبور يش، چې خپل ډېر وخت په کور تېر کړي

په دې برخه کې یوه بېلګه دا ده، چې یو سړی په پکتیاک والیت کې  .دغه چاره په کورنیو کې د اتوترخیوايل د زایتېدو المل شوی دی

ویل کېږي، دغه ښځه به تل د خپل مېړه هل خوا تر جنيس تریي الندې راتهل، نو دغه  .د خپلې ښځې پزه د پخلنځي پر چاړه پرې کړه

  .ښځه هوډ الره، چې خپل مېړه پرېږدي، نو ځکه د هغه تر برید الندې راغی

 

ه، چې هل فرهنګي او دودیزه پلوه، د کورنۍ اتوترخیوالو مسلې د عادي مسلو او کورنۍ مسلې په توګه ګڼل کېږي، نو تر ډېره هل هغه ځای

د کورنۍ اتوترخیوايل په تړاو د عديل س یتسم ځواب او غربګون اناکيف و؛ دا ځکه چې د کورنۍ  .بریده په اړه یېې راپور نه ورکول کېږي

ای نه راپور کېده، ای په دې اړه دې ته ترجیح ورکول کېده، چې په منځګړیتوب رسه حل يش، ای دغه چاره د  اتوترخیوايل زایترې پېښې

والیتونو کې د ښځو پر وړاندې د خمینوي قانون، تعقیيب واحدونه ش تون درلود  ۳۴په ټولو  .اداري فساد او د کورنیو د فشار زېږنده وه

والیتونو کې د ابتداییه او اس تیناف په  ۳۴وايل حممکې څانګې مشېر مه مخ په زایتېدو و او په او مهدارنګه د ښځو پر وړاندې د اتوترخی

  .کچه کې فعالیت اکوه

  

مرکزونو چاپېرایل او رشایط انمناسب و؛ په ځانګړط توګه په معدي ښاري مرکزونو، د هېواد په  ۲۸په هېواد کې د ښځو د مالتړ په 

یو مشېر ښځو، د کورنۍ او جنيس انوړه ګټه  .ې د امن په کورونو کې دغه س تونزه ډېره پراخه وهشاميل، لویدځی او مرکزي س میو ک
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اخیستنې تر پېښې وروس ته، د حقويق مرس تو په لټه کې نه و؛ ځکه هغوی د خپلو حقونو په تړاو پوهاوی نه لرل، ای هل دې وېرېده، 

ګي پلوه ننګ او پېغور، د دې المل کېده، چې ښځې په خپل کور کې هل فرهن .چې بېرته به خپلې کورنۍ ای مرتکب ته به لېږل يش

پاتې يش؛ ځکه دغه ننګ او پیغور د دې المل کېږي، چې ښځې ان که یوه ش په هل کوره هبر تېر کړي، نو دغه چاره مه د ښځې او مه 

  .د هغې د کورنۍ لپاره د ننګ او پیغور المل ګرځي

 

اکل، د افغانس تان د فوتبال فدراس یون مرش کرام ادلین کرام، ممنوع اخلروج اعالن کړ او د  .ز ۲۰۱۹د فوتبال نړیوال فدراس یون پر 

د  .فوتبال د ښځینه لوبغاړو څخه د جنيس انوړه ګټه اخیستنې په تور هغه یېې پر یو ملیون سویيس ډالر نغدي جرمیه حمکوم کړ

اکل پورې، په مکرر ډول، د جنيس تریي په  .ز۲۰۱۸تر  ۲۰۱۳ام هل افغانس تان د فوتبال د ښځینه ټمی لږترلږه پنځو غړو وویل، چې کر 

لوبغاړو وویل، چې کرمی به دوی ګواښل، که د ده امر ونه مين، نو هل ټمی څخه یېې به  .ګډون هل دوی جنيس انوړه ګټه اخیس یت دی

چې به دده امر یېې نه مانه، نو هل اته خمکنیو لوبغاړو وویل، چې دوی ټول دغه چارې جتربه کړې؛ هغوی وویل، هغه ښځې  .وابيس

لویه څارنوايل د تریي بېالبېلو او ګڼ  .ټمی څخه به ایس تل کېده؛ هغه کسان چې دغه پېښه به یېې بربنډول، نو هل ګواښ رسه مخ کېده

ېې څارنوايل ته اکل تورن کړ، خو حممکې د نوموړي دوس یه د ال زایتو څېړنو په موخه بېرته لوی  .ز ۲۰۱۹مشېر پېښو په تړاو کرمی پر 

مه هڅه وکړه، چې په پنجشری کې هغه  ۲۳دوليت امنیيت ځواکونو د اګست پر  .ولېږل، خو کرمی هېڅلکه تر پوښتنې الندې نه راغی

 .ونیيس، خو د کرمی په مالتړ د ځآ يي خلکو د مداخلې هل امهل، بېرته جمبور شو، چې شاتګ وکړي په دې توګه پر دې اکر براییل نه شو

 .ل تر پایه ال مه ازاد ګرځېدهکرمی د اک

  

ځېنې وختونه، هل دې امهل چې د ښځو لپاره د دوی په خپهل ټولنه او س میه کې د مالتړ مرکز ش تون نه درلود، ای دا چې هل کوره 

په دغه هېواد کې، بدملين، زان او سړي تښ تونه جنايي جرمونه  .تېښ ته، یو اخاليق جرم ګڼل کېده، نو دوی به بندخیانه کې ساتل کېدل

هل کوره تېښ ته، د قانون هل خمې جرم نه دی، د هېواد سرته حممکه او لویه څارنوايل په دې برخه کې مشخصې کړنالرې  .ګڼل کېږي

د ښځو  .و جنونو نیولو ته دوام ورکولد ښځو ا« د زان په تور»صادرې کړې دي، خو بیا یو مشېر س میه یزیو ادارو، هل کوره د تېښ تې 

چارو وزارت او یو مشېر نورو اندوليت موسسو، لکه لکه د هغو ښځو لپاره د واده الرې چارې برابرولې، چې نه شوای کویل، بېرته خپلو 

  .کورونو ته ستنې يش

 

نه ورکوي، مهدارنګه په بد )د خشيص اختالفاتو د : قانون په زوده ودونه او هل وخته خمکې ودونو ته اجازه نور هل زاین ډک دودیزې کړنې

دغه قانون، د میړه په انتخاب کې د ښځو په چارو کې مداخهل، مه یو جريم معل  .حل په پار، د جنونو ورکړه( د جنونو ورکړه جرم ګڼېي

« بدل»کورنیو ترمنځ د انوي د  د .اندوليت موسسو راپور ورکړ، چې په بد د جنونو ورکړه، ال مه په یو مشېر س میو کې دوام لري .ګڼېي

یو تن رستریی د يم په میاشت  .د اکل په هبری کې انمويس وژنې دوام درلود .دود، جرم نه ګڼل کېږي او په پراخه کچه ال مه دود دی

  .کې په بدخشان والیت کې تر هغه وروس ته خپل خور ووژهل، چې نوموړې د واده لپاره د کورنۍ غوښتنه ونه منهل

 

د قانون هل  .: قانون، د شفايه، رواين او جنيس ځورونو په ګډون د ښځو د ځورونې ټولې بنې او ډولونه جرم ګڼېيېرونجنيس ځو 

 .خمې، ټول وزارتونه او دوليت ادارې، ملکف دي، چې د ښځو ځورونو پورې اړوند شاکیتونو د څېړلو په موخه، یوه مکېټه جوړه کړي

یو مشېر رسنیو راپور ورکړ، چې د ښځو د ځورونې پېښې په دوليت ادارو کې د تېر  .خو هل دې رسه رسه د قانون پلیتابه اغېزانکه نه وه
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یو مشېر کسانو په دې برخه کې اټلک کوي، چې دغه څه هل دې امهل ده، چې په تېرو لکونو کې د  .اکل په پرتهل زایتوالې موندلې دي

هغه ښځې چې یوازې دابندې  .لو ته لېوالتیا کچه ټیټه وه، نه دا چې د پېښې د پېښ ېدو موارد زایت شوی ويپېښو راپور ورکو 

هغه ښځې چې دوليت چاروايک دي، لکه لکه  .ګرځي، ای هل کوره هبر اکر کوي، تل هل ځورونې لکه تعقیب او مسخرې رسه مخ کېږي

 .دوی پخپهل او کورنۍ یېې هل ګواښونو رسه مخ کېږي

  

لکه چې دې اړتیا پیدا کېده، یوه متشبثه ښځه، د  .متشبثې ښځې، دودیزو نورمونو ته په پام رسه، هل ډېرو زایتو ننګونو رسه مخ وې

فورمو، جواز اخیس تلو ای نورو مواردو په تړاو دوليت ادارو ته مراجعه وکړي، نو د جواز اخیس تلو په بدل کې تر ډېره د جنيس ای نغدي 

د برشحقونو د څار ډلې، په اپریل میاشت کې راپور ورکړ، چې یو دوليت اکرکوونيک د خپلو نورو  .ه مخ کېدېبدي هل غوښتنې رس 

مهاکرانو په ش توايل کې، یوې معلولې ښځې ته وییل و، چې په هغه صورت کې به د معلولیت اکرت ورته ورکړي، چې هل ده رسه 

لکه چې نه غواړي، هل موږ رسه ویده يش، نو »اکرانو نوموړې ښځې ته وییل و: د دغه راپور هل خمې، د ده مه .جنيس اړیکه ټینګه کړي

  .؟ دغه ښځې ویلې، چې نورې معلولې ښځې مه هل ورته غوښتنو رسه مخ کېږي«څرنګه غواړې د معلولیت اکرت ترالسه کړي

  .ون نه درلودد وګړو اجباري کنټرول: د سقط جنینو ای عقمی کولو په تړاو هېڅ راز رمسي کوم راپور ش ت

 

: هغه ښځې چې د انوړه ګټه اخیستنې موارد یېې راپور کړی، ای د نورو مواردو لپاره د حقويق جربان غوښتنه یېې کړې، توپریي چلند

د ښځینه قاضیانو په ګډون یو مشېر څارونکو څرګند کړل،  .وییل دی، چې په قضايي سیس مت کې هل توپریي چلند رسه مخ شوي دي

د جرمیې )بډي( د ورکړې په موخه پیسو او نورو رسچینو ته حمدوده الرسيس  .چې دغه توپریي چلند د قانون د انمس پلیتابه زېږنده ده

د ښځو الرسيس او مشارکت تر اغېزې  او د ښځو لپاره د انرینه رسپرست درلودلو په برخه کې نور ټولنزی الزامات، قضايي سیس مت ته

ښځو، د مېرمن په توګه د انرینه وو په پرتهل، د مېراث ترالسه کولو په موخه هل برابره قانوين حق څخه برمخنې نه وې؛ مهدا  .الندې راويل

رخه کې، هل برابر حق برمخنې نه راز جنونې د هلاکنو په پرتهل، د خور په توګه د وادلینو هل اريث ش متنیو څخه د مېراث ترالسه کولو په ب

د قانون هل خمې، دا شوین نه دی، چې ښځې په یوه اړخزیه توګه هل خپل مېړه څخه طالق واخيل، خو کویل د مېړه په خوښه دغه  .وي

نوين د دې پرخالف، زایترو ښځو د قا .چاره تررسه کړي؛ که څه مه انرینه کویل يش، خپلې مېرمنې په یوه اړخزیه توګه طالق کړي

په اکبل کې د یوې فامیيل حممکې د راپور هل خمې، د اکل په هبری کې ښځو د تېر اکل په پرتهل دوه برابره د  .بېلوايل غوښ تونيک دي

  .مهداسې بېلوايل غوښ تونکې شوې دي

 

قاضیان  .کولو څخه ډډه کوهل څارنوالانو او قاضیانو په یو مشېر والیتونو کې، د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوي قانون هل پيل

د اکر قانون، د ښځو او انرینه وو  .ځېنې وختونه د جزا قانون هل خمې، د دغه تقنیين س ند د تورونو پرځای نور تورونه ځای پر ځای کول

کومه مقرره  لپاره هل توپریي چلند پرته د برابرې او مساوي الرسيس خربه کوي، خو د اکر لپاره د برابرې اجورې د ورکړې په موخه

ښځو، اکري فرصتونو او رشایطو ته د الرسيس په برخه کې هل  .دغه قانون، د ښځو د اکر په حق کې مداخهل جرم ګڼېي .ش تون نه لري

مه، انپېژاندو  ۲۴د دمسرب پر  .د اکل په هبری کې، ښځینه س یايس څېرې او فعاالن د ترورونو هدف ګرځېدل .توپریي چلند رسه مخ وو

مهدارنګه انپېژاندو وسهل والو، د وليس جرګې پخوانۍ اس تازې او په بنی  .ښځینه فعاهل فرش ته کوهس تانۍ او ورور یېې ووژلوسهل والو، 

په مهدې توګه، د میدان ښار  .الافغاين خربو کې د دوليت ټمی غړې فوزیه کويف ابندې برید وکړ، چې نوموړې په سطحي توګه ټپېي شوه

مه نېټه انپېژاندو وسهل والو د دې پر  ۲۲د مارچ پر  .ریفه غفارۍ هل دوو بېالبېلو بریدونو روغ ووت)وردګو والیت مرکز( ښارواهل ظ
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بریدکوونکو د  .د وسهل والو هل یو مکنی څخه مه روغ ووتهل ۳مهدارنګه د اکتوبر پر  .موټر وسهل وال برید وکړ، چې دا ترې روغ ووتهل

غفاري ادعا  .طالبانو د دغه برید مسوولیت ومانه .مه، د ظریفه غفارۍ پالر، چې د اردو یو جرنال و، په ډزو رسه وواژه ۱۲نومرب پر 

مه، انپېژاندو وسهل والو،  ۲۵د اګست پر  .وکړه، چې طالبانو د دې پالر وواژه، ترڅو دا د ښاروال په توګه هل اکر کولو څخه ډډه وکړي

د  .حسر پر موټر ډزې وکړې، چې دا ترې روغ ووتهل، خو دا او ملګري یېې په سطحي ډول ټپیان شول د ښځو د حقونو فعالې صبا

مه نېټه، عبدالسمیع یوسفي، د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل د خمینوي قانون د قضیو پورې اړوند ځانګړی څارنوال، په  ۸نومرب پر 

څارنوايل، د ده د وژنې تر پېښې وروس ته، په دې اړه خپلې څېړنې پیل د هرات  .هرات ښار کې د موټرسپرو په برید کې ووژل شو

د رسنیو د راپور هل خمې،  .رسنیو راپور ورکړ، چې انپېژاندو بریدګرو د پولیسو پر یوه افرسې خاطرې برید وکړ ۱۰د نومرب پر  .کړي

  .غاړه وانه اخیس تهل که څه مه طالبانو د دغه برید مسوولیت پر .خاطرې د دغه برید مسوول طالبان ګڼېي

 

  :ماشومان
یوازې په یو هېواد زېږېدل ای مور وګړي، د اتبعیت  .: پالر وګړي، ماشوم د اتبعیت د لېږد المل ګرځيد زېږېدو پېښې ثبت او راجسرت

 .زوی نیو )فرزندخوانده ګی( د قانون هل خمې په رمسیت نه دی پېژندل شوی .د لېږد المل نه ګرځي

  

قانون، وړای زده کړه د  .منځنۍ دورې پورې )شپږه اکهل لومړنۍ دوره او درې اکهل منځنۍ دوره( زده کړې اجباري ده: تر زده کړې

سلنه یېې جنونې دي، د توپریي چلند،  60میلیونه ماشومان، چې  3.7یونیسف راپور ورکړ، چې نژدًې  .پوهنتون تر کچې شاملېږي

طالبانو تر ولکې الندې س میو کې زده کړې ته د جنونې د الرسيس حمدودیت هل امهل، هل  بیوزيل، نه الرسيس لرلو، د جګړې دوام او د

سلنه ښووځني د جنونو لپاره ځانګړې شوې دي، چې هغه مه، د روغتیايي اماکانتو هل  ۱۶د هېواد یوازې  .ښووځني څخه حمروم دی

د جنونو د زده کړې پر الره، د اصيل خنډونو هل مجلې کویل شو، هل بیوزيل، هل وخته خمکې او په زوره واده،  .نش توايل رسه مخ دي

  .انامنۍ، د کورنۍ نه مالتړ، د ښځینه ښوونکو مکوایل او کور ته نژدې س میه کې د ښووځني نش توایل څخه ایدونه وکړو

 

ک بریدونه او په خاص ډول د طالبانو تر ولکې الندې س میو کې، د جنونو د زده پر زده کوونکو په ځانګړې پر جنونو هل اتوترخیوايل ډ

طالبان او نور توندالرې ډلې، د ښووځنیو مسوولنی، ښوونيک، زده کوونيک او په ځانګړې توګه جنونې  .کړې د دوام پر الره خڼد ګرځي

لبانو وسهل والو په فربوري میاشت کې، په ختار والیت کې د طا .ګواښي او پر هغوی بریدونه کوي؛ د جنونو او هلاکنو ښووځني سوځوي

  .د جنونو یوه ښووځني اور ورکړل، چې پکې د کتابونو او اړوندو اس نادو په ګډون د ښووځني ټول جتهزیات وسوځېدل

 

کو هل خوا انوړه داسې رس نزی راپورونه ش ته، چې ښ يی هل زده کوونکو په ځانګړې توګه هلاکنو څخه د ښووځني د مسوولینو او ښوون

دغه راپورونه ادعا کوي، چې کورنۍ د پیغور او رشم هل امهل او هل دې امهل چې په دې برخه کې د قضايي  .جنيس ګټه اخیس تل کېږي

داسې راپورونه ش تون لري، چې مه د دولت خمالفې ډلې او  .سیس مت پر ځواب ډاډمن نه دي، نو ډېر لږ دغه ډول ادعاوې مطرحه کوي

ښووځنیو ته څېرمه دوليت ودانیو ابندې د طالبانو په بریدونه  .يت ځواکونه دواړه هل ښووځنیو څخه د پوځي موخو لپاره اکر اخيلامنیيت دول

  .کې، د ښووخنیو ودانۍ او جتهزیات مه زایمننېدل او زده کوونيک ټپیان کېدل
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د ماشوم د وهلو ټکولو، ای بدين او رويح تنبیه ای هل هغه  .ېي: د جزا قانون، ماشوم ځورونه او هغه ته نه پاملرنه جرم ګڼ ماشوم ځورونه

رسه انوړه چلند، په هغه صورت کې، چې په ماشوم کې د زاین ای جدي ټپ المل يش، جرم ګڼل کېږي او د جمازاتو وړ دی، چې 

که څوک د ماشوم ژوند هل خطر رسه مخ  .ډالره( نغدي جرمیې څخه نیویل تر یو اکل بند پورې دی ۱۳۰زره ) ۱۰جمازات یېې هل 

الرو( نغدي جرمیې ابندې  ډ ۱۶۰۰تر  ۸۰۰زرو افغانیو )هل  ۱۲۰زرو تر  ۶۰کړي، نو هل یو اکل تر دوه لکونو پورې بند ای هل 

  .حمکومېږي

 

ه اخیستنې پر دې بنسټ، هغه ماشوم، چې د انوړه ګټ .ویل کېږي، چې پولیس ماشومان ويه، ځوروي او جنيس ګټه ترې اخيل

وروس ته د پولیسو د مرس تې په لټه کې وو، مه وویل، چې د قانون جمري ځواک اکرکوونکو هل ځور او زورزایيت رسه مخ شوي؛ په 

  .ځانګړې د چبه ابزۍ په مواردو کې زایتره قرابنیان دې جمبورېدل، چې د خپلو ادعاوو هل مطرح کولو څخه تېر يش

 

لکن هلک، وهیل و او اید ماشوم د رامنځته شویو ټپونو او جراحاتو په پایهل کې  ۱۳مه، یو  ۲۱پر د کندهار والیت پولیسو د سپمتر 

لویه څارنوايل راپور ورکړ، چې د دغه قضیېې په تړاو کې د اکل تر پایه اوه شمکن کسان نیويل او په نومرب  .خپل ژوند هل السه ورکړ

  .مکه کې پر هغوی د دعوا اقامه وشوهمیاشت کې د تریي او وژنې په تور، د اکبل په یوه حم

 

که څه مه  .اندوليت سازمانونو، د ماشومانو په وړاندې د هېواد په ټولو برخو کې د تبهیېي او جمازايت کړنالرو د ش توايل په اړه راپور ورکړ

ارو کې بیا مه د ماشومانو بدين تنبیه دغه چاره انقانونه ده، خو په ښووځنیو، د ماشومانو د اصالح او تربیت په مرکزونو او نورو عامه اد

  .دوام لري

 

تنو ماشومانو څخه د انوړه ګټه اخیستنې هل پېښې څخه پرده  ۱۶۵اکل په لوګر والیت کې هل  .ز ۲۰۱۹د برشحقونو مدافعینو پر 

هغوی ادعا وکړه، چې په دې پېښه کې ښوونيک، مدیران، مرستیاالن، زده کوونيک او لږترلږه د قانون پيل کوونيک یو کس  .پورته کړه

تر  .د دغه رسوايي هل ځېنو حصنو څخه د فیلمونو خپراوي، لږترلږه د قرابنیانو ترمنځ د پنځه مورده انمويس وژنې المل شو .ښکېل وو

دې وروس ته د برشحقونو دوه تنه مدافعنی چې د دې پېښې په بربنډولو کې الس درلود، د ميل امنیت ادارې هل خوا ونیول شول او 

هغوی جمبور شول، هل خپل راپور ورکولو څخه بښ نه وغواړي په دې توګه هغوی هل بنده خویش شول؛ خو تر خويش کېدو وروس ته بیا 

د دې قضیېې په تړاو د لویه څارنوايل څېړنې، د  .چې په پایهل کې دې ته اړ شول، چې هل هېواده وتښ يتمه هل ګواښونو رسه مخ وو، 

د لوګر ابتداییه حممکې، چې د دغې پېښې د  .تنه یېې د اکل تر پایه ونیول شول ۱۰تنو تورنو کسانو د پېژندنې المل شوې، چې  ۲۰

ټالک، د دې پېښې نه تنه عاملنی یېې پر ماشومانو د جنيس تریي په قضیه کې د تورن لکونو د بند جمازات و  ۲۲عاملینو لپاره هل پنځو تر 

د هېواد لویه څارنوايل د سپمترب میاش تې په لومړیو کې څلور نور کسان پر یو زده کوونيک ماشوم د تریي په جرم تورن  .په توګه حمکوم کړ

مل و، چې د دولت لومړین اکرکوونکی و، چې د جنيس تریی په تور د دغو تورن کسانو په ډهل کې د یو ښووځني یو مدیر مه شا .کړ

  .جمازات شو

 .داسې راپورونه موجود و، چې د پوځي او امنیيت ځواکونو یو مشېر غړي، هل ځوانو هلاکنو او جنونو څخه انوړه جنيس ګټه اخیس تهل

د رسنیو او اندوليت سازمانونو د راپور  .رسه مخ دي« ايلجنيس اتوترخیو »یوانما راپور ورکړ، چې ماشومان د جګړې د دواړو هل خوا هل 
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هل خمې، د دغو پېښو زایتره موارد راپور شوی نه دی او ای د دودیزو حل الرو هل الرې په منځګړیتوب رسه حل شوې؛ هغه څه، چې 

 .د بیا جرم د تررسه کېدو لپاره د جمرمینو لپاره الره هواره کوي

  

وړه اخیستنې د پېښو د خمنیوي په موخه او د دغه ډول پېښو د عاملینو د عديل تعقیب او جمازاتو په برخه دولت، هل ماشومانو څخه د ان

د جزا قانون، چبه ابزي، د یو مس تقل او بېل جرم په توګه تعریفوي او د قاچاق د قانون پر  .کې یو لړ اقدامات تررسه کړي دی

د جزا په قانون کې، د  .د جنيس استامثر پورې اړوندې ټولې کړنې، جرم دیاکل تصویب شو، د ماشومانو  .ز ۲۰۱۷بنسټ، چې پر 

که څه مه تراوسه  .لکونو بند جمازات ټالک شوي، چې په چبه ابزي ښکېل دی ۱۵امنیيت ځواکونو د هغو غړو لپاره په منځنۍ کچه تر 

غیل، خو د اکل په هبری کې، د پولیسو اته رستریي د پورې د چبه ابزي په تور د پولیسو هېڅ کوم غړی تر عديل تعقیب الندې نه دی را

  .، لواط او نورو جرمونو په تړاو تورن وپېژندل شول«اخاليق جرمونو»چبه ابزي پورې اړوندو پېښو په تړاو ونیول شول او د 

 

هېواد په ټولو برخو کې د د کورنیو چارو وزارت، د ميل پولیسو په لیکو کې د ماشومانو د ګومارنې او جذب د خمنیوي لپاره، د 

ماشومانو د مالتړ واحدونه یېې رامنځته کړي دي؛ که څه دغه واحدونه د پولیسو په لیکو کې د ګومارنې او اس تخدام پر هبری ډېره مکه 

د ماشومانو  هل دې رسه رسه، د ميل پولیسو، س میه یزیو پولیسو، ميل اردو او طالبانو په ګډون، په امنیيت او پوځي لیکو کې .څارنه لري

رسبېره پر دې، دولت، هل خپلو کورنیو رسه د هغو ماشومانو د بېرته یوځای کېدو په تړاو، اکيف رسچینې  .د ګومارنې لړۍ ال مه روانه وه

  .په الس کې نه درلود، چې د ماشومانو د مالتړ واحدونو هل خوا په ګوته شوي وو

 

لکین )البته د حممکې د حمک ای د  ۱۶ه رسه، چې قانون د جنونو لپاره د واده لپاره : هل دې رس د ماشوم هل وخته خمکې او اجباري واده

لکین معر ټايک، خو نړیوالو او س میه یزیو څارونکو، راپور ورکړ، چې  ۱۸لکین ( او د هلاکنو لپاره  ۱۵وادلینو د رضایت په صورت کې 

د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوی قانون  .روانه او مروجه ده د هېواد په ټولو برخو کې د هل وخته خمکې او اجباري ودونو لړۍ

پر بنسټ، هغه کسان، چې د هل وخته خمکې او اجباري ودونو او د دغه ډول ودونو د تنظمیولو په برخه کې جمرم وپېژندل يش، لږترلږه 

  .ه وهپه مهدې حال، د دغه حمک پلیتابه لړۍ حمدود .تر دوو لکونو بند پورې حمکومېږي

 

لکنه(  ۱۵لکنه )البته د حممکې او وادلینو په اجازه  ۱۶د قانون هل خمې، د یو واده تړون، د دې اړتیا لري، چې دا اتیید يش، چې انوی 

  .ده، خو یوازې حمدود مشېر کسان پېژندپاڼه )تذکره( لري

 

که »د جزا قانون، د چبه ابزي د جرم ګڼلو ترڅنګ، حمک کوی:  .: قانون، د ماشومانو جنيس استامثر، جرم ګڼېيد ماشومانو جنيس استامثر

یو د لوی معرلرونکی خشص، تر قانوين معر الندې یو خشص رسه اړیکه ټینګه کړي، نو دغه کړنه یېې تریی ګڼل کېږي او د قرابین ای 

نوين سن الندې خشص رسه اړیکه په دې اړه چې یوه ابلغه ښځه، تر قا .«زایمنن شوی خشص رضایت په دې برخه کې اعتبار نه لري

 .ټینګوي، قانون، د ماشوم رضایت ته اعتبار نه ورکوي؛ په دې توګه کېدای يش دغه ښځه، د حمصنه زان هل امهل، تر قانوين تعقیب رايش

ندوینه شوې، لکونو پورې بند جمازات وړا ۱۵تر  ۱۰د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل د خمنینوي په قانون کې د هغو کسانو لپاره هل 

د جنيس انوړه ګټه اخیستنې، ای د پورنوګرايف فیلمونو او اځنورونو د تولید په موخه، د ماشوم  .چې یوه کوچنۍ جنلۍ بدملين ته اړ ابيس

  .سانه، د وګړو د قاچاق په معنا ده، او د نورو عنارصو هل په پام کې نیولو پرته، جرم ګڼل کېږي
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ری کې، دوليت او اندوليت ادارې، په رسحدي س میو لکه جالل أ ابد او هرات کې د یو مشېر بېرته : د اکل په هببېځایه شوي ماشومان

دولت هڅه وکړه، د ملګرو ملتونو د سازمانونو په مرس ته او مشارکت رسه، د بېرته  .راس تانه شویو ماشومانو په تړاو راپور ورکړ

په مهدې حال، هل زایمننونکو کسانو رسه، چې  .و پالیيس تدوین او تعقیب کړيس تنیدونکو او کډوالو د بېرته ادغام په تړاو، خپل پالن ا

زایترو یېې بېې رسپرس ته ماشومان دي، د مرس تې په برخه کې د دولت وړتیا حمدوده وه، او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې پر 

ه اعالن کړه، خو اندوليت موسسې او دوليت اکل د سړک پر رس درویزګري منع .ز ۲۰۰۸که څه مه دولت، پر  .مرس تو یېې تکیه لرهل

  .ادارې اعالن وکړ، چې یو زایت مشېر ماشومان د لویو ښارونو پر سړکونو او واټونو درویزه کوي

 

اندوليت موسسو راپور ورکړ، چې د څلورو تر  .: په دارالایتامونو کې د ماشومانو د ژوندانه رشایط ډېر انمناسب وبېې رسپناه ماشومان

سلنه ماشومان، یتامین نه وو، بلکې په هغو کورنیو پورې اړوند وو، چې د خپلو ماشومانو  ۸۰لکونو په دارالایتامونو کې مېشت   ۱۸

په دارالایتامونو کې مېشت ماشومان هل ذهين، جسمي او جنيس انوړه ګټه  .پر تغذیېې، رسپناه برابرولو او زده کړې قادر نه و

هغوی روانو اوبو، په ژيم د ګرمۍ وسایلو، روغتیايي خدمتونو، تفرحیي او  .لکه د قاچاق قرابين کېږي اخیستنې رسه مخ کېږي او لکه

امنیيت ځواکونو، نیول شوي ماشومان، د عدلیېې وزارت د ماشومانو د اصالح او تربیت مرکزونو  .تعلمیي اماکانتو ته الرسیس نه درلودل

نیت نه رسغړاوي په تور نیول شو او د پروان په بندخیانه کې، چې د هېواد اصيل کې ساتل، هل هغو ماشومانو پرته، چې د ميل ام 

اندوليت موسسو راپور ورکړ، چې دغه ماشومان هل نورو کسانو په بېل ډول ساتل کېږي، خو بیا مه د  .بندخیانه ده، ساتل کېدل

  .رادیاکلزیاس یون هل خطر رسه مخ دي

  

اکل د کنوانس یون غړی نه  .ز ۱۹۸۰اد، د ماشومانو د نړیوالې تښ تونې د اړخونو په تړاو د الهې د د ماشومانو نړیواهل تښ تونه: دغه هېو 

 وګورئ: کې الندې لینکد وادلینو هل خوا د ماشومانو د نړیوالې تښ تونې په اړه د هبرنیو چارو وزارت راپور په  .دی

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-

reports-and-data/reported-cases.html. 

  :د هیودیت ضد کړنې
 

ویل کېږي، چې په دغه هېواد یوازې یو تن افغان  .تړاو راپور نه دی ورکړل شویکې د هیودو پر ضد د کوم کړنو په  افغانس تانپه 

  .هیودي ژوند کوي

 

  :انساين قاچاق
 

 وګورئ: کې الندې لینکراپور په د انساين قاچاق په تړاو د هبرنیو چارو وزارت 

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

 کسانلرونيک  تیمعلول 

 

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://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/
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اسايس قانون، د وګړو په وړاندې هر راز توپریي چلند منعه کوي او دولت پر دې ملکفوي، چې هل معلولینو رسه مرس ته وکړي، او د 

اسايس قانون مهدا راز دولت ملکفوي،  .مرس تې ورته مچتو کړيروغتیايي مراقبتونو په ګډون د هغوی د حقونو ساتنه وکړي او مايل 

دغه قانون، په ټولنه کې د دغه ډول کسانو د اکرنده  .چې په ټولنه کې د معلولینو د ادغام په برخه کې اړوند تدابری ترالس الندې ونیيس

قانون او مه د معلولینو د حقونو د مالتړ قانون څارونکو راپور ورکړ، چې مه د اسايس  .او فعال او برابر مشارکت وړاندوینه کړې ده

  .مقررې په دې برخه کې هل پامه غورځول کېږي او نه پیل کېږي

 

په دغه هېواد کې معلولنی هل یو لړ س تونزو رسه مخ و، په ځانګړې توګه د زده کړې فرصتونو ته د الرسيس، دوليت ادارو ته د الرسيس 

مهدارنګه د دوی لپاره، اقتصادي فرصتونه مک و  .کولو په برخه کې، چې د دوی لپاره ډېر اړین دی او مهدارنګه د دوليت اکرت د ترالسه

  .او د پیغور هل امهل هل ټولنزی حمرومیت رسه مخ و

 

وایل، په لېرې پرتو س میو کې د امنیت نش ت .د امنیت نش توایل مه معلولیت پورې اړوندو پروګرامونو او پالنونو د پلیتابه پر الره خنډ و

زایتره ودانۍ د معلولینو لپاره  .چې هلته یو زایت معلولنی ژوند کوي، ځېنې وختونه د مرس ته رسونې چارې هل خنډ او ځنډ رسه مخ کول

  .د الرسيس وړ نه و او زایتره معلول وګړي، نه شوای کویل، چې زده کړو ته دوام ورکړي، روغتیايي او نور خدمتونه ترالسه کړي

 

هل قانون رسه مس، د دولت د ټولو اکري دندو او بس تونو  .مرشانو جرګه کې د معلولینو لپاره دوه څوکۍ ځانګړې کړې ديچارواکو، په 

  .سلنه یېې معلولینو ته ځانګړی يش، خو دوليت ادارې دا منل، چې د قانون دغه حمک نه دی پیل شوی ۳هل مجلې څخه ابید 

 

یل میاشت کې یېې خپور کړ، یوه معلوهل ښځه وییل و، چې په هرات ښار کې د د برشحقونو د څار ډلې، یو راپور چې په اپر 

 معلولینو لپاره هېڅ راز خدمتونه ش تون نه لري، په ځانګړې توګه ختنیيک خدمتونه لکه د معلولینو لپاره ځانګړي ابیسلکیلونه په ادارو کې

  .حیي فعالیتونو ته الرسیس نه لريهغې زایته کړه، هل دې امهل ټوهل ورځ په کور کې تېروي او تفر  .نش ته

 

  د ميل/ قويم او تومکزیو لږکیو ډلو غړي
 

د ش یعه هزاره ګانو پر وړاندې تومکزی تبعیض، د انقانونه مالیاتو د اخیس تلو، اجباري  .ال مه د جګړو او وژنو المل کېدې خشړېقويم 

د اندوليت سازمانونو په وینا، دولت په مرتب ډول، په هزاره تومک  .اس تخدام، اجباري اکر، جسمي ځورونې او نیونو په بڼه دوام درلود

اندوليت سازمانونو  .پورې اړوند د پولیسو افرسان په منایيش بڼه په کورنیو چارو وزارت کې په مک واک او اختیار په لرلو رسه ګوماري

د اکل په هبری کې، د  .د هېواد انامنیو س میو ته لېږل کېږي مهدارنګه راپور ورکړ، چې په هزاره تومک پورې امنیيت ځواکونه تر نورو زایت،

مه، په اکبل پر هغه غونډه  ۶وسهل والو کسانو، د مارچ پر  .داعش د خراسان څانګې بریدونه د هزاره وو پر ټولنو او غونډو دوام درلود

مهدارنګه یو ځامنرګی بریدګر، د اکتوبر پر  .شول تنه ووژل ۳۲په دغه برید کې،  .برید وکړ، چې زایتره ګډونوال یېې ش یعه هزاره ګان وو

د  .تنه نور یېې ټپیان کړل ۷۲تنه یېې ووژل او  ۴۰مه، د اکبل په هزاره مېش ته س میه کې پر یو ښوونزی مرکز ابندې په برید رسه،  ۲۴
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لکونو ترمنځ  ۲۶تر  ۱۵ د دغه برید زایتره قرابنیان، هل .داعش ډلې د خراسان څانګې، د دغه برید مسوولیت پر غاړه واخیس تهل

  .معرلرونيک کسان وو

 

دوی وویل، چې دوليت دندو ته په انبرابره توګه الرسيس لري، او په  .د س یک او هندو لږکۍ مه هل توپریي چلند او تبعیض رسه مخ وو

مه  ۲۵وسهل والو کسانو، د مارچ پر  .ښووځني او عامه ځآ یونو کې هل شفايه او جسمي انوړه ګټه اخیستنو او ځورونو رسه مخ دي

 ۲۶د مارچ پر  .نور یېې ټپیان کړل ۱۱تنه ووژل او  ۲۵نېټه، په اکبل کې پر یو ګوردواري )د س یاکنو عبادځتای( ابندې په برید رسه، 

مه په اکبل  ۲۷رچ پر پولیسو، د ما .مه د دغه برید د قرابنیانو د جنازي په مرامسو کې بل مب وچاودېد، چې هل امهل یېې یو تن ټپېي يش

په پایهل کې په ورپسې میاش تو کې، د دغه امنیيت مداومو ګواښونو  .کې د س یاکنو ګوردواري ته څېرمه یو بل مب کشف کړ او خنثا کړه

ان په کس ۴۰۰د اکل په پای کې، د س یک او هندو ټولنې یوازې  .هل امهل، د س یاکنو زایتره کورنۍ هل افغانس تانه ووتهل او هند ته والړل

  .تنه وو ۶۰۰هېواد کې پاتې وو؛ په داسې حال کې، چې دغه مشېر د اکل په پیل کې 

 

 د جنيس او جنيس هویت د هجت نیونې پر بنسټ، د اتوترخیوايل تررسه کول او نورې انوړه ګټه اخیستنې

  
د اساليم رشیعت د قوانینو هل خمې، هغه  .قانون، مهجنس پالنه او په مهجنس پالنې پورې اړوند کړه وړه که څه مه توافقي وي، جرم ګڼېي

د جزا قانون هل خمې،  .څوک، چې د مهجنس پالنې فعالیتونو په جرم جمرم وپېژندل يش، د عدام، درې وهلو ای بند جمازاتو رسه مخ کېږي

اکل بند پورې جمازات  د انرینه ترمنځ جنيس اړیکې جرم دی او جمازات یېې تر دوو لکونو بند دی او د ښځو ترمنځ جنيس اړیکې تر یو

  .دغه قانون، د جنيس لېوالتیا ای جنسیيت هویت پر بنسټ، توپریي چلند او ځورونه نه منع کوي .لري

 

راپور ورکړ، چې مهدا راز د امنیيت ځواکونو هل خوا د نیونې هل  (LGBTI) لزبنی کسان، مهجنس پاالن، دوجنسه پاالن، تراجنستیان

داسې راپورونه ش ته، چې دغه ډول کسان، د ټولنې او پولیسو هل خوا ځورول کېږي  .تریي رسه مخ ديګواښ، توپریي چلند، برید او 

  .مهجنس پالنه په دغه هېواد کې، یوه انوړه کړنه ګڼل کېږي .او هل اتوترخیوايل رسه مخ دي

 

د خپل دغه جنسیيت لېوالتیا هل امهل کېدای دغه کسان، مهدا راز یو مشېر ځانګړو روغتیايي خدمتونو ته الرسیس نه درلود، دوی مهدا راز 

هغه سازمانونه چې هل دغو کسانو څخه د مالتړ لپاره اکر کول، نو په پټه توګه خپل فعالیتونه تررسه  .يش، خپهل دنده هل السه ورکړي

انونه، چې د هغو ان هغه ثبت شوي سازم .کوي؛ ځکه دغه ادارې نه يش کویل چې په قانوين بڼه په دولت کې ثبت او راجسرت يش

انرینه وو لپاره د روغتیايي پروګرامونو په تړاو اکر کوي، چې هل انرینه وو رسه اړیکه ټینګوي، د اقتصاد وزارت د اندوليت موسسو د 

  .رایست او د ميل امنیت ادارې، هل ځورونې رسه مخ وو

 

مه نېټه، د چاړه د ټپونو هل امهل د هرات والیت په یو روغتون خپل ژوند  ۲۵صبور حسیين، د تراجنسیت فعال او هرنمند، د دمسرب پر 

  .هل السه ورکړ

 وی، ایډز او ټولنزی پیغور .أ ی .اچ
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خو  .وي او ایډز اخته کسانو په وړاندې د توپریي چلند ای اتوترخیوايل د ش توايل په اړه کوم اتیید شوی راپور ترالسه نه شو .ای .پر اچی

په داسې حال کې چې قانون د اکنډوم اکرونه جماز  .موجو و، پر ایډز د اخته کسانو په وړاندې جدي پېغور موجود و داسې راپورونه

  .ګڼېي، خو دولت یوازې پر متاهلو کسانو یېې وېش حمدود کړی دی

 

 برخه: د اکرګرانو حقوق اوومه

 

  د تشلک او ټولزیې چنه وهنې أ زادي .الف
 

غړیتوب، د اکرګرۍ د خپلواکو ټولنو د رامنځته کولو، قانوين اعتصاابتو او ټولزیې چنې وهنې حق وړاندوینه د اکر قانون، د اکرګرانو د 

په مهدې حال، د اکر  .کړی  او دولت په ټولزیه توګه دغو حقونو ته درانوي کوي؛ که څه مه دغه چاره، تراوسه اجرايي ابزارونه نه لري

وم تعریف نه وړاندې کوي؛ د دې ترڅنګ هل اکرګومارونکو او اکرګرانو رسه یېې د اړیکې په تړاو قانون، د صنفي ټولنې په اړه هېڅ راز ک

رسبېره پر دې دغه قانون، د اکرګري ټولنو د ثبت او راجسرت او د رسغړاوي مواردو د جمازات په موخه، کومه قانوين  .مه اهبام لري

ې د ګډون حق هل مالتړ پرته، د اکرګرانو ای اکرګري ټولنو لپاره هېڅ راز کوم بل اید قانون، په اکرګري ټولنه ک .کړنالره نه وړاندې کوي

  .قانوين مالتړ نه وړاندې کوي

 

ر که څه مه د اکر قانون، د اکر پورې اړوندو موضوعاتو په تړاو، د تصممی نیونې د عايل مرجع په توګه، د اکر او ټولنزیو چارو وزارت د اک

د دغه وزارت د تشکیاليت  .د اړندو مقررو نه پلیتابه، د دغې شورا د فعالیت پر الره خنډ ګرځېدیل دیعايل شورا معريف کوي، خو 

 .چواکټ په دننه د اکر د تفتیش دفرت ش تون لري، خو مفتشان ای پلټونيک یېې یوازې کویل يش مشوره ورکړي او وړاندیز وړاندې کړي

  .هپه پایهل کې، د اکر قانون د پلیتابه کړۍ حمدوده و 

 

دولت، د اکرګرۍ یو مشېر ټولنو ته د فعالیت اجازه ورکړی و، خو د افغانس تان د اکرګرانو او اکرکوونکو د ميل ټولنې په چارو کې یېې 

عدلیېې وزارت، د اکرګرانو د ميل ټولنې د کنګرې د جوړېدو پر الره  .اکل دفرت یېې وتړل .ز ۲۰۱۸مداخهل وکړه، او بیا وروس ته پر 

خنډونه جوړ کړل، د ایدې ټولنې ابنيک حسابونه یېې وتړل او د دې ټولنې د کنګرې تر جوړېدو وروس ته، د هغه مصادره شوي امالک 

نو د دغو حقونو په تړاو هل پوهاوي څخه بېې د تشلک او چنه وهنې أ زادي لکه لکه رعایت کېده، خو زایترو اکرګرا .بېرته مسرتد نه کړ

دغه چاره، په ځانګړې توګه د هغو اکرګرانو په تړاو ډېر صدق اکوه، چې په لکیوايل س میو کې په کرنزیو برخو کې یېې اکر اکوه،  .برخه وو

اخامتين برخو کې اکر اکوه، چېرې په ښاري س میو کې زایترو اکرګرانو د روزانه اکرګر په توګه په س .او کومه ټولنه یېې نه وه جوړه کړې

  .چې نه کومه احتادیه وه او نه مه ټولزیه چنه وهنه
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  د اجباري اکر او بیګاري منع .ب
په اکر کې هل ښکېلو  .قانون، اجباري اکر په حمدوده بڼه تعریف کړی او په اکيف اندازه اجباري اکر او د اکر په بدل کې پور، جرم نه ګڼېي

انرینه وو، ښځو او ماشومانو څخه انوړه ګټه اخیس تل کېده؛ تر هغه ځایه، چې لومړین پور، چې د اکر د رشایطو د یوې برخې په 

د اکر په بدل  .توګه په پام کې نیول کېده، په پایهل کې د دې المل کېده، چې د کورنۍ ټول غړي د نسلونو لپاره په دغه دام کې کېوزي

یو مشېر کورنیو په شعوري توګه خپل ماشومان د چبه ابزی په ګډون د جس ين  .کې دغه ډول پور، زایتره د خښتیو په بټیو کې دود دی

 (.ج بند ته مراجعه وکړئ .مې برخې ۷) .قاچاق لپاره خرڅ کړي دي

 

دولت، د  .په دې برخه کې رسچینې، اکري پلټنې او مسونتیاوې مکې وې .د دولت هل خوا د اکر قانون د مقررو پلیتابه بېې اغېزه وه

په قانون کې وړاندې شوي جمازات، ورته جرم ته په پام رسه  .اجباري اکر د خمینوي او هل منځه وړلو په موخه ډېره مکه هڅه کړې ده

  .لکه سړي تښ تونه، متناسب نه و

 

تښ تونې په جرم حمامکه او حمکوم کړ او د ميل پولیسو په قطعاتو او ادارو کې د ماشوم د دولت، د چبه ابزۍ دوه تنه عاملنی د سړي 

په دې اړه، چې د افغانس تان د ميل اردو، ميل پولیسو، س میه یزیو پولیسو هل خوا چبه ابزي تررسه  .مالتړ واحدونو مشېر زایت کړ

دې تور کوم دوليت چاروايک ونه نیول او نه یېې جمازات کړ؛ که څه مه کېږي، د مداومو راپورونو هل ش توايل رسه رسه، دولت هېڅلکه په 

د لویه څارنوايل اداره، د کندهار د اوه امنیيت رستېرو په تړاو، چې د جنيس انوړه ګټه اخیستنې او یو هلک د قتل په قضیه کې د 

امنیيت ځواکونه په خپلو لیکو ماشوم رستریي  دولت دغه موضوع رد کړ، چې ګواکې .ښکېلتیا په جرم څېړنه او د دعوا اقامه کړې ده

یو مشېر قرابنیانو راپور ورکړ، چې چاروايک د دوس یو د تعقیب په برخه کې، د قرابنیانو څخه  .ګوماري او هل هغوی څخه ګټه اخيل

  .انوړه ګټه اخیستنې، د هغوی نیونې او جمازاتو ته دوام ورکوي

 

قاچاقچیان  .د ب بند ته مراجعه ويش( .مې برخې ۷ماشومانو څخه انوړه ګټه اخیس تل کېده ) په اجباري اکر کې هل انرینه وو، ښځو او

ټولې کورنې په ځانګړې توګه د هېواد په ختیځه برخه کې او بیا په ځانګړې توګه د خښ تو په بټیو کې د پور په بدل کې اکر ته 

انرینه  .دي په صفت د خپلو مېړونو هل انوړه اخیستنې رسه مخ ویو مشېر ښځې چې پر مېړونو پلورل کېدل، په کور کې د بن .اړایس تل

مهدارنګه د انساين قاچاق په تړاو د هبرنیو  .د کرنې او ساخامتين سکتورونو کې د اکر په بدل کې پور او اجباري اکر په معرض کې راتلل

 وګورئ: لینک کې الندېچارو وزارت راپور په 

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

 

  د ماشومانو د اکر ممنوعیت او د ګومارنې لږترلږه معر .ج
 ۱۵دغه قانون،  .لکنه ماشومان کویل يش، د اکرزده کړایل په توګه اکر وکړي ۱۴لکین ټايک، خو  ۱۵د اکر قانون، د اکر لږترلږه معر 

لکنو  ۱۷تر  ۱۵لکنو او تر هغه لوړ معر لرونکو ماشومانو ته اجازه ورکوي، چې بېې خطره س پک اکرونه تررسه کړي؛ مهدارنګه هل 

لکين ټیټ  ۱۴هر راز رشایطو په چواکټ کې تر  دغه قانون، د .ساعته اکر وکړي ۳۵پورې ماشومانو ته اجازه ورکوي، چې په اونۍ 

هل دغه قانون په ښاکره رسغړونې شوې، او بېوزيل ډیری ماشومان دې ته اړ ایس تيل، چې اکر  .معرلرونکو ماشومانو اکر منعه کوي

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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 دفرتد دمیوکراسۍ ، برشي حقونو او اکرګرانو  •وزارت   هبرنیو چارو د د متحده اایالتو 
 

زاین او معلولیت المل دغه قانون، مهدارنګه په خستو او هل خطر ډکو اکرونو کې د ماشومانو بوختیا، چې ممکن د هغوی د بدين  .وکړي

د اکر قانون، د ماشومانو لپاره، د خښتیو په بټیو، د کثافاتو د  .يش، د بېلګې په توګه، اکن کیندنه او د کثافاتو راټولول، منعه کوي

ر کول، منعه تصفیېې او پروسس په اکرخانو، د روغتونونو د کثافاتو راټولو، د نشه يي توکو اړوندو اکرونو او د امنیيت ګارډ په توګه اک

  .کوي

 

د اکر پلټونيک، د اکري چاپریایالنو د پلټنې په برخه کې  .مکزوری سازماین ظرفیت، د اکر قانون د پلیتابه په برخه کې، یو جدي خنډ و

ې په دې برخه ک .هل اکيف واک او اخیتار څخه بېې برخه وو؛ ترڅو وکویل يش، د رسغړونې موارد په ګوته او رسغړونيک جمازات کړي

  .نورې نمیګړتیاوې، د اکيف رسچینو نش توایل، د اکري پلټونکو د مشېر مکوایل، د تفتیش نش توایل، د رسغړونکو د جمازاتو نش توایل وې

 

اکرګر ماشومان، د کور د خدمتګار،  .د اجباري اکر زایتره قرابنیان ماشومان دي .د ماشومانو اکر په دغه هېواد کې یوه پراخه س تونزه ده

د غالیو اوبدلو په صنعت، خښ تو بټیو، د  .ر رس پلورونيک، د اليس ګاډي پلورونيک او په داکن کې د شاګرد په توګه اکر کويد سړک پ

ماشومان مهدارنګه د مالګو په اکنونو اکر  .سکرو اکنونو او د کوکنارو په کروندو کې د ماشومانو اکر، د ماشوم اکر تر ټولو انوړه بڼېې وې

هل دې پرته، ماشومان د چبه ابزۍ په ګډون هل جنيس استامثر، د نشه يي توکو نړیوال قاچاق او درویزګري سازمان شویو ش بکو کې  .اکوه

د اکر په چاپېرایل کې شامل ماشومان، هل زایتو  .د اکر یو لړ بڼېې، ماشومان، د مځکنیو ماینونو هل خطر رسه مخ اکوه .اکر رسه مخ وو

د اکل په هبری کې داسې راپورونه مه موجود و، چې ماشومان د امنیيت دوليت ځواکونو هل خوا  .س تونزو رسه مخ وو روغتیايي او امنیيت

د طالبانو ځواکونو، ماشومان تر فشار الندې راوس ته، ترڅو په جګړه یزیو فعالیتونو  .برخې؛ د ز بند مراجعه وکړئ( 1) .مه ګومارل کېږي

 (.مراجعه وکړئمې برخې ته  ۶) .کې برخه واخيل

 

په ځانګړې توګه د کوکنارو فصل د  .یو مشېر ماشومان په جسمي اتوترخیوايل رسه، د خپلو کورنیو هل خوا اکر کولو ته اړایس تل کېدل

اخیس تلو، د ترایکو پروسس په برخه کې، زایترو کورنیو خپل ماشومان دې ته اړایس تل چې اکر وکړي، هغوی یېې د درویزګرۍ او 

یو مشېر کورنیو، خپل  .پر قاچاقچیانو پلورل، ترڅو هل دې الرې خپل پورونه هل قاچاقچیانو رسه حماس به او پاک کړي جنسیت قاچاق

ماشومان مهدارنګه په دارالایتامونو کې، چې د اندوليت ادارو هل خوا اداره  .ماشومان ایران لېږل، ترڅو د خپلو ودونو ولور پوره کړي

  .دې و، د ماشوم اکر هل ګواښ رسه مخ وکېده او د دولت تر څارنې الن

 

ویروس د خپرېدو هل امهل، د ماشوم اکر هل  ۱۹کوویډ د اکر نړیوال سازمان او یونیسف د راپور هل خمې، په میلیونونه نور ماشومان د 

خطر رسه مخ شول؛ ځکه چې ډیری کورنیو، په دغه موده کې خپل عایدايت رسچینې هل السه ورکړې او مهدارنګه ټولنزی مالتړ ته 

ونکې کچه، د ښووځنیو مهدارنګه د بیوزلې مخ په زایتېد .نو د ماشوم اکر د دغو کورنیو لپاره د عاید اصيل رسچینه وه .الرسیس نه درلود

زایترو هغو ماشومانو، چې  .تړل کېدل او ټولنزیو خدمتونو ته د الرسیس مکوایل، د ماشوم اکرګرو په مشېر کې د پام وړ زایتوایل راوست

ړ خمکې د ماشوم اکر رسه مخ و، د خستو اکري رشایطو او اوږدو اکري ساعتونو رسه مخ شوي، د هغوی روغتیا او خوندیتوب د پام و

د برشحقوقو ډلو راپور ورکړی دی، چې د ماشوم د اکر مقررې په اکرثو مواردو کې نقض کېږي او ماشومان تر  .زاین رس ېدیل دی

  .ډېره بریده هل زوزایتیو او ځورونو رسه مخ کېږي او د خپل اکر په بدل کې ډېر لږه اجوره ترالسه کوي
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مخ په زایتېدو وه؛ لکه څرنګه چې جنونې چې تر ډېره بریده په کرنزیو چارو او د کور د ماشومانو د اکر په برخه کې جنسیيت انبرابرۍ مه 

انروغي خپرېدا او مهدارنګه پر ښووځنیو د بریدونو په کچه کې د پام  ۱۹کوویډ د  .په اکرونو بوختې وې، ډېرې زایتې زایمننېدونکې وې

د  .يس اغېزه کوهل او هغوی د ماشوم اکر په برابر کې ال زایمنېدونکې کولېوړ زایتوایل، په انمتناس به توګه زده کړې ته د جنونې پر الرس

بېوزلې او  .بریدونه تررسه شوي دي ۹پورې، پر ښوووځنیو لږترلږه  ۳د جون تر  ۱ملګرو د امنیت شورا راپور ورکړ، چې د اپریل هل 

  .کې، هل ښووځني څخه وابيسامنیيت اندېښ نې زایتره کورنۍ دې ته اړابيس، چې خپلې جنونې تر هلاکنو خم

 

 :مهدارنګه د اکر د ترټولو انوړه بڼو په تړاو د هبرنیو چارو وزارت راپور ته په دغه لینک

labor/findings-https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child             

 الندې لینک کې وګورئ:په مټ تولید شویو توکو نوملړ، چې د اکر وزارت هل خوا مچتو شوی، په  اکر او د ماشومانو اکر او اجباري

goods-of-labor/list-https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child  

 

 د اکرګومارنې او اکري فرصتونو په تړاو توپریي چلند .د

 
څرګندوي، چې د ښځو او انرینه وو په ګډون ټول وګړي، د قانون په اسايس قانون په دې برخه کې توپریي چلند منعه کوي او 

خو اسايس قانون  .دغه حمک، په ښاکره د ژبېې پر بنسټ توپریي چلند مه منعه کوي .وړاندې هل برابرو حقونو او وظایفو څخه برمخن دي

ت، معلولیت ای معر پر بنسټ هېڅ داسې مقرره نه وړاندې کوي، چې هل خمې یېې د مذهب، تومک، ميل سابقې، رنګ، جنسی

په جزا قانون کې، د هر هغه چا لپاره، چې د توپریي چلند ای ډلبازۍ په تور حمکوم شوی  .توپریچلندونو او تبعیض ته رس ېدنه ويش

اکل جسمي، شفايه او انشفايه ځورونه جرم  .ز ۲۰۱۸یو بل قانون پر  .وي، تر دوو لکونو پورې د بند موده وړاندوینه شوې ده

  .ګڼل او جمازات یېې نغدي جرمیه وټالکه، خو دغه قانون بیا مه اغېزانکه نه وهو 

 

 .سلنه جوړوي ۲۲ښځو، په دغه هېواد کې د اکري ځواک یوازې  .ښځې بیا مه په اکري چاپېرایل کې هل توپریي او س تونزو رسه مخ و

زړې او واده شوې ښځې وویلې، چې د  .زایتره ښځې د خپلو خپلوانو د فشار هل امهل دې جمبورې شوې، چې په کور کې پاتې يش

هغه ښځې چې اکر کوي، تل هل س پاکوي او  .ځوانو او جمردو ښځو په پرتهل، د هغوی لپاره د اکري فرصت موندل ګرانه او س تونزمنه ده

 .ورونې رسه مخ کېږي، د هغوی لپاره مناسب ترانس پورت، د ورځين مراقبت اماکانت ش تون نه لريځورونو ډک چلندونو او جنيس ځ

په خصويص سکتور  .د جنسیت پر بنسټ اتوترخیوايل کچه، په دوليت سکتور د پېژندل شویو ښځو په هديف وژنو رسه، پراخه شوې ده

سلنه او د کرنې  ۳۰انرینه په منځنۍ کچه د ښځو ورته اکرونو کې  .کې په اجوره او معاش په برخه کې، ښاکره توپریونه ش تون درلود

ښځینه خربایالنو، ټولنزیو مرستندواینو او پولیيس  .سلنه زایته اجوره او معاش ترالسه کوي ۳،۵او ځنګل روزنې په سکتور کې 

او ګومارنې په برخه کې هل توپریي چلند معلولنی مه د اس تخدام  .افرسانو راپور ورکړ، چې تل هل ځورونې او زورزایتۍ رسه مخ کېږي

  .رسه مخ دي

 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
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اکرونو یو نوملړ وړاندې کوي، چې د ښځو  ۲۴۴د اکر او عامې روغتیا وزارتونو په ګډه یوه مقرره تدوین او تصویب کړه، چې د هغو 

لکونو ټیټ  ۱۸ېژندل کېږي، چې د مورد یېې د ماشوم اکر د ترټو انوړه ډولونو په توګه پ  ۳۱او ماشومانو لپاره زاین رسوونيک دي او 

د ښځو او ماشومانو لپاره د هغو اکرونو تررسه کول منعه دي، چې د هغوی د روغتیا  .معرلرونکو کسانو لپاره تررسه کول یېې منعه ده

  .لپاره زایمنن دی ای تر مځکې الندې لکه اکنونو کې تررسه کېږي

 

 6رسبېره، د ګومارنې او د اکري فرصتونو په موندلو کې مه هل توپریي چلند مخ وو ) هزاره ګان، س یاکن او هندوان د ټولنزی پراخ تبعیض

 (.برخې، د ميل/ قويم او قبیهل يي لږکیو ډلو غړو ته مراجعه وکړئ

  

  :د اکر د منلو وړ رشایط .هـ
  .الندې وهور د اکرګرانو او دوليت اکرکوونکو لپاره د اجورې او معاش کچه، د بېوزلې تر کچې ټد خصويص سک 

 

ساعته تعریف کړی دی: په ورځ  ۴۰د اکر قانون، د دوليت او خصويص سکتور د اکرکوونکو لپاره یوه ستندرده اکري اونۍ ساعتونه، 

خو دغه قانون، په انرمسي سکتور کې د اکرګرانو اکري  .کې اته ساعته اکر، یو ساعت تفرحی د غرمې ډوډۍ او د ماسپښنی ملاځنه لپاره

په دې برخه کې د اکري روغتیا او امنیت په تړاو هېڅ راز  .ساعتونو ته کومه اشاره نه ده کړې او هغوی په بشپړ هل پامه غورځویل دی

انو، امیندوارو ښځو، ماشوم ته ش یدې لکونو ترمنځ ماشوم ۱۷تر  ۱۵په مهدې حال، دغه قانون د  .کومه معیاري مقرره ش تون نه درلوده

  .ورکوونکو ښځو، اکن کیندونکو او په نورو خطرانکو اکرونو کې بوختو کسانو لپاره، د اونۍ اکري ساعتونه کچه راټیټوي

 

ربان، اضافه دغه قانون، د اکرکوونکو لپاره، د عامه رخصتیو رسبېره، لکين ابمعاشه رخصتۍ، د اکر په پایهل کې رامنځته شویو زاینونو ج

دغه قانون، هل امتیاز پرته اجباري اکر، منعه کړی او  .اکرۍ امتیاز، د اکرکوونيک او د هغه د نژدې خپلوانو روغتیايي بمیه، وړاندې کوي

 دغه قانون اکرګومارونيک دې ته اړابيس، چې اړین مراقبتونه او د ماشومانو وړکتون .اضايف اکر یېې د اکرکوونکو پر هوکړې تړیل دی

  .مچتو کړي

 

د اکر قانون د مقررو  .دولت، د معاش او اضافه اکرۍ امتیاز او د اکري روغتیا او خوندیتوب مقررې په اغېزانکه توګه نه دي پیل کړی

دننه د پلتیابه د پلټنې په موخه د اکري پلټونکو مشېر اکيف نه و، او پلټونيک د دې واک او اختیار نه درلود، چې یو اکري چاپېرایل ته ور

  .يش او ای رسغړونيک جمازات کړي

ساعتونو  ۴۰زایتره اکرکوونيک په اونۍ تر  .اکرګومارونکو، تر ډېره بریده دې ته لومړیتوب وراکوه، چې هل قانون څخه پریوي ونه کړي

ګه هل خپلو اکري حقونو څخه اکرګران په ټولزیه تو .زایت اکر کوي، او تر ډېره مک معاش ترالسه کوي او په ډېر انمناس بو رشایطو اکر کوي

که څه مه په اکري چاپېرایل کې د حوادثو او پېښو په تړاو بشپړ معلومات موجود نه و، خو د اکري انمناس بو او خطرانکو  .بېې خربه وو

پور هل  یو مشېر صنعتونه په ځانګړې توګه د خښ تو بټۍ، بیا مه د اکر په بدل کې د .رشایطو په تړاو ګن مشېر راپورونه موجود دي

په دې توګه د اکرګرانو لپاره س تونزمن و، ترڅو ځآ نونه د اجباري اکري رشایطو څخه وژغوري، هغه څه چې  .سیس مت څخه اکر اخیس تل

 .د دوی روغتیا زایمننوي


