
(درېمی ځایافغانس تان )  

د افغانس تان دولت د قاچاقو د هل منځه وړلو او همارولو په موخه حداقل ستندرد معیارونه په پام کې نه نیيس او په دې 

برخه کې پراخې هڅې نه تررسه کوي. هل مهدې امهل افغانس تان په درېمی ځای کې قرار ونیوه. افغان دولت د پراخو هڅو 

ته د رس ېدنې په موخه یو لړ اړین اقدامات تررسه کړي دی، د بېلګې په هل نه تررسه کولو رسه رسه، د قاچاقو پدیدې 

عديل تعقیب او حمکومول، هل دې ډلې څخه د چبه  قاچاق کوونيکتوګه د انساين قاچاقو د قرابنیانو پېژندنه، د یو مشېر 

وړاندې د مبارزې اکرکوونکو  ابزي او تښ تونې دوه تنه عاملنی یېې حمکوم کړل او مهدارنګه د والیتونو په کچه د قاچاقو په

زده کړې او روزنې وړاندې کړي دي. دولت د افغانس تان د ميل پولیسو په مرکزونو کې د ماشومانو د ساتنې واحدونو 

رستریي ماشوم د جذب او ګومارنې د خمنیوي المل ګرځیديل دی.  ۳۵۷په مشېر کې زایتوایل راوس یت چې دغه چاره د 

التړ په موخه نورې پراخې هڅې تررسه کړی د بېلګې په توګه د چبه ابزي قضیو ته د دولت مهدا راز د ماشوم د م

رس ېدنې په موخه، د ماشوم د مالتړ ميل مکېټه یېې جوړه کړې او نور اضايف ټولنزی اکرکوونيک یېې ګوماريل دي. په لوګر 

تن عاملنی د  ۲۰لت د پېښې ماشومانو د قاچاق او جنيس انوړه ګټه اخیستنې په غربګون کې، دو  ۱۶۵والیت کې د 

لویېې څارنوايل ته پېژنديل دي؛ چې د دغه راپور د لیلکو تر پایه په دې برخه کې د لویېې څارنوايل هل خوا په دې برخه 

تنه نیول شوی او دوه تنه نور حمکوم شوی دی. خو هل دې رسه رسه، د دغه  ۹کې د تررسه شویو څېړنو په پایهل کې، 

هبری کې، په دوليت ادارو او پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د جنيس ګټه اخیستنې او د ماشوم  راپور د مچتو کولو په

رستریي ګومارنې لړۍ روانه وه. هل دې رسه چې س میه یزی چاروايک په پراخه کچه دا مين، چې د پولیسو ډیری منسوبینو 

زۍ د موخو لااره ګوماري، یو مشېر لوړ پوړی په ځانګړې توګه د لریې پرتو س میو د پوس تو قوماندااننو، هلاکن د چبه اب

دولیت والیيت چاروايک، په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت چارواکو، د پولیسو په لیکو کې د چبه ابزۍ ش توایل په 

نه څېړي. رسبېره پر دې، د ميل اردو ځواکونو، ميل پولیسو او س میه غوڅ ډول ردوي او په دې برخه کې ش ته راپورونه 

و پولیسو د چارواکو هل خوا د چبه ابزۍ جرم هل تررسه کېدو رسه رسه، دولت هېڅلکه  م د پولیسو کوم رستریی تر یزی 

س یت. په دې برخه کې د ګڼو راپورونو رسه رسه، د کورنیو و رااوسه د چبه ابزۍ په جرم تر قانوين او عديل تعقیب نه دی 

ایست، دا نه مين، چې افغان امنیيت ځواکونه ماشومان په خپلو چارو وزارت، د ميل دفاع وزارت او د ميل امنیت ر

مشېر قرابنیانو راپور ورکړی دی، چې چارواکو د دوی  لیکو کې ګوماري ای هل هغوی څخه انوړه ګټه اخيل. د قاچاقو یو

 تریي کړي او ای یېې تر جنيسد دوس یو د تعقیب په بدل کې، پر دوی فشار راوړی، ترڅو وررسه جنيس اړیکه ټینګه 

هدف ګرځویل دی، او لکه چې دوی غوښ تل چې د قضیېې په اړه راپور ورکړي، بندخیانې ته یېې لېږیل دی. چارواکو 

اخاليق »مهدا راز د قاچاقو د قرابنیانو نیونې او جمازاتو په ځانګړې توګه د جنيس قاچاقو قرابنیانو ځورونې او جمازاتو ته د 

په  قاچاق کوونيکی. د قاچاقو هل قرابنیانو څخه د اناکيف حامیيت کړنالرو هل امهل، د تر انمه الندې دوام ورکړی د« جرمونو

  تړاو د راپور ورکولو په برخه کې یو مشېر اندوليت ادارو د قاچاقو هل قرابنیانو رسه مرس ته کوي، ترڅو قانون پیل يش.

 



 لومړیتوب لرونيک وړاندیزونه 

 

په ځانګړې توګه د قانون د جمري ځواکونو او پوځي چارواکو په تړاو جنايي څېړنې او عديل تعقیب  قاچاق کوونيکد شمکنو 

د افغان ميل امنیيت ځواکونو هل خوا د ماشومانو ګومارنه او انوړه • ابید زایت يش او جمرمنی ابید پر جمازاتو حمکوم يش. 

ه ابید ودرول يش او هل ماشومانو څخه د اکيف مالتړ او د ګټه اخیستنه په ځانګړې توګه د چبه ابزۍ لااره ګټه اخیستن

هغوی په بیا یوځای کېدو رسه، د ټولو وسهل والو ډلو هل خوا هل ماشومانو څخه د انوړه ګټه اخیستنې لړۍ ته د پای ټکی 

انون د پلیتابه د انساين قاچاقو په ځانګړې توګه چبه ابزۍ په تړاو د جنايي څېړنو د تعقیب په موخه د ق• کېښودل يش. 

د ماشومانو د مالتړ ميل مکېټه • لااره د الرښود صادرول او د قانون هل پلیتابه رسه په تعامل کې هل قرابنیانو څخه مالتړ. 

ابید پیاوړی يش، ترڅو د هغو دوليت اکرکوونکو پېژندنه او قانون منګولې ته وس ااري، چې د چبه ابزۍ مرتکبنی ای 

د انقانونه کړنو په ځانګړې توګه هغه همال چې قرابنیان دې اړ  قاچاق کوونيکنیانو په وړاندې د د قراب• تسهیلوونيک دي. 

ابيس، یو لړ جرمونه د بېلګې په توګه )اخاليق جرامی( تررسه کړي، د قرابنیانو جمازاتو او ترې انوړه ګټه اخیستنې ته 

او د جنيس قاچاق په قضیو کې د منځګړیتوب د  مقررود جزا نوي کوډ د قاچاق ضد • ابید د پای ټکی کېښودل يش. 

اکل قانون کې ورته اشاره شوې، قضايي  ز. ۲۰۰۹ممنوعیت په اړه، چې د ښځو پر وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوي 

هل هغو وسهل والو ډلو څخه د مالتړ ته د پای ټکی کېښودل يش، چې ماشومان  •کوونکو ته روزنې ته وړاندې يش. 

پېژندنې او ترې مالتړ په برخه کې امنیيت  د ماشومانو د قاچاق د قرابنیانو د• ګوماري او ترې انوړه ګټه اخيل. 

برخه کې د ستندردو معيل د قرابنیانو د پېژندنې او د هغوی د ارجاع په • منسوبینو ته شفاېف الرښوونې وړاندې يش. 

هل قاچاقو رسه د مقابلې لااره د قانون د پلیتابه د •  پروس یجرونو په تړاو د پراخو روزنو اتیید، خپرول او وړاندې کول.

لړۍ پیاوړتیا په ځانګړې هل قاچاقو رسه د مبارزې والیيت واحدونو او د کورنیو چارو وزارت د قاچاقو رایست لااره د 

د قاچاقو د قرابنیانو په ځانګړې توګه انرینه قرابنیانو د اس توګنو او • و په کچه زایتوایل راوس تل. روزنو او رسچین

د چبه ابزۍ د تررسه کوونکو لااره د جمازاتو کچه کې د زایتوايل . • خدمتونو ته د رس ېدنې لااره د رسچینو ځانګړې کول

اوس تلو ترڅو د قاچاق د نورو ډولونو لااره د ټالک شویو فصل کې د مسونونو او تعدیلونو ر  ۵په موخه د جزا کوډ په 

په س میه یزیه کچه د قاچاقو په تړاو د پوهاوي کچې لوړاوي، په ځانګړې د تعریف • جمازاتو رسه متناسب او برابر وي. 

د انساين • . په اړه یېې، د قانون پلیتابه او د ش ته ټولنزیو خدمتونو د رسچینو او د ټولمنحورو خمنیوونکو هڅو په تړاو

قاچاق/ قاچاقو او سړي تښ تونې جرمونو رسه د مبارزې عايل مکېس یون او په دې برخه کې د معلوماتو د راټولولو هڅو 

 څخه مالتړ. 

 تعقیب  عدیل() قانوين

هل  دولت، د قاچاقو د مليک او رمسي عاملینو په وړاندې د قانون د پلیتابه په کچه کې مکوایل راوس یت او چاروايک ال  م

جمازاتو څخه په خوندیتوب رسه، د ماشومانو ګومارنې، هل ماشوم رستریي څخه ګټه اخیستنې او چبه ابزۍ ته دوام 



ز. اکل قانون، جنيس قاچاق او د اکري ځواک قاچاق په ځانګړې  ۲۰۱۷ورکوي. د انساين قاچاق او کډوالو قاچاق د 

اره هل پنځو تر اتو لکونو پورې بند وړاندوینه کړې ده. دغه توګه چبه ابزي جرم ګين. دغه قانون، د دغه ډول جرم لا

جمازات په اکيف اندازه دقیق او جنيس قاچاقو ته په پام رسه، د درنو جرمونو هل جمازاتو رسه متناسب دی. خستوونکی 

ات هغه همال په لکونو لوړوي او په دغه قانون د مرتکب لااره د اعدام جماز  ۱۵تر  ۱۰عوامل، د جمازاتو کچه حداکرث هل 

پام کې نیول شوی، چې هل ماشوم څخه په وسهل والو نښ ته انوړه ګټه واخیس تل يش او دغه چاره د ماشوم د مړینې 

مه ماده، جنيس قاچاق او د اکري ځواک قاچاق په ځانګړې ډول چبه ابزي جرم ګڼیل  ۵۱۰المل وګرځي. د جزآ  کوډ 

لکونو بند په پام کې نیول شوی، په هغه صورت  10 تر 5مه ماده هل  ۵۱۱دی. د قاچاق د جرمونو لااره د دغه قانون په 

کې، چې قرابين لوی انرینه وي، خو په هغه صورت کې، چې قرابين ښځه ای ماشوم وي، ای ماشوم د چبه ابزي لااره 

لکونو پورې بند په پام کې نیول شوی دی. دغه جمازات په اکيف اندازه دقیق او  ۱۶تر  ۱۰اکرول شوی وي، نو هل 

د نورو جرمونو لکه جنيس تریي لااره ټالک شویو جمازاتو رسه متناسب او برابر و. د جزا کوډ ه په پام رسه، جنيس قاچاق ت

مه ماده کې د جرم خستوونکی عوامل بیان کړی دی او د جنيس قاچاق ای اجباري وسهل والې نښ تې لااره  ۵۱۲په خپهل 

لکونو بند پورې هغه همال زایتوایل مويم،  ۳۰تر  ۲۰هل  دی. دغه جزا لکونو پورې بند په پام کې نیویل ۲۰تر  ۱۶هل 

ز. اکل د جزا کوډ په  ۲۰۱۸لکه چې وسهل واهل اجباري نښ ته د قرابين د مړینې المل يش. په داسې حال کې چې د 

چبه ابزي ډېر زایت جرمونه مرتبط ګڼېي، چې یو مشېر په قاچاق پورې اړوند جرمونه دي؛ مهدارنګه دغه قانون د چبه 

مه ماده کې ټالک شوی دی. دغه  ۵۱۰زي د تشکیلوونکو ټالکو کړنو لااره تر هغه  م جمازات په پام کې نیویل، چې په اب

جمازات زایتره دقیق نه دی او نه  م د نورو جدي جرمونو لکه جنيس تریي لااره ټالک شویو جمازاتو رسه برابروایل او 

د عديل تعقیب او حمکومیت په برخه کې د ښځو په وړاندې د  قاچاق کوونيکتناسب لري. دولت مهدارنګه د جنيس 

 اتوترخیوايل د خمنیوي هل قانون څخه اکر اخيل. 

د دولت د رسچینو نش توایل او حممکې ته د دغه ډول قضیو د تررسه کوونکو د راکشولو په موخه د س یايس ارادې 

ه نه لري، د اکرکوونکو هل جیکړې ده. قضاییه قوه اکيف بودنش توایل، هل قاچاق رسه د مبارزې قوانینو د پلیتابه لړۍ ټکین 

مکوايل او د دغو اکرکوونکو لااره د روزنزیو پروګرامونو هل فقدان رسه مخ دي او په ځینو برخو کې د اکرکوونکو اکر 

ې ښکېل اناغېزانک دی، مهدارنګه د قضايي قوې اکرکوونيک د جمرمینو هل خوا ځورول کېږي ای دوی پخاهل په فساد ک

دی. په ښاري س میو کې، که قاضیان او څارنوالان دا ونه ارزوي، چې یو حقويق وضعیت په روښانه توګه تعریف شوی 

ای دوی هل قانون بېې خربه وي، نو په دې صورت کې د عريف قانون پر بنسټ پرېکړه کوي، چې تر ډېره د ښځو پر 

چې د ښځو په وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوي قانون په  وړاندې د توپریي ډک چلند المل ګرځي. په داسې حال کې،

ښاکره منځګړیتوب منع اعالنوي، او د افغانس تان نور قواننی  م په جزايي قضیو کې منځګړیتوب ته اجازه نه ورکوي، 

 ضد پولیس او قاضیان د قاچاقو قرابنیان تر ډېره منځګړیتوب کړنالرې ته ورحواهل کوي. په یو مشېر س میو کې، دوليت

 ځواکونه په ځانګړې توګه طالبانو د قاچاق قرابنیانو لااره خپل عديل سیس مت په الره اچويل دي. 



وزارتونو او ادارو د تېر اکل په څېر، په دې برخه کې متناقضې مشېرې او معلوانت وړاندې کړې چې اعتبار یېې تر 

ز. اکل هل قاچاق رسه د مبارزې قانون  ۲۰۱۷منوي. د پوښتنې الندې راويل او د تېر اکل هل مشېرو رسه یېې پرتلنه س تونز 

شمکنو کسانو د عديل تعقیب په اړه  ۱۶قضیو په دننه د  ۱۴پر بنسټ، د کورنیو چارو وزارت، په قاچاق پورې اړوندو 

 ۵حمکوم کړي وو. قاضیانو څلورو شمکنو کسانو ته برائت ورکړ او د  قاچاق کوونيکخرب ورکړ. قضايي دس تګاه اوه تنه 

دوس یو په دننه عديل لړۍ ته دوام ورکړ؛ که څه  م دا جوته نه دی، چې دغه قضیېې د انسان قاچاقو، ای سړي تښ تونې 

ای د کډوالو قاچاقو پورې اړوندې وې. دغه مشېره د خمکين راپور د مچتو کېدو په دوره کې د قاچاق ضد قانون او د 

تنو شمکنو کسانو  ۶۴قضیو د څېړلو، د  ۱۳۸سټ، د قاچاقو د ښځو په وړاندې د اتوترخیوايل د خمنیوي قانون پر بن 

د حمکومولو په پرتهل، د پام وړ مکوایل او ټیټوایل ښ يي. هل دې رسه رسه، چې قواننی  قاچاق کوونيکتنه  ۳۴تعقیبولو او د 

اراده لري. په چبه ابزي یو ښاکره جرم او جنایت ګڼېي، خو دولت هل دغې پدیدې رسه د مبارزې په برخه کې لږ س یايس 

زایترو وختونو کې، د کورنیو چارو وزارت، د چبه ابزۍ د قضیو په تړاو د څېړنو هل تررسه کولو څخه ډډه کوي، ای یېې په 

اړه د نورو جرمونو په توګه څېړنه کوي. د قاچاق د دوس یو رسبېره، قضاییه قوې د دغه راپور د مچتو کېدو په دوره کې، 

و قضیو په دننه او څلور تنه نور د یوې دوس یېې په چواکټ کې د چبه ابزۍ په جرم حمکوم پنځه تنه مليک کسان د درېی

کړل. په مهدې حال، دولت په دغو قضیو کې په یوه  م، هل قاچاق رسه د مبارزې ابنون ای د چبه ابزۍ د خمنیوي هل قانون 

 څخه ګټه ونه اخیس تل. 

و کې ښکېل دي، د هېڅ راز څېړنو، قانوين تعقیب او حمکومیت دولت، د هغو چارواکو په تړاو چې د قاچاق په جرمون

په تړاو خرب نه دی ورکړی. د قانون د وامکين په تړاو بېې غورۍ او په انساين قاچاق کې په ځانګړې توګه چبه ابزۍ 

 رمسي ښکېلتیا د دې المل شوی، چې د دغو جرمونو رسه د مبارزې پرالره خنډ رامنځته يش. د افغانس تان امنیيت

ځواکونه په ځانګړې توګه ميل پولیس او س میه پولیس په هر والیت کې هلاکن د چبه ابزۍ لااره د ګټه اخیستنې په موخه 

ګوماري او جذبوي. په داسې حال کې چې د والیتونو یو مشېر لوړ پوړي چاروايک او مهدارنګه د کورنیو چارو وزارت 

یدې ش توایل نه مين، خو س میه یزی چاروايک په پراخه کچه دا مين، چې چاروايک، د پولیسو په لیکو کې د چبه ابزۍ د پد

د پولیسو زایتره منسوبنی په ځانګړې توګه د پوس تو یو مشېر قوماندااننو هلاکن د جنيس قاچاق په ځانګړې توګه چبه 

پراخه کچه او د کومې ابزۍ لاآ ره ګوماري. س میه یزی پولیس او د ټولنې مرشان په ځانګړې توګه په کندهار والیت کې په 

غچ اخیستنې هل وېرې پرته هل هلاکنو څخه انوړه ګټه اخيل. دولت هېڅلکه د چبه ابزۍ د جرم په تور د پولیسو کوم 

منسوب تر عديل تعقیب نه دی راوس یت او نه یېې حمکوم کړی دی. په اس تنثايي مواردو کې ځېنې وختونه چارواکو، په 

نیونې حمک صادروي، خو بیا  م دغه حمک نه پیل کوي. د افغانس تان یو مشېر امنیيت چبه ابزي د ښکېلو دوليت کسانو د 

ځواکونو او دولت پلوو ملېشو چې کېدای يش د دولت هل مس تقمیو مايل مالتړ څخه برمخن وي، ماشوم هلاکن ګومارل او 

و ځېنې وختونه د چبه ابزۍ په په ځانګړې توګه د چبه ابزۍ لااره ترې ګټه اخیس تل. د افغانس تان د ميل اردو ځواکون

موخه د هلاکنو د جذبولو لااره، هغوی ته ډوډۍ او پیسې ورکوي. نړیوالو سازمانونو د دغه راپور د مچتو کېدو په هبری 



کې د چبه ابزۍ درې قضیېې په تړاو راپور ورکړ، چې د ميل پولیسو او س میه یزیو پولیسو د منسوبینو هل خوا تررسه 

ا  م څرګندوي، چې دغه مشېرې د دغې س تونزې د توندو او پراخو بېلګو، بېلګې نه دي. شوې وې، خو هغوی د

پولیسو په دې تړاو د کوم جمرم په اړه راپور نه دی ورکړي، چې راپور شوی وي او مهدارنګه د ميل پولیسو او س میه یزیو 

ز. اکل په اړه  ۲۰۱۸ال سازمان پر تنو منسوبینو هل مجلې هېڅ یوه یېې  م نه دی نیول شوی، چې یو نړیو  ۱۰د هغو 

 ۱۳یېې د چبه ابزۍ په جرم پولیسو ته راپور ورکړی و. دولت، په چبه ابزۍ پورې اړوندو جرمونو پورې د ميل اردو د 

 تورنو رستېرو په تړاو، د څېړنو په اړه  م خپل راپور نه دی آ پډیټ کړی. 

يل اردو، ميل پولیس او س میه یزی پولیس او ميل امنیت اداره ال د افغانس تان امنیيت او دفاعي ځواکونه په ځانګړې توګه م

هل جمازاتو څخه په خوندیتوب رسه، د ماشومانو ګومارنې او هل هغوی څخه ګټه اخیستنې ته دوام ورکوي. یو نړیوال 

اتیید کړ، چې یو مورد یېې د ميل پولیسو او  مواردماشومانو د ګومارنې درې سازمان لږترلږه د پولیسو په ځواکونو کې د 

یو بل مورد یېې د س میه یزیو پولیسو هل خوا تررسه شوی و. دغه مشېره د تېرو لکونو هل مشېرې رسه ورته ده؛ په مهدې 

حال، اکرپوهان ټینګار کوي، د ماشومانو د ګومارنې او هل هغوی څخه د ګټه اخیستنې موارد ال  م راپور شوی نه دی، 

ر ډېره د امنیيت الملونه دغه ډول پېښې نه راپور کېږي. هل څو لکونو راهیسې د افغانس تان د ميل امنیيت ځواکونو په او ت

لیکو کې د ماشوم رستېرو د پېژندنې رسه رسه، د کورنیو چارو وزارت، د ميل دفاع وزارت او د ميل امنیت اداره، دغه 

ولیسو کوم منسوب د رستریي ماشوم د ګومارنې هل امهل، تر قانوين د پ موضوع ردوي. دولت هېڅلکه پوځي چاروايک ای

داسې ښاکري، چې دولت پلوه ملیشې چې هل دولت څخه مس تقمیې مايل مرس تې ترالسه تعقیب نه دی راوس یت. 

 کوي، ماشوم رستریي ګوماريل او د انجګړه یزیو موخو لااره ترې ګټه اخیس يت دي. دولت، دغه ادعاوې نه څېړيل او نه

منسوبینو د هلاکنو لااره د پېژندپاڼېې د مچتو کولو په بدل کې بډی ترالسه کړی، ترڅو په پېژندپاڼه  مشری یېې رد کړي. یو

 اکهل وښي.  ۱۸کې د هغوی معر لږترلږه 

ا هل جمازاتو څخه په خوندیتوب رسه د افغانس تان د ميل امنیيت ځواکونو هل چواکټ هبر  م په انساين قاچاق پراخه ښکېلتی

دې برخه کې د چبه ابزي مرتکبینو ای بډی ورکول، ای د ميل پولیسو هل منسوبینو،  موجوده وه. څارونکو وویل، چې په

قاضیانو او څارنوالانو رسه هل خپلو اړیکو څخه اکر اخیس تل، چې دوی یېې هل عديل تعقیب څخه خوندي ساتل. د عامې 

يب ازمایښ تونه تررسه کول وویل، چې دوليت څارنوالانو پرې فشار روغتیا یو تن اکرکوونيک، چې په اړوندو قضیو کې ط

راوړی، چې هل ماشومانو څخه د انوړه ګټه اخیستنې اتیید شویو شواهدو په تړاو راپور ورنه کړي، په ځانګړې توګه 

و دورو هل ز. په لوګر والیت کې د ښووځني د درېی ۲۰۱۹هغه همال، چې قضیه به د چبه ابزۍ په اړه وه. فعاالنو پر 

لکونو ترمنځ و، شپږې میاش تې څېړنې او مرکې تررسه کړې او داسې شواهدو ته  ۲۰-۱۴سلګونو هلاکنو رسه چې د 

مورده د ښوونکو، مدیرانو، مرستیاالنو او مهدارنګه د  ۱۶۵الرسیس وموند، چې ښودل یېې د جنيس ځورونې لږترلږه 

په بدل کې پر زده کوونکو تررسه شوې دي. چارواکو، د ښووځني قانون د جمري یو چاروايک هل خوا د نومرې د ورکړې 

مسوول پر چبه ابزۍ تورن کړ، خو د پوهنې رایست تر هغه وروس ته هغه پر بهل دنده وګومارهل. تر هغه وروس ته، چې 



په تړاو ز. په نومرب کې د دغې قضیېې ۲۰۱۹س میه یزیو چارواکو د دغې قضیېې هل بربنډولو څخه ډډه وکړه، نو فعاالنو د 

نړیوالو رسنیو ته راپور ورکړ. تر یو نړیوال اعرتاض وروس ته، یو مشېر دوليت ارګانونو د بېلګې په توګه د لویېې څارنوالې 

ادارې، د افغانس تان د برش حقونو خپلواک مکېس یون، د پوهنې وزارت، پارملان او د لوګر والیت مقام، دغه ادعاوې 

 بېالبېل و او پایلې د قرابنیانو هل راپورونو رسه توپری درلود. د لویېې څارنوايل د وڅېړلې، خو د څېړنو کیفیت او مسوایل

ز. اکل په مارچ کې ونیول شول. خو دولت  ۲۰۲۰تنه د  ۹تنه عاملنی وپېژندل شو، چې  ۲۰څېړنو پر بنسټ د پېښې 

ګوته نه کړه. که څه  م فعاالن وايي،  د قرابنیانو د راپور پرخالف، د قانون د جمری یو تن اکرکوونکی د شمکن په توګه په

قرابنیانو د دغه ښووځني زایتره ښوونيک او مربیان د جمرم په توګه ورپېژنديل دي، خو لویه څارنوايل پر دې نه توانېدیل 

چې د لوګر د ماشومانو د جنيس انړوړه ګټه اخیستنې او دوليت ښووځني د سیس مت ترمنځ اړیکه جوته کړي. په بېهل توګه، 

جنيس قاچاق زایترې ښځینه قرابنیان ادعا کړې، چې څارنوالن او د قضايي قوې اکرکوونيک د دوی د قضیو د قانوين د 

تعقیب او څېړنې په موخه، هل دوی څخه د جنيس ګټه اخیستنې غوښتنه کړې ده. دولت، د پیغلې ښځې څخه د انوړه 

و، خپل راپور نه دی اپدیټ کړی. هندي چارواکو یو جنيس ګټه اخیستنې په تړاو، چې دوه پولیس رستریي پکې تورن 

 افغان چاروایک، د جنيس قاچاق هل دوو تنو قرابنیانو څخه د جنيس اړیکې د تدارک په تور، ونیول. 

ز، اکل قانون د ۲۰۱۷د قانون جمري او قضايي چارواکو د قاچاق په اړه حمدوده پوهاوي لرهل. په داسې حال کې، چې د 

قاچاق په تړاو بېل تعریفونه وړاندې کوي، دري ژبه چې د افغانس تان د زایترو وګړو ژبه ده، هل اترخیي  قاچاق او انساين

پلوه هل دغې لکمې د دواړو  م انساين قاچاق او  م قاچاق لااره اکر اخیس تل او چاروايک دغه دوه جرمونه رسه ګډوي. د 

اکرکوونکو، رسحدي پولیسو او د  ۵۹۰مبارزې والیيت کورنیو چارو وزارت په څلورو والیتونو کې د قاچاق رسه د 

پولیسو څېړنو د ادارې افرساتو لااره د روزنې څلور دورې وړاندې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت د قاچاق په 

والیتونو کې، خپل اکر ته  ۳۴اختصايص واحدونو کې په هر والیت کې دوو اکرکوونکو رسه د اکبل په ګډون په ټولو 

او په اکبل کې د انټرپول یو مېشت واحد  م هل انساين قاچاق رسه د   پولیسرسحدی ړ. د ميل امنیت اداره، دوام ورک

مبارزې په برخه کې ماموریت درلود. اړوندې ادارې د خپلو مسوولیتونو په تړاو جوت او روښانه رشحې نه درلودې، په 

په  پولیس رسحدیدې توګه د ميل امنیت اداره تر نورو زایت د انساين قاچاق قضیېې څېړل. په داسې حال کې چې 

پولو کې د قاچاق د پېژندنې او څېړلو لااره تر نورو غوره موقعیت درلود او یو مشېر اکرکوونيک یېې د دغه راپور د مچتو 

کېدو په دوره کې، د قاچاق ضد روزنې ترالسه کړې.، خو زایتره اکرکوونيک یېې ځانګړې زده کړې نه درلودې. رسبېره 

پېژندنې او څېړنې په موخه د رسچینو هل مکښت رسه خمامخ و. چارواکو ومنل، پر دې، دغه ځواک د قاچاق د پېښو د 

چې په ټولو واحدونو کې د قاچاقو په اړه پرسونل، رسچینې او پوهاوې کچې ټیټې دي. په دې برخه کې د قانون پلیتابه 

قاچاق قضیو په اړه د څېړنو هل ګاونډیو هېوادونو رسه په نه مهاکرۍ رسه صورت مويم، چې دغه چاره، تر پولو هاخوا د 

 د تررسه کېدو پر الره خنډ ګرځي. 

 مالتړ او ساتنه



دولت د قرابنیانو د ساتنې او مالتړ په برخه کې اناکيف هڅې لرلې او د قاچاق د قرابنیانو جمازاتو او ترې انوړه ګټه 

ابلقوه پېښو په تړاو  ۴۹۳چاق د ز. اکل د قا ۲۰۱۹اخیستنې ته دوام ورکول. د ماشومانو د مالتړ عايل مکېس یون پر 

تنه وه؛ که څه په دواړو لکونو کې اندوليت سازمانونو د دغو مشېرو د  ۴۳۴ز. اکل ۲۰۱۸راپور ورکړ، چې دغه مشېره پر 

اعتبار په اړه اندېښ نې درلودې. دولت، د قرابنیانو د پېژندنې هل منظمو پروس یجرونو څخه ګټه نه ده اخیس تې او د 

ت کچې چارواکو ال  م هل انساين قاچاق او قاچاق رسه په مبارزه کې ښکېل و. یو نړیوال سازمان هل هغو ولسوايل او والی

پاملرنو څخه د قاچاق د قرابنیانو د ګټه اخیستنې په موخه، چې تېر اکل د ماشومانو د مالتړ عايل مکېس یون هل خوا مچتو 

الرښوونې کتابښود په اړه، اړوند اکرکوونکو ته روزنې وړاندې  شوی و، د قرابنیانو د پېژندنې او ميل ارجاع میاکنزیم د

کړي. په مهدې حال، دغه چاره د دومی پرهل پسې اکل لااره د عدلیېې وزارت د تصویب او اتیید په انتظار کې و. پولیسو 

نیانو د مالتړ او ساتنې په دوامداره توګه د قاچاق قرابنیان د امن کورونو ته نه ورپېژندل او د امن کورونو مکوایل، د قراب

 پرالره خنډ ګرځېدل. 

قرابنیانو لااره نژدې ټول خدمتونه وړاندې کوي. اندوليت سازمانونو په دې قاچاق اندوليت سازمانونه د  اونړیوال مرستندواین 

اتوترخیوايل او کورونه متویلول، چې د  ۲۷والیتونو کې د امن نژدې  ۲۰برخه کې فعالیت اکوه، او نړیوال مرستندواینو په 

په ځانګړې توګه د قاچاق ښځینه قرابنیانو ته حامیيت، حقويق، روغتیايي او ټولنزی خدمتونه وړاندې کول. دغه د امن 

کورونه په دې تړاو راپور ورنه کړ، چې په دغه کورونو کې د قاچاق څومره قرابنیان اويس. اندوليت سازمانونو، د چبه 

ټیټ معرلرونکو  ۱۸امن کورونه مدیریت کول، چې دغه کورونه کوالی شوای، د قاچاق تر  ابزۍ د قرابنیانو لااره دوه د

قرابنیانو ته مرس تې برابرې کړي. د امن هېڅ دوليت ای اندوليت کور، د قاچاق ابلغ انرینه قرابنیانو کوربه نه و. دولت ځېنې 

او یو مشېر دارالایتامونه ماشومان د قاچاق هل  وختونه د قاچاق ماشوم قرابنیان په دارالایتامونو کې ځای پرځای کول

ګواښ رسه خماخمول. چاروايک که چېرې پر دې نه توانېدل، چې د قاچاق ښځینه ای انرینه قرابنیان په امن کورونو کې 

ځای پرځای کړي، نو په بندخیانه کې یېې ساتل. د تیوري هل پلوه، د ښځو چارو وزارت د قاچاق ښځینه قرابنیانو ته 

تونه وړاندې کوي او د اکر او ټولنزیو چارو وزارت د قاچاق هلک قرابنیانو ته خدمتونه ابید وړاندې کړي، خو په خدم 

د . معل کې نه د ښځو چارو وزارت او نه  م د اکر او ټولنزیو چارو وزارت، د قاچاق هل قرابنیانو څخه مالتړ کړی دی

لیلیېې پرته، د ښځو او ماشومانو په ځانګړې توګه د قاچاق قرابنیانو والیتونو کې هل  ۱۹کورنۍ د الرښوونې مرکزونو، په 

ته حقويق او ټولنزی خدمتونه وړاندې کول. دولت مهدا راز نور ټولنزی اکرکوونيک وګومارل، په ځانګړې هغه کسان یېې 

ټولنزیو وګومارل، چې هل قرابين ماشومانو رسه د مرس تې په برخه کې ځانګړې زده کړې ترالسه کړې وي او د 

تنو رس ېه. د ماشومانو د مالتړ اکري ش بکه، چې د وليس سازمانونو او مدين  ۲۵۰مرستندواینو د اکرکوونکو مشېر ټولټال 

 ۱۷۰ټولنې سازمانونو یوه ټولګه ده، پر هغو دوليت ادارو څارنه کوهل، چې د اکر او ټولنزیو چارو وزارت په مرس ته په 

او کویل يش د قرابين ماشومانو لااره اس توګنې او یو  -ولسوالیو کې ۱۵۱ل کې په په تېر اک –ولسوالیو کې فعاهل وه 



مشېر نور خدمتونه مچتو کړي. د ماشومانو د مالتړ ش بکه، یوازینۍ اداره وه، چې هل اکبهل هبر، د ماشومانو په مالتړ په 

 ځانګړې توګه د ماشومانو قاچاق بورې تړلو مسلو ته رس ېدنه کوهل. 

دولت د ماشومانو د مالتړ د هغو میاکنزیمونو د پیاوړتیا په موخه چې کویل يش د قاچاق ماشوم قرابنیانو رسه مرس ته 

وکړي، یو مشېر اقدامات تررسه کړي دي. ولسمرش څو وزارتونو او ادارو ته حمک وکړ، چې د ماشومانو د مالتړ ميل 

خپلواک مکېس یون، د پوهنې وزارت او نورو اړوندو ادارو هل  مکېټه جوړه کړي، ترڅو د لویېې څارنوايل، د برشحقوقو

اس تازو رسه یوځای، د چبه ابزۍ س تونزې ته رس ېدنه وکړي. د پوهنې وزارت هل ماشوم څخه د مالتړ خپلو واحدونو 

رت په لااره، د جنيس اتوترخیوايل د همارولو او غربګون مرجع په ښووځنیو کې رامنځته کړه. دغه واحدونه د پوهنې وزا

 مرکزي او والیيت ادارو او مهدارنګه د ښووځني په کچه به فعالیت وکړي. 

افغاانن مهدارنګه په خپهل خوښه هل ایران او پاکس تان څخه راس تنېږي او مهدارنګه هل دغو هېوادونو څخه په زوره شړل 

دو وړاندې، پر اکر جمبوروي. دولت هل هېواده هبر یو مشېر افغاانن تر بېرته س تنېدو او شړل کې قاچاق کوونيککېږي او 

بېرته راس تنیدونيک د قاچاق هل امهل سکرین کړی نه دی او ای هغوی خدمتونو نه ده ارجاع کړې. د ماشوم په قاچاق کې 

د وادلینو د ښکېلتیا په صورت کې، چاروايک زایتره د دې ډاډ هل ترالسه کولو پرته، چې وادلین خپل ماشوم بیا هل قاچاق 

 خ کوي، بېرته خپلو وادلینو ته تسلمی کړی دی. رسه نه م

دوليت پلټونکو تل د قاچاق هل قرابنیانو رسه مرکې نه کولې او په ځېنو مواردو کې د قرابنیانو لااره اکيف مالتړ ای امنیت نه 

د چبه  مچتو کول، ترڅو په ډاډ رسه د هغه څه په اړه خربې وکړي، چې رامنځته شوی دی. قرابنیان په ځانګړې توګه

او ټولنې هل خوا پر غچ  قاچاق کوونيکابزۍ قرابنیان د پولیسو هل خوا هل انوړې ګټه اخیستنې او جمازاتو رسه مخ و، د 

اخیس تو ګواښل کېده او ان هل خپلې کورنۍ څخه وېره درلوده. مهدارنګه د قاچاق په تړاو د پېغور ش توایل د دې المل 

پلیتابه په موخه د خپلو اړوندو دوس یو هل تعقیب څخه ډډه وکړي. د چبه ابزي کېده، چې زایتره قرابنیان د قانون د 

زایترو قرابنیانو راپور ورکړ، چې پولیسو هل هغوی څخه د ګټه اخیستنې په نیت، هل هغوی څخه انوړه جنيس ګټه اخيل 

جمازاتوي یېې. د جنيس او تر هغه وروس ته هل هغوی رسه د جمرم په توګه چلند کوي او ځېنې وختونه هغوی نیيس او 

قاچاق د دوو پېژندل شویو پېښو په تړاو، چې یوه یېې د املایک مکېټې د یو چاروايک هل خوا او بل یېې په لوګر والیت 

کې د ښووځني د ښوونکو او یو ميل پولیسو هل خوا تررسه شوي، د یوې څېړنې په لړ کې، قرابنیان په پراخه کچه د 

یستنې ګواښل شوي دي او هل قرابنیانو څخه د نه مالتړ هل امهل، قرابنیان دې اړ شوی، تورن عاملینو هل خوا پر غچ اخ 

تنه  ۸چې هل هېواده وتښ يت. مهدارنګه هل قرابنیانو څخه د نه مالتړ هل امهل، د کورنۍ غړو او طالبانو د جنيس قاچاق 

په جرم ووژل. څارونکو راپور ورکړ، لکن ماشومان یېې، د بداخاليق  ۱۳قرابنیان، چې ماشومان وو، هل دې ډلې څخه 

چې هغوی د ګواښونو د خطرونو او غچ اخیستنې او د مالتړ نش توایل هل امهل، د قاچاق قرابنیانو ته س اارښتنه نه کوي، 

چې د قانون پلیتابه لااره د قاچاقچي په اړه راپور ورکړي ای د حمامکې په هبری کې برخه واخيل. د افغانس تان قانون 

و ته اجازه ورکړي، ترڅو د قرابنیانو لااره د اتوان او غرامت غوښتنه وکړي، خو په دې برخه کې د څارنوالانو څارنوالان



په اړه هېڅ راز راپور ش تون نه لري. هبرنیو قرابنیانو  م هل داخيل قرابنیانو خدمتونو ته حمدوده الرسيس درلوده او د 

وي، ترڅو لږترلږه شپږ میاش تې په افغانس تان کې پاتې يش. د ماشومانو د افغانس تان قانون هبرنیو قرابنیانو ته اجازه ورک

 مالتړ عايل مکېټې د هبرنیو قرابنیانو د پېژندنې په صورت کې، په دې اړه کوم راپور وړاندې نه کړ. 

ه کړي، د یېې په زوره په هغوی تررس قاچاق کوونيکد جزا کوډ د قرابنیانو هل خوا د هغو انقانونه کړنو په تړاو، چې 

قرابنیانو د نه جمازات کېدو په تړاو رصاحت لري. د عدالت رمسي سیس مت )دوليت(، په لکیوايل س میو کې د عدالت سیس مت 

)انرمسي( او د طالبانو عديل سیس مت ټول د قاچاق لوی انرینه او ماشوم قرابنیان نیول، بندي کول او جمازاتول. د قاچاق یو 

کویل، د عدالت رمسي سیس مت ته الرسیس ولري؛ ځکه لکتوري نورمونه دې ته اجازه نه  مشېر ښځینه قرابنیان نه شوای

ورکوي، چې یوه ښځه هل انرینه اکرکوونکو او قضايي چارواکو رسه لیده اکته ولري. لکه چې د قاچاق ښځینه قرابنیانو د 

( په تور جمازاتول. په لکیوايل س میو کې اخاليق جرمونورمسي عدالت سیس مت ته مراجعه کوهل، چارواکو د هغوی یو مشېر د )

رمسي عدالت ته د ښځو نه الرسيس، ښځې تر خپلې انمتناس بېې اغېزې الندې راويل. په یو مشېر برخو کې، د ټولنې 

انرینه مرشانو جنايي او مدين اختالفونه حل کړي او د قاچاق ښځینه جنيس قرابنیان یېې د )اخاليق جرمونو( هل امهل 

. طالبانو د خپل عديل سیس مت هل الرې، د جنيس قاچاق یو مشېر ماشوم قرابنیان او لواین یېې نیويل او جمازات کړي دي

په اکر کولو جمبور کړی دی. چارواکو، د جنيس انرینه قرابنیان  م په هامغه کچه جمازات کړی دی. چارواکو، د چبه ابزۍ 

ی دی. چارواکو، د جنيس هلک قرابنیان په جريم تورنو قرابنیان د لوی قاچاقرب په توګه مسوول ګڼيل او جمازات کړ

رسه، د اصالح او روزنې مرکزونو ته لېږیل دی او د څو لکونو لااره یېې بنداین کړي دي. ګڼو سازمانونو راپور ورکړ، 

ړې چې د اصالح او روزنې مرکزونه اکيف خواړه نه لري او روزنې پکې نه وړاندې کېږي او جنيس اتوترخیوايل په ځانګ

توګه د جنيس قاچاق پر ماشوم قرابين او رستریي ماشوم په اړه یېې راپور ورکړی دی. د راپورونو پر بنسټ، د اصالح 

او روزنې مرکزونه، نیول شوي ماشومان ګناهګار او پړ ګڼېي او پر هغوی د لګیديل تورونو په تړاو هغوی ته خرب نه 

چاروايک ځېنې وختونه قرابنیان هل دې امهل تر قانوين تعقیب الندې ورکوي او ای وکیل ته د هغوی الرسیس نه تسهیلوي. 

نیيس، چې جعيل تذکره لري. دولت هغه ماشوم رستریي، چې هل وسهل والو دوليت او اندوليت ډلو رسه په اړیکه کې و، 

یټ معر لرونيک ټ  ۱۲دموبلزیه نه دی کړی او ای دغه ډول ماشومان یېې بېرته نه دی یو ځای کړی. دغه ماشومان چې تر 

دي، او وسهل واهل اندوليت ډلې په زوره هغوی ګوماريل، په تروریزم پورې اړوند جرم په تور نیویل، بنداین کړی او 

 حمامکه کړی دی. 

 همارول 

، د قاچاق د خمنیوی په موخه اناکيف هڅې کړې دي. هل ماشوم څخه د مالتړ عایل مکېس یون، چې یو خپلواک بنی دولت

ېټه او د عدلیېې وزارت تر مرشاتبه اکر کوي، هل قاچاق رسه د مبارزې په برخه کې کومه لېوالتیا نه ده الوزاريت مک 

ز. اکل ۲۰۱۸ښودلې. داسې همالوېش ترتیب شوی و، چې دغه مکېټه به په درېیو میاش تو کې یوه غونډه وکړي، خو د 

لکیدي وزارتونه و نه شو کړای، چې پکې ز. اکل  م غونډه یېې په اکل کې یو ځل جوړه شوه چې ۲۰۱۹په څېر، پر 



برخه واخيل. د دغه مکېس یون د اکر کچې مکېټه، د رسچینو هل مکوايل رسه مخ او پر غړو وزارتونو یېې کوم نفوذ او اغېزې 

نه درلودې او د غونډو د بودجې د اتمنی او مهغږۍ په موخه، د اندوليت سازمانونو په مرس تو تړیل وه. هل ماشومانو څخه 

مالتړ عايل مکېس یون، هل قاچاق رسه د مبارزې ميل پالیسۍ د پلیتابه په موخه، په س میه یزیه کچه والیيت مکېس یونونه د 

لکونو یېې تر پوښښ الندې راوس تل. د عدلیېې  ۲۰۲۱ -۲۰۱۸لري. دولت د قاچاق ضد یو ميل اکري پالن درلود که 

ق د ميل لکین راپور د خپریدا په موخه، د معلوماتو او مشېرو هل وزارت مهدارنګه هل یو اندوليت سازمان رسه د انسان قاچا

رشیکو څخه ډډه وکړه. د ماشومانو د مالتړ عايل مکېس یون د نړیوالو سازمانونو او وليس سازمانونو په مرس ته، د عامه 

حقونو دوه تنه پوهاوي ورکړې پروګرامونو تررسه کولو ته دوام ورکړ. د ميل امنیت ادارې په انمناس به توګه د برش 

مدافعنی چې په چبه ابزۍ د رمسي ښکېلتیا په اړه راپور ورکړی و، ونیول او هل هغوی انوړه چلند وکړ او دغه مدافعان 

په مارچ میاشت  ۲۰۲۰ابالخره هل هېواده وتښتېدل. د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ميل امنیت رایست د 

مانو څخه د مالتړ په موخه، د یوې پالیسۍ د جوړولو چارې پیل کړې. دولت د کې، د خپلو ځواکونو لااره هل ماشو 

خلیج حوزې هل یو مشېر هېوادونو رسه د کډوال اکرګر هوکړه لیکونه  م لري، خو تر اوسه پورې دغه هوکړه لیکونه په 

 معل کې نه دي پيل شوي. 

ه نور اضايف واحدونه یېې رامنځته کړل، چې دغه مشېره دولت، د دغه راپور د لیلکو په دوره کې، د ماشومانو د مالتړ او 

د خمکين راپور د لیلکو پرهمال، پنځه واحدونه وو. په پایهل کې، د کورنیو چارو وزارت، د ميل پولیسو په لیکو کې د 

پیل  والیتونو کې هل ماشوم څخه د مالتړ واحدونو فعالیت ۳۴ماشومانو هل ګومارنې څخه د خمنیوي په موخه، په ټولو 

واحده و. د یو نړیوال  ۲۷کړل؛ په داسې حال کې، چې د خمکین راپور د لیلکو په هبری کې، د دغو واحدونو مشېر 

ماشومانو هل ګومارنې  ۳۵۷سازمان د اعالن خمې، د دغه راپور د لیلکو په دوره کې، د ماشومانو د مالتړ واحدونو د 

يت سازمانونو راپور ورکړ، چې هل ماشوم څخه د مالتړ واحدونه په څخه خمنیوی کړی دی. په مهدې حال، یو مشېر اندول

اکيف اندازه جمهز نه دی او د څارنزیو چارو د تررسه کېدو په موخه، ختصيص پرسونل نه لري؛ په دغه راپور کې څرګند 

په دغو  شوی و، چې واحدونه د س میه یزیو پولیسو د ګومارنې پر مرکزونو څارنه نه لري؛ په داسې حال کې، چې

مرکزونو کې بیا م د ماشومانو د ګومارنې لړۍ روانه ده. دولت د هغو ماشومانو لااره د ارجاع اکيف مسری یېې نه درلود، 

چې د ماشومانو د مالتړ واحدونو هل خوا پېژندل شوی او هل امنیيت ځواکونو رسه د هغوی هل یوځای کېدو څخه خمنیوی 

نې او ګټه اخیستنې او د اجباري اکر نورو ډولونو په وړاندې ډېر زایمننوونيک شوی و. په دې توګه ماشومانو د ګومار 

پاتې شوي وو. دولت هڅه ونه کړه، ترڅو د جنيس اکروابر د کړنو لااره د تقاضا کچه راټیټه کړي، ای هل قاچاق رسه د 

 مبارزې په برخه کې دیالوماتیک پرسونل ته روزنې وړاندې کړي. 

 د قاچاق پروفایل 

په افغانس تان کې د قاچاق هل داخيل او هبرنیو  قاچاق کوونيکڅرنګه چې په تېرو پنځو لکونو کې راپور شوی دی،  لکه

هل افغاين قرابنیانو څخه په هبر کې انوړه ګټه اخيل. داخيل قاچاق هل  قاچاق کوونيکقرابنیانو څخه ګټه پورته کوي او دغه 



د پور په بدل کې د اکر په تړاو هل انرینه، ښځو  او  قاچاق کوونيکپولو هاخوا قاچاق په پرتهل ډېر مخ په پراخېدو دی. 

قرابنیانو ته پور ورکوي او په دې توګه  قاچاق کوونيکماشومانو انوړه ګټه اخيل؛ دغه هغه ډول اجباري اکر دی،  چې 

په  دغه ډول کړنالرې رسه، ټول کورنۍ دې  ته اړابيس، چې  قاچاق کوونيک قرابنیان د اجباري اکر چواکټ ته دننه کوي.

خښ تو په بټیو په ټولزیه توګه د افغانس تان په ختیځ کې او د غالیو اوبدلو په صنعت کې د افغانس تان په ټولو برخو کې، 

غالیو اوبدلو، د خښ تو په بټیو،  پر اجباري اکر اړوابيس. په افغانس تان د قاچاق زایتره قرابنیان هغه ماشومان دي، چې د

کورنۍ خدمت، جنيس اکروابر او ګدايي ګري، د کوکنارو کښت او حاصل اخیس تلو، د مالګو اکن، د نشه يي توکو قاچاق 

او الرۍ چلولو په برخه کې اکر کولو ته اړایس تل کېږي. یو مشېر افغانې کورنۍ خپل ماشومان په جسمي اتوترخیوايل رسه 

او ای په  شعوري توګه خپل ماشومان د جنيس قاچاق ډګر رااکږي. مادلاره او کروندګرې کورنۍ ځېنې اکر ته اړابيس 

پلوري او پر نشه يي توکو یو مشېر اخته وادلین،  قاچاق کوونيکوختونه خپل ماشومان د پور د خالصېدو په موخو پر 

ګرۍ. یو مشېر هغه دارالایتامونه چې د خپل ماشومان د جنيس قاچاق ډګر ته داخلوي ای هغوی جمبوروي چې درویز 

اندوليت سازمانونو هل خوا اداره کېږي، او د دولت تر څارنې الندې اکر کوي، ماشومان د قاچاق هل ګواښ رسه مخ کوي. د 

دغه راپور د مچتو کېدو په هبری کې د دولت پخوانیو چارواکو ادعا وکړ، چې لوړ پوړي دوليت چاروايک ښځې د اکر او د 

د ارتقا په بدل کې جمبوروي، چې هل دوی رسه جنيس اړیکې ولري. قرابنیانو ادعا وکړه، چې دقانون د جمري او بست 

قضاییه قوې یو مشېر چاروايک، د دوی د قضیو د څېړلو په بدل کې، هل دوی څخه د جنيس اړیکې غوښتنه کړې ده. پر 

انو او س میه یزیو منسوبینو هل خوا هل هغوی څخه د ماشومانو د ښوونکو، مدیر  ۱۶۵ز. اکل په لوګر والیت کې ۲۰۱۹

جنيس انوړه ګټه اخیستنې خرب ورکړ، دوی راپور ورکړ، چې ښوونکو د نومرې د ورکړې په بدل کې هل دوی څخه د 

جنيس اړیکې غوښتنه کړې ده. یو مشېر ماشومانو چې پولیسو ته د انوړه جنيس ګټه اخیستنې او جنيس قاچاق په اړه 

 ړی و، د پولیسو منسوبینو هل خوا پرې تریی شوی و. راپور ورک

افغان امنیيت ځواکونو او مهدارنګه وسهل اندوليت ډلې ال  م د جنګي او انجنګي موخو لااره د ماشومانو ګومارنې ته دوام 

د ماینونو  ورکوي. خمالفې دلې، په ځانګړې توګه طالبانو او د داعش د خراسان ډهل هل ماشومانو څخه په مس تقمیه جګړه،

او چاودېدونکو توکو د ځای پرځای کولو او چولو، د وسلې لېږد او څارګرۍ په موخه ګټه اخيل. طالبان ماشوم رستریي په 

افغانس تان او پاکس تان کې هل خپلو مدرسو څخه چې هلته ورته پوځې زده کړې او مذهيب تلقنی ورکوي، ګوماري او یو 

ومانو د لېږلو په بدل کې، نغدي پیسې ای نور حامیتونه ترالسه کوي. وسهل والې مشېر کورنۍ دغو مدرسو ته د خپلو ماش

ډلې، د بېوزلو او لکیوايل س میو ماشومان په ځانګړې د هغو س میو ماشومان خپل هدف ګرځوي، چې د طالبانو تر 

شوي کسان په ولکې الندې س میو کې موقعیت لري. طالبان ښځې تښ توي او هغوی واده ته جمبوروي. طالبان نیول 

انقانونه بندخیانو کې سايت او په دغو بندخیانو کې بندي کسان چې د جنيس قاچاق په تور نیول شوي، اکر ته جمبوروي. 

افغان ميل پولیس او س میه یزی پولیس هل ماشومانو څخه د جنګي او انجنګي موخو په ځانګړې توګه د وسلې د لېږد، د 

و، ابډیګارد او د  چبه ابزۍ په موخه د جنيس مریی په توګه اکر اخيل. د ميل خشيص خدمت کوونکو، حامیيت اکرکوونک



تر ډېره هل ماشومانو څخه د جنګي موخې او ډېر  م د انجنګي موخې ګټه اخيل. د  پولیس رسحدياردو، ميل امنیت او 

ين، ټاېي کوي او اسری کوي. لکونو  م معر لري، وژ ۱۳طالبانو وسهل والو، د ميل اردو ځواکونو یو مشېر رستریي چې تر 

دولت پلوه ملیشې چې د دولت هل مس تقمیو مايل مرس تو څخه برمخن دي، ماشومان ګوماري او هل هغوی څخه په لومړي 

 ګام کې د حامیيت ونډو او چبه ابزۍ په موخه اکر اخيل.

ن پورې، د چبه ابزۍ د موخو په ځانګړې توګه دوليت او پوځي اکرکوونيک هل ماشومانو څخه ان تر نه لک قاچاق کوونيک

د ټولنې مرشان ای خصويص وګړي دي. د دې پرخالف په  قاچاق کوونيکلااره ګټه اخيل. په شاميل والیتونو کې زایتره 

سویيل کندهار والیت کې د چبه ابزۍ زایتره عاملنی د پولیسو، اردو او س میه یزیو پولیسو چاروايک او اکرکوونيک دي. 

ه پراخه کچه دا منيل، چې د  پولیسو زایتره منسوبنی په ځانګړې توګه د پوس تو قومانداانن هلاکن د س میه یزیو چارواکو پ

جنيس موخو د بېلګې په  ډول چبه ابزۍ لااره د  هېواد په ټولو برخو او بیا په ځانګړې توګه کندهار والیت کې ګوماري. 

ې دا یو ټولزی درک دی، چې چبه ابزۍ د زورواکو کسانو په د چبه ابزۍ قرابنیانو اندوليت سازمانونو ته راپور ورکړی، چ

ځانګړې توګه د پوځي قوماندااننو او د ټولنې مرشانو هل خوا تررسه کېږي. نړیوالو سازمامونو په چبه ابزۍ پورې اړوند 

و دولت پلو ملېشو موارد  نژدې د ټولو ډلو په اړه راپور ورکړی. د راپورونو پربنسټ، د ميل پولیسو، س میه یزیو پولیسو ا

ځواکونو یو مشېر ماشومان په ځانګړې توګه د چبه ابزې په موخه ګوماري. د چبه  ابزۍ عاملنی ځېنې وختونه بډي ورکوي 

 او لکه  م هل پولیسو، څارنوال او قايض رسه هل خپلو اړیکو څخه ګټه اخيل، ترڅو هل جمازاتو ځان خوندي کړي. 

ه اس ناد نه  لرونيک اکرګر کډوال بېرته  هېواد ته راس تانه  شوي تن ۵۰۴۹۷۷ ان څخهز اکل هل پاکس تان او ایر  ۲۰۱۹ پر

په ځانګړې  توګه راس تانه شوي  قاچاق کوونيکدي، چې په دې ډهل کې یو مشېر بېې رسپرس ته ماشومان  م شامل دی. 

دف ګرځوي. ترکیېې  م د کرنې په سکتور کې، د خښ تو بټیو او غايل اوبدلو صنعت کې، د اجباري اکر لااره خپل ه

افغاانن بېرته خپل س تانه کړي دي. په داسې حال کې، چې د قاچاق زایتره قرابنیان کډوال  ۲۴۰۰۰ز. نژدي ۲۰۱۹پر

وار دخمه یو مشېر کډوال دې ته جمبور کړی و، چې په ایران کې اکر کوي، ای د جنګیالیو په توګه په  قاچاق کوونيکدی، 

میلیونه هماجرت اکرت لرونيک،  ۱,۴هل دې ډلې  –په پاکس تان کې مېشت افغاانن  يکقاچاق کوونسوریه کې وجنګېږي. 

افغاين تذکرې لرونيک او یو انمعلوم مشېر بېې س نده افغاانن خپل هدف ګرځویل دی. نړیوالو سازمانونو د  ۸۷۸۰۰۰

بېځایه شویو په تړاو یو لړ مواردو په اړه راپور ورکوي، چې خپل ماشومان به س میه یزی پلورځني کې خپل ماشومان 

خيل بېځایه شوي کسان د اجباري اکر او  جنيس دا قاچاق کوونيکوپلوري، ترڅو خپل پورونه پرې ادا يک. یو مشېر 

 قاچاق په برخه کې خپل هدف ګرځویل دی. 

افغان  انرینه، ښځې او تنکی ځواانن د اکرموندنې ادارو ته پیسې ورکوي، ترڅو د دوی لااره هل هېواده هبر په ځانګړې 

ر موسسې او اکرګومارونيک افغاانن د قاچاق ای توګه ایران، پاکس تان او اروپايي هېوادونو کې اکري فرصتونه ومويم. یو مشې

جنيس اکر اړ ابيس. یو مشېر افغان ښځې او جنونې چې په افغانس تان او پاکس تان، ایران او هند کې پر مېړونو 

خرڅېږي، د خپلو نویو میړونو هل خوا د جنيس سوداګرۍ او د کور خدمتګارې په توګه د انوړه ګټه اخیستنې وړ ګرځي. 



ادلینو په   زوره خپل اوالدونه ایران ته لېږي، ترڅو اکر وکړي او خپل ولور پوره کړي. افغان انرینه او هلاکن د یو افغان و 

کرنې، ودانزیو چارو په ځانګړې توګه  په ایران، پاکس تان، یوانن، ترکیه او خلیجي هېوادونو کې اکر کوي، او د اجباري 

په ځانګړې توګه ایران کې هل افغان ماشومانو څخه د اجباري  ق کوونيکقاچااکر او د پور په بدل کې اکر رسه مخ دي. 

اکر په برخه کې په ځانګړي ډول درویزه، د سړک پر رس اکر، اجباري جرم لکه د نشه  يي توکو او سوند توکو قاچاق په  

قاچاق قرابنیان دی، پار انوړه ګټه اخيل. د ایران پولیس، ځېنې وختونه هل ایس تلو خمکې، د افغان ماشومان، چې د 

بنداینوي، ځوروي او شکنجه کوي او هل هغی څخه پیسې اخيل. د ایران دولت او د اساليم انقالب س ااه پاسدارانو په 

لکونو  م معر لري، او ای هغوی پر دې اړ ابيس، چې د  ۱۲زوره افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه ماشومان شړي، تر 

ن په مرشۍ په سوریه جګړه وکړي. د قاچاق ش بکې، افغان وګړي اروپا ته قاچاقوي ش یعه ملیشو په چواکټ کې د ایرا

او هغوی جنيس قاچاق هل ګواښ رسه مخ کوي او په رس تورانتونو کې هغوی پر اکر جمبوروي، ترڅو د قاچاق هل امهل 

غان هلاکن د چبه ابزۍ هل په جرمين، جمارس تان، مقدونیه او رصبس تان اف قاچاق کوونيکخپل پورونه پوره کړي. یو مشېر 

ښځې و اتجیکس تان ا، ایران، پاکس تان، فیلیانی، رسیالناک په افغانس تان کې د چنی قاچاق کوونيکګواښ رسه مخ کوي. 

او جنونې هل جنيس قاچاق رسه مخ کوي. د اکري ځواک د ګومارنې یو مشېر سازمانونه د ښو اکري فرصتونو په پلمه، پردي 

ل او مرکزي اس یا څخه افغانس تان ته راويل، او تر راتلو وروس ته هغوی هل اجباري اکر رسه مخ اکرګران د اس یا هل سوی

 کوي. 

 

 

 


