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ﻝﺴﻤﻪ ﺟﻠﺴﻪ
د اﺟﻨډا دوهﻢ ټکﯽ

د ﺏﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ ﮐﻠﻨﻲ راﭘﻮر او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ او د
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ راﭘﻮروﻧﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺏﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د وﺿﻌﯥ او د ﺏﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د ﺕﺨﻨﻴکﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺏﺮیﺎوو ﭘﻪ ﺏﺎب د
ﺏﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ راﭘﻮر
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ﻟﻨډیﺰ
دﻏﻪ راﭘﻮر د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺷﻮرا د  ٢٠٠۶ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ د  ٢٧ﭘﺮﻳکړﻩ ﻝﻴﮏ ) (١١٣ /٢ﺱﺮﻩ ﺱﻢ ﺕﺴﻠﻴﻢ
ﺷﻮی دی ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ وﺿﻌﻪ ،اوﺱﻨۍ ﺱﺘﻮﻧﺰې او اﻧﺪﻳښﻨﯥ او دﻏﻪ راز د دﻏﻮ اﻧﺪﻳښﻨﻮ د ﺣﻞ
ﮐﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﮐړي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړۍ ﺕﺮ ټﻮﻝﻮ ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ دی .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﭼﯥ ﭘﻪ
 ٢٠٠٨ﮐﯥ ﺕﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﻩ ﭘﻪ دې هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻧﻴﺴﺘۍ د ﮐﭽﯥ د راټﻴټﻮﻝﻮ ﻳﻮﻩ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي دﻩ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﺎم ډول
د ﺱﻴﺎﺱﯽ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺕﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﻣﻄﺮح ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ اوس ﻳﻮﻩ ﺱﺘﻮﻧﺰﻩ دا دﻩ ﭼﯥ د ټﻮﻝﻨﻴﺰې او
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﭘﺮوﺱﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ اړﺥﻮﻧﻮ ﺕﻪ زﻳﺎﺕﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﺱﻠﻪ واﻝﯥ ﺟګړې ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ او ﺷﺪت ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﻠکﻲ ﺥﻠکﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ د ﺟګړې ﭘﻪ ﺱﻴﻤﻮ
ﮐﯥ اوﺱﻴږي ﭘﻪ ﺕﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧکﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډﻳﺮﻩ زﻳﺎﺕﻪ اﻏﻴﺰﻩ ﮐړې دﻩ .زﻳﺎﺕﻴﺪوﻧکﯥ ﺟګړې دﻏﻪ راز د
ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ راوﺱﺘﻲ او د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺱﺘﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﻳﯥ زﻣﻴﻨﻪ ﺕﻨګﻪ ﮐړې دﻩ .د ښځﻮ او ﻧﻮرو ﻝﻴږﮐﻴﻮ
ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪی ﺕﺒﻌﻴﺾ ﻝﻪ دې څﺨﻪ ﺟﻮﺕﻴږي ﭼﯥ دوي ﻋﺪاﻝﺖ او ﻧﻮرو ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻻس رﺱﻲ ﻧﻪ ﻝﺮي.
هﻐﻪ ﺑﺮﻳﺎوې ﭼﯥ ښځﻮ ﭘﻪ دې وروﺱﺘﻴﻮ وﺥﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ ﻻس ﺕﻪ راوړې دي ،ﻝﻪ ﺥﻄﺮ ﺱﺮﻩ
ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .د ﺑﻴﺎن ﭘﻪ ﺁزادي ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ د ځﻮاک اوﺱﻨﯥ ﺟﻮړښﺖ ﻝﻪ ګﻮاښ ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎ ﻣﺦ ﮐﻮي ﻣکﺮر ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ،او
هﻐﻪ ټﻮﻝﻨﻴﺰ او ﻣﺬهﺒﻲ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮل ډول ښځﯥ ګﻮښﻪ ﮐﻮي د ﺣکﻮﻣﺖ ﺕﻮاﻧﺎﻳﯥ ﭘﻪ ﺷﮏ ﮐﯥ اﭼﻮﻝﻲ دﻩ ﭼﯥ و
ﺑﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ داﺱﯥ دﻣﻮﮐﺮات او ﺁزاد ﺷﺮاﻳﻂ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻲ.
دﻏﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺥﺎﺻﺘﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ وﺥﺖ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﺿﺮوري وي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﯥ د ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺱکﺘﻮر د ﺱﻤﻮﻧﯥ او د
ﻗﻀﺎﻳﯥ ادارې د ښﻪ ﮐﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﺥﺎﻃﺮ ځﻴﻨﯥ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮل ،ﺥﻮ ﺱﺮﻩ ددې هﻢ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺱﻴﺴﺘﻢ ﻻ اوس هﻢ ﮐﻤﺰورې
دي ،ﭘﻪ ﻓﺴﺎد اﺥﺘﻪ دي ،ﭘﻪ ښﻪ ډول ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي او ﮐﻠﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﺱﻤﻮن ﻧﻪ ﻝﺮي.
ﭘﻪ ﺥﺸﻮﻧﺖ اﻣﻴﺰﻩ ﺟﻨﺎﻳﯥ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ او د ﻣﻠﮏ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺥﻮ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺕﻄﺒﻴﻖ د ﭼﺎرواﮐﻮ د وﻝکﯥ ﮐﻤﻮاﻝﯥ
ددې ﺑﺎﻋﺚ ګﺮځﻴﺪﻝﯽ دی ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻳﻮ دود ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﮐړي .د دې ﭘﺪﻳﺪې ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻝﻪ هﻐﯥ ﻧﺎوﺱﯥ څﺨﻪ
ﺟﻮﺕﻴږي ﭼﯥ ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐﻮﻻی ﭘﻪ اوﺱﻨﯽ او ﺕﻴﺮو وﺥﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺕﻴﺮی ﮐﻮوﻧکﯽ ﺕﺮ ﻋﺪﻝﻲ ﺕﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې
وﻧﻴﺴﻲ.
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 .Iﺳﺮیﺰﻩ

.١

دﻏﻪ راﭘﻮر د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺷﻮرا د  ٢٠٠۶ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ د  ٢٧ﻧﯧټﯥ د  ١١٣ /٢ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭘﺮﻳکړې ﺱﺮﻩ ﺱﻢ

ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮی دی او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺱﺘﻨﺪوی ﭘﻼوی )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ( ﭘﻪ ﻣﺮﺱﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮی دی .د ﻋﺎﻝﻲ
ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ د وروﺱﺘﻲ راﭘﻮر څﺨﻪ را ﭘﻪ دې ﺥﻮا اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﭘﺮﻝﭙﺴﯥ ډول د ﺥﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻝﻪ ﺷﺪﻳﺪو ﻧﻮاﻗﺼﻮ څﺨﻪ
ځﻮرﻳږي .دﻏﻪ ﻧﻴﻤګړﺕﻴﺎوې د ﺥﻠکﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﺥﭙﻠﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د اﺱﺘﻔﺎدي ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ او دﻏﻪ راز ﭘﻪ دې ﻣﻠﮏ
ﮐﯥ د اوږد ﻣﻬﺎﻝﻲ ﺱﻮﻝﯥ ،ﺛﺒﺎت ،دﻣﻮﮐﺮاﺱﻲ ،ﭘﺮﻣﺨﺘګ او د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﺟﺪي ګﻮاښﻮﻧﻪ ﺟﻮړوي.
.٢

ﻝﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺱﺨﺘﯥ ﺱﺮﻏړوﻧﯥ د هﻐﻮ هڅﻮ ﻝﭙﺎرﻩ داﺱﯥ ﺟﺪي ګﻮاښﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ ﻏﻮاړي اﻓﻐﺎﻧﻲ

ټﻮﻝﻨﯥ ﺕﻪ ﺑﻞ رﻧګ ورﮐړي .ﭘﻪ دې ﻣﻠﮏ ﮐﯥ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ دود ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻝﺮي او ژورې رﻳښﯥ ﻳﯥ ﻏځﻮﻝﯥ دي .دﻏﻪ
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ د ﺱﻴﺎﺱﻲ ارادي ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻝﯽ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪﻳږي ﭼﯥ ﻧﻪ ﻏﻮاړي د اﻧﺘﻘﺎﻝﯽ ﻋﺪاﻝﺖ ﭘﺮوﺱﯥ ﺕﻪ ﭼټکﺘﻴﺎ ورﮐړي ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺕﻴﺮو وﺥﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻝﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺱﺮﻏړوﻧﯥ ﻣﺴﺎﻝﯥ څﻴړي او دﻏﻪ راز ﭘﻪ اوﺱﻨﯽ وﺥﺖ ﮐﯥ ﻝﻪ ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺕﻴﺮې ﻝﭙﺎرﻩ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻲ د ﻣﻴکﺎﻧﻴﺰم ﻧﺸﺘﻮاﻝﯽ هﻢ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﮐﻠﺘﻮر ﻳﻮﻩ ﭘﻴﻼﻣﻪ دﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﻮڅ
اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻝﻪ ﻋﺪاﻝﺖ څﺨﻪ ځکﻪ ﻣﺤﺮوم دي ﭼﯥ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺱﻴﺴﺘﻢ ﮐﻤﺰوري ،ﭘﻪ ﻓﺴﺎد اﺥﺘﻪ او ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل دي او ﻝﻪ دې ﺱﺮﻩ
ﺟﻮﺥﺖ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ دﻋﻮی او دﻧګﻠﯥ د ﻋﺮﻓﻲ ﺱﻴﺴﺘﻢ ﻝﻪ ﻣﺨﯥ ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻮ او ﺷﺮاﻳﻄﻮ
ﻣﺮاﻋﺎت ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ ﮐﻴږي.
.٣

ﻋﺎﻝﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﻮﻣﺒﺮ ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺎب ﺥﭙﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د

ﻣﺮګ ﺱﺰا ﺑﻴﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴږي او څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړې ﻳﯥ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻠﮏ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﻔﺎذ او ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺱﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻪ د هﻐﻮ
ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮﻝﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺕﯥ راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻮ او د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﺕﻀﻤﻴﻦ
ﮐﻮي.
.۴

د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د وﺱﻠﻪ واﻝﯥ ﺟګړې ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ د دې ﺱﺒﺐ ګﺮځﻴﺪﻝﯽ ﭼﯥ د ﻣﻠکﻲ ﺥﻠکﻮ د ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ

ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ راﺷﻲ او د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺱﺘﻮ ﻝﭙﺎرﻩ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮرﻩ هﻢ ﺕﻨګﻪ ﺷﻲ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ داﺱﯥ اﻗﺪاﻣﺎت ﺕﺮﺱﺮﻩ
ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ اﻏﻴﺰﻩ ﻝږ ﮐړي ،ﻣګﺮ ﻝﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺱﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠکﻲ ﺥﻠکﻮ د ﺱﺎﺕﻨﯥ ﭘﻪ
ﻻر ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﻧﻮرو ﭼﺎرواﮐﻮ ﮐﻤﺰورﺕﻴﺎ د ﻳﻮې ﺱﺨﺘﯥ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭘﺎﺕﯥ دﻩ .ﺟګړې ﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ
زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧکﻮ ﺥﻠکﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډﻳﺮﻩ ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺱﺒﻪ ﺑﺪﻩ اﻏﻴﺰﻩ ﮐړې دﻩ ،ﺑﻠکﻪ د ﺣﺎﻻﺕﻮ ﺥﺮاﺑﻮاﻝﯽ د دې ﺱﺒﺐ ګﺮځﻴﺪﻝﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺣکﻮﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪې د ﺥﻠکﻮ ﺑﺎور ﮐﻢ ﺷﻲ او ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺑﻴﺮﺕﻪ ﭘﺎﺕﯥ ﺷﻮی ﭼﯥ د ﺥﻠکﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﺥﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻝﻴﺖ رﻓﻊ ﮐړي ﻝکﻪ د اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ګډون د اﺱﺎﺱﻲ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول.
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.۵

دﻏﻪ راز ﭘﻪ دې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ راﭘﻮر ﻳﯥ ورﮐﻮل ﮐﻴږي د ﺱﻴﺎﺱﻲ ﻣﺨﺎﻝﻔﻴﻨﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﻣﺤﺪود اﻣکﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ وو

ﭼﯥ ﺥﭙﻠﯥ ﻧﻈﺮ ﻳﯽ اﻇﻬﺎر ﮐړي .د ﺑﻴﺎن ﭘﻪ ﺁزادي ﺑﺎﻧﺪې ﺟﺎري ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺕﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ﺥﺒﺮي رﺱﻨﻴﻮ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮد
ﻓﻌﺎﻝﻴﻨﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻪ ذاﺕﻲ ﺕﻮګﻪ ﻝﻪ دې ﺱﺮﻩ ﺕړﻝﯽ دﻩ ﭼﯥ د ځﻮاک ﻳﺎ ﻗﺪرت ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ د ﻧﺎﻣﻨﺎﺱﺒﯥ اﺱﺘﻔﺎدي ﻝﭙﺎرﻩ ﺕﻴﺎر
دي او د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮐﻠﺘﻮر ډﻳﺮی ژورې رﻳښﯥ ﻝﺮي .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻼن ﺷﻮي
دي ،د ﺑﺪې اﺱﺘﻔﺎدې دﻏﻪ ﺷکﻞ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻧﻮرې هﻢ زﻳﺎﺕﯥ ﮐړې دي.
.۶

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ډﻳﺮې ﺱﺘﻮﻧﺰې ،ﭼﯥ ﻝﻪ ﭘﺨﻮا راهﻴﺴﯥ ﻣﻮﺟﻮدې دي ﻧﻪ دې ﺣﻞ ﺷﻮي .د

ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ډﻳﺮ ژور ﺕﺒﻌﻴﺾ ،د ښځﻮ ،ﻧﺠﻮﻧﻮ او ځﻴﻨﻮ ﻝﻴږﮐﻴﻮ ګﻮښﻪ ﮐﻮل ،ډﻳﺮﻩ ﺱﺨﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ او د اﻗﺘﺼﺎدي او
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ داﺱﯥ ﺷکﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮي رﻓﻊ ﮐړي ﭘﻪ ﻣﺘﺪاوم ډول د دې ﺱﺒﺐ ګﺮځﻲ ﭼﯥ ﺥﻠﮏ
ﻝﻪ داﺱﯥ ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم ﭘﺎﺕﯥ ﺷﻲ ﻝکﻪ روﻏﺘﻴﺎ ،ﻏﺬا ،اوﺑﻪ او روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻝﻨﻪ ،ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ،
ﺱﺮﭘﻨﺎ او د ﻣﻌﻴﺸﺖ د وﺱﺎﻳﻠﻮ د درﻝﻮدﻝﻮ ﺣﻖ.
.٧

د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﺕﺮڅ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ

ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﺕﺼﻮﻳﺒﻮل ﺥﺎﺻﺘﺎ د ﻣﺮﺱﺘﻨﺪوﻳﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻧﻮی ﻗﻮت راﭘﻴﺪا ﮐړ ﭼﯥ ﻝﻪ ﺣکﻮﻣﺖ ﺱﺮﻩ د ځﻴﻨﻮ
داﻳﻤﻲ ﺱﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐﻮﻝﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺱﺘﻪ وﮐړي ﻝکﻪ ﻝﻮږﻩ او ﺑﯥ ﺑﺮﺥﯥ ﮐﻴﺪل .ﻣګﺮ هڅﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ وﺥﺖ ﮐﯥ ﻗﻮت ﭘﻴﺪا
ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻝﻨﻴﺰې ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ د ﭘﺮوﺱﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺥﻮاوو ﺕﻪ زﻳﺎﺕﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ.
 .IIﻧﻴﺴﺘﻲ او ﺏﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ

.٨

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړۍ د ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻮ هﻴﻮادو څﺨﻪ دی ﭼﯥ د ﻧﻴﺴﺘۍ ﮐﭽﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺱﻠﻮ ﮐﯥ  ۴٢ﺕﻪ رﺱﻴږي ،ﭘﻪ ﺱﻠﻮ ﮐﯥ

 ٢٠ﻧﻮر اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻝﻪ ﻝﻴکﻲ څﺨﻪ ﻝﻴږ ﭘﻮرﺕﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺕﺮ ډﻳﺮې اﻧﺪازې ﭘﻮرې زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧکﯽ ﮐﺴﺎن دي.
.٩

د ځﻮاک ﻳﺎ ﻗﺪرت ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺱﺒﻪ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ،ﮐﻤﺰوري ﺣکﻮﻣﺖ داري ،ﺕﺒﻌﻴﺾ او ګﻮښﻪ ﮐﻮل داﺱﯥ ﻋﻮاﻣﻞ دي

ﭼﯥ ﻏﺮﺑﺖ او ﻧﯧﺴﺘﻲ څﻮ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐﻮي او د ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﻝﻪ ﮐړاو ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﺱﻠﻮ ﮐﯥ  ۶١ﮐﺴﺎن د
ﻏﺬاﻳﯥ ﻣﻮادو ﻝﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .ﺱﺨﺘﻪ وﭼکﺎﻝﻲ ﭼﯥ د ﺣﺎﺻﻼﺕﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﻮاﻝﯽ ﺕﻤﺎﻣﻪ ﺷﻮﻩ د اﺱﺎﺱﻲ ﺥﻮراﮐﻲ
ﻣﻮادو ﭘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﯥ زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ ددې ﻣﺎﻧﺎ ﻝﺮي ﭼﯥ د ﻏﺬا ﺣﻖ او د روﻏﺘﻴﺎ ﺕﺮ ټﻮﻝﻮ ﻣﻤکﻦ ﻝﻮړي ﺱﻄﺤﯽ د درﻝﻮدﻝﻮ ﺣﻖ،
ﺥﺼﻮﺻﺎ ﭘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐﯥ ﺕﺮ ډﻳﺮﻩ ﺣﺪﻩ ﭘﻮرې ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮې دي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺷﺘﻪ ﻣﻨﻲ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻧﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ډول وﻳﺸﻞ ﺷﻮې دﻩ او د ﺕﻮﻝﻴﺪ زﻳﺮﻣﻲ او ﺱﺮﭼﻴﻨﻲ د ﻳﻮ څﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻝﻮﻳﺪﻝﯥ دي .د درﻳﻮ ﻝﺴﻴﺰو ﺟګړي
زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧکﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺕﻪ ډﻳﺮ ﮐﻢ د دې اﻣکﺎن ور ﮐړي او ﻳﺎ هﻴڅ ددې اﻣکﺎن ﻧﻪ ﻝﺮي ﭼﯥ ځﻤکﯥ او د ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻧﻮرو
وﺱﺎﻳﻠﻮ ﺕﻪ ﻳﯥ ﻻس ورﺱﻴږي ﻝکﻪ ﺑﻨﻴﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،او ﻝﻪ هﻤﺪې اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ د هﻐﻮ ﻝﻪ ﺥﻮا
اﺱﺘﺜﻤﺎرﻳږي ﭼﯥ ځﻮاک ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ دي .د ﻧﻴﺴﺘۍ د ﮐﻤﻮﻝﻮ د ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ وﻻړﻩ ﻳﻮﻩ ارزوﻧﻪ
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ډﻳﺮﻩ ﺿﺮوري دﻩ ،ﺥﺼﻮﺻﺎ د داﺱﯥ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﻪ ﺕﺤﻠﻴﻞ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻓﻴﺼﻠﯽ ﮐﻮﻝﻮ او د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﺕﺨﺼﻴﺺ ﭘﺮوﺱﯥ ﺕﺮ
اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﺱﺘﻠﻲ ﺷﻲ.
.١٠

ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ ګﺎم دا و ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮏ ﮐﯥ د ﻏﺮﺑﺖ د ﮐﻤﻮﻝﻮ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﻳﻌﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ

ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﺱﻨﺪ ﺕﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺕړون ﻝﻴﮏ ﮐﯥ د زﻣﺎﻧﯥ هﺪﻓﻮﻧﻮ د ﺕﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮﻝﻮ ﻳﻮﻩ وﺱﻴﻠﻪ
دﻩ .دﻏﻪ ﺱﻨﺪ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﭘﺎرﻳﺲ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﺕﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺕﺮڅ ﮐﯥ ﻳﯥ
ﻣﺮﺱﺘﻨﺪوﻳﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﻝﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺱﺮﻩ د ﺥﭙﻠﻮ ﻣﺮﺱﺘﻮ ژﻣﻨﻪ ﺕﺎﻳﻴﺪ ﮐړﻩ .د ﻏﺮﺑﺖ د ﮐﻤﻮﻝﻮ د دې ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي د
ﺑﺮﻳﺎﻝﻴﺘﻮب ﻝﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دﻩ ﭼﯥ ټﻮل هﻤکﺎران د ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻮ ﺥﻠکﻮ ﭘﻪ ګډون ﺑﺎﻳﺪ ددې ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﭘﻪ ﺕﻄﺒﻴﻖ ،څﺎرﻧﯥ او
ارزوﻧﯥ ﮐﯥ ګډون وﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﺱﻨﺪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻳﻮازې د ﺱﻴﺎﺱﻲ او ﻣﺪﻧﻲ
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻳﻪ څﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﮐړي او ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺑﻴﺮﺕﻪ ﭘﺎﺕﯥ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﺣکﻮﻣﺖ هﻐﻪ ﻣﺴﻮوﻝﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ګﻮﺕﻪ ﮐړي ﭼﯥ د
ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺕړوﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺕﺼﻮﻳﺐ ﮐﻮﻝﻮ ﺱﺮﻩ ﻳﯥ ﻣﻨﻠﻲ دي .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﻃﺮح ﮐﻮﻝﻮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوس ﭘﺎی ﺕﻪ رﺱﻴﺪﻝﯥ دﻩ ،د
دې ﺿﺮورت اوس ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺕﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺱﺒﻪ ﺕﻮګﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ،
ﺥﺼﻮﺻﺎ ﺕﺮ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻮرې ﺕړﻝﯥ وي .د ډﻳﺮو ﺱکﺘﻮروﻧﻮ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي
ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ او روښﺎﻧﻪ ډول ﻧﻪ ﺕﻌﺮﻳﻔﻮي ﭼﯥ د زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧکﻮ ﺥﻠکﻮ وﺿﻌﻪ څﻨګﻪ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺱﺒﻪ ﺕﻮګﻪ ﺕﺮ ﻏﻮر
ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .ﭘﻪ دې ﺑﺮﺱﻴﺮﻩ ﻧﻴﺴﺘﻤﻦ ﺥﻠﮏ ﺕﺮ هﻐﻮ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﮐﻴﺪﻻی ﺕﺮڅﻮ ﭘﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﯥ داﺱﯥ ﻻزم
ﺕﺨﺼﻴﺺ ﻧﻪ وي ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ﭼﯥ د ټﻮﻝﻨﯥ د زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧکﻮ ﺱکﺘﻮروﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
.١١

څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ټﻮﻝﯥ اﻳﺠﻨﺴﻲ ګﺎﻧﯥ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﭘﻪ ﺕﻄﺒﻴﻖ ﮐﯥ

ﻣﺮﺱﺘﻪ ﮐﻮي ،ﻝﻪ دې اﻣﻠﻪ دوي ﺑﺎﻳﺪ ﺕﺸﻮﻳﻖ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﻳﻮ روش اﺥﺘﻴﺎر ﮐړي .او د ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﮐﺎروﻧﻪ ﻝﻪ دې زاوﻳﯥ څﺨﻪ ووﻳﻨﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮې وﺱﻴﻠﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ د ﺥﻠکﻮ اړﺕﻴﺎوو ﺕﻪ ﻝﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻈﺮﻩ وګﻮري او ﻝﻪ
ﺣکﻮﻣﺖ ﺱﺮﻩ ﻣﺮﺱﺘﻪ وﮐړي ﭼﯥ د ﺥﭙﻠﻮ ﻣﺴﻮوﻝﻴﺘﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﻋﻬﺪې څﺨﻪ ووځﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي
د ﺕﻄﺒﻴﻖ د ﭘﺮوﺱﯥ د ﻳﻮې ﺑﺮﺥﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ ډﻳﺮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي هﺪﻓﻮﻧﻪ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ ﮐړي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧکﺸﺎﻓﻲ ﻣﺮﺱﺘﻮ د ﭼﻮﮐﺎټ ﻝﭙﺎرﻩ د ﺕﻴﺎري د ﻳﻮې
ﺑﺮﺥﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻝﻲ ﮐﻤﺸﻨﺮي دﻓﺘﺮ ﭘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ډول ﻳﻮﻩ ﭘﺮوژﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ او د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د دوهﻢ ﻋﻤﻞ د ﻧړﻳﻮال ﺱکﺮﺕﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﺱﺘﻪ ﭘﻪ داﻳکﻨﺪي او ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻝﯥ دﻩ .دﻏﻪ ﭘﺮوژﻩ د
ﻏﺮﺑﺖ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻌﺪ او ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې زور اﭼﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﺕﻄﺒﻴﻖ څﻨګﻪ
ﮐﻴﺪای ﺷﻲ د داﺱﯥ ﻳﻮې وﺱﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺕﻮګﻪ وﮐﺎرول ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺕﻪ راوړﻝﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺱﺘﻪ وﮐړي .د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد روش او د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻝﻮړوﻝﻮ ﻝﻪ ﻻرې د وﻻﻳﺘﯽ اﻧکﺸﺎﻓﻲ هﻤکﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د واﻝﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﺪﻧﯥ
ټﻮﻝﻨﯥ او د اﻧکﺸﺎف د ﻧړﻳﻮاﻝﻮ هﻤکﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ګډون زﻳﺎﺕﻪ ﻝﻴﻮاﻝﺘﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﻮې دﻩ .دﻏﻪ ﺥﺒﺮﻩ ﺥﺼﻮﺻﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺮ
ﺑﻨﻴﺎد روش د ارزښﺖ ﭘﻪ ﺑﺎب اهﻤﻴﺖ ﻝﺮي ﭼﯥ ﭘﺎﻳښﺖ ﻝﺮوﻧکﯽ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻣﺮﺱﺘﻮ ﺑﻬﺘﺮﻩ هﻤﻐږي او اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب او د
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هﻐﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﮐﺎﻓﻲ ﺱﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻝﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﺛﺮ وي ﭼﯥ ﻝﻴږ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ورﺕﻪ ﮐﻴږي ځکﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻲ ډول
اراﻣﻪ دي.
.١٢

ﻝکﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﻋﺎﻝﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺷﻮرا اووﻣﯥ ﻏﻮﻧډې ) (A/HRC/7/27ﺕﻪ ﻳﯥ وړاﻧﺪې

ﮐړی ،ذﮐﺮ ﺷﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺕړون ﮐﯥ د ﺷﻮﻳﻮ ژﻣﻨﻮ د ﺕﺮﺱﺮﻩ ﮐﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ګﺎم د ﻋﺎﻝﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ
ﭘﻪ ﻣﺮﺱﺘﻪ د ﻋﺪﻝﻴﯥ وزارت ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﺕﺎﺱﻴﺴﻮل دي .زﻩ ﭘﻪ دې ﺥﻮﺷﺤﺎﻝﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ اورم ﭼﯥ
ﺣکﻮﻣﺖ د دې څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ﺕﺎﺱﻴﺲ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺎﻝﯽ ﺷﻮي .دﻏﻪ ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ ګﺎم دي ﭘﻪ دې ﻝﻮری ﭼﯥ ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺕړون ﻝﻴﮏ
ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺥﭙﻠﻮ ﻣﺴﺆﻝﻴﺘﻮﻧﻮ د رﻓﻊ ﮐﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ اﺥﻴﺴﺘﯥ دي.

 .IIIد ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺕﻨﻪ

.١٣

وﺱﻠﻪ واﻝﻪ ﺟګړﻩ ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﮐﯥ ډﻳﺮﻩ ﺷﺪﻳﺪﻩ ﺷﻮﻩ او ﻝﻪ دې ﺱﺮﻩ د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ

زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ راﻏﻲ او د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺱﺘﻮ ډګﺮ ﺕﻨګ ﺷﻮ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د  ٢٠٠٨د ﺟﻨﻮري د ﻝﻮﻣړۍ او ﻧﻮﻣﺒﺮ  ٣١ﻧﯧټﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ
د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﺷﻤﻴﺮ  ٢٠١۴ﺕﻨﻪ ښﻮوﻝﯥ دﻩ .دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ د ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻪ  ٢٠٠٧ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﺱﻠﻮ ﮐﯥ
 ۴١زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ ښﻴﯥ .دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮ د ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ د ﻣﻠکﻲ ﺥﻠکﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺕﺮ ټﻮﻝﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت دی ﭼﯥ ﻝﻪ ﻃﺎﻝﺒﺎﻧﻮ ﺱﺮﻩ
ﭘﻪ ﻝﻮﻳﻮ ﺟګړو ﮐﯥ د  ٢٠٠١ﮐﺎل راهﻴﺴﯥ ﭘﻴښﯥ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دې ﺑﺮﺱﻴﺮﻩ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎن ﻝﻪ دې درﮐﻪ ﭘﻪ ﮐړاو اﺥﺘﻪ
ﺷﻮي دي ﭼﯥ ژوﺑﻞ ﺷﻮي ،ﻣﻠکﻴﺖ ﻳﯥ ﺕﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮی ،د ﻣﻌﻴﺸﺖ وﺱﺎﻳﻞ ﻳﯥ ﻝﻪ ﻻﺱﻪ ورﮐړي ،ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮی دي ،او
ﺕﻌﻠﻴﻢ ،روﻏﺘﻴﺎ او ﻧﻮرو ﺿﺮوري ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻻس رﺱﻲ ﻧﻪ ﻝﺮي.
.١۴

د  ٢٠١۴ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﻝﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﭼﯥ راﭘﻮر ﻳﯥ ورﮐړای ﺷﻮی دی  ١١٠۶ﺕﻨﻪ )ﭘﻪ ﺱﻠﻮ ﮐﯥ  (۵۵د راﭘﻮروﻧﻮ

ﻝﻪ ﻣﺨﯥ د ﺣکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻝﻪ ﺥﻮا ٧٩۵ ،ﺕﻨﻪ )ﭘﻪ ﺱﻠﻮ ﮐﯥ  (٣٩د ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻗﻮﺕﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﺥﻮا وژل ﺷﻮي او
ﭘﺎﺕﯥ  ١١٣ﺕﻨﻪ )ﭘﻪ ﺱﻠﻮ ﮐﯥ  (۶ﻳﻮې ﺥﻮا ﺕﻪ هﻢ ﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴږي ځکﻪ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﮐﺴﺎن د دواړو ﺥﻮاوو ﺕﺮﻣﻨځ د ډزو ﭘﻪ
ﺕﺒﺎدﻝﻪ ﮐﯥ او ﻳﺎ د ﻧﺎﭼﺎودﻩ ﺕﻮﮐﻮ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﻣړﻩ ﺷﻮی دي .د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ
ﭘﻴښ ﺷﻮی ﺥﻮ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺥﺘﻴځ ،ﺥﺘﻴځ ،ﻣﺮﮐﺰي او ﻝﻮﻳﺪﻳځﻮ ﺑﺮﺥﻮ ﮐﯥ هﻢ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎت و.

اﻟﻒ :د ﺣکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ

.١۵

د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ د ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ د ﺣکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻮﻧﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻩ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ

ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﯥ د ځﺎن ﻣﺮګﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﺣکﻮﻣﺘﻲ هﺪﻓﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ ،ﺥﻮ دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
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ډﻳﺮ ځﻠﻪ ﻝﻪ ګڼﻪ ګﻮڼﯥ ﭘﻪ ډﮐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻴښﻴږي ﭼﯥ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎن ډﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد وي او ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﯥ ددې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ
ﭘﻪ وﺥﺖ ﮐﯥ د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺱﺎﺕﻨﯥ هﻴڅ ﺥﻴﺎل ورﺱﺮﻩ ﻧﻪ وي .د  ٢٠٠٨ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺷﻮرﺷﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ښکﺎرﻩ
ډول ښﻮوﻝﯥ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ داﺱﯥ ﺣﻤﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﻠکﻴﺎﻧﻮ ﺕﻪ زﻳﺎن ورﺱﻮي.
.١۶

د ﺣکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﻪ ﺕﺎﮐﺘﻴکﻮﻧﻮ ﮐﯥ دا هﻢ ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻠکﻴﺎﻧﻮ ﺕﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺕﺎوان ورﺱﻮي .د

هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻓکﺮ ﮐﻴږي ﭘﻪ ﺣکﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﯥ ﭘﻮرې ﺕړاو ﻝﺮي ډاروﻧﯥ ،ﺕﻬﺪﻳﺪوﻧﻪ او
ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻝﻲ د ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ زﻳﺎت ﺷﻮي دی.
.١٧

د دې ﺕﺎﮐﺘﻴکﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﮐﯥ ډاﮐټﺮان ،ښﻮوﻧکﻲ ،ﭘﻮﻝﻴﺲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺱﻮﻧﻞ او هﻐﻪ ﮐﺎرګﺮان ﺷﺎﻣﻠﻴږي

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎم اﻝﻤﻨﻔﻌﻪ ﺱﺎﺥﺘﻤﺎﻧﻲ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﻝګﻴﺎ وي .ﭘﻪ څﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ښځﯥ ﺥﺼﻮﺻﺎ هﻐﻪ ښځﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﮐﺎروﻧﻮ
ﮐﯥ داﺥﻠﻲ وي ﺕﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي .اﺱﺎﺱﻲ ﺱﻨﺪوﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي ﭼﯥ د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﺕﺎﮐﺘﻴکﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺱﻴﺴﺘﻤﺎﺕﻴﮏ ډول
ﻝﻪ ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻝﻲ او ډاروﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﻣﻠګﺮي ښﻴﯥ .د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﺕﺮ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻮرې د  ٢٢٧وژﻧﻮ راﭘﻮروﻧﻪ رﺱﻴﺪﻝﻲ دي
ﭼﯥ د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺷﻮي دي .د دﻏﻮ وژﻧﻮ څﺨﻪ ډﻳﺮی ﻳﯥ د ﻋﺎﻣﻮ ﺥﻠکﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺷﻮی دي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د
 ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﯥ  ٢٧ﺕﻨﻪ ﺑﯥ وﺱﻠﯥ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ ﭘﺮ ﻳﻮ ﺑﺲ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮﻳﺪ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ووژل ﺷﻮل .داﺱﯥ
ادﻋﺎ ﮐﻴﺪﻝﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺴﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﻗﻮﺕﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺕړﻝﯽ وو.
.١٨

د ﺕښﺘﻮﻧﻮ او ﺕﻬﺪﻳﺪوﻧﻮ ډﻳﺮ داﺱﯥ راﭘﻮروﻧﻪ رارﺱﻴﺪﻝﯽ دی ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻳﯥ ﺕﺮ هﺪف ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻝﯽ دي ﭼﯥ

ﻝﻪ ﺣکﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﻝﻪ ﻧړﻳﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﺱﺮﻩ اړﻳکﯥ ﻝﺮي .دﻏﻪ ډول ﭘﻴښﯥ اوس ﭘﻪ داﺱﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ هﻢ ﻝﻴﺪل ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻝﻪ
دې ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻲ ډول اراﻣﻪ ﺱﻴﻤﻲ وي ،ﻝکﻪ ﺷﻤﺎﻝﯽ ﺱﻴﻤﻲ ،داﺱﯥ راﭘﻮروﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ او ﺕﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ
ﭘﻪ زورﻩ ﺕړل ﺷﻮي او ﮐﺎرﮐﻮوﻧکﻲ ﻳﯥ ﺕﻬﺪﻳﺪ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دې ډول ﭘﻪ ﺱﻠګﻮﻧﻮ زرﻩ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ښځﻮ
ﭘﻪ ګډون ﻝﻪ دې ﭘﻴښﻮ څﺨﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮی دي .د ﺕﻬﺪﻳﺪوﻧﻮ او ډاروﻧﻮ دﻏﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻠکﻲ ﺥﻠکﻮ ﻳﻌﻨﯽ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول هﺪف ګﺮځﻴﺪﻝﻲ وي ،ډﻳﺮﻩ زﻳﺎﺕﻪ دﻩ او ﭘﻪ ﺥﻠکﻮ ﮐﯥ د وهﻢ او ﺑﻴﺮې ﻝﻪ ﻻرې ﻧﺎ اﻣﻨﻲ زﻳﺎﺕﻪ
ﮐړې دﻩ.
ب :ﻣﻠﻲ او ﻧړیﻮال اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ

.١٩

د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣکﻮﻣﺘﻲ ﻗﻮاوو او ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﺥﻮا ﭘﻴښ ﺷﻮي ﻧږدې  ٣٣ﭘﻪ

ﺱﻠﻮ ﮐﯥ د  ٢٠٠٧ﮐﺎل د  ۵۵٩ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﺕﻠﻪ زﻳﺎت ښﻮدل ښﻮې دې .دﻏﻪ زﻳﺎﺕﻮاﻝﯽ ﺱﺮﻩ د هﻐﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺕﻮ ﻣﻨځ ﺕﻪ راﻏﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺟګړې د اﻏﻴﺰو د ﮐﻤﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي وو ﻝکﻪ د ﺕﺤﻘﻴﻖ ﻝﭙﺎرﻩ د ﮐﻮرﻧﻲ او ﺑﻬﺮﻧﯽ
ﺥﭙﻠﻮاﮐﻪ څﻴړﻧﻲ ،ﻝﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ څﺨﻪ وروﺱﺘﻪ د ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻮ ،او د داﺱﯥ ﻣﻴکﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد
ﺕﻤﺎﻳﻼت ﺕﺮ ﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ او ﭘﻪ ﻣﻠکﻲ ﺥﻠکﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺟګړو اﻏﻴﺰې ﮐﻤﻮي .هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺑﻴﺎ هﻢ ﻝﻪ هﻐﻮ
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وژوﻧکﻮ ﺕﺎﮐﺘﻴکﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﺥﻮا ﮐﺎرول ﮐﻴږي .د دې ﻝﭙﺎرﻩ ﺑﻴړﻧۍ اړﺕﻴﺎ
ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻲ ﻣﻴکﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺷﻲ او د ﻣﻠکﻲ ﺥﻠکﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ
ﻗﻮﺕﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺒﺮګﻮن ﮐﯥ ښﻪ واﻝﯽ راﺷﻲ.
.٢٠

هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺥﺎﺻﺘﺎ د ﻣﻠکﻲ ﺥﻠکﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ډﻳﺮ ﺥﻄﺮﻧﺎک وي ،ځکﻪ هﻐﻮي ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ ﺥﭙﻞ ﮐﻮروﻧﻪ

او ﮐﻠﻲ ﭘﺮﻳږدي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺟګړﻩ وﻧښﻠﻲ .ډﻳﺮې داﺱﯥ ﻣﻬﻤﯥ ﭘﻴښﯥ وﺷﻮې د ﻣﻠﯽ او ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ځﻤکﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت د
هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻣﻠګﺮي ﺷﻮي دي او ﻣﻠکﻲ ﺥﻠکﻮ ﺕﻪ ﭘﻪ دې ﺕﺮڅ ﮐﯥ ﺑﯥ ﺱﺎری ﺕﺎواﻧﻮﻧﻪ اوښﺘﯽ ﭼﯥ د ښځﻮ
او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ډﻳﺮ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي دي .د ﻳﻮې داﺱﯥ ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د هﺮات وﻻﻳﺖ د
ﺷﻴﻨډﻧډ ﭘﻪ وﻝﺴﻮاﻝﻲ ﮐﯥ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د اګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ وﺷﻮﻩ د راﭘﻮرﻧﻮ ﻝﻪ ﻣﺨﯥ  ٩٢ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل
ﭼﯥ  ۶٢ﺕﻨﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو .د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ د وادﻩ د ﻣﺮاﺱﻤﻮ ﭘﻪ وﺥﺖ ﮐﯥ ﺑﻤﺒﺎري وﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ٣٠
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون  ۴٧ﺕﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺕﻠﻒ ﺷﻮل او د هﻐﻮي اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻧﺠﻮﻧﯥ وي .د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﻮﻣﺒﺮ ﮐﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر
وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺷﺎوﻝﯽ ﮐﻮټ ﺑﺎﻧﺪې هﻮاﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪ وﺷﻮ ﭼﯥ  ٣۵ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎن ﻳﯥ ووژل او  ٣٧ﺕﻨﻪ ﻧﻮر ﻳﯥ ژوﺑﻞ ﮐړل.
.٢١

د ﺕﻼﺷﻲ او ﻧﻴﻮﻧﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﺕﺮ زﻳﺎﺕﯥ اﻧﺪزاې ﭘﻮرې اﺻﻼح ﺷﻮی دي

ﺕﺮڅﻮ هﻐﻮ اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﺕﻪ ځﻮاب ووﻳﻞ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺎب راﭘﻮرﺕﻪ ﺷﻮې وي .ﺱﺮﻩ ﻝﻪ دې هﻢ ﺟﺪي ﺱﺘﻮﻧﺰې ﻻ ﭘﻪ ځﺎی
ﭘﺎﺕﯥ دي ،ﺥﺼﻮﺻﺎ د اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ځﻴﻨﯥ ګډ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﯥ ﺕﺮ ﺣﺪﻩ زﻳﺎﺕﻪ ﻗﻮﻩ ﭘﻪ ﮐﯥ اﺱﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮې او د
راﭘﻮرﻧﻮ ﻝﻪ ﻣﺨﯥ ﻝﻪ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺱﺒﯥ روﻳﯥ ﺱﺮﻩ ﻣﻠګﺮي وو او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺥﺘﻢ ﺷﻮي دي.

ج :ﺏﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺕﻪ ﻻس رﺳﻲ

.٢٢

د ﺟګړې ﭘﻪ زﻳﺎﺕﻴﺪو ﺱﺮﻩ د ﺑﺸﺮ دوﺱﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺱﺘﻮ ډګﺮ ﺕﻨګ ﺷﻮې دی .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﻮب ،ﺥﺘﻴځ او

ﻣﺮﮐﺰي ﺱﻤﻴﻮ زﻳﺎﺕﯥ ﺑﺮﺥﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻠﻘﻮ ﻝﻪ ﺥﻮا د ډﻳﺮو ﺥﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ﻳﺎ د دښﻤﻦ د ﺱﻴﻤﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي دي.
ﻣﺮﺱﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺱﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او د هﻐﻮي ﮐﺎرﮐﻮوﻧکﻲ ﭘﻪ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﺱﺮﻩ د ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ،ﺕﻬﺪﻳﺪ وﻧﻮ او ډاروﻧﻮ هﺪف
ګﺮځﻴﺪﻝﯽ دي.
.٢٣

د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺕﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ١٣٠ﺕﻨﻪ ﻣﺮﺱﺘﻨﺪوﻳﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧکﻲ ) ١٢۴ﻣﻠﻲ او  ۶ﺕﻨﻪ ﻧړﻳﻮال ﮐﺎرﻣﻨﺪان(

ﺕښﺘﻮل ﺷﻮي وو او  ٣٨ﺕﻨﻪ ﻝﻪ دوي څﺨﻪ وژل ﺷﻮي دي .د ځﻴﻨﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﭘﻴښﻮ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ هﻐﻪ وﻩ ﭼﯥ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د
اګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻝﻮګﺮ ﮐﯥ دری ﺕﻨﻪ ﻣﺮﺱﺘﻨﺪوﻳﻪ ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯥ او د دوي ﻣﻮټﺮ ﭼﻠﻮوﻧکﯽ ﻝﻪ هﻐﻪ وروﺱﺘﻪ
ووژل ﺷﻮل ﭼﯥ دوي ﺕﻪ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﮐﻤﻴﻦ ﻧﻴﻮل ﺷﻮی و .ﻃﺎﻝﺒﺎﻧﻮ د دې ﺑﺮﻳﺪ ﻣﺴﻮوﻝﻴﺖ وﻣﺎﻧﻪ .د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﺱﭙﺘﻤﺒﺮ
ﮐﯥ ﭘﻪ ﺱﭙﻴﻦ ﺑﻮﻝﺪک ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻗﻄﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪ وﺷﻮ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺎزﻣﺎن دوﻩ ﺕﻨﻪ
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ډاﮐټﺮان د ﭘﻮﻝﻴﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو .دﻏﻪ دوﻩ ﺕﻨﻪ ډاﮐټﺮان او د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮ ﺕﻦ ﻣﻮټﺮ ﭼﻠﻮوﻧکﯽ ﭘﻪ دې
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﯥ ووژل ﺷﻮل.
.٢۴

ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ دﻏﻪ راز د ﺕﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻤﭙﻨۍ او ﺱﺎﺥﺘﻤﺎﻧﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧکﻲ هﻢ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ هﺪف ګﺮځﻮﻝﯽ دي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻝﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺱﺘﻮ د هﻤﻐږي ادارې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﭼﯥ د ﻧﺎ دوﻝﺘﻲ ﺱﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﭼﺘﺮ ﺱﺎزﻣﺎن دي ،دې ﺷﺮاﻳﻄﻮ
زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﺱﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻳﺠﻨﺴﻲ ګﺎﻧﯥ دي ﺕﻪ اړ ﮐړي دي ﭼﯥ د ﺥﭙﻠﻮ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯽ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﺑﺸﺮ دوﺱﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ
اﻧﺪازﻩ او ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ ﻣﺤﺪودﻩ ﮐړي .د دې ﻣﺎﻧﺎ دا دﻩ ﭼﯥ ښځﯥ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧکﯽ ﺥﻠﮏ ﭼﯥ ﻣﺮﺱﺘﻮ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ
ﻝﺮي ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ ﺥﭙﻞ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ ﮐړي او هﻐﻪ ﺑﺸﺮ دوﺱﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺱﺘﯥ ،ﺑﻨﺴټﻴﺰ ټﻮﻝﻨﻴﺰ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻝکﻪ روﻏﺘﻴﺎ
او ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺥﺼﻮﺻﺎ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ورﺕﻪ ورﺱﻴږي .ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ ﺿﺮوري ﺑﺮﻳښﻲ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ دوﺱﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺱﺘﻮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ او
ﻣﺎهﻴﺖ وﭘﻴﮋﻧﻮ ﺕﺮڅﻮ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ګﻮﺕﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺕﺮ ټﻮﻝﻮ زﻳﺎت ﻣﺮﺱﺘﻮ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﻝﺮي.

د .ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﭘﻮرې اړوﻧﺪﻩ ﻧﻴﻮﻧﯥ

.٢۵

د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﯥ د ﺟګړو ﺱﺮﻩ ﭘﻪ راﺑﻄﻪ ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي او ﺕﻮﻗﻴﻒ ﮐﻴږي د اﻧﺪﻳښﻨﯥ وړ دي،

ﺥﺎﺻﺘﺎ د هﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷکﻮﻧﻮ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د دې ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺕﻮﻗﻴﻒ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﯥ ﻝﻪ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐړی دی .د
هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺕﻮﻗﻴﻒ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﺥﻮا د ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ ﭘﻪ ﺕﺮڅ ﮐﯥ ﮐﻴږي د ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ اوﺻﻮﻝﻮ ﻝﻪ ﻣﺨﯥ
ادارﻩ ﮐﻴږي :دوي ﮐﻮﻻی ﺷﻲ هﻐﻪ وګړي ﭼﯽ ﺕﻮﻗﻴﻒ ﮐﻴږي د  ٩۶ﺱﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ وﺱﺎﺕﻲ ،د ﻧړﻳﻮال ﺱﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ
ﮐﻤﯧټﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺥﺒﺮﻩ ﺷﻲ؛ ﻝﻪ  ٩۶ﺱﺎﻋﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ وروﺱﺘﻪ ﺕﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮی ﮐﺴﺎن ﻳﺎ ازادﻳږي او ﻳﺎ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﭘﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺱﺖ ﺕﻪ ﺱﭙﺎرل ﮐﻴږي .ځﻴﻨﯥ ﻣﻠکﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﺣکﻮﻣﺖ ﺱﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺕﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻻﺱﻠﻴﮏ ﮐړي ﭼﯥ
ﻝﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د دﻏﻮ ﺕﻮﻗﻴﻔﻴﺎﻧﻮ ﻝﻴږدوﻧﻪ ادارﻩ ﮐﻴږي .دﻏﻮ ﻣﻠکﻮﻧﻮ د دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺕﻴکﻲ ﭼﻴﻨﻠﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﻻرې دا ډاډ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ ﮐړي
ﭼﯥ ﻝﻪ ﺕﻮﻗﻴﻔﻴﺎﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺪ ﭼﻠﻨډ ﻧﻪ ﮐﻴږي او هﻤﺪارﻧګﻪ دوي ﺑﻪ د ﻣﺮګ ﻝﻪ ﺟﺰا څﺨﻪ ﺥﻼص وي .ﻳﺎدې ﺷﻮي
ﺕﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﯥ ټﻮﻝﯥ ﻳﻮ ﺷﺎﻧﺘﻪ ﻧﻪ دي ،ﻣګﺮ ټﻮﻝﯥ ﻳﯥ د هﻐﻪ ﻣﻠﮏ دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺕﻴکﯽ اﺱﺘﺎزو ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
ﺥﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﺱﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻝﯥ ﮐﻤﯧټﻲ ﺕﻪ د دې اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﻝﻪ ﻝﻴږدول ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺱﺮﻩ وګﻮري.
ﺥﻮ ﺱﺮﻩ د دې هﻢ د دې ﺕﻮﻗﻴﻔﻴﺎﻧﻮ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ او ﻝﻪ دوی ﺱﺮﻩ د ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻝږ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد دي .د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ
رﻳﺎﺱﺖ ﻻ ﺕﺮ اوﺱﻪ هﻢ داﺱﯥ ﻳﻮ ښکﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﻧﻪ ﻝﺮي ﭼﯥ ﻝﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د دې ﺱﺎزﻣﺎن د ﺕﺤﻘﻴﻖ ،ﻧﻴﻮﻧﻮ او
ﺕﻮﻗﻴﻒ ﮐﻮﻝﻮ اﺥﺘﻴﺎر ﺕﻌﺮﻳﻒ ﺷﻲ او هﻐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎن ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺕﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د
هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻝﻪ ﺥﻮا ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻪ اورﻳﺪﻝﯽ دي ﭼﯥ ﭘﺨﻮا د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺱﺖ ﻝﻪ ﺥﻮا ﺕﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮی وو .دوي وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ
ﺕﺮ ﺷکﻨﺠﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي .د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د رﻳﺎﺱﺖ ﻝﻪ ﺥﻮا د ﺕﻮﻗﻴﻔﻴﺎﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﭼﻠﻨﺪ ،د هﻐﻮ ﺕﻮﻗﻴﻔﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ
د ﻧړﻳﻮاﻝﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺕﻮﻧﻮ ﻝﻪ وﻝکﯥ څﺨﻪ اﻧﺘﻘﺎﻝﻴږي ،د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮدوﺱﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن او د ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ
ﻝﻪ ﻣﺨﯥ د هﻐﻮ ﻣﻠکﻮﻧﻮ د روش ﭘﻪ هکﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ راﭘﻮرﺕﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺕﻮﻧﻪ ﻳﯥ دﻝﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي
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.٢۶

هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﺁزادۍ د ﭘﺎﻳښﺖ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ ﭘﻪ ﺕﺮڅ ﮐﯥ د ﺑګﺮام د هﻮاﻳﯥ اډې ﭘﻪ ﺕﻮﻗﻴﻒ ﺥﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﺕﻮﻗﻴﻒ

ﺷﻮی دي د هﻐﻮي ﺱﺮﻩ د اﻣﺮﻳکﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺕﻮ د دﻓﺎع د وزارت د دﺱﺘﻮر او ﻻرښﻮد ﻻﻧﺪې ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻴږي .ﺕﻮﻗﻴﻒ
ﺷﻮی ﮐﺴﺎن د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ او ﻳﺎ هﻢ د داﺱﯥ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د دﻓﺎع ﺣﻖ ﻧﻪ ﻝﺮي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ
ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وي او د هﻐﻮي ﻣﻮﻗﻒ د ﺟﻨګﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺕﻮګﻪ د ﻳﻮﻩ هﻴﺌﺖ ﻝﻪ ﺥﻮا ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﺟﻨګﻲ دښﻤﻦ د
ﭘﻠټﻨﯥ ﺑﻮرډ ﻧﻮﻣﻴږي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دﻏﻪ ﮐﺲ د دښﻤﻦ ﺟﻨګﻲ ﺷﺨﺺ وګڼﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ هﻐﻪ ﻳﻮازې د ﻣﻠﻲ ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ د ﭘﺮوګﺮام
ﻝﻪ ﻻرې ازادﻳﺪﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع وزارت ﺕﻪ د ﻋﺪﻝﻲ ﺕﻌﻘﻴﺐ ﻝﭙﺎرﻩ ﺱﭙﺎرل ﮐﻴږي .د درﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ
اﺕﺒﺎع ﭘﻪ ﻇﺎهﺮﻩ ﺕﻮګﻪ د ګﻮاﻧﺘﺎﻧﻤﻮ د ټﺎﭘﻮ ﺑﺤﺮي اډې ﺕﻪ اﺱﺘﻮل ﺷﻮي .ځﻴﻨﯥ ﮐﺴﺎن د اﻃﻼﻋﺎﺕﻮ ﻝﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺑګﺮام ﮐﯥ د
ﭘﻨځﻮ څﺨﻪ د زﻳﺎﺕﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺕﻮﻗﻴﻒ ﮐﯥ دي او ډﻳﺮﻳﯥ د ﺷکﻨﺠﯥ ﻻﻧﺪې هﻢ راﻏﻠﻲ دي .ﭘﻪ ﺑګﺮام ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ
ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺕﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮی ﺷﺨﺺ ﭘﺮ وﻳﻨﺎ ﻧږدې  ۶٣٠ﺕﻨﻪ ﺕﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﺕﺮ اوﺱﻪ ﺷﺘﻪ .د ﺱﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﻤﯧټﯥ ﻝﻪ دﻏﻮ
ﺕﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﻝﻴﺪﻝﻲ دي ،ﭘﻪ داﺱﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ورﺱﺮﻩ ﻧﻪ دي ﻝﻴﺪﻝﻲ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ د
ﺑګﺮام ﭼﺎرواﮐﻮ دا وﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ د ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺱﺮﻩ د ﻝﻴﺪﻧﯥ ﮐﺘﻨﯥ د ﺣﻘﻮﻧﻮ اﺟﺎزﻩ د ځﻴﻨﻮ ﺕﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺥﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺕﻪ
ورﮐﻮي.

 :IVﺕﺒﻌﻴﺾ /ﺕﻮﭘﻴﺮ

.٢٧

د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻝﭙﺎرﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﺱﺎﺱﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺕﺴﺠﻴﻞ ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ هﻐﻪ ﻝږ ﺕﺮ

ﻝږﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻝﺖ ﻣکﻠﻒ ﮐﻮي ﭼﯥ دﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ اﺣﺘﺮام وﮐړي ،ﭼﯥ دې ﮐﯥ هﻐﻪ
ﻣکﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺕﺒﻌﻴﺾ د ټﻮﻝﻮ ﺷکﻠﻮﻧﻮ د ﻝﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻝﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﮐﯥ راﻏﻠﻲ
دي ﭼﯥ د دوﻝﺖ ﻝﻪ ﺥﻮا ﭘﻪ  ٢٠٠٣ﮐﺎل ﮐﯥ ﺕﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮی دي.
.٢٨

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﭘﻼن د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﯽ ﮐﯥ ﺕﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮی دی .د هﻐﻪ ﭘﻠﯽ ﮐﻮل د

ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﺕﻮګﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﺑﺮاﺑﺮۍ ﻝﭙﺎرﻩ د  ٢٠٠۶ﮐﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺕړون ﮐﯥ ځﺎی ﮐړای ﺷﻮی دی .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﻳﻮې ﻣﺘﺪاﺥﻠﯥ او ګډې ﺱﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﺕﻮګﻪ ﻣﻨﻲ او هڅﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د
ﺕﺒﻌﻴﺾ د ﻝﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻝﻮ د ﻻرې د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻻ زﻳﺎﺕﻪ ﺑﺮاﺑﺮي راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي .د ښځﻮ د ﺥﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د زﻳﺎﻧﻤﻨﺘﻮب
ﮐﻤښﺖ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧۍ او ټﻮﻝﻨﻴﺰو ډګﺮوﻧﻮ دواړو ﮐﯥ او د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻝﻪ ﻝﺤﺎﻇﻪ ﺣﺴﺎﺱﻮ ﻋﺪﻝﻲ ﺱﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺕﻪ د رﺱﻴﺪﻧﯥ ﺱﻤﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋۍ د هﺪﻓﻮﻧﻮ ﻝﻪ ډﻝﯥ څﺨﻪ دی.
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اﻟﻒ .د ښځﻮ ﺳﺮﻩ ﺕﺎوﺕﺮیﺨﻮاﻟﻲ او ﻋﺪاﻟﺖ ﺕﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ

.٢٩

ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ډول د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺱﺎﺕﻨﯥ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﭘﺎﺕﯥ راﻏﻠﻲ دي او دا هﻢ د دې

ﺑﺎوﺟﻮد ﭼﯥ ﭘﻪ اﺱﺎﺱﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ددې ﺕﻀﻤﻴﻦ راﻏﻠﻲ دی او دوﻝﺖ ﻧړﻳﻮاﻝﯥ ژﻣﻨﯥ ﻝﺮي .ﻝﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ښځﻮ ډﻳﺮ
ﻣﻬﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ د ﻣﻌﺎرف ،او ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻮ ﮐﯥ د ﻃﺎﻝﺒﺎﻧﻮ د رژﻳﻢ د ﺱﻘﻮط وروﺱﺘﻪ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ ﮐړي دي ﭘﻪ ﺕﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د
ﺱﻴﺎﺱﻲ ګډون ﭘﻪ ډګﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﺥﻮ هﻐﻮي ﺑﻴﺎ هﻢ د ﺕﺒﻌﻴﻀﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ،ﭼﻠﻨﺪوﻧﻮ او اﻋﻤﺎﻝﻮ ﺱﺮﻩ ﻣﺦ دي .ﻳﻮﻩ د ځﺎﻧګړو
اﻧﺪﻳښﻨﻮ څﺨﻪ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻝﻲ هﻐﻪ اوږد ﺕﺎرﻳﺦ دی ﭼﯥ د هﻐﻮي ﭘﻪ ﺷﺨﺼﯽ او ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ
ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰ ﻝﺮي .دﻏﻪ ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻝﻲ ډﻳﺮ ﭘﺮاﺥﻪ دی او ﭘﻪ ژورﻩ ﺕﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻝﻨﯥ د ژورو ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﻣﺬهﺒﻲ
او ﻋﻨﻌﻨﻮي ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﺕړاو ﻝﺮي ﭼﻴﺮﺕﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ دوهﻤﻪ درﺟﻪ ﺣﻴﺜﺖ هﻤﻴﺸﻪ ﭘﻪ ﺱﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮرې ﻣﺮﺑﻮط او
ﺱﻴﺴﺘﻤﺎﺕﻴﮏ ټﻮﭘﻴﺮ ﺱﺮﻩ ﻣﺦ دي .ﺕﻴﺮي او ﺥﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧۍ او ټﻮﻝﻨﻪ ﮐﯥ د ﻋﻨﻌﻨﻮي او ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ ﭘﻪ ﮐړﻳﻮ ﮐﯥ
او هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ رﺱﻤﻲ او ﻏﻴﺮ رﺱﻤﻲ ﻋﺪﻝﻲ ﺱﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﺕﺤﻤﻞ او ور څﺨﻪ ﺱﺘﺮګﯥ ﭘټﻴږي .د ښځﻮ ﻣﺼﻴﺒﺖ د ﻻ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﺱﺮﻩ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺥﻪ ﻳﯥ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﮐﯥ دي ،زﻳﺎﺕﻮال ﻣﻮﻣﻲ.
.٣٠

ﻝﻪ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﺥﺸﻮﻧﺖ او ﻣﻀﺮ ﻋﻨﻌﻨﻮي ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺷکﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻇﺎهﻴﺮﻳږي ﻝکﻪ ﺟﻨﺴﻲ

ﺕﻴﺮی د ﻏﻴﺮت ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وژﻧﯥ ،وﺥﺘﻲ او ﺟﺒﺮي ودوﻧﯥ ،ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻼﻣﻲ )ﺥﺼﻮﺻﺎ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د دې ﻝﭙﺎرﻩ ورﮐﻮل
ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ ﺱﺘﻮﻧﺰې هﻮارې ﺷﻲ او ﻳﺎ ﻗﺮﺿﻮﻧﻪ ادا ﺷﻲ( ،ﭘﻪ ﺕﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺪﻩ اﺱﺘﻔﺎدﻩ
او د ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺱﻴﺴﺘﻢ ﻝﻪ ﺥﻮا د ﺥﺸﻮﻧﺖ د ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮم ﻣﺤکﻮﻣﻮل .د دې ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻝﻲ زﻳﺎﺕﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﭘﻪ
ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐﯥ د ﻧﻨﻪ اﺟﺮا ﮐﻴږي .ﺱﺮﻩ ﻝﻪ دې هﻢ ﻣﺤﻠﯽ ځﻮاﮐﻤﻨﺎن ،رﺱﻤﻲ او ﻏﻴﺮ رﺱﻤﻲ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺱﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﻮﻝﻴﺲ او د
ﺕﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﻲ هﻢ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ ﺥﭙﻞ ﻧﻘﺶ ﻝﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ښځﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﻨﺘﺮول ﺕﻪ ﻗﻮت ورﮐړي او
دﻏﻪ ډول ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻝﻲ وزﻏﻤﻞ ﺷﻲ.
.٣١

ﭘﻪ ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨﺴﻲ ﺕﻴﺮی ﻻ اوس هﻢ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻝﺮي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ د دې ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ زﻳﺎﺕﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﻝﻪ

راﭘﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ﻝﻮﻳږي ،ډﻳﺮﺟﻨﺎﻳﺖ ﮐﺎران هﻴڅ ﺱﺰا ﻧﻪ وﻳﻨﻲ .ﺱﺮﻩ د دې هﻢ داﺱﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺕﻴﺮي
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن د ﭘﻴښﻮ راﭘﻮر ورﮐﻮی او ځﻴﻨﯥ ﭼﺎرواﮐﻲ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ دا ډول ﭘﻴښﯥ ﺕﺮ ﺕﺤﻘﻴﻖ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ .ﭘﻪ
 ٢٠٠٨ﮐﯥ ځﻴﻨﯥ ﻣﻬﻤﯥ ﭘﻴښﯥ د دې ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮې ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺕﻴﺮی ﺱﺘﻮﻧﺰﻩ ﺑﻴﺎ د ﻋﺎﻣﻮ ﺥﻠکﻮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ځﺎن ﺕﻪ را
واړوي .دﻏﻪ وﺿﻌﻪ ښﺎﻳﯥ ﻝﻪ دې ﺱﺮﻩ ﻣﺮﺱﺘﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﻝﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺕﻴﺮی ﺱﺮﻩ ﺕړﻝﯥ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ ﻣﺤﻮﻩ ﮐړي او د ﺟﻨﺴﻲ
ﺕﻴﺮي د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺱﺘﻮﻧﺰو ﮐﯥ ﮐﻤﻮاﻝﯽ راوﻝﻲ .د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ اګﺴﺖ ﮐﯥ وﻝﺴﻤﺸﺮ )د ﺟﻨﺴﻲ ﺕﻴﺮی ﮐﻮوﻧکﻮ ﻝﭙﺎرﻩ
ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯽ ﺕﺮ ټﻮﻝﻮ ﺱﺨﺘﻪ ﺟﺰا( وﻏﻮښﺘﻪ .ﻝﻪ دې ﻏﻮښﺘﻨﯥ وروﺱﺘﻪ ﻋﺎم ﺥﻠﮏ ﭘﻪ هﻐﻪ وﺥﺖ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ او د
ﻋﺪاﻝﺖ ﻏﻮښﺘﻮﻧکﯽ ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺱﺮﭘﻞ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې  ١٢ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨﺴﻲ ﺕﻴﺮي وﺷﻮ .ﭘﻪ دې
ﺥﺎﺻﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ د رﺱﻤﻲ څﻴړﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ څﻮ ﺕﻨﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺥﭙﻠﯥ وﻇﻴﻔﯥ ﻝﻪ ﻻﺱﻪ ورﮐړې .ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﻪ هﻤﺪې وﺥﺖ
ﮐﯥ دا ﺥﺒﺮﻩ هﻢ ښکﺎرﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ دوﻩ ﺕﻨﻪ ﭼﯥ د ﺱﺘﺮې ﻣﺤکﻤﯥ ﻝﻪ ﺥﻮا ﭘﻪ  ٢٠٠۵ﮐﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺕﻴﺮی ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﺤکﻮم
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ﺷﻮی وو ،د  ٢٠٠٨ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ ﮐﯥ د وﻝﺴﻤﺸﺮ د ﻓﺮﻣﺎن ﻝﻪ ﻣﺨﯥ ﺥﻮﺷﯥ ﺷﻮل .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ زﻳﺎﺕﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ښکﺎرﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ
ډول ﺑﺨښﻨﯥ ﺑﻪ داﺱﯥ ﻳﻮ ﻏﻠﻂ ﭘﻴﻐﺎم واﺱﺘﻮي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺥﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮﺕکﺒﻴﻦ ﺱﺰا ﻧﻪ ﺷﯽ ﻝﻴﺪﻻی.
.٣٢

د ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻝﻲ ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻲ ﻋﺪاﻝﺖ ﺕﻪ ډﻳﺮﻩ ﻣﺤﺪودﻩ ﻻس رﺱﻲ ﻝﺮي او د ﺕﺎوان د ﺟﺒﺮان ﮐﻮﻝﻮ ډﻳﺮې

ﮐﻤﯥ اﻏﻴﺰﻧﺎﮐﯥ وﺱﻴﻠﯥ ﭘﻪ اﺥﺘﻴﺎر ﮐﯥ ﻝﺮي .د ﻗﺎﻧﻮن د اﻧﻔﺎذ او ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺱﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﻝږ ﺕﻌﺪاد روزل ﺷﻮې ښځﻴﻨﻪ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧکﯥ ﺷﺘﻪ ،ﻝکﻪ د ﭘﻮﻝﻴﺲ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﻠکﻮﻧﻮ ﮐﯥ .داﺱﯥ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻝکﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺱﺘﯥ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﺎروﻧﻪ ،ﻣﺸﻮرې او ﭘﻨﺎ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ډﻳﺮ ﮐﻢ ﻣﻮﺟﻮد دي .ښځﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﺑﻴﺎ هﻢ د داﺱﯥ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﺕﺮ ﺕﻌﻘﻴﺐ
ﻻﻧﺪې وي او ﺕﻮﻗﻴﻒ ﮐﻴږي ﭼﯥ اﺟﺮا ﮐﻮل ﻳﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺟﺮم ﻧﻪ دي ﺷﻤﻴﺮل ﺷﻮي .ﭘﻪ دې ډول د ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺪي
اﺱﺘﻔﺎدي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ د زﻧﺎ )ﻝﻪ وادﻩ څﺨﻪ ﻣﺨکﯥ ﻳﺎ وروﺱﺘﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻋﻤﻞ( ﭘﻪ ﺕﻮر ﻣﺤکﻮﻣﻴږي او د ﺟﺒﺮي ودوﻧﯥ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﭘﻪ دې ﺕﻮر ﺕﺮ ﺕﻌﻘﺐ ﻻﻧﺪې راځﻲ ﭼﯥ ﻝﻪ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ﺕښﺘﻴﺪﻝﯥ دي .ﺕﺮ اوﺱﻪ داﺱﯥ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﭘﺎﻝﻴﺴﻲ
ﻧﻪ دي ﺟﻮړې ﺷﻮي او ﺕﻄﺒﻴﻖ ﺷﻮې ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺕﻪ ﺱﺎﺕﻨﻪ ورﮐړي او ددې ﻧﺘﻴﺠﻪ دا وي ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﭘﻪ ﻗﻀﺎﻳﯥ
ﺱﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺱﻴﺴﺘﻤﺎﺕﻴﮏ ډول ﺑﻴﺎ ﻣﺘﻀﺮر ﮐﻴږي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ځﻴﻨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ښځﯥ ﭘﻪ ﺥﻮﻧﺪې ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ
ﭘﻪ څﻴﺮ ﺱﺎﺕﻞ ﮐﻴږي ﺥﻮ دا ښکﺎرﻩ دﻩ ﭼﯥ ددې ﻗﻀﻴﻮ د هﻮاروﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ او د دې ﺥﺒﺮې ﻳﻘﻴﻨﯥ ﮐﻮل ﭼﯥ د ازادي ﺱﻠﺒﻮل
واﻗﻌﺎ د ﻳﻮې وروﺱﺘﻨۍ ﻣﻤکﻤﻨﯥ وﺱﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮې ﮐﻮﻣﻪ روښﺎﻧﻪ ﮐړﻧﻼرﻩ ﻧﺸﺘﻪ .ﭘﻪ ادارﻩ ﮐﯥ ﻓﺴﺎد ﻳﻮ
ﺑﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﻞ ﺷﻮی ﭼﯥ د ﻋﺪاﻝﺖ ﭘﻪ ﺕﺎﻣﻴﻨﻮﻝﻮ ﮐﯥ ﻣﻨﻔﯽ رول ﻝﺮي ،داﺱﯥ ﭼﯥ د ﻣﺤﻠﻲ ځﻮاﮐﻤﻨﺎﻧﻮ او ﻳﺎ د ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻮ ﻝﻪ
ﺥﻮا د ﺑډو ورﮐﻮل د دې ﺑﺎﻋﺚ ګﺮځﻲ ﭼﯥ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻝﻪ ﻋﺪﻝﻲ ﺕﻌﻘﻴﺐ څﺨﻪ ﺥﻼص ﺷﻲ .ﻝﻪ دې اﻣﻠﻪ دا ډﻳﺮﻩ ﺿﺮوري
دﻩ ﭼﯥ د ښځﻮ د ﺱﺎﺕﻨﯥ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐﺎټ د ﺕﻘﻮي ﻝﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻋﺪﻝﻲ ﺱﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ اﺻﻼﺣﺎت راﺷﻲ.

ب .ﭘﻪ ﻋﺎم ژوﻧﺪ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ګﻮاښﻮﻧﻪ

.٣٣

ﭘﻪ ﻋﺎم ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻳﺎ ﻝﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺑﻬﺮ د ﮐﺎر ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﺕﻬﺪﻳﺪوﻧﯥ او ﺑﻴﺮوﻧﯥ ډﻳﺮې زﻳﺎﺕﯥ

ﺷﻮې دي .ښځﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺣکﻮﻣﺘﻲ ادارو او ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﺱﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎر اﻣکﺎﻧﺎت ﭘﻴﺪا ﮐﻴږي ﺥﻮ دﻝﺘﻪ دوي د
ﺣکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻝﻪ ﺥﻮا زﻳﺎﺕﯥ ﺕﻬﺪﻳﺪﻳږي ،او دﻏﻪ راز ﭘﻪ دې ﺕﻬﺪﻳﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د دوي ﮐﻮرﻧۍ او ټﻮﻝﻨﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ
هﻤکﺎران هﻢ ﺕﺮ ﻳﻮې ﮐﻤﯥ اﻧﺪازې ﭘﻮرې ﻧﻘﺶ ﻝﺮي .د ښځﻮ د ﺑﺨﺶ اﺱﺘﺎزو د ﭘﺎرﻝﻤﺎن ﻏړو ،د ﺱﻨﺎ او د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا
ﻏړو ،د ﭘﻮﻝﻴﺲ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ،ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮهﺎﻧﻮ او ژورﻧﺎﻝﺴﺘﺎﻧﻮ او هﻐﻮ ښځﻮ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ او ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﺱﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﮐﺎر
ﮐﻮي ټﻮﻝﻮ د دهﺸﺖ ﺥﺒﺮې ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺕﻬﺪﻳﺪ ﺷﻮي دي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺕﻴﻠﻔﻮن او ﻝﻴکﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺕﻬﺪﻳﺪ ﺷﻮي دي .ﮐﻪ
څﻪ هﻢ دا ﺥﺒﺮﻩ ښکﺎرﻩ دﻩ ﭼﯥ ددې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ اﺻﻠﻲ ﻣﺴﺆوﻝﻴﺖ د ﻣﺨﺎﻝﻔﻮ وﺱﻠﻪ واﻝﻪ ﻗﻮﺕﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دي ،ﺥﻮ ﺕﻞ دا
ﺥﺒﺮﻩ ﻧﻪ دﻩ څﺮګﻨﺪﻩ ﭼﯥ دوي ښځﯥ ﭘﻪ اﺥﺘﺼﺎﺻﻲ ډول د ﺑﺮﻳﺪ هﺪف ګﺮځﻮﻝﻲ دي او ﮐﻪ دا د ﻳﻮﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﻳﻮﻩ
ﺑﺮﺥﻪ دﻩ ﭼﯥ ټﻮﻝﻮ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻝﻪ ﺣکﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﻧړﻳﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﺱﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﻳﺎ هﻐﻮ ﺕﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ
د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻃﺮﻓﺪاري ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻋﺎم ژوﻧﺪ ﮐﯥ ډﻳﺮې ښځﯥ دې ﺕﻪ اړ ﺷﻮې دي ﭼﯥ ﺥﭙﻞ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﮐړي او ﻳﺎ ﮐﺎروﻧﻪ
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ﭘﺮﻳږدي ،ځکﻪ ﭼﯥ دوي د دې ﺑﺎور ﻧﻪ ﻝﺮي ﭼﯥ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺑﻪ دوي ﺕﻪ ﺕﺤﻔﻆ ورﮐړي او ﻳﺎ ﺑﻪ ددې ﺕﻮان وﻝﺮي .د ﻳﻮې
ﺟګﭙﻮړې ښځﻴﻨﻪ ﻣﻬﻤﯥ ﭘﻮﻝﻴﺲ اﻓﺴﺮي وژﻧﻪ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﺱﭙﺘﻤﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯽ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ هﻐﻪ ﺟﺪي ﺥﻄﺮوﻧﻪ
ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړل ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻋﺎم ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد دي.

ج .د ﻟﻴږﮐﻴﻮ ډﻟﯥ

.٣۴

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺱﺎﺱﻲ ﻗﺎﻧﻮن دا اﺻﻞ ﻣﻨﻠﯽ دی ﭼﯥ د هﻴڅ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ډﻝﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﻗﻮم،

ﻗﺒﻴﻠﯥ ،ﻣﺬهﺐ ﻳﺎ ژﺑﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﺕﺒﻌﻴﺾ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻴﺪﻻی .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﻠﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﻗﻮﻣﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﻝﺮي :ﭘښﺘﺎﻧﻪ ،هﺰارګﺎن
)ﺷﻴﻌﻪ ﻝﻴږﮐﯽ( ،ﺕﺎﺟﻴکﺎن او اوزﺑکﺎن .ﭘﻪ دې ﺑﺮﺱﻴﺮﻩ ﻳﻮ ﺷﻴﻤﺮ ﻧﻮر ﻝﻴږﮐﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ژﺑﻨﻴﻮ ،ﮐﻠﺘﻮري او
ﻗﻮﻣﻲ ﺕﻮﭘﻴﺮوﻧﻮ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﺱﺮﻩ ﺑﻴﻞ دي او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺱﻴکﺎﻧﻮ او هﻨﺪواﻧﻮ ﻝﻴږﮐﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ هﻢ ﺷﺘﻮن ﻝﺮي.
.٣۵

ﮐﻮﭼﻴﺎن ﭼﯥ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﭼﺎرو د ﺥﭙﻠﻮاک رﻳﺎﺱﺖ ﻝﻪ ﺥﻮا ﻝﻪ ﭘﻨځﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ څﺨﻪ زﻳﺎت اټکﻞ ﺷﻮی

دی ﻳﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻴږﮐﻲ ګﺮوپ ﺟﻮړوي ﭼﯥ ﺕﻞ ﻝﻪ ﺕﺒﻌﻴﺾ ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .ﭘﻪ دودﻳﺰ ډول د دوي د ﻣﻌﻴﺸﺖ وﺱﺎﻳﻞ ﻝﻪ
ﻣﺎﻝﺪارۍ څﺨﻪ ﭘﻮرﻩ ﮐﻴږي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ ډﻳﺮې ﻳﯥ اوس ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﮐﻮﭼﻴﺘﻮب ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ټﻮﻝﻨﻮ ﮐﯥ ځﺎی ﭘﺮ
ځﺎی ﺷﻮی دي .د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻋﻤﺪﻩ ﺱﺘﻮﻧﺰې دا دي ﭼﯥ څړ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻻس رﺱﻲ ﻧﻪ ﻝﺮي او ﻝﻪ ﺑﻨﻴﺎدي ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ
ﻝکﻪ ﺕﻌﻠﻴﻢ ،روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻝﻨﻪ او ﮐﺎروﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺥﻲ دي .دا ﺥﺒﺮﻩ هﻢ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮﯦﺪﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﺎرواﮐﻲ
دوی ﺕﻪ د ﺕﺎﺑﻌﻴﺖ د ﭘﺎڼﻮ ﻝﻪ ورﮐﻮﻝﻮ څﺨﻪ اﻧکﺎر ﮐﻮي.
.٣۶

د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ د اﺱﺎﺱﻲ ﻗﺎﻧﻮن د  ١۴ﻣﺎدې ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺕﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮی دی او ﺣکﻮﻣﺖ دﻧﺪﻩ ورﮐﻮي ﭼﯥ د

ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د اﻗﺘﺼﺎدي ،ټﻮﻝﻨﻴﺰ او د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ښﻪ ﮐﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ اﻏﻴﺰﻧﺎک ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐړي او داﺱﯥ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺕﺼﻮﻳﺐ ﮐړي ﭼﯥ ﻝﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ وړ اﺕﺒﺎﻋﻮ ﺕﻪ ﮐﻮروﻧﻪ او ﻋﺎﻣﻪ ﺟﺎﻳﺪادوﻧﻪ ﺕﻮزﻳﻊ ﺷﻲ .د دې ﺱﺮﻩ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ
ﭼﺎرو ﺥﭙﻠﻮاک رﻳﺎﺱﺖ ﺕﻀﻤﻴﻦ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﺱﻠﻮ ﮐﯥ ) (٣٠ﺕﻨﻮ ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د ﺕﺎﺑﻌﻴﺖ ﭘﺎڼﯥ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ ﮐړي دي او د
اﺕﺒﺎﻋﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﻮی دی .ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮراﮐﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﻝﺲ څﻮﮐۍ ځﺎﻧګړي ﮐړای ﺷﻮي دي ) ٧څﻮﮐۍ د
ﺱړو او  ٣ﻳﯥ د ښځﻮ ﻝﭙﺎرﻩ( )څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د دوي ﻏﻮڅ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﭘښﺘﺎﻧﻪ دي ،ځﻴﻨﯥ ﮐﺴﺎن دې ﮐﺎر ﺕﻪ داﺱﯥ ګﻮري ﭼﯥ
ﻳﻮﻩ ډﻝﻪ ﭘﻪ ﻓﻴﺼﺪي ﻝﺤﺎظ ﻝﻪ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ څﻮﮐﻴﻮ څﺨﻪ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻮي (.د دوي اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ د راﻳﯥ
ورﮐﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړی ځکﻪ ﭼﯥ دوی د ﺕﺎﺑﻌﻴﺖ ﭘﺎڼﯥ ﻧﻪ ﻝﺮی .ﻳﻮ درﻳﻢ اﻗﺪام دا و ﭼﯥ ﭘﻪ ٢٠٠٧ﮐﺎل ﮐﯥ د
وﻝﺴﻤﺸﺮ د ﻓﺮﻣﺎن ﻝﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﻮﭼﻴﺎن ﺣﻖ ﻝﺮي ﭼﯥ د ښﺎرواﻝﯽ ﻝﻪ ﺥﻮا د ځﻤکﻮ او ﮐﻮروﻧﻮ د ﺕﻮزﻳﻊ د ﭘﺮوژي ﻝﺴﻤﻪ
ﺑﺮﺥﻪ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ ﮐړي او ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻮﭼﻲ ټﻮﻝﻨﻮ ﺕﻪ ځﻤکﯥ اﺥﺘﺼﺎص ﺷﻮی دي .ﺥﻮ د دې ﭘﺎﻝﺴﯽ ﭘﻪ ﺕﻄﺒﻴﻖ
ﮐﯥ ﺕﺎﺥﻴﺮ او ﺱﺴﺘﻮاﻝﯽ دې ﺕﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻮ او ﻋﻤﻠﻲ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ څﻮﻣﺮﻩ واټﻦ ﺷﺘﻪ.
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.٣٧

ﺟګړو او وﭼکﺎﻝﻲ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺣکﻮﻣﺖ ﻝﻪ ﺥﻮا د څﺮځﺎﻳﻮﻧﻮ او ﺟﺎﻳﺪادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ د ﻳﻮې ښکﺎرﻩ

ﭘﺎﻝﻴﺴﻲ ﻧﺸﺘﻮاﻝﯽ د دې ﺱﺒﺐ ګﺮځﻴﺪﻝﯽ ﭼﯥ ﮐﻮﭼﻴﺎن ﺥﭙﻞ ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻲ ژوﻧﺪ ﭘﺮﻳږدي .ﺥﻮ ﻝﻪ ﺑﻠﯥ ﺥﻮا دې ﺷﺮاﻳﻄﻮ دوي د
ځﻤکﯥ او ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ ﺱﺮ ﻝﻪ ﻣﻴﺸﺘﻪ ټﻮﻝﻨﻮ ﺱﺮﻩ ﭘﻪ ټکﺮ ﮐﯥ راوﺱﺘﻞ .ﺣکﻮﻣﺖ و ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ او ﻣﻴﺸﺘﻪ
هﺰارﻩ ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د څړځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺱﺮ ﻻﻧﺠﻪ ﭼﯥ ﻝﻪ ﭘﺨﻮا راهﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻝﻮړو ﺱﻄﺤﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وﻩ ﺣﻞ
ﮐړي.دﻏﻪ ﮐﺎل ﺑﻴﺎ هﻢ ددې ﺷﺎهﺪ و ﭼﯥ د دوو ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﻣﻴﺪان وردګﻮ وﻻﻳﺖ د ﺑﻬﺴﻮدو ﭘﻪ وﻝﺴﻮاﻝﻲ ﮐﯥ
ﺟګړﻩ وﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ﮐډواﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻝﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ او ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻳﻮﻩ ګډ هﻴﺌﺖ ﭘﻪ ﻗﻮل  ٢٣ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې
ﺟګړﻩ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي ﻝﻪ  ۶٠٠٠څﺨﻪ زﻳﺎﺕﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮی او ﻣﻠکﻴﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ زﻳﺎن رﺱﻴﺪﻝﯽ ﭼﯥ د ﻝﻮﻣړي ځﻞ
ﻝﭙﺎرﻩ ﺟﻮﻣﺎﺕﻮﻧﻪ هﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي .ﭘﻪ دﻏﻮ ارﻗﺎﻣﻮ ﮐﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﺕﻠﻔﺎت ﻧﻪ دي ﺷﺎﻣﻞ.

 :Vﻣﻌﺎﻓﻴﺖ
اﻟﻒ :اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻋﺪاﻟﺖ

.٣٨

د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻝﻪ ﮐﻠﺘﻮر ﺱﺮﻩ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ ډﻳﺮې ژورې رﻳښﯥ ﻝﺮي ﺿﺮوري ﺥﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن

ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ټﻴﻨګ ﺷﻲ او ﭘﻪ ﺕﻴﺮو وﺥﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻮ ﺱﺮﻩ ﺣﺴﺎب اوﮐﺘﺎب وﺷﻲ .دا ﭘﺨﭙﻠﻪ د دې ﺱﺒﺐ ګﺮځﻲ ﭼﯥ
ﻋﺪاﻝﺖ ﺕﻘﻮﻳﻪ ﺷﻲ او ﭘﺎﻳښﺖ ﻝﺮوﻧکﯥ ﺱﻮﻝﻪ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺷﻲ .ځﻴﻨﯥ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺕﻴﺮی ﺑﺎﻧﺪې ﺕﻮرن دي
ﺕﺮ اوﺱﻪ ﻻ هﻢ ﻋﺪاﻝﺖ ﺕﻪ ﻧﻪ دي ﺣﺎﺿﺮ ﮐړای ﺷﻮي او د دې ﺥﻠکﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻻ اوس هﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او ﻣﺤﻠﯽ
ﺱﻄﺤﻪ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﭘﻮﺱﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻘﺮرﻳږي .دﻏﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ ﻳﻮازې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د هﻐﻮ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ژﻣﻨﻮ ﺱﺮﻩ ﭘﻪ ﺕﻨﺎﻗﺾ ﮐﯥ
دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺕﻮرن ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻝﺖ ﺕﻪ ﺣﺎﺿﺮوي ،دﻏﻪ راز دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺣکﻮﻣﺖ او د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻝﻮ
هﻤکﺎراﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور ﮐﻤﻮي ،د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮﺱﺴﺎﺕﻮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻝﻪ ﺱﻮال ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي ،ﺥﺎﺻﺘﺎ د ﻗﺎﻧﻮن د اﻧﻔﺎذ او
ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻣﻮﺱﺴﻮ او ﭘﻪ دې ډول ﭘﺮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺕﻴﺮي ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﻠﺘﻮر ﺕﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮي.
.٣٩

د ﺱﻮﻝﯥ ،ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ او ﻋﺪاﻝﺖ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ ﭘﻼن ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠۵ﮐﯥ ﺕﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮی ﻳﻮ داﺱﯥ ﭼﻮﮐﺎټ دی ﭼﯥ

ﭘﻪ ﺕﻴﺮو وﺥﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺕﻴﺮې ﻣﺴﺎﻝﯥ ﺕﺮ ﻏﻮر ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ او ﻳﻮﻩ داﺱﯥ ټﻮﻝﻨﻪ ﺟﻮړول ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﺑﺎﻧﺪې وﻻړﻩ وي .د دې ﭘﻼن زﻣﺎﻧﯥ هﺪﻓﻮﻧﻪ ښﻴﯥ ﭼﯥ د  ٢٠٠٨ﺕﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺥﭙﻞ هﺪﻓﻮﻧﻪ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ ﮐړي .د ﻋﻤﻞ ﭘﻼن
ﺕﻄﺒﻴﻖ ﻧﻪ ﺷﻮ ځکﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣکﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﻪ ﮐﯥ دا ﺱﻴﺎﺱﻲ ارادﻩ او ﻣﻼﺕړ ﻧﻪ و ﭼﯥ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻲ ﻣﺴﺎﻝﻪ
ﺣﻞ ﮐړي او هﻐﯥ ﺕﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪﻝﻮن ﭘﻪ ﭘﺮوﺱﻪ ﮐﯥ د ﻝﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺣﻖ ورﮐړي.
.۴٠

د ﭘﺎرﻝﻤﺎن ﻝﻪ ﺥﻮا ﭘﻪ  ٢٠٠٧ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ د ﻣﻨﺸﻮر د ﺕﺎﻳﻴﺪ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﻻ ﺕﺮ اوﺱﻪ ﺟﺪي اﻧﺪﻳښﻨﯥ

ﻣﻮﺟﻮدې دي ،ﭼﯥ ټﻮﻝﯥ ﺥﻮاوې د وﺱﻠﻪ واﻝﻪ ﻣﺨﺎﻝﻴﻔﻴﻨﻮ ﭘﻪ ګډون ﻣﻠﻲ ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﺕﻪ راﺑﻮﻝﻲ .دﻏﻪ ﻣﻨﺸﻮر ټﻮﻝﻮ هﻐﻮ
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ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﻝﻪ ﻋﺪﻝﻲ ﺕﻌﻘﻴﺐ څﺨﻪ ﺑﻪ ﺥﻼص وي ﮐﻪ ﻝﻪ دﻏﻪ ﻧﻮښﺖ ﺱﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎی ﺷﻲ .دﻏﻪ ﺣﺮﮐﺖ
د ﻋﺒﻮري ﻋﺪاﻝﺖ هﺪﻓﻮﻧﻪ ځکﻪ ﭘﻪ ﺥﻄﺮ ﮐﯥ اﭼﻮﻝﻲ دي ﭼﯥ د ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻝﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺕﻪ د ﺣﻘﻴﻘﺖ د ﻣﻮﻧﺪﻝﻮ او د ﺟﺒﺮان
ﮐﻮﻝﻮ ﺣﻖ ﻧﻪ ورﮐﻮي او ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻝﻪ دې څﺨﻪ ژﻏﻮري ﭼﯥ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻲ ﺕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻲ او وړ ﺟﺰا ووﻳﻨﻲ.
.۴١

ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ دا دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻝﻨﯥ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺱﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ اواز د اﻧﺘﻘﺎﻝﯽ

ﻋﺪاﻝﺖ د راﺕﻠﻮﻧکﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻪ دې ﻣﻠﮏ ﮐﯥ د دهﺸﺖ او ﺕﻬﺪﻳﺪوﻧﻮ ﻝﻪ ﻻرې ﻧﻪ اورﻳﺪل ﮐﻴږي.
.۴٢

د ﺑﺸﺮی ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻝﯽ ﮐﻤﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ ﻝﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ او اﻓﻐﺎﻧﻲ هﻤکﺎراﻧﻮ ﺱﺮﻩ د اﻧﺘﻘﺎﻝﯽ ﻋﺪاﻝﺖ د ﻣﺴﺎﻝﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻳﻮ

ځﺎی ﮐﺎر ﮐﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﺥﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺱﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎی ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ څﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوی ﻝﭙﺎرﻩ ﺕﺮﺱﺮﻩ ﺷﻮ او د ﺕﻴﺎﺕﺮ ﻳﻮﻩ ټﻮټﻪ وښﻮدل ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﺪﻩ ورځ ﻳﯥ
ﻧﻨﺪارې ﺕﻪ وړاﻧﺪې ﮐړﻩ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دې ﺕﻴﺎﺕﺮ ﭘﻪ اﺱﺎس ﻳﻮﻩ وﻳډﻳﻮ هﻢ ﺕﻴﺎرﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او
د ﻳﺎدګﺎر ﭘﻪ ورځ ﺥﭙﺮﻩ ﺷﻮﻩ.
.۴٣

ځﻴﻨﯥ داﺱﯥ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻮې دي ﭼﯥ د ډﻝﻪ ﻳﻴﺰو ﻗﺒﺮوﻧﻮ د ﺱﺎﺕﻨﯥ او ﭘﻠټﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ د داﺥﻠﻲ ﻋﺪﻝﻲ ﻃﺐ

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻝﻮړ ﮐړي .د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ډﺱﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻝﻮﻣړﻳﻮ ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت اﻋﻼن ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﻓﻘﻴﺪ داود ﺥﺎن او
د هﻐﯽ د ﮐﻮرﻧۍ د  ١۶ﺕﻨﻮ د ﺟﺴﺪوﻧﻮ ﭘﺎﺕﯥ ﺑﺮﺥﯥ ﻳﯥ ﭘﻴﮋﻧﺪﻝﯥ دي .اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪي ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﭘﻪ
دﺷﺖ ﻝﻴﻠﯽ ﮐﯥ د ډﻝﻪ ﻳﻴﺰو ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﺱﺎﺣﯥ ﭘﻠټﻞ ﺷﻮي او ﺷﻮاهﺪ ﺕﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮي دي .ټﻮل اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﯽ ﻝﻪ
ځﻨډﻩ د ډﻝﻪ ﻳﻴﺰو ﻗﺒﺮوﻧﻮ ټﻮﻝﯥ ﺱﺎﺣﯥ ﺥﻮﻧﺪي وﺱﺎﺕﻞ ﺷﻲ .د ﺕﻴﺮو وﺥﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻮل ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻝﻮ
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ وي ﻝﻪ زﻳﺎت اهﻤﻴﺖ څﺨﻪ ﺑﺮ ﺥﻮردارﻩ دي.
.۴۴

د ﺕﻴﺮو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﺕﻮرﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺪﻝﻲ ﺕﻌﻘﻴﺐ ﮐﯥ ﺑﻴﺮﺕﻪ ﭘﺎﺕﯥ ﮐﻴﺪل د ﻗﺎﻧﻮن د اﻧﻔﺎذ او ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻣﻮﺱﺴﺎﺕﻮ

ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺕﻪ ډﻳﺮ زﻳﺎن رﺱﻮي او ﺥﻠکﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺥﭙﻞ ﺑﺎور ﻝﻪ ﻻس ورﮐړی دی .دې ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ
ﭘﺎی ﮐﯽ دﻏﻪ اوﺱﻨۍ وﺿﻌﻪ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻪ ﮐﯥ ﺑﺮ ﻻﺱﯽ دی.
.۴۵

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﺮﻝﭙﺴﯽ ډول ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ ﭘﻮﻝﻴﺲ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی ﭘﻪ ﺑﯥ ﭘﻠﻮﻩ او ﺥﭙﻠﻮاﮐﻪ ډول د

ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺕﻴﺮﻳﻮ د ﻣﺴﺎﻝﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺕﺤﻘﻴﻖ وﮐړي .هﻤﺪارﻧګﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎن او څﺎرﻧﻮاﻻن زﻳﺎﺕﺮﻩ د دې ﺕﻮان ﻧﻪ ﻝﺮي ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺥﻼص زړﻩ هﻐﻪ ﻗﻀﻴﯥ وڅﻴړي ﭼﯥ د ﻋﺮﻓﻲ رواﺟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺥﻼف وي او ﻳﺎ د ﻣﺤﻠﻲ ځﻮاﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﻝﻪ ګټﻮ ﺱﺮﻩ
ﺑﺮاﺑﺮې ﻧﻪ وي .د ﺥﻠکﻮ ځﻴﻨﯥ ﮐﺘګﻮرۍ ﻝکﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ ،ښځﯥ او ﻧﻴﺴﺘﻤﻦ ﺥﻠﮏ ډﻳﺮ ځﻠﻪ رﺱﻤﯽ ﻋﺪﻝﻲ او ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺱﻴﺴﺘﻢ
ﺕﻪ ﻻس رﺱﯽ ﻧﻪ ﻝﺮي ،ځکﻪ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﭼﺎرواﮐﻲ د دوي ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﻧﻪ اوري او ﭘﻪ ﺱﻴﺴﺘﻤﺎﺕﻴﮏ ډول د ځﻮاﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ
څﻨګ ﮐﯥ درﻳږي .ﭘﻪ دې ﺕﺮﺕﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اوﺻﻮل ﻝکﻪ ﺑﺮات اﻝﺬﻣﻪ ﺣﺎﻝﺖ اﺻﻠﻲ دي او د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﺷﺮاﻳﻂ اﮐﺜﺮا
ﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻴږي.

16

.۴۶

ﭘﻪ ﻣﻮﺱﺴﺎﺕﻮ/ادارو ﮐﯥ ﭘﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ﻓﺴﺎد ،ﭼﯥ د داﺥﻠﻲ څﺎرﻧﯥ ﻳﻮ ﮐﻤﺰوري دﺱﭙﻠﻴﻦ ﻝﺮي د ﻗﻀﺎﻳﯥ ﭼﺎرواﮐﻮ

وړﺕﻴﺎ ﺕﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﻝﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺥﭙﻠﻮاک او اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول اﺟﺮات وﮐړي .د روزل ﺷﻮی ﭘﺮﺱﻮﻧﻞ او د ﻣﺎدي
ﺱﺮﭼﻴﻨﻮ ﮐﻤﻮاﻝﯽ هﻢ دﻏﻪ ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺱﺐ ډول د دﻧﺪو ﻝﻪ اﺟﺮا ﮐﻮﻝﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي .ﻧﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻝکﻪ داﺱﯥ
ﻣﻮﺱﺴﺎت ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺕﺎﺑﻊ ﻧﻪ وي ،ﺥﺎﺻﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻝﯽ او ﺟﻨګ ځﭙﻠﻮ ﺱﻴﻤﻮ ﮐﯥ ،د ﺟﻨګ ﺱﺎﻻراﻧﻮ د ﻣﺤﻠﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ
او ﻧﻮرو ځﻮاﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻔﻮذ ،د ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺷﺎهﺪاﻧﻮ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ ﺥﻮﻧﺪي ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐﻮﻝﻮ ﮐﯥ
ﺑﻴﺮﺕﻪ ﭘﺎﺕﯥ ﮐﻴﺪل ﭘﻪ ﭘﺮﻝﭙﺴﯥ ډول د ﻗﻀﺎﻳﯥ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺥﭙﻠﻮاﮐﻲ او ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻲ ﺕﺮ ﺱﻴﻮرې ﻻﻧﺪې راوﺱﺘﯥ دﻩ.
.۴٧

د دﻋﻮاو د ﺣﻞ ﮐﻮﻝﻮ ﻏﻴﺮ رﺱﻤﯽ ﻣکﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ )ﻝکﻪ ﺟﺮګﻪ او ﺷﻮرا( ﮐﻪ څﻪ هﻢ د اﺱﺎﺱﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻝﻪ ﻣﺨﯥ

رﺱﻤﻴﺖ ﻧﻪ ﻝﺮي ،ﺥﺎﺻﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻝﯽ ﺱﻴﻤﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻝﺮي .د دې ﺥﺒﺮې ﻋﻠﺖ ﺕﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې ﭘﻪ دې ﭘﻮرې
اړﻩ ﻝﺮي ﭼﯥ رﺱﻤﻲ ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻣﻮﺱﺴﺎﺕﻮ ﺕﻪ ﻻس رﺱﻲ او ﭘﻪ هﻐﻮ د ﺥﻠکﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻤﺰوري ﺷﻮی دی .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د
ټﻮﻝﻨﯥ د اﺕﺤﺎد او ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ د اﺱﺎﻧﺘﻴﺎ ﻝﻪ ﭘﻠﻮﻩ دودﻳﺰې ﻃﺮﻳﻘﯥ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻢ ﻝﺮي ،ﺥﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻮ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ
ﭘﻪ اړﻩ ،ﺥﺼﻮﺻﺎ د ښځﻮ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧکﻮ ډﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د زﻳﺎﺕﯥ اﻧﺪﻳښﻨﯥ وړ دي.
.۴٨

ﺱﺮﻩ ﻝﻪ دې هﻢ ځﻴﻨﯥ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻝﻮﻧﻮﻧﻪ ﻣﻨځ ﺕﻪ راﻏﻠﻲ دي ،ﻝکﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻝﻲ د ﻝﻪ ﻣﻨځﻪ

وړﻝﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ د ښځﻮ د ﭼﺎرو د وزارت او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻝﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺱﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮ .د ﻋﺪﻝﻴﯥ وزارت ﭘﻪ ﻧﻮښﺖ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺮﺱﺘﻮ ﻳﻮ ﺱﻴﺴﺘﻢ ﭼﯥ د دوﻝﺖ ﻝﻪ ﺥﻮا ﺕﻤﻮﻳﻠﻴږي او د دﻓﺎع وﮐﻴﻼﻧﻮ د اﺕﺤﺎد ﻳﯥ ﺕﺸکﻴﻞ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻝﻮری ﻣﺜﺒﺖ
ګﺎﻣﻮﻧﻪ دي.
.۴٩

ﻝﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺱﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ او د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻝﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺣﻖ ﻝﺮي .د داﺱﯥ ﻣﻴکﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ

ﻝﭙﺎرﻩ اړﺕﻴﺎ ﺷﺘﻪ ﻝکﻪ ﻣﺸﻮرﺕﻲ هﻴﺌﺖ ﭼﯥ د ﺱﻮﻝﯥ ،ﻋﺪاﻝﺖ او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي
و او هﺪف ﻳﯥ دا دی ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﺕﻴﺮو وﺥﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺱﺨﺘﻮ ﺱﺮﻏړوﻧﻮ ﺕﻮرن دي ﻣﻬﻤﯥ
ﺣکﻮﻣﺘﯥ څﻮﮐۍ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ ﻧﻪ ﮐړي .راﺕﻠﻮﻧکﯥ ټﺎﮐﻨﯥ هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د دې ﻓﺮﺻﺖ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻻر ﮐﯥ ﻧﻮر
ګﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐړي ﭼﯥ د داﺥﻠﻲ او ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺥﻼف ﭘﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺱړﻏړووﻧکﻲ و ﻧﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﺎرﻝﻤﺎن ﮐﯥ څﻮﮐۍ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ ﮐړي.
 :VIد دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ ﻧﻴﻤګړﺕﻴﺎوې
اﻟﻒ :د ﺏﻴﺎن ﺁزادي
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.۵٠

ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺥﺒﺮي رﺱﻨﻴﻮ د ﻓﻌﺎﻝﻴﻨﻮ ،ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻝﻨﻮ د ګﺮوﭘﻮﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺕﻮاﻧﺎﻳﯥ

ﭼﯥ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ډول ﺥﭙﻞ ﻓکﺮوﻧﻪ او ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮐړي ﺕﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ .ﻣﻠﻲ او وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،د دوﻝﺖ ﺿﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮو او ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ټﻮﻝﻮ دا هڅﻪ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ د دوي د ﺑﻴﺎن ازادي ﻣﺤﺪودﻩ ﮐړي .ﭘﻮﻝﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻻن
ﭘﻪ ﻋﻤﻮم ډول د ﺑﻴﺎن د ﺁزادي ﭘﻪ ﺱﺎﺕﻠﻮ ﮐﯥ ځکﻪ ﺑﻴﺮﺕﻪ ﭘﺎﺕﯥ ﺷﻮی دی ،ﭼﯥ دوي د ﺥﭙﻠﻮ دﻧﺪو ﭘﻪ ﺱﺮﺕﻪ رﺱﻮﻝﻮ ﮐﯥ د
ځﻮاﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﭘﻪ ټکﺮ ﮐﯥ راځﻲ .ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻗﻮې ﭘﻪ ﭘﺮﻝﭙﺴﯥ ډول د ﺑﻴﺎن ﻝﻪ ﺁزادي څﺨﻪ دﻓﺎع ﻧﻪ دﻩ ﮐړې او ﮐﻠﻪ هﻢ د
دې ﺁزادي د ﻣﺤﺪودوﻝﻮ ﻳﻮ ﻋﺎﻣﻞ ګﺮځﻴﺪﻝﯽ دي .د ﺑﻴﺎن ازادي ﻣﻌﻤﻮﻻ داﺱﯥ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮې ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې د ځﻮاک
ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ،ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﺎ اﺱﻼﻣﻲ ارزښﺘﻮﻧﻪ ﺕﻬﺪﻳﺪوي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻨﺪﻩ او ﻣﻨﻊ ﮐﻮوﻧکﯽ ټﻮﻝﻨﯥ ﭘﻪ ټﻮل ﻣﻠﮏ ﮐﯥ د
ځﺎﻧﻲ ﺱﺎﻧﺴﻮروﻧﯥ دود ﭘﺮاخ ﮐړی او د اﻧﺘﻘﺎد او ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﻻر ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻝﯥ دﻩ.
.۵١

د ژورﻧﺎﻝﺴﺘﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ډاروﻧﯥ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭼﯥ د ﺑﻴﺎن ﺁزادي ﻏﻮاړی دوام ﻝﺮي ،ځکﻪ

ﭼﯥ ﻧﺎﻣﻨﺎﺱﺐ ﻋﻤﻞ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﻴږي ،هﻤﺪارﻧګﻪ هﻐﻮ هڅﻮ دوام ﻣﻮﻧﺪﻝﻲ ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﺿﺪ اﻧﺘﻘﺎدي راﭘﻮروﻧﻪ ﺑﻨﺪوي،
ځکﻪ ﻓکﺮ ﮐﻴږي ﭼﯥ دﻏﻪ ډول راﭘﻮروﻧﻪ ﺣﺴﺎﺱﻴﺘﻮﻧﻪ راﭘﺎروي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د اﻃﻼﻋﺎﺕﻮ او ﮐﻠﺘﻮر وزارت د
 ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﯽ ﮐﯥ د راډﻳﻮ -ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻳﻮ ژورﻧﺎﻝﺴﺖ وروﺱﺘﻪ ﻝﻪ هﻐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐړ ﭼﯥ هﻐﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ د ﺑﻴﺎن
ﺁزادي ﻳﻮازې د ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺷﺘﻪ او دا ﭼﯥ ﺥﺒﺮي رﺱﻨۍ د ځﻮاﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ وﺱﻴﻠﻪ دﻩ .د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺱﺖ د
هﻤﺪې ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯽ ﻳﻮ ژورﻧﻼﺱﺖ ددې ﻝﭙﺎرﻩ وﻧﻴﻮ ﭼﯥ د وﻝﺴﻤﺸﺮ ﭘﻪ ادارﻩ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﻈﺮ ﺥﭙﻮر ﮐړی
و .ژورﻧﺎﻝﺴﺖ ﻝﻪ دې وﻳﺮې څﺨﻪ ﭼﯥ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺥﻄﺮ ﮐﯥ دی ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ د ﭘﻨﺎ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ .هﻤﺪارﻧګﻪ ښځﯥ
ژورﻧﺎﻝﺴﺘﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻝﭙﺴﯥ ډول ﺕﺮ ﺕﻬﺪﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي.
.۵٢

د ډﻝﻪ ﻳﻴﺰو رﺱﻴﻨﻮ ازادي هﻢ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺱﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړو ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮې د ﭘﺎم وړ

ګﻮاښ ﻻﻧﺪې دﻩ .د ﺥﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ ﺕښﺘﻮﻝﻮ او وژﻝﻮ دوام وﻣﻮﻧﺪ .د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﺑﯽ ﺑﯽ ﺱﻲ ﻳﻮ
اﻓﻐﺎن ﺥﺒﺮﻳﺎل ﭼﯥ د هﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﺑﯽ ﺑﯽ ﺱﻲ ﻝﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ وﺕښﺘﻮل او ﺑﻴﺎ ووژل ﺷﻮ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ
ددﻏﯥ ﭘﻴښﯥ ﻣﺴﻮوﻝﻴﺖ ﻃﺎﻝﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺥﻴﺴﺖ ،ښﺎﻳﯥ دﻏﯥ وژﻧﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ د څﻴړﻧﻮ د ﻣﺴﻠﯽ ﺱﺮﻩ ﺕړاو
درﻝﻮد.
.۵٣

د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻣﻬﻤﻪ ﻗﻀﻴﻪ د ﻣﺤﺼﻞ ﺥﺒﺮﻳﺎل ﺱﻴﺪ ﭘﺮوﻳﺰ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﻗﻀﻴﻪ دﻩ .ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ

اﺱﻼم ﺕﻪ د ﺱﭙکﺎوي او د اﺱﻼم څﺨﻪ د اﻧکﺎر د ﺕﻮر ﭘﺨﺎﻃﺮ د ﻣﺮګ ﺱﺰا ورﮐړل ﺷﻮې .ﻧﻮﻣﻮړی ادﻋﺎ ﮐﻮي ﭼﯥ د
اﻧﺘﺮﻧﻴټ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻘﺎﻝﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د وﺿﻴﻌﺖ ﭘﻪ هکﻠﻪ وﻩ ،اﺥﻴﺴﺘﯥ ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﻧﻮرو زدﻩ ﮐﻮوﻧکﻮ ﺕﺮ ﻣﻨځ
د اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮی ﺕﺒﺼﺮي ﺱﺮﻩ ﺥﭙﺮﻩ ﮐړې .د ﻣﺮاﻓﻌﯽ ﻣﺤکﻤﯥ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﻮړی د ﺑﻨﺪ
ﻣﻮدﻩ  ٢٠ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺕﻪ راټﻴټﻪ ﮐړﻩ ،ﺥﻮ د ﻣﺤکﻮﻣﻴﺖ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻣﻼﺕړ اﻋﻼن ﮐړ .د ﺱﺰا ﭘﻪ ﺷﺪت ﺱﺮﺑﻴﺮﻩ ،د ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ د
ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻪ هکﻠﻪ ﭘﻪ اﺑﺘﺪاﺉﻴﻪ او ﻣﺮاﻓﻌﻪ دواړو ﮐﭽﻮ ﮐﯥ د ښکﺎرﻩ ﺑﯥ ﻧﻈﻤﯽ ﭘﻪ هکﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻣﻮﺟﻮدې دي.
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.۵۴

د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ د ﻝﻮﻣړﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ هکﻠﻪ ﻗﻮي اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻣﻮﺟﻮدې دي ،ډﻝﻪ ﻳﻴﺰې رﺱﻨۍ ﺑﻪ ﺥﭙﻞ

ځﺎﻧﻲ ﺱﺎﻧﺴﻮر ﺕﻪ دوام ورﮐړي ﻳﺎ ﺑﻪ د هﻐﻮ ﻧﻈﺮﻳﻮ د ﻧﺸﺮوﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ځﻴﻨﻮ ﺱﻴﺎﺱﻲ ﮐړﻳﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ګټﻮرې وي ﺕﺮ
ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې راﺷﻲ او د ګﻮاښﻮﻧﻮ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪو او وګړو ﺕﻪ د ﺥﭙﻠﻮ ﻧﻈﺮﻳﻮ د ﺑﻴﺎن ﺣﻖ ور ﻧﻪ
ﮐړل ﺷﻲ .د ډﻝﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺱﻨﻴﻮ ﭘﻪ څټ ﺕﻠﻨﻪ ،او د ﺑﻴﺎن د ﺁزادي د ﺱﺎﺕﻠﻮ هڅﯥ ﺑﻪ ﺱﺘﺮې اﻧﺪﻳښﻨﯥ وي .دا د ﺥﻮاﺷﻴﻨۍ ځﺎی
دی ﭼﯥ ﭘﻪ دې وروﺱﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ډﻝﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺱﻨﻴﻮ د ﻏﻮړﻳﺪو ﺱﺮﺑﻴﺮﻩ داﺱﯥ ﭘﻴښﯥ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐﻴږي.

ب :ټﻮل ټﺎﮐﻨﯥ

.۵۵

وﻝﺴﻤﺸﺮﻳﺰی ،ﭘﺎرﻝﻤﺎﻧﻲ او د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﻮل ټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي .د ﺕﻴﺎري

ﻧﻴﻮﻝﻮ د هڅﻮ ﭘﻪ ﻝړ ﮐﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧکﻮ د ﺛﺒﺖ او د ﭘﻮهﺎوي ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻮﻧﻪ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ څﺨﻪ
د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﺕﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي.
.۵۶

د ځﺎﻧګړې اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻳﻮﻩ ﺱﺎﺣﻪ د ښځﻮ وړﺕﻴﺎ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ د ﺑﺮﺥﯥ اﺥﻴﺴﺘﻨﯥ ﻝﭙﺎرﻩ ﺥﭙﻞ ﺣﻖ

ﮐﺎروي ،ﭘﻪ دې ﮐﯥ د دﻓﺘﺮ ﻝﭙﺎرﻩ د ښځﻮ ﻧﻮﻣﻮل ﻳﺎ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪو څﺨﻪ ﻣﻼﺕړ او راﻳﯥ ورﮐﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ .د راﻳﯥ د ﺛﺒﺘﻮﻝﻮ د
ﭘﺮوﺱﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ځﻴﻨﯥ ښځﯥ ﭘﻪ دې ﻧﻪ دي ﺕﻮاﻧﻴﺪﻝﻲ ﭼﯥ ﺥﭙﻠﯥ راﻳﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي ځکﻪ ﭼﯥ د ﺛﺒﺖ ﻝﻴکﻨﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭘﻪ
ﺥﺎص ډول د وﻝﺴﻮاﻝﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﺷﻮي وو .ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرو او د ﺷﺨړو څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ
ﺷﻮﻳﻮ ﺑﺮﺥﻮ ﮐﯥ د ﻓﺮهﻨګﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻮﻧﻮ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ د ښځﻮ د ﺥﻮځﻴﺪﻧﯥ ﺁزادي ﻣﺤﺪودﻩ ﺷﻮی .د راي ورﮐﻮﻝﻮ د ﭘﺮوﺱﯥ ﭘﺮ
ﻣﻬﺎل ﺑﻪ د زﻳﺎﺕﻮ رای ورﮐﻮﻝﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﺟﻮړﻳﺪو ﻝﻪ ﻻرې د ورﺕﻪ ﺱﺘﻮﻧﺰو د ﭘﻴښﻴﺪو ﮐﭽﯥ د راټﻴټﻴﺪو ﺕﻤﻪ ﮐﻴږي،
ﺥﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ هﻢ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎﺕﯥ ښځﯥ د ﺥﻮځﻴﺪﻧﯥ د ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ او د هﻐﻮي د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﭘﻮهﺎوي د ﮐﭽﯥ د ﮐﻤﻮاﻝﯽ ﻝﻪ
اﻣﻠﻪ د ﻣﺤﺪوﻳﺪﺕﻮﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻲ .د ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧکﻮ ﻣﻨﺎﺱﺐ ﺷﻤﻴﺮ ﭼﯥ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﻣﺪﻧﻲ او د ﻻس رﺱﻲ زدﻩ
ﮐړې ﭼﺎرې او د ښځﻮ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻝﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮځﻲ ﻻ هﻢ ﮐﻢ دي .و ﺑﻪ ﻝﻴﺪل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ښځﯥ ﺑﻪ وﮐﻮﻻی
ﺷﻲ د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮﺕﻠﯽ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ د دﻓﺘﺮ د ﻣﻘﺎم ﻝﭙﺎرﻩ ودرﻳږي او ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺕﻴﺪوﻧکﯥ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ او
ﻧﻮي ﻣﺬهﺒﻲ او ﻓﺮهﻨګﯽ ﻓﺸﺎروﻧﻪ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ د ښځﻮ د ګډون ﺷﻤﻴﺮ راټﻴټ ﮐړي.
.۵٧

د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺱﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺣکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻝﻪ ﺥﻮا ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺕﻴﺪوﻧکﯽ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ او ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺥﺼﻮﻣﺖ د اﻧﺪﻳښﻨﯥ وړ ﻓﺎﮐټﻮروﻧﻪ دي .د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﺱﭙﺘﻤﺒﺮ ﮐﯥ ،ﻃﺎﻝﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډاګﻪ د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺱﯥ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﺥﭙﻞ ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ اﻋﻼن ﮐړ .د ﻧﻮم ﻝﻴکﻨﻮ د ﭘړاو ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ ،هﻐﻮي د رای ورﮐﻮوﻧکﻮد ﻧﻮم ﻝﻴکﻨﻮ د
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ،او هﻤﺪارﻧګﻪ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧکﻮ د ﺛﺒﺖ د ﻣﻮادو د ﻝﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻝﻮ ﻣﺴﻮول دي .وﻳﺮﻩ ﻣﻮﺟﻮدﻩ دﻩ ﭼﯥ ﮐﻴﺪای
ﺷﻲ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ/ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ،د هﻐﻮي ﻣﻼﺕړي ،د رای ورﮐﻮﻝﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ او د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﺎر ﮐﻮوﻧکﻲ د وﺱﻠﻪ واﻝﻮ ﻣﺨﺎﻝﻔﻴﻨﻮ
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ﺕﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﺷﻲ .د رای ورﮐﻮوﻧکﻮ د ﺛﺒﺖ د ﭘﺮوﺱﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،د رای ورﮐﻮوﻧکﻮ د ﺛﺒﺖ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ د ﻧﺎ
اﻣﻨﻲ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﺕړﻝﯽ ﭘﺎﺕﯥ ﺷﻮی دی.
.۵٨

د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪو د ازﻣﺎﻳښﺖ او د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ د اړوﻧﺪو ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮرﺱﯽ ﭘﻪ هکﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻝﻪ اﺣﺘﻴﺎط څﺨﻪ ډﮐﻪ ﮐﺘﻨﻪ

ﺕﺮﺱﺮﻩ ﺷﻲ .د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻨﺪ واﺥﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺮرﺱﻲ ګﺎﻧﯥ د ټﻮﻝﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د هﻴﻠﻮ د ﺕﺮﺱﺮﻩ
ﮐﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺕﯥ راځﻲ او د ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻣﻴکﺎﻧﺰﻣﻮﻧﻪ هﻢ ګڼ وي ،ﭘﻪ ﺥﺎص ډول ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د
ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ هکﻠﻪ ټګﯥ او د راﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ ټګﻲ ﺑﺮګﻲ ﻣﻄﺮح ﮐﻴږي .د ﺑﺮرﺱﻲ او ﺷکﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮﺱﻮ د ﺑﺸﭙړﺕﻴﺎ
او ﺥﭙﻠﻮاﮐﻲ څﺨﻪ د ډاډ ﭘﻪ ﺥﺎﻃﺮ او ﭘﻪ ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ټﻮﻝﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺮﺥﯥ اﺥﻴﺴﺘﻨﯥ د ﺁزاد ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺟﻮړول ﺿﺮوري دي.

 .Vد ﻧﻬﺎدوﻧﻮ وړﺕﻴﺎ
اﻟﻒ :د ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻤﺒﺎﻟﻨﻪ

.۵٩

د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﻝﻮﻣړﻳﻮ ﮐﯥ د ﻋﺪاﻝﺖ د ﻣﻠﻲ ﺱکﺘﻮر ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي او د ﻋﺪاﻝﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻴﻞ ﺷﻮ .دا دواړﻩ

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د ﻋﺪﻝﯽ ﺱکﺘﻮر د ﺟﻮړوﻝﻮ او د ﻋﺪﻝﻲ ﺱﻤﺒﺎﻝﻨﯥ د ښﻪ ﮐﻮﻝﻮ ﭘﺨﺎﻃﺮ د ﻳﻮﻩ ﭘﺮاﺥﻪ او هﻤﻐږي روش ﻏﻮښﺘﻨﻪ
ﮐﻮي .د ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻃﺮز اﻝﻌﻤﻞ ﻳﻮ ﻧﻮی ﻗﺎﻧﻮن د ﺕﺼﻮﻳﺐ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ دی .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺕﻮﮐﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ
دﻓﺘﺮ او د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺕﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﻋﺪﻝﻲ ﺱکﺘﻮر د ﻣﻼﺕړ ﭘﺮوګﺮام د ﺕﺼﻮﻳﺐ ﻳﻮی ډﻝﯽ ﭼﯥ ﻣﻬﻢ
ﺣکﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﯽ او د ﻋﺪﻝﻲ ﺱکﺘﻮر ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو د ﻏﻮﻧډي ﻣﺸﺮي وﮐړﻩ .د ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ زﻳﺎت ﺕﺎﮐﻴﺪ ﺷﻮی .دا ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ د اوﺱﻨﯽ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻮﮐﺎټ زﻳﺎﺕﯥ ﺕﺸﯥ ﻝکﻪ د ﻣﺤکﻤﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﭘﻪ ﭼټکﻪ ﺕﻮګﻪ د ﺣﺎﺿﺮﻳﺪو د ﺣﻖ ﻧﺸﺘﻮاﻝﯽ ،څﻮ د ﺕﻮﻗﻴﻒ ﭘﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻝکﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ﻝﻪ
ﺱﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ وﺷﻲ.
.۶٠

ﭘﻪ دې ﺕﻮګﻪ ،دﻏﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﺑﺪﻝﻮن راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐړي .ﭘﺨﭙﻞ ﺱﺮ

ﻧﻴﻮﻧﻮ او ﺕﻮﻗﻴﻒ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻴږي ،د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ او زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪودي ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺕﻮګﻪ ﻣﺎﺕﻴږي .ﺱﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ
دې ،ﻋﺪﻝﻲ ﺱﻴﺴﺘﻢ د ﻣﺎﻝﻲ ﺱﺮﭼﻴﻨﻮ د ﮐﻤﻮاﻝﯽ ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎخ دي او ﮐﺎرﮐﻮوﻧکﻲ ﻳﯥ هﻢ د ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ د زدﻩ ﮐړې څﺨﻪ
ﺑﺮﺥﻤﻦ دي .د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړی ډول د ﺱﺘﺮو ښﺎري ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮاځﯥ څﻮ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼن
ﻣﻮﺟﻮد دي .ﭘﻪ هﻤﺪې ډول ،وﻳﻞ ﮐﻴږي ،ﭼﯥ څﺎرﻧﻮاﻻن او وﮐﻴﻼن هﻢ ﭘﻮرﻩ اﺱﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی .د وﻝﺴﻮاﻝﯽ ﭘﻪ
ﮐﭽﻪ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﺱﺮﺑﻴﺮﻩ ،د ﭘﻮﻝﻴﺴﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ،ﻣﺤکﻤﻮ او د ﺕﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺕﺮ ﻣﻨځ د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ
هﻤﻐږي ﻝﻪ اﻣﻠﻪ د ﻋﺪاﻝﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺱﻤﺒﺎﻝﻨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮی ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دی .د ﺕﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺿﻴﻌﺖ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ښﻪ
واﻝﯽ ﻧﻪ دی راﻏﻠﻲ او د ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ د ﻻس ﺕﻪ راوړﻝﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺕﯥ راﻏﻠﻲ دي .ﭘﻪ ﭘﺎي ﮐﯥ ،اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ
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ټﻮﻝﻴﺰﻩ ﺕﻮګﻪ د ﻋﺪﻝﻲ ﭘﺮﺱﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻝﻪ د ﺥﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﺎ ﺥﺒﺮﻩ دي او ﮐﻠﻪ هﻢ ﭼﯥ ﺥﺒﺮ ﺷﻲ ﺑﻴﺎ د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ د
ﮐﻤﻮاﻝﯽ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ داﺱﯥ ﻳﻮﻩ ﺣﺎﻝﺖ ﮐﯥ ﻧﻪ دي ﭼﯥ ﺥﭙﻞ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ ﮐړي.
.۶١

د ﻋﺪﻝﯽ ﺱﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﺕﻮان ﺑﺎﻧﺪې څﻮ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺥﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺕﻮګﻪ ﻋﺪاﻝﺖ ﺕﺎﻣﻴﻦ ﮐړي د ﺑﺎور ﻧﻪ

درﻝﻮدل ،او ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﻻرو ﭘﻪ ﺥﺎﻃﺮ ور ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور ﻧﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ،ﻏﻴﺮ رﺱﻤﻲ
او ﻋﻨﻌﻨﻮي ﻋﺪاﻝﺘﻲ ﻣﻴکﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ د ټﻮﻝﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻮ د زﻳﺎت ﺑﺎور او اﻋﺘﻤﺎد څﺨﻪ ﺑﺮﺥﻤﻦ دي .د دې ﻣﻴکﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ د ﺕﻮان
او ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺕﻮګﻪ د ﻋﺪاﻝﺖ د ﺕﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ هکﻠﻪ ﭘﻪ ﺥﺎص ډول د ښځﻮ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﺕﺠﺮﻳﺪ ﺷﻮﻳﻮ ډﻝﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺱﺎﺕﻠﻮ
ﭘﻪ اړوﻧﺪ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻣﻮﺟﻮدې دي.
.۶٢

ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﻻ هﻢ د رﺱﻤﻲ ﺱکﺘﻮر د ﺱﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ ﻝﻪ ځﻨډ ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎ ﻣﺦ ﮐړی .د ﺷﺨړو ﭘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﺱﻴﻤﻮ

ﮐﯥ ،د رﺱﻤﻲ ﻋﺪاﻝﺖ ﻣﻮﺱﻴﺴﺎت ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺕﻴﺪوﻧکﯥ ﺕﻮګﻪ د ﺣکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻣکﺮرو ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ د ﻧﻪ
ﻻس رﺱﯽ وړ او ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝﻪ ﺷﻮی دی .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ،ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻝﺴﻮاﻝﻴﻮ ﮐﯥ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﻋﺪﻝﻲ ﻣﻮﺱﻴﺴﺎت ﻧﻮر ﻓﻌﺎﻝﻪ ﻧﻪ
دي ،ﻃﺎﻝﺒﺎن ﻏښﺘﻠﯽ ﺷﻮی او ادﻋﺎ ﮐﻴږي ﭼﯥ هﻐﻮي د ﻋﺪﻝﻲ ﺱﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺕﺮ څﻨګ ﺥﭙﻞ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺕﻪ دوام ورﮐﻮي.
 .۶٣د ﻣﺮګ ﺱﺰا اوس هﻢ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﺕﻄﺒﻴﻖ او اﺟﺮا وړ دﻩ .د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،د ځﺎﻧګړی
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺕﻘﺘﻴﺐ او د وﻝﺴﻤﺸﺮ ﻝﻪ ﺕﺼﻮﻳﺒﻪ وروﺱﺘﻪ ټﻮل  ١۶ﺕﻨﻪ اﻋﺪام ﺷﻮل .زﻳﺎﺕﺮﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،د دوﻝﺘﯽ
وﺕﻠﻮ څﻴﺮو ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ﮐﻠکﻪ د ﻣﺮګ د ﺱﺰا ﻣﻼﺕړ ﮐﻮي ﻓکﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ ښﺎﻳﯥ دا د ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺕﻴﺪوﻧکﯽ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﺨﻨﻴﻮی
وﮐړي .د ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺕﻠﻪ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯽ ﮐﻮوﻧکﻮ او ﻋﺪﻝﻲ ﺱﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ د ﭘﺎﺕﯥ راﺕﻠﻮ ﭘﻪ هکﻠﻪ
زﻣﺎ د ﺟﺪي اﻧﺪﻳﺸﻨﻮ ﭘﻪ ﺕﻌﻘﻴﺐ ،د وﻝﺴﻤﺸﺮ څﺨﻪ هﻴﻠﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻣﺮګ ﺱﺰا ﻧﻮرﻩ ودروي او د ﻣﺮګ د ﺱﺰا د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﻬﻠﺖ د ﻣﺦ ﭘﺮ ودې ﻧړﻳﻮال ﺕﻮاﻓﻖ ﺱﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎی ﺷﻲ.

ب :د ﺏﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻮرﻧﻲ ادارﻩ

.۶۴

د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺥﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د

ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻴﻮ ﻝکﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،OHCHR, UNHCR ،ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ،ﻳﻮﻧﻔﻴﻢ ﺕﺮ ﻣﻨځ د اﺻﻮﻝﻮ اﻋﻼﻣﻴﻪ
ﻻﺱﻠﻴﮏ ﺷﻮﻩ .د دې اﻋﻼﻣﻴﯥ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺥﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د زﻳﺎت هﻤﻐږي ﻣﻼﺕړ ﻝﻪ ﻻرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺥﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻇﺮﻓﻴﺖ او ﻋﻤﻞ ﻻ زﻳﺎت ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل دي .د زﻳﺎت ﻧږدې ﮐﺎر او ﺑﺸﭙړووﻧکﻲ ﻧﻘﺶ ﻝﻪ
ﻻرې ،ﺕﻤﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺱﺎﺕﻨﯥ اﻏﻴﺰﻧﺎﮐﻪ ﺱﻴﺴﺘﻢ ﭼﯥ اﺕکﺎ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻣﻠﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ وﻻړﻩ دﻩ ،ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ
ﺟﻮړ ﺷﻲ.
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.۶۵

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺥﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن) ،اﻝﻒ( ،ﺥﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺱﺎﺕﻠﯽ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ودې

او ﺱﺎﺕﻨﯥ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺱﻴﺴﺎﺕﻮ د ﻧړﻳﻮاﻝﯥ هﻤﻐږي ﮐﻮوﻧکﯽ ﮐﻤﯧټﻲ ﻝﻪ ﺥﻮا ﺕﺼﺪﻳﻖ ﺷﻮی دی .هﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ اﻧﺪﻳښﻨﯥ
ﭼﯥ د ﺁی ﺱﯽ ﺱﯽ د ﻓﺮﻋﻲ ﮐﻤﯧټﯽ ﻝﻪ ﺥﻮا وړاﻧﺪې ﺷﻮې ﭘﺮ ﺥﭙﻞ ځﺎی دي ،ﭘﻪ دې ﮐﯥ د دوﻝﺖ ﻝﻪ ﺥﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺥﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻝﭙﺎرﻩ ﻧﺎ ﮐﺎﻓﻲ او ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﺎﻝﻲ ﻣﻼﺕړ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﮐﻤﻴﺴﻴﺎراﻧﻮ د ﭘﺮوﺱﯥ د ټﺎﮐﻠﻮ
او ﻧﻮﻣﻮﻝﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻠﻮراﻝﻴﺴﻢ او د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺥﭙﻠﻮاﮐﻲ څﺨﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻠﻮل ،ﺷﺎﻣﻞ دي.

 .VIIIﺕﺨﻨﻴکﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ

.۶۶

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺮاﺕﻴﮋي ﺱﺮﻩ د هﻐﻪ د ﻣﻼﺕړ د ﻳﻮې ﺑﺮﺥﯥ ﭘﻪ ﺕﻮګﻪ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د

ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د هﻴﻮاد د ﮐﭽﯥ ټﻴﻢ د  ٢٠١٣ -٢٠١٠ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﻣﺮﺱﺘﯥ د ﭼﻮﮐﺎټ ﻝﭙﺎرﻩ
ﭼﯥ ﺥﭙﻠﯥ ﺕﻴﺎرﻳﺎﻧﯥ ﻳﯥ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﯽ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي څﺨﻪ ﻳﻮﻩ
ﻣﻴﺎﺷﺖ وړاﻧﺪې ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ګډو هﻴﻮادوﻧﻮ د ارزوﻧﯥ ﭘﻪ ﺕﻮګﻪ ﺑﻪ ورڅﺨﻪ ﮐﺎر واﺥﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،ﭘﻴﻞ ﮐړی دي.
د ﻳﻮ ان ډاف ﺑﺸﭙړې ﻣﺴﻮدې ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻝﻮﻣړﻳﺘﻮب درې ﺑﺮﺥﯥ ﺕﻴﺎری ﮐړې :د ښﻪ
ﺣکﻮﻣﺖ ﮐﻮﻝﻮ ﺕﺮوﻳﺞ ،ﺱﻮﻝﻪ او ﺛﺒﺎت ،د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻝﭙﺎرﻩ ﭘﺎﻳﺪارﻩ ﻣﻌﻴﺸﺖ ،ﮐﺮﻧﻪ ،ﺥﻮراﮐﻲ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ،د
ﻋﺎﻳﺪاﺕﻮ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐﻮل ،اﺱﺎﺱﻲ ټﻮﻝﻨﻴﺰ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ او روﻏﺘﻴﺎ .د ﻳﻮ ان ډاف د ﭘﺮوﺱﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ،
 OHCHRد ﺷﺮﻳکﺎﻧﻮ ﺱﺮﻩ د ټﻮﻝﻨﻴﺰې اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ د اﻳﭻ ﺁر ﺑﯽ ای ﺱﺮﻩ ﻣﺮﺱﺘﻪ ﮐﻮي.
.۶٧

د ډﻝﻪ ﻳﻴﺰو رﺱﻴﻨﻮ د ګډې ﭘﺮوژې د ﺑﺮﻳﺎﻝﻲ ﭘﺮوګﺮام د ﺟﻮړوﻝﻮ ﭘﻪ ﺕﻌﻘﻴﺐ ،د  OHCHRاو د ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻝﭙﺎرﻩ

د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ هکﻠﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﭘﺮوګﺮام ﺕﺮ ﻣﻨځ ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٧ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﺎی ﺕﻪ رﺱﻴﺪﻝﻲ ،زﻣﺎ دﻓﺘﺮ
د ډﻝﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺱﻴﻨﻮ د ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړوﻝﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺥﻪ د ځﺎﻳﯥ ﻣﻌﻴﻮﺑﻮ ﺥﻠکﻮ ﺱﺎزﻣﺎن ﺕﻪ ﻣﺎﻝﻲ ﻣﺮﺱﺘﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي ،دا ﻝړۍ
ﻳﯥ د ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن د ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړوﻝﻮ او ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻝﺮی ﭘﺮﺕﻮ ﺱﻴﻤﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻧﺸﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺥﻪ ﻧﻮرﻩ هﻢ وﻏځﻮﻝﻪ .د دې
ﺱﺮﺑﻴﺮﻩ ،د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﻝﻮﻣړﻳﻮ ﮐﯥ د درﻳﻮ ډی ﭘﻲ او ګﺎﻧﻮ ﻝﻪ ﺥﻮا هﻐﻪ ﭘﺮوژې ﭼﯥ ﻣﺎﻝﻲ ﺱﺮﭼﻴﻨﯥ ﻳﯥ د ټﻮﻝﻨﻮ د
ﻣﺮﺱﺘﯥ د ګډ ﭘﻼن ﻻﻧﺪې د  OHCHRاو ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﭘﺮوګﺮام ﻝﻪ ﺥﻮا ورﮐړل ﺷﻮی وی ،ﺑﺸﭙړې
ﺷﻮي.
.۶٨

د ﺣکﻮﻣﺖ ﻝﻪ ﺥﻮا د رهﺒﺮي ﮐﻤﯧټﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ﺣکﻮﻣﺖ د اړوﻧﺪو ټﻮﻝﻮ ﺷﺮﻳکﺎﻧﻮ او ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﺱﺮﻩ

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺷﻮرا د ﻧړﻳﻮاﻝﯥ دورﻩ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﯥ څﺨﻪ ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻝﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ
ﻧﻴﻮﻝﻪ ﺷﻮي د ﭘﺮاﺥﻮ ﺱﻼ ﻣﺸﻮرو ﭘﻪ هکﻠﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي.
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.۶٩

د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﺕﺮ ﭘﺎﻳﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻝﻨﯥ د ﺑﺪﻝﻮن هڅﯥ د ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺕﻴﺪوﻧکﻮ ﭘﻮځﻲ ﺷﺨړو ،ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،د

ﺻﻼﺣﻴﺖ څﺨﻪ ﭘﺮاﺥﯥ ﻧﺎوړﻩ ﮐﺎروﻧﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻝﯽ او د هﻐﻮي داﻣﺪارﻩ ﺕﺠﺮﻳﺪ او د ﺑﻴﺎن د ازادي
ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺕﻌﻘﻴﺐ او ﺁزار دﻏﻪ ﭘﺮوﺱﻪ د ﺟﺪي ګﻮاښ ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐړﻩ .دﻏﻪ ﺑﯥ ګټﯥ ﺕګ ﻻرې د ﺱﻴﺎﺱﯽ ﺁزادي د ﻧﻪ
ﺷﺘﻮن ﻝﻪ اﻣﻠﻪ ﻻ هﻢ ﻝﻪ ﺑﺪﻩ ﺑﺪﺕﺮي ﺷﻮې او ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی ژورو ﺱﺘﻮﻧﺰو ﺕﻪ ځﻮاب وواﻳﯥ .ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺴﻠﻂ دي د ټﻮﻝﻨﯥ
ﻧﺎوړﻩ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ او د ﻗﺪرت ﻋﻨﻌﻨﻮي دﻻﻻﻧﻮ زﻳﺎت واک د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺕﻄﺒﻴﻖ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﺥﺎص ډول د زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧکﻮ
ډﻝﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻻ ﻣﺤﺪودﻩ ﮐړې دﻩ.
.٧٠

اوس دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷﻮې ﭼﯥ ﺷﺨړې ﻳﻮازې د ﭘﻮځﻲ ﻻرو څﺨﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺣﻞ ﮐﻴﺪای .ﺥﻮ د ﻳﻮې ﻳﻮ ځﺎی ﺷﻮې

ﻣﺴﻠکﯽ ﻣﺨکښﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﻝﭙﺎرﻩ ﭼﯥ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوږد ﻣﻬﺎﻝﯽ ﺱﻮﻝﯥ او اﻣﻨﻴﺖ څﺨﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي
او د ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ ﻝﭙﺎرﻩ ﻻرﻩ هﻮارﻩ ﮐړي ﺑﺎﻳﺪ ﻻ هﻢ د څﺮګﻨﺪو ﭘﺎﻳﻠﻮ اﻧﺘﻈﺎر واﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ هﻐﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺕﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭼټکﻪ ،ﺱﻴﺴﺘﻤﺎﺕﻴکﻪ او ﭘﺮاﺥﻪ ﮐﭽﻪ ځﻮاب ووﻳﻞ ﺷﻲ .د اﺱﺎﺱﯽ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
رﺱﻮل ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻴﺪای ﻝﻪ دې اﻣﺮ څﺨﻪ ﺑﻴﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺕﻮرن ځﻮاﮐﻤﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻮول وګڼﻞ ﺷﻲ ،د ښځﻮ،
ﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻝﻴږﮐﻴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ژور ﺕﺒﻌﻴﺾ او ﺕﺤﺪﻳﺪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻴﺪای د ﻏﺮﻳﺒﯥ د وﻳﺮوﻧکﻮﮐﭽﻮ ﻝﻪ ﮐﻤﻮﻝﻮ څﺨﻪ ﺟﻼ ﮐړو.
د داﺥﻠﻲ ﻣﻮﺱﺴﺎﺕﻮ د ﭘﻴﺎوړﺕﻴﺎ ﻝﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎت ﮐﺎر ﺕﺮﺱﺮﻩ ﺷﻲ ،داﺱﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻐﻮي د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ ژﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺕﻮګﻪ اﺟﺮا ﮐړي .ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ دا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣکﻮﻣﺖ دﻧﺪﻩ دﻩ ،ﺥﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﮐﯥ،
ﻧړﻳﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﻪ ځﺎﻧګړې دﻧﺪﻩ ﻝﺮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ادارې ﺱﺮﻩ د دې ژﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﺕﺮﺱﺮﻩ ﮐﻮﻝﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺱﺘﻪ وﮐړي او هﻢ
د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻝﻨﯥ د ﻓﻌﺎﻝﻴﻨﻮ ﻣﻼﺕړ وﮐړي.

 :Xوړاﻧﺪیﺰوﻧﻪ

.٧١

ﻋﺎﻝﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ:
اﻝﻒ :ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د هﻐﻮ ډﻝﻮ د وﺿﻴﻌﺖ ﭘﻪ هکﻠﻪ ﭼﯥ د دواﻣﺪارﻩ

ﺕﺒﻌﻴﺾ ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ،د ﻏﺮﻳﺒﯥ د ﮐﭽﯥ د ﭘړاو د ﭘﻠﯽ ﮐﻮﻝﻮ او ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻝﺮﻝﻴﺪ د ﻳﻮ ځﺎی ﮐﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺥﻪ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺕﯥ هڅﯥ ﺕﺮﺱﺮﻩ ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﭘﻠﯽ
ﮐﻮل ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣکﻮﻣﺖ د داﺥﻠﻲ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮاﻝﻮ ژﻣﻨﻮ ﺱﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻝﺮي .دﻏﻪ ژﻣﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻲ او د ﻧﻈﺎرت او ﺕﺤﻠﻴﻞ ﭘﻪ اړوﻧﺪو ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ښکﺎرﻩ ﺕﻮګﻪ ځﺎی ﺷﻲ .ﻝﻪ
دې اﻣﻠﻪ د اړﻳﻨﯥ ﺑﻮدﺟﯥ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮ ډﻝﻮ ﻝﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺕﻪ وﻗﻒ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺕﺠﺮﻳﺪ او ﺕﻌﺼﺐ ﺁﻣﻴﺰﻩ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻮﻧﻮ ﻝﻪ
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وﺟﯥ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮی .د ﻧﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻳﻮ اﻃﻼﻋﺎﺕﻮ د راﻏﻮﻧډوﻝﻮ او ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ څﻮ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﺕﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
زﻳﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧکﻮ ډﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻏﺮﻳﺒﯥ د ﮐﭽﯥ ﭘﻪ راټﻴټﻮﻝﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ اﻧﺪازﻩ وﻝګﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﻝﻪ هﻐﻮ ﺕﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎی
ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﯥ د هﻐﻮي د ﺑﺮﺥﯥ اﺥﻴﺴﺘﻨﯥ څﺨﻪ د ډاډ ﭘﻪ ﺥﺎﻃﺮ وې او د هﻐﻮي د ګټﯥ د ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻝﻮ
ﻝﭙﺎرﻩ ﻣﻄﺮح ﺷﻮې دی .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ د ﻧړﻳﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺕړ ﺑﺎﻳﺪ د ﻋﺪﻝﻴﯥ د وزارت ﭘﻪ د ﻧﻨﻪ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮی واﺣﺪ ژر ﺕﺮ ژرﻩ ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ دﻏﻪ هڅﯥ هﻤﻐږي او د دې ﮐﺎر د اوږد ﻣﻬﺎﻝﯥ
ﭘﺎﻳﺪارې ﻝﭙﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺱﺒﯥ ﺱﺮﭼﻴﻨﯥ وﻗﻒ ﮐړي.
ب :ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮﻩ او ﺣکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ،ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﺱﺎﺕﻨﯥ ﻣﺴﻠﯥ
ﺕﻪ زﻳﺎت درﻧﺎوي وﮐړي .څﻴړﻧﯥ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺿﺮوري وﺷﻤﻴﺮل ﺷﻲ ﻋﺪﻝﻲ ﺕﻌﻘﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭼټکﻪ او ﺥﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺕﻮګﻪ
ﺕﺮﺱﺮﻩ ﺷﻲ .داﺥﻠﻲ او ﻧړﻳﻮال ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﯥ د ﻳﻮﻩ روڼ او ﻧښﻠﻮﻧکﻲ ﺱﻴﺴﺘﻢ د ﺟﻮړوﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ
ﺥﭙﻠﯥ هڅﯽ ﭘﻴﺎوړې ﮐړي .ﭘﻪ ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪی د ﺕﺎﺛﻴﺮ اﭼﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺥﻪ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ هڅﯥ ﺕﺮﺱﺮﻩ ﺷﻲ څﻮ ﭘﻪ ﻣﻠکﻲ ﻣﻮﺥﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ودروي او ﺑﺸﺮي ټﻮﻝﻨﯥ ﺕﻪ ﻓﺮﺻﺖ ورﮐړي څﻮ ﺣﻴﺎﺕﯥ ﺑﺸﺮي ﻓﻀﺎ ﺑﻴﺎ ﺕﺮ ﻻﺱﻪ او وﺱﺎﺕﻲ.
ج :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻝﻪ ﺕﻮګﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ د ﻣﻠﻲ ﭘﻼن ﺱﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎی د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎﻳﯥ ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﺑﺮاﺑﺮې د اړوﻧﺪې ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ﭘﻪ اړﻩ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي څﻮ دﻏﻪ
ﺱﺘﺮاﺕﻴﮋي ګﺎﻧﯥ د ﺣکﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ داﺥﻠﻲ ﺷﻲ .د ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺻﻼﺣﺎﺕﻮ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺥﺼﻮﺻﻲ او ﻋﺎﻣﻪ
ﺱکﺘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د ﺕﺎوﺕﺮﻳﺨﻮاﻝﯽ د ټﻮﻝﻮ ﺑڼﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺕﻪ د زﻳﺎﺕﯥ ﺱﺎﺕﻨﯥ د ﺑﺮاﺑﺮوﻝﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺥﻪ د ﻧړﻳﻮاﻝﻮ
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎی ﺷﻲ او ﭘﻪ ﭼټکﻪ ﺕﻮګﻪ د ﭘﺎﻝﻴﺴﻲ ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺘﺨﺼﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﺕﻮ واړول ﺷﻲ .د ټﻮﻝﻮ ټﺎﮐﻨﻮ د
راﺕﻠﻮﻧکﻲ دوري ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،د ښځﻮ د ﺑﺸﭙړ او ﺥﻮﻧﺪي ګډون ﻝﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړي ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺥﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
د :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ او د هﻐﻮي ﻧړﻳﻮال ﺷﺮﻳکﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﭘﻪ ځﻮاب وﻳﻠﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﻝﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭘﻪ
ﺣﻴﺚ ﺥﭙﻠﯥ ژﻣﻨﯥ څﺮګﻨﺪې ﮐړي .د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻼﺕړ او ﻋﺪاﻝﺖ ﺕﻪ ﻻس رﺱﻲ د هﺮې دﻳﻤﻮﮐﺮاﺕﻴکﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﻝﭙﺎرﻩ
ﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪي ﺷﺮط دی .دا ﮐﺎر ﺑﻪ هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ دوﻝﺘﻲ ادارو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻝﻪ ﺥﻮا د زﻳﺎت ﺑﺎور د راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ
ﮐﯥ ﻣﺮﺱﺘﻪ وﮐړي .د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮوﻧکﻮ ادارو او ﻗﻀﺎﻳﯥ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺥﭙﻠﻮاﮐﻲ او ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺕﻀﻤﻴﻦ ﺷﻲ ،او د
ﻋﺪاﻝﺖ د ﻻس رﺱﻲ ﻝﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮي ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﻻزﻣﯥ ﺱﺮﭼﻴﻨﯥ ورﮐړﻝﯥ ﺷﻲ .ﺣکﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﺥﺎص ډول د ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﻻرې د ﺕﻴﺮو وﺥﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻝﻪ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻝﻮ ،د ډﻝﻪ ﻳﻴﺰو ﻗﺒﺮوﻧﻮ د ﻋﺪﻝﻲ څﻴړﻧﻮ ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل او د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ د ودې ﻝﭙﺎرﻩ د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﻣﻼﺕړ وﮐړي .هﻐﻮي ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﺘﻘﺎﻝﻲ ﻋﺪاﻝﺖ ﭘﺮوﺱﯥ ﺕﻪ ﺑﻴﺎ ځﺎن ژﻣﻦ
ﮐړي ،د ﺣکﻮﻣﺘﻲ اداری د ﭘﻴﺎوړﮐﻮﻝﻮ او ﻣﺮﺱﺘﯥ ﭘﻪ هکﻠﻪ ﭘﻪ ﺥﺎص ډول د ﻣﻮﺱﻴﺴﺎﺕﻲ اﻃﻼﻋﺎﺕﻮ او د ټﺎﮐﻠﻮ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ
او رڼﻮ ﻃﺮز اﻝﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﻻرې ځﺎﻧګړي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړي.
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هـ :ﺣکﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ،ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ او ډﻝﻪ ﻳﻴﺰو رﺱﻨﻴﻮ د
اﺱﺘﺎزﻳﻮ څﺨﻪ د ﻳﻮې دﻳﻤﻮﮐﺮاﺕﻴکﯥ ادارې د ﺟﻮړوﻝﻮ د ﺣﻴﺎﺕﯥ ﺑﺮﺥﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺱﺎﺕﻨﻪ وﮐړي .د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ د راﺕﻠﻮﻧکﻲ
ﭘﺮوﺱﯥ د ﺥﭙﻠﻮاﮐﯥ او ﺑﺸﭙړﺕﻴﺎ څﺨﻪ ډاډ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﺑﺮرﺱﻲ د زﻳﺎت اهﻤﻴﺖ درﻝﻮدوﻧکﯽ دی .دﻏﻪ ﮐﺎر
ﺑﻪ داﺱﯥ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐړي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن وﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﺱﻴﺎﺱﻲ او ﻧﻮرو اﻃﻼﻋﺎﺕﻮ ﭘﻪ ورﮐﻮﻝﻮ او ﺕﺮ
ﻻﺱﻪ ﮐﻮﻝﻮ ﮐﯥ ﺥﭙﻞ ﺣﻖ ﭘﻪ ﺁزادﻩ ﺕﻮګﻪ وﮐﺎروي او ﭘﻪ ټﻮل ټﺂﮐﻨﻮ ﮐﯥ ګډون وﮐړي.
و :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺥﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﻧړﻳﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺕړ د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮﻝﻮ ،د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺱﺎﺕﻨﯥ او ودې ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ ﺥﭙﻞ څﺎرﻧﻴﺰ رول ﺕﻪ دوام ورﮐړي .ﻝکﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﻠﻲ اداری
ﺕﻪ د ﻧړﻳﻮاﻝﯥ هﻤﺎهﻨګﻲ د ﮐﻤﯧټﻲ ﻝﻪ ﺥﻮا اﺷﺎرﻩ ﺷﻮې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣکﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺥﭙﻠﻪ ﮐﻠﻨۍ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺥﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻝﭙﺎرﻩ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﺟﻼ ﮐړي او ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻐﻪ د ﺥﭙﻠﻮاﮐﻲ د ﺱﺎﺕﻠﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺥﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻝﻮ ﭘﺮوﺱﻪ ﭘﻠﯥ ﺷﻲ.
ز :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻝﻪ ﺣکﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠکﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻣﺮګ د ﺱﺰا ﭘﻪ هکﻠﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د
ﺟﻨﺎﻳﯥ ﻋﺪﻝﯽ ﺱﻴﺴﺘﻢ د ﻧﻴﻤګړﺕﻴﺎوو د ﭘﻴﮋﻧﺪﻝﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ د ﺥﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﻪ ځﻨډوﻝﻮ ﻝﻪ ﺱﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ وﮐړي او د
ﻧړۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ټﻮﻝﻨﯥ د ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺕﻴﺪوﻧکﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺱﺮﻩ د ﻣﺮګ د ﺱﺰا د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻬﻠﺖ د ځﻨډوﻝﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ
ځﺎی ﺷﻲ.
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