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و شميره   ٥ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

دراڼ:  ليکوال  ه                 سراج الحق ببرک زی   ١٥-١١-٢٠١٠ ني
 

   وضيعت ي د افغان ماشومانو حقوق کېيرش کلنه جګړهد
  : سريزه  

ولنو کې چې سياسي وسله وال کړکېه هغو او په تيره بيا پد نړۍ په وروسته پاتي هيوادوکې  روانې  اوجګړېچونه 
ي  يد و الندې شوې او الندې کي يدو  په داسي حال کې چې  ماشوم د خپل. د ماشوم حقوق تر پ  له مهاله  بيا  د زي
ولنهتر ينې  کې ماشومتوب د دورې تر تيرولو پورې په  ستيز انګړي خاص    بايد دماشوم حقوقو ته.  حقوق لري ب

ولنه کد کور اني ، روحي دماشومانو  حقوقو کېپه دغو .   پاملرنه و شيخاصهې نيو او اړوند دولتونو له خواپه    
وونې اوروزنې ه والي  او ودې لپاره  د مسوولو کسانو  له خوا   شامل دي، حقوق اود   کړل برابره  شرايط بايد د 

ولنې يوه خورا حساسه او زيانمنيدونکې برخه ده  .شي    .ماشومان زموږ د 
له  قربانيان ملکيان دي ،د جګړې  په سلو کې ٩٠. اوږو وړي  خپلوچونو دروند بار پهېړککورنې دي چې دسله وال ک

خه  ې له دې .ي ماشومان د جګړې اصلې بايلونکې د.  سلنې قربانيان ماشومان دي ۴٠دغې جملې  ماشومان نه يوا
ي چېامله  ړو  دجګړې په حالت کې ی  دووري ت د  بلکې ،يوه خوږمنه برخه ده د ملکې و  نننيو جګړو په جوړ

ي   کې ونومارو ډلو له خوا د جګړو په پالنه  د جګړ باندې بريد همکې پر ماشومتوب او بهير  په وسلوالو  .پالني
 دا غير . شوي دیرې يت او مدني معيارنو خالف  ،  باندې  د انساني ،اسالمي وحقوق په ونوکې  تل د ماشومانو چېکړک

وچې دی ژوندې يو  تور روحي  داغ وي  ند کې دماشوم په ژوانساني  تيرې    . وي  تر 
کل يو ميليارد کوچينيان په هغه هيوادو ک ي چې  هغه کې وسله وال کړکپه توله نړۍ کې ا دا . چونه روان دي ېې لوي

لوي .د نړۍ هر دويم ماشوم دی  وله نړۍ کې د  خه ډير خلک او ماشومان   دنورو هيوادو کدوپه  الې تو ميليونو 
خه هلته .ته مجبور شوي دي  ي  هم د دوی له حقوقو   واښ سره مخامخ جدي دد دوی حقوق .سمه ساتنه نه کي   

  .دي
پلي هيواد  کجګړه زموږ په   شدت  ډير  او وينی بهيدو بهير پهي وژن يا افغان  د دريو لسيزو را پديخوا د انسانې  

ونه بيګناه ملکیتر او. ی سره روان د ډون و او ېږير سپين،ماشومان،فغانان اسه په زر ګړه  نا پايه جېد په  په 
په تير ه  ملکيانو ه د بيګناې کوان جګړيزو بهير رې د په  دواړې غاړې ګړې   د ج .ي او وژل کي شوي کې وژل 

  . کويه پاملرنه ن هې بيا د ماشومانو ژوند ته 
  . تاوانونه اړولې دي  ،مادي او معنوي  جسمي ،روحي جګړوپه پراخه کچه ماشومانوته ودنن ور

 تو  د ملګرومليونيسف. نګه الرې چارې موندلې شو چې د جګړې په حالت کې د ماشومانو حقوق خوندې کړو موږ 
انګه ده چې م م  خه حقوقو له چونو کې د ماشونانو ېه والو کړک په  وسليوه  د                .پورته کوي  غ  

  . وکړي   کې د ماشومانو د حقوقو ساتنه حالتجې دا هم ده چې د جګړو په اتييونيسف يوه ستر
ولې نړۍ له خوا منل شوي هم دد ماشومانو په اړ ه   په يو منشور کېدملګرو ملتو   ،داسي  راغلې ديی چې د 
ولنې مسو و  چې  دا دی   په جګړه اوپه  سوله کېليت ود پوره کړي  تياوي اړد ماشومانو الرې چارې ومومي  تر 

  .ونو سره مل وي  له خنډ تل اوه هم نه دهددن کومه اسانه  چار ه دغ . او خوندې يې کړي دحقوقو ساتنه وکړياو 
  
   ه  کتنه ډ تاريخ  ته يوه لن وډېوحقوقدد ماشومانو  . ١ 

ير کتل ماشوم ته د کور يو چاپيريال  کې  په کورند نونسمې پيرۍ تر پيله لويدي  کې  اړخه حقوقي له   حيوان په 
پاملرنه  له خوا ونو دولت د حقوق يې نه درلودل او يهي ډول قانون.لکيت وود خپل پالر يو مطلق م ماشوم . کيده
ې جبکله چې . ساتنه او پالنه يې هم نه کيده، وون ري شو ل، دولتونه  مجبور شول په نونسمه پيړۍ کې 

کان وو،دوی حاالته وپايې هيوادو  ته  دماشومانوناوړار. اخلې وه غاړه  پ  د روزنتونوچارېلپارهومانو يتيموماش  يو 
وانانو د مجبوره شول  ته  کړي ين ناوقپالنې  لپاره تنکې  کې يو شي.  رامن ان  په شلمه پيړۍ کې د ماشوم  د 

ل کيدهساتن ان د راتلونکې لپچې دوی بايد  وه  دماشومانو حالت داسي ،ې لپاره  ير ااره د يو ب  په خپله لغ انسان په 
  .ورسوي
خه راوريد دوهم ته کيدو سره نوې الرې په ی سته د ماشومتوب په اړه د نوې پوه نړيوالې جګړې د پای   رامن
ير چې هغه د ژوندپه يو . شوي يخالصچارې  ير نه کتل کيده، بلکې د يو انسان په  ماشومانو ته د نامکمل لويانوپه 

تمن  پړو   معمالتو په سرته رسوولو کې  يماشومان د خپلې ارادې  او حقوق. کې قرار لري کتل کيدل  خاص او ارز
له دې سره  بايد د دوی خپل شخصيت ته درناوې وشي او جدې ، پالنې ته اړتيا لري يدوی خاص.لري   حقوق محدود

نل شي  ې دلويانو د پريکړو او د مدوی .ومان  دحقوقو خاوندان دي ماش. و دا د . التو شيان نه دي عما  يوا
ه   يو ته انسانحکومتونو دنده او مسووليت دی چې ماشومان ت او د    .ي اندژوندشرايط برابر ک، سوليزه  درن



  
 

 
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 لپاره نړيوال ماشومانو د سوکه سوکه   په نړۍ کې  پر بنس ی  پوهي دماشومتوب په اړه دغې نوې تاريخ
ته شولقو کنوانسيونونه قوحکوچينيانو دد   او ،معيارونهستندردونه    .رامن
ي  شلموکالونو  له  پيړې ي خ د تير تاري ورځد نړيوالې  د ماشوم وال  هي يياروپا  کوم د ا.خه پيل کي واد نه    لوديد

ل لپاره ومړنلد   په نړۍ کې   کال کې ١٩٢٠ په ، چې بلکې د ترکيې هيواد  وو له   ورځ   د ماشوم     .ولمان
چې د نړۍ هر هيواد بايد  د م م د ماشومانو نړيوال مرستندويه ورکشاب  وړانديز وکړو ١٩۵۴ه  په ديرش کله ورست

ې  دماشوم    .  نړيواله ورځ ولمان
هشلمه  کال د نوامبر په ١٩۵٣د  نړيواله اعالميه حقونو دماشومانو د ولنې لخوا تصويب شوهنې    . د نړيوالې 

ې ن ه د ماشوموت هر کال په رسمې  م م  ه لمان  ١٩۵٩دا تاريخ د م م له خوا په . ړيواله  ورځ د نوامبر په شلمه نې
اکل شوي دی ١٩٨٩کال کې د ماشومانو د حقوقو د بيان په اړه او په   کال کې د ماشومانو د حقوقو کنوانسيون له خوا 

ان د ماشوم.  واله يد ماشومانو نړ.ي ه بلد کړ دحقوقو او  اړتياو سر انودغه ورځ بايد لويانو ته په ياد ورکړي چې 
ولو ولسونود.دې  ږانو د ژوندانه حالت زموږ مخې ته ورځ  د ماشوم  غ کوي چې د تاسو په غه ورځ د نړۍ پر

ومره نه دی  دماشوم حقوق   ؟ هيواد کې د ماشومانو حقوق شته ل  د.ومره پلې شوي او  ماشومانو دغه ورځ  لمان
ولنې او دولت پام   . اړول و په مانا ده حالت ته د 

ل اله  نړيودماشوم د نړۍ  هرهيواد لپاره  رهيوادونه  ډي  .ه حتمې نه د   کېتاريخ  پاس ياد شوي دغه په ورځ لمان
    د ماشومر ډيرو ملتونو کې په کال کې يو وا هيوادو او١٩٢ اوس د نړۍ په  .نړيواله ورځ لري  ان ته يوه د ماشوم

ل کينړيواله    .ي  ورځ لمان
ي د په افغانستان کې  ل  کي ه د ماشومانو نړيواله ورځ لمان ولي په يولسمه ني ه هم  .د ولت له خوا دغبر که 

ه لري  خو  ير نمايشي ب و په  ل د ماشومانو په روح د دغې ورځدماشوم نړيواله ورځ د يو شمير نورو ور  يه  لمان
ه اغيز او روزني باندې  ولنه کې ه  او په دې تودرلودلې   ولنه   .لې شي آو ديو شخصيت احساسماشوم په   کېپه 
ل  دبشري حقوقو  په اړه  ې  وردماشوم دنړيوالې ي  د سياسي مبارزو يوه  لمان ل کي   . ورځ  

  
   حالت يقوقد نړۍ د ماشومانو د ح  .  ٢

ولوماشومانو ته يوشان  دي ،دا مهمه نه    پوستکې کوم رن ماشوم د  ده چېد ماشوم  حقوق د بشر حقوق دي او  
 پورې اړه لري، موراو پالر يې بې وزلې او که شتمن  او کولتور هبذلري ، په کومه ژبه باندې خبري کوي ،کوم م

  .ول ماشومان مساوي حقوق لري  دنړۍ .ماشوم معيوب ،معلول  او که روغ رم دي .دي 
خه ډير ماشومان رده نړۍ کې  تر دوه ميلياردو  ي چې ډير يېپه    په  درندو کارونو بوخت دي د زده کړو   اوسي

واکې ،تشدداو  نشتوالې ،ويي اسانتياود روغتياخه محرمه دي ،    .ناوړو استفادو سره مخامخ دي د خوار
کل د نړۍ په سوليزه پير کې ژوند نه اوس موږ   مکې  پر مخ ا چنې سيمې شتون لري چې په هغه   کړکې۵٠ کوو،د 

ي يدجګړو ډيره برخه  په افريقا،اسيا او سو. ه يوبل سره وسله واله مبارزه کوي کې خلک ل لې امريکا کې تر سره کي
د جګړو اکثره . چونه شته دي  په جمهوريتونو کې  وسله وال کړکې اتحادداروپا په بالقان او پخوانې شورويان .

ناه انسان.قربانيان ملکيان دي  نورو د سره له دې کوچينيان   کې په جګړو .ان دي ماشومان په جګړو کې بالکل بې 
ونو سره مخامخ دي  وا په دوه ميليونه ماشومان . ديرش ميليونه ماشومان په جګړيزو سيموکې ژوند کوي . خاصو 
بې شماره ماشومان خپل  ، دي سخت تپې شوي  ډيراشومان  مليونهيشپ مشوي  اودا ورستې يوه لسيزه کې  وژل 

خه  .کوي ويره کې ژوندحې  روپه ،و په ناوړه روحې  اغيزوا و خاطرو کې ول عمر د جګړ دوی د جګړو 
نوونکې تجربې  او خاطرې لري  اريو له ماشومان د جګړو پرمهال د جګړه يزو عملياتو او  بې رحمه بمب .زړوبو

ور مډيرو کوچينيانو  د شوي يا سخت تپې شوي دي او  ماشومان په جګړو کې وژل ډيري.  مخامخ دي  همواښ سره
  . دي او پالر او د کورنې نور غړيې  وژل شوي 

کلونو پر بنس تر  وانان د نه انجونې ميليو١۵٠دنويو ا خه تر ۵ او تنکې    . درانده کارونه کوي  کالونو ١۴ 
کنوانسيون کې  ه په يود ماشومانو حقوق  غونډه کې   په يوه عمومي  ملګروملتوه نې دنوامبر  په شلمه  کال١٩٨٩په 

منلې    نړيوال قوانينو کې د ماشومانوملي په  خپلو چې     مجبور کړل دولتونهدغه کنوانسيون . سره راغوند کړو
  . حقوقو ته دروناوې وکړي او  وشوي قوانين

کل  دوه م هيوادو لپاره ١٩٢نړۍ د   مادې لري ،۵۴ دماشومانو د حقوقو  ا کنوانسيون  چې   له خوا د م م  يليارده  ا
يم    . تصويب شوي  اشومان په کې اوسي

ه کړي چې  د ماشوم د سياسي مدني حقوق ،کولتور ي، ۵۴دما شوم د حقوقو کنوانسيون په خپلو    مادو کې ه
ولنيزه حقوق په يوه نړيوال تاقتص د ماشومانوسره  مرسته او  ساتنه  له يوې خوا له . ړون کې سره تنظيم کړي ادي،

ې چې بلې خوا حکومت و  ماشومنو ته   هره هونه مسوول   برابري يو انساني  سوليزه ژوند اسانتياوېه وکړي تر
  .کړي 

ول هيوادو دم م کال کې ا١٩٨٩په      .   د ماشومانو د حقوقو کنوانسيون  السليک کړي کل  د نړۍ 
خه وتړونو  هغ يو له  د کوچنيانو د حقوقو تړون م مد     .وش هيوادو لخوا تصويب  ۍ  نړ ژر دې ډير ،چونو 



  
 

 
و شميره   ٥تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 جګړو له امله او  السليک کړي ،لومړۍ هيواد د کورنيو ی  او امريکا د ماشومانو د حقوقو کنوانسيون نه د سوماليا
 امريکا له دې امله چې ماشونانو ته د موراو پالر په کچه ډير حقوق ورکړل شوي  نه  يې السليک دوهم هيواد يعنی

                         .وي  
اکې تر کومه عمره  شوي دي چې هر هيواد په خپله دا د ماشومانود حقوقو کنوانسيون په لومړۍ ماده کې داسي ليکې

يت عمر انسان ماشوم دی . يو انسان ماشوم دی  خه د  کل . همدا ماده بيا ليکې چې نورمال له اتلس کلن   ٢۵٠٠٠٠ا
ونو کې دنده تر سره کوي ٢۵کوچينيان په    . هيوادو کې په وسله والو ډلو  او پو
تونه  د ماشومانو جنسي تيرې  يدلې ده قاچاق  په دغه کړکېاوت ر ې يوه نورمال خبره     .چنو سيموکې د ور

ي او يا اجازه  ل کي دماشومانود حقوقو کنوانسيون په اته ديرشمه ماده کې ليکل شوي دي ،يو ماشوم چې جګړې ته لي
ه لس کلن وي  ه بايد پن   کې د يو بل خاص ډهه  د م م عمومې غون نې٢۵ې په  کال د م٢٠٠٠په . لري ، لي تر لي

ېب شول چې ماشومان د اتلس کلنې الرې تصوي له پروتوکول  خه ه عمر ت  ې اجازه نه لري چې جبري     پو
  .خدمت جلب شي 

وانان  خه  جګړ په جګړو کې ډير زوريدلې دي او له دویپه نويموکلونو کې ماشومان او تنکې  ه مارو په وسله  
  .او يا د لويانو په  جګړوکې د سرتيرو دنده ترسره کړي ده چونو کې د مرستندويه والو کړکې

وله نړۍ کې  يړنو  پر بنس په  خه بې برخې دي ي م١٠١د نويو  ېو  وون بيا هم د دوی له . ليونه ماشومان له 
خه دوه برخې  ماشومان په  ي لکه په هغه هيوادو کې چې د وسله وال کړکېدريو  چونه   سره مخامخ دي  اوسي

  .يقا او اسيا کې افر
  اصلې د مړينې د ماشومانو.  کې مرې  دعمر په لومړۍ کال  ميليونه کمکيان ٨،٨مخې هر کال له د نويو شميرو 

دکتلوي   .  دي    ناست ناستې ناروغيېد سينه بغل او ،نشتوالېيک تي د انتې با لکه  تداوي کيدوونکې ناروغېالملونه
رامونه او  واکسينونه   ې په دبيلګ، نيوونه کې ستره ونډه لري د ډيرو نور ناروغيو په مخ معافيت پرو

وزڼ ياپوليو د ناروغډول  ې په  صابون  . شي ي د عامه پوهاوي له الرې ستر رول لوبول په مخنيوي کې د   يوا
لو   سره  شل په سلو کې د ناروغيو مختيونه  کيدا ي شي     .دال سونو مني

  
  کې  په ورستيو  دريولسيزو   حقوق د افغان ماشوم  . ٣

خه وضعيت تر بل هر  ري حقونو ماشومانو د بشد افغان ولنې   ي  ناوړه ډيرهيواده اوهرې     .ليدل کي
ولنيز او اقتصادي ناوړه وضعيت  د هر  وونې او روزنې ، ې په تېرو سره په د افغان ماشومانو حقوقي ، ې ور

وليز ډول   .خرابيدو دي    .پر تله د افغان ماشومانو وضيعت ډېر خراب دىپه نو د ماشومانو د نورو هېوادو په 
ت،درناوي  او حقوق چې دوی   ولنه کې  خپل  ارز  لري  ال تر اوسه نه دي تر تياورته اړ سخته ماشومانو زموږ په 

ولنه کې . السه کړي  تنو،ماشومانو ته درناوي زموږ په  اې  ته    او حقه حقوقو د دوی غو    .ه نشتهې 
خه په حق زده کړه د ،  حقروغتياد  ، حقژوندد ماشومان د  ،  امن کې ساتني حق،د ناوړو استفادو او له زورزياتي 
ته ق  ح،دمالوماتو السته راوړل  او په مهمو پريکړو کې دبرخي در لودلو حق دبيان ازادي    .  لري  يا ري

ول شي چې هې اجازه نشته چې ماشومان جبرآ هغو کارونو ته  و  افغان  .جسمآ او روحآ زيان رسوي دوی ته ه
خه بې برخې دي او دویله دغوماشومان  ونو سره  مخامخ د دغو   له حقوقو  وا ې  .يولو   همدا غو د سبا ور

پلې نسل په الس کې لود افغانستان راتلوونکې. په الس کې دی وی راتلونکی د زموږ گالن دي او  ي  د يو جګړه  ي
پلې نسل د ، ران تمام شي لپاره  راتلوونکې موږ زعواقب به پريکړې  داسي يو جګړه    . ډير 
ای  د يو ماشوم لپا يې  افغانستان يو مامور  ادارې يونيسفد  د ماشومانو م مد   ولو ناوړه     . ه بالو ره د نړۍ تر 

رېوان ديجګړيزو دا مهال په افغانستان آې لسګونه زره ماشومان د ژوند له سختو   دوی . شرايطو سره الس او 
ينو مواردو آې له نورو  ساتل شوي لريخه  او شاقه آارونه ترسره آوي، له زده آړودرنده   دي او دغه راز په 

ي هغه کوچينيان چې په زده کړه بوخت دي د دوی دزده کړو کميت او . تاوتريخوالو او زور زياتي سره هم مخامخ آي
تنو ال واکونو له خوا  د  نانفغاپه زرهاوملکی بيګناه ا. ندې دی کيفيت  تر پو و   ړندو بمباريو له کبله  بې رحمه دنا

ې  دي د هيواد په مختلفو سيمو کی په شهادت رسيدلي دي   . چې ډيرې  کوچني ماشومان او 
 ،وويل شي بايد  سره په خواشينې،  حقوق   دخاصې پاملرنې او ساتنې لومړيتوب لريو ماشومانوکومدافغانستان په 

کر  دبې وزلو، کور دی انستان د يتيمانوافغچې  وک   .معصومو  يتيمانو لري  ،افغانستان يو بې شميره ل يتيم هغه 
  . دی چې يو او يا دواړه مور او پالر يې مړ شوي وي 

کل کوو ديتيمو ماشومانو شميره ډيره لوړه وي تر هغې چې ايې دافغان ولس شهيدانو ته په کتوسره يتيم د . موږ يې ا
ولنه کې بايد  سره  چلند  د غير يتيم ماشومانواو وماشومان ولو . د خاصو مسلکې ميتودونو له الرې ترسره شي په 

ه وکتل شي اومساوي حقوق  ورته ومنل شي و د يتيمو کمکيانوماشومانوته بايد په درنه ستر  دمايوسې پولې  ،تر 
ر او همداسي د نالوستوستونزې ې ماشومانوکود افغانستان  د.  ړنګې شي  هغه ماشومان   اوو ماشومانو  او کار

ته لومړيتوب   د دي شوي   الرې بندېې نوود  دوی   چې پر    . لري ر



  
 

 
و شميره   ٥تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

د بندي . په هيواد کې بيوزلي او خونديتوب د نشتوالي له امله ماشومان له ميندو سره په محبسونو کې ژوند کوي  
ي ميندو کوچينيا ه کتل کي ولنه کې په ډيره سپکه ستر دغه کوچينيان په محبس کې له . نو له محبسه د باندې په 

اې  او د دوی په من مجرمانو او قاتلينو س ي ره يو    .کې لوي
خه محروم ،د امنيت اعمرونوپه افغانستان کې د کوچني  وونې او روزنې  نجونو او هلکانو ودول ،درانه کارونه ،د 

ولو ناوړو حاله لور ي او  ي نه خونديتوب  له دغو  خه افغان ماشومان ډير سخت  کړي ي التو    . وي
خه برخمن هم  دي و امريکا کې د ميشتو افغانانپه اروپا، استراليا او دوي بيا د خپلو  .   کوچينان چې د نسبي حقوقو 

نه لري  او  ژبې له ليک او لوست ، د افغان کولتور    د دوی ماشومان د مورن. کوچينيانو د راتلوکې په اړه اندي
خه  . لرې پاتې دي خه له زده کړې تاريخ  تو نو  ماشومان د خپلو  سالمو دودونو  او د افغانيت منلې شوي ارز

ايي  کولتور خپلولو ته  اړويستل شوي  دي . لري پاتې  شوي دي    .افغان ماشومان  د لوديدي   ډيريدونکي 
ولونړۍ افغانستان د  ير ماشومان مجبوره دي چې د خپلې کورنيو لپاره يو ډوډې مړی  ډدلته .يو خوار هيواد دی  تر

تي  رانه ده چې د ماشومانو د حقوقو ساتنه وکړي ه په کتو سره يتونوت د دولت ظرف.او پېسې راو  . دولت لپاره ډيره 
ې هم خلک يدل  هولت له پامد بې کچې د په دغه هيواد کې ه په افغانستان کې د  . په تيره بيا ماشومان ې ديغور

ريوان دي     .بيالبيلو الملونو له امله  شمير ماشومان  له ډيرو  ستونزو سره ال س او 
خه د دفاع ادارې وايي، چې   انګړي ډول د ماشومانو د حقونو  ان  د بشر د حقونو د دفاع ادارې په  په وسلوالو او 

پيان شوي دي سلګونه ېوژونكو حملو آ  په وايي، تېر ميالدي کال م م . افغان ماشومان وژل شوي او ډېر نور يې هم 
پيان ١٠٠٠ کې تربهيرافغانستان کې د جګړو په    .دي شوي زيات ماشومان وژل شوي او يا هم 

انګه  د مرست مه د مد ماشومانو لپار مانو او نيم ون ماشوي، په افغانستان کې د شاوخوا يو ميل له خولېيونيسفو 
واښ سره مخامخ دیيميل ې  . ون ميندو ژوند له    ميليونه برخه ١،۵ د افغان آډوالو په پاآستان او ايران آې يوا

  .  ماشومان جوړوي
يدلو  ماشومان کې    يدنې ١۶۵د م م دماشومانو ادارې د شميرو له مخې ،په افغانستان کې په هرو زرو زي  يې د زي

خه مخکې مري پرمهال مري او له هر ه کلن عمر ته د رسيدو  خه يو د پېن و ماشومانو    .و پېن
ار ادارې پلو ماشومانو د خونديتوب د  و او جن    خپور آړى يو رپوټ د لندن ميشتې واچ ليس يا د وسلوالو پي

و آې وژل شوي دي او همدارنګه ١٠۵٠ آال آې ٢٠٠٩ په  ،ليکې   يوازې د  نور يې٣۴۶ ماشومان په جګړيزو پي
واآونو د شپې او هوايي عملياتو په نتيجه آي وژل شوي دي  په دغه رپوټ آې راغلي دي، چې دوه لكه نور  .بهرنيو 

   .   دي  ماشومان په جګړو آې معيوب شويافغان
وونيزو اسانتياوو  له  ماشومان۴٣رپوټ زياته وي، په جګړيزو سيمې آي په سلو آې  خه بې برخې  روغتيايي او   

   .دي 
يګار شوى او آلونو آې، لسو  په الره آې په وروستيو آابو د افغانستان په قانون آې د ماشومانو د ژوند په خونديتوب 

ونو بې آوره او بې وزلو ماشومانو سره يې، د رامونه هم پيل آړي او له زر  دولتي او غيردولتي موسسو يولړ پرو
انونو رسمي   آړې دي،ېزده آړى او آار په برخه آې مرست  وايي، چې په هېواد آي د شميرېخو د دولتي ار

ولو سره مرستې وآړي  ي او دوى په ل وخت آې نه شي آولی، چې له  ارو ماشومانو شمېر ميليونونو ته رسي وز
و ماشوم ې يې پيل آړي دي، چې په مرآز او واليتونو آې د دوى له آورنيو سره مرستې وآړي، تر ته د  انو خو ه

  .  برابره شي شرايط ني آار او زده آړې قانو
  

ينې ، خو په  په اړه تينګار کوي    پالني ساتني د ماشومانو د حقونو  قوانينود افغانستان    قوانينو  ه  سره  دغخوا
 ومه  لپاره  کقانون د عملې کيدو  د . کيدو لپاره  اراده نشته   د عملې  قوانيند  . يد ليکل شوي يوازي د کاغذ پر مخ 

ن  پريکړه پريکنده    . شته ن او پياوړې غور
و زموږ ږ ماشومان اغيزمن شوي دي، نو په آار ده چې زموييرډله درې لسيزو جګړو ورسته  لنه او دولت  

و .  وآړيجدې پاملرنه ماشومانو ته   اغيزمن نه شي، ماشومان د هيواد راتلونكي  نوره د ماشومانو روح او روانتر
ول موږ جوړونكي دي،  ده بايد   ه وآړو په  امونه پورته ض و حقوقي  د، دماشومانوه ه آولو لپاره عملي  يعت د 

  . آړو
واښ ال هم  شتون لري ،د دوی ژوند او روغتيا تهدډيرو ماشومانو  خه ورسته    د پاتې شويو وسلو  د جګړو 

واښ سره مخامخ دی  لوليو اوپ خ شويو مينونه  له   د ډار او ويره کې ژوند کوي ، کله چې دوی دوی تل په . ،
ې ته په الره کې ويو راوړلو  پسې ه  بوډوډې موندلو او ا وون     .ې او يا کله چې دوی لوبې کوي او 

ارونو  کې چې هلته نسبې سوله شته ، په سلګونه  داس و د افغانستان په پالزمينه او د واليتو په  ې کوچينيان تر ستر
ي، چې دوی  ې ينې  ماشومان . کارونو بوخت دي  او سپکوهره ورځ په درندو کي ې او تورې پ په  سر لو

و کې  سوالګر  ي ونو،الرو کو ينې دودولو بوخت دي ، په   ېنسپيل د ياوا لو شيانو او   د کثافاتو او بې کاره او چ
ولو بوخت دي رو   ،توآيو په را ونو کې  مو ينې ماشومان  د سړکونو په وا ې   ينې د غاليو اوبدلو په  .مني

خه د نشه يی توکو په قاچاق   ينو ي کې کارخانو کې کار کوي ، له  ه اخيستل کي ، دکوچينيان  قاچاق او ناوړه 



  
 

 
و شميره   ٥تر ٥  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

تونه  وي  .ت وا  الملونو په افغانستان کې د بيالبيلو .  داسي نورې بيګې شته چې دهيواد  راتلونکې نسل هره ورځ 
ريوان دي کمکيانله امله  شمير    .  له ډيرو  ستونزو سره ال س او 

خه محرومه دي  ولو حقوقو  يدلې او يا  د جګړو له امله  . ماشومان په جګړه يزو سيموکې  له  ې سو وون د دوی 
ايه شوي دي .تړلې دي    . د هيواد په دننه کې د جګړو له امله  کورنې  له ماشومانو سره  بې 

ول افغانستان په شميردا  کړي او خپور ه  ه شپاړسمه  نېپ مياشتي پور  چې د سلواغې  کال را٢٠١٠يونيسف د  يې د 
ت له وجې شاوخوا يو ميلليکې  .  برابر کړی ديکچه ون او ي، په افغانستان کې د وچکال او د خوراکي موادو د کم

ي دي او دغه راز پن و کلونو  وس زره اميند وارې ميندي دوه لکه هغه ماشومان چی عمرونه يې له پن ه لکه او پن
ريوان دي    .له کم خوراک او نورو بيماريو سره الس او 

 
                                                                                                                                                             : لنديز  .  ۴

ولنې ته په دې  سيدو په ل کې  د ريره مادي او معنوي زيانونودريو لسيزو کې بې شم ورستيوزموږ مدنې 
تي دي ماشومانو ته تر هرچ و ن موږ بايد دافغان بې .ا زيات زيانونه وراو په اه ماشومانو د حقوقو ساتنه د ج

ولمبو کې  ې  ته  هيواد په کچه د بې وزلودافغانستان  خلک او د ولت بايد د. هم وک په  ماشومانو حقوقو اوزده ک
ه  خاصه پاملرنه  وک نې تو ستيزو،. يبي و دوی له خپلو  ب خه برخمن شيانستر  ولنيزوحقوقو    اني او 

اللي ډيروالې کډزموږ ماشومانو د هيواد د ننه او بهر د او ومان د ميندو ، د جګړو په بهير آې ډير ماشې دي ستونزې 
خه  پاملرنې ،رونوله مينې الپ خه جګړييزو ،دزده آړې او لوبو له حي دي بې برخې شواو دخپل پالرنې  هيواد  ق 

   .ي ديحاالتو بې برخې آړ
   تاوانونه او اغيزې ژورې  نو ناورينو جګړيزو ونکېد ديرش کلنې جګړې  په بهير کې د پرله پسې تکرار ريد

   .سترې ستونزې ساتلې ديزموږ د راتلونکې نسلونو لپاره 
خه  ې د ديرش کلنې جګړې له لومړن نسل  ماشومانو همداوس په افغانستان کې د وسله وال مقاومت  جګړه يزه کر

ينې الر . ډکې دي   د . د افغان ولس د حقوقو او خپلواکې د بيرته السته راوړلو لپاره وينې دا اوسنې لويان جګړه يوا
د دوی  . کيداي شيماشومان    يرش کلنې جګړې د همدا د  کې  يو المل  يا خنډسوليزه الر    پهسولې او  دخبرواترې

خه د کالشينکوف په کولتور کې وده کړې   کړه وړه  او فکرونه او ولنيزې اړيکې  له ماشومتوب   .   
ه نړۍ ،يوه کونجې ده  زده کړه   لپاره اوږدمهال مخوونستان  دژغورنېد افغا ته کوي  زده کړه يوه  په . رامن

خه بې برخې دي هه د زدافغانستان کې په ميليونو زده کوونکې د جګړو له امل نې توکې د لوږې .  کړو  زده کړه يوا
   .ه بې وزلې په وړاندې  دفکرېاو

ين سره بايد وويل شي وک  نه شي کولې او د حقوقې پلوه هې چېپه خوا الر  او توکې  قانوني  داسي کومه  هې 
 چې  د ماشومانو د حقوقو  تونه دي ، دا هغه حکومحقوقې دعوا پيل شي  هغه حکومتونه په وړاندې د چې ته نش

ه کالهکنوانسيون وضيت  په اړه  خپل رپوټ السليک کوونکې دولتونه د ماشومانو د حقوقي  او ي و  السليک  هر پن
لپسي د د ماشومانو حقوق ته پام نه کوي او پره  دولتونسره له دی بيا هم  ،ړاندې کوي و هم  ته يونيسف د م م 

و ال  .دې کوي نماشومانو حقوقو تر پ
ينې زما په اند  دهغو  حکومتونو په وړاندې  چې دما ه تر سره کوي يوا خه سرغړونه کوي او يا ل شومانو حقوق 

واک ورسره دی  اکنو  و چې د ماشومانو حقوق پلې. د فشار توکې  د خلکو فکرونه او عام ولس  دی  چې د   تر 
انې، دينې.  او د دوی د روزنې ،پالنې  او ساتنې مسووليت په غاړه واخلې کړي انونه ،اجيو   لکه خپلواک اور

حکومتونه باندې فشار راوستي  شي  په رسن ،ملي او نړيوال موسسات دي چې ډليزه علما،د بشر د حقوقو فعالين،
وليز ډول. ولنه ي ملک يوه سالمه په  د ماشومانو د حقوق . لوبوېورول  مهم   برخه کېخورا مهمپه دې  کولې  شي   

نګون لپاره ته شي بايد ولسيز غور و دول. ه  رامن    له الرې د ماشومانو دحقوقو قانون تصويب شي ېسي جرتر 
خه د ته شي او د ماشومانو د حقوقو  اساسي قانون کې د ماشومانو  په  هيوادسي دهمدا او  فاع  مستقله اداره رامن

و د ماشومانو حقوق  .ارنه يې وشي  او   تصويب  نور  واضع تعريف ،حقوق ه وکړې تر  ولنه بايد ه   دولت او 
  .وساتي  او پلې کړي په  اساسي قانون کې خوندې 

ه شي کولې  نه ي پرمختګونه يوازي اقتصاد ولنهزموږ   ،ړيته بدلون ورک چې هر  د ماشومانو د حقونو د ساتني   
ستيزو   په برخه کې ،پالنې او روزنې    . ته اړتيا لری ونو بدلون ب

ه آوالى شي ن پلي افغانستان په بيارغونه ماشومان له دومره ستونزو سره سره  ه  ، چې په راتلونكې آې د ج
ه چې  ن ي مه تآې لكه     ور تمام شي کي

رامونه پيل آړي   . افغان دولت بايد د افغان ماشومانو د ژغورنې او ساتنې لپاره جدي او اوږد مهالي پرو
 چې دېو مالتړ لپاره افغان دولت مخكې له په ليري او جګړه يزو سيمو آي بايد د افغان آوچنيانو د ژغورنې ادهيواد 

ي رام ،ناورين   خپل ورستي کچه ته ورسي ه مېكانيزم او پرو                                     .آړيپيل  آار ونو باندېپر 
وک  ونګه چيغهدهې    پای      .اتې شي غلې پ  چيغه همداسي  دغه اجازه نشته چې نه اوري ،  افغان ماشومانو

                     


