
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 8تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

         
 ۱۲/۶۰/۱۶۲۰     ژباړن او لنډونکی: انجنیر سلطان جان کلیوال

 

   " آزادۍ د خونې"د افغانستان په هکله د 

(Freedom House)   

 د راپور ژباړه او لنډیز
 :کال خپرونه ۵۱۰۲د 

یوه خپلواکه غیری دولتې مؤسسه ده چي مرکزې  "آزادۍ خونه"یا د  "فریډم هوز"لومړی د دی مؤسسې په هکله: د 
 او نور لوی دفترونه یی په نیویارک، اردن، قرغزستان، ایاالتو د واشنګټن د کولمبیا په سیمه کی دیدفتر یی د متحده 

کلونو راهسې په ټوله نړۍ کې د   ۵۷مکسیکو او د جنوبې افریقا په هیوادونو کی موقعیت لری. دا مؤسسه د  
ساتنه او د فاع کوې. نوموړی مؤسسه په  څارنه، پلوې او تر ممکنه حده حقوقو بشریآزادیو او  د انسانیدموکراسۍ ،

ټوله نړۍ کی دموکراتیک بدلونونه د سیاسی او مدنی حقوقو د تامین او آزادیو له پلوه څیړې او مکملې څیړنې وروسته 
نمرې ګټل د بشری حقونو  (۲) هر هیواد ته د بشرې حقوقو د تامین او یا نقض له مخی نمری ورکوی چی د یوی

( نمرو ګټل په یوه هیواد کی د بشری حقونو د تامین تر ټولو بد ۵او په تر تیب سره د اوو ) ړ معیارتامین او آزادی لو
د بشری حقونو د تامین مالتړ  کی برسیره پردی دا مؤسسه په بیال بیلو هیوادونو او ناوړه حالت را په ګوته کوی.

و الس هم ور غزوی. د دی مؤسسې فعالیتونه کونکو سازمانونو او اشخاصو ته د امکان تر حده د مرستو او همکاری
 د تحلیل او ارزونې، مدافعی او ساتنې او د لزوم په وخت کی د عمل او مداخلې په بڼه هم صورت نیسی.

د دی مؤسسې د راپور له مخی په تیرو لسو کالو کی ښو ول شویده چی: د امریکا په لویه وچه ) شمالی، مرکزی او 
( نور وګړی یی نسبی آزادی ۱۹۷آزادۍ نه برخمن دی او )د پوره  خلک( ۵۲۷ع کی )جنوبی امریکا (کی په مجمو

( د نسبی آزادی نه برخورداره ۲۴۷( خلک پوره آزادی لری او )۰۷٪لری. د اروپا په لویه وچه کی، په غربی اروپا )
ه منځنی ختیځ کی ( وګړی نسبی آزادی لری. د آسیا د لوی وچی پ۲۶۷ی اروپا او روسیه کی یواځي )قدی. په شر

( خلک نسبی آزادی لری او پاتي نو ریی له هر ډول آزادی نه محروم دی. د پاسفک د حوزی په هیوادونو کی ۷۷)
( د آزادۍ نه محروم دی. د افریقا په لویه وچه ۴۰۷او پاتي ) ( نسبی آزادی لری۷٪۲( خلک پوره آزادی دی، )٪٪۷)

( د آزادۍ نه محروم دي. د استرالیا او نیو ٪٪۷آزاد دي او پاتی )( نسبی ۷۶۷( خلک پوره آزادی لری، )۲۱۷کی )
 ی مکمله آزادی موجوده ده او د ژوندانه ټول اړخونه په دموکراتیکه توکه پرمخ تګ او وده کوی.کزیالند په حوزه 

هیوادونو ( ۷۷( پوره آزادی لری، په )۷۴۰( هیوادونو کی )۹٪، په )( هیوادونو کی۲۹۷په مجموع کی د نړۍ په )
 ( خلک د آزادۍ نه محروم دي.۷۱۰( هیوادونو کی )۷۷۲( نیمه ازادی لری او په )٪۷۱کی )

د آزادۍ نه محروم خلک د ځمکې په مخ د بل هرځای نه زیات په تیرو لسو کلونو کی په منځني ختیځ او شمالی افریقا 
هغه د مرکزی افریقا د  وند کړیدییطو کی ژاکی ول او د د آزادی نه ډیر محروم خلک چی په ډیرو ناوړو شر

ي د آسیا د لوی وچ د افغانستان په شمول هیوادونو لکه د ګییانا، اریتیریا، سومالیا او سودان وګړی دی او همدا رنګه
بدو  و په ډیرو ناوړو اودځینو هیوادونو لکه شمالی کوریا، سعودی عربستان، سوریه، ترکمنستان او ازبکستان خلک

 کړیدی.حاالتو کی ژوند 
 د افغانستان په هکله د دی مؤسسی څیړنه:

د افغانستان په هکله هم څیړنی کړیدی او په  و کیکالې د نورو هیوادونو په ترځ کی په تیرو لسو دی نړیوالې مؤسس
خپور کړیدی  کال کی ۱۶۲۷په  دبشری حقونو او انسانی ټولو آزادیو په برخه کی یو مفصل راپور دی هیواد کی یی د

 اړنه یی په اختصار سره درنو لوستونکو ته وړاندی کوم:چی ژب
 

د دی راپور له مخی افغانستان د بشری حقونو او انسانی فردی آزادیو او همدارنګه د ژوندانه اسانتیاو ته د الس رسي 
ورې موقف لری، یعنی له ښکته ل وم  (۲۹۱( هیوادونو په منځ کی هغه هیواد دی چی )۲۹۷له پلوه، له بده مرغه د )

( نمری، د مدني حقونو د تامین په برخه کی ۰په برخه کی ) آزادۍ شخصی نه دریم ځای لری. افغانستان د اتباعو د
هیوادو له ډلی  و( نمری لری، چی په دی توګه زمونږ هیواد د هغ۰( نمری او د سیاسی حقوقو په لرلو کی هم )۰)

فغانستان ا څخه دی چی اتباعو یی په تیرو لسو کلونو کی د ژوندانه په سختو او ناوړه حاالتو کی شپي تیرې کړیدې.
له تیرو لسو کلونو را په دی خوا تر ننه پوری په پرله پسی توګه د ټولنیز ژوندانه په هره برخه کی نزولی قوس وهلی، 
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 ته زیاتی شویدی. یبل  نه ی ورځې د یو خراب شوی او د خلکو ستونزيحاالت د یوه کال نه بل ته پسی 
( ساحه او نفوس د دوی د دا یمی ۷۲۶له هغه وخته چی طالبانو د سقوط نه وروسته، بیا سر راپورته کړیدی د هیواد )

او د بل نه بل ته د ( نوره د طالبانو او دولت تر منځ د جګړو په نتیجه که د یوه قوت نه بل ته ۷۲۶کنترول الندی او )
) اسیا فونډیشن راپور(. نو له همدی کبله د آزادۍ خونې دا راپور هم د افغانستان انتقالی برخی په توګه پاتی شویده.

چی هلته د ژورنالستانو تګ راتګ امکان لری، نو همدا وجهه ده چی ژورنالستانو ته د  هغه برخی په برکی نیسې
بله د ښارونو او حکومتې مرکزونو نه لری په کلو او بانډو کی د وسله والو ډلو د زیاتو خطراتو د متوجه کیدو له ک

 همدارنګه زورزیاتي په سبب چی ژور نالستان ورته نه شی ورتللی معلومات دومره کم دی چی په نشت حساب دی.
وی،  قیم کنترول کیپه تیرو لسو کلونو کی هغه سیمی چی د )ناتو( د ځواکونو او یا د افغان پوځی قطعاتو په مست

یواځی هغو ژورنالستانو ته د ورتللو اجازه ورکړ شویده چی د پوځی قوماندان په خوښه یی د راپور جوړولو ته غاړه 
ایښې ده، هغو ژور نالستانو ته چی د سیمی د خلکو د ژوندانه او د هغوی سره د دی پوځی چارواکو د چال چلند په 

ورکړی شوی. له دی کبله د افغانستان  ده رسنیو ته ورسوی قطعأ اجازه نه حال هکله سم معلومات او د سترګو لیدلی
 باید و ویل شی د هغو خلکو د ژوندانه تصویر چی په اطرافو کی ژوند کوی، په دی راپورکی ډیر تت او تیاره دی.

یر امکانات موجود چی ورکړ شوی نمری یواځی د د هغو سیمو په هکله دی چی هلته د ژورنا لستانو د ورتللو لږو ډ
 .او یا هم په مطلقه توګه د دولت تر تسلط الندی ول ول
 

که څه هم دا اپور د دولتی تسلط الندی سیمو کی د هیواد د اطباعو د ژوندانه د طرز او د بشری حقونو تامین 
سره د دی هیواد  تصویروی، خو بیا هم افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کی راځی چی د انسانی ژوندانه د معیارونو

 د خلکو ژوند یا هیڅ اړخ نه لګوی اویا هم ډیر کم اړخ لګوې.
 

د ټولو لسو کلونو په اوږدو کی د ژور نا لستانو سره ناوړه چلند، د هیواد عامو وګړو ته د جګړو له کبله د زیات مرګ 
ه ی ورځی نه بلی ته یی په ژوندانژوبلی اوښتل او ورته رسیدلی تاوانونه، د ښځو د حقوقو د پښو الندی کیدنه او د یو

د جمهوری  ( کال۱۶۲۴کی د الزیاتو ستونزو پیدا کیدل، د هیواد په ټوله جغرافیه کی د تروریستی حملو شدت، د )
ریاست او والیتی شورا ګانو ټول ټاکنو کی د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدهللا د ټیمونو تر منځ یو پربل په ټاکنو کی 

تور لګونه او د ټاکنو د پروسی بی نتیجی اوږدوالی، اداری فساد، د مخدره موادو تولید او قاچاق، د پراخه درغلیو 
بیکاری او د انسانانو تښتول او نور په لسګونو زوروني هغه څه ول چی چی د دی هیواد خلک یی د سختو ستونزو 

 او مجبوریتونو سره مخامخ کړی وو.
 

نه د افغانستان نه باسی په وتر پایه به خپل قوت (۱۶۲۴)دي پریکړې چی د  سیاسي بي ثباتي او د ناتو د هیوادونو
دسمبر په میاشت کی ډیر راټیټ شو، دولت د خپلو  (٪۱۶۲ )اقتصادی حاالتو ناوړه اثر وکړ، د افغانۍ ارزښت د

 ورکولو په برخه کی ناتوانه شو.( زرو ملکې مامورینو ته د معاش ۷۶۶)
  

( ملیونه ډالره مرسته ورکړه نو دا ستونزه تر یوه حده ۵۷) یو اس ایډ( د مالیی وزارت ته )کله چی د متحده ایاالتو د 
ف غنی د دی د پاره چی دولت یی د نړیوالو د له منځه تللی باور بیرته تر دالسه رجمهور ریس ډاکتر اش اواره شوه.

  ءچی مخکینی جمهور ریس یی له امضاکړی، په ډیرې چټکۍ سره یی د متحده ایاالتو سره د ګډو همکاریو هغه تړون 
چی تر ټولو د مخه هغه اقتصادی او مالې لړزان حالت ته  جمهورریس هڅه وکړه .کړ  ءکولو نه ډډه کړی وه امضا

چی د ده دولت ورسره مخامخ و خاتمه ورکړی او یایی لږ تر لږه ورغوې نو په ډیر تلوار سره یی امر وکړ چی د 
( ورځو کی حل وفصل شی. که څه هم د خاصی محکمې ۴۷اختالس موضوه باید چی په ) دکال ( ۱۶۲۶کابل بانک د )

 او د تښتول شوو پیسو د بیرته وانګجزا  د له خوا د کابل بانک ځینو لوړ پوړو چارواکو ته چی اختالس یی کړی و،
 کاندي. وې خو په مجموع کی جمهور ریس و نه توانیده چی دا موضوع حل و فصل تادیه کیدو فیصلي وش

حاالتو ته د کتنې نه داسی څرګنده شوه چی جمهورریس اشرف غنی ونه شو کوالی چی د انتخاباتي مبازو په جریان    
کی د ولس سره د کړو ژمنو څلورمه برخه هم سرته ورسوې. برسیره پردی د ملی دولت تر نامه الندی د جوړی 

 عملی کړی دی کی پاتی راغلل چی په خپل منځ شوي ژمني شوی اداری دواړه چارواکي ټیمونه )غنی او عبدهللا( په
اځی دا چی له منځه یی یو نه وړلئ شو  یو او هغه واټن چی د خلکو او دولت تر منځ موجود و له منځه یوسی، نه

 بلکی الپسی زیات هم شو.
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ی په دی توګه خپور د آزادۍ د خوني را پور په افغانستان کی د  )سیاسې حقونو او مدنې آزادیو( تر عنوان الند
 شویدی:

 لومړی ــ ســــــیاســــې حــقــوق.
د افغانستان د قانون له مخې جمهور ریس په مستقیمه توګه د خلکو له خوا د پنځو الــف ــ ټاکــنـیــــزه پروســــه:  

کالو د پاره ټاکل کیږی او یو شخص کولی شي چی په پرله پسی توګه دوه کرته د رایو د ګټلو په نتیجه کی دا مقام تر 
رایو د تر السه کولو په  السه کړي. ټاکلی جمهور ریس د کابیني وزیران ټاکی او د پارلمان)ولسی جرګي( د غړو

رسمي توګه په کار پیل کوي. که کوم نوماند وزیر د پار لمان درایو په ګټلو کی پاتی راشي نو نتیجه کی وزیران په 
 جمهور ریس بل تن د رای اخستني د پاره ورمعرفي کوي.

 
و رایو ورکولو له مخې ټاکل ( غړي د پنځه کلنې مودي د پاره د خلکو د مستقیم۱۴۹د پارلمان د ولسي جرګې د پاره )

له لوری د دری یا  د والیاتی شورګانو ( غړي لري چی له دریو څخه دوه برخې یی۲۶۱کیږی. د مشرانو جرګه )
په  .معرفي کیږي او پاتی دریمه برخه یی د خمهور ریس له خوا د پنځو کلونو د پاره انتصابیږي د پاره  څلورو کلنو

( ۰۷و چی دری تنه به پکی ښځینه وی او په مجموع کی په ولسی جرګه کی )ولسي جرګه کی لس چوکۍ د کوچیان
څوکۍ د ښځو د پاره مشخصي شوي او په مشرانو جرګي او والیاتی شورا ګانو کی هم د ښځو د پاره سیټونه ځانګړی 

 شویدی.
لیو غچی د پراخه در( د سپتمبر د میاشتی پارلماني ټاکني د ډیرو نیمګړتیاو سره یوځای په داسی حال کی ۱۶۲۶د )

راپورونه ورکړل شول او ډیر کم شمیر خلکو په ټاکنو کی برخه درلوده تر سره شول. جمهور ریس حامد کرزی د 
( وکیالنو په هکله چی په ټاکنو کی پری ۰۱( د جنوری د میاشتې پوری وځنډوله. د هغو )۱۶۲۲پارلمان پرانستنه د)

( کال د اګست په میاشت کی صادره شوه، چی ۱۶۲۲کمې فیصله د )د درغلیو ادعا ګاني شوی وی، د اختصاصی مح
 ( تنو وکیالنو خپل سیټونه په پارلمان کی له السه ورکړل.۹له مخی یی یواځی )

( تنه د رای اچونی د پیل نه د مخه تیر او تر ٪( تنه نوماند ول چی )۲۴) ( د جمهوری ریاست د ګټلو دپاره۱۶۲۴د )
( او ډاکټر ۴۷لي. ډاکټر عبدهللا په دی پړاو کی )ټ( رایی ونه ګ۷۶۰۲او کی هیچا هم )ړپ شا شول، د ټاکنو په لومړی

( نیټه ۲۴) ه( سلنه رایی ترالسه کړی. د دی دوه تنو تر منځ د ټاکنو وروستئ پړاو  جون د میاشتی پ۱٪اشرف غنی )
کنو په انو په ټاکنو ونډه واخستله. د ټاپیل شو. په دی پړاو کی د مخالیفینو د سختو تهدیداتو سره سره بیا هم ډیرو کس

د هرات په والیت کی د طالبانو  پل ژوند له السه ورکړ.خ( تنو ولسی وګړو ۱۶ساتونکو او ) تنو امنیتي (۲۶بهیر کی )
یرنی شم و دله خواد رای ورکونکو د ګوتو غوڅولو راپورونه هم ورکړل شول. کله چی د ټاکنو خپلواک کمسیون د رای

( سلنه زیاتی رایی ګټلی ۲۶نتایج اعالن کړل، ډاکټر اشرف غنی د خپل سیال ډاکټر عبدهللا څخه ) دماتي(لومړني )مق
وی. د نتایجو د اعالن سره سم د ډاکټر عبدهللا ټیم په ټاکنو کی د درغلیو ادعا وکړه او خپل بری یی اعالن کړ، دوی 

. د عبدهللا د ټیم له خوا د دی دریځ له نیولو وروسته تهدید وکړ چی دولت به نسکور او خپل دولتي زعامت به وټا کي
ده ایاالتو مرستندوی اداری و ویل چی که د ټاکنو موضوع ح، د متپه هیواد کی ټولنیز حالت د ګډ وډۍ سره مخامخ شول

مهور ریس ج. د متحده ایاالتو د عالیتونه په ټپه ودرويفپه قانونی توګه حل نه شی، دوی به په افغانستان کی خپل ټول 
سره د دواړو ټیمونو د مشرانو د ټیلفوني خبرو نه وروسته، د متحده ایاالتو د خارجه چارو وزیر جان کیری افغانستان 

ر ریس حامد کرزی او په ټاکنو د نړیوالو مؤسسو د څارونکو د مشورو له مخی د ټولو رایو د وته سفر وکړ، د جمه
س ته اعالن شی، د دواړو ټیمونو د موافقې په اساس د ملی یوالی حکومت له دی چی نتایج ول بیا شمیرني وروسته بي

د ډاکټر عبدهللا ټیم تر آخره په دی ټینګار کاوه چی دوی ټاکنې ګټلي دی او باید د حکومت جوړولو  .یجوړ او اعالن ش
دو الي د حکومت د جوړیاختیار ولری، خو څه ګټه یی ونه کړه او بالخره د سپټمبر په میاشت کی دواړو لورو د ملی یو

یه ریس )صدراعظم( ئغنی به جمهور ریس او ډاکټر عبدهللا به د اجرا سند په دی توګه امضاء کړ چی ډاکټر اشرف
 په توګه دنده ولری.

دا د افغانستان په ټول تاریخ کی لومړی وار و چی په سوله او دموکراتیکه توګه د یوه الس نه بل ته د قدرت انتقال 
 صورت نیسی.

 

د همدی کال د اپریل د میاشتې والیتی ټاکني هم د درغلیو د ادعاګانو او غیر قانوني اعمالو د سرته رسیدلوله کبله د 
( تنه د والیاتی ٪۴۴تنو کاندیدانو له منځ څخه ) (۱۷۹۶اکتوبر د میاشتی پوری و ځنډیدی. د اکتوبر په میاشت کی د )

کنو خپلواک کمسیون د ناقصو او باطلو رایو د معلومولو د پاره څلور د ټا شورا ګانو د ګټونکو په توګه اعالن شول.
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

( باطلی رایي را بیلی کاندی ۵۴۵۶۶۶ملیونو ټولو رایو څخه ) میاشتی کار وکړ ترڅو یی وکوالی شول چی د شپږو
 ندل شول.ژ( هغه کاندیدان چی بایللی اعالن شوی ول ګټونکی و پی۴۵چی په نتیجه کی )

په افغانستان کی د قانون له مخی د مستحقو کسانو د مستقیمو رایو په چارو کی برخه ا خســتنه:  په سیــاســيب ــ 
ورکولو سره ټولو انتخاباتي مقاماتو ته الره پیدا کولی شي. په دی هیواد کی سیاسی ګوندونه په ډیره ټیټه سطحه کی 

ودو قوانینو نه  یا خبر نه لري او یا هم په قرار لری او ځنی داسی ګوندونه هم شتون لری چی په هیواد کی د موج
، نو همدا د دی سبب شویدی چی هر انتخاباتي پوست یا څوکۍ ته اشخاص خپلو کړو وړو کی هغه په پام کی نه نیسي

 له بلی خوا داچی اکثرأ دولتي او افراد په انفرادی توګه ځانونه کاندیدوی او د خلکو نه د رای ورکوني غوښتنه کوی.
دهیواد په اطرافی سیمو کی د دولت د مخالیفینو د حملو او ګواښ سره مخامخ کیږی  او مؤظفین خصوصاً  مامورین

نو له همدی کبله د دولت سره کارکولو او همکارۍ ته څوک زړه نه ښه کوی او په مجموع کی په سیاسي چارو کی 
 د خلکو د ګډون برخه ډیره کمه  او ضعیفه ده.

ماموریت په دوهمه ورځ د امریکا سره د دوه اړخیزو همکاریو تړون الس لیک کړ او د ډاکټر اشرف غنی د خپل 
امې د دی لوظ ن ( کال نه وروسته یی هم د متحده ایاالتو نظامي حضور ته په افغانستان کی قانونی بڼه ورکړه.۱۶۲۴)

ي د افغان پوځیانو د روزنې د ( کال د پیله پور۱۶۲۷( تنه نظامي پرسونل  د )۶۶٪۲۶له مخي به د متحده ایاالتو )
( کال پوری به دا رقم نیمایی ته را ښکته کیږی. د دی تړون له مخی به د امریکا نظامي ۱۶۲۰پاره پاتی کیږی او د )

د ښوونیزو و ظایفو تر څنګ د ځینو نظامی مرکزونو ساتنه هم کوی. دا نظامي پرسونل د هیڅ جرم د ارتکاب  پرسونل
 ن د قوانینو په اساس نشی تعقیب کیدلي.په صورت کی د افغانستا

جمهور ریس اشرف غني د ناتو د سازمان سره هم ورته تړون الس لیک کړیدی چی د نظامی ټولګیو تر وتلو وروسته 
افغان نظامیانو ته به مرستي ( تنه پرسونل به هیواد کی پریدی او ۱۶۶۶د ځینو مهمو چارو د سره رسولو د پاره به )

 رسوی.
( ورځو په اوږدو ۴۷د اشرف غنی او عبدهللا د ملی یوالي دولت ونه توانیده چی د ) لتی وظایفو سرته رسول:ج ــ د دو

چی له هماغه لومړی وخت نه د دی  کی د حکومت کابینه جوړه او په کار پیل وکړی، همدا ناتواني د دی سبب شوه
ې پالنه، ملګرتیا او د نورو ډول ډول اړیکو پالل فساد، واسطه او خپلول .دولت کاری قابیلیت د پوښتنې الندی راولي

ي د ټولنیز او ساتل په ټولو ساحو کی د دولت دسالمو کړو وړو مخه ډب کړله، د دولتي مامورینو د معاشاتو کموال
( ۲۵۷( کال کی د )۱۶۲۴فساد دزیاتیدوسره مرسته وکړه او د نړیوال شفافیت د ادارې د راپور له مخی افغانستان په )

په دولتي  ( ځای ونیوه، یعنې په ټوله نړۍ کی افغان دولت دریم مفسد دولت و بلل شو.۲۵۱ادونو په منځ کی )هیو
 ادارو کی د فساد لوړې کچي د امنیت او د ټولنیز پرمختګ په ټولو اړخونو اغیزه وکړه او د نړیوالو مرسته رسونکو

والو دی اندیښنو افغان دولت مجبور کړ چی په دی برخه ټولنو او مؤسسو سره یی زیات تشویشونه را پیدا کړل. د نړی
کی کوټلي ګامونه پورته کړی او د فساد سره مبارزی ته تر بل هرڅه نه لومړیتوب ورکرکړي. لکه څنګه چی مخکی 
ورنه یادونه  وشوه، جمهور ریس اشرف غنی د دی د پاره چی په نړیوالي ټولني کی د بیا باور کولو روحیه را ژوندۍ 

بیا را خالصه کړه او د تحقیق کولو امر یی صادر  دی، د اکتوبر په میاشت کی یی د کابل بانک تړل شوی دوسیهکان
( تورنو کسان په مربوطه دوسییو باندی د څارنوالۍ او ٪۲( ملیونو ډالرو د اختالس په برخه کی د )۷۶٪کړ. د )

( ملیونو ډالرو په تادیه کولو او پنځه ۵٪۱س د ) انک پخوانئ رئبځانګړې محکمې له خوا د سرنه غور وشو. د کابل 
د پخواني جمهور  کاله بند چی وروسته په بله محکمه یی د بند موده پنځلسو کلونو ته وغزیده محکوم شو. محکمې

نځه پ شریک رئس حامد کرزی د ورور بانکې حسابونه هم کنګل کړل او په همدی ډول یی ډیر ژر په دی اختالس کی
 نور تورن کسان هم ونیول.

 دوم ــ مـــــدني آزادي:
ا وی د خپلې ټولنې ټولي نیمګړ تی ،په افغانستان کی د رسنیو کارکونکی زیار کاږی د ــ د بیان او عـقـیدې آزادي:ــ 

ا کارکونکی ډیبیلو بیلو بڼو په مفصله توګه ور ورسوي، خو د رسنیو یا می هاو بریاوی خپلو وطنوالو او نړیوالو ته پ
او هم د وسله والو مخالیفینو له لوری د سختو تهدیدونو، بندی کیدنو او حتی د مرګ  هم د دولتي لوړ پوړو چارواکو

ژوبلې سره مخا مخ دي، دوی نه شي کوالی چی د خپلې ټولنې په اصلی وضعیت باندی وطنوال او دنیاوال خبر کړای 
انون کی په دی تاکید شویدی چی د دولتی چارواکو مداخله د رسنیو په ( د رسنیو په ق۱۶۶۵شی. سره له دی چی د )

ګڼ شمیر ژورنالستان او د میډیا کارکونکی د زور واکو،سیاسیونو  کار کی بی له ضرورته جواز نه لری، ولی بیا هم
غانانو او دوه ( کال کی پنځه اف۱۶۲۴او نظامی چارواکو په امر بندیان شوی، تهدید شوی او وهل شویدي. یواځی په )

 .تنو خارجې ژورنالستانو یا د مستقیم هدف په توګه او یا هم د عادی قربانیانو په څیر خپل ژوند له السه ورکړیدی
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( ۱۶۶۲وبلې شمیره د )ژ)ترننه پوری د تلفاتو داشمیره له سلګونو نه هم لوړه شویده. ژباړن( د ملکی خلکو د مرګ 
 ( کی لوړه وه.۱۶۲۴دی، د تیرو ټولو کلونو په انډول په ) یژیم را پرځیدلکال څخه را په دیخوا چی د طالبانو ر

یو او د نسبت ولسوال د رسنیو کارکونکی د هیواد په مرکز کابل کی نسبت والیاتو ته او د والیاتو په مرکزونو کی
 ،الراناکان او جنګساولسوالیو په مرکزونوکی نسبت کلو او بانډو ته زیاته آزادی لری، خو په ځینو ځایونو کی زورو

د دوی د تیریو او غیر قانوني اعمالو  تهیه کړی چي په هغه کیچی داسی راپور ژورنالستانو ته د دی اجازه نه ورکوی
خو پاڼي د افغانستان په بیلو بیلو برځروزکر شوی وی. همدا اوس ګڼ شمیر تلویزیونی شبکي، رادیو ئی خپروني او 

ه پیمانه د دولتي ادارو د کارکونکو او د زورواکانو په چال چلند باندی د خلکو انتقادی کی په کار بوختي دی او په پراخ
نظریات خپروې، خو دوی  بیا دا خپرونی او هغه تبلیغات چی د دوی پرضد وی د اسالمي اصولو او ملی ارزښتونو 

 پیداکوي.او په هره وسیله چی وکولی شی ددی رسنیو د خپرونو په کار کی خنډونه  ولیبپه ضد 
د موبائل ډیري ټیلفوې شبکی را منځ ته شوی او په تیزۍ سره یی انټر نیټی خدماتو ته الر پیداکړه، د ښاری خلکو د 

د ی د پاره چی د دوی د موفعیت په هکله دپاره یی د پراخو معلوماتو د حاصولو د پاره زمینه برابره کړه. طالبانو 
د امواجو د رسولو په انتقالی ستنو )پایو( باندی  شي، د موبائل ټیلفونونوڅوک دولتي ځواکونو ته خبر ورنه کړلی 

حملي وکړی او د خلکو تر منځ د اړیکو په نیولو کی یی ستونزی رامنځ ته کړی. د فبروری په میاشت کی د جمهوری 
 رسیده.رونو له الری ور وریاست د پاره د کاندیدانو تر منځ د مباحثو جریان خلکو ته د تلویزیونی شبکو، رادیو او اخبا

، خو سره له دی هم د نورو مذاهبو د طالبانو تر سقوط وروسته په مذهبی آزادیو کی تر یوه حده ښه والې راغلي دي
ډیر کم دی، د سخت دریځه مسلمانانو له خوا د ازیت، آزار او کله  په نسبتپیروان چی په افغانستان کی د مسلمانانو

مخامخ شویدی. ددی هیواد په اساسي قانون  رته رسولو په وخت کی د خنډ او مانع سرهناکله د مذهبی مراسمو د س
کی یواځي اسالم د رسمي مذهب په توګه قبول شویدی. وسله والي مخالفې ډلي هغه دینی عالمان چی د مدني حقوقو 

اسمو اجازه ورکړ شویده، اوله منځه یی وړی، که څه هم د نورو مذهبو پیروانو ته د مذهبی مر مالتړ کوی هدف نیسي
خو سره له دی هم هندوان، سیکان او د لږه کی شعیه مذهب ډیر کرت د ُسني اکثریت مذهب د پیروانو له خوا د ازیت 

 او تعصب سره مخامخ شویدی.
 

 د دین نه ګرځیدل)الحاد( او د دینی مقدساتو بی احترامې کفر بللي شي او مرتکب ته یی سخته سزا ورکول کیږی.
د پوهی حاصلول په هر ځای کی چی وی جواز لری، خو یاغیان په ټولو هغه ښونځیو او  سالم د اصولو له مخيد ا

 د تعلیمي تاسیساتو باندی چی دولت او یا د بهرنیو هیوادونو په مرسته جوړشویدی حملي کوی او هغه له منځه وړی.
( ماشومان ښونځیو ته له ۱۶۶۶۶له مخي یواځي )( کال د نومبر په میاشت کی د یوه راپور ۱۶۲۴مثال په توګه د )

تللو نه محروم شول، هغه ماشومان چی د ښونځیو د تللو امکانات ورته برابر هم  ول. تعلیمی سویه یی ډیره ټیټه وه. 
شرقي والیاتو څخه ډیر محدود شاګردان د لوړو تعلیماتو د پاره پوهنتون ته د کانکور په آزموینه کی بریالي دټول م

. په هغو سیمو کی د تعلیمي مؤسساتو حاالت ډیر د اندیښني وړدی چی هره شیبه د وسله والو مخالیفینو او د شول
ګړه او مبارزه روانه وي. په مجموع کی ویل کیدای شی د بیان او عقیدی آزادی جدولت تر منځ یی د کنترول د پاره 

 کی شمیرل کیږي. و په ډلهیوادونډیرو ناکامو ه دپه دی هیواد کی ډیره نامکمله ده او د نړۍ 
د افغانستان ټول قوانین د ځینو خاصو شرایطو الندی د غونډو او ـ هـ ــ د غــونــډو او ټولــنو د جـوړیــدو حـقـوق : ـ

ټولنو د جوړیدو مالتړ کوی او امنیت یی تضمینوې. دا حاالت په ټول هیواد کی یو ډول نه دی او په یوه سیمه کی د 
ونډو د جوړیدو غد هر ډول  یز چارواکیه اپه ځینو سیمو کی سم .ېموجود د ونهره پکی ډیر توپیربلی سیمی س

مخنیوئ کوی اوکه ضرورت شی له دولتې پولیسو بر سیره د خپلو شخصی قوتونو نه هم کار اخلی او د داسی غونډو 
 را منځ ته شوی وی. انپه نقص ود جوړیدو مخه نیسی چی د دی چارواک

 

( ۴۶۶۶( کورني مؤسسات او د دی تر څنګ )۲۹۲۲( غیر دولتی خارجي او )۵٪۱ه  )ګافغانستان کی په رسمی توه پ
مؤسسی په  کار بوختې دی. دا مؤسسي د چارواکو له خوا د کار کولو څخه په رسمی ډول نه  نور غیر راجستر شوی

د کار مخه نیوله کیږې. برسیره پردی د ا منع کیږی، خو که د چارواکو د غوښتنو سره برابر کار ونه کړی بیایی 
مؤسسي هره شیبه د دولت د وسله والو مخالفو ډلو د تهدید او فشار الندی دی، خصوصاُ هغه مؤسساتو ته د یاغانو له 

 خوا ډیر خطر متوجه دی چی د بشري او مدني حقوقو او ازادیو د تامین د پاره کار کوی.
 

د کارګرانو او روزمزدانو قانونې حقوق په سمه توګه نه دی  دی هیواد کی د تاسف خبره ده چی ال تر اوسه هم په
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تعریف شوی او داسی کومه قانونې مرجع هم وجود نه لری چی د دوی د حقوقو د پاره مبارزه او قانونې جګړه وکړی، 
 نو له همدی کبله داهیواد په دی برخه کی ډیر پاتې راغلي او په ناوړه شرایطو کی قرار لری.

د هیواد قضائی سیستم په تصادفی توګه کار کوی، په ډیرو ځایونو کی د قضآء  ــ د قـوانـینـو او مقــراتـو تـطبـیـق: ـو 
و د شرعی ا اندازه مسلکې زده کړی یی نه دي کړي یچاری د هغو اشخاصو له خوا پر مخ بیولې کیږی چی په کاف

څخه جوړه شویده چی د مدنې قوانینو  حکمه د هغو مذهبې علماوسره کمه اشنائی لری. ستره م او مدني قوانینو احکامو
 د سیستم سره پوره بلدیت نه لری او ژورو اصالحاتو ته اړتیا لری.

 

په قضائی سیستم کی د فساد لوړې کچي تل قاضیان او څارنواالن د محلي زور واکانو او وسله والو ډلو د تهدید او 
. جمهور ریس په اطرافي او محلې ساحو کی د قضاوت سلسله هماغه عنعنوې بڼه لری کنترول الندی ساتلي دي.

اشرف غنی د قضائی اصالحاتو د پاره د اقدام وعده ورکړه او هغه یی د خپلو اصالحي پرګرامونو په لست کی داخل 
د محکمو نور کار مندان  ( تنه۰۶۶( قاضیان او )۱۶۶کړ. د همدی پرګرام د تطبیق د پاره یی د اکتوبر په میاشت کی )

 دفساد له کبله د خپلو دندو نه ګوښه کړل.
ې او په خپل سیستم پکی خلک په هغو کلیوالی ساحو کی چی طالبان تسلط لری هغوی خپلی محکمي جوړی کړید

 د کمو کی فیصلي د ډیرو نیمګړ تیاو له کبله په سمه توګه نه تر سره کیږی، لکهحمحاکمه کوې. عدلي تعقیب او په م
د واقعیاتو د صحت د پاره د عینی شاهدانو نشتوالی، د  تورنو کسانو د حقوقو د دغاع د پاره د قانونی وکیل نشتوالی،

عدالت د تامین د پاره د باوری قضائی مرکزنو نشتوالی، د یو اړخیزو او ظالمانو فیصلو کړنه او د محاکمو د فیصلو 
ي حقوق د پښو الندی کوی او د هیواد قضائی سیستم د و کسانو مدند ثبت نشتوالی، ټول هغه عوامل دی چی د تورن

 پوښتنې الندی راولی.
 

ور امنیتی اورګانونه خصواً هغه چی د دفاع په منظور په لومړیو کرښو کی ځای پرځای شویدی، د هغو نپولیس او 
  ه چی د جګړې پر مهال نیول شویدی، د جګړی د اسیرانو په توګه نه بلکی پهریاغیانو س

خپلو مرکزونو کی د ټولو قوانینو خالف عمل کوی او د هیڅ ډول شکنجی نه ډه ډه نه کوی. برسیره پردی د قضائی 
او په عوامو خلکو باندی ظلم او تیری کول د پولیسو،  هم په کلی توګه د فساد نه ډکه ده اداره سیستم په څیر د پولیسو

.ګڼ شمیر دولتې مقتدر او لوړ پوړې چارواکی شخصی زندانونه د جاسوسۍ د سازمانونو اونظامیانو ورځنې دنده ده
 او شکنجه ځایونه لری.

 

( تنه ملکی وګړی تلف ۷۴۷٪( کال کی د ملګرو ملتو ادارې راپور ورکړ چی د دی کال په اوږدو کی )۱۶۲۴په )
ه والو کار دی خو د دی تلفاتو لویه برخه د طالبانو او نورو یاغی وسل ( تنه نور زخمیان شویدي.۵۴۷۶شوی او )

 ژوبله د دولت د امنیتی قواو له خوا را منځ ته شویده. ( دا مرګ۲۵۷)
( کال کی د طالبانو له خوا د کندوز د مرکز نیول، د ننګرهار والیت کی د داعشیانو له خوا د شینوارو د ۱۶۲۷په ) 

و تر کنترول الندی را وستل او د یاغیان لوی ولسوالیو د ځینو سیمو اشغال او د هیلمند په والیت کی د ځینو ولسوالیو
کچه، په دی هیواد کی د بشري قوانینو نه د سر  وملکی خلکو ته د مرګ ژوبلی او رسیدلو تاوانون له خوا د دی سیمو

 غړونی لوی مثالونه دی.
  

پیسو  یدل او یا هم دد هیواد په ټولو برخو کی د انسانانو تښتول او برمته کول او بیا د پیسو په مقابل کی د هغوی آزاد
د نه ورکولو په صورت کی د تښتول شوو کسان بی رحمانه وژل، په تیرو نهو لسو کلونو کی د هری ورځې لوبه ده. 

ه خبره را لنډه شی نو په اطمنان سره داسی حکم کیدای شی چی په دی هیواد کی داسی کوم قوی مرکز وجود نه ک
 رستي ورسولئ شي.خلکو ته ملری چی د قوانینو په تطبیق کی 

و ر کولفد افغانستان د دولت له خوا په هیواد کی دننه او له هیواده بهرپه س و ــ شخصي آزادي او انفرادي حقوق:ــ 
ول شوی، خو د امنیت نشتوالی په دی برخه کی زیاتي ستونزي را منځ ته ګاو تلو راتلو کوم قانونې بندیز نه دی ل

 کړیدی.
 

  (UNHCR)( کال کی ۱۶۲۷یا د ملګروملتو د مهاجرو د چارو اداره خبر ورکوی چی په ) 
 

( میلیونه وګړی له خپلو کورونو نه بی ځایه شوی ول، چی په دی جمله کی ) ۲.۱فغانستان کی په کور دننه ) په ا
ه نور د ناسالمو حاالتو نه ( هغه کسان دی چی د جنګونو له کبله بی خایه شویدی. همدارنګه په زرګونو تن ٪٪۴۶۶۶
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د تیښتې په منظور اروپای هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تللو هڅې کړی او کوی یی. د یادی شوی اداری د 
(  میلیونه تنه ښول  ۱،۰ۍ کی د راجستر شوو افغان مهاجرو شمیر ) ړپه ټوله ن ( کال کی۱۶۲۷احصایی له مخی په )

الرو څخه د تلونکو شمیر، د سوریی له هیواد وروسته  ېایی هیوادونو ته د غیر قانونشویدی او په همدی کال کی اروی
 په دویمه شمیره کی راځي.

 

و پلوری)خرڅ کړی( او د بل  چی خپل ملکیت یپه افغانستان کی د هیواد اتباع د قانون له مخې د دی اختیار لر  
وکړی، د سوداګرۍ مرکزونه پرانزي او په آزاده خلي(، تجارت  وا شخص ملکیت و پیري ) را ویی نیسي یا وایی

توګه نوره راکړه ورکړه تر سره کړی، خو کوم څه چی په دی هیواد کی ډیر عمومیت لری هغه دادی چي دا معامله 
کونکی په مجموع کی دولتي مالیه )ټکس( نه ورکوی، دولت د اقتصادې پالیسیو له مخی مکلف دی چی چی د شخصی 

، خو د لوړ اداري فساد او لوړو چارواکو د الس وهنو له امله نه افغان پانګه وکړی او ساتنه ایتپانګې اچونې نه حم
 ه زړه ښه کوی چی په دی هیواد کی پانګه اچونه وکړی.توال او نه بهرني پانګه وال دي 

 

ی وی، چی د پانګ د ژوند د ښه والي د پاره ښه زمیني برابری شویته په تیره یوه یوه نیمه لسیزه کی د افغانانو  
اچونی له الری په هیواد کی د تولیداتو اندازه لوړه کړی او خلکو ته هم مصروفیت پیداشی، خو په هر کار کی فساد، 

تجاوز، شخصی  ،، تهدیدواسطه چلیدل، د مخدره موادو تولید او قاچاق، شخصی، ګروپي، او قومی دښمني او بدبیني
ول چی په دی هیواد کی یی د پانګي اچونې، تولید او سوداګرۍ په الره  جریمی او محصول لګونه ټول هغه څیزونه

 کی خنډونه جوړ کړیدی او د سوداکرۍ فضائی نا مناسبه ګرځولې ده.
 

ي په قانوني توګه ددی حق لری چی زده کړه وکړی او په ټولنیزو چارو کی ونډه واخلی، خو له بده مرغه د ښځو ځښ 
ه په ځینو سیمو کی دومره لوړه ده چی د خپلې کورنۍ د نارینه مشر) واکدار( له انداز په وړاندی د تاوتریخوالي

رضایت پرته حتی د کور نه د وتلو اجازه هم نه لری. په ښځو باندی د هیواد په ځینو سیمو کی رواجی فشارونه دومره 
د  هم نه ورکول کیږي.لوړ حد ته رسیدلي دی چی د هیڅ ډول تیری او تجاوز په هکله هیځ قانونې مرجع ته خبر 

دی عمر  ( کاله تعیین شویدی، خو د نیم نه زیاتي نجوني۲۰قانون له مخې په دی هیواد کی د واده دپاره د ښځي عمر )
یږی. د نکاح او طالق حقوق یواځی نارینه لری. په یو وخت کی د څومیرمنو ته تر رسیدو د مخه په جبري توګه ود
یط یی تر سره کړلي شي. ژباړن( ممانعت نه لری. په ښاري او ادی چی شرلرل د شرعی جواز له مخي ) بی له 

ساحو کی د ښځو د ژوندانه په طرز کی ډیر تفاوت موجود دی، په ښاری ژوندانه کی ښځو ته د تعلیم کولو  کلیوالي
انډو کلیو او ب او په ټولو سیاسی ــ اجتماعی او اقتصادی چارو کی د ګډون او برخې اخستنې زمینه مساعده ده، خو په

برخو  په ښاری او مال څخه لوړ نه دی. ) شي (ې حیثیت د یوه ځو ژوند په نارینه پوری تړلي دی او د ښځکی د ښ
کی د طالبانو د سقوط نه وروسته ښځو ته تقریباً د نارینه و سره برابر د کار کولو او نورو مدنی حقونو نه د ګټی 

( ۴۲) ( سلنه ښځي کاندیداني وی ، تقریباً ۲۰( کال په پارلماني ټاکنو کی )۱۶۲۶اخستني  زمینه را منځ ته شوه. د )
په پارلمان کی د وکیالنو په توګه و ټاکلی شوی. که څه  ( ښځي۰۹سلنه ښځینه رای ورکونکي راجستر شوی وی، )

انو ښځي د ( د جمهوری ریاست د څوکۍ نیولو د پاره ښځینه کاندیده نه وه موجوده، ځوځینو کاندید۱۶۲۴هم د )
( ٪۱۵( کال کی )۱۶۲۴جمهوری ریاست د معاونینو په توګه د ځان سره نومولې وي. د والیاتی ټاکنو د پاره په )

( ښځو بریالیتوب تر السه کړ، خو سره له ده هم د مخالیفینو ۹۵ینه نومانداني موجودی وی چی له دی جملي څخه )ځښ
 د ښځوشمیره ناڅیزه وه. حوزو کی د سختو تهدیدونو له امله په انتخاباتي

د انسان تښتونې او یرغمل نیوني ډیر قربانیان په افغانستان کی ماشومان دی. ګڼ شمیر ماشومان په سختو شاقه کارونو 
بوخت دی او زیاته برخه یی د جنسي تجاوزونو الندی راځی. په ښارونو کی د فقر او مجبورۍ له کبله او په اطرافو 

 امله په دی هیواد کی میلیونونه ماشومان د زده کړی څخه بی برخې دي. کی د امنیت د نشتوالی له
)اوږدوالی، لنډوالی او پلنوالی( کی د نامناسبو شرایطو له امله د نړۍ د  محورونو يدر هیواد په تاند افغانس  نتیجه:ـ

دریم  رو په درلودلو سره( نم۰( یا له ښکته نه پورته لوری ته ، په اوسط ډول د )۲۹۱یوادونو په منځ کی )ه( ۲۹۷)
ځای لری. د ژوندانه ډیر ناوړه حالت له دی امله د دی هیواد د خلکو په برخه شویدی چی په دی هیواد کی د قانون 
نه سرغړونه، زورچلیدنه، د هر څه په وړاندی بی پروایی او بی توجهی له یوی خوا او د دی هیواد له جغرافیی نه د 

د کنترول نه وتلی دی، او دا هیواد یی د ټولنیز ژوندانه  و سیالیو ډګر جوړیدنه، له بلی خواګاونډیو هیوادونو او نړیوال
په ټولو اړخونو کی د ماتې او نیمګړتیاو سره مخامخ کړیدی. وګورو چی په راتلونکی کی به دا حاالت کومی لوری 

  ته واوړې. پای
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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