


1  



2 

 

 

 انساني قاچاق
 

 ساني قاچاق او په اړه ي３ راپور ورکونهان
 ليکوال: دانش ک７وخ５ل

 لمريز کال ١٣٩۸ -کابل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د کتاب ＄ان／７ن３:

 راپور ورکونه ي３ په اړه او د کتاب نوم: انساني قاچاق

 ليکوال: دانش ک７وخ５ل

 ين زهيراباس او اي４６: عبدالجبار اندړ

 اژانسپژواک خبري خپرندوى: 

 ！وکه ٢٠٠٠چاپ شم５ر: 

 چاپ وار: لوم７ى

 لمريز کال ١٣٩۸چاپ ن５＂ه: 

 چاپ ＄اى: کابل، افغانستان

 د دغه اثر هر ډول حقوق له ليکوال سره خوندي دي، له بيا ＄لي چاپ او هر ډول خپراوي سره ي３ د ليکوال اجازه شرط ده.



3 

 
 
 
 
 
 
 

 ډال９:

په تمه دالت ته د السرسي عوي او يد السند انساني قاچاق زيانمنو ته چ３ 

 .دي

 

 

 

 

 

 



4 

 ليکلړ
 د موضوع له اړخه يو بکر اثر» انساني قاچاق«

 انسان له فطرته خپلواک دی
 د ليکوال يادښت

 
 څپرکی لومړی

 انساني قاچاق
 

 د انساني قاچاق پېژندنه
 د انساني قاچاق او کډوالو قاچاق توپير

 زیانمن شوو تشخیص او پېژندلد د انساني قاچاق 
انساني قاچاق د اصطالح ګانو پېژندنهد   

 
 دویم څپرکی

 په قوانينو کې انساني قاچاق 
  له انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره نړیوال حقوقي اسناد

 انساني قاچاق  د افغانستان په قوانينو کې
 پېژندنه د انسان له قاچاق او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون

  عالي کمېسیون پېژندنه کډوالو له قاچاق سره د مبارزېد د انسان له قاچاق او 
 وېقاچاق او کډوالو د قاچاق د جرمونو سزاي د انسان

 د مجني عليه او د قاچاق شوي کډوال حقوق 

 
 ېیم څپرکیرد

 کې انساني قاچاق ړۍن په
 د انساني قاچاق نړيواله درجه بندي

 محدوديتونهد درېیمي درجې هېوادونو لپاره د مالي بسپنې 

 د انساني قاچاق د مخنيوي لپاره لږ تر لږه معیارونه
 کې د انساني قاچاق وضعيت ۍپه نړ

 ځپلو سیمو کې انساني قاچاق ېجګړپه 
 ځپلو سيمو کې د ماشومانو ګومارنه ېجګړپه 
 اسیا کې انساني قاچاق سوېليپه 

 
 څلورم څپرکی

 په افغانستان کې انساني قاچاق
 انساني قاچاق وضعيتپه افغانستان کې د 

 په افغانستان کې د انساني قاچاق الملونه
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 د انساني قاچاق په مخنيوي کې د افغانستان درجه بندي
 

 پنځم څپرکی
  مدني ټولنې ونډهد د انساني قاچاق پر وړاندې مبارزه کې 

 ي ټولنې رولد مدن
 پرکیڅشپږم 

 له انساني قاچاق سره په مبارزه کې د رسنیو ونډه
 قاچاق په اړه د رسنيو راپور ورکول ي د انسان
 اهميت ي کې د رسنیومخنیو پهقاچاق  يد انسان

 څخه د خونديتوب الرښود وجنایتکار بانډونله 

 څپرکیاووم 
 له انساني قاچاق څخه د زیانمن شوو په اړه راپور ورکول

 د زيانمن شوو په اړه راپور ورکول
 د جنسي تېري زيانمن شوو په اړه راپور ورکول

 د جندر یا جنسیت له مخې تاوتریخوالي په اړه راپور ورکول
  زيانمن ماشوم په اړه راپور ورکولد 

 اخالقي موازین ملي زمېپه افغانستان کې د ژورنال
 اتم څپرکی

 د انساني قاچاق د زيانمن شوو انځور اخيستنه
 د زیانمنو کسانو انځور اخیستنه

 جوړولد ماشومانو انځورونه اخیستل او ویډیو 
 له ګواښ سره د مخ ماشومانو خوندیتوب

 د انځور اخیستنې هوکړه لیک

 نهم څپرکی
 د خبري راپور لیکلو بنسټیز اصول

 د خبري راپور ليکنه
 د خبري راپور متن

 څپرکیلسم 
 ېي سرچيناطالعاتد انساني قاچاق 

 ي سرچينو پېژندنهاطالعاتد انساني قاچاق د 
 د اطالعاتي سرچينو موندل

 څپرکی يوولسم
 افغانستان کې د انساني قاچاق ډولونهپه 

 
 رى ېجنسي ت -١
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 اړ ایستل فحشا ته  -٢
 د زور نکاح -٣
 په بدو کې د نجونو ورکول -۴
 د نجونو په بدل کې ورکول -۵
  پېرل او پلورل پلمه د واده په -۶
 د واده له حق څخه بې برخې کول -٧
 عمر ته له رسېدو مخکې وادهانوني ق -٨
 )اذيت( نهځورو -٩

  نزوا (يوازې پرېښودل)ا-١٠
 د قرابت نفي کول -١١
  ځانوژنې ته د ښځې اړ کېدل -١٢
  اړ کېدلاعتياد ته د ښځې  نشه یي توکود  -١٣
 ونو د ښځو ګرځولله حق ي، کار او روغتيايي خدمتونو ته د السرسد زده کړو -١۴
 د میراث له حق څخه محرومول -١۵
 )لانځورونو او ويډيوګانو جوړو اخالقي د غیر( يپورنوګراف -١۶
 د سوال کولو سازمان شوی ډول -١٧
 د بدن د غړو ايستنه -١٨
 اجباري کار -١٩
 )ته اړ ایستل (له مزد پرته کار بېګار -٢٠
 د پور په بدل کې کار ته اړ ايستل -٢١
 د یو شخص له مجبوریته ناوړه ګټه اخیستنه -٢٢
 تېر ايستنه يا فريب ورکول  -٢٣
  توبييمر -٢۴
 پر ماشومانو درانه کارونه  -٢۵
 واک الندې راوستلتر ماشوم  -٢۶
  لد ماشومانو تښتو -٢٧
 د جنسي سوداګرۍ لپاره د ماشومانو استثمار -٢٨
  بچه بازي -٢٩
 د جګړو په ليکو کې د ماشومانو استخدامول -٣٠
 نځليد مغزو م -٣١
 او ټپي کول لد ماشومانو وژ -٣٢
 بریدونهمرکزونو  يښوونځيو او روغتياي رپ -٣٣
 کول هد خلکو منع بشري خدمتونوله  -٣۴
 يا ديني مقاصدو لپاره غالمي د عبادت -٣۵

 اخځليکونه
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 د موضوع له اړخه يو بکر اثر» انساني قاچاق«

تر یې څپرکو کې  ١١ستکي اثر دی چې په ېد مشر دانش کړوخېل څېړنيز ژورنال د پژواک خبري اژانس» انساني قاچاق«
د انساني قاچاق له نامه سره ښايي د لوستونکي په ذهن  بېالبېلو سرليکونو الندې پر اړوند موضوع په تفصيل بحث شوی دی.

کې هغه معمول مفهوم تداعي شي چې له جګړې ځپلو هېوادونو څخه اروپا او امريکا ته د انسانانو د قاچاق مسئله په کې 
. يوازې د لېږد او سوداګرۍ مسئله نه ده، بلکې ده ېږي؛ خو په دغه اثر کې اصال� دغه مسئله په يوه پراخ مفهوم څېړل شوېياد

انساني ګټې اخيستنې ټول اړخونه په کې څېړل شوي  قانوني او غير خوا د هر ډول غيره په ټوله کې له انسان څخه د بل انسان ل
د ساري په توګه له جبري ودونو او په بدو کې د نجونو له ورکولو تر جنسي تېريو، جبري کار او نورو مواردو پورې ډېر  ؛دي

 اړخونه په کې شامل دي.
د انساني قاچاق له تعريف او ډولونو څخه خبره  ؛کتاب کې په مناسب ترتيب راغلې ده غهد اړوندې موضوع سپړنه په د

د مخنيوي پر الرو چارو يې بحث دوام کوي، په زړه پورې مثالونه راوړي او ډېره ستوغه او ضمير  پيلېږي، پر الملونو او
الړ شي چې باالخره د ولړزوونکې موضوع داسې ګام پر ګام را سپړل کېږي چې لوستونکي ورسره مجبوروي تر پايه ورسره 

 ننني ژوند د دغه ترخه اړخ د مخنيوي الرې چارې بايد ومومو.
اسيا په هېوادونو کې د دې پديدې پر هر اړخيزې  سوېليکې انساني قاچاق، په افغانستان کې انساني قاچاق او د په نړۍ 

د انساني قاچاق د پېښو په اړه د راپور ورکونې دغه راز . دی ارزونې او څېړنې سربېره ليکوال خپل مسلکي رسالت په ياد ساتلی
 شي او د قربانيانو ټولنيز حيثيت ته زيان وا نه وړي.ه کې ښکېلې ن» جرم« هغاصول هم وړاندې کوي څو په خپله رسنۍ په د

  يو بريالی ليکوال د کوم اثر له ليکلو مخکې دغې پوښتنې ته ځواب مومي چې زما اثر (ليکنه او يا کتاب) ولې څوک ولولي؟
الب او نوې بڼه وکړي چې لوستونکی د دې پوښتنې سم ځواب دا دی چې: يا بايد نوې خبره وکړي او يا زړه خبره په نوي ق

اثر کوم څپرکي ولوستل په زغرده ويالی شم چې دانش  غهما چې د د کړای شي.ه يي حکم ون پرې د تکراري او کليشه 
، ده په خپل لنډکي يادښت کې هم ورته اشاره کړې چې له بده بخته د جګړې دوام زموږ په ټولنه ده کړوخېل نوې خبره کړې

ره دومره سوژې او سرليکونه راټوکولي چې هر ليکوال ته يوه نه په لسګونو سوژې په الس ورکوي، خو پر نوې کې د ليکلو لپا
 سوژه هر اړخيزه ليکنه او څېړنه که نوښت او کمال دی، خواري هم غواړي.

م له همکارۍ او ېاثر په ليکلو او د راپورونو او معلوماتو په راټولولو کې دومره زيار ايستل شوی چې د پژواک خبري ټ غهد د
په لسګونو مرکې، راپورونه، له نړيوالو رسنيو نيولې تر ملي هغو . مرستې پرته به يې ښاغلي کړوخېل ته هم بشپړول ګران کار و

ولول او له مسلکي معيارونو سره يې تنظيم ډېر صبر او زغم غواړي، لوستونکي چې يو ځل اړوند مسئله د نظرونو راټ رپورې پ
ځانګړې موضوع دغه اثر نه يوازې نوښت دی، بلکې ډېر ښه يې  ېد ردغه اثر ولولي له ما سره به په دې کې همنظره شي چې پ

 حق ادا شوی دی.
په دې کې په لسګونو مثالونه راوړي چې د مرکو او  ،ا معرفي کويډوله ر ٣۵ليکوال په افغانستان کې د انساني قاچاق  یښاغل

 راپورونو له مخې چمتو شوي دي.
څخه دا هم ده چې د قران او احاديثو په رڼا کې د انساني قاچاق بېالبېل ډولونه ارزول شوي او  ود دغه څېړنيز اثر له ځانګړتياو

ه ناوړه پديده څېړل شوې، د مخنيوي پر الرو چارو يې او د مدني ټولنې، د بېالبېلو نړيوالو او هېوادنيو قوانينو په حواله دغ
اړخونو پر رول په زړه پورې بحثونه شوي دي چې زياتره يې د رسنيو مسوولينو او  ورسنيو، حکومت او نورو اغېزناک

 کارکوونکو ته د يوې مهمې الرښودې سرچينې په توګه ګټور دي.
ډېرې خبرې کېدای شي، زه يې موټی له خرواره پر همدې بسنه کوم. له متن څخه د مثالونو د ښاغلي دانش کړوخېل پر دغه اثر 

ست او ېاو حوالو له راوړو نه هم تېرېږم. ټول کتاب په بيا بيا لوستو ارزي. زه په زغرده وايم چې دغه کتاب لوستل هر ژورنال
 سياستوال او په ټوله کې د بشري حقونو فعاالنو ته ډېر اړين دی.

 ه يې ليکوال ته د ال زياتو قلمي خدمتونو دعا کوم، لوستونکي يې لوستلو ته را بولم.ز
 په مينه او درنښت
 محمد زبير شفيقي

 مه، پروان مېنه، کابل٢۵د چنګاښ  ١٣٩٧
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 انسان له فطرته خپلواک دی

قید، بند، محدودیت او شرط د ژوند  ؛د مستقل مزاج صاحبان وي اړخهه فطري لانسانان  ؛انساني زوکړه له فطرته خپلواکه ده
 ځینوانسانان د  ځینياوس  ؛خو اوس انساني ژوند داسې نه دی. چې زړه یې غواړي  لي او غواړي هغه څه وکړيوب ېستونز

. څرګندېږيشکلونو کې را بېالبېلوانسانان بې زړه، بې مروته او ظالم خلک دي چې په  غه ډولد لوېدلي دي؛نورو په لومو کې 
 رره برخه د انسانیت پېځکه خو اوس حتی د معاصرې نړۍ ډ ؛ږيېنکي او سوداګر یادونکي، ربړووه خلک د انسان تښتودا ډل

 شاهده ده. يوړاندې د تعد
وادونه یا ېر هېډ ،تازه پیل شوی وپه سوړ جنګ تازه  ،روانه وه چټکۍتمو کلونو کې د نړیوالتوب څپه په ېوه شپس په نولس

وه او په  ېنړۍ او نړیوالتوب نوې بڼه خپله کړ ،دلی وېم نړیوال خونړی جنګ پای ته رسیدو ،خپلواک شوي ووبشپړ او یا نیمه 
 ېمنځ درې نوې پروسې یعن تمو او اویایمو کلونو ترېوه شپس . د نولسخپل کړی وفکر  یدې برخه کې د نړۍ وګړو هم نو

دو ېدرې واړه پروسې د انساني فکر د وسعت او پخ .ېپیل شو ،کنالوجۍ ته السرسیټنړیوال سفرونه، نړیواله سوداګري او 
 ې. المل شو

او د  ل، فکرونه سره یو شونږدې شولکه له یوې خوا انسانان سره   ؛ږولېدرې واړو پروسو ښه او بد نظرونه وزراز دغو  دغه
نو له بل اړخه ورسره منظم جرمونه، ډاکې، د ملتونو الندې کول، طبیعې سرچینې یرغمل  ،نړۍ لپاره هیلې زیاتې شوې ېسوکال

 کثریت تر چغ الندې شو.اپه الس بېوزله  ونواقلیتو غښتلخو ر محدودو ېکول او د یو شم
لکې نړیوال ب ،کسان له اره ثروتمند نه وو ۵٠ غهد ؛شتمنو کسانو سره دی ۵٠ لهسلنه ثروت د نړۍ  ۵٠ږي چې د نړۍ ېویل ک

وادونو کې ېخپلو هه کسانو نه یواځې دا چې پ غوملتونو د شتمنیو په غال کولو شتمن شوي دي. د بېالبېلوفکر او د نړۍ د 
وان ته یې هم ېبلکې د نړۍ ګر ،زه یې زندۍ کړهېیموکراسي او د انسان فطري خپلواکه انګډسیاست قبضه کړ، د بیان ازادي، 

خپل پنځه  ،لسګونه کلونه پخوا د بانکدارۍ کاروبار پیل کړ ډچایل ګه د امریکا مشهور شتمن راتلګې په توېد ب ؛وهاالس واچ
چې  ېرېچ ،ځایونو کې مقرر کړل وزامن یې د نړۍ د سوداګرۍ په پنځو مرکزونو او یا په بله اصطالح د نړۍ په پنځو هغ

خوا جنګونه جوړول، عام خلک یې احمق کول، د بیان او زامنو یې له یوې  ډرات چایل  رې او حکومتونه احمقان وو.ېپیسې ډ
ډالر شخصې  هلیارديم ۵٠٠ لډچې په پایله کې رات چای ېلوټل ۍیې محدوده ساتله او په دې وسیله یې د خلکو شتمن يازاد

 کړل. ا ډالر مالي امکانات پید هجایداد او سل تریلیون
په خپل وخت کې نړیوال حکمران و او  ډچې رات چایل  ږيېویښته ودروي خو ویل ک  حساب او مقدار د سړي غهکه څه هم د

 ده. ېځکه یې د سرمایې اندازه داسې اټکل شو ؛، کول به یېغوښتلڅه چې به یې زړه 
اوس د نړۍ پر مخ د  ،یو ي لږي چې موږ نړیوالتوب او په عین زمان کې نړیوال بحران ته ننوتېلسیزي ک ۶په هر صورت، 

ورونه روانه ده او هره ورځ د انساني عاطفې ځږي، انسان ېانسان وژنه ک ؛ وړاندې بې حده نیاو او وحشت روان دی رانسانیت پ
 ږي.ېجنازه پورته ک

له ئسکتاب کې د انساني قاچاق م غهنوموړي په د  ل دا نسخه زرینه او اړینه ده.ېپه داسې حاالتو کې د ښاغلې دانش کړوخنو 
او بیا هغه الرې چارې په ګوته کوي چې رسنیزه کورنۍ  يڅرخ را لهئمس رکتاب له اوله سره د انساني قاچاق پ ،ده ېهالجې کړ

 عامو خلکو رسولی شي. وړاندې دا ډول تعدا تر رڅرنګه د انسانیت پ
ښو په اړه ېځپل کېږي او له بله اړخه د دې پ نهله یو اړخه انساني حقو ،اوسنۍ نړۍ د بې زړه خلکو په منګولو کې ایساره ده

او مسایل هغه شان  يحقایق مسخه کېږي. د اوسنۍ بدرنګې نړۍ صاحبان کوښښ کوي چې رسنۍ تر خپل تاثیر الندې راول
ږي او له بله ېک تر پښو الندېدا چې له یوه اړخه کرار کرار انساني کرامت   ګټې په کې خوندې کېږي. ویخپاره کړي چې د د

مبارز نوام چونسکي  ینیو یو رښتند انساني حقو  رې او تشویش خبره ده.ېږي، د وېانځور تر خلکو نه رس  ړخه د حاالتو اصليا
 ليوی را ولېږه،څو ورځې وروسته راته یو چا لیک  ،چې د سیاټل په ایالت کې مې د رسنیزو فعالیتونو په اړه لکچر درلود يوای

او داسې  يراپورونه د ٩٠٠د سولې په اړه په کې   .ي ديړلېټا) یې څېکلونو معلومات (ډ وچې د نیویارک ټایمز د لس وویې 
وړاندې غبرګون  رراپورونو پ غواو یا دې د امریکا حکومت د د  وي څ راپور نشته چې په هغه کې د امریکا بد ویل شوي ېه

ت کې وکړه او دا هغه کلونه وو چې امریکا په کال د مارچ په میاش يوه نوس دا خبره د نولس ي. نوام چونسکيڅرګند کړی و
ږدو او یواځې د ېالونه پرثکه نور م  وه او هم یې جنګ.اوه چې هم یې سیاست ک ېمرکزي امریکا او منځني ختیځ کې سخته نښت

ره ېتر ډږي چې امریکا ېنو سل سلنه معلوم ،او سعودي النجه بحث کړو چې امریکا په کې سخته دخیله وه عراق، ایران، کویټ
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نو  رسنۍ وه، نه د سولې خو د هغه وخت نیویارک ټایمز د امریکا د لویو سیاستوالو په منګولو کې بنده ،بریده د جنګ پلوي وه
 .یا یې نه خپرول دلېحقایق تر عامو خلکو نه رسیې ځکه 

رو یې غږېږي او دا د غوره حل ال ربلکې پ ،کتاب کې نه یواځې په نړۍ کې د روانې ستونزې خبره کوي غهښاغلی دانش په د
له ویلی شو چې نن ورځ موږ  ااو حت ه دهخورا اړینله اړخه د زمان او اهمیت  منځپانګهکتاب  غهړندوی ځانګړتیا وي. د دېڅ

 .یدشوی  لستکې را اخیکتاب  غهسیاسي رنځه کړېږو چې د -هغه ټولنیز
وړاندې  رروس، ایران، روسیه او ترکمنستان د انسانیت پچې بیال کې راغليکال راپور  ٢٠١۵د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 

چې کاږي راپور  .يوادونو هم وروسته پاتې شوېله کې تر نورو هئڅنګ د انساني قاچاق د مخنیوي په مس د نورو ظلمونو تر
ډالر  هلیارديم ١۵٠لږه  دې الرې لږ ترله  اولیونه انسانان قاچاق شوي يم ٢٠کال کې د نړۍ په کچه ېږدیز ز ٢٠١۵یواځې په 

چې اجباري کار د  يل او) وایېد کار نړیواله اداره (ای ا دغه راز دي.تللي بونو ته ېډول د قاچاق کوونکو ج  په غیر قانوني
 ي دي؛ډالر ترالسه کړ هلیارديم ١۵٠کال کې قاچاق کوونکو  ېږدیزز ٢٠١۴دې الرې یواځې په  له ،قاچاق یوه برخه ده  انساني

بلکې د انساني  ،یواځې د کتاب په بڼه نه اثر غهد دي. يلیونه انسانان د اجباري کار ښکار شويم ٢١ په توګه تقریباً لګېېد ب
د نو ، ېړنه د علمي اصولو پر بنسټ ترسره شوېر باید وګڼل شي. دا چې څېارزښتونو خوندیتوب د یوې مهمې نسخې په څ
ین مخنیوی رناو غهحکومت او رسنۍ ترې ګټه پورته کولی شي څو په ګډه د دانساني قاچاق برخې لیکواالن، سیاسي فعالین، 

له یوې خوا د انساني ازادیو او ټولنیزې  ؛کتاب لوستلو په وخت کې دوه خبرې بار بار په ښه انداز تکرارېږي غهد د وکړي.
 رې لپاره چې موږ د خوښې نړۍ پنیکمرغۍ د قتل ننداره او له بله اړخه په اوسنۍ نړۍ کې د رسنیز رسالت تت تصویر. د د

نۍ الر رسنۍ ېګاه کېدو لپاره یواځااو د ولس د وپوهوو  خلکناورین نه وژغورل شو نو اړینه ده چې  يترسیم شوله وړاندې 
  .يد

تور سپینولی او سپین تورولی شي. که څه هم په مطلق نو نۍ الر ده، ېدو یواځېدا چې رسنۍ اوسمهال د نړۍ له حاله د خبر
مقدس مسلک سره جفا وي، ولې ویالی شو  غهدله پټولو تورنول به  رټوله رسنیزه کورنۍ او رسنیز رسالت د حقیقتونو پ ډول

  عامو خلکو یې مني. رچې داسې ډېرې لویې رسنۍ شته چې همدا اوس یې زموږ ذهنونه انحصار کړي او څه چې وغواړي پ
اوباما د سپینې ماڼۍ واکدار کړي، که رسنۍ کولی شي چې صدام  چې د شیکاګو پوهنتون معلم بارک  که رسنۍ کوالی شي

د برخو کې  ځینویموکراسۍ او انسان پالنې شعار د نړۍ په ډحسین وحشي ترین انسان ثابت کړي، که رسنۍ کوالی شي چې د 
و مفکرینو کې حساب د نړۍ په لوی انسان په لویو رهبرانو او  موخو لپاره وکاروي او که رسنۍ کولی شي چې عادي بېالبېلو

او په ګډه د  پدیده وننګوي، خلکو ته حقیقتونه ښکاره کړي  ېقاچاق ناول  کړي نو رسنۍ دا هم کولی شي چې د انساني
  راتلونکې خوندي نړۍ لپاره سره اوږه په اوږه الس په کار شي.

ارزي او هیله ده چې رسنیز ملګري د  ټولنې ته شوی، په بار بار لوستلو ېنسبت انسانیت او سوکال ادا چې د کتاب د محتو
ان، سیمې او نړۍ لپاره الس په کار تییز افغانسه موضوع او حاالتو حساسیت درک کړي، کتاب په دقت ولولي او په ګډه د سول

 شي.
 دانش د ال پرمختګونو په هیله يد ښاغل

 د سوکاله افغانستان په هیله.
 درنښت

 سید انتظار خادم
 کابل

 مبرټکال، سپ ٢٠١٨

 

 

 



12 

 د ليکوال يادښت
په افغاني ټولنه کې د ژورنالېزم د اصولو په چوکاټ کې کار کول ستونزمن او له کړاوونو ډک دي، خو د دغو ستونزو پر وړاندې مبارزه د 

 ست کلک هوډ څرګندوي او دا يې پر ستونزو د برياليتوب يو مهم راز دی.ژورنالې يوه مسلکي
اصولو شوو  مهال د خپل مسلک ټاکل چوکاټ کې کار کول زغم غواړي، خو که ژورنالېستان د کار پرکه څه هم د ژورنالېزم د اصولو په 

ته بوځي، نو کولى شي چې خپله دنده بې له کومې  ېته ژمن پاتې شي او دغه چاره په دقت، بې پلوۍ، توازن او رښتينې توګه مخ
 او ستونزو ته د اړوندوکړي راپور ورناک رده پورته کړي، اغېزپحقيقتونو څخه شوو  سپړل ستونزې سرته ورسوي او په ټولنه کې له نا

 پام واړوي. چارواکو 
ونو نه راپورچې يواځې په څو دي ټولنه کې دومره څېړنيزې او نورې سوژې زېږولې افغاني  پوهېږئ بېالبېلو ناورينونو پهله څرنګه چې 

شي چې  تمامېدای ناکستيک فعاليتونه) هغه وخت اغېزې، خو دغه کار او زيار (ژورناللريېږي، بلکې ډېر کار او زيار ته اړتيا صه کخال
) په IOMپه همدې موخه پژواک د کډوالۍ نړيوال سازمان (؛ د يوې رڼې، معياري او مسلکي راپور ورکونې له مخې سرته ورسېږي

الرښود جوړ کړ چې د پژواک او نورو رسنيو ژورنالېستان  غهره دلپاناکتوب مرسته د انساني قاچاق په اړه د څېړنيزو راپورونو د ال اغېز
ښه معيار چې د ټولنې له په بې پلوه توګه او  او ترې ګټه واخلي. دغه کتاب به له ژورنالېستانو سره مرسته وکړي چې خبرونه په رښتينې

 حقايقو سره سمون ولري، چمتو او خپاره کړي.
زيانمن شوي درد احساس کړي، نو بيا کوالی شي په یوه ليکل کېږي؛ کله چې ژورنالېست د  ډېر کړاوپه د انساني قاچاق په اړه راپورونه 

و د السنيوي درد درک کړي ا د هغویخبر کړي،  څخه له حال وانځور کړي چې لوستونکي د زيانمن شو بڼهراپور کې پېښه په داسې 
يې د خلکو مخې ولري چې له  ېد همدې لپاره بايد د انساني قاچاق په اړه راپورونه د پېښې داسې ځانګړتياو ؛لپاره يې اقدام وکړي

 او زړونه يې پرې ودردېږي.  ېږديد پېښې اصلي انځور ول ذهنونو ته
خو دا هم بايد ووايم  ما دغه کتاب ځکه چمتو کړ چې له الرې يې ژورنالېستان د همداسې راپورونو جوړولو او خپرولو ته وهڅول شي،

کتاب يواځې د ژورنالېستانو لپاره نه، بلکې د ټولو هغو ښکېلو اړخونو د پوهاوي کچې لوړولو په موخه چمتو شوى چې د  غهچې د
لې په توګه د انساني قاچاق د هغو پېچلو يوس ناکېکتاب د يوې اغېز غهانساني قاچاق د مخنيوي لپاره هڅې کوي. هڅه شوې څو د

د د خلکو د پوهې ماشومانو، ښځو او نارينه وو په اړه شوو  زو چارو سره تړاو لري او د زيانمنیزو او دوديپه اړه چې له ټولن موضوعاتو
 کړي.  لوړهدرک کچه 

ګټور د خونديتوب د اوسنيو ميکانيزمونو په پياوړتيا کې هم شوو  دغه راز کېداى شي دغه کتاب د انساني قاچاق د زيانمنونکو از زيانمن 
 چې ېجزاګانې د دې لپاره راوړل شوراغلې په کتاب کې د افغانستان په قوانينو کې د انساني قاچاق د بېالبېلو جرمونو  ثابت شي.

 پوهوي. وخلک  وروسته اهميت يې پوه شي او بيا ر، بلکې پپیدا کړيستان نه يواځې د هغو په اړه معلومات ژورنالې
انځور اخيستلو شوو  د انساني قاچاق د زيانمن کېپه اړه راپور ورکولو شوو  انساني قاچاق څخه د زیانمندغه راز په دغه کتاب کې له 

څو زيانمن شوي کسان له ګواښونو سره مخ نه شي. د دغه کتاب په وروستۍ  ېاخالقي موازين، اصول او ځانګړتياوې هم په ګوته شو
شوى، څو  لراپورونو ته هم ځاى ورکړ ٣١لو ډولونو په اړه د پژواک خبري اژانس افغانستان کې د انساني قاچاق د بېالبېپه برخه کې 

 لوستونکي په دغه هېواد کې د دې شومې پديدې د شتون د څرنګوالي او ډېروالي په اړه په وضاحت سره وپوهېږي. 
چاپ کې يې اړين بدلونونه  ځلې بياچې د دغه کتاب د ال بډاينې لپاره رغنده مشورې راکړي څو په  من یمله درنو لوستونکو هيله 

 راوستل شي. 
 ایډېټ په کتاب د چې کوم مننه ځانګړې څخه اندړ عبدالجبار له او کتنه په کتاب دغه د چې کوم مننه څخه ين زهیراباس له کې پای په

 .ده کړې همکاري خورا یې کې
 په درنښت

 دانش کړوخېل
 د پژواک خبري اژانس عمومي رييس

 مه١۴مياشتې  ليندۍلمريز کال د  ١٣٩٧
 افغانستان -کابل
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 ړی څپرکیلوم

 انساني قاچاق

 د انساني قاچاق پېژندنه
ظلم کولو او يا د هغه له شخص له لوري پر بل  شخص يا په عامه اصطالح د يو سوداګرۍ يانساني قاچاق انسان

ترسـره  هغه کړنه چې د زور، ګواښ او درغلۍ لـه الرې هوجود څخه ګټې اخيستو ته ويل کېږي. په بل عبارت، هر
د شـخص څخـه هغه عمل چې د استثمار په موخه له يـوه هر او يا  نهاخيست هګټ هناوړزيانمنېدونکو  کېږي، لکه له

 ، انساني قاچاق دى.ويلپاره و ګټې اخيست

ر ایستنې، له ېتښتونې، درغلۍ، تزور یا بل ډول اجبار،  انساني قاچاق د انسانانو د استثمار په موخه د ګواښ،
د  ،قدرت یا د یوه شخص له نا چارۍ څخه د ناوړه ګټې اخیستو یا د هغه شخص چې د بل شخص واک لري

هوکړې ترالسه کولو لپاره د پیسو یا نورو ګټو د راکړې ورکړې له الرې د شخص استخدام، لېږد، انتقال، پناه 
 دلو ته ویل کېږي.ېورکولو یا تسلیم

په ناقانونه ډول  هم د علم له نظرهد اقتصاد  مخې یوه منعه شوې پدیده ده او له د قوانینو د دولتونو پدیده ققاچاد 
 قاچاق ګڼل کېږي. لېږد را لېږد د یوه هېواد له پولو د توکو 

پوهانو د  اقتصاد ږي.ېقاچاقبر يا غير قانوني سوداګر ورته ويل ک ،شخص يا اشخاص چې قاچاق ترسره کوي
په نړۍ  نشه يي توکو او وسلو له قاچاق وروستهد قاچاق  يانساناو پټ اقتصاد هم بللی  )پدیده(ښکارنده قاچاق 

  کې درېيمه غير قانوني سوداګري ګڼل کېږي.
انسـان د زور او ظلـم  پـر ويـل کېـږي چـېهـم کـې انسـاني قاچـاق تـه د انسـان اجبـاري قاچـاق ی مـواردو په ډېـر

، مجبوريت او د انساني قاچاق تر منځ نازکه اړيکه وجود لري، کوم حقـوق ۍکس دغه راز د بې .ارندويي کويکښ
دغـه راز  مـزد څخـه ډېـر کـار کـوي.يعنې د خپـل کـار لـه  ؛هغه د پرتلې وړ نه وي ،چې زيانمن شوي ترالسه کوي

اقتصـادي، ټـولنيز او فرهنګـي په ټولنه کـې د دی او انساني قاچاق په ټولنه کې د تاوتريخوالي او بېوزلۍ ستر المل 
جګړه، نا امني او فقـر  همدارنګه .د یوې وروسته پاتې ټولنې د رامنځته کېدو المل کېږي پرمختګونو مخه نيسي او

 الملونه دي. نورد انساني قاچاق 
 ونکار بيا د بشري حقو غهانساني قاچاق د هغو خلکو له بشري حقونو سرغړونه ده چې زيان ورته اوښتى وي او د

خو د ناوړه جنسي استفادې  ،دينارینه او ښځې بېالبېل عمر لرونکي اغېزمن د . د انسان قاچاق صريح نقض دى
 ښځې قاچاق کېږي. هډېرتر  بیا لپاره

ګاري، په زور کار، د پور په بدل کې کار کول، ناوړه ګټه پورته ېرى، بېډولونو کې جنسي ت وعامپه د انساني قاچاق 
کول، د بدن د غړو ايستل، پر ماشومانو د شاقه کـارونو کـول، اجبـاري ودونـه، بچـه بـازي، پـه بـدو کـې د نجونـو 

 وترسـره کولـو پـه موخـه د مغـزنـو کړورکول، په سازمان شوي توګه پر ماشـومانو د خيـرات ټولـول، د ترهګريـزو 
 ، فحشا ته د ښځو اړ کول، ګرو نيول او د جګړو په ليکو کې د ماشومانو استخدام شاملېږي.نځليم
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 قاچاق په الندې ډول تعريف شوى: يانسان

 عمل:
 ګومارنه •
 (حمل و نقل) لېږد را لېږد •
  لېږد (انتقال) •
 د شخص تسليمول او يا پناه ورکول •

 : له الندې الرو
 استعمالګواښ يا د زور  •
 زور •
 کولبرمته  •
 )تقلب(درغلي  •
 (فريب)دوکه ورکول  •
 ناوړه ګټه اخيستنه هحالت هله واک او يا هم د زيان مننې ل •
 د پيسو او يا ګټې ورکول او اخيستل •

 موخو لپاره:  الندې د
 ناوړه ګټه اخيستنه استفادې په ګډوند جنسي  •
  دې پورې اړوند کړنو او يا پهغالم جوړول  •
 کار يا خدمت په زور •
 سوالګري (خيرات ټولول)د زور  •
 يستلاغړو  د بدن د •
 وسله والې نښتې •
 اجباري جنايتونه •
 اخيستنې نورې بڼې ېاو د ناوړه ګټ •

قـوې يـا د  ،ګـواښ لـهلمريز کال د انسان له قاچاق او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قـانون لـه مخـې،  ١٣٩۵د 
ستل، له نفوذ څخه ګټه اخیستل، د زيان مننـې يـا ير ااجبار له نورو ډولونو څخه ګټه اخیستل، اختطاف، حيله او تې

مجبوريت له حالت څخه ناوړه ګټه اخیستل، د انسان د قاچاق د جرم د مجني عليه يا هغه شـخص چـې پـر هغـه 
واک لري، د رضايت ترالسه کولو لپاره د پيسو ورکړه د منفعت ترالسه کولو او د ناوړې ګټې اخيستنې په موخه د 

ناوړې ګټې اخيستنې په  د ،ګټه اخيستل شوې نه وي تګالرو یادوندې راوستل که څه هم چې له اک الماشوم تر و
تر واک الندې راوستل، لېږد، حمل و نقل، ساتل يا مونـدل د انسـان قاچـاق  ېيعن ؛منظور د شخص استخدامول

 ګڼل کېږي. 
د مه ماده کې د انسان قاچاق داسـې تعريـف شـوی: لـه النـدې الرو څخـه ۵١٠کال د جزا کوډ په لمریز  ١٣٩۶د 

ال، لېـږد او رالېـږد، الندې راوستل، انتقـ واکد شخص استخدام يا تر  موخهناوړه ګټې اخيستنې (بهره کشۍ) په 
 :یالسه کول دساتنه يا تر

 هقوې يا د اجبار له نورو ډولونو ګټه اخيستنله ګواښ،  -١
 اختطاف  -٢
 حيله او فريب -٣
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 له نفوذ څخه ناوړه ګټه اخيستنه  -۴
 د زيان مننې يا مجبوريت له حالت څخه ناوړه ګټه اخيستتنه -۵
لپـاره د پیسـو يـا منفعـت  د انسان د قاچاق د جرم د مجني عليه يا د هغه د سرپرست د رضايت ترالسه کولـو -۶

 ورکړه يا ترالسه کول.
که څه هـم لـه پورتـه شـپږو الرو  ،ماشوم تر تسلط الندې راوستل موخهناوړه ګټې اخيستنې (بهره کشۍ) په د  -٧

 .ېڅخه استفاده نه وي شو

 د پالمیرا پروتوکول درییمه ماده انساني قاچاق داسې تعریفوي: 
ر ایسـتنې، لـه ېـدرغلۍ، تانساني قاچاق د انسانانو د استثمار په مقصد د ګواښ، د زور یا بل ډول اجبار، تښتونې، 

د  ،قدرت یا د یوه شخص له نا چارۍ څخه د ناوړه ګټې اخیستو یا د هغه شـخص چـې د بـل شـخص واک لـري
ږد، انتقـال، پنـاه ېـهوکړې ترالسه کولو لپاره د پیسو یا نورو ګټو د راکړې ورکـړې لـه الرې د شـخص اسـتخدام، ل

 .دو ته ویل کېږيېورکولو یا تسلیم
 استثمار کې لږ تر لږه الندې موارد شامل دي:  اخیستنه یاناوړه ګټه په 

جنسي استثمار یا فحشا ته اړ ایستل، په زور کار یا خدمت، غالم جـوړول یـا مرییتـوب تـه ورتـه کارونـه، اجبـاري 
 خدمت او یا هم د بدن د غړو ایستل. 

اق ځانګړتيـاوې چـاقه، د انسـاني د امريکا د بهرنيو چارو وزارت لـه انسـاني قاچـاق سـره د مبـارزې دفتـر لـه نظـر
 عبارت دي له: 

 د کار له خاوند سره ژوند تېرول
 د ژوند خراب شرايط

 کسانو ژوندپه محدود (کوچني) ځاى کې د ګڼو 
  توان نهد خبرو کولو  سره په يواځې ځان له نورو

 ورکولځوابونه مصنوعي 
 قيدول )و(اسناد وپېژندپاڼله خوا د څښتن د د کار 

 ناوړه ګټې اخيستنې نښېد فزيکي 
 او يا وېره  يتسليم

 نه ورکول مزدوري يا هېڅه مزدوري او کم

اخيستنې او کنټرول لپاره وي او ښايي چې حرکت ته اړتيا هم ونـه لـري،  ېانساني قاچاق په ټوليز ډول د ناوړه ګټ
کـوالى شـئ يـو شـخص ) وايـي: "تاسـې Grant Snyderڅرنګه چې د انساني قاچاق يو کارپوه ګرنټ شاندير (

  نچ تحرک به هم نه لري."ېقاچاق کړئ چې حتى يو ا ېداس
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 د انساني قاچاق او کډوالو قاچاق توپير
 :قاچاق يانسان

و څخه ښارونو ته يد والیتونو او زونونو تر منځ او یا له کل له پولې تېرېدو پرته یا منظم، نا منظم او •
 وي

 قانوني او نا قانوني اسناد •
 (قيد کول)  د اسنادو اخيستلله زيانمن شوي څخه  •
 لله پسې ګواښ او ناوړه ګټه اخيستپر  •
 د حرکت پر وړاندې محدودیتونه رامنځته کول •
 پر وسایلو او امکاناتو څارنه •
 د فرد پر وړاندې د فرد جنايت •
 له بشري حقونو څخه د یو کس سرغړونه چې د قاچاق موخه یې یو کس وي •

 د کډوالو قاچاق
 تېرېدل غیر منظمپولو له  •
 (تقلبي يا غال شوي) اسناد هنا قانون •
 (داوطلبانه) هخوښ هخپلپه  •
 لکارولېږد او  رېڅد اجناسو په   •
 ، د کډوالو له قانون څخه سرغړونهد دولت خالف جرم  •

 
 توپير او انساني قاچاق د قاچاق

 بېلګـېخـو د  یخورا ډېر تـوپير د) تر منځ Trafficking Human) او انساني قاچاق (Smugglingد قاچاق (
 توپیرونه دلته راوړو: ښکارهيې څو توګه په 
) لـه هېـواده Smugglingځکه چې قاچاق ( ؛هم ويل کېږي کډواليپه ډېرو ځايونو کې قاچاق ته غير قانوني  -١

بهر ترسره کېږي، خو په ډېرو مواردو کې انساني قاچاق په هېواد کې دننه ترسـره کېـږي، د افغانسـتان د انسـان لـه 
 ته د کډوالو قاچاق وايي. )Smuggling Humanقانون کې (په قاچاق او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې 

 نـو ځکـه شـکايت ؛خوښـه ويه خپلـپـه کار يې  غهخو د ،په قاچاق کې انسانان له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي -٢
 لکه ؛ترسره کېږي پرته له خوښېاو څه په زور  انساني قاچاق کې د انسانانو له خوښې پرته هرپه خو  ،ترې نه کوي

کـړي،  ېيـ يونيسي، بند ي پوليسښاي يې خو په الره کې يبیایيې روپا ته ، اويل کېږيیو چا ته د قاچاقبر له خوا 
د چـې دې تـه  يمنـورسـره څـه  دا هـر هغـهخوري خو وځنګلونو کې ځناور په  ېيیا  په اوبو کې ډوب شيښايي 

 قاچاق ويل کېږي.کډوالو 

قاچـاقبر ؛ لکه د انساني قاچاق لپاره ځاى او وخت مشخص نه وي، خو د قاچاق ځاى او وخت مشخص وي -٣
کـال د دې  غـهاو د د يله کابل څخه حرکـت کـو به ورځ ېکال، د دې مياشتې په د غهشخص ته وايي چې د ديو 

 چې دې ته د کډوالو قاچاق وايي. يسېږرورځ به لندن ته ې مياشتې په د

) پـه Smuggling( قاچـاقانساني قاچاق په ډېرو مواردو کې د يو کس له لوري پر يو کس ترسره کېږي خـو  -۴
 ترسره کېږي.کسانو خوا پر څو ه ل کسانوډېرو مواردو کې د څو 
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انساني قاچاق بدلېداى شي، خو انساني قاچاق له ډېرو  رپرې اسانۍ سره ېپه ډ) Smugglingقاچاق ( -٥
 خو قاچاقبر چې ،الړ شيواروپا ته  چاقبر سرهله يو قاغواړي احمد ؛ لکه قاچاق بدلېداى شي رستونزو وروسته پ

، نو احمد په ید اروپا مخ هم نه شې ليدل ،ورته وايي که پنځه کاله زما لپاره کار ونه کړې ،کله ايران ته رسوي یې
 سره له قاچاق څخه انساني قاچاق ته اوړي. ۍډېرې اسان

انساني قاچاق ډېرى وخت له تاوتريخوالي سره مخ وي، خو په قاچاق کې بيا د تاوتريخوالي کچه ډېره کمه او  -٦
 يا هم هېڅ نه وي.

  :په الندې ډول ديقاچاق توپیرونه  ي قاچاق اود انساند پورتنۍ موضوع د ښه وضاحت لپاره 
 

  قاچاق انساني قاچاق 

زور، درغلي یا اجبار (مستقیم یا غیر 
 ١٨دا چې له  خومستقیم) په کې شامل وي، 

کلونو د لږ عمر لرونکی په جنسي سوداګرۍ 
 شي. ښکېل  کې

 عموماْ همکاري کوي. ،ېږيهغه شخص چي قاچاق ک

 څ ډول مستقیم یا غیر مستقیم اجبار په منځ کې نه وي.ېه ولري.په زور کار او یا استثمار وجود 

دونکي اشخاص د قاچاق کوونکو په جرم کې شریک ېقاچاق ک قاچاق شوي کسان قربانیان دي.
دي. هغوی لزوماْ د قاچاق د جرم قربانیان نه دي (د هغوی د 

دو د شرایطو په نظر کې نیولو سره کېدای شي هغوی د ېقاچاق ک
 قربانیانو باندې بدل شي.)پر قاچاق 

د غالمانو په شان ساتل کېږي، تګ راتګ 
باندې یې بندیز لګول شوی وي یا تجرید 

شوي وي او یا یې هم اسناد ور څخه 
  اخیستل شوي وي.

هغوی ازادي لري چې خپلې دندې خوشې یا بدلې کړي او داسې 
  نور.

له یوه ځای  ده چې قرباني حتماً ه په کار ن
  شي. بوتللڅخه بل ځای ته 

شخص یا اشخاصو غیر قانوني د له یوه هېواد څخه بل هېواد ته 
 دننه کېدل اسانه کوي. 

پولې تېرېدل په کې شرط نه ې نړیوالې له کوم
  .ید

 .یدل شرط دېرېپولې ت نړیوالېقاچاق کې له یوې په 

شخص باید په کار، خدمتونو یا جنسي 
یعنې باید کار  ؛ويښکېل  سوداګرۍ کې

 وکړي.

شخص باید یواځې په هېواد کې وي یا د دې په هڅه کې وي چې 
 په غیر قانوني توګه دننه شي او کار پرې نه کوي.
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 د قاچاق او انساني قاچاق تر منځ توپير او ورته والی په الندې شکل کې نور هم روښانه کېږي:
 

 د قاچاق او انساني قاچاق توپير او ورته والی 

 
 د انساني قاچاق او د کار لپاره د کډوال کېدو توپير

لو موخو لپاره د نړۍ له یوې برخې څخه بلې برخې ته انساني قاچاق اوږد تاریخ لري او یوه خورا حساسه ېالبېد ب
تاوتریخوالي سـره اړیکـه لـري. د انسـاني له وزلۍ، جندر، کار، جنسي اړیکو، پیسو او ېستونزه ده چې له کډوالۍ، ب

تر منځ اړيکه مواردو  غود د چلی تړاو شتون لري.ېقاچاق کېدلو، قاچاق کېدلو او د کار لپاره د کډوالۍ تر منځ یو پ
 :واضح کېږي چوکاټ کې په الندېیې بل سره تړاو  لهاو يو 

 
قاچاق او کډوالو قاچاق تر منځ اړيکېد قاچاق، انساني   
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 الړ شي. وکړه کوي چې یو ځای پرېږدي او بل ځای ته ېهغه بهیر دی چې خلک په خپله خوښه پر کډوالي
 د کډوالۍ فیس •
 حقوقي اسناد •
 د کارموندلو په اړه ډاډ هتر یو برید •
 (لکه قاچاق، انساني قاچاق) منځنۍ -د خطر کچه •
 (استثمار)یو څه ناوړه ګټه اخیستنه  •

 خوا اداره کېږي.ه ل ود نارینه و رهېدغه بهیر تر ډ

شـن کـارانو پـه ېلو ته ویـل کېـږي خـو د کمبيوهم له یوه ځای څخه بل ځای ته د شخص په خوښه د هغه  قاچاق
 دو لپاره الره هواروي. ېواسطه چې د شخص د غیر قانوني داخل

 شن کار فیسېد کم •
 غیر قانوني اسناد •
 ډ نشتوالی (په رښتینې بڼه) تړاو د ډاد کار موندلو په  •
 دو وېره)ېلوړه (د انساني قاچاق ک –د خطر کچه  •
 د استثمار لوړه کچه •

د کډوالۍ اجباري ډول دی چې په کې قرباني په زور، ګواښ، تاوتریخوالي یا چل او ول سره له یـوه  انساني قاچاق
 . نه رامنځته کېږي لېږدپه کې کېږي او کله نا کله بیول ځای څخه بل ځای ته د کار لپاره 

 د ایجنټ یا دالل فیس •
 قانوني او یا هم غیر قانوني اسناد •
 د هوکړې نشتوالی  •
 چلې ده (جنسي، فزیکي)ېد استثمار کچه لوړه او پ •

 لې دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د جرم په توګه ګڼل کېږي.ېدغه بهیر کې تر ډېره ښځې ښکپه 
 

 قاچاق تر منځ توپيرونه نور هم روښانه شوي:کډوالو موضوعګانو کې د انساني قاچاق او  یوالندې درېپه 
 

 موضوعګانې  انساني قاچاق  قاچاقد کډوالو 

پـه لـه سـرحد څخـه له خلکو سـره پـه غیرقـانوني توګـه 
 تېرېدو کې مرسته کول.

هېواد کې له قرباني څخـه  مقصد ځایپه 
  ناوړه ګټه پورته کول.

ـــــــــــو  -١ د پیس
  ترالسه کولو ډول

سفر سره هوکړه کـوي چـې له مشتري په داسې حال کې 
د سفر د څرنګوالي، مقصد ځای او لګښت په اړه بشپړ 

 معلومات لري. 

بــالقوه قربــاني د درواغجنــو معلومــاتو پــر 
 هوکړه کوي.کولو په اړه سفر د بنسټ 

هـــــــــــــوکړه  -٢
 ) توافق(

دو سـره د ېـسرحد څخـه پـه تېرله د مقصد ځای هېواد 
 قاچاق کوونکي او مشتري تر منځ اړیکه پای ته رسېږي. 

د مقصد ځای هېواد کې د انساني قاچاق 
 کوونکي او قرباني اړیکه دوام مومي.

 اړيکه -٣
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 د انساني قاچاق دود څومره عمومیت لري؟

ات نشـته. د ملګـرو ملتونـو اطالعلري، کره  شتونپه دې اړه چې انساني قاچاق په کومه اندازه په نړۍ کې اوسه  تر
والـي  سـترڅـو د دې سـتونزې د  ،د اطالعاتو راټولولو پر الرو چـارو کـار کـويپه دې اړه سازمان او نورې ادارې 

 اندازه ولګوي. 

  زمن کېږي؟ېکوم هېوادونه د انسان له قاچاق څخه اغ

هېـواد یـا د مقصـد ځـای هېـواد پـه توګـه  ټانساني قاچاق د نړۍ ټول هېوادونه د مبدا هېواد، د ترانزیـ •
 زمن کېږي. ېځیني هېوادونه بیا له دغو ټولو ډولونو اغ او زمنويېاغ

وزلۍ، جنسـیتي تبعـیض، د ښـځو پـر ېـچې خلک یې د ب ته پاتې هېوادونو ه شالانساني قاچاق معموال�  •
جګـړو او نـورو حـاالتو لـه وړاندې د کورني تاوتریخوالي، د ماشومانو د واده، ټولنیزې او قـومي انـزوا، 

 لور صورت مومي.  رامله زیانمنېږي، د پرمختللو هېوادونو پ
خو د لـرې  ي،ترسره کېږهېواد دننه، ګاونډیو او د سیمې هېوادونو ته يو ښې د ېقاچاق ډېرې پانساني د  •

 لګې هم ډېرې دي. ې(د لویو وچو تر منځ) واټن قاچاق کېدو ب
انساني قاچاق مقصد ځای دی، په داسـې حـال کـې چـې اسـیا هغـه اروپا د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د  •

 وزلي ده. ېوچه ده چې ور څخه تر ټولو ډېر خلک نورو وچو ته قاچاق کېږي او لوى المل يې هم ب
 مبدا او هم مقصد دي. دواړه د انساني قاچاق له نظره همي امریکا سوېلشمالي او  •

 د انسان د قاچاق عام ډولونه:

د انساني قاچـاق تـر ټولـو  نهپه اړه د کار نړیوال سازمان د اټکل له مخې، جنسي ناوړه ګټه اخیست د انسان د قاچاق
  راځي. ته اړ ايستل په زور کار سلنه ١٨ور پسې سلنه جوړوي او  ٧٩ چې یعام ډول د

چې اقتصادي فعالیتونـه ډېـر  چېرې ،ډېری په ښارونو او د لویو الرو په اوږدو کې نهله ښځو څخه ناوړه ګټه اخیست
د دې پـه پرتلـه د نـاوړه ګټـې  ی دی.شـوکېږي. دغه ډول قاچاق تر ټولو ډېر راپور او تر ټولـو ډېـر ثبـت  لیدلي، و

پـه کورونـو کـې کـار  ،د پور په بـدل کـې کـار، لکه په زور کار ؛نورو ډولونو څخه لږ راپور ورکړل شویله اخیستنې 
 له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل، جنسي سوداګري او جګړه.  ،د بدن د غړو ایستل ،کول او د زور واده

 صنعتونه ښکېل  په انساني قاچاق کې

د رسـمي اقتصـاد پـه او ور ټټ پـه غیـر رسـمي سـکېـد قاچاق شوي کاري ځواک ډېره برخه هغه خلک جوړوي چې د کار مارک
 په الندې ډول دي:  ،ورونه چې د انساني قاچاق کچه په کې لوړه دهسکټ هغهکډوالو په توګه کار کوي.  هقانون ناڅنډو کې د 

 کرنه او بڼوالي •
 ساختمان •
په کې په کم معاش استخدامېږي او په سختو شرایطو  ګردوکانونه چې کار کارخونې او د جامو او ټوکر د تولید هغه •

 کې کار کوي
 د خوراکي توکو خدمتونه او رستورانتونه •
 په کورونو کې کار •
 تفریح ځایونه •
 د جنسي اړیکو صنعت  •

 ورونه: سکټ لکه الندې ؛زه لريېورونو باندې هم اغسکټ نورو رانساني قاچاق پ
 د خوړو پروسس  •
 روغتیا •
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 ور اړوند د صفاکارۍ قراردادونهسکټ د روغتیا •
 امنیت •
 لمه پالنه/ هوټلونهېم •

 د انساني قاچاق عناصر

څه ترسره شوي؟)، اسباب (څرنګـه ترسـره شـوي؟) او موخـه (ولـې ( له کړنه يعبارت دچې انساني قاچاق درې عناصر لري 
یـو  ېد انساني قاچاق د کړنې په عنصر کې باید دې تـه ځـواب ومونـدل شـي چـې څـه ترسـره شـوي دي؟ يعنـ ترسره شوي؟).

د انسـاني  او يا شخص د چـا السـته ورغلـی دی. ی، چا ته تسليم شویشو سپارلمارل شوی، لېږدول شوی، چا ته وشخص ګ
کـومې الرې لـه وسيله يې څـه وه او  ،شوي دي قاچاق په اسبابو کې باید دې پوښتنې ته ځواب وموندل شي چې څه راز ترسره

  ؟ترسره شوي دي

څخـه نـاوړه  لـه حالـت(فريب)، زیـان مننـې  ، چلۍ، درغلې، انسان تښتونېاستفادد د ګواښ، له ځواکه ښايي انساني قاچاق 
پوښتنې ته دې د انساني قاچاق د موخې معلومولو لپاره  نورې ګټې ترالسه کولو لپاره ترسره شي.د سو او يا يد پ ،ېاخیستن ېګټ

جنسي ګټـه اخیسـتنه ښايي باید ځواب وموندل شي. موخه يې ؟ ، علت او موخه یې څه وهچې انساني قاچاق ولې ترسره شوی
والـې نښـتې، ه اجبـاري سـوالګري، اجبـاري کـار او خـدمت، وسـلیا بچه بازي، د بدن غړو غوڅول، اجباري جـرم او جنایـت، 

 ګټې اخیستنې نور ډولونه وي. ته ورته کړنې او يا ددې توب او یمری

 د انساني قاچاق پایلې

امنيتـي  او ټولنې اقتصـادي، ټـولنيز، روغتيـاييد ټولې  یحت چې انساني قاچاق د ټولنې لپاره ډېرې بدې پايلي لري
 په الندې ډول دي: پایلې يې د انساني قاچاق زيانمن شوي لپاره ښي او خپلهاوضعيت ګو

 اقتصادي او ټولنیز وضعیت
 د ټولنې ننګ •
 والی ه ګوښد خلکو  •
 د اقتصادي فرصتونو کمښت •
 کېدو وېره يله بل ځل قربان •
 نا معلوم راتلونکى او برخليک  •

 رواني روغتیا
 شانيېخپګان او پر •
 )اضطرابوېره ( •
 والتیاېځانوژنې ته ل •
 ځان نه باور او وړتیا رپ •

 بدني روغتیا
 مزمنې ناروغۍ •
 د بدن غړو ته زیان  •
 جنسي ناروغۍ •
 له نشه یی توکو استفادهپه اجباري ډول  •

 بدني او حقوقي خوندیتوب 
 بېرته اړولو وېره ېله نیول کېدو او له پول •
 اوسېدو ځای نشتوالیه د خوندي او پایدار •
 د قاچاق وړونکو له غچ اخیستو څخه وېره •
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 زیانمن شوو تشخیص او پېژندلد د انساني قاچاق 
لـه خـوا د زیـانمن  د دغو کسانو او ږيپېژندل کېمشخص او د انساني قاچاق زيانمن شوی د الندې کسانو له خوا 

 وی او ورسره مرسته اړین دي:يالسن شوي
 نکيوروغتیایي کارکو •
 نکيوکارکو ټولنیز •
 پولیس •
 د ټولنې مخور •
 د جوماتونو امامان •
 مدني ټولنو غړيد  •
 د قانون پلي کوونکي •
 او د ملګرو ملتونو ادارې يدولتنا دولتي،  •
  مسايلو خبر وي غود رهغه عام خلک چې پ •

 په الندې ډول دي: مومي ځانګړنېعد انساني قاچاق د زيانمن شوي 
 وېره •
 بې باوري •
 د اسنادو نه درلودل •
 د اطاعت کولو عادت •
 )یا سوځېدنه پاړسوب، غوڅوالی(فزیکي زیان یا ټپونه  •
 شانيېخپګان، پر •
 شخص خپله دنده نه شي پرېښودلی •
 نه ترالسه کول ېلږ او یا هېڅ پیس •
 کار کولډېر له توان څخه  •
 له کورنۍ سره د اړیکې نه درلودل •

 له: يکه د انساني قاچاق زيانمن شوی ماشوم وي، د هغو ځانګړنې عبارت د
 شرمېدل •
 سترګې په سترګو نه کېدل  •
 توبګوښه   •
  رېدلېو •
 په ازاد ډول خبرې نه کول •
 الر تلل رځای پ له مشرانو سره یو •
 مقصد او موخه نه پوهېدلپر د سفر  •
 تعلیم او لوبو ته نه السرسی •
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نـه قربـاني پـه اسـانۍ سـره د دې برخې ي چې له امله يې لر د انساني قاچاق د زیانمن شوو تشخیص محدودیتونه
کسان چې غواړي د انساني قاچاق زيانمن شوی وپېژني، الندې موارد بايـد همدې امله هغه له ، یلپېژندل کېدشي 

 په پام کې ونيسي:
 نکي د پوهې او مهارت ټیټه کچهود مرکه کو -١
  له خپلو حقونو د زیانمنو نه خبرتیا -٢
 وېرهله قاچاقبرو  -٣
 قاچاقبرو ته وفاداري -۴
 چارواکو نه باور رپ -۵
 له السه ورکول ېد حافظ -۶
 ژبنۍ ستونزې -٧
 فرهنګي بندیزونه -٨

 ونهود انساني قاچاق د تشخیص او پېژندنې پړا

، لـه پيـلنې پېژنـدلـه  يشولري چې د زيانمن  شتونونه ولپاره پنځه پړا لونساني قاچاق د زيانمن شوي د پېژندد ا
 او عدالت ورکولو پای ته رسېږي.ې مرست سره پر هغه

 
د هغـوی د ورسـره د انساني قاچاق زیانمن شوو ته رسېدنه د حکومـت او ملـي بنسـټونو دنـده ده، حکومـت بایـد 

 الندې اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته وکړي:
 خوندیتوب او امنیت •
 د اوسېدو ځای •
 ډوډۍ، اوبه او کالي •
 خدمتونه يبېړني روغتیای •
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 د انساني قاچاق د اصطالح ګانو پېژندنه
 

 اصطالح ګانې د انساني قاچاق له زاويې په لنډه توګه تشريح شوې دي:الندې 
انساني قاچاق د انسانانو د استثمار په موخه د ګواښ، د زور یا بل ډول اجبـار، تښـتونې، درغلـۍ، انساني قاچاق: 

ي، د تېر ایستنې، له قدرت یا د یو چا له مجبوریته ناوړې ګټې اخیستو یا د هغه شخص چې د بل شخص واک لر
هوکړې ترالسه کولو لپاره د پیسو یا نورو ګټو د راکړې ورکـړې لـه الرې د شـخص اسـتخدام، لېـږد، انتقـال، پنـاه 

 ورکولو یا تسلیمېدو ته ویل کېږي.
لمريز کال د جـزا  ١٣٩۶د زور یا تېر ایستلو له الرې د یوه شخص تښتولو ته وايي. د  اختطاف (انسان تښتونه):

زور، د وېرونې له نورو ډولونو، په چل او فریب او له جسمي یـا روانـي کمـزورۍ لـه ګټـې  له مخې، له ګواښ، ډکو
اخیستنې، له نوي زېږېدلي ماشوم سره د بل نوي زېږېدلي ماشـوم بـدلولو، لـه مـور او پـالر یـا قـانوني سرپرسـته د 

ډول  که څه هم چې دغـه  پرېښودلو څخه عبارت دی،له نا استوګن ځای کې د ماشوم په  ماشوم لرې کولو او یا هم
 کړنې د ګټې اخيستو یا زیان رسولو په موخه وي.

دغه راز په زور سره د یوه شخص یا یوې ډلې تښتول، په بند کې اچول چې معموال� د انسان تښتونې له قربـاني یـا 
و جـرم تـه له یوې درېیمګړې ډلې د اقتصادي یا سیاسي امتیـاز ترالسـه کولـو لپـاره ترسـره کېـږي. د انسـان تښـتول

خو د انسان تښـتونې داسـې ډولونـه هـم شـته چـې د ، معموال� د هېوادونو د کورنیو قوانینو په رڼا کې رسېدنه کېږي
 نړیوال قانون په دایره کې راځي، لکه هغه کسان چې په نړیوالو اوبو کې انسانان برمته کوي.

ګټـې اخیسـتو، ګـډولو (رقصـول)، د غیـر اخالقـي  ه، پلورلو، جنسي ناوړپه پېرلو ناوړه ګټه اخیستنه):(ي بهره کش
(پورنوګرافي) تصویرونو یا فلمونو چمتو کولو، غالمۍ، په اجباري کار، سوال کولـو، وسـله والـې جګـړې، د بـدن 

 يغړي یا نسجونو په اخيستو، طبي اجباري ازمايښتونو يا نورو غیر قانوني فعالیتونو ته پـه اړ ايسـتلو کـې لـه مجنـ
 و ته، ناوړه ګټه اخیسته وايي.علیه ګټې اخیست

له درېيو یا تر دې له ډېرو کسـانو جـوړې ډلـې تـه وايـي چـې د انسـان لـه قاچـاق او  سازمان شوې جنایتکاره ډله:
کډوالو له قاچاق سره د مبارزې په قانون کې له درجو جرمونو د یوه یا زیاتو د ارتکاب د موخې په لرلو سره متفقاً 

 اقدام کوي.
: هغه حقیقي شخص دی چـې د انسـان قاچـاق د جـرم د ارتکـاب لـه املـه یـې پـه يانمن شخص)مجنی علیه (ز

مستقیم ډول جسمي، رواني يا اقتصادي زيان لیدلی او يا ورسره مخ وي. په بل عبارت، مجني عليه هغه شـخص 
 ي.ته ویل کېږي چې د جرم د ارتکاب له امله هغه ته اخالقي، جسمي، مادي يا معنوي زيان رسېدلی و

: د پيسو يا د بلې ګټې ترالسه کولو په موخه د بهرني دولت تبعې يا بې تابعيته شخص ته، هېـواد د کډوالو قاچاق
ته د نا قانونه دننه کېدو زمينه برابرول، د هېواد تبعې يا له تابعيت پرته شخص او يا هم د بهرني دولت تبعې ته لـه 

برابرولـو تـه د  ها د مسافرت په تزوير شوو سندونو سره د وتلو زمينافغانستانه بل هېواد ته د مسافرت له سندونو ي
 ګډوالو قاچاق وايي.
: هغه چا ته وايي چې د بهرني دولت تبعه يا بې تابعيته شخص هېواد ته د نا قانونه ننوتلـو يـا قاچاق شوی کډوال

بل هېواد ته په تلو کې د پيسو يا بل هم د هېواد تبعه يا له تابعيت پرته شخص يا د بهرني دولت تبعه له افغانستانه 
 منفعت ترالسه کولو لپاره د قاچاقبر ښکار شوی وي.

: هغه شخص يا سازمان شوې جنايتکارې ډلې ته وايي چې له ګواښ، ځـواک (زور)، اختطـاف، د انسان قاچاقبر
 وي. تېر ایستلو، نفوذ او د اجبار له نورو ډولونو په ګټې اخیستو د ناوړه اعمالو مرتکب شوي

: هغه شخص يا سازمان شوې جنايتکارې ډلې ته وايي چې د پيسو يا منفعـت ترالسـه کولـو پـه د کډوالو قاچاقبر
هېواد ته د ناقانونه ننوتلو يا هم د هېواد تبعه يا له تابعيت پرته  ،موخه د بهرني دولت تبعه يا بې تابعيته شخص ته
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تزويـر شـوو سـندونو سـره د وتلـو د لـه ېواد ته د مسافرت يـا شخص يا د بهرني دولت تبعې ته له افغانستانه بل ه
 اعمالو مرتکب شوي وي.

د پېژندنې يا مسافرت تزوير شوی سند له هر هغه سنده عبارت دی چـې  د پېژندنې يا مسافرت تزوير شوی سند:
ه پـه يـا اکـراه تـ هغه کې بدلون راوستل شوی وي. دغه راز د نا سمو څرګندونو، فسـادپه په تزويري بڼه جوړ او يا 

الرې السته راغلی وي يا له سنده د هغـه لـه قـانوني خاونـد پرتـه ګټـه اخيسـتل  هقانوننا توسل سره يا له هرې بلې 
 شوې وي.

هغه کار ته ویل کېږي چې کارګر یې د یو داسې تړون له امله ترسره کـوي چـې لـه اقتصـادي د پور په بدل کې کار: 
سې صورت کې چې پور یا پیشکي پيسې یې اخیستې وي. پور د دغه کار اصلي مالحظاتو راپورته شوی وي، په دا

المل دی، پایلې یې دا دي چې کارګر یا د هغه تړاو لرونکي او وارثان مکلف وي تر یوې ټاکلې یا نا ټاکلې مـودې 
 پورې څو چې پور بېرته ورکوي، د پور ورکوونکي لپاره کار وکړي.

نده ده چې باید یو متنازع فیه بیان یا تور ثابت کړي. د کډوالۍ په موضـوع کـې لوري د د یود ثبوتولو مسوولیت: 
یو پردی شخص چې غواړي په یوه بهرني هېواد کې پناه واخلي، د خپلې قضیې ثبوتولو مسوولیت پر غـاړه لـري؛ 

دی او د دغـه په دې معنا چې دغه پردی شخص باید ثابته کړي چې اړوند هېواد ته د دننه کېدو پـر شـرایطو برابـر 
 هېواد د قوانینو له مخې ممنوع الدخول نه دی.

 ١٩٩٩او د  و کنوانسیوننزېږدیز کال د ماشوم د حقو ١٩٨٩د  استثمار (له ماشوم ناوړه ګټه اخیستنه): د ماشوم
او د له منځه وړو لپاره یې د سمدستي اقدام ترسره کولـو  هد کار د تر ټولو ناوړه ډولونو د منع زېږدیز کال د ماشوم

 کنوانسیون له مخې، له ماشوم څخه ناوړه ګټه اخیستل یا استثمار په الندې ډولونو دي: 
اقتصادي استثمار: هر هغه کار چې ښایي د ماشوم زده کړې ته زیان ورسوي، د هغه خنډ واقع شي یا هم د ماشوم 

 اني، اخالقي او ټولنیزې ودې ته زیان ورسوي. روغتیا، فزیکي، دماغي، رو
غیـر اخالقـي فلمونـو کـې د ماشـومانو کـارول، د ماشـومانو په جنسي استثمار: جنسي ناوړه ګټه اخیستل، فحشا، 

 تښتول، پلور او اجباري قاچاق.
فزیکـي،  هر هغه کار ته ویل کېږي چې ماشوم یې ترسره کوي خـو د هغـه روغتیـا، زده کـړې یـا هـمد ماشوم کار: 

 رواني، عقلي، اخالقي او ټولنیزې ودې ته یې زیان رسوي.
و څرګندولو په موخـه کـارول کېـږي چـې ندغه اصطالح په عامه توګه د هغو بېالبېلو حقومدني او سیاسي حقوق: 

و پـه نړیـوال کنوانسـیون کـې راغلـي دي؛ لکـه د نـزېږدیز کال کې منعقد شوي او د مدني او سیاسي حقو ١٩۶۶په 
د برخلیک معلومولو حق، په ازاده توګه د طبیعي شتمنیو او سرچینو د ازاد وېش حـق، لـه تبعـیض سـره د نـه ځان 

و د انډول والي حق، د ژوند کولو حق، له شکنجې، ظالمانه، غیر انساني نمخ کېدو حق، د ښځو او نارینه وو حقو
دورۍ د خالصون حق، پـر خپـل سـر لـه یا سپکاوي کوونکي چلند یا مجازاتو د خالصون حق، له مرییتوب او مز

نیول کېدو یا بندي کېدو د ازادۍ حق، د یـوه هېـواد دننـه پـه ازاده توګـه د تـګ راتـګ حـق، د شـخص د ازادۍ او 
د مساوات حـق، د جزایـي تورونـو پـه صـورت کـې د بـې پـرې محکمـې لـه خـوا د  له خواامنیت حق، د محکمو 

جزایي مسوولیت د نه رجعت حق، د کورنۍ، د کورنۍ د غړو او د منصفانه او علني محاکمې حق، تېر وخت ته د 
مکاتبــاتو د خصوصــي حــریم حــق، د فکــر، عقیــدې او دیــن د ازادۍ حــق، د بیــان د ازادۍ حــق، اطالعــاتو تــه د 

 .ونهالسرسي حق، د سوله ییزو غونډو جوړولو حق، د ټولنو جوړولو د ازادۍ او په عامه چارو کې د ګډون حق
هغه قونسلې چارې دي چې موخه یې په بهر کې له خپلو اتباعو سره مرسته او د کوربه هېواد پـه  قونسلي مرستې:

و او ګټو ساتنه ده؛ لکه له هغو کډوالو سره مرستې ته ویل کېږي چې په کوربـه هېـواد نمحکمو کې د هغوی د حقو
ډوال باید سمدستي خبر کړای کې نیول شوي یا بندیان شوي او خپلې محاکمې ته سترګې په الره دي. دغه ډول ک

 شي چې حق لري د خپل هېواد د قونسلي خدمتونو له څانګې سره اړیکه ټینګه کړي.



28 

زېږدیز کال د مرییتوب د له منځه وړو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان الحـاقي ١٩۵۶د  د پور په بدل کې ګرو کېدل:
رط دی چې پور اخیستونکی یـا هغـه کـس چـې د کنوانسیون له مخې، د پور په بدل کې ګرو کېدل هغه حالت یا ش

پور اخیستونکي په واک کې دی، د پور په بدل کې د تضمین په توګه له پور ورکوونکي سره د کار کولو ژمنه کوي، 
البته که چېرې د هغه د کار ارزښت په معقوله توګه د پور خالصولو لپاره محاسبه نه شـي یـا د کـار مـوده محـدوده 

 تعریف شوی نه وي.شوې او ماهیت یې 
: د کډوالۍ په موضوع کې د چل او ول اصطالح نه یواځې پر نا سمو یا غلطـو اطالعـاتو داللـت کـوي، چل او ول

 بلکې د کډوال له نا خبرۍ ناوړه ګټې اخیستو ته هم ویل کېږي.
کې د ژونـد متعلقين په عامه معنا هغه څوک دي چې پر بل کس باندې متکي وي. د کډوالۍ په موضوع متعلقین: 

 شریک او صغیرو ماشومانو ته متعلقین ویل کېږي، ان که د ژوند شریک مالي احتیاج هم ونه لري.
د حکومتي چارواکو له خوا د شخص ازادۍ سلبولو ته ویل کېږي چې معموال� په یـوه ځـای کـې د شـخص د : بند

دی چې د ارتکاب شوي جـرم د سـزا  بندشتون لري: یو یې جزایي  بندبندي کولو له الرې ترسره کېږي. دوه ډوله 
دی؛ د دې لپاره تطبیقېږي چې د بـل اداري اقـدام ترسـره کېـدل  بندورکولو په موخه کارول کېږي او بل یې اداري 

 یقیني کړي؛ لکه ډیپورټ کول یا له هېواده شړل. 
سره مخ کېږي؛ ځکه چې هغوی د کډوالۍ قوانین او مقررات تر  بندپه ډېرو هېوادونو کې نا قانونه کډوال له اداري 

پښو الندې کړي وي چې البته جرم نه بلل کېږي. په یو شمېر دولتونو کې کډوال، هغه مهال چې د خپل برخلیک د 
ه روښانه کېدو لپاره د دولت پرېکړې ته په تمه وي چې ایا د کډوال په توګه منل کېږي که بېرته ایستل کېږي، هـم پـ

 بند کې ساتل کېږي.
هغه حالت ته ویل کېږي چې له ټولو خلکو سره یو ډول چلند نه کېږي، پرته له دې چې له ځینو هغو سره تبعیض: 

زېږديز کال منشـور د لـومړۍ  ١٩۴۵د امتیازي چلند لپاره کوم موجه دلیل موجود وي. د ملګرو ملتونو سازمان د 
 ١٩۴٨، ژبې او دین پر بنسټ تبعـیض کـول منعـه دي او دغـه راز د مادې د درېیمې فقرې له مخې، د نژاد، جنس

نړیوالې اعالمیې د دویمې مادې له مخې، د نژاد، د پوستکي رنګ، جنس، ژبې، دین،  ونحقو يزېږديز کال د بشر
 سیاسي یا نورو باورونو، ملیت، ټولنیز وضعیت، شتمني، نسب یا هر بل موقعیت پر بنسټ تبعیض منعه دی.

یا طبیعي پېښـو  وجګړ وواله ده ایستل چې ډېری دغه پېښې د وسلد زور له الرې له خپل کور یا هېواېدل: بېځایه ک
 له امله وي.

هغه شخص ته ویل کېږي چې د ویرې یا خطر له امله، پرته له هغـو خطرونـو چـې لـه هغـه بېځایه شوی شخص: 
یه شوی شخص ډېری وخت د کورنیو جګـړو کډوال جوړوي، له خپل هېواد یا ټولنې بېل شوی وي. دغه راز بېځا

 یا طبیعي پېښو له امله تېښتې ته مجبور شوی وي.
هغه ځای ته ویل کېږي چې شخص په کې عمال� موجود وي او خپل کور یې بولي یـا هـم اصـلي، ځـايي، ټاټوبی: 

له دې چې اوس  رښتینی او دایمي استوګنځی چې شخص ورته د بېرته ور تللو او په کې د استوګنې نیت لري، سره
 مهال بل ځای اوسېږي.

د حکم  ونړیوالو نورمون ونحقوي له یوه هېواده په دغه نیت وتل چې په بل هېواد کې ژوند وکړي. د بشر کډوالي: 
له مخې، ټول خلک باید د دې ازادي ولري چې د خپل هېواد په ګډون لـه هـر هېـواده ووځـي، دولتونـه یـواځې پـه 

 الی شي د اشخاصو پر وتلو باندې محدودیت وضع کړي.ډېرو محدودو حاالتو کې کو
په ډله ییزه توګه له خپل متبوع هېواد څخه د خلکـو وتلـو تـه ویـل کېـږي چـې دوامـداره نـه وي. ډله ییزه کډوالي: 

 کتلوي کډوالي په یوه وخت کې د لویو ډلو یا د ټولنې د یوې برخې وتلو ته وایي.
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چـې د زور، عمـومي تـاوتریخوالي، وسـله والـو جګـړو او نـورو بشـري  هغه کسان ديبهر ته بېځایه شوي کسان: 
ته د بالفعل ورتښتي او کله کله ډول  ناورینونو له کبله له خپل هېواد څخه تښتېدلي وي. دغه کسان اکثراً په ډله ییز

 کډوالو اصطالح هم کارول کېږي.
یوه تړون یا بل دوه اړخیز پروتوکول لـه مخـې، د یوه دولت له خوا بل دولت ته په رسمي توګه، عموماً د استرداد: 

د محاکمې او سزا ورکولو په موخه د هغو کسانو بېرته سپارلو ته ویل کېږي چې د هېواد له خاورې څخه بهـر او د 
 مقابل هېواد د خاورې دننه د یوه جرم پر ارتکاب تورن یا محکوم شوي وي.

 و راوستلو له الرې کـډوالۍ تـه د قـانوني کـډوالو هڅولـو تـهپه سفر کې د اسانتیاوشوې کډوالي:  (اسانه) تسهیل
ویل کېږي. دغه اسان چاره کوالی شي بېالبېلې بڼې ولري، لکه د ویزې اخیستلو د بهیر اسانه کول، یا د مسـافرو د 

 تفتیش بهیر ګړندي کول.
 کولو ته وايي. فزیکي ځواک د ګواښلو له الرې پر چا باندې اجبار ر: د فزیکي ځواک کارولو یا پاجبار

مې ګڼې کنوانسیون د دویمې مادې لـومړۍ فقـرې ٢٩د اجباري کار په باب د کار د نړیوال سازمان د اجباري کار: 
چـې یـاد له مخې، ټولو هغو کارونو یا خدمتونو ته ویل کېږي چې د مجازاتو د ګواښ لـه الرې لـه شـخص څخـه 

 .ترالسه کېږي ،شخص په خپله خوښه ورته حاضر شوی نه وي
یوه عمومي اصطالح ده او پر داسې کډوالۍ داللت کوي چې ژوند یا مال ته د ګواښ د شتون پـه اجباري کډوالي: 

؛ د بېلګـې پـه توګـه د ا والړ شـوی اجبـاررله طبیعي یا انسـاني پېښـو  يعنېګډون د اجبار عنصر په کې ښکېل وي، 
بیعي یا چاپېریالي پېښو، کیمیاوي یا هستوي کډوالو یا کورنیو بېځایه شوو کسانو خوځښت او هغه خلک چې د ط

 پېښو، وچکالۍ یا پراختیایي پروژو له امله بېځایه کېږي.
د دولت د پالیسـۍ د یـوې برخـې پـه توګـه د دولـت د قلمـرو دننـه، لـه اصـلي مېنـو د  اجباري ځای پر ځای کول:

 اجباري بېځایه کولو ته وايي. اشخاصو یا ډلو
 په موخه د حقیقت تحریفولو یا پټولو ته وايي.د ګټو ترالسه کولو درغلي: 
اهمال چې بې په پروايۍ او غلفت کې هم شاملېږي، عبارت دی لـه نـه پـاملرنې يـا پـه هغـه عمـل کـې نـه  اهمال:

 مواظبت دی چې بايد ترسره شي.
هېـواد  هر هغه د سفر یا هویت سند چې په تقلبي توګه د غیر واکمن شخص یا ادارې لـه خـوا د یـوهتقلبي سند: 

په استازیتوب د سفر یا هویت د سند صادرولو په موخه جوړ یا الس په کې وهل شـوی وي او یـا هـم د هویـت د 
جعل، بډو، فشار یا له نورو غیر قانوني الرو په درغلۍ سره ترالسه شوی وي او یا هم د هغه له څښتن پرتـه د بـل 

 شخص په الس کې وي او کارول کېږي.
و نړیـوالې نـحقوي زېږديـز کـال د بشـر ١٩۴٨ق له درېیو بنسټیزو عناصرو جوړ دی؛ د دغه حوځښت ازادي: خد 

اعالمیې د دیارلسمې مادې لومړۍ فقرې له مخې، د یوه هېواد د خاورې دننه د خوځښت ازادي؛ يعنې هر څـوک 
زېږديـز  ١٩۴٨ه کړي. د حق لري چې د هر هېواد دننه په ازاده توګه تګ راتګ وکړي او خپل د اوسېدو ځای غور

و نړیوالې اعالمیې د دیارلسمې مادې دویمې فقرې له مخې، د هر هېواد پرېښودو حـق او هغـه نقوح يکال د بشر
ته د بېرته ور ستنېدو حق؛ يعنې هر څوک حق لري چې د خپل هېواد په ګډون له هر هېـواده والړ شـي او بېرتـه ور 

 وګرځي.
زېږدیز کال د نسل وژنې د مخنیوي او سزا ورکولو کنوانسیون د دویمې مادې لـه مخـې، هـره ١٩۴٨د نسل وژنه: 

ړنو څخه چې په ټولیزه یا قسمي توګه د یوه ملت، قوم، نژاد یا دین او مذهب د پیروانو د ډله ییـزې کیوه له الندې 
لې غړو ته فزیکي یا رواني زیـان رسـول، وژنې لپاره ترسره شي، نسل وژنه ورته ويل کېږي: د ډلې د غړو وژل، د ډ

په عمدي توګه د نظر وړ ډلې باندې داسې شرایط راوستل چې په ټولیزه یا قسمي توګـه د هغـو د فزیکـي انقـراض 
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المل وګرځي، د نظر وړ ډلې پر وړاندې داسې تدابیر نیول چې د توالد او تناسل مخه ونیسي، په زور سره بلې ډلې 
 ومانو وړل.ته د نظر وړ ډلې د ماش

 د یوه هېواد ځمکنۍ پولې ته ویل کېږي او په همدې توګه د اوبو پولې ته شین سرحد ویل کېږي.زرغون سرحد: 
هغه شخص دی چې د بل شخص د نه اهلیت، معلولیت یا صغارت له امله له حقوقي پلوه د بل شخص یا د هغه  ولي:

 د مال د ساتنې او پالنې واک یا دنده لري.
باسـي ود یوه هېواد دننه یو ځای، چېرې چې یو شخص ژوند کوي یـا ورځنـۍ سـتوماني پـه کـې همېشنی استوګنځی: 

 (ارام کول).
هغه ازادۍ او امتیازونه دي چې د اوسني عصر د منل شوو ارزښتونو له مخې، ټول انسانان یـې پـه هغـې حقوق:  يبشر

و نړیـوالې اعالمیـې، د اقتصـادي، نـحقوي دغه حقونـه د بشـر ټولنه کې چې ژوند کوي د "حق" په توګه وغوښتالی شي.
ټولنیزو او فرهنګي حقونو او د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیونونو کې چـې پـه ګـډه نړیـوال اساسـي حقـوق جـوړوي، 

زېږدیـز کـال د ښـځو پـر وړانـدې د هـر راز  ١٩٧٩راغلي او له دې ټولګې په نورو معاهدو کې هم اقتباس شـوي، لکـه د 
 زېږدیز کال د نژادي تبعیض د ټولو ډولونو د له منځه وړو کنوانسیونونه. ١٩۶۵تبعیض د له منځه وړو او د 

د نړیوال قانون اصول چې په ځانګړې توګه د جګړې او وسله والو نښتو پر مهال د انسانانو د خونـديتوب بشري قانون: 
 لپاره وضع شوي دي.

و او بشري قانون پر بنسټ والړ دي او پر ټولو هغو نچې د نړیوالو بشري حقویارونه دي هغه اخالقي معاصول:  بشرپال
اقداماتو د بې پرې توب ساتنه کـوي. د بشـرپال اصـولو  ولورو چې په بشري چارو کې بوخت دي، تطبیقېږي او د بشرپال

زېږدیـز کـال کـې  ١٩۶۵ لومړنۍ څرګنده بیانیه د سره صلیب او سرې میاشتې په بنسټیزه اصولپاڼه کې لیدل کېږي چې په
 تصویب شوې ده.

 شدید فزیکي یا رواني ظلم او ناروا چې د چا ژوند یا روغتیا په خطر کې واچوي.غیر انساني چلند: 
د محکمې امر چې د یوه اقدام د تنفیذ او یا هم مخنیوي سپارښتنه کوي. د دې لپاره چې محکمه قرار صادر کـړي، قرار: 

ي چې په قانون کې د مطرح شوې مسئلې په باب کـوم روښـانه او بشـپړ حکـم نشـته او کـه شکایت کوونکی باید ثابته کړ
 چېرې معافیت ورنه کړل شي نو نه جبرانېدونکی زیان به رامنځته شي.

د نوې مېنې جوړولو په موخه د هېواد دننه له یوه ځـای څخـه بـل ځـای تـه د خلکـو تلـل؛ دا ډول د هېواد دننه کډوالي: 
هم دایمي وي. د هېواد دننه کډوال د خپل هېواد دننه کډوال کېـږي او د خپـل هېـواد  چې موقتي او یا کډوالي کېدای شي

 دننه پاتې کېږي؛ د بېلګې په توګه له کلیو ښارونو ته کډه کېدل.
هغه اشخاص یا ډلې دي چې د خپل کور او مېنې خوشې کولو ته اړ ایستل شـوي، پـه تېـره کورني بېځایه شوي خلک: 

ګړې په پایله کې او یا هم د جګړې، ټولیز تاوتریخوالي، د بشري حقونو تر پښو الندې کېدو، د طبیعي یا د بشر د بیا د ج
 الس د پېښو له زیانونو په امان کې کېدو لپاره له خپل ځای څخه بېځایه شوي خو له کوم نړیوال سرحده اوښتي نه وي.

 د روزل شوي پرسونل له خوا مالي او غیر مالي مرستې او خدمتونه. د نړیوالې ټولنې له خوا مرسته لکهنړیواله مرسته: 
هغه څوک دي چې یوه هېواد ته په نا قانونـه توګـه د ور دننـه کېـدو او یـا هـم د ویـزې د وخـت پـای تـه نا منظم کډوال: 

پـر هغـو کـډوالو رسېدو له امله په هغه هېواد یا د ترانزیټ په ځای کې د حقوقي استوګنې اجازه نـه لـري. دغـه اصـطالح 
اطالقېږي چې یوه هېواد ته د ور داخلېدو قواعد نقض کوي او هر هغه شـخص چـې پـه کوربـه هېـواد کـې د پـاتې کېـدو 

 اجازه نه لري، د پټو، غیر قانوني، بې اسنادو یا په نا منظم وضعیت کې د ښکېلو کډوالو په نوم هم یادېږي.
د لېږونکو، ترانزیټ او اخیستونکو هېوادونـو د تنظیمـاتي نورمونـو هغو خوځښتونو ته ویل کېږي چې منظمه کډوالي: نا

له چوکاټه بهر صورت مومي. د نا منظمې کډوالۍ لپاره داسې یو تعریف چې ټولې نړۍ ته د منلـو وړ وي، نشـته. د هغـو 
کېدل، اوسېدل او کـار  هېوادونو له نظره چې کډوال ور دننه کېږي، نا منظمه کډوالي یوه هېواد ته په غیر قانوني توګه دننه

چـې ده  ليـک دی؛ په دې معنا چې دغه کډوال د اړوند هېواد د کډوالۍ د قواعدو له مخې هغه د اړتیا وړ اسناد یـا اجـازه
 ،ته دغه هېواد ته د ورتګ، اوسېدو یا کار اجازه ورکړي، نه لري. د لېږونکو هېوادونو له لیدلوري، دغه ډول نا منظم والی
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په داسې حاالتو کې لیدل کېږي چې یو شخص د معتبر پاسپورټ یا د سفر د سندونو له لرلو پرته له یوه د بېلګې په توګه 
نړیوال سرحده اوړي او یا هم د هېواد د پرېښودو لپاره اړوند اداري بهیر نه بشپړوي، خو په هر حـال داسـې لېوالتیـا شـته 

 ته محدوده کړای شي.چې د دې اصطالح معنا د کډوالو د قاچاق او ترافیک حاالتو 
و ساتنې د نړیوال کنوانسیون نکډوالو او د هغو د کورنیو د غړو حقو ګروزېږديز کال د ټولو کار ٢٠٠٠د : ګرګرځنده کار

ته ویل کېږي چې کور او ژوند یې په یوه هېواد کې وي خـو د  ګرد دویمې مادې د دویمې فقرې له مخې، هغه کډوال کار
 ې ته اړ وي چې د لنډ وخت لپاره بل هېواد یا هېوادونو ته سفر وکړي.خپل کار د ماهیت له امله د

د کار په موخه له خپل هېواده بل هېواد ته تګ ته وايي. ډېـری هېوادونـه خپلـو د کـډوالۍ قوانینـو د کار لپاره کډوالي: 
وګړو د کـار لپـاره د کـډوالۍ کې د کار لپاره د کډوالۍ لپاره ځانګړي حکمونه لري. سربېره پر دې ځیني هېوادونه د خپلو 

 هېواده بهر د خپلو اتباعو لپاره فرصتونه لټوي. لهنظیمولو کې فعاله ونډه اخلي او چارو په ت
 په ناڅاپي ډول د ډېر شمېر خلکو کډوال کېدو ته ډله ييزه کډوالي ویل کېږي.: ډله ییزه کډوالي
ب ویل کېږي. په دغـه رول کـې یـو درېیمګـړی اړخ د شخړو د حل یو ډول غیر الزامي رول ته منځګريتومنځګړیتوب: 

هڅه کوي څو له متخاصمو ډلو سره د النجې په هوارولو کې مرسته وکړي او داسـې الره ومـومي چـې دواړه لـورو پـرې 
 سال وي.

سره له دې چې په نړیوال قانون کې د لږکیو لپاره په نړیواله کچه کوم منل شوی تعریـف نشـته، خـو بیـا اقلیت (لږکي): 
هم ویل کېږي چې لږکي د شمېر له پلوه د هېواد د نفوس له پاتې برخې څخه لږ وي او څرګند دریځ ونه لري، غـړي یـې 
داسې قومي، دیني یا ژبنۍ ځانګړتیاوې لري چـې د هېـواد لـه پـاتې نفـوس څخـه تـوپیر لـري او پـه ضـمني توګـه د خپـل 

 ن یو احساس لري.فرهنګ، دود او دستور، دین یا ژبې د ساتنې لپاره د پیوستو
هغه شخص ته ویل کېږي چې اصلیت یا توکمیزه منشا یې په بل هېواد کې وي، خـو د زېـږون د اقلیت (لږکي) غړی: 

 او یا هم د تابعیت اخیستو له الرې د کوربه هېواد تبعه شوی وي.
سرحد څخه تېر شـي یـا د : له یوه ځای څخه بل ځای ته د تګ پروسې ته کډوالي ویل کېږي؛ لکه له یوه نړیوال کډوالي

  هېواد دننه له یوه ځای څخه بل ځای ته وکوچېږي او هلته مېشت شي.
 او انسـاني ډول دا یوه اصطالح ده او د دولت هغـه کړنـې او ملـي سیسـتم رانغـاړي چـې پـه مـنظمد کډوالۍ مدیریت: 

هېواد د سرحدونو دننه د بهرنیو د راتـګ او له پولې ها خوا د کډوالو د تګ چارې تنظیموي، په تېره بیا د اصولو له مخې 
 حضور مدیریت او د کډوالو او نورو اړو کسانو ساتنه کوي.

د تـګ او ي و: د هغو کډوالو شمېر ته ویل کېږي چې له یوه هېـواده بـل هېـواد تـه د تـګ پـه حـال کـې د کډوالو جریان
 ړي او استوګن شي.اجازه ترالسه کوي، څو د یوې ټاکلې مودې په اوږدو کې کار ترالسه ک

 د هغو کډوالو شمېر ته ویل کېږي چې په يو وخت کې په یو هېواد کې ژوند کوي.د کډوالو شمېر: 
و سـاتنې د نړیـوال کنوانسـیون د نـاو د هغو د کورنیو د غـړو د حقو ګرزېږدیز کال د کډوالو کار ١٩٩٠د : کارګرکډوال 

اوس یا په راتلونکي کې به بل هېواد کې چې دی یې تبعه  دویمې مادې د لومړۍ فقرې له مخې، هغه شخص چې پخوا،
 بلل کېږي. ګرنه دی، د مزد په بدل کې کار کوي، کډوال کار

معنا دا چې ال تر اوسه له خپلو  ؛هغه کس دی چې د اړوند هېواد د قانون له مخې د کبارت له سن څخه ټیټ ويصغیر: 
 و څخه برخمن نه وي.نمدني او سیاسي حقو

شخص دی چې د زېږون یا تابعیت ترالسه کولو له الرې د یوې سیاسي ټولنې غړی وي، له یادې ټـولنې سـره  هغهتبعه: 
و او ساتنې څخه برخمن وي. همدارنګه تبعه د یـوه هېـواد غـړي تـه نبیعت ولري او د هغې له ټولو مدني او سیاسي حقو

 خص دی چې د یوه هېواد تابعیت لري.وایي چې د هماغه هېواد له ټولو امتیازاتو برخمن وي؛ یعنې هغه ش
 : هغه جغرافیایي سیمه ده چې د یوه هېواد اړوند او یا د همدغه هېواد د دولت تر ولکې الندې وي.قلمرو

زېږديز  ١٩۵۵ت په کېږي. د عدالت نړیوالې محکمې مل د شخص او دولت تر منځ د حقوقي تړون شتون ته ویلت: مل
سې تعریف کړ: "... یو حقـوقي تـړون چـې بنیـاد یـې ټـولنیز تـړاو، اړونـدتوب، ګټـې او کال کې د نوتیبوم په قضیه کې دا
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ړي لپاره حقوق او وجایب هم موجود وي... چې یا په مسـتقیمه توګـه د قـانون ګعواطف جوړوي او له مقابل لوري د و
هماغـه کـې چـې شـخص د یا د چارواکو د اقداماتو له امله رامنځته شوي وي، په داسـې حـال  په چوکاټ کې راغلي وي

 ت مربوط یې دی، د نورو ملتونو په پرتله نږدې تړاو ولري." هېواد له وګړو سره چې د مل
زېږديز کال د الهه کنوانسـیون لـومړۍ مـاده داسـې صـراحت  ١٩٣٠ د ملیت د قوانینو اړوند د ځانګړو پوښتنو په باب د

معلومه کړي چې څوک یې اتبـاع دي. دغـه قـانون بـه تـر هغـه لري: "دا د هر دولت کار دی چې د خپلو قوانینو په رڼا کې 
ت اړونـد لـه عمـومي قـانوني اصـولو سـره اړخ لګـوي، د نو، نړیوال دود او دستور او د ملځایه چې له نړیوالو کنوانسیونو

 نورو هېوادونو له خوا پر رسمیت وپېژندل شي."
 هغه کسان دي چې له شخص سره د وینې اړیکه ولري.خپلوان: 
هغه شخص چې ډېر وخت د یوې ډلې غړی وي او د اوبو، خوړو او څرځایونو په لټه کې له یوه ځایه بـل ځـای کوچی: 

 ته سفر کوي.
 هغو پراخو جرمي کړنو ته ویل کېږي چې د یوې مرکزي سندیکا له الرې همغږي او کنترولېږي.سازمان شوی جرم: 

زېږديـز کـال کنوانسـیون  ٢٠٠٠مان شـوو جرمونـو پـر وړانـدې د له سرحد څخه ها خوا د سـازد پالمیرا پروتوکولونه: 
الحاقي پروتوکولونه چې عبارت دي له د ځمکې، اوبو او هوا له الرې د کډوالو قاچاق کولو پر وړاندې د مبارزې په اړه د 

مجـازات او د نـا ملګرو ملتونو سازمان، د انساني قاچاق په تېره بیا د ښځو او ماشومانو د انسـاني قاچـاق د مخنیـوي او 
 قانونه وسلو، مهماتو او اړوندو توکو د تولید او قاچاق پروتوکولونه.

ت، سیاسي باورونو یا د یـوې ځـانګړې ټـولنیزې ډلـې د غړیتـوب لـه الۍ په موضوع کې د نژاد، دین، ملد کډوځورونه: 
 امله د چا ازادۍ یا ژوند ته ګواښ رامنځته کول، ځورونه بلل کېږي.

 هغه شخص چې د اقتصادي اړتیا له امله کډوالۍ ته مجبورېږي.ډوال: بېوزلۍ ځپلی ک
کډوالي تر ډېره د همدغه مـوډل لـه مخـې څېـړل کېـږي، له یوه هېواده د تېښتې او بل هېواد ته د جذبېدو فکټورونه: 

 وي، څېړي.هغه الملونه چې خلک له یوه هېواد څخه وتلو ته هڅوي او هغه الملونه چې خلک د نوي هېواد پر لور جذب
زېږديز کال د نژادي تبعیض د ټولو ډولونـو د  ١٩۶۵د بل نژاد له غړو سره ناوړه چلند ته ویل کېږي. د نژادي تبعیض: 

له منځه وړو د نړیوال کنوانسیون د لومړۍ مادې لومړۍ فقرې له مخې، نژادي تبعیض هر هغه تفکیک، بې برخې کولو، 
ملي یا قومي جرړو پر بنسټ صـورت مـومي او موخـه یـا  ،د نژاد، رنګ، نسبمحدودولو یا امتیازونو ته ویل کېږي چې 

پایلې یې د نظر وړ ډلې پر رسمیت نه پېژندل او په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي یا د ژوندانه په نـورو برخـو کـې 
 له بشري حقونو څخه د هغوی بې برخې کېدل وي.

او دغـه راز پـر نـورو بانـدې د  ویا تـوکم د فزیکـي یـا فرهنګـي ځانګړتیـاو یوه مفکوره ده چې یو ځانګړی نژادنژادپالنه: 
یـا  ايـډيالوژيموقـف کـې دروي. نژادپالنـه د نـژادي تفـوق غوښـتنې د پـه رول له املـه د قـدرت ټاقتصادي واکمنۍ یا کن
او  وځانګړتیـاوېدای شـي. پـه دې کـې دا عقیـده هـم نغښـتې ده چـې نـژاد د ذکـاوت، فرهنګـي ک عقیدې په توګه تعریف

 . په نژاد پالنه کې نژادي تعصب او نژادي تبعیض دواړه شامل دي.یاخالقي چلند ټاکونکی د
د منشور پر شرایطو برابر وي او د ملګرو ملتونـو د سـاتندویو  UNHCRهغه شخص دی چې د قیمومت (کډوال): 

ي. د دې له په نظر کې نیولو پرته چـې ایـا مرستو چې د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنرۍ له خوا وړاندې کېږي، مستحق و
زېږديـز کـال د کـډوالو د  ١٩۶٧زېږديـز کـال د کنوانسـیون یـا د  ١٩۵١ د هغه متبوع هېواد د کډوالو د وضعیت په اړه د

په نظر کې نیولو پرتـه چـې ایـا هغـه د کوربـه هېـواد لـه خـوا د دغـو  له وضعیت کنوانسیون غړیتوب لري او که نه. د دې
 مخې د کډوال په توګه پېژندل شوی او که نه. اسنادو له

ت، یـا د یـوې ځـانګړې ټـولنیزې ی چې د یوه ځانګړي نژاد، دین، ملـهغه شخص د :کډوال پر رسمیت پېژندل شوی
ډلې د غړیتوب یا د یوې سیاسي عقیدې درلودو له امله له خپل متبوع هېواد څخه د باندې وي یا د دې وېرې له املـه نـه 

زېږديـز کـال د کـډوالو د  ١٩۵١مرستو برخمن کـړي. د يـادونې وړ ده چـې د  ود هغه هېواد له ساتندویي چې ځان غواړ
 زېږديز کال پروتوکول په واسطه تعدیل شوې ده. ١٩۶٧وضعیت کنوانسیون د لومړۍ مادې دویمه فقره د 



33 

غیر حکومتي موسسـو او یو غیر الزامي مشورتي جوړښت دی چې د دولتونو، مدني ټولنې (سیمه ییز مشورتي بنسټ: 
څو د همکارۍ پر روحیه د کډوالۍ پر ننګونو بحث وکړي؛ د  ،نړیوالو سازمانونو) استازي د سیمې په کچه سره راټولوي

 .(MIDSA)افریقا لپاره د کډوالۍ ډیالوګ سوېلي  بېلګې په توګه د بوداپست بهیر، د پابال بهیر، د مانیال بهیر، د
لکه یو کډوال چې بېرته په خپل هېـواد  ؛بهیر کې د یوه شخص بېرته شاملېدل یا مدغمېدلپه یوې ډلې یا مجدد ادغام: 

 یا خپله ټولنه کې مدغمېږي.
هغه حالت ته ویل کېږي، کله چې کډوال خپل مورني هېواد ته بېرته ستون شي، نو د هغه هېـواد فرهنګي مجدد ادغام: 

 ایډیالوژي، دود او دستور بېرته خپل کړي.ارزښتونه، د ژوند سبک، ژبه، اخالقي اصول، 
د یوه راستنېدونکي شخص د مورني هېواد په اقتصادي سیستم کې د هغه بیا تنظیمولو ته ویـل : اقتصادي مجدد ادغام

 لـهکېږي. له کډوال سره به مرسته کېږي چې بېرته د معیشت خاوند شي. د پراختیایي اصـطالحاتو د تعریـف لـه مخـې، 
دغام څخه موخه دا هم ده، هغه تخنیکي پوهه او مهارتونه چې کډوال په کوربه هېواد کې زده کـړي، لـه اقتصادي مجدد ا

کډوال په متبوع هېواد کې د کار خاوند شي او له بل پلوه له دغو مهارتونو د متبوع هېـواد د ودې  یې په ګټې اخیستو سره
 او پراختیا لپاره هم ګټه واخیستل شي.

د یوه کډوال د متبوع هېواد په ټولنیز جوړښت کې د هغه بېرته مسـتقر کېـدو تـه وایـي. دا لـه یـوې ټولنیز مجدد ادغام: 
خوا د یوې شخصي شبکې جوړولو، لکه د ملګرو، خپلوانو، ګاونډيو او له بلې خوا د ټـولنیزو جوړښـتونو رامنځتـه کولـو؛ 

 .يعنې د ټولنو، د پر ځان بسیا ډلو او نورو سازمانونو په معنا دی
 هغو پیسو ته ویل کېږي چې کډوال یې په کوربه هېواد کې ګټي او خپل متبوع هېواد ته یې لېږي.میتانس: ری

یوې بلې جغرافیا او چاپېریال ته د خلکو (کډوال، کورني بېځایه شوي او نور) لېږلـو او مېشـت کولـو تـه مجدد اسکان: 
د پرته په بل هېواد کې په دوامـداره توګـه د کـډوالو ځـای وايي چې په ټوله کې یو درېیمګړی هېواد وي. د کډوالۍ له هېوا

بهیر پر هغې برخې داللت کوي چې د استوګن کولو لپاره د کډوالو پـر کډوالۍ پر ځای کېدل. دغه اصطالح په ټوله کې د 
ه یـوه ځـای ټاکلو پیل او د کوربه هېواد په یوه سیمه کې د کډوالو د له ځای پر ځای کولو سره ختمېږي. دایمي کډوال، پـ

 کې د اوږدې مودې لپاره پاتې کېدلو ته وايي؛ هغه ځای چې شخص په کې اوسېږي خو نه د تل لپاره. 
لنډمهال استوګنځی هغه ځای دی چې شخص په کې فزیکي حضور لري خو دا نیت نه لري چې له هغه ځای څخه خپل 

ګنځي ولـري خـو دایمـي اسـتوګنځی یـې دایمي استوګنځی جوړ کړي؛ ځکه نو یو شخص کوالی شي څـو لنـډمهال اسـتو
 یواځې یو وي.

وروسـته بېرتـه تېرولـو  هغه کډوال ته ویل کېږي چې په بل هېواد کې لږ تر لـږه لـه یـو کـالبېرته راستنېدونکي کډوال: 
 خپل متبوع هېواد ته راستون شي. دغه بېرته راستنېدل کېدای شي داوطلبانه وي یا نه وي خـو داوطلبانـه بېرتـه راسـتنېدل

 هم په کې شامل دي.
د شخص هغه حالت ته ویل کېږي چې کوم څوک ور باندې د مالکیـت ټـول حقونـه کـاروي. مرییتـوب هغـه مرییتوب: 

حالت ته وایي چې یو شخص د بل شخص د ژوند کنټرول په الس کې ولـري، وربانـدې جبـر کـوي او وربانـدې د تـګ 
ل چېرې والړ شي او خپله دنده خوشې کړي؛ د بېلګـې پـه راتګ محدودیت وضع کوي؛ ځکه نو هغه نه شي کوالی چې ب

 توګه دودیز مرییتوب، د پور په بدل کې کار، اجباري کار او د عبادت یا دیني مقاصدو لپاره مرییتوب.
هغه شخص ته ویل کېږي چې د یوه تړون له مخې، خلک په غیر قـانوني توګـه لـه یـوه نړیـوال سـرحد قاچاق وړونکی: 

 څخه اړوي.
هغه شخص دی چې د درغلۍ، اجبار یا د استثمار د نورو الرو په کارولو سره د اقتصادي یـا ن قاچاق وړونکی: د انسا

نورو ګټو ترالسه کولو لپاره خلک له یوه ځـای څخـه بـل ځـای تـه بیـايي. دلتـه د قاچـاق وړونکـي موخـه دا وي چـې لـه 
 څخه ګټه ترالسه کړي. شخص
 انسان د قاچاق د جرم قرباني شوی وي. هغه شخص چې دقاچاق قرباني: ي د انسان
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هغه معامله ده چې په نا قانونه توګه یوه هېواد ته د یوه شخص چې د هغه هېواد تبعـه یـا دایمـي اوسـېدونکی نـه قاچاق: 
دی، د بیولو په بدل کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مالي یا بله مادي ګټه ترالسه کېږي. په قاچاق کې د انساني قاچاق 

 ف د استثمار، جبر یا د بشري حقونو د نقض شرط نشته.خال
زېږديز کال د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي لپاره نړیـوال کنوانسـیون لـه مخـې، هـر هغـه  ١٩٩٩د تروریزم (ترهګري): 

عمل دی چې ملکي وګړو یا هر هغه شخص ته چې په وسله واله جګړه کې ښکېل نه وي، مرګ ژوبله واړوي، کله چې د 
پیـدا کـول یـا د یـوه دولـت یـا نړیـوال سـازمان اړ وېره  موخه د ماهیت او شرایطو له نظره، د خلکو په منځ کې دغه عمل

 ایستل وي چې یو ځانګړی کار ترسره کړي یا د یوه کار له ترسره کولو ډډه وکړي.
ه پرته یـو بـل هېـواد د یوه شخص، له هغه هېواده چې په کې د ګډوالۍ شپې ورځې تېروي، له اصلي هېواددرېیم هېواد: 

 ته استولو ته وايي.
زېږديز کال د ښـځو پـر وړانـدې د تـاوتریخوالي د منعـې اعالمیـې لـومړۍ  ١٩٩٣د : د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی

مادې له مخې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي هر هغه عمل ته ویل کېږي چې له امله یې ښځو ته فزیکـي، جنسـي یـا 
هم راځي، دا کـه پـه عامـه  کړنېد ګواښ، اجبار او له ازادۍ بې موجبه بې برخې کېدو کې ې په دې رواني زیان رسېږي چ

 او خصوصي ژوند کې وي.
هغه ډلې چې له تبعیض، تاوتریخوالي، طبیعي یـا د چاپېریـال لـه اړونـدو پېښـو او اقتصـادي سـتونزو زیانمنونکې ډلې: 

کېدو له ستر ګواښ سره مخ وي یا هم هغه ډلې یا د ټولنې یوه ځانګړې برخه سره د هېواد دننه د نورو ډلو په پرتله د مخ 
 لکه ښځې، ماشومان یا سپین ږیري چې د جګړې یا ناورین پر مهال له ډېر خطر سره مخ وي.

هغه شخص دی چې د مستقیمې تجربې له الرې د یوې پېښې یا حقایقو په اړه معلومات ولري. په حقوقي ډګـر شاهد: 
ډول معلومـات ولـري او لـه حقـوقي پلـوه د دې اهلیـت ولـري چـې خپـل  غهغه شخص ته ویل کېږي چې دکې شاهد ه

معلومات محکمې ته وړاندې کړي. د یوې پېښې یا عمل پر سترګو لیدل، په حقوقي ډګر کـې د یـوه لیکلـي سـند، لکـه د 
 هوکړه لیک یا تړون د پلې کېدو لیدل.

رییتوب یـا مرییتـوب تـه ورتـه هـر ډول کړنـې لکـه د ماشـومانو پلـور او انسـاني مد ماشوم د کار تر ټولو ناوړه ډولونه: 
قاچاق، د پور په مقابل کې کار او غالمي، په زور یا جبر کار، د وسـله والـې جګـړې لپـاره پـه زور یـا جبـر د ماشـومانو د 

ه د ماشـومانو کـارول، پېـرل یـا استخدام، د فحشا، د غیر اخالقي فلمونو ډکولو یا په دغو فلمونو کې د کار کولو په موخ
وړاندې کول، د غیر قانوني فعالیتونو لپاره د ماشومانو وړاندې کول او پېرل، په تېره بیا د نشه یي توکو د تولید او قاچـاق 
لپاره څرنګه چې په اړوندو نړیوالو تړونونو کې ذکر شوي یا هر بل داسې کار چې د خپل ماهیت له مخې د هغو شرایطو 

 ته زیان ورسوي. وچې په کې سر ته رسېږي، د ماشومانو روغتیا، خوندیتوب یا اخالقله امله 
د هويـت ضـبطول او ثبتـول او د هغـه  ېل، د زيـانمن شـووجنسي تېري، فحشا ته مجبـورله ښځو سره تاوتريخوالی: 

په داسې توګه چې د هغې شخصيت ته زيان ورسوي. دغه راز د زهري او نورو زيان رسـوونکو توکـو اسـتعمال،  ،خپرول
استعمال ته مجبورول، ټپي کول يـا معلولـول، وهـل  توکود زهري يا نورو زيان رسوونکو  ،ځان وژنېد  ،د ځان سوځولو

نکـاح، د واده او يـا د ژونـد د شـریک غـوره کولـو لـه  ټکول، د واده په پلمه پېرل او پلورل، په بـدو کـې ورکـول، اجبـاري
څخه منعه کول، د قانوني سن له بشپړېدو مخکې نکاح، ښکنځل، تحقيـر او تخويـف، ځـورول (ازار او اذيـت)،  ونوحق

اجباري يوازې پرېښودل (انزوا)، د نشه يي توکو اعتياد ته د ښځې مجبورول، په ارث کې له تصرف څخه منعه کـول، پـه 
الونو کې له تصرف څخه منعه کول، ښوونې، تحصيل، کار او روغتيايي خدمتونو ته د السرسي له حـق څخـه شخصي م

يوې له زياتو ښځو  رمه ماده کې د درج شوي حکم له په پام کې نيولو پرته، ت٨۶منعه کول، اجباري کار، د مدني قانون په 
 وايي.ي ته تاوتريخوال سره ښځو لهسره واده کول او د قرابت د نفي کولو اعمالو ارتکاب ته 
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 څپرکی دویم
 انساني قاچاق  په قوانينو کې

  له انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره نړیوال حقوقي اسناد

 ٢٠٠٠قاچاق، په تېره بیا د ښځو او ماشومانو د قاچاق د مخنیوي، مبارزې او سزا ورکولو پروتوکول پـه  يد انسان

زېږديـز کـال د ډسـمبر پـه  ٢٠٠٣زېږديز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي غونډې له خـوا تصـویب او د 

 مه نېټه نافذ شو. ٢۵

پـر وړانـدې د مبـارزې لپـاره د ملګـرو ملتونـو سـازمان د قاچاق پروتوکول چې د سـازمان شـوو جرایمـو  يد انسان

قاچاق پېښو ته د جرم په سترګه ګوري  يکنوانسیون بشپړوونکی دی، یواځېنی نړیوال حقوقي سند دی چې د انسان

 او د نشه یي توکو او جرم لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په دفتر پورې اړه لري. 

 الندې ډول دي: د انساني قاچاق د پروتوکول موخې په 

 د انساني قاچاق مخنیوی او کنټرول :الف

 د انساني قاچاق د قربانیانو ساتنه او پالنه :ب

 د دغو موخو د تحقق لپاره د غړو دولتونو تر منځ د همکاریو پراختیا :ج

د له انساني قاچاق سره د مبارزې پروتوکول د لـومړي ځـل لپـاره د انسـان قاچـاق تعریـف کـړی چـې لـه دې املـه 

 نړیوالو قوانینو د ښه تطبیق المل ګرځېدلی او غړي هېوادونه مکلفوي چې دغه عمل د جرم په توګه وپېژني. 
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 انساني قاچاق د افغانستان په قوانينو کې

ښځینه، د قانون پر وړانـدې یـو شـان دي. دغـه راز که د افغانستان اساسي قانون پر بنسټ ټول افغانان، نارینه دي 
اساسي قانون د اتباعو ازادۍ او انساني کرامت پـر رسـمیت پېژنـي. اساسـي قـانون همدارنګـه پـه ډاګـه کـوي چـې 

 افغانستان به د ملګرو ملتونو سازمان منشور، نړیوال کنوانسیونونه او د بشري حقونو نړیواله اعالمیه رعایتوي. 
و د نـحقو يپه څوارلسمه نېټه تصویب شـو، د بشـر يلمريز کال د مرغوم ١٣٨٢ساسي قانون چې د د افغانستان ا

و خپلواک کمېسیون دی. دغه کمېسیون نحقوي یوه دایمي کمېسیون پر جوړېدو حکم کوي چې د افغانستان د بشر
قضـایي کمېسـیون عدلي او  د جزاء نافذ قانون کتلی او د انساني قاچاق د اړوندو مادو په باب یې خپل وړاندیزونه

یز بشري حقونه یې تر پښو ټمې مادې له مخې، هر هغه شخص چې بنس۵۴د اساسي قانون د  ته وړاندې کړي دي.
و خپلواک کمېسیون ته خپل شکایت وړاندې کړي. په دغـو نالندې شوي وي، کوالی شي د افغانستان بشري حقو

و خپلواک کمېسیون دوسیه د حقوقي چـارواکو پـه واک کـې ورکـوي څـو د نحقو يمواردو کې د افغانستان د بشر
 شاکي له حقه دفاع وکړي. 

) ګڼه قانون تعدیل او د ملي شـورا ٩۵٢لمريز کال د اختطاف او د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې ( ١٣٨٧د 
مـه پـه ١١د سـلواغې پـه  کـال ١٣٩۵د دواړو جرګو له خوا تصویب او د ولسمشر له خـوا لـه توشـېح وروسـته پـه 

په نوم خپور شـوی  ن"د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانو") ګڼه رسمي جريده کې ١٢۴۴(
وانينو قانون او نورو ق د جزاقوانينو ټولګه ده او له مخې يې ځينې  ٣٣چې د  ډجزايي واحد کود افغانستان د  دی.

) ګڼه رسمي جریده کـې خپـور ١٢۶٠مه په (٢۵يي په غو لمريز کال د ١٣٩۶مادې اصالح يا تعديل شوې دي، د 
مـادو پـورې د انسـاني  ۵٢٨تـر  ۵١٠مه نافذ شو. د درېیم او څلـورم څپرکـو لـه ٢۵او د همدغه کال د سلواغې په 

په ګډون ځيني  ۍکې د بچه باز ډغه جزايي کوقاچاق او کډوالو د قاچاق جزاګانې په تفصيل سره راغلې دي. په د
 جرمونه چې مخکې په قوانينو کې د جرم په توګه نه وو پېژندل شوي، جرم بلل شوي او سزا ورته ټاکل شوې ده.

 
 د افغانستان په نورو قوانينو کې د انساني قاچاق اړوند مطالبو يادونه:

اړه ځانګړی قـانون نـه درلـود او د جـزا قـانون، انسـاني  لمریز کال مخکې افغانستان د انساني قاچاق په ١٣٨٧له 
قاچاق په صراحت سره د جرم په توګه پر رسمیت نه پېژانـد، خـو نـور قـوانين وو چـې د انسـاني قاچـاق او اړونـد 

لمريـز کـال د جـزاء قـانون منـدرجو  ١٣۵۵جرمونو ته د رسېدنې لپاره ترې ګټه اخیستل کېده؛ د بېلګـې پـه ډول د 
خې د انسان تښتونه جرم دی. که چېرې قرباني ماشوم نجلۍ یا یوه واده کړې ښځه وي او یا هم کـه د احکامو له م

دغه جرم د ارتکاب په پایله کې مرګ ژوبله رامنځته شي، د مجرم جزا په هماغه اندازه زیاتېږي؛ د بېلګې په ډول د 
نـۍ عمـر يـې نـه وي پـوره کـړي، مې مادې له مخې، که يو شـخص، يـو ماشـوم چـې د اتلـس کل۴٢٠جزا قانون د 

کلونو څخه زيات نه وي، محکومېږي خو که اختطـاف شـوی ماشـوم نجلـۍ  ٧اختطاف کړي پر اوږده بند چې له 
 وي، پر اوږده بند چې له لسو کلونو څخه زيات نه وي، محکومېږي.

خو که اختطـاف  ماده کې راغلي که يو شخص يوه ښځه اختطاف کړي پر اوږده بند، محکومېږي ۴٢۴دغه راز په 
 شوې ښځه مېړوښه وي، د جرم مرتکب د ټاکل شوې سزا په اکثره اندازه، محکومېږي.

دغه راز په هغه صورت کې هم جزا زیاتېږي چې د جرم مرتکب پر قرباني باندې نفـوذ یـا کنټـرول ولـري او یـا کـه 
ء قانون د برمته کولـو د جـرم پـه جرم د لږ تر لږه دوه کسیزې ډلې په واسطه ارتکاب ومومي. همدارنکه دغه د جزا

باب احکام لري او مرتکب یې پر اوږده بند د مجازات کېدو وړ بولي چې البته که چېرې برمته شوی د دغـه عمـل 
په پایله کې مړ یا ټپي شي، د جزا شدت ډېرېږي. د یادونې ده، دغه قانون له خطر سره د ماشوم مـخ کولـو تـه هـم 

 جرم وایي. 
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کلنه یا تر هغې ځوانه وي یا که مرتکب د قرباني ولي وي یا پر  ١٨کاله حبس دی؛ که چېرې قرباني د زنا جزا اووه 
هغې کوم بل ډول کنټرول ولري، د مجازاتو اندازه ډېرېږي. دغـه راز څـوک چـې زنـا یـا لواطـت وکـړي، پـر اوږده 

ۍ لـه الرې کـارګر اسـتثمار حبس محکومېږي. اجباري او پر ماشوم د زور کار منعه دی، څوک چې د چل یـا درغلـ
ماده د انسـاني قاچـاق ځینـي ډولونـه منعـه مه ۵١۶کوي، پلوري یا پېري، پر اوږده بند محکومېږي. د جزاء قانون 

کوي خو نه ټول ډولونه. قانون د جنسي اغراضو لپاره انساني قاچاق یواځې هغه وخت انساني قاچاق بولي چې په 
 کې له زور څخه کار اخیستل شوی وي. 

کلونـو پـورې  ١۵د قانون له مخې، څوک چې د کار لپاره د انساني قاچاق پر جرم محکـوم شـي، لـه اتـو څخـه تـر 
محبوس کېږي او د هغو کسانو لپاره چې د جنسي اغراضو لپاره د انسان په قاچاق کولو کې ښکېل وي، د دوام تر 

ښـځو پـر وړانـدې د تـاوتریخوالي د  لمريز کال د ١٣٨٨حبس پورې مجازات په نظر کې ورته نیول شوي دي. د 
مخنيوي قانون او د جزاء قانون نورې برخې د انساني قاچاق د ډېرو ډولونو په باب احکام لري. دغه سـزاګانې پـه 

مشـدده جرمونـو لپـاره ټاکـل شـوې  د کافي اندازه شدیدې دي او له هغو سزاګانو سره چې د جنسي تېري په شان
 دي، متناسبې دي.

قاچـاق پـه اړه ي د افغانستان په ځینو قوانینـو کـې د انسـان ،که څه هم لکه څرنګه چې پورته یاد شولد یادونې ده، 
ځینې مادې په متفرق ډول راغلې دي، خو داسې یو قانون چې هغه د انسان د قاچاق تر څنګ د کډوالو قاچاق تـه 

 ١٣٩۵د مبـارزې وروسـتی قـانون د  په کتو د انسان او کډوالو لـه قاچـاق سـره ته ځانګړی وي، نه و، همدې اړتیا
مـې ګڼـې پرېکـړې پـر ٢٣٨لمريز کال د ليندۍ میاشتې په لومړۍ نېټه د ملي شـورا د دواړو جرګـو د ګـډ پـالوي د 

مه د ولسمشر محمد اشرف ٢٢لمريز کال د ليندۍ په  ١٣٩۵مادو کې تصویب او د  ٢٩بنسټ په شپږو څپرکو او 
  س یې د عمل بڼه غوره کړې ده.غني له لوري السلیک او توشېح شو او او
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 پېژندنه د انسان له قاچاق او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون

مـه) ګڼـه رسـمي جريـده کـې د خپـور شـوي جـزا قـانون پـه ٣۴٧لمريز کال په ( ١٣۵۵په لومړي ځل افغانستان د 
مو پورې مادو کې د اختطاف په اړه جزاګانې ۴٢۴تر  ۴١٨مه ماده کې ماشومانو ته د زيان رسولو په اړه او له ٣۵۶

راغلې وې چې بيا وروسته د ماشومانو د اختطـاف او قاچـاق د جرمونـو پـر وړانـدې د مبـارزې سـختولو پـه اړه د 
مـه) ګڼـه ۴٧مـه پـه اتـو مـادو کـې (١٣لمريز کال د چنګاښ پـه  ١٣٨٣انتقالي اسالمي دولت مشر حامد کرزي د 

 تقنيني فرمان صادر کړ.
مادې، تقنيني فرمان او نور مغاير حکمونه د انسان د اختطاف او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لـومړي قـانون يادې 

مه) ګڼـه رسـمي جريـده کـې خپـور ٩۵٢لمريز کال په ( ١٣٨٧مادې يې درلودې او د  ٢٣څپرکي او  ۴له امله چې 
ولـو، د کـډوالو لـه قاچـاق سـره د شوی، لغوه وګڼل شول. په دغه قانون کې د انسـان د اختطـاف برخـې پـر لـرې ک

مبارزې برخې پر زیاتولو او یو لړ نورو تعدیلونو او زیاتونو (ایزاد) باندې د دواړو جرګو له پنځو، پنځو غـړو جـوړ 
 لمريز کال د ليندۍ د لومړۍ نېټې په غونډه کې هوکړه وکړه. ١٣٩۵شوي ګډ پالوي د 

لمريز کال د ليندۍ میاشتې په لـومړۍ نېټـه د  ١٣٩۵قانون د  د انسان او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې وروستی
مادو کې تصویب او  ٢٩مې ګڼې پرېکړې پر بنسټ په شپږو څپرکو او ٢٣٨ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ پالوي د 

دغه قانون د  .مه د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري السلیک او توشېح شو٢٢لمريز کال د ليندۍ په  ١٣٩۵د 
 ١٣٨٧مې ګڼې رسمي جريده کـې خپـور شـو چـې لـه املـه يـې د ١٢۴۴ل د سلواغې مياشتې په لسمه د همدغه کا

 مې ګڼې په رسمي جريده کې خپور شوی قانون لغوه شو. ٩۵٢لمريز کال د 
مې مادې پـه دویمـه فقـره کـې د درج شـوي حکـم او د ١٠٠یاد قانون د افغانستان د اساسي قانون د  ،د یادونې ده

 مې فقرې د حکم له مخې وضع شوی دی.١۶مې مادې د ۶۴
 

 :موخې
د انسان د قاچاق او کډوالو د قاچاق له جرمونو سره مبارزه کول، د انسان قاچـاق د جـرم پېښـې لـه قربـاني شـوي 
کس يا له هغه چا چې جنايت ورسره شوى وي (مجني عليه) په ځانګړي ډول له ښځو او ماشومانو او له قاچـاق 

، د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق د جرمونو مرتکبينو د مجازات ټاکل او لـه هغـوی سـره شوو کډوالو مالتړ کول
په مبارزه کې د نړيوالې همغږۍ او همکارۍ رامنځته کول د افغانستان د انسان لـه قاچـاق او د کـډوالو لـه قاچـاق 

 .سره د مبارزې قانون مهمې موخې دي
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  عالي کمېسیون پېژندنه قاچاق سره د مبارزېد انسان له قاچاق او د کډوالو له 

مه ماده حکم کـوي چـې د انسـان د ۴د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون د دویم څپرکي 
قاچاق او د کډوالو د قاچاق له جرمونو سره د مبارزې او په دې برخـه کـې د اړونـدو مراجعـو تـر مـنځ د همغـږۍ 

د عـدليې د وزيـر تـر  د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سـره د مبـارزې عـالي کمېسـیون تامينولو په منظور،
ولري. د ياد کمېسيون مرسـتيالي د کورنيـو چـارو وزارت د  غړي ١٧مشرۍ الندې په مرکز کې جوړېږي چې ټول 

عدليې وزارت پر غاړه  ارشد امنيتي مرستیال، منشي يې د لويې څارنوالۍ د تحقيقاتو مرستيال او سکرتريت يې د
 وي. دغه راز عالي کمېسیون د خپلو کړنو د اسانولو په منظور له خپلو غړو څخه تخنيکي کمېټه جوړوي.

له نورو دولتي ادارو لـس کسـان، د سـترې محکمـې واکمـن اسـتازی، د بهرنیـو چـارو وزارت مرسـتيال، د کـار او 
د ارشاد، حـج او اوقـافو وزارت مرسـتيال، د پـوهنې وزارت ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت مرستيال، 

مرستيال، د ښځو چارو وزارت مرستياله، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستيال، د عامې روغتیا وزارت 
مرستيال، د اطالعاتو او کلتور وزارت مرستيال او د ملي امنیت د لـوی ریاسـت مرسـتيال د يـاد کمېسـیون غـړي 

 دي.
و خپلواک کمېسیون غړی، د حقوقپوهانو ټولنې مشـر، د افغانسـتان د ننور غړي يې د افغانستان بشري حقوڅلور 

مدافع وکيالنو د خپلواک انجمن مشر او د عالي کمېسيون له خوا د مدني ټولنو د بنسټونو له یوه غوره شوي مشـر 
 څخه عبارت دي.

 
 عالي کمېسیون الندې لس مهمې دندې او واکونه لري:

 
په ځـانګړې  ،د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې په موخه د برنامو طرحه او له مجني عليه -١

 توګه له ښځو او ماشومانو او له قاچاق شوو کډوالو څخه مالتړ او له هغو څارنه؛

و مراجعو تر منځ د همغـږۍ د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې په کار کې د اړوند ادارو ا -٢

 رامنځته کول؛

د هېواد په کچه د انسـان د قاچـاق او د کـډوالو د قاچـاق د اړونـدو قضـاياوو پـه اړه د معلومـاتو او اطالعـاتو  -٣

 راټولول او د هغو خپرول؛

 لو خپرول؛د هېواد په کچه د انسان د قاچاق او د کډوالو د قاچاق د الملونو ارزول او د هغو د موندنو او پاي -۴

د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق څخه د مخنيوي لپـاره د خلکـو د پوهـاوي کچـې لوړولـو پـه موخـه د  -۵

 برنامو طرحه او تطبيقول؛

 د دغه قانون د حکمونو د تعديل په اړه د وړاندیز وړاندې کول او د مقررې له پړاوونو تېرول؛ -۶

 کول. هموخه د کړنالرو وضعد دغه قانون د حکمونو د تطبيق په  -٧
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د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې عـالي کمېسـيون او د واليتـي کمېسـيونونو د فعـاليتونو  -٨

 ارزونه او په دې برخه کې د الزمو تصميمونو نيول؛

سـيونونو د فعاليـت د د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې عالي کمېسـيون او د واليتـي کمې -٩

 کلني راپور ترتيب او حکومت ته یې وړاندې کول.

 د نورو هغو دندو ترسره کول چې د حکومت له خوا کمېسیون ته محول کېږي؛ -١٠

د عالي کمېسیون عادي غونډې په هرو درېیو مياشتو کې يو ځل جوړېږي، دغه راز فوق العاده غونډې يې د غـړو 

عالي کمېسيون د مشر د تصميم له مخې جوړېدای شي. د عالي کمېسیون غړي مکلـف وړانديز او د  رد يوه ثلث پ

 دي، د اړوندې ادارې د فعاليتونو ربعوار راپور د عالي کمېسیون سکرتريت ته وړاندې کړي.

 واليتي کمېسيونونه:

په موخه د انسـان لـه  ې مبارزېناکاغېز قاچاق او د کډوالو له قاچاق سرهد يادونې ده، د هېواد په کچه د انسان له 
قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې واليتي کمېسيون، د والي تر مشرۍ الندې په هر واليت کې جـوړېږي 

غړي لري او په اړوند واليت کې د بهرنیو چارو وزارت استازي د شتون په صورت کـې  ١٧چې دغه کمېسیون هم 
 کسانو ته رسېږي. ١٨يې شمېر 

ن مرستيالي به د امنيه قوماندان، منشي توب يـې د عـدليې د ریـیس او سـکرتريت يـې د عـدليې د واليتي کمېسيو
رياست پر غاړه وي. له نورو واليتي رياستونو لس کسان، د استیناف محکمې رييس، د کورني او بهرني امنيت پـر 

معلولینـو ريـيس، د ارشـاد،  خالف له جرمونو سره د مبارزې څارنوالۍ رييس، د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او
حج او اوقافو رييس، د پوهنې رييس، د ښځو چارو رييسه، د کډوالو او راستنېدونکو چارو رييس، د اطالعـاتو او 
کلتور ريیس، د عامې روغتیا رييس او د ملي امنیت رييس د یاد کمېسیون غړي دي. د واليتي کمېسیون څلور نور 

ک کمېسیون له سيمه ييز يا واليتي رييس، د حقوقپوهانو ټولنې له اسـتازي، و خپلوانغړي د افغانستان بشري حقو
د افغانستان د مدافع وکيالنو د خپلواک انجمن له استازي او د واليتي کمېسيون له خوا د مدني ټولنو بنسـټونو لـه 

غونـډې  یو غوره شوي استازي څخه عبارت دي. واليتي کمېسیون هم په هرو درېیـو مياشـتو کـې يـو ځـل عـادي
جوړوي او کوالی شي فوق العاده غونډې د غړو د يوه ثلث په وړانديز او د والي د تصميم له مخې جوړې کړي. د 
واليتي کمېسيون غړي مکلف دي د اړوندې ادارې د کړنو ربعوار راپور د واليتي کمېسیون سـکرتريت تـه وړانـدې 

 ن ته وړاندې کوي.کړي چې سکرتريت بیا د خپلو کړنو کاري راپور عالي کمېسیو

 د کمېسيون فعاليتونه:

 لمريز کال کې رامنځته شو چـې ١٣٩٠کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کمېسيون په د اق او چد انسان قا
تخنيکي کمېټه او واليتي کمېسيونونه یې په موخه راوستلو د اسانتيا  کې فعاليتونوپه له هغه وروسته د کمېسيون  بیا

 .ولشرامنځته هم 
د دغه کمېسيون د چارواکو د اطالعاتو پر بنسټ، د انسان قاچاق له پروتوکول سره يو ځاى کېدل او هغه ته په کتو 

کلونو د عمل ملي  ١٣٩٦-١٣٩٤کار کول، په وچه، سيند او فضا کې د کډوالو د قاچاق له پروتوکول سره تړل، د 
ه پوهـاوي لپـاره د کمپـاين پـالن د دغـه کمېسـيون لـه پالن جـوړول، د لومړيتوبونـو د عملـي کولـو پـالن او د عامـ
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منځ د همغږۍ رامنځته کول چې د انسان قاچاق د مخنيـوي  پر دې د هغو بنسټونو ترسربېره  فعاليتونو بلل کېږي.
، له هغو موسسو سره د هوکړه ليکونو السليک چې د انسان قاچاق د مخنيـوي پـه برخـه لريفعاليت  برخو کېپه 

په ټولو واليتونو کې د واليتي کمېسيونونو رامنځته کول او د چارو ادارې ته د کلني راپور لېږل د  کې فعاليت کوي،
 دغه کمېسيون له نورو فعاليتونو بلل کېږي.

 ١٣٩٤له د معلوماتو له مخې، د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کمېسيون د سکرتريت 
کسان نيول شوي او عدلي ارګانونو ته ور پېژندل شـوي  ١٢٦٨قاچاق د قضيو په تړاو لمريز کال راهيسې د انسان 

لمريز کال کـې د انسـان د قاچـاق  ١٣٩٥د کورنيو چارو وزارت او د ملي امنيت عمومي رياست له لوري په  دي.
شوې  ژندلپېې شبک ٣٧٦د انسانانو د قاچاق او  قضيې څېړل شوې ١٩٦٦د برمته کولو  او ٢٧٨، د تښتونې ٥٦٨

د انسان د قاچاق په تړاو د ښځو او  قضيې لويې څارنوالۍ ته سپارل شوې ٤٠٨. د انسان د تښتونې او قاچاق دي
 کسان محاکمه شوي دي. ٢٤٥و په ګډون ه واو نارين

کسان په افغانستان کې د انساني قاچاق په تـور  ٧٧ کې لمريز کال ١٣٩۶ په، ېوزارت د معلوماتو له مخ د عدليې
لنډ  رپ کسبند، یو  هاوږد رکسان پ اووهبند،  منځني رکسان پ ١٨ل شوي او محاکمه شوي دي چې له دې ډلې نیو

کسان خوشي شـوي او د  ١١له دې ډلې  اعدام محکوم شوي دي. رعمري بند او دوه کسان پ ربند او څلور کسان پ
 ٢١٠ وهغـد پـه جریـان کـې د هېـواد امنیتـي بنسـټونو  لمريز کـال ١٣٩۶قضیې تر ارزونې الندې دي. د  نورو ٣۴

ده چې د قاچاقبرانو له لوري له هېواه بهر ته وړل کېدل او د انساني قاچـاق ې هلکانو او ځوانانو د قاچاق مخه نیول
قاچـاق سـره د  لـهاو کـډوالو  د انسـان ډېرو قربانیانو ته یې روغتيایي خدمتونه وړاندې کـړي دي. زرو څخه ١۴له 

قانون کې انساني قاچاق د یو جرم په ډول پېژندل او له انساني قاچاق سره د مبارزې  غهقانون تعدیل، په د ېمبارز
عالي کمېسـیون لـه  انساني قاچاق سره د مبارزېله ) تصویب، ١٣٩٩ـ  ١١٣٩٧په برخه کې د درې کلن پروګرام (

 ي لپاره پورته شوي دي.ښه وال د مبارزې سره انساني قاچاقله  لوري هغه نور ګامونه دي چې
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 وېقاچاق او کډوالو د قاچاق د جرمونو سزاي د انسان

 قاچاق سزاوې:ي د انسان
چـې د انسـان د قاچـاق د  د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون په لسـمه مـاده کـې راغلـي

چې له اتو کلونو زيات نـه وي، محکـومېږي؛ خـو کـه چېـرې مجنـي  بندله احوالو سره سم پر اوږده  جرم مرتکب
عليه ماشوم يا ښځه وي يا په رقص او ګـډولو کـې تـرې ګټـه اخيسـتل شـوې وي، مرتکـب پـر پـوره اتـه کالـه بنـد 

سزا لوړه کړې او وايي، هغه شـخص چـې د انسـان د قاچـاق د جـرم  غهمه ماده بيا د۵١١محکومېږي. د جزا کوډ 
سو کلونو پورې پر اوږده بند محکومېږي؛ خو که چېرې مجنـي عليـه ښـځه يـا ماشـوم وي يـا د مرتکب شي، تر ل

وي، مرتکــب تــر لــس کالــه پــر اوږد بنــد  يګــډولو (رقصــول) پــه عمــل کــې تــر ګټــې اخيســتنې النــدې نيــول شــو
 محکومېږي.

که د انسان د قاچـاق مې مادې له مخې، د انسان د قاچاق جرم سختو حاالتو ته هم داخلېږي؛ ل١١د دغه قانون د 
د جرم مرتکب، په هغه صورت کې چې د انسان د قاچاق د جرم مرتکب د مجني عليه مېړه، ښځه، مور او پالر يا 

 قانوني سرپرست يا د عامه خدمتونو موظف وي، پر اوږده بند چې تر لسو کلونو لږ نه وي، محکومېږي.
اچاقبر له مجنـي عليـه سـره د زنـا يـا لواطـت د فعـل دغه سزا په هغه صورت کې نوره هم سختېږي چې د انسان ق

مرتکب شوی وي، د حـد د جـزا د تطبيـق د شـرايطو د نـه شـتون پـه صـورت کـې تـر دوولـس کلونـو پـر ډېـر بنـد 
 محکومېږي. 

مه ماده ياد مرتکب د جزا کوډ د دويمې مادې په دویمه فقره کې د درج شوي حکم په رعايت سره ۵١٢د جزا کوډ 
درجـه دوام  ٢په کوډ کې د درج جرمونو د تعدد د اړوندو حکمونو په پام کـې نيولـو سـره د اوږده يـا  تعزيراً د جزا

 حبس پر اکثر حد محکومېږي.
د جزا کوډ د دويمې مادې په دویمه فقره کې په درج حکم کې راغلي چې د حـدودو، قصـاص او ديـت د جرمونـو 

سم مجازات کېږي؛ په هغه صورت کې چې مجني عليه مرتکب د اسالم د شريعت د حنفي فقهې له حکمونو سره 
) پـه برابرولـو يتر جنسي ناوړې ګټې اخيستنې الندې نيول شوی يا د غير اخالقي تصويرونو او فلمونو (پورنوګراف

 کې له هغه ګټه اخيستل شوې وي، د اوږده بند پر اکثر حد محکومېږي.
وږد بند (طويل حبس) له پنځو ډېر تر شـپاړس کلونـو، مې مادې له مخې، ا١۴٧لمريز کال د جزا کوډ د  ١٣٩۶د 

منځنی (متوسط) بند له يو کال زيات تر پنځو کلونو، لنډ بند (قصير حبس) له درېیـو مياشـتو تـر يـوه کـال پـورې 
  وي.

درجه دوام حبس له شـلو څخـه ډېـر تـر دېرشـو کلونـو  ١درجه دوام حبس له شپاړس تر شلو کلونو او  ٢دغه راز 
 پورې وي.

په هغه صورت کې چې مجني عليه پر وسله والې جګړې ګومارل شوی يا د هغه د بـدن غـړي يـا نسـجونه پـرې او 
او د مجني عليه د مړينې په صـورت کـې  بنداخيستل شوي وي يا تر طبي ازموينې الندې نيول شوی وي، پر دوام 

 پر اعدام محکومېږي. 
راغلي، په هغه صورت کې چې مجني عليه وسله والـې جګـړې د جزا په کوډ کې دغې جزا بدلون موندلی او په کې 

د بدن غړي يا نسجونه پرې او اخيستل شوي وي چې د مجني علیه پر فزيکي يا رواني  یا یې ته ګومارل شوی وي
او د مجنـي عليـه د  بنـددرجه دوام  ٢ ردايمي معلوليت تمام شي يا تر اجباري طبي ازمايښت الندې راغلی وي، پ

 محکومېږي. بنددرجه دوام  ١ رمړينې په صورت کې پ
مې مادې د بدن غړي او انساجو د پرې کولو او اخيسـتلو يـا د طبـي ازموينـو د فاعـل د مجـازاتو ١٢د ياد قانون د 

د برخه کې راغلي، هغه شخص چې د مجني عليه د بدن غړی يا انساج يې پرې کړي يـا اخيسـتي وي او یـاد کـار 
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چې له دوولس کلونو کـم نـه وي، پـر مجـازاتو محکـومېږي، خـو کـه  بندهغه پر مړينه تمام شوی نه وي، د اوږده 
چېرې دا يادې کړنې د مجني عليه پر مړينه تمامې شي، مرتکب پر اعدام محکومېږي. دغې سزا هم د جـزا کـوډ د 

 جني عليه د بدن غړي يا نسجونه پرېمې مادې له مخې بدلون موندلی او په کې راغلي، هغه شخص چې د م۵١٣
يا واخلي یا هغه تر اجباري طبي ازمايښـت النـدې ونيسـي او یـاد عمـل د مجنـي عليـه پـر دايمـي يـا روانـي  کړي

معلوليت يا د هغه پر مړينه تمام شوی نه وي، مرتکب لـه لسـو کلونـو پـر زيـات اوږده بنـد محکـومېږي، خـو کـه 
 محکومېږي. بنددرجه دوام  ٢ را رواني معلوليت تمام شوی وي، مرتکب پچېرې د مجني عليه پر دايمي فزيکي ي

موظفينو د اهمـال يـا غفلـت لپـاره هـم جـزا ټـاکلې؛ د جـزا کـوډ  قاچاق په جرم کې د عامه خدمتونو د جزا کوډ د
مه ماده کې راغلي چې که چېرې د عامه خدمتونو د موظف اهمال يـا اغفـال د انسـان د قاچـاق د جرمونـو د ۵١۶

 ارتکاب د اسانولو موجب شوی وي، د عامه خدمتونو موظف تر درېیو کلونو پورې پر منځني حبس محکومېږي.
مه کې راغلي چې که چېرې ۵١۵د جزا کوډ دغه راز حکمي اشخاصو ته هم جزا په پام کې نيولې ده؛ د دغه کوډ په 

پـر مجـازاتو سـربېره، حکمـي د انسان د قاچاق جرم د حکمي شخص پـه واسـطه ترسـره شـي، د هغـه د مرتکـب 
شخص له درېیو تر پنځو ميليونو افغانيو پورې پر نغدي سزا محکومېږي. د يادونې ده، قانون د نغدي جزا د پولي 
ارزښت نوساناتو د ساتلو لپاره حکم کړى چـې کـه چېـرې د افغـانيو پـه ارزښـت کـې لـوی تـوپير راځـي، نـو عـالي 

زياتولو وړاندیز کوالی شـي او حکومـت هغـه تعـديل او تصـويبوالی کمېسیون حکومت ته د نغدي جزا کمولو يا 
شي. حکمي شخص د ياد جرم د تکرار په صورت کې پر پېشبيني شوو مجازاتو سربېره د فعاليت د جواز پر سلب 

 هم محکومېږي.
ې لـه مـې مـاد۵١٧د جزا کوډ د جرم مرتکب، مرستيال او شريک ته عين جزا په پام کـې نیـولې ده. د جـزا کـوډ د 

مخــې د انســان د قاچــاق د جــرم مرســتيال او شــريک، لــه احوالــو ســره ســم، د جــرم د فاعــل پــه عــين مجــازاتو، 
جـرم پیلـوونکی د انسـان د  رمه ماده کې راغلـي چـې د انسـان د قاچـاق پـ۵٢٠په  محکومېږي. دغه راز د جزا کوډ

 عين مجازاتو محکومېږي. رقاچاق د جرم پ
 د اختطاف سزاوې:

مې مادې له مخې، که چېرې مجنـي عليـه د اختطـاف ١٣د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون د 
له الرې تر ولکې الندې راغلی وي، مرتکب د انسان د قاچاق د جرم پر سزا سربېره، له احوالو سـره سـم د جـزا پـه کـوډ 

کوم بها مجازات يو له بل وروسته پـر هغـه بانـدې تطبيقېـږي، کې درج د اختطاف د جرم پر مجازاتو هم محکوم او مح
مه ماده کې راغلي، که چېرې د انسان د قاچاق د مجني عليه د اختطاف له الرې تـر ولکـې النـدې ۵١۴خو د جزا کوډ په 

 چې ډېره سخته (شدیده) وي محکومېږي. هغه، سزاراغلی وي، مرتکب د اختطاف يا د انسان د قاچاق د جرم پر 
 مې پورې مادو کې د اختطاف جزاګانې راغلې چې په الندې ډول دي: ۵٩٨تر  ۵٩١جزا کوډ د اتم څپرکي له د 

هغه کس چې بل کس پر ګواښ يا د قوې د استعمال يا د ډارولو په نورو ډولونـو،  د ګټې اخيستنې په موخه اختطاف:
ه يا فريب اختطاف کړي او د هغه د خوشې کولـو پـه حه يا ناريه وسلو په استفادې يا په حيليد مسموونکو موادو، له جار

 بدل کې مال يا منفعت وغواړي يا واخلي، پر اوږده بند چې له دوولسو کلونو لږ نه وي، محکومېږي.
کلونـو کـم وي، پـه نـا  ٧که چېرې شخص هغـه ماشـوم چـې عمـر يـې تـر  په نا استوګن ځای کې د ماشوم پرېښودل:

صورت کې چې ماشوم ته صدمه نه وي رسـېدلې، پـر منځنـي بنـد محکـومېږي؛ خـو د استوګن ځای کې پرېږدي، په هغه 
دغه جرم په پايله کې کـه ماشـوم تـه صـدمه رسـېدلې وي، مرتکـب پـر منځنـي بنـد سـربېره د ارتکـابي جـرم پـر سـزا هـم 

 محکومېږي.
لـرې  رپرسـت څخـههغه شخص چې نوی زېږېدلی ماشوم د هغه لـه قـانوني س د نوي زېږېدلي ماشوم بدلول يا پټول:

کړي يا هغه پټ کړي يا يې له بل ماشوم سره بدل کړي يا هغه کذباً د هغه له مور پرته بل چا ته د هغه نسبت ورکـړي، د 
 پر اکثر حد چې پنځه کاله دی، محکومېږي. بندمنځني 
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کالـه  ١۶کثـر حـد چـې د اختطاف د جرم سزا په الندې حاالتو کې پر مشدده حاالتو بدلېږي او مرتکب د اوږده بند پـر ا
 دی، محکومېږي:

په هغه صورت کې چې مجني عليه ماشوم يا ښـځه وي يـا جـرم د مجنـي عليـه د مسـتخدم يـا د هغـه شـخص پـه  :الف
واسطه چې مجني عليه د هغه تر سرپرستۍ، ساتنې يا روزنې النـدې وي يـا د مجنـي عليـه لـه جسـمي يـا روانـي نـاتوانۍ 

 څخه په استفادې ترسره شي.
هغه صورت کې چې له مجني عليه په وسله واله جګړه، په زور کار، طبي معایناتو ته د ور پېژندلو له الرې د غـړو  په :ب

 پرېکولو يا نورو نا قانونه کړنو کې ګټه اخیستل شوې وي.
په هغه صورت کې چې له مجني عليه د جنسي فعاليتونو او غیر اخالقـي (پورنـوګرافي) تصـويرونو او فلمونـو چمتـو  :ج

 کولو کې ناوړه ګټه اخیستل شوې وي.
که چېرې د اختطاف د جرم په پايله کې پر مجني عليـه جنسـي تېـری شـوی  جنسي تېری:قرباني د اختطاف د جرم پر 

 د درج جرايمو د تعدد د حکومونو په پام کې نيولو سره پر سزا محکومېږي. وي، مرتکب د جزا په کوډ کې
که چېرې د اختطاف په جرم کې پر قتل يـا د غـړي پـه پرېکولـو ګـواښ شـوى وي،  اختطاف شوي شخص ته ګواښ:

 اختطاف کوونکی شخص د جزا کوډ په اتم څپرکي کې د درج مجازاتو پر اکثر حد محکومېږي.
که چېـرې د اختطـاف جـرم لـه دولتـي واسـطې، وسـلې، لـه  منسوب په واسطه د جرم ارتکاب:د نظامي ځواکونو د 

دندې يا موقف څخه په استفادې يا له نفوذه په ګټه اخيستنې د نظامي ځواکونو د منسـوب يـا د عامـه خـدمتونو موظـف 
 محکومېږي.درجه دوام حبس چې له شپاړسو تر شلو کلونو پورې دی،  ٢په واسطه ترسره شي، مرتکب په 

هغه کس چې بل کس اختطاف کړي او د هغه په پايلـه  د اختطاف په پايله کې د مجني عليه د غړي پرېکول يا مړینه:
 رکالـه دی او کـه پـ ١۶کې د مجني عليه د بدن له غړو يو غړی تلف يا معیوب شي، د اوږده بند د سزا پر اکثر حد چـې 

 سـزا مرتکـبد مې مادې لـه مخـې، د عمـد قتـل ۵۴٧ېږي. د جزا کوډ د مړينه تمام شي، د عمد قتل پر مجازاتو محکوم
 درجه دوام حبس دی. )١(اعدام او يا 

 د کډوالو د قاچاق د جرم سزاوې:
د پیسو يا ګټې ترالسه کولو په موخه د مسافرت له سندونو پرته يا د مسـافرت پـه تزويـر شـوو سـندونو سـره هېـواد تـه د 

ت پرته د شخص لپاره د ناقانونه واردېدو د زمينې برابرول يا له افغانستانه بـل هېـواد تـه د بهرني دولت د تبعه يا له تابعي
هېواد د تبعه يا له تابعيت پرته شخص يا د بهرني دولت تبعه ته د وتلو لپـاره د زمينـې برابـرول د کـډوالو د قاچـاق جـرم 

 پېژندل شوی دی.
مـې مـادې لـه مخـې، ۵٢٢مې مادې او د جـزا کـوډ د ١۴مبارزې قانون د د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د 

هغه شخص چې د کډوالو د قاچـاق د جـرم مرتکـب شـي، لـه احوالـو سـره سـم لـه درېیـو کلونـو پـر زيـات منځنـي بنـد 
محکومېږي؛ خو هغه شخص چې د کډوالو د قاچاق جرم پالن کړي يا نور د هغه پالنولو ته وهڅـوي، د منځنـي بنـد پـر 

ر حد محکومېږي. دغه راز که چېرې د کډوالو د قاچاق جرم د جنايتکارې سازمان شوې ډلې په واسطه ترسـره شـي، اکث
 د جنايتکارې سازمان شوې ډلې مشر د منځني بند د مجازاتو پر اکثر حد محکومېږي.

مې مـادې او ١۵ې قانون د د کډوالو قاچاق مشدده حالتونه هم لري؛ د انسان له قاچاق او کډوالو له قاچاق سره د مبارز
مې مادې له مخې، کـه چېـرې د کـډوالو د قاچـاق د جـرم ارتکـاب د قاچـاق شـوي کـډوال پـر دايمـي، ۵٢٣د جزا کوډ د 

فزيکــي يــا روانــي معلوليــت تمــام شــي، مرتکــب لــه احوالــو ســره ســم پــر اوږده بنــد چــې لــه لســو کلونــو زيــات نــه وي، 
ب د کډوالو د قاچاقبر د عمـل يـا اهمـال پـه پایلـه کـې د قاچـاق شـوي محکومېږي؛ خو که چېرې د قاچاق د جرم ارتکا

 درجه دوام حبس محکومېږي. ٢ رکډوال پر مړينه تمام شي، مرتکب پ
مې مادې د درېیمې او څلورمې فقرو له مخې، که چېـرې د کـډوالو د قاچـاق د جـرم لـه املـه د قاچـاق ۵٢٣د جزا کوډ د 

د کډوالو د قاچاق جرم د قاچاق شوي کـډوال د نـا انسـاني يـا لـه سـپکاوي  ياشوي کډوال ژوند له خطر سره مخ شي او 
 ډک چلند موجب شي، مرتکب د منځني بند پر اکثر حد محکومېږي.
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مه ١۶ياد قانون د کډوالو د قاچاق په جرم کې د عامه خدمتونو موظفينو د اهمال لپاره هم سزا ټاکلې ده؛ د دغه قانون په 
رې د عامه خدمتونو د موظف اهمـال د کـډوالو د قاچـاق د جرمونـو د ارتکـاب اسـانولو المـل ماده کې راغلي چې که چې

شوی وي، د عامه خدمتونو موظف پر منځني بند چې له يو کال څخه لږ او له درېیو کلونو زيـات نـه وي، محکـومېږي؛ 
 ند محکوم کړی دی.مې مادې د عامه خدمتونو ياد موظف تر دوو کلونو پورې پر منځني ب۵٢۶خو د جزا کوډ 

مـې مـادې ١٧قانون د استوګنې په ځايونو (اماکنو) کې د مقرراتو نه رعايت کوونکو ته هم سزا ټاکلې ده؛ د دغه قانون د 
له مخې، هغه شخص چې د وظيفوي مکلفيت پر بنسټ پـه هوټـل، مېلمسـتون، مسـافرخونې يـا هغـو خونـو کـې چـې د 

اړوند ځـایونو کـې د اسـتوګنو پېرودونکـو د هويـت پـه ثبـت کـې وضـع  اشخاصو د اوسېدو په موخه چمتو شوې وي، په
شوي مقررات په پام کې ونه نيسي او له دې املـه د انسـان د قاچـاق او د کـډوالو د قاچـاق د جـرم د ارتکـاب د اسـانولو 

 المل شي، له احوالو سره سم تر درېیو کلونو پورې پر منځني بند محکومېږي.
مه کې راغلي چې که چېرې د کډوالو د ١٨و ته هم سزا په پام کې نيولې ده؛ د دغه قانون په قانون دغه راز حکمي اشخاص

قاچاق جرم د حکمي شخص په واسطه ترسره شـي، د هغـه د مرتکبېـدو پـر مجـازاتو سـربېره، حکمـي شـخص تـر درې 
له درې تر پنځه ميليونـه  هجريممې مادې ياده نغدي ۵٢۵ميليونه افغانيو پورې پر نغدي سزا محکومېږي؛ خو د جزا کوډ 

افغانيو پورې ټاکلې ده او حکمي شخص د ياد جرم د تکرار په صورت کې پر پېشبيني شوو مجازاتو سربېره د فعاليـت د 
 جواز پر سلب هم محکومېږي.

 مـې مـادې او د جـزا کـوډ١٩قانون د جرم مرتکب، مرستيال او شريک ته عين سزا په پـام کـې نیـولې ده؛ د يـاد قـانون د 
مې مادې له مخې، د کډوالو د قاچاق د جرم مرستيال او شريک له احوالو سره سم، د جرم د فاعل پر عين مجازاتو ۵٢٨

 محکومېږي.
مـه ٢٠قانون د مجني عليه مالتړ کړی او هغه ته يې له عدلي تعقيب څخه معافيت په پام کې نيولی دی؛ د دغه قانون په 

مجني عليه هېواد ته په ناقانونه دننه کېدو يا د وتلو، په هېواد کې د غير قـانوني  کې راغلي چې ومه ماد۵١٩او د جزا کوډ 
مېشتېدو، د مسافرت د تزوير شوو سندونو يا د تابعيت تذکرې د لرلو يا ګټې اخيستلو په حالتونو کـې تـر عـدلي تعقيـب 

رتکاب پر هغه تحميل شوی وي، الندې نه نيول کېږي. د يادونې ده، مجني عليه په هغه صورت کې چې د جرمي عمل ا
ناوړه جنسي ګټه (زنا او لواطت) ترې اخیستل شوې وي يا د غير اخالقي تصويرونو او فلمونـو (پورنـوګرافۍ) پـه چمتـو 

 کولو کې ترې استفاده شوې وي، هم تر عدلي تعقيب الندې نه نيول کېږي.
هغه يې له عدلي تعقيب څخه ژغورلی دی؛ د قانون  دغه راز قانون د قاچاق شوي کډوال معافيت هم په پام کې نیولی او

مې مادې له مخې، هېواد ته له قانوني مجوز پرته د واردېـدو يـا مېشـتېدو پـه علـت قاچـاق شـوی کـډوال تـر عـدلي ٢١د 
 تعقيب الندې نه نيول کېږي.

ه شـخص چـې مـدارک، مـه مـاده کـې راغلـي، هغـ٢٢قانون د خبر ورکوونکي ساتنه هم په پام کې نيولې؛ د ياد قانون پـه 
سندونه يا هغه اطالعات چې د انسان د قاچـاقبر يـا د کـډوالو د قاچـاقبر پـر نيولـو يـا محکوميـت تمـام شـي، د مسـوولو 

 مراجعو په واک کې ورکړي، د قانون د حکمونو مطابق تر مالتړ الندې نيول کېږي.
و له قاچاقبر سره اړيکه او همکاري ولري، خـو د دغه راز هغه شخص چې په یو نه يو ډول د انسان له قاچاقبر يا د کډوال

هغه له ارتکاب څخه مخکې له مسوولې ادارې سره د مرتکبيونو په افشـا کولـو يـا نيولـو کـې مرسـته وکـړي، لـه جزايـي 
مسووليت څخه معاف کېږي؛ خو که دغه مرسته د جرمونو له ارتکـاب وروسـته شـوې وي او پـه داسـې توګـه يـې زمينـه 

چې د سازمان شوې ډلې د نورو غړو په نيولو تمامه شي، محکمه د تخفيف لـه مخـې د هغـه پـه اړه د مساعده کړې وي 
مـې مـادې د مجـازاتو د نيمـايي پـر ځـای د مجـازاتو د ۵١٩پيشبيني شوو مجازاتو پر نيمايي حکم کوي، خو د جزا کوډ 

 تخفيف يادونه کړې ده.
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 د مجني عليه او د قاچاق شوي کډوال حقوق 
انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون نـه يـواځې مجنـي عليـه تـه لـه عـدلي تعقيـب څخـه د 

معافيت ورکړی، بلکې د هغه لپاره يې نور حقوق هم په پام کې نيولي او د هغه مالتړ يې کړی دی؛ د ياد قانون په 
 مه کې یې مجني عليه ته الندې حقوق ورکړي دي:٢٣

مـې مـادې لـه ۶مادو کې درج حقوق، د جزايي اجرااتو د قـانون د  هم١٨٩او  مه۶اجرااتو د قانون په د جزايي  -١
 پړاوونو کې الندې حقوق لري: په تعقيب عدلي مجني علیه د ،مخې
 ساتنه؛ حرمت شخصي د او ته درناوی كرامت انساني چلند، منصفانه :الف

 ډاډ؛ خونديتوب د :ب
 د ځانګړو پوښتنو توجیه؛ ته تورن جرمونو ټپي کولو پر او قتل او د حضور كې بهير په تعقيب عدلي د :ج
 جبران؛ غوښتنه، السته راوړل او د زيان بيې د يې مال يا اصل سره سم د له حکمونو قانون د :د

 تـه معلوماتو او اطالعاتو په اړه پايلو د د تعقيب او د اجرااتو د قضيې پړاوونو كې بېالبېلو په تعقيب عدلي د :هـ
 السرسى؛

 د نظر خاوندان، څارنوال او قاضي پر اجرااتو اعتراض؛ قضايي ضبط د مامور، له حکمونو سره سم د قانون د :و
 السرسى؛ ته مرستو اړينو ټولنيزو او رواني طبي، مادي، حقوقي، :ز

 د عليـه مجنـي د لپـاره لـه پورتـه حقونـو د ګټـې اخيسـتنې كې ساحهخپله په  يو هر محکمه او پوليس، څارنوالي
 .يې عملي كوي او نيسي تدبيرونه موخه الزم السرسي په

 مه ماده کې مجني عليه ته څلور الندې حقوق په پام کې نيول شوي:١٨٩د جزايي اجرااتو قانون په 
 جزایـي لـه دعـوا جبـران د د زیـان او العبـدي څخه زيانمن شوی، کوالی شي حق جرم له چې شخص هغه :الف

 کړي. قضیې څېړنه کوي، اقامه جزایي د وړاندې چې پر محکمې لومړنۍ هغې سره يو ځای ددعواٰ 
لومړيتـوب حـق  د ته مدعي العبد حق د وي، دیت یا قصاص یې موجب چې کې جرمونو په جرحې او قتل د :ب

 وخـت (فرصـت) ورکـوي، څـو مدعي تـه العبد حق مخکې د کېږي. محکمه د څارنوال د دعوا له څېړنې ورکول
 دعواٰ پای تـه العبدي پر بنسټ حق انصراف او يا له یادې دعوا د مصالحې د یا دعوا اقامه کړي العبدي خپله حق
 ورسوي.

یو ځای په  سره دعواٰ د څارنوال له دعوا جبران زیان د او محکمو دعوا په اړوندو جزايي جزایي العبدي حق د :ج
 دایرېږي. کې محکمه عين جزایي

 جبران د زیان د له صادرېدو وروسته حکم جزایي له خوا د کولی د لومړنۍ محکمې نه شي مدعي العبد حق د :د
 د کـې برخـه شـي پـه دې کوالی مدعي العبد حق د کې کړي، په دغه صورت دعوا په استینافي پړاوونو کې اقامه

 قواعدو مطابق اقامه کړي.کې د اړوندو  محکمه مدني په دعوا جبران د زیان د صادرېدو وروسته له حکم قطعي
 افشاء کولو يې راضي وي. رهويت محرم ساتل کېږي، خو دا چې پد مجنی عليه  -٢
مجني عليه د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون د حکمونو مطابق لـه عـدلي تعقيـب  -٣

عدلي تعقیب څخه د معافيـت پـه اړه  څخه معافيت لري. د جرم د کشف واکمنې مراجع، څارنوالۍ او محکمه له
 د مجني عليه حقوق په پام کې نيسي.

لـه قاچـاق سـره د مبـارزې قـانون د منـدرجو جرايمـو د ارتکـاب پـه کـډوالو که چېرې د انسان له قاچـاق او د  -۴
 خسارې پر جبران هم محکومېږي.د صورت کې مجني علیه ته زيان ورسېږي، پر مجازاتو سربېره 

عليه په بهرني هېواد کې د افغانستان تبعه وي، د هېواد سياسي يا قونسـلي نماينـده ګـۍ د جـرم د که چېرې مجني 
مرتکب د عدلي تعقيب په پړاوونو کې د حضور لپاره حقوقي مرستې ته د السرسي او د زيان د جبران د غوښـتنې 
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ه د راسـتنېدو لپـاره د په غرض له مجني عليـه مالتـړ کـوي او د مجنـي عليـه د غوښـتنې پـه صـورت کـې هېـواد تـ
 مسافرت سندونه ترتيبوي او ورته الزمې اسانتياوي برابروي.

که چېرې مجني عليه د بهرني دولت تبعه يا په هېواد کې دننه له تابعيت پرته شخص وي، واکمنې مراجـع متبـوع 
ه رضـايت اړيـن دی. هېواد يا هغه هېواد ته خبر ورکوي چې مجني عليه عادتاً په هغه کې استوګنه لري، خو د هغـ

دغه راز مجني عليه ته د قانون له حکمونو سره سم په دویـم هېـواد کـې د مېشـتېدو اجـازه ورکـول کېـږي او ورتـه 
 مناسبه استوګنه، د طبي او حقوقي او نورو الزمو مرسته زمينه برابرېږي.

ې، قاچاق شوی کډوال د قانون مې مادې له مخ٢۴د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون د 
له حکمونو سره سم په هېواد کې د مېشتېدو اجازه لري. دغه راز له نيونې، توقيف، غير انساني ظالمانه مجازاتو او 

ښـځې او ماشـومان د دولـت ډول  يپـه ځـانګړ کـډوالله سپکاوي ډک چلند څخه خونديتوب لري. قاچاق شوی 
د استوګنې، روغتيايي او ښوونیزې اسانتياوو او د خپل متبوع هېواد سياسـي مالي امکاناتو ته په پام سره معيشتي، 

 ته السرسی لري. ۍنماينده ګ
مې مادې له مخې، که چېرې مجني عليه ماشوم ٢۵د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون د 

ه سـپارل کېـږي، د والـدينو يـا قـانوني وي، د هغه پـه رضـايت د هغـه مـور او پـالر او قـانوني سرپرسـت (ولـي) تـ
سرپرست د نه شتون په صورت کې د ټولنيزو خدمتونو په ځانګړې موسسه کې ساتل کېږي. که چېرې مجني عليـه 
ښځه وي، د هغې په رضايت سره د هغې شرعي محرم ته ور تسلمېږي. د شرعي محرم د نه شتون يا له تسليمېدو 

زو خدمتونو په ځانګړې موسسه کې ساتل کېـږي. د ښـځې شـرعي محـرم څخه د ډډې کولو په صورت کې د ټولني
مېړه، د هغې اصول او فروع (اجزا، فرعي) تر دويمې درجې پورې، پالر، مور او د هغوی اصول تر دويمې درجـې 

 پورې، ورور، خور، کاکا، ماما، خاله او عمه دي.
مې روغتيا او د ښځو چارو وزارتونه او نورې اړونـدې قانون د کورنيو چارو، بهرنيو چارو، کار او ټولنيزو چارو، عا

ادارې مکلفې کړې چې د مجني عليه مالتړ وکړي او د ساتني، د روغتيايي اسانتياوو برابرولـو او خپلـې کـورنۍ يـا 
 خوندي ځای ته د هغه د بېرته ور ګرځولو په اړه الزم تدبيرونه ونيسي.

پـه هېـواد  د معلوماتو لـه مخـې،مبارزې عالي کمېسيون د سکرتريت قاچاق سره د له قاچاق او کډوالو له د انسان 
 غهلري، دد امن خونې  ٢٩کې د انساني قاچاق د قربانيانو د ساتلو لپاره چې ښځې او ماشومان په کې شامل دي، 

قربانيـان هغه  په کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت او نورو نا دولتي ارګانونو پورې اړوند دي. خونې
کوم کسان چې رواني ستونزې .کېږي ته استول خونو غود ساتنې لپاره د او يانساني قاچاقبرو څخه را خوشله چې 

د  خو، وروسته خپلې کورنۍ او خپلوانو ته سپارل کېږي درملنېکې يې درملنه هم کېږي او له  خونوولري، په دغو 
اوسـمهال نارينـه قربانيـان پـه  لـه همـدې املـه، شـتون نـه لـري خـونېد امـن لپاره  انساني قاچاق د نارينه قربانیانو

 نظارتخونو کې د مېلمنو په ډول ساتل کېږي.
، اوسمهال يې د مالي سـرچينو رياست د معلوماتو له مخېبلخوا د کار او ټولنيزو چارو وزارت د تاميناتو د تنظيم 

و لپـاره د خونـديتوب کـوم مرکـز جـوړ کـړي. د ه ود نه شتون له امله داسـې کومـه پرېکـړه نـه ده کـړې چـې د نارينـ
رواجونو او عنعناتو له مخې، داسې نظرونه شتون لري چې نارينه په يو نه يو ډول د ټولنې مالتړ ترالسه کوي، خـو 

 کېږي او بايد د دوى لپاره د ساتنې او خونديتوب ځايونه شتون ولري. نماشومان او ښځې ډېر ژر زيانم
مـې مـادې د مـاليې وزارت مکلـف کـړی چـې د ٢٨د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون  د انسان له قاچاق او

انسان د قاچاق او د کډوالو د قاچاق له جرمونو څخه د راپيدا شـوو عوايـدو راټولولـو پـه منظـور ځـانګړی بـانکي 
زې د پروژې په توګه په حساب پرانیزي او ترالسه شوي عوايد د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبار

 ملي بودجه کې شامل کړي.
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د يـو  ومنله چـې تـر اوسـه پـورې سکرتريت د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کمېسيون
کوونکـو او لـه قاچـاق او  ياد کمېسيون ته د بانکي حساب پر رامنځته کولو نه دي بريـالي شـوي کال په تېرېدو هم
 نه دي ترالسه کړي. د انسان د قاچاق په برخه کې فعاليت کوي، تر اوسه پورې عوايد بانډونو څخه چې

 د انساني قاچاق ترسره کوونکي جنايتکاره ډله:
د انساني قاچاق ترسره کوونکې جنايتکاره ډله (سازمان شوې جنایتکاره ډله) له درېیو یا تـر هغـو لـه ډېـرو کسـانو 

چې د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې په قانون کې له درج شوو جرمونو د یـوه  ويجوړه ډله 
 یا زیاتو د ارتکاب د موخې په لرلو سره متفقاً اقدام کوي.

مې مادې د کورنيو چـارو وزارت، د ملـي امنيـت ٢۶د انسان له قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون 
و ډلو پـه واسـطه د مجنـي عليـه يـا سازمان شواو نورې اړوندې مراجع مکلف کړي چې د جنايتکارو رياست لوی 

مې مادې له مخې، له نورو ٢٧قاچاق شوي کډوال له پټولو او لېږدولو مخنيوی وکړي. په دې برخه کې یاد قانون د 
شف، څېړنې او محاکمه کې د قانون په ک سازمان شوو ډلودولتونو، سيمه ييزو او نړیوالو سازمانونو سره د ښکېلو 

 د حکومونو مطابق د همکارۍ جواز ورکړی دی.
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 څپرکی یمېرد

 کې انساني قاچاق ړۍن په

 د انساني قاچاق نړيواله درجه بندي

د بهرنيو چارو وزارت د نړۍ هېوادونو د انساني قاچاق د مخنيوي د هڅو په اړه د هغوی  نومتحده ايالتو د امريکا

راپورونـه  يکلنـ ميکانيزم لري او د هېوادونو د اجرااتو ۍد کورني قوانينو او دولتي کړنو د ارزونې لپاره د درجه بند

 خپروي: په الندې ويب پاڼه کې

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/index.htm 

درجه کې هغه هېوادونه راځي چې د انساني قاچـاق د مخنيـوي لپـاره ښـه  ۍلومړپه  ؛دغه ارزونه څلور درجې لري

درجـه يـې چـې  وروستۍمخنيوي کې د پام وړ کړنې ترسره کړې او په  قوانين لري او دولتونو يې د انساني قاچاق

لري او دولت يې هـم د انسـاني قاچـاق د مخنيـوي  نه هغه هېوادونه په کې راځي چې ښه قوانين ،درېیمه درجه ده

 لپاره اجراات نه کوي.

درجه، تر څارنې الندې درجه، دويمه  ۍ) وايي، لومړTierدغه څلور درجې يا رديفونه چې په انګليسي کې ورته (

متحده ايالتونو له خوا د انساني  کې د امريکادويمه درجه او درېیمه درجه دي او هر زېږدیز کال د جون په مياشت 

 قاچاق په نړيوال کلني راپور کې خپرېږي.

ياد قانون  ي.د يکې ذکر شو (TVPA)قانون په معيارونه د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې  ۍد درجه بند

 تـردرجـه، دويمـه درجـه،  ۍورونه هم په ګوته کوي چې له مخـې يـې يـو هېـواد پـه لـومړټدغه راز يو شمېر نور فک

چې ايا يو هېواد د انسـاني  یور دا دټفک یلومړ ؛څارنې الندې دويمه درجه او يا په درېيمه درجه کې څرنګه راځي

دويم دا چې حکومـت د انسـاني قاچـاق د زيـانمن  ؟یمنزل د یاو يا وروستن یهېواد د تېرېدود  ه،قاچاق منشاء د

توګـه دا چـې پـه کومـه کچـه حکـومتي  ېپـه ځـانګړ، لږ تر لږه معيارونه پوره کوي (TVPA)شوو د ساتنې قانون 

 درېـيم دا چـې حکومـت د انسـانانو د قاچـاق د ؟کوي يکوونکي د انساني قاچاق په اړه بې پرواي چارواکي او کار

  ؟دي څو د لږ تر لږه معيارونو سره ځان برابر کړي ېمناسبې هڅې ترسره کړلپاره مخنيوي 

 یکال کې اصالح او تعـديل شـوزېږدیز  ٢٠٠٨چې په  (TVPA) د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې قانون

څارنې الندې دويمه درجه کې راشي نـو پـه درېـيم کـال بـه  ترکلونو لپاره  و، داسې راځي چې که يو هېواد د دوید

  زېږدیز کال کې پلې شول. ٢٠١٣دغه اصالحات د لومړي ځل لپاره په  ؛درېيمې درجې ته نزول وکړي

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/index.htm
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/index.htm
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شـواهدو لـه مخـې  يد امريکا متحده ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت واک لري چـې دغـه ډول تنـزل پـه اړه د بـاور

قانون د ې حکومت ژمن وي او پالن ولري چې د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې تصميم ونيسي او که چېر

(TVPA) غـهکړي، نو په د یپالن پل ګړې کوي څولږ تر لږه معيارونه به پوره کوي او کافي سرچينې به ورته ځان 

کلونـو  ود دود دغـه ډول تصـميم واک يـواځې  صورت کې په دويمه درجه کې پاتې کېږي. د بهرنيو چـارو وزارت

  يا لوړه شي او يا ټيټه.درجه  غهد لپاره لري، د درېيم کال لپاره بايد

 د هېوادونو د انساني قاچاق درجې په الندې ډول دي:

 ):Tier 1(درجه  ۍلومړ

د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې قانون ډول لپاره حکومتونه په بشپړ مخنيوي  د انساني قاچاق د

(TVPA’s)  .ټول معيارونه پوره کوي 

امريکا د  زېږدیز کال کې دغه معيارونه ٢٠١٨په متحده ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې،  د امريکا

 دي. پوره کړي هېوادونو ونور ٣٢ايټاليا او  بحرين، ، جرمني،ېاناډا، استراليا، نارو، کونوتمتحده ايال

 ): Tier 2دويمه درجه (

لپاره حکومتونه په بشپړه توګه د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې قانون مخنيوي  قاچاق دد انساني 

(TVPA’s)  لږ تر لږه معيارونه نه پوره کوي، خو ډېرې هڅې کوي څو د دغو معيارونو پوره کولو لپاره هڅې

 وکړي. 

درجه کې د  ېزېږدیز کال کې په د ٢٠١٨ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې، په  ود امريکا متحد

. دغه راز افغانستان له دې مخکې ياتيا هېوادونه راغلي ددوه د نړۍ ګډون په  ، پاکستان او قزاقستانافغانستان

دويمه درجه  ېکې په همد ونولکزېږدیز  ٢٠١٧او  ٢٠١۵پورې او په  الزېږدیز ک ٢٠٠٩څخه تر  ٢٠٠۴هم له 

 کې پاتې شو.

 ): Tier 2 Watch Listدويمه درجه (تر څارنې الندې 

لږ تر  (TVPA’s)د هغو هېوادونو حکومتونه چې په بشپړه توګه د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې قانون 

 :يلږه معیارونه نه پوره کوي او د دغو معیارونو پوره کولو لپاره خپلې هڅې کوي خو د اجرااتو پايلې ښي

دو په حال کې ېزيانمن شوو شمېر ډېر لوړ دی یا په چټکۍ سره د لوړشديدو شکلونو د د انساني قاچاق  :الف

 دی.

پر وړاندې د مبارزې لپاره د هڅو شديدو شکلونو ر کال څخه د انساني قاچاق د ېارزونې الندې هېواد له تتر  :ب

 ،، عدلي تعقیبهېړنڅ قضیو چې په کې د انساني قاچاق دکولو کې  ېډېرېدو په تړاو د اسنادو او مدارکو په وړاند

کې له قاچاق کوونکو سره د شديدو شکلونو د انساني قاچاق په  او له قربانیانو سره د مرستو زیاتوالی، سزا ورکول

  .پاتې راشي، شامل ديپه کې مېدل هم ک حکومتي چارواکوالس لرونکو 

معیارونو پوره کولو لپاره په راتلونکي کال کې د پام د لږ تر لږه ارزونې الندې هېواد تر  شتون چېه د دغه ډاډ ن :ج

 وړ هڅې کوي او د داسې ژمنې نشتوالی چې یاد هېواد به په راتلونکي کال کې مهم ګامونه پورته کړي.



55 

کې د نړۍ دې درجه  زېږدیز کال کې په ٢٠١٨ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې، په متحده  د امريکا

سعودي عربستان  قرغیزستان، ازبکستان، ستان،تاجک، کويټ، عراق، بوتان ش،ېاغلي چې بنګله دهېوادونه ر ۴٣

زېږدیز کال کې  ٢٠١۶زېږدیز کال پورې او په  ٢٠١٣څخه تر  ٢٠١٠راز افغانستان له  د يادولو وړ دي. دغه يې

يمې درجې ته ارتقا زېږدیز کال کې يې دو ٢٠١٧په همدغه د څارنې الندې دويمه درجه کې پاتې شو خو په 

 وکړه.

لپاره يې  کال کې ځکه دويمې درجې ته ارتقا وکړه چې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې ٢١٠٧افغانستان په 
قاچاق قانون پلي کولو لپاره حکومت  کډوالود بېلګې په توګه د انساني قاچاق او ؛ خپلې هڅې ګړندۍ کړې وې

په دې برخه کې ، په منظمه توګه ناستې پيل کړېکمېسيون  د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي اوهلې ځلې 
ځينو نورو رسنيو  څنګ پژواک خبري اژانس او د عامه پوهاوي پروګرامونه هم جوړ کړل او د نورو مسايلو تریې 

 .اره کړلنو خپوراپور په دې برخه کې
  ):Tier 3( درېيمه درجه

لپاره حکومتونه په بشپړه توګه د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې قانون مخنيوي  قاچاق دد انساني 
(TVPA’s) معيارونو سره ځان له څو چې  هم نه کوي ههڅ ونه کومههېواد او دغه لږ تر لږه معیارونه نه پوره کوي

 برابر کړي.
کې د نړۍ دې درجه  زېږدیز کال کې په ٢٠١٨مخې، په متحده ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت د راپور له  د امريکا

 يې د يادولو وړ دي. برماچې چين، ايران، روسيه، ترکمنستان او  يهېوادونه راغلي د ٢٣

 مارتین، زېږدیز کال په راپور کې د ليبیا، ٢٠١٨متحده ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت د  د امريکا، د يادونې ده

 کې شامل کړي او له پورته يادو درجو څخه يې غورځولي دي.لېست  ځانګړو قضيو په سوماليا او يمن هېوادونه د
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 د درېیمي درجې هېوادونو لپاره د مالي بسپنې محدوديتونه
له مخې، هغه هېوادونه چې په درېيمه درجه کې دي،  (TVPA’s) د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې قانون

د مرستې ترالسه کولو له ځانګړې محدوديتونو سره مخ کېږي او د امريکا متحده ايالتونو ولسمشر به دا په ګوته 

 ورکولو ډډه وکړي او کنه. له متحده اياالت به د غير بشري او غير سوداکريزو بهرنيو مرستو د امريکا کوي چې 

 وچې د درېيمې درجې ځانګړ يدا په ګوته کړ شيکوالی امريکا متحده ايالتونو ولسمشر دې، د  پرره ېسرب

 مرستېمالي و لپاره او کلتوري پروګرامون ولي بورسونتحصيد هېوادونو حکومتي چارواکو او يا کارکوونکو ته 

  ړي او کنه.ورک

نه کوي واجرائيوي رييس ته الرښو دغه هېواده د همدارنګامريکا متحده ايالتونو ولسمشر د ياد قانون مطابق، د 

) IMF( بانک او د پيسو نړيوال صندوق يد پرمختيايمرستو پرته ي پرمختياي و، ځانګړوبشري، سوداګريزله  چې

 .بندې کړي هېوادونو باندېپر مرستې د درېيمې درجې 

په دې پورې وتړي چې ايا مرستې د  همحدوديتون دغه شيکوالی  ولسمشرامريکا متحده ايالتونو همدارنګه د 

متحده امريکا د او  اړوند اړتياوو په پوره کولو کې (TVPA’s)انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې قانون 

 نه دي.  دي او که ناکېزېد ملي ګټو لپاره اغ نوايالتو

دغه راز ولسمشر ته دا واک ورکوي چې د اړتيا له  (TVPA’s)د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې قانون 

زيانمنونکو وګړو، په ځانګړې  رکه چېرې دغه ډول مرستې پ ،کړي هباندې محدوديتونه وضع مرستومالي  مخې په

 هرچې د کال لپاره پلې کېږي  يلري. د مالي بسپنې محدوديتونو د راتلونکاغېز  ښځو او ماشومانو منفي رتوګه پ

متحده امريکا هر هېواد، د  ؛ويتل پاتې نه  يېږي. هېڅ يوه درجه بندلې څخه پينېټ ۍلومړله اکتوبر  زېږدیز کال د

  .خپلې هڅې ډېرې کړي شيکوالی  په ګډوننو ايالتو

 اوزېږدیز کال کې تصويب  ٢٠٠٣چې په کې  (TVPRA)قانون په واک  يد قاچاق د قربانيانو خونديتوب د نو

 ت تهربهرنيو چارو وزاامريکا متحده ايالتونو د هېوادونو بايد  ټولدی راغلي،  یوشاصلي قانون سره ضميمه له 

عدلي تعقيب، مجازات او زنداني کېدل په کې  د انساني قاچاق په اړه ترسره شوې پلټنې،داسې اطالعات چې 

 .رابر کړيب ،ښودل شوي وي

د انساني کې خپاره شول چې راپور  TIPد  زېږدیز کال کې ٢٠٠٧په دغه ډول اطالعات د لومړي ځل لپاره 

 .معلومات درلودل يېب او مجازاتو په اړه يقاچاق، په زور کارونو، عدلي تعق
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 لپاره لږ تر لږه معیارونهمخنيوي  د انساني قاچاق د
 

اصالح شوي بڼه کې د انساني  (TVPA’s)کال د انساني قاچاق د زيانمن شوو ساتنې قانون  زیږدیز ٢٠٠٠د 
 Minimum Standards for the Elimination ofلپاره لږ تر لږه معیارونه (مخنيوي  قاچاق د

Trafficking in Persons وضع شوي چې له مخې يې د نړۍ د ټولو هېوادونو د انساني قاچاق د مخنيوي (
 کړنې ارزول کېږي.

لږ  هېواد په لومړۍ برخه کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره بايد اړوند ؛دغه معيارونه دوه برخې لري
 :عملي کړي موارد الندېتر لږه 

 سزا ورکړي.یې وکړي او عاملينو ته  یحکومت بايد د انساني قاچاق جدي مخنيو -١
يا هم زور له الرې د جنسي ګټې اخيستنې په موخه د چل او فريب او یو ماشوم رې روښانه شي چې ېکه چ-٢

شوي وضعيت په اړه اطالعات ورکړي او يا هم د انساني قاچاق  ېرشي کوالى پر ده د ته شوى او هغه ون يقربان
په کې شامل وي او د مړينې المل شي، نو حکومت يې بايد عاملينو ته  يرېت يهغه پېښې چې تښتونه او جنس

 مناسبه سزا وټاکي.
را څرګندېږي، نو د بيا ځلي مخنيوي لپاره يې بايد حکومت د سزا  پېښې کله چې د انساني قاچاق جدي -٣

 دې هم پوره انعکاس ورکړي. ته نکي حالتود تعرض بوږنودغه راز ورکولو څرنګوالى تشريح کړي او 
  .يحکومت دې جدي او دوامداره هڅې وکړي څو د انساني قاچاق هر راز وحشیانه ډولونه له منځه یوس -۴

ونو په دويمه برخه کې د لومړۍ برخې د څلورمې مادې په رڼا کې پر حکومتونو ټينګار شوى چې معيار ود ياد
  :الندې موارد په پام کې ونيسي، څو انساني قاچاق ته د پاى ټکى کېښودل شي

اقدام ړنه کوي؟ د انساني قاچاق د مخنيوي لپاره يې ېايا د اړوند هېواد حکومت د انساني قاچاق په اړه اړينه څ -١
 لو برخو کې يې د انساني قاچاق په پېښو کې تورنو کسانو ته قانوني سزا ورکړې؟ ېالبېپه ب هېواد کړى؟ د

ښو د څېړنې او قانوني تعقیب په تړاو ېايا اړوند هېواد د قاچاق له پېښو څخه د خلکو ساتنه او د دې ډول پ -٢ 
قرباني ته په بل ځاى کې د استوګنې زمينه برابره ت کوي؟ حکومت د انساني قاچاق د پېښې اپه سمه توګه اجرا

امکانات يې او  ېړک نهوژندګلوي او درملنې لپاره اړوندو ادارو ته الرښوېحکومت د قرباني شوي د پ؟ ده ېکړ
 ؟برابر کړي

د اړوند هېواد حکومت د انساني قاچاق د مخنيوي لپاره اړين ګامونه پورته کړي؟ د عامه پوهاوي او نورو  -٣
معلومولو لپاره لکه  دونکو د کره هويتېپېښو د مخنيوي لپاره پروګرامونه لري؟ حکومت د سيمې د اوس

الس الندې  نړیوالو معیارونو سره سم داسې تدابیر ترله ؟ او او نورو لپاره اقدام کړى ېد تذکرې ورکړ ،وراجسترول
  وکړي؟ یلري چې په زور پر ماشومانو د کار کولو مخنيو

ونو له حکومتونو هېواد ړنې او تعقيب په برخه کې د نوروېپېښو د څ اړوند هېواد حکومت د انساني قاچاقد  -٤
 ه؟دسره همکاري کړې 

ترسره کولو تورن دي او يا هغه کسان چې په  رد اړوند هېواد حکومت هغه کسان چې د انساني قاچاق پ -٥
ډول کړنو د  ېي؟ او يا حکومت غواړي چې د داصلي هېوادونو ته سپار وهمدې کچه يې جرم کړى وي، خپل

  ترسره کولو لپاره نوي معاهدات او قوانين رامنځته کړي؟
 يلړ کې د انساني قاچاق له ترسره کېدو څارنه کوي او يا د قانون پل غهايا حکومت د کډوالۍ له بهير او په د -٦

 ادارې د انساني قاچاق د پېښو مخنيوي ته السرسى لري؟  ېکوونک
وي چې انساني قاچاق په اړه څېړنې کوي او يا هغوى محاکمې ته معرفي کچارواکو  ايا حکومت د هغو دولتي -٧

 دو لپاره زمينه برابره وي؟ ېيا د انساني قاچاق د ترسره ک ترسره کوي او
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 ؟ايا د حکومت لپاره په نورو هېوادونو کې د انساني قاچاق پېښو د قربانيانو د شمېر ډېرېدل مهم دي -٨
نو له عملي کېدو څارنه کوي او بيا يې د ومعيارشوو  ايا حکومت د پورته له يو څخه تر اتم پورې د ذکر -٩

  ؟ارزونې پايلې له خلکو سره شريکوي
 رو کلونو په پرتله د انساني قاچاق د له منځه وړو په برخه کې حکومت د پام وړ السته راوړنې لري؟ېايا د ت -١٠
ي چې د انساني قاچاق د مخنيوي لپاره په ې دحکومت په جدي او دوامداره توګه هڅې کړد اړوند هېواد  -١١

 الندې برخو کې د خلکو د غوښتنې کچه را ټيټه کړي؟
 جنسي سوداګريز قوانين -الف

 نورو هېوادونو ته سفر لپاره  رفع کولوې د جنسي غريض -ب
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 کې د انساني قاچاق وضعيت ۍپه نړ
 

ته ته پاتې هېوادونو څخه پرمختللو هېوادونو  له شا او د انسان قاچاق عمدتاًکېږي انساني قاچاق په ټوله نړۍ کې 
کې مرتکبینو په  ناوړه کاروبارد قاچاق  دغهخو د  يد ه ښځېډېر ېدونکي ترزيانمنقاچاق څخه انساني  له .کېږي

کچه ځیني استخداموونکي او دالالن د خلکو له هیلو څخه چې غواړي ښه ژوند  پهنړۍ  د ي.د شاملېهم ښځې 
 دا کهناوړه ګټه اخلي او هغوی قاچاق کوي. دغه راز استثمار د انساني قاچاق یو مهم عنصر دی،  ،ته ورسېږي

و ته اړ ایستل کولکار  روزهغه کسان چې قاچاق کېږي یا په  ،جنسي ګټه اخیستنه. د يادونې ده یاموخه یې کار وي 
د  ؛نه مرتکبین، ان که د استثمار په ترڅ کې هغوی د قانون ماتولو ته هم اړ ایستل شوي وي ،يد زیانمن، کېږي

انساني قاچاق او په زور له هغه کسان چې  . سره له دېدننه شوي ويلګې په توګه په جعلي اسنادو یوه هېواد ته ېب
لرنې په محراق کې وي او په عامه کچه افشا شي، خو دا هم رښتیا ده باید د پام ،کار څخه مالي ګټه ترالسه کوي

ره بیا په کورونو کې خدمت، هغه څه دي چې د ېچې د ارزان مال او خدمتونو لپاره غوښتنه د مشتریانو له خوا په ت
 هغوی د کار د دوام المل ګرځي. 

اړیکې شتون لري، په دې تړاو د ملګرو ملتونو زه او نړیوالې يمنځ څو اړخ والو جګړو تره د انساني قاچاق او وسل
وړاندې مبارزه ده چې هر ډول ناوړه ګټه  رنړیوالو سازمان شوو جرایمو پد چې موخه یې  هتوکول هم شتپرو

لکه په بېالبېلو کاري  ،توب نیول او په دې برخه کې ترسره کېدونکي جرایميمری رپه عصري بڼه پ ېيعن ؛اخیستنه
پوځي برخه کې اجباري په او  توب، د بدن غړو قاچاق، په زور کارينو ګومارنه، جنسي مریډګرونو کې د ماشوما

 خدمت کول په کې شامل دي. 
په ډېر شمېر خلک د جګړو له امله  ؛ځپلو سیمو کې قاچاق شوي ېجګړپه قاچاق شوي کسان له جګړې بهر او 

وب ښکار ګرځي. د جګړو له د انساني قاچاق او په نوې بڼه د مرییت ۍ سرهډول کسان په اسان غهد اوبېځایه شوي 
، نا مشروع کارونو ته کوللکه د ماشومانو په زور کار ته اړ  ،له ناوړه چلندوخت ډېری  کسانځایه شوي امله بې

ډوال د قانونه کنا ایستل کېږي. ته اړسوال کولو او په اجباري ډول واده او  مخکېوخت څخه  يمجبورول، له ټاکل
 او کارځایونوه قانوننا ، په ځایونود را ټولېدو  او له کوربه ټولنو سره د نا قانونه اوسېدو پر مهال، بېځایه کېدو لېږد،

 ه راز راز ګواښونو سره مخ کېږي.کې لپنډغالو په کډوالو  د
ځکه  ؛ګام واخیستل شيبېړنی اړتیا ده چې ټولیز، هر اړخیز او نړیوال  ،ته په کتو سره ېد انساني قاچاق پېچلې بڼ

 په ساده ډول انساني قاچاق ې ډلې په مستقيم ډول د انساني قاچاق بهیر پر مخ وړي. ځینو بیاوسله وال چې ځینې
یوه برخه ګرځولې  ۍو ډلو انساني قاچاق د خپلي پوځي ستراتيژوسله والدغه راز  ده. ېد خپل ژوند چاره ګرځول

  رول هم الس پورې کوي.ټکند هغوی پر ترور او  رساتلو لپاره د ملکي خلکو پڅنګ د خپل ځواک  ده، د دې تر
وړاندې  رسازمان شوو جرایمو پ ونړیوال ،د ملګرو ملتونو اړوند ،انساني قاچاق که په انفرادي او یا ډله ییز ډول وي

د ګواښ، ځواک او یا د  دا کړنه. رالېږد، اختطاف او فریب موارد شامل دي ، لېږدېپروتوکول کې د کسانو ګومارن
هر راز فشار چې اسارت، لېږد، فریب، ځورونه، اختطاف، له واک څخه ناوړه ګټه اخیستنه او یا کمزوری موقف 

ګټې اخیستنې  هپر خلکو د کنټرول او له هغوی څخه د ناوړ دغه راز .په واسطه ترسره کېږي ،په کې شامل وي
له نورو څخه ناوړه ګټه اخیستنه او جنسي استفاده، په اجباري ؛ لپاره د پیسو او یا نورو امتیازاتو راکړه ورکړه ده

نورو چارو کې ترې ګټه اخیستل په ایستل، مرییتوب او یا مرییتوب ته ورته  ډول کارونو او یا نورو خدمتونو ته اړ
 کول شامل دي. ېغړو لرد او د بدن 

هېوادونو د نړیوالو  ١١٧د نړۍ بللی، څرګنده ده چې نړیوالې ټولنې انساني قاچاق یو نا مشروع عمل ښکاره او 
 يینځوړاندې د ملګرو ملتونو سازمان کنوانسیون پروتوکول السلیک او تصویب کړی چې  رسازمان شوو جرایمو پ
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په نوم هم یادېږي او له انسانانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه د یو  )Palermo Protocol( پروتوکول د پالرمووخت 
 توګه پېژندل کېږي. نړیوال جرم په

دي، خو  ېبېالبېلې موخې په کې شاملاو  ېد ملګرو ملتونو سازمان ټولو غړو تلپاتې پراختیايي موخې تایید کړ
 ،۵ ،٢ وپه ځانګړې توګه په دې تړا ،مرییتوب کچې را کمول دي عصرنوي د اصلي موخې یې د انساني قاچاق او 

 دي. ېموخې تایید شو ١۶، ٢او  ٨ ،٧
په ، نکی رول لوبولیوعمل غندنې په برخه کې ځانګړی او مهم رغو غهد ملګرو ملتونو امنیت شورا تر دې دمه د د

کله چې بوکو حرام او داعش ډلو په دې برخه کې خپلو کړنو  ی،کار هغه مهال کړ غهملتونو د ځانګړې توګه ملګرو
 ته زور ورکړ.
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 ځپلو سیمو کې انساني قاچاق ېجګړپه 

په دې ډول قاچاق کې له بده مرغه جګړه ځپلـو  له شخړو سره تړاو لري؛ په جګړې ځپلو سیمو کې انساني قاچاق

 ېځایـه شـوله املـه بې غړي قاچاقېږي. هغه کورنۍ چې د جګړونو د بدن نااو له جګړې څخه بهر سیمو کې د انسا

وزلي ېاو لوى المل يې هم ب دای شيسره د انساني قاچاق ښکار کې ۍدي او په اسان ېپه پراخ ډول زیانمنونک ،دي

 ده.

) له لوري UNHCRد ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان (کې زېږدیز کال  ٢٠١۵ په ځایه شوې کورنۍ چېهغه بې
سـلنه زیـاتوالی راغلـی چـې څـه بانـدې یـو میلیـون کـډوال او پنـاه  ۶٠شـمېر کـې پـر دا مهـال د هغـو  ې،شو ثبت

هغـو هېوادونـو  هنکي لـسلنه کډوال او پناه غوښـتو ٨۴د نړۍ  .اخیستونکي د سمندر له الرې اروپا ته رسېدلي دي
 دي. هاو بې ثباتبوخت  جګړو کېپه دي چې په دوامدار ډول 

پـه کـډوالو او پنـاه اخیسـتونکو  لـهډلـې ترهګـرې  ې اووسـله والـ چې ښـايي ده شنونکو په ډاګه کړېد چارو ځینو 
قاچاقي الرو په د غواړي چې د کډوالو  په حقیقت کې دا ډلې .کې نفوذ وکړي اروپا او نورو هېوادونو په استفادې

 .يکړ غال هاو پاسپورټون کړي جوړ جعلي اسناد ،اوږدو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي
د کډوالۍ  ؛يوحقیقت دا دی چې کډوال او پناه غوښتونکي د خپل سفر په جریان کې له بېړنیو ګواښونو سره مخ 

ډول یـو ځـایي په  او غیر رسميمهال  کډوال د لېږد رالېږد پر نا قانونه راپور ورکوي چې (IOM) نړیوال سازمان
له ګواښونو سره کارونو کې رسمي  ناپه دغه راز او  ساتل کېږيکوربه ټولنو کې په کمپونو، ښارګوټو او د کډوالو په 

 مخ کېږي.
، سویس ونوله دې ډلې د امریکا متحده ایالت ،د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې څو غړو هېوادونو

پناه غوښتونکو او بېځایه شوو کسانو کې د انساني قاچاق او جنسي ګټـې اخیسـتنې پـه تـړاو  ،کډوالوپه او روسیې 
 دي. ېاندېښنې څرګندې کړ

ې ډلې وسله وال مهال انساني قاچاق د ګټې ترالسه کولو او کله هم د ځواک کارولو لپاره ترسره کېږي. د جګړې پر
، وې ډلې د قبرس ختـیځ، عـراق، کوسـووسله وال په توګهلګې بېد  ،له انساني قاچاق څخه په بېالبېلو بڼو ګټه اخلي

غـړو د د بـدن  ینو او د هغوانساناپه مستقیم ډول د  . دغه ډلېديښکېل  انساني قاچاق کې پهلیبيا او نایجریا کې 
 باسي او په دې ډول ترې ګټه اخلي. ماشومان، نجونې او ښځې په زور کارونو ته اړ ،پلور ترسره کوي

جون میاشت کې د انساني قاچاق په تړاو راپور کې داسې په زېږدیز کال  ٢٠١۶دفاع وزارت له لوري د د د امریکا 
راز ټـولنیزو دغـه  .کمزورتیـا المـل کېـږيد قانون د اوسېدونکو د اقتصادي وضعیت او د جګړې د سیمې "راغلي: 

تـه  وندیتوب لپاره امن سیموخدمتونو ته د خلکو السرسی محدودېږي او په پای کې خلک اړ کېږي چې د خپل خ
 "هواروي. انساني قاچاق ته الر ېچې دا ټولې ستونز والړ شي

ډول انساني قاچاق ترسره کېږي، په ځانګړې توګه یو ډول بېالبېل ځپلو سیمو کې په  ېجګړپه له تېرو دوو لسیزو 
و ډلـو، دولتـي وسـله والـمسـوولو نـاوړه جنسـي ګټـه اخیسـتنه ده چـې د نـا  ،چې د پراختیا په حـال کـې دیقاچاق 

 ځواکونو او له بده مرغه د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو له لوري ترسره کېږي.
ــايي محکمــې ــوالې جن ــه نړی ــدا (Sierra Leone)، ســریلیون (Balkansبالکــان ( پ ) کــې د Uganda) او یوګن

 ١٩٨٧چې د  کېږيګومان  ېداس دي. ېپېښې په ډاګه کړ جنسي اړیکو لپاره مرییتوب او په زور ودونود مرييتوب، 
یوګندا کې د په ) Lord’s Resistance Armyنو تر منځ موده کې د الرد مقاومت ځواک (وکل وزېږدیز ٢٠٠۶او 

او د غالمانو په توګه یـې  شوي جنسي اړیکو او نورو چارو ترسره کولو لپاره څه باندې شل زره ماشومان اختطاف
ېواد دننـه او بهـر د دغه هنیپال کې کورنۍ جګړې او بې ثباتي په چې  داسې ادعاوې هم شته کار اخیستی دی.ترې 
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هـر کـال لـه دوولـس زرو څخـه تـر شـل زرو مېرمنـې،  ،د یـو اټکـل لـه مخـې .هواره کړې ده انساني قاچاق ته الر
 ته اړ استفادېیې جنسي نور سلنه  ٧٠سلنه یې په زور کارونو او  ٣٠ماشومان او یو شمېر هلکان برمته شوي چې 

له نا امنو الرو اروپا تلل، رمنې او ماشومان چې د افریقا او یمن ېنو کې زرګونه موستیو کلوورپه  .ستل شوي دييا
 نا درکه شوي دي.

نو کې بوکو وپه وروستیو پنځو کل دي؛ ېښې پټې ساتل شوېپ ېځپلو سیمو کې د انساني قاچاق ډېر ېجګړپه 
ې ښځې او ماشومان په يپه ښکاره  ،دي ېترسره کړکړنې  ينکووږنزړه بوتازه و ډلو وسله وال حرام او داعش
پنځه زره ډېرې اوس مهال تر د یادونې ده، . دیکار یې د نړیوالو قوانینو او موازینو خالف  غهداو  مرییتوب نیولي

 د مرییانو په توګه ساتلي دي.له ځان سره داعش ډلې مېرمنې، ماشومان او نارینه  ۍیزید
دور بیا ژوندي کولو لپاره د رسمي د کار د مرییتوب  غهنیولو لپاره د ثبت منظم پالن لري، دي مرید داعش ډله 

لرونکو رسنیو له الرې هم خپرېږي او  ېاړیک دوی سره دله دا لړۍ او  پر بنسټ ترسره کوي ۍاداري پالیس
 کوي.ورته تبليغات 

د توکو  دغه ښځېچلند کېږي، څېر ناوړه  په مینځوارو ګناهک دو ښځو سره برمته شود دې ډلې کسانو له خوا له 
 ري پرې کوي.ېد ډالۍ په توګه ورکول کېږي او کله هم ډله ييز جنسي ت ،کېږي پرې سوداګري ؛په څېر معامله کېږي

داعش د مرییتوب  او ويلي یې دي چې اندېښنه ښودلې نېوجنسي ځورپر  ښځو پر مهال د وجګړد ملګرو ملتونو 
بشري حقونو پلټنې کمېسیون راپور د د ملګرو ملتونو سازمان  .په حال کې دی پراخولوتاوتريخوالي او جنسي 

جنسي تاوتریخوالي، جنسي  ،تېري وړاندې د جنسي رلږکیو پ دييیزله لوري د ډلې خپور کړی چې د داعش 
 مرییتوب او نورې پېښې په ګوته کوي. 

 ؛توپیر لري پرتلهو ډلو په وسله وال ډلو نظر د نورو حرام د مرییتوب او انساني قاچاق په تړاو د داعش او بوکو
بلکې له  له انساني قاچاق څخه نه یوازې د کاري ځواک په توګه د خدماتو په برخه کې استفاده کوي، يادې ډلې

راز  هرپه یادو مواردو کې  په توګه یې کاروي، ېخلي او د وسیلټه اناوړه ګ وبڼ وه بېالبېلپقاچاق شوو کسانو 
 ده. ههم شامل ځورونه
او نجونې د هغوی ملکیت  ښځېنارینه او ښځینه جنګیالي عراق او سوریې ته استوي او د سیمې  ،داعش

 ګرځوي او نا مسلمانې ښځې او نجونېمېرمنې خپلې ښځې لپاره مسلمانې  د واکمنۍ پراخولوګرځوي، د خالفت 
 .ګوماريینځو په توګه د جنسي مجنګیالیو خپلو د  بیا
کې د پلټنې کمېسیون پایلې ښيي چې د انساني قاچاق او په مرییتوب نیولو پېښو کې د الجزایر، استرالیا، سوریه په 

ونس، ترکیې او ازبکستان ټان، سوریې، ډبلجیم، مصر، عراق، قزاقستان، لیبیا، مراکش، سعودي عربستان، سو
یب او کله هم په بوروکراتیک ډول فرپه د داعش له لوري د مرییتوب دود پراخوالي هڅې کله  دي.ښکېل  وګړي

 پلور او پېرد وژنه ترسره کړه، د یزیدي لږکیو  سوریه کې نسلپه څانګې  يمرکزپه توګه د داعش  بېلګېد  ي؛د
اجباري د داسې اطالعات خپاره شوي چې د داعش جنګیالي، د مرییانو ساتلو  .ړې وهک هټه فعالېکملپاره يې 

 ډالره ورکول کېږي. ۵٠ته په اوونۍ کې هر یوه کس کار ترسره کولو لپاره  غهد داو  بهیر کې ګډون کويپه طلبي ودا
رانو په واسطه درمل تمیدوارو مېرمنو ته د ډاکاږون مخه ونیسي، نو ېزد وسله وال د دې لپاره چې د ماشوم  اعشد

ران د تکاروي او یاد ډاک مستقیم ازمایښتونه غیر يران د نجونو د بکارت پردې معلومولو لپاره ځینتورکوي. ډاک
 يد جنسي عمل ترسره کولو لپاره له نشه یدغه راز  .بلوغ لپاره هم ځینې الرې چارې ښييمخکې نجونو له وخته 

 ٢٠١٧د  ؛په ورته وخت کې داعش د مرییتوب لپاره د تاوتریخوالي اصل ته وفادار دي .توکو هم استفاده کوي
وسله  ښځې وسوځولې چې د یادې ډلې له ۍکرد ١٩حضر کې هغه کال په لومړیو کې داعش په عام م زېږدیز

د دي؛  ېدیځ کې هم ورته پېښې تر سترګو شوېلوپه د افریقا  و سره یې له جنسي مرییتوب څخه ډډه وکړه.وال
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هغه کسان  ده،کړه کړې ېپریې ) اعالن کړی چې ډلې Abubakar Shekau( بوکو حرام ډلې مشر ابوبکر شیکاو
 .او نجونې او ښځې به یې وپلوري کېدو وروسته خپل مرییان ګرځوي چې پر دوی بریدونه کويله نیول به 

و له معلوماتراپور د  د زېږدیز کال ٢٠١۶ د بهرنیو چارو وزارت نو دد انساني قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالتو
 يمېرمنې او نجونې د کورن ېځین له دې ډلې، تر دې مهاله زرګونه نجونې او ښځې تښتول شوې ديمخې، 

 دي. ېدلېو ډلو په لومه کې لووسله وال کار او اجباري ودونو له امله د یادو سره د تاوتریخوالي، په زور
کومې مېرمنې چې له جنګیالیو سره له واده کولو  ې دي وايي،هغه مېرمنې چې د بوکو حرام ډلې له بنده ازادې شو

ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو تښتول ډېری  ېجګړپه  الندې کار کوي.ینځو ښځو تر الس مد  ،سرغړونه کوي
منځ شته حدود ګډوډ  کار د انساني قاچاق او اختطاف تر غهمهال د پیسو ترالسه کولو لپاره هم ترسره کېږي چې د

ته رامنځسوریه او عراق کې د جنسي ګټې اخیستنې لپاره په ډېری د ښځو او نجونو تښتولو پېښې چې  ؛کړي دي
 وترهګر کار له غهد پیسو ترالسه کولو په شرط دا ښځې او نجونې بېرته خپلو کورنیو ته سپارل کېږي چې د، ېشو

 رو پرته پوسله وال ښځې او نجونې د داعش له ېکه له داعش سره برمته شو ډلو سره له مالي اړخه مرسته کوي.
د برمته شوو  وسله وال یېږي، خو د داعش ډېرنکي ته د مرګ سزا ورکول کونورو کسانو وپلورل شي، نو سرغړو

  خو ان د پلور معامله په قسطونو هم ترسره کوي. يدي، ځینښکېل  پلور په یاده چاره کېد ښځو او نجونو 
ه ډالره ترالسه کړل رکورنیو اته سوه او پنځوس ز یزیديمیاشت کې له  ۍجنورپه زېږدیز کال  ٢٠١۶داعش ډلې د 

  .وسپارلور برمته شوي کسان  ٢٠٠ د دې کورنیو او په بدل کې یې
میلیونه ډالره د جریمې  ۴۵ تر ٣۵لږکیو له  یزیديکال کې له  زېږدیز ٢٠١۴ په داسې اټکل کېږي چې داعش ډلې

ځپلو سیمو کې جنسي تاوتريخوالی د دې المل ګرځي څو خلک له خپلو  ېجګړپه  .ي ديپه توګه ترالسه کړ
 هواروي. ار انساني قاچاق ته الرک غهد چېسیمو بېځایه شي 

خدمت یې پوځي برخه کې په  او اجباري کارونو ته مجبوروي غوښتونکيلیبیا کې کډوال او پناه په والې ډلې ه وسل
سوریه کې بهرني نارینه، په ې ډلې وسله وال ځینېدغه راز  .ياخل هم راز له هغوی جنسي ګټه دغه .باسي ته اړ

د ترکیه کې په ، له هغوی سره بیايياو زور  ګه د مرکزي اسیا له هېوادونو په چلپه ځانګړې تو ،ښځې او ماشومان
شوي  اړ دغه ډول کډوال کوي او له هېواده د ایستلو ګواښونه هم ورته کوي، ډېری ېدرواغجنې ژمن پیدا کولوکار 

عراق کې نارینه او په راپورونه خپاره شوي چې  ٣٨ سوریه کې پاتې شي، په دې تړاوپه چې د خپلې ارادې خالف 
حیواني او په برخو کرنې  او رغونې، کیندنېبیا، ک کارۍله هغوی د پا ،هلکان په زور کارونو ته اړ ایستل کېږي

  .کار اخیستل کېږينو کې ورماف
تاوتریخوالي موکراتیک جمهوریت کې کورني بېځایه شوي وګړي د جنسي په ډی) Congoد کانګو (بلخوا 

د کیندنې لپاره په اجباري ډول ګومارل د سرو زرو او نورو کانونو خوا و ډلو له وسله وال دهغوی  ؛نیان دياقرب
نړیوالو بازارونو کې پلورل په و ډلو له لوري وسله وال همدغو یا داستخراج شوي مواد ب دغو کانونواو له کېږي 
  کېږي.

ې ډلې ګټه پورته کوي، وسله وال ېښمن دي چې له انساني قاچاق څخه نه یوازېد ملګرو ملتونو سازمان فعالین اند
چې ګواکې له ګاونډیو هېوادونو  لپارهدې د خپل وګړي ) او شمالي کوریا Eritreaبلکې افریقايي هېواد اریتریا (

 .اړ باسي قاچاق او اجباري کارونو ته، سره په جګړه کې بوخت دي
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 ځپلو سيمو کې د ماشومانو ګومارنه ېجګړپه 

نو  ؛انساني قاچاق ګڼل کېږي ، د مخکني تعریف له مخېناوړه استفادې لپاره ويکه د  ،ګومارنهپه چل او اجبار 

 .دیو ډلو له لوري د ماشومانو ګومارنه انساني قاچاق وسله وال جګړه کې دپه بنسټ  غهپه د

له ماشومانو  یادې ډلې ؛هواروي ګومارل په جګړه کې انساني قاچاق ته الرو ډلو له لوري د ماشومانو وسله وال د

اخلي او ګټه  کې استخباراتي معلوماتو ترالسه کولو او ، پهره کولو، اشپزۍپه جګړه، د توکو او وسلو په لېږدولو

دغو وسله والو . ایستل کېږي اړ هم په پرله پسې ډول ځانمرګو بریدونو تهدغه راز  جنسي استفاده هم ترې کوي او

دا د جګړو په سیمو  چې رکړیزور ود ماشومانو روزنې ته ډلو له بېالبېلو الرو د تاوتریخوالي او نورو برخو کې 

 کې د انساني قاچاق څرګند ګواښ دی.

له معلومات ورکړي چې په تړاو  د څرنګوالي په نړۍ کې د ځینو جګړو له لومړیو کرښو ډاکترانو د انساني قاچاق

اجباراً د پوځ په لیکو او ته اړ کول کارونو  باندې په زور ،غالمۍ نیول رپد هغوی د جنسي استفادې، ماشومانو 

دواړه په ښکاره د ډلې د بېلګې په ډول اوسمهال داعش او بوکو حرام  ؛موارد په کې راځي نېګومارد یې کې 

ې ډلې هم ځايي وسله والنورې  یان ګرځوي، ځینېيرمنې او ماشومان خپل مرېاصولو خالف م او نړیوالو قوانینو

 دولتي په افغانستان کې هم ددغه راز . باسي کارونو ته اړدرنو او سختو اوسېدونکي، کډوال او بهرنیان په زور 

 ځواکونو او وسله والو طالبانو په ليکو کې ماشومان ليدل شوي دي.

داعش ډله له ماشومانو د جاسوسانو، واعظانو، سرتېرو، ه چې ښودلې دکارپوهانو راپور  ويتانېبرد یوې ډلې 

له نجونو بیا جنسي استفاده کوي او د کور ، په داسې حال کې چې په توګه کار اخليکو ماین خښوون او ځانمرګو

نیمه په عمر ماشومانو ته په نو وچې داعش د څلورو او پنځو کلراغلي دغه راز په راپور کې  .و ته یې ګوماريکارون

او له هغوی هم او کردي ماشومان تښتوي  یزیدي بیا ماشومان په واسطه غوورکوي، د د روزنهپوځي مدرسو کې 

 په یادو برخو کې کار اخلي.

چې داعش ډله له ماشومانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې  په یوه راپور کې راغلي ې ډلېوسله والپه نوم  وشمرګېپد 

داسې ښکاري چې داعش ور اغوندي او بریدونو ته یې هڅوي. واسکټونه  يهغوی ته د ځانمرګ ،استفاده کوي

  .رلي ديېپ د مجبوریت له مخې جګړو کې له زیانمن شوو کورنیوډلې له دغو ماشومانو ځیني یې په 

 :کې راغلي کړ چې په زېږدیز کال کې یو راپور خپور ٢٠١۶ په بهرنیو چارو وزارتد د امریکا متحده ایالتونو 
له  کار غهد ، د هغویکې د مالتړو په توګه ګوماري څخه په استفادې ماشومان د جګړې په ډګر فشارله داعش "
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بلخوا بیا  "راز پراخ جنګي جرایم یې ترسره کړي دي.او دغه  ړیوالو دوستانه قوانینو سره په تضاد کې دین
زېږدیز کال پورې د  ٢٠١۴ې ډلې تر وسله وال حرامزېږدیز کال کې اعالن وکړ چې بوکو  ٢٠١۵په ف ېیونیس
نایجریا، کامرون او چاد چې بیا یې په  وچمتو کړي و ځانمرګو بریدونو ته ماشومان ۴۴کلونو په موده کې  وڅلور
  .ېنجونې ویې سلنه  ٧۵بریدونه ترسره کړل، په دغو ماشومانو کې کې 

لګښت مالي یوه برخه  باسې څو له دې الرې د خپلې ډلې اړته هم ماشومان سوال کولو ډله بوکو حرام دغه راز 
 ، بلکې د ځانمرګو بریدګرو په توګه هم کار اخليبرخه کې د سرتېرو يپوځپه نه یوازې  . له یادو ماشومانوپوره کړي

عمومي منشي وروستی د ملتونو سازمان  و جګړو په تړاو د ملګرووسله وال د ماشومانو او. کار اخیستل کېږي
ماشومان تښتول ډېر شمېر ه لوري په ل(LRA) وور ښيي چې د الشباب، بوکو حرام، داعش او الرد مقاومت ډلراپ

د ماشومانو ګومارنې زیاتېدو کچه په  ي.نه د خونديښو ېان هم له داسې پډلي سوېکېږي چې افغانستان او سو
 و.وماشومان  وسله وال سلنه ٩٠دې ګومان دي چې یو مهال د الرد مقاومت ډلې  رپ يګوته کوي، ځین

 ٣٠تر  ١۵رش زره ماشومان د سرتېرو په توګه دندې ترسره کوي چې له ېجمهوریت کې شاوخوا دپه د کانګو 
زېږدیز کال  ٢٠١۵ تر ٢٠١۴یمن کې له په  نو د ټیټ عمر نوي ګومارل شوي ماشومان دي.وکل ١٨یې له  هسلن

 سلنه زیاتوالی په ګوته کوي. ۵٠٠شوی چې  پورې د ماشومانو ګومارنې په اړه راپور خپور
 شوې چې دې هغو ماشومانو سره مرک هسلن ٣٠ له کردستان والیت کهپه ف د راپور له مخې، د عراق ېد یونس

 ید انساني قاچاق په تړاو د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړ و ډلو له لوري یې د ګومارنې هڅې شوې وې.وسله وال
پوځې په  ،بحراني شرایطو کې ژوند کويپه کوم ماشومان چې  ی،په دې وروستیو کې دې پایلې ته رسېدل یاستاز
ځپلو سیمو ماشومان له خپلو کورنیو او سیمې جال کېږي  ې. د جګړ لتیا چانس زیات دیېد ښک یکې د هغو برخه

 لري. یاو په محدوده کچه روزنې ته السرس
 ویهغشي  ېاړ یې کورنۍلکه  ؛د یو شمېر نورو شرایطو له امله وګومارل شي ځینو مواردو کې ماشومانپه ښايي 

وسله  سومالیا کې د په د بېلګې په ډول ؛ته الر هواروي لوګومارد ماشوم د کارونو لپاره هم  کار غهوپلوري چې د
مجبورې دي ، نو يتوان نه لر ولوشوې ده، خو ځینې کورنۍ یې د ورک هکورنیو مالیه وضع رو ډلو له لوري پوال

بلکې د جګړې ځپلو کارونو ګومارل کېږي،  رسیمو کې پپه ې د جګړې ځماشومان نه یوا ي.پلوروخپل ماشومان 
د امریکا  کېساحل کمپ  په چېو ډلو څو بېلګې شته وسله وال سوریه کې دپه سیمو پر ماشومانو جګړه هم کېږي. 

  لوري روزنه ورکول کېده.منځنۍ کچې کورنیو ماشومانو له د  نومتحده ایالتو
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 کې انساني قاچاق اسیا سوېلي په

 سوېليبلکې دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده. ، افغانستان ته ځانګړې نه دهیواځې تونزه د انساني قاچاق س
میلیونه کسان  ٢٠ شاوخوا په سوېلي اسیا کې د اټکل له مخې ؛اسیا د انساني قاچاق لپاره یوه حیاتي سیمه ده

  .دهچې د دې پېښو ډېره برخه په هند کې  قاچاق کېږي
 

 
 د اسیا نقشه

 ځیني الندې حقایق په نظر کې ونیسئ: 
) د هغو هېوادونو په کتار کې چې تر ټولو Global Slavery Indexتوب انډکس يا شاخص (يد نړيوال مري -١

 يکې درول ونوش په نهم مقامېپاکستان په درېیم او بنګله دډېر استثمار شوي وګړي لري، هندوستان په لومړي، 
 .يد
فغانستان، ا راپور قاچاقني زېږديز کال د انسا ٢٠١٨د بهرنیو چارو وزارت د  نود امریکا متحده ایالتو -٢

تر څارنې الندې بنګله دېش، بوتان او مالديف ، دغه راز د دویمې درجېنکا پاکستان، هندوستان، نیپال او سريال
  .هېوادونو په لېست کې شامل کړي دي ېدویمه درج

زېږدیز کال کې د نوبل جایزې  ٢٠١۴اسیا کې د ماشومانو کار ته هغه مهال ډېر پام واوښت چې په  سوېليپه  -٣
چې خپل ژوند یې په دغه هېواد کې د ي کلن هندوستان ۶٠، یو يټې خپله د سولې جایزه کیالش ستیارتېکم

چې طالبانو د  ته سواتۍ نجلۍ ېکلن ١٧ ېیو ۍوقف کړی او مالله یوسفز مبارزې ته لپارهد حقونو  ماشومانو
وه، او ټپي کړې شتلې ېزېږدیز کال په اکتوبر مياشت کې و ٢٠١٢د  په پلمهد حق د ترویج  ونجونو د زده کړ

 دی. و یو مهم مدافعنحقو يمشهور نه دی خو په سیمه کې د بشر څېرد ماللې په  ي. ستیارتورکړه
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او غالۍ وهلو ه بیا د خښتو ېرپه دغه هېواد کې په ت ګرځېدلی؛په هندوستان کې یو عام دود  کار کولماشومانو پر 
په  کول ونوکار د سختو ماشومانو پرراز غه . دبوخت ديمیلیونه ماشومان  ۵٠اوبدلو په صنعت کې شاوخوا 

  ستونزه ده. لویهکې هم یوه هېوادونو ش او نیپال ېپاکستان، بنګله د
تاوتریخوالي ته یې په ټولنه کې  ،دلیېګرځ ډد ټولنیزې او اقتصادي ودې خناسیا کې  سوېليپه انساني قاچاق  -٣

  خلک او هم دولتونه زیانمن شوي دي.چې له امله یې هم  ده ړېوده ورک
د خلکو  بهراو د هېواد دننه او  ډېرېدوموګرافیکي بدلونونه ارزانه کار ته د تقاضا ډیدو ښکارنده او ېد نړیوال ک -۴

  .يد يدلېد کډوالۍ المل ګرځ
 وزلي په سیمه کې د کار او جنسي قاچاق تر ټولو مهم الملونه دي.ېخوندیتوب او بنه اقتصادي  -۵
 سوېليبهر ته قاچاق کېږي. د موخه په  رۍمزدود  کې کورنیوپه د کارګرانو یا  وګړياسیا ډېر شمېر  سوېليد  -۶

ځکه چې د عوایدو لپاره پر هغو پیسو چې  ؛د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره کلک هوډ نه لري ههېوادونډېری اسیا 
د مسافرو  ههېوادون اسیاسوېلي د ؛ د اسیا، په ځانګړې توګه ږي، تکیه کويېله بهره خپلو کورنیو ته ل یې ګردغه کار
لګې په توګه، هغه پیسې چې ېد ب ؛میلیارده ډالر عاید لري ٢٠۶ږلو له درکه په کال کې ېد پیسو ل کور ته له خوا

خالص تولید  ش د کورني ناېسلنه او د بنګله د ٢٢خالص تولید  د نیپال د کورني نا ،ته لېږي مسافر یې خپل کور
، دونکې لړۍ رامنځته کړې دهېد استثمار یوه نه ختم ېسلنه برخه جوړوي. د دغو حوالو پر اقتصاد باندې تکی ١٠

د انساني قاچاق په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو هغو اتباعو ته چې د کار لپاره بهر ته  حکومتله همدې امله 
 ځي، د اړتیا وړ معلومات نه ورکوي.

پرمختګونه  یو لړوادونو ېاسیا هسوېلي  ه دې وروستیو کلونو کې د انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې دپ
هېوادونو تر منځ د منطقوي سوېلي اسیا  د د جزا ورکولو کچه په نسبي ډول ټیټه پاتې ده. کړي، خو مرتکبینو ته

انساني قاچاق سره د  لهکال کې تصویب شو،  زېږديز ٢٠٠٢کنوانسیون چې په  (SAARC)همکاریو سازمان 
  مبارزې لپاره د سیمې هېوادونو د هڅو د همغږۍ په ډګر کې یو ستر ګام بلل کېږي.

لګې په توګه، ېد ب ؛اسیا کې د انساني قاچاق پر وړاندې هڅو کې مهم رول لوبويسوېلي  او شرکتونه په انجیوګانې
 ١١٫۵انجیوګانو ته د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره ټولټال  ١٠کال کې  زېږديز ٢٠١١ګوګل شرکت په 

سیلوري  ، پوالریس پروژې او(IJM)مان د ګوګل دغه پانګونه د نړیوال عدلي سازمیلیونه ډالره بودجه ورکړه. 
پر وړاندې د مبارزې په الر کې  ي قاچاقموسسو تر مشرۍ الندې د انسان )Slavery Footprintفوټپرینټ (

ولګول شوه. ګوګل د دې الرې مخکښ دی او په ډاګه کړې یې ده چې نړیوال شرکتونه په دې تړاو مهم رول 
او په هغو سیمو  ساتيتر څارنې الندې و لړۍږد ېامو توکو د تولید او لداسې چې د خپلې اړتیا وړ خ ؛لوبولی شي

 ګامونه پورته کړي.من زېپر وړاندې د مبارزې په الر کې اغي قاچاق د انسان ،کې چې دوی سوداګري کوي
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 هندوستان:
 ؛ده ډېرهوزلي په کې ېښه اقتصادي وده کړې ده، خو بیا هم ب تېره لسیزه کې نسبتاً سره له دې چې هندوستان په

او  وزده کړ تر ډېره یېښځې کلیوالي سیمو د او  الرو ژوند کويډ ود ورځې په دو هر يو یې وګړي سلنه ٣٠ ېنږد
 کار ته السرسی نه لري.

د انساني قاچاق قربانیانو لېږد رالېږد اسانه کوي او یا هم  تر ډېرهسد چارواکي په هندوستان کې د قانون د تنفیذ فا
د انساني قاچاق کوونکو مالتړ کوي چې په دې توګه دغه ستونزه نوره هم غټېږي. هندي انجیوګانې راپور ورکوي 

ګومان پرې استفادې صغیرو نجونو د  لهچې پولیس په ډېرو مواردو کې د فحشا د هغو مرکزونو پر وړاندې چې 
 ٢٠٠۶. هندوستان له د دغه کار یوه بېلګه بلل کېدای شيد لکشمي په نوم يو مستند فلم  او ، اقدام نه کويکېږي

 ٢٠١١په  ؛کې ولېست  زېږديز کال پورې تر څارنې الندې دويمه درجه هېوادونو په ٢٠١٠زېږديز کال څخه تر 
له دې امله چې داسې قانون یې پاس کړ چې له مخې یې د پور په بدل کې کار د انساني قاچاق یو یې زېږديز کې 

ترسره شول، دغه هېواد دویمې درجې ته ارتقا کچه ډول وباله او د ځینو نورو اقداماتو له امله چې د دولت په 
سره د انساني قاچاق کوونکو د عدلي  دو سرهېلګې په توګه په هندوستان کې د قربانیانو د شمېر له زیاتېد ب ؛وکړه

په هېوادونو  ېدرج ېدويمد  زېږديز کال پورې ٢٠١٨ شول تر ولیهند وک او قضایي تعقیب کچه ټیټه شوې ده.
 ځان وساتي. لېست کې

صنعت غړو د جنسي انساني قاچاق پـر ضـد د چلنـد  ګرځندویګوا ښار د د رو کلونو په اوږدو کې ېپه هند کې د ت
دغه راز د ګوا ایالتي حکومت یو قانون تصـویب کـړ چـې د سـیل ځـایونو څښـتنان او  .اصولو یو سند تصویب کړ

کـې څـه را ه د انساني قاچاق کچـه پـ سره دېپه  نو ،مسوولیت لري امنيتمدیران په خپله سیمه کې د ماشومانو د 
 ټيټه شوه. 

 
 ش:ېبنګله د
تر څارنې النـدې دغه هېواد زېږديز کال کې  ٢٠٠٩په  ؛ش د اجباري کار او جنسي استثمار یوه سرچینه دهېبنګله د

اچـاق د زېږديـز کـال کـې د انسـاني ق ٢٠١٢پارلمان په یې کې و، خو کله چې لېست  په د دویمې درجې هېوادونو
نسـاني لـه ازېږديـز کـال کـې  ٢٠١٢وکړه. په  ارتقاته یې لېست  دویم درجه هېوادونو مخنیوي قانون تصویب کړ،

کې د انساني قاچـاق د تورنـو د عـدلي او قضـایي  ېشبنګله دپه قاچاق سره د مبارزې قانون تر تصویبولو وروسته 
خو د امريکا متحـده ايـالتونو د  کچه ال تر اوسه هم ټیټه پاتې ده.دو ېد محکوم تورنوتعقیب کچه لوړه شوې خو د 

ش يو ځل بيا تر څـارنې النـدې دویمـه درجـه ېزېږدیز کال د راپور له مخې، بنګله د ٢٠١٧وزارت د  بهرنیو چارو
ر راپـور ورکولـو دورې پـه پرتلـه د ېـحکومت د تهېواد  دغهد  علت يې دا و چې ؛ست کې شامل شوېهېوادونو په ل

 په همدې درجه کې پاتې شو. هم کې زېږدیز کال ٢٠١٨ او په زیاتو هڅو ښودنه نه وه کړې
د انساني  کې شېبنګله دپه  .د انساني قاچاق په جرمونو کې د دولت پلټنې، تعقیب او محکومیت کم شوی و

 .هڅه نه ده کړېڅېړنې تر اوسه حکومت د خو چلتیا یوه جدي ستونزه پاتې ده، ېقاچاق په جرمونو کې رسمي پ
رسمي میکانیزم جوړولو کې پاتې راغی چې د انساني قاچاق قربانیانو ته محافظتي  یوداسې په دغه راز حکومت 

 خدمتونه وړاندې کړي.
شیانو د قاچاق شوو د ژغورل کېدو خبر د انساني قاچاق د ستونزې ېبنګله د ١٣٠ته د  ډایلنټپه دې وروستیو کې 

کېږي، ژوروالی روښانه کړ. انساني قاچاق  د عامو خلکو له لید څخه پټه پاتې کېږي او لږ پام ورته تر ډېرهچې 
هغوی یې د  ،شي نارینه وو ته د کار وعده ورکړې وه خو کله چې دغه نارینه یې الس ته ورغللېکوونکو بنګله د

. بوتلل، دلېدل او له خوړو بې برخې کېاستثمار ،وهل ټکول کېدل ډولچې هغوی په منظم  ېرېچ ،ایلند کمپونوټ
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انساني پوله کې سوېلي  ش پهېو د مالتړ ډلې وایي چې په دې وروستیو کې د بنګله دنحقوي پولیس او د بشر
 ځکه چې د برما انساني قاچاق کوونکو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. ؛ قاچاق زور اخیستی
زېږديز کال کې د انسان له قاچاق سره د مبارزې قانون نافذ شو، له مخې یې  ٢٠١٢ش کې په ېکله چې په بنګله د

 څو د انساني قاچاق قضیې په چټکۍ سره حل او فصل شي.  ،انساني قاچاق ځانګړې محکمه جوړه شوه د

 
 نیپال:

اسانه کولو لپاره له بډو ورکولو، له  و چاروانساني قاچاق کوونکي د خپلد معلوماتو له مخې، په نیپال کې 
زېږديز کال د  ٢٠١۴اخلي. د انساني قاچاق د اړیکو کار  وونکو سره لهکله کار ونولو، پولیسو او د ګمرکسیاستوا

راپور له مخې، د نیپال د کار دالالن هم درغلي کوي او د خپلو خدمتونو په بدل کې ډېر لوړ فیس اخلي. نیپالي 
 ؛چارواکو په دې وروستیو کې د انساني قاچاق د مجرمینو د قضیو د تعقیب په موخه یوه نوې اداره جوړه کړه

  .تورن کړل مالکان د استخدام په چارو کې پر درغلۍور سکټ دولتي چارواکي او د خصوصي دغې ادارې یو شمېر
ټولو نه لري،  یې بډوډيدونکي ېسلنه اوس ٩٥ نږدېپوله پروت دى،  رد نيپال هغه کلى چې له هندوستان سره پ

 نورو کسانو پلورلي دي. رد هندوستان په روغتونونو کې پ بډوډيخپل 
 ېدرج ېدویمد زېږدیز کال د راپور له مخې، نيپال  ٢٠١٧متحده ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت د  د امريکا

 هم په همدې درجه کې پاتې شو. کې زېږدیز کال ٢٠١٨ په او ست کې ځای لريېهېوادونو په ل

 
 پاکستان:

د امريکا متحده  تر څارنې الندې د دویمې درجې هېوادونو په لېست کې و خو کال پورې ٢٠١٧تر پاکستان 
هېوادونو  ېدرج ېدویمد خپرېدو وروسته یې تر راپور د زېږدیز کال  ٢٠١٨ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت د 

 یور دسکټ . دا هغهید پاکستان د انساني قاچاق تر ټولو لویه ستونزه د پور په بدل کې کار د ست ته ارتقا وکړه.ېل
په ناوړه استفادې سره هغوی استثمار کوي چې ډېری وختونه دغه له خپلو پوروړو  ځایونو مالکانرد کا چې

 . پاتې کېږياستثمار ان راتلونکو نسلونو ته هم په میراث 
په پاکستان کې شاوخوا دوه تر څلور میلیونه داسې کارکوونکي شته چې د پور په بدل کې کار کوي چې ډېری یې د 

انساني  لهر يې افغان کډوال دي. د پاکستان حکومت ېکې بوخت دي چې يو شم برخوپه وهلو کرنې او خښتو 
ر کسان یې د پور په بدل کې له ېقاچاق سره د مبارزې لپاره له نړیوالو سازمانونو سره په ګډه کار کړی او ګڼ شم

  کاره ژغورلي خو د انساني قاچاق کوونکو په مجازاتولو کې پاتې راغلی دی.
 

 سریالنکا:
د کې و خو لېست  تر څارنې الندې د دویمې درجې هېوادونو په پورې زېږدیز کال ٢٠١۶تر  سریالنکا هم تر اوسه

 ېدرج ېدویمد خپرېدو وروسته یې راپور له زېږدیز کال  ٢٠١٧امريکا د متحده ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت د 
 وساتله. هم کې زېږدیز کال ٢٠١٨درجه يې په  غهاو د ست ته ارتقا وکړهېهېوادونو ل

کلونو کې د انساني قاچاق کوونکو په مجازات کولو کې پاتې راغلی او د انساني  یورو درېېسریالنکا هم په ت
  قاچاق د قربانیانو د ساتنې لپاره خورا لږ خدمتونه وړاندې کوي.
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 بوتان:
 ېدرج ېدویمد یز کال د راپور له مخې، بوتان زېږد ٢٠١٧د امريکا متحده ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت د 

له دويمې درجې څخه یعنې  ؛یوه درجهدغه هېواد زېږدیز کال کې  ٢٠١٨په خو درلود ست کې ځای ېهېوادونو په ل
يا يې هم ونه شو کولی د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې ، بتنزيل وکړ ته درجې ېتر څارنې الندې دويم

 .لږ تر لږه معیارونه پوره کړي (TVPA’s)قانون 
 

 مالديف:
 ېدرج ېدویمد زېږدیز کال د راپور له مخې، مالديف  ٢٠١٧د امريکا متحده ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت د 

یوه  ، نودرجه وساتيدغه خپله ولی شو که ونیې زېږدیز کال کې  ٢٠١٨په خو درلود ست کې ځای ېهېوادونو په ل
 .تنزيل وکړ یې ته درجې ېتر څارنې الندې دويم ،له دويمې درجېیعنې  درجه
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 څلورم څپرکی
 په افغانستان کې انساني قاچاق

 په افغانستان کې د انساني قاچاق وضعيت

انساني قاچاق په افغانستان کې دننه او بهر د بېالبېلو موخو لپاره د اغېزمن شوو خلکو له انساني حقونو سرغړونه ده چې 
انساني قاچاق له کډوالۍ، فقر، ټولنيز محروميت، جنسیت، پيسو، زور او  اوږده مخینه لري او ډېره حساسه موضوع ده.

عمر نارينه او ښځې د بېالبېلو موخو لپاره، لکه په افغانستان کې د بدن د غړو پلور،  هرتاوتريخوالي سره تړاو لري. د 
لپاره بېالبېلو ځايونو ته وړل  جنسي تېری او د سختو کارونو ترسره کولو ته مجبورېږي او يا هم له پولو ها خوا د قاچاق

افغانستان هم د کار او جنسي اغراضو لپاره د انساني قاچاق سرچینه، د لېږد ځای او هم یې مقصد ځای دی. د  کېږي.
 ماشومانو کار په تېره بیا د خښتو اچولو او غالۍ اوبدلو په صنعت کې خورا ډېر لیدل کېږي.

وتوانېد چې له انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې خپلې هلې ځلې زېږديز کال کې پر دې  ٢٠١٦افغانستان په 
چې له امله يې افغانستان د امريکا د بهرنيو چارو وزارت د کلني راپور په درجه بندۍ کې تر څارنې الندې  يګړندۍ کړ

 هېوادونو له ډلې دويمې درجې ته پورته شو.
ني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هېوادونو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انسا

د  .دي یو لړ د پام وړ پرمختګونه شوي په کې کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره کال زېږديز ٢٠١۶په چې و بللی 
 ٢٠١۶اد شوی چې په راپور له مخې، افغانستان له میانمار، قطر او مالیزیا سره د هغو هېوادونو په ډله کې ی غههمد

خو ال یې هم د دې پدیدې د  ،کال کې یې د انساني قاچاق د بېالبېلو بڼو د مخنیوي لپاره د پام وړ اقدامات کړيزېږديز 
 .دي پوره کړي  مخنیوي لپاره لږ تر لږه نړیوال معیارونه نه

یې د   کال په جنورۍ میاشت کې افغان حکومت یو نوی قانون تصویب کړ چې هدف زېږديز ٢٠١٧راپور وايي، د 
 .بازۍ ناوړه پدیده جرم وګڼله  یې د بچه  انساني قاچاق د بېالبېلو بڼو مخنیوی دی او همدارنګه

وی چې د کلني راپور کې د افغان حکومت هغه اقدام هم ستایل ش غهوزارت په د بهرنیو چارومتحده ايالتونو  د امریکا
افغان او دغه راز  سرپناه مرکز پرانیست ېیې د قاچاق د قربانیانو لپاره د لنډمهال  نړیوال سازمان پر مالي بودجه هیو

لو مارویې په امنیتي ځواکونو کې له ګ  ماشومان ٣٠٠مرکزونه رامنځته کړي چې شاوخوا  ١۵حکومت د ماشومانو ساتنې 
افغانستان  کاږي چېپه اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور  انساني قاچاقخو پر دې سربېره د ، ژغورلي دي څخه

 .دي پوره کړي  ال هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په مهمو برخو کې لږ تر لږه نړیوال معیارونه نه
ال هم دا  ،په وینا یې خوا د کم عمره ماشومانو استخدامولو ته اشاره شوې چې  په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو له

همدارنګه د انساني قاچاق قربانیانو لپاره د خوندیتوب او ساتنې په هڅو او  ده تللې  منځه نه  ستونزه په بشپړه توګه له
دی توانېدلی چې د قربانیانو د تشخیص او   راپور وايي، افغان حکومت نه .ده نیمګړتیاوو ته ګوته نیول شوې هکې شت

یې ډېر کله د انساني قاچاق قربانیان د جنایتکارو په توګه نیول کېږي او   ونه واضح کړي چې له کبلهمرستې لپاره معیار
راپور کې د افغانستان په ختیځ کې د خښتو په بټیو کې له ماشومانو  یادامریکا د بهرنیو چارو وزارت په  د .محکمه کېږي

ګرو شوو کورنیو ته اشاره کړې چې له نسلونو راهیسې د ډېرو کمو پیسو په بدل کې د دوی له مجبوریته  ،ځای یود سره 
او دغه راز د غالیو اوبدلو په برخه کې له ښځو او ماشومانو کار اخیستل  ېپه ناوړه استفادې په زور کار ته اړ ایستل شو

وې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دې د ماشومانو په راپور کې افغان حکومت ته سپارښتنه ش .هم یاد شوي دي
د نورو سپارښتنو تر څنګ د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د تصویب دغه راز  .استخدام په بشپړه توګه پای ته ورسوي

 .نکو سره پر قانوني چلند هم ټینګار شوی دیوعملي کېدو او په دې برخه کې له سرغړو رشوو قوانینو پ
د انساني قاچاق په تور نيول شوي چې  کسان ٢١١کلونو کې  وپه تېرو دو ،د حکومت د راپورونو له مخې د افغانستان

يو مياشتو ېکسانو ته له در ٧٢يې څارنوالۍ ته معرفي شوي چې لومړنۍ محکمې بيا له دې ډلې  ١١٩ر څخه ېشم غهله د
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ماشوم د  هکال کې د ملي اردو پنځه سرتېري پر يوزېږدیز  ٢٠١٦همدارنګه په  څخه تر لسو کلونو پورې سزا اورولې ده.
دوه کاله او بل  رپ کسکسانو يو  یادوجنسي ځورونې له امله ونيول شول چې بيا وروسته د ملي اردو پوځي محکمې له 

په زېږدیز کال  ٢٠١٧دغه راز د  کړل. يشتون له امله خوشه يو کال بند محکوم کړل او درې نور يې د شواهدو د ن رپ
مياشت کې د پوليسو د يوې حوزې مشر او شپږ نور امنيتي غړي د بچه بازۍ په يو پروګرام کې د ګډون له امله  ۍفبرور

ته د اجباري کارونو د مخنيوي په برخه کې د  بل لور شو. یونيول شول چې د حوزې مشر بيا له دندې ګوښه کړا
ز د عامه پوهاوي د نه ترسره کېدو له امله تر اوسه د قانون ماتو په اړه معلومات شتون نه لري او دغه رااحکومت د اقد

چارواکو هڅه کړې چې د ؛ پلي کوونکي او قضايي چارواکي د انساني قاچاق او کډوالو قاچاق لپاره يوه کلمه کاروي
ښنه ېندا وڅارونک وکړي، خو نړيوال یځا رپ یقانون کې ځا يالبېلې کلمې او تعريفونه په نوېاصطالحاتو لپاره ب ودغ

واليتي پوليس او څارنواالن د نوو اصطالحاتو په برخه کې ولی شي که ونناک ډول زېښودلې چې افغان حکومت به په اغ
هغه  زېږدیز کال په راپور کې راغلي ٢٠١٤و خپلواک کمېسيون د نخو بل پلو بيا د افغانستان د بشري حقو زي.وور

 ېته بډې ورکوي او يا هم ورسره اړيک اضیانونکو، څارنواالنو او قکسان چې په بچه بازۍ اخته دي، د قانون پلي کوو
افغانان د بهرنيو هېوادونو په پرتله په همدارنګه  څ ډول عدلي تعقيب الندې نه دي راغلي.ېه ترلري چې له امله يې 

 اړ ايستل کېږي.خپله افغانستان کې په لوړه کچه له انساني قاچاق سره مخ دي چې په زور کار او جنسي سوداګرۍ ته 
د خدمت ، یوبټپه د خښتو ، غالۍ اوبدنېپه افغانستان کې د انساني قاچاق ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي چې په 

په افغانستان او همدارنګه ، د هېواد له پولو بهر د نشه یي توکو په قاچاق، سوال کولو، جنسي سوداګرۍ، کورونو پهلپاره 
 .کې ترې کار اخيستل کېږيه جنسي ناوړه ګټې اخیستناو په  ۍصفا کارپه وېلي اسیا کې په منځني ختیځ، اروپا او س
په ځانګړي ډول کليوالو سيمو کې ښځو ته د میراث حق نه ورکول کېږي، د هغوی خپلوان ، د افغانستان په ډېرو سيمو

څخه محروموي، هغه کورنۍ چې په ميراث کې يې حق هم نه وي، په غير شرعي او غير قانوني ډول ښځې له ميراث 
 چې نارينه نه لري، هغه ځان ته او يا د کورنۍ غړو ته په نکاح کوي او يا يې پر نورو پلوري.

ورونو کې له اجباري کار سره سکټ له افغانستانه بهر هم افغان ماشومان په ایران او پاکستان کې په ساختماني او کرنیزو
ن قربانیانو لویه برخه ښځې او نجونې جوړوي چې د جنسي استمتاع (خوند په پاکستان کې د افغادغه راز  مخ کېږي.

اخيستل) او په زور د ودونو په موخه انساني قاچاق کېږي. همدارنګه په پاکستان او ایران کې دغه قربانیان فحشا او په 
 کورونو کې خدمت کولو ته هم اړ ایستل کېږي.

 
 په انساني قاچاق کې د کورنیو ونډه

کورنۍ خپل ماشومان د کار د دالالنو په الس د کار لپاره لېږي، خو د دغو ماشومانو برخلیک بيا داسې کېږي چې ځینې 
له انساني قاچاق سره مخ کېږي. هغه کورنۍ چې کوکنار کري، کله چې د قاچاقبرو د پور په ورکولو کې پاتې راشي، خپل 

 ماشومان ورباندې پلوري.
ونو سازمان له قوله، ترهګر له ماشومانو په زور ځانمرګي جوړوي. د بدخشان، تخار، د افغان حکومت او ملګرو ملت

بغالن، کندوز او بلخ والیتونو ماشومان او همدارنګه هغه ماشومان چې یواځې سفر کوي، په ځانګړې توګه د انساني 
ته پیسې ورکوي، څو  قاچاق کوونکو ښکار ګرځي. ځیني سړي، ښځې او ماشومان ډېر کله د انسان قاچاق کوونکو

هغوی د کار موندلو لپاره بهرنیو هېوادونو، په تېره بیا ایران، پاکستان، هندوستان، اروپايي هېوادونو او شمالي امریکا ته 
ورسوي؛ ځیني دغه قاچاق کوونکي بیا افغانان د هدف ځای ته تر رسولو وروسته په زور کار ته اړ کوي او یا هم د 

په ځینو هېوادونو، په تېره بیا ایران، پاکستان، یونان، ترکیې او خلیج کې افغان  رې استفاده کوي.فحشا په کاروبار کې ت
ورونو کې له اجباري او د پور په بدل کې له کار سره مخ کېږي. ځیني سکټ ماشومان او سړي د کرنې او ساختمان په

اغراضو لپاره انساني قاچاق کېږي، حال دا چې افغان ماشومان په یونان کې په داسې حال کې موندل کېږي چې د جنسي 
 هغوی قاچاق وړونکو ته پیسې ورکړې وي چې دغه هېواد ته یې ورسوي.

داسې راپورونه شته چې افغانستان ته له فلپین، پاکستان، ایران، تاجکستان، سریالنکا او چین څخه ښځې او نجونې د 
کوونکو د استخدام ځیني شرکتونه کاریګرو ته د لوړ معاش ژمنې په  ي. د کاردجنسي اغراضو لپاره انساني قاچاق شوې 
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ورکولو سره هغوی له سریالنکا، نیپال، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او نورو هېوادونو څخه افغانستان ته 
 راولي او وروسته بیا پر هغوی اجباري کارونه کوي.

 
 د انسان قاچاق کوونکي څوک دي؟

وونکي هغه اشخاص دي چې ځان د کار د دالالنو په جامه کې هغو کسانو ته چې د کار اړتیا لري، ور انساني قاچاق ک
کار لپاره د کار د  زورپېژني او بیا د دروغو ژمنو په کولو سره هغوی هڅوي چې ورسره والړ شي چې بیا وروسته یې د 

س ورکولو له الرې د ګټې ترالسه کولو لپاره د زور خاوندانو په الس ورکوي. هغوی کار ورکوونکو ته د انسانانو د په ال
 له وسایلو کار اخلي. د کار خاوندان پر کارکوونکو باندې د سختو شرایطو په منلو سره خپلې ګټې زیاتوي.

 
 دالالن څوک دي؟

 لري. په هغوور پورې اړه سکټ د فعالیت په څرنګوالي او د کار په )ی رول لوبوونکي(منځګړپه افغانستان کې دالالن 
و ته اړتیا لري، لکه د خښتو بټۍ، دالالن زیانمنونکي کسان له استثماري کاري ګرورونو کې چې ډېر شمېر کارسکټ

 دالالن په هغو فرصتونو سره تړي. په دغو صنایعو کې د کار خاوندان د خپلې ګټې یوه برخه دغو دالالنو ته ورکوي.
اخیستونکي یې شتمن کسان وي. کم عمره ماشومان ډېری وخت د  ورونو کې هم کارول کېږي چې وروستي ګټهسکټ

دالالنو له الرې د بچه بازۍ لپاره ګومارل کېږي چې ګټه اخیستونکي یې شتمن او ځواکمن نارینه دي، د دغه کار بېلګې 
 د افغانستان په شمالي واليتونو کې ډېرې ليدل شوې دي.

قیمه توګه د کار د خاوند یا د وروستي ګټه اخیستونکي له خوا په د انساني قاچاق په نورو مواردو کې شخص په مست
ورونو کې عام دی چې انساني قاچاق په کې لږ لیدل کېږي. سکټ استثماري وضعیت کې اچول کېږي. دغه حالت په هغو

ه کارول شوی د اجباري فحشا په ډېرو مواردو کې د نجلۍ د کنټرول ترالسه کولو لپاره په زور واده د یوې وسیلې په توګ
او وروسته بیا هغه د مېړه یا خسرخېلو له خوا فحشا ته سوق شوې ده. په دغو مواردو کې مېړه یا د هغه کورنۍ د کار د 

 نکي په توګه عمل کوي.وخاوند یا پېر
کې د ورونو، لکه د نشه یي توکو قاچاق او جرمي فعالیتونو کې د وګړو په استخدامولو او مجبورولو سکټ په غیر قانوني

په دغو حالتونو کې وروستي ګټه اخیستونکي معموال� د زور او یا هم چل او ول له  ؛دالالنو رول هومره د پام وړ نه دی
الرې کسان د استثمار لپاره تر خپلې ولکې الندې راولي. په دغو مواردو کې د هغه شخص یا شبکې لپاره چې د کار د 

ه توګه عمل کوي، د دالالنو کارول غیر ضروري دي او یا هم خطرناکه خاوند او یا هم د وروستي ګټه اخیستونکي پ
 تمامېږي.
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 په افغانستان کې د انساني قاچاق الملونه
د ښکېلو غاړو په جګړو کې د ملګي وګړو مرګ ژوبله، فقر، وزګارتیا، له ماشومانو ناوړه ګټه اخيسـتنه، پـر  ني،نا ام

ماشومانو درانه کارونه کول د انساني قاچاق مهم الملونه دي او ال هم ګڼ شمېر افغانان له دغو ستونزو سـره الس 
سرسی لـري، خـو ال هـم ډېـر ماشـومان چـې ډېـره ميليونه ماشومان زده کړو ته ال لسکې او ګرېوان دي. په هېواد 

برخه يې نجونې دي، زده کړو ته السرسی نه لري. دغه راز د هېواد نيمايي وګړي بېوزله دي چې لـه بـده مرغـه لـه 
دې پديدې وسله وال مخالفين او مافيايي کړۍ ناوړه ګټه اخلي. ال هم ډېری افغانان عدالت ته السرسی نه لري، د 

 ،بچه بازۍ شتون يوه ستونزه ده ېر کمزورى دى، د سیمه ییزو پوليسو په ليکو کې د ماشومانو اوقانون حاکميت ډ
 تاوتريخوالي سره مخ دي. ډول دغه راز په هېواد کې ګڼ شمېر ښځې له بېالبېل

په افغانستان کې انساني قاچاق د نشه يي توکو او وسلو له سوداګرۍ وروسته درېيمـه نـاروا سـوداګري ده چـې پـه 
غير قانوني توګه د انسان پېر او پلور باندې اطالق کېږي او د افغانستان د پولو يا تر هغې ور ها خـوا او پـه نړيوالـه 
کچه رامنځته کېږي. افغان نارینه او ښځې په بېالبېلو عمرونو کې د افغانستان دننه او بهر تر ډېره په سرحدونو کې 

چې د انسان د قاچاق اصلي موخې ناوړه  ده کېږي. څېړنو ښودلېد جنسي تېري او سختو کارونو په موخه قاچاق 
جنسي استفاده او اجباري کار دى. د انسان د قاچاق يو شمېر قربانيـان وروسـته لـه هغـه چـې د دې شـبکو دام تـه 

الس په الس کېدو وروسته اړ کېږي چې تـن پلـورنې تـه مخـه کـړي. د انسـان قاچـاق چـې پـه  يلوېږي، له څو ځل
کې د غالمۍ نوې بڼه ګڼل کېږي، نن د يو شمېر اشخاصو، افرادو ځانګړو کړيو له لوري د افغانسـتان  اوسني عصر

 په دننه او بهر کې په يوه ناقانونه سوداګرۍ او د ډېرو عوايدو په يوه سرچينه بدل شوى دى.
ه اخيستو غوښتنه کړې ده. د ډېری افغانانو له غير قانوني الرو خپل هېواد پرېيښى او په نورو هېوادونو کې يې د پنا

د انسـاني قاچـاق هېواد پرېښودو ته د ځوانانو ورځ تر بلې زياتېدونکى تمايل د دې المل شو چې په افغانستان کې 
دغه شبکې تر ډېره په سرحدي واليتونو لکه هرات، نيمروز او کنـدوز کـې فعاليـت لـري. د  ؛شبکې هم فعالې شي

دي چې ډېری وخت د هېواد دننه انساني قاچاق کېږي او وروسته د سوالګرو پـه قربانیانو لویه برخه هغه ماشومان 
توګه او یا هم د خښتو اچولو یا غالیو اوبدلو په چارو کې ګومـارل کېـږي. نجـونې تښـتول کېـږي او یـا هـم پـه زور 

ي کـار، اجبـاري هلکان هم انساني قاچاق کېږي او وروسته بیا په فحشا، اجبـار ودونو یا فحشا ته اړ ایستل کېږي.
دیني زده کړو یا د وسله والو ځواکونو یا ملېشه وو او يا هم د وسله والـو مخـالفينو پـه لیکـو کـې د خـدمت لپـاره 

 ګومارل کېږي.
ښځې انساني قاچاق کېږي او وروسته بیا فحشا، اجباري کار، اجباري واده او د کـورنۍ خـدمت تـه سـوق کېـږي. 

له خوا چې د هغوی اعاشه او اباطه نه شي کـولی، خـرڅالو تـه وړانـدې کېـږي.  ماشومان د بېوزله میندو او پلرونو
 ور کې پر کار ګومارل کېږي.سکټ نارینه انساني قاچاق کېږي او بیا په کرنه او ساختماني

 له: يپه افغانستان کې د انساني قاچاق مهم الملونه عبارت د
  بېوزلي، کم عاید او لویه کورنۍ •
 ادابټولنیز او فرهنګي  •
 سیاسي اوضاع •
 کمزورې حکومتولي •

 
 

 بېوزلي، کم عاید او لویه کورنۍ -١
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په ") Samuel Hallزېږدیز کال پورې د انساني قاچاق په اړه د سامينول هال ( ٢٠١٢څخه تر  ٢٠٠٣له 
په نوم څېړنې له مخې، بېوزلي په افغانستان کې یوه عامه ستونزه ده، په داسې  "افغانستان کې معاصر مرییتوب

ډالره و، د سروې شوو زيانمنو د کورنیو عاید د سړي پر سر په ورځ  ۴١٣٫۴٣حال کې چې کورنى نا خالص تولید 
کېږي، خورا  ډالرو څخه چې په هېواد کې د بېوزلۍ برید (حد) بلل ٠٫٨۵ډالره وو چې په ورځ کې له  ٠٫۵٠کې 

 ټیټ پاتې دي.
 عاید یکورند سړي سر د افغانستان 

 
د دغو کورنیو له اقتصادي بېوزلۍ سره مرسته کوي او د دې فشار زیاتوي چې ماشومان د عاید  د کورنۍ لويوالی

ترالسه کولو لپاره د انساني قاچاق د بېالبېلو ډولونو له الرې پر دندو وګومارل شي. د اقتصادي دالیلو له مخې، د 
خوا پلورل کېږي چې دغه ډول پېښې بيا شدیدې بېوزلۍ له امله په افغانستان کې ماشومان ان د خپلو والدینو له 

 کمې دي.
د اړتیا پر بنسټ ماشوم کار کولو ته مجبورول له دغه اصل سره سمون خوري چې وایي: "کورنۍ یواځې هغه 
وخت خپل ماشومان کار ته لېږي چې د بېوزلۍ له امله د دغه کار ترسره کولو ته اړ وي." په بل عبارت، کله چې 

 .نې کله چې ښوونځي ته ځي او تفریح کوي، د ماشوم لپاره یو عيش (هوساينه) دیماشوم کار نه کوي؛ یع
 

 د خوړو خوندیتوب -٢
ښـه کېـږي، پـه تېـره بیـا د  خونـدیتوب د خـوړوپه حقیقت کې د انسان قاچاق کېدو په وخـت کـې د قربـاني الف: 

کوونکـو تـه کـافي  ي چـې کـارزور کار په صورت کې؛ ځکه چې د کار څښتن یې د ځان په ګټـه بـولد قرضدارۍ یا 
 خواړه ورکړي، څو سخت فزیکي کارونه ترسره کړای شي.
له موږ سره ښه چلند کېده؛ اوبو، خوراک او درملنې تـه "ب: کېدای شي له داسې قربانیانو سره مخ شو چې وایي: 

 "مو السرسی درلود، خو پیسې نه راکول کېدې.
موجود وي، د خوارځواکۍ کچه ال هـم لـوړه وي؛ ځکـه چـې پـه ج: ان په هغو مواردو کې چې خوړو ته السرسی 

خوړو کې تنوع نه وي او غذایي ارزښت یې ټیټ وي. دا ستونزه اوږدمهالې اغېزې لري، په تېره بیا د قرباني شوو 
، وسـپنه او جسـت) نـه وي چـې د Aمغذي مـواد (ویټـامین  اړین؛ ځکه چې د هغوی په خوړو کې ماشومانو لپاره

له امله په راتلونکي کې په راز راز ناروغیو اخته کېږي؛ لکه د سترګو ناروغي، د لید توان د لـه السـه  ښتهغو د کم
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، د وینې کمېـدل او د بـدن د معـافیتي سیسـتم کمـزوري والی ورکولو په ګډون د فزیکي او دماغي ودې شا ته پاتې
 کېدل.

 ېداپر نشه یي توکو روږد -٣
په ځینو مواردو کې  ؛هغه المل دی چې د کورنیو اقتصاد نور هم خرابېږيپر نشه یي توکو روږدي توب  :الف

ته په نکاح ورکوي او  زاړه سړي ولور ترالسه کولو لپارهد  پالر یا ورور د لږ عمر لرونکې نجلۍداسې پېښېږي چې 
بري اژانس راپورونو بېلګې پژواک خ غوترالسه شوو پیسو باندې نشه کوي چې د دد هغې د ولور په نوم  وروسته

 خپرې کړې دي.
کنټرول لرلو د ب: نشه یي توکي او الکول په اجباري توګه د ځوانانو د انساني قاچاق کولو یا پر قربانیانو باندې 

لپاره د یوې وسیلې په توګه هم کارول کېږي. دغه طریقه د جنسي ناوړه استفادې په قضیو کې ډېره تر سترګو 
، د قرباني د مقاومت دیپه واک کې یې شخص چې قرباني شوی کس  کېږي؛ ځکه چې په دغو قضیو کې هغه

کمولو او یا هم د دې لپاره چې قرباني تل هغه ته محتاج وي، هغوی پر نشه یي توکو روږدي کوي. د پژواک د 
 په ايران هېواد کې مخ شوي دي.ډېر پلټنو له مخې، له دې ډول پېښو سره افغانان 

 
 پور  -۴

 دی.پور يې المل قرباني کېږي، د قربانۍ مهم انساني قاچاق ی هغه کسان چې د ډېرالف: 
 .يو ېب: په ډېرو مواردو کې کورنۍ د کار د څښتن، هټۍ والو او خپلوانو پوروړ

 خلکو پوروړې وي. وګڼد کورنۍ ځينې ج: 
 د کوچنیو پورونو له ادارو یا بانکونو د پور ترالسه کول ستونزمن کار دی. :د
 ېتکیه کول د هغې ټولنیزې پانګې محدودوالی ښیي چې دغه زیانمند پور اخیستو په هیله پر کار ورکوونکو  :ـه

دي یا داسې کورنۍ  ېړي ټولنیز مالتړه برخمنوشوې کورنۍ ورته السرسی لري، د هغو کورنیو په پرتله چې له پیا
 یا قومي سیستمونه لري چې د اړتیا په وخت کې ور څخه مرسته غوښتلی شي.

 کوي. زيانمننور هم  قربانیاناو د مرستندویه کورنیو یا قومي سیستمونو نه درلودل ی السرس نهو: ټولنیز مالتړ ته 
 د پور په بدل کې استثمار -۵

دې په یوه مشروع کار کې د استثمار شرایط تحميلوي چې دا د انساني بانګرو الف: کله کله د کار څښتنان پر کار
 ډول اړیکو کې پور یو مهم رول لري، لکه د پور به بدل کې استثمار. ېدپه قاچاق په ډله کې راځي. 

ب: په افغانستان کې د ځینو نورو هېوادونو په شان د کار څښتنان د پور په بدل کې سود یا فیس نه اخلي؛ ځکه 
 سود په اسالم کې حرام دی.چې 

ج: خو د هغه پر ځای له سود څخه د قرباني د کنټرولولو او پر هغه باندې د استثماري شرایطو تحمیلولو د یوې 
په دې توګه معموال� د پور داسې یوه لړۍ پیلېږي چې له یوه نسل څخه بل نسل  ،وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي

 ته په میراث پاتې کېږي.
ور کې تسک صنعت یوه معیاري ځانګړتیا ده. په دغهد  وهلور په بدل کې استثمار په افغانستان کې د خښتو د: د پو

ان ټوله کورنۍ د پور له امله د خښتو په بټيو کې کار کوي. دغه حالت په ځانګړې توګه له پاکستانه د ننګرهار تر 
کډوالۍ په مسیر کې ډېر لیدل کېږي چې پژواک يې پورې را رسېدلی او د  یوسره رود او د کابل تر ده سبز ولسوال

 راپورونه خپاره کړي دي. ځیني په اړه
ي ، ساختمانځایونو کې هم لیدل کېږي، لکه په هټيو، تولید برخو : د پور په بدل کې استثمار په ګڼ شمېر نوروـه

 .و کېندليکپه لکه د لښتیو (ويالو)  ،په نورو ساحو، کرنه او د فزیکي کار چارو
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و خپلواک کمېسیون کارکوونکي چې په سرحدونو کې بېرته راستنېدونکي څاري، نحقوي و: د افغانستان د بشر
وایي، هغه کسان چې له ایران څخه د هرات له الرې بېرته را شړل کېږي، ډېر شمېر یې د پور په بدل کې استثمار 

ور کې پر کار تسک ه ایران کې په ساختمانيهلکان ډېری په ډله يیزه توګه پ، په ځانګړې توګه کېږي او ماشومان
 ګومارل کېږي.

د هغوی د لېږد او د کاري ترتیباتو نیولو  کورنۍ باید د استخدام فیس ورکړي چې ویل کېږي دغه فیس کارګرد ز: 
په یوه بهرني هېواد  هغه چې او خالص کړی، بېرته نه شي راتالینه وي پور  ګرکارتر هغه چې لپاره مصرفېږي. 

 کار کوي، له استثمار څخه خوندي نه دي. ه ډولقانون ناه کې پ
  پور او جنسي استثمار -۶

د یوې کورنۍ پرېکړې  ؛ثمار کې یو غیر مستقیم رول لوبويپور د انساني قاچاق په حاالتو کې په جنسي استالف: 
 اغېزمنې کوي، خو لزوماً د اجبار یا ناوړه ګټې اخیستنې لپاره د یوې مستقیمې وسیلې په توګه نه کارول کېږي.

که چېرې ښځه او مېړه یا د مېړه کورنۍ انساني قاچاق کوي (معموال� یوه ځوانه ښځه یا نجلۍ)، د ولـور مـالي ب: 
 زوم یا د هغه کورنۍ باید پور واخلي، څو د ښځې ولور ورکړي. فشار یې یو المل کېدلى شي. ډېری وخت

د دغه پور له امله مېړه یا د مېړه کورنۍ نجلۍ مالمتوي او ورته وایي چې هغه د کـورنۍ د مـالي سـتونزو المـل ج: 
ه ده. په دغه ډول حالت کې اجباري کار د دغې غوسې د ایستلو لپاره کـارول کېـږي او کـورنۍ هغـه د ولـور د بېرتـ

 جبرانولو د وسیلې په توګه کاروي.
دی، لـه  ېکه چېرې د کورنۍ اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي، هغه شخص چې تـر کـاري اسـتثمار النـدد: 

 جنسي استثمار سره هم مخ کېدای شي.
 د پور د بېرته ورکړې لپاره په زور واده -٧

 خورا عام دی.د پور د بېرته ورکړې لپاره جبري واده په افغانستان کې الف: 
 دود شتون او دوام تاییدوي. غهد ټولنې غړي د دب: 

ور کې ډېر لیدل کېږي. د نشه یي توکو قاچاقچیـان بزګرانـو تـه پـور ورکـوي او تسک ج: دغه دود د کوکنارو کرنې په
وی ته لوڼې د کله چې د فصل خرابېدو له امله بزګران خپل پور بېرته نه شي ورکولی، قاچاقبر له هغوی غواړي چې

 په نکاح ورکړي.
 د انساني قاچاق عرضه او تقاضا -٨

انساني قاچاق یو تجارت دی چې په کـې د عرضـه او تقاضـا لـه مخـې د  ؛اړتیا او حرص دوه بېل موارد ديالف: 
 انسانانو قاچاق کېدل رامنځته کېږي.

خلک او کورنۍ د لنډمهالې بقا لپاره داسې پرېکړې کوي چـې د کـورنۍ د غـړو،  ؛د ژوند کولو پای، د بقا پیلب: 
 په تېره بیا د ماشومانو پر اوږدمهالې هوساینې باندې ناوړه اغېز ښندي.

افغانان له یوې ستونزې سره مخ دي او هغه دا چې هغوی په قانوني توګه د کار لپاره نورو ملکونـو تـه تللـی نـه ج: 
 ورنۍ نورو له خطره ډکو الرو ته مخه کوي.شي؛ ځکه نو ډېری ک

 
 کډوالي او د هېواد دننه بېځايه کېدل -٩

 :د کډوالۍ تاریخي دلیلونه
افغانستان د مرکزي اسیا د څلورالرې حیثیـت لـري. د تـاریخ پـه اوږدو کـې د ټـولنیزو او د ورېښمو لویه الر:  -١

 ځينـولۍ یوه مهمه الره ګرځېـدلې ده. د ورېښـمو الر فرهنګي دلیلونو له مخې، د ورېښمو الر د سوداګرۍ او کډوا
 .لهله اروپا او منځني ختیځ سره نښلويې  چې اسیا هسوداګریزو مسیرونو ته ویل کېد
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خلکو هغه مهال پر دغې الرې چې نن ورځ ور باندې د هېوادونو پولې جوړې شوې دي، په ازاده توګه تګ راتـګ 
دیني او فرهنګي دودونو شریکول یو عادي کار و؛ د بېلګې په توګه کوچیانو کاوه. له ګاونډیو هېوادونو سره د خپل 

د څو پېړیو په اوږدو کې په منظمه توګه د افغانستان بېالبېلو سیمو ته تګ راتـګ کـاوه او د پاکسـتان تـر سـرحدي 
 سیمو پورې وړاندې تلل.

يرغل له پیلېدو سره چې کومه جګـړه زېږديز کال کې د وخت د شوروي  ١٩٧٩په د هېواد دننه بېځایه کېدل:  -٢
وضعیت کې بدلون راغـی. اټکـل کېـږي چـې شـاوخوا یـو په کاله یې دوام وموند، د کډوالۍ  ٣٩پيل شوې، دا دی 

کـال د  زېږديـز ٢٠١۵د نړیوالې کډوالۍ د څارنې ادارې پـه حوالـه، د میلیون افغانان د افغانستان دننه کډوال دي. 
کسـان د  ٩۴٨٠٠٠اده د ایساف ځواکونو تر وتلو شپږ میاشتې وروسـته لـږ تـر لـږه جون میاشتې په پای کې له هېو

کسـان هـم  ١٠٣٠٠٠. دغـه شـمېره هغـه شـاوخوا لله املـه لـه خپلـو کورونـو بېځایـه شـو جګړې او تاوتریخوالي
 کال په لومړۍ نیمایي کې بېځایه شوي وو. زېږديز ٢٠١۵رانغاړي چې د 

کال له اپرېل میاشتې څخه او په بدخشان، بادغیس، بغالن، فاریاب، غزنـي،  زېږديز ٢٠١۵په کندوز والیت کې د 
کال له جون میاشتې راهیسې ګڼ شمېر وګړي بېځایـه شـوي  زېږديز ٢٠١۴کاپیسا او میدان وردګ والیتونو کې د 

المـل  شـدتناورین د د جګړي د هغه او  ۍدوامداره بې ثباتد سیمو کې  سوېلي او سوېل ختيځوپه دي. د هېواد 
 کال څخه راهیسې روان دی. زېږديز ٢٠٠١ګرځېدلى چې لږ تر لږه له 

میلیونه کډوال له پاکستان او ایران  ۵،٨زېږديز کال څخه را په دېخوا شاوخوا  ٢٠٠٢له  بېرته ستنېدونکي: -٣
وه د هېواد ځینې جګړه روانه ده او له بل پلال هم څخه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا چې په افغانستان کې 

 ، دغه راستانه شوي کسان خپلو اصلي مېنو ته بېرته نه شي تللی.زیانمنېږيطبیعي پېښو له برخې کله ناکله 
هغو کډوالو او بېځایـه شـوو سـره چـې د بېرتـه راسـتنېدو نړیـوال د بېرته ځای پر ځای کېدو لپاره مرستې: له  -۴

پروګرام په چوکاټ کې راستانه شول، مرستې وشوې. دغو مرستو د بېرته راستنېدو د سـیمو او د اړونـدې ادارې د 
 تـوکي شـامل وو: کـې النـدې مرسـتوپه بودجې له مخې توپیر درلود. په ټولیزه توګه د کډوالو او بېځایه شوو لپاره 

 کیمیاوي سره او نغدې پیسې. ،، کمپلې، خېمې، تخم، درملغنم، پروټین لرونکي بيسکېټ، غوړي، صابون
سره له دې چې په خپلو اصلي سیمو کې د بېرته راستنېدونکو د ځای پر ځای کېـدو د بهیـر اسـانه کولـو او د بېرتـه 

رستې شوې دي، خو بیا هـم د ځینـو دغـو راستنېدو لړۍ د دوام موندلو په موخه له دغو ډلو سره نغدي او نورې م
او نا امني د دې المل ګرځېدلي چـې ځینـي افغانـان  تیاډلو ټولو اړتیاوو ته ځواب ویل شوی نه دی. بېوزلي، وزګار

 او همدا تګ بیا له غیر قانوني الرو کوي.بېرته خپلو کوربه هېوادونو ته والړ شي 
چـې  کـډوالر ځـوان ېډ ېسلن ٧۵ چې تر ورکړی و راپورشت کې مبر میاټپه سپزېږديز کال  ٢٠١٧د ملګرو ملتونو 

او د اسـتثمار لـه نـورو ډولونـو  واده لـهتوب ماشوم دتاوتریخوالي،  يکار، جنسله زور د اروپا ته یې مخه کړې ده، 
 .ېږيک خمسره 

ږي چـې د ېـد هغو سـاتونکو لـه خـوا بـدلمنۍ تـه هڅـول ک کډوالپه ګډون ځوان  کډوالود کم عمره اتلس کلنۍ له 
ري پیسـې ېـتـه ډ کـډوالولماني رسنیو تـه ویلـي چـې دغـه کسـان ا. سرچینو دي لپاره ګومارل شوي ساتنېهغوی د 

 په استوګنځایونو کې امنیتي سـاتونکي ځـوان کډوالود برلین د  راپور ورکړی چېزیون ېلوټZDF لماناد  .ورکوي
ته قانع کوي او په  تن پلورنېاو بیا هغوی  ګوريسره  کډوالودغه ساتونکي له ځوانو  ته هڅوي. تن پلورنې کډوال

اړیکو لرلو لپاره پیسې ترالسه کوي، یوه برخه یې  يدې ترتیب سره هر ځل چې دغه کسان له یوه کس سره د جنس
تن کار لپاره خپل هدف ګرځولي چې د خپل  غهد د کډوالشن په توګه اخلي. ساتونکو ځوان نارینه ېساتونکي د کم

په یوه مرکز کې  کډوالود برلین په ویلیمرسدورف سیمه کې د دغه راز  .پیسې ترالسه کوي ېرېبدل کې ډ په پلورلو
 ومرستدوی په خپلو سترګو لیدلې دي. معاملېاو ساتونکو تر منځ  کډوالوې د دیوې ټولنیزې کارکوونکې ویلي چې 

تـه مخـه کـوي. د بـرلین  ۍمـان کـې بـدلمنلار کې زیـاتوالی راغلـی چـې پـه ېپه شمکډوالو د هغو  ،سازمانونو ویلي
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اړیکـو لپـاره ځـوان  يڅـو د جنسـ ،داسې یوه ځـای بدلـه شـوې ده چـې زاړه کسـان ورتـه راځـي رتیرګارتن سیمه پ
 .يمماشومان ومو
 د پیسو لپاره بدلمنۍ ته مخه کوي. کډواللمان کي خیریه سازمانونه ادعا کوي چې ډېر اپه : پیسو ته اړتیا

د  ي،رسـېدل يکلنۍ تـه ال نـه و ١٨ کې هغه کډوال ماشومان چېلمان په اوي: ته مخه ک ېپلورن تن کډوالناهیلي 
 وی، نـو هغـيکلـن شـ ١٨کېږي او کله چې هغوی ل وخوا ورته خوندي ځای او پناه ورکه لمان د ځوانانو ادارې لا

لـږ مـالي  کـډوالو وکـار اصـلي دليـل د ځوانـ غـهسازمانونه د د یمرستندو .ووځي ونومرکز غوچې له د ېږيمجبور
دوی بيـا مجبـورېږي  ،ږيېږي، نو د ځوانانو د مالتړ له سيستمه لـوېکلنۍ ته رس ١٨ کډواليو  ېڼي. کله چګمالتړ 

د پاملرنې لپاره چې  کې ګډ ژوند وکړي ونومرکزپه نورو داسې ځای  چې له نورو تازه راغلو پناه غوښتونکو سره یو
د ځینـو نـورو دغه ماشومان دو په ترڅ کې ېکې د اوس ونومرکز غوپه دي. کوونکي شتون نه لر ي کارټولنیز او امنیت

 .کېږي، وهل کېږي او ګواښل کېږيخوا ځورول ه هلکانو ل
د یو کـال  ځېیوا ډېری يېدا ځکه چې  ؛شي و ايستللمان څخه به اچې ګواکې له  ويره کې ېپه دې و کډوالدغه 

چـې  کېـږيدرکه  او ال وځي ونومرکزیادو  همدې امله دغه ماشومان لهله  ،لريدو اجازه ېمه درجه د اوسيلپاره دو
 وروسته تن پلورلو او نشو ته مخه کوي.

د پناه غوښتنه په څه حالـت کـې ده او  کډوالته میالن په دې پورې تړلی چې د یو  ېپلورنتن په منځ کې  کډوالود 
 .هم په دې کې خپله ونډه لري يدل او بې کورېروږدي کنشه يي توکو  رپ ه،د سواد کچه یې څومره د

نـه  د مور، پالر او کورنۍ مالتړسره دوی له ، ځيور کډوالبې سرپرسته  ډېری ته اروپاکډوالي: له سرپرست پرته 
 اسانۍ د انساني قاچاق ښکار کېږي. ېڅارنې الندې وي، له همدې امله په ډېر نه یې هم تر او وي

ږي چې په کورونو کې ېدوی ته ویل ک ؛ږيېپاتې ک ېو ژمنو په جال کې بندجننجونې د دروغرې ېډژمنې: د دروغو 
لـه  ،دوی دروغ معلـوم شـي د ږي بیـا نـوې، خو کله چـې اروپـا تـه ورسـيکارونه کو نور یا ورتهپه توګه به د خدمې 

 .ږيېته لو نورې نجوني د مجرمو ډلو السوېهمدې امله ډ
دوی د پيسـو او ښـه  ؛لپاره هر څه کولـو تـه تیـار دي ېدي او د ښې راتلونکر حریص ېخلک ډ: نسان حریص دیا

 لپاره د انساني قاچاق مرتکب، وسيله او کله هم ښکار کېږي. ته د رسېدوژوند 
پـه دې تـرڅ  ؛يدل څومره خطرناک دېته رس اروپاصحرا له الرې  دږي چې ېپوهکډوال  رېډ: کډوالۍ ګواښونهد 

 .له السه ورکوي ر خلک خپل ژوندېر شمېکې ډ
 اوږدمهاله جګړه -١٠

دا ډلـې لـه ماشـومانو  ؛افغان ماشومان د وسله والو ډلو له ګواښ سره مـخ کـړي دي جګړواوږدو په افغانستان کې 
کې د فعال مشارکت په موخه په بېالبېلو الرو استفاده کېږي چـې دغـه  وله ماشومانو په جګړ .ناوړه ګټه پورته کوي

هغـوى تـه لـه  ګـواښ سـره مـخ کـوي،جګړه د ماشـومانو ژونـد لـه  .ه خطر سره مخ کړي ديکار افغان ماشومان ل
څ شـي خبـر ېجسمي او روحي پلوه ټکان ورکوي. په افغانستان کې ماشومان له جنګ او تاوتريخوالي پرته بل له ه

 .نه دي
ي او هغـوی ېـږګټـه پورتـه ک مجبوریتـه لـه ىوهغـد  بیـا دغـه ډلـېور ولي او لومو تر جګرې ماشومان د وسله والو 

په روانو نښتو کې ونډه واخلي او یـا هـم دا  ىته اړ باسي څو هغو ېډلې ماشومان دیادې وسله والې  .يېږاستثمار
چې د پیغام وړونکو او رسوونکو هلکانو په توګه وکارول شي او په دې توګه ال هم ماشومان د جنګ له خطره سره 

 کال د مارچ په مياشت کې يو بشپړ راپور خپور کړ. ٢٠١٨مخ کړي چې پژواک يې په اړه د 
وروسـتۍ . پـه يسـتل کېـږيپه ځـانمرګو بریـدونو کـې ګټـه اخ ىهغو لهاو بیا  يمینځل کېږ هغزاد ځینو ماشومانو م

 .شوې ده يستلګو بریدونو کې ګټه اخرځانم موارد وو چې له ماشومانو څخه په ډېر کې داسې لسيزه
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 کې د افغانستان درجه بندي د انساني قاچاق په مخنيوي

د انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې د  ،کلونو لپاره د انساني قاچاق نړیوال راپور پر بنسټ ٢٠١٨ -٢٠٠٣د 

 افغانستان درجه د قوانينو او د حکومت د اجرااتو په اړه په الندې ډول ده:

 دلیلونه درجه کال

درجه بندي موجوده نه وه. ځانګړې پرېکړه وشوه؛ ځکه چې د افغانستان په اړه پخوانۍ  ېځانګړ ٢٠٠٣
 و. هېواد افغانستان د لومړي ځل لپاره ارزول کېده او نوی له جګړې را وتلی

دویمه  ٢٠٠۴
 درجه

 (TVPA’s)افغانستان ونه شو کړای د انسـاني قاچـاق د زيـانمن شـوو د سـاتنې قـانون 
د پـام وړ هڅـې يـې  پـوره کولـو لپـاره لږه پوره کړي خـو د دغـو معیـارونو معیارونه لږ تر

 .ېوکړ
دویمه  ٢٠٠۵

 درجه
 څېرد پورته په 

دویمه  ٢٠٠۶
 درجه

 څېرد پورته په 

دویمه  ٢٠٠٧
 درجه

 څېرد پورته په 

دویمه  ٢٠٠٨
 درجه

 څېرد پورته په 

دویمه  ٢٠٠٩
 درجه

 څېرد پورته په 

څارنې  تر ٢٠١٠
الندې 
دويمه 
 درجه

له دويمې درجې څخه تر څارنې یعنې زېږدیز کال کې افغانستان یوه درجه  ٢٠١٠په 
تنزيل وکړ او بيا يې هم ونه شو کولی د انساني قاچاق د زيانمن  ته درجې ېالندې دويم

لږ تر لږه معیارونه پوره کړي او د دغو معیارونو پوره  (TVPA’s)شوو د ساتنې قانون 
 :چې د افغانستان د دولت د اجرااتو پايلې وښوده کولو لپاره خپلې هڅې کوي خو

الف: په افغانستان کې د انساني قاچاق د مهمو ډولونو د زيانمن شوو شمېر ډېر لوړ دی 
 او نور هم په چټکۍ سره د لوړېدو په حال کې دی.

ب: افغانستان له تېر کال څخه د انساني قاچاق د مهمو ډولونو پر وړاندې د مبارزې 
کولو کې پاتې راغی چې په کې  ېو ډېرېدو په تړاو د اسنادو او مدارکو په وړاندلپاره د هڅ

ورکولو کې زیاتوالی، له په د انساني قاچاق د قضیو په څېړنو، عدلي تعقیب او د سزا 
قربانیانو سره د مرستو زیاتوالی او د انساني قاچاق په مهمو ډولونو کې له قاچاق کوونکو 

 یو الس اوسېدو کمېدل هم شامل و. سره د حکومتي چارواکو د
غه ډاډ ورکړي چې د لږ تر لږه معیارونو پوره کولو لپاره په دج: افغانستان ونه شو کولی 

کومه ژمنه يې هم ونه ښوده چې په  ي او داسېوک راتلونکي کال کې د پام وړ هڅه
 راتلونکي کال کې به مهم ګامونه پورته کړي.
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تر څارنې  ٢٠١١
الندې 
دويمه 
 درجه

 څېرپه  پورتهد 

تر څارنې  ٢٠١٢
الندې 
دويمه 
 درجه

 څېرد پورته په 

تر څارنې  ٢٠١٣
الندې 
دويمه 
 درجه

 څېرد پورته په 

دویمه  ٢٠١۴
 درجه

لږ  (TVPA’s)د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې قانون  ولیافغانستان ونه شو ک
 تر لږه معیارونه پوره کړي خو د دغو معیارونو پوره کولو لپاره د پام وړ هڅې کوي.

د افغانستان حکومت د انساني قاچاق د مخنيوي په برخه کې د تېر راپور مودې په پرتله 
ډېرې هڅې کړې وې چې له امله يې افغانستان له تر څارنې الندې دويمې درجې څخه 

 ه.دويمې درجې ته ارتقا وکړ
دویمه  ٢٠١۵

 درجه
 څېرد پورته په 

تر څارنې  ٢٠١۶
الندې 
دويمه 
 درجه

زېږدیز کال کې افغانستان يو ځل بيا یوه درجه له دويمې درجې څخه د تر  ٢٠١۶په 
څارنې الندې دويمه درجې ته تنزيل وکړ او بيا يې هم ونه شو کولی د انساني قاچاق د 

لږ تر لږه معیارونه پوره کړي او د دغو معیارونو  (TVPA’s)زيانمن شوو د ساتنې قانون 
 .يپوره کولو لپاره خپلې هڅې وکړ

دويمه  ٢٠١٧
 درجه

د افغانستان حکومت د انساني قاچاق د له منځه وړو لپاره ټاکل شوي لږ تر لږه معيارونه 
ر راپور د مودې ېنه دي پوره کړي، خو ډېرې هڅې کوي چې دغه معيارونه پوره کړي. د ت

ځل د افغانستان حکومت ډېرې هڅې کړې دي چې له امله يې افغانستان  غهپرتله دپه 
 دويمې درجې ته ارتقا وکړه.

زېږدیز کال په جنورۍ مياشت کې د افغانستان حکومت د انساني قاچاق د  ٢٠١٧د 
په برخه کې هڅې مخنيوي  د انساني قاچاقڅو  قانون نافذ کړ، یمخنيوي لپاره نو

ګټې اخيستنې  ههلکانو د ناوړياد قانون کې د بچه بازۍ يا له په از دغه ر .ګړندۍ کړي
عمل جرم ګڼل شوی دی. د افغانستان حکومت له قاچاق کوونکي څخه پلټنې کړې، 
څارنوالۍ ته يې معرفي، مجازات او زنداني کړي او هغه چارواکي چې د بچه بازۍ د 

 مخنيوي په برخه کې يې غفلت کړی، هم مجازات کړي دي. 
قاچاق قربانيانو ته لنډمهاله امن انساني په کابل کې د ه بسپنپه  موسسې ۍد يوې بهرن

 .دهجوړه شوې  خونه
د امن خونې پرانيستې چې دغه د امن  ١۵حکومت دغه راز د ماشومانو خونديتوب 
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ماشومانو له ګومارنې  ٣٠٠زېږدیز کال کې په امنيتي ځواکونو کې د  ٢٠١۶خونې په 
خو د افغانستان حکومت په ګڼو برخو کې د لږ تر لږه معيارونه نه څخه مخينوی کړی 

دي پوره کړي. د حکومتي چارواکو غفلت اوس هم جدي ستونزه ده، په ځانګړې توګه د 
افغانستان د امنيتي ځواکونو له لوري د جنسي ګټې اخیستنې او په امنيتي ځواکونو کې د 

 ماشومانو د ګومارنې ستونزې د يادونې وړ دي. 
د قربانيانو د خونديتوب هڅې بسنه نه کوي، د حکومت له لوري د قربانيانو د 
خونديتوب لپاره يواځېنۍ د امن خونه د راپور ورکولو پر مهال تړلې وه. حکومت د 
قربانيانو د پېژندګلوي او د بيارغونې خدمتونو ته د راجع کولو لپاره د کاري چارو 

يې ډېر ځلې حکومت د قاچاق قربانيان زنداني معيارونه نه دي جوړ کړي چې له امله 
 کړي او د مجرم په توګه يې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي.

دويمه  ٢٠١٨
 درجه

راپور له مخې، د  زېږدیز کال ٢٠١٨د امريکا متحده ايالتونو د بهرنیو چارو وزارت د 

زېږدیز  ٢٠١٧ چې په ځایخپل هغه  ست کېېهېوادونو په ل ېدرج ېدویمد  افغانستان

د امریکا د بهرنیو چارو  کې هم وساته. زېږدیز کال ٢٠١٨په  ،وکړی السه یې تر کې کال

چې نه دی  شویهېوادونو کې یاد  ډلهراپور کې افغانستان په هغه  غهوزارت په د

، د امنيتي پولیسو له لوري د ېتوانېدلی د انساني قاچاق لکه جنسي ناوړه استفاد

ونیسي او یا یې لږ تر لږه پرمختګ وکړي، خو دې موخې ته د ماشومانو د جذب مخه 

 رسېدو لپاره یې مهمې هڅې پیل کړې دي.

 

 ي قاچاق په مخنيوي کې د افغانستان کلنۍ درجه بنديد انسان
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 وړاندیزونه: کال ٢٠١٨ – ٢٠١٧د په اړه  د افغانستان لپاره د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې

 یې په هر راپور د اړوند حکومت لپاره ځانګړي وړاندیزونه هم لري چې باید په راتلونکي کال کېد انساني قاچاق 
 کېـږي یو لنډ د عمل پـالن هـم وړانـدیز پر وړاندیزونو سربېره ،راپور کې د هر هېواد لپارهپه دغه نظر کې ونیسي. 

دواړه د دې لپاره دي چـې حکومـت  دغه د عمل پالن او وړاندیزونه ؛شوي وي وړاندیزونه په کې منعکس يادچې 
پـه چې د انسـاني قاچـاق د زيـانمن شـوو د سـاتنې  اړهپاره د لږ تر لږه معیارونو په ته د انساني قاچاق د مخنيوي ل

 کې راغلي، الرښوونه وکړي. (TVPA’s)قانون 
قـانون، د جـزا د قـانون لمريز کال د انسان د اختطاف او قاچاق پر وړاندې د مبارزې  ١٣٨٧د افغانستان دولت د 

لمريز کال د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون پـه کـارولو سـره د انسـاني  ١٣٨٨ماده او د  مه۵١۶
لمريز کـال د  ١٣٩۵ډولونو مخنيوی کړی خو د ټولو ډولونو مخنيوی يې نه و کړی. دغه ستونزه د  د ډېریقاچاق 

لمريـز کـال قـانون يـې لغـوه کـړ،  ١٣٨٧قانون په پلي کولـو سـره چـې د انسان او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې 
جـدي دي او د نـورو جـدي جرمونـو، لکـه د جنسـي  انـدازهمجازات په کافي  ،ترسره شو. په دغه قانون کې راغلي

 تېري د مجازاتو په اړه هم په کې بشپړ معلومات شامل شوي دي.
 درې اړخیـزه تګـالره د انساني قاچـاق پـر وړانـدې د مبـارزې لپـارهد انساني قاچاق په اړه د نافذ قانون تعریف او 

د انساني قاچاق په اړه لـه نړیـوال قـانون سـره اړخ لګـوي چـې  ډولپه عمومي  )یاو مخنیو ه(عدلي تعقیب، ساتن
ې چـ دغه نړیوال قانون د انساني قاچاق او په تېره بیا د ښځو او ماشومانو قاچاق د مخنیوي او مجازاتو پروتوکول

، ید سازمان شوو جرایمو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون (د پالمیرا پروتوکول) ضمیمه د
 جوړ شوی دی.

د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د عمل پالن لپاره الندې  ونوکل وزېږدیز ٢٠١٧او  ٢٠١۶د افغانستان لپاره د 
ن حکومت یې په راتلونکي کال کې د انساني قاچاق پر وړاندې مبارزه کې د هغه وړاندیزیونه راغلي چې د افغانستا

 خپلې موخې ترالسه کولو لپاره کارولی شي:
د افغانستان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګومارنې او کارول کېدو مخنیوی او د بې وسـلې شـوو  -١

 .يې ستنولور رته ېماشومانو مالتړ او عادي ژوند ته ب
په رڼا کې او د عدلي او قضایي بهیر د بشپړتیا  ند انسان له قاچاق او د مهاجرانو له قاچاق سره د مبارزې قانو -٢

 زیاتېدل. نېدېپه نظر کې نیولو سره د انساني قاچاق د مجرمینو د عدلي او قضایي تعقیب او محکوم
 ړو چې د انسان له قاچاق کوونکو سره د یـود هغو حکومتي چارواکو، د قانون د تنفیذ چارواکو او د پوځ د غ -٣

د مرتکبینـو  ډولپـه مناسـب الس اوسېدلو ګومان ورباندې کېـږي، تـر عـدلي او قضـایي تعقیـب النـدې نیـول او 
 محکوم او مجازات کول.

د هغو قربانیانو مجازات بندول چې د انسان د قاچاق کېدو په پایله کې د جرمونـو مرتکـب شـوي دي، لکـه د  -۴
جرایمو په تور د قربانیانو د عدلي تعقیـب او پـه دارالتـأدیبونو کـې د انسـاني قاچـاق د ځوانـو قربانیـانو د  اخالقي
 .مخنيویاچولو 

اختطاف او قاچاق پر ضد د مبارزې قانون د تسوید شـوو تعـدیالتو نهـایي او  زېږديز کال د انسان د ٢٠٠٨د  -۵
 ژندل شي.ېنیوی وشي او ټول ډولونه یې جرم وپڅو د انساني قاچاق د ټولو ډولونو مخ ،نافذ ګرځول

د کورنیو چارو وزارت د قاچاق ضد څانګو د وړتیاوو لوړول، په هره سیمه کې د پرسونل د شـمېر زیـاتولو پـه  -۶
) او د کـډوالو قاچـاق Human Traffickingګډون او له دې ډاډ ترالسـه کـول چـې هغـوی د انسـاني قاچـاق (

)Human Smuggling توپیر کوالی شي.) تر منځ 
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د  د انسان د اختطاف او انساني قاچـاق د جرمونـو پـر وړانـدې د مبـارزې عـالي کمېسـیون (عـالي کمېسـیون) -٧
پر وړاندې د حکومـت د هڅـو همغـږي وکـړي او راپـور يـې  قاچاق څو د انساني، وړتیاوو لوړولو ته دوام ورکول

 قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره د عمل ملي پالن د پلي کیدو څارنه وکړي. دغهخپور کړي او د 
څومره چې امنیتي وضعیت اجازه ورکوي او کلیوالو سیمو ته السرسی شونی وي، د انساني قاچاق د تعریـف  -٨

 کچې لوړول. او د هغو د موندلو، د قربانیانو د ساتنې او د قانون د تنفیذ د ستراتیژیو په هکله د هغوی د پوهې
د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د اطالعاتو راټولولو، څېړلو او په کره توګه د راپور ورکولو پـه هڅـو کـې  -٩

 سمون راوستل.
مهالې بیارغونې مناسبو فرهنګي پروګرامونو چې د ماشومانو لپاره پـه ځـانګړې توګـه جـوړ د قربانیانو د اوږد -١٠

 شوي وي، پلي کول.
بازۍ او د پور په بدل کې د ماشومانو د کار د جرمـي ماهیـت پـه بـاب د حکـومتي چـارواکو او عـامو  د بچه -١١

 خلکو پوهول.
د کورنیو چارو او  ځانګړې توګه ، پهې د مخنیوي له قانون څخه د حکومتد ماشومانو د استخدام او ګومارن -١٢

 غه قانون د احکامو پلي کول.د چارواکو خبرول او د جزایي مویداتو پر مټ د د ونودفاع وزارت
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 پنځم څپرکی
 مدني ټولنې ونډهد د انساني قاچاق پر وړاندې مبارزه کې 

 ي ټولنې رولد مدن

نـادولتي بنسـټونه، د انساني قاچاق پر وړاندې مبارزه کې د حکومت تـر څنـګ نړیـوال سـازمانونه، د مـدني ټـولنې 
نـادولتي  د تېرو څـو کلونـو پـه اوږدو کـې پـه افغانسـتان کـې شي. موسسې او نړیوال شرکتونه هم مهم رول لوبولی

 مـدني ټـولنېد کـې  لسـيزو ووروسـتيو دو پههمدارنګه او  ې دهموندل تیاپراخ يېفعالیتونو  اوې ډېرې شوې موسس
 په ټولنه کې مهم رول لوبولی دی. بنسټونو

دې ته پـه ټولنیز بنسټونه او رهبران په خپلو ټولنو کې مهم رول لوبوي.  څېرپه  بنسټونود شوراګانو، جرګو او دیني 
ټولولو، له قربانیانو  انساني قاچاق د مخنیوي، د پوهاوي کچې لوړولو، د اطالعاتو را دچې  هغوی کوالی شي کتو

  مهم رول ولوبوي. هم په جوړولو کې ۍسره د مرستې او د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې پالیس
مسـووليت دى چـې  د مـدني ټـولنې، دا وی پر ځان نـه پـوهېږيهغشوي، خو  قرباني انساني قاچاقد ډېرى کسان 

په نظر کې نيولو سره د انساني قاچـاق د  الرښوونود اسالمي باید  عالمانديني  .دې مسئلې ته متوجه کړيهغوى 
، دوی د جومـاتونو او ممبـر لـه الرې د اسـالمي مخنيوي په اړه په جوماتونو کې خلکـو تـه عامـه پوهـاوی ورکـړي

 .کې ښه رول لوبولی شيبرخو مخنیوي، مبارزې او عامه پوهاوي د ارشاداتو په رڼا کې د انساني قاچاق 
سسـو پـه اتـو والیتونـو کـې پـولیس، څـارنواالن او نـور دولتـي ودولتـي م په افغانستان کې نړیوالو سازمانونو او نـا

شـمېر  په افغانستان کې یودغه راز  .قیب لپاره روزلي ديقضیو د عدلي او قضایي تعد ق د انساني قاچاچارواکي 
ي قاچاق شوي دي، خونـدي ځایونـه جـوړ کـړي انسان ښځینه نادولتي موسسو د هغو ښځو او ماشومانو لپاره چې

لـومړۍ لیکـه کـې والړ د مدني ټولنې بنسټونه، لکه نادولتي موسسې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې پـه  دي.
دي. دوی کوالی شي د انساني قاچاق د مخنیوي، د پوهاوي کچې لوړولو، له قربانیانو سره د مرستې او د هغوی د 

 Hagarشـنل (ېهـاجر انټرند بېلګـې پـه ډول  ؛بېرته راستنېدو او د عادي ژونـد پـه پیلولـو کـې مهـم رول ولوبـوي
International و لـه شـدید نـکـوي چـې د بشـري حقوغو کسانو د مالتړ لپاره کار د هاو ) یو نړیوال سازمان دی

خ شوي وي. هغوى ژمن مانساني قاچاق، جنسیتي تاوتریخوالي او جنسي استثمار سره له  ځانګړې توګهپه ، نقض
 دي چې هر هغه کار ترسره کړي چې په بشپړه توګه د یو چا د ژوندانه د بېرته اعاده کېدو المل ګرځي.

چـې مـدني ټولنـه پـه کـې  ېورکړل شو بېلګېصرو اانساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې تګالرې د هغو عنالندې د 
 مرسته کوالی شي:

نادولتي موسسې داسې تدابیر نیسي چې د نالوست توب، بېـوزلۍ او د فرصـتونو د نشـتوالي پـه شـان د مخنیوی: 
و د نادولتي موسسې د عامه پوهاوي کچې لوړولو اکړي. همدارنګه  هانساني قاچاق پر وړاندې د خلکو زیانمننه لږ

 انسان قاچاق ته د خلکو غوښتنه کموي. څېړنو ترسره کولو له الرې هم
په جلبولو، پالیسي جوړوونکو او د قانون د سره د خواخوږۍ قربانیانو له نادولتي موسسې د انساني قاچاق ساتنه: 

کې هم مهمه ونډه لري چې د انسان د قاچاق قربانیان ساتنې تـه ورکولو په پوهاوي د تنفیذ چارواکو ته په دې اړه 
اړتیا لري او همدارنګه مجرمان که څه هم لوی جرمونه یې کړي وي، خپلو بشري حقونو او عدالت ته د السرسي 

 حق لري.
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قضـایي انجیوګـانې د انسـاني قاچـاق لـه قربانیـانو سـره د عـدلي او او نادولتي موسسـې عدلي او قضایي تعقیب: 
او ورسـره مرسـته وکـړي چـې پـه قـانون یـې سـر  ې مرسته کوالی شي چـې د هغـوی دفـاعاجرااتو په ترڅ کې داس

 خالص کړي، څو هغوی پوه شي چې د قانون له مخې کومې الرې چارې په اختیار کې لري.
مرستو په ډګر کې د  هغوی سره د تخصصيله دا چې د انساني قاچاق قربانیانو ته د خوندي ځایونو په برابرولو او 

دولتي موسسو ونډه پراخه شوې ده، نو د دې شـونتیا رامنځتـه کـوي چـې قربانیـان دې تـه چمتـو کـړي چـې پـه  نا
چمتـو شرط چې د جزایي عـدالت سیسـتم د خونـدي ځـایونو لـه  غهپه توګه ودرېږي، په د انومحکمه کې د شاهد

پـه ځینـو هېوادونـو کـې دولـت لـه  ه رامنځتـه کـړي.سره د تعامل د څرنګوالي په باب مناسـب کړندودونـ کوونکو
نادولتي موسسو سره په ګډه له قربانیانو سره د مرستې نوښتونه کړي چې له امله یې د هغو قربانیانو پـه شـمېر کـې 

 له عدلي او قضایي سیستم سره همکاري وکړي، زیاتوالی راغلی دی. څوچې چمتو شوي 
د مبـارزې شـبکه  ېقاچـاق پـر وړانـد يځـل پـه افغانسـتان کـې د انسـان مه په لومړي٩کال د غبرګولي په  ١٣٩٧د 
)ANCTIPد دې شـبکې موخـه پـه ملـي او نړيوالـه کچـه د انسـاني قاچـاق پـر وړانـدې د مبـارزې  ؛) جوړه شوه

مسـلکي لـه افغـاني رسـنيو او د مـدني ټـولنې  پراخول او د اړوندو بنسټونو د تجربو شریکول دي. دغه شبکه چې د
پيـاوړي کـړي او د انسـاني قاچـاق د  غبرګونونـهضد د افغانانو  وړه شوې ده، غواړي د انساني قاچاق پربنسټونو ج

 زيانمن شوو مالتړ وکړي.
 د دې شبکې کړنې په الندې ډول دي:

افغانستان کـې لـه انسـاني قاچـاق سـره د مبـارزې پـه برخـه کـې د عامـه پوهـاوي ورکـړه او د روښـانه په  -١
 کرغېړنې پدیدې له منځه وړل. راتلونکې لپاره د دې

 ټولنه کې له انساني قاچاق سره د مبارزې قانون د ټینګښت لپاره هڅه او کار.په  -٢
 د هېواد د پرمختګ او سرلوړۍ لپاره د قانون او ارزښت په اړه یې د خلکو د عامه پوهاوي کچې لوړول. -٣
 د انساني قاچاق په اړه د ترالسه شوو اطالعاتو شریکول. -۴
 په برخه کې هڅه. درولود اړوند فعالیتونو د هغه د هر راز انساني قاچاق او  -۵
 په یاد ډګر کې د اغېزناکو پروګرامو تطبیق لپاره د اړوند بنسټونو تر منځ ظرفیت جوړونه. -۶
 وضعیت په تړاو د اطالعـاتو او تجربـود منځ د ښځو، نارینه وو، ځوانانو او ماشومانو  د غړو بنسټونو تر -٧

 شریکول.
 منځ د کاري اړیکو جوړول. د دولتي، نادولتي، ملي او یا نړیوالو بنسټونو او شبکو تر -٨
 د انساني قاچاق مبارزې په برخه کې د فعالو او نوښتګرو بنسټونو هڅونه او ستاینه. -٩

مټ د حقـوقي  د انساني قاچاق په تړاو د فعالو سازمانونو او همداراز په پراخ ډول د ټولنیز چوکاټ پر -١٠
 پوهې ورکړه.

حکومتي، ملي او نړیوالـو بنسـټونو سـره د هـوکړه  د شبکې د موخو عملي کولو لپاره له حکومتي او غیر -١١
 لیکونو السلیکول.
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 پرکیڅشپږم 
 له انساني قاچاق سره په مبارزه کې د رسنیو ونډه

 قاچاق په اړه د رسنيو راپور ورکول ي د انسان
دوديزو رسنيو نيولې بيا تر ټولنيزو رسنيو پورې، ټولو يو پراخ خوځښت پيل کړی، څو وښيي چې انساني قاچاق د نړۍ له 

کاله مخکې د انساني قاچاق په اړه سم راپور نه ورکول کېده،  ١۵بشري حقونو او ملي امنيت ته ګواښ رامنځته کوي. نږدې 
د انساني  ؛وستيو کلونو کې د رسنيو راپورونو مثبت بدلون موندلیډېری وخت به په دې اړه راپورونه نا سم وو؛ په څو ور

تحليلي او د خلکو د خوښې وړ راپورونه هم چمتو کوي او خپروي. دغو راپورونو د انساني قاچاق  سربېره قاچاق پر راپورونو
چې دغه کار د خلکو پر  ده په اړه د عامو خلکو نظر بدل کړی؛ اوس خلک انساني قاچاق جرم بولي او دا یې هم درک کړې

 ژوند منفي اغېز ښندي. 
رسنۍ د انساني قاچاق په اړه د خلکو په پوهاوي کې مهم رول لوبوي؛ خلک له دې الرې د قاچاق کوونکو له پروګرامونو او 

ار دا په کتخنیکونو سره اشنا کوي، د دې جرمي کړنې پر څرنګوالي یې پوهوي او د مخنیوي الرې چارې یې ور په ګوته کوي. 
ده چې د انساني قاچاق د مخنيوي په موخه څېړنیز ژورنالیزم ته وده ورکړل شي، خو په ورته وخت کې رسنۍ باید په پام کې 
ولري څو دغه کار په سم ډول ترسره کړي او له دې اړخه د زيانمن شوو حقوق تر پښو الندې نه کړي او دا هم اړینه ده چې 

 رامنځته شي.  رسنیو ته په دې برخه کې معیارونه
ژورنالېستان باید راپورونه په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستلو په موخه چمتو کړي او د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي 

ژورنالېستانو لپاره دې د دې برخې د قربانيانو غږ تر مسوولو چارواکو ورسوي څو د دې ناوړې پدیدې مخنیوی وشي. دغه راز 
او هغه سرچینې دې  وکړي ته پام پورته کړي، د بشري تجربو پراختیا او نوښت چې د ټولنې د محرومو خلکو غږ ته په کار ده

او یا ارزښت نه ورکوي. سره له دې ژورنالېستان د زیان کچې را ټیټولو په هڅه کې هم وي؛ هغه  ديوپلټي چې له نورو هېرې 
 ان پېښوي، له خپرولو یې ډډه کوي.راپورونه چې قرباني یا زیانمن ته د ګټې پر ځای زی

له مخې، اخالقو ته ژمن  د ژورنالېستانو د کاناډايي ټولنې د اخالقي الرښوونو او د مسلکي ژورنالېستانو ټولنې د اخالقي کوډ
 له سرچينو، موضوع ګانو، کارکوونکو او عام ولس سره له درناوي ډک چلند کوي. ستژورنالې

 :ژورنالېستانو ته په کار ده چې
  د بالقوه زیان یا ناراحتۍ او اطالعاتو ته د خلکو د السرسي تر منځ انډول په پام کې ونیسي؛ د خبرونو ترالسه کول

 یې د نورو په اړه د بې پروايۍ یا یې په چارو کې د السوهنې د جواز په معنا نه دي.
  زیانمنو سرچینو سره چې حساس چلند له اغېزمنو یا هغو ماشومانو سره چې د جنسي تېري قربانیان دي او له نورو

 کوي، د اطالعاتو اخیستو پر مهال زغم ولري.
 .اطالعاتو ته د قانوني السرسي او د اطالعاتو د خپراوي اخالقي پرېکړې تر منځ توپير په پام کې ونیسي 
  شخصي اطالعات د پایلو له سنجولو پرته نه خپروي؛ ځکه عام خلک د چارواکو په پرتله د ځاني اطالعاتو د

 کنټرول حق ډېر لري. 
  د یو چا له تورنولو مخکې د جرم د تشخیص پایلې په پام کې ونیسي؛ د تورن د سپیناوي او په اړه یې د خلکو د

 اطالعاتو حقونه پرتله کړي. 
  پراخ السرسي او د خپراوي اوږدمهالو اغېزو ته په پام تازه او بشپړ اطالعات چمتو کړي.اطالعاتو ته د 
  د اطالعاتو السرسي او خپراوي په بهیر کې توکمیز، قومي، مذهبي، ژبني، جنسیتي او داسې نور چلندونه ونه

 کړي. 
  اجازې پرته مرکې ونه کړي او نه له ماشومانو سره د هغوی د مور یا پالر، قانوني سرپرست يا مراقبت کوونکو له

 دې یې انځورونه او ویډیوګانې اخلي.
  د تاوتریخوالي د قربانیانو اړوند خبرونو پر مهال هغه څه نه خپروي چې د زیانمنو درناوی یا یې مادي او معنوي

 ګټې تروړي.
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 اهميت ي کې د رسنیومخنیو پهقاچاق  يد انسان
ه پوهاوي کې مهمه ونډه لري؛ ځکه د دې ناوړې پديـدې ټـول نـاوړه ابعـاد رسنۍ د انساني قاچاق په اړه د خلکو پ

خلکو ته په ډاګه کوي، خو له بده مرغه چې د افغانستان والیتونو د لرو پرتو سیمو خلک رسنیو ته بشپړ السرسـی 
دي او تـر ډېـره  نه لري او تر ټولو بده دا چې ځینې افغاني رسنۍ ال تر اوسه د انساني قاچاق له پدیدې سره اشنا نه

بریده د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق تر منځ توپير نه کوي. بل دا چـې پـه افغانسـتان کـې د څلـورو لسـيزو 
جګړو او بحران له امله د تاوتريخوالي کلتور حاکم دی، خو افغاني رسنۍ پر دې نه دي توانېدلې چې د دغه کلتـور 

 او په دې برخه کې مسووليتونه په سمه توګه ادا کړي.  د له منځه وړو لپاره اغېزناک کار ترسره
قاچـاق د مخنیـوي او ورسـره د  يرسنۍ چې په ټولنه کې د مثبت بـدلون راوسـتو ځواکمنـه وسـيله ده، نـو د انسـان

 کې د عامه مالتړ را جلبولو مهمه دنده پر غاړه لري. وبرخپه مبارزې 
قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي کچې په لوړولو  يانسانرسنۍ د دولت د څلورم رکن په توګه د څلورم رکن:  •

 او د دې ښکارندې پر وړاندې په مبارزه کې مهم رول لوبوي. 
پـه خپرولـو سـره نـه  ونـوپه چاپولو یـا د راپور وقاچاق په اړه د ليکني رسنۍ د انساند ستونزې روښانه کول:  •

پـاتې وي. پـه  ېپټبرسېره کوي چې له خلکو یوازې دا چې خلکو ته پوهاوی ورکوي، بلکې داسې ستونزې را 
ډېری مواردو کې د رسنیو ځیني راپورونه د انسان د قاچاق کوونکو د نیولو المل کېږي او سزا ویني، حال دا 

  قاچاق کوونکي به خپلو ناوړو کارونو ته دوام ورکوي. ،چې که دغه راپورونه خپاره نه شي
ټولنیزې ناخوالې یا د خلکو اندېښنو د څرګندولو له الرې د خلکو  رسنۍ د یوېد ټولنیز بدلون لپاره وسیله:  •

 او پالیسۍ جوړوونکو تر منځ د منځګړي رول لوبولی شي.
کلـه چـې رسـنۍ د انسـان د قاچـاق پـه اړه یـو راپـور د مرستې لپاره د اړیکې او نورو اړوند شمېرو خپرول:  •

رزې ځایي مرستندویې ادارې او نورو مرستندویو قاچاق مخنيوي لپاره د مبا يخپروي، ښه دا ده چې د انسان
سرچینو د اړیکو شمېرې هم خپرې کړي، څو قربانیان او د ټولنې وګړي د اړتیا په صورت کې ورسـره اړیکـه 

 ونيسي. 
د پژواک د يوې نظرپوښتنې موندنې ښيي چې د انساني قاچاق په اړه د افغانـانو د پـوهې کچـه ډېـره ټيټـه ده او لـه 

دغه راز د يادې اناليـن نظرپوښـتنې  کډوالو پر قاچاق پوهېږي.د او  ي قاچاقو کسانو يو يې د انسانلوست ٢۵هرو 
کسـانو لسـو يـې د انسـان او کـډوالو د قاچـاق پـه اړه  ١١پايلې چې يوازې لوست کسان په کې شامل دي، له هرو 

ه ډولـه قاچـاق تـوپير نـه شـي اورېدلي، خو لږ شمېر يې په دې اړه ډېـر کـم معلومـات لـري او ډېـری يـې د دې دو
کوالی. د سروې پوښتنو ته له هرو لسو ځواب ورکوونکو څلور يې پوهېږي چې افغانستان د انساني او کډوالو لـه 

 قاچاق سره د مبارزې قانون لري، خو په يادو څلورو کسانو کې ډېری يې په دې اړه الزم معلومات نه لري.
ياده سـروې  ټي پاڼو کې په دې اړه د خپلو معلوماتو سرچينه لوستې ده.په سروې کې ډېری ځواب ويونکو په انټرنې

 ۵٠٩په سـروې کـې ټولـو  ې ده.شومې په انالين ډول ترسره ۵مې بیا د مې مياشتې تر ١۴کال د اپرېل له  ٢٠١٨د 
 غـو، له لومړنيو تـر لـوړو زده کـړو بـرخمن دي، پـه دديکلونو  ٧۴تر  ١٧برخه اخيستې چې عمرونه يې له  کسانو

پـه سـروې کـې پوښـتنې  يې خپل جنسيت نه دی مشخص کـړی.نورو  ١٢۵نارينه او  ٣۶٧ښځې،  ١٧کسانو کې 
او کډوالو د قاچاق د څرنګـوالي پـه  قاچاق داسې طرحه شوې چې ځوابونه يې مشخص کړي چې خلک د انساني

په دې اړه د افغانستان د قانون امله څوک ډېر زيانمن شوي او  که پوهېږي، د انساني قاچاق له ،اړه پوهېږي او کنه
 ؟په اړه د خلکو د پوهاوي کچه څومره ده

ايا د انسان او کډوالو د قاچاق په اړه مو اورېدلي دي؟ ډېری کسانو چې دې پوښتنو ته يې ځواب ويلی، ويلي چې 
تې، پـه په دې اړه يې اورېدلي دي. د کابل ښار يو اوسېدونکی محمد حليم چې په سروې کې يې برخـه هـم اخيسـ

بهرنيو هېوادونو ته د کار پيدا کولو او پناه اخيستنې په موخه په غير قانوني ډول د ګڼ شمېر افغانانو : "دې اړه وايي
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ډول سفرونه د خلکو په منځ کې پر قاچاقي سفرونو مشهور کړي، وايـي چـې فالنـی  غهتګ او د دغه بهير دوام، د
د نومـوړي پـه وينـا، همدغـه دليـل دی چـې  ولی."يـچاقبر ترکيې ته بايران ته په قاچاقي ډول تللی او فالنی کس قا

اورېدلي دي، په داسې حال کې چې ښايي ډېر کسـان یې ډېری کسانو ويلي چې د انسان او کډوالو د قاچاق په اړه 
 د انساني قاچاق او کډوالو د قاچاق تر منځ توپير ونه شي کړی.

برخه اخیستې، ټول لوستي دي؛ ځکه چـې نـا لوسـتي کسـان پـه  هغه کسان چې په دې نظرپوښتنه یا سروې کې یې
کسانو د پوهې ټيټـې کچـې تـه پـه پـام سـره لوستو د انساني قاچاق په اړه د انالین سروې کې له ګډونه عاجز وي. 

د احصايې مرکزي ادارې د معلوماتو له مخې،  ويالی شو چې دغه کچه په بې سواده کسانو کې څو چنده ډېره ده.
 دي. نالوستياو پاتې يې ده سلنه  ٣۴سلنه او په لويانو کې  ۵٢ نستان کې د سواد کچه په ځوانانو کېپه افغا

د حقوقپوهانو له نظره، د انساني قاچاق په اړه په ټوله کې په لوستو او نا لوستو کسانو کې د معلومـاتو کچـه ډېـره 
فکر کوي چې قاچاق يواځې له يوه هېواد څخه بـل ټيټه ده، کله چې له خلکو د انساني قاچاق په اړه پوښتنه وشي، 

هېواد ته په نا قانونه ډول سفر کول دي. هغوی د انساني قاچاق د ډولونو په اړه د خلکـو د پوهـاوي کچـې لـوړول 
 مهم بولي؛ ځکه په دې اړه د خلکو د پوهاوي کچې لوړېدل د دې المل کېږي چې د قاچاق پېښې را کمې شي.

کال کې د کمېسيون له جوړېدو وروسته د حکومت د کار کوونکـو  ١٣٩٠ماتو له مخې، په د معلوعدليې وزارت د 
د  او او کمېسيون د غړو لپاره د ورکشاپونو له الرې د انساني قاچاق په اړه د پوهاوي پروګرامونـه جـوړ شـوي دي

 ۵۴٠واليتونو کې د  ودغه کمېسيون غړی دی، په دې موده کې په مرکز او ځين ارشاد، حج او اوقافو وزارت چې د
د سروې يوه ګډون کوونکي چې له انالين سرچينو يـې  .جوماتونو له الرې خلکو ته په دې اړه پوهاوی ورکړی دی

ټ تـه ېـد انساني قاچاق په اړه معلومات ترالسه کړي، ويلي: "ډېری کسان د خپلو ګرځنده ټيلېفونونو له الرې انټرن
ځکه له دې الرې د معلوماتو اخيستل اسـانه ؛ رې معلومات ترالسه کړيالسرسی لري او ډېری کسانو له همدې ال

 دي."
ه لچې د انځوريزو، غږيزو او چاپي رسنيو په پرت معلومات موندليډېر شمېر کسانو په دې اړه ځکه له انالين الرې 

پوهـاوي کچـې دولت بايد په دې اړه د خلکو د ؛ دې موضوع په اړه ډېر معلومات ورکوي انالين رسنۍ او شبکې د
 او د هم خلکـو تـه پوهـاوی ورکـړيدې د راډيو، ټلوېزيون او چاپي رسنيو له الرې  ،لوړېدو لپاره زمينه برابره کړي

 چې سواد نه لري. ديراډيو له الرې د معلوماتو وړاندې کول د هغو کسانو لپاره ډېر ګټور 
قاچاق او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې  له نانساد چې ايا افغانستان ته  سلنه ګډونوالو دې پوښتنې ٣۴د سروې 

داسې حال کـې  د ياد قانون د شتون په اړه د خلکو د پوهاوي په اړه ياده شمېره په ځواب ورکړی دی.قانون لري؟ 
قاچاق سره د مبارزې قانون په اړه لږ معلومات وړانـدې کـړي  له انسانیې د څخه يوه کسانو ده چې له هرو پنځو 

خو  "د قاچاق د مخنيوي لپاره ليکل شوي دي" او... "جزا يې ټاکلې"، په توګه يو شمېر کسانو ليکلي:د بېلګې ؛ دي
 ر نورو کسانو په دې اړه ډېر معلومات نه دي ورکړي.ېد ګوتو په شم

د حقوقپوهانو په باور، له انساني قاچاق سره د مبارزې د قانون په اړه د دولـت د کـارکوونکو پـه ګـډون د خلکـو د 
هاوي کچه ډېره ټيټه ده او د دولت دنده ده چـې د رسـنيو، مـدني بنسـټونو، ښـوونځيو، جومـاتونو او نـورو الرو پو

وونکو د کد خلکو په ځانګړې توګه دولتي کـارڅخه په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي، که چېرې په دې برخه کې 
تطبيقېـږي او د انسـاني قاچـاق پېښـې هـم پوهې کچه لوړه شي چې په دې برخه کې کار کوي، قانون په سمه توګه 

 کمېږي.
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 څخه د خونديتوب الرښود وجنایتکار بانډونله 
ژورنالېستان د خپلو ورځنیو فعالیتونو په لړ کې کله نا کله د حکومتي، نا حکـومتي او د قـانون د تنفیـذ د چـارواکو او د فاسـدو 
کړیو له ګواښ سره مخ کېږي، په داسې حال کې چې ډېری وختونه هغه کسان چې پر ژورنالېسـتانو بریدونـه کـوي، لـه معافیـت 

د ژورنالېستانو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو سـازمان د عمـل پـالن پـر دې ادعـا د څخه برخمن کېږي. دې ته په پام سره 
صحت مهر ږدي چې ژورنالېستان هم د ټولنې د څارونکو او هم د اطالعاتو او خبر رسوونکو په توګه په ټولنه کـې رغنـده رول 

رنالېستانو پر وړاندې د مجرمينـو معافیـت تـه د پـای لري. دا د درک وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د نومبر دویمه نېټه د ژو
 ټکي ایښودو د ورځې په توګه ټاکلې ده. 

کـه ز لـري. ېـيـو بـل مسـتقيم اغ راو پـ ېلـه يـو بـل سـره نـږدې اړيکـ خونـدیتوباو  والی، صنفي حقونه د ژورنالېستانو مسلکي
کې یې په پـام کـې ونیسـي،  کولو په چمتو راپورونود او  لرياو موازينو ته درناوی و وستکي معيارونېژورنالېستان قانون، ژورنال

رې احسـاس نـه کـوي ېپه دغه حالت کې د کومې و تر ډېره یې ژوند خوندي کېږي؛ ځکه و سمه ګټه واخلينخپلو صنفي حقوله 
هـم ترالسـه  بلکې ولسي مالتـړ جوګه ګرځي،مثبت بدلون د داسې راپورونه جوړوالی شي چې نه يوازې سره جرئت بشپړ او په 

داسـې راپورونـه معیارونـه پـه پـام کـې ونیسـي،  او مسـلکيله بلې خوا که ژورنالېسـتان خونـديتوب احسـاس کـړي کوالی شي. 
والړ شـي  ېد خپلو صنفي ټولنو په مالتړ مخکشي  کوالی همدې امله، له وکړيېز اغ مثبت ژوند رجوړوالی شي چې د خلکو پ
د خپلو مسـلکي معیـارونو د تطبیـق لـه  ۍکې رسند واکمنۍ په لومړیو شاوخوا لسو کلونو د کرزي او ټولنې ته په ګټه تمام شي. 

 ،غه باور یو څه زیانمن کړیخو په وروستيو څلورو کلونو کې ګوندي او قومي تمايالتو د امله د ټولنې د باور وړ ګرځېدلې وې،
 بشپړ پام وساتي.و ژورنالېستیکي موازینو او معیارونو ته خپللپاره و ېدیاد باور د بېرته پیدا کد ژورنالېستان اړينه ده چې  نو

جرم او فساد د راپور ورکولو دوه خورا مهمې موضوع ګـانې دي. د سیاسـي او جنایتکـارو ډلـو تـر مـنځ د بېلـوالي کرښـه ډېـری 
دا سـتونزه، پـه ځـانګړې توګـه پـه اسـیا، افریقـا او  .وخت خورا پیکه وي چې له امله یې ژورنالېستانو ته ګواښونه متوجه کېـږي

سوېلي امریکا کې چېرې چې جنایتکار بانډونه او ډلې له خوندیتوبه برخمن دي، عمومیت لري، له همدې امله هر هغـه امنیتـي 
 مالتړ چې ژورنالېستان پرې تکیه کوي، کمزوری کېږي. 

 چې: د انساني قاچاق په اړه د راپور جوړولو لپاره اړتيا ده
د دندې له منلو مخکې یوه امنیتي څېړنه وشي؛ کلـه چـې غـواړئ خطرنـاکې یـا حساسـې موضـوع ګـانې تـر خبـري  •

پوښښ الندې راولئ، یو احتیاطي پالن هم باید جوړ شي؛ ځکه که چېرې ژورنالېست یا سرچینه له ګواښ سره مخ 
تر ټولو خطرناک کسان او تر ټولو حساسـې کېږي، له یاد احتیاطي پالن څخه کار واخیستل شي. په څېړنه کې باید 

 مسئلې په ګوته شي او هغه خطرونه چې د را والړېدو شونتیا یې شته، ورته کره کتنه وشي. 
اړه له خپل اډېټر او نورو همکارانو سـره پـه وضـاحت خبـرې وکـړي او د سـتونزې حـل تـه  دې پهژورنالېست دې  •

 روښانه قواعد وضع شي.
کولو پر مهال ځان په ساده وضعیت کی راولئ او اضافي وسایل په تېره بیا لـپ ټـاپ او  د دې ډول راپورونو چمتو •

 نور ورته وسایل له ځان سره مه اخلئ. 
خطرناکه سرچینو  رلومړی له هغو سرچینو سره مرکه وکړئ چې تر ټولو ډېر اعتبار پرې لرئ او وروسته ورو ورو پ •

 کار وکړئ. 
 نږدې کېږئ، باید یو همکار مو ملتیا وکړي یا تر نظر الندې مو ونیسي.  کله چې یوه خطرناک شخص یا ځای ته •
د دې لپاره چې څوک مو د غچ اخیستلو لپاره په نښه نه کړي، باید ټولو جرمي سرچینو، په تېره بیا مخالفینو تـه پـه  •

 . ډاګه کړئ چې یواځې نه یاست، بلکې یو خبري اژانس یا همکار مو ټول فعالیتونه له نږدې څاري
ړني حالت کـې تاسـې یـا نـور ورتـه مراجعـه وکـړای شـي، ومـومئ او اړیکـې ېیو لوړپوړی امنیتی چارواکی چې په ب •

 ورسره جوړې کړئ. 
کله چې له مخالف شخص سره مرکه کوئ، د ځواب په مقابل کې یې د مخالفو پوښتنو له کولـو ډډه وکـړئ او پـر  •

 ځای یې بشپړوونکې پوښتنې وکړئ. 
 پله خبره په جزئیاتو سره په هغه ډول چې غواړي، بیان کړي. شخص پرېږدئ چې خ •
 جر او بحث مه کوئ.  •
 داسې مه ښکاره کوئ چې د چا پلوي کوئ یا د هغه په اړه قضاوت کوئ.  •
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 څپرکیاووم 
 له انساني قاچاق څخه د زیانمن شوو په اړه راپور ورکول

 د زيانمن شوو په اړه راپور ورکول
مې مادې له مخې، د هغو اثارو، مطالبو او انځورونو تولید، ۴۵د افغانستان د ټولنيزو رسنیو قانون د  لمريز کال ١٣٨٨د 

چاپ او خپرول منعه دي چې له امله يې د تېري او تاوتریخوالي قربانيانو ټولنيز حيثيت زيانمنېږي. دغه راز د ښځو پر 
ښځو نسبتي موضوع محرميت لري. دغه راز د یاد قانون  مې مادې له مخې، د۶وړاندې د تاوتريخوالي د منعې قانون د 

مې مادې له مخې، د اطالعاتو او کلتور وزارت مکلف دی چې د ټوليزو رسنيو له الرې د تاوتريخوالي د تبلیغ ١١د 
 کوونکو برنامو له خپرېدو مخنيوی وکړي.

درېیم بند له مخي، د اطالعاتو او د ې مې ماد١٣دغه راز د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د مخنيوي قانون د 
کلتور وزارت دنده لري چې د ټولنيزو دولتي او خصوصي رسنيو له الرې د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذیت د 

مې مادې له مخې، د هغې ځورونې او اذيت ١٩خپراوي مخنيوی وکړي. د ياد قانون د د پروګرامونو  عامېدونکو
 ، نه افشاء کېږي.ويرس زیاناو ماشوم حیثيت ته  شکايت ته رسېدنه چې د ښځې

رسنی باید خپله خپرنیزه پاليسي داسې چمتو کړي، څو عام خلک په ځانګړي ډول ماشومان له تاوتریخوالي د ډکو او 
غیر اخالقي خپرونو له ليدو او اورېدو خوندي پاتې شي. ژورنالېستان باید له خپلو ازاديو مسووالنه ګټه واخلي او د 

رنالېزم له منل شوو اصولو او معيارونو پيروي وکړي؛ ځکه یوه عادي بې احتياطي يې کوالی شي قرباني او زيانمن ژو
 شوی شخص له بېالبېلو ستونزو او حتی د مرګ له ګواښ سره مخ کړي.

نو خالف کار له حرفوي اېډېټ څخه پرته د قربانيانو د انځورونو او تصويرونو خپرول، د ژورنالېزم د اصولو او موازي
دی؛ ځکه کېداى شي د ټولنې پر روان ناوړه اغېز وکړي، له الرې يې تاوتريخوالي ته نوره لمن ووهل شي او قرباني 

او حقیقتونو راټولولو او خپرولو پر مهال د چا  اطالعاتوپه اړه د  وښو او پرمختیاوېد پشوي کس ته نور زيان ورسوي. 
باید ونه کتل ورته نورو ستونزو ته د هغه د شخصیت او دریځ د کمزورتیا په نظر معلولیت، جسمي او روحي ناروغيو او 

 شي.
د انساني قاچاق په اړه راپور ورکولو کې بايد ټولنيز، کلتوري، اخالقي او مذهبي هغو ارزښتونو ته چې په عمومي توګه په 

انصاف، دقت، بې پرېوالی، خصوصي  افغانستان کې ورته درناوی کېږي، درناوى وشي، په دغو ارزښتونو کې باید د
حريم ته درناوی، له ځورونې او ښکنځلو څخه د خلکو، په ځانګړي ډول د ځوانو اورېدونکو او ليدونکو د ژغورنې 
معيارونه په پام کې ونيول شي. یادو معیارونو ته بايد په خبري پوښښ، غږيزو او انځوريزو خپرونو کې ډېر پام وشي، 

 يان رسوونکو مواردو د نفوذ مخنيوی شوی وي.څو عامو خلکو ته د ز
پاروونکې ويناوې، تاوتريخوالی، جنسي تېری، سپکاوی، پر لوړ انساني مقام تېری، د عمر، نژاد، مذهب او جنسيت په 
اړه تبعيض لرونکي نقل قولونه او ويناوې خلکو ته له زيان رسوونکو مواردو څخه دي. دغه راز هغه خپرونې او 

په افغانستان کې د کوچنيانو لپاره مناسب نه وي، بايد خپاره نه شي؛ که چېرې د خپرونو دغه توکي د لويانو راپورونه چې 
لپاره مناسب او اړين وي، خو د ماشومانو (له اتو یا لسو کلونو ټيت عمر لرونکي) لپاره نه وي، د ماشومانو د فزيکي، 

لي او د نا سمو کړنو تقليد ته يې هڅوي، نو بيا بايد په داسې رواني او اخالقي ودې د مخنيوي المل ګرځي، تاوتريخوا
وختونو کې له روښانې توجيه سره خپاره شي چې ماشومان ويده وي او يا د ښوونځي وخت یې وي. داسې راپورونه او 
خپرونې بايد جوړې او خپرې نه شي چې د جنايت ارتکاب ته خلک وهڅوي او تحريک کړي، هغه تاکتيکونه چې د 

ايت د ارتکاب الرې چارې په کې ښودل شوې وي، هم بايد خپاره نه شي، خو په هغه وخت چې محتوا يې د توجيه جن
 وړ وي او د خپرېدو اړتيا يې شتون ولري.

زيان او ګټي پرتله باید وشي که ګټه د د انساني قاچاق راپورونو په خپرولو کې ټولنې او زيانمن شوي شخص ته د راپور 
 ر شي.ې خپود ژورنالېزم د موازينو او معيارونو په پام کې نيولو سره د ،ډېره وهيې ټولنې ته 
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 :هغه کارونه چې رسنۍ یې باید ترسره کړي او یا ډډه ترې وکړي

 مه کړئ وکړئ

له قرباني سره د یو څېز په توګه چلند مه کوئ؛ له هغه سره د  .حقیقت ووایئ
 يو مظلوم انسان په توګه چلند وکړئ.

له هغوى څخه تړلې پوښتنې مه کوئ؛ ویې هڅوئ چې  .او ناپېیلى و اوسئ او د چا پلوي مه کوئدقیق 
تفصیالت ورکړي، داسې پوښتنې مه کوئ چې ځواب يې 

 يواځې نه يا هو وي.
د قربانیانو د هویت له پېژندلو د مخنیوي لپاره د 

 ماسک تړلو تخنیک وکاروئ.
مه کوئ؛ داسې  له قرباني سره د قرباني په ډول هم چلند

 احساس مه ورکوئ چې ځان خوار او حقير وګڼي.
انو سره چې ورسره ستېژورنالقربانیان له هغو 

غمرازي کوي، ډېر څه شریکوي؛ هڅه وکړئ د 
 هغوی درد درک کړئ.

د قربانیانو د مخ د عکسونو له اخیستو ډډه وکړئ؛ ځکه چې 
 کېدای شي د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ شي.

کړئ چې د ه کوښښ وکړئ چې له قربانیانو داسې پوښتنې ون .افشا کوئ، خو هدف یې ترالسه کړئهغوی مه 
 هغوی حیثیت ته زیان ورسوي.

قرباني بېرته د فحشا مرکز ته مه بیایئ؛ د هغه څه په باب چې  انساني قاچاق تر شا دلیلونه را وسپړئ. د
 ورباندې تېر شوي، دومره ډېرې پوښتنې مه کوئ چې د هغه

ذهن بېرته هغو ورځو ته چې د فحشا په مرکز کې و، ور 
 وګرځي.

تحقیقاتي روحیه ولرئ او د جرم د مرتکبینو په 
 موندلو کې همکاري وکړئ.

کوښښ مه کوئ داسې حالت غوره کړئ چې ګواکې د قرباني 
 پر حال مو زړه سوځي یا هغه د ترحم وړ او بدبخت دى.

و اصلي ځایونه وګورئ او حقیقت له ټول
 پېچلتیاوو سره ووینئ.

د لنډیز او کېپشنونو د په زړه پورې کېدلو لپاره هم حقیقتونه 
 مه تحریفوئ.

هغه ستونزې چې قربانیان ورسره الس او 
ګرېوان دي، په ګوته کړئ، نه د هغوی کړاوونه 

 چې ګاللي یې دي.

 د راپور عنوان ته مو بېځایه یا ډېر افراطي رنګ مه ورکوئ.

محکمه کې هم تعقیب کړئ او په اړوند قضیه په 
قانون او د هغه پر تشو، د پلي کېدو پر 

 څرنګوالي، خنډونو او نورو باندې تمرکز وکړئ.

له چلند څخه ډډه وکړئ او » موږ د هغوی په مقابل کې«د 
 کوښښ وکړئ چې خپل ناپېیليتوب وساتئ.

 او حقیقیت ته ځان ورسوئ. رسنیزه محکمه مه جوړوئ خپل الفاظ په احتیاط سره غوره کړئ.
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 د جنسي تېري زيانمن شوو په اړه راپور ورکول

په تړاو تصويرونه بايد خپاره نه شي او له داسې ځانګړو پېښو پرته په نورو پېښو کې بايـد د قربـاني  د جنسي تېريو
اصلي نوم خپور نه شي، زيانمن شوي ته باید مستعار نوم غوره شي او د لوستونکو د معلوماتو لپاره تر غوره شوي 

حبيبه وي، نو بايد وې زيانمن شوې ښځې نوم نوم وروسته باید (مستعار نوم) ولیکل شي؛ د بېلګې په ډول، که د ی
 (مستعار نوم). جمیله ،داسې وليکل شي

 په راپور کې کېدا شي زيانمن شخص داسې هم معرفي شي:

 .يښينوم ذکيه  دا مېرمن چې خپل مستعار •
 ګل احمد او واحد دواړه مستعار نومونه دي. •
 په دغه راپور کې يو مستعار نوم دى. ،اميد •

په ځينو هغو ځانګړو حالتونو کې چې قرباني او يا د هغه کورنۍ وغواړي، کېداى شي د تېري د قرباني اصـلي نـوم 
د واليـت او  شخصد جنسي تېري د زيانمنو د پېژندګلوۍ په اړه بايد په راپور کې يواځې د زيانمن هم خپور شي. 

ې د کلي، سيمې، خېل او پلرنۍ له یعن ؛ونه شي ولسوالۍ نوم واخيستل شي او د هويت په اړه يې نورې څرګندونې
خـو ، چارواکي یې هویت پـه ډاګـه کـوي، شوى یپر يوې ښځې جنسي تېرې په ډول، بېلګيادولو يې ډډه وشي؛ د 

، هویت په ډاګه کـړیپوليسو د يادې ښځې " په راپور کې ليکي:په ډاګه کولو ډډه کوي او  هلهويت  بیا د يې رسنۍ
 ".ته په کتو دلته یې د هویت له څرګندولو ډډه کېږي رسنیو تګالرېپه دې اړه د خو 

شـرط پـه راپـور کـې څرګندېـداى شـي چـې پـه خپلـه قربـاني يـې د  غـهد جنسي تېري د زيانمنو بشـپړ هويـت پـه د
روانـي نـاروغي ونـه  ښکارهونى نه وي او ېل یاماشوم  باید زيانمنچې کې اسې حال په د ؛څرګندېدو غوښتنه وکړي

 .خپرېداى شيچې زیانمن په کې ونه پېژندل شي، ډيوګانې يهغه انځورونه، غږ او و ود جنسي تېري د زيانمن لري.
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 د جندر یا جنسیت له مخې تاوتریخوالي په اړه راپور ورکول
د جندر له مخې تاوتريخوالی هغه تاوتريخوالي ته ويل کېږي چې له ښځې سره له دې امله چـې ښـځه ده او يـا لـه 

د جنسیت له مخـې نارينه سره له دې امله چې نر دى، ترسره کېږي، خو په دې برخه کې ښځې ډېرې زيانمنې دي. 
نسـي کتنـه، د قـانوني عمـر لـه بشـپړېدو تاوتریخوالی یوه پېچلې او حساسه موضوع ده چې جنسي تېـري، نـاوړه ج

مخکې نکاح، ښکنځلې، سپکاوی، وېرول، ځورول، له خلکو او ټولنې پـه زور لـرې سـاتل (انـزوا تـه مجبـورول)، 
کورنی تاوتریخوالی او نورې بېالبېلې ځورونې په کې راځـي. دا ټـولې چـارې سمالسـي او قـوي غبرګـون رامنځتـه 

ول په ځينو حاالتو کې ستونزمن کار دى؛ ځکـه چـې دغـه ډول راپـور خپـرول په دې اړه مسلکي راپور برابر کوي.
 کېداى شي په ټولنه کې د مروجو دودونو له مخې، د حساسو او ان منعه شوو مسايلو په اړه وي.

ژورنالېستان په رسنیو کې د مېرمنو د غږ په پورته کولـو کـې سـتره ونـډه لـري او همـدا رسـنۍ المـل کېـږي چـې د 
ي عاملين عدالت ته کش کړل شي. ژورنالېستان د قربانیانو او زیانمنو لپاره د خدمتونو په وړاندې کولـو تاوتریخوال

تګـالرې پـه هڅـونې سـره لـه مېرمنـو سـره د جنسـیت لـه مخـې د » صـفر زغـم«کې رغنـده رول لـرالی شـي او د 
 تاوتریخوالي په مخنیوي کې مرسته کوالی شي.

ېزم بنسټيزه موخه ده او د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي پېښو په پوښـښ کـې سپړنه د ژورنالواقعیت را تيا:کځير
هم مرسته کوالی شي. د ژورنالېستانو مرکې باید حساسې وي او هغوی بايد د داسې قضـيو پـر قـانوني بهيـر ځـان 

الېستان پوه کړي؛ ځکه چې دغه کار د قضيې په اړه د مسلکي راپور په جوړولو کې ورسره مرسته کوي. ځيني ژورن
د ځانګړو اصطالح ګانو پر ځای نورې کلمې کاروي او فکر کوي چې فصيحه او بليغه ژبه يـې کـارولې، خـو دغـه 

اصلي مفهوم  پر کار ښايي ستونزې را والړې کړي او د دې المل شي چې خلک له راپوره بل مفهوم واخلي یا هم
 اړوند معمولي کلمې وکارول شي.باندې ونه پوهېږي؛ نو ځکه غوره ده چې په راپور کې د موضوع 

د جنسيت له مخې د تاوتریخوالي له زيـانمنو سـره مناسـب چلنـد او پـه دې  ژورنالېستان بايدوړتیا (مناسبوالی): 
تړاو د راپورونو د سرچينو خونديتوب ته هم پام وکړي؛ په دې برخه کې د له پوهې سره د قبلونې نظریه مهمـه ده؛ 

ه چې مرکه کوي، هغوی باید په رسنیو کې د را څرګندېدو له پایلو خبر وي؛ ځکـه چـې یعنې ژورنالېستان له چا سر
د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي زیانمن شوی شخص، ښايي د اطالعاتو له خپرولو وروسته له بېالبېلو ګواښونو 

 ګواښونو پوه وي. او خنډونو سره مخ شي؛ نو ځکه هغه کسان چې مرکه ورسره کېږي، بايد په دې تړاو پر احتمالي
ژمن ژورنالېست ته ښايي چې له قضاوت او تبعیض ډډه وکړي او په راپور کې داسې تفصـیل ور نـه بې پرېتوب: 

کړي چې د جنسیتي تاوتریخوالي په ګډون په هېڅ قرباني تور پورې نه شي؛ د بېلګې په توګه، که د پېښې پـر مهـال 
ه په اړه به پرېکړه شوې وي، ځیني ژورنالېسـتان ښـايي د تفصـیل د زیانمن جامې یا ظاهري بڼه یاده شي، نو د هغ

 ورکولو هڅه وکړي چې په دې سره د تورن د سپینولو پر هڅو تمرکز کېږي.
د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په اړه راپور ورکولـو پـر مهـال دې د ټـولنې د ګټـو او د خلکـو د د خبرولو دنده: 

جندر له مخې د تاوتریخوالي ځیني راپورونه په لوړپوړو چارواکو پورې تـړاو خوښې وړ موضوعاتو توپیر وشي. د 
لري چې د هغوی ډېر شخصي اطالعات په کې شامل دي. له دې موضوع سره په احساساتي طریقه چلند کېـدای 

 شي د جندر پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیانو ته ګټور اطالعات ونه لري.
عـزت تـه د  رنالېست هغه دى چې د تاوتریخوالو قربانیانو او زيانمنو کورنیواصولي ژوشخصي حریم ته درناوی: 

او د هغو قربانيانو په اړه چې غواړي په مسـتعار نـوم معرفـي شـي، داسـې معلومـات  جندر له مخې درناوى وکړي
ې د کـ خونـوژورنالېستان هڅه کوي چـې د ښـځو لپـاره د کابـل او واليتونـو پـه امـن ورنه کړي چې وپېژندل شي. 

مېرمنو د ژوند په اړه راپورونه چمتو کړي، خو په دې اړه د چارواکو اجازه نه شي ترالسه کوالى، خو ژورنالېسـت 
 بايد:
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و اوسي او د ستونزې د پوښښ لپاره پر بېالبېلـو الرو چـارو فکـر وکـړي؛ د بېلګـې پـه توګـه  وونکيپنځ •
کـې يـې وخـت تېـر کـړى وي، د ملګـرو  خونوکوالی شي له هغو ښځو سره خبرې وکړي چې په امن 

ملتونو له هغو ادارو سره مرکـې وکـړي چـې لـه امـن ځـايونو مالتـړ کـوي او د دې برخـې پوهـانو نظـر 
واخلي. ژورنالېست بايد په دې اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړي او هغوی ته ور وفهموي چـې 

 ولې غواړي په دې اړه راپور جوړ کړي.
ښځو لپاره امن خونې یوه حساسه موضوع ده؛ نو ځکه خو يې بایـد د امـن خونـو د  په افغانستان کې د •

 موقعیتونو او کارکوونکو له ښودلو ډډه وشي.
ژورنالېستان د هغو نجونو په اړه د راپور چمتو کولو پر مهال هم له ستونزو سره مخ کېږي چـې ډېـر عمـر لرونکـو 

پر ژوند يې راپور جـوړ او  ،او سړي نه غواړي مرکې وکړي کسانو ته واده شوې دي؛ ځکه چې ډېری داسې نجونې
 خپور شي.
ډاډ ورکـړئ چـې  ،دغې ستونزې ته د رسېدو لپاره له هغو کسانو سره چې غواړئ مرکې ورسره وکړئ •

ستونزه نه ورته جوړوئ. په دې اړه له ديني عالمانو او هغو کسانو سره هم خبـرې وکـړئ چـې لـه دې 
 ډول ودونو د را پیدا شوو ستونزو په حل کې يې برخه اخيستې وي.

 باندې فشار مه راوړئ. خو که څوک نه غواړي، د مرکې لپاره ور •
او دا باوري کړئ چې نجونې او مېرمنې په ال زیـات خطـر اصولو ته غاړه کېږدئ  "هېڅ زیان مه رسوئ" •

 کې اچول شوې نه دي.
کله کله ژورنالېست ته خبر ورکول کېږي چې یوه مېرمن د هغې د مېړه یـا د کـورنۍ د نـږدې غـړي لـه خـوا سـخته 
 وهل شوې ده، نږدې روغتون ته وړل شوې، صدمه يې لیدلې، د هغـې د ګاونـډ ځینـې مېرمنـې هـم ورسـره دي او

هغوی هم غوسه دي. هغې زړې جامې اغوستې، وینې ترې څاڅي او له ژورنالېست څخه غواړي څو هغه څه ثبت 
کړي چې ورته پېښ شـوي دي. دغـه راز د هغـې ګاونـډۍ مېرمنـې هـم غـواړي چـې د دې سـتونزې پـه اړه خبـرې 

 وکړي، په دغه ډول حالت کې:
 دغه مېرمن په ال زیات خطر کې مه غورځوئ. •
و مېرمنو ته د عامه مرکې د احتمالي خطرنـاکو پـایلو پـه اړه خبـر ورکـړئ او خطرونـه ورتـه او نور ېهغ •

 تشريح کړئ.
که چېرې هغه غواړي چې راپور پرې وليکئ، په افغانستان کې د جنسیت له مخې تـاوتریخوالي پـه پـام  •

په اړه په راپور کې نيولو سره راپور جامع او متوازن کړئ، د کورني تاوتریخوالي شاوخوا عمومي حالت 
کې د کارپوهانو نقل قولونـه شـامل کـړئ، د ملګـرو ملتونـو د کـارکوونکو پـه ګـډون د اړونـد چـارواکو 

 ځوابونه او اطالعات باید په راپور کې شامل وي.
 د غچ اخیستنې او ال زیات زیانمنېدو د مخنیوي لپار باید د هغې هویت پټ وساتئ. •
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  ورکولزيانمن ماشوم په اړه راپور د 
د رسنیو د خپرنيزې تګالرې له مخې، د جرمونو په تړاو د اړوندو حکومتي ارګانونو له خوا د نيول شوو او يا د 

 محاکمو له خوا د محکوم شوو ماشومانو د هویت په اړه بايد په راپور کې څرګندونې ونه شي. 
اتلس کلنۍ پورې ښودل شوې ده. دغه راز  د یادونې ده، د افغانستان د مدني قانون له مخې، د ماشومتوب دوره تر

ماشومانو هويت بايد په راپور کې څرګند نه شي چې په څرګندېدو يې ټولنيز حيثيت زيانمنېږي؛ خو  ود هغو زيانمن
حالتونو کې بايد په راپور کې وليکل شي  دغسېپه  خپرېداى شي.هویت یې ولري،  موافقهکه پالر او يا نيکه يې 

د د خپرنيزې تګالرې له مخې پژواک  خو د ،د ماشوم نوم نه دى څرګند شوى سۍ له مخې،د رسنیو د پالی چې
هغو ماشومانو هويت بايد په راپور کې څرګند شي چې د سياسي موخو او يا د پيسو د السته راوړو لپاره تښتول 

 کېږي.
خپرول یا جرم ډاګيز کول یې له رسنيو څخه د تاوتريخوالي او جنسي تېريو د قرباني ماشومانو د څېرې او هويت 

ف د ېدی، بلکې له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د یونیسکار نه يواځې د ژورنالېزم د اخالقي موازينو خالف 
اصولو له مخې، د ماشومانو په اړه راپور ورکول ځانګړې ننګونې لري چې کله کله یې د سزا یا ان د سپکاوي له 

 خطر سره مخ کوي.
لپاره دي چې اخالقي راپور ورکول د نېکو ارادو مالتړ وکړي او د ماشومانو په اړه له معاملې  الندې اصول د دې

 پرته عامې ګټې خوندي شي:
 هر ماشوم په هر حالت کې د درناوي وړ دی. -١
له ماشومانو سره د مرکو یا یې په اړه د راپور ورکولو پر مهال باید هڅه دا وي چې شخصیت ته يې درناوى  -٢

رازونه یې وساتل شي، نظریې یې واورېدل شي، په پرېکړو کې د ګډون حق ورکړل شي او هڅه وشي چې  وشي،
 ماشومان له زیان او مجازاتو وساتل شي.

خوندي شي چې په هغو کې د ماشومانو د مسايلو  ېد ماشومانو لوړې ګټې باید تر بلې هرې مالحظي مخک -٣
 قونو دودولو موارد شامل دي. لپاره تر عدالت غوښتنې لوړ او د هغو د ح

د ماشومانو د لوړو ګټو د تشخيص پر مهال، د ماشومانو له عمر سره په مطابقت کې دې د هغوی نظرونو ته  -۴
  په کتو د هغوی حقونه په پام کې ونيول شي.

 وضعيتو کسانو سره چې د ماشوم له د سياسي، ټولنيزو او کلتوري خبري پوښښ د پاپلو په اړه دې له هغ -۵
 سره نږدې اړيکه او د شرایطو د ارزونې توان لري، مشوره وشي.

 داسې راپور بايد خپور نه شي چې ماشوم، د ماشوم خویندې، وروڼه یا ملګري له ګواښ سره مخ کړي. -٦
 ې کله د ماشومانو په اړه راپور ورکوي، هڅه کوي:چیو ژمن ژورنالېست 

 ؛درناوی وکړيپه هر حالت کې د هر ماشوم د حق او عزت  •
 ؛هغه انځورونه چې ماشومانو ته د زيان المل کېږي نه خپروي •
له ماشومانو سره د مرکو، ویډیوګانو او مستندو انځورونو د اخیستلو لپاره له ميندو او پلرونو لیکلې  •

 ؛اجازه ترالسه کوي
 ؛که عامه ګټه په کې نه وي، په انځورونو کې د ماشوم له ځانګړي کولو ډډه کوي •
 ؛شومانو اړوند د هر ډول موادو د خپراوي پایلې له پامه نه غورځويد ما •

ژورنالېست بايد له کارګرو ماشومانو سره د مرکو لپاره د هغوی د پالر، مور يا قانوني سرپرست د اجازې ترالسه 
 کولو لپاره الندې موارد په پام کې ونيسي:

ورکړل شي چې د ماشوم او د هغه د  د ماشوم پالر، مور او يا قانوني سرپرست ته دې دا وضاحت •
 کورنۍ هویت څه ډول پټ ساتل کېږي.
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ریښتینولي دې وساتل شي او هغه برخې دې لرې شي چې ماشوم ته د خطر پېښېدو المل کېدای شي یا  •
 د ماشوم راتلونکی اغېزمنوي.

ودل شي. د ښه د ماشوم لپاره دې یو بېل مستعار نوم وکارول شي او هېڅکله یې باید د استوګنې پته ون •
 هغوی د کار ځای په اړه اطالعات دې نه خپرېږي څو له ممکنه ګواښه وژغورل شي.

که چېرې انځورونو ته اړتیا وي، د ماشومانو د انځور اخیستو په اړه دې الرښوونې تعقیب شي. د  •
 کارګرو ماشومانو د انځور اخیستو پر مهال دې دا باوري شي چې د هغوی مخونه په انځور کې نه

 ښکاري او نه پېژندل کېږي.
کله چې ژورنالېستان د ماشوم له پالر، مور او يا قانوني سرپرست سره خبرې کوي او له هغو سره د خبرو او مرکې 

 رضایت او اجازه غواړي، داسې فکر کوي چې پر دې مرکې یې اوالدونو ته خدای مه کړه ستونزې پیدا کېږي. 
سرپرست د هڅونې او د هغوی د رضايت ترالسه کولو لپاره بايد له الندې الرو د ماشوم د پالر، مور او يا قانوني 

 چارو ګټه واخيستل شي:
ميندو او پلرونو، قانوني سرپرست يا مراقبت کوونکو ته باید د مرکې د موخې په اړه چې ولې غواړئ د  •

 کافي معلومات ورکړل شي. ،هغوی د ماشوم انځورونه واخلئ او یا خبرې ورسره وکړئ
هغوی ته تشريح کړئ چې مرکه به څرنګه ترسره شي، تاسو به څه پوښتنې وکړئ، کومو اطالعاتو ته  •

 اړتیا لرئ او مرکه به څومره وخت ونیسي.
هغوى حق لري ډاډ ترالسه کړي او هم د ماشوم له انځور اخیستو یا مرکې مخکې با خبره رضایت  •

ماشوم سره مرکه او د مرکې خپرول به هغه په خطر  ترالسه کولو ته اړ یاست. باید دا باوري کړئ چې له
 کې وانه چوي.

وغواړي د ماشوم نوم بدلولی شي. د ماشوم  رونو ته ووایاست چې که چېرېکولی شئ ميندو او پل •
 انځورونه به داسې واخیستل شي چې هویت یې څرګند نه شي.

لري یا هم پرې ذهني فشار وي، دغه راز ډېری ماشومان خبرې نه شي کوالی، د مرکې پر مهال کافي جرئت نه 
ماشوم باید د هغه څه ویلو ته اړ نه کړل شي چې ژورنالېستان یې غواړي؛ که چېرې ژورنالېست دغه څه په نظر 

 کې ونه نیسي، مرکه کې ستونزې پېښېږي، په داسې حالتونو کې حل الره دا ده چې:
دې توګه کېدای شي غوره کیسه یا وینا ترالسه ماشومانو ته باید ونه ویل شي چې هغوی څه ووايي، په  •

 کړئ.
د ماشوم د بیان حق باید خوندي شي؛ د بېلګې په توګه کله چې له یو ماشوم سره خبرې کېږي، باید په  •

خبرو کې یې مداخله ونه شي. د ثبت وسایل دې د ماشومانو د السرسي جوګه شي څو پر هغوی شته 
 فشار کم او یا له منځه والړ شي.

ماشومانو سره دې د هغوی پر ژبه خبرې وشي، دا دې ورته تشریح شي چې د دې بشپړې پروسې په له  •
اوږدو کې څه کېږي. له ماشومانو سره د مرکې پر مهال هغوى ته د ډېر وخت ورکول تر هر څه ډېر مهم 

 دي.
ازموینه  د دې لپاره چې پر ماشومانو ذهني فشار را کم کړای شي، هڅه دې وشي هغوی پوه شي چې دا •

 نه ده، هېڅوک یې په اړه قضاوت نه کوي يعنې سم او نا سم ځوابونه نشته.
نا سمو  له هېڅ ماشوم ته باید زیان ونه رسېږي، له کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې پوښتنو، تبصرو او •

چې یو ماشوم په خطر کې غورځوي، له سپکاوي سره يې مخ کوي او د ماشوم درد او غم بیا  حرکاتو
 تازه کوي، ډډه وشي. 
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 د قرباني ماشومانو د هويت په ډاګه کولو زيانونه
 لمريز کال د تلې په نيمايي کې د کابل چاپ ورځپاڼو داسې یو خبر خپور کړ:  ١٣٨٨د 

 یوه پالر پر خپله لور پر له پسې جنسي تېري کړي او لور يې ترې اميدواره شوې ده.
 دغه خبر: مې٧لمريز کال د ليندۍ د  ١٣٩۶او يا د 

د بدخشان واليت امنيتي چارواکي وايي چې د دغه والیت په کشم ولسوالۍ کې هغه پالر نيول شوی چې له دوو 
 کلنه لور جنسي تېرى کاوه. ١٣مياشتو راهيسې يې پر خپله 

د بدخشان د امنيتې قوماندانۍ له جنايي جرمونو سره د مبارزې مدير سيد مهرالدين انوري وويل چې د کشم 
سوالۍ د سراى ها کلي اوسېدونکي محمد اسماعيل له دوو مياشتو راهيسې پر دغې نجلۍ جنسي تېرى کړى ول

دى. سرچينې زياته کړه، يادې نجلۍ پرون د کشم ولسوالۍ پوليسو ته مراجعه کړې او له خپل پالره يې ورته 
نيول شوى او په توقيف کې شکايت کړى چې د دغه شکايت پر بنسټ د نجلۍ پالر د امنيتي ځواکونو له لوري 

 دی.
، د قضيې په اړه د پوليسو څېړنې روانې دي، شکمن کس محمد اسماعيل له دې مخکې د يادې د هغه په خبره

 نجلۍ مور طالقه کړې او د کورني تاوتريخوالي له امله يې دغه کار ته مخه کړې ده.
سيپونو له مخې، د قرباني شوو، زيانمنو او يا له د ملي قوانينو او کړنالرو او د ماشوم حقونو ساتنې نړيوالو پرن

قانونه د سرغړوونکو نجونو او هلکانو څېرې، د لوړو مصلحتونو او واکمنې محکمې له حکم پرته د دولتي او نا 
 دولتي رسنيو له لوري نه خپرېږي.

 دغه ډول راپورونه او خپرونې الندې جدي زيانونه لري:
 انو رواني امنيت ته جدي زيان رسوي.د ټولنې، په ځانګړي ډول د ماشوم •
 د ماشوم انساني کرامت او راتلونکى شخصيت په ټولنه کې له جدي زيان سره مخ کوي. •
 ماشوم په ګوته کېږي او له ال ډېر ګواښ سره مخ کېږي. •
 ماشوم له ټولنې ګوښی او منزوي کېږي. •
 د ماشوم او د هغه د کورنۍ ټولنيز حيثيت ته جدي زيان رسېږي. •
 د ټولنې له نظره حقير او هويت يې سپک ګڼل کېږي. ماشوم •
کورنۍ خپل ماشومان نه پرېږدي چې له دې ډول نوم بد شوو ماشومانو سره د ملګرۍ اړيکه وساتي،  •

 خبرې او لوبې ورسره وکړي.
تر ټولو مهمه دا چې د خپلې کورنۍ مالتړ له السه ورکوي او کورنۍ فکر کوي چې ماشوم يې د دوى د  •

 مل شوى، حتى د هغه په اړه ډېر خطرناک تصميمونه هم نيسي.نوم بدۍ ال
کله چې ماشوم له چاپېريال او کورنۍ لرې شو، د لوبو او خبرو ملګري یې ونه درلودل، باالخره تېښتې  •

ته مجبورېږي، له ناوړو لکه پر نشه روږدېدو یا هم له رواني او روحي ستونزو سره مخ کېږي او ښایي 
کړي، له همدې امله دغه ډول راپورونه او خپرونې د الندې الملونو په سبب  ځان وژنې ته هم مخه

 جرم ګڼل کېږي او عدلي تعقيب لري:
د انساني کرامت ساتنه او درناوى د اسالمي شريعت الرښوونه ده، اساسي قانون او نور ملي قوانين د  •

لري. د افغانستان د اساسي قانون بشري بنسټيز حق په توګه د نړيوالو کنوانسيونونو مالتړ له ځان سره 
... د انسان ازادي او کرامت له تېري څخه خوندي دي. دولت د انسان د ازادي " مه ماده کې راغلي:٢۴

 "او کرامت پر ساتنه او درناوي مکلف دى.
مې مادې د بيان ازادۍ په اړه بحث کړى او د دې مادې په یوه برخه کې ٣٤د افغانستان د اساسي قانون  •

هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخکې له مخکې "راغلي: 
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د خپرولو او  دولتي مقامونو ته وښيي، خپاره او نشر كړي. د مطبعو، راډيو او ټلوېزيون، د مطبوعاتو
 ".په نورو ډله ييزو رسنيو پورې مربوط حکمـونه د قانون له الرې تنظيمېږي

او د  یمه ماده کې کورنۍ د ټولنې اصلي او بنسټيز رکن بلل شو٥٤په همدې ترتيب، د اساسي قانون په  •
شوى. په کورنۍ په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره د جسمي او روحي سالمتيا پر رامنځته کولو ټينګار 

الندې ده. دولت د  پاملرنېاو د دولت تر اساسي رکن دی  "كورنۍ د ټولنې دې ماده کې راغلي دي:
ماشومانو د روزنې او  د، كورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تامين

 ".الزم تدبيرونه نيسي د اسالم د سپېڅلي دين له احکامو سره د مغايرو رسومو د له منځه وړو لپاره
مې مادې له مخې، د خصوصي راډيو ټلوېزيونونو ٢٠لمريز کال د ټوليزو رسنيو قانون د  ١٣٨٨د  •

ادارې مکلفې دي چې په خپلو خپرونو کې د اسالم د سپېڅلي دين اصول او حکمونه او د افغانستان د 
مې مادې د ٣٩يسي. د ياد قانون ملت ملي، معنوي او اخالقي ارزښتونه او رواني امنيت په پام کې ون

ډله ييزو رسنيو مسوول مدير د خپلو مضامينو، د خپرونو د محتوياتو، هنري، زده کړه ييزو او تبليغاتي 
 پروګرامونو د توليد پر وړاندې مسوول ګڼلی دی.

 مې مادې له مخې، د ماشومانو د سرغړونو څېړنه په پټه٣٢د ماشومانو سرغړونو ته د رسېدو قانون د  •
او د حکم ابالغ په هر حالت کې په علني توګه ترسره کېږي، د ماشومانو د محاکمې د بهير د سندونو 
خپرول د شاهدانو د شهادت او د اهل خبره وو د نظر په شمول په ټوليزو رسنيو کې خپرول جواز نه 

د هويت د  لري. د ماشوم د شخصيت په اړه د معلوماتو افشاء کول او يا هغه اطالعات چې د ماشوم
 کشف المل شي، تر هېڅ عنوان الندې جواز نه لري. د محاکمې د غونډې بهير ثبت او ساتل کېږي.

مه ماده د ماشومانو په اړه د مطالبو د خبري ١٧د ترکيې د ژورنالېستانو د اخالقي موازينو د حقونو او مکلفيتونو 
جنسي تېريو په برخه کې، که چېرې متهم، شاهد او پوښښ په اړه ده او په کې راغلي چې د ماشومانو د جرمونو او 

حالتونو کې چې د ماشوم  داسېنه خیستل شي، په  بايد وا يې نومونه ،کم عمر ولري نوکلو ١٨ لهيا قاتل 
چې د  یې غړوله ی د ماشوم د کورنۍ مشر او يا يو ، ژورنالېست نه شي کوالاغېزمنېږيشخصيت او کړه وړه 

ماشوم سره مرکه وکړي او يا يې انځور واخلي. هغه کسان له له اجازې پرته  ،يوې وليت ور له غاړوماشوم مس
 شي.ه بايد خپاره نچې د ټولنې په ګټه نه وي، د هغوی انځورونه، فلمونه  ،شوي وي چې د جنسي تېريو ښکار

له اجازې پرته له کم په افغانستان کې د ژورنالېزم ملي اخالقي موازین هم د مور او پالر او یا د قانوني سرپرست 
خوالي د يعمره ماشومانو د تصویر او فلم له اخیستو او مرکو ډډه کوي. خو که د کوم دلیل له مخې د تاوتر

قربانیانو په اړه د راپورونو او خبرونو خپرول په خپله قربانیانو ته ګټور و ارزول شي، نو بیا دې ته پام ساتي چې د 
 نه ړوي. ت او مادي او معنوي ګټو ته زيان وابېرته د هغوی حیثی اهغوی مشهورېد

 
 له قرباني سره مرکهي قاچاق د انسان
 يپور ورکولو یوه مهمه برخه ده. د انساناقاچاق په اړه د ر يقاچاق له قرباني سره مرکه کول د انسان يد انسان

 قاچاق له قرباني سره د مرکې کولو ځینې عمومي الرښوونې په الندې ډول دي:
 ه ډاډ ورکړئ چې هغه د تاوتریخوالي په قضیه کې مالمت نه دى.قرباني ت •
که چېرې مرکه کېدونکی په غوسه یا اندېښمن وي او یا هم له تاوتریخوالي ډک چلند کوي، هغه ارام  •

 کړئ.
 هغه يا هغې ته ډاډ ورکړئ چې هويت يې پټ ساتئ. •
 اړه فکر وکړي. له قرباني سره مرسته وکړئ چې د خپل ځان او ماشومانو خوندیتوب په •
 له قرباني سره په یواځې توګه مرکه وکړئ او نورو ته اجازه مه ورکوئ چې پر قضیه تبصره وکړي. •
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 کله چې قرباني خپله کیسه کوي، ورته په دقت او غور غوږ ونیسئ. •
 هغه يا هغې ته وخت ورکړئ چې خپل نظر څرګند کړي. •
 خواخوږي ورسره وکړئ. •
 ه له قضاوت کولو یا تبصرې ډډه وکړئ او ناپېیلی چلند غوره کړئ.د مرکې پر مهال د قرباني په اړ •
 داسې ژمنې له قرباني سره مه کوئ چې وروسته یې بیا پوره نه شئ کړای. •
قرباني ته د سالکارانو یا د امن کورونو ته د مراجعې د لېستونو په شان د شته سرچینو په باب  •

 معلومات ورکړئ.
 

 ته درناوید قرباني هويت او فردي حيثيت 
ژورنالېستان او رسنۍ باید د خلکو پر حيثيت له تېرې ډډه  ؛هره کورنۍ او شخص د حيثيت او رازونو لرونکي دي

وکړي؛ ځکه چې د خلکو خصوصي حريم له هر ډول تېري خوندي دی او د خلکو حيثيت ته درناوی يو منل 
خير او ګټه وي، د شخصي ژوند  شوی اصل دی. خو په ځينو ځانګړو حالتونو کې چې موخه ترې ټولنيز

د قانون او منل شوو اصولو په چوکاټ کې چې مخکې يې يادونه شوې ده، ساقطېږي. هغه حالتونه په  محرميت
 الندې ډول دي:

 الف: د يو لوی جرم د پلټنې او خپرېدو پر مهال؛
 ب: په هغه حالت کې چې د ټولنې پر برخليک ناوړه اغېز ولري؛

 و امنيت ته ګواښ شتون ولري؛ج: د ټولنې روغتيا ا
 د: د خلکو د تېروتنې د مخنيوي المل شي؛

په دغو پورته حالتونو کې هم دا بايد په پام کې ونيول شي چې د يو چا د ژوند هغه برخه چې په اړه يې اطالعات 
يت زيان ويني خپرېږي، له موضوع سره مستقيمه اړيکه ولري او دا هم بايد هېره نه شي چې ايا د هغه ټولنيز فعال

مه ماده کې راغلي، هغه شخص چې د جرمونو په اړه د شاهد يا د معلوماتو د خبر ۴۶٢او که نه. د جزا کوډ په 
 رورکوونکي يا د مدارکو وړاندې کوونکي هويت د هغوی له رضايت يا د محکمې له اجازې پرته افشاء کړي، پ

محکومېږي. د يادونې وړ ده، د يادو جرمونو د مرتکبينو عدلي تعقيب د متضرر په شکايت پورې تړلی  بندمنځني 
 دی.

مې مادې له مخې، د مجني عليه ٢٣نو له قاچاق سره د مبارزې قانون د يد انسان له قاچاق او د مهاجردغه راز 
 افشاء کولو يې راضي وي. ردا چې پ مګر ،هويت محرم ساتل کېږي

مې مادې له مخې، که چېرې د راز له افشاء څخه موخه له جنايت يا جنحې او يا د هغو له ۶٣٠ډ د کود جزا 
ارتکاب څخه مخنيوی وي يا د راز څښتن، د هغو د افشاء کولو اجازه ورکړي يا دا چې له هغو څخه موخه د 

 عامه ګټو تامين وي، مرتکب تر عدلي تعقيب الندې نه نيول کېږي. 
خو ښايي د  ،ات شامل نه شي چې نه غواړي هويت يې څرګند شياطالعپورونو کې د هغو سرچينو غوره ده په را

 :ډول سرچينو څرګندونې د الندې حالتونو په پام کې نيولو سره په راپور کې شاملې شي ېد
ه معلومه اتو شريکولو موخه بايد خبريال، اډېټر او يا ادارې تاطالعالف: د سرچينې هويت او تر ممکنه بريده د 

 وي.
سمه  ات بايد د باور وړ وي او هڅه وشي چې سرچينه كومه سياسي اجنډا او نااطالعډول سرچينو  ېب: د د

 موخه نه لري.
اتو اطالعد  رسنۍاتو د کره کولو لپاره بايد له نورو سرچينو سره خبرې وشي، څو اطالعډول سرچينو د  ېج: د د

 له کره والي ډاډمن شي.
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 اتو د خپرولو صالحيت لري.اطالعډول سرچينو د  ېاداره او اډېټر د د رسنۍد  -د
په راپور کې دا ډول سرچينې، د سرچينې په خوښه تر هغه بريده معرفي کېداى شي چې شخصي پېژندګلوي  -ه 

..) (د عدليې ...) (يوې حکومتي سرچينې وويل چې.(يوه دولتي سرچينه وايي چېپه ډول  بېلګې؛ د يې ونه شي
..) (په فالني واليت کې ...) (د ولسي جرګې يوه غړي وويل چې.ارت يوه کارکوونکي او يا چارواکي وويل چېوز

د دولت يو وسله وال مخالف يا د وسله والو مخالفينو د يوې ډلې مشر وايي چې...) (د کندهار د پنجوايي 
 ولسوالۍ يو اوسېدونکى وايي چې...) او داسې نور.

شرط  غهي، خو په دکړ ، تورنو، محکوم تورنو او مجرمينو هويت په راپور کې څرګندشکمنود  رسنۍ کوالی شي
د مشکوک، تورن، محکوم تورن، مجرم، محکمې او محاکمې او  يسچې ځانګړي حالتونه ورسره په پام کې وني
 کلمې په سمه توګه پر خپل ځاى وکاروي.

 په الندې ډول دي:تورن، محکوم تورن او مجرم حالتونه  مظنون، د مشکوک،
 د پوليسو او نورو امنيتي ځواکونو له خوا نيول شوي کس ته مشکوک ويل کېږي. :الف

: شخص هغه مهال مظنون ګڼل کېږي چې د تحقيق په هره مرحله کې د جرم ارتکاب هغه ته نسبت ورکول ب
سوء ظن) پر بنسټ د جرم د ارتکاب په نسبت د بدګومانۍ ( شي. يا په بل عبارت، مظنون هغه شخص دی چې

تر اشتباه الندې راغلی وي يا د اچې هغه ته د تور (اتهام) له نسبت ورکولو مخکې د ده په اړه احتياطي تدبيرونه 
 نيول شوي وي.

شخص تر  ،شخص هغه مهال تورن (متهم) ګڼل کېږي چې د څارنوال له خوا يې پر ضد د دعوا اقامه وشي :ج
کمې د هغه پر برائت حکم نه وي کړى او يا د محکمې د وروستي حکم تورن بلل کېږي چې مح پورې هغه وخت

يا په بل عبارت، تورن هغه شخص دی چې د تحقيق د اثبات راټول شوو داليلو د پر بنسټ محکوم شوى نه وي. 
 ارزونې پر بنا د جرم د مرتکب په توګه تشخيص شوی او تور پرې لګېدلی وي.

ويل کېږي  ورته مه پرېکړه وکړي او دغه پرېکړه نهايي نه وي، محکوم تورنکله چې د تورن په اړه لومړۍ محکد: 
مې ٢٥دويمې محکمې (استيناف) تر پرېکړې وروسته هم ورته محکوم تورن ويل کېږي. د اساسي قانون د  او د

 قطعي حکم محکوم نه شي، بې ګناه ګڼل كېږي. رد باصالحيته محکمې پ تر هغه پورې مادې له مخې، متهم چې
 قطعي حکم محکوم شي، بيا ورته مجرم ويل کېږي. رصالحيته محکمې پ متهم چې د با :ـه

 بېلګې:
 شک ونيو. رد غال پکس پوليسو يو  :الف

حالت کې بايد په راپور کې  غهخو په د تور پر اعدام محکوم کړ. پهد قتل کس يا استيناف محکمې يو  : لومړنۍب
 نورې محکمې هم په مخ کې لري. هوليکل شي چې محکوم شوى کس يوه يا دو

او وروسته چې له همدغه محکوم سره  پنځه کاله بند محکوم کړ رد غال په جرم پکس وروستۍ محکمې يو  :ج
 خبرې کېږي (د راپور جوړونې لپاره) بايد د مجرم کلمه ورته وکارول شي.

خپل جرم اعتراف کړى؛ خو  رپ او يا تورن کس شکمنپه راپورونو کې د چارواکو له خولې ليکلى شي چې  رسنۍ
او يا تورن څرګندونې نه وي کړې، بايد په راپور کې وليکل شي چې مشکوک يا تورن په دې  ه شکمنکه په دې اړ

 اړه څه نه دي ويلي.
و او مکلفيتونو کې راغلي، ژورنالېستان بايد د متهم او مجرم د ند ترکيې د ژورنالېستانو د اخالقي موازينو حقو

ه اړه اطالعات په هغه صورت کې چې د قضيې سره اړيکه ونه لري او يا د موضوع د ال روښانتيا لپاره نه خپلوانو پ
 د هغو په اړه اطالعات خپاره نه کړي. ،وي
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 اخالقي موازین ملي زمېپه افغانستان کې د ژورنال

 :مقدمه
اصول او اساسي معیارونـه،  ټولګو ګڼل کېږي.اخالقي موازین د نړۍ په ډېری هېوادونو کې د رسنیز کار له مهمو بنیادي 

قانونیت، د ملي مصالحو رعایت او حرفه یي خپلواکي د هېوادونـو پـه رسـنیزو ، دقت، کره والی، انصاف، يبې طرفلکه 
نظامونو کې د تاکید وړ ګرځېـدلي او د رسـنیو او ژورنالېسـتانو اصـول او چلنـد د یـادو ټولګـو (مولفـو) او ارزښـتونو پـر 

 منځته شوي دي.اساس را
په ځینو هېوادونو کې له دغو اصولو بېالبېل تعبیرونه او تفسیرونه موجود دي، د بېالبېلو ټولنو داخلي اوضاع او شـرایط، 

 اعتقادي ارزښتونه د یادو اخالقي موازینو په پېژندنه کې رول لري. -د سیاسي نظامونو جوړښتي ځانګړنې او فرهنګي
کې رسنیو د پام وړ وده کـړې ده چـې پـر عامـه افکـارو، پـر سیاسـي، ټـولنیزو، اقتصـادي او په وروستیو کې په افغانستان 

 ى.افرهنګي بهیرونو یې له اغېزو انکار نه شي کېد
رسنیزو فعالیتونو، د ژورنالېستانو د حرفه یي خوندیتوب د تامین اړتیاوو  واو له السته راوړنو ډک و، اغېزناکوپراخ ېهمد

ثبات او امنیت پر وړاندې شته ننګونو د افغاني ټولنې ځانګړنو ته په پام د هېواد ګڼ رسـنیز فعـاالن  او په افغانستان کې د
دې ته وهڅول چې د ژورنالېزم نړیوالو نوو ارزښتونو او اصولو، په هېواد کې د رسنیز کار واقعیتونـو او د بیـان ازادۍ پـه 

 د اخالقي اصولو تدوین ته مال وتړي.رڼا کې 
ېټې د خبر جـوړونې د بهرنیـو او کورنیـو بنسـټونو او د رسـنیزو اړیکـو د علومـو برخـې د نظـر خاونـدانو د ټاکل شوې کم

موازینو او اسنادو له مطالعې وروسته الندې موارد د هېواد د ژورنالېزم د ملي اخالقي موازینو په توګه وړانـدیز کـړل چـې 
له نظر اخیستو وروسته، د دې وروستۍ مسوده په لویې غونـډه په والیتونو کې له پراخو مشورو او د دې برخې د فعاالنو 

خبریاالنو، د رسنیو کارکوونکو او مدیرانو او د ژورنالېستانو مالتړو او صنفي بنسټونو پـه کـې ګـډون  ۵٠٠کې چې نږدې 
 کړی، په کابل کې تصویب شوه.

 ١٣٩٥ونو او رسـنيو فدراسـيون لـه لـوري د د اخالقي موازينو د تصويب ملي ناسـته د افغانسـتان د ژورنالېسـتانو د بنسـټ
د غونډې ګډونوالو لومړى په بېالبېلو کـاري ډلـو کـې د يـادو  لمريز کال د غبرګولي په پنځمه نېټه په کابل کې جوړه شوه.

 .شوو موازينو په اړه بحث وکړ او د ناستې په پاى کې يې له يادو موادو هر يوه ته د تاييد رايه ورکړه
 :لځواب ورکو

ترسره کولو پر مهال د هېواد اساسي او د ټوليزو رسـنیو قوانینـو تـه پـه پـام د بیـان ي دندو ه يد خپلو حرف ان؛ستېژورنال -
 ازادۍ اصول، د رسنیو د فعالیت ازادي او اطالعاتو ته د السرسي حق رعایتوي.

 بولي. اړينو ذکر حتمي ا سرچینېد تولید شوو مطالبو د خپرولو پر مهال د اصلي خوا د نورو له  -
 د شوو تورونو او ادعاوو پر وړاندې متقابل لوري ته د ځواب او نظر ورکولو فرصت رامنځته کوي. -
 ګټو خوندیتوب ته پام کوي. کې د ملي وپه ترسره کولي چارو ه ید حرف -
 په رسنیزو مطالبو او خپرونو کې چا ته له سپکاوي، تور لګولو، افترا او بې حرمتۍ ډډه کوي. -

 د هغو د سمون لپاره هر څومره ژره اقدام کوي. روتنې مني اوېخپلې ت
 :خپلواکي او بې پرې والی

ان د خپلو کارونو پر مهال له هر ډول نژادي، قومي، حزبي، سمتي، مذهبي، جنسیتي، سیاسي او ژبني توپیر ستېژورنال -
 .پرته عمل کوي او یواځې اطالعاتو ته د خلکو د السرسي حق ته پام کوي

لکه څنګه چې بې پرې والی د حرفه یي ژورنالېزم هسته جوړوي، نو ژورنالېستان مکلف دي چې د راپـور جوړولـو پـر  -
مهال "د مقتضي بې طرفي" رعایت کـړي او پـه راپـور کـې د شخصـي لیـد لـورو، غرضـونو او قضـاوتونو لـه ځـایولو ډډه 

 وکړي.
 د حرفې باور ته زیان رسوي، ډډه وکړي.په هر هغه فعالیت کې له داخلېدو چې د ژورنالېزم  -
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د حرفه یې کار په پروسه یې د نفوذ وسیله کېـږي، له اخیستو او بډې خوړو چې  ډالیو د ځانګړو وړاندیزونو له منلو، د -
 ډډه کوي.

 .ملي ګټې پر شخصي ګټو لوړې ګڼياو خودسانسوري نه کوي  -
 او مطلب چمتو کولو او خپرولو پر مهال بې طرفي او انصاف له پامه نه غورځوي. راپوراو د  ترالسه کولود اطالعاتو  -
دولتـي چـارواکو، کسـانو او نفـوذ لرونکـو ډلـو د د نورو په خوښه د پېښو او حقایقو خپرولو یا نـه خپرولـو پـه منظـور  -

 مستقیمو یا غیر مستقیمو فشارونو ته نه تسلیمېږي.
 ب سره د ځان امنیت نه هېروي او الزم امنیتي تدابیر نیسي.هم مهاله د زړورتیا په خوندیتو -
له خپلو هم مسلکو سره په مسلکي ګټو کې له تضاد څخه که هغه حقیقي وي یا تصويري، متقابل احتـرام تـه پـه کتـو،  -

 ډډه کوي.
 په هغه صورت کې چې په کومه مسئله کې یې مستقیمه ګټه وي، د هغې پېښې له پوښښه ډډه کوي.

 :او توازن سموالی
 خلکو ته سم اطالعات او د پېښو په اړه خبر رسول د ژورنالېست لومړنۍ دنده ده. -
 ژورنالېست یواځې هغه اطالعات خپروي چې کره والی یې تایید شوی وي. -
سـي ژورنالېستان د السته راغلو اطالعاتو کره والی پر اړوندو سرچینو تاییدوي او احتیاط کوي چې د تېروتنو مخـه ونی -

 او هېڅکله په اطالعاتو کې قصداً السوهنه نه کوي او تحریف نه په کې راوړي.
د مساوي یا متوازنو فرصتونو په رامنځته کولو، په هغو ټولو اړخونو کې چې په یوه خبر، راپور او نورو رسنیزو ژانرونو  -

 کې په یو ډول دخیل دي، منصفانه او متوازن عمل کوي.
سرچینې ور پېژني. که له ښـکاره سـرچینې د کـافي اطالعـاتو السـته راوړنـه نـا ممکنـه وي، د هغـې مخاطبانو ته خپلې  -

 سرچینې له اطالعاتو چې نه غواړي هویت یې افشا شي، یواځې په هغه صورت کې کار اخلي چې د ټولو په ګټه وي.
کـې مخکـې لـه مخکـې د هغـو لـه  د سرچینې د هویت د نه افشا د تصمیم په صورت کې، د اطالعاتو په وړاندې کولو -

 موخې او انګېزې ډاډ ترالسه کوي.
 ځان ډاډمنوي، کوم اطالعات، اسناد او مدارک چې یې السته راوړي، بې الرې کوونکي نه دي. -
مکتوبونـو تـه د او  لدېـاورخبـرو فـوني ېللکـه د چـا د غـږ ثبـت، د ټيد اطالعـاتو لـه راټولولـو ( محرمانه توګهپه پټه او  -

خو دا چې ونه شي کوالی هغو اطالعاتو السرسی پیدا کړي چې خپرول یې د ملي ګټو په خیـر ډډه کوي.  هڅه)السرسي 
دي، د دغو الرو د استفادې په صورت کې باید د اطالعاتو د خپرولو په جریان کې د هغو د السته راړونې څرنګـوالي تـه 

 :اشاره وشي
و ازادې تبادلې ته لومړیتوب ورکوي، خو ورسره دې ته هـم پـام سـاتي د حرفه یي فعالیت پر مهال د لیدلورو او نظرون -

چې خپرېدونکي نظرونه د هغو ناقانونـه وسـله والـو ډلـو او اسـتخباراتي کړيـو نـه وي چـې غـواړي عامـه امنيـت او ګټـې 
 وګاښي.

حـق د تورنـو د  د جنایي او جرمي پېښو په خبري پوښښ کې دې ته پام کوي چې له دغسې مسایلو د خلکـو د خبرولـو -
 حقونو د تلف المل نه شي.

ندل شوي یا د هغـو پـه اړه قضـايي پروسـه هغه کسان چې د عدلي او قضايي بنسټونو له خوا تورن یا مجرم نه وي پېژ -
 روانه وي، ټولنې ته یې د مجرم په توګه نه ور پېژني.

 چا ملنډې نه وهي. پر لمنو سره دروند سلوک کوي اوېز چلولو پر مهال له مېد مرکې او ګردي م -
 توازن، دقت، بې طرفي او د ملي مصالحو رعایت د اطالعاتو په خپرولو کې له سرعت څخه نه قربانوي. -
 په شننه او ارزونه کې د صحت او دقت معیارونو ته پام کوي. وښو او پرمختیاوېد پ -
 کوي. دوامداره پوښښ څخه چې په هغو کې نوی والی نه وي، ډډهښو له ېد هغو پ -
 له غټولو او کوچني ښودلو ډډه کوي. وښو او پرمختیاوېپه قصدي توګه د پ -
 په رسنیزو مطالبو کې په قصدي ډول د پېښو له لوی یا کوچینۍ ښودلو ډډه کوي. -
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 د زیان کمول:
اختـه  ريغم او وښو سره مخ او یا په ېله هغو کسانو سره د مرکو او تصویر اخیستو پر مهال چې له ناوړه پ انستېژورنال -

 .رسېږي ونه زيانروحي نور هغوی ته دقت کوي، څو ، وي
پـه ځـانګړې توګـه د بربنـډو، پـر وینـو د لړلـو جسـدونو او ټپـي  ،له تاوتریخوالي د ډکو صحنوله مسلکي سمونې پرته  -

 ه کوي.کوي او تاوتریخوالی تبلیغوي، له خپرولو ډډ اغېزکسانو تصویرونه خپرول چې په ټولنیز روان منفي 
د ترهګرو د تبلیغاتي کلیپونو له خپرولو چې د هغوی نظامي تمرینونه او مانورونه ښـيي او تـاوتریخوالی تبلیغـوي، ډډه  -

 کوي.
د اطالعاتو په السته راوړلو او د رسنیزو مطالبو په چمتـو کولـو او خپرولـو کـې د نـورو خصوصـي حـریم تـه زیـان نـه  -

 رسوي.
 نه اړوي. زياناطالعاتو د رسولو په تړاو له سختې اړتیا پرته، د چا خصوصي حریم ته  خلکو ته د ځانګړو او مهمو -
 شي.ېږوي او ټولنه سره وېره زېلمن وهلو ډډه کوي چې عامه ذهنیت خرابوي، وله هغو مسایلو ته  -
او حقیقتونو راټولولو او خپرولـو پـر مهـال لـه قـومي، ژبنـي، سـمتي، نـژادي او  اطالعاتوپه اړه د  وښو او پرمختیاوېد پ -

تړاوونو او تبعیض نه ډډه کوي او د چا معلولیت، جسمي او روحي ناروغيو او ورتـه نـورو سـتونزو تـه د هغـه د  يجنسیت
 شخصیت او دریځ د کمزورتیا په نظر نه ګوري.

اجازې پرته له کـم عمـره ماشـومانو (د هېـواد د نافـذه قوانینـو پـه رڼـا کـې) د د مور او پالر او یا د قانوني سرپرست له  -
هـم د هغـوی لـه اجـازې پرتـه عکـس او  څخهتصویر او فلم له اخیستو او مرکو ډډه کوي. له ښځو او عمر خوړلو کسانو 

رونو خپرول په خپله قربانیـانو فلم نه اخلي. خو که د کوم دلیل له مخې د تاوتريخوالي د قربانیانو په اړه د راپورونو او خب
ته ګټور و ارزول شي، نو بیا دې ته پام ساتي چې د هغوی مشهورېدل، بېرته د هغوی حیثیت او مادي او معنـوي ګټـو تـه 

 زيان وانه ړوي.
 له ګرځېدو ډډه کوي. ،او بې ارزښته مسایلو پسېمنو شکپه  -

 دقت:
پروپاګند تر منځ تفاوت ته قایلېږي او د هغو تبلیغاتو له خپرولـو ډډه کـوي ژورنالېستان او د رسنيو چارواکي د خبر او  -

 چې تاوتریخوالی پاروي او عامه ذهنیت خرابوي.
د هغو کسانو او ډلو د کړنو پر وړاندې چې قدرت یې په واک کې دی او یا د واک السته راوړلو هڅـه کـوي، هوښـیار  -

 وي.
 ریفولو ډډه کوي.د خبر، تصویر او ویډيو د محتوا له تح -
 د تېر ایستونکو او صحنه سازي شوو خبري پېښو له خپرولو ډډه کوي. -
او ژورنالېستان د خبـر پـر سـر جوړجـاړی نـه  پلوريد هغو سرچینو پر وړاندې په هوښیارتیا چلند کوي چې اطالعات  -

 کوي.
 رې ښیي.ېډکمې یا لپاره لې غاړې یې د خپلو ګټو ېه اړه دقت کوي چې ښکپرو ېد هغو شم -
توپیر لري، د مطالبو په چمتـو کولـو او خپرولـو کـې ) له یو بل سره لید لوري( و څرګندولاو د شخصي نظرون حقایق -

 شخصي لیدلوري او شننې د حقایقو په بڼه نه وړاندې کوي.
د عـدالت غوښـتنې د خبري راپور او عدالت غوښتنې کار تر منځ توپير ته قايلېږي، په مستقيم او يا غيـر مسـتقيم ډول  -

 .ېږيپه فعاليتونو کې په داسې ډول ځان نه ښکېلوي چې مسلکي اعتبار ته يې زيان ورس
 په کاري چاپېریال کې مسلکي چلند:

مدیران او رسنیز کارکوونکي د ټولو کارکوونکو، په ځانګړې توګه ښـځو تـه د مناسـب کـاري چاپېریـال پـه برابرولـو کـې 
 مکلف دي.

د ښــځینه کــارکوونکو پــر وړانــدې هــر ډول تبعــیض، ځورونــه او جنســیتي تــوپير د اصــولو او د پــه کــاري چاپېریــال کــې 
 ژورنالېستيکې او مدني لوړو ارزښتونو خالف کار دی.
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 څپرکیاتم 
 د انساني قاچاق د زيانمن شوو انځور اخيستنه

 د زیانمنو کسانو انځور اخیستنه
خپلې ټولنې سياسي، اقتصادي او نورې ټولنيزې پېښې داسې د انځور اخيستنې په هنر سره کېدای شي چې د 

شک  کې انځور شي چې ډېره يوه لويه پېښه يواځې د يو انځور په اخيستلو سره خالصه او روښانه شي. په دې

نشته چې تصوير اخيستنه د خبريالي او يا هم ژورنالېزم يوه خورا مهمه برخه ده او د ژورنالېزم د اصولو او اخالقي 

 تصوير اخيستل هم خپل اصول او قواعد لري. بیا زينو له مخېموا

مهال اصول او قواعد په پام کې ونه نيول شي، ډېرې بدې پايلې هم لرالى شي چې  ستنې پريرې د انځور اخېکه چ

رې ګوګل وکتل شي نو د ېکه چ .کويچې مطلوب کس ځان وژنه  کېږيځيني وخت بيا دغه بدې پايلې د دې المل 

 و برخو کې ډېرې بېلګې وجود لري.بېالبېل د ثبوت لپاره د نړۍ پهدې خبرې 

نو دغه شان يې تصوير اخيستل هم  ،ته اصول لري دا چې د انساني قاچاق له قرباني شوي سره مرکه کول ځان

خپرول، په ټولنه کې سره له ويډيو  د قرباني شوي د هويت او يا هم انځور او ته اصول او ځانګړتياوې لري. ځان

زېږوي، سره له دې چې جبران يې قرباني شوي سره مرسته نه کوي، هغه ته نورې ډېرې ستونزې له دې چې 

ستونزو سره هم مخ کوي او دغه کار بيا د دې المل کېږي چې قرباني نورو کس له ډېرو  يشونى دى، قرباننا

 شي.الس ته ورد دويم او درېيم ځل لپاره هم د قاچاقبرانو شخص 

چې کلینیکي حیثیت یا ټولنیز حالت یې ږي ېکسانو انځورونه اخیستل کېږي یا یې ویډیوګانې جوړ کله چې د هغو

چې د  کسانیا هغه ، د جنسي تاوتریخوالي قربانیان خواره ويراب ش لري،ناروغي هغه چې اېډز ، لکه بدنام وي

یا شخصي اطالعاتو په څرګندېدو سره د غچ اخیستو، تاوتریخوالي یا ردېدنې له خطر سره مخ  لوپېژندپه  یهغو

د زیان لیدونکو  له پېژندګلوۍ ډډه وکړي. یباید په انځورونو یا ویډیو کې د هغو یکېږي، انځور اخیستونک

صورت کې باید داسې د پېژندنې اړوند هر ډول راټول شوي اطالعات باید پټ وساتل شي. د امکان په اشخاصو 

 ونه پېژندل شي.  یانځور واخیستل شي چې هغو

اخیستنې مخنیوی وشي، د جګړې  ېپر مهال د ناوړه ګټ لیدلود دې لپاره چې له یو شخص څخه د غم یا صدمې 

 په وختونو کې باید ځانګړې پاملرنه وشي.

 چې اشخاص په کې ونه پېژندل شي اخیستله انځورون داسې

دي چې کس ونه پېژندل  اخیستلطریقه په داسې ډول د انځور ندلو د مخنیوي لپاره یوه بدیله د یوه شخص د پېژ

کوونکو انځورونه چې ناروغانو ته حاضر وي، باید له داسې زاویې  د بېلګې په توګه د هغو روغتیايي کار ؛شي

 همدې ډول د ماشومانو کارواخیستل شي چې د ناروغانو مخونه او نورې ځانګړتیاوې په کې څرګندې نه شي. په 

 څه کوي خو پېژندنه یې ونه شي.  یواخیستل شي څو وښيي چې هغو يکوونکو انځورونه باید د شا له لور
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، نو هېڅ مهال بايد د قرباني شوي داسې وي یا غمناکې ېتراژيد تر ډېره پېښې ډېرىقاچاق د انساني دغه راز 

 ورايه ښکاره شي.خيستل شي چې خوشحالي په کې له ه تصوير وان

 ۍاو يا هم څادر بايد شين، سور او يا بل داسې کوم رنګ نه وي چې د خوشحال جامې شخص د قرباني شوي

نو بيا د انځور  ،قرباني شوي کس انځور په شنو او سرو کاليو کې اخيستل شوی وي که چېرې د ؛ورکړي معنا

 يکاليو ته تور يا داسې کوم بل رنګ ورکړید یادو بااېډېټر او يا هم هغه کس چې په فوټو شاپ باندې پوهېږي، 

د بېلګې په ډول، د خښتو په بټيو کې د ماشومانو د قاچاق په اړه راپور ؛ ګان ښکارونديي وکړيپچې د غم او خ

، نو يجامې پر تن د ېراپور لپاره داسې عکس اخيستل شوی چې د قرباني شوي کس سپين غهليکل شوى، خو د د

پر  دې ي خو سپينې جامېوکاو هم دې د خښتو په بټيو کې کار وي  یهم دې قاچاق شو دا به څوک ومني چې

رنګ يې بايد بدل شي  وو شاپ څخه کار واخيستل شي، د جامپه داسې حاالتو کې بيا هم بايد له فوټ، يوځان 

 داسې ور جوړ شي چې خټې او خیرې پرې ښکاره شي. ېاو هم دې الس او پښ

 لکارتون څخه کار اخيستله اني قاچاق زيانمن شوو په اړه د انس

څخه هم کار اخيستل کېږي،  ۍد انساني قاچاق د زيانمن شوو کسانو د انځورونو پر ځای له کارتون او انځورګر

خلکو  ېزه يې د کارتون له الرېښه او اغېد انساني قاچاق پ دا يې بله بدیله طریقه ده چې کس ونه پېژندل شي خو

 ېږي. ورسته 
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 د ماشومانو انځورونه اخیستل او ویډیو جوړول

او په عمر او کلتور په پام کې ونیول شي  د هغوی د ماشومانو د انځور اخیستلو او ویډیو جوړولو لپاره باید

 اوحل ستونزو د ماشومانو  ، ديپه پام کې نيول بايد لومړيتوب ولر د ماشوم ګټې .ډول دې واخیستل شي حساس

د قانون له مخې خپل قانوني عمر نه  شخصرې قرباني شوي ېي. که چد ماشومانو حقونو ته وده په کې شامله و

له ولي (پالر، مور، مشر ورور، نيکه) اجازه واخيستل شي. د هغه مهال بايد  د تصوير اخيستنې پر ،وي پوره کړى

قرباني  ېرېخو که چ، کاله ټاکل شوى ١٦نجونو  او د ١٨عمر  وغیتد افغانستان په مدني قانون کې د هلکانو د بل

انځور له داسې يوې زاويې يا انګل  شخصبايد د هغه  صورت کېخپل قانوني عمر پوره کړى وي، په هغه  شوي

داسې برخه  جامومخ يا د بدن او شخص قرباني شوي  د ېيعن ؛شيڅخه واخيستل شي چې هويت يې په ډاګه نه 

د بېلګې په ډول احمد د انساني قاچاق يو قرباني دى، د هغه ؛ هويت په ډاګه کړي هغهبايد معلومه نه شي چې د 

څرګند ښکاري تصوير اخيستى چې د احمد مخ په کې نه ښکاري، خو په انځور کې داسې یو يو غوږ نشته، تاسو 

کلي يا سيمه  غهچې په د خبرېږيټول خلک پر دې  ېنو د کلي يا د سيم، غوږ نشتهشخص  يچې د قرباني شو

او ټولنیز حیثیت  هويت په ډاګه کېږي يکار سره د قربان غههغه احمد دى، په د ،نى کس چې غوږ نه لريېکې يواځ

 .ته یې زیان رسېږي

مخکې یې باید د مور، پالر  ډیو جوړولويد هغه ماشوم چې قانوني عمر ته رسېدلی نه وي، له انځور اخیستو او و

ډیو جوړولو يډیويي رضایت ترالسه شي. د ماشوم له انځور اخیستو یا ويثبت شوی و یا مراقبت کوونکو لیکلی یا

. ماشومان باید په دې اړه وضاحت ورکول شيمراقبت کوونکو ته مور، پالر او یا هم  هغهماشوم او د مخکې باید 

 . ېږياغېزمن ی ترېد امکان تر بریده په هغو پرېکړو کې ګډون ولري چې هغو

ته  یډیو جوړېږي. هغويوشي چې له ماشومانو چېرې او څرنګه انځورونه اخیستل کېږي یا یې و دې ته باید پام

باوري کولو لپاره باید پام وشي د . د ماشومانو د هوساینې مناسبې جامې ور اغوستل شوې وي او بربنډ نه ويباید 

 چاپېریال اغېزې په پام کې ونیول شي.شاوخوا د ډیو جوړولو پر مهال باید د ماشومانو ياو د انځور اخیستو یا و

 نهله ماشومانو ناوړه جنسي ګټه اخیست

ډول د هغو  يپه ځانګړ ،ماشومانوشوو  الرښوونې سره سم، د ټولو قربانيله ف ېسيد انځور اخیستلو لپاره د يون

چې له  تهرسنۍ ش ېماشومانو هويت بايد په ډاګه نه شي چې له جنسي ځورونو سره مخ شوي وي خو بيا هم ځين

هېڅوک حاضر نه دي چې د خپلو هغو ماشومانو  ماشومانو هويت په ډاګه کوي.شوو  جنسي ځورونو سره د مخ
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ځکه دغه انځور خپرونه د قربانانيانو د بدنامۍ  ي؛نه يې خپاره شي چې له جنسي ځورونو سره مخ شوي ووانځور

 . ګواښ نور هم زیات شيورسره د تاوتریخوالي کېدو له دې امله المل کېږي او ښايي 

ورونې ځځکه چې د جنسي  ي؛دول وسيله د دې پېښو مستند ناکهاخیستنې د غندنې لپاره اغېز ېجنسي ګټناوړه د 

ډول پېښو پر وړاندې د  ېخنډونه د بالقوه قربانیانو لپاره خطرونه زیاتوي او د د د خپرولو پر وړاندې کلتوري

او د ماشومانو  يې په پام کې نيساړتیاو هچې دغ ګرانه مسلکي انځورعدالت غوښتنې پروسه ټکنۍ کوي. ډېری هغ

ترالسه کولو او د هغوی د خصوصي حريم خوندي ساتلو لپاره کار کوي، دا ښودلې ده چې انځورونه د  د باور

  ی شي.اکېد باوريڅنک غښتلي او  هویت بشپړ خوندي ساتنې تر

ځکه چې دغه تخنیکونه د انځور د  ؛ماشوم مخ تتول نه تجویزېږيپر سترګو د تورو پټیو کارول یا د دغه راز 

  .پیکه کويسره سره موضوعات جرمي کوي او شخصیت یې  کمولواغېزې له 

ميندې او پلرونه ټینګار کوي چې باید د  انوپه ځینو حالتونو کې د قرباني ماشومځورونې  د جنسي تېري او جنسي

 په دغه ډول حالتونو کې باید: ؛ماشوم انځورونه واخیستل شي او خپاره شي

د ميندو او پلرونو له ټينګار سره سره تل د هغه ماشوم نوم په بل مستعار نوم واړول شي او مخ یې پټ  •
 وساتل شي چې د تاوتریخوالي، جنسي تېري او ناوړه ګټې اخیستنې قرباني وي. 

حاتو څخه ډډه وشي چې ماشوم يله داسې کټګورۍ یا تشر .پر هېڅ ماشوم ال زیات تور ونه لګول شي •
د ردېدنې په ګډون له  يورونې، تبعیض یا د ټولنو له لورځبدني او رواني زیان، اوږدمهاله  د اضافي

 منفي غچ اخیستنې سره مخ کوي. 
ر بايد خپویې په ځينو حاالتو کې د قرباني شوي ماشومان د کورنۍ مشران ټينګار کوي چې عکس  •

 کې هم بايد د ماشوم هويت پټ وساتل شي. نوحالتوسې شي، خو په دغ
ځکه دغه کار يې  ؛هېڅ مهال د قرباني شوي په اړه له ځانه معلومات او يا هم تشريحات مه اضافه کوئ •

 نور هم ستونزې زياتوي.

 راپوروي، ټینګار کوي چې د هغه فلم باید واخيستل او  ېخو که یو ماشوم چې جنسي ګټه ور څخه اخیستل شو
 حالت کې باید: غهپه د ،غواړينه بیا دغه څه یې خپره شي، خو مور او پالر یې 

 که له یوه ماشوم سره مرکه وشي، د هغه او يا هغې هویت باید خوندي وساتل شي. •
موخه یې له ميندو او پلرونو سره شریکه شي چې دا به په ورته حالت کې له نورو قربانیانو  راپورد  •

 . کېږياتل سره څه ډول مرسته وکړي او ډاډ ورکړل شي چې د ماشوم نوم او هویت پټ س
 باور ورکول شي چې د مرکې پر مهال ماشوم ته نور اضافي زیان نه رسېږي. غهد •
صورت کې باید د هغو  غهپه د ل،پالر، مور يا قانوني سرپرست راضي نه شود ماشوم که چېرې  •

 غوښتنو ته غاړه کېښودل شي.
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 له ګواښ سره د مخ ماشومانو خوندیتوب
کې راغلي چې د  هالرښوونپه سېف يپه نوم د یون "ماشومان وژغورئسره مخ  ګواښله "د انځور اخیستو لپاره د 

 غووي. په د حساس اړخهکلتوري له او  النجمنته اړتیا ده چې  ې پاملرنېکې ځانګړدېدو و په مستنتهغو موضوعا

وسله د  ،تاوتریخوالیجنسي ناوړه ګټه اخیستنه، د جنسیت له مخې له هغوی ماشومانو کار، پر کې اتو موضوع

 شاملې دي. ،ډزيلکه ا ې،اغېزو کړنو جلب او جذب، د دغو او نورو بدناموونک یېته لیکو والو 

د ، بدنامۍ، اضافي فزیکي یا رواني زیان له کېدای شيبشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې عدالت غوښتنه له 

لپاره اړینه ده ؛ نو د دې اخیستنې له خطر سره مخ کړيپه ګډون ماشومان یا مېرمنې د غچ ېدو د رد خواټولنې له 

د  یکې د هغو لواو د دغو انځورونو په کارو واو مېرمنو د انځورونو په اخیست چې په يادو حالتونو کې د ماشومانو

 ی شریک شي څو یې خوندیتوب یقیني شي.خصوصي حريم ساتنې لپاره په پرېکړو کې هغو
 د عیني هویت خوندیتوب حالتونه

سـره ه خپرېـدو لـیـا ان حـذف سـره سـره د یـوه انځـور لون که چېرې د یوه ماشوم یا مېرمنې د نوم له بد
عیني یا د نوم له  باید کېږي. د ماشومانو هویت ، د انځور نه خپرېدو سپارښتنهلوېږيپه خطر کې  یهغو

 :  یکه چېرې هغو .مخې څرګند نه شي
 جرم مرتکبین ويد جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان یا د  •
 ډز ناروغي ولرييد ا •
 پر یو جرم تورن وي •
اوسني یا پخواني جنګیالي وي، که وپېژندل شي په راتلونکي کې د غچ اخیستنې له خطر سـره  •

 ی شي.ادېمخ ک
خطرونو بېلګې موجودې دي، خو د خپرولو  هپه هر صورت د یو ځانګړي انځور کارولو پر وخت د شت

وکیالنو سره دا یوه قضیه له مدافع د بېلګې په توګه د ماشومانو د حقونو  ؛ريلپاره یې استدالل اعتبار ل
په ټولنه یا په نړیواله کچه یې په یوه د لوړ خطر موضوع یې وکالت غوره کړی دی. په  یده چې د هغو

د ګډون د  یکې د هغود حل په قضيه  ستونزو زيان پېښوونکو ددغه ډول حالتونو کې باید د ماشومانو 
 درناوی وشي. حق 
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 د انځور اخیستنې هوکړه لیک
زېږديز کال د روغتیا نړیوال سازمان د انځورونو، وېډیوګانو او مرکو لپاره د رضایت ترالسه کولو په اړه د  ٢٠١۵د 

يا عکاس باید د انځور اخیستو یا ويډیو پر مهال د تصـوير، غـږ او ويـډيو  یالرښوونې له مخې، انځور اخيستونک
انځـور  رخپرېدوهوکړه ليک یا وېډیويي خوښـه ترالسـه کـړي. د پوهېـدونې خوښـه دا معنـې لـري چـې شـخص پـ

کارونو هم پوهېږي او ورسره هـوکړه شوو  اخیستلو پوهېږي او هوکړه ورسره کوي او دغه راز یې پر موخه او پالن
 وي. ک

باور تر السه شي چې شخص په هـېڅ ډول اړ ایسـتل شـوی نـه دی. څو  دغه رضایت باید د دې لپاره ترالسه شي
 وږي، بايد په پوره ډول ورتـه روښـانه شـي چـې هـوکړه ليـک د دواړېدغه هوکړه ليک چې له هرچا سره السليک ک

 نه جوړوي. ستونزه هلورو په ګټه دى او کوم
رېدو هوکړه لیک باید تر انځور اخیستنې یا ویډیو جوړونې مخکې ډک او السلیک شـي د تصویر، غږ او ویډیو خپ

(یا رضایت ثبت شي). که د یوه ماشوم انځور اخیستل کېږي یـا یـې ويـډیو جـوړېږي، نـو لـه مـور، پـالر، قـانوني 
 سه شي. ډیويي ګړنی رضایت تراليسرپرست يا مراقبت کوونکو (د عامه خدمتونو موظف) څخه باید لیکلې یا و

په افغانستان کې له ښځو څخه انځور اخیستنه په ځانګړي ډول یـوه حساسـه موضـوع ده او بـا خبـره رضـایت پـه 
ډیوګانو د محدودې کارونې له ژمنې ځان وساتي. که يبشپړه توګه مهم دی. انځور اخیستونکي باید د انځورونو یا و
ډیو جوړونې دې الس په سر يله انځور اخیستنې یا و د زړه نا زړه توب، اندېښنې، وېرې یا غوسې احساس وکړي،

 شي. 
کلنـۍ څخـه د ټیـټ عمـر ماشـومانو ویـډیو یـا  ١٨د ميندو او پلرونو یا قانوني مراقبت کوونکو له اجـازې پرتـه لـه 

کلنۍ  ١٨د یوې عمومي الرښوونې په توګه ټولو ماشومانو (له د ژورنالېستانو لپاره محدودیت نه دی.  ورسره مرکه
د مـور، پـالر، يـا  دې د هغـوی کم عمره) لپاره باید له ویډیو جوړولو، مرکو کولو او انځور اخیستلو مخکـې څخه

 قانوني سرپرست رضایت ترالسه شي. 
خو که چېرې دا یوه ډله ییزه او ټولنیزه کړنه وي چې یو ځانګړی ماشوم نه مشخص کوي او دا د ماشـومانو پـه اړه 

 ١۶کـه چېـرې یـو  د بېلګې په توګـه ؛ځانګړی رضایت ترالسه کول اړین نه دیوي چې عادي ورځنی ژوند کوي، 
صورت کې ژورنالېست  غهکلن هلک د فوټبال یا کرکټ لوبه کوي او یا پر نورو ټولنیزو فعالیتونو بوخت وي، په د

پـه خطـر  د رضایت لپاره ډېره اړتيا نه لري خو که چېرې سیاسي، امنیتي یا نورې ستونزې وي چې د ماشوم ژونـد
 کې اچوي، په دغه حالت کې باید رضایت له ميندو او پلرونو څخه ترالسه شي. 

ژورنالېستان تل باید د ماشوم خوندیتوب او ګټې تل په خپل ذهن کې ولري او کله چې شکمن وي چې یو ماشوم 
 پر یوه ځانګړي ماشوم.  نو د ماشومانو لپاره د عمومي حالت په اړه باید راپور جوړ کړي، نه ،په خطر کې دی که نه

دغه راز اړينه ده چې انځور اخیستونکي باید د انځور اخیستنې پر مهال له ځايي قوانینو، دودونـو او محـدودیتونو 
 خبر او ځان ورسره برابر کړي.  څخه ځان

 او بانډو کې انځورونه واخلي يا ويډيو جوړه کړي بايد: يکله چې ژورنالېست پالن لري چې په کل
ولـې ویـډیو  چـې يح کـړيتـه تشـر ی، هغـويد ویډیو جوړولـو پـالن لـر چې يګاونډیانو ته خبر ورکړ •

 . کړياجازه او باخبره رضایت ترالسه  يېاو مخکې له مخکې  يجوړو
له ویډیو جوړولو سره ستونزه نه لري، ان که په ټولنه کې څوک  يېچې هر څوک  دي نه کويداسې فکر  •

 نشته.چې څه ستونزه  ووايي هم
 . يپه ځینو وختونو کې ښايي د احتیاط له مخې اړینه وي چې لیکلی رضایت ترالسه کړ •
ډول قضیې په څېر د کلتوري حساسیتونو پـه اړه شـاوخوا پوښـتنه  ېاو د د وشيیو څه د شالید څېړنه  •

 . اړينه ده
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 جدول: د انځورونو / ویډیوګانو په تړاو د رضایت او اجازې اړتیاوې

 لیکلی رضایت یا ثبت شوی شفاهي رضایت اړین دی نه دیرضایت اړین 

 ډېره پاملرنه اړینه ده ځانګړې پاملرنه اړینه ده عمومي عمومي

په عامه ځایونو کې نا 
افراد (مخونه  پېژانده

او نور د پېژندنې وړ 
ځایونه یې پټ وي) 

پرته له دې چې په دې 
جدول کې ښودل 

 شوي دي

 

مشهور خلک په عامه 
(لکه په ځایونو 

کنفرانسونو او غونډو 
کې، فلم ستوري، 

 دولتي مامورین)

 

په عامه ځایونو کې 
چې د پېژندنې وړ افراد 

نه ښيي (لکه یو 
نندارچي په یوه بهرني 

 کنسرټ کې)

په ټولو ځایونو 
کې د پېژندنې وړ 
افراد، چېرې چې 

د خصوصیت تمه 
 ی شي. اکېد

 

 

 

مور، پالر، د د ماشومانو انځورونه (
قانوني سرپرست او يا مراقبت 

 رضایت اړین دی) کوونکو

 

په هر ډول چاپېریال کې د پېژندنې وړ 
شخصي، خصوصي افراد، چېرې چې 

په انځور یا  یا کلینیکي اطالعات
وېډیو کې ښودل شوي وي یا په متن 

کې ثبت شوي وي (ناروغان یا 
 روغتیايي کارکوونکي)

 

که چېرې انځورونه په یوه ودانۍ یا 
سې ځای کې واخیستل شي چې دا

عام خلک ورته السرسی نه لري 
(روغتون، روغتیايي مرکز یا 

ښوونځی)، له څښتن، رئیس یا مدیر 
څخه یې باید لیکلې اجازه ترالسه 

شي څو ودانۍ ته السرسی ولري چې 
 انځورونه واخلي او وېډیو جوړه کړي. 

په الندې حاالتو کې 
 ډېره پاملرنه اړینه ده:

 
کي هغه کلینی •

حیثیت چې ښايي 
بدنامي ولري (لکه 

اېډز، د جنسي الرو 
انتقالېدونکې 

ناروغۍ، د 
امېندوارۍ د ځنډ 
 مخينه، توبرکلوز)؛

جنسي کار، الکول  •
 او شرابو کارونه؛

د جنسیت پر بنسټ  •
تاوتریخوالي 

 قربانیان
 

د پورته یادو شوو 
موضوع ګانو ټول 

انځورونه باید په داسې 
طریقه واخیستل شي 

خاص په کې د چې اش
 پېژندنې وړ نه وي.
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 د پژواک د تصویر، غږ او ویډیو خپرېدو هوکړه لیک
په پژواک خبري اژانس یا همکارو رسنیو کې د یو چا تصویر، ویډیو او غږ په هغه صورت کې خپرېږي چـې هغـه 

 له پژواک سره په الندې ډول هوکړه وکړي: 
چې تصوير، ويډيو غږ او متن مې په خپلو تبليغاتي او روزنيـزو مـوادو ) پژواک خبري اژانس ته اجازه ورکوم  زه (

کې کارولى شي. یا هم دغه مواد ښـايي عـامو وګـړو تـه ووېشـل شـي او لـه بېالبېلـو الرو (ویبپـاڼې، کېبـل، راډیـو 
ه د دې هـوکړې پـر بنسـټ د مجـازو کړنـو پـه اړه لـ ټلوېزیون او نور وسايل) په عام ډول نندارې ته کېښـودل شـي.

راپورته شوو غوښتنو او ادعاوو څخه په نه بېلېدونکې توګه او له شرط پرته ځان مبرا ګڼم، پر دې هـم پـوهېږم چـې 
 بې له کوم امتیازه مې د یادو موادو د کارونې اجازه ورکړې ده.

ه ) مې پوره کړی دى، دغه متن مې لوستی، پـرې پـوهېږم او تاییـدوم چـې دغـه هـوکړ١٨عمر ( زه منم چې قانوني
ــري اژانــس ادارې تــه د  ــم د پــژواک خب ــت کــولی ش ــې هــر وخ ــه څرګنــده ده چ ــري. دا هــم رات ــي بڼــه ل الزام

)video@Pajhwok.com( یک له الرې د رضایت فسخه کولو خبر ورکړم.لبرېښنا 
کلونو کم وي، په دې صورت کې د هغه ولي یا سرپرست کـولی شـي  ١٨د یادونې ده، که چېرې د شخص عمر له 

 لیک السلیک کړي.دغه هوکړه 
  د رضایت ښودونکي شخص السلیک يا ګوته

 نېټه:  ) (
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 نهم څپرکی

 د خبري راپور لیکلو بنسټیز اصول

 ي راپور ليکنهد خبر
د دغو پوښتنو طرح  ؛کړئ هپوښتنې طرح» ، ولې او څه وختڅوک، څه شی، چیرته«پیل په پلټنې سره وکړئ او د 

 کولو به درسره مرسته وکړي چې د راپور لپاره مو چوکاټ او متن جوړ کړئ او الندې پوښتنو ته ځواب ومومئ.
 ښ شول؟ ېڅه شی: څه پ

 ښ شول؟ ېچېرته: چیرته پ
 ښ شول؟ ېپ کلهڅه وخت: 

 ؟ دغه راز زیانمن شوی څوک دی؟ووښکېل  څوک: څوک
 ښ شول؟ ېولې: ولې پ

 ښ شول؟ ېپ لڅه ډوڅرنګه: 
غوره خبري راپور هغه دی چې ټولو دغو پوښتنو ته ځواب ووایي. په کار ده چې دغه پوښتنو ته په خپل ذهن کې د 

رې غواړئ چې په افغانستان کې د خښتو په داشونو کې د ماشومانو د ېکه چ لګې په توګهېد ب؛ تل لپار ځای ورکړئ
  الندې پوښتنو ته ځواب ووایئ:کار په اړه یو راپور جوړ کړئ، په کار ده 

 زيانمن شوی ماشوم څوک دی؟ 
 د خښتو د داش څښتن څوک دی؟ 

 دالالن یې څوک دي؟ 
 د خښتو په داش کې کاري شرایط څرنګه دي؟ 

 د خښتو داش چېرته واقع دی؟
 راځي؟ ځایه ورته ماشومان له کوم 

 دنده وګومارل شو؟  رماشوم څه وخت پ
 کار کوي؟  څو ساعته ماشوم

 ایا نور زماني مهم فکتورونه شته؟ 
 دنده ګومارل شوی و؟  رماشوم ولې پ

 نور کوم دلیلونه شته چې له امله یې ماشوم د خښتو په داش کې کار ته اړ شوی دی؟ 
 نړیوال سازمانونه او حکومت په دې برخه کې څه مرسته کوالی شي؟ 

دغه پراګراف چې معموال� یو یا دوه جملې وي،  ؛کېږي د راپور لومړي پراګراف ته لیډ ویل ؛یو پیاوړی لیډ ولیکئ
رته، څرنګه او ولې پوښتنو ته ېباید د راپور اصلي مقصد په لنډه توګه بیان کړي او د څوک، څه شی، څه وخت، چ

 ځواب ورکړي. 
 معکوس هرم

دا په دې معنی ده چې تر ټولو مهم او حیاتي حقایق باید په لومړي سره کې  ؛راپور د معکوس هرم په بڼه ولیکئ
ذکر شي او هغه مسایل چې هومره مهم نه دي وروسته ذکر شي. لومړی پراګراف باید له دویم پراګراف څخه ډېر 

 الړ شي. ویم پراګراف څخه ډېر مهم وي او په همدې توګه وړاندې ېمهم وي او دویم پراګراف له در
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  لیډ بايد وليکل شي. :برخهلومړی 
دا راپور ته اعتبار وربښي » زه له کومه ځایه پوهېږم؟«: سرچینه: دلته دغې پوښتنې ته ځواب ورکړئ: برخه هدویم

خلکو ته معلومه شي چې تاسو د انساني قاچاق پر موضوع کار څو  او ترڅنګ يې د قانون مادې هم ذکر کړئ
 کړى دى. 

نو «وليکئ چې د راپور اهمیت په څه کې دی؟ دلته دغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ : مهم مسایل: دلته ه برخهدرېیم
 »څرنګه؟«او » څه؟

 : نقل قولونه: راپور کې نقل قولونه راولئ ترڅو نور هم په زړه پورې شي. ه برخهڅلورم
 : پایله: دلته ستاسو له لوري د ليکل شوي موضوع په تړاو د مهمو حقایقو لنډیز وليکي.ه برخهپنځم

 
 

 

 

 

 

 

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن   

 

 

 

 

 

 

متن متن متن متن متن متن متن متن متن   

متن متن متن متن متن متن متن متن  

  متن متن متن متن متن متن

 

 
 متن متن متن 

 

 

متن متن 
 متن
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 د خبري راپور متن

زمن کېږي. کوالی شئ په راپور کې مو پر نورو فکتورونو ېټول خبري راپورونه په دې اړه دي چې خلک څرنګه اغ
زمن شوي ماشوم کورنۍ، د کار خاوند او یا هم هغه شخص چې د ماشوم د انساني ېلکه د اغ ،هم تمرکز وکړئ

  ده.دو لپاره يې زمينه برابره کړې ېقاچاق ک
 راپور مو له یوې ځانګړې زاویې ولیکئ

بلکې د راپور ، ډېری راپورونه له یوې ځانګړې زاویې لیکل کېږي. دا یو معیاري تخنیک دی چې څه تاوان نه لري
 د موخې په روښانه کولو او متمرکزولو کې مرسته کوي. 

 ." کلونو کم عمر لري ١٨له  ګرپنځوس سلنه کار بټيود خښتو "
 په بټۍ کې کار کوي وساعته د خښت ١۶په موخه  لوپالر د پور خالصو احمد د خپل

راپور له یوه ډېر اړخونه ولري، ټول اړخونه یې تر پوښښ الندې  مواوسئ. که  یلي وېتاسې باید په بشپړه توګه ناپ
  .واخلئدا چې له چا څخه نقل قول ، خو ضمیرونه مه کاروئ» ما ته«یا » زه«راولئ. د 

، خو د زيانمن کې وساتي کنټرولپه احساسات کې خپل جوړولو راپور په اړه ژورنالېست بايد د انساني قاچاق 
خو ژورنالېست په راپور کې له زیانمن شوي سره خپله غمرازي ښودلی شي، منعکس کړي.  په کې شوي درد بايد

 نه شي کولی مالتړ ورسره وښيي.
 له خلکو څخه نقل قول وکړئ

خو دا چې  ،کار غیر قانوني دی غهپوهېږم چې د"خاوند هدایت خان وایي:  بټۍد خښتو پخولو ؛ توګه لګې پهېد ب
 "زه ماشوم ته د کار په بدل کې دوه وخته ډوډۍ ورکوم، هغه له لوږې څخه ژغورم.

د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د ماشوم د خوندي ساتنې څانګې مرستیال رسنیو ته دغه راز 
دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل  مالکد  بټۍوژغورل شو او د بټۍ کې له کاره ماشوم د خښتو "وویل: 

  "ږېږي!ګوتې مې خو": او یا دا چې په یوه بټۍ کې یو کارګر ماشوم وايي "شوه.
 پایله

د راپور پای بايد په داسې  له سره په لنډه توګه وړاندې کړئ.یوه پایله ولیکئ او په کې د راپور تر ټولو مهم حقایق 
د انساني چې د لوستونکو زړونو ته الر ومومي او هغه دې ته وهڅوي چې  کې ولیکل شيزړه راښکونکي پراګراف 

هغه بايد په داسې جمله وشي چې  یرول ولوبوي. پا خپل وس مطابقد کې  يمخنيو اړوند بدې ښکارندېقاچاق 
 د لوستونکي په یاد کې د پاتې کېدو المل شي.
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 راپور ورکولو پالن د ي قاچاق په اړه ند انسا

   د ژورنالېست نوم

   والیت

  د راپور عنوان

 :د راپور محور مو څه شی دی؟ تشریح یې کړئ
 
 

  :سرچینې

١-  

٢-  

٣-  

 نور کوم تحقیق په دې اړه وجود لري؟
 

 د راپور د چمتو کولو لپاره مهال ویش: 
 کله به خپل تحقیق او مرکې بشپړې کړئ؟ -

 
 مرکې او ضبطول مو څه وخت ترسره کوئ؟  -

 
 کله به فایلونه پژواک ته وسپارئ؟  -

 
 له هغو فایلونو سره چې پژواک ته یې سپارئ الندې معلومات هم ورکړئ: 

  نوم
 
 
 

  اداره
 
 
 

  دو موقعیتونهېترسره ک د مرکو

 

 

 

 د مرکو ترسره کېدو نېټې
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 څپرکیلسم 

 ېي سرچيناطالعاتد انساني قاچاق 
 ي سرچينو پېژندنهاطالعاتد انساني قاچاق د 

 و د مالتړ څانګهنحقوي د عدلیې وزارت د بشر -١
 hrsu.gov.af/-http://www.mojوېبپاڼه: 

 ٠٧٠٠٠٧٢١٣٩، وحيد هدايت: ٠٧٠٠١٨٩٩٨٣د اړيکو شمېرې: محمد حسن سلیمی: 
 د عدلیې وزارت -٢

 http://moj.gov.af/en وېبپاڼه:
 ٠٧٨۶٣٣٣۶۶٨د اړيکو شمېرې: 

 و چارو وزارتد کورنی -٣
  http://moi.gov.af/en وېبپاڼه:

  ٠٢٠٢٢٠١٧۵٨ د اړيکو شمېرې:
 د بهرنیو چارو وزارت -۴

 http://mfa.gov.af/en وېبپاڼه:
 ٠٧٠٠١٠۴١٧٣، ٠٢٠٢١٠٠٣٧٢ د اړيکو شمېرې:

 د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت -۵
 http://molsamd.gov.af/en :وېبپاڼه

 ٠٧۵٢١٠۴٩۵۴، ٠٧٩٨٢٨۶٠۴۵، ٠٧٠٠٢٧۵٢٢٩ د اړيکو شمېرې:
 info@molsamd.gov.af ،aminaafzali@yahoo.comبرېښناليک: 

 د پوهنې وزارت -۶
  http://moe.gov.af/en وېبپاڼه:

 ٠٧۴۴٢٢٨٨٠۶ د اړيکو شمېرې:
 د حج او اوقافو وزارت -٧

  http://mohia.gov.af/en وېبپاڼه:
 ٠٧۴۴۴٨٧٨۵٨، ٠٧٠٧٠۶۵٧۴٣، ٠٧٩۶٩۶۶٠۶٠، ٠٢٠٢٢٠٣۵۴۶ د اړيکو شمېرې:

 د عامې روغتیا وزارت -٨
 http://moph.gov.af/en وېبپاڼه:

 ٠٧٩٩٢١١٩٣۴، ٠٢٠٢٣٠١٣۵١، ٠٢٠٢٣٠١٣٧٧ :د اړيکو شمېرې
 د ښځو چارو وزارت -٩

 http://mowa.gov.af/en وېبپاڼه:
 ٠٧٠٠٢٨٨٠٨۴، ٠٢٠٢٢٠١٣٧٨ د اړيکو شمېرې:

 وزارتچارو  دونکوېرته راستنېد کډوالو او ب -١٠
  http://morr.gov.af/en وېبپاڼه:

 ٠٧٨۵٠٢۵۵٨۶، ٠٧٩٩۴٧۴٢٣٧، ٠٢٠٢٠٢٠٠۵۶ د اړيکو شمېرې:
 د ملي امنیت لوی ریاست -١١

 ٠٧٧٨٨٢۴٢٩٠ د اړيکو شمېرې:
 نسيوو خپلواک کمېنحقوي د افغانستان د بشر -١٢

 /http://www.aihrc.org.af وېبپاڼه:
 ٠٢٠٢۵٠٠١٩٧ د اړيکو شمېرې:

 لویه څارنوالي -١٣
  http://ago.gov.af/fa وېبپاڼه:

  ago.afg@gmail.com،agadviser@yahoo.com برېښناليک:
 

http://www.moj-hrsu.gov.af/
http://moj.gov.af/en
http://moi.gov.af/en
mailto:info@molsamd.gov.af
mailto:aminaafzali@yahoo.com
mailto:ago.afg@gmail.com
mailto:agadviser@yahoo.com
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 د اطالعاتي سرچينو موندل

دا فورمه له ژورنالېستانو سره مرسته کوي چې په ټولنه کې د هغو ادارو او خدمتونو معلومات راټول کړي چې کېدای شي د 
اړیکو لپاره تر ټولو غوره کسان انساني قاچاق سره د  انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. په دې اړه د

 مبارزې کارپوهان دي، ډېر شمېر ټولنې د انساني قاچاق شوو کسانو لپاره کوم ځانګړي خدمتونه نه لري. 

 ره، برېښناليک، پته او نورېد اړیکې شم د خدمتونو وړاندې کوونکې ادارې
 ادارهد انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې سیمه ییزه 

  
  

 پناه ځایونه او د امن کورونه
  
  

 فوني کرښېېليساعته ټ ٢۴
  
  

 روغتیایي خدمتونه
  
  

 د رواني روغتیا او سالمشورې خدمتونه
  
  

 نا دولتي او ځایي مؤسسې
  
  

 د حقوقي خدمتونو ادارې
  
  

 پولیس، د قانون د تنفیذ خدمتونه
  
  

 ارګانونهسیمه ییز دولتي 
  
  

 سفارت او قنسلګري
  
  

 نړیوال سازمانونه
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 څپرکیيوولسم 

 افغانستان کې د انساني قاچاق ډولونهپه 

ګار، اجباري کار، د پور ې، بيرېد جنسي تچې له ډلې یې  په افغانستان کې د انساني قاچاق ډولونه او موارد ډېر دي
، په بدو کې د نجونو ۍ، بچه بازوکارونو، په زور ودون درنو، پر ماشومانو د لوايستکار، د بدن د غړو د په بدل کې 

او د جګړو  ایستلونځل، فحشا ته د ښځو اړ يم ود مغزکړنو لپاره ، د ترهګريزو سوالګرۍ ې، سازمان شووورکول
اوس هم له خلکو او  خو ځيني داسې دي چې، په اړه رسنيو راپورونه خپاره کړي په ليکو کې د ماشومانو استخدام

 دي. ېرسنيو پټ پات

 وهغه کړنه چې د يادو الرو او د ځانګړ ههر ؛انساني قاچاق د عمل، د الرو چارو او د موخو ځانګړی فارمول لري 
 هغه په انساني قاچاق کې راځي. ،ږيېته ورس موخو لپاره سر

 رى ېجنسي ت -١
 زنا یا لواطت سره د نجلۍد فعل ارتکاب يا له نا بالغې  تلواطه اجبار او اکراه سره له بالغې ښځې سره د زنا يا پ 

ره، ګواښ ېهغه شخص چې په زور، و ری وايي.ېارتکاب او يا د ښځې پر عفت او ناموس تېري ته جنسي تد فعل 
 يـا پـه نـاتوانۍ د ګټه اخیستنه) له جسمي يا رواني ناتوانۍ په زیانمن شخصاو يا د نورو وسايلو يا د مجني عليه (

رضايت په څرګندولو يا پر هغه د بې هوشه کوونکو درملو خوړولو يا د عقـل پـه زايلوونکـو نـورو وسـايلو سـره د 
د هغه په قبل يا دبر کې دننه کـړي، د جنسـي تېـري  څیزونهجنسي مقاربت عمل ترسره کړي يا د بدن غړي يا نور 

 یې نه وي پوره کـړی، عمرقانوني ه چې له داسې یو شخص سر څوکمرتکب پېژندل کېږي. دغه راز که چېرې يو 
 ری پېژندل کېږي او د مجني عليه رضايت د اعتبار وړ نه دی.ېجنسي مقاربت ترسره کړي، د هغه عمل جنسي ت

رى د انسـاني ېـچې په جنسي تېري کې کله هم رضايت موجـود نـه وي، نـو لـه همـدې املـه جنسـي تڅرګنده ده دا 
مهـال پـر يـوې  د انسـاني قاچـاق پـر. قربـاني ويځې او ماشـومان ډېره یې ښاو تر  جوړويقاچاق يوه مهمه برخه 

د هغې پر باور منفي اغېزه  پښو الندې کول دي، بلکې دغه کړنه، و ترنمېرمنې جنسي تېرى نه يوازې د هغې د حقو
 کوي.

او ټولنيزو برخو ر دد جنسي ګټې اخيستو عمل، د ښار او کليو په ګډون هر ځاى او دغه راز د عمر په هر پړاو، جن
او تـوپيري چلنـد نـه  يڅکله هم د تابعيـت او زېږېـدنې ځـای پـه اړه تبعيضـېکې رامنځته کېږي. د انسان قاچاق ه

 هېواد کې رامنځته کېدای شي. په هر ځاى او  ځکه دغه ناوړه عمل هر ؛کوي

اکميت لرونکي فکر سره د يوه نارينه د شخصيت او نرتوب اصلي جوهر له ښځو سره په تاوتريخوالي، تېري او ح
پر يوې ښځې جنسي تېرى نـه يـوازې د  نداره کې څرګندېږي.يه ېنيته د درناوي او درنښت په رښت ېنه، بلکې ښځ

هغې پر جسم او عزت تور داغ لګوي، بلکې داسې اروايي عذاب ورکوي چې روح يې ټول عمر د غم او مايوسـۍ 
ډول تياره او دردېدلي روح سره خپلې ټولنې ته ځي او هلته نورو ته هم درد او  غهپه تيارو کې ډوب وي. ښځه له د

 پر يوې ښځې جنسي تېرى، نه يـوازې د ښـځې پـر وړانـدې د يـوه نارينـه د وحشـتدغه راز  ناهيلي وړاندې کوي.
ندويي رښـکا ډول عمل د تېري کوونکي شخص پر نفس د ورته ترسره شوي وحشـت غهښکارندوى دى، بلکې د

 .واخليله يو کمزوري شخص څخه او همدا شخص بیا وروسته غواړي د خپلې قربانۍ غچ  کوي هم
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محکـومېږي او د جنسـي تېـري د  بند ر اوږدهمې مادې له مخې، د جنسي تېري د جرم مرتکب پ۶٣٧د جزا کوډ د 
مجـازاتو  ردرجـې دوام حـبس پـ مـې٢کـې مشـدده پېژنـدل کېـږي او مرتکـب د  نوجرم ارتکـاب پـه النـدې حـالتو

 محکومېږي: 

 مجني عليه ماشوم وي. -١

 مرتکب، د جنسي عمل په ارتکاب سره د جنين د سقط المل شوی وي. -٢

 مرتکب په يو ډول پر مجني عليه نفوذ او اختيار لرلی وي. -٣

 مجني عليه د جنسي تېري د عمل له امله حامله شوې وي. -۴

 صدمې د رامنځته کېدو سبب شوی وي. يته د شديدې روحد جنسي تېري عمل د ټپي کېدو يا مجني عليه  -۵

 ناروغيو تمام شوی وي. رد تجاوز عمل د جنسي مقاربت پ -۶

 مجني عليه د متجاوز د دايمي يا موقتي محارمو له جملي څخه وي. -٧

د جزا  اعدام محکومېږي. دغه راز رد جنسي تېري په پايله کې مجني عليه ومري، مرتکب پ ېرېکه چ ،د يادونې ده
پر مجني عليه جنسي تېري له يوه نفر څخـه د زيـاتو پـه واسـطه ارتکـاب  ېرېمې مادې له مخې، که چ۶۴١کوډ د 

و کې د درج شوو حکومونو پـه رعايـت ونجز ۵او  ۴مادې په  یمې١٧٠شي، له مرتکبينو څخه هر يو د جزا کوډ د 
 درجه دوام حبس محکومېږي.١اعدام يا  رسره، له احوالو سره سم پ

جز کې يې پر نارينـه بانـدې  ۵په ری او ېجز کې پر ښځه باندې ډله ييز جنسي ت ۴مادې په  یمې١٧٠د جزا کوډ د 
 د اعدام د جزا مواردو يادونه شوې ده. ،ډله ييز جنسي تېری چې د مجني عليه د مړينې المل شي

ل (د ښځې تناسلي الـه) خو د هغه تجاوز په قب ،هغه شخص چې د ښځې پر عفت او ناموس د تېري مرتکب شي
په تفخيذ (سولول)، مسـاحقې (د جنسـي غريضـي د رفـع کولـو  ېبلک ،شيه يا دبر (مقعد) کې په داخلېدو تمام ن

 حبس محکومېږي.اوږده  رلپاره د ښځې له ښځې سره لوبې کول) يا جنسي تماس تمام شي، تر اوو کلونو پورې پ

حکـم پرتـه د بکـارت پـردې د عـدلي طبـي کتنـو د اجـرا امـر دغه راز د ښځې له رضايت يا د واکمنې محکمې لـه 
محکومېږي خو که دا طبي کتنه له زور، تهديد يا ارعاب څخه په ګټې اخيستنې تـر  لنډ بند رممنوع دی، مرتکب پ

 محکومېږي. منځني بند رسره شي، مرتکب پ

او هلکان په زور او يـا د هغـوى  رى کېږيېکې د ښځو له لوري پر سړيو او يا هم هلکانو جنسي ت نوپه ځينو حالتو
جنسي قرابت ټينګ کړي چـې دا هـم پـه کېږي څو ورسره اړ ايستل  ته سره دې وله مجبوريت څخه په ګټې اخيست

 جنسي تېري کې شمېرل کېږي.
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  د جنسي تېري په اړه د پژواک راپور:
کېږي اخيستل کار قرباني نجلۍ د مینځې ېیوله د جنسي تېري   

 - Mar 11, 2018 ناهيد بشردوست

دوولس کلنه وه چې جنسي تېرى پرې وشو،  ،): شپاړس کلنه شازيه (مستعار نوم)٩٦کب  ٢٠کابل (پژواک، 
څلور کاله وروسته يې واده وکړ، خو زوم چې کله له دې قضيې خبر شو، نور يې ونه غوښتل چې له دې سره د 

د کابل اصلي اوسېدونکې  شازيه خاوند په توګه ژوند وکړي، اوس ترې د يوې مينځې په توګه کار اخيستل کېږي.
س ته وويل چې ال يې نړۍ ته سترګې نه وې غړولې چې پالر يې د طالبانو له لوري ده؛ نوموړې پژواک خبري اژان

دغې  ووژل شو او کونډه مور يې د بېالبېلو الملونو په سبب د خپلې خسرګنۍ له لوري له ناخوالو سره مخامخ وه.
، اړه شوم چې ستا مور مې وايي چې ته تازه پيدا شوې وې چې له کوره يې وشړلم"ځوانې ښځې په ژړا سره وويل: 

ما د بابا کور کې چې بوټ ګنډونکى ز نګه يېرد بابا کور ته والړه شم. مور مې د خپل ژوند ترخه کيسه کوي چې څ
  "او غريب و، له يو عالم کړاوونو سره ژوند تېراوه.

ړي چې يوه مور ته مې دغه وضعيت د زغملو نه و، اړه شوه چې له يوه داسې کس سره واده وک"شازيې زياته کړه: 
په هغه "هغې وويل:  "بله ښځه يې هم درلوده او همکار يې و؛ هغه مهال زه درې کلنه وم او له ځان سره يې بوتلم.

کور کې مې له خپلې میره مور، ميرنيو وروڼو او خويندو سره ژوند پيل کړ، خو ښه ورځ مو نه درلوده، اړ شوو چې 
کلنه  دوولس"لي په کښلو زياته کړه: ېشازيې د ساړه اسو "ر کړل.ګڼې ستونزې وزغمو، کلونه مو په همدې ډول تې

وم چې د ژوند تر ټولو ترخه پېښه راسره وشوه، يوه ورځ کور کې يوازې وم، په پخلنځي کې مې کار کاوه، ناڅاپه 
ه يې ننوت، له شا يې په غېږ کې ونيولم. ټول وجود مې ولړزېده، غوښتل مې چيغه کړم، په خول مې ناسکه پالر را

الس را کېښود، څو غږ مې بند شي، وروسته يې په خپل ټول رذالت راباندې جنسي تېرى وکړ او په لمن مې داغ 
 "ولګېده.

هغې په داسې حال کې چې غریو نیولې وه، وويل: "دريغه چې د واده جامو پر ځای يې ما ته کفن را اغوستی وای 
کلنه  ۵٠د شازيې مور  يته چې ژوندۍ خښه شوې وای."او په قبر کې يې خښه کړې وای، زه اوس تر دغه وضع

نفس ګل (مستعار نوم) چې په لوګر کې د خپل لور کور ته د پوښتنې لپاره تللې ده، په داسې حال کې چې ژړل 

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
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هغه چې ظاهراً  يې، پژواک ته يې وويل، هغه سړی چې د دې له لور سره يې واده کړی، درې لوڼې او زامن لري.
ينه ښکارېده، وويل چې د بېوزلۍ، ناچارۍ او د ګل محمد (د دې همکار) د ټينګار له امله يې پرېشانه او غمګ

له دويم واده وروسته د خپلې لور په اړه وويل: "له کړاوونو ډک ژوند مې درلود،  نفس ګل واده ته غاړه کېښوده.
ل يې چې د نجونو لپاره سواد غوښتل مې چې لور مې ښوونځي ته واستوم، خو خاوند مې اجازه نه راکوله او وي

يادې ښځې له خپلې لور سره د شوي ظلم او په ځانګړې توګه د ناسکه پالر  ګټه نه لري چې لويه شي، مېړه کوي."
لی و ايست او ويې ويل: "د شازيې ناسکه پالر خبرداری ورکړی ېله خوا يې پر هغې د جنسي تېري په اړه سوړ اسو

  ر شي، دا او مور به يې ووژني."و چې که له دې کيسې څخه څوک خب

ده، وويل چې څو ورځې وروسته يې له لور څخه واورېدل چې څه موضوع پېښه شوې  نالوستېد شازيې مور چې 
ده، خو دا چې پر حقوقي مسايلو نه پوهېږي او تر دوو کلونو وړاندې يې چې خاوند ژوندی و، ډارېده او نه يې 

ور کاله تېر هغې زياته کړه: "له دې قضيې څخه څل شو کوالی چې دا موضوع له بل چا يا دولت سره شريکه کړي.
محمد اغې ولسوالۍ څخه زموږ کور ته يو کس راغی او زما لور يې د خپل  لهشوي او باالخره د لوګر واليت 

زوی لپاره وغوښته. زما خوښه نه وه؛ ځکه زوی يې وزګار و او د وزګارتيا له پايلې څخه خبره وم، خو خاوند مې 
 ."ټينګار وکړ او د مجبوريت له مخې مې مثبت ځواب ورکړ

مېرمن په داسې حال کې چې اوښکې يې د خپل ټيکري پر پيڅکه پاکولې، وويل: "مېړه مې له  یادې پاخه عمر د
هاغه سړي څخه پيسې اخيستې او لور مې يې ورباندې پلورلې وه. يوه ورځ راغلل او پرته له دې چې د واده 

ينې جامې يې پر تن نه وې، د زوم کور مراسم جوړ کړي، نکاح يې وتړله او لور مې يې په داسې حال کې چې سپ
خو نفس ګل چې د بلې بدې پېښې په تمه وه، وويل: "د هماغې ورځې پر سبا موټر زما د کور مخې ته  ته بوتله."

ودرېد او زوم، زما لور را ونيوله او په زور سره يې زما کور ته را دننه کړه او په لوړ اواز يې وويل چې لور مو در 
 وه." کړېته يوه کېسټه هم راکړه چې زما لور پر دې د خپل ناسکه پالر د جنسي تېري کيسه  واخلئ. زوم موږ

د شازيې مور زياته کړه: "د خپلې کورنۍ د ابرو او عزت ساتلو په خاطر د زوم موټر ته ورغلم او ومې ويل چې لور 
ې يې بوتله، خو وروسته يې بله يې بوځي او رسوايي دې نه جوړوي او يا دا چې زما پر سينه دې تېر شي. لور م

ښځه وکړه او له هماغه وخته يې زما لور د مينځې په توګه ساتلې ده، لور مې هره ورځ وهي او اړه ده چې د 
 خاوند جامې يې و مينځي، خواړه پاخه کړي او يا د غواګانو او پسونو غوجله پاکه کړي."

  خو د لور بد وضعيت يې نه دی بدل شوی. مور زياته کړه، کله کله يې د لور ليدو ته ورځي، یادې

نفس ګل وويل: "د لومړي ځل لپاره مې چې د لور کور ته ورغلم، هغه يې د تناره په سيخ وهلې وه، ټول بدن يې 
دې، خو ېسور او تور و او بل ځل چې ورغلم، د يوې سترګې شاوخوا يې تور و او پر مخ يې د وهلو نښې ليدل ک

 غمو."مجبوره يو چې دا ټول وز

: "د اسالم له نظره د نجلۍ ناسکه پالر زنا کړې چې بايد اييديني عالم شمس الرحمان فروتن په دې اړه ویو 
نوموړي  مجازات شي او يا واکمن حاکم کوالی شي چې له تحقيق او د جرم له ثابتېدو وروسته هغه اعدام کړي."

ار دی او ک هاباندې کړی، د خدای په نزد ګن تجاوز ورزياته کړه: "دغه نجلۍ هېڅ ګناه نه لري، خو چا چې په زور 
اوس چې دغه نجلۍ د خپل خسر په کور کې د مزدور په شان ژوند کوي، د طالق غوښتنه کوالی شي او داسې 

 ژوند وکړي چې خوندي وي او عزت يې وساتل شي."دې ځای 

ې چې دغه پېښه او له شازيې د بشري حقونو کمېسيون د ښځو چارو مسوولې لطيفې سلطاني په داسې حال ک
نوموړې  سره شوې کړنې یې سختې وغندلې، ويې ويل چې په دې اړه دغه کمېسيون ته خبر نه دی ورکړل شوی.
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زياته کړه: "کله چې د دې پېښې قرباني موږ ته مراجعه وکړي، نه یواځې موږ هغه تعقيبوو، بلکې دغه بوږنوونکې 
 کوو او د عدالت غوښتنه کوو، څو تورن کس ته د خپل عمل سزا وویني."پېښه عدلي او قضايي ارګانونو ته راجع 

د مېرمن سلطاني په وينا، ورته قضيې شته چې له يو چا سره تاوتريخوالی شوی، د وېرې او ډار له امله يې له خپل 
 غچ اخيستو څخه ډډه کوي.

د سليمي پژواک ته وويل: "د سيون غړى محمېله قاچاق سره د مبارزې عالي کم کډوالود انساني قاچاق او 
نه ده او بايد د خپلې  اه کارهنوموړې ښځې خاوند دې د ګډ ژوند اصول مراعات کړي؛ ځکه چې دغه ښځه ګن

مېرمنې سره شوی، وويل:  ېتاوتريخوالي په اړه چې له ياد هخو نوموړي د هغ مېرمنې په شان ورسره چلند وکړي."
ي چلند شوی او په يو ډول له انساني قاچاق څخه کار اخيستل "له دې ښځې سره د يوې مينځې په شان جنس

 شوی چې بايد رسېدنه ورته وشي او الزمه ده چې له يادې ښځې څخه مالتړ وشي."

د لوګر واليت د ښځو چارو مشرې شيما زرګر وويل چې تر اوسه د دوی ادارې ته د دې قضيې په اړه خبر نه دی 
 ورکړل شوی.

ښځه موږ ته مراجعه وکړي، طالق ورته اخيستالی شو او هغه له دې غمجن ژوند څخه : "که ياده وايينوموړې 
ماده  مه١١له قاچاق سره د مبارزې قانون په  کډوالود اړوندې موضوع په اړه د انساني قاچاق او  ژغورالی شو."

انوني کې راغلي، په هغه صورت کې چې د انسان د قاچاق د جرم مرتکب د مجني عليه ښځه، والدين، ق
 ږي.ېاوږده حبس چې له لسو کلونو څخه لږ نه وي، محکوم رسرپرست يا د عامه خدمتونو موظف شخص وي، پ

په هغه صورت کې چې د انسان قاچاقبر له مجني عليه سره، د زنا يا  ،د همدې مادې په دويم بند کې راغلي
په صورت کې له دوولسو کلونو وي، د حد د جزا د تطبيق د شرايطو د نه شتون  ید فعل مرتکب شو تلواط

 ږي.ېزيات بند محکوم رڅخه پ
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 اړ ایستلفحشا ته  -٢
د ژوند برخه یې فحشا خلک شته چې د نړۍ په پرمختللو او وروسته پاتې اسالمي او غير اسالمي هېوادونو کې 

شاملېږي، په دغه بحث کې نه  یکار کوي چې هغو غهپه رضايت سره دله دې ډلې ځیني داسې دي چې  ،جوړوي
، په انساني قاچاق کې ته اړ ايستل کېږي فحشاوسيلې یا  الرې په زور، چل يا هم له کومې بلې کوم کسان چې
پخواني  هجوزجان واليت کې د ملي اردو يوپه مه ٩لمريز کال د وري په  ١٣٩٠ګې په ډول د ېلد بشاملېدای شي؛ 

یې نه شوه ورکولی، خپلې ښځې ته یې ویلي وو چې په  د دې لپاره چې د کور کرایهري ېتوان سرت او نا شوي ټپي
کار څخه انکار کړی و او قضه يې  له دغهښځې  یادې بدل کې یې د کور له څښتن سره جنسي اړیکه ټینګه کړي،

 بند محکوم شوی و.اله ک ٧ رخوا په کړنه اعتراف کړی او د محکمې لدې خپله  روه. د ښځې مېړه پ ېدرج کړ

مې مادې له مخې، هغه شخص چې بالغه ښځه فحشا ته ١٨قانون د  ېتاوتريخوالي د منع پر وړاندې د ود ښځ
مجني  ېاوو کلونو څخه لږ نه وي، محکومېږي خو که چېرله چې  بنداوږده  راحوالو سره سم پله  مجبوره کړي،

 چې له لسو کلونو څخه لږ نه وي، محکومېږي. بنداوږده  رعليه نا بالغه وي، مرتکب پ
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 د زور نکاح -٣
يا اړ ايستلو څخه عبارت دی. په  ود زور نکاح يا اجباري واده، د واده لپاره د يوه شخص تر فشار الندې راوستل

يا په  شيواده ته اړ ايستل له الرې  نا سمې فزيکي استفادېیا ګواښ  ،فشارچې د روحي  هلکيا  لۍنج ،بله وينا
ته په نکاح ورکړل شي او  چې يوه ماشومه له رضايت پرته بل چا هد اد زور يا اجباري نکاح په دې معن ،بل عبارت

کار منلو لپاره زور او اجبار پرې وشي. اجباري واده له دوديز واده سره چې په هغه کې هلک او نجلۍ خپله  غهد د
 رامنځته کېږي، توپير لري.يا د کورنۍ د غړو په وسيله سره پېژني او د دواړو په خوښه واده 

 و کې راځي.بېلګپه د جنسيتي تاوتريخوالي  او د زور واده د انساني حقونو د ضايع کېدو مصداق ګڼل کېږي
 ولر وهغپه ، په ځانګړي ډول پېښې خورا ډېرې ديپه افغانستان کې دغه  اونجونې د دې چارې اصلي قربانيانې 
قرباني نجونو عمر له اتو کلونو پورته  ډېری. د دې ښکارندې د نشتهپه کې پرتو سيمو کې چې دولتي حاکميت 

 ې اړيکه شته.دو تر منځ نږنودو د وړو نجونومعموال� د اجباري او  .وي

، له بېالبېلو روحي او جسمي ستونزو سره مخ کېږيقربانیان یې ګرځي او  الملد خپګان او وېرې ودونه اجباري 
د تېښتې هڅه کړې، د یې کسان چې له اجباري ودونو دغه راز ځيني . اړويان تر دې چې خپل ځان ته زیان 

 ناموسي جرايمو قرباني شوي او يا يې ځانوژنه کړې ده.

پلرونه خپلې لوڼې لکه د  ځيني. او پایلې یې هم ناوړه وي دياجباري ودونو المل  دنا امني، بېوزلي او ناپوهي 
، له د نجونو رضايت شرط دىد واده په کولو کې ه داسې حال کې چې پ ،کې پلوري بدليو په څېر د پيسو په وڅار

د مدني قوانينو او اسالمي شريعت خالف عمل دى. په زور او اجباري ودونو کې ډېرى وخت د  رضایت پرته واده
ا د بي ېږي او دغه راز نجونېپه موخه پر نجونو ظلم ک ترالسه کولوسو يپه ځانګړي ډول د پ ،کورنۍ د مشر له لوري

 روالى. ېخاوند په کور کې هم په خوشحالۍ سره وخت نه شي ت

ي په واليتونو کې هم له قانون اند زور ودونه په ټولنه کې د حاکم دود او عرف له مخې کېږي او افغانستان کې په 
دى چې المل دا  لویکې ودونه شوي او له کوره د تېښتې  عمر )کمکلونو  ١٦څخه په ټيټ (د نجونو لپاره له عمر 

 . نجونې د هغوی د خوښې خالف او غیاب کې ورکول کېږي

مې مادې له مخې، که چېرې يو شخص، هغه ښځه چې د ٢۶قانون د  ېد ښځې پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع
منځني  ر، د هغې له رضايت پرته کوژده يا يې واده کړي، له احوالو سره سم پوي واده قانوني سن يې بشپړ کړی

 .کوژده او نکاح د قانون د حکومونو مطابق فسخ کېږي ېږي،محکوم ،چې له دوو کلونو څخه لږ نه وي بند

 د زور نکاح په اړه د پژواک لومړی راپور:

 په زور ودول اجباري قاچاق دى

 
 – Feb 27, 2017زين ال�ه ستانكزى

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B2%D9%89-1
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B2%D9%89-1
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مېرمن وايي چې د خپلو یوه رته طالقه شوې ېپه هلمند کې په زور واده شوې او ب): ٩۵کب  ٩لښکرګاه (پژواک، 
په زور  ويده کېږي.پنځو ماشومانو د ساتنې مسووليت لري، د ګټې يې څوک نشته او ډېری وخت د شپې په لوږه 

کار د منلو لپاره پرې  غهد ته په نکاح ورکړل شي او د دي چې يوه ماشومه له رضايت پرته بل چا اودول په دې معن
 .يشوې د ېرېپه افغانستان کې ډپېښې اوس دغه  . د یادونې ده چېشيفشار راوستل 

رى ېقاچاق دى او ډ يچې دا يو ډول انسان ږيېد پيسو په بدل کې سپين ږيرو ته ورکول ک ېکم عمره نجون تر ډېره
؛ قرباني شوې ده ېپېښیوې په هلمند واليت کې يوه مېرمن د همدې ډول  قربانيان يې هم کم عمره نجونې دي.

او د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په يوه زاړه کور کې له خپلو پنځو ماشومانو  لنه دهک ٣٢دغه مېرمن بصيره نومېږي، 
په خوله کې نيولې وه او یې چې د خپل پړوني څنډه  (مستعار نوم) بصيرې .تېرويې سره د بېوزلۍ ورځې شپ

کلنه وم چې پالر مې د وخت په پنځه  ١٥پژواک خبري اژانس ته وويل: "زه  ،شمېرلې شمېرلې خبرې یې کولې
وويل چې دې  و، ورکړم." نکل ٤٠سوه زرو شنو افغانيو له رضايت پرته د يوه پاخه عمر سړي ته چې نږدې 

 خاوند یې تر دې وړاندې يوه بله مېرمن هم درلوده خو د هغې عمر کم و او واده يې ورسره نه و کړى.

ه هغ بصيره وايي: "اول يې زه واده کړم او بيا په تمه و څو هغه بله لويه شي او بيا له هغې سره هم واده وکړي."
ې بصير تل به يې خاوند ورسره بد سلوک کاوه. چې له واده وروسته يې هېڅ ښه ورځ نه ده ليدلې او زیاتوي

: "خسر او خواښې مې خاوند راته لمساوه او تل به يې وهلم او کوښښ يې کاوه چې له کوره مې ځواب وویل
هغې د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل: "هېڅ نه پوهېږم چې ولې يې له ما سره داسې چلند کاوه، کله به  کړي."

چې څو ځلې يې د ځان په خبره  ېبصيرد  له به يې جارو، بس بر ناحقه به يې وهلم."يې راته ديګ بهانه کړ، ک
د هغې په وينا، له خپل خاوند  وژنې هڅه کړې خو بچي يې سترګو ته درېدلي او له دغه کاره الس پر سر شوې ده.

زوى مې له ما  ې په ژړغوني غږ وويل: "مشرهغ کلن دى. ١٣څخه درې لوڼې او دوه زامن لري چې مشر زوى يې 
هغه هم زما د وږو  ،ښه او بد نه پوهېږي، سمې خبرې هم نه شي کولى رسره د بد وضعيت له امله لېونى شوى، پ

د وهلو ټکولو داغونه يې اوس هم  ده او ره مخ شوېبصيره وايي چې په کم عمر کې له ډېرو ناخوالو س بار دى."
سلوک کاوه چې ورور يې نه درلود او پالر يې هم سپين  دې وويل، خاوند يې ځکه ورسره بد پر بدن شته دي.

 ږيرى دى.

 :اړ کېدلاخیستو ته  طالق

خو ماشومان ، بصيره وايي چې درې کاله وړاندې له خاوند سره محکمې ته والړه او هلته يې خاوند طالق ورکړ
زاړه کور کې اوسېږي او د دې وويل چې اوسهال په يوه  پرېښودل او خاوند يې ترې کلي ته والړ.ور يې دې ته 

د هغې په وينا، د ژوند تېرولو په موخه خياطي کوي او يا هم د خلکو په کورونو  مياشتې زر افغانۍ کرايه ورکوي.
زياته کړه: "تاسو باور وکړئ چې په دې  ېد کې کالي مينځي او د مياشتې تر درېيو زرو افغانيو پورې پيدا کوي.

ې په بصيرد  ې وخت کېږي چې زه له خپلو ماشومانو سره په لوږه ويده کېږم."څ هم نه کېږي، ډېر داسېپيسو ه
چې خپلې ستونزې يې له ټولو اړوندو ارګانونو سره شريکې کړې دي خو تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده خبره 
 کړې.

 د ښځو چارو رياست: د بصيرې دوسيه مو قضايې ارګانونو ته استولې ده

خپله ستونزه د  ېهلمند د ښځو چارو رييسې جميلې نيازۍ پژواک ته وويل چې بصير د اړوندې موضوع په اړه د
هغې وويل: "بصيرې دغه کار ځکه د ټيلېفون له الرې وکړ که چېرې  ټيلېفون له الرې له دوی سره شريکه کړې ده.

ارګان نه دي؛ نو د نيازۍ په وينا، دوى اجرايي  خاوند يې پرې خبر شي نو حالت به يې له دې هم بدتر کړي."
خو د هغې موضوع يې له عدلي او قضايي ارګانونو سره شريکه  ،ځکه له بصيرې سره مرسته هم نه شي کوالى



143 

هغې وويل چې نا امني، بېوزلي او ناپوهي د دغه ډول اجباري ودونو المل  ورسره وکړي. همرست هکړې څو اړين
مال امانو غوښتنه وکړه چې د اجباري ودونو د مخنيوي  هغې له قومي مشرانو او کېږي چې بيا ښې پايلې نه لري.

 په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي.

 ر شويېسيون: په هلمند کې اجباري ودونه ډېد مبارزې عالي کمسره قاچاق  يانسانله 

د مبارزې عالي کمېسيون غړي محمد طيب اتل پژواک ته وويل سره قاچاق  يانسانله د هلمند د عدليې رييس او 
هغه وايي چې د واده په اړه د نجونو  .ید یکاله ټاکل شو ١٦ عمرقانون له مخې د نجونو لپاره د واده  چې د

ده زياته کړه:  رضايت شرط دى او له رضايت پرته واده کول د مدني قوانينو او اسالمي شريعت خالف عمل دى.
ه چېرې نجلۍ په دې برخه کې "که چېرې يوه نجلۍ له رضايت پرته ورکړل شي، دا اجباري قاچاق دى او ک

 عارضه شي نو وکيل که پالر وي او يا هم ورور، د قانون له مخې سزا ویني."

 يده وويل چې په هلمند کې د اجباري ودونو کچه لوړه ده او دوى هڅه کوي د عامه پوهاوي پروګرامونو په پل
 کولو سره يې مخه ونيسي.

اوسه دوى ته مراجعه نه ده کړې او که چېرې مراجعه وکړي نو د طيب وايي چې د بصيرې په نوم کومې ښځې تر 
 ستونزو د حل لپاره به يې الزم اقدامات وشي.

 مالمتيامور او پالر د د بشري حقونو کميسيون: په اجباري ودونو کې 

د هلمند د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون د ښځو چارو رييسې فاطمې عابدي پژواک ته وويل چې يو شمېر 
 پلرونه خپلې لوڼې لکه د څاريو په څېر د پيسو په مقابل کې پلوري چې بيا بدې پايلې لري.

دې وويل چې دغه ډول ډېرې پېښې تر اوسه دوى ته راغلې دي او هڅه یې کړې چې د قضيې دواړه لوري کېنوي 
 او موضوع يې د خبرو له الرې حل کړي.

 وشي یبايد عامه پوهاو لې د مخنيوي لپارهئدې مس نادولتي سازمانونه: د

په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر مشر خداى نور خانزاده پژواک ته وويل چې د اجباري ودونو په اړه 
ي اوسه د عامه پوهاور هغه وايي چې د يادې ستونزې د حل لپاره دوى ت شکايتونه دوى ته هم رسېدلي دي.

ده زياته  .ځوانانو په مرسته په دې اړه خلکو ته مشورې ورکړيپروګرامونه ترسره کړي او هم يې هڅه کړې چې د 
هغه بيا موږ عدلي او قضايي ارګانونو ته هم محول کړې څو د حل يوه  ،وي يډېرې جد چېکړه: "ځيني قضيې 
برخه کې په ده هم له قومي مشرانو او مخورو غوښتنه وکړه چې د اجباري ودونو د مخنيوي  الر ورته پيدا کړي."

په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د واليتي دفتر د معلوماتو له مخې، د  هلې ځلې وکړي.جدي 
يې د ښځو پر  ٥٣پېښې ثبت شوې چې يوازې  ٣١٨روان کال په اوږدو کې تر دې مهاله د دوى په دفتر کې 

 .وړاندې د تاوتريخوالي دي
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 د زور نکاح په اړه د پژواک دويم راپور:
له وخته مخکې ودونه د انساني قاچاق بله بڼه ده د زور او  

 
 – Mar 29, 2017 يميرحسين امير

وايي چې له اته کاله ګډ ژوند وروسته د خپل خاوند د واده ښکار شوې ښځه د ): د زور ٩٦ورى ٩کابل (پژواک، 
د افغانستان په ځينو سيمو کې د  ناوړه چلند له امله اړه شوه چې له کوره وتښتي او د امن خونې ته پناه یوسي.

 ټولنيزو او کورنيو ستونزو د حل لپاره د زور او بې وخته ودونه کېږي، دا ډول ودونه تر ډېره په بدو او بدل کې د
د افغانستان له قوانينو سره سم  ورکړې بڼه لري او يا هم د پور په مقابل کې کېږي چې په انساني قاچاق کې راځي.

دوه ويشت کلنه سکينه (مستعار نوم)  ډېری دا ډول ودونه د زور، اجبار، قدرت، چل او استثمار له امله کېږي.
خونه کې تر مراقبت الندې ده. نوموړې په یوه امن د مياشتني ماشوم سره د کابل ښار  ١٦اوسمهال له خپل 

کلن سړي  ٣٥کلنه وه، د کورنۍ له لوري يې په زور له يوه  ١٤پژواک خبري اژانس ته وويل، اته کاله وړاندې چې 
، وويل: "تر درېيو کلونو پورې مو ښه ژوند درلود، د دهدغه ځوانه ښځه چې ظاهراً ستومانه معلومې سره واده وشو.

شوو، کابل ته راغلو او بېل خاوندان شوو، د ناصر (د خاوند مستعار نوم) په غوښتنه له خپلې خسرګنۍ يوه اوالد 
 د خاوند د خپلوانو په کور کې مو نوى ژوند پيل کړ."

هغې زياته کړه: "کله چې کابل ته  ؛شو المل پيلد  مرغیود بدکې  ژوندپه يې تګ خو سکينه وايي چې کابل ته 
 پيل شوې، دا چې زموږ د ګاونډي زوى روږدى و، د دې المل شو چې خاوند مې روږدىراغلو، بدبختۍ مې 

ړي، هغه د کور په يوه کونج کې نشه يي توکي څکول، تر دې چې د ګاونډي کور ته د تګ راتګ په سبب مې ک
ل تر هغه وخته (يو کا ،سکينې څرګنده کړه خاوند د ګاونډي کور له نجلۍ سره ناروا اړيکې جوړې کړې."

هغې وويل: "دا موضوع مې له خپلې  وړاندې) چې له واده يې اووه کاله تېر شوي وو، څلور اوالدونه يې لرل.
خواښې سره شريکه کړه چې ستونزه مو حل کړي، خو حل نه شوه، خاوند مې سخته ووهلم، تر دې چې خواښې 

تښتېد او په مزارشريف کې يې ورسره مې له خپلو اوالدونو سره ومنلم، وروسته مې خاوند له هماغې نجلۍ سره و
 واده وکړ."

سکينې د خپل ژوند کيسه داسې بيان کړه: "خاوند مې مزارشريف ته تللى و، درې مياشتې وروسته له هغې نجلۍ 
سره راستون شو او زموږ کور ته راغى، خو ال يې هم خپل بد عادت ته دوام ورکړ، تر دې چې زه يې د کور له 

هغې ادعا وکړه چې د خپل  ګوزاره کړم، پښه مې ماته شوه، وروسته يې کور وسوځاوه." ه الندېڅخدويم پوړ 
خاوند د دغه ناوړه عمل له امله اړه شوه چې د بشري حقونو کمېسيون ته د طالق لپاره مراجعه وکړي، خو د 

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%89
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يل چې د سکينې وو بشري حقونو کمېسيون په منځګړيتوب بېرته حاضره شوه چې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
خاوند ارامولو او سوله ييز ژوند ته د هغه د هڅولو سربېره هم د ناصر له تاوتريخوالي ډک چلند دوام وکړ او اړه 

 ه وتښتي او د مزارشريف له امن خونو په يوه کې پناه واخلي.څخله کور  مخکېمياشتې  ١١شوه چې نږدې 
 د سکينې او د هغې د زامنو نا څرګند برخليک

مياشتې  ٩ونې مشرې چې سکينه په کې ساتل کېږي، پژواک ته وويل چې دغه ځوانه ښځه شاوخوا امن خهغې د 
هغې زياته کړه چې د سکينې د قضيې جزئيات څېړي  ه دغه کور ته را لېږدول شوې ده.څخله مزارشريف  مخکې

د امن  ندې دى.يوه مرکز کې تر درملنې الپه درملنې د او خبر شوي چې د دې ښځې خاوند د کابل د روږدو 
خونې مشر د معلوماتو له مخې، تر اوسه پورې د دې ځوانې ښځې دوسيه د عدلي او قضايي واحدونو له لوري نه 

کلنې لور سره چې ال هم شيدې خوري، تر مراقبت الندې ده، خو درې نور اوالدونه  ١٦ده څېړل شوې او له خپلې 
د هغې د دوسيې  يد سکينې وکيل چې د امن خونې له لور يې چې لويان دي، د خپلې نيا په کور کې ژوند کوي.

چې د روږدو  ده شوى، وويل چې د دوسيې په اړه ال هم پرمختګ نه دى شوى او ټاکل شوېګومارل څېړنې ته 
 وروسته وڅېړل شي.ېدو ه د ښځې د خاوند له رخصتڅخدرملنې له مرکز 

 ىله ښځو سره د تاوتريخوالي په مبارزه کې د حکومت ليدلور
قاچاق سره د مبارزې عالي کمېسيون غـړې نـازيې ي انسان لهمالتړ مرکز مشرې او ښځو د  د ښځو چارو وزارت د

نومـوړې  فيضي د سکينې قضيه دردوونکې وبلله او ویې ويل، اړينه ده چې دا قضـيه پـه جـدي ډول وڅېـړل شـي.
وويل: "له کوره د تېښـتې عمـده المـل دا دى  په اشاره هغو ستونزو او ننګونو ته چې دا ښځه ورسره مخ شوې ده،

د ښځو د مالتړ مرکز د مشرې په خبره، په هېواد کې د زور ودونـه پـه  چې له ښځو د واده په اړه پوښتنه نه کېږي."
ه پـه ټيـټ (د نجونـو خـعمر څټولنه کې د حاکم دود او عرف له مخې کېږي او حتى په واليتونو کې هم له قانوني 

کلنۍ نه په  ١٤مېرمن فيضي زياته کړه، هغه څه چې سکينې ويلي، له  کې ودونه شوي.عمر  کم)نو کلو ١٦لپاره له 
کلـن کـس سـره واده، وهـل ډبـول او زيـان ور رسـېدل، لـه ښـځو سـره د تـاوتريخوالي د  ٣٥ټيت عمر کې له يـوه 

 مخنيوي قانون د پنځمې مادې پر بنسټ جرم ګڼل کېږي.
لمجيد غني زاده وويل: "د خونديتوب او له مرګه د ژغورنې په موخه تېښته د د عدليې وزارت د تقنين مشر عبدا

کاله او د  ١٦مه ماده کې د نجلۍ لپاره د واده عمر ٧٠د هغه په خبره، د هېواد مدني قانوني په  هر فرد حق دى.))
ه کړه: "د ښځو پر غني زيات کاله ښودل شوى چې له دغه په ټيټ عمر کې نکاح کول جواز نه لري. ١٨نرانو لپاره 

مې مادې له مخې، هر کله چې يو شخص له داسې ښځې سره د ٢٦وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون د 
منځني بند چې له دوو  رهغې له خوښې پرته نکاح وکړي چې د واده لپاره يې قانوني عمر نه وي بشپړ کړى، پ

د عدليې وزارت د  ه حکمونو سره سم فسخه کېږي."کلونو کم نه وي، محکومېږي، کوژده او نکاح يې د قانون ل
لنډ بند چې له  رکنځي، سپکاوى يې وکړي يا يې ووېروي، پښتقنين مشر وويل: "کوم کس چې خپله ښځه و

 درېيو مياشتو کم نه وي، محکومېږي."
 له ښځو سره د تاوتريخوالي په اړه د عالمانو نظر
کنځل، د نامشروع اړيکو جوړول، وهل ښن وويل چې ښځو ته د هېواد د عالمانو شورا غړي شمس الرحمن فروت

الزمه وبولي چې له داسې قربانيانو سره مرسته وکړي  نمدني بنسټونه بايد پر ځا ،ډبول بد او شرموونکى عمل دى
او همدارنګه کورنۍ حاضرې شي چې د سکينې په څېر قربانيانو ته په ټولنه او کورنۍ کې د بيا ژوند کولو چانس 

 .قاچاق سره مخ نه شيي انسان لهورکړي؛ ځکه خو کورنۍ بايد هڅه وکړي چې اوالدونه يې د سکينې په څېر 
تښتېدلې او  هبرو ته په اشارې سره وويل چې دا ښځه د خپل ځان او اوالدونو د ساتنې لپاره له کورهغه د سکينې خ

د اسالم له نظره يې کار پر ځاى او د ستاينې وړ دى، حتى د دې مستحقه ده چې د عدالت د تامين په صورت کې 
  د طالق غوښتنه وکړي.
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 په بدو کې د نجونو ورکول -۴
تل، جنسي تېري يا له ناوړه دود، دستور او عادتونو څخه په پيروۍ په نورو احوالو کې د د ق؛ په بدو کې ورکول

 ورکولو ته وايي. وښځ د نجونو ياديت يا سولې په بدل کې 

ډول پښتني قبيلو کې د دښمنيو او تربګنيو په له منځه وړو  يبدو کې ورکول په افغانستان او په ځانکړپه د نجونو 
ي قاچاق يو انسانکې د يو ناوړه داسې دود په توګه د نجلۍ يا ښځې ورکول دي چې له ډېره وخته موجود دی او د 

له بده مرغه بايد وويل شي چې ال هم سلګونه نجونې په بدو کې ورکول کېږي چې دغه کار د انساني ډول دى. 
ته راوړي چې دغه نجونې په کې هېڅ خوښ او سوکاله ژوند نه  کلتوري بڼه ښيي او داسې يوه اړيکه منځ قاچاق

 لري.

مرکزي په ټولنه کې یو چې ان هغې زمانې ته رسېږي  مخينه يې ؛دود دیپخوانی ناوړه بدو کې ورکول په د نجونو 
کړنه (د ې. سره له دې چې دغه و نو له املهد قومي جوړښتوجګړې هم تر ډېره او  شتون نه درلودقانوني سيستم 

. کله ی دیشواو په ټولنه کې دود  ورو، ورو پراخخو شرعي او قانوني بنسټ نه لري،  نجونو په بدو کې ورکول)
ځايي  څوک ووژني، له خپلې ښځې پرته له چا سره جنسي اړيکې ونيسي يا جنسي تېری پرې وکړي، کسچې يو 

وي او په دغه ډول ورک ېيا غواگانه ، پسونېپيس معموال�په بدل کې ناه ګد لږې  ؛دانګي ور ړتوب لپارهګشورا د منځ
 . روغه جوړه رامنځته کېږي

زيانمن کورنۍ ته د نجلۍ په ورکړې د کوونکي کورنۍ له خوا  يوړاندې معياري پرېکړه د تېر رد جدي جرمونو پ
انو له امله په ګبرخو کې کورنۍ د يو لړ جدي موضوعهغه مهال چې د افغانستان په ځينو  ېیعن ؛يپای ته رسېږ

 ورکوي. هته ښځ ی زیانمن لوريري کوونکي لورېيوه الره د ت د مخنيوي تويېدو ږي، د وينېېخپلو کې سره ولو
د دوو  دود دی.ناوړه  دود، په نامه يادېږي، د زيان ليدلې کورنۍ نارينه ته د ښځې ودولو» بد«دغه کار چې د 

 ؛منځ د دښمنيو پای ته رسولو لپاره د نجونو د ورکړې دود يوازې په څو واليتونو پورې محدود نه دی کورنيو تر
له بشري حقونو ستره سرغړونه بلل کېږي. دغه دودونه عادالنه نه دي او  چې شتهکار په ټول افغانستان کې  غهد

خو بلخوا بیا ژغورل کېږي، خیستو اشخص له غچ  که له يوې خوای. ېداشي تامينه عدالت نیې له مخې ه لهېڅک
له خوا ظلم کېږي او  نۍګخسرپر دغو نجونو د . قرباني کېږي ونواجباري ودې، په ځانګړې توګه پېغلې د ښځ

  هماغه پاتې عقده پر دوی سړوي او دغه ډول کرنې د کورني تاوتریخوالي عمده المل دي.

د افغانستان په ډېرو لرو پرتو ږي. ېله رضايت پرته ترسره ک ید هغو ،په بدو کې د نجونو ورکولد یادونې ده چې 
چې د  ېهغه نجون ېمو کې ځيني داسې ناوړې پېښې شته چې په بدو کې د ښځو د ورکولو پر مهال نه يوازيس

د بل  کې ورځو لومړیوپه  ،دنیا ته راشي ېبلکې هغه نجونې چې نو ،ورکوي ،واده قانوني سن يې پوره کړی وي
په بدو کې د نجونو  ه ښځه له خاوند څخه جال کېږي او په بدو کې ورکول کېږي.ښامه کېږي او يا مېړوماشوم په ن

کورنيو تر منځ د دښمنۍ پای ته رسولو  و. د دويل دتر پښو الندې کود هغو بنيادي حقونه په اصل کې ورکول 
 لپاره په زور د ودونو کول جنسي غالمي او د انساني قاچاق يو ډول دی. 

زېږديز کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسيون تصويب کړی او په بدو کې د نجونو ورکول ١٩٨٩غانستان په اف
له  د د ماشومانو د ودونوملګرو ملتونو سره  له زېږديز کال کې ٢٠٠۵په کې منع شوي دي. دغه راز افغانستان په 

 کړي دي. هد نجونو په بدو کې ورکول منع هم منځه وړلو پروتوکول السليک کړ او د افغانستان اساسي قانون

 ېر په دېډ. يږېک يقربان ياو ټولنیز تاوتریخوال ۍ، په حقیقت کې د کورنيږېپه بدو کې ورکول ک ېچ ېهغه نجون
ي. له منځه یوس ۍتر منځ ستونزې او دښمن په بدو کې د نجونو ورکول، د کورنیو يدای شېک ېچ سم باور دي نا
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دوی د ټولنیز . لريه چې په خپله په دې دښمنیو کې الس ن يږېک يښو قربانېډول پ ېد دې حال ک ېنجونې په داس
 .يږېک يقرباناو نا سمو باورنو  يتاوتریخوال

مې مادې له مخې، هغه شخص چې په بدو کې د ورکولو په ٢۵قانون د  ېد ښځې پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع
ده حبس چې له لسو کلونو څخه زيات نه وي، محکومېږي. د بدو اوږ رنوم ښځه په نکاح ورکړي يا يې وکړي، پ

حبس منځني  رحالت کې ذيدخل اشخاص (شاهد، وکيل، مصلح او عاقد) هر يو له احوالو سره سم پپه ورکولو 
محکوم او د نکاح عقد، په بدو کې د ورکړل شوې ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکومونو مطابق 

 زېږدیز کال کې ٢٠١۶په  خان ولي عادل اوسېدونکي کلن ٢٧د پکتیا یوه  ناوړه دود پر وړاندې د دغه فسخ کېږي.
ی شخړه کې وژل شو ر سرمشر ورور د ځمکې پ ينوموړد  .مه ودرولهېد اعتصاب خملي شورا دروازې مخې ته د 
 لور ودولو وړاندیز وکړ،عادل ته د خپلې مشرې  د قاتل کورنۍد دې لپاره چې دغه دښمني دوام پیدا نه کړي ، و

 دغه وړاندیز ونه مانه چې له امله یې د کلیوالو له غبرګون سره مخ شو او له کوره وشړل شو.خو عادل 

له څلور مياشتني اعتصاب وروسته د عادل د دغه کار په خالف ودرېد، د ملي شورا مخې ته یې اعتصاب پیل کړ، 
زېږدیز  ٢٠١٦کړ. د  ناعال او د اسالم خالف دغه دود يې ناقانونهعالمانو شورا يوه رسمي اعالميه خپره کړه او 

، هر هغه ديني راغلي ووعالمانو له خوا په دې السليک شوې اعالميه کې  ٥٠کال د اګست په مياشت کې د 
 عالم، شاهد او ان د موسيقۍ ډله به له سزا سر مخ شي چې په دغه راز ودونو کې ګډون وکړي. 

ار شوی و، ښځې حق لري خپل د ژوند ملګری په خپله خوښه وټاکي. د ګمخې په فتوا کې ټين د اسالمي قوانينو له
راز کرکجن دودونه، لکه د دښمنيو د له منځه وړو ده او دغه  هتبادله منع نجونوتربګنيو د له منځه وړلو لپاره د 

 دي.  هول ټول په اسالم کې منعلپاره د نجونو ورکول، له خپلې خوښې پرته د نجونو بدل او د کم عمره نجونو ود

د ، هېڅوک د بل فرمايي قران کريمال�ه ج په . عمل دیفردي  ترسره کولپه اسالم کې د جرم  ،ديني عالمان وايي
 . وینيسزا نه  له امله جرم

 هوړاندې د تربګنيو د پای ته رسولو لپاره له خپلې خوښې پرته د نجلۍ ورکول په کلکه منع رد پالر يا ورور د جرم پ
 .شيراوپېژندل شي او تر عدلي تعقيب الندې  بايد عدلي ادارو ته ور مخه کويکه څوک دغه راز عمل ته ،دي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 :راپور په بدو کې د نجونو ورکولو په اړه د پژواک

 کړي کم کې د نجونو ورکولپه بدو  خلکوپکتيا د 

 
 – Dec 09, 2014ساحل منګل 

سوېل ختيځ کې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون او د ښځو چارو رياست وايي ): په ٩٣ندۍ يل ١٨ګردېز (پژواک، 
دوی وايي  شوې دي. ېچې په پکتيا کې د قومي تړون او عامه پوهاوي له امله په بدو کې د نجونو د ورکړې پېښې کم

عامه پوهاوی او د  چې د تېرو څو کلونو په پرتله دغه کچه اتيا سلنه راټيټه شوې او المل يې په دې برخه کې د خلکو
و کمېسيون رييس پوهنوال نوراحمد شهيم پژواک خبري اژانس نپه سوېل ختيځ کې د بشري حقو ښځو مبارزه بولي.

اوس مهال دغه دود اتيا خو  وويل چې پخوا به د دغه واليت اوسېدونکو د سړي د وژنې په بدل دوه نجونې ورکولې
زياته کړه چې د  ينوموړ ه بدو کې د نجونو ورکول ډېر زيانونه لري.سلنه کم شوی او خلک اوس پر دې پوهېدلي چې پ

د مبارزې هڅې وې چې خلک يې پر دې پوه کړل چې نور به په بدو کې نجونې  ېاو د مدني ټولن کمېسیون ونبشري حقو
و کې د نجونو ته تاييد کړه چې د پخوا په پرتله په بد د پکتيا د ښځو چارو رييسې نسرين اورياخېل پژواک نه ورکوي.

المل د دوی فعاليتونه دي چې په بېالبېلو برخو کې يې کړي  ېدودود کم غهنوموړې وايي چې د د ورکړه کمه شوې ده.
لږ تر لږه يا  ،له امله يې ښځې ستونزې ګالي د مېرمن اورياخېل په خبره، دوی نور هم هڅه کوي هغه دودونه چې دي.

تيا يو قومي مشر حاجي رياض وايي چې په ډېرو سيمو کې اوس تړونونه شوي د پک راکم کړي او يا يې له منځه يوسي.
خلکو ځکه دا ډول تړونونه کړي چې په بدو کې د نجونو ، د نوموړي په خبره چې خلک به په بدو کې نجونې نه ورکوي.

س مهال له يوې دی وايي چې او ورکول ډېر تاوانونه لري او خلک يې له ډېرو ستونزو سره الس او ګرېوان کړي دي.
دا چې په بدل کې د  خوا دومره د بدو کار نه کوي او بيا که چېرې وشي نو په مقابل کې يې ځمکه او يا پيسې ورکوي.

د پکتيا د ډنډي پټان ولسوالۍ يو اوسېدونکی  ؟لري او خلکو ته يې څه ستونزې پيدا کړې دي نجونو ورکړه کوم تاوان
کې ورکړې وايي: "لس کاله مخکې مو د غره پر سر شخړه وه، يو کس را څخه  حسن ګل چې خپلې دوه لوڼې يې په بدو

دی وايي چې کله مې  په ټوپک ولګېد او مړ شو، وروسته د جرګې خلکو فيصله وکړه چې دوه لوڼې به په کې ورکوم."
ه کور کې ژوند لوڼې له دغه کاره خبرې شوې نو يوې يې ځانوژنه وکړه او هغه بله يې اوس په ډېر کړاو د خاوند پ

حسن ګل وايي چې د لور يې څو اوالدونه دي خو بيا هم د خسر په کور کې څوک ورته په ښه سترګه نه ګوري او  تېروي.
 ورته وايي چې په بدو کې يې راکړې يې.

بدو ديني عالمان په  په هېواد کې د ښځو د تاوتريخوالي په قانون کې په بدو کې د نجونو ورکړه يو جرم بلل شوی دى.
د ديني علومو ماسټر مولوي  کې ورکړه د اسالم له نظره ناسم عمل بولي او غوښتنه کوي چې بايد مخنيوى يې وشي.

دى  او بايد مخنيوى يې وشي. یدکار سلطان پژواک خبري اژانس ته وويل، په بدو کې ورکړه په اسالم کې حرام  احمد
يعنې دغه کار حرام دى چې څوک به  ؛جزا يې بل ته ورکړل شي"په اسالم کې دا نشته چې ظلم دې يو وکړي او  وايي:

ده وويل، ديني علماوو په دې تړاو عامه پوهاوى ورکړى، په خپله دې خلک هم له  بدو کې خپله خور او لور ورکوي."
 ونيسي. هدغه کار څخه ډډه وکړي او حکومت هم بايد د دغسې ممکنه کارونو مخ

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B2%D9%89%D8%8C-%D9%85%D9%86%DA%AB%D9%84-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B2%D9%89%D8%8C-%D9%85%D9%86%DA%AB%D9%84-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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  د نجونو په بدل کې ورکول -۵
ېوزلۍ له امله بپه افغاني کورنيو کې د دغه دود ي قاچاق د کلتور يو ډول دى. انساننجونو بدل ناوړه دود او د د 

کله چې د بدل  ؛شوي، تاوتريخوالی ډېر وي په کې د بدل ودونهچې هغو کورنيو کې  یپه ډېر موندلی دی. رواج
د په غچ کې یې پر مقابل لوري هم ظلم کېږي او دا هر څه د دې المل کېږي چې  ،یو لور زور يا ظلم کېږيپر 

په داسې حال چې په اسالم کې د نجونو د بدل نکاح روا ده خو بيا هم ؛ ږيېزوې دښمنۍ يمنځ لو کورنيو تر
م په یو حدیث شريف کې راغلي چې په اسال یاو حت یګنل خوښی کارحضرت محمد صلی ال�ه علیه وسلم هغه نا

 کې د نجونو بدل نشته.
 راپور: د بدل په اړه د پژواک د نجونو

 د بدل ودونه ناوړه پايلې لري

 
 Dec 05, 2015- رامين

دود اوس هم شته چې د  سم "بدل" په نوم يو نا): د هېواد په يو شمېر سيمو کې د ٩٤ليندۍ  ١٤زرنج (پژواک 
"بدل" په دې معنا چې يوه کورنۍ خپله نجلۍ د بل کور  دوو کورنيو اړيکې پيکه کوي او ان د طالق المل کېږي.

د دې ډول ودونو یو المل اقتصادي ستونزه  هلک ته ورکوي او د دوى لور بيا د خپل کور هلک ته په نکاح کوي.
 هم لري. ده او نور الملونه

وايي چې له دغه کار څخه ښه خاطره نه لري او لوڼې يې د  لريپه نيمروز کې ځينې هغه کورنۍ چې دغه دود 
چې يو شمېر  دوى زياتوي چې دغه رواج د دې المل شوى مېړونو په کورونو کې د تاوتريخوالي موخه ګرځي.

خان محمد وويل، دېرش کاله وړاندې يې  د نيمروز مرکز زرنج ښار يوه اوسېدونکي ښځې له طالق سره مخ شي.
ته نکاح  خپله خور د نجم الدين په نوم يوه خپلوان ته په نکاح ورکړې او په بدل کې يې د نجم الدين خور ځان

هغه پژواک ته وويل، دواړو کورنيو دغه کار د دې لپاره وکړ چې د ولور د ورکړې وس يې نه درلود. په  کړې ده.
ه ژوند درلود، خو په وروستيو کې د هغو ناوړو خبرو له امله چې د خواښې له لوري به يې لومړيو کلونو کې يې ښ

ورته  پلمهفشار راوړي او  خور ته کېدلې، مور به يې دى هم دې ته اړ ايسته چې له کوم المل پرته پر خپلې مېرمنې
 پيدا کړي.

الي نه درلودل، نو ما هم نه شوى کولى چې خان محمد زياته کړه: "که چېرې به مې خور د مېړه په کور کې نوي ک
ډوډۍ پخېده، نو ما هم بايد له کوم دليل  هچېرې بې مالګې او تروکه به خپلې مېرمنې ته نوې جامې واخلم او يا 

هغه زياته کړه، دويمه  ى، تر دې چې مور مې اړ ايستم چې بله ښځه وکړم."اکړې وغوسه  ښځېخپلې  رپرته پ
لومړۍ مېرمن يې هم وساتله، خو اوښي يې پر دې سربېره چې دويمه مېرمن يې وکړه، د مېرمن يې هم وکړه او 

 .شولهغه خور ته يې هم طالق ورکړ او له خور څخه يې درې لوڼې او يو زوى هم ورته پاتې 

http://archive.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
http://archive.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
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هغې  سربېرهټينګار  پرخان محمد وويل: "ما دا چې له خپلې ښځې سره مينه درلوده، خو بيا مې هم د خپلې مور 
طالق ورنه کړ، خو اړ شوم چې بله ښځه هم وکړم او لومړۍ مېرمن چې په بدل وه، نو بدل د دې المل شو چې ته 

 وکړم." هښځ دویمهخور مې طالق شي او زه 
چې په نيمروز  دغه شمېرې په ګوته کوي پېښې ثبت کړې دي. ٩کال د طالق  د نيمروز د ښځو چارو رياست سږ

 ٦٠موارد او د تېر کال په ورته موده کې  ٨٠ړيو شپږو مياشتو کې د تاوتريخوالي واليت کې د روان کال په لوم
يوه پېښه  لود نيمروز د ښځو چارو مشرې امنې حکيمي وويل، درې قتلونه او د ځان سوځو موارد ثبت شوي دي.

ډبول، له کور دي. له دې پرته وهل کې شامل د سږ کال د تاوتريخوالي په پېښو  چې په مرګ پاى ته رسېدلې،
هغې زياته  څخه تېښته، د کم عمر پر مهال کوژده کول، نفقه نه ورکول او... د تاوتريخوالي نورې پېښې جوړوي.

 موارد ثبت شوي، خو سږ کال بيا تر اوسه پورې کوم مورد نه دى ثبت شوى. ١٢کړه، تېر کال د بدل 
چې په ځينو مواردو کې د دوو کورنيو  يت کې شتهد بدل رواج تر اوسه پورې په دغه وال خو مېرمن حکيمي وويل،

د ښځې باالخره بیا هم په بدل ورکول کېږي چې  ونېان کم عمره نج ،تر منځ د اړيکو د پيکه کېدو المل هم کېږي
يوې قرباني شوې مېرمن چې له نوم اخيستو يې ډډه کوله،  دغه بد دودد  .ژوند تر تریخوالي رسېږياو مېړه تر منځ 

 هپه بدل کې يې د هغه ځوان د دې چې ورور يې يوه ځوان ته په نکاح کړه او کلنه وه ١٣ مخکېکاله  ١٤ ،وويل
زياته کړه چې تر اوسه پورې له خپل مېړه او  ،چې د زرنج ښار اوسېدونکې ده يادې مېرمن خور ځان ته نکاح کړه.

ته ښکنځلې کولې او د کور : "خواښې به مې راوویلهغې  کورنۍ سره د ژوند سختې شپې او ورځې تېروي.
ما باندې کول،  رينځل او نور کارونه به يې هم پمکاليو د لکه د غوا او مېږو ساتل، اوړه لندول او  ،سخت کارونه

 څو مې مېړه مجبور کړ چې بله ښځه وکړي."
يادې مور  رکوي.ته نفقه نه ودې  ده او ښځه کړېبله يادې مېرمنې زياته کړه، له تېرو شپږو کلونو راهيسې يې مېړه 

ټول لګښتونه د خياطۍ ڼو د خپل مېړه په يوه کور کې ژوند کوي او د خپل يوه وړوکي زوى او دوو لو وويل، اوس
فکري وايي، انسان ازاد پيدا �ه د نيمروز د استيناف محکمې مشر قضاوتمند مولوي عطاءال کوي.پوره له الرې 

څوک ورنه کړل شي، ازاد انسان بايد د يوې خور او نجلۍ په بدل کې شوى او د يوه ازاد انسان په بدل کې بايد بل 
ورنه کړل شي، واده بايد په رضايت او د مهر په ورکړې سره ترسره شي، نه د بل انسان په بدل کې چې په هغه کې 

هغه په دې اړه يو حديث هم نقل کړ چې حضرت محمد (ص)  د څلورو کسانو برخليک يو ځاى تړل شوى وي.
کړي او فرمايلي يې دي چې کونډه او يا نجلۍ تر هغه وخت پورې په نکاح نه  هنان د بدل له نکاح څخه منعمسلما

 ورکول کېږي، څو له دوى سره مشوره نه وي شوې.
ل او زياته يې کړه: لوب ونهسلنه شخړو او تاوتريخوالي بنسټ د بدل ود ٧٠ فکري په هېواد کې د کورنيو تر منځ د

ضد  رډول ودونو پ ېکليو او بانډو کې مې وليدل چې دغه رواج تر اوسه پورې شته او د د"ځکه په يو شمېر 
نوموړي د  هغومره تبليغ نه کېده، نو په همدې موخه مې يو کتاب ليکلى، څو د وس پر مهال يې مخه ونيول شي."

دی. په  وده کې ليکلىدرېيو کلونو په م نه لري داو دېرش عنوامخونه  پنځوسپه نوم یو کتاب چې "بدل نکاح" 
ياد  .ښودل شينور د پاى ټکى کېد نجونو په بدل کې ورکولو ته دې چې  ده خلکو ته سپارښتنه شوېدغه کتاب کې 

ديني عالم چې په تېرو لسو کلونو کې يې په قضايي ادارو کې د دايکنډي، غور، بادغيس او نيمروز واليتونو د 
د خپلې یادې  خپلې ټولې هغه تجربې راوړې چېکتاب کې يې  دغهپه استيناف محکمو د رييس په توګه کار کړى، 

 دندې پر مهال یې ترالسه کړې دي.

چې  سيون د ښځو او نجونو د تاوتريخوالي په برخه کېېچې د بشري حقونو خپلواک کم دا په داسې حال کې ده
 قضيې ثبت کړې دي. ٢٦٠٠ ،طالق، د بدل او کم عمره ودونه او... تشکيلوي
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  پېرل او پلورل پلمه واده پهد  -۶
پر پیسو باندې د په هېواد کې د نورو ډېرو ستونزو، ناخوالو او ناوړه دودونو تر څنګ یوه ډېره پخوانۍ هغه یې 

نجونو د یو حیوان په توګه ګټه اخیستل کېږي له ناوړه دودونو له کبله  غوله بده مرغه چې د همد ؛نجونو پلورل دي
په  .کېږي سختو کړاوونو سره مخله په ځانګړې توګه په خپله نجونې ، کورنۍ ېیې ډېرر او پلور سره ېچې په پ

د کورني  هپېغلې نجونې د پیسو په بدل کې بوډاګانو ته ورکړل شوې دي او تر ډېره دغسې ودونځایونو کې  وډېر
په ځینو ځایونو  تاوتریخوالي او د نجونو په ژوند کې د بدمرغیو المل شوي دي. دغه راز د پېر او پلور دغه ودونه

نجونې بیا د ټولنیزو نزاکتونو په خاطر د ټولو خو یو شمېر ، يدلېهم ګرځالمل  ځانوژنېکې د طالق او ان د 
 .ورځې پورې هر څه په سړه سینه زغمي تر مرګ دناخوالو په ګاللو سره خپل غږ نه پورته کوي او 

په  .چې تر ډېره یې ښځې قرباني ديدود حاکم دی توپیري افغانستان کې د ښځو او نارينه وو تر منځ يو پراخ په 
پيدايښت د کورنيو خپګان، وهل ټکول  ر، جبري ودونه، له زده کړو محروميت، د نجونو پولبدو کې د نجونو ورک

ژوند هغه ترخه اړخونه دي چې د درد او افسوس بې شمېره داستانونه يې په نږدې هر کور کې او نور د ښځو د 
که څه هم په دې وروستيو کې په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د انسانانو او بيا د  .پرېيښي دي

او پلورل کېږي چې  لرېاو بله پلمه پډېر نشته خو بيا هم په ځينو ځايونو کې ښځې په يوه  مواردر او پلور ېپد ښځو 
 رل او پلورل دي.ېد ښځو پ پلمهيو هم له هغې څخه د واده په 

په ځانګړي ډول کم عمره ې، نجون کسانقومي مشران او يا هم شتمن  ځينيله ښارونو لرې په لرو پرتو سيمو کې 
له دغو  ؛ خو له بده مرغه چېريېکورنيو پ بېوزلوله  چې په پېغلتوب کې بیا واده ورسره کوي، نجونې په دې پلمه

  نجونو سره له نکاح پرته او مخکې له دې چې پېغلې شي جنسي قرابت کوي او دا په حقیقت کې جنسي تېری دی.

مې مادې له مخې، هغه شخص چې ښځه د واده په منظور ٢۴قانون د  ېپر وړاندې د تاوتريخوالي د منع ود ښځ
اوږده حبس چې له لسو کلونو  ريا په هغو کې وساطت وکړي، له احوالو سره سم پ وپلوري يا يې وپېري پلمهيا 

 څخه زيات نه وي، محکومېږي.

 په اړه د پژواک راپور: واو پلورلد پېرلو  پلمهد واده په 

 المل شوى ود فراهي ځوانانو د روږدېد زیاتوالی لورد و

 
 Dec 31, 2014- همايون ذهين

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%8A%D9%86
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%8A%D9%86


152 

روږدى شوى،  د زیاتوالي په غم کې چې د ولور يو روږدى محمدنبي کې فراهپه ): ٩٣مرغومى  ١٠فراه (پژواک، 
ر چا مې چې ژوند تباه کړى، نه يې ه و بېرته روږدى راستون شوم.خ کولو لپاره ايران ته والړم،د ولور پوره "وايي: 
ولور هغو پيسو ته وايي چې پالر او د نجلۍ کورنۍ يې له زوم او د زوم له کورنۍ څخه اخلي او د لګښت  "بښم.

 .ويواک يې هم د نجلۍ د کورنۍ 

کلونو راهيسې بېالبېل نشه يي توکي، لکه  ١٩ت کلن محمدنبي له اوسېدونکى څلوېښ کال د فراه د مرکز د بهبود
نوموړى د ژمي  .یادويترياک، کرسټال او پوډر کاروي او اصلي المل يې هم ايران ته د ولور پيدا کولو لپاره تګ 

 وڅکلپه يوه سړه ورځ له خپلو څو روږدو ملګرو سره د فراه زاړه ښار په يوه تنګ غار کې د نشه يي توکو په 
زره افغانۍ ولور ٨٠٠کلن ځوان وم چې کوژده مې وکړه، د نجلۍ پالر  ١٨"وويل:  پژواک تهو، هغه  بوخت

 "مې نجلۍ ونه مونده. ولورڅه مې چې وکړل، تر دې په ښکته  وټاکه، ما هم ومنله؛ هر

ولور پيدا  که افغانۍاته ل ،چې خپل عادي ژوند وکړم الر مې نه و، حتى دومره توان مې نه درلودپ"هغه زياته کړه: 
محمدنبي  "کول خو ال پرېږده... اړ شوم چې د نورو سلګونو ځوانانو غوندې ايران ته د مزودرۍ لپاره والړ شم.

نشه يي توکو روږدى  روويل چې د ايران په ساوه ښار کې د خپل ارباب (له چا سره يې چې کار کاوه) په هڅونه پ
هغه زياته کړه:  نشه يي توکو يې لګولې. رپيسې به يې چې پيدا کولې، پ شو، نږدې څلور کاله په ايران کې و، څه

کله مې چې وجود کمزورى شو او سم کار مې نه شو کولى، ارباب مې وشړلم. وروسته فراه ته ستون شوم، "
 "ب! خو اوس مې يو بل صفت زيات شوى دى، نبي معتاد!ېغه محمدنبي او خالي جاهم

مينه  ، ډېرهويې ويل چې اوسمهال دوه زامن او يوه لور لرياله، تر ژوند غوره وب رګهغه د روږدي کس لپاره م
محمدنبي په غار کې کثافاتو او خپل شاوخوا ته په اشارې سره  نه شي زغملى.په دغه حالت مې لري، خو راسره 
ور مو نه پرېږدي او ځکه په ک ؛و او غارونو کې ژوند غير انساني دى، خو موږ اړ يويرښتيا هم په دې چټل"وويل: 

 املهه لټول بدن مو سوځي. دا ټولې ورځې د زيات ولور  ؛و، لکه په دوزخ کېیيوه ورځ چې نشه ونه وکړو، داسې 
  "باندې راغلې دي. را

په پيل کې مې يواځې ترياک کارول، خو وروسته په کرسټال او پوډرو هم روږدى شوم او له تېرو لسو "هغه وويل: 
 ".ي پرې نه ښودای شوایهم نشه يي توکمې زياتو هڅو سربېره پر ر کاروم؛ د کورنۍ او خسر کلونو راهيسې پوډ

واليت لسګونه نور ځوانان هم د لوړ ولور موندلو لپاره ايران ته تللي  غهنوموړي څرګنده کړه چې د ده په څېر د د
له  هغه نشه يي توکي کاروي.چې اوس د زاړه ښار په غارونو کې اوسېږي او بېالبېل  او هلته روږدي شوي دي

خو دا  چې خپل اوالدونه په لوړ ولور تباه نه کړي. غوښتنه وکړهمیندو او پلرونو ټولو خلکو په ځانګړي ډول له 
ځوانان له ورته ستونزې ډېری واليت  غهکړى، بلکې د د مرغهيواځې محمدنبي نه دى چې لوړ ولور يې ژوند بد

 سره الس او ګرېوان دي.

کلن جوان، يو روږدى دى چې د فراه زاړه ښار د شمالي برخې  ٢٢جوين ولسوالۍ د درګ کلي اوسېدنکى د فراه د 
د ده په خبره، د ښوونځي په نهم ټولګي کې و چې کوژده يې وکړه  په يوه سوړه کې له نورو روږدو سره نشه کوي.

کړي، نو اړ شو چې کلنۍ ازموينې  او دا چې پالر يې بزګر و او وس يې نه و چې يو ميليون افغانۍ ولور پوره
د کار په اوږدو کې د يوه شرکت د "هغه وويل:  پرېږدي او د ولور موندلو لپاره د ايران کرمان ښار ته والړ شي.

او روږدې لور سره په ترياکو او فحشا روږدى شوم... تر دې چې يوه ورځ په بازار کې د  ېبد اخالقمالک له 
يو کال کېږي چې فراه ته راغلى يم او په "هغه زياته کړه:  "ستم.ای ورا هېواده يې دغه پوليسو الس ته ورغلم او له 

، باالخره ګرځويزياتو هڅو سربېره هم ونه توانېده چې له نشه يي توکو مې و پرزاړه ښار کې اوسېږم، کورنۍ مې 
ځکه  ؛اده يې نه دى کړىچې و له ژونده دغه ناهيلي ځوان وويل ".لينځمدوى مايوسه شول او له ما يې الس و
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چې د واده لپاره يې پيسې نه درلودې. د نجلۍ کورنۍ هم موافقه نه کوله، له روغتيايي اړخه هم په دې کچه کې نه 
نور د واده کولو لپاره هېڅ انګېزه نه لرم...اوس خپل ځان هم راباندې بار "هغه زياته کړه:  دى چې واده وکړي.

کلن  ٣٧ ید ولسوالۍ د جيجه کلي اوسېدونکېد فراه د خاکسف ".ېرته ديدى، ښځه او د کورنۍ جوړول ال چ
هغه  سيداحمد هم يو له هغو روږدو کسانو دى چې د زيات ولور له امله يې د دغو توکو کارونې ته مخه کړې ده.

 هزر٧٠٠ ته به چې ورتلم، نو خپله لور يې له بې واده ګرځېدم، چا له امله کلنۍ پورې د لوړ ولور ٣٠تر "وويل: 
نه راکوله... باالخره اړ شوم چې له خپلو دوو وروڼو سره ايران او هند ته د نشه يي توکو د قاچاق  وافغانيو په کم
 "کار پيل کړم.

هغه زياته کړه چې ترياک يې د خولې له الرې په ګېډه کې ځاى پر ځاى کول، ايران او هند ته يې لېږدول چې له 
خو هغه وايي،  هم پيدا کولې او نيت يې درلود چې له يوې نجلۍ سره کوژده وکړي.دې الرې يې يوه اندازه پيسې 

هغه زياته  شته پيسې پر نشه يي توکو ولګولې. ېپر نشه يي توکو روږدى شو او وروسته يې ټول مخکېله کوژدې 
له تېرو دوو ږدم، یې  ، ومې نه شو کولى چې پرېده اوس مې خبره تر پوډرو، کرسټالو او شيشې رسېدلې"کړه: 
هغه په داسې حال کې چې ويل يې، ځينې ورځې په بازار کې  "لرې يم. راهيسې په زاړه ښار کې له کورنۍ کلونو

  کار کوي او پيسې يې پر نشه يي توکو لګوي، دا يې ومنله چې کله پيسې نه وي، نو غال هم کوي.

اهي ځوانانو د تګ يو عمده المل د ولور پوره چې ايران ته د فر د فراه واليتي شورا غړې شهال ابوبکر هم وويل
ځوانان اړ کېږي چې د تحصيل پر ځاى  د لوړ ولور او ودونو د ډېرو لګښتونو له امله"هغې زياته کړه:  کول دي.

نشه يي توکو  رچې له دې ډلې پ چې په دې الره کې له زرګونو خطرونو سره مخ کېږي ايران ته د کار لپاره والړ شي
سم عمل د مخنيوي  چې د دغه نا وويل، عالمان او د مدني ټولنې غړي ټول دنده لري ېهغ "ده. هم ېدنهروږد

د فراه واليت له نشه يي توکو سره د مبارزې  تباه کوونکې ستونزې وژغوري. ېلپاره مبارزه وکړي او ځوانان له د
څانګې د سروې له مخې، په  چې د ملګرو ملتونو له نشه يي توکو سره د مبارزې مشر محمد جمعه بشيري وويل

هغه زياته کړه چې د فراه څه باندې  يې ځوانان دي. ډېر اتيا سلنهتر چې  زره روږدي شته٤٥فراه کې څه باندې 
اويا سلنه روږدي په ايران کې روږدي شوي او له نيمايي زيات ځوانان يې ايران ته د کار لپاره ځي؛ هغه کسان دي 

  لري.هوډ او يا هم د واده  دي کړې ېچې يا يې تازه کوژد

په فراه کې ولور  خوا ځکه چې له يوې ؛د ده په خبره، دغه ځوانان اړ شوي چې د ولور ګټلو لپاره ايران ته والړ شي
دا په داسې "هغه وويل:  ه.نشتهېواد دننه کار د افغانيو پورې دى او له بلې خوا  هميليون هڅخه تر دو رهز٦٠٠له 

مرغه اکثره وختونه نه يواځې چې پيسې نه راوړي، بلکې را ستنېږي او د عمر تر پايه د حال کې ده چې له بده 
دولت او خلک په ځانګړي ډول ديني عالمان بايد  .چې دغه خطر تباه کوونکى دى کورنۍ او ټولنې د اوږو بار دي

هم له ولور څخه را پيدا په نورو واليتونو کې  "د واده د شرايطو په اسانۍ کې اقدام وکړي او ځوانان وژغوري.
د ازادو رسنيو د مشارکت له خوا په کابل، ننګرهار، بلخ، هرات، کندهار، غزني، خوست او . شوې ستونزې شته

نشه  رچې ولور او د واده زيات لګښتونه د زياتو ستونزو، لکه پ باميانو واليتونو کې ترسره شوې څېړنه څرګندوي
، غال، طالق او بېلتون، له واده څخه د هدرنو کارونو ترسره کول، ځان وژن کېدو، له هېواده بهر د اختهيي توکو 

 .يځوانانو د محروميت، رواني ناروغيو، کورنيو ستونزو او له کورونو څخه د نجونو د تېښتې المل د
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 د واده له حق څخه بې برخې کول -٧
کړی او د دواړو  په موخه مشروع جوړېدو کورنۍيو عقد دی چې د ښځې او سړي معاشرت يې د  واده (ازدواج)

 ،کېږي مخنيوی يېواده  او دکړی وي  عمر بشپړد واده قانوني  نجلۍ تنظيموي. کله چې ايبجخواوو حقوق او و
چې مور او پالر يې مړه او يا هم په شکل د  هغو نجونو وځيند  د انساني قاچاق په زيانمن شوو کې حسابېږي.

په يوه او بله پلمه  ،وي یغاړه اخيست روي وي او د لوڼو د ساتنې مسووليت بل چا پاشکالو له يو بل څخه جال ش
لګې په ډول ېد ب ؛مهال دغه ډول انساني قاچاق د کورنيو له لوري ترسره کېږي یډېر کېږي. هله واده کولو څخه منع

کړى؟ نو وايي چې د مور او پالر او يا هم د  دی کلنې پېغلې وپوښتل شي چې واده دې ولې نه ٤٠يوې له کله چې 
 تره، نيا او نيکه د خدمت لپاره يې واده نه دى کړى چې دا په خپل ذات کې انساني قاچاق بلل کېږي.

مې مادې له مخې، که چېرې شخص د ښځې د واده خنډ ٢٧قانون د  ېد ښځې پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع
 قصیر حبس محکومېږي. ر، له احوالو سره سم پواخليلو حق له هغې وګرځي يا د مېړه (زوج) د غوره کو

 د واده له حق څخه د بې برخې کولو په اړه د پژواک راپور:
 د سنګسار جزا له ژغورل کېدو وروسته د هلک او نجلۍ واده

 
 – May 20, 2012غوري عبید

): يو هلک او نجلۍ چې له کوره د تېښتې په تور په غور واليت کې سنګسارېدل، ٩١غويى  ٣١(پژواک  چغچران
 ېد غور د امني کوژده وکړه او يوې بلې نجلۍ ځانوژنه وکړه. ، وروسته یېد پوليسو په مداخلې سره وژغورل شول

ندولو سره پژواک ته وويل، پوليس مطلب په څرګ غهسمونوال زين العابدين د دامر  قوماندانۍ د امنيت سرپرست
د چغچران د تګاب غلمين په سيمه کې يو هلک او يوه ده چې ټاکل شوې  تېره ورځ له غرمې وروسته خبر شول

هغه زياته کړه چې پوليس له ملي اردو سره يو ځاى سيمې ته  نجلۍ له کوره د تښتېدو په تور سنګسار شي.
زين العابدين وويل، دغه هلک او نجلۍ چې يو له  ار مخه يې ونيوه.د سنګسکسانو دوو  یادوواستول شول او د 

په منځګړتوب کور ته کسانو بل سره يې مينه درلوده او د کورنۍ د مخالفت له امله له کوره تښتېدلي وو، د څو 
 ل اوستانه شول؛ خو د نجلۍ خپلوانو د سيمه ييزو طالبانو په همکارۍ هلک او نجلۍ په يوه خونه کې بنديان کړ

  غوښتل يې سنګسار يې کړي.

https://www.pajhwok.com/ps/security-crime
https://www.pajhwok.com/ps/security-crime
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 ،يې له سنګسار سره مخالف وو ځینيسرچينې زياته کړه، که څه هم د سيمې سپين ږيرو قومي جرګه جوړه کړه او 
 وويل امر د غور د امنيت سرپرست وخت نه واى رسېدلي، سنګسار ترسره کېده. ررې امنيتي ځواکونه پېخو که چ

یادې نجلۍ او هلک په پايله کې د  وپوليسو د هڅد نو په رسېدو وتښتېدل او چې طالبان سيمې ته د دولتي ځواکو
زين العابدين  هوکړه وکړه او د نکاح په ترسره کېدو سره له سنګساره وژغورل شول.د هغو پر واده کولو  خپلوانو

ژمنه وکړه چې چې هغوى چغچران ته ولېږدوي؛ خو خلکو  وويل، پوليسو د زوم او ناوې د امنيت لپاره غوښتل
 د سيمې يوه اوسېدونکي احمدعلي وويل: "دغه نجلۍ د غلمين کلينيک کار رسېږي. هغوى ته به کوم زيان نه

هغه زياته کړه، دغه ځوانان وروسته له هغه له کوره چغچران ته  کوونکې ده او له هلک سره يې اړيکې درلودې."
علي وويل: "کله چې هلک او نجلۍ د يو شمېر  وکړ. چې د نجلۍ کورنۍ د هغوى له واده سره مخالفت وتښتېدل

  خلکو په منځګړتوب بېرته راستانه شول، د نجلۍ کورنۍ او طالبانو غوښتل دواړه په ښکاره سنګسار کړي."

د خپلو  ېيې پلويان وو او دواړو خواو يد احمدعلي په وينا، د سيمې يو شمېر خلک د سنګسار مخالف او ځين
هغه زياته  ورسېدل.ور چې پوليس  او جګړې ته چمتو ووپه مورچو کې ناست اره يو بل ته غوښتنو پوره کېدو لپ

  چې د طالبانو شمېر کم و او کله يې چې پوليس او اردو وليدل، له سيمې وتښتېدل. کړه

واليت په لعل او سرجنګل ولسوالۍ کې يوې نجلۍ ځان  غهد د يوه بل خبر له مخې، تېره ورځ له غرمې وروسته د
کلنۍ نجلۍ د يادې ولسوالۍ په نوي  ١٤چې يوې  وويل امر رپرستسقوماندانۍ د امنيت  ېد غور د امني وواژه.

هغه زياته کړه چې د دې پېښې په اړه هغوى ته نور معلومات نه دي رسېدلي، خو  ځنګل کلي کې ځانوژنه کړې ده.
د لعل او  ې لپاره سيمې ته استول شوى دى.قوماندانۍ د جنايي امريت پالوى د څېړن ېد لعل او سرجنګل د امني
قوماندانۍ يوه افسر چې نه يې غوښتل نوم يې واخيستل شي، وويل چې د دې نجلۍ  ېسرجنګل ولسوالۍ د امني

 نوکورنۍ د هغې د غوښتنې خالف هغه د زيات ولور په بدل کې غوښتل د هغې واده له يوه بوډا سره وکړي 
  .دیی نجلۍ له دې امله ځان غرغره کړ

د غور د بشري حقونو کمېسيون د دفتر رييس جواد رضايي، په غور کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي له 
تاوتريخوالي الملونه بېسوادي، بېځايه دودونه، له اسالمي  غهچې د د زياتېدو اندېښنه څرګنده کړه او ويې ويل

له  يښځو د کورني تاوتريخوال ٦اوسه  کال له پيله ترد رضايي په وينا، د روان  احکامو بې خبري او بې وزلي ده.
 امله خپل ژوند له السه ورکړى دى.
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 عمر ته له رسېدو مخکې وادهانوني ق -٨
ډول  غهد ؛د افغانستان په ځينو سيمو کې د ټولنيزو او کورنيو ستونزو د حل لپاره د زور او بې وخته ودونه کېږي

ي چې په انساني قاچاق کې راځي او د افغانستان وکې  بدلبدو کې او يا هم د پور په  بدل او ودونه تر ډېره په
ډېرې پېښې  کېږي. الرې ترسرهډېری دا ډول ودونه د زور، اجبار، قدرت، چل او استثمار له څرګندوي چې  قوانين

بانيان يې هم کم عمره قاچاق دى او ډېرى قر يچې دا يو ډول انسان بوډاګانو ته د کم عمره نجونو د ورکړې دي
  نجونې دي.

کاله ټاکلی، خو بیا هم د یونیسف ١٨کاله او د هلکانو لپاره  ١۶افغان مدني قانون د نجونو لپاره د واده کولو عمر 
)UNICEF غهکلنۍ مخکې ودېږي، نور راپورونه د١۵سلنه نجونې له  ١۵) د شمېرو له مخې، په افغانستان کې 

ولې زیانونه د ماشومانو او ټولنې لپاره په کم عمر ودونه ې لپاره ډېر دليلونه شته چې د د لوړ ښيي.نور هم شمېر 
 رپد هلکانو په نسبت اغېزه یې دغه اغېزه کوي، خو منفي نجونو او هلکانو دواړو  رپ کول په ټیټ عمر واده ؛لري

المل ګرځي. له وخت مخکې د نجونو د روغتیا لپاره د لوی زيان دا چې  لومړی؛ او ناموزونه ويډېره نجونو 
والړوالی شي او ان د مور او ماشوم د مړینې  اري او د ماشوم زېږېدنه د نجونو د ټول ژوند لپاره ستونزې راواميد
سلنه مړینه د اميدوارۍ د ستونزو له کبله رامنځته کېږي. په نړیواله  ٣٢کلونو تر منځ  ١٩ او ١٥ګرځي. د  المل

کلنو  ٢٩ تر٢٠چې کم عمره مور زېږولي وي، د هغو په پرتله زیاته ده چې د  مړينهکچه د نوو زېږېدلو ماشومانو 
 میندو زېږولي وي.

، نجونې له زده کړو بې برخې محدودوي زده کړې ونود نج ونهعمر ودکم  پهدا یوه اقتصادي ستونزه ده.  ؛ميدو
هم برخه نه شي د کورنۍ د لګښتونو په پوره کولو کې چې بيا  له السه ورکوي، د کارموندلو فرصتونه پاتې کېږي
 اخیستالی.

وړې نجونې که کم عمره هلکانو او یا هم د لوړ عمر لرونکو سړیو ته په زور واده شي، دا نجونې بیا په  ؛درېیم
مخ  کورنیو کې د ځان د دفاع او خبرو کولو جرئت نه لري، همدا المل دی چې تر ډېره له کورني تاوتریخوالي سره

نړیوالې پراختیا وزیرې جسټن ګریننګ ویلي: ((هره نجلۍ چې په ماشومتوب د تانیا ېنګه چې د بررلکه څکېږي. 
کې ودېږي، یوه فاجعه ده... د هغې نجلۍ لپاره یوه فاجعه ده، د هغې د ماشومانو لپاره یوه فاجعه ده... او د هغې 

 د هېواد د پرمختګ لپاره یوه فاجعه ده.))

چې له خپلو ټولو سرچینو سمه ګټه پورته کړي،  دهځکه خو اړتیا  ؛له ستونزو ډک اقتصادي حالت لريافغانستان 
باید د خپلو خلکو د روغتیا پام وساتي او ماشومان ښوونځیو ته واستوي. ولسمشر غني ویلي چې ښځې د ځوانانو 

ېدو کې برالسي ک پهد ښځو ه هغاو بې وسه خلکو تر څنګ د افغانستان له درېیو مهمو اکثریتونو څخه دي. 
 په ټيټ عمر کې د ماشومانو .بېالبېلو برخو کې دندې واخلياقتصادي ارزښت هم روښانه کړی، څو هغوی په 

او د پوهې کچې ټيټوالى دى، خو دغه الملونه په دې  زلييې ټولنيز فشارونه، بېو يودولو الملونه ډېر دي چې ځين
 د نجونوتالی شي. سره له منځه  لوپه زياتوکچې ه د خلکو د پوهاوي برخه کې د رامنځته شوو ستونزو په اړ

د په دې برخه کې  ،پوهنې ته السرسی ،کول، روغتیارامنځته زمینه برابرول، قانوني خوندیتوب ته حقونو پلي کولو 
 په کې شامل دي.فعالیتونه ټولنې او دیني مشرانو 

مې مادې له مخې، که چېرې شخص هغه ښځه چې د واده ٢٨قانون د  ېپر وړاندې د تاوتريخوالي د منع ود ښځ
مه ماده کې د درج حکم له په پام کې نيولو پرته يې د ٧١يې نه وي بشپړ کړی او د مدني قانون په عمر قانوني 

حبس چې له دوو کلونو لږ نه وي، محکومېږي او نکاح د منځني  رنکاح په عقد کې راولي، له احوالو سره سم پ
 ې د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکمونو مطابق فسخ کېږي.ښځ
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عقد  )ازدواجواده (د هغې د  ،عمر نه وي پوره کړی وادهکه نجلۍ د  ،مه ماده کې راغلي٧١د مدني قانون په 
صورت  هيوازې د پالر په وسيله چې د صحيح تصرف لرونکی وي يا د صالحيت لرونکي محکمې په وسيل

عمر پوره کړی  ۍکلن ١۶عمر او نجلۍ د  ۍکلن ١٨اهليت هغه وخت پوره کېږي چې هلک د  واده. د يموندلی ش
 جواز نه لري. کې په هېڅ صورت ،کلونو کم وي ١۵ لهد نکاح عقد چې عمر يې  ۍجلن ېوي. د صغير

ټيټ حقونو کنوانسيون او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قانون له مخې، له ټاکلي عمر څخه د د د ماشومانو 
د  له مخېقانون  ټیټ عمر لرونکو نکاح تړي، عمر ماشومانو واده د قانون خالف عمل دى او څوک چې د

 تعقيب وړ دی.
باید د مېرمنو عمر د واده پر مهال له نارينه وو درې  ، له دې مخېد نجونو عاطفي وده د هلکانو په پرتله چټکه ده

ځکه چې دا  ؛نجلۍ سره واده وکړي ېکلن ٢٠له  ې اسانۍډېر کلن نارينه کولى شي چې په ٢٣ې يعن ؛کاله کم وي
عمر د نجلۍ او هلک لپاره له عاطفي، اخالقي او ټولنيز اړخه د ودې کچې ته رسېږي او کولى شي چې يوه 

ارواپوهان  .همغږي لريځکه د دوی افکار، ټولنيزې اړيکې او جنسي ځانګړتياوې  ؛نېکمرغه کورنۍ تشکيل کړي
جوړه، سو شکل، کمزوري او کم  او واده وکړي، کلونو ښکته وي ٢٠هغه کسان چې عمر يې له  دې باور دي، رپ

د ملګرو ملتونو د وزنه ماشومان زېږوي او د نورو بېالبېلو ستونزو درلودونکي وي او مړینه یې هم ډېره وي. 
علولینو له وزارت سره په ګډه په ماشومانو د مالتړ ادارې "یونیسېف" د افغانستان کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او م

مه خپره شوې؛ ښیي ٧ لمريز کال د زمري په ١٣٩٧افغانستان کې په ماشومتوب کې د ودونو په اړه څېړنه چې د 
چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت، بېوزلي، ټولنیزو باورونو او ټولنیزو رواجونو په عمومي ډول د نجونو ژوند 

له سره م د ماشومتوب ودونو د منفي اغېزو په اړه په ټولنه کې پوهاوی کم دى خو له ګواښ سره مخ کړی او ال ه
 کلونو کې د ماشومتوب ودونو په کچه کې لس فیصده کموالی راغلی دى. ودې بیا هم په تېرو پنځ

 يغړ هکورنیو لږ تر لږه یو سلنه ۴٢ د د افغان حکومت او د یونیسېف د دې ګډې څېړنې له مخې، په افغانستان کې
مخکې واده کړی دی. د سرچينې په وينا، دا اندازه د افغانستان په والیتونو کې یو ډول نه ده، د غور  کلنۍ ١٨ له

واده کړی چې دا اندازه بیا د پکتیا په  مخکېغړي له اتلس کلنۍ  هکورنیو لږ تر لږه یوسلنه  ٢١په والیت کې د 
 ته رسېږي.سلنې  ۶۶والیت کې 

ښارونو د ښارونو په څنډو او  )بامیان، کندهار، پکتیا، غور او بادغیس(دغه څېړنه د افغانستان د پنځو والیتونو 
سلنه مرکه کوونکو ویلي چې په کورنیو  ٧٨کلیو کې له کورنیو سره د مرکو پر اساس شوې ده. په څېړنه کې شاملو 

سلنه مرکه کوونکو ویلي چې د ودونو په اړه  ۵۵٫٧ي او کې د واده اړوند مسئلو په اړه يوازې پلرونه پرېکړې کو
 باید له واده مخکې سال مشورې وشي.

 په اړه د پژواک راپور: عمر ته له رسېدو مخکې واده قانوني
سره مخ ده وکلنه ذکيه له رواني ستونز١٤ کلن سړي ته نکاح شوې٩۴  
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 رواني ستونزې سرهله کلن سړي ته نکاح شوې ده، وايي چې  ٩٤کلنه نجلۍ چې ١٤یوه ): ٩٥ یمرغوم ١١ کابل (پژواک،

نجراب ولسوالۍ اوسېدونکې د  کاپيسا دا مېرمن چې د او د ځان او خپلو اوالدونو راتلونکې په اړه اندېښمنه ده. مخ شوې ده
دوه مېرمنې پخوا د زوړتوب ې ده، د دغه سړي په نکاح شوه کس ته يو مخکې، شپږ کاله او اوس په خوست کې ژوند کوي ده

 .لريلمسيان  ٢٠او شاوخوا  پاتې ديور  لور هيو او نله امله مړې شوې دي او له هغو اووه زام
څخه شکايت درد ټول بدن له  په داسې حال کې چې د بولي،نوم ذکيه  مېرمن چې خپل مستعاریاد بوډا ته په نکاح شوې دغه 

ناڅاپه  کوم، بستر پروت دى، کله يې د مړينې په اړه فکر راو د ناروغۍ پ مې سل کلن دى "خاوند کوي، پژواک ته وويل:
پوستکى شين  شم، وروسته مې بيا د ټول ځانراځان نه پوهېږم او کله چې په هوښ  راباندې فشار راشي او چپه شم، بيا نو پر

پنځه کسان  ، زياته کړه، کله چې پرې شوک راشي،دهېخپګان ښکارچې په څېره کې يې له ورايه  ېمېرمن دغې ځوانې وي." یشو
 پرې رسېږي.نه زور بیا یې هم  يې ټينګه نيسي

د  شوې، يادونه وکړه چې هېڅکله يې د راتلونکې په اړه فکر نه کاوه او اصال� عمر زوړ سړي ته په نکاح کمچې په ډېر  ېذکي
 .ویې زغمينو اړه ده چې  ګډ ژوند پیل کړی،سړي سره  غهله دیې اوس چې  ، خومعنا نه پوهېده رګډ ژوند پد ښځې او مېړه 

پر اوبو الهو شوې، په نهیلۍ په داسې حال کې چې ټولې هيلې يې  ،کلن دى ١٠٠ه او خاوند يې کلنه د ٢٠چې اوس ذکیه 
 ړهېم يم چې خپله کونډه نه پرېږدي چې بل ځاى کې ځکه اوس په داسې چا واده ؛"نه غواړم چې بل ځاى مېړه وکړم وويل:

چې ولې يې له يو ځوان سړي سره واده نه دى کړى، ياده دردېدلې مور چې اوس دوه زامن او يوه لور لري، په دې اړه  وکړي."
زوړ سړي ته په نکاح دغه مور يې هغه د سل زرو افغانيو په بدل کې  ټينګار وکړ چې هغې هېڅکله دې موضوع ته پام ونه کړ،

 .کړه
 وید هغهم ې هېڅکله ياو يوه خور او څلور وروڼه لري  داکړى،  مېړهذکيې زياته کړه چې پالر يې مړ شوى او مور يې بل 

"په واده کې چا راته جامې ونه کړې او نه مې سم واده  هغې زياته کړه: پوښتنه نه کوي. هغوی هم د دېدروازه نه ده ټکولې او 
د ذکیې  ناسکه پالر او وروڼو کره والړه شم"د چې  کومڅه یې اوس ، د څاروي په څېر يې پر يو لک افغانيو خرڅه کړم ؛وشو

، هغوی هم له دې سره مناسبات نه لري او دې او درې زامن لري لوڼېيې مور له ناسکه پالر څخه درې چې اوسمهال  په خبره
 يمالمتوي او ښکنځدا خاوند ناروغ شي، زامن يې یې کله چې  ،زياتويهم هوډ کړی چې راشه درشه به ورسره ونه کړي. هغه 

د هغوی له ډېر توند او اوس  او سړې اوبه دې ورکړېورته وايي چې غوړ  ،سم خدمت یې نه دی شوید پالر ګواکې چې یې 
دا هيله به دې ګور ته  ،چې د پالر له مرګ وروسته به بل واده وکړې يې"که ته په دې فکر وضعیت سره مخ ده او ورته وايي: 

  هغې وويل چې خاوند يې ساه لنډي ناروغي لري هره شپه ورته اکسيجن تطبيقوي. يوسې."
کلنې نجلۍ نکاح د عمر له ١٤کلن سړي سره د  ٩٤الرحمان فروتن په دې اړه وويل، څرګنده ده چې له شمس دیني عالم 

  ي.د لوړ عمر یاد بوډا به يې ور نه کړای ش ،لري دغه نجلۍ چې ونهاړخه ډېر توپېر لري، د نجلۍ حق ضايع شوى او کوم حق
کورنۍ برخه د  نو بیا دا ښځه ښايي خاوند يې مړ شي عمر ته رسېږي، ۍ، کله چې ياده نجلۍ نوې د ځوانهغه زیاته کړه

او کورنۍ د خپل رسم او دود له مخې وايي چې دا يې ناموس دى بايد له کور څخه بهر نه شي، هغه د کورنۍ بل غړي وګرځي 
 کې راغلي:حديث شريف یوه  ياد ديني عالم زياته کړه، په ته په نکاح ورکوي چې دا هم پر هغې مظلومې ښځې بله ناروا ده.
خپلو السونو ځان د  ر" بل ځاى کې راغلي دي چې تاسو پ."ځان او بل ته زيان رسول د اسالم سپېڅلي دين خالف عمل دى

نجلۍ او پالر يې د که  مخېدا ډول ودونه په حقيقت کې ځان تباه کول دي او د شريعت له  .تباهۍ کندې ته مه غورځوئ
  نو ستونزه نه شته. ،وي هخوښ

د بشري حقونو خپلواک  .کلن سړي ته ورکړې ده ٩٤حق اخيستل شوى او مور يې هغه  اخیستو له نجلۍ څخه د نظرخو دلته 
همغږۍ مسوول نجيب ال�ه ببرکزي وويل چې د افغانستان او نړيوالو قوانينو  کمېسيون د ماشومانو له حقونو د مالتړ برخې د

 کاله دى.١٨او د هلک لپاره  ١٦د نجلۍ لپاره د واده عمر  ،له مخې
د  کلنه شوې نه وي که خپله او د وکيل خوښه يې وي نو څه خبره نشته او له دې پرته ١٨"نجلۍ چې  نوموړي يادونه وکړه:

عمر ماشومانو  څخه د ټيټ ماشومانو حقونو کنوانسيون او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قانون له مخې، له ټاکلي عمر
 ."وړ دیتعقيب د  ، د قانون په رڼا کېد ټیټ عمر لرونکو جوړو نکاح تړي قانون خالف عمل دى او څوک چې د ولود

مې مادې له مخې چې د واده عمر په ی٧٠غني زاده يادونه وکړه چې د مدني قانون د رييس عبدالمجي د عدليې وزارت د تقنين
 د کلنۍ عمر بشپړ کړى وي.١٨عمر او هلک د  ۍکلن١٦وخت بشپړېږي چې نجلۍ د عمر هغه  غهد ،اړه يې حکم صادرکړى

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
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 عمر نه وي بشپړ کړى، د نجلۍ نکاح تړل يقانون د واده لپاره ماده حکم کوي که نجلۍیمه ٧١څنګ، د مدني قانون  دې تر
د غني زاده  ه کېداى شي.يوازې د هغې پالر چې پوره واک ورسپارل شوى وي او د صالحيت لرونکې محکمې له لوري ترسر

 د قانون له مخې هېڅ جواز نه لري." ورکولکلونو د ټيټ عمر نجلۍ ١٦"په ياده ماده کې داسې ټينګار شوى چې له : په وينا
د قانون له مخې ميراث  ،خاوند مړ کېږي يادې مېرمنې دې پوښتنې په ځواب کې چې که د د عدليې وزارت د تقنين مشر، د

هغه څرګنده کړه چې د  له مخې ياده مېرمن د مېراث مستحقه ده. ینوانوو مدني قاويل چې د ميراث و وړي او که نه؟ پژواک ته
ميراث قانون له مخې، که مېرمن له ياد سړي څخه اوالد ولري، اتمه برخه ميراث ورکول کېږي او که اوالد ونه لري، د ميراث 

مې مادې په ٣٣قانون د  ېد هغه په خبره، د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع سېږي.ر ه يادې مېرمنې ته ورڅلورمه برخ
په درېيم څپرکي کې هم راغلي، هغه شخص چې د مورث په متروکه کې د ښځې د تصرف خنډ  ېارث کې د تصرف د منع

ه ډېر نه څخله يوې مياشتې  ه لنډ بند محکومېږي چېشي، د هغه د شرعي ونډې پر ورکړې سربېره، د حسب احوال سره سم پ
 وي.

هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف او يا  مادې په اموالو کې د تصرف منعې دويم څپرکي کې هم راغلي، ٤٣د 
 لنډ بند چې له درېيو مياشتو زيات نه وي، محکومېږي. رحسب احوال سره سم پله هم هغه په کې له تصرف منع کړي، 

پورته شي، دوى کولى شي چې د عدليې وزارت  ه ناوړه ګټهڅخزياته کړه، که چېرته د مېرمنې، نجلۍ او يا هم خور له حق هغه 
د ښځو د حقونو يوې فعالې مېرمن شهال فريد  تقنين رياست او د ښځو چارو وزارت د حقوقو رياست ته مراجعه وکړي.

ته غير انساني نظر دى چې د دويمې درجې انسان په سترګه ورته کتل  وويل چې په افغاني ټولنه کې د ښځو يوه ستونزه ښځو
ځکه خو حق  ؛په توګه ترې کار اخيستل کېږي ېالد  کېږي، دې نظر ته په پام سره ښځې نارينه وو ته چاپلوسي کوي او د الس

پر دې سربېره  و ته درناوى وشي.نارينه وو سره په يوه کچه کې وي او د هغوى انساني ارادې او اختياراتو حقونله نه لري چې 
په ډېرو وختونو کې اجازه نه ورکول کېږي چې د خپل برخليک په ټاکلو کې ونډه واخلي او په هر عمر کې چې وي، واده 

 .يکېږ
کاله  ١٨او د هلک لپاره  ١٦قانون کې د نجلۍ لپاره د واده عمر په هغې ټينګار وکړ چې له ښځو سره د تاوتريخوالي مخنيوي 

مېرمن فريد  کلن سړي ته واده شي. ٩٤کلنۍ کې يوه  ١٤دا د نجلۍ په حق کې يوه ستره جفا ده چې په  ی دی؛ نول شوټاک
د نوموړې د  زياته کړه چې له دې ستونزو د وتلو لپاره بايد د قوانينو په اړه د ښځو د سواد او عامه پوهاوي کچه لوړه شي.

انساني حقونو او د  بله ستونزه کلتوري ده چې له يوې خوا د افغانستان ښځې لهمعلوماتو له مخې، په افغانستان کې د ښځو 
ګرځي، ښځو  الملنه دي، پر ښځو د ډېرو ظلمونو خبر  حقونو لههغو له مالتړو ارزښتونو بې خبره دي او بلخوا نارينه د ښځو 

 حقيقت يوه ښکاره بېلګه ده. غهد ته د ميراث له ورکړې ډډه کول هم د
د ارواپوهنې استاد شرف الدين عظيمي وويل چې د ښځې او نجلۍ عمر يو له هغو  تونې د ښوونې او روزنې پوهنپه کابل ک

مهال له  د هغه په باور، هر کله چې د مېرمنو عمر د واده پر ورته پاملرنه وشي. مخکېمسايلو ګڼل کېږي چې بايد له واده 
 نو عاطفي وده د هلکانو په پرتله چټکه ده.عمر کې د نجو غهنارينه وو درې کاله کم وي، نو په د

عمر  غهځکه چې د ؛کلنو نجونو سره واده وکړي ٢٠سره له  ې اسانۍکلن نارينه کولى شي چې په ډېر ٢٣هغه ټينګار وکړ چې 
د نجلۍ او هلک لپاره له عاطفي، اخالقي او ټولنيز اړخه د ودې يوې کچې ته رسېږي او کولى شي چې يوه نېکمرغه کورنۍ 

ږي، افکار، ټولنيزې اړيکې او جنسي ېکلن سړي ته ود ٩٤کلنه نجلۍ  ١٤"کله چې يوه  نوموړي څرګنده کړه: شکيل کړي.ت
ده او له  هدا يوه ظالمانه اړيک يو د بل سره برابر نه وي او دا ډول واده ته يوه کورنۍ نه شو ويالى، اصال�  ځانګړتياوې يې اصال�

پر دې سربېره ارواپوهان باور لري، هر  اوړه ګټه اخيستنه او د تېري نوم ورکولى شو."ه د يوه عمر خوړلي سړي نڅخماشوم 
د نجلۍ او هلک عمر لس يا شل  ېکه چېر؛ د بېلګې په توګه وخت چې عمرونه لوړ وي، مورنۍ او پلرنۍ اړيکه رامنځته کېږي
کلن  ١٠٠او  نجلۍ کلنې ٢٠باور، اوس چې د دې د دوى په  کاله توپير ولري، نو تاسې ورسره د شريک ژوند احساس نه لرئ.

 ٢٠دې باور دي، هغه کسان چې عمر يې له  رارواپوهان پ منځ کوم احساس شته، د پالر او لور اړيکې ته ورته دى. نارينه تر
کم وزنه  کلونو ښکته وي، ماشومان يې جوړه، ناوړه بڼه لرونکي وي، خپلو ماشومانو ته وده نه شي ورکولى، ماشومان يې مري،

ماشومان زېږوي چې سرونه يې ډېر غټ وي، د ستونزو بېالبېلې بڼې ورته پيدا کېږي چې په راتلونکي که به يو سالم ماشوم نه 
 وي.
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 (اذیت) نهځورو -٩
ارتکاب يا د الفاظو استعمال دی چې د ښځې  تونواو حرک کړنواذيت په هره وسيله يا هر ډول د هغو یا  نهځورو

شخصيت، جسم او روان ته د زيان موجب شي. د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د مخنيوي قانون له 
، کالمي يا نا کالمي ځورونه يا هر هغه ې، نا مشروع غوښتنېله بدني اړيک یمخې، ځورونه او اذيت عبارت د

 شي. الملجسماني صدمې او انساني کرامت ته د سپکاوي  او ښځې او ماشوم د روانيد عمل چې 

 .چې جنسي انګېزه ولري غوښتنهداسې د نارینه له ښځې او ماشوم څخه  ؛نا مشروع غوښتنه

په قصد د ښځې او ماشوم بدن لمسول يا د ښځې او ماشوم بدن ته سطحي زیان په عمدي ډول د  ؛بدني اړيکه
 زيان رسولو ته وايي.

فوني ېيلټستاينه او جامو بدن، رفتار یا د ، ویل او طنز ټوکې، و کارولملو او جاخالقي کلم د غیر ؛هکالمي ځورون
  .مزاحمت چې د ښځې او ماشوم رواني هوساينې او امنیت ته زیان ورسوي

 په رسنيو او ټولنيزو شبکو کې د جنسي مسايلو په اړه د توهين امیزو انځورونو يا مطالبو ؛کالمي ځورونهغیر 
مېل کول، عکس اخيستل، د فلم خپرول او نور هغه موارد چې د ښځې او یا انځورد ښځې يا کورنيو د ، خپرول

  ماشوم شخصيت او رواني سالمتيا ته د زيان رسولو المل شي.

لومړۍ ماده کې راغلي چې د ښځو پر وړاندې په اعالمیې  ېکال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع ١٣٩٣د 
رسېږي، یا رنځ  زیان يیخوالي هر هغه عمل ته ویل کېږي چې له امله یې ښځو ته فزیکي، جنسي یا رواند تاوتر

، دا که په عامه او یا راځي په دې برخه کې ګواښ، اجبار او له ازادۍ بې موجبه بې برخې کول همدغه راز 
  خصوصي ژوند کې وي.

، که چېرې یو شخص د وينا، ېمې مادې له مخ٢۴د د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د مخنيوي قانون 
د وېرې  ،حرکاتو، ليکنې يا نا مشروع غوښتنو له الرې د ښځې يا ماشوم شخصيت او کرامت ته د صدمې موجب

شخص د ښځو او  یادرواني فشارونو او يا د ښځو او ماشومانو د ټولنيز مشارکت د کمښت المل شي،  ،او نا امنۍ
 اذيت مرتکب پېژندل کېږي او په الندې ډول مجازات کېږي: ماشومانو د ځورونې او

نو پر بنسټ په عامه ځایونو يا محلونو، په عمومي نقليه وسيلو او يا يکه چېرې يو شخص د اثباتيه شواهدو او قرا
خوا له ه بل هر ځای کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت مرتکب شي، له احوالو سره سم د محکمې ل

زرو افغانيو او که چېرې يو شخص د کار په ځای، تعليمي او تحصيلي مرکزونو يا روغتيايي مرکزونو  ولس پنځو تر
خوا له لسو زرو څخه ه کې د ښځو يا ماشومانو د ځورونې او اذيت مرتکب شي، له احوالو سره سم د محکمې ل

 زيات تر شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزاء محکومېږي.

، مربي، طبيب دښځو او ماشومانو ځورونه او اذيت، په هغه صورت کې چې د جرم ارتکاب د استاد  ،د يادونې ده
وي، په هغه صورت کې چې د جرم ارتکاب  ياخيستنې ترسره شو ېيا امر په واسطه له موقف او مقام څخه په ګټ

ده ګڼل کېږي، مرتکب جرم په مکرره توګه ترسره شوی وي، مشد اود مجني عليه په جسمي يا رواني صدمې تمام 
دغه راز د ښځې  بند محکومېږي. رخوا له درېيو څخه تر شپږو مياشتو پورې په يې له احوالو سره سم د محکمې ل

مې مادې له مخې، هغه شخص چې د ښځې د ځورونې او اذيت ٣٠قانون د  ېپر وړاندې د تاوتريخوالي د منع
یو مياشتو څخه لږ نه وي، محکومېږي. که ياد جرم له موقف چې له درې لنډ بند رمرتکب شي، له احوالو سره سم پ

چې له شپږو مياشتو څخه  لنډ بند رستنې سره ارتکاب شي، مرتکب له احوالو سره سم پياو مقام څخه په ګټې اخ
 لږ نه وي، محکومېږي.
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 په اړه د پژواک راپور: )اذيت(د ځورونې 

 سره مخ دي په روزنتونونو کې ماشومان له جنسي ازار او ځورونې

 
 May 16, 2017  -فياض عمري او  ناهيد بشردوست

): د زده کوونکو تر څنګ ښوونکي هم په روزنتونونو کې له جنسي ځورونې سره مخ ٩٦غويى  ٢٦(پژواک،  کابل
، ټول د حقيقت له ويلو ډډه کوي چې دا هم د انساني قاچاق يو بل يځايونو کې وېره او ډار حاکم د غوکېږي، خو په د

يې چې مور او پالر يې له السه  ېدى چې ځينې بې سرپرسته نجونې او ښوونک المل دا د وېرې او ډار يو ډول دى.
مهال ډارېږي چې له روزنتونونو به وشړل شي او د  ورکړي او د استوګنې لپاره بل کوم ځاى نه لري، د حقايقو بيانولو پر

 :ا کړهسړک پر غاړه به پاتې شي، خو د افغانستان د ولسي جرګې يوې غړې دا موضوع افش
 روزنتون کې نجونې له جنسي ځور او ازار سره مخ کېږي په نوم عالء الدين  ناهيد فريد: د

په عالوالدين ": په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازې ناهيد فريد څه موده وړاندې په ولسي جرګه کې ويلي وو
خو مېرمن فريد اوس اوس پژواک  دي."روزنتون کې يتيمې او بې سرپرسته نجونې له جنسي ازار او ځور سره مخ 

خبري اژانس ته وويل چې د کابل ښار د تهيه مسکن په روزنتون کې د ماشومانو د اعتصاب راپور هم ولسي جرګې ته 
  رسېدلى او ال هم دوام لري.

مالي ستونزو مېرمن فريد څرګنده کړه چې کله له ماشومانو د اعتصاب المل وپوښتل شو، نو ويل يې چې له اخالقي او 
وويل، وروسته له هغه چې ياده موضوع يې د ولسي جرګې په عمومي ناسته کې مطرح کړه، يو  ېنوموړ سره مخ دي.

د خلکو دغه استازې زياتوي چې د روزنتونونو د  شمېر زيانمن ورغلل او ترې ويې غوښتل چې موضوع يې وڅېړل شي.
 ، خو نجونې يې له ويلو ډډه کوي.جوړېږي ستونزېمديريت له لوري دغو نجونو ته ډېرې 

له جنسي ځورونې سره مخې شوې دي،  ېيعن ؛ډېرې ستونزې لري ې"د نجونو د روزنتونونو ښوونک د نوموړې په خبره:
"ولسي جرګې يو پالوى وټاکه،  هغې زياته کړه: په روزنتونونو کې وېره او ډار شته، خو دوى نه غواړي چې په ډاګه شي."

 سر داسې کسان ټاکل شوي وو چې دوى د زړه خبرې ونه شي کړلى." ره يې وليده، خو د نجونو پاو ساح پالوی والړ
 د کار او ټولنيزو چارو وزارت: دا موضوع حقيقت نه لري، خو د ولسي جرګې له لوري ورته لمن وهل کېږي

یادې د ولسي جرګې د وزارت وياند عبدالفتاح عشرت احمدزي چارو د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو 
"دا مسئله چې د ولسي جرګې له لوري  هغه زياته کړه: استازې دغه خبرې په کلکه رد کړې او هغه يې يوه توطيه وبلله.

ولسي جرګې  ،دغې سرچينې پژواک خبري اژانس ته وويل ورته لمن وهل کېږي، په پرېکنده ډول به يې تعقيب کړو."
پالوى ټاکلى چې دا موضوع وڅېړي، خو داسې هېڅ کومه موضوع پيدا نه شوه چې د مېرمن فريد د خبرو پخلى وکړي، 

 ځکه چې وزارت د وضعيت له څرنګوالي خبر دى. ؛دې اساس اړتيا پېښه نه شوه چې وزارت هم پالوى وټاکي رنو پ
د  ؛يي او نا دولتي بنسټ ته له روزنتونونو د ليدو اجازه نه ورکوهېڅ دولت بلي خوا د کار او ټولنيزو چارو وزارت له

غوښتنه وکړه، خو اجازه  قربانيانو سره د مرکو لپاره د ځينو روزنتونونو د ليدوله پژواک خبريال د ورته قضيو موندلو او 
نتونونو رياست ته يو مه نېټه د روز٣ځکه چې د کار او ټولنيزو چارو وزارت د روان کال د وري په  ؛ورنه کړل شوه

"دا چې د روزنتونونو عمومي رياست د وزارت له حساسو او زيانمنو  مکتوب استولى چې په متن کې يې راغلي:
په مکتوب  واحدونو څخه دى، ايجابوي چې هر وخت ورته د وزارت مقام او مشرتابه لوري ورته جدي پاملرنه وشي."

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%89


162 

پرته هېڅ کوم شخص، دولتي او نا  اويه کېږي چې د وزارت مقام له خبرکې زياته شوې چې دې ته په پام سره الرښوون
  دولتي بنسټ نه شي کولى چې له روزنتونونو ليدنه وکړي.

 دغه حکم د عملي کولو په برخه کې د وزارت مقام ته مسوول دي. د روزنتونونو چارواکي او د ليليې امرين هم د
 ل شوىڅارنوالي: د موضوع د څېړنې لپاره پالوى ټاک

د لويې څارنوالۍ وياند جمشيد رسولي پژواک خبري اژانس ته وويل چې په دې ځايونو کې د شته قضيو په تړاو په دې 
هغه زياته کړه چې د ياد حکم پر بنسټ، يو پالوى ټاکل شوى او داسې موارد  وروستيو کې ارګ حکم صادر کړى دى.

 د قضيو له مرتکبينو سره چلند وشي.يې ترالسه کړي چې بايد د قانون له احکامو سره سم 
يات ور نه کړل، خو ويې ويل چې د ئرسولي که څه هم د ګومارل شوي پالوي له لوري د ترالسه کړو مواردو په اړه جز

په دې برخه کې کار پيل کړى، هر وخت چې د محکمې حکم نهايي شي، له رسنيو سره به يې  ولويې څارنوالۍ همکاران
ا ويل کېږي چې په امن خونو کې د جنسي تېري قضيې هم شته، خو د ښځو چارو وزارت دغه له بلې خو شريک کړي.

د ښځو چارو وزارت د امن خونو مشرې نازيې فيضي پژواک ته وويل چې په امن خونو کې د  موضوع رد کړې ده.
 جنسي تېريو موضوع شتون نه لري.

، ېډېره هغه څوک په کې شامل دي چې په بدو کې ورکړل شو"کومې ښځې چې دلته يې ساتنه کېږي، تر  زياته کړه: ېهغ
فیضي  ، کورني تاوتريخوالي او وهل ډبول يې تجربه کړي دي."شوېزور واده په او يا هم  مخکېه څخله قانوني عمر 

سيون، ېو کمق، دا چې دغه کسان څوک د سړک پر سر نه پرېږدي، تر شنه اسمان الندې ژوند کوي، د بشري حقووویل
پېژندل کېږي، د اداري پړاوونو له وهلو وروسته يې  قوماندانۍ له لوري امن خونو ته ورد و چارو وزارت او يا هم ښځد 

 مالتړ کېږي.
سرچينې څرګنده کړه، کومې ښځې چې د ياد مرکز تر پوښښ الندې راغلې، د استوګنې د وړيا امکاناتو ترالسه کولو تر 

مليزو مشورو هم ګټه اخيستلى شي، هر وخت چې چمتو وي د خپل مدافع څنګ له روغتيايي خدمتونو، رواني او در
هغه زياته کړه چې مېرمنې  وکيل په مرسته يې د عدلي او قضايي ارګانونو له لوري د قضيې په حل کې مرسته کېږي.
وع د مدافع وکيالن موض ،خپلې ستونزې هغو مدافع وکيالنو ته استوي چې د مالتړو مرکزونو تر پوښښ الندې دي

امکان تر کچې لومړى په کورنيو کې د تاوتريخوالو له عاملينو سره شريکوي او نهايي هڅه کوي چې د دواړو لورو 
، هر کله چې قضيه په دې ډول حل نه شي، دوسيه محاکمو ته سپاري او له الرې په خبرهفيضي د  قناعت حاصل کړي.

 يې تعقيبېږي.
او  ۍ، خامک دوزکالیو ګڼدلوره ښځو ته د ېښنو سربېامنيتي اندپر کزونو کې مر غوپه د ،د نوموړي د معلوماتو له مخې

ه شپږ هغه په کابل واليت څخامن خونو  ٢٨اوسمهال له  ږي.ېڅنګ د قرانکريم او نورې زده کړې هم ورکول ک پخلي تر
لري او تل يې د هغوى د فعاليت د ښه والي لپاره  ارنهکې فعاليت لري. د ښځو چارو وزارت د يادو خونو پر فعاليت څ

 ورکړي دي. وړاندیزونه
شوې چې له امله يې ګن شمېر رامنځته د ويلو ده چې په وروستيو درېيو لسيزو کې په افغانستان کې وسله والې نښتې 

او يا هم روزنتونونو کې يادو ماشومانو د خپل ژوند د پايښت لپاره په امن خونو  ماشومان يتيم او بې سرپناه شوي دي.
 ژوند غوره کړى، خو هلته هم خوندي نه دي او کله کله له انساني قاچاق سره مخ کېږي.

له لوري خپور شوى، څرګندوي چې افغان ماشومان په  نوکال کې د امريکا متحده ايالتو ٢٠١٦هغه راپور کې چې په په 
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق يا  چاق سره مخ کېږي.روزنتونونو کې زيانمن شوي او کله کله هم له انساني قا

يتامونو کې له ذهني، جسمي او جنسي يونيسف په راپور کې هم راغلي چې افغان ماشومان د افغانستان په داراال
 او کډوالو له يدا په داسې حال کې ده چې د انسان سره مخ دي او کله کله له انساني قاچاق سره هم مخ کېږي. ونېځور

ه ګټه څخقاچاق سره د مبارزې قانون په درېيمه ماده کې هم راغلي چې د انسان له زيانمن حالت او يا مجبوريت 
ګټه اخيستنې لپاره پر ماشومانو تسلط هم انساني قاچاق  په دې ماده کې چې د اخيستل هم انساني قاچاق ګڼل کېږي.

ه ګټه اخيستنه څخاخيستنه، ګواښ او يا له مجبوريت  ه ناوړه ګټهڅخدې چې له خپل واک ځواک له ګنل کېږي، سره 
 هم په کې نه وي شوې.
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 )يوازې پرېښودل(نزوا ا -١٠
و ته وايي. د کورني تاوتريخوالي له امله د دلاجباري یوازې پرېښومخنیوی  وديله شرعي محارمو سره د ښځې ل

سره وویني او یا د پالرګنۍ کره و ڼورو خپل مور، پالر اونه پرېږدي چې له  ښځهاجباراً خاوند يا خسرګنۍ  ېښځ
لور او يا وښې په افغاني کورنيو کې هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د نجلۍ کورنۍ ېپډېرې دغه ډول . والړه شي

 د واده لګښت ډېر واخلي.

توب) ېا (يوازومې مادې له مخې، هغه شخص چې ښځه انز٣١قانون د  ېد ښځې پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع
د  درېيو مياشتو څخه زيات نه وي، محکومېږي.له قصير حبس چې  ره مجبوره کړي، له احوالو سره سم پت

خسر تر څنګ د  ه اوورېلد په ځانګړي ډول په سوېلي واليتونو کې نګور يا ناوې  ،افغانستان په بېالبېلو سيمو
محارم وي، حتی د لوګر په ډېری د ښځې شرعي په دې ډله کې او مخ پټوي وو له ټولو نارينه  ۍخپلې خسرګن

څخه او یورګانو  خپلې خواښېله  ېناو ېواده شو ېچې نو شتهواليت کې اوس هم په يو قوم کې داسې رواج 
 کلونه کلونه مخ پټوي. 

 

 د قرابت نفي کول -١١
ه ځان يا له خپلې کورنۍ د ځينو کسانو قرابت ل ،رالسه کړيت ه ګټهځيني کسان د دې لپاره چې ميراث او يا هم نور

د دويمې  ،رمنې اوالد نه لري، کله چې دا سړى مريېد بېلګې په توګه يو کس له خپلې لومړۍ م ؛ي کويفسره ن
مور قرابت له خپلې کورنۍ سره نفي  نۍریکوي څو د خپلې م هسو له الرې هڅيان د پ او ښځې اوالدونه په چل ول

 کله داى شي چېېقاچاق بدل رپاتې شي او دا موضوع بيا هغه مهال پدوى ته  ېد پالر ميراث يې يواځ ، څوکړي
 او هغه پرې ډېر ظلمونه وکړي. ورشي ته دغه مور يې د اقتصادي ستونزو له امله د يو قاچاقبر الس

مې مادې له مخې، هغه شخص چې د ښځې له قرابت څخه ٣٨قانون د  ېد ښځې پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع
 بیا خو قرابت يې ،و څخه د هغې محرومولو په مقصد انکار وکړيند ميراث حق يا له نورو شرعي او قانوني حقو

قصير حبس چې له شپږو مياشتو څخه زيات نه وي،  رد محکمې په حکم ثابت شي، له احوالو سره سم پ
 محکومېږي.
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  ځانوژنې ته د ښځې اړ کېدل -١٢
افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د کورني تاوتريخوالي اصلي الملونه د زده کړو کچې کموالی، د ښځو پر په 

نجونو پېر او پلور، په زور د ته د کور د کارونو سپارل، فحشا ته مجبورول،  ېټولنیز باور او هغ نا سموړاندې 
 یکورن؛ پيل ځای د کورنۍ چوکاټ ويد د ښځو پر وړاندې د کورني تاوتريخوالي  ي.ودونه، جګړه او بېوزلي د

ځانوژنې  او یا هم له بلې الرې د کيمياوي يا زهري موادو، د دې المل ګرځي چې ښځه ځان سوځولو یتاوتريخوال
 ېټپي او معلول السه ورکوي،له ښو کې ښځې خپل ژوند ېډول پ ېپه افغانستان کې هره ورځ په دته مجبوره کړي. 

لګې په ډول د ېد بیې سزا ویني؛  او د ګوتو په شمېر عاملينراپورونه ډېر کم ورکول کېږي خو په اړه يې  ،کېږي
ې د ورور په واده یچې خپل مېړه  هز په ښار کې يوه ښځه وروسته له هغېلمریز کال د وري په اتمه د ګرد ١٣٨٩

د کابل يوه د درملنې لپاره مېړه وروسته یې ان ته اور واچاوه، خپل ځ ه ورکړې،اجازه نه و وکې د برخې اخيست
د پکتيا ښاري یې د ډېرې سوځېدنې له امله ساه ورکړه چې بیا وروسته خو په روغتون کې  ،روغتون ته ولېږدوله

 .ی ود مجازاتو ياد حکم تاييد کړهم بند محکوم او د استيناف محکمې اله ک ٧ رپد یادې ښځې خاوند محکمې 
مې مادې له مخې، که چېرې ښځه د تاوتريخوالي له امله ٢١قانون د  ېښځې پر وړاندې د تاوتريخوالي د منعد 

 توکو پر استعمالولو موادو او يا ځان ته د نورو زیان رسوونکو زهري ،د کيمياوييا ځانوژنې او يا  ځان سوځولو
بند او د مجني  منځني رمعلوليت په صورت کې پ، د تاوتريخوالي عامل د مجني عليها د ټپي کېدو او مجبوره شي

 اوږده بند چې له لسو کلونو څخه زيات نه وي، محکومېږي. رعليها د مړيني په صورت کې له احوالو سره سم پ
ښځې ته اور واچوي يا  مې مادې له مخې، هغه شخص چې٢٠قانون د  ېد ښځې پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع

شي، یې مواد چې د ټپي کېدو يا معلوليت موجب  ييا زهري او يا نور زيان رسوونک يې پر بدن باندې کيمياوي
اوږده بند  رق کړي، له احوالو سره سم پزر ور يا زهري مواد پر هغې وخوري او يا يې په بدن کې ياستعمال کړ

موخه له مدني  ارتکاب اعمالو د یادوخو که په يادو حالتونو کې د  ،چې له لسو کلونو لږ نه وي، محکومېږي
مړينه  رحقونو څخه د ښځو د حرمان په منظور په ټولنه کې د وېرې او ډار رامنځته کول وي او يا د مجني عليها پ

 دوام حبس يا اعدام محکومېږي. رتمام شي، مرتکب له احوالو سره سم پ
 په اړه د پژواک راپور:ځانوژنې ته د ښځې اړ کېدلو 

 "د ښځو له سوځوونکو غچ اخلم"

 
 Oct 04, 2015- ناهيد بشردوست

او په پايله کې د  ور ایستلي): هغه ښځه چې خاوند يې السونه ورمات کړي، وېښته يې ٩٤تله  ١٢کابل (پژواک، 
 ېقرباني شو غچ واخلي چې د کورني تاوتريخوالي ، غواړي چې د ټولو هغو ښځوپه اور سوځېدلېپه څېر  کباب

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
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، څېره يې له اخیستو یې ډډه وکړهوم د نکلنه مېرمن چې د هرات واليت اصلي اوسېدونکې ده او  ٢٢دا  دي.
 ره ماشومه وه او تل به يې بکس پرچې ډې وويل ،چلى وېپ مخ يې دستمالپر ، ښکارېدلسوځېدلې او داغونه پرې 

ې مور پژواک ته غد ر نوايي" کورس او ښوونځي ته به تلله.ېشا و، د کرمچونو بندونه به يې تړل او د "اميرعلي ش
کې ترسره کړي  يکې خپلې لوړې زده کړې د حقوقو او سياسي علومو په پوهنځ يچې غوښتل يې په راتلونک وويل

په  ،خو له دې ناخبره وه اندې وړاندې شي، په ولسي جرګه کې د خلکو استازې شي، او روڼ او ټولنې ته يو ويښه
 .ېږيمحکومیې مرګ  رپ ،کومه ټولنه کې چې ژوند کوي

 يې ګاللیچې یې په څېره کې له ورایه ښکارېده  په واقعيت کې هغه کړاو ،د هغې په شونډو خوږه موسکا خپره وه
زره ٢٥٠پالر د یې له تګ راتګ وروسته  يبارانوورکلنه وه چې ريبار يې کور ته ورغى او د  ١٤، ويې ويل و

دې مېرمنې په سترګو کې اوښکې  په داسې حال کې چې د نالوستي کروندګر ته ورکړه. هافغانيو په بدل کې يو
هر هغې وويل،  اده غوښتنه وکړه.کلونو نه وه شوې چې د خاوند کور يې د و ١٤زياته کړه چې ال د  ،غړېدې

په داسې حال کې چې دې له  ،وا نه ورېد وکړ څو ښوونځى پاى ته ورسوي خو چا يې غږیې چې څومره ټينګار 
 هغه سړي سره مينه هم نه درلوده، د پالر او وروڼو د ټينګار په نتيجه کې يې واده ته زړه ښه کړ.

، د يوې شل کسيزې کورنۍ ټول ور واده شوهخاوند کور ته  کلنۍ کې د ١٤چې په  دې دردمنې ښځې زياته کړه
د کور کارونه نيمګړي پاتې کېدل،  غاړې شول؛ خو ال ماشومه وه او په وس کې يې نه و،له  کاري مسووليتونه ور

تړمې اوښکې  هغې چې نو ځکه هره ورځ د خاوند او کورنۍ د نورو غړو له لوري له وهلو ټکولو سره مخ کېده.
نجلۍ وم، زه يې کلي کې ورکړم د خاوند کورنۍ مې غوښتل  "زه د ښار ځېدلو اننګو را بهېدې وويل:يې پر سو

چاى وکړم، دا چې په نغري خواړه پخول او يوې شل کسيزې کورنۍ ته خواړه  چې زه په نغري خواړه پاخه کړم،
 ته ستونزمن و؛ نو ځکه وهل او ټکول کېدم." کول را چمتو

یې کاغذي دستمال  چې په یوه سولیدلي په داسې حال کېې لینا او نرګس نومېږي، لري او دغه مېرمن دوه لوڼې چ
درې کاله وړاندې د لړم مياشت کې هوا ډېره سړه وه، نجونو د " کيسه داسې وکړه: ولوسوځ ځاند کولې اوښکې پا

ولې  ،ورته وويل، په غوسه یې په منځ کې شوخي کوله، کله يې چې پالر را ننوت، نجونو ته نږدې شو کور د انګړ
 ،دې لپاره چې هغه ونه وهي، وويل رېدلې وه، دېو ډېرهيې  څخه کوچنۍ لور يې چې له پالر مو واښه شکولي؟

  يې ضعف وکړي.ر يې هم پالر دومره وډبوله چې نږدې و لو خو بيا .ور مې ويلم
ما ووهه، خو لوڼو ته مې څه ورته ومې ویل، ، د خاوند له السه مې لرګى واخيست" دې مظلومې مېرمنې زياته کړه:

ه الرويانو لدروازه خالصه کړم،  انګړتللى، غوښتل مې چې د  ممه وايه... دومره يې ووهلم چې په الره نه شو
ښتانو يې کور ته را کش کړم، يوه ير کړم، تر کوره واټن زيات و، له ويمرسته وغواړم، د دروازې په خوله کې يې ګ

 ".نور یې هم ووهلم، بيا يې لرګى راووړ او ستممې چې وختل، بيا به يې نور ونيول، کور ته يې راښته به يکوڅۍ و
لو ډک د نوشابې ېله ت ،د تاوتريخوالي دې قرباني وويل، حالت يې دومره خراب شو چې نه پوهېده څه وکړي

 اور در اچوم. ،ويې ويل ،له السه واخيست اورلګیتلوند و، خاوند مې  اورلګيتبوتل مې راووړ، 
خاوند مې، هغه مهال د که  ،اور و اورلګیت ړ، نه پوهېږم چې زما دومې راويت الړم، وچ اورلګو" هغې زياته کړه:

کولو ته راشي، خاوند مې ال هم په  مړمې رښتيا هم د مرګ غوښتنه کوله، تمه مې نه وه چې څوک دې زما اور 
له امله پر  دې چې سوى و، مات شو، د خاوند لرګيو او لغتو لهلمبو کې په لغتو او لرګيو وهلم، چپ الس مې سره 

 "، يواځې پښې مې نه وې سوې، پورتنۍ نيم وجود مې سوى و.مړ شو دقيقو وروسته ٢٥له ما لګېدلی او 
، غاړه او مخ يې سوځېدلي وو، خاوند يې دروازه خالصه پرېښوده، له کوره دې مېرمنې زياته کړه، ټول السونه

خاورو ډکه کمپله واچوله او ځان يې په کې پټ  پټولو لپاره يې پرې لها بربنډه شوې وه، د ووت، خلک راغلل، د
کې به نه  هغې زياته کړه، يو ساعت وروسته د خاوند مور او د تره زوى يې راغلل او ويې ويل، په روغتون کړ.
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... خلک را ټول شول او هغه يې د هرات به درکړووايې چې ځان مې سوځولى، که دې وويل د زهرو پېچکاري 
 روغتون ته ولېږدوله.

دې لپاره چې زهر  ، له ژونده مړه شوې وه، دوو لد تاوتريخوالي دې قرباني وويل، وروستۍ هيله يې د لوڼو ليد
چې معصومو سترګو  ېهغ ځکه چې خاوند يې پرې ظلم کاوه. ؛سوځاوهويې ويل، ځان يې و ،ور پېچکاري کړي

ونه خوړه او ډوډۍ  يوه مياشتیې سوځېدو له امله  وچې د خولې او شونډ زياته کړه ،يې د حقيقت کيسه کوله
بندي  ېمياشت١٢، يواځې سيروم يې الس ته بند و. خاوند يې پر دې د ظلم له امله خبرې یې هم نه شوې کولی

 .په زور یې ځان بېرته ازاد کړ پيسود  شو، خو
نه وه، پنځه عمليات يې تېر کړل، خو يو کس يې هم پوښتنې ته  همياشتې په روغتون کې بستر ٩دې مور وويل، 

خو " هغې وويل:" .مړه کېږېسوى، ته  ېاتيا سلنه ځان د" رانو يې د ژوند هيله نه درلوده او ويل يې:ت، ډاکورغی
زه غواړم د ټولو هغو مېرمنو غچ واخلم چې سوځول شوې  راکړ، څو خپل ځان ثابت کړم،خداى پاک بيا ژوند 

ته يې اجازه نه راکوله چې له کوره ووځم، نجلۍ مې زېږولې وه، څه بل کار مې نه شواى  دي. زما ګناه څه وه؟ ما
سره چې د ښځو د ه کابل ښار ته راغلې او له خپلې يوې ملګرې څخدغه ځوانه مېرمن اوس له هرات  "کولى.

ده چې پالستيکي جراحي وکړي،  حقونو مدافع ده، ژوند کوي. دې په جديت سره وويل، لومړۍ هيله يې دا
ته دې نه ورځي چې تاسې هم سوځوي، خو په دويم قدم کې غواړم چې  دې خوا ماشومان يې وېرولي چې د

لپاره کلکه  توبکې د ښځو د حقونو د خونديځوانه لور يې د خاوند د کورنۍ له منګلو وژغوري او په درېيم قدم 
درې کاله کېږي چې له " هغه چې د زوى نشتوالى د خپل خاوند د ظلم يو المل بولي، څرګندوي:. وکړي مبارزه

 "ه حال احوال نه لرم، يوه ورځ غواړم ځان ور وښيم چې پرمختګ مې کړى.څخهېڅ کوم يوه 
حقونو خپلواک کمېسيون شمېرې څرګندوي چې د روان کال په  دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري

لومړيو درېيو مياشتو کې د تاوتريخوالي څه باندې دوه زره پېښې ثبت شوې چې فزيکي، رواني، ځان وژنې، 
 په کې شاملې دي. پېښې.. د تاوتريخوالو نورې .سوځونې او
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  اړ کېدلاعتياد ته د ښځې د نشه يي توکو  -١٣
 اعتياد ته د ښځې نشه يي توکود انسان له قاچاق او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون پر بنسټ، د 

د نشه يي  بېلګه ده. څرګندهته ګټه اخيستل د انسان د قاچاق يوه ييو چا له مجبور د په چل او فریب مجبورول،
 ی شوپه څېر يوه بله ستره ملي ستونزه بلال توکو ستونزه او ورځ تر بلې د روږدو زياتېدل په هېواد کې د ترهګرۍ

نشه يي توکو  رد افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون پ .او ويل کېږي چې تر ډېره بهرني الملونه لري
او  بولي او وايي چې په دې وروستيو کې د روږدو ښځو شمېر زيات شوىیو ناورین روږدېدنه په هېواد کې 

) سره مخ HIVناروغۍ ( روږدې ښځې له جنسي تېري، تاوتريخوالي او اېډزادې ښايي یچې  اندېښنه څرګندوي
 شي. بدلې محراقپر کروب ياو په ټولنه کې د م

 نشه رپ خلکله نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې، اوسمهال په هېواد کې درې نيم ميليونه 
مې ٣٢قانون د  ېپر وړاندې د تاوتريخوالي د منع وښځد  .جوړوي سلنه يې ښځې ٢٫٩روږدي دي چې  يي توکو

 یوقصير حبس چې له درې راعتياد ته مجبوره کړي، پ نشه يي توکومادې له مخې، هغه شخص چې ښځه د 
نشه يي توکو روږدي وي، د دې لپاره چې  رد بېلګې په توګه ځيني کسان پ؛ مياشتو څخه زيات نه وي، محکومېږي

، دغه مېرمنې چې کله رمنې هم پرې روږدي کړيېکوښښ کوي چې خپلې م ،مال کړيپه اسانه دغه توکي استع
 انوخاوند مهال دډېرى  او د دې تر څنګ پيدا کولو لپاره فحشا ته مخه کويروږدې شي، ځان ته د نشه يي توکو 

 له لوري له بېالبېلو جسمي ځورونو سره هم مخ کېږي.

 ه اړه د پژواک راپور:پ اړ کېدلواعتياد ته د ښځو نشه يي توکو د 

 ايرانۍ مېرمنه د کابل تر پول سوخته الندې ژوند کوي يوه روږدې

 
 – Jan 28, 2017 عزيزال�ه همدرد

): يوه ايرانۍ مېرمن چې پر نشه يي توکو د روږدي کېدو قرباني شوې او اوسمهال د ٩٥سلواغه  ٩ (پژواک،کابل 
ځاى د ژوند سختې شپې او ورځې تېروي، وايي چې مېړه او  سره يو نورو روږدوکابل تر پل سوخته الندې له 

د وروستيو راپورونو له مخې، په  .ورکړي ديترياک د دې لپاره چې دردونه یې ښه شي، دې ته یې  خسرګنۍ يې

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF
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دې ورځو کې پر نشه يي توکو روږدي کسان چې د کابل تر پل سوخته الندې ژوند کوي، د کابل د سختو سړو له 
  تر څلورو کسانو ژوند له السه ورکوي. وامله په منځني ډول د ورځې له دو

اد د "قزوين واليت" اوسېدونکې ده، مور يې قمبري نومېږي چې د ياد هېو ليال کلنه ايران االصله مېرمن ٣٠ياده 
کلونو  وفارغېدو او دوتر مېرمن قمبري له دوولسم ټولګي  دري ژبې او پالر يې د قزوين له ترکانو څخه دى.

د طب په برخه کې درې نيم کاله  او هلته یې ميني پوهنتون ته الره موندلېخايران امام  چمتووالي وروسته د
روږدې مېرمن وايي چې په يوولس کلنۍ کې يې د قزوين واليت په دغه شه يي توکو ن رپ تحصيل هم کړى دى.

او له يوه روزنيز مرکز څخه  ګډونوالو له ډلې لومړى مقام ترالسه کړى ٤٠٠کچه د قرانکريم په يوه سيالۍ کې د 
 يې د کمپيوټر په برخه کې د استادۍ سند هم ترالسه کړى دى.

 جسمي وضعيت:
مېرمن اوس هم له نورو دغه مرکه کړې، وايي چې یې نس خبريال چې له يادې مېرمنې سره د پژواک خبري اژا

سيمه کې د ډېرو بويونو او خځلو له امله له ماسک پرته ساه اخيستل هم  ېچې په د ځاى سره يو روږدوسلګونو 
په بېسیکه ګامونو له ، قمبري چې سر یې ببر و، د پژواک د خبريال په وينا .تېرويشپې ورځې  ،ستونزمن کار دى

کلنه ده. خبریال وايي چې دغې  ٣٠ډېره معلومېده خو د هغه په وینا چې کلونو  ٥٠پله را وخته، په عمر کې تر 
"کله مې چې مېرمن له پله تر راختو وروسته پر یوه دېوال تکیه وکړه او مرکې ته یې ځان چمتو کړ. هغه زیاتوي: 

له جسمي  ،ووشوي  ني غاښونه يې مات او پاتې يو شمېر نور يې تورېنو د ژامې الند ،ياده مېرمن له نږدې وليده
 " تا به ويل چې له څو ورځو راهيسې يې ډوډۍ نه ده خوړلې. ،پلوه هم دومره کمزورې معلومېده

 چې له ښه روغتيايي حالته برخمنه نه وه او په ډېرې سختې يې خبرې کولې، زياته کړه چې دوولس کاله ليال
واده وکړ او په ايران کې له دوو  ی،دی چې د دايکنډي واليت اصلي اوسېدونکسره يې له يوه افغان ځوان  مخکې

هغې زياته کړه، په دايکنډي واليت کې  کلونو تېرولو وروسته د خپلې خسرګنۍ د ليدو په موخه دايکنډي ته راغله.
يي خدمتونه ترسره کول، له روغتياکې یې  اليتياد وپه د اوسېدو په لومړيو ورځو کې يوې بهرنۍ موسسې چې 

 .کولو غوښتنه وکړه کار دې په دې موسسه کې د
ښځې ډېرې کمې وې نو د خلکو او قومي مشرانو په غوښتنه يې  لوستېليال وويل، دا چې په ياد واليت کې 
کړي او ياد د دايکنډي له خلکو سره په روغتيايي برخه کې مرسته و داخسرګنۍ دې ته حاضره شوه، څو 

او د خولې د وچوالي  رېږدېدلليال قمبري چې د خبرو پر مهال يې ټول السونه  مسووليت څو کاله پر مخ يوسي.
ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال يې له يوناما سره د لمريز کال  ١٣٨٩له امله يې په کراره خبرې کولې، ادعا وکړه چې د 

سره د سيمه ييزو قابلو د روزنې په برخه کې د  ) موسسېMPO) په توګه او دغه راز يې له (DDFCد (
 بستريز روغتون کې د مشرې په توګه هم دنده ترسره کړې ده. ٥٠روزونکې او په ياد واليت کې د فرانسويانو په 

چې خپل ککړ ويښتان يې په رېږدېدلو السونو سمول، ناڅاپه يې په سترګو کې اوښکې راغلې او ويې  ليالمېرمن 
 ې يم او ذهن مې کار نه کوي، نورو دفترونو کې مې چې کار کړى، هېر شوي مې دي."ويل: "ډېره ستړ

 عوامل: ېدونشه د روږد رپ
او ډېرې خبرې کول يې نه غوښتل، له نيم سره له دې چې د یادې روږدې مېرمن په څېره کې ستړیا ښکارېده 

چې  ليال وويل چې پر نشه يي توکو د روږدې کېدو المل راته ووايي، ساعته وقفې وروسته مې ترې وغوښتل
څو د موټر چپه کېدو له امله د مال یې د دايکنډي واليت په شهرستان ولسوالۍ کې مخکې شاوخوا پنځه کاله 

مرګه خو شه نه شوه، ورځ تر بلې یې حالت خرابېده او تر  ،او له دې امله یې یو کال کړاو تېر کړ مهرې ماتې شوې
يوه ورځ مې خواښې راته په يوې پياله "، وويل: تلېنوموړې په داسې حال کې چې له سترګو يې اوښکې  .ورسېده

نخودو په اندازې يوه تور رنګه ماده واچوله او ويې ويل چې دا موماليي ده او د مال مهرو ته ګټوره ده،  وکې د دو
پسې زياته شوه او ډېره ټوخېده، له يوې شېبې  ال چې ژړا يې اللي دا چې ما ډېر درد درلود نو دغه ماده مې وخوړه."
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نو د موماليي غوښتنه به يې کوله، خو له دې  ،وويل، له هغه وروسته به يې چې مال درد کاوهیې چوپتيا وروسته 
 خبره نه وه چې د موماليي پر ځاى ترياک ورکول کېږي.

 خوښي: له مېړه او خسرګنۍ نا
څنګ  له خپل مېړه او خسرګنۍ د ناخوښۍ تر ،پر نشه يي توکو د روږدي کېدو قرباني شوېدغه ايرانۍ مېرمن چې 

مولو لپاره ايوه معياري او مجهز روغتون ته بوځي، د درد ارد درملنې په موخه  داځاى چې  دوى د دې پر ،وايي
مودې ته د زېږون م وه او دواره هيماموده کې  ېهغې زياته کړه چې په د .ي ووپه پټه شپږ مياشتې ترياک ورکړیې 

چکاري پرې تاثير ېپانستیزي چې د  له هغه ران وروستهت، ډاکستهد کابل ښار يوه روغتون ته راويې په نږدې کېدو 
 او څو مياشتې ورته ترياک ورکړل شوي دي. کړ، پوه شول چې دا معتاده دهنه و

په پايله کې يې خپل  ،ړېطبیق کتر ټولو سختې پېچکارۍ ورته د بې هوښۍ رانو تډاک بیا وروسته ،نوموړې وويل
يسته او د اياده روږدې مېرمن وايي: "ټول عمر مې د ديني درسونو په زده کولو زحمت  ماشوم هم له السه ورکړ.

نشه يي توکو  ردې پوه شوم چې پ رطب په برخه کې مې لوړې زده کړې وکړې، خو کله چې د لومړي ځل لپاره پ
وغورځېدم، خو کله مې  شوې يم، يو ډېره دردناکه شېبه وه، داسې فکر وکه چې له اسمانه ځمکې ته راروږدې 

 ."نوره هم دردمنه شومچې په روغتون کې خپل بچى هم له السه ورکړ، نو 
او د هغې  وو له دې امله چې مېړه او خواښې يې په پټه پرې ترياک خوړلي هرخصتېدو وروستتر له روغتونه  ليال

په دې اړه النجه وه او ستونزې هره ورځ به يې له خپل مېړه سره  و، ه وينا، په يوه ستر ظلم يې الس پورې کړىپ
اخالقه او  هغې څرګنده کړه: "دا چې د غربت په هېواد کې وم او مېړه مې هم يو بد .یې نورې هم ډېرې شوې

و ګټه واخلم، مېړه مې هم پخوا د خوښۍ په بدخوى انسان و، بله الر مې نه درلوده، مجبوره شوم څو له ترياک
ځينو مراسمو کې نشه يي توکي کارول، کله چې زه معتاده شوم نو مېړه مې زما له معتاد کېدو ګټه پورته کړه او زما 

 له ترياکو به يې په ازادانه توګه کار اخيست."
 روږدېدو وروسته ستونزې:له 

د درد کمېدو لپاره به  ،وروسته يې په کابل کې ژوند پيل کړاوتلو تر رليال په ژړغوني غږ وويل، له روغتون څخه 
او يوه ورځ يې مېړه هم د کابل ښار په  وکړدغه کار دوام  ،له خپل مېړه د نشه يي توکو غوښتنه کولههر وخت يې 

ت شو. او پر دوه کلن بند محکوم ځاى د پوليسو له لوري ونيول شو واصل اباد سيمه کې له يادو ترياکو سره يو
هغې وويل، د مېړه له زنداني کېدو وروسته يوازې پاتې شوه، د يوازېتوب له امله يې کرايي کور هم له السه ورکړ 

اخر يې هم برخليک پل  ،او په پايله کې دې ته اړه شوه چې خپلې شپې ورځې په کوڅو او سړکونو تېرې کړي
  سوخته شو.

نشه يي توکو سلګونه روږدي ژوند  رپپل دی او تر دغه پله الندې  پل سوخته د کابل ښار په لوېديځ کې يو مشهور
پر دې سربېره چې د کابل ښار روغتيايي چارواکو له نورو اړوند ادارو  کوي او له ډېر ناوړه حالت سره مخ دي.

و سيمه کې د ښځو ا ېسره تر اوسه څو ځلې يو شمېر روږدي د روغتيا امن ځايونو ته لېږدولي، خو بيا هم په د
تر دغه پله الندې يو شمېر معتادين په ګروپي ډول سره راټول وي  و په ګډون سلګونه معتادين ژوند کوي.ه ونارين

له دغو  او يو بل ته پيچکارۍ وهي او نشې کويالندې بل ځای پله تر يې بيا ځيني ، څکوياو نشه يي توکي 
 یې تر مرګ تر پولې رسېدلي دي. و شمېر یکسانو 

و سلګونو معتادينو يوه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې يې په ايران کې له خپلې کورنۍ ليال چې له دغ
، خو خسرګنۍ مې چې کله له ېږيبدنام مې کورنۍد دې لپاره نه ځم چې وويل: "ايران ته  ؟مرسته نه ده غوښتې
دې اړه چې که د درملنې په مېرمن قمبري په  اخيست."وسره له مرستې الس  نور يې له ما ،دغه حالته خبره شوه

ځل مې درملنه وکړه، خو کله چې له  عمل پرېښودو هوډ لري؟ وويل: "يودغه ايا د خپل  ،موخه ولېږل شي
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دغه پل سوخته ته راغلم، خلکو به ځورولم، خو اخر راته بېرته د اوسېدو ځاى مې نه درلود، را ووتم، روغتونه 
  شه، موږ تا کوم ځاى ته بوځو، هغه شپه بيا پله ته راغلم."الړه وپله الندې ځاى ته تر پوليسو وويل، 

وويل: "پخوا به مې د زرګونو کسانو درملنه کوله او هره مياشت به مې اووه زره ډالر معاش  غږنوموړې په لړزېدلي 
 و ته ودونه وکړل او دوى يو ژوند پيدا کړ، اوس مې هغوى هم نه منيڼمعاش مې د مېړه ورو غهله همد اخیست،

 ناوړه حالته وژغوري." غهاو بل څوک هم نه لرم، څو ما له د
 له حکومته غوښتنه:

له ليال وپوښتل شول چې له حکومته څه غواړي؟ هغې خپل حواس راټول کړل او ځواب ته يې له پوره چمتووالي 
درملنې لپاره "له حکومته غواړم چې د خاوند برخليک مې معلوم کړي، يوه روغتون ته مې د  وروسته وويل:

واستوي او له درملنې وروسته په يوه روغتون کې ورته د نرسې يا قابلې په توګه او يا هم په نورو ادارو کې د 
ته هيله منه  ېليال چې تحصيل کړې، بريالۍ او راتلونک کمپيوټر د استادې په توګه کاري زمينه مساعده کړي."

ځکه چې  ؛ې د ژوند مجبوريت تر پله الندې ژوند ته اړ کړېښځه ده چ هښځه وه، اوس يوه ګوښه شوې او مجبور
ليال چې يو وخت يې په نيلي  نشه يي توکو روږدې شوې ده. رپه غير ارادي ډول پ له املهد خاوند د چل او فريب 

ته د الوت توان درلود، اوس د يوې وزر ماتې مرغۍ په توګه تر پل سوخته الندې پر چټله  اسمان کې هرې خوا
 پرته ده.ځمکه 

 :ځوابله نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت 
له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت د دې روږدې په ځواب کې وايي چې ممکن يو شمېر محدودې ښځې او 
ماشومان چې د روږدو ټولولو د کمپاين په ورځ په سيمه کې حاضر نه وو، ال هم پر سړکونو پاتې وي چې ليال 

د ياد وزارت وياند محمد حنيف دانشيار وويل چې اوسمهال په ټول هېواد کې د  يوه ده.قمبري هم له دې ښځو 
لري او له دې  وړتیازره روږدو د درملنې ٤٠مرکزونه شته چې هر کال د څه باندې  ١١٦ پارهروږدو د درملنې ل

څنګ د  مرکزونو تر هغه زياته کړه چې د روږدو د درملنې لپاره د نورو سلنه ښځې او ماشومان جوړوي. ٣٠ډلې 
، ځينې ښځې او ماشومان چې په کوڅو کې یجوړ شوبستریز مرکز  ١۵٠د درملنې  ښځو او ماشومانو لپاره هم

 لېږدول شوي دي.ته وو، را ټول کړل شوي او د درملنې لپاره دغه مرکز 
پلوانو له لوري بېرته نه ه اړه هم اندېنښنه وښوده او ويې ويل چې د کورنيو او خګرځېدو پته د بېرته  نشېنوموړي 

له درملنې وروسته  يمنل، وزګارتيا، بېوزلي، په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچې ټيټ والى هغه الملونه دي چې ځين
د جوماتونو او څو خو دانشيار وايي چې له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت هڅه کوي بېرته نشې ته ور ګرځي. 

سره بايد د يوه سالم وګړي په څېر چلند وکړي او د نشه له پرېښودونکو  ښوونځيو له الرې خلک پوه کړي چې
 درناوى ورته ولري.

 وبرابرو ېد با عزته ستنېدنې اسانتياوخپلو وګړو ته د ايران سفارت: 
 یادهثابته شي چې  ېپه کابل کې د ايران سفارت د رسنيو برخې مسوول پژواک خبري اژانس ته وويل، که چېر

ده او ايران ته د ستنېدو غوښتنه کوي، د درملنې او با عزته ستنېدنې لپاره به يې ټولې اسانتياوې مېرمن ايرانۍ 
خبر  ،دي مېشت هغه وويل چې د ايران سفارت خپلو ټولو هغو وګړو ته چې په افغانستان کې برابرې کړي.

مراجعه وکړي، څو په ورکوي چې که له کومې ستونزې سره مخ وي، د ايران سفارت او سياسي څانګو ته دې 
له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت  افغانستان کې دننه يې د ستونزو د حل په برخه کې عملي اقدامات وکړي.

سلنه يې ښځې  ٢٫٩چې  نشه روږدي دي ردرې نيم ميليونه وګړي پ د معلوماتو له مخې، اوسمهال په هېواد کې
 دي.
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 غوښتنه:د روږدو د درملنې برخې نا دولتي موسسې 
په دې وروستيو  ؛د نجات سنټر مشر قاسم زماني وايي چې د ژمي په ورځو شپو کې د روږدو ستونزې زياتېږي

ره د مرګ له ګواښ س تر پلونو الندې مړې شوې او نورې يې هم له له املهښځې د سړې هوا روږدې کې يو شمېر 
پورې تداوي کوي او پاتې  هتر پنځه سلن هغه وويل چې نا دولتي موسسې او حکومت د روږدو له درې مخ دي.
دې شومې ښکارندې په له منځه وړو کې د خلکو او کورنيو  نوموړي د ډول خدمتونو بې برخې دي. ېيې له د

همکاري ممهمه وبلله او ويې ويل، تر هغو چې کورنۍ او هېوادوال په دې برخه کې همکاري ونه کړي، هېڅ ډول 
د نجات سنټر مشر زياته کړه چې نجات او ځينې نورې موسسې د روږدو د  ي.پروګرام به مثبته پايله ونه لر

چې له درملنې وروسته يې کورنۍ ونه مني، له کورنيو سره يې خبرې  روږديدرملنې په برخه کې کار کوي، هغه 
 کوي او د يوه کال لپاره له هغوى سره په اړيکه کې وي.

ري ونه منل شي، دا ښځې نورو موسسو ته چې د ښځو په برخه کې هغوى د کورنيو له لو ېد هغه په خبره، که چېر
نجات سنټر يوه نا دولتي موسسه ده چې  او هغوى ته د ژوند او کار کولو زمينه مساعدوي.ور پېژني ، لريفعاليت 

ايډز  او او د نشه يي توکو کلونو راهيسې د روږدو د درملنې، هغوى او د هغوى کورنيو ته د حرفوي زده کړو ٢٦له 
 ناروغۍ په اړه د پوهاوي ورکولو په برخو کې په کابل کې فعاليت کوي.

  :اندېښنهو خپلواک کمېسيون ند افغانستان د بشري حقو
او وايي  په هېواد کې یو ناورین بولي لنشه يي توکو روږدېد رد افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون پ
ات شوى، ښايي چې روږدې ښځې له جنسي تېري، تاوتريخوالي چې په دې وروستيو کې د روږدو ښځو شمېر زي

شنرې ېو کمېسيون کمقد بشري حقو کروب محراق شي.ي) سره مخ شي او په ټولنه کې د مHIVناروغۍ ( او اېډز
کسان د بشر له  غهثريا صحبرنګ د نشه يي توکو د روږدو اوسنى وضعيت د اندېښڼې وړ وباله او ويې ويل چې د

دولت بايد ډېر ژر د  ؛ژوند بايليخوږ حقونو هم محروم دي او هره ورځ په ګرمه هوا کې خپل ډېرو لومړنيو 
د بشري حقونو دغې کمېشنرې په هېواد کې د  دې ناوړه ښکارندې مخه ونيسي. هغوى وضعيت ته پام وکړي او د

د واليتونو په مرکزونو " روږدو د درملنې مرکزونو د فعاليت پر نشتوالي او کمښت اندېښنه وښوده او ويې ويل:
کې د ښځينه روږدو لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، په هغو ځايونو کې چې نارينه روږدوي په کې ساتل کېږي، يوه 

 کوټه يې ښځو ته ځانګړې کړې، هلته يې هم د ژوند وضعيت ډېر خراب دى."
ويل چې حکومت په دې برخه کې ته مخه کول يوه بله ستونزه وبلله او ويې  ېهغې له درملنې وروسته بېرته نش

 او له نورو روږدو سره يو ځاى کېږي. نشې ته مخه کويله درملنې وروسته بېرته امله  له همدېستراتيژي نه لري، 
صحبرنګ وويل چې دولت ته يې د روږدېدنې د الملونو د مخنيوي الرو چارو او د دې شومې ښکارندې د له 

لپاره وړانديز کړى، خو له بده مرغه چې تر اوسه دولت په دې برخه کې هېڅ کوم ځانګړى اقدام نه دى  ومنځه وړ
د روږدو زياتېدل، په هېواد کې د ترهګرۍ په څېر يوه بله ستره ملي بلې د نشه يي توکو ستونزه او ورځ تر  کړى.

يد پر وړاندې يې د سيمې په کچه نړيواله ستونزه بلل کېږي او ويل کېږي چې تر ډېره بهرني الملونه لري او با
 مبارزه وشي.

اعتياد ته د ښځې مجبورول نشه يي توکو د ، سره د مبارزې قانون پر بنسټ له قاچاقد انسان له قاچاق او کډوالو 
ت څخه ګټه اخيستل، د انسان د قاچاق يوه ښکاره او ډاګيزه بېلګه يله مخې د يو چا له مجبور لود چل او غولواو 
د افغانستان د قوانينو له مخې، د انسان قاچاق جرم دى، د انسان او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون په  .ده

 رقاچاق د مېرمنې، مور او پالر او يا قانوني سرپرست له لوري ترسره شي، پ ېمه ماده کې راغلي چې که چېر١١
 اوږدمهال بند محکومېږي.
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  ونو د ښځو ګرځولله حق يي خدمتونو ته د السرس، کار او روغتيايد زده کړو -١۴
څنګ په ښارونو کې هم ډېرې کورنۍ دي چې خپلې لوڼې، ښځې او خويندې له  د افغانستان د لرو پرتو سيمو تر

کې يې له کار کولو سره جدي  ادارورې زده کړې هم وکړي نو خصوصي او دولتي ېکوي او که چ هزده کړو منع
  مخالفت کوي.

، د ښځو د زده کړېمې مادې له مخې، هغه شخص چې ٣۵قانون د  ېپر وړاندې د تاوتريخوالي د منع ود ښځ
و په قوانينو کې له نورو درج شوو حقوقو د ګټې اخيستنې مانع ا يد السرسته تحصيل، کار، روغتيايي خدمتونو 

 مېږي.قصير حبس چې له شپږو مياشتو څخه زيات نه وي، محکو رشي، له احوالو سره سم پ

 په اړه د پژواک راپور:و کول همنعو له حق څخه د ښځد زده کړو 

 "کېږي ېنجونې د ښوونځي پرېښودو ته اړ ٤٠٠٠کندهار کې هر کال په "

" 
 – Mar 08, 2016 بشير احمد نادم

وروسته  نجونې د خپلو کورنيو له خوا له لومړنيو زده کړو ٤٠٠٠): کندهار کې هر کال شاوخوا ٩٤کب  ١٨کندهار(پژواک، 
ځانګړې په د کندهار د ښځو چارو مشرې رقيې اڅکزۍ له پژواک خبري اژانس سره  ښوونځيو ته له تګ څخه ګرځول کېږي.

 ١٩٨کې تر اوسه د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي دغه والیت وويل چې سږ کال په ه کې د یادو څرګندونو تر څنګ مرک
چې په زیاته کړه اڅکزۍ  دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو ونډه ډېره شوې ده.پېښې ثبت شوې، خو هلته د پخوا په پرتله په 

نجونې جوړوي، خو زياتوي: "ډېرې کورنۍ د کلتوري افراط او ناپوهۍ له  يده کوونکسلنه ز ٣٠دغه واليت کې د ښوونځيو 
ړو اجازه نه ورکوي چې دا يوه لويه غمېزه امله خپلې نجونې له لومړنيو زده کړو وروسته پر کور کېنوي او هغوى ته د نورو زده ک

د کندهار د ښځو چارو مشره په دې اړه ژوره اندېښنه ښيي او د دې ستونزې د حل لپاره د خلکو د پوهاوي ډېرولو  ده."
اڅکزۍ وايي، د نارينه وو په څېر ښځې هم د زده کړو حق لري تر څو د ځان او کورنۍ تر څنګ ټولنې ته  غوښتنه کوي.

 ړي او له دې الرې په ټولنه کې د ناپوهۍ کچه ټيټه شي.خدمت وک

زره زياتو نجونو ته په کې د  ٦١ښوونځي شته چې له  ١٨اوسمهال په کندهار ښار کې د نجونو  ،د هغې د معلوماتو له مخې
است سره وايي سږ کال تر دې مهاله د ښځو چارو له ري ۍاڅکز ښځينه ښوونکو له خوا زده کړې ورکول کېږي. ٩٠٠شاوخوا 

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%85
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د هغې د معلوماتو له مخې، په دې پېښو کې درې د قتل، يوه د ځان سوځونې، يوه  د تاوتريخوالي پېښې ثبت شوې دي. ١٩٨
نورې د بېالبېلو کورنيو  ١٨٠له کور څخه د تېښتې او  ٧ري، دوې د تښتونې، څلور د ميراث حق د نه ورکولو، ېد جنسي ت

له کور څخه د تېښتې قضيې  ٧د کورني تاوتريخوالي او  ١٤ه خبره، د يادو پېښو له ډلې د دې پ تاوتريخواليو پېښې شاملې دي.
 د ښځو چارو رياست د ټاکل شوې کمېټې له خوا حل شوې او پاتې نورې عدلي او قضايي ارګانونو ته محول شوي دي.

ه دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو ونډه ګڼو ستونزو او ننګونو سربېر، په کندهار کې د پخوا په پرتله پ پرد ښځو چارو مشرې 
مېرمنې د کندهار په دولتي  ٢٠٠دا وايي، دا مهال شاوخوا  ډېره وبلله او ويې ويل چې دغه چاره د پرمختګ په حال کې ده.

ښځينه د  ٧٥مېرمنې په نادولتي ادارو او موسسو کې کار کوي او د دې تر څنګ په نظامي برخه کې  ٥٣٤ادارو او شاوخوا 
دا په داسې حال . د ملي امنيت د منسوبينو په توګه کار کوي ٦د څارنواالنو او  ٧د ساتمنانو،  ېنور ٣٦د افسرانو،  ٨سرتېرو، 

کې ده چې نن د هېواد د ګڼو واليتونو تر څنګ په کندهار کې هم د مارچ اتمه د ښځو د نړيوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه 
 ګڼ شمېر دولتي چارواکو برخه اخيستې وه.چې د سلګونو ښځو تر څنګ په کې 

دې غونډې ته د نورو تر څنګ د کندهار والي ډاکټر همايون عزيزي په خپله وينا کې وويل چې د ښځو حقونه بايد په يوه او بل 
چې  هغه ډاډ ورکړ نوم تر پښو الندې نه شي او په دې برخه کې بايد د اسالم د مبارک دين له ارشاداتو سره سم عمل وشي.

واليتي اداره به د ښځو د حقونو د ساتلو په برخه کې ډېر کار کوي او هڅه به کوي چې هغوى د زده کړو، کار او غوره ژوند 
 الرې چارې برابرې شي.
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  د میراث له حق څخه محرومول -١۵
 ډېروکول پر ښځو د تاوتريخوالي مهمه بېلګه ده چې د افغانستان په  هکې له تصرف څخه منع میراثښځه په 

پلو کې سره خځمکه په  لکه مال ېپالر څخه ور پات لهه ڼشي او وروېخپلو زامنو و رسيمو کې پالر خپل ميراث پ
مې ٣٣قانون د  ېپر وړاندې د تاوتريخوالي د منع ود ښځ خپل حق څخه محروموي.یندې له خو ېخو خپل ،شيېو

مادې له مخې، هغه شخص چې ښځه د هغې د مورث په متروکه کې د تصرف خنډ شي، د هغې د شرعي د 
پرېښود برسېره، له احوالو سره سم له يوې مياشتې څخه زيات نه وي، محکومېږي. دغه راز هغه شخص چې د 

قصير حبس  رم پکړي، له احوالو سره س هله تصرف څخه منعاو یا هغه په دې مالونو کې ښځې مالونه تصرف 
مادې په  مې٤٣چې له درېیو مياشتو څخه زيات نه وي، محکوم او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کېږي. د 

دويم څپرکي کې هم راغلي، هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف او يا په اموالو کې د تصرف منعې 
چې له درېيو مياشتو زيات نه وي،  لنډ بند رحسب احوال سره سم پله  منع کړي، ههم هغه په کې له تصرف

 محکومېږي.

څخه اوالد ولري، اتمه برخه ميراث ورکول کېږي او که اوالد  خاوندد ميراث قانون له مخې، که مېرمن له خپل 
نارينه د خپل پالر په  ې،سېږي. د اسالمي احکامو له مخر ونه لري، د ميراث څلورمه برخه يادې مېرمنې ته ور

د ديني عالمانو په وينا، په اسالم کي د ښځو پر ميراث ډېر  .او ښځه نيمه حصه حق لري ميراث کې يوه حصه
و بې کحق نه ورکول کېږي، المل يې له اسالمه د خل غهټينګار شوی، خو دا چې په افغاني ټولنه کې ښځو ته د

په احاديثو کې د ښځو د ميراث پر  حضرت محمد صلی ال�ه علیه وسلمد  .خبري او د ټولني ناوړه دودونه دي
همداسې لور هم  ،شوی دی، په اسالمي شريعت کې لکه څرنګه چې د يوه پالر زوی حق لري ټینګارورکړه 

 .حقداره ده، خو يوازې يې اندازه کمه ده

افغاني ټولنه کې يې څوک د حق په نوم نه پېژني او اخيستل يې شرم ګڼل په ميراث د ښځو هغه حق دی چې 
 غهد ميراث له حقه محرومې دي، له د کې، د خاوند په کوراو یا  ويکې  ځې د پالر په کوردلته که ښ .يکېږ

و په لړ کې دې د ميراث حق هم ورکړل نمحروميته اکثره ښځې ځورېږي او د دې غوښتنه کوي چې د نورو حقو
رې د خپل ميراث غوښتنه ېله و غورېد پهم افغانستان کې ښځو ته ال هم ميراث نه ورکول کېږي او ښځې په  .شي

و له لوري ڼرمنې چې ميراث يې د وروېهغه م .وخت خپل ميراثي حق خپلو وروڼو ته بښي ؛ ډېریشي کوالیه ن
غريبۍ سره سره بيا هم د ميراث اخيستو خبره نه شي کوالی او نه له چې  يدوی واي ،دي ېپايماله شوی، خواشين

 .ميراث ورکړيکوي چې د دوی  پامه دومره ڼيې هم ورو

وروڼو له خوا په د  تر ډېرهدې باور دي چې په افغانستان کې د ښځو د ميراث حق  رمدني فعاالن او قومي مشران پ
. د ل شيړله کوم جنجاله بايد ورک ميراث د ښځو حق دی او بېدا باید وپوهول شي چې زور اخيستل کېږي. 

لکه څرنګه چې د پالر په  .کوي چې بیا خلک پېغور ورکويد میراث غوښتلو ته زړه نه ښه ښځې ځکه یادونې ده، 
وړاندې مبارزه  رناوړه دود پ غهخويندې يې هم لري، نو بايد په افغاني ټولنه کې د د، حق کې زامن ميراث لري

 .ترتیب شيد عامه پوهاوي ګټور پروګرامونه  په دې برخه کېله منځه يووړل شي، په کار ده دې دود  غهوشي او د
ړنيز بنسټ د سروې له مخې چې د هېواد په لسو واليتونو كې د ښځو د ملکيت ېو څقاو ماشومانو د حقو د ښځو

 دي او له مخې يې دا په ډاګه شوې ده ېكسانو سره مركې شو ۶٠٠٠او ميراث د وركړې په برخه كې له شاوخوا 
 .ميراث له حق څخه برخمنې ديلري، د ه رمنو په پرتله چې سواد نېرمنې د هغو مېلوستې م ۶٧چې په سلو كې 

بنسټ وايي چې دوى په دې اړه د يوې ستراتيژۍ جوړولو په حال كې دي او موخه يې دا ده چې ښځې له  غهد
، په افغانستان كې د ښځو اساسي اړتيا اقتصادي خپلواكي ده له نظرهبنسټ  غهد د .دغو حقونو برخمنې شي خپلو
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 ه منځه وړو كې هم مهم رول لوبوالى شي او دا كار كوالى شي چېپه ل يچې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوال
 په افغاني ټولنه کې د میراث د ناقانونه السته راوړلو ډېرې بېلګې شته؛ کړو كې خپلواكي ترالسه كړي.ېپه پر ښځې

د يوې د ميراث د نا قانونه السته راوړو لپاره والیت کې یادوالی شو چې خاکجبار په د کابل واليت یوه پېښه 
په دې ولسوالۍ کې د زېږون پر مهال د یوې ښځې  مخکېکلونه  ؛ښځې ماشوم د هغې په ګېډه کې وژل شوى و

ماشوم د هغې د لېوره د زامنو له خوا د دې لپاره چې د تره میراث ورته پاتې شي، په چل او فریب سره د صابون د 
ورسېدل؛ له یادې ښځې یې د تره ډېره برخه ځمکه اوبو په وسیله له منځه یووړ او په دې کار سره تر هدفه هم 

 ترالسه کړه.

د انساني قاچاق او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون په درېيمه ماده کې راغلي چې د ګټې اخيستنې په 
 ، ساتنه او يا هم د ګواښ له الرې د کارولو لپارهلېږد را لېږدموخه د شخص استخدام (تر واک الندې راوستل)، 

ستل او چل د يد شخص ترالسه کول، په همدې ډول د زور يا ځواک له بېالبېلو الرو کار اخيستل، تښتول، تېر ا
انساني قاچاق موارد ګڼل کېږي. نو دا چې له يادې کورنۍ سره لوموړى چل او بيا له زوره کار اخيستل شوى، دغه 

 کورنۍ قاچاق شوې ده.

خص چې د حاملې ښځې جنين عمداً د ضرب يا بل ډول اذيت له مې مادې له مخې، هغه ش۵٧١د جزا کوډ د 
وباسي، د سقط جنين د جرم مرتکب ګرځي  را مخکېالرې له منځه يوسي يا هغه د تولد له طبيعي موعد څخه 

خو که چېرې د جنين سقط د ښځې په عقيم کېدو تمام شوی  ،طويل حبس محکومېږي رچې تر اوو کلونو پورې پ
اکثر حد محکومېږي. دغه راز هغه شخص چې عمداً د درملو ورکولو يا د نورو  رسزا پوي، مرتکب د يادې 

وسايلو د استعمال په وسيله د جنين د سقط موجب شي، که څه هم چې د جنين سقط د ښځې په رضايت سره 
حبس محکومېږي. که چېرې سقط کوونکی طبیب، جراح، درمل جوړوونکی يا  ر منځنيصورت موندلی وي، پ

 محکومېږي. بندمنځني  ره وي، مرتکب له دوو کلونو څخه زيات پقابل

 په اړه د پژواک راپور: د میراث له حق څخه محرومولو
 د میراث ترالسه کولو لپاره دوه ماشومان له خپل کوره شړل شوي

 
 - Sep 23, 2018 زرغونه صالحى

): په کندوز کې یوه کس خپل دوه یتیم ورېرونه د هغوی د پالر او مور له ٩٧کابل (پژواک، د تلې لومړۍ نېټه 
یادو ماشومانو وروسته یوه شپانه  سته د دې لپاره له کوره شړلي چې د ورور میراث یې ورته پاتې شي.مړینې ورو

ته پناه ور وړې وه خو د هغه له خوا هم پرې درانه کارونه شوي او بیا یې په کابل کې بې برخلیکه خوشي کړي او 
کلن اکبر او اته کلن سلیم (مستعار نومونه) لس  تر اوسه یې حکومت هم د مرستې په موخه کوم اقدام نه دی کړی.

دوه وروڼه دي، دوی د مور او پالر له مړینې وروسته له دوو کلونو راهیسې ډېر دردناکه ژوند تېر کړی او اوس هم 
 له بېالبېلو ستونزو سره مخ دي او له یوې نامعلومې راتلونکې سره مخ دي.

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%89
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%89
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 د اکبر ادعا: زما مور يې په زهرو مړه کړه
کندوز والیت د ګورتپې ولسوالۍ اوسېدونکي اکبر پژواک خبري اژانس ته د خپل ژوند غمجنه کیسه داسې د 

هغه د پالر د مړینې په اړه  وکړه: "پالر مې بزګر و، ډېره ځمکه مو درلوده هر څه به یې کرل او ښه ژوند مو درلود."
غ و، روغ نه شو او مړ شو، د هغه له مړینې شپږ وویل: "د پالر په ټول بدن مې دانې راپورته شوې، ډېر سخت نارو

اکبر  میاشتې وروسته مې یې مور ته زهر ورکړل او مړه شوه، موږ یوازې پاتې شو او کاکا مو له ځان سره بوتلو."
چې له پژواک سره د خبرو پر مهال یې د خپل کوچني ورور الس کلک نیولی و او هر لوري ته یې کتل، یوه شېبه 

هغه زیاته کړه: "د تره (غالم مستعار نوم) په  وسته یې وویل، تره یې هم پر دوی مهرباني ونه کړه.چوپ شو او ور
کور کې مو ډېرې سختۍ ولیدې، تره به مې زه او ورور هره ورځ پر یو سیم وهلو، کله به یې سیخ ګرم کړ او زموږ 

زړه به یې نه و ډوډۍ به یې نه  السونه به یې را سوځول، چې خوښه به یې شوه ډوډۍ به یې راکوله او چې
نوموړي ماشوم  راکوله، ډېرې لوږې به مو تېرولې، وروسته یې موږ له کوره وشړلو او زموږ هر څه یې واخیستل."

په دې اړه چې چا يې مور ته زهر ورکړي؟ وویل: "نه پوهېږم چې چا زهر ورکړل، شپه تېره شوه چې له خوبه را 
اکبر زیاته کړه، کله یې چې تره  نه شوې، خېټه یې پړسېدلې او مړه شوې ده."ویښ شوو، ومو کتل چې مور مو ش

له کوره وشړل د اوسېدو ځای یې نه درلود، کلي ته نږدې یوې دښتې ته والړل، د ژړا په حال کې له یوه شپانه سره 
شئ، زه مو ساتم،  هغه زیاته کړه: "کله مو چې شپون له کیسې خبر شو، ویې ویل، راځئ له ما سره والړ مخ شول.

ډېر خوشاله شوو او والړو، شپږ میاشتې د شپانه په کور کې وو او د کور ټول کارونه مو یې ترسره کول، رمه مو 
څروله خو له موږ څخه خوشاله نه و. ویل یې تاسو ډېره ډوډۍ خورئ، یوه ورځ به یې ډوډۍ راکوله، یوه ورځ نه 

اړه چې له کندوزه کابل ته څرنګه ورسېدل؟ وویل: "یوه ورځ شپانه  نوموړي په دې او موږ به یې ډېر وهلو هم."
راته وویل، راځئ رمه کابل ته د پلور لپاره بوځو، موږ دواړه یې راوستو او د لوبو لپاره یې یو یو موټر راته 

 ن نه شو."واخیست، د یوه دوکان مخې ته یې پرېښودو، موږ ته یې وویل رمه پلورم او بېرته راځم، خو بېرته راستو
وروسته له دې چې دغه شپانه دغه دوه ماشومان په کابل کې پرېښودل، له یو کس سره مخ شول او اوس له هغه 

 سره ژوند کوي.
 یو پخوانی پولیس سرتېری: ماشومان حکومتي ارګان ته سپارم

دا دوه ماشومان شمس الدین سالنګي چې څه موده یې د ملي پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کړې ده، وايي چې 
یې د کابل ښار په قوای مرکز سيمه کې خپلې پوستې ته څېرمه وموندل؛ کله چې د هغوی د ژوند له قیصې خبر 
 شو، زړه یې پرې وسو او د پوستې قوماندان ته یې وویل چې هغوی خپل کور ته بيايي، ساتنه او پالنه يې کوي.

 
بدنونه یې خيرن وو او بد بوی يې کاوه، جامې يې زړې وې او رواني هغه زیاته کړه: "کله مې چې کور ته بوتلل، 

هغه وويل: "اوسمهال سليم له ځان سره ساتم او اکبر يې له ترور سره چې زوی نه  ".وضعيت يې هم سم نه و
لري، ژوند کوي. زه او ترور مې ډېر زيار باسو، سبق ورښيو، کار پرې نه کوو، خو سلیم له موږ سره له اوسېدو 

ا هلک تللی و سره درس لولي، يو ځل چې سبق يې زده نه و، په څپېړه یې وهلی و، د خوښ نه دی، زما خور ور
خو سلیم چې هېڅ خبرې یې نه کولې، په پرله پسې ډول ترې پوښتنه  پسې راوستې وو." او پولیس یې په موږ

  انه ځواب يې ورنه کړ.وشوه چې پولیس یې ولې راوستي وو؟ ايا له تاوتريخوالي سره مخ شوی، روښ



177 

نوموړي یوازې دومره وویل: "فاطمه ((د شمس الدین خور)) چې کله درس راکوي، که زده یې نه کړم، بیا مې 
سالنګی وویل چې کورنۍ یې د سلیم له غبرګون وروسته پرېکړه کړې ده چې دواړه وروڼه ونه  وهي او ټکوي."

 ساتي، حیران دي چې کوم ارګان ته يې وسپاري.
 ېسیون: د اکبر او سليم قضيه د انساني قاچاق بڼه دهکم

له انساني قاچاق او د کډوالو له قاچاق سره د مبارزې عالي کمېسیون د سکرتریت غړي محمد حسن سلیمي 
هغه زیاته کړه: "په دې قضیه کې  پژواک ته وویل چې د دې قضیې په اړه بې خبره دی، خو تعقیب به یې کړي.

ماشومانو حقونه تر پښو الندې شوي، له تاوتریخوالي سره مخ شوي او وروسته له هغه چې له کوره لومړی د دغو 
شړل شوي، شپون له دوی څخه ګټه اخيستې، په جبر درنو کارونو ته اړ ایستل شوي او کابل ته لېږدول شوي 

چې باید رسېدنه ورته نوموړي وويل چې د یادو ماشومانو په څېر په هېواد کې زیاتې داسې قضیې شته  دي."
هڅه مو وکړه چې د اکبر او سلیم له تره غالم سره په دې اړه خبرې وکړو، خو نوموړی د طالبانو تر واک  وشي.

د دې قضیې په تړاو د ګورتپې ولسوال محمدنبي  الندې سیمه کې ژوند کوي او اړيکه نیول ورسره اسانه نه دي.
هغه زیاته کړه: "د ماشومانو  د وسله والو طالبانو په ولکه کې دي. پژواک ته وویل چې د دې ولسوالۍ ډېری سیمې

موضوع چې تاسو ياده کړه، هغه سيمې د طالبانو تر کنټرول الندې دي او کومې پېښې چې په دې سيمو کې 
ض رامنځته کېږي، طالبانو ته راجع کېږي او دغو ماشومانو تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې؛ کله چې موږ ته عار

 ".شي، موږ دا موضوع په جدي ډول څېړو
 طالبان: د اکبر او سلیم قضیه له نږدې څېړو

 د طالبانو ویاند ذبیح ال�ه مجاهد پژواک ته وویل که غالم دا ډول جنایت ترسره کړی وي، بايد ځواب یې ووايي.
، څو یې په اړه پرېکړه نوموړي زیاته کړه چې طالبان دا موضوع په جدي ډول څېړي او هغه به محکمې ته وسپاري

 وکړي.
 قانون په دې اړه څه وايي؟

د کډوالو او انساني قاچاق قانون د درېیمې مادې په لومړۍ فقره کې راغلي چې د مجبوریت او تاوان مننې پر 
مهال د ګټې اخیستنې لپاره د چل، دوکې او ډار له الرې د یو کس لېږد، وړل راوړل یا د هغو جذب (تر واک 

د مادې په بله برخه کې راغلي، د ناوړه ګټه اخیستو په موخه د  راوستل) انساني قاچاق بلل کېږي. الس الندې
د یاد قانون په لسمه ماده کې راغلي، که د انساني قاچاق په  ماشوم تر واک الندې راوستل هم انساني قاچاق دی.

 اله د بند سزا ورکول کېږي.قضیه کې د ښځې یا ماشوم پر وړاندې جرم ترسره شوی وي، مجرم ته اته ک
کلونو په کم عمر کې د ماشومانو روغتیا  ١٨دغه راز د افغانستان د کار قانون په دیارلسمه ماده کې راغلي چې له 

په دې ماده کې د سپکو کارونو  ته مضر، د فزيکي ودې د مخنیوي او معلولیت رامنځته کوونکي کارونه منعه دي.
 کاله په نظر کې نیول شوی دی. ١۴کاله او د کار زده کوونکو عمر  ١۵په برخه کې د کارکوونکو عمر 

 مه ماده کې راغلي چې پر ماشومانو په زور کار جواز نه لري.۴٩په ورته وخت کې د افغانستان د اساسي قانون په 
له لوري د د یادونې ده، اقتصادي ستونزې، د امنیت نه شتون، له قوانینو بې خبري، د دولت او همکارو بنسټونو 

 دوامداره مالتړ نه شتون، فقر او بېوزلي او کډوالي د دې ډول پېښو رامنځته کېدو المل ګرځي.
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  )لانځورونو او ويډيوګانو جوړو د غیر اخالقي( يپورنوګراف -١۶
پورنوګرافيکي  وجوړولو ته وايي او له هغ او ويډيوګانو وبربنډو انځورونیعنې  غير اخالقيد اصال�  يپورنوګراف

 د و او ویډيوګانو کې وښيي.واقعي انځورونپه  څرګند حالتعمل  جنسيد  شخص د وسايلو څخه عبارت ده چې
توليد، د  يجرم د ځان يا بل لپاره يا د سايبر (مجازي) په فضا کې د خپرولو په منظور د پورنوګراف يپورنوګراف

ري سيستم يا ټپه کمپيو، خپرول ييبر په فضا کې د پورنوګراف، د ساچمتو کول يسايبر د فضا له الرې د پورنوګراف
 ساتلو ته وايي. يد معلوماتو د زېرمه کولو په وسيله کې د پورنوګراف

له نشر عبارت دی له وېش، خپرولو، وړاندې کولو، ښودلو، تبادلې، پلور، پېر، د پلور لپاره عرضه يا  يد پورنوګراف
 هرې بلې الرې وړاندې کول.

حبس يا له منځني  رد جرم مرتکب تر دوو کلونو پورې پ يمې مادې له مخې، د پورنوګرافي٨٧۴وډ د د جزا ک
له خپرولو  ينغدي جزا محکومېږي خو که چېرې د پورنوګراف رشپېتو زرو څخه تر يو سلو شلو زرو افغانيو پورې پ

 اکثر حد او يا پوره يو سل رپحبس  منځنياو نشر څخه موخه جنسي فعاليتونو ته د ماشوم هڅول وي، مرتکب د 
 محکومېږي.جريمه،  افغانيو نغدي هشل زر او

تېري او په  جنسي مې مادې له مخې، هغه شخص چې د١٩قانون د  ېد ښځې پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع
فحشا د اجبار جرمونو د مجني عليها هويت ضبط او ثبت يا يې د قانون له حکم پرته افشا کړي، په داسې توګه 

 چې له درېیو کلونو لږ نه وي، محکومېږي. بندمنځني  رچې شخصيت ته يې زيان ورسوي، له احوالو سره سم پ

 پژواک راپور:لو په اړه د انځورونو او ويډيوګانو جوړو د غیر اخالقي

 
 مال لنډي د لسګونو ښځو غیر اخالقي ويډيوګانې جوړې کړي دي

 

 
 - Sep 13, 2018کوهىقطب الدین 

غیر اخالقي ویډیوګانې خپرې  مال لنډي هغه د تعویذ لیکونکي ): په ټولنیز رسنیو کې٩٧وږی ٢٢ميمنه (پژواک، 
  .ړې ديترسره کيې ي او ورسره غیر اخالقي کړنې لچې هغه ځینې ساده ښځې په دوکې او فریب سره غولو شوې

د نوموړي تعویذ لیکونکي پر ضد کلک غبرګونونه  وخلک وبلخوا د فاریاب د علماوو شورا، والیتي شورا او عام
د فاریاب د علماوو شورا مرستیال مولوي غالم نبي غفوري  ښودلي او د هغه د اشد مجازات غوښتنه يې کړې ده.

چې یاد تعویذګر کوډګر دی، د يو شمیر کورنیو او ساده ښځو د غولولو او د پیسو  پژواک خبري اژانس ته وویل
  ره یې غیر اخالقي فلمونه جوړ کړي دي.السته راوړلو لپا

هغه زیاته کړه، چې دغه کوډګر یوه موده په مزار شریف او ترکیه کې هم دغه ډول غیر اخالقي کړنې کړې، د ښځو 
له حیثیت سره یې لوبې کړي، ویډیوګانې يې جوړې کړي او بیا یې دا فلمونه او ویډیوګانې فاریاب ته راوړي او له 

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%89
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مولوي غفوري وایي: "نن راته یوه  میرمنې او کورنې يې ګواښل څو پیسې ترې ترالسه کړي.دې ځایه یې یادې 
دولتي چارواکي وویل چې یاد تعویذ لیکونکي کوډګر د ترکیې په یوه بانک کې یو نیم میلیون افغانۍ لري او له 

د فاریاب د  بت کړي."هغو کورنیو څخه یې ترالسه کړي چې جنسي اړیکې یې له غړو سره ترسره کړي، فلمونه ث
او بیا یې د   چې دغه کوډګر او چلباز دوه ستر جنایتونه ترسره کړي، زنا یې کړې علماوو شورا مرستیال وویل

چې وروسته بیا په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي او د ګڼ شمیر کورنیو حیثیت يې په ټولنه  هغوی فلمونه اخیستي
مولوي غفور زیاته  کوډګر رسول د نیولو او سنګسارولو غوښتنه وکړه.نوموړي د یاد  کې تر پښو الندې کړې دي.

چې له دې موضوع څخه دوه اونۍ مخکې خبر شو، د علماوو شورا د مشرانو او غړو په ګډون سلو کسانو  کړه
سره والي او د ملي امنیت رییس خواته والړل او د رسول کوډګر د نیولو غوښتنه یې وکړه، خو تر اوسه د هغه د 

د هغه په وینا، اوس دغه زناکار او خاین انسان په پشتونکوټ ولسوالۍ کې د  یولو په اړه کوم اقدام نه دی شوی.ن
او   هغه مالتړ لري سیمه ییزو پولیسو یا پاڅونوالو د یو قوماندان عظیم تر واک الندې ساحه کې میشت دی او د

امنیت ریاست په دې بهانه چې د هغه د طالبانو پر  د علماوو شورا مرستیال وویل، د ملي وسله وال شوی هم دی.
چې د رسول کوډګر دغه کړنه د فاریاب خلکو لپاره پیغور  نوموړي ګواښ وکړ ضد جنګیږي له نیولو یې ډډه کوي.

د فاریاب د والیتي شورا مرستیال  دی که حکومت یې نه نیسي نو خلک به ددولت له مالتړ څخه الس په سر شی.
 هغه پژواک ته وویل، د ب بیا وایي چې د یاد کوډګر خپاره شوي فلمونه څلور کاله پخوانۍ دي.صبغت ال�ه سیال

هغه اصلي نوم رسول لنډۍ دی، یو فاسد، بد اخالقه انسان دی چې د شخصي ګټو او پیسو ترالسه کولو لپاره یې 
ي کړنې افشا شوې هغه له سیالب وایي، وروسته له هغه چې د رسول لنډ د نورو کورنیو ښځې یې رسوا کړي دي.

فاریاب څخه وتښتید، ترکیې ته والړ، خو څو میاشتې مخکې بیرته راستون شوی، خو هغه موبایل یې ورک شوی 
د ټولنیزو شبکو د مستعارو  د هغه په وینا، دغه ویډیوګانې بیا اخالقۍ ویډیوګانې ساتلې وې. کې د بده چې پ و

د فاریاب والي له یو شمیر امنیتي مسوولینو سره پرون پشتونکوټ چې  هغه زیاته کړه ادرسونو څخه خپریږي.
د والیتي شورا مرستیال وایي، امنیتي او کشفی  ولسوالۍ ته تللی، څو رسول لنډۍ ونیسي، خو هغه پټ شوی و.

چې ژر تر ژره یاد کوډګر  ارګانونو په یادې ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو قوماندان عظیم ته الرښوونه کړې
بلخوا دفاریاب والیت یو شمیر اوسیدونکي هم له حکومت څخه د  ونیسي او دقانون منګولو ته یې وسپاري.

چې د نوموړي په اړه  دوی له خلکو غوښتنه کړې رسول کوډګر د نیولو او د سختې سزا ورکولو غوښتنه کوي.
یدونکی چې له ویرې خپل نوم د پشتونکوټ ولسوالۍ یو تن اوس معلومات له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي.

چې په  درې ورځې مخکې مې رسول کوډګر په یوه باغ کې ولیدل، ما ورته وویل" پټ ساتي، پژواک ته وویل:
چې د ویډیو په اخیستلو ترې تیروتنه شوې، اوس یې کاروبار  ټولنیزو شبکو کې ډیر مشهور شوی یې، هغه ویل
خو په یاده ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو  "یو یې عاید درلوده.خراب شوی، ګنې هره ورځ یې تر شپږ زره افغان

چې په سیمه کې د پاڅونوالو  چې رسول کوډګر پخوا له خپل پالر نعیم چریک سره قوماندان محمد عظیم وایي
ګ ، وروسته ترکیې ته والړ، خو دوه میاشتې مخکې بیرته راغلی او د سیمه ییزو پولیسو په څنهقوماندان و، اوسید

چې د رسول کوډګر له ناوړه او غیر اخالقي کړنو خبر نه و، دوه  هغه پژواک ته وویل ږي.ېکې له طالبانو سره جنګ
پرون مې هڅه "ده زیاته کړه :  چې هغه غیر اخالقي کړنې ترسره کړي. ورځې مخکې د فیسبوک له الرې خبر شو

خپله وسله قرارګاه کې ایښې وه او  سهار یېچې هغه ونیسم او د قانون منګولو ته یې وسپارم، خو نن  وکړه
د دغه تعویذګر او کوډګر  "نامعلوم لوري ته تښتیدلی دی، خو هغه تر تعقیب الندې او ډیر ژر به ونیول شي.

 ویډیوګانې او فلمونه په ټولنیزو شبکو کې ډیر خپاره شوي او د خلکو کلک غبرګونونه یې راپارولي دي.
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 شوی ډولد سوال کولو سازمان  -١٧
ښځې او ماشومان  د سوال کولو لپاره په سازمان شوي ډولرو وروسته پاتې هېوادونو کې ېپه ډنږدې د نړۍ 

خو په مقابل کې ښځې او ماشومانو ته بيا يوازې د شپې د خوب ځاى او دوه وخته ډوډۍ ورکول  ږيېګومارل ک
 چېاندازه ورته ټاکي غوښتلو ته اړ کوي او زور خيرات  هيو شمېر کورنۍ خپل کوچني ماشومان پدغه راز  کېږي.

که دغه ماشوم ټاکلى هدف پوره نه کړي، نو  ؛دوه سوه افغانۍ له ځان سره ولريد شپې کور ته په راتلو سره باید 
د بهر دغه ماشومان اړ کېږي چې شپه باالخره  ،بيا د کور مشران ورته په کور کې د شپې تېرولو اجازه نه ورکوي

، په راتلونکي کې ټولنې ډېرى وخت له جنسي ځورونې سره مخ کېږيماشوم ه کړي چې له امله يې سړک پر سر تېر
 ته سرخوږی جوړوي او حتا ځیني وخت له انساني قاچاق سره مخ کېږي.

 د ازادو رسنيو مشارکت راپور:او د پژواک د سوال کولو سازمان شوې ډول په اړه 

 ږيېستل کيپه سوالګرۍ کې له کرايي ماشومانو ګټه اخ

 
 - Jan 03, 2014کرشمه فخري 

او په  ېشو هيوه پېچلې ټولنيزه ستونزه بدل ر): په کابل کې د سوالګرو ډېروالى پ٩٢مرغومى  ١٤ ،کابل (پژواک
پژواک د استفادې سوالګري نوره هم پراخه کړې ده او اندېښنې یې را والړې کړې دي. ماشومانو له دغه کار کې 

او بيا ترياک پرې کوي سوالګر، ماشومان کرايه  يمشارکت موندنې ښيي چې په کابل ښار کې ځينازادو رسنيو او 
چې د سوالګرۍ پر مهال د ماشومانو د  کار ځکه کوي غهسوالګر د خوري، څو د سوالګرۍ پر مهال ارام وي.
  .ته واړوي او په دې توګه ډېرې پيسې ترالسه کړي محروميت په ښودلو سره د خلکو پام ځان

زره ٦٠کمېسيون د معلوماتو له مخې، اوسمهال په افغانستان کې نږدې بشري حقونو خپلواک  د افغانستان د
چې لوى عامل يې په سوالګرۍ کې له ماشومانو ګټه اخيستنه او ورته د نشه  ماشومان پر نشه يي توکو روږدي دي

رو سربېره په کابل کې د ګرمۍ په موسم موندنې ښيي چې پر کورنيو سوالګ دغههمدارنګه  يي توکو ورکول دي.
خوا د سوالګرو کارولو په اړه شکونه ورته ه کې د پاکستاني سوالګرو شتون هم خلک اندېښمن کړي او د بانډونو ل

پاکستاني سوالګر د وروستيو درېيو کلونو په اوږدو کې په کابل کې زيات شوي او د ګرمۍ په . پيدا شوي دي
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سوالګر د کابل ښار په ټولو سيمو کې په داسې  نورو لويو ښارونو کې هم ليدل کېږي. موسم کې د هېواد په ځينو
لمريز کال کې د ولسمشر د يوه حکم له مخې سوالګري ممنوع شوه او د  ١٣٨٧چې په  حال کې ليدل کېږي

 شو. سوالګرو د ټولولو لپاره يو کمېسيون هم وګومارل شو، خو د ځينو عواملو له مخې له ناکامۍ سره مخ

 له ماشومانو د وسيلې په توګه کار اخيستل

يوه څلوېښت کلنه مېرمن چې خپل ځان د فريبا په نوم را پېژني او د کابل ښار د لومړۍ ناحيې د ګذر قاضي 
کلونو راهيسې په کابل کې سوالګري کوي او د سوالګرۍ پر مهال  ١٢چې له تېرو  وايي ،سيمې اوسېدونکې ده

فريبا  افغانۍ عايد لري. ٣٠٠هغې زياته کړه چې له دې الرې هره ورځ  يي توکي ورکوي.خپلو اوالدونو ته نشه 
نشه يي توکو روږدې ده، وايي: "مخکې له دې چې د سوالګرۍ لپاره سړکونو ته ووځم، خپلو  رچې خپله هم پ

ز دودوم؛ هغوى هم ماشومانو ته د دې لپاره د نيم نخود په اندازه ترياک ورکوم چې ويده شي، خو خپله يې په ګا
کله په عادي حالت کې  څښم؛ د ساعتونو لپاره ويده وي، کله يې د ويښولو لپاره پر مخ اوبه اچوم او يا يې ور

  ږي او کله يې بيا خوا ګرځي."ېبيدار

هغې زياته کړه: "کومه ورځ مې  نشه يي توکو روږدي کړي دي.ر د فريبا د دغه عمل دوام د هغې اوالدونه هم پ
دونو ته ترياک ونه رسېږي، نو ژاړي، خوب نه ورځي، خپل سر په څپېړو وهي او وايي چې پښې او چې اوال

چې له  اوالدونه لري ٨فريبا  السونه يې درد کوي، خو بيا چې ترياک ورکړم، نو په ارامۍ سره يې خوب وړي."
يې په سوالګرۍ لوى کړي او ځکه کلونو پورې عمرونه لري. د دې په خبره، ټول اته اوالدونه  ١٧يوه کال څخه تر 

چې ټول معتاد دي. هغې زياته کړه چې يو يا دوه ماشومان يې له ځان سره سوالګرۍ ته  په عادي بڼه وده نه کوي
نشه يي توکو روږدى دى  رکلنې لور په ګډون په کور کې وي. هغې وويل چې خاوند يې هم پ ١٧او نور يې د  وړي

  او کار نه شي کولى.

کسيزې ډلې غړې ده چې په وينا يې ټولې واټونو ته په ځانګړي ډول باغ قاضي  ١٥والګرو ښځو د هغې فريبا د س
کلنه کريمه بيا نه يواځې چې پر ماشومانو يې  ٣٥خو . ته د سوالګرۍ لپاره ځي او ماشومانو ته يې ترياک ورکوي

يې په  لرونکو اوالدونو کلونو عمر ١٤چې له اتو مياشتو تر  ههغ ترياک خوري، بلکې هغوى په کرايه هم ورکوي.
سوالګرۍ کې کار اخلي، وايي: "زه په کور کې پېرکي پخوم، يو زوى مې هغه پلوري، خو که چېرې کومه ورځ ونه 

راسره سړکونو، په ځانګړي ډول د عاشقانو او  پلورل شي، نو زه مې خپل دوه يا درې اوالدونه د سوال کولو لپاره
 نشه يي توکو روږدى دى." رخشتي جومات ته څېرمه سيمې ته وړم. خاوند مې وزګار او پعارفانو زيارت او پل 

ښځې يو، کله چې بهر ته سوالګرۍ ته ځو، نو زه مې يو زوى له ځان  ١٤کريمې زياته کړه: "موږ په دې سيمه کې 
کرايه ورکوم او هغوى  سره اخلم او اته کلنه لور او يو نيم کلن زوى مې يوې بلې ښځې ته چې اوالد نه لري، په

افغانۍ  ٤٠٠دې مېرمنې وويل چې هره ورځ يواځې دا  ماښام راټولې کړې پيسې او جامې راسره نيمايي کوي."
هغې زياته کړه: "کله چې سوالګرۍ ته بهر  عايد لري او يوه اندازه پيسې د اوالدونو له کرايې څخه په الس راوړي.

چې په خوړلو سره يې په ساعتونو ساعتونو ويده کېږي، يخني  ترياک ورکومته ځم، نو اوالدونو ته مې يوه اندازه 
 وي." ویدهاو ګرمي پرې تاثير نه کوي او کور ته تر راستنېدو 

کريمه چې له تېرو اوو کلونو راهيسې په کابل کې سوال کوي، وايي: "اوالدونه مې له مجبوريته له ځان سره 
راسره مرسته نه کوي، کله چې ماشوم وويني نو پنځه ګون يا دوه ګون ځکه له دوى پرته څوک  ؛سوالګرۍ ته وړم

 نشه يي توکو روږدي کېدل د دې المل شو چې ټول اوالدونه يې له ښوونځي پاتې شي. رد دې په وينا، پ راکوي."
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شه يي کلونو راهيسې په بېالبېلو ن ١٣کلونو عمر لرونکو اوالدونو مور زينب چې له تېرو  ٢٨ له پنځو کلونو تر
چې خپل  کلونو راهيسې په کابل کې سوالګري کوي. دا هم د هغو کسانو له ډلې ده ٩توکو روږدې ده، له تېرو 

 اوالدونه د سوالګرۍ لپاره په کرايه ورکوي.

زينب بېوزلي او کډوالي پر نشه يي توکو د خپلې روږدېدنې اصلي الملونه بولي او وايي: "مېړه مې بېکاره دى، دوه 
کاله وړاندې له پاکستان  ٩ه بېل دي، له پنځو اوالدونو سره ژوند کوم، کله چې نږدې څخالدونه مې را لويان او

  کلن) روږدي دي." ٩او  ٧، ٥راستانه شوو، نو تر اوسه سوالګري کوم، يواځې درې اوالدونه مې (

په سوالګرۍ کې ترې زينب وايي چې خپلو درېيو کوچنيو ماشومانو ته يې له هغه وخت څخه ترياک ورکوي او 
هغې زياته کړه: "کله چې سوالګرۍ ته ځم، نو دوى ته ترياک ورکوم چې يو له  ګټه اخلي چې د شپږو مياشتو وو.

سره  ماسره وي او دوه نور يې نورو ته په کرايه ورکوم چې نيم عايد يې په کرايه کې ترې اخلم، کشر اوالد مې له ما
افغانۍ عايد لري او د اوالدونو  ٥٠٠ې څرګنده کړه چې هره ورځ له دې الرې هغ وي او لويان يې نورو ته ورکوم."

له کرايې څخه هم يوه اندازه پيسې ترالسه کوي. زينب وويل: "د ماشومانو له امله راسره مرسته کېږي، که هغوى 
 نه وي نو څوک راسره مرسته نه کوي."

 د رسمي سرچينو پخلى

سوالګر خپل ماشومان د ترياکو او نورو درملو په  يظاهر تاييدوي چې ځين د کابل امنيه قوماندان پاسوال محمد
وسيله نشه کوي. ده د جزئياتو له ورکولو پرته وويل چې پر دې موضوع کار دوام لري؛ په تېر کې هم په دې اړه کار 

را ټولوو، خو بيا يګر او هره شپه هغوى دکې به هم وشي. هغه زياته کړه: "هره ورځ، هر ماز يشوى او په راتلونک
د کابل  هم هغه وخت راوځي چې فرصت وي او خلوت ځايونه پيدا کوي. په دې اړه موږ پرېکنده چلند کوو."

 امنيه قوماندان په دې اړه نور معلومات ورنه کړل.

کمېسيون د سيمه ييز دفتر د ماشومانو له حقونو د مالتړ څانګې مرستيال بشري حقونو خپلواک  په کابل کې د
چې له ماشومانو کار  وويلسره ل صديقي په هېواد کې د ماشومانو د وضعيت په اړه د اندېښنې په څرګندولو بال

د ده په خبره، له ماشومانو دا  .ېشو همعمولي چاره بدل ېيو راخيستل او سوالګرۍ ته هڅول په افغانستان کې پ
 واني زيانونه ورته اړوي.ډول کار اخيستنه، د ماشومانو د شخصيت وژنې المل کېږي او ډېر ر

مهال له داسې سوالګرو په ځانګړي  هغه زياته کړه: "د سوالګرۍ د مخنيوي کمېسيون له خوا د سوالګرو ټولولو پر
ده د ماشومانو په  چې ويل يې ځينو افرادو په زور سوال کولو ته اړ ايستلي دي." ډول ماشومانو سره مخ شوي يو

يل: "د سوالګرو ماشومانو په منځ کې ډېر داسې موارد شته چې ماشوم عمال� پېرل کرايه ورکول تاييد کړل او ويې و
او يا دا چې د ماشومانو کورنۍ بېوزلې دي، يا کار نه شي  ېشوى او پلورل شوى، له الرې يې پيسې ترالسه شو

 کار اخلي."چې ماشومان پېري او د يوې اغېزناکې اقتصادي وسيلې په توګه ترې  کولى او يا حرفوي کسان دي

د بشري حقونو خپلواک کمېسيون کې د ماشومانو له حقونو د مالتړ څانګې همغږى کوونکى نجيب ال�ه ببرکزى 
چې يو ماشوم د سهار له اتو  ځکه دا څنګه امکان لري ؛وايي: "ماشومانو ته د نشه يي توکو ورکول ثابت شوي دي

کار واقعاً جرم دى،  غهوي او هېڅ حرکت دې نه لري. ديګر تر څلورو بجو ويده شي، يواځې تنفس دې کدنه د ماز
کمېسيون په بيا بيا د ماشوم ساتنې شبکې په ناستو کې خپلې اندېښنې د سوالګرو ماشومانو په اړه له کار او ټولنيزو 

ببرکزي سوالګر پر څو ډلو ووېشل او زياته  چارو وزارت سره شريکې کړې دي، خو ډېره کمه پاملرنه يې کړې ده."
دويمه ډله موسمي  .په رښتيا هم اړ دي او کورنيو يې له ډېرې ناچارۍ سوالګرۍ ته اړ ايستلي دي ييې کړه: "ځين

چې يو شمېر يې له مشرانو سره په يخنۍ کې ګرمو ځايونو او په ګرميو کې يخو ځايونو ته ځي او ماشومانو ته  دي



183 

بيا خپل ماشومان نورو ته په کرايه ورکوي او څو د خلکو ترحم جلب کړي؛ درېيمه ډله  نشه يي توکي ورکوي،
  سوالګر دغه ماشومان تر ماښامه له ځان سره ساتي."

ه د څخچې له کابل ښار ايي له بلې خوا د افغاني سرې مياشتې ټولنې د مرستونونو امر محمدظاهر کوشان و
 وا ترياک ورکړل شوي دي.چې د سوالګرو له خ سوالګرو ټولولو پر مهال له ګڼو داسې ماشومانو سره مخ شوى

بنداژونو تړل شوي ماشومان مو ليدلي، موږ هڅه کوله چې دا  رچې پ وهغه زياته کړه: "حتى داسې موارد هم و
ماشومان روغتونونو ته يوسو، خو هغه مېرمنې چې په غېږ کې يې ماشوم و، اجازه نه ورکوله، کله مو چې په ډېر 

که څه هم د هغو  ه به شوه چې الس يې هېڅ ستونزه نه درلوده."ټينګار د ماشوم الس خالص کړ، نو معلوم
ږي او په سوالګرۍ کې ترې کار ېچې د سوالګرو له خوا نشه يي توکي ورکول ک څرګند یماشومانو کره شمېر نه د

نشه  رزره ماشومان په افغانستان کې پ٦٠و کمېسيون د معلوماتو مخې، اوسمهال نخو د بشري حقو ستل کېږيياخ
او ورباندې د  کول يي توکو روږدي دي. د سرچينې د معلوماتو له مخې، په سوالګرۍ کې له ماشومانو استفاده

 نشه يي توکو خوړل، د روږدي کېدو له عواملو څخه يو المل دى.

نه دا مهال د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت دنده لري چې د سوالګرو د ستونزو حل ته پاملر
چې ووايو څومره  وزارت مرستيال واصل نور مهمند وايي: "تر اوسه موږ کره معلومات نه لرو غهخو د د وکړي

د وسيلې په توګه د ماشومانو  نشه يي توکو روږدي دي، دا ټول يوه اوازه ده." رماشومان سوال کوي او يا څومره پ
چې د ماشومانو د حقونو کنوانسيون به پلي کوي او ژمنه کړې  کارونه په داسې حال کې ده چې د افغانستان دولت

 کنوانسيون له مخې له ماشومانو ناوړه استفاده د هغوى له حقونو څرګنده سرغړونه ده. غهد د

 بهرني سوالګر 

چې په کابل کې لږ تر لږه د يوه سوالګر د ورځني عايد منځنۍ کچه شاوخوا  د ازادو رسنيو مشارکت موندنې ښيي
کار د بهرنيو او کورنيو سوالګرو د ډېرېدو المل شوى دى. دا په داسې حال کې ده چې په  غهاو د افغانۍ ده ٤٠٠

  افغانيو دى. ٣٥٠٠څخه تر  ٣٠٠مزد له  یکابل کې د يوه کارګر ورځن

د ازادو رسنيو مشارکت څېړنې څرګندوي چې ډېرى بهرني سوالګر معيوب او معلول ماشومان او ښځې دي چې د 
د سکينې په  دا ډول سوالګر د کابل په له ګڼې ګوڼې ډکو ساحو کې ليدل کېږي. کې کابل ته راځي. ګرمۍ په موسم

چې له بلوچستان څخه کابل ته راغلې او په دري هم په ډېرې سختۍ خبرې کوي،  ېپاکستانۍ سوالګر ېنوم يو
سکينه  ه کابل ته راغلې.غړو سره د سوالګرۍ لپار ووويل چې اقتصادي ستونزې لري او د خپلې کورنۍ له څلور

چې د کوټه سنګي په چوک کې سوالګري کوي، وايي: "عايد مو ښه دى، په کمپنۍ کې ژوند کوو، په ژمي کې بېرته 
 هغې زياتې خبرې ونه کړې او ويې ويل چې په دري او پښتو ژبو نورې خبرې نه شي کولى. بلوچستان ته ځو. "

چې په وينا يې د پاکستان د سند ايالت استوګن دى، وويل: "نه ډوډۍ د فاروق په نوم يوه بل پاکستاني سوالګر 
فاروق چې په الس او پښه معيوب دى، په دې اړه چې کابل ته چا  لرم نه کور، دلته د سوالګرۍ لپاره راغلى يم."

 پر خو ګڼ کابل ښاريان د ازادو رسنيو له مشارکت سره په خبرو کې د بهرنيو سوالګرو، راوستى؟ څه ونه ويل
اندېښنه ښودلې او ويلي يې دي چې دغه سوالګر ټول د مشخصو ډلو له خوا د پيسو ټولولو لپاره کابل ته ېدو ډېر

 راوستل شوي دي.

سوالګرو د شکايت په ترڅ کې وويل: "دوى ټول يو بانډ دي  غووال محمد داوود له دۍ د مريم لېسې بازار يوه هټ
بازار کې سوالګري کوي،  غهاو د شپې تر ناوخته پورې په همد چې سهار په موټر کې راځي او تر ماخوستن

 پهوروسته بيا د خيرخانې مېنې په خشت اختيف سيمه کې په لس کسيزو او پنځلس کسيزو ډلو کې ټولېږي او 
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ه حق اخلي، که نه نو خپله څخزما په نظر حوزه او ناحيه هم له دوى  .د استوګنې ځاى ته لېږدول کېږيکې موټرو 
 مسوول دي او بايد هغوى را ټول کړي." پوليس

هم  د کابل ښار د ده افغانانو په سيمه کې يو پوليس چارواکي چې نه يې غوښتل نوم يې په راپور کې وليکل شي،
د بهرنيو سوالګرو په اړه وويل: "دوى ټول تجارتي دي، شمېر يې معلوم نه دى، د ښار په هره برخه کې ليدل 

معلول  سې په سيمه کې يوه افغانېمريم ل دغه راز د ايه لرې کړي، خو بېرته راځي."له دې ځ ېږي، ما سل ځلېک
ه يوه ما ته وويل چې دوى په پېښور څخسوالګر خواجه مير وويل: "دا سوالګر په پاکستان کې تنخوا لري، له دوى 

سه کړې پيسې هماغه زره کلدارې تنخوا لري، د شرکتونو له خوا دلته راوړل کېږي، دلته ترال١٥کې د مياشتې 
 شرکتونو ته ورکوي."

مارکېټ کې د السي توکو پلورونکي سيدمحمد وويل چې د ګرمۍ په موسم  له بلې خوا د کابل ښار د مکروريانو په
سلو زيات پاکستاني سوالګر ليدل. هغه زياته کړه: "دوى په بېالبېلو بڼو راځي، پر خپل سر  ترکې يې هره ورځ 

.. دوى ټول تجارتي دي او .يې په بربنډه او معيوبه بڼه راځي يوهي، دلته راځي، ځين يودینپاخرما وهي، بيا پرې 
 دولت هم په دې برخه کې کار نه کوي."

د مکروريان مارکېټ يو ترکاري پلورونکى وحيد هم د بهرنيو سوالګرو په اړه وايي: "په خپلو سترګو مې ليدلي چې 
بي مهرو کې يې ښکته کوي او د شپې په اتو بجو له دېرشو تر څلوېښتو  بي کاسټر موټر هر سهار هغوى راوړي، په

دغه راز د مدني ټولنې  پورې سوالګر، د جنګي کال له دېوالونو سره را ټولېږي او بيا موټر راځي او هغوى وړي."
ه کار غړي محمدانور ميدانوال وويل: "دولت بايد دا تفکيک کړي چې څوک واقعي سوالګر او څوک د نورو لپار

ې بايد وپلټل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي، دا خپله د دولت د نوم بدۍ المل چ کوي؟ که کار کوي
له حکومت څخه غواړي چې دې موضوع ته پاملرنه نوموړی  ګرځي، د افغانانو ابرو او حيثيت ته زيان رسوي."
 وکړي او په ښار کې د بهرنيو سوالګرو مخه ونيسي.

 بڼه راوستل شوي سوالګرپه سازمان شوې 

ې ياد سوالګر د ځينو استفاده کوونکو ډلو له خوا په سازمان شوې بڼه چ که څه هم حکومتي چارواکي دا مني
د ملي امنيت رياست د  افغانستان ته راوستل کېږي، خو د دې ستونزې د حل لپاره مشخصه کړنالره نه لري.

کلي: "پاکستاني سوالګر لکه څرنګه يې چې له فزيکي وضعيت برېښناليک له الرې د ازادو رسنيو مشارکت ته لي
ډلو له خوا افغانستان ته راوستل شوي او  کوونکو بلکې د ځينو کسانو او استفاده ،څخه څرګندېږي، په خپله نه

لپاره د جاسوسانو په توګه  اداروناوړه ګټه ترې اخيستل کېږي. په دې اړه چې کېداى شي هغوى د ځينو بهرنيو 
ول شي، د افغانستان ملي امنيت تر اوسه داسې مدارک په واک کې نه لري، خو له احتمال څخه لرې نه ده وکار

  چې دغه سازمانونه له دې معلولو او معيوبو کسانو څخه د وسيلې په توګه کار واخلي."

ره په قانوني ډول چې ډېرى بهرني سوالګر د پيسو پيدا کولو لپا د کابل امنيه قوماندان پاسوال محمدظاهر وويل
ټکۍ سره را ټولوي او خپل هېواد ته يې استوي، چهغوى په  هغه زياته کړه: "د کابل پوليس افغانستان ته راځي.

خو له بده مرغه چې زموږ کونسلګرۍ اړې دي چې د نړيوالو اړيکو پر بنسټ  ،کار په پرله پسې ډول دوام لري غهد
  هغوى ته ويزې ورکړي، هغوى په ويزه دلته راځي او سوالګري کوي."

چې د سيمې هېوادونو له استخباراتي  تر اوسه داسې سند په الس کې نه لري، د کابل امنيه قوماندان هم وويل
که ثابته کړي، خو د دې پخلى کوي چې هغوى په سازمان شوې بڼه هېواد ته د دې سوالګرو اړي سازمانونو سره

ځانګړي کورونه نيول کېږي، د شپې هلته  يده د جزئياتو له ورکولو پرته وويل: "دې سوالګرو ته په پټه ځين راځي.
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اقعاً يو جرم وي او د ورځې له خوا په سړکونو کې سوال کوي، پيسې ټولوي او بېرته خپل استوګنځي ته ځي. دا و
 دى... زيات شمېر يې نيول شوي او ايستل شوي دي، له دې وروسته به هم نيول کېږي او شړل کېږي."

چې دغو  تر شا د پاکستانيانو او ځينو استفاده کوونکو کسانو الس دى ېامنيه قوماندان زياته کړه، د دې قضي
لمريز کال کې د ولسمشر حامد ١٣٨٧ې په چ دا په داسې حال کې ده سوالګرو ته پاسپورټ او ويزه ورکوي.

ادارو څخه يو  ١٣کولو په اړه يې صادر کړى و، په دې اړه له  ېکرزي د حکم پر بنسټ چې د سوالګرۍ د منع
په دغه کمېسيون کې  کمېسيون جوړ شو، څو سوالګر را ټول او له پېژندلو وروسته يې ستونزو ته السرسى وشي.

کمېسيون او بشري حقونو خپلواک  ولنيزو چارو وزارت، د عامې روغتيا وزارت، دافغاني سره مياشت، د کار او ټ
کول او اړو سوالګرو ته يې  يکمېسيون به حرفوي سوالګر له ضمانت وروسته خوش ځينې نورې ادارې شاملې دي.

  ست، سرپناه او معيشت زمينه برابروله.ېپه مرستون کې د لو

ې دغه کمېسيون په بيا بيا چ رستونونو امر محمدظاهر کوشان وويلپه کابل کې د افغاني سرې مياشتې د م
هغه  پاکستاني سوالګر را ټول کړي او د پاکستان سفارت له تضمين وروسته يې بېرته خپل هېواد ته استولي دي.

زياته کړه: "د پاکستان سفارت څو ځلې، د دې هېواد اړوند سوالګرو ضمانت کړى، خو ځينو نورو يې يو ځل بيا 
 په کابل کې سوالګرۍ ته مخه کړې ده."

د ازادو رسنيو مشارکت هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان له سفارت سره خبرې وکړي، خو له پرله 
 پسې اړيکو وروسته هم د دغه سفارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول.

 د ډېرو سوالګرو حرفوي والى

د کابل د  سوالګر حرفوي دي. ډېرچې د کابل ښار له نوي سلنې  دې باور دي رد سوالګرو ټولولو کمېسيون غړي پ
مرستونونو امر محمدظاهر کوشان وويل: "هغه کسان چې په کابل ښار کې سوالګري کوي، له لسو يې يواځې يو 

ې په سلنه حاضر نه وو چ ٩٠کمېسيون له خوا د راټول شوو سوالګرو  غهد ده په خبره، د د واقعي سوالګر دى."
هغه زياته کړه: "هېڅ وخت هغه سوالګر چې واقعاً بېوزله وي او  مرستون کې وساتل شي او ځينو يې تېښته کوله.

ځکه چې ټولې اړتياوې يې دلته  ؛مرستون ته ور وپېژندل شي، د مرستون له دېوالونو څخه اوړي او تېښته نه کوي
چې يو شمېر يې خپلو  ې کولو سره خوشي کېدلوړانده پوره کېږي؛ خو د سوالګرو ډېر يې د ضمانت ليک پ

 نورو بيا بېرته سوالګرۍ ته مخه کوله." وکورونو ته تلل او ځين

وويل: "کله چې   کمېسيون کارکوونکي او د سوالګرو ټولولو کمېسيون غړي بالل صديقيبشري حقونو خپلواک  د
کسانو څخه  ٨٠.. له .سوالګر ټول او د تفکيک لپاره امن مرکزونو ته لېږدول کېدل، له بده مرغه پايله يې دا وه چې

له بلې خوا د سوالګرو ټولولو په کمېسيون کې د ښځو چارو وزارت استازې کريمې  نهايت دوه يې بېوزلي وو."
چې د پغمان له ارغندۍ څخه د کور په کاليو کې راغلې وې،  ې وېسالک وويل: "په سوالګرو کې يو شمېر مېرمن

په ښار کې يې زړې جامې اغوښتې او د شاه دوشمشېره جومات په څنګ کې سوالګرۍ ته کېناستې، کله چې موږ 
ترې د سوال کولو د علت پوښتنه کوله، ويل يې چې د خور په کور کې مې ماشوم زېږېدلى، پيسې راسره نه وې 

 نو ځکه مې سوالګرۍ ته مخه کړه." ؛ورته واخلمچې تحفه 

د مېرمن سالک په وينا، د سوالګرو ټولولو په بهير کې ليدل شوي چې ځينو مېرمنو د سوالګرو په جامو کې  
کسان هم د ژمي په اوږدو کې د کرنيزو کارونو د نه شتون په  يځوانې نجونې اخالقي فساد ته سوق کولې او ځين

سپين  ههغې له واليتونو څخه کابل ته د سوالګرو د راتګ په اړه زياته کړه: "يو لپاره راتلل. سبب کابل ته د سوال
و کې سوالګري کوله."سالک، د "چلو" الرځوانان راټولول او کابل ته به راتلل، دلته به يې په څلور  يځين ږيري به

سان چې د پاکستان او افغانستان تر منځ په نامه د ځينو کسانو يادونه وکړه او ويې ويل: "ډېرى د چلو په نوم ک
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سيمو کې ژوند کوي او تذکرې هم نه لري، په کابل کې سوالګري کوي؛ د چلو نارينه بزکش دي، په خپلو کورونو 
 کې وي، مېرمنې يې سوالګري کوي، هغوى دا يوه غوره عايداتي سرچينه ګڼي."

 د سوالګرو ټولولو کمېسيون ناکامي 

ريت يې د سرې تسيون د ولسمشر د دويم مرستيال محمد کريم خليلي په مشرۍ چې سکرد سوالګرو ټولولو کمې
لمريز کال تر ليندۍ مياشتې عمدتاً په کابل کې  ١٣٩٠لمريز کال له غويي مياشتې د  ١٣٨٨مياشتې پر غاړه و، د 

د افغاني  ودرېده. د سوالګرو ټولولو، پېژندنې او هغوى ته د رسېدنې په برخه کې کار وکړ، خو وروسته دا لړۍ
ماشومان وو ډېر  ٣٤٨ ترسوالګر راټول شول چې  ٤٦٢٠سرې مياشتې ټولنې د معلوماتو له مخې، په دې موده کې 

خو د اړوندو  کورنيو ته وسپارل شول.یې ماشومان په روزنتونونو کې شامل شول او پاتې نور  ٥٣او له دې ډلې 
په دې اړه د مشخص قانون نشتوالى، د حکومتي چارواکو له خوا د ارګانونو د چارواکو په وينا، د بودجې کمښت، 

کمېسيون  غهد سوالګرو ضمانت کول، سوالګرۍ ته د سوالګرو بېرته مخه کول او د مسوولو ارګانونو نه همکاري د
 د ناکامۍ الملونه دي.

 الید بودجې نشتو

ر مهمند د ياد کمېسيون د کار د درېدو يو د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت مرستيال واصل نو
ميليونه افغانۍ ورکړې  ٢٠ده وويل: "په پيل کې د ماليې وزارت سرې مياشتې ته  جې نه شتون بولي.دالمل د بو

وې، خو کله چې دا پيسې خالصې شوې، ماليې وزارت نورې پيسې ورنه کړې او باالخره سرې مياشتې هم د 
ماليې وزارت  لمريز کال په ليندۍ مياشت کې وځنډاوه. ١٣٩٠ګرو ټولولو کار د کمښت له امله د سوال بودجې د

چې دا يوه خپلواکه اداره ده او دوى ورڅخه  چې دوى ځکه افغاني سرې مياشتې ته پيسې نه شي ورکولى ويل
 بېرته حساب نه شي اخيستى."

ې بودجوي واحد وي، هغوى ته بوديجه د ماليې وزارت وياند عبدالقادر جيالني په دې اړه وويل: "هره اداره چ
سيوني وي او په سکتوري وزارتونو پورې تړاو ولري، نو ېکله چې بودجوي واحد نه وي او کم خو ورکول کېږي،

د افغاني سرې مياشتې ټولنه يوه ملي  بيا کولى شي خپله بودجه هم له هماغه سکتوري وزارت څخه واخلي."
ځپلو سره مرسته کوي. دا ټولنه د خپلو له  له قربانيانو او د طبيعي پېښوړې چې د جګ خيريه ټولنه ده هخپلواک

د يادې ټولنې او د سره صليب او سرو مياشتو د نړيوال  فعاليتونو لګښت له خپلو عايداتي سرچينو ترالسه کوي.
 غورځنګ د غړو او نورو خلکو مرستې، د افغاني سرې مياشتې ټولنې عايداتي سرچينې دي.

څرګندونو له مخې، د مسوولو ارګانونو له چارواکو سره د ماليې وزارت د خزانو د رييس تر څو ځلې د مهمند د 
دې د افغاني سرې مياشتې پر ځاى يوه دولتي اداره پر  تريتناستو وروسته وړانديز وشو چې د ياد کمېسيون سکر

مخې، د کار او ټولنيزو چارو، د کابينې د پرېکړې له مخکې کال  هغه زياته کړه چې شاوخوا يو غاړه ولري.
کورنيو چارو وزارتونو او سرې مياشتې د سوالګرۍ د مخنيوي نوې طرحه جوړه کړې او د  اقتصاد، ماليې او

 ، څو په اړه يې خپل نظر وړاندې او اصالحات په کې راولي.ده ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر ته يې لېږلې

ې اړه کوم کار نه دى شوى، د کابينې له پرېکړې، د وزيرانو شورا له هغه وويل: "له بده مرغه چې تر اوسه په د
 مسووليت د کار او ټولنيزو چارو وزارت پر غاړه واخلي." غهمصوبې او ولسمشرۍ رياست له حکم وروسته به د

 .ميليونه افغانۍ بودجه د سوالګرو ټولولو لپاره وړانديز شوې ده ٨٠سرچينې زياته کړه چې په ياده طرحه کې 
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 منځ د همغږۍ نشتوالى د مسوولو ارګانونو تر

چې د کمېسيون د کار  د سرې مياشتې وياند وليد اکبر سروري وويل: "د بودجې د کمښت د ستونزې تر څنګ 
يعنې له  ؛د همغږۍ نه شتون هم اغېز درلود کار د مسوولو ارګانونو تر منځ غهدرېدو المل شوه، تر يوه بريده پر د

و په کمېسيون کې له قدغه راز د بشري حقو واى، ونه شوې." ېڅه مودې وروسته هغه منظمې ناستې چې بايد شو
يادونه شوې وه  ښکارهچې د ولسمشر په حکم کې  ماشومانو څخه د مالتړ څانګې مرستيال بالل صديقي وويل

راټول او اړمنو سوالګرو ته دې د ساتنې  چې له ټولو سوالګرو سره دې جدي چلند وشي؛ په پرله پسې ډول دې
خو هغه زياته کړه: "له بده مرغه چې د مسوولو اړوندو دولتي ارګانونو د نه لېوالتيا په سبب دا  مرکزونه جوړ شي.

چې  مسووليت ادا نه شو، دې کمېټې ته کافي بودجه په نظر کې ونه نيول شوه او په پاى کې دا کمېټه ونه توانېده
 چې بايد رسېدلې واى." ږيېبريا ته ورس هغې موخې او

 د حکومتي چارواکو له خوا ضمانتونه 

 راو پ وحکومتي چارواکو د ډېرو هغو سوالګرو ضمانت کړى چې کمېسيون راټول کړي و د بالل صديقي په وينا،
و،  صديقي چې د دغه پروګرام له څارونکو څخه شوو سوالګرو بېرته سوالګرۍ ته مخه کړې ده. يضمانت خوش

زياتوي: "کوم سوالګر چې را ټولېدل له نورو کسانو سره يې اړيکه درلوده او کوالى يې شواى چې د لوړ پوړو 
 وه او دولتي چارواکو قناعت حاصل کړي؛ داسې کسان وو چې د خوشې کولو لپاره يې يوه معتبر ضمانت ته اړتيا

 چمتو کړي. تاسې ته يې نوم نه شم اخيستى،دوى ټولو کولى شول چې همدا معتبر ضمانتونه په نيمه ورځ کې 
چې د جنرالۍ او ډګروالۍ رتبې يې درلودې، د ښاروالۍ او نورو بنسټونو لوړ  خو دومره وايم، داسې کسان وو

نيول  ېپوړي کسان وو چې راتلل او ضمانت يې کاوه. حتى په سوالګرو کې داسې کسان هم وو چې څلور ځل
 شوي او بيا يې ضمانت شوى."

 قي ستونزهحقو

د کابل د مرستونونو امر محمدظاهر کوشان د دې پروسې حقوقي ستونزې ته اشاره وکړه او ويې ويل: "ډېر هغه 
کسان چې ضمانت يې کېده، بېرته يې سوالګرۍ ته مخه کوله؛ له ستونزې سره زموږ د کار د مخ کېدو المل د 

سره کار روان دى او د کار او ټولنيزو چارو وزارت  قانون نشتوالى دى؛ خو په دې وروستيو کې پر قانون په چټکۍ
سره وکولى شو خپلې ټولنې ته  کولو ۍستوطرحه کار کوي. هيله من يو چې د دې طرحې په ور رقانون پ غهد د

د ده په خبره، په هغه صورت کې چې د قانون له مخې سوالګري جرم وګڼل شي، کېداى شي په  خدمت وکړو."
 ي.دې اړه په جديت عمل وش

چې د ولسمشر د ياد فرمان پر بنسټ د "ټولنيز مالتړ" د قانون جوړول چې د سوالګرۍ  واصل نور مهمند وايي
چې دغه  هغه زياته کړه منع کول يې هم يوه برخه ده، د کار او ټولنيزو چارو وزارت له مکلفيتونو څخه دي.

مهمند په  ندې عدليې وزارت ته استولې ده.وزارت د دغه قانون پر طرحه کار کړى او مسوده يې يو نيم کال وړا
 يستنې په اړه وويل، له دې امله چې افغان حکومت په يواځې توګه نه شيسوالګرۍ کې له ماشومانو د ګټې اخ

کوالی سوالګر راټول او د بېوزلو کورنيو اقتصادي ستونزې لرې کړي، د قانون په طرحه کې راغلي چې ټولې نا 
هغه په ټينګار سره غوښتنه  نو په برخه کې کار کوي، په دې پروسه کې شاملې شي.چې د ماشوما دولتي ادارې

بيا بيا  ځکه چې په دې طرحه کې د هغو سوالګرو لپاره چې ؛وکړه چې د ياد قانون د طرحې پړاوونه ژر ووهل وشي
جديت عمل  نيول شوې او له مخې يې د سوالګرو د مخنيوي لپاره په سوالګرۍ ته مخه کوي، جزا په پام کې

 کېداى شي.
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يوسف حليم د دې طرحې په اړه وويل: "د ټولنيز مالتړ قانون پړاوونه د  د عدليې وزارت مسلکي مرستيال محمد
کړې، وزيرانو شورا ته يې استولې، هلته د ځينو هغو  عدليې وزارت له خوا ترسره شوي، د قوانينو کمېټې تاييد

ې، کار يې ځنډولى او ويلي يې دي چې بايد مالي ستونزې يې حل او مالي کتنو له امله چې ماليې وزارت درلود
 بيا کابينې ته وړاندې شي، اوس هم په دې اړه بحث روان دى، څو ستونزې يې حل شي."

 په مسوولو بنسټونو کې فساد

د  استازي، په مسوولو ادارو کې د فساد شتون، د مديريت بحران او د چارواکو يپه ملي شورا کې د خلکو ځين
په ولسي جرګه کې د روغتيا، کار او  مسووليت نه احساس يادو ستونزو ته د حل نه موندلو له عمده داليلو ګڼي.

هغو تدابيرو چې سنجول شوي يا هغه امکانات چې د کار  ربدني روزنې کمېسيون رييس نقيب ال�ه فايق وويل: "پ
ونزې السبري شو. له بلې خوا په کار او ټولنيزو چارو دې ست راو ټولنيزو چارو وزارت يې لري، ډېره ګرانه ده چې پ

کړې، همدا  پوزارت کې د مديريت بحران هم يو له هغو مواردو څخه دى چې د دې ستونزو د حل مخه يې ډ
 اوسنى مديريت هم کمزورى دى او نه شي کولى چې دا موضوع په نظر کې ونيسي."

ې شکريې پيکان هم وويل: "که چېرې مسوول ارګانونه د کار همدارنګه په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استاز
چې له خپلو  زمينه مساعده او سوالګر له واټونو راټول کړي او هغه کورنۍ تر جدي پوښتنو ګروېږونو الندې ونيسي

ماشومانو په سوالګرۍ کې کار اخلي، نو فکر نه کوم چې نور دې څوک دغه کار ته مخه کړي، خو د مسووليت د نه 
پيکان په هېواد کې د بهرنيو سوالګرو د شتون په اړه د  ساس له امله دغه کار نه کوي او پاملرنه ورته نه لري."اح

هغه  اندېښنې په څرګندولو وويل چې په مسوولو ارګانونو کې شته فساد دې معضلې ته د نه پاملرنې المل دى.
دا موضوع څېړلې واى، ان په يوه ساعت کې د بهرنيو دوى  ېزياته کړه: "د مسوولو ارګانونو بې کفايتي ده، که چېر

ى. د هغوى ډېرى يې پاکستانيان دي او له شتون يې معلومېږي چې اسوالګرو هويت او بانډونه پېژندل کېداى شو
بازارونو سوالګر نه  کسان په کې شريک دي. له همدې امله ده چې له يهرو مرو دلته کوم فساد شته او ځين

ر او ټولنيزو چارو وزارت وياند علي افتخاري د يادو نيوکو په اړه وويل: "نيوکې اسانه دي، کله خو د کا ټولېږي."
د ټولنيز مالتړ  ده چې نيوکه وکړي." ى شينګه کوالرچې يو کس د يوې ادارې له پروګرامونو خبر ونه لري، نو څ

هيله څرګنده کړه چې د ياد قانون د چې په دې برخه کې کارونه شوي دي. هغه  قانون طرحې ته په اشارې وويل
کېدو او عملي کېدو سره به سوالګر له ښارونو را ټول او د سوالګرۍ پالنې فرهنګ به هم له  ۍطرحې په وروست

 ړل شي.ومنځه يو
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 د بدن د غړو ايستنه - ١٨
انساني قاچاق بلل د مالي ګټې اخيستنې په موخه په زور له يوه شخص څخه د هغه د غړو ايستل هم يو ډول 

کېږي. ځيني کسان د اړتيا له مخې خو ځيني نور بيا اړ ايستل کيږي څو د پور او يا هم د کوم خالف کار په بدل 
بلې خوا ځيني ماشومان تښتول کېږي او بيا د بدن غړو له  کې خپل د بدن ځيني غړي مطلوبو اشخاصو ته ورکړي.

اچاق کوونکي د ماشومانو د بدن غړي وباسي او بيا يې په تور بازار ق لوېږي؛د پلورونکو قاچاقچيانو السونو ته 
 کې پلوري، دغه راز جنايتکارې ډلې د ماشومانو ينې هم قاچاق کوي.

همدې امله يې د له  ،په هېواد کې يو شمېر افغانان چې له بېالبېلو سياسي، اقتصادي او امنيتي ستونزو ځورېږي
کړې ده. يوازې اقتصادي ستونزه نه ده چې له امله يې خلک د بدن غړو  خپل بدن غړو پلور او قاچاق ته مخه

بڼه ده چې په دې وروستو کې  ېپلورلو ته اړ کېږي، بلکې د پښتورګي پيوند د انسانانو د بدن غړو د سوداګرۍ نو
 .دود موندلی کې يې نود کابل او هرات په روغتونو

  په اړه د پژواک راپور: لود بدن د غړو ايست

 ه موخه هم د بدن غړو ایستل ديقاچاق يو يانساند 

 
 – Apr 17, 2017 نفيسهاو  ستورى کريمي

ايران کې ورسره  په ): يوې افغان مېرمنې د خپل مېړه ستونزې د حل په موخه چې٩٦ورى  ٢٨هرات (پژواک، 
دا په داسې حال کې ده  ، خپل پښتورګى پلورلى او مېړه يې پرې له ستونزې ژغورلى دى.هو ېالس او ګرېوان شو

ږي او دغه راز په دې ېبېالبېلو سياسي، اقتصادي او امنيتي ستونزو ځورچې په هېواد کې يو شمېر افغانان له 
 وروستيو کې د انسانانو د بدن غړو پلور او قاچاق يوه بله ستونزه ده چې افغانان ورسره الس او ګرېوان دي.

کلنه حميده د هغو کسانو له ډلې شمېرل کېږي چې د خپلې کورنۍ ستونزو د  ٣٥د هرات واليت اوسېدونکې 
هغې پژواک خبري اژانس ته وويل چې مېړه يې په افغانستان کې  هواري په موخه يې د بدن يو غړى پلورلى دى.

چې د حميدې  ايران ته تللى و.له خوا له خلکو پوروړى او بې روزګاره و چې له هغه وروسته د قاچاق وړونکو 
د يوې شخړې پر مهال له ستونزې سره مخ ايران کې په زياته کړه، مېړه يې يو مهال  ی وتښتېدلڅېرې رنګ یې 

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89-%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89-%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%87
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خوشى شي نو بايد پنځوس  دېمېړه  ېچې که چېرې غواړ ، یوه ورځ ورته پر ټیلېفون زنګ راغی، ویل یېشوى و
 به نګهرخو هغې زياته کړه: "ما د خوړو لپاره ډوډۍ نه درلوده، څ .يولېږ افغانۍ) ور زرهايراني ريال (سل  هليونيم

 ؟"وای ړېمې دا پيسې پيدا ک

يو ځل بيا ورسره اړيکه ونيوه او ورته يې وويل دې حميدې زياته کړه، کوم چا چې ترې د پيسو غوښتنه کړې وه، 
: "هغوى راته وويل چې پښتورګى دې خرڅ کړه او بيا نوموړې وویل چې دومره اندازه پيسې نه شي چمتو کولى.

د څلورو بچيانو مور ده او د هرات واليت په يوه  حميده چې ولېږه، څو مېړه دې ازاده کړو." موږ ته پيسې را
 کرايي کور کې ژوند کوي، وويل: "خپل چپ پښتورګى مې خرڅ کړ، نيمې پيسې مې د مېړه د ازادولو لپاره ور

افغانيو په بدل کې د  سوه زرهيادې مېرمنې خپل پښتورګى د دوه  ولېږلې او نيمې نورې مې پوروړو ته ورکړې."
 يم روغتون کې پلورلى دى.هرات په لقمان حک

غړي پلورل کېدو ته اړ ايستل شوې، د یوه حميده لومړۍ مېرمن نه ده چې په افغانستان کې په جبري توګه د بدن 
د هرات واليت يوه بل اوسېدونکي  ډول ستونزو سره الس او ګرېوان شوي دي. ېبلکې نور هېوادوال هم له د

اصغر له پژواک سره د يوې  دى. یوخه خپل يو پښتورګى پلورلسيد اصغر هم د اقتصادي ستونزې د حل په م
 ."همرکې په ترڅ کې ويلي: "د کورنۍ غړي مې له لوږې مړه کېدل، له مجبورۍ مې پښتورګى وپلور

علي چې د اصغر پښتورګى يې پېرلى، وايي: "د تره زوى مې له څو کلونو راهيسې په ايران کې د پښتورګي له  سيد
د هغه په وينا، د سيد  په هرات واليت کې مو د يوه پښتورګي د پېرلو لپاره هڅې پيل کړې."ناروغۍ رنځېده او 

دغه راز  زره افغانۍ پېرلى او له هغه وروسته يې بيا د تره زوى ته ايران ته ورلېږلى دى.١٧٠اصغر پښتورګى يې په 
په موخه اوسمهال د  درملنې دکلن محمد امين چې د باميانو واليت اصلي اوسېدونکى دى او د پښتورګي  ٢٣

څ خپلوي ورسره نه لرو، يو ېلقمان حکيم روغتون کې بستري دى، پژواک ته وويل: "له يوه سړي مو چې ه
زره افغانۍ وپېره او اوسمهال د وينې کمښت له امله بستر يم چې ډېر ژر به پښتورګى هم راته ٤٨٠پښتورګى په 
 پيوند کړي."

د  او دغه ناروغي ورتهيل، ورور يې د کابل پوليسو په ليکو کې دنده ترسره کوي د محمد امين ورور پژواک ته وو
هغه زياته کړه: "زموږ اقتصادي وضعيت ښه نه دى او پښتورګى هم قيمته دى، يوه  دندې پر مهال پيدا شوې وه.

چا پوروړى و او وس نه درلود، خو باالخره يو هېوادوال چې له يو  د پېرلو موږ يې ،شپږ لکه افغانۍ پلوره رپ
زره افغانيو په بدل کې وپلوره چې له هغه وروسته د ٤٨٠اقتصادي ستونزه يې لرله، پر موږ خپل پښتورګى د 

کلن محمد سالک په داسې حال کې چې د هرات په  ٢٥ پښتورګي ستونزې د درملنې په موخه هرات ته راغلو."
ي پيوند لپاره پاکستان ته هم تللى و، خو هلته د لقمان حکيم روغتون کې بستر و، پژواک ته وويل، د پښتورګ

  هغه زياته کړه: "ښځه مې خپل پښتورګى راته راکوي." پښتورګي پيوند ونه شو.

چې له امله يې خلک د بدن غړو پلورلو ته اړ کېږي، بلکې د پښتورګي پيوند د  يوازې اقتصادي ستونزه نه ده
 ږي.ېراپور په خپرېدو سره په افغانستان کې په ثبوت رس غهد د انسانانو د بدن غړو د سوداګرۍ نوى اړخ دى چې

 بلخوا هېواد کې اړونده بنسټونه هم دغه موضوع مني.

 سيون: د انسانانو د بدن غړي په تور بازار کې پلورل کېږيېو کمنحقو يد بشر

 ماشومان تښتول کېږي او بيا يسيون کمېشنرې ثريا صبحرنګ وويل، ځينېحقونو خپلواک کم يد افغانستان د بشر
هغې  ، قاچاق کوونکي د ماشومانو د بدن غړي وباسي او بيا يې په تور بازار کې پلوري.لوېږيته  الس وبرقاچاقد 

 ."پر نورو د پلور لپاره ایستل کېږيزياته کړه: "د تښتول شوو ماشومانو د بدن داخلي غړي د قاچاقچيانو له لوري 
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ې دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ موضوع چ نايتکارې ډلې د ماشومانو ينې هم قاچاق کويهغې زياته کړه، دا ډول ج
 ده.

 پښتورګي مو پيوند کړيډېر سلو تر د لقمان حکيم روغتون مسوولين: 

د لقمان حکيم روغتون د هرات واليت په مرکز کې دى او د افغانستان په کچه لومړنى روغتون دى چې د 
ر تد هرات د لقمان حکيم روغتون مشر او د پښتورګو د پيوند متخصص ډاک رسره کېږي.کې ته پښتورګو پيوند پ

کال په  ١٣٩٥مرکې په ترڅ کې وويل، د پښتورګي لومړنى پيوند يې د  ځانګړېفريد اعجاز له پژواک سره د يوې 
لپاره د ايران هېواد د ران د شپږو مياشتو تډاک ١٢هغه زياته کړه، د ياد روغتون  غويي مياشت کې ترسره کړى دى.

 چې د ياد هېواد په کچه د بدن غړو د پيوند ستر روغتون دى. ده مشهد په منتسري روغتون کې روزنه ليدلې

 ډلېسړيو پښتورګي پيوند کړي چې له  ٤٥ښځو او  ٥٥د نوموړي د څرګندونو له مخې، په تېر يوه کال کې يې د 
ر اعجاز دغه راز وويل، د پښتورګي د لومړي تډاک السه ورکړى دى.يې يوازې يوه کس د عملياتو پر مهال ژوند له 

د لقمان حکيم روغتون مشر د خبرو په دوام وويل، د  .لترسره کړ لۍکلنې نج ١١پيوند عمليات يې پر يوې 
يې ډېرو کمو کسانو خپل ډلې د کورنيو د غړو د بدن له غړو ترسره شوي چې له دې  ونهپښتورګو ډېرى پيوند

هېواد کې په هغه زياته کړه، د پښتورګو د اهدا او ورکړې فرهنګ بايد  د پيسو په بدل کې پلورلي دي.پښتورګي 
  چې د پښتورګو له امله ژوند له السه ورکوي. عملي شي، څو د هغو کسانو ژوند وژغورل شي

رکولى، د ر اعجاز وويل: "چا چې خپل قانوني عمر نه وي بشپړ کړى، ناروغ کس ته پښتورګى نه شي وتډاک
کلونو زيات  ٢٢عدليې وزارت د مقررې او کړنالرې پر بنسټ، له هغه چا بايد پښتورګى واخيستل شي چې له 

روغتون کې له پنځو تر لسو زرو ډالرو پورې  غهنوموړي زياته کړه چې د پښتورګي هر پيوند په د عمر ولري."
مه ماده کې راغلي: ١٢سره د مبارزې قانون په  قاچاقله قاچاق او کډوالو له له بلې خوا د انسان  لګښت لري.

هغه د مړينې المل نه وي  ياد عمل د او او يا نسجونه پرې کړي وي یغړد بدن "کوم کس چې د مجني عليه 
عمل د مجني عليه د مړينې سبب شي،  غهد ېخو دا ماده په ډاګه کوي: "که چېر اوږده بند محکومېږي." رشوى، پ

 اعدام محکومېږي." رپ

 افغانستان کې د انسان د بدن غړو د قاچاقچیانو بانډونه په

سيون غړي عبدالوحيد هدايت پژواک ته مېقاچاق سره د مبارزې قانون د عالي ک هلقاچاق او کډوالو له د انسان 
په کوم هېواد کې چې د انسان قاچاق شتون ولري، په هغه صورت کې بانډونه او شبکې هم  ډولوويل، په يقيني 

پورې د انساني قاچاق دوولسو تر لسو هغه زياته کړه چې هر کال له  کوي او اړيکې يې له هېواده بهر وي.فعاليت 
او ملي امنيت عمومي رياست له لوري د عملياتو په ترڅ کې پېژندل او نيول  وړونکو شبکې د کورنيو چارو وزارت

 کېږي.

پراخ دي، کوم تعريف چې په قانون کې يې د م یې ههدايت زياته کړه: "کله چې د قاچاق خبرې کېږي، اړخونه 
ه د ګټې اخيستنې په موخه څخبل کس له انسان د قاچاق په اړه لرو، په کې راغلي: هغه عمل چې يو کس يې 

هغه زياته کړه، له بده مرغه چې په هېواد کې ځينې شبکې او بانډونه شته چې د انسان د بدن غړي  ترسره کوي."
بره، عدليې وزارت د انساني قاچاق د ناوړه پايلو په تړاو د عامه پوهاوي په برخه کې هغه په خد  قاچاق کوي.

پروګرامونو کې د جوماتونو د مال امامانو له لوري د جمعې په خطبو  غوهغه زياته کړه چې په د پروګرامونه لري.
ناوړه پايلو او قاچاق او د ښوونځيو د استادانو له الرې تبليغ کېږي، څو خلک په ځانګړي ډول ماشومان د 

قوانينو کې سربېره په غه د خپلو خبرو په پاى کې څرګنده کړه چې د افغانستان ه ه خبر شي.څخوړونکو له دسيسو 
 پر دې چې د انسان قاچاق جرم دى، د مرتکبينو لپاره يې هم د بېالبېلو جزاګانو وړانديز شوى دى.
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 روغتون جوړېږي درملنېد عامې روغتيا وزارت: په ننګرهار کې د پښتورګو 

د عامې روغتيا وزارت وياند وحيد مجروح تاييد کړه چې اوسمهال د هېواد په کچه زرګونه کسان د پښتورګو 
هغه زياته کړه چې پخوا د يادې ناروغۍ د درملنې لپاره کوم اختصاصي روغتون نه و، خو د وزارت  .لري يناروغ

د نوموړي په خبره، د  ې د پښتورګو د درملنې ملي مرکز جوړ کړي.مشرتابه تصميم نيولى چې په ننګرهار واليت ک
ياد مرکز د ودانۍ، تجهيزاتو او کارکوونکو د روزنې کار پاى ته رسېدلى او تر راتلونکې يوې مياشتې پورې به 

ې د هغه زياته کړه چې د عامې روغتيا وزارت د کورنۍ د غړو د پيوند پر مقرره کار کوي او هغه ي ستل شي.يپران
 وزارت سره شريکه کړې ده.له عدليې 

د  ".، څو د بدن د غړو پيوند ترسره شيده مجروح زياته کړه: "خو د لنډ مهال لپاره مو يوه کړنالره چمتو کړې
 عامې روغتيا وزارت د وياند په خبره، د هرات واليت يو خصوصي روغتون د پښتورګو د پيوند پروسه پيل کړې

 کوم شرعي خنډ شتون ېد سرچينې په خبره، که چېر په برياليتوب سره پاى ته رسوي.او دغه جراحي عمليات  ده
د بدن غړو د ورکړې په برخه کې همکاري  ونه لري، يو شخص بل شخص ته که يې د کورنۍ غړى هم نه وي،

  کولى شي.

اره د انسان د قاچاق ستلو لپيکنوانسيون سازمان کې هم د بدن د غړو ا ٢٠٠٠د ملګرو ملتونو د پالرمو پروتوکول 
ان پلورنې، غالمۍ، جبري خدمتونو، جنسي ناوړه استفادې او ځ پرتوکول کې راغلي چې د غهپه د يادونه شوې ده.

  ږد او پناه ورکول د انساني قاچاق يوه بڼه ده.ېل يا د بدن د غړو پرې کولو په موخه د افرادو استخدام، لېږد را

هم د  يچې د افغانانو ژوند يې له ګواښ سره مخ کړى او ځين يد ېبېوزلي او تنګ السي هغه ستونز ،د يادونې ده
 کولو او نورو ستونزو د حل په موخه د خپل بدن د غړو پلورلو ته اړ کېږي. پیدايوې مړۍ ډودۍ 
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 اجباري کار -١٩
 یادې له شخص څخه ترالسه کېږي چې ټولو هغو کارونو یا خدمتونو ته ویل کېږي چې د مجازاتو د ګواښ له الر

 يا په بل عبارت، یوه کار ته د زور له الرې د بېالبېل عمر لرونکـو شخص په خپله خوښه ورته حاضر شوی نه وي
کسان دي چې پر يو شمېر نورو کسانو پـه زور او اجبـاري ډول  يځين نارينه او ښځو اړ ايستل، انساني قاچاق دى.

ژونـد کولـو تـه نـه  ډول خپلـواکپـه يـې  شـېبېټيو کې کار کوي او د مرګ تر بنو، فابريکو، هټيو او وپه خپلو کور
د يوې قاچاقبرې ډلې له خوا تښتول شـوی  ېکلن ماشوم و چې څو کاله مخک ١١د بېلګې په ډول يحيی  ؛پرېږدي

نسـانانو اجبـاري (زور) کـار پر ا و او هغه يې مجبور کړی و چې په ډېرو سختو شرایطو کې اجباري کارونه وکړي.
 شـته اود مرييتوب او غالم جوړولو نوې بڼه ده چې دغه ناوړه کار اوسمهال په ټوله نړۍ کـې زمانې  ۍکول د اوسن

 د يادې ناوړه پديدې د له منځه وړو لپاره بايد په ګډه کار وشي.
کسان په اجباري توګه  هونلييم ٢١د اټکل له مخې، د نړۍ په کچه شاوخوا  ILO)د کار د نړيوالې موسسې (

کارونو ته اړ ايستل کېږي. په دغه اټکل کې هغه کسان هم شامل دي چې د کار لپاره قاچاق او جنسي ګټه ترې 
 هميليون ۴٫۵او  سلنه) د کاري ځواک په توګه استثمار شوي ۶٨( هميليون١۴٫٢شمېر کسانو  غهاخيستل کېږي. له د

نړيوال سازمان د راپور له مخې، يوازې د  کار ته نيول شوي دي. د کارجباري سلنه) يې په تحميلي ډول ا١٠(
 ډالره ګټه لرله.  دهميليار١۵٠زېږديز کال کې د قاچاقبرو لپاره نږدې  ٢٠١۴انساني قاچاق د اجباري کار څانګې په 

ر ته اړ مې مادې له مخې، هغه شخص چې ښځه اجباري کا٣۶قانون د  ېپر وړاندې د تاوتريخوالي د منعو د ښځ
قصير حبس چې له شپږو مياشتو څخه زيات نه وي،  رېره له احوالو سره سم پربباسي، د زيان پر جبران س

 محکومېږي.

 مزدوري:  اجباريپه کورونو کې 

د فزیکي، جنسي یا احساسي يا  کېدای شي د زور او جبر په وسیله ،هغه کسان چې په کورونو کې کار کوي
اړ ایستل شي. ماشومان په ځانګړې توګه له دغه حالت څخه زیان ویني. د کور دننه د  استثمار له الرې مزدورۍ ته

ځکه چې دغه جریانونه د کورونو دننه پیښېږي چې د  ؛په ځانګړې توګه ستونزمن کار دی ،مزدورۍ کشف کول
کې بډایه کورنۍ د بېلګې په توګه په اسیا او منځني ختیځ ؛ خصوصي حریم له امله د دولت تر څارنې الندې نه وي

 مستخدمینو په جبري توګه د مزدور په توګه کار اخیستل کېږي.  ودغله مستخدمین نیسي خو په ځینو مواردو کې 

په افغانستان کې له ډېر پخوا څخه هغه کسان چې د عسکري خدمت ته سوق کېدل، ځيني به يې د امنيتي 
لپاره استخدامېدل چې دوی به د جنرال د کور هر  ځواکونو د جنراالنو او نورو صاحب منصبانو د کور د خدمت

له هغه وخته چې د  ۍدغه لړ .ډول کارونه ترسره کول او له هغه څخه به د یو مزدور په شکل کار اخيستل کېده
سکرو څخه دغه کار نه اخلي خو ياد جنراالن، وزيران، واليان، د ملي له ع ،عسکري خدمت دوره ځنډېدلې ده

مارلي، وپوړي دولتي چارواکي له خپلو ساتونکو چې حکومت د دوی د امنيت لپاره ګ ړشورا غړي او نور لو
 اجباري کارونه کوي.
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 د اجباري کار په اړه د پژواک راپور:
ښې دهيدام کې په لوېدو سره روږدی شوى او خپله کورنۍ يې پرېپه ر خسرو د قاچاقبرو تډاک  

 
 May 10, 2018-يمحمد حلیم کریم

پر نشه يي توکو ): د يوناني درملو يو طبيب د انساني قاچاقبرو په دام کې له لوېدو وروسته ٩٧غويى  ٢٠ ،کابل (پژواک
دغه د خيرنو وېښتانو او شلېدلو . روږدى شوى او د کورنۍ له مسووليته له تېښتې وروسته شپه ورځ د ښار په کوڅو کې تېروي

د کابل ښار دويمې ناحيې په يوه ګوښه کوڅه کې د نورو له خوا ورته په کښل  کېجامو لرونکى شخص د ژمي په سړه هوا 
وموړى چې له دوولسم ټولګي فارغ دى، په تور مارکر او لړزانده السونو يې په يوه چټله ن شوې خيالي نړۍ کې ډوب و.

او  –ورځپاڼه چې باد يې مخې ته ور وړې وه، په ښکلي او روښانه ليک وليکل: "من و مجنون هم سبق بوديم در ديوان عشق 
 به صحرا رفت و من در کوچه ها معتاد شدم."

 ١٤عبدالمنان پيکار زوى او د کابل د شکردرې ولسوالۍ اصلي اوسېدونکى دى چې دغه شخص خسرو نومېږي، د حاجي 
خبرې وکړي، خو کله چې پوه شو له يوه خبريال  ښتلخسرو نه غو کاله وړاندې په يوه نسبتاً سوکاله کورنۍ کې زېږېدلى دى.

يوه چلباز تېر  ومخکې د تاج محمد په نسره مخ دى، په غرېو نيولي اندازه يې وويل: "له بدبختۍ سره مخ شوم، پنځه کاله م
هغه زياته کړه چې پالر يې په بلغاريا کې د يوناني طب په برخه کې  ايستم، ايران ته والړم او د انساني قاچاق قرباني شوم."

الر له پ یې لوړې زده کړې کړې او ده هم په دې برخه کې له خپل پالره زده کړي دي؛ ځکه چې د کابل ښار په چوک ساحه کې
خسرو چې شاوخوا يو کال يې له خپلې کورنۍ لرې د ښار په کوڅو کې تېر کړى او په بيا بيا يې د کورنۍ او پر  سره کار کاوه.

يوه شخص وهڅاوه چې د ډېر عايد ترالسه کولو لپاره د  ومخپل دغه وضعيت اوښکې تويې کړې، وويل چې د تاج محمد په ن
 ١٣٩٠هغه زياته کړه چې د دغه شخص له ډېر تاکيد وروسته يې د  ه مرکز کې کار وکړي.ايران د یوناني درملو د توليد په يو

 کال په وروستيو کې ايران ته د تګ هوډ وکړ او ټول لګښت يې تاج محمد ورکړ.لمریز 

ه هغه زيات خسرو وويل چې له تاج محمد سره په کابل ښار کې بلد شو، خو نه پوهېږي چې هغه به اوس چېرته ژوند کوي.
کړه: "کله چې ايران ته ورسېدم، په زاهدان کې مې د یوناني درملو د توليد يوه مرکز کې په يو ميليون مياشتنۍ تنخوا سره کار 

طبي دغه کس چې د  زياته يې نه کړه."را پيل کړ. دا يې هم راته ويل چې تنخوا به يې د وخت په تېرېدو سره زياته شي، خو 
ته په پام سره د نورو په پرتله د نشه يي توکو پر زيانونو ښه پوهېده، وويل چې د کار مالک به ورته  بوټو په اړه د معلوماتو لرلو

خسرو زياته کړه: "په  نشه يي توکو روږدى شي. رپه خوړو کې په پټه يوه اندازه نشه يي توکي ورکول، څو په تدريجي ډول پ
خت پوه شوم چې اوبه له ورخه تېرې وې، د کار مالک راته وويل اول کې نه پوهېدم چې دغه مواد کاروم، خو وروسته داسې و

 چې ته مې د پيسو بدل کې اخيستى يې، اوس مې روږدى هم کړې، مجبور يې چې له ما سره کار وکړې."

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
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د د هغه په خبره، د کار مالک راته ويل: "کومې پيسې چې مې له افغانستانه ستا د راوستو په موخه لګولې دي، هغه بايد ستا 
خسرو ته د دې پيسو اندازه نه وه معلومه او ویې ويل: "دغه پيسې زما د ساتلو او زما له  مزدورۍ له پيسو ترالسه کړم."

نوموړي زياته کړه چې د کار مالک راته دومره پيسې راکولې چې يوازې ورځني  مهارتونو د استفادې لپاره يوه پلمه وه."
ځل بيا له اوښکو ډکې شوې او ويې ويل: "د يوه ظالم انسان له السه بدبخته شوم."  د خسرو سترګې يو لګښتونه مې پوره کړي.

يوه شېبه غلى و، السونه يې لړزېدل، خو بيا يې خبرې پيل کړې: "غوښتل مې چې له هغه ځايه وتښتم، خو پوه شوم چې تر 
 څارنې الندې يم او دغه کار نه شم کولى.

خو هغه زياته کړه: "کله مې چې د کار د مالک اعتماد ترالسه کړ او ډاډه شو چې نور نه ترې ځم، نو زما تعقيب يې پرېښود، ما 
هغه وويل چې پخوا به يې د یوناني  ه ګټه واخيسته، وتښتېدم او بېرته افغانستان ته را ستون شوم."څخهم له دغه فرصت 

لو په برخه کې کار و، خو اوس له خپلې درملنې عاجز دى، په ايران کې يې د دغو درملو جوړدرملو په مرسته د نورو درملنه کوله
کاوه، خو په دې فابريکه کې لسګونه نورو کسانو د نشه يي توکو د توليد او بسته بندۍ په برخه کې کار کاوه، دغه توکي يې په 

 هېوادونو ته په قاچاق وړل کېدل. ډېر مهارت سره په یوناني درملو کې ځاى پر ځاى کول او بيا عربي

پورې له  مودېخسرو زياته کړه چې په ايران کې له شاوخوا يوه کال تېرولو وروسته کابل ته راستون شو، تر يو کال مخکې 
خپلې کورنۍ سره و، خو د پالر له مرګه وروسته يې کور پرېښود، د ښار مسافر شو، د ښار په تشو کوڅو کې له يو عالم سختيو 

هغه چې د نشه يي توکو د چرسو، ترياکو، پوډرو او ښيښې ډولونه کاروي، کله به يې ويل چې د غوره  شپې ورځې تېروي. سره
 ژوند کولو هيله يې له السه نه ده ورکړې، خو کله به بيا ډېر ناهيلى ښکارېده او ويل به يې چې نور د ښه ژوند چانس نه لري.

نس سره په خبرو کې چې نشه هم و، وويل: "سمه ده چې ما د ژوند کولو يو چانس خسرو په لومړۍ ورځ له پژواک خبري اژا
 له السه ورکړى، خو نور نه غواړم چې داسې بدبخته ژوند ولرم، غواړم چې بل چانس له السه ورنه کړم."

د اعتياد پرېښودو غوره خسرو زياته کړه چې له نشه يي توکو نه کرکه او له دې ناوړې ناروغۍ د خالصون لپاره پرېکنده اراده 
خو بله ورځ چې خمار حالت يې درلود، وويل: "د نشه يي توکو کارول يو طرفه الر ده، بېرته را ستنېدل نه لري، پاى  الر ده.

د هغه په  تباه کوونکو موادو په کاذبو خوښيو تېر نه وځي." ېيې مرګ، بدبختي او د ژوند تباهي ده، له ځوانانو غواړم چې د د
د درملنې هغه الرې چارې چې اوس يې د عامې روغتيا وزارت کاروي، مناسبې نه دي؛ ځکه چې روږدى په تړلې فضا خبره، 

نګه چې د رنوموړي وويل چې څو ځلې يې په دې طريقه درملنه شوې، خو څ. کې په زور او جبر سره هېڅکله نه تداوي کېږي
هغه د ژړا په حالت کې وويل: "د دې  نشه يي توکو کارونه وه.درملنې له مرکزه رخصت شوى، نو لومړى کار يې بيا هم د 

ناروغۍ ډېرې بدبختۍ مې ګاللې، کله چې روغ شم، نو په خپلو شخصي پيسو به د هغو کسانو درملنه وکړم چې د درملنې توان 
وه چې پر نشه يي توکو هغه زياته کړه چې د تېر ایستونکو او انساني قاچاقبرو منګولو ته لوېدنه يې د دې المل ش نه لري."

هغه په ژړا وويل:  ترالسه کولو لپاره لسګونه ځله غال وکړي. توکوروږدى شي، پر نشه يي توکو روږدېدنې اړ کړ چې د نشه يي 
"بدبختي او مجبوريت د دې المل ګرځي چې روږدي غال ته مخه کړي، روږدي هغومره هم بد نه دي، څومره چې خلک ترې 

 روږدو سر د يوه ناروغ په څېر چلند وکړئ." له کرکه کوي... لطفاً

سم چلنده هم شکايت وکړ او ادعا يې وکړه چې پوليس روږدو ته د نشه يي توکو په  خسرو له روږدو سره د پوليسو له نا
خو د کورنيو چارو وزارت وياند نجيب دانش د خسرو د ادعا په اړه وويل چې که چېرې د پوليسو له  رسولو کې الس لري.

ي د نشه يي توکو له روږدو سره کوم بد چلند کړى وي، نو د کورنيو چارو وزارت بښنه غواړي او دا موضوع به تعقيب لور
هغه وايي، تر اوسه پورې داسې کوم رسمي مورد نشته چې روږدو ته دې د نشه يي توکو په رسولو کې د پوليسو  کړي.

 همکاري څرګنده کړي.

دې ته وهڅاوه چې بېرته د خپلې کورنۍ غېږې ته ورشي. خسرو خپلو خيرنو او شکېدلو سرو خپژواک تر بيا بيا ليدنو وروسته 
ئ چې خپلې جامې ومينځم، نه غواړم  جامو ته وکتل، له سترګو يې اوښکې وبهېدې او ويې ويل: "کور ته ځم، خو اجازه راکړ

رې زامن او دوې لوڼې لرم، مور مې متقاعده هغه زياته کړه چې مور، مېرمن، ورور، د حالت وګوري." غهچې کورنۍ مې په د
، د ښوونکې په توګه دنده اجرا کوي او يې چې د ادارې او مديريت پوهنځي څخه فارغ دمښوونکې ده، مېرمن او مشره لور 

 نور اوالدونه يې د ښوونځي زده کوونکي دي.
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د انګړ د دروازې په ؛ ورځې وروسته د پژواک خبري اژانس خبري ډله د کابل په خواجه بغرا کې د هغه کرايي کور ته والړه هدو
خالصېدو سره د خسرو مور چې له سترګو يې اوښکې روانې وې، د خپل زوی هرکلي ته راغله، هغه يې په غېږ کې ټينګ کړ، 

د خسرو مور مهتاب پيکار  م په ژړا شوې، کوچني اوالدونه يې غېږې ته ورغلل.د خسرو په ليدو د هغه مېرمن او مشره لور ه
وويل، يو وخت يې کور، موټر او ژوند درلود، خو ټول يې د خسرو له روږدېدو سره له السه ورکړل، اوس په يوه کرايي کور 

زوى د درملنې توان نه لري، هغې هغه د خسرو روږدېدنه د کورنۍ لپاره شرم وباله او ویې ويل چې د خپل  کې ژوند کوي.
زياته کړه: "تر دې وړاندې يې هم څو ځلې د خسرو درملنه کړې، هر ځل چې روغ شي، له څه وخت وروسته بېرته نشه يي 

 توکو ته مخه کوي."

برې يې د خسرو مېرمنې زاهدې پيکار وويل: "د خپل خاوند له نشتوالي سخته ځورېږم، اوالدونه مې پالر غواړي، هره دقيقه خ
هغې وويل چې د کابل ښار  ما ځوروي، د افغانستان اوسنيو شرايطو کې يوې مور ته د پنځو اوالدونو روزنه اسان کار نه دى."

زاهدې زياته کړه: "په خپل پنځه  يوه ښوونځي کې د ښوونکې په توګه دنده اجرا کوي، خو له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
خداى پاک مې ژوند ته پخوانۍ خوښۍ بېرته را ستنې کړي، پر دې ټولو ستونزو سربېره له  وخته لمانځه کې دعا کوم چې

  خسرو سره له زړه مينه لرم، هيله ده چې جوړ او بېرته زما د اوالدونو پالر شي."

ير ډاکتر د عامې روغتيا وز؛ پژواک د عامې روغتيا له وزارت څخه وغوښتل چې له دې کورنۍ سره په درملنه کې مرسته وکړي
فيروز الدين فيروز دغه غوښتنې ته لبيک ووایه، خو زياته يې کړه چې د روږدو د درملنې يو بنسټيز شرط دا دى چې هغوى بايد 

دغه شخص[خسرو] په  ېفيروز زياته کړه: "که چېر خپله له درملنې سره لېوالتيا ولري؛ ځکه چې دغه درملنه په زور نه کېږي.
متو يو چې له نشه يي توکو سره د مبارزې مرکزونو کې يې د درېيو مياشتو لپاره تر درملنې الندې خپله خوښه حاضر شي، نو چ

خو خسرو وويل چې د اوس لپاره چمتو نه دى چې د درملنې لپاره روغتيايي مرکز ته والړ شي؛ ځکه چې هره ورځ  ونيسو."
پژواک ونه توانېد چې د تاج  اندې دغه کچه را ټيټه کړي.درې ګرامه نشه يي توکي کاروي او بايد د درملنې مرکز ته له تګ وړ

هغه شخص چې خسرو يې قاچاقبر بولي او وايي چې دغه شخص ده او کورنۍ ته يې دا ټول ستونزې  ؛محمد پته پيدا کړي
رواکو هم له بلې خوا ايراني چا ور پېښې کړې او ممکن د انساني قاچاق له الرې يې د ګڼ شمېر خلکو ژوند ور تباه کړى وي.

 تر اوسه په دې اړه څه نه دي ويلي.

 اوسمهال په ټول افغانستان کې څه باندې درې ميليونه کسان پر نشه يي توکو روږدي دي.

 کار په اړه د پژواک دويم راپور: اجباريد 

 پر یو چا د پور په بدل کې کار کول انساني قاچاق دی

 
 – Mar 16, 2017 موسى زى

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B2%D9%89
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B2%D9%89
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ږي او بيا وروسته ې): د ځينو کسانو له لوري يو شمېر کورنيو ته پيسې په پور ورکول ک٩٥ کب ٢٦ کابل (پژواک،
د کابل په ګډون په يو شمېر  ږي.ېقاچاق بلل ک يمخې انسانږي چې دغه کار د قانون له ېپرې شاقه کارونه ک

وزله کورنيو ته د يو شمېر کسانو له لوري پور ورکړل شوى څو په باغونو، کورونو، دوکانونو، ېب وواليتونو کې ځين
پوروړي کسان او کورنۍ له پور  شاقه کارونه ورسره وکړي. په لږه مزدورۍ د خښتو په بټيو او نورو سيمو کې

 ږي.ېکچه نوره هم لوړ ورکوونکي سره ګرو وي او د وخت په تېرېدو سره يې د پور

قاچاق دى چې ځيني افغانان  يګټه اخيستنه انسان ګروقانوني ساحو کې له کار او يا هم غير ود کار په غير منظم
چې  يالمل شو شتون او بېوزلي د دېه په هېواد نا مناسب امنيتي شرايط، د کار ن هم له دې ستونزې مخ دي.

ږي چې ېاو په مقابل کې بيا لږ مزد د دې المل ک ولوېږيځيني کسان پور واخلي او د پور ورکوونکو په لومه کې 
د همېش لپاره د ږي چې ېکارکوونکي ونه شي کوالى چې پور ورکړي نو له همدې امله پوروړې او کورنۍ يې اړ ک

منو کسانو کې يو هم د کابل واليت د قره باغ ولسوالۍ په دې ډله زيان وسي.ا په چوپړ کې وپور ورکوونکو 
کاله عمر لري چې ټوله ورځ له پالر سره  ١٤نهه اوالدونه لري او مشر زوى يې هغه  ؛اوسېدونکى غالم صديق دى

 کې په شاقه کارونو بوخت وي. په بڼ

 کيسه او ستونزې: د ژوند د غالم صديق

ر کار يې د السونو، پښو او مخ ېيې ګونځې له ورايه ښکاري، ډمخ  کاله عمر لري، خو پر ٤٠چې غالم صديق 
له خپلې کورنۍ سره يې  نوموړى وړاندې تر دې چې افغانستان ته راشي په پاکستان کې رنګ هم تور کړى دى.

يواځې غالم صديق نه  پيدا کولو په موخه يې په ساختماني برخو کې کار کاوه. ۍډوډ ۍژوند کاوه چې د يوې مړ
دي له ورته  ېستنې شورا رى کورنۍ چې له ايران او پاکستان څخه ېستونزې سره مخ دى، ډډول ه دې دى چې ل

 ستونزې سره مخ دي.

يې په الس کې او د ويالې څنګ ته والړ و، پژواک خبري اژانس ته د خپل ژوند ناخوالې  چهغالم صديق چې بېل
وړه، مريضان مې هم درلودل، حيران وم انه  ،وره وه، نه بو"دوه کاله مخکې په کور نه غوړي و: داسې بيان کړې

غالم صديق لږ غلى شو او پر خپل ماضي  باغ خاوند ته راغلم او پور مې ترې وغوښت." غهد چې څه وکړم، د
زياته يې کړه: "ما لږې پيسې غوښتې خو د باغ خاوند راته پنځوس زره افغانۍ قرض راکړې  ،يې ځغلنده نظر وکړ

د هغه د معلوماتو له مخې، په  ې کېښود چې زه او ماشومان به مې په باغ کې ورسره کار کوو."او شرط يې راباند
نو ځکه ټوله ورځ دى او ماشومان يې په  ؛دلي چې د بڼ د څښتن پور خالص کړيېدې موده کې دوى نه دي توان

وو ونې ېشفتالو او نورو م مڼو، زردالو، الوچو،د څنګ  بڼ کې د انګورو تر غهپه د جريبه بڼ کې کار کوي. ٤٠دې
قرضه خالص  غهدې هم نه پوهيږم چې کله به له د رر اقتصادي مشکل لرم، پېډ" غالم صديق وايي: والړې دي.

باغ کې د کار کولو په بدل کې ورته په کال کې يو څلورمه برخه د باغ د حاصالتو  غهد هغه په وينا، په د شم."
ده وويل  مخ بوځي. سره يوازې دوى کوالى شي خپلې ورځنۍ چارې پرهغه وايي چې په دې عايد  ږي.ېورکول ک

 چې د ده په څېر يو شمېر خلک هم په باغونو کې له ورته برخليک سره مخ دي.

 کلن ابراهيم: موږ هم خداى لرو ١٤

د هغه چې  بڼ ته راځي او ماښام په تياره کې کور ته ځي.مخکې ابراهيم چې نوى زلمى دى، سهار له پالر څخه 
تن وې، پژواک ته وويل: "نه مکتب ته ځم او نه هم کومه لوبه کوم، هره  هوا کې نرۍ او زړې جامې پر هسړ ژمي په

ړ، وزن يې کم او ېد ابراهيم چې د مخ رنګ ژ خپل پالر سره په دې باغ کې کار کوم."له ورځ له سهاره تر ماښامه 
: "سهار شين چاى او وچه ډوډۍ خورم، غرمه کله زياته کړه ،سترګې يې له عادي حالت څخه ننوتې ښکارېدې

 وي." شکنهګلپي، کچالو او يا هم 
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 يو ځل د بل چا په خيرات کې غوښه خوړلې مخکې یېهغه د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل چې دوه مياشتې 
مکتب ته تلل  هغه زياته کړه: "کاش موږ پيسه داره واى، زه به هم مکتب ته تللم، خويندې او وروڼه به مې هم ده.

هغه چې له سهار راهيسې کار کړى و او ستړى هم ښکارېده وويل: "زما هم  ر نه وو."ېاو دومره به مو مشکالت ډ
ر ستړى وم، يوه مړۍ ډوډۍ ېالړ شم ډوته  ږي چې لوبې وکړم، ښه کالي واغوندم، خو ماښام چې کورېزړه ک

 ، خو يوازې دومره يې وويل: "موږ هم خداى لرو."پهابراهيم نه غوښتل نورې خبرې وکړي ."مږېخورم او ويده ک

 راپور کې ذکر شوي دواړه پورتني نومونه غالم صديق او ابراهيم مستعار نومونه دي.د یادونې ده، په دغه 

 بڼوال: ما له دې کورنۍ سره زياتى نه، بلکې مرسته کړې ده

پور پوره کولو په موخه ټوله ورځ کار  حاجي جالل د هغه باغ څښتن دى چې غالم صديق او ابراهيم په کې د
ماته راغله او راته يې وويل چې داسې يو  ،ر مشکل کې وهېهغه وايي: "دغه کورنۍ دوه کاله وړاندې چې په ډ کوي.

ده  ته نفقه پيدا کړو، ما هم پيسې ورکړې او هم مې په باغ کې استخدام کړل." کار موږ ته راکړه چې خپل کور
دې کورنۍ ستونزه نه هوارېده، نو پنځوس زره افغانۍ مې ورکړې او دې کورنۍ يې  پيسو د زياته کړه چې په کمو

حاجي جالل وايي: "ما له دې کورنۍ سره زياتى نه، بلکې مرسته  هم په بدل کې په بڼ کې د کار کولو ژمنه کړې ده.
چې دغه  وختپه وينا، هر  د هغه ."هرو مشکالتو سره به اوس مخ وېکه ما پيسې نه واى ورکړې، له ډ ،کړې ده

ځاى ته چې غواړي  کورنۍ وتوانېده د ده پيسې ورکړي، نو دى حاضر دى چې د دوى کډه په خپل موټر کې هر
  انتقال کړي.

 ته اړتيا ده  ۍد بشري حقونو کمېسيون: د دې ستونزې د حل لپاره يوې بشپړې او عملي ستراتيژ

ته  ماشومانو څانګې عمومي مسوول نجيب ال�ه ببرکزي پژواک د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د
رو ېهغه وايي چې په ډ. رو سيمو کې ماشومان په شاقه کارونو بوخت ديېوويل چې د کابل په ګډون د هېواد په ډ

ورکړى چې د خښتو په بټيو، روغتونونو، ورکشاپونو، هټيو او  سيمو کې دوى ناظرين لري او هغوى ورته راپور
خو ده زياته کړه: "تر اوسه موږ ته داسې کوم راپور نه دى راغلى چې  ايونو کې ماشومان شاقه کارونه کوي.نورو ځ

ځيني کورنۍ او ماشومان په باغونو کې د پور په بدل کې په شاقه کارونو بوخت دي، خو موږ به په دې اړه هم 
څنګ  يې د کار او ټولنيزو چارو وزارت ترببرکزى وايي چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه  پلټنې وکړو."

ده له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د شاقه کارونو  اړوندو نورو مسوولينو ته هم خبر ورکړى دى.
 د مخنيوي لپاره يوه بشپړه او عملي ستراتيژې جوړه کړي.

 ف: شاقه کارونو ماشومان له زده کړو بې برخې کړي ېسييون

رى ېډ، ف) وياند عزيز ال�ه فروتن پژواک ته وويلېخونديتوب ادارې (يونيسد ماشومانو  د ملګرو ملتونو د
ده وويل چې د  له زده کړو محروم دي. ،ځانګړي ډول هغه ماشومان چې په باغونو کې کار کوي ماشومان خو په

هغه وايي: "موږ  دي. ف په کليو او بانډو کې د زده کړو اسانتياوې برابرې کړېېدغه ډول ماشومانو لپاره يونيس
 ته وغځوو." ٢٠پام کې ده چې په راتلونکي کال کې يې په واليتونو کې لرو، خو  ١٨دغه پروګرام تر اوسه په 

زره يې نجونې دي، ٧٠زره ماشومان چې ١٣٠پروګرام کې شاوخوا  غهد هغه د معلوماتو له مخې، تر اوسه په د
نو د  رو سيمو کې ښوونځي شتهېوويل چې د کابل په ډفروتن د يوې پوښتنې په ځواب کې  شامل شوي دي.

هغه وويل که د پوهنې وزارت له دوى څخه غوښتنه وکړي، نو په ؟ نشته ولې ف دغه پروګرام په کابل کېېيونيس
 کابل کې به هم ورته پروګرام پيل شي.
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 عدليې وزارت: اجبار د قانون له مخې جرم دى

پژواک ته وويل چې په دوولسو تقنيني سندونو کې د ماشومانو د شاقه د عدليې وزارت وياند امان رياضت 
اسنادو له مخې، کوم کسان چې ماشومان شاقه  غوده وويل چې د همد کارونو پر مخنيوي ټينګار شوى دى.

خو ده ونه ويل چې تر اوسه څوک تر عدلي تعقيب الندې  کارونو ته اړ باسي، بايد تر عدلي تعقيب الندې راشي.
 .ي او که نهراغل

د رياضت د معلوماتو  ږي.ېکار جرم ګنل ک غهپه اجبار سره کار کولو ته اړ شي د قانون له مخې، که يو کسد جزا 
 له مخې، د ماشومانو د حقونو خونديتوب په موخه د ټولنيز مالتړ په نوم يو قانون هم تر کار الندې دى.

 قاچاق دى يقاچاق د مخنيوي عالي کمېسيون: د پور په بدل کې کار انسان نسانيد ا

د انساني قاچاق د مخنيوي عالي کمېسيون غړې مريم زرمتۍ پژواک ته وويل چې د پور په بدل کې پر يوې کورنۍ 
نافذه قوانينو د هغې په وينا، د افغانستان په ټولو  ږي.ېپه باغونو او نورو سيمو کې کار کول انساني قاچاق بلل ک

زرمتۍ زياته کړه: "که څوک يوه  کې انساني قاچاق جرم بلل شوى او ترسره کوونکي ته يې بايد سزا ورکړل شي.
قاچاق ښکاره  يکورنۍ په باغ او يا نورو ځايونو کې له رضايت پرته د پور په بدل کې استخدام کړي، دا د انسان

او دې ته د کار د نشتوالي له امله ورته کارونو ته غاړه ږدي رى کورنۍ د بېوزلۍ او ېدې وويل چې ډ نښه ده."
 انساني قاچاق وايي.

پوهاوي او نا کړي، څو په رهغې ټينګار وکړ چې اړوند ارګانونه بايد په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوى و
چې څومره کورنۍ زرمتۍ په دې برخه کې کومه شمېره وړاندې نه کړه  د انساني قاچاق ښکار نه شي.پوهاوي کې 

 يپه دې وروستيو کې په افغانستان کې د انسان ،د يادونې ده قاچاق سره مخ دي. يپه افغانستان کې له انسان
 قاچاق کچه لوړه شوې او پژواک خبري اژانس هڅه کوي څو يې بېلګې خلکو ته وړاندې کړي.

وادونو کې هم له ورته ستونزو ېبلکې په نورو ه ،دا په داسې حال کې ده چې يواځې افغانان دننه په افغانستان کې نه
ږي او ځيني وختونه له جنسي ېکله نا کله وهل ک ،سې السته راوړييسره مخ دي او په مقابل کې يې بيا لږې پ

ږي چې خپل بچيان ان ېاړ کلوېدلي، نکو په لومه کې وځيني افغانان چې د پور ورکو ږي.ېځورونو سره هم مخ ک
وادونو پاکستان او ايران ته واستوي چې هلته بيا له ګڼو ستونزو سره مخ ېولو لپاره ګاونډيو هځوانان د کار ک ينو
د  "موږ هم خداى لرو" ،ږي خو د ابراهيم هغه خبره چې ويلي ووېځاى کې پاى ته رس ېدغه راپور په همد .ېږيک

 ته په تمه دي. غبرګونده او په دې برخه کې خلک د حکومتي مسوولينو جدي  ېنکوونخلکو لپاره زړه بوږ
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 )ته اړ ایستل (له مزد پرته کار بېګار -٢٠
. ډېرى کسان دي چې په شکل بلل کېږي بېګار پر یو چا په زور کار کول او یو څوک په زور کار کولو ته مجبورول

په ډېرو ګار ويل کېږي. ېد اشکالو يو شمېر کسان پرته له مزده کار کولو ته اړ کوي چې په عامه اصطالح ورته ب
کومې اجورې پرته کار کېږي، هغه شخص ګرو له ګار په بڼه ېهغو پېښو کې چې په افغانستان کې پر خلکو د ب

شوی او په خپل واک کې راوستل شوی وي. د جنس یا پیسو په بدل کې د یو چا له مجبوریته ناوړه استفادې ته په 
 ته وايي. نیولوګرو کې 

، تاوتريخوالي او يا د کسانو د اړ ايستلو وېرولو، بېګار ښايي د ګواښ، ویل کېږي ته بېګار له مزد پرته اجباري کار
له الرې رامنځته شي. د بېګارتيا مفهوم د مرييتوب يو ډول دی لکه د پور په بدل کې مرييتوب ته اړ ايستل، د 

رييتوب کې انسان خپله د دی چې په م اجباري کار مرکز او داسې نور. له غالمۍ يا مرييتوب سره د بېګار توپير دا
 کار الزمي نه دی. غهپېرلو د يوه توکي په توګه ګڼل کېږي، خو په بېګارۍ کې د

زېږدیز کال کې يې رسميت پيدا کړ، د  ١٩٣٠د کار نړيوال سازمان د تعريف پر بنسټ چې په د يادونې وړ ده چې 
 .ته بېګار نه ويل کېږي کولو کې کار وختونوپه او بند  عسکري خدمت

د بېلګې په ډول د ننګرهار د کار او  ؛ته اړ ایستل کېږي پرته له مزده کار کولوکې خلک  ټکو ټد افغانستان په ګو
په سختو د کرنې برخې نږدې درې زره ماشومان په دغه والیت کې ټولنيزو چارو رياست د معلوماتو له مخې، 

رود ولسوالۍ د خښتو په بټيو کې ه د سر .مجبوریت له مخې له زده کړو بې برخې دي د کارونو بوخت دي او
 بې برخې دي. له زده کړو  او سختو کارونو بوخت رماشومان يې پ نیول شوې،ګرو په لسګونه کورنۍ 

سو ياو په لږو پد ډېرو یې کارګر ګرو شوي چې  شتهبټۍ  ۶۴رود ولسوالۍ کې د خښتو ه د ننګرهار په سردمګړۍ 
کې یې ساتلې ګرو  په خپل او ېپوروړې کړد ځان شمېر کورنۍ په لوی الس کار کوي. د خښتو بټيو مسوولينو يو 

په ختيځ  دي. ګرو شوي دغه کسان تر هغو پورې باید په دغو بټیو کې کار وکړي څو یې پور نه وي خالص کړی.
ماشومان همداسې له زده کړو، روغتیا او تفريح  غهحقونو خپلواک کمېسيون اندېښمن دی چې که د يکې د بشر

 رو ستونزو سره مخ شي.ېراتلونکي کې به له ډپه نو  ،محروم را لوی شي

د جرمني دغه کار  په ډېر شمېر خلک بېګار ته اړ کړل شول؛مهال په نازي المان کې  د دويمې نړيوالې جګړې پر
 مخ و.د دې لپاره کاوه چې هلته ډېری ځوانان د جګړو لیکو ته لېږل کېدل او د کاري ځواک له کمښت سره دولت 

نو کې د کار لپاره سلګونه زره وجاپان کې هم په کانونو او کارخې پر مهال په جګړ ېنړيوال ېدويمدغه راز د 
 یان بېګار ته اړ کړل شول.کوريا

 د بېګار په اړه د پژواک راپور:
اجباري کارونه کوي پوليس پر معتادينو يځين کې فراه  

 
 – Oct 28, 2017بارز بنيامين
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دوى باندې  راليت پوليس پفراه کې پر نشه يي توکو يو شمېر روږدي کسان وايي، د دغه وپه ): ٩٦لړم  ٦فراه (پژواک، 
پر  .ورته واييسپکې سپورې  مورچې جوړوي او نور درانه کارونه پرې کوي او کله چې پیسې ترې غواړيپه تشه ګېډه 

مرکز اړوند تاريخي کال کې د دوى له لوري په جوړو شوو سمڅو کې ژوند د نشه يي توکو ياد روږدي کسان د فراه 
د يادې سيمې د  پسې سخت کړى دى. لوري دا ډول تاوتريخوالي د دوى ژوند الد پوليسو له سربېره پر دې  .کوي

چې د فراه ښار د پوليسو څلورمې حوزې اړوند د فريدو کال تر دېوالونو الندې يې ځانونو ته د اوسېدو  معتادينو شمېر
نشه يي توکو روږدي يو شمېر نور کسان د يادې کال  رږي. دغه راز پې، سلګونه کسانو ته رسدي لپاره سمڅې جوړې کړې

کلن عبدالکريم چې  ٣٥د فراه ښار د مرکز يو اوسېدونکى  سره راټوليږي. ،چې "باغ کافي" نومېږي ې تهسيمیوې اړوند 
په ترياکو او شيشې روږدى دى، په فريدون کال کې له تېرو څلورو کلونو راهيسې له خپلې څلورکسيزې کورنۍ (مېرمن، 

 جال ژوند کوي. سره لوڼو او زوى) ودو
ټک واهه او خپل څادر يې په سر یې و ګرد ا ېخاور ېهغه له يوې تيارې او دود ډکې سمڅې راووت، پر زړو جامو پرت

دې وپوهېد چې فلم يې ثبتېږي، خپلې  رچې کله کمرې ته پام شو او پ هغهد  وتاړه او له پوليسو يې شکايتونه پيل کړل.
ته کړې او په خپله پښه کې يې ټپ ته په اشارې سره وويل: "پوليس دي، ظلم کوي، تاسو ووينئ چې زه پوریې پايڅې 

ته مورچې جوړې کړي، خو پيسې  يې څومره ډبولى او وهلى يم، دولت ورته پيسې ورکړې چې په هغو باندې ځان
 موږ باندې په زور کار کوي." رجېبونو ته اچوي او پ

معتادينو ځاى ته همېشه ورځي چې بيا يو شمېر پر نشې روږدې کسان په زور رينجرو ته پورته د هغه په وينا، پوليس د 
عبدالکريم وايي،  پرې جوړوي او د اوبو څاګانې پرې باسي او دغه راز نور کارونه.مورچې  پاکوي،پرې دفترونه ، کوي

 تر پزې راغلي دي. هډول چلند غهله دپوليس روږدو ته د کار په بدل کې پيسې نه ورکوي او معتادين هم د پوليسو 
او زياته يې دی په دغه ځان درانه کارونه نه شي کولی شکايت کاوه، وويل چې یې نوموړي چې د خپل بدن له کمزورۍ 

دی هم څو ځلې پولیسو درنو کارونو ته په زور بیول دی او د سلطان امیر سیمې په پوستو کې یې مورچې پرې کړه چې 
 جوړې کړې دي.

زياته کړه: "پوليس معتادين وهي او ډبوي، زموږ حق نه راکوي، تر ماښام پورې مو وږي ساتي، که کومه خبره کوو،  هغه
هماغه وخت به يې ځان وژلى و، خو دا دى چې زموږ  ،ىانو په ناموس مو ښکنځي، که چېرې مرګ د چا په وس کې و

ى، د مرستې غوښتنه کوي او وايي: "موږ هم د ټولنې تر پزې راغل هوضعيت غهچې له د دغه روږدی په وس کې نه دى."
غړي يو، انسانان يو، ناروغان يو او د دولت له لوري درملو او درملنې ته اړتيا لرو، له موږ سره ظلم کېږي، له تاسو 

 رسنيو غواړم څو زموږ غږ د چارواکو تر غوږونو ورسوئ."
ې او زياته يې کړه، په دغه ځاى کې د هغه پاتې کېدل، د عبدالکريم د خپلې کورنۍ د بېوزلۍ په اړه هم خبرې وکړ

هغه وويل، د نوموړي پالر  حالته د وتو په الره نه پوهېږي. غهنوموړي د ځوانۍ او کورنۍ په حق کې ظلم دى، خو له د
نور د هغه د کورنۍ د ساتلو مسووليت پر غاړه اخيستى، خو نوموړى هم پيسو ته اړتيا لري چې پوليس بايد هغه او 

د سميع ال�ه په نوم يوه بل معتاد وويل: "پوليس موږ په زور کار ته نو کارونو ته اړ نه باسي. معتادين په وړيا توګه در
 ځکه نشه يي توکي پرې اخلو." ؛مجبوروي، پيسې نه راکوي، موږ غال کولو ته اړ کېږو، پيسو ته ضرورت لرو

يې اغوستې وې او د فريدون کال يوې څنډې ته يې تکيه کړې وه، جامې زړې کلن عبدالمنان چې تورې  ٢٨يو بل معتاد 
موږ مفت کار کوي، درې ساعته، څلور ساعته او ان  رهغه وايي: "پوليس موږ بيايي، پ د عبدالکريم خبرې تاييد کړې.

پورې له ځان يګره پورې مو له ځان سره ساتي او هره ورځ يو ځلې راځي او له ځان سره له څلورو تر لسو کسانو دتر ماز
 څ هم نه راکوي او له دې سره سره مو وهي هم."ېسره بيايي او په بدل کې يې موږ ته ه

هغه د جزئياتو له وړاندې کولو پرته ادعا  عبدالمنان وايي، پوليس له پخوا راهيسې پر معتادينو دا ډول ظلمونه کوي.
کار کولو ته نه تلل، دومره ووهل سره  امله چې له هغوىر معتادين له دې وکړه او زياته يې کړه، تېر کال پوليسو يو شمې

معتاد چې د يادې سيمې د نورو معتادينو په پرتله يې  ٣٠خليل يو بل  چې له څو ورځو وروسته يې ژوند له السه ورکړ.
 پر دوى د کار کولو په اړه ډېر شکايتونه وکړل.یې منظمې جامې درلودې، له پوليسو 
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ره چې پوليس موږ ته د کار په بدل کې پيسې نه راکوي، خوراک هم نه راکوي، ډېرى وخت هغه زياتوي: "پر دې سربې
نو موږ په لرګيو  ،موږ په خپلو بوجيو کې وچه ډوډۍ لرو، خو د کار په وخت کې که چېرې وچې دوډۍ ته هم الس کړو

له خاورو ډکې څېرې سره له مغارې  احمد په نوم يوه بل معتاد له ياد معتاد سره د خبرو پر مهال د سيد او لغتو وهي."
ولو، وضعيت مې لږ خراب و، ورته ييست او ويې ويل: "وګورئ ملي پوليسو موږ څو ورځې وړاندې کار ته با و سر را

، ضعف مې وکړ او بيا پر لشروع شو بهېدل بيا يې زه سخت ووهلم او له سر مې وينې ،مې ويل چې نه يې شم کولى
ي" يو بل معتاد نعمت ال�ه وايي: "اردو او ملي امنيت له موږ سره کار نه لري، يواځې پوليس، د "باغ کاف ځمکې ولوېدم."

پوليس چې هر اجاره يي او شخصي کار ولري، موږ له ځان سره په زور بيايي، وهي مو، زموږ حقونه تر پښو الندې 
يمې يو شمېر اوسېدونکي هم له د س څوک هم زموږ غږ نه اوري."ېه ،شوي او که خپل غږ پورته کړو، بيا مو وهي

د باغ کافي سيمې يو اوسېدونکى عبدال�ه تاييدوي، هره ورځ د ورته ؛ معتادينو سره د پوليسو دغه ناوړه چلند تاييدوي
 معتادين په زور له ځان سره د کار کولو په موخه بيايي.اخیستو په ګټې  صحنو شاهد وي او پوليس له رينجر موټرو

 دغه کار وغانده او ويې ويل، په يوه اسالمي ټولنه کې له معتادينو سره بايد دا ډول چلند ونه شي. نوموړي هم د پوليسو
د ياد واليت يو مدني فعال بريالى غفاري هم په دې اړه وايي: "موږ د سيمې د خلکو له خولو اورو او په خپله مو هم 

بيا يې وهي او له ځانونونو سره حوزې ته بيايي چې نيسي،  پلمومعتادين په بېالبېلو  يليدلي چې د حوزې پوليس ځين
 بيا پرې خپله حوزه پاکوي او داسې نور کارونه."

 له روږدو سره د تاوتریخوالي په اړه د چارواکو نه خبرتیا:
سيون د خپرونو رياست يوه کارکوونکي احمد ضياء لنګري وويل، ياد ېحقونو خپلواک کم يد افغانستان د بشر

خو هغه زياته  فراه کې خپله دفتري څانګه نه لري او تر اوسه پورې يې دا ډول راپور نه دى ترالسه کړى.سيون په ېکم
روږدي هم د نورو کسانو په څېر بشري حقونه لري، دوى ناروغان دي، بايد داسې چلند ورسره ونه شي، که "کړه: 

سرغړونه کړې، پوليس د دې پر ځاى هغوى پوليسو رښتيا هم داسې چلند ورسره کړى وي، له بشري حقونو يې  ېچېر
سيون د دفتر له الرې په هرات کې ېهغه وايي، دا موضوع د بشري حقونو کم "د درملنې مرکز ته ولېږدوي.باید 

له انساني قاچاق سره د مبارزې عالي کمېسيون استازي عبدالوحيد هدايت پژواک ته وويل، تر اوسه پورې يې  تعقيبوي.
داسې کومه موضوع وي، له بشري حقونو  ېکه چېر"خو هغه زياته کړه:  يت نه دى ترالسه کړى.کوم شکاپه دې اړه 

پژواک  "سرغړونه ده، موږ دا موضوع له کورنيو چارو وزارت سره شريکوو، څو دا موضوع په جديت سره وڅېړي.
ه چې دواړو سيمو ته نږدې خبري اژانس د فراه د روږدو شکايتونه او دردونه د دغه واليت له امنيې قوماندانۍ سر

د قوماندانۍ د امنيت امر سمونمل ګلبهار مجاهد هم وايي چې تر اوسه پورې يې داسې  موقعيت لري، شريک کړل.
د قوماندانۍ اړوند پوستو د ټينګښت او ودانۍ جوړولو کارګر د مزد په بدل  او زیاتوي چې شکايتونه نه دي ترالسه کړي

ځايه اخطار ورکوم چې که  غهروږدو شکايتونه به تعقيب کړي: "پوليسو ته له همدخو هغه وويل، د  کې کار کوي.
ځاى چې موږ پرې زړه وسوځوو، نور ظلم او زياتى ورسره کوو؟ که چېرته  يو څوک زيانمن شوى وي، د دې پر ېچېر

د  روږدي کار ته حاضر شي، بايد مزدوري ورکړل شي. ېد هغه په خبره، که چېر همداسې وي، نو پوليس جفا کوي."
په داسې حال چې روږدي د پولیسو له لوري درنو کارونو ته بېګار کېږي،  خبرېدا ګلبهار مجاهد او ځينو نورو سرچينو 

درلود او هغه مهال هم  راپور ه ورتهڅخکال کې له دغه واليت  ١٣٩٣کې مطرح کېږي چې پژواک خبري اژانس هم په 
د فراه امنيتې قوماندانۍ د  ، موضوع به وڅېړي.ورته شویو چې داسې کوم شکايت يې نه دى وامنيې قوماندانۍ ويلي 

معتادين شته چې د هلمند، نيمروز او  ٤٣٠امنيت امر د معلوماتو له مخې، په فريدون کال او باغ کافي کې شاوخوا 
) UNODCله نشه يي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ( سېدونکي په کې دي.کندهار واليت او

زره کسانو پورې ٤٥کال سروې څرګندوي چې په دغه واليت کې پر نشه يي توکو د روږدو شمېر تر ېږدیز ز ٢٠١٣د 
ايې ادارې د دغه واليت د ځکه چې د مرکزي احص ؛دغه روږدي د فراه د نفوس شاوخوا لس سلنه تشکيلوي رسېږي.

نشه يي  رد راپورونو پر بنسټ، په افغانستان کې څه باندې درې ميليونه کسان پ زره اټکل کړى دى.٤٥٠وګړو شمېر 
 توکو روږدي دي.
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 د پور په بدل کې کار ته اړ ايستل  -٢١
ترسره کوي چې له  مخې ته ویل کېږي چې کارکوونکی یې د یوه داسې تړون لهکار هغه  ،د پور په بدل کې کار
په داسې  ،اخیستې وي پیسې شوی وي، په تېره بیا کله چې کارکوونکي پور یا پیشکيرامنځته اقتصادي مالحظاتو 

پایلې یې دا دي چې کارکوونکی (یا د هغه د دغه تړون  .اصلي المل دی ،حال کې چې پور د دغه ډول کار
رته ورکوي، د پور ېا نا ټاکلې مودې پورې، څو چې پور بمتعلقین او وارثان) مکلف وي چې تر یوې ټاکلې ی

 ورکوونکي لپاره کار وکړي.
د بېلګې په ډول ورته وايي  ؛ر کسان شته چې په مشروط ډول نورو کسانو ته پور ورکويېپه افغاني ټولنه کې يو شم

ه کورنۍ له دوی پور اخیستونکی او د هغچې تر يوې مودې پورې به  ورکويشرط  غهپه د ۍچې سل زره افغان
 .يپه کور، باغ، دوکان او.... کې کار کو سره (پور ورکوونکي)

د ځينو کسانو له لوري يو شمېر کورنيو ته پيسې په پور ورکول کېږي او بيا وروسته پرې درانه کارونه کېږي چې 
 وځين د بېلګې په ډول د کابل په ګډون په يو شمېر واليتونو کې ؛قاچاق بلل کېږي يدغه کار د قانون له مخې انسان

څو په باغونو، کورونو، دوکانونو، د خښتو په بټيو او  ،بېوزله کورنيو ته د يو شمېر کسانو له لوري پور ورکړل شوى
له پور جورې پرته او يا په لږ مزد ترسره کړي. پوروړي کسان او کورنۍ يې له ونورو سيمو کې درانه کارونه 

که څوک يوه کورنۍ په باغ او  ورکوونکي سره ګرو وي او د وخت په تېرېدو سره يې د پور کچه نوره هم لوړېږي.
قاچاق ښکاره نښه ده او ډېرى  ييا نورو ځايونو کې له رضايت پرته د پور په بدل کې استخدام کړي، دا د انسان

 ونو ته غاړه ږدي چې دا بيا انساني قاچاق دى.کورنۍ د بېوزلۍ او د کار د نشتوالي له امله ورته کار
چې ځيني قاچاق دى  يڅخه ګټه اخيستنه انسان ګروقانوني ساحو کې له کار د کار په غير منظم او يا هم غير

شتون او بېوزلي د دې المل ه د هېواد نا مناسب امنيتي شرايط، د کار ن مخ دي.سره  افغانان هم له دې ستونزې
او په مقابل کې بيا لږ مزد د دې المل  ولوېږيپور واخلي او د پور ورکوونکو په لومه کې چې ځيني کسان  يشو

د نو له همدې امله پوروړى او کورنۍ يې اړ کېږي چې  ،پور ورکړيبېرته کېږي چې کارکوونکي ونه شي کوالى 
 ورې هم غځېږي.لمسي پ تر انبیا که يوسي چې ځيني وختونه دغه لړۍ له نا په چوپړ کې وپور ورکوونکي 

بلکې په نورو هېوادونو کې هم له ورته ستونزو  ،دا په داسې حال کې ده چې يواځې افغانان دننه په افغانستان کې نه
کله نا کله وهل کېږي او ځيني وختونه له جنسي  ،سې السته راوړييسره مخ دي او په مقابل کې يې بيا لږې پ

، اړ کېږي چې خپل بچيان ان لوېدلينکو په لومه کې ود پور ورکوځيني افغانان چې  ځورونو سره هم مخ کېږي.
پاکستان او ايران ته واستوي چې هلته بيا له ګڼو ستونزو سره لکه ځوانان د کار کولو لپاره ګاونډيو هېوادونو  ينو

 .ېږيمخ ک
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  په اړه د پژواک راپور:ته د اړ ایستلو  د پور په بدل کې کار
 اب کې یو شمېر ماشومان د پور په بدل کې کار ته اړ ایستل کېږيد تخار په نمک 

 
 – Dec 27, 2017زلمى عزيز

ماشومان د خپلو مشرانو د پورونو تر ): د تخار په نمک اب ولسوالۍ کې يو شمېر ٩٦ مرغومى ٦ تالقان (پژواک،
د دغو ماشومانو له ډلې يو هم محراب  خالصېدو پورې اړ دي چې د مالګې په کان کې له سهاره تر ماښامه کار وکړي.

کاله عمر لري او د نمک اب ولسوالۍ اصلي اوسېدونکى دى. هغه هر سهار له  ١٢الدين (مستعار نوم) دى؛ نوموړى 
 سره د مالګې کان ته ځي او تر مازديګره بيا پر خرو مالګه وړي. دوو خرولمر ختلو وړاندې له 

 قانون په دې برخه کې څه وايي؟
د انسان او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون د درېيمې مادې په لومړۍ فقره کې راغلي چې د ناوړه ګټې اخيستنې 

د همدې مادې په بله برخه کې راغلي  قاچاق ګڼل کېږي.په منظور د شخص استخدامول، حمل، نقل او ساتل انساني 
د ياد قانون په  چې د ناوړه ګټې اخيستنې په موخه د ماشوم تر واک الندې راوستو ته هم انساني قاچاق ويل کېږي.

 لسمه ماده کې راغلي، که چېرې د انساني قاچاق په پېښه کې مجني عليه ښځه يا ماشوم وي، د جرم مرتکب پر اته کاله
په همدې منظور د پژواک خبري اژانس خبريال له تالقانو ښار څخه نمک اب ولسوالۍ ته څو ځلې  بند محکومېږي.

خبريال  سفرونه وکړل، څو وکوالى شي د مالګې په کان کې د قاچاق شوي ماشومانو په اړه معلومات ترالسه کړي.
کلونو کم دي، ډېری يې د اقتصادي ستونزو له امله  ١٥په کان کې سلګونه ماشومان کار کوي، د ټولو عمرونه له "وايي: 

چې له ډېرو ماشومانو سره تر  يدى زياتو " .یکه ور پاتې ديدغه کار کوي، خو ځينو نورو ته بيا دغه کار له پالر او ن
 ځکه نوموړى يو قاچاق شوى شخص دى. ؛خبرو کولو وروسته وتوانېد چې محراب الدين پيدا کړي

 مې د مور د درملنې لپاره پیسې قرض کړې محراب الدین: پالر
دوه کاله وړاندې مې يوه ورځ مور سخته ناروغه وه، بېخي مرګ ته نږدې وه، پالر مې "پژواک ته وويل:  محراب الدین

هغه د دغه سوداګر نوم ياد نه کړ خو زياته يې کړه:  "الړ د مالګې له يو سوداګر څخه يې پنځوس زره افغانۍ قرض کړې.
نو هره ورځ به دې زوى، زما لپاره د مالګې له کان څخه مالګه  ،پالر يې شرط ايښې تر هغه چې پيسې خالصوي زما پر"

ده وويل چې پالر يې خټګر دى، نور مشران وروڼه نه لري؛ نو ځکه پالر يې يواځې په خټګرۍ باندې نه شي  "راوړي.
نو زه نه  ،ورځ کار پيدا کېږي، يوه ورځ نه پيدا کېږي پالر ته مې هم يوه"ده زياته کړه:  کوالى یاد پور خالص کړي.

محراب "پوهېږم چې کله به دغه قرض خالص شي خو د سوداګر د قرض تر خالصېدو پورې بايد زه ورسره کار وکړم.
 الدين د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل چې تر اوسه يې د ښوونځي دروازه هم نه ده ليدلې.

دغه راز د  خو د مرکې کولو لپاره نه حاضرېږي. ،اشومان هم له ورته برخليک سره مخ ديپه دغه کان کې يو شمېر نور م
کلن فضل الحق (مستعار نوم) پژواک ته وويل چې په تېرو دوو کلونو کې يې ډېر کوښښ کړى  ٤٠محراب الدين پالر 

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2


205 

کار پيدا کېږي، يوه ورځ نه يوه ورځ راته "هغه وايي:  کوالى. يچې د مالګې د سوداګر پور خالص کړي، خو نه يې ش
پيدا کېږي، څو روپۍ په مشکالتو برابرې کړم چې سوداګر ته يې ورکړم، څو محراب الدين يې له منګولو خالص کړم، 

فضل الحق د  "خو بيا مې کور کې مريضي پيدا شي، يوه بله خبره وشي نو هېڅ نه کېږي چې د دغه کس پيسې ورکړم.
د دغه کس ادرس او نوم نه شم درته درکوالى، ډېرې پيسې لري، څه مشکل موږ ته "يوې پوښتنې په ځواب کې وويل: 

ده وويل چې د محراب الدين په څېر لسګونه نور ماشومان هم شته چې د خپلو پلرونو د پورونو  "جوړ نه کړي.
پور په خالصولو نوموړى له حکومتي مسوولينو غوښتنه وکړه چې د  دو په موخه د مالکې په کان کې کار کوي.ېخالص

 کې يې ورسره مرسته وکړي.
 روغتيايي کارکوونکي: په کان کې کارګر ماشومان له ګڼو روغتيايي ستونزو سره مخ کېږي

د نمک اب ولسوالۍ د تاقچه خانې کلينک مسوول الهام پژواک ته وويل چې د دې ولسوالۍ ډېرى ماشومان د مالګې په 
ان کې د مالګې ايستنه، مسلکي او پر ماشينونو نه ده نو ځکه هره ورځ تر لسو هغه وايي چې په دغه ک کان کې کار کوي.

جن هم ېدغو ماشومانو ته مکلفه ډوډۍ هم نه رسېږي او بله دا چې هلته مکمل اکس"ده وويل:  ډېر ماشومان ژوبلېږي.
 " مخ کېږي. تر څنګ له نورو ناروغيو سره هم ۍځکه د مالګې ګرد او غبار وي، نو دوى د نفس تنګ ؛نه وي

 سره هم مخ کېږي. يالهام وايي چې په دغه کار کې پر ماشومانو د کار فشار هم ډېر وي؛ ځکه ډېرى يې له رواني ناورغ
 ې په کان کې کار کويګسلنې ډېر ماشومان د مال ٩٠د پوهنې چارواکي: د نمک اب ولسوالۍ تر 

يمي پژواک ته وويل چې ډېرى ماشومان ښوونځي ته د د دې ولسوالۍ د پوهنې مديريت يوه څارونکي بصير احمد ابراه
ې کان په شاوخوا کې پنځه ښوونځي تاشبالق، خم ګهغه وايي چې د مال کار کوي. تګ پر ځاى د مالګې په کان کې

خيران، سرکان، تاقچه خانه او اکابير شهيد شتون لري خو په هر ښوونځي کې يواځې د سلو په شاخوا کې زده کوونکي 
 کوي.زده کړې 

ر ماشومان د مالګې ېسلنې ډ ٩٠سوو کسانو لپاره جوړ شوى، خو له  ١٥زموږ دغه هر ښوونځی له درې تر "ده وويل: 
ده له کورنيو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د مالګې د  "په کان کې کار کوي څوک نشته چې ښوونځي ته والړ شي.

د اړوندې موضوع په اړه په دې له ګواښ سره نه مخ کوي.  یځاى ښوونځي ته واستوي او د ماشومانو راتلونک کان پر
حقونو خپلواک کمېسيون د ماشومانو برخې مسوول بسم ال�ه وزيري پژواک ته وويل چې ي شمال ختيځ زون کې د بشر

 دي. ېد نمک اب ولسوالۍ د مالګې په کان کې د ماشومانو له کورنيو سره يې خبرې کړ
چې دغه ماشومان نور د  هکړو، له هغوى مو غوښتنه مو ورسره وکړې خبرې وکتل،ره موږ يې له کورنيو س" هغه وايي:

د هغه په وينا، د يادو ماشومانو له کورنيو يې ژمنه اخيستې چې دوه  "مالګې کان ته وانه استوي او درس پرې و وايي.
 مياشتې وروسته به نور خپل ماشومان د مالګې کان ته نه استوي.

 ماشومان په کان کې کار ته اړ ایستل انساني قاچاق دیسيون: ېمبارزې عالي کمد سره قاچاق له 
سيون غړي محمد حسن سليمي پژواک ته وويل چې دغه ېد قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کم کډوالود انسان او 

کړى او ورهاوى سيون په دې برخه کې عامه پوېده وويل چې دغه کم انسان قاچاق او جرم دى. دپه ښکاره  ېډول کړن
 اقدام وکړي.یې نور د امنيتي ارګانونو دنده ده چې پر وړاندې 

دغه راز د تخار د کار او ټولنيزو چارو رييس سيد کاظم صادق پژواک ته وويل چې د نمک اب او کلفګان ولسواليو د 
نوموړی وايي:  بوخت دي. سلګونه ماشومان په کار کولو مالګې په کان کې او د چال ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې

 کار اصلي المل بېوزلي ده." غهاو د د ږيې"په دغو کانونو کې د لږو پیسو په بدل کې پر ماشومانو ډېر کار ک
څو په نوي ميالدي کال کې په کان کې د  یصادق وويل چې له سيمه ييزو چارواکو سره يې په ګډه پالن جوړ کړ

واد کې ېدا مهال په ټول ه ،نو پر بنسټوپه پژواک کې د خپرو شوو راپور وکړي. یماشومانو د کار کولو جدي مخنيو
 درنو کارونو بوخت دي. رنږدې دوه ميليونه ماشومان پ
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  د یو شخص له مجبوریته ناوړه ګټه اخیستنه -٢٢

لکه د هرې موخې لپاره انساني قاچاق، اجباري کار،  ،د اسالم له نظره، له انسان څخه هر ډول ناوړه ګټه اخيستنه

د انساني  .يد کړنې دونو په ګډون جنسي ګټه اخيستنه نارواو کېاقتصادي تبعيض، په زور او له وخت څخه مخ

فقره کې راغلي چې د زيان مننې او يا  ۍله قاچاق سره د مبازرې قانون د درېيمې مادې په لومړ کډوالوقاچاق او 

 ړه ګټې اخيستنې ته انساني قاچاق ويل کېږي.وحالت څخه نا مجبوريت له

نا عاخيستو م ېڅخه د ګټ حاصل) د بل شخص د کار له  (Exploitation of labourګټه اخيستنه يا استثمار

د بېلګې په ډول د فيوډالېزم په  ؛لري. ګټه اخيستنه په بېالبېلو ټولنيزو او سياسي نظامونو کې بېالبېلې بڼې خپلوي

. دغه اربابانو ترالسه کولهبه يې  ځمکو کې کار کاوه، خو ګټهپه به  ، دهقانانودوران کې استثمار دې ته ويل کېده

صنعتي پانګه والې  ګټه به د استخراج په بڼه وه چې ښتنظام کې بيا ګټه اخيستنه د اضافي ارز په پانګه والي راز

 طبقې د کاګرانو له طبقې اخيسته.

او ډېرې داسې پېښې  ېخپلې مېرمنې په زور کار کولو ته اړ کړکسان  يداسې پېښې ډېرې دي چې پر نشه روږد

د دې لپاره چې مېرمن یې شکایت ونه کسان  يپټې پاتې دي. ان داسې هم شوي چې ډېری پر نشه يي توکو روږد

دي. ډېرې مېرمنې بیا له خپلو  ېڅخه وا نه خلي، هغوی یې هم پر نشه يي توکو روږدې کړ کړي او یا طالق ور

  د دې ډول طالق پېښې ډېرې شوې هم دي.دغه راز خاوندانو د طالق اخیستو هڅه کوي او 

له په افغانستان کې که له يوې خوا ورځ تر بلې پر نشه يي توکو د روږدو شمېر ډېرېږي، بلخوا پر نشه يي توکو 

روږدو خاوندانو د مېرمنو د طالق اخيستل هم زيات شوي دي. هغه مېرمنې سخت ژوند لري چې مېړونه یې پر 

د پیسو ترالسه کولو لپاره خپلې کسانو دي، ان په ډېرو مواردو کې لیدل شوي چې روږدو  ينشه يي توکو روږد

تونزه دا ده چې ډېرې مېرمنې له دغه حالت مېرمنې په زور او جبر فحشا ته هم اړې کړې دي. په ټولنه کې لویه س

 له امله د شکایت او غږ پورته کولو جرئت نه لري. دالیلونورو د رې یا ېڅخه د خالصون په موخه له و

  اخيستنې په اړه د پژواک راپور: ېمجبوريت له حالت څخه د ناوړه ګټد 

 ولو ته اړه کړې یمنسیمه: خاوند مې د نشه يي توکو ترالسه کولو لپاره په زور کار ک

 
 – Apr 21, 2018 بشير احمد نادم

یې پر نشه یي توکو ): د کندهار ښار یوه اوسېدونکې وايي، خاوند ٩٧کندهار (پژواک، د غويي لومړۍ نېټه 
روږدی دی او د دغو توکو ترالسه کولو لپاره نه یوازې دا وهي او ټکوي یې، بلکې په زور یې کار کولو ته مجبوره 

کاله عمر لري پژواک خبري اژانس ته وویل، هره ورځ مجبوره  ٣٨نسیمې (مستعار نوم) چې شاوخوا  کړې ده.

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%85
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اوالدونو ته نفقه پیدا کړي او هم د خاوند د نشه یي توکو پیسې  ده له سهاره تر ماښامه کار وکړي څو هم خپلو
هغه چې د پنځو اوالدونو مور ده، زیاتوي که دغه کار ونه کړي نو هره ورځ د خاوند له خوا وهل کېږي او  ورکړي.

 سپکې سپورې ورته ویل کېږي.
بلکې د دې وړه لور یې هم د نشه دا وايي، د خاوند د جبر داستان یې یوازې پر همدې ځای پای ته نه رسېږي، 

نسیمه  زره پاکستانۍ کلدارو پلورلې چې دا یې د بېرته خالصون هڅه کوي.٩٠یي توکو ترالسه کولو په موخه په 
په دې ټکو یې چې د خپل خاوند او کورنۍ له وېرې په ډېر کړاو مرکې ته حاضره شوه، د خپل تریخ ژوند کیسه 

د شلو کلونو وم چې کورنۍ مې یوه ځوان ته واده کړم، همدا زما د ژوند د پوره اتلس کاله مخکې "پيل کړه: 
بدمرغیو پيل و، خاوند مې له لومړیو شپو راسره ښه نه و، د شپې به تر ناوخته ورک و او کرار کرار خبرېدم چې 

تر کلونو دا وايي، له وېرې یې چا ته شکایت هم نه شو کوالی او دغه حالت یې  "پر نشه يي توکو روږدی دی.
 -د دې په خبره، یو وخت داسې هم راغی چې خسرګنۍ دوی په داسې حالت کې جال کړل چې د درېیو وزغامه.

دا وايي، له  څلورو اوالدونو مور شوې وه او خاوند یې هم داسې حالت ته رسېدلی و چې د کار او روزګار نه و.
خاوند مې "نسيمې وویل:  ه ژوند یو بل پړاو پیل شو.ناکامه یې په یو کنډواله کور کې واړول او همدلته یې د ترخ

هره ورځ له کوره توکي پټول او پلورل او بیا یې پرې نشه يي توکو رانیول، ما یې مخنیوی کاوه خو هغه به وهلم او 
دا وايي، د  "ټکولم، اوالدونو ته په کتو ور څخه جال کېدای هم نه شوای او د هغوی په خاطر مې هر څه زغمل.

موندالی نو دا یې په  په تېرېدو یې خاوند د کور ټول قیمتي توکي وپلورل او چې د پټولو لپاره یې څه نه شووخت 
 زور مجبوره کړه چې کار وکړي او د هغه د نشه يي توکو پيسې ورکړي.

دغه مېرمن زیاتوي، خاوند یې د دې تر څنګ دوولس کلن زوی هم د دې پر ځای چې ښوونځي ته ولېږي، له یوه 
نوموړې  چې د زوی پر ځای به پیسې ده ته ورکوي. ده مستري سره شاګرد کړ او له مستري یې ژمنه اخیستې

دواړه له سهاره تر ماښامه له کوره ورک وي چې د خاوند د نشه يي توکو لپاره پیسې يې  وویل، اوس دا او زوی
ې او اشپزپه یوه شخصي روغتون کې د دا وايي، سهار ډېر وختي له کوره وځي او د شپې تر ناوخته  پیدا کړي.

 زره افغانۍ اخلي.٧صفاکارې په توګه کار کوي چې په بدل کې یې د میاشتې 
د دې په خبره، خاوند یې د دې د تنخوا تر نیمايي ډېرې پیسې د نشه يي توکو لپاره اخلي او دا په ډېرو کمو پيسو 

کلنه لور هم په  ۶یې د دې په نا خبرۍ کې د دې  نسیمه وايي، خاوند د اوالدونو د خېټې او جامو غم خوري.
دې وویل، خاوند یې اخیستې پیسې پر خپلو  دا ډېره وروسته پرې خبره شوه.خو  کلدارو پلورلېزره پاکستانۍ ٩٠

 نشو لګولې او هغه کس ته یې ویلي چې کله یې لور غټه شوه نو د هغه زوی ته به یې واده کوي.
او وېرېږم  له همدې، او هم خاوند راته د مرګ ګواښ کړىيدا نه کړم، هم وهل خورم که زه پيسې پ"دې زياته کړه: 

خو دا زیاتوي چې غواړي شپه او ورځ پر ځان یوه  "که کار ونه کړم کېداى شي خاوند مې بل اوالد هم خرڅ کړي.
له وېرې یې کله نسیمه وايي،  کړي څو پیسې پیدا کړي او هغه کس ته یې ورکړي او خپله لور ترې را وګرځوي.

دا وايي، له دغه دردناک  هم د خپل خاوند په اړه چا ته شکایت نه دی کړی او ټول کړاوونه په یوازې ځان زغمي.
کوي؛ ځکه هغه ټوله کورنۍ په زور او جبر یرغمل کړې  غوښتنهحالت څخه د وتلو لپاره تل د خپل خاوند د مرګ 

فقره کې راغلي چې د  ۍد مبازرې قانون د درېيمې مادې په لومړله قاچاق سره  کډوالود انساني قاچاق او  ده.
 ړه ګټې اخيستنې ته انساني قاچاق ويل کېږي.وزيان مننې او يا مجبوريت له حالت څخه نا

د کندهار د ښځو چارو رییسه رقیه اڅکزۍ وايي، په دغه والیت کې داسې پېښې ډېرې دي چې پر نشه يي توکو 
هغې پژواک اژانس ته وویل، ډېرې داسې پېښې مخفي او  .ې ديکار کولو ته اړې کړ خپلې مېرمنې په زورو روږد

یې شکایت  ېدا وايي، ان داسې هم شوي چې ډېری پر نشه يي توکو روږدي د دې لپاره چې مېرمن پټې پاتې دي.
خبره،  خو د دې په دي. ېنه خلي، هغوی یې هم پر نشه يي توکو روږدې کړ څخه وا ونه کړي او یا طالق ور

دې وويل، په  ډېرې مېرمنې بیا له خپلو دغه راز خاوندانو د طالق اخیستو هڅه کوي او دغه پېښې ډېرې شوې دي.
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کندهار کې که له يوې خوا ورځ تر بلې پر نشه يي توکو د روږدو شمېر ډېرېږي، نو بلخوا پر نشه يي توکو له 
هغې که څه هم په دې برخه کې کره شمېرې  ي.روږدو خاوندانو د مېرمنو د طالق اخيستل هم زيات شوي د

وړاندې نه کړې، خو ويې ويل، له تېر کال راهيسې ګڼو مېرمنو له خپلو خاوندانو چې پر نشه يي توکو روږدي وو، 
د دې په خبره، پر نشه يي توکو له روږدو خاوندانو د مېرمنو د طالق اخيستو پېښې ځکه ډېرې  طالق اخيستى دى.

پيسې  پېرلوي هم خپلو اوالدونو ته نفقه پيدا کړي او هم خپل خاوند ته د نشه يي توکو شوې چې مجبورې د
 ورکړي.

نارينه له خپلو مېرمنو په زور پيسې اخلي، يا د کور سامان االت پلوري  يدا وايي، ډېر مهال پر نشه يي توکو روږد
خو د  او زور زياتي سره هم مخ کېږي. خاوندانو له خوا له تشدد روږدوچې په داسې حاالتو کې مېرمنې د خپلو 

دې په باور، دغسې مېرمنې له طالق اخيستو وروسته هم ښه ژوند نه شي کوالى؛ ځکه ډېرې مېرمنې داسې دي 
 وي چې د هغوى لپاره د نفقې پيدا کولو په موخه شپه او ورځ کار وکړي.ې چې اوالدونه يې واړه وي او مجبور
د کندهار د ښځو چارو  تر اوسه داسې کومې ښځې دوى ته مراجعه نه ده کړې. نوموړې د نسيمې په اړه وويل چې

توکو د روږدېدو د مخنيوي په موخه د جدي هڅو غوښتنه کوي  غورييسه د نشه يي توکو د کښت، قاچاق او پر د
هار د د کند ناورين به د وخت په تېرېدو نور هم ستر شي. غهاو وايي که په اړه يې جدي مبارزه ونه شي نو د

بشري حقونو ادارې سرپرست فخرالدین فایض وايي، په دغه والیت کې هغه مېرمنې سخت ژوند لري چې 
 دي. يمېړونه یې پر نشه يي توکو روږد

نوموړي پژواک ته وویل، ان په ډېرو مواردو کې لیدل شوي چې پر نشه يي توکو روږدو د پیسو ترالسه کولو لپاره 
خو دی وايي، په ټولنه کې لویه ستونزه دا ده چې ډېرې  حشا ته هم اړې کړې دي.خپلې مېرمنې په زور او جبر ف

له امله د شکایت او غږ پورته کولو  دالیلونورو د رې او یا ېمېرمنې له دغه حالت څخه د خالصون په موخه له و
لکو لپاره څو د خدي  و ادارو سره غونډې جوړې کړېځينده وويل چې په دې برخه کې یې له  جرئت نه لري.

 عامه پوهاوى وکړي.
د کندهار واليت له نشه يې توکو سره د مبارزې رياست رييس ګل محمد شکران پژواک اژانس ته وويل، د عامې 

زره ١٠٠په کندهار کې پر نشه يي توکو د روږدو شمېر تر  ،روغتيا رياست له لوري د شوې يوې سروې له مخې
وي، پر نشه يي توکو روږدې ډېرې مېرمنې هغه دي چې د خپلو دى زيات سلنه يې مېرمنې دي. ١٠اوړي چې 

 خاوندانو له خوا په زور نشو کولو ته اړې شوې دي.
په کندهار کې د انساني قاچاق او کډوالو قاچاق د عالي کمېسيون د واليتي کمېټې مسوول او د عدليې رييس نېک 

خو ده زیاته کړه، په دغه  يې نه دي ثبت شوې.محمد احمدي پژواک ته وویل، تر اوسه له دوی سره دغه ډول قض
د ده په خبره، له دې وروسته به دغسې  والیت کې ډېر دغسې موارد شته چې د مېرمنو له خوا پټ ساتل کېږي.

په دې اړه د انساني  په ټولنه کې د دغه ډول انساني قاچاق پېښې کمې شي.څو او وڅېړي  کړي موضوعات تعقیب
ګټې اخيستنې په موخه ناوړې  پر وړاندې د مبارزې قانون په درېيمه ماده کې راغلي چې د قاچاق او کډوالو قاچاق

له نورو ډولونو  د اجبار ، قوې يااو يا هم د ګواښ لد شخص تر واک الندې راوستل، لېږد، حمل او نقل، سات
انساني قاچاق موارد ګڼل  د زور يا ځواک له بېالبېلو الرو کار اخيستل، تښتول، تېر ايستل او چل داو  څخه ګټه

 کېږي.
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 تېر ايستنه يا فريب ورکول  -٢٣
په دې وروستيو کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو برخو کې د چل او دوکې موضوع زياته شوې او اکثره 

تېر قربانيان يې هم نجونې او ماشومان دي. ډېرې نجونې شته چې د مبايل اړيکو او يا د ټولنيزو شبکو له الرې 
هلک سره  له فون له الرېېنجلۍ د ټيل هلګې په توګه يوېد ب ؛او وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي ایستل کېږي

چې کله  ۍهڅوي څو له ده سره وتښتي، نجلته دې  ۍهلک نجل .الخره د مينې داستان يې پيلېږيااشنا کېږي، ب
 غهدیې په بشپړ ډول د هلک سره بل واليت يا هم بل هېواد ته تښتي نو د ژوند واګې  غهدغه کار کوي او بيا له د

څنګ فحشا ته هم اړ ايستل  بيا د کورني تاوتريخوالي تر ېچې ډېرى مهال دغه ډول نجون په واک کې ويهلک 
 کېږي چې انساني قاچاق بلل کېږي.

دى او له شرعي پلوه ښځو ته دوکه ورکول يو ډېر فريب او دوکه ورکول د اسالمي او انساني اصولو خالف عمل 
بد او د انساني اخالقو خالف کار دی. د شريعت له مخې که يو نارينه يوې ښځې ته دروغ وايي او وروسته 

د انساني  طالق غوښتنه وکړي. روښانه شي چې ښځه او بچيان لري، ښځه کوالی شي چې په محکمه کې د 
دې د مبارزې قانون په درېيمه ماده کې راغلي چې د ګټې اخيستنې په موخه د قاچاق او کډوالو قاچاق پر وړان

شخص استخدام (تر واک الندې راوستل)، لېږد، حمل او نقل، ساتنه او يا هم د ګواښ له الرې د کارولو لپاره د 
چل او حيله  ستليشخص ترالسه کول، په همدې ډول د زور يا ځواک له بېالبېلو الرو کار اخيستل، تښتول، تېر ا

 د انساني قاچاق موارد ګڼل کېږي.

 د تېر ايستنې په اړه د پژواک لومړی راپور:

 "له درد او غوسې پرته مې بل څه نه دي ليدلي"

 
 – Dec 10, 2017 ناهيد بشردوست

غوښتل له واده وروسته یې ): یوه نجلۍ چې د موبايل له الرې غولول شوې وه، ٩٦ليندۍ  ١٩ کابل (پژواک،
  ډبولو سره هم مخ وه. -شي، خو د دغه کار اجازه نه ورکول کېده او هره ورځ له وهلو بېلهخاونده بېرته له خپل 

ناوړې  کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون په درېيمه ماده کې راغلي چې دپه دې اړه د انساني قاچاق او 
د  ، قوې ياګواښاو يا هم د  لګټې اخيستنې په موخه د شخص تر واک الندې راوستل، لېږد، حمل او نقل، سات

https://www.pajhwok.com/dr/journalist/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.pajhwok.com/dr/journalist/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
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ايستل او چل د انساني د زور يا ځواک له بېالبېلو الرو کار اخيستل، تښتول، تېر او  له نورو ډولونو څخه ګټه اجبار
 قاچاق موارد ګڼل کېږي.

په دې وروستيو کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو برخو کې د چل او دوکې موضوع زياته شوې او اکثره 
کلنه نيالب  ٢١ له دې ډلې يوه هم د فارياب واليت اصلي اوسېدونکې قربانيان يې هم نجونې او ماشومان دي.

 (مستعار نوم) ده.
 ب: که د امن خونه نه واى، اړه وم د سړک پر سر شپې ورځې تېرې کړمنيال

له امله د خپل پالر کور ته وتښتېدم، خو د يوه دوکه کوونکي کس په دام کې پرېوتم  يهغې وويل چې د تاوتريخوال
لپاره امن يې شپه ورځ د مرګ تر بريده وهلم، له همدې امله اړه شوم چې د ژوندۍ پاتې کېدو د کورنۍ غړو چې 

هغې زياته کړه، له کومې ورځې يې چې خپل ښى او چپ الس پېژندلي، له درد او غوسې  خونې ته پناه يوسم.
دغه ځوانه ښځه له يوه کال راهيسې د کابل په امن خونو کې ساتل کېږي او ماشوم  پرته يې بل څه نه دي ليدلي.

نيالب چې خپله کوچنۍ لور  سترګې غړولې دي.يې چې اوس دوه کلن دى، په همدې مالتړي مرکز کې نړۍ ته 
که امن خونه نه واى، اړه وم شپې "يې د ويده کولو په موخه په غېږ کې نيولې وه، پژواک خبري اژانس ته وويل: 

  "ورځې په ډېرو بدو حاالتو کې د سړک پر سر تېرې کړم.
رم، پالر مې مال امام دى، له خپلو ټولو درې خويندې او څلور وروڼه ل"نوموړې د خپل ژوند کيسه داسې پيل کړه: 

خپلوانو او دوستانو سره مو اړيکه پرې شوې وه، هره ورځ مو مور زموږ په مخکې وهل کېده، کله په څپېړه، کله 
اوږو د چاقو نښې  رپه سوک او لغتو او حتى په چاقو يې هم وهله، تر دې چې تر اوسه پورې هم زما د بوډۍ مور پ

کلنه وم، وزغامه، باالخره  ١٨دغه وضعيت مې تر درې کاله وړاندې مودې پورې چې "ته کړه: نيالب زيا "ښکاري.
مې يوې ملګرې د يوه نارينه شمېره راکړه، ډېرې ورځې مې د خپلې ملګرې په مالتړ له دغه کس سره ټيلېفوني 

ږ سره له تاوتريخوالي کار مې ورته وکړه چې پالر مې په کور کې له مو اړيکه درلوده، تر دې چې د خپل کور کيسه
 "اخلي.

هغې  الړه شه.وسره زما د خور کور ته کابل ته له ما نيالب وايي چې څه موده وروسته هغه کس راته وويل چې 
کس سره مې ډېرې شپې او ورځې تېرې کړې، تر دې چې د ښځې او اوالدونو  غهکابل ته راغلم او له د"زياته کړه: 

موضوع له اورېدو وروسته مې سخت وژړل، له ځان سره مې وويل چې که بېرته کور د لرلو يې راته وويل، د دې 
الړه شم، پالر مې ژوندۍ نه پرېږدي، تر دې چې اړه شوم له هغه سره يې کور ته والړه شم او نکاح ورسره وته 

و اوالدونو سره د دغه سړي په کور کې د هغه له دوو مېرمنو او ګڼ"لى وکړ او ويې ويل: ېنيالب سوړ اسو "وتړم.
خو هغې زياته کړه چې خوښي يې ډېره ونه غځېده، خاوند يې له څه " مخ شوم، ګډ ژوند مې ورسره پيل کړ.

شپه ورځ په کور کې د تاوتريخوالي له بېالبېلو بڼو سره مخ "هغې وويل:  مودې وروسته ورسره ناوړه چلند پيل کړ.
ړکۍ نه بهر کتل، نو خاوند مې وهلم او ويل يې چې څوک وم، فزيکي او لفظي تاوتريخوالى، کله مې چې له ک

 "ګورې؟ کله به مې چې پاکې جامې واغوستې، ويل به يې چې د چا لپاره يې اغوندې؟
وخت به يې پيسې له نورو ښځو  ډېری، لنيالب څرګنده کړه چې خاوند يې موټروان و، خو عايد يې نه معلومېد

دغه حالت راته نور د زغم وړ نه و، کله مې چې غوښتل له خپل خاوند "هغې زياته کړه:  سره په اړيکو لګولې.
ه جال شم، له وهلو ډبولو سره به مخ وم، له کوره يې د وتلو اجازه نه راکوله، ډېر وخت يې په خپل کور کې څخ

يل هغې وويل چې په ډېرو سختو ستونزو وتوانېدم چې د خپل خاوند د تره کور ته چې مدافع وک "بندي کړې وم.
کله مې چې طالق "وويل:  هغې ه طالق غواړم.څخو، ځان ورسوم، له هغه مې وغوښتل چې له خپل خاوند 

چې دا ماشوم د امن خونه کې وزېږېد،  هغه وختواخيست، پر ځان نه پوهېدم چې د دوو مياشتو اميدواره یم، 
باور نه کوي چې دا ماشوم دې له  خاوند ته مې احوال ورکړ چې راشه او کوچنى ماشوم دې واخله، خو هغه وويل،
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هغې په ډاګه کړه چې له دې وروسته يې خاوند احوال  "ده نه وي؛ ځکه چې په خبره يې د امن خونو نوم بد دى.
وانه خيست، د وخت په تېرېدو سره يې په امن خونه کې خياطي زده کړه، څو وکولى شي چې پر خپلو پښو 

 ودرېږي او خپل ژوند خپله مخکې بوځي.
هغه ښځې چې په امن خونه کې ژوند "ه سخته ځورېدلې وه، وويل: څخنيالب چې د خپل خاوند له چلند غه راز د

کوي، ګنهګارې نه دي، ټولې يې د تاوتريخوالي قرباني دي او له بلې خوا هغه نارينه چې له ښځو سره خيانت 
هغې زياته کړه، پېغلو  الى کم شي.کوي، بايد د حکومت له لوري مجازات شي، څو د ښځو پر وړاندې تاوتريخو

نجونو ته سپارښتنه کوي چې په خپل ژوند کې دې ډېرې محتاطې وي، څو د نرانو د دوکې او ناوړه استفادې 
 ښکار نه شي، هڅه دې وکړي چې خپل راتلونکى خاوند ښه وپېژني.

 شيما: قرباني شوو ښځو ته اړين خدمتونه وړاندې کوو
چې نيالب په کې ژوند کوي، پژواک ته وويل چې په دغه مرکز کې  ېخونې مسوول له بلې خوا شيما د هغې امن

هغې زياته کړه چې دا ښځې  يې بې سرپرسته دي او پاتې نور د هغوى ماشومان دي. ٣٧تنه ساتل کېږي چې  ٥٧
او بايد  د بشري حقونو کمېسيون، ښځو چارو وزارت او امنيې قوماندانۍ له لوري دغه مرکز ته ور پېژندل کېږي

 ساعتونو کې په ښځو چارو وزارت کې هم ثبت شي. ٢٤په 
شيما څرګنده کړه، کوم کسان چې په دغه مرکز کې خوندي دي، وړيا ډوډۍ او جامې ورکول کېږي او تر څنګ يې 

له دې ښځو سره تر "نوموړې زياته کړه:  د لومړنيو روغتيايي مرستو تر څنګ رواني سال مشوره هم ورکول کېږي.
پورې د هغوى د ژوند پر شرايطو خبرې نه کېږي چې خپله نه وي چمتو شوې، د وخت په تېرېدو سره دوى هغه 

د مېرمن شيما په خبره،  "ته مدافع وکيل ټاکل کېږي او قضيې يې د عدلي او قضايي ارګانونو له خوا څېړل کېږي.
کريم زده کړه، پخلى، خامک دوزي او دغو ښځو ته بېالبېل روزنيز خدمتونه لکه د ليک لوست زده کړه، د قران 

د امن خونې د دغه چارواکي د معلوماتو  خياطي هم وړاندې کېږي او حتى په اوونۍ کې درې ورځې ورزش کوي.
له مخې، هغه مېرمنې د دې کور تر پوښښ الندې دي چې په بدو کې ورکړل شوې، له قانوني سن څخه په ټيټ 

شيما وويل،  وې دي او د کورني تاوتريخوالي د نورو بڼو ښکار شوې دي.عمر کې واده شوې او يا په زور واده ش
په کار ده چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې د تاوتريخوالي مسئله د ښوونځيو او پوهنتونونو په ښوونیز نصاب کې 

وڼو سره شامله کړي، څو ماشومان د ژوند له هماغه لومړي پړاو څخه پوه شي چې له خپلې خور، مور، مېرمنې او ل
له بلې خوا د ښځو مدافع وکيلې اقدس هاشمي چې د امن کورونو تر پوښښ الندې يې د  څه ډول چلند وکړي.

ښځو ځينې قضيې تعقيب کړې دي، پژواک ته وويل: "په ډېرو قضيو کې يې ورکړو ښو سال مشورو ښه پايله 
ان هغوی ته د بيا ځلي ګډ ژوند پيلېدو درلودلې ده، هره ورځ يو نيم ساعت کېنو، موکلينو ته مشوره ورکوو او 

 مشوره ورکول کېږي او که يې قضيې حل نه شي، بېرته د امن خونه کې پاتې کېږي."
 وشي باید قربانيانو مالتړد سليمي: 

د انساني قاچاق او کډوالو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کمېسيون يوه چارواکي محمد حسن سليمي 
په قانون کې شوی شخص ر پوښښ الندې ښځو ستونزو ته په اشارې سره وويل: "قرباني پژواک ته د امن خونو ت

هغه زياته کړه: "موږ د انساني قاچاق  له ورکړل شوو ټولو حقونو ګټه پورته کوالی شي او مالتړ يې کېږي."
قرباني شوي  قربانيان پيدا کوو چې په کومه برخه کې ځای لري او له هغه مسووليت سره سم چې کمېسيون يې د

انسان پر وړاندې لري، قرباني د کار او ټولنيزو او ښځو چارو وزارتونو ته ور استوي چې د ښځو لپاره په کابل کې 
 مرکزونه لري."٢٩د مالتړ 

سليمي وويل: "د ماشومانو په اړه هم همداسې کوو، خو د هغو سړو لپاره چې قرباني شوي دي، تر اوسه ځانکړی 
کوو چې د کار او ټولنيزو چارو وزارت په همکارۍ د قرباني شوو سړو لپاره هم مناسب ځای ځای نه لرو او هڅه 

 برابر کړو."
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 د بشري حقونو کمېسيون: د قربانيانو د حقونو لپاره مبارزه کوو
د بشري حقونو خپلواک کمېسيون وياند محمد بالل صديقي د انساني قاچاق او تاوتريخوالي د قربانيانو پر 

لپاره د عدلي، قضايي او امنيتي  لودغه کمېسيون د کړچار په اړه وويل چې د خلکو د پوهاوي کچې لوړووړاندې د 
هغه زياته کړه چې د بشري حقونو کمېسيون له قانون سره سمه  ارګانونو په مرستې سره ښوونيز مرکزونه جوړېږي.

املينو ته يې ع د قربانيانو قضيې تعقيب کړي، څو ګډوندنده لري چې د امن کورونو تر پوښښ الندې کسانو په 
جزا ورکړل شي او په ورته وخت کې د ځانګړو کمېټو او مدني ټولنې ارګانونو له الرې پر عدالت غوښتنه کار 

 وکړي، څو د انساني قاچاق له قربانيانو که ښځې وي يا نارينه، مالتړ وشي.
 وڅېړل شيانساني قاچاق قضيې دې د د کورنيو چارو وزارت: 

په کورنيو چارو وزارت کې د انسان او اجناسو له قاچاق سره د مبارزې مدير ډګروال محمد حامد پژواک ته 
له د واده په نیت وويل: "دا ډول قضيې درې اړخونه لري، هغه کسان چې له کوره تښتي او جرم کوي (زنا کوي، 

استفادې او يا د هغوی د بدن د غړو پلورلو لپاره د ښځو يا نجونو يو ډول قاچاق دی چې د جنسي  ي)،ېښتتکوره 
هغه زياته کړه: "موږ د عدلي او قضايي ارګانونو په همکارۍ سره درې واړو مواردو قضيو ته  ترسره کېږي."

 رسېدنه کوو، د قضيې فاعل امن کور ته استوو چې ساتنه يې وشي."
 د پوهنتون استاد: ګډ ژون لوبې نه دي

په اسالمي فقه کې ويل شوي چې که چېرې سړی ، ې او مدني فعالې شهال فريد وويلد کابل پوهنتون استاد
ولري، بايد د دواړو لورو هم د پخوانۍ مېرمنې او هم د هغې مېرمنې چې نوی واده واده  غواړي دويم يا درېيم

لې او ويې نوموړې هغه نجونې چې له واده لرونکو سړو سره واده کوي، وغند ورسره کوي، رضايت شتون ولري.
ويل چې که دولت په مدني قانون کې تعديل راولي او د ښځو د ډېرېدو لپاره قضيې سختې کړي، سړي نه شي 

 کوالی چې دويم واده وکړي.
 سم عمل دی ديني عالم: تېر ايستنه په اسالم کې نا

مبارک دين صراحت ته په يو ديني عالم مفتي حجت ال�ه هم له ښځو سره د انساني چلند د اړتيا په اړه د اسالم 
هغه زياته  اشارې سره وويل چې له شرعي پلوه ښځو ته دوکه ورکول يو ډېر بد او د انساني اخالقو خالف کار دی.

کړه: "د شريعت له مخې که يو نارينه يوې ښځې ته دروغ وايي او وروسته روښانه شي چې ښځه او بچيان لري، 
د يادونې ده، دا يوازې نيالب نه ده چې له داسې  وښتنه وکړي."طالق غ ښځه کوالی شي چې په محکمه کې د 

برخليک سره مخ شوې ده، ډېرې نجونې شته چې د مبايل اړيکو له الرې يې دوکه خوري او وروسته له ډېرو 
  .ستونزو سره مخ کېږي

 په اړه د پژواک دويم راپور: نېد تېر ايست

 موخه له مجبوریته زندان کې یمپاکستانۍ ډاکتره انیسه: عدالت ته د السرسي په 

 
 – Mar 06, 2018 زین ال�ه ستانکزی

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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لپاره چې د ښځو ناروغانو برخه کې یوه کلینیک کې ): يوه پاکستانۍ ډاکتره د دې ٩۶کب ١٥ لښکرګاه (پژواک،
ورسره تر  کار وکړي، هلمند والیت ته راوستل شوې وه، خو د هغې د راوستونکي کلیوال ډاکتر له خوا

 تاوتريخوالي وروسته اوس په زندان کې ده.

 نګه راوستل شوه؟رڅافغانستان ته انیسه 

مخکې د يو هلمندي کليوال ډاکتر په بلنه په غير قانوني توګه له دغه ډاکتره انيسه (مستعارنوم) نومېږي، يو کال 
خپل خاوند سره هلمند ته راوستل شوه او دوى پرېکړه کړې وه چې په لرو پرتو سيمو کې به په ګډه د ناروغو 

ه تر درېيو مياشتو وروسته انيسه له خپل خاوند سره بېرت ښځو درملنه کوي او له دې الرې به پيسې ترالسه کوي.
پاکستان ته والړه او بيا رانغله خو دغه کليوال ډاکتر يو ځل بيا انيسې پسې پاکستان ته والړ او دغه ځل يې له 

دغه کليوال ډاکتر له انيسې سره ژمنه کړې وه چې د هرې مياشتې په پاى کې به  خاوند پرته افغانستان ته راوسته.
 چل او فريب وو. اويا زره پاکستانۍ کلدارې ورکوي خو دا هر څه يواځې

 :انیسه په زندان کې

نوموړې دا مهال د هلمند په مرکزي زندان کې شپې ورځې تېروي خو محکمې ته د تګ پر مهال يې پژواک خبري 
هغې وويل چې اووه کلنه لور او خاوند يې په پاکستان دي خو دا د خپل  اژانس ته د خپل ژوند کيسه کړې ده.

انيسې وويل چې ياد  او خلکو ته د خدمت کولو په موخه افغانستان ته راغلې ده. مسلک له الرې د پيسو پيدا کولو
دې زياته کړه:  کليوال ډاکتر له غير قانوني الرو په غير قانوني اسنادو د افغانستان هلمند واليت ته راوستلې ده.

پلې کورنۍ جال کړم، ما ته يې ويلي وو چې هره مياشت به اويا زره کلدارې درکوم، خو کله يې چې زه له خ"
، هم يې پر ما پيسې پيدا کولې او هم يې خپل نور جنسي خواهشات وافغانستان ته يې راوستم دا هر څه دروغ و

 نوموړې د ياد کليوال ډاکتر کور ته څېرمه د هغه په شخصي کلينيک کې اووه مياشتې تېرې کړې دي. "پوره کول.
 ې انکار کړى دى.دښتنه کړې وه چې نکاح ورسره وتړي خو د انيسې په وينا، دغه ډاکتر ترې څو ځلې غو

د نکاح غوښتنه را څخه وکړه، خو دا چې ما خاوند  مالکزه په روغتون کې اوسېدم، د روغتون "دې وویل: 
درلود، انکار مې وکړ، خو له دې سره سره يې اووه میاشتې ټیلېفون را څخه قید او معاش يې را باندې بند کړ او 

 "هر څه چې يې زړه غوښتل هغه يې راسره کول او د هېڅ کار اجازه يې نه راکوله، زه يې د ځان لپاره ساتلې وم.
ياتوي چې په دې موده کې د ځورونې له بېالبېلو ډولونو سره مخ شوې او تل يې هڅه دا کوله چې د ځان انيسه ز

ډېره هڅه مې کوله چې په يو ډول ځان پوليسو ته ورسوم او له دغه "نوموړې وايي:  لپاره د حل يوه الر پيدا کړي.
، په هغه کې سپره شوم او ځان مې مشکل څخه ځان خالص کړم، باالخره د کلي يوې نجلۍ راته موټر وښوده

 "پوليسو ته ورساوه.

د انيسې په وينا، کله چې پوليسو ته ورسېده نو خپله ټوله کيسه یې ورته وکړه خو په هماغه ورځ کليوال ډاکتر هم 
انيسه وايي چې په هلمند کې د  ور رسېدلى دى او پر دې يې عريضه کړې چې ښځه يې ده او له کوره تښتېدلې ده.

دې له اړوندو ارګانونو  خونه نشته، نو ځکه عدالت ته د السرسي په موخه په زندان کې شپې ورځې تېروي. امن
 غوښتنه وکړه چې هر څه ژر يې ستونزه هواره کړي، څو بېرته په پاکستان کې له خپلۍ کورنۍ سره يو ځاى شي.

 يو کليوال: انيسې له ډاکتر سره نکاح کړې ده

نوم نه اخيستو په شرط پژواک ته وويل چې دې پاکستانۍ ښځې له ډاکتر سره نکاح  د سيمې يوه اوسېدونکي د
ښځې ډاکتر ته ويل چې ما خو درسره نکاح وکړه نو اوس دې هغې بلې  ۍدې پاکستان"هغه وويل:  تړلې ده.

ع په اړه د بل لور ته د اړوندې موضو "ښځې ته طالق ورکړه چې بيا ډاکتر ورسره ونه منله او جنجال يې پيدا شو.



214 

هلمند د استيناف څارنوال عيسى خان عمرخېل پژواک ته وويل چې د دې ښځې دوسيه د زنا په وصف جوړه 
 شوې وه، خو محکمې رد کړې او ويلي دي چې په دې قضيه کې د انسان قاچاق شوى دى.

يې په اړه پلټنې  څارنوال وايي چې اوسمهال يې د دغو کسانو دوسيه د ملي امنيت څارنوالۍ ته راجع کړې، څو
 دغه راز د استيناف څارنوالۍ يوې سرچينې پژواک ته وويل چې کليوال ډاکتر هم نيول شوى او بندي دى. وکړي.

چې دغه کليوال ډاکتر ټينګار کوي چې دغه ډاکتره يې ښځه او نکاح يې ورسره تړلې ده. خو "دې سرچینې وويل: 
سرچينې زياته کړه چې دغه قضيه به تر څېړنې  "ې نه ده تړلې.دغه ښځه بيا وايي چې زنا ورسره شوې او نکاح ي

وروسته روښانه شي خو عدلي طب هم ويلي چې پر دې ښځې هر څه په زور شوي او هېڅ ډول رضايت په کې 
 شتون نه درلود.

 د عدليې رييس: دغه قضيه تر اوسه موږ ته نه ده راغلې

الي کمېسيون د واليتي کمېټې مسوول او د عدليې رييس په هلمند کې د انساني قاچاق او کډوالو قاچاق د ع
خو ده  محمد طيب اتل پژواک ته وويل چې د يادې پاکستانۍ ډاکترې قضيه تر اوسه دوى ته نه ده رسېدلې.

په اړه په هلمند کې د بل لور ته د اړوندې موضوع  وويل چې له دې وروسته به دغه قضيه جدي تعقيب کړي.
کمېسيون د واليتي کمېټې د ښځو چارو مسوولې فاطمې عابدي پژواک ته وويل چې ياده خپلواک  بشري حقونو

 قضيه يې له سره تر پايه تعقيب کړې ده.

له پاکستانۍ ډاکترې سره چل او فريب شوى، ټيلېفون ترې اخيستل شوى، معاش نه دى ورکول "هغې وويل: 
رګندونو او نورو څېړنو داسې ښکاري چې دغه خو عابدي زياته کړه چې د ښځې له څ "شوی او ساتل شوې ده.

 ښځه هم ډېره رښتيا نه وايي او اصلي ستونزه له کليوال ډاکتر سره د پيسو پر سر پيدا شوې ده.

 اخترمحمد: تر اوسه موږ په دې اړه معلومات نه لرو

دوى ته چا په سوېل کې د پاکستان د کونسلګرۍ مرستيال اخترمحمد پژواک وويل چې د يادې قضيې په اړه 
خو ده وويل چې یاده قضیه به له دې وروسته تعقيب  شکايت نه دى کړى او نه یې هم دوى په اړه معلومات لري.

 کړي.

 ديني عالم: تېر ايستنه په اسالم کې ناسم عمل دی

ديني عالم مفتي حجت ال�ه پژواک ته وويل چې چل، فريب او دوکه ورکول د اسالمي او انساني اصولو خالف 
ده ټينګار وکړ چې په ژوند د ښېرازۍ او بريا په موخه هېڅوک بايد يو له بل سره چل او فريب ونه  دى. عمل

 کړي.

چې دغه ټولې مسئلې د  یچل او فريب شو، ترې په قضيه کې حمل و نقل، ساتنهد کليوال ډاکتر او پاکستانۍ ډاک
کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون په په دې اړه د انساني قاچاق او  انساني قاچاق ښکاره بېلګې دي.

ګټې اخيستنې په موخه د شخص تر واک الندې راوستل، لېږد، حمل او نقل، ناوړې  درېيمه ماده کې راغلي چې د
د زور يا ځواک له بېالبېلو الرو کار اخيستل، او  له نورو ډولونو څخه ګټه د اجبار ، قوې يااو يا هم د ګواښ لسات

 يستل او چل د انساني قاچاق موارد ګڼل کېږي.تښتول، تېر ا

په دې وروستيو کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو برخو کې د چل او دوکې موضوع زياته شوې او اکثره 
 قربانيان يې هم نجونې او ماشومان دي.
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 راپور: تعقيبيپه اړه د پژواک  نېد تېر ايست
 

 ته سپارل شوېقاچاق شوې پاکستانۍ ډاکتره خپلې کورنۍ 

 
 - Aug 06, 2018 ناهيد بشردوستاو  زين ال�ه ستانكزى

): د يوې قاچاق شوې پاکستانۍ ډاکترې په اړه د پژواک خبري اژانس د راپور له ٩٧زمرى  ١٥(پژواک،  کابل
قاچاق کوونکی  چې په پایله کې یادوروسته حکومت یاده ډاکتره د قاچاق کوونکي له منګولو وژغورله  خپرېدو
شاوخوا څلور مياشتې مخکې پژواک خبري اژانس د يوې پاکستانۍ ډاکترې په اړه چې په هلمند کې  .شوزنداني 

ترې پژواک ته ويلي وو چې هلمندي دغې ډاک ؛د يو کليوال ډاکتر له لوري انساني قاچاق شوې وه، راپور خپور کړ
هغې دا هم ويلي وو چې  ،فريب او جعلي اسنادو له پاکستان څخه هلمند ته راوستلې ده ،کليوال ډاکتر په چل

 جنسي تېرى کړى دى.پرې دغه کليوال ډاکتر هم پرې پيسې ګټي او هم يې په دې موده کې څو ځلې 
بيا يې دغه ښځه له ، موضوع تعقيبولو لپاره يو پالوى وټاکهد دغه راپور له خپرېدو وروسته ولسمشر د يادې 

د څه مودې لپاره د امن په خونه کې اوسېده. په دې اړه په هلمند کې د بشري چې هلمنده کابل ته را انتقال کړه 
مه پژواک خبري اژانس ته وويل: ١٥حقونو خپلواک کمېسيون د واليتي کمېټې مشرې عفيفې معروف د زمري په 

مېشه د هلمند له زندانه ليدنه کوم، خو له ډېرې مودې دغه ښځه په کې نه وينم، نو کېداى شي بل ځاى زه ه"
دغه راز د هلمند د زندان مرستيال مدير رازمحمد هم پژواک ته وويل چې پاکستانۍ ډاکتره  "انتقال شوې وي.

پولې اړول شوې وي او خپلې کورنۍ ته  کېداى شي دغه ډاکتره اوس له"پخوا له دغه ځايه تللې ده. ده زياته کړه: 
 "سپارل شوې وي.

همدارنګه د لویې څارنوالۍ وياند جمشيد رسولي پژواک ته وويل چې دغه قضيه د څېړنې په موخه څارنوالۍ ته 
سپارل شوې وه. هغه وايي چې تر څېړنو وروسته دوسيه محکمې ته وسپارل شوه چې لومړۍ محکمې یاد 

خو د استيناف  ،کاله بند محکوم کړ ١٥انساني قاچاق د جرم ترسره کولو په تور پر هلمندی کليوال ډاکتر د 
کلونو څخه درېيو کلونو او دوو مياشتو ته راټيټه کړه او دغه قضيه يې انساني قاچاق  ١٥محکمې بيا دغه سزا له 

و له خوا بېالبېلې سزاګانې نه، بلکې د مهاجرانو قاچاق وباله. د هغه په وينا، دا چې د دغه کس لپاره د دوو محکم
ځکه يې دوسيه د سترې محکمې د پرېکړې لپاره واستول  ؛وټاکل شوې نو د څارنوالۍ قناعت يې حاصل نه کړ

شوه. رسولي د نورو جزئياتو له ورکولو پرته وويل چې پاکستانۍ ډاکتره بېرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې او دا 
 مهال په پاکستان کې ده. 

دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي دفتر پژواک ته وويل چې له دې قضيې په جريان  بل لور ته په
کې نه دي. د هغوی په وينا، دوه ځلې يې په دې اړه د افغانستان د بهرنيو چارو له وزارت څخه پوښتلي خو په اړه 

وړاندې د مبارزې قانون په درېيمه  په دې اړه د انساني قاچاق او کډوالو قاچاق پر يې معلومات نه دي ورکړي.
ماده کې راغلي چې د ګټې اخيستنې په موخه د شخص استخدام (تر واک الندې راوستل)، لېږد، حمل او نقل، 
ساتنه او يا هم د ګواښ له الرې د کارولو لپاره د شخص ترالسه کول، په همدې ډول د زور يا ځواک له بېالبېلو 

 ايستل او چل د انساني قاچاق موارد ګڼل کېږي.الرو کار اخيستل، تښتول، تېر 

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B2%D9%89-1
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B2%D9%89-1
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
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  د تېر ايستنې په اړه د پژواک درېيم راپور:

 د پژواک موندنې: د مشرانو جرګې دويم مرستيال له یوې مېړوښې سره د واده کولو هڅه کړې

 
 – Mar 06, 2018 پژواک

): د لوګر واليت يو اوسېدونکى ادعا کوي چې د مشرانو جرګې دويم مرستيال محمد ٩٤کب  ١٥کابل (پژواک، 
اصف صديقي يې ښځه دوکه کړې، جنسي اړيکې يې ورسره ټينګې کړې او دوى يې پر مرګ ګواښلي چې دا 

لوګر د مرکز پل علم ښار د جويک سيمې دغه کس انجنير فريدون نومېږي، د  موضوع دې نه افشا کوي.
اوسېدونکى دى چې اوس مهال د کابل ښار په کارته نو سيمه کې ژوند کوي او د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د 

 انجنير په توګه دنده ترسره کوي.

ريز کال فريدون چې پرون له ګڼ شمېر اسنادو سره د پژواک مرکزي دفتر ته راغلى و، ادعا يې کوله چې د روان لم
د ده ښځه شکيال او لور د کابل  مشرانو جرګې دويم مرستيال محمد اصف صديقيمه د ٢٣د سلواغې مياشتې په 

او لور د ورځې د ده ښځه  ١٤فريدون وايي چې اصف صديقي  ښار د کارته نو له درېيم سړک څخه تښتولي دي.
د هغه په  خوشحال خان په يو کور کې برمته کړي وو او د ده له ښځې سره يې نامشروع اړيکې هم ساتلې دي.

وينا، کله چې دوى خبر شول؛ نو صديقي د ده مېرمن او لور د امن خونې ته سپارلې او د ده ښځې ته يې ويلي، که 
صديقي زما پر ښځې " فريدون زياتوي: وژل شي.چېرې خپلې کورنۍ ته والړه شي؛ نو د کورنۍ غړي به يې و

دى وايي چې څو ځلې دى، خسر او د  "فشار راوړى، څو له ما څخه طالق واخلي او له ده سره نکاح وتړي.
 دغه موضوع له حکومت او رسنيو سره شريکه نه کړي.کورنۍ نور غړي يې د صديقي له خوا ګواښل شوي څو 

نګه پيدا شوې؟ وايي: "زما ښځه محصله وه، په رابعه رهغه په دې اړه چې د صديقي او ښځې تر منځ يې اړيکې څ
بلخي روغتون کې یې عملي کار کاوه، يوه ورځ د صديقي ښځه مريضه وه، رابعه بلخي ته يې راوستې وه، بيا 

ي او زما د ښځو تر منځ اړيکي پيدا کېږي، بيا وروسته صديقي زما ښځې ته وايي چې ته د همدلته اول د صديق
ه راغلې يې، زه پر تا افتخار کوم، زه د مشرانو جرګې معاون يم، جرګې ته راشه زه به درته يوه ښه وظيفه څخلوګر 

 درکړم."

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%BE%DA%98%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%BE%DA%98%D9%88%D8%A7%DA%A9
http://www.meshran.website/pvp/showdoc.aspx?Id=5414
https://www.facebook.com/pajhwoknews/videos/1790209471030647/
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ده وويل، څه  تګ راتګ پيدا کېږي.فريدون وايي چې له دې اړيکې وروسته د دوى او صديقي د کورنۍ تر منځ 
موده وروسته صديقي د ده ښځې ته وايي چې په مشرانو جرګه کې به يې پر دنده وګوماري او په څو مياشتو کې 

ده زياته کړه: "بيا صديقي زما ښځه په مشرانو جرګه کې  دې يو ځل راځي او خپله تنخوا دې ترالسه کوي.
هغه وويل  ته وايي چې هره ورځ بايد راشي او يوه نوې دنده به ورکړي." مقرروي، څه موده وروسته بيا زما ښځې

 چې له څه مودې راهيسې يې ښځې په مشرانو جرګه کې د اصف صديقي د سکرترې په توګه دنده ترسره کوله.
ه صديقي زما ښځې ته سترګې پټې کړې وې، کله چې زه خبر شوم چې څخفريدون زياته کړه: "له لومړۍ ورځې 

ې کور کې نشته، والړم او صديقي ته مې وويل چې داسې قضيه شوې، هغه راته وويل چې ته هېڅ غم مه ښځه م
 کوه، زه دا هر څه هواروم."

د نوموړي په وينا، په دې موده کې صديقي غوښتل چې دوى په تورتم کې وساتي او د ښځې لپاره يې د کورني 
نوموړى وايي: "د دې لپاره چې د امن په خونه کې  ستوي.تاوتريخوالي قضيه جوړه کړي او امن خونې ته يې وا

ده وويل، صديقي له بېالبېلو الرو په  وساتل شي، صديقي ورته د کورني تاوتريخوالي قضيه جوړه کړې ده."
بېالبېلو نومونو دوى ګواښلي دي، تر دې پورې چې د ده ورور احمد جاوېد يې د څه مودې لپاره په لوګر کې 

فريدون پژواک ته يوه لنډه ويډيو، يو غږيز کلیپ او د څو ليکلو  څو له دې قضيې تېر شي.زنداني کړى و، 
 پيغامونو کاپيانې هم ورکړي او ويې ويل: "دا ټول هغه اسناد دي چې د صديقي په اړه زما څرګندونې ثابتوي."

 ښکاري خو له مقابل لوري څخه د ښځې غږ راځي چې داسې وايي: ويډيو کې مخامخ اصف صديقيپه 

 جان مان جور اس -ښځه

 بلى -صديقي

 چرا گپ نه ميزنی هاهاها -ښځه

 گپ ميزنم -صديقي

 دو دله معلوم ميشی یبيخ -ښځه

م ميخورم، تعهد ميکنم، تا اخر په دغه ځاى کې ويډيو پرې شوې او بيا ورپسې جوخت صديقي وايي: "به خدا قس
 عمره از تو مواظبت ميکنم و در کنارت استم، ولو که به قيمت جان مه هم تمام شود، فقط از تو استم."

 ښځه: تنها مواظبت؟

 مواظبت، خانم مه بودي ميباشي، استي تا اخره عمره. -صديقي

 تو در هر حالت استى با مه؟ -ښځه

 هر حالت ده می رابطه با تو استم. به خدا قسم خورديم که ده -صديقي

 باز خو موضوع انتخابات پيش نه ميايد؟ -ښځه

 تير استم خو از تو تير نيستم. یاگر به قيمت جان مه هم تمام شود از چوک -صديقي

 مه مطمين استم ديګه، خير انشاال�ه صبح به خير اخرين کارهاى خوده شروع ميکنيم. -ښځه

 انشاال�ه -صديقي

 يکجاښځه: با هم 

https://www.facebook.com/pajhwoknews/videos/1790202497698011/
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 وعده است -صديقي

 خوب اولين قرباني را که تو به مه دادی همين است فقط، ديگه تمام کارها را مه کديم؟ -ښځه

 تا که زنده استم به تو قرباني ميتم. -صديقي

 خوب صحيح است، فيصله شد، قبول قبول، خير بگو قبول قبول قبول، نکاح قبول هى؟ هاهاها -ښځه

 دارمت.صديقي: قبول، قبول، قبول 

 افرين هاهاها -ښځه

دغه راز فريدون چې کوم غږيز کلیپ پژواک ته ورکړی په اړه يې وايي چې په دې کې د هغه د خسر ډګروال 
 ثانيې دی. ٤٤دقيقې او  ٣٩دغه غږيز کلیپ ، سردار حميد او اصف صديقي تر منځ خبرې شوې دي

د خبرو پيل پر دې کېږي چې صديقي وايي: "محترم ډګروال صاحب، دغه ښځه له هغه کور څخه مايوسه شوې، 
د دې لپاره چې کوم بل چا سره والړه نه شي، ډېر خراب خلک شته دي، فريدون ونه شو کوالى چې دغه ښځه په 

ي چې نور هغه کور ته والړه شي، په دې قضيه کې چې هر اته، نهه کلونو کې راضي کړي او دغه ښځه نه غواړ
کسه ساتونکي لرم، ټول ستا دي، خپل ټول واک  ٤٠او  ٣٠څومره الس ووهل شي، خبره نوره هم خرابېږي، زه 

 ستا لپاره کاروم، پوه شوې ډګروال صاحب!"

کړي، خپله يې بايد حل صديقي وايي چې دغه قضيه زموږ او ستاسو تر منځ ده، بل څوک نه شي کوالى حل يې 
په بله برخه کې بيا صديقي وايي: "ستا ابرو عزت زما ابرو عزت دي... دغه مسئله بايد حل کړو، زه د شورا  کړو.

مرستيال يم، هره ورځ د هېواد په کچه سلګونه قضيې حل کوم، دا خبره هم ډېره وړه او هم ډېره لويه ده، بايد حل 
 يې کړو."

نهه کلونو کې ونه شو کولی چې خپله ښځه وساتي، اوس پر ما ادعا کوي، ته ما  -په اته صديقي زياتوي: "فريدون
دى وايي:  ته يو کس په افغانستان کې وښايه، تر مازديګره يې غمه خورم، که دغه کار مې ونه کړ، ستا بنده به يم."

ه خپل د لور خط واخله، څخ"دغه ښځه اوس زما کور ته راغلې، قران شريف يې راوړى، ته والړ شه له فريدون 
 لور دې کور ته يوسه زه راځم دا خبره حل کوو."

: "زه د سنا مرستيال يم، که زه پوه شوم چې څوک زما عزت خرابوي، په يوه شېبه کې يې له منځه زیاتويصديقي 
يواځې له په دغه غږيز کلیپ کې دې ورته نورې خبرې هم څو څو ځلې تکرار شوې دي او د فريدون خسر  وړم."

دغه راز صديقي وايي: "کومو خلکو چې دويمه ښځه درلوده، ما  بلې صاحب، بلې صاحب پرته نور څه نه وايي.
ه نفرت کاوه، خو اوس چې دا غواړي زما ښځه شي، نو زه ورته موټر ورکوم، ساتونکي ورکوم او څخله هغو 

 خارج ته که هم وغواړي والړه شي استوم يي."

محمد وايي: "موږ يې له موضوع نه یو په جريان کې کړي، دغسې کار يې کړی، په قوم کې د فريدون خسر سردار
ورپسې صديقي وايي: "څلور کاله کېږي چې ما واده کړى، تر اوسه که  يې وشرمولو، زما زړه يې ټوټې ټوټې کړ."

ا يې غږ کړى، زه د خپل ما د خپلې دويمې خواښې کور ليدلی وي، زه دې کافر شم. خو دا زما کور ته راغلې، پر م
 او ستاسو د ابرو لپاره دغه کار کوم."

: "که تاسو ما ته اجازه راکړئ، زه فريدون تر مازديګره ژوندى نه پرېږدم، زه به مرده ګاو يم که دغه زیاتويصديقي 
ته ووايې : "فريدون ته ووايه که چا ګواښ کوي او وايي صديقي کار مې ونه کړ، دا ټول مشکل په فريدون کې دى."

https://www.facebook.com/pajhwoknews/videos/1790243054360622/
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چې زه په دې قضيه کې دخيل يم، نو په خداى چرګ دې هم ژوندى نه پرېږدم، همدومره فريدون ته وايه څو چې 
 ژوندي يو او څوک خبر شول چې ستا ښځه صديقي کره تللې ده، چرګ دې هم ژوندى نه پرېږدم."

او محکمې ته والړه شي، له دې د صديقي وروستۍ خبره دا ده: "زه نور زغم نه لرم چې دغه ښځه دې څارنوالۍ 
 وروسته اړيکه نه پرې کېږي خو خبرې بنديږي."

دغه راز فريدون ځيني ليکلي پيغامونه هم پژواک ته ورکړي او ويلي یې دي، دا هغه پيغامونه دي چې د صديقي 
 په پيغامونو کې راغلي: له خوا د ده ښځې ته استول شوي دي.

کجا استى جانم، زنم مه  -٢خوشى هاى زندګى ام را بريت قربان ميکنم.  تمام زندګى ام از تو است و تمام -١
 -٤انشاال�ه که خيرتي است، حالى ديګه تا مرګ از يک ديگه خود شديم.  -٣خانى ايزديار استم چى خريدي. 

خو نکنى تا ده دقيقه  ٦يک قسم جيګر خون بودى خانم شرين مه، خيريت خو بود، سرم. زندګى ام از تو است، 
 بعد ميروم دفتر، فقط ارامى است انشاال�ه؟
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فريدون د هغې پاڼې کاپي هم پژواک ته ورکړه چې په سر کې یې د ده ښځې شکيال ويلي چې له دې وروسته په 
 صديقي پورې اړوند ده او د پاڼې په وروستۍ برخه کې صديقي دغه خبره تاييد کړې او السليک يې هم کړى دى.

 
په دې اړه یې د کابل امنيې قوماندانۍ ته عريضه کړې او موضوع اوسمهال څارنوالۍ کې  فريدون دا هم وويل چې

کومه عريضه چې فريدون قوماندانۍ ته کړې، په کې راغلي چې اصف صديقي د  ده، په اړه يې پلټنې روانې دي.
په اندازه سره زر، يو لپ ده ښځه غولولې او ښځې يې له کوره د تګ پر مهال اته زره ډالر، د درې سوه زره افغانيو 

 ټاپ کمپيوټر او دوه کلګسي موبايلونه هم له ځان سره وړي دي.

څو ځلې مو په دې اړه له اصف صديقي سره اړيکه ونيوه خو يو کس چې ځان د صديقي سکرتر معرفي کوي، 
لس  کله چې وايي چې صديقي په غونډه کې دى، صديقي په روغتون کې دی، لس دقيقې وروسته زنګ ووهه.

 دقيقې وروسته بيا اړيکه ونيول شي، وايي چې مصروف دى، لس دقيقې وروسته بيا زنګ ووهه.

خو دی بيا هم وايي  ،پژواک څو ځلې دغه کس ته وويل که صديقي ځواب ورنه کړي راپور چمتو دى، نشرېږي
هڅه وکړه؛ له همدارنګه کله چې پژواک پرون له صديقي سره د خبرو  .ئچې لس دقيقې وروسته اړيکه ونيس

ړو او تر لسو ډېرو مراجعو او کسانو وهغې وروسته نوموړي له بېالبېلو الرو پر پژواک د خبر نه خپرولو فشار راو
خو بل لور ته د اړوندې موضوع په اړه په ولسي  له خوا د دغه خبر د نه خپرولو لپاره پژواک ته سپارښتنې وشوې.

ستو په شرط پژواک ته وويل چې څه موده وړاندې په دې اړه په مرکز پل جرګه کې د لوګر يوه استازي د نوم نه اخي
 علم کې جرګه جوړه شوې وه.
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هغه وايي چې اصف صديقي په لومړي سر کې حاضر شوى و چې د فريدون کورنۍ ته درې ميليونه افغانۍ 
کچه سل زره ډالرو  ورکړي، څو دغه قضيه پټه کړي، خو دغو خلکو ورسره ونه منله، وروسته بيا صديقي د پيسو

پژواک ته وويل  مدافع وکيلې الهې ناصريخو بل لور ته د شکيال  ته لوړه کړه خو بيا هم دې کورنۍ قبوله نه کړه.
ې وويل: "شکيال دې ته ورغلې او د پيسو په هغ چې د دې موکلې په اړه ټول خپاره شوي اسناد حقيقت نه لري.

تريخوالي وناصري وايي چې شکيال يواځې له کورني تا مقابل کې يې دا د مدافع وکيلې په توګه غوره کړې ده."
دې وويل چې شکيال دا مهال د امن  سره مخ ده، بل هېڅ ډول قضيه چې له چا سره اړيکې يا بل څه ولري، نشته.

 هم نه شي کوالى چې په مستقيمه توګه له هغې سره خبرې وکړي.په خونه کې ده او دا 

ناصري زياته کړه: "شکيال يو ځل د امن له خونې څخه د شلو ورځو لپاره ورکه شوه، کله چې مو پوښتنه وکړه، 
خاوند يې لوګر ته په زور بيولې وه او د شکيال خاوند کله نا کله ما ته د مرګ ګواښ کوي چې دغه قضيه بايد 

(شکيال)  مېرمن هدغه راز د لويې څارنوالۍ وياند جمشېد رسولي وايي، څو ورځې مخکې ياد يب نه کړم."تعق
او په کې يې له خپل خاوند څخه د تاوتريخوالي په اړه شکايت کړى و. په ورته  وه څارنوالۍ ته عارضه شوې

او د دې  ده من عريضه کړېد دې مېرمن خاوند (فريدون) هم پر خپلې مېر دې څو ورځې وروسته وخت کې تر
دغه دواړه عريضې اوسمهال په لويه  پر ځينو مواردو ادعا کړې چې بايد وڅېړل شي.په کې  ښځې په اړه يې

څارنوالۍ کې تر څېړنې دي، موضوع به په هر اړخيزه او جدي ډول وڅېړل شي او پايلې به يې وروسته په ډاګه 
 شي.

حقيار وايي چې د شريعت له مخې که چېرې نا محرم واده شوي د دې موضوع په اړه ديني عالم محمد حسن 
 جنسي اړيکې ټينګي کړي او پرې ثبوت شي، نو بيا د سنګسار سزا ورکول کېږي.

د انساني قاچاق د قانون له مخې، په دې قضيه کې د صديقي او شکيال له لوري فريدون قاچاق شوى، ګواښل 
له قاچاق سره د مبارزې  کډوالود اړوندې موضوع په اړه د انسان او  شوى او چل او فريب هم ورسره شوى دى.

مه ماده کې راغلي، په هغه صورت کې چې د انسان د قاچاق د جرم مرتکب د مجني عليه ښځه، ١١قانون په 
والدين، قانوني سرپرست يا د عامه خدمتونو موظف شخص وي، پر اوږده حبس چې له لسو کلونو څخه لږ نه 

 ږي.وي، محکومې
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 توبيیمر -٢۴
 ي، خـود څېـرپـه  غالمـانود عـادي  انجنسي مرييتوب د مرييتوب يا اجباري کار ځانګړی ډول دی. جنسـي مرييـ

يـانو سـره کلـه کلـه يشوي وي، که څـه هـم ښـايي لـه مر لترسره کېدو ته اړ کړعمل  جنسيښايي هغوی فحشا او 
ان يوازې د کار له خاوند سره جنسي غالمۍ ته اړ وي. يښايي مريجنسي اړيکې حقيقت ونه لري او يوه اوازه وي. 

دغه اصطالح دغه راز د ويانا په اعالميه کې د نړيوال انسان دوستانه قانون په نوم د ښـځو د حقونـو لپـاره کـارول 
 کېږي.

لېـږد،  بـدن د غـړو ايسـتل،کـرل، د تخمـې  کـې درحـم  اجـاره يـي پهنوې بڼه کې اجباري واده،  ېدپه مرييتوب  د
ونو، کرونـدو، مالـداريو او تورانتو اسـتخدامول، يـا پـه کـار خـانو، رسـتن پلـورنې لپـاره د انسـاناند ترالسه کول او 

 ودانيزو پروژو کې سختو کارونو ترسره کولو ته اړ ايستل، شامل دي.
اجاره يي رحم يا ځاى ناستې مور هغه روش دى چې يوه ښځه (ځاى ناستې مور) په کـې زوجـي  اجاره يي رحم:

په خپل رحم کې حمل کوي (معموال� له دې امله  ،سره يې د حامله کېدو امکان نشته روشونو واوالد چې په معمول
ې لـومړى د واقعـي مـور د ډول داسې ترسره کېـږي چـ چې له زوجينو يې يو بارداره نه دى.) دغه روشونه په دوديز

بارداره کوي او وروسته يې د لـومړنۍ دورې شـکل د ځـاى  وسیلهتخم سلول او د پالر سپرم د مصنوعي القاع په 
مـور  ځایناسـتېروش کـې  غـهپه رحم کې يې کري. پـه د ېيعن ؛دننه په مصنوعي ډول ږديکې ناستې مور په رحم 

لـه زېـږون وروسـته ټـول حقـوق او د ماشـوم سرپرسـتي اصـلي  ته د پـالونکې رول لـري او نوي زېږېدونکييوازې 
کار قانوني اقداماتو ته اړتيا لري. پرتګالي فوټبال لوبغاړى رونالډو او مېـرمن يـې  غهوالدينو ته سپارل کېږي، خو د

ه دغه د اجاره يي رحـم کړنـه پرتـه لـه هـر ډول فشـاره او پـه ک جورجينا هم په دې ډول د اوالد لرونکي شوي دي.
  ضايت سره وي نو بيا انساني قاچاق نه شمېرل کېږي.ر
)، د ILOزېږدیز کال راپور لـه مخـې چـې د کـار نړیـوال سـازمان ( ٢٠١٨په نوم د  Global Slavery Index د

خپور شوی، پـه  په ګډه خواله په نامه بنسټ  Walk Free Foundation ) او دIOMکډوالۍ نړیوال سازمان (
"عصري مريیتـوب"  لهمیلیونه انسانان  ۴٠،٣زېږدیز کال کې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو او ښځو په ګډون  ٢٠١۶

پـه  انميليونـه انسـان ٢۴،٩کسـانو کـې  یادو. د عصري مرييتوب په ېسلنه يې ښځې و ٧١و چې و يسره مخ شو
 دي. يته اړ شو ونوپه زور ودنور ميلیونه  ١۵،۴زور کار او 

وادونو څخه دي چې د ېهغو هله شمالي کوریا، افغانستان او پاکستان ډلې ه لوادونو ېد اسیایي ه د راپور له مخې،
افغانستان د عصري مريیتـوب هېوادونـو پـه لېسـت کـې دويـم او  کې ځای لري کچهیتوب" په پورتنۍ يعصري مر"

 ځای خپل کړی دی. 
پـه منځنـۍ ډلـې ه لـجدول کې راغلي چې د اسیایي او ارام سمندر حوزې هېوادونـو د راپور په د عصري مريیتوب 

ودونو څخه دوه  ١٠٠٠کار سره مخ دي او په منځنۍ توګه له هرو له یې د زور  ۴څخه کسانو  ١٠٠٠هرو  لهتوګه 
کسانو  ١٠٠٠و هېوادونو کې له هر ٣۶دغه راز په اسیایي او د ارام سمندر حوزې په  .کېږيډول ودونه په اجباري 

هغو هېوادونو څخه ګڼل کېږي له هند، چین او پاکستان  .عصري مريیتوب څخه رنځېږيله یې  ٦ باندې څخه څه
 .د عصري مریيتوب قربانیان دي خلکسلنه  ٦٠د سیمې  ېر وګړي یې یعنېچې زیات شم

چلـې توګـه پـه ېپـه پ عصري مریتوب د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او مـذهبي نـابرابریو یـو افراطـي ډول دی چـې
سمبر ډد  .ټولنو کې شته، په ځانګړې توګه په جنګ ځپلو او د استبدادي رژیمونو لرونکو هېوادونو کې وي بېالبېلو

مـانځلو موخـه د هـر ډول له ننومول شوې او د دې ورځې  ومنړیوالې ورځې په ن دویمه د مرييتوب د له منځه وړو
ګټې اخیستنې، پر ماشومانو کار کول او په زور ودونـو مخنیـوی شـامل  مريیتوب، انسانانو د قاچاق، جنسي ناوړه

یتـوب لـه منځـه وړل دي چـې د انسـانانو يمانځلو موخه په نړۍ کې د نوې یا عصري بڼـې مرند دې ورځې د  .دي
 .قاچاق، جنسي ناوړه ګټه اخیستنې او پر ماشومانو کار کول په کې شامل دي
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 پر ماشومانو درانه کارونه  -٢۵
قانوني عمر مخکې پر ماشومانو د هر ډول دروند کار کول د قانون خالف عمل دى. د افغانستان د مدني قانون  له

 ټاکل شوى دى. ١٦او د نجونو لپاره  ١٨له مخې د هلکانو لپاره قانوني عمر 

کار هر هغه کار ته ویل کېږي چې ماشوم یې ترسره کوي خو د هغه روغتیا، زده کړې او فزیکي،  پر ماشوم دروند
رسوي. دغه راز په درنو کارونو کې پر ماشومانو د کار فشار هم  زیانرواني، عقلي، اخالقي او ټولنیزې ودې ته 

 سره هم مخ کېږي. ۍډېر وي؛ ځکه ډېرى يې له رواني ناورغ

لکه د ، له مرییتوب یا مرییتوب ته ورته هر ډول کړنې يتر ټولو ناوړه ډولونه عبارت درونو د درنو کاماشوم پر 
ماشومانو خرڅالو، د پور په مقابل کې کار، اجباري کار، د وسله والې جګړې لپاره په زور یا اجبار د ماشومانو 

ولو په موخه د ماشومانو کارول، استخدام؛ د فحشا، د غیر اخالقي فلمونو ډکولو یا په دغو فلمونو کې د کار ک
رودل، په تېره بیا د نشه یي ېد غیر قانوني فعالیتونو لپاره د ماشومانو وړاندې کول او پ ؛رودل یا وړاندې کولېپ

توکو د تولید او قاچاق لپاره څرنګه چې په اړوندو نړیوالو معاهدو کې ذکر شوي دي یا هر بل داسې کار چې د 
 وشرایطو له امله چې په کې سر ته رسېږي، د ماشومانو روغتیا، خوندیتوب یا اخالق خپل ماهیت له مخې د هغو

 ته تاوان ورسوي.

 ؛په انساني قاچاق کې نه راځي ،کارونه کوي درانه ،شيه ن ېپات يوږچې  ېدې وېرله  ېکله چې ماشومان يا ښځ
مجبوريته  دغه وی لههغد کس بیا بل کوم چې  خو کلهته مخه کوي له امله سختو کارونو  یتمجبورد  یځکه هغو

په یو ډول نه سلنه ماشومان  ٢۵په افغانستان کې شاوخوا  نو بيا هغه ته انساني قاچاق وايي. ،ناوړه ګټه پورته کوي
مهال په ټول هېواد کې نږدې دوه ميليونه ماشومان په درنو کارونو بوخت  غهد .کارونو بوخت دي درنوپه یو ډول 

د بېلګې په ډول د ننګرهار د کار او ټولنيزو چارو ؛ کارونه کوي درانهاشومان لیدل کېږي چې ان شپږ کلن م ؛دي
ډوله درنو کارونو سره مخ دي؛ د دغه واليت درې  ١٨رياست د معلوماتو له مخې، د دغه واليت ماشومان له 

کارونو ستر درنو مانو د رود د خښتو بټۍ او د تورخم سرحدي ښارګوټی) د ماشوه نقطې (د جالل اباد ښار، د سر
بټيو کې کار کول،  په مرکزونه دي چې ماشومان په کې تر جدي ګواښونو الندې دي. په دغو کارونو کې د خښتو

 نور کارونه شامل دي. ځینياو یۍ کې کار نانوا اوبټۍ په وړل، د اهنګرۍ  پېټوشا د درنو  رکراچۍ چلول، پ

په نوم » ټول رنځ همدوی ګالي«حقونو د څارونکې ادارې د  يد بشر په افغانستان کې د ماشومانو د کار په اړه
د معیشت یا  ،لري ونهکلونو عمر ١۴راپور له مخې، لږ تر لږه څلورمه برخه افغان ماشومان چې له پنځو څخه تر 

کې بوخت دي چې کېدای شي د کارونو له خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره کار کوي. ډېری هغوی په داسې 
شرایطو او د خوندیتوب او روغتیایي معیارونو د نه مراعاتولو له امله د ناروغۍ، ټپي توب یا ان د مړینې  واکخطرن

 المل وګرځي.

په افغانستان کې ماشومان معموال� ډېر ساعتونه کار کوي چې په بدل کې یې لږ یا هم هېڅ مزد نه ورکول کېږي. 
د تولید په د خښتو په داشونو، د خوراکي توکو پور په بدل کې د و، وهغوی په کورنیو د غالیو اوبدلو کارګاه 

نګ کارانو په توګه، په کانونو، په کرنه او د پلورونکو، بوټ رنګوونکو او ګدایانو ډید حلبي سازانو او ولکارخونو، 
او یا یې هم څو د کار او زده کړې فشار یو ځای پر غاړه واخلي  کېږيپه توګه په واټونو کې کار کوي. ماشومان اړ 

تر پای ته رسولو  ی. کار د دې المل ګرځي چې ځیني ماشومان ښوونځوګرځوي ډول په بشپړ ته له تګه ښوونځي
 پرېږدي. په افغانستان کې یواځې نیمایي کارکوونکي ماشومان ښوونځي ته ځي. کېمخ
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اړ کېږي چې کار وکړي. د یې نو ماشومان  ،وزلۍ سره مخ ديېبډېرې دا چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له 
تر له دې امله د خلکو معیوبوالی پسې جګړه او ه ، وزګارتیا، د هېواد په ډېرو برخو کې پرلبېسواديځمکې نه لرل، 

 ټولو مهم هغه الملونه دي چې د مزمنې بېوزلۍ او له امله یې کار ته د ماشومانو د مخې کولو المل ګرځېدلي دي.

کلونو  ١٧څخه تر  ١۵. له یکاله ټاکل شوی د ١٨ عمرد کار تر ټولو ټیټ  ،مخېد افغانستان د کار قانون له 
نۍ کې و، په اود هغوی د زیانمنېدو المل نه شيلرونکي ماشومان یواځې په هغه صورت کې د کار اجازه لري چې 

د حکم پر ساعتونو ځخه د لږ وخت لپاره وي او یو ډول حرفوي زده کړه په کې نغښتې وي. د دغه قانون  ٣۵له 
ل میاشت کې ېکال په اپر زېږديز ٢٠١٠کوچني ماشومان د کار اجازه نه لري. د  دېکلن او تر  ١۴بنسټ، 

افغانستان د ماشوم د کار اړوند دواړه کنوانسیونونه السلیک کړل چې یو یې د ماشومانو د کار د تر ټولو ناوړه 
شمېره  مه١٣٨په اړه عمر یې د کار د تر ټولو ټیټ  شمېره او بل مه١٨٢ډولونو په اړه د کار د نړیوال سازمان 

دغو ملي قوانینو او نړیوالو مکلفیتونو سره سره ماشومان د هېواد په ګوټ ګوټ کې په کار له . يد ونهکنوانسیون
 بوخت دي چې ځیني کارونه یې له خطره ډک هم دي.

د کار د قوانینو د نه تنفیذ الملونه  حکومتي چارواکي ادعا کوي چې بودجوي محدودیتونه او د ظرفیت نشتوالی
دي. د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند وايي: "په خواشینۍ سره موږ د ټولنیز مالتړ د 

 رد دې المل تر ډېره بریده دا دی چې د حکومت د بودجې ډېره برخه پ ؛پروګرامونو لپاره هېڅ بودجه نه ده لرلې
 برخه یې ټولنیزو مسایلو، په تېره بیا زیانمنونکو ماشومانو لپاره ځانګړې کېږي." هامنیتي چارو لګول کېږي او لږ

کلونو د ګڼ  وزېږدیز ٢٠١١او  ٢٠١٠ده، د افغان حکومت د ه و ماشومانو اوسنۍ کره شمېره معلومه نګرد کار
کلونو پورې  ١۴ماشومان چې له پنځو تر هغه سلنه  ٢۵شمېر شاخصونو لرونکې د کلستر سروې وښوده چې 

لري او  ونهکلونو پورې عمر ١١یې له پنځو څخه تر  سلنه ٢٧لري، په کار کې اخته دي چې له دې ډلې  ونهعمر
زېږديز کال کې د افغانستان  ٢٠١٣لري. هغې سروې چې په  ونهکلونو تر منځ عمر ١۴کلونو او  ١٢یې د سلنه  ٢٢

ماشومان په یو یا بل سلنه  ۵٢وښوده چې په افغانستان کې  ،یون له خوا ترسره شوهو خپلواک کمېسنحقو يد بشر
 ډول کار باندې بوخت دي.

کلن دی،  ١۵. رحیم ال�ه چې ښکاره بېلګه دهد دې ستونزې  ،کې کار کويپټیو هغه ماشومان چې د خښتو په 
و سره چې تر هغه ځوانان دي، ڼورو کلن مشر ورور او نورو خویندو او ١٨پنځه کاله کېږي چې له خپل پالر، 

. هغوی د سهار څلور بجې خپل کار پیلوي او تر شپې پورې کار کوي. د هغه د کورنۍ ټول غړي کار وهيخښتې 
ه او خویندې هم کار کوي. هغوی کله ڼ"زما کوچني ورو و څارونکې ادارې ته وویل:نحقو يکوي. رحیم ال�ه د بشر

. زموږ یواځې یو کار نه دی؛ درانه کار ته مخه کويعمر کې  غه. هو په همدچې پنځه کلن شي، په کار پیل کوي
لنګ راوړه، دا وکړه، هغه وواخله، ک ل راېورشه ځمکه پاکه کړه، ب لکه راته ویل کېږي ؛بلکې ډېر کارونه کوو

 دا چې ټول کار کوي." اوکړه، ډولچه راوړه... معن

و نحقو يساعتونه سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د بشرافغان ماشومان ډېر ډېری د رحیم ال�ه په څېر 
ماشومانو ته داسې ښکارېده چې هغه کار یې سلنه  ٢٩ږديز کال کې جوته کړه چې ېز ٢٠١٣سیون په ېخپلواک کم

داسې کارونو سره مخ کېږي چې د ټپي له ماشومان ډېری وختونه  ګرکار .هچې کاوه روغتیا ته یې تاوان رساو
 ودې د خنډ او د رواني ستونزو المل ګرځي. دریجيتکېدو، د 

په کابل کې د یوه ښوونځي مدیر د یوه زده کوونکي حال داسې بيان کړ: "دوه کاله مخکې مو یو زده کوونکی درلود 
جن بالونونه یې ېهغه په اسمایي واټ کې د خپلې کورنۍ په هټۍ کې کار کاوه او د اکس ؛چې په لسم ټولګي کې و

ان مخ  ل،زموږ د زده کوونکي یو الس او یوه پښه پرې شو ،په هټۍ کې چاودنه وکړه ډبېګازيوې ځل پلورل. یو 



225 

ډېره غټه صدمه یې ولیده. د نړیوال سره صلیب په روغتون کې تر څلورو میاشتو درملنې  ،یې هم وسوځېد
 وروسته هغه ښوونځي ته له یوه ساختګي الس او پښې سره را ستون شو."

 ،وزله ديېځکه چې خلک ب ؛والیتونو کې ډېرې رامنځته کېږينورو  : "دا ډول پېښې په کابل اوهغه زياته کړه
سره  مور او پالر ،څو له خپلو کورنیو، ماشومان او زده کوونکي مجبورېږي چې هر ډول سخت کارونه وکړي

لرو چې کازډبې ر داسې زده کوونکي ېزده کوونکي په لیدو خورا خواشینی شوم. موږ ډ ومرسته وکړي. د دغ
 خرڅوي، په واټونو کې کار کوي او یا هم په ورکشاپونو کې د مستري شاګردان دي."

د ستونزې یوه برخه دا ده چې کورنۍ د ماشومانو  ،د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند وايي
یوه لویه ستونزه ده. دا د زیانمنونکو  ،يخبر نه د حقونوله و خبرې نه دي: "دا چې ځیني خلک د ماشومانو نحقوله 

[د رامنځ ته کېدو یو] ستر المل دی. په بل عبارت، کورنۍ په  هغه ماشومان چې کار کويماشومانو، په تېره بیا 
 پر بنسټ والړې وي."پوهېدو کړې کوي چې د ماشومانو له حقونو د ېندرت سره [د ماشومانو په اړه] داسې پر

وزلۍ کچه همدومره لوړه پاتې وي، د ماشومانو د کار د ټولو ېاله چې په افغانستان کې د بتر هغه مه ،سره له دې
ډولونو له منځه وړل که ناشونی کار نه وي، قطعاْ ستونزمن کار دی، خو حکومت باید د ماشومانو د خطرناکه 

ونرانو ډنه ده. افغان حکومت او دا د کورنیو او نړیوالو قوانینو غوښت ؛کارونو د مخنیوي لپاره رغنده ګامونه واخلي
 روغتیا ته د زیان رسوونکوړني ګامونه اوچت کړي څو ماشومان د خطرناک او ېته په کار ده چې په دې اړه ب

 کارونو له ضررونو وژغورل شي.

د افغانستان په دوولسو تقنيني سندونو کې د ماشومانو د درنو يا شاقه کارونو پر مخنيوي ټينګار شوى او د 
کارونو ته اړ باسي، بايد تر عدلي تعقيب الندې راشي. دغه  درنواسنادو له مخې، کوم کسان چې ماشومان  وغهمد

د بېلګې په ؛ کار جرم ګنل کېږي غهد ،رې په اجبار سره کار کولو ته اړ شيېراز د جزا قانون له مخې، که يو کس چ
کان کې او د چال ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان ډول، د تخار واليت د نمک اب او کلفګان ولسواليو د مالګې په 

کلونو کم دي، ډېری يې د اقتصادي ستونزو  ١٥د دوی عمرونه له  ؛کې سلګونه ماشومان په کار کولو بوخت دي
کار اصلي  غهله امله دغه کار کوي. په دغو کانونو کې د لږو پیسو په بدل کې پر ماشومانو ډېر کار کېږي او د د

لپاره په همدې  دوېدغه راز لسګونه نور ماشومان هم شته چې د خپلو پلرونو د پورونو خالص المل بېوزلي ده،
 کانونو کې درانه کارونه کوي.

  :پر ماشومانو د درنو کارونو په اړه د پژواک راپور

 شولد خښتو په بټۍ کې د کار له امله خاورې ارمانونه مې واحد: 

 
 – Dec 28, 2016يوسف ظريفي

): په ننګرهار کې يو ماشوم د خپلې کورنۍ د پورونو خالصولو په موخه هره ٩٥ مرغومى ٨جالل اباد (پژواک، 
کلن واحد دى چې سهار ١٣دغه هلک  ساعته کار کوي او له زده کړو محروم دى.ورځ د خښتو په بټۍ کې نهه 

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A
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د خټو پر  مستقیمځای چې ښوونځي ته چمتووالی ونيسي، مجبور دی چې  ږي او د دې پرېشپږ بجې له خوبه پاڅ
ر د کار او واحد يواځې نه دی، بلکې د ننګرها .او کار وکړي ده کړينالړ شي او د سهار په يخه هوا کې خټه لولور 

سختو  ربټيو کې پ ېهمدپه ټولنيزو چارو رياست د معلوماتو له مخې، د واحد په څېر نږدې درې زره ماشومان 
 ښې دي.يکارونو بوخت دي او له مجبوريته يې زده کړې هم پرې

کې  چې په څنګ د خامو خښتو اچولو يو لوى ميدان دى د سره رود ولسوالۍ په احمدزيو کلي کې د خښتو بټۍ تر
کسانو کې  غوپه د ګڼ شمېر ماشومان، ځوانان او سپين ږيري تر سترګو کېږي چې د خښتو په وهلو بوخت وي.

هغه وايي،  ګرو دي. په بدل کې زره افغانيو۶٠ د ږي چې دى، مېرمنه او پنځه اوالدونه يېېيو هم ګل احمد نوم
يې پور واخيست او  مالکهد بټۍ له  ،تنګ کړلپه کله چې له پېښوره راغلل او پور ورکوونکو ډېر  مخکېڅلور کاله 

 شوي دي.پاتې له هماغې ورځې ورسره ګرو 

خښتو په بدل کې موږ ته  وپه اړه يې وايي: "د زر ،دلى خپل پور خالص کړيېدا چې ګل احمد تر اوسه نه دى توان
له ېنو هغه ا ووهو،ره خښتې شپږ سوه کلدارې راکوي، زه او دوه واړه زامن مې چې د ورځې دوه نيم زره يا درې ز

له ګل احمد سره يې کوچنى  لګيا يو." کې نو قرض هماغسې پاتې دی او موږ په ګرو ،شيلګښت زموږ د کور 
دوي او بيا نواحد په خپلو وړو السونو سهار اووه بجې خټه ل کلن واحد هم د خښتو په اچولو بوخت دى.١٣زوى 

د نوموړي ورځنی خوراک لکه د عامو افغانانو درې وخته  بوخت وي. کې ټوله ورځ له پالر سره د خښتو په وهلو
خو فرق يې دا دی چې سهار شين چای او وچه ډوډۍ، غرمه کچالو او يا سابه خوري او ماښام همدا  ،دی

واحد وايي، له لوى اختر وروسته يې يواځې يو ځل په يو واده کې غوښه خوړلې او نور  خوراک بيا تکرار خوري.
 ليدلې هم نه ده.خي ېيې ب

نوموړي له پژواک سره په مرکه کې وويل چې ښوونځي ته يواځې څو ورځې تللی او نور يې ټول ژوند همداسې په 
ږي چې نور همزولي يې په ښکلو جامو کې ښوونځيو ته ځي او ېر ځورېواحد ډ سختو کارونو کې تېر کړی دی.

ځکه زه مکتب ته د  ؛ارمانونه خاورې شوي ښکاريته مې  هغه وايي: "ما دى د خښتو په بټۍ کې کار کوي.
هغه اوس هره ورځ په خپل کمزوري بدن  کنه زه غواړم چې ډاکتر يا انجنير شم." ،مجبوريتونو له السه نه شم تللى

او يا هم  کولو چې د لوبو يدومره ستړى و، يګري کې وزګاريږيدر کار کوي او وايي، مازېنهو ساعتو هم ډ تر
بټۍ کې کار کوي او وايي تر هغه وخته  ېواحد له تېرو څلور کلونو راهيسې د خښتو په د نه لري.درس ويلو توان 

ټولې ورکوي، څو د بټۍ د څښتن شپېته زره کلدارې قرض خالص کړي او هم دومره پيسې  وامکار ته د غهبه د
نو  ،څ چاره مې نه وهېله هوويل: "بمایوس غږ  رېد واحد پالر په ډ کړي.وکړي چې پالر يې پرې بل څه کاروبار 

ګل احمد او واحد دواړه مستعار  و په بدل کې هم ځان او هم خپله کورنۍ ګرو کړه."يتو زرو روپېځکه مې د شپ
 نومونه دي.

بلکې ورته يې د اوسېدو او کار  ،ته د خښتو د بټيو مسوولين وايي چې دوی دغه کورنۍ ګرو کړې نه دي بل لور
مليار د خښتو بټۍ مسوول حاجي مليار پژواک ته وويل، هر کله چې ورته کاريګر ورغلي، د  زمينه برابره کړې ده.

ته زره کلدارې يې هم د هغوی د ستونزې د ېپه هماغه وخت يې ورته د پيسو او نوره اړتيا پوره کړې چې دغه شپ
څکله به ېړي؛ نو هخو دی په خپلو خبرو کې تایيدوي، که ياده کورنۍ ورته پيسې ورک حل په خاطر ورکړې دي.

  يې د تګ ممانعت ونه کړي.

عبدالحکيم شېرزاد هم مني چې د سره رود ولسوالۍ د خښتو په بټيو کې  د ننګرهار د کار او ټولنيزو چارو رييس
د شېرزاد د معلوماتو  او ماشومان يې په سختو کارونو بوخت او له زده کړو محروم دي. ېلسګونه کورنۍ ګرو شو

شت د سي پن يا د ماشومانو د محافظت پروګرام په غونډو کې په دې اړه بحثونه کوي چې ایله مخې، هره م
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د کار او ټولنيزو چارو رييس وايي  هغوی د جبر مخنيوی وکړي. رڅرنګه کولی شي د دغو ماشومانو د کار او پ
چې هغوی د او ګرو کړې دي، کله  ېچې د خښتو د بټيو مسوولينو يو شمېر کورنۍ په لوی الس پوروړې کړ

دی وايي، د خښتو بټيو مسوولينو په کارګرو دوه  الړې شي.ونو لومړی بايد پور ورکړي او بيا  ،خښتو بټۍ پرېږدي
دا پرې  سرپر نور جبرونه هم کړي چې يو يې د کار په بدل کې پيسې کمې ورکول کېږي او بل يې د اوسېدو د ځای 

 .وهينه  و کمېخښتچې د ورځې به له زرو  کړي يجبر

ږي: "موږ دوه ېزيات شمېرنوموړي د دغو ماشومانو د شمېر په اړه وويل چې په اوړي کې کمېږي او په ژمي کې يې 
تنو ته پورته شوی و، دا چې وختونه  ٢٢٠٠تنه و او بل ځل يې  ١٨٠٠ځلې سروې ترسره کړې، يو ځل يې شمېر 

يې دغو کورنيو ته د روغتيا او عامه پوهاوي  د شېرزاد په وينا، پخوا نو شمېر يې هم مختلف و." و،يې مختلف و
ماشومانو باندې د کار پر څو کورنۍ دې ته وهڅوي چې  ېپه برخه کې روزنه ورکړې او دغه راز يې هڅې پيل کړ

 غهحقونو خپلواک کمېسيون اندېښمن دی چې که دي بلخوا په ختيځ کې د بشر څنګ زده کړې هم وکړي. تر
رو ستونزو سره ېراتلونکي کې به له ډپه نو  ،څخه محروم را لوی شي لوبوروغتیا او ماشومان همداسې له زده کړو، 

په دغه کمېسيون کې د ماشومانو برخې مسوول غالم حسين بېوس پژواک ته وويل چې دوی د دغو  مخ شي.
ونه او ځاي وبټيو کې د دغو ماشومانو لپاره د لوبو او زده کړ ١۵ماشومانو د حقونو خوينديتوب په خاطر په 

  کورسونه جوړ کړي چې ځانونه محروم ونه ګڼي.

خبر  کېدو د ننګرهار واليتي اداره هم وايي چې په سره رود ولسوالۍ کې د ماشومانو او د هغوی د کورنيو له ګرو
د ننګرهار د والي  برخه کې يې د کار او ټولنيزو چارو رياست ته د ستونزې د حل سپارښتنه کړې ده. ېدي او په د

چې خپله يې ځانونه  پژواک ته وويل چې په دغو کورنيو کې ځينې يې داسې هم شته يوياند عطاء ال�ه خوږياڼ
خو هغه وايي چې د دغو ټولو کورنيو په اړه د والي په الرښوونه کشفي  ګرو کړي څو خلک مرستې ورسره وکړي.
 او ورسره الزمې مرستې ترسره شي. کړي چې اړمنې کورنۍ په نښه ده مامورين کار کوي او سروې يې پيل کړې

د ننګرهار د پوهنې رياست چارواکي هم وايي چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو بټيو کارګر ماشومان له زده 
د دغه رياست مطبوعاتي مسوول محمد اصف شينواري پژواک ته وويل چې پخوا دغه ستونزه  کړو محروم دي.

څنګ ليک  چې دغه ماشومان د خپل کار تر کليوالي ښوونځي جوړ کړي ٣٠خو اوس دوی شاوخوا  ،ډېره زياته وه
نو بيا به په نورو  ،پروګرام درې کلن دی او کله چې يې دغه موده پوره کېږي غهدی وايي، د لوست هم زده کړي.

 ښوونځيو کې شاملېږي.

 ګراره کډېرتر دي چې بټۍ موجودې  ۶۴د يادولو ده چې اوسمهال د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو 
 سو کار کوي.يګرو دي او په لږو پ
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  واک الندې راوستلتر ماشوم  -٢۶

په کارولو سره د ماشوم په  نورو الرو چارود او یا هم پور ورکولو مجبوریت له مخې د  او ستونزود اقتصادي 
چې د ماشوم رضایت تر السه کړي او یا یې هم سرپرستي په الس کې ولري په انساني واک کې راوستل او ساتل 
 قاچاق کې شمېرل کېږي. 

انساني قاچاق او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون په لومړۍ ماده کې راغلي چې د ناوړه استفادې په موخه  له
اخيستنه انساني په بېالبېلو برخو کې ناوړه ګټه انو د ماشوم په واک کې راوستل انساني قاچاق ګڼل کېږي. له ماشوم

شوي، د دې لپاره ګومارل شوي چې  بیولپه خوست ښار کې يو شمېر ماشومان چې له نورو ځايونو  قاچاق دی.
ځايونو کې پر ځانګړو توکي قاچاقبران ورکوي او بيا يې د ښار په  نشه يينشه يي توکو وپلوري. ماشومانو ته 

رته کورته د تګ او يا هم په بل ځاى ې. دغو ماشومانو ته بیاد نشه يي توکي پر روږدو وپلوريدندو ګوماري، څو 
 بيا بل ډول بېلګې دي. یې په نورو سيمو کې  اوکې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي 

 د ماشوم واک الندې راستو په اړه د پژواک راپور:

 نوکري کومد خان  یتهله مجبور

 
 Nov 25, 2017-عبدالمقصود عزيزي

د کال په دوه نيم خرواره غنمو  کلن ماشوم له يو خان سره ١٥لوګر کې يو په ): ٩۶ لیندۍ ۴ پل علم (پژواک،
له سهاره د ماښام تر اذانه سخت کار کوم، خو که " نوکر دى او په بل ځاى کې د کار کولو اجازه هم نه ورکوي.

نوم)  (مستعار کلن جمال١٥دا د  "ډېر ضرور کار مې نه وي، رخصت هم نه راکوي او کله نا کله وهل هم خورم.
 غنمو نوکر دى. رر کې له يو خان سره پد څرګندونو يوه برخه ده چې لوګ

ار په اتو ساعتونو کې کافغانۍ ده او مزدور ١٥٠٠٠ه ي) غنمو بهمن ٨٠دا مهال په لوګر واليت کې د يو خروار (
 افغانۍ مزد اخلي. ٤٠٠

جمال د کورنۍ اقتصادي ستونزو له امله اړ شوى چې د يو خان په کور کې کار وکړي خو هغه خان پر ده هر ډول 
 درانه کارونه کوي او په ټول کال کې بيا د نورو مزدورانو د درېيو مياشتو تنخوا ورکوي.

 قانون په دې برخه کې څه وايي؟

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%89
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د قاچاق د قانون د درېيمې مادې په لومړۍ فقره کې راغلي چې د ناوړه ګټې اخيستنې  کډوالود انسان قاچاق او د 
نې يا مجبوريت له حالت څخه ناوړه ګټه اخيستل د انسان په منظور د شخص استخدامول او يا هم د زيان من

د همدې مادې په بله برخه کې راغلي چې د ناوړه ګټې اخيستنې په موخه د ماشوم تر واک  ږي.ېقاچاق ګڼل ک
 الندې راوستو ته هم انساني قاچاق ويل کېږي.

مجني عليه ښځه يا ماشوم وي، د جرم  د ياد قانون په لسمه ماده کې راغلي، که چېرې د انساني قاچاق په پېښه کې
همدې مادو ته په کتو سره جمال هم د انساني قاچاق د يوې پېښې ښکار  اته کاله بند محکومېږي. رمرتکب پ

نوموړى د لوګر واليت د مرکز پل علم د هارون خېلو کلي اوسېدونکى دى، پنځه وروڼه او دوه خويندې  شوى.
 لري، پالر يې مړ دى.

 مور له خان سره نوکر کړى يمزه مې جمال: 
وويل چې د کور سرپرستي کوي، نو اړ دى چې د خوراک او ه کې ځانګړې مرکته په هغه پژواک خبري اژانس 

ولې وې، هغه د پټيو په منځ کې ناست و يجمال غواګانې د څرولو لپاره پټيو ته ب څښاک لپاره هم يو څه پيدا کړي.
 : "د کور او له کوره بهر کار کولو مسووليت يې ماهغه زياته کړه خواله کوله.زړه پژواک له خبریال سره یې د او د 

 ،دى وايي چې عمر يې کم دى ته د رخصت اجازه هم نه راکوي." ما ،ته را کړى او څو چې ډېر ضرورت نه وي
خپلې هغه  اړ شوى چې د خان په کور کې په غنمو نوکري وکړي. له دې امله څوک يې مزدورۍ ته نه بيايي نو

دندې دغه شان حساب کړې: "د څارويو ځاى پاکوم، اوبه ورکوم، پټيو ته يې بيايم، پټي اوبه کوم، له دوکان څخه 
رې پاکوم، د کلي مال او په حجره کې مېلمنو ته ډوډۍ وړم، د باغ او د وسودا راوړم، په ژمي کې له بامونو وا

وم، خو کله خان، کله يې مېرمن او کله يې د کورنۍ نور ځنګلونو ساتنه يې کوم او نور هر څه چې وي هغه ورته ک
 غړي ښکنځل راته کوي او يا مې وهي. "

خان سره کار کوم، کله مې زړه کېږي چې کار يې  غهجمال ژړغونى شو او ويې ويل: "څلور کاله کېږي، له د
ده وويل چې مور يې له  يادېږي نو نه غواړم چې کار يې پرېږدم."وپرېږدم، خو خپل وروڼه او خويندې مې چې 

په دې غنمو زموږ د ټول کال ګوزاره نه "نوموړي زياته کړه:  دوه سوه منه غنمو نوکر کړى. رخان سره د کال پ غهد
څنګ په نورو  د هغه په وينا، د جمعې تر "چې شيدې او مستې يې خرڅوو. ېکېږي، مور مې دوه غواګانې ساتل

جمال د يوې پوښتنې په ځواب کې  ړه حرکت سره مخ نه شي.ونا رخصت ورځو کې هم کار ته ورځې څو له کوم
هغه وويل چې لويه  "خو پالر مې چې مړ شو، مکتب را څخه پاتې شو. ،تر څلورم پورې مې مکتب ويلى"وويل: 

 هيله يې د نورو کسانو په څېر له کمو ستونزو سره ژوند کول دي.
 ساره: لويه هيله مې دا ده چې جمال مکتب و وايي

د  مخ وې او د ژوند ستونزو يې د ځانپنځوس کلنه ساره (مستعار نوم) د جمال مور ده، زړې جامې يې پر 
نور  ،وويل، له کومې ورځې يې چې خاوند وفات شوىه کې مرکته په هغې پژواک  پوست رنګ هم تور کړى دى.

ان بنده په دومره مشکالتو کې نه را زه دعا کوم چې ال�ه ج دې هېڅ مسلم"دې زياته کړه:  يې ښه ورځ نه ده ليدلې.
 "ګيروي.

ټولو چارو ښه پوهېږي خو د اقتصادي ستونزو له امله يې خپل کوچنې زوى د خان په  رساره وايي چې د ژوند پ
د غريبۍ له امله په  ،خو څه وکړم یجمال بايد په دې عمر کې مکتب ته تال"دى وويل:  کور کې نوکر کړى دى.

نور بچيان به يې له ولږې مړه  ساره وايي که جمال کار ونه کړي "خان سره نوکر کړى دى.له يو مو غنمو باندې 
 ،خان له ځان سره نوکر کړى غهجمال ډېر کوچنى و چې د"نوموړې د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل:  شي.

 "اوس غټ شوى نو خوښه هم د خان ده چې جمال پرېږدي بل ځاى کار وکړي او کنه.
او يوه ورځ يې اقتصادي  وکړي ټولو لويه هيله يې دا ده چې جمال او نور ماشومان يې زده کړېساره وايي، تر 

ته بيا د جمال تره احمدال�ه (مستعار نوم) پژواک ته وويل چې ورور يې پنځه کاله  بل لور ستونزې هوارې شي.
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شومان پاتې شول، زه خپله له ورور څخه مې اووه ما"هغه وايي:  د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوى دى. مخکې
مک وکړم، مور يې جمال له يو خان سره نوکر کړى او بس همدا وشم کولى چې له هغوى سره که هم دهقان يم، ن

ده پر حکومت نيوکه وکړه چې له بېوزلو کورنيو سره مرستې نه  "ته ډوډۍ پيدا کوي. جمال دى چې خپل کور
 د درنو کارونو لپاره وګوماري. کېږي چې خپل ماشومانې اړ له دې املهنو  ،کوي

 جمال مې د هغه د کورنۍ له ژمنې سره سم په کار ګومارلید کلي خان: 
ته ميراحمد خان (مستعار نو) هم دا تاييدوي چې جمال له تېرو څلورو کلونو راهيسې ورسره د کور په  بل لور

شي ه نو دى په يواځې ځان ټولو کارونو ته رسېدنه ن ،ده وويل چې ځمکې يې ډېرې دي کارونو کې مرسته کوي.
اوس غټ شوى او کار يې  ،جمال وړوکى و چې ما ځان سره نوکر کړ، په هېڅ شي نه پوهېده"هغه وايي:  کولى.

نو دى اوس بل ځاى ته د  ،به تا سره کار کوي یهم زده کړى دى، نو کورنۍ يې له ما سره وعده کړې وه چې د
ځکه هر يوه ته يې په اوله د هغې دندې  ؛خان وايي چې پر خپلو مزدورانو ظلم نه کوي "للى.کار لپاره نه شي ت

د هغه په وينا، جمال ته د کال دوه نيم خرواره غنم ورکوي، په اخترونو کې جامې ورته کوي او دوه وخته په  ويلي.
 مړه کېډه ډوډۍ ورکوي.

 ونو کې کار کويواليتي شورا: د بېوزلۍ له امله ډېر ماشومان په کور
دغه راز د لوګر واليتي شورا غړي حسيب ال�ه ستانکزي پژواک ته وويل چې په هېواد کې د پرله پسې جګړو له 

په دغه "هغه وايي:  او اوس پر خپلو ماشومانو درانه کارونه کوي. دي ېامله يو شمېر کورنۍ بې سرپرسته شو
خو اړ شوي چې د يو او بل په کور کې  ،سرپرستان نه لريکورونو کې په  واليت کې ډېر داسې ماشومان شته چې

ده وويل چې واليتي شورا څو ځلې د ماشومانو د درنو کارونو په اړه له  "کار وکړي څو يوه مړۍ ډوډۍ پيدا کړي.
 نه دى ترالسه کړى.ځواب کوم مثبت یې ، خو تر اوسه ېحکومتي چارواکو سره خبرې کړ

 و حقونو ته بايد درناوى وشيد بشري حقونو کمېسيون: د ماشون
د اړوندې موضوع په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون وياند محمد بالل صديقي پژواک ته 

موږ د لوګر په "ده وويل:  .ده غړونهو سرنوويل چې پر ماشومانو د درنو کارونو ترسره کول، د هغوى له حقو
 ".ې ديماشومانو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي برنامې ترسره کړګډون د هېواد په بېالبېلو واليتونو کې د 

ده له کورنيو او نورو خلکو غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د ښې راتلونکې په موخه پر هغوى درانه کارونه ترسره نه 
 کړي.

 د مبارزې عالي کمېسيون: دغه شان کړنې په ښکاره ډول د انسان قاچاق دىسره قاچاق له 
د قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کمېسيون غړي محمد حسن سليمي پژواک ته وويل چې  کډوالود انسان او 

ده زياته کړه چې دغه کمېسيون په دې برخه کې عامه  دغه ډول کړنۍ په ښکاره ډول د انسان قاچاق او جرم دى.
 دام وکړي.کړى او نور د امنيتي ارګانونو دنده ده چې پر وړاندې يې اقورپوهاوى 

 امنيتي چارواکي: په دې برخه کې تر اوسه چا شکايت نه دى کړى
د لوګر د امنيې قوماندانۍ وياند محمد شاپور احمدزي پژواک ته وويل چې په ډېرو کورونو کې ماشومان د کال په 

زور  تر اوسه چا موږ ته شکايت نه دى کړى چې زموږ ماشوم چا په"خو ده وويل: ، مزدورۍ ګومارل شوي دي
 "کار پرې کوي او يا هم په بل ځاى کې د کار کولو اجازه نه ورکوي. ،نيولى دى

له قانون سره سم  یې پر وړاندې نو دوى به ،احمدزى وايي، که څوک په دې برخه کې دوى ته شکايت وکړي
غانستان په و کارونو ګومارل شوي، د افندا يواځې لوګر نه دى چې ماشومان په کې په دغه ډول در چلند وکړي.

 کړنو بېلګې ليدل کېږي. ې ډولنورو واليتونو کې هم د د
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  لد ماشومانو تښتو -٢٧
هغه ستونزه ده چې ګڼ شمېر افغانان  لپه ځانګړي ډول د ماشومانو تښتو ،د نا امنۍ او بېوزلۍ تر څنګ انسان

د بشري حقونو خپلواک  .ي ديډېر شو لپه دې وروستيو کې په هېواد کې د ماشومانو تښتو او ورسره مخ دي
 ېډېر لو پېښېکاله وروسته په افغانستان کې د ماشومانو تښتوزېږدیز  ٢٠١٤له ، کمېسيون د يو راپور له مخي

په دغه راپور کې راغلي چې له تښتول شوو ماشومانو ناوړه ګټه اخيستنه په هره سيمه کې په ځانګړې بڼه  .يشوې د
 ترسره کېږي.

، جنسي تېري او يا هم د شخصي دښمنيو له امله ترالسه کولود ماشومانو تښتونې د بېالبېلو موخو لکه د پيسو 
وروسته ځيني ماشومان له جنسي تېري سره هم مخ کېږي او دغه ډول کړنه انساني  لوتر تښتو. رامنځته کېږي

کوم ماشومان چې  ،ې په توګه ويل شويد بشري حقونو خپلواک کمېسيون په راپور کې د بېلګ قاچاق بلل کېږي.
ايران او پاکستان ته نږدې د افغانستان په سرحدونو کې تښتول شوي، معموال� د نشه يې توکو د قاچاق وړونکو له 

دا په داسې حال کې ده  لوري اړ ايستل کېږي څو د هيروينو کپسول وخوري او له پولې بلې غاړې ته یې تېر کړي.
بيا په پټيو ماشومان ماشومانو د بدن غړي هم د خرڅالو په موخه غوڅېږي او ځيني نور چې د ځينو تښتول شوو 

 او له جنسي ځورونې سره هم مخ کېږي. کارونو لپاره ګومارل کېږي درنوکې د 

پالر، نيکه او رسمي ولي د ماشومانو د غوښتنو او مالحظاتو قانوني مراقبت کوونکي دي، هر بل څوک چې  ،مور
په حقيقت کې د ماشومانو ګټو ته صدمه رسوي، په داسې حال کې  ،بلې الرې ماشوم اختطاف کوي لهد زور يا 

، د پلوراختطاف اکثرأ د جنسي ګټې اخيستنې، د ماشومانو د قاچاق، د بدن غړو د  شوی دی. هعمل منع غهچې د
او  واستخدام، استفاده کول دډلو سره د ماشوم  له وسله والوکورنۍ د پيسو ترالسه کولو او همدارنګه له ماشوم 

په هر ډول  ،ضرر نه رسولو د اصل پر استنادد اسالمي شريعت بل ته  .ارتباط درلودو په موخه ترسره کېږي
نو له دې امله انسان تښتونه د اسالم په  ګرځوي، هشرايطو کې هر ډول انسان تښتونه او ناوړه ګټه اخيستنه منع

 ي او ايجابوي چې مرتکبين يې د عدالت منګولو ته وسپارل شي.قوانينو کې څرګنده سرغړونه ګڼل کېږ

او  لساتنه او مالتړ ټينګار کوي، د ماشومانو نيو رچې اسالمي قوانين د کورنيو او ماشومانو پدې په پام سره 
پرته، د يوې لنډې يا هم اوږدې مودې لپاره  د هغوی د خپلې خوښې او يا هم د هغوی د ولي له رضايت لتښتو

پرته له کوم موجه دليل څخه يو غير قانوني او د انساني کرامت او کورنۍ مخالف عمل دی. دغه عمل د بشري 
حقونو د نړيوال قانون او د جنوا د کنوانسيونونو له مخې يوه څرګنده او ښکاره تخطي ده او د بشريت پر وړاندې د 

  .جنګي جنايتونو او د بشر پر وړاندې له جنايت څخه شمېرل کېږي

دي: و� اذْک�ر�وا ا�ذْ ا�نْتُم� قَليل� م�س�تَض�ع�فُونَ ف�ي ا����ر�ض� تَخافُونَ ا�نْ  ايت کې فرمايلي ٢۶خدای ج د سورت انفال په 
 ي�تَخَطَّفَک�م� النَّاس� 

هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ وئ، په ځمکه کې تاسو کمزوري ګڼل کېدئ، تاسو وېرېدلئ چې ژباړه: 

 .له منځه یو نه سيخلک مو 

 حدیث شریف کې پیغمبر صلی ال�ه عليه وسلم فرمايي: یکې راغلمخ یم۴٧١ اوجز  ٧د صحيح بخاري په 

خَص�م�ه� خَص�م�تُه� ام�ة� و�م�ن� ك�نْت� ع�ن� ا�بِي ه�ر�ي�ر�ةَ قَال� قَال� ر�س�ول� ال��ه� ص�لَّى ال��ه� ع�لَي�ه� و�س�لَّم� ثَ�َاثَةٌ ا�نَا خَص�م�ه�م� ي�و�م� الْق�ي� 
 .س�تَو�فَى م�نْه� و�لَم� ي�وف�ه� ا�ج�ر�ه� ي�و�م� الْق�ي�ام�ة� ر�ج�ل� ا�ع�طَى بِي ثُم� غَدَر� و�ر�ج�ل� ب�اعَ ح�ر�ا فَا�ك�ل� ثَم�نَه� و�ر�ج�ل� اس�تَا�ج�ر� ا�جِير�ا فَا
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د قيامت په زه به یې ي چې هريره (رض) څخه روايت دی چې پيغمبر ص وفرمايل: درې کسان د ابوله ژباړه: 
چې يو ازاد  کسچې زما په نوم ژمنه کوي او وروسته هغه ماتوي، دويم هغه  هغه کس لومړی ؛ورځ دښمن وم

  او قيمت يې خوري او درېيم هغه کس چې له يو چا کار اخلي او مزدوري يې نه ورکوي. پلوريانسان 

او څرګندوي چې انساني کرامت او ازادي له تېري خوندي  د افغانستان د اساسي قانون د ازدۍ پر حق ټينګار کوي
ده. ازادي يوه الهي تحفه ده چې په خاصو شرايطو کې محدودېږي. د افغانستان د جزا قانون د ازادۍ په اړه 

محدودولو صالحيت  قانون سره سم د ازادۍ لههغه مامورين چې ، ځانګړی ټينګار کړی او په صريح ډول وايي
ځانګړي شرايط د قانون له  غهمحدودولو واک لري. د حق خاصو شرايطو الندې د ازادۍ رتهغوی هم ، لري

سره سم د ماشومانو اختطاف په واضح ډول له له قوانينو  جزا او مخې تعريف شوي دي. د افغانستان د اساسي
  قانون څخه سرغړونه ګڼل شوې ده او يو جرمي عمل تشکيلوي.

حق د نورو له ازادۍ  غهعي حق دی، ديازادي د انسان طب" ،مه ماده کې راغلي٢۴اساسي قانون په د د افغانستان 
حدود نه لري. د انسان ازادي او کرامت له تېري خوندي  ،او عامه مصالحو پرته چې د قانون له الرې تنظيمېږي

 "ساتنه او درناوي مکلف دی. راو کرامت پ ي. دولت د انسان ازاديد

يا د صالحيت  التومه ماده کې راغلي: که شخص په غير قانوني تصريح شوو حا۴١۴ هد افغانستان د جزا قانون پ
حالتونو له  ،کړي هه منعخبل شخص ونيسي، توقيف يې کړي، يا يې له کار څ پرتهامر څخه  لهلرونکو مقامونو 

ې د چلند په مشترکه ماده د ملکي وګړو پر وړاند ٣يونونو د جنوا د کنوانس متوسط حبس محکومېږي. رسره سم پ
  کړي ده. هښکاره او صريح ډول منعپه يې  لاو د ماشومانو تښتو ېوضاحت سره بيان کړپه اړه 

د ملکي وګړو په زور بېځايه کول او ايستل د جنوا په دواړو کنوانسيونونو کې منع شوي او په دې کې د ماشومانو 
ورکېدل هم شامل دي چې د څو نړيوالو  نمونې هم شاملې دي. په انسان تښتونه کې په اجباري شکل نېتښتو

دې سربېره په زور له ازادۍ محرومول د نړيوال عرفي مقرراتو له مخې چې د  شوي دي. پر هسندونو له مخې منع
 شوي دي. هلو ډلو له خوا د تطبيق وړ دي، منعېټولو دولتي او غير دولتي ښک

  د ماشومانو د تښتونې په اړه د پژواک راپور:

 تښتول د انساني قاچاق بله بڼه دهد ماشومانو 

 
 May 29, 2017ـړاجمل کاک
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دي او تر  ېشو ېډېر لو پېښې): په دې وروستيو کې په هېواد کې د ماشومانو تښتو٩٦غبرګولى  ٨کابل (پژواک، 
چې دا ډول پېښې د انساني قاچاق یو ډول بلل  ماشومان له جنسي تېري سره هم مخ کېږيځیني وروسته  لوتښتو

د نا امنۍ او بېوزلۍ تر څنګ انسان تښتونه او په ځانګړي ډول د ماشومانو تښتونه هغه ستونزه ده چې ګڼ  .کېږي
په ، جنسي تېري او يا هم د شخصي دښمنيو ترالسه کولو پيسو تر ډېره د ماشومان شمېر افغانان ورسره مخ دي.

 .تښتول کېږي موخه

دى چې په هرات کې واليت کې تښتول  کلن اميد ١٧له دغو زیانمنو يو هم د کندوز واليت اصلي اوسېدونکى 
کال کې يې زېږدیز  ٢٠١١اميد پژواک خبري اژانس ته د يوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې وويل چې په  شوى و.

هغه وايي چې په هرات ښار  رنۍ د ځينو ستونزو له امله له کندوز واليت څخه هرات واليت ته بېځايه شوه.کو
نوموړی وايي: "يو ورځ ماښام کور ته  پيل کړ. کارکې يې د کسب زده کولو په موخه د موټرو په يو ورکشاپ کې 

 ، په زور يې موټر ته پورته کړم."روان وم چې په الره کې يو موټر ودرېد او دوه کسان ترې راښکته شول

هغه وايي کله چې موټر ته پورته کړاى شو، نور پر ځان نه دى پوه شوى، له څو ساعته وروسته بېرته په هوښ 
ده وويل چې دوه اوونۍ په يو پټ ځاى کې ساتل کېده او په دې موده کې  راغی چې ګوري په یوه کور کې دی.
 اړيکه نيوه چې د خوشي کېدو په بدل کې يې بايد پنځوس زره ډالر ورکړي. انسان تښتوونکي د ده له کورنۍ سره

هغه وايي: "موږ خپله د يوې نمړۍ ډوډۍ پيدا کولو لپاره له کندوزه هرات ته والړو نو پنځوس زره ډالر به مو له 
هم  یسي تېرنکو ورباندې جنواميد زياته کړه چې په دوو اونيو کې څو ځلې انسان تښتو کومه پيدا کړي واى."

هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنسي تېري ښکار شوى او کنه؟ يوازې یې د سر په خوځولو  .ید یکړ
 مثبت ځواب ورکړ او له نور څه ويلو يې ډډه وکړه.

 اميد پاکستان ته څرنګه ولېږدول شو؟

هغه وايي: "کله چې اختطافچيان پر دې پوه شول چې مور او پالر مې پيسې نه ورکوي، نو يوه شپه يې زما سترګې 
ه يې بيا ښکته کړم، بيا لږ پياده څخکېنولم، درې څلور ساعته چې موټر مزل وکړ، له هغه یې وتړلې او په موټر کې 

ټر بيا څو ساعته مزل وکړ، بيا دوى يو ځای ته ورسېدل ده وويل چې مو الړو، وروسته يې بل موټر ته پورته کړم."
اميد وايي چې انسان تښتوونکو دی په  چې نوى سهار دى. ياو هلته يې د ده سترګې خالصې کړې، نو چې ګور

 دې سيمه کې يوه بل کس ته وسپاره او هغوی تر چاى څښلو وروسته بېرته والړل.

ی پاکستان ته انتقال شوى او هلته پر يوه مالداره کس پلورل شوى د هغه په وينا، څو ورځې وروسته پوه شو چې د
دى وايي چې څلور کاله يې د دغه کس په کور کې د مزدور په څېر دنده ترسره کوله او په دې موده کې هم له  دى.

ړي، ده ونه غوښتل چې د ياد کس او په کور کې يې د کار کولو په اړه نور جزئيات ورک جنسي ځورونې سره مخ و.
کوره وتښتم او یاد خو زياته یې کړه: "څلور کاله وروسته پر دې وتوانېدم چې د ځينو نورو افغانانو په مرسته له 

ه ډېرو ستونزو وروسته یې له ، لره چې له تورخم څخه کابل ته راغىد اميد په خب تورخم بندر ته ځان ورسوم."
دا يوازې اميد نه  دوز کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي.خپلې کورنۍ سره اړيکه ونيوه او اوسمهال بېرته په کن

دى چې له دغه ډول برخليک سره مخ شوى، لسګونه نور افغانان هم له ورته برخليک سره مخ شوي او ځيني 
 اميد په دغه راپور کې مستعار نوم دى. اوس هم د انسان تښتوونکو په بند کې دي.

 يشوې د ېډېر لو پېښېد ماشومانو تښتود بشري حقونو کمېسيون: په افغانستان کې 
کاله زېږدیز  ٢٠١٤په دې وروستيو کې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د يو راپور په خپرولو سره ويلي چې له 

په دغه راپور کې راغلي چې له تښتول شوو  .يشوې د ېډېر لو پېښېوروسته په افغانستان کې د ماشومانو تښتو
په راپور کې د بېلګې په توګه ويل شوي:  په هره سيمه کې په ځانګړې بڼه ترسره کېږي. ماشومانو ناوړه ګټه اخيستنه
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"کوم ماشومان چې ايران او پاکستان ته نږدې د افغانستان په سرحدونو کې تښتول شوي، معموال� د نشه يې توکو 
دا  غاړې ته یې تېر کړي."د قاچاق وړونکو له لوري اړ ايستل کېږي څو د هيروينو کپسول وخوري او له پولې بلې 

په داسې حال کې ده چې د ځينو تښتول شوو ماشومانو د بدن غړي هم د خرڅالو په موخه غوڅېږي او ځيني نور 
 ږي.ېټيو کې د شاقه کارونو لپاره ګومارل کېږي چې بيا له جنسي ځورونې سره هم مخ کببيا په 

 الیتپه افغانستان کې د انساني قاچاق لپاره د ځینو شبکو فع
د ياد کمېسيون غړي عبدالوحيد هدايت پژواک ته وويل، په هغو هېوادونو کې چې انساني قاچاق شتون لري، 

د هغه په وينا، د افغانستان په قوانينو کې انساني  هلته ځيني بانډونه او شبکې د همدې موخې لپاره کار کوي.
هغه زياته کړه: "د انساني قاچاق  ې نيول شوې ده.قاچاق جرم ګڼل کېږي او ترسره کوونکو ته يې سزا هم په پام ک

 کلونو پورې د بند سزا په پام کې نيول شوې ده." ١٢ترسره کوونکو ته تر 
 لړۍ مو چټکه کړېد کورنيو چارو وزارت: د انسان تښتوونکو ډلو د نیولو 

ېر د انسان تښتونې ډلې د دغه وزارت سرپرست وياند نجيب ال�ه دانش پژواک ته وويل چې تر اوسه پوليسو ګڼ شم
ده وويل چې اوسمهال ځيني بانډونه په دې برخه کې فعاليت کوي چې پوليسو يې د نيولو لپاره جدي هلې  نيولې دي.

هغه د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل: "ما ته دقيق ارقام نه دي معلوم چې څومره د انسان  ځلې پيل کړې دي.
 خو دغه شمېر بيا له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره شته." تښتونې ډلې به په هېواد کې شتون ولري

د دانش د معلوماتو له مخې، څه موده وړاندې په هرات واليت کې د انسان تښتوونکو يوه ډله د پوليسو له لوري ونيول 
 سي.د هغه په وينا، د ښارونو تر څنګ پوليس په سرحدونو کې هم هڅې کوي څو د انسان تښتونې مخه وني شوه.

کډوالۍ پر وړاندې د مبارزې قانون په درېيمه ماده کې راغلي چې په زور د يو کس له  غیر قانونيد انساني قاچاق او 
لوري د بل کس ساتل، د ګټې اخيستنې په موخه د يو کس انتقالول او يا هم ساتل، انسان تښتونه، له واک څخه ناوړه 

د همدې مادې  انساني قاچاق ګڼل کېږي.بېوزله کس ته پور ورکول  هګټه اخيستنه او د امتيازاتو د السته راوړو لپاره يو
 پر بنسټ اميد هم يو له هغو کسانو دى چې له انساني قاچاق سره مخ شوى.
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 د جنسي سوداګرۍ لپاره د ماشومانو استثمار  -٢٨
 دوه میلیونه ماشومان د جنسي سوداګرۍ ښکار ګرځي. ډېر شمېر دغه ماشومان دباندې هر کال په نړۍ کې څه 

فحشا مرکزونو په دام کې لوېږي. د سوداګرۍ لپاره د ماشومانو جنسي استثمار، په هر ډول شرایطو کې چې وي، 
اجباري قاچاق ګڼل کېږي. په نړیوالو کنوانسیونونو او پروتوکولونو کې د ماشومانو جنسي استثمار جرم بلل شوی 

 او له دولتونو غوښتل شوي چې عاملینو ته یې سزا ورکړي.

په قانون او د ملګرو ملتونو د سازمان په پروتوکول کې هم  نوي قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالتوراز د انسان� دغه 
د جنسي سوداګرۍ په موخه د ماشومانو کارول منع شوي دي. دا چې ماشومان باید له سوداګریز جنسي استثمار 

 . یي، ټولنیز یا اقتصادي عذر په کې د منلو وړ نه دخبره ده او هېڅ استثنا یا فرهنګ يیوه الزم ،څخه وژغورل شي

ته د کاري زمينې نه ماشومانو يو دليل يې  منګولو ته لوېږي؛ماشومان د بېالبېلو مواردو له امله د قاچاق وړونکو 
 نکې اوويو بل مورد يې هم د قاچاق وړونکو له لوري د دغو ماشومانو کورنيو ته د لېږد په موخه هڅو او ېدلبرابر
ماشوم په ښوونځي کې له جنسي ځورونې سره مخ کېږي او یا هم په دې اړه که  ستونکې خبرې کول دي.يتېر ا

ځکه خو دا ډول پېښې ډېر  ؛نه شي شريکوالییې غړو سره له کومه پوښتنه لري يا خپل شکايت حتی د کورنۍ 
خوا کورنۍ هم په  ي، له ښوونځيو ور هاکله پټېږي او د کورنۍ له خوا له ماشوم سره د ګناه کار په څېر چلند کېږ

جنسي مسایلو او پوښتنو خبرې کول له وخته مخکې د ماشوم  ردې اړه پټه خوله دي او له خپلو ماشومانو سره پ
 .سترګې پرانیستل او بې شرمي ګڼي

کېږي، المل يې په ټوله کې په افغاني ټولنه کې د جنسي مسايلو په تړاو ان غږېدل یو ډول شرم او سپین سترګي بلل 
د ماشوم روزنې مشاورین وايي چې ماشوم ته د هغوی  .دا دى چې څوک یې په اړه نه پوهېږي او نه غږېدالی شي

 .یځانګړونو په اړه د لومړنيو معلوماتو د ورکړې پیل اړین د د عمر په لومړنیو کلونو کې د نارینه او ښځینه
د هغوی پوښتنو ته د قناعت وړ ځوابونو ورکړل شي او  سته بیا ښايي ورو ورو د ماشوم له عمر سره سموور

ځکه که په دې اړه د  ؛یې راتلونکي ته پرېښودل شيدې ځواب شي نو ځواب  ،کومې پوښتنې چې الزمې نه دي
د هغوی تجسس ښايي هغوی خپله پلټنو ته اړ کړي چې ورسره به په ناسالمو  ،ماشومانو پوښتنې ناځوابه پاتې شي

 .وګرځيبه دای مه کړه د هغوی د بې الرۍ سبب الرو سر شي او خ

د ماشوم ساتنې د ټولنو او ادارو له لوري چمتو شوو الرښودنو کې چې د ماشوم خوندیتوب لپاره  کچهپه نړیواله 
 نهدېنې ستونزو ته رسو، دا په ډاګه ویل شوي چې باید یو مسلکي کس د ماشومانو د جنسي ځورېرامنځته شو

الی شي په ښوونځي کې پرته له کومې وېرې خپلې ستونزې ووایي او دا ډاډ ترالسه کړي وکړي چې ماشومان وکو
ه دا ممکنه نه وي چې په هر ښوونځي کې مسلکي کسان ک .چې خبرې یې محرمې دي او ستونزه یې حل کېږي

نو ته په دې اړه ندو او پلرويولري، نو اړینه ده چې د رسنيو او د عامه پوهاوي له نورو شته الرو ښوونکو، م شتون
الزمې الرښوونې وشي چې د داسې پېښو او پوښتنو په اړه له ماشومانو سره د یوه مناسب چلند په لړ کې هغوی له 

  .ور پېښو زیانونو وژغوري او یا زیان تر ټولو ټيټې کچې ته راوړل شي

خو په دې ځايونو کې وېره  په افغانستان کې زده کوونکي په روزنتونونو کې هم له جنسي ځورونې سره مخ کېږي،
په اړه هېڅ نه  هد هغ ،ری کېږيېدوی چې کوم جنسي ت رپ ،، ټول د حقيقت له ويلو ډډه کويياو ډار حاکم د

له لوري خپور شوى، څرګندوي چې افغان  نوکال کې د امريکا متحده ايالتو ٢٠١٦هغه راپور کې چې په په  وايي.
 و کله کله هم له انساني قاچاق سره مخ کېږي. ماشومان په روزنتونونو کې زيانمن شوي ا
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دغه راز د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق يا يونيسف په راپور کې هم راغلي چې افغان ماشومان د افغانستان 
سره مخ دي او کله کله له انساني قاچاق سره هم مخ  ويتامونو کې له ذهني، جسمي او جنسي ځورونپه داراال

 ،په بدل کې جنسي غوښتنې کوي د ورکړېو زده کوونکو د نومرو ير استادان له ښکلېواليت يو شمد پکتيا  کېږي.
د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د  پرېږدي. یڅو يو شمېر ماشومان ښوونځ دغه کار د دې المل شوى

ومانو د سکس او ناوړه مه ماده کې راغلي چې د تړون غړي حکومتونه مکلف دي چې له ماش٣۴کنوانسيون په 
جنسي استفادې د هر ډول استثمار په مقابل کې مالتړ وکړي، حکومتونه په دې موخه په هېواد کې دننه او بهر پر 

شي او له ماشومانو بايد په اړ نه ایستل جنسي اړيکو ته  هر ډول اقداماتو الس پورې کوي، څو ماشومان په زور
 سکسي پورنوګرافۍ کې استفاده ونه شي.

تاوتريخوالي څخه د سترګو د پټولو په پايله کې له او  دودونوماشومانو باندې جنسي تېري د ناوړو او بدو  پر
اسالمي شريعت سره په ټکر کې راځي او  لهصورت مومي او د تبعيضي باورونو او نظرياتو اساس ګڼل کېږي چې 

چې د برابرۍ او مي پوهان او مذهبي مشران په دې اړه اسال ګرځي.المل و د نقض يا ماتېدو ند ماشومانو د حقو
اسالم پر ځوانانو او زیان منونکو باندې  .د اسالمي قوانينو په توضيح کې مهم رول لري ،ترحم دستور ورکوي

 تېری حرام ګرځولی، عدالت او د قانون منګولو ته د مجرمینو پر سپارلو ټینګار کوي.

پر ماشومانو ي او بچه باز په توګه بېلګېد  ؛يځجنسي استثمار الندې را ترکوچني هلکان هم پر ښځو سربېره 
مارل وهلکانو د ساتنې او پاملرنې لپاره ګ غوچې د د ترسره کېږيد هغو لويانو د زور په نتيجه کې ی جنسي تېر

د خپلې  ښاييچې يو ماشوم خپل ژوند له السه ورکړي او يا وروسته  په حالت کې ښايي د جنسي تېري .ديشوي 
په ځانګړې توګه د ماشومو نجونو د قضيو په اړه د يو غير عادالنه منطق له  ،کورنۍ د غړو له لوري ووژل شي

هغه مالمت ګڼل کېږي نو همدا المل دى چې  ،مالتړ وشي قرباني سره مرسته او د هغهله ځاى چې  مخې د دې پر
 خپله سزا نه ويني.يې هم عاملین پټ ساتل کېږي او  ډول مسایلرى دغه ېدلته ډ

ته رواني ستونزه او روحي فشار پيدا کوي، بلکې د هغه يا هغې  هغهيو ماشوم څخه ناوړه ګټه اخيستنه نه يوازې له 
نو همدا المل  ،احساسويکم رى وخت په ټولنه کې ځان ېکوي او ډ اغېزناوړه هم روحي او فزيکي وده باندې  رپ

د ارواپوهانو له نظره، هغه کسان چې په ماشومتوب کې د  اوږو بار وي. د ټولنې د ي کېچې بيا په راتلونک کېږي
پر خپل ځان د باور  ،الس پورې کوي هځانوژن رنې قرباني کېږي، نو ډېرى يې د عمر په زياتېدو سره پوجنسي ځور

له نشه همجنسپالنې ته مخه کوي. دغه راز کوم کسان چې په ماشومتوب کې  او یاشتون له امله سخت ځورېږي ه ن
په  نورو هغو خطرناکه ده. تربيا  ياو دغه ناروغي ورته پیدا کېږي وحي او جسمي ناروغريي توکو ګټه اخلي، 

ډول جرمونو پر  غهد د ؛ورته وخت کې ارواپوهان وايي چې جنسي تېری تر ټولو بد تاوتريخوالی او ناوړه جرم دی
هغه ماشومان چې جنسي تېرى پرې  قربانيانو د دې اغېزې تر کلونو پاتې کېږي او هېڅکله يې له ياده نه وځي.

دغو ماشومانو عمر کم دی، ټول احساسات يې له ځان سره د کېږي، لومړنۍ پايله يې وېره او ډار دی؛ ځکه چې 
 .پېښويساتي او دغه کار ډېر سخت زيانونه 

توب، بد خويي، پر نفس  جنسي تېری د ماشومانو پر شخصيتي ودې بده اغېزه کوي او هغوی کې ګوښي دغه راز
 ليدلورى تياره کوي."په اړه یې نړۍ او خلکو  ، دد باور کمزورتيا رامنځته کوي

 ماشوميا د  منفي اغېزه کويتربيت او پالنه  رقران او سنت په څرګند ډول هر هغه عمل او کړنه چې د ماشومانو پ
جسمي، ذهني او روانې برخو ته زیان رسوي او د سالم چاپېریال د له منځه وړو المل یې کېږي، حرام ګرځولي او 

قانون د  ياسالم .کېږيبلل  یتېر یولو نحقو رد ماشومانو پ یاو زور زيات یجنسي تېر .یمرتکب يې ملعون د
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زیانمنونکی قشر دی او مالتړ یې  ماشومان د ټولنېد یادونې ده، . ړیخونديتوب ټينګار کپر ګټو  لوړوماشومانو د 
 د هر ډول ټېري په مقابل کې اړین دی. 

د  پر نارينه ماشومانو تېري ته لواطت ويل کېږي او د اسالم له نظره پر لويانو او ماشومانو جنسي تېری حرام دی.
وونکى کس دې له لوړ ځايه را وغورځول شي ځيني وايي چې تېري ک ؛لواطت په اړه فقها متفاوت ليدلوري لري

وايي چې دا ډول کسان دې تر دېوال الندې شي، خو ډېری فقها پر دې نظر دي چې لوطي بیا او ځيني فقها 
 شخص بايد اعدام شي.

  ايت کې فرمايلي: ١٥١په  سورت ال�ه تعالى د انعام

بِه� لَع�لَّک�م�  و�ص�اك�م�  ذَٰل�ک�م�  ۚ◌  بِالْح�ق��  ا���� ح�ر�م�ال��ه�  الَّت�ي النَّفْس�  تَقْتُلُوا و���� ۖ◌  ن� ب�طَ م�نْه�ا و�م�ا ظَه�ر�  م�ا الْفَو�اح�ش�  تَقْر�ب�وا و����

  .تَع�ق�لُونَ

ژباړه: او مه نږدې کېږئ فواحشو (بې حیایۍ، ناکارو کارونو) ته هغه چې ښکاره وي له دې (فواحشو) او هغه 

دا  نفس چې حرام کړي دي ال�ه (وژل یې) مګر (وژنئ یې) په حق سره.چې پټ وي. او مه وژنئ تاسې هغه 

 (څلور نهي او امر) حکم کړی دی ال�ه تعالی تاسې ته په دې سره، لپاره د دې چې عقل وچلوئ. 

پر  له امله چې باورهغه د  ،غاړه لري دنده پر روزنېچې د ماشومانو د ساتنې او جنسي تېری  د هغو کسانو له خوا
 .دیخيانت لوی  له ماشومانو سره ده کېږي

ايت کې فرمايي: ي�ا ا�ي�ه�ا الَّذِين� آم�نُوا ��� تَخُونُوا ال��ه� و�الر�س�ول� و�تَخُونُوا ا�م�انَات�ك�م�  ٢٧ال�ه تعالى د سورت انفال په 
  .و�ا�نتُم� تَع�لَم�ونَ

سره خيانت مه کوئ، همدا ډول په هغو ژباړه: اې هغو کسانو چې ايمان مو راوړى، د ال�ه او د هغه له رسول 
 خيانت مه کوئ او خپله پوهېږئ چې بايد خيانت ونه شي. ،شيانو کې چې تاسو ته د امانت په ډول سپارل شوي

څه مجبور شوي دي،  رمنځ توپير نه شي کولى او پوهېږي چې پ هغو ماشومانو جنسي تېرى چې د ښو او بدو تر رپ
 بللېعمل يوه لويه ګناه  غهاسالم هم د او رواني تاوتريخوالي يوه مهمه بېلګه ده.د يو انسان پر وړاندې د جسمي 

  شوى دى. ګڼلاو د اسالم په جزايي حقوقو کې يو لوى جنايت 

د  دي.ګرځول شوي  هد افغانستان د جزا په قانون کې په ښکاره منع ډولونه تجاوز او د جنسي تاوتريخوالي نور
په  په ګډون د جنګي شرايطوي، چې زنا او لواطت يې جرم پېژندل مې مادې له مخې۴٢٧افغانستان د جزا قانون د 

 د تطبيق وړ دي.کې  ټولو وختونو

او يا  ه ماشوم سره وشيعمر له کم ستر اتل مشدده حالت غوره کوي چې په هغه صورت کېی جنسي تاوتريخوال
جنسي د ماده هم مه ۴٢٩ډول د جزا قانون ې دپه  هم کله چې مرتکب پر قرباني شوي کس نفوذ او واک ولري.

رسره تهلک يا نجلۍ پر اتلس کلونو د کم عمر تر کله چې دغه عمل  ؛تاوتريخوالي جرم ته مشدد حالت ورکوي
 شوی وي.

له سره زنا يا لواطت يا  له مونثکه شخص ،کې راغلي ې په لومړۍ فقرهماد ېم۴٢٧د د افغانستان د جزا قانون 
حالت  يفقرې فعل په يوه راتلونکد دې  اوږده حبس محکومېږي. رحاالتو سره سم پله  ،سره لواطت وکړي نر

 نو څخه شمېږل کېږي:تومشدده حال لهکې 

 ؛اتلس کلنۍ عمر نه وي پوره کړید په هغه حالت کې چې مجني عليه  -١
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 ؛وي خپلوانو څخهله مجني عليه د درېيمې درجې پورې  ترپه هغه حالت کې چې ارتکاب کوونکي  -٢

د  قسـم په هغه حالت کې چې ارتکاب کوونکي د مجني عليه تربيه کوونکي، ښـوونکي، مسـتخدم او يـا پـه يـو -٣
 اقسامو پر هغه نفوذ او اختيار ولري.

 ړوښه (خاوند لرونکي) ښځه وي.ېپه هغه حالت کې چې مجني عليه م -۴

 زايل شوی وي. هامل هلپه هغه حالت کې چې د مجني عليها بکارت د فعل د ارتکاب  -۵

هغې څخه ډېرو پر مجني عليه د غلبې پيـدا کولـو لپـاره يـو لـه بـل سـره له يا  کسانپه هغه حالت کې چې دوه  -۶
 بل پسې مرتکب شوي وي. پهفعل يو د مرسته کړې وي يا 

 .ناروغي پیدا شوې ويتناسلي  له املهد فعل د ارتکاب ته په هغه صورت کې مجني عليه  -٧

 ت کې چې مجني عليها حامله شوې وي.په هغه صور -٨

که مـذکر وي  د چا پر ناموس هتهديد يا حيل، که شخص په عنف، مه ماده کې راغلي۴٢٩ دغه راز د جزا قانون په
ه ، خو کمحکومېږي ،اوږده حبس چې له اوو کلونو زيات نه وي رپ ،تېری وکړي او يا پرې شروع وکړي ،يا مونث

) ٢( ) مـادې د۴٢٧قـانون د ( غـهد د یاب کـوونککنه وي رسېدلی يا د جرم ارت مجني عليه د اتلس کلنۍ عمر ته
 محکومېږي. ،اږده حبس چې له لسو کلونو څخه ډېر نه وي رپ ،جملې څخه ويله فقرې د درج شوو اشخاصو 

 پـه ښـکاره ډول د بشـري حقونـو نقـض اوډولونه پر وړاندې جنسي تېری او يا هم د تاوتريخوالي نور  ماشومانود 
 النې نړیوال قانون له مخې څرګنده سرغړونه شمېرل کېږي.پبشرماتېدنه ده او د 

وړاندې يو جنايت وبلل  عملونه ممکن يو جنګي او يا هم د بشريت پر يد جنسي تاوتريخوالي د مالحظې وړ ځين
کنوانسـيون او الحـاقي نوا يد ج ډولونهاو د جنسي تاوتريخوالي نور  تېریې جګړې په شرايطو کې وسله والد  شي.

  .شوي دي هپروتوکولونو له مخې منع

 هپه ښکاره ډول پر ماشومانو جنسي تېری منعـ ،دغه راز د کنوانسيونونو هغه موارد چې په ماشومانو پورې اړه لري
مشترکه ماده کې ذکر شوي دي، په ضمني ډول د  مه٣نوا کنوانسيونونو په يد انساني چلند مکلفيت چې د ج کوي.
 کړي دي. هاو ماشومانو پر وړاندې جنسي تېري او نور جنسي تاوتريخوالي منع ښځو

 ګډون"د نجونو په  او داسې وايي: ګرځوي همه ماده په ښکاره ډول الندې اعمال منع٢٧نوانسيون څلورم ک نواید ج
لـه  د عنـف او ومجبورولـلـه زور لـه الرې فحشـا تـه د  جنسي تېـري، ډول يله هر ډول تېري په ځانګړې باید ښځ

چـې  کـې کنوانسـيونپـه و نـد ماشـوم د حقو ."څخه وژغورل شـي، عـزت او وقـار يـې بایـد خونـدي شـي مقاربت
مه ماده کې ٣۵په  ،زېږدیز کال د مارچ په مياشت کې د ځان الحاق کول اعالن کړي دي١٩٩۴ ورسره دافغانستان 

هـر ډول  لـهڅـو د ماشـومانو  ،پـه الر واچـوي راغلي: "غړي هېوادونه بايد ملي، دوه اړخيز او څو اړخيـز اقـدامات
 تښتونې، پلورنې او قاچاق څخه مخنيوی وکړي."

هـېڅ يـو ماشـوم بايـد  چې غړي هېوادونه بايد تضمين ورکړي، مه ماده کې راغلي٣٧کنوانسيون په  غهدغه راز د د
دغـه راز پـه جګـړه کـې ښـکېلو ماشـومانو د حقونـو د  شکنجه او په غير انساني توګه مجـازات او تحقيـر نـه شـي.

د ماشـوم عرضـه لپـاره  جبـري کـار اوجنسي استثمار  د له مخې، ېماد ېدرېیم دکنوانسيون د اختياري پروتوکول 
 منعه دي.او قبلول  سپارلکول، 
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قوانينـو پلي کېدونکو  له کې وسله والو جګړو کورنيومه ماده کې په ٨په  ېاساسنامد د روم نړيوالې جنايي محکمې 

د ، یجنسـي تېـرګڼل شوي دي. د دې مـادې د دويـم بنـد لـه مخـې، جنايتونه"  "جنګيه سرغړون او رواجونو څخه

، د زور له الرې شنډول او يا هم هر و ته اړ ايستلحامله کول او، د زور له الرې فحشا مرییتوبجنسي موخې لپاره 

؛ له بشري حقونو څخـه روښـانه يدټکر کې  سره پهکنوانسيونونو  څلورو لهنوا يچې د ج ډول جنسي تاوتريخوالی

 سرغړونه، ممکن جنګي جنايت او د بشر پر ضد جنايت وبلل شي.

 د جنسي سوداګرۍ لپاره د ماشومانو استثمار په اړه د پژواک لومړی راپور:

 پلورنې ته اړ ايستل کېږي ځانپه هرات کې روږدې نجونې 

 
 - Oct 31, 2017تورى کريمي س

): په هرات کې يو شمېر کم عمره نجونې وايي چې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول ٩٦لړم  ٩هرات (پژواک، 
په دې اړه د انسان  .پلورنې ته اړ باسي، څو له دې الرې خپلو نشه يي توکو ته پيسې پيدا کړي ځانمیندې يې دوى 

په هغه صورت کې چې د انسان د  ،کې راغلي هماد هم١١له قاچاق سره د مبارزې قانون په  کډوالوله قاچاق او 
 ريا قانوني سرپرست يا د عامه خدمتونو موظف وي، پ مور او پالرقاچاق د جرم مرتکب د مجنی عليه ښځه، 

 .لسو کلونو څخه لږ نه وي، محکومېږيله اوږده حبس چې 

چې مور يې هر وخت د نشه يي کلنه زرمينه (مستعار نوم) چې مور يې پر نشه يي توکو روږدې ده، وايي  ١٥
دغه نجلۍ چې دود وهلې ژېړه  .توکو لپاره پيسې ونه لري، نو د پيسو په بدل کې دا ځان پلورنې ته مجبوروي

د خپلې مخکې وېښتان لري، له پژواک خبري اژانس سره په خبرو کې وويل چې څو مياشتې  خیرنڅېره، جړ او 
چې  او وايي کې يوه ځوان سړي ته د جنسي اړيکې لپاره وسپارل شوهافغانيو په بدل  ٦٠٠روږدې مور له لوري د 

 .مور تر اوسه څو ځلې د جنسي اړيکو لپاره افرادو ته سپارلې دهدا یې 

شتون، مجبوريت او تن پلورنې کيسه کوي، د خپل ناڅرګند راتلونکي او ه زرمينه چې څېره یې د سرپناه د ن
څو له  ا نږدې کېږي، ترې ډارېږم او حتى زه یې وهلې ډبولې هم یم،کله چې ځوانان ر"په اړه وايي:  برخليک
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کله چې د نارينه الس راباندې "هغې زياته کړه:  ".غالغمان پرته خپل ټول وجود د هغوى په واک کې ورکړم
 ".لګېږي، ټول وجود مې له وېرې لړزه اخلي، په وجود کې مې سخت درد پيدا کېږي

له هغو ماشومانو  هکلنه مرجان (مستعار نوم) هم يو ١٢؛ پلورنې ته اړه کړل شوې دهدا يوازې زرمينه نه ده چې تن 
ده چې نشه يي توکو اړه کړې، څو د دې وژونکو زهرو (نشه يي توکو) ترالسه کولو لپاره ځان پلورنه وکړي. مور 

معصومه څېره او  ېد نوموړ .يې دا هم روږدې کړې او حتى کله کله يې په زور د نارينه وو په واک کې ورکوي
کله چې د لومړي ځل لپاره يوه نارينه بوتلم، "ژېړبخونې سترګې د جنسي ځور او تن پلورنې کيسه کوي او وايي: 

لومړى يې خوله په يوه دستمال را وتړله، وروسته يې السونه او پښې هم را وتړلې، درد مې ټول وجود ونيوه او بې 
  ."تللى مره کمزورې وم چې په الره هم نه شوهوښه شوم، کله چې په هوښ راغلم نو دوم

نشه يي توکو سره د مبارزې رياست د معلوماتو له مخې، هرات يو له هغو واليتونو دى چې د نشه يي له د هرات 
سلنه يې ښځې جوړوي. دغه ښځې د  ١٣زرو تنو پورې رسېږي چې نږدې  ٦٠تر  ٥٠يې له  توکو د روږدو شمېر

له روږدو ښځو ده چې د هرات  هپري جان (مستعار نوم) يو .لپاره هر کار ته مخه کوي نشه يي توکو ترالسه کولو
کلنه لور يې د  ١٣وويل چې خپله  ېهغ .ښار په سلطان اغا زيارت کې د نورو روږدو تر څنګ شپې ورځې تېروي

چې تر اوسه پورې  ، خو دوې ورځې کېږيوسپارلهلس زره افغانيو په بدل کې د درېيو ساعتونو لپاره يوه سړي ته 
  .يې له لور نه احوال نه لري، خو نوموړې ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر څه ووايي

عبدال�ه عزيز چې له يوه نيم کال راهيسې د روږدو د ټولنې په برخه کې  شورا سالکار ېد هرات د ځوانانو ټولنيز
شمېر پر يوه ناورين او خاموش سونامي  یزياتېدونک بلېفعاليت کوي، وايي چې په هرات کې د روږدو ورځ تر 

هغه زياته کړه چې څو ورځې وړاندې يې د هرات ښار په کچه روږدي ټولول، د دوى له منځه يوې  .بدل شوى دى
ښځې ورته وويل چې لور يې د څو ساعتونو لپاره يوه نارينه ته ورکړې، خو دوې شپې ورځې کېږي چې بېرته يې 

 .مخنيوى دې وشي ، د دغه ناورينوستلېنه ده را

پنځه دېرش کلنه ؛ داسې روږدې ښځې هم شته چې د نشه يي توکو ترالسه کولو لپاره خپل کوچني ماشومان پلوري
ګم (مستعار نوم) چې د هرات ښار د يوه واټ تر څنګ له درېيو نارينه وو سره تر يوه وراسته او ېمېرمن عسل ب

اژانس خبريال ته يې وويل چې لس کاله وړاندې په ايران  چټل څادر الندې نشه يي توکي څکل، د پژواک خبري
کې روږدې شوه او په دې موده کې يې څلور نجونې د هرات په ښار کې پلورلې او پر پيسو یې خپل ځان او 

له همداسې يوې "، وويل: ې یې تویېدېنوموړې په داسې حال کې چې اوښک .خاوند ته نشه يي توکو پېرلي دي
چې يوه کورنۍ غواړي ماشوم وپېري او د همدې روږدي له الرې له داسې ښځې سره اشنا روږدې مې واورېدل 

ګم د نشه يي توکو لپاره د پيسو پيدا کولو لپاره سوال ېمېرمن ب ".ړشوم چې ماته يې زما د لور پېرلو وړانديز وک
 .کوي، خو وايي چې که چېرې له دې الرې پيسې ترالسه نه کړي، نو ځان پلورنه هم کوي

ديني عالمان هم په کرايه د نجونو ورکړه د اسالم له نظره حرامه بولي او د ورته کړنو د مخنيوي لپاره د حکومت 
قافو رياست مشر او ديني عالم سيد عبدالواحد اثمي په کرايه د ود هرات د ارشاد، حج او ا .پر اقدام ټينګار کوي

وموړي ن" .عمل حرام او زنا ګڼل کېږي غهشريعت له نظره د د اسالمي"وايي: او نجونو ورکړه او پلور مردود بولي 
زياته کړه چې د حکومت تر څنګ ديني عالمان هم دنده لري چې د نشه يي توکو زيانونه جدي وبولي، څو د 

 .مخنيوى وشي ېلکه د ماشومانو پلور او ځان پلورن ،اسالمي شرعت خالف اعمالو

شر عبدالقادر رحيمي هم تاييدوي چې په دغه واليت کې يو په هرات کې د بشري حقونو ساحوي کمېسيون م
نوموړي په  .پلورنې ته اړ باسي ځانشمېر روږدي د ماشومانو پلورنې ته مخه کوي او يا هم خپلې ځوانې نجونې 
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حکومت تر اوسه پورې په دې اړه هېڅ اقدام نه "دې برخه کې د حکومت پر نه پاملرنه نيوکه وکړه او ويې ويل: 
 ".ېسيون يوه اندېښنه هم په همدې اړه دهمو د دې ټولنيزې سونزې مخنيوى وکړي، د بشري حقونو کڅدى کړى، 

سيون غړي عبدالوحيد ېله قاچاق سره د مبارزې د عالي کم کډوالود اړوندې موضوع په اړه د انسان له قاچاق او 
ږي، ېکې کار کوي، په هره ربع کې موږ ته راپور راکول ک نوسيونونه په واليتوېزموږ کم"ل: هدايت پژواک ته ووي

خو ده وويل که د دوى د  " .یراکړل شو یخو په ځانګړي ډول د دې موضوع په اړه موږ ته تر اوسه راپور نه د
د هغه  .دنه کويېورته رس سيون غړي له دغه شان پېښو سره مخ شي نو د پوليسو او ملي امنيت ادارو له الرېېکم

سيون ېيو مياشتو کې د عالي کمېدر ودو ودوى هره مياشت تخنيکي غونډې لري، په هر ،د معلوماتو له مخې
خو د هرات د والي وياند جيالني فرهاد وويل چې د  .ږيېدنه کېږي او دغه شان ټولو مواردو ته رسېغونډه جوړ

ده او د هرات اوسېدونکو ته يې ننګونې رامنځته  اندېښنهه يوه جدي اعتياد زياتوالي ښکارنده د ځايي ادارې لپار
  .مطلوبې اغېزې کړې دي کړې دي. روږدي غالوې کوي او حتى په امنيتي برخه کې يې هم نا

غه زياته کړه چې د روږدو شتون له بده مرغه چې يوه جدي ټولنيزه ستونزه رامنځته کړې، خو تر اوسه پورې د ه
داسې موارد وجود  ېپلورنې په اړه کوم موارد نه دي رسېدلي، که چېر ځانواليت مقام ته د ماشوم پلورنې او 

 ولري، سيمه ييزه اداره يې د مخنيوي په برخه کې اقدام کوي.

  سي سوداګرۍ لپاره د ماشومانو استثمار په اړه د پژواک دویم راپور:جند 

 په موخه قاچاق کېږي لوافغان ماشومان ايران ته د کاري فرصتونو موند

 
 – Jan 21, 2017کريميستورى 

): د جګړې د دوام، نا امنۍ او اقتصادي بېوزلۍ له امله د وخت په تېرېدو د هغو ٩٥مرغومى  ٢هرات (پژواک، 
د کاري فرصتونو موندلو لپاره ګاونډيو  يو شمېر ماشومانو چې په هېواد کې يې ماشومانه هيلې له منځه تللې دي،

چې د هېواد په لوېديځ کې له ستر او  هرات د تګ کچه لوړه شوې ده. په ځانګړې توګه ايران ته يې، هېوادونو
پرمختللو واليتونو شمېر کېږي، د انسان د قاچاق په ځانګړي ډول ايران ته د تللو په موخه د ماشومانو د تګ الره 

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89-%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A
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وي او يا هم ده. په دغه واليت کې د نورو واليتونو هغه اوسېدونکي له ورايه ښکاري چې له ايران څخه راستانه ش
 ايران ته نه دي پرېښودل شوي.

د نورو واليتونو ډېر شمېر خلک په هرات کې يوه يا څو ورځې تېروي، له هغه وروسته بيا د اوسېدو خپل ټاټوبي 
په ځانګړي ډول د اقتصادي بېوزلۍ له امله په دغه واليت کې پاتې  يې د بېالبېلو دليلونو يته روانېږي او يا ځين

 ازمايي. ځل بيا د خپل تګ چانس و ان ته يوکېږي، څو اير

 ترخه کيسه یوه د ماشومانو د قاچاق 

چې په دې  هغهسيمې اوسېدونکى دى.  ېشپاړس کلن صفت ال�ه د کندوز ښار د نهمې ناحيې اړوند د چلچين
 لږي، پژواک خبري اژانس ته وويېهرات ښار کې اوسپه وروستيو کې له ايران څخه راشړل شوى او اوسمهال 

 د قاچاق وړونکو په مرسته له هرات څخه نيمروز او له هغه وروسته ايران ته والړ. مخکېچې نهه مياشتې 
خطرونو د منلو په اړه وويل: "زموږ په سيمه کې  قانوني کډوالۍ پرېښودو او ايران ته د غير ۍنوموړي د کورن

الړ شې؛ د حکومت واوسې او طالبانو ته  دلته و چې که طالبان دي او جګړه ده، کرنه نه کېده، پالر مې راته وويل
 الړ شې."وله خوا وژل کېږې او که حکومت ته ورشې، د طالبانو له لوري نو دا غوره ده چې ايران ته 

سره يې دا پرېکړه وکړه چې کابل او له هغه ځايه نيمروز ته  همځولو ١٥نورو و خپل لهچې  صفت ال�ه زياته کړه
هغه وويل چې له يوه  ايران ته ولېږدول شول. له خواخه بيا د پاکستاني قاچاق وړونکو چې له نيمروز څ والړ شي

ځاى د کرمان ښار په يوه هوټل کې اوسېدل او ټاکل شوې وه چې له هغه ځايه يوې بلې  ولي سره يوځبل هم
تږي پاتې شوو، ، هلته درې ورځې وږي بوتلونوموړي زياته کړه: "موږ يې يوې بلې کوټې ته  سيمې ته والړ شي.

موږ به يې وهلو او راته ويل به يې که چېرې په افغانستان کې خپلو کورنيو ته د پيسو رالېږلو په اړه ونه وايي نو 
 ستاسو نوکان به وباسو."

چې تر اوسه پورې يې  الړود قاچاق وړونکو په وسيله ايران ته  مخکېکاله  ١٤چې ماما يې  هغه څرګنده کړه
چې د ستړيا او روحي فشارونو له امله  له ايران څخه دغه را اړول شوي ماشوم وويل م شوى.برخليک نه دى معلو

صفت ال�ه وويل: "ډېرې دردېدونکې کيسې لرم، ايران ته د قاچاقي سفر په ترڅ  نشه يي توکو روږدى شوى دى. رپ
کولى، دغه  هشوه ي هڅه نته پر يوه دوولس کلن هلک تېرى کاوه او چا يې هم د مخنيو کې يوه بلوڅ د موټر شا

 هغه زياته کړه: "په ايران کې مې دومره رنځ او دردونه وليدل چې کله مې هم را مسايل مې په ايران کې هم وليدل."
او د ډېرې بې خوبۍ له امله به مې سګرټ او چرس څکول،  ياد شي، بدن مې په لړزه شي، کار مې ډېر دروند و

  نورو ماشومانو به هم دا کار کاوه." وم ترياک به مې خوړل، خو زه يوازې نه

ږي، ايران ته د ېرا اړول کېدو وروسته په هرات کې اوس تريوه بل تنکي ځوان پنځلس کلن امين چې له ايران څخه 
نوموړي د دې خبرې په څرګندولو سره چې څو ځلې د  قاچاقي سفر په اړه يې خپلې ترخې خاطرې شريکې کړې.

وويل: "نهه مياشتې په ايران کې وم، زه به يې ډېر ځورولم، په دغو نهو مياشتو کې مې جنسي تېري قرباني شوى، 
 داسې فکر وکړ چې نوي کاله راباندې تېر شوي، زه به يې وهلم ټکولم."

، بايد په اختیار کې ورکويکولو په موخه د قاچاق وړونکو  امين زياته کړه: "کورنۍ چې کله خپل ماشومان د کار
ياد را اړول شوي ماشوم د خپلو خبرو په دوام د خپلو  چې خپل ماشومان په خپلو السونو وژني." دې پوه شي رپ

خپله که کاري شرايطو په اړه وويل: "له درنو کارونو دومره ستړى کېدم، هره شېبه به مې دا هيله درلوده، څو 
 ونه لېږي." ه موخه بهرڅکله هم د کار کولو پېچې بيا به مې ه کورنۍ مې په دا ډول وضعيت کې وويني
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امين وويل چې د افغانستان له حکومته غواړي څو د امنيت ټينګښت او کاري زمينې برابرولو په موخه د ټولو په  
چې بيا ماشومان نورو هېوادونو ته د کارونو په موخه  ځانګړي ډول ماشومانو ته د ژوند غوره چاپېريال برابر کړي

چې له ايران هېواد څخه را اړول  کلن عبدالحميد يو بل هغه تنکى ځوان دى ١٢ الړ نه شي.وله قاچاقي الرو 
سفر ترخې خاطرې لري او د خپلې کورنۍ له خبرولو پرته چې اوسمهال په ايران کې  د خپل شوى، نوموړي هم

وسته هغه وويل: "په کار کې وم چې د ايران پوليسو له وهلو ټکولو ور اوسېږي، افغانستان ته را اړول شوى دى.
 ولېږم." هلته له اتو ورځو تېرولو وروسته يې افغانستان ته را او ړموپه موټر کې واچولم او زندان ته يې يو

 ماشومان د کار په موخه بهرنيو هېوادونو ته لېږل کېږي

کلن زوى يې د کار کولو په موخه ايران ته لېږلى او ياد هېواد ته د خپل زوى د  ١٢مصطفى علي زاده چې خپل 
هغه وويل: "زه په يوې پښې معلوله يم او د  شتون په ګوته کړ.ه ږلو يو المل يې اقتصادي ستونزې او د کار نلې

تومان ورکړل  هميليون ١٥٠زه په خپله د کار کولو وس نه لرم، قاچاق وړونکي ته مې ، غړي راپسې دي ٨کورنۍ 
کال کېږي چې په ايران کې د ودانيو په برخه وشړل شو او اوس يو  ځلې را هاو خپل بچى مې هم ورته وسپاره، دو

چې د خپل ځيګر دوه ټوټې يې ايران ته  صبريه اعتمادي هم هغه مور ده کې کار کوي او موږ ته پسې رالېږي."
کلن زامن مې ايران ته ولېږل  ١٥او  ١٤څوک نه لرم، دوه  پیدا کولوهغې وويل: "کونډه يم او د نفقې  لېږلې دي.

 په هرات کې د خلکو په کورونو کې کالي مينځم." او زه په خپله هم
 د مسوولو بنسټونو نظرونه

ف پروژې يوه چارواکي غالم رسول عمري د قاچاق ېهرات کې د را اړول شوو ماشومانو په برخه کې د يونيسپه 
 لري.شوو ماشومانو څرګندونې ومنلې او زياته يې کړه چې دوى د قاچاق شوو ماشومانو ډېرې دردناکې قضيې 

ماشومان هم چې د يو شمېر کورنۍ يې په ايران کې دي، له دغه  ١٢هغه زياته کړه: "تر دې چې په يوه ورځ کې 
هغه زياته کړه، کله چې ماشومان را اړول کېږي،  هېواده را اړول شوي چې دا بيا موږ ته د اندېښنې وړ موضوع ده."

 له لوري يې مهمې قضيې څېړل کېږي.خپله ټوله کيسه په فورم کې ليکي او بيا د ياد دفتر 

عمري وويل: "ټولې هغه ستونزې چې يادو ماشومانو څرګندې کړې، رښتيا دي، موږ دا ډول پېښې څېړو چې د چا 
عمري زياته  له لوري چېرته وړل شوي او بيا چا ته سپارل شوي او له هغه وروسته يې بيا خپلو کورنيو ته سپارو."

نوموړي د خپلو خبرو په  د درنو کارونو او يا امنيتي مسايلو په موخه قاچاق کېږي. کړه چې ډېرى افغان ماشومان
دوام زياته کړه: "په دغو ماشومانو کې يو داسې ماشوم هم شامل و چې له دغه ځاى څخه يې پاکستان ته د 

يې ځان وژنې  چې هغه نښهځانمرګي بريد په موخه بېولى و، تر دې چې د ياد ماشوم په بدن کې د هغې پېچکارۍ 
له هغه  خو و تښتېدلى او بيا ايران ته تللىته چمتو کاوه، هم ليدل کېده؛ ياد ماشوم بيا په پاکستان کې له طالبان

 ځايه بېرته را اړول شوى دى."

قانون او د ماشومانو د حقونو کنوانسيون خالف عمل وباله او له حکومته يې وغوښتل  قاچاق ينوموړي د انسان
المانو، د جوماتونو د مال امامانو او رسنيو له الرې د ماشومانو ساتلو او د هغوى د حقونو په اړه څو د دينې ع

د کار او ټولنيزو چارو وزارت د ټولنيز  ډول قاچاق مخه ونيول شي. غهمعلومات وړاندې کړي، څو د د
 ١٣٩٢ورو زونونو کې په خونديتوب برخې ستر سالکار فضل الهي ابراهيمي وويل چې ياد وزارت د هېواد په څل

  کلونو کې داسې مرکزونه جوړ کړل، څو قاچاق او تښتول شوي ماشومان په کې وساتل شي.لمریز  ١٣٩٣او 

خو د هغه په وينا، د مالتړ کوونکو موسسو د مرستې له نه کولو وروسته اوس يوازې له دې جملې په کابل کې يو 
کال پورې دا ډول ماشومانو ته د کار وزارت له لوري لمریز  ١٣٩٤کال تر  ١٣٩١مرکز فعاليت کوي او له 

د هرات واليت د کډوالو او راستنېدونکو چارو مشر جاوېد نادم وويل چې ماشومان د بېالبېلو  خدمتونه شوي دي.
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نوموړي په داسې حال کې  مواردو په موخه د انسان قاچاق وړونکو له لوري بېالبېلو هېوادونو ته لېږدول کېږي.
څ کوم داسې بنسټ هم د هغو ماشومانو کره ېپه دې اړه کره شمېره په ډاګه نه کړه، خو زياته يې کړه چې ه چې

 بېالبېلو هېوادونو ته قاچاق شوي، په واک کې نه لري. هشمېر چې د افغانستان له سرحد

نو پورې دي، را کلو ١٥تر  ١٢ماشومان چې عمرونه يې له  ٣٠تر  ٢٠نادم وويل: "هره ورځ له ايران څخه له 
ږي، له دغو ېماشومانو ته رس ٣٣٥٠چې د کال له پيل څخه د ليندۍ تر مياشتې پورې يې شمېر  اړول کېږي

د هرات ياد  رته مو خپلو کورنيو ته سپارلي دي."ېماشومانو سره مو د بېالبېلو موسسو په همکارۍ مرسته کړې او ب
له د قاچاق وړونکو الس ته غورځي او زياته يې کړه چې يو چې ماشومان د بېالبېلو مواردو له ام استازي وويل

چې يو بل مورد يې هم د قاچاق وړونکو له لوري د دغو  دليل يې هم دوى ته د کاري زمينې نه برابرول دي
دا په داسې حال کې ده چې د  برې کول دي.خ ستونکېينکې او تېر اوماشومانو کورنيو ته د لېږد په موخه هڅو

چې د  سيمې هېوادونو د همکارۍ سازمان (سارک) غړو هېوادونو په څلورمه ناسته کې پرېکړه وکړه سوېلي اسيا د
 رافغانستان په ګډون د دغه سازمان اته هېوادونه د انسان په ځانګړي ډول د ماشومانو د قاچاق منع کنوانسيون پ

ون له افغان دولت څخه د سيېحقونو خپلواک کم يدې سربېره د هرات د بشر رعملي کولو مکلف دي، خو پ
  انسان له قاچاق څخه د مخنيوي په برخه کې خوښ او راضي نه ښکاري.

  حقونو تر پښو الندې کول يد بشر

حقونو سيمه ييز کمېسيون مشر عبدالقادر رحيمي پژواک ته وويل، په تېرو نهو مياشتو کې  يپه هرات کې د بشر
کال له اسالم د ماشومانو سره چې د هرات  ٥٨٣ډېر ماشومان را اړول شوي چې له دې ډلې يې يادې ادارې له 

سي او ماشومان يې په با هغه زياته کړه، قاچاق وړونکي تر ډېره کورنۍ تېر مرکې کړې دي. ،شوياړول  الرې را
يادې سيمه ييزې ادارې له ټولو کورنيو وغوښتل، څو له انساني  سره ايران هېواد ته قاچاق کوي. پلموبېالبېلو 

 وسي.ا قاچاق کوونکو څخه د خپلو ماشومانو د ژغورنې په موخه ډېر محتاط و

 د ماشومانو د قاچاق زيانونه

شرف الدين عظيمي د ماشومانو ځورولو او تنګولو د زيانونو په اړه استاد  پوهنځي د کابل پوهنتون د ارواپوهنې
ځان  رنې قرباني کېږي، ډېرى يې د عمر په زياتېدو سره پوهغه کسان چې په ماشومتوب کې د جنسي ځور وويل،

چې له هغه وروسته همجنسپالنې ته  ږيېشتون له امله سخت ځوره وژنې الس پورې کوي او پر خپل ځان د باور ن
روحي او  رنوموړي دغه راز زياته کړه، کوم کسان چې په ماشومتوب کې له نشه يي توکو ګټه اخلي، پ. ه کويمخ

د دغه استاد د څرګندونو پر بنسټ، د انسان  بيا له نورو هغو خطرناکه ده. يجسمي ډول ناروغېږي او دغه ناروغ
د ډېرو پيسو له الرې قانوني سوداګرۍ  د غيراو  قاچاق چې په اوسني عصر کې د غالمۍ نوې بڼه بلل کېږي

 .ید یکولو المل شو ترالسه

 د لسګونو انساني قاچاق کوونکو نیول کېدل:

 هچې د روان کال له پيل سمونوال ګلبدين الکوزي وويل په هرات کې د پنځمې مېشتې سرحدي لوا رييس ارکان
الکوزي زياته  .قضايي ارګانونو ته سپارلي ديقاچاق وړونکي نيولي او بيا يې عدلي او  ٦٠راهيسې يې د انسانانو 

ډېر کسان به  اوکړه، دغو قاچاق وړونکو به د يوه کس د لېږد په بدل کې له دوه تر درې ميليون تومان ترالسه کول 
کسانو  ٦٠٠تر  ٥٠٠نوموړي پژواک ته وويل: "له ايران څخه هره ورځ له  د نيمروز له الرې ايران ته قاچاق کېدل.

  .ويپورې ماشومان  ٦٠تر  ٥٠يې له  ډلېچې له دې  اړول کېږيپورې را 
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د  د افغانستان د جزا قانون او د کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون پر بنسټ، د انسان قاچاق جرم دى.
اسنادو چې د کډوالو قاچاق، نورو هېوادونو ته له رسمي  کډوالو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې په قانون کې راغلي

مه ماده کې راغلي، قاچاق ١٤د ياد قانون په  او مدارکو پرته د افغان کډوال لپاره د سفر د وسيلې برابرول دي.
او يا بل جرم په صورت کې بايد له شريعت سره  تدرې کاله زنداني شي، خو د زنا، لواط لږ تر لږهوړونکى بايد 

 کاله زندان محکوم شي. ١٢ رسم پ

  اره د ماشومانو استثمار په اړه د پژواک درېیم راپور:د جنسي سوداګرۍ لپ

 وکړ ېرى راباندېته بوتلم او بيا يې جنسي ت يې کور هجواد: په چل او دوک

 
 – Jan 25, 2018 ستورى کريمي

يوه سړي زه هره ورځ تعقيبولم او راته ويل يې چې که هر شي ته اړتيا لرې، ): ٩۶سلواغه  ٥هرات (پژواک،
د انساني قاچاق  درکوم يې، تر دې چې زه يې په چل او دوکې سره خپل کور ته بوتلم او تېرى يې راباندې وکړ.

ماده کې راغلي چې د ناوړه استفادې په موخه د ماشوم په او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې د قانون په لومړۍ 
دغه راز د انساني قاچاق او کډوالو له قاچاق سره د مبارزې قانون په  واک کې راوستل، انساني قاچاق ګڼل کېږي.

ګواښ او ځواک يا د زور له نورو الرو، د ګټې اخيستنې  درېيمه ماده کې راغلي چې په زور، چل، دوکې، اختطاف،
 موخه د شخص استخدام، لېږدول، يا ساتل (تر واک الندې راوستل) انساني قاچاق ګڼل کېږي. په

دی چې د خپل  ماشومانوکلن جواد (مستعار نوم) چې د هرات واليت اصلي اوسېدونکی دی، يو له هغو  ١٢
د پژواک خبريال په ډېرو  له کثافاتو د توکو راټولولو ته مخه کړې ده. لپاره يې پوره کولوځان او کورنۍ د اړتياوو 

جواد چې زړې او چټلې جامې يې پر تن وې، په خپلو  هڅو سره وتوانېد چې جواد مرکې کولو ته راضي کړي.
چټلو السونو يې د کثافاتو شلېدلې او پيوند شوې بوجۍ نيولې وه، پژواک خبري اژانس ته يې وويل چې د خراب 

ړ شوی چې د پيسو ترالسه کولو لپاره له پارکونو او واټونو کثافات اقتصادي وضعيت له امله يې د کورنۍ له خوا ا
 راټول کړي.

ر�ب قطي او پالستيکونه راټولوي او وروسته يې ، د غير الکولي څښاکو بوتلونهنوموړی د نوشابې او معدني اوبو، 
کړه او ويې ويل:  جواد خپله کيسه پيل افغانۍ پلوري. ۵٠د هرات د سپينې اډې په سيمه کې هر څلور کيلو په 

"سهار وختي له کثافاتو څخه د توکو راټولولو لپاره د باندې ځم، يوه سړي له څو ورځو را په دېخوا تعقيب کړی 
وم، نږدې راته او راته ويل چې که هر څه ته اړتيا لرې زه يې درکوم، جامې وغواړې، ډوډۍ يا پيسې، هر څه چې 

 وغواړې زه دې په خدمت کې يم."

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89-%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89-%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A
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سړي دروازه مې وټکوله او د دروازې شا ته  ېيوه ورځ ډېر وږی وم او د همد مخکېکړه: "درې مياشتې  هغه زياته
يې وويل څوک يې؟ ما وويل وږی يم، لږ ډوډۍ غواړم. دغه سړي دروازه راته خالصه کړه او زما په ليدو ډېر 

ۍ درکوم، زه يې د کور دننه بوتلم او وريجې او غوښه يې راکړل او ويې ويل، هر  خوشاله شو، ويې ويل راځه ډوډ
ه راځه. د ډوډۍ له خوړلو وروسته مې غوښتل چې والړ شم، خو دغه کس اجازه را نه وخت چې وږی شوې، دلت

مې چې وکړې، وا يې نه ورېدې او پر ما يې  ۍکړه، زه يې په زور يوې تاکاوۍ ته بوتلم، هر څومره عذر او زار
 تېرى وکړ."

يې د هغه تېري کوونکي سړي جواد په خپله ماشومانه ژبه دغه خبرې په داسې حال کې بيانولې چې په څېره کې 
ده سړي راته وويل که چاته دې وويل چې دې ما سره دا بد کار "هغه زياته کړه:  څخه ډار او کرکه ليدل کېده.

جواد وويل چې پر ده د جنسي تېري په اړه يې له کورنۍ پرته بل څوک نه دي خبر او  "وژنم. ېکړى، حتمن د
ړي د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل: "که پوليسو ته شکايت وکړم، نومو پوليسو ته يې هم شکايت نه دی کړی.

خو نوموړی هيله لري چې درس ووايي او په راتلونکي کې پوليس شي او د  ښايي ستونزې مې ال ډېرې شي."
نور نه غوښتل خبرې وکړي او د خپل کور او د هغه تېري کوونکي شخص  هغه ماشومانو د ځورولو مخه ونيسي.

جواد د جنسي تېري يوازېنی قرباني ماشوم نه دی، ډېر داسې ماشومان شته په  ه ورکولو يې ډډه وکړه.د کور پتې ل
واټونو  رخپلو وړو زړونو کې يې د تېري ستر رازونه پټ ساتلي دي او د يوې مړۍ ډوډۍ پيدا کولو لپاره پ

ځورول، د هرات د کار او ټولنيزو  پر ماشومانو د درنو کارونو ترسره کول او اوس جنسي تېري او سرګردانه ګرځي.
د هرات واليت د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او  چارو رياست د چارواکو پر جدي اندېښنې بدل شوي دي.

معلولينو مشر عبدالقيوم افغان وويل چې په ياد واليت کې د ماشومانو د جنسي ځورونې پېښې شته او دې 
ه کړه: "پوليس موږ ته د جنسي ناوړه ګټه اخيستنې په اړه خبر هغه زيات موضوع دوی سخت اندېښمن کړي دي.

له بلې خوا د هرات د  راکوي، بايد ووايم چې دغه ښکارنده شتون لري او موږ د دې پېښې په اړه اندېښمن يو."
 پوليسو وياند عبداالحد ولي زاده وويل چې له دوی سره د روان کال له پيله تر اوسه پورې پر ماشومانو د جنسي

نوموړي زياته کړه چې  کسان نيول شوي دي.١٠موارد ثبت شوي چې په تړاو يې  ٩تېري او جنسي تېريو د تورونو 
خو د هرات د استيناف څارنوالۍ ، د دغو کسانو دوسيې د ال ډېر تعقيب په موخه څارنوالۍ ته سپارل شوې دي

ې اداره کې پر نارينه ماشومانو د جنسي تېري مشر عبدالحق احمد وويل چې د روان کال له پيله تر اوسه پورې په د
  تر لس ډېرې پېښې ثبت او دوسيې يې محاکمو ته سپارل شوې دي.

په هرات کې د ماشومانو له حقونو د مالتړ پروژې دفتر يوې مسوولې سوسن رحماني وويل چې د بچه بازۍ او پر 
نوموړې زياته کړه چې په دغه واليت  خو، ماشومانو د جنسي تېري موضوعات د دوی د فعاليت لومړيتوب دی

کې پر ماشومانو د جنسي تېري پېښو دقيق شمېر نه دی معلوم، خو دوی په تېر يو کال کې پر ماشومانو د جنسي 
قضيې ثبت کړې دي، چې ډېری دغه پېښې د ښار په چاپېر، پارکونو، هوټلونو او له مسافر خانو  ۶٠تر  ۵٠تېري له 

کلنو پر هغو ماشومانو ترسره  ١۵تر  ١٢مېرمن رحماني وويل، ډېری جنسي تېري له  .سره نږدې رامنځته شوې دي
 شوي چې په واټونو کې کار کوي.

په ورته وخت کې د هرات د بشري حقونو د سيمه ييز کمېسيون مشر عبدالقادر رحيمي وويل: "تر ډېره هڅه 
په هرات کې  وږ د ټولنې شته واقعيت دی."کېږي چې د جنسي تېري پېښې پټې وساتل شي، خو له بده مرغه دا زم

د کډوالو د قاچاق او انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې کمېسيون سکرتر او راپور ورکولو مسوول او عدليې مشر 
غالم محمد رحماني وويل چې په ياده اداره کې پر ماشومانو د شوو جنسي تېريو په اړه مشخص شمېر او راپور نه 

ياته کړه: "شک نشته چې د جنسي تېري څو پېښې رامنځته شوې او کسان څارنوالۍ او عامه هغه ز دی ثبت شوی.
 معرفي شوي او د يادې موضوع په اړه بنديان شوي او دغه مسئله شتون لري." محاکمو ته
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د هرات د عدليې رييس دغه راز وويل: "له ماشومانو هر ډول ګټه اخيستنه چې اوس په بېالبېلو ډولونو ترسره 
په ورته وخت کې په هرات کې  کېږي، که په موضوع کې د ګټې اخيستنې عنصر شامل وي، انساني قاچاق دی."

ارواپوهان وايي چې جنسي تېری تر ټولو بد تاوتريخوالی او ناوړه جرم دی چې د دې ډول جرمونو پر قربانيانو د 
 دې اغېزې تر کلونو پاتې کېږي او هېڅکله يې له ياده نه وځي.

 ۍنړلوم ي،ېږک ېپر رىېت جنسي ېچ ماشومان هغه وويل، پوه اروا يوه نوم په محمدي تقي محمد د ېک اتهر په
 کار دغه او ساتي سره انځ له ېي احساسات ولټ ،ید کم عمر ماشومانو دغو ېچ کهځ ؛ید ارډ او رهېو ېي پايله

 ېک یهغو او کوي زهېاغ بده ېود شخصيتي پر ماشومانو د یرېت جنسي: "هړک زياته هغه. لري زيانونه سخت رډې
 ".کوي تياره ليدلورى یدو د خلکو او ړۍن پر او کوي تهځرامن کمزورتيا باور د نفس پر خويي، بد يتوب،ښوګ

 ېچ وايي هړا په ريېت د ماشومانو پر نظره له اسالم د صميم عبدالمجيد استاد يځپوهن شرعياتو د پوهنتون هرات
 يېږک ويل لواطت ته ريېت ماشومانو نارينه پر: "هړک زياته يړنومو. ید حرام یرېت جنسي ماشومانو او لويانو پر
 شي ولځوغور را ايهځ ړلو له ېد کس کوونکى ريېت ېچ وايي ينيځ. لري لوري ليد متفاوت هړا په ېي فقها ېچ
 شخص لوطي ېچ دي نظر ېد پر فقها یرډې خو شي، ېالند والېد تر ېد کسان ولډ دا ېچ وايي فقها ينيځ او

 ."شي اعدام بايد

له بلې خوا ډېر ملي قوانين او کنوانسيونونه شته چې د دولت له خوا له ماشومانو څخه پر مالتړ ټينګار کوي، خو 
د ماشومانو  پر ماشومانو د جنسي تېري پېښې نه يوازې په هرات، بلکې د هېواد په ډېری واليتونو کې شتون لري.

مه ماده کې راغلي چې د تړون غړي حکومتونه مکلف دي چې ٣۴د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسيون په 
له ماشومانو څخه د سکس او ناوړه جنسي استفادې د هر ډول استثمار په مقابل کې مالتړ وکړي، حکومتونه په 

الس پورې کوي، څو ماشومان په زور يا نا قانونه جنسي  دې موخه په هېواد کې دننه او بهر پر هر ډول اقداماتو
 اړيکو ته ونه کاږل شي او له ماشومانو بايد په سکسي پورنوګرافۍ کې استفاده ونه شي.

پر دې ټولو سربېره بيا کارپوهان پر ماشومانو جنسي تېري د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومته په ځانګړې توګه عدلي 
 اړي چې پر ماشومانو له جنسي تېري کوونکو سره جدي چلند وکړي.او قضايي بنسټونو څخه غو
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 بچه بازي -٢٩
د هېواد په تاريخ کې ځينو ناوړه رواجونو خپل سيورى داسې غوړولى چې له امله يې ټولنې ته د نه ليکل شوو 

م په ټکر کې دي، رواجونه يې له ديني او اخالقي ارزښتونو سره ه غهد يقوانينو پر بنسټ الرښوونه کېږي چې ځين
ځاى په عمل کې څه تر سترګو نه شي، يو څوک چې  خو په کومه ټولنه کې چې د "جنسيتي انډول" کلمې يادولو پر

زېږديز کال د  ٢٠١٦د  برخه کې د ګام پورته کولو جرئت وکړي نو له ټولنيزو بنديزونو سره مخ کېږي. ېپه د
افغانستان کې ډېر قربانيان ښځې او ماشومان دي چې له بېالبېل ډول په انسان د اجباري قاچاق د راپور پر بنسټ، 

په ځانګړې توګه  ،ظلم او ستم سره مخ کېږي. ماشومان او تنکي ځوانان هغه کسان دي چې په زور جنسي قاچاق
 ګټه پورته کوي. جنسي او نوره کېږي چې بيا ترې ځينې کسان په محفلونو کېاړ ایستل بچه بازۍ ته 

برخه کې خصوصي  ېنکې هم ده او په دوپر دې سربېره چې يوه منفوره پديده ده، حساسيت پاروبچه بازي 
د بچه بازۍ ډېرى اعمال پټېږي او هېڅوک هم نه غواړي چې په دې اړه شکايت وکړي،  .نشته يشکايت کوونک

ومې استثنا پرته حقونو خپلواک کمېسيون راپورونه ښيي چې دغه پديده په ټول افغانستان کې له کي خو د بشر
 ،شتون، د قانون کمزورى حاکميت، له مجازاتو د معافيت او پراخ اداري فساد موجوديته د امنيت ن شتون لري.

کومې سيمې چې نا امنه دي، هلته بيا پيسې او ټوپک حاکم  د يادې پديدې د پراختيا لپاره زمينه برابره کړې ده.
پيسې او واک لري او يو شمېر نور بيا په ټيټه دولتي کچه هم په  ېچ ، بچه بازان هم د هغو کسانو له ډلې دييد
وخت دي، د دولت تر کنټرول الندې ب يبچه باز پراړه له خپل دولتي واکه ګټه اخلي او ډېری هغه کسان چې ې د

 سيمو کې ژوند نه کوي؛ ځکه پيسې، زور او ټوپک لري او هېڅوک يې هم پر وړاندې شکايت نه شي کولى.

حقونو خپلواک کمېسيون  يعادت بدل شوى او کومه څېړنه چې د بشر ري د يو شمېر کسانو لپاره پبچه باز
ځکه هغه مهال يې  ؛بچه بازان شوياوس ترسره کړې ښيي، ډېرى هغه کسان چې مخکې پرې بچه بازي کېده، 

نه يې تحصيل او نه هم غرور او انساني کرامت له منځه تللى او د غالمانو په څېر ژوند يې کړى، نه يې ازادي، 
د ديني  کار درلود، له همدې امله عقده يي شوي او په يو نه يو ډول له ماشومانو او تنکيو ځوانانو انتقام اخلي.

عالمانو له نظره بچه بازي يو ناوړه او له بې غيرتۍ ډک عمل دى چې د اسالم سپېڅلي دين له نظره تر دې حده 
  ښودلى دى. عمل زنا بدتر ترانو حرام او غندل شوى چې يو شمېر عالم

بچه بازي د دې تر څنګ چې اسالم حرام او ناوړه عمل بللی، په قانون کې هم جرم پېژندل شوی او مرتکبینو ته 
یې باید د قانون له مخې سزا ورکړل شي. د بچه بازۍ شومه پديده اوس په قانون کې د جرم په توګه پېژندل شوې 

دغه راز د نورو قوانينو پر  قانوني واک لري، څو د بچه بازۍ مخنيوى وکړي. يڅارنوالاو له همدې امله پوليس او 
د  ډول عمل ترسره کوي، بايد قانوني سزا ورکړل شي. غهيو جرمي عمل دى او کوم کسان چې د تبنسټ، لواط
 استراحته سر هغوی، د بچه بازۍ په ناستو کې ګډون او له ه جوړولساتل، د بچه بازۍ محفلوناو  هلک ګډول

ځينې هغه موار دي چې له ماشوم څخه د مالتړ په قانون او جزايي کوډ کې ځاى پر ځاى شوي چې هر يوه ته يې 
 .يد ېپه پام کې نيول شو وېجال جال سزا

ځکه دغه کار په پايله کې د جنسي استثمار او جنسي  ؛ماشومان باید د بچه بازۍ له ناوړه کړنې وساتل شي
او  بېوزلي وشي.یې بچه بازي د انسانانو د قاچاق يو ډول ګڼل کېږي چې بايد مخنيوى ځورونې المل کېږي. 

د بچه بازۍ ډېرى  ؛بلل کېږي ونهد بچه بازۍ د ډېرېدو او رامنځته کېدو په برخه کې تر ټولو عمده المل ښايست
ېوزلو کورنيو څخه دي او د ژوند تېرولو او پيسو ترالسه کولو لپاره خپل ماشومان د داسې چا په واک ب لهقربانيان 

ږي ېدې نه پوه رکورنۍ بيا پ ېرېخو ډ چې بيا د دغو کسانو له لوري ترې جنسي ګټه اخيستل کېږي کې ورکوي
 چې ماشومان يې د ژوند له څه ډول ګواښ سره مخ دي.
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حقونو کمېسيون په هلو  يې د افغانستان په قوانينو کې بچه بازي جرم نه و خو د بشرتر څو کلونو وړاندې پور
ژندل شو. بچه بازي په ټول افغانستان خو په ځانګړي ډول ېځلو بچه بازي د افغانستان د جزا کوډ له مخې جرم وپ

ول داسې کس وي چې په فعل کې ډېرى وخت مفع ۍ، د بچه بازهد هرېواليتونو کې ډ سوېل لوېدیځوپه شمال او 
وي او يا هم د کوم بل شخص له  یيعنې يا يې د کورنۍ له خوا د پور په بدل کې ورکول شو ؛قاچاق شوى وي
 پهزېږديز کال په نومبر کې  ٢٠١۵) د نوم مستعار(  جان حمدښوونکی ا توګه په لګېېب د؛ وي یلوري پلورل شو

 ییزو سیمه د کېولسوالۍ  ارغستان په) سره په مرکه کې د کندهار CIVIC( مرکزله  وګړو ملکي د کې جګړې
 . کړ تورن تښتونې رپ نداناقوم یو پولیسو

 بازي بچه ورباندې چې وتښتاوه جان محمد کلن ١۴ یا ١٣ ندان،اقوم پولیسو ییزو سیمه د اکبر ،هغه وويل
 چې ههغ له وروسته ،يونیس اړیکه سره مور خپلېله  چې درلود نه موبایل هغه ،و زوی جان اغا سيد د هغه. وکړي

 زوی هغې د .ورغله له قران کریم سره ته کور نداناقوم د لپاره ولوک خوشې د زوی خپل د ،دی وموند مور هغه د
 نداناقوم بل یوه د پولیس ییزو سیمه د قوم اڅکزیو د وروستهسره و چې بیا  نداناقوم له یاد لپاره مياشتو يوېدر د
 .شو یخوش مداخلې په

جنسي خوند اخيستنې يا په عام يا خصوصي محفل کې د نڅولو په د هغه شخص چې مذکر يا مخنث ماشوم 
مې مادې له مخې، مرتکب يې تر ۶۵۴منظور وساتي، د بچه بازۍ د جرم مرتکب پېژندل کېږي او د جزا کوډ د 

ا مخنث ماشوم ته د بچه بازۍ دغه راز هغه شخص چې مذکر ي حبس محکومېږي.نځني م ردرېیو کلونو پورې پ
حبس محکومېږي او هغه شخص چې مذکر يا منځني  رپه منظور د نڅا زده کړه ورکړي، تر دوو کلونو پورې پ

 رمخنث ماشوم د استثمار په قصد په عامو يا خصوصي محفلونو کې ونڅوي، له درېيو کلونو څخه زيات پ
 اکثر حد محکومېږي. رحبس پمنځني حبس محکومېږي او د ياد جرم متکرر د ممنځني 

عمل د ارتکاب لپاره زمينه برابره کړي،  غههغه شخص چې د بچه بازۍ په منظور محفل جوړ کړي يا اګاهانه د د
دغه راز هغه  اکثر حد محکومېږي. رقصير حبس او د تکرار په صورت کې د قصير حبس پ رد درېیو مياشتو پ

بازۍ په منظور ځانګړی شوی وي، ګډون وکړي، له پنځه زرو شخص چې اګاهانه په هغه محفل کې چې د بچه 
قصير حبس  رمحکومېږي خو د یاد جرم متکرر مرتکب پ جریمه،نغدي  رڅخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې پ

 محکومېږي.

  د بچه بازۍ په اړه د پژواک لومړی راپور:

 وشولبریالی: پر یوه قوماندان تر پلورل کېدو وروسته جنسي تېري راباندې 

 
 – May 15, 2018 زلمى عزيز

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%B2%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
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): يو هلمندی ماشوم چې له پاکستانه د دیني زده کړو په موخه کندوز والیت ته ٩٧ غويى ٢٥ تالقان (پژواک،
والیت ته بیول شوی، وايي چې هلته پر یوه قوماندان تر پلورل کېدو وروسته پرې جنسي تېري تللی و او بیا تخار 

کاله  ١٢دغه هلمندى ماشوم بريالى (مستعار نوم) نومېږي،  شوي، نشه يي توکي ورکړل شوي او ګډول شوی دی.
 عمر لري او اوسمهال په تخار کې د ماشومانو د روزنې په مرکز کې اوسېږي.

شمېر امنيتي چارواکو د پژواک خبري اژانس له خبريال سره همکاري وکړه، څو دغه ماشوم پيدا کړي  د تخار يو
بريالى چې کله د مرکې ځاى ته راوستل شو، نو په ډېرې حيرانتيا سره يې د پژواک  او مرکه ورسره وکړي.

ر د هلمند دی او مور يې د پېښور د بريالي پال خبريال، مايک، کامرې او نورو وسايلو ته کتل او له وېرې رېږدېده.
اصلي اوسېدونکې ده، مور او پالر يې دا مهال په هلمند کې ژوند کوي خو نوموړی له خپل نيکه سره د پېښور په 

 يوسف اباد کې اوسېده.

 بريالى: کله به چې نشه شوم، بيا به يې راباندې جنسي تېرى کاوه

اته کلن وم چې مور او پالر مې هلمند ته راغلل، زه له خپل نيکه  سه زړه نا زړه داسې پیلوي: "زهينوموړى خپله ک
هغه وويل چې د پېښور په مدرسه کې د کندوز واليت  سره ځکه پېښور کې پاتې شوم، څو ديني زده کړې وکړم."

ده زياته کړه: "هلته مې درس خالص شو، دستار بندي هم  يو شمېر اوسېدونکو هم له ده سره زده کړې کولې.
، همصنفيانو مې راته وويل چې نور درس به د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ووايو، نو څه وخت وشوه

 وروسته کله چې دوى راتلل، زه هم ورسره کندوز واليت ته راغلم."

د بريالي په وينا، د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په مکي مدرسه کې يې زده کړې پيل کړې خو له يوې مياشتې 
ده وويل: "اسحاق راته وويل چې کندوز  وسته یې د اسحاق په نوم له يوه کس سره اشنايي پيدا شوه.زده کړو ور

دم او دواړه ېکې وضعيت خراب دى، تخار ته به والړ شو، هلته ډېرې ښې مدرسې دي، زه د هغه په خبرو وغول
سوالۍ ته ورسېد، نو درې شپې بريالی وايي، کله چې له اسحاق سره د تخار دشت کال ول تخار واليت ته راغلو."

بريالى غلى شو، بيا يې په ژړغوني غږ وويل: "اسحاق له يو چا سره  يې له اسحاق سره په يو کور کې تېرې کړې.
په ټيلېفون کې خبرې کولې او ورته ويل یې چې يو هلک مې راوستى، خرڅوم يې درباندې، ډېر ښايسته دى، ما 

 شوم، خو هېڅ مې هم نه شول کوالى." چې کله دغه خبرې واورېدې، سخت وډار

 ،بجې وې چې يو شمېر وسله وال راغلل او دى یې په زور موټر ته پورته کړ ١١د هغه په وينا، د شپې شاوخوا 
ده زياته کړه: "ما چې دا وارېدل په ژړا شوم، خو دغو  يې. پلورلیورته يې وويل چې ته يې پر قوماندان عنايت 

زور يې موټر کې واچولم، څو ساعته مو مزل وکړ، بيا يو کور ته ورسېدو، هلته په کور کې کسانو زه ووهلم او په 
دننه ډېر وسله وال کسان وو، زه يې يوې کوټې ته بوتلم، هلته درې کسان ناست وو چې يو ته يې قوماندان عنايت 

خت و او ده ته يې هم په زور بريالی وايي چې قوماندان له يو شمېر نورو کسانو سره د شرابو پر څښلو بو ويل."
شوم، نو له  ښده وويل: "ښه ډېر شراب يې راکړل، نور پر ځان نه پوهېدم، سهار چې کله په هو شراب ورکړل.

قوماندان عنايت سره په بستره کې پروت وم او ځان مې هم ډېر په درد و، نو پوه شوم چې جنسي تېرى راباندې 
، پنځه مياشتې يې له قوماندان عنايت سره تېرې کړې دي او په دې موده د بريالي د معلوماتو له مخې شوى دى."

کې يې څو ځلې د نجونو جامې ور اغوستې، په محفلونو کې یې ګډولى او هره شپه يې څو ځلې جنسي تېرى 
 پرې کړى دى.

و يا هم د شرابو له د بريالي پر دواړو السونو د ټپونو نښې ښکارېدې، هغه په دې اړه وويل: "کله چې به مې له ګډا ا
څښلو انکار کاوه نو لګېدلى سګرټ او يا هم چرس به يې زما په الس کېښوده او په زور به يې ګډولم او شراب 

د هغه په وينا، يوه ورځ قوماندان عنايت خپل کور ته بوت او هلته يې پر ښځو ټينګار وکړ چې دغه  به يې راکول."
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بريالي وايي: "ما ښځو ته ډېر عذر وکړ چې تر سړکه ځم بېرته ژر راځم،  .هلک ته له کوره د وتلو اجازه مه ورکوئ
ه ځيني پوښتنې څخ کله چې سړک ته ورسېدم، يو موټر راغى، الس مې ورکړ، ور پورته شوم، په الر کې ډريور را

اخيستنې  ده وويل چې موټر چلوونکي د ده له خبرو په ګټې وکړې، بيا يې خواجه بهاءالدين ولسوالۍ ته بوتلم."
سره، دى په خواجه بهاوالدين ولسوالۍ کې قوماندان حکيم ته وسپاره، خو بيا هغه هم د فريدون په نوم يوه بل 

ده  د هغه په وينا، فريدون ورباندې جنسي تېرى ونه کړ خو د نجونو په جامو کې یې ډېر وګډاوه. کس ته وسپاره.
خو يوه ورځ امنيتي ځواکونو د فريدون پر کور چاپه ووهله او وويل چې يوه موده يې له فريدون سره هم تېره کړه 

مرکز تالقانو ښار کې د ماشومانو په یوه روزنتون کې له يو په ريالی دا مهال د تخار ب دی یې له ځان سره راوست.
  شمېر نورو ماشومانو سره يو ځاى اوسېږي.

 د عدليې رييس: د بريالي موضوع سل په سلو کې انساني قاچاق دى

د اړوندې موضوع په اړه د تخار د عدليې رييس او د دغه واليت د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د عالي 
کمېسيون د واليتي کمېټي مشر حشمت ال�ه حشم پژواک ته وويل چې د روان کال په اوږدو کې له دوی سره تر 

کې يوه يې هم د بريالي موضوع ده چې ده وويل چې په دې پېښو  د انساني قاچاق پېښې ثبت شوې دي. ١٦اوسه 
حشم وايي چې د انساني قاچاق د مخنيوي په اړه  بايد عاملين يې ونيول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.

څو ځلې دوى د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي خو په دغه واليت کې دغه ډول پېښې د زورواکو او 
  قوماندانانو له لوري ترسره کېږي.

 امنيه قومانداني: د بريالي د پېښې په اړه معلومات نه لرو

د تخار د امنيې قوماندانۍ د امنيت امر سمونوال نظام الدين غوري پژواک ته وويل چې په رسمي ډول د بريالي 
غوري وويل چې په دې اړه به څېړنې وکړي او عاملين به يې  موضوع تر اوسه له دوى سره نه ده شريکه شوې.

خو بل لور ته کوم مکتوب چې شاوخوا دوه اوونۍ وړاندې د تخار څارنوالۍ  د قانون منګولو ته وسپاري. ډېر ژر
له لوري امنيې قوماندانۍ ته لېږل شوى او يوه کاپي يې پژواک هم ترالسه کړې، په کې راغلي چې د بريالي د 

هڅه مو وکړه چې په دې اړه له  شي. پېښې په اړه دې قوماندان عنايت، قوماندان حکيم او فريدون ډېر ژر جلب
  يادو کسانو سره هم خبرې وکړو خو هغوى په دې اړه له څه ويلو ډډه وکړه.

بل لور ته په شمال ختيځ زون کې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د ماشومانو څانګې مسوول بسم ال�ه وزيري 
يې ډېر ژر ونيول شي او د خپلو اعمالو پر سزا پژواک ته وويل چې له بريالي سره هر ډول ظلم شوى، بايد عاملين 

: "بريالى معتاد شوى، جنسي تېرى پرې شوى او ګډول شوى هم دى؛ يعنې هر ډول هغه زیاته کړه ورسول شي.
د وزيري په وينا، په دې قضيه کې ټول هغه  ظلم ورسره شوى دى چې دا ډېره بده او خواشينوونکې پېښه ده."

 اشکالو له يو شمېر دولتي چارواکو سره په کابل او واليتونو کې نږدې اړيکې لري. کسان شامل دي چې په شکل د

 ديني عالم: قران کريم دغه ډول اعمال حرام بللي دي 

په دې اړه د تخار د مرکزي دارالعلوم استاد مولوي محبوب ال�ه حنيف پژواک ته وويل چې په قران کريم کې 
د هغه په وينا، هغه کسان چې دغه ډول کړنې  او کبيره ګناه بلل شوې دي. ېلواطت، زنا او ورته نورې کړنې حرام

دغه راز د انسان قاچاق او د کډوالو قاچاق قانون د درېيمې مادې  ترسره کوي، بايد شرعي حدود پرې جاري شي.
يا  په لومړۍ فقره کې راغلي چې د ناوړه ګټې اخيستنې په منظور د شخص استخدامول او يا هم د زيان مننې

  قاچاق ګڼل کېږي. يانسان له حالت څخه ناوړه ګټه اخيستل،مجبوريت 
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د همدې مادې په بله برخه کې راغلي چې د ناوړه ګټې اخيستنې په موخه د ماشوم تر واک الندې راوستو ته هم 
مجني عليه د ياد قانون په لسمه ماده کې راغلي، که چېرې د انساني قاچاق په پېښه کې  انساني قاچاق ويل کېږي.

د يادونې ده، همدا مهال د بريالي په څېر ګڼ  ښځه يا ماشوم وي، د جرم مرتکب پر اته کاله بند محکومېږي.
شمېر ماشومان د افغانستان په شمالي واليتونو کې د يو شمېر زورواکو له خوا له ورته برخليک سره مخ دي، خو 

 تر اوسه يې پېښې نه دي په ډاګه شوې.

  اړه د پژواک دويم راپور:د بچه بازۍ په 

 ړهوب�شرا د يوه ناوړه فرهنګ ريښه له منځه يو

 
 – Feb 21, 2017 محمد حلیم کریمی

بېالبېلو ټولنيزو فشارونو سربېره په ټولنه کې د دوديز او د ناوړه  پر): يوې افغان مېرمنې ٩٥کب  ٢کابل (پژواک، 
کار د مظلوم د ژغورنې او  غهفرهنګ پر وړاندې په درېدو سره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړى چې د هغې د

 مرکز د بلخ واليت په مخکېکاله  ٣٢(مستعار نوم) شاوخوا ا ب�شر ظالم د رانسکورېدو المل شوى دى.
، هغه چې له يوه خصوصي پوهنتون څخه د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ده مزارشريف ښار کې زېږېدلې

نوموړې له هغو  ليسانس سند لري، اوسمهال د يوې کورنۍ موسسې له الرې افغانانو ته حقوقي مرستې برابروي.
ېرل کېږي چې د ظلم او ستم پر وړاندې يې چوپتيا غوره کړه، خو د هغه څه پر وړاندې چې د افغان مېرمنو شم

 څکله هم ونه زغملى شو.ېخپل غږ پورته کړ او دغه ظالمانه چلند يې ه ،ځورونې المل ګرځي د جنسي ماشومانو
ه اړه د ظلم پر وړاندې کاله يې پر ځان او د يوه ماشوم پ دې سربېره چې شاوخوا څلور يادې ځوانې مېرمنې پر

دغه کار د هغې د ژوند د له  ښاييمبارزه وکړه، بېالبېل ټولنيز فشارونه يې پر ځان وزغمل او تر دې پورې چې 
اواز  غهخيست، تل يې د خپل زړه اواز ته غوږ ونيو، خو خپل ده کار الس وان غهمنځه تلو المل شوى واى، له د

 ووته. پل ياد کار کې بريالۍ رايې چوپ نه کړ چې په پايله کې يې په خ
يوه دا چې بايد ځان وژنه وکړم او بله دا چې د بې  ؛بشرا وويل: "هغه مهال ما له ځان سره دوه الرې درلودې

نوموړې د خپلو خبرو په دوام کې وويل چې په  عدالتۍ پر وړاندې خپل غږ پورته کړم، ما نو دويمه الره غوره کړه."
د نورو افغان نجونو په څېر هيلې او د تحصيل لپاره مې پاى ته رسولو وروسته له  وزده کړ ښوونځي کې د

د هغې  ژوند ته بدلون ورکړ. دېد واده وړانديز د  مخکېپروګرامونه درلودل، خو د کورنۍ له لوري ورته له وخته 
 ممکنه وه.ته له ياد وضعيته ژغورنه نا او دېبچه بازۍ سره جوړه وه له په وينا، د مېړه يې تر ډېره 

د هېواد په تاريخ کې ځينو ناوړه رواجونو خپل سيورى داسې غوړولى چې له امله يې ټولنې ته د نه ليکل شوو 
رواجونه يې له ديني او اخالقي ارزښتونو سره هم په ټکر کې دي،  غهقوانينو پر بنسټ الرښوونه کېږي چې ځينې د

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
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ځاى په عمل کې څه تر سترګو نه شي، يو څوک چې  دولو پرخو په کومه ټولنه کې چې د "جنسيتي انډول" کلمې يا
  برخه کې د ګام پورته کولو جرئت وکړي نو له ټولنيزو بنديزونو سره مخ کېږي. ېپه د

افغانستان کې ډېر قربانيان ښځې او ماشومان په زېږديز کال د انسان د اجباري قاچاق راپور پر بنسټ،  ٢٠١٦د 
ماشومان او تنکي ځوانان هغه کسان دي چې اجباري جنسي  سره مخ کېږي. کړاودي چې له بېالبېل ډول ظلم او 

نوره  کې د ګډولو اوکسان په محفلونو  يکېږي چې بيا ترې ځين اړ ایستلپه ځانګړې توګه بچه بازۍ ته  ،قاچاق
 پورته کوي. جنسي ګټه

 :نهود کوژدې پړاو
او هغه مهال يې د دې په مرکه راغله د بشرا په وينا، کله چې د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې وه، يوه کورنۍ 

و او هېڅ پېژندګلوي یې نه ورسره  په پايله کې له يوه داسې سړي سره چې بېسواد، خپل واک کورنۍ ته ورکړى و
چې نوره بايد  وووت او له نوموړې يې غوښتي و يې مېړه دروغجن را، خو د کوژدې پر مهال شوهکوژده  درلوده

ورته مهال يادې په  الړه نه شي؛ ځکه په ښوونځيو کې د نجونو له درس ويلو سره مخالف دى.وښوونځي ته 
 ترسره کړنېچې کوژدن يې له ماشومانو سره ناوړه  ومېرمنې د کوژدې پر مهال داسې معلومات هم ترالسه کړي و

چې هغه مهال يې څو ځلې د اړيکې د پرېکون غوښتنه کړې وه، خو کورنۍ يې بيا په ټولنه کې د ناوړه  کوي
 رواجونو له امله چې ګني د کورنۍ عزت به يې له خاورو سره خاورې شي، د هغې پر خبرو غوږ نه و ګرولى.

ې نه شواى کولى چې د هغه د يادې مېرمنې په ژړغوني اواز سره وويل: "هغه درناوى مې چې پالر ته درلود، وم
  پرېکړې پر وړاندې ودرېږم او دغه کار ته مې غاړه کېښوده."

 :د واده چمتووالى
ورسېد او دغه مراسم هم په نه زړه پيل شول چې د واده  دې ټولو جنجالونو سربېره د واده وخت را پرشرا وويل، ب

هغې زياته کړه: "هغه شپه مې  چلند سره مخ شوه.په شپه هم د خپل مېړه له سختو، ناوړه او عقده يي خبرو او 
نګه چلند کاوه، اوس نو د ويلو لپاره ردې څ مخکېچې يوه اوونۍ  مېړه برچه راته مخ ته کېښوده او راته يې وويل

لور وم او اوس ستاسو مېرمن.  زه د يو چا مخکېځکه يوه اوونۍ  ؛څ هم نه لرمېڅه لرې؟!...ما ورته کړه، نه ه
څ غږ پورته کول نه غواړم، اوس ېوايم نو خپل شخصيت او کورنۍ ته مې زيان اوړي نو له دې امله هاوس که څه 

بشرا د خپلو خبرو په پاى ته رسولو سره د ويلو لپاره نور څه نه درلودل  څ هم بدلون نه کوي."ېمې واده کړى او ه
ويل: "هغه شپه يې را سره سخت  ست او ويېاي چې هغه شپه نور څه رامنځته شول، خو يو سوړ اسوېلى يې و

 وحشيانه چلند وکړ."
 :د يوې ترخې کيسې پيل

بشرا زياته کړه، د واده په اتمه ورځ يې مېړه د کور د ترتيب او تنظيم لپاره د خپل دوکان دوه شاګردان چې عمرونه 
وړلو په حال کې  رخو نوموړې څرګنده کړه، بله ورځ چې د ډوډۍ د و ،، راوستلوکلونو پورې و ١٤تر  ١٣يې له 

ځل بيا  ب�شرا په داسې حالت کې چې هغه وخت يې يو نو مېړه يې له هغه ماشوم سره يو ځاى لوڅ پروت و. ،وه
وحشته لړزېده،  غهسترګو ته ودرېد، وويل: "د خپلې خوب کوټې د تخت په کونج کې ناسته وم او ځان مې له د

 ود؟، ما ورته ويل، نه کار مې نه درلود، يوازې مې ډوډۍ درچې مېړه مې کوټې ته راغى او ويې ويل، کار دې درل
 څ تصور مې نه کاوه."ېوړه، خو له داسې حالت سره مخ شوم چې ه

ګني داسې څپېړه به دې ووهم چې په خپله به هم ووايې ، د هغې په وينا، مېړه يې ورته وويل: "ډېرې خبرې مه کوه
ب�شرا  نګه زما لوري ته ګورې او په څه ګناه مې وهې."رل سره څډول ناوړه عم ېافرين، خو ما ورته وويل، په د

 غهڅکله هم له دېزياته کړه، مېړه يې د خبرو په دوام کې ورته وويل: "له ما څه غواړې او څه کوې؟ ځکه زه به ه
 هم د ياد هلک د سر له يوه تار سره هم نه برابروم." ونېهلک څخه تېر نه شم او ستا په شان سل نج

 :اړيکو پيکه کېدلد 
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خي سړې او ېحالت په ليدو سره حيرانه وم چې څه وکړم، له هغه وروسته مو اړيکې ب غهبشرا وويل: "د د
ې دغو دمستقيمه توګه خپلې کورنۍ ته ورسوله، خو کورنۍ يې د  هغې وويل، ياده موضوع يې په غير وشلېدې."

"مور مې هم باور نه  هغې زياته کړه: ه ادامه ورکړي.خپل ژوند تچې  وغوښتل يې دېخبرو ته پام ونه کړ او له 
هغې د اعصابو حمله راغلې  کاوه چې ګني زوم دې داسې ناوړه کار کړى وي او تر دې چې يوه ورځ له دې امله پر

وه چې زه ولې له خپل مېړه سره ښه چلند نه کوم، هغه مهال مو له واده يو نيم کال تېرېده، پرېکړه مې وکړه چې د 
 څه يوه لوري ته کړم او له مېړه سره عاطفي او ښې اړيکې غوره کړم." د خوشحالۍ لپاره هرمور 

هغې د خپلو خبرو په دوام وويل: "د اختر شپه وه، د خپل مېړه له ټولو ګناهونو تېره شوم او پرېکړه مې وکړه چې 
شپه مې يو پاک احساس درلود او  لرم، هغهبه له دې وروسته به له هغه سره د مينې ډک ژوند غوره کوم او بچيان 

ب�شرا په داسې حال  داسې فکر مې کاوه چې دغه سړى مې له دې وروسته ټوله دنيا ده او د نړۍ بهترين کس دى."
ځل بيا يې داسې صحنه وليده چې مېړه يې بيا له  ست، خو برعکس يوایيې  کې چې د خپل مېړه د مينې انتظار

نا، هغه داسې يوه شپه وه چې خداى (ج) نه غوښتل چې نوموړې دې له د هغې په وي هغه کس سره پروت دى.
په داسې حال کې چې د ب�شرا لپاره دغه خبر ډېره سخته تمامېده، خو له دې امله ، خپل مېړه سره بيا ژوند پيل کړي

حالت مې اوښکې تويې کړې او ستونى مې  غهوويل: "دې سره یې په ډېرې ستونز ،چې زړه يې خپه شوى و
الړ او غسل يې وکړ او له ډوډۍ خوړلو وخپګان ونيو، ډوډۍ مې هم ونه خوړه، خو مېړه مې په ډېرې راحتۍ سره 

 وروسته بسترې ته والړ."
خي يوه عادي خبره ګرځېدلې وه؛ ځکه هر کار به يې چې ېد هغې په وينا، اوس نو کور ته د ياد هلک موضوع ب

چې ان د کورنۍ  بشرا زياته کړه، مېړه يې په ياده موده کې تر دې حده سپين سترګى شوى و غوښته کاوه يې. زړه
د هغې په وينا، د مېړه ياد عمل يې يوازې په کم  په سفرونو کې به يې هم له ماشومانو سره دغه ناوړه عمل کاوه.

 نې هم ځورولې.عمره ماشومانو پورې نه محدودېده، بلکې کله ناکله به يې نجو
 :سپارښتنه

هغه د اسالم سپېڅلي  ،يادې ځوانې مېرمنې زياته کړه، څو ځلې يې خپل مېړه ته ويلي، کوم اعمال چې ترسره کوي
چې  دين او ديني عقايدو خالف دي او بايد ترې تېر شي، خو د هغه لپاره دا ډول کارونه يو عادت ګرځېدلى و

پالر يې د  ،ږيېچې د طالق موضوع قومي جرګې ته ورس مخکېکړه، له دې نوموړې زياته  تېښته ترې ناممکنه وه.
خپلې کورنۍ د ابرو ساتلو لپاره د مېړه له پالر او وروڼو سره دغه موضوع شريکه کړه او دوى ته يې وويل چې 

 .کسانو د بېلتون غوښتونکى نه دى وڅکله هم د دوېځکه ه ؛کړي هخپل زوى او ورور له دې ناوړه اعمالو منع
خو بيا يې هم هغه بېګناه معرفي  هګناه ښه پوهېد ربشرا وويل، د مېړه کورنۍ يې پر دې سربېره چې د خپل زوى پ

 وروڼهزلمي دوه  د دې له هغه وروسته چېهغې زياته کړه،  چې ستاسو لور ژوند ته سر نه ټيټوي. کاوه او ويل يې
په مراسمو کې يې  ویرو، د هغوى د ولمریز کال کې له سړکه د موټر اوښتو په پېښه کې مړه شوي  ١٣٨٩په  يې

هغې وويل: "کله چې هغه ماشومه راته راغله او راته يې  هم مېړه په يوه څنډه کې يوه کم عمره ماشومه ځوروله.
ښته مې پورته شول او ينو د بدن و ،ګ يې کړموويل، ترورې مېړه دې زه په تشناب کې په غېږ کې ونيولم او په تن

 ېښودو پرېکړه مې وکړه."ا يژوند ته د پاى ټکګډ ېدو او يا هم خپل بېلله هغه د 
، ياده موضوع مې له وبشرا زياته کړه، د ورځې په پاى کې په داسې حال کې چې د کورنۍ ټول غړي هم موجود و

وکړه، څو ياده موضوع په سوله ييز ډول د قومي جرګې له الرې هغوى سره شريکه کړه او په سبا يې پالر پرېکړه 
  حل کړي.

 :قومي جرګه
بشرا زياته کړه، پالر يې د هغې د جالتوب موضوع له يوه قاضي سره شريکه کړه چې له هغه وروسته د دواړو 
کورنيو غړو، مشرانو، مال امامانو او د کلي د وکيالنو په ګډون جرګه وکړه او دواړو لورو دا پرېکړه وکړه چې 
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 غې په وينا، له طالق وروسته هم ياد کس ځينود ه ښودو لپاره طالق مهمه الر ده.اېيادې ستونزې ته د پاى ټکي 
 او يا به يې هم بې عزته کړي. چاقو به يې ووهي رکړي، پ یتېزاب تو دې پر مخ به چې د وته ويلي و کسانو

څکله هم ونه ډاره شوم او پر وړاندې مې مبارزه وکړه، ېبشرا وويل: "که څه هم ډېره وګواښل شوم، خو ه 
ګام د هغو کسانو لپاره چې د بچه  غهنوموړې څرګنده کړه، د هغې د مې توکل کړ." مقاومت مې وکړ او په خداى

ځکه څوک چې بچه بازي کوي، ژوند يې له منځه ځي، د  ؛بازۍ او جنسي تېري قرباني کېږي، ډېره مرسته کوي
يو ستر درس د هغې په باور، دا  يوه ماشوم ژوند له منځه وړي او د کورنۍ ابرو هم له خاورو سره خاورې کوي.

دغې مېرمنې د  اخالقي کړنو الس پورې نه کړي. انساني او غير اسالمي، غير څوک هم بايد په غيرېدى چې ه
کار سره وغوښتل څو هغه ناوړه او حاکم فرهنګ چې هره ورځ  غه"ما په خپل د خپلو خبرو په دوام کې وويل:

ړم؛ که څه هم دا حرکت مې وړوکى و، خو بيا مې قرباني اخلي او لسګونه کسان د نابودۍ کندې ته کشوي، مات ک
راته ژوند کول د زغم وړ نه دى سره کاره او دروغجن کس  تدې پوه کړه چې له لواط رهم خپله ټولنه او کورنۍ پ

ځکه ما ځان کمزورى احساس نه کړ او د کورنۍ په  ؛او پرېکړه مې وکړه څو د خپل ژوند لورى مشخص کړم
ډول کسانو  ېکار سره مې د هغو ماشومانو ژوند هم ژغورلى وي چې د د غهپه د ښايياو  مالتړ پر ظلم غالبه شوم
 له لوري ځورول کېږي."

 ،ژغورل شوې يم څخه احساسوم او دا چې له داسې يوه کسارام بشرا وويل: "نن پر دې سربېره چې ځان ډېر 
 ،څنګ دي ځکه نن مې ژوند بدلون کړى، په يوه ګټور شخص بدله شوې يم او څوک چې زما تر ؛وجداناً ارامه يم

له نوموړې زياته کړه، په ټولنه کې په کار کولو سره کوښښ کوي، څو له ديني احکامو او اصولو،  پر ما وياړي."
هغوى هم په خپل ژوند چې ظلم ورباندې شوى، څو  يپه ګټې له هغو کسانو سره مرسته وکړ نه قران او شريعت

د هغې په وينا، کله چې هم له ښځو سره ظلم  ږي.ېبرياليو انسانانو بدل شي او خپلو مشخصو موخو ته ورس رکې پ
ږي نو ېپه لومړي سر کې بايد ورته حل الره وموندل شي، کله چې کومې پايلې ته نه رس ،او تاوتريخوالى کېږي
بشرا د دې پوښتنې په ځواب کې چې په  يد خپله ستونزه حل کړي.کولو سره با همراجعپه حقوقي بنسټونو ته 

افغانستان کې تر ډېره هغه مېرمنې، څو له ظلم خالصې شي نو ځان وژنې ته مخه کوي، ايا د هغې په ذهن کې هم 
ځکه له هرې ستونزې د وتلو  ؛څکله هم ځان نه وژنيېکومه داسې کار رامنځته شوى؟ زياته کړه: "عاقل انسان ه

اره يوه حل الره شته او زما د ژغورنې حل الره هم له ظالم څخه جال کېدل و...که چېرې مې ځان وژنه کړې لپ
له دنيا به حرامه تللې وم، نه مې دنيا په خپل الس کې اخيستى شوه او نه هم اخرت، ما داسې يو کار وکړ،  ،واى

 ،ځکه که چېرې څوک پوهېږي، پوه دې شي ؛کوم کار انسان سره ژوند نه تکړم چې له يوه لواط څو خلکو ته ثابته
 ګني خداى خو پوهېږي."

 حقونو کمېسيون څرګندونې: يد افغانستان د بشر
حقونو خپلواک کمېسيون د ښځو برخې کمېشنرې ثريا صبحرنګ وويل، بچه بازي پر دې سربېره چې يوه  يد بشر

برخه کې خصوصي شکايت کوونکې نشته، د بچه بازۍ  ېنکې هم ده او په دومنفوره پديده ده، حساسيت پارو
څوک هم نه غواړي چې په دې اړه شکايت وکړي، خو د ياد کمېسيون راپورونه ښيي ېږي او هېډېرى اعمال پټ

خو دې وويل، د موضوع د حساسوالي له  چې دغه پديده په ټول افغانستان کې له کومې استثنا پرته شتون لري.
 ه موضوع له رسنيو سره شريکه کړي.امله نه شي کولى چې دغ

شتون، د قانون کمزورى حاکميت، له مجازاتو د معافيت او پراخ اداري فساد ه هغې زياته کړه، د امنيت ن
د نوموړې په وينا، کومې سيمې چې نا امنه دي،  موجوديت د يادې پديدې د پراختيا لپاره زمينه برابره کړې ده.

پيسې او واک لري او يو شمېر نور  چې ، بچه بازان هم د هغو کسانو له ډلې دييهلته بيا پيسې او ټوپک حاکم د
سلنه هغه کسان چې  ٩٩،٩، صحبرنګ وویل ګټه اخلي. اړه له خپل دولتي واکه ېبيا په ټيټه دولتي کچه هم په د
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لري او لت تر کنټرول الندې سيمو کې ژوند نه کوي؛ ځکه پيسې، زور او ټوپک وبچه بازۍ بوخت دي، د دپه 
 څوک يې هم پر وړاندې شکايت نه شي کولى.ېه

نو دې  ،او کومه څېړنه مې چې ترسره کړه عادت بدله شوې ر"بچه بازي د يو شمېر کسانو لپاره پ :هغې زیاته کړه
ځکه هغه مهال يې  ؛بچه بازان شوي هغوی پايلې ته ورسېدم ډېرى هغه کسان چې مخکې پرې بچه بازي کېده، نن

ني کرامت له منځه تللى او د غالمانو په څېر ژوند يې کړى، نه يې ازادي، نه يې تحصيل او نه هم غرور او انسا
نوموړې د  کار درلود، له همدې امله عقده يي شوي او په يو نه يو ډول له ماشومانو او تنکيو ځوانانو انتقام اخلي."

لي قرباني وبلله او زياته يې کړه، په لومړيو کې حاکميت تاوتريخواد مېرمن بشرا کيسې له اورېدو وروسته د نارينه 
 د يادې مېرمنې واده په جبري توګه له داسې يوه کس سره شوى چې له ټولنيزه اړخه له يوه بل سره ډېر توپير لري.

له امله چې د هغې مېړه نیمګړتیاوو د صبحرنګ په وينا، که چېرې د يادې مېرمنې کورنۍ د کوژدې پر مهال د هغو 
ځکه مهر نه و ټاکل  ؛کار ترسره کولى شو غهپه ډېرې اسانۍ سره يې د ؛درلودې، ياده اړيکه له منځه وړې واى

د هغې د جال  یې مېرمن بشرا يوه تکړه او باجرئته مېرمن وبلله، له مېړه . صبحرنګنه وه شوې هم نکاح او شوى
من ژوند بايد په يوې رسالې کې وکښل شي، کېدو عمل وستايه او د خپلو خبرو په دوام يې وويل، د يادې مېر

چې د يوې پياوړې افغان مېرمنې دريځ ښيي او  ځکه يوه ډېره کم پيدا سوژه ده ؛تصويري شي او فلم پرې جوړ شي
يوې پياوړې مېرمنې بدله شوې  رچې هغه د ظلم پر وړاندې درېدلې او نن پ نورو ځوانانو ته يو لوى درس ګرځي

 ده.
 هوړ د د ستايلو کړنهرمن بشرا ديني عالمان: د مې

 ډک عمل دى شرمهد افغانستان د عالمانو شورا غړي شمس الرحمن فروتن وويل چې بچه بازي يو ناوړه او له 
 زنا بدتره ښودلى دى. ترچې يو شمېر عالمانو  چې د اسالم سپېڅلي دين له نظره تر دې حده حرام او غندل شوى

ناوړه او بد عمل  غهچې خداى پاک د لوط قوم د همد پاتې دىه له لوط قومنوموړي زياته کړه: "دغه ناوړه عمل 
ځاى او د  فروتن د مېرمن بشرا په اړه وويل، د اسالم له اړخه د يادې مېرمنې ګام ډېر پر له امله تباه او برباد کړ."

نو ښځه ترې د خلع او جال  ،ځکه د مېړه هغه اخالق چې مېرمنې ته هم د زيان رسولو المل کېږي ؛ستايلو وړ دى
ډول  ېچې په د چې د هغې دغه کار نورو هغو کسانو ته هم يوه بېلګه ده نوموړي وويل کېدو غوښتنه کولى شي.
 اعمالو الس پورې کوي.

 یاو مخنيو هپه قوانينو کې د بچه بازۍ منع
ه چې د بچه بازۍ د حقونو خپلواک کمېسيون د ښځو برخې کمېشنرې صبحرنګ وويل: "هغه ملي څېړن يد بشر

مخنيوي لپاره مو په ټول افغانستان کې ترسره کړې، دې پايلې ته رسېدلي يو چې دغه پديده تر اوسه په قانون کې د 
جرم په توګه نه ده پېژندل شوې او له همدې امله د پوليس او څارنوال الس تړلى دى او قانوني واک نه لري، څو 

دى او کوم کسان  يو جرم ترګنده کړه، د اوسنيو قوانينو پر بنسټ، لواطخو هغې څ د بچه بازۍ مخنيوى وکړي."
 ډول عمل ترسره کوي، بايد قانوني سزا ورکړل شي. غهچې د

حقونو خپلواک کمېسيون شاوخوا اته مياشتې وړاندې له بېالبېلو بنسټونو د  يصبحرنګ څرګنده کړه چې د بشر
وروسته يې يوه کاپي عدليې وزارت  کړه،جوړې شوې کمېټې پر بنسټ د بچه بازۍ د مخنيوي يوه مسوده ترتيب 

بنسټونو ته  ونوموړې زياته کړه، کله چې ياده مسوده اړوند او بله يې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې ته وسپارله.
جزايي کوډ يې خبرې روانې وې او د مسودې ټولې جزايي برخې د جزا په کوډ کې شاملې شوې  روسپارل شوه، پ

ونو د تېرولو په موخه، وچې د ولسمشر له لوري د تقنيني فرمان د نه صادرولو او يا هم ملي شورا ته د قانوني پړا
 ندې کوم ګام نه دى پورته شوى.له سپارلو سره تر اوسه پورې د بچه بازانو پر وړا

د عدليې وزارت د تقنين مشر عبدالمجيد غني زاده وويل چې تر اوسه پورې په هېواد کې د بچه بازۍ د مخنيوي 
ونو د تېرېدو په موخه د وپه موخه کوم مشخص او نافذ قانون شتون نه لري، خو په دې وروستيو کې د قانوني پړا
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نوموړې  مخنيوي لپاره يوه قانوني طرحه رالېږل شوې ده.د لوري د بچه بازۍ حقونو خپلواک کمېسيون له  يبشر
رسېدو سره "له ماشومانو د مالتړ قانون او د جزا کوډ" تر کار الندې و او د بچه  زياته کړه، د يادې طرحې په را

عدليې وزارت ځکه د  ؛ځاى شوي بازۍ عمل د مخنيوي حکمونه له ماشومه د مالتړ قانون په مسوده کې ځاى پر
د عدليې وزارت د تقنين مشر څرګنده کړه چې د هلک ګډول، د هلک  نه غواړي چې په دې تړاو جال قانون ولري.
هغه  يځين استراحتد بچه بازۍ په ناستو کې ګډون او له دوى سره  ساتل، د بچه بازۍ د محفلونو ترسره کول،

کوډ کې ځاى پر ځاى شوي چې هر يوه ته يې جال  دي چې له ماشوم څخه د مالتړ په قانون او جزايي دموار
  زندان په پام کې نيول شوى دى.

ځکه  ؛نوموړي زياته کړه چې له ماشوم څخه د مالتړ قانون او جزا کوډ په برخه کې د حکومت اراده ډېره مهمه ده
لى شي چې د کو کال د کب مياشتې تر پنځلسمې ڼېټې پورې ولسمشرلمریز  ١٣٩۵ياد قانون نهايي شوى او د 

يوه تقنيني فرمان په صادرولو سره هغه نافذ کړي، له هغه پرته د دغه قانون مسوده به د ملي شورا له الرې په يوه 
 له هغه وروسته به د ولسمشر له لوري توشېح او بيا نافذ شي. او عادي پروسيجر کې تصويب شي

  د بچه بازۍ په اړه د پژواک د پورته راپور تعقيبي راپور:
 شوېجوړه بشرا د ځان په څېر قربانيانو مدافع 

 
 – Nov 23, 2017 يمحمد حلیم کریم

له غمه د ډک ژوند داستان خپرول چې د انساني قاچاق ): د يوې افغان مېرمنې ٩٦ليندۍ  ٢کابل (پژواک، 
عدالت ته د خلکو د السرسي او له يادې پديدې سره د مبارزې لپاره پرېکړه جدي کړې او اوس  ،قرباني شوې وه

  يې د وکالت جامې پر تن کړې دي.
"بشرا د يوه رايج او ناوړه فرهنګ ريښه له منځه کال د کب مياشتې په دويمه نېټه د  ١٣٩٥پژواک خبري اژانس د 

تر نامه الندې د يادې مېرمنې د ژوند په اړه راپور خپور کړ چې د ډېرو رسنيو غبرګونونه يې له ځان سره  يووړه"
  درلودل، تر دې چې ځينو بهرنيو موسسو له يادې مېرمنې سره مرکو ته ور ودانګل.

يوه ځوانه افغان مېرمن  سره بېالبېلو ټولنيزو فشارونو سرهله د ژوند داستان په ګوته کوي چې  د بشرا (مستعار نوم)
د يادې مېرمنې مېړه  .يظالمه ځان ژغوریوه د ناوړه او مروج فرهنګ پر وړاندې د خپل غږ په پورته کولو سره له 

يې هم اړيکې درلودې، خو له ډېرو  کلن هلک سره نامشروع اړيکه درلوده، له نورو ډېرو نجونو سره ١٤له يوه 
لمريز  ١٣٨٩سره يې خپل مېړه د دين خالف او له ناوړه عملونو را ونه ګرځاوه. هغې په پايله کې د -هڅو سره

 کال په وروستيو کې د قومي جرګې په منځګړتوب له خپل مېړه طالق واخيست.
ت، ځان يې کمزورى ونه باله او پرېکړه يې بشرا وويل، په خداى يې توکل وکړ او له مېړه څخه يې طالق واخيس

 مخکېکاله  ٣٣بشرا چې شاوخوا  وکړه چې د دې ډول غير اسالمي او غير انساني عمل پر وړاندې به مبارزه کوي.
د مزارشريف ښار کې زېږېدلې، زياته کړه چې له طالق اخيستو وروسته يې له هغو کسانو د دفاع لپاره مټې را 

تاوتريخوالي سره مخ دي او په همدې موخه يې د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي کې ونغښتې چې له ظلم او 
هغې وويل چې د پژواک له لوري  ځان شامل کړ او د قضا او څارنوالۍ په برخه کې يې د ليسانس سند ترالسه کړ.

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://bit.ly/2ysbtyM
http://bit.ly/2ysbtyM
http://bit.ly/2ysbtyM
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ډېر د هغو کسانو په یې د ژوند په اړه له داستان خپرېدو وروسته ډېر جرئت ورکړ، څو د پخوا په پرتله څو ځلې 
بشرا له پژواک سره په خپلو وروستيو څرګندونو  اړه غږ پورته کړي چې قاچاق او جنسي ګټه ترې اخيستل کېږي.

کې وويل: "د پژواک خبري اژانس له الرې زما د تريخ ژوند د داستان خپرولو ما ته نور ډېر ځواک راکړ، څو د 
مانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم، زما د ژوند کړاوونه ما دې ته اړ خپل ځان په څېر قرباني شوو مېرمنو او ماشو

باسي چې زما په شان د قرباني شوو کسانو د له السه وتلو حقونو د ترالسه کولو په موخه لکه د ځان لپاره داسې 
  دفاع کوم."

پاى ته رسول شرم ګڼل هغې زياته کړه: "افغانستان کې له بده مرغه، په داسې حال کې چې د نامطلوبه ګډ ژوند 
کېږي او له مېړو جال شوو ښځو ته په بده سترګه کتل کېږي، خو زما په باور د ژوند يوه با عزته او ازاده ورځ؛ له 

هغې څرګنده کړه، د نوموړې په اړه د پژواک راپور مثبتو غبرګونونو دا ثابته  کلونو ذلت لرونکي ژونده بهتر ده."
بشرا وويل چې دغو مثبتو غبرګونونو هغې ته ډېر جرئت ور  کو ليد مثبت دى.کړه چې د هغې پر وړاندې د خل

وباښه او شاوخوا پنځه مياشتې وړاندې يې د افغانستان د وکيالنو ټولنې په ازموينه کې چې په بلخ کې د حقوقو 
 ګډون وکړ چې په لوړو نومرو ورته بريالۍ شوه. ،اخيستل کېدهینو فارغ ١٥٠ له پوهنځي

-افغانستان د مدافع وکيالنو ټولنې د جواز په ترالسه کولو سره اوسمهال د بلخ واليت په يوه حقوقيد  ېنوموړ
 لپاره بشرا وويل، که چېرې مدافع وکيل د خپل موکل د حقونو ترالسه کولو مشورتي ټولنه کې دنده ترسره کوي.

لو حقونو د ثابتولو لپاره هلې تله السه ومبارزه او استدالل وکړى شي، ځيرکتيا او مېړانه ولري او د خپل موکل د 
او ځواکمن  ارامهغې څرګنده کړه، وکالت کې ځان ډېر  ځلې وکړي؛ له شک پرته مدافع وکيل به ګټونکى وي.

د هغې په وينا،  احساسوي؛ ځکه د هغې هلې ځلې د هغو کسانو ژوند ژغوري چې له کړاوونو او بدبختيو ډک دى.
دوسيې چې "د زيان جالوالي، د عيب جالوالي او تاوتريخوالي"  ١٥موده کې ورته  تر اوسه له پنځو مياشتو کمه

بشرا وويل چې پر يادو دوسيو کار روان دى او نوموړې په دې برخه او له  له امله رامنځته شوې؛ ورکړل شوې دي.
پېښې قرباني  احساس کوي؛ ځکه يو مهال خپله هم د دې ډول ارامۍمظلومو کسانو څخه د دفاع په حالت کې د 

وه. هغې زياته کړه، په دې موده کې د کورني تاوتريخوالي دوه دوسيې (له کوره د يوې نجلۍ تېښته) او (د يوه 
 په منځګړتوب حل شوي دي.  دېسړي پر وړاندې تاوتريخوالى) د 

کس ور يوه په ز مخکېکلنې منيژې چې شاوخوا پنځه کاله  ٢٢؛ ځلې ستايي-بلخوا د بشرا موکلين هم د هغې هلې
. هغې زياته کړه، بشرا په له منځه یوسيته کوژده شوې، له بشرا غوښتنه کړې چې له ياد کس سره د هغې کوژده 

ډېر صميميت، رښتينولۍ او مهربانۍ سره د خپلو موکلينو کار ترسره کوي او دوسيه يې په ډېر صداقت سره پر 
 مخ وړي. 

بنسټ اېښودونکى چې اوسمهال بشرا هم په ياد بنسټ کې کار  مشورتي ټولنې -بلخ واليت کې د يوه حقوقيپه 
کوي؛ وايي چې بشرا يوه ځواکمنه او ځيرکه وکيله ده او د خپل کار له پيل (شاوخوا پنځه مياشتې) راهيسې په 

 ته وړې دي. ېرښتينولۍ او صداقت سره بېالبېلې جزايي او کورنۍ دوسيې مخ
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 د جګړو په ليکو کې د ماشومانو استخدامول  -٣٠
ظلم او جبر دى. سره ماشومانو له د ماشومانو استخدامول د انساني قاچاق يوه برخه ده او دغه کار لپاره  ېجګړد 

که څه هم په تېرو څو کلونو کې د جګړې لپاره د ماشومانو د ګومارنې کچه ټيټه شوې ده خو اوس هم د جګړو په 
که څه هم افغان حکومتي چارواکو په  شومان تر سترګو کېږي چې دغه کار د انساني قاچاق بله بڼه ده.ليکو کې ما

مخکې يو شمېر نوي ځوانان د  کلنۍ ١٨وار وار ويلي چې د ماشومانو له حقونو په کلکه دفاع کوي، خو بيا هم له 
 وسته د هغو په نوم امتيازات ترالسه کوي.جګړو په ليکو کې ګومارل کېږي او مافيايي کړۍ يې بيا له وژل کېدو ور

نو ځکه يې په ليکو کې  ؛وسله وال مخالفين مدني قوانينو او د ماشوم حقونو ته هېڅ احترام نه لري يدغه راز ځين
 په ښکاره ډول ماشومان ليدل کېږي.

روستيو کلونو کې د افغانستان په څلور لسیزه جګړه کې له ماشومانو په جګړه کې کار اخيستل شوی او په دې و
ځيني وختونه په دغو ليکو  هم د امنيتي ځواکونو او هم د طالبانو په ليکو کې يو شمېر ماشومان ليدل شوي دي.

يو ماشوم  دغه ماشومان له جنسي ځورونو سره هم مخ کېږي.یې څنګ  کې هم پر ماشومانو جګړې کوي او تر
 ١٨دى چې عمر يې له څخه ځاى شوى، عبارت له هر هغه ماشوم  چې له ځواکونو او يا وسله والو ډلو سره يو

، جاسوس او يا د ينکوهلک او نجلۍ په ګډون چې د سرتېري، اشپز، جوالي، پيغام رسور هد کم وي او  کلونو
جنسي مقصد په موخه د وسله والو ډلو او امنيتي ځواکونو له لوري ګومارل شوى وي. دا په هغو ماشومانو پورې 

 شوى او يا په جګړه کې ګډون کوي. بیولتړلى نه دى چې په مستقيم ډول جګړې ته  منحصر او

سیاری او افراطي مظهر دی چې ماشومان په ېقاچاق یو ب يدنده ګومارل د انسان ررو په توګه د ماشومانو پېد سرت
ری ېډ ږي.زور او جبر یا درغلۍ سره د جګړې په سیمو کې د فزیکي کار یا جنسي خدمت لپاره ګومارل کې

په نا قانونه توګه اړ ایستل  دغه راز ځینيماشومان تښتول کېږي او وروسته بیا د جنګیالیو په توګه کارول کېږي. 
ر ېډېر شم، شپز، ساتونکي، مستخدم، امر وړونکي، جاسوس او نورو په توګه کار وکړياکېږي چې د جوالي، 

ده یا له هغو سره جنسي مقاربت وکړي چې له امله یې د اړ ایستل کېږي چې له جنګیالیو سره واهم نجونې پېغلې 
 غوښتلې حاملګۍ له ګواښ سره مخ کېږي. نا

وخت تر جنسي استثمار الندې راځي او د هغو ناروغیو له ګواښ سره مخ  یري ډېرېماشوم سرت نارینه او ښځینه
دغه  ،ماشومانو تعليم وکړي دا د مور او پالر مسووليت دى چې پر خپلو.لېږديوي چې د جنسي اړیکو له الرې 

ځاى کېدو يې مخنيوى  وبولي او له وسله والو ډلو سره د خپلو اوالدونو له يو وى نېکو او غوره کارونو ته راهغراز 
مور او پالر مکلف دي چې خپلو ماشومانو ته نفقه او د سالم تربيت لپاره ورته زمينه، وسايل او د تعليم او  وکړي.

يو داسې محيط سره مخ شي چې هغه د دوى د صحت او سالمتيا له بر کړي، نه دا چې هغه تربيې محيط ورته برا
نه وي، ماشومان يې د جګړو په ليکو کې داخل شوي او ان وژل  پوهخو ډېرى وخت کورنۍ  ،لپاره زيان ورسوي
يني کورنۍ بيا د خو ځ .مړي له څو ورځو او مياشتو وروسته پيدا کوي ماشومانوکورنۍ د خپلو  ېشوي چې بيا ځين

 ري په توګه وژل شوى دى.ېله دې نه خبرېږي چې ماشوم زوى يې د جګړو په ليکه کې د سرت وروستیوعمر تر 

اتې راتلل د قران او مور او پالر یې له دغه کاره په مخینوي کې پ دغه راز په جګړو کې د ماشومانو ونډه اخيستنه
اسالمي قوانين د شخړو د قانون د تشخيص او اصولو  مغايرت کې دي.سنتو سره په له کريم د اصولو او د پيغمبر 

منځ توپير څرګندوي، په ملکي وکړو او د ملکي  دې اساس د قانوني او غير قانوني موخو تر رپ ،سره مطابقت لري
په همدې موخه اسالمي شريعت د ؛ دي هشتمنيو بريدونه د وسله والو شخړو په ټولو حاالتو کې منع روکړو پ

د ټولنې زيانمنونکى قشر دى او ان  هغویځکه  ؛کړي هځو، ماشومانو او ملکي خلکو پر خالف بريدونه منعښ
 نه لري. توانى له خپل ځانه د دفاع هغو
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له همدې امله په وسله والو جګړو  ،دې دا هغه خلک دي چې تل يې په شخړو کې فعاله ونډه نه ده لرلې سربېره پر
په جګړو کې مستقيمه ونډه  د تشخيص بنيادي اصول تر پښو الندې کوي. کې د ماشومانو ونډه اخيستل

ه غاړه وي خو ماشومتوب داسې دوره ده چې په هغه کې لکسانو ته هم يو شمېر مسووليتونه ور  واخيستونک
 ،وګورودې که د اسالم مبين دين ته  سربېره پر مسووليتونو د منلو او سرته رسولو توان نه لري. غوماشومان د د

لمانځه نه دي مکلف کړي او که دوى د کوم جرم مرتکب کېږي هغوى ته مجازات نه متوجه  رماشومان يې ان پ
سره تل دا پوښتنه موجوده ده چې څرنګه توجيه کېداى شي چې نو لمااديني عله کېږي نو په همدې داليلو 

کې چې دا د دوى د فزيکي، روحي په داسې حال  ؟ماشومانو ته په جګړو کې د برخې اخيستو اجازه ورکوالى شي
  او رواني تربيت او ودې ته هم زيان رسوي.

ر�س�ول� ال��ه� قال د پيغمبر صلي ال�ه عليه وسلم د وينا په سنن ابي داود کې علي ابن طالب روايت کړی، راغلي دی: 
يحتلم و عن المجنون حتی رفع القلم عن ثالثه، عن النائم حتی يسيقظ، و عن الصبی حتی صلى ال�ه عليه وسلم 

 يعقل.

وليت اخيستل کېږي، څوک چې په وکسانو څخه مس یوژباړه: رسول ال�ه صلى ال�ه عليه وسلم فرمايلي: له درې
 چې جوړ شي. هتر هغ یونېچې بلوغ ته رسېږي او ل هچې ويښ شي، ماشوم تر هغ هتر هغ ،خوب ويده وي

هغوی ته نه راجع کېږي یې مسووليت  ه ترسره کوي،کړند پورته حديث شريف له مخې، درې کسان چې څه 
اساس تر هغه چې يو ماشوم د خپلو کړنو  رتفسير پ غه. د ديونې(ماشومان، هغه څوک چې په خوب ويده وي او ل

 مارل شي.ووړاندې مسووليت نه لري، نه باید د يو جنګيالي په توګه د جنګي ډلو له خوا وګ رپ

دويم د سيرت نبوي في زوايل قران د پيغمبر عليه السالم د بدر په غزا کې ماشومانو ته د ګډون اجازه ورنه کړه او 
 مخ کې راغلي چې پيغمبر عليه السالم پنځو ماشومانو ته د احد په غزا کې د ګډون اجازه ور نه کړه.١٩٠په  ټوک

اساسي قانون سره سم ټول ملي قوانين چې د  لهو د افغانستان اساسي قانون فردي ازادۍ ته درناوى لري ا
کم عمر چې د افغانستان د ملي  ازادۍ او ساتنې متمرکزه دي. رد ماشومانو پ ،ماشومانو پر حقونو پورې اړوند دي

منل شوو معيارونو څخه له نړیوالو  ،لپاره د جمهوري رياست په فرمان کې راغلي شاملېدوليکو کې د په اردو 
په پام  لنی عمرک١٨په ملي نظامي قوتونو کې د شموليت لپاره لږ تر لږه  ،د نړيوالو معيارونو له مخې ،اوچت دي

 .ید یکې نيول شو

نورو داسې حاالتو په دى. د جګړې، افتونو او  همې مادې له مخې، د اجباري کار تحميل منع۴٩د اساسي قانون د 
اخيستنه د هر افغان ملي وجيبه ده. پر ماشومانو د کار فعاله برخه  وګواښي،کې چې عامه ژوند او هوساينه 

مارل شي يا ماشومانو وهغه قواعد چې ماشومان بايد په وسله والو ځواکونو او ډلو کې ونه ګ تحميل جواز نه لري.
 نااو  نړیوالوعرفي قوانينو له الرې تنظيمېږي چې هغه په  نړیوالود  ،ته په جګړو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي

 دولتي قواو او غير دولتي ډلو باندې يو ډول د تطبيق وړ دي. رپ کې شخړو نړیوالو

ټاکل شوی عمر  اتلس کاله لږ تر لږه د برخې اخیستو لپارهو کې جګړپه  و کېاو مقررات وتړونون پهد بشري حقونو 
زېږدیز  ٢٠٠٢کنوانيسون سره خپل الحاق د له وکول تد افغانستان دولت د ماشومانو د حقونو د اختياري پرو. دی

 ،دولتي وسله والې ډلېناوکول ياغيان او نورې تاختياري پروسربېره پر دې  سمبر په مياشت کې کړى دى.ډکال د 
د ټیټ عمر کسانو له  کلنۍ څخه١٨ په نورو برخو کې له ګټې اخيستنېد په جګړو او  پر مهال شرايطو ډولهر د 

زېږدیز کال  ٢٠٠٠ماشومانو د حقونو د اختياري پروتوکول د  وپه جګړو کې د ښکېل ګومارنې منعه کړې ده.
 مه ماده کې يې راغلي:٣مه ورسره الحاق شوى په ١٩کال د سپټمبر په ٢٠٠٢کنوانسيون چې افغانستان د 
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ماشومانو ټول غړي هېوادونه بايد د ماشومانو لپاره په نظامي يا ملي ځواکونو کې د شموليت عمر حد اقل د  -١
 لهحکومتونو غواړي چې بايد له دغه ماده د غړو هېوادونو  مې مادې سره برابره کړي.٣٨د حقونو تړون له 

 ماشومانو د ساتنې لپاره اړين اجراات ترسره کړي. هعمرکم کلنۍ ١٨

 مه ماده کې راغلي:۴پروتوکول په  غهد د

هېڅ ډول شرايطو په بايد  ،کونو بېل فعاليت کويوسله والو ځواله [....] چې د دولت  هغه وسله والې ډلې -١
 ماري.وکلونو څخه کم عمره ماشومان د جګړې لپاره ونه ګ١٨ لهکې 

خالف ټول ممکنه اقدامات ترسره  همارنې او استعمال پوغړي هېوادونه مکلف دي د داسې ماشومانو د ګ -٢
وکړي او دغه ډول کړنې د يو جرم په توګه  ممانعتکار له الرې د دې  ولوپه ځانګړې توګه د قانون وضع ک ،کړي

 وپېژني.

 اغېز ونه لري. ی،د دې مادې اجرا به د هغه غړي دولت پر قانوني وضعيت چې د جګړې په حال کې د -٣

مه ماده کې ٢٫١زېږدیز کال د پاريس اصولو په  ٢٠٠٧وسله والو ځواکونو او ډلو سره د ماشومانو د ملتيا د له 
چې  یڅخه د هغه هلک يا نجلۍځاى کېدل عبارت له  يود یوه ماشوم وسله والو ځواکونو او ډلو سره  له" راغلي:

 او جنسي موخو لپاره ۍجاسوس رسولو،، پيغام توب، جواليۍاشپزېدو، جنګد  ،څخه کم ويکلونو  ١٨يې له  عمر
ماشومانو پورې  وهغ هدا يوازې پ يا ترې ګټه اخیستل شوې وي. شوی مارلوګله خوا  وسله والو ځواکونو يا ډلود 

 مخامخ برخه اخيستې وي يا يې اخلي."یې و کې جګړنه دي چې په  محدود

 استخدام په اړه د پژواک راپور:د د جګړو په ليکو کې د ماشومانو 

 په نوم امتيازات اخلي یې وژل کېدو وروستهله او  ويځينې کړۍ کم عمره ځوانان د پوليسو ليکو ته جذب

 
 – Mar 31, 2018 احمدشاه عرفانياراو  اباسين زهير

): د پژواک موندنې ښيي چې يو شمېر مافيايي کړۍ د کورنيو چارو وزارت په ٩٧وری  ١١ کابل (پژواک،
چوکاټ کې د امتيازاتو لپاره پر جعلي اسنادو تنکي ځوانان د پوليسو په ليکو کې ګوماري چې ډېرى يې بيا د 

که څه هم افغان حکومتي چارواکو په وار وار ويلي چې د ماشومانو له  ه امله ژر وژل کېږي.تجربې نه لرلو ل
کلنۍ مخکې يو شمېر نوي ځوانان د جګړو په ليکو کې ګومارل کېږي  ١٨حقونو په کلکه دفاع کوي، خو بيا هم له 

 او مافيايي کړۍ يې بيا له وژل کېدو وروسته په نوم امتيازات ترالسه کوي.
عمر مخکې  غهکاله ټاکل شوى او له د ١٨عمر  ودېد بلوغ يا  ،مادې له مخې مې٣٩قانون د  يانستان د مدند افغ

زېږديز کال کې له ملګرو ملتونو سره  ٢٠١١دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په  ږي.ېکسان ماشومان ګڼل ک

https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1-0
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1-0
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B1
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چې د ماشومانو له حقونو دفاع وکړي  يوه عملياتي برنامه هم السليک کړه چې له مخې يې افغان حکومت اړ دى
د دغو کسانو له ډلې چې په کم عمر کې د پوليسو په ليکو کې  او د جګړو په ليکو کې د شاملېدو مخه يې ونيسي.

له بلوڅ سره ډېره عجيبه او  .شامل شوی، يو هم د کونړ د وټه پور ولسوالۍ اوسېدونکى بلوڅ د عرفان ال�ه زوى و
چې په ترڅ کې يې خپل ژوند د دندې په لومړۍ ورځ له السه ورکړی او کورنۍ يې دردناکه لوبه شوې وه 

 اوسمهال له ګڼو نورو ستونزو سره مخ ده.
د ترالسه شوو اسنادو له مخې، يو شمېر مافيايي کړۍ د بلوڅ له پاکو احساساتو ګټه پورته کوي، دى هڅوي څو 

کال د سلواغې په لومړۍ اوونۍ کې له خپلې کورنۍ پټ د  لمريز ١٣٩٦بلوڅ د  د پوليسو په ليکو کې دنده واخلي.
پوليسو په ليکو کې د دندې اخيستو په موخه د کونړ پوليسو ته مراجعه کوي او د قانوني عمر له پوره کېدو مخکې 
د يوې ورځې په اوږدو کې د پوليسو په ليکه کې پر دنده ګومارل کېږي او په همدې ورځ په غزني کې د جګړې 

 رښې ته تر استولو وروسته، په لومړۍ شپه د طالبانو په بريد کې وژل کېږي.لومړۍ ک
 :شرايط نېد پوليسو په ليکو کې د ګومار

چې دلته يې ځينو  راغلید پوليسو د ذاتي قانون په پنځمه ماده کې د پوليسو د ګومارنۍ په اړه بشپړ وضاحت 
شخص د جديد التقرر افسر يا ساتمن په توګه منل په دې ماده کې راغلي، هغه  مهمو ټکو ته اشاره شوې ده.

کلنۍ عمر يې پوره کړى وي. د همدې مادې په څلورمه او پنځمه فقره کې راغلي چې  ١٨کېداى شي چې د 
دغه راز د کورنيو چارو وزارت د پوليسو ګومارنې په  جديدالشمول کس بايد له روحي او جسمي پلوه پياوړی وي.

د نوي ګومارل کېدونکي افسر يا ساتمن په توګه منل کېداى شي چې په هېواد کې  اليحه کې راغلي، هغه شخص
د کورنيو چارو وزارت د اليحې له مخې، د پوليسو په ليکو کې د ګومارنې  دننه يا بهر له دوولسم ټولګي فارغ وي.

دې لپاره د پوليسو لپاره داوطلب کس بايد د کانکور ازموينې له الرې معرفي شي، داوطلب کس بايد د اوږدې مو
 په ليکو کې د کار کولو لپاره ژمن وي او د هېواد ټول قوانين بايد مراعات کړي.

 :ضمانت کوونکي
د پوليسو په ليکو کې د ګومارنې د اصولو له مخې، کله چې يو کس د پوليسو په ليکو کې شاملېږي؛ نو دوه تنه يې 

د ترالسه شوو اسنادو له مخې، د بلوڅ ضمانت،  ده لري.بايد ضمانت وکړي چې برحاله د پوليسو په ليکو کې دن
په ضمانت پاڼه کې ؛ بهادر د عبدالقيوم زوى او قريش ال�ه د محمد صادق زوى په نومونو دوو کسانو کړى و

خو د ناوې  ليکل شوي چې د دويم بريدمن بهادر دنده د هلمند واليت د ناوې ولسوالۍ د پوليسو په ليکو کې ده.
متي چارواکو پژواک ته وويل چې دويم بريدمن بهادر له دوى سره دنده نه لري، خو دوه کاله ولسوالۍ حکو

وړاندې د ساتمن بهادر په نوم يو بل کس په دې ولسوالۍ کې دنده ترسره کوله چې د وسله والو طالبانو په بريد 
 .کې ووژل شو

ه په فورمه کې هېڅ ډول معلومات نه دي د بلوڅ دويم ضمانت کوونکي ساتنمن قريش ال�ه د دندې د ځاى په اړ
زه د محترم عرفان ال�ه ولد بلوڅ له اهليت "خو په دې فورمه کې د قريش ال�ه له قوله ليکلي شوي:  ؛ورکړل شوي

په داسې حال کې چې عرفان ال�ه د بلوڅ زوى نه دى، بلوڅ د عرفان ال�ه زوى  "او شخصيت څخه ضمانت کوم.
  د پالر له اهليت او شخصيت څخه ضمانت کړى دى.دى؛ نو قريش د زوى پر ځاى 

 :په تذکره کې جعل
کومو کسانو چې بلوڅ پر دنده ګومارلى، په تذکره کې يې السوهنه کړې ده او د هغه عمر يې دوه کاله ډېر ليکلى 

بدل  ١٣٩٤پر  ١٣٩٦کلن شوى، خو په تذکره کې له ورايه ښکاري چې  ١٨لمريز کال کې  ١٣٩٦بلوڅ په  دى.
خو پژواک د کونړ د وټه پور ولسوالۍ د نفوسو د احوالو د ثبت له  کلن دى. ٢٠ى او پر دې اساس بلوڅ بيا شو

د تذکرې په وروستۍ برخه کې د اړوند مديريت ؛ مديريت څخه د بلوڅ د تذکرې اصلي کاپي ترالسه کړې ده
 ره مهر او السليک کړې ده.کلن شوى او بيا يې دغه خب ١٨لمريز کال کې  ١٣٩٦مسوول ليکلي چې بلوڅ په 
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 :د بلوڅ يوه ورځنۍ دنده
مه په کونړ واليت کې پر دنده ګومارل ٨کال د سلواغې مياشتې په  ١٣٩٦د ترالسه شوو اسنادو له مخې، بلوڅ د 

په همدې شپه وسله وال  شوى او په همدې ورځ د غزني د اندړو ولسوالۍ د جمال کال پوستې ته استول شوى و.
 ه پوسته بريد کوي چې د يو شمېر نورو سرتېرو تر څنګ بلوڅ هم په کې وژل کېږي.طالبان پر یاد

زره افغانيو په بدل کې پر دنده ګومارل ١٢کال د سلواغې په اتمه کله چې بلوڅ د ١٣٩٦د اسنادو پر بنسټ، د 
په هغه  ي.کېږي، په همدې ورځ يې اعاشه حواله کېږي، د شپې چې وژل کېږي په سهار يې بېرته اعاشه بنديږ

مکتوب کې چې د بلوڅ د وژل کېدو په اړه په کې ليکل شوي، د ځينو نورو سرتېرو نومونه هم شته چې له بلوڅ 
په دې کسانو کې د بدخشان اوسېدونکى مهرالدين د  څخه يوه ورځ وړاندې يا يوه ورځ وروسته وژل شوي دي.

کې وه خو وژل شوى په کابل کې دى، دغه راز د  لۍولسوا داباديعبدالقادر زوى چې دنده يې د ميدان وردګو په س
ننګرهار د اچين ولسوالۍ اوسېدونکي ادريس د ملک نازياني زوى، د سرپل اوسېدونکي محمد اسلم او محمد 

د  عمر د سيد احمد زامن او د لوګر اوسېدونکي ميرحمزه د الهور زوى د غزني په زنخان کې وژل شوي دي.
ځاى  هار د اچين ولسوالۍ اوسېدونکي امان ال�ه د مبين شاه زوى له بلوڅ سره يومکتوب له مخې د ننګر غههمد

 په يوه پوسته کې وژل شوى دى.
 :عدالت غواړي )د بلوڅ پالر(عرفان ال�ه 

هغه  "زوى مې له کوره ورک شو، بېرته مو د هغه مړى پيدا کړ."عرفان ال�ه له بلوڅ سره شوی کار داسې بيانوي: 
نو زوى  ،مسافرۍ کې وم، زوی مې څو ورځې ورک و، باالخره ما ته احوال راغى، زه چې کله راغلمزه په "وايي: 

بستر  ٢٠٠پسې مې ګرځېدل پيل کړل، يوه ورځ دوستانو راته زنګ وکړ چې ستا د زوى جسد د کابل د پوليسو په 
دوى پرې خبر نه وو دى وايي چې د زوى له مرګه يې دوه ورځې تېرې شوې وې، خو  "روغتون کې پروت دى.

عرفان زياتوي چې د زوى د جنازې له مراسمو وروسته يې هلې  چې مړ دى او نه هم حکومت احوال ورکړى و.
هغه  ځلې پيل کړې څو ځان پوه کړي چې څرنګه يې زوى د پوليسو ليکو ته داخل شوى او څرنګه وژل شوى دى.

ما زوى په کونړ کې اوسېده او د ننګرهار ښار يې هم نه زه نه پوهېږم چې بلوڅ اول چا تشويق کړ، خو ز"زياتوي: 
 "و ليدلى، خو بيا يې سر غزني ته ووت او هلته پوليس شوى و، زه دې خبرې بېخي حيران کړى يم.

د غزني "هغه زياتوي:  وکړي. نېعرفان ال�ه وايي، له خپل ورور سره غزني ته والړ، څو د بلوڅ د قضيې په اړه پلټ
ارواکو سره مو خبرې وکړې، چا راته سم ځواب نه راکاوه، ځينو راته يو شى او ځينو راته بل شی له ټولو امنيتي چ

چې ال�ه ج دې د هغه  وویلويل، خو د امنيې قوماندانۍ مخې ته يو کس چې شخصي جامې يې پر تن وې، راته 
پوه شوم چې فساد ټول په نګه مې چې د دغه سړي خبرې واورېدې، نو رڅ"عرفان ال�ه وايي:  "شهادت قبول کړي.

 "همدې کې دى، له ګرېوانه مې کلک ونيوه چې زوى مې تا وژلى، نه دې پرېږدم.
ده وويل، هغه سړي ځان له ده څخه خالص کړ او په تلو تلو کې يې ورته وويل چې هو زوى دې ما وژلى الس 

ونو ته عريضې کړې، خو تر نوموړى وايي چې د يادې موضوع په اړه يې عدلي او قضايي ارګان دې خالص دى.
عرفان ال�ه زياته کړه: "د کورنيو چارو په وزارت کې مافيايي کړۍ ځاى پر ځاى  اوسه يې په اړه اقدام نه دى شوى.

شوې، نوي ځوانان پرته له کومې نظامي زده کړې د پوليسو په ليکو کې شاملوي، بيا د جګړې لومړۍ کرښې ته يې 
 ش او نور امتيازات بيا همدغه کسان ترالسه کوي."لېږي او هلته وژل کېږي، خو معا

نګه په پوليسو رکلن و، نو زه حيران يم چې دا ماشوم يې څ ١٦ ،بلوڅ خو په اووم صنف کې و"د بلوڅ پالر وايي: 
نوموړي له ولسمشر او نورو حکومتي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کورنيو چارو په وزارت کې  "کې شامل کړى و.

  کړيو مخه ونيسي که نه د ډېرو ځوانانو نوم او نښان به ورک شي.د دې مافيايي 
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دا يواځې بلوڅ نه دى چې له دې ډول قضيې سره مخ شوى، ډېر نور ځوانان هم دي چې له ورته برخليک سره 
مخ شوي  هم ځوانان ١٥له ورته پېښې سره د کابل واليت د سروبي ولسوالۍ د جګدلګ سيمې ؛ مخ شوي دي

 دي.
 : په وږي نس یې جګړه راباندې کولهاحمد فهيم

کلن احمد فهيم (مستعار نوم) دى چې له دوى سره د شوې پېښې په اړه يې ١٧د دغو ځوانانو له ډلې يو کس 
د خان محمد (مستعار نوم)  مخکېاحمد فهيم وايي چې شاوخوا څلور مياشتې  پژواک ته معلومات ورکړي دي.

نې ښارګوټي ېه کندهار کې دنده لري، ورته وويل چې د کندهار د عينو مپه نوم يو کس چې د دوى کليوال دى او پ
موږ په کلي کې له وزګارتيا په تنګ شوي وو، دا راته "هغه پژواک ته وويل:  کسانو ته اړتيا ده. ١٥د ساتنې لپاره 

سوالۍ کې مو ښه کار راته پيدا شو، زما په څېر هلکان ژر ژر والړو او په سروبي ول ګواکې ښه معلومه شوه چې
 "کلنۍ تذکرې جوړې کړې او په سهار يې کابل ته راغلو. ١٨ځان ته د 

قوماندان له  هدى وايي چې په سهار کندهار ته والړل او هلته د رحيم ال�ه (مستعار نوم) په نوم د پوليسو د يو
و کار خالصوم، بيا د رحيم ال�ه موږ ته وويل چې په دوو ورځو کې زه ستاس"هغه زياته کړه:  ورور سره مخ شول.

د هغه په وينا، رحيم ال�ه دوى له دغه ځايه د شاهراه  "نې د ساتونکو په توګه تاسو خپله دنده پيل کړئ.ېعينو م
 نر ډوله کوټه کې ساتلي وو.ېکنډک ته بوتلل او هلته يې څو ورځې په کانټ

دلته موږ ته شک پيدا شو، خپل کليوال خان محمد ته مو زنګ وکړ چې دا موږ دې چا ته " احمدفهيم وايي:
ه يې پوښتنه وکړه، رحيم ال�ه ورته وويل چې هېڅ خبره نشته، زه يې څخحواله کړي يو، هغه راغى، له رحيم ال�ه 

، خو ان د ټيلېفون د د هغه په وينا، لس ورځې يې په دغه ځاى کې له رحيم ال�ه سره تېرې کړې "کار خالصوم.
تر مه ورځ یې موږ ته وويل چې ١١په "ده وويل:  کارت اخيستلو لپاره هم بهر ته د تګ اجازه نه ورکول کېده.

ارغنداب پورې ځو، يوه پوسته ده هغه ګورو بېرته راځو، د ورځې يوه بجه مو حرکت وکړ، ناوخته هلته ورسېدو، 
کسانو ته يې شپږ ميله ولډنګ شوې وسلې، سره له يو يو شاجوره  ١٥وږ ، مو طالبانو د اردو پر قرارګاه بريد کړى

راکړې او ويل يې جنګ وکړئ، موږ چې هر څه وويل چې موږ خو کله جنګ نه دى کړى، زموږ خبره يې نه 
 "منله، د مرګ ګواښ يې راته وکړ او ويل یې چې ژر جنګ شروع کړئ، کنه موږ مو وژنو.

مخې يې جګړه وکړه خو له لږ ځنډ وروسته له دغه ځايه بيا د اروزګان چنارتو د هغه په وينا، د مجبورۍ له 
کله چې پوستې ته "ده زياته کړه:  ولسوالۍ ته روان شول او هلته يې د يوې پوستې د ساتنې مسووليت ورکړ.

ار ننوتلو، ګورو چې پوستې نوى سقوط کړى، هرې خوا ته کوپړۍ، ژامې، غوښې او هډوکي پراته دي، سخت وډ
د هغه په وينا، له دغه حالت څخه د خالصون په موخه پنځه کسان د اوبو په پلمه  "شوو، خو چاره مو نه درلوده.

ښکته شول او وتښتېدل چې بيا هغوى يې کندهار کې ونيول او ډېر سخت يې وهلي وو چې بيا د چا الس او د 
 ، خو بيا يې بېرته اروزګان ته ولېږدول.وچا پښه مات و

تاسو ټول پرې مړه "چې د جګړې قومانده د نورال�ه (مستعار نوم) په نوم له يوه کس سره وه او ويل یې:  دى وايي
موږ په دې هڅو کې شوو چې له کور سره اړيکه ونيسو، له موږ "احمد فهيم زياتوي:  "کوم، ژوندي مو نه پرېږدم.

 "سره تماس ونيو چې موږ خالص کړي. سره څو د سالم سيمکارتونه وو، په ډېر مشکل موږ له پالر او کورنۍ
هغه وايي، په دويمه شپه طالبانو بيا پر دوى بريد وکړ چې په ترڅ کې دى او د ده ځيني نور ملګري ټپيان شول او 

 بيا یې دى د کندهار حوزوي روغتون ته د درملنې په موخه راوست.
زه "ده وويل:  "پوسته کې په مرمۍ لګېدلى يم. زما په څټ کې دغه نښه ګورې، دا زه د چنارتو په"احمد فهيم وايي: 

نور نه پوهېږم چې زموږ مشرانو له چا سره اړيکې نیولې وې، خو ما پسې د کندهار شفاخانې ته راغلل او زه يې په 
دى وايي چې د دوى له ډلې شپږ کسان بيا هم نورال�ه  "پټه له هغه ځايه را و ايستم او کابل ته يې انتقال کړم.

 بايد ورسره جګړې ته والړ شي، څو مړه شي. غهاو ويل يې چې د ساتلي وو
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 :د سروبي ولسوالۍ د یوه قومي مشر څرګندونې
د اړوندې موضوع په اړه د سروبي ولسوالۍ يوه قومي مشر د نوم نه ښودو په شرط پژواک ته وويل چې د 

دغو هلکانو "هغه وايي:  وو.نوي ځوانان په دوکې سره د جګړې لومړۍ کرښې ته بيول شوي  ١٥جګدلک سيمې 
نو ما  ،سې یې هم کولېيله ما سره اړيکې ونيوې چې په دې ډول يو جنجال کې ګير يو، ډېر يې وژړل او د وهلو ک

د دغه قومي مشر په خبره چې د اړوندې موضوع په اړه يې د افغان ملت ګوند له  "ژر نور مشران پرې خبر کړل.
واني والي انور جګدلک، په ولسي جرګه کې د لوګر له استازي محمد اکبر مشر انوارلحق احدي، د کندوز له پخ

 ستانکزي، امنيت شورا او د کندهار له قومي مشرانو او نورو چارواکو سره اړيکې نيولې دي.
قوماندان جنرال عبدالرازق او له امنيې د موږ خپله يوه ډله کندهار ته ولېږله، هغوى هلته د کندهار "دى وايي: 

هغه زياته  "راخالص مو کړل. و،سره اړيکې ونيولې او دغه هلکان چې د شاهراه له قوماندان نورال�ه سره ونورو 
چې ډېر سخت وهل شوي او ځيني يې په جګړو کې  وموندلکړه چې دغه نوي ځوانان دوى په داسې حال کې 

 ټپيان شوي هم وو.
چې د ځوانانو لپاره يې جوړوي، څو په جګړه کې د وژل دا د مافيايي کړيو له خوا يوه لويه دسيسه ده "هغه وايي: 

دغه قومي مشر له  "شوو سرتېرو معاش، اکراميه او ټوپک دوى ترالسه کړي او خپل جېبونه پرې ډک کړي.
 کنه هېواد به له يو لوى بحران سره مخ شي. ،ولسمشره غوښتنه وکړه چې د دغو مافيايي کړيو مخه ونيسي

 :د وارث نه لرونکو هدیره
د کندهار د سپين بولدک په سرحدي سيمه باالحصار ته څېرمه د بې وارثانو په نوم يوه هديره ده چې ډېرى خښ 

د دې هديرې په اړه په سپين بولدک کې يوې امنيتي سرچينې د نوم له ؛ شوي کسان په کې امنيتي سرتېري دي
څو کاله وړاندې "هغه وايي:  نوم يادېږي. اخيستو پرته پژواک ته وويل چې دغه هديره د بې وارثانو د هديرې په

د ده  "چې زه دلته راغلم او وظيفه مې واخيسته، څو زاړه قبرونه وو، خو اوس تر زرو ډېر کسان په کې خښ دي.
په وينا، په دې هديره کې ډېرى هغه کسان خښ دي چې د پوليسو په ليکو کې وو او د طالبانو له لوري وژل شوي 

 دي پیدا شوي.دي خو وارثان یې نه 
ځيني ځوانان غواړي چې د پاکستان له الرې ايران او يا هم نورو هېوادونو ته والړ شي، خو کله "نوموړى وايي: 

چې دوى پاکستان ته والړ شي او هلته يې پاکستاني پوليس ونيسي نو دوى بېرته رد مرز کړي، بيا د سپين بولدک 
ډکوي او د  ېکې يو شمېر پوليس دي چې دغو ځوانانو ته فورم له الرې افغانستان ته راځي او په هماغه سرحد

د هغه په وينا، دغه ځوانان خو پر جګړه نه پوهېږي، نو د يوې مياشتې په اوږدو  "پوليسو په ليکو کې یې داخلوي.
خو بل  په همدې هديره کې خاورو ته سپارل کېږي.چې بیا  کې حتماً وژل کېږي نو بيا يې کورنۍ نه وي معلومې

لور ته د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي، قومي مخور او امنیتي چارواکي وايي چې دغه هدیره د "شهیدانو د 
هدیرې" په نوم یادېږي او په ټولیزه توګه په کې هغه کسان خاورو ته سپارل کېږي چې په چاودنو او جګړو کې یې 

دالشکور پژواک ته وویل، د شهیدانو په نوم د سپین بولدک یوه سپین ږیري حاجي عب ژوند له السه ورکړی وي.
 کسان په کې خښ دي. ٩٠٠ تر ٨٠٠ له دغه هدیره د ولسوالۍ بازار ته څېرمه پرته ده او شاوخوا

هغه زیاته کړه، د ولسوالۍ اوسېدونکي په دې هدیره کې خپل هغه کسان خاورو ته سپاري چې په جګړو او یا 
د سپین بولدک اوسېدونکی او د کندهار والیتي شورا غړی حاجي  چاودنو کې یې ژوند له السه ورکړی وي.

نیازمحمد کاکوزي هم پژواک ته وویل چې دغه هدیره د بې وارثو نه، بلکې د شهیدانو د هدیرې په نوم یادېږي او 
 د دې ولسوالۍ عمومي هدیره ده.

وم یې یاد شي پژواک ته په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو د کمېسارۍ یوه چارواکي چې نه یې غوښتل ن
وویل، دا په بشپړه توګه ناسمې اوازې دي چې ګواکې د پاکستان له خوا د سپارل کېدونکو افغانانو له مجبوریت 
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هغه د پولیسو په لیکو کې د جلب او جذب  سمه استفاده وشي او د پولیسو په لیکو کې وګومارل شي. دې نا
 وګڼله چې څو پړاوونه لري. پروسه رضاکارانه او دا یې یوه اوږده پروسه

 ځان ته شرايط لري يتلود جلب او جذب قوماندان: د پوليسو په ليکو کې شم
د پورتنيو اسنادو او څرګندونو په غبرګون کې د کورنيو چارو وزارت د جلب او جذب عمومي قوماندان پاسوال 

ېړنو وروسته د پوليسو په ليکو کې له بايومټريک او استخباراتي څیو کس محمد شريف امين پژواک ته وويل چې 
اوونيو  ١٢د هغه د معلوماتو له مخې، د پوليسو په ليکو نوى جذبېدونکى کس بايد لږ تر لږه له اتو تر  شاملېږي.

 "کلن کم عمره کسان موږ نه لرو. ١٨ لهد پوليسو په ليکو کې "هغه زياته کړه:  پورې پوځي زده کړې وکړي.
کې چې د اکراميې، تنخوا او ځينو نورو امتيازاتو ترالسه کولو په موخه يو شمېر کم امين د دې پوښتنې په ځواب 

موږ خپل د شهيدانو چارو رياست له لوري اکراميه "عمره ځوانان د جګړې لومړۍ کرښې ته استول کېږي، وويل: 
او د شهادت په اړه هغو کسانو ته ورکوو چې قطعه، غونډ، لوا او يا بله اړوند اداره يې د شهادت تصديق وکړي 

قوماندان امين مشخص د بلوڅ د قضيې په اړه وويل چې نوموړى حتماً اول زده  "يې بايد ټول اسناد موجود وي.
اړوندې ادارې د "ده د بلوڅ د تضمين کوونکو په اړه وويل:  کړې کړي، نو ځکه پوليسو ليکو ته داخل شوى دى.
خو کومې ادارې چې د بلوڅ د ضمانت کوونکو د  "منلى دى. تضمين کوونکو د برحالۍ تصديق کړى نو ځکه موږ

 برحالۍ تصديق کړى، په اسنادو کې يې نوم نه لوستل کېږي.
داسې سرتېري هم لرو چې د يو ساعت لپاره "د جلب او جذب عمومي قوماندان د بلوڅ د وژل کېدو په اړه وويل: 

نوموړي د بلوڅ په تذکره کې د السوهنې په  "بره نه ده.دنده ترسره کوي او بيا په شهادت رسېږي نو دا کومه نوې خ
پاسوال امين په دې اړه  ادارې له الرې کېږي. د ثبت احوالنفوسو اړه وويل چې د داوطلب کس د عمر تعیين د 

چې يو شمېر مافيايي کړۍ د بېالبېلو سيمو ځوانان د پوليسو په ليکو کې داخلوي وويل: "هېڅوک له کوڅې نه شي 
چې راشه او سرتېری شه؛ هغه تنخوا، اعاشه، اباته، وسلو او يونيفورم ته اړتيا لري او هېڅوک دا له خپله راوستی 

د قضيو په اړه به اړوندې ادارې څېړنې وکړي  کدلګخو قوماندان وويل چې د بلوڅ او ج ځانه نه شي ورکوالی."
مهاجرو له قاچاق سره د مبارزې قانون له بل لور ته د انسان قاچاق او  او دوى به يې هم له نتايجو خبر شي.

 مخې، ياد موارد د قاچاق ښکاره بېلګې دي.
 سليمي: د جګړو په ليکو کې د ماشومانو ګومارل جرم او انساني قاچاق دى

د انسان قاچاق او مهاجرو له قاچاق سره د مبارزې عالي کمېسيون د سکرتريت مسوول محمد حسن سليمي 
هغه  صالحيته پالوى ټاکلى و. ل ولسمشر د يادې موضوع د څېړنې په موخه يو باکا پژواک ته وويل چې تېر

د ملي امنيت، پوليسو او په ځانګړي ډول په سيمه ييزو پوليسو کې  ،پالوي د څېړنو له مخې غهوايي چې د د
څ احترام نه ېسليمي وايي چې وسله وال مخالفين مدني قوانينو او د ماشوم حقونو ته ه ږي.ېتنګي ځوانان ليدل ک

ده وويل چې امنيتي چارواکو له دوى سره ژمنې  ږي.ېنو ځکه يې په ليکو کې په ښکاره ډول ماشومان ليدل ک ؛لري
  دې وروسته به ماشومان د امنيتي ځواکونو په ليکو کې نه شاملوي.له دي چې  ېکړ

ومړۍ فقره کې راغلي چې د ناوړه د انسان قاچاق او مهاجرو له قاچاق سره د مبارزې قانون د درېيمې مادې په ل
ګټې اخيستنې په منظور د شخص استخدامول او يا هم د زيان مننې يا مجبوريت له حالت څخه ناوړه ګټه 

د همدې مادې په بله برخه کې راغلي چې د ناوړه ګټې اخيستنې په موخه د  اخيستل د انسان قاچاق ګڼل کېږي.
د ياد قانون په لسمه ماده کې راغلي، که چېرې د  قاچاق ويل کېږي. ماشوم تر واک الندې راوستو ته هم انساني

 انساني د قاچاق په پېښه کې مجني عليه ښځه يا ماشوم وي، د جرم مرتکب پر اته کاله بند محکومېږي.
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  نځليد مغزو م -٣١
دې ډله کې يو هم د دو لپاره له هرې حربې څخه کار اخلي چې په ېد نړۍ ترهګريز سازمانونه خپلو موخو ته د رس

بېلګه یې چې ښه دي  ېرې بېلګې ليدل شوېکار ډ غهد د په افغانستان کې په دې وروستيو کې نځل دي.يمغزو م
د کورنیو له خبرولو پرته ځينو ماشومانو ته په هېواد دننه او ډېرو ته له هېواده برید ته د ځانمرګي چمتو کېدل دي. 

څو د افغان دولت پر وړاندې  ،رسو کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کېږيبهر په ځانګړې توګه د پاکستان په مد
جګړه وکړي. دغه راز په ډېرو هغو ديني مدرسو کې ماشومانو ته د دولت ضد زده کړې ورکول کېږي چې له 

ديني مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تېري هم کېږي  غوحکومت سره ثبت او راجستر نه دي او ډېرى وخت په د
اقتصادي کمزوري په وروستيو کلونو کې انساني قاچاق وړونکو د اره کړي دي. رسنيو خپ راپورونه يې په اړهچې 

ماشومان او تنکي ځوانان کم عمره په ناوړه ګټې اخيستنې سره د هېواد په ګڼو واليتونو  ۍناپوهله او افغان کورنيو 
انساني قاچاق کوونکي د نورو هېوادونو د  لپاره د هېواد دننه او بهر قاچاق کوي. په دې وروستيو کېد جګړې 

د افراطيت  ي،شاملویې په ديني مدرسو کې په دې پلمه چې ګواکې  ماشومانبالغ  څارګرو ادارو په همکارۍ نا
ډېری ماشومان د طالبانو په ارتباط پاکستان ته ځي او د خيبر پښتونخوا او بلوچستان  مرکزونو ته استوي. وښوونيز

  افغان دولت او بهرنیو ځواکونو سره د جګړې روزنه ورکول کېږي او ان ځانمرګي ترې جوړوي.له په مدرسو کې 

دوی ته داسې ويډيوګانې ښودل کېږي چې امريکایان پر افغان ښځو جنسي تېري کوي او نور عام افغانان حاللوي 
. دوی ته يو ډول د شي ځانمرګي بريد ته چمتولپاره داسې توکي ورکول کېږي څو جوړونې د ذهنیت  او د هغوی

مه يسره ن خوړوپه موادو  غواو د د خوري موادکېږي چې تر بريد کولو پورې دغه  ولورک موادشيدو په څېر سپين 
  بې هوښه وي.

د ؛ پښتانه له کلونو راهیسې د پاکستان د څارګرې ادارې له خوا د جګړې د یوې وسیلې په توګه کارول کېږي
پښتنو یوه لویه برخه ماشومان او تنکي ځوانان جوړوي چې له قبایلي سیمو تښتول راپورونو له مخې د ورک شوو 

د افغانستان په خاوره  شوي او د ترهګرو په روزنځایونو کې د ترهګریزو او ځانمرګو بریدونو لپاره روزل کېږي.
لسو ټیټ بلل شوي. خوا له ځانمرګو بریدونو مخکې د نیول شوو ځانمرګو عمرونه له اته کې د امنیتي ځواکونو ل

دا خبره د هغه څه ثبوت دی چې پښتانه په لوی الس د پاکستان پوځ له خوا په دیني مدرسو کې د افغان وژنې 
 منځ د بېلوالي لپاره کوښښونه کوي. او د پښتنو ترېږي لپاره چمتو ک

  راپور: په اړه د پژواک ونځليد مغزو م

  انساني قاچاق دىد ځانمرګي بريد لپاره د ماشوم د مغز مينځل 

 
 – Apr 30, 2017سيف ال�ه مفتون
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دننه او ډېرو ته له هېواده بهر د کورنیو له خبرولو پرته ځينو ماشومانو ته په هېواد ): ٩٦غويی  ١٠کابل (پژواک، 
په ځانګړې توګه د پاکستان په مدرسو کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کېږي څو د افغان دولت پر وړاندې جګړه 

دغه راز په ډېرو هغو ديني مدارسو کې ماشومانو ته د دولت ضد زده کړې ورکول کېږي چې له حکومت  وکړي.
 په دې ديني مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تېري هم کېږي.سره ثبت او راجستر نه دي او ډېرى وخت 

پژواک خبري اژانس هم په دې برخه کې له هغه ماشوم سره خبرې کړې چې د وسله والو طالبانو له لوري 
او په پاکستان هېواد کې یې د  عبدالحق د غزني واليت اوسېدونکى دى؛ و یځانمرګي بريد ته چمتو شو

کلن عبدالحق وايي: "راته ويل يې چې په داسې مرګ ځان مړ کړه چې ټول  ١٧ ده. ځانمرګي بريد روزنه لیدلې
هغه پژواک ته خپلې خبرې داسې پيل کړې: "موږ په ده يک کې اوسېدو، هلته مې په يوه ديني  ".دې په ياد وساتي

ره تخته کې ليکل مدرسه کې زده کړې شروع کړې، مکتب مې له اوله نه خوښېده او دا ډېره بده ښکارېده چې په تو
هغه وايي چې ډېرى وخت به يې مدرسې ته طالبان ورتلل او دوى  ".شوي شيان بيا زه په خپله کتابچه کې وليکم

د دې تر څنګ لسګونو نورو  ،عبدالحق وايي ته به يې تل د افغان دولت پر وړاندې د جګړې په اړه خبرې کولې.
انو ټولو ته ويل چې د حکومت پر وړاندې بايد د جګړې لپاره کسانو هم په دې مدرسه کې زده کړې کولې او طالب

 د هغه په وينا، دغه مدرسه د کلي په يوه جومات کې جوړه شوې وه. ځانونه چمتو کړي.

دې خبرو پر ما هم ډېر تاثير وکړ، ډېره مې خوښېده چې وسله واخلم او د  ،"څه وخت چې تېر شو هغه زياته کړه:
د عبدالحق په وينا، د طالبانو  ".مخامخ جنګ وکړم، خو مور او پالر مې اجازه نه راکولهموټرسايکل شا ته کېنم او 

وو چې ډېرى وخت به يې د هغوى وسلې ښکلولې او د طالبانو خدمت  ليخبرو دوى دومره تر اغېز الندې راوست
زړه تنګ شو، يوه ورځ ده وويل: "يو نيم کال مې په دې مدرسه کې تېر شو، نور مې  ورته تر هر څه ښه برېښېده.

 مې يو طالب ته وويل چې ما ته هم وسله راکړه، غواړم چې جګړه وکړم."

د څو  ، ټیلېفون یې د دې لپاره ورکړدى وايي چې له يادې خبرې وروسته طالبانو ورته ټوپک او ټيلېفون ورکړل
چې عبدالحق وسله اخيستې ده، هغه وايي: "زما کور ته چا احوال ورکړى و  واوري.په کې طالبانو جذباتي ترانې 

مشر ورور مې مدرسې ته راغی او ويې ليدل چې ما وسله اخيستې ده خو طالبانو راته ويل، کله چې دې وسله 
نو هماغه و چې خپل ورور مې بېرته کور ته ولېږه او زه ورسره نه  ،واخيسته، بيا هېڅوک ستا مخه نه شي نيوالى

 والړم."

 :للتپاکستان کې دينې مدرسې ته 

خيبر پښتونخوا کې  پهوروسته د طالبانو په ارتباط پاکستان ته والړ او  ېه وويل چې په غزني کې له دوه کاله جګړد
ده وويل چې په یاده مدرسه کې یې پنځه میاشتې زده کړې وکړې  .د پنج پير په مدرسه کې زده کړې پیل کړېیې 

د هغه په وينا، د حقاني په مدرسه کې د افغان  تول شو.او د نورو زده کړو لپاره بیا د حقاني مدرسې ته واس
حکومت او امريکايانو پر وړاندې پر جګړې ډېر ټينګار کېده او زده کوونکو ته يې ټوله ورځ په همدې اړه روزنه 

افغانستان کې جهاد په نوموړى وايي: "هره ورځ به استادانو ویل چې پر موږ او تاسو جهاد فرض دى چې  ورکوله.
عبدالحق وايي چې په  خلک وژني ټول خلک يې تباه کړل." ،؛ ځکه هلته امریکایان دي، دولت يې کافر دىوکړو

ده  بريدونو لپاره يې چمتو کول. وحقاني مدرسه کې زده کوونکو ته پوځي زده کړې ورکول کېدې او د ځانمرګ
ښځو جنسي تېري کوي او نور عام  زياته کړه: "موږ ته به داسې ويډيوګانې ښودل کېدې چې امريکایان پر افغان

افغانان حاللوي، نور به زموږ احساسات ډېر سخت را وپارېدل او ويل به مو چې همدا اوس پرې ځانمرګى 
 ".وکړم

 د ذهنیت اړوونکو درملو ورکولو له الرې برید ته چمتو کول:
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 و څو ځانمرګى بريد وکړي.عبدالحق وايي چې د يادو فلمونو او نورو خبرو تر اورېدو وروسته دى هم چمتو ش
نوموړې زياته کړه: "يوه ورځ یې يوې تيارې کوټې ته وغوښتم، هلته څو کسان ناست وو، راته يې ويل چې 

 الړ شه او ځانمرګى بريد وکړه."ونو  ،الړ شې، غواړې چې خلک او کورنۍ دې پر تا فخر وکړيوغواړې جنت 
او يادو کسانو ورته يو ډول د شيدو په څېر سپين دارو ورکړل  عبدالحق وايي چې د بريد لپاره يې چمتووالى ونيو

الړ شه غزني وده زياته کړه: "ما ته يې ويل چې دا دوا وخوره او  .يچې تر بريد کولو پورې به دغه درمل استعمالو
بارز په الړ شه، هلته يو کس د موته خپل کور ته څو ورځې کور کې تېرې کړه، بيا له هغه ځايه زنخان ولسوالۍ ته 

 ه بيا هغه سموي."څنور هر  ،نوم دى، هغه ته ځان ورسوه

عبدالحق وايي چې له پالن سره سم بېرته کور ته راستون شو او د خپلې کورنۍ غړو ته يې وويل چې پاکستان ته 
ود ده وويل چې هره ورځ به يې درمل استعمالول او د ځانمرګي بريد جذبه به يې په وج د زده کړو لپاره تللى و.

نوموړي زياته کړه: "يوه ورځ مې دوا خالصه شوه، پر ځان مې ډېر درد شو، غوښتل مې چې  کې نوره هم زياتېده.
هغه وايي چې وروسته يې  زنخان ولسوالۍ ته والړ شم او ځان مبارز ته ورسوم، خو کورنۍ مې اجازه را نه کړه."

 کوره بهر نه پرېښود. کورنۍ هم پر دې پوه شوې وه چې څه پالن لري؛ نو ځکه يې له

 ده وويل چې وروسته يې ورور ورته درمل ورکړل او له يوې څه مودې وروسته يې روغتيايي حالت بېرته ښه شو.

 ه:وېر ووژلد د طالبانو له لوري 

دى چې دغه ناوړه بريد يې نه دى ترسره کړى خو زياتوي چې د طالبانو له ګواښ سره مخ  ښهغه وايي، ډېر خو
هغه د يوې پوښتنې په ځواب  که یې پيدا کړي نو ښايي ويې وژني. ،وايي چې طالبان ورپسې ګرځي عبدالحق دى.

خو سپين ږيري مې څو ځلې  ،کې وويل: "نه، پر حکومت هم باور نه لرم، کېداى شي هغوى مې هم مړ کړي
عبدالحق وايي  ه دى."طالبانو ته لېږلي دي، له هغوى سره یې ژمنه کړې چې څه به ورته نه وايي خو دی باوري ن

 چې يو ورور يې په دوبۍ کې دى او دى هم غواړي دوبې ته والړ شي او هلته مزدوري پيل کړي.

کلونو کې زرګونه افغانان د يو  ١٥ډول برخليک سره مخ شوى، په تېرو  غهدا يوازې عبدالحق نه دى چې له د
 ې چمتو کړي دي.شمېر کسانو له خوا غولول شوي او د ترهګريزو بريدونو لپاره ي

 شوېثبت  شته چې نه دي ديني مدرسېې ډېرد حج، ارشاد او اوقافو وزارت: 

زره جوماتونه او ديني مدرسې ١٦٠د دغه وزارت مرستيال داعي الحق عابد پژواک ته ويلي چې په ټول هېواد کې 
او نور کسان يې د  زره يې له دوى سره ثبت دي چې مال امامان٤٩هغه وايي چې له دې شمېرې څخه  فعال دي.

هغه زياته کړه: "د ترهګرۍ يا افراطيت موضوع له بهره افغانستان ته داخلېږي، خو  دوى له خوا ګومارل کېږي.
کېداى شي په لرو پرتو سيمو کې ځيني د دولت ضد کسان وي چې دغه کار کوي، خو هغه سيمې چې د دولت 

عابد وايي چې په روان کال کې دوه ادارې جوړې شوې دي  په کنټرول کې دي، دغه موضوع په کې نه ليدل کېږي."
 څو په ديني مدارسو کې زده کوونکو ته د ترهګريزو زده کړو د مخنيوي په برخه کې کار وکړي.

ورکول کېږي  هغه دا هم زياته کړه چې د مال امامانو لپاره يو انسټيټيوټ جوړ شوى چې هلته ورته ديني زده کړې
د نوموړې په وينا: "دغه کار د ترهګريزو زده کړو او افراطيت د  په توګه ګومارل کېږي. امواماممال او بيا وروسته د 

د حج، ارشاد او اوقافو وزارت مرستيال زياته کړه چې د اسالمي نړۍ د عالمانو د  مخنيوي لپاره ډېره مهم دى."
 او په اسالم کې ځاى نه لري. یبريد کول حرام د یځانمرګ ،هوکړې له مخې

 و ګومارل جواز نه لريکم عمره کساند کلونو  ١٨له د جګړو په لیکو کې عدليې وزارت:  د
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د عدليې وزارت د قانون جوړونې برخې مشر عبدالمجيد غني زاده پژواک ته وويل چې د افسرانو او بريدمالنو 
هغه  مارل شي.پوځې ليکو کې ونه ګوپه کلونو کم عمره کسان بايد  ١٨عمر په قانون کې مشخص شوى چې له 

 وايي که هر څوک دغه کار وکړي نو د همدغه قانون له مخې به شپږ مياشتې او يا هم يو کال پر بند محکوم شي.
کلونو کم عمره ماشومان بايد په  ١٨دغه راز د ماشومانو د استخدام د مخنيوي په قانون کې هم راغلي چې له 

مخې که چېرې کوم کس پېژندل کېږي چې عمر يې له اتلسو  د همدغه قانون له پوځي قطعاتو کې ونه ګومارل شي.
کلونو کم دى، نو بايد د يوې مياشتې په موده کې له دندې منفک شي او که چېرې مسوول کسان دغه کار ونه 

 محکوم شي.به يو کال بند  رشپږو مياشتو او يا هم پ رکړي، نو پ

 ره کسان نشتهکم عمکې د کورنيو چارو وزارت: د ملي ځواکونو په ليکو 

کلونو راهيسې د ملي پوليسو او ملي اردو په ليکو کې کم عمره  ود کورنيو چارو وزارت وايي چې له تېرو دو
دانش د معلوماتو له مخې، هغه کسان چې په ملي ځواکونو کې د دغه وازرت د ویاند نجیب  سرتېري نشته دي.

اسناد او ظاهري بڼه د متخصصو کسانو له خوا کتل ګومارل کېږي، د عمر معلومولو لپاره يې تذکره، تحصيلي 
پېښو په اړه کره شمېره نه لرم چې د څومره کسانو ماغزه به مينځل  لودغه راز هغه وويل: "د مغزو مينځ کېږي.

 شوي وي، خو دغه ډول کسان چې تر اوسه موږ نيولي، له قانون سره سم يې خپله سزا ليدلې ده."

 عمره کسان نشته طالبان: زموږ په ليکو کې کم

هېڅوک نه شي  ،د دې ډلې وياند ذبيح ال�ه مجاهد پژواک ته وويل چې د طالبانو د قوانينو او اليحو له مخې
هغه زياته کړه: "هېڅوک نه شي کوالى ماشوم ته وسله  کوالى کم عمره کسان په نظامي ليکو کې داخل کړي.
هغه موږ په  ،و د هر هغه کس چې ږيره يې نه وي راغلېورکړي؛ ځکه بيا د اخالقي فساد موضوع را پيدا کېږي ا

هغه د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل، په کومو ويډيو ګانو کې چې له طالبانو سره  خپلو ليکو کې نه داخلوو."
مجاهد وايي که چېرې دوى کوم  ماشومان ښکاري، هغه د سيمې خلک دي چې د طالبانو هرکلي ته ورغلي دي.

  نو د قانون له مخې به سخته سزا وګوري. ،ماشومان يې استخدام کړي طالب پيدا کړي چې

کال په راپور کې هم اشاره شوې ده او په  ٢٠١٦د يادونې ده، يادې موضوع ته د بشري حقونو د څار سازمان د 
لۍ د افغانستان د قاچاق او کډوا کې راغلي چې وسله وال طالبان د جګړو په ليکو کې ماشومان هم استخداموي.

پر وړاندې د مبارزې په قانون کې هم يادې موضوع ته اشاره شوې او په کې راغلي چې په وسله والو جګړو کې د 
 ماشومانو ګومارل جرم دى او ترسره کوونکى يې بايد سخته سزا وګوري.

کندهار او کال کې يو نړيوال بنسټ په اروزګان، کونړ، کندوز، کابل،  ٢٠١٥دغه راز د اړوندې موضوع په اړه په 
په دې څېړنه کې راغلي چې د افغان امنيتي ځواکونو په ځانګړې ډول د ؛ ننګرهار واليتونو کې يوه څېړنه وکړه

په دې څېړنه کې زياته شوې چې د امنيتي ځواکونو  دنده ګومارل کېږي. رسيمه ييزو پوليسو په ليکو کې ماشومان پ
دغه څېړنه وايي چې په  انو څخه جنسي ګټې هم پورته کوي.د جګړو په ليکو کې له ماشوم انيو شمېر قوماندان

 دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ټکنۍ دي او دا ډېر کار ته اړتيا ده.

په خپلو ليکو کې د کم عمره کسانو شتون ردوي، خو ډېرى وخت په ټولنيزو  يد افغانستان په جګړه کې ښکېل لور
بتوي چې په دواړو لورو کې کم عمره کسان پر دندو اث اچې بيا د يېږرسنيو کې داسې انځورونه او ويډيوګانې خپر

 ګومارل شوي دي.
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  او ټپي کول لد ماشومانو وژ -٣٢
ماشومان، په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې په وسله والو جګړو کې ښکېل دي، د ټولنې زيانمنېدونکى قشر 

ګټه وا نه خلي او د زيان په صورت کې ترې ساتنه له دوى څخه ناوړه باید جوړوي. د جګړې ټولې ښکېلې خواوې 
، نړيوال بشري حقونه او بشر دوستانه قوانين د ماشومانو د خونديتوب پر اړتيا ټينګار ند اسالم مبين دي وکړي.
دې متفق دي چې د ماشومانو حقونه خوندي او په قران او احاديثو کې څرګند  او کارپوهان پرالمان ديني ع کوي.

دغه راز اسالمي شريعت تل د ماشومانو غوره  راني ايتونه او احاديث د ماشوم پر حقونو ټينګار کوي.دي، ډېر ق
مړينې يا ورکېدو په صورت کې د پالر د ګټې په پام کې نيولې دي، لکه څرنګه چې دواړه بحثونه، واليت (د پالر 

ر د مړينې په صورت کې ماشوم ته يا نږدې دوستانو صالحيت) او وصيت (په مالي چارو کې سرپرستي چې د پال
 پاتې کېږي) د ماشوم د ګټو پر اساس وضع شوي دي.

پنځو موخو  ه لهدې اساس يې د ژوند خونديتوب او ساتنه يو رژني، پېاسالم د انساني ژوند ارزښت په رسميت پ
عي نصوصو سره له شر ډول ماشومانو وژل په اسالم کې منعه شوي دي. ياو د بې ګناه خلکو، په ځانګړ ټاکلې

اخرت کې درنه سزا ورته ټاکل شوې ده او د دې  په دنیا او سم د انسان وژل او ټپي کول يوه لويه ګناه ګڼل کېږي او
 لپاره چې د جرم شدت په ګوته کړي، قران کريم د يو انسان وژنه د ټول انسانيت له وژنې سره توجيه کړې ده.

د  ؛ده او په دنيا او اخرت کې د هغه لپاره درنه سزا ټاکل شوې دهو قتل له سختو ډولون د يو ماشوم قصدي وژنه د
 و�م�ن ي�قْتُل� م�و�م�نًا م�تَع�م��دًا فَج�ز�آو�ه� ج�ه�نَّم� خَال�دًا ف�يه�اايات کې ال�ه جل جال له فرمايي:  ٩٣النساء سورت په 

روا هم وګڼي) نو جزا د ده دوزخ  ژباړه: او هر څوک چې مړ کړي کوم مومن په قصد سره (او د مسلمان دغه قتل
 دی، (په داسې حال کې) چې تل به وي دی (دغه حالل ګڼونکی د قتل) په هغه دوزخ کې.

د سره او سره له دې چې ښه یې پېژني چې مسلمان صکه یو مسلمان بل مسلمان په تېروتنې سره نه، بلکې په ق
 و لوی عذاب دی.دی، خو وژني یې؛ نو د ده لپاره په اخرت کې جهنم، لعنت ا

م�ن قَتَل� نَفْس�ا بِغَي�رِ نَفْس� ا�و� فَس�ادٍ ف�ي  ايت کې ال�ه تعالى فرمايلي دي: ٣٢ ده سورت پهيدې د الما سربېره پر
 اال�ر�ض� فَك�ا�نَّم�ا قَتَل� النَّاس� ج�م�يع�ا و�م�ن� ا�ح�ي�اه�ا فَك�ا�نَّم�ا ا�ح�ي�ا النَّاس� ج�م�يع�ا

ووژني یو نفس بې له (عوض، بدل د) بل نفس نه (یا بې) له فساده په ځمکه کې (چې په ژباړه: هر څوک چې 
ملک کې یې فساد کړی وي) نو ګواکې وژلي یې دي خلک ټول او هر چا چې ژوندی کړو دغه (یو نفس چې 

 سبب شي د ژوندون یې) نو ګواکې ژوندي کړي یې دي خلک ټول.
  بِا�يِ� ذَنْبٍ قُت�لَت�ايت کې فرمايي:  ٩په دغه راز ال�ه جل جالله د التکوير سورت 

 ژباړه: په کومه ګناه وژل شوى.
ې شوې نجلۍ په اړه پوښتنه کېږي چې ښژوندۍ خ واضح شوې ده چې د قيامت په ورځ دپه پورتني ايت کې دا 

په اسالمي شريعت کې ماشوم معصوم او بې  وژل شوې ده. له امله جرمد ه شوې او د کومې ګناه ښولې ژوندۍ خ
بېګناه خلکو وژنه محکومه  د ، دغه رازاساس هغه ته هېڅ مسووليت نه متوجه کېږي دغه ، نو پرشویګناه ګڼل 

 .هد ېګڼل شو کړنه خالف شوې او د اسالمي شريعت
ډول، يو بل انسان د بېلګې په د لویې ګناه مرتکب شوی وي؛ مرګ محکومېږي چې  ريو کس يوازې هغه وخت پ

 دغه راز .ترسره کړي ويیې و بشريت خالف جرمونه اد سولې  او نسل وژنه کړې ويځمکه يې  ريې وژلى وي، پ
  يغمبر صلی ال�ه عليه وسلم فرمايي:پې په يو حديث شريف ک

 )موطا فی مالک(رواه  ��� تَغُلُّوا، و���� تَغْدِر�وا، و���� تُم�ثِّلُوا، و���� تَقْتُلُوا و�ل�يدًا
 ژباړه: تجاوز مه کړئ، غدر مه کوئ، غړي مه پرې کوئ او ماشومان مه وژنئ.

په ټولو جهادي ډګرونو کې پيغمبر صلى ال�ه عليه وسلم خپلو جنګي قوماندانانو ته الرښوونه کوله او فرمايل يې 
انْطَل�قُوا بِاس�م� ال��ه�، و�بِال��ه� و�ع�لَى م�لَّة� ر�س�ولِ ال��ه�، ال تَقْتُلُوا شَي�خًا  " ا�نَّ ر�س�ول� ال��ه� ص�لَّى ال��ه� ع�لَي�ه� و�س�لَّم�، قَال�: چې:
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 . " ال��ه� ي�ح�ب� الْم�ح�س�ن�ين� فَان�ي�ا، و�ال ط�فْال، و�ال ص�غ�ير�ا، و�ال ام�ر�ا�ةً، و�ال تَغُلُّوا، و�ض�م�وا غَنَائ�م�ک�م�، و�ا�ص�ل�ح�وا و�ا�ح�س�نُوا، ا�نَّ
 (رواه ابو داود)

د ال�ه په نوم او د ال�ه لپاره، د رسوال�ه (صلى ال�ه عليه وسلم) امته، تاسې بوډاګان، ماشومان او  ځئژباړه: وو
ک عملونه وکړئ، په تحقيق ېښځې مه وژنئ. غلو او زياتى مه کوئ، تاسې غنيمتونه راټول کړئ او سوله وکړئ، ن

 سره ال�ه تعالى نيکي کوونکي خوښوي.
قَال� ر�س�ول� ال��ه� ص�لَّى ال��ه� ع�لَي�ه�  غه راز د پيغمبر صلى ال�ه عليه وسلم حديث چې نسايي روايت کړي، فرمايی:د

 (رواه النسائ) . "لَقَتْل� م�و�م�ن� ا�ع�ظَم� ع�نْدَ ال��ه� م�ن� زَو�الِ الدُّنْي�ا و�س�لَّم�: " و�الَّذِي نَفْس�ي بِي�دِه�،
: قسم په هغه ذات چې زما ژوند د هغه په الس کې دى، د يو مومن يلى ال�ه عليه وسلم فرمايلژباړه: رسول ال�ه ص

 ويجاړولو هم لويه ګناه ده. له وژل د دنيا 
لپاره د ټولو  ګډوند سړيو، ښځو او ماشومانو په ګڼي او  حق طبيعياو الهي ژوند  قانون ياساس د افغانستان

خلکو د د ژوند حق  لهکسانو لپاره چې  وهغد دې د افغانستان جزا قانون  سربېره پر ،ید شویتسجيل  روښانه
مې مادې له مخې، ژوند د ال�ه تعالى بښنه او د ٢٣د افغانستان اساسي قانون د  وضعي جزاګانې ټاکلې دي. ،اخلي

 حقه بې برخې کېداى نه شي. غهانسان طبيعي حق دى، هېڅوک له قانوني مجوز پرته له د
مې مادې له مخې، که څوک په خپله يا د بل شخص په واسطه د يو شخص ژوند ٣٥٨د جزا قانون د د افغانستان 

د  املهه ليا عقلي حالت  واني، رروغتیاييچې د پنځلس کلنۍ عمر يې نه وي پوره کړى، يا د هغه شخص چې د 
ات نه وي يا په منځني حبس چې له درې کلونو زي رسره مخ کړي، پ له ګواښ ،ساتنې عاجز ويله خپل ځان 

دغه راز که څوک کوچنى يا بې  محکومېږي. ،شپږ دېرش زرو افغانيو څخه تجاوز ونه کړيله چې  جریمهنغدي 
والدينو له که څه هم ذکر شوى جرم  ،منځني حبس محکومېږي روسه شخص په کنډواله ځاى کې خوشى کړي، پ

که د دې  پاملرنې متکفل وي، ارتکاب شوى وي.څخه د يوه په وسيله يا د هغه چا په وسيله چې د ساتنې يا 
مادې دويمې فقرې د درج شوي جرم د ارتکاب په اثر مجني عليه معلول يا فوت شي او ارتکاب کوونکي د هغه 

 سره سم محکومېږي.تو حاال لهکېږي  الملټاکل شوې جزا چې معلوليت يا مرګ  رقصد نه وي لرلى، د وهلو پ
عمداً محروم  ،داسې تغذيې يا پالنې څخه چې د هغه د حالت مقتضى دهله شخص  يا بې وسه ماشومدغه راز که 

درج شوې  ربند پدرېیم شي او د هغې له امله د هغه ژوند له خطر سره مخ شي، ارتکاب کوونکي د دې مادې د 
 جزا محکومېږي.

او د ملکي وګړو توګه  ځانګړېپه د ژوند او فردي خپلواکۍ د حق نقضېدو  باید خواد ښکېلو ډلو له  ه کېجګړپه 
. د جينوا کنوانسيونونو وشيمخنيوی ې او شکنج و، بېرحمانه چلند کولو، د غړو غوڅولېډول وژن هرد  ماشومانو

. درېيمه مشترکه ماده په نړيواله کچه عملي وېحياتي سرچينې په توګه پېژندل ش ۍدرېيمه مشترکه ماده د لومړن
 يستل کېږي.کېدونکې ده او په هېڅ ډول نه اخ

(دولتي يا غير دولتي) اړخونو له لوري د تطبيق وړ ده. شکنجه او غير انساني  دغه ماده د نښتو د ټولو ښکېلو ډلو
  کړنې د دې مادې پر اساس يوه جدي تخطي ګڼل کېږي.

په ځانګړې توګه د جګړې پر ټولو  ،پرېکړه ليک شمېرې) ٢٠٠٥(١٦١٢د ملګرو ملتونو سازمان د امنيت شورا د 
شپږو څرګندو سرغړونو څخه د مخنيوي له ښکېلو لورو غږ کوي چې د جګړې په حالت کې د ماشومانو خالف 

مارل او ور څخه ګټه اخيستنه، ود ماشومانو مرګ ژوبله، د جنګياليو په توګه د ماشومانو ګ ،لپاره چې عبارت دي له
ښوونځيو، کلينيکونو او روغتونونو بريدونه، جنسي تېري او د  رښتونه، پد جنګي ډلو له خوا د ماشومانو ت

ماشومانو پر وړاندې د زور زياتي نور ډولونه او دغه راز بشري مرستو ته د ماشومانو د مخنيوي پر وړاندې جدي 
 ګامونه پورته کړي.
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 بریدونهمرکزونو  يښوونځيو او روغتياي رپ -٣٣
. ښوونې او روزنې جوړويه د يوې ټولنې د روښانه راتلونکې لپاره اساس او بنسټ چې ښوونه او روزن څرګنده ده
ښوونه او روزنه د اسالم د  .ید هر انسان خو په ځانګړې توګه د ماشومانو يو اساسي او مسلم حق د یته السرس

 .هلک یا ويسپېڅلي دين، ملي او نړيوالو سندونو له مخې د هر ماشوم حق دی، پرته له دې چې هغه نجلۍ 

چې ټول وګړي پرته له هر ډول تبعيض روغتيايي خدمتونو او اسانتياوو  یدې معنا د رروغتيا ته د السرسي حق پ
لکه فزيکي السرسی، اقتصادي السرسی، اطالعاتي  ،السرسی څلور مشترک بعدونه لري غهد ؛ته السرسی ولري

او له هر ډول تبعيض پرته السرسی. فزيکي روغتيايي خدمتونه، مواد او اسانتياوې بايد د ټولنې ټولو قشرونو ته په 
خلک حق  دغه راز مالي توان سره سم برابر شي. لهاو  ه بڼهځانګړي ډول زيانمنونکو ډلو ته په خوندي او په متناسب

چې د روغتيايي مسايلو په اړه اطالعات په الس کې ولري څو معلومه کړي چې ټولو ته روغتيايي خدمتونه له  لري
خدمتونه دغه ده چې  د روغتيايي خدمتونو په اړه يوه بله مهمه موضوع دا هر ډول تبعيض پرته وړاندې شوي دي.

فرهنګ او ذهنيت سره له نتياوې بايد د خلکو په دې معنا چې خدمتونه او اسا ؛وي بايد د خلکو لپاره د منلو وړ
  سم وي او په داسې ډول پالن شي چې د خلکو لپاره د منلو وړ وي.

ښوونځيو او  پرعمل ته ويل کېږي چې سر ته نه رسول يې له ځان سره جزا لري.  هپه اسالمي قانون کې فريضه هغ
ملکي  لهښوونځي او روغتونونه  بيق وړ دی.روغتونونو د حملو په اړه د تشخيص اصل چې پورته ذکر شو د تط

 لهخوندې دي. د ښوونځيو او روغتونونو تخريبول په ځمکه کې  بریدونوځايونو څخه شمېرل کېږي او له هر ډول 
رنګه لکه څ ؛ید څېرپه  جوماتونود ښوونځيو ارزښت او وضعيت د  څخه شمېرل کېږي او سخته سزا لري. فساد
) د تعليم لپاره هم ګټه ېنجون اود عبادت تر څنګ د ماشومانو (هلکان جوماتونو ې له پخوانيو پېړيو راهيسله چې 

لکه  اودي  هکول د اسالمي شريعت له مخې منع بریدمرکز هر ډول زده کړو پر  له همدې امله د اخيستل کېږي.
 .يدله نظره يې ويجاړول هم حرام اسالم  نو د دي، مرکزونهښوونځي د علم او معرفت  چېڅرنګه 

 مه ماده کې راغلي دي:٣۶٩د افغانستان د جزا قانون په 

په څاه، د  ضرر رسوي،چې د عامو خلکو روغتيا ته موادو کروبي يا نورو مضرو يکه څوک عمداً د زهرناکو م -١
د عامو خلکو د استعمالولو په منظور تيار کې واچول شي او يا نورو شيانو  ېابو په مخزن، عمومي ذخيره خان

 دوام حبس محکومېږي. رپ ،خ کړيمخطر سره  لهد خلکو ژوند يا مال  ،يشوي و

اعدام  رارتکاب کوونکي پ ،مرګ منجر شي رپد پورتنۍ فقرې د درج شوو جرمونو ارتکاب د انسان  که -٢
 محکومېږي.

 ،که څوک څاه، عمومي مخزن يا بل هر شي چې له دې نوعې څخه وي"مه ماده کې راغلي: ٣٧٠د یاد قانون په 
لس ودوله چې جریمه دي غلنډ حبس يا ن رپه داسې ډول چې د هغې په اثر يې مطلوبه ګټه کمه شي، پ ،فاسد کړي

 "زرو افغانيو څخه زياته نه وي محکومېږي.

 مه ماده کې راغلي دي:٣٧١قانون په  غهد د

ومي مرفقونه عمدأ مات که څوک الې، د اوبو نل، د اوبو، برېښنا او ګازو د مرفقونو مخصوصې الې يا نور عم -١
پنځه ويشتو له دي جزا چې غمنځني حبس او ن راساس عمومي مرفقونه معطل شي، پ رپ ويا تلف کړي چې د هغ

 يوې محکومېږي. ردې دواړو جزاګانو څخه پ له ،زرو افغانيو څخه زياته نه وي
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خراب، تلف يا متضرر کې موجود وسايل  وانتقال وړ تاسيسات يا په هغد  که څوک عمدأ صحي ثابت يا -٢
کلونو څخه کم نه وي  ودوله منځني حبس چې  رپ ،استفادې وباسي لهکاره واچوي يا يې  لهيو شی  وکړي يا د هغ
 محکومېږي.

دي غاو ن بندلنډ  رپ ،شي ی) فقرې د يوه درج جرم ارتکاب کوونک١سره د دې مادې د (تېروتنې په  ککه څو -٣
 محکومېږي. ،زرو افغانيو څخه زياته نه وي وپنځله چې جريمه 

ړې حق د افغانستان په اساسي قانون او دغه راز د سياسي او مدني حقونو په نړيوال ميثاق کې تضمين زده کد 
په اجباري او زده کړې وړيا،  ۍچې لومړن یماده تصريح کوي چې دولت مکلف دمه ١٣ميثاق  غهد د؛ ید یشو

ماده تر ليسانس درجې پورې په وړيا توګه تحصيل او مه ۴٣راز د اساسي قانون  دغهکړي.  ېپراخه کچه برابر
هدفونو ته د رسېدو لپاره نړيوال پروګرامونه  غودې له دولت څخه غواړي چې د ېره پرربتعليم تضمينوي او س

د مساوي السرسي پر وړاندې مثبت  کوچيانوتطبيق کړي. دغه راز اساسي قانون تعليم او تحصيل ته د ښځو او 
 تبعيض هم تصريح کوي.

روغتيايي  وړیاچې  ېورکړ ژمنهمې مادې پر بنسټ، د افغانستان حکومت ۵٢د افغانستان د اساسي قانون د 
 لهخدمات به ټولو هېوادوالو ته برابر وي. د افغانستان د حکومت له لوري د کوچنيانو د حقونو د کنوانسيون 

ورکړې چې د ميندو  ژمنهموضوع ال زيات ټينګار شوی چې د هغې پر بنسټ حکومت د دې  ېدتصويب سره پر 
دو څخه ېزېږله الزم تدابير نيولي او د دې ډاډ يې ورکړی چې  یې او ماشومانو د مړينې د مخنيوي په منظور

 مه فقره)٢مادې مې ٢۴(د  او وروسته به ميندو ته روغتيايي اسانتياوې برابروي. مخکې

 وليتونه او مکلفيتونه په هر وخت کې (د جګړې د حالت په ګډون) د پلي کېدو وړ دي.وو دغه مسنحقو يشرد ب

ښوونځيو يا روغتونو یرغل د بشري حقونو د نړیوال قانون د بنسټيزو اصولو خالف کار دی چې کېدای شي د  رپ
تر سیوري الندې، د ملکي ځایونو  یز جرایم وګڼل شي. د بشري حقونو نړيوال قانونه یبشر پر ضد جرم او جګړ

 ر د ښوونځيو او روغتونونو ساتنه باید وشي.ېپه څ

کوي او د ملکيانو لپاره په تېره بيا کوچنيانو ته د  همنع هدف ګرځولد ژنيو څلورم کنوانسيون د ملکي تاسیساتو 
  اهميت ټينګار کوي. رښوونځيو او روغتونو پ

د عمومي  ،رې چې نظامي ځواک ته اړتيا نه ويېچګرځول  هدفپه قصدي ډول د ښوونځيو او روغتونونو 
په دغو اصولو کې په ډاکه شوې ده چې د ملکي او د مشروع نظامي شيانو تر  ؛دي هحقوقي اصولو پر بنسټ منع

منځ باید توپير وشي او د نظامي عملياتو په ترڅ کې ترې باید ساتنه وشي چې دا د نړيوال قانون عرفي اصل دی 
 له والې جګړې په ټولو حالتونو کې د پلي کېدو وړ دي.چې د وس

ه هدف ونه ګرځوي، او روغتونون يښوونځباید  لې ډلېېد نړيوال عرفي او ټولنيز قانون پر بنسټ، په جګړه کې ښک
 وکړي.ه يې ساتن بلکې
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  کول هد خلکو منع بشري خدمتونوله  -٣۴
په ځانګړي ډول په داسې يوه حالت کې چې شخص په خپله هم  ،ورکولبې وزلو، اړو، يتيمانو او بنديانو ته د خوړو 

دې د بنسټيزو او لومړنيو  سربېره پر ورته ډېره اړتيا او له هغه سره مينه ولري، په اسالم کې يو ستر عمل ګڼل کېږي.
په ګډون، له جنګي اغېزو څخه د ماشومانو نه مالتړ له قران  يخدمتونو لکه خوړو او روغتيا پالنې ته د السرسي مخنيو

 او د پيغمبر عليه السالم له سنتو سره په ټکر کې دي.
او همدارنګه د ماشومانو پر سترو او عليا  وياسالمي قانون د ملکي او نظامي ځايونو د تشخيص او تفکيک اصل تاييد

چې ماشومان د وسله والې جګړې د ښکېلو خواوو طرف او  ده کوي. دا په ښکاره او څرګند ډول درک شوې ټینګارګټو 
بشردوستانه  .نو پر دې اساس له ماشومانو بايد په هر حالت کې ساتنه وشي ،نېغ په نېغه په شخړو کې ښکېل نه دي

خه سرغړونه ده او همدارنګه يوه اړتيا ده چې له مخنيوی د ماشومانو د سترو او عليا ګټو له اصل څ يالسرسد مرستو ته 
 ماشومانو څخه د جنګي اغېزو پر وړاندې ساتنه وشي.

چې د بېوزلو او اغېزمن شوو لپاره په پام کې  سره سم د هغو بشردوستانه مرستو غال يا تصاحب الرښوونواسالمي له 
 ؛ي. په اسالم کې د ژوندانه حق هم خورا مهم دینيول شوي، قطاع الطريقي ته ورته جرم دی او د درنې سزا المل کېږ

پاملرنې، خوړو، اوبو او روغتيا پالنې په ګډون ته د  په موخه روغتياخوندیتوب بنسټ د ناوړه حاالتو، د ژوند  غهد رپ
د چې دې مخې، د هغو اغېزو په پام کې نيولو سره  لهنو  بشردوستانه مرستې د ژوندانه د حق يوه برخه ګڼل کېږي.

ډول د ماشومانو، بشردوستانه مرستو  يپه ځانګړ ،وګړو پر وړاندې يې لري اغېزمنوړې له ډګر څخه د راپورته شوو جګ
 ته د السرسي مخنيوی له شرعي قانون څخه يوه ښکاره سرغړونه بلل کېږي.

  مه ماده کې راغلي:۴۴٧د جزا قانون په 
له وسلې يا  لهي الر کې يا په بل هر محجور ځای کې د مال اخيستلو په قصد په عمومسره مغالبې په که څوک  -١

مال  غیرد له الرې د ګواښ يا زور  ؛والروي وېرول او د ځای ونيسي ،وي مشابهوسلې سره له داسې الې سره چې 
وهونکی شمېرل  الر ،فعل ارتکاب کوونکی شي ؛ومال اخيستل غیرد يا قتل او  د انسان ولو اود انسان قتل ؛واخيستل
 کېږي.

د حد محکوم بها جزا  ډول د ډولونوپه جرم کې د حد د اقامه کېدو شرطونه پوره نه شي يا په يو  لووه که د الر -٢
 درج شوو حکمونو سره سم په تعزيزي توګه مجازات کېږي.له فصل  غهد د یساقط شي ارتکاب کوونک

پر  د ماشومانو د السرسي مخه نيول اوپروتوکولونو پر بنسټ، بشري مرستو ته  ونوا د څلورم کنوانسيون او تړليد ج
 دي. هکول منع یماشومانو سره مرسته کوي، تېرله بشري کارکوونکو چې 

ملکي وګړو اړمنو د خپل مسووليت تر سيوري الندې باید د نړيوال عرفي قانون اصل دی چې په جګړه کې ښکېلې ډلې 
. د دغو بشري مرستو برابرول بايد بې طرفانه وي او زمینه سازي دې ورته وکړياو  ورکړي زه، بشري مرستو ته اجاته

 نژاد، عمر او يا قوم پر بنسټ.د لکه  ،هېڅ ډول تبعيض په کې ونه شي
بېالبېلو اساسي حقونو باندې تېری وګڼل شي. د  پرد بشر ښايي بشري مرستو ته د ماشومانو د السرسي مخنيوی 

نړيوالو او سيمه ييزو  ،په بېالبېلو بشري حقونو ته حق ۍازادد رکوونکو په ګډون د ټولو وګړو ګرځېدو مرستندويه کا
 چې د ژغورنېښايي  ،ماشومانو د السرسي مخنيوی اړمنوبشري مرستو ته د  پر دې شوی. سربېره یدرناو سندونو کې

 ي.شتر پښو الندې  ي،د ونهپه ګډون چې اساسي حق ونوخالصېدو حق لوږې او له
ورته  ،د بشري مرستو په ترڅ کې ماشومانو ته بايد ځانګړې پاملرنه وشي او هر ډول مرسته او خونديتوب ته چې اړ وي

پروتوکولونو يا هغو شيانو چې د بشري کارونو لپاره ترې کار  وتړلد پورې  وهغپه نوا د کنوانسيونونو او يد ج برابر شي.
د نظامي اړتیا څخه پرته بايد هر وخت د له  ړې ساتنه يې وشي. په جګړه کې ښکېلې ډلېبايد ځانګ ،اخيستل کېږي

ه خاص ډول زياتې پمجازي بشري مرستندويه پرسونل خپلواکي تضمين کړي. روغتيايي نقليه وسايط او تاسيسات 
 .يرسميت پېژندل کېږ رپ څېرد نړيوال عرفي قانون په  خوندیتوبونهساتنې ته اړتيا لري. دغه 



276 

  د عبادت او يا ديني مقاصدو لپاره غالمي -٣۵
کسان شته دي چې د عبادت او ديني مقاصدو لپاره د ځينو کسانو په غاړو کې د  يد نړۍ د نورو هېوادونو په څېر په افغانستان کې هم ځين

خپلو پيرانو ته دومره احترام او عزت  ېيعن ؛کسانو غوحلقې اچوي. دغه مريدان بيا د ژوند په بېالبېلو اړخونو کې د د ۍمريدۍ او يا هم غالم
د ؛ خرافات بلل کېږي او بالمقابل دغه پيران بيا خپل مريدان دومره تر فشار الندې نيسي چې انساني قاچاق بلل کېداى شي غلو او ورکوي چې

م پیر او مذهبي وغانستان کې د اسماعلیه مذهب اواف ، پهچې اوس مهال له هېواده بهر ژوند کوي يالحسین يشاه کیان لګې په ډول، سید نادرېب
مذهبي چارې خپل ورور سید  ،ور دیهچې په سید الحاج شاه ناصر رهنمود هم مش يالرښود دی. د نوموړي پیروان ادعا کوي نادرشاه کیان

ته په افغانستان کې د اسماعلیه مذهب، مذهبي الرښونو چارې د سید  يسید نادرشاه کیان ې،سپارل ،سید کیان مشور دی رمنصور نادري چې پ
 دي. ېسپارل شو ،امام ګڼل کېږي ۴٩کریم اغا خان له لوري چې د اسماعلیه مذهب 

دونکي دي. نوموړي ته یې د مذهب ېپرتې غرنۍ سیمې د کیان په نوم درې اصلي اوسد دوی د بغالن والیت د دوشي ولسوالۍ غرب لور ته 
 ي.يڅه ښ پیر دی چې موږ ته هر ،ستهوله پالر ور يدوی واي ،بلکې د یو مذهبي رهبر په سترګه هم ګوري ،یان نه یواځې سیاسي وکیلپیرو

 ترد حضرت علي کورنۍ غړي ځکه  يدوی واي .اوالدونو څخه ګڼي ېیعن ؛کرم ال�ه وجه له کورنۍ يد سید کیان پلویان نوموړی د حضرت عل
او باید چې قدر یې وشي. د کیان  يغوره د ،ولري یوالېنورو غوره دي چې ال�ه جل جالله ته نږدې دي او هر هغه څوک چې ال�ه ج ته نږد

ومره عقیده لري چې که په کور یې غم راځي نو له پیر پرته بل څوک نه ویني چې ورته د مرستې الس اوږد کړي. دوی د دخپل پیر  رپیروان پ
ږي چې د ېحتی ویل ک ي،به یې د حل الرې ورته ښي پیر ،که په کورنیو کې خپل منځي النجې وي ،سره تړلې ګڼيپیر بدې له ښې او ژوند ټولې 

د کیان پیروان د ژوند ترخې خاطرې هم په  څخه اخلي. پیرت ټاکلو اجازه هم له خمهال هم دواړه کورنۍ د واده مراسمو او د نکاح و نکاح پر
 پیر سره شریکوي او هغه ورته د راتلونکي ژوند په اړه توصیه او نصیحت کوي. ټاکلي وخت له خپل

سید منصور ته مریدان د عقیدې او مذهب له پلوه دومره عقیده لري چې کله هم د دوی پیر  ،دونکي واييېد کیان له مریدانو سره نږدې اوس
هغه  ،هغه چې د السونو له ښکلولو پاتې وي ،لپاره یې السونه ښکل کړيښځینه او نارینه یې غواړي لیدو ته ورشي او د تبرک  ،سیمې ته راشي

ځکه وايي زموږ پیر  ؛والي په نیت کويېڅنګ خپل خدای ته هم د نږد والي ترېدوی دغه کار پیر ته د نږد ته بدبخت او ګناهګار ویالی شي.
دونو څخه دی. د سید کیان پیروان چې اسماعلیه مذهبي دی او هغه به ځکه خدای ته نږدې وي چې د حضرت علي له اوال ېستر پیر ته نږد

ژوند چارې یې له  د ،او که د پیر ونه مني او یا یې هم له مذهبي امورو سرغړونه وکړي ېدي چې پیر یې ورته الرې ښودل باوردې  رپ ،دي
 شي.ه ن څو د ژوند ترخې پرې را ي،کړپه هر حالت کې درناوی و ،خپل پیر چې د ژوند الرښود یې دید نو باید  ،خطر سره مخ کېږي

د سيد  دی، غاامرچ اغا چې اصلي نوم يې سيد نورمحمد شاه  ؛ه د مرچ اغا دربار دیګلېد عبادت او ديني مقاصدو د غالمۍ بله مهمه ب
نوي ښار كې په  ېناحي ېم۶ دلمریز کال کې د كندهار ښار  ١٢٩۵په  .غا لمسى دىاعظيم شاه  غا زوى او د سيد محمداميراحمدشاه 
زامن يې يو په بل پسې  .لوڼې لري ١٠زامن او  ٨مېرمنو  نورو او له دووشنډه وه غا درې ودونه كړي چې يوه مېرمن يې امرچ  .زېږېدلی دی

شاه  ېرغا او سيد شاغا، سيد ابراهيم شاه اغا، سيد تاجدار اغا، سيد ګالب شاه اغا، سيد ګران اغا، سيد تور اغا، سيد ځوان اسيد مسلم شاه 
 .نومېږيغا ا

خو تر څنګ يې په كارېز بازار، قاضي دهنه او ارغنداب  ده، د خپل ژوند زياته برخه د کندهار په زاړه ښار كې تېره كړې غااپير سيد مرچ 
م او درنښت قايل په کندهار او شاوخوا والیتونو کې په زرګونو مریدان لرل او هغه ته په احترا ينوموړ .ه درلودلې دهولسوالۍ كې هم استوګن

ډېرى ناروغان د ده دربار ته ورتلل  .د وخت واكمنو يې هم احترام کاوه اووو، تل به يې قومي او سيمه ييزې شخړې د خبرو له الرې هوارولې 
كلونو  ١۵شاوخوا له  مرچ اغا .له همدې امله یې په افغانستان او پاكستان كې په زياته كچه مينه وال لرل ،چې ده به دم او چوف پرې كاوه

الړ او باالخره د وشوه چې د درملنې لپاره څو ځلې هند ته ته پیدا ناروغۍ اخته و، وروسته د زړه ناروغي هم ور رراهيسې د شکرې پ
چې غا خپلو ټولو زامنو ته اجازه ورکړې اویل کېږي چې مرچ  .مه نېټه د هند په نوي ډيلي ښار كې ومړ١١لمریز کال د غويي مياشتې په١٣٩٠

 .په ځانګړي ډول يې کوم زوى خپل ځای ناستى نه دى ټاکلى خوته یوسي  ېد ده په څېر د دم او چوف چارې مخ
د هغه په اړه دا هم ویل کېږي چې چرس یې څکول او  .دي ېغاړو د مرچ اغا په اړه ځینې سندرې هم ویل د کندهار یو شمېر محلي سندر

د بېلګې په توګه ویل  ؛په اړه د خلکو او د هغه تر منځ ډېرې کیسې مشهورې دي چې د منلو نه ديد مرچ اغا  .ډېری مریدان یې هم چرسیان وو
له دغو  .نو تور مار شو او له بندیخانې ووت او دې ته ورته په لسګونو نورې کیسې ،کېږي چې پیر سید مرچ اغا چې کله کمونیستانو ونیو

ټولنه کې رول لري چې تر ډېره یې د ټولنې د جامد تفکر د خوځېدلو امکان په ټپه درولی کیسو څرګندېږي چې پیر او خانقا ال هم په افغاني 
 .دی

 باور پیري او مریدي یو بدعتي عمل دی او په اسالم کې ځای نه لري. رد دیني عالمانو پ
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 اخځليکونه
 ل ١٣٨٢د افغانستان اساسي قانون، رسمي جريده: کابل،  -١

 ل١٣٩۵: کابل، ١٢۴۴له قاچاق سره د مبارزې قانون، رسمي جريده، ګڼه  کډوالود انسان له قاچاق او  -٢

 ل ١٣٩۶: کابل، ١٢۶٠د جزا کوډ، رسمي جريده، ګڼه  -٣

 ل١٣۵۵: کابل، ٣۴٧د جزا قانون، رسمي جريده، ګڼه  -۴

 ل١٣٩٣: کابل، ١١٣٢د جزايي اجرااتو قانون، رسمي جريده، ګڼه  -۵

 ل ١٣٨۴: کابل، ٨۴۶، رسمي جريده، ګڼه قانون نېسرغړونو ته د رسېد ماشومانود  -۶

 ل ١٣٨٨: کابل، ٩٨٩قانون، رسمي جريده، ګڼه  ېپر وړاندې د تاوتريخوالي د منع ود ښځ -٧

 ل ١٣۵۵: کابل، ٣۵٣مدني قانون تمهيدي باب لومړی توک، رسمي جريده، ګڼه  -٨

 ز ٢٠١۶مرکز،  وګړو ملکي د کې هجګړ معرفت، د ځان ساتنه، په هادي -٩

 ل ١٣٨٨: کابل، ٩٨۶د ټوليزو رسنيو قانون، رسمي جريده، ګڼه  -١٠

 ل ١٣٩۶: کابل، ١٢٨٠د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د مخنيوي قانون، رسمي جريده، ګڼه  -١١

 :ناوړه ګټه اخیستنې غندنهجنسي د سېف الرښوونې: يد انځور اخیستلو لپاره د یون -١٢

http://photos.unicef.org/guidelines-childrights-denounce-exploitation  

 :په خطر کې پراته ماشومان وژغورئسېف الرښوونې: ید انځور اخیستلو لپاره د یون -١٣

http://photos.unicef.org/guidelines-childrights-protect-children  

ډیوګانو او مرکو لپاره د رضایت ترالسه کولو په اړه يزېږديز کال د روغتیا نړیوال سازمان د انځورونو، و ٢٠١۵د  -١۴
 رلېنډ الرښوونې. جینوا، سویز

پورې د انساني قاچاق په ز کال  ٢٠١٢څخه تر  ٢٠٠٣له  -لړۍ: په افغانستان کې معاصر مرییتوب ېدود، نو یپخوان -١۵
 Samuel Hall 2013 and IOM ©څېړنه اړه 

  ز ٢٠١۴پالوی،  یپه وسله والو شخړو کې د افغان ماشومانو ساتنه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندو -١۶

 لمريز کال ١٣٩۶ اوړیدرې مياشتنۍ مجله،  عودترضا باهر، د محمد  -١٧

 http://www.unicef.org/ceecis/media_1482.htmlسېف اصول:يد ماشومانو په اړه راپور ورکولو لپاره د یون -١٨

قانون د تطبيق په اړه د يوناما او  ېپر وړاندې د تاوتريخوالي د منع وافغانستان د ښځد  الر:اوږده  پرتهپه مخکې  -١٩
)OHCHR ،ز ٢٠١١) راپور، کابل 

 زېږدیز کال راپور ٢٠١۶د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه د  -٢٠

 زېږدیز کال راپور ٢٠١٧د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه د  -٢١

 ز ٢٠٠٠، (TVPA’s) د امريکا متحده ايالتو د انساني قاچاق د زيانمن شوو د ساتنې قانون -٢٢

 )Global Slavery Indexيتوب د انډکس يا شاخص (ينړيوال مر -٢٣

 http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/index.htm درجه بندي: د انساني قاچاق نړيواله -٢۴

http://photos.unicef.org/guidelines-childrights-denounce-exploitation
http://photos.unicef.org/guidelines-childrights-denounce-exploitation
http://photos.unicef.org/guidelines-childrights-protect-children
http://photos.unicef.org/guidelines-childrights-protect-children
http://www.unicef.org/ceecis/media_1482.html
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/index.htm
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 د دانش ک７وخ５ل لن６ه پ５ژندنه

ت د خاکجبار يمه ن５＂ه د کابل وال۲۶اشت３ په يز کال د غويي ميلمر ۱۳۵۵دانش ک７وخ５ل د 

کلي ک３ ز４８４دلی دی. نوموړي د ＊وون％ي له لوستو وروسته لوړې زده ک７ې په  ولسوال９ په چنار

 ز کال ک３ په کابل پوهنتون ک３ بشپ７ې ک７ې دي.يلمر ۱۳۸۱

 دندې:

ون، هيرال６، ډان او وحدت يز کال پورې د ا４ن بي سي ！لو４ز ۲۰۰۱＇خه تر  ۱۹۹۷له  •

 ال.يور＄پا１و خبر

وټ ي＂ي／７ې د راپور ورکولو انس＂ز کال پورې د سول３ او ج ۲۰۰۴＇خه تر  ۲۰۰۲له  •

)IWPRنر.ي４６＂ر او ！ري) ا 

 س.ييز کال ＇خه تر اوسه پورې د پژواک خبري اژانس ر ۲۰۰۴له  •

 ون غ７ی.يز کال پورې اطالعاتو ته د السرسي د ＇ارن３ کم５س ۲۰۱۸＇خه تر  ۲۰۱۶له  •

 زې:يوال３ جايترالسه ک７ې ن７

و د ازادۍ ي) له خوا د رسنCPJز کال ک３ د ژورنال５ستانو د دفاع کم５＂３ ( ۲۰۰۸په  •

 زه.ين７اله جا

 ال ا４وارډ.يزې تک７ه خبريز کال ک３ د کاناډا سفارت او سفما له خوا د لس ۲۰۱۲په  •

) له خوا په ن７ۍ ک３ د RSFوال３ ！ولن３ (يز کال ک３ د ژورنال５ستانو ن７ ۲۰۱۴په  •

 تلل.اک ک３ رياطالعاتو رسون３ د سلو اتالنو په ل７ل

 کوال چاپ شوي اثار:يد ل

  الييمسلکي خبر •

 اطالعاتو ته د السرسي الرې چارې •

 ستان يرهنمای ژورنال •

 (همدغه اثر) انساني قاچاق  •
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