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 ینشتوال یاځ امن د

  بریدونھ اورپکو د ملکیانو پر ېک افغانستان پھ 
 

 لنډیز

 دې بریدونو کې، پھکړي دي بریدونھ ډٻرپر کابل او نورو لویو ښارونو  ډولترھګرو پھ ناڅاپي  ھکال لھ پیل ۲۰۱۶د 
 ژوبلومرګد دې  ګډونبمونو پھ  . ځانمرګي بریدونھ د وړو او لویو موټرژوبلھ اوښتې دهو تھ مرګزرګونھ ملکي خلک

د ھټیو او نورو ځایونو ؛ (الرویان درٻیمھ برخھ جوړوي. سلګونھ ملکیانو چې پھ ورځنیو فعالیتونو بوخت وو
 ی)واو یا یې پھ مسجد کې عبادت ک ھغوی چې د کور لپاره پھ خوړو او سودا اخیستلو پسي راوتلي وو؛ کارکوونکوي

 ی یې تجربھ کړ. خوالٻناڅاپي او وحشتناکھ تاوتر

، ډٻری وژل شوي کسان د کورنیو چلونکي وان ديٻسره الس او ګر وکسانو کورنۍ لھ سخت درد او کړاوژل شویو د 
ږي. ٻورځفزیکي او رواني ټپونو څخھ  ، تر ډٻره وختھ لھيزو يژوندلھ بریدونو چې  ویھغ ؛راوړونکي وي او ډوډۍ

 ستونزو سره مخ دي. ګڼورواني درملنې او نورو مرستو پھ برخھ کې لھ او کسان د طبي شمېر ګڼ 

باد او ھرات کې د بشري حقونو د اکال پھ لومړیو کې پھ کابل، جالل  ۲۰۱۸د او  ۲۰۱۷ره برخھ پھ ډٻد دې راپور 
 ۲۰۱۶وي چې د شوړاندې ھم د ھغو بریدونو جزیات پھ راپور کې  ی،څار ادارې د مرکو پر بنسټ جوړ شوې د

 پر کورنیو او ټولنو د ، تر څنګ یېسره کړي دي وروستیو میاشتو راھیسې طالبانو او نورو ترھګرو ډلو تر لھکال 
 چې قربانیانو تھ د مالتړتھ . دا راپور ترھګرو ډلو او حکومت ھم پھ ګوتھ شوې ديزې ېدې بریدونو ناوړه اغ

  .ږيېسپارښتنو پای تھ رس ،غاړه لري ھولیت پوبرابرولو مس

*** 

افغانستان د دوی ښکاره ، کھ څھ ھم پھ پھ لویو ښارونو کې بریدونو تھ زور ورکړی دیرو دوه کلونو کې طالبانو ېپھ ت
ییز تلفات لھ داسې وسایلو کار اخلي چې لھ توپیر پرتھ ډلھ ،تاسیسات پھ نښھ کوي ځواکونوحکومت او د بھرنیو 

طالبانو پھ کابل کې کې جنوري میاشت  پھکال  ۲۰۱۸دي. د  وژلي وګړيرامنځتھ کوي. دې بریدونو سلګونھ ملکي 
 کسان یې ووژل.  ۱۲۵لږه  تر ولیت پر غاړه واخیست چې لږولویو بریدونو مس داسي د دوه

، ملکي تاسیسات یې پھ نښھ ي ديشو لورياسالمي دولت پورې اړوند د خراسان والیت ډلې لھ  پھھغھ بریدونھ چې 
یي دې بریدونو فرقھ لتوري مرکزونھ ھم شامل دي. دشیعھ مسجدونھ او کشمېر ګڼ  بریدونو کېپھ دې  ي دي؛کړ

 . دیوالھ جګړه کې د یوه نوي ناورین پیل ماھیت د افغانستان پھ وسلھ

چاودنھ ھغھ لوی برید وو چې ساری یې پھ ھیڅ یوې کورنۍ جګړه بم میاشت کې د یوې الرۍ  ېم پھکال  ۲۰۱۷د 
دونکو ٻسلګونھ کسان ټپیان شول. د چاودووژل شول او کسان  ډٻر ۱۵۰تر دې برید کې دی لیدل شوی، پھکې نھ
شوه، ورافیکي سیمھ کې ټ ګوڼي ډکھلھ ګڼھعیت، چې د کابل د مرکزي برخې پھ یوه او د چاودنې موق اندازېموادو 

څ ېشوه. ھ ډٻرهلھ ال امو لھ ره بیا د ورپسې بریدونٻوړ، دا وولھ منځھ یباور افغانانو  شمېر د ګڼپر خپل امنیت یې 
 دی اخیستی.ولیت پر غاړه نھودې چاودنې مس یوې ډلې د
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 ۲۰۱۷لھ پھ امبریدونو لھ  ھښیي چې د ځانمرګو بریدونو او څو ګون کړې وه،دفتر چمتو  یوناماھغھ احصایھ چې د 
ساری نھ د دې لوړوالی کال راھیسې  ۲۰۰۹، لھ لوړه وهبل ھر وخت ډٻره تر ژوبلي کچھ انو د مرګکال کې د ملکی

 ږي. ېلیدل ک

 

 کورنیو او ټولنو تھ دوامداره زیان

بشري حقونو څار ادارې سره پھ  پھ دې بریدونو کې د ملکیانو زیان تر وژل کېدو او ژوبل کېدو ډٻر زیات دی. لھ
ژوبلي تھ د دوی د مرګکورنیو  نږدې خپلوانو اوچې پھ ترھګریزو بریدونو کې وژل شوي وو، کې د ھغو خلکو  ومرک

اوښتې رواني  چې د دې تاوتریخوالي شاھدان وو، زو پھ اړه خبرې وکړې: د دوی خپلوانو تھېمنفي اغ لھ املھ اوښتو
ټوټې پیدا کړي؛  ونوصدمھ دا وه چې ځینو یې روغتونونھ او د مړو خونې لټولې چې ګوندې د خپلو خپلوانو د جسد

زې دا وې چې دوی خپل ډوډۍ راوړونکی لھ السھ ورکړی دی. ټولنیزې منفي ېمنفي اغ ېپر کورنیو یې ویجاړونک
ړه د کورنۍ نورو ېاو د مالتړ لپاره د خپل م دي توګھ د ھغو ښځو لپاره دي چې کونډې شوې ېزې یې پھ ځانګړېاغ

ز ېماشومانو یې اغ رتھ کار او ژوند وکړي؛ پرېدي او لھ دې محدودیت سره مخ دي چې چ ېغړو تھ محتاجھ پاتې شو
شي ھدا کار یا لھ دې کبلھ کوي چې کورنۍ یې نور مصارف ن ،ږيېښودلو تھ اړ کٻچې دوی د ښوونځي پر یدا د

کورنۍ تھ یوه مړۍ ډوډۍ راوړي. ھر  ، تر څوچې ماشوم باید کار وکړيکوي دې کبلھ لھیې ھم ی او یا پوره کوال
فو، ټولنیز امنیت او د عوایدو لھ کبلھ د خپلې کورنۍ پر غړو لکھ یو وژل شوی کس د مالتړ د لھ منځھ تللو، عواط

 زې ښندي.ېرمن، ماشومانو، مور او پالر او نورو خپلوانو ناوړه اغېم

فزیکي روغتیا تھ اړتیا لري او د لوړو مصارفو درملنھ  لھ ګڼو ستونزو سره مخ کېږي، ډٻری یې اوس ھمټپیان ھم 
لوړه او ډٻره وي، پوره کول یې ھغوی تھ ډٻر لھ ستونزو معمولې درملنې څخھ  لھچې د افغانستان پھ روغتونونو کې 

ځینې غړي د بدن  ،مخ شوي دياو معیوبیت سره  وفزیکي ټپون وسختلھ چې  ویھغ ډک او لھ زغمھ وتلی کار وي.
الړ وسره مرستھ وکړي او یا ښوونځي تھ ، تر څو لھ خپلې کورنۍ یشي کوالھکار ن یې لھ حرکتھ لوٻدلي دي، دوی

د ډٻری وختونھ دې کبلھ ھملھ  ،موجود دي ونھتمحدود خدمشي. پھ افغانستان کې د معیوبینو لپاره د مالتړ خورا 
 ږي. ېکورنۍ نورو غړو تھ محتاج پاتې ک

او لھ ھغو  لیدنھو دې ډول بریدون دي وایي چې د ېلھ ګڼو ھغو خلکو سره چې د بشري حقونو د څار ادارې مرکې کړ
رواني ، ټولنیزې نارامۍ او وجګړ وکلونو اوږد ۴۰رو ېسختھ عاطفي او رواني صدمھ رسوي. ت ، ھغوی تھروغ وتل

رو دوه ې. د تید یکړ زېد ګڼو افغانانو پر ذھني روغتیا منفي اغالسرسي محدودیت  ی او یا ھمالسرس روغتیا تھ نھ
 ېباوري، تاوتریخوالی او اقتصادي ستونزې یې رامنځتھ کړھ ناامني، بېکلونو پر مھال د ترھګرو بریدونو چې سخت

 کړی دی.  ډٻردي، دا صدمھ او رواني فشار نور ھم 

، خو د بشري حقونو د څار ادارې پلټنې ښیي چې د وژل شویو او ټپیانو نشتھکومھ احصایھ دې برخھ کې پھکھ څھ ھم 
ټې د کابل پھ امبوالنس چاودنې ېمې ن۲۷کال د جنوري د  ۲۰۱۸د  ډولوزلي خلک دي. د بیلګې پھ ېیوه لویھ برخھ ب

غرفھ لرونکي دکانداران وژل ھغوی چې پھ السونو کې د خرڅالو توکي ګرځوي او ک پر سر ماشومان، ړکې د س
د  ، د ھغوی لھ ډلې دوه تنھدې راپور چمتو کولو لپاره چې کلھ د بریدونو لھ ټپیانو سره مرکې وشوې شوي دي. د

، یو خیاط، یو نانوای او یو ټکسي چلونکی شامل وو. دوی ټولو د ھغو يمسجد ساتونکي، د واده د سالون ساتونک
 دي.  ېدو وروستھ ګاللېټپي ک یې لھسختو مالي ستونزو پھ اړه خبرې وکړې چې پھ چاودنھ کې 

 

 لھ قربانیانو سره د حکومت مرستې

ھغو کسانو تھ چې پھ بریدونو کې ټپیان شوي دي او یا یې ھم د کورنۍ غړي لھ السھ کھ څھ ھم د افغانستان حکومت 
د مالي مرستو وړاندیز کوي، خو لھ ګڼو ھغو کسانو سره چې موږ مرکې وکړې وایي چې کھ څھ ھم د ورکړي دي، 
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یل چې د نورو والسھ کړې.  ده ترډول مرستھ نھلھ دولت څخھ ھیڅیې خو تر اوسھ  ،ژمنې ورسره شوې دي ومرست
ی السھ کوال ، ځینې پھ کې مرستھ ترلھ فساده ډکھ دهنزمنھ او ستوالسھ کولو پروسھ خورا  حکومت د مرستې د تر

 ی.شي کوالخو نور یې نھ ،شي

اړتیاوو پر وړاندې غیر دولتي ډٻرٻدو شویو کسانو مخ پھ  زمنېشوي دي، خو د اغډٻر داسې حال کې چې بریدونھ پھ
 هشکایت یې دا وو چې ھیڅ یو ،دي ېحساب دي. نږدې ټولو ھغو کسانو سره چې موږ خبرې کړخدمات پھ نشت 

فوري اړتیاوو او اوږدمھالھ طبي درملنې پوښتنھ وکړي.  ھ،حال لھد دوی ي یې پوښتنھ نھ ده کړې، تر څو چارواک
حساس ھم کاوه چې د دولت دوی داسې ا ،داسې حال کې چې د برید د مرتکبینو پر وړاندې یې سختھ دښمني ښودلھپھ

 ،رې ډک ژوند لريٻچې لھ و يوای ،ر شوي دي. لھ ھر یوه سره چې موږ مرکھ کړېېخوا ھاو نړیوالې ټولنې لھ
رتھ ېباوري چې راتلونکې چاودنھ بھ کلھ او چنھ چې نور خپلوان یې پھ راتلونکو بریدونو کې ووژل شي. دا بېداسي 

  ال ډٻر کړي دي.ونھ ښنې او رواني فشارٻاند ،ښیږيېپ
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 سپارښتنې

 ټولو ترھګرو ځواګونو تھ 

 ھر ډول بریدونو تھ باید پای ټکی کېښودل شي.پر ملکیانو او ملکي تاسیساتو پھ نظر کې نیولو سره؛ د جګړې قوانینو  •
ی شي چې پھ دښمنۍ کې ري او یا ھغھ ملکیان پھ نښھ کوالېوال ځواکونھ یوازې نظامي تاسیسات، دښمن سرتوسلھ

ر لھ بریدونو معاف دي. ملکي تاسیسات لکھ ېمستقیمھ برخھ ولري. د حکومت ملکي مامورین د نورو ملکیانو پھ څ
ھ وي، باید پھ نښھ نتر څو د نظامي اھدافو لپاره کارول شوي نھ چې ځایونھ او کورونھښوونځي، روغتونونھ، عبادت

 شي. 

توپیر پھ کې د ملکي او نظامي تر منځ یا توپیر نھ کوي او یا  و تھ باید د پای ټکی کېښودل شي چېبریدون وھغ وټول •
وړاندې کولو برید  تر. پر ځواکونو اوړياو یا دا چې ملکیانو او ملکي تاسیساتو تھ پھ کې سخت زیان  ناشونی وي

  . تر اعظمي کچې را ټیټ شيباید ټول تدابیر ونیول شي چې ملکیانو تھ زیان 

تاسیساتو او چې پھ ھغو کې بریدګر د برید کولو لپاره د باور وړ ملکي  ی تھ ورسېږيباید پاھغھ خاینانھ بریدونھ  •
 ګټھ اخلي، مثال پھ امبوالنسونو کې د چاودٻدونکو موادو ځای پر ځای کول او کارول.شرایطو څخھ 

 لري.ولیت پر غاړه وجنګي قوانینو څخھ د سرغړونې امر او یا مس لھچې  ئھغو قوماندانانو تھ سزا ورکړ •

  

 د افغانستان حکومت تھ

رپکو پھ بریدونو کې د ټپي شویو د او ،م د قوانینو او مقرراتو لھ الرې رسمي کړيټحکومت باید اوسنی ځانګړی سیس •
مرستې برابرې کړي. دا مرستې باید  ي لھ السھ ورکړي ويغړ ۍکورن کسانو او د ھغوی چې پھ بریدونو کې یې د

ورکړل شي. باید  قربانیانو تھباید د ھر برید  ،نو او یا د ھغو کورنیو تھ ځانګړې نھ ويیوازې د لویو بریدونو قربانیا
پھ برخھ کې  السھ کولو د تر السنیوي نورو اړوندومالي مرستو او  لھواچوي چې  هکمپاین پھ الرد پوھاوي داسي 

ھ خاو د فساد او تبعیض پھ بر شل شيٻوو ډولطرزالعمل څخھ خبر کړي. مرستې باید پھ مساویانھ  عام وګړي لھ خپل
 ړل شي.ېوڅ شکایتونھ باید فوراً ھر ډول کې 

 
بریدونو څخھ روغ وتلي او لھ رواني  د اورپکو، حکومت او یا ایتالفي پوځونو لھد ھغو وګړو لپاره چې حکومت باید  •

 شامل وي. ې پھ کرامنځتھ کړي چې قربانیانو تھ مشورې او نور مالتړ  اسانتیاوېداسې ستونزو سره مخ دي، 

 

 ملګرو ملتونو تھ 

د  ، تر څوروریزم سره د مبارزې دفتر لھ الرې افغانستان تھ تخنیکي ھمکاري برابره کړيټ لھملګرې ملتونھ دې  •
 .يبریدونو د قربانیانو لپاره د جبران یوه ھر اړخیزه پالیسي جوړه کړ

 

 نکو تھوکود افغانستان نړیوالو مرستھ

بریدونو کې قرباني شویو ملکي کسانو  لوريلھ اړخونو لو ېمرستې وکړي چې د ټولو ښکلھ داسې پروګرامونو سره  •
د درملنې پھ موخھ پراخې  ټولو وګړو لپاره د رواني روغتیالپاره مالي او نورې مرستې چمتو کړي. د افغانستان د 

 .يھلې ځلې پیل او پھ ضمن کې یې رواني خدمات برابر کړ
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