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دڅېړلىرسهمخالفت،یىهحقىقيارزونهجرمىنىنکېدجنګيپهافغانستا

متأػفانه ظمىنږ ګطان هېىاز افغانؼتان کې ز زضېېى لؼیعو ضاهيؼې جګړه ضوانه زه او نه یىاظې ز هېىاز مازي او معنىي 

، ؿتمنێ یې له منځه وړې ةلکې ز جګړې ښکېلى دىاو له لىضي زاػې کړنې تطرسه ؿىي زي چې ز انؼاين کطامت

اػالمي رشیعت، ز ةرشزوػتێ نړیىال كانىن او نړيىالې جنايي محکمې له اػاػنامې  رسه په ةـپړه تىګه دالف او ټىل 

 Fatou)نؼىزا ېجنګي او ز ةرشیت پط هس جنایتىنه زي، په زې وضوػتيى کې ز نړيىالې جنايي محکمې څاضنىالې فاتى ة

Bensouda) يله نړيىالې جنايي محکمې څذه غىښتي زي چې په افغانؼتان کې ز امطيکايي ځىاکىنى لذىا ز جنګ 

ز څېړلى ز مذنيىي په اړه وهاحت وضکړي ځکه زغې څاضنىالې پذىا له نړيىالې جنايي محکمې غىښتي وو چې په  مىنىجط 

زې وڅېړل يش او په اړه يې ةايس نړيىاله جنايي  جطمىنهيکايي ځىاکىنى لذىا تطرسه ؿىي جنګي افغانؼتان کې ز امط

محکمه عازالنه پطيکړه تطرسه کړي.  

کىم زي، په افغانؼتان کې ز امطیکایانى له لىضي تط رسه ؿىي جطمىنه، ززې جطمىنى ز څېړلى لپاضه ز  جطمىنهجنګي 

امطیکا څه زضیځ لطي زې پىښتنى ته ززې  ړهزئ او ز محکمې ز غىښتنى په ا نړیىالې محکمې كالحیت او مؼؤولیت څه

 اوونێ په تحلیل کې ځىاب ویل ؿىی زی.

دي؟جرمىنهکىمجرمىنهجنګي  

 په النسې ډول زي: جطمىنهز ملګطو ملتىنى ز منـىض له مذې جنګي 

https://www.icc-cpi.int/about/otp/who-s-who/pages/fatou-bensouda.aspx
https://www.icc-cpi.int/about/otp/who-s-who/pages/fatou-bensouda.aspx
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                                                  .ـ هط ډول جګړيع او تريي کىنکی عمل چې ز ػىيل پط هس وي۸

 .پط غري نِاميانى ةانسي ېهط كىم او كتيل ـ يب ضحامنه ُلمىنه ز۵

 .، ز دلکى کىچىل، په ډلييعه تىګه په ظنسانىنى او نىضو ځايىنى کې ز دلکى اچىلېوژن ېـ ډله ييع ۳

 :ې ډول په نښه ؿىي زيپه ز طمىنهز نړيىالې جنايي محکمې ز اػاػنامې ز امتې  مازې په اػاغ جنګي ج

 په مىده تطې ګټه نه اديؼتل کېږي.  وـ ز هغى امىالى تذطيث چې نِامي اړتياو ۸

او هغه اؿذاكى رسه چې په دپله دىښه تؼليم ؿىي وي ناوړه چلنس او ز هغىی او نىضو اؿذاكى په  ةنسیانىـ  ز جنګي ۵

 اجتاضي ډول ز جګړې په ليکى کې جصةىل.

 فاع ػادتامنىنى چې نِامي اهساف نه وي مبتاضول يا پطي حمله کىل.ـ زښاضونى، کليى، يب ز۳

 .ـ زاػې اػلحى،تىپىنى او مىازو کاضول چې ظیات رضض لطي۴

 .ـ جنيس تريی۵

 .، يب ضحامنه ؿکنجه وضکىل او زاػې نىضوژبـ ز انؼان پط جؼم او ځان ةانسي تاوتطيذىالی په ځانګړي تىګه ۶

خىاتررسهشىيجرمىنهپهافغانستانکېدامریکایانىل

م کال نه چې امطیکایانى په افغانؼتان کې دپل نِامي حوىض پیل کړ له هغه ودت نه یې په افغانؼتان کې  ۵۰۰۸له 

 لې او اوغ یې هم اػتعاملىيدپل نِامي وػایل او اػلحې ز امتحان په پاض ز افغانؼتان په داوضه کې اػتعامل کړ 

ناظو، مؼجسونى، ضوغتىنىنى، کلیى او ةانډو کې هغه اػلحې او مبىنه اػعتامل کړل چې زوی په افغانؼتان کې په وزونى، ج

ز مثال په ډول ز ننګطهاض والیت په اچین ولؼىالێ کې ز مبىنى ز ز هغه اػتعامل ز نړیىالې ټىلنې لذىا منع ؿىی زی 

 هم وؿى. مىض اػتعامل چې ز ميل یىوايل حکىمت لذىا ززې ډول مبىنى ز اػتعامل تىز هط کلی 

ز ننګطهاض په تىضه ةىضه، ز هلمنس په  مىؿکىنى  اػتعامل GM-13ز او  Daisy cutter, cruse, AGM missileډول زهمسا 

  ماضجه، کنسهاض په میىنس او ډېطی زاػې نىضو ػیمى کې ز زوی له لىضي اػتعامل ؿىي او اوغ هم اػتعاملیږي. 
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دهګۍواکلري؟تهدرسيرمىنىنړيىالهجناييمحکمهکىمىج

کال په  م ۵۰۰۵ ز هالنډ په هاګ کې، ز International Criminal Court (ICC )ز جنايئ جطمىنى نړیىاله محکمه 

جىالی میاؿت کې جىړه ؿىه. ز زغې محکمې اػايس زنسه زا زه، چې ز زغې ازاضې ز تاػیؽ له نېټې ضاوضوػته په 

هس جطمىنه او نىضې وضته كويې وپلټي. نىمىړې ازاضه یىاظې ز هغى  غړو هېىازونى کې جنګي جطمىنه، ټىلىژنې، ز ةرش

کلىنى پىضته وي او ز تىضنى کؼانى ضػمي پىػت او مطتته هم ز  ۸۸حليلي افطازو ز جطمىنى كويې څېړي، چې عمط يې تط 

 زغې محکمې په كالحيتىنى څه اغېع نه لطي.

زونه غړي زي. ز نړۍ له مهمى هېىازونى څذه چني، هېىا ۸۵۵ز هاک نړیىاله محکمه کې ز افغانؼتان په ؿمىل 

کال کې، په ضوم کې ز زغې  ۸۹۹۸ضوػيې او امطيکا چې ز ملګطو ملتىنى ز امنيت ؿىضا زاميي غړي زي، که څه هم په 

 زغې محکمې غړيتىب نه زی ادېؼتی. محکمې اػاػنامه الػليک کړې؛ دى ال يې هم ز

ميالزي کال ز فربوضۍ له لؼمې نېټې رسه  ۵۰۰۳نېټه چې ز  ۵۸ىې په هجطي ملطيع کال ز زل ۸۳۸۸افغانؼتان په 

ػمىن لطي زا اػاػنامه الػليک کړې زه او زا چې هغه مهال افغانؼتان پاضملان نه زضلىز نى ز افغانؼتان امواء پطته له 

 زې چې تلىيث يش ز اعتتاض وړ ګڼل ؿىې او غړيتىب يې حاكل کړی زی.

كطاض لطي  طمىنهػاػنامې په پنځمه مازه کې ز محکمې تط كالحيت النسې څلىض ډوله جز نړيىالې جنايي محکمې ز ا

 چې په النسې ډول زي:

ز ملت، ل چې ز هغه په واػٌه یىه ةطده  او یا ټىله ةطده  : ز ؿپږمې مازې په اػاغ هط هغه عممىنه/ ز نؼل وژنې جط ۸

 زېته نؼل وژنه وایي.  ز ناةىزی ػتث يش مصهث  اوكىم، نژاز 

په که : هط هغه عمل چی هغه ز غیط نِامیانى پط وړانسې تط رسه کیږي که هغه كتل زی، مىنه/ ز ةرشيت پط هس جط ۵

 زی. ىنهغالمی نیىل زي یا هم ز دپلې داوضې ؿړل زي زا زې ةرشیت پط هس جطم

یې كلسي وژنه،  ةطدى ةانسې وېـيل چې زلته ۵۶: نړیىالې جنایي محکمې جنګي جطمىنه تلطیتا په مىنه/ جنګي جط ۳

 یله ةنسیانىل او زېته وضته اعامل ز ةېلګې په ډول ضاوړلی ؿى.ؿکنجه،ز کىضونى ښاضونى او کلیى مبتاضول، ةې زل

ززې جطم نه یې مٌلث اضيض متامیت ز هېىاز زی  دى ز هېىازونى ز ادتالف نِط ز مىجىزیت له : مىنه/ ز تجاوظ جط ۴ 

 ړی.امله یې په اػاػنامه کې نه زی تعطیف ک
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چې ز يازې اػاػنامې ز پنځمې مازې په اػاغ نړيىاله جنايي محکمه  یز جطمله ډلې يى هم جنګي مىنى ز پىضتنيى جط 

 ته ز ضػيسه ګێ واک لطي او کىالی يش چې مطتکتني يې مجاظات کړي. جطمىنى زې ډول 

اياپرامريکادنړيىالېجناييمحکمېپريکړېتطبيقکېدایيش؟

ز نړيىالې جنايي محکمې ز اػاػنامې ز احکامى ز تٌتيم له حيثه مىږ ز نړۍ ټىل زولتىنه پط زضې ډوله  پط زولتىنى ةانسې

 وېـى

: هغه هېىازونه زي چې اػاػنامه يې امواء کړې او هم يې ز دپل هېىاز په پاضملان کې تلىيث کړې زه. زغى لىمړی

 ۸۵۰ګڼل کيږي چې فعالً ز زې هېىازونى ؿمېط  هېىازونى ز محکمې غړيتىب تطالػه کړی زی او ز محکمې ةـپړ غړي

 هېىازونى ته ضػيږي چې پط زوی ةانسې اػاػنامه مٌللاً ز تٌتيم وړ ګڼل کيږي.

: هغه هېىازونه زي چې تط اوػه يې زا اػاػنامه نه امواء کړې او نه يې تلىيث کړې زه. زا هېىازونه ز دويم

طي او ز اػاػنامې احکام پط زوی ةانسې ز تٌتيم وړ نه زي. اػاػنامې په متعلم په مٌلم ډول هېڅ مؼؤليت نه ل

يىاځې په يى كىضت کې ززې اػاػنامې احکام پط زوی ةانسې ز تٌتيم وړ ګڼل کيږي چې زوی په دپله دىښه ز يىې 

مـذلې كويې په ةطده کې ز اػاػنامې احکامى ز تٌتيم غىښتنه وکړي نى ةيا يىاځې په هامغه مـذله كويه کې ز 

مې احکام پط زوی ةانسې ز تٌتيم وړ ګڼل کيږي او زغه هېىازونه په هامغه مـذله كويه کې ز اػاػنامې اػاػنا

 احکامى منلى ته مجتىضيږي.

: ةني التيني هېىازونه زي، يعنې زا هغه هېىازونه زي چې اػاػنامه يې رصفاً امواء کړې زه ولې تلىيث کړې درېيم

اُه ز اػاػنامې په ملاةل کې کىم مکلفيت نه لطي ولې رسه ز زې هم ز زې يې نه زه. زا هېىازونه ز پطنؼيث له لح

لپاضه چې ز اػاػنامې ز تلىيث لپاضه يې يى پړاو تکميل کړی زی نى ززې لپاضه چې فعالً ز زوی مىكف ضوښانه نه زی نى 

عمىمي پطنؼيتىنى يا که غړيتىب تطالػه کړي او که نه ز مىكف ز ضوښانه کېسو تط ودته مکلف زي چې ز اػاػنامې ز 

ضوحيې مذالفې کړنې او اعامل تطرسه نه کړي. التته کله چې ززې هېىازونى مىكف ضوښانه يش نى له زوه حالته ةه دايل 

 نه وي.

يا زا چې زوی ةه له غړيتىب نه رصف نِط وکړي يعنې اػاػنامه ةه په دپلى پاضملانىنى کې تلىيث نه کړي نى په زې 

 نه په اينسه کې دالكيږي او غري غړو هېىازونى په كٌاض کې ضاځي. حالت کې ةيا له زې كيس

يأ زا چې زوی ةه زا اػاػنامه تلىيث کړي نى په زې حالت کې زوی ةيا غړي ګڼل کيږي او ز اػاػنامې احکام او 

 تٌتيم کيږي. كىاعسو وضةانسې مکمآل
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ې نه زه تلىيث کړې ةلکې يىاځې يې امواء امطيکا متحسه اياالت ز نړيىالې جنايي محکمې اػاػنامه په پاضملان ک

ط کال له دپلې امواء هم تري ؿى او فعالً ز نړيىالې جنايي محکمې غړی هېىاز نه ګڼل کېږي نى ځکه ېکړې زه ولې ت

پطې ز زغې محکمې هېڅ ډول حکم ز تٌتيم وړ نه زی. ز يازولى وړ زه چې امطيکا هغه هېىاز زی چې ز نړيىالې جنايي 

سو پطمهال يې مذالفه ضايه وضکړې وه او زليل يې زا وو چې زا ظمىږ ز ميل حاکميت رسه په ټکط کې زه. محکمې ز جىړې

زا ػمه زه چې ز نړيىالې جنايي محکمې احکام په زغه هېىاز نه تٌتيم کېږي ولې که چريې زوی ز نړيىالې جنايي 

کړي نى ةيا په زوه حاالتى کې محکمه محکمې په يى غړي هېىاز کې ز زې محکمې ز كالحيت النسې جطايم تطرسه 

م زا چې ز یته ضػيسه ګي وکړي اول ـ کله چې غړی هېىاز محکمې ته ؿکايت وکړي او زو مىنىکىالی يش چې زغى جط 

اوػه يې ز  محکمې څاضنىال كويه محکمې ته اضجاع کړي. زا چې افغانؼتان ز محکمې مکمل غړی هېىاز تط

فاتى امطيکايي پىځيانى له جنګي جنايتىنى محکمې ته ؿکايت نه  زی کړی دى په زې وضوػتيى کې ز محکمې څاضنىالې 

نؼىزا غىښتنه کړې زه چې ز امطیکايي پىځيانى جنګي جنايت زې په افغانؼتان کې وڅېړل يش چې متأػفانه ز ېة

ث زاليل يې ډيط ظيات زي دى زلته ز هاضوضز ز حلىكى مکتث ز محکمې لذىا زا مىهىع نه زه تعليث ؿىې، ز  نه تعلي

 ( زاليل ضانللىو چې نىمىړی زغه زاليل وړانسې کىي:Alex Whitingپطوفيؼىض )

 ز امطيکايانى ػيايس نفىش او پط  نړيىالې جنايي محکمې يې اغيعې. .1

ى کې همکاضي ونه کړي او ز پط افغان زولت فـاض واضزول تط څى له نړيىالې جنايي محکمې رسه په زغه څېړن .2

 زې څېړنى رسه مذالفت وکړي.

طې زې څېړنى ته ازامه وضکړي نى دپل مايل امکانات ېز امطيکا ز ولؼمرش ډونالډ ټطمپ لذىا ګىاښ چې که چ .3

 ةه پط زې محکمه وزضوي.

ه سيعونز امطيکايي حکىمت له دىا ګىاښ که چريې زې څېړنى ته ازامه وضکړي نى ز محکمې په كاهيانى ةه ةن .4

 1ولږوي او امطيکا ته ز ضاتګ ويعې ةه وضنکړي.

دپایخربه

ز څیړلى رسه ز ػپینی ماڼێ ز جسي مذالفت څذه دى زا ښکاضي چې امطيکايي پىځيانى په  جنایتىنىز جنګی 

تطرسه کړي زي او زغه هېىاز له زې ويطه لطي چې که چريې زا  ىنهافغانؼتان کې په پطاده کچه جنګي جنايت

څېړل يش نى امطيکا ةه وضرسه ةسنامه او پىځيان ةه يې ز محاکمې ميع ته کف کړی يش له همسې امله په جنایات و 

 دپل ټىل تىان په زې محکمه فـاض واضزوي چې يازې څېړنې تطرسه نيش او تطاوػه پىضې زا کاض ةطيالی زی.
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ایاتى ز څیړلى په داًط ز عسالت ز دى آظازې نړۍ ته زا په کاض زه چی ز افغانؼتان ز دلکى غږ واوضي او ز زی جن

نړیىالې محکمې حىكله افعایي او مالتړ وکړي. هغه هم په زاػې حاالتى کې چې په ُاهطه افغان جګړه مر په 

ىځیان ًالتانى رسه ز مىافلې نه پؽ، په ةـپړه تىګه افغانؼتان نه ووځي. ز انلاف پدتمېسو زه او ؿایس امطیکایي 

ایان زې ز افغانؼتان څذه ز وتى څذه زمذه، زلته ز تىیى ؿىیى وینى او ؿىیى جنګي تلاها دى همسا زه چی امطیک

 جنایاتى حؼاب نړیىالى ته وضکړي.
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روزمادرومشکالتمادرانافغان

ن تجلیل میـىز. یکی اظ نلف های ظن ضااغ كسضزانی اظ ظحامت ةیکطان مازةیؼت و چهاضم جىظا، ضوظی اػت که ةه پ

ةىزن اػت که زض کناض ػایط امىض اظ پؽ این مؼؤلیت ػنگین ةذىةی ةیطون میایس. مازضان زض زنیای امطوظی، ةا  مازض

هم زچاض یک ػلؼله مـکالتی اػت که ةسون زض نِط زاؿت اینکه زض کسام کـىض چه ػهىلت  وجىز ػهىلت های، هنىظ

ه و جهان ػىمی، مازضان اظ امکانات کمرتی های ةطای ؿان فطاهم گطزیسه اػت. ولی زض کـىض های زض حال تىػع

نؼتت ةه کـىضهای تىػعه یافته ةطدىضزاضنس. زض تحلیل این هفته زض ضاةٌه ةه چالف های مازضان افغان ةه نؼتت ػهىلت 

 های مازضان غطةی و ةه دلىق اضوپایی میپطزاظیم. 

چالشهاییکهزنانافغانباآنروبهرواند:

ظنسگی میکننس ةه كطا و كلتات  ،مازضان افغانی که زض والیات زوض زػت ی:.عدمدسرتسیبهخدماتصح۱

، مازضان زض هنگام ظایامن یا میمیطنس و یا ةه امطان گىناگىنی ؿفادانهدسمات كحی زػرتػی نساضنس. ةه زلیل نتىز 

میتاؿس. که این ملاب میـىنس. علت عسم وجىز دسمات كحی زض كطا و كلتات هامنا عسم وجىز امنیت زض این مناًم 

اضوپایی و آمطیکایی، مازضان ةاضزاض اظ کمک زض حالی که زض کـىضهای  ػتث افعایف مطگ و میط مازضان گطزیسه اػت.

های مذلىق ةاضزاضی اظ جمله ةؼته مازضی و پىل مازضی ةطدىضزاض میتاؿنس. و همچنان زض آػرتالیا و ةعوی کـىضهای 
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زالط میتاؿس. و همچنان مطگ و میط اًفال ةه حس پایین اػت که زض  ۵۳۸۵وز اضوپایی اوػٍ اضظؾ تىلس یک ًفل زض حس

 ًفلی که ةه زنیا میاییس یکی آن میمیطز. ۸۵۸۰۰فنلنس و هؼپانیا زض 

عسم زػرتػی ةه مکاتث و زانـگاه ها زض نلاي زوض زػت کـىض، مىجث پایین تحصیالت:\.خدماتآمىزشی۲

سه اػت. که این دىز مؼتلیام مطتتٍ اػت ةه عسم زػرتػی آنان ةه کاض، اؿتغال ةىزن ػٌح ػىاز و یا ةی ػىازی گطزی

و مناةع مالی، که یکی اظ مـکالت ةعضگ این دانم ها ةه حؼاب میایس. نِط ةه عطف و عنعنات مطوج و زین اػالم، اکرث 

عىامل ػٌح پایین ػىاز زض ظنان ةه ػتث وجىز زانـگاه های مذتلٍ اظ ازامه تحلیل ةاظ میامننس و این دىز یکی اظ 

افغانؼتان میتاؿس. زض کـىض های اضوپایی ةطای مازضانی که ةذىاهنس تحلیالت دىز ضا ازامه زهنس میتىاننس زضوغ 

هؼت  exchange programـگاهی دىز ضا ضایگان ازامه زهنس. که این ػهىلت ةطای مـرتکینی زض ةطنامه ةه نام نزا

مـذلی اظ ظنان زض ضاػتای تحلیل ؿان اظ آنان حامیت میکننس و ةعس اظ امتام ؿامل میـىنس. و یا هم رشکت های 

 زضوغ ؿان زض دىز این رشکتها ةه کاض گامؿته میـىنس. 

جنگ و ناامنی زض افغانؼتان ػتث گطزیسه که جان مطزهای ةیـرت دانىازه های افغان .ضعفحامیتدولت:۳

ظنان می گىیس زولت هیچ میکانیعمی ةطای  وؾ گیطنس. اما وظاضت امىضگطفته ؿىز و مازضان رسپطػتی دانىازه ضا ةه ز

حامیت این ظنان زض ادتیاض دىز نساضز. وظاضت تنها کاضی که میکنس این اػت که ظنان و مازضان رسپطػتی که عالكمنس 

ا اگط زض نِط گطفته ضا ةه نهاز های محلی فعال زض این ظمینه معطفی می کنس. زولت ةطنامه اكالحی ض  آمىظؾ حطفه ةاؿنس

مذتم ةه ؿهطهای ةعضگ میـىز حاالنکه زض كطا و كلتات چنین ةطنامه های ةطای مازضانی که ةی ػىاز انس و ةیـرت 

ل میسهنس و نِط ةه تىانایی و اػتعسازهای ؿان اظ آنها اػتفازه نگطزیسه اػت.  زض کـىض یـکتجمعیت ظنان افغانؼتان ضا 

نیع ضؿس و پیرشفت زض عطكه تذللی دىز زاؿته ةاؿنس ةطاةطی جنسض زض ةاالتطین حس  های اضوپایی ةطای اینکه ظنان

اجنسای ػیاػی ؿان كطاض زاضز و ظنان زض کناض وُیفه مازضی دىز پیرشفت زض ظنسگی تذللی ؿان نیع میکننس. ظنان زض 

ضان ةیـرتی اظ ػیؼتم وػیع ةعوی اظ کـىضهای اضوپایی ةعضگرتین نیطوی کاضگطی ضا تـکیل میسهنس اظ همین ضو، ماز

محافِت اظ اًفال ؿان مؼتفیس گطزیسه انس تا زوةاضه ةه ؿغل دىز مطاجعه کننس حال آنکه ًفل دیلی دىضزػالی زاضنس. 

که این ػیؼتم اظ ًطف زولت های این کـىضها زض نِط گطفته ؿسه اػت هم ػهىلت ها ةطای مازضان زض نِط گطفته ؿسه 

مطزم اظ چنین ػیؼتم  یطو چطخ اكتلازی دىز ضا ةه گطزؾ میاوضنس. زولتها جهت ضفاه و آػایفو هم ةا اػتفازه اظ این ن

حامیت میکنس. زولت ةطای ضفاه و آػایف مازضان ةه تسوین و تلىیث كانىن ةطای حفاُت اظ مازضان و اًفال  ها

ها نیع حامیت  NGOین املللی و میپطزاظز. مازضان ةطعالوه اینکه اظ ًطف زولت حامیت میـىنس اظ ًطف ػاظمان های ة

میـىنس. و كىانینی ضا ةطای ػهىلت ةیـرتی مازضان ةه پاضملان این کـىضها پیـنهاز میکننس. مازضان تنهای که زض فلط و 
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تنگسػتی كطاض زاضنس زض کناض ػعی و تالؾ دىز و پالیؼی حامیىی زولت ةه تطةیت اًفال دىز میپطزاظنس. پالیؼی 

ػیؼتم حفاُت اظ اًفال، حامیت اًفال، هامنت حساكل زػتمعز، زػرتػی ةطاةط و کاض ةا حامیىی زولت ؿامل: 

 کیفیت ةلنس، پـتیتانی اظ پالیؼی مؼکن و حامیت اجتامعی.  

مازضان زض افغانؼتان، ةه ػتث تحلیالت پایین و حتی ةی ػىازی زػت ةه انجام کاضهای .مشکلاشتغال:۴

ی پیسا منىزن للمه نانی میعننس و ةعى مىاكع حتی ةه گسایی ضوی می آوضنس که این ػنگین و ةاالتط اظ تىان دىز، ةطا

چنین مىاضز مىكتی ةىزه و کفاف ظنسگی ؿان منیتاؿس. حاالنکه زض ػایط کـىضها ةه دلىق کـىضهای اضوپایی ةطای 

کاضی مسنِط میگیطز تا مازض  چنین مازضان زولت یک انساظه پىلی ضا زض نِط میگیطز و یا ػهىلت های ةیـرتی ضا ةه لحاَ

هم ةه ؿغل دىز ضػیسگی کنس و هم ةه مؼؤلیت های دانىازگی. مازضی که میان فـاضهای کاضی و فامیلی دىز كطاض 

گیطز انتذاب های گىناگىنی ضا جهت ایجاز تىاظن زض ظنسگی دىز امتحان میکنس.  چنانکه مازضانی که ظایامن میکننس 

هفته  ۳۵زض نِط میگیطنس ةه ًىض مثال: زض کـىض ناضوی ةطای مازضی که والزت میکنس مطدلی همطاه ةا معاؾ ةطایف 

 پطزادت معاؾ میتاؿس.  ۸۰۸هفته مطدلی همطاه ةا  ۴۵مطدلی همطاه ةا معاؾ کامل و یا 

ةطزاؿت و ةطدىضز نازضػت اجتامعی ظنان تنها و مازضان رسپطػت که، ؿىهطان ؿان ضا ةه .مشکالتاجتامعی:۵

یلی اظ زػت زازه یا اظ آنها جسا ؿسه انس یک چالف زیگط اػت. ُلم و دـىنت های دانىازگی یکی زیگط اظ هط زل

مىاضزی اػت مازضان ضا ؿسیساً تحت فـاض كطاض زازه که ةعواً منجط ةه ًالق یا فطاض اظ دانه و ةعواً هم ةه دىزکـی می 

میـىز و ظنی که مٌلله ةاؿس غالتاً اظزواج مجسز منیکنس. زض انجامس. پسیسه ًالق زض افغانؼتان ةه زیسه تاةى نگطیؼته 

حالی که زض غطب، زض مىضز ظنانی که ؿىهطان دىز ضا اظ زػت میسهنس و یا جسا میـىنس و دىز رسپطػتی دانىازه ضا ةه 

س ةه نهاز زوؾ میگیطنس یک مؼئله عازی پنساؿته میـىز و هطگاه اگط دـىنتی اظ ًطف یکی اظ اعوای دانىازه دىز ةتین

های كوایی مطاجعه میکنس و ةه چنین مؼائل ضػیسگی میـىز و همچنان حامیت ةه اجتامع ضا نیع ةا دىز زاضنس.



پیشنهادات

 ةه داًط ةهتىز وهع ظنان؛ ةه دلىق مازضان، الظم اػت تا حکىمت و مطزم افغانؼتان ةه مىاضز آتی تىجه جسی مناینس:

 نی..ایجاز یک میکانیعم حامیتی كانى ۸

 ضا زض نِط گیطز.  . زولت حامیت اكتلازی ةطای مازضان۵
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 . زولت ةایس کىضغ های ػىاز آمىظی و حطفه های گىناگىن ضا ضاه ةیانساظز. ۳

 . کاض آفطینی ةطای مازضان رسپطػت.۴

ا . زولت امنیت ضا تامین کنس تا ػایط ػهىلت های چىن دسمات كحی و دسمات آمىظؿی ةه نلاي زوض زػت ضاه پیس۵

 کنس. 

. رسمایه گصاضی دلىكی ضا ةه این ةذف جلث منایس تا ةا اػتفازه اظ ضاهکاضهای ػایط افطاز، ظمینه ضا ةطای دىزکفایی ۶

 ظنان همىاض ػاظز.  

 . ایجاز ػهىلت ةطای زػرتػی ظنان ةه نهازهای عسلی و كوایی.۷

 . متاضظه ةا حاکمیت عطف و عنعنات ناپؼنس.  ۸

 اظات. . فطهنگ معافیت اظ مج۹

. زولت ةایس زانـگاه های مذلىق ظنان ضا زض ضؿته های که متلاهی آن ةیـرت ةاؿس چىن: ضوانـناػی، ًث، ۸۰

تعلیم و تطةیه، علىم ػاینؼی و علىم اجتامعی... ضا یا ةه ؿکل زولتی و یا دلىكی  ضاه انساظی کنس. زولت حساكل زض 

 ـکل ضفع گطزز.ؿهطهای ةعضگ چنین زانـگاه های ضا زاؿته ةاؿس تا م

 

 

 

 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com ایمیل:

  www.csrs.af -- www.csrs.comضایت: بیو

   + 93 (0) 080282422  -  (+93) 020460202 :دفرت شامرۀ متاص

   
 .دیدار ارسال ما به هینشر نیا مطالب بهبىد جهت را خىد شنهاداتیپ و اتینظر لطفا
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