
BACKGROUNDER

د برش حقونو  مدافعین 
او د هغوی ستونزې 

په افغانستان کې د برش حقونو له مدافعینو )Human Rights Defenders – HRDs( څخه 
زموږ منظور څوک دي؟

جګړې، تاوتریخوالی او ناکرارۍ له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د ژوند ورځني ترخه 
واقعیتونه دي. د تاوتریخوايل په دې دوره کې د شوروي اشغال، د افغانستان کورنۍ جګړه، د امریکا 
په مرشۍ لودیځ یرغل او د طالبانو پر ضد جګړه او د امریکايي پوځیانو د وروستۍ وتنې موارد 

شامل دي.

د ۲۰۲۱ کال په نیامیي کې د طالبانو له خوا د افغانستان واک تر السه کولو وروسته وضعیت الپسې 
کړکېچن شوی او زرګونه کسان د تاوتریخوايل، ځورونې او د اسايس برشي حقونو د له السه ورکولو 

له وېرې له هېواده تښتېديل او یا یې د تېښتې هڅه کړې ده.

د برش حقونو مدافعین )HRDs( – د سولې د فعاالنو، د ښځو د حقونو فعاالنو، خربیاالنو، روڼ اندو 
او متخصصینو، د سفارتونو سیمه ییزو کارکوونکو او مدين ټولنې د نورو غړو په ګډون  – هغه کسان 
دي چې په بېالبېلو کچو د جګړې، نښتو او ناامنۍ څخه اغیزمنو شوو وګړو د مالتړ، خوندیتوب او 
رسېدنې لپاره فعالیت کوي. په افغانستان کې، په ځانګړې توګه د برش حقونو مدافعین په نښه شوي 
او وژل شوي ځکه چې دوی د طالبانو په څیر ډلو مذهبي، کلتوري، جنسیتي او سیايس نورمونه او 

باورونه ننګوي.

برش حقونه په افغانستان کې له کومو ستونزو، ننګونو او ځانګړو ناوړه ګټه اخیستنې رسه مخ دي؟

تهدیدول،  	 ځورونه،  مدافعینو  د  حقونو  د  ښځو  د  توګه  ځانګړې  په  مدافعینو  د  برشحقونو  د 
ګواښل، پر هغوی بریدونه او هديف وژنې په تېر یوه کال کې په افغانستان کې زیاتې شوي دي.

په ۲۰۲۰ کال کې د برش حقونو د مدافعینو وژنه د ۲۰۱۹ کال په پرتله پنځه برابره زیاته شوې ده.  	
دا ډراماتیک زیاتوالی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د لومړنیو خربو له پیل رسه 

همغږی دی.
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لکه څنګه چې د ۲۰۲۱ په مۍ میاشت کې د برش حقونو په مدافعینو باندې د بریدونو پای ته  	
رسولو په ګډه اعالمیه کې ویل شوي: 

د افغانستان د برش حقونو د مدافعینو د کمیټې )AHRDC( له خوا د راټولو شویو معلوماتو  	
له مخې، د ۲۰۲ کال له سپټمرب څخه د ۲۰۲۱ کال تر می پورې په ټولیز ډول ۱۷ تنه د برشي 

حقونو مدافعین وژل شوي...

له ۲۰۰ څخه زیاتو د برش حقونو مدافعینو او د رسنیو استازو د افغانستان د برشي حقونو د  	
مدافع کمیټې )AHRDC( او د خربیاالنو د خوندیتوب کمیټې ته د جدي ګواښونو راپور 

ورکړی.

په عراق کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي )یوناما( له خوا د ۲۰۲۱ کال په فربورۍ  	
کې خپور شوی راپور وايي چې له ۲۰۱۸ کال راهیسې ۶۵ د رسنیو فعاالن او د برشي حقونو 

مدافعان وژل شوي دي.

په ډیری دغو قضیو کې، هیڅ فکتور تر پوښتنې الندې نه دی راغلی. 	

د ښځو د سولې او آزادۍ د نړیوال غورځنګ )WILPF( برشحقونو د مدافعینو په اړه په کومو 
ټکو مترکز لري؟

د ښځو د سولې او آزادۍ د نړیوال غورځنګ  افغان څانګه )WILPF Afghanistan( چې په ۲۰۱۵ 
کال کې تاسیس شوې، فعالیتونه یې د ښځو، نارینه وو او ځوانانو رسه په کار کولو متمرکز دي؛ ترڅو 
په افغان ټولنه کې په سوله او نورو سیايس، اقتصادي او سیايس فعالیتونو کې د ښځو رول او فعال 

ګډون ته وده ورکړي؛ څو افغانستان یو سوکاله راتلونکی ولري. 

افغان څانګه )WILPF Afghanistan(  په ژوره  د ښځو د سولې او آزادۍ د نړیوال غورځنګ  
توګه ژمن دی چې د ټولنو رسه کار وکړي ترڅو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی مخه ونیيس او د 

چاپیریال نوښتونو ته وده ورکړي چې د ټولو افغانانو روغتیا او خوندیتوب ته وده ورکړي.

د یو نړیوال سازمان په توګه، د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو نړیوال غورځنګ د مختلفو چینلونو 
له الرې کار کوي ترڅو د افغانستان په دننه او بهر کې د برش حقونو د مدافعینو غږ خوندي او وده 

ورکړي.
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اقدامات او سپارښتنې:

ته  	 پای  باید  وژنې  او  بریدونه  مدافعینو  پر  حقونو  برشي  د  کې  افغانستان  په 
ورسیږي.

نړیواله ټولنه - د ناټو د غړو هیوادونو په ګډون - باید د برشي حقونو د مدافعینو  	
د امنیت، خوندیتوب او برشي حقونو د خوندیتوب لپاره سمدستي اقدام وکړي. 
پدې اقدام کې باید نورو هیوادونو ته ګړندي الرسسی شامل وي. د سولې او ازادۍ 
په برخه کې د ښځو نړیوالې اتحادیې )HRC( د برشي حقونو پر شورا غږ کړی 
چې په افغانستان کې د برشي حقونو د مدافعینو خطرناک وضعیت ته پام وکړي:

د څارنې یو مناسب او قوي میکانیزم رامینځته کړئ چې کولی يش په منظم  	
ډول د برشي حقونو کمیټې ته راپور ورکړي.

د سولې د خربو اترو او د سولې د راتلونکو تړونونو څارنه، په خربو اترو کې د  	
ښځو د بامعني ګډون غوښتنه، او د برشي حقونو معیارونه او د برشي حقونو 
د مدافعینو او د ښځو او نجونو د حقونو ساتنه د سولې د راتلونکي پروسې او 
د سولې د راتلونکي تړون لپاره د کلیدي معیارونو په توګه په پام کې ونیسئ. 

موږ په ټولو هیوادونو غږ کوو چې ډاډ ترالسه کړي چې د وسله والو ځواکونو  	
وروستي وتل اوس د بدیل امنیت او سوله ساتو اقداماتو له الرې تعقیب کیږي.

د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو نړیواله اتحادیه د افغانستان پر حکومت او نورو  	
نړیوالو فعاالنو غږ کوي چې د برشي حقونو له مدافعینو او د مدين ټولنې له 
سازمانونو رسه کار وکړي چې د جنسیت له نظره او د کراس سکټوري کړنالرې 

رسه د مدافعې یوه قوي پالیيس طرحه او پيل کړي.

د سولې په هر بهیر او کنفرانس کې باید د برشي حقونو د مدافعینو په ځانګړې  	
توګه د ښځو اغېزمن استازیتوب هم ويش.


