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رسیزه

برشي حقونو د یوفکر او اندېښنې په توګه،څه ناڅه سل کلونه مخینه لري، خو تر دویمي نړیوايل جګړي وروسته 

د یوه حقوقي نظام په ډول راڅرګند شو او د وختونو په تیریدو رسه يې تحول او تکامل وموند. په ۱۹۴۵کال د ملګرو 

ملتونو د منشور د تصویب او په ۱۹۴۸ کال کې د برشي حقونو د نړیوايل اعالمیې د تصویب وروسته، د برشي 

حقونو د نړیوال مقرراتو د تدوین دوره پیل شول او د برشي حقونو په برخه کې تر اوس پورې د لسګونو الزام اورو 

کنوانسیونونه او اعالمیې تدوین او تصویب شوي دي.

د سندونود تدوین ترڅنګ، د برشي حقونو د مقرراتو پر رعایت باندې د څارنې لپاره، ځیني څارنیز بنسټونه جوړ 

شوي دي.د سیمي د پوښښ پر بنسټ کوالی شو چې دغه څارنیزبنسټونه په سیمه ییزواو نړیوالو بنسټونو باندې 

وویشو.نړیوال بنسټونه، ټول هیوادونه تر پوښښ الندې نیيس او په ټول نړۍ کې د برشي حقونو پر رعایت باندې 

څارنه کوي.سیمه ییز بنسټونه، په یوه ځانګړې سیمه کې)لکه داروپا وچه( پر برشي حقونو باندې څارنه تر رسه 

کوي او ميل بنسټ بیا په یوه هیواد کې د برشي حقونو پر وضعیت باندې څارنه کوي.

د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون،یو ميل بنسټ دی چې پر خپلو کاري څانګو باندې ویشل 

شوی دی.د دې څانګو له جميل حخه،یوه هم د آمبودزمن څانګه ده چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو د کار کوونکو 

د عملکردونو څخه څارنه کوي، دا ځکه چې دکمېسیون د آمبودزمن څانګه د کارنې له نظره د امنیتي او قضایي  

بنسټونو رسه نږدې رابطه لري،اړینه ده چې د دې څانګې دندې او واکونه بیان يش په دې خاطر چې دامنیتي 

اودفاعي بنسټونو کارکونکي له دې اداري څخه الزمه پیژندنه ترالس کړي او دهغوی همکاري له آمبودزمن څانګې 

رسه نوره هم پراخ يش.

د دې السوند مطلبونه په پنځو برخو او یوې ډلبندۍ کې وړاندې کیږي.د دې السوند څلور اصيل برخي عبارت 

دي:۱ د برشي حقونو د کمېسیون پیژندنه،۲ –د آمبودزمن مانا،۳ په افغانستان کې آمبودزمن، ۴ -  د آمبودزمن 

واکونه اودندې، ۵ -  د دفاعي او امنیتي درې ګونوارګانونو رسه د تفاهم لیک پيژندنه.

د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون پیژندنه

د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون د برشي حقونو  یو ميل بنسټ دی چې د برشي حقونو د 

پراختیا او مالتړ په برخو کې د افغانستان د هیواد په کچه فعالیتونه تر رسه کوي. دغه بنسټ په ۲۰۰۲ کال کې 

د بن د کنفرانس دهوکړه لیک او د افغانستان د جمهور رییس د فرمان پربنسټ جوړ شو او  وروسته د افغانستان 

د اسالمي جمهوري  داسايس قانون د ۵۸ مادې د حکم پر بنسټ د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د یو 

خپلواکې اداري په توګه په افغانستان کې د برشی حقوقو د رعایت دڅارنې،ښه وايل او مالتړ لپاره د افغانستان 
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د برشي حقونو خپلوا کمېسیون جوړوي.د افغانستان د اسايس قانون د حکم پر بنسټ، هر څوک  کوالی يش د 

خپلو برشي حقوقو د نقض په صورت کې دې کمېسیون ته شکایت وکړي. کمېسیون کوالی يش د افرادو د برشي 
حقوقو د نقض موارد و اړوند قانوين څانګو ته راجع کړی او دهغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي.۱

د کمېسیون دندې ،واکونه او تشکیالت په قانون کې پیژندل شوي دي. کمېسیون د۹ تنو غړيو څخه جوړو 

دی  چې هر غړی يې د کمیشرن په نوم بلل کيږی او د پنځو کلونولپاره د جمهور رییس  له لوري ټاکل کیږي. د 

کمېسیون له غړیو څخه یو غړی يې د جمهور رییس له  خوا د کمېسیون د رییس په توګه ټاکل کیږي.

د کمېسیون د اجراییوي څانګو په رس کې اجراییه ریاست ) داراالنشا( قرار لري چې د اجراييه رییس له لوري 

يې الرښوونه کیږي او د کمېسیون اجراییوي فعالیتونه او ټويل اداري چاري تنظیموي. د کمېسیون په جوړښټ 

کې متعددي کاري څانګې وجود لري چې د کمېسیون فعالیتونه تر رسه کوي.دغه څانګې  عبارت دي له:

د کمېسیون کاري پروګرامونه،فعالیتونه او موخې:

د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون د واکونو،دندو او تشکیالتو قانون د څرګندونې پر بنسټ، دغه 

کمېسیون د پنځګونو موخو د تحقق او پيل کولو په منظور الندې فعالیتونه تر رسه کوي:

•په هیواد کې د برشي حقوقو په پام کې نیولو باندې څارنه  	
•د برشي حقوقو تعمیمول او ورڅخه مالتړ 	

•برشي حقوقو او ازادیوته د وګړو الس ريس، له وضعیت او څرنګوايل څخه څارنه 	
•د برش له حقوقو څخه د  رسغړونو او نقض د مواردو څیړنه او تحقیق 	

•په هیواد کې د برشي حقوقو د وضعیت د ښه کولو او پراختیا په منظور د تدبیرونو نیول 	

د کمېسیون لوی واکونه او دندې:

د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون د واکونو،دندو او تشکیالتو د قانون د۲۱،۲۳،۲۴ مادو او د 

هیواد د اسايس قانون د ۵۸ مادې پر بنسټ، کمېسیون د الندې واکونو او دندو لرونکی دی:

•د برش دحقوقو پر وضعیت باندې څارنه 	
•د برش دحقوقو په اړه د اسايس قانون، نورو قوانینو، مقرراتو، الیحو او ژمنو د حکمونو له تطبیق  	

څخه څارنه.

•برشي حقوقو او ازادیو ته د وګړو الرسيس له وضعیت او څرنګوالی څخه څارنه. 	
•د آزادۍ د سلبولوله ځایونو څخه لیدنه او داړوند قانون د حکمونو مطابق له محبوسینو او  	

محجوزینو رسه د چلند د اړوندو قوانینو له تطبیق څخه څارنه.

•د برشي حقوقو د رس غړونو او د نقض د مواردو څیړنه. 	
•د برشي حقوقو د رس غړونو په مواردو کې د سندونوو مدرکونو، شواهدو او معلوماتو راټول. 	

•اړوندو مراجعوته د برشله حقوقو څخه د رس غړونو او نقض د حل او مخنیوي لپاره  د څېړنو د پایلو  	
ارجاع کول او پدې برخه کې د اجراآتو تعقیبول.2

 • کمېسیون د برشي حقونو نقض څخه ترالس شوی شکایتونه څیړې۶	

•کمېسیون کوالی يش چې د  شکایتونو د څیړنې په بهیر کې له مرجعواو کسانوڅخه، سندونه  	

۱ د افغانستان اساسي قانون)۱۳۸۲ (.۵۸ ماده
۲ د افغانستان د برشی حقونو خپلواککمېسیون د واکونو،دندو او تشکیالتو قانون۲۱،۲۳،۲۴ ۱۶ مادې
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او شواهد وغواړي.۷ 

•دعديل تعقیب څخه مصوونیت: 	
•د کمېسیون مامورین او نور غړي د خپلو قانوين دندو په اجرا کې تر عدلیي تعقیب الندې نيش  	

نیول کیدای.

د کمېسیون کاري فعالیتونه او پروګرامونه د سټراټیژیک پروګرام یا کړنالري او د عمل پروګرام یا کړنې پر بنست 

جوړیږي.  د کمېسیون سټراټیزیک پروګرام او د عمل پروګرام د ۲۰۱۴ څخه تر۲۰۱۸ کلونه تر خپل پوښښ 

الندې نیيس.د کمېسیون نوی سټراټیژیک پروګرام د یو اوږد بهیر په لړ کې چې له ۷۶۱ تنوڅخه خلګو،حکومتي 

بنسټونو،مدين ټولني،رسنو،قاضیانو، څارنوالنو،پولیسو،د ښخو او برشي حقونو مدافعینو او د مال تړ بنسټونو 

استازيو په هغه کې کډون درلود. چې په پایله کې يې د کمېسیون نوی سټراټیژیک پروګرام جوړ او تدوین کړي، د 

کمېسیون پروګرامونه او فعالیتونه په الندې څلورو  سټراټیژیکو موخو پوری تړيل دي.

•الرښوودنه 	
•ځواکمنول 	

•د برشي حقونو څارنه او مالتړ 	
د:د فعالیت  بنسټ:د دې ميل بنسټ فعالیتونه، خپلواکه دي او د قانون،سټراټیژیک پروګرام او د عمل پروګرام 

په وسیله هغه تنظمیږي.د افغانستان د برشي حقونوخپلواک کمېسیون د واکونو،دندو او تشکیل قانون د ۲ مادې 

پر بنسټ، دغه کمېسیون د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت په چوکاټ کې جوړ شو او په خپلواکه توګه فعالیت 

کوي او د خپلو فعالیتونو په رسته رسولوکې د اسايس قانون او د هیواد د نورو نافذه قوانینو حکمونه دخپل عمل 

مالک ګرځوي. کمېسیون له جوړیدو څخه تر اوس  پوري سټراټیژیک پروګرام درلود،اوسنۍ سټراټیژیک پروګرام، 

د۱۳۹۳ څخه تر ۱۳۹۷ کلونه ترخپل پوښښ الندې نیيس. د کمېسیون د عمل کلنۍ پروګرام د سټراټیزیک 

پروګرام پر بنسټ جوړوي او د کمېسیون د کارکوونکو ګډون هم تصویبوي.

څانګې او دفرتونه:پر مالتړو څانګو  رسبیره، کمېسیون په پروګرامي څانګو کې الندې فعالیتونه  رسته رسوی:۱ 

– د برشي حقونو د زده کړې څانګه،۲ – د برشي حقونو د رسغړونې څخه د څیړنې او څارنې څانګه، ۳ – د ښځو 

د برشي حقونو پراختیا او مالتړ څانګه،۴ – د ماشومانو د حقونو د پراختیا او مالتړ څانګه، ۵ – د معلولیت لرونکو 

کسانو د حقونو د پراختیا او مالتړ څانګه،۶ -  د برشي حقونو د مطالعو او څیړنې څانګه،۷ – د آمبودزمن څانګه، 

۸ -  د څیړنې ځانګړی ټیم)  دنړیوال برش پالنې حقونو څخه رعایت( ۹ - د څارنې،ارزونې او رپوټ ورکونې څانګه. 

دغه پروګرامونه او فعالیتونه په کابل کې د مرکزي دفرت په وسیله او د هیواد په کچه د اته سیمه ییزو دفرتونه او شپږ 

والیتي دفرتونه په مټ  تر رسه کیږي. 

د آمبودزمن مانا

په ګومانې ډول زموږ د هیواد ډیر خلګ لومړۍ ځل دی چې د آمبودزمن کلمه اوري او مخکې له دې څخه، 

په دې برخه کې په څه نه پوهیدل. خو په افغانستان کې له هغې ورځی څخه تر اوس پورې د آمبودزمن کلمه یوه 

نویه او تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نه پیژندونکې کلمه بریښې د آمبودزمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د 

پولیس او ترافیک کلیمو په ډول  و نورو ژبوته ننوتې دي او د نړۍ نور خلګ د هغوی رسه بلد سوې دي او دغه کلمي 

انګلیسی او التیني رېښې لري، خود هغوي څخه ګته اخیستنه نړیواله شوې ده. او د آمبودزمن کلمه د پولیسو د 

کلمي په شان ونورو ژبوته هم ننوتې ده او خلګ د هغه مفهوم پيژنې.

د لومړي ځل لپاره، د سویډن په هیواد کې په ۱۸۰۹ کال کې دآمبودزمن بنسټ پرانستل شو چې وروسته نورو 
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ډیرو هیوادونو ددغه بنسټ په جوړولو باندې پیل وکړي او هغو هم د آمبودزمن د کلمي څخه کټه پورته کړل.

د آمبودزمن کلمه دombudsman کلمي څخه اخیستل شوې ده او اسکاندیناوي رېښه لري او دهغه اصيل او 

معنوي مانا) استازی یا مناینده( دی، خود وخت په تیریدو رسه يې دغې مانا توپیر وموند،د دې کلمی اصطالحي 

مانا،هغه بنسټونه دي، چې د خلګو وشکایتونوته د حکومتي  ارګانونو څخه په غیر قضايي ډول رسیدنه تر رسه 

کوي.آمبودزمن د )Blacks Law Dictionary(په فرهنګ کې دايس تعریف شوی دی:»آمبودزمن یو ګومارل شوی 

رسمي مقام دی چې د دولت په مورد کې د ښاریانو د خصويص شکایتونو رپوتونو او څیړنو د  ترالس کولو لپاره 

موظف شوی دی( د آکسفورد لغت په فرهنګ کې د آمبودزمن په تعریف کې راغيل دي چې: آمبودزمن  یوه رسمي 

مرجعې ده چې  په ځانګړې ډول دعايل رتبه  چارواکو ، افرادو او سازمانونو په مورد کې د ښاریانو ښکایتونه تر الس 

کوي او څیړي.

نوله دې کبله. دغه دنده په معمويل توګه و آمبودزمن ته د دولت یا پارملان په وسیله سپارل کیږي، خو په عمل 

کې، وهغه ته ډیر خپلواکه عمل ورکول کیږي.د آمبودزمن د جوړیدو موخه د حکومتي او اداري ناسمو بهیرونو په 

وړاندې د افرادو د حقونو څخه مالتړ دی یا په هیواد کې د قانون پرحاکمیت د څارنې لپاره د غیر قضايي اجراییوي 

ضامنت او د خلګو د آزادیو او حقونو څخه مالتړ دی. دغه بنسټ شکایتونه تر الس کوي او تر څیړنې الندې يې 

نیيس او د مقرراتو پر بنسټ باندې و مسوولو چارواکو ته الزمي الرښوونې وړاندې کوي. د دې ډول غیر قضایی 

رسیدنې ځانګړتیا په دې کې ده چې په دې بهیر کې د ترشیفاتو نشتوالی او د شکایتونو په برخه کې د عمل 

چټکتیا ده.نو له دې کبله د آمبودزمن بنسټ د مختلفو هیوادونو د هر کيل رسه مخامخ شو. 

 په مختلفو هیوادونو کې د آمبودزمن د څانګو جوړول او د فعالیتونو ډول يې توپیر لري. په ځینو هیوادونو کې 

د برشي حقونو د ميل بنسټ پر خای د آمبودزمن څانګه لري او په ځینو هیوادونو کې د هر ځانګړي موضوع لپاره 

یوځانګړی بنسټ د آمبودزمن په نوم جوړ شوی دی. یعني کوالی شو چې ووایو چې آمبودزمن  د برشي حقونو د 

ميل بنسټونو څخه یو ډول بنسټ دی، د بیلګي په ډول، د انګلستان د شاهي هیواد او ایرلنډ په مختلفو برخو کې 
تر ۲۰ ډوله آمبودزمن څخه ال ډیر موجود دي.3

د دامنارک په هیواد کې د دامنارک د برشي حقونو ميل انسټیتوټ په څنګ کې د آمبودزمن څانګه په قانوين 

واکونو رسه جوړه شوې ده او د شکایتونو د څیړين او ترالس کولو مسوولیت  د دې سازمان په غاړه دی. زموږ په 

ګاونډې هیواد تاجکستان کې د برشي حقونو د ميل بنسټ پرځای د آمبودزمن څانګه جوړه شوې ده چې د برشي 

حقونو څخه د مالتړ او څارنې دنده په غاړه لري دا ډول دآمبودزمن بنسټ چې د برشي حقونو ميل بنسټونو په ځای 

جوړیږي، برخمن دي. او هم د هغوی له واکونو څخه برخمن دي کوم چې د برشي حقونو ميل بنسټ يې لري، 

خو په ځینو هیوادونو کې د برشي حقونو د ميل بنسټ تر څنګ د آمبودزمن څانګه په یوه ځانګړې برخه کې او یا 

څو آمبودزمنه څانګې په مختلفو برخوکې جوړیږي.

په افغانستان کې آمبودزمن

په افغانستان کې د آمبودزمن د څانګې د جوړولو موضوع  ، د ۲۰۱۰ میالدي کال د آګست په میاشت کې 

مطرح شوه.د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون د آمبودزمن د جوړښت او پرانستلو په مورد کې يې 

په افغانستان کې د اروپايي اتحادي)EUPOL( د پولیسو د ماموریت رسه  خربي اتري تر رسه کړي دي. خو د 

آمبودزمن د جوړښت په مورد کې د نظرونو اختالف موجود وه، او له ډیرو ارګانونو رسه د مشورو اوسالوو وروسته 

تصمیم ونیول شو چې د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون په جوړښت کې دي د یوه کاري ټیم په ټوګه 

د آمبودزمن څانګه جوړه شی.

الف: د نوم ټاکنه

۳ هامهغه
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د بحث وړ موضوعګانو څخه یوه موضوع هم، په افغانستان کې د دې بنسټ د نوم ټاکنه وه. په لومړۍ کې 

هيل ځلې وشوي چې د دې کلمي بدیل په دري یا پښتو ژبو کې ومومي. او دغي کلمي لکه د )دادرس(،دادآور او 

وشکایتونوته د رسیدنې دفرت( د بدیل د غوراوی په توګه مطرح شوي دي، خو هیڅ یوه د منلو وړ ونه ګرځیديل. په 

پای کې په دې دلیل چې هر کلمه ځانته ځانګړې مانا لري او د ځینو ژبو  د کلمو ژباړه په نورو ژبوباندې، ستونزمنې 

دي،په پای کې په دې سال شول چې د خپيل آمبودزمن د کلمي څخه دې کټه واخیستل يش.

په لومړی کې د دې څانګې دنده دايس اټکل کیده چې آمبودزمن د خلګو دشکایتونود ثبتولو او رسیدنې له 

لیاري یوازې د پولیسو پر عملکردونو باندې څارنه وکړي او د دې بنسټ رسمی نوم د پولیسو دآمبودزمن دفرت په نوم 

وه. خو په ۲۰۱۶ کال کې د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون او د ميل دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت 

او د ميل امنیت لوی ریاست رسه د همکاری او هامهنګي تفاهم لیک تر السلیک وروسته، پر نورو ادارو باندې د 

آمبودزمن د څارين ماموریت پراختیا وموندل نوله دې کبله د دې څانګې نوم د آمبودزمن په نوم بدلون وموند.اوس 

آمبودزمن د هیواد د امنیتي او دفاعي ټولوځواکونو پر عملکردونو باندې څارنه کوي او په هغوي پورې د تړل شویو 

برشي حقونو د نقض قضيې تر  رسیدنې او څیړنې الندې نیيس. 

ب: د آمبودزمن د جوړیدو اړتیا

په افغانستان کې دآمبودزمن د جوړیدو د اړتیا د اثبات او کره کیدو لپاره کوالی شو چې ووایو: هر سازمان 

په ځانګړې ډول دولتي سازمانونه،د دې لپاره چې روڼي کړنې ولري،ځواب ویونکي وي او ښه خدمتونه وړاندې 

کړي،باید د هغوی پر عملکردونو او کړونو باندې څارنه ويش.خو کورنۍ څارنه او د یوه ارګان څارنه کیدای يش. پر 

دوه ډوله وي :کورنۍ څارنه او بهرنۍ څارنه.

کابو ټول ارګانونه ،داخيل څارنیز میکانیزمونه لري او د دې میکانیزمونو له لیاري، د افرادو پر کړونو او عملکردونو 

او په کيل توګه د یوه ارګان د فعالیتونو څخه څارنه تر رسه کوي. دغه ډول څارنه ځانته اهمیت لري او په ځینو 

سازمانونو کې اغیز ښندې. خو کورين څارنیز میکانیزمونه ټوله موده او په ټولو ځایونو کې بریايل نه دي. تجربو 

ښودلې ده چې کورين څارنیز مرکزونه د یوه ارګان په دننه کې د مصلحت په دلیل، نيش کوالی چې ډیر اغیزمن 

وي.په ځینو مواردو کې کورنې څارنان مصلحت لیاري کیږي او د څارنې لپاره الزمه پریکړنده عمل نه تر رسه کوي 

په دې دلیل چې د کمیو او رسغړونو د کشف څخه وروسته ممکن ده چې ټول ارګان دې د مصلحت په خاطر له 

هغه څخه سرتګي پټي کړي، د هیواد پرامنیتي او دفاعی ارګانونو باندې د څارنې لپاره کورنې  متعددمیکانیزمونه 

هم موجود دي. لکه  د ميل دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او د ميل امنیت په لوی ریاست کې د پلټڼې او او 

کنټرول ریاستونه،د حقوقو ریاستونه،۱۱۹ پولیس،د برش حقونه او جندر څانګې وجود لري چې د قانوين واکونو، 

تشکیالتو او ودانیو څخه برخمن دي. خو په عمل کې لیدل کیږي چې دغه کورين څارنیز میکانیزمونه د هیواد  د 

امنیتي او دفاعي ارګانونو د ځواب ویلو لپاره کايف نه دي. 

د کورين څارنیزو میکانیزمونو د بشپړ کیدو لپاره، د بهرنیو څارنیزو میکانیزمونو جوړول الزم او رضوروي دي.بهرين 

څارنیز مرکزونه کوالی يش بیله مصلحت فکري لیاري څخه په پریکړن او خپلواک ډول عمل وکړي او ټويل کمي 

او رسغړونې  وښيې او د برشي حقونو د نقض موردونه په جدي توګه  وڅیړې او تر الس الندې ونیيس..بهرين 

څارنیز مرکزونه هم کوالی يش چې د قضایی او غیر قضايي بنسټونو په قالب کې وي،د امنیتي او دفاعي بنسټونو 

پرعملکردونوباندې د قضايي څارين لپاره ځیني بنسټونه له دې جملې څخه د پولیسو څارنوايل،د دفاع وزارت 

څارنوايل او ميل امنیت څارنوايل موجودي دي خو قضايي څارنې،ځانګړې، اوږد مهاله ځانګړې ترشیفات لري نو 

په دې دلیل  د آمبودزمن پرانستل د یو ه بهرين څارنیز  میکانیزم په توګه غیر قضایی، رضوري او الزم تشخیص شو 

او عميل شو. اوس د آمبودزمن څانګه د خلګو د شکایتونو د ترالس کولو او څیړونو پر مهال، د امنیتي ځواکونو په 

وسیله د قوانینو د اجرا پر روش او هم د خلګو رسه د چلند پر ډول څارنه کوی. د خلګو رس د چلند په موردکې  د 

امنیتي بنسټونو د جګړي د فعالیتونو پر مهال او په څارن خونو کې د متهمینو ساتنه او د جکړیزو مخالفو وسلوالو 
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په اړوند د قوانینو رعایت)نړیوال برشپالني برشی حقونو قوانین (، چې له ډلې څخه د آمبودزمن کاري حوزي دي. 

دامنیتي ځواکونو پر عملکردونو باندې دغه دوامداره  څارنه د دې سبب ګرځي چې هغوی له پخوا څخه ډیر د 

برشي حقونو مقرراتو او جګړیزو ډلو په مورد کې دهیواد نافذه قوانین او نړیوال برشپالنې قوانین رعایت کړي او د 

قانون د حاکمیت له لیاري څخه د خلګو  و ازادیو او حقونو ته درناوی ولري.

 والندې موخوته د رسسیدنې په منظور آمبودزمن فعالیت  وکوي:

۱ ( وشکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتي ځواکونو پر عملکردونو باندې د څارنې د لیاري څخه د خلګو په 

نسبت دهغوی د ځواب ویلو ډیر ښت.

۲ ( د امنیتي او دفاعي ارګانونو وخدمتونو ته د ټول ښاریانو د عادالنه او برابر الرسيس  ښه والی.

۳ ( د امنیتي او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلګو د مالتړ جلبول.

۴ ( د وړاندیزونو،ارزونې،تحقیق له لیاري څخه د امنیتي او دفاعي کارکوونکو د چلند،پروګرام او سیاست 

رغاونه.

۵ ( د زده کړې د پروګرامونو د الري اچونې له لیاري څخه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کار کوونکو د پوهاوي 

اوظرفیتونو لوړتیا.

د آمبودزمن واکونه او دندې

د آمبودزمن څانګه د افغانستان د برشي حقونو په خپلواک کمېسیون کې د یوه کاري واحد په توګه د خپل 

دندې په رسته رسولو کې  د کمېسیون د واکونو،دندو او تشکیل قانون او د اسايس قانون پر بنسټ د کمېسیون د 

ټولو اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دی. او په ځانګړې ډول کوالی شو د آمبودزمن دندې او واکونه په دریو برخو 

کې ډلبندې کړو:

الف: څارنه او څیړنه

د آمبودزمن واکونه او دندې،د څیړنې او څارنې په حوزه کې په الندې ډول دي:

۱ ( د نړیوال برشپالنې برشي حقونه او برشي حقونو مقرراتو د نقضولو څخه د مخنیوي په منظور د امنیتي او 

دفاعي ارګانونو پر چلند اغیزمنه څارنه.

۲ ( و خلګو ته د امنیتي او دفاعي ارګانونو د خدمتونو پر وړاندې کولو باندې څارنه، تر څو وکوالی يش د دې 

ډول  څارنې له لیاري څخه دهغوي و خدمتونوته د ښاریانو د عادالنه او برابر الرسيس څخه ډاډ ترالس کړي.

۳ ( د آزادی د سلب پر ټولو سیمو، محبسونواو د ميل امنیت،پولیسو د څارن خونواوتوقیف خونو په ګډون باندې 

څارنه تر رسه کول.

۴ ( د برشي حقونو د نقض قضیو او شکایتونو په مورد کې له اړوند مرجعو او کسانو څخه د معلوماتو، سندونو او 

بیان را ټولونه اوغوښتنه.

۵ (  دامنیتي او دفاعي ارګانونو د کار کوونکو د چلندونو د ښه وايل په منظور د الزمو سپارښتونو، وړاندیزونو او 

مشورو وړاندې کول تر څو نړیوال ارزښتونه  او د قانون حاکمیت ښه عميل او پلی يش.

ب :د شکایتونو تعقیب او رسیدنه

د ښکایتونو د تعقیبولو په حوزه کې، د آمبودزمن واکونه او دندې په الندې ډول دي. 

•د امنیتي او دفاعي ارګانونو د منسوبینو د چلندونو په نسبت د افرادو د شکایتونو د ارزونې،مستند  	
جوړونې او ثبتول ترالس کول.
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• واړوند بنسټونو ته د ارجاع شوو و شکایتونو ته له رسیدنې څخه ډاډ ترالس کلول او د ډیرو هڅو  	
په موخه د ميل امنیت لوی ریاست، کورنیو چارو وزارت او  دميل دفاع و وزارت ته دهغوی  لیږدول. 

• د وړاندیزونو د پيل کیدو لپاره داد غوښتنې او هم د قضیو په حل او فصل کې له اړوندو مرجعو  	
رسه همکاري شوې ده او په عادالنه ډول د شکایت کوونکو او یا قربانیانو لپاره د زیانونو د جربي په منظور 

د حل الرو پلټنه.

•د لزوم په صورت کې د قربانیانو څخه مالتړ اوالزمي رسیدنې تر رسه کول او بیا و اړوند ارګانونو  	
ته دهغوی د پایلو وړاندې کونه.

ج:رپوټ او پوهاوي ورکول

۱ ( د امنیتي ځواکونو لپاره د سمینارونو، ورکشاپونو له لیاري څخه د متهمینو، محکومینو د حقونو اود عادالنه 

محاکمو اصولو،د قانون حاکمیت،برشپالنې حقونو او برشي حقونو دمقرراتو په مورد کې د ظرفیتونو د لوړتیا د زده 

کړې پروګرامونه پر الري اچونه. 

د هیواد د ميل امنیت لوی ریاست،کورنیو چارو او د ملی دفاع وزارتونو وچارواکو ته د څانیزو موندونو، پربنسټ 

د وړاندیزونو ،سپارښتنو وړاندې کول او د څیړنیز رپوټ جوړول.

۲ ( د څیړنیزو، موضوعي رپوټونو او د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کار کوونکو دعملکردونو د ښه وايل او ارزونې 

لپاره د الرښوودونو او اعالمیوخپورول.

د همږغۍ او همکاری تفاهم لیک پيژندنه

په دې برخه کې د هیواد د امنیتي او د فاعي درې ګونو ارګانونو او د افغانستان د برشي حقونو خپلواک 

کمېسیون په منځ کې د هامهنګی او همکاری تفاهم لیک څو مهم ټکې پیژندل کیږي.

رسیزه

دغه تفاهم لیک د امنیتي او دفاعي کار کوونکو په نسبت د ښاریانو د ال ښه باور او خوښې د ډیروالی په 

منظور اوهم دامنیتي او دفاعي ځواکونو او خلګو ترمنځ د متقابلو همکاریو دټینګښت او دهغوی پر عملکردونو 

باندې د څارين په موخه، او همدارنګه دافغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون او ميل امنیت لوی ریاست، 

کورنیوچارو وزارت او ميل دفاع وزارت په منځ کې دهمکاري او همږغي بنسټیز جوړونې په خاطر السلیک شو.

د افغانستان د برشي حقونو خبلواک کمېسیون د اسايس قانون د ۵۸ مادې او د کمېسیو د واکونو،دندو او  

تشکیل قانون پر بنسټ په هیواد کې د برشي حقونو د وضعیت څارنه کوي او په دغه منظور تر الس شوي شکایتونه  

څیړي او ارزوي او و شکایتونو ته د رسیدنې په منظور اړوند مدرکونه، شواهد،معلوماتونه او سندونه راټولوي اوتر 

څیړنې الندې يې نیيس.کمېسیون د برشي حقونو له نقض او رسغړونې څخه د مخنیو او اغیزمنې رسیدنې په 

موخه الزم مدرکونه او سندونه و اړوند مرجعو ته ارجاع او لیږدوي آوهم په دې اړوند هغه په پام کې نیول شوي هڅې 

او پایيل تعقیبوي.

د ميل دفاع وزارت ، کورنیو چارو وزارت او د ميل امنیت لوي ریاست د افغانستان داسالمي جمهوري دولت 

اسايس او مهم ارګانونه دي، چې د اسايس قانون، پولیسو قانون او دهیو د نورو نافذ شویو قوانینو پربنسټ باندې، 

د افرادو او ټولني د امنیت تامین،د عمومی امنیت او نظم ساتنه، د جرمونو رسه د مبارزي او کشف دندې په غاړه 

لري او تر رسه کوي. د ميل امنیت عمومي ریاست، کورنیو چارو وزارت او ميل دفاع وزارت مکلف دی چې خپيل 

دندې د قانون د حاکمیت پربنسټ، د لوایحو ، دندو او تشکیالتو مطابق چې د افغانستان دجمهور رییس په وسیله 

منظور شوی دی د امنیتي او دفاعي ار ګانونو لپاره لومړیتړوبونوچې په پام کې نیول شوي دي باید تر رسه کړي د 
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ميل امیت لوی ریاست او دغو وزارتونو په وسیله ټولوه ګومارل شوي کار کونکي موظف دي چې د اسايس قانون د 

مواد رسه سم د برشي حقونو د ازښتونو په ساتنه باندې هڅې ترالس الندې ونیيس.

دغه تفاهم لیک د افغانستان د برشي حقون خپلواک کمېسیون، ميل امنیت لوی ریاست، کورنیو چارو وزارت 

او ميل دفاع وزارت په هیواد کې د برشي حقونو د رعایت او ساتنې په زمینو کې په والیتونو او مرکزکې د همدغو 

بنسټونو تر امر الندې د ټولو څانګو او واحدونو د عملکردونو د ښه وايل.ظرفیتونو او پوهاوي د کچې د لوړتیا په 

منظور دغه تفاهم لیک په الندې څو مواردو کې السلیک کړي.

د دغه تفاهم لیک اړوند غاړو مسوولیتونه او ژمنې

لومړي ماده:

 )۱ (. د دې تفاهم لیک ټويل غاړي د برشي حقونو او ښاري حقونو په ارښتونو باندې بشپړ باور لري او په ټولو 

کچو کې د برشي حقونو د ارزښتونو او اصولو پررعایتولوباندې ځانونه ملزم بويل.

 )۲ (. ټوله غاړي ټینګ باور لري چې د افرادو د برشي حقونو د رعایت او د عدالت سمه اجرا د قانون د حاکمیت 

د ټینګښت اوتلپايت آرامتیا، امنیت او د نظم د تامینولو اغیزمن او مهم عامل دی.

 )۳ (. ټويل غاړي، په افغانستان کې د برشي حقونو د وضعیت د ښه وايل او ښاري حقونو څخه د مالتړ د دندو 

په چارو کې د څو اړخیزه تفاهم او همکاریو رول اغیزمن بويل.

 )۴ (. ټويل غاړي د متقابلو دوامدارو ټینګوهمکاریو د اړتیاو په پوهیدنې باندې ټینګار کوي. 

 )۵ ( ټويل غاړي ژمنه کوي چې په صداقت رسه به د دې تفاهم لیک مندرج مواد اجرا او عميل کوو او د نافذه 

قوانینو او طرزالعملونو او اصولو په چوکاټ کې  په موقع باندې د هغوی له اغیزمنواجراآتو څخه به ډاد ورکوي.

 )۶ (  ټويل غاړي د برابري او نه تبعیض پراصل باور لري او د دغه تفاهم لیک مواد بیله هیڅ ډول تبعیض لکه 

توکم،قوم،ژيب،مذهب، جنس او نورو اړیکوڅخه اجرا او پيل کوي

 )۷ (؛ټويل غاړي ژمنه کوي چې د برشي حقونو نقض په برخوکې  و و رارسیدلو شکایتونوته ژر تر ژره رسیدنه 

کوي او الزم اجراآت تررسه کوي.

د ميل دفاع، کورنیو چارو د وزارتونو او د ميل امنیت لوی ریاست ژمنې

دویمه ماده:

)۱(.د برشي حقونو له وضعیت څخه د اغیزمنو او دوامدارو څارنو لپاره د الزمو اسانتیاوو  او زمینو برابرول.

)۲ (. د برشي حقونو نقض قضیو په شکایتونو کې په هر اړخیزه  څیړنه کې د کمېسیون د څارنانو رسه هامهنګي 

او همکاري.

)۳ (  د رپوټونو، مکتبونو له لیاري څخه د کمېسیون د وړاندیزونو، سپارښتونو اجرا او رعایت او د برشي حقونو د 

وضعیت د ښه وايل په موخه د کمېسیون د کارکوونکو د لیدنو او کتنو د رپوټونو وړاندې کول.

 )۴ (. د کمېسیون په وسیله د برشي حقونو د نقض قضیو په اړوند د الزمو مدرکونو او مالوماتونو وړاندې کول.

 )۵ ( . د برشي حقونو نقض قضیواو شکایتونو تعقیب او رسیدنه چې د کمېسیون په وسیله د ميل دفاع وزارت 

،کورنیو چارو وزارت او ميل امنیت لوی ریاست ته ارجاع کیږي او په اړوند زمینو کې د الزمو او اغیزمنو اجراآتو څخه 

ډاډ ترالس کول.

 )۶ ( د ميل امنیت عمومي ریاست، کورنیو چارو وزارت او ميل دفاع وزارت تر اثر الندې ټول جزوتامونه او قطعاتو 

په وسیله د نافذ شویو قوانینو او برشي حقونو موازینو بشپړ رعایت څخه ډاډ ترالس کول.
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 )۷ ( . د ميل امنیت لوی ریاست، کورنیو چارو وزارت او دميل دفاع وزارت تولو پوځي او ملکي کار کوونکو 

لپاره د زده کړو پروګرامونو پراختیا او طرح او د برشي حقونو پر وضعیت او دهغوی دعملکردونو او فعالیتونوباندې 

اغیزښندې.

 )۸ (.د قانون و حاکمیت او د جګړي د بندیانو وانساين کرامت ته درناوی، د برش پالنې حقونو او برشي حقونو 

د رعایت په مورد کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو د کارکوونکو د ظرفیتونو دلوړتیا په منظور د زده کړې د پروګرامونو 

د جوړولو  لپاره د الزمو اسانتیاوو بربرونه.

د کمېسیون مسوولیتونه او ژمنې

دریېمه ماده:

 )۱ ( .د برشی حقونو د رعایت او مالتړ په منظور د همکاریو د تامینول په موخه نړیواله ټولنه،غیر دولتی 

سازمانونه،د ميل امنیت لوی ریاست، دکورنیو چارو او ميل دفاع وزارتونو رسه دالزمو فعالیتونو تر رسه کول. 

۰۲ ( .د برشپالنې حقونو او برشي حقونو نقض څخه دمخنیوي په منظور له امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه 

اغیزمنه څارنه.

 )۳ ( .  د هیواد د امنیتی، دفاعي ارګانونو کار کوونکو دعملکردونو او ناوړه چلند په نسبت  د افرادو رارسیدلو 

شکایتونوترالس کول،اوریدل،ثبت،څیړن،مستند جوړونه اوارزونه. 

 )۴ (. و اړوند بنسټونو ته د لیزدول شویو شکایتونو د رسیدنې څخه ډاډ ترالس کول او د الزموالی په صورت کې 

به دډیرو هڅو لپاره دهغوی پایيل د ميل امنیت لوی ریاست، کورنیو چارو وزارت او ميل دفاع وزارت ته ولیږدوي.

 )۵(. د برشي حقونو نقض قضیو په مورد کې داړوند مرجعو او کسانو څخه دمالوماتونو، مدرکونواو سندونو 

غوښتنه.

 )۶(. د هیواد د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کار کوونکو د ناوړه چلندونو په اړوند د شکایتونو تعقیب.

 )۷(.د قربانیانو څخه مالتړ او الزمي رسیدنې تر رسه کوي او  دلزوم په صورت کې بیا  واړوند بنسټونوته د هغوی 

د پایلو لیږدول.

 )۸(. د هیواد ميل امنیت لوی ریاست، کورنیو چارو اوميل دفاع وزارتونو و چارواکو ته دڅارنې د موندنې پر 

بنسټ د وړاندیزونو، سپارښتونو وړاندې کول او د څیړنیز رپوټونو جوړول.

 )۹(.د قانون د حاکمیت او برشپالني نړیوال حقونو دارزښتونو په نسبت د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کار 

کوونکو د ښه چلند په منظور د الزمو سپارښتونو ، وړاندیزونو اومشورو وړاندې کول.

 )۱۰(.د کمېسیون په وسیله د برشي حقونو نقض قضیواو شکایتونود مستند جوړونې د څارنې پرمهال د هیواد 

د ميل امنیت، استخبارايت او کشفي فعالیتونو ارسارو نه افشا او د محرمیت واصل ته زیان اړوي.

 )۱۱(. دهیواد امنیتي او دفاعي ارګانونو د کار کوونکو لپاره د پوهاوي ناستو، سمینارونواو ورکشاپونو د جوړولو 

له لیاري څخه د قانون د حاکمیت د ټنګښت او د برشي حقونو په مورد کې د ظرفیتونود لوړتیا په موخه د زده کړې 

پروګرامونه پر الري اچول.

نوري موضوعګاين

ځلورمه ماده:

 )۱(.په دايس حال ګې چې قانون پر ټولو ښاریانو باندې باید  یوډول پيل يش، الزمه ده چې د ټولني 

زیامننونکي افراد، ښځې ماشومان،معلولیت لرونکې کسان او نورو لږکیوو برشي حقونو په ځانګړې ډول په  پام کې 
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ونیول يش او رعایت يش. 

 )۲(.په دې تفاهم لیک  کې د مندرجو ژمنو د ښه اجرا په منظور د تفاهم غاړي خواوي په خپلو اړوند ادارو کې 

د برشي حقونو خپلواک کمېسیون د څارنیز فعالیتونه دتررسه کولو په موخه ځانګړې میکانیزمونه وړاندیزوي او و 

مقابل لوري ته اعالنوي. 

 )۳(. د تفاهم لیک  دواړي غاړي د لزوم په صورت کوالی يش  چې ددې تفاهم لیک د ښه تطبیق او ښه وايل 

په منظور د یوبل په خوښه رسه په دغه تفاهم لیک تعدیلونه راويل او تصویب کړي. 

 )۴(.  دغه تفاهم لیک په ځلور مادو او په ځلورو اصيل نسخو کې په یو ډول اعتبار باندې جوړ او ترتیب او 

السلیک کړي  دی او د هغه نسخي د تفاهم لیک غاړي خواوي له خبلو ځانونو رسه سايت.

 )۵(.  دغه تفاهم لیک د ميل دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر، دميل امنیت لوي رییس او د افغانستان د برشي 

حقونو خپلواک کمېسیون تر السلیک وروسته د اجراوړ دي.

ډلبندې

دډلبندۍ په توګه څو ټکي د اهمیت وړ دي:

۱ – پر ځواکمنو بنسټونو او ادارو باندې د بهرنې څارنې اړتیا له هیچا نه پټه نه ده.له تیرو مخکنیو وختونو 

څخه تراوس پورې. په مختلفو ټولنوکې هلې ځلې شوي دي چې د ادارو پرعملکردونو باندې باید دڅارنه بنسټونه 

جوړيش.

۲ -  د آمبودزمن په نوم اداره دوي پیړۍ مخکي لومړی ځل په سویډن کې جوړه شو. خو دیوه دايس څارنیزبنسټ 

د جوړولو اړتیا،په دير هیوادونوکې په مختلفو بڼو رسه يې دغه بنسټ جوړ کړی دی.

۳ – په افغانستان کې د ادارو د کمزورتیا،د قانون نه منلو د روحی او پراخ اداری فساد په دلیل، د کارنې څارنیز 

یا کار آمد بنسټ جوړولو لپاره څو چند اړتیا لیدل کیږي. په دې منځ کې، امنیت او دفاعي بنسټونه د دې لپاره چې 

وکوالی يش په خپلو  قانوين دندوباندې عمل وکړي، د کورين ځارنې او قضايي څارنې تر څنګ و بهرين کارآمد 

څارنیز میکانیزم ته هم اړتیا لري.

۴ –ښځې د هیواد د ښاریانو نیاميي برخه جوړوي او د ټولني په چارو کې باید ګډون ولري. په دې دلیل، چې 

د هیواد د امنیتي او دفاعي ځوکونو په لیکو کې د ښځو شتون اړین او یو رضوري او الزامي امر دی.

باید له یاد ونه باسو چې ښځې د هیواد په امنیتي او دفاعي  ځواکونو کې د ځینو ستونزو رسه مخامخ دي، 

نوله دې کبله  د آمبودزمن څانګه په ځانګړې ډول د هغوښځو پر وضعیت باندې چې د هیواد دامنیتی او دفاعي 

ځواکونو رسه کارکوې څارنه وکړي ودې موخې ته درسیدولو لپاره د آمبودزمن په څانګه کې باید دښځو ونډه ډیره 

يش تر ځو هغوي په اسانۍ رسه وکوالی يش د هغو ښځو شکایتونه چې  د هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې 

کار کوي شکایت ثبت او مستند جوړ کړي او د هغوی وقضیو ته په اغیزمنه توګه رسیدنه ويش.

۵ – د هیواد د فاعي او امنیتي درې ګونو ارګانونو او د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون په منځ 

کې د هامهنګي او همکاری تفاهملیک السلیک. دا د افغانستان د مهمو اغیزمنو بنسټونو په منځ کې د همکاري ، 

همغږي چاپریال جوړولو لپاره د پام وړ یوه ارزښتناکه هڅه ده. باید هيل ځيل ويش چې د دې تفاهم لیک د مواد 

په عميل کولو رسه په ټول افغانستان کې د برشي حقونو دارزښتونو زمیني برابري يش.



د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون پیژندنه،د امبودزمن څانګه او تفاهم لیک12

رسچیني:

) • د افغانستان اسايس قانون)۱۳۸۲	

•دافغانستاند برشيحقونو خپلواک کمېسیون د واکونو،دندو او تشکیل قانون. 	

انګلیسی رسچیني:

Ombudsman Association, All About Ombudsman, For more details click on the link: 	• http://www.

ombudsmanassociation.org/young-people/all-about-omb.htm


