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  یدولت کرز در یت حقوقیرعا و یحقوق قانون
  )قیحقا ارقام و ی یینھآ در یت کرزیعملکرد حاکم(

  بخش سوم 

  )صباح(استاد 

  
  

 : دییت بگویکفا یطعنھ بھ حاکمان ب و طنز یرو از

د كھ یید اما چنان وانمود نمایكن یبد، دیچ كس را محترم نشماریشتن ھیجز خو، دیش باشیسود خو یپ در

بقول و وعده ، دیباش یخشن و درنده خو، دید تصاحب كنیتوان یھرچند م د ویص باشیحر، دیكن یم یكین

لھ توسل یدر رفتار با مردم بھ زور و ح، بیگران را بفرید یچون فرصت بدست آورد، دیخود عمل نكن

فرمانروا داشتن صفات خوب  یبرا .خود را بر جنگ استوار ساز یو ھمھ مساع یو نھ مھربان یجو

قدرت ، بھ شھرت یو .باشدن صفات خوب را بلد ین است كھ فن تظاھر بھ داشتن ایست مھم ایدان مھم نچن

 استفاده از زور و، استفاده از مذھب ءسویی، دورو، انتیخی، عھد شكن، دروغ گفتن .ابدیو عظمت دست 

  .شمارد یخود مجاز م یرا برا یگریابزار د ھر

  ، ام وطن بھ یاد تو تنھا گریستھ

  ، دریا گریستھ ام، ن گریھ کردمیغمگ

  ، طوفان غم چو داد گلستان دل بھ باد

  ، شده گلھا گریستھ ام پرپر بر حال

  ، شب یھادر نیمھ  من بودم و خیال تو

  ، بر بخت تو و این دل شیدا گریستھ ام

  ، بیخود شدم ز گریھ و رفتم بھ کابلت
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  ، معراج دل نمودم و آنجا گریستھ ام

  ، وطن گفتم م ودیدو در جستجوی تو

  ، دشت و دامن و صحرا گریستھ ام بر

  ، بر زورق دلم شب تیره بھ موج غم

 پنھان بھ آه بود و پیدا گریستھ ام

 اد مردمم یاشک زخون فشانده ام ب

 ستھ ام یو پا گر سر یب و وانھ وارید

  ، ن سکوتینبود محرم قلبم در یکس

 تنھا گریستھ ام سرودم و یشعر تنھا

 سحر شام و ھر تو یھا رانھیو ادی بر

  . ستھ ام یش خدا گریظلم ظالمان پ از

  
بگونھ مثال پولیس ملی  –مشکالت حقوق بشری عبارتند از کشتار ھای غیرقانونی توسط نیروھای امنیتی 

کشتارھای غیرقانونی متھم شدند؛ وضعیت نا بھ سامان زندانھا؛  در کندھار در چندین مورد بھ شکنجھ و

، دولتی در مورد بدرفتاری و شکنجھ توسط نیروھای امنیتی؛ توقیف و حبس خودسرانھ تحقیقات غیرموثر

فساد عدلی و عدم موثریت؛ نقض حقوق استقاللیت؛ وضع محدودیت باالی آزادی بیان و ، حبس دراز مدت

آزادی مطبوعات؛ بعضی از محدودیت ھا باالی آزادی تجمع؛ وضع محدودیت ھا باالی آزادی دینی؛ 

روی آزادی گشت و گذار؛ بدرفتاری در برابر کودکان بشمول بدرفتاری جنسی؛ تبعیض و  محدودیت

جنسیت و نقض ، مذھب، بدرفتاری در برابر اقلیت ھا؛ قاچاق انسان؛ تبعیض اجتماعی بھ اساس نژاد

  . حقوق کارگران؛ کار اجباری و تحت قید و شرط؛ و کار شاقھ بشمول کار اجباری باالی کودکان

. گستردۀ رسمی برای مرتکبین جرایم حقوق بشر یکی از مشکالت جدی تلقی گردیده است معافیت  

حکومت در زمینھ پیگرد قانونی مرتکبین بصورت سازگار و موثر یا مایل نبوده و یاھم فاقد قابلیت بوده 

  . است
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مالت انتحاری بمب ھای جاسازی شده در وسایط و ح، طالبان و سایر شورشیان با استفاده از مواد منفجره

، اتباع خارجی، عناصر ضد دولتی نیز قریھ نشینان. بھ کشتار تعداد چشمگیر افراد ملکی مبادرت ورزیدند

غارت و حمالت خویش قرار ، کارمندان دولتی و کارگران صحی موسسات غیر دولتی را مورد تھدید

  . دادند

دست بھ کشتار ھای یکسره و  گزارشات مؤثق واصلھ حاکی از آنست کھ حکومت و نماینده گان آن

لت و کوب توسط پولیس در ماه مارچ منتج بھ کشتھ شدن یکتن گردید کھ در قید زندان . غیرقانونی زده اند

اسناد اثباتیھ یک ) یوناما(ھیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ، بھ ھمین ترتیب. بھ سر میبرد

ی و ریاست امنیت ملی در کندھار در ماه اپریل در دست مورد کشتار را بعلت شکنجھ توسط پولیس مل

گزارشات واصلھ از رسانھ ھا حاکی از آنست کھ پولیس کندھار در زون سوم پولیس سرحدی در . دارد 

  . متھم بھ کشتار و شکنجھ غیرنظامیان میباشند، سپین بولدک

شورشی دست بھ کشتارھای  گزارشات متعدد دیگر نیز در رابطھ بھ اینکھ طالبان و سایر گروه ھای

) یوناما(ھیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان . مواصلت ورزید، تحریک شده سیاسی زده اند

غیرنظامی را توسط عناصر ضد دولتی در جریان سال ارایھ نموده کھ افزایش  ۴٩۵گزارشاتی از کشتار 

  . جزئی در مقایسھ بھ سال گذشتھ را نشان

، قوماندانان امنیھ والیات، لسلھ کشتارھای مقامات عالی رتبھ و قوماندانان امنیھطالبان نیز دست بھ یک س

طالبان مسوولیت سربریدن رئیس شورای والیتی بامیان در ماه ، بگونھ مثال. و سایر اراکین بلند پایھ زدند

، ی گردیدجون و حملھ انتحاری را کھ منتج بھ کشتھ شدن شاروال کندھار غالم حیدر حمیدی در ماه جوال

  . بعھده گرفتھ اند

حملھ ، بگونھ مثال. طالبان و سایر گروه ھای شورشی متھم بھ کشتار تعداد کثیری از غیرنظامیان بوده اند

فبروری باالی یک بانک در شھر جالل آباد چھل کشتھ بھ جا گذاشت کھ در آن عالوه بر حملھ از  ١٩

ھای شورشی در جریان سال اعم از لحاظ تعداد و ھم حمالت طالبان و سایر گروه . بمب نیز استفاده شد

طالبان مسوولیت حملھ منسجم و طوالنی باالی ھوتل انترکانتینینتال کابل . از نظر پیچیده گی افزایش یافت

طالبان ھمچنان مسوولیت . جون بعھده گرفتھ کھ در نتیجھ آن حد اقل ھفت تن کشتھ شدند ٢٨را بھ تاریخ 

رکز فرھنگی بریتانیا در کابل را بدوش گرفتند کھ در نتیجھ آن دوازده تن کشتھ آگست باالی م ١٩حملھ 

  . شد
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مواد منفجره جاسازی شده توسط گروه ھای شورشی بزرگترین و یگانھ علت کشتار غیرنظامیان بشمار 

  .میرود

ین یک حملھ کننده انتحاری رئیس جمھور سابق و رئیس شورای عالی صلح برھان الد، در ماه سپتمبر

) آی اس آی(حکومت افغانستان طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان . ربانی را در منزلش بھ قتل رساند

را بھ ھمدستی در انجام این قتل متھم نمود اما طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان این اتھام را رد 

گزارشاتی ھم حاکی از . دامھ دادندمقامات افغانستان و پاکستان تا پایان سال بھ تحقیقات خویش ا. کردند

 .آنست کھ گروه ھای شورشی و جنایتکاران مسوول اختطاف در جریان شورشھای متداوم شناختھ شده اند

اجساد ھشت کارمند امنیتی کھ اختطاف شده بودند در والیت وردک دریافت ، در ماه آگست، بگونھ مثال

  .شد

ه؛ با آنھم گزارشات متعددی حاکی از آنست کھ کارمندان قانون اساسی چنین برخورد ھا را منع قرارداد

. مسوولین توقیف خانھ ھا و پولیس بھ بدرفتاری ھای گسترده متھم ھستند، نیروھای امنیتی، دولتی

گزارشات واصلھ از موسسات غیردولتی حاکی از آنست کھ نیرو ھای امنیتی پیوستھ دست بھ زور و جبر 

در ماه مارچ پولیس یک مرد ھجده سالھ را ، بگونھ مثال. ملکی زده اند بشمول شکنجھ و لت و کوب افراد

مرد . پولیس کابل جان خود را از دست داد ١١شدیداً لت و کوب نمود کھ در نتیجھ موصوف در حوزه 

از نزد آمرش متھم شده ) دالر ۴۴٠٠(افغانی  ٢٠٠٠٠٠حدود  یاد شده بھ سرقت تیلفون ھای موبایل و در

  . بود

گزارشاتی را مبنی بر شکنجھ محبوسین ) یوناما(ھیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان ، آکتوبر در ماه

در پنج توقیف خانھ امنیت و پولیس ملی ارایھ نمود کھ در عین زمان موارد مؤثق دیگر شکنجھ و 

د شده جزء اما یوناما شواھدی را مبنی براینکھ شکنجھ یا، بدرفتاری را در سایر محالت برمال میسازد

گزارشات متعدد از رسانھ ھا پولیس ملی در کندھار را . دریافت ننمود، پالیسی دولت یا نھاد مشخص است

یکی از این قضایا توقیف دو پسر جوان است کھ در رستورانت وظیفھ . با گزارشات شکنجھ ارتباط میدھد

نیرو ھای ، قرار گزارشات واصلھ. داشتھ و بھ جنگجویان شورشی بیرون از شھر غذا آماده نموده بودند

آنھا را در سقف اتاق آویزان نموده و با آلھ فلزی و کیبل آنھا را لت و ، پولیس ملی دستان دو پسر را بستھ

  . کوب نمودند

پولیس محبوسین زن را مورد ، قرار گزارشات واصلھ از وزارت امور زنان و موسسات غیر دولتی

تی ھم حاکی از آنست کھ مسوولین امنیتی و وابستگان پولیس ملی گزارشا. تجاوز جنسی قرار داده اند
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موسسات غیردولتی ھمچنان گزارشاتی را . کودکان را مورد تجاوز جنسی قرار داده اما معاف شده اند 

پخش نموده کھ در آن حوادث سوء استفاده جنسی و استثمار کودکان توسط نیرو ھای امنیت ملی افغانستان 

اما محدودیت ھای کلتوری کھ در برابر گزارش چنین جنایات وجود دارد تعیین حدود ، تبازتاب یافتھ اس

مسوولین رسانھ ھا گزارشاتی را ارایھ نمودند کھ نیروھای ، در ماه می. این مسئلھ را مشکل ساختھ است

ودند قبل امنیت ملی افغانستان سھ تن از مھاجمان انتحاری خورد سن را کھ از مزر پاکستان عبور نموده ب

  . زندانی و مورد بدرفتاری جنسی قرار داده اند، از راجع نمودن بھ مرکز توقیف جوانان

ملیشھ ھای " (اربکی ھا"گزارشات متعدد و مؤثق در رابطھ بھ سوء استفاده قدرت از جانب فرماندھان 

برخورد ، سیتجاوز جن، گزارشات یاد شده حاکی از کشتار. و پیروان آنھا مواصلت نموده است) محلی

وضع غیر قانونی و اجباری مالیات و بھ بد دادن دختر یا زن بمنظور ادا نمودن قرض یا تالفی ، فزیکی

مسایل مختلف بوده کھ بعد از آن متضرر اغلب یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتھ و یاھم لت و کوب شده 

نسوان در کندز را مورد لت قرار گزارشات در ماه جون گروھی از اربکی ھا سرمعلم یک مکتب . است

شاھدان عینی میگویند کھ خشونت از رقابت بین قریھ نشینان روی دسترسی بھ بودجھ . و کوب قرار دادند

دولت و شکایت سرمعلم در مورد اینکھ دھاقین منطقھ بھ پرداخت باج بھ اربکی ھای قریھ ھمجوار مجبور 

  . سرچشمھ میگیرد، شده اند

حقوق بشر گزارشی را منتشر نمود کھ در آن پولیس محلی افغان و ملیشھ ھای  در ماه سپتمبر دیده بان

پولیس ، گفتنی است کھ در ماه جون، بگونھ مثال. مسلح را بھ بی حرمتی در برابر حقوق بشر متھم مینماید

آنھا را در جریان توقیف لت و کوب کرده و در پاھای یکی ، محلی افغان دو پسر را در شب توقیف نموده

برنامھ ھای آموزشی بین المللی برای پولیس محلی افغانستان ھمواره تالش نموده . از آنھا میخ کوبیده است

در ھلمند برنامھ آموزشی پولیس محلی ، بگونھ مثال، اما. تا سوء استفاده از صالحیت را کاھش دھد

  . تعدیل گردید، غرض باال بردن سطح رعایت اصول حقوق بشر

، در مورد شکنجھ و سایر انواع بدرفتاری طالبان و سایر گروه ھای شورشی گزارشات دیگری نیز

  . مواصلت نموده است

بخصوص توقیف خانھ ھای ، اکثریت محابس و توقیف خانھ ھا. محابس در وضعیت بدی قرار دارند

فاقد حفظ الصحھ درست و دور از معیار ھای جھانی قرار ، مزدحم، وزارت امور داخلھ خیلی قدیمی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر ناظران ھمواره گزارش ھایی را در رابطھ بھ عدم . رنددا

تعداد ناکافی کمپل و امراض مکروبی و ساری ، وضعیت بد حفظ الصحھ، آب، تکافوی مواد خوراکی
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ذایی و آب را برخی از ناظران مواد غ، با آنھم. ارایھ نموده اند، بحیث موارد معمول در زندان ھای کشور

ریاست عمومی محابس برنامھ سراسری تھیھ مواد غذایی برای . در ریاست عمومی محابس بسنده یافتھ اند

تعداد زیادی از خانواده ھای . محبوسین را رویدست گرفتھ اما بودجھ در این عرصھ خیلی محدود میباشد

  . محبوسین مواد غذایی و سایر مواد ضروری را فراھم میکنند

ھیئت ، در ماه آکتوبر. اتی ھم در مورد بدرفتاری در برابر متھمین در توقیف خانھ ھا وجود داردگزارش

گزارشی را ارایھ نمود کھ حاکی از بدرفتاری و شکنجھ ) یوناما(معاونت ملل متحد برای افغانستان 

امنیتی متھمین  نیروھای. محبوسین در توقیف خانھ ھای ریاست امنیت ملی و پولیس ملی افغانستان میباشد

کیبل ھای برقی و چوب مورد لت و کوب قرار داده اند کھ در بین اینگونھ ، را با استفاده از وسایل رابری

مجازات وارد نمودن ضربھ بھ کف پا؛ شوک برقی؛ فشردن آلت تناسلی محبوسین؛ در مضیقھ قراردادن 

یوناما شواھدی را در رابطھ بھ . تمحبوسین؛ کشیدن ناخون ھای پا و تجاوز جنسی خیلی مکرر بوده اس

خوست و لغمان و ھمچنان در توقیف خانھ ، کندھار، شکنجھ در پنج توقیف خانھ امنیت ملی در ھرات

یوناما ھمچنان اسناد یک مورد . در دست دارد، در کابل مبارزه با تروریزم امنیت ملی ١٢۴ریاست 

لیس ملی در کندھار در ماه اپریل را در دست مرگ در یکی از توقیف خانھ ھای ریاست امنیت ملی و پو

   .موسسات غیر دولتی گزارشاتی را در رابطھ بھ تجاوز جنسی باالی محبوسین زن ارایھ نموده اند. دارد

بھبود برنامھ ھای آموزشی و ، ریاست امنیت ملی و وزارت امور داخلھ در زمینھ رسیده گی بھ نگرانی ھا

حکومت افغانستان زمینھ . ئتالف و جامعھ جھانی ھمکاری نموده اندبا قوای ا، بازنگری بھ تسھیالت

مساعد ) آیساف(دسترسی بھ محالت یاد شده در گزارش یوناما را بھ نیرو ھای حافظ صلح بین المللی 

حکومت ھمچنان مسوولیت آموزش بھ مسوولین . نمود تا از برخورد در برابر محبوسین دیدن نمایند

ریاست امنیت ملی در ماه دسمبر . ھ بھ معیار ھای حقوق بشر را بعھده گرفتتوقیف خانھ ھا در رابط

واحد جدید حقوق بشر را ایجاد نمود کھ مسوولیت تحقیق در رابطھ بھ بدرفتاری در برابر محبوسین را 

ریاست امنیت ملی ھمچنان از نظریات موسسات بین المللی و غیر دولتی در رابطھ بھ ادعا ھا . بعھده دارد

. پیوند با بدرفتاری با محبوسین استقبال نمود و آنرا برای تحقیقات در زمینھ چنین ادعا ھا موثر خواند در

مسوولین دولتی طی یک در . قابل سنجش نبود، موثریت چنین تالش ھای ریاست امنیت ملی تا پایان سال

انھ ھا فراھم نماید و خوست از یوناما دعوت نمود تا تریننگ در رابطھ بھ حقوق بشر را در توقیف خ

  . ھمچنان از بازدید ھای نظارتی محابس توسط مسوولین بین المللی استقبال نمود
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توقیف خانھ فعال  ١٨٧ریاست مرکزی محابس و /محبس والیتی در چارچوب وزارت عدلیھ ٣۴بھ تعداد 

تعداد ، تقرار گزارشا. مرکز دارالتادیب جوانان موجود بوده است یوزارت امور داخلھ بشمول س

، در مجموع. مجموعی توقیف خانھ ھای فعال از یک ماه الی ماه بعدی در نوسان قرار داشتھ است

ھیچگونھ معلومات رسمی در مورد تعداد . وزارت امور داخلھ فاقد تعداد کافی توقیف خانھ ھا بود

  . ار نبوده استمحبوسین در قید ریاست امنیت ملی و تعداد توقیف خانھ ھای تحت این ریاست در اختی

مقامات محابس در مجموع فاقد ظرفیت زیربنایی برای تجزیھ محبوسین قبل از محاکمھ و بعد از محاکمھ 

، محبوس مرد قبل از محاکمھ ۵٢٧١ریاست مرکزی محابس بھ تعداد ، اعتبار از ماه دسمبر. بودند

در . رش داده استمحبوس زن را گزا ۵٠٠محبوس زن قبل از محاکمھ و  ١٢١، محبوس مرد ١۶٢۴۴

بنابر زیربنای محدود محبوسین قبل و بعد از محاکمھ تقسیم نشده اما در حاالتی کھ ممکن ، بسیاری موارد

زنان بھ ھیچ صورت با مردان زندانی . ریاست مرکزی محابس بھ تقسیم این دو دستھ پرداختھ است، بود

اه ھای جوانان طبق ماھیت اتھامات علیھ مقامات در مجموع فاقد ظرفیت زیربنایی برای باشگ. نشده اند

  . آنھا بوده اند

بھ ، کودکان زیر سن ھفت سال در محابس با مادران شان کھ مرتکب جرم شده اند، در چارچوب قانون

استفاده این روش تحت ھدایت ریاست مرکزی محابس و ھمگام با گشایش برخی از ، با آنھم. سر میبرند

ست روز از یقانون بھ محبوسین حق میدھد تا برای مدت ب. فتھ استکاھش یا، مراکز حمایت کودکان

   .با آنھم این حق در اکثر محابس رعایت نشده است، زندان بیرون شده و از اقارب خویش دیدن نمایند

لوی ، وزارت عدلیھ. طرزالعمل غیر رسمی سمع شکایات در ریاست مرکزی محابس موجود بود

وضعیت محابس بازدید و نظارت نمودند اما تحقیقات و نظارت در تطابق  څارنوالی و برخی از والیان از

وزارت دفاع و ریاست ، وزارت عدلیھ، وزارت امور داخلھ. کامل با معیار ھای بین المللی قرار نداشت

کمیتھ بین المللی صلیب سرخ و سایر سازمان ھای ، یوناما، امنیت ملی بھ کمیسیون مستقل حقوق بشر

محدودیت ھای امنیتی و موانع ایجاد شده از . زه دادند تا از توقیف خانھ ھا دیدن نمایندحقوق بشر اجا

ً مانع بازدید برخی از این محالت و توقیف خانھ ھا گردیده است سازمان . جانب برخی از مقامات بعضا

رت ست وچھارامنیت ملی جھت نظایملل متحد و سایر موسسات حقوق بشر فاقد دسترسی بھ ریاست صدوب

در زندان ، با آنھم. سیستم رسمی سمع شکایات در محابس وجود نداشت. از وضعیت زندان آن ریاست بود

برخی از فرماندھان محبوسین مشخص را جھت ارایھ گزارش در مورد وضعیت امنیتی و ، ھای مختلف

  . توظیف نمودند، داخلی زندان
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تی محبوسین اجازه ادای فریضھ ھای دینی در توقیف خانھ ھای دول، قرار گزارشات واصلھ از ناظران

  . شان را داشتند

. توقیف و حبس خودسرانھ طبق قانون نافذه منع بود؛ با آنھم این دو بصورت مشکالت جدی باقی مانده اند

، تعداد زیادی از شھروندان بدون مستفید شدن از حفاظت الزم در چارچوب طرزالعمل ھای قابل اجرا

  . حبس شدند

، مقامات بدون در نظرداشت صالحیت قانونی و مراحل مؤجھ، ات موسسات غیر دولتیقرار گزارش

مسوولین محلی انفاذ قانون افراد ، قرار گزارشات واصلھ. ھمواره دست بھ توقیف و حبس خودسرانھ زدند

را بصورت غیر قانونی و بھ اتھاماتی حبس نموده اند کھ در قانون جزا وجود نداشتھ است و از موقف 

  . می خویش برای حل و فصل منازعات کوچک استفاده نمودندرس

پولیس ملی افغانستان در . سھ وزارتخانھ مسوولیت قانونی فراھم نمودن امنیت را در کشور بعھده دارد

چارچوب وزارت امور داخلھ مسوولیت ابتدایی تأمین نظم داخلی را بعھده دارد اما بصورت چشمگیر در 

اردوی ملی افغانستان در چارچوب وزارت دفاع مسوولیت تامین . یل بوده استمبارزه علیھ شورشیان دخ

ریاست امنیت ملی مسوولیت تحقیقات در مورد قضایای امنیت داخلی . امنیت بیرونی را عھده دار میباشد

شاخھ تحقیقی ریاست امنیت ملی . را بعھده دارد و ھمچنان بمثابھ یک ارگان استخباراتی فعالیت می نماید

ارای شعبھ یی در کابل میباشد کھ در آن محبوسین قبل از محاکمھ تازمانی کھ قضایای شان بھ څارنواالن د

شورشیان قدرت قابل توجھ را بنابر عدم موفقیت ، در برخی از ساحات. نگھداری میگردد، راجع میگردد

  .حفظ نموده اند، حکومت در تامین کنترول باالی این ساحات

در جریان ، سوء استفاده از قدرت توسط ملیشھ ھای غیر رسمی و سنتی، ن حسابدھیمعافیت رسمی و فقدا

گزارشات واصلھ حاکی از آنست کھ ملیشھ ھای غیررسمی باشنده . مدت این گزارش گسترده بوده است

ناظران بھ این . سرقت و کشتار قرار داده از معافیت بھره برده اند، گان روستا ھا را مورد لت وکوب

اند کھ پرسونل پولیس محلی و پولیس ملی افغانستان وسیعاً از مسوولیت ھای خویش و حقوق مدعی عقیده 

حسابدھی منسوبین ریاست امنیت ملی و پولیس ملی در ، از قول یوناما. علیھ تحت قوانین نافذه بی خبر اند

، ت مستقلنظار. ارتکاب شکنجھ و بدرفتاری ضعیف و غیر شفاف بوده و بھ ندرت تطبیق شده است

و ھمچنان نظارت محدود از جرایم ، قضایی یا خارجی در ریاست امنیت ملی و پولیس ملی بحیث نھاد ھا

، و بدرفتاری ھایی کھ ریاست امنیت ملی و پولیس ملی بشمول شکنجھ و سوء استفاده مرتکب شده اند

  .محدود بود
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داشت کھ ھدف آن مسلکی ساختن نیروی  حمایت بین المللی از استخدام و تربیھ پرسونل پولیس ملی ادامھ

. پولیس بشمول تطبیق متداوم اصالحات در ریاست مرکزی محابس و ساختار مجدد این ریاست میباشد

جامعھ جھانی یکجا با حکومت کار نمود تا برنامھ ھای آگاھی دھنده و آموزشی پولیس را طرح ریزی 

، ارتقای مسلکی، ارزش ھا و ضوابط اخالقی، سیقانون اسا، این برنامھ ھا روی انفاذ قانون. نمایند

عالوه بر مھارت ھای اساسی ، و معیار ھای بنیادی حقوق بشر، جلوگیری از خشونت ھای خانوادگی

. متمرکز بود، پولیس و میکانیزم ھای داخلی تحقیق غرض مھار نمودن فساد در صفوف نیرو ھای امنیتی

ی بود و ناظران از آماده گی ھای ناکافی نیروھای امنیتی مشکالت حقوق بشر بھ جای خود باق، با آنھم

موسسات حقوق بشر نگرانی ھای عمیق خویشرا در رابطھ بھ محدودیت نظارت از . محلی شاکی بودند

  .ابراز نمودند، خاصتاً پولیس محلی، نھاد ھای امنیتی

خاصتاً در برابر زنان ، موسسات غیر دولتی و فعالین حقوق بشر اظھار داشتند کھ خشونت ھای اجتماعی

سالھ  ١٢یک دختر ، در ماه اپریل. پولیس مانع خشونت نگردیده است، فراگیر بود؛ در بسیاری از موارد

برخی از گزارشات حاکی از آنست کھ چندین تن از . در تخار مورد تجاوز جنسی گروھی قرار گرفت

ن مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نماینده با آنکھ کمیسیو. عامالن این رویداد لباس پولیس برتن داشتند

اما مقامات بھ ، گان جامعھ مدنی بازدید تحقیقی در حضور داشت ھیئت عالی رتبھ از این والیت نمودند

  . ھیچگونھ دستگیری اقدام نکردند

قانون اجازه دسترسی بھ مشوره ھای حقوقی و استفاده از ضمانت را اعطا نموده و حدود زمانی برای 

گزارشات واصلھ از کمیتھ بین المللی . قیف افراد تا زمان ثابت شدن جرم شان را نیز تعیین نموده استتو

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر ناظران حاکیست کھ توقیف خودسرانھ و دراز ، صلیب سرخ

ت علیھ شان مقامات اغلب محبوسین را از اتھاما. مدت بصورت مکرر در سراسر کشور رخ داده است

پولیس حق دارد مظنون را غرض تکمیل تحقیقات ابتدایی برای مدت ھفتادودوساعت در . اطالع ندادند

دوسیھ متھم بھ لوی څارنوالی راجع ، در صورتیکھ تصمیم بر ادامھ تعقیب قضیھ باشد. توقیف نگھدارد

رنوال موظف میتواند څا. میگردد کھ آنمقام قضیھ مظنون را ظرف چھل ھشت ساعت بھ تحقیق میگیرد

حین تکمیل تحقیقات خویش مظنون را از زمان توقیف بدون اتھام رسمی برای پانزده روز در توقیف 

څارنوال موظف میتواند مظنون را برای مدت پانزده روز دیگر در ، بتأسی از منظوری محکمھ. نگھدارد

نامھ خویشرا درج  ادعا، توقیف روز یڅارنوال میتواند جھت رھایی مظنون بعد از س. توقیف نگھدارد

  .تحقیقات ادامھ می یابد، تکمیل نگردد یحتی در صورتیکھ ادعانامھ ظرف س. نماید
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قانون صراحت . مستفید نشدند، تعداد زیادی از محبوسین از بعضی یا تمام این احکام بنابر فقدان منابع

روز در  یا کھ برای مدت سمحکمھ میتواند محبوس ر، دارد کھ بتاسی از درخواست شورای دفاعی

بسیاری از محبوسین در نبود ، با آنھم. رھا نماید، در صورت عدم درج ادعانامھ، توقیف بھ سر برده

گزارشات واصلھ از ناظران حاکیست . روز در توقیف نگھداری شده اند یبرای بیشتر از س، ادعامھ نامھ

اه بدون اتھام و بعضی اوقات بنابر ارتکاب اعمالی کھ څارنواالن و پولیس افراد را تخمیناً برای مدت نھ م

قسماً بخاطر بی کفایتی سیستم قضایی در طی مراحل بموقع ، کھ در چارچوب قانون جرم پنداشتھ نمیشود

  . در توقیف نگھداشتھ اند، قضایای محبوسین

ضی القضات رئیس امنیت ملی و قا، لوی څارنوال، رئیس جمھور کرزی وزیر عدلیھ، اگست ٢۵بھ تاریخ 

. را فراخواند تا قضایا را بصورت سریع طی مراحل نمایند و از توقیف بی مورد افراد اجتناب ورزند

رئیس جمھور ھمچنان خواستار رھایی آنعده محبوسین شد کھ مدت حبس شان تکمیل گردیده اما بنابر 

حکومت کھ در سکتور  نھاد ھای ھفت گانھ .فقدان تضمینات مالی و غیره ھنوز در حبس بھ سر میبرند

ریاست ، وزارت امور داخلھ، ستره محکمھ، لوی څارنوالی، وزارت عدلیھ --عدلی و قضایی سھم دارند 

وزارت دفاع و اداره عالی نظارت بر تطبیق قانون سیستم مدیریت استندرد قضایا را پیوستھ ، امنیت ملی

   .تطبیق نمودند

نبود وسایل ارتباطی و . والیات مواصلت ورزیده است گزاشاتی در مورد توقیف خودسرانھ از بسیاری

حالیکھ  در. بحیث مشکل جدی بھ جا مانده است، دسترسی نادر بھ وکیل مدافع در جریان مدت توقیف

در بسیاری موارد چنین فرصت بموقع برای ، محبوسین اجازه بازدید با خانواده ھای شان را دارند

بدرفتاری و ضرب و شتم قرار گرفتند و ھم ، سین مورد شکنجھبرخی از محبو. محبوسین مھیا نمیگردد

گزارشات یوناما ھمچنان حاکیست کھ . قرارداده شدند، در معرض سرما و محرومیت از خوردن غذا

، منازعات خانواده گی و بمنظور کسب اعتراف، نقض شرایط قرارداد ھا، پولیس افراد را بھ جرم اخالقی

  . ھار داشتھ اند کھ محبوسین جرایم اخالقی بیشتر زنان بودندناظران اظ. توقیف نموده است

ً با تفھیم اتھامات آنان سازگار بود ، قرار گزارشات. طول مدت توقیف محبوسین قبل از محاکمھ ندرتا

  . توقیف بعد از محاکمھ یک امر معمول بود

منیت ملی در دارالتادیب ک کودک بھ اتھام قضایای مربوط بھ ایبھ تعداد ھشتادو، از قول وزارت عدلیھ

سال  ١۵توقیف گردیدند کھ ھمھ این محبوسین ذکور و شش تن آنھا زیر سن ، نوجوانان در جریان سال

قانون تربیھ و اصالح کودکان صراحت دارد کھ معیار ھای قابل اجرا باالی بزرگساالن باید روی . بودند
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باید راه حل نھایی باشد و کوتاه ترین "ودک قانون تصریح میدارد کھ توقیف یک ک. کودکان تطبیق نگردد

ھشتصدوپنجاه کودک در مراکز احیای مجدد کودکان در ، بطور تخمینی". مدت ممکنھ را دربر گیرد

کودکان محبوس از . مراقبت ھای صحی و آموزش بودند، فاقد دسترسی بھ مواد غذایی، سراسر کشور

حق ، ن در مورد اتھام و چگونگی اتھام بھ آنھاحق مطلع شد، حق بی گناھی و معصومیت، حقوق اساسی

ایجاد پولیس تربیھ و اصالح . بی بھره مانده اند، و حق عدم اجبار برای اعتراف، دسترسی بھ وکیل مدافع

، بنابر منابع محدود. څارنوالی ھای اختصاصی و محاکم در چارچوب قانون تصریح شده است، جوانان

جالل آباد و ، کندھار، بلخ، ھرات، کابل(صرف در شش والیت  محاکم ویژه تربیھ و اصالح کودکان

قضایای کودکان از طریق محاکم عادی حل و ، در والیاتی کھ محاکم ویژه وجود ندارند. فعال بود) کندز

قانون ھمچنان تأکید میورزد کھ قضایای کودکان باید بصورت خصوصی مورد رسیده گی . فصل گردید

استیناف و مرحلھ نھایی در ستره ، مرحلھ ابتدایی: رحلھ حل و فصل گرددقرار گیرد و باید در سھ م

  .محکمھ

بخصوص در قضایای . بعضی از کودکان در سیستم عدلی و قضایی متضررین بوده اند نھ عامالن جرایم

عامالن بھ ندرت محبوس شده اند زیرا قضایا بھ ندرت مورد پیگرد قانونی قرار ، سوء استفاده جنسی

برخی از متضررین عامل صدمھ بھ ناموس تلقی شده و بنابراین تابع مجازات شمرده شده و در . دگرفتھ ان

در خانواده ھای شان بحیث اعضای شرم آور ، صورتیکھ آنھا سوء استفاده در برابر شان را گزارش بدھند

  .ده اندزندانی ش، برخی از کودکان بھ عوض عضو خانواده کھ عامل اصلی جرم است. شناختھ میشوند

ست یدر ماه آگست کرزی ب. شورشیان پیوستھ کودکان را در حمالت انتحاری مورد استفاده قرار دادند

کودک را کھ توسط ریاست امنیت ملی حین کوشش انجام حمالت انتحاری دستگیر شده بودند عفو نمود و 

و استبداد دشمن قرار  اظھار داشت کھ کودکان یاد شده توسط دشمنان کشور فریب داده شده و مورد ظلم

  . گرفتھ اند

پولیس و مسوولین حقوقی اغلب زنان را . در چارچوب قانون جزا یک جرم جنایی بشمار میرود" زنا"

تحریک ، متھم میکنند کھ آنھا بمنظور توجیھ توقیف شان در برابر تخلفات اجتماعی مانند فرار از منزل

. زنا را مرتکب میشوند، ده گی یا تجاوز جنسی یا فرارفرار از خشونت خانوا، خانواده بھ انتخاب ھمسر

  . پولیس اغلب زنان را بنابر ارتکاب زنا بھ خواست خانواده ھای شان حبس میکنند

مقامات ذیصالح برخی از زنان را بخاطر گزارش جرایم انجام شده در مقابل شان و دیگران را در 

طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق . س نمودندحب، عوض شوھران یا مجرم مرد عضو خانواده ھای شان
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بشر افغانستان در جریان سال مردان در عوض اقارب ذکور ویا عدم شناسایی مظنون برای اینکھ بمنظور 

  . توقیف گردیده اند، رھا ساختن عضو خانواده اش خود را بھ پولیس تسلیم نماید

در جا ھای امن ، وسط اعضای خانواده شانمقامات ذیصالح بعضی از زنان را جھت انتقام خشونت آمیز ت

مقامات ھمچنان زنان متضرر خشونت ھای خانواده گی را در صورت نبود سرپناه در محالت . قرار دادند

بتأسی از فرمان . قرار دادند تا آنھا را از سوء استفاده مزید محفوظ نگھدارند) بشمول توقیف خانھ ھا(امن 

پولیس مسوولیت دارد تا آنانی را کھ زنان را مورد بدرفتاری ، انمحو خشونت در برابر زن ٢٠٠٩سال 

تطبیق و آگاھی در مورد قانون محو خشونت علیھ زنان خیلی محدود ، با آنھم. توقیف کنند، قرار میدھند

  . بوده است

بھ توقیف مجدد مدعی علیھ مبادرت ، مقامات مربوط حتی بعد از صدور حکم محکمھ استیناف در غیاب

سیستم تشخیصیھ وجود نداشت اما سیستم ابتدایی تشخیصیھ شخصی در برخی از ساحات جایی . دنورزی

کھ ناظران بین المللی قضایا را نظارت نمودند موجود بود؛ مقامات با ارایھ دالیل مؤجھ توقیف بعد از 

اتخاذ . گردید ناپدید، محاکمھ را توجیھ نمودند زیرا مدعی علیھ در بسیاری موارد بعد از استیناف معوق

، طبق مشاھدات مربیان بین المللی. تصامیم قضاوت و څارنواالن در مورد اتھامات محتاطانھ نبود

این در حالیست کھ . څارنواالن ادعانامھ ھا را در خصوص قضایای راجع شده توسط پولیس درج نمودند

  .عقیده صریح در خصوص عدم ارتکاب جرم موجود بود

قرار مجدد افغانستان عفو سیاسی را برای شورشیانی اعطا نمود کھ با توجھ بھ برنامھ صلح و است: عفو

توافق بھ پیروی از قانون ، دست برداشتن از خشونت، معیار ھای برنامھ بشمول قطع روابط با القاعده

واجد شرایط ، اساسی بشمول احکام مربوط بھ حفاظت زنان و اقلیت ھا و شمولیت رسمی در برنامھ

سند این برنامھ صراحت دارد کھ برنامھ صلح و ، با آنھم. عفو سیاسی تعریف نشده است. ندشناختھ شد

." چارچوب برای عفو تمام انواع جرایم و فراھم نمودن عفو کلی بشمار نمیرود"استقرار مجدد افغانستان 

ننموده  مشخص، برنامھ صلح و استقرار مجدد افغانستان تاھنوز خشونت ھایی را کھ قابل عفو میباشد

کاندیدان برنامھ استقرار مجدد قبل از شمولیت در مورد اینکھ داخل شدن بھ برنامھ متضمن عفو . است

   .مطلع شدند، کلی از پیگیرد قانونی نمیباشد

مواردی ھم وجود داشت کھ در آن مسوولین حکومت محلی یا بصورت عمدی یا در صورت عدم آگاھی 

آنھا بھ شورشیانی کھ بھ توقف . چشم پوشی نموده اند، جدد افغانستاناز پالیسی برنامھ صلح و استقرار م

مانند فرمانده طالبان مولوی اسفندر کھ متھم بھ اعدام ، جنگ توافق نموده اما رسماً وارد برنامھ نشده بودند
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این گروھی از . وعده عفو نمودند، یک خانم باردار متھم بھ زنا در والیت بادغیس است، بی بی صنوبر

فراد مستقر شدۀ غیر رسمی نھ از جانب جوامع شان برای شامل شدن در برنامھ جذب شده و نھ ھم در ا

قرار تخمین . مورد موقف برنامھ صلح و استقرار مجدد افغانستان در خصوص عفو مطلع شده بودند

  .رسماً وارد برنامھ شدند، شورشی در جریان سال روان ٢٩٧٨بھ تعداد ، حکومت

اس ھرقطع رابطھ با سازمان ھای بین المللی ، دست برداشتن از خشونت(ط صلح حکومت تن با شرای ١۴

 ٢٠١٠توافق نمودند و بنابراین در سال ) و رعایت قانون اساسی بشمول حقوق زنان و اقلیت ھا، افگن

تن دیگر عین شرایط را پذیرفتند و در سال  ١۵. اسمای آنان از فھرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شد

  . از فھرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شدند ٢٠١١

کمیسیون مستقل حقوق بشرو فعالین حقوق بشر پیوستھ نگرانی ھای شان را در رابطھ با آنعده جنایتکاران 

  . جنگی و ناقضان حقوق بشر ابراز داشتند کھ در چارچوب حکومت و قدرت باقی مانده اند

اما نھاد یاد شده در عمل با کمبود بودجھ و پرسونل ، نمود قانون ایجاد نھاد مستقل قضایی را تصریح

و فشار ، فساد اداری، رشوه. مواجھ بود کھ در نتیجھ غیرموثر و تابع نفوذ سیاسی و فساد فراگیر ثابت شد

خانواده ھای متھمین و افراد وابستھ بھ شورشیان بیطرفی قضایی نھاد را ، بزرگان قومی، مسوولین دولتی

عدالت را ، قانون شریعت و عنعنات محلی، بسیاری محاکم با پیروی از قوانین مختلط .تھدید نمود

  . بصورت درست پیاده ننمودند

ً قوی و در ساحات  سیستم عدلی رسمی در مراکز شھرھا جایی کھ حکومت مرکزی قوی بود نسبتا

ً ھشتاد فیصد نفوس زیست دارند شور موجودیت در سراسر ک. ضعیف بود، روستایی جایی کھ تقریبا

سیستم قضایی فاقد ظرفیت مھار نمودن قوانین بزرگ و . نیرو ھای پولیس و محابس نادر بود، محاکم فعال

مقامات والیتی و . فقدان کارمندان مجرب قضایی منجر بھ تاخیر در امور محاکم گردید. تعدیل شده بودند

ت آنھا اغلب بربنیاد فھم شخصی از بشمول قضات از آموزش اندک برخوردار بوده و قضاو، شاروالی ھا

اکثریت قضات از مدارس دینی فارغ شده . استوار بود، قوانین قبیلھ یی و رسوم و عنعنات محلی، شریعت

فقدان دسترسی بھ . تعداد محدود قضات فارغان حقوق میباشند. یا آموزش ھای شریعت را فرا گرفتھ اند

  . څارنواالن شده استقوانین و مقرره ھای حقوقی مانع کار قضات و 

گزارشات ستره محکمھ حاکی از آنست . بخصوص در مناطق نا امن محسوس بود، کمبود وسیع قضات

استیناف و ستره ، تن از قضات در محاکم ابتدایی ١۶۵١کھ بصورت تخمینی الی پایان سال بھ تعداد 

  . تن آنھا را قضات زن تشکیل میداد ١۴٣محکمھ فعالیت داشتند کھ 
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محاکم مسوولیت اتخاذ تصامیم در مورد قضایای جنایی را طبق احکام قانون بعھده ، ھای بزرگ در شھر

چونکھ سیستم رسمی قانونی اغلب . قضایای مدنی اغلب در سیستم غیررسمی حل و فصل میگردید. داشتند

ردان معموالً متشکل از م، مجالس مشورتی(بزرگان محل و شورا ھا ، در مناطق روستایی موجود نبود

مرجع نخست برای حل و فصل موضوعات جنایی و منازعات داخلی ) کھ از بین جوامع برگزیده شدند

در حدود ھشتاد فیصد تمام منازعات از . بودند کھ مجازات غیرمجاز نیز از جانب ایشان صورت میگرفت

قانون اساسی  بعضی اوقات شورا ھا حقوق زنان و اقلیت ھا را کھ در. طریق شورا ھا حل و فصل گردید

  . نقض نمودند، بازتاب یافتھ است

، طالبان سیستم موازی قضایی را طبق تفسیرات جدی شریعت، در ساحات بیرون از کنترول حکومت

  . تطبیق نمودند

اداره و تطبیق . طرزالعمل ھای محاکمھ ندرتاً با معیار ھای پذیرفتھ شده بین المللی در تطابق قرار داشت

ھمھ اتباع کشور حق دارند ادعای ، طبق قانون. تلف کشور از ھم تفاوت داشتعدالت در مناطق مخ

حضور داشتھ باشد و استیناف بجوید؛ اما این حقوق ھمیشھ تطبیق  مدعی علیھ حق دارد. بیگناھی نمایند

ً در محضر عام صورت میگرفت. نگردید قضات در مورد کلیھ محاکمات جنایی تصمیم . محاکمھ ندرتا

یک مدعی علیھ ھمچنان . را محاکمھ از طریق ھیئت منصفھ طبق قانون اساسی جواز نداردمیگرفتند زی

بھ مصرف حکومت بھ انجام ، حق دارد تا با وکیل مدافع مشوره نماید و یاھم در صورت موجودیت منابع

ً بنابر عدم موجودیت وکیل مدافع اعاده نگردید. این امر مبادرت ورزد ھ مدعی علی. این حق نیز قسما

اتباع اغلب از حقوق اعطا شده بھ آنھا توسط . بصورت منظم نتوانست مقابلھ کند یا از شاھدان بپرسد

مدعی علیھ و څارنواالن حق بررسی شواھد و اسناد مربوط بھ قضیھ شان را . قانون اساسی آگاھی نداشتند

بل از ارجاع قضایا جھت اسناد محاکم ق، قبل از محاکمھ داشتند؛ اما ناظران اظھار داشتند کھ در عمل

زمانیکھ متھم بھ توقیف خانھ انتقال می . اغلب در دسترس نبود، باوجود درخواست وکالی مدافع، محاکمھ

محکمھ استیناف برای بررسی قضیھ . استماعیھ محکمھ ابتدائیھ باید در ظرف دو ماه صورت بگیرد، یابد

یناف شوند؛ مدعی علیھ متھم کھ بی گناه ثابت طرفین میتوانند جویای است. یک محبوس دو ماه وقت دارد

استیناف و ستره محکمھ ، میشود معموالً تا زمانیکھ قضیھ از تمامی مراحل سھ گانھ قضایی یعنی ابتدائیھ

فیصلھ محکمھ ابتدائیھ درصورتی نھایی تلقی میگردد کھ درخواست . در حبس بھ سر میبرد، میگذرد

روز  یھرگونھ درخواست دیگر استیناف باید ظرف س. ه باشدست روز درج نشدیاستیناف برای مدت ب

کھ بعد از آن قضیھ بھ ستره محکمھ راجع میگردد تا روی قضیھ مدعی علیھ در ظرف پنج ، درج گردد

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.esalat.org
http://www.pdffactory.com


www.esalat.org 

قانون ایجاب ، درصورتیکھ امور مربوطھ الی رسیدن ضرب االجل استیناف تمام نگردد. ماه فیصلھ نماید

محاکم از ضرب االجل تعیین شده عقب مانده ، در بسیاری موارد. انھ رھا گرددمینماید تا متھم از توقیف خ

  . اند

څارنواالن یا بزرگان محل فاقد ، و یا در قضایایی کھ قضات، در نبود قوانین و مقررات رسمی و قانونی

د کھ قضات و شورا ھای غیر رسمی قوانین سنتی را بکار بردن، آگاھی از قانون و احکام نافذ آن بودند

" بد دادن"این وضعیت ھمچنان منجر بھ شیوه . این وضعیت اغلب منتج بھ تبعیض در برابر زنان گردید

دختر جوانی را بھ رسم ازدواج بھ مردی کھ ، گردید کھ از مدعی علیھ خواستھ شد تا بمنظور تالفی

  .بدھد، خانواده اش از مدعی علیھ متضرر شده است

ر برابر تخطی از حقوق نافذه در قانون اساسی و حقوق بشری آنھا مردم دسترسی محدود بھ عدالت د

، داشتند و تفسیر اصول دینی اغلب در مقایسھ بھ حقوق بشر و حقوق اعطا شده در چارچوب قانون اساسی

قوه قضائیھ دولت بنابر فساد اداری و فقدان ظرفیت نقش مھم و موثری را در رسیده . مقدم شمرده میشد

  . نی ایفا ننمودگی بھ مسایل مد

مداخلھ خودسرانھ در موضوعات مربوط بھ محرمیت از لحاظ قانون منع میباشد؛ با آنھم حکومت این 

کارمندان دولتی بدون . ممانعت ھا را در عمل نادیده گرفتھ و حفاظت قانونی متضررین نیز موجود نبود

مقامات دولتی مردان و زنان را در  .مجوز قانونی بھ زور وارد منازل و محالت تجارتی مردم گردیده اند

را از این طریق وادار بھ تسلیمی بھ حکومت  بدل اعضای مظنون خانواده ھای شان توقیف نموده تا آنھا

  .نمایند 

قانون در خصوص ثبت صدا در حاالت ویژه صراحت دارد تا از تطھیر پولی و قاچاق مواد مخدر 

  . جلوگیری گردد

 ٩٩با آنکھ بیشتر از . جنسیت و مذھب متفاوت بود، زدواج نظر بھ ملیتتمایل حکومت بھ رعایت حق ا

گزارشات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حاکی از ، فیصد نفوس کشور را مسلمانان تشکیل میدھد

در ماه می . و مخالف دین اسالم خوانده شد" حرام"ازدواج بین سنی و شیعھ ، آنست کھ در چندین مورد

مانع ازدواج یک دختر با یک مرد ھزاره " سید"خانواده یک شخص از لحاظ قومی ، یاندر والیت بام

پناه ببرد و خود را از تھدید زنده گی اش ) شلتر(گردید کھ این وضعیت دختر را واداشت تا بھ خانھ امن 

، امیانوالی ب، باوجود فشار ھای پی ھم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در پایان سال. نجات دھد
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دختر بھ کابل منتقل شد و ، جامعھ مدنی و جامعھ جھانی باالی خانواده دختر غرض اعطای جواز ازدواج

  . تالش ھا ھیچگونھ اثری نداشت

جنوب و شرق کشور چھار شبکھ تیلفون موبایل ، شورشیان در جنوب غرب، در جریان مدت این گزارش

حکومت ، در پاسخ. دستگاه ھای شان را خاموش نمایندرا ھشدار دادند تا برای ساعات و روز ھای مکرر 

از آپریتران شبکھ ھای یاد شده خواست تا خدمات شانرا جاری نگھدارند کھ در نتیجھ شورشیان با تخریب 

  . مکرر برج ھای شبکھ ھای تیلفونی بھ این دستور حکومت پاسخ دادند

، بدرفتاری در برابر محبوسین، اختطاف، زد و خوردھای متداوم داخلی منتج بھ تلفات غیر نظامیان

وضعیت امنیتی در جریان سال . خساره بھ ملکیت و بیجاشدن باشنده گان محالت مختلف گردیده است

 ٢٠١١از قول یکی از گزارشات منتشره سال . بنابر حمالت شورشیان بحیث یک مشکل باقی مانده است

شدید مسلحانھ را متقبل شده و میزان تلفات در  غیرنظامیان پیوستھ صدمات زدوخورد ھای، توسط یوناما

تعداد زیادی از حمالت توسط . فیصد افزایش یافتھ است ٨در حدود  ٢٠١٠جریان سال در مقایسھ بھ سال 

عناصر ضد دولتی منجر بھ محدود شدن قابلیت و ظرفیت حکومت مرکزی در زمینھ حفاظت حقوق بشر 

در ابتدا افزایش در تلفات افراد ملکی ناشی از . وب کشور گردیدخاصتاً در جن، در بسیاری از ولسوالی ھا

  .استفاده یکسره وسایل منفجره ماینھا بشقابی گردید

در  ٢٠١١گزارش ساالنھ یوناما در سال . نیرو ھای طرفدار دولت مسوول تلفات افراد ملکی شناختھ شدند

آن بود کھ نیرو ھای ضد دولتی  زمینھ حفاظت شھروندان در جریان زدوخورد ھای مسلحانھ حاکی از

 ۴در حدود  ٢٠١٠فیصد مجموع تلفات جانی شھروندان بوده کھ این رقم در مقایسھ با سال  ١۴مسوول 

گزارش یوناما . حمالت ھوایی دولت مسوول سطح بلند تلفات جانی بود. فیصد کاھش را نشان میدھد

 ٢٠١٠ ناشی میگردد در مقایسھ بھ سال اظھار میدارد کھ تلفات جانی شھروندان کھ از حمالت ھوایی

  .فیصد افزایش یافتھ است ٩میالدی 

یوناما ھمچنان اظھار میدارد کھ عناصر ضد دولتی مسوول بلندترین سطح تلفات جانی شھروندان باقی 

تلفات  ٢٣٠٠ ش ازیجملھ ب از. فیصد افزایش یافتھ است ١۴در حدود  ٢٠١٠مانده کھ در مقایسھ با سال 

. فیصد بھ عناصر ضد دولتی نسبت داده میشود ٧٧، خورد ھا در نیمھ اول سال و ستھ از زدجانی برخا

عناصر ضد دولتی پیوستھ بزرگان دینی ، در جریان سال. مسوولیت قسمت باقیمانده مشخص نشده است

مقامات دولتی یک مرد را دستگیر و چھار تن ، در ماه مارچ. طرفدار دولت را آماج قرار داده اند

یکی از . راھان وی را در پیوند بھ قتل دوازده فبروری یکی از مولویان سرشناس توقیف نمودھم
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خویشرا بھ تاریخ چھارده جوالی در مراسم فاتحھ ) لنگی(ھواداران طالبان بمب جاسازی شده در دستار 

از  برادر اندر رئیس جمھور کرزی منفجر ساخت کھ منجر بھ کشتھ شدن یکی، خوانی احمد ولی کرزی

طالبان در والیت شمال شرقی کنر دو ، در ماه اگست .بزرگان دینی و زخمی شدن چھار عزادارد گردید

  . اعدام و سپس با گلولھ کشتند، سنگسار، تن از سربازان اردوی ملی را کھ از مرخصی برمیگشتند

باع خارجی و ات، طالبان و عناصر ضد دولتی استفاده یکسره از زور را ادامھ داده و قریھ نشینان

طالبان و سایر گروه ھای . کارمندان موسسات غیر دولتی را مورد حمالت خویش قرار داده و کشتھ اند

شورشی تعداد زیادی از افراد ملکی را از طریق حمالت و بمب ھای جاسازی شده در وسایط نقلیھ و 

از ھر تکتیک دیگر تعداد  حمالت مواد منفجره در جریان سال بیشتر. حمالت انتحاری از بین برده اند

حمالت انتحاری و مواد . تن گردید ٩۶٧زیادی از افراد ملکی را از بین برده کھ منتج بھ تلفات جانی 

ستان کارمندان داخلی و یترور .فیصد تلفات جانی در جریان سال شده است ٣٢منفجره باھم یکجا منجر بھ 

گزارشاتی از خشونت . محلی را آماج قرار دادنداتباع خارجی و کارمندان موسسات غیردولتی ، حکومتی

از قول گروپ کاری ملل متحد برای نظارت . ازدھمواصلت نمودیدر برابر افراد ملکی طی سال دوھزارو

حملھ باالی  ١٣میالدی بدینسو بھ تعداد  ٢٠١١ از اپریل سال، و گزارشدھی از نقض حقوق کودکان

تن را کشت  ٢۶ری ماه فبروری در والیت شمالی کندز حد اقل حملھ انتحا.مکاتب دخترانھ انجام شده است

دیگر را در داخل دفتر ثبت احوال نفوس جایی کھ مردم جھت اخذ تذکره تجمع نموده  ٣٠و بیشتر از 

فبروری وارد یکی از نماینده گی ھای کابل بانک در  ١٩افراد مسلح بھ تاریخ . مجروح نمود، بودند

تن کشتھ و  ١٨، کھ طالبان مسوولیت آنرا پذیرفتند، اندازی و حملھ انتحاری ربھ دنبال تی. شدند ننگرھار

  . تن دیگر زخمی شدند ٧٠

گزارشات یوناما حاکی از آنست کھ ماه جون شاھد سطح بلند حوادث امنیتی در یک ماه و میزان بلند 

، یخ نو جونبھ تار. میباشد، حمالت مواد منفجره جاسازی شده کھ در طول یک ماه ثبت شده است

 شورشیان وابستھ بھ طالبان در یک حملھ باالی مراسم عروسی در محوطھ یکی از ولسوالی ھای ننگرھار

از افراد ملکی  تن ٢، جون ٢١طی یک حملھ انتحاری باالی دفتر والی پروان بھ تاریخ . تن را کشتند ٩

ماه جون باالی مقام والیت یک حملھ انتحاری دیگر در اواسط . تن دیگر جراحت برداشتند ٢کشتھ و 

  .تن را زخمی ساخت ۴تن را کشت و  ٨کاپیسا 
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. مورد اختطاف را تا پایان سال گزارش داد کصدیپولیس مبارزه با جرایم وزارت امور داخلھ بیشتر از 

معلمان و شھروندان را بھ اتھام ھمکاری با دولت آماج قرار ، طالبان پروژه ھای ساختمانی و مین پاکی

  . میباشد، تعداد واقعی قضایا احتماالً باالتر از آنچھ گزارش شده است .دادند

ساحات موجود برای زراعت را ، مین ھای زمینی و مواد منفجره ھمواره باعث مرگ و جراحت گردیده

گزارش مرکز ھمآھنگی مین پاکی برای افغانستان در . محدود ساختھ و مانع عودت مھاجرین گردیده است

 ٣١ی است کھ مین ھای زمینی و مواد منفجره بصورت اوسط منتج بھ کشتن و زخمی شدن پایان سال حاک

تن از  ١٨٧٠٠تلفات ، عالوه بر تلفات ناشی از مین ھای ضد تانک و ضد پرسونل. تن در ھر ماه گردید

ناشی  افراد ملکی در جریان سال از اثر مواد منفجره نیز ثبت شد کھ اکثریت آنھا از مین ھای بشقاب مانند

، در پایان سال). ٢٠١٢طبق گزارش استراتیژی ملی افغانستان برای مبارزه با مواد منفجره سال (گردید 

محل را متضرر ساخت کھ کمتر از دو فیصد تعداد  ١٩٣٠مین ھای زمینی و مواد منفجره بھ تعداد 

اثر گردیده شامل تعداد اکثریت ساحات باقیمانده کھ از خطرات مین ھا مت. مجموعی محالت را نشان میدھد

نسبتاً پایین مین ھای جاسازی شده خودسرانھ در مساحت بزرگ میباشد کھ استفاده کامل محالت را برای 

وزارت معارف و موسسات غیر دولتی افغانی برنامھ ھای آموزشی و کمپاین . ساکنان ناممکن ساختھ است

  . ندازی نمودندھای آگاھی عامھ در مورد مین ھا را در سراسر کشور راه ا

حکومت بھ ھمکاری جامعھ جھانی رسماً تمام تقرری ھا در صفوف نیرو ھای مسلح و پولیس را نظر بھ 

گزارشاتی حاکی ، با آنھم. شایستگی انجام داده و از پذیرفتن عارضین زیر سن ھجده امتناء ورزیده است

پولیس ملی و ملیشھ ھای حامی ، از آنست کھ کودکان برای مقاصد نظامی توسط نیرو ھای امنیت ملی

قرار . دولت استخدام و استفاده شده کھ در برخی از موارد این کودکان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتھ اند

. استخدام عساکر خوردسن توسط گروه ھای شورشی بھ اوج خود رسیده است، شواھد بدست آمده

سال را  ١٨ورشی کودکان زیر سن گزارشات مؤثق نیز بدست آمده کھ طالبان و سایر نیرو ھای ش

استخدام نموده و از آنھا در برخی از موارد بحیث حملھ کننده گان انتحاری و سپر محافظتی و در برخی 

، گزارشات واصلھ از رسانھ ھا. از موارد جھت ھمکاری در امور شورشی شان استفاده نموده اند

، آن است کھ طالبان کودکان را فریب دادهموسسات غیر دولتی و ادارات سازمان ملل متحد حاکی از 

رئیس جمھور کرزی بھ تاریخ . وعده پول نموده و یا آنھا را بھ انجام حمالت انتحاری مجبور ساختھ اند

  .از این کودکان محبوس را آزاد ساخت تن ٢٠آگست بھ تعداد  ٢۵

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.esalat.org
http://www.pdffactory.com


www.esalat.org 

ی مختلف کشور تاثیر ماحول امنیتی باالی توانایی موسسات خیریھ غرض فعالیت آزادانھ در بخش ھا

بھ .ستان کارمندان دولت و کارمندان موسسات خیریھ را با مھارت آماج قرار دادندیترور. منفی داشت

تاریخ اول اپریل مردان مسلح بھ یکی از دفاتر ملل متحد در شھر مزارشریف ھجوم بردند کھ در نتیجھ 

ظنون طالبان وسایط نقلیھ موسسھ غیر اعضای م. سھ کارمند ملل متحد و چھار محافظ نیپالی را کشتند

مھمانخانھ ھا و ھوتل ھا جایی کھ کارمندان موسسات غیر ، دولتی را آماج شلیک گلولھ قرار داده بر دفاتر

آسایش و مساعی بازسازی در ، خشونت و بی ثباتی مانع انکشاف. یورش بردند، دولتی بودوباش دارند

زورمندان محلی و ، ر دولتی حاکی از آنست کھ شورشیانگزارشات واصلھ از موسسات غی. کشور گردید

  . رھبران ملیشھ در پی رشوه از گروه ھای امداد رسان در کشور بودند

کارگران ، زنان حاملھ، تن بشمول کودکان ٢۵در ماه جون در والیت لوگر در یکی از حمالت زمانی 

ادند کھ مواد منفجره جاسازی شده نفری جانھای شان را از دست د ٧صحی و تمام اعضای یک خانواده 

در موتر الری در دروازه ورودی یکی از شفاخانھ ھای نسایی والدی منفجر گردید و ساختمان شفاخانھ 

. را تخریب و باشنده گان قریھ جات دور دست را از مراقبت ھای قبل از زایمان و نسایی بی بھره ساخت

د را کھ گمان میرود جھت آماج قرار دادن مقام ھیچ یکی از گروه ھای شورشی مسوولیت این رویدا

طالبان پیوستھ دست . بعھده نگرفت، والیت و فرماندھی پولیس در مجاورت شفاخانھ طرح ریزی شده بود

گروه ھای شورشی از . بھ پخش شب نامھ ھا جھت قطع فعالیت ھای دولت و تالش ھای انکشافی زدند

ث سپر استفاده نمودند یا آنھا را مجبور بھ رفتن بھ خطوط افراد ملکی بشمول کودکان سن سھ سالھ بحی

  . جنگ نموده و یاھم عملیات شان را در محالت ملکی سازماندھی نمودند

طالبان و سایر عناصر ضد دولتی باشنده گان محل را مکرراً واداشتند تا برای ، در جنوب و شرق

استیشن ھای ، بھ حمالت شان باالی مکاتب طالبان ھمچنان. جنگجویان آنھا غذا و سرپناه آماده کنند

  .رادیویی و دفاتر دولتی ادامھ دادند

ک آکتوبر باالی دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مھاجرین در یو یحملھ سازماندھی شده س

ن منتج بھ کشتھ شد، کندھار کھ در آن حملھ کننده گان انتحاری و مردان ملبس با اسلحھ خفیفھ نقش داشتند

  . سھ تن و زخمی شدن دو کارمند دیگر این اداره گردید

قانون اساسی از آزادی بیان و آزادی مطبوعات حمایت می -وضعیت آزادی بیان و آزادی مطبوعات 

وضع ، مقامات دولتی منتقدین را با استفاده از فشار. نماید؛ با آنھم حکومت این حق را محدود ساخت

آزادی بیان بھ سطح والیات جایی کھ زورمندان استیشن ھا و . است مقررات و تھدیدات خاموش ساختھ
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بعضی از ژورنالیستان و نویسنده گان . محدود بوده است، رسانھ ھای چاپی متعدد را زیر نفوذ خود دارند

. اما پخش این نشریھ ھا صرف منحصر بھ کابل باقی ماند، آزاد مجالت و خبرنامھ ھایی را چاپ نموده اند

برنامھ ھای . ھا در مقایسھ با استیشن ھای نشراتی انکشافات داخلی را بھ صراحت بازتاب دادندروزنامھ 

ھر شبکھ تلویزیون خصوصی حد اقل یک برنامھ کومیدی . تفریحی بصورت گسترده تولید و پخش گردید

  . داشت کھ حکومت را صریحاً مورد انتقاد قرار میداد

و ناظران مدعی اند کھ رسانھ ھای آزاد کشور روبھ توسعھ و منابع رسانھ یی ، باوجود موانع موجود

یکی از . رسانھ ھای آزاد فعال باقی مانده و نظریات مختلف سیاسی را بازتاب میدادند. عصری شدن است

تعداد زیادی از ژورنالیستان . موسسات غیر دولتی خانھ امن را در اختیار ژورنالیستان تھدید شده قرار داد

. از آزادی بیشتر برخوردار ھستند، داشتند کھ در مقایسھ با ھمسایگان شان بھ سطح منطقھافغان اظھار 

تعداد زیادی از سازمان ھای بین المللی و محلی برنامھ ھای منظم آموزشی را برای ژورنالیستان راه 

ل نیز فراھم اندازی نمودند؛ برخی از این برنامھ ھا در پایان زمینھ کار را برای اشتراک کننده گان فعا

بخصوص ژورنالیستانی کھ ، خشونت و اذیت جھت خاموش ساختن ژورنالیستان مخالف، تھدیدات. نمود

  . استفاده گردید، کارمندان دولت و زورمندان سخن میگفتند، جرایم جنگی، در مورد معافیت

ر موارد خشونت در براب، قرار گزارش یکی از موسسات انکشاف رسانھ ھا و تعلیمات حرفوی

ھشتاد مورد خشونت در برابر ، در ماه دسمبر. ژورنالیستان در مجموع در جریان سال افزایش یافت

  . ژورنالیستان ثبت شد کھ این رقم باالتر از در سال دوھزارده میباشد

  
رسانھ ھای افغانستان در سال "گزارش منتشره ماه دسمبر توسط یکی از دیده بانان رسانھ ھا تحت عنوان 

 ٢٠١٠در مقایسھ بھ سال  ٢٠١١فیصد افزایش در خشونت علیھ کارمندان رسانھ ھا در سال  ٣٨، "٢٠١١

دو مورد ، شش مورد جراحت، گزارش یاد شده حاکی از کشتھ شدن سھ کارمند رسانھ یی. را نشان داد

داد ک مورد تھدید بود کھ در مجموع تعیست ویپانزده قضیھ دشنام لفظی و ب، وسھ مورد حملھ یس، توقیف
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دیده بان رسانھ ھا گزارش میدھد کھ مقامات دولتی مسوولیت بسیاری از . واقعات بھ ھشتاد بالغ میگردد

ً بھ دوش کارمندان دولتی  این رویداد ھا را بدوش داشتھ کھ از آنجملھ مسوولیت چھل ونو مورد مستقیما

  . بود

، د فشار از سوی منابع مختلفژورنالیستان در برابر صدمات فزیکی آسیب پذیر بوده و موارد متعد

خشونت در برابر . گزارش داده اند، را در زمینھ نفوذ باالی گزارشات بشمول حکومت مرکزی و محلی

گروه ھای مسلح و مداخالت گروه ھای خارجی مانع ، ژورنالیستان ادامھ یافتھ و ترکیبی از تھدید حکومت

  . فعالیت آزاد رسانھ ھا گردید

ً ھدف قرار نگرفتھ اندژورنالیستان در ماحو آنھا قربانیان ، ل پرخطر فعالیت مینمودند؛ حتی اگر مستقیما

یک ، احمد امید خپلواک، در ارزگان، ست وھشت جوالییبھ تاریخ ب، بگونھ مثال. حمالت یکسره بوده اند

سالھ کھ با سرویس پشتو و دری بی بی سی و آژانس خبررسانی پژواک کار میکرد زمانی  ٢۵گزارشگر 

. ست گلولھ کشتھ شد کھ گزارش صحبگاھی خویشرا در یک ساختمان تھیھ میکردیبا شلیک بیشتر از ب

سپتمبر  ١٣یکی از تصویر برداران تلویزیون ایران پریس از اثر جراحاتی کھ از حملھ ، فرھاد تقدسی

گزارشگر  ،جعفر وفا. جان خود را از دست داد، طالبان باالی ساختمان ھای مھم خارجی برداشتھ بود

رادیوی کلھ گوش کھ یک رادیوی محلی لغمان است بھ تاریخ دوازده دسمبر در اثر انفجار مین جاسازی 

  . شده کنار جاده در والیت لغمان جان خود را از دست داد

برخی از ناظران ادعا دارند کھ افراد نھ قادر بھ انتقاد : سانسور و محدودیت باالی محتویات برنامھ ھا

ژورنالیستان . قادر بھ سانسور برنامھ ھا بوده اند، مت ھستند و نھ ھم بنابر ترس از انتقام جوییباالی حکو

بنابر ترس از خشونت و مجازات توسط پولیس و زورمندان قادر بھ سانسور گزارشات شان روی فساد 

، فاظت آنھا نبودهژرنالیستان اظھار داشتند کھ حکومت نھ تنھا قادر بھ ح. اداری و نقض قوانین نبوده اند

از راه ارعاب و وارد نمودن فشار ، بلکھ کارمندان دولتی در برخی از موارد از طریق رسانھ ھای دیگر

  . در مقابل ژورنالیستان ایستاده اند، باالی دیگران در زمینھ کسب عواید از اعالنات

اوقاف و  وزارت حج، نھموزارت اطالعات و فرھنگ صالحیت تنظیم امور رسانھ ھا را بعھده دارد؛ با آ

با آنکھ شکایات و خشونت ھا . شورای علمای کشور نیز دست بھ تنظیم و منقبض ساختن رسانھ ھا زده اند

در برابر رسانھ ھا باید از طریق کمیسیون سمع شکایات رسانھ ھا بھ وزارت اطالعات و فرھنگ انتقال 

" غیر اسالمی"یی را برای کنترول برنامھ ھای  وزارت حج و اوقاف در ماه می اعالم نمود کھ شعبھ، یابد

علما روزنامھ یی را بخاطر پخش گزارش در مورد افراط گرایی زنان . ایجاد مینماید" غیر اخالقی"و 
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روزنامھ باید بخاطر انتقاد باالی اسالم زیر فشار قرار "جوان در مدارس دینی متھم نموده اظھار نمود کھ 

  ."گیرد

ی خویشرا مبنی بر تھاجم فرھنگ بیگانھ در کشور ابراز نموده و اظھارداشتند کھ وکالی پارلمان نگران

اعضای . وزارت اطالعات و فرھنگ باید از تکثیر برنامھ ھای غیراخالقی تلویزیونی جلوگیری نماید

عشق "شورای علما از مقام ریاست دولت خواستند تا پخش برنامھ ھای غیر اخالقی تلویزیونی مانند سلایر 

تلویزیون طلوع بھ . را کھ توسط شبکھ تلویزیون خصوصی طلوع پخش میگردید متوقف سازد" منوعم

تدریج برنامھ را از نشرات خویش حذف نمود و بدینوسیلھ از امکان بستھ شدن شبکھ از جانب دولت 

  . پیشگیری کرد

دارد دادند کھ جواز ھردو ھش، بھ دنبال آنچھ شورای علما و وزارت اطالعات و فرھنگ منفی تلقی نمود

قانون پخش و نشر . ضبط خواھند کرد، کار گروه ھای رسانھ یی را در صورت تخلف از احکام قانون

توھین آمیز و اھانت آمیز؛ ، مواد مغایر اصول اسالم و یا سایر گروه ھای دینی؛ برنامھ ھای افترا آمیز

متضررین خشونت و تجاوز جنسی بھ مواد مغایر قانون اساسی و قانون جزا؛ افشای ھویت و تصاویر 

خاصتا ، نحوه یی کھ عزت اجتماعی آنھا را صدمھ میزند؛ و موادی کھ امنیت روانی و رفاه اخالقی افراد

پالیسی رسانھ ھای ھمگانی تا پایان سال . ممنوع قرار داده است، کودکان و نوجوانان را متضرر میسازد

   .تطبیق نگردید

شورای . ظارتی رسانھ ھا بھ ریاست شورای عالی رسانھ ھا را تصریح مینمایداحکام قانون ایجاد تشکیل ن

عالی رسانھ ھا دارای دو نماینده منتخب توسط وزارت اطالعات و فرھنگ بود کھ قابل قبول اھل 

احکام مندرج قانون رسانھ ھای ھمگانی کھ زمینھ دسترسی آزاد ژورنالیستان را . ژورنالیزم قرار نگرفت

  . فراھم مینماید نیز تطبیق نگردید با معلومات

ً محدود بود رزاق مامون کھ کتاب ، ژورنالیست و نویسنده چیره دست، با آنکھ سانسور نشر کتب نسبتا

   .انتقادی را در باره ایران نوشتھ است از حملھ اسید پاشی توسط مردان ناشناس آسیب دید

. زن کار در مسلک خبرنگاری را مشکل یافتندتعداد ژورنالیستان زن محدود باقی مانده و گزارشگران 

این درحالیست کھ برخی از زنان سرپرستی شبکھ ھای رادیویی در سراسر کشور را بعھده داشتند و 

استاد و ، جاویده احمدی. شبکھ ھای رادیویی مختص بھ موضوعات مربوط بھ زنان نیز وجود داشت

ثبوت را ایجاد نمود کھ برنامھ ارتقای ظرفیت در  معاون پوھنځی ژورنالیزم پوھنتون کابل آژانس خبری

رھبری و مدیریت را برای ژورنالیستان زن راه اندازی مینماید و ھمچنان برنامھ ھای خبری ، ژورنالیزم
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شماری ، با آنھم. پشتو و انگلیسی منتشر میکند، در باره قسمت ھای مختلف کشور را بھ زبان ھای دری

فقدان دسترسی بھ برنامھ ھای آموزشی کھ از پیش شرط ، ح پایین ظرفیتسط، از عوامل بشمول نا امنی

باعث کاھش تحرک ، ھای صنعت عصری رسانھ ھا بشمار میرود و ھمچنان فقدان شرایط مصوون کاری

سالم وطندار گرد ھمآیی گوینده گان زن را در . و انگیزه زنان بھ سھمگیری در صنعت رسانھ یی میگردد

کندھار وھرات شرکت ، جالل آباد، بغالن، کندز، زی نمود کھ در آن دوازده زن از بلخماه دسمبر راه اندا

اشتراک کننده گان بھ ضرورت ژورنالیستان مجرب زن تاکید نموده و تھیھ برنامھ ھای تخصصی . نمودند

  . پیشنھاد کردند، را کھ مواد آن توسط شش رادیو بھ رھبری زنان تھیھ گردد

عالوه . در برخی از قسمت ھای کشور کنترول رسانھ ھا را در اختیار دارنداحزاب ، قرار گزارشات

پاکستانی و خلیج نفوذ فعال باالی ، شھروندان ایرانی، از قول تعداد زیادی از منابع رسانھ یی، براین

ادعا ھایی وجود دارد کھ ایران . رسانھ ھا داشتھ و آنھا را از راه ملکیت و تھدید شکل داده اند

ران در والیات غربی را تھدید نموده تا گزارشات ضد دولتی شان را افزایش داده و تعداد مقاالت گزارشگ

  . ضد ایرانی را کاھش دھند

ژورنالیستان نھ تنھا مورد تھدید مقامات دولتی قرار گرفتھ بلکھ تھدیداتی را از گروه طالبان و شورشیان 

نتقاد باالی شورشیان اجتناب ورزیده زیرا از برگشت برخی از گزارشگران گفتھ اند کھ از ا. متقبل شدند

  . طالبان در ھراس بوده اند

گزارشگران و رسانھ ھا توسط طالبان و گروه ھای شورشی ، خشونت و تخویف در برابر ژورنالیستان

طالبان سھ ، در ماه جون. بحیث یک نگرانی باقی مانده و پیوستھ مانع فعالیت ھای ژورنالیستان گردید

تیلفون موبایل را در والیت لوگر بعد از فرستادن اخطاریھ ھا بھ مسوولین شرکت مبنی براینکھ برج 

طالبان ھمچنان دو برج . آتش زدند، صبح متوقف سازند ۶شام الی  ۶فعالیت ھای خویشرا بین ساعت 

  . تیلفون موبایل را در والیت ھلمند تخریب نمودند

ً رسان، طالبان در امور رسانھ ھا از طریق تھدید ، ھ ھای چاپی بصورت مستقیم و غیر مستقیمخاصتا

ژورنالیستان تھدیداتی را دریافت نموده و از آنھا خواستھ . فزیکی برخی از ژورنالیستان مداخلھ نمودند

گزارش کمیتھ حفاظت ژورنالیستان حاکیست . شده است تا از نشر مقاالت بھ نفع حکومت خودداری کنند

  .محلی و خارجی پیوستھ با خطرات اختطاف روبرو بودندکھ تیم ھای گزارشدھی 
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در جریان سال ھیچگونھ محدودیتی از جانب حکومت باالی استفاده انترنیت و گزارشات مؤثق در این 

افراد و . حکومت ایمیل و گفتگوی کتبی از طریق انترنیت را مورد نظارت قرار داد. رابطھ وجود نداشت

  . شرا از طریق انترنیت و ایمیل بصورت راحت بیان کنندگروه ھا توانستند نظریات خوی

. تنظیم کننده گان امور دولتی قادر بھ تطبیق کامل قوانین نبودند، قرار گزارش کمیتھ حفاظت ژورنالیستان

حکومت درخواست منع استفاده از انترنیت را بھ شرکت ھای خصوصی خدمات انترنیتی فرستاد؛ وسایل 

طالبان نیز از انترنیت و ، باوجود کنترول دولت. سیع مورد استفاده قرار نگرفتفلتر سازی بھ پیمانھ و

فقدان زیربنای عامھ مانع دسترسی . صفحات انترنیتی مانند تویتر برای پخش پیام ھای شان استفاده نمودند

  . مردم بھ انترنیت گردید

محدود ، می تلقی میشدحکومت آزادی اکادمیک را ذریعھ محدود ساختن نصاب تعلیمی کھ غیراسال

مانند " وزارتخانھ ھا و ادارات ذیربط"از جانب  تحقیق اکادمیک و نصاب تعلیمی تابع منظوری. ساخت

حکومت احیای مجدد چندین آبده تاریخی بشمول آبدات اسالمی و دوران بودایی . وزارت حج و اوقاف بود

برخی از تالش ھای اضطراری ، ھانیبھ کمک بودجھ حکومت ھای خارجی و بانک ج. ھا را تمویل نمود

احیای این میراث فرھنگی قبل از . جھت احیا و حفظ محالت بودایی در نزدیکی کابل بھ شدت ادامھ داشت

و قرار بود تا بقایای باستانی جاسازی شده ) کھ بھ یک شرکت چینایی بھ قرارداد داده شده بود(معدن مس 

موسیقی بعد از . ادامھ داشت، ن بھ تدریج تخریب گردددر کنار دومین ذخیره گاه بزرگ مس در جھا

  . خروج طالبان رنگ و چھره خوبی را بھ خود اختیار نمود

  آزادی تجمع و ایجاد اجتماعات بصورت صلح آمیز . ب

قانون اساسی از آزادی تجمع و ایجاد اجتماعات حمایت نموده و حکومت در عموم این حق را رعایت 

  .نموده است

فقدان مصوونیت فزیکی و مداخلھ مقامات محلی و نیرو ھای امنیتی مانع آزادی تجمع در  آزادی تجمع

شماری از تظاھرات صلح آمیز بنابر عوامل مختلف در جریان سال  .برخی از قسمت ھای کشور گردید

حق معیوبین و ، راه اندازی شد کھ این تظاھرات روی موانع وضع شده توسط پارلمان و دادگاه ویژه

شھروندان ھمچنان علیھ تلفات غیرنظامیان . انی ھا در مورد استفاده از زمین ھای دولتی متمرکز بودنگر

، در ماه آگست. دست بھ تظاھرات مکرر زدند، کھ از عملیات ھای نیرو ھای دولتی ناشی گردیده بود

حد اقل سھ تن  شھروندان والیت زابل در اعتراض بھ حمالت شب ھنگام بھ جاده ھا ریختند کھ در نتیجھ
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فرمانده پولیس زابل مدعی بود کھ پولیس بعلت حضور . از تظاھر کننده گان توسط پولیس کشتھ شد

  . دست بھ شلیک گلولھ زدند، شورشیان در میان تظاھر کننده گان کھ یکتن از افسران را کشت

ر در وزارت احزاب را مکلف بھ ثبت و راجست یالدیقانون احزاب سیاسی منتشره سال دوھزارونوم

قانون . عدلیھ نموده و از آنھا خواستھ است تا اھداف خویشرا در تطابق با اساسات اسالم عیار سازند

احزاب باید در حدود ده ھزارعضو ، ھمچنان موانعی را روی ایجاد احزاب وضع نمود؛ بگونھ مثال

یتی و احزاب سیاسی را در خشونت ھای ضد دولتی قابلیت کاندیدان شورای وال. راجستر شده داشتھ باشند

  . متضرر ساخت، زمینھ اجرای فعالیت ھا در قسمت ھای زیاد کشور

حفاظت مھاجرین و اشخاص بی خانمان قانون از آزادی گشت ، بیجاشده گان داخلی، آزادی گشت و گذار

مھاجرت و عودت حمایت می نماید؛ با آنھم حکومت بعضی ، مسافرت خارجی، و گذار در داخل کشور

حکومت ھمواره کمیشنری . قات گشت و گذار شھروندان را بنابر عوامل امنیتی محدود ساختھ استاو

سازمان بین المللی مھاجرت و سایر موسسات خیریھ را در فراھم نمودن ، عالی ملل متحد برای مھاجرین

رانی عودت کننده گان و سایر اشخاص مورد نگ، مھاجرین، حفاظت و مساعدت بھ بیجاشده گان داخلی

  . محدود بود، کمک نموده اما این کمک بنابر نبود زیربنا و ظرفیت

الری و بس حاکیست کھ نیروھای ، گزارشات واصلھ از راننده گان تکسی: گشت و گذار داخل کشور

امنیتی پوستھ ھای غیرقانونی امنیتی را ایجاد نموده و با اعمال فشار از مسافرین طالب پول و اشیا 

  . میشوند

در . یت عمده روی گشت و گذار در برخی از مناطق داخل کشور از نا امنی ھا ناشی گردیده استمحدود

مین ھای جاسازی شده و مواد منفجره مسافرت ، سرقت ھای مسلحانھ، خشونت شورشیان، بسیاری مناطق

  . را در مجموع و بخصوص شب ھنگام بی نھایت مشکل ساختھ است

قانونی را ایجاد و مسافران را مجبور بھ پرداخت پول و اشیا نموده شورشیان مسلح نیز پوستھ ھای غیر

بھ ویژه در مناطق جنوب ، طالبان قیود شبگردی را روی مردمان ساکن در مناطق تحت کنترول شان. اند

  .وضع نموده اند، شرق

  .عنعنات اجتماعی آزادی گشت و گذار زنان بدون محرم را سلب نموده است

حوادث ، د گشت و گذار بیجا شده گان داخلی را تجربھ نموده کھ از عملیات نظامیکشور پیوستھ سطح بلن

تعداد زیادی از مھاجرین بھ کشور عودت نموده اما . طبیعی و شرایط نامساعد اشتغال ناشی گردیده است

، بنابر زیربنای ضعیف خدمات در مناطق روستایی و وضعیت نامساعد امنیتی در برخی از نقاط کشور
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از قول کمیشنری عالی ملل متحد برای . بھ استقرار مجدد صلح آمیز در مناطق اصلی شان نبودند قادر

تن در داخل کشور از جا ھای اصلی شان بیجا  ۴۴٧۵۴٧ بصورت تخمینی، در پایان سال، مھاجرین

قیم در کھ بنام بیجاشده گان داخلی م( ٢٠٠٢دسمبر  ٣١تن قبل از  ١١۶٧۴١ بھ تعداد، از این جملھ. شدند

تن بنابر زدوخورد ھا بیجا  ١٨۵۶٣١ ،بین جنوری و دسمبر. بیجا شده اند) مناطق محفوظ یاد میگردد

غور و ، فراه، مناطق عمده کھ بیجا شدن این اشخاص از آن سرچشمھ میگیرد عبارت از بادغیس. شدند

. اصلی شان باقی ماندندبیجاشده گان داخلی وسیعاً در جا ھای . ھرات در غرب و فاریاب در شمال میباشد

ننگرھار و ، کندھار، والیات کلیدی ایکھ بیجاشده گان داخلی را دریافت نموده اند عبارت اند از ھرات

  . ھلمند

درحالیکھ سازمان ، حکومت محلی دسترسی بھ زمین را جھت استفاده بحیث محل بودوباش مساعد نمود

خوراکی و سایر کمک ھای الزم زنده گی را بھ مواد ، ھای بین المللی و ھالل احمر افغانی سرپناه

دسترسی بھ زمین و حقوق مھاجرین و بیجاشده گان توسط قوۀ ضعیف ، با آنھم. بیجاشده گان فراھم نمود

بعضی از بیجاشده گان داخلی کھ مدت بیجا شدن شان طوالنی بود محالت . قضائیھ متضرر گردید

گزارشات حاکی از آن است کھ . و جالل آباد ایجاد نمودند ھلمند، کندھار، بودوباش خود شان را در ھرات

بشمول بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان درکنار اھالی مناطق فقیرنشین در ، افراد تصدیق نشده

زنده ، مزارشریف و ھرات، جالل آباد، محالت غیررسمی و غیرقانونی در ساحات بزرگ شھر ھای کابل

مصوونیت ، معارف، اش در ساحات مختلف فاقد خدمات اساسی مانند صحتاین محالت بودوب. گی میکنند

  . میباشند، و نبود امکانات ثبت تولدات و مراکز صدور تذکره تابعیت

دسترسی محدود بنابر وضعیت ضعیف امنیتی مساعی کمیشنری عالی ملل متحد برای مھاجرین را در 

  .ارایھ کمک ھا را با مشکل روبرو ساختھ است زمینھ بررسی تعداد بیجاشده گان محدود ساختھ و روند

درحالیکھ حکومت گروپ کاری ملی برای بیجاشده گان را ، از قول مرکز نظارت از بیجا شده گان داخلی

ایجاد نموده است اما این گروپ کاری فاقد پالیسی ھمھ جانبۀ بیجاشده گان بوده و مخالفت خویشرا با 

طح محالت بمثابھ یک راه حل دایمی برای بیجاشده گانی کھ قادر بھ استقرار مجدد عودت کننده گان بھ س

  . ابراز نموده است، برگشت بھ منازل شان نیستند

قوانین نافذه از اعطای پناھنده گی حمایت ننموده و حکومت سیستم را برای : دسترسی بھ پناھنده گی

پاکستان و کمیشنری عالی ، نستانطبق توافقنامھ ای بین افغا. حفاظت از مھاجرین ایجاد ننموده است

  . عودت باید داوطلبانھ باشد، سازمان ملل متحد برای مھاجرین
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حکومت حفاظت در برابر اخراج یا عودت مھاجرین را بھ کشور ھایی کھ در آن زنده ، بصورت عملی

در عضویت در گروه ھای ویژه یا مفکوره ھای سیاسی ، ملیت، مذھب، گی یا آزادی آنھا بنابر نژاد

  . فراھم نمود، معرض خطر قرار دارد

مشکالت اقتصادی و نگرانی ھای . ظرفیت حکومت در جذب مھاجرین در سطح پایین باقی مانده است

امنیتی تعداد زیادی از مھاجرین را از برگشت بھ کشور دلسرد ساختھ؛ نصف تعداد مھاجرین در مقایسھ 

رین بعد از رسیدن بھ محالت اصلی شان نیازمند کمک تعداد زیادی از مھاج. بھ سال گذشتھ عودت نمودند

از قول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیشنری عالی ملل متحد برای . ھای خیریھ بودند

زنان مجرد در میان عودت کننده گان و اخراج شده گان تازمانیکھ خانواده ھای شان مصوونیت ، مھاجرین

کمیشنری عالی ملل متحد ، از ماه سپتمبر بدینسو. ھای امن انتقال یافتندبھ خانھ ، ایشان را تضمین نمودند

  . ست وچھار زن را بھ خانھ ھای امن راجع نموده اندیبرای مھاجرین ب

، چارچوب کمک ھای کمیشنری عالی ملل متحد برای مھاجرین مھاجر در ۶٧٩۴٣ بھ تعداد، در تمام سال

ً از پاکستان و ایران عودت نمودند  . را نشان میدھد ٢٠١٠فیصد کاھش در مقایسھ بھ سال  ۴٠کھ عمدتا

  . میلیون مھاجر افغان در جریان سال در ایران و پاکستان بھ سر بردند ٢،٨درحدود 

ایران بھ تعداد ، جریان سال در. ایران مھاجرین اقتصادی فاقد مدارک را پیوستھ بھ افغانستان اخراج نمود

نقاط مرزی اسالم قلعھ در والیت ھرات و زرنج در والیت نیمروز افغان فاقد مدارک را از  ٢١١٠٢٣

) افغان اخراج گردیده بود ٢٨۶۶۶٢ کھ( ٢٠١٠فیصد کاھش را در مقایسھ بھ سال  ٢۶اخراج نمود کھ 

  . نشان میدھد

قانون اساسی بھ مردم حق میدھد تا حکومت شانرا بھ نحوه صلح آمیز تغییر دھند و شھروندان نیز از این 

این انتخابات . استفاده نمودند، بھ اساس حق بین المللی ٢٠١٠ود در انتخابات پارلمانی سپتمبر حق خ

انتخابات پارلمانی نزدیک بھ یک سال مورد منازعھ . توسط تقلب و فساد جدی و سراسری متضرر گردید

در ماه . نمود قرار داشت کھ سپس رئیس جمھور کرزی دادگاه ویژه برای تحقیق نتایج انتخابات را ایجاد

کرزی فرمانی را صادر نمود کھ از طریق آن اعالم کرد کھ کمیسیون مستقل انتخابات ، ٢٠١٠آگست 

در  ٢٠١٠انتخابات پارلمانی سپتمبر . یگانھ نھاد باصالحیت در برطرف ساختن منازعات انتخاباتی میباشد

بات در مجموع بتأسی از قانون انتخا. میان مشکالت و چالش ھای ویژه امنیتی و لوژستیکی برگزار شد

انتخابات را متضرر ، با آنھم تقلب و فساد سراسری بخصوص بھ سطح والیات، اساسی برگزار گردید

مراکز رای ، ناظران بین المللی و گروه ھای جامعھ مدنی مواردی از پرنمودن صندوق ھای رای. ساخت
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ب پرسونل نھاد ھای انتخاباتی را ثبت گیری بدون موجودیت فزیکی و بعضی از موارد مداخلھ از جان

حضور نماینده گان کاندیدان و ھمچنان ، نمودند؛ تقلب بیشتر در ساحات ناامن و بنابر تعداد محدود ناظران

  .از مشکالت جدی بشمار میرفت، نبود تعداد کافی پرسونل اناث انتخابات

مشکل ، بھبود یافتھ ٢٠٠٩مھوری سال درحالیکھ آماده گی ھای امنیتی در مقایسھ بھ انتخابات ریاست ج 

بی نظمی ھای زیادی رخ داد کھ در آن رای دھنده ، نا امنی ھنوز ھم در بسیاری از مناطق موجود بود

ً زنان بصورت فراگیر مورد ارعاب و ترس قرار داده ، کارمندان رای گیری و کاندیدان، گان خاصتا

  . شدند

 ۵،۶کمیسیون مستقل انتخابات از جملۀ تعداد مجموعی ، تقلببنابر طرزالعمل ھای جدیداً تطبیق شدۀ ضد 

باطل ، میلیون آنرا بھ اساس شواھد تقلب و سایر بی نظمی ھا در طرزالعمل انتخابات ١،٣میلیون رای 

مرکز رای گیری بوده  ٢۵٠٠کمیسیون مستقل انتخابات حاکی از شواھد تقلب در بیشتر از . اعالن کرد

کمیسیون سمع شکایات انتخابات بیشتر از سھ . داده شده را باطل اعالم نمود فیصد رای ٢٣کھ در حدود 

کاندید انتخاب شده در مراحل نخست را بنابر  ٢۴صد مرکز رای گیری را سلب صالحیت کرد و آرای 

شفافیت . باطل اعالم نمود، شواھد تقلب یا عدم تطابق با قوانین و مقررات کمیسیون مستقل انتخابات

دو کمیسیون در جریان شمارش آرا و پروسھ رسیده گی بھ شکایات تصوری را بمیان آورد  ھرمحدود در 

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج رسمی . کھ شاید تبعیض سیاسی پروسھ بطالن را متاثر ساختھ است

  . اعالن نمود ٢٠١٠انتخابات را بھ تاریخ اول دسمبر 

رئیس جمھور کرزی دادگاه ویژه ، ت در دسمبر دوھزارودهدر پاسخ بھ اعتراضات در مورد نتایج انتخابا

وکالی ، کمیسیون مستقل انتخابات. توظیف کرد، را برای تحقیق و سفارش تغییرات در نتایج انتخابات

ادند و خواستار منحل شدن تپارلمان و موسسات غیر دولتی در برابر مشروعیت و قانونیت دادگاه ویژه ایس

دادگاه ویژه را سعی و تالش قوه اجرائیھ غرض ضعیف ساختن پارلمان و  وکالی پارلمان. آن شدند

پارلمان کار خویشرا بھ تاریخ ، وجود بررسی متداوم دادگاه ویژه با. مداخلھ در ترکیب آن قلمداد نمودند

دادگاه ویژه بھ جای خود باقی ماند و مضیقھ سیاسی در خصوص نژاد ھای مورد . جنوری آغاز کرد ٢۶

ً عملکرد قوه مقننھ را متوقف ساخت منازعھ و در ماه . تعیین کرسی ھا تا ماه جون ادامھ یافت کھ اساسا

، آگست ١٠بھ تاریخ . را سفارش نمود) وکالی پارلمان(عضو نشستھ  ۶٢دادگاه ویژه تعویض ، جون

ز رئیس جمھور فرمانی را صادر کرد کھ طی آن مسوولیت بررسی قضایا را جھت اتخاذ تصمیم نھایی ا

کمیسیون مستقل انتخابات کھ ، آگست ٢١ بھ تاریخ. دادگاه ویژه بھ کمیسیون مستقل انتخابات محول نمود
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ً بدست آورد نوتن از اعضای غیر واجد شرایط را برطرف و  صالحیت کمیسیون سمع شکایات را رسما

و مقاومت شدید در بعد از تحریم داخلی . تن وکالی جدید پارلمان صادر نمود ٩نامھ ھایی را بھ  تصدیق

پارلمان بعد از چندین ماه در ماه اکتوبر حد نصاب خویشرا آماده ، برابر فیصلھ کمیسیون مستقل انتخابات

  . آغاز نمود، ساخت و رای گیری برای قوه مقننھ کھ برای مدت ھا در حالت تعلیق قرار داشت

. ای صندوق ھای رای رفتندبرای رای دھی در دومین انتخابات رقابتی بھ پ مردم، ٢٠٠٩در سال 

کرزی ، کمیسیون مستقل انتخابات بعد از آنکھ داکتر عبدهللا عبدهللا از دور دوم انتخابات کناره گیری کرد

این بار انتخابات مانند قبل توسط ادعای جدی تقلب . را برای دور دوم رئیس جمھوری کشور اعالم کرد

  . گسترده متضرر شد

باعث شک و تردید  ا.خ.د.حاعضای سابق  بعضی از جنگساالران و تجمع منفی با: احزاب سیاسی

جاگزین قانون  ٢٠٠٩قانون احزاب سیاسی منتشره سال . شھروندان در برابر احزاب سیاسی شده است

گردیده و بھ احزاب سیاسی حق میدھد تا برای نخستین بار در تاریخ کشور  ٢٠٠٣قبلی منتشره سال 

قانون جدید احزاب را مکلف میسازد تا اسناد عضویت ده . د نمایندبحیث نھاد ھای رسمی عرض وجو

ً ب(ھزار تن  تصویب و زمان  ٢٠٠٩قانون در سپتمبر . را ارایھ نمایند) ست ودو والیت کشوریاز تقریبا

تکمیل  ٢٠١٠اندکی را در اختیار احزاب قرار داد تا پروسھ راجستر را قبل از انتخابات پارلمانی سال 

رش انستیتوت ملی دموکراتیک حاکی از آنست کھ شماری از احزاب از پروسھ شاکی بوده و گزا. نمایند

سخن ، از فساد اداری و برخورد نامساوی در وزارت عدلیھ کھ مسوول راجستر احزاب سیاسی میباشد

حزب سیاسی را طبق احکام قانون بھ رسمیت  ٣٣وزارت عدلیھ بھ تعداد ، ٢٠١٠ اعتبار از نومبر. گفتند

راجستر  ٢٠١٠ صرف پنج حزب سیاسی در زمان درست قبل از انتخابات سپتمبر، با آنھم. ناختھ استش

. گردید کھ تعداد محدود کاندیدان انتخابات پارلمانی در زمان انتخابات با احزاب یاد شده وابستگی داشتند

ناطقی کھ خشونت بخصوص در م، احزاب سیاسی ھمیشھ قادر بھ راه اندازی فعالیت ھا در سراسر کشور

حزب سیاسی در ولسی  ٢١بھ تعداد مجموعی . نبودند، ھای ضد دولتی امنیت را درکل متاثر ساختھ بود

  . جرگھ نماینده داشت

پشتون ھا نسبت بھ سایر اقوام کرسی ھای بیشتری را در پارلمان داشتند اما : اشتراک زنان و اقلیت ھا

کرسی ھا را از  ٢٠١٠ھا در انتخابات ولسی جرگھ سال  پشتون. کرسی ھا بیشتر از پنجاه فیصد نبود

شواھد مبنی براینکھ گروه ھای اجتماعی کھ بصورت ویژه از ولسی جرگھ بیرون ساختھ . دست دادند

شیوه ھای سنتی اجتماعی کھ سھمگیری زنان را در سیاست و فعالیت ھای بیرون از . موجود نبود، شدند
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از ، در ولسی جرگھ. بھ نفوذ باالی ترکیب حکومت مرکزی گردید منزل محدود میسازد احتماالً منجر

تن زنان بودند کھ نشاندھنده افزایش چشمگیر در سھمگیری زنان در  ۴٠٠ک بھ یکاندید نزد ٢۵١٠جمع 

تعداد کافی کاندیدان برای ُپر نمودن دو کرسی زنان در ھر . بود ٢٠٠۵مقایسھ بھ انتخابات پارلمانی سال 

  . دوالیت موجود بو

زنان فعال در زنده گی عامھ با سطوح نامتناسب تھدیدات و خشونت روبرو شدند و آماج حمالت طالبان و 

تعداد زیادی از وکالی زن در پارلمان انواع مختلف تھدید و خوف . سایر گروه ھای شورشی قرار گرفتند

گزارشات . حمایت نمی نماید را تجربھ نمودند؛ تعداد زیاد آنھا بھ این عقیده بودند کھ حکومت از آنھا

توسط ، ایجاد گردید ٢٠١٠واصلھ حاکی از آنست کھ اعضای زن در شورای عالی صلح کھ در سپتمبر 

ھمکاران مرد شان در حاشیھ قرار گرفتھ و از سھمگیری شان در تماس ھای مقدماتی با نماینده گان 

  .طالبان و سایر گروه ھای شورشی ممانعت شده است

با آنھم گروه ھای مختلف ، انع سھمگیری اقلیت ھا در زنده گی سیاسی گردد وجود نداشتقوانینی کھ م

قومی شاکی از آن بودند کھ دسترسی مساویانھ بھ وظایف حکومت محلی در والیات جایی کھ در اقلیت 

  . نداشتند، قرار دارند

. را تصریح مینمایدقانون اساسی اختصاص کرسی برای زنان و اقلیت ھا در ھردو مجلسین پارلمان 

کرسی برای نماینده گان زن در ولسی جرگھ پارلمان  ۶٨قانون اساسی در زمینھ اختصاص حد اقل 

فیصد  ۵٠. کرسی برای گروه اقلیت کوچی ھا در نظر گرفتھ شده است ١٠در حالیکھ ، صراحت دارد

  .اشخاص انتصابی رئیس جمھور بھ ولسی جرگھ باید زنان باشند
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