ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ در دوﻟﺖ ﮐﺮزی
)ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐرزی در آﯾﯾﻧﮫ ی ارﻗﺎم و ﺣﻘﺎﯾق(
ﺑﺧش ﺳوم
اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(

از روی طﻧز و طﻌﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ﺑﮕوﯾﯾد:
در ﭘﯽ ﺳود ﺧوﯾش ﺑﺎﺷﯾد ،ﺟز ﺧوﯾﺷﺗن ھﯾﭻ ﻛس را ﻣﺣﺗرم ﻧﺷﻣﺎرﯾد ،ﺑدی ﻛﻧﯾد اﻣﺎ ﭼﻧﺎن واﻧﻣود ﻧﻣﺎﯾﯾد ﻛﮫ
ﻧﯾﻛﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﯾد ،ﺣرﯾص ﺑﺎﺷﯾد و ھرﭼﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﺎﺣب ﻛﻧﯾد ،ﺧﺷن و درﻧده ﺧوی ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﻘول و وﻋده
ﺧود ﻋﻣل ﻧﻛﻧﯾد ،ﭼون ﻓرﺻت ﺑدﺳت آوردی دﯾﮕران را ﺑﻔرﯾب ،در رﻓﺗﺎر ﺑﺎ ﻣردم ﺑﮫ زور و ﺣﯾﻠﮫ ﺗوﺳل
ﺟوی و ﻧﮫ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺧود را ﺑر ﺟﻧﮓ اﺳﺗوار ﺳﺎز .ﺑرای ﻓرﻣﺎﻧروا داﺷﺗن ﺻﻔﺎت ﺧوب
ﭼﻧدان ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻓن ﺗظﺎھر ﺑﮫ داﺷﺗن اﯾن ﺻﻔﺎت ﺧوب را ﺑﻠد ﺑﺎﺷد .وی ﺑﮫ ﺷﮭرت ،ﻗدرت
و ﻋظﻣت دﺳت ﯾﺎﺑد .دروغ ﮔﻔﺗن ،ﻋﮭد ﺷﻛﻧﯽ ،ﺧﯾﺎﻧت ،دوروﯾﯽ ،ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻣذھب ،اﺳﺗﻔﺎده از زور و
ھر اﺑزار دﯾﮕری را ﺑرای ﺧود ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد.
وطن ﺑﮫ ﯾﺎد ﺗو ﺗﻧﮭﺎ ﮔرﯾﺳﺗﮫ ام،
ﻏﻣﮕﯾن ﮔرﯾﮫ ﮐردم ،درﯾﺎ ﮔرﯾﺳﺗﮫ ام،
طوﻓﺎن ﻏم ﭼو داد ﮔﻠﺳﺗﺎن دل ﺑﮫ ﺑﺎد،
ﺑر ﺣﺎل ﭘرﭘر ﺷده ﮔﻠﮭﺎ ﮔرﯾﺳﺗﮫ ام،
ﻣن ﺑودم و ﺧﯾﺎل ﺗو در ﻧﯾﻣﮫ ھﺎی ﺷب،
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،
در ﺟﺳﺗﺟوی ﺗو دوﯾدم و ﮔﻔﺗم وطن،
ﺑر دﺷت و داﻣن و ﺻﺣرا ﮔرﯾﺳﺗﮫ ام،
ﺑر زورق دﻟم ﺷب ﺗﯾره ﺑﮫ ﻣوج ﻏم،
ﭘﻧﮭﺎن ﺑﮫ آه ﺑود و ﭘﯾدا ﮔرﯾﺳﺗﮫ ام
اﺷﮏ زﺧون ﻓﺷﺎﻧده ام ﺑﯾﺎد ﻣردﻣم
دﯾواﻧﮫ وار و ﺑﯽ ﺳر و ﭘﺎ ﮔرﯾﺳﺗﮫ ام
ﮐﺳﯽ ﻧﺑود ﻣﺣرم ﻗﻠﺑم درﯾن ﺳﮑوت،
ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻌری ﺳرودم و ﺗﻧﮭﺎ ﮔرﯾﺳﺗﮫ ام
ﺑر ﯾﺎد وﯾراﻧﮫ ھﺎی ﺗو ھر ﺷﺎم و ﺳﺣر
از ظﻠم ظﺎﻟﻣﺎن ﭘﯾش ﺧدا ﮔرﯾﺳﺗﮫ ام .

ﻣﺷﮑﻼت ﺣﻘوق ﺑﺷری ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﮐﺷﺗﺎر ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ – ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ
در ﮐﻧدھﺎر در ﭼﻧدﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺗﮭم ﺷدﻧد؛ وﺿﻌﯾت ﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن زﻧداﻧﮭﺎ؛
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻏﯾرﻣوﺛر دوﻟﺗﯽ در ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ؛ ﺗوﻗﯾف و ﺣﺑس ﺧودﺳراﻧﮫ،
ﺣﺑس دراز ﻣدت ،ﻓﺳﺎد ﻋدﻟﯽ و ﻋدم ﻣوﺛرﯾت؛ ﻧﻘض ﺣﻘوق اﺳﺗﻘﻼﻟﯾت؛ وﺿﻊ ﻣﺣدودﯾت ﺑﺎﻻی آزادی ﺑﯾﺎن و
آزادی ﻣطﺑوﻋﺎت؛ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﺑﺎﻻی آزادی ﺗﺟﻣﻊ؛ وﺿﻊ ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﺑﺎﻻی آزادی دﯾﻧﯽ؛
ﻣﺣدودﯾت روی آزادی ﮔﺷت و ﮔذار؛ ﺑدرﻓﺗﺎری در ﺑراﺑر ﮐودﮐﺎن ﺑﺷﻣول ﺑدرﻓﺗﺎری ﺟﻧﺳﯽ؛ ﺗﺑﻌﯾض و
ﺑدرﻓﺗﺎری در ﺑراﺑر اﻗﻠﯾت ھﺎ؛ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺳﺎن؛ ﺗﺑﻌﯾض اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻧژاد ،ﻣذھب ،ﺟﻧﺳﯾت و ﻧﻘض
ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران؛ ﮐﺎر اﺟﺑﺎری و ﺗﺣت ﻗﯾد و ﺷرط؛ و ﮐﺎر ﺷﺎﻗﮫ ﺑﺷﻣول ﮐﺎر اﺟﺑﺎری ﺑﺎﻻی ﮐودﮐﺎن.
ﻣﻌﺎﻓﯾت ﮔﺳﺗردۀ رﺳﻣﯽ ﺑرای ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﺟراﯾم ﺣﻘوق ﺑﺷر ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺗﻠﻘﯽ ﮔردﯾده اﺳت.
ﺣﮑوﻣت در زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﺑﺻورت ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣوﺛر ﯾﺎ ﻣﺎﯾل ﻧﺑوده و ﯾﺎھم ﻓﺎﻗد ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑوده
اﺳت.
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طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﺷورﺷﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ،ﺑﻣب ھﺎی ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده در وﺳﺎﯾط و ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری
ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﺗﻌداد ﭼﺷﻣﮕﯾر اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺑﺎدرت ورزﯾدﻧد .ﻋﻧﺎﺻر ﺿد دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ﻗرﯾﮫ ﻧﺷﯾﻧﺎن ،اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ،
ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ و ﮐﺎرﮔران ﺻﺣﯽ ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ را ﻣورد ﺗﮭدﯾد ،ﻏﺎرت و ﺣﻣﻼت ﺧوﯾش ﻗرار
دادﻧد.
ﮔزارﺷﺎت ﻣؤﺛق واﺻﻠﮫ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن آن دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ھﺎی ﯾﮑﺳره و
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ زده اﻧد .ﻟت و ﮐوب ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾﮑﺗن ﮔردﯾد ﮐﮫ در ﻗﯾد زﻧدان
ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ھﯾﺋت ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﯾوﻧﺎﻣﺎ( اﺳﻧﺎد اﺛﺑﺎﺗﯾﮫ ﯾﮏ
ﻣورد ﮐﺷﺗﺎر را ﺑﻌﻠت ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ و رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ﮐﻧدھﺎر در ﻣﺎه اﭘرﯾل در دﺳت
دارد  .ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﭘوﻟﯾس ﮐﻧدھﺎر در زون ﺳوم ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی در
ﺳﭘﯾن ﺑوﻟدک ،ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﮔزارﺷﺎت ﻣﺗﻌدد دﯾﮕر ﻧﯾز در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎرھﺎی
ﺗﺣرﯾﮏ ﺷده ﺳﯾﺎﺳﯽ زده اﻧد ،ﻣواﺻﻠت ورزﯾد .ھﯾﺋت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﯾوﻧﺎﻣﺎ(
ﮔزارﺷﺎﺗﯽ از ﮐﺷﺗﺎر  ۴٩۵ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ را ﺗوﺳط ﻋﻧﺎﺻر ﺿد دوﻟﺗﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل اراﯾﮫ ﻧﻣوده ﮐﮫ اﻓزاﯾش
ﺟزﺋﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ را ﻧﺷﺎن.
طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز دﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ و ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن اﻣﻧﯾﮫ ،ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن اﻣﻧﯾﮫ وﻻﯾﺎت،
و ﺳﺎﯾر اراﮐﯾن ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ زدﻧد .ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺳووﻟﯾت ﺳرﺑرﯾدن رﺋﯾس ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن در ﻣﺎه
ﺟون و ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺗﺣﺎری را ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺷﺎروال ﮐﻧدھﺎر ﻏﻼم ﺣﯾدر ﺣﻣﯾدی در ﻣﺎه ﺟوﻻی ﮔردﯾد،
ﺑﻌﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑوده اﻧد .ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﺣﻣﻠﮫ
 ١٩ﻓﺑروری ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ در ﺷﮭر ﺟﻼل آﺑﺎد ﭼﮭل ﮐﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔذاﺷت ﮐﮫ در آن ﻋﻼوه ﺑر ﺣﻣﻠﮫ از
ﺑﻣب ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺷد .ﺣﻣﻼت طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل اﻋم از ﻟﺣﺎظ ﺗﻌداد و ھم
از ﻧظر ﭘﯾﭼﯾده ﮔﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺳووﻟﯾت ﺣﻣﻠﮫ ﻣﻧﺳﺟم و طوﻻﻧﯽ ﺑﺎﻻی ھوﺗل اﻧﺗرﮐﺎﻧﺗﯾﻧﯾﻧﺗﺎل ﮐﺎﺑل
را ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨ﺟون ﺑﻌﮭده ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺣد اﻗل ھﻔت ﺗن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳووﻟﯾت
ﺣﻣﻠﮫ  ١٩آﮔﺳت ﺑﺎﻻی ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﮐﺎﺑل را ﺑدوش ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن دوازده ﺗن ﮐﺷﺗﮫ
ﺷد.
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ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻋﻠت ﮐﺷﺗﺎر ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑﺷﻣﺎر
ﻣﯾرود.
در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر ،ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧده اﻧﺗﺣﺎری رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺳﺎﺑق و رﺋﯾس ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻠﺢ ﺑرھﺎن اﻟدﯾن
رﺑﺎﻧﯽ را در ﻣﻧزﻟش ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد .ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن )آی اس آی(
را ﺑﮫ ھﻣدﺳﺗﯽ در اﻧﺟﺎم اﯾن ﻗﺗل ﻣﺗﮭم ﻧﻣود اﻣﺎ طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﯾن اﺗﮭﺎم را رد
ﮐردﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧوﯾش اداﻣﮫ دادﻧد .ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ھم ﺣﺎﮐﯽ از
آﻧﺳت ﮐﮫ ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﻣﺳوول اﺧﺗطﺎف در ﺟرﯾﺎن ﺷورﺷﮭﺎی ﻣﺗداوم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،در ﻣﺎه آﮔﺳت ،اﺟﺳﺎد ھﺷت ﮐﺎرﻣﻧد اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﺧﺗطﺎف ﺷده ﺑودﻧد در وﻻﯾت وردک درﯾﺎﻓت
ﺷد.
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﺑرﺧورد ھﺎ را ﻣﻧﻊ ﻗرارداده؛ ﺑﺎ آﻧﮭم ﮔزارﺷﺎت ﻣﺗﻌددی ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان
دوﻟﺗﯽ ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﻣﺳووﻟﯾن ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﭘوﻟﯾس ﺑﮫ ﺑدرﻓﺗﺎری ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﻣﺗﮭم ھﺳﺗﻧد.
ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ از ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﯾرو ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ دﺳت ﺑﮫ زور و ﺟﺑر
ﺑﺷﻣول ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﻟت و ﮐوب اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ زده اﻧد .ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﭘوﻟﯾس ﯾﮏ ﻣرد ھﺟده ﺳﺎﻟﮫ را
ﺷدﯾداً ﻟت و ﮐوب ﻧﻣود ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣوﺻوف در ﺣوزه  ١١ﭘوﻟﯾس ﮐﺎﺑل ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داد .ﻣرد
ﯾﺎد ﺷده ﺑﮫ ﺳرﻗت ﺗﯾﻠﻔون ھﺎی ﻣوﺑﺎﯾل و در ﺣدود  ٢٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ ) ۴۴٠٠داﻟر( از ﻧزد آﻣرش ﻣﺗﮭم ﺷده
ﺑود.
در ﻣﺎه آﮐﺗوﺑر ،ھﯾﺋت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﯾوﻧﺎﻣﺎ( ﮔزارﺷﺎﺗﯽ را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﺣﺑوﺳﯾن
در ﭘﻧﺞ ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ اﻣﻧﯾت و ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اراﯾﮫ ﻧﻣود ﮐﮫ در ﻋﯾن زﻣﺎن ﻣوارد ﻣؤﺛق دﯾﮕر ﺷﮑﻧﺟﮫ و
ﺑدرﻓﺗﺎری را در ﺳﺎﯾر ﻣﺣﻼت ﺑرﻣﻼ ﻣﯾﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺷواھدی را ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﯾﺎد ﺷده ﺟزء
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ دوﻟت ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ﻣﺷﺧص اﺳت ،درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣود .ﮔزارﺷﺎت ﻣﺗﻌدد از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ در ﮐﻧدھﺎر را
ﺑﺎ ﮔزارﺷﺎت ﺷﮑﻧﺟﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﯾدھد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗوﻗﯾف دو ﭘﺳر ﺟوان اﺳت ﮐﮫ در رﺳﺗوراﻧت وظﯾﻔﮫ
داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﺷورﺷﯽ ﺑﯾرون از ﺷﮭر ﻏذا آﻣﺎده ﻧﻣوده ﺑودﻧد .ﻗرار ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ ،ﻧﯾرو ھﺎی
ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ دﺳﺗﺎن دو ﭘﺳر را ﺑﺳﺗﮫ ،آﻧﮭﺎ را در ﺳﻘف اﺗﺎق آوﯾزان ﻧﻣوده و ﺑﺎ آﻟﮫ ﻓﻠزی و ﮐﯾﺑل آﻧﮭﺎ را ﻟت و
ﮐوب ﻧﻣودﻧد.
ﻗرار ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ از وزارت اﻣور زﻧﺎن و ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ،ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﺑوﺳﯾن زن را ﻣورد
ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار داده اﻧد .ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ھم ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳووﻟﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ و واﺑﺳﺗﮕﺎن ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ
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ﮐودﮐﺎن را ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار داده اﻣﺎ ﻣﻌﺎف ﺷده اﻧد  .ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﮔزارﺷﺎﺗﯽ را
ﭘﺧش ﻧﻣوده ﮐﮫ در آن ﺣوادث ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐودﮐﺎن ﺗوﺳط ﻧﯾرو ھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﮐﻠﺗوری ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﮔزارش ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت وﺟود دارد ﺗﻌﯾﯾن ﺣدود
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻣﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .در ﻣﺎه ﻣﯽ ،ﻣﺳووﻟﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮔزارﺷﺎﺗﯽ را اراﯾﮫ ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﮫ ﺗن از ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن اﻧﺗﺣﺎری ﺧورد ﺳن را ﮐﮫ از ﻣزر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻋﺑور ﻧﻣوده ﺑودﻧد ﻗﺑل
از راﺟﻊ ﻧﻣودن ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺗوﻗﯾف ﺟواﻧﺎن ،زﻧداﻧﯽ و ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار داده اﻧد.
ﮔزارﺷﺎت ﻣﺗﻌدد و ﻣؤﺛق در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻗدرت از ﺟﺎﻧب ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن "ارﺑﮑﯽ ھﺎ" )ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎی
ﻣﺣﻠﯽ( و ﭘﯾروان آﻧﮭﺎ ﻣواﺻﻠت ﻧﻣوده اﺳت .ﮔزارﺷﺎت ﯾﺎد ﺷده ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺷﺗﺎر ،ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ،ﺑرﺧورد
ﻓزﯾﮑﯽ ،وﺿﻊ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺟﺑﺎری ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﺑﮫ ﺑد دادن دﺧﺗر ﯾﺎ زن ﺑﻣﻧظور ادا ﻧﻣودن ﻗرض ﯾﺎ ﺗﻼﻓﯽ
ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﺑوده ﮐﮫ ﺑﻌد از آن ﻣﺗﺿرر اﻏﻠب ﯾﺎ ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎھم ﻟت و ﮐوب ﺷده
اﺳت .ﻗرار ﮔزارﺷﺎت در ﻣﺎه ﺟون ﮔروھﯽ از ارﺑﮑﯽ ھﺎ ﺳرﻣﻌﻠم ﯾﮏ ﻣﮑﺗب ﻧﺳوان در ﮐﻧدز را ﻣورد ﻟت
و ﮐوب ﻗرار دادﻧد .ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت از رﻗﺎﺑت ﺑﯾن ﻗرﯾﮫ ﻧﺷﯾﻧﺎن روی دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑودﺟﮫ
دوﻟت و ﺷﮑﺎﯾت ﺳرﻣﻌﻠم در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ دھﺎﻗﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑﺎج ﺑﮫ ارﺑﮑﯽ ھﺎی ﻗرﯾﮫ ھﻣﺟوار ﻣﺟﺑور
ﺷده اﻧد ،ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯾﮕﯾرد.
در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮔزارﺷﯽ را ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣود ﮐﮫ در آن ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎن و ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎی
ﻣﺳﻠﺢ را ﺑﮫ ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ در ﺑراﺑر ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺗﮭم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺎه ﺟون ،ﭘوﻟﯾس
ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎن دو ﭘﺳر را در ﺷب ﺗوﻗﯾف ﻧﻣوده ،آﻧﮭﺎ را در ﺟرﯾﺎن ﺗوﻗﯾف ﻟت و ﮐوب ﮐرده و در ﭘﺎھﺎی ﯾﮑﯽ
از آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺦ ﮐوﺑﯾده اﺳت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣواره ﺗﻼش ﻧﻣوده
ﺗﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﺻﻼﺣﯾت را ﮐﺎھش دھد .اﻣﺎ ،ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،در ھﻠﻣﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ
ﻏرض ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳطﺢ رﻋﺎﯾت اﺻول ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺗﻌدﯾل ﮔردﯾد.
ﮔزارﺷﺎت دﯾﮕری ﻧﯾز در ﻣورد ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳﺎﯾر اﻧواع ﺑدرﻓﺗﺎری طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ،
ﻣواﺻﻠت ﻧﻣوده اﺳت.
ﻣﺣﺎﺑس در وﺿﻌﯾت ﺑدی ﻗرار دارﻧد .اﮐﺛرﯾت ﻣﺣﺎﺑس و ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺑﺧﺻوص ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻗدﯾﻣﯽ ،ﻣزدﺣم ،ﻓﺎﻗد ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ درﺳت و دور از ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗرار
دارﻧد .ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر ﻧﺎظران ھﻣواره ﮔزارش ھﺎﯾﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻋدم
ﺗﮑﺎﻓوی ﻣواد ﺧوراﮐﯽ ،آب ،وﺿﻌﯾت ﺑد ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ،ﺗﻌداد ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮐﻣﭘل و اﻣراض ﻣﮑروﺑﯽ و ﺳﺎری
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ﺑﺣﯾث ﻣوارد ﻣﻌﻣول در زﻧدان ھﺎی ﮐﺷور ،اراﯾﮫ ﻧﻣوده اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﺑرﺧﯽ از ﻧﺎظران ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و آب را
در رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﺎﺑس ﺑﺳﻧده ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﺎﺑس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳراﺳری ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑرای
ﻣﺣﺑوﺳﯾن را روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﻣﺎ ﺑودﺟﮫ در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣدود ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺧﺎﻧواده ھﺎی
ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺿروری را ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ھم در ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری در ﺑراﺑر ﻣﺗﮭﻣﯾن در ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ وﺟود دارد .در ﻣﺎه آﮐﺗوﺑر ،ھﯾﺋت
ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﯾوﻧﺎﻣﺎ( ﮔزارﺷﯽ را اراﯾﮫ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑدرﻓﺗﺎری و ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﻣﺣﺑوﺳﯾن در ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺗﮭﻣﯾن
را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل راﺑری ،ﮐﯾﺑل ھﺎی ﺑرﻗﯽ و ﭼوب ﻣورد ﻟت و ﮐوب ﻗرار داده اﻧد ﮐﮫ در ﺑﯾن اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﻣﺟﺎزات وارد ﻧﻣودن ﺿرﺑﮫ ﺑﮫ ﮐف ﭘﺎ؛ ﺷوک ﺑرﻗﯽ؛ ﻓﺷردن آﻟت ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ﻣﺣﺑوﺳﯾن؛ در ﻣﺿﯾﻘﮫ ﻗراردادن
ﻣﺣﺑوﺳﯾن؛ ﮐﺷﯾدن ﻧﺎﺧون ھﺎی ﭘﺎ و ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮑرر ﺑوده اﺳت .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺷواھدی را در راﺑطﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﻧﺟﮫ در ﭘﻧﺞ ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ھرات ،ﮐﻧدھﺎر ،ﺧوﺳت و ﻟﻐﻣﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن در ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ
رﯾﺎﺳت  ١٢۴ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرورﯾزم اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ﮐﺎﺑل ،در دﺳت دارد .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اﺳﻧﺎد ﯾﮏ ﻣورد
ﻣرگ در ﯾﮑﯽ از ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ در ﮐﻧدھﺎر در ﻣﺎه اﭘرﯾل را در دﺳت
دارد .ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﮔزارﺷﺎﺗﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﺣﺑوﺳﯾن زن اراﯾﮫ ﻧﻣوده اﻧد.
رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ در زﻣﯾﻧﮫ رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ ،ﺑﮭﺑود ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و
ﺑﺎزﻧﮕری ﺑﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت ،ﺑﺎ ﻗوای اﺋﺗﻼف و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣوده اﻧد .ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻣﯾﻧﮫ
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﯾﺎد ﺷده در ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ را ﺑﮫ ﻧﯾرو ھﺎی ﺣﺎﻓظ ﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ )آﯾﺳﺎف( ﻣﺳﺎﻋد
ﻧﻣود ﺗﺎ از ﺑرﺧورد در ﺑراﺑر ﻣﺣﺑوﺳﯾن دﯾدن ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺣﮑوﻣت ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳووﻟﯾت آﻣوزش ﺑﮫ ﻣﺳووﻟﯾن
ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﺑﻌﮭده ﮔرﻓت .رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ﻣﺎه دﺳﻣﺑر
واﺣد ﺟدﯾد ﺣﻘوق ﺑﺷر را اﯾﺟﺎد ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺳووﻟﯾت ﺗﺣﻘﯾق در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺑدرﻓﺗﺎری در ﺑراﺑر ﻣﺣﺑوﺳﯾن را
ﺑﻌﮭده دارد .رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ھﻣﭼﻧﺎن از ﻧظرﯾﺎت ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ادﻋﺎ ھﺎ
در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺑدرﻓﺗﺎری ﺑﺎ ﻣﺣﺑوﺳﯾن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﻣود و آﻧرا ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در زﻣﯾﻧﮫ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎ ھﺎ ﻣوﺛر ﺧواﻧد.
ﻣوﺛرﯾت ﭼﻧﯾن ﺗﻼش ھﺎی رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،ﻗﺎﺑل ﺳﻧﺟش ﻧﺑود .ﻣﺳووﻟﯾن دوﻟﺗﯽ طﯽ ﯾﮏ در
ﺧوﺳت از ﯾوﻧﺎﻣﺎ دﻋوت ﻧﻣود ﺗﺎ ﺗرﯾﻧﻧﮓ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر را در ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد و
ھﻣﭼﻧﺎن از ﺑﺎزدﯾد ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣﺣﺎﺑس ﺗوﺳط ﻣﺳووﻟﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﻣود.

www.esalat.org

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﺑﮫ ﺗﻌداد  ٣۴ﻣﺣﺑس وﻻﯾﺗﯽ در ﭼﺎرﭼوب وزارت ﻋدﻟﯾﮫ/رﯾﺎﺳت ﻣرﮐزی ﻣﺣﺎﺑس و  ١٨٧ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎل
وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺑﺷﻣول ﺳﯽ ﻣرﮐز داراﻟﺗﺎدﯾب ﺟواﻧﺎن ﻣوﺟود ﺑوده اﺳت .ﻗرار ﮔزارﺷﺎت ،ﺗﻌداد
ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﻌﺎل از ﯾﮏ ﻣﺎه اﻟﯽ ﻣﺎه ﺑﻌدی در ﻧوﺳﺎن ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت .در ﻣﺟﻣوع،
وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﻓﺎﻗد ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑود .ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت رﺳﻣﯽ در ﻣورد ﺗﻌداد
ﻣﺣﺑوﺳﯾن در ﻗﯾد رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﺗﻌداد ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣت اﯾن رﯾﺎﺳت در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺑوده اﺳت.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﺎﺑس در ﻣﺟﻣوع ﻓﺎﻗد ظرﻓﯾت زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻗﺑل از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺑﻌد از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
ﺑودﻧد .اﻋﺗﺑﺎر از ﻣﺎه دﺳﻣﺑر ،رﯾﺎﺳت ﻣرﮐزی ﻣﺣﺎﺑس ﺑﮫ ﺗﻌداد  ۵٢٧١ﻣﺣﺑوس ﻣرد ﻗﺑل از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ،
 ١۶٢۴۴ﻣﺣﺑوس ﻣرد ١٢١ ،ﻣﺣﺑوس زن ﻗﺑل از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و  ۵٠٠ﻣﺣﺑوس زن را ﮔزارش داده اﺳت .در
ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ،ﺑﻧﺎﺑر زﯾرﺑﻧﺎی ﻣﺣدود ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺷده اﻣﺎ در ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
ﺑود ،رﯾﺎﺳت ﻣرﮐزی ﻣﺣﺎﺑس ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم اﯾن دو دﺳﺗﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .زﻧﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﺑﺎ ﻣردان زﻧداﻧﯽ
ﻧﺷده اﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻣﺟﻣوع ﻓﺎﻗد ظرﻓﯾت زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی ﺟواﻧﺎن طﺑق ﻣﺎھﯾت اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻋﻠﯾﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑوده اﻧد.
در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون ،ﮐودﮐﺎن زﯾر ﺳن ھﻔت ﺳﺎل در ﻣﺣﺎﺑس ﺑﺎ ﻣﺎدران ﺷﺎن ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺟرم ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ
ﺳر ﻣﯾﺑرﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ،اﺳﺗﻔﺎده اﯾن روش ﺗﺣت ھداﯾت رﯾﺎﺳت ﻣرﮐزی ﻣﺣﺎﺑس و ھﻣﮕﺎم ﺑﺎ ﮔﺷﺎﯾش ﺑرﺧﯽ از
ﻣراﮐز ﺣﻣﺎﯾت ﮐودﮐﺎن ،ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﺣق ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺑرای ﻣدت ﺑﯾﺳت روز از
زﻧدان ﺑﯾرون ﺷده و از اﻗﺎرب ﺧوﯾش دﯾدن ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن ﺣق در اﮐﺛر ﻣﺣﺎﺑس رﻋﺎﯾت ﻧﺷده اﺳت.
طرزاﻟﻌﻣل ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﺳﻣﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت در رﯾﺎﺳت ﻣرﮐزی ﻣﺣﺎﺑس ﻣوﺟود ﺑود .وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ،ﻟوی
~ﺎرﻧواﻟﯽ و ﺑرﺧﯽ از واﻟﯾﺎن از وﺿﻌﯾت ﻣﺣﺎﺑس ﺑﺎزدﯾد و ﻧظﺎرت ﻧﻣودﻧد اﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻧظﺎرت در ﺗطﺎﺑق
ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗرار ﻧداﺷت .وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ،وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ،وزارت دﻓﺎع و رﯾﺎﺳت
اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﻠﯾب ﺳرخ و ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺟﺎزه دادﻧد ﺗﺎ از ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ دﯾدن ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻣواﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﺷده از
ﺟﺎﻧب ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزدﯾد ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﺣﻼت و ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮔردﯾده اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﺳﺎﯾر ﻣوﺳﺳﺎت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻓﺎﻗد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺻدوﺑﯾﺳت وﭼﮭﺎراﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺟﮭت ﻧظﺎرت
از وﺿﻌﯾت زﻧدان آن رﯾﺎﺳت ﺑود .ﺳﯾﺳﺗم رﺳﻣﯽ ﺳﻣﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣﺣﺎﺑس وﺟود ﻧداﺷت .ﺑﺎ آﻧﮭم ،در زﻧدان
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑرﺧﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻣﺷﺧص را ﺟﮭت اراﯾﮫ ﮔزارش در ﻣورد وﺿﻌﯾت اﻣﻧﯾﺗﯽ و
داﺧﻠﯽ زﻧدان ،ﺗوظﯾف ﻧﻣودﻧد.
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ﻗرار ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ از ﻧﺎظران ،در ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﺑوﺳﯾن اﺟﺎزه ادای ﻓرﯾﺿﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ
ﺷﺎن را داﺷﺗﻧد.
ﺗوﻗﯾف و ﺣﺑس ﺧودﺳراﻧﮫ طﺑق ﻗﺎﻧون ﻧﺎﻓذه ﻣﻧﻊ ﺑود؛ ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن دو ﺑﺻورت ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد.
ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺷﮭروﻧدان ﺑدون ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷدن از ﺣﻔﺎظت ﻻزم در ﭼﺎرﭼوب طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﻗﺎﺑل اﺟرا،
ﺣﺑس ﺷدﻧد.
ﻗرار ﮔزارﺷﺎت ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑدون در ﻧظرداﺷت ﺻﻼﺣﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣراﺣل ﻣؤﺟﮫ،
ھﻣواره دﺳت ﺑﮫ ﺗوﻗﯾف و ﺣﺑس ﺧودﺳراﻧﮫ زدﻧد .ﻗرار ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ ،ﻣﺳووﻟﯾن ﻣﺣﻠﯽ اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون اﻓراد
را ﺑﺻورت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﺣﺑس ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﺟزا وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و از ﻣوﻗف
رﺳﻣﯽ ﺧوﯾش ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﮐوﭼﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودﻧد.
ﺳﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳووﻟﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓراھم ﻧﻣودن اﻣﻧﯾت را در ﮐﺷور ﺑﻌﮭده دارد .ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﭼﺎرﭼوب وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﻣﺳووﻟﯾت اﺑﺗداﯾﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﻧظم داﺧﻠﯽ را ﺑﻌﮭده دارد اﻣﺎ ﺑﺻورت ﭼﺷﻣﮕﯾر در
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺷورﺷﯾﺎن دﺧﯾل ﺑوده اﺳت .اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭼﺎرﭼوب وزارت دﻓﺎع ﻣﺳووﻟﯾت ﺗﺎﻣﯾن
اﻣﻧﯾت ﺑﯾروﻧﯽ را ﻋﮭده دار ﻣﯾﺑﺎﺷد .رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻣﺳووﻟﯾت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻣورد ﻗﺿﺎﯾﺎی اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ
را ﺑﻌﮭده دارد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ارﮔﺎن اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺷﺎﺧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
دارای ﺷﻌﺑﮫ ﯾﯽ در ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آن ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻗﺑل از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺷﺎن ﺑﮫ ~ﺎرﻧواﻻن
راﺟﻊ ﻣﯾﮕردد ،ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﮕردد .در ﺑرﺧﯽ از ﺳﺎﺣﺎت ،ﺷورﺷﯾﺎن ﻗدرت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ را ﺑﻧﺎﺑر ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت
ﺣﮑوﻣت در ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﺗرول ﺑﺎﻻی اﯾن ﺳﺎﺣﺎت ،ﺣﻔظ ﻧﻣوده اﻧد.
ﻣﻌﺎﻓﯾت رﺳﻣﯽ و ﻓﻘدان ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ،ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﺗوﺳط ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ و ﺳﻧﺗﯽ ،در ﺟرﯾﺎن
ﻣدت اﯾن ﮔزارش ﮔﺳﺗرده ﺑوده اﺳت .ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎی ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧده
ﮔﺎن روﺳﺗﺎ ھﺎ را ﻣورد ﻟت وﮐوب ،ﺳرﻗت و ﮐﺷﺗﺎر ﻗرار داده از ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑﮭره ﺑرده اﻧد .ﻧﺎظران ﺑﮫ اﯾن
ﻋﻘﯾده اﻧد ﮐﮫ ﭘرﺳوﻧل ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ و ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺳﯾﻌﺎ ً از ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش و ﺣﻘوق ﻣدﻋﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﻓذه ﺑﯽ ﺧﺑر اﻧد .از ﻗول ﯾوﻧﺎﻣﺎ ،ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﻧﺳوﺑﯾن رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ در
ارﺗﮑﺎب ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺑدرﻓﺗﺎری ﺿﻌﯾف و ﻏﯾر ﺷﻔﺎف ﺑوده و ﺑﮫ ﻧدرت ﺗطﺑﯾق ﺷده اﺳت .ﻧظﺎرت ﻣﺳﺗﻘل،
ﻗﺿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ در رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﺑﺣﯾث ﻧﮭﺎد ھﺎ ،و ھﻣﭼﻧﺎن ﻧظﺎرت ﻣﺣدود از ﺟراﯾم
و ﺑدرﻓﺗﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﺑﺷﻣول ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣرﺗﮑب ﺷده اﻧد،
ﻣﺣدود ﺑود.
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ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از اﺳﺗﺧدام و ﺗرﺑﯾﮫ ﭘرﺳوﻧل ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اداﻣﮫ داﺷت ﮐﮫ ھدف آن ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﻧﯾروی
ﭘوﻟﯾس ﺑﺷﻣول ﺗطﺑﯾق ﻣﺗداوم اﺻﻼﺣﺎت 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
ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ روی اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ارزش ھﺎ و ﺿواﺑط اﺧﻼﻗﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ،
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،و ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدی ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻋﻼوه ﺑر ﻣﮭﺎرت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﭘوﻟﯾس و ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﻏرض ﻣﮭﺎر ﻧﻣودن ﻓﺳﺎد در ﺻﻔوف ﻧﯾرو ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﻣﺗﻣرﮐز ﺑود.
ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﻣﺷﮑﻼت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺑود و ﻧﺎظران از آﻣﺎده ﮔﯽ ھﺎی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻣﺣﻠﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﺑودﻧد .ﻣوﺳﺳﺎت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﻋﻣﯾق ﺧوﯾﺷرا در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت ﻧظﺎرت از
ﻧﮭﺎد ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺧﺎﺻﺗﺎ ً ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ ،اﺑراز ﻧﻣودﻧد.
ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﺻﺗﺎ ً در ﺑراﺑر زﻧﺎن
ﻓراﮔﯾر ﺑود؛ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ،ﭘوﻟﯾس ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻧﮕردﯾده اﺳت .در ﻣﺎه اﭘرﯾل ،ﯾﮏ دﺧﺗر  ١٢ﺳﺎﻟﮫ
در ﺗﺧﺎر ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﮔروھﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑرﺧﯽ از ﮔزارﺷﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺗن از
ﻋﺎﻣﻼن اﯾن روﯾداد ﻟﺑﺎس ﭘوﻟﯾس ﺑرﺗن داﺷﺗﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺑﺎزدﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ در ﺣﺿور داﺷت ھﯾﺋت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ از اﯾن وﻻﯾت ﻧﻣودﻧد ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ دﺳﺗﮕﯾری اﻗدام ﻧﮑردﻧد.
ﻗﺎﻧون اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺷوره ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از ﺿﻣﺎﻧت را اﻋطﺎ ﻧﻣوده و ﺣدود زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای
ﺗوﻗﯾف اﻓراد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺛﺎﺑت ﺷدن ﺟرم ﺷﺎن را ﻧﯾز ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت .ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ از ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺻﻠﯾب ﺳرخ ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر ﻧﺎظران ﺣﺎﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺗوﻗﯾف ﺧودﺳراﻧﮫ و دراز
ﻣدت ﺑﺻورت ﻣﮑرر در ﺳراﺳر ﮐﺷور رخ داده اﺳت .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻏﻠب ﻣﺣﺑوﺳﯾن را از اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺎن
اطﻼع ﻧدادﻧد .ﭘوﻟﯾس ﺣق دارد ﻣظﻧون را ﻏرض ﺗﮑﻣﯾل ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرای ﻣدت ھﻔﺗﺎدودوﺳﺎﻋت در
ﺗوﻗﯾف ﻧﮕﮭدارد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑر اداﻣﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﯾﮫ ﺑﺎﺷد ،دوﺳﯾﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻟوی ~ﺎرﻧواﻟﯽ راﺟﻊ
ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ آﻧﻣﻘﺎم ﻗﺿﯾﮫ ﻣظﻧون را ظرف ﭼﮭل ھﺷت ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾﮕﯾرد~ .ﺎرﻧوال ﻣوظف ﻣﯾﺗواﻧد
ﺣﯾن ﺗﮑﻣﯾل ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧوﯾش ﻣظﻧون را از زﻣﺎن ﺗوﻗﯾف ﺑدون اﺗﮭﺎم رﺳﻣﯽ ﺑرای ﭘﺎﻧزده روز در ﺗوﻗﯾف
ﻧﮕﮭدارد .ﺑﺗﺄﺳﯽ از ﻣﻧظوری ﻣﺣﮑﻣﮫ~ ،ﺎرﻧوال ﻣوظف ﻣﯾﺗواﻧد ﻣظﻧون را ﺑرای ﻣدت ﭘﺎﻧزده روز دﯾﮕر در
ﺗوﻗﯾف ﻧﮕﮭدارد~ .ﺎرﻧوال ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﮭت رھﺎﯾﯽ ﻣظﻧون ﺑﻌد از ﺳﯽ روز ﺗوﻗﯾف ،ادﻋﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺧوﯾﺷرا درج
ﻧﻣﺎﯾد .ﺣﺗﯽ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ادﻋﺎﻧﺎﻣﮫ ظرف ﺳﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﻧﮕردد ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
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ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﺣﺑوﺳﯾن از ﺑﻌﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن اﺣﮑﺎم ﺑﻧﺎﺑر ﻓﻘدان ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﻣﺳﺗﻔﯾد ﻧﺷدﻧد .ﻗﺎﻧون ﺻراﺣت
دارد ﮐﮫ ﺑﺗﺎﺳﯽ از درﺧواﺳت ﺷورای دﻓﺎﻋﯽ ،ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺣﺑوس را ﮐﮫ ﺑرای ﻣدت ﺳﯽ روز در
ﺗوﻗﯾف ﺑﮫ ﺳر ﺑرده ،در ﺻورت ﻋدم درج ادﻋﺎﻧﺎﻣﮫ ،رھﺎ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﺑوﺳﯾن در ﻧﺑود
ادﻋﺎﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﯽ روز در ﺗوﻗﯾف ﻧﮕﮭداری ﺷده اﻧد .ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ از ﻧﺎظران ﺣﺎﮐﯾﺳت
ﮐﮫ ~ﺎرﻧواﻻن و ﭘوﻟﯾس اﻓراد را ﺗﺧﻣﯾﻧﺎ ً ﺑرای ﻣدت ﻧﮫ ﻣﺎه ﺑدون اﺗﮭﺎم و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑﻧﺎﺑر ارﺗﮑﺎب اﻋﻣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون ﺟرم ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷود ،ﻗﺳﻣﺎ ً ﺑﺧﺎطر ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺿﺎﯾﯽ در طﯽ ﻣراﺣل ﺑﻣوﻗﻊ
ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣﺣﺑوﺳﯾن ،در ﺗوﻗﯾف ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ اﻧد.
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵اﮔﺳت ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی وزﯾر ﻋدﻟﯾﮫ ،ﻟوی ~ﺎرﻧوال ،رﺋﯾس اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎت
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
ﻓﻘدان ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯾره ھﻧوز در ﺣﺑس ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرﻧد .ﻧﮭﺎد ھﺎی ھﻔت ﮔﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ در ﺳﮑﺗور
ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺳﮭم دارﻧد  --وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ،ﻟوی ~ﺎرﻧواﻟﯽ ،ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ،وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ،رﯾﺎﺳت
اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،وزارت دﻓﺎع و اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑر ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت اﺳﺗﻧدرد ﻗﺿﺎﯾﺎ را ﭘﯾوﺳﺗﮫ
ﺗطﺑﯾق ﻧﻣودﻧد.
ﮔزاﺷﺎﺗﯽ در ﻣورد ﺗوﻗﯾف ﺧودﺳراﻧﮫ از ﺑﺳﯾﺎری وﻻﯾﺎت ﻣواﺻﻠت ورزﯾده اﺳت .ﻧﺑود وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ و
دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﺎدر ﺑﮫ وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ در ﺟرﯾﺎن ﻣدت ﺗوﻗﯾف ،ﺑﺣﯾث ﻣﺷﮑل ﺟدی ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﻣﺣﺑوﺳﯾن اﺟﺎزه ﺑﺎزدﯾد ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎن را دارﻧد ،در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﭼﻧﯾن ﻓرﺻت ﺑﻣوﻗﻊ ﺑرای
ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻣﮭﯾﺎ ﻧﻣﯾﮕردد .ﺑرﺧﯽ از ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻣورد ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺑدرﻓﺗﺎری و ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ھم
در ﻣﻌرض ﺳرﻣﺎ و ﻣﺣروﻣﯾت از ﺧوردن ﻏذا ،ﻗرارداده ﺷدﻧد .ﮔزارﺷﺎت ﯾوﻧﺎﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﺎﮐﯾﺳت ﮐﮫ
ﭘوﻟﯾس اﻓراد را ﺑﮫ ﺟرم اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﻘض ﺷراﯾط ﻗرارداد ھﺎ ،ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ و ﺑﻣﻧظور ﮐﺳب اﻋﺗراف،
ﺗوﻗﯾف ﻧﻣوده اﺳت .ﻧﺎظران اظﮭﺎر داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﺟراﯾم اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن ﺑودﻧد.
طول ﻣدت ﺗوﻗﯾف ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻗﺑل از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧدرﺗﺎ ً ﺑﺎ ﺗﻔﮭﯾم اﺗﮭﺎﻣﺎت آﻧﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑود .ﻗرار ﮔزارﺷﺎت،
ﺗوﻗﯾف ﺑﻌد از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﯾﮏ اﻣر ﻣﻌﻣول ﺑود.
از ﻗول وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ،ﺑﮫ ﺗﻌداد ھﺷﺗﺎدوﯾﮏ ﮐودک ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در داراﻟﺗﺎدﯾب
ﻧوﺟواﻧﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ،ﺗوﻗﯾف ﮔردﯾدﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺣﺑوﺳﯾن ذﮐور و ﺷش ﺗن آﻧﮭﺎ زﯾر ﺳن  ١۵ﺳﺎل
ﺑودﻧد .ﻗﺎﻧون ﺗرﺑﯾﮫ و اﺻﻼح ﮐودﮐﺎن ﺻراﺣت دارد ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﻗﺎﺑل اﺟرا ﺑﺎﻻی ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﺎﯾد روی

www.esalat.org

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﮐودﮐﺎن ﺗطﺑﯾق ﻧﮕردد .ﻗﺎﻧون ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯾدارد ﮐﮫ ﺗوﻗﯾف ﯾﮏ ﮐودک "ﺑﺎﯾد راه ﺣل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد و ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن
ﻣدت ﻣﻣﮑﻧﮫ را درﺑر ﮔﯾرد" .ﺑطور ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ،ھﺷﺗﺻدوﭘﻧﺟﺎه ﮐودک در ﻣراﮐز اﺣﯾﺎی ﻣﺟدد ﮐودﮐﺎن در
ﺳراﺳر ﮐﺷور ،ﻓﺎﻗد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ و آﻣوزش ﺑودﻧد .ﮐودﮐﺎن ﻣﺣﺑوس از
ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣق ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ و ﻣﻌﺻوﻣﯾت ،ﺣق ﻣطﻠﻊ ﺷدن در ﻣورد اﺗﮭﺎم و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺗﮭﺎم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،ﺣق
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ،و ﺣق ﻋدم اﺟﺑﺎر ﺑرای اﻋﺗراف ،ﺑﯽ ﺑﮭره ﻣﺎﻧده اﻧد .اﯾﺟﺎد ﭘوﻟﯾس ﺗرﺑﯾﮫ و اﺻﻼح
ﺟواﻧﺎن~ ،ﺎرﻧواﻟﯽ ھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ و ﻣﺣﺎﮐم در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود،
ﻣﺣﺎﮐم وﯾژه ﺗرﺑﯾﮫ و اﺻﻼح ﮐودﮐﺎن ﺻرف در ﺷش وﻻﯾت )ﮐﺎﺑل ،ھرات ،ﺑﻠﺦ ،ﮐﻧدھﺎر ،ﺟﻼل آﺑﺎد و
ﮐﻧدز( ﻓﻌﺎل ﺑود .در وﻻﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺎﮐم وﯾژه وﺟود ﻧدارﻧد ،ﻗﺿﺎﯾﺎی ﮐودﮐﺎن از طرﯾق ﻣﺣﺎﮐم ﻋﺎدی ﺣل و
ﻓﺻل ﮔردﯾد .ﻗﺎﻧون ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯾورزد ﮐﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣورد رﺳﯾده ﮔﯽ
ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﺎﯾد در ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﮔردد :ﻣرﺣﻠﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ،اﺳﺗﯾﻧﺎف و ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﺳﺗره
ﻣﺣﮑﻣﮫ.
ﺑﻌﺿﯽ از ﮐودﮐﺎن در ﺳﯾﺳﺗم ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﺗﺿررﯾن ﺑوده اﻧد ﻧﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺟراﯾم .ﺑﺧﺻوص در ﻗﺿﺎﯾﺎی
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ،ﻋﺎﻣﻼن ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﺣﺑوس ﺷده اﻧد زﯾرا ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﮫ ﻧدرت ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﻣﺗﺿررﯾن ﻋﺎﻣل ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣوس ﺗﻠﻘﯽ ﺷده و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺟﺎزات ﺷﻣرده ﺷده و در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده در ﺑراﺑر ﺷﺎن را ﮔزارش ﺑدھﻧد ،در ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎن ﺑﺣﯾث اﻋﺿﺎی ﺷرم آور
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﻋوض ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﺟرم اﺳت ،زﻧداﻧﯽ ﺷده اﻧد.
ﺷورﺷﯾﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﮐودﮐﺎن را در ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار دادﻧد .در ﻣﺎه آﮔﺳت ﮐرزی ﺑﯾﺳت
ﮐودک را ﮐﮫ ﺗوﺳط رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺣﯾن ﮐوﺷش اﻧﺟﺎم ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﺑودﻧد ﻋﻔو ﻧﻣود و
اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﯾﺎد ﺷده ﺗوﺳط دﺷﻣﻧﺎن ﮐﺷور ﻓرﯾب داده ﺷده و ﻣورد ظﻠم و اﺳﺗﺑداد دﺷﻣن ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
"زﻧﺎ" در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون ﺟزا ﯾﮏ ﺟرم ﺟﻧﺎﯾﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﭘوﻟﯾس و ﻣﺳووﻟﯾن ﺣﻘوﻗﯽ اﻏﻠب زﻧﺎن را
ﻣﺗﮭم ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻣﻧظور ﺗوﺟﯾﮫ ﺗوﻗﯾف ﺷﺎن در ﺑراﺑر ﺗﺧﻠﻔﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻓرار از ﻣﻧزل ،ﺗﺣرﯾﮏ
ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر ،ﻓرار از ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﻓرار ،زﻧﺎ را ﻣرﺗﮑب ﻣﯾﺷوﻧد.
ﭘوﻟﯾس اﻏﻠب زﻧﺎن را ﺑﻧﺎﺑر ارﺗﮑﺎب زﻧﺎ ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎن ﺣﺑس ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺻﻼح ﺑرﺧﯽ از زﻧﺎن را ﺑﺧﺎطر ﮔزارش ﺟراﯾم اﻧﺟﺎم ﺷده در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺎن و دﯾﮕران را در
ﻋوض ﺷوھران ﯾﺎ ﻣﺟرم ﻣرد ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎن ،ﺣﺑس ﻧﻣودﻧد .طﺑق ﮔزارش ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق
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ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ﻣردان در ﻋوض اﻗﺎرب ذﮐور وﯾﺎ ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣظﻧون ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻣﻧظور
رھﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده اش ﺧود را ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد ،ﺗوﻗﯾف ﮔردﯾده اﻧد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺻﻼح ﺑﻌﺿﯽ از زﻧﺎن را ﺟﮭت اﻧﺗﻘﺎم ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن ،در ﺟﺎ ھﺎی اﻣن
ﻗرار دادﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻣﭼﻧﺎن زﻧﺎن ﻣﺗﺿرر ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ را در ﺻورت ﻧﺑود ﺳرﭘﻧﺎه در ﻣﺣﻼت
اﻣن )ﺑﺷﻣول ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ( ﻗرار دادﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣزﯾد ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮭدارﻧد .ﺑﺗﺄﺳﯽ از ﻓرﻣﺎن
ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﻣﺣو ﺧﺷوﻧت در ﺑراﺑر زﻧﺎن ،ﭘوﻟﯾس ﻣﺳووﻟﯾت دارد ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ زﻧﺎن را ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری
ﻗرار ﻣﯾدھﻧد ،ﺗوﻗﯾف ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﺗطﺑﯾق و آﮔﺎھﯽ در ﻣورد ﻗﺎﻧون ﻣﺣو ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣدود
ﺑوده اﺳت.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﺻدور ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺳﺗﯾﻧﺎف در ﻏﯾﺎب ،ﺑﮫ ﺗوﻗﯾف ﻣﺟدد ﻣدﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺑﺎدرت
ﻧورزﯾد .ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﮫ وﺟود ﻧداﺷت اﻣﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﺑﺗداﯾﯽ ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﮫ ﺷﺧﺻﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﺳﺎﺣﺎت ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻧﺎظران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ را ﻧظﺎرت ﻧﻣودﻧد ﻣوﺟود ﺑود؛ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ اراﯾﮫ دﻻﯾل ﻣؤﺟﮫ ﺗوﻗﯾف ﺑﻌد از
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ را ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﻣودﻧد زﯾرا ﻣدﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﺑﻌد از اﺳﺗﯾﻧﺎف ﻣﻌوق ،ﻧﺎﭘدﯾد ﮔردﯾد .اﺗﺧﺎذ
ﺗﺻﺎﻣﯾم ﻗﺿﺎوت و ~ﺎرﻧواﻻن در ﻣورد اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﻧﺑود .طﺑق ﻣﺷﺎھدات ﻣرﺑﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
~ﺎرﻧواﻻن ادﻋﺎﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را در ﺧﺻوص ﻗﺿﺎﯾﺎی راﺟﻊ ﺷده ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس درج ﻧﻣودﻧد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ
ﻋﻘﯾده ﺻرﯾﺢ در ﺧﺻوص ﻋدم ارﺗﮑﺎب ﺟرم ﻣوﺟود ﺑود.
ﻋﻔو :ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﻠﺢ و اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻔو ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑرای ﺷورﺷﯾﺎﻧﯽ اﻋطﺎ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺷﻣول ﻗطﻊ رواﺑط ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده ،دﺳت ﺑرداﺷﺗن از ﺧﺷوﻧت ،ﺗواﻓق ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷﻣول اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت زﻧﺎن و اﻗﻠﯾت ھﺎ و ﺷﻣوﻟﯾت رﺳﻣﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،واﺟد ﺷراﯾط
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد .ﻋﻔو ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﺳﻧد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻراﺣت دارد ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﻠﺢ و
اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "ﭼﺎرﭼوب ﺑرای ﻋﻔو ﺗﻣﺎم اﻧواع ﺟراﯾم و ﻓراھم ﻧﻣودن ﻋﻔو ﮐﻠﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻧﻣﯾرود".
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﻠﺢ و اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎھﻧوز ﺧﺷوﻧت ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻋﻔو ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣﺷﺧص ﻧﻧﻣوده
اﺳت .ﮐﺎﻧدﯾدان ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد ﻗﺑل از ﺷﻣوﻟﯾت در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ داﺧل ﺷدن ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗﺿﻣن ﻋﻔو
ﮐﻠﯽ از ﭘﯾﮕﯾرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣطﻠﻊ ﺷدﻧد.
ﻣواردی ھم وﺟود داﺷت ﮐﮫ در آن ﻣﺳووﻟﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺻورت ﻋﻣدی ﯾﺎ در ﺻورت ﻋدم آﮔﺎھﯽ
از ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﻠﺢ و اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻧﻣوده اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷورﺷﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﻗف
ﺟﻧﮓ ﺗواﻓق ﻧﻣوده اﻣﺎ رﺳﻣﺎ ً وارد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﺷده ﺑودﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓرﻣﺎﻧده طﺎﻟﺑﺎن ﻣوﻟوی اﺳﻔﻧدر ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﻋدام
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ﺑﯽ ﺑﯽ ﺻﻧوﺑر ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧم ﺑﺎردار ﻣﺗﮭم ﺑﮫ زﻧﺎ در وﻻﯾت ﺑﺎدﻏﯾس اﺳت ،وﻋده ﻋﻔو ﻧﻣودﻧد .اﯾن ﮔروھﯽ از
اﻓراد ﻣﺳﺗﻘر ﺷدۀ ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﻧﮫ از ﺟﺎﻧب ﺟواﻣﻊ ﺷﺎن ﺑرای ﺷﺎﻣل ﺷدن در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟذب ﺷده و ﻧﮫ ھم در
ﻣورد ﻣوﻗف ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﻠﺢ و اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺧﺻوص ﻋﻔو ﻣطﻠﻊ ﺷده ﺑودﻧد .ﻗرار ﺗﺧﻣﯾن
ﺣﮑوﻣت ،ﺑﮫ ﺗﻌداد  ٢٩٧٨ﺷورﺷﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل روان ،رﺳﻣﺎ ً وارد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷدﻧد.
 ١۴ﺗن ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺻﻠﺢ ﺣﮑوﻣت )دﺳت ﺑرداﺷﺗن از ﺧﺷوﻧت ،ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھراس
اﻓﮕن ،و رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷﻣول ﺣﻘوق زﻧﺎن و اﻗﻠﯾت ھﺎ( ﺗواﻓق ﻧﻣودﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﺳﺎل ٢٠١٠
اﺳﻣﺎی آﻧﺎن از ﻓﮭرﺳت ﺳﯾﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺣذف ﺷد ١۵ .ﺗن دﯾﮕر ﻋﯾن ﺷراﯾط را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و در ﺳﺎل
 ٢٠١١از ﻓﮭرﺳت ﺳﯾﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺣذف ﺷدﻧد.
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.
ﻗﺎﻧون اﯾﺟﺎد ﻧﮭﺎد ﻣﺳﺗﻘل ﻗﺿﺎﯾﯽ را ﺗﺻرﯾﺢ ﻧﻣود ،اﻣﺎ ﻧﮭﺎد ﯾﺎد ﺷده در ﻋﻣل ﺑﺎ ﮐﻣﺑود ﺑودﺟﮫ و ﭘرﺳوﻧل
ﻣواﺟﮫ ﺑود ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻏﯾرﻣوﺛر و ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﺳﺎد ﻓراﮔﯾر ﺛﺎﺑت ﺷد .رﺷوه ،ﻓﺳﺎد اداری ،و ﻓﺷﺎر
ﻣﺳووﻟﯾن دوﻟﺗﯽ ،ﺑزرﮔﺎن ﻗوﻣﯽ ،ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺗﮭﻣﯾن و اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷورﺷﯾﺎن ﺑﯾطرﻓﯽ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎد را
ﺗﮭدﯾد ﻧﻣود .ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺣﺎﮐم ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﻗواﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠط ،ﻗﺎﻧون ﺷرﯾﻌت و ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣﺣﻠﯽ ،ﻋداﻟت را
ﺑﺻورت درﺳت ﭘﯾﺎده ﻧﻧﻣودﻧد.
ﺳﯾﺳﺗم ﻋدﻟﯽ رﺳﻣﯽ در ﻣراﮐز ﺷﮭرھﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﻗوی ﺑود ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻗوی و در ﺳﺎﺣﺎت
روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﺷﺗﺎد ﻓﯾﺻد ﻧﻔوس زﯾﺳت دارﻧد ،ﺿﻌﯾف ﺑود .در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﻣوﺟودﯾت
ﻣﺣﺎﮐم ﻓﻌﺎل ،ﻧﯾرو ھﺎی ﭘوﻟﯾس و ﻣﺣﺎﺑس ﻧﺎدر ﺑود .ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗد ظرﻓﯾت ﻣﮭﺎر ﻧﻣودن ﻗواﻧﯾن ﺑزرگ و
ﺗﻌدﯾل ﺷده ﺑودﻧد .ﻓﻘدان ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺟرب ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر در اﻣور ﻣﺣﺎﮐم ﮔردﯾد .ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺗﯽ و
ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ،ﺑﺷﻣول ﻗﺿﺎت از آﻣوزش اﻧدک ﺑرﺧوردار ﺑوده و ﻗﺿﺎوت آﻧﮭﺎ اﻏﻠب ﺑرﺑﻧﯾﺎد ﻓﮭم ﺷﺧﺻﯽ از
ﺷرﯾﻌت ،ﻗواﻧﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ و رﺳوم و ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣﺣﻠﯽ ،اﺳﺗوار ﺑود .اﮐﺛرﯾت ﻗﺿﺎت از ﻣدارس دﯾﻧﯽ ﻓﺎرغ ﺷده
ﯾﺎ آﻣوزش ھﺎی ﺷرﯾﻌت را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺗﻌداد ﻣﺣدود ﻗﺿﺎت ﻓﺎرﻏﺎن ﺣﻘوق ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﻓﻘدان دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘرره ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﻗﺿﺎت و ~ﺎرﻧواﻻن ﺷده اﺳت.
ﮐﻣﺑود وﺳﯾﻊ ﻗﺿﺎت ،ﺑﺧﺻوص در ﻣﻧﺎطق ﻧﺎ اﻣن ﻣﺣﺳوس ﺑود .ﮔزارﺷﺎت ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت
ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ اﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﻌداد  ١۶۵١ﺗن از ﻗﺿﺎت در ﻣﺣﺎﮐم اﺑﺗداﯾﯽ ،اﺳﺗﯾﻧﺎف و ﺳﺗره
ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﻧد ﮐﮫ  ١۴٣ﺗن آﻧﮭﺎ را ﻗﺿﺎت زن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد.
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در ﺷﮭر ھﺎی ﺑزرگ ،ﻣﺣﺎﮐم ﻣﺳووﻟﯾت اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﺎﻣﯾم در ﻣورد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺟﻧﺎﯾﯽ را طﺑق اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون ﺑﻌﮭده
داﺷﺗﻧد .ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣدﻧﯽ اﻏﻠب در ﺳﯾﺳﺗم ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺣل و ﻓﺻل ﻣﯾﮕردﯾد .ﭼوﻧﮑﮫ ﺳﯾﺳﺗم رﺳﻣﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻏﻠب
در ﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﯾﯽ ﻣوﺟود ﻧﺑود ،ﺑزرﮔﺎن ﻣﺣل و ﺷورا ھﺎ )ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺷورﺗﯽ ،ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﺗﺷﮑل از ﻣردان
ﮐﮫ از ﺑﯾن ﺟواﻣﻊ ﺑرﮔزﯾده ﺷدﻧد( ﻣرﺟﻊ ﻧﺧﺳت ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻧﺎزﻋﺎت داﺧﻠﯽ
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﻧﯾز از ﺟﺎﻧب اﯾﺷﺎن ﺻورت ﻣﯾﮕرﻓت .در ﺣدود ھﺷﺗﺎد ﻓﯾﺻد ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎزﻋﺎت از
طرﯾق ﺷورا ھﺎ ﺣل و ﻓﺻل ﮔردﯾد .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺷورا ھﺎ ﺣﻘوق زﻧﺎن و اﻗﻠﯾت ھﺎ را ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻧﻘض ﻧﻣودﻧد.
در ﺳﺎﺣﺎت ﺑﯾرون از ﮐﻧﺗرول ﺣﮑوﻣت ،طﺎﻟﺑﺎن ﺳﯾﺳﺗم ﻣوازی ﻗﺿﺎﯾﯽ را طﺑق ﺗﻔﺳﯾرات ﺟدی ﺷرﯾﻌت،
ﺗطﺑﯾق ﻧﻣودﻧد.
طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧدرﺗﺎ ً ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺗطﺎﺑق ﻗرار داﺷت .اداره و ﺗطﺑﯾق
ﻋداﻟت در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور از ھم ﺗﻔﺎوت داﺷت .طﺑق ﻗﺎﻧون ،ھﻣﮫ اﺗﺑﺎع ﮐﺷور ﺣق دارﻧد ادﻋﺎی
ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣدﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺣق دارد ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﺳﺗﯾﻧﺎف ﺑﺟوﯾد؛ اﻣﺎ اﯾن ﺣﻘوق ھﻣﯾﺷﮫ ﺗطﺑﯾق
ﻧﮕردﯾد .ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧدرﺗﺎ ً در ﻣﺣﺿر ﻋﺎم ﺻورت ﻣﯾﮕرﻓت .ﻗﺿﺎت در ﻣورد ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﺗﺻﻣﯾم
ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد زﯾرا ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ از طرﯾق ھﯾﺋت ﻣﻧﺻﻔﮫ طﺑق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟواز ﻧدارد .ﯾﮏ ﻣدﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﭼﻧﺎن
ﺣق دارد ﺗﺎ ﺑﺎ وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﻣﺷوره ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎھم در ﺻورت ﻣوﺟودﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
اﯾن اﻣر ﻣﺑﺎدرت ورزد .اﯾن ﺣق ﻧﯾز ﻗﺳﻣﺎ ً ﺑﻧﺎﺑر ﻋدم ﻣوﺟودﯾت وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ اﻋﺎده ﻧﮕردﯾد .ﻣدﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧد ﯾﺎ از ﺷﺎھدان ﺑﭘرﺳد .اﺗﺑﺎع اﻏﻠب از ﺣﻘوق اﻋطﺎ ﺷده ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آﮔﺎھﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .ﻣدﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ و ~ﺎرﻧواﻻن ﺣق ﺑررﺳﯽ ﺷواھد و اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﺷﺎن را
ﻗﺑل از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ داﺷﺗﻧد؛ اﻣﺎ ﻧﺎظران اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ در ﻋﻣل ،اﺳﻧﺎد ﻣﺣﺎﮐم ﻗﺑل از ارﺟﺎع ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺟﮭت
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ،ﺑﺎوﺟود درﺧواﺳت وﮐﻼی ﻣداﻓﻊ ،اﻏﻠب در دﺳﺗرس ﻧﺑود .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد ،اﺳﺗﻣﺎﻋﯾﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﺑﺎﯾد در ظرف دو ﻣﺎه ﺻورت ﺑﮕﯾرد .ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺳﺗﯾﻧﺎف ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻗﺿﯾﮫ
ﯾﮏ ﻣﺣﺑوس دو ﻣﺎه وﻗت دارد .طرﻓﯾن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺟوﯾﺎی اﺳﺗﯾﻧﺎف ﺷوﻧد؛ ﻣدﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗﮭم ﮐﮫ ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﺛﺎﺑت
ﻣﯾﺷود ﻣﻌﻣوﻻً ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻗﺿﯾﮫ از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺣل ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﺑﺗداﺋﯾﮫ ،اﺳﺗﯾﻧﺎف و ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ
ﻣﯾﮕذرد ،در ﺣﺑس ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرد .ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ درﺻورﺗﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ درﺧواﺳت
اﺳﺗﯾﻧﺎف ﺑرای ﻣدت ﺑﯾﺳت روز درج ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .ھرﮔوﻧﮫ درﺧواﺳت دﯾﮕر اﺳﺗﯾﻧﺎف ﺑﺎﯾد ظرف ﺳﯽ روز
درج ﮔردد ،ﮐﮫ ﺑﻌد از آن ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ راﺟﻊ ﻣﯾﮕردد ﺗﺎ روی ﻗﺿﯾﮫ ﻣدﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ در ظرف ﭘﻧﺞ
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ﻣﺎه ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد .درﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻣور ﻣرﺑوطﮫ اﻟﯽ رﺳﯾدن ﺿرب اﻻﺟل اﺳﺗﯾﻧﺎف ﺗﻣﺎم ﻧﮕردد ،ﻗﺎﻧون اﯾﺟﺎب
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻣﺗﮭم از ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧﮫ رھﺎ ﮔردد .در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ،ﻣﺣﺎﮐم از ﺿرب اﻻﺟل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻋﻘب ﻣﺎﻧده
اﻧد.
در ﻧﺑود ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات رﺳﻣﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،و ﯾﺎ در ﻗﺿﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺿﺎت~ ،ﺎرﻧواﻻن ﯾﺎ ﺑزرﮔﺎن ﻣﺣل ﻓﺎﻗد
آﮔﺎھﯽ از ﻗﺎﻧون و اﺣﮑﺎم ﻧﺎﻓذ آن ﺑودﻧد ،ﻗﺿﺎت و ﺷورا ھﺎی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﻗواﻧﯾن ﺳﻧﺗﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑردﻧد ﮐﮫ
اﯾن وﺿﻌﯾت اﻏﻠب ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾض در ﺑراﺑر زﻧﺎن ﮔردﯾد .اﯾن وﺿﻌﯾت ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﯾوه "ﺑد دادن"
ﮔردﯾد ﮐﮫ از ﻣدﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﺑﻣﻧظور ﺗﻼﻓﯽ ،دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ را ﺑﮫ رﺳم ازدواج ﺑﮫ ﻣردی ﮐﮫ
ﺧﺎﻧواده اش از ﻣدﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗﺿرر ﺷده اﺳت ،ﺑدھد.
ﻣردم دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻋداﻟت در ﺑراﺑر ﺗﺧطﯽ از ﺣﻘوق ﻧﺎﻓذه در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷری آﻧﮭﺎ
داﺷﺗﻧد و ﺗﻔﺳﯾر اﺻول دﯾﻧﯽ اﻏﻠب در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺣﻘوق اﻋطﺎ ﺷده در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ،
ﻣﻘدم ﺷﻣرده ﻣﯾﺷد .ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ دوﻟت ﺑﻧﺎﺑر ﻓﺳﺎد اداری و ﻓﻘدان ظرﻓﯾت ﻧﻘش ﻣﮭم و ﻣوﺛری را در رﺳﯾده
ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻣدﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻧﻣود.
ﻣداﺧﻠﮫ ﺧودﺳراﻧﮫ در ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣرﻣﯾت از ﻟﺣﺎظ ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﻣﯾﺑﺎﺷد؛ ﺑﺎ آﻧﮭم ﺣﮑوﻣت اﯾن
ﻣﻣﺎﻧﻌت ھﺎ را در ﻋﻣل ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ و ﺣﻔﺎظت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺗﺿررﯾن ﻧﯾز ﻣوﺟود ﻧﺑود .ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ ﺑدون
ﻣﺟوز ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ زور وارد ﻣﻧﺎزل و ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻣردم ﮔردﯾده اﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﻣردان و زﻧﺎن را در
ﺑدل اﻋﺿﺎی ﻣظﻧون ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎن ﺗوﻗﯾف ﻧﻣوده ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از اﯾن طرﯾق وادار ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﻧﻣﺎﯾﻧد .
ﻗﺎﻧون در ﺧﺻوص ﺛﺑت ﺻدا در ﺣﺎﻻت وﯾژه ﺻراﺣت دارد ﺗﺎ از ﺗطﮭﯾر ﭘوﻟﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر
ﺟﻠوﮔﯾری ﮔردد.
ﺗﻣﺎﯾل ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﺣق ازدواج ﻧظر ﺑﮫ ﻣﻠﯾت ،ﺟﻧﺳﯾت و ﻣذھب ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ٩٩
ﻓﯾﺻد ﻧﻔوس ﮐﺷور را ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ،ﮔزارﺷﺎت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﮐﯽ از
آﻧﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧدﯾن ﻣورد ،ازدواج ﺑﯾن ﺳﻧﯽ و ﺷﯾﻌﮫ "ﺣرام" و ﻣﺧﺎﻟف دﯾن اﺳﻼم ﺧواﻧده ﺷد .در ﻣﺎه ﻣﯽ
در وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن ،ﺧﺎﻧواده ﯾﮏ ﺷﺧص از ﻟﺣﺎظ ﻗوﻣﯽ "ﺳﯾد" ﻣﺎﻧﻊ ازدواج ﯾﮏ دﺧﺗر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرد ھزاره
ﮔردﯾد ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت دﺧﺗر را واداﺷت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اﻣن )ﺷﻠﺗر( ﭘﻧﺎه ﺑﺑرد و ﺧود را از ﺗﮭدﯾد زﻧده ﮔﯽ اش
ﻧﺟﺎت دھد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،ﺑﺎوﺟود ﻓﺷﺎر ھﺎی ﭘﯽ ھم ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،واﻟﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن،
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ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧواده دﺧﺗر ﻏرض اﻋطﺎی ﺟواز ازدواج ،دﺧﺗر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و
ﺗﻼش ھﺎ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺛری ﻧداﺷت.
در ﺟرﯾﺎن ﻣدت اﯾن ﮔزارش ،ﺷورﺷﯾﺎن در ﺟﻧوب ﻏرب ،ﺟﻧوب و ﺷرق ﮐﺷور ﭼﮭﺎر ﺷﺑﮑﮫ ﺗﯾﻠﻔون ﻣوﺑﺎﯾل
را ھﺷدار دادﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺳﺎﻋﺎت و روز ھﺎی ﻣﮑرر دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺷﺎن را ﺧﺎﻣوش ﻧﻣﺎﯾﻧد .در ﭘﺎﺳﺦ ،ﺣﮑوﻣت
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.
زد و ﺧوردھﺎی ﻣﺗداوم داﺧﻠﯽ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن ،اﺧﺗطﺎف ،ﺑدرﻓﺗﺎری در ﺑراﺑر ﻣﺣﺑوﺳﯾن،
ﺧﺳﺎره ﺑﮫ ﻣﻠﮑﯾت و ﺑﯾﺟﺎﺷدن ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن ﻣﺣﻼت ﻣﺧﺗﻠف ﮔردﯾده اﺳت .وﺿﻌﯾت اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل
ﺑﻧﺎﺑر ﺣﻣﻼت ﺷورﺷﯾﺎن ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .از ﻗول ﯾﮑﯽ از ﮔزارﺷﺎت ﻣﻧﺗﺷره ﺳﺎل ٢٠١١
ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ،ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺻدﻣﺎت زدوﺧورد ھﺎی ﺷدﯾد ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ را ﻣﺗﻘﺑل ﺷده و ﻣﯾزان ﺗﻠﻔﺎت در
ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠١٠در ﺣدود  ٨ﻓﯾﺻد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺣﻣﻼت ﺗوﺳط
ﻋﻧﺎﺻر ﺿد دوﻟﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺣدود ﺷدن ﻗﺎﺑﻠﯾت و ظرﻓﯾت ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻔﺎظت ﺣﻘوق ﺑﺷر
در ﺑﺳﯾﺎری از وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ ،ﺧﺎﺻﺗﺎ ً در ﺟﻧوب ﮐﺷور ﮔردﯾد .در اﺑﺗدا اﻓزاﯾش در ﺗﻠﻔﺎت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
اﺳﺗﻔﺎده ﯾﮑﺳره وﺳﺎﯾل ﻣﻧﻔﺟره ﻣﺎﯾﻧﮭﺎ ﺑﺷﻘﺎﺑﯽ ﮔردﯾد.
ﻧﯾرو ھﺎی طرﻓدار دوﻟت ﻣﺳوول ﺗﻠﻔﺎت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد .ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١١در
زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻔﺎظت ﺷﮭروﻧدان در ﺟرﯾﺎن زدوﺧورد ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑود ﮐﮫ ﻧﯾرو ھﺎی ﺿد دوﻟﺗﯽ
ﻣﺳوول  ١۴ﻓﯾﺻد ﻣﺟﻣوع ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺑوده ﮐﮫ اﯾن رﻗم در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٠در ﺣدود ۴
ﻓﯾﺻد ﮐﺎھش را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺣﻣﻼت ھواﯾﯽ دوﻟت ﻣﺳوول ﺳطﺢ ﺑﻠﻧد ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﺑود .ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ
اظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﺷﮭروﻧدان ﮐﮫ از ﺣﻣﻼت ھواﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﮕردد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل ٢٠١٠
ﻣﯾﻼدی  ٩ﻓﯾﺻد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﯾوﻧﺎﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺿد دوﻟﺗﯽ ﻣﺳوول ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٠در ﺣدود  ١۴ﻓﯾﺻد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾش از  ٢٣٠٠ﺗﻠﻔﺎت
ﺟﺎﻧﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از زد و ﺧورد ھﺎ در ﻧﯾﻣﮫ اول ﺳﺎل ٧٧ ،ﻓﯾﺻد ﺑﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺿد دوﻟﺗﯽ ﻧﺳﺑت داده ﻣﯾﺷود.
ﻣﺳووﻟﯾت ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻣﺷﺧص ﻧﺷده اﺳت .در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ،ﻋﻧﺎﺻر ﺿد دوﻟﺗﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑزرﮔﺎن دﯾﻧﯽ
طرﻓدار دوﻟت را آﻣﺎج ﻗرار داده اﻧد .در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﯾﮏ ﻣرد را دﺳﺗﮕﯾر و ﭼﮭﺎر ﺗن
ھﻣراھﺎن وی را در ﭘﯾوﻧد ﺑﮫ ﻗﺗل دوازده ﻓﺑروری ﯾﮑﯽ از ﻣوﻟوﯾﺎن ﺳرﺷﻧﺎس ﺗوﻗﯾف ﻧﻣود .ﯾﮑﯽ از
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ھواداران طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻣب ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده در دﺳﺗﺎر )ﻟﻧﮕﯽ( ﺧوﯾﺷرا ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮭﺎرده ﺟوﻻی در ﻣراﺳم ﻓﺎﺗﺣﮫ
ﺧواﻧﯽ اﺣﻣد وﻟﯽ ﮐرزی ،ﺑرادر اﻧدر رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ﻣﻧﻔﺟر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾﮑﯽ از
ﺑزرﮔﺎن دﯾﻧﯽ و زﺧﻣﯽ ﺷدن ﭼﮭﺎر ﻋزادارد ﮔردﯾد .در ﻣﺎه اﮔﺳت ،طﺎﻟﺑﺎن در وﻻﯾت ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﮐﻧر دو
ﺗن از ﺳرﺑﺎزان اردوی ﻣﻠﯽ را ﮐﮫ از ﻣرﺧﺻﯽ ﺑرﻣﯾﮕﺷﺗﻧد ،ﺳﻧﮕﺳﺎر ،اﻋدام و ﺳﭘس ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫ ﮐﺷﺗﻧد.
طﺎﻟﺑﺎن و ﻋﻧﺎﺻر ﺿد دوﻟﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﯾﮑﺳره از زور را اداﻣﮫ داده و ﻗرﯾﮫ ﻧﺷﯾﻧﺎن ،اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و
ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ را ﻣورد ﺣﻣﻼت ﺧوﯾش ﻗرار داده و ﮐﺷﺗﮫ اﻧد .طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی
ﺷورﺷﯽ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ را از طرﯾق ﺣﻣﻼت و ﺑﻣب ھﺎی ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده در وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ و
ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری از ﺑﯾن ﺑرده اﻧد .ﺣﻣﻼت ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﯾﺷﺗر از ھر ﺗﮑﺗﯾﮏ دﯾﮕر ﺗﻌداد
زﯾﺎدی از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ را از ﺑﯾن ﺑرده ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ  ٩۶٧ﺗن ﮔردﯾد .ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری و ﻣواد
ﻣﻧﻔﺟره ﺑﺎھم ﯾﮑﺟﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ  ٣٢ﻓﯾﺻد ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ﺷده اﺳت .ﺗرورﯾﺳﺗﺎن ﮐﺎرﻣﻧدان داﺧﻠﯽ و
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ،اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ را آﻣﺎج ﻗرار دادﻧد .ﮔزارﺷﺎﺗﯽ از ﺧﺷوﻧت
در ﺑراﺑر اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ طﯽ ﺳﺎل دوھزاروﯾﺎزدھﻣواﺻﻠت ﻧﻣود .از ﻗول ﮔروپ ﮐﺎری ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﻧظﺎرت
و ﮔزارﺷدھﯽ از ﻧﻘض ﺣﻘوق ﮐودﮐﺎن ،از اﭘرﯾل ﺳﺎل  ٢٠١١ﻣﯾﻼدی ﺑدﯾﻧﺳو ﺑﮫ ﺗﻌداد  ١٣ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎﻻی
ﻣﮑﺎﺗب دﺧﺗراﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺗﺣﺎری ﻣﺎه ﻓﺑروری در وﻻﯾت ﺷﻣﺎﻟﯽ ﮐﻧدز ﺣد اﻗل  ٢۶ﺗن را ﮐﺷت
و ﺑﯾﺷﺗر از  ٣٠دﯾﮕر را در داﺧل دﻓﺗر ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺟﮭت اﺧذ ﺗذﮐره ﺗﺟﻣﻊ ﻧﻣوده
ﺑودﻧد ،ﻣﺟروح ﻧﻣود .اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩ﻓﺑروری وارد ﯾﮑﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ در
ﻧﻧﮕرھﺎر ﺷدﻧد .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﯾر اﻧدازی و ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺗﺣﺎری ،ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺳووﻟﯾت آﻧرا ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ١٨ ،ﺗن ﮐﺷﺗﮫ و
 ٧٠ﺗن دﯾﮕر زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﮔزارﺷﺎت ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎه ﺟون ﺷﺎھد ﺳطﺢ ﺑﻠﻧد ﺣوادث اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻣﯾزان ﺑﻠﻧد
ﺣﻣﻼت ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده ﮐﮫ در طول ﯾﮏ ﻣﺎه ﺛﺑت ﺷده اﺳت ،ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧو ﺟون،
ﺷورﺷﯾﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن در ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﻣراﺳم ﻋروﺳﯽ در ﻣﺣوطﮫ ﯾﮑﯽ از وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی ﻧﻧﮕرھﺎر
 ٩ﺗن را ﮐﺷﺗﻧد .طﯽ ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺗﺣﺎری ﺑﺎﻻی دﻓﺗر واﻟﯽ ﭘروان ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﺟون ٢ ،ﺗن از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ
ﮐﺷﺗﮫ و  ٢ﺗن دﯾﮕر ﺟراﺣت ﺑرداﺷﺗﻧد .ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺗﺣﺎری دﯾﮕر در اواﺳط ﻣﺎه ﺟون ﺑﺎﻻی ﻣﻘﺎم وﻻﯾت
ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ  ٨ﺗن را ﮐﺷت و  ۴ﺗن را زﺧﻣﯽ ﺳﺎﺧت.
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ﭘوﻟﯾس ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟراﯾم وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮑﺻد ﻣورد اﺧﺗطﺎف را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔزارش داد.
طﺎﻟﺑﺎن ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﻣﯾن ﭘﺎﮐﯽ ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﺷﮭروﻧدان را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟت آﻣﺎج ﻗرار
دادﻧد .ﺗﻌداد واﻗﻌﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﺎﻻﺗر از آﻧﭼﮫ ﮔزارش ﺷده اﺳت ،ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻣﯾن ھﺎی زﻣﯾﻧﯽ و ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ھﻣواره ﺑﺎﻋث ﻣرگ و ﺟراﺣت ﮔردﯾده ،ﺳﺎﺣﺎت ﻣوﺟود ﺑرای زراﻋت را
ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣﺎﻧﻊ ﻋودت ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﮔردﯾده اﺳت .ﮔزارش ﻣرﮐز ھﻣﺂھﻧﮕﯽ ﻣﯾن ﭘﺎﮐﯽ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺣﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾن ھﺎی زﻣﯾﻧﯽ و ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﺑﺻورت اوﺳط ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﮐﺷﺗن و زﺧﻣﯽ ﺷدن ٣١
ﺗن در ھر ﻣﺎه ﮔردﯾد .ﻋﻼوه ﺑر ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯾن ھﺎی ﺿد ﺗﺎﻧﮏ و ﺿد ﭘرﺳوﻧل ،ﺗﻠﻔﺎت  ١٨٧٠٠ﺗن از
اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل از اﺛر ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﻧﯾز ﺛﺑت ﺷد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ از ﻣﯾن ھﺎی ﺑﺷﻘﺎب ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﺷﯽ
ﮔردﯾد )طﺑق ﮔزارش اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﺳﺎل  .(٢٠١٢در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل،
ﻣﯾن ھﺎی زﻣﯾﻧﯽ و ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﺑﮫ ﺗﻌداد  ١٩٣٠ﻣﺣل را ﻣﺗﺿرر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از دو ﻓﯾﺻد ﺗﻌداد
ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﻣﺣﻼت را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .اﮐﺛرﯾت ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﮐﮫ از ﺧطرات ﻣﯾن ھﺎ ﻣﺗﺎﺛر ﮔردﯾده ﺷﺎﻣل ﺗﻌداد
ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾن ھﺎی ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده ﺧودﺳراﻧﮫ در ﻣﺳﺎﺣت ﺑزرگ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎﻣل ﻣﺣﻼت را ﺑرای
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .وزارت ﻣﻌﺎرف و ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﮐﻣﭘﺎﯾن
ھﺎی آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ در ﻣورد ﻣﯾن ھﺎ را در ﺳراﺳر ﮐﺷور راه اﻧدازی ﻧﻣودﻧد.
ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ رﺳﻣﺎ ً ﺗﻣﺎم ﺗﻘرری ھﺎ در ﺻﻔوف ﻧﯾرو ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و ﭘوﻟﯾس را ﻧظر ﺑﮫ
ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اﻧﺟﺎم داده و از ﭘذﯾرﻓﺗن ﻋﺎرﺿﯾن زﯾر ﺳن ھﺟده اﻣﺗﻧﺎء ورزﯾده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﯽ
از آﻧﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﻧظﺎﻣﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾرو ھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ و ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ
دوﻟت اﺳﺗﺧدام و اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ از ﻣوارد اﯾن ﮐودﮐﺎن ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻗرار
ﺷواھد ﺑدﺳت آﻣده ،اﺳﺗﺧدام ﻋﺳﺎﮐر ﺧوردﺳن ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده اﺳت.
ﮔزارﺷﺎت ﻣؤﺛق ﻧﯾز ﺑدﺳت آﻣده ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﻧﯾرو ھﺎی ﺷورﺷﯽ ﮐودﮐﺎن زﯾر ﺳن  ١٨ﺳﺎل را
اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوده و از آﻧﮭﺎ در ﺑرﺧﯽ از ﻣوارد ﺑﺣﯾث ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن اﻧﺗﺣﺎری و ﺳﭘر ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ و در ﺑرﺧﯽ
از ﻣوارد ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری در اﻣور ﺷورﺷﯽ ﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده اﻧد .ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ،
ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ و ادارات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﮐودﮐﺎن را ﻓرﯾب داده،
وﻋده ﭘول ﻧﻣوده و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
 ٢۵آﮔﺳت ﺑﮫ ﺗﻌداد  ٢٠ﺗن از اﯾن ﮐودﮐﺎن ﻣﺣﺑوس را آزاد ﺳﺎﺧت.
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ﻣﺎﺣول اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎﻻی ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣوﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾﮫ ﻏرض ﻓﻌﺎﻟﯾت آزاداﻧﮫ در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﺗﺎﺛﯾر
ﻣﻧﻔﯽ داﺷت .ﺗرورﯾﺳﺗﺎن ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟت و ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾﮫ را ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت آﻣﺎج ﻗرار دادﻧد.ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ اول اﭘرﯾل ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﺷﮭر ﻣزارﺷرﯾف ھﺟوم ﺑردﻧد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺳﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﭼﮭﺎر ﻣﺣﺎﻓظ ﻧﯾﭘﺎﻟﯽ را ﮐﺷﺗﻧد .اﻋﺿﺎی ﻣظﻧون طﺎﻟﺑﺎن وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻏﯾر
دوﻟﺗﯽ را آﻣﺎج ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار داده ﺑر دﻓﺎﺗر ،ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ھوﺗل ھﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر
دوﻟﺗﯽ ﺑودوﺑﺎش دارﻧد ،ﯾورش ﺑردﻧد .ﺧﺷوﻧت و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﮑﺷﺎف ،آﺳﺎﯾش و ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی در
ﮐﺷور ﮔردﯾد .ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ از ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﺷورﺷﯾﺎن ،زورﻣﻧدان ﻣﺣﻠﯽ و
رھﺑران ﻣﻠﯾﺷﮫ در ﭘﯽ رﺷوه از ﮔروه ھﺎی اﻣداد رﺳﺎن در ﮐﺷور ﺑودﻧد.
در ﻣﺎه ﺟون در وﻻﯾت ﻟوﮔر در ﯾﮑﯽ از ﺣﻣﻼت زﻣﺎﻧﯽ  ٢۵ﺗن ﺑﺷﻣول ﮐودﮐﺎن ،زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ ،ﮐﺎرﮔران
ﺻﺣﯽ و ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده  ٧ﻧﻔری ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺷﺎن را از دﺳت دادﻧد ﮐﮫ ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده
در ﻣوﺗر ﻻری در دروازه ورودی ﯾﮑﯽ از ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺳﺎﯾﯽ وﻻدی 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.
ھﯾﭻ ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ ﻣﺳووﻟﯾت اﯾن روﯾداد را ﮐﮫ ﮔﻣﺎن ﻣﯾرود ﺟﮭت آﻣﺎج ﻗرار دادن ﻣﻘﺎم
وﻻﯾت و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﭘوﻟﯾس در ﻣﺟﺎورت ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ طرح رﯾزی ﺷده ﺑود ،ﺑﻌﮭده ﻧﮕرﻓت .طﺎﻟﺑﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ دﺳت
ﺑﮫ ﭘﺧش ﺷب ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺟﮭت ﻗطﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی دوﻟت و ﺗﻼش ھﺎی اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ زدﻧد .ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ از
اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺷﻣول ﮐودﮐﺎن ﺳن ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺣﯾث ﺳﭘر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودﻧد ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺧطوط
ﺟﻧﮓ ﻧﻣوده و ﯾﺎھم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺎن را در ﻣﺣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﻣودﻧد.
در ﺟﻧوب و ﺷرق ،طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﻋﻧﺎﺻر ﺿد دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن ﻣﺣل را ﻣﮑرراً واداﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑرای
ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﻏذا و ﺳرﭘﻧﺎه آﻣﺎده ﮐﻧﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﻣﻼت ﺷﺎن ﺑﺎﻻی ﻣﮑﺎﺗب ،اﺳﺗﯾﺷن ھﺎی
رادﯾوﯾﯽ و دﻓﺎﺗر دوﻟﺗﯽ اداﻣﮫ دادﻧد.
ﺣﻣﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﺳﯽ وﯾﮏ آﮐﺗوﺑر ﺑﺎﻻی دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن در
ﮐﻧدھﺎر ﮐﮫ در آن ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن اﻧﺗﺣﺎری و ﻣردان ﻣﻠﺑس ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﺧﻔﯾﻔﮫ ﻧﻘش داﺷﺗﻧد ،ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن
ﺳﮫ ﺗن و زﺧﻣﯽ ﺷدن دو ﮐﺎرﻣﻧد دﯾﮕر اﯾن اداره ﮔردﯾد.
وﺿﻌﯾت آزادی ﺑﯾﺎن و آزادی ﻣطﺑوﻋﺎت -ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ از آزادی ﺑﯾﺎن و آزادی ﻣطﺑوﻋﺎت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد؛ ﺑﺎ آﻧﮭم ﺣﮑوﻣت اﯾن ﺣق را ﻣﺣدود ﺳﺎﺧت .ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘدﯾن را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺷﺎر ،وﺿﻊ
ﻣﻘررات و ﺗﮭدﯾدات ﺧﺎﻣوش ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .آزادی ﺑﯾﺎن ﺑﮫ ﺳطﺢ وﻻﯾﺎت ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ زورﻣﻧدان اﺳﺗﯾﺷن ھﺎ و
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رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺗﻌدد را زﯾر ﻧﻔوذ ﺧود دارﻧد ،ﻣﺣدود ﺑوده اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ از ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن و ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن
آزاد ﻣﺟﻼت و ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ را ﭼﺎپ ﻧﻣوده اﻧد ،اﻣﺎ ﭘﺧش اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ھﺎ ﺻرف ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد.
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﯾﺷن ھﺎی ﻧﺷراﺗﯽ اﻧﮑﺷﺎﻓﺎت داﺧﻠﯽ را ﺑﮫ ﺻراﺣت ﺑﺎزﺗﺎب دادﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑﺻورت ﮔﺳﺗرده ﺗوﻟﯾد و ﭘﺧش ﮔردﯾد .ھر ﺷﺑﮑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺧﺻوﺻﯽ ﺣد اﻗل ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐوﻣﯾدی
داﺷت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت را ﺻرﯾﺣﺎ ً ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار ﻣﯾداد.
ﺑﺎوﺟود ﻣواﻧﻊ ﻣوﺟود ،ﻣﻧﺎﺑﻊ رﺳﺎﻧﮫ ﯾﯽ و ﻧﺎظران ﻣدﻋﯽ اﻧد ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد ﮐﺷور روﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ و
ﻋﺻری ﺷدن اﺳت .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آزاد ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و ﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯾدادﻧد .ﯾﮑﯽ از
ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺧﺎﻧﮫ اﻣن را در اﺧﺗﯾﺎر ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﺗﮭدﯾد ﺷده ﻗرار داد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن
اﻓﻐﺎن اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎن ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫ ،از آزادی ﺑﯾﺷﺗر ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد.
ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻧظم آﻣوزﺷﯽ را ﺑرای ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن راه
اﻧدازی ﻧﻣودﻧد؛ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﭘﺎﯾﺎن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎر را ﺑرای اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﻧﯾز ﻓراھم
ﻧﻣود .ﺗﮭدﯾدات ،ﺧﺷوﻧت و اذﯾت ﺟﮭت ﺧﺎﻣوش ﺳﺎﺧﺗن ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﻣﺧﺎﻟف ،ﺑﺧﺻوص ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﻣورد ﻣﻌﺎﻓﯾت ،ﺟراﯾم ﺟﻧﮕﯽ ،ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟت و زورﻣﻧدان ﺳﺧن ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮔردﯾد.
ﻗرار ﮔزارش ﯾﮑﯽ از ﻣوﺳﺳﺎت اﻧﮑﺷﺎف رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺣرﻓوی ،ﻣوارد ﺧﺷوﻧت در ﺑراﺑر
ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن در ﻣﺟﻣوع در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .در ﻣﺎه دﺳﻣﺑر ،ھﺷﺗﺎد ﻣورد ﺧﺷوﻧت در ﺑراﺑر
ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﺛﺑت ﺷد ﮐﮫ اﯾن رﻗم ﺑﺎﻻﺗر از در ﺳﺎل دوھزارده ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﮔزارش ﻣﻧﺗﺷره ﻣﺎه دﺳﻣﺑر ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از دﯾده ﺑﺎﻧﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان "رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل
 ٣٨ ،"٢٠١١ﻓﯾﺻد اﻓزاﯾش در ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١١در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل ٢٠١٠
را ﻧﺷﺎن داد .ﮔزارش ﯾﺎد ﺷده ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺳﮫ ﮐﺎرﻣﻧد رﺳﺎﻧﮫ ﯾﯽ ،ﺷش ﻣورد ﺟراﺣت ،دو ﻣورد
ﺗوﻗﯾف ،ﺳﯽ وﺳﮫ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ،ﭘﺎﻧزده ﻗﺿﯾﮫ دﺷﻧﺎم ﻟﻔظﯽ و ﺑﯾﺳت وﯾﮏ ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع ﺗﻌداد
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واﻗﻌﺎت ﺑﮫ ھﺷﺗﺎد ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯾﮕردد .دﯾده ﺑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮔزارش ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﻣﺳووﻟﯾت ﺑﺳﯾﺎری از
اﯾن روﯾداد ھﺎ را ﺑدوش داﺷﺗﮫ ﮐﮫ از آﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳووﻟﯾت ﭼﮭل وﻧو ﻣورد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ دوش ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ
ﺑود.
ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺻدﻣﺎت ﻓزﯾﮑﯽ آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺑوده و ﻣوارد ﻣﺗﻌدد ﻓﺷﺎر از ﺳوی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف،
ﺑﺷﻣول ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی و ﻣﺣﻠﯽ را در زﻣﯾﻧﮫ ﻧﻔوذ ﺑﺎﻻی ﮔزارﺷﺎت ،ﮔزارش داده اﻧد .ﺧﺷوﻧت در ﺑراﺑر
ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺗﮭدﯾد ﺣﮑوﻣت ،ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و ﻣداﺧﻼت ﮔروه ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻊ
ﻓﻌﺎﻟﯾت آزاد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮔردﯾد.
ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن در ﻣﺎﺣول ﭘرﺧطر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﻧﻣودﻧد؛ ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ھدف ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﺣﻣﻼت ﯾﮑﺳره ﺑوده اﻧد .ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺳت وھﺷت ﺟوﻻی ،در ارزﮔﺎن ،اﺣﻣد اﻣﯾد ﺧﭘﻠواک ،ﯾﮏ
ﮔزارﺷﮕر  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳروﯾس ﭘﺷﺗو و دری ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و آژاﻧس ﺧﺑررﺳﺎﻧﯽ ﭘژواک ﮐﺎر ﻣﯾﮑرد زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﺑﯾﺷﺗر از ﺑﯾﺳت ﮔﻠوﻟﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﮔزارش ﺻﺣﺑﮕﺎھﯽ ﺧوﯾﺷرا در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯾﮑرد.
ﻓرھﺎد ﺗﻘدﺳﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺻوﯾر ﺑرداران ﺗﻠوﯾزﯾون اﯾران ﭘرﯾس از اﺛر ﺟراﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺣﻣﻠﮫ  ١٣ﺳﭘﺗﻣﺑر
طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﻣﮭم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داد .ﺟﻌﻔر وﻓﺎ ،ﮔزارﺷﮕر
رادﯾوی ﮐﻠﮫ ﮔوش ﮐﮫ ﯾﮏ رادﯾوی ﻣﺣﻠﯽ ﻟﻐﻣﺎن اﺳت ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دوازده دﺳﻣﺑر در اﺛر اﻧﻔﺟﺎر ﻣﯾن ﺟﺎﺳﺎزی
ﺷده ﮐﻧﺎر ﺟﺎده در وﻻﯾت ﻟﻐﻣﺎن ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داد.
ﺳﺎﻧﺳور و ﻣﺣدودﯾت ﺑﺎﻻی ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ :ﺑرﺧﯽ از ﻧﺎظران ادﻋﺎ دارﻧد ﮐﮫ اﻓراد ﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد
ﺑﺎﻻی ﺣﮑوﻣت ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ھم ﺑﻧﺎﺑر ﺗرس از اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑوده اﻧد .ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن
ﺑﻧﺎﺑر ﺗرس از ﺧﺷوﻧت و ﻣﺟﺎزات ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس و زورﻣﻧدان ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﮔزارﺷﺎت ﺷﺎن روی ﻓﺳﺎد
اداری و ﻧﻘض ﻗواﻧﯾن ﻧﺑوده اﻧد .ژرﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت آﻧﮭﺎ ﻧﺑوده،
ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﻣوارد از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر ،از راه ارﻋﺎب و وارد ﻧﻣودن ﻓﺷﺎر
ﺑﺎﻻی دﯾﮕران در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺳب ﻋواﯾد از اﻋﻼﻧﺎت ،در ﻣﻘﺎﺑل ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن اﯾﺳﺗﺎده اﻧد.
وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺻﻼﺣﯾت ﺗﻧظﯾم اﻣور رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﻌﮭده دارد؛ ﺑﺎ آﻧﮭم ،وزارت ﺣﺞ اوﻗﺎف و
ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی ﮐﺷور ﻧﯾز دﺳت ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم و ﻣﻧﻘﺑض ﺳﺎﺧﺗن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ زده اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺧﺷوﻧت ھﺎ
در ﺑراﺑر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد از طرﯾق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻣﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ اﻧﺗﻘﺎل
ﯾﺎﺑد ،وزارت ﺣﺞ و اوﻗﺎف در ﻣﺎه ﻣﯽ اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﮫ ﺷﻌﺑﮫ ﯾﯽ را ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی "ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ"
و "ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ" اﯾﺟﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﻋﻠﻣﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ را ﺑﺧﺎطر ﭘﺧش ﮔزارش در ﻣورد اﻓراط ﮔراﯾﯽ زﻧﺎن
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ﺟوان در ﻣدارس دﯾﻧﯽ ﻣﺗﮭم ﻧﻣوده اظﮭﺎر ﻧﻣود ﮐﮫ "روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر اﻧﺗﻘﺎد ﺑﺎﻻی اﺳﻼم زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار
ﮔﯾرد".
وﮐﻼی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻧﮕراﻧﯽ ﺧوﯾﺷرا ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﮭﺎﺟم ﻓرھﻧﮓ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در ﮐﺷور اﺑراز ﻧﻣوده و اظﮭﺎرداﺷﺗﻧد ﮐﮫ
وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎﯾد از ﺗﮑﺛﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .اﻋﺿﺎی
ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ از ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳت دوﻟت ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﭘﺧش ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳ﷼ "ﻋﺷق
ﻣﻣﻧوع" را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﺑﮑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺧﺻوﺻﯽ طﻠوع ﭘﺧش ﻣﯾﮕردﯾد ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد .ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﺑﮫ
ﺗدرﯾﺞ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را از ﻧﺷرات ﺧوﯾش ﺣذف ﻧﻣود و ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ از اﻣﮑﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﺷﺑﮑﮫ از ﺟﺎﻧب دوﻟت
ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐرد.
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آﻧﭼﮫ ﺷورای ﻋﻠﻣﺎ و وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣود ،ھردو ھﺷدارد دادﻧد ﮐﮫ ﺟواز
ﮐﺎر ﮔروه ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ﯾﯽ را در ﺻورت ﺗﺧﻠف از اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون ،ﺿﺑط ﺧواھﻧد ﮐرد .ﻗﺎﻧون ﭘﺧش و ﻧﺷر
ﻣواد ﻣﻐﺎﯾر اﺻول اﺳﻼم و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی دﯾﻧﯽ؛ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻓﺗرا آﻣﯾز ،ﺗوھﯾن آﻣﯾز و اھﺎﻧت آﻣﯾز؛
ﻣواد ﻣﻐﺎﯾر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧون ﺟزا؛ اﻓﺷﺎی ھوﯾت و ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺗﺿررﯾن ﺧﺷوﻧت و ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ
ﻧﺣوه ﯾﯽ ﮐﮫ ﻋزت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ را ﺻدﻣﮫ ﻣﯾزﻧد؛ و ﻣوادی ﮐﮫ اﻣﻧﯾت رواﻧﯽ و رﻓﺎه اﺧﻼﻗﯽ اﻓراد ،ﺧﺎﺻﺗﺎ
ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن را ﻣﺗﺿرر ﻣﯾﺳﺎزد ،ﻣﻣﻧوع ﻗرار داده اﺳت .ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﺗطﺑﯾق ﻧﮕردﯾد.
اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﯾل ﻧظﺎرﺗﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺷورای
ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ دارای دو ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻧﺗﺧب ﺗوﺳط وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑود ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اھل
ژورﻧﺎﻟﯾزم ﻗرار ﻧﮕرﻓت .اﺣﮑﺎم ﻣﻧدرج ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ آزاد ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن را
ﺑﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﻧﯾز ﺗطﺑﯾق ﻧﮕردﯾد.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺳﺎﻧﺳور ﻧﺷر ﮐﺗب ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻣﺣدود ﺑود ،ژورﻧﺎﻟﯾﺳت و ﻧوﯾﺳﻧده ﭼﯾره دﺳت ،رزاق ﻣﺎﻣون ﮐﮫ ﮐﺗﺎب
اﻧﺗﻘﺎدی را در ﺑﺎره اﯾران ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت از ﺣﻣﻠﮫ اﺳﯾد ﭘﺎﺷﯽ ﺗوﺳط ﻣردان ﻧﺎﺷﻧﺎس آﺳﯾب دﯾد.
ﺗﻌداد ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن زن ﻣﺣدود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و ﮔزارﺷﮕران زن ﮐﺎر در ﻣﺳﻠﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎری را ﻣﺷﮑل ﯾﺎﻓﺗﻧد.
اﯾن درﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از زﻧﺎن ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی رادﯾوﯾﯽ در ﺳراﺳر ﮐﺷور را ﺑﻌﮭده داﺷﺗﻧد و
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی رادﯾوﯾﯽ ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧﺎن ﻧﯾز وﺟود داﺷت .ﺟﺎوﯾده اﺣﻣدی ،اﺳﺗﺎد و
ﻣﻌﺎون ﭘوھﻧ)ﯽ ژورﻧﺎﻟﯾزم ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل آژاﻧس ﺧﺑری ﺛﺑوت را اﯾﺟﺎد ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺗﻘﺎی ظرﻓﯾت در
ژورﻧﺎﻟﯾزم ،رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت را ﺑرای ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن زن راه اﻧدازی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﺑری
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در ﺑﺎره ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور را ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی دری ،ﭘﺷﺗو و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﺷﻣﺎری
از ﻋواﻣل ﺑﺷﻣول ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ،ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾن ظرﻓﯾت ،ﻓﻘدان دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ از ﭘﯾش ﺷرط
ھﺎی ﺻﻧﻌت ﻋﺻری رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود و ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﻘدان ﺷراﯾط ﻣﺻوون ﮐﺎری ،ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺗﺣرک
و اﻧﮕﯾزه زﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﮭﻣﮕﯾری در ﺻﻧﻌت رﺳﺎﻧﮫ ﯾﯽ ﻣﯾﮕردد .ﺳﻼم وطﻧدار ﮔرد ھﻣﺂﯾﯽ ﮔوﯾﻧده ﮔﺎن زن را در
ﻣﺎه دﺳﻣﺑر راه اﻧدازی ﻧﻣود ﮐﮫ در آن دوازده زن از ﺑﻠﺦ ،ﮐﻧدز ،ﺑﻐﻼن ،ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﮐﻧدھﺎر وھرات ﺷرﮐت
ﻧﻣودﻧد .اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﺿرورت ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﻣﺟرب زن ﺗﺎﮐﯾد ﻧﻣوده و ﺗﮭﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ
را ﮐﮫ ﻣواد آن ﺗوﺳط ﺷش رادﯾو ﺑﮫ رھﺑری زﻧﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮔردد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﻧد.
ﻗرار ﮔزارﺷﺎت ،اﺣزاب در ﺑرﺧﯽ از ﻗﺳﻣت ھﺎی ﮐﺷور ﮐﻧﺗرول رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .ﻋﻼوه
ﺑراﯾن ،از ﻗول ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﻧﺎﺑﻊ رﺳﺎﻧﮫ ﯾﯽ ،ﺷﮭروﻧدان اﯾراﻧﯽ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺧﻠﯾﺞ ﻧﻔوذ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻻی
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ داﺷﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را از راه ﻣﻠﮑﯾت و ﺗﮭدﯾد ﺷﮑل داده اﻧد .ادﻋﺎ ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾران
ﮔزارﺷﮕران در وﻻﯾﺎت ﻏرﺑﯽ را ﺗﮭدﯾد ﻧﻣوده ﺗﺎ ﮔزارﺷﺎت ﺿد دوﻟﺗﯽ ﺷﺎن را اﻓزاﯾش داده و ﺗﻌداد ﻣﻘﺎﻻت
ﺿد اﯾراﻧﯽ را ﮐﺎھش دھﻧد.
ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﮭدﯾداﺗﯽ را از ﮔروه طﺎﻟﺑﺎن و ﺷورﺷﯾﺎن
ﻣﺗﻘﺑل ﺷدﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﮔزارﺷﮕران ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ از اﻧﺗﻘﺎد ﺑﺎﻻی ﺷورﺷﯾﺎن اﺟﺗﻧﺎب ورزﯾده زﯾرا از ﺑرﮔﺷت
طﺎﻟﺑﺎن در ھراس ﺑوده اﻧد.
ﺧﺷوﻧت و ﺗﺧوﯾف در ﺑراﺑر ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ،ﮔزارﺷﮕران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن و ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ
ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﮔردﯾد .در ﻣﺎه ﺟون ،طﺎﻟﺑﺎن ﺳﮫ
ﺑرج ﺗﯾﻠﻔون ﻣوﺑﺎﯾل را در وﻻﯾت ﻟوﮔر ﺑﻌد از ﻓرﺳﺗﺎدن اﺧطﺎرﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺳووﻟﯾن ﺷرﮐت ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﮑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾﺷرا ﺑﯾن ﺳﺎﻋت  ۶ﺷﺎم اﻟﯽ  ۶ﺻﺑﺢ ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزﻧد ،آﺗش زدﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ھﻣﭼﻧﺎن دو ﺑرج
ﺗﯾﻠﻔون ﻣوﺑﺎﯾل را در وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد ﺗﺧرﯾب ﻧﻣودﻧد.
طﺎﻟﺑﺎن در اﻣور رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺧﺎﺻﺗﺎ ً رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ،از طرﯾق ﺗﮭدﯾد
ﻓزﯾﮑﯽ ﺑرﺧﯽ از ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣودﻧد .ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﺗﮭدﯾداﺗﯽ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ
ﺷده اﺳت ﺗﺎ از ﻧﺷر ﻣﻘﺎﻻت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺣﮑوﻣت ﺧودداری ﮐﻧﻧد .ﮔزارش ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺣﻔﺎظت ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﺣﺎﮐﯾﺳت
ﮐﮫ ﺗﯾم ھﺎی ﮔزارﺷدھﯽ ﻣﺣﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺧطرات اﺧﺗطﺎف روﺑرو ﺑودﻧد.
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در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﻻی اﺳﺗﻔﺎده اﻧﺗرﻧﯾت و ﮔزارﺷﺎت ﻣؤﺛق در اﯾن
راﺑطﮫ وﺟود ﻧداﺷت .ﺣﮑوﻣت اﯾﻣﯾل و ﮔﻔﺗﮕوی ﮐﺗﺑﯽ از طرﯾق اﻧﺗرﻧﯾت را ﻣورد ﻧظﺎرت ﻗرار داد .اﻓراد و
ﮔروه ھﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻧظرﯾﺎت ﺧوﯾﺷرا از طرﯾق اﻧﺗرﻧﯾت و اﯾﻣﯾل ﺑﺻورت راﺣت ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد.
ﻗرار ﮔزارش ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺣﻔﺎظت ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ،ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﮔﺎن اﻣور دوﻟﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗطﺑﯾق ﮐﺎﻣل ﻗواﻧﯾن ﻧﺑودﻧد.
ﺣﮑوﻣت درﺧواﺳت ﻣﻧﻊ اﺳﺗﻔﺎده از اﻧﺗرﻧﯾت را ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺧدﻣﺎت اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ ﻓرﺳﺗﺎد؛ وﺳﺎﯾل
ﻓﻠﺗر ﺳﺎزی ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ وﺳﯾﻊ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﮕرﻓت .ﺑﺎوﺟود ﮐﻧﺗرول دوﻟت ،طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز از اﻧﺗرﻧﯾت و
ﺻﻔﺣﺎت اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﯾﺗر ﺑرای ﭘﺧش ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودﻧد .ﻓﻘدان زﯾرﺑﻧﺎی ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺗرﺳﯽ
ﻣردم ﺑﮫ اﻧﺗرﻧﯾت ﮔردﯾد.
ﺣﮑوﻣت آزادی اﮐﺎدﻣﯾﮏ را ذرﯾﻌﮫ ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗن ﻧﺻﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻏﯾراﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷد ،ﻣﺣدود
ﺳﺎﺧت .ﺗﺣﻘﯾق اﮐﺎدﻣﯾﮏ و ﻧﺻﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻧظوری از ﺟﺎﻧب "وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ادارات ذﯾرﺑط" ﻣﺎﻧﻧد
وزارت ﺣﺞ و اوﻗﺎف ﺑود .ﺣﮑوﻣت اﺣﯾﺎی ﻣﺟدد ﭼﻧدﯾن آﺑده ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷﻣول آﺑدات اﺳﻼﻣﯽ و دوران ﺑوداﯾﯽ
ھﺎ را ﺗﻣوﯾل ﻧﻣود .ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑودﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑرﺧﯽ از ﺗﻼش ھﺎی اﺿطراری
ﺟﮭت اﺣﯾﺎ و ﺣﻔظ ﻣﺣﻼت ﺑوداﯾﯽ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺷدت اداﻣﮫ داﺷت .اﺣﯾﺎی اﯾن ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ﻗﺑل از
ﻣﻌدن ﻣس )ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﭼﯾﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻗرارداد داده ﺷده ﺑود( و ﻗرار ﺑود ﺗﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده
در ﮐﻧﺎر دوﻣﯾن ذﺧﯾره ﮔﺎه ﺑزرگ ﻣس در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺗﺧرﯾب ﮔردد ،اداﻣﮫ داﺷت .ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﻌد از
ﺧروج طﺎﻟﺑﺎن رﻧﮓ و ﭼﮭره ﺧوﺑﯽ را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣود.
ب .آزادی ﺗﺟﻣﻊ و اﯾﺟﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﺻورت ﺻﻠﺢ آﻣﯾز
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ از آزادی ﺗﺟﻣﻊ و اﯾﺟﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣوده و ﺣﮑوﻣت در ﻋﻣوم اﯾن ﺣق را رﻋﺎﯾت
ﻧﻣوده اﺳت.
آزادی ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻘدان ﻣﺻووﻧﯾت ﻓزﯾﮑﯽ و ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ و ﻧﯾرو ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ آزادی ﺗﺟﻣﻊ در
ﺑرﺧﯽ از ﻗﺳﻣت ھﺎی ﮐﺷور ﮔردﯾد .ﺷﻣﺎری از ﺗظﺎھرات ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺑﻧﺎﺑر ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠف در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل
راه اﻧدازی ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺗظﺎھرات روی ﻣواﻧﻊ وﺿﻊ ﺷده ﺗوﺳط ﭘﺎرﻟﻣﺎن و دادﮔﺎه وﯾژه ،ﺣق ﻣﻌﯾوﺑﯾن و
ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ در ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑود .ﺷﮭروﻧدان ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن
ﮐﮫ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻧﯾرو ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﮔردﯾده ﺑود ،دﺳت ﺑﮫ ﺗظﺎھرات ﻣﮑرر زدﻧد .در ﻣﺎه آﮔﺳت،
ﺷﮭروﻧدان وﻻﯾت زاﺑل در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﻣﻼت ﺷب ھﻧﮕﺎم ﺑﮫ ﺟﺎده ھﺎ رﯾﺧﺗﻧد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣد اﻗل ﺳﮫ ﺗن
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از ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﻓرﻣﺎﻧده ﭘوﻟﯾس زاﺑل ﻣدﻋﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭘوﻟﯾس ﺑﻌﻠت ﺣﺿور
ﺷورﺷﯾﺎن در ﻣﯾﺎن ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﮐﮫ ﯾﮑﺗن از اﻓﺳران را ﮐﺷت ،دﺳت ﺑﮫ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ زدﻧد.
ﻗﺎﻧون اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺗﺷره ﺳﺎل دوھزاروﻧوﻣﯾﻼدی اﺣزاب را ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺛﺑت و راﺟﺳﺗر در وزارت
ﻋدﻟﯾﮫ ﻧﻣوده و از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ اھداف ﺧوﯾﺷرا در ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ اﺳﺎﺳﺎت اﺳﻼم ﻋﯾﺎر ﺳﺎزﻧد .ﻗﺎﻧون
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣواﻧﻌﯽ را روی اﯾﺟﺎد اﺣزاب وﺿﻊ ﻧﻣود؛ ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،اﺣزاب ﺑﺎﯾد در ﺣدود ده ھزارﻋﺿو
راﺟﺳﺗر ﺷده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺿد دوﻟﺗﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮐﺎﻧدﯾدان ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ و اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ را در
زﻣﯾﻧﮫ اﺟرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﻗﺳﻣت ھﺎی زﯾﺎد ﮐﺷور ،ﻣﺗﺿرر ﺳﺎﺧت.
آزادی ﮔﺷت و ﮔذار ،ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ،ﺣﻔﺎظت ﻣﮭﺎﺟرﯾن و اﺷﺧﺎص ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ﻗﺎﻧون از آزادی ﮔﺷت
و ﮔذار در داﺧل ﮐﺷور ،ﻣﺳﺎﻓرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﮭﺎﺟرت و ﻋودت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد؛ ﺑﺎ آﻧﮭم ﺣﮑوﻣت ﺑﻌﺿﯽ
اوﻗﺎت ﮔﺷت و ﮔذار ﺷﮭروﻧدان را ﺑﻧﺎﺑر ﻋواﻣل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺣﮑوﻣت ھﻣواره ﮐﻣﯾﺷﻧری
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟرت و ﺳﺎﯾر ﻣوﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾﮫ را در ﻓراھم ﻧﻣودن
ﺣﻔﺎظت و ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ،ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،ﻋودت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن و ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص ﻣورد ﻧﮕراﻧﯽ
ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده اﻣﺎ اﯾن ﮐﻣﮏ ﺑﻧﺎﺑر ﻧﺑود زﯾرﺑﻧﺎ و ظرﻓﯾت ،ﻣﺣدود ﺑود.
ﮔﺷت و ﮔذار داﺧل ﮐﺷور :ﮔزارﺷﺎت واﺻﻠﮫ از راﻧﻧده ﮔﺎن ﺗﮑﺳﯽ ،ﻻری و ﺑس ﺣﺎﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘوﺳﺗﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ را اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده و ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر از ﻣﺳﺎﻓرﯾن طﺎﻟب ﭘول و اﺷﯾﺎ
ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻣﺣدودﯾت ﻋﻣده روی ﮔﺷت و ﮔذار در ﺑرﺧﯽ از ﻣﻧﺎطق داﺧل ﮐﺷور از ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﮔردﯾده اﺳت .در
ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻧﺎطق ،ﺧﺷوﻧت ﺷورﺷﯾﺎن ،ﺳرﻗت ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ،ﻣﯾن ھﺎی ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده و ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﻣﺳﺎﻓرت
را در ﻣﺟﻣوع و ﺑﺧﺻوص ﺷب ھﻧﮕﺎم ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺷورﺷﯾﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﻧﯾز ﭘوﺳﺗﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ را اﯾﺟﺎد و ﻣﺳﺎﻓران را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﭘول و اﺷﯾﺎ ﻧﻣوده
اﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ﻗﯾود ﺷﺑﮕردی را روی ﻣردﻣﺎن ﺳﺎﮐن در ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﺷﺎن ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب
ﺷرق ،وﺿﻊ ﻧﻣوده اﻧد.
ﻋﻧﻌﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آزادی ﮔﺷت و ﮔذار زﻧﺎن ﺑدون ﻣﺣرم را ﺳﻠب ﻧﻣوده اﺳت.
ﮐﺷور ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺳطﺢ ﺑﻠﻧد ﮔﺷت و ﮔذار ﺑﯾﺟﺎ ﺷده ﮔﺎن داﺧﻠﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣوده ﮐﮫ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺣوادث
طﺑﯾﻌﯽ و ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد اﺷﺗﻐﺎل ﻧﺎﺷﯽ ﮔردﯾده اﺳت .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﮫ ﮐﺷور ﻋودت ﻧﻣوده اﻣﺎ
ﺑﻧﺎﺑر زﯾرﺑﻧﺎی ﺿﻌﯾف ﺧدﻣﺎت در ﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﯾﯽ و وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﮐﺷور،
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ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد ﺻﻠﺢ آﻣﯾز در ﻣﻧﺎطق اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﻧﺑودﻧد .از ﻗول ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای
ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،ﺑﺻورت ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ  ۴۴٧۵۴٧ﺗن در داﺧل ﮐﺷور از ﺟﺎ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯾﺟﺎ
ﺷدﻧد .از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ،ﺑﮫ ﺗﻌداد  ١١۶٧۴١ﺗن ﻗﺑل از  ٣١دﺳﻣﺑر ) ٢٠٠٢ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﻘﯾم در
ﻣﻧﺎطق ﻣﺣﻔوظ ﯾﺎد ﻣﯾﮕردد( ﺑﯾﺟﺎ ﺷده اﻧد .ﺑﯾن ﺟﻧوری و دﺳﻣﺑر ١٨۵۶٣١ ،ﺗن ﺑﻧﺎﺑر زدوﺧورد ھﺎ ﺑﯾﺟﺎ
ﺷدﻧد .ﻣﻧﺎطق ﻋﻣده ﮐﮫ ﺑﯾﺟﺎ ﺷدن اﯾن اﺷﺧﺎص از آن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯾﮕﯾرد ﻋﺑﺎرت از ﺑﺎدﻏﯾس ،ﻓراه ،ﻏور و
ھرات در ﻏرب و ﻓﺎرﯾﺎب در ﺷﻣﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن داﺧﻠﯽ وﺳﯾﻌﺎ ً در ﺟﺎ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد.
وﻻﯾﺎت ﮐﻠﯾدی اﯾﮑﮫ ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن داﺧﻠﯽ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد ﻋﺑﺎرت اﻧد از ھرات ،ﮐﻧدھﺎر ،ﻧﻧﮕرھﺎر و
ھﻠﻣﻧد.
ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﻠﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن را ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺣﯾث ﻣﺣل ﺑودوﺑﺎش ﻣﺳﺎﻋد ﻧﻣود ،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ھﻼل اﺣﻣر اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳرﭘﻧﺎه ،ﻣواد ﺧوراﮐﯽ و ﺳﺎﯾر ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻻزم زﻧده ﮔﯽ را ﺑﮫ
ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن ﻓراھم ﻧﻣود .ﺑﺎ آﻧﮭم ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن و ﺣﻘوق ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن ﺗوﺳط ﻗوۀ ﺿﻌﯾف
ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﻣﺗﺿرر ﮔردﯾد .ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﻣدت ﺑﯾﺟﺎ ﺷدن ﺷﺎن طوﻻﻧﯽ ﺑود ﻣﺣﻼت
ﺑودوﺑﺎش ﺧود ﺷﺎن را در ھرات ،ﮐﻧدھﺎر ،ھﻠﻣﻧد و ﺟﻼل آﺑﺎد اﯾﺟﺎد ﻧﻣودﻧد .ﮔزارﺷﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ
اﻓراد ﺗﺻدﯾق ﻧﺷده ،ﺑﺷﻣول ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﻋودت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن درﮐﻧﺎر اھﺎﻟﯽ ﻣﻧﺎطق ﻓﻘﯾرﻧﺷﯾن در
ﻣﺣﻼت ﻏﯾررﺳﻣﯽ و ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺳﺎﺣﺎت ﺑزرگ ﺷﮭر ھﺎی ﮐﺎﺑل ،ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻣزارﺷرﯾف و ھرات ،زﻧده
ﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن ﻣﺣﻼت ﺑودوﺑﺎش در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺎﻗد ﺧدﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺻﺣت ،ﻣﻌﺎرف ،ﻣﺻووﻧﯾت
و ﻧﺑود اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺛﺑت ﺗوﻟدات و ﻣراﮐز ﺻدور ﺗذﮐره ﺗﺎﺑﻌﯾت ،ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺣدود ﺑﻧﺎﺑر وﺿﻌﯾت ﺿﻌﯾف اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺳﺎﻋﯽ ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن را در
زﻣﯾﻧﮫ ﺑررﺳﯽ ﺗﻌداد ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗﮫ و روﻧد اراﯾﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎ را ﺑﺎ ﻣﺷﮑل روﺑرو ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
از ﻗول ﻣرﮐز ﻧظﺎرت از ﺑﯾﺟﺎ ﺷده ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ﮔروپ ﮐﺎری ﻣﻠﯽ ﺑرای ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن را
اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده اﺳت اﻣﺎ اﯾن ﮔروپ ﮐﺎری ﻓﺎﻗد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮥ ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن ﺑوده و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧوﯾﺷرا ﺑﺎ
اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد ﻋودت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﺣﻼت ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ راه ﺣل داﯾﻣﯽ ﺑرای ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﻧﺎزل ﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ،اﺑراز ﻧﻣوده اﺳت.
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﯽ :ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﻓذه از اﻋطﺎی ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻧﻣوده و ﺣﮑوﻣت ﺳﯾﺳﺗم را ﺑرای
ﺣﻔﺎظت از ﻣﮭﺎﺟرﯾن اﯾﺟﺎد ﻧﻧﻣوده اﺳت .طﺑق ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،ﻋودت ﺑﺎﯾد داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد.

www.esalat.org

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﺑﺻورت ﻋﻣﻠﯽ ،ﺣﮑوﻣت ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر اﺧراج ﯾﺎ ﻋودت ﻣﮭﺎﺟرﯾن را ﺑﮫ ﮐﺷور ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن زﻧده
ﮔﯽ ﯾﺎ آزادی آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎﺑر ﻧژاد ،ﻣذھب ،ﻣﻠﯾت ،ﻋﺿوﯾت در ﮔروه ھﺎی وﯾژه ﯾﺎ ﻣﻔﮑوره ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در
ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دارد ،ﻓراھم ﻧﻣود.
ظرﻓﯾت ﺣﮑوﻣت در ﺟذب ﻣﮭﺎﺟرﯾن در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﮭﺎﺟرﯾن را از ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺷور دﻟﺳرد ﺳﺎﺧﺗﮫ؛ ﻧﺻف ﺗﻌداد ﻣﮭﺎﺟرﯾن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻋودت ﻧﻣودﻧد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﻌد از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺣﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ ﺑودﻧد .از ﻗول ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای
ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،زﻧﺎن ﻣﺟرد در ﻣﯾﺎن ﻋودت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن و اﺧراج ﺷده ﮔﺎن ﺗﺎزﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎن ﻣﺻووﻧﯾت
اﯾﺷﺎن را ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣودﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣن اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﻧد .از ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑدﯾﻧﺳو ،ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﯾﺳت وﭼﮭﺎر زن را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣن راﺟﻊ ﻧﻣوده اﻧد.
در ﺗﻣﺎم ﺳﺎل ،ﺑﮫ ﺗﻌداد  ۶٧٩۴٣ﻣﮭﺎﺟر در ﭼﺎرﭼوب ﮐﻣﮏ ھﺎی ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن،
ﻋﻣدﺗﺎ ً از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾران ﻋودت ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ  ۴٠ﻓﯾﺻد ﮐﺎھش در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠١٠را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
درﺣدود  ٢،٨ﻣﯾﻠﯾون ﻣﮭﺎﺟر اﻓﻐﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل در اﯾران و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳر ﺑردﻧد.
اﯾران ﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻗﺗﺻﺎدی ﻓﺎﻗد ﻣدارک را ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺧراج ﻧﻣود .در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ،اﯾران ﺑﮫ ﺗﻌداد
 ٢١١٠٢٣اﻓﻐﺎن ﻓﺎﻗد ﻣدارک را از ﻧﻘﺎط ﻣرزی اﺳﻼم ﻗﻠﻌﮫ در وﻻﯾت ھرات و زرﻧﺞ در وﻻﯾت ﻧﯾﻣروز
اﺧراج ﻧﻣود ﮐﮫ  ٢۶ﻓﯾﺻد ﮐﺎھش را در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل ) ٢٠١٠ﮐﮫ  ٢٨۶۶۶٢اﻓﻐﺎن اﺧراج ﮔردﯾده ﺑود(
ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﺣق ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت ﺷﺎﻧرا ﺑﮫ ﻧﺣوه ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد و ﺷﮭروﻧدان ﻧﯾز از اﯾن
ﺣق ﺧود در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺳﭘﺗﻣﺑر  ٢٠١٠ﺑﮫ اﺳﺎس ﺣق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودﻧد .اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺗوﺳط ﺗﻘﻠب و ﻓﺳﺎد ﺟدی و ﺳراﺳری ﻣﺗﺿرر ﮔردﯾد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣورد ﻣﻧﺎزﻋﮫ
ﻗرار داﺷت ﮐﮫ ﺳﭘس رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی دادﮔﺎه وﯾژه ﺑرای ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را اﯾﺟﺎد ﻧﻣود .در ﻣﺎه
آﮔﺳت  ،٢٠١٠ﮐرزی ﻓرﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻣود ﮐﮫ از طرﯾق آن اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﮭﺎد ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت در ﺑرطرف ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺳﭘﺗﻣﺑر  ٢٠١٠در
ﻣﯾﺎن ﻣﺷﮑﻼت و ﭼﺎﻟش ھﺎی وﯾژه اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻟوژﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑرﮔزار ﺷد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻣﺟﻣوع ﺑﺗﺄﺳﯽ از ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﮔزار ﮔردﯾد ،ﺑﺎ آﻧﮭم ﺗﻘﻠب و ﻓﺳﺎد ﺳراﺳری ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ ﺳطﺢ وﻻﯾﺎت ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻣﺗﺿرر
ﺳﺎﺧت .ﻧﺎظران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﮔروه ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻣواردی از ﭘرﻧﻣودن ﺻﻧدوق ھﺎی رای ،ﻣراﮐز رای
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ﮔﯾری ﺑدون ﻣوﺟودﯾت ﻓزﯾﮑﯽ و ﺑﻌﺿﯽ از ﻣوارد ﻣداﺧﻠﮫ از ﺟﺎﻧب ﭘرﺳوﻧل ﻧﮭﺎد ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺛﺑت
ﻧﻣودﻧد؛ ﺗﻘﻠب ﺑﯾﺷﺗر در ﺳﺎﺣﺎت ﻧﺎاﻣن و ﺑﻧﺎﺑر ﺗﻌداد ﻣﺣدود ﻧﺎظران ،ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن ﮐﺎﻧدﯾدان و ھﻣﭼﻧﺎن
ﻧﺑود ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ ﭘرﺳوﻧل اﻧﺎث اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،از ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرﻓت.
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﻣﺎده ﮔﯽ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻣﺷﮑل
ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﻧوز ھم در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق ﻣوﺟود ﺑود ،ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎی زﯾﺎدی رخ داد ﮐﮫ در آن رای دھﻧده
ﮔﺎن ،ﮐﺎرﻣﻧدان رای ﮔﯾری و ﮐﺎﻧدﯾدان ،ﺧﺎﺻﺗﺎ ً زﻧﺎن ﺑﺻورت ﻓراﮔﯾر ﻣورد ارﻋﺎب و ﺗرس ﻗرار داده
ﺷدﻧد.
ﺑﻧﺎﺑر طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﺟدﯾداً ﺗطﺑﯾق ﺷدۀ ﺿد ﺗﻘﻠب ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت از ﺟﻣﻠﮥ ﺗﻌداد ﻣﺟﻣوﻋﯽ ۵،۶
ﻣﯾﻠﯾون رای  ١،٣ﻣﯾﻠﯾون آﻧرا ﺑﮫ اﺳﺎس ﺷواھد ﺗﻘﻠب و ﺳﺎﯾر ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎ در طرزاﻟﻌﻣل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺑﺎطل
اﻋﻼن ﮐرد .ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣﺎﮐﯽ از ﺷواھد ﺗﻘﻠب در ﺑﯾﺷﺗر از  ٢۵٠٠ﻣرﮐز رای ﮔﯾری ﺑوده
ﮐﮫ در ﺣدود  ٢٣ﻓﯾﺻد رای داده ﺷده را ﺑﺎطل اﻋﻼم ﻧﻣود .ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻣﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ
ﺻد ﻣرﮐز رای ﮔﯾری را ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت ﮐرد و آرای  ٢۴ﮐﺎﻧدﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﺷده در ﻣراﺣل ﻧﺧﺳت را ﺑﻧﺎﺑر
ﺷواھد ﺗﻘﻠب ﯾﺎ ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺑﺎطل اﻋﻼم ﻧﻣود .ﺷﻔﺎﻓﯾت
ﻣﺣدود در ھر دو ﮐﻣﯾﺳﯾون در ﺟرﯾﺎن ﺷﻣﺎرش آرا و ﭘروﺳﮫ رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺗﺻوری را ﺑﻣﯾﺎن آورد
ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺗﺑﻌﯾض ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘروﺳﮫ ﺑطﻼن را ﻣﺗﺎﺛر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺗﺎﯾﺞ رﺳﻣﯽ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اول دﺳﻣﺑر  ٢٠١٠اﻋﻼن ﻧﻣود.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت در ﻣورد ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در دﺳﻣﺑر دوھزاروده ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی دادﮔﺎه وﯾژه
را ﺑرای ﺗﺣﻘﯾق و ﺳﻔﺎرش ﺗﻐﯾﯾرات در ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺗوظﯾف ﮐرد .ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،وﮐﻼی
ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ در ﺑراﺑر ﻣﺷروﻋﯾت و ﻗﺎﻧوﻧﯾت دادﮔﺎه وﯾژه اﯾﺳﺗﺎدﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻧﺣل ﺷدن
آن ﺷدﻧد .وﮐﻼی ﭘﺎرﻟﻣﺎن دادﮔﺎه وﯾژه را ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻗوه اﺟراﺋﯾﮫ ﻏرض ﺿﻌﯾف ﺳﺎﺧﺗن ﭘﺎرﻟﻣﺎن و
ﻣداﺧﻠﮫ در ﺗرﮐﯾب آن ﻗﻠﻣداد ﻧﻣودﻧد .ﺑﺎ وﺟود ﺑررﺳﯽ ﻣﺗداوم دادﮔﺎه وﯾژه ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮐﺎر ﺧوﯾﺷرا ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
 ٢۶ﺟﻧوری آﻏﺎز ﮐرد .دادﮔﺎه وﯾژه ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و ﻣﺿﯾﻘﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺧﺻوص ﻧژاد ھﺎی ﻣورد
ﻣﻧﺎزﻋﮫ و ﺗﻌﯾﯾن ﮐرﺳﯽ ھﺎ ﺗﺎ ﻣﺎه ﺟون اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻣﻠﮑرد ﻗوه ﻣﻘﻧﻧﮫ را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧت .در ﻣﺎه
ﺟون ،دادﮔﺎه وﯾژه ﺗﻌوﯾض  ۶٢ﻋﺿو ﻧﺷﺳﺗﮫ )وﮐﻼی ﭘﺎرﻟﻣﺎن( را ﺳﻔﺎرش ﻧﻣود .ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٠آﮔﺳت،
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻓرﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺎدر ﮐرد ﮐﮫ طﯽ آن ﻣﺳووﻟﯾت ﺑررﺳﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ را ﺟﮭت اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ از
دادﮔﺎه وﯾژه ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺣول ﻧﻣود .ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢١آﮔﺳت ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﮫ
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ﺻﻼﺣﯾت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻣﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت را رﺳﻣﺎ ً ﺑدﺳت آورد ﻧوﺗن از اﻋﺿﺎی ﻏﯾر واﺟد ﺷراﯾط را ﺑرطرف و
ﺗﺻدﯾق ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ  ٩ﺗن وﮐﻼی ﺟدﯾد ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺻﺎدر ﻧﻣود .ﺑﻌد از ﺗﺣرﯾم داﺧﻠﯽ و ﻣﻘﺎوﻣت ﺷدﯾد در
ﺑراﺑر ﻓﯾﺻﻠﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﻌد از ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه در ﻣﺎه اﮐﺗوﺑر ﺣد ﻧﺻﺎب ﺧوﯾﺷرا آﻣﺎده
ﺳﺎﺧت و رای ﮔﯾری ﺑرای ﻗوه ﻣﻘﻧﻧﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﻣدت ھﺎ در ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾق ﻗرار داﺷت ،آﻏﺎز ﻧﻣود.
در ﺳﺎل  ،٢٠٠٩ﻣردم ﺑرای رای دھﯽ در دوﻣﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻧدوق ھﺎی رای رﻓﺗﻧد.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ داﮐﺗر ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ از دور دوم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﻧﺎره ﮔﯾری ﮐرد ،ﮐرزی
را ﺑرای دور دوم رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﮐﺷور اﻋﻼم ﮐرد .اﯾن ﺑﺎر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل ﺗوﺳط ادﻋﺎی ﺟدی ﺗﻘﻠب
ﮔﺳﺗرده ﻣﺗﺿرر ﺷد.
اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ :ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران و ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎی ﺳﺎﺑق ح.د.خ.ا ﺑﺎﻋث ﺷﮏ و ﺗردﯾد
ﺷﮭروﻧدان در ﺑراﺑر اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷده اﺳت .ﻗﺎﻧون اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺗﺷره ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﺟﺎﮔزﯾن ﻗﺎﻧون
ﻗﺑﻠﯽ ﻣﻧﺗﺷره ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﮔردﯾده و ﺑﮫ اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣق ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور
ﺑﺣﯾث ﻧﮭﺎد ھﺎی رﺳﻣﯽ ﻋرض وﺟود ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد اﺣزاب را ﻣﮑﻠف ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ اﺳﻧﺎد ﻋﺿوﯾت ده
ھزار ﺗن )از ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﯾﺳت ودو وﻻﯾت ﮐﺷور( را اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻗﺎﻧون در ﺳﭘﺗﻣﺑر  ٢٠٠٩ﺗﺻوﯾب و زﻣﺎن
اﻧدﮐﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر اﺣزاب ﻗرار داد ﺗﺎ ﭘروﺳﮫ راﺟﺳﺗر را ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺗﮑﻣﯾل
ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﮔزارش اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﻣﻠﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎری از اﺣزاب از ﭘروﺳﮫ ﺷﺎﮐﯽ ﺑوده و
از ﻓﺳﺎد اداری و ﺑرﺧورد ﻧﺎﻣﺳﺎوی در وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﺳوول راﺟﺳﺗر اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺳﺧن
ﮔﻔﺗﻧد .اﻋﺗﺑﺎر از ﻧوﻣﺑر  ،٢٠١٠وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد  ٣٣ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ را طﺑق اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﺻرف ﭘﻧﺞ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ در زﻣﺎن درﺳت ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﭘﺗﻣﺑر  ٢٠١٠راﺟﺳﺗر
ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻣﺣدود ﮐﺎﻧدﯾدان اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ در زﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ اﺣزاب ﯾﺎد ﺷده واﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷﺗﻧد.
اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ راه اﻧدازی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﺳراﺳر ﮐﺷور ،ﺑﺧﺻوص در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت
ھﺎی ﺿد دوﻟﺗﯽ اﻣﻧﯾت را درﮐل ﻣﺗﺎﺛر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،ﻧﺑودﻧد .ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣﺟﻣوﻋﯽ  ٢١ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ در وﻟﺳﯽ
ﺟرﮔﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷت.
اﺷﺗراک زﻧﺎن و اﻗﻠﯾت ھﺎ :ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻗوام ﮐرﺳﯽ ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را در ﭘﺎرﻟﻣﺎن داﺷﺗﻧد اﻣﺎ
ﮐرﺳﯽ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺟﺎه ﻓﯾﺻد ﻧﺑود .ﭘﺷﺗون ھﺎ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺳﺎل  ٢٠١٠ﮐرﺳﯽ ھﺎ را از
دﺳت دادﻧد .ﺷواھد ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت وﯾژه از وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﯾرون ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷدﻧد ،ﻣوﺟود ﻧﺑود .ﺷﯾوه ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺳﮭﻣﮕﯾری زﻧﺎن را در ﺳﯾﺎﺳت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﯾرون از
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ﻣﻧزل ﻣﺣدود ﻣﯾﺳﺎزد اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﻔوذ ﺑﺎﻻی ﺗرﮐﯾب ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﮔردﯾد .در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ،از
ﺟﻣﻊ  ٢۵١٠ﮐﺎﻧدﯾد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ۴٠٠ﺗن زﻧﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده اﻓزاﯾش ﭼﺷﻣﮕﯾر در ﺳﮭﻣﮕﯾری زﻧﺎن در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﺑود .ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎﻧدﯾدان ﺑرای ﭘُر ﻧﻣودن دو ﮐرﺳﯽ زﻧﺎن در ھر
وﻻﯾت ﻣوﺟود ﺑود.
زﻧﺎن ﻓﻌﺎل در زﻧده ﮔﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺳطوح ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﺗﮭدﯾدات و ﺧﺷوﻧت روﺑرو ﺷدﻧد و آﻣﺎج ﺣﻣﻼت طﺎﻟﺑﺎن و
ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از وﮐﻼی زن در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺗﮭدﯾد و ﺧوف
را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣودﻧد؛ ﺗﻌداد زﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت از آﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﮔزارﺷﺎت
واﺻﻠﮫ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی زن در ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻠﺢ ﮐﮫ در ﺳﭘﺗﻣﺑر  ٢٠١٠اﯾﺟﺎد ﮔردﯾد ،ﺗوﺳط
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.
ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﮭﻣﮕﯾری اﻗﻠﯾت ھﺎ در زﻧده ﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔردد وﺟود ﻧداﺷت ،ﺑﺎ آﻧﮭم ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻗوﻣﯽ ﺷﺎﮐﯽ از آن ﺑودﻧد ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ وظﺎﯾف ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﻠﯽ در وﻻﯾﺎت ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻗﻠﯾت
ﻗرار دارﻧد ،ﻧداﺷﺗﻧد.
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺧﺗﺻﺎص ﮐرﺳﯽ ﺑرای زﻧﺎن و اﻗﻠﯾت ھﺎ در ھردو ﻣﺟﻠﺳﯾن ﭘﺎرﻟﻣﺎن را ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اﺧﺗﺻﺎص ﺣد اﻗل  ۶٨ﮐرﺳﯽ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن زن در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن
ﺻراﺣت دارد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ  ١٠ﮐرﺳﯽ ﺑرای ﮔروه اﻗﻠﯾت ﮐوﭼﯽ ھﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ۵٠ .ﻓﯾﺻد
اﺷﺧﺎص اﻧﺗﺻﺎﺑﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﮫ وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﺎﯾد زﻧﺎن ﺑﺎﺷﻧد.
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