د افغانستان په اړه د ر
بشي حقونو د  ۲۰۱۷کال راپور
لنډیز
افغانستان یو جمهوري اسالم دولت دی ،چ مستقیم انتخاب شوي جمهور رییس ،مقننه او قضاییه قوې
لري .د هغه ر
جنتي یا کلتې پر بنسټ چ د افغانستان په اساس قانون ک مشخص شوې ،ټاکل شوې وه
چ پارلمان ټاکن په  ۲۰۱۵میالدي کال ک تر رسه س ،خو دا ټاکن د دغ کال تر پایه تر رسه نه شوې.
په داس حال ک ،چ امنی رن ځواکونه ځین وختونه په خپلواکه توګه عمل کوي ،خو ملک چارواک تر ډېره په
امنی رن ځواکونه تر خپل کن رتول الندې لري.
د امنی رن ځواکونو لخوا نا قانونه وژن؛ د کسانو ورکون ،شکنج ،خپل رسې نیون؛ د هغو ښځو په ګډون
ر
چ په اخالق جرمونو تورن دي د خلکو توقیفول؛ او د امنی رن ځواکونو د غړو له خوا د ماشومانو جنس
ځورون د بشي حقونو اړوند د اندېښن وړ ستونزې بلل کتي .په دې رسبته د ختیاالنو پر وړاندې
تاوتریخوایل ،د شخصیتونو بدنامول ،په لوړه کچه فساد او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوایل په صورت ک د
ځواب ویلو او پلټنو نشتون نورې ستونزې بلل کتي.
د معلولو کسانو او د قوم اقلیتونو پر وړاندې تعصب او د قوم ،ژن ،مذهب ،جنسیت پر بنسټ تعصب
هغه څه دي چ تر اوسه پر خپل ځای ر
پان دي.
د قانون حاکمیت په پراخه توګه تر پښو الندې کول او د هغه کسانو رسم معافیت کومو چ له بشي
حقونو رسغړونه کړې ،جدي ستونزې دي .حکومت هم د چارواکو او امنی رن ځواکونو لخوا تر رسه شوې دا
رسغړون په ښه توګه ندي تعقیب کړې او دا کسان ن د قانون منګو ته نه دي سپاریل.
د وسلوالو ډلو لخوا په ملک وګړو بریدونه کتي او د حکومت اړوند کارکوونک د وسلوالو ډلو د بریدونو ښکار
ګرچ .طالبان او نور یاغیان د ډول-ډول تخنیکونو لکه د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو ،ځانمرګو او
راک ر
ېن بریدونو په واسطه په دوامداره توګه ملک وګړي او امنی رن ځواکونه وژن .په افغانستان ک د ملګرو
ملتونو مرستندویه اداره (یونما) د ملک وګړو د مرګ ژوبل ( ۱۱۴۱مړینو او  ۳۵۷۴ژوبل شوو)  ۶۷سلنه
ر
حکومن ګروپونو پورې تړیل بویل .طالبان له ماشومانو د ځانمرګو بریدوګرو ،رستتو او وسلو د
برخه په غت
لتدوونکو په توګه کار اخل.
ر
حکومن کار کوونک ،بهرنیان ،د روغتیا او غت دول رن مؤسساتو کارکوونک او نور
د حکومت ضد نورو ډلو
ملک خلک تهدید کړي ،لوټل ،تښتویل او بریدونه ن پرې کړي دي.
لومړۍ برخه :د آزادۍ په ګډون د خلکو صداقت او ایماندارۍ ته ر
احتام:
الف :له ژوند کولو استبدادي محرومیت او نورې غت قانون سیاس وژن

افغانستان
د حکومت او یا د هغه د غړو له خوا د غت قانون او استبدادي وژنو په اړه ډېر راپورونه شتون لري .د یونما د
اشن له  ۱څخه د جون تر  ۳۰ن ر
راپور پر بنسټ ،د جنوري د می ر
ېن د ملک مرګ ژوبل په کچه ک د ۲۰۱۶
کال د همدې مهال په پرتله له  ۱۶۳۷تنو څخه  ۱۶۶۲تنو ته زیاتوایل راغل دی .خو هغه ملک وګړي چ د
حکومت له خوا وژل شوي ،له  ۳۹۶څخه  ۳۲۷تنو ته را کم شوي دي .د ملک مرګ ژوبل شمت له ۵۲۶۷
څخه  ۵۲۴۳کسانو ته را کښته شوی ده.
د یونما د راپور له مج ،په جنوري میاشت ک افغان مل پولیسو د کندهار په نېش ولسوایل ک دری تنه
زلمیان له دې امله ووژل چ ګواک دوی له حکومت ضد ډلو رسه مرسته کوله .د شکنج په پایله ک د وژنو
په اړه  ،په ځانګړي ډول په کندهار والیت ک ډېر راپورونه شتون لري .رسه له دې چ حکومت ځین قضن
پلټل او تعقیب کړې ،خو په ټوله ک د امنی رن ځواکونو له خوا د رسغړونو په اړه د حساب ورکون موضوع
تراوسه پر ځای ر
پان ده.
د طالبانو ،داعش او نورو وسلوالو ډلو لخوا د سیاس وژنو په اړه ګڼ شمت راپورونه شتون لري .د یونما د
راپور له مج د روان کال په لومړیو شتو میاشتو ک  ۱۱۴۱تنه ملک وګړي د حکومت ضد او تروری ر
سن ډلو
لخوا وژل شوي دي .د دې وسلوالو ډلو د بریدونو مرګ ژوبله د ټویل مرګ ژوبل  ۶۷سلنه جوړوي چ د
 ۲۰۱۶کال په پرتله  ۱۲سلنه زیاتوایل ښن .د م می ر
اشن په  ۳۱نېټه د حکومت ضد وسلوالو له  ۵۰۰څخه
زیات ملک وګړي ټپیان کړل او د کابل له ګن ګون په ډکه سیمه ک ن په یوه چاودنه ک  ۱۵۰کسان ووژل.

ب :ورکېدن
د امنی رن ځواکونو او حکومت ضد وسلوالو ډلو لخوا د ورکېدنو په اړه راپورونو شتون درلود.
اشن د  ۲۴ن ر
یونما د جګړې اړوند توقیفیانورسه د چلند په اړه د اپریل د می ر
ېن په راپور ک د کندهار د پولیسو
لخوا د ورکېنو په اړه ګڼ شمت راپورونه ورکړل.
اشن په  ۸نېټه ،وسلوایل ډیل د رسه صلیب د نړیوایل کم ر
د فتوري د می ر
ین دوه کارکوونک د جوزجان والیت په
قوش تېپه ولسوایل ک وتښتول چ په یاده پېښه ک د رسه صلیب د نړیوایل کمی رن شت تنه نور کارکوونک
ووژل شول .د سپټامت په میاشت ک دا دوه تنه بتته خوس کړای شول.
د  ۲۰۱۶کال د نومت په میاشت ک یو اتریس مرسته کوونک کارګر په کابل ک وتښتول شو او پنځه می ر
اشن په
بند ک له تتولو وروسته را خوس شو .د افغانستان د امریکان پوهنتون دوه تنه ښوونک د  ۲۰۱۶کال د
آ ګسټ په میاشت ک د طالبانو لخوا برمته شول چ تر اوسه له دوی رسه بندي دي.

ج :شکنج او نور ن رحمه ،غت انسان یا سپکوونک چلندونه او رټن
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار
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رسه له دې چ اساس قانون او قوانینو دا ډول کړن منع کوي ،بیا هم ګڼ شمت داس راپورونو شتون درلود
ر
حکومن چارواک ،امنی رن ځواکونه ،د توقیف خونو چارواک او پولیس دا ډول رسغړون تر رسه کوي.
چ
غت ر
دولن مؤسسو راپورونه ورکړي چ امنی رن ځواکونه اوس هم د شکنج او وهلو او ډبولو په ګډون له زور
زی ران څخه کار اخل .د اپرېل د می ر
اشن په  ۲۲نېټه حکومت د شکنج ضد نوی قانون تصویب کړ چ د جزا
د قانون په پخوان بڼه ک د شکنج د مخنیوي ځای پر ځای شوې مادې غځوي .خو نوی قانون یواچ په
جنان سیستم ک د شکنج لپاره د پل کېدو وړ دی او د نظام یا امنی رن ځواکونو له خوا د شکنج لپاره د
پل کېدو وړ نه دی.
اشن د  ۲۴ن ر
یونما د جګړې اړوند توقیف شو رسه د چلند په اړه د اپرېل د می ر
ېن په خپل راپور ک د امنی رن
ځواکونو له خوا د شکنج او نورو رسغړونو په اړه په تته بیا د تورنو کسانو له ګرفتارۍ او نیولو وروسته ،د
څتنو په موده ک او د ر
اعتافونو د راغونډلو په موخه ،څو راپورونه ذکر کړي دي .یونما د کندهار د پولیسو له
خوا د شکنج په اړه ډیره یادونه کړې ده .د مل امنیت ،مل پولیسو ،د افغان امنی رن او دفاغ ځواکونو له
خوا د توقیف شو رسه د مرکو په پایله ک ۳۹ ،سلنه توقیف شو د شکنج یا نورو رسغړونوپه اړه شکایت کړی
دی .په رسغړونو ک سخت وهل او ډبول ،برښنان شاکونه ورکول ،د اوږده مهال لپاره له مټ څخه
راځوړول ،د ساه بندول ،د سګرېټ د ال ریت په وسیله سوځول ،له خوبه څخه محرومول ،جنس تتي او د
اعدام ګواښونه شامل دي.

د  ۲۰۱۶کال په نومت میاشت ک د جمهور ریس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو ازبک قوم مخور او
سیال احمد ایشج برمته کړ .د ایشج له نیولو مخک دوستم هغه د خپلو ساتونکو په واسطه سخت
ووهلو .له څو ورځو بند خون وروسته ایشج ادعا وکړه چ هغه د دوستم او د هغه د ساتونکو له خوا وهل
شوی ،شکنجه شوی او جنس تتی پرې شوی دی .د آ ګسټ په  ۱۴مه نېټه د بلخ وایل عطا محمد نور
هڅه وکړه چ خپل سیاس سیال آصف مهمند ونیس .دا پېښه د دریو کسانو د مرګ او  ۱۳کسانو د ټن
کېدو سبب شوه .داس ویل کېدل چ عطا محمد نور او زامنو ن وروسته آصف مهمند ونیولو او هغه ن
ووهلو اود غوږ یوه برخه ن خوله ولګوله .لوی څارنوایل د دواړو قضیو د څتلو لپاره کارونه پیل کړل .د
ېن په یادو قضیو ک هېڅ ډول پرمختګ نه تر ر
اشن تر  ۱۶ن ر
سپټمت د می ر
ستګو کېدلو او عطا او دوستم دواړه
آزاد ګرچ .دوستم په هیڅ ډول هېواد کېشتون نه درلود ،او د ده پر وړاندې د یادو قانون ادعاوو له امله د
ولسمش د لومړي مرستیال صالحیت ترې واخیستل شو.
همدا راز د طالبانو او د حکومت ضد وسلوالو ډلو له خوا د شکنجو او ن رحمه ،غت انسان او سپکوونکو
رټنو په اړه هم ګڼ شمت راپورونو شتون درلود .د مارچ په میاشت ک طالبانو په شمایل والیت بدخشان ک
یوه متمن د زنا په تور سنګسار کړله .همدا ډول د طالبانو لخوا د شکمنو مجرمینو د السونو او پښو د
غوڅولو په اړه هم راپورونه موجود دي.
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار
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د زندانونو او توقیف خونو وضعیت
د زی ران ګن ګون ،ناویل او غت صج حالت او روغتیان چوپړتیاوو ته د محدود الرسس له امله د زندانونو
وضعیت خراب ؤ .کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خونو عموم ریاست د پل چرچ د عموم زندان
په ګډون د ټولو ملک زندانونو او توقیف خونو مسؤلیت پر غاړه لري .د عدلن وزارت د ماشومانو د اصالح د
مرکزونو عموم ریاست د ټولو اصالچ مرکزونو مسؤلیت پر غاړه لري .د مل امینت عموم ریاست معموال
د والیت او ولسوایل په کچه لنډمهاله توقیف مرکزونه اداره کوي چ دا مرکزونه معموال د هغوی په
قوماندانیو ک د ننه شتون لري .د دفاع وزارت په پروان والیت ک د افغان مل توقیف خونو د مرکزونو
مسؤلیت پر غاړه لري .د افغان مل امنی رن او دفاغ ځواکونو له خوا د شخص زندانونو د شتون راپورونه هم
خپاره شوي دي چ ویل کتي دا زندانونه د توقیف شو د شکنج په موخه جوړ شوي دي.
فزیک وضعیت :رسنیو او نورو رسچینو په دوامداره توګه په زندانونو ک د خوړو او اوبو د کموایل او د
روغتیان آسانتیاوو د خراب وضعیت په اړه راپورنه ختول .خو ځینو څارونکو د زندانونو او توقیف خونو د
ریاست په اړوندو مرکزونو ک خواړه او اوبه کاق وبلل .له دې رسه د زندانونو او توقیف خونو د مرکزونو د
عموم ریاست د مل پروګرام بودیجه له کمښت رسه مخ شوه او ډیری زندانیانو د خوراک او نورو موادو د
برابرولو لپاره پر خپلو کورنیو تکیه وکړه.
چارواک په عموم توګه د محاکم څخه مخک د تورنو کسانو او د محاکمه شوو زندانیانو په جال ساتلو ک او
یا د ځای د نشتون له امله د جرم د شدت پر بنسټ د ماشومانو په جال ساتلو ک ر
پان راغل دي .داس
راپورونه وو چ د پروان توقیف خون د امنی رن ستونزې له امله  ۱۴۵ماشومان د عموم کسانو څخه بېل
ساتل دي .سیمه ایزه زندانونو او توقیف خونو د ښځینه زندانیانو لپاره تل جال ځای نه درلود.
په زندانونو ک ګڼه ګوڼه یوه جدي او ر
سته ستونزه بلل کتي .د رسه صلیب د نړیوایل کم ر
ین د ستندردونو پر
بنسټ د  ۳۴والیتونو له ډیل  ۲۸والیتونو د نارینه وو په زندانونو ک ګڼه ګوڼه ډیره ده .د هېواد په کچه په تر
ټولو لوی زندان پل چرچ ک  ۱۱۵۲۷زندانیان ،توقیفیان او د بندي ښځو ماشومان پک ساتل کتي چ دا
شمت د هغه زندانیانو دوه برابره دی د کومو لپاره چ یاد زندان جوړ شوی دی .یونما د کورنیو چارو وزارت
په زندانونو ک د شکنج کوم راپورونه نه دي تر السه کړي .د اپریل په میاشت ک  ۵۰۰زندانیانو د پل چرچ
په زندان ک د دوی قضیو ته په وخت د نه رسېدلو او د کمو خوړو او روغتیان آسانتیاوو د نشتون له کبله د
نه خوړلو په څو ورځن اعتصاب الس پورې کړ.
خوراک ،د څښاک اوبو ،روغتیان آسانتیاوو ،تودوچ ،تهون ،روښنان یا برښنا او طن پاملرن ته الرسس د
هېواد په کچه توپت درلود او په عموم توګه ناکاق ؤ .د نومت په میاشت ک د افغانستان د شفافیت د څار
سیمه ایزه مؤسس راپور خپور کړ چ د وردګ والیت زندان د څښاک پاک او د ډاډ وړ اوبه نه لري او دا چ د
پل چرچ ،بغالن او وردګ په زندانانو ک زندانیان خوړو ته کم الرسس لري او د زندانیانو کورن د دې
ستونزې د حل لپاره خپله خواړه برابروي.
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار
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اداره :قانون زندانیانو ته دا حق ورکوي چ د خپلو کورنیو د لیدلو لپاره د شلو ورځو لپاره له زندان څخه بهر
س .ډیری زندانونه دا ماده او امتیاز نه تطبیق کوي او قانون د هغ په تطبیق کولو ک د ډول ډول زندانیانو د
موجودیت له امله ر
پان راغل دی.
له زندانیانو رسه د زندان د چارواکو له خوا د بدې سلوک او ناوړه چلند په اړه راپورونه وو .د اګسټ د می ر
اشن
په ۲۰مه نېټه د تخار د زندان ساتونکو او پولیسو د یاد زندان د  ۱۵ښځینه زندانیانو د وهلو لپاره له لرک
څخه کار اخی ر
سن وو چتته چ نږدې  ۶۰ښځینه زندانیانو د حکومت له لوري د معاف کېدو رس بته ال هم
په زندان ک د ر
پان کېدو له کبله ر
اعتاض کړی ؤ .لون څارنوایل دا قضیه وڅتله او د زندان  ۳تنه ساتونکو ته
ن د زندانیانو د وهلو له امله قانون جزا ورکړله.
خپلواکه څارنه :د افغانستان د بشي حقونو د خپلواک کمیسیون ،یونما او د رسه صلیب نړیوایل کم ر
ین د مل
امنیت ،کورنیو چارو وزارت ،عدلن وزارت او د دفاع وزارت اړوند توقیف خون وڅاریل .د ناټو د غوڅ مالتړ
ماموریت د مل امنیت ،پولیسو او د فاع وزارت اړوند له توقیف خونو لیدنه او څارنه وکړه .امنی رن ستونزو او
د چارواکو له خوا د خنډونو له امله د ځینو توقیف خونو د لیدلو مخنیوی وکړ .یونما او د افغانستان د
بشي حقونو خپلواک کمیسیون راپور ورکړ چ د مل امنیت توقیف خون د له مخک نا اعالن شوې لیدن
له امله ونه شوای لیدیل .د افغانستان د بشي حقونو خپلواک کمیسیون وان چ د مل امنیت چارواک له
دوی څخه د لیدلو یوه یا دوې ورچ مخک د یو رسم مکتوب د سپارلو غوښتنه کوي .د مل امنیت چارواکو
د افغانستان د بشي حقونو د خپلواک کمیسیون او یونما څارونک د کمرو ،موبایلونو ،د غږ ثبتوونکو آلو یا
کمپیوټرونو څخه د مل امنیت اړوندو تسهیالتو ته له راوړلو منع کوي چ په دې رسه د بشي حقونو د
خپلواک کمیسیون څارونک نس کوالی د رسغړونو لکه د وهل او وخم کولو ،داغونو ،او نورو فزیک
زخمونو شواهد په سمه توګه مستند کړي .مل امنیت ادارې یو ډګروال د خپلو تسهیالتو د څارن او اروزن
لپاره وټاکلو.
د :غت قانون نیون او توقیف
د قانون له مج غت قانون توقیف او نیول منع دي ،خو دا دواړه اوس هم لون ستونزې ر
پان دي .چارواکو
ډیر اوسیدونک پرته له اساس کړنالرو په نظر ک نیولو رسه توقیف کړیدي.
د غت ر
دولن مؤسساتو راپور له مج ،د قانون پل کوونکو افشانو پرته له کوم قانون صالحیت یا پروس
څخه اوسیدونک بندیان کړي دي .داس ویل شوي چ د قانون پل کولو سیمه ایزه افشانو ښاریان په غت
قانون توګه د هغه کړنو په تور نیویل دي چ د جزا په قانون ک ن هېڅ ذکر نه دی شوی .په ځینو حاالتو ک
چارواکو په غت عادالنه ډول ښج د دې لپاره زندان کړې چ دوی فکر کوي چ دا د ښځو لپاره خوندي نده
چ بتته کور ته وګرچ یا هم د دې لپاره چ د ښځو رسپناه په والیتونو او ولسوالیو ک شتون نه لري .قانون
تورن کس ته دا حق ورکوي چ د محاکم څخه مخک په نیولو ر
اعتاض وکړي او استیناف طلن وکړي ،خو
چارواک معموال دا چاره په نظر ک نده نیویل.
د پولیسو او امنی رن برخ دنده او رول
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
دری وزارتونه په هېواد ک د قانون د تطبیق او د عامه نظم د ساتلو دنده پر غاړه لري :د کورنیو چارو وزارت،
د مل دفاع وزارت او د مل امنیت لوی ریاست .مل پولیس چ د کورنیو چارو وزارت تر ر
چت الندې فعالیت
کوي ،په عموم توګه د داخل نظم او د سیمه ایزه پولیسو د نظم مسؤلیت لري.
مل اردو د مل دفاع وزارت تر ر
چت الندې د بهرن امنیت مسؤلیت لري ،خو د دوی لومړن دنده په داخل ک
د وسلوالو یاغیانو رسه جګړه ده .مل امنیت د استخبار ران ادارې په توګه عمل کوي او د مل امنیت اړوند د
قضیو د پلټنو مسؤلیت پر غاړه لري .د مل امنیت استخبار ران څانک د کابل په یو ځای ک عملیات تر رسه
کړل چتته چ د مل امنیت اړوند زندانیان د هغوی د دوسیو تر بشتېدو مخک هلته ساتل کېدل .ځین
برچ د حکومت تر کن رتول بهر وې او د طالبانو په ګډون د حکومت ضد وسلوالو ډلو خپل عدیل او امنی رن
سیستمونو څارل.
ټول کال د امنی رن ځواکونو اړوند د شفافیت او معافیت راپورونه وو .د څارونکو په وینا ،سیمه ایزه پولیس او
مل پولیس د خپلو مسؤلیتونو او د قانون له مج د تورنو کسانو د حقونو په اړه ناخته وو .د شکنج او
رسغړونو په اړه د مل امنیت ،مل پولیسو او سیمه ایزه پولیسو شفافیت او ځواب ویل کمزوري ،لږ شفاف او
کم پل شوي وو .د جرمونو د څتلو او محکم ته د رسولو په برخه ک د مل امنیت ،مل پولیسو او سیمه
ایزه پولیسو خپلواکه قضان یا بهرن څارنه محدوده یا ن بیج شتون نه درلود.

د ګرفتارۍ یا نیولو کړنالرې او د توقیف شویو رسه چلند
یونما ،د بشي حقونو خپلواک کمیسیون او نورو څارګرو د هېواد په کچه د غت قانون نیولو او اوږدمهاله
توقیفونو په اړه راپورونه ورکړل .چارواکو معموال توقیف شویو د هغوی د نیولو او د جرم او ګناه په اړه نه
دي خت کړي.

پولیس دا حق لري چ هغه نیون چ کوم جرم پرې ثابت نس د  ۷۲ساعتونو لپاره د لومړنیو څتنو لپاره
ر
وسان .که چتې پولیس وغواړي چ دوسیه ورته جوړه کړي ،دا دوسیه لوی څارونایل ته لتي .د محکم
په امر د څتن یا تحقیق موظف څارنوال کوالی س تورن کس د څتن په موده ک د هغ د جرم د شدت
ر
وسان .څتونک څارنوال کوالی س یو تورن کس د
په نظر ک نیولو رسه د اوږده مهال لپاره په توقیف ک
کوچن جرم په تور د  ،۱۰د متوسط جرم په تور د  ۲۷ورځو او د لوی جرم په تور د  ۷۵اضاق ورځو لپاره
ر
وسان .څارنوال باید اتهام اقامه کړي یا باید تورن کس د پورتنیو یادو ورځو په موده ک خوس کړي؛ که
چتې تورن کس په توقیف ک وي د څتن د مودې د اوږدولو اړتیا نشته .څارنواالنو معموال په دې مودو او
محدودیت ر
ستک پ رن کړې دي .انفرادي زندان تر تر اوسه یوه ستونزه ده او مدافع وکیل ته چټک الرسس
کم ؤ .زندانیانو کوالی شول له خپلو کورنیو رسه وګوري.
د جزا قانون کړنالره په ضمانت د خوس کولو اجازه ورکوي.
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
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افغانستان
د نړیوالو څارونکو له مج ،څارنواالنو د هغو دوسیو لپاره عریص جوړې کړې چ دوی ته لتدول شوې،
آن په داس حالت ک هم چ پوره باور وجود درلود چ هېڅ جرم رسته نه دی رسېدیل.
ر
وروسن مراجغ په اساس وي او د ډیر لنډ وخت لپاره
د ماشومانو د قانون له مج د ماشوم نیول باید د
دوام وموم .راپورونه داس څرګندوي چ د ماشومانو د اصالح په مرکزونو ک ماشومان کاق خوړو،
روغتیان آسانتیاوو ،او ښوون او روزن ته الرسس نه لري .نیول شوي ماشومان معموال د ن ګناه شواهد
الس ته ندي راوړي ،هغه حق چ دوی ته اجازه ورکوي چ د خپل جرم په هکله پوه س ،مدافع وکیل ته
ر
وسان .قانون د ماشوم ځانګړو پولیسو ،د څارنواالنو
الرسس ولري ،او د خپل ځان ګناهګار ګڼلو څخه ځان
د ر
دفتونو او محاکمو جوړولو اجازه ورکوي .د محدودو رسچینو له امله د ماشومانو ځانګړو محکمو یواچ
په شتو والیتونو ک فعالیت کوي (کابل ،هرات ،بلخ ،کندهار ،ننګرهار او کندز) .په نورو ځایونو ک د
ماشومانو دوسن عامو محاکمو ته راجع کېدیل .قانون امر کوي چ چارواک باید د ماشومانو دوسن
ر
وسان.
محرم

ځین ماشومان په جزان سیستمونو ک د مرتکب په پرتله قربانیان وو .د هلکانو لپاره د ناکاق رسپناه په
صورت ک چارواکو قربان هلکان توقیف کړي او د ماشومانو د اصالح په مرکزونو ک ن ځای پر ځای کړي
دي ځکه دوی نشوای کوالی خپلو کورنیو ته ورس او بل ځای رسپناه شتون نه لري.
ر
پولیس او د حقوق برچ چارواک متمن د ټولنت سپکاوي او آزار لکه له کور څخه د تېښ رن ،د خپل کورن
لخوا د ټاکل شوي مته د رد کولو ،له کورن تاوتریخوایل یا جنس تتي څخه د تېښ رن یا د خپل معشوق
رسه د تېښ رن د جرم د توجیه کولو له امله او د خپل بند او قید د توجیه کولو لپاره په زنا تورنوي .د اساس
قانون له مج که چتې هغه قضن چ په اساس قانون یا نورو قوانینو ک ورته اشاره نه وي شوې او په
یادو قوانینو ک شامل نه وي ،محکم کوالی س په هکله ن د حنف ر
فف رسه په مطابقت ک او د اساس
قانون د حدودو د ننه په داس شکل پرېکړه وکړي چ عدالت پک تر پښو الندې نس .رسه له دې چ
څارونک وان چ دا قاعده یوازې د ملک قضیو لپاره د تطبیق او کارولو وړ ده ،ډیری قاضیانو او څارنواالنو
دا قاعده د جنان موضوعاتو لپاره هم تطبیق کړې ده .د څارونکو د راپور له مج چارواکو دا ماده په
ر
اخالق فساد او له کور څخه د تېښ رن په تور د تورنو متمنو او نارینه وو په اړه تطبیق شوې په داس حال
ک چ دا یو هم جرم نه ګڼل کتي .پولیسو په ډیرو حاالتو ک متمن د هغوی د کورنیو په غوښتنه د زنا په
تور نیویل دي.

چارواکو ځین متمن په خوندي زندانونو ک اچویل دي تر څو د هغوی پر وړاندې د دوی د کورنیو لخوا د
تاوتریخوایل مخه ونیس .د رسپناه د نشتون په صورت ک دې چارواکو د هغه متمنو د خونديتوب په موخه
خوندي توقیف خون جوړې کړې کومو چ کورن تاوتریخوایل تجربه کړی دی .د جمهوري ریاست د ښځو
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
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افغانستان
پر وړاندې د تاوتریخوایل د له منځه وړلو اړوند فرمان پولیس په دې مکلف کوي چ هغه کسان چ ښج
ځوروي ،ونیس.
خو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوایل د له منځه وړلو په اړه پوهاوی ډیر محدود ؤ.
غت قانون توقیف او نیول :غت قانون نیول او توقیف په ډیرو والیتونو ک یوه ستونزه ده .د څارونکو د راپور
له مج ځین څارونواالنو او پولیسو خلک د داس جرمونو په تور نیویل چ د قانون له مج هېڅ جرم نه
ر
ګڼل کتي .څارونک همداراز وان چ هغه کسان چ د اخالق جرمونو په تور نیول شوي ،ډیری ن متمن
دي.
له محاکم مخک نیونه :قانون تورن کس ته دا حق ورکوي چ د محاکم څخه مخک په نیولو ر
اعتاض وکړي
او په دې اړه د محکم له لوري د بیا غور غوښتنه وکړي .اوس هم له محاکم مخک اوږدمهاله توقیف یوه
ر
ستونزه ده .د رسچینو د نشتون ،د ناکاق مدافع وکیالنو ،غت مسلک حقوق وکیالنو او د فساد له کبله ډیری
زندانیان د جزا د قانون له مقرارتو څخه ن برچ دي.

د قانون له مج که چتې د قانون د  ۱۰ورځن ۲۷ ،ورځن یا  ۷۵ورځن معیاد او ضب االجل د ننه پلټن
بشتې نس یا اتهام اقامه نس ،باید تورن کس خوس س .خو بیا هم د تورونو د نشتون باوجود ډیری
زندانیان د یاد معیاد څخه د اوږده مهال لپاره ساتل کتي.
عموم بخښنه :د  ۲۰۱۶کال په سپټمت میاشت ک حکومت د حزب اسالم رسه یوه تړون السلیک کړ چ
پر بنسټ ن د یاد حزب د مش ګلبدین حکمتیار د تتې جګړې ټول جرمونه او له بشي حقونو رسغړون
وبخښل شوې .د م په میاشت ک ګلبدین حکمتیار وروسته له شل کلونو بتته کابل ته را ستون شو .په یاد
جوړجاړي ک د یاد حزب د ټولو سیاس بندیانو خوس کېدل هم شامل دي.
و .پرعلن محکم بندیز:
قضان چارواک ،څارنواالن او مدافع وکیالن تهدید شوي یا هم مفسد وو .د چارواکو ،قوم زورواکو ،د تورنو
کسانو د کورنیو او نورو ورته کسانو له لوري رشوت او فشارونه قضان ن طرق کمزورې کړې ده .ډیری
محمک عدالت په ناسمه توګه پل کړی او له تدوین شوي قانون ،رسیعت او له دودیزو رواجونو څخه په
مختلطه توګه کار اخل .د عدالت دودیز میکانتمونه د ډیرو لپاره اساس چاره ده په ځانګړې توګه په کلیوایل
سیمو ک .په قضایه قوه ک فساد ډیرعام ؤ او معموال تورنو کسانو د خپل ځان د خوس کېدلو یا د جزا د را
ټیټولو لپاره رشوت ورکوي.
رسم قضان سیستم په ښاري سیمو ک چ مرکزي حکومت ته نږدې دي پیاوړی ؤ او په کلیوایل سیمو ک
ً
کمزوری ؤ .پولیسو او محاکمو د هېواد په کچه په نسبتا پیاوړې توګه عمل کړی دی .عدیل سیستم په
دوامداره توګه د ظرفیت د نشتون له امله د نویو او اصالح شوو قوانینو په پل کولو ک ر
پان راغل دی .د
مسلک عدیل او قضان کدرونو کمښت د محاکمو کار له خنډ او ځنډ رسه مخامخ کړی دی .د قاضیانو په
ګډون د ښاروالیو او والیتونو ځین چارواک لږ مسلک پوهه لري او د قانون قانون ،قوم قوانینو او دودیز
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
رواجونو پر خالف د خپل دين او رسغ پوه په اساس قضاوت کوي .له حقوقو او رسعیاتو څخه د فارغینو
ر
شمت مخ پر زیاتېدو دی .حقوق معلوماتو او قوانینو ته الرسس ډیر شوی ،خو د هغوی محدود شتون
قاضیانو او څارنواالنو لپاره یو خنډ دی.

په مارچ میاشت ک ،طلوع نیوز ټلویزیون چينل راپور خپور کړ چ د فرخندې د قضن اړوند څارنوال له
ولسمش غوښ رن دي چ د نومړې متمن د وژن پر قضیه بیا کتنه وکړي.
وروسته له هغ چ محکم د فرخندې د قاتلینو جزا کمه کړه ،ولسمش د مارچ په میاشت ک د پلټن یوه
کمیټه وټاکله تر څو د فرخندې د وژن قضیه بیا وڅتي .د کال تر پایه د یادې کم ر
ین لخوا هېڅ ډول پایله تر
ر
ستګو نه شوه.
په نا امنو سیمو ک د قاضیانو کمښت شتون درلود .د کال په اوږدو ک عدیل او قضان برچ هڅه وکړه تر څو
نا امنو سیمو ته نوې ښځینه قاضیان واستوي .خو د ښځینه قاضیانو له ر
اعتاض رسه مخ شول او د سپټمت
په شپاړلسم ن ر
ېن قضایه قوې خپله پرېکړه بتته واخیسته او ښځینه قاضیان ن نورو امنو سیمو ته
واستویل.
د لویو ښارونو په محاکمو ک د قضیو په اړه د قانون مطابق قضاوت کتي .چارواک په مکرره توګه ملک
قضن د غت رسم الرو څخه ر
ګن اخیستن او په ځینو حاالتو ک د شخص وکیالنو له لوري د طرفینو تر
ر
منځ د ختو اترو له الرې حل کتي .له هغه ځایه چ په کلیوایل سیمو رسم حقوق سیستم شتون نه لري،
نو قوم مخور او شوراګان د جرم او ملک شخړو د حل او فصل اصل رسچینه ده .دا مخور او شوراګان د
ر
حقوق سیستم پر خالف تورنو کسانو او مجرمینو ته جزا ټاک.
رسم

د محاکمو اجراأت او کړنالرې
اساس قانون عادالنه علن محاکمو ته اجازه ورکړې ده ،خو عدیل برچ دا قانون ډیر کم پل کړی دی .د
ر
عدالت پل کول د هېواد په ګوټ-ګوټ ک توپت لري .حکومت له شکنجه ن حقوق سیستم څخه کار
اخل .د قانون له مج ټول ښاریان او اوسیدونک د برأت له حق څخه برخمن دي او هغوی چ تورن دي دا
حق لري چ په محکمه ک حاض وي او د استیناف غوښتنه وکړي ،خو عدیل برچ دا حقونه تر پښو الندې
کړي دي .په ځینو والیتونو ک علن محکمو شتون درلود خو قاعده ن داس نه وه.
د قاضیانو دری کسته ډله د جنان محکمو قضاوت په غاړه لري ،او د قانون له مج د منصفه هیئت محکم
ته حق نه دی ورکړل شوی .قاضیان ډیرکم تورنو کسانو ته د هغوی د جرم په هکله معلومات ورکوي .که
دولن مایل امکاناتو څخه په ر
رسچين اجازه ورکړي ،تورن کسان حق لري له مدافع وکیل یا مشاور رسه د ر
ګن
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
اخیستن مشورې او ختې اترې وکړي .عدیل او قضان برچ دا حق په ناقص ډول پل کړی او المل ن د
مدافع وکیالنو نشتون دی.
کم شمت ښاریان د خپلو قانون حقونو په اړه پوهتي .تورن کسان او وکیالن حق لري چ له فیصل او
محکم مخک د قضن اړوند فزیک شواهد وړاندې کړي ،رسه له دې هم څارونکو موندیل چ د مدافع
وکیالنو د ِغوښتنو رسه رسه بیا هم محکم ته د دوسن د استولو مخک شتون نه درلود.
د مجرمینو د مدافع وکیالنو د راپورونو له مج په جرم محاکمو ک د مدافع وکیالنو د رول په اړه د عدیل
سیستم چارواکو رسه درناوئ او زغم په کراره کراره مخ پر زیاتېدو دی ،خو ځین وختونه د تورنو کسانو مدافع
وکیالن د څارنواالنو او د قانون پل کوونکو چارواکو له تاوتریخوایل رسه مخ کتي.
د جزا قانون طرزالعمل د جرم قضن د هرې مرحل لپاره یوه زمان محدوده ټاکل ده ،له پلټنو پیل او تر
ر
وروسن پرېکړې پورې .یاد قانون تورن کس ته په موقت ډول په ضمانت د خوس کېدو حق هم ورکوي ،خو
دې مادې ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده .که چتې د هېواد د کورن او بهرن امنیت پر وړاندې جرم تر رسه
شوی وي ،تورن ته د اضاق توقیف په موخه دې قانون ته یوه ضمیمه ور زیاته شوې ده .د پروان والیت په
محاکمو له دې اضاق توقیف څخه ګټه پورته کړې .که چتې دوسن د مخک یاد شوي ضب االجلونه په
موده ک بشتې نس ،د قانون له مج باید تورن کس له توقیف څخه آزاد س .په ډیرو حاالتو ک محاکمو دا
ضب االجلونه نه دي پوره کړي ،خو بیا ن هم توقیف شوي په زندان ک ساتل کتي.
ر
کله چ هېڅ مشخص شوی حقوق حکم د پل کېدو نه وي ،یا چتته چ قاضیان ،څارنواالن او مخور د
قانون قانون څخه ن خته وي ،قاضیان او غت رسم شوراګان دودیز قانون پل کوي .دا ډول کړن د ښځو
پر وړاندې د تعصب سبب شوې دي.
سیاس زندانیان او توقیف شوي
هېڅ داس راپور شتونه نه درلود چ وښن د حکومت لخوا سیاس زندانیان یا توقیف شوي ساتل شوي
وي.

د ملک محاکمو کړنالرې
فساد او د ظرفیت نشتون د بشي حقونو او قانون رسغړونو په اړه د ښاریانو الرسس محدود کړی دی.
ښاریان د بشي حقونو څخه د رسغړونو په اړه خپل شکایتونه د بشي حقونو خپلواک کمیسیون ته سپاري
چ یاد کمیسیون بیا دا شکایتونه له بیا کتن وروسته د ال زیاتو پلټنو او تعقیب لپاره لوی څارنوایل ته سپاري.
ـه .په شخص ،کورن ،کور یا مکتون حریم ک غت قانون مداخله
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افغانستان
د قانون له مج د خلکو په شخص حریم ک مداخله منع ده ،خو چارواکو دا موضوع تر پښو الندې کړې ده.
د مجرمینو د جزا په قانون ک شخص حریم ته ال زیات خوندیتوب په نظر ک نیول شوی ،او د شن له لوري
ګرفتارۍ او نیون او د بدن تالس منع کوي .حکومت دا ډول قوانینو ته پاملرنه نه ده کړې.
ر
حکومن چارواک تر اوسه د خلکو کورونو ته په زور او پرته له قانون صالحیت څخه د ننه کتي .داس
راپورونو هم شتون درلود چ پک ویل شوي چ حکومت د خلکو خصوص ارتباطات لکه تیلفون ختې
اترې او نور دیجیتل ارتباطات پرته له قانون صالحیت څخه څاریل دي.
د بغالن والیت اوسېدونک وان چ طالبانو د ملک خلکو کورونه د دوی له اجازې پرته د امنی رن ځواکونو او
حکومت ضد بریدونو لپاره د سنګر په توګه کاروي.
ی .د داخل شخړو اړوندې رسغړون او تتوتن
دوامداره داخل جګړه د مرګ ژوبل ،اختطافونو ،د زاندان رسغړونو ،د ملکیتونو د زیان ،د خلکو د بېځایه
کېدو او نورو ستونزو سبب شوې ده .د وسلوالو بریدونو له امله امنی رن وضعیت ستونزمن دی .تروری ر
سن
ډیل د ډیرئ مرګ ژوبل سبب دي.
وژن :د کال په لومړۍ نیمه ک یونما د جګړو له امله د ملک وګړو د مړو شمت  ۱۶۶۲تنه وښوده چ د ۲۰۱۶
کال د لومړۍ نیم په پرتله  ۲سلنه زیاتوایل ښن .د یونما د راپور له مج د کابل په ګډون په ښاري مرکزونو
ک د وسلوالو د چاودنو او بریدونو په پایله ک د ښځو او ماشومانو په مرګ ژوبله ک زیاتوایل راغل دی .یونما
د ملک وګړو  ۶۷سلنه مرګ ژوبله د طالبانو او داعش په ګډون پر حکومت ضد وسلوالو پورې تړیل ګن او
 ۱۸سلنه ن په حکومت پلوه ځواکونو پوري تړیل .د بشي حقونو خپلواک کمیسیون د ملک وګړو د مرګ
اشن څخه د  ۲۰۱۷کال تر مارچ می ر
ژوبل په اړه په خپل کلن راپور ک د  ۲۰۱۶د مارچ می ر
اشن پورې د ۲۸۲۳
کسانو د مړین راپور ورکړی دی .د مارچ په  ۵مه داعش او طالبانو د رسپل والیت په صیاد ولسوایل ک یو
شعیه مېشته کل تر برید الندې راووست او له  ۴۰تنو ډیر ملک وګړي ن ووژل .د یونما د راپور پر بنسټ د
ملک مرګ ژوبل لویه برخه د حکومت ضد وسلوالو د عمدي بریدونو پایله بویل.
د یونما د راپور پر بنسټ د حکومت ضد وسلوالو له لوري د مذهن مشانو پر ضد بریدونه چ په  ۲۰۱۶کال
ک  ۲پېس وې ،په  ۲۰۱۷کال په لومړیو شتو میاشتو ک  ۱۱پېښو ته زیاتوایل موندیل دی .د اګسټ د
می ر
اشن په  ۱نېټه داعش ډیل په هرات ک پر یوه شعیه جومات برید وکړ چ په پایله ک ن  ۲۹ملکيان ووژل
شول او د اکسټ په ۲۵مه نېټه وسلوالو بریدګرو په کابل ک د جمغ د لمانځه پر مهال پر یوه شعیه جومات
برید وکړ او تر  ۲۰ډیر خلک ن ووژل او ډیر نور ن ټپیان کړل.
په پېچلو ځانمرګو بریدونو ک زیاتوایل په کابل ک د څو بریدونو په پایله ک څرګند شو .د جنوري می ر
اشن په
۱۰مه نېټه د ورچ په نیمان ک د ښار په ګڼه ګوڼه سیمه ک د طالبانو په دوو غتګو ځانمرک بریدونو ک له
 ۳۰تنو ډیر خلک ووژل شول او  ۷۰تنه نور ن ټپیان کړل .د م می ر
اشن په ۳۱مه نېټه د جرمن سفارت ته
څتمه موټر بم چاودن  ۱۵۰تنه ووژل او له  ۵۰۰څخه زیات کسان ن ټپیان کړل .په داس حال ک چ هېڅ
وسلوایل ډیل د یاد برید مسؤلیت پر غاړه وانخیست ،ر
اعتاض کوونکو د جون می ر
اشن په ۲مه نېټه کوڅو ته
راووتل او حکومت ن د وسلوالو ډلو رسه په الس لرلو تورن کړ .پولیسو د مشانو جرک د لومړي مرستیال
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
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افغانستان
علم ایزدیار د مش زوی سالم ایزدیار په ګډون  ۵تنه احتجاج کوونک په نښه کړل او ون وژل .د ایزدیار د
جنازې پر مراسمو د دری تنو بریدګرو د برید په پایله ک څو تنه ووژل شول.
د حکومت ضد وسلوالو د مذهن مشانو پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ .د سپټمت می ر
اشن په ۹مه
نېټه پر موټرسایکل ستو طالب وسلوالو د کاپیسا والیت په کوهستان ولسوایل ک د یاد والیت د علماوو شورا
مش مولوي ګل محمد حنیف یار ووژلو .د کاپیسا والیت د امنن قوماندان د یادې پېس په تړاو د  ۵تنو د
نیولو خت ورکړ .د یونما د شمتو له مج د کال په بهت ک دا د مذهن مشانو د وژلو ۱۲مه پېښه وه ،د هغ
شمت دوه برابره ده کوم چ په  ۲۰۱۶کال ک تر رسه شوې وې.
حکومن چارواکو هم بریدونو ته دوام ورکړ .د جنوري د می ر
ر
اشن په ۱۰مه نېټه د
وسلوالو ډلو همدارنګه پر
کندهار د وایل همایون عزیزي د کور په یوه مېلمستون ک یوې چاودن د کندهار د مرستیال وایل عبدالعل
شمس او د افغان دیپلومات یما قریس په ګډون  ۱۲کسان ووژل .په یاد برید ک د افغانستان لپاره د عرن
متحده اماراتو د سفت محمد عبدهللا الکعن په ګډون د ټپیانو شمت  ۱۴تنه ؤ چ متحده اماراتو سفت بیا
وروسته د ټپونو له امله ومړ.

اختطافونه :یونما د کال په لومړیو شتو میاشتو په موده ک د جګړې اړوند د اختطافونو  ۱۳۱قضن او ۴۶۷
برمته شوي ملکیان ثبت کړي دي چ د  ۲۰۱۶کال د همدې مودې د  ۱۱۰۰څخه د ډیرو برمته شوو کسانو
په پرتله کموایل ښن .د اګسټ په ۳۱مه نېټه طالبانو په غرن والیت هرات ک دری تنه د حکومت کارکوونک
برمته کړل چتته چ د راپورونو له مج د شخص دښمنیو له امله په برمته کولو ک زیاتوایل راغل دی .د
یادو دریو تنو مړي شل ورچ وروسته وموندل شول.
فزیک شکنج او رټن :د ځینو راپورونو له مج د فتوي په میاشت ک د تخار والیت ازبک مشانو او مخورو
د پارلمان پخوان غړی پتام قول د ځان اوسېدونکو په ځورولو تورن کړ .دوی ادعا وکړه چ د  ۲۰۱۶کال د
ر
اپریل په میاشت ک د تخار د ر
والن شورا د غړي عی الدین رستاق په وژلو رسبته د پتام قول کسانو څلور
سیمه ایزه پولیس وژیل او د توقیف شویو شکنج ته ن دوام ورکړی او اوسېدونک په غت قانون توګه زندان
کوي.

دوی شکایت درلود چ پتام قول د سیم د خلکو د پاڅون لپاره د حکومت مالتړ له ځان رسه لري.
د حکومت ضد عناضو د ملک وګړو شکنجه کولو ته دوام ورکړ .د فتوري په میاشت ک طالبانو د پکتیکا
والیت په رس حوزه ولسوایل ک د واده په مراسمو ک څلور تنه حکومت ته د جاسوس په تور ووژل.
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حکومت ضد ډلو په منظمه توګه ملک وګړي په نښه کړل او د ملک وګړو د وژلو او ټن کولو لپاره ن
چاودېدونک توک وکارول .ځمکن ماینونه ،ناچاودل شوي مهمات او له جکړې ر
پان چاودېدونک توک د مرګ
ژوبل سبب کتي .د افغان مل پولیسو د راپور له مج ناچاودل شوي مهمات هره میاشت  ۱۴۰تنه وژن.
رسنیو هم د ناچاول شو مهماتو له امله د ماشومانو د مرګ ژوبل په اړه راپورونه ورکوي .د ښوون او روزن
وزارت او غت ر
دولن مؤسسو د هېواد په کچه ښوونت او د ماینونه په اړه د پوهاوي پروګرامونه په الر اچویل
دي .د کډوالوو لپاره د ملګرو ملتونو کمېشت او د مهاجرت نړیوالو ادارو کډوالوو او بیا راستنېدونکو ته د
ماینونو د خطر ښوونت پروګرامونه برابر کړي دي.
اشن د  ۳۰تر منځ د جګړې له ر
ین او جون می ر
د جنوري د  ۱ن ر
پان شوو چاودېدونکو مهماتو له امله د
ماشومانو مرګ ژوبله د  ۲۰۱۶کال په پرتله  ۱۲سلنه ډیره شوې ده ،چ دا شمته د  ۲۰۱۷کال د ټویل مرګ
ژوبل  ۸۱سلنه جوړوي .د جګړې څخه ر
پان شوي چاودېدونک مهمات د  ۲۹۶تنو ماشومانو د مرګ ژوبل
( ۸۱تنه مړو او  ۲۱۵تنه ټپیانو) سبب شوې چ د کال په لومړۍ نیمه ک د ماشومانو د مرګ ژوبل دویم لوی
سبب ګڼل کتي .په همدې دوره ک یونما د  ۳۶۵ملک مرګ ژوبل د رامنځ ته کېدو تر شا له جګړې څخه د
ر
پان شوو چاودېدونکو مهماتو  ۱۹۲پېس ثبت کړې چ د  ۲۰۱۵کال د لومړۍ نیم په پرتله  ۱۷سلنه
زیاتوایل ښن.
ماشوم رستتي :داس راپورونه ورکړل شول چ د افغان مل امنی رن او دفاغ ځواکونو ،په ځانګړي ډول مل
پولیسو او سیمه ایز پولیسو او حکومت پلوه ملېشو ماشومان ګوماریل دي .د بشي حقونو خپلواک
ر
حکومن ځواکونو په کندهار والیت ک ماشومان ګوماریل دي .یونما د جنوري او
کمیسیون راپور ورکړ چ
جون میاشتو تر منځ د امنی رن ځواکونو لخوا د  ۱۴تنو هلکانو د ګومارل کېدو راپور ورکړ .حکومت د
ماشومانو د خونديتوب د ادارو د پراخولو په برخه ک په  ۳۴والیتونو ک کار ته دوام ورکړ .د اګسټ میاش رن
تر لومړۍ ن ر
ېن  ۲۱فعال واحدونو شتون درلود.
د حکومت د عمل پالن له مج ،افغان مل پولیسو ځین عمل ګامونه لکه د عمر ټاکلو د طرزالعمل لپاره د
کارکوونکو روزل ،د کم عمره ګومارلو په اړه د پوهاوي د کمپاین په الره اچول ،د کم عمره ګومارلو په اړه پلټن،
او د کم عمره ګومارلو د ثبتولو په موخه په والیتونو ک د جلب او جذب په مرکزونو ک د مرکزونو تاسیس
کول ،پورته کړل .ګومارل شوي کسان د هویت د چک لپاره معرق شول ،لږ تر لږه باید د ټولن د دوو مشانو
څخه باید تحلیف پاڼه ولري او دا په ګوته کړي چ یاد کس لږ تر لږه  ۱۸کاله عمر لري او د افغان مل امنی رن
او دفاغ ځواکونو رسه د یو ځای کېدو وړ دی .د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو هم خپلو ادارو ته هدایت وکړ
چ د افغان مل امنی رن او دفاغ ځواکونو لخوا د ماشومانو ګومارل او د ناوړه جنس استعمال مخنیوی د
وس.
رسنیو راپورونه خپاره کړل چ په ځینو حاالتو ک ځینو جز و تامونو ماشومان د کارګر په توګه یا د جنس
اړیکو لپاره کارول کتي.
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د بشي حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ طالبانو په کندهار والیت ک ماشومان د جګړې په
لومړۍ کرس ک او د چاودېدونکو مهماتو ځای پر ځای کولو کارویل دي .د کورنیو چارو وزارت د حکومت
ضد بریدونو په تور د  ۱۶۶تنو ماشومانو د نیولو خت ورکړ چ  ۲۸تنه ن په ننګرهار ک د داعش لخوا
ګومارل شوي وو .یونما هم د حکومت ضد ډلو لخوا د  ۱۵تنو هلکانو د ګومارلو خت ورکړ ( ۱۱تنه د داعش
لخوا ،دری تنه د طالبانو او یو تن د نامعلومه وسلوالو لخوا) .په ځین حاالتو ک طالبانو او وړو حکومت ضد
عناضو ماشومان د ځانمرګو بریدګرو ،د چاودېدونکو مهماتو د ځای پر ځای کوونکو په توګه په ځانګړي
ډول په سویل والیتونو ک کارویل دي .رسنیو ،غت ر
دولن مؤسسو او د ملګرو ملتونو ادارو راپورونه ورکړل چ
طالبانو ماشومان غولویل ،دوی ته ن د پیسو ژمنه ورکړې ،غلط مذهن دلیلونه ن ورته کارویل او یا ن په زور
ځانمرګو بریدونو ته اړ کړي دي.
د بهرنیو چارو وزارت د انسان قاچاق راپور دلته وګورۍ:
.www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

د جګړې اړوند نورې رسغړون :امی ر
نن چاپتیال په بشي ادارو منف اغته کوي ترڅو په آزاده توګه د هېواد
ر
دولن او مرستندویه کارکوونک په نښه کوي.
په ډیرو برخو ک فعالیت وکړي .وسلوال په عمدي ډلو
تاوتریخوایل او ن ر
ر
ثبان د بیارغون ،پرمختګ او نور کارونه له خنډ او ځنډ رسه مخ کړي دي .غت دولن او
ختیه مؤسس داس راپورونه ورکوي چ وسلوال ،سیمه ایزه زورواک او د ملېشو قوماندانان د بیارغون د
وسایلو د راوړلو په بدل ک د رشوت غوښتنه کوي .د حکومت ضد عناضو د  ۲۰۱۶کال په پرتله د
روغتونونو او مرستندویه کارکوونکو په نښه کول زیات کړي دي .د رسنیو د راپورونو له مج د کال د پیل
راهیس  ۱۵تنه مرستندویه کاروکوونک وژل شوي او ډیر نور ټپیان شوي دي .د  ۲۰۱۷کال د لومړیو شتو
میاشتو په موده ک یونما د روغتیان آسانتیاوو او روغتیان کارکوونکو د نښه کولو  ۳۲پېس ثبت کړې دي،
چ له امله ن ملک مرګ ژوبله  ۵۸تنه ده ( ۲۷تنه مړه او  ۳۱ټپیان) چ د  ۲۰۱۶کال د همدې مهال د ۶۷
پېښو په پرتله ن چ ۱۱تنه مرګ ژوبله ن درلوده (پنځه مړه او  ۱۱ټپیان) زیاتوایل ښن .د مارچ د میاش رن په
۸مه نېټه داعش ډیل په کابل ک پر یوه نظام روغتون باندې برید وکړ چ په هغ ک  ۲۶ناروغان او د
روغتون کارکوونک ووژل شول.

په سویل او ختیځ ک طالبانو او نورو حکومت ضد عناضو په مکرر ډول د سیم خلک دې ته اړ کوي تر څو
د دوی جنګیالیو ته خواړه او رسپناه برابر کړي .طالبان همدا راز په ښوونځیو ،راډیو ګانو او ر
دولن دف رتونو
بریدونو ته دوام ورکوي .له جون څخه تر اګسټ می ر
اشن وسلوالو ډلو په لغمان والیت ،د کابل په شمال ک
او په فراه او بادغیس والیتونو ک روغتیان مرکزونه په موقت ډول بند کړي دي تر څو غت ر
دولن ادارې د
دوی جنګیالو ته غوره خدمات وړاندې کړي.
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دوهمه برخه .د داخل آزادیو درناوئ:
الف .د بیان آزادي ،د مطبوعاتو په ګډون
اساس قانون د رسنیو په ګډون د بیان آزادۍ ته حق ورکړی ،خو دولت ځین وختونه دا حقونه تر پښو
الندې کوي.
د بیان آزادي :قانون د بیان آزادۍ ته حق ورکړی او هېواد آزاده مېډیا یا رسن لري .داس راپورونو شتون
درلود چ چارواکو د فشار ،قوانینو او تهدیدونو له الرې رسن تر فشار الندې راوستل .د مرکزي حکومت
نقد نرم او پرته له محدودیتونو ؤ خو د سیمه ایزه حکومت یا والی رن ادارې په کچه چتته چ سیمه ایزه
چارواک او قانون ماتوونک نفوذ او صالحیت لري نقد تر ډيره شدید او ښاریان او ختیاالن ګواس.
ر
دولن معلوماتو ته د
د رسنیو آزادي :خپلواک رسن فعایل او هر ډول نظرونه ختوي .رسن ځین وختونه
الرسس په برخه ک له محدودیتونو او معموال له ګواښونو او تاوتریخوایل رسه مخ دي.
سیاستوال ،امنی رن چارواک او نور قدرت لرونک کسان ځین وختونه ختیاالن د هغوی په اړه د راپورونو او
ختونو ختولو له امله ځوروي .د اپریل د می ر
اشن په ۳۰مه نېټه ګلبدین حکمتیار هېواد ته د بتته را تګ په
هکله د وینا پر مهال رسنیو ته د کرغتن د کلیم په کارولو رسه د خلکو غتګونونه را وپارول.

د والیت په کچه بیا د بیان آزادي او خپلواک رسن ډیر محدود دي .د مجاهدینو په مشۍ مشخص سیاس
او قوم ډیل ډیرې رسن تر خپل ګن رتول الندې لري .په ځینو والیتونو ک د رسنیو حضور کمرنک دی.

چان رسن په دوامداره توګه خپلواک مجل ،ختپان او ورځپان ختوي .ډیری رسمقایل او ورځپان په آزاده
توګه پر حکومت نیوک کوي .خو بیا هم داس اندېښن شته چ تاوتریخوایل او نا امن د رسنیو خپلواک او
خوندیتوب ګواس .د لوړې کج بېسوادۍ له امله ډیری اوسیدونک د چان رسنیو په پرتله راډیو او ټلویزیون
غوره ګن .د نفوس ډیره برخه آن په لرې پرتو والیتونو ک راډیو ته الرسس لري.
د نوو راپورونو له مج ولسمش ارسف غن د یو فرمان له مج چ د اګسټ می ر
اشن په ۲۹مه نېټه صادر
شوی ،له ټلویزیون چینلونو پرته نورې ټویل رسن د تتو عای ر
دان مالیاتو څخه معاف کړې .دا فرمان د رسنیو
د آزادۍ د هغو ډلو په ځواب ک صادر شو چ یوه اون مخک ن ویل وو چ د مالن زیاتوایل به ډیرې رسن
زیانمن کړي.
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تاوتریخوایل او ځورون :ر
دولن چارواک د تهدیدونو ،تاوتریخوایل او ډارولو په زور هڅه کوله تر څو د مخالفو
ختیاالنو خوله ور پټه کړي ،په تته بیا هغه ختیاالن کوم چ د بښن ،جنک جنایتونو ،فساد او سیمه ایزه
زورواکو په اړه ختې کوي .د ن پویل ختیاالنو د ټولن د راپور له مج د بغالن وایل د آرزو ټلویزیون یو
اشن په ۲۵مه نېټه خپل ر
ختیال او د هغ دوه تنه نور کارکوونک د م می ر
دفت ته ورغوښ رن او له هغوی ن
غوښ رن چ یوه ختي ویډیو پاکه کړي .د افغان ختیاالنو د خوندیتوب کم ر
ین راپور ورکړی چ د روان کال په
لومړیو شتو میاشتو ک  ۱۰تنه ختیاالن وژل شوي دي .د یادې کم ر
ین د راپور له مج په همدې موده ک ۷۳
د ختیاالنو پر وړاندې د تاوتریخوایل قضن ثبت شوې دي چ په یادو قضیو ک وژن ،وهل ډبول ،سپکاوی،
تهدیدونه او د ختیاالنو نیول شامل دي ،چ د  ۲۰۱۶کال د لومړیو شتو میاشتو په پرتله  ۳۵سلنه زیاتوایل
ښن .د ختیاالنو پر وړاندې د تاوتریخوایل ډیری پېس د حکومت اړوند کسانو او امنی رن ځواکونه له خوا تر
رسه شوې او د  ۳۴پېښو مسؤل ګڼل کتي .د افغان ختیاالنو د خوندیتوب د کم ر
ین له مج ختیځ او د کابل
زون چ د کابل شمایل والیتونه هم پک شامل دي ،د ختیاالنو پر وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوایل تر رسه کړی
دی .په جنوب ختیځ زون ک د ختیاالنو پر وړاندې د تاوتریخوایل تر ټولو لږ شمت پېس ثبت شوې دي.
د م می ر
اشن په  ۱۷نېټه داعش ډیل په جالل آباد ښار ک د افغانستان د مل راډیو ټلویزیون د څانک پر ودان
اشن د ۳۱م ن ر
برید وکړ او اووه کسان ن ووژل .د م می ر
ېن په بم چاودنه ک چ د حقان شبک له خوا تررسه
شوه ،د روشن ټلویزیون او رسنتې کمپن  ۳۱تنه کارکوونک ن ووژل او د یادې کمپن ودان ته ن په ملیونونه
ډالر مایل زیان ور واړولو .ورته پېس د طلوع نیوز یو کمره می او د ن ن س یو موټر چلوونک ووژل او د نورو
رسنیو نهه تنه کارکوونک ن ټپیان کړل او د  ۱ټلویزیون ودان ته ن دروند مایل زیان واړولو.
امنی رن حاالتو د ختیاالنو لپاره خطرناک چاپتیال رامنځ ته کړی دی .هغه رسن او ختیاالن چ په لرې پرتو
سیمو ک فعالیت کوي د تاوتریخوایل او تهدیدونو پر وړاندې د امنی رن ستونزو او وسلوالو ډلو ،جنګ ساالرانو
ر
دولن چارواک له دوی رسه معلوماتو ته د
او زورواکو د شتون له امله ډیر زیان منونک دي .د دوی پر وینا
الرسس په برخه ک مرسته نه کوي.
د  ۲۰۱۶کال د اګسټ په میاشت ک د مل امنیت شورا یو نوی الرښود تصویب کړ چ د ختیاالنو پر وړاندې
د تاوتریخوایل پېس په ګوته او حل کړي .دې نوښت په کابل ک یوه ګډه مل کمیټه او د والیتونو په مرکزونو
ک بېل کم ر
ین ،د ختیاالنو پر وړاندې د تاوتریخوایل مرتکبینو د پلټن او پتندن لپاره د همغږۍ یو مرکز او د
ختیاالنو پر وړاندې د تهدیدونو د پتندن لپاره یوه مرسته کوونک کمیټه چ د مل امنیت له خوا پر مخ وړل
کتي ،منځ ته راوړه .د رسنیو د آزادی ادارو راپور ورکړ چ کم ر
ین دوسن لوی څارنوایل ته استوي ،خو د
ختیاالنو د خوندیتوب په ښه وایل ک ن مرسته نده کړې.
له رسنیو څخه د دفاع ډیل د مارچ په میاشت ک راپور ورکړ چ ډیری ښځینه ختیاالن د خپل هویت پټولو،
له ځورونو او غچ اخیستلو څخه د مخنیوي په موخه په مستعار ډول فعالیت کوي .د یادې ډیل د څرګندونو
له مج د کندز ،نورستان یا پنجشت په والیتونو ک د ناامن له امله هېڅ ښځینه ختیاالن شتون نه لري.

د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
سانسور یا پر محتویاتو محدودیت :د رسنیو ځین کتونک ادعا کوي چ هغه ختیاالن چ د فساد ،د ځمکو
د غصب ،او د مخدره توکو په قاچاق ک د چارواکو د ښکېلتیا په اړه راپورونه جوړوي ،د د والی رن امنی رن
چارواکو لخوا د تاوتریخوایل او غچ اخیستلو د ویرې له امله سانسور تر رسه کوي .د رسنیو د آزادۍ څخه
یوې غت ر
دولن مالتړ کوونک مؤسس په  ۱۳والیتونو ک ختیاالن رسوې کړه او ون موندل چ  ۹۰سلنه ن
ر
دولن معلوماتو ته الرسس نه لري .د کابل پرس کلب لخوا تررسه شوې رسوې ښن چ تر نیمان ډیر ختیاالن
ر
دولن معلوماتو د نه الرسس څخه ناراضه ده.
د سپکاوي یا توهی قوانی :جزان کود او د جمغ رسنیو قانون د ر
افتا او سپکاوي په صورت ک د زندان او
جریم جزا ټاکل ده .ځین وختونه چارواک دا سپکاوی پر ر
دولن چارواکو د انتقاد نیولو د زیاتوایل په پلمه
کاروي.
ر
دولن چارواک تل د معلوماتو قانون ته د الرسس په وخت ک د مل
مل امنیت :ختیاالن شکایت کوي چ
ګټو استثنا وړاندې کوي تر څو د معلوماتو له ښکاره کېدو مخینوي وکړي.
غت ر
دولن خواوې او اغتې :ځین ختیاالن من چ دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستلو له ویرې په خپلو
راپورونو ک د یاغیانو او ګاونډیو هېوادونو په اړه د انتقادونو څخه مخنیوی کوي .وسلوایل ډیل په ځینو ناامنو
سیمو ک رسن اړ باس تر څو د امنی رن ځواکونو په اړه د اعالنونو ختولو ،د تفریج ختونو ،موسی رف او د
ښځو د آواز ختولو څخه ډډه وکړي.
د ان رتنېټ آزادي
دولت ان رتنېټ ته په الرسس محدودیت نه دی وضع کړی او نه هم داس راپورونه شته دي چ دا په ګوته
کړي چ دولت دې له قانون صالحیت پرته آنالین خصوص اړیک څاریل وي .د اړیکو د نړیوایل اتحادن د
راپور له مج په  ۲۰۱۶کال ک په ښاري سیمو ک د ټول نفوس  ۱۰.۶سلنه ان رتنېټ ته الرسس لري.
رسن او فعاالن د سیاس پرمختګو په اړه د بحث لپاره ټولنتې رسن کاروي او فېسبوک په لوړه کچه په
ښاري سیمو ک کارول کتي .طالبان هم د خپلو پیغامونو ختولو لپاره ان رتنېټ او ټولنتې رسن کاروي .د لوړ
قیمت ،بېسوادۍ او د محتوا د کمښت له امله له ان رتنېټ څخه ګټه اخیستنه نسبتأ کمه ده.
ر
د نومت می ر
موقن توګه په دوو نامتو کاریاالنو (اپلېکېشنونو) واټسپ او ټېلېګرام باندې د
اشن په ۴مه نېټه په
نومت له  ۱څخه تر ۲خ ن ر
ېن بندیز اعالن کړ .د نومت په ۶مه نېټه دا بندیز بتته لغو کړ.
علم آزادي او کلتورې پېښ
په علم آزادۍ یا کلتوري برخه د دولت لخوا هېڅ ډول محدودیتونه نه دي تر ر
ستګو شوي.

ب .د سوله ایزو غونډو او ټولنو آزادي
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
د سوله ایزو غونډو آزادي
حکومت په عموم توګه د ښاریانو د سوله ایزو الریونونو حق ته درناوی لري او اجازه ورکوي چ سوله ایز
الریونونه تر رسه کړي .د کال په اوږدو ګڼ شمت غونډې او الریونونه تررسه شول .د جون می ر
اشن د  ۲او ۱۲
ر
حکومن
نېټو ترمنځ د دولت مخالفو ګوندونو په سلګونو الریون کوونکو خېم ودرویل او په کابل ک ن د
اشن د  ۳۱ن ر
ودانیو او بهرنیو سفارتونو شا او خوا ودان ن اشغال کړې تر څو د م د می ر
ېن د چاودن په
مخینوي ک د حکومت ر
پان راتلل وغندي .په یادو الریونو ک د پولیسو او الریون کوونکو ترمنځ نښ رن هم را
منځ ته شوې.
د ټولنو آزادي
اساس قانون د ټولنو جوړولو حق ورکړی دی ،او حکومت هم دې حق ته درناوی کوي .د سیاس ګوندونو
په اړه د  ۲۰۰۹کال قانون سیاس ګوندونه اړ باس تر څو د عدلن وزارت رسه ثبت س او هغه موچ تعقیب
کړي چ د اسالم رسه سمون ولري .په  ۲۰۱۲کال ک د وزیرانو شورا یوه مصوده تصویب کړه چ له سیاس
ګوندونو پک غوښتل شوي چ له ر ر
اجست کولو وروسته د یو کال په موده ک لږ تر لږه په  ۲۰والیتونو ک
ر
دفتونه پرانتي .د سپټمت په ۱۴مه نېټه ولسمش ارسف غن یو فرمان امضا کړ چ پر بنسټ ن د امنی رن او
قضان ادارو کارکوونک ،په خاصه توګه د ر
ستې محکم ،لوی څارنوایل ،د کورنیو چارو وزارت ،دفاع وزارت او
د مل امنیت لوی ریاست کارکوونک نس کوالی په داس حال ک د سیاس ګوندونو غړیتوب ترالسه کړي
چ د یادو اداره فعاله کارکوونک وي .رسغړوونک کسان به له دندو ګوښه س.
ج .د دین یا مذهب آزادي

نړیوایل
د
وزارت
دفاع
د
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ازادۍ

راپور

دلته

وګورئ:

د .د سفر آزادي
قانون د داخل سفر ،بهرن سفر ،مهاجرت او بیا راستنېدو حق ورکړی دی .حکومت دې حقونو ته درناوی
کړی دی .حکومت د ملګرو ملتونو لپاره د لوی کمېشت له ر
دفت ،د مهاجرت له نړیوالو ادارو ،او نورو بشي
ادارو رسه مرسته کړې ترڅو د داخل بېځایه شوو کسانو ،کډوالو ،راستنېدونکو مهاجرو او نورو اړوندو کسانو
ر
مرسن او خوندیتوب برابر کړي .د ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په ګډون له زیان
لپاره
ر
منونکو کسانو رسه د حکومت مرسن محدودې دي او په نړیوالو مرستندویو ادارو پورې تړیل دي.

د هېواد د ننه سفر :دولت د رسحدونو د ننه په سفر محدودیت نه دی وضع کړی .د ټکس ،الریو او بس
موټرو چلوونک شکایت کوي چ امنی رن ځواکونه او وسلوال یاغیان د الرو په اوږدو ک غت قانون پاټکونه
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
اچوي او له مسافرو په زور پیس او توک اخل .د داخل سفرونو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د امنیت
نشتون دی .ټولنت دودونه له محرم نارینه پرته د ښځو سفر محدودوي.

کورن بېځایه شوي کسان
د وسلوالو نښتو او جګړو له امله په  ۲۰۱۶کال ک د نړیوالو سفر کوونکو یا مهاجرو شمته زیاته شوه .د کال
په اوږدو ک د داخل بېځایه شوو کسانو شمته لوړ ریکارډ جوړ کړ ،چ  ۶۶۱۰۰۰کسان بېځایه شول .د
ً
داخل بېځایه شوو کسانو ډیره برخه نا امن کلیوایل سیم د نسبتا خونديتوب په تمه لویو ښارونو ته مخه
کړه .په ټولو  ۳۴والیتونو ک داخل بېځایه شوي کسان شتون لري.
ر
ر
مرسن په برابرولو ک د
مرسن د داخل بېځایه شوو وګړو په پتندلو ،ارزونه او پر وخت د
محدودې بشي
ځنډ سبب شوې .داخل بېځایه شوي کسان د شخص او فزیک امنیت او رسپناه په ګډون اساس
خوندیتوب او آسانتیاوو ته الرسس نه لري .ډیر بېځایه شوي کسان په تته بیا هغه کورن چ متمن ن
رس ر
پرسن کوي د اساس آسانتیاوو په الس ته راوړلو ک له ګڼ شمت ستونزو رسه مخ دي ځکه دوی د هویت
اسناد نه لري .ډیر بېځایه شوي کسان په ښارونو ک له تعصب ،محدودو روغتیان آسانتیاوو او د نورو
اساس اړتیاوو د کمښت رسه مخ دي او په غت قانون سیمو ک د اوسېدو له امله د رسلو له خطر رسه مخ
دي .د بېځایه شوو په کمپونو ک د ښځو پر وړاندې د کورن تاوتریخوایل لوړې کج راپور ورکړل شوې دي .له
لومړن بېځایه کېدو وروسته د فرصتونو نشتون د دوهم ځل بېځایه کېدو المل کتي.
آن هغه بېځایه شوی کسان چ سیمه ایزه ټولیتو آسانتیاوو ته ن الرسس لري د آسانتیاوو څخه د لرې
وایل یا واټن له امله د خپلو غت بېځایه شوو ګاونډیانو په پرتله لږ الرسس لري.
د کډوالو خونديتوب یا ساتنه
د پناه غوښتلو ته الرسس :قوانی د پناه او کډوایل اجازه نه ورکوي ،او حکومت د نورو هېوادونو کډوالو ته د
خوندیتوب برابرولو لپاره سیستم نه دی جوړ کړی.

دوامداره حل الرې :دولت د کډوالو بیا مېشتېدل ،د تابعیت ورکول یا خپلو کورونو ته داوطلبانه رستنېدل نه
دي قبول کړي .د کال په اوږدو ک د  ۵۰۰۰۰په شاوخوا ک ر ر
اجست شوي کډوال او د  ۱۷۴۰۰۰په شاوخوا
ک ن اسنادو افغانان په داوطلبانه ډول خپل هېواد ته را ستانه شوي دي .دولت د بېځایه شوو او بیا
راستنېدونکو لپاره یوه کمیټه او د پالیس چوکاټ او د عمل پالن جوړ کړي تر څو د بېځایه شوو او بیا
راستنېدونکو په ادغام ک مرسته وکړي.

د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
ن وطنه کسان
غت ر
دولن مؤسسو د کډوالو د ماشومانو د زیږېدو د ثبت کارت نشتون د ن وطنه کېدو یوه لویه ستونزه ګن.

دریمه برخه :په سیاس پروسو ک د ګډون آزادي
اساس قانون ښاریانو ته دا فرصت ورکوي ترڅو د خپل خوس وړ او مناسب دولت د دوران ټاکنو له الرې
چ د پټو او خوندي رایو له الرې وټاک .افغانانو دا چاره د  ۲۰۱۴د جمهوري ریاست او والی رن شورا په ټاکنو
ک او د  ۲۰۱۰کال په پارلمان ټاکنو ک تجربه کړه .د طالبانو او د دولت ضد نورو ډلو له خوا تاوتریخوایل او
په لویه کچه د درغل او فساد ادعاوې دا ټاکن زیانم کړې خو مشوعیت ن تر پوښتن الندې را نه ووست.
د اساس قانون پر بنسټ باید پارلمان ټاکن هر پنځه کاله وروسته وس خو د  ۲۰۱۵کال ټاکن د دولت لخوا
د ټاکنو په اصالحاتو ک د ستونزو له امله وځنډېدې .د څو ځله ځنډ وروسته ،د جون می ر
اشن په ۲۲مه نېټه
د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعالن وکړ چ پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکن به د  ۲۰۱۸کال د جوالی په
اشن را پدېخوا په خپلو چوکیو ر
۸مه نېټه تر رسه س .د پارلمان غړي د تت  ۲۰۱۵کال د جون د می ر
پان دي.

ټاکن او سیاس ګډون
ر
وروسن ټاکن :د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر بنسټ له  ۶.۸میلیونو څخه ډیر رایه ورکوونکو خپل ران د
 ۲۰۱۴کال د جمهوري ریاست په لومړي پړاو ټاکنو ک وکارویل .رسه له دې چ د هېواد په ډیرو برخو ک
امنی رن پېس را منځ ته شوې خو په پایلو ن هېڅ راز اغته نه درلوده او مرګ ژوبله ن هم نه درلوده .د
جمهوري ریاست لپاره د  ۸تنو نوماندانو له ډیل چ په لومړي پړاو ک ن سیایل وکړې ،د بهرنیو چارو پخوان
وزیر عبدهللا عبدهللا او د مالن پخوان وزیر ارسف غن احمدزي تر ټول ډیرې ران السته راوړې چ په ترتیب
 ۴۵او  ۳۱.۶سلنه وې .د  ۲۰۱۴کال د دویم پړاو ټاکنو په بهت ک د درغلیو په اړه راپورونو د ټاکنو د خپلواک
کمیسیون له لوري د لومړنیو پایلو د اعالن وروسته د ټاکنو د مشوعیت او دقت پر رس ناندرۍ را والړې
کړې .دې پایلو ښودله چ ارسف غن  ۵۶.۴سلنه ران او عبدهللا  ۴۳.۵سلنه ران ګټل .له آوږده ځنډ او
خنډ وروسته دواړو نوماندانو د د رایو په  ۱۰۰سلنه پلټنو باندې هوکړه وکړه او د مل وحدت د حکومت په
را منځ ته راوړلو باندې هوکړې ته ورسېدل.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د افشا شوو معلوماتو پر بنسټ ،د پلټن ډیل له  ۸۵۰۰۰۰څخه ډیرې ران له
درغلیو ډک وبلل .د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار بشت او د  ۲۰۱۴کال په سپتمت ک ن ارسف غن ن
جمهور ریس اعالن کړ .د مل وحدت د حکومت د هوکړې پر بنسټ ارسف غن د جمهوري ریاست د یوه
فرمان له الرې اجرایه ریاست منځ ته راوړ او عبدهللا ن ورته معرق کړ.
سیاس ګوندونه او سیاس ګډون :د  ۲۰۰۳کال د سیاس ګوندونو قانون ګوندونو ته حق ورکړی چ د هېواد
په تاری خ ک د لومړي ځل لپاره د رسم نهاد په توګه شتون ولري .د دې قانون له مج هر  ۲۵کلن یا له هغ
لوی اوسېدونک کوالی س سیاس ګوند تاسیس کړي .یاد قانون له ګوندونو غواړي چ د دې لپاره چ د
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
عدلن وزارت رسه ثبت او رسم س ،د هېواد په  ۳۴والیتونو ک لږ تر لږه  ۱۰۰۰۰غړي ولري .یوازې هغه
اوسېدونک چ عمر ن  ۱۸کاله یا له هغ ډیر دی د ران ورکولو او له سیاس ګوندونو رسه د یو ځای کېدو
حق لري .د دولت ځین غړي ،عدیل ،نظام او ر
دولن کمیسیونونه د سیاس ګوندونو رسه له یو ځای کېدلو
منع شوي دي.
د هېواد په کچه ځین داس لون سیم وې چ سیاس ګوندونو ونه توانېدول هلته د یاغیانو د شتون له
امله فعالیت وکړي .سیاس ګوندونو د  ۲۰۱۴کال په ټاکنو د تت ځل په پرتله رغنده رول ولوبولو او هغه
ادارو ،شبکو ،او عامه مالتړ هغه څه وو چ د عبدهللا او غن رسه ن د جمهوري ریاست د نوماندانو په توګه
مرسته وکړه.
د ښځو او اقلیتونو ګډون :هېڅ قانون په سیاس پروسو ک د ښځو او اقلیتونو ګډون نه محدودوي .اساس
قانون د پارلمان په دواړو مجلسونو ک د ښځو او اقلیتونو لپاره چوک په نظر ک نیویل دي.
د ولس جرک لپاره قانون حکم کوي چ د هر والیت څخه باید دوه تن متمن وټاکل س (په ټوله ک ۶۸
تن) .د  ۲۰۱۰کال په پارلمان ټاکنو ک متمنو له هغه چوکیو ډیرې وګتل کوم چ دوی ته په اساس قانون
ک ټاکل شوې دي .همدارنګه اساس قانون حکم کوي چ د ولسمش د انتصان وکیالنو له ډیل نیم باید
متمن وي .همدارنګه په ولس جرګه ک  ۱۰چوک د کوچیانو اقلیت ته په نظر ک نیول شوې .په مشانو
جرګه ک د ولسمش له انتصان وکیالنو څخه  ۲کوچ او  ۲تنه ن معلول کسان دي .یوه چوک د هندو او
سک استازو لپاره ټاکل شوې ده خو دا په اساس قانون ک نه دي ذکر شوي.
ټولنتو دودونو په سیاست او د کور څخه بهر فعالیتونو ک د ښځو ونډه محدوده کړې ده .دا عوامل او د
تعلیم او تجرن تشه په یوه اندازه د مرکزي دولت په نارینه برالس او متمن ستته ترکیب باندې منف اغزې
کړې ده .د  ۲۰۱۳کال د ټاکنو قانون د والی رن شورا لپاره د ښځو سهمیه له  ۲۵سلنه څخه  ۲۰سلن ته را کمه
کړه او د ولسوالیو او کلیو شوراګانو لپاره ن د ښځو سهمیه له منځه یوړه .د کال تر پایه نه د ولسوایل او نه هم
د کل شوراګان تاسیس شوې.
په دولت او سیاست ک فعایل متمن تل د طالبانو او نورو وسلوالو د بریدونو هدف دي .هېڅ قانون اقلیتونه
په سیاس بهت ک د ګډون مخنیوي نه کوي ،خو مختلف قومونه په هغه والیتونو ک چ دوی پک اقلیت
ر
دولن دندو ک د غت عادالنه او نابرابره ګومارلو څخه شکایت کوي .د پښتون اکتیت قوم کسان مل
دي په
شورا په دواړه مجلسونو ک د نورو ټولو قومونو په پرتله ډیرې چوک لري خو له  ۵۰سلنه ډیرې چوک په واک
ک نه لري .داس هېڅ راز شواهد شتون نه لري چ د کوم ټت د محروم وي .په تتو ټاکنو ک نارینه وو کوالی
شول د کورن د ښځینه غړو پر ځای رایه ورکړي.
 4برخه :د دولت په کړنو ک د فساد او شفافیت نشتون
قانون ،د ر
دولن چارواکو لخوا د فساد جرم تررسه کولو لپاره مجازات ټاکل دي .دولت دغه قانون په موثر
ر
دولن چارواک په مکرر ډول په اداري فساد ک
او عادالنه ډول ندی تطبیق کړی ،راپورونه وجود لري چ
دخیل دي او له مجازاتو څخه د ځان د مصونیت څخه استفاده کړیده .راپورونه دا څرګندوي چ د فساد
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
په ټوله ټولنه ک د یوې ناروغ په توګه ر
پان دی ،د نظام ،نړیوال مایل رسچینو له تمویل او د مخدره موادو
د سوداګري له اړخه دغه مشکل ډير شويدی.

د شفافیت ابتکار په تتو  ۱۵کلونو ک د افغانستان په ساختمان سکتور راپور ورکړیدی ،چ د حکومت
زیربنان پروژو ک مناسب قانون مکانتم په نظر ک ندي نیول شوي ،بلک د شخص وګړو د ګټو او منافع پر
بنسټ تررسه شويدي .چ یاد سازمان ټولټال اختالس په میلیونونه ډالره برآورد کړیدی.
د محبوسینو او سیمه ایزه غت ر
دولن مؤسساتو د ختو پر بنسټ د هیواد په ټول فضان او عدیل سیستم
ک پراخ دی په ځانګړي ډول جنان دوسیو د قضان او عدیل تعقیب او له محبس څخه د محبوسینو د
خوس کیدو د تنظیم په برخه ک .همدارنګه راپورونه وجود لري چ داس څرګندیږي چ مقاماتو د
محبوسینو د محکومیت په کمښت ،د څتنو او تحقیقاتو متوقف کولو ،یا د تورونو ردول له الرې غت
مجاز پیس ترالسه کړي دي.

د تررسه شوي رسوي په مل کچه د معلومات د عدالت په سکتور ک د فساد یو مختلف تصویر وړاندې
کوي .رسوي د نړیوال عدالت د قانون د حاکمیت پروژې دولت د حساب ورکون ک د نسن غوره وایل
ښان .لدې رسه هم کارپوهان پدې راپورونو ک پردې مسئل تاکید کوي چ مفسد څارنواالن د فساد او
جنان تحقیقاتو د خدمتونو په برخه ک تر ټولو لوی مشکل دي او په محاکمو ک تر ټولو لوی مشکل ګڼل
ر
دولن لوړ پوړي چارواک د اختالس په
کتي .د دغه رسوي مصاحبه کوونکو عموما پردې باور دي چ
برخه ک تر تحقیق الندې نیول کتي ،خو هغوی قاضیانو ،څارنواالنو ،د محاکمو رئیسانو ،د پارلمان غړو او
ر
حکومن چارواکو ته اشاره کړیده ،چ په قوي احتمال په اداري فساد ک دخیل دي .مرکه
سیمه ایزه
کوونکو همدارنګه د چارواکو لخوا په ادارو ،پولیس ،روغتونونو ک پراخ رشوت اخستلو راپورونه ورکړيدي.

د کال په اوږدو ک ،د خصوص او هم د عامه زرومندانو له خوا د "ځمک غصب" په اړوند راپورونه شتون
ر
مروجتین ډول هغه وخت تررسه شويدي چ رسکتونو په غت قانون ډول د
لري .د دغه ډول حادثاتو
ر
ملکیت (رسغ قباله) له فاسدو چارواکو څخه ترالسه کړيده او یاد اسناد ن پر ن ګناه د "کور څښی"
خرڅ کړيدي دي چ لږ موده وروسته په جنان تعقیب ک نیول کتي .نور راپورونه هم وجود لري چ په
دولن ځمکه پرته له تاوان ورکړې څخه پر قراردادونو بدله او یا سیاس ر
ر
ګن په موخه
ډاکه کوي چارواک
غصبه کړيده .سیمه ایزه حکومتونو (په والیاتو) ک ځین وختونه په غت قانون ډول ځمکه پرته له قانون
مراحلو تررسه کولو او یا د خسارې جتان څخه پرته د عامه تاسیساتو د اعمار په موخه ضبط کړیده.

د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
فساد :په جون میاشت ک ،جمهور رئیس د خپلواک عدیل مرکز د جوړولو په موخه ترڅو د اداري فساد پر
وړاندې مبارزه وکړي فرمان صادر کړي چ د هغه مسئولیت دا ؤ چ د اداري فساد دوسن به لوړه کچه تر
عدیل او قضان تعقیب الندې ونیس .د  ۲۰۱۶کال اګیست میاشت په لومړیو ک د اداري فساد پر وړاندې
د مبارزې خپلواک مرکز پرانست ،دغه مرکز  ۲۱دان دوسیو د یو او څو مدغ علیه پر  ۸۳کسانو متهمو
وارزویل ،چ ټولټال په نظر ک نیول شوي مبلغ د چ  ۴۷بیلیونه افغان ( ۶۷میلیونه امریکان ډالره معادل)
کتي د جریم ،خسارې او جایدادونو ضبط کړل او پردې رسبته پر متهمینو باندې ن د اوږد مهاله حبس
حکم صادر کړ .محکم  ۱۱متهمی محکوم کړل ،او لومړي شواهد چ د اداري فساد رسه د مبارزې
خپلواک عدیل مرکز د څارنواالنو لخوا دوسن برابرې شوي وي صحیح دي ،وړاندې کړ خو نوي محکمه
هغه ځای ؤ چ په هغه ک د ضعیف دفاعن که چتته شواهد ضعیف وای د متهم د چټک برائت سبب
کیدل شوي.

د افرادو د محاکم په وخت ک رسینو او عامو څارونکو ګډون کړي ؤ او راپور ن ورکړ چ د متهمینو
محاکمه په نظر ک نیول شوي طرزالعمل یا کړنالرې له نظره مناسب ،منظم او مسلک وي .د مارچ په ۲۶
نیټه ،د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره عدیل خپلواک مرکز د ښاري پراختیا څلور تنه چارواک چ د
وظیفوي صالحیت څخه په سوء استفادې او  ۱۲.۸میلیونه ډالر اختالس متهم کړل .د استیناف خواه
په مرحله ک ،محکم د جون پر  ۲۰نیټه دوه تنه د اصل عاملینو څخه چ پدې قضیه ک دخیل ول ۲۰
کال حبس ،او دوه تنه نور په  ۷کال حبس محکوم کړل ،خو وضع شوي مایل جزا ن تعدیل کړه .په آخر
ک ،دغه څلور نفري ګروپ د  ۳۲/۱میلیون ډالره د جتان د خسارې او جریم په ډول محکوم کړل .د
اګست په  ۱۵نیټه ،د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې خپلواک عدیل مرکز د داوي د تیلو رسکت رئیس،
عبد الغفار داوي پر پنځه کال او نهه می ر
اشن حبس او  ۲۱میلیون ډالره جریم په توګه چ د کابل بانک
څخه د  ۱۶میلیونه ډالر اختالس ک په برخه ک محکوم کړ.
ر
دولن بستونه ،د ولسوایل یا وایل بست پورې هم معامله کیدای س،
د مختلفو راپورونو پر بنسټ ،ډیری
له راپورونو څخه داس څرګندیږي هغه والیان چ په فساد ،د مخدره موادو یا هم د بش حقوقو نقض ک
دخیل ول ،په اجرائیوي کلیدي بستونو باندې مقرر شوي او له مجازاتو څخه مصئون ول.

د کورنیو چارو وزارت ک د مامورین لخوا د وظیفوي صالحیت څخه د سوء استفادې او پراخ فساد په اړه
ادعاوې موجودي دي .د راپورونو رسه سم ،د پولیسو منسوبی په والیتونو ک د تالس په ځای ک د ملک
افرادو څخه پیس په زور اخی ر
سن او د مخدره موادو د سوداګري څخه ډېر پیس ترالسه کړيدي ،د
راپورونو پر بنسټ ،د پولیسو موظفینو له ملک افرادو څخه د زندان څخه د خوس کېدو یا له نیول کیدو
څخه د مخنیوي په خاطر د رشوت غوښتنه کړي ده
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
د مال معلوماتو افشا :د څارن عایل ر
دفت د ټولو لوړ پوړو ر
دولن چارواکو د مایل منابعو او د هغوی د خپل
ګن په اړه د معلوماتو راټولولو مسئول دی .د څارن عایل ر
دفت د ر
شخص ر
دولن لوړ رتبه چارواکو شخص
داران حساب څه د هغه د تقرر او څه د ر
دفت د پریښودو په وخت ک په ټولنته رسینو ک او ویب پاڼه ک
تایید او نشوي .پداس حال ک چ د چارواکو د شخص داراییو معلوماتو نش او راټولونه پیل شويده ،مګر
ځین چارواک ندي توانیدیل ترڅو د خپل شخص داران په اړه د ټاکل شوي وخت یا مهلت معلومات
ورکړي ،او د لوړ پوړو ر
دولن چارواکو د اظهاراتو د برخه ک د خپلواکو کارپوهانو لخوا ډير لږ تایید موجود
دی .د اړتیا وړ معلوماتو ورکړې او تسلیم د غفلت یا د نا سمه معلوماتو ورکړې په برخه ک د قانون
مجازاتو نه موجودیت المل شوي چ د تخلفاتو د پتندن لپاره کلیدي ابزار تر شعاع الندې ونیس.
 5برخه :د حقوق ر
بش د نقض په اړه د نړیواله او غت ر
دولن څتنو په اړه د دولت موضع
ً
د بش حقوقو نړیوال او کورن ګروپونو عموما د دولت لخوا وضع شویو محدودیتونو څخه پرته خپل
فعالیتونه اداره کړل ،د بشي حقوقو قضایاوې ن تر څتن او بررس الندې ونیویل او بشي حقوقو
قضایاوو په اړه ن خپل موندن ن نشې کړي .په داس حال ک چ ر
دولن چارواکو تر یوې اندازې د هغوی
غوښتنو رسه همکاري کړيده او د هغوي پوښتنو ته قانع کوونک ځوابونه ورکړي ،مګر داس مواردو وجود
درلود چ په هغه ک ر
دولن چارواکو د بشي حقوقو ګروپونه تهدید کړي دي .د بش حقوقو فعاالن د خپلو
اندیښنو ته ادامه ورکوي چ جنک جنایتکاران او بش حقوقو ناقضان پر اجرائیوي کلیدي بستونو د دولت
د ننه ر
پان دي.
د دولت د ر
بشي حقوقو ادارې :د افغانستان د بش حقوقو خپلواک کمیسیون ،چ اساس قانون دغه
کمیسیون ته الزم قانون صالحیت ورکړيدی ،بشي حقوقو مشکالتو او ستونزو ته رسیدک کار دوام لري،
ً
اما لږ تر لږه له دولت څخه بودجه ترالسه کړي او تقریبا د نړیوال تمویل کوونک مایل مرستو باندې په
انحصاري ډول متک دی.
د ولس جرک دری کم ر
ین له حقوق بش رسه رسوکار لري :د جنډر ،د بش حقوقو او مدن ټولن کمیټه ،د
ر
مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ،نشئه آور موادو او اخالق تخلفاتو کمیټه ،او قضان ،اداري اصالحاتو او
فساد رسه د مبارزې کمیټه .په مشانو جرګه ک ،د جنډر او مدن ټولن کمیټه د بشي حقوقو مشکالتو ته
رسیدک کوي.

 6برخه :تبعیض ،ټولنته سوء رفتار او د انسان سوداګري
ښج
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
تجاوز او کورن تاوتریخوال :د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوایل د منع قانون ک 22 ،موارد د تجاوز په
ګډون ،وهل ټکول ،اجباري ازدواج ،تحقت کول ،ارعاب ،او له ارث څخه محرومیت جرم ګڼل کتي .دغه
قانون پر عفت باندې تجاوز جرم لپاره له  16تر  20کلونو پورې حبس په نظر ک نیویل دی .په هغه
صورت ک چ فعل د قربان د مرګ سبب وګرچ ،قانون د مجرم لپاره د اعدام حکم په نظر ک نیویل دی.
دغه قانون تر اووه کلونو لپاره حبس د "ښج عفت نقض کول  ...چ پر زنا منتج نس (لکه جنس لمس
کول) ،په نظر ک نیول دی ".د دغه قانون پر اساس ،زوچ تجاوز (د هغ د خاوند لخوا) تجاوز نه ګڼل
کتي .اړونده ادارې په دوامداره توګه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوایل منع قانون په کامل ډول ندي تنفیذ
کړی.

په ځین لرو پرتو والیتونو ک قاضیان او څارنواالن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوایل د منع له قانون څخه نا
خته دي او اړونده قاضیان او څارنواالن د ټولن تر فشار هم پدې خاطر دي چ د کورن رسه د وفاداري،
ګواښونو یا رشوت یا د مذهن رهتانو له کبله چ دغه یو غت اسالم قانون ګن متهمی خوس کوی.
ر
سخن مخ شويدی ،د نامناسب ازدواج لپاره د پراخ
قربان شوي ښج د ټولنته تالق شوي اقداماتو رسه
شوي فکر او طرز په ګډون د ازدواج څخه بهر د جنس اړیک تررسه کولو په دلیل په کور ک حبس شويدي،
او یا د عدالت څخه پرته د قتل قربان شويدي .همدارنګه له رسیعت څخه د ډول ډول تفست سبب شوي
چ د جنس تجاوز دوسن په بریایل ډول تطبیق نس.
د بکارت پردې د اجباري بررس او ازمویښت د یو قانون مسئل په توګه ر
پان ده ،پولیسو ،څارنواالنو او
ر
اکته وختونه قاضیانو د ښځو او انجو په اړه چ د " اخالق جرایمو" په تررسه کولو کله زنا کولو متهم دي
د بکارت پردې د بررس ازمویښت امر صادر کړی دی .هغه ښج چ د جنس تجاوز مرتکب شوي د
ر
مرسن په لټه ک وي اکته وخت د بکارت پردې د بررس ازمویښت تابع شوي دي .د جزا نوي
هغوی
قانون ،چ د مارچ په  ۴نیټه د جمهوري ریاست لخوا توشیح شو او تمه کیده چ د  ۲۰۱۸کال د فتوري
میاشت له پیل څخه تنفیذ س ،داس مواد لري چ د ښج له رضا او محکم د حکم څخه پرته د بکارت
پردې بررس او ازمویښت جرم ګڼل کتي.
د جزا قانون د جنس تجاوز کړنه یا عمل جرم ګڼل دی ،او محکمو د کورن متخلفی د دغه حکم پر اساس
او همدارنګه د ښج لت او کوب کوي چ د ښج پر وړاندې د تاوتریخوایل د منع قانون ک درج شوي
محکوم کړيدي .د غت ر
دولن موسساتو د راپورونو پر اساس په سلګونه زره ښج چ د هغوي د خاوندانو،
ر
ر
دولن ادارو او موازي حقوق
پالرانو ،وروڼو ،خپلوانو ،مسلح افرادو په الس د سوء استفاده شوي د
سیستم لکه د پولیسو او عدیل او قضان سیستم څخه رنج وړي.
د کورن تاوتریخوایل ته د پولیسو غتګونو د قضایاوو د راپور ورکون ر
ټین کج ،له عامالنو رسه همدردي،
رشوت ،د کورن او قوم فشار له کبله محدود ؤ.
په ځین وختونو ک په ټول هیواد ک د ښځو څخه د مالتړ مرکز  ۲۹مرکزونه فضا چ په نظر ک نیول
شوي ده کاق نه وه ،په ځانګړي ډول د لویو ښارونو په مراکزو ک ،او د هیواد په مرکز ،شمایل او غرن
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
ر
سیمو ک ر
پان دي .ډیری ښج د کورن یا جنس سوء استفادې په برخه ک د حقوق مرستو غوښتتنه
کړيده ،ځکه دا چ هغوي له خپلو حقوقو ناخته دي او له بل لخوا له تحقیق یا هغوی بتته کورن یا د
جرم عاملی ته د راګرځیدن څخه ډاریږي.
اړمندې ښج اکت وختونه حفاظت او ساتن لپاره محابسو ته مراجعه کوي ،ځکه چ د یو طرف څخه
ټولنه د ښځو د حفاظت یا ساتن مرکز نلري او له بل طرف څخه خلک د ”کور څخه تیښته” فعل څخه
ر
یو غلط تفست لري او هغه یو اخالق جرم ګن .د کور څخه تیښته د یاد قانون له مج جرم نه ګڼل کتي
او همدارنګه ر
ستې محکم او لوي څارنوایل پدې اړه هدایتونه صادر کړي دي ،خو ځین وختونه سیمه
ایزه ادارو ښج او انجون د کور څخه تیښته یا ”زنا قصد” حبس یا بندي کړيدي .د ښځو چارو وزارت او
غت ر
دولن ادارې ځین وختونه د ښځو د ازدواج اړونده چارې چ نس کوالی د خپل کورن ته وګرځوي
تنظیم کړي.

نورې مض پخوان کړنالرې :د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوایل منع قانون اجباري ازدواج ،د قانون سن
ښکته ،او"بدو ک ورکړه" (د اختالفاتو د حل او فصل چ پع هغه ک کورن مقرص وي د خپلو لوراڼو څخه
یوه د کورن د اختالف د حل په موخه قربان ورکوي) او د ښج قانون حق د خاوند د انتخاب په برخه ک
جرم ګڼل کتي.
د جزا قانون الندې ،هرکله چ یو رسی د ناموس قتل باندې مرتکب س ،لکه داس چ د ژوند ملګري یا د
خپلوانو څخه یو تن د جنس عمل باندې مرتکب کتي ،د عمل د تررسه کولو په وخت ک له هغوی څخه
یو یا دواړه د خپل ناموس ساتن په موخه ووژن یا زخم کړي ،د حبس حکم ن له دوه کالونو څخه ډېر نه
صادریږي .د مارچ می ر
اشن پر  ۷نیټه طالبانو په بدخشان والیت ک پر جنس عمل تورنه یوه ښځه سنګسار
کړه.
جنښ آزار :د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوایل منع قانون د ښځو آزار او اذیت جرم ګڼل کتي .هغه ښج
چ د کور څخه بهر یوازې په الرې تلل یا له کور څخه بهر کار کولو ،اکته وختونه د ځینو افرادو لخوا له
ناوړرفتار ،آزار او اذیت په ګډون د الس اچون یا د هغوی به رسکونو تعقیبول په ښارې سیمو ک مخ شوي
ر
دولن ادارو ک ن دندې درلودي ،چ دوی خپله یا د هغوی د کورن غړي معموال
دي .هغه ښج چ په
له تهدید رسه مخ شويدي.
د نفوس په کن رتول ک جت :د جتي سقط جنی ،د رضایت څخه پرته عقیم کولو یا د نفوس د کن رتول
نور جتي کړنالرو په اړه هیڅ ډول راپور وجود نلري .د ماشومانو او میندو د مړین او د امیدواري د
مخنیوي په اړه بر آورد په الندې لینک ک ترالسه کوالی س:
www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality2015/en/.
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افغانستان
ر
تبعیض :هغه ښج چ د سوء استفادې مواردو راپور ن ورکړي یا هغه ښج چ د حقوق مرستو غوښتن
او نورو مسائلو لپاره راپور ورکړي دی ،د هیواد په قضان سیستم ک ن تبعیض تجربه کړیدی .ځین
ناظران ،د ښځینه قاضیانو په ګدون پر دغه مسئله تأکید کوي چ تبعیض د قانون ناقص تطبیق او
فرهنک توپتونو نتیجه ده او نه د خپله قانون .د ښځو پویل منابعو او نورو مایل منابعو ته د جریم (یا
رشوت) د ورکړې په موخه الرسس محدود دی ،او د ښځو په اړه ټولنت الزاماتو ک د هغوی لپاره یو نارینه
رسط دی ،عدالت د هغوی الرسس کچه او د هغوی مشارکت په قضان او عدیل سیستم ک متاثره
کړیدی.
په ځینو والیاتونو ک څارنواالن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوایل د منع قانون څخه د استفادې په نسبت
لږ عالقمندي لري او قاضیان په ځینو وختونو ک په نظر ک نیول شوي جزاوې په قانون ک په نظر ک نیول
شویو جزا تبدیلوي.
د کار قانون پر مساوي وایل پرته له تبعیض څخه تأکید کوي ،خو د مساوی کار لپاره مساوي الس مزد په
برخه ک هیڅ حکم وجود نلري .د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوایل قانون د ښځو د کار په حق ک مداخله
کول جرم ګن .په کل ډول د ښځو د کار رسایطو او اشتغال ته الرسس ک له تبعیض رسه مخ دي .داس
چ  ۲۲سلنه د ملک خدمتونو کارکوونک ۵ ،سلنه د امنی رن ځواکونو ک د  ۳۰۰۰ښځینه پولیسو په ګډون
 ۱۴۰۰ښج عسکر د امنی رن ځواکونه تشکیلوي.
ماشومان
د تولد ثبت :پالر خپل تابعیت ماشوم ته انتقالوي ،په هیواد ک تولد یا زیږیدنه یا یوازې یوه مور درلودل
کاق ندي ،ماشوم په فرزندي نیول د قانون له نظر په رسمیت نه پتندل کتي .د نورو معلومات لپار
مهربان وکړئ  data.unicef.orgته مراجعه وکړئ.
ښوونه او روزنه :ښوونه روزنه د متوسط ( شت کاله د ابتدان لپاره او دری کال د لیس لپاره) تر کج
اجباري دي او قانون لوړې زده کړې د لیسانس یا پوهنتون تر کج وړیا تضمی کړیدي .په هر حال ،ډيري
ماشومان ښوونج ته نه چ.
د انجونو د لوړو زده کړو یا تحصیالتو پر وړاندې اساس موانع ،فقر ،تر وخت مخک او اجباري ازدواج ،نا
امن ،د کورن لخوا نه مالتړ ،د ښځینه ښوونکو نه موجودیت او له ښوونج څخه لري فاصله دي .د
بش حقوقو د څار د  ۲۰۱۷کال د اکتوبر راپور په ډاګه کوي چ حکومت د انجونو لپاره د هلکانو په پرتله
لږ ښوونج جوړ کړيدي او په ښوونځیو ک د لومړنیو آسانتیاوې کله امنیت ،خصوص حریم ،حفظ
ً
الصحه ،احاطوي دیوالونو په ګډون ،تشناب او د څښلو پاکو اوبو نه موجودیت انجون شدیدا متاثره کړي
دي.
د ښوونج پر زده کوونکوو د تاوتریخوایل څخه ډکو بریدونه ،په ځانګړي ډول د طالبانو تر کن رتول الندې
سیمو ک ،د انجونو ښوون او روزن ته د الرسس خنډ شويدي .طالبانو او نور افراطیان ،د ښوونځیو
مسئولی ،د ښوونځیو زده کوونک او ښوونک ،په ځانګړي ډول انجون تهدیدوي او پر هغوي برید کوي ،او
د هلکانو او هم د انجونو پر ښوونځیو ته اور اچوي .د ښوونځيو د چارواکو او ښوونکو لخوا د زده کوونکو
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
څخه د جنس سوء استفادې په ځانګړي ډول د هلکانو په اړه راپورونه شتون لري .حکومت ادعا کړي چ
کورنیو په لږ د رسم او ګومان له وچ پدې اړه چ آیا د هیواد قضان سیستم د هغوی غوښتنو ته د
قناعت وړ ځواب ورکړي او کنه ،په یادو افرادو دعوا اقامه کړي ده.
له ماشومانو څخه سوء استفاده :د رارسیدلو راپورونو پر بنسټ ،پولیس ماشومان وهل او ټکویل او له
هغوی څخه جنس سوء استفاده کړي ده .غت ر
دولن مؤسساتو په ټول هیواد ک د نویو ځوانانو پر نسبت
ځانګړې تنبیه او جزان محاکم راپور ورکړیدی .اګر چ دا کار د قانون خالف کار دی ،مګر په ښوونځیو،
ر
باق ر
ښوونته مراکز او نورو عامه ادارو ک بدن تنبیه د یک ر
پان دی.
مشتک امر په توګه
راپورونه شتون لري چ دا په ډاګه کوي چ د هیواد امنی رن ځواکونو منسوبی ،د افغان امنی رن ځواک غړو
په ګډون ،او دولت طرفدار ګروپونه انجون او هلکانو څخه جنس سوء استفاده کوي .د جنوري  ۲۲نیټه،
په پکتیکا والیت ک ،د افغانستان مل رسحدي پولیسو له منسوبینو څخه یو تن مخک له وژل کیدو څخه
یو  ۱۳کلن هلک د تالس په پوسته ک جنس سوء استفادې کړي وه .د یوناما د راپورونو پر اساس ،د
افغان مل پولیسو د تحقی ر
قان څانک لخوا د څتونو او تحقیق کولو وروسته ،د جرم فاعلی پر شت کال
حبس یا قید محکوم شول .د بچه بازي (نارینه له ماشومانو څخه د ټولنته تفری ح او جنس استفادې لپاره
کار اخل) په اړه ډير راپورونه موجود دي .د رارسیدولو راپورونو پر اساس ،د مارچ می ر
اشن په  ۲۰نیټه،
افغان مل پولیسو اړونده یو تاجک قوماندان په فاریاب والیت ک ،د پولیسو د یو بل قوماندان زوی ،چ د
ازبک قوم څخه ؤ ،پدې دلیل چ د تاجک ماشومان رسه د بچه بازي محفل تررسه کړي ؤ په قتل ورساوه.

دولت له ماشومانو څخه د سوء استفادې د تضعیف په موخه د هغو د عامالنو لپاره قانون تعقیب،
محاکمه یا مجازات تر الس الندې نیویل دي .د فتوري می ر
اشن پر  ۲۲نیټه ،جمهور رئیس غن د انسان
تجارت او د مهاجرینو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې نوی قانون توشیح کړ ،چ قانون احکام په شامل دي
چ د هغه په موجب کیدو ،له ماشومانو څخه د جنس سوء استفادې اړونده کړن جرم ګڼل کتي .یاد
قانون د بچه بازې اړونده مختلف افعال ،نه یوازې له صغت افرادو څخه سوء استفاده ،بلک جتي رقص
جرم ګڼل کتي ،او د هغو د فعالینو لپاره د  ۸تر  ۱۲کال مجازات په نظر ک نیول شوي دي.
له وخت مخک ازدواج او اجباري ازدواج :رسه لدې چ د ازدواج لپاره قانون سن د ( ۱۶د والدینو یا
رسپرست په رضا یا محکم لخوا  ۱۵کلن) د انجونو لپاره او  ۱۸کلن د هلکانو لپاره په نظر ک نیول
شويدي ،نړیواله او سیمه ایزه څارونکو راپور ورکړی دی چ تراوسه هم به هیواد ک اوس هم له وخت
څخه مخک ډېر ودونه یا ازدواجونه تررسه کتي .د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوایل د منع قانون رسه سم،
هغه کسان چ د انجونو د اجباري ازدوج یا تر وخت مخک ازدواج مراحل تنظیموي په حبس چ له دوه
کلونو کم نه وي محکوم کیدای س ،خو د دغه قانون په حساب یوازې محدود تررسه شوي دي .د کال په
اږدو ک ،حکومت د وخت څخه مخک ازدواج او د اطفالو ازدواج د له منځه وړلو لپاره مل پنځه کلن پالن
جوړ کړیدی.

د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
د قانون رسه سم ،د مستلزم نکاح عقد دغه مسئله تأییدوي چ ناوي  ۱۶کلنه (یا د والدینو یا محکم په
اجازه  ۱۵کلنه) وي ،خو یوازې ډېر لږ خلکو د والدت کارت درلود.
له بدخشان والیت څخه راپورونه په ډاګه کوي چ د طالبانو ملیشو ځوان ښج د هغوی د پلور په موخه
ر
په اجباري ازدواجونو ک پتودیل .د ملګرو ملتونو د پراختیان ادارې د حقوق مرستو ورکړې ابتکار راپور
ورکړ چ ډېری ښځو د طالق غوښتنه کړيده.
له ماشومانو څخه د جنښ سوء استفاده :دا چ پورنوګراق (فلم او مستهجن انځور) جرم دی ،مګر د
ً
ماشومانو پورنوګراق په قانون ک نده مشخص شوي .له یو ماشوم څخه سوء استفاده د جنس ،اغلبا له
بچه بازي رسه اړونده پراخه وه ،اګر چ د دغه کړن عمل جنبه د جزا په قانون ک ځانته جرم ګڼل شويده.
عسکر ماشومان :د  ۲۰۱۶کال د فتوري می ر
اشن ک ،په نظام ځواک یا قوا ک د ماشومانو ګومارن یا
استخدام منع نافذ شو .راپورونه موجود دي چ د هغ پر اساس دفاغ ځواک ،افغان مل امنیت او د
دولت طرفدار نیمه نظام ځواک له ماشومانو څخه د ځانګړي موخو لپاره په محدودو مواردو ک استفاده
کړيده ،طالبانو او نور د دولت ضد عناضو هم د ماشومانو څخه د نظام موخو لپاره استفاده کړيده (د
.۱ز برچ ته مراجعه وکړئ) رسینو راپور ورکړ د دولت طرفداره سیمه ایزه قوماندانو تر  ۱۶کلونو ښکته
ماشومان د خدمت لپاره نیویل دي .طالبانو او نورو د دولت ضد ګروپونو په منظم ډول ماشومان پر امنی رن
ځواکونو د بریدونو لپاره استخدام او روزنه ورکړیده.
ن ځایه شوي ماشومان :د عودت شویو کورنیو او د هغوی ماشومان د هیواد په رسحدي سیمو ک ،په
ځانګړي ډول هرات او جالل آباد ک مستقر شوي دي .اګر چ دولت په رسکونو ختات غوښتل په کال
ر
ر
حکومن ادارو راپور ورکړی دی ،چ ډیر شمت
دولن موسساتو او
 ۲۰۰۸ک منع کړي دي ،خو غت
ماشومان په مهمو ښارونو ک ګدان یا ختات ټولوي چ هلته ژوند کوي.
په دارالیتام ک محاط ماشومان :په داراالیتامونو ک د ماشومانو لپاره د ژوند کولو رسایط بد ؤ .غت ر
دولن
مؤسساتو راپور ورکړیدی چ تقریبا  ۸۰سلنه ماشومان د  ۴کلن تر  ۱۸کلن په داراالیتامونو ک یتیمان
ندي ،بلک د کورنیو لخوا دغه مراکزو ته راوړل شوي دي چ هغوي د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو ،رسپناه
او د زده کړو لګښتونه برابر کړي .په داراالیتام ک ماشومانو راپور ورکړي چ له هغوي څخه په ځینو
وختونو ک فکري ،جسم او جنس سوء استفاده کتي .هغوي د څښاک پاکو اوبو ،په ژم ک مرکز ګرم،
داخل نلدوان ،روغتیان خدمات ،تفریج امکانات ،یا ښوون او روزن ته په منظم ډول الرسس نلري.
امنی رن ځواک توقیف شوي ماشومان د نویو ځوانانو د تادیب مراکز ک چ د وزارت عدلن لخوا اداره
کتي ،حفظ او ساتل کتي ،پرته له هغه یو ګروپ ماشومانو څخه چ هغوی نیول شوي ماشومو څخه
چ د مل امنیت د نقض لپاره چ د پروان په توقیف خان په مرکز ک ساتل کتي .غت ر
دولن موسساتو
راپور ورکړیدی چ دغه ماشومانو له نور محبوسینو یا بندیانو څخه په جداګانه ډول ساتل کتی خو د
بنیادګران خطر په معرض ک دي.
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
په نړیواله کچه د ماشومانو اختطاف :افغانستان دهاګ  ۱۹۸۰کال د کنوانسیون د ماشومانو د
اختطاف د مدن جوانب په اړه په نړیواله کچه غړی یا عضو ندی .مهربان وکړئ د امریکا د بهرنیو چارو
وزارت کلن راپور په نړیواله کچه د والدینو لخوا د ماشومانو د اختطاف په اړوند الندې لینک ته مراجعه
وکړئtravel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html. :
د یهودیان رسه مخالفت
د یهودي ضد کړنو په اړه هیڅ راپور وجود نلري.
د انسان سوداګري
د انسان د سوداګری په اړه د امریکا د بهرینو چارو وزارت راپور ته په الندې لینک ته مراجعه وکړئ:
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
معلولیت لرونک اشخاص
اساس قانون د ښاریانو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع کړی دی او دولت ن پردې ملزم کړي چ د معلولو
افرادو له حقوقو څخه ساتنه وکړي ،د روغتیان مراقبتنو ته د الرسس د حق په ګډون مایل حفاظت وکړي.
اساس قانون همدارنګه دولت ملزم کړید دی چ د په ټولنه ک د معلولو افرادو د مشارکت او مجدد ادغام
لپاره الزم اقدامات تررسه کړي .قانون په ټولنه ک د افرادو او د معلولینو لپاره حقوق او امتیازات ،مساوي،
او فعال مشارکت په نظر ک نیول دی.
د معلولینو د حقوقو فعاالن راپور ورکړیدی چ اداري فساد سبب شویدی ترڅو معلول افراد و نس کوالی
ترڅو خپل مایل امتیازات ترالسه کړي .راپورنه موجود دي چ د هغه پر اساس د دولت چارواکود د
سکالرشیفونو بودجه د تقلب او د معلول افرادو د هویت رسقت له الرې خپلو دوستان او کورن ته ورکړي
ر
ر
دولن چارواکو راپور ورکړیدی چ د معلولینو ټولنه ،د کار او ټولنته چارو،
دولن موسساتو او
دي .غت
شهدا او معلولینو وزرات تهدید کړي دي چ هغوی باید امتیازات له اپارتمانونه هغوی ته په نظر ک
ونیس.

د معلولو افرادو د مهارتونو او د پوه د کج د ارتقا پروګرامونه د تطبیق لپاره لوی مشکل رامنځته کړیدی
د امنیت نه شتون دی .په لري پرتو سیمو ک د نا امنیو شتون ،چ په هغو ک ګڼ شمت معلول افراد هغه
ژوند کوي ،د هغوی رسه د مایل او غت مایل مرستو ورکړې په ځینو مواردو ک خنډونه جوړ کړي دي .ډير
بلند متلونه د معلولو افرادو لپاره د الرسس وړ ندي ،چ دا مسئله سبب کتي تر څو هغوي د ډیرو
خدمتونو لکه تحصیل ،روغتیان مراقبتونه او داس نورو خدمتونو څخه برخمن نس.
ر
دولن اپارتمانو ته د
معلول افراد او اشخاص له ګڼو موانعو لکه ،ښوونته فرصتونو ته محدوده الرسس،
الرسس نه توان ،اقتصادي فرصتونو نشتون او ټولنته انزوا رسه مخ دي.
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
په مشانو جرګه ک د جمهور رئیس لخوا د معلولو افرادو د نمایندګانو لپاره دوه کرس یا چوک تعیی شوي
ر
دولن بستونه د معلولیت لروونکو اشخاصو لپاره
په نظر ک نیول شوي دي .د قانون مطابق ۳ ،سلنه
ځانګړي شوي دي ،مګر ر
دولن چارواکو د دغه قانون اړونده مفاد او احکام تنفیذ نکړل.
مل/نژادي/قوم اقلیتونه
د مختلفو قوم ګروپونو ترمنځ کشمکش د شخړو او قتلونو د دوام سبب شوي دي .د شیعه هزاره ګانو پر
ر
طبقان تبعیضونو تر څنګ ،نژادي او مذهن ،دغت قانون مالیاتو له الرې د
وړاندې د ټولنته تبعیض د
ر
پیسو په زور اخیستل ،اجباري استخدام ،اجباري کار ،فزیک سوء رفتار او نیون دوام لري .د غت دولن
مؤسساتو د راپورونو په اساس دولت اکته وختونه هزاره افشان د افغان مل پولیسو په لیکو ک په
سمبولیکو یا ټیټو بستونو د لږ صالحیتونو په ورکړې رسه د د کورنیو چارو وزارت په تشکیل ک مقرر کړي
دي .غت ر
دولن مؤسساتو همدارنګه راپور ورکړي چ هزاره افشان په دفاغ او افغان مل امنیت ځواکونو
په لیکو ک د نورو غت هزاره افشانو پر نسبت ډيری هزاره د هیواد نا امنه سیمو ته لتل کتي .د کال په
جریان ک ،موږ د خشونت آمزه بریدونو شاهدانو یو چ عمدتا د داعش لخوا په افغانستان ک د هزاره
ټولن پر وړاندې تررسه کتي .د اګست میاشت ک د کابل او هرات والیتونو به ښارونو ک داعش د شیعه
هزاره مسجدو بریدونه تررسه کړل چ له  ۱۰۰نفرو ډير پک ووژل شول .د کال په نیمه اول ک په افغاستان
ک د هزاره یا شیعه مذهب ټولن پر مساجدو لون حمل تررسه شوي چ د ټولو مسئولیت داعش په غاړه
واخیست.
سیکان او هندوان هم د تبعیض رسه مخ دي ،هغوي ر
دولن شغل فرصتونو ته په نامساویانه ډول الرسس،
په ښوونج ک آزار او اذیت او همدارنګه په عامه ځایونو ک د فزیک او لفط آزار او اذیت راپور ورکړل
ً
شويدی .د افغانستان د سیکانو او هندوانو د شوراي د ختو پر بنسټ تقریبا  ۹۰۰نفر سیکان او هندوان په
هیواد ک موجود دي.
د جنسی رن هویت او جنښ تمایالتو پر بنسټ د خشونت ،تبعیض او نور بدرفتاري عملونه
قانون ،د هم جنسیانو جنس ارتباطات جرم ګڼل دي ،د پولیسو لخوا د همجنسیانو د نیون ،خشونت،
آزار او اذیت په اړه پورونه شتون لري .قانون ،تبعیض یا آزار او اذیت د جنس یا هویت جنسی رن تمایالتو
ندي منع کړي .همجنسګران یا همجسنبازي د ټولن په کچه د یو بد عمل په توګه ګڼل کتي .همجنسګرا
ښج ،همجنسګرا نارینه ،دوه جنسه یا نرښج ،تراجنس ځانګړو روغتیان خدمتونو ته الرسس نلري او له
کار څخه د هغوي د جنس تمایالتو له کبله له کار څخه رسل کتي.
هغه سازمانونه او ټولن چ د همجنسګرا افرادو د آزادیو څخه مالتړ کوي ،خپل فعالیتونه په مخفیانه یا
پټ ډول تررسه کول ځکه چ هغوی نشوای کوالی چ په قانون ډول خپل فعالیت ثبت کړي .د
همجنسګرایانو ټولن غړو راپور ورکړیدی چ همدارنګه له تبعیض ،آزار او اذیت ،تجاوز او نیون رسه مخ
ول.

د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
د اچ آی وي او ایدز مرض د یو ټولنته ننګ لرل
د اچ آی وي/ایذز پر مرض مصاب اشخاصو پر وړاندې د خشونت یا تبعیض تعمیل مواردو په اړه هیڅ
ډول راپور شتون نلري ،خو د راپورو په اساس ،پر ایډز د مبتال کسانو پر وړاندې جدي ټولنته ننګ شتون
لري.

 7برخه .د کارګرانو حقوق
الف .د اتحادن د تشکل آزادي او ر
اعتاض آمته تجمعاتو د تررسه کولو حق
قانون ،د کارګرانو لپاره د خپلواکو اتحادیو پیوستون او تشکیل لپاره او د قانون جمغ ر
اعتاضاتو یا
اعتصاباتو تررسه کولو لپاره په نظر ک نیویل دي ،او دولت په کل ډول دغه حقوقو رعایت کړي دي ،اګر
چ دولت پدې اړه تطبی رف ابزار یا توک نلري .په هر حال ،دغه قانون د کارفرمایانو یا غړو رسه د ارتباط یا
اتحادیو اړونده هیڅ ډول تعریف نلري ،د نقض په مورد لپاره د اتحادن د ثبت یا مجازاتو لپاره کومه
قانون کړنالره نده جوړه شوي .قانون ،د کارګرانانود اتحادي پر وړاندې تبعیض ندی منع کړي یا د اخراج
شوی کارګرانو د بتته راګرځون لپاره د کارګرانو د اتحادن د فعالیت هیڅ ډول دلیل په نظر ک ندي نیول
شوي .د کارګرانو په اتحادیه ک د ګډون د مالتړ حق څخه پرته ،قانون هیڅ ډول قانون مالتړ د اتحادن د
کارګرانو غړو لپاره چ د اتحادن د تشکیل لپاره کوم س په نظر ک ندي نیویل.
دا چ قانون ،د کار عایل شورای د کار ،ټولنته چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت د کارګرانو اړونده مسائلو د
تصمیم نیون عایل ادارې په توګه ګڼل کتي .اما د مقرراتو نه تطبیق د یادې شورا د مانع ګرځیدیل دی .د
وزارت داخل ک یو د تفتیش ر
دفت شتون لري ،اما مفتشی یوازې کوالی س الرښوون او وړاندیزونه
وړاندې کړي .په نتیجه ک ،د کار قانون د تنفیذ و تطبیق په نتیجه ک د مرکزي اجران قدرت د نه شتون د
مقرراتو نه تطبیق چ د نقض مواردو د مجازاتو لپاره د بودچ ،پرسونل او سیاس ارادې ستایل کتي لږ
ر
پان دي.
دولت یو شمت اتحادیو ته د مداخلوي قدرت یا سیاس نفوذ څخه پرته د فعالیت اجازه ورکړیده .د
اتحادیو او د ر
اعتاض آمته تجمعاتو تررسه کولو حق په کل ډول د دولت لخوا رعایت کتي ،اما ډیری
کارګران لدې حقوقو څخه ناخته دي .په ځانګړي ډول دغه مسئله د کلیوایل کارګرانو په اړه یا کرهن
سکتور چ هیڅ اتحادیه ن نده تشکیل کړي ،سم ؤ .په ښاري سیمو ک اکت کارګران په غت رسم سکتور
کله ساختمان جوړونه د ورځین کارګرانو په توګه ن کار کولو چ په هغه ک نه د کارګري اتحادیه او نه د
ر
اعتاض آمته تجمعات شتون درلود.
ب .د اجباري یا جتي کار ممنوعیت
قانون د اجباري کار ټول ډولونه ممنوع کړي دي .قانون د اجباري کار د مجازاتو لپاره "حد اکت مودې" د
( ۸تر  ۱۵کال) حبس په نظر ک نیویل دی .د جزا د قانون  ۵۱۵ماده هم کوالی س د اجباري کار د جرم
پتندلو په برخه ک د تقلب یا فریب له الرې "بهرن اشخاص" د پنځه تر  ۱۵کال حسب مجازاتو رسه
تفست کتي.
د بشري حقونو په اړه د هېوادونو د  ۲۰۱۷کال راپور
د امریکا د متحده آیاالتو د دفاع وزارت ،د ډیموکراسۍ اداره ،د بشر حقونه او کار

افغانستان
د دولت له اړه د قانون تنفیذ غت مؤثر ؤ ،پدې اړه رسچین ،تفتیش او اصالحات کاق نه ول ،او دولت
یوازې د اجباري کار د مشکل حل او مخنیوي لپاره خپل کوښښونه تررسه کړيدي .د تخطیو او لرکښو څخه
د مخنیوي لپاره په نظر ک نیول شوي مجازات کاق نه ول.
اجباري کار تررسه شوي دی .نران ،ښج او ماشومان مجبور ول ترڅو د کوکنارو ،کورنیو کارونو ،قالی باق،
د خښتو بټیو ،سازمان شوي ګدان ،د مخدره مواد د قاچاق ک کار وکړي .د غت ر
دولن مؤسساتو راپورونو
څخه څرګندیږي چ د بیګاری عمل سبب کتي تر څو کورن اجازه ورکړي چ خپل نارینه ،ښج او
ماشومان مجبور کړي چ د کارګر په توګه پدې موخه چ د هغوی قرضونه ورکړه یا اختالفات حل فصل
کړي د مقابل لپاره کار کوي د ټولن په کچه تررسه کتي .قرضونه کوالی س له یو نسل څخه بل نسل ته
انتقال پیدا کړي ،او ماشومان مجبوریږي ترڅو د مقابل طرف لپاره کار وکړي او د خپلو والدینو قرضونه
خالص کړي ( .۷برچ ج مراجعه وکړئ) .د مهاجرو کارګرانو د کاری حقوقو نقض ،په ځانګړی ډول د
بیګاري عمل د خښتو په بټیو ک رواج لري .همدارنګه د انسان تجارت د په اړه د بهرینو چارو وزارت راپور
ته په الندې لینک ک مراجعه وکړئwww.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ :
ج .د ماشومانو د کار ممنوعیت او اشتغال لپاره حد اقل قانون سن
د کار قانون د اشتغال لپاره سن لږ تر لږه  ۱۸کلن ټاکل ده ،مګر  ۱۴کلنو افرادو ته د کار آموز په توګه کار
اجازه ورکوي ،همدرانګه دغه قانون هغه ماشومانو ته اجازه ورکوي چ  ۱۵کلن یا ډير دي تر څو "سبک
کارونه" تررسه کړي ،او له بل اړخه  ۱۶او  ۱۷کلنو ماشومانو ته اجازه ورکوي تر څو په هفته ک  ۳۵ساعته
کار وکړي .د  ۱۴کلن ښکته ماشومانو دکار د ځینو رسایطو الندې منع کړي دي .دغه قانون د ماشومانو
اشتغال په هغه کارونو ک چ په ډیر احتمال رسه د هغوی روغتیا ته ضر رسوي او یا د هغوی د معلولیت
سبب کتي ،په معادنو ک د کار کولو په ګډون ،ختات راټولول ،کثافات راټولول ،د مرکز ګرم به ځای ک
کار کول چ د انفجار وړ وي ،د کثافاتو یا کثافت دانیو د پاکولو په تاسیساتو ک ،په لویو مسلخونو ،د
روغتون له کثافت دانیو ،له مخدره موادو رسه کار ،امنی رن محافظ ،د جګړې اړونده کارونه منعه کړي دي.
دولت د ماشومانو په اړه د کار د قانون د احکامو تطبیق ک خاص او ځانګړي سیاست نلري .د کار د قانون
د مؤثر تطبیق پر وړاندې یو جدي خنډ د ادارې ضعیف ظرفیت دی .پدې اړه د نیمګړتیاوې د رسچینو،
تفتیش ،اصالحاتو او د قانود د احکامو د نقض په مواردو ک د نا کاق مجازات شتون او کار څخه د ماشونو
د مخنیوي لپاره د دولت کوښښونه لږ تر لږه د ماشومانو پر وړاندې د استثماري کاري رسایطو له منځ وړل
دي .راپورونو برآورد کړیده چ له لس سلن لږ ماشومان د رسم کارت لري ،د اوسن ظرفیت او ضعیف
مقامات د قانون د تنفیذ په برخه ک لږ تر لږ د کار سن محدود وي.
د هیواد په کچه د ماشومانو کار د یو مشکل په توګه ر
پان دی .د کار ،ټولنتو کار چارو ،شهیدانو او معلولینو
چارو وزارت چارواکو د کارګرو ماشومانو د دقیق شمت په اړه له څه ویلو ډډه وکړ ،او اظهار ن کړه چ د
والدتونو په ثبت ک د نواقص او د اقارمو نه موجودیت سبب کتي ترڅو د کارګرو ماشومانود شمت په اړه
دقیق برآورد تررسه کړو.
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کارګر ماشومانو د خدم ،د رسک په رس پلورونک ،الس پلورونک او دوکانداران ،قالی اودن ک ،خشت
پزي ،د زغال صنعت ک ،د خشخاص په راټولو ک کار وکړي .همدارنګه ماشومان په بدترین کارونو ک لکه
زراعت ،معدن (په ځانګړي ډول د کورنیو اړونده قی ر
من تتو په معادن) سوداګریزه جنس سوء استفاده (
 ۶برچ ،د ماشومانو په اړه مورادو ته مراجعه وکړئ) ،د مخدره موادو نړیوال قاچاق ،سازمان شوي خت
راټولونه ک په کار مرصوف دي .د د ماشوم د کار ځین اشکال ،ماشوم د ځمکن ماینونو به خطر ک اچویل
دي .ماشومان د کار په محل ک د ډیرو روغتیان او ایمن خطرونو رسه الس او ګروان دي او راپورونه وجود
لري چ په ډاګه کوي چ ماشومانو څخه د لویان کارګرانو لخوا د جنس سوء استفاده کتي .د دغه کال په
جریان ک ،د دفاغ او افغان مل امینت ځواکونو لخوا د تنکیو ځوانانو د ګومارن په اړه راپورنه موجود
دي .د طالبانو هم ماشومان مجبور کړي تر څو هیواد د امنی رن ځواکونو پر وړاندې علمیاتو ک ګډون وکړي
(  ۶برچ ،د ماشومانو په اړه مورادو ته مراجعه وکړئ).
همدارنګه د ماشومانو د کار بدترینه ډولونه په اړه د بهرنیو چارو وزارت د راپور موندې لپاره په الندې
وکړئ:
مراجعه
ته
لینک
travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html

د .د استخدام او اشتغال په اړه تبعیض
اساس قانون هر ډول تبعیض منع کړیدی او په ډاګه کوي چ د هیواد ټول وګړي "هم نر او هم ښځه" د
قانون پر وړاندې د مساوي مسئولیت او حق څخه برخمن دي .اساس قانون د ژن پر اساس تبعیض په
ضی ح ډول منع کړیدی .اساس قانون د نژاد ،رنګ ،جنس ،دین ،عقاید ،سیاس ،مل اصلیت یا تابعیت،
ټولنته اصلیت ،معلولیت ،جنسی رن هویت او جنس میالن ،سن ،د مثبت اچ آی وي او نورو ساري
امراضو په اړه د تبعیض مواردو ته رسیدک کوم ځانګړي احکام ندی وضع کړي .د جزا قانون د هر هغه
شخص لپاره چ تبعیض یا جناچ یا ستم منازعاتو محکوم وي په حبس چ له دوه کلونو ډير نه وي په
نظر ک نیول شوي دی.
ښج هم د کار په محل ک د تبعیض او مشکالتو رسه مخ دي .ښج د هیواد کاري ځواک یوازې  ۷سلنه
جوړوي .د آیا بنسټ د  ۲۰۱۶کال د رسوي پر اساس ،د هیواد  ۷۴سلنه وکړي پدې مسئله توافق لري چ
ښج هم باید له کور څخه بهر د کار لپاره اجازه ورکړل س .او دا هم یوازې  ۹.۴سلنه ښځو پدې نظر
پوښتنه ک ویل وو چ هغوي په مفاد لرونک فعالیتونو ک ګډون کړیدی .ډېری ښج د هغوی د اقاربو او
ر
خپلوان لخوا ددې لپاره چ په کور ک ر
پان س او او نرانو د عالق وړ کارونو ک استخدام س له فشار رسه
مخ شویدي .لویو او متاهلو ښځو راپور ورکړیدی چ هغوی د ځوانو او مجردو متمنو پر نسبت په مشکل
کوالی س د ځان لپاره کار پیدا کړي .ښځو چ کار ن کولو پور ورکړي دي چ هغوی له توهی ،جنس
ر
انسپورن آسانتیاوې نشتون ،د روچ روغتیان مراقتب د آسانتیاوې نه شتون رسه مخ
آزار او اذیت ،د تر
دي .په خصوص سکتور ک د معاش د ورکړه ک تبعیض وجود لري .ښځینه ژورنالیستان ،ټولنته کارګران،
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ښځینه پولیس افشانو راپور ورکړیدی چ هغه اکته وختونه د نارینه لخوا د تهدید یا آزار او اذیت رسه مخ
شوي دي.
هزاره ګان ،سیکان او هندوان د استخدام او د دندو د تفویض په مراحلو ک د نورو پراخه ټولنته تبعیضونو
څخه پرته ،له تبعیض رسه مخ دي ( ۶برچ ،مل اقلیتونه/نژادې/قوم ته مراجعه وکړئ)
ـه .د منلو وړ کاري ررسایط
د دولت دایم مأمورین لپاره حد اقل  ۶۰۰۰افغان ( ۱۰۳امریکان ډالره معادل) په میاشت ک معاش.
هیڅ ډول حد اقل معاش د په خصوص سکتور ک د دایم کارمندانو لپاره وجود نلري .اما د د غت دایم
خصوص برچ کارمندانو لپاره حد اقل  ۵۵۰۰افغان ( ۹۵امریکان ډالره معادل) معاش په میاشت .د
افغانستان د مرکزي اداري د احصایئوی راپور پر اساس د هیواد نفوس  ۳۶سلنه معاش ترالسه کوي چ
هغوی فقر الندې ژوند کوي (  ۱۱۵۰افغان (۲۰امریکان ډالره) په هره میاشت ک ترالسه کوي.
د کار قانون ،هفتوار یا اوونت کار د خصوص سکتور او هم د عامه سکتور ټولو کارمندانو لپاره سټنډرډ ۴۰
ساعته په نظر ک نیویل دی :هره ورځ یو ساعت د غرم ډوډۍ او د لماسپښن لمانځه لپاره د ر
وفف په
ګډون آته ساعت کار .د کار قانون د غت رسم سکتور ک د ورځن کارګرانو ته هیڅ اشاره نده کړي ،او دغه
مسئل د هغوي له خطر رسه مخ کړي دي .د ایمن او شغل روغتیا یا رسم سټنډرډونو په برخه ک هیڅ
ر
دولن مقررات وجود نلري .په هر حال ،د کار قانون د اونته سټنډرد کاري ساعتونه د ځوانانو،
ډول
امیدواروه ښځو ،شیدې ورکوونک مورګانو ،د معادنو کارګرانو او نورو کارګرانو په ټولو مشاغلو ک چ د
هغوی روغتیا ته خطرونه متوجه دي کاري ساعتونه کم کړي دی .د کار قانون د معاش ،کلنیو رخصتیو
څخه عالوه ،مل رخصتیو ،د کار په جریان ک د وارده شوی جراحاتو د لګښتونو ورکړ ،د اضافه کارۍ
ورکړه ،روغتیان یا صج بیمه د کارمندانو او د هغوي نږدی خپلوانو او د کارمندانو لپاره د نور کاري امتیازات
په نظر ک نیول دي.
دولت په موثر ډول دغه قوانی ندي تطبیق کړي .د کار وزارت یوازې  ۱۸څارنواالن د  ۳۴والیتونو لپاره
لرل ،او څارنواالن د کار محالتو ته د داخېلدو لپاره یا د مجازاتو وضع یا پر ناقضینو باندې د جریم لپاره د
کار قانون احکام وضغ قانون صالحیت نه درلود .رسچین ،اصالحات ،او مجازات په ځانګړي مواردو ک د
کار د قانون احکامو د نقض او تخطیو څخه د مخنوي لپاره ناکاق او غت مؤثر ول.
د کار څښتنانو اکت وختونه پریکړه کوله چ ترڅو د کار قانون احکام رعایت نکړي یا ترجیح ن ورکوله ترڅو
غت رسم کارګران استخدام کړي .اکت کارکوونک چ به اوون ک تر  ۴۰ساعته زیاد کار کوي ،په متواتر ډول
لږ معاش ترالسه کوي ،او په بدو رسایطو ک ،په ځانګړي ډول په غت رسم سکتور ک کار کولو .کارکوونک
ً
عموما د کار قانون الندې خپلو حقوقو څخه کامال ناخته ول .اګر چ د کار په محل ک جامع معلومات د
پیښو شویو حوادثو په اړونده چ د الرسس وړ نه ؤ ،اما د نا مناسبو او خطرنانکو کاري رسایطو په اړوند
ډېر راپورونه موجود ول .ځین صنایع ،د خښتو پټیو د تأسیساتو په ګډون ،هغوی ته د قرص د ورکړې له
کړنالې استفاده کوله ،او پدې کار رسه ن د کارګرانو لپاره ن رسایط داس سختول چ هغوی نشوای
کوالی چ ځان له هغه رسایطو چ د هغه د روغتیا یا هغه ایمن ته خطر لري ځان بتون کړي.
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