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  لنډيز
  

 لکه د ماشومانو ودول، په شخړو کی د نجونو ورکول، –) يا زيان رسوونکی عنعنی او رواجونه(ناوړه دودونه 
 د دی سبب ګرځی چی په مليونونو افغانی –په کور کی په اجباری توګه ايسارول، بدل، او د ناموس په نامه وژنه 

د داسی دودونو بنياد په افغانی ټولنه کی د ښځو د موقف او . نی کړاو، شرم او تجريد سره مخ شیښځی او نجو
ډيری افغانان، د ځينو دينی مشرانو په ګډون، دا ډول ناوړه . رول په هکله تبعيض آميزه نظريی او عقايد دی

 داسی حاالتو کی دا ډول دودونه د په زيات شمير. دودونه د اسالم د ناسم تعبير او تفسير په وسيله پياوړی کوی
  .شرعی قانون او د داخلی او نړيوالو قوانينو سره مطابقت نه کوی، خو د ښځو حقوق تلف کوی

  
 قانون منع د د تاو تريخوالی د عليه ناوړه دودونه او د ښځو پر "د يوناما د بشری حقونو د څانګی رپورټ چی 

په افغانستان کی د ښځو او نجونو حقوق پايمالوی، او د داسی  نوميږی، ځانګړی دودونه درج کوی چی "تطبيق
سپارښتنی يی دودونو پر وړاندی د افغانستان د اسالمی جمهوريت غبرګون او ځواب څرګندوی او د ختمولو لپاره 

 کال په ٢٠١٠د يوناما د بشری حقونو څانګی د پراخه تحقيق او ګڼ شمير مرکو له الری چی د . وړاندی کوی
 واليتونو کی د ډيری ښځو، نارينه و، حکومتی چارواکو، دينی مشرانو، د ښځو د ٢٩ د افغانستان په ترڅ کی

حقوقو او مدنی ټولنی فعالينو او ټولنيزو ګروپونو سره تر سره شوی وی، دا جوته کړی ده چی دا ډول ناوړه 
 ښاری او هم په کليوالو ټولنو کی، او دودونه د هيواد په هر ځای کی او په مختلفو ټولنو کی په بيالبيلی کچی، په

رپورټ دا څرګندوی چی دا ډول دودونه د دی له کبله چی حکومت نه شی کوالی . په ټولو مليتونو کی شته دی
د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د رپورټ . چی د ښځو او نجونو له حقوقو څخه ساتنه وکړی، ال پياوړی شوی

رپورټ دا هم . چی په هغی کی ډيری ناوړه دودونه جرم او د سزا وړ ګڼل شوی پر تطبيق ټينګار کوی منع قانون
په ګوته کوی چی ډيری ناوړه دودونه هم د افغانستان د قوانيونو له مخی جرم ګڼل کيږی او هم د شرعی قانون 

ه مادی د سره مطابقت نه لری او په دی اړه د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو د قانون مربوط
د مختلفو حقوقی او اسالمی ماهرينو سره مباحثی او مشوری . شرعی قانون د مکمل کوونکو اصولو سره بيانوی

  . اصولو د تحليل په برخه کی د يوناما د بشری حقونو څانګی سره مرسته کړی دد شرعی قوانينو
  

 د دينی مشرانو، د ټولنی مشرانو او همدا شان د ناوړه دودونو د زيات رواج او هم له منځه وړلو په برخه کی
دا رپورټ د ناوړه دودونو په . سپين ږيرو او د شخړو د حل عنعنوی ميکانيزمونو رول هم په ګوته شوی دی

هکله د ټولنو نظريی هم وړاندی کوی تر څو چی د حکومت، دينی مشرانو، ټولنو او نړيوالو مرستدويو له خوا د 
  .  کړی څو چی داسی دودونه له منځه يوسیتدابيرو طرح او عملی کول ال ښه

  
 قانون نافذ کړ چی که چيری منع د تاو تريخوالی د عليه کال د اګست په مياشت کی، حکومت د ښځو پر ٢٠٠٩د 

د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د . ګه عملی شوی وای، نو ناوړه دودونه به يی له منځه وړای وایوپه بشپړه ت
ل هغه دودونه، عنعنی او کړنی له منځه يووړل شی چی د ښځو پر وړاندی د تاو  غواړی چی ټومنع قانون

 کړنو ودا قانون د نورو زيانمنوونک. تريخوالی سبب ګرځی او د اسالم د سپيڅلی دين سره په مغايرت کی دی
ی تجريد او سربيره، د واده په مقصد د ښځو پيرل او پيرودل، اجباری واده، د قانونی عمر نه دمخه واده، اجبار

ايسارول، د ښځو مجبورول دی ته چی ځان ته اور ورواچوی، تعليم، کار او روغتيايی خدمتونو ته د السرسۍ 
دا قانون د حکومت اوو وزارتونو ته وقايوی تدابير توضيح کوی چی وکړای . څخه محرومول غير قانونی ګڼی

  .يسيون جوړ او په کار واچوی کمعالیشی د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د مخنيوی لپاره 
  

په عين .  د ښځو د قانونی حقوقو د ساتنی په الره کی يو ستر قدم دید ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانون
حال کی د يوناما د بشری حقونو څانګه په دی قانون کی څو ضعفونه هم په ګوته کوی، لکه د ناموس په نامه 

له واده پرته جنسی مقاربت چی د اسالمی (ف چی په ښکاره توګه يی له زنا جرمونه، د جنسی تيری واضح تعري
څخه بيل کړی، او د دی ضرورت چی يو مصدوم کوالی شی چی يو قضايی اقدام پيل ) قانون له مخی جرم دی
د دی انديښنو با وجود، د يوناما د بشری حقونو څانګه او ګڼ شمير د ښځو د حقوقو . کړی او يا دوام ورکړی

فغانی مدافعان په دی عقيده دی چی د موجوده قانون په هکله پوهاوی لوړول او د دی قانون د بشپړ تطبيق لپاره ا
په عين حال کی دا هم منی چی . کار کول اوس مهال ډيره بيړنۍ اړتيا ده چی د ښځو او نجونو حقوق وساتل شی
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 شی چی په بشپړه توګه د ښځو د حقوقو ممکن د نوموړی قانون بيا کتنه او تعديل ضروری وی تر څو وکړای
  .تضمين وکړای شی

  
د يوناما د بشری حقونو څانګی وموندل چی په اکثرو حاالتو کی د قانون تطبيقوونکی چارواکی نه غواړی يا نشی 
کوالی چی هغه قوانين تطبيق کړی چی د ښځو د حقوقو ساتنه کوی او په حقيقت کی همدا د دوی اقدام نه کول 

د يوناما د بشری حقونو څانګی دا جوته کړه چی سره له . ازه ورکوی چی ناوړه دودونه دوام پيدا کړیدی چی اج
 څخه خبريږی، دوی په ملی کچه د د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانوندی چی پوليس او عدلی ارګانونه 

په زيات شمير کليوالو او ليری . يا لریقانون د تطبيق د څرنګوالی په هکله ال زياتی الرښوونی او مرستی ته اړت
 په هکله معلومات نه لری او د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانونوالياتو کی، ټولنی او حکومتی مأمورين 

  .دا قانون نه تطبيقيږی
  

سالمی د يوناما د بشری حقونو څانګه يادوی چی ناوړه دودونه د اسالمی الرښوونو سره مطابقت نه لری، خو د ا
اسالم د افغانستان په اساسی . عقايدو ځانګړی تعبير څخه د داسی ناوړه دودونو د توجيه لپاره کار اخيستل کيږی

قانون کی مرکزی ځای لری، او دا رپورټ دا بيانوی چی د شرعی قانون له مخی اجباری واده، د شخړو د حل 
 د يوناما د بشری حقونو څانګه وړانديز کوی .په خاطر د نجونو ورکول او داسی نور ګڼ شمير کړنی منع دی

چی حکومت دی د شرعی قانون د جامع تعبير وړاندی کولو په برخه کی مخکښ واوسی تر څو وښايی چی هغه 
  .حقوق چی په ملی او نړيوالو قوانينو کی يی ضمانت کيږی د اسالم بنيادی الرښوونی بشپړوی

  
 د نجونو ورکول په افغانستان کی د ښځو پر وړاندی د تاو د بدو تر عنوان الندی د شخړو د حل په خاطر

د يوناما د بشری حقونو څانګی وموندل چی د بدو ورکول سره له دی چی د . تريخوالی تر ټولو شديد شکل دی
د بدو د . افغانستان قوانينو له مخی غير قانونی عمل دی، په ټول هيواد کی او د ټولو ټولنو په منځ کی رواج لری

ه رواج سره سره، ګڼ شمير نارينه او ښځی چی مرکی ورسره شوی وی، د دی عمل پر وړاندی شديد پراخ
په فارياب واليت کی ښځو د يوناما د بشری حقونو څانګی ته وويل چی هغه انجونی چی په . مخالفت څرګندوی

ۍ د هغه نارينه سره هيڅکله د نوی کورنۍ له خوا د احترام وړ نه وی ځکه چی دوی دغه انجل"بدو کی وديږی 
او د انتقام اخيستلو د وسيلی په حيث د دی انجلۍ سره . تړلی ګڼی چی مجرم دی او دا انجلۍ هم مجرمه بلل کيږی

  ".او کله کله دا انجلۍ مجبوروی چی د څارويو سره په غوجل کی و اوسی. لکه د وينځی چلند کيږی
  

حثونو او د ثبتو شوو دوسيو د تحليل له الری دا وموندله چی د يوناما د بشری حقونو څانګی د ټول هيواد په کچه ب
. په افغانستان کی زياتره ودونه اجباری وی ځکه چی د ښځی آزاده او آګاهانه موافقه په کی موجوده نه وی

، او د کونډو مجبورول )چی طبيعتأ اجباری وی(اجباری ودونه په افغانستان کی بد، بدل، په کم عمر کی ودونه 
  . چی د خپل مړ شوی ميړه خپلوانو سره واده وکړی، په بر کی نيسیدی ته

  
 کلنۍ کی، د افغانستان د قوانينو له مخی منع ١۵ کلنۍ څخه دمخه، او په محدوده پيمانه په ١۶د انجونو ودول له 

سره . م دیخو ال هم د ډيرو کم عمره انجونو ودول د هيواد په ټولو برخو کی او په ټولو مليتونو کی ډير عا. دی
له دی چی رسمی ارقام موجود نه دی، د يوناما د بشری حقونو څانګه ښئی چی نيمايی افغانی انجونی مخکی له 

د ماشومانو د ودولو د پراخه دود سره سره، ټولو نارينه او ښځو چی د دی رپورټ په .  کلنۍ څخه وديږی١۵
ومانو ودول په هيواد کی د يو جدی ناوړه دود په موخه د يوناما د بشری حقونو څانګی ورسره مرکی کړی، د ماش

  .توګه وپيژندل
  

په پراخه کچه ښودل شوی دی چی د ماشومانو د ودولو پايلی د دوی روغتيا، تعليم او نورو ښيګڼوته زيان 
افغانستان په نړۍ کی د ميندو د مړينی تر . رسوونکی وی چی دا زيان بيا د اوږدی مودی لپاره اثر غورځوی

 کلونو څخه کم عمر کی ١۶وړه کچه ښئی او داسی مړينی زياتره په هغو ميرمنو کی واقع کيږی چی له ټولو ل
  .واده شوی وی

 
زيات شمير افغانانو دا موضوع چی کورنۍ بايد د خپلو زامنو د واده لپاره لوړ ولور ورکړی، د يو ناوړه دود په 

کی لوړ ولور د اجباری ودونو، د انجونو پلورلو او د د افغانستان د شديد فقر په اوسنی حالت . توګه وپيژندل
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کله کله نارينه د دی له کبله چی د واده د قرضونو د خالصولو . کورنی تاو تريخوالی لوړی کچی سبب ګرځی
  .لپاره بايد د کلونو کلونو لپاره کار وکړی، د نا اميدۍ احساس کوی

  
نسټ د ښځو د ګرځيدو راګرځيدو په برخه کی محدوديت په د يوناما د بشری حقونو څانګی هيڅ قانونی او دينی ب
ما ته اخطارونه راکړل "د ولسی جرګی يوه غړی وايی چی . هکله چی د ښځو حقوق نقض کوی، نه دی موندلی

. شول چی بايد کار و نه کړم، ځکه چی له کور څخه بهر د ښځو کار کول ناروا دی او د شريعت له مخی منع دی
  "  اخلم هغه حرامه ده او زه بايد کور کی کښينمکومه تنخواه چی زه

  
د يوناما د بشری حقونو څانګی د ناموس تر نامه الندی وژنو قضيی درج کړی دی چی معموأل وژل شوی کسان 
ښځی وی چی د يو يا څو تنو خپلوانو له خوا چی په دی باور دی چی کورنۍ ته يی شرم اړولی دی، وژل شوی 

دا . شوی اکثرأ د ښځو تيښته له اجباری واده يا د کوم نارينه سره نا روا اړيکی ویهغه څه چی شرم ګڼل . دی
رپورټ سپارښتنه کوی چی د افغانستان د جزاء قانون کی دی د ناموس تر عنوان الندی وژنو د سزا کمول حذف 

  .کړای شی
  

انستان په ځينو سيمو کی مخ د ناوړه دودونو تر ټولو خواشينی کوونکی پايلی د ځان سوزولو پيښی دی چی د افغ
هغه ډاکټر چی په افغانستان کی د سوزيدلو ناروغانو د يواځينی اختصاصی روغتون مشر دی . پر زياتيدو دی

کم عمره انجونی زړو نارينه و ته واده کيږی، . "توضيح کوی چی د ځان سوزولو اساسی علت اجباری ودونه دی
د خاوند يا خواښی له خوا د فشار له ... و حتی اپينو سره تبادله کيږیيا ورباندی پلورل کيږی او يا هم د ميږو ا

امله دوی کله کله مال يا د ټولنی شورا ګانو ته ورشی او له هغوی نه مرسته وغواړی، خو هلته هم هغوی د شرم 
  ."او ښکنځلو سره مخ شی

  
 ښځو حقوقو ته درناوی کوی، او د پوليس او قضايی ارګانونه اکثرأ د هغه قانون په تطبيق کی پاتی راځی چی د

دوی اکثرأ داسی قضيی . دی پر ځای چی په بيطرفه توګه عدالت تأمين کړی، خاصی کړنالری اختياروی
تعقيبوی چی په هغی کی ادعا کيږی چی ښځو پر ټولنيزو نورمونه تيری کړی دی او کله چی ښځی دی ارګانونو 

خصوصی " هکله رپورټ ورکوی، نو دوی وايی چی دا د خلکو ته د تاو تريخوالی يا د ماشومانو د ودولو په
په " د اخالقی جرايمو"دا وضعيت د ګڼ شمير هغه ښځو له خوا بيان شوی چی په زندانونو کی د . دی" معاملی

کله چی فرهنګی او ټولنيز شرايط ښځو ته د دی اجازه نه ورکوی چی د ناوړه دودونو پر . نامه بنديانی دی
له کور . "وکړی، او يا له تاو تريخوالی څخه خالصی شی، نو دوی کله کله له کور څخه تښتیوړاندی مخالفت 

خو سره له دی هم د قانون پلی کوونکی چارواکی اکثرأ . د افغانستان د قوانينو له مخی جرم نه دی" څخه تيښته
انی يی کړی او اتهام هغه انجونی چی له کور څخه وتښتی ونيسی، تر عدلی تعقيب الندی يی راولی او بندي

ډيری مطالعی رپورټ ورکوی چی په زندانونو کی نيمايی بنديانی ښځی . ولګوی" د زنا قصد لرل"ورباندی 
  .تورنی دی" اخالقی جرايمو"په )  تنه٣٠٠تخمينأ (
  

د يوه  کلنه انجلۍ هغه وخت ونيوله او بندی يی کړه چی هغه يی ١٧د بيلګی په توګه، په جالل آباد کی پوليس يوه 
د يوناما د بشری . هوټل په يوه خونه کی يواځی وموندله او پر هغی يی دا تور ولګاوه چی د زنا قصد يی درلود

 کلنۍ کی واده وکړی او له ١٣حقونو څانګی دا وموندله چی هغه انجلی دی ته مجبوره کړای شوی وه چی بايد په 
د چلند کيده او ورته اجازه نه ورکول کيده چی له کور تعليم څخه محرومه شی، او بيا د خسرانو له خوا ورسره ب

  .څخه بهرالړه شی او حتی خپله کورنۍ ووينی
  

د يوناما د بشری حقونو څانګی د حکومت له خوا د ناوړه دودونو پر وړاندی غبرګون په برخه کی ځينی 
د اجباری واده پر وړاندی دولتی چارواکو کله کله د داسی انجونو حمايت کړی چی . پرمختياوی هم ثبت کړی دی

 کلنی انجلۍ د هغی پريکړی سره ١٢ کال په دسمبر کی يوی ٢٠٠٩د بيلګی په توګه، د . يی اعتراض کړی
لس کاله وروسته کله چی هغه .  کلنۍ په عمر کی ورکړل شوی وه٢ کلن سړی ته د ۶٠مخالفت وکړ چی هغه يو 

غه ته ورواده کړی، نو انجلۍ انکار وکړ او ويی سړی وغوښتل چی نوره دی خبره رسمی شی او انجلۍ دی ه
کورنۍ هغه پيسی چی سړی دوی ته د دی معاملی .  کلن سړی ښځه شی٧٠ويل چی هغه نه غواړی چی د يوه 
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لپاره ورکړی وی بيرته ورکړی او پوليس دواړو ته اخطار ورکړ چی دوی نه شی کوالی چی انجلۍ په زوره 
  .واده کړی

  
و څانګی وکتل چی سره له دی چی ناوړه دودونه د اسالمی بنسټيزو عقايدو سره مطابقت نه د يوناما د بشری حقون

ګڼ شمير افغان نارينه و او ښځو . کوی، ځينی د ټولنی مشران او دينی رهبران داسی ناوړه دودونه تقويه کوی
ر ټولو ښه الره دا چی د دی رپورټ په موخه ورسره مرکی وشوی، وويل چی د ناوړه دودونو د ختمولو لپاره ت

دوی وويل چی د دينی مشرانو دروند او د احترام وړ غږ . ده چی دينی مشرانو ته تعليم او ټريننګ ورکړای شی
کوالی شی چی کليوالو ټولنو ته توصيه وکړی چی ناوړه دودونه د ښځو پر وړاندی يو تبعيض دی او د اسالمی 

  .قانون سره مطابقت نه کوی
  

 کال کی ښځو د نړيوالی ورځی په ٢٠١٠په .  ښځو د حقوقو په پلوۍ هم خبری کړی دیځينو دينی مشرانو د
 تنو علماو وويل چی بايد علما د ناوړه ١۵مناسبت په جالل آباد کی يو جوړ شوی کنفرانس کی د ننګرهار واليت 

علماء هم وموندل د يوناما د بشری حقونو څانګی داسی دينی . دودونو په برخه کی عامه پوهاوی ته وده وړکړی
  .چی د بدل په توګه ودول او د لوړ ولور اخيستل يی تقبيح کول

  
 د مناسب تطبيق لپاره بايد د قانون پلی کوونکو ادارو د پرسونل د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانون

 ښځو پر عليه د تاو د. ظرفيت لوړولو او زيانمنو شوو وګړو ته د خدماتو رسولو په برخه کی زياته پانګونه وشی
 پر اساس د عاملينو متهم کول او سزا ورکول ښايی له داسی اعمالو څخه د دوی د منع تريخوالی د منع قانون

په عين حال کی، بايد د افغانستان خلک په دی خبر شی چی داسی قانون شته او ناوړه دودونه . کولو سبب شی
وړه پايلو په هکله د هيواد په کچه د افغانی ټولنو د پوهاوی لوړول د ناوړه دودونو د ټولنيزو منفی او نا. جرم ګڼی

 advocacy يا تبليغ او ترويجمدنی ټولنی سره بايد د داسی مسائلو د څارنی، عامه پوهاوی او . هم الزمی دی
  . مرستی وشیفعاليتونو په برخه کی 

  
 انجونی د داسی کړنو سره مخ دی چی د يوناما د بشری حقونو څانګه په دی باور ده چی تر هغی چی ښځی او

هغوی ته د زيان، تحقير او شرم سبب ګرځی او اساسی بشری حقونه يی نقض کوی، د ښځو د حقوقو د تحقق په 
 لکه د سولی، –د افغانو ښځو د حقوقو تحقق . برخه کی به ډير لږ پرمختګ ممکن وی چی تدوام ولرالی شی

ه شمول په ورځنيو چارو کی د دوی برخه اخيستل، په کافی اندازه پخالينی او بيا پيوستون روانی پروسی پ
 يواځی د کاغذ پر مخ قانونی او بنيادی –روغتيايی خدماتو او د تعليم او کار کولو فرصتونو ته د دوی السرسی 

ا د د يونام. تحفظ نه غواړی بلکه په کافی اندازه تطبيق او په عمل کی دا ډول تحفظ يی تر هغی ال هم مهم دی
بشری حقونو څانګه پر افغان حکومت، دينی مشرانو، ټولنو، مدنی ټولنی او نړيوالو مرستدويو غږ کوی چی د 

 د تطبيق لپاره د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانونناوړه دودونه له منځه وړلو او بی له کوم تأخير څخه 
  .دی ټول ممکنه تدابير ونيسی

 
  اساسی سپارښتنی

  
په لوړه کچه، د جمهور رئيس په شمول، په ښکاره او دوامداره توګه بايد تان اسالمی حکومت د افغانس •

 چی د ښځو د حقوقو پرمختګ او ساتنه په ټول افغانستان کی د سولی، بيا پيوستون او وکړیتأکيد 
 .ن دهپخالينی يوه نه بيليدونکی برخه او د هيواد د سياسی، اقتصادی او امنيتی ستراتيژيو مرکزی ست

د   دی، په ځانګړی توګهکړید افغانستان د ښځو لپاره د ملی کاری پالن تطبيق تسريع حکومت بايد  •
 د .عملی يی کړی او ورکړی لپاره يوی ملی ستراتيژی ته وده ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانون

 چی هغه ښځی او ره فرمان صادر کړی کوالی شی سم له واجمهور رئيسيو بيړنی اقدام په توګه، 
 په جرم بنديانی شوی دی خوشی کړی چی د افغانی قوانينو له مخی "تيښتید له کور څخه "نجونی چی 
 ).معموأل هغه ښځی چی له کوره وتښتی د زنا په نيت لرلو متهمی کيږی(جرم نه دی 

 
د ښځو پر  دی ټولو محاکمو او څارنواليو ته هدايات صادر کړی چی ستره محکمه او لويه څارنوالی •

پوليس او څارنواالن بايد د قانون سره سم د ناوړه دودونو .  تطبيق کړیعليه د تاو تريخوالی د منع قانون
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 له مخی جرم د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانونپه برخه کی ټول هغه شکايتونه درج کړی چی 
 .له واره پيل کړیګڼل شوی، او څارنوالۍ دی د داسی قضيو پلټنی او عدلی تعقيب سم 

 
دی د ښځو په وړاندی د تاو تريخوالی د مخنيوی لپاره عالی کميسيون سره يو ځای د د عدليی وزارت  •

 د تطبيق په برخه د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانونقانون تطبيق کوونکو ټولو مأمورينو ته 
په بدو کی د انجونو د ورکولو د کی، د اجباری او د ماشومانو ودونو او د شخړو د حل په مقصد 

 .تشخيص، پلټنو او عدلی تعقيب په شمول، د ظرفيت د لوړولو په خاطر روزنيز پروګرامونه برابر کړی
 
ښځو چارو وزارت سره يوځای د ماليانو، امامانو او دينی ښونکو دی د حج او اوقافو او د دينی مشران  •

 په هکله د پوهاوی زياتولو روزنيز پروګرامونه جوړ نوند ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قالپاره 
دينی مشران او علما بايد د ناوړه دودونو په هکله چی د اسالمی هداياتو او اصولو سره مطابقت . کړی

نه لری عوامو ته خبری وکړی او د شريعت متخصصينو سره دی د اسالم او د ښځو د حقوقو په هلکه 
 .آزاد بحثونه پيل کړی

 
د ښځو پر دی د حکومت او مدنی ټولنی هغه ابتکارونه پياوړی کړی چی موخه يی ل مرستندويان نړيوا •

 تطبيق او د افغانستان د ښځو لپاره د ملی کاری پالن د تطبيق لپاره عليه د تاو تريخوالی د منع قانون
  . هڅی دی
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  د اصطالحاتو قاموس
  

  لنډيزونه 
CEDAW  ی د له منځه وړلو تړون د ښځو پر عليه د هر ډول تاوتريخوال  

DoWA     په واليتونو کې د ښځو چارو د وزارت استازي(د ښځو د چارو رياست(  
EVAW law   د ښځو پر عليه د خشونت د منع قانون  

MoWA    د ښځو د چارو وزارت  
NGO    غير حکومتي اداره  

UNAMA HR   د يوناما د بشري حقونو څانګه  
UNIFEM  و ملتونو پانګه د ښځو د پرمختګ لپاره د ملګر  

  
  پښتو، دري او عربي لغتونه 

  
د ښځو يا نجونو يا ناموس ته د سپکاوي څخه را والړو شوو ستونزو حل په موخه  قتلد   )ورکولبد (بد 

  . ودول
  د کورنيو ترمنځ د ازدواج لپاره د نجونو بدلول   بدل

   د کړنو او ويناوو ريکارډ )صلی اهللا عليه وسلم(د پيغمبر محمد   حديث
  د شريعت له مخې منع شوی يا غير مشروع کار   حرام
د امر څخه د سرغړونې په څيرمنل شوي او جزا ) ج( هغه جرمونه چې د خدای ) د حد جمع(  حدود

اووه جرمونه شته چې د حدود  جزا ورپورې منسوب . يې اختياري نه بلکه حتمي ګڼل کيږي
  . ولو څښل او ارتدادزنا، غال، داړه ماري، بدنامه کول، تيری، د الکه: ده

د سړی له (او د هغه قبولي ) د ښځې له خوا(د ازدواج د ارادې اظهارول يا د واده وړانديز   ايجاب او قبول
  ) خوا

  د مشرانو غونډه   جرګه
د ميړه او هغو نارينه وو په ګډون چې ښځه نه شي کوالی ازدواج (د وينې نږدې خپلوان   محرم

  ...) ر او نور ورسره وکړي لکه پالر، زوی، ورو
  د مشرانو پالوی چې د کورنيو په منځ کې منځکړيتوب کوي   مرکه
  په يوه ټولنه يا کلی کې الرښود مشر   ملک

هغه تحفه، پيسې يا ملکيت چې د ميړه له خوا ناوې ته يې وعده کيږي او د ازدواج يوه برخه   مهر يا مهريه 
  . جوړوي

رابرول چې غذا، کالي، کور، روغتيايي پاملرنه او د ميړه له خوا د ښځې لپاره د مرستې ب  نفقه
  . نورې اړتياوې په کې شاملې دي

  له ارشاداتو او مثالونو څخه )صلی اهللا عليه وسلم(د قوانينو مجموعه چې د  قران کريم او د پيغمبر  احکام شريعتد 
  . راوتلي دي

  )پښتو لغت شينګړه(ښتې عمل يد ت  شينګري
  پرته د بل قانون له مخې ټاکل شوي ويعي قانون  شر هغه جزاګانې چې د   تعزير

د پيسو مجموعه يا ملکيت چې د ناوې د کورنۍ له خوا له زوم څخه غوښتل کيږي او له مهر  ولور، قلين، تويانه
  . څخه عالوه دي چې ناوې ته ورکول کيږي

ګټو د ) خصلکه ماشوم يا په دماغي لحاظ معيوب ش(په قانوني لحاظ د يوه ناتوانه شخص   ولي 
  ساتونکی 

  قانون پوه يا استازی چې د قرارداد له مخې يا په رسمی چارو کې استازيتوب کوي   وکيل
  مذهبي پوهان   علما
  اړيکی جنسي پرتهڅخه واده له   زنا 



vii 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



viii 

  ميتودولوژي
  

ميشنر د دفتر استازيتوب هم د يوناما د بشري حقونو څانګې چې د بشري  حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي ک
په .  کال کې په افغانستان کې د دې مسالې په اړه د خپلو دفترونو له الرې يوه څيړنه ترسره کړه٢٠١٠کوي په 

د يوناما د بشري حقونو افسرانو د خشونت له .  مرکې وشوې١۵٠ټوليز ډول له انفرادي اشخاصو او ډلو سره 
فعينو او فعالينو، د ښځو د سازمانونو له استازو، مدافع وکيالنو، اجتماعي ښځينه قربانيانو، د بشري حقونو د مدا

د تحقيقاتو (کارکوونکو، د روغتيا له ماهرانو، د واليتي شورا له غړو، ژورنالستانو، د قانون د انفاذ له چارواکو 
ر د وزارتونو له واليتي د روغتيا، مذهبي چارو، د ښځو د چارو، اطالعاتو او کلتو) او پلټنې د چارواکو په ګډون

د يوناما د بشري . چارواکو او همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون سره مرکې کړي دي
چې ) جال او ګډې غونډې(حقونو افسرانو په ټول افغانستان کې د ښځو او نارينه وو ګروپي غونډې جوړې کړي 

کور ښځو، مذهبي او د ټولنې د و زده کړود موسسو شاګردانو، ښوونکو، د روغتيا ماهرانو، د پوهنتون او لوړ
  . مشرانو، د علماوو په ګډون په کې اشتراک درلود

  
په مباحثو او مرکو کې د امکان تر بريده له مختلفو خلکو څخه استازيتوب شوی دی او د کابل، پروان، کاپيسا، 

 بادغيس، فراه، باميان، دايکندی، پکتيا، پکتيکا، پنجشير، لوګر، وردګ، کندز، تالقان، فيض آباد، هرات، غور،
خوست، غزني، نيمروز، اروزګان، سرپل، جوزجان، بلخ، فارياب، سمنګان، ننګرهار، لغمان او کنړ واليتونو په 

 چې د کړای چې د يوناما د بشري حقونو افسرانو و نه شو کوم ځای کی. ښاري او کليوالی سيمو کې ترسره شوې
کارمندانو د دغو سيمو له خلکو سره په ) د مثال په ډول د نورستان واليت( په وجه هلته والړ شي امنيتي الملونو

 دودونو، د هغوي په پراخوالی، او پايلو چې ښځې ناوړهټولې مرکې او مباحثې په . خوندي ځايونو کې ليدلي دي
ناوړه همدارنګه په راپور کې د . او نجونې متاثره کوي او همدارنګه د دولت په غبرګونونو باندې متمرکزې وې

رو دوو کلونو کې تر څارنې او ي يو څو نمونې هم شاملې دي چې د يوناما د بشري حقونو افسرانو په تدودونو
 په دې  همد يوناما د بشري حقونو څانګې د دې راپور د چمتو کولو لپاره يو لړ ليکنې. تحقيق الندې نيولې دي

  . باب له نظره تيرې کړې دي
  
د دې راپور هدف دا دی چې د ځينو .  د ټولو شکلونو بشپړه مطالعه نه دهناوړه دودونواپور په افغانستان کې د ر

عملونو د څرنګوالي، د هغوي د الملونو او اوږدمهاله پايلو په باب انديښنې راويښې کړي چې د ښځو د حقونو په 
راپور هغو قضيو ته اشاره . جوړوی کې خنډونه پوره کولو او د داسې کړنو د له منځه وړلو او سمون په الر

 تحقيق الندې نيولي او له دولتي چارواکو سره يې تعقيب  اوکوي، چې د يوناما د بشري حقونو څانګې تر څآرنې
کړې دي، څو د بدې استفادې شکلونه او نمونې څرګندې شي او د ښځينه قربانيانو او د بشري حقونو د مدافعينو 

د امنيتي الملونو له وجې ټول هغه معلومات نه دي ځای شوي چې د مرکې . کړای شيتجربې سره شريکې 
  . کويو يا نورې حساسې برخې را برسيره ورکوونکو يا قربانيانو هويت ا

  
  .د مبارکه آياتو ترجمی له تفسير کابلی څخه اخيستل شوی دی: نوټ
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   زمينه. ١
  

 د درد، کړاو، تحقير او د ميليونونو ، هم مذهب ته منسوبيږي دستور او کله، چې ريښې يې دودناوړه دودونه
افغان ميرمنو او نجونو د تجريد سبب ګرځي چې د نيمايي نفوس د بنسټيزو بشري حقونو د نقض المل هم 

 او په ماشومتوب کې ودونه، د کشالو د حل لپاره د نجونو ورکول، په ودونهري اجباداسې کړنې لکه . جوړوي
ډول کړنې په ټولنه کې د ښځو او نجونو  دغه 1. بللې کيږيناوړه دودونهو د ناموس په نامه وژنه بدل کې ودول ا

 د ناوړه دودونهپه افغانستان کې . د نقش او موقف په اړه له تعصب اميزه عقيدو او نظرياتو څخه سرچينه اخلي
زياتې مودې راهيسې د  کلونو څخه ال يرشودنورې هم قوت اخلي، چې افغانان له له امله  ۍستۍ او نا امنيپراخې ن

  . ورسره مخامخ دي
  

ډيرو افغان ميرمنو او نارينه وو چې د يوناما د بشري حقونو افسرانو مرکې ورسره کړي دي ويلي دي چې زيات 
شمير افغانان په دې باور دي چې هغه عملونه چې ښځې د نارينه وو د ارادې تابع ګرځوي او د دوي د فعاليتونو 

 ډيرې ،خو لکه څنګه چې په دې راپور کې څرګنده شوې ده.  په قران کريم کې ريښې لري،يره تنګويساحه ډ
 يا په ځينو قضيو کې دغه کړنې د مذهبي الرښودونو سره په ټکر ې په مذهبي اصولو نه دې بنا شوناوړه دودونه

 په څير کتل کيږي او استفاده و دستور ته کله په تاوتريخوالي او جګړو کې د پناګاه اکلتور او دود. کې وي
  .  شيفرق  مذهبي درک څخها ډول کړنيبايد لهورڅخه کيږي، مګر د

  
. دستور تل د بدلون او تکامل په حال کې دیاو  چې کلتور هيڅکله يو ثابت شي نه دی او دود خو بايد وويل شي

 په ۍ د مذهب يا عقيدې د آزاد.کار وکړی د ښځو د حقونو لپاره د يوې مثبتې قوې په څير کار کوالی شیمذهب 
په هغو ملکونو کې چې قراني مفهومونه په ډير دقت کارول کيږي، " په قول ترباب د ملګرو ملتونو خاص راپور

اسالمي عصر څخه د مخه عربي قبيلوي ټولنې له کړنو سره چې دغه خبره له ياده وتلې چې قراني مفهومونه د 
 او خالصون ۍښځو د ازادانتقال او بخښلو وړ ملکيت شميرل کيدلې، د ښځو په کې حقوقي موقف نه درلود او د 

 ي دوديزې کړنې چې ښځو ته زيان رسو3. قران کريم ښځو ته ډير حقونه ورکړی دي2."لپاره منځ ته راغلي دی
ځينې وختونه له مذهبي ښوونو سره په مغايرت کې دي او ډير ځله يا په مطلق ډول د مذهبي مفهومونو په 

   4. تعبيرونو پورې تړاو لريکلتوري
  

 په معمول ناوړه دودونه چې  څيړنې څرګندوي5او همدارنګه د نورو سازمانونو د يوناما د بشري حقونو موندنې
، د ښځو د نقش په باب د ټولنې او کورنيو د درک، د قضايي چارواکو او پوليس د يوډول د مذهبي غلط فهم

او غير رسمي عدلي ميکانيزمونو په واسطه  ،رته پاتې کيږييپه برخه کې بد قانون د انفاذ چې  ، په ذريعهۍناکام
  .  پياوړی کيږی،چی د يو جمعی حل په توګه د ښځو فردی حقونو په برخه کی مدارا کوی

                                                 
و د الملونو او پايلو په باب، په کورنۍ کې کلتوري دودونه چې د  د ځانګړی استازی راپور د ښځو پر عليه  د تاو تريخوالی او د هغ 1

  .E//CN.4/2002/83، ٢٠٠٢ښځو پرعليه خشونت څرګندوی، راديکا کومارا سوامی، جنوري 
ې د  د ملګرو ملتونو د ځانګړی استازی، عبد الفتاح امور له خوا راپور د مذهب يا عقيدې د ازادۍ په اړه، د مذهب او کلتور په رڼا ک 2

  . مخ٧ ٢٠٠٩ اپريل، E/CN.4/2002/73/Add مذهب يا عقيدی د ازادۍ او د ښځو د موقف په اړه څيړنه،
   ماخذپورتنی  3
   ماخذپورتنی  4
ښځينه بنديانې او په ټولنه کې د دوي بيا په حال : افغانستان: ئ په افغانستان کې د زيانمنو دوديزو کړنو په اړه د نورو څيړنو لپاره وګور 5
، د ښځو د زيږون پرمهال د هغوي په روغتيا باندې د جنسيتي تاوتريخوالی اغيزې، ميډيکا ٢٠٠٧ل، يو اين او ډی سي، مارچ، کو

، پريکړې، ٢٠٠٨يو اين اف پي ای، په افغانستان کې وختي ودونه، د ښځو او ماشومانو په باب د قانوني څيړنو مرکز، / مونديالی
، د دود دستور په تله کې؛ د کابل واليت په ٢٠٠٩ې د ازدواج دودونه، ديبورا جی سميت، ای آر ای يو، په افغانستان ک: غوښتنې او تنوع

  . ٢٠٠٣توقيف ځای کې ښځې او نجونې، ميډيکا مونديالی، 
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  قانوني چوکاټ. ٢
  

ه  اړونده ماد6 په اګست کې نافذ شو،٢٠٠٩د قانون، چې د منع  د تاوتريخوالی د ر عليه دغه راپور د ښځو پ
د يوناما د بشري حقونو .  د يوه جرم په حيث پيژنيناوړه دوديادوي، چې د شرعي اصولو په مرسته يو ځانګړي 

 د شرعي قوانينو تحليل، چې په دې راپور کې ځای شوي د شرعي علومو له ماهرانو او پوهانو له څانګېد 
  .پراخو سال مشورو وروسته تر سره شوی دی

  ه د اساسي قانون چوکاټ اړپه  ناوړه دودونو د ١. ٢
  

د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره قانوني چوکاټ ) ٢٠٠۴(د افغانستان د اسالمي جمهوريت اساسي قانون 
م سره مخالف ينوي، چې په دې کې د ښځو حقونه هم شامل دي او د دې ضرورت يادونه کوي چې له اساليتع

 ناوړه دودونهالم ته يو بنيادي او مرکزي موقف ورکوي؛ ډيرې اساسي قانون اس. دودونه بايد له منځه يوړل شي
  . لريه چې په دې راپور کې راغلې دي له شرعي قانون سره سمون ن

  
  

  اساسي قانون
  

  اوومه ماده
دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړيوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د 

  . و د نړيوالې اعالميې رعايت کويبشري حقوق
  

  درېيمه ماده
  . شي کوالی چې د اسالم د سپيڅلي دين د معتقداتو او احکامو مخالف ويه څ قانون نيپه افغانستان کې ه

  
  دوه ويشتمه ماده 

ه وړاندې د افغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون پ. د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتياز منع دی
  . مساوي حقوق او وجايب لري

  
  څلورپنځوسمه ماده 

دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او . کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې الندې ده
ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تامين، د ماشومانو د روزنې او د اسالم د سپيڅلي دين له احکامو سره د 

  .  نيسيهسومو د له منځه وړو لپاره الزم تدبيرونمغايرو ر
  

  يو سلو ديرشمه ماده 
که د غور الندې . محکمې تر غور الندې قضاياوو کې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حکمونه تطبيقوي

 قضاياوو له جملې څخه د کومې قضيې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانينو کې حکم موجود نه وي، محکمه د
حنفي فقهې د احکامو له مخې او په هغو حدودو کې دننه چې دې اساسي قانون ټاکلي، قضيه په داسې ډول حل او 

  . فصل کوی چې عدالت په ډيره ښه توګه تامين کړي

  
  

                                                 
  .٢٠٠٩، ١د قانون د خپريدو نېټه د اګست )  شميره٩٨٩(ي جريده م د جمهوري رياست له فرمان څخه وروسته، رس 6
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  شرعي قانون

  
ه  ښځو حال دا چی دی مؤمن وی نو دغ له له نارينه وو او)کارونو(نيکو ) ځينو(او هر څوک چی عمل وکړی له 

هم يعنی پر دوی په هيڅ شی (د نقير ) په اندازه(داخل به شی په جنت کی او ظلم به ونه شی په دوی ) نيکوکاران(
 )."کی هيڅ ظلم نه کيږی

   ) ايت١٢۴،  النساءسورة ،قران کريم(
  
 یی يرځولګده او ) حوا(او له يوی ښځی چی ) آدم(له يوه سړی چی ) ټول اصًال( تاسی یای خلکو بيشکه مونږ ي"

وپيژنی يو له بل سره بيشکه چی ډير مکرم او معزز له تاسی ی او قبيلی قبيلی دپاره د دی چی ګمونږ تاسی څان
  ."  بيشکه چی اهللا تعالی ښه عالم ډير خبردار دی. څخه په نزد د اهللا ډير متقی ادب لرونکی ستاسی دی

  ) ايت١٣جرات، ح السورةقران کريم، (
  
  

  قانون  منع تاوتريخوالي دد ر عليه  د ښځو پ٢. ٢
  

 تاوتريخوالي په اړه د انديښنو په ځواب کې، ي او له ښځو سره د هميشنناوړه دودونوپه ټول افغانستان کې د 
 په محوه ناوړه دودونو قانون نافذ کړ، چې د منعد تاوتريخوالي د پر عليه  په اګست کې د ښځو ٢٠٠٩حکومت د 

 ټولنې ګروپونو د دې قانون د پرمختګ پروسه يښځو چارو وزارت او د مدند . کولو کې يو مهم قانوني ګام دی
د اسالم له دين سره په مغايرت کې د "د نورو هدفونو په څنګ کې ددغه قانون هدف دا دی، چې . رهبري کوله
هغه او د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي مخه ونيسي او " نو او کړنو په مقابل کې مبارزه وکړيورواجونو، دود
   7.تعقيب کړي

  
جنسي : نا لري عملونه په ډاګه کوي چې ارتکاب يې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي ما٢٢ ماده ۵د دې قانون 

ن ورسوي، د يوې ښځې ه داسې ډول څرګندول چې هغه ته زيا، د يوه قرباني شخص هويت پتيری، جبري فحشا
يوبتيا باعث ګرځيدل، وهل، د ازدواج په مقصد او يا دې ته اړ ايستل چې خپل ځان وسوځوي، د ژوبليدو يا مع

د جبران لپاره  ښځې په موخهد يوې کشالې د هوارولو (ددې بهانې تر الندې د ښځو اخيستل او پلورل، بد 
ړه له انتخابولو څخه منع کول، له قانوني عمر څخه د مخه ودول، بده استفاده، ي، جبري ودول، د م)ورکول

ورول يا تعقيبول، په جبري ډول ګوښې کول، په جبري ډول په نشه يي توکو روږدي کول، تحقيرول يا بيرول، ځ
 مادې څخه په انکار کولو ٨۶له کار او روغتيايي خدمتونو څخه بې برخې کول، جبري کار او د مدني قانون د 

  . وې څخه زياتو ښځو سره ازدواج کولسره له ي
  

تنې لپاره محافظوي او کومکي تدبيرونه ونيسي او د ښځو په قانون حکومت مجبوروي چې د قربانيانو د سا
 او د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د نورو شکلونو په باب تعليم ورکړی او د پوهاوي ناوړه دودونووړاندې د 

 دفترونه بايد د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی قضيې په لومړيتوب کې ونيسي او ۍد څارنوال. کچه لوړه کړي
 قانون د حکومت د اوو وزارتونو لپاره مشخصي دندې سپاري او د ښځو په وړاندې د 8.اقدام وکړيعاجل 

 9. به په کې غړيتوب ولريڅانګېخشونت د مخنيوي لپاره يو ملي کميسيون ټاکي، چې د حکومت وزارتونه او 
  ).يا د جوړيدو په درشل کې دي(دغه راز د واليت په کچه هم کميسيونونه جوړ شوي دي 

  
نه ګڼي او په د جرم په توګه په نامه  جرمونه " ناموس"د چې دغه قانون نيوکه کوي  ښځو د حقونو فعاالن د

  قانون جنسي تيری يا هغه جبري عنصر تعريف دغهد مثال په ډول. ښکاره د جرمونو تعريف نه وړاندې کوي
)  جرم ګڼل کيږيله مخیالمي قانون  اسد جنسي عمل، چې بهر څخه وادهله (چې جنسي تيری له زنا کړی نه دی 

                                                 
  . ماده٢عليه د تاوتريخوالی د منع قانون،  د ښځو پر  7
  .ماده) ۴ (٧ د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د منع قانون،  8
  " محافظوي او مرستندويه تدابير" دويم فصل،  د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د منع قانون، 9
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دغه راز قانون له قرباني يا د هغې له خپلوانو څخه غواړي چې شکايت وکړي، مخکې له دې .  شیڅخه تفريق
 فشار يرته واخلي يا د کورنيد دې مانا دا ده چې که چيرې قرباني خپل شکايت ب. چې دولتي مقامات اقدام وکړي

ې شکايت و نه کړي، له دولت څخه نه غوښتل کيږي چې د ښځو په وړاندې د له امله يا د غچ اخيستنې له وير
  . دغه نيوکې په ځای دي. پلټنې وکړي يا هغه تعقيب کړي خشونت د جرم په باب

  
په داسې حال کې چې د دې قانون بيا کتنه ښايي ضروري وي څو د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي وي، د 

د ښځو ګروپونه په دې باور دي چې که اوسنی قانون په اغيزناک ډول تطبيق  او څانګهيوناما د بشري حقونو 
 کيدای شي چې د ښځو حقونه په اغيزناک او سمالسي ډول وساتل شي او پرمختګ وکړي او په هغو زيانمنو ،شي

 د ښځو د حقونو افغان مدافعينو د.  راشي چې ميليونونو افغان ښځو او نجونو ته زيان رسويښتکړنو کې کم
 ته ويلي دي، چې دا مهمه ده چې له قانون څخه خلک خبر کړي، او هغه عملونه څانګېيوناما د بشري حقونو 

هغوي ته وښيې چې قانون يې جرم ګڼي او د قانون سمالسي تطبيق کول تضمين کړي، په خاص ډول د هغو مادو 
  .  کوي او مجرمين عدالت ته راکاږي محوناوړه دودونهتطبيق چې 

  

  يوال قانوني معيارونه  نړ٣. ٢
  

افغان حکومت د بين المللي بشري حقونو د تړونونو له مخې مکلفيت لري چې د قانون په وړاندې د ښځو د 
 د بين المللي قانون له مخې حکومت ژمن 10.ن کړيي ساتنې حق تضمېبرابري حق او د قانون په ذريعه د برابر

مخنيوی وکړي که دا خشونت د دولتي چارواکو، انفرادي دی چې زيار وباسي او د ښځو په وړاندې د خشونت 
 ټول اړونده نړيوال قوانين د دې راپور په پای کې په تفصيل سره ذکر شوي 11.اشخاصو يا سازمانونو له خوا وي

  . دي
  

 تړونونو کې تسجيل  په يادونه کوي، چې د هغو حقونو چې په نړيوالو بشري حقونوڅانګهد يوناما د بشري حقونو 
ي او افغانستان د هغو غړيتوب لري، په اساسي قانون کې د هغو د قانوني ضمانتونو او د اوسنيو افغاني شو

د مثال په .  کوي، يو ښکاره توپير شتههقوانينو په منځ کې چې ځينې مادې يې چې له ښځو سره تبعيض ښکار
 مادې احتوا کوي چې د نړيوالو  څو داسې، کې نافذ شو٢٠٠٩ډول د شيعه مذهب د شخصيه احوالو قانون چې په 

بشري حقونو د تړونونو په وړاندې د افغانستان ژمنتيا، د اساسي قانون او ملي قوانينو، له دې جملې څخه د ښځو 
  12.د خشونت د منع کولو د قانون سره مغايرت لرير عليه پ

  
 ټولو قوانينو په منځ کې يو د دې لپاره چې غوره قانوني تحفظ ميسر شي، حکومت بايد ګامونه اوچت کړي، چې د

په ملي کچه په قوانينو باندې بيا کتنه، چې د عدليې .  تضمين کړيیرنګي او توافق پيدا شي او د تبعيض مخنيو
 عالي کميسيون، د ښځو سازمانونه او یوزارت له خوا پيل شوې ده او د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنيو

                                                 
ون، د اقتصادي، اجتماعي، او کلتوري حقونو د سياسي او مدني حقونو نړيوال تړ:  افغانستان دا الندې تړونونه تصويب کړي دي 10

نړيوال تړون، د نژادي تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو تړون، د ښځو پر عليه  د تبعيض د ټولو شکلونو د محوه کولو تړون، د 
  .ړونشکنجې او نورو ظالمانه، غير انساني او توهينونکي چلند يا جزا د محوه کولو تړون، او د ماشوم د حقونو ت

، دغه راز د عمومي اسامبلې پريکړه ليک د ښځو په ١٩٩٢، ٩ د کميټې عمومي سپارښتنه، شميره خشونت د محوه کولود : ئ وګور 11
پوره زيار وباسي څو د ملي "ماده، چې وايي دولت بايد ) ج (A/RES/48/104،۴، ١٩٩٣؛ ئوړاندې د تاوتريخوالی په باب وګور

دې خشونت منع کړي، د هغې په باب پلټنې وکړي او مجرمان مجازات کړي، که څه هم  دغه خشونت د قوانينو سره سم د ښځو په وړان
  ." دولتي چارواکو او يا نورو اشخاصو له خوا مرتکب شوی وي

 خپور شو، د ٢٧ کال د جوالی په ٢٠٠٩ د شيعه مذهب شخصيه احوالو قانون چې د جمهوري رياست په فرمان په رسمی جريده کې د  12
له ملي او بين المللي غبرګونونو وروسته ولسمشر کرزي د دې قانون بيا کتنه . ز بشري حقونه نقض کوييې قانون څو مادې بنسټد

سره د دې هم دغه قانون اوس هم ځينې . وغوښته څو د اساسی قانون او د افغانستان د نړيوالو قانوني ژمنو سره د هغه يو والی تضمين شي
په دې مادو کې يوازې د کورنۍ نارينه غړو ته د . ي حقونه نقض کوي او ناوړه دودونو ته دايمي بڼه ورکويداسې مادې لري چې بشر

يوه ښځه کوالی شي کور پريږدي که چيرې مشروع هدف موجود وي او "ماشومانو د وليتوب امتياز ورکوي، د ښځو ازادي محدودوي، 
 کلني او د هلکانو ١۶ومانو ازدواج ته اجازه ورکوي، د نجونو لپاره قانوني عمر  کلنۍ څخه د کم عمر ماش١۶محلي دود اجازه ورکړي، د 

د ازدواج " ټاکل شوي، سره ددې هم قانون له ماشوم سره ازدواج ته اجازه ورکوي که چيري د هغه ولي وښوالی شي چې ماشوم ١٨لپاره 
ورکوي چې د ښځي له ساتلو څخه انکار وکړي، که هغه ده ته له او د بلوغ عمر ته رسيدلی دی؛ ميړه ته اجازه " ليواله او قابليت لري

  .  څخه ډه ډه وکړي" ودګني حقونو"
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 قانوني معيارونو په منځ کې او د قوانينو په تطبيق او عملي ډګر کې مدني ټولنه په کې شريک دي، کوالی شي د
د ماهرانو د دې بيا کتنې وروسته حکومت کوالی شي پارلمان ته د دې سپارښتنه . يو والی او يو مخي راولي

نې  کړي چې نه شي کوالی په ملي او بين المللي کچه د بشري حقونو ژم چې ټول هغه قوانين تعديل يا لغووکړي،
  . پوره کړي

  

   ناوړه دودونهپه افغانستان کې . ٣
  
  ) مو اخيستې په ډبرو يې وژنو)پيسو (په زرو (13" سنګ ميکشمه زر خريدم دده"
  

 د 14.رنې په ټوله نړۍ کې د ښځو حقونه تر اغيزې الندې راولييدستور، تاريخ، کلتوري او مذهبي انګاو دود 
دوديزې انګيرنې دي : " داسې بيانويناوړه دودونه کولو کميټه محو د خشونت  دد ملګرو ملتونو ښځو په وړاندې

" په پراخه کچه تاوتريخوالي يا جبر"او " چې ښځې د نارينه وو تابع ګڼي يا هغو ته کليشه ای نقش ورکوي
دغه ډول تعصبات او کړنې کوالی شي ... لکه په کورنۍ کې تاوتريخوالی او بده استفاده، جبري ازدواج"خپروي 

ت ورکړي چې د ښځو د ساتنې او يا پر هغو د ولکې د ساتلو د يوه شکل ئنسيت پر بنسټ تاوتريخوالی ته براد ج
د دې ډول تاوتريخوالي اغيزې د ښځو پر فزيکي او ذهني سالمتيا دا دي چې هغوي نه . په څير کارول کيږي

ي، هغه پياده کړي او په باره کې يې و څخه په مساوي ډول استفاده وکړيپريږدي له بشري حقونو او بنسټيزو ازاد
 د ښځو په وړاندې د خشونت د منع کولو قانون تر اوس مهاله د حکومت له ډيرو 15."معلومات تر السه کړي

کړنې له منځه  هغه  او هڅه کوي چېیمهمو هڅو څخه يوه ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی تعريف کو
  . قيروييوسي چې ښځو ته زيان رسوي او هغوي تح

  
د يوناما د بشري حقونو څيړنې او د قضيو څارنې او هغه مشورې چې په ټولنو کې يې سرته رسولې دي 

 دي او په ټولنو کې او د ټولو اجتماعي طبقو په منځ کې په مختلفو  خپريدونکيڅرګندوي، چې دغه ډول کړنې
  .  ديېدرجو کې موجود

  
 يې مني چې نجونې د هلکانو په دي او د افغان ټولنې ډيری خلکنا دغه عملونه په بنسټيز ډول په دې عقيده ب

 ډيری افغانان چې د يوناما بشري حقونو څانګې ورسره مرکې کړي دي وايی چې 16.پرتله کم ارزښته دي
 دغه ترجيح تر يوه حده په 17.يو کلتوري دود دی چې د ښځو لپاره منفي اغيزې لري" هلکانو ته ترجيح ورکول"

ګرځي او هلک يوه ښځه کورته راوړي " ملکيت" تکيه کوي چې نجلۍ وديږي او د يوه بل چا دې رواج باندې
   18.چې د کورنۍ په خدمت کې وي او د هغې لپاره کار کوي

  
 دغه راز څرګنده کړې ده چې په دې راپور کې توضيح شوې ځينې کړنې، لکه د څانګېد يوناما د بشري حقونو 

 نو خرڅول، يا د کونډو د ميراث د حقونو څخه انکار کول د ځينو افغانانو پهقرضونو د خالصولو په مقصد د نجو

                                                 
 په دايکندي واليت کې يو مثل دی چې د مدنې ټولنې د استازو له خوا په نيلی کې په يوه جلسه کې وويل شو، دايکندي واليت، مارچ  13

٢٠١٠ .  
  .  مخ١٩ې د مذهب او عقيدي د ازادي او د ښځو د موقف په باب څيړنه،  د امور راپور، د مذهب او کلتور په رڼا ک 14
  . ١٩٩٢، ١٩عمومي سپارښتنه، شميره : ئ وګور 15
 د اجتماعي فشار په با ب نوی نظريات چې د نارينه ماشوم زيږون ته هرکلی ولري او په دې باب چې په افغان ټولنه کې هلکان څنګه  16

، ٢٠نيويارک ټايمز، ډسمبر . نجونی ته کم ورکول کيږي او  ډير، په افغانستان کې هلکانو ته ارزښتجينی نوردبرګ: ئتقديريږي، وګور
  . ازادی او فرصتونه چې نجونې يې د هلکانو په شان ادعا کوي د زيات اهميت وړ دي. ٢٠١٠

 په سمنګان واليت کې مرکه ورسره  دغه خبره د يوه مذهبي عالم له خوا چې د يوناما د بشري حقونو څانګې د سرباغ په ولسوالي 17
هيڅ زامن نه درلودل مګر د هغه د نوم او د کورنۍ نسب د هغه د لور، فاطمې په ذريعه ادامه ) ص(هغه وويل چې پيغمبر . وکړه، رد شوه

  .  ٢٠١٠پيدا کړه، اپريل، 
  . ٢٠١٠ له ښځينه ښوونکې سره مرکه، د فيض اباد ولسوالی، جوزجان واليت، اپريل  18
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نظر داسې عملونه نه دي چې د دوي په کلتور کې ادامه ولري، بلکه دغه کړنې د دوديزې متقابلې همکارۍ او 
 19.ي کويياعتماد له منځه تلل ګڼي او د لسيزو جګړو په نتيجه کې د عدم قانونيت او سختو ورځو څرګندو

 

   جبري ودونه ١. ٣
  

څرنګه چې دا . په ګټو پوهيږمزه د خپلې لور .  دود نه دیناوړهجبري ازدواج زموږ په کلتور کې يو "
له کوره نه وځي هغه نړۍ نه پيژني او دا ددې لپاره ممکنه يا د منلو وړ نه ده چې د خپل ځان لپاره 

ړه غوره کړي او زه ښه پوهيږم چې د يه ملري چې د خپل ځان لپاره هغه دا حق ن. انتخاب کړيړه يم
  " .هغې لپاره يې انتخاب کړم

  )٢٠١٠د فارياب د واليتي شورا له غړي سره مرکه، اپريل (
  
خوب کې په ه مجبوره شي، چې خپل ټول ژوند له داسې يوه چا سره تير کړي چې تکه يوه ښځه دې "

د ټولو نورو کسانو به ه کورنۍ او ټولنه کې وي ليدلی، دغه کار به د هغې اروا وځوروي، او پنه يې هم 
دا له هر چا او هر شي څخه نفرت کوي او يوازې . په مقابل کې د هغې په چلند او انګيرنو اغيزه وکړي

 غم يپه ځينو قضيو کې ښځو ځان وژلو ته پنا وړې ده چې له هميشن. د غچ اخيستنې په فکر کې لويږي
. رته ښکاري، يا ښايي هڅه وکړي چې له کور څخه وتښتياو غوسي څخه د خالصون يوازينۍ الر و

لري، چې خپل اوالد وروزي، ځکه چې زړه يې ستړی وي، په عمومي ه کله چې مور شي، د دې توان ن
  ." ډول هغه يوه ښه ښځه او مور نه شي کيدای

  ).٢٠١٠له يوه نارينه څارنوال سره مرکه، د سمنګان واليت، اپريل (
  

په . لريه اج هغه ازدواج دی چې يوه خوا يا دواړه خواوې په ازاد او بشپړ ډول موافقه ونجبري ودونه يا ازدو
د اختالفونو د رفع کولو په مقصد د نجونو تبادله (افغانستان کې جبري ازدواج په داسې حاالتو کې کيږي لکه بد 

 او د کونډو ښځو مجبورول )په خپل ذات کې جبري کار دی(، د ماشومانو ودول )په بدل کې ورکول(، بدل )کول
 کال د راپور له مخې په افغانستان کې له ٢٠٠٨د يونيفيم د . ړه له يوه خپل سره وادوه وکړييچې د مړه شوی م

 او د قضيو د و د پراخو مشورڅانګې د يوناما د بشري حقونو 20. ٪ ازدواجونه اجباري شکل لري٨٠ تر ٧٠
نه ډول او د معلوماتو په رڼا کې رضايت نه دايرو قضيو کې په ازاتحليل له الرې موندلې ده چې د ازدواج په ډ

  .دی ښودل شوي
  

اجباري ازدواج د ازاد او بشپړ رضايت له حق سره ټکر کوي، لکه څنګه چې په بين المللي قانون کې راغلي دي، 
ه د د ښځو پر علي. دغه راز د شرعي قانون له مخې د ازدواج لپاره د دواړو خواوو رضايت شرط دی

  .  د رضايت نه پرته ازدواج يو جرم ګڼيتاوتريخوالی د منع قانون
  

 په منځ کې د ډيرې ازدواج" ازاد"او " مصلحتی" "جبري" په دې نظر ده، چې د څانګهد يوناما د بشري حقونو 
په ج دقيقې ليکې راکښل ښايي د هغو الملونو يوه ډير ساده توضيح په الس راکړي چې په افغانستان کې د ازدوا

تی که په ازدواج کې يو جبري ح.  ازدواجونه ډير ځله اجباري ازدواج نه ويمصلحتی 21.تعينولو کې کارکوي
  . عنصر هم شامل وي، خو که چيرې ازدواج په خوشحالي بدل شي، ډيری خلک هغه ته اجباري ازدواج نه وايي

  
. لب کيږيس کولو کې د هغوی ازادي جبري ازدواج دغه راز سړی او هلکان هم زيانمنوي، ځکه چې په ازدواج
 ډير امکان لري کلاو يو ه" پلوري"نه خو هلکان د نجونو په پرتله کم زيان ويني، ځکه ميندې او پلرونه هلکان 

                                                 
اس او ای اس، د لندن .  د فعاليتونو لمسونې او خطرونه په افغانستان کې، د انتونی هايمن د ياد ليکچرونهسيتوتی، د جنيد ينيز کاند  19

  . ٢٠٠٩پوهنتون، 
. ٢٠٠٨يونيفيم افغانستان فکټ شيټ، د " په افغانستان کې د ښځو حالت" يونيفيم افغانستان،  20

[http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/factsheet.html]   
د ازدواج دودونه په افغانستان کې، ای آر ای يو، : ديبورا جی سميت، پريکړې، غوښتنې او تنوع: ئ د ژورې شننې لپاره وګور 21

  . ٢٠٠٩روري، بخپرونه، ف
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که يو سړی په واده کې خوشحاله نه وي، هغه . چې د خپل پالر له انتخاب سره د ازدواج لپاره مخالفت وکړي
  .  ژوند کې ډير له خشونت سره نه مخامخ کيږيشريکراز سړي په دغه . کوالی شي بله ښځه وکړي

  
  قانون

  
  

  د افغانستان داخلي قانون
  

  قانون منع د تاوتريخوالي دپر عليه د ښځو 
  

  څلوريشتمه ماده
 و احواللهي، ړکوطت په هغو کی وسا يا  يی وپيریي ياوپلور هيا بهانمنظور  په وادهچې ښځه د شخص هغه 

  ..محکوميږي، څخه زيات نه ويچی له لسو کلونو  حبس هاوږدپه سره سم 
  

  اجباري نکاح: شپږويشتمه ماده
يی يا کوژده د هغې له رضايت څخه پرته ،  کړیبشپړ يې سن قانوني واده ښځه چې د هغهچيری يو شخص که  

 نکاح د  اوکوژده او  محکومحبس چې له دوو کلونو څخه لږ نه ويپه متوسط  سره سم و احوالله کړي، واده
  .فسخ کيږيمطابق حکمونو د قانون 

  
  د ازدواج له حق سره مخالفت: وويشتمه مادها

 لهکړي، سلب هغې څخه د غوره کولو حق له ) زوج(  د ميړهوګرځي ياخنډ  وادهد ښځې د چيری شخص که 
  .  محکوميږيپه قصير حبس سره سم واحوال

  
  د جزا قانون

  
   ولسمه مادهاپنځسوه 

ه يا نجلۍ چې د اتلس کلنۍ عمر يې پوره کړی وي د هغې د رضا او رغبت په خالف ميړه ته نډه ښځوکه څوک ک
  .ورکړي د حاالتو سره سم په لنډ حبس محکوميږي

  
  
  

  شرعي قانون
  

د دواړو خواوو رضايت . په اسالم کې ازدواج د تعريف له مخې په خپله خوښه د دوو کسانو يو ځای کيدل دي
 په دوه اړخيزې موافقې والړ دی، هلک او نجلۍازدواج د . ازدواج لپاره الزمی شرط دید هر ) ايجاب او قبول(

 د دې  نارينه اوښځهله دې نه عالوه دواړه، .  کيدای شي باکره نجلۍ وي، طالق شوې يا کونډه ښځه وينجلۍ
مبارک ايتونه د قران کريم . ازادي لري چې بيال بيل شرطونه وضع کړی او هغه د دې موافقې يو جز وګرځوي

په ښکاره بيانوي، چې ښځه باکره وي يا نه وي، د هغې اجازه ضروري )  ايت١٨ سورهد مثال په ډول د النساء (
  . ده
  

دغه کار ددې لپاره دی چې د . د شرعي قانون له مخې د ښځې پالر حق لري چې د هغې انتخاب منظور کړي
ځې د هغه حق ځای نه نيسي چې خپل رضايت څرګند  خوندې وساتل شي، خو دغه حق د ښنههغې ګټې او هوساي

  . لريه کړي، که چيرې يوه طالق شوې يا کونډه ښځه ازدواج کوي، په دې صورت کې پالر دغه حق ن
  

 بنت خنساءد حديث سره سم، يوې ښځې . ره کوييو معروف حديث په ټولو قضيو کې د رضايت ضرورت ته اشا
راره ته واده کړم، خو زه له دې ازدواج سره راضی نه وم، نو ځکه مې زما پالر زه خپل و"خدام ويلی دی، چې 
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ما ." هغه څه ومنه چې ستا پالر ستا لپاره ترتيب کړي دي: "هغه مبارک ماته وويل." د اهللا پيغمبر ته شکايت وکړ
ه جواز ننو بيا دغه ازدواج "ده مبارک وويل ." زه نه غواړم هغه څه ومنم چې پالر مې ترتيب کړي دي: "وويل

ما هغه څه منلي دي چې زما پالر سنجولي "ما وويل ." ېلري، ځه او له هغه چا سره واده وکړه، چې ته يې غواړ
  ."لريه دي، مګر زه غواړم چې ښځې په دې وپوهيږي چې پلرونه د لوڼو په کارونو کې حق ن

  ). ١/۶٠٢ ابن ماجه کتاب النکاح ١٩۴/٩فتح الباري، صحيح البخاری (
  

 اجازه ورکوي چې په جبري ډول تړل شوې واده د انحاللنيو سرچينو له مخې، اسالم هغې ښځې ته د د پورت
  . لريه وي، ځکه چې ازدواج مشروعيت ن

  
 ستنې ې در سربيره پر دی چی طرفين بايد محارم نه وی،د ازدواج لپاره د اسالمي شريعت له مخې په اسالم کې

  : يا شرطونه شته
  
قبول تر هغو پورې نه شي کيدای چې . زدواج لپاره وړانديز کوي، ښځه يا د هغې وکيل دیهغه خوا چې د ا  -١

نه دا چې تر . ددې مانا دا ده چې ښځه دا امتياز لري چې د ازدواج وړانديز وکړي. وړانديز نه وي شوي
يتوب کوي د ولي له خوا يا هغه شخص چې د هغه استاز. وړانديز ومني فشار الندې وي او د ازدواج لپاره

يا دې ته " تاسو ته په ازدواج کې درکوم............. زه " ته وايی چې نارينهکيږي او ) ايجاب(يو وړانديز 
د دې . يا دې ته ورته عبارت" زه يې قبلوم" اظهار وشي او وايې ۍ له خوا بياد د قبولنارينهد . ورته جملې

  .  ښه حالت کې وي چې ازدواج ومني په ذهني لحاظ پهد عقد دواړه اړخونهمانا دا ده، چې 
  
  . ږه دوه کسه شاهدان موجود وي شي او د دې ازدواج لپاره بايد لږ تر لازدواج بايد په رسمی ډول اعالن  -٢
  
  .ته ورکول کيږي  له خوا ناوېنارينه او د  يو شرط دیرمه  -٣
  )٢٠٩١ کتاب، نمبر ١١سنن ابو داود، ازدواج، کتاب النکاح، (
  
  

  قضيېمثالي 
  
 کلنې نجلۍ پالر او ورور هغه له دې ١۵ په اپريل کې د هرات واليت د غوريان په ولسوالي کې د يوې ٢٠١٠د 

نجلۍ له کوره وتښتيده، په همدې ورځ نا معلومو کسانو . امله ووهله چې له جبري ازدواج څخه يې انکار وکړ
 له څو ساعتونو وروسته يې د سرک په سر نجلۍ په موټر کې ورسره واخيسته پر هغې يې جنسي تيری وکړ او

 پوليس له پيښې خبر کړ، پوليسو نجلۍ د محافظت لپاره يوه خوندې کورته ۍيوه سپين ږيري د ولسوال. پريښوده
  22.بوتله

  
تخار واليت د درقاد په ولسوالۍ کې په څلور کلنۍ کې په د  چې ی، ښځی شل کلنی کې، يو٢٠٠٩د جنورۍ په 

 يوړه چې له جبري ازدواج څخه ځان هه، د دې واليت د ښځو چارو رياست ته پنابدو کې ورکړل شوې و
شار الندې و او ښځه يې د فد ښځو د چارو رياست دوه مياشتې د قومی مشرانو او سياست والو تر . وژغوري

کمې د جلسې د شروع کيدو په حد م. درقاد محکمې ته واستوله چې د ازدواج په مشروعيت يې فيصله وشي
مې په ودانۍ بريد وکړ، نجلۍ ک کسانو چې د جبري ازدواج غوښتونکې وو، د مح٣٠٠شل کې وه، چې نږدې در

 ډيرې هڅې وکړي چې له هغې څانګېد يوناما د بشري حقونو . يې وتښتوله او په زوره يې د خسر کور ته يوړه
   23.ای ځايګی ال درکه پاتې شوځښځې سره تماس ونيسي خو بريالي نه شول او د ښځې 

  
د .  کلن سړی ته په جبري ډول نامزد شوه۶۵ کلنه نجلۍ ١۶ کې د لوګر په واليت کې يوه ٢٠٠٩د اکتوبر په 

نجلۍ په وينا، سړی ټينګار کاوه چې هغه د خپل پالر په کور کې له واده څخه مخکې وويني، هغې ادعا کوله چې 
په دې . ورشي او هغه وويني ې وه چې کور تهسړی د هغه پالر ته ډيرې پيسې ورکړې وي او دا اجازه يې اخيست

                                                 
  . ٢٠١٠ قضيه چې د يوناما بشري حقونو څانګې ته يې راپور راغلی دی، اپريل  22
  . ٢٠٠٩ما د بشري حقونو د څانګې له خوا يې پلټنه شوې ده، جنوري  قضيه چې د يونا 23
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دا او نارينه .  يې له نارينه کوربه سره مطرح کړهيلفون وکړ او مسالهټيشن ته ټمحلي راډيو سيوه وخت کې نجلۍ 
 دواړه له لوګر څخه وتښتيدل يوروسته دو. يلفوني مکالمو ادامه پيدا کړهټکوربه له يوه بل سره اشنايان شول او 

 کاله بند محکوم شو ١٣سړی په .  په الر کې پوليسو دوي په ننګرهار واليت کې د زنا په تور ونيولاو لغمان ته
د يوناما د . د راپورونو له مخې، په نجلۍ په توقيف خانه کې جنسي تيری شوی دی.  کاله بند وخوت۵او په نجلۍ 

 د بلې نجلۍ غوښتنه کړې ده او د کې" جبران" کلن سړی په ۶۵ اطالع تر السه کړې ده چې څانګېبشري حقونو 
   24. کلنه نجلۍ سړی ته په ازدواج کې ورکړې ده١۵ يا ١۴نجلۍ پالر خپله کشره لور 

  
   اند او فکرد ټولنې 

  
 په ټولنې کې په دې څانګېڅرنګه چې رضايت د ازاد ازدواج لپاره ضروري شرط دی، د يوناما د بشري حقونو 

تبليغ او دا ډول څيړنې د . څه ته ويل کيږي" رضايت"نګه تړل کيږی او باب يوه څيړنه پيل کړه چې ازدواج څ
سته کوالی شي، چې د جبري ازدواج ټول شکلونه ر په برخو کې له موږ سره مۍ او پاليسadvocayترويج يا 
  . محوه شي

  
ره که څه هم په مخصوصو ګروپونو کې شاملو افغانانو د فردي رضايت په ضرورت باندې چې د ازدواج لپا

ضروري دی ټينګار نه دی کړي، خو دوي په ټينګه سره د جبري ازدواج ځانګړي ډولونه وغندل چې په ترڅ کې 
په دغو ډولونو کې په ماشومتوب کې ودونه، د . يې کورنۍ د خپلو زامنو او لوڼو لوړې ګټې په نظر کې نه نيسي

اتې ښځې لري يول هغه چا ته چې يوه يا زد يوې نجلۍ ود) په بدو کې(بدو د رفع کولو لپاره د نجونو ورکول 
  . او هغه حاالت شامل دي چې پلرونه د اقتصادي ستونزو د حل لپاره نجونې ودوي) بن(
  

په افغانستان کې د نجونو ودول او نامزاد کول په دوديز ډول د يوې کورنۍ او يوې ډلې د انديښنې خبره وي او په 
په مباحثو کې  مخصوصو ګروپونو د واليتونو کې ٢٩ افغان چې په هيڅ يوه. انفرادي حقونو پورې نه ده تړلې

 دا خبره کړې ده چې يروخو ډ.  چې لوڼې او زامن د خپل ژوند ملګري پخپله غوره کړيشامل وو نه دي ويلي
  25.چوي چې واده وکړي که چيرې د دوي خپله خوښه نه وينه  ميندې او پلرونه بايد پخپلو اوالدونو زور وا

  
  ."  چې يوه نجلۍ د مور او پالر له پريکړې سره مخالفت وکړينه خوښويټولنه "  
  )٢٠١٠د ليسې ښځينه زده کوونکې، باميان، اپريل (  

  
هيڅوک نه شي کوالی چې د خپل مور او پالر د .  کې يوه قاعده دهسيمه په ....... د جبري ازدواج"

  " خوښې په خالف واده وکړي
  )٢٠١٠ی ولسوالی، کابل واليت، مارچ د ښوونځي ښځينه ښوونکې، د سروب(
  
زموږ په کلتور کې د مور او پالر لپاره د شرم خبره ده چې له نجلۍ سره د ميړه په انتخاب کې مشوره "

  ." وکړي
  )٢٠١٠اجتماعي چارو کارکوونکی، بلخ واليت، اپريل (
  
که پالر يې . لې دهکبختي په کورنۍ پورې تړه انتخاب سره مخالفه وه، د هغې نيکه نجلۍ د پالر ل"

  ." مهربانه سړی وي، هغې ته غوږ نيسي او که نه نو نجلۍ اړ ده چې واده شي
  )٢٠١٠د شورا ښځينه غړي، کابل واليت، اپريل (

 

                                                 
  . ٢٠٠٩ قضيې چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا يې پلټنې شوې دي، اکتوبر،  24
 د زامنو  د يوناما د بشري حقونو د څانګې پلټنې څرګندوي چې ميندې او پلرونه د لوڼو نيوکو ته دومره پاملرنه نه کوي لکه څومره چې 25

خو د نجلۍ . د خپلو والدينو په انتخاب نيوکه وکړي او ښايي په خبره يې غور وشي) د سليقې له مخې(يو هلک کوالی شي . خبرې اوري
يوې نجلۍ غبرګون چې د خپل پالر د انتخاب په وړاندې اعتراض کوي، بې احترامي د بلل کيږي او " وقار نښه"خاموشانه رضايت د 
  .  بره يې نه اوريدل کيږيشميرل کيږي او خ



10 

په " رضايت"، د لد هغو بحثونو او مرکو په وخت کې، چې د يوناما د مخصوصو ګروپونو له خوا ترسره شو
ر له پالنارينه وو په عموم ډول داسې فکر کاوه چې که نجلۍ د خپل .  وباب د يوه تعريف پيدا کول ګران کار

د اسالمي علومو يو شمير . نه بلل کيږي" جبري"انتخاب سره ډيره مخالفه نه وي، ازدواج په دې صورت کې 
که  چې رضايت په ازدواج کې يو شرط دی، مګر په دې اندازه پراخوالی نه لري له دې موافقه درلودهو پنارينه و

يوه ). ئد بين المللي معيارونو لپاره لومړۍ شميره ضميمه وګور (ړيوالو قوانينو معيارونه يې وينيڅنګه چې د ن
 کوالی شي په بشپړ ډول د زامنو او نجونو څخه استازيتوب 26بل سړی ويل چې د اسالمي قوانينو له مخې پلرونه
  .وکړي او په دې کې د رضايت خبره هم شامله ده

  
 چې ميندې او پلرونه ډير ځله د نامزادي يا واده لپاره 27ان په مرکزي لوړو برخو کې مرکو څرګنده کړهد افغانست

په دې . د خپلو لوڼو رضايت اخلي، خو يوازې په هغه وخت کې چې دوي د زوم له کورنۍ سره موافقه کړې وي
 د مور او پالر له صورت کې رضايت يوازې يو شکلي اعتبار لري، ځکه ښځه په ګرانه سره کوالی شي

که مخالفه هم وي، مور او پالر يې هغه هڅوي يا يې اړباسي، چې له ازدواج سره . پريکړې سره مخالفه وي
اخيستل هم ښه کار دی، " رضايت"ځينې افغانانو چې مشوره ورسره شوې وويل، چې د شکلي . وښيې" رضايت"

   28.که څه هم پريکړه ال پخوا شوې وي
  

 کې مباحثو څرګنده کړه، چې ډيری خلک فکر کوي چې سړی حق لري خپلې لوڼې هغه چا ته د نيمروز په واليت
سره له دې هم ګډون . ور واده کړي چې د دوي خوښه وي؛ دوي له خپلو لوڼو سره هيڅ سال مشوره نه کوي

په . خامخ شيکوونکو دا ومنله چې د جبري ازدواج له امله کيدای شي يوه نجلې په ټول ژوند کې له خپګان سره م
 کې هغو ښځو چې مرکې ورسره وشوي وويل چې په جنګ ځپلو سيمو کې لکه لوګر او وردګ 29مرکزي سيمو

  . واليتونو کې د هغو سيمو په پرتله چې د حکومت تر ولکې الندې دي، د جبري ودونو شمير زيات دی
  

ي ودول په دې واليت کې تر ټولو په اروزګان کې نارينه قاضيانو، څارنواالنو، پوليسو او قومي مشرانو جبر
 ترينکوټ کې له څو ځايونو پرته نږدې ټول  يعنیدغه ګروپ ياده کړه، چې په مرکز.  وشميرهناوړه دودزيات 
 له رضايت پرته ترسره کيږي، يوه مشر وويل، چې که څه هم دې جبري ازدواج د قران کريم له نه د ښځېودو

  30.شره لور د هغې له رضايت پرته واده کړهمخې يو نا روا عمل ګڼي، مګر ده خپله ک
  
  
که ايجاب او قبول نه وي ). قبلونه، تصديق او رضايت(په اسالم کې د ازدواج يو شرط ايجاب او قبول دی "

لري، ځکه چې له واده سره د ښځو رضايت ه په کليوالي سيمو کې ډير ودونه مشروعيت ن. ازدواج نامشروع دی
  ." څخه هيڅکله د دوي رضايت نه دي غوښتل شوينه وي اخيستل شوي؛ له دوي 

  
  )٢٠١٠د واليت محکمې مرستيال، شمالي سيمې اپريل (
  

   بد يا د کشالو په هوارولو کې د نجونو ورکول ٢. ٣
  

 ادعا موجوده وي چې زنا ترسره شوي خو ادعا کوونکې و نه چیبد په هغه وخت کې منځ ته راځي "
دې مجبور دی چې د بلې کورنۍ د حيثيت د اعادې په موخه . ړيتوانيږي چې د هغې ثبوت وړاندې ک

  ." دوه نجونې ورکړې

                                                 
 پلرونه او نيکونه په معمول ډول پريکړې کوي، که څه هم دوي ښايي په پخوا کې د خپلو ماشومانو د ازدواج په باب ښې پريکړې نه  26

  . کويپه کابل کې څيړنو ښوولې چې د منځنۍ طبقی کونډې ښځې د خپلو لوڼو د ازدواج پريکړې .  مخ١٨ای آر ای يو راپور،  . وي کړي
  .  د باميانو او دايکندي واليتونه په کې شامل دي 27
مرد په ولسوالي او ه د باميانو په مرکز او دايکندي د نيلي په ولسوالی کې د مخصوصو ګروپونو مباحثې او د باميانو واليت د ک 28

  . ٢٠١٠اپريل / شهرستان ولسوالی کې مباحثې، مارچپهدايکندي واليت 
  .ګر، پنجشير، پروان او وردګو د واليتونو په ګډون د کابل، کاپيسا، لو 29
  .٢٠١٠په اروزګان کې له سړو سره د مباحثې په وخت کې وويل شو، مارچ   30
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  )٢٠١٠په تګاب کې د شورا غړي، د کاپيسا واليت، اپريل (
  
 جزا ويني او هغه اړ ده چې خپل ټول ژوند ۍد دې په ځای چې وژونکی جزا وويني، يوه معصومه نجل"

  ." ره مخ وييتوب کې تير کړي او له تاوتريخوالی سئپه مر
  )٢٠١٠د ښوونکو په ګډون د ښځو له يوې ډلې سره مرکه، د خلم ولسوالی، بلخ واليت، اپريل (
  
چې ) د طالبانو تر ولکې الندې سيمه( د شپی په وادی کې په بدو کې ورکول عام شکل لري، خصوصًا"

   ."ښتې او جنسي تيريو له قضيو څخه را والړې شوې ستونزې هوارې کړييله وژنو، ت
  )٢٠١٠له يوه محلي ملک سره مرکه، کاپيسا واليت، مارچ (

  
په بدو کې ورکول يا د کشالو د هوارولو په مقصد د نجونو ورکول د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی يو له ډيرو 
شديدو شکلونو څخه په افغانستان کې شميرل کيږي؛ په بدو کې ورکول ټولنو يا کورنيو ته د دې فرصت ورکوي 

ايتونه لکه قتل هوار کړي، په تيوري کې د دښمنو ډلو ترمنځ سوله او نظم په دې ډول بيا منځ ته راولي چې جن
" اعاده"په دې ډول " حيثيت يا وقار"د غمجنې کورنۍ . چې د جرم په مقابل کې جزا ښځې يا نجلۍ ته انتقال شي
  . کيږي چې ښځه د هغه جرم سزا ويني چې دې نه وي کړي

  
جرمونه او کړنې لکه " اخالقي"ول د جدي جرمونو په اړه مخالفتونه هواروي لکه قتل، دغه راز په بدو کې ورک

د دې ). د مثال په ډول، له جبري ازدواج څخه فرار کول(دنه يزنا، جنسي تيری او په داسې پيښو کې لکه تښت
ې او دښمني بيا هم جاري روش ګټه د مخالفتونو په هوارولو کې ډيره شکمنه ده؛ د کورنيو او ډلو ترمنځ جګړ

  31.وي
  

 موندلې ده، چې د مخالفتونو د رفع کولو په مقصد په بدو کې د ښځو ورکول په څانګېد يوناما د بشري حقونو 
 سره له دې چې دغه عمل ډير عموميت پيدا کړی دی، ډيری افغانان له هغه سره سخت .ټول هيواد کې دود دی

 له نظره، د څانګې رسمي طريقي په حيث، د يوناما د بشري حقونو د رخړو د هوراولو د يوې غيشد . مخالف دي
يونو کې رامنځ ته کيږي چې جګړې موجودې وي او حکومتي ادې عمل په کارول په مرکزي برخو په هغو ځ

د مثال په ډول داسې سيمې چې له جګړو څخه ډيرې متاثرې وي لکه (لري ه ځواک کمزوري وي او مشروعيت ن
او نورې کليوالې سيمې ) سای ولسوالي، د کاپيسا واليت، اوزبين، د سروبی ولسوالی، کابل واليت هد تګاب او ال

   32.چې د قانون حاکميت په کې کمزوري وي
  

د شرعي قانون له مخې په بدو کې د نجونو ورکول د رضايت د اصل د ماتولو مانا لری، ځکه چې رضايت په 
په بدو کې ورکول ښځې د يوه . چې ازدواج ته مشروعيت ورکوياسالم کې د ازدواج لپاره ضروري شرط دی 

 –دغه راز د افغانستان د قانون له مخې هم دغه عمل ناجايز ګڼل کيږي . لريه جنس په څير کاروي چې جواز ن
 او د بين المللي بشري حقونو تړونونه چې – او د جزا د قانون له مخې د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د منع قانون

په بدو کې ورکول د ښځو بنسټيز بشري حقونه ماتوي او .  هم د دې اجازه نه ورکويالسليک کړی دیفغانستان ا
  . د بين المللي قانون له مخې دغه عمل له استثمار او مريتوب سره برابر دی

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  . يو شمير مباحثې او مرکې دی چې په ټول هيواد کې ترسره شوې دي.  د يوناما د بشري حقونو څانګې راپورونه تر السه کړي دی 31
 کابل، کاپيسا، لوګر، پنجشير، پروان او وردګ واليتونو د په له ښځو او سړو سره مرکې شوې دي چې  کې٢٠١٠ د مارچ او اپريل  32

  . څخه استازيتوب کوي او ټولنو ولسواليوډلو،مختلفو قومي 
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  قانون
  

  
  د افغانستان داخلي قانون

  
  قانون منع د تاوتريخوالي در عليه د ښځو پ

  
  دهما) ۴ (٣

د قتل، جنسی تيری يا له ناوړه دود، دستور او عادتونو څخه په پيروی په نورو احوالو کی د : لوپه بدو کې ورک
  . کول ديورښځې ديت يا سولی په بدل کی ميړه ته د 

  
  پنځه ويشتمه ماده

ه لسو په اوږده حبس چی ل ،ښځه په نکاح کړي يا يې ورکړيهغه شخص چی په بدو کی د ورکولو په نوم ) ١(
  . محکوميږيکلونو څخه زيات نه وی، 

 لههر يو ) شاهد، وکيل، مصلح او عاقد(ه کی په درج شوی حالت کی ذيدخل اشخاص فقر) ١ (پهد دې مادې 
شوې ښځې د غوښتنې په صورت د نکاح عقد، په بدو کی د ورکړل  محکوم او حبس توسط مپه سره سم واحوال
  .يفسخ کيږد قانون د حکمونو مطابق  ،کې
  

  د جزا قانون
  

   ولسمه مادهاپنځسوه 
  
نډه ښځه يا نجلۍ چې د اتلس کلنۍ عمر يې پوره کړي وي د هغې د رضا او رغبت په خالف وکه څوک ک) ١(

  . ميړه ته ورکړي د حاالتو سره سم په لنډ حبس محکوميږي
  
بس چې د دوه حتوسط که د پورتنۍ فقرې درج شوي جرم د بدو ورکولو په شکل وي ارتکاب کوونکی په م) ٢(

  . کلونو څخه زيات نه وي محکوميږي
  

  
  

  شرعي قانون
  

د کورنيو يا قبيلو ترمنځ د شخړو د حل په مقصد د نجونو ورکول او د نجونو تبادله په اسالم کې په قطعي ډول د 
  : الندنيو اصولو له مخې منع ده

  
o دغه . شي کيدایه  ملکيت نسبت ورته نيو انسان د وقار درلودونکی دی او له دې امله په هيڅ صورت د

د يوې شخړې د حل کولو په مقصد له ښځې . اصل بايد په ټول انساني سلوک او مراوده کې مراعات شي
 .  هغې ته ورکړې ديوسره ازدواج کول د هغې وقار ته سپکاوی دی چې اسالمی اصول

o  الندې کوي، ځکه چې ښځه د د شخړو د حل کولو په موخه د يوې نجلۍ ورکول د رضايت اصل تر پښو
 که - دی څخه پرته واده د باطل کولو لپاره د رضايت اصل کافی د رضايت. ازدواج لپاره مجبوره کيږي

سره ازدواج کوي ددې لپاره چې شخړه هواره شي، په دې صورت کې اسالمی شرط  چيرې نجلۍ له يوه چا
بايد په هيڅ شکل جبري نه وي بلکه په خپله په تخنيکي لحاظ پوره شوی دی، خو په داسې حالت کې رضايت 

غير قانوني او غير مجاز " په جبري توګه ښځه په ميراث کې اخيستل"د شريعت اصل چې . خوښه شوی وي
اسالم د د . ګڼي همدارنګه دا مانا لري چې په بدو کې د ورکولو دود د اسالم د اصولو سره مغايرت لري

  وړلميراث" په يت په څير شميرل کيدلې او په دې توګه عمًالظهور څخه تر مخه ښځې د شتمنۍ او ملک
 ٩کتاب النکاح، (صحيح المسلم، د نکاح کتاب : ئوګور( کريم دغه ناوړه دود له منځه يوړقران ".کيدلې
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سر بيره پر دی، . دا اصل په دی معنی دی چی ښځی د شخړو د حل په موخه نه شی ورکول کيدای .)څپرکی
د بدو د رواج له مخی د مجرم پر ځای سزا يوی . وليت بل شخص ته  نه انتقاليږیؤد يو شخص جزايی مس
هيڅ يو نفس ) د بدی(او کسب نه کوی " :کی فرمايین کريم اقرپه ) ج(ی تعالی خدا .نجلۍ ته ورکول کيږی

ر بابلکه هر څوک خپل (ناه د بل نفس ګار ګنهګوی هيڅ نفس رده، او نه با) ذمه د(پر ) ضرر يی دی(ر ګم
نو خبر به کړی تاسی په ) قيامت کی په(خاص طرف د رب ستاسی ته بيرته ورتلل ستاسی دی ، بيا )وړی

 )."په دنيا کی په دينی امورو کی(هغه شی چی وی تاسی چی په هغه کی به مو اختالف کاوه 
  )١٦٤ تآي،  االنعامسورة(

  
دي اد م. اوالدونو د منفعت سره سم عمل وکړيد شريعت د قانون سره سم داپه مور او پالر واجبه ده چې د خپلو 

ددې . دول او په نکاح ورکول په دې توګه د شريعت د قانون سره په مغايرت کې ديااو نورو ګټو لپاره نامز
 د هر تړون لپاره سربيره هوکړه او يا موافقت چې د شرعي قانون له مخې يو نه باطل کيدونکی اصل دی د نکاح

  . يو الزمي شرط دی
  
قران کريم دا الندني ايتونه په دې تاکيد کوی چې مور او پالر بايد د خپلې کورنۍ د ګټو سره سم عمل وکړي، د 

  . دا شرط اختياري نه بلکی الزمي دي.  دیملچې په دې کې د کورنۍ هر غړي شا
  
په ( خپل  کهولاو کور خپل ځانونهوساتی تاسی  )يعنی ای مؤمنانو( دی راوړييی ای هغو کسانو چې ايمان "

  ..." دی )ټیګ(ونی بالنړ د هغه سړی او تيږی ګله اور څخه چی خس اور ل) اطاعت د اهللا
  )  ايت٦ التحريم، سورة قران کريم،(
  

 له خوا مشوره شوې ده دغه ايتونه څانګېځينې اسالمي مفکرين او علماء چې ورسره د يوناما د بشري حقونو د 
هر ډول شخصي منفعت او ګټې پر بنسټ د هغې د ارادې پر خالف  نجلۍ د هداسې تفسيروي چې که چيرې يو

واده شوې وي دا د شريعت د اصولو سره تضاد لري او دا کوالی شي داسې چاپيريال رامنځ ته کړي چې د هغې 
 . نجلۍ معنوي ژوند زيانمن کړي

  
  
  

  مثالي قضيې
  
ورنۍ د جبران او تاوان په والۍ کې يوې کريان په ولسل په مياشت کې د پنجشير واليت د پ کال د اپري٢٠١٠د 
. تر السه کړهيوه نجلۍ  ، چې د يوې بلې نجلۍ د تيښتې له امله چې د جبري واده څخه په تيښته کې وه، کېبدل

د راپور له مخې محلي شورا په دغه قضيه کې مداخله وکړه او . دغه بله نجلۍ د خپل مين سره تښتيدلې وه
 افغانۍ د هغه سړی ۵٠٠٠٠٠ورنۍ چې د چا سره دغه نجلۍ تښتيدلې ده بايد پريکړه يې وکړه چې د هلک ک

وروسته شورا پريکړه وکړه چې د پيسو . ه شوې وهدزنامکورنۍ ته ورکړي چې ورسره په لومړی سر کې 
 دا ومنل شوه او ددغه سړي -په توګه دغې کورنۍ ته ورکړي" جبران"سربيره د هلک پالر بايد خپله يوه لور د 

د نجلۍ د تښتوونکی هلک پالر دا شکايت درلود چې دې .  کلن هلک سره واده کړای شوه١٣لنه لور د يو  ک١٩
ه په اجاره ورکړي څو دغه غوښتل شوې پيسې رخته اړ دی څو خپل ټول څاروي وپلوري او د خپلې ځمکې يوه ب

 کليوالو سره په وسله والو  ته همدارنګه وويل چې نوموړی دڅانګېهغه د يوناما د بشري حقونو . تاديه کړي
   33. او له همدې کبله غواړي چې د خپلې کورنۍ سره کابل ته کډه شي څو په امن کې ويښکيل دینښتو کې 

  
ه خپاره شول کله چې د ټايم د مجلې په لومړی مخ  اړه نړيوالو رسنيو کې ډير څپه اروزګان کې د يوې پيښې په

 کلنه وه، د هغې پالر د راپورونو له مخې نوموړې ١٢چې عايشه  کله 34.کې د قربانې شوې نجلۍ انځور راغي
او د هغې کشره خور د وينې د پور د شخړې د حل لپاره په بدو کې ورکړې؛ د نوموړې پر کاکا دا تور وو چې 

                                                 
  .ياشت کال د اپريل م٢٠١٠دي، د ئ  دغه قضيه د يوناما د بشري حقونو څانګې ته راپور شوې ده، د نجلۍ او پالر سره يې مرکې شو 33
روډ نارډالند د مجلې پر لومړی مخ د د  او ٩ د اګست ٢٠١٠د ټايمز مجله، . افغان ميرمنې او د طالبانو راستنيدنه: ئ ارين بکر وګور 34

  .۴ د اګست ٢٠١٠افغان نجلۍ د څيرې  ويجاړول منا ظره را پاروي ، نيويارک ټايمز، 
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نجلۍ ته هيڅکله هم د نوې کورنۍ له خوا نه درناوي نه کيږي "
ځکه چې هغوي يې د هغه نارينه د خپلوانو سره تړي چې جرم 

د . يې کړی دی او نوموړې د يوې مجرمې په توګه محکوموي
نجلۍ سره د يو نوکر په توګه او د پور او انتقام د اخيستنې د 

ځينې وختونه هغه دې ته اړ . يوې وسيلې په حيث چلند کيږي
   ."ايستله شي چې د څارويو په غوجل کې بيده شي

د پښتنو ښځو د يوې ډلې سره د فارياب د واليت د قيصار په (
 ) اپريل٢٠١٠ولسوالۍ کې مرکه، 

د ميړه په کور کې د . هغه د هغه سړي يو خپلوان وژلی دی چې عايشه ورته د واده کولو لپاره استول شوې ده
يو په څير ئغوي سره يې د مرخسرخيلو دغه نجونې د څارويو په اخور ځای کې ځای پر ځای کړې، د هعايشې 
ه يې ونيوله او ور څخه عايشه وتښتيدله خو ميړ. دله واخلي، تل به يې وهلې څو د هغوي د تره د جرم بلووچلند ک

يو (ده شوله  روانې وې او بې سنوموړې څخه وينېيې دواړه غوږونه او پوزه د مجازاتو په توګه پرېکړل، د 
و نرمنې له خوا د شرم سره مخ شوی وي لکه چې خپله پوزه يې چې له السه ورکړې وي، يسړی چې د خپلې م

  ). ځکه دا داسې ښکاري چې عايشه د دې په بدله کې مجازات شوه
  

وړې سره مرسته عايشې وکړای شو چې ددغه ګوزار څخه ژوندۍ راووځي، د افغان ميرمنو سازمانونو د نوم
کي يوکړه او په پای کې نوموړې د امريکا متحده اياالتو ته سفر وکړ څو هلته يې د پوزې او غوږونو د پالست

د نوموړې لس کلنه خور په اروزګان کې پاتې ده او د خسرخيلو د خشونت الندې ژوند . جراحۍ چاره ترسره شي
  . کوي

  
  اند او فکرد ټولنې 

  
) پنجشير(ښتنو، تاجکو په مرکزي سيمو کې د پ

او سيدانو ) سای ولسوالیه د کاپيسا د ال(پشه يانو 
د ټولنو ترمنځ د بدو په اړه ) د پروان واليت(

د يوناما د بشري حقونو که څه هم . نه شتهوراپور
 سره د مباحثو د الرې  فوکس ګرپونود مرکو او د

دا موندنې تر السه کړي دي چې د شخړو او 
د نجونو په بدو کې د ورکولو د النجو د حل لپاره 

د ډيرو . دود په اړه قوي مخالفت وجود لري
نارينه وو او ښځو سره چې مرکې شوي دي دا 

ميړه کورنۍ هغه نجلۍ او ښځه  ديې ويلي دي چې
هغوي همدارنګه وويل چې په بدو کې د . په توګه چلند کوي" شتمنۍ"چې ورته ورکړل شوې ده ورسره د خپلې 

 هغوي د ناوړه چلند، فزيکي تاوتريخوالی او سپکاوي -نو سره د غالمانو په حيث سلوک کيږيورکړل شوو نجو
د . سره مخ وي څو د هغه جرم چې د کورنۍ د يو نارينه غړي له خوا ترسره شوي دی غچ او پور واخيستل شي

ې ورکړل شوي  د نارينه وو او ښځو د فوکس ګروپونو غړو وويل چې په بدو ک35بيلګې په ډول په سهيل کې،
ن د هغې کورنۍ چې لوا او يا هم بل خپرنجلۍ د ځانګړو ګواښونو سره مخ وي، ځکه چې د هغې خپل ورو

واده پرته له کومو غټو مراسمو ترسره . وليت لريؤنوموړې ورکړل شوې ده د کورنۍ د يو غړي د وژلو مس
د دې سربيره چې په .  لپاره پاتې ويکيږي او دا داغ چې هغه په بدو کې ورکړل شوې ده د هغې پر تندې د تل

تيوريک لحاظ په بدو کې د يوې نجلۍ ورکول بايد د قتل شخړه پای ته ورسوي، په عمل کې، د نجلۍ ميړه او 
سپکاوی او وهل رټل عام وي، او په ځينو حاالتو کې د . خسرخيل خپله غصه او خپګان پر نوموړې نجلۍ راوړي

  36.هغې د مور او پالر او خپلوانو سره ردويميړه کورنۍ د نجلۍ ټولې اړيکې د 
  
  

کې د بدو داسې توضيح   يو غړی د اروزګان په واليت کې پخپله ټولنهفوکس ګرپد يوناما د بشري حقونو د 
  : ورکړه چې په الندې توګه واقع کيږي

 پای ته ورسوي نجونې ځينې وختونه د تالفۍ لپاره د قتل په قضيو کې تبادله کيږي څو د کورنيو ترمنځ دښمني"
دغه ډول پالوی . په عامه توګه د قاتل د کور څخه يو پالوی د قرباني کورنۍ ته ورځي.  وکړيیاو يا يې مخنيو
که چيرې د قرباني کورنۍ د پالوی . ې، ټوپکې او ميږې راوليسدې پيقن سره ناهغوي د ځ. ته مرکه وايي

ټوپکې منل کيږي .  حالت جشن او خوښي ونيوله شيمني نو ميږه حالليږي څو ددغهوغوښتنه د پخالينې لپاره 
که . کيږي چې د انسان د ژوند لپاره څه بيه نه شي ټاکل کيدالی خو په عمومي صورت پيسې په دې وجه رد

رباني د چيرې داسې واقع کيږي نو پالوي به دا وړانديز کوي چې يوه يا زياتې نجونې د قاتل د کورنۍ څخه د ق
                                                 

  مۍ/ اپريل٢٠١٠ثې،  د اروزګان او نيمروز په واليتونو کې څيړنې او مباح 35
  .  په مارچ کې د ارزوګان په واليت کې شوې دي٢٠١٠ د متمرکز ګروپ د مباحثو پر بنسټ چې د  36
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  ." دا بد دي. ي کړکورنۍ غړو ته په نکاح
  
  ) اپريل٢٠١٠ له خوا ترسره شو، څانګې ګروپ بحث چې د يوناما د بشري حقونو د فوکسد نارينه وو د (
  
  

 بيال بيلو برخو څخه مرکې شوې له له خوا ورسره د هيواد څانګېځينو هغو کسانو چې د يوناما د بشري حقونو د 
 هغوي د يوناما د بشري 37.ګټې د کورنيو لپاره بيان کړيدي په دوديز ډول د دغه شان خونړيو شخړو د حل 

 ته وويل چې د بدو يوه موخه دا هم ده چې د هغو کورنيو او قبيلو ترمنځ اړيکې راژوندۍ کړي چې څانګېحقونو 
د ډيری هغو کسانو . د الرې ترسره کوي" مخلوط شوې وينې"سره په شخړه کې دي دا کار هغوي د ګډو ګټو او 

 د خپلې کورنۍ  ته شوې دي دا يې منلې ده چې يوه نجلۍ چې په نکاح کې ورکړل شوې وي هغېسره چې مرکې
هغه کورنۍ چې ورته . د نارينه د هغه جرم سزا ورکول کيږي چې دغه نارينه په اصل کې سرته رسولی وي

نارينه او هغوي؛ . نجلۍ ورکړل شوې ده نوموړې تر خشونت او تيری الندې ددې لپاره راولي چې پور واخلي
  . ميرمن پيدا کوي" مناسبه"هلک چې ورته دغه نجلۍ ورکړل شوې ده زياتره وخت ځانته په اصطالح بله 

 ته وويل چې بد هغه وخت څانګې د بحثونو پر مهال پښتنو ميرمنو د يوناما د بشري حقونو 38مو کې،يپه شمالي س
يږي چې د نوموړې ښځه پيغلتوب او بکارت نه  هغه په دې وپوهچې نوی ميړه ته دا څرګنده شي اوکارول کيږي 

 د 39.هغه دغه ناوې د خپل پالر کورته استوي او په بدله کې يې باکره خور د تالفۍ او جبران په توګه اخلي. لري
 هغه منځکړيتوب کې برخه  او د دواړو کورنيو نارينه په هرمحلي ټولنې مشران، د کلي مشران، محلي قوماندانان

  40.ې د خفه شوو کورنيو ترمنځ د اړيکو بيرته جوړول وياخلي چې موخه ي
  

 له خوا کومې مرکې وشوې هغو کې وويل څانګېپه داسې حال کې چې په شمال کې د يوناما د بشري حقونو د 
 شتون لري او هغوي همدارنګه دا بيان کړه چې د  بدشول چې د شمال په صفحاتو کې په ټولو پنځوو واليتونو کې

 د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی د له بداړه پوهاوي شتون لري، ځينو يې دا هم وويل چې  ونيت په د غير قانبدو
د يوې محلي شورا غړو دا هم وويل چې د هغوی ټولنې . منځه وړلو د قانون له مخې هم يو غير قانوني عمل دی

په دې توګه وويل چې په ليرو  د يوې محلي راديو ښځينه مشرې 41. د يوې دوديزې کړنې په توګه نه مني بدنور
  42.پرتو کليوالو سيمو کې دغه دود او دستور ال هم دوام لري

  
  : لکه چې د واليتی شورا يو غړي وويل

  
د بيلګې په . واقعيت دا دی چې دغه دودونه د وخت په تيريدو سره بدليږي او يا هم کمښت په کې راځي"

تی اوس په کليوالو سيمو کې غواړي د بدو په خلک ح. ډول بد اوس په ټولنو کې دومره عام نه دي
وړاندې مقاومت وکړي ځکه چې هغوي په دې پوهيدلی دی چې بد ناوړه پايلې لري او اوس غواړي د 

   43."خپلو کورنيو غړو درناوي وکړي
 
 
 
  

                                                 
په ځينو حاالتو کې د بدو د الرې واده ښه وي ځکه چې دې سره د نورو وژنو مخنيوی کيږي؛ د پښتنو ميرمنو د هغه ګروپ سره   " 37

  ."  په اپريل کې شوې وه٢٠١٠لۍ کې د مرکه چې د بلخ واليت د چمتال په ولسوا
 ولسوالۍ لري چيرته چې د بيال بيلو ۵۴ په شمالي صفحاتو کې پنځه واليتونه بلخ، سمنګان، سرپل، جوزجان، فارياب چې په ټوليز  38

  . قومونو لکه ازبک، تاجک، ترکمن، هزاره، عرب، پښتانه او تاتاران اوسيږي
  .  په اپريل کې د بلخ واليت د چمتال په ولسوالۍ کې شوې ده٢٠١٠که چې د  د پښتنو ميرمنو د يوې ډلې سره مر 39
  .  اپريل٢٠١٠ د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د مدافع وکيل سره د بلخ په واليت کې مرکه،  40
 په اپريل ٢٠١٠ کې د  د محلي شورا د  غړو سره مرکه چې د سمنګانو د واليت د تاجک قوم څخه چې د خوران او سرباغ په ولسوالۍ 41

  . کې شوې ده
  . ٢٠١٠ د بلخ واليت د محلی راديو د ښځينه مشرې مرکه، اپريل،  42
  . ٢٠١٠، اپريل )نارينه او ښځينه( د سرپل واليت د واليتي شورا د پنځو غړو سره مرکه  43
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   د نکاح لپاره تبادله - بدل٣. ٣
  

 په ډير تنکي عمر کې د دوي د  ته وويل چې هغويڅانګېدريو ترکمنو ميرمنو د يوناما د بشري حقونو 
هغوي وويل چې دوي دا ځکه منلې ده چې دغه ډول تبادله . کورنيو له خوا د نکاح لپاره تبادله شوې دي

هغوي دا هم وويل چې دوي د فزيکي او ذهني تاوتريخوالی .  د دوي د کورنيو په ګټه ديمصلحتونهاو 
چې په جهيز کې په کافي مقدار تحفې ورسره سره د خپلو اړوندو خسرخيلو له خوا ځکه مخ شوي دي 

نه دي راوړي، يا دا چې اوالد يې نه کيږي او يا دا چې د کورونو چارې يې په سمه توګه نه دي سمبال 
پرته د تيښتې ما بله چاره نه درلودله دا چې دغه خشونت "لکه چې يوې ميرمنې په ډاګه کړه چې . کړي
  44."موزغم

  
کورنۍ . دوو کورنيو ترمنځ ګډ تفاهم او ترتيبات دي څو خپلې لوڼې سره يو بل ته ورکړيدونه د  يا تبادلې و بدلد

هغو .  کيدو د خطر په برخه کې هم څه سره نه واييا چې لګښت او د پوروړيد پيسو په اړه نه غږيږي او د
غانستان کې ياد  له خوا مرکه وشوه د بدل وادونه په ټول افڅانګېد بشري حقونود  کسانو چې ورسره د يوناما

  .  دود د جوزجان واليت د ازبکو په قوم کې په ټوليز ډول نشتهد بدلکړل، خو دا يې هم وويل، چې 
  

ددغه دود له مخې ښځې ددې حق څخه محروميږي چې په ازادانه توګه د موافقت له مخې د نړيوال، ملي او 
ن د دې غوښتنو سره هم په تناقض کې دی ي قانودغه دود همدارنګه د شرع. ده وکړيشرعي قوانينو له مخې وا

  . څخه ازادوي) د جهيز د پيسو ورکولو( څو په دې ډول د مهر ې خپله لور د بلې په بدل کې ورکړيچ
  

دا ده چې خسرخيل ناوې ګانې په متقابل ډول هغه وخت تر مجازاتو الندې  دونويوه بله پراخه پايله د دغه ډول و
د بيلګې په ډول که چيرې يوه .  سره د ناوړه سلوک او مجازاتو خبر ورسيږينيسي کله چې ورته د دوي د لوڼو

ميرمن چې د نکاح لپاره په بدل کې ورکړل شوې ده کله چې د خسرخيلو له خوا رټله او وهل کيدله نو په بدل کې 
 بدل له مخې د که چيرې د. يې د پور او غچ په توګه د مقابل لورې له خوا هغه بله ميرمن تر وهلو الندې راتلله

ددغه دود له مخې همدارنګه د . جوړ شوو جوړو څخه يوه يې سره جال کيږي نو بله جوړه يې هم دغه کار کوي
ره واده وکړي او د دې يوې ميرمنې دا حق تر پښو الندې کيږي چې په ازادانه ډول په خپلې رضا او خوښۍ س

  . ه وړاندې تاوتريخوالی پراخيږيسره د ښځو پ
  

  قانون
  

  
   افغانستان داخلي قانوند

  
   قانون منع د تاوتريخوالي دعليه رد ښځو پ

  
  شپږ ويشتمه ماده

، هغه ښځه چی د واده قانون سن يی بشپړ کړی، د هغی له رضايت پرته کوژده يا يی واده که چيرې يو شخص
 نکاح د قانون د کړی، له احوالو سره سم په متوسط حبس چی له دوو کلونو څخه ليږ نه وی محکوم او کوژده او

  .  مونو مطابق فسخ کيږیحک
  

  د جزا قانون
  
   ولسمه مادهاسوه ه پنځ
  
او دهغی د رضا او رغبت په خالف ميړه ته  ی عمر يی پوره کړی کلن١٨ نجلی چه د يا  ښځهکونډهک وکه څ) ١(

                                                 
  .٢٠١٠ل،  په کلی کې ډله ييزه مرکه، اپريکال د جوزجان واليت د خواجه دوکوه د ولسوالۍ د عرب  44
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  . حبس محکوميږیپه لنډ سره سم حاالتوورکړی د 
  

  
  

  شرعي قانون
  

پورته ( چې په کې د دواړو خواوو رضايت او خوښه شامله وي د منلو وړ ده ول نکاحپه اسالم کې يوازې يو ډ
  ).ئوګور" جبري نکاح"
  

د هغوي تبادله کول  پرته )هغه جهيز چې ښځې ته ورکول کيږي(د شغار نکاح، د ښځو د خوښې او الزم مهر 
چې منع کړی  شغار )صلی اهللا عليه وسلم(ر ويلې دي چې د اهللا پيغمب) صحابي) ص(پيغمبر د (عبد اهللا بن عمر . منع دی

 چې هغه ل سړي ته په دې شرط نکاح کې ورکويمانا يې دا ده چې د يو سړي لپاره دا حرام دي چې خپله لور ب
  .به خپله لور ده ته په نکاح کې پرته له جهيز څخه ورکوي

  ) ګڼه٣٢٩۵ څپرکی، ٧، کتاب النکاح، ٠٠٨صحيح المسلم، کتاب (
 

  . کيږیتر نظره غورځول شرايط مهر د او اصل اح ګانو کې د رضايت  نک پهد بدل
  
  

  مثالي قضيې
  

 وو د  کلونه١۴ او ١٣نې چې عمرونه يې د  په مۍ کې وشوه په کې دوه نجو٢٠١٠په يوه ستره قضيه کې چې د 
ينه ته په توګه د بدل نکاح ته اړې کړای شوې، هره نجلۍ د بلې کورنۍ زاړه ناري غور په واليت کې په جبر

خوا وهل کيدلې ځکه چې هغوي د دې يو ونو له د راپورونو له مخې دغه نجونې د خپلو ميړ. نکاح کړای شوه
پوليسو دغه نجونې په زور سره په ليرې پرته سيمه کې د هغوي کلي ته وليږدولې . والی سره مخالفت څرګندولو

يښتې جرات يې دورو ووهلي په دې ګناه چې د ت په چې هلته محلي مال او پخواني قوماندان په عام محضر کې
 پټه سره  پهدغه قضيه هغه مهال را څرګنده شوه چې د نجونو د دورو وهلو ويډيو د ولسوالۍ څخه. کړی دی

 ورکړای شو او خپلو کورونو ته يکمرغه وې چې په پای کې ورته طالقدغه دواړه نجونې ډيرې ن. راوړل شوه
  45.تول شوېاسو
  

 ته د يوې قضيې په اړه معلومات څانګې ټولنې استازو د يوناما د بشري حقونو واليت کې د مدنيد باميانو په 
 ١۴ او ١٣ کلنو نارينه وو د پنجاب په ولسوالۍ کې خپلې د ۵٠کړل چې په هغې کې دا جوته شوه چې دوه رو
  46.هر يوه د بل لور په نکاح کړې ده. نو لوڼې سره په بدل کې نکاح کړي ديوکل
  

   اند او فکرلنې د ټو
  

کورنيو ته د دې  بدل 47.ساسي المل او علت ګڼلی دی د نکاح لپاره ادل بافغانانو په ګڼو سيمو کې اقتصادي اړتيا د
 ځينو هغو افغانانو چې ورسره مرکې شوې 48.امکان ورکوي چې د ناوې لپاره د زيات لګښت څخه ځن وژغوري

                                                 
  .  تښتيدلې خو د دورو څخه نه، نيويارک ټايمز څخه، رودنورالند، ماشومې ناوې د نکاحئ وګور 45
  .  مۍ٢٠١٠ لکه چې د يوناما د بشري حقونو څانګې ته د مدنې ټولنې د استازو له خوا په بحث کې راپور ورکړل شو،  46
بې وزلي او اقتصادي اړتيا د بدل لپاره يو تصادفي فکتور دی .  اپريل٢٠١٠ د فارياب په واليتي شورا کې د ښځينه غړي سره مرکه،  47

، او په هغو مرکو کې چې د باميانو په واليت کې د ٢٠١٠چې د هيواد په مرکزي سيمه کې د بحث پرمهال پرې څرګندونې وشوې، مارچ 
؛ هغوي دا څرګنده کړه چې د بد ل نکاح )٢٠١٠چ مار(او د اروزګان په واليت کې د نارينه وو سره . مدنې ټولنې د غړو سره شوې دي

کورنيو ته دا امکان ورکوي چې د پور اخيستو څخه فارغ وي او دا چې ځينې وختونه پيسې هغه وخت ورکولې شي چې د بدل مقايسه 
  .وګڼل شي" نابرابره"

رنۍ همدارنګه د بدل دود د دې لپاره ساتي  د مرکه کوونکو يوې ډلې څرګنده کړه چې د بلخ واليت د خلم د ولسوالۍ ځينې پښتنې کو 48
  . ٢٠١٠چې په دې توګه متقابل پرستيژ او ټولنيز حيثيت وساتي، اپريل 
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په بدل کې   چې49ليه د زياتو لګښتونو يوازينۍ الر بوه لپاردي وويل چې زياتې کورنۍ بدل د نکاح او يا واد
 وويل چید بحث پرمهال د اروزګان په واليت کې د نارينه وو يوې ډلې دا . ورکړل شوې لوڼې يې غوښتنه لري

  50. ژمنې ديتبادله کيږی هغه موافقه ياچې څه ، شید واده مراسم سمالسي ترسره الزمی نه ده چی 
  

 شمير خلکو سره شوې دي د بيلګې په  له خوا د ګڼڅانګې بشري حقونو د  کې چې د يوناما دپه مرکو او بحثونو
 دي چې د يد خلکو په ګټه بلل" د وادونو څخه دفاع کړې ده چې دا يې د بدلډول د پښتنو ميرمنو سره، هغوي 
رزښت بې مانا کيږي او  نورو يې بيا دا ويلي دي چې ددې کار سره د واده ا51."وادونو لګښتونه راټيټ کړای شي
 52.دا په يوې اقتصادي معاملي اوړي

  

   د ماشوم نکاح کول ۴. ٣
  
 او هغه ونه غورځي، نو دا د دې وخت دی ئباندې ووه) خوله( نجلۍ پخپله پګړۍ هکه چيرې تاسو يو"

   53."ئچې هغه واده کړ
  

يره نا متناسبه منفي  چې په ډونت تر ټولو زيات تيری دی د تاوتريخوالي او خشد ماشومي نجلۍ په نکاح کول
دغه دود . پايلې ديدا همدارنګه د جنسيتي تبعيض ډير ستر المل او ناوړه . توګه پر کوچنۍ نجلۍ باندې اغيز لري

وي د ماشومتوب د پامه غورځولو او هغوي په جبري توګه واده ته د اړ کولو د الرې زيان رسوي نجونو ته د هغ
 له مخې پخپله خوښه د خپل ونه توانيږي چې په ازادنه توګه او د خپلو معلوماتد ماشوم په توګه هغوي په دې (

ي،  د تعليم او روغتيا حقونه له پامه غورځودغه دود همدارنګه د نجونو). راتلونکې لپاره د ملګري انتخاب ولري
ه ذهني او وړاندې د زيږون المل ګرځي چې د دې لپاره نجونې پڅخه ځکه چې په کم عمر کې ودونه د وخت 

" خرڅالو"ې بې وزلۍ له امله د ماشوم واده کول همدارنګه د نجونود د ډيرې پراخ. کي لحاظ چمتو نه ديفزي
 د ډيرې  ته زمينه برابروي، په تيره بيا ډيرو زړو او عمر خوړلو نارينه وو ته چې کوالی شي بې وزلو کورنيو

يه چې زاړه نارينه زياتره وخت ځوانې نجونې د اضافي له هغه ځا. ځوانې نجلۍ د واده په بدله کې پيسې ورکړي
درلودلو دود لکه چې يو ګڼ شمير افغانانو د مرکې پر مهال د يوناما د د څو ښځو د ميرمنو په توګه واده کوي نو 

  54. ته وويل، د کوچنيانو ودونو ته الر پرانيزيڅانګېبشري حقونو 
  

د يونيفيم او د . ه ټولو سيمو او د ټولو قومونو ترمنځ عام ديپه کوچنيوالی کې ودونه په ټول افغانستان کې پ
 سلنه افغاني ودونه د کوچنيوالی د عمر ودونه ۵٧اسنادو له مخې د ان د بشري  حقونو د خپلواک کميسيون تسغاناف

                                                 
  . ته ورسيږي)  ډالرو٢٨٠٠٠نږدې (١٢٠٠٠٠٠ دا کيدالی شي چې  49
  .  په مارچ کې وشوه٢٠١٠ د نارينه وو د نظر الندې ډلې هغه مباحثه چې د ارزوګان په واليت کې د  50
يو ښه " ښځو يوې ډلې چې د بلخ واليت د چمتال په ولسوالۍ کې او زياتره يې پښتنې وي، همدارنګه دا څرګنده کړه چې د بدل واده  د 51

  . ٢٠١٠اپريل ." دود دی ځکه دا د دې امکان برابر وي چې خپلې لوڼې او زامن پرته د زياتو لګښتونو څخه واده کړو
لې سره په مرکه کې چې د فارياب د واليت د خان چهارباغ په ولسوالۍ کې وشوه، هغوي  د ازبکي علماوو او ښوونکو د هغې ډ 52

که چيرې يوه نجلۍ ښکلې وي او يا کوالی شي عايد الس ته راوړي . د قالينو شميره د نجلۍ په مهارت پورې اړه لري"څرګنده کړه چې 
د واده په صورت کې پر مادي ." ې سره د هغې قالينې هم زياتې وينو د د) د قالين اوبدونکې، خياطې او د دستکارۍ د ماهرې په توګه(

د ترکمنانو ترمنځ د يوې کونډې ميرمنې بيه د يوې نا واده شوې نجلۍ څخه "معامالتو باندې د تاکيد پر مهال يوې مرکه کوونکې وويل 
  ناویکونډېيوی په دې بنسټ د . خه زياته تجربه لريدا ځکه چې کونډه ميرمن د قالين اوبدلو په کار کې د نا واده شوې نجلۍ څ. زياته ده

  ."  ده)  ډالره ١٠٠٠٠نږدې ( افغانۍ ۴٧٠٠٠٠ په شما ل کې نږدې بيه
  . ٢٠١٠ د بلخ د واليت د چمتال په ولسوالۍ کې د ښځو د يوې ډلې ويناوې، اپريل  53
ره د هيواد په کچه مرکې شوې دي څرګنده کړه چې د  سره چې په ځينو واليتونو کې ورسکوونکو د نارينه او ښځيه يو شمير ګډون  54

د ديني عالم سره چې د يوناما د بشري حقونو د . زياتو ښځو د درلودلو دود په افغانستان کې د کوچني عمر د واده المل فکتورونو څخه دي
ې لومړنۍ يې نارينه اوالد نه څانګې له خوا مرکه شوې ده څرګنده کړه چې نارينه اکثره وخت دوهمه ميرمن هغه وخت واده کوي چ

 ميرمنو درلودل روا دي، خو په دې شرط چې نارنيه خپلو وڅلورد راوړي او يا هم هيڅ اوالد نه لري، او همدارنګه د دې له امله چې 
غو مباحثو کې چې د دينې عالمانو او د نارينه وو د فوکس ګروپونو سره په ه. يوکړټولو ميرمنو ته مساوات برابر او ورسره عادالنه چلند 

چې تاسو ته ئ د ښځو سره واده وکړ: "په قران کريم کې راغلي دي.  په اپريل کې شوې دي٢٠١٠ فارياب په واليتونو کې د  اود بلخ
، آيت ه سور۴د قران پاک ." ، نو بيا يوازې يوهئچې عدالت نه شي کوالئ غوره ښکاري، دوه، درې او څلور، خو که تاسو د دې ډار لر

دغه شان ئ ، که څه هم تاسو هر څومره وغواړئچې د خپلو ميرمنو ترمنځ برابري وکړئ سو به هيڅکله د دې توان ونه لرتا) "٣
    ). ايت١٢٩، ه سور۴د قران کريم ." (ئوکړ
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  په خواو شا کې٢٠٠ د هغې مطالعي له مخې چې د 55. کلونو څخه کم وي١۶ چيرته چې د يوې خوا عمر د -دي
 سلنه ٣٢٫۵ کلونو ترمنځ، ١٣ او ١٠ سلنه يې د ۴٠ه شوې وي ترسره شوه داوچني عمر د نجونو سره چې ود ک

  56. کلونو په عمرونو کې واده شوې وې١۵ سلنه يې د ٢٧٫۵ کلونو او ١۴يې د 
  

سره  فوکس ګروپونو د څانګې د يوناما د بشري حقونو ستان کې د ماشومانو وادونه ډير ديد دې سره چې په افغان
د مباحثې پرمهال دا وموندله چې نارينه وو او ښځو د ماشومانو وادونه د هيواد په کچه يو له ډيرو جدي زيان 

  . راوړونکو دودونو څخه تشخيص کړی دي
  

 د 57.تناقضات او قانوني تضادات ال زيات دي کله چې د افغانستان په قوانينو کې د ماشوم د واده مسلې ته راشو
پر د يو چا "او يا هم ) د واده څخه پرته جماع تعريف شوې ده" (زنا"مخې د بيلګې په توګه جزا د قانون له 

همدارنګه جنسي تيری .  ناوړه تيری بلل کيږي کلنۍ عمر ته نه دی رسيدلی١٨ د چې ال" تجاوزباندی ناموس 
که  58جنايت دی،ځه وړلو د قانون له مخې يو منچې اوس په واضحه توګه د ښځو په وړاندې د خشونت د له 

 جنسي هر د يو ماشوم سشکلعين په .  بلل کيږیشديد جرمر ولري  لږ عم څخه کلونو١٨ د  يیقربانې يریچ
 کلنۍ د ١۵پر دې د  سربيره 59. روا بلل شویکيږی، الندې تر پوښښ" واده، نکاح"صورت کې چې د  هغه جماع

 د څانګهد يوناما د بشري حقونو . و پاتې کيږي نجونو وادونه په عمومي توګه پرته د مجازاتېدعمر څخه د الن
حقونو تحفظ وشي، د  تسلسل له منځه والړ شي او د ماشوم د خوالي او عدمدې وړانديز کوي چې دغه ډول نا

 ه کلنۍ څخ١٨دا تعريف ولري چې هغوي هغه هلکان يا نجوني دي چې د " ماشوم" قوانين بايد د افغانستان ټول
 چې د نړيوالو بشري حقونو په لړ کې يې نستان د هغو ژمنو سره په ليکه کې دید افغالري چې دا کار رکښته عم

  . لري
  

چې په هغه کې افغانستان يو (د مدني او سياسي حقونو  دنړيوال ميثاق د غوښتنو په اړه په عمومي تبصره کې 
  : راغلي دي) دولتي اړخ دی

  
ونه د دې  سره واده وکړي، او دولته رضايت يو له بلنارينه او ښځې د دې حق لري چې په ازادانه او پوره"

ډير داسې عوامل شته چې هغه .  د دغه حق څخه د ګټې اخيستنې تحفظ وکړيډول مکلفيت لري چې په برابر
کوالی شي ښځې د دې څخه منع کړ ي څو هغه وکوالی شي ددې پريکړه وکړي چې په ازادانه توګه ودونه 

دغه د عمر اندازه بايد د دولت له خوا .  اقل عمر سره تړلی دیدواده لپاره د ح د  څخهيو ددې فکټورونو. وکړي
دوهم عامل دا دی چې په ځينو . د نارينه وو او ښځو لپاره د برابرې مشخصې او معيار له مخې وټاکله شي

 لهنارينه وي  ًادولتونو کې کيدالی شي چې يا خو د قانون او يا هم د دوديز قانون له مخې يو ساتونکی چې عموم

                                                 
. ٢٠٠٨، د افغانستان د يونيفيم فاکټ شيټ، "په افغانستان کې د ښځو حالت" يونيفيم افغانستان،  55

[http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/factsheet.html], د  ياکين ايرتوک په راپور کې چې د ښځو په 
، ٢٠٠۶وړاندې د خشونت په اړه ځانګړې راپورتر  دی  نقل قول شوی دی، د دې الملونه او پايلې، د افغانستان ماموريت، فبروري 

E/CN.4/2006/61/Add.5, p. 7 .  
  . ٢٠٠٨ بنياد، څيړنیعمر وادونه، د ښځو او ماشومانو د قانوني په افغانستان کې د لږ : ئ وګور 56
  . ٢٠٠٨ د ماشوم واده او قانون، د قانوني اصالحاتو د نوښت د پاڼې سلسله، يونيسف، جنوري  57
 چنسي باندی يوې بالغې ښځې پرکه چيرې يو شخص : " ماده دا تصريح کوي چې١٧ د ښځو په وړاندې د تاو تريخوالی د منع د قانون  58

 کيږي، او که چيرې د دغه عمل په نتيجه کې قرباني وژل په عمر قيد مادې د احکامو سره سم ۴٢۶تيری کوي نو هغه به د جزا د قانون د 
 جنسي تيری باندی لږ عمر ښځې پر يوکه چيرې يو شخص ) "٢ (١٧." کيږي نو تجاوز کوونکي شخص ته د مرګ سزا ورکول کيږي

دغه عمل په نتيجه کې قرباني  مادې سره سم ورکول کيږي، او که چيرې د) ۴٢۶( قيد سزا د جزا د قانون د کوي نو هغه ته به د عمر
د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون په دې کې پاتې راځي چې ." وژل کيږي، نو تجاوز کوونکي ته د مرګ سزا ورکول کيږي

که چيرې قربانې د دغې مادې د څلورم ) " ۵ (١٧او . ي چې په دغه جرم کې راځيهغه عناصر بيا ن کړ" جنسي تيری"په څرګند ډول د 
 کلونو ته نه وي رسيدلی او يا هم متجاوز يا مجرم د قرباني د دريمي درجې نږدې خپلوان دي، ښوونکی، نوکر او يا ١٨پراګراف له مخې 

 پدې صورت کې مجرم به د اوږدې مودې لپاره زندانی کيږي چې د ډاکټر دی او يا هم دا چې مجرم پر قرباني باندې اغيز او نفوذ لري نو
   ."شرايطو په پام کې نيولو سره د لسو کلونو څخه زيات به نه وي

  .  آپتيک د ماشوم واده او قانون، يونيسف 59
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واده سره د ښځې د ارادې پر خالف موافقه وکړي، په دې توګه ښځې ددې څخه منع کوي چې ازادانه انتخاب 
   60."ولري

  
 کلنۍ څخه په کم ١٨اصطالح د هر هغه چا لپاره کاروي چې د " ماشومې د واده" کميټه د (CEDAW)د سيډا 

 کلونه ټاکلي ١٨ کلونه او د هلکانو لپاره ١۶د نجونو لپاره عمر کې واده کوي، خو په افغانستان کې مدني قانون 
افغان مدني قانون همدارنګه د نجلۍ پالر ته او يا هم يوې با صالحيته محکمې ته د دې اجازه ورکوي چې د . دي

اظهار وکړي خو د دې مانا دا ده چې ددې څخه په نازکو او خاصو " موافقت" کلنې نجلۍ د نکاح لپاره د ١۵يوې 
  61.االتو کې کار واخيستل شيح
  

  مثالي قضيې
  
 ۶۵  کلنه نجلۍ بايد يو١٣ه چې يوه  په فبروري کې د بغالن په واليت کې يوې محلی شورا پريکړه وکړ٢٠١٠د 

دغه نجلۍ په درې کلنۍ .  ماشومې لپاره وړانديز کړي وی ډالر د دغ٣٠٠٠کلن شخص ته په نکاح شي چې هغه 
د کله چې ددغې نجلۍ ورور هڅه وکړه چې خپله خور . ي تر سرپرستۍ الندې وهکې يتيمه شوې وه او د ګاونډ

ده توګه قنوموړې ګاونډې له کور څخه وباسي، ګاونډې يې مقاومت وکړ دا چې هغه ته بايد د پام وړ پيسې په ن
له دغه قضيه وروسته د يوې شورا .  کلونو په موده کې يې د دې پاملرنه کړې ده١٠ورکړای شي ځکه چې د 

  62.شوه ، ګاونډي او د هغې ورور د نکاح پيسې سره وويشلې" حل و فصل"خوا 
  
 کلن ٣٢ کلنې نجلۍ مور او نا سکه پالر هغه يو ١٣ واليت کې د يوې  پهپه جنورۍ کې د پروانکال  ٢٠١٠د 

نجلۍ د نوموړې . سړی ته په نکاح کړه چې د هغه لومړنۍ ښځه مړه شوې وه او ور څخه څلور ماشومان پاتې و
ددغې نجلۍ ميړه يو معتاد انسان وو او نوموړې يې وهله؛ . مور د خپلې لور د واده لپاره پيسې تر السه کړې

د دې انديښنې له امله چې ميړه به يې د محلي قوماندان په زور دغه . نجلۍ د ښځو د چارو رياست ته شکايت وکړ
ګې د پوليسو د مشر او د ښځو د چارو د رياست د نجلۍ خپل کور ته بيرته بوځي، د يوناما د بشري حقونو څان

مشرې سره په ګډه د دغې نجلۍ مور ته قناعت ورکړ چې خپلې لور ته اجازه ورکړي څو هغه د ښځو د مراجعې 
د حاالتو په کره کتنې سره او د قضيې د ټولو . مرکز ته والړه شي چې هلته نوموړې د څو اونيو لپاره پاتې شوه

نيولو سره محلي چارواکي دې موافقې ته ورسيدل چې نجلۍ د خپلې مور پر ځای د ميړه په اړخونو په پام کې 
کور کې وای ځکه چې ناسکه پالر هم تيری کوونکي وو او د نجلۍ مور د هغې څخه غوښتل چې خپل ميړه نه 

د هغه تضمين . مور يې د بل سړی سره ژمنه درلودله چې د مالي ګټې لپاره يې ورته په نکاح کړي. تفريق واخلی
 وو چې د نجلۍ ميړه به نور د هغې سره تاوتريخوالی نه کوي، ىله مخې چې د کلي د مشرانو له خوا برابر شو

عمل واليتی شبکه دې ته ادامه ورکوی د ی ن د ساتانود ماشوم. محلي چارواکو نجلۍ بيرته خپل ميړه ته وسپارله
  63.ن او سوکالۍ کې دهچې قضيه تعقيب کړي چه نجلۍ په باوري توګه په ام

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
. ملګرو ملتونو سندد )  ماده٣. (، د نارينه وو او ښځو ترمنځ د حقونو برابري٢٨د بشري حقونو کميټه، عمومي تبصره : ئ وګور 60

CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 ماده باندې تبصره، چې افغانستان د دغه ٣د مدني او سياسی حقونو د نړيوال ميثاق په . ٢٠٠٠ 
  . ميثاق  دولتي اړخ دي

 کلنه ١۶نجلۍ  کلن او ١٨تر هغې پورې کامله او مساوې نه ده څو پورې چې نارينه ) نکاح(واده " ماده وايي چې ٧٠ د مدني قوانينو  61
 مادې له مخې نه وي بشپړ کړی نو د هغې ٧٠کله چې نجلۍ هغه عمر چې د دې قانون د " ماده وړاندې وايي ٧١) ١" ( .شوې نه وي

د يوې نا بالغه او کوچنۍ نجلۍ نکاح چې عمر يې ) "٢." (نکاح بايد د هغې د پالر او يا هم د يوې با صالحيته محکمې له خوا ترسره شي
  ." نو څخه کم وي هيڅکله مجاز نه ده کلو١٨د 

  .  په فبروري کې څيړل شوې ده٢٠١٠ دغه قضيه د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا د  62
  .  په جنورۍ کې څيړل شوې ده٢٠١٠ قضيه د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا د  63
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  قانون
  

  
  د افغانستان داخلي قانون

  
   قانونمنع د تاوتريخوالي د عليهپر د ښځو 

  
  اته ويشتمه ماده

ماده کی د  )٧١( چی د واده قانونی سن يی نه وی بشپړ کړی او د مدنی قانون په  ښځېهغهکه چيرې شخص 
له احوالو سره سم په متوسط حبس چی له ، قد کی راولیدرج شوی حکم له پام کی نيولو پرته يی د نکاح په ع

 فسخ  د ښځی د غوښتنی په صورت کی د قانون د حکمونو مطابقمحکوميږي او نکاح،  نه ويلږدوو کلونو څخه 
  .کيږی

  
  مدني قانون

  
   مه مادهياويا

 عمر ته نه وي  کلنۍ١۶ کلنۍ او ښځه د ١٨نکاح تر هغې پورې بشپړه او سمه نه ده ترڅو پورې چې نارينه 
  . رسيدلي

  
  مه مادهييو اويا

 ماده کې يې يادونه شوې ده نو ٧٠تر هغې پورې چې نجلۍ هغه عمر نه وي بشپړ کړي چې د دې قانون په ) ١
  . نکاح کيدالی شي چې يواز ې د نجلۍ د پالر او يا هم با صالحيته محکمې له خوا وتړل شي

  
  .  نه دهجايزه کلونو څخه کم وي هيڅکله هم ١۵د يوې کوچنۍ نجلۍ نکاح چې عمر يې د ) ٢
  

  
  

  شرعي قانون
  

لکه چې پورته د جبري نکاح به برخه کې يې يادونه شوې ده د اسالم د مبارک دين د احکامو له مخې د هر ډول 
 ترمنځ يو قراردادي سړی او هغه ښځینکاح د .  او خوښه يو الزمي شرط دیهنکاح لپاره د دواړو خواوو موافق

  .  باکره وي، طالق شوې او يا هم کونډه ويښځه، که څه هم  چی شرايط يی پوره کړی وین دیتړو
  

 د نکاح لپاره د لږ تر لږه عمر حد نه دی ټاکل شوی، ځينې اسالمي ولډکاره ښ که څه هم په قران کريم کې په 
ګڼ شمير .  ته رسيدلي وي ورکوي چې بالغتهعلماء په دې باور دي چې اسالم د هغه ماشوم لپاره د نکاح اجاز

 سره چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا مشورې شوي دي هغوي په دې باوري دي چې ماهرينو دينی
بلوغيت پوهاوي نه لر ي چې په ازادانه توګه په يو قرارداداي تړون کې ل پ خرپ له هغه ځايه چې يو ما شوم

 . ڼل کيږي، د يوماشوم  نکاح کول مجا ز نه ديشامل شي چې د نکاح لپاره په اسالم کې ضروري ګ
  
  

  د ټولنې آند او فکر 
  
 په ټولو هغو بحثونو کې چې ددې راپور لپاره جوړ شوي و، افغانو نارينه وو او ښځو له خوا د فوکس ګروپونود 

والو سيمو د  په شمالي سيمه کې هغوي وويل چې د ماشومانو ودونه د کلي، پيژندل شوېناوړه دودماشوم واده يوه 
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 د هغو - په پرتله ډير زيات دي خو دغه د وخت څخه وړاندې ودونه64بې وزلو ترمنځ د ښاري شتمنو کورنيو
د ډيرو افغانانو له خوا د شريعت د قانون مطابق بلوغيت (ماشومانو ودونه څوک چې بلوغيت ته رسيدلي دي 

خو هغوي چې د افغانستان د قانون له مخې ) ټاکونکی او په دې توګه د نکاح لپاره قانوني عمر ګڼل کيږي
ي وويل چې ډيرې د سمنګان په واليت کې د واليتی شورا يو غړ .ماشومان ګڼل کيږي همدغه منل شوي نورم دی

  65. کلنۍ کې واده کړي١۴نجونی ماشومان په کورنۍ غواړي خپل 
  

 يو تن ولسوال وويل چې د په هغه ورکشاپ کې چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا جوړ شوی وو
 کوچنۍ نجونې او کوچني هلکان سره نکاح کوي او حتی دا چې دوي يو ګوجرو قبيله په نورستان کې معموًال

هغه د يوناما د بشري حقونو . ځای سره اوسيږي او هغه هم د ميړه او ښځې په توګه ترڅو بلوغيت ته رسيږي
د له منځه " منفي او غير اسالمي دودونو " موجودودغه دې په ټولنه کڅانګې ته وويل چې نوموړې غوښتل چې 

   66.وړلو لپاره کار وکړي
  

 مشر چې خپله لور د څلورو کلونو په عمر کې نامزده کړه د دغه دود او دستور څخه يې ايو تن د واليتي شور
 نورو چې په کې 67."زما پالر هم همدغه ډول کار کړی وو، همدا دود دی او دې کې څه غلطې نشته: "دفاع وکړه

يوې ښځينه کارمندې وويل چې نوموړې او نورو .  دغه دود عملي وبللو،د ښځو د حقونو مدافعين هم شامل و
ډيرو کورنيو چې هغه يې پيژني خپلې لوڼې په کوچني عمر کې ورکړې دي څو چې هغوی ته د ممکنه اختطاف، 

  68.لو د غړو سره د جبري واده کولو څخه نجات ورکړيجنسي تيري او د محلي قوماندانانو د ناقانونه وسله والو ډ
  

هغو افغانانو چې ورسره د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا مرکې وشوې همدارنګه دا ډار يې څرګندولو 
چې هر څومره د زيات وخت لپاره يوه نجلۍ پرته له واده څخه پاتې کيږي، هغومره زيات د دې امکان وي چې 

 نورو يې 70.د السه ورکوي" ارزښت" او په دې توګه د نکاح لپاره هر ډول 69. السه ورکړيهغه خپل بکارت له
وړاندې واده کړي او يا هم دا چې په نه بيا دا څرګنده کړه چې يا خو دوي اړ دي چې خپلې لوڼه د وخت 

ه دې ته ترجيح  ځينو يې بيا وويل چې نارين71.راتلونکی کې د هغو په کور کې د پاته کيدو له خطر سره مخ شي
ورکوي چې د ځوانو نجونو سره واده وکړي، دا د يو تن ميړه او خسرخيلو لپاره اسانه ده چې پر هغوي باندې 

  72.کنترول برقرار کړي او ورباندې کنترول ولري
  

 ګروپونو په بحثونو کې يې ګډون درلود وويل چې د فوکسد اروزګان په واليت کې هغه نارينه اوښځې چې د 
 او داسې يې اټکل کړه چې ددغه ډول ودونو شميره د کليوالو 74 د هغوي په واليت کې عام دي73و ودونهماشومان

                                                 
   .٢٠١٠ د متمرکزې او د نظر الندې ډلې بحث، د بلخ واليت، اپريل  64
  . ٢٠١٠ شورا د غړي سره مرکه، اپريل ی د واليت 65
 د هغه کنفرانس په ترڅ کې چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا يې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون سره په  66

د کنفرانس د نورو غړو څخه چې هغه همدارنګه . همغږۍ کې د نورستان په واليت کې سازماندهي شوې وه يو تن ولسوال دغه مثال راوړ
  .په کې د قبيلې مشران او مذهبي عالمان شامل وو وغوښتل چې د دولت سره مالتړ وکړی څو دغه ډول دودونه له منځه والړ شي

  . ٢٠١٠ د د هيواد په يو شمالی واليت کی د واليتی شورا د نارينه غړي سره مرکه، اپريل  67
 اپريل کې د بشري حقونو د يوې انجو د غړي سره مرکه، چې په کې نوموړې دا بيان کړه چې  په٢٠١٠ د جوزجان په واليت کې د  68

د فارياب واليت د ميمنې په ښار کې د يوې . هغې پخپله او نورو ډيرو کورنيو خپلې لوڼه د دې کبله له وخت څخه وړاند ې واده کړي دي
له وخت څخه ترمخه وادونو ته غاړه کيږدې، څو چې خپلې لوڼه ددې انجو مشر همدارنګه څرګنده کړه چې کورنۍ دې ته اړې دي چې 

څخه وژغوري چې په جبري توګه د محلي قوماندانو له خوا واده نه شي، چې هغوي زياتې ښځې لري او د ځوانو نجونو واده کول د خپل 
  . ځواک او قوت لپاره يوه څرګندونه بولي

دا غوښتنه ده چې د باکره ناوو ) او د عدلي طب په لحاظ مشکوک(ې عزته کولو دود  ځينو روغتيايي کارکوونکو وويل چې يوه د ب 69
د . ډاکټر په السونو وکړي" متخصص"د " بکارت ټسټ"څخه کيږي دا رسم دی چې نا واده شوې نجونې دې ته اړباسلې شي چې د 

  . ٢٠١٠جوزجان د واليت د روغتيايي کارکوونکي سره مرکه، اپريل 
يت کې د محلي راډيو د ښځينه مشرې سره مرکه، د يو اين ايچ سی آر د جنډر د ارتباط د غړي سره د بلخ په واليت کې  د بلخ په وال 70

  . ٢٠١٠مرکه، اپريل 
  . ٢٠١٠ د فارياب واليت د خواجه سبز پوست په ولسوالۍ کې د ازبکو ميرمنو د يو فوکس ګروپ سره مرکه، اپريل  71
  . ٢٠١٠ داخلي بيځايه شوو کسانو په کمپ کې د ديني علومو د يو ښوونکي سره مرکه، اپريل  د سرپل واليت د سوزما قلعه د 72
د .  کلن هم بالغان ګڼل کيږي١٢ -٨هغه چاته ويل کيږي چې ال هم د بلوغ عمر ته رسيدونکې وي، او حتی " ماشوم" په اروزګان کې  73

 ١۶ کلونو څخه د کم عمر وو او نجونې د ١٨لوغت اشاره درلودله چې د مباحثو پر مهال ګډون والو په ځانګړی ډول هغو هلکانو ته د ب
  . ٢٠١٠اپريل . کلنۍ کښته وي
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هغوي څرګنده کړه چې د رسنيو مثبته اغيزه په ښارونو کې داسې يو عامل دی چې دغه . ودونو نيمايي جوړوي
نارينه او . رلو ته زمينه برابرويدود په ښاري سيمو کې وکارول شي، او په کليوالو سيمو کې بې وزلي د لوڼو پلو

 دا يې جوته کړه چې دا د هلکانو او نجونو دواړو لپاره يوه عنعنه ده چې و،په ګروپونو کې ود بحث ښځې چې 
نجونې چې د واده څخه : هر څومره ژر چې کيدالی شي واده کړای شي، او دا هم د بيال بيلو الملونو له کبله

 هلکان د وياړ لپاره؛ په واقعيت سره چې کورنۍ په کلي کې دا يوه ډول ترمخه اړيکو څخه وژغورلې شي او
هغوي همدارنګه دا څرګنده کړه چې هلکان يوه بله ښځه کور ته راولي چې د کور په چارو کې . سيالي بولي

   75.مرسته وکړي، او دا مثبته ده
  

 چې والدين زياتره خپلې لوڼې لل شو ګروپ په غونډه کې ووي بحثد نيمروز په واليت کې د نارينه وو او ښځو د
 کلونو ترمنځ دي، خو ځينې بيا د دغه واليت په ١۵ او ١٠هغه وخت په نکاح کې ورکوی چې عمرونه يې د 

 په داسې حال کې چې د پاخه عمرد نارينه 76.مرکز د زرنج په ښار کې له دې څخه هم په کم عمر کې واده کيږي
داسې قضيو څخه د   سيمو کې عام دي، د يوناما د بشري حقونو څانګه دوو او نجونو ترمنځ ودونه په کليوالو

 کلن سړی د يوې لس کلنې نجلۍ سره واده ۴۵زرنج په ښار کې معلومات لري چې يوه نمونه يې دا ده چې يو 
  . وکړی

  
 ٢٠ او ١٨ د یي دې ته ترجيح ورکوي چې خپلې لوڼپه شمال کې د ترکمنو د قوم والدينو وويل چې هغو د هيواد 

ترکمنې نجونې د عمر په لومړيو وختونو کې د قالينو د اوبدلو . کلنۍ د عمر څخه ترمخه په واده کې ور نه کړي
 د عايداتو د تر السه کولو د ظرفيت د درلودلو له امله 77.د عايد راوړيقمهارت زده کوي او خپلو کورنيو ته ن

رنيو نجونې کوالی شي د خپلو راتلونکو ميړونو څخه هغو افغانانو سره چې مرکې وشوې وويل چې د ترکمنو کو
له هغه ځايه چې د دوي مهارتونه کوالی شي چې دغې نجونې د وخت .  وغواړي ولورد ناويتوب لپاره زيات

څخه ترمخه ودونو څخه محافظت کړي، هغوي زيا تره له ښوونځيو څخه محروميږي څو چې په کورونو کې 
و سره چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا مرکې شوې دي وويل چې  د هغو ميرمن78.قالينې جوړې کړي

 کلنۍ د عمر څخه وروسته له ښوونځيو څخه وباسي او دا هم له دې ډاره چې ١٣عمومأ والدين ترکمنې نجونې د 
کې و بد اخالقه شي، خپل نزاهت او پاکوالی به له السه ورکړي او داچې د نارينه وو سره جنسي اړي"هغوي به 
   79."نه لري

  
د يوناما د بشري حقونو د . د نجونو تعليم يو اساسي عامل دی چې د نکاح عمر اغيزمنويداسی ښکاری چی 

څانګې کسانو د کاپيسا واليت د کوه بند په ولسوالۍ کې د نجونو د ډيرو ښوونځيو څخه ليدنه وکړه چيرته چې 
  . لنې څخه په لږ عمر کې نه وه نامزده شوې ک١۶ کلنې نجلۍ څخه هيڅ يوه يې هم د ١۴پرته د يوې 

  
  ماشوم ته کوژده کول

  
د ماشوم د نکاح له منځه وړل همدارنګه د ماشوم د هغه عمر سره تړاو لري چې په کې ماشوم نامزاد او يا هم د 

 بيا په ځينو حاالتو کې د ماشومی نامزدي په ډير کم عمر کې موافقت کيږي خو نجلۍ. واده لپاره يې ژمنه کيږي
د نکاح لپاره په دې ډول له پامه غورځول کيږي، چې دا د اسالمي " موافقت" د هغې -ډير وروسته واده کيږي

                                                                                                                                                 
چې د ارزوګان د ( د متمرکزې ډلې برخه والو وويل چې د هزاره قوم د اوسيدو په سيمو کې چې په خاص ارزوګان او ګيزاب کې دي  74

د واليت په مرکز ترينکوټ کې د ماشومانو .  دوديز لحاظ د ماشومانو ودونه نشته، په)واليت له الرې اداره کيږي خو د دايکندي برخه ده
  . ٢٠١٠ودونه  ډير لږ دی، په ولسواليو کې زيات دي، مارچ 

  . ٢٠١٠، د ارزوګان واليت، مارچ )په جال ډول( د متمرکزو ډلو سره چې د نارينه وو او ښځو څخه جوړې وي بحثونه  75
، د مدني ټولنې د غړو، او د دولتی نارينه او ښځينه )عالمانو( څانګې د لوستو ښځو او ښځينه ښوونکو، پوهانو  د يوناما د بشري حقونو 76

  .  اپريل٢٠١٠کارمندانو سره چې په کې د ښځو د چارو د رياست کسان هم شامل و يوه غونډه درلودله، 
 کسانو سره انفرادي مرکه، د آقچې ولسوالې، جوزجان، اپريل  د يوناما د بشری حقونو د څانګې له خوا د ساختماني چارو د نارينه 77

٢٠١٠ .  
لکه قالين . هغوي ښځينه ماشومان د غالمۍ لپاره روزي.  د لور، مور او يا هم ښځې په توګه نه خوښويه نجلیترکمنان ماشوم " 78

  . ٢٠١٠د بلخ په واليت کې د يوې انجو د مشرې سره مرکه، اپريل، ." اوبدونکي ماشينونه
 د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا د ښځينه ګروپ او د ساختماني چارو د نارينه کارګرانو سره د جوزجان د واليت د آقچی په  79

  .  ٢٠١٠ولسوالۍ کې مرکې، اپريل 
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د نجلۍ دا بشري حق چې پخپله اراده او په ازادانه توګه د خپل بلوغ په عمر . قانون سره په مستقيم مغايرت کې ده
نړيوال قانون د افغانستان له دولت څخه . يکې د خپلې خوښې د شخص سره واده وکړي تر پښو الندې کيږ

غواړي څو دا باوري کړي چې نارينه او ښځې په برابره توګه او يوازې د هغوي په پوره رضايت سره واده 
د رضايت او موافقې د ښکاره نشتوالی سره سره د ماشوم نامزدول د افغانستان د قانون په اساس په . وکړي

  . کيږيواضحه توګه غير قانوني نه ګڼل
  

يو د د دايکندي په واليت کې د مدني ټولنې استازو د يوناما د بشري حقونو څانګې ته دا معلومات ورکړل چې 
 ی شمالهپ هيواد  د80. شوې ديلپاره نارينه خواستګارانو ته وعدی ورکړل د نکاح و په هکله ماشومان عمر دلاک

والدينو نجونې ماشومانې د نکاح لپاره ورکړي دي  وويل چې ،سره شوې ديچې مرکې ورسيمو کې هغو افغانانو 
په ځينو حاالتو . څو د کورنيو ترمنځ اړيکې ټينګې کړي او يا هم دا چې د کورنيو ترمنځ شخړې پای ته ورسوي

 دغه ډول ترتيباتو يوازې د نږدې 81.کې والدينو د نجلۍ د زيږون سمالسي وروسته د هغې نامزدي ترتيب کړې ده
   82.رت موندلی دي او هغه ډير کم د نجلۍ په غوښتنه فسخ شوې ديکورنيو ترمنځ صو

  
  د ټولنې آند او فکر 

  
نکاح تړل کی ځينو افغانانو وويل چې ځينې وختونه د يو تن ماشوم نامزدي هغه وخت په رسمي محفل کې چې پ

دې توګه د دواړو  چې په هغې کې يو مال د قران کريم د اړوند آيتونه تالوت کوي او په ،کيږي تر سره کيږي
چيرته چې نامزدي رسميت نه مومي، ځينې . اړخونو ترمنځ دا الزمي کوي چې د واده لپاره چمتوالی ونيسي

د اعالن له وخته د دواړو کورنيو عزت او وياړد واده او . وختونه د کورنۍ غړي هغه په عام محفل کې اعالنوي
جلۍ د ميړه د غوره کولو لپاره مقاومت څرګند کړي نو نکاح پورې سره تړاو مومي، او هر ډول داسې هڅه چې ن

دا کيدالی شي د دې المل شي چې نجلۍ د کورنۍ د عزت او ناموس پر خالف تيری کړی دی، چې دا ځانته ټولې 
 ١۴ د يوې واليتي شورا مشر د يوناما د بشري حقونو څانګې ته وويل چې نوموړی د خپلې اوسنۍ 83.پايلې لري

   84."څو چې هغه ښه راتلونکې ولري"هغه وخت ترسره کړه چې هغه څلور کلنه وه کلنې لور نامزدي 
  

په مرکزي سيمو کې د يوناما د بشري حقونو څانګې ته وويل شو چې د وخت وړاندې نامزد کول د کوچني عمر 
ې په دې والدين معموأل تر دې پورې انتظار کاږي چې نجونې بلوغ ته ورسيږي چ(د ودونو په پرتله ډير عام دي 
د مثال په ډول د کابل واليت د سروبی په ولسوالۍ کې د يوناما د بشري حقونو د ). توګه د واده مراسم ترسره شي

اکثر سره مرکې شوې دي هغو وويل چې دغه ډول نامزد کول ډير عام دي او دا کار  څانګې له خوا چې د چا
کورنۍ کوالی شي چې خپلې لوڼه د زيږون . کړيد دې لپاره کيږي څو د کورنيو ترمنځ اړيکې ال ټينګې وخت 

  85. کلنۍ څخه ترمخه واده کړي١۶ کړي او هغوي د په نامهپرمهال 
  

د نيمروز په واليت کې د هغو کسانو سره چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا مرکې شوي دی وويل 
کيږي، او په ډيرو کليوالو سيمو کې دوه چې د زرنج په ښار کې د يو پر دريمې برخې څخه زيات کوچنيان نامزد 

پلرونه دغه ډول نامزدتياوو ته په : هغوي وويل چې دغه دود د ډيرو باورونو له امله دي. پر درې څخه زيات دي
دې نظر ګوري چې د دې سره هغه دوستي تقويه کيږي چې دوي يي د نورو سره لري، خلک داسې فکر کوي 

ښه خلک وي نو ماشوم به هم هغسې وي ، په دې توګه ددغه ډول ماشوم چې که چيرې د ماشوم مور او پالر 
سره واده راتلونکې خطره نه لري، پلرونه همدارنګه په دې باور دي چې د دوي د ماشوم راتلونکې ښيګڼه په څه 

  86.کې ده

                                                 
و ولسواليو د ځينو  د دايکندي واليت د خدر، کيتي او د بندر سنګ تخت د ولسواليو د هغو کسانو سره مرکې چې په ځانګړي توګه د دغ 80

  . ٢٠١٠برخو څخه يې استازيتوب کولو، مارچ، 
  . ٢٠١٠له استازي سره مرکه، اپريل )  اکتيد( د بلخ واليت د تخنيکي همکارۍ او پرمختيا د نمايندګۍ  81
  . ٢٠١٠، اپريل  د بلخ په واليت کې د افغانستان د ملي پوليسو د کورني خشونت او د کورنۍ د غبرګون د څانګې د مشر سره مرکه 82
  . ٢٠١٠ د بلخ په واليت کې د ټولنيزو کارکوونکو او ښځينه پوليسو افسرانو سره مرکې، اپريل  83
  .٢٠١٠ د هيواد په يو شمالی واليت کی د واليتي شورا د غړی سره مرکه، اپريل  84
  . ٢٠١٠ د کابل واليت د سروبی په ولسوالۍ کې د متمرکزې ډلې سره مرکه، مارچ  85
د مدني ټولنې او د دولتي نارينه او ښځينه کارمندانو د متمرکزو ډلو سره ) ديني عالمانو(لوستو ښځو، ښځينه ښوونکو، پوهانو  د  86

  .  اپريل٢٠١٠مابحثې، 
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  بې وزلي او د ماشومی واده کول 

  
 ۴چې يوې کورنۍ خپلې څلور لوڼې د  لهڅيړو ه قضيه  په جنورۍ کې د يوناما د بشری حقونو څانګې يو٢٠١٠د 

کله چې له .  کلنۍ پورې د هرات د واليت د ګذرې په ولسوالۍ کې د دولت ضد پر عناصرو وپلورلې١۴څخه تر 
هغه وخت موضوع پوليسو ته دا . هغوي څخه وپوښتل شو نو په دې اړه هغوي خپله زياته بې وزلي  وښودله

روپی نه دي ورکړل / ولورد پلورل شويو لوڼو پر سرشکايت وکړ چې ورته جوته شوه کله چې د نجونو پالر 
د نجونو والدين متهم شول او ورته د قيد سزا چې د پالر لپاره يې يو کال او د مور لپاره يې درې مياشتې . شوي

ې د  د مۍ په مياشت کې د يوناما د بشری حقونو څانګې ته دا معلومه شوه چې نجون٢٠١٠ د .وه ورکړل شوه
 په دې شرط  چې هغه به ددې –مور ترسر پرستۍ الندې هغه وخت راغلې کله چې هغه د جيل څخه ازاده شوه 

هغه مال چې ددغو نجونو نکاح يې تړلې وه په .  کلونو څخه وړاندې هغوي واده کړي١۶اجازه نه لري چې د 
  87.تعليقی بند محکوم شو

  
ه کې افغانانو د يوناما د بشري حقونو څانګې ته وويل چې  په مباحثفوکس ګروپکې د يو  په شمالد هيواد 

د اروزګان بزګران په تيره لسيزه .  د شخړو د حل لپاره په نکاح ورکويیکورنۍ زياتره وخت د دوي کوچنۍ لوڼ
  88.کې د وچکالۍ له امله ډير اغيزمن شوي دي او ددې سره بې وزلي او پورونه يې زيات شوي دي

  
 د ،ه مخې دا يوه بې عزتي ده کله چې څوک و نه کړای شي د خپلو زامنو ودونه وکړيدودونو لسيمه ايزو د 

 ، پيسې د مهر په توګه برابرې کړياندازه هاسالمي قانون له مخې د يو هلک کورنۍ بايد د نجلۍ خپلوانو ته يو
هلک  چی سربيره د .ږي په سل ګونو زرو افغانيو ته رسيًال له مخې معمودود توپير کوي خو د اندازهدغه د پيسو 

  89.واده لګښتونه هم په غاړه واخلي  بايد ده ده چیړ اکورنۍ
  

 بشري حقونو څانګې له  د کې د نارينه او ښځينه وو سره د يوناما90په هغو مرکو کې چې د اروزګان په واليت
ا د زوي ږي چې بيې لور واده اکثره وخت داسې تنظيميترسره شوې دا وويل شو چې په عمل کې د يولوری 

السته راغلي ځينې وختونه يوه کورنۍ خپله لور لومړۍ واده کوي او . لپاره الس ته راغلې پيسې ولګول شي
 سر يکه چيرې د زوي واده په لومړ.  سپما کوي چې وروسته دغه پيسې د زوي د واده لپاره مصرف کړيپيسي

هغه ارزښت سره برابروي چې د راتلونکې  کوي، دا د د واده لګښتکې وشي او کورنۍ بې وزله وي نو پالر يې 
لی او ټيټواد بيو لوړوالی او .  په سهيل کې عموما د کوکنارو د کښت په حساب وي-فصل حاصالت تر السه کړي

 او ږييقرضداره ک ، ورکويئ او يا هم شخصي شتمني بيا کاليهغو: کم حاصالت د بزګرانو امکانات محدودوي
. وروستني امکان ډير زيات د پام وړ دی.  پورونه پرې کويڅخه وروستهکولو يا هم دا چې د يوې لور د واده 

پالر خپل پور ورکوونکي يا قرضدار سره غږيږي او ورته وړانديز کوي چې د دوي کورنۍ د پور د پرې کولو 
رامونو  د دولت له خوا د کوکنارو د له منځه وړلو پروګ91.په موخه سره خپلوي کوي او ورته د نجلۍ د واده وايي

                                                 
د ولسوالۍ قاضي چې د عدلي تعقيب .  د جنورۍ د مياشتې د شکايت د تعقيب لپاره د يوناما د بشري حقونو د څانګې څيړنه٢٠١٠ د  87
 د له منځه وړلو قانون په دغه قضيه کې د تطبيق وړ نه دی تاوتريخواليې يې پرمخ وړي وې دا حکم درلود چې  دښځو په وړاندې د چار

 د اګست په ٢٠٠٩ځکه چې دا په تير وخت نه تطبيق کيږي، دا جوته نه ده چې هغه څنګه دی پايلې ته رسيدلی دی ځکه چې دغه قانون د 
 که د يوې   مادې له مخې شوی دی چې هغه دا صراحت لري١٣٠د دې پر ځای عدلي تعقيب د اساسي قانون د . مياشت کې نافذ شوی دی

قضيې په اړه په اساسي قانون او نورو قوانينو کې احکام نه وي نو محاکم کوالی شي چې د حنفي فقهی پر اساس داسې پريکړې وکړي 
  . چې په کې عدالت په ښه توګه تامين شي

 يوناما د بشري حقونو څانګې ته د ارزګان په واليت کې د متمرکزې ډلې په بحث کې د نارينه وو سره وشوه راپور ورکړل  لکه چې د 88
  . ٢٠١٠شو، اپريل 

  . دغه موضوع هم د هيواد په کچه د متمرکزې ډلې په بحثونو کې راپورته شوه.  مخکينې ماخذ 89
و لپاره چې په کې د افغانستان د بشري نارينه وګې د متمرکزو ډلو دوه بحثونه يو د  په مارچ کې د يوناما د بشري حقونو څان٢٠١٠ د  90

بله ډله کې ښځې وي .  او د ټولنې مشران شامل ووانحقونو د خپلواک کميسيون استازي، قاضيان، څارنواالن، د پوليسو لوړ پوړي افسر
  . وې شوې راغونډې او زده کوونکېچې په کې ښوونکې، ډاکټران

نارينه وو د متمرکزې ډلې غړو وويل چې که چيرې پور ورکوونکې وغواړي نو د هغه ميرمن او لوڼې به د پوروړي کورته  د  91
خبرې ورځي، د نجلۍ سره به ګوري، چې آيا هغه د دې وړ ده او کنه، او ورسره به ځينې موضوعات لکه چې کله واده صورت ونيسي 

او که چيرې نجلۍ . ره ګوري او د ملګرو او کورنۍ په حضور کې به وروستي ترتيبات نيسيدواړه پلرونه به د يو مال تر مخې س. کوي
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 چې ۍافغانان هغه نجون.  دی چې خپل پورونه ادا کړيیهم د راپورونو له مخې د بزګرانو دا امکان له منځه وړ
  92.په نوم يادوي" ېپور ناود  "ي و ېپه ښه بيه د پورونو د پرې کولو لپاره پلورل شو

  
ه خوا مرکې وشوې، دا څرګنده  کې د هغو افغانانو سره چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې ل93په سهيل ختيځ،

په " ناوې بيه"که چيرې د . کړه چې د نجونو ودونه او خرڅالو د بې وزلۍ په وړاندې د مقابلې يو ميکانيزم دی
.  زرو ډالرو پورې وي نو په دې صورت کې د لور واده کول يو ګټور کار دی۶ څخه تر ٢منځني ډول د 

 و خسرخيلو خپل دمهال لپاره بهه  شي د دې ژمنه وکړي چې د اوږدراتلونکی ميړه ځينې وختونه همدارنګه کوالی
په يوه قضيه کې چې د يوناما د بشری حقونو څانګې ته معلومه شوه يو د هيواد په غربی سيمه کی . مالتړ کوي

  د ناوې بيه يې ورکړه او په دې توګه يې ژمنه وکړهميرمنې په توګه په نکاح کړه، کلنه نجلۍ د دوهمې ١٢سړی 
   94.چې د نجلۍ کورنۍ ته به اوړه او غوړي برابروي

  
هغو کسانو چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا ورسره مرکې شوې دي دا تاييد کړه چې د مالي فشار له 

 مناسب واده لپاره موافقه نا له پامه وغورځوي او د يو ىامله پالر کوالی شي چې د خپلې لور ښيګڼې او راتلونک
دې راپور ورکړ چې په ځينو بې وزلو کليوالو سيمو کې لکه بادغيس، نجونې د څارويو سره   دئغوه. وکړي
  95. او په يوه قضيه کې چې په شمال ختيځ کې وشوه يوه نجلۍ د يوې نقليه وسيلې په بدل کې وپلورل شوهیږبدلي
  

والدينو خپلې دو ږتوکو رونشه يی د يوناما د بشري حقونو څانګې داسې قضيې څيړلي دي چې په هغو کې په 
 حقونو څانګې د يوې قضيې څيړنه کړې ده چې ی په اپريل کې د يوناما د بشر٢٠١٠د . کوچنۍ لوڼه پلورلې دي

 ډالرو په بدله کې پلورلې ده او بيا کابل ۴٠٠په هغې کې والدينو خپله شپږ کلنه لور په محلي بازار کې د شاوخوا 
 .يل کریپلټنه  قضيې پی شو يادی دوپوليس. ته تښتيدلی دی

  

   لوړه بيه ولور د ۵. ٣
  

 بيه د ملي، نړيوالو او يا هم د شرعي قوانينو له مخې غير قانوني نه ده خو ددې دود څخه لوړه ولورکه څه هم د 
د هغو کسانو سره چې د يوناما بشري حقونو د څانګې له خوا . ځينې د بشری حقونو بدی پايلې رامنځته کيږي

 زياته بيه د ډيرو کورنيو له خوا چې غواړي خپلو زامنو ته ودونه وکړي ولور واليتونو کې د ګڼو مرکې شوې په
 وويل چې د بې وزلۍ له امله په کوچني عمر کې ودونه ىهغو. ىيوه ناوړه او زيان رسونکې دود ګڼل شوی د

هغه ځايه چې نارينه په پور  له - او په لوړه کچه کورنی تاوتريخوالی رامنځته کيږيکيږیکيږي، نجونې پلورل 
کې وي مايوسه او ناهيلې کيږی او يا هم دا چې په کلونو کلونو کار وکړي څو دخپلو ميرمنو له امله پورونه اداء 

  . کړي
  

                                                                                                                                                 
او که چيرې هغه ال کوچنۍ وي نو کيدالی شي واده د څو کلونو لپاره . وي نو کيدای شي واده د يو کال په موده کې ترسره شييغله پ
  .  ٢٠١٠مارچ .  کورونو ته ځيئ ورکوونکو ته واده کيږي او د هغو کلونو نجونې سمالسي پور١٠ او ٨ کې د وختونوپه ځينو . یږنديځو

 وپلوري څو پورونه اداء یبزرګان دې ته اړ دي چې خپلې لوڼ: د افغانستان د ترياکو ناوي. سميع يوسفزي او ران مورو: ئ وګور 92
کې شوې ده چيرته چې د کوکنارو د يو بزګر دغه مقاله د هغې قضيې په اړه ده چې د لغمان په واليت . ٢٠٠٨ اپريل ٧نيوز ويک، . کړي

د حاصالتو د اخيتسنې لږ وړاندې د دولت له .  کلو ګرامه ترياک به د حاصالتو پرمهال ورکړي٢۴ ډالر پور کړل او ژمن شو چې ٢٠٠٠
اخيستي وو پيسې هغه قاچاق کوونکي چې ده ورڅخه پور . خوا د کوکنارو د له منځه وړلو يو ټيم د هغه ټول حاصالت له منځه يوړل

 کلن قاچاقچي ته خپله لور په ۴۵ ته وړاندې شوه او په هغې کې پريکړه وشوه چې بزګر بايد دغه قومي مشرانودغه قضيه د . وغوښتې
 څومره د پورونو ناوې دغلته دي خو دغه شميره د کوکنارو د له منځه وړلو د پروسې د برياليتو هيڅوک نه پوهيږي چې.  کړي ورنکاح

  . ډيريږي چې په کې ډير بزګران نه شي کوالی خپل پورونه اداء کړيب سره 
 د فبرورۍ او مارچ د مياشتو ترمنځ په ټولو ٢٠١٠د .  په جنوب ختيځو سيمو کې د پکتيا، پکتيکا، غزني او خوست واليتونه شامل دي 93

ددې سربيره د ښځو دحقونو او د جنډر . ه شامل ووواليتونو کې د متمرکزو ګروپونو مباحثې جوړې شوې چې په کې نارينه او ښځينه دواړ
په اړه د پوهاوي د لوړتيا ورکشاپونه د خوست، پکتيکا او غزني په واليتونو کې جوړ شول، چيرته چې د زيان راوړونکو او ناوړه 

  . دودونو لپاره ځانګړې غونډې د ورکشاپونو پرمهال په پام کې نيول شوې وي
  . ٢٠١٠ د چارو رياست سره د يوناما د بشري حقونو  څانګې ته معلومات ورکړل شول، اپريل،  د غور په واليت کې د ښځو 94
 کې د يوناما د بشري حقونو څانګې يوه قضيه يادداښت کړې ده چې يوه نجلۍ په کابل کې واده شوې او څو اونۍ ورسته هغه ٢٠٠٩ په  95

  .  شوې دهسره بدلهې د خپل ميړه له خوا د بغالن په واليت کې د يوې نقليه وسيل
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 په زوره د واده  فکتور دی چې بنيادي بيه په افغاني ټولنه کې د ښځو او نجونو د هوسايني لپاره مرکزي او ولورد 
وي زياته بيه ځينې وختونه کورنۍ په مالي لحاظ زيانمنوي او د هغو افغانانو د وينا له مخې چې د نا. المل ګرځي

 او سودا راکړه ورکړهورسره د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا مرکې شوې دي واده په يو ډول مالي 
په مباحثو کې دا هم وويل  96. ته ورکول کيږيزيانمن کې نجونې د زياتې بيې ورکوونکي او وئبدلوي چې په هغ

 څو په دې توګه د خپلو زامنو د ودونو لپاره 97شول چې د ناوې کورنۍ دغه پيسې د قالينو د رانيولو لپاره کاروي
کورنۍ د سوداګرۍ پورونه او يا هم د پرمختيا مرستې کاروي چې د واده مصارف پوره ګڼ شمېر . سپما ولري

 هغه پيسې وکارولې چې د کاروبار ئقونو څانګې ته وويل چې هغوکړي؛ د ښځو يوې ډلې د يوناما د بشري ح
 وکړای شي د ئلپاره د کوچنيو قرضو په توګه د اسيا د پرمختيايي بانک له خوا ورکړل شوې وې څو چې د و

 کورنۍ ډيری وخت د لګښتونو او پورونو په حال کې د زيات 98. لګښت ورکړی او زامنو ته ودونه وکړيولور
  . دې پاتې کيږيوخت لپاره بن

  
  د ټولنې آند او فکر

  
د فارياب په واليت کې سپين ږيرو او دولتي کارمندانو د يوناما د بشري حقونو څانګې ته وويل چې د ناوې لپاره 

 چيرته چې د ناوې بيه ټيټه ده شيلوړه بيه ددې المل ګرځي چې نجونې د هغو سيمو څخه وتښتولې شي او قاچاق 
 څرګنده کړه چې يوه د قاچاقچيانو کړۍ شته چې د تاجکو او ئهغو. بيې سيمو ته کيږياو دغه قاچاق د لوړې 

 کلونو ترمنځ دي د کندز، تخار او د بدخشان په ٢٢ او ١٣ترکمنو د قومونو نجونې او ښځې چې عمرونه يې د 
 د فارياب 99.لوريواليتونو کې رانيسي او بيا هغه د ناوو په توګه د فارياب په واليت کې په ترکمنو کورنيو پ

واليت يو تن مشر دا څرګنده کړه چې دغه دود ځکه پراختيا موندلې ده چې کورنۍ په دې نه توانيږي چې په محل 
  100.کې د ناوې لپاره لوړه بيه ورکړي

  
په ځينو سيمو کې کورنۍ ددې لپاره ترتيبات نيسي چې د ناوو د لوړې بيې د ستونزې سره مقابله وکړي چې دا په 

د جوزجان واليت په يوه ولسوالۍ کې افغان سپين ږيرو د يوناما د بشري حقونو . اندې بيال بيلې پايلې لرينجونو ب
موږ د ولسوالۍ مشرانو او ماليانو د جهيز د راکښته کولو مفکوره تر بحث الندې ونيوله او دې "څانګې ته وويل، 

نو له دې امله موږ د . ده ډيره لوړه بيه ده)  ډالر٩٣٠٠( افغانۍ ۴٠٠٠٠٠نتيجې ته ورسيدلو چې اوسنۍ بيه چې 
د جهيز په توګه )  ډالر۴۵٠٠نږدې ( افغانۍ ٢٠٠٠٠٠کورنيو څخه دا غوښتنه پيل کړه چې د زيات څخه زيات 

   101."موږ د دې مشورې مثبتو پايلو ته ګورو دمه  تر د خو ال هم-وغواړي
  

 تاجک دي محلي ماليانو داسې الرښوونې کړي  ئېاوسيدونکيد سمنګانو واليت په هغه ولسوالۍ کې چې زياتره 
 ډالرو ته راکښته کړي او د واده په مراسمو کې لګښتونه هم کم ۴٠٠٠ ډالرو څخه ١٠٠٠٠دي چې د ناوې بيه د 

  ده کلی نږدې پراته د په کليوکې په برياليتوب سره پلې شوي دي خو103 او سرباغ102مردغه الرښوونې د خ. کړی

                                                 
نو ځکه دا په دې مانا ده چې يو تن خپله . اخلي) مهر(او د ناوې والدين د ناوې بيه ... په ډيرو ټولنو کې مهر د قالين سره مبادله کيږي " 96

  . د اپريل مياشت٢٠١٠په شمال کې د واليتي محکمې د مشر مرستيال د ." لور پلوري
. د زووم او يا هم د هغه د کورنۍ د نکاح پرمها ل واخلي) مهر( لري چې د نکاح لپاره يوه برخه  د اسالمي قانون له مخې ناوې حق 97

دغه تحفې که څه هم هغه د پيسو، ځمکې او يا هم بل ډول عقاريه او يا منقول ملکيتونو په شکل کې وي تر السه کړي، په تيورۍ کې دا د 
 دې -هم دې کې د اسالمی قانون له مخې حق لري چې ورته ورکړای شي) مورپه خاصه توګه (د ناوې کورنۍ . هغې شخصي ملکيت دی

 پيسې دي چې د هغو لګښتونو په بدله کې تاديه کيږي چې د اندازه او دا هغه -وايي اود زووم کورنۍ بايد هغه ورکړي" د شيدو پيسې"ته 
د پښتنو کورنيو ترمنځ دې ته ولور وايي او د . وم ياديږيد قلين په ن"  شيدو پيسې"دغه د .  د لور د پاللو لپاره ترسره شوي ديئهغو

 افغانيو څخه چې ١۵٠٠٠٠په شمال کې د بيلګې په ډول د قلين مقدار چې  غوښتل کيږي د . تاجکو کورنيو ترمنځ د طويانې په نوم ياديږي
د يوناما د بشری حقونو  څانګې ته دغه معلومات چې . کيږي رسيږي)  ډالر٨۵٠٠( افغانيو پورې چې ۴٠٠٠٠٠کيږي تر )  ډالر٣٢٠٠(

  . ٢٠١٠بحثونو پر مهال په شمال کې ورکړل شوي دي، اپريل /د مرکو
  . ٢٠١٠ د ازبکو د قوم د ښځينه ډلې سره مرکه، د فارياب واليت، اپريل  98
  . ٢٠١٠ د فارياب په واليت کې د مشرانو د ګروپ سره مرکه، اپريل  99

  . ٢٠١٠د ډلې  سره مرکې، اپريل،  د فارياب په واليت کې د مشرانو  100
  . ٢٠١٠ د جوزجان د واليت د فيض آباد په ولسوالۍ کې د ماليانو او د کلي د مشرانو سره مرکه، اپريل  101
  . ٢٠١٠اپريل .  کلي د شورا د غړو سره مرکه خرم د سمنګانو په واليت کې د خرم او سرباغ د ولسوالۍ د 102
  . ٢٠١٠اغ د ولسوالۍ د سرباغ د کلي د يوې مدرسې د مشر سره مرکه، اپريل بر د سمنګانو د واليت د خرم او س 103
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 د خوست په واليت کې د صبريو د قوم 104".نه دي منليغصي سره هغه "نو والدينو په اصل کې د ځوانو نجو -
جرګې د سروزرو مقدارچې بايد ناوې ته ورکړل شي وټاکلو او ددې الرښوونه يې وکړه چې د جهيز د لګښت 

  .  څخه زياته نه شي105) ډالرو۵٠٠٠نږدې د ( افغانيو ٢۵٠٠٠٠اندازه بايد د 
  

 ه مياشت کې يو حکم جاري کړ او هغی کال د جوالی پ٢٠١٠اب په ولسوالۍ کې طالبانو د د کاپيسا د واليت د تګ
 ډالرو جريمه ټاکل ٢٠٠٠ ډالرو څخه زياته نه شي او متخلفينو ته د ٣٨٠٠کې راغلي دي چې د ناوې بيه بايد 

و سره د مشورو د طالبانو يو تن استازي د راپورونو له مخې ويلي دي چې دغه پريکړه د دينې مشران. کيږي
 106.وروسته شوې ده

  

   د کونډو جبري ودونه او د ميراث حقونه ۶. ٣
  

 د وفات شوي ميړه د ډول کلنه کونډه د غزني په واليت کې په فزيکي ۴٠ په ډسمبر کې يوه ٢٠٠٩د 
د هغې ټپونه . ه انکار وکړخورور له خوا هغه وخت تر بريد الندې راغله چې هغې ورسره له نکاح څ

د ښځو د چارو .  وو او په کابل کې يې د متخصص تر نظر الندې درملنې ته اړتيا درلودهډير سخت
 نوموړې سره مرسته وکړه چې د غه قضيه پوليسو ته راپور کړي، خو په دې اړه هيڅ ډول لهرياست 

  107.وګام پورته نش
  

د دی نوي بلکې هغه وخت هم ناوړه دودونه نه يوازې د ښځو حقونه له واده څخه ترمخه او د واده پرمهال زيانم
  . شيچې ميړه يې مړ زيان ليدل کيږی 

  
 چې هغوي د خپلو خسرخيلو له خوا د ميراث په توګه ګڼلې منځ ته راځيد کونډو جبري ودونه له دې څخه هم 

شي، بلکې دا همدارنګه په دې پورې هم اړه لري چې د کونډې د وراثت حق له پامه وغورځول شي او هغه د 
دا چې د . وانو ته واده کړای شي چې په هغې پورې تړلی هر ډول ميراث په دغه کورنۍ کې پاتې شيميړه خپل

ښځو په جبري توګه په نکاح کول د هغې د ارادې خالف صورت نيسي يوه انديښنه ده خو دا عمل د ټولو ملي او 
ې موافقه او خوښه د هر ډول  چيرته چ- کې دیمخالفت شريعت سره په له اسالمينړيوالو قوانينو او همدارنګه 

  . نکاح لپاره يو شرط دی
  

زياتره وخت که چيرې يوه کونډه په هغه کورنۍ کې بيرته نه نکاح کيږي نو هغه ددې خطر سره هم مخ وي چې 
 کلونه د ٩(د افغانستان د مدني قانون له مخې کله چې ماشومان يو خاص عمر ته . اوالدونه له السه ورکړي

رسيږی نو سرپرستي د پالر په غاړه وي، او د مړينې او يا هم طالق په صورت ) دهلکانو لپاره کلونه ٧نجونو، 
پرخپله راتلونکې باندې د واک نه درلودل د ښځې لپاره د انتخاب . کې هغوي د پالر د کورنۍ سره پاتې کيږي

غوي د خپل مرحوم ميړه  په تنکي عمر کې واده کوي چې هیکونډې پخپل وار خپلې لوڼ. حدودويکولو امکانات م
  108.د کورنۍ د خپلوانو د ناوړه سلوک څخه وژغوري

 

                                                 
  . ٢٠١٠باغ د ولسوالۍد ده اصيل د کلی د شورا د  غړو سره مرکه، اپريل ر د سمنګانو د واليت د خرم او س 104
د يوې غونډې په ترڅ کې چې د  د خوست په واليت کې د کار او ټولنيز چارو د رياست مرستيال د يوناما د بشري حقونو څانګې ته  105

 په مۍ کې جوړه شوه معلومات ورکړل چې يو کال تر مخه د صبريو د ولسواليو مشرانو د خوست په واليت کې د مهر او جهيز ٢٠١٠
ې د ددې پريکړې د تعقيب لپاره د صبريو د ولسوالۍ خلک په دې مکلف دي چ.  افغانيو پورې راټيټه کړه٢۵٠٠٠لپاره د پيسو اندازه تر 

هغه د يوناما د بشري حقونو څانګې ته وويل چې محلي طالبانو د دې پريکړې په نيولو کې فعال رول لوبولی . غه نوي مقررات پلي کړي
  . لرلواو په جرګه کې يې ګډون 

  . ٢٠١٠ سپتمر ١٠او نور، اسيا ټايمز،  - حبيب الرحمن ابراهيمي، طالبان زړونه تر السه کوي 106
  . ٢٠١٠، جنوري تر سره شوييړنې راپور چې ديوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا  د هغې پيښې د څ 107
اپريل - د افغانستان په څو واليتونو کې د مرکو او بحثونو پر مهال د يوناما د بشري حقونو څانګې ته راپور ورکړل شوی، مارچ 108

تر سره  خوا يې څيړنه شوې، د ماشومانو ودونو د دې لپاره په يو شمير هغو قضيو کې چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له. ٢٠١٠
  . څخه وژغوريتاوتريخوالي، چې کونډو غوښتل خپلې لوڼې د هغوي په کورنيو کې له کېدل
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په ډيرو واليتونو کې د يوناما د بشري حقونو څانګې په هغو مرکو کې چې د ډيری افغانانو سره شوې دي هغوي 
ورنۍ  ميړه د ککونډې په وراثت باندې د هغې ئ الرې د هغولهڅرګنده کړې ده چې د کونډو د جبري واده کولو 

 . د بل نارينه غړي له خوا قبضه کيږي چې دا يو ناوړه او زيانمنونکی دود دی
  

  قانون
  

  
  د افغانستان داخلي قانون

  
   قانونمنع د تاوتريخوالي د عليهد ښځو پر 

  
  درې ديرشمه ماده

 وونډی د پريښودد شرعي هغی ي، د په متروکه کی د تصرف خنډ شث وروم هغی د  ده، ښځچی شخص هغه
  .  نه وي محکوميږيزيات حبس چې له يوې مياشتې څخه قصير سره سم په و احواليره، لهبرس

  
  څلور ديرشمه ماده

 سره سم و احواللهمنع کړي،  په هغو کی  تصرف څخهله چې د ښځې شخصي مالونه تصرف يا هغه شخصهغه 
  . ږي کی ورکول کي او مال د ښځی په تصرف محکوم، نه ويزيات حبس چې له دريو مياشتو څخه قصيرپه 
  

  
  

  شرعي قانون
  

. دیرضايت يو الزم شرط دواړو خواوو واده لپاره د لکه څنګه چی د اجباری واده په برخه کی ذکر شول، د 
. ته مجبوريږی اکثرآ کونډی ښځی د ميراث له حق څخه محرومولو په موخه د مړه ميړه له خپلوانو سره واده

  . ې د ميراث د حق په اړه واضح موقف لريمتوفی ميړه څخه د ښځله قران کريم 
  
کی چې نوموړې د هغه څخه اوالد و نه لري له ټولې  ښځه د ميړه له وفات څخه وروسته په دې صورت  -١

  .  برخه ترالسه کوي١/۴شتمنۍ څخه 
 برخه تر السه ١/٨ ولري له ټولۍ شتمنې څخه مښځه د ميړه له وفات څخه وروسته که چيرې هغوي ماشو  -٢

  . ويک
  
او شته دی ښځو لره څلورمه برخه له هغه مال چی پريښی وی تاسی که نه وی تاسی لره ولد، نو که ؤ تاسی لره "

له هغه ماله چی پريښی وی تاسی پس له ادا کولو د وصيت چی وصيت ) اتمه برخه(ولد نو دی ښځو لره ثمن 
  " ). ای خاوندانوچی وی پر تاسی(کوی تاسی په هغه سره يا پس له ادا کولو د دين 

  ) ايت١٢ ، النساءسورة قران کريم،(
  

  :څرګند دیډول په قران کريم کې په الندې هم   وړلميراثله خوا د خپلې متوفی ښځې څخه د ميړه 
  
که چيرې ښځه اوالد ونه لري پدې صورت کې د متوفی ښځې له ټول ميراث څخه نيمايي برخه ميړه ته   -١

  . رسيږي
  
 ميړه ته څلورمه برخهې چې ښځه اوالد ولري، د متوفی ښځې له ټول ميراث څخه په هغه صورت ک  -٢

  . رسيږي
  
او شته تاسی ته نيم د هغه مال چی پريښی دی ښځو ستاسی که نه وی دی ښځو لره ولد، نو که وی دی ښځو لره "
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د وصيت نه چی ) له ادا کولو(برخه له هغه ماله چی پريښی وی دی ښځو پس ) څلورمه(ولد نو تاسی لره شته 
  " ).چی وی په دی ښځو(دين څخه ) پس له ادا کولو د(په هغه سره يا ) دی ښځو(وصيت کړی وی 

  ) ايت١٢ ، النساءسورة قران کريم،(
  

  : قران کريم همدارنګه په ډاګه کوي
  
به اخلی چی په ميراث ) کار( تاسی لره دا حاللنه دی !) ای مؤمنانو( دی ى راوړيیای هغو کسانو چی ايمان "

تاسی ځينی د ) تری واخلی(له پاره د دی چی يوسی ) ښځی( زور سره، او مه منع کوی تاسی دا هی پښځتاسی 
قبيح کار نشوز يا (دوی فاحشه ) وکاندی(ر چی راشی ګم) په مهر کی(هغه مال چی ورکړی وی تاسی دوی ته 

، پس که خوښی نه وی !کی طريقی سرهسره په ني) ښځو(له دی ) ای ميړو(زران کوی تاسی ګښکاره، او ) زنا
رځولی به وی اهللا په دی ګښايی چی نه به خوښوی تاسی يو شی حال دا چی ) صبر وکړی(ستاسی دا ښځی نو 
   ."شی کی خير ډير

  ) ايت١٩ النساء، سورة قران کريم،(
  

ره د ملکيت په حيث د اسالم د ظهور نه د مخه د ښځو س) د بد د برخې الندې(لکه څنګه چې د مخه يادونه وشوه 
قران کريم هغه له شرمه ډکه . به يی ښځی په خپل تصرف کی راوستلی وارثانود هغوي حتی چلند کيده او په 

او په ډاګه يې کړه کړه   د له منځه وړلو له الرې منعوودون اجباری او الرېعنعنه د رضايت د تر السه کولو له 
   . وړل منع دیميراث له الرې د ښځې د زورچې د 

  
  :الندې ايت هم د نارينه او ښځې ترمنځ اړيکه تعريف کړې

  
چی آدم عليه السالم ( نفسه يوه نه لهی تاسی کړچی پيدا يی ) رب(هغه ! يږی له ربه خپلهويرو) تل(! ای خلکو"

يی کړل له دی دواړو څخه سړی ) خواره(او خپاره ) چی حوا ده(ه د ده جوړ) نفسه( دی لهاو پيدا يی کړه ) دی
ده سره او ) نامه د(چی سوال کوی تاسی يو تر بله په ) اهللا(، او وويريږی له اهللا هغه )ډيری(ير او ښځی ډ
 او هيڅ کله تری غافل نه) نو هيچيری(د خپلوی څخه، بيشکه اهللا دی پر تاسی ساتونکی ) وويريږی له پريکولو(

  ".زا درکویج چی شی
  ) ايت١ النساء، سورة قران کريم،(
  
  

  ضيېمثالې ق
  

 واده د ستونزې، د ميراث د حق د ردونې او ښايي د اوالدونو د اجبارید کريمي دوسيه د يوې کونډې ښځې د 
 ميړه د مړهکريمه د غزنې له واليت څخه يوه کونډه ده چې د خپل . السه ورکولو د مسلې څخه پرده پورته کوي

نوموړې .  الس په سرشیبه ماشومانو څخه ۵پلو  او که واده و نه کړي  نو د خېورور سره واده کولو ته اړه شو
چې د نوموړې ميړه ډير ښه او زړه سوانده سړي وه او ښه خوشحاله  د بشري حقونو څانګې ته ويلي دي د يوناما

نوموړې څلور نجونې نړۍ ته راوړي او هغه مهال چې ميړه يې د پوځي عملياتو په ترڅ کې . ژوند يې درلود
 له مړينې درې مياشتې وروسته، د هغې خسرګنۍ د وه، په نس يې يو ماشوم هلک خپل ژوند له السه ورکړ 

 ماشومانو څخه د جالوالی په خاطر ۵پنځه کاله وروسته او د خپلو . ړلونوموړې ټول قيمتي شيان له ځانه سره يو
 درلود واده نوموړې د خپلې کورنۍ  دغړو تر فشار الندی د يوې ډلې له خوا چې يو مال صاحب هم په کې ګډون

   109.کولو ته اړه شوه
  
 کلنې کونډې دوسيه ٢٢ کال په فبروۍ کې، د يوناما د بشري حقونو څانګې د پروان په واليت کې د يوې ٢٠١٠د 

د .  توګه واده شوې، څيړيجبری کلن رواني معيوب ورور ته په ١٢ يا ١١ ميړه يوه مړهچې د نوموړې د 
اث کورنۍ ته ورسيږي، دغې کونډې ښځې د بل سړی سره ليدلي نوموړې خسرګنۍ غوښتل چې د نوموړې مير

نوموړی د خپل خسرګنۍ له کوره تښتيدلې او يوه ځايی . او د هغه سره يې د واده رضايت ښکاره کړی دی
                                                 

  .  کال په مارچ کې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا د قرباني شخص سره مرکه ترسره شوې٢٠١٠ د  109
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 توګه جبریيي چارواکو ته مراجعه وکړه څو کونډه په اد نوموړې خسرګنۍ محکمو او ځ. سرپټونې ته ورغلې
 په پای کې د کونډې په ګټه فيصله ګډونا قضيه د افغانستان د بشري حقونو د کميسيون په د. تللو ته چمتو کړي
 وروسته چې محکمې د هغې واده د خپل ليور سره فسخ کړ د خپلې خوښې د کس سره ې هغلهشوه او نوموړې 

  110.واده وکړ
  

  د ټولنې آند او فکر 
  

 ښځو او نارينه وو وويل پرمهال خبرو اترو د س ګروپفوککې د ) اروزګان او نيمروز واليتونو(په جنوبي سيمه 
هغه ميراث چې د ميړه په جايداد کې : چې د کونډې خپلوانو ته د کونډې واده کول دوه اساسي علتونه لري

نوموړې ته رسيږي، نوموړې د کور د پريښودو څخه راګرځوي او همدارنګه دا د هغه شرم مخنيوي هم کوي 
  111.اني ميړه له کور څخه د باندې واده وکړيچې کونډه د نوموړې د پخو

  
يوه سړي د يوناما د بشري حقونو څانګې ته په مرکه کې د اروزګان د واليت د ترينکوټ څخه د يوې ښځې په 
هکله چې وار وار يې د خپل پخواني ميړه د کورنۍ د يو بل شخص سره د واده کيدو څخه انکار کړی دی او د 

دا څه ډير لږ پيښيدونکی دي او په .  سره يې پخپله خوښه واده کړی، ويلي ديکندهار واليت د کوم بل شخص
 د بل قوم سړي چې غواړي د يوې کونډې سره واده وکړي نو هغه ته د يوه 112.ډيره منفي توګه ورته کتل کيږي

  .  رابلل کيږي 113تښتوونکي په حيث کتل کيږي او د قومونو د پخالينې لپاره مرکه
  

هغه کسان چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا پوښتل شوي ويلي دي چې کونډې په جنوبي سيمه کې 
. زياتره په زور د متوفی ميړه د کورنۍ له خوا اړې ايستل کيږي چې د کورنۍ د نارينه غړي سره واده وکړي

ونډې زياتره د هغوي وويل که څه هم د کونډې له خوا خپلو اوالدونو ته د نه الس رسي امکانات ډير کم دي، ک
  114.خپلو اوالدونو سره د پاتې کيدو په هيله په خپلو کورونو کې ودونه کوي

  
که چيرې په کورنۍ کې بالغ غړي نه وي يا نه غواړي چې د کونډې سره واده وکړي، کيدای شي چې کونډه د 

 د تنکي عمر .کورنۍ يوه تنکی هلک ته واده کړي څو په دې توګه د نوموړې جايداد کورنۍ ته منسوب کړي
د تنکي ميړه او دوهمې ښځې له خوا . ځوان شي بل واده وکړي ىميړه کوالی شي بيا هغه مهال چې نوموړ

  115. د اولی ښځې يعنې کونډې سره ښه چلند نه کيږيمعموًال
  

 ښځو او نارينه وو ګډون کونکو وړانديز وکړ چې د پرمهال بيال بيلو خبرو اترو فوکس ګروپپه ارزوګان کې 
 ئهغو.  ودول بايد په قانون کې د تغيراتو د راوستلو په صورت کې منع شيپه زورث په خاطر د کونډوميرا

 توضيح شي چې ښځه کوالی شي د هر هغه چا سره چې نوموړی ډولوويل چې حقوقي مقررات بايد په ښکاره 
  116.ه کول منع کړي کورنۍ سره د نوموړې وادله ميړه مړه غواړي واده وکړي او همدارنګه د نوموړې د ېي

 
 
 
  

                                                 
   :اما د بشري حقونو د څانګې له خوا قضيه څيړل شوی په فبروري کې د يون٢٠٠٩ د  110
 په اپريل او مارچ کې د نيمروز او اروزګان په واليتونو کې د نارينه وو او ښځو سره د تمرکز د ډلو خبرې اترې ترسره ٢٠١٠ د  111
  . شوي

  . خبرې اترې ترسره شوي ، په مارچ کې د اروزګان په واليت کې د نارينه وو سره د تمرکز د ډلو راپور شوي٢٠١٠ د  112
 مرکه جرګې ته ورته ده چيرې چې دواړه خواوې پخپله پدې هوکړه کوی چې د يوې شخړې د دوستانه حل کولو لپاره مسله مرکچيانو  113
  .  کړيوړاندېته 

  .  په فبرورۍ او اپريل کې د پکتيا په واليت کې د تمرکز د ډلو خبرې اترې ترسره شوي٢٠١٠ د  114
ه مارچ کې د نارينه وو او ښځو د ډولو سره د اروزګان په واليت کې د تمرکز د ډلو د خبرو اترو په ترڅ کې مطرح  پ٢٠١٠ دا د  115
  .شوي

  .  په مارچ کې د اروزګان په واليت کې د تمرکز د ډلو د خبرو اترو پرمهال څرګنده شوې٢٠١٠ د  116
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  محدوديتونه ازادی اوخوځښت پر  د ښځو ٧. ٣
  

  117."ښه دا ده چې ښځې او نجونې تر کوره محدودې وي او د هغوي د عفت او حيا ساتنه وشي"
  

د يوناما د بشري حقونو څانګې د نارينه وو او ښځو سره د خبرو اترو له الرې دا معلومه کړې چې د خوځښت په 
 او د اسالم په زور ننګونېدغه . دي سره مخ  له ننګونو کې د ښځو ګډونټولنهونو له امله په ازادۍ د محدوديت

 دا د 118.امنځ ته کيږيله امله ر په هيواد کې د پراخيدونکې نا امنۍ  ډولڅخه د ناسم تعبير اومانا اخيستلو او همدا
 د ښځو د ګډون د مخنيوی او د يو ښځو د بشپړو حقونو د تحقق، د ښځو خوځښت د ازادۍ د مخنيوی، په کار کې

شمير نورو زياتو حقونو لکه د ښوونې او روزنې او مناسبې روغتيايي پاملرنې ته د الس رسي د السته راوړلو 
  119.په برخه کې ستر خنډونه رامنځ ته کوي

  
 د ټولنې چېآن تر دې په ځينو افغاني ټولنو کې چې ښځې منل شويو نورمونو ته غاړه نه ږدي، د ټولې کورنۍ او 

په خاص ډول د ټولنې د ( د ښځې د سلوک او د ټولنې د عزت ترمنځ اړيکه 120.  ګرځيالمل عزتۍلپاره د بې 
 هغوي د کور د 121. چلند وشيريڅدې ته الر هواروي چې د ښځو سره د ملکيت، مال او جايداد په ) نارينه غړو

يو شمير داسې .  کيږيعاملو کې د ګډون څخه منعولنيزو مباندې او د نارينه وو د وقار د ساتلو په خاطر په ټ
 له قانون سره په مغايرت منع د تاوتريخوالي د عليه رعنعنوي دودونو که څه هم چې د اساسي قانون او د ښځو پ

 مه ١٢٣ (د بيلګې په توګه، د شيعه ګانو د شخصي احوالو قانون الندې. کې راځي، رسمي بڼه ورکړل شوې
   . او تګ راتګ ځينی محدوديتونه وضع شوی دیو پر خوځښتښځد ، )ماده

  
 ښځه تجريد يا نوموړې د ليک زوره د قانون الندې هغه کسان چې په منع د تاوتريخوالي د عليه رد ښځو پ

. لوست، کار او روغتيايي پاملرنې ته د الس رسي د حق څخه محرومه کړي، د جنايي عمل مرتکب ګرځي
 چې د پيغمبر مبارک ښځو په عامه ژوند کې د ښځينه سوداګرو، عالمانو او سربيره پردې، په اسالم کې جوته ده

  .قران کريم په نارينه او ښځو دواړو د علم زده کړه الزمي بللې. د پوهو ميرمنو په حيث په فعاله توګه ونډه لرله
  

  قانون
  

  
  د افغانستان داخلي قانون

  
   قانوننع د تاوتريخوالي د معليهد ښځو پر 

  
   مادهيو ديرشمه

 دريو مياشتو هل حبس چې قصير سره سم په و احواللهړي،  کهمجبور ته) يوازيتوب ( چې ښځه انزواشخصهغه 
  . څخه زيات نه وي، محکوميږي

                                                 
والی د ماليانو او د ټولنې د مشرانو سره د تمرکز د ډلو د خبرو  د اپريل په مياشت کې د سرپل واليت د سنګ چارک د ولس٢٠١٠ د  117

  . اترو پرمهال بيانيه
کيدای شي د مذهب اداره او سمبالول ټولنيز مکانيزمونه رامنځ ته : نکیو د مذهب او عقيدې د آزادي په هکله ځانګړی راپور ورکو 118

 بيلګې په توګه د خوځښت ازادي او د محرم يا ميړه نه پرته د سفر د حق کړي او د ښځو موقف او حتی کله نا کاله د ډيرو اساسي حقونو د
، داسې ميکانيزمونه ښايي د داسې واقعيت په واسطه نور هم غښتلی شي چې په عامه ژوند کې، د ښځو، ...مخنيوی وکړي، کنترول کړي

  .op.cit,. p26، آمور، ځانګړی راپور ورکوونکی. ګډون د مذهب په شمول محدود او حتی د نشتون سره مخ کړي
 په افغانستان کې په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون په هکله د عنعنوي کړو وړو په اړوند د ژورې څيړنې او تحليل او همدارنګه د  119

 په افغانستان کې د ښځو په وړاندې : چوپتيا خشونت دی؛ئر راپور ته مراجعه وکړآ.سی. ايچ.او/توضيحی دوسيو لپاره، د يوناما
  . ٢٠٠٩، جوالی، ئوتريخوالی پای ته ورسوتا

  .  په اپريل کې، د بلخ په واليت کې د يوې افغانی ميرمنې سره چې د يوه نړيوال سازمان سره کا رکوي، مرکه٢٠٠٩ د  120
عمومي  يوه مذهبي ښوونکې د داخلي کډوالو په کمپ کې د سرپل واليت د سوزمه قلعه په ولسوالی کې وويل، چې واده شوې ښځې په  121

 په نامه يادوي، نه د هغې په خپل نوم، د "د پالني د ښځې"ډول له واده وروسته خپل انفرادي هويت له السه ورکوی او د ټولنې خلک هغه 
  . ٢٠١٠يوناما د بشري حقونو له څانګې سره مرکه، اپريل 
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  پنځه ديرشمه ماده

له کې  ويانو په قحق او  دد الس رسيته ي خدمتونو روغتياي، تحصيل، کار، زده کړی چې ښځه د شخصهغه 
 مياشتو له شپږو حبس چې قصير سره سم په و احواللهي، شنع امټی اخيستنی ګ د  څخهوقحقونورو درج شويو 
  .  محکوميږي،څخه زيات نه وي

  
  
  

  شرعي قانون
  

.  کړي ته مجبور څوک حق نه لري چې په ناقانونه توګه نور کسان تجريد يا انزواهيڅتر شرعي قانون الندې، 
د ښځو : قران کريم وايي. ګڼې لپاره عمل وکړيييد د هغوي د ښميړه د خپلې کورنۍ د غړو مالک نه دی او با

  .ئسره په مهربانۍ چلند وکړ
، پس که خوښی نه وی ستاسی دا !سره په نيکی طريقی سره) ښځو(له دی ) ای ميړو(زران کوی تاسی ګاو "

شی کی خير رځولی به وی اهللا په دی ګښايی چی نه به خوښوی تاسی يو شی حال دا چی ) صبر وکړی(ښځی نو 
  ."ډير

  ) ايت١٩النساء،  سورةقران کريم، (
  

 سوداګره او په عامه )رض(  لومړۍ ميرمن حضرت خديجه)صلی اهللا عليه وسلم(ټولو ته جوته ده چې د حضرت پيغمبر 
د خپل ميړه ترڅنګه د شتمنۍ او د مالکيت د حق څخه د يوې مسلمانې ښځې برخمن کيدل د . ژوند کې فعاله وه

او د يوناما د بشري حقونو د څانګې له ) هقران کريم، څلورم سور(وقي کارپوهانو له خوا تفسير شوی اسالمی حق
خوا د يوې اشارې په حيث وړانديز شوی چې ممکن نوموړې په فعاله توګه عايدات او شتمني تر السه او ترتيب 

  . کړي
  

  . ئهمدارنګه د شرعی قانون الندې د ښوونې او روزنې حق ته مراجعه وکړ
  
  

  د ټولنې آند او فکر 
  

  :   د يوناما د بشري حقونو څانګې ته معلومات ورکړياستازید پارلمان يوې ښځينه 
  

د باندې د ښځې کار کول په مذهبي توګه منع دي  کولو وګواښول شوم ځکه چې د کور نه  نه زه په کار"
ه حرام دی، او زه بايد هرومرو کوم معاش چې زه تر السه کوم هغ. او دا د شريعت سره په ټکر کې دي

  122."په کور کې دننه پاتې شم
  

 واليت نه يو شمير ښځو د يوناما د بشری حقونو څانګې ته وويل چې هغوي غوښتل چی په يوه لهد بادغيس 
 هسپانيا هيواد ته سفر وکړي خو له هغه وروسته يې خپله پريکړه بيرته واخيسته چې په موخهغونډه  کې د ګډون 

صاحب د جمعې د ورځې په لمانځه کې هغوي ته ګواښ وکړ چې که چيرې هغوي د خپل محرم   ځآيي مالکله يوه
  123. به سنګسارې شيئنه پرته کوم بهرنی هيواد ته سفر وکړي نو هغو

  
  :د يوناما د بشری حقونو څانګې ته يوې ښځينه حکومتي کارکوونکې په مرکه کې وويل

  
 څخه د ه له کورآن تر دې چې موږ بايد ښوونځي، پوهنتون او ېله مخ د غوښتنيزموږ د مال صاحبانو"

که . زموږ ماليان وايي موږ نه شو کوالی چې واليانې، قاضيانی او ماليانې واوسو. باندې والړې نه شو
                                                 

  . ئد ښځو په وړاندې تاوتريخوالی پای ته ورسو په افغانستان کې :چوپتيا خشونت دی: او ايچ سی ايچ آر راپور/د يونامائ  وګور 122
  . ٢٠١٠ د يوناما د بشري حقونو له څانګې سره مرکه، اپريل  123
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که . څه هم چې اوس مهال موږ په يوه بله ټولنه کې يو او زموږ حقونه د حکومت له خوا ساتل کيږي
 کورونو پورې محدود شي نو څنګه کوالی شو چی د راتلونکی نسل په حيث چيرې زموږ فعاليت تر

   124."وليت ته غاړه کيږدو څو د هغوي حقونه خوندي کړوؤخپل مس
  

يو شمير نارينه وو ګډون والو د نفقي د اسالمي مفکورې ذکر وکړ کومه چې نارينه د ښځو د ساتنې او مالي او 
د نفقې د اسالمي مفکورې په اړه هغوي وايي، په داسې حال کې چې . ولي بځانونه ژمنفزيکي مالتړ په برابرولو 

 يو 125.د هغوي څخه په ښه توګه ساتنه وشي نو بيا ښځې او نجونې څه اړتيا لري چې له کور څخه د باندې ووځي
   126.شمير اسالمي حقوقي کارپوهان په ټولنه کې د ښځو د فعال نقش په اړه اسالمي عمومي مالتړ ته ګوته نيسي

  

   د ناموس په نوم وژنه٨. ٣
  

ترور زوی ته واده شوه، / خپل عمه د کال کې په زور٢٠٠٩ کلنه فرشته په ٢٠د پروان له واليت څخه 
لخوا ووهل ) ناسکه پالر( وروسته چی د خپلې انا او پلندرخو نوموړې د يوه بل شخص سره د هغه نه

.  مياشتو بند محکومه شوه۵ په تور ونيوله او په پوليسو نوموړې د زنا د ارتکاب. شوه کابل ته وتښتيده
 کال په ٢٠١٠د نوموړې مشر ماما د . د نوموړې د خالصون په تعقيب هغه د خپل ماما کور ته والړه

جنورۍ کې هغه د پخالينې د ډوډۍ پر مهال ووژله، په دې قضيه کې مشر ماما، انا او دوه نورې ښځې 
  127.اسينيول شوي دي  او د محاکمې انتظار ب

  
چيرې چې ښځو ته د کورنۍ د وقار د وسيلې په حيث کتل کيږي، د واده په هکله د کورنۍ د حکم په وړاندې د 

 دا د ناموس تر نامه الندې  وژنې د يوه 128.هغوی مخالفت هغوي د جدي فزيکی ځورونې په خطر کې اچوي
منځه يوسي ځکه چې د هغې غير  سره د دې لپاره پيژني څو د ښځې ژوند له لرلوسړي حق د مصوونيت په 

دا د کورنۍ د يوه يا څو خپلوانو له خوا د کورنۍ د يوه .  خطر سره مخامخ کړيلهاخالقي عمل د کورنۍ وقار 
 د ليدل شوی شرم په 129.غړي وژلو ته څوک چې ګمان کوي قربانی شخص د کورنۍ لپاره بدنامي راوړي، وايي

 يا د نارينه سره د خبرو اترو پر سر د ښځې له ،د شريک د انتخاب د ژوند ، وادهجبریهکله مبارزه زياتره د 
د جرم د څرنګوالي او د افتخاري کلتوري نظريې د جرم د اړيکې په نظر کې نيولو سره د ناموس . يږيړخوا وال

  .  دیناوړه دودپه نوم وژنې يو 
  

رکوونکی د ناموس په نوم وژنې د  راپور وځانګړيپه هکله د ملګرو ملتونو تاوتريخوالي د ښځو په وړاندې د 
ددغو ډول وژنو . يوې جادوي څرګندونې په حيث بللې کوم چې د زياترو ناروا جرمونو لپاره نقاب برابروي

  .بنسټ په ژورو کلتوري عقايدو باندې والړ دی
  

په . ق کړید هيواد په کچه په يو شمير خبرو اترو او مرکو کې افغانانو د ناموس په نوم د وژنو د پيښو تصدي
زياترو قضيو کې دغه وژنې د هغو ښځو او نجونو په وړاندې ترسره شوی چې د ټولنې په ګمان يې قبول شوی 

  . ټولنيز نورمونه تر پښو الندې کړي دی
 
 
 
  

                                                 
  . ٢٠١٠ له ښځينه حکومتي چارواکي سره مرکه، سمنګان واليت، اپريل  124
غړو ومنله چې اقتصادي د ګروپ  . ٢٠١٠ له مشرانو، ماليانو او قومی رهبرانو سره مرکه، سرپل، سنګ چارک ولسوالی، اپريل  125

  . اړتياوو له ښځو څخه غواړي چې له کورونو څخه بهر کار وکړي
  . ٢٠١٠ اکتوبر، - له اسالمي قانوني ماهرانو سره مرکې او مباحثي، مارچ 126
  . ٢٠١٠ قضيه چې د يوناما بشري حقونو څانګې ته يې راپور راغلي او تعقيب شوې ده، جنوري،  127
  . ٣١پور ذکر شوی ص  خاص راپورتر امور، را 128
   ١۵٨ – ١۵۵ مخکيني ماخذ پاراګراف  129
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 قانون
  

  
  د افغانستان داخلي قانون

  د جزا قانون
  

  . عامله کوي مادې د قتل د جرم سره م٣٩٧ څخه تر ٣٩۴  د څپرکی، د جزا د قانونیلومړ
  

  . کچه را ټيټيږي ) تيري( نود جرمي د نامه الندې وژنه شامله و" ناموس"کې د ) جرم (يکله چې دې تير
  

  درې سوه اته نوييمه ماده
  

کې يا يې وجود  محرمې د ناموس څخه د دفاع په اثر د زنا کولو په حالت  خپلیکه شخص د خپلې ښځې يا د يوې
 او فی الحال دواړه يا يو د هغوي په قتل ورسوي يا يې زخمي کړي کړی مشاهده  کېه بسترید بل چا سره په يو

سره سم په حبس چې د دو کلونو څخه ونو  حالد هګتو" تعزيري"د قتل او زخم د جزا څخه معاف دي مګر په 
  . زيات نه وي، محکوميږي

  
   قانونمنع د تاوتريخوالی د عليهد ښځو پر 

  
ي خو د جزا قانون ته  په نوم وژنې جنايي عمل نه بول"ناموس" قانون د منع د  د تاوتريخواليعليه رد ښځو پ

  .مراجعه کوي
  

  :  ماده توضيح کوي، چې٢٢ د قانون منع د تاوتريخوالی د عليهپر د ښځو 
  
نيسی، له احوالو سره سم د جرم د شدت او خفت له په پام وتر ضرب او جرحی الندی  ښځه  چی که شخص-١

  . ږييمطابق مجازاتحکمونو  کی د درج شويو  مادو)۴١٠ تر څخه ۴٠٧( پهجزا د قانون  کی نيولو سره د
  
شي،  په مړينه تمام )زيانمن شوی (مجنی عليها د ،اعمال کی درج شوی  ه فقر)١(په  که چيرې د دې مادې -٢

 . زا محکوميږيجې  اټکل شو په مادو کی درج)٣٩٩ څخه تر ٣٩۵(په  سره سم د جزا د قانون و احواللهمرتکب 
  

  
  

  شرعي قانون
  

په قران کريم کې راغلي چې د يوه بې ګناه انسان وژل د ټولو . تقدس مالتړ کوي/اسالم د انساني ژوند د پاکوالي
  )٣٣:١٧ او ١٥١:٦، ٣٢:٥ قران کريم. (انسانانو د وژلو په شان ده

 
ه هکله روښانه دريځ لري او په دې هکله د د مخنيوی پ) زنا(اسالم له واده څخه د باندې د هر ډول جنسي اړيکو 

دغه مخنيوی د ښځو او نارينه وو ترمنځ توپير نه .  ټاکل شوي130شريعت تر قانون الندې د مجازاتو لپاره حدود
د زنا . د دې لپاره چې يوه قضيه يوې اسالمي محکمې ته وړاندې شي بايد لوړ جدي معيارونه ترسره شي. مني

 د شرعی زناکه څه هم . تيا لري؛ او هغوي بايد جنسي عمل په خپلو سترګو ليدلی ويتور څلورو شاهدانو ته اړ
قانون مطابق د حدودو جرم دی ، شرعي قانون چې  د جدي عدالت د تطبيق غوښتنه کوي همدارنګه انفرادي 

  . د دې جرم لپاره د سزا ورکولو حق نه ورکويپه خپل سر کسانو ته 

                                                 
جرمونه هغه جرمونه شميرل کيږی چې د اهللا تعالی له فرمان څخه سرغړونه وي، دغه جرمونه مطلق دي او ) دحد جمع(حدود د   130

، رسوايي، تيرې، د الکهولو څښل زنا، غال، داړه ماري: اووه جرمونه شته چې د حدود د جرم جزا ورباندې تطبيق کيږي. اختياري نه دي
  . او ارتداد
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  حقوقي تحليل
  

 قانون د ناموس په نوم جرمونو لپاره کوم ځانګړی مجازات په نظر کې نه منع د تاوتريخوالی د هعليد ښځو پر 
قربانی په هغه صورت کی چی د قتل په صورت کی ، شویپورته ذکر چی  ، ماده٣٩٨د جزا د قانون . نيسی

 کممجازات ل  او د زنا د عمل د ارتکاب په وخت کې نيول شوي وی، د قتاوسینږدې خپلوان د متهم شخص 
 دغه ډول مقررات، په ځانګړي ډول که د جرم نور شاهدان . نه شی کوالی له مخکی نه شیقتلدغه  .کوی
 د داسې ماهيت د قتل لکه څنګه چی. تجاوز لپاره فرصت برابروي يا د نه وي، د ممکنه ناوړي استفادېموجو

ته په دی  کمه شي، کيدای شي د جزا قانون  مودې لپاره چې د دوو کلونو څخه زياته نه وي،داسیلپاره سزا د 
  .تبرئه کوی نظر کتل کيدای شی چی د ناموس په نوم وژنی

  
 ماده بايد په هر ډول جاري هڅو کې په ٣٩٨د يوناما د بشري حقونو څانګه په دې نظر ده چې د جزا د قانون 

ه چې د قانون نورې مقررې د دغې مادې لکه څنګ. جنايي قانون کې د اصالحاتو د راوستلو په موخه لغو شي
تحقيروی دغه ماده نه يوازې ښځې . عمدي او غير عمدي وژنو ترمنځ توپير کوالی شي، ضرورت نه ليدل کيږي

  . کيدالی شی هم توجيهوري فعاليتونو حقوقي ت بلکه دا ماده د ناوړه کلارزښته کویاو د هغوي ژوند بې 
  

  مثالي قضيې
  

ې ښکيلې دي، د يوناما د بشري حقونو څانګې داسې يو شمير دوسيې هم څيړلې که څه هم په زياترو پيښو کې ښځ
 په مۍ کې د نيمروز په واليت کې ٢٠١٠د .  د ساتلو لپاره په کې وژل شوي دي" ناموس"چې نارينه او هلکان د 

لو په هکله نورو ته د دواړو د واده کو. د يوه ځوان کورنۍ د راپور سره سم يو سړی او يوه ښځه په قتل ورسول
د قانون د پلی کولو د چارواکو مطابق او هغه چا چی د خبرو کولو پر سر ليدلي وه، . وعده ورکړل شوې وه

وويل د هلک خپلوانو هغوي يوې ليري سيمې ته يوړول، هغوی يې هلته وويشتل او د هغوی جسدونه يې په يوه 
   131.شکمن نيول شوي دي. څا کې واچول

  
 په اګست کې د ٢٠١٠د . ناموس په نوم وژنې د ټولې ټولنې مالتړ له ځانه سره لريداسې ښکاري چې ځينې د 

د راپور له مخې . باميانو په واليت کې يوه نجلۍ د واده نه يوه ورځ وروسته په مشکوکه توګه وژله شوې ده 
. وه، بيولې ده باکره نه /ميړه د واده په شپه نجلۍ د خپل پالر کور ته په دې خاطر چې ګواکې نوموړې پيغله

پوليسو د يوناما د بشري حقونو څانګې ته پدې اړه خبر ورکړ . نوموړې د خپل پالر په کور کې بله ورځ مړه وه
يي مشرانو له خوا د ګواښونو له امله د هغوي څيړنې اچې هغوي پدې هکله څيړنې پيل کړي دي خو د ټولنې د ځ

ې د جنايي څيړنو د رياست واليتی مشر هم شامل و د پيښې د بيا يو بل ټيم چې په هغه ک. نورې پرمخ نه والړي
د دې . يي خلکو د هغوي مخه هم ډب کړه څو د قتل په هکله څيړنې بشپړې نه کړياځای څخه ليدنه وکړه، خو ځ

  132.په تعقيب بيا چارواکو کوم عمل ترسره نه کړ
  

  د ټولنې آند او فکر
  

وژنو د د افغانانو د ناموس په نوم  د ځينو مرکو په ترڅ کی د سرپل، جوزجان، سمنګان او بلخ په واليتونو کې 
د بيلګې په توګه د سرپل په واليت کې د واليتي محکمې مرستيال د يوې داسې قضيې راپور . شتون تصديق وکړ

 خپل مين سره وتښتيده، لهواده په خاطر  زورورکړی چيرې چې ورور خپله خور له هغه وروسته چې له کوره د 
  133.ووژله

  

                                                 
  . ٢٠١٠ قضيه چې د يوناما بشري حقونو څانګې ته يې راپور رسيدلی او پلټنه يې شوې ده، مۍ  131
  . ٢٠١٠ پلټنه او مصاحبې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا، اګست،  132
  . ٢٠١٠ مصاحبه، اپريل  د قاضي د و ينا  سره سم، تورن شخص هيڅکله نه دی نيول شوي، 133
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په نورو سيمو کې، د ټولنې غړو د هغوي په سيمه کې د ځينو جرمونو د شتون څخه انکار وکړ او همدارنګه يې 
د بيلګې په توګه د سمنګانو د واليت .  تر نامه الندې د وژنو په هکله مالومات نه لري"ناموس"وويل چې هغوي د 

بد او د ښځو (په نوم وژنې “ ناموس ”  د کلي د شورا نارينه وو غړو د مرکې په ترڅ کې وويل چې داصيل - د ده
ويل چې ټولنه دغه ډول کړنو ته د يې  د هغوي په ولسوالۍ کې شتون نه لري او و) د زده کړې په هکله ممانعت

 کې د ناموس په نوم د وژنو د  نارينه وو هم د خبرو اترو په ترڅ کې د هغوي په سيمو134.جرم په سترګه ګوري
که څه هم چې د يوناما د بشري حقونو څانګې د هيواد په شمالی سيمو کې د ناموس په . شتون څخه انکا ر وکړ

 د سرپل په واليت کې له هغې وروسته چې د کې په مارچ ٢٠٠٧د . نوم د وژنو په هکله يو شمير دوسيې څيړلې
  135.ونو د خپريدو وروسته فسخ کړه د نجلۍ پالر خپله لور زيندۍ کړهنجلۍ نامزد خپله نامزدي د نجلۍ د عکس

  
 په "ناموس"چې د يوناما له خوا ورسره مرکه شوې خبر ورکړی چې د ) د پښتنو ښځو په ګډون (,ځينې افغانان

 په نوم د کمې کچې د وژنو په اړه "ناموس" د 136.نوم وژنې د پښتنو په ټولنه کې په پراخه کچه ترسره کيږي
ترکمنې نجونې غالۍ اوبدی او پلرونه يی نه : "پور د ترکمنو په ټولنه کې ورکړل شوې او داسې توضيح شويرا

  137."غواړي چې د هغوي عايدات له السه ورکړي
  

   د تاوتريخوالی په مقابل کې د ځان سوځونې غبرګونعليه او د ښځو پر ناوړه دودونو د ٩. ٣
  

.  کلنې اميندوارې ښځې خپل ځان ته اور واچاوه٢٠ت کې يوې  په جوالی کې د پنجشير په والي٢٠٠٩د 
 کې د واده راهيسې ٢٠٠٧نوموړې له مرګ نه وړاندې د يوناما د بشري حقونو څانګې ته وويل چې په 

د پيښې په ورځ هم د نوموړې ميړه هغه په دې . د خپل ميړه او ندرورګانو له خوا هره ورځ ټکول کيده
ن ته يې انوموړې په ځان د خاورو تيل وشيندل او ځ. شپه يې پيغلتوب نه درلودتورنه کړه چې د واده په 

د نوموړې ميړه اوس مهال د هغې د . نوموړې د ټپونو له امله څو ورځې وروسته مړه شوه. اور واچاوه
  138.ځان وژنې په تور په دوه کلن بند محکوم دی

  
 د وژونکو کړنووالي او له خطر نه ډکو عنعنوي ځان سوځونه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخ

د ځان سوزونو پيښو کم شمير پلټی چی په هغی کی ادعا وشی چی چارواکي د داسې . فعاليتونو څخه يوه پايله ده
 پروائېدا د شهادت د نه شتون او همدارنګه د حکومتي چارواکو له خوا د بې . د دی باعث وګرځیغړي کورنۍ 

  .  دیالملي د داسې دوسيو څيړنې ترسره کړي، يو له امله چې نه غواړ
  

هغه عمل چې بل شخص ځان سوځونې ارتکاب ته هڅوي نا له مخی د تاوتريخوالی د منع قانون  عليهد ښځو پر 
ن وژنې باعث وګرځی يا اپه ورته ډول، د شرعي قانون الندی که يو شخص د بل شخص د ځ. قانونه عمل دی

  . ول ګنل کيږیؤه عمل لپاره دمجرم په توګه مسځانو ته زيان ورسوي،  د دغ
  

 تنه ٢۴٠٠ خپګان دی او اټکل کيږی چې هر کال نږدې الملحکومت وايی چې د ښځو د ځان سوځونې عمومي 
ځان سوځونه د ناوړه او تاوتريخوالي نه ډک کورني / د زياترو ښځو لپاره داسې عمل139.ښځې ځانونه سوځي

څه هم ځينې ښځې او نجونې د ځان د وژلو قصد نه لري خو زياتره بيا د  که 140.ژوند څخه د خالصون الر ده
د ماشومانو ودونه، په زور ودونه، د شخړو دحل لپاره په بد ل کې د نجونو ورکول، . خپلو ټپونو له وجې مري

   141.ونه جوړويلن سوځونې اساسي الماداخلي شخړې د ځ
                                                 

  . ٢٠١٠ د شورا له نارينه غړو سره مرکه، سمنګان واليت، اپريل  134
  . ٢٠٠٧ د قضيې راپور د يوناما د بشري حقونو څانګې ته، چارچ  135
  . ٢٠١٠ د ښځو د غير حکومتي موسسو له مشرانو او مدافع وکيالنو سره مرکې، بلخ واليت، اپريل  136
  .٢٠١٠اقچی ولسوالی، د جوزجان واليت، اپريل د سره مرکې د کول بقالی کلی،  له ساختماني کارګرانو  137
دغه راز د يوناما د بشري حقونو .  د يوناما د بشري حقونو د څانګې پلټنې، معلومات د واليت د قاضی او د قرباني له ميړه له خوا 138

  . ٢٠٠٩څانګې له مرګ څخه مخکې له قرباني سره مرکه کړې ده، جوالی 
  . ٢٠١٠ جوالی ٣١د افغاني ښځو په منځ کې د ځانمرګي شميره زياته شوې ده، بنين هوا،   139
  . ٢٠١٠اپريل / په ټول هيواد کې په مرکو او مصاحبو کې څرګنده شوې، مارچ 140
  .  همدا ماخذ او د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا د قضيو د تحليل پر بنست 141
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  مثالې قضيې

  
 شوې قضيه کې ويل شوی دي  ورکړل  حقونو څانګې ته په يوه راپورد هرات په واليت کې د يوناما د بشري

 کلنۍ کې واده شوې ١٠ کلنۍ په عمر کې نامزاد شوې او د خپل تره زوي ته په ٢ کلنې نجلې چې د ١۴چې يوې 
د کورني تاوتريخوالي له امله د ځان وژنې څلور کوښښونه کړی او د تره زوی يې نوموړې ته د طالق ورکولو 

   142.نکار کړی دیڅخه ا
  
. ن ته اور واچاوها کلنې نجلې د پترولو د شيندلو وروسته ځ١٣ په مۍ کې د نيمروز په واليت کې يوې ٢٠١٠د 

 کلونو په عمر واده شوي او د راپور سره سم د خپل ميړه او د هغه د کورنۍ سره د نوموړې ژوند ١٠نوموړې د 
روغتون څخه د ليدنې پر مهال د يوناما د بشري حقونو د دغه دوسيه د يوه . له کړاو څخه ډک ښودل شوی دی

  . څانګې تر پاملرنې الندې راغله او نجلۍ د ځان سوځونۍ څخه درې ورځې وروسته ساه ورکړه
  

  قانون
  

  
  د افغانستان داخلي قانون

  
   قانوننعمد تاوتريخوالی د  عليهد ښځو پر 

  
  يو ويشتمه ماده

  د يا ځانتهاوموادو  او يا د کيمياوې يا زهري ه يا ځان وژنلوځان سوځوپه  که چيرې ښځه د تاوتريخوالي له امله
 ټپي کيدو د )زيانمن شوی (نی عليهاجم  تاوتريخوالی عامل ده شي، د په استمالولو مجبورو موادورناکضرنورو 

په اوږده م له احوالو سره س ،په صورت کېمجنی عليها د مړينی  حبس او د متوسط په صورت کې په او معلوليت
  . کلونو څخه زيات نه وي، محکوميږيله لسو حبس چې 

  
  
  

  شرعي قانون
  

  .  او ځان وژنه منع کويونه ځورن سوځونه، ځاناشرعي قانون ځ
  

  :قران کريم تصريح کوي
  
 ." او نيکی کوی، بيشکه چی اهللا دوستی کوی له نيکو کارانو سره خپل په هالکت کیځانونهاو مه غورځوی .... "
  ). ايت١٩۵البقرة،  ةورس(
  

د يوناما د بشري حقونو څانګې د شرعي قانون د کارپوهانو نظر وغوښت، او هغوي وويل چې ځان وژنه د اسالم 
په ځينو حاالتو کې، چيرې چې يو شخص د فشار الندې . عمل دی خو دا د سزا وړ جرم نه دی)حرام ( له نظره 

ول ؤل دی، په جنايي لحاظ د عمل مسوص چې د فشار مسؤن سوځونې قصد کوی، هغه شخان سوځي يا د ځاځ
  .شميرل کيږي

  
  

                                                 
قضيه په محکمه کې ده او د . ٢٠١٠رنوالی له خوا راجع شوې، هرات، نومبر ا څانګې ته د څ قضيه د يوناما د بشری حقونو 142

  . راپورونو له مخې د نجلۍ ميړه ايران ته تښتيدلې دی
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نګړی واحد ان سوځونې يو ځا چارواکو د هرات په ښار کې د ځواليتی  کې د هرات واليت روغتيايي٢٠٠٧په 
 په ٢٠٠٩ ترمنځ قضيې معامله کوي، دا ارقام د ١٠ او ٨دا مرکز په مياشت کې د ځان سوځونې د . جوړ کړ

ډاکټران اټکل کوي چې ممکن په واليت کې ورته شميرموجود وي چې دوی يې نه .  سلنه زياتوالی ښيې۴٠پرتله 
يوه ښځه . ويني ځکه چې دا پيښې د ښار څخه د باندې واقع کيږي او يا خو قربانيان پريښودل کيږي چې مړه شي

ې له هغه وروسته مړه شي  ورځې وروسته وموندل شوه او غوښتل ي١۵ن سوځونې څخه اپه تصادفي توګه له ځ
 کلونو تر منځ ٢۵ -١۵ د قربانيانو زياتره برخه د 143.چې د خسر او ليور له خوا ورباندې جنسي تيری شوي وو

ول ډاکټر وويل، په زور ودونه ستونزو ته ؤد دې واحد مس. ښځې وي او زياتره يې غريبی او بې سواده ښځې دي
.  کيږي، ښځې د پسونو او حتی د ترياکو په بدل کې ورکول کيږيځوانې ښځې زړو کسانو ته واده. الر هواروي

هغوي کله نا کله د مرستې د .  فشار الندې وي ناروادغه ښځې د ميړونو او په مساوي توګه د خواښو له خوا تر
يونو کې هم د ناوړه اتر السه کولو په موخه ماليانو او د ټولنې مشرانو ته مراجعه کوي، هغوي حتی په همدې ځ

ډاکټر په دې نظر دی چې د ځان سوځونې د قضيو څخه د خالصون . ګټې اخيستنې او تحقير سره مخ کيږي
 144.يوازينۍ الر په زور ودونو ته د پاي د ټکې ايښودل دي

  

   او تاوتريخوالی په غبرګون کې له کورونو څخه تېښتهناوړه دودونو د ١٠. ٣
  

نجلۍ د يوه هلک . ه بوډا د واده په پلمه خرڅه کړې کلنه لور په يو١۶د لوګر واليت څخه پالر خپله 
نوموړې د لوګر . پوليسو نوموړې له کور څخه د تيښتې او زنا په تور نيولې. سره جالل اباد ته وتښتيدله

واليت د ماشومانو په تاديبي مرکز کې توقيف وه چيرې چی د راپور سره سم په نوموړې جنسي تيری 
 کلونو بند محکومه کړې ده او د کابل د ماشومانو تاديبي مرکز ٧ې په ابتدايي محکمې نوموړ. شوی دی

  145.ته استول شوې ده چې وروسته د نوموړې پالر د هغې ځوانه خور په بدل کې ورکړه
  

 د ناوړه دودونود يوناما د بشری حقونو څانګې موندلې کله چې ټولنيز او کلتوري حاالت ښځو او نجونو ته د 
د بيلګې . خالصون اجازه نه ورکوي، هغوي زياتره تيښتې ته اړې کيږي/والي څخه د تيښتېمخالفت يا د تاوتريخ

 نامزادۍ جبرینجونې د .  ډير معمول کار دی146)شينګري(په توګه، د پنجشير په واليت کې له کور څخه تيښته 
  .څخه د خالصون او همدارنګه د معشوق سره د فرار په موخه له کور څخه تيښتې

  
ښته جرم نه دی، خو د قانون پلی کونکي چارواکي زياتره نجونې د ي افغاني قانون الندې له کور څخه تکه څه هم د

د قصد لرلو تور زنا د   او حتی تر عدلي تعقيب الندې يی راولي، هغوي معموًال کوی يیښتې لپاره نيسي، بندېيت
 کلونو څخه ١٨ کلنه يا د ١٨ مادې الندې، يو شخص د يوې ښځې سره چې ۴٢۵ د جزا د قانون د 147.لګوي

 کلنه ١٨دا په دې داللت کوي چې يوه .  د عمل مرتکب نه ګڼل کيږي148زيات عمر ولري فرار وکړي د تښتونې
  . يا د هغه څخه د لوړ عمر ښځه چې د واده کولو په موخه تښتي، مجرمه نه شميرل کيږي

  

                                                 
 سپتمبر، ٢٨ښځې چې بده استفاده ورڅخه شوي وي د اور په ذريعه ځانونه سوځوي ای ايف پی " مايوسي" د راپورونو له مخې  143

٢٠١٠ .  
  .  ماخذنۍپورت  144
  . ٢٠١٠ د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا تحقيق، جنوري،  145
د  (کله چې نجلې او هلک دواړه غواړي ازدواج وکړي مګر کورنۍ او ټولنه يې مخالفه وي) الف: نه شتهو د شينګري مختلف ډول 146

 دی چې د هلک کورنۍ ته چې نجلۍ ورته نامزد کله چې نجلۍ له تېښتې څخه پخوا نامزد شوې وي، دود داسې) ب ؛ )تېښتې خطر شته
 په خپله خوښه ازدواج کوي او کورنۍ يې ککله چې نجلۍ او هل(د عادي شنګري لپاره ) شوې وه په بدل کې بله نجلۍ ورکول کيږي؛ ج

  . ، معموال هغه تحفې چې د مشرانو له خوا ټاکل کيږي د غرامت لپاره کافی بلل کيږي)مخالفت نه کوي
کړي وي په دې اتهام نيسي چې د " تيښته" ښځې چې هغه پوليس. اما د بشري حقونو څانګې د قانون انفاذ له مسولينو سره مرکې د يون 147
  . د افغانستان د جزا قانون او د شرعي قانون له مخې جرم ګڼل کيږي" عملزناد ". قصد يې درلوده زنا

که يوه عاقله نجلۍ چې د پخوالي عمر : " مادې سره سمون لري چې وايي٨٠له دغه ماده د مدني قانون : وايي ماده ١۴٨ د جزا قانون  148
   ."ته رسيږي ازدواج کوي، ازدواج يې رسمي دی
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کله نا کله، لکه څنګه چې پورته يادونه . واوړيو او ټولنو ترمنځ په شخړه يښته کيدای شي د کورنيله کور څخه ت
ښتې يله کور څخه د ت. وشوه، کورنۍ مجبوريږي چې د شخړې د هوارولو لپاره بله نجلۍ په بدو کې ورکړي

  . ويد ناموس په نوم وژنو ته الر هوارپيښې همدارنګه کله نا کله د هغوي د خپلوانو له خوا 
 
  

  مثالي قضيې
  

ډير ځلې د ډيرو . په کور کې دننه له تاوتريخوالی څخه د خالصون په موخه تښتيښځې او نجونې ډير ځلې 
د يوناما د بشري حقونو څانګې د فراه په .  لکه د ماشومې په واده کې پرتې ويناوړه دودونوستونزو ريښې د 

 ٩وړې  کلنې نجلۍ پيښه څوک چې له کوره تښتول شوی او بيا په زور سره چې کله نوم١۴واليت کې د يوې 
نجلې ويلي چې هغه د خپل خسر سره د جنسي رابطې نه د انکار په خاطر وهل شوې . کلنه وه واده شوې، څيړلې

د نوموړې ميړه او د هغې خواښې هم د نوموړې سره په دې خاطرناوړه چلند کاوه چې ګواکې هغې د خپل . ده 
  . خسر سره ناوړه اړيکې لرلي

  
کوونکو د نوموړې نجلۍ سره مرکه کړې او ليدل شوې چې د نوموړې نجلۍ د يوناما د بشري حقونو څانګې کار

د ادعا سره د نوموړې د خسر ( او همدارنګه د نوموړې په بدن تيل څڅول شوي دي يد الس دوه ګوتې ماتې شو
ړې همدارنګه ونوم). د ادعا سره سم د نوموړې د خواښې له خوا(د نوموړې پښې هم سوځول شوي ) له طرفه
د نوموړې نجلې پالر . ه د يوې شپې لپاره راځوړنده کړيخوي چې د نوموړې ميړه هغه د السونو څادعا ک

او د ښځو د چارو رياست ته يې ) ېاو هغوي نجلې د خسر د کور څخه راويست(پوليسو ته پدې هکله خبر ورکړی 
ې غوښتنه وکړه څو د ښځو د چارو رياست نوموړې نجلې روغتون ته وليږله او د پوليسو څخه ي. وسپارله

د يوناما د . تر اوسه د کورنۍ او قومي اړيکو له امله پوليسو په دې هکله هيڅ اقدام نه دی کړي. مرتکبين ونيسي
  149.څو قضيه د اړوندو چارواکو سره په جريان کې واچوي، بشري حقونو څانګې خپلو هڅو ته دوام ورکړی

  
   له کورونو څخه تښتيد افغاني محاکمو له خوا له هغو ښځو سره چلند چې

  
 تصويبي شميره کې څارنواالنو ته د کورونو 150 ۵٧٢ په اګست کې د سترې محکمې عالي شورا په ٢٠١٠د 

بايد د الرښوونې مطابق، محکمې . له کولو په موخه الرښوونې کړيمڅخه د تيښتې د دوسيو په هکله د معا
يښتې المل او انګيزه او د هغه ځای معلومول تري، د متاهل بڼه ل/ شوی او يا وادهمعلومه کړي چې تيښته د مجرد
که چيرې نجلۍ د کور د غړو له خوا د ځورونې او ).  بيګانه کور ياد خپلوانو(کوم ځای ته چې نجلۍ تښتيدلې 

مزاحمت څخه د خالصون په موخه د يوه خپلوان کور ته، د شرعي محرم کور ته يا کوم عدلي ادارې ته پناه 
په معکوس ډول که چيرې ښځه د يوه .  جرم په سترګه و نه کتل شيشرعي ليد د نظره پيښې ته ديد د وړي، بيا با

ناوړه سلوک څخه خالصون وي، الرښوونه د ښايي د تيښتې المل چې بيګانه کور ته والړه شي، که څه هم 
 شورا په  او نورو ورته جرمونو کوم چې د عاليۍ جرمونو لکه بدلمنیتصريح کوي چې نوموړې ځان د داس

 کې و د سزا وړ دي، ځان د خطر په معرضحواله د شرعي قانون الندې نامشروع ګڼل کيږي، په دې توګه منع ا
  . اچوي

  
. کله يو مثبت ګام ويهنو څخه تښتي د هغوي د نيونې په وه وړاندې چې له کوردا الرښود ښايي د هغو نجونو پ

کوم چې محکمو ته پداسې حاالتو کې ( ماده ١٣٠اسي قانون نو بيا هم دقيق تحليل وړانديز کوي چې محکمه د اس
هغه ) ات شتون ونه لريح مقررچيرې چې د جنايي قانون الندې واضد حنفي فقهې د تطبيق صالحيت ورکوی 

ځو خوځښت محدودوي او د شرعي قانون الندې کوم بنسټ ونه  کوم چې د ښيعنعنوی کړنو ته مشروعيت ورکو
  . لري

  

                                                 
  . ٢٠١٠ قضيه چې د يوناما له خوا تحقيق شوي، اګست  149
خپره شوې چې د  د سترې محکمې د عالي شورا له خوا ٢٠١٠ شميره منظوري، يو امر يا الرښوونه چې د اګست په لومړۍ ۵٧٢  150

د جرم په اړه يې د نيولو او تعقيبولو قانوني " تيښتې"قانون د پرمختګ د بين المللي سازمان له خوا دغوښتنې په ځواب کې نشر شوه او د 
  . کې چاپ شوي٢٠١٠ اګست ٢۵دغه منظوري د اصالح ورځپاڼي . دغه غبرګون له يوناما سره شريک شوی. بنياد توضيح کړی دی
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مشورې کړي په دې نظر دي چې دا يی   سرهڅانګېما د بشري حقونو ان پوهانو چې د يونهغو اسالمي قانو
يي  ښاي هغه ښځې چې د خشونت سره مخ د151.الرښود غير حقيقي او د اسالمي شريعت سره په ټکر کې دی

و لري او يا ښايي هغوي د کورنۍ په غړو ا  ادارو ته چټک الس رسي و نهخپلې کورنۍ يا د قانون د تطبيق
د . حکومتي چارواکو باور و نه کړي او يا د ساتنې د تر السه کولو لپاره په يوه بيګانه لکه ګاونډي باور وکړي

 د د زنا.  وو او ښځو د تطبيق وړ دیدې سربيره، د شريعت د قانون الندې د زنا جرم په مساوي توګه په نارينه
ځکه نو د الرښود بنسټ په . ي بنسټ نه لري په شريعت کې هيڅ ډول حقوقپه سبب مجازاتاحتمال ارتکاب 

د . ی او ممکن ښځه تر اغيزې الندې راغلې وياټکل کيږي چې ښايي عمل واقع شوی وانګيرنه استوار دی او 
 په دې نظر ده چې دا الرښود د جنسيت د تساوي د اساسي قانون د ضمانتونو او څانګهيوناما د بشری حقونو 

ښوونې او روزنې، کار او روغتيايي خدمتونو ته د نه الس ( مادې ٣۵او ) تجريداجباري ( مادې ٣١همدارنګه د 
  . ي قانون سره په مغايرت کې دمنع د د تاوتريخوالی د عليه راو د ښځو پ) رسي

  
مت له خوا د د نړيوال قانون، شرعي قانون او ملي قوانينو ترمنځ محسوس او د درک وړ تضاد ښايي د حکو

ی چې ملي قوانين اې او بيان د ترويج کولو له الرې حل شي، د دې په ځمع شرحشرعي قانون د يوې جا
نړيوالو بشري قوانينو په وړاندې د افغانستان د  و سره همغږي کوي او دنانيوکمزوري کړي، هغه د نړيوالو ق
لي شورا  وړانديز کوي چې د سترې محکمې عاڅانګهد يوناما د بشري حقونو . تعهداتو په برخه کې مرسته کوي

دې د اساسي قانون د ضمانتونو، ملي او شرعي قانون او د افغانستان د بشري حقونو د تعهداتو سره سم په دغه 
 . الرښود کې اصالح او تجديد نظر راولي

  

 منفي ناوړه دودونو او روغتيايي خدمتونو ته الس رسي باندې د زده کړوښځو لپاره  ١١. ٣
  اغيزې

  
 د برخمن کيدو او معارف او روغتيايي پاملرنې ته د ښځو د الس رسي په شمولد بشری حقونو څخه د ښځو 

د ماشومانو ودونه د دغو کړنو . ي د ننګونو سره الس او ګريوان دناوړه دودونو يو شمير نورو  د د هيوادهغوی
ی شي ال کوې څنګه کلنۍ کې واده ش١٢يوه نجلۍ چې په .  او ويجاوړونکی کړنه دههله جملې څخه تر ټولو مخرب

 د ه عمر کې اميندواره شي او په فزيکی او رواني لحاظیخپلې زده کړې پرمخ بوځي، او کيدای شي په تنک
  . مورولۍ لپاره چمتو نه وي

  
 جنايي  د ښوونې او روزنې د حق اخيستلنجلۍ نه/د قانون الندې، د ښځې منع  د تاوتريخوالی در عليهد ښځو پ

 زده کړه د ټولو مسلمانانو مګه وايي چې ښځه او نارينه ورته حقونه لري او د عل اسالم همدارن-جرم شميرل کيږي
د افغانستان اساسي قانون هم د ټولو وګړو لپاره د زده کړې او همدارنګه د مناسبې روغتيايي پاملرنې د . دنده ده

  . برابرولو د حق ضمانت کوي
  

  د روغتيا حق
  

په کم عمر کی چې په هکله  يوناروغهغو  ته د ښځو د څانګېنو  د يوناما د بشری حقو152روغتيايي ډاکټرانو
 مهبلدې ستونزو کې د ه پ .ي دي تشريحات وړاندې کړ،څخه راوالړيږيجنسي اړيکو او د ماشوم د زيږون 

د   153. ديې شامل)فيستوله (جوړيدلسوری کی د غير طبيعی   مجرا تناسلیپهد ښځو  او يا هم  رحمريدل، ديڅ
 ١۴ چې هغوي دغه ورستي ستونزه په يوې ي ته ويلڅانګېې ډاکټرانو د يوناما د بشري حقونو بلخ په واليت ک

                                                 
ا د بشری حقونو څانګې دغه منظورې له ديني پوهانو سره شريکه کړه او له هغو څخه يې  وغوښتل چې د شرعي قانون په  د يونام 151

  . ٢٠١٠اکتوبر . بنسټ يو قانوني نظر برابر کړي
  .٢٠١٠ له نسايي والدي ډاکټرانو سره مرکې، جوزجان واليت، اپريل  152
د سترې کولمې الندې برخه د ماشوم د زيږون له کبله صدمه ګوری او بيا وروسته په يا / فيستوله هغه حالت دی چې مهبل، مثانه او 153

 ځکه په معمول ډول د نجلۍ وجود دومره توان نه لري چې د زيږون د پيښې .بشپړ ډول ترميم نه شی او غير طبيعی سوری پاتی کيږی
 لپاره له غير طبيعی الرو څخه د ميتازو او غايطه مواو د که د دغه حالت درملنه پيدا ونه شی، کيدای شی د ټول ژوند. مقاومت وکړي

  .بهيدو سبب وګرځي
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 کلن ميړه د هغې د روغتيايي درملنې څخه انکار کړی او ۵٠ چې د نوموړې ې دهکلنې ماشومې نجلۍ کې ليدل
پری  واده  ته ترجيح ورکوي، ترڅو بلملنې پر ځای هغه د پيسو سپماچې د خپلې ښځې د دردي يی ی ويل

  154.وکړي
  

 مړينې په مخکښه  د ميندو د زياتېپه کم عمر کی اميدواریهيوادونو کې عمومي توګه د پرمختګ په حال په 
 کله چې د دوي وجود د زيږون لپاره چمتو نه وي، ،ه وړاندېڅخ کلنۍ ١۵هغه نجونې چې د . الملونو کې راځي

 ځله د مرګ امکانات زيات ۵د زيږون پر مهال يې  کلنۍ وي ٢٠ماشومان زيږوي د هغو ښځو په پرتله چې 
   155.دي
  

 کم عمر کی د منيدو د مرګ مړينې کچه د 156. بد ارقام لريوافغانستان د نړۍ په کچه د ميندو د مړينې تر ټول
  سرهپوهاوي د نه شتونو د  ا د ليک لوست د ټيټې کچې ترڅنګ157ودونو، زياتو اميندواريو او د نورو فکتورونو

  خپل عمر لريکم کلونو نه ١٨ ښځې چې زياتره يې د ٢۴٠٠٠ د دغو په پايله کې په کال کې نږدې 158.تړلې دی
 عمر نجلۍ نوی زيږول شوی ماشوم د خپل ژوند په لومړی کال کې ونو څخه کم کل١٨د . ژوند له السه ورکوي

د يوناما د بشري (تله په افغانستان کې د شخړو له امله د ملکی تلفاتو په پر.  لريچانس ٪ د مرګ زيات ۶٠
 ١٠د ميندو د مړينې کچه ) کي تلفاتو شمير ثبت کړی دیل م٢٣١٢ کې د شخړو له امله د ٢٠٠٩ په څانګېحقونو 

  .ښودل شوي) 159، په کال کې٢۴٠٠٠(ځلې لوړه 
  
م ته هم زيان رسوي چې نوموړې يې شون رسوي بلکې هغه ماياجلۍ ته ز ودونه نه يوازې ماشومې نکم عمرد 

کم وزنه ماشوم او کمزوري فزيکی او رواني وده  د وخت نه وړاندې زيږون، د زيږون په مها ل. ه راوړينړۍ ت
  . مخامخ کيږيورسره هغه ډير پيښيدونکي خصوصيات دي چې ځوانې ميندې 

  
 زيږول شويو ي ناوې د نوې ته ويلي چې نوڅانګېد يوناما د بشری حقونو ښځو يو شمير روغتيايي کارکوونکو 

هغوي د داسې پيښو يادونه . لرينه  او يا هم هيڅ تجربه ه تجربه لریرنې او ساتلو په برخه کې لږلمانو د پامماشو
  160 .وکړه چيرې چې ځوانو کم تجربه ميندو په تصادفي توګه خپل ماشومان سوځولي او يا هم زندۍ کړې دي

  
و د زيږون په هکله ټولنيز فشارونه زيات په ځوانو ناويو باندې له واده څخه وروسته په سمدستی ډول د ماشومان

 خدمتونو په و د کورنۍ د پالن يا کورنيیاو يا هم کم ليک لوست لري، هغووی ستمنې ي زياتره ناوې ن161 .دي
کله د خپل ميړه سره هشي کوالی د ماشومانو د زيږون تر منځه د واټن په ه هکله کم معلومات لري او يا ن

نه توګه د پريکړې حق د اکله په ازادهو د شمير او د زيږون ترمنځ د واټن په د ماشومان. معلومات شريک کړي

                                                 
  . ٢٠١٠ له ډاکټرانو سره مرکې، بلخ واليت، اپريل  154
، په ماشومتوب کې د ودنې د منع کولو لپاره نوې الرې، د الملونو او پروګرامونو يو نړيوال تحليل، د تز سارانجا جين او کاتلين کور 155

: ئ؛ دغه راز وګور)د يو اين ايف پی ای او د ابردين د پوهنتون له څيړنو څخه (٢٠٠٧ څيړنو نړيوال مرکز، اپريل ښځو په باب د
د افغانستان حکومت، د (افغانستان د دې يادونه کوی چې د زريزې انکشافي هدفونه نورې پانګونې ته اړتيا لري، مشترکه مطبوعاتي وينا، 

 نړيوال بانک، د ٢٠٠٨ -١٩٩٠:  او د زيږون پر مهال مرګونه٢٠١٠ سپتمر ٢٢يو اين ايف پی ای، روغتيا نړيوال سازمان، يونيسف، 
  ). ٢٠١٠روغتيا نړيوال سازمان، يونيسف او يوان ايف پی ای له خوا، 

و  والدتون١٠٠٠٠٠ کی په هرو ٢٠١٠ وه، په ١۶٠٠ والدتونو کی ١٠٠٠٠٠ کال کی په هرو ٢٠٠١ د ميندو د مړينی کچه چی په  156
افغانستان خبرداری ورکوی چی د زرمی د : وګورئ.  ته راټيټه شوی، خو دا رقم ال هم د نړئ تر ټولو بد حالت څرګندوی١۴٠٠کی 

د افغانستان اسالمی جمهوريت، (څلورم او پنځم هدف ته د رسيدو لپاره ال زياتی پانګونی ته اړتيا ده، مشترک مطبوعاتی کنفرانس 
WHO ،UNICEF ،UNFPA(هغه تخمين چی د ٢٠٠٨ تر ١٩٩٠: ، او، د ميندو د مړينی سير٢٠١٠مه کال ٢٢تمبر ، دسپ WHO، 

UNICEF ،UNFPA ،کال٢٠١٠ او نړيوال بانک له خوا شوی دی .  
  . مطبوعاتي بيانيه، د افغانستان د عامې روغتيا د سرپرست وزير له خوا. همدا ماخذ 157
  .  همدا ماخذ 158
  . ٢٠٠٩و راپور، د ملکی کسانو د ساتنې په اړه کلني راپور د يوناما د بشري حقون: ئ وګور 159
  . ٢٠١٠ د افغاني ښځو له يوې ډلې سره مرکه، د چمتال ولسوالی، بلخ واليت، اپريل  160
  . ٢٠١٠اپريل / د کاري ګروپونو سره مصاحبي، د يوناما د بشري حقونو څانګه مارچ 161
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 او د ښځې له خوا د ماشومانو د بيا پيدا کولو له 162ې په رسميت پيژندل شوي،دبشري حقونو د نړيوال قانون الن
   163 .حق څخه سرغړونه د ښځو په وړاندې د خشونت د رامنځ ته کولو په مانا ده

  
 څو داسې ینډول ډير مهم دوه هکله په ښه توګه د اطالعاتو او ارقامو راغې د ماشومانو د ودونو پفغانستان کپه ا

د اطالعاتو داسې راغونډول د بشرپالنې د چارو د .  له منځه يوسيناوړه دودستراتيژي ګانې تيارې شي چې دا 
 له الرې مان د تغذيوی پروګرامونوړيوال سازد بيلګې په توګه، د خوراک ن. فعالينو په مرسته ترسره کيدالی شي

 مالتړ کوي او د هغو ماشومانو د عمر پته لګوی چې دا ید هغو ميندو سره چې خپلو ماشومانو ته شيدې ورکو
 د ميندو د عمر په هکله د اطالعاتو  164 .مرستې تر السه کوی خو د ميندو د عمر د معلومولو سره کار نه لري

وماتو د برابرولو لپاره امکانات برابر کړي او د نورو هدف وړ پروګرامونو راغونډول به د ارزښت لرونکو معل
  .  ويلو امکانات هم برابر کړيبلپاره به د ځوا

  
انکار يا د ښځو په سفر  څخه ېښځو د خوځښت د ازادد ته يادونه وشوه، په افغانستان کې رلکه څنګه چې پو

 کې روغتيايي خدمتونو ته الس رسي هم له محدوديت سره ه نتيجهد دغو پ. کولو جدی محدوديتونه ډير زيات دي
  . مخ کيږي

  
  د تعليم حق

  
 کلن سړی سره چې د هغې پالر خوښ ۴۵ د يوه )مستعار نوم ( کلنې شهناز١٠د نيمروز په واليت کې 

ه ښوونځي کې وه او غوښتل يې خپل نوموړې پ. سر خپل مخالفت ښکاره کړده کولو په اکړی و د و
مانه و خو ويل يې چې نوموړې نيستمن يړې پالر له دې کار څخه پښود نوم. ام ورکړيدرسونو ته دو

په دغې دوسيې د ښځو په وړاندې د . ې لپاره دغو پيسو ته ضرورت لريندی او د ناروغۍ د درمل
، محکمې او د ښځو د ۍد پوليسو، څارنوالپه کې چې (تاوتريخوالی د له منځه وړلو واليتي کميسيون 

 او هغو کسانو ته يې چې په دې قضيه کې ښکيل و اخطار لخبر شو) ياست غړي شامل ديچارو د ر
الر سړی ته د دې په ځواب کې د شهناز پ. ورکړ او ويې ويل چې د شهناز ودول غير قانوني کار دی

ه د ښځو په وړاندې د خشونت د له منځه وړلو واليتي کميسيون ت ينوموړ او ېبيرته خپلې پيسې ورکړ
  165 .شهناز خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. له لور ژر واده نه کړي خپورکړه چې هغهژمنه 

  
د .  سرغړونه ده او د بشري حقونو د اساسي ضمانتونو څخهناوړه دودله نجونو څخه د تعليم د حق اخيستل يو 

مل او ددغه و يو ال د تنکي ودونيدلد تعليم د حق نه محروم.  ژورې پايلې پريږدييوې ماشومې نجلۍ  ودول
  .  بلکه د ماشوم د ژوند پوتانسيال هم له منځه وړيه يوزاې د ماشوم ژوندتنکي ودونه ن.  عالمت دی دود يوناوړه

  
ه نز په وړاندې تر ټولو لويه ستومي په افغانستان کې د نجونو د تعلد امنيتي انديښنو سره تړلي دوديزې کړنې

مايي ځواک يعنی د يلقوه نا په دې نظر ده چې د يوه هيواد کار د بڅانګه د يوناما د بشري حقونو 166 .وړاندې کوي
 د کار څخه ګوښه کول، او همدارنګه د ښځو د تعليم د السرسي د حق په شمول به د هغه  قشرهغه هيواد د نيمايي

  .  اغيزې واچويېدلقوه انکشاف با او بياقتصادبشپړ  په هيواد
  

رقام ، دا اي ٪ د٢٨ لوست ارقام کي د بالغانو د لي کلونو څخه زيات د١۵د ټولو افغانانو لپاره چې عمرونه يې د 
 .ي کوالی خپلې زده کړې پای ته ورسوي ودونه کوي نه شهغه نجونې چې ژر. ی ٪ د١٢٫۶د ښځو لپاره يوازې 

 د زيږون او ټولنيزو نورمونو په و ځوانې ناوې ستونزمن کارونه پرمخ وړي، د هغوي د خوځښت، د ماشومان167
                                                 

والنه ؤشومانو د شمير او د دوي په منځ کې د فاصلي په اړه په ازادانه او مسعيني حقونه چې د خپلو ما"ماده ) ١ (١۶ CEDAW د  162
 ،"ډول پريکړه وکړي او د دې حق ولري چې معلوماتو، تعليمی او هغو وسيلو ته الس رسي پيدا کړي چې دغه حقونه تامين کړي

  .تضمينوي
  . ٩٠نقل شوی پراګراف . خشونت ښکاره کوي د کوماراسوامی راپور، کلتوري رواجونه چې په کورنيو کې له ښځو سره  163
  . ٢٠١٠ د خوراک نړيوال پروګرام له خوا يوناما ته برابر شوی معلومات، اکتوبر  164
  . ٢٠١٠ د يوناما د بشري حقونو او د ښځو د رياست له خوا تحقيق شوې پيښه، اپريل  165
  . ٢٠١٠اپريل /اساس، مارچ په ټول هيواد کې له افغاني ښځو او سړو سره د مرکو او مباحثو په  166
  . ٢٠٠٧د افغانستان د بشري پرمختګ راپور : ئ وګور 167
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 فشارونه د يو شمير  168 .کله چې د واده او تعليم په اړوند نا سازګار لرليد لري، نوې محدوديتونه وضع کويه
ي دي کورنيو په شمول چې نه غواړي لوڼې يې له هغو ښځو سره چې واده شود تو اړخونو څخه د هغو ياز

  . ښوونځي ته والړې شي، متوجه دی
  

عمر کې د هغوي ودونه او د پلرونو له خوا د هغوي  یاعتنايي او په تنکپه افغاني ټولنه کې د ښځو په هکله بې 
ن د هغوي تعليم ته زړه ښه کړي، ترجيح ورکوی خپلې لوڼې په کورونو کې يدالودول د دې پر ځای چې و

څخ يی  ۍ وی او ددې په خاطر چې د ځورونې او نا امنی د بلوغ عمر ته رسيدل هغه نجونې چی 169 .وساتي
 او ليک لوست لپاره نا کافي ید ښوونځ. د کورنيو له خوا د ښوونځي پريښودو ته اړ ايستل کيږيساتلې وي، 

 ښونه هغه ټول الملونه دي چېسرچينې، د ښځينه ښوونکو نشتوالی او د حکومت ضد عناصرو له خوا ګوا
    170 .ښوونځيو ته د نجونو د تللو څخه مخنيوي کوي

  
  قانون

  
  

  د افغانستان داخلي قانون
  
  ی قانوناس افغانستان د اسالمی جمهوريت اسد
  

  درې څلويښتمه ماده
دولت . مينيږيأې پورې وړيا د دولت له خوا تج حق دی چې د ليسانس تر دراتباعوزده کړه د افغانستان د ټولو 

من ن لپاره اغيزيد تام مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او منځنيو اجباري زده کړو
   . او تطبيق کړيطرحپروګرام 

  
  دوه پنځوسمه ماده

د قانون اسانتياوی  عالج وسيلې او روغتيايي  وړيا د اوو د مخنيویي لپاره د ناروغاتباعودولت د افغانستان د ټولو 
  .  حکمونو سره سم تامينويله
  

  د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د منع قانون
  

  پنځه ديرشمه ماده
 له نورو کې ويانوپه ق تحصيل، کار، روغتيايی خدمتونو د الس رسی د حق او ،ښوونید ښځه هغه شخص چی 

 مياشتو څخه شپږوله احوالو سره سم په قصير حبس چی له ي، ټی اخستنی مانع شګدرج شويو حقوقو څخه د 
  . ت نه وي، محکوميږيياز
  

  شپږمه ماده 
  : ونکی دهلرو ې حقوق الندد) قربانی/زيانمن شوی(تاوتريخوالی مجنی عليها د 
  . رسيه، بيړنيو روغتيايی خدمتونو ته الس ګپه وړيا تو) ٣
  

  
  

                                                 
دوهمه ضميمه، د زيږون پرمهال د ښځو په روغتيا د  د راپور  - حل الرې  د د افغانانو له نظره د ماشوم ازدواج، الملونه، پايلې او 168

  . جنسيت پر بنسټ د خشونت اغيزې، ميډيکا مونديالی
 د   چېنارينه ووځينو ښځو او . ٢٠١٠اپريل / سره د مرکو او مباحثو په اساس، مارچاو نارينه وواد کې له افغاني ښځو  په ټول هيو 169

يوناما د بشري حقونو څانګې ورسره مرکې کړې دي ويلی دی، چې ډيرې کورنۍ په نجونو باندې ځکه پانګونه نه کوي، چې له واده 
  .ګرځي" ملکيت"وروسته هغوي د بل چا 

که په پنجشير لدغه راز داسې سيمې شته چې هلته د نجونو ښوونځي شته، . دغه خبره په يو شمير مرکو او مباحثو کې ښکاره شوي 170
  ..کې د پريان ولسوالی، په پروان کې د خلزی کلی او د کاپيسا په واليت کې يو شمير ولسوالۍ
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  شرعي قانون
  

  د زده کړې حق
د قرآنکريم الندېني آيت پر دې . و ته يې ورکړیواسالم ښځو ته د زده کړې هغومره حق ورکړی چې نارينه 

ې د زده کړې له چ يو شان زيار و باسي، او دا ټينګار کوي چې نارينه او ښځې بايد د علم د ترالسه کولو لپاره
  .نه دواړه مساوي اجر تر السه کويامله نارينه او ښځي

  
او هغه کسان چی نه ) او خاوندان د علم دی( هغه کسان چی پوهيږی  سره ايا برابر دی)!محمدهاې (ووايه .... 

  . اخلی خاوندان د خالصو عقلونوبيشکه هم دا خبره ده چی پند) جاهالن وی، بلکه برابر نه دی(پوهيږی 
  ). ايت٩ ،سورة الزمر(
  

 کړاو هر چا ته چی ور) د ورکولو يی (ړيراده وکچې اهر چا ته ) نافع علم سره له عمله(حکمت ) اهللا(ورکوی 
ر خاوندان ګخير ډير، او نه اخلی پند م) ده ته(نو په تحقيق سره ورکړی شو ) نافع علم سره له عمله( حکمت شو

  ).صافو چی د وهم او نفسی غوښتنو شوائب پکی نه وی(نو د عقلو
  ).٢۶٩ آيه ،سورة البقره(
  

 څخه هم چی سره مخالف څارويوژونديو خوځيدونکو او ) هم داسی له نورو(خلکو څخه هم او له ) هم داسی(او 
انو د دغه ګه له بندوويريږی له اهللا څخبيشکه هم دا خبره ده چی ) لکه دغه اختالفات(ه د هغو هم داسی نګونردی 

 ).د خطياتو(ښه مغفرت کوونکی دی ) په انفاذ د احکامو(پوهنده عالمان، بيشکه اهللا ښه غالب قوی دی ) اهللا(
  )٢٨ آيه ،سورة فاطر(
  

  )ابن ماجه او بيهقي" (مسلمان باندې فرض دی) نارينه او ښځينه(د علم پلټنه هريو : "فرمايلی دی) ص(رسواهللا 
کثره په دې عقيده دي چې د مسلم يا الناس کلمه کله چې د آسمانی کتابونو او الرښوونو په د شريعت عالمان ا

 شو چې اسالم ښځو ته په برابر ډول یکه ويالځنو . سياق کې ياده شي، نو مطلب ترې دواړه ښځينه او نارينه دی
اسالم نارينه او . ول پوهې شيد تعليم حق خوندي کوي تر څو د خپل دين او په ټولنيزو وجايبو باندې په پوره ډ

ره پر دې، يسرب. ښځې پر دې مکلفوي چې ماشومان په بهترينه توګه او د اسالمي الرښوونو سره سم وروزي
) رض (یله هغ.  له ميرمنو څخه يوه وه، په خپله يوه لويه عالمه او فقيهه وه)ص ( چې د رسول اهللا)رض(عايشه 
د ) ص(د رسول اهللا .  شوې دهاو هغه د پيغمبر د پيروانو استاده پاتی .ر احاديث روايت شوې دييزيات شمڅخه 

شخصي ژواندنه په باب کې د هغه پيروانو ته د معلوماتو د ورکولو کې ډيره لويه برخه د هغې له خوا ترسره 
ه حضرت عايشه رض پ. دليد هغې له مرستې پرته مسلمانان به له ډيرو معلوماتو څخه بې برخې پاته ک. شوې ده

  .يو داسې عمر کې باسواده او د تعليم خاونده وه چې په هغه عمر کې اکثره نارينه له تعليم څخه بې برخې وو
  .په کورنی کې داسې نورې ښځې هم وې لکه حضرت زهرا او حضرت زينب رضی اهللا عنهما) ص(د پيغمبر 

  
  :  فرمايی)ص (په يو بل حديث کې رسواهللا

څوک چې : څخه مې واورېدل چې و يې ويل) ص(له رسول اهللا : روايت کوي په يو حديث کې )رض( ءابودردا
 هغه ته د جنت د الرې سفر ورپه برخه )ج ( اهللا پاک،لټه دهه  کې د علم پهپه يوه الره کې سفر کوي چې په هغ

د اسمانونو او ځمکې او ان د . پرښتې د هغه کس لپاره خپلې وزرې اواروي چې د علم په لټه کې وي. کوي
پر عابد باندې د عالم برتري د  .سمندرونو په ژورو اوبو کې مخلوقات د طالب العلم لپاره د مغفرت غوښتنه کوي

او انبياء دينار او درهم په . ږيياو علما د انبيای کرام وارثان بلل ک.  برتري دهو ستوروپوره سپوږمۍ پر نور
 چې هغه ترالسه کړي، نو خير کثير ورپه برخه  او څوک دیميراث نه پرېږدي او د هغوی يوازينی ميراث علم

  .یشوې د
  )ل شوېړله سنن ابوداود څخه ژبا(

  د روغتيا حق

که څه هم مونږ نشو کوالی يو ځانګړی آيت او حديث د ښځو د روغتيا لپاره ذکر کړو، خو په قرآن کريم او نبوی 



46 

  : موضوع پورې اړه نيسي کې چې کوم ټينګار پر پاکي او سوتره والی باندې شوې، په دېواحاديث

د . او په يو بل روايت کې راغلی چې نظافت د ايمان نيمايي ده. نظافت د ايمان برخه ده:  فرمايی)ص(پيغمبر 
وغتيا د حق له  ته متوجه دي، هيڅوک نشي کوالی چې ښځې د رواسالم الرښوونې دواړه ښځې او نارينه و

 . کړيالسرسی څخه بې برخی

  

  محرومول، او په ماشومتوب کې له ودولو سره د هغه تړاود تعليم له حق څخه 

 واده شويو ماشومانو په اړه د ښځو او ماشومانو د حقوقي څيړنې ٢٠٠په يوې سروی کې چې په افغانستان کې د 
چې مرکه ورسره شوې وه، د تعليم څخه  نجونو ود مؤسسې له خوا ترسره شوې وه، له اکثره واده شويو کوچني

 په کليوالو سيمو کې بې سوادي، او مکتبونو ته نه السرسی، د هيواد او د اسالمي 171.ستل شوی وحق ورځنې اخي
شريعت له قوانينو څخه د معلوماتو ټيټه کچه، او په ماشومتوب د ناوړو او منفي عواقبو په اړه ناکافي معلومات له 

ياده شوې سروي کې زياتره ميندې په . ږي چې په ماشومتوب کې ودونه رواجوييهغو کليدي عواملو څخه بلل ک
د پلرونو بې . چې خپل ماشومان يې واده کولو ته اړ ايستلی وو له بې سوادانو څخه وو)  سلنه٧١(او پلرونه 

 نجونو چې په ماشومتوب کې واده شوې ود هغو ماشومان. ږييسوادي په ماشومتوب کې د ودونې ستر المل بلل ک
   172. سلنه يې بې سوادې وي٧٠ وو او تر سروي الندې نيول شوې وی،

.  د کمولو لپاره يوه مهمه کړنالره دهوناوړه دودوند تعليم له الرې ښځو ته واک ورکول د ماشومتوب د ودونې د 
 د سبا له بې وزلو ميندو څخه وي چې په خپل وار باندې خپلې نجونې بيا په ماشومتوب ننۍ ماشومې ناوې به حتمًا

او هغه ميندې چې زده کړه يې کړې وي ډير احتمال شته چې د نجونو د تعليم د . کې کوژده يا واده ته ورکړي
ارزښت په اړه معلومات ولري او همداراز د روغتيا او تغذييې په اړه ال زيات معلومات ولري چې دا کار په خپل 

   173.وار د ماشومانو د مړينې کچه راټيټوي

څيړنې دا ښيي .  د ودونې تر ټولو د لوړې کچې لرونکي ديد نړی تر ټولو بې وزلې هيوادونه په ماشومتوب کې
 يا ههغه نجونې چې اته کال.  چې د ښوونځي د لوړې کچې زده کړه په ماشومتوب کې د واده کولو خطر کموي

ږي چې په کوچنی عمر کې واده وکړي او هغه کسان چې هيڅ يا يزيات زده کړه وکړي په دوی کې دا احتمال کم
 ١۶ تر 174.يم کړې وي په دوی کې دا احتمال چې په کم عمر کې واده وکړي ډير زيات ديدرې کاله يې تعل

  .کلونو پورې اجباري تعليم په ماشومتوب کې د واده چانس په زيات ډول راکموي

 ١٨ددې په نظر کې نيولو سره چې متوسطه يا ثانوي زده کړې په دې موضوع کې ټاکونکي دې چې آيا نجونې د 
خکی واده کوي يا نه، نو بايد د تعليم په دغې مرحلې کې د نجونو په ښوونځيو کې د ساتلو لپاره کاله عمر څخه م

لګې په ډول نجونو ته د لومړی کالس څخه نيولې يد نړيوال خوراکي پروګرام د ب. د هڅونې پروسه ګړندی شي
نې په هغو سيمو کې  چې نجوو ته يې يوسي، دا يو تشويقي شی دیتر نهم ټولګی پوری غوړی ويشي چې کور

 ده، دې ته وهڅوي چې ښوونځي پرې نه ټيټه پورې ٪٢۵چې د نجونو د ثبت نام کچه د هلکانو په پرتله تر 
   175.ږدي

                                                 
  .١٧١، ٢٠٠٨ړه د قانوني څيړنو مرکز، په افغانستان کې د وخت د مخه ودونه، د ښځو او نجونو په ا  171

  . ماخذپوتنۍ  172
د الملونو او پروګرامونو يو نړيوال : ورۍ، سارانجا جين او کاتلين کورتز، په ماشومتوب کې د ودنې د منع کولو لپاره نوې الرېګو 173

قوانينو د اصالحاتو نوښتونه، يونيسف، ، او د ماشومانو ودونه او قانون، د ٢٠٠٧تحليل، د ښځو په باب د څيړنو نړيوال مرکز، اپريل 
  .٢٠٠٨جنوری 

 ١٨ماخذ، په بنګالديش کې ترسره شوې سروي دا څرکنده کړه چې له ابتدايي څخه پورته زده کړې په دې چې آيا نجونی د  پوتنۍ  174
  . مخ وګورئ٢٠. څخه په کم عمر کې واده کوي يا نه، يو ستر فاکتور بلل کېږي

 په اکتوبر کې تر السه شوې، دغه پروګرام د هڅونې لپاره شا ٢٠١٠سټ چې د نړيوال خوراک پراګرام څخه د د هغو معلوماتو پر بن  175
 ټولګيو ۶-١چې د ( ابتدايی زده کوونکو باندې ۴۶٩٠٠او ) يو کې زده کړه يې کاوهګ ټول١٢ او ١٠چې په ( زده کونکو ته ۶۵٠٠و خوا 

  . ګډونوالو باندې هم غوړي ويشلې دي٢٠٠٠٠د معلمانو د ټرينينګ پروګرامونو او همدارنګه . تشويقی غوړی ويشلې دي) پورې وو
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   په وړاندې د دولت غبرګونونهوناوړه دودوند . ۴

   د قانون تطبيقمنع د تاتريخوالی د عليه پرتر دې دمه د ښځو  ١. ۴

نع قانون د دولت له طرفه يو اوچت ګام دی چې د ښځو او نجونو د حقونو د د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د م
 کال د آګست په مياشت ٢٠٠٩نوموړی قانون چې د . خوندی توب او د ودې ورکولو په لور تر سره شوې دي

  .کې تصويب شوی دی، د دولت لوړې ادارې په دې مکلفوي چې نوموړی قانون په اغيزمنه توګه پلي کړي

د بشری حقونو څانګې د هغو خبرو اترو چې د قانون د پلي کولو ځواکونو او عامو وګړو سره يې کړې د يوناما 
 پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون له شتون څخه ووليس او د قضائيه قوې د ښځپدي، خبر تر السه کړې چې 

 او الرښوونې تر السه کړی او يايې خو بيا هم دوی د دې قانون په اړه د هيواد په کچه ډير لږ روزنې. آګاه وي
. په ځانګړی توګه چيرته چې نوموړی قانون له نورو جنايی قوانينو سره ارتباط نيسي. خي نه دې تر السه کړييب

واد په زياترو کليوالو سيمو او يا لرې پرته واليتونو کې نوموړی قانون يا ناپيژندلې پاتې دي او يا نه پلي يد ه
  . ږييک

.  پر عليه د تاوتريخوالي د منع تر قانون الندې د عدلي تعقيب تر نورو واليتونو مخکښ ديوت د ښځد هرات والي
 کال د آګسټ په ٢٠٠٩تر نوموړی قانون الندې اولنی عدلي تعقيب د يوې ښځينه څارنوالي تر مشرتابه الندې د 

 قضاياو ٨٨وړی قانون الندې په  کال د نومبر تر مياشتې پورې څارنواالنو تر نوم٢٠١٠د . مياشت کې پيل شو
د څارنوالی د رئيس له قوله هغه لومړنی بې ميلي چې د اړوندو قضاياوو په   176.کې اتهامات وړاندې کړي دي

تعقيبولو کې موجوده وه، د هغو ظرفيت جوړونوونکو او الرښوونکو تريننګونو په نتيجه کې له منځه والړه چې د 
   177.و د موسسې له خوا برابر شوې ووا.لاي.ډی.ی ډول د آینړيوالو سازمانونونو او په ځانګړ

 چې د لوی څارنوالی په چوکاټ کې فعاليت 178د هيواد په کچه د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی د مخنيوې څانګه
  تر آګسټ٢٠١٠نوموړې څانګې د . وه کال د مارچ به مياشت کې پرانيستله ش٢٠١٠کوي په رسمي توګه د 

 نورو واليتونو څخه ١٢ه تر السه کړې وو چې زياتره يې له کابل څخه او همدارنګه له  شکايتون١٣٢پورې 
نوموړې شکايتونو کې د کورني تاوتريخوالی، اجباري يا د کم عمر ودونه، جنسي تيری، او د . رارسيدلی وو

خه کار اخيستل له کيمياوي موادو څ/ کورنيو اختالفاتو د اوارولو په موخه نجونې په بدو کې ورکول، سوزول
  179. دیرواند قضاياوو د عدلي تعقيب ال اوس هم . شامل وو

رته چې په دايکندي کې يوه مال پر دوو ماشومو نجونو باندې په زور تيری يڅارنواالنو د هغې قضيې په اړه چ
زاء د له کې محکوميت د جي پر عليه د تاوتريخوالي د منع له قانون څخه کار واخيست، خو په پایکړی و، د ښځ

په دې قضيه کې محکمې يو قرباني په څلورو کلونو نظربند حبس محکومه . قانون له احکامو سره سم ترسره شو
   180.کړه چې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع تر قانون الندې غير قانوني برېښي

                                                 
 کال د نومبر په مياشت کې ترالسه ٢٠١٠ د هغو معلوماتو له مخې چې د يوناما د بشري حقونو څانګې د څارنوالی له دفتر څخه  176

چې د ژوبلولو او معلولولو ( مادې الندې ٢٢د قانون تر  پر عليه د تاوتريخوالي د منع و دعوی ګانې د څارنوالی له الرې د ښځ۶۶کړی، 
 پر عليه د تاوتريخوالي د منع ود ښځ.  مادې الندې دعواوې اقامه شوې دی۴٠٩ء د قانون د  او همدارنګه د جزا. اقامه شوې دی) په اړه ده

کړي ترڅو د هغه لپاره دعوی اقامه شي،  مادې پر بنسټ چې ايجابوي زيانمن شوی کس يا دهغه وکيل يو شکايت واړندې ٣٧د قانون د 
يو قتل عمد چې د يو اجباري واده د هڅې په نتيجه کې . ينی دعواوې د زيامن شوی کس د شکايت د ترشاکېدلو په نتيجه کې ساقطيږيځ

  . کاله بند سزا حکم وشو١۶رامنځته شوی وو، محکوميت پړاو ته ورسيد او په پايله کې مجرم ته  د 
  ٢٠١٠رنوالي د رئيس سره مرکه، نوامبر  د هرات د څا 177
 تنه کارکوونکي لري او هدف يې دا دی چې د ښځو په وړاندې راپيښيدونکې تاوتريخوالي وڅيړي او تعقيب يې ٢٢ نوموړی څانګه  178

اوو تر کړي او په کورنيو شخړو کې د منځکړيتوب الرې چارې وهڅوي او نوموړې قضاياوې دې څانګې ته ارجاع کړي، او هم ګټو خو
 په برخه کې کار کوي، او دا چې دا يقيني کړي چې د کارونو د پرمخ منع د تاوتريخوالی د عليه رمنځ همغږي رامنځته کړي چې د ښځو پ

  .  کا د آګست په مياشت کې برابر شوې وو٢٠١٠دا معلومات د يوپول د دفتر له خوا د . بيولو لپاره کافي مالي سرچينې موجودې دي
  .٢٠١٠ه خوا د برابر شويو معلوماتو له مخه، آګست  د يوپول ل 179
 کال د مارچ په ٢٠١٠ښه شوې وه، او د دغې پيښې راپور يوناماته د ي د جنسي تيری نوموړې قضيه ويل کېږي چې په دايکندې کې پ 180

ې له چارواکو سره په تماس د يوناما د بشري حقونو څانګې ټولې قانوني الرې چارې ولټولې، او ال تر اوسه پور. مياشت کې ورکړ شو
  .کې دي او اندښنې يې له اړوندو چارواکو سره شريکوي
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ې روانې دي څو د  او هڅ181.  لپاره يو ملي کمسيون جوړکړی دیعمند تاوتريخوالي د پر عليه  یحکومت د ښځ
 د ٢٠١٠د . ړی کميسيون ورته څانګې په والياتو کې هم پرانيستلې شي چې ورته دندې او تشکيل ولريونوم

ه ځينو سيمو کې امنيتي پ خو 182. واليتونو کې واليتي کميسيونونو شتون درلود٢٢اکتوبر تر آخره پورې په 
  .ونونو د جوړولو پر وړاندې خنډ جوړوييسيانديښنې د کم

 نوموړې کميسيون لومړنی تحليلونه ښيي چې په مياشتنيو غونډو کې د حکومتي استازو غيرحاضري، د ښځې د
پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون په اړه د محلي چارواکو د معلوماتو کموالی او د ښځو چارو د واليتي 

شتون او ه  ارجاع لپاره د ميکانيزم نرئيسانو کمزورې مشرتابه چې د غونډو مشري يې پر غاړه ده، د قضاياوو د
 کميسيونونه ورسره الس او ګريوان ا چې دشميرل کيږید غړو ترمنځ کمزورې همغږي له هغو ستونزو څخه 

  .دي

د يوناما د بشري حقونو څانګه په دې باور ده چې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون ريښتينی پلي توب 
څو مدني ټولنې کار وشی  پوهاوی نکو د ظرفيتونو په لوړولو او عامه پلي کولو کارکوودا ايجابوي چې د قانون د

دو څخه نظارت وکړي او عامو وګړو ته د قانون په اړوند روزنې برابرې يږي چې د قانون له پلي کيپه دې وتوان
 .ږييکړي او پوه يې کړي چې کوم کوم عملونه ددې قانون تر حکمونو الندې جرم بلل ک

  

   او عدالت ته السرسیکول د قانون پلي ٢ .۴

 د يوناما د بشري حقونو څانګې داسې معلومات ترالسه کړی چې پوليس او قضائيه قوې زياتره د قانون په پلي 
د فوکس ګروپ د مباحثو په جريان کې د يوناما د بشري حقونو څانګې . کولو کې په بې طرفه ډول عمل نه کوي

 چې د ښځو د ژغورنې لپاره دي په پراخه پيمانه له بې پامی سره مخامخ دي او نه دا اوريدلې چې هغه قوانين
 تطبيقوي حال دا چې دوی بايد په فعاله توګه د هغو دودونهد قانون د پلي کولو افسران زياتره . ږييتطبيق ک

  .مخنيوي وکړي لکه څرنګه چې قانون يې ايجابوي

و او ارزښتونو پر بنسټ، او نه د قانون د حکمونو سره سم کله چې چارواکې قضايا د خپلو شخصي معيارون
. فيصله کوي، نو د قانون حاکميت تر پوښتنې الندې راځي ځکه چې پر قضائيه قوې باندې د خلکو ويسا کميږي

ږي، د ښځې ي قوانين چې هغه عملونه جرم ګڼي چې د ښځو پر سالمتيا او انساني کرامت تيری بلل ککه چيری دا
، په سمه توګه تطبيق نشي نو د افغاني ښځو پر ژوندانه باندې به  په شمول تاوتريخوالي د منع قانونپر عليه د 

  . ډېرې لږې مثبتې اغيزې ولري

دو لپاره اړين ګامونه اوچت کړي، او ډاډ ورکړي چې ي موجودو قوانينو د پلي کوحکومت مکلف دی چې د اوسني
دولت همدارنګه يو . ابر حق لري او د برابرې ژغورنې مستحقې ديښځې د قانون په وړاندې له نارينه و سره بر

                                                 
 لپاره يو کميسيون جوړ کړی و، او دا کميسيون د ښځې منع د تاوتريخوالي د ر عليه کال د جون په مياشت کې دولت د ښځو پ٢٠٠۵ د  181

 کال ٢٠١٠د .  يخوالی د له منځه وړلو ملي کميسيون ته واړول شوپر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون له تصويب څخه وروسته د تاوتر
د جون په مياشت کی د وزيرانو شورا دی کميسيون ته وظيفه ورکړه چی د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی واقعی وڅيړی او تعقيب يی 

په : و کميسيونونو دندې په الندې ډول ديد نوموړي. کړی چی په دی خاطر به کميسيون د والياتو په کچه خپلی نماينده ګی جوړی کړی
هيواد کې د تاوتريخوالی د ريښو په اړه څيړنې او تحقيقات؛ د مناسبو مخنيوونکو تدبيرونو په اړه تصميم نيول؛ د تاوتريخوالی د مخنيوي 

 همغږي کول چې د تاوتريخوالي لپاره د عامه خبراوي د پراګرامونو ډيزاين کول او اجرا کول؛ د حکومتي او غير حکومتي هغو فعاليتونو
د مخنيوي لپاره ترسره کېږي؛ هغه احصائيوی معلومات او شمېرې راټولول چې په تاوتريخجنو جرمونو پورې اړوند وي؛ د مقررو او 

ورا ته د طرز العملونو وړانديز کول چې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د بهترې پلي کېدنې سبب وګرځي؛ او د وزيرانو ش
د ښځو چارو : د ملي او واليتي کميسيونونو غړو جوړښت په الندې ډول دي. تاوتريخوالی د راپور د وړاندې کولو په اړه تياری نيول

، د کورنيو چارو، د ) چې په واليتي کميسيونونو کې بيا د ښځو چارو رياست د هغه استازيتوب کوالی شي-د رئيس په توګه (وزارت 
 شهداؤو او معلوليلونو، ارشاد حج او اوقاف ،وغتيا، اطالعاتو او فرهنګ، پوهنې، لوړو زده کړو، کار او ټولنيزو چاروې، عامې ريعدل

  .، لوی څارنوالي، او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون)په واليتي کميسيونو کې دغه غړيتوب د معينيت په کچه ده(وزارتونو 
 يوناما د ساحوي دفترونو د برابر شويو معلوماتو له مخې هغه واليتونه چې واليتی کميسيونونه پکې جوړ  د ښځو چارو د وزارت او د 182

کاپيسا، وردګ، باميان، داکندي، بدخشان، تخار، بغالن، کندوز، بلخ، سمنګان، جوزجان، فارياب، هرات، : شوې دي په الندې ډول دي
  .ننګرهار، لغمان، او کونړفراه، نيمروز، کندهار، هلمند، اروزګان، غزني، 
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مثبت مکلفيت لري چې د ښځو په وړاندې تاوتريخوالي ته غبرګون وښيي او له هغو څخه د ژوند په ټولو ساحو 
ږي يا د عامو وګړو او يکې مخنيوي وکړي، که څه هم نوموړی تاوتريخوالي د دولت د استازيو له خوا تر سره ک

د نړيوال قانون تر حکمونو الندې دولتونه همداراز د شخصي عملونو په اړه مسؤول ګڼل . ؤسسو له خوايا م
ږي که دوی په ډير زيار سره د تاوتريخوالی له هغو عملونو څخه مخنيوي و نه کړي، هغوی ته سزار ور نه يک

   183.ږييکړي او يا يې و نه څيړي چې د بشری حقونو څخه سرغړونې بلل ک

  قضيېمثالي 

 څيړلې چيرته چې د ننګرهار واليت د جالل آباد په ښار کې پوليس هد يوناما د بشري حقونو څانګې يوه داسې پيښ
دوی هغه په دې .  کلنه ښځه په دې پلمه توقيف کړې وه چې دوی هغه په يوه هوتل کې يوازې موندلې وه١٧يوه 

ورې کړي او په همدې دليل هلته يوازې ليدل تورنه کړی وه چې ګوندې هغې غوښتل چې د زنا په جرم الس پ
د يوناما د بشري حقونو څانګې دا قضيه تعقيب کړه او ويې موندل چې هغه نجلی باندې اجبار شوې و . شوې وه

.  کلن هلک سره واده وکړي، او په کورنې کې د ليورونو له خوا ورسره تاوتريخوالی هم شوې و١٣څو له يوه 
 ودونې يوه قرباني وه او له هغې څخه د تعليم حق اخيستل شوې و، هغې اجازه نه نوموړې په ماشومتوب کې د

او همداراز په فيزيکي ډول ورباندې تيری .  درلوده چې خپله کورنۍ وګوري او يا د ليورونو کور پرې ږدي
قيف ښتې نو پوليسو د زنا په تور توچې له دې شان تاوتريخوالی څخه وتکله چې نجلی هڅه وکړه . شوی و

  184.کړه

 کال کې د خوست د عامې روغتيا رياست د يوناما د بشري حقونو څانګې ته راپور ورکړ چې دوی په ٢٠٠٩په 
 هغې ستونې په دې دليل پرې د هوډ کړې و چې ر کلنه نجلی بستري کړې چې د هغې پال١٧شفاخانه کې يوه 

ځايي چارواکو . کړی و  ورته غورهکړي چې له هغه سړی سره يې د ازدواج څخه انکار کړی و چې پالر يې
   185.هيڅ کوم اقدام و نه کړ او پيښه د يوه کورني اختالف په حيث له پامه وغورځول شوه

   چلندسليقويله عدالت سره 

پلي کولو کې دای شي د عدالت په يدغه دوه پيښې چې پورته يې يادونه وشوه، څرګندوي چې څرنګه چارواکي ک
او زياتره په فعاله توګه په هغو قضاياوو کې ځانونه ښکيل کړي چې داسې . ي کړنالره غوره کړيوه سليقوي

او د ښځو په وړاندې ترسره . کې ښځو ټولنيز آرونه او معيارونه ترپښو الندې کړې ويه ږي چې پيرل کيانګ
ه ون معيارونخو دوه ګ.  پټې کړيیشوې تاوتريخوالی له شخصي کورنيو اختالفاتو څخه وشميري او سترګې تر

  .خي جوت ديپه دا شان پيښو کې بي

، يادونه ههغو افغانانو چې د يوناما د بشری حقونو د څانګې د هيواد په کچه په فوکس ګروپ کې برخه اخيستې و
دوی همدارنګه .  تلپاتې کويناوړه دودونهکړی وه چې د چارواکو له خوا نه اقدام، يو له هغو الملونو څه دي چې 

 ځينو دږي خو کله هم پوليس او څارنواليو ته يتريخوالی شته چې د ښځو په وړاندې کېرې داسې تاوډوويل چې 
په قضائي سيستم باندې د خلکو له خوا : نوموړی داليل دا دی. ږييداليلو له امله د هغو په اړه راپور نه ورکول ک

يز بنديزونه چې د جنسي او هغه ټولن: نه اعتماد؛ د کافي روزل شوې پرسونل په شمول د ښځينه پوليس نشتوالی
تاوتريخوالي د راپور ورکولو په وړاندې موجود دي؛ او همداراز د قربانيانو ويره چې مکړه عدلي سيستم هم 

  .هغوي قربانيان وګرځوي

د ښځې د موقعيت په اړه در ريښه لرونکو دوديزو باورونو له امله، د يوناما د بشري حقونو څانګې دا ومونده چې 
و کې قضائي چارواکو ددې پرځای چې مجرم ته سزار ورکړي هڅه کړې ده چې ښځينه قرباني ته په زياترو پيښ
د . محکومې شوې دي" اخالقي جرمونو"دا حقيقت څرګندوی چې زيات شمېر ښځينه بنديانې په . سزا ورکړي

                                                 
همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې اعالميه . ١٩٩٢ کال ١٩ وګورئ، د سيډا کميټې عامې سپارښتنې شميره ١٢ پايليک  183

  .A/RES/48/14.  کې صادر شوې وه١٩٩٣وګورئ چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی د مخنيوي لپاره په 
  . کال په جنوري کې وڅيړل شوه٢٠١٠ري حقونو د څانګې له خوا د  ياده شوې پيښه د يوناما د بش 184
 کال د می په مياشت کې د خوست واليت د عامې روغتيا له رئيس سره په مرکه کې د يوناما د بشري حقونو څانګې ته ٢٠٠۵ د  185

  . راپور ورکړ شو
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کمې الندې تر محا (۵۶۵ کال د آګست په مياشت کې ٢٠١٠يوناما د بشري حقونو د څانګې د شميرو له مخې د 
  186.ښځينه بنديانې د اخالقي جرمونو په تور بنديانې وې) او محکومې شوې

   وړاندې د تاوتريخوالی د پيښو په وړاندې د دولت په غبرګون کې وروستی بهتروالیرد ښځو پ

 غبرګون چې د هد يوناما د بشري حقونو څانګې په دې وروستيو کې په حکومتي چارواکو کې د هغوی په هغ
لکه څنګه چې .  وړاندې د تاوتريخوالی د پيښو پر ضد يې څرګندوي، بهتروالی محسوس کړی دیښځو په

د . وړاندې په دې راپور کې ورته اشاره وشوه، پوليس په ځينو مواردو کې د ښځو ګټې په نظر کې نيولې دي
 يوه بوډا سړی ته  کال د خوست په واليت کې يوه کاکا غوښتل چې خپله کوچنۍ وريره٢٠٠٩بيلګې په ډول، په 
 ١٨ کلنه ده او نه ١٣د هغې نجلۍ مور کابل ته د پيښې راپور ورکړ او ويې ويل چې نجلۍ . په نکاح ورکړي

او مور يې وويل چې د نجلی کاکا هيڅ ډول حق نه لري چې د . کلنه لکه څنګه چې د هغې کاکا يې ادعا کوله
 د نجلی د کاکا د ګرفتاري او کابل ته يې د انتقال امر چارواکو په کابل کې. هغې لور په زوره ميړه ته ورکړي

د يوناما د بشري حقونو څانګې بيا معلومات تر السه کړل چې موضوع د نجلی  187.ورکړ څو ترې تحقيقات وشي
   188. د پالر او نيکه په واسطه اواره شوې ده او نجلی له اجباري واده څخه وژغورله شوه

ده شويو نجونو مالتړ کړې چې له اجباري ودونو سره مخالفې ژوکې د هغو دولتي چارواکو په ځينو مواردو ک
 ١٢چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا څيړل شوې وه، يوه کی ه دسمبر کې په يوه پيښه پ ٢٠٠٩د . وې

ه نامه  کلن بوډا ته پ۶٠کلنه نجلی او د هغې کورنۍ د هغه څه سره مخالفت وښود چې نجلۍ په دوه کلنی کې يوه 
تر السه کړې و او توافق يې کړی و چې کله چې نجلی ) 1000$(د نجلۍ پالر يو زر امريکايي ډالره . شوې وه

کله چې لس کاله . لويه شوه پالر به يې زر ډالره نور هم تر السه کړي او نجلۍ به د هغه بوډا سړی کورته وليږي
ره شي، نو هلته نجلۍ اعتراض وکړ چې ما کله هم وروسته هغه بوډا سړی غوښتنه وکړه چې د واده مراسم ترس

نو کورنی هغه پيسې . له دغه واده سره موافقه نه وه کړې چې د هغې پر اساس زه د يو اويا کلن بوډا ماينه شم
بېرته بوډا سړی ته مستردې کړې او پوليس او څارنوالي هغه سړی ته اخطار ورکړ چې له نجلی سره په زوره 

  189.واده و نه کړي

ا شان پيښې ښايي چې خلکوته دا څرګنده کړي چې حکومت د هغو قوانينو په پلي کولو کې ليوالتيا لري چې د د
  .ښځو حقونه خوندي کوي

  د شخړو د اوارولو دوديز ميکانيزمونه

 پورې ناوړه دودونو کې کله کله د څيړنې او تعقيب چارواکې هغه پيښې چې په 190د مثال په توګه په خټيځه سيمه
ې وي ددې پر ځای چې خپله ورباندې اقدام وکړي د شخړو د اوارولو دوديزو ميکانيزمونو ته يې ارجاع اړوند
 چې 191په اکثرو افغاني ټولنو کې خلک په پراخه پيمانه پر محلي جرګو او شوراګانو باندې تکيه کوي. کوي

هغه قضيې چې د رسمي عدلي  حتی 192. تلپاتې کوی چې ښځې ال زياتې قرباني کويناوړه دودونهزياتره يې هغه 
سيسټم له خوا څيړل کېږي او تعقيبېږي، دا احتمال شته چې بېرته د شخړو د اوارولو دوديزو سيسټمونو ته راجع 

د مثال په توګه يوه محکمه ښايي چې يو جنسي تيری کوونکی په حبس محکوم کړي، خو په عين وخت کې . شي

                                                 
ندې نيول شوې وې، دې نتيجې ته ورسيد چې ي ال له خوا تر سروWCLRF کې د ٢٠٠٨ مدعی عليه ښځينه بنديانې چې په ٧٠ د  186

د ملګرو ملتونو له مخدره توګو ). چې عمده ترين يې زنا او له کور څخه تيښته ده(اکثره ښځينه د اخالقي جرمونو په تور بنديان شوې دي 
  .ښځينه بنديانې:  افغانستان-او جرمونو سره د مبارزې د دفتر راپور 

  .ست د څارنوالی د دفتر له رئيس سره مرکه، د خو۵ کال د اپريل ٢٠١٠ د  187
  . پيښه د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا وڅيړل شوه 188
  . پيښه د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا وڅيړل شوه 189
  .ننګرهار، لغمان، کونر او نورستان:  نوموړی سيمه الندې واليتونه رانغاړي 190
او شورا په دري ژبه کې استعمال لري او د مشرانو د غونډې په . مي مشرانو د راټوليدو په معنا ده جرکه يوه پښتو کليمه ده چې د قو 191

  .معنا ده
 کې يې  )Silence is Violence( لکه څنګه د يوناما د بشري حقونو څانګې او د بشري حقونو د عالي کمشنری د دفتر په راپور  192

  .يادونه شوې وه
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 چې په قرباني باندې يو واده تحميل کړي او يا د بد په بدل کې د محلي ميکانيزمونه ښايي دا تصميم هم و نيسي
  .نجونو د ورکولو د پروګرام وړانديز وکړي

که څه هم ډيرکم پيښيږي، قومي او ديني مشران چې په دوديزو ميکانيزمونو کې ونډه اخلي کله کله د ښځو او 
په مياشت کې د يوناما د بشري حقونو څانګه  کال د سپتمبر ٢٠١٠د . ماشومانو د ژغورلو لپاره تدبيرونه نيسي

خبره شوه چې دوه نجونې چې يوه يې پنځه کلنه او بله يې اووه کلنه وه د لغمان د واليت د مهترالم په ښار کې په 
ويل کېږي چې د نوموړيو نجونو پالر دوهمه ښځه په دې شرط کړي وه چې خپله . بدو کې ورکول شوې وې

. ي، لورېې چې په دې خبره پوهه شوه، له کوره وتښتيده، او شخړه راپورته شوه مشره لور په بدل کې ورکړ
پالر په دې مجبور شو چې د دې بدنامۍ د جبران لپاره خپلې دوه کشرې نجونې د خپلې نوې ښځې پالر ته 

د هم وجنو د څانګې د بيا بيا غوښتنې باود اړوندو موسسو اوچارواکو په شمول د يوناما د بشري حقو. ورکړي
د کلې مشرانو بيا يوه جرګه جوړه کړه او فيصله يې وکړه چې ماشومان به خپل . پوليس هيڅ يو اقدام و نه کړ

  193.زيانمن شوی سړی ته ورکړي)  امريکايي ډالره٩٣٠شاو خوا  ( افغاني ۴٠٠٠٠کور ته ځي او پالر به 

د . ليې وزارت له خوا وړاندی شوی دی چې د عد194افغانستان اوس مهال د يوه قانون مسوده تر کتنې الندې لري
نوموړې مسودې پر اساس د ښځې او د دوديزو ميکانيزمونو تر منځ اړيکې ټاکل کېږي او دا هدف تعقيبوی چې 

 د ښځې پر -دواړه سيستمونه بايد اوږه په اوږه کار وکړي څو عدالت ته السرسی او د افغانستان له قوانينو سره 
که چېرې د پليتوب، نظارت او څارنې .   سازګاري ال پياوړی شي-ع قانون په ګډون وړاندی د تاوتريخوالي د من

کافي ميکانيزمونو باندې سنبال شي، دا نوی قانون کوالی شی د ناوړه دوديزو کړنو په کچه کې کمښت رامنځته 
  .کړي او د ښځو او نجونو حقونو ته وده ورکړي او ويې ژغوري

  د ديني مشرانو ونډه. ۵
ا د بشري حقونو څانګې وموندله چې قومي او دينی مشران اکثره د ښځو په ګټه کار نه کوي او د هغو د يونام

  .اقدامات ښايي چې د ښځو پر ضد ناوړه دوديزې کړني تلپاتې کړي

ډيری هغو افغانانو ښځينه او نارينه چې د دې راپور په چمتو کولو کې ورسره مرکې شوې وی، وويل چې د حل 
 پيغام  څو د هغوی معنوي غږ ځايي ټولنو ته دا195 روزنې او تعليم ورکړل شيتهي چې ديني عالمانو الره به دا و

ورورسوي چې د هغوی ناوړه دوديزې کړنې چې له ښځې سره تبعيض څرګندوي، د اسالم له قانون سره په 
  196. سمون کې نه دي

ادره کړه چې ښځې پرته له محرم  کال د می په مياشت کې د هرات واليت علماو شورا يوه فتوی ص٢٠١٠د 
 په جريان کې هم منع 197څخه د سفر له کولو څخه حتی د حج) خاوند، پالر، ورور او نورو تاييد شويو محارمو(

ې له بهرنيو موسسو سره کار کوي دهغوی چنوموړې فتوی همدارنګه امر کړی دی چې هغه ښځې . کوي
د علماو د شورا هغه سخت دريځې . دې کار څخه منع کړيپالرونه او خاوندان شرعي مکلفيت لري چې هغو له 

غړې چې دا شان فتواګانې صادروي، زياتره د دې فتوا ګانو په اړه اړين استداللونه او شرعي ماخذونه په سمه 
که چېرې د فتواګانو د سرچينو استداللونو په اړه زياتره سپيناوی وشي نو دا مرسته کوي څو د . توګه نه بيانوي

  .  اصولو او دفقه د احکامو په ړنا کې په دې اړه د مباحثې دروازه پرانيستل شياسالمي

                                                 
  . وڅيړل شوه خوا په مياشتې کې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له کال د سپتمبر٢٠١٠ پيښه د  193
  . نړيوال شريکباڼې به شمول د يوناما د بشري حقونو څانګې په دې خبرو اترو کې ښکيل دي 194
لکه ني عالمان بايد غوره شي او هغوی ته د قرآن ګريم او دهغه عصري ترجمې په اړه ال پراخه روزنه او پوهنه ورکړل شي ي  د 195

  .٢٠١٠و د شورا غړې وي مرکه، اپريل وله پنځه تنو شيعه عالمانو چې د بلخ د علما. څرنګه چې په مصر او ماليزيا کې کېږي
په اسالمې ارزښتونو کې روزنه ومومي او په هغو سنبال واوسي ځکه چې ] د دې شان کړنو په وړاندې[ماليان بايد " د مثال په توګه،  196

نور .  ٢٠١٠دبلخ واليت د مدافع وکيل سره مرکه، اپريل ". و کې د ويښتابه په زياتېدو کې ستر رول ولوبويدوی کوالی شي په ټولن
  .نارينه او ښځينه چې مرکه ورسره شوې و، د ديني مشرانو د ونډو په اړه ورته څرګندونې وکړې

  .PAN 26 May 2010 افغان ماليان د ښځو پر سفرونو باندې د طالبانو په شان محدوديتونه وضع کوي  197
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 کال د ٢٠١٠په هغه غونډه کې چې د . ډير داسې عالمان هم شته چې په جرأت سره د ښځو په ګټه خبرې کوي
د ننګرهار  ورځ د لمانځلو په خاطر جوړه شوې وه یل آباد په ښار کې د ښځې د نړيوالمارچ په مياشت کې د جال

 تنه ديني عالمانو په يوه غږ ژمنه وکړه چې سمدالسه به يې د ناوړه دوديزو کړنو د ١۵د علماو له شورا څه 
لکه څرنګه چې وړاندې په دې راپور  198.زيانونو په اړه په خپلو اړوندو جوماتونوکې خلکوته پوهاوی ورکړي

لی ده چې په ديني عالمانو کې داسې وتلی عالمان هم ندو همداراز میشوې، د يوناما د بشري حقونو څانګکې ياده 
او . د اخيستلو پرضد او هغو په غندلو کې مخکښ رول يې لوبولی دی) ولور(شته چې د بدل ودونو، زيات مهر 

د جوزجان د واليت د فيض آباد له . همدارنګه مرسته يې کړی چې ځينې ناوړه دوديزې کړنې له منځه يوسي
  :اسې واييولسوالی څخه مشران د

 د اسالمي قوانينو، د بشري و تهمونږ د کليو مشران او ديني عالمان هڅه کوو چې د خپلو ولسواليو خلک"
حقونو، د افغانستان او نړيوال قوانينو سره سم، د جمعې د لمونځونو په جريان او د نورو ورته مراسمو 

ونو کې داسې راغلی چې ستاسو په په اسالمي مت. په ترڅ کې د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړو
دا بايد ټولوهغو کورنيو ته يوه الرښوونه وي . منځ کې هغه ښځه غوره ده چې مهر يې تر ټولو کم وي

  199."مه دهدا د پاک خدای کل. غوښتونکې ديچې د زيات مهر 

وهڅول شي څو په افغانستان کې ديني مشران ډير زيات رول لري، او بايد د حکومت او د مدني ټولنې له خوا 
که ديني عالمان د اسالم جامع تفسير د بشري حقونو .  مطالعه په شريعت او بشري حقونو کې ال پراخه کړيهخپل

کې بدلون او له نړيوالو معيارونو سره سم وکاروي، دوی کوالی شي چې د ټولنې په هغه باورونو او برداشتونو 
  . المل ديراولي چې د ناوړه دود

   د اسالم او بشري حقونو په اړه يو ملي ډيالوګ ته وده ورکول:د حکومت ونډه. ۶
د اشان ډيالوګ . حکومت کوالی شي چې د اسالم او بشري حقونو په اړه يو جامع ملي ډيالوګ ته وده ورکړي

کوالی شي چې د هغو غږونو نفوذ کم کړي چې د هغو حقوقي اصالحاتو سره مخالف دي چې هدف يې د ښځو د 
حکومت کوالی شي په دې حقيقت باندې ټينګار وکړي چې کوم حقونه په نړيوال قانون . ل ديحقونو خوندي کو

دا هم  .او د هيواد په اساسي قانون کې تصريح شوې دي، د اسالم له جامع الرښوونې سره په مطابقت کې دي
ين وخت کې ممکنه ده چې د دوديزو کړنو فرهنګي تنوع وساتل شي، اسالمي الرښوونې رعايت شي، او په ع

   200.ددې ډاډ پيدا شي چې د ښځو بنسټيز بشري حقونه خوندي شي

شې په داسې توګه ی  چې اساسي قانون له اسالم دين سره تړي، کېدا201 مې مادې١٣٠ مې او ٣د اساسي قانون 
داسې يو تفسير چې هدف يې د . وکارول شي چې هغه حقونه چې په دې قانون کې تضمين شوې دي خوندي شي

قوانينو او د بشري حقونو نړيوال قانون همغږی وي، کيدای شي نړيوالو معيارونوته د ال زياتې پابندي اسالمي 
لکه څرنګه چې په دې راپور کې اشاره ورته وشوه د قانون دواړه ساحې د يو بل بشپړونکي دي  .تضمين وکړي

په ونو ا شان تدبيرونه د ناوړو دودانګې دڅد يوناما د بشري حقونو . او کوالی شي په دوه اړخيزه توګه پلي شي
  .له منځه وړلو کې حياتي بولي

                                                 
  .Ulama vow to raise awareness on women’s rights:  مه ګڼه کې وګورئ۶ په ٢٠١٠ د افغانستان ټايمز د مارچ  198
  .٢٠١٠ د جوزجان د واليت له قومي او ديني مشرانو سره مرکه، اپريل  199

 پربنسټ، پر ښځو باندې د سړو برتري له منځه تللی او د  د مثال په توګه، ترکيه خپل مدني قانون تعديل کړی او د تعديل شوی قانون 200 
  .مساوات ډاډمن کويوو دا کار په کورنۍ کې د ښځو او نارينه . ازدواج په چارو کې ښځه هم د څه ويلو حق لري

 ماده ١٣٠او . ويپه افغانستان کې هيڅ قانون نشي کوالی چې د اسالم د سپيڅلي دين د معتقداتو او احکامو مخالف : "  ماده وايي٣  201
که د غور الندې قضاياوو له جملې څخه د کومې قضيې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانينو کې حکم موجود نه وي، محکمه د : وايي

حنفی فقهي د احکامو له مخې او په هغو حدودو کې دننه چې دې اساسي قانون ټاکلي، قضيه په داسې ډول حل او فصل کوي چې عدالت په 
  ."  ښه توګه تأمين کړيډيره



53 

   غبرګونی ټولنینړيوالد . ٧
د هغو دوه اړخيزو پروګرامونو برسيره چې نړيوالو ډونرانو سره طرح شوي دي، د افغانستان د ښځو لپاره د 

دوی دي چې د حکومت د هغه لرليد او د پاليسي چوکاټ څرګن) NAPAW 2008-2018(عمل ملي پالن 
دا د حکومت لپاره تر . غواړي ښځو ته صالحيت ورکړي او د هغوی په وړاندې موجوده تبعيض له منځه يوسي

په اساسي قانون، د پراختيا   کوالی شي د ښځو او نجونو هغه حقونه چېالریه ل ی چې د هغه دوسيلهټولو عمده 
 نړيوال ډونران د افغانستان 202.ن شوی، خوندي کړيپه ملي ستراتيژي او نورو ملي او نړيوالو پاليسيو کې تضمي
  . حکومت سره د پاليسي د چوکاټ په تطبيق کې مرسته کوي

ناوړه : د افغانستان د ښځو لپاره د عمل ملي پالن داسې هدفونه رانغاړي چې دهغو له ډلې څخه الندې يادوالی شو
ي او په ماشومتوب کې ودونه؛ د بشري حقونو  اجبار، په شمولو جرم ګڼل او تر عدلي تعقيب الندې نيولدودونه

او دهغو بشري حقونو په اړه چې اسالم يې تضمين کړی، په ځانګړی توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د 
 عمومي کمپاينونو تطبيق چې دواړه ښځې او همعلوماتو او عامه پوهاوی زياتول؛ د ښځو د حقونو لپاره اوږدمهال

 کچه راټيټه شي؛ د ښځې د قبلولود ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی په ټولنه کی ي څو نارينه په نظر کې نيس
  203.بيسوادۍ د کچې کمول، او په ښوونځيو کې د نجونو د داخليدو او پاته کېدو د کچې لوړول

 کال په جوالی کې د کابل د کنفرانس په ترڅ کې حکومت او د هغه نړيوالو شريکباڼو ژمنه وکړه څو د ٢٠١٠د 
ښځو لپاره د عمل ملي پالن هدفونو ته لومړيتوب ورکړي او داسې يوه ستراتيژي رامنځته کړي چې د ښځو 
پروړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون تطبيق کړي، چې په هغه ستراتيژی کې قربانيانوته د خدمتونو د برابرولو 

  204.لپاره مالي سرچينې برابرول هم شامل و

ګه په دې باور ده چې د افغان حکومت او نړيوالو مرسته کوونکو هيواونو تر منځ دا د يوناما د بشري حقونو څان
چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي او وده ورکړي، لکه څرنګه چې د کابل د " قرارداد"

 کوالی شو  ده چې د هغې په مرستهموقع  راغلی دی، داسې يوه بې سارې 205کنفرانس په وروستنی اعالميه کې
نوموړې کړنې د هغو ننګونو .  د له منځه وړلو لپاره افغانستان ته را جذب کړو ونونړيوالې سرچېنې د ناوړه دود
  . اصلی المل بلل شوی دي، عمل په ملي پالن کې رانغښتل شويچې د افغانستان د ښځو لپاره د

ی دغه ژمنی ته لومړيتوب ورکړی او وښتنه کوی چغ له نړيوالی ټولنی څخه د يوناما د بشري حقونو څانګه
 . يی کړیلتموي

  

وناما د بشري حقونو د  د ښځو د بشري حقونو په خوندي کولو او وده ورکولو کې د ي١. ٧
  څانګې ونډه

 سره سم، د يوناما د بشري حقونو څانګه د هغو هڅو مالتړ کوي چې موخه ېې د افغان 206د يوناما د صالحيت
د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی پر ضد تبليغ کول او . ي کول او وده ورکول ويښځو او نجونو د حقونو خوند

                                                 
  :  د افغانستان د ښځو لپاره د عمل ملي پالن وګورئ 202

[http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/NAPWA_EN.php] 
  

  . ماخذپورتنی  203
 کوي او د  کې د کابل د کنفرانس په وروستۍ اعالميه کې افغان حکومت افغان هيوادوالو ته بيا ژمنه٢٠ کال د جوالی په ٢٠١٠ د  204

  .نړيوال ټولنه افغان حکومت ته
 [http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/Kabul%20Conference%20Communique.pdf] 

  
  . ماخذپورتنی  205
 نوی د ماموريت صالحيت په کلنی اساس باندې بيا.  شمير پرېکړه کې راغلی دي١٩١٧) ٢٠١٠( لکه څنګه چې د امنيت د شورا په  206
  .کيږي
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د يوناما د بشري حقونو کارکونکې د هيواد په ټولو برخو کې په . راپور ورکول زمونږ د لومړيتوبونو څخه دي
مه توګه ساحوي او واليتي دفترونو کې د ښځو د بشری حقونو څخه د سرغړونو په اړه څارنه کوي او په منظ

ټولې انديښنې له اړوندو دولتي چارواکو سره شريک کېږي او انفرادي پيښو څخه په دوامداره . راپور ورکوي
  .ونيت خوندي شي او وده وموميؤتوګه څارنه کېږي څو د قربانيانو کرامت او مص

ره د يوناما دبشري د ملګرو ملتونو له نورو شريکباڼو، ځايي ښځينه ټولنې، او د بشري حقونو له سازمانونو س
 هحقونو څانګه د افغاني ښځو د حقونو په اړه تبليغ او ورڅخه مالتړ کوي چې په هغه کې د قانونی اصالحاتو هغ

او همدارنګه د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی پيښو . چې د ښځو پر حقونو باندې اغيزه کويدی پروسې شاملې 
  .ه چارو کې د ښځو ونډې ته وده ورکول دي سياسي او تصميم نيولو پدپه اړه کارکول او 

د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالی د منع د قانون د تطبيق د هڅولو په خاطر د يوناما د بشري حقونو څانګې الندې 
د ښځو پر عليه د قومي او ديني مشرانو ترمنځ په پراخه پيمانه او پر چارواکو، : فعاليتونه په پام کې نيولی دي

توزيع کول؛ ورکشاپونه او د قانون د پلي کولو چارواکو، ديني او قومی مشرانو سره د اسالم قانون تاوتريخوالی د 
او بشري حقونو په اړه مباحثې؛ د ښځو د حقونو او د هغو عملونو په اړه چې د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د 

د يوناما د بشري . رول خپوي پروګرامونمنع تر قانون الندې جرم ګڼل کېږي د عامو افغانو د پوهاوي لپاره راډيوي
 د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی د له مڼځه وړلو لپاره په ټول هيواد کې د واليتي کميسيونونو په هحقونو څانګ

  .جوړلو کې مالتړ او اسانتياوې برابروي

د هميت ټينګار کوي،  د ټولو بدلونونو د دوامدارې څارنې او راپور ورکونې پر اهد يوناما د بشري حقونو څانګ
څو دا ډاډمن کړو چې د ښځو . په شمول چې د اوسنې سولې پروسې، او مجدد ادغام سره تړاو لريهغو بدلونونو 

چې په دې ونه د دې لپاره چې ټول هغه ناوړه دود. حقونه د پاليسي جوړوونکو په اجنداو کې مرکزي ځای لري
 يوناما د بشري حقونو څانګه په حکومت باندې غږ کوي چې راپور کې اشاره ورته شوې ده له منځه الړ شي، د

د نړيوال شريکباڼو، ديني مشرانو او مدني ټولنې په مالتړ د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون د پلي 
 .کولو لپاره ال زيات اقدامات وکړي

  

 سپارښتنی. ٨
  

  د افغانستان اسالمی حکومت ته
  

په شمول، بايد په ښکاره او دوامداره توګه تأکيد وشی چی د ښځو د په لوړه کچه، د جمهور رئيس  •
حقوقو پرمختګ او ساتنه په ټول افغانستان کی د سولی، بيا پيوستون او پخالينی يوه نه بيليدونکی برخه 

 .او د هيواد د سياسی، اقتصادی او امنيتی ستراتيژيو مرکزی ستن ده
 په شمول چی د قانون له مخی د سزا وړ ګڼل شوی، د ښځو د هغو ناوړه دودونو عدلی تعقيب او څارنی •

پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو د قانون په کافی اندازه تطبيق؛ د زيانمنو شوو وګړو لپاره  د 
 . کميسيون پياوړی کولعالیخدماتو او د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د مخنيوی 

د ښځو پر عليه د تاو ری پالن د تطبيق تسريع کول، په ځانګړی توګه د افغانستان د ښځو لپاره د ملی کا •
 .عملی کول لپاره يوی ملی ستراتيژی ته وده ورکول او تريخوالی د منع قانون

له کور "جمهور رئيس سم له واره کوالی شی چی فرمان صادر کړی چی هغه ښځی او نجونی چی  •
معموأل (چی د افغانی قوانينو له مخی جرم نه دی  په جرم بنديانی شوی دی خوشی کړی "تيښتید څخه 

 ).هغه ښځی چی له کوره وتښتی د زنا په نيت لرلو متهمی کيږی
جمهور رئيس کوالی شی په ملی کچه د مباحثو يوه لړۍ پيل کړی چی د شرعی قانون او د افغانستان د  •

 .وړاندی کړیبشری حقونو نړيوالو مسئوليتونو جامع تفسير او تعبير 
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   عدليی وزارتد
  

د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د د داخله وزارت په مرسته دی ډاډ ورکړی چی پوليس او څارنواالن  •
، د هغه ناوړه دودونو په هکله چی د قانون له مخی د سزا وړ ګڼل شوی د ټولو شکاياتو د منع قانون

 . پلټنی او عدلی تعقيب له الری، تطبيق کړییدرج کولو، او د مؤثر
 وړاندی د تاو تريخوالی د مخنيوی لپاره عالی کميسيون سره يو ځای د قانون تطبيق کوونکو رښځو پد  •

 د تطبيق په برخه کی، د اجباری او د د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانونټولو مأمورينو ته 
پلټنو او عدلی ماشومانو ودونو او د شخړو د حل په مقصد په بدو کی د انجونو د ورکولو د تشخيص، 

 .تعقيب په شمول، د ظرفيت د لوړولو په خاطر روزنيز پروګرامونه برابر کړی
د ښځو پر عليه د تاو د تاو تريخوالی هغو ښکار شوو وګړو ته دی حقوقی مرستی برابری کړی چی  •

 . له مخی خپل شکايتونه درج کویتريخوالی د منع قانون
 ماده، چی د ناموس په نامه وژنو سزا ٣٩٨ء د قانون سپارښتنه دی وکړی چی ولسی جرګه دی د جزا •

 .ته تخفيف ورکوی، بيرته وګرځوی
د ستری محکمی او ولسی جرګی سره دی د واده اجباری راجستر کول په نظر کی ونيسی چی خاوند او  •

 .ميرمن څخه غواړی چی بايد د يوی ثبت کوونکی مرجعی حضور ته د واده لپاره حاضر شی
 سپارښتنه وکړی چی د نارينه او ښځو دواړو لپاره د واده قانونی سن تعديل او حد ولسی جرګی ته دی •

 . کاله يی وټاکی چی د بشر د حقونو د برابرئ د نړيوال ستاندارد ضمانت کوی١٨اقل 
د ستری محکمی او د لوی څارنوالۍ سره دی د هغو قوانينو بيا کتنه په نظر کی ونيسی چی د ښځو  •

څو چی د دی قوانينو مطابقت د ملی او نړيوالو ستانداردونو سره ډاډمن کړای حقوق متأثره کوی تر 
د داسی بيا کتنو . په هر ډول بيا کتنه کی دی د افغانستان د مدنی ټولنی برخه اخيستنه ډاډمنه کړی. شی

څخه وروسته دی د هغو قوانينو تعديل يا بيرته ګرځول وغواړی چی د بشری حقونو د ډاډمنولو سره 
 .قت نه کویمطاب

 بيا کتنه او د هغی د تطبيق د وړتيا ارزونه دی پيل کړی تر د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانون •
 مادی تعديل ته دی پاملرنه ٣٩د بيلګی په توګه، د . څو د ممکنه تعديلونو ځای تشخيص کړای شی

 پيل کيږی، په وکړی چی مشخص کوی چی عدلی تعقيب د متضرره شوی شخص د شکايت پر اساس
 .داسی حال کی چی بايد څارنوال ته هم اجازه ورکړل شی چی يوه قضيه پيل کړای شی

ډاډ دی وړکړی چی هغه قانون چی د رسمی عدلی سيستم او د شخړو د حل غير رسمی ميکانيزمونو  •
د ښځو پر عليه د تاو تر منځ د اړيکو مشخص کولو لپاره وړاندی شوی دی، ) لکه جرګه او شورا(

 په شمول د ملی قوانينو سره مطابقت ولری او دوديز ميکانيزمونه د بشری حقونو تريخوالی د منع قانون
 .څخه سرغړونی ته پری نه ږدی

  
  ستره محکمه او لويه څارنوالی

  
 د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانونټولو محاکمو او څارنواليو ته دی هدايات صادر کړی چی  •

سره دی د دی قانون څخه د استفادی په هکله، د جرايمو د نورو قوانينو سره د دی تطبيق کړی او ور
 .قانون د اړيکو په شمول، مشخصی الرښونی وکړی

تر نامه الندی د ښځو " اخالقی جرايمو" مادی په نظر کی نيولو سره دی د ١٣٠ د اساسی قانون د  •
له "د ستری محکمی عالی شورا بايد . نه وکړینيول، عدلی تعقيب او سزا ورکولو قانونی بنسټ ته بيا کت

په هکله خپله قضايی فيصله تجديد کړی تر څو چی دا فيصله د اساسی قانون " جرم"د " کور څخه تيښتی
 .د تضميناتو، ملی قوانينو او شريعت او د دولت د بشری حقونو د نړيوالو مسئوليتونو سره برابره شی

  
  د ښځو د چارو وزارت

  
خصی مرستی ورسوی چی د پوليس او څارنواليو سره د ناوړه دودونو په هکله خپل ښځو ته دی مش •

 .شکايتونه درج کړی
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د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د مخنيوی ملی او واليتی کميسيونو ته دی کافی مرستی ورسوی؛ په  •
پاره دی د ټولو والياتو کی دی واليتی کميسيونونه جوړ کړی او د هغوی په مؤثره توګه فعاليت ل

 .ټريننګونو برابرولو په شمول الزم تدابير ونيسی
 په هکله د پوهاوی زياتولو په خاطر دی په ملی کچه د ښځو د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانون •

او نارينه و سره کمپاينونه په الر واچوی تر څو چی خلک د ښځو پر وړاندی تاو تريخوالی او د ښځو د 
 .کی حساس او ويښ شی او په دی کی دی کليوالو سيمو ته ځانګړی توجه وکړیحقونو په برخه 

 ټولنيز حمايت، طبی درملنی –د عامی روغتيا او معارف وزارتونو سره يو ځای دی د سرپناه ، روانی  •
او تعليم ته السرسی د برابرولو له الری هغو ښځو او انجونو ته مرستی برابری کړی چی د ناوړه 

 .له زيانمنی شوی دیدودونو له کب
  

  د کورنيو چارو وزارت
  

د ښځينه پوليسو د جذبولو په شمول دی په پوليسو کی د کورنيو د ستونزو په وړاندی د غبرګون واحد  •
 .پياوړی کړی

 
  

  د حج او اوقافو وزارت
  

  قانوند ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منعماليانو، امامانو او دينی ښوونکو ته دی د ښځو د حقوقو او  •
 .په هکله د پوهاوی د زياتولو په موخه روزنيز پروګرامونه جوړ او تطبيق کړی

د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د د شرعی قانون پر بنياد دی داسی مواد ترتيب او وړاندی کړی چی  •
 . تکميل کړی او مالتړ يی وکړیمنع قانون

  
  د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

  
، د ښځو پر د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانونړی تمرکز سره دی پر کليوالی ټولنو د ځانګ •

وړاندی تاو تريخوالی او د هغی د نتايجو په هکله د عامه پوهاوی د زياتولو په موخه راډيويی او 
 .ټلويزيونی پروګرامونه توليد او خپاره کړی

  
  د عامی روغتيا وزارت

  
 پر وړاندی تاو تريخوالی څخه زيانمن شوی ځانګړی د هغو ښځو او انجونو لپاره دی چی د ښځو •

 .پروګرامونه او وړيا عالج برابر کړی
د ودولو د اثر په برخه کی دی ) د کم عمر انجونو(د ميندو او ماشومانو پر مړينه باندی د ماشومانو  •

 .معلومات راغونډ او تحليل کړی
  

  د معارف او لوړو زده کړو وزارتونه
  

ښونځيو لپاره دی داسی نصاب او مواد جوړ او ترتيب کړی چی د ماشومانو ودولو د هلکانو او انجونو  •
 .په شان د ناوړه دودونو قانونی منع کولو په شمول، د ښځو پر وړاندی تاو تريخوالی په ګوته کوی

 .کورنيو سره د مادی مرستو کولو په شمول په ښونځيو کی د انجونو د ساتلو پروګرامونه پياوړی کړی •
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   ماليی وزارتد
  

د ښځو چارو، حج او اوقافو، عدليی، عامی روغتيا، اطالعاتو او فرهنګ، معارف او لوړو زده کړو  •
د ښځو پر وزارتونو ته دی په کافی اندازه مالی امکانات برابر کړی تر څو چی دوی وکړای شی چی 

  .شی له مخی خپل مسئوليتونه سر ته ورسوالی عليه د تاو تريخوالی د منع قانون
  

  دينی مشرانو ته
دی د ماليانو، امامانو ) لکه د ښځو چارو او د حج او اوقافو وزارت(د مربوطه وزارتونو سره يوځای  •

 په هکله روزنيز د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانوناو دينی ښوونکو لپاره د ښځو د حقوقو او 
 .پروګرامونه جوړ کړی

د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د واد ترتيب او وړاندی کړی چی د شرعی قانون پر بنياد دی داسی م •
 . تکميل کړی او مالتړ يی وکړیمنع قانون

، د ښځو پر وړاندی د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانوند ښځو چارو وزارت سره يوځای دی  •
وکړی او په دی کی دی تاو تريخوالی او دهغی پايلو په هکله د پوهاوی زياتولو ملی کمپاين کی مرسته 

 .کليوالو سيمو ته ځانګړی توجه وکړی
د ناوړه دودونو په هکله دی خبری وکړی چی د اسالمی تعليماتو او اصولو سره مطابقت نه لری او د  •

 .شريعت ماهرينو تر منځ دی پر اسالم او د ښځو پر حقوقو بحثونه په الر واچوی
 د مباحثو يوه لړۍ پيل پر اسالم او د بشر حقونو ه په ملی کچ سره دی مرسته وکړی چیجمهور رئيس •

 .کړی
پر ستره محکمه دی غږ وکړی چی د هغو ښځو د نيولو، عدلی تعقيب او جزا ورکولو قانونی بنياد ته بيا  •

د عالی شورا همدا شان د هغه د ستری محکمی تورنی وی، او " ی تيښت پهله کور څخه"کتنه وکړی چی 
 .په هکله دی" جرم"د " ی کور څخه تيښتله"چی بيا نوی کړی مصوبه 

  ته) د بشری حقونو او ښځو سازمانونه، او د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کميسيون(مدنی ټولنی 
 تطبيق دی تشويق کړی، او د عدلی تعقيب په شمول دی د د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانون •

 څرنګوالی کتنه او څارنه وکړی او په هکله دی يی په حکومتی ادارو له خوا د دی قانون د تطبيق د
 .عامه کچه رپورټ ورکړی

ښځو ته دی مشخصی مرستی ورسوی چی د پوليس او څارنواليو سره د ناوړه دودونو په هکله خپل  •
 .شکايتونه درج کړی

او د ښځو د ټولنيزو رسنيو، مشرانو او شورا ګانو سره يوځای دی د جوماتونو، د حج او اوقافو وزارت،  •
چارو وزارت له الری دينی مشرانو او د ټولنو رهبرانو ته د ښځو د حقوقو، د ښځو پر وړاندی تاو 

 .تريخوالی، او ناوړه دودونو په هکله روزنيز پروګرامونه عملی کړی

په هره حکومتی پروسه کی چی هدف يی د قوانينو بيا کتنه وی او په هغی کی د ښځو پر حقوقو اثر  •
 . دنی ټولنی فعاله برخه اخيستنه دی ډاډمنه کړیغورځی، د م

 ماده بيرته وګرځوی چی د ناموس په نامه وژنی په ٣٩٨حکومت دی تشويق کړی چی د جزاء د قانون  •
 .صورت کی د جرم حکم له منځه وړی

تر عنوان الندی " له کور څخه تيښتی "ړی چی ټولی هغه ښځی خوشی کړی چیحکومت دی تشويق ک •
 .بولی" جرم "، "له کور څخه تيښته"او هغه قضايی فيصله دی نوی کړی چی نيول شوی دی، 
  نړيوالو مرستندويو ته

د چارواکو د روزنی، په ملی کچه د عامه پوهاوی کمپاينونو، او د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له  •
ال زيات کړی منځه وړلو واليتی کميسيونو سره مرستو په شمول دی د حکومت هغو ابتکارونو مالتړ 

 . تطبيق دید ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانونچی موخه يی 
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د افغانستان د ښځو لپاره د کاری پالن د تطبيق په برخه کی دی د حکومت مالتړ وکړی، په ځانګړی  •
 د تطبيق لپاره د ملی ستراتيژی د ودی او عملی کولو د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانونتوګه 

 .په برخه کی

د ښځو د والياتو څارنواليو سره د تخنيکی مرستو پروګرامونو ته دی وسعت ورکړی، په ځانګړی توګه  •
 . د تطبيق په موخهپر عليه د تاو تريخوالی د منع قانون

د ماشومانو ودولو او نورو ناوړه دودونو د له منځه وړلو په موخه دی د حکومت او مدنی ټولنی  •
 .ی مرستی برابری کړیابتکارونو ته مشخص

 له مخی د ناوړه دودونو د غير قانونی والی په هکله دی د د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانون •
 .عامه پوهاوی پراخه کمپاينونو سره مرستی وکړی

 په هکله د نارينه و د پوهاوی د زياتولو د ښځو پر عليه د تاو تريخوالی د منع قانوند ښځو د حقوقو او  •
 .اره پروګرامونو سره دی مرستی وکړیلپ

ماليانو او دينی ښوونکو لپاره پر شريعت، بشری حقونو او ناوړه دودونو له منځه وړلو باندی دی د  •
 .حکومت او مدنی ټولنی تعليمی پروګرامونو حمايت وکړی

هغو پروګرامونو ته دی وسعت ورکړی چی له کورنيو سره مادی مرستی کوی چی انجونی يی په  •
 .ونځيو کی پاتی شیښو

. هغو پناه ځايونو سره دی مرستی زياتی کړی چی د تاو تريخوالی ښځينه مصدومينو ته پناه ورکوی •
ډاډمنه دی کړی چی د ټولو پناه ځايونو ښه مديريت کيږی او د هغو ښځو د حيثيت د خونديتوب تضمين 

 .کوی چی ورسره مرسته شوی ده

له محاکمی څخه مخکی او يا مجرمی (ه ښځينه بنديانی پر جمهور رئيس دی غږ وکړی چی ټولی هغ •
 .د ارتکاب په تور نيول شوی دی" له کور څخه تيښتی"خوشی کړی چی ) ګڼل شوی

چی د هغو ملی قوانينو بيا کتنه وکړی چی د ښځو ) ټولی حکومتی اداری(ر حکومت دی غږ وکړی پ •
  .نتونو سره يی مطابقت ډاډمن کړیحقوق متأثره کوی تر څو د بشری حقونو د ملی او نړيوالو ضما
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  لومړی ضميمه
  

  نړيوال حقوقي معيارونه
  

  جبري ودونه
  

  د بشري حقونو نړيواله اعالميه
  
   ماده١۶
هر بالغ نر او ښځه حق لري له هر ډول نژادي، قومي، تابعيتي او يا مذهبی محدوديت څخه پرته يو له   -١

زدواجې ژوند په ټوله موده او د هغه د انحالل  په د ا. بل سره واده وکړي او خپله کورنی جوړه کړي
  . وخت کې ښځه او ميړه د واده په اړوندو چارو او د هغه په انحالل کې د مساوي حقونو لرونکې دي

  . واده بايد د ښځي او نر په مکمل رضايت سره په آزادانه توګه تر سره شي  -٢
 

  د مدنی او سياسی حقونو نړيوال کنوانسيون
  
   ماده٢٣
 کولو او کورنۍ جوړولو حق په رسميت وادهد ښځو او نارينه و لپاره کله چې د واده عمر ته رسيږي د   -٢

  . پيژندل کيږي
  خواوو له آزادانه او کامل رضايت پرته نه شی تړل کيدايدواړو  د وادههيڅ   -٣
  

  د اقتصادی، ټولنيزو او کلتوری حقونو نړيوال ميثاق
  
   ماده١٠

  . اړو خواوو په آزادانه رضايت سره چې قصد يې لري واقع شیواده بايد د دو  -١ 
  

   وړاندي د ټولو شکلونو د توپير د له منځه وړلو کنوانسيونرد ښځو پ
  
   ماده-١۶
د دغه تړون ژمن هيوادونه ټول هغه تدبيرونه نيسی تر څو د واده په ټولو موضوع ګانو پورې تړلي او   -١

پير پاي ته ورسوي په ځانګړي ډول د ښځي او نارينه د برابری کورنۍ اړيکو کې د ښځو په وړاندي تو
  .پر بنسټ

  . په واده کې عين برابر حق) الف
  .زاد تمايل پر بنسټ واده کولابرابر حق او د بشپړ او  انتخابولو زاداه توګه د ژوند د شريک داپه ) ب

  
  د ماشوم واده کول

  
 .د ماشوم د حقونو کنوانسيون

  
  :  ماده١

هغه انسان دی چې تر اتلسو  کلونو ټيټ سن ولري مګر دا چې د ماشومانو د قانون پر بنسټ ژر بلوغ ماشوم هر 
  .ته ورسيږي
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  ماده٣
د ماشومانو په اړه ټول هغه اقدامات چې د عامه او يا د سوکالۍ د خصوصی موسسو ، د قانونی   -١

ي د ماشوم لوړي ګټی بايد تر هر څه د محکمو، د اداري چارواکو او يا هم د تقنيني ارګانونو له خوا و
  . مخه په پام کې ونيسی

  
  ماده١٩
او تعليمي تدبيرونه تر الس الندي ونيسی تر څو ماشوم د  غړي هيوادونه بايد ټول قانونی، اداري، ټولنيز  -١

، بې پروايی سلوک هر ډول جسمی او ذهني تاو تريخوالي، ناوړه ګټې اخيستنی، ټپی کيدنې، غفلت او د
 په وساتیچې په کې جنسي ناوړه ګټه اخيستنه شامله ده، څخه ) استثمار(اوړه چلند او يا هم زبېښاک ن

د قانوني سرپرست او يا هم د کوم يا ، څخهيا يو د دواړو  پالر او او چې کله هغه د مورداسې حال کې 
  .  ې ويبل شخص تر پاملرنې الند

  
  

  له منځه وړلو کنوانسيوند ښځو په وړاندي د توپير د ټولو شکلونو د 
  
  ماده-١۶
 نه لري او ټول الزم اقدامات د قانونې تدبيرونو په اعتبارد يو ماشوم کوژده او واده په هيڅ ډول قانونی   -٢

شمول بايد  ونيول شې تر څو چې د واده لپاره لږ تر لږه عمر وټاکل شي او د وادونو ثبت په يوه رسمی 
  . راجستر کې جبري وي

  
    حل لپاره د نجونو ورکولد شخړو د

  
  د ښځو په وړاندي د توپير د ټولو شکلونو د له منځه وړلو کنوانسيون

  
  ماده-۶

 د قاچاقد  ټول الزم تدبيرونه ونيسی تر څو د ښځو  د قانون جوړونی په شمول هغهغړي هيوادونه مکلف دي چې
  . وکړيڅخه مخنيوی ټی اخستنی ګټولو ډولونو او د فحشا په خاطر د هغوی د 

  
  د ماشوم د حقونو کنوانسيون

  
   ماده١٩
غړي هيوادونه بايد ټول قانونی، اداري، ټولنيزاو تعليمي تدبيرونه تر الس الندي ونيسی تر څو ماشوم د   -١

هر ډول جسمی او ذهني تاو تريخوالي ، ناوړه ګټې اخيستنی، ټپی کيدنې ، غفلت  او دبې پروايی سلوک 
 په وساتی،چې په کې جنسي ناوړه ګټه اخيستنه شامله ده، څخه ) استثمار(ېښاک ، ناوړه چلند او يا هم زب

د قانوني سرپرست او يا هم د کوم بل يا ، هپالر اويا يو د دواړو ن او داسې حال کې چې کله هغه د مور
    .شخص تر پاملرنې الندې وي

  
  ماده٣۴

ي استثمار او تيري مخه ونيسی، د همدي کبله  په وړاندې د هر ډول جنس غړي هيوادونه مکلف دي چې د ماشوم
په ځانګړي ډول ټول ملي ، دوه اړخيز او څو اړخيز اقدامات تر الس الندي ونيسي تر څو د دی غړي هيوادونه 

  :الندنيو پيښو د رامنځته کيدلو څخه مخنيوي وکړي
فعاليت کې ګډون ماشوم دې ته هڅول او ور باندې زور اچول چې په هر ډول غير قانونی جنسي  )الف

  .وکړي
  .د فحاشۍ لپاره د ماشومانو استثمار او په نورو غير قانونی جنسی فعاليتونو کې د هغوي کارول ) ب
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  ماده٣۵
او څو اړخيز اقدامات تر الس الندي ونيسی څو چې په هره موخه اوبڼه د ه غړي دولتونه بايد ملي، دوه اړخيز

  . مخنيوي وکړيپلورنې او قاچاق  ماشومانو د تښتونې،
  
  ماده٣۶

څخه له ماشوم  ،غړي دولتونه د استثمار د نورو بڼو په وړاندي چې د ماشوم د هوساينی هر اړخ ته زيان رسوي
  .  محافظت وکړي

  
د ماشوم د حقونو په کنوانسيون کې د ماشومانو د پلورنې، د ماشومانو د فحاشۍ او د ماشومانو د بربنډو 

  ړه اختياری پروتوکولعکسونو او يا فلمونو په ا
  
  ماده١

غړی دولتونه بايد د ماشومانو سوداګري، د ماشومانو فحاشی او د ماشومانو د بربنډو عکسونو او يا فلمونو 
  .جوړول منع کړي لکه چې په موجوده پروتوکول کې ذکر شوي دی

  
   ماده٢

 د يو کس او يا څو تنو له خوا نورو د ماشومانو پلورل يعنی هر هغه عمل او يا انتقال چيرته چې يو ماشوم) الف
  .ته د حق الزحمې او يا بل هر ډول ملحوظ د تر السه کولو په موخه انتقال شي

د ماشوم فحاشی يعنی د ماشوم څخه په جنسی فعاليتونو کې د حق الزحمې او يا بل هر ډول ملحوظ د الس ته ) ب
  . راوړلو لپاره کار اخيستل

  
  د ميراث حقونه

  
  اندي د توپير د ټولو شکلونو د له منځه وړلو کنوانسيوند ښځو په وړ

  
   ماده-١۵
  .دغه تړون ته ژمن دولتونه د قانون په وړاندي د ښځي او نارينه په برابر ګڼلو باندې توافق لري  -١
  
دغه تړون ته ژمن دولتونه په مدني مسالو کې ښځو ته د نارينه وو سره په يو شان قانونې ظرفيت   -٢

د دغسی يو شانته ظرفيت د ښودولو په خاطر يو شانته امکانات برابروي په خاصه توګه دا قايليږی او 
دولتونه ښځو ته برابر حق ورکوي تر څو چې  قراردادونه وکړی او ملکيت ولري او د محکمو او د 

  .ل کې د دوي سره برابر چلند کيږیمحاکمو په ديوان کې  د کار په ټولو پړاوونو او طرزالعم
غه تړون تعهد کوونکې دولتونه موافق دي چې ټول قراردادونه او ټول هغه قانونی حيثيت لرونکې د د  -٣

خصوصې سندونه چې قانوني اغيز لري او په هغوی کې د ښځو قانونې ظرفيت محدود شوي وي باطل 
  . اعالم شی

  
  ماده ١۶
ۍ په ټولو اړيکو پوري تړلي غړي دولتونه بايد ټول مناسب  تدبيرونه ونيسی تر څو د واده او کورن  -١

وو او ښځو د برابري ه موضوعاتوکې د ښځو په وړاندي توپير پاي ته ورسوي په ځانګړي ډول د نارين
  . پر بنسټ هغه باوري کړي

  همدغه شان برابر حقونه او مسووليتونه د واده او د واده د فسخ کولو پر مهال دي  )  ج
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  ته د السرسي حقپوهنې او کافی روغتيا يي پاملرنې 
  

  د بشري حقونو نړيواله اعالميه
  
 : ماده٢۵
هر څوک حق لری د ژوندانه دا سې معيار ولری چې د ده او د ده د کورنۍ د روغتيا، سوکالۍ لپاره   -١

کافي وي په دې کې خواړه ، کالي، کور، طبي پاملرنه او اړين ټولنيز خدمات او د ده د بيمې حق، د 
ړښت او په داسې شرايطو کې چې د معيشت د نشتوالي په زبيت، کونډتوب، ی، ناروغۍ، معيوربيکا

  . صورت کې تر غور الندې نيول کيږی او د ده د وسه تير وی، شامليږې
  
   ماده٢۶
ښوونه او روزنه لږ تر لږه په لومړنيو . هر څوک حق لري چې له ښوونی او روزنی څخه برخمن شی  -١

مړنی زده کړي اجباري وي، ثانوي زده کړي بايد عموميت پيدا ، لو.او بنسټيزو مرحلو کې وړيا وی
کړي او عالی زده کړي بايد په مکملو مساوي شرايطو کې د ټولو پر مخ  خالصی وي، تر څو ټول د 

  . خپلو استعدادونو پر بناء له هغه نه ګټه واخلي
  

  د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوری حقونو نړيوال ميثاق
  
   ماده١٢
اق غړي دولتونه د هر چا د جسمی او روانی معياري روغتيا څخه د ممکنې ګټې اخيستل په د دې ميث  -١

  . رسميت پيژنې
هغه تدبيرونه چې د ميثاق غړي دولتونه به يې د دغه حق څخه د پوره ګټې اخيستلو لپاره و نيسی د   -٢

  :الندې چارو د سرته رسولو لپاره به دغه الزم اقدامات کوي
خه د مخه د ماشومانو په مړينه کې کمښت راوستل، د ماشومانو په مړينه کې کمښت له زيږيدو څ) الف

  .او د هغوي سالمه وده
  .د چاپيريال روغتيايی حالت ښه کول او د ټولنيزو صنعتی ځايونو د حفظ الصحې ساتنه) ب
  .نټرولد خوريدونکو ، وبايی او د شغل سره د تړلو او نورو ناروغتياوو مخينوی، درملنه او ک)  ج
بي د داسې شرايطو برابرول چې هغه د ناروغې په صورت کې د ټولو لپاره طبي خدمت او ط) د

  .پاملرنې ته رسيدنه باوري کړي
  
   ماده١٣
د دې ميثاق غړي دولتونه د هر چا د زده کړې او روزنې حق په رسميت پيژنی، د ښوونې او روزنې د   -١

چې ښوونه او روزنه بايد د انسانی شخصيت د پوره ودې، او هدف په اړه د غړو هيوادونو موافقه دا ده 
بر سېره پر دې د ميثاق . د هغې د احساس او د بشر د حقونو او آزاديو درناوی کولو روحيه تقويه کړي

غړی هيوادونه په دې هکله هم سره موافق دي چې ښوونه او روزنه بايد ټول کسان په يوه آزاده ټولنه 
قومي او مذهبی ډلو تر منځ مفاهمی،  ه آماده کړي، د ټولو ملتونو، قومی، نژادي،کې ګټور رول لوبولو ت

  .زغم او دوستې ته پراختيا ورکړي او د ملګرو ملتونو د سولی ساتنی فعاليتونه حمايه کړي
  : د دې ميثاق غړي دولتونه دا منی چې دغه حق د بشپړعملي کولو لپاره بايد  -٢

 جبری شکل ولري او په وړيا توګه هر څوک ور څخه استفاده وکړاي لومړنۍ زده کړې او روزنه) الف
  . شی
 په ډول فني او حرفوي شکلونو کې بايد عامی مثالمنځنۍ زده کړې او روزنه په مختلفو شکلونو، د ) ب

شې او په ټولو الزمو وسايلو په ځانګړي ډول په تدريجې توګه عامه بڼه ونيسی او په وړيا توګه هر 
  . ټه واخلیڅوک ورڅخه ګ

لوړي زده کړي ټولو ته په برابر ډول، د ظرفيت، په هره مناسبه طريقه او په ځانګړي ډول د وړيا ) ج
  .روزنی د عام شموله تعارف پر بنسټ  د السرسي وړ وي
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 او يا پياوړي شی چې نه  شیاساسی زده کړې او روزنې په ځانګړي ډول په هغو کسانو کې وهڅول) د
  . پلو لومړنيو زده کړو دوره بشپړه کړيدي توانيدلی چې د خ

  
  د ټولو شکلونو د له منځه وړلو کنوانسيوند ښځو په وړاندي د توپير 

  
  ماده-١٠

دغه تړون ته ژمن دولتونه د ښځو په وړاندي د توپير د له منځه وړلو لپاره ټول الزم تدبيرونه نيسی چې د 
سره سم حقونه برابر شي په خاص ډول په الندي ساحو وو ه ښوونی او روزنی په برخه کې دوي ته هم د نارين

  :کې د ښځو او نارينه وو برابرول يقيني کوي
کليو او همدارنګه په ښارونو کې په د حرفوي او مسلکی الرښوونو لپاره ورته د زده کړو شرايط ) الف

 څخه مخکې د زده کړي له ټولو کتګوريو څخه د بری ليکونو تر السه کول، دغه برابرتيا د ښونځيو
عمومی زده کړي، تخنيکی او مسلکی زده کړی او همدارنګه عالي تخنيکي زده کړې ) وړکتون(دوري 

  . او همارنکه د حرفوي زده کړو ټول ډولونه برابر شي
نصاب او ازموينی، د مشابه تجربی او تحصيل لرونکو ښوونکو ته رسيدنه او د يو ورته درسی ) ب

    او تجهيزاتو څخه ګټه اخيستل چې د مشابه کيفيت درلودونکيرنګه معيار د ښوونځی د ودانۍ
زده کړي ته د دوام ورکولو لپاره برابر امکانات په واک کې لرل د لويانو لپاره د عملی ليک لوست د ) ه

پروګرامونو په ګډون، په ځانګړي ډول هغه پروګرامونه چې د ښځې او سړي ترمنځ په زده کړو کې 
  .، د رامنځته کولو له الرييموجوده فاصله سره کمو

د ښوونځيو څخه د نجونو د خارجولو د اندازي کمول او هغو ښځو او نجونو ته زمينه برابرول چې ) د
  . بی وخته يې ښوونځی پري ايښی وي

مشخصو تعليمي معلوماتو ته رسيدنه څو ددې سره مرسته وکړي چې د کورنيو رو غتيا او سوکالي ) ه
  .ورنۍ د پالن کولو په اړه مشوره هم شامله دهباوري شی چې په کې د ک

  
  ماده١٢

  
د صحی څارنې په ډګر کې د ښځو په وړاندي د ټولو توپيرونو د پای ته رسولو د پاره دی غړي دولتونه   -١

 تر څو دوي وکوالي شي چې صحی خدمتونه د کورنی ژوند د تنظيم د پروګرام د سینيو هد تدبيرون
  . ګډون د نارينه او ښځو د برابرۍ پر بنسټ ډاډمن شيجوړولو اړوندو خدمتونو په

غړي هيوادونه د ښځو د پاره د اوالد زيږدون او د زيږونی نه وروسته دوره کې الزم خدمتونه برابروي   -٢
او د حاالتو د غوښتنی پر بنسټ دغه خدمتونه او همدارنګه د مناسبو خوړو د ورکولو او د اميندوارۍ په 

  . ورکول برابرويدوره کې وړيا شيدي 
  
  ماده١۴
غړي هيوادونه هغه خنډونه چې کليوالی ښځي ورسره مخامخ دي او د پام وړ رول چې دوی يې د   -١

 پولی اقتصاد په -کورنی اقتصاد او د ژوند د پايښت لپاره لوبوي د هغه کارونو په ګډون چې د غير
نه نيسی تر څو د دغه تړون د سکتور کې يې سرته رسوي په محاسبه کې نيسی او ټول هغه تدبيرو

  . موادو پلی کول په کليوالو ښځو باندي تضمين کړي
و کې د ښځو په وړاندي د توپير د پای ته رسولو په خاطر ټول هغه  سيمغړي هيوادونه په کليوالی  -٢

 وو د برابري پر بنسټ دي او د دوي ګډونه تدبيرونه نيسی تر څو د کلی په پراختيا کې د ښځو او نارين
  : او ګټه اخيستنه ډاډمنه وي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره الندي حقونه تامينوي

  .په ټولو کچو د پرمختيايی پالنونو په جوړولو او پلی کولو کې د دوي ګډون) الف
د اطالعاتو، مشورو او د کورنۍ د تنظيم د خدمتونو د پروګرام په ګډون مناسبو روغتيايی آسانتياوو ) ب
  . لرلرسی السته
د حياتی سواد د زده کړي په ګډون  ټولو رسمی او غير رسمی روزنو، زده کړو ته رسيدنه او ) ج

 ترڅو خپل تخنيکی مهارتونه زيات ،همدارنګه د ټولو محلی او پراختيايی خدمتونو څخه ګټه اخيستنه
  .  کړي
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  د ماشوم د حقونو کنوانسيون
  
  ماده٢۴
دمتونو څخه د ماشوم د برخمن کيدلو د حق سپارښتنه کوي او د غړي دولتونه د لوړ معيار د روغتيايی خ  -١

دولتونه بايد ډاډ تر السه کړي . ماشوم د درملنی او روغتيا د ساتنی په اړه وړ آسانتياوی رامنځته کوي
  . چې ددغه ډول روغتيايی  خدمتونو څخه يو ماشوم هم بی برخې نه دی

  
تل و څاري په تيره بيا مناسب اقدامات دې په دغه اړه تر غړي دولتونه بايد د دغه حق بشپړ پلي کول   -٢

  :الس الندي ونيسي
  .  د مړيني کچه دي را ټيټه کړيانو ماشومنورو او ود نويو پيدا شو) الف
دا ډاډ تر السه کړي چې د درملنی او وقايوي مرستو په اړه د ماشومانو سره لومړنۍ روغتيايی ) ب

  .مرستې تر سره کړي
 د له منځه وړلو په اړه ټول اغيزمن او ګټور اقدامات تر الس الندي دودونونه بايد ناوړه غړي هيوادو  -٣

  . ونيسي
  
  ماده٢٨

  
غړي هيوادونه د زده کړي په برخه کې د ماشوم حق په رسميت پيژني د دغه حق په صعودي توګه  د   -١

  :  بياالس ته راوړلو په هکله بايد دولتونه د برابرو فرصتونو له مخي په تيره
  . لومړنې زده کړي اجباری او په وړيا توګه يې د ټولو د پاره زمينه برابره کړي) الف
د ثانوي زده کړو د بيالبيلو ډولونو د پراختيا د حرفوي او عمومی منځنيو زده کړو په ګډون ) ب

زده وهڅوي او هغه د هر ماشوم د پاره چمتو کړي او د اړتيا په صورت کې د مالی مرستو او وړيا 
  . کړو په برخه کې هم وړ مرستې تر الس الندي ونيسی

 زده کړي د غوښتونکو د وړتيا له مخې د هر ډول وسايلو به برابرولو سره هغوي ته ۍنلومړ) ج
  . برابري کړي

د حرفوی زده کړو په اړه معلومات او الرښوونی د ټولو ماشومانو د پاره چمتو او د هغو د تر السه ) د
  . بره کړيکيدو زمينه برا

 الندي ونيسی چې ښوونځيو ته د منظم تګ زمينه برابره شي او زده داسې وړ اقدامات تر الس) ه
کوونکی وهڅول شی هره ورځ بايد ښوونځی ته والړ شی او په همدغه ترتيب د ناکاميو اندازه دې را 

  . ټيټه کړي


