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 ماشومانو ساتنه ستان دد افغانکې و ړ په وسله والو شخ

 د او نيقوان يمل عت اصول،يشر ياسالم دوند ړ و په اړ د ماشومانو او وسلوالو شخ
 ارونهيمعوال ړينپالنې او بشر  حقونو ي بشر 

 زه يسر

ولنې ټ، د يل ديكښ کېو ړ ول هغه ماشومان چه په وسلوالو شخډ ګړي انځماشومان، په 
ه ګ ټه ړ نه ناو  يد دوخواوې  ېليكښ يولټ ړي د د شخي. بايلويكقشر تش يكدونيانمنيز

 ي وال بشر ړين ن،ين دي. د اسالم مبړي كساتنه و  ې تر  کېان په صورت ياو د ز يوانخل
.د  يوكار ګنټي يا بانديتړ توب په اين،د ماشومانو د خونديحقونه او بشر دوستانه قوان

ه د ګتو  ګړي انځپه  كيه لړ كينمبر پر( ۲۰۰۵) ۱۶۱۲ت شورا يرو ملتونو سازمان د امنګمل
و ږ د ماشومانو پر خالف د شپ کېپه حالت  ګ، د جنچې يوك ږلوغډلو يكښولو ټپر  ګړې ج
 يپ ټله : دماشومانو وژل او  يعبارت دچې په خاطر،  يويمخنخه د څونو ړ ندو سرغګر څ
لو ډزو يه اګړ ستنه ، د جيه اخګ ټخه څمارل او ور ګه د ماشومانو ګو په تو يالګيول،د جنك

 ي ر يت يدونه، جنسيونو او روغتونونو بركينيلكتبونو، ك تونه، په مښلخوا د ماشومانو ت
مرستوته د ماشومانو  ي ه بشر ګاو همدارنولونه  ډنور  ياتيد زورز  ېاندړ اودماشومانو په و 

 . ړي كامونه پورته ګ يلټوكوند  ړ پرا يويد مخن يدالسرس

رو ګولو سره، د افغانستان لپاره د ملين کېو په پام ړ شخوسلوالو د روانو کې په افغانستان 
لپاره  ېتوب او وديولو ماشومانو د حقونو د خوندټوناما(، د ي) يه پالويملتونو مرستندو

ونو او كواځ يد افغانستان د نظام ېچ څېو هغه هڅ،  تر ړې كدغه رساله برابره او خپره 
ولو ټخونو لخوا دافغانستان د ړ لو ايكښد  کېو ړ ون، په شخګډنو په يوسلوالو مخالف
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 ېرسال  ېله دغ .ړي ك ړې او ي،الپيد ېلپاره روان ېتوب او وديماشومانو دحقونو دخوند
د  کېو ړ ده ، په شخشوې ب يترت کېا ڼنو په ر يوالو قوانړيعت او نيشر يد اسالمچې خه څ

و په څ، تر يږي كستل  يه اخګ ټد خپرولو په خاطر  يله د پوهاوكماشومانو د حقونو په ه
عت د اصولو او د ماشومانو د يشر يد اسالم ېك ځخونوپه منړ ولو اټلويكښد  ېكه ګړ ج

 يكلكاو د  ړي كدود منل ت يمسولارونو سره سم، يوالو معړيتوب د نيحقونو د خوند
د  ېونړ خه د سرغڅد ماشومانو د حقونو  کېت يزم او په نهايانكيد م يونكحساب ور 

 .ړي كو  ي ار كسره هم يويمخن

ل لپاره ځ ړي وند د لومړ ا يجه ده ، پديپراخو سالمشورو او مباحثو نت ړو ليدغه رساله د 
وند ړ ا يپه د يا ورپسيشو، ب ړ جو  کېه يټن ۳اشت په يد م يال د مك ۲۰۱۳انفرانس دكو ي
نو د يوالو قوانړيمشرانو او د  ن يعلماو، مذهب ينيد د کېو تعداد بحثونه وشول او په اخر ي
 شوه. ي  يشامل وو نها کېپه دغه پروسه  يد، چييار پوهانو لخوا تاك

وختونه د مذهب  ېنځي  ېچ ېسره لد ي، چړي كادونه يارپوهانو كرامو او كنو علماوو ځي
ه په كدنوته: ليكانمنيز ينځيد ماشومانو چې  يږي كرونه يتفس يسره داس يخه په استفادڅ

، ی يږ ك هيتوجمارنه، ګاستخدامول او  يه د هغوګو په تو يالګيد جن ېكونو كواځوسلوالو
ه ړ كيپر ۱۶۱۲ت شورا په يرو ملتونو د امنګد ملچې  ېونړ سرغ يجد ي ستر  ږر هغه شپګم
او د  ي ر يت ډبربن يافغانستان د ماشومانو په حقونو باند، د يادونه شوي ي تر  کې كيل

 . ياصولو پر خالف د ياسالم اساس

او په  يد ماشومانو حقونه خوندچې  يمتفق د يباند يارپوهان پر دكرام او كعلماء  ينيد
  يقران رډي، يواضح د کېثو يقران او احاد

 
د يكد ماشوم په حقونو تا کېثو يتونو او احاديا

 .وو كر كث ذ يحد يول دا الندډپه  يد نمون دلتهشوی چې 

 نار د ابن عمر نه(ي)عبدهللا ابن ديچ يد ړي كت يته روا ږمون يل بن جعفر المد نياسمع
نه د خپل  يو له تاسيت او هر ينه مسوول يو له تاسيهر چې  يد يليغمبر فرمايچه د هللا پ
ومحافظ اودهغو په ړ د غ ۍورنك ېد خپل ړي ، هر سي ت لر يمسوول ياندړ و پرو كقوم او خل
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ه د ځښ ړي و سي. د  ي ت لر يمسوول ياندړ )امت( پر و ولنې ټ ياو د خپلدی مسوول  ياندړ و 
. يت مسوول ديكو چا غالم د خپل بادار د مليخپل خاوند او ماشومانو مسووله ده، د 

و په كاو د هغه  نه به د خپل قوم او خپلو خل ي ت لر ينه مسوول يو له تاسيخبردار هر 
 (.۲۵۵۲ت يروا ي ح البخار ي)صح يږي كنه يږ رو ګتنه ښپو ياندړ و 

قواعدو پر  ي. د اسالميوكادونه يخه څتونو  يه د مسُولكه نه،  بلړ ت د حقونو په ايدغه روا
ه كبل ،ړي كم د متن نه استنباط و كح يد شرع ي واز ي يچ يوالك يس نشكو ي، ټبنس

 ړي كل و يسره تحل ېپه استفاد خهڅه د موجودو نورو نصوصو ړ د موضوع په ا يالزمه ده چ
. ړي كاستنباط  يد ړ و  قيتطبه ړ اد ماشومانو د حقونو په چې ول قواعد او  اصول ټو څ،تر 

 ياسالم يو چړ كد واضح يخه تر مخه، باڅد ماشومانو پر حقونو  د بحث  ېكپه اسالم 
ه ړ دوا  ېه چګنڅه ك،ليولين کېپه نظر  ګ ټي ېنيش د ماشومانو بهتريعت هميشر

دوستانو  ېا نژديدپالر  ېكدو په صورت يك كا ور ي ېنړيت )دپالردميبحثونه، وال
ماشوم  ېكپه صورت  ېنړيدپالر دم ېچ يسرپرست ېكچارو  يت )په ماليت( او وصيصالح
 .يديو په اساس وضع شوګ ټ( د ماشوم د يږي ك ېته پات

ونو نه هره ړ سرغ يو سترو جدږ و شپيد ماشومانو د حقونو نه د الندن کېو په حالت ړ د شخ
نواو يوال قوانړين ۍوال حقونه، دبشردوستړين ي عت، د بشر يشر يوه، د اسالمي

 يجد ي ستر  ږشپ ېاندړ ده. دماشومانو په و يل شويتحلکې ا ڼنو په ر يقوان يد مل هګهمدارن
حقونوقانون،  ي نو، دبشر يقوان ي) اسالم کېنوپه برخه يه قوانړ وا ي د در  ېونړ سرغ

 ياد  شوي کې. په دغه رساله يديمنل شو تيجنانده ګر څپه  ېكقانون(  ۍدبشردوست
دماشومانو د حقونو د  اوړ نو په  تيسرچ يو قانونيو درياد شوين او اصول ، د يقوان

ون، د ګډپه خواوو لو يكښولو ټد  ګړې او د ج يبرابرو  ټاكه چو ښو يتوب لپاره يخوند
ونه ددغه قانون كواځ يول نظامټاو د افغانستان دولت لې ډ ېمخالف ېوسلوال ېولټدولت 
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د چې  ي ت لر يمسوول ي. دويد يكونكجواب ور  يالند
و   ږو شپير شوكد ذ  کېاو په دغه رساله واخلې امونه ګپه خاطر مثبت  ېتوب او وديخوند

 .شي ب سره مخامخيتعق يد د عدليبا کېولو  په صورت كروتنو  دترسره يت

http://thepashto.com/word.php?pashto=جنايت
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 ولك يپ ټ. د ماشومانو وژل او ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

او په  يږي كل ڼګناه ګه يوه لويول ك يپ ټنصوصو سره سم، د انسان وژل او  يد شرع
،  قران ړي كوته ګلپاره چه د جرم شدت  په  يده. دديل شوكاټسخته سزا ورته  کېرت ياخ
 کېعت يشر يده.  په اسالمړيكه يسره توج يت د وژنيول انسانټو انسان وژنه د يم د يرك

ت نه متوجه يمسوول يڅاساس هغه ته ه ي،نو پد يږي كل ڼګناه يګماشوم معصوم او ب
ا او اخرت ياو په دن يخه دڅولونود ډنو يسخت ترقتل وژنه د  يوه ماشوم قصدي.د يږي ك
 ده.يل شوكاټسزا ترټولو سخته دهغه لپاره   ېك

  

© Jacob Simkin 
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 م:يركن قرا  

َمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َفجََزاُؤُه جََهنَُّم خَاِلًدا »
 (۳۹النساء سورة) «ِفيَها

سره )او د مسلمان دغه قتل روا هم  قصدپه موءمن وم ك ړي ك ړم يچ كوڅهر  او ه:ړ ژبا
د  يكوونكد )دغه حالل  يتل به و ي( چکېحال  ي)په داس ي( نو جزا د ده دوزخ ديڼګو 

  (تيا ۳۳. )النساء سوره، کېقتل( په هغه دوزخ 

وند د ړ ا يپد ېچ ې،سره لديو مسلمان بل مسلمان قصدًا وژنيله چه كهر  ح:يه تشرډلن 
جزا تل  يد هغ ېچ يو نظر دا دين يك،ل يه اختالف نظر موجود دڅو ي ځمذاهبو تر من

 .يجهنم د يپات

 يپه سورت الما يره پرديسر ب
 
 .يد يليفرما يهللا تعال کې ۳۲ه  نمبر يده ا

َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغيِْر َنْفٍس َأْو َفساٍد ِفي اْلَْرِض »
َفكََأنَّما َقَتَل النَّاَس جَميعًا َو َمْن َأحْياها 

 المائدة )سورة« َفكََأنَّما َأحْيَا النَّاَس جَميعا
۹۳) 
ه كمځ( له فساده په يا بيا بدل د( بل نفس نه )يله )عوض  يو نفس بي يووژن يچ كوڅهر 
 يول، او هر چا چټ كخل يد ي  ي يوژل يكواګ( نو يو ړي كفساد  ي  ي کې كپه مل ي)چ کې
 يد ي  ي ړي ك يژوند يكواګ( نو ي  يد ژوندون  يسبب ش يو نفس چيه دغه نفس )ړ ك يژوند
  (تيا ۳۲)المائده سوره،  ول.ټ كخل

 ﴾۳التکوير سورة﴿ «ُقِتَلتْ بَِأيِّ َذنبٍ »
 (تيا ۳ سوره،ر يوكده. )الت يناه وژل شوګوم كپه 

ژوندې  ېد هغ  ځامت په ور يد ق يده چيدا واضح  شو کېت يا يپه پورتن :حيتشر هډلن
ناه ګوم كده او د شوې خه ښژوندې  يدا ولچې  يږي كتنه ښوند پوړ په اشوې  نجلۍ  ېخښ
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 يده او د اسالميومه شوكو وژنه محكناه خليګاساس د ب يده. په ديپه جرم وژل شو
  يږي ومكمح ګهغه وخت په مر   ې واز يس كو ي. يديل شوڼګار كو يعت پر خالف يشر
د  ي  ې کېه كمځ، په يو يوژل ي  يو بل انسان ي. مثاًل يو ړي ك ي  ين جرم ګيو سنيرډي، چې
 .يو ړي كت خالف جرمونه تر سره ياو د بشروژنې ا نسل يپه خالف   ېسول

 ف:يشرث يحد

َل َتُغلُّوا َوَل َتْغِدُروا َوَل ُتَمثُِّلوا َوَل َتْقُتُلوا »

 (موطأفی رواه مالک ) «َوِليًدا
 .يوئ او ماشومان مه وژنكيوئ، اندامونه مه پركئ، غدر مړ كتجاوز م

وله كوونه ښقوماندانانو ته الر  ګيه السالم خپلو جنيغمبر عليپ کېدانونو يم يولو جهادټپه 
 : ېچ ي  يل ياو فرما

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: انطلقوا »
باسم هللا وباهلل، وعلى ملة رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم َل تقتلوا شيخا فانيا، وَل طفال صغيرا، 
وَل امرأة، وَل تغلوا، وضموا غنائمكم 

  «وأصلحوا وأحسنوا إن هللا يحب المحسنين
 )رواه أبو داود(

ه و سلم (  امته، يهللا عل يهللا )صل هللا په نوم او د هللا لپاره، د رسولووزئ د  ه:ړ ژبا
 ې، تاسيوكم ياتياو زغال مه وژنئ.  ځيښا ماشومان او يان يوچنكان ګا ډبو يتاس
 يق سره هللا تعاليئ، په تحقړ كاعمال تر سره  كيئ، نړ كاو سوله  و  ړي كول ټمتونه رايغن
 (داودت ابو ي)روا يوښخو  يكونك يكين

َقاَل َرسُوُل هللاَِّ َصلَّى هللاَُّ َعَليِْه َوسَلََّم َوالَِّذي َنْفِسي »
ِبيَِدِه َلَقْتُل ُمْؤِمٍن َأْعظَُم ِعْنَد هللاَِّ ِمْن َزَواِل 

 )رواه النسائ( «الدُّْنيَا
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زما ژوند د هغه   ي: قسم په هغه ذات چيد يليهللا غله وسلم (فرما يرسول هللا) صل ه:ړ ژبا
 (ي  يت نساي.)رواده ناه ګه يولو نه هم  لوړ جايا د ويو مومن وژل، ددني، د يد کېپه الس 

« 
ِّ
 هللاَُّ َعْنُهَما َعْن النَّبِي

َ
َعْن َعبِْد هللاَِّ ْبنِ َعْمٍرو َرِضي

َصلَّى هللاَُّ َعَليِْه َوسَلََّم َقاَل اْلُمسِْلُم َمْن سَِلمَ 
ِلسَاِنِه َوَيِدِه َواْلُمَهاجُِر َمْن َهجََر  اْلُمسِْلُموَن ِمنْ 
ح بخاری جزء اول, صفحه ي)صح« َما َنَهى هللاَُّ َعْنهُ 

۵۱) 
 كوڅ: مسلمان هغه ي  يفرما يچ يد ړيكت يغمبر )ص ( نه روايعبد هللا بن عمر )رض( د پ

 يد كوڅاو مهاجر هغه  يو  ېكاو السونو نه په امان  يد ژبهغو نور مسلمانان د چې  يد
  (۱۵،صفحه ۱جز ي ح بخار ي)صح ړي ك، هجرت و ړي كهللا منع  يه نه، چڅد هغه چې 

د ژوند  ي  ېاساس  ي، پديژنيت پيت په رسمښژوند ارز  ياسالم دانسان ح:يتشر هډلن
 ګړي انځو، په كناه خليګ، نود بيرزولګخه څو هدفونو ځو د پنيتوب او ساتنه يخوند

 .يديمنع شو ېكول، ماشومانو وژل  په اسالم ډ

 نيقوان يمل

 قانون يد افغانستان اساس

 :مادهمه  ۲۳
مجوزه  يله قانون كويڅ، هيحق د يعينه او د انسان طبښبخ يژوند د هللا تعال

 .ينش يدايك يبرخ يحقه ب يپرته له د

 د افغانستان د جزا قانون

 مه ماده: ۳۵۲
كلنی لس ځد پن چهو شخص ژوند يا د بل شخص په واسطه د يپخپله  كوڅه ك  1
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حالت په عقلی ا يروحی ، صحید  چها د هغه شخص ي، ی ړ كپوره وی نه ی ي  عمر 
، په متوسط کید خطر سره مخامخ وی خه عاجزه څ یساتنان د ځسبب د خپل 

رش زرو يد ږد شپچې جزاء  ينقدا په ي يات نه ويخه زڅلونو ك ي د در  چهحبس 
 .يږي ومكمح ړي كوتجاوز ونه يافغان
په متوسط  ای کی خوشی کیځواله ډنكشخص په  يوس يا بي يوچنك كوڅه ك  2

ا د يله يوه په وسيخه د څنو يجرم د والدشوی ر كه هم ذ څه ك يږي ومكحبس مح
 .شوی ویاب ك، ارتویفل ك متپاملرنی ا يساتنی د چه له يهغه چا په وس

ه يعل ياب په اثر مجنكجرم د ارت يد درج شوفقرې ( يد )دوهمدې مادې ه د ك  1
ل كاټ، د وهلو په يلرل يقصد نه و يد هغ يكوونكاب كاو ارت يفوت شا يمعلول 

 .يږي ومكد حالونو سره سم مح يږي كمنجر  ګا مر يت يپه معلول يجزا چ يشو
د هغه د حالت چه خه څ يا پالني ي  يتغذ يشخص د داس يوس يا بي يوچنكه ك  4

، يپه اثر د هغه ژوند د خطر سره مخامخ ش ياو د هغ يمحروم ش ده عمداً  يمقتض
 .يږي ومكجزا مح يپه درج شوفقرې ( ۳د )دې مادې د كوونكی اب كارت

 مه ماده:  ۳۳۵
 :يږي ومكپه اعدام محکښې حالت  يكوه راتلونيپه كوونكی اب كقتل ارت يد عمد

  .يو ياځو ياصرار او ترصد سره  يقتل د پخوا نکښې چه په هغه حالت   1
ه يو موادو د استعمال په وسلكدونيا چاوديو كوونكهوشه  يو بكقتل د زهرناه ك  2

 .يو يصورت موندل
ه صورت ګتو  يا په وحشيکښې په مقابل  ي ا د اجور يزه ګيه انټيټه قتل په ك  1

 . يو يموندل
 .يخه وڅه مقتول د قاتل د اصولو ك  4
ولو په وخت كد اجرا  يفيظف د وظوخدمتونو په م يه د قتل عمل د عمومك  5

 .يو يپه سبب صورت موندل يا د هغيکښې 
ولو ټوه فعل په اثر د ياو د  يو ياتو د قتل قصد لرليخه د زڅو نفر يه قاتل د ك  3

 .يو يقتل صورت موندل
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 .يو يصورت موندل ياځو يسره  يا جنحيت يه قتل د بل جناك  7

اب په كدلو د ارتيقادرذ، يا ، تنفيد، اسانتيد تمه يا جنحيت يه قتل د جناك  8
ا يخه د فرار څد جزا  اي يل شوكاټ يمه نه وكخه څال كو يد  ي  يجزا چه منظور 

 .يو يخالصون په منظور صورت موندل
م كاو د ح يوم وكحبس محلرونكی په دوام كوونكی اب كقتل ارت يه د عمدك   4

 کېکښې يا په هغي يكوونكاب كقتل ارت يد بل عمد کېدو ږ په او  يذ د موديد تنف
 .يش يكوونكشروع 

 
 

د ژوند  کېپچې  ي ت لر يثيحنې يسرچنو لپاره د يقوان يولو ملټد چې قانون  يد افغانستان اساس
و او ماشومانو ځښو، ړيولو انسانانو په شمول د سټحق د  يعيت( طبيه )وهبړ كور  يحق اله

و نه كد خل يسانو لپاره چكد افغانستان جزا قانون هغه  يره پر ديده سر بړيكل يانه او تسجښرو 
 .يدړيكن يتع يانګجزا  يوضع يژوند حق اخل يددو

 

 وال مقرراتړين

 هيواله اعالمړيحقوقو ن ي د بشر 

 مه ماده: ۳
 .ي ت حق لر يمصون يانځاو  يد ژوند د ازاد كوڅهر 

ال د مارچ د ك ۱۳۳۴د افغانستان دولت د ي]چ ونينوانسكد ماشومانو د حقونو 
 [يد ړي كون الحاق  ينوانسك ړي نومو  ه ديټن ۲۲په  ياشتيم

 مه ماده: ۶
 .يژنيت پيحق په رسم ي ولو فطر كوادونه د ماشوم د ژوند يه ي ون لور ړ د ت .1
  .ړي كن يدل تضميك يد ماشوم وده او پات ې ده پور يره برډيد تر يوادونه بايه ړي غ .2
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 مونه كح ېه مادكمشتر  ېميون د درينوانسك م کال۱۳۴۳و يد ژن

، جنس، يديا عقيو سره له نژاد، مذهب كله هغه خل کېطو يپه هر راز شرا
چلن  يولو پرته( انسانين کېتونو په نظر ښله ورته نورو )ارز  ياو د  يم، شتمنكتو 
 .ي ون ونه لر ګډغه يغ په نين کېه ګړ په ج يچ يوش

 ونينوانسكلورم( څوند )ړ و دژغورلو په اګړ و  يكد مل پر مهال ګړي د ج

 مه ماده: ۱۴۱
ون يساننوك يت ته چه پديكهر چاته اود هر چا مل ي ر يه چكستر تخلفات ].......[ 

وژنه،  ي: د انسان قصد يسيصورت ن ي،تخطيد يامرشوژغورنې ورته د  کې
 )بدن(وجود ېوسلواستعمال چ يكيالوژ يچلند په شمول د ب ير انسانيا غينجه  كش
ل يږ ل، لړ ه له وطنه شګتو  ير قانوني، په غيو ړ پونه اټا يد دردونه يا صحت ته شدي

مارل ګپه زورخدمت ته  كخل کېف ،ددولت په مسلحو قواوو يتوق ير قانوني،غ
 يسو دالسر كطرفه او منظم عدالت دخل ېوه بيد مقرراتو سره سم  ېمعاهد ېدد
ن ړيخه اړ ا يد نظام ېول چړ جايا ويول يونيول، د شتمنكرغمل يو كول،دخليمخن
 يه ترسره شګتو  ي او خپل سر  يرقانوني، په غينه و

 کې ي فبرور  ۲۰۰۳)افغانستان په اساسنامه يمكمح ي  يجنا ين الملليد روم د ب
 (ړكامضا 

 تونه:يجنا ګيمه ماده، جن ۲
  :يوكور  يمعناو يالند« تونهيجنا ګيجن» کېاساس نامه  يپه د .۲.۲
د  يتخط يجد ي ه ونلر ڼواله بړين يچ کېته ښج( په هغه وسله واله ن). ۲.۲
كال  م۱۳۴۳ونونه چه په ينسينوكلورو څنوا په يد ج يچ يماد کېمشتر  يميدر
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و پر خالف كعملونو سرته رسول د هغه خل يالندد  يد يب شويتصو ۶ ۱ست ګا
 يچ ګړي هغه و  ځ، د وسله وال پو ي ون نه لر ګډغه يغ په نين کېه ګړ چه په ج
ا بل المل له يف او يپ، توقټ، يد ناروغ يچ كا هغه خلياو  يدږ ه كمځوسله پر 

 .يمنع د کېطو يول شراډپه هر  يږي كستل يخه اڅو كيله ل ګړي د ج يمخ
، يو يول چډه وژنه هر ګتو  ګړي انځان رسول ، په يان ته زځژوند او  يد هغو -۱
  ول.ړ ورونه او ربځول او كرحمانه چلند يول ، بڅو غوړ د غ
 ونه يرغمل ني -۲
او  كډو ډسره له ملن يله هغوه ګتو  ګړي انځ، په  ياوكو سپكد خل -۳
 ند.چل يكوونكسپ
 يمكمح يقانون ېمنكوا يوي يچ يدل پرته له ديم صادركرانود اعدام حيد اس -۴

 يچ يخه برخمنه وڅضمانتونو  ي  يولو قضاټد له يمه باك، دا محيږي لخوا صادر
 .يږي كل ڼګ ي ضرور  اً مومع
په  يافرادو پر طرف چ يكا هغه مليولنو او ټ يكپه مل يحمل يقصد (i( ) . )ه8.۲
  .يل نه ويمًا د خيمستق کېته ښن

د  ېرغل چي يباند ويهغه ودان نیغه غه پهيول او نډ يپه قصد( iv)ه ( ). ۲.۲
 يخي، تاريږي كارول كارونو لپاره كه يريا خي، هنر، علم او يوونښلو، يمسا ينيد
 يږي ولټ ېكان په يپټا يناروغان او  ېچرته يچونه ياځونه، روغتونونه او هغه ياځ
 .يهدفونه نه د ينظام ېچ
 

 

و په شمول د ماشومانو په ګړ و  يكا د افرادو د مليد د ژوندانه يد ممانعت د تهد يتخط
دنړیوالو نجه كول او شكرحمانه چلند يول ، بڅو غوړ ه وژنه، د غګول هر رنډ ګړي انځ

لو ډکښې دښکیلو  ګتو په مهال د جنښچه د نكواله ړيپه ن يچعرفی حقوقو یو اصل دی 
 ياتيح يه ماده د اولنكمه مشتر يونونو درينواسكنوا د ي. د جي ا لر يتړ ولو و ك يلخوا د عمل
ده او په  يكدونيك يچه عملكواله ړيه ماده په نكمه مشتر ي. دريژندل شويه پګمنبع په تو 

( ير دولتيا غي يلو )دولتډلو يكښولو ټتو د ښنه. دغه ماده د ن يږي كستل يول اخډ يڅه
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وه يپه اساس  يماد  يدد ينړ ك ير انسانينجه او غكده. ش ړ ق و يد تطب ي خونو له لور ړ ا
 .يږي كل ڼګ يتخط يجد

د  ي  يد تناسب او بل  ي  يو ي ينو دوه غوره اساسات چيوالو بشر دوستانه قوانړيد ن
 يص اصول ديتشخ

 :و د ګړ و  يكه د ملګتو  يپه احتمال يچ يوك يويد مخنيبر يد هر نظام د تناسب اصل
د هغه مشخصو او  ي  ياښ. او ځير ګسبب  ي خسار  يو ته د ماليشتمن يكا ملي ياو ژوبل ګمر 

 .يږي كتمه  ي  يخه  څد يچه له بر يو ياتيز ي ر ډياوو په پرتله يبر يمو نظاميمستق

 يوكتنه ښخه غوڅلو ډلو يكښو ړ دوا ګص اصول د جنيد تشخ ص اصل:يد تشخ 
 يه وشڅده هياو تر الزمه بر ړي كر و يتوپ ځمنو تر ګړ و  يكالو او ملګيد هر مهال د جنيبا يچ
حملېوڅتر  انويملكد او يشتمنژوند اوېمتوجته سینه ندو وسلود استعمال ړ د .

 يكاو مل يهغه د نظام يچ يكتو  يكدونيعه چاوديول د فشار په ذرډممانعت: د مثال په 
قرار  کېرت يمغانو سره په يقوان ګيدجن ي  ياو استعمال  يوالك يفرق نش  ځهدفونو ترمن

 .يږي كل ڼګ يوالو تعهداتو ته د ژمنو طرفونو لپاره تخطړي، د ني لر 
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ستنه او د ماشومانو يه اخګ ټمارل، ګد ماشومانو ه ګالو په تو ګيد جن. ۲
 لو سرهډلو يكښد  ګاو د جنړ ت

 

 

 

 

 

 

 

اساس د  يپد ي ص د اصولوسره مطابقت لر يو د قانون د تشخړ ن د شخيقوان ياسالم
په  يهغوو او د ګړ و  يك، په مليندوګر څر يتوپ ځاهدافو ترمن ير قانونياو غ يقانون
 يمنظور اسالم ي. په همديمنع د يكولو حالتونو ټو په ړ د مسلحو شخ يوحمليشتمن
 يولنټد  ړي ه نومو كځ ړي كمنع  يو پر خالف حملكخل يكو، ماشومانو او ملځښعت د يشر
دا  يره پر دي. سر بي ا نلر يتړ ان نه د دفاع و ځد خپل  يدو ياو حت يره قشر ديب پذياس

ه ډامله د ماشومانو ون يلد  ي ه نلر ډفعاله ون کېو ړ ش په شخيهم يچ يد كهغه خل
 . يوك يوالندښاصول تر پ ياديص بنيد تشخ کېو ړ ستل  په مسلحو شخياخ

 ي او ذمه دار تونه يو تعداد مسووليسانو ته هم ك يكستونيه اخډمه ونيمستق کېو ړ په شخ
 يماشومان دد کېدوره ده چه په هغه  يد ماشومتوب عمر داس يول يه وړ اغورپه 
ر ين ته زين ديه د اسالم مبكنه عالوه  ي. ددي تونو د منلو او سرته رسولو توان نلر يمسوول

© humanium 
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 يږي كب كوم جرم مرتكد  يه دوكاو  ړي كلف كم يه ندځپه لمان يحت ي  يشو ماشومان 
شه دا سوال يرامو سره همكعلما  ينيلو ديدال ينو په همد يږي كته مجازات نه متوجه  يهغو

ولو اجازه كت كد شر  کېو ړ چه ماشومانو ته په شخ يش يدايكه يه توجګنڅ يچ يموجود د
ت او رشد ته هم يترب ياو روان ي،روحيكيد فز يچه دا د دو کېحال  يپه داس يش يوالكور 

 .ينقصان رسو

  م:يركن قرا  

ُوسَْعَها َلَها َما َكسَبَْت  ُيكَلُِّف هللاَُّ َنْفسًا ِإَلَّ  َلَ »

 (۳۸۲)سورة البقرة  «َوعََليَْها َما اْكتَسَبَتْ 
نفس لره  ي( دير )په اندازه د( طاقت د ده )دګم ينفس باند يڅف هللا پر هيلكت يوكنه 

)وبال( د هغه )عمل(  ياو )شته( په ده باند ي( دي  ي) ړي ك ي)ثواب د( هغه )عمل( چ
 ت(يا ۲۲۶)بقره سوره،  .ي( دي  ي) ړي ك يچ

ت يد ترب يورنكاو د بل د  يورنك يد خپل يالزمه ده چ يپه هر مسلمان باند ح:يه تشرډلن 
 .يته په محبت او تفاهم سره راوبول ي الر  يسم ياو دو ياو اصالح ته متوجه ش

 :فيشر ثيحد 

رفع القلم »َقاَل َرسُوُل هللاَِّ َصلَّى هللاَُّ َعَليِْه َوسَلََّم 
عن ثالثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن 
الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى 

 )صحيح أبي داود( «.يعقل
چه په  كوڅ، يږي كستل يت اخيخه مسولڅسانوك ي : له در يليه السالم فرمايغمبر عليپ

او  يږي بلوغ ته ورس يچ ي. ماشوم تر هغيش )ویښ(داريب يچ يتر هغ يده ويخوب و
 داود ( يطالب سنن اب يابن اب ي. ) عليش ړ جو  يچ يتر هغ يونيل
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ته نه راجع  يت هغويمسوول يوكه څسان چه ك ي ث په اساس در يحد يد د ح:يتشر ډلن
ر په اساس يتفس ي( لهذا دديوني، ليده ويچه په خوب و كوڅ) ماشومان، هغه  يږي ك
ه ګپه تو  يالګيو جنيد د ينه با ي ت نلر يمسوول ياندړ نو به و ړ كو ماشوم د خپلو ي يهغه چ تر

 .يلو لخوا استخدام شډ ګيد جن

 يرت نبويه او په سړ كون اجازه ورنګډماشومانو ته د  کېا ز ه السالم د بدر په غيغمبر عليپ
ه ماشومانو ته د ځه السالم پنيغمبر عليپ يچ يراغل کې ۱۳۰صفحه  ۲تابك ل قران يزوا يف

 ه.ړ كون اجازه ورنګډد  کېاحد غزا 

َليْسَ ِمنَّا َمْن »َقاَل َرسُوُل هللاَِّ َصلَّى هللاَُّ َعَليِْه َوسَلََّم 
)مسند  «.َكبِيِرَنا  لم يوقرَ َلْم َيْرحَْم َصِغيَرَنا و

 أحمد(
 حمد()مسند ا .يوكانو مو عزت نياو د لو يوكپه ماشومانو رحم ن ږزمون يچ ينه ند ږله مون

او د سالم  ړي كخپلو ماشومانو ته نفقه برابره  يچ يلف دكمور او پالر مح: يه تشرډلن
. نه دا چه هغه ړي كط ورته برابر يمحتربی  ې و ام يل او د تعلينه، وسايت لپاره ورته زميترب
.  يان ورسويا لپاره زيد صحت او سالمت يچه هغه ددو يط سره مخامخ شيمح يو داسي

 کېساتنه  يخه د هغوڅزو يد اغ ګد جن يستنه او دويه اخډد ماشومانو ون کېو ړ په شخ
 .يد کېرت يغمبر د سنتو سره په مغايم د اصولو او د پيركراتلل د قران يپات

 

 نيقوان يمل

 قانون يد افغانستان اساس

 :مادهمه  ۲۴
او له عامه مصالحو پرته  ي. دا حق د نورو له ازاديحق د يعيد انسان طب يازاد
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 .ي حدوونه لر  يږي تنظم ي ار يد قانون له ل يچ

رامت كاو  يد انسان د ازاددولت . يد يخوند ي ر يرامت له تكاو  يد انسان ازاد
 .يلف دكم يپه ساتنه او درناو

 :مادهمه  ۴۳
 .يل منع ديار تحمك ي د جبر 
فتونو او نورو داسګړي د ج

 
 ړي كد ينه تهديعامه ژوند او هوسا يچ کېحاالتو  ي، ا

 به ده.يوج يستنه د هر افغان مليفعاله برخه اخ

 .ي ل جواز نلر يار تحمكپر ماشومانو د 

 :مادهمه  ۵۵
 ي ار يرولو شرطونه د قانون له ليد ت ي دور  د تيلفكد م ي ر ك].....[ د عس

 .يږي تنظم

 قانوند افغانستان د جزا 

 مه ماده: 414
و مقامونو د امر كت لرونيا د صالحيح شوو حالونو يتصر ير قانونيه شخص په غك
، د ړي كخه منع څار ك د ي  يا ي ړي ك ي  يف ي، توقيسير بل شخص ونيخه غڅ

 .يږي ومكحالونو سره سم په متوسط حبس مح

 مه ماده: ۴۱۵
لباس  يرسم چېيله تر سره شيشخص په وس يداس ول دكف او منع يول توقيه نك
ان په دروغجن صفت ځا خپل ي ړي كاستعمال  ي لر و ي  يحق  يچ يله د يب

د  ړي كاره كښو ته كمقامونو امر په عنوان خل يدولت امر د يو جعليا يمتصف 
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 .يږي ومكمح يات نه ويخه زڅلونو كده حبس چه د لس ږ احوالونو سره سم په او 

 مه ماده: ۴۱۶
ت ياذ يبدنا د يد يا د قتل په تهديراه كول په زور او  اكف او منع يول، توقيه نك

خه څجملې نو د يظفوم يدولت د يكوونكاب كا دا چه ارتي يو ياځو يد سره يتهد
 .يږي ومكمح ي انداز  ي ثر ك په ا جزا يل شوكاټد  ي( ماد۴۱۵) د قانون يد د يو

 قانون ګيد يونو د رسړ د اطفالو د سرغ

 مه ماده: ۲
. يږي كل ڼګه ګپه تو  ي الر  يد حل د وروست يد طفل حجز د هغه د اصالح او روزن

مونو مطابق د هغه د كقانون د ح يد د کېلو كاټپه   يمه د حجز د مودكمح
 .يسين کېنه ( حد اقل موده په پام ك)مم يشوون

 مه ماده: ۱۰
ف د يخه د مخه د توقڅ يمكد مح يچ ي لر  كمه واكمح يد اطفالو اختصاص( 1) 
 ي وض د حل نور عولو په كف يد طفل د توق کېم د صادرولو په وخت كح

 .ړي كمطا لعه  ي الر  يمناسب

 مه ماده: ۲۰
، د ړي ك ړبشپ ينه و ي  يسن  يلنكد دولس  يخاوند طفل چ يد عقل او پوه( 1)

ولو لپاره حجز ړ قاتو د بشپيد تحق کېاب په صورت كت د جرم د ارتيا جناي يجنح
ا خپلوانو ته د يممثل  يلپاره قانون يارنڅارنوال هغه د څ. يږي كول ينه ن يالند

 .يش يستلو سره سپارليولو او ضمانت اخين کېدرجو له په پام 

 مه ماده: ۳۳
 .ينه ش يدايومكمح يا اعدام په مجازاتو بانديدوام حبس  طفل د( ۳). ۱
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 يد افغانستان انتقال ي د مبارز  ياندړ د ماشومانو د اختطاف او قاچاق جرمونو پر و 
 (۲۰۰۲/۱۳۲۱)س جمهو فرمان يدولت د ر ياسالم

 
 مه ماده: ۲

لو لخوا ډ ين المللينو د منظمو او بيد مجرم يدونه چيږ د ماشومانو اختطاف او ل
شمارل  کېت پر ضد جرمونو په قطار يامن ياو بهرن يورنكددولت د  يږي كترسره 

 يمك( محي  يت پر ضد جرمونو )قضايامن ياو بهرن يورنكد  ي  يه ياو دوس يږي ك
 .ځيرا يت النديصالح

دمتونو د خ ي ر كس جمهور فرمان د عسييدولت د ر ياسالم يدافغانستان د انتقال
 (۱۳۲۱/۲۰۰۲ه: )ړ م په ايتنظ

 يچ يش يوالك يو ي لو پور ك ۳۰او  ۲۲د  ي  يعمر  ينه اتباع چيول افغان نارټ. ۱
ل كش يپه داوطلبانه او قرارداد کېخدمت  ي ر كلونو لپاره په عسكلورو څد 
 .ړي كفه اجرا يوظ

 

سره په مطابقت قانون  ياو د اساس ي ته احترام لر  يازاد  يقانون فرد يافغانستان اساسد 
او  يد ماشومانو په ازاد يمربوط د ي د ماشومانو په حقونو پور  ين چيقوان يول ملټ

ت لپاره يد شمول کېو كياردو ل يد افغانستان د مل يم عمر چك.  يزه دكمتمر  يباند يساتن
خه څارونو يمع ين الملليوالو منل شوو بړيد ن يد يراغل کېاست په فرمان ير ي د جمهور 
ت يد شمول کېقوتونو  ينظام يپه مل يارونو له مخيمع ين الملليوالو بړيد ن ياوچت د

 . دهيول شوين کېپه نظر  يلنك ۱۲م عمر كم نه كلپاره 

 

 مقرراتوال ړين
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ل يكښ کېو ړ په شخون ينواسكول كپروتو  ي ار يد ماشومانو د حقونو د اخت
سره الحاق  يد هغ ۲۰۰۲ال كستمبر  ۱۳افغانستان په  ي( ]چ۲۰۰۰)ماشومانو 

 ده[ ړيك

 مه ماده: 1
ت يد شمول کېونو كواځ يا ملي يد د ماشومانو لپاره په نظاميدونه بااويه ړي ول غټ -1

و ړ دغه ماده د غ ړي كسره برابر  يماد ۳۲ون د ړ عمر حد اقل د ماشومانو د حقوقو ت
 يمو ماشومانو د ساتنكعمر نه  يلنك ۱۲د د يبا يچ ړي خه غواڅومتونو كوادونو د حيه

 .ړي كتر سره  اقداماتلپاره الزم 

 مه ماده: 4
ت يخه جال فعالڅونو كواځ.....[ چه د دولت د مسلحو  ]لې ډمسلحې هغه  -۱
 ګم عمره ماشومان د جنكخه څالونو ك ۱۲د  کېطو يول شراډ يڅد هيبا يوك

 .ي مار ګلپاره ونه 
او استعمال پر  يمارنګماشومانو د  يد داس يچ يلف دكوادونه ميه ړي غ -۲

دلو له يكول د قانون وضع ډ ګړي انځپه  ړي كنه اقدامات ترسره كول ممټخالف 
 . يژنيول وپډو جرم په يد  ينړ كول ډاو دغه   ړي كممانعت و  يدد يچ ي الر 
 ګړي د ج يچ يت بانديوضع يدولت پر قانون ړي اجرا به د هغه غ يد دغه ماد -۳

 .ي زه نه لر ياغ يد کېپه حال 

 ۲۰۰۱، س اصول يا د پاريد ماشومانو ملت روپونو سرهګد مسلحو قواو او 

 ماده: ۲.۱
 يس نه دكدل عبارت له هر يك ياځو يلو سره ډا يو ماشوم د مسلحو قواو او يد 
د په هر يبا يو يمارلګروپونو ګا يمسلحو قوتونو  يم وكخه څ ۱۲د  ي  يعمر  يچ
استعمال  يا انجوني يان وكه هلكاستعمال په شمول د ماشومانو  يو يل چكش
او  يجاسوس يكونړ غام و ي، پيجوال ا اشپز،ي يپه صفت و يالګيو جنيد  ي  ي
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 يچ يمحدوده نه د ي د هغه ماشومانو پور  ځيوايدا  يمقصدونو لپاره و يجنس
 . ياخل ي  يا ي يو يستيمخامخ برخه اخ کېه ړ هغه په شخ

 

 ي فبرور  ۲۰۰۳ال كاساسنامه ]افغانستان په  يمكمح ي  يجنا ين الملليد روم د ب
 [ړي كت ترالسه يعضو کېاشت يم

 :اتيجنا ګيجن، مه ماده 8
ر ي: ]په غيوكور  يمعناو يالند« تونهيجنا ګيجن» کېاساس نامه  يپه د. ۲.۲

 [نهړ خه سرغڅنو او رواجونو يقوان ړ ق و يد تطب ېكو ړ مسلحو شخ ين الملليب
په  يم وكخه څالونو ك ۱۵د  ي  يعمر  يمارنه چګد ماشومانو  (vii)ه ( ). ۲.۲

ه ډفعاله ون کېونو ګپه جن ياستعمال چ يدو ا دي کېروپونو ګا يمسلحو قواو 
 .يواخل

 

ا ماشومانو ته ي يمارل شګونه  کېروپونو ګد په مسلحو قواو او يماشومان با يهغه قواعد چ
چه  يږي تنظم ي نو له الر يقوان يعرف ين الملليد ب يل شړ كون اجازه ورنګډد  کېو ړ په شخ

و ي يروپونو باندګ ير دولتيقواو او غ يو په دولتړ شخ ين المللير بيو غا ين الملليهغه په ب
م عمر كم نه كد ماشومانو  ياو مقررات چ ه ونونړ ت ي هغه حقوق بشر  يد وړ  قيشان د تطب

. د يدړيكاوچت  ي پور  يلنك ۱۲هغه د  يد ړ لپاره د منلو و  يستنياخ ډيد ون کېو ړ په شخ
 کې ګپه جن يه چړ ون هغه ماشومانو په اينواسكول كو ټپرو  ي ار يماشومانو د حقونو د اخت

م عمر په كم نه كد ماشومانو  يچ ړي خه غواڅوادونو يو هړ ول د غكد پروتو  يل ويكښ
. د ړي كلونو ته اوچت ك ۱۲لپاره  يستنياخ ډياو ون يمارنګ ي د اجبار  کېونو ګجن

سون سره خپل الحاق ينوانكول كو تتپرو  ي ار يافغانستان دولت د ماشومانو د حقونو د اخت
ان او ياغيول كو ټپرو  ي ار ياخت ي. عالوه له دیدړيك کېاشت يال د دسمبر په مك ۲۰۰۲د 
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او  يمارنګد  کېو ړ و په شخكخل ينه الند يلنك ۱۲د  ي  ي يلډ يمسلح يدولت ي ر يغ ي نور 
 .يد ړي كمنع  کېطو يل او هر قسم شراكلپاره په هر ش يستنياخ ګ ټي
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 ي ر يد ت ولونهډاو نور  ي ر يت ي. پر ماشومانو جنس۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وو قران او سنت ك ي اصولو خبر  يه د اسالمړ د ماشومانو د حاالتو په ا ږمون يهر وخت چ
ا د ماشوم ي يت او پالنه بانديماشومانو په تربد چې نه ړ كول هر هغه عمل او ډپه واضح 

 يد يولځر ګمنع  ينقصان رسو ياو روان ي، ذهنيجسم ته ال او ماشوميريلپاره سالم چاپ
له ماشومانو سره د  ياتيزاو زور  ي ر يت يجنس يملعون د ي  ي يكدونيكب كمرت يچ يلياو و

د اسالم قانون د ماشومانو د  يږي كل ڼګخه څو يريت يو د لوي يماشومانو په حقونو باند
ره يب پذيو اسي يولنټماشومان د  کېجه ي. په نتيوكار ګنټي يتوب بانديو په خوندګ ټا يعل

 .ي ا لر يتړ ته ا ړمالت ياندړ په و  ياتيزور ز يد هر قسم جنس يچ يقشر د
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 م:يركقران 

 :يد يليفرما يهللا تعال

َتْقَرُبوا اْلَفَواحَِش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن  َوَلَ »
ِباْلحَقِّ  َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي حَرََّم هللاَُّ ِإَلَّ  َوَلَ 

)سورة  «َذِلكُْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَّكُْم َتْعِقُلونَ 
 (۵۱۵نعام اَل
)فواحشو(  يله د ياره وكښ يارونو( ته هغه چكارو ك، ناي  يايح يئ فواحشو )بيږ ك يدږ او مه ن

ر ګ( مي  يهللا )وژل  يد ړي كحرام  ينفس هغه نفس چ ي، او مه وژنئ تاسيو ټپ ياو هغه چ
سره  يته په د يتاس يهللا تعال يد ړي كم كو امر( حياو  يلور نهڅ( په حقه سره دا )ي  ي)وژنئ 

 ت(يا ۱۵۱)انعام سوره،  .ي( تاسيښكعقل وچلوئ )پ يچ يله پاره د د

 :ي  يفرماهمدارنګه  يهللا تعال 

 «َو َأوُفوا ِبالَعهِد إنَّ الَعهَد كاَن َمسُئوَل»
 (۹۳سراء )سورة اَل

 سراءا) )له عاهده(. يشو يدليتښپو يعهد د يه چكشيوئ په عهد )د هللا(، بكاو وفا 
 ت(يا ۳۴سوره، 

« َوََل َتْعَتُدوْا ِإنَّ هللاهَ ََل ُيحِبِّ اْلُمْعَتِدينَ »

 (091)سورةالبقرة 
 ت(يا ۱۳۰، سوره )بقره .يږي ښنه خو يكوونكد هللا ج تجاوز  ېه چكځوئ كتجاوز مه 

 يپاملرناو  يساتند ماشومانو د  يسانو له خوا چكد هغو  ي ر يت يجنس يباند ماشومانو رپ
 ېاو وعد ېژمناو د  يږي كرل يشمانت يول خډو ي ياندړ د اعتماد په و  ي ه لر ړ دنده په غا
 خهڅ انتيله خ ېاندړ . اسالم د اعتماد پر و يناه دګ ېاندړ و د هللا ج پر  يچ يماتول د

  :ي  ي. هللا ج فرماي ه لر كر ك
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َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َل َتخُوُنوا اللَّـَه »
« َوَأنُتْم َتْعَلُمونَ  َوالرَّسُوَل َوَتخُوُنوا َأَماَناِتكُمْ 

 (72نفال)سورةاَل
وئ، همدا كانت مه يغمبر سره خيد پ ېد هللا ج او د هغ ،ړي راو  مانيا ېسانو چكهغو  ېا
وئ، او خپله كانت مه يخ يول سپارل شوډتاسوته د امانت په  ېچ ېكانو يول په  هغو شډ

  (تيا ۲۱، ه. )انفال سور يشانت ونه يد خيبا ېئ چيږ پوه

 

 

 

 

 

 

 

په  ېچ يږي او پوه يولك ير نه شيتوپ ځو او بدو ترمنښد  ېچ ي ر يت يپه هغه ماشوم جنس
ه نوعه يوه لوي يخواليتاوتر ياو روان يد جسم ېاندړ و انسان پر و ي، د يد يه مجبور شوڅ

 يو لوي ېكحقوقو  ي  يده او د اسالم په جزا يژندليناه پګه يوه لويده. اسالم هم دا عمل 
 . يد يت بلل شويجنا

ا ي، او ړي كالسه ور و ماشوم خپل ژوند له ي يش يدايك ېكپه صورت  ي ر يت يد جنسح: يه تشرډلن
جونو د نول د ماشومانو ډ ګړي انځپه  يووژل ش ې و له لور ړيد غ ۍورنك ېد خپل يش يدايكوروسته 

© reuters 
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 د هغه سره مرسته او يد قربان ېچ ياځپر  ېد د ېر عادالنه منطق له مخيه او غږ كو يه. د ړ و په ايقض
 . يږي كل ڼګهغه مالمت  يوش ړمالت

، يوكدا يفشار پ يستونزه او روح يته روان ړي نومو  ې واز يستنه نه يه اخګ ټه ړ خه ناو څو ماشوم يد 
 .يوكر يه تاثړ ناو  ېوده باند يكياو فز يپه روح ېا هغيه د هغ ېكبل

َوُلوطًا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َأَتْأُتوَن اْلَفاحِشََة َما »
 «سَبََقكُم بَِها ِمْن َأحٍَد مِّن اْلَعاَلِمينَ 

 (01اَلعراف سورة)
 خپل قوم ته  ليوو  يله چكلوط  (ته قصه د يمحمده دو يه اړ كاده ي)او : هړ ژبا

 
وئ ك ګا راتيا

ولو ټو له ي يڅار ته هك يخه دڅ يله تاس يشو يومبړ  ينه د يار )لواطت( ته چكر بد ډي يتاس
  (تيا ۲۰، سورهاعراف وئ(. )كهم مه  ي  ي يو )نو تاسكخل

َفِإن  جَفآُذوُهَماَواللََّذاَن َيْأِتيَاِنَها ِمنكُْم »
َتاَبا َوَأْصَلحَا َفَأْعِرُضوْا َعْنُهَما ِإنَّ هللاهَ َكاَن 

 ﴾۵۲النساء سورة﴿ «َتوَّاًبا رَّحِيًما
ه كذاء ورسوئ دو ته، نو ينو ا يار ته( له تاسكح ي)قب يد ځيرا يچ ړي ه سړ او هغه دواه: ړ ژبا

رحم   رډيارانو( كنهګ)د  يكقبلوونه توبه ښ يهللا د يه چكشيو نه، بړ دوا يستله ديتوبه او
 ت(يا ۱۶، النساء سوره)واال )په انعام د اجر او ثواب سره(. 

 :فيث شريحد

 :يد ړي كمنع  ګز ورتيول حمله او تډهر  ېاسالم په انسان باند

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله »
 رواه مسلم(« ) وعرضه

نه، ناموس او مال حرام يد نورو مسلمانانو و ېولو مسلمانانو باندټل: په يوفرما صغمبريپ
 2543ث يحد 1483/4تاب البر، فصل ك ح، يصح پهامام مسلم ف يث شريدا حد ) .يد

 (يد ړي كنقل 
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 داو بدو عنعناتو، رواجونو او  وړ د ناو  ي ر يت يجنس ېپر ماشومانو باند ح:يه تشرډلن
باورونو او  يضياو د تبع يصورت موم ېكجه يولو په نتټو د پګد ستر  خهڅ يخواليتاوتر
او د ماشومانو  ځيرا ېكر كټعت سره په يشر يد اسالم ې، چيږي كل ڼګاتو اساس ينظر

مشران د  يپوهان او مذهب يه اسالمړ ا ې. په دځير ګدو سبب يا ماتيدحقوقو د نقض 
. اسالم يوكور او ترحم دستور  ۍ د برابر  ې، چي مهم رول لر  ېكح ينو په توضيقوان ياسالم

او دعدالت او  يوكمنع  ېباند سانوكو كانمنونيزوانانو او ځ رول پډ ګړي انځتجاوز په 
 . يوكار ګنټي ېلو باندار نو په سپيولو ته د مجرمګقانون من

ان هم د كهل يوچنكمن ك، ميد يكمنوون انيزاستثمار  يد جنس ځېښ ېچ ېسره له د
ه رواج. پر ماشومانو ړ په شان ناو  ۍ بچه باز ه د ګ، د مثال په تو يراش ېاستثمار الند يجنس
 يكجه يپه نتانو د زور يا هم د هغه لويال او كښ او ېونڅهانو د كهلن د كمم ي ر يت يجنس

او  يشو ې او باور پر  يمارل شوګلپاره  يپاملرناو  يساتنانو د كهل ېد د ېچ يسيصورت ون
 .يوكانت يله دغه اعتماد سره خ کېپه مقابل 

 

 نيقوان يمل

 افغانستان د جزا قانوند 

 مه ماده: ۴۲۱
د حاالتو سره  ړي كا د نر سره لواطت و يا لواطت يه شخص د مونث سره زنا ك -۱

 . يږي ومكده حبس محږ سم په او 
خه څد مشدده حالونو  ېكحالتونو  يكوه راتلونيفعل په  ې فقر  يد پورتن -۲

 . يږي كشمارل 
 . ړي كپوره  يعمر نه و ۍلنكه اتلس يعل يمجن ېچ ېك   په هغه حالت ۱
ه د يعل يد مجن ې پور  ېدرج ېمييد در يكوونكاب كارت ېچ ېكپه هغه حالت  -۲

 . يخه وڅخپلوانو 
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، يكوونكه يه  تربيعل يد مجن يكوونكاب كارت ېچ ېكپه هغه حالت  -۳
 . ي ار ولر يو قسم د اقسامو په هغه نفوذ او اختيا په ي، مستخدم او يكوونښ
 . يه وځښ( يكوخه )خاوند لرونړ ه ميعل يمجن ېچ ېكپه هغه حالت  -۴
ل ياب په سبب زاكارت د فعل د ارتكها بيعل يد مجن ېچ ېكپه هغه حالت  -۵
 . يو يشو
دا يپ ېه د غلبيعل ياتو په مجنيخه زڅ يا د هغي هدوه نفر  ېچ ېكپه هغه حالت  -۶
 . يو يشو بكمرت ېو د بل پسيا فعل ي يو ړي كو تر بله سره مرسته يولو دپاره ك
مرض  ياب په سبب په تناسلكه د فعل د ارتيعل يمجن ېچ ېكپه هغه صورت  -۱

 .يو ياخته شو
 .يو يها حامله شويعل يمجن ېچ ېكپه هغه صورت  -۲

 مه ماده: ۴۲۳
ر كمذ  ېچ ېد چا په ناموس عام له د ېليا هم حيد يا تهديه شخص په عنف ك-۱
لونو كله اوه  ېده حبس چږ په او  ړي كشروع و  ې ا پر ياو  ړي كو  ي ر يا مونث تي يو
 .يږي ومكمح يات نه ويخه زڅ
د  يكوونكاب كا د جرم ارتي يدليرس يعمر ته نه و يلنكه د اتلس يعل يه مجنك -۲
 يخه وڅ ېو اشخاصو د جمليد درج شو ې ( فقر ۲د ) ې( ماد۴۲۱قانون د ) ېد

 . يږي ومكمح يات نه ويخه زڅلونو كد لسو  ېده حبس چږ په او 

 قانون ګۍد يونو ته د رسړ اطفالو سرغد 

 مه ماده: ۱
 ياوكول او له سپډد يپه منظور په شد يد اصالح او روزن يد طفل مجازات حت

 .ي سره جواز نه لر 
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په واضح او  ېكانون د افغانستان په جزا قلونه كشنور  يخواليتاوتر يتجاوز او د جنس
زنا او  ې) چ ېله مخ ېماد ۴۲۱د . د افغانستان د جزا قانون يد يول منع شوډاره كښ

طو او وخت پر مهال هم د يشرا ګيد جن ېكولو وختونو ټ( په يد يژندليجرم پ ي  ېلواطت 
ان ته غوره ځمشدده حالت  يكعمل په هغه صورت  يخواليتاوتر يد جنس. يد ړ ق و يتطب
او  ړي ك ړبشپ ينه و ي  يعمر  يلنكد اتلس  يچ يترسره ش ياندړ و چا پر و يد  يله چك يوك
ول د جزا قانون ډ يپه همد. ي ولر  كاو وا س نفوذك يشو يب پر قربانكمرت يله چكا هم ي

دغه عمل د  يله چك يوكجرم ته مشدده حالت ور  يخواليتاوتر يماده هم جنس ۴۲۳
 . يو يتر سره شو ياندړ ماشوم پر و  يا نجلي كم عمر هلكلونو د كاتلسو 

 

 مقررات والړين

ال د مارچ په ك ۱۳۳۴ومت په ك]د افغانستان حون ينوانسكد ماشوم د حقونو 
 [ړكول اعالن كان الحاق ځد  ې قانون پور  ېپه د ېكاشت يم

 مه ماده: ۳۵
و د څتر  يز اقدامات په الر واچويخړ و اڅز او يخړ ، دوه ايد مليوادونه بايه ړي غ

 .ړي كو  يويخه مخنڅاو قاچاق  ي، پلورنيتونښول تډماشومانو د هر 

 مه ماده: ۳۱
 :ېچ ړي كن ور يد تضميواد بايه ړي غ

 .ير نه شيل مجازات او تحقكش ير انسانينجه او په غكد شيو ماشوم باي يڅ:  هالف
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 ماده: يمه عموميونونو درينوانسكال ك ۱۳۴۴نو د يد ژ
 ونينوانسك( ۴نو )يپه رابطه د ژ يانو د ساتنيكپر مهال د مل ګد جن

 مه ماده: ۳۴
 .يونه منع ديرغمل ني

 ماده:مه  ۲۱
 يحقوقو، مذهب يورنكت، يثيان د حځد  ېكاشخاص په هر حالت  ړ و  ړد مالت

 ي. هر وخت له دوياعمالو ،اعتقاداتو او د خپلو رسمونو او رواجونو مستحق د
و اعمالو او  كرونياو و يخواليول تاوترډاو د هر  يچلند وش يد انسانيسره با

ت او يثيو د حځښول د ډ ګړي انځ. په يوش ړد مالتيبا ي  ې ېكلو په مقابل ځنكښ
، فحشا ته مجبورول او د هر ي ر يت يه جنسكول عمل لډهر  ېكشرافت په مقابل 

 . يت وشياو حما ړمالت ي  ې ېكول تجاوز په مقابل ډ
 ړت او مالتيتر خپل حما ېه چړ سانو په اكد د هغو يل دولت بايكښ کېه ګړ په ج
په  ي مزاج، عمر او جنس اوبرابر  يهغوولو سره د كت يولو مقرراتو په رعاټد  ي لر  ېالند
او  ي، مذهبيه نژادكض لير او تبغيول نامساعد توپډولو سره پرته له هر ين ېكپام 
 . ړي كو  ددو سره سم چلنيعقا ياسيس

 ولكپروتو  ي ار يه  اختړ ون په اينوانسكلو ماشومانو د حقونو د يكښد  ېك ګپه جن

 مه ماده: ۳
مقصدونو  يلول او قبلول د الندنيول، تحوكله د ماشوم عرضه يپه هر وس  -۱

 لپاره:
 استثمار به مقصد يالف: د ماشوم د جنس

 مارلګد ماشومانو  کېار ك ي ب: په جبر 
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 اساس نامه ېمكمح ي  يجنا والړيند روم د 

 ت:يجنا ګيمه ماده، جن ۲
ر ي: ]په غيوكور  يمعناو يالند« تونهيجنا ګيجن» کېاساس نامه  يپه د. ۲.۲

 نه[ړ خه سرغڅنو او رواجونو يقوان ړ ق و يد تطب ېكو ړ مسلحو شخ ين الملليب
، د زور له ي مقصد لپاره برده دار  ياب، جنسكارت ي ر يت ي(. د جنسVI( ) )ه ۲.۲
، ېماد ۱د  ېه چڅوم كول، كحامله  ې ستل، د زور له الر يا ړفحشا ته ا ې الر 
ول ډا هم هر يدول او ڼش ې ، د زور له الر يد يح شويتشر ېكم بند )و( برخه يدو

سره  کېمشتر  ېماد ۳ونونو د ينوانسكلورو څد ژنو د  ېچ يخواليتاوتر يجنس
 .يږي حساب ېكر كټسخت په 

 

 

په  ونهډولنور  يخواليا هم د تاوترياو  ي ر يت يجنس ېاندړ پر و  (جونونانو او كهل) ماشومانو د
له  قانوند  يپالنوالو بشرړيد ناو  دنه دهينقض او مات نوحقو ي ول د بشر ډاره كښح او يصر
عملونه  ينځي ړ و  ېد مالحظ يخواليتاوتر ي. د جنسيږي كرل يونه شمړ نده سرغګر څ ېمخ
و ړ . د مسلحو شخيت وبلل شيجناو ي ېاندړ ت پر و يا هم د بشريت او يجنا ګيو جنين كمم

 يون او د الحاقينوانسكلونه د ژنو د كش نور  يخواليتاوتر ي، تجاوز او د جنسېكطو يپه شرا
ه ړ ا ې په ماشومانو پور  ېونونو هغه موارد چينوانسك. د يد يمنع شو ېولونو له مخكپروتو 
 .يوكمنع  ي ر يت يجنس يباند ول پر ماشومانوډ ارهكښ، په ي لر 

 ير شوكذ  ېكماده ه كمشتر  ۳ونونو په ينوانسك ويد ژن ېت چيلفكم دا چلنيرفتار  يد انسان
 يخواليتاوتر ياو نور جنس ي ر يت يجنس ېاندړ و او ماشومانو پر و ځښد  ولډ ي، په ضمنيد

او  يوك اعمال منع ېول الندډاره كښماده په  ۲۱ون ينوانسك ۴و ي. د ژنيد ړي كمنع 
ول ډله هر  ياندړ د عزت او وقار په و  ي)د نجونو په شمول( د دو ځيښ » :ي  يوا يداس
فحشا ته  ي له الر  ر، د زو ي ر يت يد جنس مخصوصاً  يت شيحما ګړي انځپه د يبا خهڅ ي ر يت

 . ېاندړ ول تجاوز پر و ډد هر  ېاندړ او د عنف پر و مجبورول 
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 ختطافا. د ماشومانو ۴

 

 

 

 

 

 

 

 ړو او ماشومانو په ساتنه او مالتيورنكن د يقوان ياسالم يولو سره چين کېپه پام  يد د
د  يد هغوا هم ياو  ېښخو ېد خپل يتونه د هغوښونه او تيد ماشومانو ن، يوكار ګنټي
وم موجه كله پاره پرته له  ېمود ېدږ ا هم او ي ډېلن ېويد  ،پرته خهڅ تيله رضا يول
د . دغه عمل يمخالف عمل د ۍورنكرامت او ك ياو د انسان ير قانونيغويخه څل يدل

ی اره تخطكښوه واضح او ي يله مخ ونونويساننوكنو د ياو د ژ انونوال قړيد نحقونو  ي بشر 
رل يخه شمڅت يله جنا ېاندړ تونو او د بشر پر و يجنا ګيد جن ېاندړ و ت پر ياو د بشر يد
 . يږي ك

 م:يركن ا  قر 

ْرِض َواْذكُُروا ِإْذ َأْنُتْم َقِليٌل ُمسْتَضَْعُفوَن ِفي اَلَ »

 (72)سورةاَلنفال  «َتخَاُفوَن َأْن َيَتخَطََّفكُمُ النَّاسُ 

© allvoices 
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 کېه كمځوئ په  يشو ړي ك فيضع يږل يتاس يهغه وخت چ يئ تاسړ كاد ياو ه: ړ ژبا
 ت(يا ۲۶)انفال سوره،  .كخل يتاس يتوښټوبه  ينه چ يله د يدئ تاسيريو

 ف:يث شريحد

 هللاَُّ َعْنهُ 
َ
 َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي

ِّ َصلَّى هللاَُّ َعَليِْه َوسَلََّم َقاَل َقاَل هللاَُّ »
َعْن النَّبِي

َرجٌُل َأْعطَى ِبي  َثٌة َأَنا خَْصُمُهْم َيْوَم اْلِقيَاَمةِ َثالَ 
ُثمَّ َغَدَر َوَرجٌُل َباَع حُرًّا َفَأَكَل َثَمَنُه َوَرجٌُل 

 «اسَْتْأجََر َأجِيًرا َفاسَْتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعِط َأجَْرهُ 
 (۳۷۵صفحه  ۷)صحيح بخاری جزء 

امت په يد ق ېچ يسان دك ې ل: در يوفرما صغمبر يپ ېچ يت ديخه رواڅ رض رهيد ابوهر ه:ړ ژبا
او وروسته  يوكمان او ژمنه يزما په نوم پ ېس چكمن وم، اول هغه ښد يبه زه د هغو ځور 

س كم هغه ياو در ي خور  ي  ېمت ياو ق يوڅو ازاد انسان خر ي ېس چكم هغه ي، دويهغه ماتو
 (۴۱۱صفحه  ۱جزء  ي ح بخار ي)صح .يوكنه ور  ي  ې ي او مزدور  يار اخلكو چا يله  ېچ

َليْسَ ِمنَّا َمْن َلْم »صَلَّى هللاَُّ عََليِْه َوسَلََّم َقاَل َرسُوُل هللاَِّ »
 )مسند أحمد(« َيْرحَمْ صَِغيَرَنا َوَيْعِرْف حَقَّ َكبِيِرَنا

او د  ړي كپه ماشومانو رحم ونه  ږزمون ېله چډ: هغه يد يليفرما صرسول هللا  :هړ ژبا
 حمد(ډ)مسند  خه نه ده.څ ږزمون ړي كمشرانو مو احترام ونه 

 يتنو او مالحظاتو قانونښد ماشومانو د غو يول يان او رسمګه كيمور او پالر، ن ح:يتشره ډلن
قت يپه حق يوكماشوم اختطاف  ې الر  ېا بليد زور  ېچ كوڅ، هر بل يد يكوونكمراقبت 

 .يد يدا عمل منع شو ېچ ېكحال  ېپه داس، يو ته صدمه رسوګ ټماشومانو د  کې

ولو، د څو د خر ړ ، د ماشومانو د قاچاق، د بدن د غيستنياخ ګ ټي يجنسد  ثراً ك ا اختطاف
لو سره د ماشوم د ډه د مسلحو ګولو او همدارنكسو د ترالسه يخه د پڅ يورنكماشوم د 

عت بل ته يشر ياسالم ، يږي كول او ارتباط درلودلو په مقصد ترسره كاستخدام، استفاده 
ه ړ ناو تونه او ښول انسان تډهر  ېكطو يول شراډپر استناد په هر  د اصل د ضرر نه رسولو
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نده ګر څ ېكنو يتونه د اسالم په قوانښامله انسان ت ېنو له د. يوكمنع  ستنهيه اخګ ټ
 .يولو ته وسپارل شګد عدالت من ي  ېن يبكمرت ېچ يجابوياو ا يږي كل ڼګونه ړ سرغ

 

 نيقوان يمل

 قانون يد افغانستان اساس

 مه ماده: ۲۴
او له عامه مصالحو پرته  ۍنورو له ازاد. دا حق د يحق د يد انسان طبع يازاد
 ي ر يرامت له تكاو  ي. د انسان ازادي حدود نه لر  يږي ميتنظ ې د قانون له الر  ېچ

 .يلف دكم يرامت په ساتنه او درناوكاو  ۍ. دولت د انسان ازاديد يخوند

 د افغانستان د جزا قانون

 مه ماده: ۴۱۴
و مقامونو د كت لرونيصالحا د يو حالونو يح شويتصر ير قانونيه شخص په غك

د  ړي كخه منع څار كد  ي  ېا ي، ړي ك ي  ېف ي، توق يسير بل شخص ونيخه غڅامر 
 .يږي ومكحالونو سره سم په متوسط حبس مح

 مه ماده: ۴۱۵
 يرسم ېچ يله تر سره شيشخص په وس ېول د داسكف او منع يول، توقيه نك

ان په دروغجن صفت ځا خپل ي ړي كاستعمال  ي ولر  ي  ېحق  ېچ ېله د ېلباس ب
د  ړي كاره كښو ته كمقامونو د امر په عنوان خل يامر د دولت يو جعليا يمتصف 

 .يږي ومكمح يات نه ويخه زڅلونو كد لسو  ېده حبس چږ احوالو سره سم په او 

 مه ماده: ۴۱۶
ت د ياز يا د بدنيد يا د قتل په تهديراه كول په زور او اكف او منع يول، توقيه نك
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خه څ ېنو د جمليظفوم يد دولت يكوونكاب كارت ېا دا چي يو ياځو يد سره يتهد
 .يږي ومكمح ې انداز  ې ثر ك جزا په ا يل شوكاټد  ې( ماد۴۱۵قانون د ) ېد د يو

 مه ماده: ۴۱۲
ا نور اشخاص ي ړي ك ړبشپ ينه و ي  ېعمر  ۍلنكد اوه  ېو ماشوم چيو شخص يه ك
له اختطاف يشخص په وس ا د بليپه خپله  يان په ساتنه قادر نه وځد خپل  ېچ
ات يخه زڅلونو كو يد در ېپه متوسط حبس چ ړي ك يخوش ېكواله ډنكپه  ي  ېاياو 
 .يږي ومكمح ينه و

 مه ماده: ۴۱۳
خه څا شخص د اعضاوو يجرم په اثر د طفل  يد درج شو ې( ماد۴۱۲قانون د ) ېدد
منجر  ګه په مر كزخم په جزا او  يعمد يكوونكاب كارت يوب شيا معيوه عضوه تلف ي
 .يږي ومكجزا مح يل شوكاټقتل په  يد عمد يش

 

رامت ك يانسان ېچ يندوګر څاو  يوكار ګنټيپر حق  ۍقانون د ازاد يد افغانستان اساس
. يږي محدود ېكطو يپه خاصو شرا ېتحفه ده چ يوه الهيده. حق  يخوند ي ر يله ت ياو ازاد

 ېچ ي  يول واډح ياو په صر ړي كار ګنټي ګړي انځه ړ په ا ۍد افغانستان د جزا قانون د ازاد
هم د  يهغو ي ت لر يد محدودولو صالح ۍد قانون سره سم د ازاد ېن چيهغه مامور 
ط د قانون له يشرا ګړي انځ. دا ي لر  كد حق د محدودولو وا ۍد ازاد ېطو النديخاصو شرا

قانون او د جزا د قانون سره سم د  ي. د افغانستان د اساسيد يف شويتعر ېمخ
عمل  يو جرميده او  يل شوڼګونه ړ غړ خه سڅول له قانون ډماشومانو اختطاف په واضح 

 .يلويكتش
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 مقرراتوال ړين

 هيواله اعالمړيحقوقو ن ي ال د بشر ك ۱۳۴۲

 مه ماده: ۳
 .ي ت او د ژوند حق لر ي، امنۍازاد يهر شخص د شخص

 مه ماده: ۳
 .يد نه شيف، حبس او تبعيسر توقد په خپل يبا كويڅه

 يونونو الحاقينوانسكو د ي( د ژن۱۳۴۳ه د )ړ منازعاتو په ا ين المللير بيد غ
 ول(كم پروتو يدو ۱۳۱۱ول ) كپروتو 

 مه ماده: ۴
په اول  ېاعمال چ ېر شول، الندكذ  ېكاتو يپه عموم ېكمخ ېچ ېر له ديغ ېب
په هر وخت او  ېاندړ د افرادو پر و  ېچ يخه دڅد هغو اعمالو  ير شوكراف ذ ګپر 

 .ياو منع به و يمنع د ېك ياځهر 
ول په ك ي ر يت ېاندړ پر و  يسالمت ياو روان يكيا او فزيو چا د ژوند، روغتيد  -۱
ول او د ك ې پر  ړي نجه، د غكه شكول ظالمه چلند لډول قتل او همدا ډ ګړي انځ

 لونه.كنور ش يخواليتاوتر يجسم
 ز مجازاتييله ډ  ۲
 ونهيرغمل ني  ۳
 ېنړ ك يستيترور -۴
 يكوونكن ياو توه يكوونكر يول تحقډ ګړي انځ، په ياوكرامت ته سپك يانسان -۵

ه ړ نور ناو  ي ر يول او د تك ړل فحشا ته اكش ي ، په جبر ي ر يت يچلند، جنس
 لونه.كش
 تجارت ۍوله معنا سره د غالمټغالم ساتنه او په  -۶
 ولكا غارت يول ټلو -۱



شخړو کې د افغانستان د ماشومانو ساتنهپه وسله والو    36 

 دوليولو تهدكو اعمالو په ترسره ير شوكد ذ  -۲

مصوبه(  ۲۰ال د نومبر ك ۱۳۲۳ون )د ينوانسكد ماشومانو د حقونو د 
دو يك ياځو يون سره د ينوانسك ېد د ۲۲ال د مارچ په ك ۱۳۳۴]افغانستان د 

 [ړكاعالن و 

 مه ماده: ۳۵
و څتر  ياقدامات په الر واچو ي ز يخړ و اڅاو  ي ز يخړ ، دوه ايد مليوادونه بايه ړي غ

 .ړي كو  يويخه مخنڅاو قاچاق  ي، پلورنيتونښول تډد ماشومانو د هر 

 اساس نامه ېمكمح ي  يجنا والړيند روم د 

 تونه:يجنا ګيمه ماده، جن ۲
ر ي: ]په غيوكور  يمعناو يالند« تونهيجنا ګيجن» کېاساس نامه  يپه د. ۲.۲

 نه[ړ خه سرغڅنو او رواجونو يقوان ړ ق و يد تطب ېكو ړ مسلحو شخ ين الملليب
 ونهيرغمل ني (iii)ج( ) .۲.۲

 

 

حت اه په وضړ په ا دد چلن ېاندړ و پر و ګړ و  يكماده د مله كمشتر  ۳ونو ونينوانسكو د يد ژن
 يكده. د مل ړي كول منع ډح ياره او صركښپه  ي  ېتونه ښاو د ماشومانو ت ړي كان يسره ب

په او  يد يمنع شو ېكنو نووينوانسكو ړ و په دوايستل د ژنيول او اكه ياځ ېب هو په زور ګړ و 
ل كش ي په جبر  ېكتونه ښ. په انسان تيد ېهم شامل ېنمون ېتونښد ماشومانو د ت ېك ېد
ره په يسر ب ې. پر ديد يمنع شو ېوالو سندونو له مخړيو نڅد  ېچ يددل هم شامل يكور 

 ير دولتياو غ يولو دولتټد  يچ يله مخمقرراتو  يعرف والړيند  محرومول ۍزوره له ازاد
 .يد ي، منع شويد ړ ق و يلو له خوا د تطبډلو يكښ

 ېحمل يباند و او روغتونونوځيوونښ. پر ۵
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 ټله پاره اساس او بنس يكانه راتلونښد رو  ېولنټ ېويد  وونه او روزنهښ ېاره ده چكښدا 
او  يو اساسيول د ماشومانو ډ ګړي انځد هر انسان په  یته الس رس ېاو روزن ېوونښ. يد

د  ېوالو سندونو له مخړياو ن ين، مليد يليڅد اسالم د سپ وونه او روزنهښ. يمسلم حق د
حق په  يا ته د الس رسي. روغتكه هلكده  ۍلينجهغه  ېچ ې، پرته له ديهر ماشوم حق د

اوو ته الس ياو اسانت نوخدمتو ي  يايض روغتيول تبغډپرته له هر  ګړي ول و ټ ېمعنا ده چ ېد
الس  ي، اقتصاديالس رس يكيه، فزكل ي ابعاد لر  كلور مشتر څ يالس رس، دا ي ولر  يرس
، مواد او ونهخدمت ي  يايروغت يكي. فزيض پرته الس رسيول تبغډاو له هر  ي، معلوماتيرس

ل كش يلو ته په خوندډو كنانمنويزول ډ ګړي انځولو قشرونو ته په ټ ېولنټد د يبا ېاوياسانت
د  ېچ ي حق لر  كول  خلډ. همدا يش ې توان سره سم برابر  يل او د مالكپه متناسب ش او

 ي  يايولو ته روغتټ ېچ ړي كو معلومه څتر  ي ولر  ېكه معلومات په الس ړ لو په ايمسا ي  يايروغت
وه بله يه ړ په ا نوخدمتو ي  ياي. د روغتيد يشو ېاندړ ض پرته و يول تبغډله هر  ونهخدمت

معنا  ې، په ديو ړ و له پاره د منلو و كخلد د يبا ونهخدمت ي  يايروغت ېمهمه موضوع دا ده چ
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ول ډ ېاو په داس يو ېت سره سمياو ذهن ګو د فرهنكد دخليبا ېاوياو اسانت ونهخدمت ېچ
 .يو ړ و له پاره د منلو و كد خل ېچ يپالن ش

ُقْل َهْل َيسَْتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َل »
 َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأْوُلوا

 ﴾۳الزمر سورة﴿ «اْلَْلبَابِ 
  يه )ايووا ه:ړ ژبا

 
)او خاوندان د علم  يږي پوه يسان چكسره هغه  يا برابر ديمحمده!( ا

ه دا خبره ده كشي( بيه برابر نه دك، بلي)جاهالن و يږي نه پوه يسان چك( او هغه يد
 ﴾تيا ۳، هسور ﴿الزمر  خاوندان د خالصو عقلونو. يپند اخل يچ

 ې در  ګد جن صغمبر يپ نه شو. يوالكار كان خهڅله حق  ېاو روزن ېوونښد  ېكپه اسالم 
 ېل، پردړ ك يخوش ېكولو په مقابل كم د ور يو ته د تعلړيغ ېولنټ يان د اسالميسه بندك

 :ېچ ړكد و يكتا ېپه د ي  ېره يسرب

طََلُب اْلِعْلِم »قاَل َرسُوُل هللاَِّ صلي هللاَُّ َعَليِْه َوسَلََّم »
 )سنن ابن ماجه(« ُكلِّ ُمسِْلمٍ  َفِريَضٌة َعَلى

( ينه فرض دځيښنه او ي) علم په هر نار ېچ يد يليه فرماړ د علم په ا صغمبر يپ ه:ړ ژبا
 )سنن ابن ماجه(

ان سره ځله  ي  ېسرته نه رسول  ېچ يږي كل يعمل ته و ېضه هغيفر ېكقانون  يپه اسالم
ر شو د كپورته ذ  ېاصل چص يه  د تشخړ و او روغتونو د حملو په اځيوونښ. د ي جزا لر 
ول ډاو له هر  يږي كرل يخه شمڅونو ياځ يكاو روغتونونه د مل ځيوونښ. يد ړ ق و يتطب
خه څد فسادونو  ېكه كمځبول په يو او روغتونونو تخرځيوونښ. د يد يخوند ېحمل
 .ي او سخته سزا لر  يږي كرل يشم

 

 م:يركن قرا  
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ِببَْعٍض لَُّهدَِّمْت َوَلْوَل َدْفُع هللاَِّ النَّاَس َبْعَضُهم »
َصَواِمُع َوِبيٌَع َوَصَلَواٌت َوَمسَاجُِد ُيْذَكُر ِفيَها اسْمُ 
هللاَِّ َكِثيًرا َوَليَنُصَرنَّ هللاَُّ َمن َينُصُرُه ِإنَّ هللاََّ َلَقِويٌّ 

 ﴾۳۴الحج سورة﴿ «َعِزيزٌ 
 ينو نورو باندځيلره په  يد دو ينځيو لره كول د هللا خلكدفع  ينه و ي ر يه چكاو ه: ړ ژبا

 کېپه هغو  ياد شي ياو مسجدونه چ ياو عبادتخان ياو مدرس ي  يكت يبه و يشو يولړ خامخا ن
 يوكمرسته ور  يهرومرو هللا له هغه چا سره چ ړي كر، او خامخا مرسته به و ډينوم د هللا 

ر ډي( کېذولو يامو په تنفك)د خپلو اح يهللا خامخا قو يه چكشين د( دغه )هللا( ته، بي)د
 ت(يا ۴۰، سوره )الحج )په هر چا(. يزورواال د

َوِإَلى َثُموَد َأخَاُهْم صَاِلحًا َقاَل َيا َقْوِم اعْبُُدوْا »
هللاهَ َما َلكُم مِّْن ِإَلٍه غَيُْرُه ُهَو َأنشََأُكم مَِّن اْلَْرِض 
َواسَْتْعَمَركُْم ِفيَها َفاسَْتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوْا ِإَليِْه 

 ﴾۲۵ه يهود، آ ة﴿سور «َقِريٌب مُّجِيبٌ ِإنَّ َربِّي 
زما قومه  يل ايو يو .صالح ي( ورور د دويانو ته )قومي( ثمودږنمو يليږ او )ل ه:ړ ژبا

ر له ده، هم دغه يبرحق معبود غ يڅته ه ي( د هللا، نه شته تاسځيوايوئ )كعبادت 
دم  ي)چ يكمځله  يئ تاسي ړي كدا ي)هللا( پ

 
 ي  يده عمرونه ږ ده( او او  يا ماده د نطفيا

ت يخه )او په وحدانڅئ له ده ړ نو مغفرت وغوا يك( يكمځ) يته په دغ يتاس يد ړي كدر 
)په  يد يدږ ر نډيه رب زما كشيئ ده ته )له عبادتونو د نورو،( بړ كا رجوع و يومنئ( ب ي  ي

 ت( يا ۶۱، ه. )هود سور يد دعا د يكه قبلوونښرحمت او په فضل خپل سره( 

و يد پخوان ېول چډه څه ك، ليت د مسجدونو په شان ديت او وضعښو ارز ځيوونښد 
ا جونه( د ي يان دكه هلكد ماشومانو )  ګنڅله مسجدونو د عبادت تر  ېسيو را هيړيپ

 .يږي كستل يه اخګ ټم له پاره هم يتعل

َوَمْن َأظَْلُم ِممَّن مََّنَع َمسَاجَِد هللاهِ َأن ُيْذَكَر ِفيَها »

 ( 001)سورة البقرة  «خََراِبَهااسُْمُه َوسََعى ِفي 
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مسجدونه د هللا له  يبندو يخه چڅه نشته( له هغه چا كظالم )بل يلو يد كوڅاو  ه:ړ ژبا
ولو( د هغو ړ په ورانولو )او شا يوك ښښوكنوم د هللا او  کېپه هغو  يش ړي كاد ي يچ يد
 ت(يا ۱۱۴ ،ه)بقره سور  .کې

 .يمنع د ېعت له مخيشر يد اسالم ولكز حمله كپه هر مر  ړې كامله د زده  ېله همد

 :فيث شريحد

 و: يت شويانو هدايش ېپه الند ې له لور  رضق ير صدكفه ابوبيد ته د اول خليزي

َوِإنِّي ُموِصيَك ِبَعشٍْر َل َتْقُتَلنَّ اْمَرَأًة َوَل َصبِيًّا »
َوَل َكبِيًرا َهِرًما َوَل َتْقطََعنَّ شَجًَرا ُمثِْمًرا َوَل 

 )موطأ مالک(« ُتخَرَِّبنَّ َعاِمًرا
 يكوه لرونيمه وژنه، م ي ر ږين ياو سپ ځېښوم: ماشومان، ك ېوونښته لس الر  ه: زه تاړ ژبا
 ( موطافی  كمال )  رونه مه ورانوه.يوه او تعمك ې مه پر  ېون

 ي، اسالم د هغويورونه دكد علم او معرفت  ځيوونښ ېه چياځ ېله هغ: حيه تشرډلن
 .يد ړي كب منع يتخر

ب( له ي) نه د تخر ۍد اباد ېكمځانسان د  ج يخدا يچ ليوفرما صغمبر يپ ي له بل لور 
 . يد ړي كن يث تعيپه ح يفيپاره د خل

 :ېل چيج ته وو  يو خداكيمال

سورة « )هايفسد فيها من يقالوا اتجعل ف»

 (01البقره 
 ښل پر ينو وو  ه:ړ ژبا

 
 يك يپه د يوكفساد به  يچ كوڅهغه  کېمكه ځپه ته  يوځر ګا يتو ا

 ت(يا ۳۰سوره،  ه)بقر  .ينيبه )په ناحقه سره( و يوياو تو
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اعمالو  يد بدو او فساد ېچ ياځپر  ېد دنده ده د يهر مسلمان شرع خوا دا د ېله بل
 .ي ان وژغور ځانو يو شيله منع شو ځير ګسبب و 

روى مسلٌم أنه رسوَل هللاِ صلى هللا عليه وسلمَ »
لتضَُع أجِنحََتها لطالِب العلِم إنَّ المالئكََة »قاَل: 

 ح مسلم(ي)صح« رضًى بِما يصنع
اره كښد  ۍسره د خوشال يد هغو ېو الندښسانو د پكد هغو  ې وزر  ېخپل ېكيمال ه:ړ ژبا
 ح مسلم(ي.) صحيوكون ټد علم ل ېچ كوڅ يولو په خاطر هواره وك

َعَواَنَة، حَدََّثنَا َأُبو   : حدََّثنَا َأُبو النُّْعَمانِ، َقالَ »
ُكْنُت   : عَْن ِزَياِد ْبنِ ِعالََقَة، عَْن ُأسَاَمَة ْبنِ شَِريكٍ َقالَ 

 صلى هللا عليه وسلم َوجَاَءِت اْلَْعَراُب، 
ِّ
ِعْنَد النَّبِي

َناٌس َكِثيٌر ِمْن َهاُهنَا َوَهاُهنَا، َفسَكََت النَّاُس َلَ 
، َأَعَليْنَا  َيا َرسُولَ   : َيَتكَلَُّموَن غَيَْرُهمْ، َفَقاُلوا هللاِ

ِفي َأشْيَاَء ِمْن ُأُموِر النَّاسِ، َلَ   ؟ حََرٌج ِفي َكَذا َوَكَذا
، َوضََع هللاَُّ اْلحََرجَ، ِإَلَّ   : َبْأسَ بَِها، َفَقالَ  َيا ِعبَاَد هللاِ

اْمَرًءا اْقَتَرضَ اْمَرًءا ظُْلًما َفَذاَك الَِّذي حَِرَج َوَهَلكَ، 
، َأَنَتَداَوىَيا َرسُو  : َقاُلوا َنَعْم َيا   : َقالَ   ؟ َل هللاِ

ِعبَاَد هللاِ َتَداَوْوا، َفِإنَّ هللاََّ عَزَّ َوجَلَّ َلْم َيَضْع َداًء ِإَلَّ 
   : َوضََع َلُه ِشَفاًء، غَيَْر َداٍء َواحٍِد، َقاُلوا

َ
َوَما ِهي

، َيا َرسُوَل   : اْلَهَرمُ، َقاُلوا  : َقالَ   ؟ َيا َرسُوَل هللاِ  هللاِ
 اإِلْنسَانُ 

َ
)سنن  « . خُُلٌق حَسَنٌ   : َقالَ   ؟ َما خَيُْر َما ُأْعِطي

 (1، صفحه 4ابی داود، جزء 
 ېكپه صحرا  ېو عرب چڅ ېسره وم چ صغمبر يل: زه د پيوو  يزو  كياسامه د شر ه:ړ ژبا

، ېولكنه  ې خبر  يه شڅپه  يو له دوي يڅسان و، هكر ډېناست و راغلل، شاه وخوا 
ل و په يوو او دا هغه مساكتجربه  ې ستونز  ېاتيز ږغمبره! مونيپ ج يل: د خدايوو  يهغو
ول ټ جانو! هللا ګبند  ج يل: د خدايوفرما ې. هغيږي و ته تاوان نه رسكخل ېچ ېكوم ك

 ېب ېو انسان په بل انسان باندي ېله چك ېكر په هغه صورت ګم يد ړي ك ي ر يالت لكمش
 ي. هغوړي الت به په سر و كاو مش ې ستونز  ېچ ي، دا هغه شخص ديوګانصافه تهمت ول

له پاره  ۍانو د ناروغانو د تداويله هغو ش ېشو چ يولك ږا مونيغمبره! ايپ ج يل: د خدايوو 
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له  ېد درملن ېشئ چ يولكانو ، تاسو ګبنده  ج يل: د خدايوفرما صغمبر يه واخلو؟ پګ ټ
 ي  ېله پاره  ېد هغ ېچ ړي كدا يپ يمرض او درد نه د ېداس يڅه جه واخلئ. هللا ګ ټ ې پاره تر 

د  ېا يه دڅه هغه ړ كتنه و ښپو ي. هغوۍناروغ ېويپرته له  ړي ك ړ جو  يدوا او دارو نه و
تل ښوپو ي. هغويت دښړ ل: هغه ز يورته وفرما ېكواب ځپه  صغمبر يغمبره؟ پيپ ج يخدا
 يت. ) سنن ابيه شخصښو يل: يوفرما ې؟ هغيول شكو انسان ته ور ي ېچ يه دښ يوم شك

 برخه، اوله صفحه( ۴دادو، 

 

 نيقوان يمل
 

 قانون يد افغانستان اساس

 ماده:مه  ۴۳
د  اړيو  ې پور  ېسانس تر درجيد ل ېچ يولو اتباعو حق دټه د افغانستان د ړ كزده 

 .يږي نيدولت له خوا تام

 ماده:مه  ۴۴
جاد په منظور، د يا او توازن د ايو د پراختړ كو د زده ځښد  ېچ يلف دكدولت م

پاره لو لړ ه و ځد له من ۍسواد ېد ب ېكواد ياو په ه يواله ښد  و ړ كانو د زده يوچك
 .ړي كق ياو تطب رامونه طرح ګزمن پرو ياغ

 ماده :مه  ۵۲
 ېليا عالج وسړياو د و  يويو د مخنيولو اتباعو لپاره د ناروغټدولت د افغانستان د 

 .ينويمونو سره سم تاماكحله اد قانون  ېاوياسانت ي  ياياو روغت
ول ړ زونو جو كمر  ي  يايخدمتونو او روغت يطب يدولت د قانون سره سم د خصوص

 .يوك ي  ې ړاو مالت يوڅا هياو پراخت
ا يزو ورزشونو د پراختييه مياو س يا او د مليتړ او يد پ ېروزن يبدن ېدولت د سالم
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 .يسيرونه نيلپاره الزم تدب

 ماده:مه  ۵۳
ا ينو د بيوبينو او معيمعلولسانو، د ك ېنو له پاتيدانو او مفقوديدولت د شه

مرستو  يپه خاطر د مال ېستنياخ ډېون ېد فعال يد هغو ېكولنه ټاو په  ۍمنكواځ
رونه يمونو سره سم الزم تدبكم لپاره د قانون د حيخدمتونو د تنظ ي  ياياو روغت

 .يسين
و، ځښسرپرسته  ېسانو، بكو ړ او ز  ينوينو حقوق تضميدولت د متقاعد

 يمونو سره سم الزمكمانو سره د قانون د حيتيوسه  ېنو او بينو، او معلوليوبيمع
 .يوك ېمرست

 د افغانستان د جزا قانون

 ماده:مه  ۳۶۳
د عامو  ېانو په اچولو چيا نورو مضرو شي يروبكو مكد زهرنا عمداً په  كوڅه ك -۱
ا نورو ي ېره خانيذخ ياه، د اوبو په مخزن، عمومڅپه  يو صحت ته مضر وكخل
ا يو ژوند كدخل يو يار شويو د استعمالولو په منظور تكد عامو خل ېانو ته چيش

 .يږي ومكحبس مح يكپه دوام لرون ړي كمالونه د خطر سره مخامخ 
 يته منجر ش ګاب د انسان مر كد درج شوو جرمونو ارت ې فقر  يه د پورتنك -۲
 .يږي ومكپه اعدام مح يكوونك باكرتا

 ه:مادمه  ۳۱۰
په  ړي كفاسد  يخه وڅ ېنوع ېله د ېچ يا بل هر شيمخزن  يا عمومياه، څ كوڅه ك

 ېجزا چ يا نقديحبس  ډ، په لنيمه شكه ګ ټمطلوبه  ي  ېپه اثر  ېد هغ ېول چډ ېداس
 .يږي ومكمح ياته نه ويخه زڅو يد دولس زرو افغان

 :مادهمه  ۳۱۱
  كوڅه ك -۱

 
  يوصخصما د اوبو، برق، غاز د مرفقونو ي، نل ېلا

 
 يا نور عمومي ېلا
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، يمرفقونه معطل ش يپه اساس عموم ېد هغ ېچ ړي كا تلف يمات  اً مرفقونه عمد
ا ي ياته نه ويخه زڅو يزرو افغان وشتيه وځد پن ېجزا چ يحبس او نقدتوسط په م
 .يږي ومكمح    ېويخه په څانو ګو جزاړ دوا ېدد
موجود  کېا په هغه يسات يتاس ړ ا د انتقال و يثابت  يصح عمداً  كوڅه ك  2

د  ي  يا ي ياره واچوكد  يو شي يا د هغي ړي كا متضرر يل خراب، تلف يوسا
 يم نه وكخه څلونو كد دوه  يپه متوسط حبس چ يخه وباسڅ ياستفاد

 .يږي ومكمح
 يكوونكاب كوه درج جرم ارتيد  ي ( فقر ۱د ) يماد يسره د دخطا و په څه ك  1
 ينه و اتهيخه زڅو يه زرو افغانځد پن يجزا چ يحبس او نقد ډپه لن يش
 .يږي ومكمح

 

اقتصادی، اجتماعی ا و  د هګقانون او همدارن يد افغانستان په اساسحق م يد تعل
 يوكح يماده تصر ۱۳ثاق يم ي. ديد يشو نيتضم کېثاق  يوال مړيحقونو په نی ګفرهن
ول ډ ي چه او په جبر كول، په پراخه ډا ړيمات په و يتعل ينړ و لومڅ يدلف كدولت م يچ

ل يه تحصګا تو ړيپه و  ي پور  يسانس درجيماده تر ل ۴۳قانون  يهمداراز د اساس. ړي كبرابر 
دو يهدفونو ته د رس يد يچ ړي خه غواڅله دولت  يره پر دياو برس ينويم تضمياو تعل
د  ل تهيم او تحصيتعل قانون ينه عالوه اساس يد .ړي كق يرامونه تطبګوال پرو ړيلپاره ن

 .يوكح يض هم تصريمثبت تبع ياندړ په و  يالسرس يانو د مساويوچكو او ځښ

 ړي كومت وعده ور ك، د افغانستان حټپر بنس يماد يم ۵۲قانون د  يد افغانستان د اساس
د  ي ومت له لور ك. د افغانستان د حيوادوالو ته برابرو يولو هټخدمات به  ي  ېايروغت يمجان ېچ
 ېچ يديار شوګنټيات يزب سره پر دغه موضوع ال يون د تصوينوانسكانو د حقوقونو د يوچنك

په  يويد مخن ينړيندو او ماشومانو د ميد م ېچ ړي كوعده ور  يومت د دكح ټپر بنس ېد هغ
ندو ته ياو وروسته به م ياندړ دو نه و يږيد ز ېچ ړي كور  ي  ې ډاډ يد او د يولير نيمنظور الزم تداب

سانت ي  يايروغت
 
تونه او يلو و دغه مسو نمه فقره(. د بشر د حقو ۲ يماد ۲۴. )د يبرابرو  ياويا

 .يد ړ دو و يك يون( د پلګډد حالت په  ګړي )دج ېكتونه په هر وخت يلفكم
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 وال مقرراتړين

 (۱۳۴۲ه )يواله اعالمړيد بشر د حقوقو ن

 :مادهمه  ۲۶
 .ي حق لر  يوونښد  كوڅهر 

د  ېكاشت يال د مارچ په مك ۱۳۳۴د ون )ينوانسكد ماشومانو د حقونو 
 شوه( يومنل ي افغانستان له لور 

 :مادهمه  ۲۴
او د  ي برخوردار  خهڅارونو يمع ي  يايو روغتړ وادونه د ماشوم لپاره د لو يه ړي غ

 ي  ېت ياو په رسم يڼګا د بهبود لپاره د ماشوم حق ياو د روغت يد درملن يناروغ
 ي  يايو روغتړ و ماشوم د نومو ي يڅو هڅتر  يوكه څوادونه به هيه ړي . غيژنيپ

 .ينه ش يپات يبرخ يب خهڅخدمتونو 

 :مادهمه  ۲۲
ه ګتو  يدوامداره او مساو په ته وونه د ماشوم حق او دغه حقښوادونه يه ړي غ
 .يژنيت پيدل په رسميرس

 لهكپه ه يد ساتنو كخل يكپر محال د مل ګړي ، د جونينوانسكلورم څ ويژند  

 :مادهمه  ۱۲
 يد درملنو كندونيږ وزلو او ز ي، ناروغانو، ب انويپټ يكد مل ېروغتونونه چ يكمل

 ېكولو حاالتو ټه په كبل يراش يرغل النديتر  ېكحالت  يڅهد په يبا نه يلپاره د
 .ېوش ي  ېلو لخوا احترام او ساتنه يكښد  ېكه ګړ په ج

 :مادهمه ۱۳ 
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نه پرته  يدند ي د خپل بشر  ېچ ېتر هغ ېد ونه درول شيد روغتونونو ساتنه با
د  ېش يدايك. د روغتون ساتنه يو يكانمنوونيمن ته زښد ېچ يب شكمرت

 ېكا ضرب االجل يولو مناسبو حاالتو ټالبته په  ېودرول ش ېكو په صورت يخبردار
 ېقت چي. دغه حقېو يول شوځله پامه غور  ېچ ي خبردار  ړي نومو  ېله چكا ياو 

ت يا مهماتو موجوديفه اسلحو يا د خفي يدرملنه شو يپ ټا يمسلح قواوو د ناروغ 
 ي ونده ادار ړ او ال تر اوسه ا يستل شويپر محال اخ يد درملن و نهيالګيد جن ېچ

 .ېل شڼګعمل ونه  يكانمنوونيز ياندړ من په و ښد د ديبا يسپارل شو يته نه د

 :ماده مه ۲۰
په  ي روغتونونو د چلولو او ادار  يكه د ملګتو  ګړي انځپه منظمه او  ېسان چكهغه 

 يكمل ، ديتالش د کېپه روغتونونو  ېون چګډسانو په كد هغو  يچارو بوخت د
دولو او خدمت يږ ، لد خارجولوو كندونيږ ز ياو نو نويمعلولناروغانو،  او انويپټ

 .ېوش ي  ېد احترام او ساتنه يبا يبوخت د

ون ينوانسك( ۱۳۴۳) ويژنله د كپه ه يانو د ساتنيد قربان ګړي ج يوالړير نيد غ
 ( ۱۳۱۱ول( )كم پروتو يولونه )دوكو پروت يلړ ت ي پور 

 :مه ماده۴
سانت ياو مرست يد د ساتنيماشومانو لپاره با

 
ا په يره بي، په تېش ي برابر  ياويا

 ول: ډ ګړي انځ
ن يد والد ېوونو نه چښ ياو اخالق يالبته د مذهب ېنه برخمن ش يوونښد يالف. با
 .ېو يسرپرست ي  ېه ړ د چا په غا ېچ ېكت ين په نه موجوديا د والديه او ښپه خو

 :مادهمه ۳
د  يد د هغوياو با ېاو ساتنه وش يسانو درناوك ياو مذهب ي  ېايد د روغتيبا -۱

نه  يدو .ېبرابره ش ېش يدايورته رس ېومه مرسته چكولو لپاره كدندو د تر سره 
د  يد بشرپالن يد دو يچ ړي كترسره  يدند يداس يچ يمجبور ش يد په ديبا



  

 

 په وسله والو شخړو کې د افغانستان د ماشومانو ساتنه

 

47 

 .يبهردخهڅت يمامور 
 يوكتوب نه ور ړيا لومي ي ال چاته برتر هپرسونل به د خپلو دندو پر م ي  يايروغت -۲

 ا مواردو نه.يلو يدال ي  ېايالبته پرته له روغت

 :مه ماده۱۱
رغل يد تر ياو نه با ېاو ساتنه وش يو درناوګانڅ ياو ترانسپورت ي  يايد د روغتيبا -۱

 .ېول شيون يالند
 ېنه ش يبرخ يب ي له حقه تر هغه پور  ېد د ساتنيبا ګېانڅ ياو ترانسپورت ي  يايروغت -۲
. د روغتون ساتنه ړي ك ي ونو الس پور عمل وكضررنا خه پرته پهڅدندو  ي د بشر و څتر 
ا ضرب يولو مناسبو حاالتو ټالبته په  ېودرول ش ېكو په صورت يد خبردار ېش يدايك

 .ېو يول شوځله پامه غور  ېچ ي خبردار  ړي نومو  ېله چكا ياو  ېكاالجل 

په  ي ال د فبرور ك ۲۰۰۳اساسنامه )افغانستان د  يمكمح ي  يجزا يوالړيد روم د ن
 ومنله( ېكاشت يم

 ړ ق و يد تطب ېكو ړ مسلحو شخ ين المللير بي]په غ تيجنا ګيجن، مه ماده۲
 نه[ړ خه سرغڅنو او رواجونو يقوان
و او ګانڅ ي  ېايو، موادو، روغتيغه په ودانيول او په نډ يپه قصد( ii. )ه ( )۲.۲
وال قانون په مطابقت په ړيد ن ېرغل چي يسانو باندكاو پر هغو  يرانسپورت باندت
 .ي ان سره لر ځان ښونونو نينوانسكو د يول د ژنډاره كښ

 ينيد د ېرغل چي يباند ويغه په هغه ودانيول او په نډ يپه قصد( iv. )ه ( )۲.۲
 يخيتار ،يږي كارول كارونو لپاره كه يريا خي، هنر، علم او يوونښلو، يمسا
 يږي ولټ ېكان په يپټا يناروغان او  ېچ ي ر يونه چياځونه، روغتونونه او هغه ياځ
 .يهدفونه نه د ينظام ېچ
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سانت ي  يايهغه د مناسبو روغت ېحقوق چ يمساو
 
ه هغه د ك يد يته السرس يوونښاوو او يا

 ياځ يكوال قانون ړيد بشر د حقونو ن يپر محال و ګړي ه د جكاو  ېو ېكپه وخت  يسول
 . يز اصول دټينو بنسيوالو قوانړيد ن ېچ ي لر 

زو اصولو ټيوالو قانون د بنسړيحقونو د ن ي رغل د بشر ي ياندړ ا روغتونونو په و يو ځيوونښد 
 ي . د بشر ېل شڼګم و يز جراګړيد بشر پر ضد جرم او ج ېش يدايك ېچ يار دكپه خالف 
 واو روغتونون وځيوونښد ر څيونو په ياځ يكد مل، يالند ي ور يوال قانون تر سړيحقونو ن

. د يمن دخبر  خهڅاو تناسب د اصل  ريتوپد  يوجه د بشرپالن ياو په همد ېساتنه وش
ا يره بيانو لپاره په تيكاو د مل يوكهدفول منع  ساتويتاس يكون د ملينوانسكلورم څ ويژن
 .يوكار ګنټي يت بانديو او روغتونو په اهمځيوونښانو ته د يوچنك

 يضرورت نه وته  ېقو ينظام ېچ تهر يو او روغتونونو هدفول چځيوونښول د ډ يپه قصد 
د  ېده چيه شوګاډپه  ېكو اصولو ړ ه نومو پ ېچ يمنع د ټاصولو پر بنس يحقوق يد عموم

 ېك څ اتو په تر يعمل ياو د نظام ېر وشيد توپيبا ځنيزونو تر مڅي ياو د مشروع نظام يكمل
ولو ټپه  ګړي د مسلحانه ج ېچ ياصل د يقانون عرفوال ړيدا د ن ېچ ېساتنه وش ي تر 

 . يد ړ دو و يك يد پل ېكحاالتو 

ز قانون پر يونړ او ت يوال عرفړي: د نيو جامع عمل ديو او روغتونونو ساتنه ځيوونښد 
د  ياندړ رغل په و يد  ېكونو ياځ يكپه مل يد د هغويله باډله يكښ ېكه ګړ ، په جټبنس
د  يو او روغتونونو د هدفولو او پر هغوځيوونښره د يسرب يو او روغتونونو د ساتنځيوونښ
زونو( څي يكا نور مليو او روغتونونو )او ځيوونښول د ډ ي. په قصدړي كو  يوينه مخن كاړ تا

او  ينځيوايد  ېچ يول دك يو الندښن تر پيز قوانګړيول د مسلح جكرغل ي ي ا پر يهدفول 
 ي تر هغه پور  يخالف عمل د يساتل دو او روغتونو ځيوونښد  ېاصل چ يساتن ګړي انځ
 . يږي كارول كمقصدونو لپاره  يد نظام ېمانا چ يالبته په د يهدفونه و يو نظامڅتر  ېچ
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 يويمخن ي. بشردوستانه خدمتونو ته د الس رس۶

 

 

 

 

 

 

 

 م:يركقران 

ا » ِْكيًنا َوَيِتيًم ى حُبِِّه ِمس امَ َعَل وَن الطََّع َوُيطِْعُم
 (۸ اَلنسانسورة« )َوَأِسيًرا

االنسان ) ر تهيسام ته او يتين ته او يكطعام( مس)ه پر محبت دغه ړ خوا يوكاو ور  ه:ړ ژبا
 (تيا ۲، سوره

اَوُنوْا » َوى َوَلَ َتَع برِّ َوالتَّْق ى اْل اَوُنوْا َعَل َوَتَع
َِديُد  وْا هللاهَ ِإنَّ هللاهَ ش ْدَوانِ َواتَُّق ِم َواْلُع ى اإِلْث َعَل

 ﴾۳المائده سورة﴿ «اْلِعَقابِ 
وئ كاو مه  کې( ي ار ګز ي)پره يار او تقوك كيو تر بله په ني يوئ تاسكاو مرسته )مدد(  ه:ړ ژبا
له هللا  يئ تاسيږ ريناه او پر عدوان )ظلم تجاوز( او وګو تر بله پر ي)مدد(  يمرست يتاس
 (تيا ۱لمائده سوره، )ا. نو لره(يعذاب )د ده متخلف ير سخت دډيهللا  يه چكشيخه بڅ
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 ﴾۷ الماعونسورة﴿« َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعونَ »
الماعون ). و له بلهيا امداد يا اسباب د معاونت يات كمال د ز  يدو يوكاو منع  ه:ړ ژبا

  (تيا ۱سوره، 

الفجر سورة﴿ «َوَل َتحَاضُّوَن َعَلى طََعاِم اْلِمسِْكينِ »
۵۸﴾ 
الفجر ). نانويكولو د محتاجانو( د مسكه ور ړ و بل په طعام )خواي يزوئ تاسينه ت او ه:ړ ژبا

 (تيا ۱۲سوره، 

 ېول په داسډ ګړي انځول په كو ور ړ انو ته د خو يمانو او بنديتيو، ړ وزلو، ا ېب ح:يه توضډلن
، په اسالم ي نه ولر يا او له هغه سره ميتړ شخص پخپله هم ورته مبرمه ا ېچ ېكوه حالت ي
ادونه وشوه، د يپورته  ي  ې ېه چګرنڅه ك، لېره پر دي. سربيږي كل ڼګو ستر عمل ي ېك

ون، ګډپه  يويمخن يته د الس رس ېا پالنيو او روغتړ ه خو كو خدمتونو لينړ زو او لومټيبنس
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ه السالم له سنتو سره په يغمبر عليله قران او د پ ړخه د ماشومانو نه مالتڅزو ياغ ګيله جن
 .يد ېكر كټ

 :فيث شريحد

ْن » ْن َنفَّسَ َع َلَّمَ َم ِْه َوس لَّى هللاَُّ َعَلي ُوُل هللاَِّ َص اَل َرس َق
ُمْؤِمنٍ ُكْرَبًة ِمْن ُكَربِ الدُّْنيَا َنفَّسَ هللاَُّ َعْنُه ُكْرَبًة 
ِمْن ُكَربِ َيْوِم اْلِقيَاَمِة َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسٍر َيسََّر 

ي ِْه ِف ِْلًما  هللاَُّ َعَلي ََتَر ُمس ْن س َِرِة َوَم لدُّْنيَا َواْلخ ا
سََتَرُه هللاَُّ ِفي الدُّْنيَا َواْلخَِرِة َوهللاَُّ ِفي َعْونِ اْلَعبِْد 

يهِ  ْونِ َأِخ ي َع ُْد ِف اَن اْلَعب ا َك )صحيح مسلم،  «َم
 (۳۵۳ص  ۵۹جزء 

ه وسلم ي علهللا يرسول هللا صل ې، چيت ديخه رواڅهللا عنه  يره رضيله ابو هر ه:ړ ژبا
ه، هللا تعال ړ ك ې ر يل يوه سختيخه څو يا له سختيخه د دنڅمن ووه ميله  ې: چا چي  يفرما
او په ستونزه  ړوه ايد  ې، او چا چړي ك ې ر يل يوه سختي ځېامت د ور يد ق ېكپه بدل  ي  ېبه 
خرت د چارو په اسانتيبه ورسره د دن يه، هللا تعالړ كشخص سره مرسته و  ي ر ګي ېك

 
ا يا او ا

به د  يناه پرده واچوله، هللا تعالګب او يوه مسلمان پر عيد  ې، او چا چړي كمرسته و  ېك
خرت يناه په دنګب او يهغه پر ع

 
له هغه بنده سره مرسته  ي، هللا تعاليپرده واچو ېكا او ا

 (مخ ۲۱۲ كوټ ۱۳، ي ح بخار يصح). يوكله خپل ورور سره مرسته  ېچ كوڅ، يوك

َقاَل حَدََّثِني َماِلكٌ َعْن َناِفعٍ َعْن حَدََّثَنا ِإسَْماِعيُل 
 هللاَُّ َعْنُهَما

َ
 َعبِْد هللاَِّ ْبنِ ُعَمَر َرِضي

ُذَِّبْت » اَل ع َلَّمَ َق ِْه َوس َلَّى هللاَُّ عََلي ُوَل هللاَِّ ص َأنَّ َرس
اْمَرَأٌة ِفي ِهرٍَّة حَبَسَْتَها حَتَّى َماَتْت جُوعًا َفَدخََلْت 

َأْنــتِ  َفَقــاَل َوهللاَُّ َأْعَلــمُ َلَ  ِفيَهــا النَّــاَر َقــالَ 
تِ  ِْتيَها َوَل َأْن ِيَن حَبَس ََقيِْتَها ح ا َوَل س َأطَْعْمِتَه

ــاِْ اْلَْرضِ  ــْن خََش ــْت ِم ــْلِتَها َفَأَكَل ــح «َأْرَس ح ي)ص
 (۵۸۳ص  ۸بخاری، جزء 
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السالم ه يرم علكرسول ا ې، چيت ديخه رواڅهللا عنه  يله حضرت عبد هللا بن عمر رض ه:ړ ژبا
او او كور  كاښڅه او ړ اخپله خو ي  ېوه، نه  ړې ك يبند ي  ېشو يپ ېامله چ ېه له دځښوه ي: يليفرما
ه، په عذاب او ړ وم ږې ، نو له لو ي او حشرات وخور  ځير ګو  ېكه كمځپه  ېوده چښېهغه پر ي  ېنه 

 (مخ ۱۲۴، كوټ ۲، ي ح بخار يصح)شوه.  ياړ كاور ته داخله 

ه د ګد او همدارنيياصل تا كيكص او تفيونو د تشخياځ ياو نظام يكقانون د مل ياسالم
 ې، چېشو كول در ډند ګر څاره او كښ. دا په يوكد يكو تاګ ټا يماشومانو پر سترو او عل

 ېكو ړ غه په شخيغ په نياو ن يلو خواوو طرف نه ديكښد  ګړې ج ېماشومان د وسلوال
؛ يساتنه وش ېكد په هر حالت ياساس له ماشومانو با ې. نو په ديل نه ديكښ

و له اصل ګ ټا ي، د ماشومانونو د سترو او عليويمخن يبشردوستانه مرستو ته د الس رس
زو په ياغ ګېخه د جنڅله ماشومانو  ېا ده چيتړ وه ايه ګونه ده او همدارنړ خه سرغڅ
 . يساتنه وش ېاندړ و 

 ېد ب ې( چكا تصاحب )تمليقانون سره سم، د هغو بشردوستانه مرستو غال  يد اسالم
او د  يته ورته جرم د يقي، قطاع الطريول شوين ېكو لپاره په پام يزمن شويوزلو او اغ

ه ړ ، د ناو ټبنس ې، په ديد ژوندانه حق خورا مهم د ېك. په اسالم يږي كسزا المل  ېدرند
په  ېا پالنيو، اوبو او روغتړ ، خو ېپاملرن ي  يايپه موخه د روغت ېحاالتو، د ژوند د ساتن

، د هغو ېله مخ ې. نو د ديږي كل ڼګوه برخه يد ژوندانه د حق  ېمرستون بشردوستانه ګډ
 ي  ېو پر ژوند ګړ و متاثرو و يخه د راپورته شوڅر ډګله  ګړې ولو سره د جين ېكزو په پام ياغ
 يله شرع يويمخن يول د ماشومانو، بشردوستانه مرستو ته د الس رسډ ګړي انځپه  ې لر 

  .يږي كونه بلل ړ اره سرغكښوه يخه څقانون 

 

 نيقوان يمل
 د جزا قانون

 :مه ماده ۴۴۱
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ا په بل ي کې الر يمد مال د اخستلو په قصد په عمو ي د الر  يد مغالب كوڅه ك -۱
ل يداس ا ديسره   يد وسل ېك ياځهر محجور 

 
 يسره مشابه و يد وسل ېسره چ يا

شمارل  يكالروهون يش يكوونكاب كفعل، ارت يكوه راتلوني، او د يسيون ياځ
  .يږي ك

 .روليو يالف. د الرو 
 .ستلير مال اخيراه سره د غكا ايد يد تهد ب. 
 .د انسان قتل ج. 
 .ر مال اخستليد انسان د قتل او د غ د. 
و قسم يا په ي يدو شرطونه پوره نه شيكد حد د اقامه  ېكپه جرم  يه د الروهنك -۲

فصل د درج  يدد يكوونكاب كارت يء ساقط شږ وم بها جز كد اقسامو د حد مح
 .يږي كه مجازات ګتو  ي ر يمونو سره  سم په تعزكشوو ح

 
 

 

 مقرراتوال ړين
 

مه د ۲۲ال د مارچ په ك ۱۳۳۴د  ېون )چينوانسكد ماشومانو د حقونو 
 افغانستان لخوا ومنل شو(

 :مه ماده۶
 .يژنيت پيه په رسمګحق په تو  يانو د ذاتيوچنكوادونه ژوند د يه ړي غ -۱
 ډاډاو رشد  يد ماشوم د ژغورن ي ان لر كام ېو چڅد تر يوادونه بايه ړي غ -۲
 . ړي كور 

 :مه ماده۲۴
ارونو نه يمع ي  يايو روغتړ وادونه د ماشوم لپاره د لو يه ړي ون غينوانسكد دغه 
او  يڼګدل  د ماشوم حق يكه ښا د ال ياو د روغت يد درملن ياو د ناروغ ي برخوردار 
و ړ و ماشوم د نومو ي يڅو هڅتر  يوكه څوادونه به هيه ړي . غيژنيپ ي  ېت يپه رسم
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 .ينه ش يپات يبرخ يخدمتونو نه ب ي  يايروغت

 :مه ماده۲۱
 ېارونو حق چيوادونه د ماشوم لپاره د ژوند مناسبو معيه ړي ون غينوانسكد دغه 

ت يپه رسم يد ګز پرمختيولنټاو  ي، اخالقي، رواني، ذهني هغه د ماشوم ظاهر 
 .  يژنيپ

ون ينوانسك( ۱۳۴۳) ويژنله د كپه ه يانو د ساتنيد قربان ګړي ج يوالړير نيد غ
 ( ۱۳۱۱ول( )كم پروتو يولونه )دوكو پروت يلړ ت ي پور 

 :مه ماده۱۴
. ي، منع دېارول شكت و يتود په نيد م ګړي ه د جكساتل  ږي انو و يكد مل

 يا خوشيول ك ي ر يورانول، ل يرغل، د هغويزونو څيولو هغو ټه پر ګهمدارن
 ي د لپاره تر يو د تولكتو  يكد خورا ېچ يميس ي ز يڼهړ ك، يكتو  يكه خوراكساتل ل

ا د ياو  يكسات او تو يلو تاسښڅ، د اوبو يارو څه فصلونه، كل يږي كستل يه اخګ ټ
 .  يولو سامانونونو، منع دګاوبو ل

 :مه ماده۱۲
 يومكت په وجه د ښمكو د كتو  ي لپاره د ضرور  يسان د ژغورنك يكمل ي ر يه چك -۲

و، نو د كتو  يا د درملنيموادو  يكه د خوراكل يږي كسره مخ  ي ز ا ستوني ۍسخت
 ېاو چ ېطرفه و ېاو ب ي ه بشر ګتو  ګړي انځپه  ېتونه چيفعال ي انو لپاره بشر يكمل

ه سرته ښه خوپد اويه ړي د د غي، بايږي د سرته ورسيضه بايوم تبعكپرته له 
 .يږي ورس

ال د ك ۲۰۰۳افغانستان د  ې)چاساسنامه  يمكمح ي  يجزا يوالړيد روم د ن
 ومنله( ېكاشت يپه م ي فبرور 

 تيجنا ګيمه ماده، جن۲
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ر ي: ]په غيوكور  يمعناو يالند« تونهيجنا ګيجن» کېاساس نامه  يپه د. ۲.۲
 نه[ړ خه سرغڅنو او رواجونو يقوان ړ ق و يد تطب ېكو ړ مسلحو شخ ين الملليب
و او ګانڅ ي  ېايو، موادو، روغتيغه په ودانيول او په نډ يپه قصد( iii. )ه ( )۲.۲
وال قانون په مطابقت په ړيد ن ېرغل چي يسانو باندكاو پر هغو  يرانسپورت باندت
 .ي ان سره لر ځان ښونونو نينوانسكو د يول د ژنډاره كښ

ساتو، موادو، يو، تاسكوونكار كپر هغو غه يول او په نډ ي( په قصدiv. )ه ( )۲.۲
په مطابقت سره د روملتونو د منشور ګد مل يرغل چي يرونو باندټو او موګانڅ

، تر هغه يت په چارو بوخت ديد مامور  يا د سوله ساتنيد مرستو  يبشرپالن
و او كخل يكد مل يوال قانون له مخړيتو د نښد وسله والو ن يدو يچ ي وخته پور 

 .يمستحق و يو په شان د ساتنيودان
 

 

مرستو ته د ماشومانو د  ي ، بشر ټولونو پر بنسكپروتو  يلړ ون او تينوانسكلورم څد  ويژند 
 ي ر ي، تيوكماشومانو سره مرسته  ېچ ياندړ و پر و كوونكار ك ي ول او د بشر يمخه ن يالسرس

د خپل  يلډل يكښ ېكه ګړ په ج ېچ يقانون اصل د يوال عرفړي. د نيول منع دك
مرستو ته اجازه او الره  ي ، بشر يد ړا ېو ته چګړ و  يكد مليبا يالند ي ور يت تر سيلو و مس

 ېكض په يول تبعډ يڅاو ه يطرفانه و يد بيمرستو برابرول با ي . د دغو بشر ړي كهواره 
 .ټا قوم پر بنسيه د نژاد، عمر او كل ېونه ش

 يلو اساسيالبيد بشر د ب يش يدايك يويمخن يمرستو ته د ماشومانو د السرس ي بشر 
زادځير ګو د ګړ ولو و ټ. د ېل شڼګو  ي ر يت يحقونو باند

 
په و كوونكار كه يحق د مرستندو يدو ا

 ي. پر ديورته شو يدرناو ېكزو سندونو يميوالو او سړيحقوقو ن ي لو بشر يالبيون په بګډ
 يدايك ي ا ورته لر يتړ ا ېچ يويمخن يمرستو ته د هغوماشومانو د السرس ي ره، بشر يسرب
و ښتر پ يحق د ياساس ېون چګډدو حق په ينه د خالص ږي د حق د لو  يد ژغورن ېچ يش

ول ډاو هر  يپاملرنه وش ګړي انځد يماشومانو ته با ېك څ مرستو په تر  ي . د بشر يوك يالند
 . ېورته برابر ش ېو ړا ېتوب ته چيمرسته او خوند
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ونه كن پايه د ماكاتو لينو عملځيپه  ېون چګډسانو په كمرستو د پرسونل د هغو  ي د بشر 
نه  واصولو ړ نو له ز يد قوان ګړي د مسلح ج ېطو ساتنه چيد وسا ياو د هغو يبوخت د

 يلړ ت ي پور  يونونو او د هغينوانسكد  ويژن. د يش يوليون ېكد په پام يبا يږي كرل يشم
ا يرونو يطو او تعميد وسا يه پرسونل، د هغويندوتمرس ي ، د بشر ټولونو پر بنسكپروتو 

. ېوش ي  ېساتنه  ګړي انځد يبا يږي كستل يار اخك ي ارونو لپاره تر ك ي د بشر  ېانو چيهغو ش
 ي بشر  ي د مجاز  هر وخت ديبا خه پرته،څضرورتونو  ي، د نظامېلډ ېليكښ ېكه ګړ په ج

به خاص  ساتيط او تاسيه وساينقل ي  ياي. روغتړي ك نيتضم يكه پرسونل خپلوايمرستندو
په شان په  انونق يوالو عرفړيدغه محافظتونه د ن .ي ا لر يتړ ته ا يساتن ياتيول ال زډ

  .يږي كژندل يت پيرسم
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