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ﻟﻨډﻳﺰ
ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ )ﻳﺎ زﻳﺎن رﺳﻮوﻧﮑﯽ ﻋﻨﻌﻨﯽ او رواﺟﻮﻧﻪ( – ﻟﮑﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودول ،ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯽ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل،
ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯽ ﭘﻪ اﺟﺒﺎرﯼ ﺗﻮګﻪ اﻳﺴﺎرول ،ﺑﺪل ،او د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وژﻧﻪ – د دﯼ ﺳﺒﺐ ګﺮځﯽ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﯽ
ښځﯽ او ﻧﺠﻮﻧﯽ ﮐړاو ،ﺷﺮم او ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﯽ .د داﺳﯽ دودوﻧﻮ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯽ د ښځﻮ د ﻣﻮﻗﻒ او
رول ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺁﻣﻴﺰﻩ ﻧﻈﺮﻳﯽ او ﻋﻘﺎﻳﺪ دﯼ .ډﻳﺮﯼ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،د ځﻴﻨﻮ دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ،دا ډول ﻧﺎوړﻩ
دودوﻧﻪ د اﺳﻼم د ﻧﺎﺳﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ او ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮﯼ .ﭘﻪ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ داﺳﯽ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯽ دا ډول دودوﻧﻪ د
ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن او د داﺧﻠﯽ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ ﮐﻮﯼ ،ﺧﻮ د ښځﻮ ﺣﻘﻮق ﺗﻠﻒ ﮐﻮﯼ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯽ رﭘﻮرټ ﭼﯽ " ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ او د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻄﺒﻴﻖ" ﻧﻮﻣﻴږﯼ ،ځﺎﻧګړﯼ دودوﻧﻪ درج ﮐﻮﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﻳﻤﺎﻟﻮﯼ ،او د داﺳﯽ
دودوﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻏﺒﺮګﻮن او ځﻮاب څﺮګﻨﺪوﯼ او د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯽ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯽ
وړاﻧﺪﯼ ﮐﻮﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ د ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ او ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﮐﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ ﭼﯽ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ
ﺗﺮڅ ﮐﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ٢٩وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ د ډﻳﺮﯼ ښځﻮ ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ ،دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،د ښځﻮ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ وﯼ ،دا ﺟﻮﺗﻪ ﮐړﯼ دﻩ ﭼﯽ دا ډول ﻧﺎوړﻩ
دودوﻧﻪ د هﻴﻮاد ﭘﻪ هﺮ ځﺎﯼ ﮐﯽ او ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯽ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﯽ ﮐﭽﯽ ،ﭘﻪ ښﺎرﯼ او هﻢ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯽ ،او
ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﺷﺘﻪ دﯼ .رﭘﻮرټ دا څﺮګﻨﺪوﯼ ﭼﯽ دا ډول دودوﻧﻪ د دﯼ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭼﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐﻮﻻﯼ
ﭼﯽ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړﯼ ،ﻻ ﭘﻴﺎوړﯼ ﺷﻮﯼ .رﭘﻮرټ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د
ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ هﻐﯽ ﮐﯽ ډﻳﺮﯼ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﺟﺮم او د ﺳﺰا وړ ګڼﻞ ﺷﻮﯼ .رﭘﻮرټ دا هﻢ
ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ ډﻳﺮﯼ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږﯼ او هﻢ د ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﯼ او ﭘﻪ دﯼ اړﻩ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎدﯼ د
ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﮑﻤﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎﻧﻮﯼ .د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﻘﻮﻗﯽ او اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎهﺮﻳﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ او ﻣﺸﻮرﯼ
د ﺷﺮﻋﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د اﺻﻮﻟﻮ د ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړﯼ.
هﻤﺪا ﺷﺎن د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د زﻳﺎت رواج او هﻢ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ د دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،د ټﻮﻟﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او
ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو او د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﻋﻨﻌﻨﻮﯼ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ رول هﻢ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮﯼ دﯼ .دا رﭘﻮرټ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻧﻈﺮﻳﯽ هﻢ وړاﻧﺪﯼ ﮐﻮﯼ ﺗﺮ څﻮ ﭼﯽ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ټﻮﻟﻨﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﺪوﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﺗﺪاﺑﻴﺮو ﻃﺮح او ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻮل ﻻ ښﻪ ﮐړﯼ څﻮ ﭼﯽ داﺳﯽ دودوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﯽ.
د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د اګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ ﮐړ ﭼﯽ ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ
ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮﯼ واﯼ ،ﻧﻮ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯽ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړاﯼ واﯼ .د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د
ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻮاړﯼ ﭼﯽ ټﻮل هﻐﻪ دودوﻧﻪ ،ﻋﻨﻌﻨﯽ او ﮐړﻧﯽ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړل ﺷﯽ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو
ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺳﺒﺐ ګﺮځﯽ او د اﺳﻼم د ﺳﭙﻴڅﻠﯽ دﻳﻦ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐﯽ دﯼ .دا ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﻮرو زﻳﺎﻧﻤﻨﻮوﻧﮑﻮ ﮐړﻧﻮ
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ،د وادﻩ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ د ښځﻮ ﭘﻴﺮل او ﭘﻴﺮودل ،اﺟﺒﺎرﯼ وادﻩ ،د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﻧﻪ دﻣﺨﻪ وادﻩ ،اﺟﺒﺎرﯼ ﺗﺠﺮﻳﺪ او
اﻳﺴﺎرول ،د ښځﻮ ﻣﺠﺒﻮرول دﯼ ﺗﻪ ﭼﯽ ځﺎن ﺗﻪ اور ورواﭼﻮﯼ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳۍ
څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮل ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ګڼﯽ .دا ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻮﻣﺖ اوو وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻗﺎﻳﻮﯼ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ وﮐړاﯼ
ﺷﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړ او ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮﯼ.
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ښځﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯽ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻗﺪم دﯼ .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﮐﯽ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ څﻮ ﺿﻌﻔﻮﻧﻪ هﻢ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮﯼ ،ﻟﮑﻪ د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ،د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ واﺿﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﯽ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺗﻮګﻪ ﻳﯽ ﻟﻪ زﻧﺎ )ﻟﻪ وادﻩ ﭘﺮﺗﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﭼﯽ د اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم دﯼ( څﺨﻪ ﺑﻴﻞ ﮐړﯼ ،او د دﯼ ﺿﺮورت ﭼﯽ ﻳﻮ ﻣﺼﺪوم ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ ﭼﯽ ﻳﻮ ﻗﻀﺎﻳﯽ اﻗﺪام ﭘﻴﻞ
ﮐړﯼ او ﻳﺎ دوام ورﮐړﯼ .د دﯼ اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ او ګڼ ﺷﻤﻴﺮ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﭘﻪ دﯼ ﻋﻘﻴﺪﻩ دﯼ ﭼﯽ د ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ ﻟﻮړول او د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﺸﭙړ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ
ﮐﺎر ﮐﻮل اوس ﻣﻬﺎل ډﻳﺮﻩ ﺑﻴړﻧۍ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﭼﯽ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺣﻘﻮق وﺳﺎﺗﻞ ﺷﯽ .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯽ دا هﻢ ﻣﻨﯽ ﭼﯽ
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ﻣﻤﮑﻦ د ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺿﺮورﯼ وﯼ ﺗﺮ څﻮ وﮐړاﯼ ﺷﯽ ﭼﯽ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ
ﺗﻀﻤﻴﻦ وﮐړاﯼ ﺷﯽ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ وﻣﻮﻧﺪل ﭼﯽ ﭘﻪ اﮐﺜﺮو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯽ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﻮوﻧﮑﯽ ﭼﺎرواﮐﯽ ﻧﻪ ﻏﻮاړﯼ ﻳﺎ ﻧﺸﯽ
ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯽ هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮﯼ او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯽ هﻤﺪا د دوﯼ اﻗﺪام ﻧﻪ ﮐﻮل
دﯼ ﭼﯽ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮﯼ ﭼﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ دوام ﭘﻴﺪا ﮐړﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ دا ﺟﻮﺗﻪ ﮐړﻩ ﭼﯽ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ
دﯼ ﭼﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ او ﻋﺪﻟﯽ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺧﺒﺮﻳږﯼ ،دوﯼ ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﭽﻪ د
ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ د څﺮﻧګﻮاﻟﯽ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻻ زﻳﺎﺗﯽ ﻻرښﻮوﻧﯽ او ﻣﺮﺳﺘﯽ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮﯼ .ﭘﻪ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ او ﻟﻴﺮﯼ
وﻻﻳﺎﺗﻮ ﮐﯽ ،ټﻮﻟﻨﯽ او ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮﯼ او
دا ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴږﯼ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﻳﺎدوﯼ ﭼﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ د اﺳﻼﻣﯽ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﯼ ،ﺧﻮ د اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻘﺎﻳﺪو ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻌﺒﻴﺮ څﺨﻪ د داﺳﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږﯼ .اﺳﻼم د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﺎﺳﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﻣﺮﮐﺰﯼ ځﺎﯼ ﻟﺮﯼ ،او دا رﭘﻮرټ دا ﺑﻴﺎﻧﻮﯼ ﭼﯽ د ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ اﺟﺒﺎرﯼ وادﻩ ،د ﺷﺨړو د ﺣﻞ
ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل او داﺳﯽ ﻧﻮر ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﮐړﻧﯽ ﻣﻨﻊ دﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮﯼ
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 اﺳﻼم ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﻻرښﻮوﻧﯽ ﺑﺸﭙړوﯼ.
د ﺑﺪو ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪﯼ د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو
ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﮑﻞ دﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ وﻣﻮﻧﺪل ﭼﯽ د ﺑﺪو ورﮐﻮل ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ ﭼﯽ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻤﻞ دﯼ ،ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯽ او د ټﻮﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯽ رواج ﻟﺮﯼ .د ﺑﺪو د
ﭘﺮاﺧﻪ رواج ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﯽ ﭼﯽ ﻣﺮﮐﯽ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ وﯼ ،د دﯼ ﻋﻤﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ ﺷﺪﻳﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ څﺮګﻨﺪوﯼ .ﭘﻪ ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ ﮐﯽ ښځﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯽ هﻐﻪ اﻧﺠﻮﻧﯽ ﭼﯽ ﭘﻪ
ﺑﺪو ﮐﯽ ودﻳږﯼ "هﻴڅﮑﻠﻪ د ﻧﻮﯼ ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺣﺘﺮام وړ ﻧﻪ وﯼ ځﮑﻪ ﭼﯽ دوﯼ دﻏﻪ اﻧﺠﻠۍ د هﻐﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺳﺮﻩ
ﺗړﻟﯽ ګڼﯽ ﭼﯽ ﻣﺠﺮم دﯼ او دا اﻧﺠﻠۍ هﻢ ﻣﺠﺮﻣﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږﯼ .او د اﻧﺘﻘﺎم اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ د وﺳﻴﻠﯽ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د دﯼ اﻧﺠﻠۍ ﺳﺮﻩ
ﻟﮑﻪ د وﻳﻨځﯽ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻴږﯼ .او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ دا اﻧﺠﻠۍ ﻣﺠﺒﻮروﯼ ﭼﯽ د څﺎروﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻏﻮﺟﻞ ﮐﯽ و اوﺳﯽ".
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ د ټﻮل هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ او د ﺛﺒﺘﻮ ﺷﻮو دوﺳﻴﻮ د ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻪ ﻻرﯼ دا وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯽ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ زﻳﺎﺗﺮﻩ ودوﻧﻪ اﺟﺒﺎرﯼ وﯼ ځﮑﻪ ﭼﯽ د ښځﯽ ﺁزادﻩ او ﺁګﺎهﺎﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﭘﻪ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻧﻪ وﯼ.
اﺟﺒﺎرﯼ ودوﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﺑﺪ ،ﺑﺪل ،ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﯽ ودوﻧﻪ )ﭼﯽ ﻃﺒﻴﻌﺘﺄ اﺟﺒﺎرﯼ وﯼ( ،او د ﮐﻮﻧډو ﻣﺠﺒﻮرول
دﯼ ﺗﻪ ﭼﯽ د ﺧﭙﻞ ﻣړ ﺷﻮﯼ ﻣﻴړﻩ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړﯼ ،ﭘﻪ ﺑﺮ ﮐﯽ ﻧﻴﺴﯽ.
د اﻧﺠﻮﻧﻮ ودول ﻟﻪ  ١۶ﮐﻠﻨۍ څﺨﻪ دﻣﺨﻪ ،او ﭘﻪ ﻣﺤﺪودﻩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﻪ  ١۵ﮐﻠﻨۍ ﮐﯽ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﻣﻨﻊ
دﯼ .ﺧﻮ ﻻ هﻢ د ډﻳﺮو ﮐﻢ ﻋﻤﺮﻩ اﻧﺠﻮﻧﻮ ودول د هﻴﻮاد ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯽ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ ډﻳﺮ ﻋﺎم دﯼ .ﺳﺮﻩ
ﻟﻪ دﯼ ﭼﯽ رﺳﻤﯽ ارﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ دﯼ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ښﺌﯽ ﭼﯽ ﻧﻴﻤﺎﻳﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ اﻧﺠﻮﻧﯽ ﻣﺨﮑﯽ ﻟﻪ
 ١۵ﮐﻠﻨۍ څﺨﻪ ودﻳږﯼ .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ودوﻟﻮ د ﭘﺮاﺧﻪ دود ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،ټﻮﻟﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻮ ﭼﯽ د دﯼ رﭘﻮرټ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯽ ﮐړﯼ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودول ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯽ د ﻳﻮ ﺟﺪﯼ ﻧﺎوړﻩ دود ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ وﭘﻴﮋﻧﺪل.
ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ښﻮدل ﺷﻮﯼ دﯼ ﭼﯽ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ودوﻟﻮ ﭘﺎﻳﻠﯽ د دوﯼ روﻏﺘﻴﺎ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﻧﻮرو ښﻴګڼﻮﺗﻪ زﻳﺎن
رﺳﻮوﻧﮑﯽ وﯼ ﭼﯽ دا زﻳﺎن ﺑﻴﺎ د اوږدﯼ ﻣﻮدﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺛﺮ ﻏﻮرځﻮﯼ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯽ د ﻣﻴﻨﺪو د ﻣړﻳﻨﯽ ﺗﺮ
ټﻮﻟﻮ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ښﺌﯽ او داﺳﯽ ﻣړﻳﻨﯽ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﮐﯽ واﻗﻊ ﮐﻴږﯼ ﭼﯽ ﻟﻪ  ١۶ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﯽ
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
ﺗﻮګﻪ وﭘﻴﮋﻧﺪل .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻘﺮ ﭘﻪ اوﺳﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﻟﻮړ وﻟﻮر د اﺟﺒﺎرﯼ ودوﻧﻮ ،د اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻠﻮرﻟﻮ او د
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ﮐﻮرﻧﯽ ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻟﻮړﯼ ﮐﭽﯽ ﺳﺒﺐ ګﺮځﯽ .ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ د دﯼ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭼﯽ د وادﻩ د ﻗﺮﺿﻮﻧﻮ د ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر وﮐړﯼ ،د ﻧﺎ اﻣﻴﺪۍ اﺣﺴﺎس ﮐﻮﯼ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ هﻴڅ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او دﻳﻨﯽ ﺑﻨﺴټ د ښځﻮ د ګﺮځﻴﺪو راګﺮځﻴﺪو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ ﭼﯽ د ښځﻮ ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺾ ﮐﻮﯼ ،ﻧﻪ دﯼ ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ .د وﻟﺴﯽ ﺟﺮګﯽ ﻳﻮﻩ ﻏړﯼ واﻳﯽ ﭼﯽ "ﻣﺎ ﺗﻪ اﺧﻄﺎروﻧﻪ راﮐړل
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.
ﮐﻮﻣﻪ ﺗﻨﺨﻮاﻩ ﭼﯽ زﻩ اﺧﻠﻢ هﻐﻪ ﺣﺮاﻣﻪ دﻩ او زﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻮر ﮐﯽ ﮐښﻴﻨﻢ"
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ د ﻧﺎﻣﻮس ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪﯼ وژﻧﻮ ﻗﻀﻴﯽ درج ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯽ ﻣﻌﻤﻮﻷ 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
دﯼ .هﻐﻪ څﻪ ﭼﯽ ﺷﺮم ګڼﻞ ﺷﻮﯼ اﮐﺜﺮأ د ښځﻮ ﺗﻴښﺘﻪ ﻟﻪ اﺟﺒﺎرﯼ وادﻩ ﻳﺎ د ﮐﻮم ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺳﺮﻩ ﻧﺎ روا اړﻳﮑﯽ وﯼ .دا
رﭘﻮرټ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰاء ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ دﯼ د ﻧﺎﻣﻮس ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪﯼ وژﻧﻮ د ﺳﺰا ﮐﻤﻮل ﺣﺬف
ﮐړاﯼ ﺷﯽ.
د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاﺷﻴﻨﯽ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﺎﻳﻠﯽ د ځﺎن ﺳﻮزوﻟﻮ ﭘﻴښﯽ دﯼ ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯽ ﻣﺦ
ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻴﺪو دﯼ .هﻐﻪ ډاﮐټﺮ ﭼﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﺳﻮزﻳﺪﻟﻮ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ د ﻳﻮاځﻴﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ روﻏﺘﻮن ﻣﺸﺮ دﯼ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ د ځﺎن ﺳﻮزوﻟﻮ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﺖ اﺟﺒﺎرﯼ ودوﻧﻪ دﯼ" .ﮐﻢ ﻋﻤﺮﻩ اﻧﺠﻮﻧﯽ زړو ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﺗﻪ وادﻩ ﮐﻴږﯼ،
ﻳﺎ ورﺑﺎﻧﺪﯼ ﭘﻠﻮرل ﮐﻴږﯼ او ﻳﺎ هﻢ د ﻣﻴږو او ﺣﺘﯽ اﭘﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻴږﯼ ...د ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻮاښﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻓﺸﺎر ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ دوﯼ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻣﻼ ﻳﺎ د ټﻮﻟﻨﯽ ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﺷﯽ او ﻟﻪ هﻐﻮﯼ ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړﯼ ،ﺧﻮ هﻠﺘﻪ هﻢ هﻐﻮﯼ د ﺷﺮم
او ښﮑﻨځﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﯽ".
ﭘﻮﻟﻴﺲ او ﻗﻀﺎﻳﯽ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ اﮐﺜﺮأ د هﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯽ ﭘﺎﺗﯽ راځﯽ ﭼﯽ د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوﯼ ﮐﻮﯼ ،او د
دﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ ﺑﻴﻄﺮﻓﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐړﯼ ،ﺧﺎﺻﯽ ﮐړﻧﻼرﯼ اﺧﺘﻴﺎروﯼ .دوﯼ اﮐﺜﺮأ داﺳﯽ ﻗﻀﻴﯽ
ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ هﻐﯽ ﮐﯽ ادﻋﺎ ﮐﻴږﯼ ﭼﯽ ښځﻮ ﭘﺮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ ﺗﻴﺮﯼ ﮐړﯼ دﯼ او ﮐﻠﻪ ﭼﯽ ښځﯽ دﯼ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ
ﺗﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ودوﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ رﭘﻮرټ ورﮐﻮﯼ ،ﻧﻮ دوﯼ واﻳﯽ ﭼﯽ دا د ﺧﻠﮑﻮ "ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﯽ" دﯼ .دا وﺿﻌﻴﺖ د ګڼ ﺷﻤﻴﺮ هﻐﻪ ښځﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻴﺎن ﺷﻮﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯽ د "د اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺮاﻳﻤﻮ" ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯽ دﯼ .ﮐﻠﻪ ﭼﯽ ﻓﺮهﻨګﯽ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ښځﻮ ﺗﻪ د دﯼ اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ورﮐﻮﯼ ﭼﯽ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﺮ
وړاﻧﺪﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐړﯼ ،او ﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ ﺧﻼﺻﯽ ﺷﯽ ،ﻧﻮ دوﯼ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗښﺘﯽ" .ﻟﻪ ﮐﻮر
څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ" د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم ﻧﻪ دﯼ .ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ هﻢ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭼﺎرواﮐﯽ اﮐﺜﺮأ
هﻐﻪ اﻧﺠﻮﻧﯽ ﭼﯽ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ وﺗښﺘﯽ وﻧﻴﺴﯽ ،ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪﯼ ﻳﯽ راوﻟﯽ او ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯽ ﻳﯽ ﮐړﯼ او اﺗﻬﺎم
ورﺑﺎﻧﺪﯼ "د زﻧﺎ ﻗﺼﺪ ﻟﺮل" وﻟګﻮﯼ .ډﻳﺮﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﯽ رﭘﻮرټ ورﮐﻮﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﻧﻴﻤﺎﻳﯽ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯽ ښځﯽ
)ﺗﺨﻤﻴﻨﺄ  ٣٠٠ﺗﻨﻪ( ﭘﻪ "اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺮاﻳﻤﻮ" ﺗﻮرﻧﯽ دﯼ.
د ﺑﻴﻠګﯽ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻪ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﮐﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻳﻮﻩ  ١٧ﮐﻠﻨﻪ اﻧﺠﻠۍ هﻐﻪ وﺧﺖ وﻧﻴﻮﻟﻪ او ﺑﻨﺪﯼ ﻳﯽ ﮐړﻩ ﭼﯽ هﻐﻪ ﻳﯽ د ﻳﻮﻩ
هﻮټﻞ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯽ ﻳﻮاځﯽ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او ﭘﺮ هﻐﯽ ﻳﯽ دا ﺗﻮر وﻟګﺎوﻩ ﭼﯽ د زﻧﺎ ﻗﺼﺪ ﻳﯽ درﻟﻮد .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ
ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ دا وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯽ هﻐﻪ اﻧﺠﻠﯽ دﯼ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻮﯼ وﻩ ﭼﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ  ١٣ﮐﻠﻨۍ ﮐﯽ وادﻩ وﮐړﯼ او ﻟﻪ
ﺗﻌﻠﻴﻢ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﺷﯽ ،او ﺑﻴﺎ د ﺧﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺳﺮﻩ ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻴﺪﻩ او ورﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴﺪﻩ ﭼﯽ ﻟﻪ ﮐﻮر
څﺨﻪ ﺑﻬﺮﻻړﻩ 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
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎوﯼ هﻢ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ دﯼ .دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ د داﺳﯽ اﻧﺠﻮﻧﻮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐړﯼ ﭼﯽ د اﺟﺒﺎرﯼ وادﻩ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ
ﻳﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐړﯼ .د ﺑﻴﻠګﯽ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ دﺳﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﻳﻮﯼ  ١٢ﮐﻠﻨﯽ اﻧﺠﻠۍ د هﻐﯽ ﭘﺮﻳﮑړﯼ ﺳﺮﻩ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐړ ﭼﯽ هﻐﻪ ﻳﻮ  ۶٠ﮐﻠﻦ ﺳړﯼ ﺗﻪ د  ٢ﮐﻠﻨۍ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﯽ ورﮐړل ﺷﻮﯼ وﻩ .ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯽ هﻐﻪ
ﺳړﯼ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯽ ﻧﻮرﻩ دﯼ ﺧﺒﺮﻩ رﺳﻤﯽ ﺷﯽ او اﻧﺠﻠۍ دﯼ هﻐﻪ ﺗﻪ وروادﻩ ﮐړﯼ ،ﻧﻮ اﻧﺠﻠۍ اﻧﮑﺎر وﮐړ او وﻳﯽ
وﻳﻞ ﭼﯽ هﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮاړﯼ ﭼﯽ د ﻳﻮﻩ  ٧٠ﮐﻠﻦ ﺳړﯼ ښځﻪ ﺷﯽ .ﮐﻮرﻧۍ هﻐﻪ ﭘﻴﺴﯽ ﭼﯽ ﺳړﯼ دوﯼ ﺗﻪ د دﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﯽ
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ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐړﯼ وﯼ ﺑﻴﺮﺗﻪ ورﮐړﯼ او ﭘﻮﻟﻴﺲ دواړو ﺗﻪ اﺧﻄﺎر ورﮐړ ﭼﯽ دوﯼ ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯽ اﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ زورﻩ
وادﻩ ﮐړﯼ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ وﮐﺘﻞ ﭼﯽ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ ﭼﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ د اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﻋﻘﺎﻳﺪو ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ
ﮐﻮﯼ ،ځﻴﻨﯽ د ټﻮﻟﻨﯽ ﻣﺸﺮان او دﻳﻨﯽ رهﺒﺮان داﺳﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮﯼ .ګڼ ﺷﻤﻴﺮ اﻓﻐﺎن ﻧﺎرﻳﻨﻪ و او ښځﻮ
ﭼﯽ د دﯼ رﭘﻮرټ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯽ وﺷﻮﯼ ،ووﻳﻞ ﭼﯽ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ښﻪ ﻻرﻩ دا
دﻩ ﭼﯽ دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ او ټﺮﻳﻨﻨګ ورﮐړاﯼ ﺷﯽ .دوﯼ ووﻳﻞ ﭼﯽ د دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ دروﻧﺪ او د اﺣﺘﺮام وړ ﻏږ
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ ﭼﯽ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ وﮐړﯼ ﭼﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ ﻳﻮ ﺗﺒﻌﻴﺾ دﯼ او د اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ ﮐﻮﯼ.
ځﻴﻨﻮ دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻮۍ هﻢ ﺧﺒﺮﯼ ﮐړﯼ دﯼ .ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯽ ښځﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﯽ ورځﯽ ﭘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻪ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﮐﯽ ﻳﻮ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯽ د ﻧﻨګﺮهﺎر وﻻﻳﺖ  ١۵ﺗﻨﻮ ﻋﻠﻤﺎو ووﻳﻞ ﭼﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻤﺎ د ﻧﺎوړﻩ
دودوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ ﺗﻪ ودﻩ وړﮐړﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ داﺳﯽ دﻳﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎء هﻢ وﻣﻮﻧﺪل
ﭼﯽ د ﺑﺪل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ودول او د ﻟﻮړ وﻟﻮر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻳﯽ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﮐﻮل.
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړوﻟﻮ او زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﺷﻮو وګړو ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ وﺷﯽ .د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو
ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ اﺳﺎس د ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻮل او ﺳﺰا ورﮐﻮل ښﺎﻳﯽ ﻟﻪ داﺳﯽ اﻋﻤﺎﻟﻮ څﺨﻪ د دوﯼ د ﻣﻨﻊ
ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﯽ .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮏ ﭘﻪ دﯼ ﺧﺒﺮ ﺷﯽ ﭼﯽ داﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺘﻪ او ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ
ﺟﺮم ګڼﯽ .د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﻨﻔﯽ او ﻧﺎوړﻩ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د اﻓﻐﺎﻧﯽ ټﻮﻟﻨﻮ د ﭘﻮهﺎوﯼ ﻟﻮړول
هﻢ ﻻزﻣﯽ دﯼ .ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ د داﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ د څﺎرﻧﯽ ،ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ او ﺗﺒﻠﻴﻎ او ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎ advocacy
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ وﺷﯽ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ دﯼ ﺑﺎور دﻩ ﭼﯽ ﺗﺮ هﻐﯽ ﭼﯽ ښځﯽ او اﻧﺠﻮﻧﯽ د داﺳﯽ ﮐړﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دﯼ ﭼﯽ
هﻐﻮﯼ ﺗﻪ د زﻳﺎن ،ﺗﺤﻘﻴﺮ او ﺷﺮم ﺳﺒﺐ ګﺮځﯽ او اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻳﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﻮﯼ ،د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﺑﻪ ډﻳﺮ ﻟږ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﻤﮑﻦ وﯼ ﭼﯽ ﺗﺪوام وﻟﺮﻻﯼ ﺷﯽ .د اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺤﻘﻖ – ﻟﮑﻪ د ﺳﻮﻟﯽ،
ﭘﺨﻼﻳﻨﯽ او ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن رواﻧﯽ ﭘﺮوﺳﯽ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ورځﻨﻴﻮ ﭼﺎرو ﮐﯽ د دوﯼ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﭘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺪازﻩ
روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ او د ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د دوﯼ ﻻﺳﺮﺳﯽ – ﻳﻮاځﯽ د ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﺑﻨﻴﺎدﯼ
ﺗﺤﻔﻆ ﻧﻪ ﻏﻮاړﯼ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺪازﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ او ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ دا ډول ﺗﺤﻔﻆ ﻳﯽ ﺗﺮ هﻐﯽ ﻻ هﻢ ﻣﻬﻢ دﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د
ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﺮ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ټﻮﻟﻨﻮ ،ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﺪوﻳﻮ ﻏږ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ د
ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ او ﺑﯽ ﻟﻪ ﮐﻮم ﺗﺄﺧﻴﺮ څﺨﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ
دﯼ ټﻮل ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻧﻴﺴﯽ.

اﺳﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯽ
•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ،د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ او دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ
ﺗﺄﮐﻴﺪ وﮐړﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﺳﻮﻟﯽ ،ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او
ﭘﺨﻼﻳﻨﯽ ﻳﻮﻩ ﻧﻪ ﺑﻴﻠﻴﺪوﻧﮑﯽ ﺑﺮﺧﻪ او د هﻴﻮاد د ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدﯼ او اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺳﺘﻦ دﻩ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﯼ ﭘﻼن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮐړﯼ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻮګﻪ دﯼ د
ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﯼ ﻣﻠﯽ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړﯼ او ﻋﻤﻠﯽ ﻳﯽ ﮐړﯼ .د
ﻳﻮ ﺑﻴړﻧﯽ اﻗﺪام ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ ﺳﻢ ﻟﻪ وارﻩ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐړﯼ ﭼﯽ هﻐﻪ ښځﯽ او
ﻧﺠﻮﻧﯽ ﭼﯽ "ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯽ" ﭘﻪ ﺟﺮم ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯽ ﺷﻮﯼ دﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﮐړﯼ ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ
ﺟﺮم ﻧﻪ دﯼ )ﻣﻌﻤﻮﻷ هﻐﻪ ښځﯽ ﭼﯽ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ وﺗښﺘﯽ د زﻧﺎ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﻟﺮﻟﻮ ﻣﺘﻬﻤﯽ ﮐﻴږﯼ(.

•

ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ او ﻟﻮﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ دﯼ ټﻮﻟﻮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ او څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ هﺪاﻳﺎت ﺻﺎدر ﮐړﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ
ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړﯼ .ﭘﻮﻟﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻻن ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ

•

iv

ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ټﻮل هﻐﻪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ درج ﮐړﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم
ګڼﻞ ﺷﻮﯼ ،او څﺎرﻧﻮاﻟۍ دﯼ د داﺳﯽ ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻠټﻨﯽ او ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺳﻢ ﻟﻪ وارﻩ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ.
•

د ﻋﺪﻟﻴﯽ وزارت دﯼ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ د
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺗﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﯽ ،د اﺟﺒﺎرﯼ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﻮ او د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯽ د اﻧﺠﻮﻧﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ د
ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﭘﻠټﻨﻮ او ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړﯼ.

•

دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮان دﯼ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ او د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ د ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او دﻳﻨﯽ ښﻮﻧﮑﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﭘﻮهﺎوﯼ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ
ﮐړﯼ .دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮان او ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭼﯽ د اﺳﻼﻣﯽ هﺪاﻳﺎﺗﻮ او اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﻧﻪ ﻟﺮﯼ ﻋﻮاﻣﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮﯼ وﮐړﯼ او د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ دﯼ د اﺳﻼم او د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ هﻠﮑﻪ
ﺁزاد ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ.

•

ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎن دﯼ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ هﻐﻪ اﺑﺘﮑﺎروﻧﻪ ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐړﯼ ﭼﯽ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ
ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﯼ ﭘﻼن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ
هڅﯽ دﯼ.

v

د اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻗﺎﻣﻮس
ﻟﻨډﻳﺰوﻧﻪ
CEDAW
DoWA
EVAW law
MoWA
NGO
UNAMA HR
UNIFEM

د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د هﺮ ډول ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺗړون
د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ )ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭼﺎرو د وزارت اﺳﺘﺎزي(
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت
ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارﻩ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ
د ښځﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺎﻧګﻪ

ﭘښﺘﻮ ،دري او ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻐﺘﻮﻧﻪ
ﺑﺪ )ﺑﺪ ورﮐﻮل( د ﻗﺘﻞ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻮس ﺗﻪ د ﺳﭙﮑﺎوي څﺨﻪ را وﻻړو ﺷﻮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺣﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ښځﻮ ﻳﺎ ﻧﺠﻮﻧﻮ
ودول.
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺪﻟﻮل
ﺑﺪل
د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( د ﮐړﻧﻮ او وﻳﻨﺎوو رﻳﮑﺎرډ
ﺣﺪﻳﺚ
د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻨﻊ ﺷﻮﯼ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﮐﺎر
ﺣﺮام
)د ﺣﺪ ﺟﻤﻊ( هﻐﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺧﺪاﯼ ) ج( د اﻣﺮ څﺨﻪ د ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﭘﻪ څﻴﺮﻣﻨﻞ ﺷﻮي او ﺟﺰا
ﺣﺪود
ﻳﯥ اﺧﺘﻴﺎري ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﻤﻲ ګڼﻞ ﮐﻴږي .اووﻩ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﺣﺪود ﺟﺰا ورﭘﻮرې ﻣﻨﺴﻮب
دﻩ :زﻧﺎ ،ﻏﻼ ،داړﻩ ﻣﺎري ،ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮل ،ﺗﻴﺮﯼ ،د اﻟﮑﻬﻮﻟﻮ څښﻞ او ارﺗﺪاد.
اﻳﺠﺎب او ﻗﺒﻮل د ازدواج د ارادې اﻇﻬﺎرول ﻳﺎ د وادﻩ وړاﻧﺪﻳﺰ )د ښځﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا( او د هﻐﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ )د ﺳړﯼ ﻟﻪ
ﺧﻮا(
د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻏﻮﻧډﻩ
ﺟﺮګﻪ
د وﻳﻨﯥ ﻧږدې ﺧﭙﻠﻮان )د ﻣﻴړﻩ او هﻐﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ ښځﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ازدواج
ﻣﺤﺮم
ورﺳﺮﻩ وﮐړي ﻟﮑﻪ ﭘﻼر ،زوﯼ ،ورور او ﻧﻮر (...
د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻼوﯼ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻣﻨځﮑړﻳﺘﻮب ﮐﻮي
ﻣﺮﮐﻪ
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﺎ ﮐﻠﯽ ﮐﯥ ﻻرښﻮد ﻣﺸﺮ
ﻣﻠﮏ
ﻣﻬﺮ ﻳﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ
هﻐﻪ ﺗﺤﻔﻪ ،ﭘﻴﺴﯥ ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻴﺖ ﭼﯥ د ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﺎوې ﺗﻪ ﻳﯥ وﻋﺪﻩ ﮐﻴږي او د ازدواج ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ
ﺟﻮړوي.
د ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ ﻏﺬا ،ﮐﺎﻟﻲ ،ﮐﻮر ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او
ﻧﻔﻘﻪ
ﻧﻮرې اړﺗﻴﺎوې ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي.
د ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺣﮑﺎم د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﯥ د ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ او د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ)ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻟﻪ ارﺷﺎداﺗﻮ او ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ
راوﺗﻠﻲ دي.
د ﺗﻴښﺘﯥ ﻋﻤﻞ )ﭘښﺘﻮ ﻟﻐﺖ ﺷﻴﻨګړﻩ(
ﺷﻴﻨګﺮي
هﻐﻪ ﺟﺰاګﺎﻧﯥ ﭼﯥ د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي وي
ﺗﻌﺰﻳﺮ
وﻟﻮر ،ﻗﻠﻴﻦ ،ﺗﻮﻳﺎﻧﻪ د ﭘﻴﺴﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻴﺖ ﭼﯥ د ﻧﺎوې د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ زوم څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﻴږي او ﻟﻪ ﻣﻬﺮ
څﺨﻪ ﻋﻼوﻩ دي ﭼﯥ ﻧﺎوې ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي.
ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺎظ د ﻳﻮﻩ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻪ ﺷﺨﺺ )ﻟﮑﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻳﺎ ﭘﻪ دﻣﺎﻏﻲ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻴﻮب ﺷﺨﺺ( د ګټﻮ
وﻟﻲ
ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻩ ﻳﺎ اﺳﺘﺎزﯼ ﭼﯥ د ﻗﺮارداد ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ رﺳﻤﯽ ﭼﺎرو ﮐﯥ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮي
وﮐﻴﻞ
ﻣﺬهﺒﻲ ﭘﻮهﺎن
ﻋﻠﻤﺎ
ﻟﻪ وادﻩ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺟﻨﺴﻲ اړﻳﮑﯽ
زﻧﺎ

vi

vii

ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژي
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب هﻢ
ﮐﻮي ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دې ﻣﺴﺎﻟﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﺧﭙﻠﻮ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻳﻮﻩ څﻴړﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﻩ .ﭘﻪ
ټﻮﻟﻴﺰ ډول ﻟﻪ اﻧﻔﺮادي اﺷﺨﺎﺻﻮ او ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ  ١۵٠ﻣﺮﮐﯥ وﺷﻮې .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻟﻪ
ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﺪاﻓﻌﻴﻨﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ،د ښځﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزو ،ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،د روﻏﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺎهﺮاﻧﻮ ،د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻏړو ،ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ ،د ﻗﺎﻧﻮن د اﻧﻔﺎذ ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ )د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ
او ﭘﻠټﻨﯥ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ګډون( د روﻏﺘﻴﺎ ،ﻣﺬهﺒﻲ ﭼﺎرو ،د ښځﻮ د ﭼﺎرو ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر د وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﻻﻳﺘﻲ
ﭼﺎرواﮐﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﮐړي دي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ګﺮوﭘﻲ ﻏﻮﻧډې ﺟﻮړې ﮐړي )ﺟﻼ او ګډې ﻏﻮﻧډې( ﭼﯥ
ښﻮوﻧﮑﻮ ،د روﻏﺘﻴﺎ ﻣﺎهﺮاﻧﻮ ،د ﭘﻮهﻨﺘﻮن او ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړود ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺷﺎګﺮداﻧﻮ ،د ﮐﻮر ښځﻮ ،ﻣﺬهﺒﻲ او د ټﻮﻟﻨﯥ
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،
ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ،ﻟﻮګﺮ ،وردګ ،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺎﻟﻘﺎن ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد ،هﺮات ،ﻏﻮر ،ﺑﺎدﻏﻴﺲ ،ﻓﺮاﻩ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،داﻳﮑﻨﺪﯼ ،ﭘﮑﺘﻴﺎ ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ،
ﺧﻮﺳﺖ ،ﻏﺰﻧﻲ ،ﻧﻴﻤﺮوز ،اروزګﺎن ،ﺳﺮﭘﻞ ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﺑﻠﺦ ،ﻓﺎرﻳﺎب ،ﺳﻤﻨګﺎن ،ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﻟﻐﻤﺎن او ﮐﻨړ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ښﺎري او ﮐﻠﻴﻮاﻟﯽ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې .ﮐﻮم ځﺎﯼ ﮐﯽ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ و ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐړاﯼ ﭼﯥ د
اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ هﻠﺘﻪ وﻻړ ﺷﻲ )د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻻﻳﺖ( ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ د دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
ﺧﻮﻧﺪي ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻴﺪﻟﻲ دي .ټﻮﻟﯥ ﻣﺮﮐﯥ او ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﭘﻪ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ،د هﻐﻮي ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﯽ ،او ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭼﯥ ښځﯥ
او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﮐﻮي او هﻤﺪارﻧګﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې وې .هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ د ﻧﺎوړﻩ
دودوﻧﻮ ﻳﻮ څﻮ ﻧﻤﻮﻧﯥ هﻢ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ او
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﯥ دي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د دې راﭘﻮر د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻟړ ﻟﻴﮑﻨﯥ هﻢ ﭘﻪ دې
ﺑﺎب ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﺗﻴﺮې ﮐړې دي.
راﭘﻮر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د ټﻮﻟﻮ ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ ﺑﺸﭙړﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻪ دﻩ .د دې راﭘﻮر هﺪف دا دﯼ ﭼﯥ د ځﻴﻨﻮ
ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ،د هﻐﻮي د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب اﻧﺪﻳښﻨﯥ راوﻳښﯥ ﮐړي ﭼﯥ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ او د داﺳﯥ ﮐړﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ او ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺧﻨډوﻧﻪ ﺟﻮړوﯼ .راﭘﻮر هﻐﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﺗﻪ اﺷﺎرﻩ
ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﺮ څﺂرﻧﯥ او ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﻲ او ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﮐړې دي ،څﻮ د ﺑﺪې اﺳﺘﻔﺎدې ﺷﮑﻠﻮﻧﻪ او ﻧﻤﻮﻧﯥ څﺮګﻨﺪې ﺷﻲ او د ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﺪاﻓﻌﻴﻨﻮ
ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮑﯥ ﮐړاﯼ ﺷﻲ .د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﺟﯥ ټﻮل هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ دي ځﺎﯼ ﺷﻮي ﭼﯥ د ﻣﺮﮐﯥ
ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻳﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ هﻮﻳﺖ او ﻳﺎ ﻧﻮرې ﺣﺴﺎﺳﯥ ﺑﺮﺧﯥ را ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﮐﻮي.
ﻧﻮټ :د ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺁﻳﺎﺗﻮ ﺗﺮﺟﻤﯽ ﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺎﺑﻠﯽ څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ.

viii

 .١زﻣﻴﻨﻪ
ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﭼﯥ رﻳښﯥ ﻳﯥ دود ،دﺳﺘﻮر او ﮐﻠﻪ هﻢ ﻣﺬهﺐ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴږي ،د درد ،ﮐړاو ،ﺗﺤﻘﻴﺮ او د ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ
اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ ﭼﯥ د ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻧﻔﻮس د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧﻘﺾ ﻻﻣﻞ هﻢ
ﺟﻮړوي .داﺳﯥ ﮐړﻧﯥ ﻟﮑﻪ اﺟﺒﺎري ودوﻧﻪ او ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ ودوﻧﻪ ،د ﮐﺸﺎﻟﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل ،ﭘﻪ
ﺑﺪل ﮐﯥ ودول او د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وژﻧﻪ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﺑﻠﻠﯥ ﮐﻴږي 1.دﻏﻪ ډول ﮐړﻧﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ
د ﻧﻘﺶ او ﻣﻮﻗﻒ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻪ ﺗﻌﺼﺐ اﻣﻴﺰﻩ ﻋﻘﻴﺪو او ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ د
ﭘﺮاﺧﯥ ﻧﻴﺴﺘۍ او ﻧﺎ اﻣﻨۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻮرې هﻢ ﻗﻮت اﺧﻠﻲ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ دﻳﺮﺷﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻻ د زﻳﺎﺗﯥ ﻣﻮدې راهﻴﺴﯥ
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
ﺳﺎﺣﻪ ډﻳﺮﻩ ﺗﻨګﻮي ،ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﮐﯥ رﻳښﯥ ﻟﺮي .ﺧﻮ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮې دﻩ ،ډﻳﺮې
ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺬهﺒﻲ اﺻﻮﻟﻮ ﻧﻪ دې ﺑﻨﺎ ﺷﻮې ﻳﺎ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ دﻏﻪ ﮐړﻧﯥ د ﻣﺬهﺒﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﮑﺮ
ﮐﯥ وي .ﮐﻠﺘﻮر او دود او دﺳﺘﻮر ﺗﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ او ﺟګړو ﮐﯥ د ﭘﻨﺎګﺎﻩ ﭘﻪ څﻴﺮ ﮐﺘﻞ ﮐﻴږي او اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ورڅﺨﻪ ﮐﻴږي ،ﻣګﺮ دا ډول ﮐړﻧﻴﺒﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﺬهﺒﻲ درﮎ څﺨﻪ ﻓﺮق ﺷﻲ.
ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﻠﺘﻮر هﻴڅﮑﻠﻪ ﻳﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻲ ﻧﻪ دﯼ او دود او دﺳﺘﻮر ﺗﻞ د ﺑﺪﻟﻮن او ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ دﯼ.
ﻣﺬهﺐ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻗﻮې ﭘﻪ څﻴﺮ ﮐﺎر ﮐﺎر وﮐړﯼ .د ﻣﺬهﺐ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪې د ﺁزادۍ ﭘﻪ
ﺑﺎب د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺧﺎص راﭘﻮرﺗﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل "ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻗﺮاﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮ دﻗﺖ ﮐﺎرول ﮐﻴږي،
دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻟﻪ ﻳﺎدﻩ وﺗﻠﯥ ﭼﯥ ﻗﺮاﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻮﻧﻪ د اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺼﺮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮي ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﮐړﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ
ښځﻮ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻪ درﻟﻮد او د اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﺨښﻠﻮ وړ ﻣﻠﮑﻴﺖ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴﺪﻟﯥ ،د ښځﻮ د ازادۍ او ﺧﻼﺻﻮن
ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دﯼ 2".ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ښځﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ورﮐړﯼ دي 3.دودﻳﺰې ﮐړﻧﯥ ﭼﯥ ښځﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮي
ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺬهﺒﻲ ښﻮوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐﯥ دي او ډﻳﺮ ځﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻖ ډول د ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ
4
ﮐﻠﺘﻮري ﺗﻌﺒﻴﺮوﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗړاو ﻟﺮي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻮرو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ 5څﻴړﻧﯥ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮل
ډول د ﻣﺬهﺒﻲ ﻏﻠﻂ ﻓﻬﻤﻴﻮ ،د ښځﻮ د ﻧﻘﺶ ﭘﻪ ﺑﺎب د ټﻮﻟﻨﯥ او ﮐﻮرﻧﻴﻮ د درﮎ ،د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ او ﭘﻮﻟﻴﺲ د
ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ،ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د اﻧﻔﺎذ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴږي ،او ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ
ﭼﯽ د ﻳﻮ ﺟﻤﻌﯽ ﺣﻞ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ﻓﺮدﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﻣﺪارا ﮐﻮﯼ ،ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻴږﯼ.

 1د ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ راﭘﻮر د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او د هﻐﻮ د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ،ﭘﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﮐﯥ ﮐﻠﺘﻮري دودوﻧﻪ ﭼﯥ د
ښځﻮ ﭘﺮﻋﻠﻴﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ څﺮګﻨﺪوﯼ ،رادﻳﮑﺎ ﮐﻮﻣﺎرا ﺳﻮاﻣﯽ ،ﺟﻨﻮري .E//CN.4/2002/83 ،٢٠٠٢
 2د 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 ﮐﯥ د
ﻣﺬهﺐ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪﯼ د ازادۍ او د ښځﻮ د ﻣﻮﻗﻒ ﭘﻪ اړﻩ څﻴړﻧﻪ E/CN.4/2002/73/Add،اﭘﺮﻳﻞ ٧ ٢٠٠٩ ،ﻣﺦ.
 3ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﻣﺎﺧﺬ
 4ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﻣﺎﺧﺬ
 5ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ دودﻳﺰو ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻧﻮرو څﻴړﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وګﻮرئ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ښځﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯥ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د دوي ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺣﺎل
ﮐﻮل ،ﻳﻮ اﻳﻦ او ډﯼ ﺳﻲ ،ﻣﺎرچ ،٢٠٠٧ ،د ښځﻮ د زﻳږون ﭘﺮﻣﻬﺎل د هﻐﻮي ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ اﻏﻴﺰې ،ﻣﻴډﻳﮑﺎ
ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻟﯽ /ﻳﻮ اﻳﻦ اف ﭘﻲ اﯼ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وﺧﺘﻲ ودوﻧﻪ ،د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ څﻴړﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ ،٢٠٠٨ ،ﭘﺮﻳﮑړې،
ﻏﻮښﺘﻨﯥ او ﺗﻨﻮع :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ازدواج دودوﻧﻪ ،دﻳﺒﻮرا ﺟﯽ ﺳﻤﻴﺖ ،اﯼ ﺁر اﯼ ﻳﻮ ،٢٠٠٩ ،د دود دﺳﺘﻮر ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﮐﯥ؛ د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﯼ ﮐﯥ ښځﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ،ﻣﻴډﻳﮑﺎ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻟﯽ.٢٠٠٣ ،

1

 .٢ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐﺎټ
دﻏﻪ راﭘﻮر د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ،ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﭘﻪ اګﺴﺖ ﮐﯥ ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮ 6،اړوﻧﺪﻩ ﻣﺎدﻩ
ﻳﺎدوي ،ﭼﯥ د ﺷﺮﻋﻲ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻳﻮ ځﺎﻧګړي ﻧﺎوړﻩ دود د ﻳﻮﻩ ﺟﺮم ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﻴﮋﻧﻲ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
د څﺎﻧګﯥ د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ ځﺎﯼ ﺷﻮي د ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﺎهﺮاﻧﻮ او ﭘﻮهﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﭘﺮاﺧﻮ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرو وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ دﯼ.

 ١ .٢د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻮﮐﺎټ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ) (٢٠٠۴د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐﺎټ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻮي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي او د دې ﺿﺮورت ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ اﺳﻼم ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ
دودوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړل ﺷﻲ .اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﻨﻴﺎدي او ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﻗﻒ ورﮐﻮي؛ ډﻳﺮې ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ راﻏﻠﯥ دي ﻟﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي.
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
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ اﻋﻼﻣﻴﯥ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻮي.
درﯦﻴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ هﻴڅ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯥ د اﺳﻼم د ﺳﭙﻴڅﻠﻲ دﻳﻦ د ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻮ او اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ وي.
دوﻩ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺗﺮﻣﻨځ هﺮ راز ﺗﺒﻌﻴﺾ او اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻊ دﯼ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗﺒﺎع ښځﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﻣﺴﺎوي ﺣﻘﻮق او وﺟﺎﻳﺐ ﻟﺮي.
څﻠﻮرﭘﻨځﻮﺳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
ﮐﻮرﻧۍ د ټﻮﻟﻨﯥ اﺳﺎﺳﻲ رﮐﻦ دﯼ او د دوﻟﺖ ﺗﺮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻻﻧﺪې دﻩ .دوﻟﺖ د ﮐﻮرﻧۍ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻣﻮر او
ﻣﺎﺷﻮم د ﺟﺴﻤﻲ او روﺣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د روزﻧﯥ او د اﺳﻼم د ﺳﭙﻴڅﻠﻲ دﻳﻦ ﻟﻪ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﺳﺮﻩ د
ﻣﻐﺎﻳﺮو رﺳﻮﻣﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړو ﻟﭙﺎرﻩ ﻻزم ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ.
ﻳﻮ ﺳﻠﻮ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﺮ ﻏﻮر ﻻﻧﺪې ﻗﻀﺎﻳﺎوو ﮐﯥ ددې اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮي .ﮐﻪ د ﻏﻮر ﻻﻧﺪې
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.

 6د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎن څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،رﺳﻤﻲ ﺟﺮﻳﺪﻩ ) ٩٨٩ﺷﻤﻴﺮﻩ( د ﻗﺎﻧﻮن د ﺧﭙﺮﻳﺪو ﻧﯧټﻪ د اګﺴﺖ .٢٠٠٩ ،١
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ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن
او هﺮ څﻮﮎ ﭼﯽ ﻋﻤﻞ وﮐړﯼ ﻟﻪ )ځﻴﻨﻮ( ﻧﻴﮑﻮ )ﮐﺎروﻧﻮ( ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ﻟﻪ ښځﻮ ﺣﺎل دا ﭼﯽ دﯼ ﻣﺆﻣﻦ وﯼ ﻧﻮ دﻏﻪ
)ﻧﻴﮑﻮﮐﺎران( داﺧﻞ ﺑﻪ ﺷﯽ ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﮐﯽ او ﻇﻠﻢ ﺑﻪ وﻧﻪ ﺷﯽ ﭘﻪ دوﯼ )ﭘﻪ اﻧﺪازﻩ( د ﻧﻘﻴﺮ )هﻢ ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮ دوﯼ ﭘﻪ هﻴڅ ﺷﯽ
ﮐﯽ هﻴڅ ﻇﻠﻢ ﻧﻪ ﮐﻴږﯼ(".
)ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ١٢۴ ،اﻳﺖ(
ﻼ( ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺳړﯼ ﭼﯽ )ﺁدم( او ﻟﻪ ﻳﻮﯼ ښځﯽ ﭼﯽ )ﺣﻮا( دﻩ او ګﺮځﻮﻟﯽ ﻳﯽ
"اﯼ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻴﺸﮑﻪ ﻣﻮﻧږ ﻳﯽ ﺗﺎﺳﯽ )ټﻮل اﺻ ً
ﻣﻮﻧږ ﺗﺎﺳﯽ څﺎﻧګﯽ او ﻗﺒﻴﻠﯽ ﻗﺒﻴﻠﯽ دﭘﺎرﻩ د دﯼ ﭼﯽ وﭘﻴﮋﻧﯽ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺸﮑﻪ ﭼﯽ ډﻳﺮ ﻣﮑﺮم او ﻣﻌﺰز ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯽ
څﺨﻪ ﭘﻪ ﻧﺰد د اﷲ ډﻳﺮ ﻣﺘﻘﯽ ادب ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﺳﺘﺎﺳﯽ دﯼ .ﺑﻴﺸﮑﻪ ﭼﯽ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ښﻪ ﻋﺎﻟﻢ ډﻳﺮ ﺧﺒﺮدار دﯼ".
)ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات ١٣ ،اﻳﺖ(

 ٢ .٢د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ او ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮﻩ د هﻤﻴﺸﻨﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ د اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯥ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ د  ٢٠٠٩ﭘﻪ اګﺴﺖ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ ﮐړ ،ﭼﯥ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻮﻩ
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ګﺎم دﯼ .د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ د دې ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﺮوﺳﻪ
رهﺒﺮي ﮐﻮﻟﻪ .د ﻧﻮرو هﺪﻓﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﻨګ ﮐﯥ ددﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن هﺪف دا دﯼ ،ﭼﯥ "د اﺳﻼم ﻟﻪ دﻳﻦ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐﯥ د
رواﺟﻮﻧﻮ ،دودوﻧﻮ او ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻣﺒﺎرزﻩ وﮐړي" او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ او هﻐﻪ
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ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي.
د دې ﻗﺎﻧﻮن  ۵ﻣﺎدﻩ  ٢٢ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ارﺗﮑﺎب ﻳﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮي :ﺟﻨﺴﻲ
ﺗﻴﺮﯼ ،ﺟﺒﺮي ﻓﺤﺸﺎ ،د ﻳﻮﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ هﻮﻳﺖ ﭘﻪ داﺳﯥ ډول څﺮګﻨﺪول ﭼﯥ هﻐﻪ ﺗﻪ زﻳﺎن ورﺳﻮي ،د ﻳﻮې ښځﯥ
دې ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن وﺳﻮځﻮي ،د ژوﺑﻠﻴﺪو ﻳﺎ ﻣﻌﻴﻮﺑﺘﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ګﺮځﻴﺪل ،وهﻞ ،د ازدواج ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ او ﻳﺎ
ددې ﺑﻬﺎﻧﯥ ﺗﺮ ﻻﻧﺪې د ښځﻮ اﺧﻴﺴﺘﻞ او ﭘﻠﻮرل ،ﺑﺪ )د ﻳﻮې ﮐﺸﺎﻟﯥ د هﻮاروﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ښځﯥ د ﺟﺒﺮان ﻟﭙﺎرﻩ
ورﮐﻮل( ،ﺟﺒﺮي ودول ،د ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮل ،ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ودول ،ﺑﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ،
ﺗﺤﻘﻴﺮول ﻳﺎ ﺑﻴﺮول ،ځﻮرول ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮل ،ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ډول ګﻮښﯥ ﮐﻮل ،ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ډول ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدي ﮐﻮل،
ﻟﻪ ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐﻮل ،ﺟﺒﺮي ﮐﺎر او د ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن د  ٨۶ﻣﺎدې څﺨﻪ ﭘﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﻮﻟﻮ
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻳﻮې څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻮ ښځﻮ ﺳﺮﻩ ازدواج ﮐﻮل.
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺠﺒﻮروي ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﻮي او ﮐﻮﻣﮑﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﻲ او د ښځﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻧﻮرو ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐړﯼ او د ﭘﻮهﺎوي
ﮐﭽﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐړي .د څﺎرﻧﻮاﻟۍ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ او
ﻋﺎﺟﻞ اﻗﺪام وﮐړي 8.ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اوو وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺸﺨﺼﻲ دﻧﺪې ﺳﭙﺎري او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
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ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﻠﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ټﺎﮐﻲ ،ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ وزارﺗﻮﻧﻪ او څﺎﻧګﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻏړﻳﺘﻮب وﻟﺮي.
دﻏﻪ راز د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ هﻢ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮي دي )ﻳﺎ د ﺟﻮړﻳﺪو ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐﯥ دي(.
د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻴﻮﮐﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د "ﻧﺎﻣﻮس" ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ګڼﻲ او ﭘﻪ
ښﮑﺎرﻩ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﻳﺎ هﻐﻪ ﺟﺒﺮي ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﮐړﯼ ﻧﻪ دﯼ ﭼﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﻟﻪ زﻧﺎ )ﻟﻪ وادﻩ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻋﻤﻞ ،ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږي(
 7د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ٢ ،ﻣﺎدﻩ.
 8د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن (۴) ٧ ،ﻣﺎدﻩ.
 9د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ،دوﻳﻢ ﻓﺼﻞ" ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻮي او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ"
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څﺨﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺷﯽ .دﻏﻪ راز ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻳﺎ د هﻐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړي ،ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې
ﭼﯥ دوﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻗﺪام وﮐړي .د دې ﻣﺎﻧﺎ دا دﻩ ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﻠﻲ ﻳﺎ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻓﺸﺎر
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﺎ د ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻟﻪ وﻳﺮې ﺷﮑﺎﻳﺖ و ﻧﻪ ﮐړي ،ﻟﻪ دوﻟﺖ څﺨﻪ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻠټﻨﯥ وﮐړي ﻳﺎ هﻐﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي .دﻏﻪ ﻧﻴﻮﮐﯥ ﭘﻪ ځﺎﯼ دي.
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د دې ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ښﺎﻳﻲ ﺿﺮوري وي څﻮ د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺧﻮﻧﺪي وي ،د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ او د ښځﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ ﮐﻪ اوﺳﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻧﺎﮎ ډول ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺷﻲ ،ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻧﺎﮎ او ﺳﻤﻼﺳﻲ ډول وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ وﮐړي او ﭘﻪ هﻐﻮ زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ
ﮐړﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ راﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎن ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮي .د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﺪاﻓﻌﻴﻨﻮ د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ دي ،ﭼﯥ دا ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺧﻠﮏ ﺧﺒﺮ ﮐړي ،او هﻐﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ
هﻐﻮي ﺗﻪ وښﻴﯥ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﯥ ﺟﺮم ګڼﻲ او د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻤﻼﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮل ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐړي ،ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د هﻐﻮ ﻣﺎدو
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭼﯥ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﻣﺤﻮ ﮐﻮي او ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ راﮐﺎږي.

 ٣ .٢ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ
اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ښځﻮ د
ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻖ او د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﺑﺮاﺑﺮې ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺣﻖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐړي 10.د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ژﻣﻦ
دﯼ ﭼﯥ زﻳﺎر وﺑﺎﺳﻲ او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﮐړي ﮐﻪ دا ﺧﺸﻮﻧﺖ د دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،اﻧﻔﺮادي
اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وي 11.ټﻮل اړوﻧﺪﻩ ﻧړﻳﻮال ﻗﻮاﻧﻴﻦ د دې راﭘﻮر ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮﻩ ذﮐﺮ ﺷﻮي
دي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺷﻮي او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د هﻐﻮ ﻏړﻳﺘﻮب ﻟﺮي ،ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د هﻐﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻮ او د اوﺳﻨﻴﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﻣﺎدې ﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺒﻌﻴﺾ ښﮑﺎرﻩ ﮐﻮي ،ﻳﻮ ښﮑﺎرﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺷﺘﻪ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ
ډول د ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺬهﺐ د ﺷﺨﺼﻴﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮ ،څﻮ داﺳﯥ ﻣﺎدې اﺣﺘﻮا ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ژﻣﻨﺘﻴﺎ ،د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﻣﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ،ﻟﻪ دې ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د ښځﻮ
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ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻟﺮي.
د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻏﻮرﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﻲ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐړي ،ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻳﻮ
رﻧګﻲ او ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﻴﺪا ﺷﻲ او د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐړي .ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ،ﭼﯥ د ﻋﺪﻟﻴﯥ
وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻴﻞ ﺷﻮې دﻩ او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ښځﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او
 10اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دا ﻻﻧﺪې ﺗړوﻧﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړي دي :د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺗړون ،د اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،او ﮐﻠﺘﻮري ﺣﻘﻮﻧﻮ
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
ﺷﮑﻨﺠﯥ او ﻧﻮرو ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ او ﺗﻮهﻴﻨﻮﻧﮑﻲ ﭼﻠﻨﺪ ﻳﺎ ﺟﺰا د ﻣﺤﻮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺗړون ،او د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗړون.
 11وګﻮرئ :د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﺤﻮﻩ ﮐﻮﻟﻮ د ﮐﻤﻴټﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ،ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٩٩٢ ،٩دﻏﻪ راز د ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺎﻣﺒﻠﯥ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ د ښځﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺑﺎب وګﻮرئ؛ ) ۴،A/RES/48/104 ،١٩٩٣ج( ﻣﺎدﻩ ،ﭼﯥ واﻳﻲ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ "ﭘﻮرﻩ زﻳﺎر وﺑﺎﺳﻲ څﻮ د ﻣﻠﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﻊ ﮐړي ،د هﻐﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻠټﻨﯥ وﮐړي او ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﺠﺎزات ﮐړي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ دﻏﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ د
دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ او ﻳﺎ ﻧﻮرو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﯼ وي".
 12د ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺬهﺐ ﺷﺨﺼﻴﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ رﺳﻤﯽ ﺟﺮﻳﺪﻩ ﮐﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ  ٢٧ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ،د
دې ﻗﺎﻧﻮن څﻮ ﻣﺎدې ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻧﻘﺾ ﮐﻮي .ﻟﻪ ﻣﻠﻲ او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي د دې ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ
وﻏﻮښﺘﻪ څﻮ د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ژﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ د هﻐﻪ ﻳﻮ واﻟﯽ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻲ .ﺳﺮﻩ د دې هﻢ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن اوس هﻢ ځﻴﻨﯥ
داﺳﯥ ﻣﺎدې ﻟﺮي ﭼﯥ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻧﻘﺾ ﮐﻮي او ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﺗﻪ داﻳﻤﻲ ﺑڼﻪ ورﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﻣﺎدو ﮐﯥ ﻳﻮازې د ﮐﻮرﻧۍ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏړو ﺗﻪ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د وﻟﻴﺘﻮب اﻣﺘﻴﺎز ورﮐﻮي ،د ښځﻮ ازادي ﻣﺤﺪودوي" ،ﻳﻮﻩ ښځﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﮐﻮر ﭘﺮﻳږدي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﺸﺮوع هﺪف ﻣﻮﺟﻮد وي او
ﻣﺤﻠﻲ دود اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ،د  ١۶ﮐﻠﻨۍ څﺨﻪ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ازدواج ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي ،د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺮ  ١۶ﮐﻠﻨﻲ او د هﻠﮑﺎﻧﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ  ١٨ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ،ﺳﺮﻩ ددې هﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮﻩ ازدواج ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي د هﻐﻪ وﻟﻲ وښﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮم "د ازدواج
ﻟﻴﻮاﻟﻪ او ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﺮي" او د ﺑﻠﻮغ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯽ دﯼ؛ ﻣﻴړﻩ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي ﭼﯥ د ښځﻲ ﻟﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر وﮐړي ،ﮐﻪ هﻐﻪ دﻩ ﺗﻪ ﻟﻪ
"ودګﻨﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ" څﺨﻪ ډﻩ ډﻩ وﮐړي.

4

ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺮﻳﮏ دي ،ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ او د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ او ﻋﻤﻠﻲ ډګﺮ ﮐﯥ
ﻳﻮ واﻟﯽ او ﻳﻮ ﻣﺨﻲ راوﻟﻲ .د ﻣﺎهﺮاﻧﻮ د دې ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د دې ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ
وﮐړي ،ﭼﯥ ټﻮل هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﮐړي ﭼﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﭽﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ژﻣﻨﯥ
ﭘﻮرﻩ ﮐړي.

 .٣ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ
"دﻩ زر ﺧﺮﻳﺪم دﻩ ﺳﻨګ ﻣﻴﮑﺸﻢ") 13ﭘﻪ زرو )ﭘﻴﺴﻮ( ﻣﻮ اﺧﻴﺴﺘﯥ ﭘﻪ ډﺑﺮو ﻳﯥ وژﻧﻮ(
دود او دﺳﺘﻮر ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ﮐﻠﺘﻮري او ﻣﺬهﺒﻲ اﻧګﻴﺮﻧﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ 14.د
ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﺤﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻤﻴټﻪ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ داﺳﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮي" :دودﻳﺰې اﻧګﻴﺮﻧﯥ دي
ﭼﯥ ښځﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﺎﺑﻊ ګڼﻲ ﻳﺎ هﻐﻮ ﺗﻪ ﮐﻠﻴﺸﻪ اﯼ ﻧﻘﺶ ورﮐﻮي" او "ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﺟﺒﺮ"
ﺧﭙﺮوي "ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﮐﯥ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او ﺑﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ،ﺟﺒﺮي ازدواج ...دﻏﻪ ډول ﺗﻌﺼﺒﺎت او ﮐړﻧﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ
د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺗﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ورﮐړي ﭼﯥ د ښځﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او ﻳﺎ ﭘﺮ هﻐﻮ د وﻟﮑﯥ د ﺳﺎﺗﻠﻮ د ﻳﻮﻩ ﺷﮑﻞ
ﭘﻪ څﻴﺮ ﮐﺎرول ﮐﻴږي .د دې ډول ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ اﻏﻴﺰې د ښځﻮ ﭘﺮ ﻓﺰﻳﮑﻲ او ذهﻨﻲ ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ دا دي ﭼﯥ هﻐﻮي ﻧﻪ
ﭘﺮﻳږدي ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺑﻨﺴټﻴﺰو ازادﻳﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ډول اﺳﺘﻔﺎدﻩ وﮐړي ،هﻐﻪ ﭘﻴﺎدﻩ ﮐړي او ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي 15".د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ اوس ﻣﻬﺎﻟﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ډﻳﺮو
ﻣﻬﻤﻮ هڅﻮ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ دﻩ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻮﯼ او هڅﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐړﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
ﻳﻮﺳﻲ ﭼﯥ ښځﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮي او هﻐﻮي ﺗﺤﻘﻴﺮوي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﻴړﻧﯥ او د ﻗﻀﻴﻮ څﺎرﻧﯥ او هﻐﻪ ﻣﺸﻮرې ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﯥ دي
څﺮګﻨﺪوي ،ﭼﯥ دﻏﻪ ډول ﮐړﻧﯥ ﺧﭙﺮﻳﺪوﻧﮑﻲ دي او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ او د ټﻮﻟﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺒﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
درﺟﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮدې دي.
دﻏﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ډول ﭘﻪ دې ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﻨﺎ دي او د اﻓﻐﺎن ټﻮﻟﻨﯥ ډﻳﺮﯼ ﺧﻠﮏ ﻳﯥ ﻣﻨﻲ ﭼﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د هﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻢ ارزښﺘﻪ دي 16.ډﻳﺮﯼ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﮐړي دي واﻳﯽ ﭼﯥ
"هﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮل" ﻳﻮ ﮐﻠﺘﻮري دود دﯼ ﭼﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰې ﻟﺮي 17.دﻏﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﺣﺪﻩ ﭘﻪ
دې رواج ﺑﺎﻧﺪې ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ ودﻳږي او د ﻳﻮﻩ ﺑﻞ ﭼﺎ "ﻣﻠﮑﻴﺖ" ګﺮځﻲ او هﻠﮏ ﻳﻮﻩ ښځﻪ ﮐﻮرﺗﻪ راوړي
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ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ وي او د هﻐﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دﻏﻪ راز څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻮې ځﻴﻨﯥ ﮐړﻧﯥ ،ﻟﮑﻪ د
ﻗﺮﺿﻮﻧﻮ د ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺧﺮڅﻮل ،ﻳﺎ د ﮐﻮﻧډو د ﻣﻴﺮاث د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﻮل د ځﻴﻨﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ

 13ﭘﻪ داﻳﮑﻨﺪي وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﺜﻞ دﯼ ﭼﯥ د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د اﺳﺘﺎزو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻧﻴﻠﯽ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﯥ ووﻳﻞ ﺷﻮ ،داﻳﮑﻨﺪي وﻻﻳﺖ ،ﻣﺎرچ
.٢٠١٠
 14د اﻣﻮر راﭘﻮر ،د ﻣﺬهﺐ او ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ د ﻣﺬهﺐ او ﻋﻘﻴﺪي د ازادي او د ښځﻮ د ﻣﻮﻗﻒ ﭘﻪ ﺑﺎب څﻴړﻧﻪ ١٩ ،ﻣﺦ.
 15وګﻮرئ :ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ،ﺷﻤﻴﺮﻩ .١٩٩٢ ،١٩
 16د 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
ﺗﻘﺪﻳﺮﻳږي ،وګﻮرئ :ﺟﻴﻨﯽ ﻧﻮردﺑﺮګ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ هﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ارزښﺖ ډﻳﺮ ورﮐﻮل ﮐﻴږي او ﻧﺠﻮﻧﯽ ﺗﻪ ﮐﻢ .ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ټﺎﻳﻤﺰ ،ډﺳﻤﺒﺮ ،٢٠
 .٢٠١٠ازادﯼ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻳﯥ د هﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ادﻋﺎ ﮐﻮي د زﻳﺎت اهﻤﻴﺖ وړ دي.
 17دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ د ﻳﻮﻩ ﻣﺬهﺒﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﺳﺮﺑﺎغ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺳﻤﻨګﺎن وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﻪ ورﺳﺮﻩ
وﮐړﻩ ،رد ﺷﻮﻩ .هﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ص( هﻴڅ زاﻣﻦ ﻧﻪ درﻟﻮدل ﻣګﺮ د هﻐﻪ د ﻧﻮم او د ﮐﻮرﻧۍ ﻧﺴﺐ د هﻐﻪ د ﻟﻮر ،ﻓﺎﻃﻤﯥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ اداﻣﻪ
ﭘﻴﺪا ﮐړﻩ ،اﭘﺮﻳﻞ.٢٠١٠ ،
 18ﻟﻪ ښځﻴﻨﻪ ښﻮوﻧﮑﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﻓﻴﺾ اﺑﺎد وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
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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
اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻞ ګڼﻲ او د ﻟﺴﻴﺰو ﺟګړو ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ او ﺳﺨﺘﻮ ورځﻮ څﺮګﻨﺪوﻳﻲ ﮐﻮي.

 ١ .٣ﺟﺒﺮي ودوﻧﻪ
"ﺟﺒﺮي ازدواج زﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻠﺘﻮر ﮐﯥ ﻳﻮ ﻧﺎوړﻩ دود ﻧﻪ دﯼ .زﻩ د ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮر ﭘﻪ ګټﻮ ﭘﻮهﻴږم .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ دا
ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ ﻧﻪ وځﻲ هﻐﻪ ﻧړۍ ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﻲ او دا ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻳﺎ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻟﭙﺎرﻩ
ﻣﻴړﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﮐړي .هﻐﻪ دا ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻴړﻩ ﻏﻮرﻩ ﮐړي او زﻩ ښﻪ ﭘﻮهﻴږم ﭼﯥ د
هﻐﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ اﻧﺘﺨﺎب ﮐړم".
)د ﻓﺎرﻳﺎب د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻏړي ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ (٢٠١٠
"ﮐﻪ ﻳﻮﻩ ښځﻪ دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ټﻮل ژوﻧﺪ ﻟﻪ داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺗﻴﺮ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐﯥ
ﻳﯥ هﻢ ﻧﻪ وي ﻟﻴﺪﻟﯽ ،دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ د هﻐﯥ اروا وځﻮروي ،او ﭘﻪ ﮐﻮرﻧۍ او ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د هﻐﯥ ﭘﻪ ﭼﻠﻨﺪ او اﻧګﻴﺮﻧﻮ اﻏﻴﺰﻩ وﮐړي .دا ﻟﻪ هﺮ ﭼﺎ او هﺮ ﺷﻲ څﺨﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮي او ﻳﻮازې
د ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﯥ ﻟﻮﻳږي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ښځﻮ ځﺎن وژﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻨﺎ وړې دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ هﻤﻴﺸﻨﻲ ﻏﻢ
او ﻏﻮﺳﻲ څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﻳﻮازﻳﻨۍ ﻻر ورﺗﻪ ښﮑﺎري ،ﻳﺎ ښﺎﻳﻲ هڅﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ وﺗښﺘﻲ.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮر ﺷﻲ ،د دې ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ اوﻻد وروزي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ زړﻩ ﻳﯥ ﺳﺘړﯼ وي ،ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ډول هﻐﻪ ﻳﻮﻩ ښﻪ ښځﻪ او ﻣﻮر ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻴﺪاﯼ".
)ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎرﻳﻨﻪ څﺎرﻧﻮال ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﺳﻤﻨګﺎن وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ .(٢٠١٠
ﺟﺒﺮي ودوﻧﻪ ﻳﺎ ازدواج هﻐﻪ ازدواج دﯼ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﻮا ﻳﺎ دواړﻩ ﺧﻮاوې ﭘﻪ ازاد او ﺑﺸﭙړ ډول ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﻧﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺟﺒﺮي ازدواج ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﮐﻴږي ﻟﮑﻪ ﺑﺪ )د اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻮ د رﻓﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﺒﺎدﻟﻪ
ﮐﻮل( ،ﺑﺪل )ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ورﮐﻮل( ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودول )ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ ﺟﺒﺮي ﮐﺎر دﯼ( او د ﮐﻮﻧډو ښځﻮ ﻣﺠﺒﻮرول
ﭼﯥ د ﻣړﻩ ﺷﻮﯼ ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﭙﻞ ﺳﺮﻩ وادوﻩ وﮐړي .د ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻢ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ
 ٧٠ﺗﺮ  ٪ ٨٠ازدواﺟﻮﻧﻪ اﺟﺒﺎري ﺷﮑﻞ ﻟﺮي 20.د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﭘﺮاﺧﻮ ﻣﺸﻮرو او د ﻗﻀﻴﻮ د
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دﻩ ﭼﯥ د ازدواج ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ډول او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻪ
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،
دﻏﻪ راز د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ د دواړو ﺧﻮاوو رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺮط دﯼ .د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ازدواج ﻳﻮ ﺟﺮم ګڼﻲ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ دﻩ ،ﭼﯥ د "ﺟﺒﺮي" "ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ" او "ازاد" ازدواج ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ډﻳﺮې
دﻗﻴﻘﯥ ﻟﻴﮑﯥ راﮐښﻞ ښﺎﻳﻲ د هﻐﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ ډﻳﺮ ﺳﺎدﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﻪ ﻻس راﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ازدواج ﭘﻪ
ﺗﻌﻴﻨﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﮐﺎرﮐﻮي 21.ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ازدواﺟﻮﻧﻪ ډﻳﺮ ځﻠﻪ اﺟﺒﺎري ازدواج ﻧﻪ وي .ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻪ ازدواج ﮐﯥ ﻳﻮ ﺟﺒﺮي
ﻋﻨﺼﺮ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ وي ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ازدواج ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺑﺪل ﺷﻲ ،ډﻳﺮﯼ ﺧﻠﮏ هﻐﻪ ﺗﻪ اﺟﺒﺎري ازدواج ﻧﻪ واﻳﻲ.
ﺟﺒﺮي ازدواج دﻏﻪ راز ﺳړﯼ او هﻠﮑﺎن هﻢ زﻳﺎﻧﻤﻨﻮي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ازدواج ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮﯼ ازادي ﺳﻠﺐ ﮐﻴږي.
ﺧﻮ هﻠﮑﺎن د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻢ زﻳﺎن وﻳﻨﻲ ،ځﮑﻪ ﻣﻴﻨﺪې او ﭘﻠﺮوﻧﻪ هﻠﮑﺎن ﻧﻪ "ﭘﻠﻮري" او ﻳﻮ هﻠﮏ ډﻳﺮ اﻣﮑﺎن ﻟﺮي
 19د ﻳﻨﻴﺰ ﮐﺎﻧﺪﻳﻮﺗﯽ ،د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻤﺴﻮﻧﯥ او ﺧﻄﺮوﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ،د اﻧﺘﻮﻧﯽ هﺎﻳﻤﻦ د ﻳﺎد ﻟﻴﮑﭽﺮوﻧﻪ .اس او اﯼ اس ،د ﻟﻨﺪن
ﭘﻮهﻨﺘﻮن.٢٠٠٩ ،
 20ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﺣﺎﻟﺖ" د ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﮑټ ﺷﻴټ.٢٠٠٨ ،
][http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/factsheet.html
 21د ژورې ﺷﻨﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ وګﻮرئ :دﻳﺒﻮرا ﺟﯽ ﺳﻤﻴﺖ ،ﭘﺮﻳﮑړې ،ﻏﻮښﺘﻨﯥ او ﺗﻨﻮع :د ازدواج دودوﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ،اﯼ ﺁر اﯼ ﻳﻮ،
ﺧﭙﺮوﻧﻪ ،ﻓﺒﺮوري.٢٠٠٩ ،
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ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻩ د ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐړي .ﮐﻪ ﻳﻮ ﺳړﯼ ﭘﻪ وادﻩ ﮐﯥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻧﻪ وي ،هﻐﻪ
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺑﻠﻪ ښځﻪ وﮐړي .دﻏﻪ راز ﺳړي ﭘﻪ ﺷﺮﻳﮏ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴږي.
ﻗﺎﻧﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺧﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
څﻠﻮرﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ ښځﻪ د وادﻩ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ وﭘﻠﻮري ﻳﺎ ﻳﯽ وﭘﻴﺮﯼ ﻳﺎ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯽ وﺳﺎﻃﺖ وﮐړي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ اوږدﻩ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي..
ﺷﭙږوﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ :اﺟﺒﺎري ﻧﮑﺎح
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ هﻐﻪ ښځﻪ ﭼﯥ د وادﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻦ ﻳﯥ ﺑﺸﭙړ ﮐړﯼ ،د هﻐﯥ ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﮐﻮژدﻩ ﻳﺎ ﻳﯽ
وادﻩ ﮐړي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺒﺲ ﭼﯥ ﻟﻪ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وي ﻣﺤﮑﻮم او ﮐﻮژدﻩ او ﻧﮑﺎح د
ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺴﺦ ﮐﻴږي.
اووﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ :د ازدواج ﻟﻪ ﺣﻖ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﺷﺨﺺ د ښځﯥ د وادﻩ ﺧﻨډ وګﺮځﻲ ﻳﺎ د ﻣﻴړﻩ )زوج( د ﻏﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ ﺳﻠﺐ ﮐړي ،ﻟﻪ
اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي.
د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻨځﺴﻮﻩ اوﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
ﮐﻪ څﻮﮎ ﮐﻮﻧډﻩ ښځﻪ ﻳﺎ ﻧﺠﻠۍ ﭼﯥ د اﺗﻠﺲ ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﭘﻮرﻩ ﮐړﯼ وي د هﻐﯥ د رﺿﺎ او رﻏﺒﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻣﻴړﻩ ﺗﻪ
ورﮐړي د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻟﻨډ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي.

ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐﯥ ازدواج د ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ د دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪل دي .د دواړو ﺧﻮاوو رﺿﺎﻳﺖ
)اﻳﺠﺎب او ﻗﺒﻮل( د هﺮ ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ ﻻزﻣﯽ ﺷﺮط دﯼ .ازدواج د ﻧﺠﻠۍ او هﻠﮏ ﭘﻪ دوﻩ اړﺧﻴﺰې ﻣﻮاﻓﻘﯥ وﻻړ دﯼ،
ﻧﺠﻠۍ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻧﺠﻠۍ وي ،ﻃﻼق ﺷﻮې ﻳﺎ ﮐﻮﻧډﻩ ښځﻪ وي .ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ دواړﻩ ،ښځﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ د دې
ازادي ﻟﺮي ﭼﯥ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ وﺿﻊ ﮐړﯼ او هﻐﻪ د دې ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﻳﻮ ﺟﺰ وګﺮځﻮي .د ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﻣﺒﺎرﮎ اﻳﺘﻮﻧﻪ
)د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرﻩ  ١٨اﻳﺖ( ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺑﻴﺎﻧﻮي ،ﭼﯥ ښځﻪ ﺑﺎﮐﺮﻩ وي ﻳﺎ ﻧﻪ وي ،د هﻐﯥ اﺟﺎزﻩ ﺿﺮوري
دﻩ.
د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ښځﯥ ﭘﻼر ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ د هﻐﯥ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻈﻮر ﮐړي .دﻏﻪ ﮐﺎر ددې ﻟﭙﺎرﻩ دﯼ ﭼﯥ د
هﻐﯥ ګټﯥ او هﻮﺳﺎﻳﻨﻪ ﺧﻮﻧﺪې وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﺣﻖ د ښځﯥ د هﻐﻪ ﺣﻖ ځﺎﯼ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ رﺿﺎﻳﺖ څﺮګﻨﺪ
ﮐړي ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮﻩ ﻃﻼق ﺷﻮې ﻳﺎ ﮐﻮﻧډﻩ ښځﻪ ازدواج ﮐﻮي ،ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭘﻼر دﻏﻪ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي.
ﻳﻮ ﻣﻌﺮوف ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ د رﺿﺎﻳﺖ ﺿﺮورت ﺗﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﻮي .د ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،ﻳﻮې ښځﯥ ﺧﻨﺴﺎء ﺑﻨﺖ
ﺧﺪام وﻳﻠﯽ دﯼ ،ﭼﯥ "زﻣﺎ ﭘﻼر زﻩ ﺧﭙﻞ ورارﻩ ﺗﻪ وادﻩ ﮐړم ،ﺧﻮ زﻩ ﻟﻪ دې ازدواج ﺳﺮﻩ راﺿﯽ ﻧﻪ وم ،ﻧﻮ ځﮑﻪ ﻣﯥ
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د اﷲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړ ".هﻐﻪ ﻣﺒﺎرﮎ ﻣﺎﺗﻪ ووﻳﻞ" :هﻐﻪ څﻪ وﻣﻨﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﺳﺘﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐړي دي ".ﻣﺎ
ووﻳﻞ" :زﻩ ﻧﻪ ﻏﻮاړم هﻐﻪ څﻪ وﻣﻨﻢ ﭼﯥ ﭘﻼر ﻣﯥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐړي دي ".دﻩ ﻣﺒﺎرﮎ ووﻳﻞ "ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دﻏﻪ ازدواج ﺟﻮاز ﻧﻪ
ﻟﺮي ،ځﻪ او ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړﻩ ،ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻏﻮاړې ".ﻣﺎ ووﻳﻞ "ﻣﺎ هﻐﻪ څﻪ ﻣﻨﻠﻲ دي ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻼر ﺳﻨﺠﻮﻟﻲ
دي ،ﻣګﺮ زﻩ ﻏﻮاړم ﭼﯥ ښځﯥ ﭘﻪ دې وﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ ﭘﻠﺮوﻧﻪ د ﻟﻮڼﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي".
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرﯼ  ١٩۴/٩اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح .(١/۶٠٢
د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،اﺳﻼم هﻐﯥ ښځﯥ ﺗﻪ د وادﻩ د اﻧﺤﻼل اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ډول ﺗړل ﺷﻮې
وي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ازدواج ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي.
د اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐﯥ د ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دﯼ ﭼﯽ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎرم ﻧﻪ وﯼ ،درې ﺳﺘﻨﯥ
ﻳﺎ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ:
 -١هﻐﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ د ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي ،ښځﻪ ﻳﺎ د هﻐﯥ وﮐﻴﻞ دﯼ .ﻗﺒﻮل ﺗﺮ هﻐﻮ ﭘﻮرې ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻴﺪاﯼ ﭼﯥ
وړاﻧﺪﻳﺰ ﻧﻪ وي ﺷﻮي .ددې ﻣﺎﻧﺎ دا دﻩ ﭼﯥ ښځﻪ دا اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮي ﭼﯥ د ازدواج وړاﻧﺪﻳﺰ وﮐړي .ﻧﻪ دا ﭼﯥ ﺗﺮ
ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې وي او د ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻣﻨﻲ .د وﻟﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﺎ هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ د هﻐﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮي
ﻳﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ )اﻳﺠﺎب( ﮐﻴږي او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺗﻪ واﻳﯽ ﭼﯥ "زﻩ  .............ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ازدواج ﮐﯥ درﮐﻮم" ﻳﺎ دې ﺗﻪ
ورﺗﻪ ﺟﻤﻠﯥ .د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻴﺎد د ﻗﺒﻮﻟۍ اﻇﻬﺎر وﺷﻲ او واﻳﯥ "زﻩ ﻳﯥ ﻗﺒﻠﻮم" ﻳﺎ دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﻋﺒﺎرت .د دې
ﻣﺎﻧﺎ دا دﻩ ،ﭼﯥ د ﻋﻘﺪ دواړﻩ اړﺧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ذهﻨﻲ ﻟﺤﺎظ ﭘﻪ ښﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ وي ﭼﯥ ازدواج وﻣﻨﻲ.
 -٢ازدواج ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ رﺳﻤﯽ ډول اﻋﻼن ﺷﻲ او د دې ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ دوﻩ ﮐﺴﻪ ﺷﺎهﺪان ﻣﻮﺟﻮد وي.
 -٣ﻣﻬﺮ ﻳﻮ ﺷﺮط دﯼ او د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﺎوې ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي.
)ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود ،ازدواج ،ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح ١١ ،ﮐﺘﺎب ،ﻧﻤﺒﺮ (٢٠٩١
ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻗﻀﻴﯥ
د  ٢٠١٠ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ ﮐﯥ د هﺮات وﻻﻳﺖ د ﻏﻮرﻳﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﮐﯥ د ﻳﻮې  ١۵ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻼر او ورور هﻐﻪ ﻟﻪ دې
اﻣﻠﻪ ووهﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﺒﺮي ازدواج څﺨﻪ ﻳﯥ اﻧﮑﺎر وﮐړ .ﻧﺠﻠۍ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ وﺗښﺘﻴﺪﻩ ،ﭘﻪ هﻤﺪې ورځ ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ ورﺳﺮﻩ واﺧﻴﺴﺘﻪ ﭘﺮ هﻐﯥ ﻳﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ وﮐړ او ﻟﻪ څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ﺳﺮﮎ ﭘﻪ ﺳﺮ
ﭘﺮﻳښﻮدﻩ .ﻳﻮﻩ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﭘﻴښﯥ ﺧﺒﺮ ﮐړ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻧﺠﻠۍ د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻧﺪې ﮐﻮرﺗﻪ
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ﺑﻮﺗﻠﻪ.
د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ ،ﻳﻮﯼ ﺷﻞ ﮐﻠﻨﯽ ښځﯽ ،ﭼﯥ د ﺗﺨﺎر وﻻﻳﺖ د درﻗﺎد ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﭘﻪ څﻠﻮر ﮐﻠﻨۍ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮې وﻩ ،د دې وﻻﻳﺖ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﻳﻮړﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﺒﺮي ازدواج څﺨﻪ ځﺎن
وژﻏﻮري .د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ دوﻩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺳﻴﺎﺳﺖ واﻟﻮ ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې و او ښځﻪ ﻳﯥ د
درﻗﺎد ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ازدواج ﭘﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﯥ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﺷﻲ .د ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﺟﻠﺴﯥ د ﺷﺮوع ﮐﻴﺪو ﭘﻪ
درﺷﻞ ﮐﯥ وﻩ ،ﭼﯥ ﻧږدې  ٣٠٠ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﺟﺒﺮي ازدواج ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﯥ وو ،د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ وداﻧۍ ﺑﺮﻳﺪ وﮐړ ،ﻧﺠﻠۍ
ﻳﯥ وﺗښﺘﻮﻟﻪ او ﭘﻪ زورﻩ ﻳﯥ د ﺧﺴﺮ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮړﻩ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ډﻳﺮې هڅﯥ وﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﯥ
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ښځﯥ ﺳﺮﻩ ﺗﻤﺎس وﻧﻴﺴﻲ ﺧﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻧﻪ ﺷﻮل او د ښځﯥ ځﺎﯼ ځﺎﻳګﯽ ﻻ درﮐﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ.
د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ  ١۶ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ  ۶۵ﮐﻠﻦ ﺳړﯼ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ډول ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻮﻩ .د
ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﺳړﯼ ټﻴﻨګﺎر ﮐﺎوﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻟﻪ وادﻩ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ووﻳﻨﻲ ،هﻐﯥ ادﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ
ﺳړﯼ د هﻐﻪ ﭘﻼر ﺗﻪ ډﻳﺮې ﭘﻴﺴﯥ ورﮐړې وي او دا اﺟﺎزﻩ ﻳﯥ اﺧﻴﺴﺘﯥ وﻩ ﭼﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﺷﻲ او هﻐﻪ ووﻳﻨﻲ .ﭘﻪ دې
 22ﻗﻀﻴﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ راﭘﻮر راﻏﻠﯽ دﯼ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 23ﻗﻀﻴﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ ﭘﻠټﻨﻪ ﺷﻮې دﻩ ،ﺟﻨﻮري .٢٠٠٩
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وﺧﺖ ﮐﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻳﻮﻩ ﻣﺤﻠﻲ راډﻳﻮ ﺳټﻴﺸﻦ ﺗﻪ ټﻴﻠﻔﻮن وﮐړ او ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﻮرﺑﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺮح ﮐړﻩ .دا او ﻧﺎرﻳﻨﻪ
ﮐﻮرﺑﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ اﺷﻨﺎﻳﺎن ﺷﻮل او ټﻴﻠﻔﻮﻧﻲ ﻣﮑﺎﻟﻤﻮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐړﻩ .وروﺳﺘﻪ دوي دواړﻩ ﻟﻪ ﻟﻮګﺮ څﺨﻪ وﺗښﺘﻴﺪل
او ﻟﻐﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دوي ﭘﻪ ﻧﻨګﺮهﺎر وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د زﻧﺎ ﭘﻪ ﺗﻮر وﻧﻴﻮل .ﺳړﯼ ﭘﻪ  ١٣ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮ
او ﭘﻪ ﻧﺠﻠۍ  ۵ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ وﺧﻮت .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﭘﻪ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﺷﻮﯼ دﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ اﻃﻼع ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ  ۶۵ﮐﻠﻦ ﺳړﯼ ﭘﻪ "ﺟﺒﺮان" ﮐﯥ د ﺑﻠﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې دﻩ او د
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ﻧﺠﻠۍ ﭘﻼر ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺸﺮﻩ ﻟﻮر  ١۴ﻳﺎ  ١۵ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ ﺳړﯼ ﺗﻪ ﭘﻪ ازدواج ﮐﯥ ورﮐړې دﻩ.
د ټﻮﻟﻨﯥ اﻧﺪ او ﻓﮑﺮ
څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ رﺿﺎﻳﺖ د ازاد ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري ﺷﺮط دﯼ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﮐﯥ ﭘﻪ دې
ﺑﺎب ﻳﻮﻩ څﻴړﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړﻩ ﭼﯥ ازدواج څﻨګﻪ ﺗړل ﮐﻴږﯼ او "رﺿﺎﻳﺖ" څﻪ ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴږي .دا ډول څﻴړﻧﯥ د ﺗﺒﻠﻴﻎ او
ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎ  advocayاو ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﺟﺒﺮي ازدواج ټﻮل ﺷﮑﻠﻮﻧﻪ
ﻣﺤﻮﻩ ﺷﻲ.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻓﺮدي رﺿﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ د ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ
ﺿﺮوري دﯼ ټﻴﻨګﺎر ﻧﻪ دﯼ ﮐړي ،ﺧﻮ دوي ﭘﻪ ټﻴﻨګﻪ ﺳﺮﻩ د ﺟﺒﺮي ازدواج ځﺎﻧګړي ډوﻟﻮﻧﻪ وﻏﻨﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ
ﻳﯥ ﮐﻮرﻧۍ د ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ او ﻟﻮڼﻮ ﻟﻮړې ګټﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ .ﭘﻪ دﻏﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ ودوﻧﻪ ،د
ﺑﺪو د رﻓﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل )ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ( د ﻳﻮې ﻧﺠﻠۍ ودول هﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻳﺎ زﻳﺎﺗﯥ ښځﯥ ﻟﺮي
)ﺑﻦ( او هﻐﻪ ﺣﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﭘﻠﺮوﻧﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺠﻮﻧﯥ ودوي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ودول او ﻧﺎﻣﺰاد ﮐﻮل ﭘﻪ دودﻳﺰ ډول د ﻳﻮې ﮐﻮرﻧۍ او ﻳﻮې ډﻟﯥ د اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﺧﺒﺮﻩ وي او ﭘﻪ
اﻧﻔﺮادي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻧﻪ دﻩ ﺗړﻟﯥ .هﻴڅ ﻳﻮﻩ اﻓﻐﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٩وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺨﺼﻮﺻﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﮐﯥ
ﺷﺎﻣﻞ وو ﻧﻪ دي وﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﻟﻮڼﯥ او زاﻣﻦ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻣﻠګﺮي ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړي .ﺧﻮ ډﻳﺮو دا ﺧﺒﺮﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ
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ﻣﻴﻨﺪې او ﭘﻠﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺨﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ زور وا ﻧﻪ ﭼﻮي ﭼﯥ وادﻩ وﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د دوي ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﻧﻪ وي.
"ټﻮﻟﻨﻪ ﻧﻪ ﺧﻮښﻮي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠۍ د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻟﻪ ﭘﺮﻳﮑړې ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐړي".
)د ﻟﻴﺴﯥ ښځﻴﻨﻪ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯥ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،اﭘﺮﻳﻞ (٢٠١٠
"ﺟﺒﺮي ازدواج د  .......ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﻗﺎﻋﺪﻩ دﻩ .هﻴڅﻮﮎ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او ﭘﻼر د
ﺧﻮښﯥ ﭘﻪ ﺧﻼف وادﻩ وﮐړي"
)د ښﻮوﻧځﻲ ښځﻴﻨﻪ ښﻮوﻧﮑﯥ ،د ﺳﺮوﺑﯽ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ ،ﻣﺎرچ (٢٠١٠
"زﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻠﺘﻮر ﮐﯥ د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﺮم ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮﻩ د ﻣﻴړﻩ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯥ ﻣﺸﻮرﻩ
وﮐړي".
)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﺎرو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ،ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ (٢٠١٠
"ﮐﻪ ﻧﺠﻠۍ د ﭘﻼر ﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ وﻩ ،د هﻐﯥ ﻧﻴﮑﺒﺨﺘﻲ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ دﻩ .ﮐﻪ ﭘﻼر ﻳﯥ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺳړﯼ وي ،هﻐﯥ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴﻲ او ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﻧﺠﻠۍ اړ دﻩ ﭼﯥ وادﻩ ﺷﻲ".
)د ﺷﻮرا ښځﻴﻨﻪ ﻏړي ،ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ (٢٠١٠

 24ﻗﻀﻴﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ ﭘﻠټﻨﯥ ﺷﻮې دي ،اﮐﺘﻮﺑﺮ.٢٠٠٩ ،
 25د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﭘﻠټﻨﯥ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﻣﻴﻨﺪې او ﭘﻠﺮوﻧﻪ د ﻟﻮڼﻮ ﻧﻴﻮﮐﻮ ﺗﻪ دوﻣﺮﻩ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ﻟﮑﻪ څﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ د زاﻣﻨﻮ
ﺧﺒﺮې اوري .ﻳﻮ هﻠﮏ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ )د ﺳﻠﻴﻘﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ( د ﺧﭙﻠﻮ واﻟﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﻮﮐﻪ وﮐړي او ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﯥ ﻏﻮر وﺷﻲ .ﺧﻮ د ﻧﺠﻠۍ
ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﻪ رﺿﺎﻳﺖ د "وﻗﺎر ﻧښﻪ" ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي او د ﻳﻮې ﻧﺠﻠۍ ﻏﺒﺮګﻮن ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻪ وړاﻧﺪې اﻋﺘﺮاض ﮐﻮي ،ﺑﯥ اﺣﺘﺮاﻣﻲ
ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي او ﺧﺒﺮﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ اورﻳﺪل ﮐﻴږي.
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د هﻐﻮ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ او ﻣﺮﮐﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ،ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺨﺼﻮﺻﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮل ،د "رﺿﺎﻳﺖ" ﭘﻪ
ﺑﺎب د ﻳﻮﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻴﺪا ﮐﻮل ګﺮان ﮐﺎر و .ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ﻋﻤﻮم ډول داﺳﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوﻩ ﭼﯥ ﮐﻪ ﻧﺠﻠۍ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻩ ډﻳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﻧﻪ وي ،ازدواج ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ "ﺟﺒﺮي" ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .د اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ دې ﻣﻮاﻓﻘﻪ درﻟﻮدﻩ ﭼﯥ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﻪ ازدواج ﮐﯥ ﻳﻮ ﺷﺮط دﯼ ،ﻣګﺮ ﭘﻪ دې اﻧﺪازﻩ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﯽ ﻧﻪ ﻟﺮي ﻟﮑﻪ
څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﻳﯥ وﻳﻨﻲ )د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻮﻣړۍ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﺿﻤﻴﻤﻪ وګﻮرئ( .ﻳﻮﻩ
ﺑﻞ ﺳړﯼ وﻳﻞ ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻠﺮوﻧﻪ 26ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول د زاﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب
وﮐړي او ﭘﻪ دې ﮐﯥ د رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮﻩ هﻢ ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻟﻮړو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﻮ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ 27ﭼﯥ ﻣﻴﻨﺪې او ﭘﻠﺮوﻧﻪ ډﻳﺮ ځﻠﻪ د ﻧﺎﻣﺰادي ﻳﺎ وادﻩ ﻟﭙﺎرﻩ
د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮڼﻮ رﺿﺎﻳﺖ اﺧﻠﻲ ،ﺧﻮ ﻳﻮازې ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ دوي د زوم ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐړې وي .ﭘﻪ دې
ﺻﻮرت ﮐﯥ رﺿﺎﻳﺖ ﻳﻮازې ﻳﻮ ﺷﮑﻠﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺮي ،ځﮑﻪ ښځﻪ ﭘﻪ ګﺮاﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻟﻪ
ﭘﺮﻳﮑړې ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ وي .ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ هﻢ وي ،ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻳﯥ هﻐﻪ هڅﻮي ﻳﺎ ﻳﯥ اړﺑﺎﺳﻲ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ازدواج ﺳﺮﻩ
"رﺿﺎﻳﺖ" وښﻴﯥ .ځﻴﻨﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﻣﺸﻮرﻩ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮې ووﻳﻞ ،ﭼﯥ د ﺷﮑﻠﻲ "رﺿﺎﻳﺖ" اﺧﻴﺴﺘﻞ هﻢ ښﻪ ﮐﺎر دﯼ،
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ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻻ ﭘﺨﻮا ﺷﻮې وي.
د ﻧﻴﻤﺮوز ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ،ﭼﯥ ډﻳﺮﯼ ﺧﻠﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺳړﯼ ﺣﻖ ﻟﺮي ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﯥ هﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ
ور وادﻩ ﮐړي ﭼﯥ د دوي ﺧﻮښﻪ وي؛ دوي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮڼﻮ ﺳﺮﻩ هﻴڅ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرﻩ ﻧﻪ ﮐﻮي .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې هﻢ ګډون
ﮐﻮوﻧﮑﻮ دا وﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ د ﺟﺒﺮي ازدواج ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠﯥ ﭘﻪ ټﻮل ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙګﺎن ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻲ .ﭘﻪ
ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻮ 29ﮐﯥ هﻐﻮ ښځﻮ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﯥ ورﺳﺮﻩ وﺷﻮي ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨګ ځﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﻟﻮګﺮ او وردګ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې دي ،د ﺟﺒﺮي ودوﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎت دﯼ.
ﭘﻪ اروزګﺎن ﮐﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺒﺮي ودول ﭘﻪ دې وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ
زﻳﺎت ﻧﺎوړﻩ دود وﺷﻤﻴﺮﻩ .دﻏﻪ ګﺮوپ ﻳﺎدﻩ ﮐړﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ ﮐﯥ ﻟﻪ څﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻧږدې ټﻮل
ودوﻧﻪ د ښځﯥ ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ،ﻳﻮﻩ ﻣﺸﺮ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ ﮐﻪ څﻪ هﻢ دې ﺟﺒﺮي ازدواج د ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﻟﻪ
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ﻣﺨﯥ ﻳﻮ ﻧﺎ روا ﻋﻤﻞ ګڼﻲ ،ﻣګﺮ دﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺸﺮﻩ ﻟﻮر د هﻐﯥ ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ وادﻩ ﮐړﻩ.
"ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐﯥ د ازدواج ﻳﻮ ﺷﺮط اﻳﺠﺎب او ﻗﺒﻮل دﯼ )ﻗﺒﻠﻮﻧﻪ ،ﺗﺼﺪﻳﻖ او رﺿﺎﻳﺖ( .ﮐﻪ اﻳﺠﺎب او ﻗﺒﻮل ﻧﻪ وي
ازدواج ﻧﺎﻣﺸﺮوع دﯼ .ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮ ودوﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ وادﻩ ﺳﺮﻩ د ښځﻮ رﺿﺎﻳﺖ
ﻧﻪ وي اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي؛ ﻟﻪ دوي څﺨﻪ هﻴڅﮑﻠﻪ د دوي رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻪ دي ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮي".
)د وﻻﻳﺖ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ،ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﯥ اﭘﺮﻳﻞ (٢٠١٠

 ٢ .٣ﺑﺪ ﻳﺎ د ﮐﺸﺎﻟﻮ ﭘﻪ هﻮاروﻟﻮ ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل
"ﺑﺪ ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راځﻲ ﭼﯽ ادﻋﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وي ﭼﯥ زﻧﺎ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي ﺧﻮ ادﻋﺎ ﮐﻮوﻧﮑﯥ و ﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ د هﻐﯥ ﺛﺒﻮت وړاﻧﺪې ﮐړي .دې ﻣﺠﺒﻮر دﯼ ﭼﯥ د ﺑﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ د ﺣﻴﺜﻴﺖ د اﻋﺎدې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
دوﻩ ﻧﺠﻮﻧﯥ ورﮐړې".
 26ﭘﻠﺮوﻧﻪ 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
وي ﮐړي .اﯼ ﺁر اﯼ ﻳﻮ راﭘﻮر ١٨ ،ﻣﺦ .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ څﻴړﻧﻮ ښﻮوﻟﯥ ﭼﯥ د ﻣﻨځﻨۍ ﻃﺒﻘﯽ ﮐﻮﻧډې ښځﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮڼﻮ د ازدواج ﭘﺮﻳﮑړې ﮐﻮي.
 27د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ او داﻳﮑﻨﺪي وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي.
 28د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ او داﻳﮑﻨﺪي د ﻧﻴﻠﻲ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﯥ د ﻣﺨﺼﻮﺻﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ او د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ وﻻﻳﺖ د ﮐﻬﻤﺮد ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻲ او
داﻳﮑﻨﺪي وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﯥ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ،ﻣﺎرچ/اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 29د ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ،ﻟﻮګﺮ ،ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ،ﭘﺮوان او وردګﻮ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون.
 30ﭘﻪ اروزګﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﺳړو ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ووﻳﻞ ﺷﻮ ،ﻣﺎرچ .٢٠١٠
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)ﭘﻪ ﺗګﺎب ﮐﯥ د ﺷﻮرا ﻏړي ،د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ (٢٠١٠
"د دې ﭘﻪ ځﺎﯼ ﭼﯥ وژوﻧﮑﯽ ﺟﺰا ووﻳﻨﻲ ،ﻳﻮﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﺠﻠۍ ﺟﺰا وﻳﻨﻲ او هﻐﻪ اړ دﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ټﻮل ژوﻧﺪ
ﭘﻪ ﻣﺮﺋﻴﺘﻮب ﮐﯥ ﺗﻴﺮ ﮐړي او ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ وي".
)د ښﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ګډون د ښځﻮ ﻟﻪ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﺧﻠﻢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ (٢٠١٠
"ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐﻮل ﻋﺎم ﺷﮑﻞ ﻟﺮي ،ﺧﺼﻮﺻًﺎ د ﺷﭙﯽ ﭘﻪ وادﯼ ﮐﯥ )د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې ﺳﻴﻤﻪ( ﭼﯥ
ﻟﻪ وژﻧﻮ ،ﺗﻴښﺘﯥ او ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﻟﻪ ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ را وﻻړې ﺷﻮې ﺳﺘﻮﻧﺰې هﻮارې ﮐړي".
)ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻠﮏ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺖ ،ﻣﺎرچ (٢٠١٠
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
ﭼﯥ ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﻗﺘﻞ هﻮار ﮐړي ،ﭘﻪ ﺗﻴﻮري ﮐﯥ د دښﻤﻨﻮ ډﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺳﻮﻟﻪ او ﻧﻈﻢ ﭘﻪ دې ډول ﺑﻴﺎ ﻣﻨځ ﺗﻪ راوﻟﻲ
ﭼﯥ د ﺟﺮم ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺟﺰا ښځﯥ ﻳﺎ ﻧﺠﻠۍ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻲ .د ﻏﻤﺠﻨﯥ ﮐﻮرﻧۍ "ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻳﺎ وﻗﺎر" ﭘﻪ دې ډول "اﻋﺎدﻩ"
ﮐﻴږي ﭼﯥ ښځﻪ د هﻐﻪ ﺟﺮم ﺳﺰا وﻳﻨﻲ ﭼﯥ دې ﻧﻪ وي ﮐړي.
ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐﻮل د ﺟﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻪ هﻮاروي ﻟﮑﻪ ﻗﺘﻞ ،دﻏﻪ راز "اﺧﻼﻗﻲ" ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ او ﮐړﻧﯥ ﻟﮑﻪ
زﻧﺎ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ او ﭘﻪ داﺳﯥ ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﺗښﺘﻴﺪﻧﻪ )د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ،ﻟﻪ ﺟﺒﺮي ازدواج څﺨﻪ ﻓﺮار ﮐﻮل( .د دې
روش ګټﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﻮاروﻟﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮﻩ ﺷﮑﻤﻨﻪ دﻩ؛ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ډﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺟګړې او دښﻤﻨﻲ ﺑﻴﺎ هﻢ ﺟﺎري
31
وي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دﻩ ،ﭼﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ د رﻓﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ د ښځﻮ ورﮐﻮل ﭘﻪ
ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ دود دﯼ .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ډﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﮐړﯼ دﯼ ،ډﻳﺮﯼ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺳﺨﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻒ دي .د ﺷﺨړو د هﻮراوﻟﻮ د ﻳﻮې ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ،د
دې ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﮐﺎرول ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮﺧﻮ ﭘﻪ هﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﺟګړې ﻣﻮﺟﻮدې وي او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ
ځﻮاﮎ ﮐﻤﺰوري وي او ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي )د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول داﺳﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟګړو څﺨﻪ ډﻳﺮې ﻣﺘﺎﺛﺮې وي ﻟﮑﻪ
د ﺗګﺎب او اﻟﻪ ﺳﺎﯼ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺖ ،اوزﺑﻴﻦ ،د ﺳﺮوﺑﯽ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ( او ﻧﻮرې ﮐﻠﻴﻮاﻟﯥ ﺳﻴﻤﯥ
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
اﺳﻼم ﮐﯥ د ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري ﺷﺮط دﯼ ﭼﯥ ازدواج ﺗﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ورﮐﻮي .ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐﻮل ښځﯥ د ﻳﻮﻩ
ﺟﻨﺲ ﭘﻪ څﻴﺮ ﮐﺎروي ﭼﯥ ﺟﻮاز ﻧﻪ ﻟﺮي .دﻏﻪ راز د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ هﻢ دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺟﺎﻳﺰ ګڼﻞ ﮐﻴږي –
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن او د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ – او د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړﯼ دﯼ هﻢ د دې اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ورﮐﻮي .ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐﻮل د ښځﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻣﺎﺗﻮي او
د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر او ﻣﺮﻳﺘﻮب ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ دﯼ.

 31د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي دﯼ .ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ او ﻣﺮﮐﯥ دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي.
 32د ﻣﺎرچ او اﭘﺮﻳﻞ  ٢٠١٠ﮐﯥ ﻟﻪ ښځﻮ او ﺳړو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮې دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ،ﻟﻮګﺮ ،ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ،ﭘﺮوان او وردګ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻗﻮﻣﻲ ډﻟﻮ ،وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او ټﻮﻟﻨﻮڅﺨﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮي.
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ﻗﺎﻧﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺧﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
 (۴) ٣ﻣﺎدﻩ
ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐﻮل :د ﻗﺘﻞ ،ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻧﺎوړﻩ دود ،دﺳﺘﻮر او ﻋﺎدﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﺮوﯼ ﭘﻪ ﻧﻮرو اﺣﻮاﻟﻮ ﮐﯽ د
دﻳﺖ ﻳﺎ ﺳﻮﻟﯽ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯽ ﻣﻴړﻩ ﺗﻪ د ښځﯥ ورﮐﻮل دي.
ﭘﻨځﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
) (١هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯽ د ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ښځﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐړي ﻳﺎ ﻳﯥ ورﮐړي ،ﭘﻪ اوږدﻩ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ
ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي.
د دې ﻣﺎدې ﭘﻪ ) (١ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ ﭘﻪ درج ﺷﻮﯼ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ ذﻳﺪﺧﻞ اﺷﺨﺎص )ﺷﺎهﺪ ،وﮐﻴﻞ ،ﻣﺼﻠﺢ او ﻋﺎﻗﺪ( هﺮ ﻳﻮ ﻟﻪ
اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم او د ﻧﮑﺎح ﻋﻘﺪ ،ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯽ د ورﮐړل ﺷﻮې ښځﯥ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت
ﮐﯥ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺴﺦ ﮐﻴږي.
د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻨځﺴﻮﻩ اوﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
) (١ﮐﻪ څﻮﮎ ﮐﻮﻧډﻩ ښځﻪ ﻳﺎ ﻧﺠﻠۍ ﭼﯥ د اﺗﻠﺲ ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﭘﻮرﻩ ﮐړي وي د هﻐﯥ د رﺿﺎ او رﻏﺒﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف
ﻣﻴړﻩ ﺗﻪ ورﮐړي د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻟﻨډ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي.
) (٢ﮐﻪ د ﭘﻮرﺗﻨۍ ﻓﻘﺮې درج ﺷﻮي ﺟﺮم د ﺑﺪو ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ وي ارﺗﮑﺎب ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺒﺲ ﭼﯥ د دوﻩ
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 اﺳﻼم ﮐﯥ ﭘﻪ ﻗﻄﻌﻲ ډول د
ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻨﻊ دﻩ:
 oﻳﻮ اﻧﺴﺎن د وﻗﺎر درﻟﻮدوﻧﮑﯽ دﯼ او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ هﻴڅ ﺻﻮرت د ﻣﻠﮑﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ورﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻴﺪاﯼ .دﻏﻪ
اﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ټﻮل اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮﮎ او ﻣﺮاودﻩ ﮐﯥ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻲ .د ﻳﻮې ﺷﺨړې د ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﻪ ښځﯥ
ﺳﺮﻩ ازدواج ﮐﻮل د هﻐﯥ وﻗﺎر ﺗﻪ ﺳﭙﮑﺎوﯼ دﯼ ﭼﯥ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻮﻟﻮ هﻐﯥ ﺗﻪ ورﮐړې دي.
 oد ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮې ﻧﺠﻠۍ ورﮐﻮل د رﺿﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ښځﻪ د
ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﮐﻴږي .د رﺿﺎﻳﺖ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ وادﻩ د ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د رﺿﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﮐﺎﻓﯽ دﯼ  -ﮐﻪ
ﭼﻴﺮې ﻧﺠﻠۍ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ازدواج ﮐﻮي ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﺷﺨړﻩ هﻮارﻩ ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮط
ﭘﻪ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻟﺤﺎظ ﭘﻮرﻩ ﺷﻮﯼ دﯼ ،ﺧﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻴڅ ﺷﮑﻞ ﺟﺒﺮي ﻧﻪ وي ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﺧﻮښﻪ ﺷﻮﯼ وي .د ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺻﻞ ﭼﯥ "ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ﺗﻮګﻪ ښځﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐﯥ اﺧﻴﺴﺘﻞ" ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز
ګڼﻲ هﻤﺪارﻧګﻪ دا ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ د ورﮐﻮﻟﻮ دود د اﺳﻼم د اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻟﺮي .د اﺳﻼم د
ﻼ ﭘﻪ "ﻣﻴﺮاث وړل
ﻇﻬﻮر څﺨﻪ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ ښځﯥ د ﺷﺘﻤﻨۍ او ﻣﻠﮑﻴﺖ ﭘﻪ څﻴﺮ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴﺪﻟﯥ او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻋﻤ ً
ﮐﻴﺪﻟﯥ" .ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ دﻏﻪ ﻧﺎوړﻩ دود ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړ)وګﻮرئ :ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،د ﻧﮑﺎح ﮐﺘﺎب )ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح٩ ،
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څﭙﺮﮐﯽ( .دا اﺻﻞ ﭘﻪ دﯼ ﻣﻌﻨﯽ دﯼ ﭼﯽ ښځﯽ د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻪ ﺷﯽ ورﮐﻮل ﮐﻴﺪاﯼ .ﺳﺮ ﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دﯼ،
د ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﺟﺰاﻳﯽ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴږﯼ .د ﺑﺪو د رواج ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ﻣﺠﺮم ﭘﺮ ځﺎﯼ ﺳﺰا ﻳﻮﯼ
ﻧﺠﻠۍ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږﯼ .ﺧﺪاﯼ ﺗﻌﺎﻟﯽ )ج( ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﯽ" :او ﮐﺴﺐ ﻧﻪ ﮐﻮﯼ )د ﺑﺪﯼ( هﻴڅ ﻳﻮ ﻧﻔﺲ
ﻣګﺮ )ﺿﺮر ﻳﯽ دﯼ( ﭘﺮ )ذﻣﻪ د( دﻩ ،او ﻧﻪ ﺑﺎروﯼ هﻴڅ ﻧﻔﺲ ګﻨﻬګﺎر ګﻨﺎﻩ د ﺑﻞ ﻧﻔﺲ )ﺑﻠﮑﻪ هﺮ څﻮﮎ ﺧﭙﻞ ﺑﺎر
وړﯼ( ،ﺑﻴﺎ ﺧﺎص ﻃﺮف د رب ﺳﺘﺎﺳﯽ ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ورﺗﻠﻞ ﺳﺘﺎﺳﯽ دﯼ )ﭘﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﯽ( ﻧﻮ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮐړﯼ ﺗﺎﺳﯽ ﭘﻪ
هﻐﻪ ﺷﯽ ﭼﯽ وﯼ ﺗﺎﺳﯽ ﭼﯽ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮ اﺧﺘﻼف ﮐﺎوﻩ )ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ ﭘﻪ دﻳﻨﯽ اﻣﻮرو ﮐﯽ(".
)ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم ،ﺁﻳﺖ (١٦٤
د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ داﭘﻪ ﻣﻮر او ﭘﻼر واﺟﺒﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ د ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻋﻤﻞ وﮐړي .د ﻣﺎدي
او ﻧﻮرو ګټﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺎﻣﺰادول او ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ورﮐﻮل ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐﯥ دي .ددې
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ هﻮﮐړﻩ او ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭼﯥ د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻴﺪوﻧﮑﯽ اﺻﻞ دﯼ د ﻧﮑﺎح د هﺮ ﺗړون ﻟﭙﺎرﻩ
ﻳﻮ ﻻزﻣﻲ ﺷﺮط دﯼ.
د ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ دا ﻻﻧﺪﻧﻲ اﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻮﯼ ﭼﯥ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ د ګټﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻋﻤﻞ وﮐړي،
ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧۍ هﺮ ﻏړي ﺷﺎﻣﻞ دﯼ .دا ﺷﺮط اﺧﺘﻴﺎري ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯽ ﻻزﻣﻲ دي.
"اﯼ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﻳﻤﺎن ﻳﯽ راوړي دﯼ )ﻳﻌﻨﯽ اﯼ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻮ( وﺳﺎﺗﯽ ﺗﺎﺳﯽ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ او ﮐﻮر ﮐﻬﻮل ﺧﭙﻞ )ﭘﻪ
اﻃﺎﻋﺖ د اﷲ( ﻟﻪ اور څﺨﻪ ﭼﯽ ﺧﺲ اور ﻟګﻮﻧﯽ ﺑﺎﻟﻨړ د هﻐﻪ ﺳړﯼ او ﺗﻴږﯼ )ګټﯽ( دﯼ "...
)ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ٦ ،اﻳﺖ(
ځﻴﻨﯥ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﮑﺮﻳﻦ او ﻋﻠﻤﺎء ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺸﻮرﻩ ﺷﻮې دﻩ دﻏﻪ اﻳﺘﻮﻧﻪ
داﺳﯥ ﺗﻔﺴﻴﺮوي ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠۍ د هﺮ ډول ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﻔﻌﺖ او ګټﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د هﻐﯥ د ارادې ﭘﺮ ﺧﻼف
وادﻩ ﺷﻮې وي دا د ﺷﺮﻳﻌﺖ د اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﻀﺎد ﻟﺮي او دا ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ داﺳﯥ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ د هﻐﯥ
ﻧﺠﻠۍ ﻣﻌﻨﻮي ژوﻧﺪ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﮐړي.

ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻗﻀﻴﯥ
د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ وﻻﻳﺖ د ﭘﺮﻳﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻳﻮې ﮐﻮرﻧۍ د ﺟﺒﺮان او ﺗﺎوان ﭘﻪ
ﺑﺪل ﮐﯥ ،ﭼﯥ د ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﻧﺠﻠۍ د ﺗﻴښﺘﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د ﺟﺒﺮي وادﻩ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴښﺘﻪ ﮐﯥ وﻩ ،ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠۍ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړﻩ.
دﻏﻪ ﺑﻠﻪ ﻧﺠﻠۍ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻦ ﺳﺮﻩ ﺗښﺘﻴﺪﻟﯥ وﻩ .د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﮐړﻩ او
ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻳﯥ وﮐړﻩ ﭼﯥ د هﻠﮏ ﮐﻮرﻧۍ ﭼﯥ د ﭼﺎ ﺳﺮﻩ دﻏﻪ ﻧﺠﻠۍ ﺗښﺘﻴﺪﻟﯥ دﻩ ﺑﺎﻳﺪ  ۵٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧۍ د هﻐﻪ ﺳړﯼ
ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ورﮐړي ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳﺮ ﮐﯥ ﻧﺎﻣﺰدﻩ ﺷﻮې وﻩ .وروﺳﺘﻪ ﺷﻮرا ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﮐړﻩ ﭼﯥ د ﭘﻴﺴﻮ
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ د هﻠﮏ ﭘﻼر ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻮر د "ﺟﺒﺮان" ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دﻏﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ورﮐړي -دا وﻣﻨﻞ ﺷﻮﻩ او ددﻏﻪ ﺳړي
 ١٩ﮐﻠﻨﻪ ﻟﻮر د ﻳﻮ  ١٣ﮐﻠﻦ هﻠﮏ ﺳﺮﻩ وادﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻮﻩ .د ﻧﺠﻠۍ د ﺗښﺘﻮوﻧﮑﯽ هﻠﮏ ﭘﻼر دا ﺷﮑﺎﻳﺖ درﻟﻮد ﭼﯥ دې
ﺗﻪ اړ دﯼ څﻮ ﺧﭙﻞ ټﻮل څﺎروي وﭘﻠﻮري او د ﺧﭙﻠﯥ ځﻤﮑﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ اﺟﺎرﻩ ورﮐړي څﻮ دﻏﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮې ﭘﻴﺴﯥ
ﺗﺎدﻳﻪ ﮐړي .هﻐﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ هﻤﺪارﻧګﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ
33
ﻧښﺘﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دﯼ او ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﮐډﻩ ﺷﻲ څﻮ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯥ وي.
ﭘﻪ اروزګﺎن ﮐﯥ د ﻳﻮې ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ رﺳﻨﻴﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮ څﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ټﺎﻳﻢ د ﻣﺠﻠﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯼ ﻣﺦ
ﮐﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯥ ﺷﻮې ﻧﺠﻠۍ اﻧځﻮر راﻏﻲ 34.ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻋﺎﻳﺸﻪ  ١٢ﮐﻠﻨﻪ وﻩ ،د هﻐﯥ ﭘﻼر د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻧﻮﻣﻮړې
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
 33دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ راﭘﻮر ﺷﻮې دﻩ ،د ﻧﺠﻠۍ او ﭘﻼر ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮئ دي ،د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﻣﻴﺎﺷﺖ.
 34ارﻳﻦ ﺑﮑﺮ وګﻮرئ :اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ راﺳﺘﻨﻴﺪﻧﻪ .د ټﺎﻳﻤﺰ ﻣﺠﻠﻪ ٢٠١٠ ،د اګﺴﺖ  ٩او د روډ ﻧﺎرډﻻﻧﺪ د ﻣﺠﻠﯥ ﭘﺮ ﻟﻮﻣړﯼ ﻣﺦ د
اﻓﻐﺎن ﻧﺠﻠۍ د څﻴﺮې وﻳﺠﺎړول ﻣﻨﺎ ﻇﺮﻩ را ﭘﺎروي  ،ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ټﺎﻳﻤﺰ ٢٠١٠ ،د اګﺴﺖ .۴
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هﻐﻪ د هﻐﻪ ﺳړي ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮان وژﻟﯽ دﯼ ﭼﯥ ﻋﺎﻳﺸﻪ ورﺗﻪ د وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې دﻩ .د ﻣﻴړﻩ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ د
ﻋﺎﻳﺸﯥ ﺧﺴﺮﺧﻴﻠﻮ دﻏﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ د څﺎروﻳﻮ ﭘﻪ اﺧﻮر ځﺎﯼ ﮐﯥ ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐړې ،د هﻐﻮي ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د ﻣﺮﺋﻴﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ
ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ وهﻠﯥ څﻮ د هﻐﻮي د ﺗﺮﻩ د ﺟﺮم ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠﻲ .ﻋﺎﻳﺸﻪ وﺗښﺘﻴﺪﻟﻪ ﺧﻮ ﻣﻴړﻩ ﻳﯥ وﻧﻴﻮﻟﻪ او ور څﺨﻪ
ﻳﯥ دواړﻩ ﻏﻮږوﻧﻪ او ﭘﻮزﻩ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺮﯦﮑړل ،د ﻧﻮﻣﻮړې څﺨﻪ وﻳﻨﯥ رواﻧﯥ وې او ﺑﯥ ﺳﺪﻩ ﺷﻮﻟﻪ )ﻳﻮ
ﺳړﯼ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺷﺮم ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮﯼ وي ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮزﻩ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړې وي ،ﻧﻮ
ځﮑﻪ دا داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ ﻋﺎﻳﺸﻪ د دې ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐﯥ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻩ(.
ﻋﺎﻳﺸﯥ وﮐړاﯼ ﺷﻮ ﭼﯥ ددﻏﻪ ګﻮزار څﺨﻪ ژوﻧﺪۍ راووځﻲ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړﻩ او ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ﻧﻮﻣﻮړې د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐړ څﻮ هﻠﺘﻪ ﻳﯥ د ﭘﻮزې او ﻏﻮږوﻧﻮ د ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻲ
ﺟﺮاﺣۍ ﭼﺎرﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .د ﻧﻮﻣﻮړې ﻟﺲ ﮐﻠﻨﻪ ﺧﻮر ﭘﻪ اروزګﺎن ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ دﻩ او د ﺧﺴﺮﺧﻴﻠﻮ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪ
ﮐﻮي.
د ټﻮﻟﻨﯥ اﻧﺪ او ﻓﮑﺮ
ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ ،ﺗﺎﺟﮑﻮ )ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ(
ﭘﺸﻪ ﻳﺎﻧﻮ )د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ د اﻟﻪ ﺳﺎﯼ وﻟﺴﻮاﻟﯽ( او ﺳﻴﺪاﻧﻮ
)د ﭘﺮوان وﻻﻳﺖ( د ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﺑﺪو ﭘﻪ اړﻩ
راﭘﻮروﻧﻪ ﺷﺘﻪ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻪ څﻪ هﻢ
د ﻣﺮﮐﻮ او د ﻓﻮﮐﺲ ګﺮﭘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ د ﻻرې
دا ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭼﯥ د ﺷﺨړو او
ﻻﻧﺠﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ د ورﮐﻮﻟﻮ د
دود ﭘﻪ اړﻩ ﻗﻮي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﺟﻮد ﻟﺮي .د ډﻳﺮو
ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮي دي دا
ﻳﯥ وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ دﻣﻴړﻩ ﮐﻮرﻧۍ هﻐﻪ ﻧﺠﻠۍ او ښځﻪ
ﭼﯥ ورﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮې دﻩ ورﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﯥ "ﺷﺘﻤﻨۍ" ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮي .هﻐﻮي هﻤﺪارﻧګﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ د
ورﮐړل ﺷﻮو ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻮﮎ ﮐﻴږي -هﻐﻮي د ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ،ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او ﺳﭙﮑﺎوي
ﺳﺮﻩ ﻣﺦ وي څﻮ د هﻐﻪ ﺟﺮم ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻳﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏړي ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دﯼ ﻏﭻ او ﭘﻮر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د
ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ ﮐﯥ 35،د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ د ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﻏړو ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي
ﻧﺠﻠۍ د ځﺎﻧګړو ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ وي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﺧﭙﻞ ورور او ﻳﺎ هﻢ ﺑﻞ ﺧﭙﻠﻮان د هﻐﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﭼﯥ
ﻧﻮﻣﻮړې ورﮐړل ﺷﻮې دﻩ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻳﻮ ﻏړي د وژﻟﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻟﺮي .وادﻩ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﻏټﻮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻴږي او دا داغ ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮې دﻩ د هﻐﯥ ﭘﺮ ﺗﻨﺪې د ﺗﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺎﺗﯥ وي .د دې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺗﻴﻮرﻳﮏ ﻟﺤﺎظ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ د ﻳﻮې ﻧﺠﻠۍ ورﮐﻮل ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺘﻞ ﺷﺨړﻩ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻮي ،ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ،د ﻧﺠﻠۍ ﻣﻴړﻩ او
ﺧﺴﺮﺧﻴﻞ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ او ﺧﭙګﺎن ﭘﺮ ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺠﻠۍ راوړي .ﺳﭙﮑﺎوﯼ او وهﻞ رټﻞ ﻋﺎم وي ،او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د
36
ﻣﻴړﻩ ﮐﻮرﻧۍ د ﻧﺠﻠۍ ټﻮﻟﯥ اړﻳﮑﯥ د هﻐﯥ د ﻣﻮر او ﭘﻼر او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ردوي.
"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
ﻳﯥ ﮐړﯼ دﯼ او ﻧﻮﻣﻮړې د ﻳﻮې ﻣﺠﺮﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻮي .د
ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ او د ﭘﻮر او اﻧﺘﻘﺎم د اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ د
ﻳﻮې وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻴږي .ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ هﻐﻪ دې ﺗﻪ اړ
اﻳﺴﺘﻠﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د څﺎروﻳﻮ ﭘﻪ ﻏﻮﺟﻞ ﮐﯥ ﺑﻴﺪﻩ ﺷﻲ".
)د ﭘښﺘﻨﻮ ښځﻮ د ﻳﻮې ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ د ﻓﺎرﻳﺎب د وﻻﻳﺖ د ﻗﻴﺼﺎر ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﻪ ٢٠١٠ ،اﭘﺮﻳﻞ(

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻓﻮﮐﺲ ګﺮپ ﻳﻮ ﻏړﯼ د اروزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﺑﺪو داﺳﯥ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ورﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮګﻪ واﻗﻊ ﮐﻴږي:
"ﻧﺠﻮﻧﯥ ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﺗﻼﻓۍ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻗﺘﻞ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻴږي څﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ دښﻤﻨﻲ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻮي
او ﻳﺎ ﻳﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﮐړي .ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻗﺎﺗﻞ د ﮐﻮر څﺨﻪ ﻳﻮ ﭘﻼوﯼ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ورځﻲ .دﻏﻪ ډول ﭘﻼوﯼ
ﺗﻪ ﻣﺮﮐﻪ واﻳﻲ .هﻐﻮي د ځﺎن ﺳﺮﻩ ﻧﻘﺪې ﭘﻴﺴﯥ ،ټﻮﭘﮑﯥ او ﻣﻴږې راوﻟﻲ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮐﻮرﻧۍ د ﭘﻼوﯼ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ وﻣﻨﻲ ﻧﻮ ﻣﻴږﻩ ﺣﻼﻟﻴږي څﻮ ددﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺸﻦ او ﺧﻮښﻲ وﻧﻴﻮﻟﻪ ﺷﻲ .ټﻮﭘﮑﯥ ﻣﻨﻞ ﮐﻴږي
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ دې وﺟﻪ رد ﮐﻴږي ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن د ژوﻧﺪ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ ﺑﻴﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ټﺎﮐﻞ ﮐﻴﺪﻻﯼ .ﮐﻪ
ﭼﻴﺮې داﺳﯥ واﻗﻊ ﮐﻴږي ﻧﻮ ﭘﻼوي ﺑﻪ دا وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻳﺎ زﻳﺎﺗﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د ﻗﺎﺗﻞ د ﮐﻮرﻧۍ څﺨﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د
 35د اروزګﺎن او ﻧﻴﻤﺮوز ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ څﻴړﻧﯥ او ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ٢٠١٠ ،اﭘﺮﻳﻞ/ﻣۍ
 36د ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ګﺮوپ د ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د ارزوګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﺷﻮې دي.

14

ﮐﻮرﻧۍ ﻏړو ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐړي .دا ﺑﺪ دي".
)د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوپ ﺑﺤﺚ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ ٢٠١٠ ،اﭘﺮﻳﻞ(
ځﻴﻨﻮ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺳﺮﻩ د هﻴﻮاد ﻟﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ څﺨﻪ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮې
دي ﭘﻪ دودﻳﺰ ډول د دﻏﻪ ﺷﺎن ﺧﻮﻧړﻳﻮ ﺷﺨړو د ﺣﻞ ګټﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴﺎن ﮐړي 37.هﻐﻮي د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﺑﺪو ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺧﻪ دا هﻢ دﻩ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اړﻳﮑﯥ راژوﻧﺪۍ ﮐړي ﭼﯥ
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ دي دا ﮐﺎر هﻐﻮي د ګډو ګټﻮ او "ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮې وﻳﻨﯥ" د ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .د ډﻳﺮﯼ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮې دي دا ﻳﯥ ﻣﻨﻠﯥ دﻩ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮې وي هﻐﯥ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ
د ﻧﺎرﻳﻨﻪ د هﻐﻪ ﺟﺮم ﺳﺰا ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﯽ وي .هﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﭼﯥ ورﺗﻪ
ﻧﺠﻠۍ ورﮐړل ﺷﻮې دﻩ ﻧﻮﻣﻮړې ﺗﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ او ﺗﻴﺮﯼ ﻻﻧﺪې ددې ﻟﭙﺎرﻩ راوﻟﻲ ﭼﯥ ﭘﻮر واﺧﻠﻲ .هﻐﻮي؛ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او
هﻠﮏ ﭼﯥ ورﺗﻪ دﻏﻪ ﻧﺠﻠۍ ورﮐړل ﺷﻮې دﻩ زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ ځﺎﻧﺘﻪ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻠﻪ "ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ" ﻣﻴﺮﻣﻦ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي.
ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ 38،د ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘښﺘﻨﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺑﺪ هﻐﻪ وﺧﺖ
ﮐﺎرول ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻧﻮﯼ ﻣﻴړﻩ ﺗﻪ دا څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻲ او هﻐﻪ ﭘﻪ دې وﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړې ښځﻪ ﭘﻴﻐﻠﺘﻮب او ﺑﮑﺎرت ﻧﻪ
ﻟﺮي .هﻐﻪ دﻏﻪ ﻧﺎوې د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﻮرﺗﻪ اﺳﺘﻮي او ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺧﻮر د ﺗﻼﻓۍ او ﺟﺒﺮان ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺧﻠﻲ 39.د
ﻣﺤﻠﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺸﺮان ،د ﮐﻠﻲ ﻣﺸﺮان ،ﻣﺤﻠﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن او د دواړو ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ هﺮ هﻐﻪ ﻣﻨځﮑړﻳﺘﻮب ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ
40
اﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د ﺧﻔﻪ ﺷﻮو ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د اړﻳﮑﻮ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺟﻮړول وي.
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻮﻣﯥ ﻣﺮﮐﯥ وﺷﻮې هﻐﻮ ﮐﯥ ووﻳﻞ
ﺷﻮل ﭼﯥ د ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘﻨځﻮو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي او هﻐﻮي هﻤﺪارﻧګﻪ دا ﺑﻴﺎن ﮐړﻩ ﭼﯥ د
ﺑﺪو د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮهﺎوي ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ځﻴﻨﻮ ﻳﯥ دا هﻢ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺑﺪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ هﻢ ﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻞ دﯼ .د ﻳﻮې ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻮرا ﻏړو دا هﻢ ووﻳﻞ ﭼﯥ د هﻐﻮﯼ ټﻮﻟﻨﯥ
ﻧﻮر ﺑﺪ د ﻳﻮې دودﻳﺰې ﮐړﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻲ 41.د ﻳﻮې ﻣﺤﻠﻲ رادﻳﻮ ښځﻴﻨﻪ ﻣﺸﺮې ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﺮو
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ﭘﺮﺗﻮ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ دﻏﻪ دود او دﺳﺘﻮر ﻻ هﻢ دوام ﻟﺮي.
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮرا ﻳﻮ ﻏړي ووﻳﻞ:
"واﻗﻌﻴﺖ دا دﯼ ﭼﯥ دﻏﻪ دودوﻧﻪ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو ﺳﺮﻩ ﺑﺪﻟﻴږي او ﻳﺎ هﻢ ﮐﻤښﺖ ﭘﻪ ﮐﯥ راځﻲ .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ
ډول ﺑﺪ اوس ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ دوﻣﺮﻩ ﻋﺎم ﻧﻪ دي .ﺧﻠﮏ ﺣﺘﯽ اوس ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻏﻮاړي د ﺑﺪو ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﮐړي ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي ﭘﻪ دې ﭘﻮهﻴﺪﻟﯽ دﯼ ﭼﯥ ﺑﺪ ﻧﺎوړﻩ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﺮي او اوس ﻏﻮاړي د
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ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻏړو درﻧﺎوي وﮐړي".

" 37ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د ﺑﺪو د ﻻرې وادﻩ ښﻪ وي ځﮑﻪ ﭼﯥ دې ﺳﺮﻩ د ﻧﻮرو وژﻧﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﮐﻴږي؛ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د هﻐﻪ ګﺮوپ ﺳﺮﻩ
ﻣﺮﮐﻪ ﭼﯥ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﭼﻤﺘﺎل ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د  ٢٠١٠ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ ﮐﯥ ﺷﻮې وﻩ".
 38ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻔﺤﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﭘﻨځﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻠﺦ ،ﺳﻤﻨګﺎن ،ﺳﺮﭘﻞ ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﻓﺎرﻳﺎب ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ  ۵۴وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻟﺮي ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ ازﺑﮏ ،ﺗﺎﺟﮏ ،ﺗﺮﮐﻤﻦ ،هﺰارﻩ ،ﻋﺮب ،ﭘښﺘﺎﻧﻪ او ﺗﺎﺗﺎران اوﺳﻴږي.
 39د ﭘښﺘﻨﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﻳﻮې ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ ﮐﯥ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﭼﻤﺘﺎل ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﺷﻮې دﻩ.
 40د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ ﺳﺮﻩ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﻪ ٢٠١٠ ،اﭘﺮﻳﻞ.
 41د ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻮرا د ﻏړو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﭼﯥ د ﺳﻤﻨګﺎﻧﻮ د وﻻﻳﺖ د ﺗﺎﺟﮏ ﻗﻮم څﺨﻪ ﭼﯥ د ﺧﻮران او ﺳﺮﺑﺎغ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د  ٢٠١٠ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ
ﮐﯥ ﺷﻮې دﻩ.
 42د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﻣﺤﻠﯽ رادﻳﻮ د ښځﻴﻨﻪ ﻣﺸﺮې ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ.٢٠١٠ ،
 43د ﺳﺮﭘﻞ وﻻﻳﺖ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا د ﭘﻨځﻮ ﻏړو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ )ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ( ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
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 ٣ .٣ﺑﺪل -د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺒﺎدﻟﻪ
درﻳﻮ ﺗﺮﮐﻤﻨﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ هﻐﻮي ﭘﻪ ډﻳﺮ ﺗﻨﮑﻲ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ د دوي د
ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮې دي .هﻐﻮي ووﻳﻞ ﭼﯥ دوي دا ځﮑﻪ ﻣﻨﻠﯥ دﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ډول ﺗﺒﺎدﻟﻪ
او ﻣﺼﻠﺤﺘﻮﻧﻪ د دوي د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ګټﻪ دي .هﻐﻮي دا هﻢ ووﻳﻞ ﭼﯥ دوي د ﻓﺰﻳﮑﻲ او ذهﻨﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ
ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮ اړوﻧﺪو ﺧﺴﺮﺧﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ځﮑﻪ ﻣﺦ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻬﻴﺰ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﺤﻔﯥ ورﺳﺮﻩ
ﻧﻪ دي راوړي ،ﻳﺎ دا ﭼﯥ اوﻻد ﻳﯥ ﻧﻪ ﮐﻴږي او ﻳﺎ دا ﭼﯥ د ﮐﻮروﻧﻮ ﭼﺎرې ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ دي ﺳﻤﺒﺎل
ﮐړي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻳﻮې ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ "ﭘﺮﺗﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ ﻣﺎ ﺑﻠﻪ ﭼﺎرﻩ ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻪ دا ﭼﯥ دﻏﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
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وزﻏﻤﻢ".
د ﺑﺪل ﻳﺎ ﺗﺒﺎدﻟﯥ ودوﻧﻪ د دوو ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ګډ ﺗﻔﺎهﻢ او ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت دي څﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ورﮐړي .ﮐﻮرﻧۍ
د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻧﻪ ﻏږﻳږي او دا ﭼﯥ ﻟګښﺖ او د ﭘﻮروړي ﮐﻴﺪو د ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ هﻢ څﻪ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ واﻳﻲ .هﻐﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮد څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺮﮐﻪ وﺷﻮﻩ د ﺑﺪل وادوﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﺎد
ﮐړل ،ﺧﻮ دا ﻳﯥ هﻢ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ د ﺑﺪل دود د ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ د ازﺑﮑﻮ ﭘﻪ ﻗﻮم ﮐﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول ﻧﺸﺘﻪ.
ددﻏﻪ دود ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ښځﯥ ددې ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻧړﻳﻮال ،ﻣﻠﻲ او
ﺷﺮﻋﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ وادﻩ وﮐړي .دﻏﻪ دود هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن د دې ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ هﻢ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮐﯥ دﯼ
ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر د ﺑﻠﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ورﮐړي څﻮ ﭘﻪ دې ډول د ﻣﻬﺮ )د ﺟﻬﻴﺰ د ﭘﻴﺴﻮ ورﮐﻮﻟﻮ( څﺨﻪ ازادوي.
ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ د دﻏﻪ ډول ودوﻧﻮ دا دﻩ ﭼﯥ ﺧﺴﺮﺧﻴﻞ ﻧﺎوې ګﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ډول هﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﻻﻧﺪې
ﻧﻴﺴﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ورﺗﻪ د دوي د ﻟﻮڼﻮ ﺳﺮﻩ د ﻧﺎوړﻩ ﺳﻠﻮﮎ او ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﺧﺒﺮ ورﺳﻴږي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮﻩ
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
ﻳﯥ د ﭘﻮر او ﻏﭻ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮرې ﻟﻪ ﺧﻮا هﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺗﺮ وهﻠﻮ ﻻﻧﺪې راﺗﻠﻠﻪ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﺑﺪل ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د
ﺟﻮړ ﺷﻮو ﺟﻮړو څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ ﺳﺮﻩ ﺟﻼ ﮐﻴږي ﻧﻮ ﺑﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﻳﯥ هﻢ دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي .ددﻏﻪ دود ﻟﻪ ﻣﺨﯥ هﻤﺪارﻧګﻪ د
ﻳﻮې ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ دا ﺣﻖ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ډول ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ رﺿﺎ او ﺧﻮښۍ ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړي او د دې
ﺳﺮﻩ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﺮاﺧﻴږي.
ﻗﺎﻧﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺧﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﭙږ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ،هﻐﻪ ښځﻪ ﭼﯽ د وادﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻦ ﻳﯽ ﺑﺸﭙړ ﮐړﯼ ،د هﻐﯽ ﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﮐﻮژدﻩ ﻳﺎ ﻳﯽ وادﻩ
ﮐړﯼ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻴږ ﻧﻪ وﯼ ﻣﺤﮑﻮم او ﮐﻮژدﻩ او ﻧﮑﺎح د ﻗﺎﻧﻮن د
ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺴﺦ ﮐﻴږﯼ.
د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻨځﻪ ﺳﻮﻩ اوﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
) (١ﮐﻪ څﻮﮎ ﮐﻮﻧډﻩ ښځﻪ ﻳﺎ ﻧﺠﻠﯽ ﭼﻪ د  ١٨ﮐﻠﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﻳﯽ ﭘﻮرﻩ ﮐړﯼ او دهﻐﯽ د رﺿﺎ او رﻏﺒﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻣﻴړﻩ ﺗﻪ
 44د ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ د ﺧﻮاﺟﻪ دوﮐﻮﻩ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻋﺮب ﮐﻼ ﭘﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﯥ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ.٢٠١٠ ،
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ورﮐړﯼ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻟﻨډ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.

ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐﯥ ﻳﻮازې ﻳﻮ ډول ﻧﮑﺎح ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د دواړو ﺧﻮاوو رﺿﺎﻳﺖ او ﺧﻮښﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي د ﻣﻨﻠﻮ وړ دﻩ )ﭘﻮرﺗﻪ
"ﺟﺒﺮي ﻧﮑﺎح" وګﻮرئ(.
د ﺷﻐﺎر ﻧﮑﺎح ،د ښځﻮ د ﺧﻮښﯥ او ﻻزم ﻣﻬﺮ )هﻐﻪ ﺟﻬﻴﺰ ﭼﯥ ښځﯥ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي( ﭘﺮﺗﻪ د هﻐﻮي ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻮل
ﻣﻨﻊ دﯼ .ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ص( ﺻﺤﺎﺑﻲ( وﻳﻠﯥ دي ﭼﯥ د اﷲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﺷﻐﺎر ﻣﻨﻊ ﮐړﯼ ﭼﯥ
ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ دا دﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮ ﺳړي ﻟﭙﺎرﻩ دا ﺣﺮام دي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﺑﻞ ﺳړي ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﻧﮑﺎح ﮐﯥ ورﮐﻮي ﭼﯥ هﻐﻪ
ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر دﻩ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺟﻬﻴﺰ څﺨﻪ ورﮐﻮي.
)ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب  ،٠٠٨ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح ٧ ،څﭙﺮﮐﯽ ٣٢٩۵ ،ګڼﻪ(
د ﺑﺪل ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ګﺎﻧﻮ ﮐﯥ د رﺿﺎﻳﺖ اﺻﻞ او د ﻣﻬﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮ ﻧﻈﺮﻩ ﻏﻮرځﻮل ﮐﻴږﯼ.
ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻗﻀﻴﯥ
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮﻩ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻣۍ ﮐﯥ وﺷﻮﻩ ﭘﻪ ﮐﯥ دوﻩ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻳﯥ د  ١٣او  ١۴ﮐﻠﻮﻧﻪ وو د
ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ﺗﻮګﻪ د ﺑﺪل ﻧﮑﺎح ﺗﻪ اړې ﮐړاﯼ ﺷﻮې ،هﺮﻩ ﻧﺠﻠۍ د ﺑﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ زاړﻩ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﻧﮑﺎح ﮐړاﯼ ﺷﻮﻩ .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دﻏﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴړوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وهﻞ ﮐﻴﺪﻟﯥ ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي د دې ﻳﻮ
واﻟﯽ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ .ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دﻏﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭘﻪ زور ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻴﺮې ﭘﺮﺗﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د هﻐﻮي ﮐﻠﻲ ﺗﻪ وﻟﻴږدوﻟﯥ
ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻼ او ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻋﺎم ﻣﺤﻀﺮ ﮐﯥ ﭘﻪ دورو ووهﻠﻲ ﭘﻪ دې ګﻨﺎﻩ ﭼﯥ د ﺗﻴښﺘﯥ ﺟﺮات ﻳﯥ
ﮐړﯼ دﯼ .دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل را څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د دورو وهﻠﻮ وﻳډﻳﻮ د وﻟﺴﻮاﻟۍ څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺳﺮﻩ
راوړل ﺷﻮﻩ .دﻏﻪ دواړﻩ ﻧﺠﻮﻧﯥ ډﻳﺮې ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﻪ وې ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ورﺗﻪ ﻃﻼق ورﮐړاﯼ ﺷﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ
45
واﺳﺘﻮل ﺷﻮې.
د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ اﺳﺘﺎزو د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ د ﻳﻮې ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ورﮐړل ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ دا ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ دوﻩ  ۵٠ﮐﻠﻨﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ د  ١٣او ١۴
46
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻮڼﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻧﮑﺎح ﮐړي دي .هﺮ ﻳﻮﻩ د ﺑﻞ ﻟﻮر ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐړې دﻩ.
د ټﻮﻟﻨﯥ اﻧﺪ او ﻓﮑﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګڼﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ اﻗﺘﺼﺎدي اړﺗﻴﺎ د ﺑﺪل د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎﺳﻲ ﻻﻣﻞ او ﻋﻠﺖ ګڼﻠﯽ دﯼ 47.ﺑﺪل ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د دې
اﻣﮑﺎن ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﻧﺎوې ﻟﭙﺎرﻩ د زﻳﺎت ﻟګښﺖ څﺨﻪ ځﻦ وژﻏﻮري 48.ځﻴﻨﻮ هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮې

 45وګﻮرئ ،رودﻧﻮرﻻﻧﺪ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﯥ ﻧﺎوې د ﻧﮑﺎح څﺨﻪ ﺗښﺘﻴﺪﻟﯥ ﺧﻮ د دورو څﺨﻪ ﻧﻪ ،ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ټﺎﻳﻤﺰ.
 46ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د اﺳﺘﺎزو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮ ٢٠١٠ ،ﻣۍ.
 47د ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ﮐﯥ د ښځﻴﻨﻪ ﻏړي ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ٢٠١٠ ،اﭘﺮﻳﻞ .ﺑﯥ وزﻟﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي اړﺗﻴﺎ د ﺑﺪل ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻓﮑﺘﻮر دﯼ
ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﺑﺤﺚ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﺮې څﺮګﻨﺪوﻧﯥ وﺷﻮې ،ﻣﺎرچ  ،٢٠١٠او ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﺮﮐﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د
ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻏړو ﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي .او د اروزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ )ﻣﺎرچ (٢٠١٠؛ هﻐﻮي دا څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﺑﺪ ل ﻧﮑﺎح
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
"ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻩ" وګڼﻞ ﺷﻲ.
 48د ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻳﻮې ډﻟﯥ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﺧﻠﻢ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ځﻴﻨﯥ ﭘښﺘﻨﯥ ﮐﻮرﻧۍ هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺑﺪل دود د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺎﺗﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺣﻴﺜﻴﺖ وﺳﺎﺗﻲ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
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دي ووﻳﻞ ﭼﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺑﺪل د ﻧﮑﺎح او ﻳﺎ وادﻩ ﻟﭙﺎرﻩ د زﻳﺎﺗﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﻳﻮازﻳﻨۍ ﻻر ﺑﻮﻟﻲ 49ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ
ورﮐړل ﺷﻮې ﻟﻮڼﯥ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻟﺮي .د ﺑﺤﺚ ﭘﺮﻣﻬﺎل د اروزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻳﻮې ډﻟﯥ دا ووﻳﻞ ﭼﯽ
50
ﻻزﻣﯽ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯽ د وادﻩ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻤﻼﺳﻲ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﯽ ،څﻪ ﭼﯥ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻴږﯼ هﻐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻳﺎ ژﻣﻨﯥ دي.
ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻮ او ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ
ډول د ﭘښﺘﻨﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ،هﻐﻮي د ﺑﺪل د وادوﻧﻮ څﺨﻪ دﻓﺎع ﮐړې دﻩ ﭼﯥ دا ﻳﯥ "د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﺑﻠﻠﻲ دي ﭼﯥ د
وادوﻧﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ راټﻴټ ﮐړاﯼ ﺷﻲ 51".ﻧﻮرو ﻳﯥ ﺑﻴﺎ دا وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ ددې ﮐﺎر ﺳﺮﻩ د وادﻩ ارزښﺖ ﺑﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﮐﻴږي او
52
دا ﭘﻪ ﻳﻮې اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اوړي.

 ۴ .٣د ﻣﺎﺷﻮم ﻧﮑﺎح ﮐﻮل
"ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠۍ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘګړۍ )ﺧﻮﻟﻪ( ﺑﺎﻧﺪې ووهﺊ او هﻐﻪ وﻧﻪ ﻏﻮرځﻲ ،ﻧﻮ دا د دې وﺧﺖ دﯼ
53
ﭼﯥ هﻐﻪ وادﻩ ﮐړئ".
د ﻣﺎﺷﻮﻣﻲ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﻮل د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ او ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﺗﻴﺮﯼ دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﻔﻲ
ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ ﮐﻮﭼﻨۍ ﻧﺠﻠۍ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰ ﻟﺮي .دا هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ ډﻳﺮ ﺳﺘﺮ ﻻﻣﻞ او ﻧﺎوړﻩ ﭘﺎﻳﻠﯥ دي .دﻏﻪ دود
ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ د هﻐﻮي د ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب د ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮﻟﻮ او هﻐﻮي ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ﺗﻮګﻪ وادﻩ ﺗﻪ د اړ ﮐﻮﻟﻮ د ﻻرې زﻳﺎن رﺳﻮي
)د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ هﻐﻮي ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ازادﻧﻪ ﺗﻮګﻪ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ د ﺧﭙﻞ
راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮي اﻧﺘﺨﺎب وﻟﺮي( .دﻏﻪ دود هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﻌﻠﻴﻢ او روﻏﺘﻴﺎ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮي،
ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ ودوﻧﻪ د وﺧﺖ څﺨﻪ وړاﻧﺪې د زﻳږون ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ ﭼﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭘﻪ ذهﻨﻲ او
ﻓﺰﻳﮑﻲ ﻟﺤﺎظ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ دي .د ډﻳﺮې ﭘﺮاﺧﯥ ﺑﯥ وزﻟۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﺎﺷﻮم وادﻩ ﮐﻮل هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮد "ﺧﺮڅﻼو"
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ ډﻳﺮو زړو او ﻋﻤﺮ ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﻪ ﭼﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺑﯥ وزﻟﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د ډﻳﺮې
ځﻮاﻧﯥ ﻧﺠﻠۍ د وادﻩ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐﯥ ﭘﻴﺴﯥ ورﮐړي .ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ زاړﻩ ﻧﺎرﻳﻨﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ ځﻮاﻧﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د اﺿﺎﻓﻲ
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وادﻩ ﮐﻮي ﻧﻮ د څﻮ ښځﻮ د درﻟﻮدﻟﻮ دود ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺮﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د
54
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ،د ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ودوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻر ﭘﺮاﻧﻴﺰي.
ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨﻴﻮاﻟﯽ ﮐﯥ ودوﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ او د ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻋﺎم دي .د ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻢ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  ۵٧ﺳﻠﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ودوﻧﻪ د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮاﻟﯽ د ﻋﻤﺮ ودوﻧﻪ
 49دا ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ )١٢٠٠٠٠٠ﻧږدې  ٢٨٠٠٠ډاﻟﺮو( ﺗﻪ ورﺳﻴږي.
 50د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ډﻟﯥ هﻐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﭼﯥ د ارزوګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ وﺷﻮﻩ.
 51د ښځﻮ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﭼﯥ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﭼﻤﺘﺎل ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ او زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ ﭘښﺘﻨﯥ وي ،هﻤﺪارﻧګﻪ دا څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﺑﺪل وادﻩ "ﻳﻮ ښﻪ
دود دﯼ ځﮑﻪ دا د دې اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ وي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﯥ او زاﻣﻦ ﭘﺮﺗﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ وادﻩ ﮐړو ".اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 52د ازﺑﮑﻲ ﻋﻠﻤﺎوو او ښﻮوﻧﮑﻮ د هﻐﯥ ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻓﺎرﻳﺎب د وﻻﻳﺖ د ﺧﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ وﺷﻮﻩ ،هﻐﻮي
څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ "د ﻗﺎﻟﻴﻨﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ د ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﻣﻬﺎرت ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠۍ ښﮑﻠﯥ وي او ﻳﺎ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﻋﺎﻳﺪ ﻻس ﺗﻪ راوړي
)د ﻗﺎﻟﻴﻦ اوﺑﺪوﻧﮑﯥ ،ﺧﻴﺎﻃﯥ او د دﺳﺘﮑﺎرۍ د ﻣﺎهﺮې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ( ﻧﻮ د دې ﺳﺮﻩ د هﻐﯥ ﻗﺎﻟﻴﻨﯥ هﻢ زﻳﺎﺗﯥ وي ".د وادﻩ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﺎدي
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﺎﮐﻴﺪ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﻮې ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯥ ووﻳﻞ "د ﺗﺮﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﻳﻮې ﮐﻮﻧډې ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﺑﻴﻪ د ﻳﻮې ﻧﺎ وادﻩ ﺷﻮې ﻧﺠﻠۍ څﺨﻪ
زﻳﺎﺗﻪ دﻩ .دا ځﮑﻪ ﭼﯥ ﮐﻮﻧډﻩ ﻣﻴﺮﻣﻦ د ﻗﺎﻟﻴﻦ اوﺑﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ د ﻧﺎ وادﻩ ﺷﻮې ﻧﺠﻠۍ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﺑﻨﺴټ د ﻳﻮﯼ ﮐﻮﻧډې ﻧﺎوﯼ
ﺑﻴﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎ ل ﮐﯥ ﻧږدې  ۴٧٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧۍ )ﻧږدې  ١٠٠٠٠ډاﻟﺮﻩ ( دﻩ".
 53د ﺑﻠﺦ د وﻻﻳﺖ د ﭼﻤﺘﺎل ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﻳﻮې ډﻟﯥ وﻳﻨﺎوې ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 54د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ورﺳﺮﻩ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮې دي څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ د
زﻳﺎﺗﻮ ښځﻮ د درﻟﻮدﻟﻮ دود ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻋﻤﺮ د وادﻩ ﻻﻣﻞ ﻓﮑﺘﻮروﻧﻮ څﺨﻪ دي .د دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د
څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺮﮐﻪ ﺷﻮې دﻩ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ دوهﻤﻪ ﻣﻴﺮﻣﻦ هﻐﻪ وﺧﺖ وادﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻳﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ اوﻻد ﻧﻪ
راوړي او ﻳﺎ هﻢ هﻴڅ اوﻻد ﻧﻪ ﻟﺮي ،او هﻤﺪارﻧګﻪ د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د څﻠﻮرو ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ درﻟﻮدل روا دي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ ﻧﺎرﻧﻴﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ټﻮﻟﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﺴﺎوات ﺑﺮاﺑﺮ او ورﺳﺮﻩ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي .د دﻳﻨﯥ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ
د ﺑﻠﺦ او ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د  ٢٠١٠ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ ﮐﯥ ﺷﻮې دي .ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي" :د ښځﻮ ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﻏﻮرﻩ ښﮑﺎري ،دوﻩ ،درې او څﻠﻮر ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د دې ډار ﻟﺮئ ﭼﯥ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮازې ﻳﻮﻩ ".د ﻗﺮان ﭘﺎﮎ  ۴ﺳﻮرﻩ ،ﺁﻳﺖ
" (٣ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ هﻴڅﮑﻠﻪ د دې ﺗﻮان وﻧﻪ ﻟﺮئ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺑﺮاﺑﺮي وﮐړئ ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺗﺎﺳﻮ هﺮ څﻮﻣﺮﻩ وﻏﻮاړئ دﻏﻪ ﺷﺎن
وﮐړئ) ".د ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ  ۴ﺳﻮرﻩ ١٢٩ ،اﻳﺖ(.
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دي -ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮې ﺧﻮا ﻋﻤﺮ د  ١۶ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ وي 55.د هﻐﯥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د  ٢٠٠ﭘﻪ ﺧﻮاو ﺷﺎ ﮐﯥ
د ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻋﻤﺮ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ وادﻩ ﺷﻮې وي ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ  ۴٠ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯥ د  ١٠او  ١٣ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ٣٢٫۵ ،ﺳﻠﻨﻪ
56
ﻳﯥ د  ١۴ﮐﻠﻮﻧﻮ او  ٢٧٫۵ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯥ د  ١۵ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮوﻧﻮ ﮐﯥ وادﻩ ﺷﻮې وې.
د دې ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وادوﻧﻪ ډﻳﺮ دي د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ
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.
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻀﺎدات ﻻ زﻳﺎت دي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮم د وادﻩ ﻣﺴﻠﯥ ﺗﻪ راﺷﻮ 57.د
ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ "زﻧﺎ" )د وادﻩ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺟﻤﺎع ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮې دﻩ( او ﻳﺎ هﻢ "د ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﺮ
ﻧﺎﻣﻮس ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺗﺠﺎوز" ﭼﯥ ﻻ د  ١٨ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ﻧﻪ دﯼ رﺳﻴﺪﻟﯽ ﻧﺎوړﻩ ﺗﻴﺮﯼ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .هﻤﺪارﻧګﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ
ﭼﯥ اوس ﭘﻪ واﺿﺤﻪ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮ ﺟﻨﺎﻳﺖ دﯼ 58،ﮐﻪ
ﭼﻴﺮﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﯥ ﻳﯽ د  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻋﻤﺮ وﻟﺮي ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺮم ﺑﻠﻞ ﮐﻴږﯼ .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺷﮑﻞ د ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮﻩ ﺟﻨﺴﻲ
ﺟﻤﺎع هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ د "وادﻩ ،ﻧﮑﺎح" ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ﮐﻴږﯼ ،روا ﺑﻠﻞ ﺷﻮﯼ 59.ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې د  ١۵ﮐﻠﻨۍ د
ﻋﻤﺮ څﺨﻪ د ﻻﻧﺪې ﻧﺠﻮﻧﻮ وادوﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴږي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د
دې وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ ډول ﻧﺎﺧﻮاﻟﻲ او ﻋﺪم ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺷﻲ او د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﺤﻔﻆ وﺷﻲ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ د "ﻣﺎﺷﻮم" دا ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻟﺮي ﭼﯥ هﻐﻮي هﻐﻪ هﻠﮑﺎن ﻳﺎ ﻧﺠﻮﻧﻲ دي ﭼﯥ د  ١٨ﮐﻠﻨۍ څﺨﻪ
ﮐښﺘﻪ ﻋﻤﺮﻟﺮي ﭼﯥ دا ﮐﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د هﻐﻮ ژﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ دﯼ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﻳﯥ
ﻟﺮي.
د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻧړﻳﻮال ﻣﻴﺜﺎق د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﮐﯥ )ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ
دوﻟﺘﻲ اړخ دﯼ( راﻏﻠﻲ دي:
"ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﯥ د دې ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ او ﭘﻮرﻩ رﺿﺎﻳﺖ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړي ،او دوﻟﺘﻮﻧﻪ د دې
ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ډول د دﻏﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺗﺤﻔﻆ وﮐړي .ډﻳﺮ داﺳﯥ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ښځﯥ د دې څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐړ ي څﻮ هﻐﻪ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ددې ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ودوﻧﻪ
وﮐړي .ﻳﻮ ددې ﻓﮑټﻮروﻧﻮ څﺨﻪ د وادﻩ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺣﺪ اﻗﻞ ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯽ دﯼ .دﻏﻪ د ﻋﻤﺮ اﻧﺪازﻩ ﺑﺎﻳﺪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا
د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺮاﺑﺮې ﻣﺸﺨﺼﯥ او ﻣﻌﻴﺎر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ وټﺎﮐﻠﻪ ﺷﻲ .دوهﻢ ﻋﺎﻣﻞ دا دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ
دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﺎ ﺧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن او ﻳﺎ هﻢ د دودﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ ﭼﯥ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وي ﻟﻪ

 55ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﺣﺎﻟﺖ" ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻢ ﻓﺎﮐټ ﺷﻴټ.٢٠٠٨ ،
 [http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/factsheet.html],د ﻳﺎﮐﻴﻦ اﻳﺮﺗﻮﮎ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ اړﻩ ځﺎﻧګړې راﭘﻮرﺗﺮ دﯼ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ ،د دې ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﭘﺎﻳﻠﯥ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ،ﻓﺒﺮوري ،٢٠٠۶
.E/CN.4/2006/61/Add.5, p. 7
 56وګﻮرئ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻟږ ﻋﻤﺮ وادوﻧﻪ ،د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ څﻴړﻧﯽ ﺑﻨﻴﺎد.٢٠٠٨ ،
 57د ﻣﺎﺷﻮم وادﻩ او ﻗﺎﻧﻮن ،د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﻧﻮښﺖ د ﭘﺎڼﯥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ،ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ،ﺟﻨﻮري .٢٠٠٨
 58د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  ١٧ﻣﺎدﻩ دا ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﻮي ﭼﯥ" :ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﻳﻮې ﺑﺎﻟﻐﯥ ښځﯥ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﭼﻨﺴﻲ
ﺗﻴﺮﯼ ﮐﻮي ﻧﻮ هﻐﻪ ﺑﻪ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن د  ۴٢۶ﻣﺎدې د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﻗﻴﺪ ﮐﻴږي ،او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ وژل
ﮐﻴږي ﻧﻮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ د ﻣﺮګ ﺳﺰا ورﮐﻮل ﮐﻴږي" (٢) ١٧ ".ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﻳﻮ ﻟږ ﻋﻤﺮ ښځﯥ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ
ﮐﻮي ﻧﻮ هﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻋﻤﺮ ﻗﻴﺪ ﺳﺰا د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن د ) (۴٢۶ﻣﺎدې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ،او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
وژل ﮐﻴږي ،ﻧﻮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ د ﻣﺮګ ﺳﺰا ورﮐﻮل ﮐﻴږي ".د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راځﻲ ﭼﯥ
ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول د "ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ" هﻐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺎ ن ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺟﺮم ﮐﯥ راځﻲ .او  " (۵) ١٧ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧﯥ د دﻏﯥ ﻣﺎدې د څﻠﻮرم
ﭘﺮاګﺮاف ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ وي رﺳﻴﺪﻟﯽ او ﻳﺎ هﻢ ﻣﺘﺠﺎوز ﻳﺎ ﻣﺠﺮم د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د درﻳﻤﻲ درﺟﯥ ﻧږدې ﺧﭙﻠﻮان دي ،ښﻮوﻧﮑﯽ ،ﻧﻮﮐﺮ او ﻳﺎ
ډاﮐټﺮ دﯼ او ﻳﺎ هﻢ دا ﭼﯥ ﻣﺠﺮم ﭘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰ او ﻧﻔﻮذ ﻟﺮي ﻧﻮ ﭘﺪې ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻣﺠﺮم ﺑﻪ د اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻴږي ﭼﯥ د
ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﺑﻪ ﻧﻪ وي".
 59ﺁﭘﺘﻴﮏ د ﻣﺎﺷﻮم وادﻩ او ﻗﺎﻧﻮن ،ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ.
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وادﻩ ﺳﺮﻩ د ښځﯥ د ارادې ﭘﺮ ﺧﻼف ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړي ،ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ښځﯥ ددې څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي ﭼﯥ ازاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب
60
وﻟﺮي".
د ﺳﻴډا ) (CEDAWﮐﻤﻴټﻪ د "ﻣﺎﺷﻮﻣﯥ د وادﻩ" اﺻﻄﻼح د هﺮ هﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروي ﭼﯥ د  ١٨ﮐﻠﻨۍ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻢ
ﻋﻤﺮ ﮐﯥ وادﻩ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ  ١۶ﮐﻠﻮﻧﻪ او د هﻠﮑﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻪ ټﺎﮐﻠﻲ
دي .اﻓﻐﺎن ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﺠﻠۍ ﭘﻼر ﺗﻪ او ﻳﺎ هﻢ ﻳﻮې ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ د دې اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي ﭼﯥ د
ﻳﻮې  ١۵ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ د "ﻣﻮاﻓﻘﺖ" اﻇﻬﺎر وﮐړي ﺧﻮ د دې ﻣﺎﻧﺎ دا دﻩ ﭼﯥ ددې څﺨﻪ ﭘﻪ ﻧﺎزﮐﻮ او ﺧﺎﺻﻮ
61
ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻗﻀﻴﯥ
د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻓﺒﺮوري ﮐﯥ د ﺑﻐﻼن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﻮې ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻮرا ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ  ١٣ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ۶۵
ﮐﻠﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﺷﻲ ﭼﯥ هﻐﻪ  ٣٠٠٠ډاﻟﺮ د دﻏﯽ ﻣﺎﺷﻮﻣﯥ ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐړي و .دﻏﻪ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ درې ﮐﻠﻨۍ
ﮐﯥ ﻳﺘﻴﻤﻪ ﺷﻮې وﻩ او د ګﺎوﻧډي ﺗﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘۍ ﻻﻧﺪې وﻩ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ددﻏﯥ ﻧﺠﻠۍ ورور هڅﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮر د
ﻧﻮﻣﻮړې ګﺎوﻧډې ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ وﺑﺎﺳﻲ ،ګﺎوﻧډې ﻳﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﮐړ دا ﭼﯥ هﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺎم وړ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﻧﻘﺪﻩ ﺗﻮګﻪ
ورﮐړاﯼ ﺷﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ د  ١٠ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ د دې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐړې دﻩ .دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻳﻮې ﺷﻮرا ﻟﻪ
62
ﺧﻮا "ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ" ﺷﻮﻩ  ،ګﺎوﻧډي او د هﻐﯥ ورور د ﻧﮑﺎح ﭘﻴﺴﯥ ﺳﺮﻩ ووﻳﺸﻠﯥ.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ ﮐﯥ د ﭘﺮوان ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮې  ١٣ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻣﻮر او ﻧﺎ ﺳﮑﻪ ﭘﻼر هﻐﻪ ﻳﻮ  ٣٢ﮐﻠﻦ
ﺳړﯼ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐړﻩ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻟﻮﻣړﻧۍ ښځﻪ ﻣړﻩ ﺷﻮې وﻩ او ور څﺨﻪ څﻠﻮر ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﺎﺗﯥ و .د ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺠﻠۍ
ﻣﻮر د ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮر د وادﻩ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړې .ددﻏﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻣﻴړﻩ ﻳﻮ ﻣﻌﺘﺎد اﻧﺴﺎن وو او ﻧﻮﻣﻮړې ﻳﯥ وهﻠﻪ؛
ﻧﺠﻠۍ د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړ .د دې اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻴړﻩ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻣﺤﻠﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ زور دﻏﻪ
ﻧﺠﻠۍ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺑﻮځﻲ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻣﺸﺮ او د ښځﻮ د ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ د
ﻣﺸﺮې ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ګډﻩ د دﻏﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻣﻮر ﺗﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ورﮐړ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮر ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړي څﻮ هﻐﻪ د ښځﻮ د ﻣﺮاﺟﻌﯥ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ وﻻړﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې د څﻮ اوﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻩ .د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ او د ﻗﻀﻴﯥ د ټﻮﻟﻮ
اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺤﻠﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ دې ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪل ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮر ﭘﺮ ځﺎﯼ د ﻣﻴړﻩ ﭘﻪ
ﮐﻮر ﮐﯥ واﯼ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﺎﺳﮑﻪ ﭘﻼر هﻢ ﺗﻴﺮﯼ ﮐﻮوﻧﮑﻲ وو او د ﻧﺠﻠۍ ﻣﻮر د هﻐﯥ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻴړﻩ ﻧﻪ
ﺗﻔﺮﻳﻖ واﺧﻠﯽ .ﻣﻮر ﻳﯥ د ﺑﻞ ﺳړﯼ ﺳﺮﻩ ژﻣﻨﻪ درﻟﻮدﻟﻪ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ګټﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐړي .د هﻐﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د ﮐﻠﻲ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮى وو ﭼﯥ د ﻧﺠﻠۍ ﻣﻴړﻩ ﺑﻪ ﻧﻮر د هﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻧﻪ ﮐﻮي،
ﻣﺤﻠﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻧﺠﻠۍ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴړﻩ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯽ د ﻋﻤﻞ وﻻﻳﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ دې ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮﯼ
63
ﭼﯥ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي ﭼﻪ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﺑﺎوري ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ او ﺳﻮﮐﺎﻟۍ ﮐﯥ دﻩ.

 60وګﻮرئ :د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴټﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ  ،٢٨د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮي ٣) .ﻣﺎدﻩ( د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﻨﺪ.
 .٢٠٠٠ CCPR/C/21/Rev.1/Add.10د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﻣﻴﺜﺎق ﭘﻪ  ٣ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺼﺮﻩ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻏﻪ
ﻣﻴﺜﺎق دوﻟﺘﻲ اړخ دي.
 61د ﻣﺪﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ  ٧٠ﻣﺎدﻩ واﻳﻲ ﭼﯥ "وادﻩ )ﻧﮑﺎح( ﺗﺮ هﻐﯥ ﭘﻮرې ﮐﺎﻣﻠﻪ او ﻣﺴﺎوې ﻧﻪ دﻩ څﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ  ١٨ﮐﻠﻦ او ﻧﺠﻠۍ  ١۶ﮐﻠﻨﻪ
ﺷﻮې ﻧﻪ وي ٧١ (١) " .ﻣﺎدﻩ وړاﻧﺪې واﻳﻲ "ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ هﻐﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﯥ د دې ﻗﺎﻧﻮن د  ٧٠ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻧﻪ وي ﺑﺸﭙړ ﮐړﯼ ﻧﻮ د هﻐﯥ
ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﯥ د ﭘﻼر او ﻳﺎ هﻢ د ﻳﻮې ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ" (٢) ".د ﻳﻮې ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﻪ او ﮐﻮﭼﻨۍ ﻧﺠﻠۍ ﻧﮑﺎح ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ
د  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ وي هﻴڅﮑﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻪ دﻩ".
 62دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻓﺒﺮوري ﮐﯥ څﻴړل ﺷﻮې دﻩ.
 63ﻗﻀﻴﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ ﮐﯥ څﻴړل ﺷﻮې دﻩ.
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ﻗﺎﻧﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺧﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
اﺗﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺷﺨﺺ هﻐﻪ ښځﯥ ﭼﯽ د وادﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻦ ﻳﯽ ﻧﻪ وﯼ ﺑﺸﭙړ ﮐړﯼ او د ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ) (٧١ﻣﺎدﻩ ﮐﯽ د
درج ﺷﻮﯼ ﺣﮑﻢ ﻟﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯽ د ﻧﮑﺎح ﭘﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﯽ راوﻟﯽ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ
دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وي ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي او ﻧﮑﺎح د ښځﯽ د ﻏﻮښﺘﻨﯽ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺴﺦ
ﮐﻴږﯼ.
ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن
اوﻳﺎﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
ﻧﮑﺎح ﺗﺮ هﻐﯥ ﭘﻮرې ﺑﺸﭙړﻩ او ﺳﻤﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ  ١٨ﮐﻠﻨۍ او ښځﻪ د  ١۶ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ﻧﻪ وي
رﺳﻴﺪﻟﻲ.
ﻳﻮ اوﻳﺎﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
 (١ﺗﺮ هﻐﯥ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ هﻐﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻪ وي ﺑﺸﭙړ ﮐړي ﭼﯥ د دې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ٧٠ﻣﺎدﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ ﻧﻮ
ﻧﮑﺎح ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮاز ې د ﻧﺠﻠۍ د ﭘﻼر او ﻳﺎ هﻢ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا وﺗړل ﺷﻲ.
 (٢د ﻳﻮې ﮐﻮﭼﻨۍ ﻧﺠﻠۍ ﻧﮑﺎح ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ د  ١۵ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ وي هﻴڅﮑﻠﻪ هﻢ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻪ دﻩ.

ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ د ﺟﺒﺮي ﻧﮑﺎح ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ د اﺳﻼم د ﻣﺒﺎرﮎ دﻳﻦ د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د هﺮ ډول
ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ د دواړو ﺧﻮاوو ﻣﻮاﻓﻘﻪ او ﺧﻮښﻪ ﻳﻮ ﻻزﻣﻲ ﺷﺮط دﯼ .ﻧﮑﺎح د هﻐﻪ ښځﯽ او ﺳړﯼ ﺗﺮﻣﻨځ ﻳﻮ ﻗﺮاردادي
ﺗړون دﯼ ﭼﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﯽ ﭘﻮرﻩ ﮐړﯼ وﯼ ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ ښځﻪ ﺑﺎﮐﺮﻩ وي ،ﻃﻼق ﺷﻮې او ﻳﺎ هﻢ ﮐﻮﻧډﻩ وي.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﮐﯥ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ډول د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ ﻋﻤﺮ ﺣﺪ ﻧﻪ دﯼ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﯼ ،ځﻴﻨﯥ اﺳﻼﻣﻲ
ﻋﻠﻤﺎء ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ اﺳﻼم د هﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﮑﺎح اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﺑﻼﻏﺖ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ وي .ګڼ ﺷﻤﻴﺮ
دﻳﻨﯽ ﻣﺎهﺮﻳﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺸﻮرې ﺷﻮي دي هﻐﻮي ﭘﻪ دې ﺑﺎوري دي ﭼﯥ
ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺎ ﺷﻮم ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺑﻠﻮﻏﻴﺖ ﭘﻮهﺎوي ﻧﻪ ﻟﺮ ي ﭼﯥ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻗﺮارداداي ﺗړون ﮐﯥ
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐﯥ ﺿﺮوري ګڼﻞ ﮐﻴږي ،د ﻳﻮﻣﺎﺷﻮم ﻧﮑﺎح ﮐﻮل ﻣﺠﺎ ز ﻧﻪ دي.
د ټﻮﻟﻨﯥ ﺁﻧﺪ او ﻓﮑﺮ
د ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ددې راﭘﻮر ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړ ﺷﻮي و ،اﻓﻐﺎﻧﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﻣﺎﺷﻮم وادﻩ ﻳﻮﻩ ﻧﺎوړﻩ دود ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮې ،ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ هﻐﻮي ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﻪ د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ د
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ﺑﯥ وزﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ښﺎري ﺷﺘﻤﻨﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ 64ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮ زﻳﺎت دي ﺧﻮ دﻏﻪ د وﺧﺖ څﺨﻪ وړاﻧﺪې ودوﻧﻪ -د هﻐﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﻪ څﻮﮎ ﭼﯥ ﺑﻠﻮﻏﻴﺖ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي )د ډﻳﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻠﻮﻏﻴﺖ
ټﺎﮐﻮﻧﮑﯽ او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺮ ګڼﻞ ﮐﻴږي( ﺧﻮ هﻐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ګڼﻞ ﮐﻴږي هﻤﺪﻏﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﻧﻮرم دﯼ .د ﺳﻤﻨګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮرا ﻳﻮ ﻏړي ووﻳﻞ ﭼﯥ ډﻳﺮې
65
ﮐﻮرﻧۍ ﻏﻮاړي ﺧﭙﻞ ﻧﺠﻮﻧﯽ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ  ١۴ﮐﻠﻨۍ ﮐﯥ وادﻩ ﮐړي.
ﭘﻪ هﻐﻪ ورﮐﺸﺎپ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ وو ﻳﻮ ﺗﻦ وﻟﺴﻮال ووﻳﻞ ﭼﯥ د
ﻻ ﮐﻮﭼﻨۍ ﻧﺠﻮﻧﯥ او ﮐﻮﭼﻨﻲ هﻠﮑﺎن ﺳﺮﻩ ﻧﮑﺎح ﮐﻮي او ﺣﺘﯽ دا ﭼﯥ دوي ﻳﻮ
ګﻮﺟﺮو ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻌﻤﻮ ً
ځﺎﯼ ﺳﺮﻩ اوﺳﻴږي او هﻐﻪ هﻢ د ﻣﻴړﻩ او ښځﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮڅﻮ ﺑﻠﻮﻏﻴﺖ ﺗﻪ رﺳﻴږي .هﻐﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د دﻏﻪ ﻣﻮﺟﻮدو "ﻣﻨﻔﻲ او ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ دودوﻧﻮ" د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
66
وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر وﮐړي.
ﻳﻮ ﺗﻦ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ﻣﺸﺮ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر د څﻠﻮرو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ ﻧﺎﻣﺰدﻩ ﮐړﻩ د دﻏﻪ دود او دﺳﺘﻮر څﺨﻪ ﻳﯥ
دﻓﺎع وﮐړﻩ" :زﻣﺎ ﭘﻼر هﻢ هﻤﺪﻏﻪ ډول ﮐﺎر ﮐړﯼ وو ،هﻤﺪا دود دﯼ او دې ﮐﯥ څﻪ ﻏﻠﻄﯥ ﻧﺸﺘﻪ 67".ﻧﻮرو ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ
د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ و ،دﻏﻪ دود ﻋﻤﻠﻲ وﺑﻠﻠﻮ .ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪې ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې او ﻧﻮرو
ډﻳﺮو ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﮋﻧﻲ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ ورﮐړې دي څﻮ ﭼﯥ هﻐﻮﯼ ﺗﻪ د ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺧﺘﻄﺎف،
68
ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي او د ﻣﺤﻠﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ د ﻏړو ﺳﺮﻩ د ﺟﺒﺮي وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻧﺠﺎت ورﮐړي.
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
هﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﮑﺎرت ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي 69.او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ هﺮ ډول "ارزښﺖ" د ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي 70.ﻧﻮرو ﻳﯥ
ﺑﻴﺎ دا څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻳﺎ ﺧﻮ دوي اړ دي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﻪ د وﺧﺖ ﻧﻪ وړاﻧﺪې وادﻩ ﮐړي او ﻳﺎ هﻢ دا ﭼﯥ ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﮐﯥ د هﻐﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﻪ ﮐﻴﺪو ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻲ 71.ځﻴﻨﻮ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ دې ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ
ورﮐﻮي ﭼﯥ د ځﻮاﻧﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړي ،دا د ﻳﻮ ﺗﻦ ﻣﻴړﻩ او ﺧﺴﺮﺧﻴﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ﭘﺮ هﻐﻮي ﺑﺎﻧﺪې
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ﮐﻨﺘﺮول ﺑﺮﻗﺮار ﮐړي او ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﻨﺘﺮول وﻟﺮي.
د اروزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ هﻐﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ اوښځﯥ ﭼﯥ د ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ګډون درﻟﻮد ووﻳﻞ ﭼﯥ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﻪ 73د هﻐﻮي ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻋﺎم دي 74او داﺳﯥ ﻳﯥ اټﮑﻞ ﮐړﻩ ﭼﯥ ددﻏﻪ ډول ودوﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ
 64د ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې او د ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ډﻟﯥ ﺑﺤﺚ ،د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 65د وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮرا د ﻏړي ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 66د 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
هﻤﻐږۍ ﮐﯥ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ ﺷﻮې وﻩ ﻳﻮ ﺗﻦ وﻟﺴﻮال دﻏﻪ ﻣﺜﺎل راوړ .هﻐﻪ هﻤﺪارﻧګﻪ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﻧﻮرو ﻏړو څﺨﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﮐﯥ د ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻣﺸﺮان او ﻣﺬهﺒﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ وو وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﻼﺗړ وﮐړﯼ څﻮ دﻏﻪ ډول دودوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺷﻲ.
 67د د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﺎﻟﯽ وﻻﻳﺖ ﮐﯽ د وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮرا د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏړي ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 68د ﺟﻮزﺟﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د  ٢٠١٠ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻳﻮې اﻧﺠﻮ د ﻏړي ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻮﻣﻮړې دا ﺑﻴﺎن ﮐړﻩ ﭼﯥ
هﻐﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ او ﻧﻮرو ډﻳﺮو ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﻪ د دې ﮐﺒﻠﻪ ﻟﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ وړاﻧﺪ ې وادﻩ ﮐړي دي .د ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ د ﻣﻴﻤﻨﯥ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ د ﻳﻮې
اﻧﺠﻮ ﻣﺸﺮ هﻤﺪارﻧګﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﮐﻮرﻧۍ دې ﺗﻪ اړې دي ﭼﯥ ﻟﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ ﺗﺮﻣﺨﻪ وادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ ﮐﻴږدې ،څﻮ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﻪ ددې
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.
 69ځﻴﻨﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ د ﺑﯥ ﻋﺰﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ دود )او د ﻋﺪﻟﻲ ﻃﺐ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﮑﻮﮎ( دا ﻏﻮښﺘﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻧﺎوو
څﺨﻪ ﮐﻴږي دا رﺳﻢ دﯼ ﭼﯥ ﻧﺎ وادﻩ ﺷﻮې ﻧﺠﻮﻧﯥ دې ﺗﻪ اړﺑﺎﺳﻠﯥ ﺷﻲ ﭼﯥ د "ﺑﮑﺎرت ټﺴټ" د "ﻣﺘﺨﺼﺺ" ډاﮐټﺮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ وﮐړي .د
ﺟﻮزﺟﺎن د وﻻﻳﺖ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 70د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ 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 وﻻﻳﺖ ﮐﯥ
ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 71د ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ د ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺒﺰ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ازﺑﮑﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﻳﻮ ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوپ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 72د ﺳﺮﭘﻞ وﻻﻳﺖ د ﺳﻮزﻣﺎ ﻗﻠﻌﻪ د داﺧﻠﻲ ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﯥ د دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ د ﻳﻮ ښﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 73ﭘﻪ اروزګﺎن ﮐﯥ "ﻣﺎﺷﻮم" هﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻻ هﻢ د ﺑﻠﻮغ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪوﻧﮑﯥ وي ،او ﺣﺘﯽ  ١٢ -٨ﮐﻠﻦ هﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎن ګڼﻞ ﮐﻴږي .د
ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ګډون واﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ډول هﻐﻮ هﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﻠﻮﻏﺖ اﺷﺎرﻩ درﻟﻮدﻟﻪ ﭼﯥ د  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ وو او ﻧﺠﻮﻧﯥ د ١۶
ﮐﻠﻨۍ ﮐښﺘﻪ وي .اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
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ودوﻧﻮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﺟﻮړوي .هﻐﻮي څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ د رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺜﺒﺘﻪ اﻏﻴﺰﻩ ﭘﻪ ښﺎروﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻳﻮ ﻋﺎﻣﻞ دﯼ ﭼﯥ دﻏﻪ
دود ﭘﻪ ښﺎري ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ وﮐﺎرول ﺷﻲ ،او ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺑﯥ وزﻟﻲ د ﻟﻮڼﻮ ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي .ﻧﺎرﻳﻨﻪ او
ښځﯥ ﭼﯥ د ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﮐﯥ وو ،دا ﻳﯥ ﺟﻮﺗﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ دا د هﻠﮑﺎﻧﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ دواړو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻋﻨﻌﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ
هﺮ څﻮﻣﺮﻩ ژر ﭼﯥ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ وادﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻲ ،او دا هﻢ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ :ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ د وادﻩ څﺨﻪ
ﺗﺮﻣﺨﻪ اړﻳﮑﻮ څﺨﻪ وژﻏﻮرﻟﯥ ﺷﻲ او هﻠﮑﺎن د وﻳﺎړ ﻟﭙﺎرﻩ؛ ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ دا ﻳﻮﻩ ډول
ﺳﻴﺎﻟﻲ ﺑﻮﻟﻲ .هﻐﻮي هﻤﺪارﻧګﻪ دا څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ هﻠﮑﺎن ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ښځﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ راوﻟﻲ ﭼﯥ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ
75
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ،او دا ﻣﺜﺒﺘﻪ دﻩ.
د ﻧﻴﻤﺮوز ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ د ﺑﺤﺚ ګﺮوپ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ ووﻳﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ واﻟﺪﻳﻦ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﯥ
هﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﯥ ورﮐﻮﯼ ﭼﯥ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻳﯥ د  ١٠او  ١۵ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ دي ،ﺧﻮ ځﻴﻨﯥ ﺑﻴﺎ د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ
ﻣﺮﮐﺰ د زرﻧﺞ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ﻟﻪ دې څﺨﻪ هﻢ ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ وادﻩ ﮐﻴږي 76.ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﭘﺎﺧﻪ ﻋﻤﺮد ﻧﺎرﻳﻨﻪ
وو او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ودوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻋﺎم دي ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د داﺳﯥ ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ د
زرﻧﺞ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﯥ دا دﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ  ۴۵ﮐﻠﻦ ﺳړﯼ د ﻳﻮې ﻟﺲ ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮﻩ وادﻩ
وﮐړﯼ.
د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ د ﺗﺮﮐﻤﻨﻮ د ﻗﻮم واﻟﺪﻳﻨﻮ ووﻳﻞ ﭼﯥ هﻐﻮي دې ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﯽ د  ١٨او ٢٠
ﮐﻠﻨۍ د ﻋﻤﺮ څﺨﻪ ﺗﺮﻣﺨﻪ ﭘﻪ وادﻩ ﮐﯥ ور ﻧﻪ ﮐړي .ﺗﺮﮐﻤﻨﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻗﺎﻟﻴﻨﻮ د اوﺑﺪﻟﻮ
ﻣﻬﺎرت زدﻩ ﮐﻮي او ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﺎﻳﺪ راوړي 77.د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺖ د درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﯥ وﺷﻮې ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﺗﺮﮐﻤﻨﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﺧﭙﻠﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻣﻴړوﻧﻮ څﺨﻪ
د ﻧﺎوﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ زﻳﺎت وﻟﻮر وﻏﻮاړي .ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ د دوي ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د وﺧﺖ
څﺨﻪ ﺗﺮﻣﺨﻪ ودوﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐړي ،هﻐﻮي زﻳﺎ ﺗﺮﻩ ﻟﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴږي څﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ
ﻗﺎﻟﻴﻨﯥ ﺟﻮړې ﮐړي 78.د هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮې دي ووﻳﻞ ﭼﯥ
ﻋﻤﻮﻣﺄ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﮐﻤﻨﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د  ١٣ﮐﻠﻨۍ د ﻋﻤﺮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ څﺨﻪ وﺑﺎﺳﻲ او دا هﻢ ﻟﻪ دې ډارﻩ ﭼﯥ
هﻐﻮي ﺑﻪ "ﺑﺪ اﺧﻼﻗﻪ ﺷﻲ ،ﺧﭙﻞ ﻧﺰاهﺖ او ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي او داﭼﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ ﺟﻨﺴﻲ اړﻳﮑﯥ و
79
ﻧﻪ ﻟﺮي".
داﺳﯽ ښﮑﺎرﯼ ﭼﯽ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺎﻣﻞ دﯼ ﭼﯥ د ﻧﮑﺎح ﻋﻤﺮ اﻏﻴﺰﻣﻨﻮي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د
څﺎﻧګﯥ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺖ د ﮐﻮﻩ ﺑﻨﺪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ډﻳﺮو ښﻮوﻧځﻴﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ وﮐړﻩ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ
ﭘﺮﺗﻪ د ﻳﻮې  ١۴ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ څﺨﻪ هﻴڅ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ هﻢ د  ١۶ﮐﻠﻨﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻟږ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ وﻩ ﻧﺎﻣﺰدﻩ ﺷﻮې.
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
وادﻩ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ژﻣﻨﻪ ﮐﻴږي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰدي ﭘﻪ ډﻳﺮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻴږي ﺧﻮ ﻧﺠﻠۍ ﺑﻴﺎ
ډﻳﺮ وروﺳﺘﻪ وادﻩ ﮐﻴږي -د هﻐﯥ "ﻣﻮاﻓﻘﺖ" د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ دې ډول ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮل ﮐﻴږي ،ﭼﯥ دا د اﺳﻼﻣﻲ
 74د ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې ډﻟﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ ووﻳﻞ ﭼﯥ د هﺰارﻩ ﻗﻮم د اوﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﺎص ارزوګﺎن او ګﻴﺰاب ﮐﯥ دي )ﭼﯥ د ارزوګﺎن د
وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﻻرې ادارﻩ ﮐﻴږي ﺧﻮ د داﻳﮑﻨﺪي ﺑﺮﺧﻪ دﻩ( ،ﭘﻪ دودﻳﺰ ﻟﺤﺎظ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ .د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ودوﻧﻪ ډﻳﺮ ﻟږ دﯼ ،ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ زﻳﺎت دي ،ﻣﺎرچ .٢٠١٠
 75د ﻣﺘﻤﺮﮐﺰو ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړې وي ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ )ﭘﻪ ﺟﻼ ډول( ،د ارزوګﺎن وﻻﻳﺖ ،ﻣﺎرچ .٢٠١٠
 76د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﻟﻮﺳﺘﻮ ښځﻮ او ښځﻴﻨﻪ ښﻮوﻧﮑﻮ ،ﭘﻮهﺎﻧﻮ )ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ( ،د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻏړو ،او د دوﻟﺘﯽ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ ﮐﺴﺎن هﻢ ﺷﺎﻣﻞ و ﻳﻮﻩ ﻏﻮﻧډﻩ درﻟﻮدﻟﻪ ٢٠١٠ ،اﭘﺮﻳﻞ.
 77د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭼﺎرو د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ اﻧﻔﺮادي ﻣﺮﮐﻪ ،د ﺁﻗﭽﯥ وﻟﺴﻮاﻟﯥ ،ﺟﻮزﺟﺎن ،اﭘﺮﻳﻞ
.٢٠١٠
" 78ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ ﻧﺠﻠﯽ د ﻟﻮر ،ﻣﻮر او ﻳﺎ هﻢ ښځﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﺧﻮښﻮي .هﻐﻮي ښځﻴﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻏﻼﻣۍ ﻟﭙﺎرﻩ روزي .ﻟﮑﻪ ﻗﺎﻟﻴﻦ
اوﺑﺪوﻧﮑﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻮﻧﻪ ".د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮې اﻧﺠﻮ د ﻣﺸﺮې ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ.٢٠١٠ ،
 79د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﻴﻨﻪ ګﺮوپ او د ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭼﺎرو د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﺎرګﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺟﻮزﺟﺎن د وﻻﻳﺖ د ﺁﻗﭽﯽ ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﯥ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
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ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐﯥ دﻩ .د ﻧﺠﻠۍ دا ﺑﺸﺮي ﺣﻖ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ارادﻩ او ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻞ ﺑﻠﻮغ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ
ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ د ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړي ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻴږي .ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ دوﻟﺖ څﺨﻪ
ﻏﻮاړي څﻮ دا ﺑﺎوري ﮐړي ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﯥ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺗﻮګﻪ او ﻳﻮازې د هﻐﻮي ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ رﺿﺎﻳﺖ ﺳﺮﻩ وادﻩ
وﮐړي .د رﺿﺎﻳﺖ او ﻣﻮاﻓﻘﯥ د ښﮑﺎرﻩ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ د ﻣﺎﺷﻮم ﻧﺎﻣﺰدول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻪ
واﺿﺤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي.
د داﻳﮑﻨﺪي ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ اﺳﺘﺎزو د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﭼﯥ د ﻳﻮ
ﮐﺎل ﻋﻤﺮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺧﻮاﺳﺘګﺎراﻧﻮ ﺗﻪ وﻋﺪﯼ ورﮐړل ﺷﻮې دي 80.د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﯥ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي ،ووﻳﻞ ﭼﯥ واﻟﺪﻳﻨﻮ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﯥ د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐړي دي
څﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اړﻳﮑﯥ ټﻴﻨګﯥ ﮐړي او ﻳﺎ هﻢ دا ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺷﺨړې ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻮي .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ
ﮐﯥ واﻟﺪﻳﻨﻮ د ﻧﺠﻠۍ د زﻳږون ﺳﻤﻼﺳﻲ وروﺳﺘﻪ د هﻐﯥ ﻧﺎﻣﺰدي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐړې دﻩ 81.دﻏﻪ ډول ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ ﻳﻮازې د ﻧږدې
82
ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺻﻮرت ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ دي او هﻐﻪ ډﻳﺮ ﮐﻢ د ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻓﺴﺦ ﺷﻮې دي.
د ټﻮﻟﻨﯥ ﺁﻧﺪ او ﻓﮑﺮ
ځﻴﻨﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ووﻳﻞ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﻳﻮ ﺗﻦ ﻣﺎﺷﻮم ﻧﺎﻣﺰدي هﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﺤﻔﻞ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮑﯽ ﻧﮑﺎح ﺗړل
ﮐﻴږي ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻼ د ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ د اړوﻧﺪ ﺁﻳﺘﻮﻧﻪ ﺗﻼوت ﮐﻮي او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د دواړو
اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ دا ﻻزﻣﻲ ﮐﻮي ﭼﯥ د وادﻩ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻤﺘﻮاﻟﯽ وﻧﻴﺴﻲ .ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﺎﻣﺰدي رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻪ ﻣﻮﻣﻲ ،ځﻴﻨﯥ
وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي هﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﺎم ﻣﺤﻔﻞ ﮐﯥ اﻋﻼﻧﻮي .د اﻋﻼن ﻟﻪ وﺧﺘﻪ د دواړو ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻋﺰت او وﻳﺎړد وادﻩ او
ﻧﮑﺎح ﭘﻮرې ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻣﻮﻣﻲ ،او هﺮ ډول داﺳﯥ هڅﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ د ﻣﻴړﻩ د ﻏﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻘﺎوﻣﺖ څﺮګﻨﺪ ﮐړي ﻧﻮ
دا ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻋﺰت او ﻧﺎﻣﻮس ﭘﺮ ﺧﻼف ﺗﻴﺮﯼ ﮐړﯼ دﯼ ،ﭼﯥ دا ځﺎﻧﺘﻪ ټﻮﻟﯥ
ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﺮي 83.د ﻳﻮې وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ﻣﺸﺮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ د ﺧﭙﻠﯥ اوﺳﻨۍ ١۴
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ﮐﻠﻨﯥ ﻟﻮر ﻧﺎﻣﺰدي هﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ څﻠﻮر ﮐﻠﻨﻪ وﻩ "څﻮ ﭼﯥ هﻐﻪ ښﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ وﻟﺮي".
ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ د وﺧﺖ وړاﻧﺪې ﻧﺎﻣﺰد ﮐﻮل د ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻋﻤﺮ
د ودوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮ ﻋﺎم دي )واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺗﺮ دې ﭘﻮرې اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎږي ﭼﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﺑﻠﻮغ ﺗﻪ ورﺳﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ دې
ﺗﻮګﻪ د وادﻩ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ( .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ د ﺳﺮوﺑﯽ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د
څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ د ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮې دي هﻐﻮ ووﻳﻞ ﭼﯥ دﻏﻪ ډول ﻧﺎﻣﺰد ﮐﻮل ډﻳﺮ ﻋﺎم دي او دا ﮐﺎر اﮐﺜﺮ
وﺧﺖ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻴږي څﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اړﻳﮑﯥ ﻻ ټﻴﻨګﯥ ﮐړي .ﮐﻮرﻧۍ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﻪ د زﻳږون
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ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐړي او هﻐﻮي د  ١۶ﮐﻠﻨۍ څﺨﻪ ﺗﺮﻣﺨﻪ وادﻩ ﮐړي.
د ﻧﻴﻤﺮوز ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮي دﯼ ووﻳﻞ
ﭼﯥ د زرﻧﺞ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ د ﻳﻮ ﭘﺮ درﻳﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ څﺨﻪ زﻳﺎت ﮐﻮﭼﻨﻴﺎن ﻧﺎﻣﺰد ﮐﻴږي ،او ﭘﻪ ډﻳﺮو ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ دوﻩ
ﭘﺮ درې څﺨﻪ زﻳﺎت دي .هﻐﻮي ووﻳﻞ ﭼﯥ دﻏﻪ دود د ډﻳﺮو ﺑﺎوروﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دي :ﭘﻠﺮوﻧﻪ دﻏﻪ ډول ﻧﺎﻣﺰدﺗﻴﺎوو ﺗﻪ ﭘﻪ
دې ﻧﻈﺮ ګﻮري ﭼﯥ د دې ﺳﺮﻩ هﻐﻪ دوﺳﺘﻲ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ دوي ﻳﻲ د ﻧﻮرو ﺳﺮﻩ ﻟﺮي ،ﺧﻠﮏ داﺳﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي
ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻣﺎﺷﻮم ﻣﻮر او ﭘﻼر ښﻪ ﺧﻠﮏ وي ﻧﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﺑﻪ هﻢ هﻐﺴﯥ وي  ،ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ددﻏﻪ ډول ﻣﺎﺷﻮم
ﺳﺮﻩ وادﻩ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﺧﻄﺮﻩ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭘﻠﺮوﻧﻪ هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ د دوي د ﻣﺎﺷﻮم راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ښﻴګڼﻪ ﭘﻪ څﻪ
86
ﮐﯥ دﻩ.
 80د داﻳﮑﻨﺪي وﻻﻳﺖ د ﺧﺪر ،ﮐﻴﺘﻲ او د ﺑﻨﺪر ﺳﻨګ ﺗﺨﺖ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د دﻏﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ځﻴﻨﻮ
ﺑﺮﺧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮﻟﻮ ،ﻣﺎرچ.٢٠١٠ ،
 81د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ هﻤﮑﺎرۍ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګۍ )اﮐﺘﻴﺪ( ﻟﻪ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 82د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ او د ﮐﻮرﻧۍ د ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 83د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 84د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﺎﻟﯽ وﻻﻳﺖ ﮐﯽ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا د ﻏړﯼ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 85د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ د ﺳﺮوﺑﯽ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،ﻣﺎرچ .٢٠١٠
 86د ﻟﻮﺳﺘﻮ ښځﻮ ،ښځﻴﻨﻪ ښﻮوﻧﮑﻮ ،ﭘﻮهﺎﻧﻮ )دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ( د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او د دوﻟﺘﻲ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ د ﻣﺘﻤﺮﮐﺰو ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ
ﻣﺎﺑﺤﺜﯥ ٢٠١٠ ،اﭘﺮﻳﻞ.
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ﺑﯥ وزﻟﻲ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﯽ وادﻩ ﮐﻮل

د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ وڅﻴړﻟﻪ ﭼﯥ ﻳﻮې ﮐﻮرﻧۍ ﺧﭙﻠﯥ څﻠﻮر ﻟﻮڼﯥ د ۴
څﺨﻪ ﺗﺮ  ١۴ﮐﻠﻨۍ ﭘﻮرې د هﺮات د وﻻﻳﺖ د ګﺬرې ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﭘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮو وﭘﻠﻮرﻟﯥ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
هﻐﻮي څﺨﻪ وﭘﻮښﺘﻞ ﺷﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ دې اړﻩ هﻐﻮي ﺧﭙﻠﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﯥ وزﻟﻲ وښﻮدﻟﻪ .ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ دا ﻣﻮﺿﻮع هﻐﻪ وﺧﺖ
ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮﻩ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻼر ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړ ﭼﯥ ورﺗﻪ د ﭘﻠﻮرل ﺷﻮﻳﻮ ﻟﻮڼﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ وﻟﻮر/روﭘﯽ ﻧﻪ دي ورﮐړل
ﺷﻮي .د ﻧﺠﻮﻧﻮ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮل او ورﺗﻪ د ﻗﻴﺪ ﺳﺰا ﭼﯥ د ﭘﻼر ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻳﻮ ﮐﺎل او د ﻣﻮر ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ
وﻩ ورﮐړل ﺷﻮﻩ .د  ٢٠١٠د ﻣۍ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د
ﻣﻮر ﺗﺮﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘۍ ﻻﻧﺪې هﻐﻪ وﺧﺖ راﻏﻠﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ د ﺟﻴﻞ څﺨﻪ ازادﻩ ﺷﻮﻩ – ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﻪ ددې
اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د  ١۶ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ وړاﻧﺪې هﻐﻮي وادﻩ ﮐړي .هﻐﻪ ﻣﻼ ﭼﯥ ددﻏﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻧﮑﺎح ﻳﯥ ﺗړﻟﯥ وﻩ ﭘﻪ
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ﺗﻌﻠﻴﻘﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮ.
د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ د ﻳﻮ ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوپ ﭘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ
ﮐﻮرﻧۍ زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺖ د دوي ﮐﻮﭼﻨۍ ﻟﻮڼﯽ د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ورﮐﻮي .د اروزګﺎن ﺑﺰګﺮان ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﻟﺴﻴﺰﻩ
88
ﮐﯥ د وﭼﮑﺎﻟۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ډﻳﺮ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮي دي او ددې ﺳﺮﻩ ﺑﯥ وزﻟﻲ او ﭘﻮروﻧﻪ ﻳﯥ زﻳﺎت ﺷﻮي دي.
د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو دودوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دا ﻳﻮﻩ ﺑﯥ ﻋﺰﺗﻲ دﻩ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ څﻮﮎ و ﻧﻪ ﮐړاﯼ ﺷﻲ د ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ودوﻧﻪ وﮐړي ،د
اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻳﻮ هﻠﮏ ﮐﻮرﻧۍ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﺠﻠۍ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ اﻧﺪازﻩ ﭘﻴﺴﯥ د ﻣﻬﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي،
ﻻ ﭘﻪ ﺳﻞ ګﻮﻧﻮ زرو اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﺗﻪ رﺳﻴږي .ﭼﯽ ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ د هﻠﮏ
دﻏﻪ د ﭘﻴﺴﻮ اﻧﺪازﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﮐﻮي ﺧﻮ د دود ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻌﻤﻮ ً
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ﮐﻮرﻧۍ اړﻩ دﻩ ﭼﯽ ﺑﺎﻳﺪ د وادﻩ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ هﻢ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ.
ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﺮﮐﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د اروزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ 90ﮐﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ
ﻟﻮرﯼ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې دا ووﻳﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ د ﻳﻮې ﻟﻮر وادﻩ اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ داﺳﯥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴږي ﭼﯥ ﺑﻴﺎ د زوي
ﻟﭙﺎرﻩ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ﭘﻴﺴﯥ وﻟګﻮل ﺷﻲ .ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﻮرﻧۍ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﻟﻮﻣړۍ وادﻩ ﮐﻮي او ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻲ
ﭘﻴﺴﻲ ﺳﭙﻤﺎ ﮐﻮي ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ ﭘﻴﺴﯥ د زوي د وادﻩ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺼﺮف ﮐړي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د زوي وادﻩ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ
ﮐﯥ وﺷﻲ او ﮐﻮرﻧۍ ﺑﯥ وزﻟﻪ وي ﻧﻮ ﭘﻼر ﻳﯥ د وادﻩ ﻟګښﺖ ﮐﻮي ،دا د هﻐﻪ ارزښﺖ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ
ﻓﺼﻞ ﺣﺎﺻﻼت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي -ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ ﮐﯥ ﻋﻤﻮﻣﺎ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﮐښﺖ ﭘﻪ ﺣﺴﺎب وي .د ﺑﻴﻮ ﻟﻮړواﻟﯽ او ټﻴټﻮاﻟﯽ او
ﮐﻢ ﺣﺎﺻﻼت د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودوي :هﻐﻮي ﺑﻴﺎ ﮐﺎﻟﻲ او ﻳﺎ هﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﺘﻤﻨﺊ ورﮐﻮي ،ﻗﺮﺿﺪارﻩ ﮐﻴږي او
ﻳﺎ هﻢ دا ﭼﯥ د ﻳﻮې ﻟﻮر د وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮروﻧﻪ ﭘﺮې ﮐﻮي .وروﺳﺘﻨﻲ اﻣﮑﺎن ډﻳﺮ زﻳﺎت د ﭘﺎم وړ دﯼ.
ﭘﻼر ﺧﭙﻞ ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻳﺎ ﻗﺮﺿﺪار ﺳﺮﻩ ﻏږﻳږي او ورﺗﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ د دوي ﮐﻮرﻧۍ د ﭘﻮر د ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻮي ﮐﻮي او ورﺗﻪ د ﻧﺠﻠۍ د وادﻩ واﻳﻲ 91.د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ
 87د  ٢٠١٠د ﺟﻨﻮرۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺖ د ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ څﻴړﻧﻪ .د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻗﺎﺿﻲ ﭼﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﭼﺎرې ﻳﯥ ﭘﺮﻣﺦ وړي وې دا ﺣﮑﻢ درﻟﻮد ﭼﯥ دښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ ﻧﻪ دﯼ
ځﮑﻪ 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  ٢٠٠٩د اګﺴﺖ ﭘﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮﯼ دﯼ .د دې ﭘﺮ ځﺎﯼ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د  ١٣٠ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺷﻮﯼ دﯼ ﭼﯥ هﻐﻪ دا ﺻﺮاﺣﺖ ﻟﺮي ﮐﻪ د ﻳﻮې
ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ اﺣﮑﺎم ﻧﻪ وي ﻧﻮ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺣﻨﻔﻲ ﻓﻘﻬﯽ ﭘﺮ اﺳﺎس داﺳﯥ ﭘﺮﻳﮑړې وﮐړي
ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻲ.
 88ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ د ارزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ وﺷﻮﻩ راﭘﻮر ورﮐړل
ﺷﻮ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 89ﻣﺨﮑﻴﻨﯥ ﻣﺎﺧﺬ .دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع هﻢ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮﻩ.
 90د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﻣﺘﻤﺮﮐﺰو ډﻟﻮ دوﻩ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﻳﻮ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎزي ،ﻗﺎﺿﻴﺎن ،څﺎرﻧﻮاﻻن ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻮړ ﭘﻮړي اﻓﺴﺮان او د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺸﺮان ﺷﺎﻣﻞ وو .ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ښځﯥ وي
ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ښﻮوﻧﮑﯥ ،ډاﮐټﺮاﻧﯥ او زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯥ راﻏﻮﻧډې ﺷﻮې و.
 91د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې ډﻟﯥ ﻏړو ووﻳﻞ ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﯥ وﻏﻮاړي ﻧﻮ د هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻦ او ﻟﻮڼﯥ ﺑﻪ د ﭘﻮروړي ﮐﻮرﺗﻪ
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 ﺧﺒﺮې
ﮐﻮي .دواړﻩ ﭘﻠﺮوﻧﻪ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﻣﻼ ﺗﺮ ﻣﺨﯥ ﺳﺮﻩ ګﻮري او د ﻣﻠګﺮو او ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ﺑﻪ وروﺳﺘﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻴﺴﻲ .او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻧﺠﻠۍ
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هﻢ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ دا اﻣﮑﺎن ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﯼ دﯼ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻮروﻧﻪ ادا ﮐړي .اﻓﻐﺎﻧﺎن هﻐﻪ ﻧﺠﻮﻧۍ ﭼﯥ
92
ﭘﻪ ښﻪ ﺑﻴﻪ د ﭘﻮروﻧﻮ د ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻠﻮرل ﺷﻮې وي " د ﭘﻮر ﻧﺎوې" ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدوي.
ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ ﺧﺘﻴځ 93،ﮐﯥ د هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺮﮐﯥ وﺷﻮې ،دا څﺮګﻨﺪﻩ
ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ودوﻧﻪ او ﺧﺮڅﻼو د ﺑﯥ وزﻟۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻳﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم دﯼ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د "ﻧﺎوې ﺑﻴﻪ" ﭘﻪ
ﻣﻨځﻨﻲ ډول د  ٢څﺨﻪ ﺗﺮ  ۶زرو ډاﻟﺮو ﭘﻮرې وي ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﻟﻮر وادﻩ ﮐﻮل ﻳﻮ ګټﻮر ﮐﺎر دﯼ.
راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻣﻴړﻩ ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ هﻤﺪارﻧګﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د دې ژﻣﻨﻪ وﮐړي ﭼﯥ د اوږدﻩ ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺴﺮﺧﻴﻠﻮ
ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯽ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮﻩ ﻳﻮ
ﺳړﯼ  ١٢ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ د دوهﻤﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐړﻩ ،د ﻧﺎوې ﺑﻴﻪ ﻳﯥ ورﮐړﻩ او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ ژﻣﻨﻪ وﮐړﻩ
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
اﻣﻠﻪ ﭘﻼر ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮر ښﻴګڼﯥ او راﺗﻠﻮﻧﮑﻰ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮرځﻮي او د ﻳﻮ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ وادﻩ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ
وﮐړي .هﻐﻮئ د دې راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﯥ وزﻟﻮ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﺑﺎدﻏﻴﺲ ،ﻧﺠﻮﻧﯥ د څﺎروﻳﻮ ﺳﺮﻩ
95
ﺑﺪﻟﻴږﯼ او ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ وﺷﻮﻩ ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠۍ د ﻳﻮې ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ وﭘﻠﻮرل ﺷﻮﻩ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ داﺳﯥ ﻗﻀﻴﯥ څﻴړﻟﻲ دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﯽ ﺗﻮﮐﻮ روږدو واﻟﺪﻳﻨﻮ ﺧﭙﻠﯥ
ﮐﻮﭼﻨۍ ﻟﻮڼﻪ ﭘﻠﻮرﻟﯥ دي .د  ٢٠١٠ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﻳﻮې ﻗﻀﻴﯥ څﻴړﻧﻪ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ
ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ واﻟﺪﻳﻨﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﭙږ ﮐﻠﻨﻪ ﻟﻮر ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎزار ﮐﯥ د ﺷﺎوﺧﻮا  ۴٠٠ډاﻟﺮو ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐﯥ ﭘﻠﻮرﻟﯥ دﻩ او ﺑﻴﺎ ﮐﺎﺑﻞ
ﺗﻪ ﺗښﺘﻴﺪﻟﯽ دﯼ .ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻳﺎدﯼ ﺷﻮﯼ ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻠټﻨﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﺮﯼ.

 ۵ .٣د وﻟﻮر ﻟﻮړﻩ ﺑﻴﻪ
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د وﻟﻮر ﻟﻮړﻩ ﺑﻴﻪ د ﻣﻠﻲ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ او ﻳﺎ هﻢ د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻪ دﻩ ﺧﻮ ددې دود څﺨﻪ
ځﻴﻨﯥ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺪﯼ ﭘﺎﻳﻠﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴږي .د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮې ﭘﻪ ګڼﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د وﻟﻮر زﻳﺎﺗﻪ ﺑﻴﻪ د ډﻳﺮو ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ودوﻧﻪ وﮐړي
ﻳﻮﻩ ﻧﺎوړﻩ او زﻳﺎن رﺳﻮﻧﮑﯥ دود ګڼﻞ ﺷﻮﯼ دى .هﻐﻮى ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﺑﯥ وزﻟۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ ودوﻧﻪ
ﮐﻴږي ،ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭘﻠﻮرل ﮐﻴږﯼ او ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ﮐﻮرﻧﯽ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴږي -ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﭘﻮر
ﮐﯥ وي ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ او ﻧﺎهﻴﻠﯥ ﮐﻴږﯼ او ﻳﺎ هﻢ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﺎر وﮐړي څﻮ دﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻮروﻧﻪ اداء
ﮐړي.

ﭘﻴﻐﻠﻪ وي ﻧﻮ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ وادﻩ د ﻳﻮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې هﻐﻪ ﻻ ﮐﻮﭼﻨۍ وي ﻧﻮ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ وادﻩ د څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
وځﻨﺪﻳږﯼ .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د  ٨او  ١٠ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﺳﻤﻼﺳﻲ ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ وادﻩ ﮐﻴږي او د هﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ځﻲ .ﻣﺎرچ .٢٠١٠
 92وګﻮرئ :ﺳﻤﻴﻊ ﻳﻮﺳﻔﺰي او ران ﻣﻮرو .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺮﻳﺎﮐﻮ ﻧﺎوي :ﺑﺰرګﺎن دې ﺗﻪ اړ دي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﯽ وﭘﻠﻮري څﻮ ﭘﻮروﻧﻪ اداء
ﮐړي .ﻧﻴﻮز وﻳﮏ ٧ ،اﭘﺮﻳﻞ  .٢٠٠٨دﻏﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ د هﻐﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړﻩ دﻩ ﭼﯥ د ﻟﻐﻤﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﺷﻮې دﻩ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﻳﻮ ﺑﺰګﺮ
 ٢٠٠٠ډاﻟﺮ ﭘﻮر ﮐړل او ژﻣﻦ ﺷﻮ ﭼﯥ  ٢۴ﮐﻠﻮ ګﺮاﻣﻪ ﺗﺮﻳﺎﮎ ﺑﻪ د ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل ورﮐړي .د ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ د اﺧﻴﺘﺴﻨﯥ ﻟږ وړاﻧﺪې د دوﻟﺖ ﻟﻪ
ﺧﻮا د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻳﻮ ټﻴﻢ د هﻐﻪ ټﻮل ﺣﺎﺻﻼت ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړل .هﻐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ دﻩ ورڅﺨﻪ ﭘﻮر اﺧﻴﺴﺘﻲ وو ﭘﻴﺴﯥ
وﻏﻮښﺘﯥ .دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮﻩ او ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﺑﺰګﺮ ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ  ۴۵ﮐﻠﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻲ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﭘﻪ
ﻧﮑﺎح ور ﮐړي .هﻴڅﻮﮎ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ څﻮﻣﺮﻩ د ﭘﻮروﻧﻮ ﻧﺎوې دﻏﻠﺘﻪ دي ﺧﻮ دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮ
ب ﺳﺮﻩ ډﻳﺮﻳږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﺑﺰګﺮان ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﺧﭙﻞ ﭘﻮروﻧﻪ اداء ﮐړي.
 93ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﮑﺘﻴﺎ ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ،ﻏﺰﻧﻲ او ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي .د  ٢٠١٠د ﻓﺒﺮورۍ او ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺘﻤﺮﮐﺰو ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ دواړﻩ ﺷﺎﻣﻞ وو .ددې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ د ښځﻮ دﺣﻘﻮﻧﻮ او د ﺟﻨډر
ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮهﺎوي د ﻟﻮړﺗﻴﺎ ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻪ د ﺧﻮﺳﺖ ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ او ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮل ،ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ د زﻳﺎن راوړوﻧﮑﻮ او ﻧﺎوړﻩ
دودوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړې ﻏﻮﻧډې د ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې وي.
 94د ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻮل ،اﭘﺮﻳﻞ.٢٠١٠ ،
 95ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ ﻳﺎدداښﺖ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ وادﻩ ﺷﻮې او څﻮ اوﻧۍ ورﺳﺘﻪ هﻐﻪ
د ﺧﭙﻞ ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﻐﻼن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮې ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﯥ ﺳﺮﻩ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې دﻩ.
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د وﻟﻮر ﺑﻴﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د هﻮﺳﺎﻳﻨﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﮐﺰي او ﺑﻨﻴﺎدي ﻓﮑﺘﻮر دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ زورﻩ د وادﻩ
ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ .د ﻧﺎوي زﻳﺎﺗﻪ ﺑﻴﻪ ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺤﺎظ زﻳﺎﻧﻤﻨﻮي او د هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د وﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ
ورﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮې دي وادﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ډول ﻣﺎﻟﻲ راﮐړﻩ ورﮐړﻩ او ﺳﻮدا
ﺑﺪﻟﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮئ ﮐﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د زﻳﺎﺗﯥ ﺑﻴﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ او زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي 96.ﭘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﮐﯥ دا هﻢ ووﻳﻞ
ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻧﺎوې ﮐﻮرﻧۍ دﻏﻪ ﭘﻴﺴﯥ د ﻗﺎﻟﻴﻨﻮ د راﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروي 97څﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ د ودوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺳﭙﻤﺎ وﻟﺮي .ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻮرﻧۍ د ﺳﻮداګﺮۍ ﭘﻮروﻧﻪ او ﻳﺎ هﻢ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﺎروي ﭼﯥ د وادﻩ ﻣﺼﺎرف ﭘﻮرﻩ
ﮐړي؛ د ښځﻮ ﻳﻮې ډﻟﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ هﻐﻮئ هﻐﻪ ﭘﻴﺴﯥ وﮐﺎروﻟﯥ ﭼﯥ د ﮐﺎروﺑﺎر
ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﻗﺮﺿﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﺳﻴﺎ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﮐړل ﺷﻮې وې څﻮ ﭼﯥ د وئ وﮐړاﯼ ﺷﻲ د
وﻟﻮر ﻟګښﺖ ورﮐړﯼ او زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ودوﻧﻪ وﮐړي 98.ﮐﻮرﻧۍ ډﻳﺮﯼ وﺧﺖ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ او ﭘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ د زﻳﺎت
وﺧﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻨﺪې ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴږي.
د ټﻮﻟﻨﯥ ﺁﻧﺪ او ﻓﮑﺮ
د ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو او دوﻟﺘﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﻧﺎوې ﻟﭙﺎرﻩ
ﻟﻮړﻩ ﺑﻴﻪ ددې ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ ﭼﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ وﺗښﺘﻮﻟﯥ ﺷﻲ او ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻲ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﻧﺎوې ﺑﻴﻪ ټﻴټﻪ دﻩ
او دﻏﻪ ﻗﺎﭼﺎق د ﻟﻮړې ﺑﻴﯥ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ﮐﻴږي .هﻐﻮئ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ د ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎﻧﻮ ﮐړۍ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﺗﺎﺟﮑﻮ او
ﺗﺮﮐﻤﻨﻮ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﺠﻮﻧﯥ او ښځﯥ ﭼﯥ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻳﯥ د  ١٣او  ٢٢ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ دي د ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر او د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﻧﻴﺴﻲ او ﺑﻴﺎ هﻐﻪ د ﻧﺎوو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻠﻮري 99.د ﻓﺎرﻳﺎب
وﻻﻳﺖ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻣﺸﺮ دا څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ دود ځﮑﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دﻩ ﭼﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ
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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
ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﺮي .د ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ" ،ﻣﻮږ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ د ﺟﻬﻴﺰ د راﮐښﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻔﮑﻮرﻩ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮﻟﻪ او دې
ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪﻟﻮ ﭼﯥ اوﺳﻨۍ ﺑﻴﻪ ﭼﯥ  ۴٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧۍ ) ٩٣٠٠ډاﻟﺮ( دﻩ ډﻳﺮﻩ ﻟﻮړﻩ ﺑﻴﻪ دﻩ .ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻣﻮږ د
ﮐﻮرﻧﻴﻮ څﺨﻪ دا ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړﻩ ﭼﯥ د زﻳﺎت څﺨﻪ زﻳﺎت  ٢٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧۍ )ﻧږدې  ۴۵٠٠ډاﻟﺮ( د ﺟﻬﻴﺰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
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وﻏﻮاړي -ﺧﻮ ﻻ هﻢ ﺗﺮ د دﻣﻪ ﻣﻮږ د دې ﻣﺸﻮرې ﻣﺜﺒﺘﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ ګﻮرو".
د ﺳﻤﻨګﺎﻧﻮ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ هﻐﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻲ ﺋﯥ ﺗﺎﺟﮏ دي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ داﺳﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﮐړي
دي ﭼﯥ د ﻧﺎوې ﺑﻴﻪ د  ١٠٠٠٠ډاﻟﺮو څﺨﻪ  ۴٠٠٠ډاﻟﺮو ﺗﻪ راﮐښﺘﻪ ﮐړي او د وادﻩ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐﯥ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ هﻢ ﮐﻢ
ﮐړﯼ .دﻏﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ د ﺧﺮم 102او ﺳﺮﺑﺎغ 103ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺮﻩ ﭘﻠﯥ ﺷﻮي دي ﺧﻮ د ﻧږدې ﭘﺮاﺗﻪ ﮐﻠﯽ دﻩ

" 96ﭘﻪ ډﻳﺮو ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ﻣﻬﺮ د ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻴږي ...او د ﻧﺎوې واﻟﺪﻳﻦ د ﻧﺎوې ﺑﻴﻪ )ﻣﻬﺮ( اﺧﻠﻲ .ﻧﻮ ځﮑﻪ دا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ دﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﻦ ﺧﭙﻠﻪ
ﻟﻮر ﭘﻠﻮري ".ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻣﺸﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل د ٢٠١٠د اﭘﺮﻳﻞ ﻣﻴﺎﺷﺖ.
 97د اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻧﺎوې ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻧﮑﺎح ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ )ﻣﻬﺮ( د زووم او ﻳﺎ هﻢ د هﻐﻪ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻧﮑﺎح ﭘﺮﻣﻬﺎ ل واﺧﻠﻲ.
دﻏﻪ ﺗﺤﻔﯥ ﮐﻪ څﻪ هﻢ هﻐﻪ د ﭘﻴﺴﻮ ،ځﻤﮑﯥ او ﻳﺎ هﻢ ﺑﻞ ډول ﻋﻘﺎرﻳﻪ او ﻳﺎ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻠﮑﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﯥ وي ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ،ﭘﻪ ﺗﻴﻮرۍ ﮐﯥ دا د
هﻐﯥ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻠﮑﻴﺖ دﯼ .د ﻧﺎوې ﮐﻮرﻧۍ )ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻮر( هﻢ دې ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ورﺗﻪ ورﮐړاﯼ ﺷﻲ -دې
ﺗﻪ "د ﺷﻴﺪو ﭘﻴﺴﯥ" واﻳﻲ اود زووم ﮐﻮرﻧۍ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ورﮐړي -او دا هﻐﻪ اﻧﺪازﻩ ﭘﻴﺴﯥ دي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐﯥ ﺗﺎدﻳﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د
هﻐﻮئ د ﻟﻮر د ﭘﺎﻟﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي .دﻏﻪ د "ﺷﻴﺪو ﭘﻴﺴﯥ" د ﻗﻠﻴﻦ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳږي .د ﭘښﺘﻨﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ دې ﺗﻪ وﻟﻮر واﻳﻲ او د
ﺗﺎﺟﮑﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﻃﻮﻳﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳږي .ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د ﻗﻠﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﻴږي د  ١۵٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ
) ٣٢٠٠ډاﻟﺮ( ﮐﻴږي ﺗﺮ  ۴٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ ) ٨۵٠٠ډاﻟﺮ( ﮐﻴږي رﺳﻴږي .دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ
د ﻣﺮﮐﻮ/ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي دي ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 98د ازﺑﮑﻮ د ﻗﻮم د ښځﻴﻨﻪ ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﻓﺎرﻳﺎب وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 99د ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ګﺮوپ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 100د ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ،اﭘﺮﻳﻞ.٢٠١٠ ،
 101د ﺟﻮزﺟﺎن د وﻻﻳﺖ د ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ او د ﮐﻠﻲ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 102د ﺳﻤﻨګﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﺧﺮم او ﺳﺮﺑﺎغ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺧﺮم ﮐﻠﻲ د ﺷﻮرا د ﻏړو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ .اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 103د ﺳﻤﻨګﺎﻧﻮ د وﻻﻳﺖ د ﺧﺮم او ﺳﺮﺑﺎغ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳﺮﺑﺎغ د ﮐﻠﻲ د ﻳﻮې ﻣﺪرﺳﯥ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
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 اﺻﻞ ﮐﯥ د ځﻮاﻧﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ واﻟﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ "ﻏﺼﻲ ﺳﺮﻩ هﻐﻪ ﻧﻪ دي ﻣﻨﻠﻲ 104".د ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﺻﺒﺮﻳﻮ د ﻗﻮمﺟﺮګﯥ د ﺳﺮوزرو ﻣﻘﺪارﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎوې ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻲ وټﺎﮐﻠﻮ او ددې ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻳﯥ وﮐړﻩ ﭼﯥ د ﺟﻬﻴﺰ د ﻟګښﺖ
اﻧﺪازﻩ ﺑﺎﻳﺪ د  ٢۵٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ )ﻧږدې د  ۵٠٠٠ډاﻟﺮو( 105څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ.
د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ د وﻻﻳﺖ د ﺗګﺎب ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺣﮑﻢ ﺟﺎري ﮐړ او هﻐﯽ
ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﻧﺎوې ﺑﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ  ٣٨٠٠ډاﻟﺮو څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ او ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻨﻮ ﺗﻪ د  ٢٠٠٠ډاﻟﺮو ﺟﺮﻳﻤﻪ ټﺎﮐﻞ
ﮐﻴږي .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ د دﻳﻨﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺸﻮرو
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وروﺳﺘﻪ ﺷﻮې دﻩ.

 ۶ .٣د ﮐﻮﻧډو ﺟﺒﺮي ودوﻧﻪ او د ﻣﻴﺮاث ﺣﻘﻮﻧﻪ
د  ٢٠٠٩ﭘﻪ ډﺳﻤﺒﺮ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ  ۴٠ﮐﻠﻨﻪ ﮐﻮﻧډﻩ د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻓﺰﻳﮑﻲ ډول د وﻓﺎت ﺷﻮي ﻣﻴړﻩ د
ورور ﻟﻪ ﺧﻮا هﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﯥ ورﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻧﮑﺎح څﺨﻪ اﻧﮑﺎر وﮐړ .د هﻐﯥ ټﭙﻮﻧﻪ
ډﻳﺮ ﺳﺨﺖ وو او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮ ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې درﻣﻠﻨﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ درﻟﻮدﻩ .د ښځﻮ د ﭼﺎرو
رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ د ﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ راﭘﻮر ﮐړي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې اړﻩ هﻴڅ ډول
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ګﺎم ﭘﻮرﺗﻪ ﻧﺸﻮ.
ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻟﻪ وادﻩ څﺨﻪ ﺗﺮﻣﺨﻪ او د وادﻩ ﭘﺮﻣﻬﺎل زﻳﺎﻧﻤﻨﻮي ﺑﻠﮑﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ هﻢ د دﯼ
زﻳﺎن ﻟﻴﺪل ﮐﻴږﯼ ﭼﯥ ﻣﻴړﻩ ﻳﯥ ﻣړ ﺷﻲ.
د ﮐﻮﻧډو ﺟﺒﺮي ودوﻧﻪ ﻟﻪ دې څﺨﻪ هﻢ ﻣﻨځ ﺗﻪ راځﻲ ﭼﯥ هﻐﻮي د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺴﺮﺧﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګڼﻠﯥ
ﺷﻲ ،ﺑﻠﮑﯥ دا هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮرې هﻢ اړﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﮐﻮﻧډې د وراﺛﺖ ﺣﻖ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮرځﻮل ﺷﻲ او هﻐﻪ د
ﻣﻴړﻩ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ وادﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﭘﻮرې ﺗړﻟﯽ هﺮ ډول ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .دا ﭼﯥ د
ښځﻮ ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﻮل د هﻐﯥ د ارادې ﺧﻼف ﺻﻮرت ﻧﻴﺴﻲ ﻳﻮﻩ اﻧﺪﻳښﻨﻪ دﻩ ﺧﻮ دا ﻋﻤﻞ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﻲ او
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯥ دﯼ -ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻮاﻓﻘﻪ او ﺧﻮښﻪ د هﺮ ډول
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
اوﻻدوﻧﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﻮ ﺧﺎص ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ) ٩ﮐﻠﻮﻧﻪ د
ﻧﺠﻮﻧﻮ ٧ ،ﮐﻠﻮﻧﻪ دهﻠﮑﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ( رﺳﻴږﯼ ﻧﻮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ وي ،او د ﻣړﻳﻨﯥ او ﻳﺎ هﻢ ﻃﻼق ﭘﻪ ﺻﻮرت
ﮐﯥ هﻐﻮي د ﭘﻼر د ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴږي .ﭘﺮﺧﭙﻠﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﺑﺎﻧﺪې د واﮎ ﻧﻪ درﻟﻮدل د ښځﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻮﻟﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودوي .ﮐﻮﻧډې ﭘﺨﭙﻞ وار ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﯽ ﭘﻪ ﺗﻨﮑﻲ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ وادﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ هﻐﻮي د ﺧﭙﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻴړﻩ
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د ﮐﻮرﻧۍ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﻧﺎوړﻩ ﺳﻠﻮﮎ څﺨﻪ وژﻏﻮري.

 104د ﺳﻤﻨګﺎﻧﻮ د وﻻﻳﺖ د ﺧﺮم او ﺳﺮﺑﺎغ د وﻟﺴﻮاﻟۍد دﻩ اﺻﻴﻞ د ﮐﻠﯽ د ﺷﻮرا د ﻏړو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 105د ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ د ﻳﻮې ﻏﻮﻧډې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭼﯥ د
 ٢٠١٠ﭘﻪ ﻣۍ ﮐﯥ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﭼﯥ ﻳﻮ ﮐﺎل ﺗﺮ ﻣﺨﻪ د ﺻﺒﺮﻳﻮ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻣﻬﺮ او ﺟﻬﻴﺰ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﻴﺴﻮ اﻧﺪازﻩ ﺗﺮ  ٢۵٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې راټﻴټﻪ ﮐړﻩ .ددې ﭘﺮﻳﮑړې د ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺻﺒﺮﻳﻮ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ دې ﻣﮑﻠﻒ دي ﭼﯥ د
ﻏﻪ ﻧﻮي ﻣﻘﺮرات ﭘﻠﻲ ﮐړي .هﻐﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﺤﻠﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دې ﭘﺮﻳﮑړې ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎل رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ
او ﭘﻪ ﺟﺮګﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ګډون ﻟﺮﻟﻮ.
 106ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﺮاهﻴﻤﻲ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن زړوﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي -او ﻧﻮر ،اﺳﻴﺎ ټﺎﻳﻤﺰ ١٠ ،ﺳﭙﺘﻤﺮ .٢٠١٠
 107د هﻐﯥ ﭘﻴښﯥ د څﻴړﻧﯥ راﭘﻮر ﭼﯥ دﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮي ،ﺟﻨﻮري .٢٠١٠
 108د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ څﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺮﮐﻮ او ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮﯼ ،ﻣﺎرچ-اﭘﺮﻳﻞ
 .٢٠١٠ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ هﻐﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ څﻴړﻧﻪ ﺷﻮې ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﻮ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﮐﯧﺪل ،ﭼﯥ ﮐﻮﻧډو ﻏﻮښﺘﻞ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﯥ د هﻐﻮي ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ څﺨﻪ وژﻏﻮري.
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ﭘﻪ ډﻳﺮو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﺮﮐﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ډﻳﺮﯼ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي هﻐﻮي
څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ د ﮐﻮﻧډو د ﺟﺒﺮي وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د هﻐﻮئ ﭘﻪ وراﺛﺖ ﺑﺎﻧﺪې د هﻐﯥ ﮐﻮﻧډې ﻣﻴړﻩ د ﮐﻮرﻧۍ
د ﺑﻞ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏړي ﻟﻪ ﺧﻮا ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ دا ﻳﻮ ﻧﺎوړﻩ او زﻳﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﯽ دود دﯼ.
ﻗﺎﻧﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺧﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
درې دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﻪ ،د هﻐﯽ د ﻣﻮروث ﭘﻪ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﮐﯽ د ﺗﺼﺮف ﺧﻨډ ﺷﻲ ،د هﻐﯽ د ﺷﺮﻋﻲ وﻧډﯼ د ﭘﺮﻳښﻮدو
ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي.
څﻠﻮر دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ د ښځﯥ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﻳﺎ هﻐﻪ ﻟﻪ ﺗﺼﺮف څﺨﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯽ ﻣﻨﻊ ﮐړي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼﯥ ﻟﻪ درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤﮑﻮم او ﻣﺎل د ښځﯽ ﭘﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﯽ ورﮐﻮل ﮐﻴږي.

ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯽ د اﺟﺒﺎرﯼ وادﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮل ،د وادﻩ ﻟﭙﺎرﻩ د دواړو ﺧﻮاوو رﺿﺎﻳﺖ ﻳﻮ ﻻزم ﺷﺮط دﯼ.
اﮐﺜﺮﺁ ﮐﻮﻧډﯼ ښځﯽ د ﻣﻴﺮاث ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣړﻩ ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ وادﻩ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻳږﯼ.
ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﻟﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﻴړﻩ څﺨﻪ د ښځﯥ د ﻣﻴﺮاث د ﺣﻖ ﭘﻪ اړﻩ واﺿﺢ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﺮي.
 -١ښځﻪ د ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ وﻓﺎت څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯽ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې د هﻐﻪ څﺨﻪ اوﻻد و ﻧﻪ ﻟﺮي ﻟﻪ ټﻮﻟﯥ
ﺷﺘﻤﻨۍ څﺨﻪ  ١/۴ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي.
 -٢ښځﻪ د ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ وﻓﺎت څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې هﻐﻮي ﻣﺎﺷﻮم وﻟﺮي ﻟﻪ ټﻮﻟۍ ﺷﺘﻤﻨﯥ څﺨﻪ  ١/٨ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐﻮي.
"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
وﻟﺪ ﻧﻮ دﯼ ښځﻮ ﻟﺮﻩ ﺛﻤﻦ )اﺗﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ( ﻟﻪ هﻐﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﯽ ﭘﺮﻳښﯽ وﯼ ﺗﺎﺳﯽ ﭘﺲ ﻟﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ د وﺻﻴﺖ ﭼﯽ وﺻﻴﺖ
ﮐﻮﯼ ﺗﺎﺳﯽ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﺎ ﭘﺲ ﻟﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ د دﻳﻦ )ﭼﯽ وﯼ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯽ اﯼ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ(".
)ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ١٢ ،اﻳﺖ(
د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺘﻮﻓﯽ ښځﯥ څﺨﻪ د ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻴﺮاث وړل هﻢ ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول څﺮګﻨﺪ دﯼ:
 -١ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ښځﻪ اوﻻد وﻧﻪ ﻟﺮي ﭘﺪې ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﻣﺘﻮﻓﯽ ښځﯥ ﻟﻪ ټﻮل ﻣﻴﺮاث څﺨﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻴړﻩ ﺗﻪ
رﺳﻴږي.
 -٢ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ښځﻪ اوﻻد وﻟﺮي ،د ﻣﺘﻮﻓﯽ ښځﯥ ﻟﻪ ټﻮل ﻣﻴﺮاث څﺨﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻴړﻩ ﺗﻪ
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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وﻟﺪ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯽ ﻟﺮﻩ ﺷﺘﻪ )څﻠﻮرﻣﻪ( ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﯽ ﭘﺮﻳښﯽ وﯼ دﯼ ښځﻮ ﭘﺲ )ﻟﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ( د وﺻﻴﺖ ﻧﻪ ﭼﯽ
وﺻﻴﺖ ﮐړﯼ وﯼ )دﯼ ښځﻮ( ﭘﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﺎ )ﭘﺲ ﻟﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ د( دﻳﻦ څﺨﻪ )ﭼﯽ وﯼ ﭘﻪ دﯼ ښځﻮ(".
)ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ١٢ ،اﻳﺖ(
ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي:
"اﯼ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯽ اﻳﻤﺎن ﻳﯽ راوړى دﯼ )اﯼ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻮ!( ﻧﻪ دﯼ ﺣﻼل ﺗﺎﺳﯽ ﻟﺮﻩ دا )ﮐﺎر( ﭼﯽ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ اﺧﻠﯽ
ﺗﺎﺳﯽ ښځﯽ ﭘﻪ زور ﺳﺮﻩ ،او ﻣﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮﯼ ﺗﺎﺳﯽ دا )ښځﯽ( ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ د دﯼ ﭼﯽ ﻳﻮﺳﯽ )ﺗﺮﯼ واﺧﻠﯽ( ﺗﺎﺳﯽ ځﻴﻨﯽ د
هﻐﻪ ﻣﺎل ﭼﯽ ورﮐړﯼ وﯼ ﺗﺎﺳﯽ دوﯼ ﺗﻪ )ﭘﻪ ﻣﻬﺮ ﮐﯽ( ﻣګﺮ ﭼﯽ راﺷﯽ )وﮐﺎﻧﺪﯼ( دوﯼ ﻓﺎﺣﺸﻪ )ﻗﺒﻴﺢ ﮐﺎر ﻧﺸﻮز ﻳﺎ
زﻧﺎ( ښﮑﺎرﻩ ،او ګﺰران ﮐﻮﯼ ﺗﺎﺳﯽ )اﯼ ﻣﻴړو( ﻟﻪ دﯼ )ښځﻮ( ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﻃﺮﻳﻘﯽ ﺳﺮﻩ! ،ﭘﺲ ﮐﻪ ﺧﻮښﯽ ﻧﻪ وﯼ
ﺳﺘﺎﺳﯽ دا ښځﯽ ﻧﻮ )ﺻﺒﺮ وﮐړﯼ( ښﺎﻳﯽ ﭼﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮښﻮﯼ ﺗﺎﺳﯽ ﻳﻮ ﺷﯽ ﺣﺎل دا ﭼﯽ ګﺮځﻮﻟﯽ ﺑﻪ وﯼ اﷲ ﭘﻪ دﯼ
ﺷﯽ ﮐﯽ ﺧﻴﺮ ډﻳﺮ".
)ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ١٩ ،اﻳﺖ(
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﻣﺨﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮﻩ )د ﺑﺪ د ﺑﺮﺧﯥ ﻻﻧﺪې( د اﺳﻼم د ﻇﻬﻮر ﻧﻪ د ﻣﺨﻪ د ښځﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠﮑﻴﺖ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ
ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻴﺪﻩ او ﭘﻪ ﺣﺘﯽ د هﻐﻮي وارﺛﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻳﯽ ښځﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺼﺮف ﮐﯽ راوﺳﺘﻠﯽ .ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ هﻐﻪ ﻟﻪ ﺷﺮﻣﻪ ډﮐﻪ
ﻋﻨﻌﻨﻪ د رﺿﺎﻳﺖ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې او اﺟﺒﺎرﯼ ودوﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻨﻊ ﮐړﻩ او ﭘﻪ ډاګﻪ ﻳﯥ ﮐړﻩ
ﭼﯥ د زور ﻟﻪ ﻻرې د ښځﯥ د ﻣﻴﺮاث وړل ﻣﻨﻊ دﯼ.
ﻻﻧﺪې اﻳﺖ هﻢ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﯥ ﺗﺮﻣﻨځ اړﻳﮑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐړې:
"اﯼ ﺧﻠﮑﻮ! )ﺗﻞ( ووﻳﺮﻳږﯼ ﻟﻪ رﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ! هﻐﻪ )رب( ﭼﯽ ﭘﻴﺪا ﻳﯽ ﮐړﯼ ﺗﺎﺳﯽ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﻪ )ﭼﯽ ﺁدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
دﯼ( او ﭘﻴﺪا ﻳﯽ ﮐړﻩ ﻟﻪ دﯼ )ﻧﻔﺴﻪ( ﺟﻮړﻩ د دﻩ )ﭼﯽ ﺣﻮا دﻩ( او ﺧﭙﺎرﻩ )ﺧﻮارﻩ( ﻳﯽ ﮐړل ﻟﻪ دﯼ دواړو څﺨﻪ ﺳړﯼ
ډﻳﺮ او ښځﯽ )ډﻳﺮﯼ( ،او ووﻳﺮﻳږﯼ ﻟﻪ اﷲ هﻐﻪ )اﷲ( ﭼﯽ ﺳﻮال ﮐﻮﯼ ﺗﺎﺳﯽ ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ ﭘﻪ )ﻧﺎﻣﻪ د( دﻩ ﺳﺮﻩ او
)ووﻳﺮﻳږﯼ ﻟﻪ ﭘﺮﻳﮑﻮﻟﻮ( د ﺧﭙﻠﻮﯼ څﺨﻪ ،ﺑﻴﺸﮑﻪ اﷲ دﯼ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯽ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ )ﻧﻮ هﻴﭽﻴﺮﯼ( او هﻴڅ ﮐﻠﻪ ﺗﺮﯼ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻪ
ﺷﯽ ﭼﯽ ﺟﺰا درﮐﻮﯼ".
)ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ١ ،اﻳﺖ(
ﻣﺜﺎﻟﯥ ﻗﻀﻴﯥ
د ﮐﺮﻳﻤﻲ دوﺳﻴﻪ د ﻳﻮې ﮐﻮﻧډې ښځﯥ د اﺟﺒﺎرﯼ وادﻩ د ﺳﺘﻮﻧﺰې ،د ﻣﻴﺮاث د ﺣﻖ د ردوﻧﯥ او ښﺎﻳﻲ د اوﻻدوﻧﻮ د
ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ د ﻣﺴﻠﯥ څﺨﻪ ﭘﺮدﻩ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .ﮐﺮﻳﻤﻪ د ﻏﺰﻧﯥ ﻟﻪ وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﻮﻧډﻩ دﻩ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣړﻩ ﻣﻴړﻩ د
ورور ﺳﺮﻩ وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﻩ ﺷﻮې او ﮐﻪ وادﻩ و ﻧﻪ ﮐړي ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ  ۵ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮﺷﯽ .ﻧﻮﻣﻮړې
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﻴړﻩ ډﻳﺮ ښﻪ او زړﻩ ﺳﻮاﻧﺪﻩ ﺳړي وﻩ او ښﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
ژوﻧﺪ ﻳﯥ درﻟﻮد .ﻧﻮﻣﻮړې څﻠﻮر ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻧړۍ ﺗﻪ راوړي او هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﻣﻴړﻩ ﻳﯥ د ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ
ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم هﻠﮏ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﺲ وﻩ ،ﻟﻪ ﻣړﻳﻨﯥ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ ،د هﻐﯥ ﺧﺴﺮګﻨۍ د
ﻧﻮﻣﻮړې ټﻮل ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺷﻴﺎن ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮوړل .ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ او د ﺧﭙﻠﻮ  ۵ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺟﻼواﻟﯽ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﻮﻣﻮړې د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ دﻏړو ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪﯼ د ﻳﻮې ډﻟﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻼ ﺻﺎﺣﺐ هﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ګډون درﻟﻮد وادﻩ
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ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﻩ ﺷﻮﻩ.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﺒﺮوۍ ﮐﯥ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﭘﺮوان ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮې  ٢٢ﮐﻠﻨﯥ ﮐﻮﻧډې دوﺳﻴﻪ
ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړې د ﻣړﻩ ﻣﻴړﻩ ﻳﻮﻩ  ١١ﻳﺎ  ١٢ﮐﻠﻦ رواﻧﻲ ﻣﻌﻴﻮب ورور ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺒﺮﯼ ﺗﻮګﻪ وادﻩ ﺷﻮې ،څﻴړي .د
ﻧﻮﻣﻮړې ﺧﺴﺮګﻨۍ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﻴﺮاث ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ورﺳﻴږي ،دﻏﯥ ﮐﻮﻧډې ښځﯥ د ﺑﻞ ﺳړﯼ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻟﻲ
او د هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د وادﻩ رﺿﺎﻳﺖ ښﮑﺎرﻩ ﮐړﯼ دﯼ .ﻧﻮﻣﻮړﯼ د ﺧﭙﻞ ﺧﺴﺮګﻨۍ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ ﺗښﺘﻴﺪﻟﯥ او ﻳﻮﻩ ځﺎﻳﯽ
 109د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې.
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ﺳﺮﭘټﻮﻧﯥ ﺗﻪ ورﻏﻠﯥ .د ﻧﻮﻣﻮړې ﺧﺴﺮګﻨۍ ﻣﺤﮑﻤﻮ او ځﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړﻩ څﻮ ﮐﻮﻧډﻩ ﭘﻪ ﺟﺒﺮﯼ ﺗﻮګﻪ
ﺗﻠﻠﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .دا ﻗﻀﻴﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ د ﮐﻮﻧډې ﭘﻪ ګټﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ
ﺷﻮﻩ او ﻧﻮﻣﻮړې ﻟﻪ هﻐﯥ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ د هﻐﯥ وادﻩ د ﺧﭙﻞ ﻟﻴﻮر ﺳﺮﻩ ﻓﺴﺦ ﮐړ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ د ﮐﺲ ﺳﺮﻩ
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وادﻩ وﮐړ.
د ټﻮﻟﻨﯥ ﺁﻧﺪ او ﻓﮑﺮ
ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻪ )اروزګﺎن او ﻧﻴﻤﺮوز وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ( ﮐﯥ د ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوپ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﺮﻣﻬﺎل ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ووﻳﻞ
ﭼﯥ د ﮐﻮﻧډې ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﻮﻧډې وادﻩ ﮐﻮل دوﻩ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي :هﻐﻪ ﻣﻴﺮاث ﭼﯥ د ﻣﻴړﻩ ﭘﻪ ﺟﺎﻳﺪاد ﮐﯥ
ﻧﻮﻣﻮړې ﺗﻪ رﺳﻴږي ،ﻧﻮﻣﻮړې د ﮐﻮر د ﭘﺮﻳښﻮدو څﺨﻪ راګﺮځﻮي او هﻤﺪارﻧګﻪ دا د هﻐﻪ ﺷﺮم ﻣﺨﻨﻴﻮي هﻢ ﮐﻮي
111
ﭼﯥ ﮐﻮﻧډﻩ د ﻧﻮﻣﻮړې د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې وادﻩ وﮐړي.
ﻳﻮﻩ ﺳړي د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ د اروزګﺎن د وﻻﻳﺖ 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
ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ د ﮐﻮم ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ وادﻩ ﮐړﯼ ،وﻳﻠﻲ دي .دا څﻪ ډﻳﺮ ﻟږ ﭘﻴښﻴﺪوﻧﮑﯽ دي او ﭘﻪ
ډﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮګﻪ ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﻴږي 112.د ﺑﻞ ﻗﻮم ﺳړي ﭼﯥ ﻏﻮاړي د ﻳﻮې ﮐﻮﻧډې ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړي ﻧﻮ هﻐﻪ ﺗﻪ د ﻳﻮﻩ
ﺗښﺘﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﮐﺘﻞ ﮐﻴږي او د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﮐﻪ 113راﺑﻠﻞ ﮐﻴږي.
ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻮښﺘﻞ ﺷﻮي وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ ﮐﻮﻧډې
زﻳﺎﺗﺮﻩ ﭘﻪ زور د ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﻴړﻩ د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﻮا اړې اﻳﺴﺘﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏړي ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړي.
هﻐﻮي ووﻳﻞ ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﮐﻮﻧډې ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﻪ ﻻس رﺳﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت ډﻳﺮ ﮐﻢ دي ،ﮐﻮﻧډې زﻳﺎﺗﺮﻩ د
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ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ 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
ﮐﻮرﻧۍ ﻳﻮﻩ ﺗﻨﮑﯽ هﻠﮏ ﺗﻪ وادﻩ ﮐړي څﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې ﺟﺎﻳﺪاد ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﮐړي .د ﺗﻨﮑﻲ ﻋﻤﺮ
ﻣﻴړﻩ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺑﻴﺎ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى ځﻮان ﺷﻲ ﺑﻞ وادﻩ وﮐړي .د ﺗﻨﮑﻲ ﻣﻴړﻩ او دوهﻤﯥ ښځﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا
115
ﻻ د اوﻟﯽ ښځﯥ ﻳﻌﻨﯥ ﮐﻮﻧډې ﺳﺮﻩ ښﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﻴږي.
ﻣﻌﻤﻮ ً
ﭘﻪ ارزوګﺎن ﮐﯥ ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوپ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﺮﻣﻬﺎل ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ګډون ﮐﻮﻧﮑﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ وﮐړ ﭼﯥ د
ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﮐﻮﻧډوﭘﻪ زور ودول ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ د راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻣﻨﻊ ﺷﻲ .هﻐﻮئ
ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ډول ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻲ ﭼﯥ ښځﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د هﺮ هﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ
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ﻳﯥ ﻏﻮاړي وادﻩ وﮐړي او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې د ﻣړﻩ ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ د ﻧﻮﻣﻮړې وادﻩ ﮐﻮل ﻣﻨﻊ ﮐړي.

 110د  ٢٠٠٩ﭘﻪ ﻓﺒﺮوري ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻗﻀﻴﻪ څﻴړل ﺷﻮﯼ:
 111د  ٢٠١٠ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ او ﻣﺎرچ ﮐﯥ د ﻧﻴﻤﺮوز او اروزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗﻤﺮﮐﺰ د ډﻟﻮ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﺷﻮي.
 112د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د اروزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ د ﺗﻤﺮﮐﺰ د ډﻟﻮ راﭘﻮر ﺷﻮي ،ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي.
 113ﻣﺮﮐﻪ ﺟﺮګﯥ ﺗﻪ ورﺗﻪ دﻩ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ دواړﻩ ﺧﻮاوې ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺪې هﻮﮐړﻩ ﮐﻮﯼ ﭼﯥ د ﻳﻮې ﺷﺨړې د دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﻠﻪ ﻣﺮﮐﭽﻴﺎﻧﻮ
ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي.
 114د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻓﺒﺮورۍ او اﭘﺮﻳﻞ ﮐﯥ د ﭘﮑﺘﻴﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﺗﻤﺮﮐﺰ د ډﻟﻮ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي.
 115دا د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ د ډوﻟﻮ ﺳﺮﻩ د اروزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﺗﻤﺮﮐﺰ د ډﻟﻮ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻣﻄﺮح
ﺷﻮي.
 116د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د اروزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﺗﻤﺮﮐﺰ د ډﻟﻮ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﺮﻣﻬﺎل څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮې.

31

 ٧ .٣د ښځﻮ ﭘﺮ ﺧﻮځښﺖ او ازادﯼ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ
"ښﻪ دا دﻩ ﭼﯥ ښځﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﺗﺮ ﮐﻮرﻩ ﻣﺤﺪودې وي او د هﻐﻮي د ﻋﻔﺖ او ﺣﻴﺎ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷﻲ".
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د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﻪ ﻻرې دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړې ﭼﯥ د ﺧﻮځښﺖ ﭘﻪ
ازادۍ د ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ ګډون ﻟﻪ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي .دﻏﻪ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﭘﻪ زور او د اﺳﻼم
څﺨﻪ د ﻧﺎﺳﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ اوﻣﺎﻧﺎ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ او هﻤﺪا ډول ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﭘﺮاﺧﻴﺪوﻧﮑﯥ ﻧﺎ اﻣﻨۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي 118.دا د
ښځﻮ د ﺑﺸﭙړو ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﺤﻘﻖ ،د ښځﻮ ﺧﻮځښﺖ د ازادۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ،ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ د ښځﻮ د ګډون د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ او د ﻳﻮ
ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮرو زﻳﺎﺗﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ او ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ
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ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺳﺘﺮ ﺧﻨډوﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي.
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ښځﯥ ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ ﻧﻪ ږدي ،د ټﻮﻟﯥ ﮐﻮرﻧۍ او ﺁن ﺗﺮ دې ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﯥ ﻋﺰﺗۍ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ 120.د ښځﯥ د ﺳﻠﻮﮎ او د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻋﺰت ﺗﺮﻣﻨځ اړﻳﮑﻪ )ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ټﻮﻟﻨﯥ د
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏړو( دې ﺗﻪ ﻻر هﻮاروي ﭼﯥ د ښځﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠﮑﻴﺖ ،ﻣﺎل او ﺟﺎﻳﺪاد ﭘﻪ څﻴﺮ ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻲ 121.هﻐﻮي د ﮐﻮر د
ﺑﺎﻧﺪې او د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د وﻗﺎر د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﮐﯥ د ګډون څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻴږي .ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ داﺳﯥ
ﻋﻨﻌﻨﻮي دودوﻧﻮ ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت
ﮐﯥ راځﻲ ،رﺳﻤﻲ ﺑڼﻪ ورﮐړل ﺷﻮې .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺷﻴﻌﻪ ګﺎﻧﻮ د ﺷﺨﺼﻲ اﺣﻮاﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ) ١٢٣ﻣﻪ
ﻣﺎدﻩ( ،د ښځﻮ ﭘﺮ ﺧﻮځښﺖ او ﺗګ راﺗګ ځﻴﻨﯽ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ وﺿﻊ ﺷﻮﯼ دﯼ.
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ زورﻩ ښځﻪ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﻮﻣﻮړې د ﻟﻴﮏ
ﻟﻮﺳﺖ ،ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ د ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﮐړي ،د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ګﺮځﻲ.
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدې ،ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐﯥ ﺟﻮﺗﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﺒﺎرﮎ ښځﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ د ښځﻴﻨﻪ ﺳﻮداګﺮو ،ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او
د ﭘﻮهﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ وﻧډﻩ ﻟﺮﻟﻪ .ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻮ دواړو د ﻋﻠﻢ زدﻩ ﮐړﻩ ﻻزﻣﻲ ﺑﻠﻠﯥ.
ﻗﺎﻧﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺧﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﻮ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ ښځﻪ اﻧﺰوا )ﻳﻮازﻳﺘﻮب( ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﮐړي ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼﯥ ﻟﻪ درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ
څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي.
 117د  ٢٠١٠د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﺳﺮﭘﻞ وﻻﻳﺖ د ﺳﻨګ ﭼﺎرﮎ د وﻟﺴﻮاﻟﯽ د ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ او د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗﻤﺮﮐﺰ د ډﻟﻮ د ﺧﺒﺮو
اﺗﺮو ﭘﺮﻣﻬﺎل ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ.
 118د ﻣﺬهﺐ او ﻋﻘﻴﺪې د ﺁزادي ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ځﺎﻧګړﯼ راﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﯽ :ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د ﻣﺬهﺐ ادارﻩ او ﺳﻤﺒﺎﻟﻮل ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﮐړي او د ښځﻮ ﻣﻮﻗﻒ او ﺣﺘﯽ ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﺎﻟﻪ د ډﻳﺮو اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺧﻮځښﺖ ازادي او د ﻣﺤﺮم ﻳﺎ ﻣﻴړﻩ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﺳﻔﺮ د ﺣﻖ
ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﮐړي ،ﮐﻨﺘﺮول ﮐړي ،...داﺳﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ښﺎﻳﻲ د داﺳﯥ واﻗﻌﻴﺖ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻮر هﻢ ﻏښﺘﻠﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ،د ښځﻮ،
ګډون د ﻣﺬهﺐ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺤﺪود او ﺣﺘﯽ د ﻧﺸﺘﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐړي .ځﺎﻧګړﯼ راﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ،ﺁﻣﻮر.op.cit,. p26 ،
 119ﭘﻪ 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
ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ دوﺳﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او.اﻳﭻ .ﺳﯽ.ﺁر راﭘﻮر ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ؛ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯼ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻮئ ،ﺟﻮﻻﯼ.٢٠٠٩ ،
 120د  ٢٠٠٩ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ ﮐﯥ ،د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮې اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻩ ﮐﺎ رﮐﻮي ،ﻣﺮﮐﻪ.
 121ﻳﻮﻩ ﻣﺬهﺒﻲ ښﻮوﻧﮑﯥ د داﺧﻠﻲ ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﯥ د ﺳﺮﭘﻞ وﻻﻳﺖ د ﺳﻮزﻣﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﯥ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ وادﻩ ﺷﻮې ښځﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ډول ﻟﻪ وادﻩ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ اﻧﻔﺮادي هﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﯼ او د ټﻮﻟﻨﯥ ﺧﻠﮏ هﻐﻪ "د ﭘﻼﻧﻲ د ښځﯥ" ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدوي ،ﻧﻪ د هﻐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ،د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ څﺎﻧګﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
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ﭘﻨځﻪ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ ښځﻪ د زدﻩ ﮐړﯼ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﮐﺎر ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ د ﺣﻖ او ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ
ﻧﻮرو درج ﺷﻮﻳﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ د ګټﯽ اﺧﻴﺴﺘﻨﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻲ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ
څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي.

ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ،هﻴڅ څﻮﮎ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻳﺎ اﻧﺰوا ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐړي.
ﻣﻴړﻩ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ د ﻏړو ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻪ دﯼ او ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮي د ښﻴګڼﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﻤﻞ وﮐړي .ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ واﻳﻲ :د ښځﻮ
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧۍ ﭼﻠﻨﺪ وﮐړئ.
"او ګﺰران ﮐﻮﯼ ﺗﺎﺳﯽ )اﯼ ﻣﻴړو( ﻟﻪ دﯼ )ښځﻮ( ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﻃﺮﻳﻘﯽ ﺳﺮﻩ! ،ﭘﺲ ﮐﻪ ﺧﻮښﯽ ﻧﻪ وﯼ ﺳﺘﺎﺳﯽ دا
ښځﯽ ﻧﻮ )ﺻﺒﺮ وﮐړﯼ( ښﺎﻳﯽ ﭼﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮښﻮﯼ ﺗﺎﺳﯽ ﻳﻮ ﺷﯽ ﺣﺎل دا ﭼﯽ ګﺮځﻮﻟﯽ ﺑﻪ وﯼ اﷲ ﭘﻪ دﯼ ﺷﯽ ﮐﯽ ﺧﻴﺮ
ډﻳﺮ".
)ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ١٩ ،اﻳﺖ(
ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺟﻮﺗﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﺣﻀﺮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻟﻮﻣړۍ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﻳﺠﻪ )رض( ﺳﻮداګﺮﻩ او ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻩ .د ﺧﭙﻞ ﻣﻴړﻩ ﺗﺮڅﻨګﻪ د ﺷﺘﻤﻨۍ او د ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ د ﺣﻖ څﺨﻪ د ﻳﻮې ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯥ ښځﯥ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴﺪل د
اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮﯼ )ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ،څﻠﻮرم ﺳﻮرﻩ( او د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ
ﺧﻮا د ﻳﻮې اﺷﺎرې ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮﯼ ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﺎﻳﺪات او ﺷﺘﻤﻨﻲ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ او ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﮐړي.
هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﺣﻖ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.
د ټﻮﻟﻨﯥ ﺁﻧﺪ او ﻓﮑﺮ
د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزﯼ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي:
"زﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ وګﻮاښﻮل ﺷﻮم ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﺪ ﺑﺎﻧﺪې د ښځﯥ ﮐﺎر ﮐﻮل ﭘﻪ ﻣﺬهﺒﻲ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻊ دي
او دا د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐﯥ دي .ﮐﻮم ﻣﻌﺎش ﭼﯥ زﻩ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮم هﻐﻪ ﺣﺮام دﯼ ،او زﻩ ﺑﺎﻳﺪ هﺮوﻣﺮو
122
ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻢ".
د ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﻟﻪ وﻻﻳﺖ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ښځﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ هﻐﻮي ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ د ګډون ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ هﺴﭙﺎﻧﻴﺎ هﻴﻮاد ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐړي ﺧﻮ ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ ﭼﯥ
ﮐﻠﻪ ﻳﻮﻩ ځﺂﻳﻲ ﻣﻼ ﺻﺎﺣﺐ د ﺟﻤﻌﯥ د ورځﯥ ﭘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﮐﯥ هﻐﻮي ﺗﻪ ګﻮاښ وﮐړ ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې هﻐﻮي د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﺮم
123
ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﮐﻮم ﺑﻬﺮﻧﯽ هﻴﻮاد ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐړي ﻧﻮ هﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﻨګﺴﺎرې ﺷﻲ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ ووﻳﻞ:
"زﻣﻮږ د ﻣﻼ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﻮد ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ ښﻮوﻧځﻲ ،ﭘﻮهﻨﺘﻮن او ﺁن ﺗﺮ دې ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ څﺨﻪ د
ﺑﺎﻧﺪې وﻻړې ﻧﻪ ﺷﻮ .زﻣﻮږ ﻣﻼﻳﺎن واﻳﻲ ﻣﻮږ ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯥ واﻟﻴﺎﻧﯥ ،ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﯽ او ﻣﻼﻳﺎﻧﯥ واوﺳﻮ .ﮐﻪ
 122وګﻮرئ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر راﭘﻮر :ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯼ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻮئ.
 123د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ څﺎﻧګﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
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څﻪ هﻢ ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ او زﻣﻮږ ﺣﻘﻮﻧﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴږي .ﮐﻪ
ﭼﻴﺮې زﻣﻮږ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮ ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﺷﻲ ﻧﻮ څﻨګﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ ﭼﯽ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ
124
ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ ﮐﻴږدو څﻮ د هﻐﻮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړو".
ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ګډون واﻟﻮ د ﻧﻔﻘﻲ د اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﮑﻮرې ذﮐﺮ وﮐړ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ښځﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او ﻣﺎﻟﻲ او
ﻓﺰﻳﮑﻲ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ژﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ .د ﻧﻔﻘﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﮑﻮرې ﭘﻪ اړﻩ هﻐﻮي واﻳﻲ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ
د هﻐﻮي څﺨﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ښځﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ څﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ووځﻲ 125.ﻳﻮ
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ﺷﻤﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎرﭘﻮهﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﻓﻌﺎل ﻧﻘﺶ ﭘﻪ اړﻩ اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ ګﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ.

 ٨ .٣د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم وژﻧﻪ
د ﭘﺮوان ﻟﻪ وﻻﻳﺖ څﺨﻪ  ٢٠ﮐﻠﻨﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ زور د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻪ/ﺗﺮور زوﯼ ﺗﻪ وادﻩ ﺷﻮﻩ،
ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړې د ﻳﻮﻩ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ د هﻐﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯽ د ﺧﭙﻠﯥ اﻧﺎ او ﭘﻠﻨﺪر)ﻧﺎﺳﮑﻪ ﭘﻼر( ﻟﺨﻮا ووهﻞ
ﺷﻮﻩ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﺗښﺘﻴﺪﻩ .ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻧﻮﻣﻮړې د زﻧﺎ د ارﺗﮑﺎب ﭘﻪ ﺗﻮر وﻧﻴﻮﻟﻪ او ﭘﻪ  ۵ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻪ ﺷﻮﻩ.
د ﻧﻮﻣﻮړې د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ هﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړﻩ .د ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﺸﺮ ﻣﺎﻣﺎ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ
ﺟﻨﻮرۍ ﮐﯥ هﻐﻪ د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ د ډوډۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ووژﻟﻪ ،ﭘﻪ دې ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ﻣﺸﺮ ﻣﺎﻣﺎ ،اﻧﺎ او دوﻩ ﻧﻮرې ښځﯥ
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ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي او د ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺳﻲ.
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
هﻐﻮﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ هﻐﻮي د ﺟﺪي ﻓﺰﻳﮑﯽ ځﻮروﻧﯥ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ اﭼﻮي 128.دا د ﻧﺎﻣﻮس ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې وژﻧﯥ د ﻳﻮﻩ
ﺳړي ﺣﻖ د ﻣﺼﻮوﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻴﮋﻧﻲ څﻮ د ښځﯥ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﻏﻴﺮ
اﺧﻼﻗﻲ ﻋﻤﻞ د ﮐﻮرﻧۍ وﻗﺎر ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐړي .دا د ﮐﻮرﻧۍ د ﻳﻮﻩ ﻳﺎ څﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﮐﻮرﻧۍ د ﻳﻮﻩ
ﻏړي وژﻟﻮ ﺗﻪ څﻮﮎ ﭼﯥ ګﻤﺎن ﮐﻮي ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺨﺺ د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ راوړي ،واﻳﻲ 129.د ﻟﻴﺪل ﺷﻮﯼ ﺷﺮم ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ زﻳﺎﺗﺮﻩ د ﺟﺒﺮﯼ وادﻩ ،د ژوﻧﺪ د ﺷﺮﻳﮏ د اﻧﺘﺨﺎب ،ﻳﺎ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﺮ ﺳﺮ د ښځﯥ ﻟﻪ
ﺧﻮا وﻻړﻳږي .د ﺟﺮم د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ او د اﻓﺘﺨﺎري ﮐﻠﺘﻮري ﻧﻈﺮﻳﯥ د ﺟﺮم د اړﻳﮑﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﻧﺎﻣﻮس
ﭘﻪ ﻧﻮم وژﻧﯥ ﻳﻮ ﻧﺎوړﻩ دود دﯼ.
د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ځﺎﻧګړي راﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم وژﻧﯥ د
ﻳﻮې ﺟﺎدوي څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻠﯥ ﮐﻮم ﭼﯥ د زﻳﺎﺗﺮو ﻧﺎروا ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻘﺎب ﺑﺮاﺑﺮوي .ددﻏﻮ ډول وژﻧﻮ
ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ژورو ﮐﻠﺘﻮري ﻋﻘﺎﻳﺪو ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ دﯼ.
د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو او ﻣﺮﮐﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم د وژﻧﻮ د ﭘﻴښﻮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐړﯼ .ﭘﻪ
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 ﻻﻧﺪې ﮐړي دﯼ.

 124ﻟﻪ ښځﻴﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،ﺳﻤﻨګﺎن وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 125ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ او ﻗﻮﻣﯽ رهﺒﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،ﺳﺮﭘﻞ ،ﺳﻨګ ﭼﺎرﮎ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،اﭘﺮﻳﻞ  .٢٠١٠د ګﺮوپ ﻏړو وﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ اﻗﺘﺼﺎدي
اړﺗﻴﺎوو ﻟﻪ ښځﻮ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﺎر وﮐړي.
 126ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎهﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ او ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ،ﻣﺎرچ -اﮐﺘﻮﺑﺮ.٢٠١٠ ،
 127ﻗﻀﻴﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ راﭘﻮر راﻏﻠﻲ او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻮې دﻩ ،ﺟﻨﻮري.٢٠١٠ ،
 128ﺧﺎص راﭘﻮرﺗﺮ اﻣﻮر ،راﭘﻮر ذﮐﺮ ﺷﻮﯼ ص .٣١
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ﻗﺎﻧﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺧﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن
د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﻮﻣړﯼ څﭙﺮﮐﯽ ،د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن د  ٣٩۴څﺨﻪ ﺗﺮ  ٣٩٧ﻣﺎدې د ﻗﺘﻞ د ﺟﺮم ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮي.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دې ﺗﻴﺮي )ﺟﺮم( ﮐﯥ د " ﻧﺎﻣﻮس" د ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې وژﻧﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي ﻧﻮد ﺟﺮم)ﺗﻴﺮي( ﮐﭽﻪ را ټﻴټﻴږي .
درې ﺳﻮﻩ اﺗﻪ ﻧﻮﻳﻴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ د ﺧﭙﻠﯥ ښځﯥ ﻳﺎ د ﻳﻮې ﺧﭙﻠﯽ ﻣﺤﺮﻣﯥ د ﻧﺎﻣﻮس څﺨﻪ د دﻓﺎع ﭘﻪ اﺛﺮ د زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻳﺎ ﻳﯥ وﺟﻮد
د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﯼ ﺑﺴﺘﺮﻩ ﮐﯥ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړﯼ او ﻓﯽ اﻟﺤﺎل دواړﻩ ﻳﺎ ﻳﻮ د هﻐﻮي ﭘﻪ ﻗﺘﻞ ورﺳﻮي ﻳﺎ ﻳﯥ زﺧﻤﻲ ﮐړي
د ﻗﺘﻞ او زﺧﻢ د ﺟﺰا څﺨﻪ ﻣﻌﺎف دي ﻣګﺮ ﭘﻪ "ﺗﻌﺰﻳﺮي" ﺗﻮګﻪ د ﺣﺎﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﺣﺒﺲ ﭼﯥ د دو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ
زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي.
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د "ﻧﺎﻣﻮس" ﭘﻪ ﻧﻮم وژﻧﯥ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺑﻮﻟﻲ ﺧﻮ د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮي.
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  ٢٢ﻣﺎدﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻮي ،ﭼﯥ:
 -١ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﻪ ﺗﺮ ﺿﺮب او ﺟﺮﺣﯽ ﻻﻧﺪﯼ وﻧﻴﺴﯽ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺟﺮم د ﺷﺪت او ﺧﻔﺖ ﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم
ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ) ۴٠٧څﺨﻪ ﺗﺮ  (۴١٠ﻣﺎدو ﮐﯽ د درج ﺷﻮﻳﻮ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺠﺎزاﺗﻴږي.
 -٢ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د دې ﻣﺎدې ﭘﻪ ) (١ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ درج ﺷﻮﯼ اﻋﻤﺎل ،د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ )زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮﯼ( ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻲ،
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ) ٣٩۵څﺨﻪ ﺗﺮ  (٣٩٩ﻣﺎدو ﮐﯽ درج ﭘﻪ اټﮑﻞ ﺷﻮې ﺟﺰا ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي.

ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﻼم د اﻧﺴﺎﻧﻲ ژوﻧﺪ د ﭘﺎﮐﻮاﻟﻲ/ﺗﻘﺪس ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﺑﯥ ګﻨﺎﻩ اﻧﺴﺎن وژل د ټﻮﻟﻮ
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻩ) .ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ  ١٥١:٦ ،٣٢:٥او (٣٣:١٧
اﺳﻼم ﻟﻪ وادﻩ څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې د هﺮ ډول ﺟﻨﺴﻲ اړﻳﮑﻮ )زﻧﺎ( د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ روښﺎﻧﻪ درﻳځ ﻟﺮي او ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ د
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﺪود 130ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي .دﻏﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ
ﻣﻨﻲ .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ ﻳﻮې اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮړ ﺟﺪي ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .د زﻧﺎ
ﺗﻮر څﻠﻮرو ﺷﺎهﺪاﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي؛ او هﻐﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻟﻴﺪﻟﯽ وي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ زﻧﺎ د ﺷﺮﻋﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﺣﺪودو ﺟﺮم دﯼ  ،ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ د ﺟﺪي ﻋﺪاﻟﺖ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي هﻤﺪارﻧګﻪ اﻧﻔﺮادي
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ د دې ﺟﺮم ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻧﻪ ورﮐﻮي.
 130د ﺣﺪود )دﺣﺪ ﺟﻤﻊ( ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ هﻐﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږﯼ ﭼﯥ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎن څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ وي ،دﻏﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ دي او
اﺧﺘﻴﺎري ﻧﻪ دي .اووﻩ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﺣﺪود د ﺟﺮم ﺟﺰا ورﺑﺎﻧﺪې ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻴږي :زﻧﺎ ،ﻏﻼ ،داړﻩ ﻣﺎري ،رﺳﻮاﻳﻲ ،ﺗﻴﺮې ،د اﻟﮑﻬﻮﻟﻮ څښﻞ
او ارﺗﺪاد.
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ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮم ځﺎﻧګړﯼ ﻣﺠﺎزات ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ
ﻧﻴﺴﯽ .د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن  ٣٩٨ﻣﺎدﻩ ،ﭼﯽ ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮﯼ ،ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ﭼﯽ د ﻗﺘﻞ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺨﺺ د ﻣﺘﻬﻢ ﻧږدې ﺧﭙﻠﻮان اوﺳﯽ او د زﻧﺎ د ﻋﻤﻞ د ارﺗﮑﺎب ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي وﯼ ،د ﻗﺘﻞ ﻣﺠﺎزات ﮐﻢ
ﮐﻮﯼ .دﻏﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐﻮﻻﯼ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯽ ﻧﻪ ﺷﯽ .دﻏﻪ ډول ﻣﻘﺮرات ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﮐﻪ د ﺟﺮم ﻧﻮر ﺷﺎهﺪان
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي ،د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻧﺎوړي اﺳﺘﻔﺎدې ﻳﺎ ﺗﺠﺎوز ﻟﭙﺎرﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮوي .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯽ د داﺳﯥ ﻣﺎهﻴﺖ د ﻗﺘﻞ
ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺰا د داﺳﯽ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﻪ وي ،ﮐﻤﻪ ﺷﻲ ،ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ ﭘﻪ دﯼ
ﻧﻈﺮ ﮐﺘﻞ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯽ ﭼﯽ د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم وژﻧﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻮﯼ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ دﻩ ﭼﯥ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن  ٣٩٨ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﺮ ډول ﺟﺎري هڅﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﻲ .دﻏﯥ ﻣﺎدې ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮرې ﻣﻘﺮرې د
ﻋﻤﺪي او ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي وژﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ،ﺿﺮورت ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي .دﻏﻪ ﻣﺎدﻩ ﻧﻪ ﻳﻮازې ښځﯥ ﺗﺤﻘﻴﺮوﯼ
او د هﻐﻮي ژوﻧﺪ ﺑﯥ ارزښﺘﻪ ﮐﻮﯼ ﺑﻠﮑﻪ دا ﻣﺎدﻩ د ﻧﺎوړﻩ ﮐﻠﺘﻮري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ هﻢ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﯽ.
ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻗﻀﻴﯥ
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮو ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ښځﯥ ښﮑﻴﻠﯥ دي ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ داﺳﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ دوﺳﻴﯥ هﻢ څﻴړﻟﯥ
ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او هﻠﮑﺎن د " ﻧﺎﻣﻮس" د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي دي .د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻣۍ ﮐﯥ د ﻧﻴﻤﺮوز ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ
د ﻳﻮﻩ ځﻮان ﮐﻮرﻧۍ د راﭘﻮر ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻳﻮ ﺳړﯼ او ﻳﻮﻩ ښځﻪ ﭘﻪ ﻗﺘﻞ ورﺳﻮل .ﻧﻮرو ﺗﻪ د دواړو د وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ
وﻋﺪﻩ ورﮐړل ﺷﻮې وﻩ .د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯽ ﮐﻮﻟﻮ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ او هﻐﻪ ﭼﺎ ﭼﯽ د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻟﻴﺪﻟﻲ وﻩ،
ووﻳﻞ د هﻠﮏ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ هﻐﻮي ﻳﻮې ﻟﻴﺮي ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﻳﻮړول ،هﻐﻮﯼ ﻳﯥ هﻠﺘﻪ ووﻳﺸﺘﻞ او د هﻐﻮﯼ ﺟﺴﺪوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
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څﺎ ﮐﯥ واﭼﻮل .ﺷﮑﻤﻦ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي.
داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم وژﻧﯥ د ټﻮﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﺮي .د  ٢٠١٠ﭘﻪ اګﺴﺖ ﮐﯥ د
ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠۍ د وادﻩ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ورځ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺸﮑﻮﮐﻪ ﺗﻮګﻪ وژﻟﻪ ﺷﻮې دﻩ  .د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﻣﻴړﻩ د وادﻩ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﻧﺠﻠۍ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯥ ګﻮاﮐﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻴﻐﻠﻪ/ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻧﻪ وﻩ ،ﺑﻴﻮﻟﯥ دﻩ .
ﻧﻮﻣﻮړې د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﺑﻠﻪ ورځ ﻣړﻩ وﻩ .ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﭘﺪې اړﻩ ﺧﺒﺮ ورﮐړ
ﭼﯥ هﻐﻮي ﭘﺪې هﮑﻠﻪ څﻴړﻧﯥ ﭘﻴﻞ ﮐړي دي ﺧﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ د ځﺎﻳﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ګﻮاښﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د هﻐﻮي څﻴړﻧﯥ
ﻧﻮرې ﭘﺮﻣﺦ ﻧﻪ وﻻړي .ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ ټﻴﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﺟﻨﺎﻳﻲ څﻴړﻧﻮ د رﻳﺎﺳﺖ وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺸﺮ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ و د ﭘﻴښﯥ د
ځﺎﯼ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ وﮐړﻩ ،ﺧﻮ ځﺎﻳﻲ ﺧﻠﮑﻮ د هﻐﻮي ﻣﺨﻪ هﻢ ډب ﮐړﻩ څﻮ د ﻗﺘﻞ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ څﻴړﻧﯥ ﺑﺸﭙړې ﻧﻪ ﮐړي .د دې
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ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻴﺎ ﭼﺎرواﮐﻮ ﮐﻮم ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﮐړ.
د ټﻮﻟﻨﯥ ﺁﻧﺪ او ﻓﮑﺮ
د ﺳﺮﭘﻞ ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﺳﻤﻨګﺎن او ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ځﻴﻨﻮ ﻣﺮﮐﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم د وژﻧﻮ د
ﺷﺘﻮن ﺗﺼﺪﻳﻖ وﮐړ .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺳﺮﭘﻞ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل د ﻳﻮې داﺳﯥ ﻗﻀﻴﯥ راﭘﻮر
ورﮐړﯼ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ورور ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮر ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ د زور وادﻩ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻦ ﺳﺮﻩ وﺗښﺘﻴﺪﻩ،
133
ووژﻟﻪ.

 131ﻗﻀﻴﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ راﭘﻮر رﺳﻴﺪﻟﯽ او ﭘﻠټﻨﻪ ﻳﯥ ﺷﻮې دﻩ ،ﻣۍ .٢٠١٠
 132ﭘﻠټﻨﻪ او ﻣﺼﺎﺣﺒﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ،اګﺴﺖ.٢٠١٠ ،
 133د ﻗﺎﺿﻲ د و ﻳﻨﺎ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،ﺗﻮرن ﺷﺨﺺ هﻴڅﮑﻠﻪ ﻧﻪ دﯼ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
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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
ووﻳﻞ ﭼﯥ هﻐﻮي د "ﻧﺎﻣﻮس" ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې د وژﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺳﻤﻨګﺎﻧﻮ د وﻻﻳﺖ
د دﻩ  -اﺻﻴﻞ د ﮐﻠﻲ د ﺷﻮرا ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻏړو د ﻣﺮﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ”ﻧﺎﻣﻮس“ ﭘﻪ ﻧﻮم وژﻧﯥ )ﺑﺪ او د ښځﻮ
د زدﻩ ﮐړې ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ( د هﻐﻮي ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي او و ﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ دﻏﻪ ډول ﮐړﻧﻮ ﺗﻪ د
ﺟﺮم ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ګﻮري 134.ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو هﻢ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د هﻐﻮي ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم د وژﻧﻮ د
ﺷﺘﻮن څﺨﻪ اﻧﮑﺎ ر وﮐړ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ
ﻧﻮم د وژﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ دوﺳﻴﯥ څﻴړﻟﯥ .د  ٢٠٠٧ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د ﺳﺮﭘﻞ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ هﻐﯥ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د
135
ﻧﺠﻠۍ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺎﻣﺰدي د ﻧﺠﻠۍ د ﻋﮑﺴﻮﻧﻮ د ﺧﭙﺮﻳﺪو وروﺳﺘﻪ ﻓﺴﺦ ﮐړﻩ د ﻧﺠﻠۍ ﭘﻼر ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر زﻳﻨﺪۍ ﮐړﻩ.
ځﻴﻨﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن) ,د ﭘښﺘﻨﻮ ښځﻮ ﭘﻪ ګډون( ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﺷﻮې ﺧﺒﺮ ورﮐړﯼ ﭼﯥ د "ﻧﺎﻣﻮس" ﭘﻪ
ﻧﻮم وژﻧﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي 136.د "ﻧﺎﻣﻮس" ﭘﻪ ﻧﻮم د ﮐﻤﯥ ﮐﭽﯥ د وژﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ
راﭘﻮر د ﺗﺮﮐﻤﻨﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮې او داﺳﯥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻮي" :ﺗﺮﮐﻤﻨﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻏﺎﻟۍ اوﺑﺪﯼ او ﭘﻠﺮوﻧﻪ ﻳﯽ ﻧﻪ
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ﻏﻮاړي ﭼﯥ د هﻐﻮي ﻋﺎﻳﺪات ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي".

 ٩ .٣د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ او د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ ﻏﺒﺮګﻮن
د  ٢٠٠٩ﭘﻪ ﺟﻮﻻﯼ ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﻮې  ٢٠ﮐﻠﻨﯥ اﻣﻴﻨﺪوارې ښځﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ اور واﭼﺎوﻩ.
ﻧﻮﻣﻮړې ﻟﻪ ﻣﺮګ ﻧﻪ وړاﻧﺪې د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٧ﮐﯥ د وادﻩ راهﻴﺴﯥ
د ﺧﭙﻞ ﻣﻴړﻩ او ﻧﺪرورګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا هﺮﻩ ورځ ټﮑﻮل ﮐﻴﺪﻩ .د ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ ورځ هﻢ د ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﻴړﻩ هﻐﻪ ﭘﻪ دې
ﺗﻮرﻧﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ د وادﻩ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﻐﻠﺘﻮب ﻧﻪ درﻟﻮد .ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ ځﺎن د ﺧﺎورو ﺗﻴﻞ وﺷﻴﻨﺪل او ځﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ
اور واﭼﺎوﻩ .ﻧﻮﻣﻮړې د ټﭙﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ څﻮ ورځﯥ وروﺳﺘﻪ ﻣړﻩ ﺷﻮﻩ .د ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﻴړﻩ اوس ﻣﻬﺎل د هﻐﯥ د
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ځﺎن وژﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮر ﭘﻪ دوﻩ ﮐﻠﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم دﯼ.
ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ او ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻪ ډﮐﻮ ﻋﻨﻌﻨﻮي ﮐړﻧﻮ د وژوﻧﮑﻮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﺎﻳﻠﻪ دﻩ .ﭼﺎرواﮐﻲ د داﺳﯥ ځﺎن ﺳﻮزوﻧﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﻢ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻠټﯽ ﭼﯽ ﭘﻪ هﻐﯽ ﮐﯽ ادﻋﺎ وﺷﯽ ﭼﯽ د
ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي د دﯼ ﺑﺎﻋﺚ وګﺮځﯽ .دا د ﺷﻬﺎدت د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﯥ ﭘﺮواﺋﯥ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻏﻮاړي د داﺳﯥ دوﺳﻴﻮ څﻴړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ،ﻳﻮ ﻻﻣﻞ دﯼ.
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ هﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﯥ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ ارﺗﮑﺎب ﺗﻪ هڅﻮي ﻧﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ دﯼ .ﭘﻪ ورﺗﻪ ډول ،د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪﯼ ﮐﻪ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ د ﺑﻞ ﺷﺨﺺ د ځﺎن وژﻧﯥ ﺑﺎﻋﺚ وګﺮځﯽ ﻳﺎ
ځﺎﻧﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن ورﺳﻮي ،د دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﭙﺎرﻩ دﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺴﺆول ګﻨﻞ ﮐﻴږﯼ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ واﻳﯽ ﭼﯥ د ښځﻮ د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻﻣﻞ ﺧﭙګﺎن دﯼ او اټﮑﻞ ﮐﻴږﯼ ﭼﯥ هﺮ ﮐﺎل ﻧږدې  ٢۴٠٠ﺗﻨﻪ
ښځﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﻮځﻲ 139.د زﻳﺎﺗﺮو ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ داﺳﯥ ﻋﻤﻞ/ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﻪ د ﻧﺎوړﻩ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻧﻪ ډﮎ ﮐﻮرﻧﻲ
ژوﻧﺪ څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﻻر دﻩ 140.ﮐﻪ څﻪ هﻢ ځﻴﻨﯥ ښځﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ د ځﺎن د وژﻟﻮ ﻗﺼﺪ ﻧﻪ ﻟﺮي ﺧﻮ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﻴﺎ د
ﺧﭙﻠﻮ ټﭙﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﺟﯥ ﻣﺮي .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﻪ ،ﭘﻪ زور ودوﻧﻪ ،د ﺷﺨړو دﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺑﺪ ل ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل،
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داﺧﻠﻲ ﺷﺨړې د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﺟﻮړوي.
 134د ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏړو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،ﺳﻤﻨګﺎن وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 135د ﻗﻀﻴﯥ راﭘﻮر د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ،ﭼﺎرچ .٢٠٠٧
 136د ښځﻮ د ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ،ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 137ﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﮐﺎرګﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ د ﮐﻮل ﺑﻘﺎﻟﯽ ﮐﻠﯽ ،د اﻗﭽﯽ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،د ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 138د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﭘﻠټﻨﯥ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د وﻻﻳﺖ د ﻗﺎﺿﯽ او د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ ﺧﻮا .دﻏﻪ راز د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﻣﺮګ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﮐړې دﻩ ،ﺟﻮﻻﯼ .٢٠٠٩
 139د اﻓﻐﺎﻧﻲ ښځﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ځﺎﻧﻤﺮګﻲ ﺷﻤﻴﺮﻩ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ ،ﺑﻨﻴﻦ هﻮا ٣١ ،ﺟﻮﻻﯼ .٢٠١٠
 140ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻮ او ﻣﺼﺎﺣﺒﻮ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮې ،ﻣﺎرچ/اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 141هﻤﺪا ﻣﺎﺧﺬ او د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻗﻀﻴﻮ د ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮ ﺑﻨﺴﺖ.
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ﻣﺜﺎﻟﯥ ﻗﻀﻴﯥ
د هﺮات ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮې ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ وﻳﻞ ﺷﻮﯼ دي
ﭼﯥ ﻳﻮې  ١۴ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠﯥ ﭼﯥ د  ٢ﮐﻠﻨۍ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ ﻧﺎﻣﺰاد ﺷﻮې او د ﺧﭙﻞ ﺗﺮﻩ زوي ﺗﻪ ﭘﻪ  ١٠ﮐﻠﻨۍ ﮐﯥ وادﻩ ﺷﻮې
د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ځﺎن وژﻧﯥ څﻠﻮر ﮐﻮښښﻮﻧﻪ ﮐړﯼ او د ﺗﺮﻩ زوﯼ ﻳﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﺗﻪ د ﻃﻼق ورﮐﻮﻟﻮ
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څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﮐړﯼ دﯼ.
د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﻣۍ ﮐﯥ د ﻧﻴﻤﺮوز ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﻮې  ١٣ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠﯥ د ﭘﺘﺮوﻟﻮ د ﺷﻴﻨﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ځﺎن ﺗﻪ اور واﭼﺎوﻩ.
ﻧﻮﻣﻮړې د  ١٠ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ وادﻩ ﺷﻮي او د راﭘﻮر ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴړﻩ او د هﻐﻪ د ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ د ﻧﻮﻣﻮړې ژوﻧﺪ
ﻟﻪ ﮐړاو څﺨﻪ ډﮎ ښﻮدل ﺷﻮﯼ دﯼ .دﻏﻪ دوﺳﻴﻪ د ﻳﻮﻩ روﻏﺘﻮن څﺨﻪ د ﻟﻴﺪﻧﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د
څﺎﻧګﯥ ﺗﺮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻪ او ﻧﺠﻠۍ د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧۍ څﺨﻪ درې ورځﯥ وروﺳﺘﻪ ﺳﺎﻩ ورﮐړﻩ.
ﻗﺎﻧﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺧﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﻮ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ښځﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ځﺎن ﺳﻮځﻮﻟﻮ ﻳﺎ ځﺎن وژﻧﻪ او ﻳﺎ د ﮐﻴﻤﻴﺎوې ﻳﺎ زهﺮي ﻣﻮادو او ﻳﺎ ځﺎﻧﺘﻪ د
ﻧﻮرو ﺿﺮرﻧﺎﮐﻮ ﻣﻮادو ﭘﻪ اﺳﺘﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﺷﻲ ،د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ )زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮﯼ( د ټﭙﻲ ﮐﻴﺪو
او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺒﺲ او د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ د ﻣړﻳﻨﯽ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ اوږدﻩ
ﺣﺒﺲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي.

ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﻪ ،ځﺎن ځﻮروﻧﻪ او ځﺎن وژﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي.
ﻗﺮان ﮐﺮﻳﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﻮي:
" ....او ﻣﻪ ﻏﻮرځﻮﯼ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻪ هﻼﮐﺖ ﮐﯽ او ﻧﻴﮑﯽ ﮐﻮﯼ ،ﺑﻴﺸﮑﻪ ﭼﯽ اﷲ دوﺳﺘﯽ ﮐﻮﯼ ﻟﻪ ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎراﻧﻮ ﺳﺮﻩ".
)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ١٩۵ ،اﻳﺖ(.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮ وﻏﻮښﺖ ،او هﻐﻮي ووﻳﻞ ﭼﯥ ځﺎن وژﻧﻪ د اﺳﻼم
ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ) ﺣﺮام (ﻋﻤﻞ دﯼ ﺧﻮ دا د ﺳﺰا وړ ﺟﺮم ﻧﻪ دﯼ .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ،ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ د ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې
ځﺎن ﺳﻮځﻲ ﻳﺎ د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ ﻗﺼﺪ ﮐﻮﯼ ،هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ د ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺆول دﯼ ،ﭘﻪ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻟﺤﺎظ د ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺆول
ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي.

 142ﻗﻀﻴﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا راﺟﻊ ﺷﻮې ،هﺮات ،ﻧﻮﻣﺒﺮ  .٢٠١٠ﻗﻀﻴﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﯥ دﻩ او د
راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻧﺠﻠۍ ﻣﻴړﻩ اﻳﺮان ﺗﻪ ﺗښﺘﻴﺪﻟﯥ دﯼ.
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ﭘﻪ  ٢٠٠٧ﮐﯥ د هﺮات وﻻﻳﺖ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ وﻻﻳﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ د هﺮات ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ ﻳﻮ ځﺎﻧګړﯼ واﺣﺪ
ﺟﻮړ ﮐړ .دا ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ د  ٨او  ١٠ﺗﺮﻣﻨځ ﻗﻀﻴﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮي ،دا ارﻗﺎم د  ٢٠٠٩ﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۴٠ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ښﻴﯥ .ډاﮐټﺮان اټﮑﻞ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ورﺗﻪ ﺷﻤﻴﺮﻣﻮﺟﻮد وي ﭼﯥ دوﯼ ﻳﯥ ﻧﻪ
وﻳﻨﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ دا ﭘﻴښﯥ د ښﺎر څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې واﻗﻊ ﮐﻴږي او ﻳﺎ ﺧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﭘﺮﻳښﻮدل ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻣړﻩ ﺷﻲ .ﻳﻮﻩ ښځﻪ
ﭘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ څﺨﻪ  ١۵ورځﯥ وروﺳﺘﻪ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮﻩ او ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣړﻩ ﺷﻲ
ﭼﯥ د ﺧﺴﺮ او ﻟﻴﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﺷﻮي وو 143.د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د  ٢۵ -١۵ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ
ښځﯥ وي او زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ ﻏﺮﻳﺒﯽ او ﺑﯥ ﺳﻮادﻩ ښځﯥ دي .د دې واﺣﺪ ﻣﺴﺆول ډاﮐټﺮ ووﻳﻞ ،ﭘﻪ زور ودوﻧﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ
ﻻر هﻮاروي .ځﻮاﻧﯥ ښځﯥ زړو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ وادﻩ ﮐﻴږي ،ښځﯥ د ﭘﺴﻮﻧﻮ او ﺣﺘﯽ د ﺗﺮﻳﺎﮐﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ورﮐﻮل ﮐﻴږي.
دﻏﻪ ښځﯥ د ﻣﻴړوﻧﻮ او ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻮګﻪ د ﺧﻮاښﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﻧﺎروا ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې وي .هﻐﻮي ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ او د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮي ،هﻐﻮي ﺣﺘﯽ ﭘﻪ هﻤﺪې ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ هﻢ د ﻧﺎوړﻩ
ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ او ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴږي .ډاﮐټﺮ ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ دﯼ ﭼﯥ د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ د ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن
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ﻳﻮازﻳﻨۍ ﻻر ﭘﻪ زور ودوﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﺎي د ټﮑﯥ اﻳښﻮدل دي.

 ١٠ .٣د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﻏﺒﺮګﻮن ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﯧښﺘﻪ
د ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ﭘﻼر ﺧﭙﻠﻪ  ١۶ﮐﻠﻨﻪ ﻟﻮر ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻮډا د وادﻩ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﺧﺮڅﻪ ﮐړې .ﻧﺠﻠۍ د ﻳﻮﻩ هﻠﮏ
ﺳﺮﻩ ﺟﻼل اﺑﺎد ﺗﻪ وﺗښﺘﻴﺪﻟﻪ .ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻧﻮﻣﻮړې ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ او زﻧﺎ ﭘﻪ ﺗﻮر ﻧﻴﻮﻟﯥ .ﻧﻮﻣﻮړې د ﻟﻮګﺮ
وﻻﻳﺖ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎدﻳﺒﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﺗﻮﻗﻴﻒ وﻩ ﭼﻴﺮې ﭼﯽ د راﭘﻮر ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ
ﺷﻮﯼ دﯼ .اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ  ٧ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻪ ﮐړې دﻩ او د ﮐﺎﺑﻞ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﺎدﻳﺒﻲ ﻣﺮﮐﺰ
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ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې دﻩ ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻼر د هﻐﯥ ځﻮاﻧﻪ ﺧﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ورﮐړﻩ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﮐﻠﺘﻮري ﺣﺎﻻت ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻳﺎ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ/ﺧﻼﺻﻮن اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ورﮐﻮي ،هﻐﻮي زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺗﻴښﺘﯥ ﺗﻪ اړې ﮐﻴږي .د ﺑﻴﻠګﯥ
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ )ﺷﻴﻨګﺮي( 146ډﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎر دﯼ .ﻧﺠﻮﻧﯥ د ﺟﺒﺮﯼ ﻧﺎﻣﺰادۍ
څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻌﺸﻮق ﺳﺮﻩ د ﻓﺮار ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﯥ.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ ﺟﺮم ﻧﻪ دﯼ ،ﺧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻧﺠﻮﻧﯥ د
ﻻ د زﻧﺎ د ﻗﺼﺪ ﻟﺮﻟﻮ ﺗﻮر
ﺗﻴښﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻴﺴﻲ ،ﺑﻨﺪې ﮐﻮﯼ ﻳﯽ او ﺣﺘﯽ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻳﯽ راوﻟﻲ ،هﻐﻮي ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻟګﻮي 147.د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن د  ۴٢۵ﻣﺎدې ﻻﻧﺪې ،ﻳﻮ ﺷﺨﺺ د ﻳﻮې ښځﯥ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ  ١٨ﮐﻠﻨﻪ ﻳﺎ د  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ
زﻳﺎت ﻋﻤﺮ وﻟﺮي ﻓﺮار وﮐړي د ﺗښﺘﻮﻧﯥ 148د ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي .دا ﭘﻪ دې دﻻﻟﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ  ١٨ﮐﻠﻨﻪ
ﻳﺎ د هﻐﻪ څﺨﻪ د ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ ښځﻪ ﭼﯥ د وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗښﺘﻲ ،ﻣﺠﺮﻣﻪ ﻧﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي.

 143د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ "ﻣﺎﻳﻮﺳﻲ" ښځﯥ ﭼﯥ ﺑﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ورڅﺨﻪ ﺷﻮي وي د اور ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﻮځﻮي اﯼ اﻳﻒ ﭘﯽ  ٢٨ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ،
.٢٠١٠
 144ﭘﻮرﺗﻨۍ ﻣﺎﺧﺬ.
 145د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺟﻨﻮري.٢٠١٠ ،
 146د ﺷﻴﻨګﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ډوﻟﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ :اﻟﻒ( ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻠﯥ او هﻠﮏ دواړﻩ ﻏﻮاړي ازدواج وﮐړي ﻣګﺮ ﮐﻮرﻧۍ او ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ وي )د
ﺗﯧښﺘﯥ ﺧﻄﺮ ﺷﺘﻪ(؛ ب( ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻟﻪ ﺗﯧښﺘﯥ څﺨﻪ ﭘﺨﻮا ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻮې وي ،دود داﺳﯥ دﯼ ﭼﯥ د هﻠﮏ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ ورﺗﻪ ﻧﺎﻣﺰد
ﺷﻮې وﻩ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺑﻠﻪ ﻧﺠﻠۍ ورﮐﻮل ﮐﻴږي؛ ج( د ﻋﺎدي ﺷﻨګﺮي ﻟﭙﺎرﻩ )ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ او هﻠﮏ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ازدواج ﮐﻮي او ﮐﻮرﻧۍ ﻳﯥ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي( ،ﻣﻌﻤﻮﻻ هﻐﻪ ﺗﺤﻔﯥ ﭼﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي د ﻏﺮاﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي.
 147د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻔﺎذ ﻟﻪ ﻣﺴﻮﻟﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ .ﭘﻮﻟﻴﺲ هﻐﻪ ښځﯥ ﭼﯥ "ﺗﻴښﺘﻪ" ﮐړي وي ﭘﻪ دې اﺗﻬﺎم ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ د
زﻧﺎ ﻗﺼﺪ ﻳﯥ درﻟﻮدﻩ" .د زﻧﺎ ﻋﻤﻞ" د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن او د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږي.
 148د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن  ١۴٨ﻣﺎدﻩ واﻳﻲ :دﻏﻪ ﻣﺎدﻩ د ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ  ٨٠ﻣﺎدې ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ واﻳﻲ" :ﮐﻪ ﻳﻮﻩ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﻧﺠﻠۍ ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻟﻲ ﻋﻤﺮ
ﺗﻪ رﺳﻴږي ازدواج ﮐﻮي ،ازدواج ﻳﯥ رﺳﻤﻲ دﯼ".
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ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ﺷﺨړﻩ واوړي .ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ،ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ
وﺷﻮﻩ ،ﮐﻮرﻧۍ ﻣﺠﺒﻮرﻳږي ﭼﯥ د ﺷﺨړې د هﻮاروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻠﻪ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐړي .ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ
ﭘﻴښﯥ هﻤﺪارﻧګﻪ ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ د هﻐﻮي د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم وژﻧﻮ ﺗﻪ ﻻر هﻮاروي.
ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻗﻀﻴﯥ
ښځﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ډﻳﺮ ځﻠﯥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗښﺘﻲ .ډﻳﺮ ځﻠﯥ د ډﻳﺮو
ﺳﺘﻮﻧﺰو رﻳښﯥ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﻟﮑﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﯥ ﭘﻪ وادﻩ ﮐﯥ ﭘﺮﺗﯥ وي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د ﻓﺮاﻩ ﭘﻪ
وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮې  ١۴ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻴښﻪ څﻮﮎ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ ﺗښﺘﻮل ﺷﻮﯼ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ زور ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ٩
ﮐﻠﻨﻪ وﻩ وادﻩ ﺷﻮې ،څﻴړﻟﯥ .ﻧﺠﻠﯥ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ هﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺴﺮ ﺳﺮﻩ د ﺟﻨﺴﻲ راﺑﻄﯥ ﻧﻪ د اﻧﮑﺎر ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ وهﻞ ﺷﻮې
دﻩ  .د ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﻴړﻩ او د هﻐﯥ ﺧﻮاښﯥ هﻢ د ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﺮﻩ ﭘﻪ دې ﺧﺎﻃﺮﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﺎوﻩ ﭼﯥ ګﻮاﮐﯥ هﻐﯥ د ﺧﭙﻞ
ﺧﺴﺮ ﺳﺮﻩ ﻧﺎوړﻩ اړﻳﮑﯥ ﻟﺮﻟﻲ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﮐړې او ﻟﻴﺪل ﺷﻮې ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺠﻠۍ
د ﻻس دوﻩ ګﻮﺗﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﺷﻮي او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ ﺑﺪن ﺗﻴﻞ څڅﻮل ﺷﻮي دي )د ادﻋﺎ ﺳﺮﻩ د ﻧﻮﻣﻮړې د ﺧﺴﺮ
ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ( د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘښﯥ هﻢ ﺳﻮځﻮل ﺷﻮي )د ادﻋﺎ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻧﻮﻣﻮړې د ﺧﻮاښﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا( .ﻧﻮﻣﻮړې هﻤﺪارﻧګﻪ
ادﻋﺎ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﻴړﻩ هﻐﻪ د ﻻﺳﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻳﻮې ﺷﭙﯥ ﻟﭙﺎرﻩ راځﻮړﻧﺪﻩ ﮐړي .د ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺠﻠﯥ ﭘﻼر
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﭘﺪې هﮑﻠﻪ ﺧﺒﺮ ورﮐړﯼ )او هﻐﻮي ﻧﺠﻠﯥ د ﺧﺴﺮ د ﮐﻮر څﺨﻪ راوﻳﺴﺘﯥ( او د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ
وﺳﭙﺎرﻟﻪ .د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺠﻠﯥ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ وﻟﻴږﻟﻪ او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ څﻮ
ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ وﻧﻴﺴﻲ .ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﮐﻮرﻧۍ او ﻗﻮﻣﻲ اړﻳﮑﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ هﻴڅ اﻗﺪام ﻧﻪ دﯼ ﮐړي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د
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ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺧﭙﻠﻮ هڅﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړﯼ ،څﻮ ﻗﻀﻴﻪ د اړوﻧﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ واﭼﻮي.
د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ هﻐﻮ ښځﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ﺗښﺘﻲ
د  ٢٠١٠ﭘﻪ اګﺴﺖ ﮐﯥ د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ  150 ۵٧٢ﺗﺼﻮﻳﺒﻲ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﮐﯥ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﻮروﻧﻮ
څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ د دوﺳﻴﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﮐړي .د ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﺗﻴښﺘﻪ د ﻣﺠﺮد او ﻳﺎ وادﻩ ﺷﻮﯼ/ﻣﺘﺎهﻞ ﺑڼﻪ ﻟﺮي ،د ﺗﻴښﺘﯥ ﻻﻣﻞ او اﻧګﻴﺰﻩ او د هﻐﻪ ځﺎﯼ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل
ﮐﻮم ځﺎﯼ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ ﺗښﺘﻴﺪﻟﯥ )د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻳﺎ ﺑﻴګﺎﻧﻪ ﮐﻮر( .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻧﺠﻠۍ د ﮐﻮر د ﻏړو ﻟﻪ ﺧﻮا د ځﻮروﻧﯥ او
ﻣﺰاﺣﻤﺖ څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮان ﮐﻮر ﺗﻪ ،د ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺤﺮم ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﺎ ﮐﻮم ﻋﺪﻟﻲ ادارې ﺗﻪ ﭘﻨﺎﻩ
وړي ،ﺑﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻴﺪ د ﻧﻈﺮﻩ ﭘﻴښﯥ ﺗﻪ د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ و ﻧﻪ ﮐﺘﻞ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻣﻌﮑﻮس ډول ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ښځﻪ د ﻳﻮﻩ
ﺑﻴګﺎﻧﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړﻩ ﺷﻲ ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ د ﺗﻴښﺘﯥ ﻻﻣﻞ د ﻧﺎوړﻩ ﺳﻠﻮﮎ څﺨﻪ ﺧﻼﺻﻮن وي ،ﻻرښﻮوﻧﻪ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ځﺎن د داﺳﯽ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﺑﺪﻟﻤﻨۍ او ﻧﻮرو ورﺗﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﻧﺎﻣﺸﺮوع ګڼﻞ ﮐﻴږي ،ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻊ او د ﺳﺰا وړ دي ،ځﺎن د ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﻣﻌﺮض ﮐﯥ
اﭼﻮي.
دا ﻻرښﻮد ښﺎﻳﻲ د هﻐﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ﺗښﺘﻲ د هﻐﻮي د ﻧﻴﻮﻧﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ ګﺎم وي.
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ دﻗﻴﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﺤﮑﻤﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن  ١٣٠ﻣﺎدﻩ )ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﺗﻪ ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ
د ﺣﻨﻔﻲ ﻓﻘﻬﯥ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﯼ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې واﺿﺢ ﻣﻘﺮرات ﺷﺘﻮن وﻧﻪ ﻟﺮي( هﻐﻪ
ﻋﻨﻌﻨﻮﯼ ﮐړﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ورﮐﻮي ﮐﻮم ﭼﯥ د ښځﻮ ﺧﻮځښﺖ ﻣﺤﺪودوي او د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﮐﻮم ﺑﻨﺴټ وﻧﻪ
ﻟﺮي.

 149ﻗﻀﻴﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮي ،اګﺴﺖ .٢٠١٠
 ۵٧٢ 150ﺷﻤﻴﺮﻩ ﻣﻨﻈﻮري ،ﻳﻮ اﻣﺮ ﻳﺎ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﭼﯥ د اګﺴﺖ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ  ٢٠١٠د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮې ﭼﯥ د
ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا دﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯥ ﻧﺸﺮ ﺷﻮﻩ او د "ﺗﻴښﺘﯥ" د ﺟﺮم ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐړﯼ دﯼ .دﻏﻪ ﻏﺒﺮګﻮن ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮏ ﺷﻮﯼ .دﻏﻪ ﻣﻨﻈﻮري د اﺻﻼح ورځﭙﺎڼﻲ  ٢۵اګﺴﺖ  ٢٠١٠ﮐﯥ ﭼﺎپ ﺷﻮي.
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هﻐﻮ اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮهﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﯽ ﻣﺸﻮرې ﮐړي ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ دي ﭼﯥ دا
ﻻرښﻮد ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ او د اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐﯥ دﯼ 151.هﻐﻪ ښځﯥ ﭼﯥ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي ښﺎﻳﻲ
ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﻳﺎ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ادارو ﺗﻪ ﭼټﮏ ﻻس رﺳﻲ و ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻳﺎ ښﺎﻳﻲ هﻐﻮي د ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻏړو او
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺑﺎور و ﻧﻪ ﮐړي او ﻳﺎ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻴګﺎﻧﻪ ﻟﮑﻪ ګﺎوﻧډي ﺑﺎور وﮐړي .د
دې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ،د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د زﻧﺎ ﺟﺮم ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دﯼ .د زﻧﺎ د
ارﺗﮑﺎب اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﺎزات ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﯥ هﻴڅ ډول ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻨﺴټ ﻧﻪ ﻟﺮي .ځﮑﻪ ﻧﻮ د ﻻرښﻮد ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ
اﻧګﻴﺮﻧﻪ اﺳﺘﻮار دﯼ او اټﮑﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ واﻗﻊ ﺷﻮﯼ وﯼ او ﻣﻤﮑﻦ ښځﻪ ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ وي .د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ دﻩ ﭼﯥ دا ﻻرښﻮد د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﺗﺴﺎوي د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺿﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻮ او
هﻤﺪارﻧګﻪ د  ٣١ﻣﺎدې )اﺟﺒﺎري ﺗﺠﺮﻳﺪ( او  ٣۵ﻣﺎدې )ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ،ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﻪ ﻻس
رﺳﻲ( او د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐﯥ دي.
د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﻣﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻣﺤﺴﻮس او د درﮎ وړ ﺗﻀﺎد ښﺎﻳﻲ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﻳﻮې ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﺣﯥ او ﺑﻴﺎن د ﺗﺮوﻳﺞ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺣﻞ ﺷﻲ ،د دې ﭘﻪ ځﺎﯼ ﭼﯥ ﻣﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﮐﻤﺰوري ﮐړي ،هﻐﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ هﻤﻐږي ﮐﻮي او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺗﻌﻬﺪاﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮرا
دې د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺿﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻮ ،ﻣﻠﻲ او ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﻌﻬﺪاﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ
ﻻرښﻮد ﮐﯥ اﺻﻼح او ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ راوﻟﻲ.

 ١١ .٣ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ زدﻩ ﮐړو او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ ﺑﺎﻧﺪې د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﻣﻨﻔﻲ
اﻏﻴﺰې
د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ښځﻮ د ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴﺪو او ﻣﻌﺎرف او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ د ښځﻮ د ﻻس رﺳﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل
هﻐﻮﯼ د هﻴﻮاد د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮرو ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻻس او ګﺮﻳﻮان دي .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﻪ د دﻏﻮ ﮐړﻧﻮ
ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺨﺮﺑﻪ او وﻳﺠﺎوړوﻧﮑﯽ ﮐړﻧﻪ دﻩ .ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠۍ ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٢ﮐﻠﻨۍ ﮐﯥ وادﻩ ﺷﯥ څﻨګﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ
ﺧﭙﻠﯥ زدﻩ ﮐړې ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮځﻲ ،او ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺗﻨﮑﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ اﻣﻴﻨﺪوارﻩ ﺷﻲ او ﭘﻪ ﻓﺰﻳﮑﯽ او رواﻧﻲ ﻟﺤﺎﻇﻪ د
ﻣﻮروﻟۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ وي.
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ،د ښځﯥ/ﻧﺠﻠۍ ﻧﻪ د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ د ﺣﻖ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺟﻨﺎﻳﻲ
ﺟﺮم ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي -اﺳﻼم هﻤﺪارﻧګﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ ښځﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ورﺗﻪ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻟﺮي او د ﻋﻠﻢ زدﻩ ﮐړﻩ د ټﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ
دﻧﺪﻩ دﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن هﻢ د ټﻮﻟﻮ وګړو ﻟﭙﺎرﻩ د زدﻩ ﮐړې او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ د ﺣﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻮي.
د روﻏﺘﻴﺎ ﺣﻖ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ډاﮐټﺮاﻧﻮ 152د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ د ښځﻮ د هﻐﻮ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﯽ
ﺟﻨﺴﻲ اړﻳﮑﻮ او د ﻣﺎﺷﻮم د زﻳږون څﺨﻪ راوﻻړﻳږي ،ﺗﺸﺮﻳﺤﺎت وړاﻧﺪې ﮐړي دي .ﭘﻪ دې ﺳﺘﻮﻧﺰو ﮐﯥ د ﻣﻬﺒﻞ
څﻴﺮﻳﺪل ،د رﺣﻢ او ﻳﺎ هﻢ د ښځﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺠﺮا ﮐﯽ د ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺳﻮرﯼ ﺟﻮړﻳﺪل )ﻓﻴﺴﺘﻮﻟﻪ( ﺷﺎﻣﻠﯥ دي 153.د
ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ډاﮐټﺮاﻧﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ هﻐﻮي دﻏﻪ ورﺳﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﭘﻪ ﻳﻮې ١۴
 151د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دﻏﻪ ﻣﻨﻈﻮرې ﻟﻪ دﻳﻨﻲ ﭘﻮهﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮑﻪ ﮐړﻩ او ﻟﻪ هﻐﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ
ﺑﻨﺴټ ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .اﮐﺘﻮﺑﺮ .٢٠١٠
 152ﻟﻪ ﻧﺴﺎﻳﻲ وﻻدي ډاﮐټﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ،ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 153ﻓﻴﺴﺘﻮﻟﻪ هﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﯼ ﭼﯥ ﻣﻬﺒﻞ ،ﻣﺜﺎﻧﻪ او/ﻳﺎ د ﺳﺘﺮې ﮐﻮﻟﻤﯥ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ د ﻣﺎﺷﻮم د زﻳږون ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺻﺪﻣﻪ ګﻮرﯼ او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
ﺑﺸﭙړ ډول ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻪ ﺷﯽ او ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺳﻮرﯼ ﭘﺎﺗﯽ ﮐﻴږﯼ .ځﮑﻪ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮل ډول د ﻧﺠﻠۍ وﺟﻮد دوﻣﺮﻩ ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د زﻳږون د ﭘﻴښﯥ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﮐړي .ﮐﻪ د دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ درﻣﻠﻨﻪ ﭘﻴﺪا وﻧﻪ ﺷﯽ ،ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯽ د ټﻮل ژوﻧﺪ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻻرو څﺨﻪ د ﻣﻴﺘﺎزو او ﻏﺎﻳﻄﻪ ﻣﻮاو د
ﺑﻬﻴﺪو ﺳﺒﺐ وګﺮځﻲ.
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ﮐﻠﻨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﯥ ﻧﺠﻠۍ ﮐﯥ ﻟﻴﺪﻟﯥ دﻩ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړې  ۵٠ﮐﻠﻦ ﻣﻴړﻩ د هﻐﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ درﻣﻠﻨﯥ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﮐړﯼ او
وﻳﻠﯽ ﻳﯽ دي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ښځﯥ د درﻣﻠﻨﯥ ﭘﺮ ځﺎﯼ هﻐﻪ د ﭘﻴﺴﻮ ﺳﭙﻤﺎ ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮي ،ﺗﺮڅﻮ ﺑﻞ وادﻩ ﭘﺮﯼ
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وﮐړي.
ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﺣﺎل هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﯽ اﻣﻴﺪوارﯼ د ﻣﻴﻨﺪو د زﻳﺎﺗﯥ ﻣړﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﮑښﻪ
ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ راځﻲ .هﻐﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ د  ١۵ﮐﻠﻨۍ څﺨﻪ وړاﻧﺪې ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دوي وﺟﻮد د زﻳږون ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ وي،
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن زﻳږوي د هﻐﻮ ښځﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ  ٢٠ﮐﻠﻨۍ وي د زﻳږون ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ  ۵ځﻠﻪ د ﻣﺮګ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻳﺎت
155
دي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﻴﻨﺪو د ﻣړﻳﻨﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﺪ ارﻗﺎم ﻟﺮي 156.د ﻣﻨﻴﺪو د ﻣﺮګ ﻣړﻳﻨﯥ ﮐﭽﻪ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﯽ
ودوﻧﻮ ،زﻳﺎﺗﻮ اﻣﻴﻨﺪوارﻳﻮ او د ﻧﻮرو ﻓﮑﺘﻮروﻧﻮ 157ﺗﺮڅﻨګ د ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ د ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ او د ﭘﻮهﺎوي د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﺳﺮﻩ
ﺗړﻟﯥ دﯼ 158.د دﻏﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ ﻧږدې  ٢۴٠٠٠ښځﯥ ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ د  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﺮي ﺧﭙﻞ
ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي .د  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻧﺠﻠۍ ﻧﻮﯼ زﻳږول ﺷﻮﯼ ﻣﺎﺷﻮم د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﺎل ﮐﯥ
 ٪ ۶٠د ﻣﺮګ زﻳﺎت ﭼﺎﻧﺲ ﻟﺮي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺷﺨړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ )د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ د ﺷﺨړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د  ٢٣١٢ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ دﯼ( د ﻣﻴﻨﺪو د ﻣړﻳﻨﯥ ﮐﭽﻪ ١٠
ځﻠﯥ ﻟﻮړﻩ ) ،٢۴٠٠٠ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ (159ښﻮدل ﺷﻮي.
د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ودوﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻣﺎﺷﻮﻣﯥ ﻧﺠﻠۍ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮي ﺑﻠﮑﯥ هﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ هﻢ زﻳﺎن رﺳﻮي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﻳﯥ
ﻧړۍ ﺗﻪ راوړي .د وﺧﺖ ﻧﻪ وړاﻧﺪې زﻳږون ،د زﻳږون ﭘﻪ ﻣﻬﺎ ل ﮐﻢ وزﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮم او ﮐﻤﺰوري ﻓﺰﻳﮑﯽ او رواﻧﻲ ودﻩ
هﻐﻪ ډﻳﺮ ﭘﻴښﻴﺪوﻧﮑﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دي ﭼﯥ ځﻮاﻧﯥ ﻣﻴﻨﺪې ورﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴږي.
ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ښځﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﻧﻮې ﻧﺎوې د ﻧﻮي زﻳږول ﺷﻮﻳﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ او ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟږﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮﯼ او ﻳﺎ هﻢ هﻴڅ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .هﻐﻮي د داﺳﯥ ﭘﻴښﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ
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وﮐړﻩ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ځﻮاﻧﻮ ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻴﻨﺪو ﭘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺳﻮځﻮﻟﻲ او ﻳﺎ هﻢ زﻧﺪۍ ﮐړې دي.
ﭘﻪ ځﻮاﻧﻮ ﻧﺎوﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ وادﻩ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘﯽ ډول د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د زﻳږون ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻓﺸﺎروﻧﻪ زﻳﺎت
دي 161 .زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻧﺎوې ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﯥ وﯼ او ﻳﺎ هﻢ ﮐﻢ ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﻟﺮي ،هﻐﻮﯼ د ﮐﻮرﻧۍ د ﭘﻼن ﻳﺎ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ ﮐﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي او ﻳﺎ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د زﻳږون ﺗﺮ ﻣﻨځﻪ د واټﻦ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴړﻩ ﺳﺮﻩ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺮﻳﮏ ﮐړي .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﻤﻴﺮ او د زﻳږون ﺗﺮﻣﻨځ د واټﻦ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ﺗﻮګﻪ د ﭘﺮﻳﮑړې ﺣﻖ د

 154ﻟﻪ ډاﮐټﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ،ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 155ﺳﺎراﻧﺠﺎ ﺟﻴﻦ او ﮐﺎﺗﻠﻴﻦ ﮐﻮرﺗﺰ ،ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ د ودﻧﯥ د ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮې ﻻرې ،د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻧړﻳﻮال ﺗﺤﻠﻴﻞ ،د
ښځﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د څﻴړﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﮐﺰ ،اﭘﺮﻳﻞ ) ٢٠٠٧د ﻳﻮ اﻳﻦ اﻳﻒ ﭘﯽ اﯼ او د اﺑﺮدﻳﻦ د ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻟﻪ څﻴړﻧﻮ څﺨﻪ(؛ دﻏﻪ راز وګﻮرئ:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دې ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮﯼ ﭼﯥ د زرﻳﺰې اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ هﺪﻓﻮﻧﻪ ﻧﻮرې ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﻣﺸﺘﺮﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ وﻳﻨﺎ) ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،د
روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ،ﻳﻮ اﻳﻦ اﻳﻒ ﭘﯽ اﯼ ٢٢ ،ﺳﭙﺘﻤﺮ  ٢٠١٠او د زﻳږون ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻣﺮګﻮﻧﻪ ٢٠٠٨ -١٩٩٠ :ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ ،د
روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ او ﻳﻮان اﻳﻒ ﭘﯽ اﯼ ﻟﻪ ﺧﻮا.(٢٠١٠ ،
 156د ﻣﻴﻨﺪو د ﻣړﻳﻨﯽ ﮐﭽﻪ ﭼﯽ ﭘﻪ  ٢٠٠١ﮐﺎل ﮐﯽ ﭘﻪ هﺮو  ١٠٠٠٠٠وﻻدﺗﻮﻧﻮ ﮐﯽ  ١۶٠٠وﻩ ،ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﯽ ﭘﻪ هﺮو  ١٠٠٠٠٠وﻻدﺗﻮﻧﻮ
ﮐﯽ  ١۴٠٠ﺗﻪ راټﻴټﻪ ﺷﻮﯼ ،ﺧﻮ دا رﻗﻢ ﻻ هﻢ د ﻧړئ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ څﺮګﻨﺪوﯼ .وګﻮرئ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮدارﯼ ورﮐﻮﯼ ﭼﯽ د زرﻣﯽ د
څﻠﻮرم او ﭘﻨځﻢ هﺪف ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﻻ زﻳﺎﺗﯽ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯽ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ،ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ،
 ،(UNFPA ،UNICEF ،WHOدﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ٢٢ﻣﻪ ﮐﺎل  ،٢٠١٠او ،د ﻣﻴﻨﺪو د ﻣړﻳﻨﯽ ﺳﻴﺮ ١٩٩٠ :ﺗﺮ  ٢٠٠٨هﻐﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭼﯽ د ،WHO
 UNFPA ،UNICEFاو ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺷﻮﯼ دﯼ ٢٠١٠ ،ﮐﺎل.
157هﻤﺪا ﻣﺎﺧﺬ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ د ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزﻳﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا.
 158هﻤﺪا ﻣﺎﺧﺬ.
 159وګﻮرئ :د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ راﭘﻮر ،د ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻠﻨﻲ راﭘﻮر .٢٠٠٩
 160د اﻓﻐﺎﻧﻲ ښځﻮ ﻟﻪ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،د ﭼﻤﺘﺎل وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 161د ﮐﺎري ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻲ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﻣﺎرچ/اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
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ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي 162،او د ښځﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ
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ﺣﻖ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ دﻩ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ودوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ارﻗﺎﻣﻮ راﻏﻮﻧډول ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ دﯼ څﻮ داﺳﯥ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ګﺎﻧﯥ ﺗﻴﺎرې ﺷﻲ ﭼﯥ دا ﻧﺎوړﻩ دود ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ .د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ داﺳﯥ راﻏﻮﻧډول د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ د ﭼﺎرو د
ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺧﻮراﮎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﺗﻐﺬﻳﻮﯼ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې
د هﻐﻮ ﻣﻴﻨﺪو ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﻴﺪې ورﮐﻮﯼ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي او د هﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻋﻤﺮ ﭘﺘﻪ ﻟګﻮﯼ ﭼﯥ دا
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﯼ ﺧﻮ د ﻣﻴﻨﺪو د ﻋﻤﺮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﻧﻪ ﻟﺮي 164 .د ﻣﻴﻨﺪو د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ
راﻏﻮﻧډول ﺑﻪ د ارزښﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي او د ﻧﻮرو هﺪف وړ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د ځﻮاب وﻳﻠﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎت هﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮﻩ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ د ﺧﻮځښﺖ د ازادې څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﻳﺎ د ښځﻮ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ
ﮐﻮﻟﻮ ﺟﺪﯼ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ډﻳﺮ زﻳﺎت دي .د دﻏﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ هﻢ ﻟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﺮﻩ
ﻣﺦ ﮐﻴږي.
د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ
د ﻧﻴﻤﺮوز ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ  ١٠ﮐﻠﻨﯥ ﺷﻬﻨﺎز )ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﻮم( د ﻳﻮﻩ  ۴۵ﮐﻠﻦ ﺳړﯼ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﭘﻼر ﺧﻮښ
ﮐړﯼ و د وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ښﮑﺎرﻩ ﮐړ .ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ وﻩ او ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ
درﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړي .د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻼر ﻟﻪ دې ﮐﺎر څﺨﻪ ﭘښﻴﻤﺎﻧﻪ و ﺧﻮ وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﻴﺴﺘﻤﻦ
دﯼ او د ﻧﺎروﻏۍ د درﻣﻠﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ دﻏﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي .ﭘﻪ دﻏﯥ دوﺳﻴﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻟۍ ،ﻣﺤﮑﻤﯥ او د ښځﻮ د
ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ ﻏړي ﺷﺎﻣﻞ دي( ﺧﺒﺮ ﺷﻮل او هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ و اﺧﻄﺎر
ورﮐړ او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ د ﺷﻬﻨﺎز ودول ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﺎر دﯼ .د دې ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯥ د ﺷﻬﻨﺎز ﭘﻼر ﺳړﯼ ﺗﻪ
ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻴﺴﯥ ورﮐړې او ﻧﻮﻣﻮړي د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ
165
ژﻣﻨﻪ ورﮐړﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ژر وادﻩ ﻧﻪ ﮐړي .ﺷﻬﻨﺎز ﺧﭙﻠﻮ زدﻩ ﮐړو ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي.
ﻟﻪ ﻧﺠﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻢ د ﺣﻖ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻳﻮ ﻧﺎوړﻩ دود او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﺳﺎﺳﻲ ﺿﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ دﻩ .د
ﻳﻮې ﻣﺎﺷﻮﻣﯥ ﻧﺠﻠۍ ودول ژورې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﺮﻳږدي .د ﺗﻌﻠﻴﻢ د ﺣﻖ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺪل د ﺗﻨﮑﻲ ودوﻧﻮ ﻳﻮ ﻻﻣﻞ او ددﻏﻪ
ﻧﺎوړﻩ دود ﻳﻮ ﻋﻼﻣﺖ دﯼ .ﺗﻨﮑﻲ ودوﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮزاې د ﻣﺎﺷﻮم ژوﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ د ﻣﺎﺷﻮم د ژوﻧﺪ ﭘﻮﺗﺎﻧﺴﻴﺎل هﻢ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي.
د اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ دودﻳﺰې ﮐړﻧﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ
وړاﻧﺪې ﮐﻮي 166 .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ دﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ هﻴﻮاد ﮐﺎر د ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ځﻮاﮎ ﻳﻌﻨﯽ د
هﻐﻪ هﻴﻮاد د ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻗﺸﺮ د ﮐﺎر څﺨﻪ ګﻮښﻪ ﮐﻮل ،او هﻤﺪارﻧګﻪ د ښځﻮ د ﺗﻌﻠﻴﻢ د ﻻﺳﺮﺳﻲ د ﺣﻖ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﺑﻪ د هﻐﻪ
هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ اﻗﺘﺼﺎدي او ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺪې اﻏﻴﺰې واﭼﻮي.
د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻳﯥ د  ١۵ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت دي د ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻮ د ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ارﻗﺎم  ٪ ٢٨دي ،دا ارﻗﺎم
د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮازې  ٪ ١٢٫۶دﯼ .هﻐﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ ژر ودوﻧﻪ ﮐﻮي ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﺧﭙﻠﯥ زدﻩ ﮐړې ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻮي.
 167ځﻮاﻧﯥ ﻧﺎوې ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﺮﻣﺦ وړي ،د هﻐﻮي د ﺧﻮځښﺖ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د زﻳږون او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ
 162د  (١) ١۶ CEDAWﻣﺎدﻩ "ﻋﻴﻨﻲ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﻤﻴﺮ او د دوي ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﻓﺎﺻﻠﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ او ﻣﺴﺆوﻻﻧﻪ
ډول ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﮐړي او د دې ﺣﻖ وﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ،ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ او هﻐﻮ وﺳﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﮐړي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐړي"،
ﺗﻀﻤﻴﻨﻮي.
 163د ﮐﻮﻣﺎراﺳﻮاﻣﯽ راﭘﻮر ،ﮐﻠﺘﻮري رواﺟﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺸﻮﻧﺖ ښﮑﺎرﻩ ﮐﻮي .ﻧﻘﻞ ﺷﻮﯼ ﭘﺮاګﺮاف .٩٠
 164د ﺧﻮراﮎ ﻧړﻳﻮال ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﯼ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .٢٠١٠
 165د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او د ښځﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮې ﭘﻴښﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 166ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ښځﻮ او ﺳړو ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﮐﻮ او ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ،ﻣﺎرچ/اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 167وګﻮرئ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﭘﺮﻣﺨﺘګ راﭘﻮر .٢٠٠٧
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هﮑﻠﻪ ﭼﯥ د وادﻩ او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻧﺎ ﺳﺎزګﺎر ﻟﺮﻟﻴﺪ ﻟﺮي ،ﻧﻮې ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ وﺿﻊ ﮐﻮي 168 .ﻓﺸﺎروﻧﻪ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ
زﻳﺎﺗﻮ اړﺧﻮﻧﻮ څﺨﻪ د هﻐﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﻟﻮڼﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ هﻐﻮ ښځﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ وادﻩ ﺷﻮي دي
ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ وﻻړې ﺷﻲ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ دﯼ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺑﯥ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ او ﭘﻪ ﺗﻨﮑﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ د هﻐﻮي ودوﻧﻪ او د ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د هﻐﻮي
ودول د دې ﭘﺮ ځﺎﯼ ﭼﯥ واﻟﺪﻳﻦ د هﻐﻮي ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻪ زړﻩ ښﻪ ﮐړي ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮﯼ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮڼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ
وﺳﺎﺗﻲ 169 .هﻐﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯽ د ﺑﻠﻮغ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯽ وﯼ او ددې ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯥ د ځﻮروﻧﯥ او ﻧﺎ اﻣﻨۍ څﺦ ﻳﯽ
ﺳﺎﺗﻠﯥ وي ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﺮﻳښﻮدو ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ﮐﻴږي .د ښﻮوﻧځﯽ او ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺎ ﮐﺎﻓﻲ
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ،د ښځﻴﻨﻪ ښﻮوﻧﮑﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ګﻮاښﻮﻧﻪ هﻐﻪ ټﻮل ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ
170
ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﻠﻠﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐﻮي.
ﻗﺎﻧﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺧﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن
درې څﻠﻮﻳښﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
زدﻩ ﮐړﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺣﻖ دﯼ ﭼﯥ د ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺮ درﺟﯥ ﭘﻮرې وړﻳﺎ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺄﻣﻴﻨﻴږي .دوﻟﺖ
ﻣﮑﻠﻒ دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﻮازن ﻣﻌﺎرف د ﻋﺎﻣﻮﻟﻮ او ﻣﻨځﻨﻴﻮ اﺟﺒﺎري زدﻩ ﮐړو د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﭙﺎرﻩ اﻏﻴﺰﻣﻦ
ﭘﺮوګﺮام ﻃﺮح او ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړي.
دوﻩ ﭘﻨځﻮﺳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
دوﻟﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروﻏﻴﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ او د وړﻳﺎ ﻋﻼج وﺳﻴﻠﯥ او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوﯼ د ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﻪ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮي.
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻨځﻪ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﻪ د ښﻮوﻧﯽ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﮐﺎر ،روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻻس رﺳﯽ د ﺣﻖ او ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو
درج ﺷﻮﻳﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ د ګټﯽ اﺧﺴﺘﻨﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻲ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ
زﻳﺎت ﻧﻪ وي ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي.
ﺷﭙږﻣﻪ ﻣﺎدﻩ
د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ )زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮﯼ/ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( د ﻻﻧﺪې ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻟﺮوﻧﮑﯽ دﻩ:
 (٣ﭘﻪ وړﻳﺎ ﺗﻮګﻪ ،ﺑﻴړﻧﻴﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ.

 168د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ د ﻣﺎﺷﻮم ازدواج ،ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ،ﭘﺎﻳﻠﯥ او د ﺣﻞ ﻻرې  -د راﭘﻮر دوهﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ،د زﻳږون ﭘﺮﻣﻬﺎل د ښځﻮ ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎ د
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻏﻴﺰې ،ﻣﻴډﻳﮑﺎ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻟﯽ.
 169ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﮐﻮ او ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ،ﻣﺎرچ/اﭘﺮﻳﻞ  .٢٠١٠ځﻴﻨﻮ ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭼﯥ د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﮐړې دي وﻳﻠﯽ دﯼ ،ﭼﯥ ډﻳﺮې ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ځﮑﻪ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻟﻪ وادﻩ
وروﺳﺘﻪ هﻐﻮي د ﺑﻞ ﭼﺎ "ﻣﻠﮑﻴﺖ" ګﺮځﻲ.
170دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﮐﻮ او ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﮐﯥ ښﮑﺎرﻩ ﺷﻮي .دﻏﻪ راز داﺳﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ښﻮوﻧځﻲ ﺷﺘﻪ ،ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ
ﮐﯥ د ﭘﺮﻳﺎن وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﭘﻪ ﭘﺮوان ﮐﯥ د ﺧﻠﺰﯼ ﮐﻠﯽ او د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ وﻟﺴﻮاﻟۍ..
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ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن
د زدﻩ ﮐړې ﺣﻖ
اﺳﻼم ښځﻮ ﺗﻪ د زدﻩ ﮐړې هﻐﻮﻣﺮﻩ ﺣﻖ ورﮐړﯼ ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﻪ ﻳﯥ ورﮐړﯼ .د ﻗﺮﺁﻧﮑﺮﻳﻢ ﻻﻧﺪﯦﻨﻲ ﺁﻳﺖ ﭘﺮ دې
ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻋﻠﻢ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺷﺎن زﻳﺎر و ﺑﺎﺳﻲ ،او دا ﭼﯥ د زدﻩ ﮐړې ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ دواړﻩ ﻣﺴﺎوي اﺟﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي.
 ....وواﻳﻪ )اې ﻣﺤﻤﺪﻩ!( اﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ دﯼ ﺳﺮﻩ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯽ ﭘﻮهﻴږﯼ )او ﺧﺎوﻧﺪان د ﻋﻠﻢ دﯼ( او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯽ ﻧﻪ
ﭘﻮهﻴږﯼ )ﺟﺎهﻼن وﯼ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻪ دﯼ( ﺑﻴﺸﮑﻪ هﻢ دا ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯽ ﭘﻨﺪ اﺧﻠﯽ ﺧﺎوﻧﺪان د ﺧﺎﻟﺼﻮ ﻋﻘﻠﻮﻧﻮ.
)ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ٩ ،اﻳﺖ(.
ورﮐﻮﯼ )اﷲ( ﺣﮑﻤﺖ )ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻢ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ( هﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ ارادﻩ وﮐړي )د ورﮐﻮﻟﻮ ﻳﯽ( او هﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯽ ورﮐړ
ﺷﻮ ﺣﮑﻤﺖ )ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻢ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ( ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮﻩ ورﮐړﯼ ﺷﻮ )دﻩ ﺗﻪ( ﺧﻴﺮ ډﻳﺮ ،او ﻧﻪ اﺧﻠﯽ ﭘﻨﺪ ﻣګﺮ ﺧﺎوﻧﺪان
د ﻋﻘﻠﻮﻧﻮ )ﺻﺎﻓﻮ ﭼﯽ د وهﻢ او ﻧﻔﺴﯽ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺷﻮاﺋﺐ ﭘﮑﯽ ﻧﻪ وﯼ(.
)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮﻩ ،ﺁﻳﻪ .(٢۶٩
او )هﻢ داﺳﯽ( ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ هﻢ او )هﻢ داﺳﯽ ﻟﻪ ﻧﻮرو( ژوﻧﺪﻳﻮ ﺧﻮځﻴﺪوﻧﮑﻮ او څﺎروﻳﻮ څﺨﻪ هﻢ ﭼﯽ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ
دﯼ رﻧګﻮﻧﻪ د هﻐﻮ هﻢ داﺳﯽ )ﻟﮑﻪ دﻏﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت( ﺑﻴﺸﮑﻪ هﻢ دا ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯽ ووﻳﺮﻳږﯼ ﻟﻪ اﷲ څﺨﻪ ﻟﻪ ﺑﻨﺪګﺎﻧﻮ د دﻏﻪ
)اﷲ( ﭘﻮهﻨﺪﻩ ﻋﺎﻟﻤﺎن ،ﺑﻴﺸﮑﻪ اﷲ ښﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮﯼ دﯼ )ﭘﻪ اﻧﻔﺎذ د اﺣﮑﺎﻣﻮ( ښﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻮوﻧﮑﯽ دﯼ )د ﺧﻄﻴﺎﺗﻮ(.
)ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ،ﺁﻳﻪ (٢٨
رﺳﻮاﷲ )ص( ﻓﺮﻣﺎﻳﻠﯽ دﯼ" :د ﻋﻠﻢ ﭘﻠټﻨﻪ هﺮﻳﻮ )ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ( ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺮض دﯼ" )اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ او ﺑﻴﻬﻘﻲ(
د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎن اﮐﺜﺮﻩ ﭘﻪ دې ﻋﻘﻴﺪﻩ دي ﭼﯥ د ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺎ اﻟﻨﺎس ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ او ﻻرښﻮوﻧﻮ ﭘﻪ
ﺳﻴﺎق ﮐﯥ ﻳﺎدﻩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮې دواړﻩ ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ دﯼ .ﻧﻮ ځﮑﻪ وﻳﻼﯼ ﺷﻮ ﭼﯥ اﺳﻼم ښځﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ډول
د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ د ﺧﭙﻞ دﻳﻦ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰو وﺟﺎﻳﺒﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ډول ﭘﻮهﯥ ﺷﻲ .اﺳﻼم ﻧﺎرﻳﻨﻪ او
ښځﯥ ﭘﺮ دې ﻣﮑﻠﻔﻮي ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻪ ﺗﻮګﻪ او د اﺳﻼﻣﻲ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وروزي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې،
ﻋﺎﻳﺸﻪ )رض( ﭼﯥ د رﺳﻮل اﷲ )ص( ﻟﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ وﻩ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ او ﻓﻘﻴﻬﻪ وﻩ .ﻟﻪ هﻐﯽ )رض(
څﺨﻪ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ اﺣﺎدﻳﺚ رواﻳﺖ ﺷﻮې دي .او هﻐﻪ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ د ﭘﻴﺮواﻧﻮ اﺳﺘﺎدﻩ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮې دﻩ .د رﺳﻮل اﷲ )ص( د
ﺷﺨﺼﻲ ژواﻧﺪﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐﯥ د هﻐﻪ ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ د هﻐﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﺷﻮې دﻩ .د هﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ ډﻳﺮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﺎﺗﻪ ﮐﻴﺪل .ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻳﺸﻪ رض ﭘﻪ
ﻳﻮ داﺳﯥ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ ﺑﺎﺳﻮادﻩ او د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎوﻧﺪﻩ وﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ اﮐﺜﺮﻩ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ وو.
د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ص( ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﯽ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻧﻮرې ښځﯥ هﻢ وې ﻟﮑﻪ ﺣﻀﺮت زهﺮا او ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ رﺿﯽ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﮐﯥ رﺳﻮاﷲ )ص( ﻓﺮﻣﺎﻳﯽ:
اﺑﻮدرداء )رض( ﭘﻪ ﻳﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﮐﯥ رواﻳﺖ ﮐﻮي :ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ )ص( څﺨﻪ ﻣﯥ واورﯦﺪل ﭼﯥ و ﻳﯥ وﻳﻞ :څﻮﮎ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﺳﻔﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﻟټﻪ دﻩ ،اﷲ ﭘﺎﮎ )ج( هﻐﻪ ﺗﻪ د ﺟﻨﺖ د ﻻرې ﺳﻔﺮ ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﻮي .ﭘﺮښﺘﯥ د هﻐﻪ ﮐﺲ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻠﯥ وزرې اواروي ﭼﯥ د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐﯥ وي .د اﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ او ځﻤﮑﯥ او ان د
ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﭘﻪ ژورو اوﺑﻮ ﮐﯥ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت د ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻐﻔﺮت ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي .ﭘﺮ ﻋﺎﺑﺪ ﺑﺎﻧﺪې د ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺗﺮي د
ﭘﻮرﻩ ﺳﭙﻮږﻣۍ ﭘﺮ ﻧﻮرو ﺳﺘﻮرو ﺑﺮﺗﺮي دﻩ .او ﻋﻠﻤﺎ د اﻧﺒﻴﺎﯼ ﮐﺮام وارﺛﺎن ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .او اﻧﺒﻴﺎء دﻳﻨﺎر او درهﻢ ﭘﻪ
ﻣﻴﺮاث ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي او د هﻐﻮﯼ ﻳﻮازﻳﻨﯽ ﻣﻴﺮاث ﻋﻠﻢ دﯼ او څﻮﮎ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،ﻧﻮ ﺧﻴﺮ ﮐﺜﻴﺮ ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﺷﻮې دﯼ.
)ﻟﻪ ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود څﺨﻪ ژﺑﺎړل ﺷﻮې(
د روﻏﺘﻴﺎ ﺣﻖ
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻣﻮﻧږ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻﯼ ﻳﻮ ځﺎﻧګړﯼ ﺁﻳﺖ او ﺣﺪﻳﺚ د ښځﻮ د روﻏﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ذﮐﺮ ﮐړو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻗﺮﺁن ﮐﺮﻳﻢ او ﻧﺒﻮﯼ
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اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻮم ټﻴﻨګﺎر ﭘﺮ ﭘﺎﮐﻲ او ﺳﻮﺗﺮﻩ واﻟﯽ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮې ،ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻮرې اړﻩ ﻧﻴﺴﻲ:
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ص( ﻓﺮﻣﺎﻳﯽ :ﻧﻈﺎﻓﺖ د اﻳﻤﺎن ﺑﺮﺧﻪ دﻩ .او ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ رواﻳﺖ ﮐﯥ راﻏﻠﯽ ﭼﯥ ﻧﻈﺎﻓﺖ د اﻳﻤﺎن ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ دﻩ .د
اﺳﻼم ﻻرښﻮوﻧﯥ دواړﻩ ښځﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ دي ،هﻴڅﻮﮎ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯥ ښځﯥ د روﻏﺘﻴﺎ د ﺣﻖ ﻟﻪ
ﻻﺳﺮﺳﯽ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯽ ﮐړي.

د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮل ،او ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ ﻟﻪ ودوﻟﻮ ﺳﺮﻩ د هﻐﻪ ﺗړاو
ﭘﻪ ﻳﻮې ﺳﺮوﯼ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د  ٢٠٠وادﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻲ څﻴړﻧﯥ
د ﻣﺆﺳﺴﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې وﻩ ،ﻟﻪ اﮐﺜﺮﻩ وادﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﻪ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮې وﻩ ،د ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺣﻖ ورځﻨﯥ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﯼ و 171.ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺑﯥ ﺳﻮادي ،او ﻣﮑﺘﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ،د هﻴﻮاد او د اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ څﺨﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ټﻴټﻪ ﮐﭽﻪ ،او ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب د ﻧﺎوړو او ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻮاﻗﺒﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ
هﻐﻮ ﮐﻠﻴﺪي ﻋﻮاﻣﻠﻮ څﺨﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ ودوﻧﻪ رواﺟﻮي .ﭘﻪ ﻳﺎدﻩ ﺷﻮې ﺳﺮوي ﮐﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﻴﻨﺪې
او ﭘﻠﺮوﻧﻪ ) ٧١ﺳﻠﻨﻪ( ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻠﯽ وو ﻟﻪ ﺑﯥ ﺳﻮاداﻧﻮ څﺨﻪ وو .د ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﺑﯥ
ﺳﻮادي ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ د ودوﻧﯥ ﺳﺘﺮ ﻻﻣﻞ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .د هﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ وادﻩ ﺷﻮې
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وو او ﺗﺮ ﺳﺮوي ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﺷﻮې وﯼ ٧٠ ،ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯥ ﺑﯥ ﺳﻮادې وي.
د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﻻرې ښځﻮ ﺗﻪ واﮎ ورﮐﻮل د ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب د ودوﻧﯥ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﮐړﻧﻼرﻩ دﻩ.
ﻧﻨۍ ﻣﺎﺷﻮﻣﯥ ﻧﺎوې ﺑﻪ ﺣﺘﻤًﺎ د ﺳﺒﺎ ﻟﻪ ﺑﯥ وزﻟﻮ ﻣﻴﻨﺪو څﺨﻪ وي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب
ﮐﯥ ﮐﻮژدﻩ ﻳﺎ وادﻩ ﺗﻪ ورﮐړي .او هﻐﻪ ﻣﻴﻨﺪې ﭼﯥ زدﻩ ﮐړﻩ ﻳﯥ ﮐړې وي ډﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﻌﻠﻴﻢ د
ارزښﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺮي او هﻤﺪاراز د روﻏﺘﻴﺎ او ﺗﻐﺬﻳﻴﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻻ زﻳﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺮي ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
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وار د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣړﻳﻨﯥ ﮐﭽﻪ راټﻴټﻮي.
د ﻧړﯼ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﯥ وزﻟﯥ هﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ د ودوﻧﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﻟﺮوﻧﮑﻲ دي .څﻴړﻧﯥ دا ښﻴﻲ
ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ زدﻩ ﮐړﻩ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ د وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮي .هﻐﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ اﺗﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ
زﻳﺎت زدﻩ ﮐړﻩ وﮐړي ﭘﻪ دوﯼ ﮐﯥ دا اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ وادﻩ وﮐړي او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ هﻴڅ ﻳﺎ
درې ﮐﺎﻟﻪ ﻳﯥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﮐړې وي ﭘﻪ دوﯼ ﮐﯥ دا اﺣﺘﻤﺎل ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ وادﻩ وﮐړي ډﻳﺮ زﻳﺎت دي 174.ﺗﺮ ١۶
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اﺟﺒﺎري ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ د وادﻩ ﭼﺎﻧﺲ ﭘﻪ زﻳﺎت ډول راﮐﻤﻮي.
ددې ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﺛﺎﻧﻮي زدﻩ ﮐړې ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯥ ټﺎﮐﻮﻧﮑﻲ دې ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﻧﺠﻮﻧﯥ د ١٨
ﮐﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯽ وادﻩ ﮐﻮي ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ دﻏﯥ ﻣﺮﺣﻠﯥ ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐﯥ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
د هڅﻮﻧﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ګړﻧﺪﯼ ﺷﻲ .د ﻧړﻳﻮال ﺧﻮراﮐﻲ ﭘﺮوګﺮام د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﻼس څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ
ﺗﺮ ﻧﻬﻢ ټﻮﻟګﯽ ﭘﻮرﯼ ﻏﻮړﯼ وﻳﺸﻲ ﭼﯥ ﮐﻮرو ﺗﻪ ﻳﯥ ﻳﻮﺳﻲ ،دا ﻳﻮ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺷﯽ دﯼ ﭼﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ
ﭼﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﭽﻪ د هﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺗﺮ  ٢۵٪ﭘﻮرې ټﻴټﻪ دﻩ ،دې ﺗﻪ وهڅﻮي ﭼﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﭘﺮې ﻧﻪ
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ږدي.

 171ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﺧﺖ د ﻣﺨﻪ ودوﻧﻪ ،د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ څﻴړﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ.١٧١ ،٢٠٠٨ ،
 172ﭘﻮﺗﻨۍ ﻣﺎﺧﺬ.
 173وګﻮرۍ ،ﺳﺎراﻧﺠﺎ ﺟﻴﻦ او ﮐﺎﺗﻠﻴﻦ ﮐﻮرﺗﺰ ،ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ د ودﻧﯥ د ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮې ﻻرې :د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻧړﻳﻮال
ﺗﺤﻠﻴﻞ ،د ښځﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د څﻴړﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﮐﺰ ،اﭘﺮﻳﻞ  ،٢٠٠٧او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﻪ او ﻗﺎﻧﻮن ،د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ،ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ،
ﺟﻨﻮرﯼ .٢٠٠٨
 174ﭘﻮﺗﻨۍ ﻣﺎﺧﺬ ،ﭘﻪ ﺑﻨګﻼدﻳﺶ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﺳﺮوي دا څﺮﮐﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ څﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ زدﻩ ﮐړې ﭘﻪ دې ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﻧﺠﻮﻧﯽ د ١٨
څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ وادﻩ ﮐﻮي ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي ٢٠ .ﻣﺦ وګﻮرئ.
 175د هﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺧﻮراﮎ ﭘﺮاګﺮام څﺨﻪ د  ٢٠١٠ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮې ،دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام د هڅﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﺎ
و ﺧﻮا  ۶۵٠٠زدﻩ ﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ )ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٠او  ١٢ټﻮﻟګﻴﻮ ﮐﯥ زدﻩ ﮐړﻩ ﻳﯥ ﮐﺎوﻩ( او  ۴۶٩٠٠اﺑﺘﺪاﻳﯽ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪې )ﭼﯥ د  ١-۶ټﻮﻟګﻴﻮ
ﭘﻮرې وو( ﺗﺸﻮﻳﻘﯽ ﻏﻮړﯼ وﻳﺸﻠﯥ دي .او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻮ د ټﺮﻳﻨﻴﻨګ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ  ٢٠٠٠٠ګډوﻧﻮاﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې هﻢ ﻏﻮړي وﻳﺸﻠﯥ دي.
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 .۴د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د دوﻟﺖ ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻪ
 ١ .۴ﺗﺮ دې دﻣﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻮ اوﭼﺖ ګﺎم دﯼ ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د
ﺧﻮﻧﺪﯼ ﺗﻮب او د ودې ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي .ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺁګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ
ﮐﯥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﯼ دﯼ ،د دوﻟﺖ ﻟﻮړې ادارې ﭘﻪ دې ﻣﮑﻠﻔﻮي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د هﻐﻮ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻋﺎﻣﻮ وګړو ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﮐړې
دي ،ﺧﺒﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ او د ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻗﻮې د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺷﺘﻮن څﺨﻪ
ﺁګﺎﻩ وي .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ دوﯼ د دې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړﻩ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ډﻳﺮ ﻟږ روزﻧﯥ او ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړﯼ او ﻳﺎﻳﯥ
ﺑﻴﺨﻲ ﻧﻪ دې ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي .ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻮګﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺟﻨﺎﻳﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﻲ.
د هﻴﻮاد ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮو ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ او ﻳﺎ ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻴﮋﻧﺪﻟﯥ ﭘﺎﺗﯥ دي او ﻳﺎ ﻧﻪ ﭘﻠﻲ
ﮐﻴږي.
د هﺮات وﻻﻳﺖ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﺮ ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻣﺨﮑښ دي.
ﺗﺮ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې اوﻟﻨﯽ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ﺗﺮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻻﻧﺪې د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺁګﺴټ ﭘﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﺮ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﭘﻪ  ٨٨ﻗﻀﺎﻳﺎو
ﮐﯥ اﺗﻬﺎﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐړي دي 176.د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د رﺋﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ هﻐﻪ ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﺑﯥ ﻣﻴﻠﻲ ﭼﯥ د اړوﻧﺪو ﻗﻀﺎﻳﺎوو ﭘﻪ
ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وﻩ ،د هﻐﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻧﻮوﻧﮑﻮ او ﻻرښﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻳﻨﻨګﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړﻩ ﭼﯥ د
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ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ډول د ﺁﯼ.ډﯼ.اﻳﻞ.او د ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮې وو.
د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﺨﻨﻴﻮې څﺎﻧګﻪ 178ﭼﯥ د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮐﻮي ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻪ ﺷﻮﻩ .ﻧﻮﻣﻮړې څﺎﻧګﯥ د  ٢٠١٠ﺗﺮ ﺁګﺴټ
ﭘﻮرې  ١٣٢ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړې وو ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ او هﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻪ  ١٢ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ
رارﺳﻴﺪﻟﯽ وو .ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ،اﺟﺒﺎري ﻳﺎ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ودوﻧﻪ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ،او د
ﮐﻮرﻧﻴﻮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ د اواروﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐﻮل ،ﺳﻮزول /ﻟﻪ ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﻣﻮادو څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ
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ﺷﺎﻣﻞ وو .د ﻗﻀﺎﻳﺎوو د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻ اوس هﻢ روان دﯼ.
څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ د هﻐﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ داﻳﮑﻨﺪي ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻼ ﭘﺮ دوو ﻣﺎﺷﻮﻣﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ زور ﺗﻴﺮﯼ
ﮐړﯼ و ،د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺖ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ د ﺟﺰاء د
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ .ﭘﻪ دې ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻳﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﻪ څﻠﻮرو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻣﻪ
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ﮐړﻩ ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﯦښﻲ.
 176د هﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻟﻪ دﻓﺘﺮ څﺨﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐړﯼ ۶۶ ،دﻋﻮﯼ ګﺎﻧﯥ د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ﻻرې د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ  ٢٢ﻣﺎدې ﻻﻧﺪې )ﭼﯥ د ژوﺑﻠﻮﻟﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻮﻟﻮ
ﭘﻪ اړﻩ دﻩ( اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮې دﯼ .او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺟﺰاء د ﻗﺎﻧﻮن د ۴٠٩ﻣﺎدې ﻻﻧﺪې دﻋﻮاوې اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮې دﯼ .د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ
د ﻗﺎﻧﻮن د  ٣٧ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ اﻳﺠﺎﺑﻮي زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮﯼ ﮐﺲ ﻳﺎ دهﻐﻪ وﮐﻴﻞ ﻳﻮ ﺷﮑﺎﻳﺖ واړﻧﺪې ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د هﻐﻪ ﻟﭙﺎرﻩ دﻋﻮﯼ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻲ،
ځﻴﻨﯽ دﻋﻮاوې د زﻳﺎﻣﻦ ﺷﻮﯼ ﮐﺲ د ﺷﮑﺎﻳﺖ د ﺗﺮﺷﺎﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﺳﺎﻗﻄﻴږي .ﻳﻮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﭼﯥ د ﻳﻮ اﺟﺒﺎري وادﻩ د هڅﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ
راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﯼ وو ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﭘړاو ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻣﺠﺮم ﺗﻪ د  ١۶ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﺳﺰا ﺣﮑﻢ وﺷﻮ.
 177د هﺮات د څﺎرﻧﻮاﻟﻲ د رﺋﻴﺲ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٢٠١٠
 178ﻧﻮﻣﻮړﯼ څﺎﻧګﻪ  ٢٢ﺗﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺮي او هﺪف ﻳﯥ دا دﯼ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې راﭘﻴښﻴﺪوﻧﮑﯥ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ وڅﻴړي او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﯥ
ﮐړي او ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ د ﻣﻨځﮑړﻳﺘﻮب ﻻرې ﭼﺎرې وهڅﻮي او ﻧﻮﻣﻮړې ﻗﻀﺎﻳﺎوې دې څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ارﺟﺎع ﮐړي ،او هﻢ ګټﻮ ﺧﻮاوو ﺗﺮ
ﻣﻨځ هﻤﻐږي راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ،او دا ﭼﯥ دا ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ د ﮐﺎروﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺦ
ﺑﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﻣﻮﺟﻮدې دي .دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻳﻮﭘﻮل د دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا د  ٢٠١٠ﮐﺎ د ﺁګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮې وو.
 179د ﻳﻮﭘﻮل ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻪ ،ﺁګﺴﺖ .٢٠١٠
 180د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﻧﻮﻣﻮړې ﻗﻀﻴﻪ وﻳﻞ ﮐﯧږي ﭼﯥ ﭘﻪ داﻳﮑﻨﺪې ﮐﯥ ﭘﻴښﻪ ﺷﻮې وﻩ ،او د دﻏﯥ ﭘﻴښﯥ راﭘﻮر ﻳﻮﻧﺎﻣﺎﺗﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ورﮐړ ﺷﻮ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ټﻮﻟﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻرې ﭼﺎرې وﻟټﻮﻟﯥ ،او ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗﻤﺎس
ﮐﯥ دي او اﻧﺪښﻨﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ اړوﻧﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮑﻮي.
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ﺣﮑﻮﻣﺖ د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﻠﻲ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺟﻮړﮐړﯼ دﯼ 181 .او هڅﯥ رواﻧﯥ دي څﻮ د
ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ورﺗﻪ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﮐﯥ هﻢ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﯥ ﺷﻲ ﭼﯥ ورﺗﻪ دﻧﺪې او ﺗﺸﮑﻴﻞ وﻟﺮي .د  ٢٠١٠د
اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺮ ﺁﺧﺮﻩ ﭘﻮرې ﭘﻪ  ٢٢وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد 182.ﺧﻮ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ
اﻧﺪﻳښﻨﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻨډ ﺟﻮړوي.
د ﻧﻮﻣﻮړې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ ښﻴﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻴﻮ ﻏﻮﻧډو ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﺳﺘﺎزو ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮي ،د ښځﯥ
ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﺤﻠﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﻤﻮاﻟﯽ او د ښځﻮ ﭼﺎرو د وﻻﻳﺘﻲ
رﺋﻴﺴﺎﻧﻮ ﮐﻤﺰورې ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭼﯥ د ﻏﻮﻧډو ﻣﺸﺮي ﻳﯥ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ دﻩ ،د ﻗﻀﺎﻳﺎوو د ارﺟﺎع ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﻧﻪ ﺷﺘﻮن او
د ﻏړو ﺗﺮﻣﻨځ ﮐﻤﺰورې هﻤﻐږي ﻟﻪ هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږﯼ ﭼﯥ دا ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ورﺳﺮﻩ ﻻس او ګﺮﻳﻮان
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
دا اﻳﺠﺎﺑﻮي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ ﮐﺎر وﺷﯽ څﻮ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ
ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو څﺨﻪ ﻧﻈﺎرت وﮐړي او ﻋﺎﻣﻮ وګړو ﺗﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړوﻧﺪ روزﻧﯥ ﺑﺮاﺑﺮې
ﮐړي او ﭘﻮﻩ ﻳﯥ ﮐړي ﭼﯥ ﮐﻮم ﮐﻮم ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ددې ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﺟﺮم ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي.

 ٢ .۴د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ ﮐﻮل او ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ داﺳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړﯼ ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ او ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻗﻮې زﻳﺎﺗﺮﻩ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭘﻠﻲ
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻪ ډول ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﮐﻮي .د ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوپ د ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ
دا اورﻳﺪﻟﯥ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﯥ د ښځﻮ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ دي ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﯥ ﭘﺎﻣﯽ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي او ﻧﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻴږي .د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ اﻓﺴﺮان زﻳﺎﺗﺮﻩ دودوﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮي ﺣﺎل دا ﭼﯥ دوﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ د هﻐﻮ
ﻣﺨﻨﻴﻮي وﮐړي ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﯥ اﻳﺠﺎﺑﻮي.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭼﺎرواﮐﯥ ﻗﻀﺎﻳﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ او ارزښﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،او ﻧﻪ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
ﻓﻴﺼﻠﻪ ﮐﻮي ،ﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راځﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﻠﮑﻮ وﻳﺴﺎ ﮐﻤﻴږي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ دا ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﺟﺮم ګڼﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ او اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﻴﺮﯼ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي ،د ښځﯥ
ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺷﻤﻮل  ،ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺸﻲ ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ښځﻮ ﭘﺮ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ
ډﯦﺮې ﻟږې ﻣﺜﺒﺘﯥ اﻏﻴﺰې وﻟﺮي.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﮑﻠﻒ دﯼ ﭼﯥ د اوﺳﻨﻴﻮ ﻣﻮﺟﻮدو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐړي ،او ډاډ ورﮐړي ﭼﯥ
ښځﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﻟﺮي او د ﺑﺮاﺑﺮې ژﻏﻮرﻧﯥ ﻣﺴﺘﺤﻘﯥ دي .دوﻟﺖ هﻤﺪارﻧګﻪ ﻳﻮ
 181د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ دوﻟﺖ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړ ﮐړﯼ و ،او دا ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ښځﯥ
ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻣﻠﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ واړول ﺷﻮ .د  ٢٠١٠ﮐﺎل
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
ﮐړﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ دﯼ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺧﭙﻠﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﯽ ﺟﻮړﯼ ﮐړﯼ .د ﻧﻮﻣﻮړﻳﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ دﻧﺪې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي :ﭘﻪ
هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د رﻳښﻮ ﭘﻪ اړﻩ څﻴړﻧﯥ او ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت؛ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮل؛ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﺨﻨﻴﻮي
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮاوي د ﭘﺮاګﺮاﻣﻮﻧﻮ ډﻳﺰاﻳﻦ ﮐﻮل او اﺟﺮا ﮐﻮل؛ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ هﻐﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ هﻤﻐږي ﮐﻮل ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ
د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي؛ هﻐﻪ اﺣﺼﺎﺋﻴﻮﯼ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺷﻤﯧﺮې راټﻮﻟﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﺠﻨﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ وي؛ د ﻣﻘﺮرو او
ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮل ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﻬﺘﺮې ﭘﻠﻲ ﮐﯧﺪﻧﯥ ﺳﺒﺐ وګﺮځﻲ؛ او د وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا ﺗﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د راﭘﻮر د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻴﺎرﯼ ﻧﻴﻮل .د ﻣﻠﻲ او وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻏړو ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي :د ښځﻮ ﭼﺎرو
وزارت )د رﺋﻴﺲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ  -ﭼﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ د هﻐﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ( ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ،د
ﻋﺪﻟﻴﯥ ،ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ ،ﭘﻮهﻨﯥ ،ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو ،ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﺪاؤو او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻠﻮﻧﻮ ،ارﺷﺎد ﺣﺞ او اوﻗﺎف
وزارﺗﻮﻧﻮ )ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮ ﮐﯥ دﻏﻪ ﻏړﻳﺘﻮب د ﻣﻌﻴﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ دﻩ( ،ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن.
 182د ښځﻮ ﭼﺎرو د وزارت او د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺳﺎﺣﻮي دﻓﺘﺮوﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ هﻐﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ وﻻﻳﺘﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ ﺟﻮړ
ﺷﻮې دي ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي :ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ،وردګ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،داﮐﻨﺪي ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺗﺨﺎر ،ﺑﻐﻼن ،ﮐﻨﺪوز ،ﺑﻠﺦ ،ﺳﻤﻨګﺎن ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﻓﺎرﻳﺎب ،هﺮات،
ﻓﺮاﻩ ،ﻧﻴﻤﺮوز ،ﮐﻨﺪهﺎر ،هﻠﻤﻨﺪ ،اروزګﺎن ،ﻏﺰﻧﻲ ،ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﻟﻐﻤﺎن ،او ﮐﻮﻧړ.
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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
ﮐﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﮐړي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د دوﻟﺖ د اﺳﺘﺎزﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ﻳﺎ د ﻋﺎﻣﻮ وګړو او
ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا .د ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې دوﻟﺘﻮﻧﻪ هﻤﺪاراز د ﺷﺨﺼﻲ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺴﺆول ګڼﻞ
ﮐﻴږي ﮐﻪ دوﯼ ﭘﻪ ډﻳﺮ زﻳﺎر ﺳﺮﻩ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻟﻪ هﻐﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي و ﻧﻪ ﮐړي ،هﻐﻮﯼ ﺗﻪ ﺳﺰار ور ﻧﻪ
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ﮐړي او ﻳﺎ ﻳﯥ و ﻧﻪ څﻴړي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي.
ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻗﻀﻴﯥ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﻳﻮﻩ داﺳﯥ ﭘﻴښﻪ څﻴړﻟﯥ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﻧﻨګﺮهﺎر وﻻﻳﺖ د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ
ﻳﻮﻩ  ١٧ﮐﻠﻨﻪ ښځﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻠﻤﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐړې وﻩ ﭼﯥ دوﯼ هﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ هﻮﺗﻞ ﮐﯥ ﻳﻮازې ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ وﻩ .دوﯼ هﻐﻪ ﭘﻪ دې
ﺗﻮرﻧﻪ ﮐړﯼ وﻩ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې هﻐﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د زﻧﺎ ﭘﻪ ﺟﺮم ﻻس ﭘﻮرې ﮐړي او ﭘﻪ هﻤﺪې دﻟﻴﻞ هﻠﺘﻪ ﻳﻮازې ﻟﻴﺪل
ﺷﻮې وﻩ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دا ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړﻩ او وﻳﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﭼﯥ هﻐﻪ ﻧﺠﻠﯽ ﺑﺎﻧﺪې اﺟﺒﺎر ﺷﻮې و
څﻮ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ  ١٣ﮐﻠﻦ هﻠﮏ ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړي ،او ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﯥ ﮐﯥ د ﻟﻴﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺳﺮﻩ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ هﻢ ﺷﻮې و.
ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ د ودوﻧﯥ ﻳﻮﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ وﻩ او ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې و ،هﻐﯥ اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ
درﻟﻮدﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻧۍ وګﻮري او ﻳﺎ د ﻟﻴﻮروﻧﻮ ﮐﻮر ﭘﺮې ږدي .او هﻤﺪاراز ﭘﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ډول ورﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﺮﯼ
ﺷﻮﯼ و .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻠﯽ هڅﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﺷﺎن ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ وﺗښﺘﯥ ﻧﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د زﻧﺎ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺗﻮﻗﻴﻒ
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ﮐړﻩ.
ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺧﻮﺳﺖ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ دوﯼ ﭘﻪ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ  ١٧ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠﯽ ﺑﺴﺘﺮي ﮐړې ﭼﯥ د هﻐﯥ ﭘﻼر هﻮډ ﮐړې و ﭼﯥ د هﻐﯥ ﺳﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ دې دﻟﻴﻞ ﭘﺮې
ﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳړﯼ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د ازدواج څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﮐړﯼ و ﭼﯥ ﭘﻼر ﻳﯥ ورﺗﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړﯼ و .ځﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ
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هﻴڅ ﮐﻮم اﻗﺪام و ﻧﻪ ﮐړ او ﭘﻴښﻪ د ﻳﻮﻩ ﮐﻮرﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮرځﻮل ﺷﻮﻩ.
ﻟﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻠﻴﻘﻮي ﭼﻠﻨﺪ
دﻏﻪ دوﻩ ﭘﻴښﯥ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮﻩ ،څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ څﺮﻧګﻪ ﭼﺎرواﮐﻲ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﻳﻮﻩ ﺳﻠﻴﻘﻮي ﮐړﻧﻼرﻩ ﻏﻮرﻩ ﮐړي .او زﻳﺎﺗﺮﻩ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎوو ﮐﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ښﮑﻴﻞ ﮐړي ﭼﯥ داﺳﯥ
اﻧګﻴﺮل ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ښځﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺁروﻧﻪ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﺗﺮﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﮐړې وي .او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﺷﻮې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻮرﻧﻴﻮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ څﺨﻪ وﺷﻤﻴﺮي او ﺳﺘﺮګﯥ ﺗﺮﯼ ﭘټﯥ ﮐړي .ﺧﻮ دوﻩ ګﻮن ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ
ﭘﻪ دا ﺷﺎن ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﺨﻲ ﺟﻮت دي.
هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﻓﻮﮐﺲ ګﺮوپ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ وﻩ ،ﻳﺎدوﻧﻪ
ﮐړﯼ وﻩ ﭼﯥ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ اﻗﺪام ،ﻳﻮ ﻟﻪ هﻐﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ څﻪ دي ﭼﯥ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﮐﻮي .دوﯼ هﻤﺪارﻧګﻪ
ووﻳﻞ ﭼﯥ ډﯦﺮې داﺳﯥ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻴږي ﺧﻮ ﮐﻠﻪ هﻢ ﭘﻮﻟﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ د ځﻴﻨﻮ
دﻻﻳﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د هﻐﻮ ﭘﻪ اړﻩ راﭘﻮر ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي .ﻧﻮﻣﻮړﯼ دﻻﻳﻞ دا دﯼ :ﭘﻪ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎد؛ د ﮐﺎﻓﻲ روزل ﺷﻮې ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ :او هﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ
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
ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮو ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ددې ﭘﺮځﺎﯼ ﭼﯥ ﻣﺠﺮم ﺗﻪ ﺳﺰار ورﮐړي هڅﻪ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺗﻪ
ﺳﺰا ورﮐړي .دا ﺣﻘﻴﻘﺖ څﺮګﻨﺪوﯼ ﭼﯥ زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ښځﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯥ ﭘﻪ "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ" ﻣﺤﮑﻮﻣﯥ ﺷﻮې دي .د
 183ﭘﺎﻳﻠﻴﮏ  ١٢وګﻮرئ ،د ﺳﻴډا ﮐﻤﻴټﯥ ﻋﺎﻣﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ  ١٩ﮐﺎل  .١٩٩٢هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧډې اﻋﻼﻣﻴﻪ
وګﻮرئ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ  ١٩٩٣ﮐﯥ ﺻﺎدر ﺷﻮې وﻩ.A/RES/48/14 .
 184ﻳﺎدﻩ ﺷﻮې ﭘﻴښﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﮐﯥ وڅﻴړل ﺷﻮﻩ.
 185د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻣﯽ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ﻟﻪ رﺋﻴﺲ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ
راﭘﻮر ورﮐړ ﺷﻮ.
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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ د ﺷﻤﻴﺮو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺁګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ) ۵۶۵ﺗﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﻻﻧﺪې
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او ﻣﺤﮑﻮﻣﯥ ﺷﻮې( ښځﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯥ د اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯥ وې.
د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻏﺒﺮګﻮن ﮐﯥ وروﺳﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮواﻟﯽ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻏﺒﺮګﻮن ﭼﯥ د
ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﭘﻴښﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻳﯥ څﺮګﻨﺪوي ،ﺑﻬﺘﺮواﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﮐړﯼ دﯼ .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ
وړاﻧﺪې ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ ورﺗﻪ اﺷﺎرﻩ وﺷﻮﻩ ،ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ د ښځﻮ ګټﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ دي .د
ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ،ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﮐﺎ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮﭼﻨۍ ورﻳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺑﻮډا ﺳړﯼ ﺗﻪ
ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ورﮐړي .د هﻐﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻣﻮر ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﭘﻴښﯥ راﭘﻮر ورﮐړ او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ  ١٣ﮐﻠﻨﻪ دﻩ او ﻧﻪ ١٨
ﮐﻠﻨﻪ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﮐﺎﮐﺎ ﻳﯥ ادﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ .او ﻣﻮر ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﻧﺠﻠﯽ ﮐﺎﮐﺎ هﻴڅ ډول ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د
هﻐﯥ ﻟﻮر ﭘﻪ زورﻩ ﻣﻴړﻩ ﺗﻪ ورﮐړي .ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻧﺠﻠﯽ د ﮐﺎﮐﺎ د ګﺮﻓﺘﺎري او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﯥ د اﻧﺘﻘﺎل اﻣﺮ
ورﮐړ څﻮ ﺗﺮې ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺷﻲ 187.د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺑﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړل ﭼﯥ ﻣﻮﺿﻮع د ﻧﺠﻠﯽ
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د ﭘﻼر او ﻧﻴﮑﻪ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ اوارﻩ ﺷﻮې دﻩ او ﻧﺠﻠﯽ ﻟﻪ اﺟﺒﺎري وادﻩ څﺨﻪ وژﻏﻮرﻟﻪ ﺷﻮﻩ.
دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ د هﻐﻮ ﮐﻮژدﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐړې ﭼﯥ ﻟﻪ اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ
وې .د  ٢٠٠٩ﭘﻪ دﺳﻤﺒﺮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻴښﻪ ﮐﯽ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا څﻴړل ﺷﻮې وﻩ ،ﻳﻮﻩ ١٢
ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠﯽ او د هﻐﯥ ﮐﻮرﻧۍ د هﻐﻪ څﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وښﻮد ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ دوﻩ ﮐﻠﻨﯽ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ  ۶٠ﮐﻠﻦ ﺑﻮډا ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻮې وﻩ .د ﻧﺠﻠۍ ﭘﻼر ﻳﻮ زر اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ډاﻟﺮﻩ ) ($1000ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړې و او ﺗﻮاﻓﻖ ﻳﯥ ﮐړﯼ و ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻠﯽ
ﻟﻮﻳﻪ ﺷﻮﻩ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻳﯥ زر ډاﻟﺮﻩ ﻧﻮر هﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي او ﻧﺠﻠۍ ﺑﻪ د هﻐﻪ ﺑﻮډا ﺳړﯼ ﮐﻮرﺗﻪ وﻟﻴږي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ
وروﺳﺘﻪ هﻐﻪ ﺑﻮډا ﺳړﯼ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ د وادﻩ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ هﻠﺘﻪ ﻧﺠﻠۍ اﻋﺘﺮاض وﮐړ ﭼﯥ ﻣﺎ ﮐﻠﻪ هﻢ
ﻟﻪ دﻏﻪ وادﻩ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻪ وﻩ ﮐړې ﭼﯥ د هﻐﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس زﻩ د ﻳﻮ اوﻳﺎ ﮐﻠﻦ ﺑﻮډا ﻣﺎﻳﻨﻪ ﺷﻢ .ﻧﻮ ﮐﻮرﻧﯽ هﻐﻪ ﭘﻴﺴﯥ
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺑﻮډا ﺳړﯼ ﺗﻪ ﻣﺴﺘﺮدې ﮐړې او ﭘﻮﻟﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻟﻲ هﻐﻪ ﺳړﯼ ﺗﻪ اﺧﻄﺎر ورﮐړ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﺠﻠﯽ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ زورﻩ
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وادﻩ و ﻧﻪ ﮐړي.
دا ﺷﺎن ﭘﻴښﯥ ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺧﻠﮑﻮﺗﻪ دا څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ د هﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ د
ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮي.
د ﺷﺨړو د اواروﻟﻮ دودﻳﺰ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ
د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺧټﻴځﻪ ﺳﻴﻤﻪ 190ﮐﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ د څﻴړﻧﯥ او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭼﺎرواﮐﯥ هﻐﻪ ﭘﻴښﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻮرې
اړوﻧﺪې وي ددې ﭘﺮ ځﺎﯼ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ورﺑﺎﻧﺪې اﻗﺪام وﮐړي د ﺷﺨړو د اواروﻟﻮ دودﻳﺰو ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ارﺟﺎع
ﮐﻮي .ﭘﻪ اﮐﺜﺮو اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﺟﺮګﻮ او ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮي 191ﭼﯥ
زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ هﻐﻪ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﮐﻮﯼ ﭼﯥ ښځﯥ ﻻ زﻳﺎﺗﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮐﻮي 192.ﺣﺘﯽ هﻐﻪ ﻗﻀﻴﯥ ﭼﯥ د رﺳﻤﻲ ﻋﺪﻟﻲ
ﺳﻴﺴټﻢ ﻟﻪ ﺧﻮا څﻴړل ﮐﯧږي او ﺗﻌﻘﻴﺒﯧږي ،دا اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﺷﺨړو د اواروﻟﻮ دودﻳﺰو ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ راﺟﻊ
ﺷﻲ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﮐړي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ

 186د  ٧٠ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﻴﻪ ښځﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﯥ د  WCLRFﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮوي ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﺷﻮې وې ،دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ ﭼﯥ
اﮐﺜﺮﻩ ښځﻴﻨﻪ د اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺑﻨﺪﻳﺎن ﺷﻮې دي )ﭼﯥ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﯥ زﻧﺎ او ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ دﻩ( .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮګﻮ
او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې د دﻓﺘﺮ راﭘﻮر  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ښځﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯥ.
 187د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ  ،۵د ﺧﻮﺳﺖ د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د دﻓﺘﺮ ﻟﻪ رﺋﻴﺲ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ.
 188ﭘﻴښﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا وڅﻴړل ﺷﻮﻩ.
 189ﭘﻴښﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا وڅﻴړل ﺷﻮﻩ.
 190ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﺳﻴﻤﻪ ﻻﻧﺪې وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ راﻧﻐﺎړي :ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﮐﻮﻧﺮ او ﻧﻮرﺳﺘﺎن.
 191ﺟﺮﮐﻪ ﻳﻮﻩ ﭘښﺘﻮ ﮐﻠﻴﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د راټﻮﻟﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دﻩ .او ﺷﻮرا ﭘﻪ دري ژﺑﻪ ﮐﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﺮي او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻏﻮﻧډې ﭘﻪ
ﻣﻌﻨﺎ دﻩ.
 192ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﺸﻨﺮﯼ د دﻓﺘﺮ ﭘﻪ راﭘﻮر ) (Silence is Violenceﮐﯥ ﻳﯥ
ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې وﻩ.

50

ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ښﺎﻳﻲ دا ﺗﺼﻤﻴﻢ هﻢ و ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ وادﻩ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐړي او ﻳﺎ د ﺑﺪ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د
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
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ژﻏﻮرﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ
ﺧﺒﺮﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ دوﻩ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻨﻪ او ﺑﻠﻪ ﻳﯥ اووﻩ ﮐﻠﻨﻪ وﻩ د ﻟﻐﻤﺎن د وﻻﻳﺖ د ﻣﻬﺘﺮﻻم ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ﭘﻪ
ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐﻮل ﺷﻮې وې .وﻳﻞ ﮐﯧږي ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړﻳﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻼر دوهﻤﻪ ښځﻪ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﮐړي وﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ
ﻣﺸﺮﻩ ﻟﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ورﮐړي ،ﻟﻮرﯦﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻮهﻪ ﺷﻮﻩ ،ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ وﺗښﺘﻴﺪﻩ ،او ﺷﺨړﻩ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮﻩ .
ﭘﻼر ﭘﻪ دې ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮ ﭼﯥ د دې ﺑﺪﻧﺎﻣۍ د ﺟﺒﺮان ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻠﯥ دوﻩ ﮐﺸﺮې ﻧﺠﻮﻧﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻮې ښځﯥ ﭘﻼر ﺗﻪ
ورﮐړي .د اړوﻧﺪو ﻣﻮﺳﺴﻮ اوﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ د ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺑﺎوﺟﻮد هﻢ
ﭘﻮﻟﻴﺲ هﻴڅ ﻳﻮ اﻗﺪام و ﻧﻪ ﮐړ .د ﮐﻠﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮﻩ ﺟﺮګﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړﻩ او ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻳﯥ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
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ﮐﻮر ﺗﻪ ځﻲ او ﭘﻼر ﺑﻪ  ۴٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﻲ )ﺷﺎو ﺧﻮا  ٩٣٠اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ډاﻟﺮﻩ( زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮﯼ ﺳړﯼ ﺗﻪ ورﮐړي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوس ﻣﻬﺎل د ﻳﻮﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻮدﻩ ﺗﺮ ﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﻟﺮي 194ﭼﯥ د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا وړاﻧﺪﯼ ﺷﻮﯼ دﯼ .د
ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﺴﻮدې ﭘﺮ اﺳﺎس د ښځﯥ او د دودﻳﺰو ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﻳﮑﯥ ټﺎﮐﻞ ﮐﯧږي او دا هﺪف ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﯼ ﭼﯥ
دواړﻩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ اوږﻩ ﭘﻪ اوږﻩ ﮐﺎر وﮐړي څﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ  -د ښځﯥ ﭘﺮ
وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ګډون  -ﺳﺎزګﺎري ﻻ ﭘﻴﺎوړﯼ ﺷﻲ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﭘﻠﻴﺘﻮب ،ﻧﻈﺎرت او څﺎرﻧﯥ
ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻨﺒﺎل ﺷﻲ ،دا ﻧﻮﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ د ﻧﺎوړﻩ دودﻳﺰو ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ راﻣﻨځﺘﻪ
ﮐړي او د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي او وﻳﯥ ژﻏﻮري.

 .۵د دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ وﻧډﻩ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﻗﻮﻣﻲ او دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮان اﮐﺜﺮﻩ د ښځﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي او د هﻐﻮ
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
ﻻرﻩ ﺑﻪ دا وي ﭼﯥ دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺗﻪ روزﻧﯥ او ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐړل ﺷﻲ 195څﻮ د هﻐﻮﯼ ﻣﻌﻨﻮي ﻏږ ځﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ دا ﭘﻴﻐﺎم
ورورﺳﻮي ﭼﯥ د هﻐﻮﯼ ﻧﺎوړﻩ دودﻳﺰې ﮐړﻧﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ښځﯥ ﺳﺮﻩ ﺗﺒﻌﻴﺾ څﺮګﻨﺪوي ،د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
196
ﺳﻤﻮن ﮐﯥ ﻧﻪ دي.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﯽ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د هﺮات وﻻﻳﺖ ﻋﻠﻤﺎو ﺷﻮرا ﻳﻮﻩ ﻓﺘﻮﯼ ﺻﺎدرﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ښځﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺤﺮم
)ﺧﺎوﻧﺪ ،ﭘﻼر ،ورور او ﻧﻮرو ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺤﺎرﻣﻮ( څﺨﻪ د ﺳﻔﺮ ﻟﻪ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺣﺘﯽ د ﺣﺞ 197ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ هﻢ ﻣﻨﻊ
ﮐﻮي .ﻧﻮﻣﻮړې ﻓﺘﻮﯼ هﻤﺪارﻧګﻪ اﻣﺮ ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ هﻐﻪ ښځﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي دهﻐﻮﯼ
ﭘﻼروﻧﻪ او ﺧﺎوﻧﺪان ﺷﺮﻋﻲ ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ هﻐﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺎر څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐړي .د ﻋﻠﻤﺎو د ﺷﻮرا هﻐﻪ ﺳﺨﺖ درﻳځﯥ
ﻏړې ﭼﯥ دا ﺷﺎن ﻓﺘﻮاګﺎﻧﯥ ﺻﺎدروي ،زﻳﺎﺗﺮﻩ د دې ﻓﺘﻮا ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ اړﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﻮﻧﻪ او ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺎﺧﺬوﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ
ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮي .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻓﺘﻮاګﺎﻧﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ اﺳﺘﺪﻻﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺳﭙﻴﻨﺎوﯼ وﺷﻲ ﻧﻮ دا ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي څﻮ د
اﺳﻼﻣﻲ اﺻﻮﻟﻮ او دﻓﻘﻪ د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﭘﻪ ړﻧﺎ ﮐﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ د ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ دروازﻩ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.

 193ﭘﻴښﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا وڅﻴړل ﺷﻮﻩ.
 194ﻧړﻳﻮال ﺷﺮﻳﮑﺒﺎڼﯥ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي.
 195دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻮرﻩ ﺷﻲ او هﻐﻮﯼ ﺗﻪ د ﻗﺮﺁن ګﺮﻳﻢ او دهﻐﻪ ﻋﺼﺮي ﺗﺮﺟﻤﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻻ ﭘﺮاﺧﻪ روزﻧﻪ او ﭘﻮهﻨﻪ ورﮐړل ﺷﻲ ﻟﮑﻪ
څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ او ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﮐﯥ ﮐﯧږي .ﻟﻪ ﭘﻨځﻪ ﺗﻨﻮ ﺷﻴﻌﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﺑﻠﺦ د ﻋﻠﻤﺎوو د ﺷﻮرا ﻏړې وي ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 196د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ" ،ﻣﻼﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ]د دې ﺷﺎن ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې[ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﯥ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ روزﻧﻪ وﻣﻮﻣﻲ او ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻨﺒﺎل واوﺳﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ
دوﯼ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د وﻳښﺘﺎﺑﻪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪو ﮐﯥ ﺳﺘﺮ رول وﻟﻮﺑﻮي" .دﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ  .٢٠١٠ﻧﻮر
ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﻪ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮې و ،د دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د وﻧډو ﭘﻪ اړﻩ ورﺗﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ وﮐړې.
 197اﻓﻐﺎن ﻣﻼﻳﺎن د ښځﻮ ﭘﺮ ﺳﻔﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ وﺿﻊ ﮐﻮي .PAN 26 May 2010
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ډﻳﺮ داﺳﯥ ﻋﺎﻟﻤﺎن هﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮأت ﺳﺮﻩ د ښځﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي .ﭘﻪ هﻐﻪ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د
ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ د ښځﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯽ ورځ د ﻟﻤﺎﻧځﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وﻩ د ﻧﻨګﺮهﺎر
د ﻋﻠﻤﺎو ﻟﻪ ﺷﻮرا څﻪ  ١۵ﺗﻨﻪ دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻏږ ژﻣﻨﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻧﺎوړﻩ دودﻳﺰو ﮐړﻧﻮ د
زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اړوﻧﺪو ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮﺗﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ ورﮐړي 198.ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ وړاﻧﺪې ﭘﻪ دې راﭘﻮر
ﮐﯥ ﻳﺎدﻩ ﺷﻮې ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯽ هﻤﺪاراز ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ وﺗﻠﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن هﻢ
ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﺑﺪل ودوﻧﻮ ،زﻳﺎت ﻣﻬﺮ )وﻟﻮر( د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﺮﺿﺪ او هﻐﻮ ﭘﻪ ﻏﻨﺪﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺨﮑښ رول ﻳﯥ ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ دﯼ .او
هﻤﺪارﻧګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﮐړﯼ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﻧﺎوړﻩ دودﻳﺰې ﮐړﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ .د ﺟﻮزﺟﺎن د وﻻﻳﺖ د ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد ﻟﻪ
وﻟﺴﻮاﻟﯽ څﺨﻪ ﻣﺸﺮان داﺳﯥ واﻳﻲ:
"ﻣﻮﻧږ د ﮐﻠﻴﻮ ﻣﺸﺮان او دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎن هڅﻪ ﮐﻮو ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د اﺳﻼﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ،د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧړﻳﻮال ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،د ﺟﻤﻌﯥ د ﻟﻤﻮﻧځﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن او د ﻧﻮرو ورﺗﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړو .ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ راﻏﻠﯽ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﻣﻨځ ﮐﯥ هﻐﻪ ښځﻪ ﻏﻮرﻩ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻬﺮ ﻳﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﮐﻢ وي .دا ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﻮهﻐﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻻرښﻮوﻧﻪ وي
199
ﭼﯥ د زﻳﺎت ﻣﻬﺮ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﯥ دي .دا د ﭘﺎﮎ ﺧﺪاﯼ ﮐﻠﻤﻪ دﻩ".
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺮان ډﻳﺮ زﻳﺎت رول ﻟﺮي ،او ﺑﺎﻳﺪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا وهڅﻮل ﺷﻲ څﻮ
ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻻ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐړي .ﮐﻪ دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎن د اﺳﻼم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
او ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وﮐﺎروي ،دوﯼ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺑﺎوروﻧﻮ او ﺑﺮداﺷﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن
راوﻟﻲ ﭼﯥ د ﻧﺎوړﻩ دود ﻻﻣﻞ دي.

 .۶د ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻧډﻩ :د اﺳﻼم او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ ﻣﻠﻲ ډﻳﺎﻟﻮګ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د اﺳﻼم او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠﻲ ډﻳﺎﻟﻮګ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي .د اﺷﺎن ډﻳﺎﻟﻮګ
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻏږوﻧﻮ ﻧﻔﻮذ ﮐﻢ ﮐړي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ دي ﭼﯥ هﺪف ﻳﯥ د ښځﻮ د
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮل دي .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ دې ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨګﺎر وﮐړي ﭼﯥ ﮐﻮم ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن
او د هﻴﻮاد ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮې دي ،د اﺳﻼم ﻟﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ دي .دا هﻢ
ﻣﻤﮑﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ د دودﻳﺰو ﮐړﻧﻮ ﻓﺮهﻨګﻲ ﺗﻨﻮع وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ ،اﺳﻼﻣﻲ ﻻرښﻮوﻧﯥ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻲ ،او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ
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ددې ډاډ ﭘﻴﺪا ﺷﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻲ.
د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن  ٣ﻣﯥ او  ١٣٠ﻣﯥ ﻣﺎدې 201ﭼﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﺳﻼم دﻳﻦ ﺳﺮﻩ ﺗړي ،ﮐﯧﺪاﯼ ﺷﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺗﻮګﻪ
وﮐﺎرول ﺷﻲ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮې دي ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻲ .داﺳﯥ ﻳﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭼﯥ هﺪف ﻳﯥ د
اﺳﻼﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﻧﻮن هﻤﻐږﯼ وي ،ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮﺗﻪ د ﻻ زﻳﺎﺗﯥ ﭘﺎﺑﻨﺪي
ﺗﻀﻤﻴﻦ وﮐړي .ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ اﺷﺎرﻩ ورﺗﻪ وﺷﻮﻩ د ﻗﺎﻧﻮن دواړﻩ ﺳﺎﺣﯥ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺸﭙړوﻧﮑﻲ دي
او ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ دوﻩ اړﺧﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﻲ ﺷﻲ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ دا ﺷﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ د ﻧﺎوړو دودوﻧﻮ ﭘﻪ
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﯥ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮﻟﻲ.

 198د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﺎﻳﻤﺰ د ﻣﺎرچ  ٢٠١٠ﭘﻪ  ۶ﻣﻪ ګڼﻪ ﮐﯥ وګﻮرئ.Ulama vow to raise awareness on women’s rights :
 199د ﺟﻮزﺟﺎن د وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻲ او دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ،اﭘﺮﻳﻞ .٢٠١٠
 200د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮐړﯼ او د ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮﺑﻨﺴټ ،ﭘﺮ ښځﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳړو ﺑﺮﺗﺮي ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﯽ او د
ازدواج ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ښځﻪ هﻢ د څﻪ وﻳﻠﻮ ﺣﻖ ﻟﺮي .دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻣﺴﺎوات ډاډﻣﻦ ﮐﻮي.
 ٣ 201ﻣﺎدﻩ واﻳﻲ " :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ هﻴڅ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯥ د اﺳﻼم د ﺳﭙﻴڅﻠﻲ دﻳﻦ د ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻮ او اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ وي .او  ١٣٠ﻣﺎدﻩ
واﻳﻲ :ﮐﻪ د ﻏﻮر ﻻﻧﺪې ﻗﻀﺎﻳﺎوو ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د ﮐﻮﻣﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي ،ﻣﺤﮑﻤﻪ د
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
ډﻳﺮﻩ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐړي".
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 .٧د ﻧړﻳﻮاﻟﯽ ټﻮﻟﻨﯽ ﻏﺒﺮګﻮن
د هﻐﻮ دوﻩ اړﺧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ډوﻧﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻃﺮح ﺷﻮي دي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﻋﻤﻞ ﻣﻠﻲ ﭘﻼن ) (NAPAW 2008-2018د ﺣﮑﻮﻣﺖ د هﻐﻪ ﻟﺮﻟﻴﺪ او د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﭼﻮﮐﺎټ څﺮګﻨﺪوﯼ دي ﭼﯥ
ﻏﻮاړي ښځﻮ ﺗﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐړي او د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ .دا د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮ
ټﻮﻟﻮ ﻋﻤﺪﻩ وﺳﻴﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ د هﻐﯽ ﻟﻪ ﻻرﯼ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ هﻐﻪ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي او ﻧﻮرو ﻣﻠﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﮐﯥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮﯼ ،ﺧﻮﻧﺪي ﮐړي 202.ﻧړﻳﻮال ډوﻧﺮان د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ د ﭼﻮﮐﺎټ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ ﻣﻠﻲ ﭘﻼن داﺳﯥ هﺪﻓﻮﻧﻪ راﻧﻐﺎړي ﭼﯥ دهﻐﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ ﻻﻧﺪې ﻳﺎدوﻻﯼ ﺷﻮ :ﻧﺎوړﻩ
دودوﻧﻪ ﺟﺮم ګڼﻞ او ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،اﺟﺒﺎري او ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ ودوﻧﻪ؛ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
او دهﻐﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ اﺳﻼم ﻳﯥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐړﯼ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ زﻳﺎﺗﻮل؛ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭼﯥ دواړﻩ ښځﯥ او
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ څﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯽ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ ﮐﭽﻪ راټﻴټﻪ ﺷﻲ؛ د ښځﯥ د
203
ﺑﻴﺴﻮادۍ د ﮐﭽﯥ ﮐﻤﻮل ،او ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د داﺧﻠﻴﺪو او ﭘﺎﺗﻪ ﮐﯧﺪو د ﮐﭽﯥ ﻟﻮړول.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻻﯼ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ او د هﻐﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺷﺮﻳﮑﺒﺎڼﻮ ژﻣﻨﻪ وﮐړﻩ څﻮ د
ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ ﻣﻠﻲ ﭘﻼن 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.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮاوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ دا
"ﻗﺮارداد" ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړي او ودﻩ ورﮐړي ،ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ وروﺳﺘﻨﯽ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ 205راﻏﻠﯽ دﯼ ،داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﯥ ﺳﺎرې ﻣﻮﻗﻊ دﻩ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺳﺮﭼﯧﻨﯥ د ﻧﺎوړﻩ دود وﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ را ﺟﺬب ﮐړو .ﻧﻮﻣﻮړې ﮐړﻧﯥ د هﻐﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﻼن ﮐﯥ راﻧﻐښﺘﻞ ﺷﻮي ،اﺻﻠﯽ ﻻﻣﻞ ﺑﻠﻞ ﺷﻮﯼ دي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯽ ټﻮﻟﻨﯽ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ دﻏﻪ ژﻣﻨﯽ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﮐړﯼ او
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻳﯽ ﮐړﯼ.

 ١ .٧د ښځﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ او ودﻩ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د
څﺎﻧګﯥ وﻧډﻩ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺻﻼﺣﻴﺖ 206ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د هﻐﻮ هڅﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯦﯥ د اﻓﻐﺎن
ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮل او ودﻩ ورﮐﻮل وي .د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﻮل او
 202د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ ﻣﻠﻲ ﭘﻼن وګﻮرئ:
][http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/NAPWA_EN.php

 203ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﻣﺎﺧﺬ.
 204د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ  ٢٠ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ وروﺳﺘۍ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎن هﻴﻮادواﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ژﻣﻨﻪ ﮐﻮي او د
ﻧړﻳﻮال ټﻮﻟﻨﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ.
][http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/Kabul%20Conference%20Communique.pdf

 205ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﻣﺎﺧﺬ.
 206ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا ﭘﻪ ) ١٩١٧ (٢٠١٠ﺷﻤﻴﺮ ﭘﺮﯦﮑړﻩ ﮐﯥ راﻏﻠﯽ دي .د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻪ ﮐﻠﻨﯽ اﺳﺎس ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﺎ ﻧﻮﯼ
ﮐﻴږي.
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راﭘﻮر ورﮐﻮل زﻣﻮﻧږ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ دي .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﺳﺎﺣﻮي او وﻻﻳﺘﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ څﺎرﻧﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ
راﭘﻮر ورﮐﻮي .ټﻮﻟﯥ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻟﻪ اړوﻧﺪو دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮏ ﮐﯧږي او اﻧﻔﺮادي ﭘﻴښﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ
ﺗﻮګﻪ څﺎرﻧﻪ ﮐﯧږي څﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﮐﺮاﻣﺖ او ﻣﺼﺆوﻧﻴﺖ ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻲ او ودﻩ وﻣﻮﻣﻲ.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺷﺮﻳﮑﺒﺎڼﻮ ،ځﺎﻳﻲ ښځﻴﻨﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ،او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺒﻠﻴﻎ او ورڅﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ هﻐﻪ
ﭘﺮوﺳﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دﯼ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰﻩ ﮐﻮي .او هﻤﺪارﻧګﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻴښﻮ
ﭘﻪ اړﻩ ﮐﺎرﮐﻮل او د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ښځﻮ وﻧډې ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل دي.
د ښځﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ د هڅﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﻻﻧﺪې
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﯽ دي :ﭘﺮ ﭼﺎرواﮐﻮ ،او ﻗﻮﻣﻲ او دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﻮل؛ ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻪ او د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ،دﻳﻨﻲ او ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د اﺳﻼم
او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ؛ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او د هﻐﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د
ﻣﻨﻊ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﯧږي د ﻋﺎﻣﻮ اﻓﻐﺎﻧﻮ د ﭘﻮهﺎوي ﻟﭙﺎرﻩ راډﻳﻮﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺧﭙﺮول .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣڼځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺟﻮړﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻼﺗړ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮوي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ د ټﻮﻟﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ د دواﻣﺪارې څﺎرﻧﯥ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﺮ اهﻤﻴﺖ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ،د
هﻐﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ د اوﺳﻨﯥ ﺳﻮﻟﯥ ﭘﺮوﺳﯥ ،او ﻣﺠﺪد ادﻏﺎم ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي .څﻮ دا ډاډﻣﻦ ﮐړو ﭼﯥ د ښځﻮ
ﺣﻘﻮﻧﻪ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړووﻧﮑﻮ ﭘﻪ اﺟﻨﺪاو ﮐﯥ ﻣﺮﮐﺰي ځﺎﯼ ﻟﺮي .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ټﻮل هﻐﻪ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې
راﭘﻮر ﮐﯥ اﺷﺎرﻩ ورﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻻړ ﺷﻲ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻏږ ﮐﻮي ﭼﯥ
د ﻧړﻳﻮال ﺷﺮﻳﮑﺒﺎڼﻮ ،دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻ زﻳﺎت اﻗﺪاﻣﺎت وﮐړي.

 .٨ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯽ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ
•
•
•
•
•

ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ،د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ او دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ﺗﺄﮐﻴﺪ وﺷﯽ ﭼﯽ د ښځﻮ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﺳﻮﻟﯽ ،ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﭘﺨﻼﻳﻨﯽ ﻳﻮﻩ ﻧﻪ ﺑﻴﻠﻴﺪوﻧﮑﯽ ﺑﺮﺧﻪ
او د هﻴﻮاد د ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدﯼ او اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺳﺘﻦ دﻩ.
د هﻐﻮ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ او څﺎرﻧﯽ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯽ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ﺳﺰا وړ ګڼﻞ ﺷﻮﯼ ،د ښځﻮ
ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺪازﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ؛ د زﻳﺎﻧﻤﻨﻮ ﺷﻮو وګړو ﻟﭙﺎرﻩ د
ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮل.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﯼ ﭘﻼن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮐﻮل ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو
ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﯼ ﻣﻠﯽ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل او ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻮل.
ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺳﻢ ﻟﻪ وارﻩ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ ﭼﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐړﯼ ﭼﯽ هﻐﻪ ښځﯽ او ﻧﺠﻮﻧﯽ ﭼﯽ "ﻟﻪ ﮐﻮر
څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯽ" ﭘﻪ ﺟﺮم ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯽ ﺷﻮﯼ دﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﮐړﯼ ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم ﻧﻪ دﯼ )ﻣﻌﻤﻮﻷ
هﻐﻪ ښځﯽ ﭼﯽ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ وﺗښﺘﯽ د زﻧﺎ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﻟﺮﻟﻮ ﻣﺘﻬﻤﯽ ﮐﻴږﯼ(.
ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﭽﻪ د ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﻳﻮﻩ ﻟړۍ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ ﭼﯽ د ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ او ﺗﻌﺒﻴﺮ وړاﻧﺪﯼ ﮐړﯼ.
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د ﻋﺪﻟﻴﯽ وزارت
•
•

•
•
•
•
•

•

•

د داﺧﻠﻪ وزارت ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ دﯼ ډاډ ورﮐړﯼ ﭼﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻻن د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د
ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ،د هﻐﻪ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭼﯽ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ﺳﺰا وړ ګڼﻞ ﺷﻮﯼ د ټﻮﻟﻮ ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ د
درج ﮐﻮﻟﻮ ،او د ﻣﺆﺛﺮﯼ ﭘﻠټﻨﯽ او ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﻪ ﻻرﯼ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړﯼ.
د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ
ټﻮﻟﻮ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺗﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ،د اﺟﺒﺎرﯼ او د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﻮ او د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯽ د اﻧﺠﻮﻧﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ د ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﭘﻠټﻨﻮ او ﻋﺪﻟﯽ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړﯼ.
د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ هﻐﻮ ښﮑﺎر ﺷﻮو وګړو ﺗﻪ دﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﮐړﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو
ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ درج ﮐﻮﯼ.
ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ دﯼ وﮐړﯼ ﭼﯽ وﻟﺴﯽ ﺟﺮګﻪ دﯼ د ﺟﺰاء د ﻗﺎﻧﻮن  ٣٩٨ﻣﺎدﻩ ،ﭼﯽ د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وژﻧﻮ ﺳﺰا
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.
وﻟﺴﯽ ﺟﺮګﯽ ﺗﻪ دﯼ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ وﮐړﯼ ﭼﯽ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻮ دواړو ﻟﭙﺎرﻩ د وادﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ او ﺣﺪ
اﻗﻞ  ١٨ﮐﺎﻟﻪ ﻳﯽ وټﺎﮐﯽ ﭼﯽ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮئ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻮﯼ.
د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ او د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺳﺮﻩ دﯼ د هﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯽ وﻧﻴﺴﯽ ﭼﯽ د ښځﻮ
ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺄﺛﺮﻩ ﮐﻮﯼ ﺗﺮ څﻮ ﭼﯽ د دﯼ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ د ﻣﻠﯽ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺘﺎﻧﺪاردوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ډاډﻣﻦ ﮐړاﯼ
ﺷﯽ .ﭘﻪ هﺮ ډول ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﯽ دﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ډاډﻣﻨﻪ ﮐړﯼ .د داﺳﯽ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻮ
څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ دﯼ د هﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﺮﺗﻪ ګﺮځﻮل وﻏﻮاړﯼ ﭼﯽ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ډاډﻣﻨﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ ﮐﻮﯼ.
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ او د هﻐﯽ د ﺗﻄﺒﻴﻖ د وړﺗﻴﺎ ارزوﻧﻪ دﯼ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ ﺗﺮ
څﻮ د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻮﻧﻮ ځﺎﯼ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐړاﯼ ﺷﯽ .د ﺑﻴﻠګﯽ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د  ٣٩ﻣﺎدﯼ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻪ دﯼ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
وﮐړﯼ ﭼﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ د ﻣﺘﻀﺮرﻩ ﺷﻮﯼ ﺷﺨﺺ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭘﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﻞ ﮐﻴږﯼ ،ﭘﻪ
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
)ﻟﮑﻪ ﺟﺮګﻪ او ﺷﻮرا( ﺗﺮ ﻣﻨځ د اړﻳﮑﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪﯼ ﺷﻮﯼ دﯼ ،د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو
ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻣﻠﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮﯼ او دودﻳﺰ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ
څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﯽ ﺗﻪ ﭘﺮﯼ ﻧﻪ ږدﯼ.

ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ او ﻟﻮﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ
•
•

ټﻮﻟﻮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ او څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ دﯼ هﺪاﻳﺎت ﺻﺎدر ﮐړﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړﯼ او ورﺳﺮﻩ دﯼ د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ د اﺳﺘﻔﺎدﯼ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ،د ﺟﺮاﻳﻤﻮ د ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ د دﯼ
ﻗﺎﻧﻮن د اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻻرښﻮﻧﯽ وﮐړﯼ.
د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن د  ١٣٠ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ دﯼ د "اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺮاﻳﻤﻮ" ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪﯼ د ښځﻮ
ﻧﻴﻮل ،ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻨﺴټ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ وﮐړﯼ .د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ "ﻟﻪ
ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﯽ" د "ﺟﺮم" ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﮐړﯼ ﺗﺮ څﻮ ﭼﯽ دا ﻓﻴﺼﻠﻪ د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن
د ﺗﻀﻤﻴﻨﺎﺗﻮ ،ﻣﻠﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﺷﺮﻳﻌﺖ او د دوﻟﺖ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﯽ.

د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت
•

ښځﻮ ﺗﻪ دﯼ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ ورﺳﻮﯼ ﭼﯽ د ﭘﻮﻟﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ ﺳﺮﻩ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺧﭙﻞ
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ درج ﮐړﯼ.
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•
•
•

د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻣﻠﯽ او وﻻﻳﺘﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮ ﺗﻪ دﯼ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ ورﺳﻮﯼ؛ ﭘﻪ
ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﮐﯽ دﯼ وﻻﻳﺘﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړﯼ او د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﺆﺛﺮﻩ ﺗﻮګﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ دﯼ د
ټﺮﻳﻨﻨګﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻻزم ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻧﻴﺴﯽ.
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﭘﻮهﺎوﯼ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯼ ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﭽﻪ د ښځﻮ
او ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﺳﺮﻩ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻر واﭼﻮﯼ ﺗﺮ څﻮ ﭼﯽ ﺧﻠﮏ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او د ښځﻮ د
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﺣﺴﺎس او وﻳښ ﺷﯽ او ﭘﻪ دﯼ ﮐﯽ دﯼ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻮﺟﻪ وﮐړﯼ.
د ﻋﺎﻣﯽ روﻏﺘﻴﺎ او ﻣﻌﺎرف وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ دﯼ د ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ  ،رواﻧﯽ – ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ،ﻃﺒﯽ درﻣﻠﻨﯽ
او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ هﻐﻮ ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﮐړﯼ ﭼﯽ د ﻧﺎوړﻩ
دودوﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ زﻳﺎﻧﻤﻨﯽ ﺷﻮﯼ دﯼ.

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
•
•

ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او دﻳﻨﯽ ښﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ دﯼ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﭘﻮهﺎوﯼ د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ او ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړﯼ.
د ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد دﯼ داﺳﯽ ﻣﻮاد ﺗﺮﺗﻴﺐ او وړاﻧﺪﯼ ﮐړﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د
ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐړﯼ او ﻣﻼﺗړ ﻳﯽ وﮐړﯼ.

د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ وزارت
•

ﭘﺮ ﮐﻠﻴﻮاﻟﯽ ټﻮﻟﻨﻮ د ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻩ دﯼ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ،د ښځﻮ ﭘﺮ
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
•
•

د هﻐﻮ ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮﯼ ځﺎﻧګړﯼ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ او وړﻳﺎ ﻋﻼج ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړﯼ.
د ﻣﻴﻨﺪو او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻣړﻳﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ )د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ اﻧﺠﻮﻧﻮ( د ودوﻟﻮ د اﺛﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ دﯼ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻮﻧډ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐړﯼ.

د ﻣﻌﺎرف او ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو وزارﺗﻮﻧﻪ
•
•

د هﻠﮑﺎﻧﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ښﻮﻧځﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﯼ داﺳﯽ ﻧﺼﺎب او ﻣﻮاد ﺟﻮړ او ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐړﯼ ﭼﯽ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻟﻮ
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.

56

د ﻣﺎﻟﻴﯽ وزارت
•

د ښځﻮ ﭼﺎرو ،ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ ،ﻋﺪﻟﻴﯽ ،ﻋﺎﻣﯽ روﻏﺘﻴﺎ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ ،ﻣﻌﺎرف او ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو
وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ دﯼ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺪازﻩ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړﯼ ﺗﺮ څﻮ ﭼﯽ دوﯼ وﮐړاﯼ ﺷﯽ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ
ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮﻻﯼ ﺷﯽ.

دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ
• د ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ )ﻟﮑﻪ د ښځﻮ ﭼﺎرو او د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت( دﯼ د ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
او دﻳﻨﯽ ښﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ روزﻧﻴﺰ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړﯼ.
• د ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد دﯼ داﺳﯽ ﻣﻮاد ﺗﺮﺗﻴﺐ او وړاﻧﺪﯼ ﮐړﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د
ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐړﯼ او ﻣﻼﺗړ ﻳﯽ وﮐړﯼ.
• د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ دﯼ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ،د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ
ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او دهﻐﯽ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﭘﻮهﺎوﯼ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻣﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﮐﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړﯼ او ﭘﻪ دﯼ ﮐﯽ دﯼ
ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻮﺟﻪ وﮐړﯼ.
• د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ دﯼ ﺧﺒﺮﯼ وﮐړﯼ ﭼﯽ د اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ او اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﯼ او د
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺎهﺮﻳﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ دﯼ ﭘﺮ اﺳﻼم او د ښځﻮ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻر واﭼﻮﯼ.
• ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺳﺮﻩ دﯼ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﭽﻪ ﭘﺮ اﺳﻼم او د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﻳﻮﻩ ﻟړۍ ﭘﻴﻞ
ﮐړﯼ.
• ﭘﺮ ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ دﯼ ﻏږ وﮐړﯼ ﭼﯽ د هﻐﻮ ښځﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﺟﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻪ ﺑﻴﺎ
ﮐﺘﻨﻪ وﮐړﯼ ﭼﯽ "ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴښﺘﯽ" ﺗﻮرﻧﯽ وﯼ ،او هﻤﺪا ﺷﺎن د هﻐﻪ د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ د ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮرا
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻮﯼ ﮐړﯼ ﭼﯽ "ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﯽ" د "ﺟﺮم" ﭘﻪ هﮑﻠﻪ دﯼ.
ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ )د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ښځﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن( ﺗﻪ
•

د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ دﯼ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐړﯼ ،او د ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل دﯼ د
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ادارو ﻟﻪ ﺧﻮا د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ د څﺮﻧګﻮاﻟﯽ ﮐﺘﻨﻪ او څﺎرﻧﻪ وﮐړﯼ او ﭘﻪ هﮑﻠﻪ دﯼ ﻳﯽ ﭘﻪ
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.

•

د ټﻮﻟﻨﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ دﯼ د ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ،د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت ،او د ښځﻮ
ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﻻرﯼ 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
ﻏﻮرځﯽ ،د ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ دﯼ ډاډﻣﻨﻪ ﮐړﯼ.

•

ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯼ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐړﯼ ﭼﯽ د ﺟﺰاء د ﻗﺎﻧﻮن  ٣٩٨ﻣﺎدﻩ ﺑﻴﺮﺗﻪ وګﺮځﻮﯼ ﭼﯽ د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وژﻧﯽ ﭘﻪ
ﺻﻮرت ﮐﯽ د ﺟﺮم ﺣﮑﻢ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﯼ.

•

ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯼ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐړﯼ ﭼﯽ ټﻮﻟﯽ هﻐﻪ ښځﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﮐړﯼ ﭼﯽ "ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﯽ" ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪﯼ
ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ ،او هﻐﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻓﻴﺼﻠﻪ دﯼ ﻧﻮﯼ ﮐړﯼ ﭼﯽ "ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ"" ،ﺟﺮم " ﺑﻮﻟﯽ.

ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻮ ﺗﻪ
•

د ﭼﺎرواﮐﻮ د روزﻧﯽ ،ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﭽﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ،او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ وﻻﻳﺘﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل دﯼ د ﺣﮑﻮﻣﺖ هﻐﻮ اﺑﺘﮑﺎروﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﻻ زﻳﺎت ﮐړﯼ
ﭼﯽ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ دﯼ.
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•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎرﯼ ﭘﻼن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ دﯼ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﺗړ وﮐړﯼ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ
ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﯽ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ د ودﯼ او ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ.

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮ څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ دﯼ وﺳﻌﺖ ورﮐړﯼ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ
ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ.

•

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻟﻮ او ﻧﻮرو ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دﯼ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ
اﺑﺘﮑﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﮐړﯼ.

•

د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﻟﯽ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ دﯼ د
ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﯽ وﮐړﯼ.

•

د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و د ﭘﻮهﺎوﯼ د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ دﯼ ﻣﺮﺳﺘﯽ وﮐړﯼ.

•

ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ 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
ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﯽ.

•

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.

•

ﭘﺮ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ دﯼ ﻏږ وﮐړﯼ ﭼﯽ ټﻮﻟﯽ هﻐﻪ ښځﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯽ )ﻟﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﯽ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯽ او ﻳﺎ ﻣﺠﺮﻣﯽ
ګڼﻞ ﺷﻮﯼ( ﺧﻮﺷﯽ ﮐړﯼ ﭼﯽ "ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﯽ" د ارﺗﮑﺎب ﭘﻪ ﺗﻮر ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ.

• ﭘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯼ ﻏږ وﮐړﯼ )ټﻮﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ادارﯼ( ﭼﯽ د هﻐﻮ ﻣﻠﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ وﮐړﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ
ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺄﺛﺮﻩ ﮐﻮﯼ ﺗﺮ څﻮ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻠﯽ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺿﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ډاډﻣﻦ ﮐړﯼ.
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ﻟﻮﻣړﯼ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻧړﻳﻮال ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ
ﺟﺒﺮي ودوﻧﻪ
د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ
 ١۶ﻣﺎدﻩ
هﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ او ښځﻪ ﺣﻖ ﻟﺮي ﻟﻪ هﺮ ډول ﻧﮋادي ،ﻗﻮﻣﻲ ،ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻲ او ﻳﺎ ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺤﺪودﻳﺖ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ
-١
ﺑﻞ ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړي او ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻧﯽ ﺟﻮړﻩ ﮐړي .د ازدواﺟﯥ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻣﻮدﻩ او د هﻐﻪ د اﻧﺤﻼل ﭘﻪ
وﺧﺖ ﮐﯥ ښځﻪ او ﻣﻴړﻩ د وادﻩ ﭘﻪ اړوﻧﺪو ﭼﺎرو او د هﻐﻪ ﭘﻪ اﻧﺤﻼل 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
 ٢٣ﻣﺎدﻩ
-٢
-٣

د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د وادﻩ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ رﺳﻴږي د وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ او ﮐﻮرﻧۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺣﻖ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ
ﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﻴږي.
هﻴڅ وادﻩ د دواړو ﺧﻮاوو ﻟﻪ ﺁزاداﻧﻪ او ﮐﺎﻣﻞ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﯽ ﺗړل ﮐﻴﺪاي

د اﻗﺘﺼﺎدﯼ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﮐﻠﺘﻮرﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻣﻴﺜﺎق
 ١٠ﻣﺎدﻩ
وادﻩ ﺑﺎﻳﺪ د دواړو ﺧﻮاوو ﭘﻪ ﺁزاداﻧﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻗﺼﺪ ﻳﯥ ﻟﺮي واﻗﻊ ﺷﯽ.
-١
د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪي د ټﻮﻟﻮ ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ د ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
 -١۶ﻣﺎدﻩ
د دﻏﻪ ﺗړون ژﻣﻦ هﻴﻮادوﻧﻪ ټﻮل هﻐﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻮ د وادﻩ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ او
-١
ﮐﻮرﻧۍ اړﻳﮑﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﺎي ﺗﻪ ورﺳﻮي ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ښځﻲ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ﺑﺮاﺑﺮﯼ
ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ.
اﻟﻒ( ﭘﻪ وادﻩ ﮐﯥ ﻋﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ.
ب( ﭘﻪ ازاداﻩ ﺗﻮګﻪ د ژوﻧﺪ د ﺷﺮﻳﮏ د اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻟﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ او د ﺑﺸﭙړ او ازاد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وادﻩ ﮐﻮل.
د ﻣﺎﺷﻮم وادﻩ ﮐﻮل
د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن.
 ١ﻣﺎدﻩ:
ﻣﺎﺷﻮم هﺮ هﻐﻪ اﻧﺴﺎن دﯼ ﭼﯥ ﺗﺮ اﺗﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ټﻴټ ﺳﻦ وﻟﺮي ﻣګﺮ دا ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ژر ﺑﻠﻮغ
ﺗﻪ ورﺳﻴږي.
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 ٣ﻣﺎدﻩ
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ټﻮل هﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻪ او ﻳﺎ د ﺳﻮﮐﺎﻟۍ د ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﺳﺴﻮ  ،د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
-١
ﻣﺤﮑﻤﻮ ،د اداري ﭼﺎرواﮐﻮ او ﻳﺎ هﻢ د ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وي د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻮړي ګټﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ هﺮ څﻪ د
ﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﯽ.
 ١٩ﻣﺎدﻩ
-١

ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اداري ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻮ ﻣﺎﺷﻮم د
هﺮ ډول ﺟﺴﻤﯽ او ذهﻨﻲ ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ،ﻧﺎوړﻩ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯽ ،ټﭙﯽ ﮐﻴﺪﻧﯥ ،ﻏﻔﻠﺖ او د ﺑﯥ ﭘﺮواﻳﯽ ﺳﻠﻮﮎ،
ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ او ﻳﺎ هﻢ زﺑﯧښﺎﮎ )اﺳﺘﺜﻤﺎر( ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎوړﻩ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ ،څﺨﻪ وﺳﺎﺗﯽ ﭘﻪ
داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ هﻐﻪ د ﻣﻮر او ﭘﻼر او ﻳﺎ ﻳﻮ د دواړو څﺨﻪ ،ﻳﺎ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او ﻳﺎ هﻢ د ﮐﻮم
ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻻﻧﺪې وي.

د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺗﻮﭘﻴﺮ د ټﻮﻟﻮ ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
 -١۶ﻣﺎدﻩ
د ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﮐﻮژدﻩ او وادﻩ ﭘﻪ هﻴڅ ډول ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻪ ﻟﺮي او ټﻮل ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت د ﻗﺎﻧﻮﻧﯥ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﭘﻪ
-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.
د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل
د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺗﻮﭘﻴﺮ د ټﻮﻟﻮ ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
 -۶ﻣﺎدﻩ
ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ ﻣﮑﻠﻒ دي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯽ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل هﻐﻪ ټﻮل ﻻزم ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻮ د ښځﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د
ټﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ او د ﻓﺤﺸﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د هﻐﻮﯼ د ګټﯽ اﺧﺴﺘﻨﯽ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﮐړي.
د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
 ١٩ﻣﺎدﻩ
-١

ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اداري ،ټﻮﻟﻨﻴﺰاو ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻮ ﻣﺎﺷﻮم د
هﺮ ډول ﺟﺴﻤﯽ او ذهﻨﻲ ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ  ،ﻧﺎوړﻩ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯽ ،ټﭙﯽ ﮐﻴﺪﻧﯥ  ،ﻏﻔﻠﺖ او دﺑﯥ ﭘﺮواﻳﯽ ﺳﻠﻮﮎ
 ،ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ او ﻳﺎ هﻢ زﺑﯧښﺎﮎ )اﺳﺘﺜﻤﺎر( ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎوړﻩ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ ،څﺨﻪ وﺳﺎﺗﯽ ،ﭘﻪ
داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ هﻐﻪ د ﻣﻮر او ﭘﻼر اوﻳﺎ ﻳﻮ د دواړو ﻧﻪ ،ﻳﺎ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او ﻳﺎ هﻢ د ﮐﻮم ﺑﻞ
ﺷﺨﺺ ﺗﺮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻻﻧﺪې وي.

 ٣۴ﻣﺎدﻩ
ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ ﻣﮑﻠﻒ دي ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ وړاﻧﺪې د هﺮ ډول ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر او ﺗﻴﺮي ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﯽ ،د هﻤﺪي ﮐﺒﻠﻪ
ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ دﯼ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ټﻮل ﻣﻠﻲ  ،دوﻩ اړﺧﻴﺰ او څﻮ اړﺧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ ﺗﺮ څﻮ د
ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ﭘﻴښﻮ د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﮐړي:
اﻟﻒ( ﻣﺎﺷﻮم دې ﺗﻪ هڅﻮل او ور ﺑﺎﻧﺪې زور اﭼﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ هﺮ ډول ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﯥ ګډون
وﮐړي.
ب( د ﻓﺤﺎﺷۍ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮي ﮐﺎرول .
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 ٣۵ﻣﺎدﻩ
ﻏړي دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﻲ ،دوﻩ اړﺧﻴﺰﻩ او څﻮ اړﺧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﯽ څﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ هﺮﻩ ﻣﻮﺧﻪ اوﺑڼﻪ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺗښﺘﻮﻧﯥ ،ﭘﻠﻮرﻧﯥ او ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺨﻨﻴﻮي وﮐړي.
 ٣۶ﻣﺎدﻩ
ﻏړي دوﻟﺘﻮﻧﻪ د اﺳﺘﺜﻤﺎر د ﻧﻮرو ﺑڼﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮم د هﻮﺳﺎﻳﻨﯽ هﺮ اړخ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮي ،ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم څﺨﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وﮐړي.
د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭘﻠﻮرﻧﯥ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻓﺤﺎﺷۍ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺑﺮﺑﻨډو
ﻋﮑﺴﻮﻧﻮ او ﻳﺎ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ اﺧﺘﻴﺎرﯼ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل
 ١ﻣﺎدﻩ
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.
 ٢ﻣﺎدﻩ
اﻟﻒ( د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻠﻮرل ﻳﻌﻨﯽ هﺮ هﻐﻪ ﻋﻤﻞ او ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ﻳﻮ ﮐﺲ او ﻳﺎ څﻮ ﺗﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻮرو
ﺗﻪ د ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﯥ او ﻳﺎ ﺑﻞ هﺮ ډول ﻣﻠﺤﻮظ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻲ.
ب( د ﻣﺎﺷﻮم ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻳﻌﻨﯽ د ﻣﺎﺷﻮم څﺨﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﯥ او ﻳﺎ ﺑﻞ هﺮ ډول ﻣﻠﺤﻮظ د ﻻس ﺗﻪ
راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ.
د ﻣﻴﺮاث ﺣﻘﻮﻧﻪ
د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺗﻮﭘﻴﺮ د ټﻮﻟﻮ ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
 -١۵ﻣﺎدﻩ
دﻏﻪ ﺗړون ﺗﻪ ژﻣﻦ دوﻟﺘﻮﻧﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ښځﻲ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ګڼﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮاﻓﻖ ﻟﺮي.
-١
-٢

-٣

دﻏﻪ ﺗړون ﺗﻪ ژﻣﻦ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﮐﯥ ښځﻮ ﺗﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻗﺎﻳﻠﻴږﯼ او د دﻏﺴﯽ ﻳﻮ ﺷﺎﻧﺘﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ د ښﻮدوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻮ ﺷﺎﻧﺘﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮوي ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ دا
دوﻟﺘﻮﻧﻪ ښځﻮ ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ورﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ ﻗﺮاردادوﻧﻪ وﮐړﯼ او ﻣﻠﮑﻴﺖ وﻟﺮي او د ﻣﺤﮑﻤﻮ او د
ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﭘﻪ دﻳﻮان ﮐﯥ د ﮐﺎر ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘړاووﻧﻮ او ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐﯥ د دوي ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻴږﯼ.
د دﻏﻪ ﺗړون ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻮوﻧﮑﯥ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ دي ﭼﯥ ټﻮل ﻗﺮاردادوﻧﻪ او ټﻮل هﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ
ﺧﺼﻮﺻﯥ ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻏﻴﺰ ﻟﺮي او ﭘﻪ هﻐﻮﯼ ﮐﯥ د ښځﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﻮي وي ﺑﺎﻃﻞ
اﻋﻼم ﺷﯽ.

 ١۶ﻣﺎدﻩ
ﻏړي دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻮ د وادﻩ او ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ اړﻳﮑﻮ ﭘﻮري ﺗړﻟﻲ
-١
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﺎي ﺗﻪ ورﺳﻮي ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ د ﺑﺮاﺑﺮي
ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ هﻐﻪ ﺑﺎوري ﮐړي.
ج( هﻤﺪﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د وادﻩ او د وادﻩ د ﻓﺴﺦ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل دي
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ﭘﻮهﻨﯥ او ﮐﺎﻓﯽ روﻏﺘﻴﺎ ﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﺣﻖ
د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ
 ٢۵ﻣﺎدﻩ:
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
ﺑﻴﮑﺎرﯼ ،ﻧﺎروﻏۍ ،ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺖ ،ﮐﻮﻧډﺗﻮب ،زړښﺖ او ﭘﻪ داﺳﯥ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﻌﻴﺸﺖ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﭘﻪ
ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺗﺮ ﻏﻮر ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﮐﻴږﯼ او د دﻩ د وﺳﻪ ﺗﻴﺮ وﯼ ،ﺷﺎﻣﻠﻴږې.
 ٢۶ﻣﺎدﻩ
-١

هﺮ څﻮﮎ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ ښﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﯽ .ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ
او ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﻣﺮﺣﻠﻮ ﮐﯥ وړﻳﺎ وﯼ ،.ﻟﻮﻣړﻧﯽ زدﻩ ﮐړي اﺟﺒﺎري وي ،ﺛﺎﻧﻮي زدﻩ ﮐړي ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴﺪا
ﮐړي او ﻋﺎﻟﯽ زدﻩ ﮐړي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﮑﻤﻠﻮ ﻣﺴﺎوي ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺧﻼﺻﯽ وي ،ﺗﺮ څﻮ ټﻮل د
ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﻌﺪادوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎء ﻟﻪ هﻐﻪ ﻧﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ.

د اﻗﺘﺼﺎدي ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﮐﻠﺘﻮرﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻣﻴﺜﺎق
 ١٢ﻣﺎدﻩ
د دې ﻣﻴﺜﺎق ﻏړي دوﻟﺘﻮﻧﻪ د هﺮ ﭼﺎ د ﺟﺴﻤﯽ او رواﻧﯽ ﻣﻌﻴﺎري روﻏﺘﻴﺎ څﺨﻪ د ﻣﻤﮑﻨﯥ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﭘﻪ
-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
ﻻﻧﺪې ﭼﺎرو د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮي:
اﻟﻒ( ﻟﻪ زﻳږﻳﺪو څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ راوﺳﺘﻞ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ
او د هﻐﻮي ﺳﺎﻟﻤﻪ ودﻩ.
ب( د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ښﻪ ﮐﻮل او د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺻﻨﻌﺘﯽ ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ ﺳﺎﺗﻨﻪ.
ج( د ﺧﻮرﻳﺪوﻧﮑﻮ  ،وﺑﺎﻳﯽ او د ﺷﻐﻞ ﺳﺮﻩ د ﺗړﻟﻮ او ﻧﻮرو ﻧﺎروﻏﺘﻴﺎوو ﻣﺨﻴﻨﻮﯼ ،درﻣﻠﻨﻪ او ﮐﻨټﺮول.
د( د داﺳﯥ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ هﻐﻪ د ﻧﺎروﻏﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻃﺒﻲ ﺧﺪﻣﺖ او ﻃﺒﻲ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ ﺑﺎوري ﮐړي.
 ١٣ﻣﺎدﻩ
-١

-٢

د دې ﻣﻴﺜﺎق ﻏړي دوﻟﺘﻮﻧﻪ د هﺮ ﭼﺎ د زدﻩ ﮐړې او روزﻧﯥ ﺣﻖ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﮋﻧﯽ ،د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ د
هﺪف ﭘﻪ اړﻩ د ﻏړو هﻴﻮادوﻧﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻪ دا دﻩ ﭼﯥ ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖ د ﭘﻮرﻩ ودې ،او
د هﻐﯥ د اﺣﺴﺎس او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺁزادﻳﻮ درﻧﺎوﯼ ﮐﻮﻟﻮ روﺣﻴﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړي .ﺑﺮ ﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې د ﻣﻴﺜﺎق
ﻏړﯼ هﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ هﻢ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻖ دي ﭼﯥ ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺁزادﻩ ټﻮﻟﻨﻪ
ﮐﯥ ګټﻮر رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﮐړي ،د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧﮋادي ،ﻗﻮﻣﻲ او ﻣﺬهﺒﯽ ډﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﻔﺎهﻤﯽ،
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:
اﻟﻒ( ﻟﻮﻣړﻧۍ زدﻩ ﮐړې او روزﻧﻪ ﺟﺒﺮﯼ ﺷﮑﻞ وﻟﺮي او ﭘﻪ وړﻳﺎ ﺗﻮګﻪ هﺮ څﻮﮎ ور څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ وﮐړاي
ﺷﯽ.
ب( ﻣﻨځﻨۍ زدﻩ ﮐړې او روزﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ﻓﻨﻲ او ﺣﺮﻓﻮي ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﯽ
ﺷﯥ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻻزﻣﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﯥ ﺗﻮګﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺑڼﻪ وﻧﻴﺴﯽ او ﭘﻪ وړﻳﺎ ﺗﻮګﻪ هﺮ
څﻮﮎ ورڅﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﯽ.
ج( ﻟﻮړي زدﻩ ﮐړي ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ډول ،د ﻇﺮﻓﻴﺖ ،ﭘﻪ هﺮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د وړﻳﺎ
روزﻧﯽ د ﻋﺎم ﺷﻤﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎرف ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻻﺳﺮﺳﻲ وړ وي.
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د( اﺳﺎﺳﯽ زدﻩ ﮐړې او روزﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﯥ وهڅﻮل ﺷﯽ او ﻳﺎ ﭘﻴﺎوړي ﺷﯽ ﭼﯥ ﻧﻪ
دي ﺗﻮاﻧﻴﺪﻟﯽ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ زدﻩ ﮐړو دورﻩ ﺑﺸﭙړﻩ ﮐړي.
د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺗﻮﭘﻴﺮ د ټﻮﻟﻮ ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
 -١٠ﻣﺎدﻩ
دﻏﻪ ﺗړون ﺗﻪ ژﻣﻦ دوﻟﺘﻮﻧﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ټﻮل ﻻزم ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻴﺴﯽ ﭼﯥ د
ښﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دوي ﺗﻪ هﻢ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺳﺎﺣﻮ
ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺑﺮاﺑﺮول ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮي:
اﻟﻒ( د ﺣﺮﻓﻮي او ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ورﺗﻪ د زدﻩ ﮐړو ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ښﺎروﻧﻮ ﮐﯥ
د زدﻩ ﮐړي ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﺘګﻮرﻳﻮ څﺨﻪ د ﺑﺮﯼ ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل ،دﻏﻪ ﺑﺮاﺑﺮﺗﻴﺎ د ښﻮﻧځﻴﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ
دوري )وړﮐﺘﻮن( ﻋﻤﻮﻣﯽ زدﻩ ﮐړي ،ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ او ﻣﺴﻠﮑﯽ زدﻩ ﮐړﯼ او هﻤﺪارﻧګﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ زدﻩ ﮐړې
او هﻤﺎرﻧﮑﻪ د ﺣﺮﻓﻮي زدﻩ ﮐړو ټﻮل ډوﻟﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ.
ب( ورﺗﻪ درﺳﯽ ﻧﺼﺎب او ازﻣﻮﻳﻨﯽ ،د ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ او ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ښﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ او د ﻳﻮ
رﻧګﻪ ﻣﻌﻴﺎر د ښﻮوﻧځﯽ د وداﻧۍ او ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﭼﯥ د ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ درﻟﻮدوﻧﮑﻲ
ﻩ( زدﻩ ﮐړي ﺗﻪ د دوام ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ ﻟﺮل د ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻠﯽ ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ د
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول هﻐﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ښځﯥ او ﺳړي ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ زدﻩ ﮐړو ﮐﯥ
ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮﻩ ﮐﻤﻮي ،د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻري.
د( د ښﻮوﻧځﻴﻮ څﺨﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺧﺎرﺟﻮﻟﻮ د اﻧﺪازي ﮐﻤﻮل او هﻐﻮ ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ
ﺑﯽ وﺧﺘﻪ ﻳﯥ ښﻮوﻧځﯽ ﭘﺮي اﻳښﯽ وي.
ﻩ( ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ څﻮ ددې ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ رو ﻏﺘﻴﺎ او ﺳﻮﮐﺎﻟﻲ
ﺑﺎوري ﺷﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧۍ د ﭘﻼن ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺸﻮرﻩ هﻢ ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ.
 ١٢ﻣﺎدﻩ
-١
-٢

 ١۴ﻣﺎدﻩ
-١

-٢

ﻏړي دوﻟﺘﻮﻧﻪ دﯼ د ﺻﺤﯽ څﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ټﻮﻟﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻮ د ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ
د ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻮ دوي وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ ﺻﺤﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ د ﮐﻮرﻧﯽ ژوﻧﺪ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ﭘﺮوګﺮام د
ﺟﻮړوﻟﻮ اړوﻧﺪو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻮ د ﺑﺮاﺑﺮۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ډاډﻣﻦ ﺷﻲ.
ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ د ښځﻮ د ﭘﺎرﻩ د اوﻻد زﻳږدون او د زﻳږوﻧﯽ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ دورﻩ ﮐﯥ ﻻزم ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي
او د ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﯽ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ دﻏﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﺧﻮړو د ورﮐﻮﻟﻮ او د اﻣﻴﻨﺪوارۍ ﭘﻪ
دورﻩ ﮐﯥ وړﻳﺎ ﺷﻴﺪي ورﮐﻮل ﺑﺮاﺑﺮوي.
ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ هﻐﻪ ﺧﻨډوﻧﻪ ﭼﯥ ﮐﻠﻴﻮاﻟﯽ ښځﻲ ورﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي او د ﭘﺎم وړ رول ﭼﯥ دوﯼ ﻳﯥ د
ﮐﻮرﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد او د ژوﻧﺪ د ﭘﺎﻳښﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻮﺑﻮي د هﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ د ﻏﻴﺮ -ﭘﻮﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ
ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ ﻳﯥ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي ﭘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﯥ ﻧﻴﺴﯽ او ټﻮل هﻐﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻮ د دﻏﻪ ﺗړون د
ﻣﻮادو ﭘﻠﯽ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ښځﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐړي.
ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﯽ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ټﻮل هﻐﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻮ د ﮐﻠﯽ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د ﺑﺮاﺑﺮي ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ دي او د دوي ګډون
او ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ډاډﻣﻨﻪ وي ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻﻧﺪي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮي:
اﻟﻒ( ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯽ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ او ﭘﻠﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د دوي ګډون.
ب( د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ،ﻣﺸﻮرو او د ﮐﻮرﻧۍ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ګډون ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو
ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮل.
ج( د ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺳﻮاد د زدﻩ ﮐړي ﭘﻪ ګډون ټﻮﻟﻮ رﺳﻤﯽ او ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ روزﻧﻮ ،زدﻩ ﮐړو ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ او
هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻣﺤﻠﯽ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ،ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ زﻳﺎت
ﮐړي.
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د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
 ٢۴ﻣﺎدﻩ
ﻏړي دوﻟﺘﻮﻧﻪ د ﻟﻮړ ﻣﻌﻴﺎر د روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﺎﺷﻮم د ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴﺪﻟﻮ د ﺣﻖ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐﻮي او د
-١
ﻣﺎﺷﻮم د درﻣﻠﻨﯽ او روﻏﺘﻴﺎ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ اړﻩ وړ ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎوﯼ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي .دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي
ﭼﯥ ددﻏﻪ ډول روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم هﻢ ﺑﯽ ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻪ دﯼ.
-٢

-٣

ﻏړي دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻪ ﺣﻖ ﺑﺸﭙړ ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ﺗﻞ و څﺎري ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪاﻣﺎت دې ﭘﻪ دﻏﻪ اړﻩ ﺗﺮ
ﻻس ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ:
اﻟﻒ( د ﻧﻮﻳﻮ ﭘﻴﺪا ﺷﻮو او ﻧﻮرو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣړﻳﻨﻲ ﮐﭽﻪ دي را ټﻴټﻪ ﮐړي.
ب( دا ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د درﻣﻠﻨﯽ او وﻗﺎﻳﻮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﻣړﻧۍ روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي.
ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ټﻮل اﻏﻴﺰﻣﻦ او ګټﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي
وﻧﻴﺴﻲ.

 ٢٨ﻣﺎدﻩ
-١

ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻪ د زدﻩ ﮐړي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮم ﺣﻖ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﮋﻧﻲ د دﻏﻪ ﺣﻖ ﭘﻪ ﺻﻌﻮدي ﺗﻮګﻪ د
ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ د ﺑﺮاﺑﺮو ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ:
اﻟﻒ( ﻟﻮﻣړﻧﯥ زدﻩ ﮐړي اﺟﺒﺎرﯼ او ﭘﻪ وړﻳﺎ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د ټﻮﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي.
ب( د ﺛﺎﻧﻮي زدﻩ ﮐړو د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺣﺮﻓﻮي او ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨځﻨﻴﻮ زدﻩ ﮐړو ﭘﻪ ګډون
وهڅﻮي او هﻐﻪ د هﺮ ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﺎرﻩ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي او د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ او وړﻳﺎ زدﻩ
ﮐړو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ هﻢ وړ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﯽ.
ج( ﻟﻮﻣړﻧۍ زدﻩ ﮐړي د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ د وړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د هﺮ ډول وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺳﺮﻩ هﻐﻮي ﺗﻪ
ﺑﺮاﺑﺮي ﮐړي.
د( د ﺣﺮﻓﻮﯼ زدﻩ ﮐړو ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻻرښﻮوﻧﯽ د ټﻮﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭘﺎرﻩ ﭼﻤﺘﻮ او د هﻐﻮ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐﻴﺪو زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي.
ﻩ( داﺳﯥ وړ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﯽ ﭼﯥ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﻈﻢ ﺗګ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻲ او زدﻩ
ﮐﻮوﻧﮑﯽ وهڅﻮل ﺷﯽ هﺮﻩ ورځ ﺑﺎﻳﺪ ښﻮوﻧځﯽ ﺗﻪ وﻻړ ﺷﯽ او ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﻮ اﻧﺪازﻩ دې را
ټﻴټﻪ ﮐړي.
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