OHCHR
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ښځﯽ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اوږدﻩ ﻻر ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯽ ﻟﺮﯼ
ﮐﺎﺑﻞ ،د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ٢٣ﻧﻴټﻪ – ﭘﻪ هﻐﻪ راﭘﻮر ﮐﯽ ﭼﯽ ﻧﻦ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوﯼ )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ( او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ داﺳﯽ واﻳﯽ ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﻮ د
ﻣﺴﺎوات او د دوﯼ د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ هﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯽ دوﻩ ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪﯼ ﻧﺎﻓﺬﻩ ﺷﻮﯼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ هﻢ د
ﻋﺪﻟﯽ او د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ځﺎﯼ ځﺎﯼ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻴږﯼ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ دﯼ ﻧﻪ دﯼ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﺷﻮﯼ ﭼﯽ د
ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐړﯼ.
ﻧﺎوﯼ ﭘﻴﻠﯽ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﻩ واﻳﯥ" :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯽ ،ﺧﻮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ د
ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻟږو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ ،د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﻴﺪل ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ ګﺎم او ﭘﺮﻣﺨﺘګ دﯼ ".ﺁﻏﻠﯽ ﭘﻴﻠﯽ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړﻩ" :ﺳﺮﻩ د دﯼ ﭼﯽ د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ډول د
ﭘﺮاﺧﻴﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯽ دﯼ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ﻣﺨﮑﯽ ﻟﻪ دﯼ ﭼﯽ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﻮ ﭘﻮرﻩ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷﯽ او د دﯼ
ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ د هﻐﻮﯼ ﻣﺴﺎوات ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﯽ ﻳﻮﻩ ډﻳﺮﻩ اوږدﻩ ﻻر ﭘﺮﺗﻪ دﻩ".
د ښځﯽ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ،ﭼﯽ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ اګﺴﺖ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮﯼ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ
ودول ،ﺟﺒﺮي ودوﻧﻪ ،د وادﻩ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ د ښځﯽ ﭘﻴﺮل ﻳﺎ ﭘﻠﻮرل ،ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯽ ورﮐﻮل ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯽ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرول
او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ  ١٧ﻧﻮر ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ،د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺎوز او د وهﻠﻮ ټﮑﻮﻟﻮ ﭘﻪ ګډون ،د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮﯼ .د دﯼ اﻋﻤﺎﻟﻮ د ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات هﻢ ﭘﻪ دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮي دي.
د ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ راﭘﻮر "ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯽ اوږدﻩ ﭘﺮﺗﻪ ﻻر :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ښځﯽ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻄﺒﻴﻖ" وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯽ د  ٢٠١ﮐﺎل د ﻣﺎرچ څﺨﻪ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﺗﺮ ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯽ د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯽ هﻢ ﻣﺜﺒﺖ
ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ او هﻢ ځﻴﻨﯽ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوﯼ ﺷﺘﻮن ﻟﺮﯼ.
دﻏﻪ راﭘﻮرد ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ د ﻧﻈﺎرت ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړ دﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ
ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻟﻪ دﻳﺮو ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړﯼ او د هﻐﻮ ﻣﺮﮐﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ ﭼﯽ د ﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﭘﻮﻟﻴﺲ
او دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ دﯼ .دﻏﻪ راﭘﻮر د ﻗﻀﺎﻳﯽ او د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯽ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﯥ ﭘﺮ
وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ اړﻩ هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺷﻤﻴﺮﯼ ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﯼ ﭼﯽ د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯽ ﮐﻴﺪو د
ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﺎل )د  ٢٠١٠د ﻣﺎرچ د  ٢١څﺨﻪ د  ٢٠١١د ﻣﺎرچ ﺗﺮ  (٢٠ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ او دﯼ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ
اوږدو ﮐﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ  ٣١وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ راټﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ.
دﻏﻪ راﭘﻮر د دﯼ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﺮ اړﺧﻴﺰې
رﺳﻤﯽ اﺣﺼﺎﻳﻲ ﻧﺸﺘﻪ او ډﻳﺮې ﭘﻴښﯽ ﻟﻪ راﭘﻮرﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ښځﻮ
ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ  ٢٢٩٩ﭘﻴښﯽ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯽ د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږﯼ .ﮐﻪ د ﭘﻴښﻮ ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﻤﻴﺮﻩ د اﺳﺎس ﭘﻪ څﯧﺮ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐړو ،ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ دا وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٨وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ د ټﻮﻟﻮ
 ٢٢٩٩ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ  ٢۶ﺳﻠﻨﻪ ) ۵٩۴ﻗﻀﯽ( د څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺛﺒﺘﯥ ﺷﻮﯼ ٧ ،ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯽ ) ١۵۵ﻗﻀﻴﯽ( ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ
ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮﯼ ،او ﻳﻮازﯼ  ۴ﺳﻠﻨﯽ ) ١٠١ﻗﻀﻴﯽ( ﭘﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﮐﯽ د ښځﯽ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﺳﺎس ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺷﻮﯼ.
ښﺎﻏﻠﯽ ﺳﺘﻔﺎن دﻳﻤﻴﺴﺘﻮرا د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ او د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ ووﻳﻞ" :ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯽ د ﻋﺪﻟﯽ ﺳﮑﺘﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ هڅﻮوﻧﮑﯽ دﯼ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯽ
او ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪﯼ د ﻗﻀﻴﻮ ﮐﻤﻮاﻟﯽ دا ښﻴﯽ ﭼﯽ د ﻋﺪﻟﯽ او ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻧﻈﺎم ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﺟګ ﭘﻮړﯼ دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﯽ او
ﻧﻮرو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﺪﯼ او ګﺪو هڅﻮ ﺗﻪ ﻻ هﻢ اړﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ ﺗﺮ څﻮ ﻗﻀﺎﻳﯽ او ﺳﻴﻤﻴﻴﺰ ﭼﺎرواﮐﯽ دﯼ ﺗﻪ وهڅﻮﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړﯼ ".ښﺎﻏﻠﯽ دﻳﻤﻴﺴﺘﻮرا زﻳﺎﺗﻪ ﮐړﻩ" :د ﺗﻴﺮو ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯽ د اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﻮ د وﺿﻌﯽ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،د دﯼ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯽ  ٣٨ﺳﻠﻨﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ ﻟﺮﯼ ۶٩ ،ﺗﻨﻪ ﭘﻪ

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﯽ ﺣﻀﻮر ﻟﺮﯼ او ﺣﺘﯽ دا ﭼﯽ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ښځﻮ د اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﭘﻴﻠﻮټﺎن وړﺗﻴﺎ هﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ،د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن د
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﮐﻤﺰورﻩ ﮐﻴږﯼ".
ﭘﻪ  ١٧وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د دﻋﻮﯼ
اﻗﺎﻣﻪ ﮐړﯼ دﯼ .د ښځﯽ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د  ۶٨ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ او د  ٣۵ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ
رﺳﻴﺪګﯽ ﺳﺮﻩ د هﺮات وﻻﻳﺖ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯽ د ټﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﮑښ وﻻﻳﺖ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮﯼ .د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ
ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯽ ﺷﺎوﺧﻮا د ټﻮل هﻴﻮاد ﻧﻴﻤﺎﻳﯽ ﻗﻀﻴﯽ ﺛﺒﺘﯽ ﮐړﯼ دﯼ )د ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ
د رارﺳﻴﺪﻟﯽ  ٢٨۵ﻗﻀﻴﻮ ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ  ۴٧ﻗﻀﻴﯽ د  ١٩ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ رارﺳﻴﺪﻟﯽ دﯼ( .ﺳﺮﻩ د دﯼ دﻳﺮ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ ﻗﻀﻴﯽ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ راﺟﻊ ﺷﻮﯼ دﯼ ،د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ څﺨﻪ د  ٢٠١١ﺗﺮ ﻣﺎرچ ﭘﻮرﯼ دﻏﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻳﻮازﯼ ٢١
ﻗﻀﻴﯽ د ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﯽ دﯼ.
دﻏﻪ راﭘﻮر دا ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ دﻩ ﭼﯽ د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ډﻳﺮﯼ ﻗﻀﻴﯽ ،د ﺟﺪﯼ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪﯼ وﻧﻴﻮل ﺷﯽ ،ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴﺰﯼ او ﻳﺎ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﻴږﯼ .د ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮﯼ
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﯽ دا ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ﻗﺘﻞ ځﻴﻨﯽ ﻗﻀﻴﯽ او ﻧﻮر
ﺟﺪﯼ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ د دﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﭼﯽ د ﻳﺎد ﺷﻮﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﺳﺎس ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﯽ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن او ﻳﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ
ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪﯼ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯽ ﻳﯽ ځﻴﻨﯽ وﺧﺖ ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻮ ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړﯼ ،د دوﯼ اﺗﻬﺎم ټﻴټ
او ﭘﻪ ﻋﺎدﯼ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮي ،د دوﯼ ﻣﺠﺎزات ﮐﻢ ﺷﻮي او ﻳﺎ هﻢ ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﯽ ﭘﻪ ا"ﺧﻼﻗﯽ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ" ﺗﻮرﻧﯽ ﺷﻮﯼ
دﯼ .دﻏﻪ راﭘﻮر دا هﻢ ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ ﭼﯽ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻻن اوس هﻢ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ
ډﻳﺮﯼ ﻗﻀﻴﯽ د ﻻﻧﺠﻮ د هﻮاروﻟﻮ هﻐﻪ دودﻳﺰ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰوﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﯼ ﭼﯽ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮﯼ او ﻧﻪ هﻢ د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ
ﺳﺎﺗﯽ.
د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﯽ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﯽ ،د ښځﻮ ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻟﻪ
ﺧﻮا د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب د ﻻرې ﺣﻞ ﺷﻮي دي او ډﻳﺮ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ ﻗﻀﻴﯽ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪﯼ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯽ
ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ښځﯽ ځﻴﻨﯽ وﺧﺖ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮﯼ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ دﻏﻪ راﭘﻮر ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ دﻩ ﭼﯽ ﭼﺎرواﮐﯽ ﺗﻞ
ﭘﺮ ښځﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻓﺸﺎر اﭼﻮﯼ ﭼﯽ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﻠﯽ او ﻳﺎ هﻢ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﮐړﯼ.
ﭘﻪ دﯼ راﭘﻮرﮐﯽ وﻳﻞ ﺷﻮﯼ ﭼﯽ د ښځﯽ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ وﻻﻳﺘﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ هڅﯥ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې
ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي او د واﻟﻴﺎﻧﻮ ،د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت او ﻧﻮرو ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ د ﻻزﻳﺎت ﻣﻼﺗړ او ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ
ﻟﺮﯼ .د  ٢٨وﻻﻳﺘﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ ﭼﯽ د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﻧﻔﺎذ څﺨﻪ راهﻴﺴﯽ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ ﻳﻮازﯼ  ١۶ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ
ﻓﻌﺎل او ﺧﭙﻠﯽ ﻏﻮﻧډﯼ داﻳﺮوﯼ.
ﺟﻮرﺟﻴﺖ ګﻨﻴﺎن د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯽ ﻣﺸﺮﻩ واﻳﯽ " :ﺗﺮ څﻮ ﭘﻮرﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ
روان دﯼ او د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻓﺮهﻨګ د دوﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪﯼ ﮐﻮﯼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ښﯽ او
اﻏﻴﺰﻣﻨﯽ ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯽ ﺑﻪ ډﻳﺮې ﮐﻤﯽ وي ".ﺁﻏﻠﯽ ګﻨﻴﺎن زﻳﺎﺗﻪ ګړﻩ" :د اﻓﻐﺎن ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ د ﺳﻮﻟﯽ او ﭘﺨﻼﻳﻨﯽ د
ﭘﺮوﺳﯽ ﭘﻪ ﺷﻤﻮﻟﯽ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او د زدﻩ ﮐړﯼ او ﮐﺎر ﻣﺴﺎوﯼ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ څﺨﻪ ډاډﻣﻦ ﮐﻴﺪل ﺑﺎﻳﺪ
ﻳﻮازﯼ د ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﭘﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻧﻪ وﯼ ﺑﻠﮑﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن هﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﺪﯼ ﺗﻮګﻪ او ﭘﻪ ﭼټﮑﯽ ﺳﺮﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﯽ".
د ښځﯽ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ښﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ او د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﺗﻪ د  ٣٢ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮﯼ .ﭘﻪ دﻏﻮ
ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﮐﯽ د دﯼ وړاﻧﺪﻳﺰ هﻢ ﺷﻮﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮ ﮐﯽ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯽ د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﯽ او؛ د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزات او ﻟﻮﻳﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا هﺪاﻳﺖ ﺻﺎدر ﺷﯽ ﭼﯽ
ټﻮل ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ،اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ او ﭼټﮑﯽ ﺳﺮﻩ ﻋﻤﻠﯽ ﮐړﯼ؛ او د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ د څﺮﻧګﻮاﻟﯽ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ او ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ روزﻧﻪ ورﮐړل ﺷﯽ .دﻏﻪ راﭘﻮر ﭘﺮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗﻤﻮﻳﻠﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻏږ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ ﭘﻼن ) (٢٠٠٨-٢٠١٨او "د ﻗﺎﻧﻮن او ﻋﺪاﻟﺖ د ټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ" د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻮرﻩ
ﻣﻼﺗړ او هﻐﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐړﯼ.

د راﭘﻮر څﺨﻪ ځﻴﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﯽ
د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
د هﺮات وﻻﻳﺖ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ د ښځﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  ٢٢ﻣﺎدﻩ او د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن  ٣٩۵ﻣﺎدﻩ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د دووﻩ ګﻮﻧﻲ ﻗﺘﻞ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي .دوﻩ ﺧﻮﻳﻨﺪې  ١۵او  ١٧ﮐﻠﻨﯥ د هﺮات وﻻﻳﺖ د ﮐﺮخ
ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د د  ١٣٨٩ﭘﻪ ﭼﻨګﺎښ )د  ٢٠١٠ﭘﻪ ﺟﻮﻻي( ﮐﯽ ﻗﺘﻞ ﺷﻮې .د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  ١٧ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ د دې څﺨﻪ
اﻧﮑﺎر درﻟﻮد ﭼﯥ د هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﮐﻮرﻧۍ ورﺗﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړﯼ وو وادﻩ وﮐړي .ﭘﻨځﻮو ﺗﻨﻮ د هﻐﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻣﻴړﻩ د
ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او دوو ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﺮ دوي ﺑﺮﻳﺪ وﮐړ او ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻳﯥ ووژﻟﯥ .ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دﻏﻪ  ۵ﺗﻨﻪ د  ١٣٨٩ﮐﺎل د
ﺗﻠﯥ )د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ وﻧﻴﻮل .د اﺳﺘﻨﻴﺎف ﻣﺤﮑﻤﯥ وروﺳﺘﻪ درې ﺗﻨﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﮐړل ﺧﻮ د دوو ﻧﻮرو
ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻳﯥ د وژل ﺷﻮې ﻧﺠﻠۍ ﮐﻴﺪوﻧﮑﯽ ﻣﻴړﻩ او ﺑﻞ ﻳﯥ ﺧﺴﺮ و ﭘﻪ  ١۶ﮐﻠﻮﻧﻮ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮐړل.
د  ١٣٩٠ﮐﺎل د ورﯼ )د  ٢٠١١د ﻣﺎرچ( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ د ﺟﻮزﺟﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ،د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻣﺤﮑﻤﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﻳﻮ
ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﺮﺗﻴﺮي ﺑﺪﻟﻤﻨۍ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ښځﯥ د اړ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﺮم وﺷﻤﻴﺮو ) ١٨ﻣﺎدﻩ( .ټﭙﻲ او ﻧﺎﺗﻮاﻧﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﺮﺗﻴﺮي
د ﮐﺮاﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د هﻐﻮي د ﮐﻮر د ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﺮﻩ د ﺟﻨﺴﻲ راﺑﻄﯥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻠﯥ ښځﯥ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ وو .د ﻧﻮﻣﻮړې
ښځﯥ د دې ﺧﺒﺮې څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﮐړﯼ او ﻗﻀﻴﻪ ﻳﯥ درج ﮐړې دﻩ .د ښځﯥ ﻣﻴړﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐړﻧﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐړﯼ او د ﻣﺤﮑﻤﯥ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ درﻳﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮي؛ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﺣﮑﻢ  ٧ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻮړ ﮐړﯼ.
د  ١٣٨٠د ﮐﺐ )د  ٢٠١١د ﻣﺎرچ( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﻮﻩ ښځﻪ د ﺧﭙﻠﯽ ﻟﻮر د ﺟﺒﺮﯼ ځﺎن وژﻧﯽ ﺗﻪ د اړ ﺑﺎﺳﻠﻮ راﭘﻮر ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د
ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ورﮐړ .د ﻧﺠﻠۍ ﮐﻮرﻧۍ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر د  ٢۵ﮐﻠﻨۍ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ د  ٣٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ) ۶۶٠٠اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ
ډاﻟﺮو ﻣﻌﺎدل( ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ورﮐړي .د ﻧﺠﻠۍ ﻣﻮر واﻳﻲ ﭼﯥ د ﻧﺠﻠۍ ﺧﺴﺮګﻨۍ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐړې" .ﺳﺘﺎ ﻣﻮر او ﭘﻼر زﻣﻮږ څﺨﻪ ډﻳﺮې ﭘﻴﺴﯥ اﺧﻴﺴﺘﻲ دي ،ﺗﻪ اوس ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﻳﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ د ﺧﻠﮑﻮ
ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې راﮐړي ".ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ،د  ١٣٨٩د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ) ٢٠١١ﻓﺒﺮورۍ( د ١٠
ﮐﻠﻦ وادﻩ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ،د ﻧﺠﻠۍ ﮐﻮرﻧۍ ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺠﻠۍ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ د درﻳﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ څﻮﮎ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧۍ
څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﮐﻮي ﺟﻨﺴﻲ اړﻳﮑﻪ وﻧﻴﺴﻲ .ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ وروﺳﺘﻪ ،ﻧﻮﻣﻮړې ښځﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ اور واﭼﺎوﻩ.
ﻧﻮﻣﻮړې ﺑﻪ ﺗﻞ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ورځ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ اور واﭼﻮي .د ﻧﺠﻠۍ ﻣﻮر ووﻳﻞ" :ﻣﺎ ﺑﻪ هﻐﯥ ﺗﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ زﻏﻢ
ښﮑﺎرﻩ ﮐړﻩ ،دا ژوﻧﺪ دﯼ او ﻳﻮﻩ ورځ ﺑﻪ ښﻪ روښﺎﻧﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ وﻟﺮې" .ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ښځﯥ د ﻣﻮر ﺷﮑﺎﻳﺖ درج ﮐړ ﺧﻮ د
څﻴړﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ هﻴڅ اﻗﺪام ﻧﻪ دﯼ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﯼ .د ښځﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ
اﺟﺒﺎري ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﻪ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ هﻢ
ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻲ.
ﭘﻪ داﻳﮑﻨﺪﯼ ﮐﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ د ښځﯽ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺟﺪﯼ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ د ﺣﻞ دودﻳﺰ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﮐﺎروﻟﯽ دﯼ .ﭘﻪ
دﯼ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯽ ﻳﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺧﭙﻠﻪ ښﻴﻨﻪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ٢١څﻮ څﻮ وارﯼ ﭘﻪ ﭼﺎړﻩ وهﻠﯽ .هﻐﻪ ښځﻪ ژوﻧﺪﯼ ﭘﺎﺗﯽ
ﺷﻮﯼ وﻩ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﯽ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﻮﻩ او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺠﺮم وﻧﻴﻮﻩ .ﺧﻮ ﻳﻮ څﻮ ورځﯽ وروﺳﺘﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ووﻳﻞ ﭼﯽ دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ
د ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻋﺪﻟﯽ ﺳﻴﺴټﻢ ﻟﻪ ﻻرﯼ د ټﻮﻟﻨﯽ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺣﻞ ﺷﻮﻩ .د دوﯼ ﺣﻞ د هﻐﻪ ﺳړﯼ ﻟﻪ ﺧﻮا دا وﻋﺪﻩ ﻳﺎ
ﺗﻌﻬﺪ و ﭼﯽ هﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ښﻴﻨﻪ ﺁراﻣﻪ ﭘﺮﻳږدﯼ .څﺎرﻧﻮال ﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر وﮐړﯼ او ﭘړﻩ ﻳﯽ ﭘﺮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
واﭼﻮﻟﻪ ﭼﯽ هﻐﻮﯼ دا ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﯽ دﻩ.

