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ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﭼﯽ د ﻮ ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺾ ﮐﻮﯼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﺧﻮرا ﭘﺮاﺧﻪ دﯼ
د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ
د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ډﺳﻤﺒﺮ ﻧﻬﻤﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ - :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻼوﯼ )ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ( ﭘﻪ هﻐﻪ رﭘﻮرټ ﮐﯽ ﭼﯽ ﻧﻦ
ﺧﭙﻮر ﺷﻮ واﻳﯽ ﭼﯽ هﻐﻪ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﭼﯽ د ﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻮ ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺾ ﮐﻮﯼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﭘﺮاﺧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮﯼ او ﭘﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﮐﭽﻮ ﭘﻪ ﻮل هﻴﻮاد ﮐﯽ او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯽ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ﯼ .ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ د هﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭼﯽ داﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻮ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮﯼ ،ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺿﺮورﯼ دﯼ ﭼﯽ د ﻧﺎوړﻩ
دودوﻧﻮ ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﮐﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ ﯼ.
"ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ او د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ" ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪﯼ ﭘﻪ ۵۶
ﻣﺨﻮﻧﻮ ﮐﯽ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺎﻧ ﯽ رﭘﻮرټ هﻐﻪ دودﻳﺰﯼ ﮐ ﻧﯽ ﺛﺒﺘﻮﯼ ﭼﯽ د ﻮ ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺾ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ودول ،د ﺷﺨ و د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل ،د ﺑﺪل ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ودوﻧﻪ ،اﺟﺒﺎرﯼ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻳﺎ اﻳﺴﺎرول او د ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وژﻧﯽ
ﭘﻪ ﮐﯽ ﺷﺎﻣﻠﻴ ﯼ ،او هﻢ د داﺳﯽ ﻧﺎوړﻩ ﮐ ﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺒﺮ ﻮن او ﻮاب ﺑﻴﺎﻧﻮﯼ او د دﯼ دودوﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﯽ وړاﻧﺪﯼ ﮐﻮﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺎﻧ ﻪ دا رﭘﻮرټ ،ﭼﯽ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﻤﺸﻨﺮۍ د دﻓﺘﺮ ﭘﻪ هﻤﮑﺎرۍ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ دﯼ ،د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧ ﻳﻮاﻟﯽ ور ﯽ د ﻧﻤﺎﻧ ﻠﻮﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯽ د ډﺳﻤﺒﺮ  ١٠ﻣﻪ ﻧﻴ ﻪ دﻩ او
د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ اﺳﺎس د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﺮ ﺿﺪ د  ١۶ور ﻨﯽ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ وروﺳﺘ ورځ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻦ ﺧﭙﺮوﯼ
د ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﻴ ﻧﻪ  ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ او ﻣﺮﮐﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﭼﯽ ﻧ دﯼ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻮﻟﻮ  ٣۴وﻻﻳﺎﺗﻮ ﮐﯽ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و او ﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﭼﺎرواﮐﻮ ،دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ دﯼ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺎﻧ ﯽ دا وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯽ داﺳﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﭘﻪ
هﻴﻮاد ﮐﯽ ﺧﻮرا ﭘﺮاﺧﻪ دﯼ ،او ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﯽ او ﺎرﯼ ﻮﻟﻨﻮ او د ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯽ ﺷﺘﻮن ﻟﺮﯼ .ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﭼﯽ ﺑﻨﺴ
ﻳﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯽ د ﻮ د رول او ﻣﻮﻗﻒ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺗﺒﻌﻴﻀﯽ ﻧﻈﺮﻳﯽ او ﻋﻘﺎﻳﺪ دﯼ ،د ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﻮﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻮ د درد،
زﻏﻢ ،ﺷﺮم ،او ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺮ ﯽ.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺎﻧ ﯽ رﺋﻴﺴﻪ ،ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺟﻮرﺟﻴﺖ ﻨﻴﺎن واﻳﯽ" :ﺗﺮ هﻐﯽ ﭼﯽ ﯽ او اﻧﺠﻮﻧﯽ د داﺳﯽ ﮐ ﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ
دﯼ ﭼﯽ دوﯼ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮﯼ ،ﺗﺤﻘﻴﺮوﯼ ﻳﯽ ،او د دوﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻧﻘﺾ ﮐﻮﯼ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ ډﻳﺮ ﻟ او ﺑﯽ دواﻣﻪ وﯼ"" .د ﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺤﻘﻖ – ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﮐﯽ د ﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،د
ﺳﻮﻟﯽ ،ﭘﺨﻼﻳﻨﯽ او ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوﺳﯽ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،او د ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﮐﺎر ﻣﺴﺎوﯼ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ – ﻳﻮا ﯽ د ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﻣﺦ او
ﭘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ راﻏﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﻔﻆ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮﯼ ،ﺑﻠﮑﻪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭼ ﮏ او ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ورﺗﻪ ﺗﺮ هﻐﯽ ﻻ هﻢ ﻣﻬﻢ دﯼ".
رﭘﻮرټ دا هﻢ واﻳﯽ ﭼﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ د ﻮ اوﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭘﺎﺗﯽ راﺗﻠﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻮر هﻢ
ﭘﻴﺎوړﯼ ﺷﻮﯼ ،ﭼﯽ د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﻴ ﻧﯽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮورت ،ﭼﯽ زﻳﺎﺗﯽ داﺳﯽ
ﮐ ﻧﯽ ﺟﺮم ﯽ ،ﻧﻮر هﻢ رو ﺎﻧﻪ ﮐﻮﯼ .رﭘﻮرټ ﻳﺎدوﯼ ﭼﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮا ﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم ﻞ
ﮐﻴ ﯼ ﺑﻠﮑﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ هﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﯼ .د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ او ﺷﻤﻴﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺸﻮرو او
ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺎﻧ ﯽ ﺳﺮﻩ د ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن د اﺻﻮﻟﻮ د ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ ﯼ دﻩ.
دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮان ،د ﻮﻟﻨﯽ ﻣﺸﺮان او د ﺷﺨ و د ﺣﻞ دودﻳﺰ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ او ﺟﺎرﯼ ﺳﺎﺗﻠﻮ دواړو
ﮐﯽ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﯼ .رﭘﻮرټ ﺮ ﻨﺪوﯼ ﭼﯽ ﻴﻨﯽ دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮان او د ﻮﻟﻨﯽ ﻣﺸﺮان داﺳﯽ ﮐ ﻧﯽ ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮﯼ .ډﻳﺮﯼ اﻓﻐﺎن
ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ﻮ ﭼﯽ ﻣﺮﮐﯽ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ وﯼ ووﻳﻞ ﭼﯽ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻪ ﻻر دا دﻩ ﭼﯽ دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻮ د
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ﺣﻘﻮﻗﻮ او د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﺮﻳﻨﻨ ﻮﻧﻪ ورﮐ ل ﺷﯽ .دوﯼ ووﻳﻞ ﭼﯽ د دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ
دروﻧﺪ او د اﺣﺘﺮام وړ ﻏ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ ﭼﯽ ﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ وﮐ ﯼ ﭼﯽ ﺷﻤﻴﺮ هﻐﻪ ﮐ ﻧﯽ ﭼﯽ ﻮ ﺗﻪ د زﻳﺎن او ﺗﺤﻘﻴﺮ
ﺳﺒﺐ ﺮ ﯽ او ورﺳﺮﻩ ﺗﺒﻌﻴﻀﯽ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮﯼ ،ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯽ د اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ ﮐﻮﯼ.
رﭘﻮرټ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ زﻳﺎﺗﺮﻩ ودوﻧﻪ ﭼﯽ ﮐﻴ ﯼ ،اﺟﺒﺎرﯼ وﯼ ﮑﻪ ﭼﯽ د ﻮ ﺁزادﻩ او ﺁ ﺎهﺎﻧﻪ ﺧﻮ ﻪ ﭘﻪ ﮐﯽ
ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻧﻪ وﯼ .دﻳﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎو او ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺎﻧ ﯽ ﺗﻪ ﺮ ﻨﺪﻩ ﮐ ﻩ ﭼﯽ د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻣﺨﯽ وادﻩ ﻳﻮ دوﻩ
اړﺧﻴﺰﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ دﻩ او دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺪا ﮐ ﯼ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ﯽ دواړو ﺧﻮ ﻪ ﭘﻪ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺎﻧ ﯽ وﻟﻴﺪل ﭼﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودول ﻋﺎم رواج دﯼ .ﻟﻪ ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ﺨﻪ ﻴﻨﻮ ﻮ د رواﺟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﯽ د ﺧﻠﮑﻮ ﺨﻪ داﺳﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺎوﻩ ﭼﯽ "ﮐﻪ ﻳﻮﻩ اﻧﺠﻠ ﭘﻪ ﺧﻮﻟ ووﻟﯽ او وﻧﻪ ﻟﻮﻳ ﯼ ﻧﻮ وادﻩ ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ دﻩ ".ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ ﭼﯽ
دا رواج ډﻳﺮ ﻋﺎم دﯼ ،ﻮﻟﻮ هﻐﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ﻮ ﭼﯽ ﻣﺮﮐﯽ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ وﯼ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮﻩ ﻧﺠﻮﻧﻮ ودول ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻳﻮ
ډﻳﺮ زﻳﺎن رﺳﻮوﻧﮑﯽ ﻧﺎوړﻩ دود ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﭘﻴﮋﻧﺪل.
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ودوﻟﻮ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺎﻳﻠﯽ داﺳﯽ ﻮدل ﺷﻮﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮ ﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ روﻏﺘﻴﺎ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﻧﻮرو ﻴ ﻮ ﻧﺎوړﻩ اﺛﺮ
ﻏﻮر ﻮﯼ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﯽ د زﻳ ون ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﻣﻴﻨﺪو د ﻣ ﻳﻨﯽ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ﻟﺮﯼ او داﺳﯽ ﻣ ﻳﻨﯽ زﻳﺎﺗﺮﻩ هﻐﻪ ﻮ
ﮐﯽ واﻗﻊ ﮐﻴ ﯼ ﭼﯽ ﻟﻪ  ١۶ﮐﻠﻨ ﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﻳﯽ وادﻩ ﮐ ﯼ وﯼ .د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺧﻮاﺷﻴﻨﯽ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻧﺎوړﻩ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺎن
ﺳﻮزول دﯼ ﭼﯽ ﯽ ﺎن ﺗﻪ دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اور اﭼﻮﯼ ﭼﯽ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻮاړﯼ او ﻳﺎ هﻢ ﻏﻮاړﯼ ﭼﯽ ﻟﻪ ﺗﺎو
ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺨﻪ ﺎن ﺧﻼص ﮐ ﯼ.
د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯽ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ ا ﺴﺖ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﮐ اﯼ ﺷﻮ ،د ﻮ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﻔﻆ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻗﺪم دﯼ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ دا ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﻩ ﺗﻮ ﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻮﯼ واﯼ ،زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ
ﺑﻪ ﻳﯽ ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ ﺣﺪﻩ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﯼ واﯼ .دا ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻮاړﯼ ﭼﯽ هﻐﻪ دودوﻧﻪ ،رﺳﻤﻮﻧﻪ ،او ﮐ ﻧﯽ ﭼﯽ د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو
ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺳﺒﺐ ﺮ ﯽ او د اﺳﻼم ﺳﭙﻴ ﻠﯽ دﻳﻦ ﺧﻼف دﯼ ،ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮﺳﯽ .د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ
ﻗﺎﻧﻮن د وادﻩ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻮ ﭘﻠﻮرل او ﭘﻴﺮودل ،او د ﺷﺨ و د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯽ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮل ﺟﺮم ﯽ او اﺟﺒﺎرﯼ
ودول ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودول ،ﭘﻪ اﺟﺒﺎرﯼ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺠﺮﻳﺪول ﻳﺎ اﻳﺴﺎرول ،د ﻳﻮﯼ ﯽ ﻣﺠﺒﻮرول ﭼﯽ ﺎن ﺗﻪ اور واﭼﻮﯼ ،او د ﻮ
د ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ د ﺳﺰا وړ ﯽ .دا ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻮﻣﺖ اوو وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ وﻗﺎﻳﻮﯼ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻮﯼ.
ﻣﻴﺮﻣﻦ ﻨﻴﺎن واﻳﯽ" :دا ﻳﻮ ﺑﻴ ﻧﯽ ﺿﺮورت دﯼ ﭼﯽ د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ
ﭘﻮهﺎوﯼ زﻳﺎت ﮐ اﯼ ﺷﯽ او د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﭙ ﺗﻄﺒﻴﻖ ډاډﻣﻦ ﮐ اﯼ ﺷﯽ ".اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﻴﺲ او ﻋﺪﻟﯽ ﭼﺎرواﮐﯽ دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯽ ﭘﻮﻩ
ﺷﯽ ﭼﯽ ﻨ ﻪ دا ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐ ﯼ ،ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﭽﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻻ زﻳﺎﺗﯽ ﻻر ﻮﻧﯽ ،ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﺎرﻧﯽ ﺗﻪ
ﺿﺮورت ﻟﺮﯼ" .
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺎﻧ ﯽ وﻣﻮﻧﺪل ﭼﯽ ﻴﻨﯽ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭼﺎرواﮐﯽ د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ
ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺨﻪ ﺧﺒﺮ هﻢ ﻧﻪ دﯼ او ﻧﻮر زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯽ ﻧﻪ ﻏﻮاړﯼ او ﻳﺎ ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯽ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐ ﯼ ،ﭼﯽ
ﭘﻪ دﯼ ﺗﻮ ﻪ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ دوام ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮﯼ .ډﻳﺮﯼ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭼﯽ ﻣﺮﮐﯽ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ ووﻳﻞ ﭼﯽ ﭘﻮﻟﻴﺲ او ﻋﺪﻟﯽ
ﭼﺎرواﮐﯽ اﮐﺜﺮأ ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯽ هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐ ﯼ ﭼﯽ د ﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮﯼ او د دﯼ ﭘﺮ ﺎﯼ ﭼﯽ ﺑﻴﻄﺮﻓﺎﻧﻪ
اﻗﺪام وﮐ ﯼ ،ﭘﻪ ﻋﺪﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﺎو ﮐﯽ ﺎﻧ ﯼ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎروﯼ .دوﯼ اﮐﺜﺮأ داﺳﯽ ﻗﻀﻴﯽ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ هﻐﯽ ﮐﯽ ادﻋﺎ
ﮐﻴ ﯼ ﭼﯽ ﻮ ﭘﺮ ﻮﻟﻨﻴﺰو ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ ﺗﻴﺮﯼ ﮐ ﯼ دﯼ او ﮐﻠﻪ ﭼﯽ ﯽ دﯼ ار ﺎﻧﻮﻧﻮ 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 ﺷﻤﻴﺮ هﻐﻪ ﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺑﻴﺎن ﺷﻮﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯽ د "د اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺮاﻳﻤﻮ" ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯽ دﯼ .ﮐﻠﻪ ﭼﯽ ﻓﺮهﻨ ﯽ او ﻮﻟﻨﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻮ ﺗﻪ د دﯼ
اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ورﮐﻮﯼ ﭼﯽ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐ ﯼ ،او ﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺨﻪ ﺧﻼﺻﯽ ﺷﯽ ،ﻧﻮ دوﯼ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ
ﻟﻪ ﮐﻮر ﺨﻪ ﺗ ﺘﯽ" .ﻟﻪ ﮐﻮر ﺨﻪ ﺗﻴ ﺘﻪ" 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 ﺨﻪ وﺗ ﺘﯽ وﻧﻴﺴﯽ ،ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪﯼ ﻳﯽ راوﻟﯽ او ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯽ ﻳﯽ ﮐ ﯼ او اﺗﻬﺎم
ورﺑﺎﻧﺪﯼ "د زﻧﺎ ﻗﺼﺪ ﻟﺮل" وﻟ ﻮﯼ.

ﺗﺎرﻳﺦ ٩دﺳﻤﺒﺮ ٢٠١٠

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺎﻧ ﻪ ﭘﺮ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﻮﻟﻨﻮ ،ﻣﺪﻧﯽ ﻮﻟﻨﯽ او ﻧ ﻳﻮاﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻮ ﻏ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ د
ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ او د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺑﻴ ﻧ ﺗﻮ ﻪ ﻮل
ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ﯼ او ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻪ ﮐﻮﯼ:


اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻮﻟﯽ ،ﺑﻴﺎ ﭘﺨﻼﻳﻨﯽ او ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮوﺳﯽ د ﻳﻮ ﻟﻮﻣ ﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ
ﭘﻪ ﮑﺎرﻩ د ﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺨﻪ دﻓﺎع وﮐ ﯼ؛ او د د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﯼ ﭘﻼن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺪﯼ ﮐ ﯼ؛ او د ﻳﻮ ﻋﺎﺟﻞ اﻗﺪام ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ دﯼ د هﻐﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ
او ﻮ د ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐ ﯼ ﭼﯽ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯽ د "ﻟﻪ ﮐﻮر ﺨﻪ د ﺗﻴ ﺘﯽ" ﭘﻪ ﺗﻮر ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯽ دﯼ ،،ﭼﯽ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم ﻧﻪ دﯼ.



ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ او ﻟﻮﻳﻪ ﺎرﻧﻮاﻟﯽ دﯼ ﻮﻟﻮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ او ﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ هﺪاﻳﺖ ورﮐ ﯼ ﭼﯽ د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو
ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ وﮐ ﯼ ،او ﭘﻮﻟﻴﺲ او ﺎرﻧﻮاﻻن دﯼ ﻟﮑﻪ ﻨ ﻪ ﭼﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻢ ﮐﻮﯼ ،د
هﻐﻪ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭼﯽ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم او د ﺳﺰا وړ ﻞ ﺷﻮﯼ ،ﻮل ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐ ﯼ ،او ﻟﻮﻳﻪ
ﺎرﻧﻮاﻟﯽ دﯼ ﭘﻪ ﺑﻴ ﻧ ﺗﻮ ﻪ داﺳﯽ ﻗﻀﻴﯽ وﭘﻠ ﯽ او ﺗﻌﻘﻴﺐ دﯼ ﻳﯽ ﮐ ﯼ.



د ﻋﺪﻟﻴﯽ وزارت ،د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ،دﯼ ﻮﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻟﻮ ،اﺟﺒﺎرﯼ ودوﻧﻮ او د ﺷﺨ و د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دﻧﺠﻮﻧﻮ ورﮐﻮﻟﻮ د واﻗﻌﺎﺗﻮ ﺗﺸﺨﻴﺺ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐ ﯼ.



دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮان دﯼ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ او د ﻮ ﭼﺎرو وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او دﻳﻨﯽ ﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻮ ﭘﺮ
ﺣﻘﻮﻗﻮ او د ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ روزﻧﻴﺰ او د ﭘﻮهﺎوﯼ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ او ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐ ﯼ؛
او دﻳﻨﯽ ﻣﺸﺮان ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭼﯽ د اﺳﻼﻣﯽ ﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﯼ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮﯼ وﮐ ﯼ او د
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯽ د ﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺁزاد ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻر واﭼﻮﯼ.



ﻧ ﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎن دﯼ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺪﻧﯽ ﻮﻟﻨﯽ د هﻐﻮ اﺑﺘﮑﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﯽ زﻳﺎﺗﯽ ﮐ ﯼ ﭼﯽ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯽ د
ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﯼ ﭘﻼن ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻟﭙﺎرﻩ ه ﯽ دﯼ
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