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اﺟﺮاﻳﯥ ﻟﻨ ﻳﺰ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻤﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﮐﻠﺘﻮر ،ادﺑﻴﺎﺗﻮ ،هﻨﺮ او ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻨﻈﺮو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺮاخ ﻧﻮم ﻟﺮي او ﺧﻠﮏ ﻳﯥ
ډﻳﺮ ﺧﻮ ﻮي .ﺧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ هﻢ ﻧﻮم ﻟﺮي ﭼﯥ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﺮي ،ﻳﺎ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺑﺪو ﺷﺮاﻳﻄﻮ
ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د دې ﺧﻠﮑﻮ د ور ﻨﯽ ژوﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﯼ .دا ډول ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻪ
هﻢ ﭘﻪ ﮑﺎرﻩ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ دﯼ ،ﺧﻮ ﻧﻪ هﻢ دﻏﻪ ﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا او ﻧﻪ هﻢ د دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻘﺒﻴﺢ ﮐﻴ ي
او ﻳﺎ ﻧﻨﮕﻮل ﮐﻴ ي .دا ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯽ ﻳﻮازې د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ دي ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺮﺧﻮاﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع
راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي او ﺧﺎﺻﺘًﺎ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ اﻏﻴﺰې او ﺗﺼﻨﻴﻒ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﺠﻮﻧﻮ او

ﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﺎم

وړ دي .دﻏﻪ ﻳﻮازې ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺑﺮﺧﻪ وال دي ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﮐﻠﺘﻮر د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻟﻪ ﮐﻠﺘﻮر ﺳﺮﻩ ﻻس او
ﺮﻳﻮان دي ،ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻳﻮﻩ ﮐ ۍ دا اﻳﺠﺎدوﯼ دﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﻲ او د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﺮوﺳﯥ ﻳﯥ ﺗﻪ
زﻳﺎن رﺳﻮﯼ او د ﻮﻟﻮ هﻐﻮ ه ﻮ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺧﻨ دي ﭼﯥ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﺣﺘﺮام ﻳﻮ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺟﻮړوي.
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺴﻠﻂ دﯼ .د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﻞ ﺷﮑﻠﻮﻧﻪ ﻟﺮي .د

ﻮ ﭘﻪ

وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ډﻳﺮ ﻣﺘﺪاول دﯼ او ډﻳﺮې ژورې رﻳ ﯥ ﻟﺮي او هﻢ ډﻳﺮ ﺷﺪﻳﺪ دﯼ .ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭼﯥ د
ﻳﻮې زﻳﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﯥ اﻓﻐﺎن

ﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﺑﯥ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﮐ ې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻠﺘﻮر ،ﻋﺎدﺗﻮﻧﻮ ،روﺷﻮﻧﻮ ،او

ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ هﻢ رﻳ ﯥ اﺧﻠﯽ .اﻓﻐﺎن
ﭼﯥ د

ﯥ ﻣﺤﺪودﻩ ازادي ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻮ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ او دودوﻧﻮ ﺨﻪ و و ﻲ
ﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﻏﻪ راز د هﻐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺨﻪ ﭼﯽ

ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻس ﻻﻧﺪې ﻣﻮﻗﻒ ﺣﮑﻢ ﮐﻮي.

د وﺳﻠﻪ وال ﺟﻨﮓ ﺨﻪ زﻳ ﻧﺪﻩ دﯼ ﻮرﻳ ﯼ او ﭘﻪ وورﺳﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺷﺪت ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ ﭼﯥ زﻳﺎت ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﯥ ﺗﻠﻒ ﮐﻴ ﯼ .ﺧﺸﻮﻧﺖ د دﻩ ﭘﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﮑﻞ ﮐﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ او د ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮﻳﺪو ﺳﺮﻩ
اﺣﺴﺎس ﮐﻴ ي .د دې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺮﺧﻮاﻟﯽ ﻮل ﺷﮑﻠﻮﻧﻪ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻟﻪ ﮐﻠﺘﻮر ﺳﺮﻩ ډﻳﺮې ژورې اړﻳﮑﯥ ﻟﺮي ،ﭼﯥ
دﻏﻪ ﺗﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې د ﻟﺴﻴﺰو ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ﺟﻨ

او د ﻋﺪاﻟﺖ د اﺟﻨ ا ﺳﺮﻩ د ﺑﯥ ﻋﻼﻗﻪ

ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺟ و ﺨﻪ راو ﻲ او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺗﻴﺮﯼ ﻣﻮدې ﻻﻧﺪې ﺧﻂ ﮐ

ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ

ﮐ ي.

دﻏﻪ راﭘﻮر د دې ه ﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻴﻨﯥ ﻣﺴﺎﻟﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﻪ اﺟﻨ ا ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﮐ ي ﭼﯥ د

ﻮ د ﻮﻟﻮ ﺑﺸﺮي

ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮﻩ ﺗ او ﻟﺮي ﺧﻮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﯥ ډول ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻟﻮﻳﺪﻟﯥ دي .هﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭼﯥ ﭘﻪ دې راﭘﻮر
ﮐﯥ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﺷﻮې دي ﻻ زﻳﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺤﺚ او ﻣﺸﺎﺟﺮې ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﻟﺮﯼ ﺗﺮ ﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ او د ﭘﻮهﺎوﯼ
ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﯽ .اړوﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺎﻧ ﯥ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ دوو ﻣﻬﻤﻤﻮ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐ ﯼ دﯼ.
ﻮ د ون ﻣﺎﻧﻊ ﺮ ﻲ او

اﻟﻒ( ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ د

ب( ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د زﺑﺮ زﻧﺎ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ
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دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻟﯥ د ﺧﺸﻮﻧﺖ هﻐﻪ ﺷﮑﻠﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي .دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻟﯥ دﻣﻮﺟﻮدﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﮐﺘﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د

ﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ د ﺧﺎﺻﻮ ﻣﺴﺎﻟﻮ او ذاﺗﻲ ﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺒﺎدﻟﯥ ﭘﻪ ډول ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻴ ي .دﻏﻪ راﭘﻮر دﻏﻪ راز دا ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺮ ازﻣﻮﻳﻨﯥ ﻻﻧﺪﻧﯥ ﭼﯥ ﻨ ﻪ ﻣﺬهﺒﻲ او
ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻘﺶ ﻟﻮﺑﻮي .د ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺬهﺒﻮ د ﺷﺨﺼﻲ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ د

اﺣﻮاﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺳﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮې دﻏﻪ دواړﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐﻮي.
ﯽ د ﻳﻮ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﯼ دﯼ.

ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﺮ ﻨﺪوي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ
ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ

ﯥ

ون ﮐﻮي ﻟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﻮ ،ﻮروﻧﻮ او ﺣﻤﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ ي .ﭘﻪ ډﻳﺮو اﻓﺮاﻃﻲ

ﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ وژل ﺷﻮې دي ﭼﯥ داﺳﯥ وﻇﻴﻔﯥ ﻳﯥ درﻟﻮدې ﭼﯥ د دود دﺳﺘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﻨﻠﻮ

وړ ﻧﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴﺪې او ﻳﺎ "ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ" ﺑﻠﻞ ﺷﻮې دي .د هﺮې ﻣﻼﻟﯥ ﮐﺎﮐ ﯼ او ﺳﺘﺎرﻩ ا ﮑﺰۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ
ووژل ﺷﻮې او ﻣﺮګ ﻳﯥ د ﺧﺒﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ډﻳﺮې ﻧﻮرې داﺳﯥ

ﯥ هﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺗﻴﻠﻔﻮﻧﯥ

ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﻪ ورﺗﻪ را ﻲ او ددې اﻣﺮ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﺮﻳ دي او ﻳﺎ اوﻻدو ﺗﻪ د زﻳﺎن ورﺳﻮﻟﻮ ﮔﻮا ﻮﻧﻪ
ﮐﻮﯼ .دﻏﻪ راز

ﯥ ﺗﻬﺪﻳﺪووﻧﮑﯽ ﺷﺐ ﻧﺎﻣﯥ هﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ او ﻟﻔﻈﯥ ډول ﺑﺪﻩ روﻳﻪ
ﯥ ﻣﺠﺒﻮرﻳ ي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺎﻧﺴﻮر وﻟ ﻮي ،ﺧﭙﻞ ﺗﮓ راﺗﮓ را

ورﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي ،ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ

ﻣﺤﺪود ﮐ ي او ﻳﺎ ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺮﮎ ﮐ ي .ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﯥ او د ﺑﯧﺮوﻧﻮ او ﺣﻤﻠﻮ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ﺷﮑﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ او رواﻧﯥ
ﻟﺤﺎظ ډﻳﺮ زﻳﺎﻧﻤﻦ دﯼ .ﺳﺮ ﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دﯼ ﭼﯽ
ددې ﺳﺒﺐ ﺮ ﻲ ﭼﯥ ﻧﻮرې

ﯽ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺗﻬﺪﻳﺪﻳ ي ،دا ډول ﺧﺸﻮﻧﺖ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ

ﯥ هﻢ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺳﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ

ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﯥ د هﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻳﻮازې

ون ﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐ ي .ﭘﻪ

ﻮ

ﯥ هﻐﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ درﻟﻮداﯼ ﺷﻲ.

ﭘﻪ ﻮوﻧﮑﻮ او روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﯥ ﮐﻮل اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻧﻪ ﭘﺮﻳ دي ﭼﯥ ﺗﻌﻠﻴﻢ او روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ
ﻻس رﺳﻲ وﻟﺮي.
ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ د ﺑﻮﺧﺘﻮ

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺣﻤﻠﻮ دﻏﻪ ﺷﮑﻠﻮﻧﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﻮرو

ﻮ ﺗﻪ دا ﭘﻴﻐﺎم اﺳﺘﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ

ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .د دې ﮐﺎر ﭘﺎﻳﻠﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺪﻟﻮن او د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ او د دوي د ﻧ ﻳﻮال ﻣﻼﺗ
ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺮ ﻨﺪﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﻟﻮﻣ ﻳﺘﻮﺑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮې ﺮ ﻨﺪې دي .ﮐﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻳﻮ ﻣﺜﺎل

راواﺧﻠﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﭼﯥ  ۴٢ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،دا ﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ
وي ﭼﯥ ﻣﻬﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘ

وﺷﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ د دې اﺟﺎزﻩ ور ﻧﻪ ﮐ و ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ

ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻄﺤﻪ ﭘﻪ دې ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ون وﮐ ي .د ﻮﻟ ﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د
اﻧﺪﻳ ﻨﯥ هﻢ را ﭘﻴﺪا ﮐﻮي .ﻴﻨﻮ

ﻮ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮل ﻧﻮرې

ﻴﻨﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وﮐﻴﻼﻧﻮ د ا ﺧﺒﺮﻩ هﻢ ﮐ ې دﻩ ﭼﯥ ﮐﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﻪ ﻪ ﻧﻪ

ﺷﻲ دوﯼ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د وﻟﺴﻲ ﺟﺮ ﯥ ﭘﻪ ﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ودرﻳ ي .دﻏﻪ ﻳﻮ واﺿﺢ اﻧﺪﻳ ﻨﻪ دﻩ
ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺗﻴﺮﯦﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ دﯼ او ډﻳﺮ ﻧﺎ اراﻣﻪ دﻩ.
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د ﺟﺒﺮ د زﻧﺎ ﭘﺮ ﻣﺴﺄﻟﯽ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻴ ﻧﻮ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﮐﻪ ﻪ هﻢ راﭘﻮروﻧﻪ د هﻐﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻧﺸﺘﻪ او ﭘ

ﺳﺎﺗﻞ

ﮐﻴ ي ﺧﻮ دﻏﻪ ﺑﺪﻏﻮﻧﯽ ﺟﻨﺎﻳﺖ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ هﺮﻩ ورځ ﭘﻴ ﻴ ي دا د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻳﻮﻩ ژورﻩ
ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دﻩ.

ﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ،ﻮﻟﻨﻮ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ او ﺗﻴﺮې ﺗﺮ ﺧﻄﺮ

ﻻﻧﺪې دي او د دودﻳﺰو ﻧﺎوړو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ د د ﻤﻨﻴﻮ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي .ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺠﺎوز ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻟﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ،د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻳﺎ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮐﺎرﻩ ﺑﺎﻧﺪوﻧﻮ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﻩ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ ﻟﺮي او د دوي د ﻧﻔﻮذ او اﻋﺒﺘﺎر ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ د هﻐﻮي ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺎﻧ ﯥ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯥ
ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ دا وﻣﻮﻧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ  ٣٩ﻓﻴﺼﺪﻩ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻮي دي ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮐﺎران ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﻟﻪ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗ او درﻟﻮد ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ډول د ﻗﺎﻧﻮن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي او ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﮐﻴ ي او ﻧﻪ ﭘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ډول ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ.
د "ﻋﺰت" ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﮐﻠﺘﻮري ﻧﻮرم دﯼ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ او هﻐﻮ ه ﻮ ﺳﺮﻩ ﺗ او ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ دې
ﻻ د زﻧﺎ
دود ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻮي .د ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﺎﯼ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﺷﺮم اﺣﺴﺎس ﮐﻮي .ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮ ً
)ﻟﻪ ودﻧﯥ ژوﻧﺪ ﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺟﻨﺴﻲ راﺑﻄﻪ( ﭘﻪ ﺟﺮم ﺗﺮ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﮐﻴ ي او ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ ﻧﻪ
ﻟﺮي .دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﻧﻮرﻩ هﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﮐﻴ ي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن د ﻮﻟﻨﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻮل ژوﻧﺪ ﮐﯥ د
ﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﭘﻴﻐﻮر او ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮﯼ .ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﻋﻼوﻩ ﻮﻟﻨﻪ ﺎﻳﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ د ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻮ ﭘﻪ
ذرﻳﻌﻪ ﻟﮑﻪ ﺑﺪ "د ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ او د ﻤﻨﻴﻮ ﭘﻪ رﻓﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﻮاﻧﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ ﻋﻤﻞ" او ﻳﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې
زور اﭼﻮل ﭼﯥ د ﺗﻴﺮﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﺠﺮم ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐ ي ،ﻟﻪ ﺟﺮم ﺨﻪ ﺳﺘﺮ ﯥ ﭘ ﯥ ﮐ ي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﺪي ډول دﻏﻪ ﺿﺮورت وﭘﻴﮋﻧﻲ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻪ وړاﻧﺪې روﺷﻮﻧﻪ او
ﻮ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐ ﯼ دﯼ او د

ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺮ ﭘﻮ ﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ ﮑﻪ ﭼﯥ د ډﻳﺮو

ﻳﻮﻩ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ددې ﻋﻤﻞ ون ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ډﻳﺮو ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﻳﯽ ﺑﺮﺑﺎد ﮐ ﯼ دﯼ.
د

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ډﻳﺮې ﭘﻴ ﯥ د هﻐﻮ هﻴﻠﻮ او ژﻣﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ را ﭘﻴﺪا ﮐﻮي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ

ﻮﻟﻨﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﻳﻢ ﻟﻪ ړﻧ ﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﺮ ﻨﺪې ﮐ ي دي .ﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰي ﭘﻴﻐﺎم ﻟ ﺗﺮ ﻟ ﻩ ﭘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ
دې وﺧﺖ ﮐﯥ دا و ﭼﯥ د

ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮل د ډﻳﺮ وﺧﺖ راهﻴﺴﯥ ﻨ ول ﺷﻮﯼ دي .د ﺑﻦ د ﺗ ون ﻟﻪ

ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﻴﺪو وروﺳﺘﻪ ) ٢٠٠١ډﺳﻤﺒﺮ( ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺴﺎﻟﻪ دا هﻢ وﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ډﻳﺎﻟﻮګ ﮐﯥ د
ﻮ ون او ﻧﻘﺶ ﺗﻪ ډﻳﺮ اهﻤﻴﺖ ورﮐﻮل ﺷﯽ ﻮ ﻳﻮﻩ دواﻣﺪارﻩ او ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺳﻮﻟﻪ راﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻲ.

4

ﺷﻤﻴﺮ

اوﺳﻨﯽ واﻗﻌﻴﺖ دا دﯼ ﭼﯽ

ﯽ ﭘﺨﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐﯽ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دﯼ.

ﯽ د ﺧﭙﻠﻮ ډﻳﺮو

ﺑﻨﺴ ﻴﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯽ دي او دا ﭼﯽ د هﻐﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯽ ﭼﯽ د دوي ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﺷﻮي دي د ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮ ﺘﻨﯽ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯽ د ﻻ زﻳﺎﺗﻮ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴ ﯼ .د هﻐﻮ هﻴﻠﻮ ﺑﺎوﺟﻮد ﭼﯽ ﻧ دﯼ ﺁﺗﻪ
ﮐﻠﻮﻧﻪ وړاﻧﺪﯼ ﻣﻮﺟﻮد ې وﯼ ،د اﻓﻐﺎﻧﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او اﻣﻴﺪوﻧﻪ او دا ﭼﯽ ﻧﺎرﻳﻨﻪ د دوي د ﻣﻼﺗ و ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ
وﯼ  ،ﺗﺮ زﻳﺎﺗﻪ ﺣﺪﻩ ﭘﻮرﯼ ﻧﻪ دﯼ ﭘﻮرﻩ ﺷﻮﯼ .د اﻓﻐﺎﻧﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ اﮐﺜﺮﻳﺖ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ډﻳﺮﯼ زﻳﺎﺗﯽ
ﺳﺘﻮﻧﺰﯼ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي  ،د هﻐﻮﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻪ د هﻐﻮ ارز ﺘﻮﻧﻮ ،ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ او اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ دي
ﭼﯽ ﻳﻮا ﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﻮرۍ ﮐﯽ ﺷﺘﻪ او دا ﭼﯽ ﻴﻨﯽ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺣﺘﯽ د ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮﻣﺦ هﻢ ﻧﻪ و.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د ﻣﺪﻧﯽ ﻮﻟﻨﯥ او ﻧﻮرو ﺷﺮﻳﮑﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻤﮑﺎرﯼ ﮐﯽ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯽ ﻣﺸﺮﺗﻮب او ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐ ي ﭼﯽ وﮐ اﯼ ﺷﯽ د

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﮐ ي .دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ

د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﺣﺴﺎب ﺗﻪ د راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯽ ﭘﻮرﻩ ﮐ ﯼ ،ﻮﮎ ﭼﯽ

ﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮي.

دوﻟﺖ هﻤﺪارﻧ ﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ژﻣﻨﻪ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯽ ﭘﻮرﻩ ﮐ ﯼ او دا ﺑﺎوري ﮐ ي ﭼﯽ
ﯥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ وﻟﺮي.
دهﻐﻪ ﭙﺮﮐﯽ ﻟﻨ ﻳﺰ ﭼﯽ د هﻐﻮ

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻮا ﻮﻧﻮ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯽ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯽ

ون ﻟﺮي
ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯽ د

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻴﺮﯼ دا ﺟﻮﺗﻮي ﭼﯽ د

ﻮ ﺟﺪي ﻧﻘﺶ د ﭘﺮﻳﮑ و ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻪ

ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﯥ  ،هﻤﺪارﻧ ﻪ د ﺳﻮﻟﯥ د ﻴﮑﺎو ﭘﻪ هﻠﻮ ﻠﻮ ﮐﯽ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﻩ ﺗﻮ ﻪ ﻧﻪ
دي ﻣﻨﻞ ﺷﻮي او د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻮﻟﻨﯥ او د ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﺳﺮداراﻧﻮ ﻟﺨﻮا ورﺗﻪ ارز ﺖ ﻧﻪ دﯼ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﻮﯼ.
دواړﻩ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او

ﯽ د دې ﻴ ﻧﯽ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﮐﻪ ورﺳﺮﻩ وﺷﻮل دا ﺮ ﻨﺪوي ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻓﻀﺎء د هﻐﻮ

ﻮ

ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻏﻮاړي د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ وﮐ ي ﻻ زﻳﺎﺗﻪ ﺗﻨ ﻪ ﺷﻮې دﻩ.
رﭘﻮ ﻮﻧﻪ دا ﺟﻮﺗﻮﯼ ﭼﯽ هﻐﻪ

ﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي ډارول ﺷﻮي  ،ﺗﺮ ﻮاښ ﻻﻧﺪې

راﻏﻠﻲ ،ﺑﺮﻳﺪ ﭘﺮې ﺷﻮﯼ او ﻳﺎ ﺣﺘﯽ وژل ﺷﻮي دي .ﭘﻪ ډاروﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ژﺑﻨﯽ ﺗﻴﺮﯼ  ،ﻴﻠﻴﻔﻮﻧﻲ
اړﻳﮑﻲ ،د ﺷﭙﯥ ﭘﺎ ﯥ او د ﻧﺎوړﻩ ارادو ډﮎ ﺷﺎﻳﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ دي .دهﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ډﻳﺮﯼ ﭼﯽ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮي
دي د ﺧﭙﻞ ﺎن او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ وﻳﺮﻩ ﻟﺮي.
د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺴﻠﮑﻮﻧﻮ او ډ ﺮوﻧﻮ

ﯥ ددﻏﻪ ډول ﻮا ﻮﻧﻮ او ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي ﻟﮑﻪ

ﻏ ې  ،د وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮرا ﺎﻧﻮ ﻏ ې  ،د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯥ  ،ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎن  ،هﻐﻪ
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ﻴﻨﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ
ﯥ ﭼﯥ د

ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرﮐﻮي ) د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( او هﻤﺪارﻧ ﻪ هﻐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ )ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﯽ،
ﺣﺮﻓﻮ ( ﮐﯽ ﺑﻮﺧﺘﯽ دي .ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻼﻧﻮ ﮐﯥ دوﻟﺘﻲ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ،ﻣﺤﻠﻲ ﻋﻨﻌﻨﻮي او ﻣﺬهﺒﻲ ﻮاﮎ درﻟﻮدوﻧﮑﻲ
،د

ﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ او ﻮﻟﻨﯥ او ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺷﺎﻣﻞ دي.

د ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﻮ او ﻳﺎ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دﯼ :ﺁﻳﺎ ﻳﻮﻩ
ﻣﻴﺮﻣﻦ ددﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د هﺪف د ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ دﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ د ﮐﻮر د ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮي؟ دا ﭼﯽ هﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﻟﻨﻪ
ﻳﻮ ﺮﮔﻨ رول ﻟﻮﺑﻮﯼ ﻟﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ دا ﭼﯽ هﻐﻪ ﻳﻮ ﺧﺎص ﻣﺴﻠﮏ ﻟﺮﯼ ﻟﮑﻪ ﻳﻮ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ.
دا ﭼﯥ هﻐﻪ د

ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎف ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي؟ دا ﭼﯽ هﻐﻪ د ﻮﻟﻨﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺮ ﭘﻮ ﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ؟ ﮑﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻧﻮرې

ﯥ ﻮاﮐﻤﻨﻮي ﻮ ﭼﯽ هﻐﻮي ﺧﭙﻞ

ﺣﻘﻮﻧﻪ وﻏﻮاړي؟
د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﻧﻘﺸﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻋﻨﻌﻨﻮﯼ ﻣﻔﮑﻮرې ﭼﯥ اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ د ﻣﺬهﺒﻲ اﺧﺘﻴﺎري اﺣﻀﺎروﻟﻮ د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ ﺻﻮرت ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻮل او ډﻳﺮﯼ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﻌﺒﻴﺮ او
ﺗﺸﺮﻳﺤﺎت د اﺳﻼم ﭘﻪ اړﻩ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د ﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺻﻮرت ﻧﻴﺴﻲ او ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻴﺰ ژواﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ د

ﻮ د ون ﭘﻪ اړﻩ دا ﻳﻮﻟﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺨﻪ وي.

د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻩ  ،د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﻮرﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دﯼ .د
ﻮا ﻮﻧﻮ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ هﻐﻪ اﻧﻔﺮادي رﭘﻮ ﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻏﺒﺮ ﻮﻧﻮﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﭼﯽ ورﺗﻪ د ﻮا ﻮﻧﻮ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻔﺎذ او ﻋﺪﻟﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻪ ﮐﻴ ﯼ ،او دا ﭼﯥ هﻐﻪ ﻏﻴﺮ اﻏﻴﺰﻣﻦ ،ﺑﯥ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ  ،ﻏﻴﺮ ﮐﺎري
او ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﯽ ﮐﮑ دي .د دې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ دﻏﻪ ﻣﻮﺳﺴﯥ اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ د ﮐﺎرﭘﻮهﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او د زﻳﺮﻣﻮ د
ﮐﻤ ﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي  ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯽ د ﻗﻀﻴﻮ او دوﺳﻴﻮ د ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ او رازدارۍ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﻨﺴ ﻴﺰﻩ
ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﺑﺎورﯼ ﻧﻪ دﻩ .ډﻳﺮې ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ددې ﺨﻪ ډډﻩ ﮐﻮﯼ ﭼﯥ د ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ رﭘﻮټ ورﮐ ي ﻮ ﭼﯥ د ﻻ
زﻳﺎت ﻮاښ ﺳﺮﻩ د ﻟﻮړ ﻣﻘﺎم ﺨﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﻪ ﺷﻲ.
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ډﻳﺮې ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻮي ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ ﭼﯽ ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ د هﻐﻮ
ﺧﻄﺮوﻧﻮ او ﻮا ﻮﻧﻮ ﮐﭽﻪ ﻴ ﻪ ﮐ ي ﻟﮑﻪ د ﻋﻮاﻣﻮ ﺗﺮﻣﻨ د هﻐﻮ ﮑﺎرﻩ ﮐﻴﺪﻧﻪ  ،د ﺧﻮ

ﺖ ﻣﺤﺪوﻳﺘﻮﻧﻪ ،

ﭘﺨﭙﻞ ﺎن ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ او ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ او ﻳﺎ هﻢ د ﮐﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻮل .ددې ﻋﻼوﻩ ﻴﻨﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﮐﻮرﻧ ﮐﯽ د ﻣﻼﺗ

ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﯽ وي او ﻳﺎ هﻢ ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﺣﺪﻩ ﭘﻮرې د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ د ﻧﻔﻮذ او ﻗﺪرت ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﮐﯥ ﻧﻮرې ﻳﯥ داﺳﯽ ﻣﺴﻠﮑﻮﻧﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐﻮي ﭼﯽ زﻳﺎﺗﺮﻩ د

ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي ﻟﮑﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎ او

ﻣﻌﺎرف ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ دي ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ د ﮐﺎر ﭘﻪ ډ ﺮ ﮐﯥ ﻟ ﺗﻤﺎس ﻟﺮي.
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د

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ اﻏﻴﺰې ډﻳﺮې ژورې او زﻳﺎﺗﯥ دي  ،ﭘﻪ داﺳﯽ ﮐﺎروﻧﻮ او

ﻣﺴﻠﮑﻮﻧﻮ ﮐﯥ د

ﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﻟﮑﻪ د ﺳﻴﺎﺳﯽ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ډ ﺮوﻧﻪ ددې ﻻﻣﻞ

ﺮ ﻲ ﭼﯥ د ﺟﻨﺪر او ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺴﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ او ﻻزﻣﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﭘﺎﻟﻴﺴ ﺟﻮړوﻧﻲ او ﻳﺎ هﻢ د ﭘﺮﻳﮑ ې ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺷﻲ .ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻲ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﮐﻲ ددﯼ ﺳﺒﺐ ﺮ ﯽ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺖ
د اړوﻧﺪو ﻣﺴﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻋﻮاﻣﻮ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻣﺤﺪودﻩ ﺷﻲ .ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي ډول
ﭘﻪ هﻐﻮ ﭘﺮﻳﮑ و ﮐﯽ

ﯥ ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻟﺮي ﻮ

ون وﻟﺮي ﭼﯥ د دوي او د دوي د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ژوﻧﺪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐﻮي  ،او ﻳﺎ هﻢ دا ﭼﯥ

ﺑﻨﺴ ﻴﺰو ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﮑﻪ ﻣﻌﺎرف او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯽ ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ رﺳﻴﺪﻧﻪ وﻟﺮي .د ﺑﻴﻠ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ
دروﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﻳﻮ ﻟﻪ هﻐﻮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺨﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د
ﻣﻮر د ﻣ ﻳﻨﯥ ﻻﻣﻞ ﺮ ﯥ.
د

ﻮ ﺳﺮﻩ د ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﭙﺮﮐﯽ ﻟﻨ ﻳﺰ :ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ

دﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺨﻪ د ﺳﺮﻏ وﻧﯥ د ﺗﻴﺮﻳﻮ د

ﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ واﻗﻌﻴﺖ دا دﯼ ﭼﯽ دوﻟﺘﻲ ادارې ﭘﻪ دﯼ

ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻲ دي .هﻴ ﻳﻮﻩ ﻣﺴﻠﻪ دا ﺗﺮ دې ډﻳﺮﻩ ﻧﻪ واﺿﺢ ﮐﻮﯼ ﻟﮑﻪ ﭼﯽ د ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ او ﭘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ډول د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﻣﺴﻠﻪ دﻩ .ﻟﻮﻣ ﻧﻲ را ﻮل ﺷﻮې ﺷﻤﻴﺮې د ﺟﻮﺗﻮي ﭼﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ او د
ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﻴ ﻴ ي او د هﻴﻮاد ﻮﻟﯥ ﺑﺮﺧﯥ  ،ﻮﻟﯥ ﻮﻟﻨﯥ او
ﻮﻟﯥ ﻮﻟﻨﻴﺰې ډﻟﯥ اﻏﻴﺰﻣﻨﻮي .د دې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ دﻩ  ،د ﻣﻮﺛﻘﻪ او هﺮ اړﺧﻴﺰو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د
ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ  ،ﻮﻟﻨﻴﺰو ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ او د رﭘﻮ ﻮﻧﻮ ﮐﻤﻮاﻟﯽ ﭼﯽ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺛﺒﺖ او د ﻣﻼﺗ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ
ﻻرې ﭘﻪ ﮐﯥ ﺮ ﻨﺪې ﻧﻪ دي دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ راﻣﻴﻨ ﺘﻪ ﮐ ﯼ دﯼ.
د دې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻮﻟﻨﻪ اﻧ ﻴﺮي ﭼﯥ
ﻣﺴﻮوﻟﯥ وي ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ د
ﻻﻣﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ

ﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻓﺮهﻨ

ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻪ او د ﮐﻮرﻧﯽ )ﻧﺎﻣﻮس(

ﯽ د ﮐﻮرﻧ او ﻮﻟﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ )ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ( ﻞ ﮐﻴ ي .دا اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ ددې

ﯥ ډﻳﺮې د ﺧﺸﻮﻧﺖ ډﮐﯥ ﭘﻴ ﯥ ﭘ ﯥ وﺳﺎﺗﻲ.

ﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر او ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ  ،ﭘﻪ ﮐﻮ ﻮﮐﯥ ﮐﺎر او ﻮوﻧ ﻲ ﺗﻪ د ﺗ

ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻮاښ او ﺧﻄﺮ د

ﻻﻧﺪې دي .ﻧﻮر ﺧﻄﺮي ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﮐﯥ د ﻮاﻧ ﻋﻤﺮ  ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴﺪل او هﻐﻪ
ﯥ ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺤﺮم ﻣﻠ ﺮﯼ ﺷﻮﯼ ﻧﻪ وﯼ ﻟﮑﻪ ﮐﻮﻧﺪې  ،ﻃﻼق ﺷﻮې ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭼﯥ
ﻣﻴ وﻧﻪ ﻳﯽ د هﻴﻮاد ﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې دي .هﻤﺪاﺷﺎن  ،ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ د ﮐﻮروﻧﻮ ﺨﻪ ﺗ ﺘﻴﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﺟﺒﺮﯼ ﺗﻮ ﻪ وادﻩ ﺷﻮې

ﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي هﻢ ﺗﺮ ﺧﻄﺮ ﻻﻧﺪې دي.
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دﻗﻀﻴﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دا ﺟﻮﺗﻮي ﭼﯥ ډﻳﺮ ﻋﺎﻣﻼن د ﮐﻮرﻧ ﻧ دې ﻏ ي دي او ﻳﺎ هﻢ هﻐﻮي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ډول د
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺁﺷﻨﺎ دي.

ﺷﻤﻴﺮ د ﻣﺤﺎرﻣﻮ ﺳﺮﻩ د زﻧﺎء ﮐﻴﺴﻮﻧﻪ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د ﭘﻠﺮوﻧﻮ او ﻳﺎ هﻢ د ﻧﻮرو

ﻧ دې ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي .د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﮐﯥ هﻤﺪارﻧ ﻪ
هﻐﻪ ﮐﺴﺎن هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ورﺑﺎﻧﺪې د

ﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ او ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮﯼ دﯼ ﻟﮑﻪ د

ﺟﻴﻠﻮﻧﻮ  ،د داراﻟﺘﺎدﻳﺒﻮﻧﻮ د ﭘﻮﻟﻴﺲ دﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ﻳﺘﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﻣﺤﻠﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ،ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻲ
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ،د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ډﻟﻮ ﻏ ي او ﻳﺎ هﻢ د ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮐﺎرو ډﻟﻮ ﻏ ي ،دا هﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯽ دي ﮑﻪ ﭼﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اړﻳﮑﻮ د ﻻرې ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ
د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺨﻪ ﺎن وژﻏﻮري.
داﺳﯥ رﭘﻮ ﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﻳﻮ ﻻﻣﻞ ﺑﻪ هﻐﻪ ﺗﺮﺑ ﻨﯥ هﻢ وي ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ
ﻣﻮﺟﻮدې دي .ﭘﻪ دﻏﺴﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ د ﺗﯧﺮ ﺟﻨﺎﻳﺖ د ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د
ﺗﯧﺮﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﻮرﻧ او ﻳﺎ ﺧﻴﻞ ﻋﺰت ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻴﺪﻟﯽ وي  ،ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﯧ ي ﭼﯥ اﮐﺜﺮ د ورﺗﻪ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﻳﻮﻩ
دواﻣﺪارﻩ ﮐ ۍ ﺟﻮړوي.
هﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﭼﯥ د ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮو ﺧﻨ وﻧﻮ  ،ﻮﻟﻨﻴﺰو ﺗﺎﺑﻮ ﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻳﺪو وروﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﺷﻮﯼ ﺗﻴﺮي ﭘﻪ اړﻩ رﭘﻮټ ورﮐ ي ،اﮐﺜﺮﻩ د ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻼﺗ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﯦﺮو ﻧﻨ ﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﮐﯧ ي .ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﯥ ﻧﻪ هﻐﻪ ﺗﻮان ﻟﺮي او ﻧﻪ هﻢ د اړﺗﻴﺎ وړ ارادﻩ ورﺳﺮﻩ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮﻩ د
ﺻﺤﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ،رواﻧﯽ ﻣﺸﻮرﻩ ورﮐﻮﻧﯥ ،د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﻼﺗ وﮐ ي .ﻳﻮازې ﭘﻪ
ډﻳﺮو ﻣﺤﺪود ﻗﻀﺎﻳﺎوو ﮐﯥ دوﻟﺘﻲ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام وﮐ ي .اﮐﺜﺮ ﺷﺎﮐﻴﺎن د ﺷﮑﺎﻳﺖ
ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ دې دﻟﻴﻞ دﻟﺴﺮدﻩ ﮐﯧ ي ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﯧﺮﯼ دوي ﮐﻮم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻗﺪام وﮐ ي ،ددې اﻣﮑﺎن ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دوي
ﻧﻮر هﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ او زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻲ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د زﻧﺎ ﺗﻮر ورﺑﺎﻧﺪې وﻟ ﻮل ﺷﻲ .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭼﺎرواﮐﯽ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﭘﻮﻟﻴﺲ دا اﻧﺪﻳ ﻨﻪ ﺮ ﻨﺪوي ﭼﯥ دوﯼ ﺳﺮﻩ د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮرﻩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د

ﻴﻨﻪ

ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ او د ﻋﺪﻟﻲ ﻃﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎوو ﮐﯥ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﮐ ي.
د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﮐﯥ د ﻧﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اﻓﻐﺎن ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﭘﻮهﯧ ي ﭼﯥ ﺮﻧ ﻪ ﻳﯥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐ ي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻻ ﭘﻴﭽﻠﯽ ﮐﻴ ي .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻞ  ١٩٧۶د ﺟﺰا ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﮐﻮم داﺳﯥ ﺻﺮﻳﺢ ﺣﮑﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻪ ﺻﺮﻳﺤﻪ ﺗﻮ ﻪ
ﺟﺮم و ﻲ .د اﺟﺒﺎري ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﭘﯧ ﻮ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﻮي .ﺧﻮ ﭘﻪ زﻧﺎ ﮐﯥ د رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﻪ ﮐﯧ ي ،ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ
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ﺗﻴﺮي د ﺟﺮم اﺻﻠﻲ ﻋﻨﺼﺮ دي ،او ﻳﻮا ﯥ ﭘﻪ دې ﻴﻨ ﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ زﻧﺎ هﻐﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻋﻤﻞ دﯼ ﭼﯥ د ازداواج
د ﭼﻮﮐﺎټ ﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﯧ ي .ﭘﻪ زﻧﺎء ﮐﯥ دواړﻩ ﺧﻮاوې ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻞ ﮐﯧ ي  .ﮐﻪ ﭼﯧﺮي اﺟﺒﺎر
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﺒﺮاء ﻞ ﮐﯧ ي .دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د اﺟﺒﺎري او ﺑﺎ
رﺿﺎﻳﺘﻪ زﻧﺎء ﺗﺮﻣﻨ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﮐﯥ ﺮﻧ ﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﮐﯧ ي.
ﺳﺮ ﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮدې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﻀﺎء هﻢ ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﯥ ﮐﮑ دﻩ او هﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻪ ﻟﺮي.

ﯥ ﻟﻪ ﻮﻟﻨﻴﺰې

ﺑﺪﻧﺎﻣ او ﭘﻴﻐﻮر ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي او ﭘﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﯥ د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﭘﻠ ﻨﻪ ﮐﯥ د ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ او اړﻳﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ د
ﻧﺎرﻳﻨﻪ و و ﺳﺮﻩ ﻳﯥ اﻧ ول ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﯧﺪﻻﯼ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ رﺳﻤﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ هﻢ ﻟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ
ډﮎ دﯼ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻗﻮې ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ د اﺟﺒﺎر او ﻓﺴﺎد ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﮐﯧ ي.
د ﻧﻮﻣﻮړو دﻻﻳﻠﻮ ﻟﻪ وﺟﯥ اﮐﺜﺮﻩ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ دودﯼ ﺳﻴﺴ ﻤﻮﻧﻮ او د ﺷﺨ و د هﻮاروﻟﻮ د ﺷﻮرا او ﺟﺮ ﯥ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ اﮐﺜﺮﻩ داﺳﯥ دﻩ ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ او ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﮐﻮوﻧﮑﯽ
ﺗﺮﻣﻨ وادﻩ ﮐﯧ ي ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ

ﯥ ﺗﻪ ډﻳﺮ ﻧﺎوړې ﭘﺎﻳﻠﯽ ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯧ ي ﭼﯥ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﯽ د هﻐﻮ ﻟﻪ

ﺟﻤﻠﯽ ﺧﺨﻪ ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻩ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻲ .د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮۍ ﭘﻴ ﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎر ﻧﻮر اﻗﺪاﻣﺎت د
ﭘ ﺘﻮﻧﻮﻟ ﭘﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻐ ﺘﯥ دي .ﭼﯥ د دواړو ﺧﻮاو وژل ،ﻳﺎ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮐﻮرﻧ ﺗﻪ د ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﻪ ډول
ﻧﻮرې ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭘﻪ وادﻩ ﮐﯥ ورﮐﻮل ) دﺑﺪ ﺑﺪﻟﻪ( هﻢ راﻧﻐﺎړي .ﺧﻮ ﭘﻪ اﮐﺜﺮﻩ داﺳﯥ ﭘﺮﯦﮑ و ﮐﯥ

ﻪ هﻴ ډول

رول ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ورﺗﻪ ﻧﻮري ﺑﺪﺑﺨﺘﻴﺎوﯼ ﻟﮑﻪ د ﻋﺰت ﻟﭙﺎرﻩ وژﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﮐﯧ ي.
اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﻳﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻓﺮهﻨ ﻲ ﺑﺎوروﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﺘﺮ ﯥ
ﭘ ﻮي ،ﭼﯥ د ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻮ ﺎټ ،او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺒﺮ ﻮن او ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ،ﻧﻪ ﺷﺘﻮن هﻢ
ورﺳﺮﻩ ﻣﻠ ﺮﯼ دﯼ .د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ او دارادې ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﮐﺎر وﮐ ي او د

ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮهﺎوﯼ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐ ي ،د ﻣﺠﺎزات ﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﻣﻮﺟﻮدﻩ

ﻓﻀﺎ ء ﻻ ﺳﺘﻮﻧﺰې زﻳﺎﺗﻮي.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻴﺮي او ﺳﭙﺎر ﺘﻨﯥ
اﻓﻐﺎﻧﻲ

ﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺑﻦ د ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﯥ د ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﯧﺪﻧﯥ )دﺳﺎﻣﺒﺮ  (٢٠٠١راهﻴﺴﻲ ﻟﻪ راز راز راﻣﻨ ﺘﻪ

ﺷﻮﻳﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ې دﻩ .ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﯽ ﺷﻤﻴﺮو اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻻر اﭼﻮل ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري ،ﺑﯽ وزﻟﻲ ﮐﻤﻮل ،او
هﻐﻮ ﻏﻠﻄﻮ ﮐ و وړو ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ
9

ﻪ ﺗﻞ د ﻣﺮﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ او د هﻴﻮاد د

دوهﻤﯥ ﮐﭽﯥ هﻴﻮادوال ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ژوﻧﺪ ﺗﻴﺮاوﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﯽ ﻧ ﻳﻮال د ﺟﻨ ر ) ﺟﻨﺴﻴﺖ ( ﭘﻪ اﻧ ﻳﮑﺲ ﮐﯥ
اﻧﻌﮑﺎس ﺷﻮﯼ دﯼ.
دا هﻢ ﺮ ﻨﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺷﺨ ې ،ﺑﯥ اﻣﻨﻲ ،ﺟﺮم او ﺟﻨﺎﻳﺖ ،ﺑﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ د زﻳﺎﺗﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ دي ،او
هﻤﺪارﻧ ﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﮐﭽﻪ دوﻣﺮﻩ ﻟﻮړﻳ ي ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﮐﻪ

ﻪ دﻩ او ﮐﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ﻳﺎ

هﻢ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧ ي .ﭘﻪ دې اړﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺳﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻏﺒﺮ ﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺎﻳﻮﻧﻮ
ﮐﯥ هﻢ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي .ﭼﯥ دا ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺘﻮي "ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ راﺑﻄﻪ د ﻧﺎاﻣﻨﻲ او د

ﻮ

ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺗﺮﻣﻨ ﻣﻮﺟﻮدﻩ دﻩ".1
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﺳﻴﺴ ﻤﺎ ﻴﮏ وي ﻟﮑﻪ د ﻓﺮهﻨ ﻲ ،ﻮﻟﻨﻴﺰو او ﻧﻮر داﺳﯥ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ،
ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ
وﯼ ﭼﯥ د

ﻮ ﺗﻪ دوهﻢ رول ورﮐﻮي او د هﻐﻮي ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ زورزﻳﺎﺗﯽ ﮐﯧ ي ،او ﻳﺎ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ

ﯥ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺻﺤﺖ او ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﺗﺮ ﻮاښ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ ،د اد ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ اﻓﻐﺎﻧﻲ

ﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ

ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻓﺎﮐ ﻮر دي.
د هﻐﻪ ﺗﺎوﺗﺮﯦﺨﻮاﻟﯽ ﻣﺎهﻴﺖ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ

ﻪ ﻳﯥ ﺎﻟﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ د و و ژوﻧﺪ ﻣﺘﻀﺮر ﮐﻮي او ﻳﺎ د هﻐﻮﯼ

ﮐﻮرﻧ او ﻮﻟﻨﻪ زﻳﺎﻧﻤﻨﻪ ﮐﻮي ﭘﻪ دې ﺳﻨﺪ ﮐﯥ درج ﺷﻮي دي .هﻐﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻮ ﭼﯥ د هﯧﻮا ﭘﻪ ﻟﺮ او ﺑﺮ ﮐﯥ
ﺻﻮرت ﻧﻴﺴﻲ د ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ ورﺗﻪ واﻟﻲ او ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد دي ﺧﻮ هﻐﻪ ﻪ ﭼﯥ ﺛﺎﺑﺖ دﯼ دا
دﯼ ﭼﯥ د

ﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻋﺎدي اﻓﺮادو ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻪ ﮐﯧ ي ﭼﯥ دا د هﻐﻮي د ﻓﻄﺮي ﺑﺸﺮي

ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ دﻩ.
ﺗﺠﺮﺑﯥ دا هﻢ ﻮدﻟﯥ دﻩ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ د هﻐﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ

ﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ و ﺎﻟﻲ ،زﻏﻢ

ﻣﻮﺟﻮد دﯼ .د ﺟﺮم ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،او ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ او هﻤﺪارﻧ ﻪ د ﻣﺠﺮم د ﮐﺮﮐ ﺮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ،ﻮﻟﻨﻮ او د ﺷﺨ و د هﻮاروﻟﻮ د رواﻳﺘﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ هﻤﺪارﻧ ﻪ د دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ

ﮐﯥ داﺳﯥ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد دﯼ ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻪ ﺷﻲ او د هﻐﻮﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺟﺒﺮان

ﺧﺴﺎرت ﺣﻖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻴ ﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﻴ ي .هﻐﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭼﯥ د

ﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﮐﯧ ي ﻳﻮ ﻻﻣﻞ ﻳﯥ

هﻢ دادﯼ ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ واﮎ ﻟﺮي ﻳﺎ د ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ واﮎ ورﺳﺮﻩ دﯼ دا ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ
دې اﻋﺘﺮاف وﮐ ي ﭼﯥ د

ﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺴﺎوي دي.

 1وارد ،ﺟﻴﻦ او ﻣﻴﻨﺪﯼ ﻣﺎرش )،(٢٠٠۶ﭘﻪ ﺟﮕ ﻩ ﮐﯽ د
ﺿﺮورﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ UNFPA.

ﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ او د هﻐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺣﻘﺎﻳﻖ ،ﻏﺒﺮﮔﻮن او
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هﻐﻪ ﻴ ﻧﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې دﻩ او هﻤﺪارﻧ ﻪ د ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ ﻳﻮﻩ ﻏ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﯥ د

ﻮ ﭘﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ او ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮ ﻪ د ﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺗﺒﻌﻴﺾ او د هﻐﻪ اﺛﺮوﻧﻪ ﺑﺮﺑﻨ وي ،ﭘﻪ واﺿﺤﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻳﻮ
ي ډول ﻓﺮهﻨ ﯽ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ ،او رواﻳﺘﻲ ﭼﻠﻨﺪوﻧﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ

ﻟ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮي  .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﭘﻪ ﺎﻧ
زﻳﺎن راوړوﻧﮑﻲ دي او ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ د

ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮ ﻮﻧﻲ دي .ﮐﻪ ﻪ هﻢ ﻴﻨﯥ ﭼﻠﻨﺪوﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ

ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐﻮل د اﺳﻼم ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻮﺟﻮد و ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻣﺬهﺐ ﺨﻪ اﮐﺜﺮﻩ داﺳﯥ اﺳﺘﻔﺎدې ﮐﯧ ي ﭼﯥ دﻏﺴﯥ
دودوﻧﻪ ﻻ ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ اﺳﻼﻣﯽ درﮎ ﺳﺮﻩ ﺗ او ﻧﻪ ﻟﺮي .هﻤﺪا راز د ﺳﺨﺖ درﻳ ﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ
او دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﺟﻮړ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻘﺪﺳﻪ ﻠﻮاﻟﯽ ،د اﺳﻼم ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې داﺳﯥ اﺟﻨ اوې ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي ﭼﯥ د هﻐﻮ
واﮐﺪارﯼ او ﻧﻔﻮذ ﺧﻮﻧﺪي ﮐ ي ،او ﻟﻪ هﻐﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﻃﺮح ﮐﻮﻟﻮ ﺨﻪ ﭼﯥ د

ﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺗﺒﻌﻴﻀﻮﻧﻪ

ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړي ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐﻮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎرﻳﺦ د دﯼ ﮑﺎرﻧﺪوﻳﯽ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ د

ﻮ ﻧﻘﺶ او وﺿﻴﻌﺖ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ډﻟﻮ او ﺎﮐﻠﻮ ﻮ د

ﻧﻔﻮذ او ﺻﻼﺣﻴﺖ د ﭼﻴﻠﻨﺞ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮﯼ داﻳﻤﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ او ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﻣﺴﻠﯽ
ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴ ﯼ .ﭘﺪﯼ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯽ ،د

ﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ د ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻼﺗ ﻳﺎ د ﻮ ډﻟﻮ د دواﻣﺪارﻩ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ د

ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻴ ﯼ .ددﯼ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ ،د ﺗﺎرﻳﺦ د ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺗﻤﺒﻮل ﭘﺪﯼ ﻣﺎﻧﺎ دﯼ ﭼﯽ د
ﺣﻘﻮﻧﻮ درﮎ او ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ

ﻮد

ﺑﻮزﯼ.

روﺳﺘﻨﯽ ﺗﺎرﻳﺦ دا هﻢ ﻮدﻟﯽ ﭼﯽ هﻐﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ او ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯽ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﻳﺎ د ﺑﺎﻧﺪﯼ ﮐﯥ ﺣﻀﻮر
درﻟﻮد او د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ ﻳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎوﻩ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﺮﻳﻨ ﻠﯽ او ﺑﻬﺎﻧﺪﻩ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯽ د
ډﻟﻮ د ﺗﻐﻴﺮ وړ ﻣﺎهﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐ ﯼ .د دﯼ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ ،هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯽ د
ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﺤﻘﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮﯼ او د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮواﺗﺮو د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﺳﺘﻮﻧﺰﯼ ﻟﺮﯼ ،دا ﺑﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻋﺎﻣﻪ ادارﯼ ،ﻣﺪﻧﯽ ﻮﻟﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ،ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﯽ او د ﻧ ﻳﻮاﻟﯽ ﻮﻟﻨﯽ ﺷﺮﻳﮑﺎن
دﯼ ﺗﻪ وه ﻮﯼ ﻮاﻋﻼن ﺷﻮﯼ ژﻣﻨﯽ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐ ﯼ او د
د

ﻮد ﺣﻘﻮﻧﻮ د ودﯼ ﻣﺴﻠﯽ ﺗﻪ درﻧﺎوﯼ وﮐ ﯼ.

ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو د ﭘﻴﻞ او ﭘﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺖ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻟﻤ ﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭼﯽ د

ﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﺤﻘﻖ او د

هﻐﻮﯼ د ﺑﺸﭙ ﭘﻮﺗﺎﻧﺸﻴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ راﻣﻴﻨ ﺘﻪ ﺷﻮﯼ ﭼ ﮑﯽ اﻏﻴﺰﯼ ﻟﺮﯼ .ﮐﻠﻪ ﭼﯽ د

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ ﺗﺒﻌﻴﺾ د

اﺷﺨﺎﺻﻮ ،ﻧﻬﺎدﻧﻮ ،ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻟﺨﻮا ﭼﯽ د واﮎ ﺻﻼﺣﻴﺖ وﻟﺮﯼ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﯽ د

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ

ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮ ﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﺮ ﻮ ﻏﻮر ﻮل ﮐﻴ ﯼ.
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ﻟﮑﻪ د دﯼ ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ د ﻳﻮﯼ ﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب وړ ﭘﺎﻳﻠﯽ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭼﯽ ﭘﺪﯼ راﭘﻮر ﮐﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻮﯼ ،ﺗﺮ ﻮ او ﺗﺮ هﻐﻪ
ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او د هﻐﻪ ﻧ ﻳﻮال ﻣﻼﺗ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺷﺮﻳﮑﺒﺎ ﯽ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ دا وﻧﻪ ﻴﯽ ﭼﯽ د
وړاﻧﺪﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ وړدﯼ ،د

ﻮ ﭘﻪ

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ ﻧﺎوړﻩ ﻋﻤﻞ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺑﻪ دوام ﻣﻮﻣﯽ.

هﻐﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ د ﻧﻪ اﻧﮑﺎر وړ دﻩ ﻮ د هﻴﻮاد د

ﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮﯼ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ

ﻟﻪ ﻣﻴﻨ ﻪ ﻳﻮړل ﺷﯽ .ﭼﭗ ﭘﺎﺗﯽ ﮐﻴﺪل د ﮐﻮﭼﻨﯽ ﻧﺠﻠﯽ د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻪ ﺟﺮم ﮐﯽ د ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﯽ
دﯼ ،ﻮﮎ ﭼﯽ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﻴﺮﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺗﻪ د وادﻩ ﭘﻪ ﻧﻮم ورﮐﻮﻟﻪ ﮐﻴ ﯼ ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮي ﻧﺠﻠﯽ د
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وﻗﺎر د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯽ د هﻮاروﻟﻮ ﭘﻪ هﺪف ورﮐﻮل ﮐﻴ ﯼ .ﭼﭗ ﭘﺎﺗﯽ ﮐﻴﺪل د
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺎﻧﻮ ﺨﻪ د ﻣﻼﺗ او د
دﻩ .ﭼﭗ ﭘﺎﺗﯽ ﮐﻴﺪل د

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ اړﻩ د ﺳﺘﺮ ﯽ ﭘ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﯽ

ﻮ د ﺗﺒﻌﻴﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﻮﮎ ﭼﯽ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻮﻟﻨﻪ او د هﻐﻮﯼ

ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯽ د هﻐﻮﯼ د ﻓﻌﺎﻟﻮ وﻧ ﯼ ﭘﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ ږدﯼ ،ﻣﻌﻨﯽ ﻟﺮﯼ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ
هﻐﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ او ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﺎﯼ ﺷﻮﯼ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺑﻴﻼ
ﺑﻴﻠﻮ ﺷﺮﻳﮑﺒﺎ ﻮ او ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د

ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ د درﻧﺎوي

او ﺳﺎﺗﻨﯽ دﻧﺪﻩ ﻟﺮي د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﻴﺎر ﺷﻮﯼ دﯼ.
ﭘﻪ دﻏﻪ هﻠﻮ ﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ

ﻮ او هﻤﺪارﻧ ﻪ د اﻓﻐﺎن او ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺪﻧﯥ ﻮﻟﻨﯥ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې

ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﻮ د هﻐﻮي د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﺮ ﻨﺪﯼ ﺷﻮي د ﻮاب وﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﻻرې ﭼﺎرې وﻟ ﻮي .ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻮ ه ﻮ د ﻮاﺑﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐ ي او هﻤﺪارﻧ ﻪ ﺧﭙﻠﯥ ژﻣﻨﯥ ﭘﻠﯥ ﮐ ي ﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻟﻮﻣ ﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ ي.
د ﻟﻮﻣ ﻳﺘﻮب د ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ دا ﻻﻧﺪې ﮑﻲ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐ ي:
• د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺳﻴﻨﻮ او ﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ د ﻧﺼﺎب ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د
ﻣﺬهﺒﻲ او ﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ د

ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ،د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ اﺳﺎس د ﺗﺒﻌﻴﺾ او د

وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮهﺎوي ﻟﻮړول او د ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﻃﺮح او ﭘﻠﯥ ﮐﻮل دي.
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ﻮ ﭘﻪ

• د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ اﺻﻼح ﻮ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﺪﯼ هﮑﻠﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د

ﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ

وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻮ ﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷﻲ او هﻤﺪارﻧ ﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﺗﻪ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﻳﻮﻩ ﺟﺪي
ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ وﮐﺘﻞ ﺷﯽ او ﻻزم ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﺷﻲ ﻮ د ﺟﺮ ﻮ او ﺷﻮرا ﺎﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ د
ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ د ﺟﻨﺎﻳﺖ د ﻮاب وﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺷﺨ ې د ﻋﻨﻌﻨﻮي ﺣﻞ ﻻرو د ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ ﺨﻪ ﮐﺎر
اﺧﻠﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ د
• دا ډاډﻩ ﺷﯽ ﭼﯽ د

ﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوﯼ ﻧﻪ ﮐﻮي.
ﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺗﻴﺮﯼ ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻮدﻩ ﭘﻪ ﺮﮔﻨ ډول ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ ﺟﻨﺎﻳﺖ و

ﮔﻨﯽ د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ ﻳﻮ واﺿﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻪ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻄﺎ ﺑﻘﺖ ﮐﯽ وﯼ درﻟﻮدوﻧﮑﯽ
وﯼ .د ﻋﺰت د وژﻧﯽ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻳﻮ ﻗﻮﯼ درﻳ ﻏﻮرﻩ ﮐ ﯼ اوﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺎﯼ ﮐ ﯼ ﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﭼﺎرواﮐﯽ د ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﭼﺎرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﺆول وﮔ ﯽ
• د

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻮاﺑﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻪ اړﻩ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯥ

ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻗﻀﺎﻳﯥ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮل او هﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ او ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﻮ ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻴ وﺟﻪ
د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ اﻣﻨﻴﺖ او ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ وا ﻧﻪ ﭼﻮي ،ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯥ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او
ﻗﻀﺎﻳﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د

ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﭘﺮاﺧﯥ روزﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ وي او هﻤﺪارﻧ ﻪ

ﻨﻴﻪ

ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ اﺳﺘﺨﺪام او وروزي.
• ﻣﺴﻮل ﭼﺎرواﮐﻲ ﻮﮎ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﻴ ﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ
ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ را ﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻮول و ﻞ ﺷﻲ.
• د رواﻧﻲ -ﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻃﺒﯽ ﻋﺎﻣﻪ ادارو او هﻤﺪارﻧ ﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﭼﺎرﻩ اﯼ ﭼ ﮑﻮ او ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮل دي ،ﭘﻴﺎوړﯼ ﺷﻲ.
• ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ او ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ د
ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د هﻐﻮ

ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د

ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﭼﺎرواﮐﻲ او ﻳﺎ د ﻟﻮړ

ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﻣﻌﺮض ﮐﯥ واﻗﻊ دي ژﻣﻦ واوﺳﻲ ،ﭘﻪ دې ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻮاښ ،روزﻧﯥ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ،ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
او د

ﯥ د وژﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﻴ ﻧﯥ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ وي.

• د ﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ او د

ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د

ارزوﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻧﻈﺎرت ﭘﻴﺎوړې ﮐﻮل.
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• د ﺟﻨ ر د اوﺳﻨﻲ ﻧﻪ ﺗﻌﺎدل او هﻤﻐ ي د ﺧﺴﺎرې د ﺟﺒﺮان ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﺜﺒﺘﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ او ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ
اﺗﺨﺎذ او ﭘﻠﯥ ﮐﻮل.
• ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ

ﯥ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول هﻐﻪ

ﻴﻨﻪ ﺎﮐﻞ ﺷﻮي اﺳﺘﺎزﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ

ﻮ او ﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻧﺪې

اﻏﻴﺰې اﭼﻮي د ﺳﻮﻟﯥ او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﻮ ﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮﻳﮑ و ﻧﻴﻮﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ و ﺮ ﻴ ي.
ﺗﺮ  CEDAWﻻﻧﺪﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯽ ﻟﻪ ﻨﺪﻩ اوﻟﻨﯽ دوﻟﺘﯽ راﭘﻮر وړاﻧﺪﯼ ﮐ ﯼ او د هﻐﻪ د ﺷﺮﻳﮑﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻌﻘﻮﻟﻮ
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭼﯽ د ﻣﯽ  2009ﮐﺎل ﮐﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧ ﻳﻮال دورﻩ ﻳﯽ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﯽ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ راﻣﻨ ﺷﻮﯼ د
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر وﮐ ﯼ.
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