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i

ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ
دﻏﻪ راﭘﻮر د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د هﻐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻴﺎر ﺷﻮﯼ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا د [٢٠١١] ١٩٧۴
ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ورﮐړل ﺷﻮي:
"د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ ﻏړﻳﺘﻮب ﻟﺮي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺑﻨﺴټﻴﺰو ازادﻳﻮ
د اﺣﮑﺎﻣﻮ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ د هﻐﻮ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﭼﯥ د ښځﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ اړﻩ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړي".
د  [٢٠١١] ١٩٧۴ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ  ٣٧ﭘﺎراګﺮاف د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ژﻣﻨﯽ څﺨﻪ ﭼﯥ "ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟﺒﺮان ورﮐﻮﻟﻮ
د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﻃﺮح ﮐﻮي" هﺮﮐﻠﯽ
ﮐﻮﯼ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻣګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ )او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ
ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ،ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﻳﻮ ﻟړ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﻮي ﭼﯥ هﺪف ﻳﯥ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ دﯼ څﻮ دوي ﻟﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ او
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ژوﻧﺪ وﮐړي.
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻣګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ )او اﻳﭻ ﺳﯽ
اﻳﭻ ﺁر( اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮﯼ او ﺑﺸﭙړ ﻣﻼﺗړ ﯦﯽ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﺮﯼ او هﺮ ﮐﺎل دﺧﭙﻠﻮ ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺧﭙﻞ راﭘﻮر د ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﻤﺸﻴﻨﺮ ﻟﻪ ﻻرﯼ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﻮرا ﺗﻪ وړاﻧﺪﯼ ﮐﻮﯼ.

ii

ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژي
دﻏﻪ راﭘﻮر ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او اﺗﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻣګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ )او
اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر( د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﯧړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ څﻴړﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ دﯼ ﭼﯥ د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ﮐﺐ او
د  ١٣٩٠ﮐﺎل د ﻟړم ) ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﺎرچ او ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ( ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ دﯼ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/د او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر
اﻓﺴﺮاﻧﻮ د څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ،ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ او ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ اړﻩ او
د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ اړﻩ د وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻣﻔﺼﻞ اﺣﺼﺎﻳﻴﻮي او
ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻮﻧډ ﮐړي دي.
ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﭘﺮ دﯼ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د ټﻮل هﻴﻮاد ﭘﻪ  ٣٣وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د  ۶٧ﺗﻨﻮ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ۵١ ،ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ۴٣ ،
ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ،د ښځﻮ ﭼﺎرو د وزارت او د ښځﻮ ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ  ۴۵ﺗﻨﻮ اﺳﺘﺎزو او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د  ١٧اﺳﺘﺎزو ﺳﺮﻩ  ٢۶١ﻣﺮﮐﯽ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﯼ دﯼ 1.ﭘﻪ  ١٣٨٩او  ٢٠١٠) ١٣٩٠او  (٢٠١١ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ
ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د اﻧﻔﺮادي ﻗﻀﻴﻮ څﺎرﻧﻪ او د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
ادارو ﻟﻪ ﺧﻮا د راﭘﻮروﻧﻮ او اړوﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻞ د ﻣﺮﮐﻮ ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺸﭙړ ﮐړ.
دﯼ راﭘﻮر د  ١٣٨٩هﺠﺮﯼ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ) ٢١ﻣﺎرچ  ٢٠ -٢٠١٠ﻣﺎرچ  (٢٠١١د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﯥ
ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻪ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﮐﺎل او د  ٢٠١١ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﻣﻮدﯼ ﭘﻮرﯼ
ﭘﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﭘﻠټﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻩ ﺷﻮﯼ دﻩ.
دﻏﻪ راﭘﻮر هﻐﻪ اﺣﺼﺎﻳﻲ او ارﻗﺎم راﻏﻮﻧډ ﮐړي دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ  ٣۴وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د  ٣١وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ
د  ١٣٨٨د ﮐﺐ ﻟﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ د  ١٣٨٩ﺗﺮ ﮐﺐ ﭘﻮرې ) ٢٠١٠ﮐﺎل ﻟﻪ ﻣﺎرچ څﺨﻪ د  ٢٠١١ﮐﺎل ﺗﺮ هﻤﺪې ﻣﻮدې
ﭘﻮرې( د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻗﺎﻧﻮن د ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ څﺮﻧګﻮاﻟﻲ څﺮګﻨﺪوي 2 .ﭘﻮﻟﻴﺲ ،د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ دﻓﺘﺮوﻧﻮ او ښﺎري
ﻣﺤﮑﻤﻮ ارﻗﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي او ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ /او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر هﻐﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐړي دي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ ټﻮﻟﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ډول ﻧﻪ دي ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي او ﻳﺎ هﻢ د دې ﮐﺎر ﻟﭙﺎرﻩ اﻣﺎدﻩ ﻧﻪ وو ﭼﯥ دا ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺮﻳﮏ ﮐړي .راﭘﻮر
داﺳﯥ ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﻧﻪ دي راﻏﻮﻧډ ﮐړي ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﻣﺤﮑﻤﻮ او څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﻟﻪ ﺧﻮا او ﻳﺎ د اﺳﺘﻴﻨﺎف د ﻣﺤﮑﻤﻮ او ﺳﺘﺮې
ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ورﺗﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﻮې دﻩ.
راﭘﻮر د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻗﻀﻴﯥ ﻳﺎدوي ﭼﯥ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي ،ﻟﮑﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﭘﻮﻟﻴﺲ ،د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن .راﭘﻮر ﭘﻪ دې اړﻩ څﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ اﻳﺎ
د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺦ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪو او ﮐﻪ ﮐﻤﻴﺪو دﯼ.
د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ  (٢٠٠۶) ١٣٨۴ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ ارﻗﺎم راﻏﻮﻧډول ﭘﻴﻞ ﮐړي او د
هﻐﻪ ﭘﻪ ډﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﮐﯥ د ارﻗﺎﻣﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ښﺎﻳﻲ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻗﻀﻴﻮ د ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ اړﻩ ﻧﻮر ښﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي 3.ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادارﻩ ) ،(UN Womenد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت او داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺷﺒﮑﻪ ،د ښځﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ډﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﭘﻪ ګډون ټﻮﻟﯽ هﻐﻪ
هڅﯥ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻗﻀﻴﯥ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي.
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د ﻻﺳﺮﺳﯽ د ﻣﺤﺪوﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر وﻧﻪ ﺷﻮاﯼ ﮐﻮﻻﯼ دهﻠﻤﻨﺪ ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ وﮐړﯼ.
 2داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﺮ وﻻﻳﺖ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﺎﯼ ﺣﻮزﻩ او ګڼ ﺷﻤﻴﺮ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻗﻀﺎﯼ ﺣﻮزﯼ ﻟﺮﯼ ﭼﯽ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﯽ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻳﻮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ او ﻳﻮ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻟﺮﯼ.
ﭘﻪ دﯼ راﭘﻮر ﮐﯽ د ﻟﻮګﺮ ،ﻧﻮرﺳﺘﺎن او وردګﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻣﺤﺪودﻩ ﻻس رﺳﯽ ﻟﻪ وﺟﯽ ﺑﺸﭙړﻩ ﻧﺪﻩ .د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ځﻴﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻧﻨګﺮهﺎر
وﻻﻳﺖ ﮐﯽ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯽ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﯼ.
3
د  ١٣٨٩هﺠﺮﯼ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯽ د ښځﻮ ﭼﺎرو وزات  ۴١٠٣ﻗﻀﻴﯽ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ دﯼ )ﭘﻪ دﯼ ﭘﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯼ .(www.mowa.af.gov :د دﯼ وزارت
د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻗﻀﻴﻮ د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ د ﺟﻮړﻳﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯽ دﯼ او د دﯼ راﭘﻮر د ﻟﻴﮑﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯽ اﻣﺎدﻩ ﻧﻪ وﻩ.

iii

 -١د راﭘﻮرﻟﻨډﻳﺰ
ﻣﺎ د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ هﻢ ﻧﻪ دﯼ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ .اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻮرﯼ اړوﻧﺪ اﻧﺪښﺸﻨﯽ ،ﭘﺨﻮاﻧﯽ دود او
دﺳﺘﻮر او رواﻧﯽ ﺧﻨډوﻧﻪ ) ﻟﮑﻪ ﺷﺮم او وﻳﺮﻩ( ښځﯽ ﻧﻪ ﭘﺮﻳږدﯼ ﭼﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ ﻻرﯼ ﺷﯽ.
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د وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﭼﺎرواﮐﯽ ،د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د  ١٣٨٨ﭘﻪ زﻣﺮي ﻣﻴﺎﺷﺖ )د  ٢٠٠٩ﭘﻪ اګﺴﺖ( ﮐﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻪ اﻧﻔﺎذ ﺳﺮﻩ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د ﺑﺮاﺑﺮۍ او د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ګﺎم ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړ .دې ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړﯼ ځﻞ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ودول ،ﺟﺒﺮي ازدواج ،ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ډول د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﻪ ،او د ښځﻮ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ  ١٩ﻧﻮر ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ،د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺎوز ﭘﻪ ګډون ،د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﭘﻴﮋﻧﺪل او د هﻐﻮ ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﺳﺰاګﺎﻧﯥ وټﺎﮐﻞ .دﻏﻪ راﭘﻮر د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ورﯼ څﺨﻪ د  ١٣٩٠ﮐﺎل ﺗﺮ ﻟړم ) ٢٠١٠د ﻣﺎرچ څﺨﻪ د  ٢٠١١ﺗﺮ
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ( ﭘﻮرې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ او د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ
ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮ ﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ټﻮل ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ او ﺗﺸﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ
5
ﮐﻮي.

راﭘﻮر د او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر/ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د  ١٣٨٨ﮐﺎل د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ )د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ډﺳﻤﺒﺮ( ﺧﭙﻮر ﺷﻮي راﭘﻮر ﮐﯥ "ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ او د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ" راﻏﻠﻲ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ،ﭘﻮرﻩ ﮐﻮي.
ﻧﻮﻣﻮړﯼ راﭘﻮر د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ او ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ
ﻗﺎﻧﻮن د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ښﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻩ ،ځﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ هﻐﻮ
دودﻳﺰو ﮐړﻧﻮ او روﺷﻮﻧﻮ ﮐﯥ ژورې رﻳښﻲ ﻟﺮي ﭼﯥ ښځﻮ ﺗﻪ ﻣﺴﺎوي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻧﻪ ورﮐﻮي او ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐﯥ د ﻧﻨﻪ ﻟﻪ ښځﻮ
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻧﺎرواوو ﭘﺮدﻩ ﻏﻮړوي .دﻏﻪ راﭘﻮر دا هﻢ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دﻩ ،ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ،ﻟﻪ
ﺧﻮا د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯥ ﮐﻤﺰروي هڅﯥ ﺷﻮې دي او دې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ هڅﯥ ګړﻧﺪۍ ﺷﻲ.
د دې راﭘﻮر ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر څﯧړﻧﯥ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړې ﭼﯥ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د
دې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ دﯼ ،ﺧﻮ د هﻐﯥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮل ﭘﻪ ﻓﻴﺼﺪي ﻟﺤﺎظ ﮐﻢ ﺷﻤﻴﺮ داﺳﯥ هڅﯥ دي ﭼﯥ وښﻴﯥ
ﺣﮑﻮﻣﺖ څﻨګﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻗﻀﻴﯥ ﺣﻞ ﮐﻮي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دﻩ ﭼﯽ د ښځﯥ ﭘﺮ
ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ څﺨﻪ د ښځﻮ د ﺑﺸﭙړې ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﻻ اوږدﻩ ﻣﺰل ﭘﻪ ﻣﺦ
ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ دﻩ.
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  ١٣٨٩ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯽ )د  ٢٠١٠د ﻣﺎرچ ﻟﻪ
 ٢١څﺨﻪ د  ٢٠١١د ﻣﺎرچ ﺗﺮ  ٢٠ﭘﻮرې( ،ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﮐﺎل
دﯼ ،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 ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر څﻴړﻧﯥ دا وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ د  ٣۴وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯽ
څﺨﻪ ﭘﻪ  ٢٨وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ د ټﻮﻟﻮ  ٢٢٩٩ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ  ٢۶ﺳﻠﻨﻪ ] ۵٩۴ﻗﻀﯽ[ د څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺛﺒﺘﯥ ﺷﻮﯼ٧ ،
ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯽ ] ١۵۵ﻗﻀﻴﯽ[ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮﯼ ،او ﭘﺮ  ۴ﺳﻠﻨﯽ ] ١٠١ﻗﻀﻴﻮ[ ﺑﺎﻧﺪﯼ د اﺑﺘﺪاﻳﻴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﯽ
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ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﺻﺎدر ﺷﻮﯼ دﯼ.
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د ﺧﻮﺳﺖ د وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٩٠د ورﯼ ) ٢٩د  ٢٠١١د اﭘﺮﻳﻞ .(١٨
5
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ټﻮل رﺳﻤﯽ رﻳﮑﺎرډوﻧﻮ ﮐﯽ ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﮐﺎروﯼ .څﻨګﻪ ﭼﯽ د دﯼ راﭘﻮړ د ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژﯼ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮﯼ ،د ١٣٨٩ﮐﺎل )د ٢٠١
ﮐﺎل د ﻣﺎرچ  ٢١څﺨﻪ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ار  (٢٠ﻣﻔﺼﻞ اﺣﺼﺎﻳﯽ او د ١٣٩٠ﮐﺎل د ورﯼ څﺨﻪ د ﻟړم )د  ٢٠١١د اﭘﺮﻳﻞ څﺨﻪ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ( ﺗﺮ ﻣﻮدﯼ ﭘﻮرﯼ د
ﻗﻀﺎﻳﯽ او د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯽ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻪ دﯼ راﭘﻮر ﮐﯽ ﺷﺎﻣﻞ
دﯼ.
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داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻗﻀﺎﻳﺎو د ﺛﺒﺖ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺷﺒﺎهﺖ ﻟﺮﯼ ﺧﻮ ﮐټ ﻣټ ﻳﻮ ﺷﺎﻧﺘﻪ ﻧﻪ دﯼ.
دﻏﻪ  ٢٨وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دﯼ ﻟﻪ :ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﺎدﻏﻴﺲ ،ﺑﻐﻼن ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،داﻳﮑﻨﺪﯼ ،ﻓﺮاﻩ ،ﻓﺎرﻳﺎب ،ﻏﺰﻧﯽ ،ﻏﻮر ،هﻠﻤﻨﺪ ،هﺮات ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨﺪهﺎر،
ﺧﻮﺳﺖ ،ﮐﻨړ ،ﮐﻨﺪز ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﻟﻮګﺮ ،ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﻧﻴﻤﺮوز ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ،ﭘﮑﺘﻴﺎ ،ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ،ﭘﺮوان ،ﺗﺨﺎر او زاﺑﻞ .د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ،ﺳﻤﻨګﺎن ،ﺳﺮﭘﻞ او ارزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ
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ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﺑﻬﻴﺮ اﻣﻴﺪ ﺑﺨښﻮوﻧﮑﯽ
وﻳﻨﯽ ،د ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪﯼ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او ﻗﻀﻴﻮ ټﻴټﻪ ﮐﭽﻪ دا څﺮګﻨډوﯼ ﭼﯽ دوﻟﺖ ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ هﻢ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐړﯼ ﻧﻪ دﯼ.
ﭘﻪ  ١٧وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ﻗﻀﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د دﻋﻮﯼ اﻗﺎﻣﻪ
ﮐړﯼ دﯼ 7.د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ 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 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 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 د راﺟﻊ ﺷﻮﯼ دﯼ ،د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ څﺨﻪ د  ٢٠١١ﺗﺮ ﻣﺎرچ ﭘﻮرﯼ دﻏﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻳﻮازﯼ
 ٢١ﻗﻀﻴﯽ د ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﯽ دﯼ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ او ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯽ د ﻣﺎﻳﻮﺳﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ او ښځﻮ د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯽ ﻳﻮ
زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻗﻀﻴﯽ هﻢ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ دﯼ .د دﻏﻮ ﻗﻀﻴﻮ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻳﯽ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ دﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮﯼ ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ
ﭼﯽ د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﺧﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د  ٢١ﻣﺎدﯼ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯽ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرل ﺟﺮم ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮﯼ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر دا هﻢ ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ دﻩ ﭼﯽ ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﻗﺘﻞ او ﻧﻮرو ﺟﺪﯼ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ځﻴﻨﯽ ﻗﻀﻴﯽ د ﭼﯽ د ښځﯥ ﭘﺮ
ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم ګڼﻞ ﺷﻮﯼ د دﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ د ﻳﺎد ﺷﻮﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﺳﺎس ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﯽ د ﺟﺰا د
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪﯼ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ ځﻴﻨﯽ وﺧﺖ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړﯼ ،د دوﯼ
اﺗﻬﺎم ټﻴټ او ﭘﻪ ﻋﺎدﯼ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮﯼ ،د دوﯼ ﻣﺠﺎزات ﮐﻢ ﺷﻮﯼ او ﻳﺎ هﻢ ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﯽ ﭘﻪ ا"ﺧﻼﻗﯽ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ"
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ﺗﻮرﻧﯽ ﺷﻮﯼ دﯼ.
دﻏﻪ راﭘﻮر دا ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دﻩ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ ډﻳﺮې ﻗﻀﻴﯥ ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ او څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﺒﺮ ورﮐﻮل
ﮐﻴږي ﻟﻪ رﺳﻤﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴټﻢ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺗﺮ ﻏﻮر ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﯽ ﮐﻴږي -د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ،د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،او د
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ د دودﻳﺰو ﻃﺮﻳﻘﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ډﻳﺮې
ﻗﻀﻴﯥ وﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﻪ ﻻرې ﺣﻞ ﺷﻮي ﭘﻪ دې ﮐﯥ داﺳﯥ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﮐړﯼ ﻟﮑﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د
ﮐﻮرﻧﯽ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﻪ ،د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن.
ﭘﻪ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺑﺎﻧﺪې ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮل ﺗﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې هﻐﻪ ﻣﻴﻼن څﺮګﻨﺪوﯼ ﭼﯥ ډﻳﺮې ښځﯥ ﭼﯥ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺘﻮي ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴړﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ،ﺧﻮ ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ډول دوي ﺗﻪ ﺳﻼ ورﮐﻮي ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ورﺑﺎﻧﺪې اﭼﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺧﻠﻲ او د دې ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻮل ﻧړﻳﻮاﻟﻮ د ښﻮ ﮐړﻧﻮ او د ښځﯥ ﭘﺮ
ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ روﺣﻴﯥ او ﻣﺘﻦ ﺳﺮﻩ ﺗﻀﺎد ﻟﺮي ،ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ
ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ ،د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺳﺎﺗﻲ ،او د ﻧﻮر ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ.
د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﻧﻔﺎذ څﺨﻪ راهﻴﺴﯽ ،ﭘﻪ  ٢٨وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮل
،ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د دې ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي 9.ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او
اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل  ١۶ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎل دي او ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﻏﻮﻧډې ﻟﺮي .ډﻳﺮﯼ ﻳﯽ د ﻗﺮﺑﻴﺎﻧﻴﺎﻧﻮ
څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ د ښځﯽ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻴښﯽ ﺛﺒﺘﯽ ﮐړﯼ ﻧﻪ دﯼ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر وﻧﻪ ﺷﻮاﯼ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯽ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن او
ودګﻮ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻس ﺗﻪ راوړﯼ.
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دﻏﻪ  ١٧وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دﯼ ﻟﻪ :ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،داﻳﮑﻨﺪﯼ ،ﻓﺮاﻩ ،ﻓﺎرﻳﺎب ،ﻏﺰﻧﯽ ،هﻠﻤﻨﺪ ،هﺮات ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨړ ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﻟﻮګﺮ ،ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﭘﮑﺘﻴﺎ
او ﺗﺨﺎر.
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د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺎوز ]د ښځﯽ ﭘﻪ ړواﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ١٧ﻣﺎدﯼ ) (١او ) (٢ﻓﻘﺮﯼ[ ،اور اﭼﻮﻧﯽ او د ﮐﻴﻤﻴﺎوﯼ ﻣﻮادو د اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ]د هﻤﺪﯼ
ﻗﺎﻧﻮن د  ٢٠ﻣﺎدﯼ ) (٢ﻓﻘﺮﻩ[ ،او ټﭗ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ]د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن د  ٢٢ﻣﺎدﯼ ) (٢ﻓﻘﺮﻩ[ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣړﻳﻨﯽ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ څﺎرﻧﻮال ﺑﺎﻳﺪ د ښځﯽ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړﯼ" .اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ" ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯽ زﻧﺎ )ﻟﻪ ودګﻨﯽ ژوﻧﺪ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺟﻨﺴﯽ اړﻳﮑﯽ(" ،د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ" او "د زﻧﺎ ﻗﺼﺪ" دﯼ.
زﻧﺎ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن او د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږﯼ ﺧﻮ "د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ" او "د زﻧﺎ ﻗﺼﺪ" د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻮ ﮐﯽ ﺟﺮم ﻧﻪ دﯼ .اﻓﻐﺎن
ﭼﺎرواﮐﯽ اﮐﺜﺮا د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺎوز ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﯽ ﻳﺎ هﻐﻪ ﻧﺠﻮﻧﯽ او ښځﯽ ﭼﯽ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗښﺘﯽ د زﻧﺎ ﻳﺎ "د زﻧﺎ د ﻗﺼﺪ درﻟﻮدﻟﻮ" ﭘﻪ ﺟﺮم ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻮﯼ.
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هﻐﻪ  ۶وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳﯽ ﺗﺮاوﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺷﻮﯼ ﻧﻪ دﯼ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﯼ ډول دﯼ :هﻠﻤﻨﺪ ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨﺪهﺎر ،ﻧﻮرﺳﺘﺎن ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ او زاﺑﻞ.
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ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﯼ او د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ ورﮐﻮﯼ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ټﻮل ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ
هڅﯥ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي او د واﻟﻴﺎﻧﻮ ،د ښځﻮ ﭼﺎرو د وزارت او ﻧﻮرو ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ د ﻻزﻳﺎت
ﻣﻼﺗړ او ﺳﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮﯼ.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ دﯼ ،ﺧﻮ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯼ دﯼ ،د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﻣﻘﺮراﺗﻮ څﺨﻪ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﺧﺒﺮي ،د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮﻣﻨﻈﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻴﺪل
او د ﻧﺎوړو ﮐړﻧﻮ دوام د دې ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ښځﯥ ﻟﻪ ﺟﺒﺮي ازدواﺟﻮﻧﻮ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ﺗښﺘﯥ ،ﺧﻮ ﻟږﻩ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳﯥ
ﮐﻴږي .د ښځﻮ ﭘﻨﺎﻩ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ،ﭼﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻧﻮﯼ دﯼ ،د ﻣﺆﻗﺘﻲ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ښځﻮ ژوﻧﺪ ژﻏﻮري .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا د  ١٣٩٠د وږﯼ ﭘﻪ ) ١۴د  ٢٠١١د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ  (۵ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ دښځﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړي دي .دﻏﻪ ﻗﻮاﻋﺪ هﻐﻪ ﻣﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،د دوي د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ وﺿﻊ ﮐﻮي ﭼﯥ د اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﮐﺮاﻣﺖ ﺳﺎﺗﻨﺪوي دي .د
دې ﻗﻮاﻋﺪو اﻧﻔﺎذ او د ﭘﻨﺎﻩ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻳﺠﺎدوﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﭘﻪ هﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دي اﻳﺠﺎد ﺷﻮي ،ښﺎﻳﻲ
ډﻳﺮﯼ ښځﻮ ﺗﻪ د دې اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﯥ ﺷﻲ.
د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ وړاﻧﺪې اوﺳﻨﻲ ګﻮاښﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ ﻣﻠﻲ ﭘﻼن
) (٢٠١٨-٢٠٠٨ﻳﻮ ﺑﻨﻴﺎدي ﻋﻨﺼﺮ دﯼ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﻮﮐﺎت او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﻏﻮاړي څﻮ ﭘﻪ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﺑﺮاﺑﺮۍ او ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﻮي اﺻﻮل وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ .د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ
ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ) (١٣٨٩ﮐﯽ دوﻟﺖ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ژﻣﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ وﮐړ او "د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ
ﭘﻼن د ﭼټﮏ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ" ﻣﻠﯽ ﭘﺮوګﺮام ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړ .د دﯼ ﭘﺮوګﺮام ﻣﻮﺧﻪ دا دﯼ ﭼﯽ د
اړوﻧﺪو دوﻟﺘﯽ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ د ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺟﻮړوﻟﻮ؛ د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻃﺮح ﮐﻮﻟﻮ؛ د
ﺑﻮدﻳﺠﯽ د ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻟﻮ؛ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﻈﺎرت ،راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯽ او ارزوﻧﯽ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯽ د ﻋﻤﻞ دﻏﻪ ﭘﻼن
ﺗﻄﺒﺒﻖ ﺗﻪ ځﺎﯼ ورﮐړﯼ 10.د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن او ﻋﺪاﻟﺖ د ټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮوګﺮام ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﮐﭽﻪ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺣﻖ ﻟﺮي
او د ﻧﻈﺎرت او هﻤﻔږﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻮرد ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻴږﯼ ،ﻟﻪ ﻟﻮي څﺎرﻧﻮاﻟۍ ،ﺳﺘﺮې د ﻣﺤﮑﻤﯥ ،او د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت
څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﻧﻔﺎذ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي او ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
دوﻧﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې دﻩ.
د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻧﺎوړﻩ دودﻳﺰو ﮐړﻧﻮ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ښځﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻟﻪ ګډون څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐړې دي او د ﻓﻴﺼﻠﻮ
ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ د دوي اواز ﻧﻪ اورﻳﺪل ﮐﻴﺪﻩ .د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯥ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ښځﻮ ﺗﻪ ددې ﺗﻮان ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﭘﺨﻼﻳﻨﯽ ﭘﻪ اوﺳﻨﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻣﻬﻤﻪ وﻧډﻩ وﻟﺮي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﭘﻪ دې ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻮﯼ  ،ﭼﯥ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن
د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ارزوﻧﻪ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﺑﻨﺴټ ﻣﺜﺎل وﻟﺮي ،د هﻐﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ښﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ د ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﮐﻮي ﻳﺎ هﻐﻪ
رهﺒﺮي ﮐﻮي ،د هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو اﻧﺪازﻩ څﺮګﻨﺪوﯼ ﭼﯥ ښځﯥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ درﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي او د ﭘﻮهﺎوي د
ﺳﻄﺤﯥ د ﻟﻮړوﻟﻮ او روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ارزوﻧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
د دې هﺪف ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ،ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ښﺎري او
ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮهﺎوي ﺳﻄﺤﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐړي .ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
او ﻟﻮﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮ ﮐﯥ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻧﺎﮎ ،ﺳﻢ او ﭼټﮏ ډول ﭘﻠﯽ ﮐړي .ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،څﺎرﻧﻮاﻻن او ﻗﺎﺿﻴﺎن هﻢ دې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي
ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻻزﻳﺎﺗﻪ روزﻧﻪ واﺧﻠﻲ.

 10ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯽ د دوﻟﺖ هﻐﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ دﯼ ﭼﯽ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ )(٢٠١٠
ﮐﯽ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ژﻣﻨﻪ ﺷﻮﯼ دﯼ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ ﭘﻼن ﭘﻪ اړﻩ دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام د ﻧﻈﺎرت او هﻤﻐږﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻮرد ﻟﻪ ﺧﻮا د  ١٣٩٠ﮐﺎل د ﺗﻠﯽ ﭘﻪ
) ٢٧د  ٢٠١١د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  (١٩ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ .د ﻟﻨﺪن د ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﯽ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ د ﺗﻄﺒﻴﻖ هﻤﻐږﯼ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻧﻈﺎرت او هﻤﻔږﯼ
ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻮرد ) (JCMBد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮال ټﻮﻟﻨﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا د  ١٣٨۴ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺮﻏﻮﻣﯽ )د  ٢٠٠۶ﭘﻪ ﺟﻨﻮرﯼ( ﮐﯽ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮ.

3

ﻧړﻳﻮال دوﻧﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻮرﻩ ﻣﻼﺗړ وﮐړﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﺧﻮاﻟﯽ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﮐﻮﯼ ،د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯽ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ زﻳﺎﺗﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ او هﻤﮑﺎرﯼ وﮐړﯼ او
د روزﻧﯽ ،ﻧﻈﺎرت او ﭘﻮهﺎوﯼ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ زﻳﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړﯼ ﺗﺮ څﻮ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭼټﮑﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ او ښځﯽ ﻟﻪ
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﯽ.

ﺑﻨﺴټﻴﺰې ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ
د ﻟﻮي څﺎرﻧﻮال دﻓﺘﺮ ﺗﻪ
•

ټﻮﻟﻮ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﻪ هﺪاﻳﺖ ﺻﺎدرول او هﻐﻮي ﺗﻪ روښﺎﻧﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻮم ډول
ﻗﻀﻴﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮﻟﯥ ﺷﻲ او ﮐﻮم ډول ﻳﯥ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﯥ ﺷﻲ.

•

د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ټﻮﻟﻮ ﺟﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻲ.

•

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﮐﺎروﻧﻪ و ارزول
ﺷﻲ څﻮ ﭘﻴﺪا ﺷﻲ ﭼﯥ وﻟﯥ ﻟﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻳﻮ ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ ﻳﻮازې څﻮ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻮي او څﻨګﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د دوي ﮐﺎر
ﻧﻮر ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺷﻲ.

د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ
•

د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ هﺪاﻳﺖ وﺷﻲ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ د ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ګډون او د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ هﻐﻪ ډوﻟﻮﻧﻪ
ورﺗﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ وي او ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﺎ
څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﯥ ﺷﻲ او ﻳﺎ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ګﻮښﻲ ﺷﻲ.

•

د دې ﻳﻘﻴﻦ ورﮐړﯼ ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮان د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ دوي ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي ،د هﻐﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﻮﯼ دﯼ ﻳﺎ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ راﺟﻊ
ﺷﻮي وي ،ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ٧ﻣﺎدﻩ ﮐﯥ د هﻐﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي.

•

د دې ډاډ ورﮐړي ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ د ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﻪ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د رﻳﺎﺳﺖ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ډول د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ روزﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي او د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ او د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻮرو ټﻮﻟﻮ ﻗﻀﻴﻮ
ﭘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﮐﯥ ګډون وﻟﺮي.

•

د دې ډاډ ورﮐړي ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮاﻧﯥ ﻣﺴﻠﮑﻲ وﻇﻴﻔﻮ ﺗﻪ ګﻤﺎرل ﺷﻮي او د دوي د ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ
ﻣﺴﺎوي ډول ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻴږي.

ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ
•

د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰا دﻳﻮان او د ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺗﻔﺘﻴﺶ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺤﮑﻤﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ څﺎرﻧﻪ وﮐړي ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﻀﻴﯥ څﻴړل ﮐﻴږي.

د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ
•

د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي د وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﭙﺎرﻩ د وﻇﺎﻳﻔﻮ د ﻻﻳﺤﯥ ﺑﺮاﺑﺮول ،د دوي د
ﻏړو ﭘﻪ ﺷﻤﻮل او ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻗﻀﻴﻮ د ﺛﺒﺖ او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ اړﻩ ﻻرښﻮوﻧﯥ.
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•

د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ د اﺳﺘﺎزو ،د اﻣﻦ ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ګډون
ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ د ﻣﺸﺎهﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ډول ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ،ﭼﯥ د
ﺧﺎﺻﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ راﭘﻮر ورﮐړي او د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ډول ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړي.

ﻧړﻳﻮاﻟﻮ دوﻧﺮاﻧﻮ ﺗﻪ
•

د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د دوﻟﺖ د هڅﻮ او اﺑﺘﮑﺎراﺗﻮ څﺨﻪ )ﻟﮑﻪ :د
ﭘﻮهﺎوﯼ ﻣﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ ،د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ او روزﻧﯥ،
او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯽ( د ﻻزﻳﺎت ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ د
هﻤﻐږو ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻮرﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮل او ﺗﻤﻮﻳﻠﻮل.

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ ﭘﻼن د ﺑﺸﭙړ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻴﺪو ،د ﻗﺎﻧﻮن او د ټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﺪاﻟﺖ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ
او د ﻋﻤﻞ د ﻣﻠﯽ ﭘﻼن د ﭼټﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړوﻧﯽ څﺨﻪ ﭘﻮرﻩ ﻣﻼﺗړ او د هﻐﻪ ﺗﻤﻮﻳﻠﻮل.

ﻣﻔﺼﻞ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯽ د دﯼ راﭘﻮر ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي.
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 ٢زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎن ښځﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎ ﻣﺦ دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ دودﻳﺰو ﮐړﻧﻮ او روﺷﻮﻧﻮ ﮐﯥ رﻳښﯥ ﻟﺮي
ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ د ښځﻮ ﺑﺮاﺑﺮي ردوي .دود ،دﺳﺘﻮر ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮدﻩ ﻏﻮړوي،
او ﭘﻮﻟﻴﺲ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮل ډول ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘټﻮي او هﻐﻪ ښځﯥ ﻧﻴﺴﻲ او ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐﻮي
ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﺒﺮي ازدواﺟﻮﻧﻮ او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻴﺮﻳﻮ څﺨﻪ ﺗښﺘﻲ .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﺸﻨﺮ
دﻓﺘﺮ )او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر( ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮﯼ راﭘﻮروﻧﻪ ،ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯼ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻴﺮﯼ ﺗﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ
ورﮐړۍ ،ﭼﻨګﺎښ ) ١٣٨٨ﺟﻮﻻﯼ  ،(٢٠٠٩او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ او د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ،ﻟﻴﻨﺪۍ ) ١٣٨٩ډﺳﻤﺒﺮ  (٢٠١٠ﻟﻪ هﻐﻮ ډﻳﺮو راﭘﻮروﻧﻮ څﺨﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
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ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺛﺎﺑﺘﻮي.

) (١د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻔﺎذ
د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ دې ﺗﻪ وهڅﺎوﻩ ﭼﯥ د  ١٣٨٧د زﻣﺮي ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ )،٢٠٠٩
اګﺴﺖ( ﮐﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ ﮐړي .ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﺳﺮﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﻴﮋﻧﻲ او ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﻳﯥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ راوړل ﮐﻴږي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ﻳﻮ ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ ګﺎم
دﯼ.
دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﻳﺎ دﻩ .دﻏﻮ ﻣﺒﺎرزو د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې دﻩ .د دې ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻔﺎذ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ژﻣﻨﯥ ﭼﯥ ښځﻮ او
ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﻪ ﻣﺴﺎوي ﺣﻘﻮﻧﻪ ورﮐﻮي 12او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻐﻪ ژﻣﻨﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د هﺮ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ
13
د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﺗړون د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻳﯥ ﮐړې دي.
د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ  ٢٢ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻮي :ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯧﺮﯼ؛
ﻓﺤﺸﺎ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرول؛ د ﻳﻮﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ هﻮﻳﺖ ﭘﻪ داﺳﯽ ډول ﺧﭙﺮول ﭼﯽ هﻐﯽ ﺗﻪ زﻳﺎن ورﺳﻴږﯼ؛ ﺳﻮځﻮل او د ﮐﻴﻤﻴﺎوﯼ
ﻣﻮادو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل؛ د ژوﺑﻠﻴﺪو ﻳﺎ ﻣﻌﻴﻮب ﮐﻴﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځﻴﺪل؛ وهﻞ او ټﮑﻮل؛ د ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﺎ د دې ﭘﻠﻤﯥ د ﻻﻧﺪې د
ښځﻮ ﺧﺮڅﻮل او اﺧﻴﺴﺘﻞ؛ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯽ ورﮐﻮل )د ﺷﺨړو د هﻮاروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ښځﯥ ورﮐﻮل( ،اﺟﺒﺎري ازدواج ،د ﻣﻴړﻩ د
اﻧﺘﺨﺎب څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮل؛ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ودول؛ ښﮑﻨځﻞ ﮐﻮل ،ﺗﺤﻘﻴﺮول ﻳﺎ ډارول؛ ازارول ﻳﺎ ځﻮرول؛
اﺟﺒﺎري ګﻮښﻪ ﮐﻮل؛ ﭘﻪ ﺟﺒﺮي ډول ﭘﻪ ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو اﺧﺘﻪ ﮐﻮل؛ د ﻣﻴﺮاث ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم ﮐﻮل؛ د ﻣﺎل او ﻣﻠﮏ د
درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم ﮐﻮل؛ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ او د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د
ورﮐړ ﺷﻮﻳﻮ ﻧﻮرو ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم ﮐﻮل؛ ﺟﺒﺮي ﮐﺎر؛ ﻟﻪ ﻳﻮې ښځﯥ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﯥ ښځﯥ ﮐﻮل ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ﻣﺪﻧﻲ
ﻗﺎﻧﻮن  ٨۶ﻣﺎدﻩ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ؛ او د ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﻔﯽ ﮐﻮل.
دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﺰا ورﮐﻮي ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻲ او دواړﻩ ،ﻣﺤﮑﻤﯥ او څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ،ﺗﻪ هﺪاﻳﺖ
راﮐﻮﯼ ﭼﯥ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﻀﻴﻮ ﺗﻪ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺣﻖ ورﮐړي او ﺑﯥ ﻟﻪ ځﻨډﻩ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻏﻮر وﮐړي 14.د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ددې ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ،د اﻧﻔﺮادي
اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او ازادي وﺳﺎﺗﻲ ،ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﮐﺸﻒ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﯥ ﻣﺒﺎرزﻩ وﮐړي ،او ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ دوي ﭘﻪ دې
ﻣﮑﻠﻒ ګڼﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ،ﻟﻪ هﻐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي او دښځﻮ
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ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮ ﮐړي.
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دواړﻩ راﭘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ،ﭘښﺘﻮ او دري ژﺑﻮ ،ﭘﻪ دې ﭘﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي:
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid= 4654

 12ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻮګﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن  ٢٢ﻣﺎدﻩ وګﻮرۍ.
13
د  ١٣۵٩ﮐﺎل د زﻣﺮﯼ ﭘﻪ ) ٢۴د  ١٩٨٠ﮐﺎل د اګﺴﺖ ﭘﻪ  (١۴ﻻﺳﻠﻴﮏ او د  ١٣٨١ﮐﺎل د ﮐﺐ ﭘﻪ ) ١۴د  ٢٠٠٣ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  (۵ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ.
14
د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  (۴) ٧ﻣﺎدﻩ.
15
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﺎﻧﻮن  ۵او  ٢۶ﻣﺎدﯼ ،د ﺟﺰاﻳﻲ اﺟﺮااﺗﻮ ﻣﺆﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن  (٢) ٢٩ﻣﺎدﻩ او د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  ٧او  ١٣ﻣﺎدﯼ وګﻮرۍ.
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د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن دﻏﻪ راز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ دې ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
اﻗﺪاﻣﺎت وﻧﻴﺴﻲ او هﻐﻮي ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﮐړي .دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن  ٧وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ورﮐﻮي او د ښځﻮ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻣﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﯥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐړﯼ .ﭘﻪ دې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ وزارﺗﻮﻧﻪ او
رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﻏړﻳﺘﻮب ﻟﺮي .ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د هﻴﻮاد  ٣۴وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﮐړي.
زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دوﻧﺮاﻧﻮ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻔﺎذ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړﯼ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻪ د
ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادراﻩ ) (UN Womenد ښځﻮ ﭼﺎرو ﻟﻪ وزارت ﺳﺮﻩ څﻮ اړﺧﻴﺰې ﺗﺨﻨﻴﮑﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐړې
دي ،ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن رهﺒﺮي ﮐﻮي .د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن
) (IDLOد ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ روزﻧﻪ ،ادارې ﭼﺎرو
او ښﻮوﻧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐړي دﯼ .دې ﺳﺎزﻣﺎن دﻏﻪ راز ﭘﻪ هﺮات ﮐﯥ څﺎرﻧﻮاﻻن او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨﺪهﺎر ،هﻠﻤﻨﺪ ،ارزګﺎن،
زاﺑﻞ ،ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﮐﻨړ او ﻟﻮګﺮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ روزﻧﻪ ورﮐړې دﻩ.
د اﻣﺮﻳﮑﯽ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﮑټﻮر د ﻣﻼﺗړ ﭘﺮوګﺮام ) 16(JSSPﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او
څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ او د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺑﺎب ﺳﻴﻤﻴﻨﺎروﻧﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﮐړي دي .دﻳﻨﮑﻮرپ 17ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮﻩ ﻗﺮاردادي ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻩ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د
ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن ﻟﻪ څﺎﻧګﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ روزﻧﻪ او ښﻮوﻧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯥ ﻟﻮﻳﻪ وﻧډﻩ درﻟﻮدﻻﯼ ﺷﻲ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اروﭘﺎﻳﯽ اﺗﺤﺎدﻳﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ) (EUPOLد
ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ اړﻩ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻃﺮح او ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﻲ دي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻲ دي" .ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ او د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ" راﭘﻮر ﻳﯥ ﺧﭙﻮر ﮐړﯼ ،ﭘﻪ ٢٣
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﭘﻮهﺎوي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او روزﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .هﻤﺪارﻧګﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ د ﺗﺸﮑﻴﻞ او وﻇﻴﻔﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻻرښﻮوﻧﯥ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي.

) (٢د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻴګړﺗﻴﺎوې
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﻐﯥ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﭘړاو دﯼ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻳﻮ ﺟﺮم ګڼﻲ ،ﺳﺮﻩ د دې هﻢ ﭘﻪ دې ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ
وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ دا ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮ .د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د "ﻧﺎﻣﻮس" ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې
ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻧﻪ دي ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻲ او ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ،او ﺟﺒﺮي ﻋﻨﺼﺮ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ ﻟﻪ
زﻧﺎ )ﻟﻪ ودګﻨﻲ ژوﻧﺪ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺟﻨﺴﻲ اړﻳﮑﯥ( څﺨﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ډول ﻧﻪ دي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐړي.
ﻗﺎﻧﻮن د دې ﻻښﻮوﻧﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺑﻪ ﻟﻪ هﻐﯥ ښځﯥ ﺳﺮﻩ څﻪ ډول ﭼﻠﻨﺪ وﮐړﯼ ﭼﯥ ﮐﻮروﻧﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ روﺷﻮﻧﻮ
څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﭘﺮﻳږدي ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﺑﻠﻠﻲ دي .د اﻧﻔﺮادي ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ څﺎرﻧﻪ ﮐﯥ ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د
ﻧﺠﻮﻧﻮ داﺳﯥ ﻗﻀﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﺒﺮي ازدواﺟﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮﻟﻲ څﺨﻪ ﻳﯥ ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﺮې اﻳښﻲ او
وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي وي او ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ د "زﻧﺎ د ﻗﺼﺪ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ" 18ﺗﻮرﻧﯥ ﺷﻮي وي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د داﺳﯥ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ګڼﻲ ،ﺧﻮ هﻐﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ هﻴڅ ډول ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻪ ورﮐﻮي ،ﭼﯥ

16

د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو او د ﻗﺎﻧﻮن د اﻧﻔﺎذ د ﭼﺎرو د ﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺷﻮي.
17
د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻟﻪ ﭘﻮځ ﺳﺮﻩ د ﻗﺮارداد ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،دﻳﻨﮑﻮرپ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ د روزﻧﯥ او ښﻮوﻧﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
18
د زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ دﯼ راﭘﻮر ﮐﯽ د "ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ" ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړۍ.

7

ﻟﻪ دﻏﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗښﺘﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺤﺒﺴﻮﻧﻮ ﮐﯽ د " اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ" ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪﯼ د ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ
19
ﺷﻮﯼ ښځﻮ ﺳﺎﺗﻞ د دﯼ وﺿﻌﯽ ﺧﺮګﻨډوﻧﻪ ﮐﻮﯼ.
دﻏﻪ راز ،ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻳﺎ د هﻐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي )ﭘﻪ ﺟﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ د
ازدواج ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې ښځﯥ ﺧﺮڅﻮل ﻳﺎ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺑﺪ ،ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ ازدواج ،او د ژوﺑﻠﯥ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺪو ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻴﺪل( ﭘﺨﻮا ﻟﻪ
دې ﭼﯥ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﻻس ﭘﻮرې ﮐړي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې هﻴڅ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻧﻪ وي ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ او ﻳﺎ ښځﻪ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻓﺸﺎر
ﻳﺎ د ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ د ﺑﻴﺮې ﭘﻪ وﺟﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﻠﻲ ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي .دﻏﻪ
ﺣﺎﻻت د دې ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻮﻳﯥ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې دي ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي.

د ﺧﺎﺻﻮ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ
 (٢) ٣٩ﻣﺎدﻩ – د ﺷﮑﺎﻳﺖ څﺨﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪل
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر څﺎرﻧﻪ ښﻴﯥ ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  (٢) ٣٩ﻣﺎدﻩ ﭼﯥ ﺷﮑﺎﻳﺖ
ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺖ د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻪ هﺮﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺧﻠﻲ ﻳﻮﻩ ﻟﻪ هﻐﻮ ﻣﻮادو څﺨﻪ دﻩ
ﭼﯥ ډﻳﺮ ځﻠﻪ ورﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮې دﻩ 20.د  (٢) ٣٩ﻣﺎدﻩ د ځﻴﻨﻮ ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺮوري ﺑﺮﻳښﯥ ځﮑﻪ د زﻧﺪان د ﺳﺨﺘﻮ
ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﯥ د ځﻴﻨﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐﻮي او د هﻐﻮ ښځﻮ د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﯧړوﻧﻪ ﻳﯥ د ډﻳﺮې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻣﺤﺒﺲ ﮐﯥ وي 21،ﺧﻮ د دې ﻣﺎدې ﮐﺎرول ډﻳﺮ ځﻠﻪ
ښځﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ.
 ۴٢ﻣﺎدﻩ – د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﻮل ،ﻋﻔﻮ ﮐﻮل او ﺗﺨﻔﻴﻔﻮل
ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د دې ﻗﺎﻧﻮن  ۴٢ﻣﺎدﻩ ﻟﻐﻮﻩ ﮐړې ،22ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮي
ﺷﺨﺺ د ﺑﻨﺪ ﮐﻤښﺖ ﻳﺎ ﺑﺨښﻨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي ﭼﯥ دا د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻟﻪ اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﺨښﻨﯥ ﺳﺮﻩ
ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻟﺮي 23.د  ۴٢ﻣﺎدې ﻏﺮض ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ډول دا و ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮي ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ
ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻃﺮﻓﺪارۍ ﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻟﻪ ﺑﻨﺪ څﺨﻪ ﺧﻼص ﺷﻲ .ځﻴﻨﻮ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ
ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ د  ۴٢ﻣﺎدﻩ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯽ د دﯼ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻴﺪﻟﯽ ﭼﯽ څﺎرﻧﻮاﻻن د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ډﻳﺮ ﻟږ ﮐﺎر واﺧﻠﯽ .د ﻓﺎرﻳﺎب د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﺟﺰا د دﻳﻮان ﻣﺸﺮ ووﻳﻞ ﭼﯥ
ورﮐﻮي ﭼﯥ ﺗﻮرن ﮐﺴﺎن د ﺟﺰا ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
څﺎرﻧﻮاﻻن دې ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ
24
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﯼ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ د ﺑﺨښﻴﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻪ راﮐﻮﯼ.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د دې ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﭙړ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري ﺑﺮﻳښﻲ ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر او د
ښځﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ اوﺳﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻧﺎﮎ ډول ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻲ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮﻩ ښﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ګﺮځﻴﺪاﯼ ﺷﻲ او د هﻐﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ د ﮐﻤښﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وګﺮځﻲ ﭼﯥ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ښځﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ زﻳﺎﻧﻤﻨﯥ ﮐﻮي.

 19د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﺞ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر دﻏﻪ راﭘﻮر ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړۍ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ او د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ،د ٢٠١
ﮐﺎل ډﺳﻤﺒﺮ.
20
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ  (٢) ٣٩ﻣﺎدﻩ " :ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯽ ،د دﯼ ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ  ١ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ ﭘﻪ درج ﺷﻮو ﻣﻮاردو ﮐﯽ ،د ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ هﺮ ﭘړاو
)ﮐﺸﻒ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ،ﻳﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ( ﮐﯽ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺧﺨﻪ ﺗﻴﺮﻩ )ﻣﻨﺼﺮﻓﻪ( ﺷﯽ ،ﭘﺪﯼ ﺻﻮرت ﮐﯽ د دﻋﻮا څﻴړل او د ﺟﺰا ﺗﻄﺒﻴﻖ درول )ﻣﺘﻮﻗﻒ( ﮐﻴږﯼ".
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺎوز ،ﻓﺤﺸﺎء ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرول ،د ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ د هﻮﻳﺖ ﺿﺒﻄﻮل ،ﺛﺒﺘﻮل او د هﻐﻪ ﺧﭙﺮول ،اور اﭼﻮل ﻳﺎ د ﮐﻴﻤﻴﺎوﯼ ﻣﻮادو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل ،او ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯽ ﻳﺎ ځﺎن
وژﻧﯽ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرول د اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﭼﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪﯼ وﻧﻴﻮل ﺷﯽ.
21
د ﻣﻴډﻳﮑﺎ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ١٢ ،زﻣﺮﯼ  ١٣ ) ١٣٩٠اګﺴﺖ .(٢٠١٠
22
د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د ﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﻮﻟﻮ ،ﻋﻔﻮ ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺨﻔﻴﻔﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ  ۴٢ﻣﺎدﻩ " :د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺤﮑﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻠﻴﻖ،ﻋﻔﻮ ﻳﺎ ﺗﺤﻔﻴﻒ ﮐﻴﺪﯼ ﻧﺸﯽ".
23
د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل د زﻣﺮﯼ  ٢٠١١ ) ٢ﺟﻮﻻﯼ " :(٢٧د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ۴٢ﻣﺎدې او ددې ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ
اړﻩ ﭼﯥ د ﺑﺨښﻨﯥ او د ﺟﺰا د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺟﻮړوي ،د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮرا څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د
ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻨﻮ د ﺟﺰا ﮐﻤﻮل او ﺑﺨښﻞ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ دﯼ ،ﭼﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ هﺮﻩ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﯥ وﮐﺎروي ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ښځﯥ
ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن دﻏﻪ ﻣﺎدﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻟﺮي ،څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ هﻴڅ ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻴﺪاﯼ
ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ﻣﺎدﻩ ﻟﻐﻮ ګڼﻞ ﮐﻴږي او د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ ﻧﻪ دﻩ".
24
د ﻓﺎرﻳﺎب د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﺟﺰا د ﻳﻮان ﻟﻪ ﻣﺸﺮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ /او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٩٠د ورﯼ ) ١١د  ٢٠١ﮐﺎل د ﻣﺎرچ .(٣١
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 -٣د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ
) (١د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﻀﻴﻮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ
د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﺎل ﮐﯥ 25څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ د  ٣۴وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ ﭘﻪ ٢٨
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ  ۵٩۴ﻗﻀﻴﯥ د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي دي 26.داﺳﯥ ﺑﺮﻳښﻲ ﭼﯥ
دﻏﻪ رﻗﻢ د ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﻌﻘﻮل ﭘﻴﻞ دﯼ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ هﻐﻪ ﮐړﻧﯥ ګﻮاښﻮي ﭼﯥ رﻳښﯥ ﻳﯥ
ډﻳﺮې ژورې وي ﺧﻮ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻳﻮازﯼ  ١۵۵ﻗﻀﻴﯥ د دﻏﻮ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړي او دوﺳﻴﯥ ﻳﯥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐړﯼ او اﺑﺘﺪاﻳﻴﻪ
ﻣﺤﮑﻤﯽ د دﻏﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ ١٠١ﻗﻀﻴﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﺗﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﻻﻧﺪې
ﻧﻴﻮﻟﯥ دي.
ﭘﻪ  ١٧وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ﻗﻀﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د دﻋﻮﯼ اﻗﺎﻣﻪ
ﮐړﯼ دﯼ 27.د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ 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 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ د ټﻮل هﻴﻮاد ﻧﻴﻤﺎﻳﯽ ﻗﻀﻴﯽ ﺛﺒﺘﯽ ﮐړﯼ دﯼ )د ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ د
رارﺳﻴﺪﻟﯽ  ٢٨۵ﻗﻀﻴﻮ ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ  ۴٧ﻗﻀﻴﯽ د  ١٩ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ رارﺳﻴﺪﻟﯽ دﯼ( 28.ﺳﺮﻩ د دﯼ دﻳﺮ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ ﻗﻀﻴﯽ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ د راﺟﻊ ﺷﻮﯼ دﯼ ،دﻏﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﯽ ﻳﻮازﯼ  ٢١ﻗﻀﻴﯽ د ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﯽ
دﯼ.
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د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د  ٢١څﺨﻪ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﺗﺮ  ٢٠ﭘﻮرﯼ )ﻳﺎ د  ١٣٩٠ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل( ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ هﺠﺮﯼ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﻠﻴﺰﻩ رﺳﻤﻴﺖ ﻟﺮﯼ.
26
دﻏﻪ  ٢٨وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دﯼ ﻟﻪ :ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﺎدﻏﻴﺲ ،ﺑﻐﻼن ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،داﻳﮑﻨﺪﯼ ،ﻓﺮاﻩ ،ﻓﺎرﻳﺎب ،ﻏﺰﻧﯽ ،ﻏﻮر ،هﻠﻤﻨﺪ ،هﺮات ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨﺪهﺎر،
ﺧﻮﺳﺖ ،ﮐﻨړ ،ﮐﻨﺪز ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﻟﻮګﺮ ،ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﻧﻴﻤﺮوز ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ،ﭘﮑﺘﻴﺎ ،ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ،ﭘﺮوان ،ﺗﺨﺎر او زاﺑﻞ.
 27دﻏﻪ  ١٧وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دﯼ ﻟﻪ :ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﻓﺮاﻩ ،ﻓﺎرﻳﺎب ،ﻏﺰﻧﯽ ،هﻠﻤﻨﺪ ،هﺮات ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨړ ،ﮐﻨﺪز ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﻟﻮګﺮ ،ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﭘﮑﺘﻴﺎ او
ﺗﺨﺎر.
28
د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د ﮐﺎﺑﻞ ﺧڅﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ  ۴٧ﻗﻀﻴﯽ ﺛﺒﺘﯽ ﮐړﯼ دﯼ او ﻟﻪ
اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ دوﺳﻴﯽ اړوﻧﺪو وﻻﻳﺘﯽ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﻪ راﺟﻊ ﺷﻮﯼ دﯼ .د دﻏﻪ  ۴٧ﻗﻀﻴﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ ځﻴﻨﯽ ﻗﻀﻴﯽ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯽ ﭼﯽ ﭘﻪ ۵٩۴
ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ وﯼ ﭼﯽ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺛﺒﺘﯽ ﺷﻮﯼ دﯼ.
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د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د  ۵٩۴ﻗﻀﻴﻮ ﺛﺒﺘﻮل د څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ  ١٧وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ
څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د هﻴﻮاد ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ دﯼ .ﺧﻮ دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮ د  ٢٢٩٩ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ
څﻪ زﻳﺎت څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ښﻴﯽ ﭼﯥ د (٢٠١٠) ١٣٨٩ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ د
29
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺛﺒﺘﯽ ﺷﻮﯼ دﯼ.
ﮐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن رﻗﻢ د اﺳﺎس ﭘﻪ څﻴﺮ وﻣﻨﻮ ،30ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ
رﺳﻴږي ﭼﯥ د څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ټﻮﻟﻮ ﭘﻴښﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ٢۶ﺳﻠﻨﻪ ]۵٩۴
ﻗﻀﻴﯽ[ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ دﯼ ٧ ،ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯽ ] ١۵۵ﻗﻀﻴﯽ[ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮﯼ او  ۴ﺳﻠﻨﯽ ] ١٠١ﻗﻀﻴﻮ[ ﭘﻪ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﮐﯥ د
دې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﺗﺮ ﻏﻮر ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ دي.
ﭘﻪ هﻐﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﭘﻪ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړﯼ ﻟﮑﻪ ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ او ارزﮔﺎن
ﮐﻤﺰورې ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري ﻳﺎ هﻢ د ادارې ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ،زﻳﺎﺗﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ او ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﻀﯽ دودﻳﺰې ﮐړﻧﯥ د دې ﻻﻣﻞ
ﺷﻮي ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ 31.ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ ښځﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯽ ډﻳﺮې ﮐﻤﯥ ﻟﻪ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ وځﻲ او
ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯽ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ ځﻲ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ښځﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺧﺒﺮې دي؛ ښځﯥ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻳﺎ هﻢ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ،د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎ هﻢ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي.
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯽ د ﺧﻮﺳﺖ د وﻻﻳﺖ د وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﺸﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ ووﻳﻞ:

"ﻣﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ هﻢ ﻧﻪ دﻩ ﺛﺒﺖ ﮐړې .اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ،دودووﻧﻪ او رواﺟﻮﻧﻪ او
32
ارواﻳﻲ ﺧﻨډوﻧﻪ ﭼﯥ د ﺷﺮم او ډار ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ ښځﯥ دې ﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﻳږدي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ راوړي".

 29د  ١٣٩٠ﭘﻪ هﺠﺮﯼ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﺎل ﮐﯽ )د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د  ٢١څﺨﻪ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﺗﺮ  ٢٠ﭘﻮرﯼ( د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ښځﯽ ﭘﻪ
وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ  ٢٧۶۵ﭘﻴښﯽ ﺛﺒﺘﯽ ﮐړﯼ ﭼﯽ ﻟﻪ دﯼ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ  ٢٢٩٩ﭘﺸښﯽ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ ﭼﯽ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ
ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﯽ.
30
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻗﻀﺎﻳﺎو د ﺛﺒﺖ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ څﻪ ﺷﺒﺎهﺖ ﻟﺮﯼ ﺧﻮ ﮐټ ﻣټ ﻳﻮ ﺷﺎﻧﺘﻪ
ﻧﻪ دﯼ .ﻋﻼوﻩ ﻟﻪ دﯼ ،ﻳﺎد ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻤﮑﻦ ځﻴﻨﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړﯼ وﯼ ﭼﯽ ﺧﭙﻠﯽ ﻗﻀﻴﯽ د وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺣﻮزو ﮐﯽ وړاﻧﺪﯼ ﮐړﯼ اوﺳﯽ
ﭼﯽ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ /او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﺮوﯼ ﺷﻮﯼ ﻧﻪ دﯼ .
 31د ﻧﻮرﺳﺘﺎن او وردګﻮ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﻠﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﭙړ ﻧﻪ دﯼ.
32
د وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ  ١٣٩٠د ورﯼ ) ، ٢٩د  ٢٠١١د اﭘﺮﻳﻞ  ١٨ﻧﯧټﻪ ( ،د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻩ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ٢٠١١ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ  .١٨د ﺧﻮﺳﺖ د ښﺎر د څﺎرﻧﻮااﻟۍ دﻓﺘﺮ دوﻩ دوﺳﻴﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې دي ،ﺧﻮ دﻏﻪ دواړﻩ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺖ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي دي.
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* د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻗﻀﺎﻳﺎو د ﺛﺒﺖ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ څﻪ ﺷﺒﺎهﺖ ﻟﺮﯼ ﺧﻮ ﮐټ ﻣټ ﻳﻮ ﺷﺎﻧﺘﻪ
33
ﻧﻪ دﯼ.

) (٢د څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﯽ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ
څﺎرﻧﻮال د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪي ﻋﻨﺼﺮ او ﺷﺨﺺ دﯼ .هﻐﻪ
ﺗﻔﺘﻴﺶ/ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻮي ،د اﺣﻀﺎروﻟﻮ ﭘﺎڼﯥ ﻟﻴﮑﻲ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻧﻴﻮﻧﯥ ﺗﺼﺪﻳﻘﻮي 34،ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺴﺎن ﺗﻮﻗﻴﻒ او ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې
ﻧﻴﺴﻲ او ﺣﺘﯽ د دﻣﺤﺎﮐﻤﻮ دﭘﺮﻳﮑړو ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي 35.د څﺎرﻧﻮال د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﮐﻴﻔﻴﺖ او د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﺳﺮﻩ ﻋﻤﻞ وﮐړي 36.دا ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﺳﺮﻩ ټﺎﮐﻲ ﭼﯥ اﻳﺎ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ښځﯥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي او ﮐﻪ ﻧﻪ .ﻧﻮر اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ د څﺎرﻧﻮال دا دﻧﺪﻩ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮﯼ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ د
37
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي ،ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺗﻪ راوﻟﻲ او ﺑﺎوري ﮐړي ﭼﯥ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻠﻲ ﺷﻮي دي.

 33هﻐﻪ ارﻗﺎم ﭼﯽ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د وﻻﻳﺘﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ادارو ،څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ او ﻣﺤﮑﻤﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړﯼ دﯼ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻪ دﯼ ځﮑﻪ ﭼﯽ دﻏﻪ ادارﯼ د ښځﻮ
ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﻀﻴﻮ ﻳﻮ دﻗﻴﻖ ،ﻣﻔﺼﻞ او ﺑﺸﭙړ رﻳﮑﺎرډ ﻧﻪ ﺳﺎﺗﯽ.
34
د ﺟﺰاﻳﯽ اﺟﺮااﺗﻮ ﻣﺆﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ څﺎرﻧﻮال ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ ټﻮﻟﯥ ﻧﻴﻮﻧﯥ ﺗﺎﻳﻴﺪ او ﻳﺎ هﻢ ﺗﻮرن ﺧﻮﺷﯥ ﮐړي .د ﻋﺪﻟﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ
 ٢٩ﻣﺎدﻩ -١ ،ﻋﺪﻟﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې د څﺎرﻧﻮال د هﺪاﻳﺖ او ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ٣٣ .ﻣﺎدﻩ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﭘﺮﻳﮑړو ﺗﺎﻳﻴﺪ -١ .اﺑﺘﺪاﻳﻪ څﺎرﻧﻮال وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ
دې ﭼﯥ ورﺗﻪ اﻃﻼع ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻋﺪﻟﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ هﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٣١ ،٣٠او  ٣٢ﻣﺎدو ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﻧﻮ ﻳﺎ د ﻋﺪﻟﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐړﻧﯥ
ﺗﺼﻮﻳﺒﻮي او ﻳﺎ هﻢ د هﻐﻮ د ﻟﻐﻮﻩ ﮐﻮﻟﻮ او ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮﻳﮑړې ﮐﻮي.
35
د ﺟﺰاﻳﯽ اﺟﺮااﺗﻮ ﻣﺆﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن  ٨ﻣﺎدﻩ ،وروﺳﺘۍ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ۴ ،ﻓﻘﺮﻩ ،ﭘﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﯥ څﺎرﻧﻮال ﺑﺎﻳﺪ وروﺳﺘۍ ﭘﺮﻳﮑړې ﻋﻤﻠﻲ ﮐړي .دې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د
اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﻪ او ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ څﺎرﻧﻮال ﺗﻪ ﭘﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﯥ دا وﺳﭙﺎري ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻳﯥ ﮐړې دﻩ ،ﭘﻪ دوﺳﻴﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ اﺳﻨﺎد او
ﻣﺼﺎدرﻩ ﺷﻮې ﺗﻮﮐﻲ ﺷﺎﻣﻞ وي .د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ  ٢٢ﻣﺎدﻩ ١٣ ،ﻓﻘﺮﻩ.
 36د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  (۴) ٧ﻣﺎدﻩ" ،څﺎرﻧﻮاﻟۍ او ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﮑﻠﻒ دي ،د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻗﻀﻴﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﮐﯽ وﻧﻴﺴﯽ او ﻟﻨډ وﺧﺖ
ﮐﯽ ﻳﯽ وڅﻴړﯼ".
37
د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ١٢ ،ﻣﺎدﻩ د څﺎرﻧﻮاﻟۍ د دﻓﺘﺮوﻧﻮ د ﻧﺪې او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ -٢...د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ،د ﮐﺎر د ﺣﻖ او ﻧﻮرو هﻐﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ
ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ ﻣﺴﺠﻞ ﺷﻮي دي -۴ ....د ﻣﺮﮐﺰي او ﻣﺤﻠﻲ ادارو ،دوﻟﺘﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﻲ او ﻣﺨﺘﻠﻄﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ،
رﺳﻤﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ او اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺗﻮګﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ او د هﻐﻪ ﻧﻈﺎرت -١٣ ....د ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﭘﺮﻳﮑړو د ﺗﻄﺒﻴﻖ او اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ د ﭼﺎرو څﺨﻪ څﺎرﻧﻪ.
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د ﻟﻮﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ دﻓﺘﺮ ﻳﻮﻩ ﻣﺨﺘﺼﺮﻩ ﺧﻮ واﺿﺢ ﻻرښﻮد د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ ﭘﻪ ) ١٨د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ
 (٨ﻧﯧټﻪ ټﻮﻟﻮ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﻪ ﺻﺎدرﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻋﺪﻟﻲ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ دي د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ او ﻋﻤﻠﻲ ﮐړي.
" د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د رﺳﻤﻲ ﺟﺮﻳﺪې ﭘﻪ  ٩٨٩ګڼﻪ ﮐﯥ د  ١٣٨٨ﮐﺎل د وري ﭘﻪ ١٠
ﻧﻴټﻪ ) (٢٠٠٩ /٣ /٣٠ﮐﯥ ﻧﺸﺮ ﺷﻮﯼ دﯼ او ﻟﻪ هﻤﻐﯥ ﻧﯧټﯥ ﻧﺎﻓﺬ دﯼ ،ﺧﻮ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ او د ښځﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ څﺎرﻧﻮاﻻن او ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ هﻢ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﺎدو او ﻳﺎ هﻢ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ١٣٠ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﻧﺪې اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻮي .دﻏﻪ ډول اﻗﺪاﻣﺎت د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻏﻠﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﯼ او د
دې ﻻﻣﻞ ګﺮځﯽ ﭼﯥ اﺣﮑﺎم رد ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ دې ﻣﺴﺌﻠﯥ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐړي".
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر دا ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﭼﺎرواﮐﻲ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن او د ﺷﺮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن د دﻋﻮﯼ ګﺎﻧﻮ او ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﺎروﻟﻲ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮐﯽ ،ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړﯼ ﻳﺎ ﻟږ ﺟﺰا ورﺗﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﯼ او ﻳﺎ هﻢ ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﯽ ﭘﻪ "اﺧﻼﻗﯽ
ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ" ﺗﻮرﻧﯽ ﺷﻮﯼ دﯼ 38.د وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ زﻳﺎﺗﻪ روزﻧﻪ او د ﻟﻮﻳﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ دواﻣﺪار ﻧﻈﺎرت
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ ﭼﯽ د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﭽﻪ ﻻزﻳﺎت ﮐړﯼ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﺟﺪﯼ
ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر دا هﻢ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ ﭼﯽ د اﺳﺘﻴﻨﺎف څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭘﻮهﻴﺪﻧﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ وو او د ﻟﻮﻣړﻧﻲ
ﭘړاو د څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ ﻳﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ اﺻﻼح ﮐړل
ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻻﻧﺪﻧﻲ ﻗﻀﻴﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي:
•

د ﺑﺪﺧﺸﺎن د وﻻﻳﺖ د ﺷﻬﺮ ﺑﺰرګ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻳﻮې  ٢٢ﮐﻠﻨﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺤﻘﻴﻖ
وﮐړ دا ﭼﯥ هﻐﻪ د ﻣﻴړﻩ او د ﻣﻴړﻩ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وهﻞ ﮐﻴږي .څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺧﭙﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺸﭙړ ﮐړل او ﻗﻀﻴﻪ
ﻳﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻳﻮازې زر اﻓﻐﺎﻧۍ ) ٢٢ډاﻟﺮ( ﺟﺮﻳﻤﻪ ﮐړل .د
ﺑﺪﺧﺸﺎن د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯽ څﺎرﻧﻮال د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ٢٣ﻣﺎدﯼ )وهﻞ او
ټﮑﻮل( ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د دﻏﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ اﻋﺘﺮاض وﮐړ او د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ﺗﻠﯽ ﭘﻪ ) ٢٢د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ
39
ﭘﻪ  (١٤ﻧﻴټﻪ وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﻴړﻩ د درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐړ.

•

ﭘﻪ داﻳﮑﻨﺪي ﮐﯥ د اﺳﺘﻴﻨﺎف څﺎرﻧﻮال د اﺑﺘﺪاﻳﻪ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺣﮑﻢ ﺗﺮ اﻋﺘﺮاض ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮ ﭼﯥ اﺑﺘﺪاﻳﻪ ﻣﺤﮑﻤﯥ هﻐﻪ
 ۶٠ﮐﻠﻦ ﻣﻼ ﭼﯥ ﭘﺮ دوو ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﮐړﯼ و او ﻣﺤﮑﻤﯥ هﻐﻪ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ٣او  ١٧ﻣﺎدو ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د زﻧﺎ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺗﻮرن ﮐړﯼ و ،ﺧﻮ د اﺳﺘﻴﻨﺎف
40
ﻣﺤﮑﻤﯥ د هﻐﻪ رد ﮐړ.

د هﺮات وﻻﻳﺖ :د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮاخ ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪل
د هﺮات څﺎرﻧﻮاﻻن د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻲ اﺷﺨﺎص وو ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎروﻧﻪ ﻳﯥ
ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ ،ﭼﯥ د  ١٣٨٨ﮐﺎل د زﻣﺮﯼ څﺨﻪ د  ١٣٨٩د ورﯼ ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ) د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د اګﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ د
 ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  (٢١ﭘﻮرې ﻳﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د اﻧﻔﺎذ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ  ٢٦ﻗﻀﻴﯥ او د دې وروﺳﺘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ
ﻧﻮر  ۶٨ﻗﻀﻴﯥ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐړﯼ دﯼ 41.د هﺮات ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ د دې ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ  ٣۵دوﺳﻴﯽ ﮐﯽ د ښځﯥ ﭘﺮ
38

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ښځﯽ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د اﻧﻔﺮادﯼ ﻗﻀﻴﻮ ﻧﻈﺎرت )د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ څﺨﻪ د ٢٠١١
ﮐﺎل ﺗﺮ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻮرﯼ(.
 39د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﻳﺖ د اﺳﺘﻴﻨﺎف د څﺎرﻧﻮاﻟۍ د ﻏﺒﺮګﻮن ﻳﺎدداښﺖ.
 40د داﻳﮑﻨﺪي وﻻﻳﺖ د اﺳﺘﻴﻨﺎف د څﺎرﻧﻮال ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٨٩ﮐﺎل د زﻣﺮﯼ ) ١٧د  ٢٠١١ﮐﺎل د اګﺴﺖ  ،(٨ﭘﻪ دﯼ راﭘﻮر ﮐﯽ د
"ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ" ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرۍ.
41
د هﺮات د څﺎرﻧﻮاﻟۍ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل د ﻏﺒﺮګﻮﻟﯽ ) ٣د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣۍ  .(٢۴ﺑﺮﻋﮑﺲ د څﺎرﻧﻮال د ﻧﻮرو
دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺸﻮرې ﮐړې دي ﻧﻮ د هﺮات د وﻻﻳﺖ رﻳﮑﺎرډ دا ﺟﻮﺗﻮي ﭼﯥ دﻏﻠﺘﻪ ټﻮﻟﯥ راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮې ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﮐﯥ د
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ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ ﮐړﯼ دﯼ .د هﺮات وﻻﻳﺖ د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ رﺋﻴﺲ دﻏﻪ ﻗﻮي رﻳﮑﺎرډ د دﯼ وﻻﻳﺖ د
ﮐﻠﻴﺪﯼ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﮔډو هڅﻮ ،د  IDLOﻟﻪ ﺧﻮا د هﺮات څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول او د څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ
42
ښﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮﯼ.
دهﺮات د څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯽ ﮐﻴﺪو ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﯽ د هﻐﻮ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دﻩ
ﭼﯥ ﭘﺮ ﻳﻮې  ١۵ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻳﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﮐړﯼ وو .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د څﻠﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د  ١٣٨٩ﮐﺎل د
ﻏﻮﻳﻲ ﭘﻪ  ) ١١د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  (٣١ﻧﯧټﻪ د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﻧﺠﻠۍ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ ﭼﯥ
ﻧﻮﻣﻮړې د اﺟﺒﺎري وادﻩ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻩ د هﺮات د ښﺎر ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﻪ ﺗﯧښﺘﻪ ﮐﯥ وﻩ .څﺎرﻧﻮاﻟۍ دﻏﻪ څﻠﻮر ﮐﺴﺎن د
ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ١٧ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺟﺰا ﻣﺤﮑﻮم ﮐړل .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯽ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﯽ ﻧﺠﻠﯽ ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺎوز ﻟﭙﺎرﻩ دوام ﺣﺒﺲ ټﺎﮐﻠﯽ ) (٢) ١٧ﻣﺎدﻩ( ﺧﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻣﺤﮑﻤﯥ هﻐﻮي ﺗﻪ د  ١٢څﺨﻪ ﺗﺮ  ١۴ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرﯼ د زﻧﺪان د ﺟﺰا ﺣﮑﻢ اﻋﻼن ﮐړ .د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ هﻢ هﻐﻮﯼ
43
ﻣﺤﮑﻮم ﮐړل ﺧﻮ د د دوﯼ د ﺑﻨﺪ ﻣﻮدﻩ ﻟﻪ  ۶څﺨﻪ ﺗﺮ  ٧ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرﯼ راټﻴټ ﮐړ.
ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ 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  ١٣٨٩ﮐﺎل د ﭼﻨګﺎښ ﭘﻪ  ٢٠١٠ ) ١۴د ﺟﻮﻻي ﭘﻪ  (۵ﻧﯧټﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﻮې .د راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  ١٧ﮐﻠﻨﯥ
ﻧﺠﻠۍ د دې څﺨﻪ اﻧﮑﺎر درﻟﻮد ﭼﯥ د هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﮐﻮرﻧۍ ورﺗﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړﯼ 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 ۵
ﺗﻨﻪ د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ﺗﻠﯥ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ) ١٣د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  (۵ﻧﯧټﻪ 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 د  ١۶ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ
44
زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮐړل.
د هﺮات ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻗﻀﻴﯥ ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دوﺳﻴﻪ ﺷﻮي او ﻋﺪﻟﯽ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻮي دي د وهﻠﻮ او ټﮑﻮﻟﻮ ﻗﻀﻴﯥ دي .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ ﻻﻧﺪﯼ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ دﯼ :د  ٢٢ﻣﺎدﯼ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ټﭗ
ﻻﻣﻞ ﮔﺮځﻴﺪل )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ١٠ﺳﻠﻨﻪ( ،د  ٢٩ﻣﺎدﯼ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ښﮑﻨځﻞ ﮐﻮل ،ﺗﺤﻘﻴﺮول او ډارول )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ٦ﺳﻠﻨﻪ( او د ښځﯥ ﭘﺮ
ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮﯼ ﻗﺘﻠﻮﻧﻪ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ٦ﺳﻠﻨﻪ(.
دا ﺑﻪ ډﻳﺮ ژر وي څﻮ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د هﺮات د وﻻﻳﺖ ګړﻧﺪۍ هڅﯥ ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن
د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ دي د دې ﻻﻣﻞ ﺷﯽ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﮐﯥ ﮐﻤﻮاﻟﯽ راﺷﻲ .د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ
ﻣﺆﺛﻖ او ﮐﺮﻩ اﺣﺼﺎﻳﻴﻮي ارﻗﺎم ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي ،او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﭘﻮهﺎوي زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ
د دې ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ وي ﭼﯥ د ﻗﻀﻴﻮ راﭘﻮر ورﮐﻮل زﻳﺎت ﺷﻲ .د هﺮات ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د دﻏﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻟﻪ ﻧږدې څﺨﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ګټﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د هﻐﻮ هﻠﻮ ځﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دي
ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﮐﭽﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.

د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟۍ
د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ﺣﻤﻞ ) ٢٠١٠د ﻣﺎرچ (
ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ هﻐﻪ د دې ﺻﻼﺣﻴﺖ او واﮎ ﻟﺮي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ دوﺳﻴﯥ ﺗﺤﻘﻴﻖ
او د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ او د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ او ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د ﻟﻮﻳﯥ

ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي دي .دا ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ دا ﺟﻮﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ دوﺳﻴﯥ او ﮐﻴﺴﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮي او ﺗړل
ﺷﻮي دي.
 42د هﺮات وﻻﻳﺖ د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ٢٠١١د ﻣﯽ .٢۴
43
د ﻧﻈﺎﻣﻲ څﺎرﻧﻮاﻟۍ د رﺋﻴﺲ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د هﺮات وﻻﻳﺖ ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل د ورﯼ ﭘﻪ  ) ٢٩د  ٢٠١١د اﭘﺮﻳﻞ .( ١٨
44
د هﺮات د وﻻﻳﺖ د وﻻﻳﺘﻲ څﺎرﻧﻮاﻟۍ د دﻓﺘﺮ د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ د څﺎﻧګﯥ د ﻗﺘﻞ او ﺗﺠﺎوز د ﺑﺮﺧﯥ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ  ٣ﻧﻴټﻪ
)  ٢۴ﻣﻲ.(٢٠١١ ،
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څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﯥ د  ١٣٨٩ﮐﺎل د وږي )د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮن( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮ او ﭘﻪ دﻏﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﮐﯥ  ١١څﺎرﻧﻮاﻻن او  ١١ﻧﻮر ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ دي.
دﻏﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د هﻴﻮاد د هﺮې ﺑﺮﺧﯥ څﺨﻪ ﻗﻀﻴﯥ ﻣﻨﻲ ،ﺧﻮ زﻳﺎﺗﺮﻩ ورﺗﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د ښﺎر او وﻻﻳﺖ څﺨﻪ
راځﻲ ،ﭼﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ دا ﻟﻮﻣړﻧۍ او اﺑﺘﺪاﻳﻪ ﻣﺮﺟﻊ دﻩ 45.د ﺳﺮﻩ دﯼ دﯼ ﭼﯽ دﻏﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د ١٣٨٩ﮐﺎل د
ورﯼ څﺨﻪ ﮐﺐ )د  ٢٠١٠د ﻣﺎرچ څﺨﻪ د  ٢٠١١ﺗﺮ ﻣﺎرچ( ﭘﻮرﯼ د ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ رارﺳﻴﺪﻟﯽ  ٢٨۵ﻗﻀﻴﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړې دي،
ﺧﻮ ﻳﻮازې  ٢١ﻗﻀﻴﯥ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﺳﭙﺎرﻟﯽ دي .د  ٢٨۵اﺻﻠﻲ ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮرې اړوﻧﺪې دي  ٧۶ﻳﯥ د
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ) (٣٩ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﺎرﺟﯥ ﺷﻮې دي 46 .ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻧﻮرو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻪ دﯼ
47
ﺷﻮﯼ ،د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻗﻀﻴﯥ څﺨﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﻮﯼ دﯼ.
د ﺟﻨﺎﻳﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯽ د ﻟﻮﻳﯽ څﺎرﻧﻮال ﻣﺮﺳﻴﺘﺎل ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ډﻳﺮ ﻟږ ﻗﻀﻴﯽ ﺗﺮ
ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي ځﮑﻪ ﭼﯽ د  ٧٠ﺳﻠﻨﯽ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﺗړل ﺷﻮي ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺷﻮﯼ او ﻳﺎ هﻢ
ارﺷﻴﻒ ﺷﻮي دي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯽ دﻏﻪ ﺟﺪﯼ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻲ ﻳﻮازې ﮐﻮﭼﻨﻲ ﺗﻘﺼﻴﺮات او ﺧﻄﺎوې دي 48.ډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮ
ﭘﺎﺗﯥ ﻗﻀﻴﯽ ﻃﻼﻗﻮﻧﻪ او د ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺼﻠﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﻗﻀﻴﯥ دي ﭼﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ راﺟﻊ ﺷﻮي دي .ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ
ﮐﯥ هﻐﻪ ﻗﻀﻴﯥ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻗﻀﻴﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺟﺪﯼ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻻﻧﺪې دي .د ﻟﻮﻳﯽ څﺎرﻧﻮال ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﭘﻪ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب او د ﻗﻀﻴﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﭼﯥ د ښځﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
49
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي او ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻠﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻠﺘﻮر او دودوﻧﻮ ﭘﻮرې وﺗړل.
د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺮاﺑﺮووﻧﮑﯽ څﻮ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺳﺮﻩ ﻣﺸﻮرﯼ ﺷﻮې دﯼ
ووﻳﻞ ﭼﯥ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ دې ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﻗﻀﻴﯥ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب د ﻻرې ﺣﻞ ﮐړي .ﻳﻮﻩ ښځﻴﻨﻪ ﻣﺪاﻓﻊ
وﮐﻴﻠﻪ واﻳﻲ" :د ﮐﻮرﻧۍ ژﻏﻮرﻧﻪ د دې اﻳﺠﺎب ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻧﻪ ﺷﻲ ....د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ

د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ښﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻴړﻩ د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﻣﻴﺰ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ ﻟﻪ دې
اﻣﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ څﺨﻪ ډار ﻟﺮي ﻧﻮ هﻐﻮي هﻐﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ
ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺷﻮي دي ﻗﺒﻠﻮي" 50.ﻧﻮر ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ دا ﭘﻪ ډاﮔﻪ ﮐړل ﭼﯽ ځﻴﻨﯥ ښځﻮ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐړﯼ دﯼ
ﺧﻮ هﻐﻮي ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺳﺮﻩ ﺟﻼ ﺷﻲ او ﻳﺎ هﻢ دا ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻴړﻩ ﭼﯥ د دوي ﻳﻮازﻳﻨﯽ ﻧﻔﻘﻪ راوړوﻧﮑﯽ دﯼ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ
51
واﭼﻮل ﺷﻲ ﻧﻮ ځﮑﻪ هﻐﻮي د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﻮي.
د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﻞ ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﯽ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ ووﻳﻞ" :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ هﻠﺘﻪ ﻳﻮ )اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ( ﻧﻮ
ګﻮرو ﭼﯥ درې او ﻳﺎ زﻳﺎﺗﯥ ﻗﻀﻴﯥ راځﻲ ،ﺧﻮ د دﻏﻮ ﻗﻀﻴﻮ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ د وهﻠﻮ ټﮑﻮﻟﻮ ﻗﻀﻴﯥ دي ﭼﯥ د ښځﯥ او ﻣﻴړﻩ
ﺗﺮﻣﻨځ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب د ﻻرې ﺣﻞ ﮐﻴږي".
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د دﯼ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮﯼ ﭼﯥ ﻟﻮﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ )ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﯽ( د
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ارزوﻧﻪ وﮐړي ،د دﻏﯥ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ټﻴټﻪ ﮐﭽﻪ او د رارﺳﻴﺪﻟﻮ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺎرﺟﻮﻟﻮ او
ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ﺗﺮ ازﻣﺎﻳښﺖ ﻻﻧﺪﯼ وﻧﻴﺴﯽ ﺗﺮ څﻮ دا راﭘﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﮐړﯼ ﭼﯽ د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا
د.ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د څﻴړﻟﻮ ﭘﻪ ﻃﺮز ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ او ﮐﻪ ﻧﻪ .دا ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د د ې ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻢ دي ﭼﯥ هﻤﺪا
 45د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮﻟﻴﺲ ځﻴﻨﯥ وﺧﺖ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن اړوﻧﺪې ﻗﻀﻴﯥ د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻧﻮرو څﺎﻧګﻮ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﻮي ،ﺧﻮ هﻐﻮي ﻋﻤﻮﻣﺎ دﻏﻪ
ﻗﻀﻴﯥ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯥ ﺗﻪ را اﺳﺘﻮي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ راځﻲ ﻧﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻳﻮ اﺑﺘﺪاﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻮي )د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻳﺎ
ﺑﻞ ﺷﺎﮐﯽ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮي ،ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻃﺒﯽ ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮي او د ﻗﻀﻴﯥ دوﺳﻴﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮي( او ﺑﻴﺎ هﻐﻪ دﻏﻪ دوﺳﻴﻪ هﻐﻪ وﻻﻳﺖ او وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻪ اﺳﺘﻮي
ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ واﻗﻊ ﺷﻮې دﻩ.
 46د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ هﻐﻪ ارﻗﺎم ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ) (IDLOﻟﻪ ﺧﻮا د ١٣٩٠
ﮐﺎل د ﻏﻮﻳﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ )د  ٢٠١١ﭘﻪ ﻣۍ( ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮏ ﺷﻮي دي.
47
د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﯽ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ١٣٩٠ ،ﮐﺎل د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ ٢٢
ﻧﻴټﻪ ) ١٢ﺟﻮن .( ٢٠١١
 48ﺟﻨﺎﻳﺖ ،ﺗﻘﺼﻴﺮات او ﻗﺒﺎﺣﺖ )ﻧﺎوړﻩ ﺳﻠﻮﮎ( د ﺟﺰا )ﺟﻤﻠﯥ( ﭘﻪ اﻣﺘﺪاد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﯼ ﭼﯥ د ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻴږي.
 49د ﺟﻨﺎﻳﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯽ د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال ﻣﺮﺳﻴﺘﺎل ښﺎﻏﻠﯽ ﻧﻮر اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺟﻼ ل ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ  ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل د زﻣﺮﯼ  ١٩ﻧﻴټﻪ
) د  ٢٠١١ﮐﺎل د اګﺴﺖ .( ١٠
50
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د ﻣﻴډﻳﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﮐړې دﻩ ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل د زﻣﺮﯼ  ١٢ﻧﻴټﻪ ) ،٢٠١١د اګﺴﺖ .(٣
51
د ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ /او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل د زﻣﺮي  ١٢ﻧﻴټﻪ )د  ٢٠١١د اګﺴﺖ .(٣
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اوس د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ﺷﭙږو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ )ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز،
52
ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﭘﮑﺘﻴﺎ ،ﭘﺮوان او ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ( د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ ) (IDLOﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﻮړﻳږي.
د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ څﺎرﻧﻮاﻻن ﻗﻀﻴﯥ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺗﺮ ﮐﭽﯥ ﭘﻮرې ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻮي ،او ﺑﻴﺎ ﻗﻀﻴﯥ د
ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰا رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺤﻮل ﮐﻴږﯼ ﭼﯥ دﯼ رﻳﺎﺳﺖ څﺎرﻧﻮاﻻن د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻗﻀﻴﻮ ﺳﺮﻩ د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟږﻩ اﺷﻨﺎﻳﯽ ﻟﺮي 53.ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ دﻩ
ﭼﯥ ﻟﻮﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ دا ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻟﺮي ﭼﯥ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﺗﻪ د دې ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ وﺳﭙﺎري ﭼﯥ هﻐﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ټﻮﻟﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي ﭼﯥ ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ رارﺳﻴږي.
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ځﻴﻨﯥ ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ دﯼ ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺳﺮﻩ
54
ﺷﺮﻳﮑﯥ ﮐړي.
•

د ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﮐﻮټ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﻳﻮې  ٢١ﮐﻠﻨﯥ ښځﯽ د ځﺎن وژﻧﯥ ﻗﻀﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐړﻩ .د هﻐﯥ ﭘﻪ وراﻧﻪ او ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪې ﻧښﯥ د دې ادﻋﺎ ﺛﺒﻮت دﯼ ﭼﯥ ښځﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ځﺎن وژﻟﯽ دﯼ .د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ څﻴړﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﻮې ښځﯥ ﻟﻴﻮر ګﺮﻓﺘﺎر ﮐړ.
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ٢١ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ هﻐﻪ ﺗﻮرن ﮐړ او ﺗﺮ
اﺗﻬﺎم ﻻﻧﺪې ﻳﯥ راوﺳﺖ .ﺗﻮرن ﻣﺠﺮم د اﺑﺘﺪاﻳﻪ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮاﺋﺖ واﺧﻴﺴﺖ ،ﺧﻮ څﺎرﻧﻮال د  ١٣٨٩ﮐﺎل د
ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ) ١۴د  ٢٠١١د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  (۴ﻧﯧټﻪ ﺑﻴﺎ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻏﻮښﺘﻨﻪ ورﮐړ او د  ١٣٩٠ﮐﺎل د
ﻏﻮي د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ١٨ﻧﻴټﻪ ) ٢٠١١د ﻣۍ ﭘﻪ  (٨ﻳﯥ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯥ دﻏﻪ ﺷﺨﺺ ګﻨﺎﻩ ﮐﺎر وګڼﻠﻮ او هﻐﻪ ﻳﯥ
د درﻳﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐړ.

•

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ورﯼ ﭘﻪ  ٢٠ﻧﻴټﻪ )د  ٢٠١٠د اﭘﺮﻳﻞ  (٩ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻳﻮې  ١٨ﮐﻠﻨﯥ
ښځﯥ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻣﻴړﻩ څﺨﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ درﻟﻮد ﭼﯥ ډﻳﺮﻩ ﺑﺪﻩ ﻳﯥ وهﻠﯥ او ټﭙﻲ ﮐړې وﻩ
او ﭘﺮ ﺑﺪن ﻳﯥ زﺧﻤﻮﻧﻪ وو .ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﺟﺮم اﻋﺘﺮاف وﮐړ .د  ١٣٩٠ﮐﺎل د ﻏﻮﻳﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ٢۵ﻧﻴټﻪ )٢٠١١
د ﻣﻲ  (١۵د ﺗﺤﻘﻴﻖ هﻐﻪ ټﻴﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﮐﯥ ﻣﺆﻇﻒ وو د دﻏﯥ ﻗﻀﻴﯥ دوﺳﻴﻪ د ﮐﺎﺑﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻪ
ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  ٢٣ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﻣﻴړﻩ ﭘﻪ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮ.

) (٣د ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ اﺑﺘﺪاﻳﻴﻪ څﺎرواﻟﯽ د اﺑﺘﺪاﻳﻴﻪ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ
د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﮐﭽﻪ ﭘﻠﻲ ﮐړﯼ دﯼ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ  ٢٨څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ ﻗﻀﻴﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د
ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺛﺒﺘﯥ ﮐړې دي ،د وﻻﻳﺖ د ﻣﺮﮐﺰ اﺑﺘﺪاﻳﻪ ﻣﺤﮑﻤﯥ او ﻳﺎ هﻢ ښﺎري ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻳﻮازې ﭘﻪ  ١۴وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯥ د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮﻩ ﻗﻀﻴﯥ څﻴړﻟﯥ دي ﭼﯥ د  ١٣٨٩ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯽ )د  ٢٠١٠د ﻣﺎرچ د  ٢١څﺨﻪ د
55
 ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﺗﺮ  ٢٠ﭘﻮرې( د ټﻮﻟټﺎل  ١٥٥ﻗﻀﻴﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ  ١٠١ﻗﻀﻴﯥ ﮐﻴږي.
ځﻴﻨﯽ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯼ او ځﻴﻨﯽ ﻧﻮر ﻳﯽ ﭘﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻴﻪ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻮﯼ وو .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د اﺑﺘﺪاﻳﻴﻪ
ﻣﺤﮑﻤﻮ ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺤﺎﮐﻤﯽ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯽ د څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ اﺗﻬﺎﻣﻨﺎﻣﯥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮐړﯼ ،د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د
 52د  ١٣٩٠ﮐﺎل د وږي  ٢٨ﻧﻴټﻪ )د  ٢٠١١د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ( ١٩د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (IDLOﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﺸﺮ ﺷﻮي ﺧﺒﺮ دا اﻋﻼﻣﻮي ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﻔﺎهﻢ ﻟﻴﮏ د
ﻟﻮﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺳﺮﻩ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﺷﻮﯼ دﯼ څﻮ د روزﻧﯥ او د ښځﻮ ﺳﺮﻩ د ځﺎﻧګړې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﺷﭙږو څﺎﻧګﻮ "ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ " د ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي،
ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎل ﮐﯽ د واﺣﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ د ﻟﻮﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻴږي .د دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام ﻣﻼﺗړ د اﻣﺮﻳﮑﯽ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د
ﺧﺎرﺟﯽ وزارت د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ او د ﻗﺎﻧﻮن د اﻧﻔﺎذ د دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي.
53
د ١٣٩٠ﮐﺎل ﭘﻪ ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ )د  ٢٠١١ﭘﻪ ﻣۍ ( ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻟﻪ دوو ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ ﻧﻈﺎرت وﮐړ ﭼﯥ ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ د اﺳﺘﻴﻨﺎف د ﻣﺤﮑﻤﯥ هﻐﻪ
ﻣﺠﺎزات ﭼﯥ د زﻧﺎ او ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﭘﻪ اړﻩ وو ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړل .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ د ﻗﻀﻴﻮ د څﻴړﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﻮﺟﻪ را اړول ﭼﯥ د ځﺎﻧګړو څﺎﻧګﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﮐﻴږي ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د دې ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻗﻀﻴﯥ وڅﻴړﻟﯥ ﺷﻲ او ﭘﻪ ﮐﯥ ښﻪ واﻟﯽ راﺷﻲ.
54
د ښځﻮ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د ١٣٩٠ﮐﺎل د ﻏﻮي ﻣﻴﺎﺷﺖ )د ٢٠١١
ﻣۍ(.
55
دﻏﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دﯼ ﻟﻪ :ﺑﻠﺦ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﻓﺮاﻩ ،ﻓﺎرﻳﺎب ،هﻠﻤﻨﺪ ،هﺮات ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨړ ،ﻟﻮﮔﺮ ،ﻧﻨﮕﺮهﺎر ،ﭘﮑﺘﻴﺎ ،ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ او ﺗﺨﺎر.

15

ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮﯼ ﺟﺰا رد ﮐړﯼ او ﭘﻪ ﻋﻮض ﮐﯽ د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدﯼ ﺳﺮﻩ ﺟﺮم
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐړﯼ دﯼ .56ﭘﻪ ﻻﻧﺪﯼ دوو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ ،د دﯼ ﭘﻴښﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﯽ هﻢ ﭘﻪ "اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ" ﺗﻮرﻧﯽ ﺷﻮﯼ دﯼ.
•

د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ﭘﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﮐﯥ څﺎرﻧﻮال درې ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﯥ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﻳﯥ ﮐړﯼ و د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ
د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ١٧ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﺘﻬﻢ ﮐړﯼ وو .د ښﺎري ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻗﺎﺿﻲ دﻏﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت د زﻧﺎ
ﭘﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ راوړﯼ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ښځﻪ ﻳﯥ هﻢ د ﺗﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ راوﺳﺘﻠﻪ .د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯥ او ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ
ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ د څﻠﻮرو واړو ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ او ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ وﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ  ١۶ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ د
ﻳﻮﻩ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺑﻨﺪ د ﺗﻨﮑﻴﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺤﮑﻮﻣﻪ ﮐړﻩ او درې ﺗﻴﺮﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻳﯥ د
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درې درې ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐړل.

•

ﭘﻪ دې ډول د څﺎرﻧﻮاﻟۍ د دﻓﺘﺮ د ځﻴﻨﻮ هڅﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ د داﻳﮑﻨﺪي وﻻﻳﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ ﮐړي .ﭘﻪ ﻳﻮې ﻗﻀﻴﯥ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ  ۶٠ﮐﻠﻦ ﻣﻼ ﭼﯥ دوﻩ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻳﻮﻩ  ١۴ﮐﻠﻨﻪ او ﺑﻠﻪ
 ١۵ﮐﻠﻨﻪ ﺗﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻼر ﻳﯥ ﻳﻮ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ د ﻟﻮﺳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮﻟﯥ ﭼﯥ د ﻣﻼ څﺨﻪ زدﻩ
ﮐړﻩ وﮐړي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دﻏﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ اړﻩ د  ١٣٨٨ﮐﺎل د ﮐﺐ ﭘﻪ  ١٠ﻧﻴټﻪ ) ٢٠١٠ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ
ﻧﯧټﻪ ( راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮ ﻧﻮ دﻏﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﻮې ﻧﺠﻮﻧﯥ هﺮ ﻳﻮې ﻳﯥ د  ٧او  ٨ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺣﻤﻞ درﻟﻮد .ﻧﺠﻮﻧﻮ ووﻳﻞ
ﭼﯥ ﻣﻼ هﻐﻮي ﺗﻪ ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮاد ورﮐړل او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﺮې ﭘﻪ ﭼﺎل او ﻓﺮﻳﺐ ﺳﺮﻩ ﺗﻴﺮﯼ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړ .وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ
ﺗﻮروﻧﻪ ﻳﻮ څﻪ ﻣﻐﺸﻮش ﺷﻮل ،د هﻐﻮ څﺨﻪ ﻳﻮې ﻧﺠﻠۍ ووﻳﻞ ﭼﯥ هﻐﯥ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺳﺮﻩ د ﻣﻼ ﺳﺮﻩ وادﻩ ﮐړﯼ دﯼ...
ﻣﻼ هﻢ د دې ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﺖ درﻟﻮد ﺧﻮ ﺛﺒﻮت ﻳﯥ وړاﻧﺪې ﻧﻪ ﮐړاﯼ ﺷﻮ .ﭼﺎرواﮐﻮ ﻣﻼ ګﺮﻓﺘﺎر ﮐړ او هﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې
ﻳﯥ اﺗﻬﺎم وارد ﮐړ ﺧﻮ دﻏﻪ ﺗﻮر د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ١٧ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺟﻨﺴﻲ
ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ د زﻧﺎ او د ﻣﻘﺪس ځﺎﯼ د ﺣﺮﻣﺖ او ﻗﺪﺳﻴﺖ د ﭘﺎﻳﻤﺎﻟﻮﻟﻮ د ﺗﻮروﻧﻮ ﻻﻧﺪې و .څﺎرﻧﻮاﻟۍ
هﻤﺪارﻧګﻪ د دواړو ﻧﺠﻮﻧﻮ د ګﺮﻓﺘﺎرۍ ﺣﮑﻢ د زﻧﺎ د اﺗﻬﺎم د ﻻﻧﺪې ﺻﺎدر ﮐړ او دواړﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻠﻲ ﮐﯥ ښځﻴﻨﻪ
زﻧﺪان ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﯥ .دواړو ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﻮﻗﻴﻒ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯽ وﻻدت وﮐړ .ښﺎر ي ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﻼ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﭘﻪ
ﺗﻮر د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﺮ  ١٢ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺤﮑﻮم ﮐړ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻳﯥ د زﻧﺎء ﭘﻪ ﺗﻮر د ﺷﭙږو
او  ۴ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯥ ﮐړې .د اﺳﺘﻴﻨﺎف څﺎرﻧﻮال ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺘﺮاض وﮐړ او و ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د
ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  ٣او  ١٧ﻣﺎدې ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻲ ﺧﻮ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯥ دﻏﻪ
اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺘﺮد ﮐړ .دﻏﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﻼ ﻳﻮازې د زﻧﺎ ﭘﻪ ﺟﺮم ﻣﺤﮑﻮم ﮐړ او د هﻐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻳﯥ د  ١٢ﮐﻠﻮﻧﻮ
زﻧﺪان څﺨﻪ  ٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ راټﻴټ ﮐړل ،او هﻐﯥ ﻧﺠﻠۍ ﺗﻪ ﭼﯥ ګﻮاﮐﯥ د ﻣﻼ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ وادﻩ ﮐړ ﯼ و د هﻐﯥ ﻣﻮدې
ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ ﻳﯥ ﺗﻴﺮﻩ ﮐړې وﻩ ﻣﺤﮑﻮﻣﻪ او د ﺑﻠﯥ ﻧﺠﻠۍ د ﺑﻨﺪ ﻣﻮدﻩ ﻳﯥ ﺗﺮ څﻠﻮرو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې راټﻴټﻪ
ﮐړﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻮدﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ د ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻴﺮوي .د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ﻣﺮﻏﻮﻣﯽ ﭘﻪ ) ٢٨د ٢٠١١
ﮐﺎل ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  ( ١٨ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ د اﺳﺘﻴﻨﺎف د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺣﮑﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻼ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د وارد ﺷﻮو ﺗﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﯼ واﯼ ﻧﻮ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﺑﻪ ﻧﻪ ﺧﻮ
ﻧﻴﻮل ﺷﻮې او ﻧﻪ هﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮې واﯼ .دواړﻩ د ﮐښﺘﻪ ﻋﻤﺮ د وادﻩ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ ،ﻳﻮﻩ ﻳﯥ ﻳﻮ داﺳﯥ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ
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ﭼﯥ ځﻮاﮐﻤﻦ او دا ﭼﯥ ﭘﺮ هﻐﯥ ﻳﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﮐړﯼ و وادﻩ ﺷﻮﻩ.

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮې ﭼﯥ ﻗﺎﺿﻴﺎن دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﯽ ﮐﻮي.
•

د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ﺗﻠﯽ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ )د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ( ﮐﯽ د ﺗﺨﺎر د ښﺎرﯼ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻳﻮﻩ ښځﻪ ﭘﻪ دې ﺗﻮر
ﭼﯽ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴړﻩ دوهﻤﻪ ﻣﻴﺮﻣﻦ ځﺎن وژﻧﯥ ﺗﻪ د ﻓﺰﻳﮑﻲ او ذهﻨﻲ ﻓﺸﺎر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اړ ﺑﺎﺳﻠﯥ وﻩ ﭘﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ
ﻣﺤﮑﻮﻣﻪ ﮐړﻩ .دﻏﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻧﻮﻣﻮړې د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ٢٧ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د

 56د ﺟﺰاﻳﯽ اﺟﺮااﺗﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن د  ٥٧ﻣﺎدﯼ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ څﺎرﻧﻮال ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د اړوﻧﺪې ﻣﺎدې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﯥ د اﺗﻬﺎم ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ورڅﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ ﭘﻪ
دوﺳﻴﻪ ﮐﯥ راوﻟﻲ او د ﻳﺎدې ﺷﻮې ﻣﺎدې د ﺣﮑﻢ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺳﺰا او ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي .ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ و ﻧﻪ ﮐړي او ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﻣﺎدﻩ او
ﺣﺘﯽ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن د ﺛﺒﻮﺗﻮﻧﻮ ،ﻣﺪارﮐﻮ او د اړﺧﻮﻧﻮ ددﻻﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړي.
57
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻗﻀﻴﯥ څﺎرﻧﻪ ،ﺗﻠﻪ  -١٣٨٩ﻏﻮي ) ١٣٩٠اﮐﺘﻮﺑﺮ  - ٢٠١٠ﻣۍ .(٢٠١١
58
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻗﻀﻴﯥ څﺎرﻧﻪ ،ﮐﺐ  - ١٣٨٨ﻣﺮﻏﻮﻣﯽ  ) ١٣٨٩ﻣﺎرچ  -٢٠١٠ﺟﻨﻮرﯼ .( ٢٠١١
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 ١٣٩٠ﮐﺎل د ورﯼ ﭘﻪ  ٢١ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ  ١٠ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻪ ﮐړﻩ .د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭼﯥ  ٢١ﻣﺎدﻩ ﻳﯥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻟﻪ،
59
د دﻗﻴﻘﻮ او ﻧﺎزﮐﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ دﻏﻪ ﻣﺠﺎزات ﺗﺮ ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ او ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮرې راټﻴټ ﮐړل.
•

د  ١٣٩٠ﮐﺎل د ورﯼ ﭘﻪ ) ٩د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﭘﻪ  (٢٩ﻧﻴټﻪ د ﺟﻮزﺟﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ،د وﻟﺴﻮاﻟۍ د
ﮐﭽﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ ﻳﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﺮﺗﻴﺮي ﺑﺪﻟﻤﻨۍ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ښځﯥ د اړ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﺮم
وﺷﻤﻴﺮﻩ ) 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؛
60
د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﺣﮑﻢ  ٧ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻮړ ﮐړﯼ.

•

د ﭘﮑﺘﻴﺎ وﻻﻳﺖ ښﺎري ﻣﺤﮑﻤﻪ د  ٢١ﻣﺎدې ﻻﻧﺪې د ﻳﻮﻩ ﺷﺨﺺ د ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯽ ښځﻪ ﻳﯽ د ځﺎن
ﺳﻮځﻮﻧﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣړﻩ ﺷﻮې ،ﭘﻪ دوو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻟﯽ دﯼ .د  ١٣٨٩د ورﯼ ﭘﻪ ) ٨د ٢٠١٠
ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  (٢٨ﻧﯧټﻪ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯽ د هﻐﯥ د ورور ﭘﻪ وادﻩ ﮐﯥ د
ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯽ اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ وﻩ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ اور واﭼﺎوﻩ .د ښځﯥ ﻣﻴړﻩ ﻧﻮﻣﻮړې ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ د
درﻣﻠﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻴږدوﻟﯥ او وروﺳﺘﻪ هﻠﺘﻪ وﻓﺎت ﺷﻮﯼ .وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﺣﮑﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړﯼ او ﻧﻮﻣﻮړﯼ
61
ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ﻳﯥ د  ٧ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺪ ﺳﺰا ورﮐړې.

ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړﻩ د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ روزﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ او د دې ﭘﺮوﺳﯥ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﮐړﯼ ،ﺧﻮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړﻩ ځﺎﻧګړﯼ ﻻرښﻮدوﻧﻪ ﻧﻪ دي ﺻﺎدر ﮐړي .د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ ،د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎت ﻣﻨﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﺮاخ دﯼ او دا ﻳﯥ هﻢ وﻳﻠﯥ ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ښﻪ څﺮګﻨﺪ ﻳﺎ د ﻓﻬﻢ
62
وړ ﻧﻪ دﯼ.
د  ١٣٨٩ﮐﺎل د وږﯼ )د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﮔﺴﺖ( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯽ د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮرا د ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗښﺘﻴﺪو د
ﻗﻀﻴﻮ د رﺳﻴﺪﻩ ﮔﯽ ﭘﻪ اړﻩ " ٥٧٢ﻧﻤﺒﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ" 63ﺻﺎدرﻩ ﮐړﻩ د دﯼ ﻻرښﻮوﻧﯽ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎﻳﺪ د دﯼ ارزوﻧﻪ
وﮐړﯼ ﭼﯽ ﺗﻴښﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ښځﻪ ﻣﺠﺮدﻩ دﻩ ﮐﻪ ﻣﺘﺎهﻠﻪ ،د ﺗﻴښﺘﯽ وﺟﻪ څﻪ دﻩ او ﭼﻴﺮﺗﻪ ﺗښﺘﻴﺪﻟﯽ دﻩ )د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﮐﻮر ﺗﻪ ﮐﻪ د
ﭘﺮدﯼ ﮐﻮر ﺗﻪ( .د دﯼ ﻻرښﻮد ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﻳﻮﻩ ښځﻪ د ﮐﻮرﻧﯽ د ﻏړو د ﻇﻠﻢ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ وﮐړﯼ او د ﺧﭙﻠﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﺮم ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﮐﻮر ﺗﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﻳﻮﺳﯽ او ﻳﺎ ﻋﺪﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺗﻪ ﻻړﯼ ﺷﯽ،
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ دﻏﻪ ﭘﻴښﯽ ﺗﻪ د ﺷﺮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږﯼ .ﻣګﺮ ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ښځﻪ ﭘﺮدﯼ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗښﺘﻴﺪﻟﯽ
وﯼ ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯽ د ﺗﻴښﺘﯽ وﺟﻪ ﻇﻠﻢ او ﻧﺎروا څﺨﻪ ﺧﻼﺻﻮن هﻢ وﯼ ،د ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮرا ﭘﻪ اﺳﺎس دﻏﻪ ﻋﻤﻞ د ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﻣﻨﻊ ﺷﻮﯼ او د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ وړ ﮔڼﻞ ﮐﻴږﯼ ځﮑﻪ ﭼﯽ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯽ د ښځﯽ ﺗﻴښﺘﻪ د زﻧﺎ او ﻳﺎ ﻧﻮرو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ
ﺷﯽ.
ﭘﻪ ﻇﺎهﺮ ﮐﯽ دﻏﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ د ﺗﻴښﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﻧﻴﻮﻧﯽ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺎم ﺑﻠﻞ ﮐﻴږﯼ ،ﺧﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ
اﻳﭻ ﺁر دا وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن د  ١٣٠ﻣﺎدﯼ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ )ﭼﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ د دﯼ اﺟﺎرﻩ راﮐﻮﯼ ﭼﯽ
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯽ د ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﯽ ﭘﻪ هﻠﮑﻪ ﮐﻮم ﺻﺮﻳﺢ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وﯼ ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ د

 59د ﺗﺨﺎر وﻻﻳﺖ د ﺟﺰا دﻳﻮان د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ رﺋﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻪ ځﻮاﺑﯽ ﻟﻴﮑﻨﻪ ،د  ١٣٩٠ﻏﻮﻳﯽ.
60
د ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯽ د ﺟﺰا دﻳﻮان د ﻣﺸﺮ ﻟﻪ ﺧﻮاد ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ ځﻮاﺑﯽ ﻟﻴﮑﻨﻪ ،ﮐﺐ ) ١٣٨٩ﻣﺎرچ .(٢٠١١
 61د ګﺮدﻳﺰ د ښﺎري ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻗﺎﺿﻲ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ /ﺑﺎو اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ۴ ،ﻏﻮﻳﯽ  ، ٢٠١١ ، ١٣٩٠د اﭘﺮﻳﻞ .٢۴
 62د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻟﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺮﻩ د  ١٣٩٠ﮐﺎل  ١۵ورﯼ )د  ،٢٠١١د اﭘﺮﻳﻞ .(۴
63
 ٥٧٢ﻧﻤﺒﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،د  IDLOد هﻐﻪ ﻟﻴﮑﻨﯽ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯽ ﭼﯽ "د ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯽ" د ﺟﺮم د ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ او ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺎس ﭘﻪ ﺑﺎب د زﻳﺎﺗﻮ څﺮﮔﻨډﻧﻮ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺷﻮﯼ و.د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮرا ﻳﻮ ﻻرښﻮد ﺻﺎدر ﮐړ ﭼﯽ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧﮕﯽ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮑﻪ ﺷﻮﻩ .دﻏﻪ ﻻرښﻮد د اﺻﻼح ﭘﻪ ورځﭙﺎڼﻪ
ﮐﯽ هﻢ د  ٢٠١٠د اﮔﺴﺖ ﭘﻪ  ٢٥ﻧﺸﺮ ﺷﻮ.
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ﺣﻨﻔﯽ ﻓﻘﯽ اﺣﮑﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﯽ( هﻐﻪ دودوﻳﺰﯼ ﮐړﻧﯽ ﺗﻪ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ ازاد ﮔﺮځﻴﺪو راﮔﺮځﻴﺪو ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻣﺤﺪوﻳﺖ وﺿﻊ
ﮐﻮﯼ او د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ اﺳﺎس ﻧﻠﺮﯼ ،ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ورﮐﻮﯼ.
د  ١٣٩٠د وږﯼ ﭘﻪ ) ١٤د  ٢٠١١د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ  (٥د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﯽ ﭼﯽ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر
ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧﮕﯽ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ او ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯽ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﻴښﺘﯽ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ د ﻻرښﻮد ﭘﻪ
هﻠﮑﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻧﻈﺮﻳﺎت او ﺑﺮداﺷﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﻮال ﻻﻧﺪﯼ وﻧﻴﻮل ﺷﻮل ﭼﯽ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ ﺁر د ٢٠١٠
ﮐﺎل ﭘﻪ راﭘﻮر "ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ او د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ" ﮐﯽ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﯼ
وو .ﭘﻪ دﯼ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﯽ ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ داﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﮐړﯼ ﭼﯽ "د اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ زﻳﺎن څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات ﺷﺮﻋﯽ او
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺎس ﻟﺮﯼ  ....ﺧﻮ د ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪو او اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺴﺎد څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ او د ﺑﯽ ﻋﻔﺘﯽ زﻳﺎن ﭘﻪ دﻏﻪ
ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯽ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﮐﯽ راځﯽ .د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ او ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ دﻩ او د
هﺮ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﮐﯽ د ﭘﺎم وړ او ﻋﺎم اﺳﺘﺜﻨﺎﮔﺎﻧﯽ ﻟﺮﯼ .....د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ،د ځﻤﮑﯽ ﻻﻧﺪﯼ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻳﺎ
ﺳﺨﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻮ او ﻳﺎ هﻢ د ﺷﭙﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯽ د ښځﻮ ﻧﻪ ﮔﻤﺎرل د ﻧړﯼ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ .دا د هﻐﻮ ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﺎﻧﻮ او اﺳﺘﺜﻨﺎاﺗﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږﯼ ﭼﯽ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﺴﺎوات ،ﻧﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ
ﮐﻮﯼ ".ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ  ٣ﻣﺎدﯼ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺗﺎﮐﻴﺪ ورﮐړ ﭼﯽ واﻳﯽ" :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ هﻴڅ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺷﯽ
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ﮐﻮﻻﯼ د ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻮ او د اﺳﻼم د ﺳﭙﻴڅﻠﯽ دﻳﻦ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ واﻗﻊ ﺷﯽ".
ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯽ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻟﻪ دﻏﻮ څﺮﮔﻨډوﻧﻮ څﺨﻪ هﺮ ﮐﻠﯽ ﮐﻮﯼ ،د دﯼ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړﻩ د ﻻزﻳﺎﺗﻮ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ ،ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ او ﻣﻄﺎﻟﻌﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮﯼ ﺗﺮ څﻮ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻮرﻩ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷﯽ.
د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړﻩ د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﺎم وړ ﻋﻤﻞ د  ١٣٩٠ﮐﺎل د ﭼﻨګﺎښ
) ٢٠١١ﺟﻮﻻﯼ( د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ هﻐﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﺣﺴﺎﺑﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د ﮐﻮﻣﯥ ﭘﺮ ﻣټ ﭼﯥ ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن  ۴٢ﻣﺎدﻩ ﻟﻐﻮﻩ
ﮐړﻩ  ،دا د دې ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﻣﺤﮑﻮﻣﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺰا د ﻣﻮدې ﮐﻤﻴﺪل او ﺑﺨښﻨﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻮي .ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻧﻮﻣﻮړې
ﻣﺎدﻩ د وﻟﺴﻤﺸﺮ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﺨښﻨﯥ د ځﺎﻧګړﯼ اﻣﺘﻴﺎز ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐﯥ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ  ،او ﻳﺎدوي ...د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ۴٢ﻣﺎدې ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻳﻮې ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د ﻋﻔﻮې او ﺳﺰا د ﻣﻮدې د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ دﻩ
د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻴﺪا ﮐﻮي ،د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮرا دا واﺿﺢ ﮐﻮﯼ ﭼﯥ د زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ
د ﻋﻔﻮې او د هﻐﻮي د ﺳﺰا د ﻣﻮدې د ﮐﻤﻮﻟﻮ دﻧﺪﻩ د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ دﻧﺪﻩ دﻩ او ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﮐﻮﻻﯼ
ﺷﻲ دا ﺻﻼﺣﻴﺖ هﺮ ډول وﮐﺎروي .ﭘﻪ هﻤﺪې دﻟﻴﻞ ،د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن دﻏﻪ ﻣﺎدﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐﯥ دﻩ .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮ ﻻﯼ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺗﺨﻄﻲ وﮐړي،
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هﻐﻪ ﻣﻠﻐﺎ او د ﭘﻠﯽ ﮐﻴﺪو وړ ﻧﻪ دي.

) (۴د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ ﮐﻮل
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب څﺨﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي او هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮي د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻣﻮﺟﻮدﻩ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﻐﻮي ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .د هﻴﻮاد د ﻟﻮﻣړﻧﯽ ارﮔﺎن ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭼﯥ د زﻳﺎﺗﺮو ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ
ګﻮري ،ﭘﻮﻟﻴﺴﺎن د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻪ ﺛﺒﺘﻮي او د ﺟﺮم د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﺑﺘﺪاﻳﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ﻟﻴﮑﻲ .دا ﭼﯽ هﻐﻮي څﻨګﻪ
د ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ او ﺧﻮاﺧﻮږۍ ﻳﺎ ﺑﯥ ﺧﺒﺮۍ او ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻏﺒﺮګﻮن ښﻴﯥ ،د دوﺳﻴﯥ د ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺴﻴﺮ د ټﺎﮐﻠﻮ ﺳﺮﻩ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
 64د  ١٣٩٠د وږي  ٢٠١١) ١۴د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ  (۵ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮ ﻣﮑﺘﻮب ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯽ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ
اﻳﭻ ﺁر راﭘﻮر "ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﺎوړﻩ دودوﻧﻪ او د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ" ﺳﺘﺎﻳﻠﻲ ﺷﻮﯼ و" :د دې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ
دودﻳﺰې ﮐړﻧﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻴﺮاث دﯼ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ورڅﺨﻪ ځﻮرﻳږي او ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟڼﺪﻩ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻟﻪ دې رﻧځ څﺨﻪ ﺧﻼﺻﯥ ﺷﻲ ،د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ راﭘﻮر د دواړو ﺟﻨﺴﻮﻧﻮ د ذهﻨﻴﺖ ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻬﻤﻪ وﻧډﻩ درﻟﻮدﻻﯼ ﺷﻲ او ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ د ﻣﺜﺒﺘﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻻر ﭘﺮاﻧﻴﺰي ".ﭘﻪ هﻤﺪې ﻣﮑﺘﻮب ﮐﯥ ﭘﻪ دﯼ راﭘﻮر ﮐﯽ د ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع او د ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ )د  ٢٠١٠اﮔﺴﺖ( ﭘﻪ ﻻرښﻮد ﮐﯽ د ﺗﻴښﺘﯽ د
ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ هﻠﮑﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻧﻈﺮ ﺗﺮ ﺳﻮال ﻻﻧﺪﯼ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ ﭼﯽ دﻏﻪ ﻻرښﻮد د ﻧﻮرو ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﯽ د ﺗﻴښﯽ ﭘﻪ اړﻩ داﺳﯽ واﻳﯽ :ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ
ﻳﻮﻩ ښځﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ،ﻣﺤﺎرﻣﻮ او ﻳﺎ هﻢ د ﻋﺪﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﺮدﯼ ﮐﻮر ﮐﯽ ﺗﻴښﺘﻪ وﮐړﯼ )ﺣﺘﯽ ﮐﻪ د ﺗﻴښﺘﯽ وﺟﻪ ﻇﻠﻢ او ﻧﺎروا څﺨﻪ ﺧﻼﺻﻮن
هﻢ وﯼ( دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻊ او د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ وړ ﮔڼﻞ ﮐﻴږﯼ ځﮑﻪ ﭼﯽ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯽ د ښځﯽ ﺗﻴښﺘﻪ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ )ﻟﮑﻪ زﻧﺎ ﻳﺎ ﻓﺤﺸﺎ( ﻻﻣﻞ ﺷﯽ.
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د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﭘﻪ درﯼ ژﺑﻪ ﭘﻪ دﯼ ﭘﺘﻪ ﮐﺘﻼﯼ ﺷﻲ:
http://supremecourt.gov.af/fa/news/2538
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د څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ او ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ د اﻧﺪازې د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د
ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯽ ﮐﻮﻟﻮ د اﻧﺪازې د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﮐﺎر ډﻳﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دﯼ .د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ
د ﻗﻀﻴﻮ ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻪ دي او زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯽ ﭘﻪ واﺿﺢ ډول د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻳﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ،او د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﻗﻀﻴﯥ "د ﮐﻮرﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ" ﻳﺎ "د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺷﺨړو" ﺗﺮ
ﻧﻮم ﻻﻧﺪې ﺛﺒﺖ ﮐﻴږﯼ او ﻳﺎ هﻢ ډﻳﺮﯼ ﻗﻀﻴﯽ ﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻴږﯼ.
څﻨګﻪ ﭼﯽ ﭘﻪ دﯼ راﭘﻮر ﮐﯽ ﻣﺨﮑﯽ اﺷﺎرﻩ ﺷﻮﻩ ،د  ١٣٨٩ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯽ )د  ٢٠١٠د ﻣﺎرچ ﻟﻪ  ٢١څﺨﻪ د  ٢٠١١د ﻣﺎرچ
ﺗﺮ  ٢٠ﭘﻮرې( د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ د راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ
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ټﻮل ټﺎل  ١٢١١ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړې دي.

د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺿﺪ د ﮐﻮرۍ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﯽ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﺧﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺿﺪ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏﺒﺮګﻮن
څﺎﻧګﯥ ځﺎي ﭘﺮ ځﺎﯼ ﺷﻮﯼ او ﻏړي ﻳﯥ هﻢ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ دي زﻳﺎت ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﯼ او ﭘﻪ
زﻳﺎت اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي .د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺿﺪ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﻮ ﺟﻮړﻳﺪل ،ﺗﺮ زﻳﺎﺗﯽ اﻧﺪازﯼ ﺧﻮ
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﺎﻧﯥ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻧﻪ دي ،دا ښﺎﻳﻲ د ﭘﻮﻟﻴﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د
ښځﻨﻴﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ښﻪ واﻟﯽ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د هﻐﻮي ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ
ﺿﺪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧﮕﻪ د ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧږدې ٣۵۵ځﻮاﮎ ﻟﺮي ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﻧږدې  ١۴٨دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﮐﯥ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﻮ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﻲ دي او ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ
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ﻳﯥ ﮐﻮﻣﯥ ځﺎﻧګړې روزﻧﯥ ﻧﻪ دې ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي.
د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺿﺪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﻪ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ ﭼﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻳﯽ ﮐﻮﻻﯼ
ﺷﻲ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮي څﻴړﻧﻮ ﮐﯥ د څﻴړﻧﻮ د ﺑﻬﻴﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ
ﻼ د داﺧﻠﻲ ﺷﺨړې د ﮐﻤﯥ ﮐﭽﯥ
دې ،ﻳﻮازې ﻳﻮ څﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ د دې ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ وﮐړﻩ 68.د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﻪ اﺻ ً
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ادارﻩ ﮐﻮي او ﭘﻪ ﻧﺎدرﻩ ﺗﻮګﻪ دﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ ،ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ ﻳﺎ اﺟﺒﺎري ودوﻧﻮ د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ څﻴړﻧﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ
دي 69.د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮو ﺣﻮزو ﮐﯥ ،ښځﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ د ﻣﺆﻇﻒ ﻧﻮﮐﺮﻳﻮال د ﻟﻴﺪو او هﻐﻪ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺴﺌﻠﯥ د
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﮐړي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ دا دﻣﻮدﻟﻪ ﭼﯽ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺿﺪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﻮ ﻳﺎ ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ د
ﻧﺸﺘﻮن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ هﻴڅﮑﻠﻪ هﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺣﻮزو ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي او د دﯼ
وﻳﺮﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ هﻐﻮﯼ ﺑﻪ وﻧﻴﻮﻟﯥ ﺷﻲ او د هﻐﻮي ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺑﻪ ﻟﮑﻪ دارﻩ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻲ .ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ
ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻗﻀﻴﯽ د ﻋﻨﻌﻨﻮي ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﻻرو ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎ د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﻮي.
ﭘﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﯥ ،ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮان د هﻐﻮ ښځﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي څﻮﮎ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻮ څﺨﻪ ﺗښﺘﻴﺪﻟﻲ او
اﮐﺜﺮا د هﻐﻮي د ﺗﻴښﺘﯥ د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ د څﻴړﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راځﻲ.
د زﻳﺎﺗﺮو ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ،د ښځﻮ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ځﻮاب وﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ښﻪ ﭼﺎﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد دي 70.ﭘﻪ ښﺎر او ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺣﻮزو ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﯽ ﻏﺒﺮګﻮن
څﺎﻧګﯥ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ راﺑﻂ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي او زﻳﺎﺗﺮﻩ ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د هﻐﻮي ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ
ﻧﻴﺴﻲ ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﻳﻮﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ښځﯽ ﺧﭙﻠﻮان او ګﺎوﻧډﻳﺎن ﭘﻪ ﻧﺎدرﻩ ﺗﻮګﻪ د دﻩ د ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ اړﻩ راﭘﻮر ﺛﺒﺘﻮي .د وﻟﺴﻮاﻟۍ د
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ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﮐﯥ د ټﻮل ټﺎل  ٢۶وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ارﻗﺎم/ډاټﺎ ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ ،ﻟﻪ هﺮات څﺨﻪ  ،٢٩٣ﻟﻪ ﮐﻨﺪز څﺨﻪ  ،٢٣٧ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ  ،٢٣۴ﻟﻪ ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ او ﻏﺰﻧﻲ څﺨﻪ
ﺻﻔﺮ .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﭘﻪ دﯼ وﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭼﯽ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ څﺨﻪ د  ٨وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﻠﮑﻪ ﻣﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړﯼ.
67
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧﮑﯥ د ﻣﺸﺮ ﺳﻤﻮﻧﻤﻞ ذﮐﻴﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ .٢۵
68
د ډاﻳﻨﮑﻮرپ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ د هﻤﻐږي ﮐﻮوﻧﮑﯥ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺳﻼﮐﺎرې ﺁﻏﻠﯥ اﻟﻴﺰﺑﻴﺖ ﮐﺎﻣﺮون ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٩٠د ﭼﻨګﺎښ
 ٢۵ ،٢٠١١) ۴ﺟﻮن(.
69
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،ډاﻳﻨﮑﻮرپ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﻔﺎرت ،ﻳﻮ اﻳﻦ اﻳﻒ ﭘﯽ اﯼ ،ﻳﻮ اﻳﻦ وﻣﻴﻦ او ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د  ١٣٩٠د
ﭼﻨګﺎښ د ) ٣٠د  ٢٠١١د ﺟﻮﻻﯼ  (٢١ﻧﯧټﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ د ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻈﺮﻳﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻪ.
70
ﭘﻮﺗﻨﯽ ﻣﺎﺧﺬ.
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ﮐﭽﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮع څﻴړي ،د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن اړوﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع د ﮐﻮرﻧﯽ ﻏﺒﺮګﻮ څﺎﻧګﯽ ﺗﻪ
ﻳﺎ د وﻻﻳﺖ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ راﺑﻄﯥ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﺳﭙﺎري ﻳﺎ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ روﻏﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐﻮي .د ﺟﺮم د ﺑڼﯥ ﭘﻪ ﺗړاو ،د
ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ راﺑﻂ اﻓﺴﺮ دوﺳﻴﻪ وړاﻧﺪې څﻴړي او دوﺳﻴﻪ د څﺎرﻧﻮال دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻟﻴږي او ﻳﺎ د روﻏﯥ ﺟﻮړې ﻟﻪ ﻻرې هﻐﯥ
ﺗﻪ ځﻮاب واﻳﻲ .د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ دوران ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ راﺑﻄﯥ څﺎﻧګﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ
71
ﺗړاو ټﻮل ټﺎل  ٢٣۴ﻗﻀﻴﯥ رﻳﮑﺎرډ ﮐړې دي.
ﭘﻪ هﺮات ﮐﯥ هﻢ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﯥ ﻟﺮي د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﻮ ﭘﻴﺎوړي رﻳﮑﺎرډ ﻟﺮي ،دﻏﯥ
څﺎﻧګﯥ د ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ټﻮل ټﺎل  ٢٩٣ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ درج ﮐړي .د دﻏﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ
ﺷﻤﻴﺮ څﺨﻪ ،ټﻮل ټﺎل  ۶٧ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ د داﻳﻤﯥ واﺣﺪ ﻟﻪ ﺧﻮا د هﺮات د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ د
روﻏﺘﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ دي ،ﭼﺎرواﮐﻲ دﻏﻪ ﻗﻀﻴﯽ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﻮي .د ﻧﻮرو
 ٢٢۶ﭘﺎﺗﯥ دوﺳﻴﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﻮل ټﺎل  ٧٣ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ
څﺎرﻧﻮال ﺗﻪ ٣١ ،ﻗﻀﻴﯽ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ١٩ ،ﻗﻀﻴﯽ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ ١٣ ،ﻗﻀﻴﯽ ﮐﻮرﻧﻴﻮ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﺗﻪ او ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې او ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮرو  ۵۴ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ
72
ﻳﯥ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﮐړﯼ دﯼ .ټﻮل ټﺎل  ٣۵ﻗﻀﻴﯽ ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي.
د ﺳﻤﻨګﺎﻧﻮ د ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻴﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﯥ هﻢ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ
رﺳﻴﺪګﻲ ﮐړﯼ  .ﭘﻪ  (٢٠١٠) ١٣٨٩ﮐﺎل ﮐﯥ د ټﻮل ټﺎل  ١٧ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻳﻮ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ټﻮل ټﺎل  ١٠ﻗﻀﻴﯥ
)ﭼﯽ ﭘﮑﯥ وهﻞ ،ﻓﺤﺎﺷۍ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ ،ﮐﻮرﻧﯽ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او زﻧﺎ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي( د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا
څﺎرﻧﻮال ﺗﻪ راﺟﻊ ﺷﻮي او ﭘﺎﺗﯥ  ٧ﻗﻀﻴﯽ ﻟﮑﻪ ﮐﻮرﻧﯽ ﺷﺨړﯼ ،ﻟﻔﻈﻲ ﺑﺮﻳﺪ ،د ښﻮوﻧځﻲ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﻮل( د
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ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب او ﺳﻼ ﻣﺸﻮرو ﻟﻪ ﻻرې ﺣﻞ ﺷﻮې دي.
ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﺗﺨﺎر وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ټﻮﻟټﺎل  ٨۵ﻗﻀﻴﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې ﺧﻮ ﻳﻮازې ﻳﻮ څﻮ ﻳﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
څﺎرﻧﻮال ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﻲ .د دﻏﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ هﻢ د ﺑﺪو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د وادﻩ ﻗﻀﻴﻪ دﻩ -ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠﯥ ﺑﻠﯥ
ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د اوښﺘﻲ زﻳﺎن د ﺟﺒﺮان ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ورﮐړل ﺷﻮې .د ورﺳﺞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ﭘﻪ  (٢٠١٠) ١٣٨٩ﮐﯥ د ﺑﺪو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د وادﻩ ﭘﻪ ﺗړاو ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﺴﺎن ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐړﯼ دي  .ﻳﻮﻩ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﻳﻮې  ١۶ﮐﻠﻨﯥ
ﻧﺠﻠۍ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﮐړﯼ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﺠﻠۍ اﻣﻴﻨﺪوارﻩ ﺷﻮې ،د ﻧﺠﻠۍ ﮐﻮرﻧۍ د هﻐﯥ وادﻩ د هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻧﻮﻣﻮړې ﻳﯥ ﺗﻴﺮﯼ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﯼ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړ .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ ،هﻐﻮي ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﺷﺨﺺ ﮐﻮرﻧۍ دې هﻐﻪ ﺑﻞ اړخ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐړي ،هﻐﻮي وروﺳﺘﻪ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﺷﺨﺺ ﻳﻮﻩ  ٩ﮐﻠﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړﻩ .د څﺎرﻧﻮال ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﻴﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺻﺎدر ﺷﻮي ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﯥ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د
ﺑﺪو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د وادﻩ د ﻣﺮاﺳﻤﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻮر ﭘﻼر او ﺗﺮﻩ ﻧﻴﻮﻟﻲ ،او هﻐﻮي ﻳﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د
ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ٢۵ﻣﺎدې ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﻬﻢ ګڼﻠﻲ .د څﺎرﻧﻮال دﻓﺘﺮ د ﻣﻼ اﻣﺎم ،دوو ﺷﺎهﺪاﻧﻮ او دوو ﻣﻨځګړو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﺎ ﭼﯥ د
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ﺑﺪو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د وادﻩ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐﯥ ګډون ﮐړﯼ وﻩ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺣﮑﻢ هﻢ ﺻﺎدر ﮐړﯼ.

د ښځﻮ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ او څﻴړﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ
د هﻐﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺑﻴﻠګﯥ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮل ﺷﻮې،
ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ دﯼ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ او ﺷﺎهﺪ ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎدرﻩ ﺗﻮګﻪ
ﻳﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ د ﮐﻮم ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻮښښ ﮐړﯼ.
د  ١٣٨٠د ﮐﺐ ﭘﻪ ) ٢٢د  ٢٠١١د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  (١٣ﻧﻴټﻪ 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 ٣٠٠٠٠٠
 71د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د راﺑﻂ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٩٠د ﭼﻨګﺎښ  ،٢٠١١) ٢ﺟﻮن .(٢٣
 72د هﺮات وﻻﻳﺖ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن ﻟﻪ څﺎﻧګﯥ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل د ﻏﺒﺮګﻮﻟﯽ  ٩) ١٩ﺟﻮن.(٢٠١١ ،
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د ﺳﻤﻨګﺎن وﻻﻳﺖ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن ﻟﻪ څﺎﻧګﯥ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ  ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل ﻏﺒﺮګﻮﻟﯽ د  ١٣٩٠د ﭼﻨګﺎښ ) ٢٢د  ٢٠١١د ﺟﻮﻻﯼ
.(١٣
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د ﺗﺨﺎر وﻻﻳﺖ د څﺎرﻧﻮال ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ ځﻮاﺑﯽ ﻟﻴﮑﻨﻪ ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل ﻏﺒﺮګﻮﻟﯽ )د  ٢٠١١ﺟﻮن(.
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اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ) ۶۶٠٠اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو ﻣﻌﺎدل( ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ورﮐړي .د ﻧﺠﻠۍ ﻣﻮر واﻳﻲ ﭼﯥ د ﻧﺠﻠۍ ﺧﺴﺮګﻨۍ ﭘﻪ
دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐړې" 75.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  ١٠ﮐﻠﻦ 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 ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ اﺟﺒﺎري ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﻪ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺖ
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ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻲ.
د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ ،د ﻏﺰﻧﻲ او ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﭼﻴﺮﯼ ﭼﯽ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﯽ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﮐړﯼ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ درﻟﻮد 77.د ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ وﻻﻳﺖ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ووﻳﻞ
ﭼﯥ دوي د دﯼ راﭘﻮر ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ هﻢ ﻧﻪ دﻩ ﺛﺒﺖ او څﻴړﻟﯥ .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ راﺑﻂ ﺷﺨﺺ
ووﻳﻞ" :د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻗﻀﻴﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو د وﻳﺮې ﻳﺎ ﮐﻠﺘﻮري ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻪ ﺛﺒﺖ
78

ﮐﻴږي".

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ او ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯽ د ﻣﺎﻳﻮﺳﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ او ښځﻮ د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯽ ﻳﻮ
زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻗﻀﻴﯽ هﻢ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ دﯼ .د دﻏﻮ ﻗﻀﻴﻮ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻳﯽ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ دﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮﯼ ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ
79
ﭼﯽ د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﺧﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د  ٢١ﻣﺎدﯼ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯽ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرل ﺟﺮم ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮﯼ.
د ﻟﻮګﺮ ،ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ،ﭘﺮوان او وردﮔﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ راﺑﻂ ﺷﺨﺺ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ښځﯥ هﻴڅﮑﻠﻪ هﻢ ﮐﻮم ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻧﻪ دﯼ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ .د ښځﻮ د
ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ او د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا د ښځﻴﻨﻪ ﻏړو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮ ﮐﻢ ﺷﻤﻴﺮ ﻗﻀﻴﯽ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻴږي .د ﭘﺮوان وﻻﻳﺖ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮڅﺨﻪ وروﺳﺘﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﺴﺌﻠﯥ د ښځﻮ د ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ هﻤﮑﺎرۍ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﻪ ﻻرې ﺣﻞ
80
ﺷﻮي ۶ ،ﭘﺎﺗﯥ ﻗﻀﻴﯥ د څﺎرﻧﻮال دﻓﺘﺮ ﺗﻪ راﺟﻊ ﺷﻮې دي.

د ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﮐﻢ ﺷﻤﻴﺮ
د ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﮐﻢ ﺷﻤﻴﺮ ،ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﯥ ﻧﺎهﻴﻠﯥ ﮐﻮي څﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﯽ ټﻮل ټﺎل  ٢٧٠٠ﻣﻮﻗﻔﻮﻧﻪ ښځﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺷﻮﯼ ،ﺧﻮ

 75د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺑﻴﺎ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس ،د ﮐﻨﺪهﺎر د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د څﺎﻧګﯥ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ /او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ١٣٨٩ ،د ﮐﺐ ) ٢٠ﻣﺎرچ ،١٧
.(٢٠١١
76
د  (١) ٣٩ﻣﺎدې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ،ﻓﺤﺎﺷۍ ﺗﻪ اړاﻳﺴﺘﻞ  ،د ﻳﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ د هﻮﻳﺖ د ﻧﺸﺮوﻟﻮ ،د ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﻋﻨﺼﺮوﻧﻮ د ﺳﻮځﻮﻟﻮ او ﮐﺎروﻟﻮ،
اﺟﺒﺎري ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ او ځﺎن وژﻧﯥ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻧﻪ ﻟﺮي.
 77د  ٢٠١١ﮐﺎل ﻟﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ څﺨﻪ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ اﺳﺎﺳﻲ روزﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ،ﺟﻨﺪر ﻳﺎ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮت ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړې
دي .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﯼ ﻧﺼﺎب ﮐﯥ ﺑﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ  ٩۶ﺳﺎﻋﺘﻪ او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﻩ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ  ١٨ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻲ .د
 UNFPAﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮ روزﻧﻴﺮ ﻻﺳﻲ ﮐﺘﺎب ﭼﯥ ﻋﻨﻮان ﻳﯥ "ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي" د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت
ﻟﻪ ﺧﻮا د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﯼ.
78
د ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ وﻻﻳﺖ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د راﺑﻂ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ دﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ١٣٩٠،د ورﯼ  ،٢٠١١) ٢۴اﭘﺮﻳﻞ .(١٣
 79د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﯽ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻮرﯼ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁرﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ زون ﮐﯽ د ښځﯽ د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯽ  ۶ﭘﻴښﯽ او د ځﺎن وژﻧﯽ  ٣ﭘﻴښﯽ ﺛﺒﺘﯽ
ﮐړﯼ دﯼ .د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﯽ ﭘﻪ  ،۴د ﻗﺎﻧﻮن او ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ګﺮوﺑﯽ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯽ د ﺟﻨﻮﺑﯽ زون ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺮوز وﻻﻳﺖ ﮐﯽ د ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯽ د ﭘﻴښﻮ د
زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮﻩ او د دﯼ ﻏﻮﻧډﯼ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﯽ د اړوﻧﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د دﻏﺴﯽ ﻗﻀﻴﻮ د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ او ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻮﻟﻮ د ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او د ښځﻮ د
ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯽ ﺧﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺤﺚ وﮐړل.
80
د ﭘﺮوان وﻻﻳﺖ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د راﺑﻂ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻠﻔﻮﻧﻲ ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٩٠د ﻏﺒﺮګﻮﻟﯽ  ،٢٠١١) ٢۵د ﺟﻮن .(١۵
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دﻣګړۍ د  ١٩۵اﻓﺴﺮاﻧﻮ او  ۴۴۴ﺳﺎﺗﻨﻤﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻳﻮازﯼ  ١١٩۵ښځﻴﻨﻪ ﻏړي ﭘﻪ ځﻮاﮎ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي .دا د ١٣٩٠
81
ﮐﺎل ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮل ځﻮاﮎ د  ١۵١٢٨١ﻏړو  ٠،٧٨ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي.
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي د  ١٣٩٢ﮐﺎل ) (٢٠١۴ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ د ټﻮل ټﺎل  ۵٠٠٠ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ،ﺧﻮ دﻏﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﻻر ﮐﯽ ډﻳﺮﯼ ﺳﺘﻮﻧﺰﯼ ﻣﻮﺟﻮدﯼ دﯼ .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺟﻨډر د څﺎﻧګﯥ د ﻣﺸﺮې ﻣﻞ ﭘﺎﺳﻮال ﺷﻔﻴﻘﯥ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ،د ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د اﺳﺘﺨﺪام او ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دﻏﻪ
ﺳﺘﻮﻧﺰﯼ ﺷﺎﻣﻞ دي :دودوﻧﻪ او رواﺟﻮﻧﻪ ﭼﯽ ښځﯽ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ورﮐﻮﯼ ﭘﻮﻟﻴﺲ ځﻮاﮎ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﺷﯽ  ،د ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ
ﺗﻴټﻪ ﮐﭽﻪ ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗګ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﻨډوﻧﻪ ،ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ،د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻧﺸﺘﻮن  ،د دوﻟﺖ
82
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ وﻳﺮﻩ او ﺗﻬﺪﻳﺪ.
ﺑﺮ ﺳﻴﺮﻩ ﭘﺮ دﯼ ،ﻳﻮﻩ ﺳﻴﻤﻴﻴﺰ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻪ ،د دﯼ ﭘﻪ ﻏﻨﺪوﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯽ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻮ ﮐﯽ ﭘﺮاﺧﻪ ﺟﻨﺴﯽ ځﻮروﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮدﻩ دﻩ ،واﻳﻲ" :د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﭼﺎرواﮐﻮ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ هﻐﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ دوي ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮي ﮐﻮم
اﻗﺪام ﻧﻪ دﯼ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .ﻧﻮﻣﻮړې ﺧﺒﺮداري ورﮐړﯼ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دﻏﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺗﻪ د ﺣﻞ ﻻر و ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﺷﻲ ﻧﻮ د
83
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ټﻮل ټﺎل  ٢١٠ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻲ.
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺴﻠﮑﯥ دﻧﺪې ﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،او ﭘﻪ ځﺎﯼ ﻳﯽ د اﺷﭙﺰﯼ،
ﺻﻔﺎﮐﺎرﯼ ،او ﭼﺎﯼ ﭘﺨﻮﻟﻮ دﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .ﺟﻨﺮال ﺷﻔﻴﻘﻪ رﺳﻮﻟﯽ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د روزﻧﯥ او ﻣﻌﺎرف د څﺎﻧګﯥ
ﻣﺸﺮې واﻳﻲ ﭼﯥ د ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ اﺻﻠﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
84
ﻋﻨﻌﻨﻮي ﮐﻠﺘﻮر ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دﻩ.

) (۵د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب او د ﻣﺴﺌﻠﻮ د ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ د دودﻳﺰو
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﮐﺎرول

ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر څﻴړﻧﻮ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮو هﻐﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺮ
ﺳﺮﻩ ﺷﻮو ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او د څﺎرﻧﻮاﻟۍ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺗﻪ راﭘﻮروﻧﻪ ورﮐړل ﺷﻮي ﺧﻮ هﻐﻪ د رﺳﻤﻲ ﻋﺪﻟﻲ ﺳﻴﺴټﻢ
څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ،د ﺷﮑﺎﻳﺖ د ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د دودﻳﺰو ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ د ﻻرې ﭘﺮوﺳﺲ
ﺷﻮي او ﻳﺎ هﻢ ﺣﻞ ﺷﻮي دي .ﺣﺘﯽ دا ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟۍ
هﻢ ﻳﻮازې ﻳﻮ څﻮ ﻣﺤﺪودې ﻗﻀﻴﯥ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﻲ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﺛﺒﺘﯥ وې.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر هﻤﺪارﻧګﻪ دا ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د
ښځﻮ ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب د ﻻرې ﺣﻞ ﺷﻮي
دي .ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ﭼﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ښځﻪ وﻧﻪ ﻏﻮاړﯼ ﭼﯽ ﻗﻀﻴﻪ د ﺟﻨﺎﻳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﯽ ،د ښځﯥ ﭘﺮ
ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ د  ٢٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻳﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ  ١٧ﮐﯽ ﻳﯽ ﮐﻮﻻﯼ ﭼﯽ
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ﻣﻨځﮕړﻳﺘﻮب وﺷﯽ.

81

د داﺧﻠﯽ وزارت د روزﻧﯽ د رﺋﻴﺲ ﺟﻨﺮال ﺷﺮﻳﻔﻪ رﺳﻮﻟﯽ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻟﻴﺪﻧﻪ ،د  ٢٠١١د ﺟﻮﻻﯼ .٢۵
82
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د درﮎ د ﺳﺮوې د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮﻣﻬﺎل وﻳﻨﺎ ،ﺳﺮﻳﻨﺎ هﻮټﻞ،د  ١٣٨٩د ﺳﻠﻮاﻏﯥ  ،٢٠١١) ١۴ﻓﺒﺮوري " .(٣د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د
څﺎﻧګﻮ او د ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ډﻟﻮ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﻮﯼ" د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ او د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ د ﺑﻮرډ ﻟﻪ ﺧﻮا،د  ١٣٩٠د ﻏﺒﺮګﻮﻟﯽ ،٢٠١١) ١۵
ﺟﻮن .(۶
83
د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺟﻨډر د راﺑﻂ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ،د  ١٣٩٠د وږﯼ  ١٣) ٢٢ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ.(٢٠١١ ،
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ﺟﻨﺮال ﺷﻔﻴﻘﻪ رﺳﻮﻟﯽ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د روزﻧﯥ ﻣﺸﺮﻩ ،د  ١٣٩٠د زﻣﺮﯼ  ،٢٠١١) ٣د ﺟﻮﻻﯼ .(٢۵
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 ٢٠ﻧﻤﺒﺮ ﻓﻮټ ﻧﻮټ وﮔﻮرۍ.
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د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ،د ﻧﻨﮕﺮهﺎر ﭘﻪ اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ ﮐﯽ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ٣۶
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﺗﻪ 86درج ﺷﻮﯼ دﯼ ،ﭼﯽ ﭘﻪ  ١٢ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺷﻮﯼ ١٢ ،ﻳﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺷﻮي ،دوﻩ ﻳﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ راﺟﻊ ﺷﻮي ،ﻳﻮﻩ ﻳﯥ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ د ﻻ زﻳﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮل
ﺷﻮې ،ﻳﻮﻩ ﻳﯥ د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت ﺗﻪ د ﻳﻮې ﻣﺪﻧﻲ ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د څﻴړﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې ،87دوﻩ ﻳﯥ د ښځﻮ ﭼﺎرو
رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ،څﻠﻮر ﻳﯥ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﭼﺎرواﮐﻮ او ﻣﺴﻮوﻟﻴﻨﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮﯼ او ﭘﻪ دوو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ د ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ
وﺿﺎﺣﺖ وﺟﻮد ﻧﻪ درﻟﻮد .د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﭘﻪ دوو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او ﻳﻮﻩ ﻳﯥ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب
ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي دي ،ﺳﺮﻩ د دﯼ ﭼﯽ د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺎوز د ﺟﺮم ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨځﮕړﻳﺘﻮب د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ
ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﻣﻨﻊ ﺷﻮﯼ دﯼ .د  ١٧ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د وهﻠﻮ ټﮑﻮﻟﻮ ﭘﻴښﯥ وې اوﻩ ﻳﯥ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮل
ﺷﻮي ،ﭘﻨځﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺘﺴﻞ ﺷﻮي ،دوﻩ ﻳﯥ ﻧﻮرو وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ ،ﻳﻮﻩ ﻳﯥ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې او دوﻩ ﻳﯥ
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ﭘﻮرﻩ څﺮګﻨﺪې ﻧﻪ وﯼ.
د ﮐﻨړ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د ﻣﺪﻳﺮت ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻬﻪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي ﭼﯥ هﻐﻪ د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي ،ﭘﻨځﻪ ﻳﯥ ﻗﻮﻣﯽ
89
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ او ﻳﻮازې ﻳﻮﻩ ﻳﯽ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮﻟﯽ دﻩ.
ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺿﺪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ دوﯼ ﺗﻪ
رﺳﻴږﯼ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب د ﻻرې ﺣﻞ ﮐﻮي .د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ هﻐﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل څﺨﻪ د
ﺑﺎﻧﺪې ﺻﻮرت ﻧﻴﺴﻲ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﻏﻮر ﻻﻧﺪې راځﻲ او ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻏﺒﺮګﻮن د
څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﺳﺮﻩ ﺣﻞ ﮐﻴږي.
د هﺮات وﻻﻳﺖ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﯥ د زﻳﺎﺗﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ هﻴڅ ډول ﭘﻪ هﻐﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ
ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻧﻪ دﯼ ﮐړﯼ .دﻏﯥ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﯥ  ٢٢۶ﻗﻀﻴﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻮ څﺨﻪ د
 ١٠٣ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﮐړﯼ ٧٣ ،د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ راﺟﻊ ﮐړي ٣١ ،ﻳﯥ د وﻻﻳﺖ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻪ
او  ١٩ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﯥ دي .د ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﯥ
ﺗﻪ  ١٢ﻗﻀﻴﯥ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ د  ١٠ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺷﻮﯼ دﯼ .د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د وﻻﻳﺖ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﯥ
 ١٢ﻗﻀﻴﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ دي او  ١٠ﻳﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ او دوﻩ ﻳﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﺳﺘﻮﻟﻲ دي.
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯽ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺿﺪ د ﮐﻮرﻧﯽ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯽ ﻣﺸﺮﯼ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/اواﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ څﺮګﻨﺪ ﮐړ ﭼﯽ د
ﮐﻮرﻧۍ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﯥ هﻢ ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻣﻨﻠﯽ دﯼ .وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻋﺎرض ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺖ
وړاﻧﺪې ﮐﻮي ،ﻣﺸﺮان ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮي او د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د
ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ اﺟﺎزﻩ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي .ﭘﻪ داﺳﯥ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﻣﺸﺮان ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﭘﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﻟﻴﮑﻲ ،هﻐﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ او ﻳﺎ ﻣﻬﺮ
ﮐﻮي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ دﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮑﻮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﭘﺮﻳﮑړﻩ د ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف وي ﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن
90
څﺎﻧګﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ هﻐﻪ ﻣﺴﺘﺮدﻩ ﮐړي او ﺧﭙﻞ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ ﭼﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﭼﯥ ورﺗﻪ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ او ﻳﺎ هﻢ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻻرې
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ رﺳﻴږي هﻐﻮي هﻢ زﻳﺎﺗﺮﻩ وﺧﺘﻮﻧﻪ ډﻳﺮې ﻗﻀﻴﯥ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮي او ﺷﺎﮐﻲ اړﺧﻮﻧﻪ دې ﺗﻪ
86

د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ  ۶٠ﻗﻀﻴﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺛﺒﺘﯥ ﺷﻮﯼ دي ،ﭼﯥ د هﻐﻮ څﺨﻪ  ٣۶ﻳﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻮي دي.
 87ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د  ١٣٩٠د وري څﺨﻪ ﺗﺮ ﭼﻨګﺎښ ﭘﻮرې )د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻣﺎرچ -ﺟﻮﻻﯼ( هﻠﺘﻪ ﭘﻠټﻨﯥ ﮐړي او هﻠﺘﻪ
ورﺗﻪ دا ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮې ﭼﯥ هﻐﻪ ﻗﻀﻴﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ او د وراﺛﺖ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ د ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺷﻮي دي او ﭘﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯥ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب د ﻻرې او ﻳﺎ هﻢ د ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺣﻞ ﺷﻮي دي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ د وراﺛﺖ د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر او
ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻠﮑﻴﺖ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ څﺨﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږي.
88
د ﻧﻨﮕﺮهﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر څﺎرﻧﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻞ) ،د  ٢٠١٠د ﻣﺎرچ څﺨﻪ د  ٢٠١١ﺗﺮ
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻮرﯼ(.
 89د ﮐﻨړ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر څﺎرﻧﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻞ) ،د  ٢٠١٠د ﻣﺎرچ څﺨﻪ د  ٢٠١١ﺗﺮ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
ﭘﻮرﯼ(.
90
د ﺳﻤﻮﻧﻤﻞ ذﮐﻴﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺮﯼ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل د زﻣﺮﯼ ٣
)ﺟﻮﻻﯼ  .( ٢٠١١ ،٢۵ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دودﻳﺰو هﻐﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د دﻏﻪ ډول ﺷﺨړو ﺣﻞ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي ارﻗﺎم ﻧﻪ ﻟﺮي.
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هڅﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﻠﻲ او ﺳﺮﻩ ﭘﺨﻼ ﺷﻲ .دﻏﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻮ ﮐﯥ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ د
ﻟﻮﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟۍ د ﻣﺸﺮ ﻟﻪ
ﺧﻮا څﺮګﻨﺪ ﺷﻮ 91.د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د  ۵٩٤ﺛﺒﺖ ﺷﻮو هﻐﻮ ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د ښﺎ رﯼ
څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ د دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي ﻳﻮازې  ١۵۵ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻮي دي ،او ﭘﻪ دې ډول ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ
د دې څﺮګﻨﺪوﻳﻪ دي ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ دوﺳﻴﯥ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي او ﻳﺎ هﻢ دا ﭼﯥ د ﻋﺎرﺿﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي دي.
ﻧږدې  ٧٠ﻗﻀﻴﯥ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ دي د
ﺷﮑﺎﻳﺖ د ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ،د ﻣﺪارﮐﻮ او ﺛﺒﻮﺗﻴﻪ دﻻﻳﻠﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ،او ﻳﺎ هﻢ د ﻋﺎرﺿﻴﻨﻮ د ﻻ درﮐﻪ ﮐﻴﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﻴﯥ
ﺗړل ﺷﻮي دي .د دﻏﯥ څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د دﻏﯥ څﺎﻧګﯥ څﺎرﻧﻮاﻻن دﻏﻪ اﺗﻬﺎم
ﺷﻮي ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ څﻴړي "ﻧﻮ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې هﻐﻮي دا ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐړي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﺟﺪي ﻧﻪ دي ﻳﺎ دا ﭼﯥ ﺳﺎدﻩ ﺗﺨﻠﻔﺎت دي او

ﻳﺎ هﻢ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺷﮑﺎﻳﺖ د هﻴﺠﺎن او د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺷﻮﯼ وي او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎرﻩ دا ﻣﻤﮑﻨﻪ وي
ﭼﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎي ﺷﻲ او ﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴړﻩ ﺳﺮﻩ واوﺳﻴږي ،ﻧﻮ هﻐﻮي دوي
هڅﻮي ﭼﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﺨﻼ ﺷﻲ او ﺧﭙﻠﯥ ﻋﺮﻳﻀﯥ او ﻗﻀﻴﯥ وﺗړي .دا د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻴږﯼ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﺗﺤﻔﻆ او ﺳﺎﺗﻨﻪ
92
وﺷﻲ".

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮن او د ﺟﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب اﻣﮑﺎن
ډﻳﺮو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ دا ﺟﻮﺗﻪ ﮐړې ﭼﯥ د ﺟﻨﺎﻳﯽ او ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﭘﺮﻳﮑړو ﻟﭙﺎرﻩ د رﺳﻤﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺑﺎﻧﺪﯼ
ﻧﻬﺎدوﻧﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻮل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮل دﯼ 93.د ﻣﺴﺌﻠﻮ د هﻮاروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د رﺳﻤﯽ ﻋﺪاﻟﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ څﺨﻪ د
ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮل اوس هﻢ دوام ﻟﺮﯼ .ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯽ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻻﻧﺠﻮ د هﻮاروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﻣﻨځﮕړﻳﺘﻮب څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻮل د ﻣﻨﻠﻮ وړ دﯼ ،ﺧﻮ د.ﺟﺪﯼ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ ﻳﻮﻩ ﻏﻮرﻩ ﻻرﻩ ﻧﻪ دﻩ او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ
او ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﮔﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ واﻗﻊ ﮐﻴږﯼ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻲ ،ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺟﺰاﻳﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯽ د دې
ﻳﺎدوﻧﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺷﻮې .د دې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﯼ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺷﮑﺎﺑﺖ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺗﻪ د دﯼ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮﯼ
ﭼﯽ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﻠﯽ .څﺎرﻧﻮال د ﺟﺰاﻳﯽ اﺟﺮااﺗﻮ د ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ د هﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي او ﻳﺎ هﻢ ورﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮﯼ دﯼ ﺟﺰاﻳﻲ اﻗﺪام ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐړي ....ﻣګﺮ دا ﭼﯥ
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ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ واﺿﺢ ﺗﻮګﻪ ﺑﻞ ډول ﺣﮑﻢ ﮐړﯼ وي".
د  ٢٢ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻮي دي  ١٧ﻳﯥ ﻳﻮازې ﮐﻴﺪاﯼ
ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ او ﻳﺎ د هﻐﻪ د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې راﺷﻲ او د هﻐﻮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ او
ﻣﺠﺎزات ﻳﻮازې هﻐﻪ وﺧﺖ درﻳﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺧﺎرج ﮐړي .د دﻏﻮ ټﻮﻟﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭼﻴﺮﺗﻪ
ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ د دې ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﻮي ﻧﻮ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻘﻌﻴﺐ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻏﻮرﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻲ.
د دﻏﻮ  ١٧ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻳﯥ ﺟﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ دي .د دﻏﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ دوﻩ ﻳﯥ "د وادﻩ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او ﻳﺎ هﻢ د وادﻩ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ
د ښځﯥ ﭘﻠﻮرل او راﻧﻴﻮل" ) ٢۴ﻣﺎدﻩ( او "ﺑﺪ" ]د ﻗﺘﻞ او ﻳﺎ هﻢ ﺑﻞ ﺟﺮم د ﺟﺰا او ﺗﻼﻓۍ ﻟﭙﺎرﻩ د ښځﯥ ورﮐﻮل[ ) ٢۵ﻣﺎدﻩ(
ﺟﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮﯼ دي ،ﭘﻪ هﻤﺪﯼ ډول "ټﭙﯽ ﮐﻮل ﻳﺎ ﻣﻌﻴﻮﺑﻮل" ) ٢٢ﻣﺎدﻩ( ﭼﯥ د ﺟﺮم ﭘﻪ ﺷﺪت ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي.
ﻧﻮر ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭘﻮرې ﺗړاو ﻟﺮي ﭘﻪ ﻻﻧﺪﯼ ډول دﯼ :اﺟﺒﺎري وادﻩ ،د
91

د ﻟﻮﻳﯽ څﺎرﻧﻮاﻟۍ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د ﭼﺎرو ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻧﻮر اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺟﻼل او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟۍ د
ﻣﺸﺮې ﻗﺪﺳﻴﯥ ﻧﻴﺎزﯼ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د ١٣٩٠ﮐﺎل د زﻣﺮﯼ ) ١٩د  ٢٠١١د اګﺴﺖ ﭘﻪ .(١٠
92
د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟۍ د ﻣﺸﺮې ﻗﺪﺳﻴﯥ ﻧﻴﺎزﯼ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د ١٣٩٠د
وږﯼ ) ٢٩د  ٢٠١١د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ .(٢٠
" 93ﭘﻪ ﭘﮑﺘﻴﺎ او ﻧﻨﮑﺮهﺎر ﮐﯥ د رﺳﻤﯽ او ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻋﺪاﻟﺖ .د ټﻲ اﻳﻞ او ﮐﺎري ﭘﺎڼﻪ" د  ٢٠١١ﻓﺒﺮوري ؛" ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻣﻨﺎزﻋﯥ د ﺣﻞ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﯽ" رﻳﺒﻴﮑﺎ ګﺎﻧګ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د رﻳﺴﺮچ او ارزوﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،د  ٢٠١١ﻣﺎرچ(" ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺷﺨړو ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﺣﻞ" د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ
د ﺳﻮﻟﯥ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت) ،د  ٢٠١٠اﮔﺴﺖ(.
94
د ﺟﺰاﻳﯽ اﺟﺮااﺗﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن ٢٢ ،ﻣﺎدﻩ.
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وادﻩ ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ،د ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻋﻤﺮ وادﻩ ،ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ﺗﻮګﻪ ﺗﺠﺮﻳﺪول ،ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ﺗﻮګﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻪ اړ ﮐﻮل ،د وراﺛﺖ
ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮل ،د ﻣﻠﮑﻴﺖ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ،ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ،ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د
رﺳﻴﺪﻧﯥ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ،ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ اړ ﮐﻮل ،ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د زﻳﺎﺗﻮ ښځﻮ درﻟﻮدل ،د ﺧﭙﻠﻮۍ د اړﻳﮑﻮ
ردول ،وهﻞ او ﺳﺨﺖ ټﭙﻲ ﮐﻮل ،ښﮑﻨځﻞ ﮐﻮل ،ﺗﺤﻘﻴﺮول او ډارول ،څﻮرول او ازارول.
د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ،ﻓﺤﺎﺷۍ ﺗﻪ اړاﻳﺴﺘﻞ ،د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د هﻮﻳﺖ اﻓﺸﺎء ﮐﻮل ،ﺳﻮځﻮل او د ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎرول او ځﺎن
ﺳﻮځﻮوﻧﯥ ﻳﺎ ځﺎن وژﻧﯽ ﺗﻪ اړ ﮐﻮل ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ دﻏﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮازﻩ څﺎرﻧﻮال ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﯽ ﮔﻴﺮﯼ ﺷﻲ 95.څﻨګﻪ ﭼﯽ ﭘﻪ دﯼ
راﭘﻮر ﮐﯽ ﻣﺨﮑﯽ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮﻩ ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ څﻴړﻧﻮ ﮐﯽ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼﯽ څﺎرﻧﻮاﻻن دﻏﻪ ﻗﻀﻴﯽ ﺗﺮ
ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪﯼ ﻧﻪ دﯼ ﻧﻴﻮﻟﯽ.

د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻨځﮕړﻳﺘﻮب
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻳﺎ هﻢ د ﻧﻮرو ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب د ژﻣﻨﻠﻴﮏ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ښځﯥ او ﻣﻴړﻩ ﻟﻪ ﺧﻮا او ﻳﺎ هﻢ د
ﺗﻴﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ دوﻩ د ښﻪ ﺷﻬﺮت ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د دﻏﯥ ﮐﻮرﻧۍ د ﻣﺤﻞ څﺨﻪ وي د ﺷﻬﺎدت
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺣﺎﺿﺮوي ،ﺻﻮرت ﻧﻴﺴﻲ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻌﻴﺎري ﺷﮑﻞ وﺟﻮد ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﺨﻠﻒ/ﻣﺠﺮم د
دې ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺗﻴﺮﯼ او ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻧﻪ ﮐﻮي ،دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ ﮐﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﻴﺮﯼ ﺗﮑﺮار ﺷﻲ ﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ
ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﯽ ﮐﻴږي .د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻣﺸﺮ د وﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ هﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﺮﺗﻪ ﺣﻞ ﮐﻮي ،ﻧﻮ دﻏﻪ دﻓﺘﺮ د ﺗﻴﺮﯼ د ﺗﺨﻠﻒ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ژﻣﻦ ﻟﻴﮏ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﮐﻪ
ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﻟﺮي ﻧﻮ هﻐﻪ ډﮐﻮﯼ او ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﻮي ﻳﯥ ،او دﻏﻪ ﭘﺎڼﻪ دوﻩ ﺗﻨﻪ ﺷﺎهﺪاﻧﻮ هﻢ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﻮي.
د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺮې ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺗﺮ دې ﻣﻬﺎﻟﻪ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب
ﭼﺎرې  ۶٠ﺳﻠﻨﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟۍ دي 96.ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻴﺮﯼ ﺗﮑﺮارﻳږﯼ او ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ دوي ﺗﻪ راځﻲ ﻧﻮ هﻐﻮي ﺑﻴﺎ
ﻗﻀﻴﻪ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ رﻳﺎﺳﺖ او ﻳﺎ هﻢ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﺳﭙﺎري .د ﮐﻮرﻧۍ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺮې 97دا وﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ
ښځﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮګﻪ د ﺗﻴﺮي ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي د ﮐﻮرﻧۍ د ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﻧﻮرو ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي .هﻐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ د هﻐﯥ دﻓﺘﺮ ﮐﻮښښ ﮐﻮي څﻮ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي ،د
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﮐﻮي ،ورﺗﻪ ټﻴﻠﻴﻔﻮن ﮐﻮي ،او ﻳﺎ هﻢ دا ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ د ګﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺁﻳﺎ
هﻐﻪ ﺑﻴﺎ هﻢ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺗﻴﺮﯼ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دﻩ او ﮐﻪ ﻧﻪ.

د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ د ښځﻮ ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻨځﮕړﻳﺘﻮب
د ﮐﻮرﻧۍ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب او د وادﻩ ﺷﺨړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ځﻴﻨﯥ ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ د ښځﻮ ﭼﺎرو
د رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا راﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺷﻮي دي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ،د ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځﯥ ﺳﻴﻤﯥ د ﮐﻨﺪز وﻻﻳﺖ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ د
 ١٧۶ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ورﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ دي د  ١۵٠ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﮐړﯼ دﯼ او  ٢۶ﻧﻮرې ﻳﯥ ﻋﺪﻟﻲ او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﯥ دي .د ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﻏﻮر وﻻﻳﺖ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ  ٣٣ﻗﻀﻴﯥ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ د  ١١ﭘﻪ اړﻩ
ﻳﯥ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﮐړﯼ دﯼ او  ٧ﻧﻮرې ﻳﯥ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﯥ دي.
د زﻳﺎﺗﺮو ﺟﺮګﻮ او ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﯽ اﮐﺜﺮا ښځﻮ ﺗﻪ د ګډون اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ راﮐﻮﯼ ،د ښځﻮ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ،د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧﮕﯽ ښځﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨځګﺮﻳﺘﻮب ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐﻮﯼ ځﮑﻪ ﭼﯽ
98
ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ښځﻮ ﺗﻪ د ﺣﻞ ﻻرﯼ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻓﺮﺻﺖ راﮐﻮﯼ.
95

د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ٣٩ﻣﺎدې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ.
96
د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺟﻊ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب  ٨٠ﺳﻠﻨﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ دﯼ ،او دا ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د
ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻗﻀﻴﯥ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي هﻤﮑﺎري ﭘﻴﻞ ﮐړې دﻩ څﻮ دا ﺑﺎوري ﮐړي ﭼﯥ ﺗﻴﺮي او ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺗﮑﺮارﻳږي ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل د وږي  ٢۴ﻧﻴټﻪ )د  ٢٠١١د
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ (١۵
97
د ﺳﻤﻮﻧﻤﻞ ذﮐﻴﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺮﯼ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د  ١٣٩٠ﮐﺎل د زﻣﺮﯼ ٣
)ﺟﻮﻻﯼ .( ٢٠١١ ،٢۵
98
د دوو ښﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺼﺎدم :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻻﻧﺠﻮ دوﻟﺘﻲ او ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺣﻞ "،د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻮﻟﯥ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ،ﮐﺎل .(٢٠٠۶) ،١٣٨۵
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ښځﻮ د ﭼﺎرو د ﮐﻤﻴﺸﻨﺮې د وﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ښځﯥ اﮐﺜﺮﺁ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ
ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ دﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴړوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړي .ﺳﺮﻩ د دﯼ ﭼﯽ ښځﯽ ﭘﻪ دﯼ ﭘﻮهﻴږﯼ ﭼﯽ ﻧﻮرﯼ ښﯽ ﻻرﯼ هﻢ ﻟﺮﯼ،
هﻐﻮﯼ د ﺳﺘﻮﻧﺰﯼ د ﺣﻞ د ﻳﻮﻩ داﺳﯽ ﻻر ﭘﻪ هﻴﻠﻪ ﭼﯽ د دوﯼ د ﮐﻮرﻧﯽ ﻳﻮواﻟﯽ وﺳﺎﺗﯽ ،او ﭘﻪ ﻋﺪﻟﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯽ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ
او ﻋﻮاﻣﻮ د ځﻴﺮ ﮐﻴﺪﻧﯽ د ډار ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮﯼ 99.هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻋﺪﻟﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯽ د زﻳﺎﺗﻮ
ﻟګښﺘﻮﻧﻮ او ﻓﺴﺎد د ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ښځﯽ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﻪ زړﻩ ﻧﻪ ښﻪ ﮐﻮي.

د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﻳﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﻀﻴﻮ د هﻮاروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ اﻧﺪﻳښﻨﯽ
ﭘﻪ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺑﺎﻧﺪﯼ د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ د ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮل )ﺣﺘﯽ ځﻴﻨﯽ وﺧﺖ د ﺟﺪﯼ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ هﻢ د
ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﮐﺎروﻧﻪ( د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د روﺣﻴﯥ او ﻣﺘﻦ ﺳﺮﻩ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻟﺮﯼ ﭼﯽ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯽ
دا دﯼ ﭼﯽ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷﯽ ،د ﻻ زﻳﺎت ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﺷﻲ او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
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ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻘﻌﻴﺐ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ.
ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ زﻳﺎت ﻣﺎهﺮان د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺑﺎﻧﺪې د زﻳﺎﺗﯥ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ا ړﻩ
ﻣﺤﺘﺎﻃﻪ دي" .ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب د ﮐﻮرﻧۍ د ﻻﻧﺠﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ځﻮاﮐﻤﻨﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻩ ﺧﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ
د ﻣﺼﺆوﻧﻴﺖ د ﻣﺴﺌﻠﯽ او د څﻮاﮎ د ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ وي او ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ ډډﻩ
وﺷﯽ 101".ﺑﻞ ﻣﺎهﺮ ووﻳﻞ" :ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻴږﯼ ﭼﯽ د دواړو ﺧﻮاوو ځﻮاﮎ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻲ ډول
ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ وﯼ او د ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د دﯼ ارادﻩ وﻟﺮﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﯽ .ﺗﻴﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﻣﻴړﻩ او ښځﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯽ ډﻳﺮ ﻟږ او ﻳﺎ هﻢ هﻴڅ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ وﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﮐﻴږدﯼ او ﻳﻮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻪ ﺳﺮﻩ ورﺳﻴږي.
د ځﻮاﮎ ﭘﻪ اړﻩ د ﻧﺎﻧﺪرﻳﻮ ﻧﺎ اﻧډوﻟﻲ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ وي او ﻳﺎ هﻢ دا ﭼﯥ ﭘﺮ هﻐﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ وي ،ﺣﺘﯽ دا
102
ﭼﯥ ﻣﻨځګړﯼ هﻢ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي".
د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ځﻴﻨﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻮي ﭼﯥ هﻐﻪ د ﻋﺪم
ﺗﺒﻌﻴﺾ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﻴﺮي ﮐﻮي .د ﻏﻮرﻩ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﻮرﻧﯽ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺎظ د
ﻧﻮرو ﺗﺠﺎوزاﺗﻮ او ﺗﻴﺮﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ډول وګڼﻞ ﺷﻲ .د  ١٩٩٣ﮐﺎل د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﭘﺎي ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ
اﻋﻼﻣﻴﻪ ﭘﺮ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻏږ ﮐﻮي ﭼﯥ هﻐﻮي" :ﺑﺎﻳﺪ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮرﻩ هڅﻪ وﮐړي څﻮ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻊ
ﮐړي ،د هﻐﯽ څﻴړﻧﻪ او ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﮐړي او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د
اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﺠﺎزات ورﮐړي ﮐﻪ څﻪ هﻢ دﻏﻪ ډول اﻋﻤﺎل د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا وي او ﻳﺎ هﻢ د اﻧﻔﺮادي اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﻪ
103
ﺧﻮا".
د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻮ د ډﻟﯥ "د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺟﻮړوﻧﻪ ﮐﯽ
ښﻪ اﺟﺮاات" ﭘﻪ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ د دې وړاﻧﺪﻳﺰ وﺷﻮ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ وﺿﻊ ﺷﻲ .د ﻏﻮﻧډې راﭘﻮر داﺳﯥ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﮐﻮي" :ﭘﻪ اﮐﺜﺮو هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯽ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯽ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب د ﺟﺰاﻳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ او د ﮐﻮرﻧۍ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺑﺪﻳﻞ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮﯼ دﯼ .ﺧﻮ دﻏﻪ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب،
ﻗﻀﻴﯽ د ﻗﻀﺎﻳﯽ څﻴړﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺮﯼ ﺳﺎﺗﯽ ،داﺳﯽ ﻓﺮﻳﻀﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ ګﻮاﮐﯽ دواړﻩ ﺧﻮاوﯼ د ﭼﻨﯥ وهﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ
ځﻮاﮎ ﻟﺮي ،ﻳﻮﻩ داﺳﯽ ﻣﻔﮑﻮرﻩ اﻧﻌﮑﺎﺳﻮﯼ ﭼﯽ ګﻮاﮐﯽ دواړﻩ ﺧﻮاوﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻻﻣﻞ دﯼ او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻣﺘﺨﻠﻒ

 99د ښځﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﻴﺸﻨﺮې ډاﮐټﺮ ﺛﺮﻳﺎ ﺻﺒﺤﺒﺮﻧګ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ١٣٩٠ ،ﮐﺎل د ﻏﺒﺮګﻮﻟﯽ
 ٣٠ﻧﻴټﻪ )ﺟﻮن .(٢٠١١ ،٢٠
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د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  ٢ﻣﺎدﻩ وګﻮۍ.
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س .ګﺮاس ﮐﺮاو ﭘﻴﺘﺮګ ﺟﺎﻓﯽ "د ﻣﺎﺷﻮم د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﮐﻠﻨﻴﮑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ روﺷﻮﻧﻮ اړﺗﻴﺎ د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او د ﮐﻮرﻧﯽ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ
اړﺧﻮﻧﻪ او د ﺳﺎﺗﻨﯥ/رﺳﻴﺪﻧﯥ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ،د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮي د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﻏﻮرﻩ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﺎډا د ﻋﺪﻟﻲ څﺎﻧګﯥ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﺸﺮ ﺷﻮي دي".
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/tool-util/topic-theme/viol2b.html
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د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮي د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﻮرﻩ ﺗﺠﺮﺑﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎډا.
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/tool-util/topic-theme/viol2b.html
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د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ اﻋﻼﻣﻴﻪ ،څﻠﻮرﻣﻪ ﻣﺎدﻩ )ج( ،ﮐﺎل .(١٩٩٣) ١٣٧١
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او ﻣﺠﺮم ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﻪ راﮐښﺘﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ د
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ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب څﺨﻪ ډډﻩ ﮐﻴږﯼ".
ځﻴﻨﻮ هﻴﻮادوﻧﻮو ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﭽﻪ داﺳﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرﯼ ﮐړﯼ ﭼﯽ دﮐﻮرﻧﯽ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻋﺎﺟﻠﻮ ﻗﻀﻴﻮ د رﺳﻴﺪګﯽ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﻮﻟﻴﺲ واﮐﻮﻧﻪ ﮐﻤﻮﯼ .ﭘﻪ دﯼ ﮐﯽ د ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﮑﻢ )ﭼﯽ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﺣﮑﻢ ﻳﺎ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﺣﮑﻢ هﻢ ورﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴږﯼ،
ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ﭼﯽ ﻳﻮ اړخ ﻳﻮ ﺣﮑﻢ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ ﻧﻪ ږدﯼ ،ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﺷﺨﺺ د ﺟﺰاﻳﯽ ﻳﺎ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﯽ او
ﻳﺎ دا ﭼﯽ د ﺧﺴﺎرﯼ ﺟﺒﺮان ورﮐړﯼ ﻳﺎ ﻳﯽ هﻢ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ وﻣﻨﯽ( ،د اﺟﺒﺎرﯼ ﻧﻴﻮﻧﯽ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ،او د اﺟﺒﺎرﯼ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﯼ .د اﺟﺒﺎرﯼ ﻧﻴﻮﻧﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮان ﭘﻪ دﯼ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ هﺮهﻐﻪ ﺷﺨﺺ ګﺮﻓﺘﺎر ﮐړﯼ ﭼﯽ د
ﮐﻮرﻧﯽ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺟﺮم ﮐﯽ دﺧﻴﻞ وﯼ او ﻳﺎ هﻢ د ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ د ﻳﻮ ﺣﮑﻢ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ وﮐړﯼ .د اﺟﺒﺎرﯼ ﻋﺪﻟﯽ
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ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ګﺎﻧﯽ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮﯼ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺨﺺ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺖ هﻢ ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﻠﯽ.
د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺿﺮورﯼ اﻣﺮ دا دﯼ ﭼﯽ د ﻧﻴﻮﻧﯽ او ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﭙﻞ ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﯼ او د ښځﻮ
ﭘﻪ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﯽ ﻻﻧﺪﯼ راوﻟﯽ .د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺑﺸﭙړﯼ ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
ﻣﻨځﮕړﻳﺘﻮب د ﮐﺎروﻧﯽ د ﻳﻮ ﻻرښﻮد د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯽ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﯽ ﺗﺮ څﻮ د ښځﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ او د ﻋﺪﻟﻴﯽ وزارت د ﺣﻘﻮﻗﻮ رﻳﺎﺳﺖ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ ﻟﻪ
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دﯼ څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدﯼ ﺳﺮﻩ د ﻣﻨځﮕړﻳﺘﻮب روش وﮐﺎروﯼ.

د ﺷﺨړې د ﺣﻞ ﻋﻨﻌﻨﻮي ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دودﻳﺰ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺘﯽ ادارو ﺗﺮ څﻨګ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .د ﺑﺎ ﻧﻔﻮذو ﻧﺎرﻳﻨﻪ
وو څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ دا ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮګﻪ ﮐﻮښښ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ ﮐﻮرﻧﯽ وﺳﺎﺗﯽ او د ﻗﺒﻴﻠﻮﯼ او ﻧﻮرو ﺷﺨړو د ﻻ
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ﺧﺮاﺑﻴﺪو ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﮐړﯼ ﻧﺴﺒﺖ دﯼ ﺗﻪ ﭼﯽ د اﻓﺮادو ګﺘﯽ وﺳﺎﺗﯽ او ﻳﺎهﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړﯼ.
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯽ د ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻮ د ﺣﻞ د ﭘﺮوﺳﯽ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻳﻮ وروﺳﺘﯽ رﭘﻮرت ﻟﻴﮑﯽ ﭼﯽ "ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﻓﺴﺎد "د رﺳﻤﯽ او ﻳﺎ
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﭘﺮوﺳﻮ ﭘﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﻏﻴﺰﻣﻦ دﯼ ".د ﺷﺨړو د اړﺧﻮﻧﻮ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﻪ ﭼﯽ دوﯼ وﮐړاﯼ ﺷﯽ رﺷﻮت
ورﮐړﯼ او د رواﺑﻄﻮ ﺷﺘﻮن ﭼﯽ د وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ دﻓﺎﺗﺮو ﮐﯽ ﭘﺮ ﻣﻨځګړو اﻏﻴﺰ ﻟﺮﯼ" ﭘﻪ دﯼ ﮐﯽ ﭼﯽ ﺧﻠﮏ رﺳﻤﯽ ﺳﻴﺴټﻢ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻪ ﮐړﯼ ،وﻧډﻩ ﻟﺮﯼ .رﭘﻮرټ زﻳﺎﺗﻮﯼ ﭼﯽ د رﺳﻤﯽ ﻋﺪﻟﯽ ﺳﻴﺴټﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ د دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ د رواﺑﻄﻮ ،د
ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ د دوﻟﺖ د ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻓﺮهﻨګ ،د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﻧﺎ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺟﻮړښﺖ ،او د ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﯽ ځﺎﻳﻪ
ﮐﻴﺪﻟﻮ او ښﺎرﯼ ﮐﻴﺪﻧﯽ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﮐﯽ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ،ﻣﺘﺄﺛﺮﻩ
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ﮐﻴږﯼ.
د ﺗﺨﺎر وﻻﻳﺖ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﺋﻴﺴﯽ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯽ هﻐﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮﯼ ﭼﯽ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو
ﻣﻮارد او ﮐﻮرﻧۍ ﺷﺨړﯼ د ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺮګﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ ﺣﻞ ﺷﯽ ځﮑﻪ ﭼﯽ هﻐﻪ ﺣﻞ ﭼﯽ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﻪ ﻻرﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﻴږﯼ د
ﻣﺤﻠﯽ وګړو ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺤﮑﻤﯽ د ﺣﮑﻢ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻳﺎت د ﻣﻨﻠﻮ وړ وﯼ .هﻤﺪا رﻧګﻪ هﻐﯽ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړﻩ ﭼﯽ "ﮐﻪ زﻩ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ د
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو ﺗﻪ وﻟﻴږم ﻧﻮ دا ﺑﻪ د ﻣﺴﺌﻠﯽ د ﺣﻞ ﭘﻮرﯼ ﮐﻠﻮﻧﻪ دوام وﻣﻮﻣﯽ".
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﭘﻪ داﻳﮑﻨﺪﯼ وﻻﻳﺖ ﮐﯽ داﺳﯽ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ درج ﮐړﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯽ داﺳﯽ اﻧﺪﻳښﻨﻪ څﺮﮔﻨډﻩ ﺷﻮﯼ ﭼﯽ
د ښځﯽ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺟﺪﯼ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯽ د ﺣﻞ دودﻳﺰ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮﯼ دﯼ .د داﯼ ﮐﻨﺪﯼ وﻻﻳﺖ
 104ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮﯼ ﭘﻪ "ﮐﻮرﻧﯽ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن او دهﻐﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ" ﻟﻤړﯼ ﭼﺎپ .٢٠٠٩ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻢ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻞ ﺷﻮﯼ دوهﻢ ﭼﺎپ ،٢٠١١د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادارﻩ )َ ،(UN Womenﻻﺳﺮﺳﯽ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﯼ ﭘﺘﻪ:
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/vaw_legislation_2008.htm
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زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ وګﻮرﯼ " ﮐﻮرﻧﯽ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن  " .....ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﻣﺎﺧﺬ  ،او دﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺟﻮړښﺖ د داﺧﻠﯽ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﯽ
ﻗﺎﻧﻮن )( E/CN.4/1996/53/Add.2
 106د  IDLOدﻏﻪ ﻧﻈﺮ د  ٢٠١١ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮ.
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ﻧﻨګﺮهﺎر او ﭘﮑﺘﻴﺎ ﮐﯽ رﺳﻤﯽ او ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻋﺪاﻟﺖ " وګﻮرﯼ  ٢٠١١ :ﮐﺎل ﻓﺒﺮورﯼ او "اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ دﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻮ ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ ﺣﻞ " داﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ
ﺳﻮﻟﯽ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت  ٢٠١٠،اګﺴﺖ ،دﻧﻮرو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ ﺗﺮﻣﻨځ.
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"ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﭘﺮوﺳﯥ "،رﻳﺒﻴﮑﺎ ګﺎﻧګ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د رﻳﺴﺮچ او ارزوﻧﯥ واﺣﺪ )ﻣﻮﺳﺴﻪ( ،ورﯼ ) ١٣٩٠ﻣﺎرچ.( ٢٠١١

27

اړوﻧﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮﻟﯽ دﻩ 109.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 ﻣﺮﺗﮑﺐ وﻧﻴﻮﻩ .ﺧﻮ ﻳﻮ څﻮ ورځﯽ وروﺳﺘﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﺗﻪ 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
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ﭼﯽ هﻐﻮﯼ دا ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﯽ دﻩ.

 -۴د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ
) (١د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
د هﻴﻮاد د هڅﻮ د ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻮ او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ
د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړ ﮐړ .د دې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن رﻳﺎﺳﺖ د
ښځﻮ د ﭼﺎرو د وزارت ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﯼ ،دا ﺑﺎﻳﺪ د دوﻟﺖ ،ﻧﺎدوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او اړوﻧﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭼﺎرې هﻤﻐږي
ﮐړي ،څﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮګﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ وﺷﻲ .د دې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﻏړي ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ډول دي:
د ﻟﻮي څﺎرﻧﻮال ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ،ﻋﺪﻟﻴﯥ ،ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر ،ﻣﻌﺎرف ،ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو ،ﮐﺎر او
ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ،د ﺣﺞ او ﻣﺬهﺒﻲ ﭼﺎرو وزارﺗﻮﻧﻮ ﻣﻌﻴﻨﺎن ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ
111
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎزي ،د ﮐﻮرﻧۍ ځﺎﻧګړې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﺸﺮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺮ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺟﻮړﻳﺪو او د هﻤﺪې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د  ١٣٨٩د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ )د  ٢٠١٠د ﺟﻮن( د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ
د ﭘﺮﻳﮑړﯼ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ هﺮ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ورﺗﻪ دﻓﺘﺮ ﺟﻮړ ﺷﻲ ،هﺮﮐﻠﯽ ﮐﻮي .دا ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺟﺰاﻳﯽ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ او وﻗﺎﻳﻮﯼ او ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ د ودې ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ اﻣﻴﺪ ﺑﺨښﻮﻧﮑﯽ
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي .ﺳﺮﻩ د دﯼ هﻢ دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻻ زﻳﺎت ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮﯼ ﺗﺮ څﻮ وﺗﻮاﻧﻴږﯼ ﺧﭙﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻟﺮوﻧﮑﯽ
112
دﻧﺪﯼ ﺳﺮﻩ ﺗﻪ ورﺳﻮﯼ.
ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ښځﻮ ﭼﺎرو د وزﻳﺮې ﭘﻪ ﻣﺸﺮي ﻣﻨﻈﻤﯥ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﻏړي اﮐﺜﺮًا ﭘﻪ
ﻏﻮﻧډو ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد وي ،ﻣﮕﺮ د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ د اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﺗﻪ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د دې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﻮﻧډو ﮐﯥ
ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ .ﻓﻌ ً
ﻼ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﻴﺎروي ،او دوﻟﺘﯽ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﮐﺜﺮًا د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻏﻮﻧډو ﻟﻨډې ﺗﺼﻮﻳﺮي
ټﻮټﻲ ﺧﭙﺮوي .د راﭘﻮروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻗﻀﻴﻮ د ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮ څﻮ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﺗﻴﺎروي ﻣﮕﺮ هﻐﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ
ﻏړي ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راځﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ
113
ﺗﻮګﻪ ﻣﺴﺆول ﻧﻪ ګڼﻲ.
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د داﻳﮑﻨﺪي وﻻﻳﺖ څﺎرﻧﻮاﻟۍ  ١٧ﻗﻀﻴﯥ ﺛﺒﺘﯽ ﮐړﯼ ﭼﯽ ﻟﻪ دﯼ ﺟﻤﻠﯽ څﺨﻪ ﻳﻮازﯼ ﻳﻮﻩ ﻗﻀﻴﻪ د ښځﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺗﻪ راﺟﻊ ﺷﻮﯼ دﯼ .د دﯼ وﻻﻳﺖ ښﺎرﯼ ﻣﺤﻤﮑﻪ د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮﻩ دوﺳﻴﻪ هﻢ ﻧﻪ دﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﮐړې.
 110د ﺳﻨګ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺪر د وﻟﺴﻮاﻟۍ د څﺎرﻧﻮاﻟۍ او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﯽ ،د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ) ٢د  ٢٠١٠د
ﻧﻮﻣﺒﺮ .(٢٣
111
د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  ١۵ﻣﺎدﻩ.
112
د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  ١۶ﻣﺎدﻩ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻧﺪې او د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻗﻀﻴﻮ د څﻴړﻧﯥ ﺷﺮح ﮐﻮي ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮﻧﮑﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻻرې ﺗﻪ اﭼﻮي ،او
هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او اﺣﺼﺎﻳﻲ راﻏﻮﻧډوي ،د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دوﻟﺘﻲ او ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ هﻤﻐږي ﮐﻮي ،د ﻋﺎﻣﻪ
ﭘﻮهﺎوي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ او د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻃﺮح ﮐﻮي او هﻤﺪارﻧګﻪ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﻻ ښﻪ ﭘﻠﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ
او ﻻرښﻮوﻧﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي.
113
د ښځﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﻴﺸﻨﺮې ﺁﻏﻠﯥ ډاﮐټﺮ ﺛﺮﻳﺎ ﺻﺒﺤﺮﻧګ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ /او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﺮﮐﻪ ،د
 ١٣٩٠ﮐﺎل د ﻏﺒﺮګﻮﻟﯽ ) ٣٠د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﺟﻮن .(٢٠
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) (٢وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ
وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﻳﺮ وړاﻧﺪې ﮐﻮي .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د هﻴﻮاد د  ٣۴وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ  ٢٨وﻻﻳﺘﻮﻧﻮﮐﯥ د دې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺎﻧګﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮي 114،ﺧﻮ د د ې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮازې  ١۶څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ
ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .د وروﺳﺘﻴﻮ ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ د دې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮ څﻮ څﺎﻧګﯥ د ښځﻮ
د ﭼﺎرو د وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻓﻌﺎﻟﻮ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي ،ددې ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺸﺮي
ﺑﺎﻳﺪ د واﻟﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ او د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﮑﺮﺗﺮﻳﺖ رول وﻟﻮﺑﻮي .د اﺻﻠﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د
ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮرو ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮ رهﺒﺮي ﺑﺎﻳﺪ د ښځﻮ د ﭼﺎرو د وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ د هﻐﻮي د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ځﻴﻨﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻳﻮ وار ﻏﻮﻧډﻩ ﮐړې او ﻧﻮر ﻻ
هﻢ د ﮐﺎر د ﻻﻳﺤﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي .د ﮐﻮﻣﯥ ﺧﺎﺻﯥ ﺑﻮدﺟﯥ او ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ،د دﯼ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮ ﭼﺎرﯼ د ﻏړو د ﻣﺮﺳﺘﻮ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﭘﻮرﯼ ﺗړﻟﯽ دﯼ .ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ زﻳﺎﺗﺮﻩ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺑﺸﭙړﻩ اﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﻟﺮي او ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ﻳﯽ د دې ﻗﺎﻧﻮن د ځﻴﻴﻨﻮ ﻣﺎدو ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮي.
ځﻴﻨﯥ واﻟﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻪ دي او د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻪ هﻴڅ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﯥ ﻣﺤﺪود دﯼ .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯥ د ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ښځﻮ د ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ څﺨﻪ واﻟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻐﺸﻮش واﻟﯽ او ګډوډي راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﮐړې .ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﯥ د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ /ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻮ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﺎﺳﺘﯥ د
ﮐﻮﻣﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ .ﻟﻪ ﺑﻠﯽ ﺧﻮا د ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ واﻟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ
د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﮐړﯼ او ﺗﻤﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د دې وﻻﻳﺖ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻣﻮﻗﻒ او ﻣﻮﺛﺮﻳﺖ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏښﺘﻠﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﻏړو د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ اﻧﻔﺮادﯼ ﻗﻀﻴﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وﻳﻠﯽ ،د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐړي ،د ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﯥ د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ دﻓﺎع ﮐړې او د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب
ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .هﻐﻮي هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏړو ﺳﺮﻩ د ﭘﻮهﺎوي د ﮐﭽﯥ د ﻟﻮړوﻟﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﻳﯽ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻟﻴږﻟﻲ .د ښځﻮ د ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﺸﺮﯼ او ګډون او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ،اﮐﺜﺮًا ﭘﻪ ﮐﻠﻴﺪي ﻋﻨﺼﺮوﻧﻮ ﮐﯥ راځﻲ .دﻏﻪ ﻋﻨﺼﺮوﻧﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺣﺘﯽ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ
ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ دې ﻗﺎدر ﮐړي څﻮ ﺑﺪﻟﻮن راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي.
د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ د څﺮګﻨﺪو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي او ښﺎﻳﻲ د ﻧﻮرو ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ او د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺿﺪ
وﮐﻴﻼﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ګټﻮرې وي.
•

ﻧﻴﻤﺮوز ،ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻪ

د ﻧﻴﻤﺮوز ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د  ١٣٨٨ﮐﺎل د ﻟړم ﭘﻪ ) ١٠د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ  (١ﻧﯧټﻪ ﺟﻮړ او ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﻮﻧډې
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .د دې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن رﻳﺎﺳﺖ د ښځﻮ د ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ او د واﻟﯽ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي .د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ١٢
اﺻﻠﯽ ﻏړو ﻧﻪ ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ډول د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻴﻮ او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ دوﻟﺘﯽ او ﻧﺎ دوﻟﺘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ګډون ﺑﻠﻨﻪ ورﮐﻮي .دا ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ښځﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺷﺒﮑﯽ څﺨﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﺪﯼ د
ﮐﺎر ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺳﺎﺑﻘﻪ هﻢ درﻟﻮدﻟﯥ .دا ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻳﻮې
ﺷﺒﮑﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﮐﺎر ﮐﻮي .د ﻳﻮﻩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ اوس هﻢ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﺗﻪ د ښځﻮ د ﻗﻀﻴﻮ د
ﻟﻴږﻟﻮ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ ﻋﻨﻌﻨﻮي ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺧﭙﻞ ځﺎﯼ ﻟﺮي او ﻧﻪ ﭘﺮﻳږدي ﭼﯥ ﻗﻀﻴﯽ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﺗﻪ ﻻړې ﺷﻲ .څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ او
ﻣﺤﮑﻤﻮ ﻻ هﻢ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ دﯼ ﮐﺎروﻟﯽ.
•
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ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮ ﻏړي د ښځﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﮐﻮﻣﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ،ﺑﻴﺎ هﻐﻪ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﻴږي ،ﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻤﻴټﯥ ﻣﻮﺿﻮع د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،څﺎرﻧﻮال او ﻣﺤﮑﻤﯥ او ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ د
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺨﺺ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﺮﻩ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي.

هﻐﻪ  ۶وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯽ ﭘﮑﯥ وﻻﻳﺘﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻪ دﯼ ﺟﻮړ ﺷﻮي ﭘﻪ ﻻﻧﺪﯼ ډول دﯼ :هﻠﻤﻨﺪ ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨﺪهﺎر ،ﻧﻮرﺳﺘﺎن ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ او زاﺑﻞ.
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•

ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځﻪ ﺳﻴﻤﻪ

دا ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د  ١٣٨٩د ﻏﻮﻳﯽ ﭘﻪ ) ١٨د  ٢٠١٠د ﻣۍ ﭘﻪ  (٨ﻧﯧټﻪ ﺟﻮړ او رﻳﺎﺳﺖ ﻳﯥ د ﺑﺪﺧﺸﺎن د واﻟﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻴږي او هﺮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻣﻨﻈﻤﯥ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ د ﺑﺴﻴﺞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو او د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮي .ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺗړاو ارزوﻧﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺸﭙړ ﮐړﯼ ،د
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ د اﻧﻔﺮادي ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻮﻧډ ﮐړي ،د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د
ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ داﻳﺮ ﮐړﯼ ،د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯽ اﺣﺼﺎﻳﻲ راﻏﻮﻧډې ﮐړي او
ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻳﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﮐړي.

•

•

ﺳﺮﻩ د دﯼ ﭼﯽ ﻧړﻳﻮال او داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د دﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﯽ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ دا
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د هﻐﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻤﻐږي ﮐﻮﯼ ﭼﯽ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﭘﺎﯼ ﺗﻪ
رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮﯼ.

•

د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﯽ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې
ورﮐﻮي.

ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﻣﺮﮐﺰي ﻟﻮړﻩ ﺳﻴﻤﻪ

د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د وﻻﻳﺖ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د  ١٣٨٩ﮐﺎل د زﻣﺮﯼ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ٢٠١٠) ۴د ﺟﻮﻻﯼ  (٢۶ﻧﯧټﻪ ﺟﻮړ او رهﺒﺮي ﻳﯽ د
ﻟﻮﻣړﻳﻮ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎل ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا وﺷﻮﻩ او وروﺳﺘﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻳﻮازﻳﻨﻲ ښځﻴﻨﻪ واﻟۍ ﺗﺮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻻﻧﺪې راﻏﯽ .ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﻴﺎ
ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﻤﻴټﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړﻩ .دې ﮐﻤﻴټﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ٣٣او  ٣٩ﻣﺎدې ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐړي او ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﺴﻮدﻩ ﺟﻮړﻩ ﮐړﯼ .دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د واﻟﯽ د دﻓﺘﺮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻼﺗړ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړﻟﻮ ﻳﻮ ﺷﻴﻤﺮ ﺳﻴﻤﻴﻨﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ د
ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د  ١٣٨٩د ﻟړم ﭘﻪ ) ۴د  ٢٠١٠د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  (٢۶ﻧﯧټﻪ ټﻮل ټﺎل  ١۵٠ﻋﻠﻤﺎوو ،روڼ ﺁﻧﺪو او د ټﻮﻟﻨﯥ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ ګډون ﮐړﯼ.
•

•

ﭘﻪ ﻳﻮې وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻳﯥ د ادﻋﺎ ﺷﻮې ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم د وژﻧﯥ د څﻴړﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮ ﻟﻮړ ﭘﻮړي ﭘﻼوﯼ
)د څﺎرﻧﻮاﻟﯽ رﺋﻴﺲ او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮاو وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا د اﺳﺘﺎزﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( ﻟﻴږﻟﯽ دﯼ .د وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮرا،
ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ،د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﺒﮑﯥ ،د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻦ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮې او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﺷﺮﻳﮑﺒﺎڼﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د ګډون ﺑﻠﻨﻪ ورﮐﻮي.

ﻓﺎرﻳﺎب ،ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻪ

د ﻓﺎرﻳﺎب د وﻻﻳﺖ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ﭼﻨګﺎښ )د  ٢٠١٠د ﺟﻮﻻﯼ( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ او دې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
 ١٣٨٩ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ )ورﯼ  -١٣٨٩ورﯼ  ٩ (١٣٩٠ﻏﻮﻧډې داﻳﺮ ﮐړې دي .ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ
ټﻮل ټﺎل  ٣۵اﻧﻔﺮادي ﻗﻀﻴﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وﻳﻠﯽ ،زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻗﻀﻴﯥ ﻳﯥ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﻪ ﻻرې ﺣﻞ ﮐړي دي او ﭘﺎﺗﯥ ﻳﯥ ﻗﻀﺎء
ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐړې دي.
•

د ﻏړو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﻮهﺎوي د ﮐﭽﯥ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﻣﻼﺗړ ﺷﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ د رﻳﺎﺳﺖ
ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،ﻧﻮﻣﻮړﯼ رﻳﺎﺳﺖ د ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ دﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎرﻟﯥ څﻮ د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ د ښځﻮ او
ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺟﻤﻌﯥ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﮐﯥ وﻳﻨﺎوې وﮐړي ،او د ﻣﻌﺎرف رﻳﺎﺳﺖ د
ﺗﻨﮑﻴﻮ د ودوﻧﻮ او د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ښﻮوﻧﯥ د ﺣﻖ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻻرښﻮﻧﻪ ﮐړي.
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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر ﻟﻪ دﯼ ﻧﻪ هﺮﮐﻠﯽ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ دﯼ ﭼﯽ دښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ دﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
ﻳﻮﺳﯽ ،څﺮﻧﮑﻪ ﭼﯽ دښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ او ﻧﺎﻓﺬ ﮐړ ،او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ دﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ
دﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﯽ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐړ .
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/د او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ار ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ د ښځﻮ ﻻس رﺳﻲ د ښﻪ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ دﯼ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ د
هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ ،ﮐﻪ
څﻪ هﻢ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻳﻮازې ﻳﻮ څﻮ ﻗﻀﻴﯥ ﺗﺮ ﻏﻮر ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﺷﻮې دي .د دې
ﻗﺎﻧﻮن د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻴﺪو ﭘﻮهﺎوﯼ ،او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﻮ ،د ښځﻮ د ﭼﺎرو د
رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻦ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻼﺗړ ښځﯥ دﯼ ﺗﻪ
هڅﻮﻟﻲ څﻮ را وړاﻧﺪې ﺷﻲ او د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي.
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯽ د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻦ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺟﺪﯼ اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﯽ دﻩ  .د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺳﺮﻏړووﻧﮑﻮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺮﻩ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ دﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮو ښځﻮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﻮرﯼ
ﺗړﻟﯽ دﻩ ﭼﯽ ﻳﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن څﻮﻣﺮﻩ دټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻼﺗړ ﺗﺮڅﻨګ ﻣﺼﺆن ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻮروﻧﻪ ﻟﺮﯼ .ځﻴﻨﯽ ﺳﻴﻤﯽ اوس ﻣﻬﺎل
داﺳﯽ اﻣﻦ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﻧﻠﺮﯼ  .د ٢٠١١ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ  ۵ﻧﻴټﻪ د وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻤړﻧﯽ ﻣﻘﺮرﻩ دښځﻮ داﻣﻦ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﻩ ﭼﯽ د دوﻟﺖ ﻗﻮﯼ ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪﯼ ټﻮﻟﻮ هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯽ ﭼﯽ اړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ ﺷﯽ.
د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ
د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﭘﻴﻞ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ دي څﻮ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د دوﻟﺘﻲ
او ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د هﻤﻐږۍ ﭼﺎرې ﭘﺮ ﻣﺦ ﻳﻮﺳﻲ ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﻼﺗړ او ﻻرښﻮدﻧﻮ ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﮐﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﻪ دي او ﻳﺎ هﻢ ﺟﻮړ ﺷﻮي ﻧﻪ دي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ/او اﻳﭻ ﺳﯽ اﻳﭻ ﺁر هﻴﻠﻪ ﻟﺮﯼ ﭼﯽ دﻏﻪ راﭘﻮر وﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪﯼ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯽ ﭘﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړﯼ .د ښځﻮ ﭘﺮﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ښﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اود
ﺗﺎوﺑﺮﺧﻮاﻟﯽ او ﺧﺸﻮﻧﺖ څﺨﻪ د ښځﻮ د ﺑﺸﭙړﯼ ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ او
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻﻧﺪې ﺳﭙﺎرښﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي.
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د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ:
•

د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،د هﻐﻮي د ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﻏړو ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻻرښﻮدوﻧﻮ او ﻻﻳﺤﻮ ﺟﻮړول ،او د داﺳﯽ ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﺗﺪوﻳﻨﻮل څﻮ ﻟﻪ دې ﻻرې د ښځﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻗﻀﻴﻮ ﺛﺒﺖ او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.

•

د وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﮐﺎر د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ او هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮي د ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اړﻧﻴﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل.

•

د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏﻮﻧډو ﺗﻪ د ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ،د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻧﺠﻮګﺎﻧﻮ ،د اﻣﻦ او ﺳﺮﭘټﻮﻧﯽ
د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺷﺮﻳﮑﺎﻧﻮ د ګډون ﺑﻠﻨﻪ ،څﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړو ﻣﺴﺌﻠﻮ راﭘﻮر ﺟﻮړ ﮐړي او ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ
ﺗﻮګﻪ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﺎر څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﮐړي.

•

ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ څﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ښﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﮑﺮﺗﺮﻳﺖ وﻟﺮي څﻮ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
ﭘﺮﻳﮑړو او ﻋﻤﻞ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﺗﻮګﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي.

•

د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ١۶ﻣﺎدې ﻣﻄﺎﺑﻖ ،د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻓﺮﻋﻲ ﮐﻤﻴټﯥ ﭘﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﻏﻮر ،او هﻤﺪارﻧګﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻲ.

•

د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د ﻳﻮ ﻻرښﻮد د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺤﺚ ﭼﯽ د ښځﯽ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ
ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ او د ﻋﺪﻟﻴﯽ وزارت د ﺣﻘﻮﻗﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا وﮐﺎرول ﺷﯽ ﺗﺮ
څﻮ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷﯽ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ
• د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ واﻟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د
ﻻرښﻮدوﻧﻮ اﺳﺘﻮل او هﻐﻮي ﺗﻪ د ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ څﻮ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د
وﻻﻳﺘﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ وﻧﻴﺴﯽ.
• ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،څﻮﮎ ﭼﯥ د ﺷﺨړو د ﻋﻨﻌﻨﻮي ﺣﻞ
ﻻرو ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﻀﻴﯥ ﻟﻴږي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ژﻣﻨﻮ د اﺟﺎﺑﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دﻏﻮ
ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړې ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وګﻮري.
د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت ﺗﻪ
•

د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﺣﻘﻮﻗﻲ روزﻧﻮ د داﺧﻠﻲ ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﺮﻩ ،د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د روزﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول .هﻐﻪ
ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﭼﯽ د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯽ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ول ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮروﺗﻪ روزﻧﻪ ورﮐړﯼ.

•

ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﻻرو د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ د رﺳﻤﯽ ﻋﺪاﻟﺖ د ﺳﻴﺴټﻢ او ﻋﻨﻌﻨﻮي
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ)د ﺟﺮګﻮ او ﺷﻮراګﺎﻧﻮ( ﺗﺮﻣﻨځ اړﻳﮑﯥ ﺗﻌﺮﻳﻔﻮي ،د ټﻮﻟﻮ داﺧﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ،د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﯥ ښﻪ واﻟﯽ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي او د ﺟﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ځﻮاﺑﻮﻟﻮ
څﺨﻪ د هﻐﻮي ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﮐړي.
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ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ
•

د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﻘﺮرو او د اﻓﻐﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د اﺗﺼﺎل ﺳﺮﻩ د هﻐﻮي د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل ﻣﺤﮑﻤﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت او ﻻرښﻮدوﻧﻪ ﺻﺎدر ﮐړي.

•

د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰا دﻳﻮان او د ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺗﻔﺘﻴﺶ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ څﻮ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ
ﮐﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ د ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﮐﺎروﻧﯥ څﺨﻪ ﻧﻈﺎرت وﮐړي.

د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﮐﻮرﻧۍ او ښﺎري ﻣﺤﮑﻤﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړو
دﻳﻮاﻧﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ وﻧﻴﺴﻲ .د دﯼ دﻳﻮان ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ د ﺿﺮورت وړ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي او د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰا
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دﻳﻮان د ګڼﯥ ګﻮڼﯥ ﭘﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
د ﻟﻮﻳﯽ څﺎرﻧﻮال دﻓﺘﺮ ﺗﻪ
•

ټﻮﻟﻮ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﺻﺎدرول څﻮ وښﻴﯥ ﭼﯥ ﮐﻮم ډول ﻗﻀﻴﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻟﺤﺎﻇﻪ ﺗﺮ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮﻟﯥ ﺷﻲ او هﻤﺪارﻧګﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﺗﻪ راﺟﻊ ﺷﻲ .د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د
ټﻮﻟﻮ ﺟﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻘﻌﻴﺐ څﺨﻪ ډاډ.

•

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﺗﻪ د ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ او
دﻧﺪې ﭘﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﻏﻮر څﻮ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ټﻮﻟﻮ ﻗﻀﻴﻮ هﻐﻮڅﺨﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ
رﺳﻴږي ،ﻧﻈﺎرت او دﻏﻪ ﻗﻀﻴﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړﯼ .دﻏﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د  ١٣٩١ﭘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﯥ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺷﻲ.

•

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻳﻮې ارزوﻧﯥ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل څﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﺷﻲ ﭼﯥ وﻟﯥ د هﻐﻮي د ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻳﻮ ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ ﻳﻮازې ﻳﻮ څﻮ ﻗﻀﻴﯽ ﺗﺮ
ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺷﻮې او هﻤﺪارﻧګﻪ څﻨګﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د هﻐﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﺎوړﯼ ﺷﻲ.

•

ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰا څﺎرﻧﻮاﻟﻲ او د ﻟﻮﻳﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻧﻮرې اړوﻧﺪې څﺎﻧګﯥ د دﯼ څﺨﻪ ﻧﻈﺎرت
وﮐړي ﭼﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن څﻨګﻪ ﮐﺎروي.

•

د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﻗﻀﻴﻮ د ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻳﺎ څﺎﻧګﻮ
ﺟﻮړﻳﺪو او ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ دوام ورﮐړ ﺷﯽ.

د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ
•

د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د اﺳﺎﺳﻲ روزﻧﻮ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ،د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن او د دې
ﻗﺎﻧﻮن د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮﻓﻲ.

•

د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ،د هﻐﻮ
ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻧﻤﻮﻧﻮ واﺿﺢ ﮐﻮل ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ وڅﻴړل ﺷﻲ او د ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻲ او هﻐﻪ ﻗﻀﻴﯽ ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﻪ ﻻرې ﺣﻞ ﺷﻲ .او هﻤﺪارﻧګﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ هﻐﻪ ټﻮﻟﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﭼﯥ د
ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﻟﻪ ﻻرﯼ هﻮاري ﺷﻮي او ﻳﺎ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ راﺟﻊ ﺷﻮي ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول
ﺛﺒﺖ او ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ دوﺳﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﺷﻲ.
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"د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﻗﻀﺎ د ﺻﻼﺣﻴﺖ او ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻗﺎﻧﻮن د  (٢) ۶١ﻣﺎدﻩ" ...د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ،د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺮﮐﺰ د اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ ﻧﻮرې ﻣﺤﮑﻤﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي .د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺮﮐﺰ د
اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﺸﺮ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻳﻮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻏړي ﺑﻠﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ وﻟﻴږي.
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•

د هﻐﻮ ټﻮﻟﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د څﺎﻧګﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د
ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ځﺎﻧګړو روزﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول.

•

ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ هﻐﻪ ښځﯥ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ځﻲ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻓﻮري ﺗﻮګﻪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د
څﺎﻧګﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي.

•

ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګﻪ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د
هﻐﻮي ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د څﻴړﻧﻴﺰو ﺗﺨﻨﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د روزﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ ،او هﻤﺪارﻧګﻪ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د
داﺧﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي او د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﭘﻴښﻮ ﮐﯥ د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ
ﺗﻮګﻪ ګډون وﮐړي.

•

ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﯽ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ دﻧﺪو وګﻤﺎرﻟﯥ ﺷﻲ او د ودې او ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﺎوي ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ
دوﯼ ﺗﻬﻮرﮐړل ﺷﯽ.

•

د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻌﻴﺎري ژﻣﻦ ﻟﻴﮏ ﺟﻮړ او وﮐﺎرول
ﺷﯽ .ﭘﻪ دﻏﻪ ژﻣﻦ ﻟﻴﮏ ﮐﯽ ﺑﺎﻳﺪ د ارﺗﮑﺎب ﺷﻮي ﺟﺮم ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﯽ او د ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺨﺺ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﺷﺎهﺪاﻧﻮ او
دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎزﯼ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻻﺳﻠﻴﮏ ﺷﻲ )هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮي د ادرﺳﻮﻧﻮ او ﺗﻠﻴﻔﻮن ﺷﻤﻴﺮو ﻳﺎدوﻧﻪ هﻢ وﺷﻲ(.

د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﺗﻪ
•

د ښځﻮ د ﭼﺎرو ،ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ ،ﻋﺪﻟﻴﯥ ،ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر ،ﻣﻌﺎرف او ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو
وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي څﻮ ﻟﻪ دې ﻻرې دا وزارﺗﻮﻧﻪ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي.

•

ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د دې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ځﻮاﮐﻤﻦ ﺷﻮي ﭘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻲ.

ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ
•

د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﭘﺮوګﺮام ﺑﺮاﺑﺮول.

•

د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دوﻟﺘﻲ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ او د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د
ﭘﻮهﺎوي د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ روزﻧﯥ او ﻻ
زﻳﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ.

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻞ د ﻣﻠﻲ ﭘﻼن ) (٢٠٠٨-٢٠١٨د ﭘﻠﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﺗړ ،ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻳﻮې ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ
ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﺟﻮړول ،او د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب د ﻣﻠﻲ ﭘﺮوګﺮام "د ټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮن او ﻋﺪاﻟﺖ" څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ،او د ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ
ﭘﻼن د ﭼټﮏ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل.

•

د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻏځﻮل او د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د وﻻﻳﺘﻲ څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ او
ﻣﺤﮑﻤﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ ﮐﻮل دي.

•

د ښځﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ،ﭘﻨﺎﻩ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ښځﻴﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻦ ځﺎﯼ
ﺑﺮاﺑﺮوي ،د زﻳﺎت ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮول .د ځﺎﻧګړو څﺎﻧګﻮ او د ﻟﻮي څﺎرﻧﻮال د دﻓﺘﺮ دﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د
ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي ،زﻳﺎت ﻣﻼﺗړ.
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ﺿﻤﻴﻤﻪ  – ١د ښځﯥ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﻮﻣړﯼ ﻓﺼﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺒﻨﯽ:
ﻟﻮﻣړﯼ ﻣﺎدﻩ:
دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن د  ٢۴او  ۵۴ﻣﺎدو د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯽ وﺿﻊ ﺷﻮﯼ دﯼ.
ﻣﻮﺧﯽ:
دوﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺧﯽ ﻋﺒﺎرت دﯼ ﻟﻪ:
 -١د ښځﯽ د ﺷﺮﻋﯽ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل او د اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮاﻣﺖ ﺳﺎﺗﻞ.
 -٢د ﮐﻮرﻧۍ د ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺗﻞ او د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﺴﺒﺐ د اﺳﻼم د ﺳﭙﻴڅﻠﯽ دﻳﻦ د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻐﺎﻳﺮ دود،
دﺳﺘﻮر او ﻋﺎداﺗﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ.
 -٣د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ )زﻳﺎﻧﻤﻨﻪ ﺷﻮﯼ ښځﯽ( ﻳﺎ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺗﻪ د ﻣﺨﺎﻣﺨﯽ ﻣﻼﺗړ.
 -۴د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ.
 -۵د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ او زدﻩ ﮐړﯼ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل.
 -۶د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﺟﺮم د ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮل.
اﺻﻄﻼﺣګﺎﻧﯽ:
درﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
ﭘﺪﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﻻﻧﺪﯼ اﺻﻄﻼﺣګﺎﻧﯽ دﻏﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻓﺎدﻩ ﮐﻮﯼ:
 -١ښځﻪ :ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻐﻮ او ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻮ اﻧﺎﺛﻮ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دﻩ.
 -٢ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ :د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ۵ﻣﺎدﻩ ﮐﯽ د درج ﺷﻮو اﻋﻤﺎﻟﻮ ارﺗﮑﺎب دﯼ ﭼﯽ د ښځﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ،ﺟﺴﻢ ،ﻣﺎل او روان
ﺗﻪ د زﻳﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻴږﯼ.
 -٣ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ )ﺗﺠﺎوز( :ﻟﻪ اﺟﺒﺎر او اﮐﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻐﯽ ښځﯽ ﺳﺮﻩ د زﻧﺎ ﻳﺎ ﻟﻮاط د ﻓﻌﻞ ارﺗﮑﺎب ﻳﺎ ﻟﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ
ښځﯽ ﺳﺮﻩ د هﻐﻪ ارﺗﮑﺎب او ﻳﺎ د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻔﺖ او ﻧﺎﻣﻮس ﺗﻴﺮﯼ ﮐﻮل.
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 -۴ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯽ ورﮐﻮل :د ﻗﺘﻞ ،ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻧﺎوړﻩ دود ،دﺳﺘﻮر او ﻋﺎدﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﺮوۍ ﭘﻪ ﻧﻮرو اﺣﻮاﻟﻮ ﮐﯽ د
دﻳﺖ ﻳﺎ ﺳﻮﻟﯽ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯽ ﻣﻴړﻩ ﺗﻪ د ښځﯽ ورﮐﻮل.
 -۵ﺗﺤﻘﻴﺮ :د هﻐﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ او ﺣﺮﮐﺎﺗﻮ ارﺗﮑﺎب ﻳﺎ اﻟﻔﺎﻇﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل دﯼ ﭼﯽ د ښځﯽ د ﺷﺨﺼﻴﺖ د اهﺎﻧﺖ )ﮐﻮﭼﻨﯽ ﮐﻮﻟﻮ(
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﯽ.
 -۶ﺗﺨﻮﻳﻒ :د هﻐﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ او ﺣﺮﮐﺎﺗﻮ ارﺗﮑﺎب ﻳﺎ اﻟﻔﺎﻃﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل دﯼ ﭼﯽ د ښځﯽ د وﻳﺮﯼ او ډار د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪو
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﯽ.
 -٧ځﻮرول )ﺁزار او ادﻳﺖ( :ﭘﻪ هﺮﻩ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ هﺮ ډول د هﻐﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ او ﺣﺮﮐﺎﺗﻮ ارﺗﮑﺎب ﻳﺎ د اﻟﻔﺎﻇﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﯼ ﭼﯽ د
ښځﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ،ﺟﺴﻢ او روان ﺗﻪ د زﻳﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﯽ.
 -٨اﺟﺒﺎرﯼ ﻳﻮازﯼ ﭘﺮﻳښﻮدل :ﻟﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﺎرﻣﻮ ﺳﺮﻩ د ښځﯽ ﻟﻪ ﻟﻴﺪو او ﮐﺘﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮل دﯼ.
 -٩وﻗﺎﻳﻮﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ :هﻐﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎت دﯼ ﭼﯽ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻋﻮاﻣﻠﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ او د هﻐﻮ ﻟﻪ ﭘﻴښﻴﺪو څﺨﻪ د
ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴږﯼ.
 -١٠ﻣﻼﺗړ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ :هﻐﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎت دﯼ ﭼﯽ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ )زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮﯼ( څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ
ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻧﻴﻮل ﮐﻴږﯼ.
د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻊ:
څﻠﻮرﻣﻪ ﻣﺎدﻩ:
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺟﺮم دﯼ ،هﻴڅﻮﮎ ﺣﻖ ﻧﻠﺮﯼ د اوﺳﻴﺪﻧﯽ ﭘﻪ ځﺎﯼ ،دوﻟﺘﯽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ادارﯼ ،ﻣﺆﺳﺴﻮ ،ﻋﺎﻣﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ،ﻧﻘﻠﻴﻪ
وﺳﺎﻳﻄﻮ ﻳﺎ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯽ د هﻐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﯽ ،د ارﺗﮑﺎب ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ،د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺠﺎزاﺗﻴږﯼ.
د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﻮارد:
ﭘﻨځﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﻻﻧﺪﯼ اﻋﻤﺎﻟﻮ ارﺗﮑﺎب ،ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﻴږﯼ:
 -١ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ
 -٢ﻓﺤﺸﺎء ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرول
 -٣د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ د هﻮﻳﺖ ﺿﺒﻄﻮل او ﺛﺒﺘﻮل او د هﻐﻪ ﺧﭙﺮول ﭘﻪ داﺳﯽ ﺗﻮګﻪ ﭼﯽ د هﻐﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﻪ زﻳﺎن ورﺳﻮﯼ
 -۴اور ورﺗﻪ ﮐﻮل ﻳﺎ د ﮐﻴﻤﻴﺎوﯼ ،زهﺮﯼ او ﻳﺎ ﻧﻮرو زﻳﺎن رﺳﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻮادو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل
 -۵ځﺎن ﺳﻮځﻮﻟﻮ ﻳﺎ ځﺎن وژﻧﯽ او ﻳﺎ د زهﺮﯼ ﻣﻮادو ﻳﺎ ﻧﻮرو زﻳﺎن رﺳﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻮادو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﺒﻮرول
 -۶ﻣﺠﺮوﺣﻮل ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻮل
 -٧وهﻞ ټﮑﻮل
 -٨د وادﻩ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮل او ﭘﻠﻮرل
 -٩ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯽ ورﮐﻮل
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 -١٠اﺟﺒﺎرﯼ ﻧﮑﺎح
 -١١د وادﻩ ﻟﻪ ﺣﻖ او ﻳﺎ د زوج د ﻏﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ
 -١٢د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻦ ﻟﻪ ﺑﺸﭙړﻳﺪو د ﻣﺨﻪ ﻧﮑﺎح
 -١٣ښﮑﻨځﻠﯽ ،ﺗﺤﻘﻴﺮ او ﺗﺨﻮﻳﻒ
 -١۴ځﻮرول )ازارول او اذﻳﺖ(
 -١۵اﺟﺒﺎرﯼ ﻳﻮازﯼ ﭘﺮﻳښﻮدل )اﻧﺰوا(
 -١۶د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻪ د ښځﯽ ﻣﺠﺒﻮرول
 -١٧ﭘﻪ ارث ﮐﯽ ﻟﻪ ﺗﺼﺮف څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮل
 -١٨ﭘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﻟﻪ ﺗﺼﺮف څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮل
 -١٩د ښﻮوﻧﯽ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﮐﺎر او روﻋﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳۍ ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮل
 -٢٠اﺟﺒﺎرﯼ ﮐﺎر
 -٢١د ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ٨۶ﻣﺎدﻩ ﮐﯽ د درج ﺷﻮﯼ ﺣﮑﻢ ﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ،ﻟﻪ ﻳﻮﯼ څﺨﻪ ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮ ښځﻮ ﺳﺮﻩ وادﻩ
ﮐﻮل
 -٢٢د ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﻔﯽ ﮐﻮل
د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮق:
ﺷﭙږﻣﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ د ﻻﻧﺪﯼ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻟﺮوﻧﮑﯽ دﻩ:
 -١د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮل.
 -٢د هﻐﯽ ﭘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺎ د اﻣﻦ ﮐﻮر ﻳﺎ ﻧﻮرو ﺧﻮﻧﺪﯼ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ.
 -٣ﭘﻪ وړﻳﺎ ﺗﻮګﻪ ،ﺑﻴړﻧﻴﻮ روﻏﻴﺘﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ.
 -۴د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺮل.
 -۵ﻟﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﻋﻤﻞ څﺨﻪ د راﭘﻴﺪا ﺷﻮﯼ زﻳﺎن ﺟﺒﺮان.
 -۶د ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ.
 -٧ﻧﻮر هﻐﻪ ﺣﻘﻮق ﭼﯽ ﭘﻪ ﺗﻘﻨﻴﻨﯽ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﮐﯽ اټﮑﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ.
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ادارو ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮل:
اووﻣﻪ ﻣﺎدﻩ:
 -١د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﺎ ﻳﯽ ﺧﭙﻠﻮان ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯽ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﺣﻘﻮﻗﻮ ادارو ،ﻣﺤﮑﻤﻮ ﻳﺎ ﻧﻮرو اړوﻧﺪو
ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻠﯽ ﺗﻮګﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړﯼ.
 -٢د دﯼ ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ  ١ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ درج ﺷﻮﯼ ادارﯼ ﻣﮑﻠﻔﯽ دﯼ ،رﺳﻴﺪﻟﯽ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺛﺒﺖ او د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ هﻐﻪ
وڅﻴړﯼ او د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻠﯽ ﺗﻮګﻪ ﺧﺒﺮ ﮐړﯼ.
 -٣د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻣﮑﻠﻒ دﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺎ ﻳﯽ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﻟﻴﮑﻠﯽ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻟﻪ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺮﻩ د اړﻳﮑﻮ د ﺗﺎﻣﻴﻨﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻻزم ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﯽ او ﻋﻤﻠﯽ ﻳﯽ
ﮐړﯼ.
 -۴څﺎرﻧﻮاﻟۍ او ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﮑﻠﻒ دﯼ ،د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻗﻀﻴﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﮐﯽ وﻧﻴﺴﯽ او ﭘﻪ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﮐﯽ ﻳﯽ وڅﻴړﯼ.
 -۵د دﯼ ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ  ١ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ د درج ﺷﻮو ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﮑﻠﻒ دﯼ ،د رﺳﻴﺪﻟﯽ ﺷﮑﺎﻳﺖ د څﻴړﻧﯽ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯽ ،د
ﺧﺎص ﺳﻠﻮﮎ ﮐړﻧﻼرﻩ ﭼﯽ ﭘﻪ دﯼ ﻣﻨﻈﻮر د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﺨﻮا وﺿﻊ ﮐﻴږﯼ ،ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ وﻧﻴﺴﯽ.

دوﻳﻢ ﻓﺼﻞ
وﻗﺎﻳﻮﯼ او ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ
د ښځﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ:
اﺗﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻣﮑﻠﻒ دﯼ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،د ﻧﻮرو وزارﺗﻮﻧﻮ او دوﻟﺘﯽ
او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ادارو او اړوﻧﺪو ﻣﺆﺳﺴﻮ ﭘﻪ هﻤﮑﺎرﯼ ،ﻻﻧﺪﯼ وﻗﺎﻳﻮﯼ او ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﯽ:
 -١ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯽ ،د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪﯼ ﮐﻮوﻧﮑﻮ دوﻟﺘﯽ او ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ادارو او ﻣﺆﺳﺴﻮ د
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﻤﻮن او د هﻐﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د هﻢ ﻏږﯼ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل.
 -٢د هﻐﻮﯼ ﻟﻪ ﺷﺮﻋﯽ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﻮ او وﺟﺎﻳﺒﻮ څﺨﻪ د ښځﯽ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ﭘﻮهﺎوﯼ د ﮐﭽﯽ ﻟﻮړول.
 -٣ﭘﻪ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺎ د هﻐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ﭘﻪ ﻧﻮرو اړوﻧﺪو ﺧﻮﻧﺪﯼ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯽ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﺠﻨﯽ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺎ هﻐﻪ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﺣﻔﺎﻇﺖ او ﺳﺎﺗﻨﯽ د زﻣﻴﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮول ،او د هﻐﻪ څﺎرﻧﻪ او رﺳﻴﺪګﯽ.
 -۴د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ د ﺳﻄﺢ د ﻟﻮړوﻟﻮ او د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻮاردو او ﻟﻪ هﻐﻮ څﺨﻪ د راﭘﻴﺪا ﺷﻮو ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯽ ﻟﭙﺎرﻩ د
دوﻟﺘﯽ او ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ادارو ،ﻣﺆﺳﺴﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ،ځﺎﻳﯽ او د ﮐﻠﻴﻮ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﺳﻴﻤﻴﻨﺎروﻧﻮ ،ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ،ﮐﻨﻔﺮاﺳﻮﻧﻮ
او ﻧﻮرو زدﻩ ﮐړﻩ ﻳﻴﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﺟﻮړول او د ﺣﻞ د ﻻرو ﭘﻴﺪا ﮐﻮل.
 -۵د اړوﻧﺪو ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ د ﺷﺮع او ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ د راﭘﻴﺪا ﺷﻮو ﭘﺎﻳﻠﻮ د
ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ او ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮل.
 -۶د اړوﻧﺪو ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ادارو او ﻣﺆﺳﺴﻮ د زدﻩ ﮐړﻩ ﻳﻴﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ او ﮐﺎرﯼ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ څﺨﻪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل.
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د ارﺷﺎد ،ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ:
ﻧﻬﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ارﺷﺎد ،ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت ﻣﮑﻠﻒ دﯼ ،ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻻﻧﺪﯼ وﻗﺎﻳﻮﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﯽ:
 -١د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ د ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻘﻮﻗﻮ او وﺟﺎﻳﺒﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻮﻋﻈﻮ او وﻳﻨﺎوو د ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻨﻈﻤﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮل او
د ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ او ﺗﮑﺎﻳﺎوو )ﺣﺴﻴﻨﻴﻮ( د ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﺧﻄﻴﺒﺎﻧﻮ او واﻋﻈﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د هﻐﻮ اﺟﺮا او ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ څﺨﻪ ﻳﯽ ډاډ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل.
 -٢ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﺧﻄﻴﺒﺎﻧﻮ او واﻋﻈﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﻴﻤﺴﻨﺎروﻧﻮ ،ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ او ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﺟﻮړول.
 -٣د اړوﻧﺪو ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ د ﺷﺮع او ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ د راﭘﻴﺪا ﺷﻮو ﭘﺎﻳﻠﻮ د
ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻮل او ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮل.
د ﭘﻮهﻨﯽ او ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو د وزارﺗﻮﻧﻮ ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ:
ﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ﭘﻮهﻨﯽ او ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو وزارﺗﻮﻧﻪ ﻣﮑﻠﻒ دﯼ ،ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻻﻧﺪﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﯽ:
 -١ﭘﻪ اړوﻧﺪ درﺳﯽ او ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻧﺼﺎب ﮐﯽ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ د راﭘﻴﺪا ﺷﻮو ﭘﺎﻳﻠﻮ او ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د
ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ د څﺮﻧګﻮاﻟﯽ اړوﻧﺪو ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ځﺎﯼ ورﮐﻮل.
 -٢اړوﻧﺪو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﺳﻴﻤﻴﻨﺎروﻧﻮ ،ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ او ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﺟﻮړول.
 -٣ﭘﻪ اړوﻧﺪو ښﻮوﻧﻴﺰ او ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯽ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ﭘﻴښﻴﺪو څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،د ﻻزﻣﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ
ﻧﻴﻮل.
 -۴د اړوﻧﺪو ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ د ﺷﺮع او ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ د راﭘﻴﺪا ﺷﻮو ﭘﺎﻳﻠﻮ د
ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ او ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮل.
د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ وزارت ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ:
ﻳﻮوﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ وزارت ﻣﮑﻠﻒ دﯼ ،ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻻﻧﺪﯼ وﻗﺎﻳﻮﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﯽ:
 -١د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻋﻮاﻣﻠﻮ او ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ د راﭘﻴﺪا ﺷﻮو ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د راډﻳﻮﻳﯽ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮل او
ﺧﭙﺮول او ﭘﻪ ورځﭙﺎڼﻮ ،اﺧﺒﺎر او ﺟﺮاﻳﺪو ﮐﯽ د اړوﻧﺪو ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﺧﭙﺮول.
 -٢د ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪﯼ رﺳﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﻣﻨﻊ ﭘﻮرﯼ د اړوﻧﺪو ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ او ﻧﺸﺮ ﻟﭙﺎرﻩ د وزارﺗﻮﻧﻮ،
دوﻟﺘﯽ ادارو او ﻧﻮرو ﺣﻘﻴﻘﯽ او ﺣﮑﻤﯽ اﺷﺨﺎﺻﻮﺗﻪ د زﻣﻴﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮول.
 -٣د ټﻮﻟﻨﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د رواﺟﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﺮﻳﺪو او ﻧﺸﺮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ.
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د ﻋﺪﻟﻴﯽ وزارت ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ:
دووﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ﻋﺪﻟﻴﯽ وزارت ﻣﮑﻠﻒ دﯼ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻻﻧﺪﯼ وﻗﺎﻳﻮﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﯽ:
 -١ﻟﻪ ﺷﺮﻋﯽ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ ،د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﯽ د ﭘﻮهﯽ د ﮐﭽﯽ ﻟﻮړول.
 -٢ﺗﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ،ﺣﺠﺰ او ﺣﺒﺲ ﻻﻧﺪﯼ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻮ ﺗﻪ د اړوﻧﺪو ﻣﺴﺆوﻟﻴﻨﻮ او ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ ،د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻮ او ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ د راﭘﻴﺪاﺷﻮو ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻮرﯼ د اړوﻧﺪو ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮﻟﻮ د
زﻣﻴﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮول.
 -٣د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ادارو د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ د ﭘﻮهﯽ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻤﻴﻨﺎروﻧﻮ او
ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﺟﻮړول او د هﻐﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻟﻮ د ښﯽ زﻣﻴﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮول.
 -۴د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ د ﻏﻮښﺘﻨﯽ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ د ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻮل.
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ:
دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻣﮑﻠﻒ دﯼ ،ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻋﺎﻣﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯽ وﻗﺎﻳﻮﯼ او
ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﯽ او ﻋﻤﻠﯽ ﻳﯽ ﮐړﯼ.
د ﻋﺎﻣﯽ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ:
څﻮارﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ﻋﺎﻣﯽ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﻣﮑﻠﻒ دﯼ ،ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ د ﺑﻴړﻧﯽ او وړﻳﺎ درﻣﻠﻨﯽ او ﺗﺪاوﯼ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﭘﻪ
اړوﻧﺪو روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯽ اﻏﻴﺰﻣﻦ او ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﯽ او د هﻐﻮ ﻟﻪ څﺮﻧګﻮاﻟﯽ څﺨﻪ د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ
رﭘﻮټ ورﮐړﯼ.
د ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﻨﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن:
ﭘﻨځﻠﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د اﻏﻴﺰﻣﻨﯽ ﻣﺒﺎرزﯼ او ﭘﺪﯼ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ د اړوﻧﺪو دوﻟﺘﯽ او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ادارو او ﻣﺆﺳﺴﻮ
ﺗﺮ ﻣﻨځ د هﻢ ﻏږۍ د ﺗﺎﻣﻴﻨﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،د ښځﻮ ﭼﺎرو د وزارت د وزﻳﺮ ﺗﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﻻﻧﺪﯼ د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪﯼ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﻮړﻳږﯼ:
 -١د ﻟﻮﺋﯽ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
 -٢د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻣﻌﻴﻦ
 -٣د ﻋﺪﻟﻴﯽ وزارت ﻣﻌﻴﻦ
 -۴د ﻋﺎﻣﯽ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﻣﻌﻴﻦ
 -۵د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ وزارت ﻣﻌﻴﻦ
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 -۶د ﭘﻮهﻨﯽ وزارت ﻣﻌﻴﻦ
 -٧د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو وزارت ﻣﻌﻴﻦ
 -٨د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت ﻣﻌﻴﻦ
 -٩د ارﺷﺎد ،ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت ﻣﻌﻴﻦ
 -١٠د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏړﯼ
 -١١د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ د ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ رﺋﻴﺲ
 -١٢د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ ټﻮﻟﻨﯽ )اﻧﺠﻤﻦ( رﺋﻴﺲ
د ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻧﺪﯼ او واﮐﻮﻧﻪ:
ﺷﭙﺎړﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
) (١د ښځﻮ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻻﻧﺪﯼ دﻧﺪﯼ او واﮐﻮﻧﻪ ﻟﺮﯼ:
 -١ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯽ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ارﺗﮑﺎب د ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ او اورزوﻧﻪ او د هﻐﻮ د ﻟﺮﯼ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﻩ د وﻗﺎﻳﻮﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ
ﻧﻴﻮل.
 -٢د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ارﺗﮑﺎب څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ او ﭘﻮهﺎوﯼ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻃﺮح ﮐﻮل.
 -٣د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﺮ ﻋﻠﻴﻪ د ﻣﺒﺎرزﯼ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯽ د اړوﻧﺪو دوﻟﺘﯽ او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ادارو د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د هﻢ ﻏږﯼ ﮐﻮﻟﻮ
ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل.
 -۴د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د اﺣﺼﺎﺋﯽ او ارﻗﺎﻣﻮ راټﻮﻟﻮل.
 -۵د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ د ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﻪ اړﻩ د وړاﻧﺪﻳﺰ وړاﻧﺪﯼ ﮐﻮل.
 -۶د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ د ښﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،د ﻣﻘﺮرو وړاﻧﺪﻳﺰ او د اړوﻧﺪو ﻻﻳﺤﻮ او ﮐړﻧﻼرو وﺿﻊ ﮐﻮل.
 -٧ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻟﯽ او ﻣﺤﮑﻤﯽ څﺨﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻞ.
 -٨د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﮐﻠﻨﻴﻮ اﺟﺮاﺁﺗﻮ د رﭘﻮټ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮل او د وزﻳﺰاﻧﻮ ﺷﻮرا ﺗﻪ د هﻐﻪ وړاﻧﺪﯼ ﮐﻮل.
 -٩ﻧﻮرﯼ هﻐﻪ دﻧﺪﯼ ﭼﯽ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا ﺳﭙﺎرل ﮐﻴږﯼ.
) (٢د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ډول د هﻐﯽ ﻻﻳﺤﯽ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﯽ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﺨﻮا ﺗﺼﻮﻳﺒﻴږﯼ ،ﺗﻨﻈﻴﻤﻴږﯼ.
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درﻳﻢ ﻓﺼﻞ
ﺟﺰاﻳﯽ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺎوز:
اووﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
) (١هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ﭘﺮ ﺑﺎﻟﻐﻪ ښځﻪ ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﯽ ،د ﺟﺰاء د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ۴٢۶ﻣﺎﻩ ﮐﯽ د درج ﺷﻮﯼ
ﺣﮑﻢ ﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ دوام ﺣﺒﺲ او د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ د ﻣړﻳﻨﯽ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ﭘﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
) (٢هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ﭘﺮ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻪ ښځﻪ ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﯽ ،د ﺟﺰاء د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ۴٢۶ﻣﺎﻩ ﮐﯽ د درج ﺷﻮﯼ
ﺣﮑﻢ ﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د دوام ﺣﺒﺲ ﭘﻪ اﮐﺜﺮ ﺣﺪ او د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ د ﻣړﻳﻨﯽ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ﭘﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
) (٣د دﯼ ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ  ١او  ٢ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ ﭘﻪ درج ﺷﻮو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ د زﻳﺎن د ﺟﺒﺮان ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻪ د ﻣﺜﻞ د
ﻣﻬﺮ د ﻣﻌﺎدل وﺟﻬﯽ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
) (۴هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ د ښځﯽ ﭘﺮ ﻋﻔﺖ او ﻧﺎﻣﻮس ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﺗﻴﺮﯼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﯽ ،ﺧﻮ د هﻐﻪ ﺗﻴﺮﯼ د زﻧﺎ او ﻟﻮاط ﭘﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﻤﺎم
ﻧﺸﯽ )ﺗﻔﺨﻴﺬ ،ﻣﺴﺎﺣﻘﯽ ﻳﺎ هﻐﻮ ﺗﻪ د ورﺗﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﯽ( ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ اوږدﻩ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ اوو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت
ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
) (۵ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ د دﯼ ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ  ۴ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ د درج ﺷﻮﯼ ﺟﺮم ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ١٨ﮐﻠﻨﯽ ﺳﻦ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯽ ﻧﻪ وﯼ ،ﻳﺎ د ﺟﺮم
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺮ درﻳﻴﻤﯽ درﺟﯽ ﭘﻮرﯼ ﺧﭙﻠﻮان ،ﻣﺮﺑﯽ ،ښﻮوﻧﮑﯽ ،ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻳﺎ د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﺐ وﯼ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ډول ﭘﺮ
ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻧﻔﻮذ او اﺧﺘﻴﺎر وﻟﺮﯼ ،ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ اوږدﻩ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ،
ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
ﻓﺤﺸﺎء ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرول:
اﺗﻠﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
) (١هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ﺑﺎﻟﻐﻪ ښځﻪ ﻓﺤﺸﺎء ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮروﯼ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ اوږدﻩ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ اوو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ
وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
) (٢ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ د دﯼ ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ  ١ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ د درج ﺷﻮﯼ ﺟﺮم ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻪ ښځﻪ وﯼ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ
اوږدﻩ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ د هﻮﻳﺖ ﺿﺒﻄﻮل او ﺛﺒﺘﻮل او دهﻐﻪ ﺧﭙﺮول:
ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ د ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻴﺮﯼ او ﭘﻪ ﻓﺤﺸﺎء د اﺟﺒﺎر ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻮﻳﺖ ﺿﺒﻂ او ﺛﺒﺖ ﻳﺎ ﻳﯽ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣﮑﻢ
ﭘﺮﺗﻪ اﻓﺸﺎء او ﻳﺎ ﻳﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﮐړﯼ ،ﭘﺪاﺳﯽ ﺗﻮګﻪ ﭼﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﻪ ﻳﯽ زﻳﺎن ورﺳﻮﯼ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ درﻳﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
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اور اﭼﻮﻧﻪ او د ﮐﻴﻤﻴﺎوﯼ ﻣﻮادو اﺳﺘﻌﻤﺎل:
ﺷﻠﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
) (١هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﯽ ﺗﻪ اور واﭼﻮﯼ ﻳﺎ ﻳﯽ ﭘﺮ ﺑﺪن ﺑﺎﻧﺪﯼ ﮐﻴﻤﻴﺎوﯼ ﻳﺎ زهﺮﯼ او ﻳﺎ ﻧﻮر ﺿﺮرﻧﺎﮎ ﻣﻮاد ﭼﯽ د ټﭙﯽ
ﮐﻴﺪو ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړﯼ ﻳﺎ زهﺮﯼ ﻣﻮاد ﭘﺮ هﻐﯽ وﺧﻮرﯼ ﻳﺎ ﻳﯽ ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐﯽ زرق ﮐړﯼ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ اوږدﻩ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
) (٢د دﯼ ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ  ١ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ ﭘﻪ درج ﺷﻮﯼ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ د ﻧﻮﻣﻮړو اﻋﻤﺎﻟﻮ د ارﺗﮑﺎب ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﻮ
څﺨﻪ د ښځﻮ د ﺣﺮﻣﺎن ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯽ د وﻳﺮﯼ او ډار راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل وﯼ او ﻳﺎ د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﯽ،
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ دوام ﺣﺒﺲ ﻳﺎ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﻪ او ځﺎن وژﻧﻪ:
ﻳﻮوﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ښځﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ځﺎن ﺳﻮځﻮﻟﻮ ﻳﺎ ځﺎن وژﻧﻪ او ﻳﺎ د ﮐﻴﻤﻴﺎوﯼ ﻳﺎ زهﺮﯼ ﻣﻮادو او ﻳﺎ ځﺎﻧﺘﻪ د ﻧﻮرو
ﺿﺮرﻧﺎﮐﻮ ﻣﻮادو ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﺷﯽ ،د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ د ټﭙﯽ ﮐﻴﺪو او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ
ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺒﺲ او د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ د ﻣړﻳﻨﯽ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ اوږدﻩ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ
زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
ټﭗ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ:
دوﻩ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
) (١هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﻪ ﺗﺮ ﺿﺮب او ﺟﺮﺣﯽ ﻻﻧﺪﯼ وﻧﻴﺴﯽ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ او د ﺟﺮم د ﺷﺪت او ﺧﻔﺖ ﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم
ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﺟﺰاء د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ) ۴٠٧څﺨﻪ ﺗﺮ  (۴١٠ﻣﺎدو ﮐﯽ د درج ﺷﻮو ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺠﺎزاﺗﻴږﯼ.
) (٢ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ د دﯼ ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ  ١ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ درج ﺷﻮﯼ اﻋﻤﺎل ،د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﯽ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ
ﺳﻢ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ) ٣٩۶څﺨﻪ ﺗﺮ  (٣٩٩ﻣﺎدو ﮐﯽ درج ﭘﻪ اټﮑﻞ ﺷﻮﯼ ﺟﺰاء ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.

وهﻞ او ټﮑﻮل:
در وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﻪ ﺗﺮ وهﻠﻮ او ټﮑﻮﻟﻮ ﻻﻧﺪﯼ وﻧﻴﺴﯽ ﺧﻮ ﭘﺮ ټﭙﯽ ﮐﻴﺪو ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻳﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﯽ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ
ﻟﻨډ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ درﯼ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
د وادﻩ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﻳﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ د ښځﯽ ﭘﻴﺮل او ﭘﻠﻮرل:
څﻠﻴﺮﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﻪ د وادﻩ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ وﭘﻠﻮرﯼ ﻳﺎ ﻳﯽ وﭘﻴﺮﯼ ﻳﺎ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯽ وﺳﺎﻃﺖ وﮐړﯼ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
ﭘﻪ اوږدﻩ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
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ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯽ ورﮐﻮل:
ﭘﻨځﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
) (١هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯽ د ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ښځﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ورﮐړﯼ ﻳﺎ ﻳﯽ وﮐړﯼ ،ﭘﻪ اوږدﻩ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ
څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
) (٢د دﯼ ﻣﺎدﯼ 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 ﺷﻮﯼ ښځﯽ د ﻏﻮښﺘﻨﯽ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ،د ﻗﺎﻧﻮن د
ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺴﺦ ﮐﻴږﯼ.
اﺟﺒﺎرﯼ ﻧﮑﺎح:
ﺷﭙږ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ،هﻐﻪ ښځﻪ ﭼﯽ د وادﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 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 ﻟږ ﻧﻪ وﯼ ﻣﺤﮑﻮم او ﮐﻮژدﻩ او ﻧﮑﺎح د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺴﺢ ﮐﻴږﯼ.

د وادﻩ ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ:
اوو وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﺷﺨﺺ د ښځﯽ د وادﻩ ﺧﻨډ وګﺮځﯽ ﻳﺎ د ﻣﻴړﻩ )زوج( د ﻏﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻟﻪ هﻐﯽ څﺨﻪ ﺳﻠﺐ ﮐړﯼ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻦ ﻟﻪ ﺑﺸﭙړﻳﺪو د ﻣﺨﻪ ﻧﮑﺎح:
اﺗﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﺷﺨﺺ هﻐﻪ ښځﻪ ﭼﯽ د وادﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻦ ﻳﯽ ﻧﻪ وﯼ ﺑﺸﭙړﮐړﯼ 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 وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ او ﻧﮑﺎح د ښځﯽ د ﻏﻮښﺘﻨﯽ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺴﺦ ﮐﻴږﯼ.
ښﮑﻨځﻠﯽ ،ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺨﻮﻳﻒ:
ﻧﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﯽ ﺗﻪ ﺷﮑﻨځﻞ وﮐړﯼ ﻳﺎ ﻳﯽ ﺗﺤﻘﻴﺮ او ﻳﺎ ﺗﺨﻮﻳﻒ ﮐړﯼ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ
درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
ازار او اذﻳﺖ:
دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
) (١هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ د ښځﯽ د ازار او اذﻳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﯽ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ
ﻟږ ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
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) (٢ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ د دﯼ ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ  ١ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ درج ﺷﻮﯼ ﺟﺮم ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻒ او ﻣﻘﺎم څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯽ اﺧﺴﺘﻨﯽ ﺳﺮﻩ ارﺗﮑﺎب ﺷﯽ،
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
اﺟﺒﺎرﯼ اﻧﺰوا:
ﻳﻮ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﻪ اﻧﺰوا )ﻳﻮازﻳﺘﻮب( ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﮐﻮﯼ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ
زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
د ﻣﺨﺪرو ﻣﻮادو اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻪ د ښځﯽ ﻣﺠﺒﻮرول:
دوﻩ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﻪ د ﻣﺨﺪرو ﻣﻮادو اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﮐړﯼ ،ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ درﯼ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ،
ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
ﭘﻪ ارث ﮐﯽ ﻟﻪ ﺗﺼﺮف څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮل:
درﯼ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﻪ ،د هﻐﯽ د ﻣﻮرث ﭘﻪ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﮐﯽ د ﺗﺼﺮف ﺧﻨډ ﺷﯽ ،د هﻐﯽ د ﺷﺮﻋﯽ وﻧډﯼ د ﭘﺮښﻮد ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ،ﻟﻪ
اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﻳﻮﯼ ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﻟﻪ ﺗﺼﺮف څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮل:
څﻠﻮر دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ د ښځﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﻳﺎ هﻐﻪ ﻟﻪ ﺗﺼﺮف څﺨﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯽ ﻣﻨﻊ ﮐړﯼ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ
ﻗﺼﻴﺮﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮم او ﻣﺎل د ښځﯽ ﭘﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﯽ ورﮐﻮل ﮐﻴږﯼ.
د ښﻮوﻧﯽ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﯽ ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ:
ﭘﻨځﻪ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﻪ د ښﻮوﻧﯽ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﮐﺎر ،روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻻس رﺳﯽ د ﺣﻖ او ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯽ ﻟﻪ ﻧﻮرو درج
ﺷﻮو ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ د ګټﯽ اﺧﺴﺘﻨﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﯽ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ،
ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
اﺟﺒﺎرﯼ ﮐﺎر:
ﺷﭙږ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ښځﻪ اﺟﺒﺎرﯼ ﮐﺎر ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳﯽ ،د زﻳﺎن ﭘﺮ ﺟﺒﺮان ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ
ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.

ﻟﻪ ﻳﻮﯼ ښځﯽ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ وادﻩ :

45

اووﻩ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ د ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ٨۶او  ٨٩ﻣﺎدو ﮐﯽ د درج ﺷﻮو ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯽ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻳﻮﯼ ښځﯽ ﻧﻪ
زﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ وادﻩ وﮐړﯼ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻟﻨډ ﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ ﻟږ ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
د ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﻔﯽ:
اﺗﻪ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ د ښځﯽ ﻟﻪ ﻗﺮاﺑﺖ څﺨﻪ د ﻣﻴﺮاث ﻟﻪ ﺣﻖ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺷﺮﻋﯽ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ د هﻐﯽ د ﻣﺤﺮوﻣﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻧﮑﺎر وﮐړﯼ ،ﺧﻮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻳﯽ د ﻣﺤﮑﻤﯽ ﭘﻪ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﯽ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﻗﺼﻴﺮﺣﺒﺲ ﭼﯽ ﻟﻪ ﺷﭙږو
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.
ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ:
ﻧﻪ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
) (١د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ) ٢٢څﺨﻪ ﺗﺮ  ٣٩ﭘﻮرﯼ( ﻣﺎدو ﮐﯽ د درج ﺷﻮو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د اړوﻧﺪو دﻋﻮاوو څﻴړل او د ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻨﻮ
ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ،د ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺎ د هﻐﯽ د وﮐﻴﻞ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺻﻮرت ﻣﻮﻣﯽ.
) (٢ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯽ ،د دﯼ ﻣﺎدﯼ ﭘﻪ  ١ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯽ ﭘﻪ درج ﺷﻮو ﻣﻮاردو ﮐﯽ ،د ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ هﺮ ﭘړاو )ﮐﺸﻒ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ،ﻳﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ( ﮐﯽ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺧﺨﻪ ﺗﻴﺮﻩ )ﻣﻨﺼﺮﻓﻪ( ﺷﯽ ،ﭘﺪﯼ ﺻﻮرت ﮐﯽ د دﻋﻮا څﻴړل او د ﺟﺰا
ﺗﻄﺒﻴﻖ درول )ﻣﺘﻮﻗﻒ( ﮐﻴږﯼ.
ﭘﻪ ﺟﺮم ﮐﯽ ګډون:
څﻠﻮﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﯽ ﭘﺪﯼ ﻓﺼﻞ ﮐﯽ د درج ﺷﻮو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ارﺗﮑﺎب ﮐﯽ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ ګډون وﮐړﯼ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
د ﺟﺰاء د ﻗﺎﻧﻮن د ) ٣٩او ﻟﻪ  ۴١څﺨﻪ ﺗﺮ  ۴٨ﭘﻮرﯼ( ﻣﺎدو ﮐﯽ د درج ﺷﻮو ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺠﺎزاﺗﻴږﯼ.
د زﻳﺎن ﺟﺒﺮان:
ﻳﻮ څﻠﻮﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
ﭘﺪﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ د درج ﺷﻮو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﭘﺮ اټﮑﻞ ﺷﻮو ﺟﺰاوو ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ،ﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د اړول ﺷﻮﯼ زﻳﺎن ﭘﺮ
ﺟﺒﺮان هﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږﯼ.

څﻠﻮرم ﻓﺼﻞ
وروﺳﺘﯽ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ
د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﻮل ،ﻋﻔﻮ ﮐﻮل او ﺗﺨﻔﻴﻔﻮل:
دوﻩ څﻠﻮﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺤﮑﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻠﻴﻖ،ﻋﻔﻮ ﻳﺎ ﺗﺤﻔﻴﻒ ﮐﻴﺪﯼ ﻧﺸﯽ.
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ارﺟﺤﻴﺖ:
درﯼ څﻠﻮﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻢ ،د ﻧﻮرو ﻧﺎﻓﺬﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺣﮑﻢ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﮐﯽ واﻗﻊ ﺷﯽ ،د دﯼ ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺟﺢ ګڼﻞ ﮐﻴږﯼ.
اﻧﻔﺎذ:
څﻠﻮر څﻠﻮﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ رﺳﻤﯽ ﺟﺮﻳﺪﻩ ﮐﯽ د ﺧﭙﺮﻳﺪو ﻟﻪ ﻧﻴټﯽ څﺨﻪ ﻧﺎﻓﺪﻳږﯼ.
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