د رﭘﻮټ ﻟﻨډﯾﺰ
زﻩ ﯾﻮاځﯥ ﻃﻼق ﻏﻮاړم .زﻩ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ﻧﻪ ﻧﺸﻢ ورﺗﻼي ځﮑﻪ هﻐﻪ ﺑﻪ
ﻣﯥ ووژﻧﻲ .زﻩ ټﻮﻟﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﺮﯾښﯥ ﯾﻢ.
ـــــ ﺷﻞ ﮐﻠﻨﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ د ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ د ﺟﺮم ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ  ٣ﮐﻠﻮ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻪ ﺷﻮې ،دا
ځﮑﻪ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﭘﻼر ﻧﻮﻣﻮړې د اﺟﺒﺎري وادﻩ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺑﺪاﺧﻼﻗﻪ ﺳړي ﺗﻪ د هﻐﻪ د
دوﯾﻤﯥ ښځﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وادﻩ ﮐړې وﻩ.

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮي ﺷﻲ ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺠﻮﻧﯥ ﺑﻴګﻨﺎﻩ دي ،او ﭘﺪې ﻣﺤﻴﻂ
ﮐﯥ زﻣﻮﻧږ زړوﻧﻪ ډﯾﺮ ﺗﻨګ ﺷﻮي دي.
—ګﻞ ﭘﺮي  ١۶ﮐﻠﻨﻪ ،ﭼﯥ د زﻧﺎ ﭘﻪ ﺗﻮر وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻮﻩ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ وادﻩ ﭘﻪ
ﺷﭙﻪ اﺧﺘﻄﺎف ﺷﻮﻩ.

زﻩ هﻴﻠﻪ ﻟﺮم ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐﻮﻻي ﺷﺊ .د " ﮐﻮر
څﺨﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺗﻴښﺘﯥ" ﻗﻀﻴﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ هﻮارې ﺷﻲ ﻧﻪ ﭘﻪ زﻧﺪان
ﮐﯥ .ﺣﺘﯽ ﭘﻪ ډﯾﺮو ﺳﺨﺘﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ هﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ ډﯾﺮ څﻪ
وﮐړي ،ﻟﮑﻪ د اﻣﻦ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺳﺎﺗﻞ او ﯾﺎ هﻐﻮي ﭘﻪ دﻧﺪو ګﻤﺎرل...
—د ښځﻴﻨﻪ زﻧﺪان ﻣﺸﺮ )ﭼﯥ ﻧﻮم ﯾﯥ ﭘټ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮﯼ(.

هُﻤﺎ  ١٢ﮐﻠﻨﻪ وﻩ ﭼﯥ د ﯾﻮ داﺳﯥ ﮐﺲ ﺳﺮﻩ وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د هﻐﯥ
څﺨﻪ  ١٠ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺸﺮ ؤ .ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﭘﻪ ﻣﺨﺪرو ﻣﻮاد اﺧﺘﻪ دﻩ او ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﺮﻣﻦ او دوﻩ ﻟﻮڼﯥ وﺧﺖ
ﭘﻪ وﺧﺖ وهﻲ او ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺤﺎظ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي .ﭘﻪ ٢٠٠٩
ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ ﯾﻮﻩ ورځ ﺧﺎوﻧﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر دوﻣﺮﻩ ووهﻠﻪ ﭼﯥ ﻏﺎښﻮﻧﻪ ﯾﯥ ورﻣﺎت ﮐړل .هُﻤﺎ د
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﮑﻪ او ﮐﺎﮐﺎ د زوي ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﮐﻮر څﺨﻪ وﺗښﺘﻴﺪﻩ او ﺑﻞ
وﻻﯾﺖ ﺗﻪ وﻻړﻩ .د ﻧﮋدې ﯾﻮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘټﻪ اوﺳﻴﺪو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ هﻐﻪ داﺳﯥ ﯾﻮ ځﺎي ﺗﻪ
ﻻړﻟﻪ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﯥ ﻧﮋدې ورﺳﺮﻩ اوﺳﻴﺪل .ﻣګﺮ د ﯾﻮ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ وروﺳﺘﻪ
ﭼﺎرواﮐﻮ ګﺮﻓﺘﺎرﻩ ﮐړﻩ او "د ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ" ﭘﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮم او زﻧﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ ﺗﻮرﻧﻪ
ﮐړﻩ دا وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎﮐﺎ د زوي ﺳﺮﻩ ﭘﻪ زﻧﺎ ﺗﻮرﻧﻪ ﮐړﻩ او وﯾﻞ
ﯾﯥ ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻴښﺘﻪ ﮐﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې دﻩ .هُﻤﺎ ﭘﻪ  ٧ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻪ ﺷﻮﻩ
او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﯥ دﻩ .هﻐﻪ اوس  ٢٢ﮐﻠﻨﻪ دﻩ.
ﭘﻪ  ٢٠٠١ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رژﯾﻢ د ﺳﻘﻮط څﺨﻪ راﭘﺪې ﺧﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ
او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺳﺘﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﺷﻮي دي .د هﻴﻮاد ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ داﺳﯥ ﺑﺮﺧﻮ
ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﯥ دي ،د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﮐﺎر او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ډﯾﺮ ﻟګﻮل ﺷﻮي ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻲ دي .ډﯾﺮو ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ دﻧﺪې
اﺧﻴﺴﺘﻲ ،دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﻟﺮي او د اﻓﻐﺎن ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ  ٢٠٠۴ﮐﺎل ﮐﯥ
ﯾﻮ ﻧﻮﯼ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﺷﻮ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﻣﺴﺎوي ﺣﻘﻮق ډاډﻣﻨﻮي او ﭘﻪ
 ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎري ودوﻧﻪ

ﻣﻨﻊ وګﺮځﻮل او د اﺟﺒﺎري او ﮐﻢ ﻋﻤﺮو ودوﻧﻮ ،ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ،ﭘﻪ زور
ﻓﺤﺸﺎء ﺗﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮ او ﻧﻮرو ﻧﺎوړﻩ ﮐړﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﯾﯥ ﻧﻮې ﺳﺰاګﺎﻧﯥ وټﺎﮐﻠﯥ.
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي هﻢ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ ﯾﻮ څﻪ هڅﯥ ﮐړي دي
ﭼﯥ ﺑﻴﻠګﯥ ﻳﯥ د ګڼ ﺷﻤﻴﺮ هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺑﺨښﻞ دي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮرﻧﯥ وې ،ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﯾﯥ ﯾﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮښﺖ او ﯾﺎ هﻢ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ
ﻏﻮښﺘﻨﻮﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﯼ دﯼ .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺮټﻮﻟﻮ وروﺳﺘۍ ﺑﺨښﻨﻪ ﮐﯥ ﻧﻮﻣﻮړي د ٢٠١٢
ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ٨د ﯾﻮ ﺣﮑﻢ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﺮﺗﻪ د ﮐﻮم ﺷﺮﻃﻪ وﺑﺨښﻠﯥ ﮐﻮﻣﯥ
ﭼﯥ د ﭘﻼر د ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ ﮐﺲ ﺳﺮﻩ د وادﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗښﺘﻴﺪﻟﯥ وې.
ﻣګﺮ دا ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ هﻐﻪ څﻪ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي ﯾﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﺑڼﻪ ورﮐﻮي ،ﭼﻴﺮې ﭼﯥ
د ﺗﺒﻌﻴﺾ او ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړﻩ دﻩ ،ﻟﮑﻪ اﺟﺒﺎري او د ﮐﻢ ﻋﻤﺮو ودوﻧﻪ او ﮐﻮرﻧﻲ
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭼﯥ هُﻤﺎ ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮي دﻩ ،ډﯾﺮ ﻟږ ﺗﻌﻘﻴﺒﻴږي .ددې ﭘﺮځﺎي ﭼﯥ د
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،ﻗﻀﺎﻳﻲ ادارو او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭼﯥ
د ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ هڅﯥ ﮐﻮي ،د ﺳﺘﻮﻧﺰو ،ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ او اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴږي.
دا رﭘﻮټ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د  ۵٨ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ درﯾﻮ ښځﻴﻨﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ او ﯾﻮ
داراﻟﺘﺄدﯾﺐ ﮐﯥ د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ دﯼ ،هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﺪې رﭘﻮټ ﮐﯥ د ﻣﺪﻧﻲ
ټﻮﻟﻨﻮ د ﻏړو ،د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،د اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﻮ،
د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻓﻌﺎﻻﻧﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﺸﺎورﯾﻨﻮ ،او ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮن او د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻟﻪ ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮي دي .دا رﭘﻮټ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﻟﮑﻪ د "ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﯥ" او زﻧﺎ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺘﻬﻤﯥ دي .د ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ ﺟﺮم د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﻧﺪﯼ ذﮐﺮ ﺷﻮﯼ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د زﻧﺎ ﺟﺮم د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﮑﺮ
ﮐﯥ دﯼ .ﺟﺮﻣﻲ ﻗﻀﻴﯥ ﺷﮑﻤﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
ګﻮﺗﻪ ﮐﻴږي او د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اوږدې ﻣﻮدې ﺑﻨﺪ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ .دا رﭘﻮټ د هﻐﻮ
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻧﮋدې درې درﺟﻨﻪ ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﮐﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ددﻏﻮ "ﺟﺮاﯾﻤﻮ" ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺰا
ورﮐﻮل ﮐﻴږي او د هﻐﻮ ﭘﻪ ﺳﺰا ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ او ﻗﻀﺎت ﻟﺨﻮا ﮐﻮم ﻣﻨﻔﻲ رول
ﭼﯥ ﻟﻮﺑﻮل ﺷﻮﯼ ،ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ﮐﻴږي.
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دې ﮐﺎر ﺳﺮﻩ دا رﭘﻮټ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ دوﻩ ﺑﯥ
ﻋﺪاﻟﺘۍ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ :د اﮐﺜﺮاً ﻣﺒﻬﻤﻮ او ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻮ "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ"
ﺗﻄﺒﻴﻖ ،او د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺳﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ.
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ د ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ د ﮐﻮر څﺨﻪ
ﺗښﺘﻲ ،ډﯾﺮﯼ وﺧﺘﻮﻧﻪ زﻧﺪاﻧﻲ ﮐﻴږي او هﻐﻪ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ او اﺟﺒﺎري
ودوﻧﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ او ﻣﺴﺆل وي د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ او د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ د ﺧﻼﺻﻮن څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠﻲ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ډﯾﺮ ﺧﻨډوﻧﻪ ﭘﺮاﺗﻪ دي .د ﺑﺸﺮ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ د څﺎر د ادارې ﭘﺨﻮاﻧﻲ رﭘﻮټ ﯾﯥ د ﯾﻮ ﺷﻤﻴﺮ څﺨﻪ ﯾﺎدوﻧﻪ ﮐړې دﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ
او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﯥ ،ﭘﻪ زدﻩ ﮐړو ﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨګ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻪ ،د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي
ﺗﻬﺪﯾﺪ ،اﺟﺒﺎري او د ﮐﻢ ﻋﻤﺮو ودول ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻻس رﺳﯽ ،ﭘﻪ ﻋﺎم ژوﻧﺪ ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ
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ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل ،او د ﮐﺎرﮐﻮﻟﻮ ﺧﻨډوﻧﻪ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي 1.ﻣﻮﻧږ ﭘﺪې رﭘﻮټ ﮐﯥ د "اﺧﻼﻗﻲ
ﺟﺮاﯾﻤﻮ" ﭘﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐړﯼ دﯼ ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن اوﻋﻤﻞ ﮐﯥ د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ او ﺗﺒﻌﻴﺾ څﺮګﻨﺪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ دي ،او ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﭘﺪې
ﺑﺎور ﯾﻮ ﭼﯥ دا هﻐﻪ ډګﺮوﻧﻪ دي ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻄﻠﻘﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﺗﺮڅﻮ د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﺑﻬﺒﻮد راﺷﻲ.
اګﺮﭼﯥ دﻗﻴﻘﻖ ارﻗﺎم ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﻣګﺮ ﺑﻴﺎهﻢ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د څﺎر ادارﻩ د
ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻟﻴﺪﻧﻮ او د درﯾﻮ ښځﻴﻨﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ زﻣﻮﻧږ د ﮐﺎر ﭘﺮﺑﻨﺴټ واﻳﻲ ﭼﯥ د ٢٠١٢
ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﮋدې  ۴٠٠ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ د
"اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ" ﻟﭙﺎرﻩ زﻧﺪاﻧﻲ دي .دا ﺷﻤﻴﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ زﻧﺪاﻧﻲ
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ )د اﻃﻔﺎﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ( ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﺟﻮړوي.
دهﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ" ﻣﺮﺗﮑﺒﯥ
دي ،ﻧﻪ ﯾﻮاځﯥ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻠګﻮﻧﻮ هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ اﻏﻴﺰﻣﻨﻮي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ هﺮﮐﺎل
ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي ،ﺑﻠﮑﻪ هﺮﻩ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﭼﯥ د اﺟﺒﺎري وادﻩ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻋﻤﺮﻩ وادﻩ ،ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ،
ﯾﺎ ﻧﻮرو ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴږي ،اﻏﻴﺰﻣﻨﻮي .ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﮐﻮل ﭼﯥ د ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ ﮐﻮي ،ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﯾﻮ روښﺎﻧﻪ ﭘﻴﻐﺎم ورﮐﻮي ﭼﯥ :د
ﯾﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﮐﻮرﻧﻲ ژوﻧﺪ څﺨﻪ ﻣﻪ ﺗښﺘﺊ او ﻧﻪ د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺑﻬﺮ د ﭼﺎ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻏﻮاړئ ،ځﮑﻪ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړئ ،ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ د ﺳﺰا
ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﺊ.
•

•

•

اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول هﻐﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮﯾﻮ ښﺎري ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺮې ژوﻧﺪ ﮐﻮي،
ﻣﺠﺒﻮرې دي ﭼﯥ د ﻏﻴﺮﻣﮑﺘﻮﺑﻮ او ﻣﺤﺪودو دودوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ژوﻧﺪ وﮐړي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي
د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻮي او ﯾﺎ د دوﻩ ﮐﻠﻴﻮ ﯾﺎ ښﺎروﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ځﻲ ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﯾﻮ
ﻣﺤﺮم وﻟﺮي ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ د "ﺑﺪاﺧﻼﻗﻪ" ټﺎﭘﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟګﻮل ﮐﻴږي .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ زدﻩ
ﮐړې ﺗﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻻس رﺳﯽ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ څﺨﻪ ﺧﻮرا ډﯾﺮ زﯾﺎت دﯼ ،ﻣګﺮ ﺑﻴﺎ
هﻢ ﺗﺮﻧﻴﻤﺎﻳﻲ زﯾﺎت ﻧﺠﻮﻧﯥ اوس هﻢ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ځﻲ .ﭘﻪ هﺮو دوؤ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﮐﯥ ﯾﻮﻩ
اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻦ د وﻻدت اړوﻧﺪو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﺮي ،دا ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ډﯾﺮﯼ
وﺧﺖ ﻧﺠﻮﻧﯥ د ﺑﻠﻮغ ﺗﻪ رﺳﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﺟﻮﺧﺖ ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ډول وادﻩ ﮐﻴږي او ﺑﻴﺎ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ
دې ﭼﯥ ﺑﺪن ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ډول ودﻩ ﮐړي وي ،ﻣﺎﺷﻮم راوړي.
ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺑﯥ ﺳﻮادۍ ،ﺑﯥ وزﻟۍ او ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﺮﻟﻮ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړﻩ دﻩ.
ډﯾﺮې ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ ددې رﭘﻮټ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮي ،ﯾﻮ ﺷﻤﻴﺮ
ﻧﻮرې ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﯾﯥ هﻢ زﻏﻤﻠﻲ ﭼﯥ ﻧﺎوړﻩ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﯾﺎﻟﻮﻧﻪ او اﺟﺒﺎري ودوﻧﻪ )ﭼﯥ ډﯾﺮﯼ
وﺧﺖ ځﻮاﻧﻪ ﻧﺠﻠﯽ ﯾﻮ زوړ ﺳﺮﻩ ﺗﻪ وادﻩ ﮐﻴږي( ،او هﻐﻪ ﻓﮑﺘﻮروﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د هﻐﻮي
د ﮐﻮرڅﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ او ﻧﻴﻮل ﮐﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺗړﻟﻲ دي ،ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي.

 1د مثال په توګه ،د بشر د حقوقو د څار ادارﻩ ،مونږ د نړۍ ژمنې له ځانه سرﻩ لرو :په افغانستان کې د میرمنو حقوق ،دسامبر ،۲۰۰۹
; ،http://www.hrw.org/reports/2009/12/03/we-have-promises-world-0او د بشر د حقوقو د څار ادارﻩ ،افغانستان – "د لسو ډالرو
طالب او د میرمنو حقوق" ،جوالي http://www.hrw.org/reports/2010/07/13/ten-dollar-talib-and-women-s-rights-0 ،۲۰۱۰
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ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ د ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮښۍ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﮐﻮر څﺨﻪ د وﺗﻠﻮ ﭘﺮﯾﮑړﻩ
وﮐړي ،ﻗﻬﺮﯾﺪﻟﻲ واﻟﺪﯾﻦ ،وروڼﻪ ،او ﺧﺎوﻧﺪان ﯾﯥ ډﯾﺮﯼ وﺧﺖ د ﮐﻮر څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴښﺘﻪ ﯾﺎ زﻧﺎ
ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮرﻧﻮي .د ﮐﻮرﻧۍ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻏړي ﭘﺪې ښﻪ ﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ د هﻐﻮي د ﺧﭙﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻧﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ځﮑﻪ دا ډول ﺗﻮروﻧﻪ د ﺁﻟﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎروي .د ﭼﺎرواﮐﻮ
ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ هﻐﻮي ډﯾﺮ ﻣﺎﯾﻞ وي ﭼﯥ ورﺑﺎﻧﺪې وارد ﺷﻮي اﺗﻬﺎﻣﺎت د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ
وﻣﻨﻲ ،هﻐﻮي ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻲ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ ﯾﻮﻩ ښځﻪ ﭘﻪ زﻧﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻬﻤﻪ ﮐړي ،هﻐﻮي
ﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ هﻐﻪ )ﻣﻴﺮﻣﻦ( ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ګﺮﻓﺘﺎر ﮐړل ﺷﻲ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ داﺳﯥ وﺷﻲ،
ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ډﯾﺮﯼ وﺧﺖ د ﺟﺪي ﻃﺒﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﺷﻬﺮت او اﻋﺘﺒﺎر ﯾﯥ
ﺳﺨﺖ زﯾﺎﻧﻤﻨﻮي ،اګﺮ ﮐﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟګﻮل ﺷﻮي ﺗﻮروﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ هﻢ ﻧﺸﻲ .ان ﺗﺮدې ﭼﯥ د
اﺗﻬﺎم ﺗﻬﺪﯾﺪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻟﻮ او د ﺟﺮاﯾﻤﻮ د ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ،ﭼﯥ
اﺟﺒﺎري او د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ودوﻧﻪ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ،ﺣﻤﻠﻪ او ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ډول ﻓﺎﺣﺸﻪ
ﮐﻮل ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي.
ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ اﮐﺜﺮ ْا د ﻣﺮﺳﺘﯥ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻧﺪي .د ﮐﻮرﻧۍ ځﻴﻨﻲ ﻏړي ﻟﮑﻪ د
هُﻤﺎ ﻧﻴﮑﻪ ،هﻐﻮي ﺗﻪ ﭘﻨﺎﻩ ورﮐﻮي او ﺧﻮﻧﺪي ﯾﯥ ﺳﺎﺗﻲ ،او ځﻴﻨﯥ اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻲ هﻢ د
هﻐﻮي ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﮐﯥ زړور ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .د ﺑﺴﭙﻨﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ او د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻧﮋدې ﻧﻴﻤﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﮐﻢ ﺷﻤﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻪ
ﺟﻮړ ﺷﻮي ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ او اﺟﺒﺎري
ودوﻧﻮ څﺨﻪ ﺗښﺘﻲ.
اګﺮﭼﯥ دا ډول اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮډﯾﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎ ﻧﻪ ﮐﻮي .ډﯾﺮﯼ وﺧﺖ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻟﻪ دې
ﺧﺒﺮې ﻧﻪ وي ﭼﯥ اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻪ هﻢ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،او هﻐﻪ اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻪ ﭼﯥ هﻤﺪا اوس
ﻓﻌﺎل دي ،ﺷﻤﻴﺮ ﯾﯥ ډﯾﺮ ﮐﻢ دﯼ او هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﺸﻲ ﺳﺎﺗﻼﯼ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮ
ﺟﺮم ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻬﻤﻪ وي .ددې ﺗﺮڅﻨګ ،د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ هﺮ ﭘړاؤ ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﺗﻌﺼﺐ ﯾﻮﻩ وﺳﻠﻪ دﻩ ،ﭼﯥ ډﯾﺮﯼ ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ ځﺎي ددې ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺣﻘﻮق
ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ ،د ټﻮﻟﻨﻴﺰو دودوﻧﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ځﻮاﮐﻤﻨﻮي .ددې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭘﻮﻟﻴﺲ هﻢ د
ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ او ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﭘﻠﻮي ﮐﻮي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﺣﻨﺎ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ اﻃﻼع
ورﮐړﻩ ﭼﯥ ﺗښﺘﻴﺪﻟﯥ ﻟﻮر ﯾﺎ ښځﻪ ګﺮﻓﺘﺎرﻩ ﮐړي ،دا ﭘﺪې ګﻤﺎن ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﯾﻮ ﺳړﯼ د
ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺷﮑﺎﯾﺖ وﮐړي او ﯾﺎ هﻐﻪ د اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ووځﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ
ﺑﺪ اﺧﻼﻗۍ ﺗﻮرﻧﻪ ﮐﻴږي .د "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ" ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او
ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻧﻴﻮﻟﻲ ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ هﻐﻮي د اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ هﻢ ﭘﻨﺎﻩ وړې دي.
د ګﺮﻓﺘﺎرۍ څﺨﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ او د ﻣﺪاﻓﻊ
وﮐﻴﻞ او ﺣﺘﯽ د ﯾﻮﻣﻠګﺮي ﭘﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راټﻮﻟﻮي .ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ
او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ هﻐﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ګﻮﺗﻪ وﻟګﻮي ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﯾﯥ ﻧﺸﻲ
ﻟﻮﺳﺘﻼي او ﻧﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ورﺗﻪ ﻟﻮﺳﺘﻲ وي .دا اﻋﺘﺮاﻓﺎت ډﯾﺮﯼ وﺧﺖ د ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻢ
ﻣﺪارﮎ وي او د ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺘﻮﻧﻮ او اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ.
د ډﯾﺮو ﻟږو اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﺮﺗﻪ څﺎرﻧﻮاﻻن او ﭘﻮﻟﻴﺲ د دې ډول ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻠټﻨﯥ
ﻣﺤﺪودې ﮐړي ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړو د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ ﮐړې دﻩ .ﻗﺎﺿﻴﺎن د ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻄﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدروي ،ﻟﮑﻪ ﯾﻮ ﻟﻴﮏ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﯥ د ﺧﺎوﻧﺪ څﺨﻪ وي او د
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هﻐﯥ څﺨﻪ د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧۍ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻮي او د ﺳﺰا ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﯾﯥ ﮐﻮي ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ هﻴڅ راز ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ او اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي.
زﻣﻮﻧږ د څﻴړﻧﯥ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻣﻮﻧږ هﻴڅ داﺳﯥ ﻣﺪارﮎ ﭘﻴﺪا ﻧﮑړل ﭼﯥ ﭼﺎ دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻣﻄﺮح
ﮐړي وي ﭼﯥ ﺁﯾﺎ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ښﮑﻴﻠﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ دې ﮐﺎر
ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړې او ﮐﻪ ﭘﻪ زور ورﺗﻪ اړ ﺷﻮي دي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﯾﻮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ ﺳﻮاﺑﻘﻮ
ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د څﺎر اد ارې ﻟﻴﺪﻟﻲ ١٨ ،ﮐﻠﻨﯥ ﺗﻤﻨﺎ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﯥ ﺳﺮﻩ
ﭘﻪ زور ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﺷﻮﯼ ؤ .ددې ﭘﺮځﺎي ﭼﯥ د هﻐﯥ ﺗﻮروﻧﻪ ﺗﺮﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې
وﻧﻴﺴﻲ ،ﻣﺤﮑﻤﯥ هﻐﯥ ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارﯼ ورﮐړ ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪې ﭘﻮي ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﺷﭙﯥ ﻟﺨﻮا د ﮐﻮر څﺨﻪ وﺗﻞ هﻐﻮي ﺗﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ دي ،او وﯾﯥ وﯾﻞ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻐﯥ
ﻧﻪ واي وهﻠﯥ ځﮑﻪ ﭼﺎ ﺑﻪ اورﯾﺪﻟﯥ واي .ﻣﺤﮑﻤﯥ داﺳﯥ ﭘﺮﯾﮑړﻩ وﮐړﻩ ﭼﯥ دوﻩ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺗﻤﻨﺎ ﺟﺎن ﯾﻮﺧﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻪ ﺑﻴﻮﻟﯥ او هﻠﺘﻪ ﯾﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﯼ ﮐړﯼ ،ﻣګﺮ
ﺑﻴﺎهﻢ هﻐﻪ ﭘﻪ زﻧﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺤﮑﻮﻣﻪ ﺷﻮﻩ او د دوﻩ ﻧﻴﻢ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﺳﺰا ورﺗﻪ واورول ﺷﻮﻩ ﭼﯥ
اوس هﻢ هﻤﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ دﻩ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ دا ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐړﯼ او د هﻴﻮاد ﻗﻀﺎﺗﻮ
ﺗﻪ ﯾﯥ هﺪاﯾﺖ ﮐړﯼ ﭼﯥ د "ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗښﺘﻴﺪل" ﺟﺮم وګڼﻲ ،اګﺮﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ د دې ﻣﻮﺿﻮع څﺨﻪ هﻴڅ ﯾﺎدوﻧﻪ ﻧﺪﻩ ﺷﻮې .ﻣﺤﮑﻤﻪ واﯾﯽ ﭼﯥ ﮐﻪ
ﭼﻴﺮې د ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﺗﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﺳﺘﻮﻧﺰې هﻢ وﻟﺮي ،ﺑﺎﯾﺪ د
ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړي .ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ دا رﭘﻮټ ښﻴﻲ ﭼﯥ دا د ډﯾﺮﯼ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او
ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﯾﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ او ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎر :هﻐﻮي هﻴڅ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻠﺮي ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻗﻀﺎﻳﻲ
ادارې ،او ﺣﮑﻮﻣﺘﯥ ادارې ﺑﻪ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ هﻐﻮي ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﻣګﺮ ﻟﻪ
ډﯾﺮو ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﻣﺮﮐﯥ ﮐړي ،وﯾﻠﻲ ﯾﯥ دي ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﻮر هﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﻮي دي.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د څﺎر ادارې د څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ څﺨﻪ وﭘﻮښﺘﻞ ﭼﯥ وﻟﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د
"اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ" ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺟﺮم ﭘﻪ
اړﻩ ﻳﯥ ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت هﻢ ﻧﻠﺮي ،ﻧﻮ د هﻐﻮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ځﻮاب ﺧﻨﺪل ؤ .څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ووﯾﻞ
ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭼﯥ د اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮي ،د ﺑﺪ اﺧﻼق ﻟﺮوﻧﮑﯥ دي،
ﻧﻮ ځﮑﻪ ﯾﯥ د ﺗﻴﺮي او ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻴﺴﯥ ﺟﻮړې ﮐړي دي .ﻧﻮرو ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ
دوﻣﺮﻩ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻪ ؤ ﭼﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ هﻢ ﺳﺰا ورﮐﻮل ﺷﻲ .ﯾﻮ څﺎرﻧﻮال د ﯾﻮې داﺳﯥ
ﺗښﺘﻴﺪﻟﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ هﻢ ورﺗﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ وار وار د ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﺨﻮا
ﭘﻪ ﺳﺮ ،ﺳﻴﻨﻪ او ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﭽﮑﺶ وهﻞ ﺷﻮې وﻩ.
ډﯾﺮﯼ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د څﺎر ادارې ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﮐړي ،ووﯾﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ
اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻴﺪل ﯾﯥ د زﻧﺪان څﺨﻪ هﻢ ﺑﺪې ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻟﺮي .ډﯾﺮو ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ
ووﯾﻞ ﭼﯥ د زﻧﺪان څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻴﺪو وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺧﺎوﻧﺪان ﯾﺎ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي ووژﻧﻲ،
ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي ﯾﯥ ﺷﺮﻣﻮﻟﻲ دي ،دا ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ "ﺣﻴﺜﻴﺘﻲ وژﻧﯥ"
ډﯾﺮې ﻣﻌﻤﻮل دي .ﺧﻮﻧﺪي اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻪ ﭼﯥ د زړورو اﻓﻐﺎن ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭼﻠﻮل
ﮐﻴږي ،د ځﻴﻨﻮ دې ډول ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﯾﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ځﺎﯼ دﯼ ﺗﺮڅﻮ هﻐﻮي ژوﻧﺪۍ
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﻣګﺮ دا ډول اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻪ ﯾﻮاځﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﻟږ
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ﺳﻨﺘﻲ دي او د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺗﻬﺪﯾﺪ ﻻﻧﺪې راځﻲ ځﮑﻪ هﻐﻮي ﯾﯥ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﯥ
ﺑﻮﻟﻲ او د ﺑﻨﺪوﻟﻮ هڅﻪ ﯾﯥ ﮐﻮي.
ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ښځﻮ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د څﺎر ادارې ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ هﻐﻮي ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ د ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ او
ﯾﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺮې ژوﻧﺪ ځﺎن ﺗﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړي .ځﻴﻨﻮ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻲ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ اوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ورﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي ﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ
ﮐﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ و ﻧﻪ ګﺮځﻲ ﺧﺎوﻧﺪان ﺑﻪ ﯾﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﺳﺎﺗﻲ.
ﭘﻪ ﻧﺎﺧﻮښۍ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﯾﺪ وواﯾﻮ ﭼﯥ ډﯾﺮﯼ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﯥ ورﺳﺮﻩ ﺷﻮي ﭘﻪ
هﻐﻮ ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻬﻤﯥ ﺷﻮي ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ د هﻐﻮي ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي
دي .ډﯾﺮﯼ ﯾﯥ داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﺳﺮﻩ د رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﮐﻮي ،دا
ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ
ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﯾﯥ ﯾﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې څﻮﮎ ډﯾﺮ ﺧﺒﺮاوﯼ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻧﻮ ځﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اوس هﻢ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ
ﭘﺪې اړﻩ ﺧﺒﺮاوﯼ ورﮐﻮل ﺷﻲ" .زﻩ ﭘﺨﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ ﮐﺎرو ]د ﮐﻮرڅﺨﻪ ﺗﻴښﺘﯥ[ وﺷﺮﻣﻴﺪم او
هﺮڅﻪ ﭼﯥ وﺷﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﯾﯥ زﻣﺎ ﭘﺮﻏﺎړﻩ ؤ "،داﺧﺒﺮﻩ ﻓﻮزﯾﻪ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل وﮐړﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ د
ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ او ورﺳﺮﻩ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﻗﻀﻴﻪ ﯾﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻪ او ﺑﻴﺎ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل د
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﺨﻮا وﻧﻴﻮل ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﯾﯥ د ورﺳﺮﻩ ﺷﻮي ﺗﻴﺮي ﭘﻪ اړﻩ رﭘﻮټ
ورﮐړ" .ﭘﻼر ﻣﯥ دﻟﺘﻪ راﻏﻠﻮ ﺑﺨښﻨﻪ ﯾﯥ راﺗﻪ وﮐړﻩ او راﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﮐﻮرﺗﻪ وﻻړﻩ ﺷﻢ.
دا زﻣﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻏټ ﺷﺮم دﻩ زﻩ د هﻐﻪ ﻟﻮر ﯾﻢ ،ﻧﻮ زﻩ ﭘﺨﭙﻠﻪ ځﺎن ﻧﺸﻢ ﺑﺨښﻼي".
دا وﺿﻌﻴﺖ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻮر هﻢ ﺧﺮاب ﺷﻮ ﭼﯥ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ وار وار ﺧﭙﻞ درﯾﺰ ﺑﺪل ﮐړﯼ دﯼ .ډﯾﺮﯼ وﺧﺖ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ارادي ډول ﯾﺎ د
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرو ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺛﺎﺑﺖ درﯾﺰ د ﻏﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ د ﻗﺪرت د ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ داﺳﯥ ﺟﻮړ
ﺟﺎړي ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰ ﻟﺮﻟﯽ دﯼ .ﯾﻮ ﻟﻪ هﻐﻮ ﮐﺎروﻧﻮ
څﺨﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﯥ د ﺳﺨﺘﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرو ګﻤﺎرل او ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ د
اهﻞ ﺗﺸﻴﻊ د ﺷﺨﺼﻲ اﺣﻮاﻟﻮ د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﻪ ډﮎ او ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺷﻴﺢ ﮐﻮل دي.
د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ دﻋﻠﻤﺎؤ د ﺷﻮرا هﻐﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ اﯾﺰ ډول ﺗﺎﯾﻴﺪ
ﮐړﻩ ﭼﯥ وﯾﻞ ﯾﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﻧﺎرﯾﻨﻪ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ دي ،د ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻣﺤﺮم څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﻔﺮ وﻧﮑړي او د ﮐﺎر ﯾﺎ درﺳﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﯾﺎل ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﺳﺮﻩ ﯾﻮځﺎي ﻧﻪ وي .د ﻋﻠﻤﺎؤ د
ﺷﻮرا ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻠﻮ وړ دﯼ .ﮐﺮزي
وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ داﺳﯥ څﺮګﻨﺪ ﮐړ" ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻠﻤﺎؤ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﮐﻮم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺪﯼ ﻟګﻮﻻي ،دا ﺧﻮ ﯾﻮاځﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺷﺮﯾﻌﺖ څﺨﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﺧﺒﺮﻩ دﻩ".
ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﯾﺎﻻت او ﻧﻮر ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ هﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اﺳﺎﺳﺎً ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻧﻮرو ژﻣﻨﻮ ﮐﯥ د ﮐﻤښﺖ راوﺳﺘﻠﻮ ﺗﻴﺎرﯼ ﻧﻴﺴﻲ )د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې د  ٢٠١۴م ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎي ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ
ووځﻲ( ،هﻐﻮي او اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﻗﻮي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ
ﺟﻮړ ﮐړي .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺳﻘﻮط څﺨﻪ ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﮐﻴږي ،ﻣګﺮ ﺑﻴﺎهﻢ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ډﯾﺮزﯾﺎت دي ،ﭼﯥ ډﯾﺮﻩ ﻟږﻩ او ﯾﺎ هﻴڅ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ ﮐﻴږي .دا د
ﺷﺮم ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ډﯾﺮې ﻟږ ﻣﻨﺎﺑﻊ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او
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ﻧﺠﻮﻧﻮ د هﻐﻮ ﮐړﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول  ،ﮐﻴږي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ هﻴڅ ﺟﺮم وﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻲ،
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺨﺖ ﺳﺮﻏړوﻧﮑﻲ او
ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮐﯥ دي.
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ﻣﻬﻤﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ
د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د څﺎر ادارﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺷﺮﯾﮑﺒﺎڼﻮ ﯾﯥ ﻏږ ﮐﻮي ﭼﯥ د هﻐﻮ
ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺟﺪي اﻗﺪاﻣﺎت وﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﺪې رﭘﻮټ ﮐﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮي دي.
د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻠﻨﺪ د هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ"
ﻣﺘﻬﻤﯥ دي ،ﭘﺨﭙﻠﻪ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او د هﻐﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﮐﻮﻣﮏ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﯾﻮ ﺗﻮر داغ
دﯼ ،ﺳﺮﻩ ﻟﺪې ﭼﯥ ژﻣﻨﯥ ﯾﯥ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ د هﻐﻮي ﭼﻠﻨﺪ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯽ وي .ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻧړﯾﻮال ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ډول ښﮑﻴﻞ دي او ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،ﻣګﺮ اوس اړﺗﻴﺎ دﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
او ﻧړﯾﻮال ﻣﻼﺗړي ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ډګﺮ دواړو ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب
ورﮐړي .ددﻏﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﺣﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ څﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﮐﻠﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺮﯾﺎ
ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﯾﻮ اﻗﺪام وي.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ځﺎﻧګړﯼ رﭘﻮټ ورﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏږ وﮐړ
ﭼﯥ "د زﻧﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ګډون هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺴﺦ ﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺗﻪ ﻻر هﻮاروي ،او د هﻐﻮي ﺳﺮﻩ د ﻧﺎوړﻩ او ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﻠﻨﺪ او زﻧﺪان ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ"2.د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﮐﻤﻴټﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وهڅﺎوﻩ ﭼﯥ "دا ډول اﺧﻼﻗﻲ
ﮐړﻧﯥ ﺟﺮم وﻧﻪ ګڼﻲ او ﭘﺪې اﺳﺎس ګﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺁزاد ﮐړي"3.

د اﻓﻐﺎن او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣړﯼ ﭘﮑﺎر دي ﭼﯥ دوﻩ اﺳﺎﺳﻲ اﺻﻮل ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ
وﻧﻴﺴﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﺪې ډول ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺣﻘﻮق ﭘﻪ ﻏﻮرﻩ ﺗﻮګﻪ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻞ
ﺷﻲ )د ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﭘﻮرﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ددې رﭘﻮټ ﭘﻪ ﭘﺎي ﮐﯥ دﻩ(.
ﻟﻮﻣړﯼ ،د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ ﮐﻪ د ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ د ﻻﺳﻪ وي او ﯾﺎ د ﮐﻮم ﺑﻞ ﻋﻠﺖ ﭘﺮاﺳﺎس،
ﺑﺎﯾﺪ هﻴڅﮑﻠﻪ ﺟﺮم وﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻲ .ﭘﺪې اړﻩ:
•

•

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ د  ٢٠١٠او  ٢٠١١ﮐﻠﻮ هﻐﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﮐﯥ ﭼﯥ
"د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ" ﭘﮑښﯥ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﻴږي ،ﺑﺪﻟﻮن راوﻟﻲ او ﭘﺮځﺎي ﯾﯥ داﺳﯥ
ﻻرښﻮوﻧﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮑښﯥ روښﺎﻧﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ "د ﮐﻮرڅﺨﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ
ﺗﻴښﺘﻪ" ﺟﺮم ﻧﺪﯼ او د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د  ١٣٠ﻣﺎدې ﭘﺮﺑﻨﺴټ د ﺗﻌﻘﻴﺐ وړ ﻧﻪ
ګﺮځﻲ.
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزﯼ ﯾﻮ داﺳﯥ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ "د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗښﺘﻴﺪل" ﺟﺮم وﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻲ او هﺮڅﻮﮎ
ﭼﯥ د "ﮐﻮر څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴښﺘﻪ" ﻣﺤﮑﻮم وي  ،وﺑﺨښﻞ ﺷﻲ.
ﻧړﯾﻮال ﺑﺴﭙﻨﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
دﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،د "ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ ﺟﺮم"

 2اا د بشر د حقوقو د کمیسون د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي او د هغه علتونه او پایلې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په
وضعیت د ځانګړي رپوټ ورکونکي رپوټ UN Doc. A/58/421, October 6, 2003,

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/4d099bc67f0526edc1256dd700503b65/$FILE/N0355646.pdf, para.
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ﻓﺴﺦ ﮐﻮﻟﻮ ،د زﻧﺎ او ﻓﺎﻣﻴﻞ اړوﻧﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻧﻮرو هﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺒﻌﻴﺾ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ هﻤﮑﺎري وﮐړي.
دوﯾﻢ ،هﻐﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ د زور ودوﻟﻮ ،ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ،او
ﻧﻮرو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ښﮑﺎر دي ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺳﻢ ډول ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ او د دې ډول ﺟﺮاﯾﻤﻮ
ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺗﺮﭘﻮښﺘﻨﻮ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ او ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻲ .ﭘﺪې اړﻩ:
•

•

ﻟﻮي څﺎرﻧﻮال ﺑﺎﯾﺪ څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ وﮐړي او ﻣﮑﻠﻒ ﯾﯥ ﮐړي ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﺳﻢ ډول روښﺎﻧﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د
ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ښﮑﺎر ﺷﻮي.
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ ټﻮﻟﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ هﻐﻮي اړ دي د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ
ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ څﺎرﻧﻮاﻻن زرﺗﺮزرﻩ
ﺧﺒﺮ ﮐړي.

ﻧړﯾﻮال ﺑﺴﭙﻨﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د اﻣﻦ
ﮐﻮروﻧﻮ د اوﺳﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﯽ ،د اﻣﻦ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻲ ﮐﻮروﻧﻪ ،د زﻧﺪان څﺨﻪ د
ﺧﻼﺻﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮګﻨځﻲ او د هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﮑﯥ
ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ داﯾﻤﻲ ډول د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﺸﻲ ﯾﻮځﺎي ﮐﻴﺪاي.
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ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ
اﻓﻐﺎن وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ:
•

•

•

ﯾﻮ داﺳﯥ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ "د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗښﺘﻴﺪل" ﺟﺮم وﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻲ او هﺮڅﻮﮎ ﭼﯥ د "ﮐﻮر څﺨﻪ ﭘﻪ
ﺗﻴښﺘﻪ" اوس ﻣﺤﮑﻮم وي او ﯾﺎ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴږي ،وﺑﺨښﻞ ﺷﻲ.
د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ زﻧﺎ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐړي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ وﺟﺎﯾﺒﻮ ﺳﺮﻩ ﯾﯥ هﻤﻐږﯼ ﮐړي .او د
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ګډﻩ ﮐﺎر وﮐړي ﺗﺮڅﻮ دﻏﻪ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﭘﺎس ﮐړي.
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د ﻓﺎﻣﻴﻞ د ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻮدﻩ واﺳﺘﻮي او ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د
ﻓﺎﻣﻴﻞ ﭘﺪﻏﻪ ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﮐﻮم د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﻪ ډﮎ اﺣﮑﺎم ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ګډﻩ ﮐﺎر وﮐړي ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﮐﻮرﻧۍ د ﻗﺎﻧﻮن دﻏﻪ ﻧﻮې ﻣﺴﻮدﻩ د
ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ډډﻩ ﻟګﻮي ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﯾﯥ ﮐړي.

ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ:
•

•

•

•

د  ٢٠١٠او  ٢٠١١ﮐﻠﻮ هﻐﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﭼﯥ "د ﮐﻮر څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ" ﭘﮑښﯥ ﺟﺮم
ګڼﻞ ﮐﻴږي ،ﻣﺴﺘﺮد ﮐړي او ﭘﺮځﺎي ﯾﯥ داﺳﯥ اﺳﺘﻬﺪاأت راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﭼﯥ
ﭘﮑښﯥ روښﺎﻧﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ "د ﮐﻮرڅﺨﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﻴښﺘﻪ" ﺟﺮم ﻧﺪﯼ او د اﺳﺎﺳﻲ
ﻗﺎﻧﻮن د  ١٣٠ﻣﺎدې ﭘﺮﺑﻨﺴټ د ﺗﻌﻘﻴﺐ وړ ﻧﻪ ګﺮځﻲ.
ﺗﺮڅﻮ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻌﺪﯾﻠﻴږي ،ټﻮل هﻐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د "اﺧﻼﻗﻲ
ﺟﺮاﯾﻤﻮ" ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي د ﺷﮑﻠﻲ ﺗﻴﺮوﺗﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮ څﻴړﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ ،د
هﻐﻮ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻮ ﭘﻪ ګډون ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻣﺪارﮐﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ،دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ
ﭘﺎم ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﯾﺎ ﭘﻪ زور د اﻗﺮار د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺻﺎدر ﺷﻮي وي او ټﻮل
هﻐﻪ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻓﺴﺦ ﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د
ﻧړﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻧﻪ وي ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي .دا ﮐﺘﻨﻪ او ﻣﺮور د ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﭘﻪ دوﺳﻴﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ د "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ" ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮي وي ،ﻣګﺮ
د هﻐﻮ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺎﻧﻮ دوﺳﻴﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن )د  ١٨ﮐﻠﻮ څﺨﻪ
ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﺮي( دي ﯾﺎ د ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﺗړاؤ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي )ﻟﮑﻪ :ﮐﻮرﻧﯽ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ،
ودوﻧﻪ(.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب
د
ﯾﺎ
زور
ﭘﻪ
ﯾﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪ،
ﺟﻨﺴﻲ
د ټﻮﻟﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﺘﻨﻪ او ﻣﺮور د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎي ﭘﻮرې ﭘﺎي ﺗﻪ ورﺳﻮي.
داﺳﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺻﺎدرې ﮐړې ﭼﯥ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﻪ "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻢ" ﯾﺎ ﻧﻮرې ﻗﻀﻴﯥ
د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﯽ ﺗﺮرﺳﻴﺪګۍ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ او ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼن او هﻐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼن ﭼﯥ د دﻓﺎع ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮرﻩ ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ
ﻧﻠﺮي ،د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻧﻈﺎرت ﺑﻮرد ﺗﻪ وروﭘﻴﮋﻧﻲ.
داﺳﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ وﮐړي ﭼﯥ دټﻮﻟﻮ ﻗﻀﺎﺗﻮ دﻧﺪې د ﺟﺰاﻳﻲ اﺟﺮاأﺗﻮ د ﻣﺆﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن
د  ۵١ ،٣٨ ،٣٢ ،٧او  ۵۵ﻣﺎدو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ روښﺎﻧﻪ ﮐړي ،او ﺑﺎﯾﺪ ووﯾﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﻗﻀﺎﯾﺎؤ ﭘﻪ اړﻩ ﯾﻮاځﯥ هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻣﻨﻠﻮ وړ دي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړو ﻣﺎدو
ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي وي .ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي "اﻋﺘﺮاﻓﺎت" ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻲ
ﺗﺮڅﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ دي او ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮاځﯥ هﻐﻪ
اﻋﺘﺮاﻓﺎت د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي ﭼﯥ د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ﺷﻮي وي .هﻤﺪارﻧګﻪ
ﻧﻮر ﻣﺪارﮎ هﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮاځﻲ هﻐﻪ وﺧﺖ د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي ﭼﯥ د راﺟﻤﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺧﺖ
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•
•

ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ ﺗﻪ د ګډون ﺑﻠﻨﻪ ورﮐﻮل ﺷﻮي وي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰاﻳﻲ
اﺟﺮاأﺗﻮ د ﻣﺆﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ٣٨او  ۵۵ﻣﺎدو ﮐﯥ د ذﮐﺮ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻮاردو ﺗﺮڅﻨګ ﯾﻮاځﻲ د
ﺷﺎهﺪاﻧﻮ او اهﻞ ﺧﺒﺮﻩ ﺷﺎهﺪي دﻩ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻗﺎﻧﻮن د  ۵١ﻣﺎدې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د
ﻣﺪارﮐﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړ دﻩ .ﯾﻮاځﯥ ﺗﻮروﻧﻪ ﭼﯥ د ﺷﻬﻮدو د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ وړ هﻢ ﻧﻪ
وي ،ﺑﺎﯾﺪ وﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻲ.
د اﻃﻔﺎﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻮړې ګټﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮي ،ﭘﻪ ټﻴﻨګﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړي.
ﯾﻮاځﯥ هﻐﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ داراﻟﺘﺄدﯾﺐ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﯾﯥ د  ١٨ﮐﻠﻮ
څﺨﻪ ﮐﻢ وي او ﺗﻮﻗﻴﻒ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮټﻮﻟﻮ وروﺳﺘۍ ﭼﺎرﻩ وي ،هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﯾﯥ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻟږﻩ ﻣﻮدﻩ وټﺎﮐﻲ.

ﻟﻮﯾﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ﺑﺎﯾﺪ:
•
•
•
•

•

•
•

•

څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﻪ هﺪاﯾﺖ وﮐړي ﭼﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د  ١٣٠ﻣﺎدې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
څﻮﮎ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﻮ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻪ ﮐړي.
داﺳﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ وﮐړي ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻣﺘﻬﻤﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮاځﯥ د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ ﭘﻪ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﯥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺷﻲ.
ﻻرښﻮوﻧﯥ وﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ څﺨﻪ د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮډﯾﺮﻩ د ښځﻴﻨﻪ
څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ وﮐړي او ﻣﮑﻠﻒ ﯾﯥ ﮐړي ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺟﺮاﯾﻤﻮ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ اﺳﺎس
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﺳﻢ ډول روښﺎﻧﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ اﯾﺎ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ
ښﮑﺎر ﺷﻮي او ﮐﻪ څﻪ.
د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻧړﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ څﺨﻪ د "اﺧﻼﻗﻲ
ﺟﺮاﯾﻤﻮ" ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ډﯾﺮو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻮل
ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﺮﺗﻌﺪﯾﻠﻴﺪو ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻓﻮري ډول وځﻨډوي .د ﻧﻪ ځﻨډوﻟﻮ ﭘﻪ
ﺻﻮرت ﮐﯥ د "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ" )ﻟﮑﻪ ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﺗﻬﺪﯾﺪ،
ﯾﺎ د اﺟﺒﺎري ﯾﺎ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮو ودول( ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ )د  ١٨ﮐﻠﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ( ،ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ
او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ څﺨﻪ ډډﻩ وﺷﻲ.
د اﻃﻔﺎﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻮړې ګټﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮي ،ﭘﻪ ټﻴﻨګﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړي.
ﯾﻮاځﯥ هﻐﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ داراﻟﺘﺄدﯾﺐ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﯾﯥ د  ١٨ﮐﻠﻮ
څﺨﻪ ﮐﻢ وي او ﺗﻮﻗﻴﻒ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮټﻮﻟﻮ وروﺳﺘۍ ﭼﺎرﻩ وي ،هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﯾﯥ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻟږﻩ ﻣﻮدﻩ وټﺎﮐﻲ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻻرښﻮوﻧﯥ وﮐړي ﭼﯥ څﺎرﻧﻮاﻻن ﻣﺨﮑﯥ ﻟﺪې ﭼﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﺧﻼف
د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﺪاؤ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د وزارت د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د وړاﻧﺪﯾﺰ ﭘﻪ
ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ د ﻟﻮي څﺎرﻧﻮال ﺗﺼﺪﯾﻖ وﻟﺮي.

د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ:
•

د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻧړﯾﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ څﺨﻪ د "اﺧﻼﻗﻲ
ﺟﺮاﯾﻤﻮ" ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ډﯾﺮو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﯾﺪ
د اﻓﻐﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﺮﺗﻌﺪﯾﻠﻴﺪو ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻓﻮري ډول وځﻨډوي .د ﻧﻪ ځﻨډوﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت
ﮐﯥ د "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ" )ﻟﮑﻪ ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﯾﺎ د
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•

•

•
•
•

•

•

اﺟﺒﺎري ﯾﺎ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮو ودول( ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ )د  ١٨ﮐﻠﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ( ،ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او
ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﺤﻘﻴﻖ څﺨﻪ ډډﻩ وﺷﻲ.
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ وﮐړي ﭼﯥ د ﺟﻨﺪر اړوﻧﺪ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺑﺎﯾﺪ د هﻐﻮي ﭘﺮﯾﮑړې د
ﻗﻀﻴﻮ د ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮاﻏﻴﺰ ﻻﻧﺪې راﻧﻮﻟﻲ ،د "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ" د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ
ګډون.
ﻟﻴﮑﻠﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣټ ﯾﯥ ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ اړﺑﺎﺳﻲ ﺗﺮڅﻮ د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﮐړي ،او هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ټﻮل ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ د
هﻐﻮي د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﯥ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺷﻲ.
د ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ګﻤﺎرﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ ګړﻧﺪﯼ ﮐړي او د ﺳﻤﯥ ګﻤﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ
ﺟﺪي ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﭘﻪ ﻻر واﭼﻮي.
د ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻴښﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪګۍ څﺎﻧګﻪ
راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي.
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ښځﻴﻨﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
او د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻬﺪﯾﺪ او ﭘﻪ اﺣﺴﺎﺳﻤﻨﺪ ډول د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ
ﭘﮑﯥ ځﺎي ورﮐﻮل ﺷﻲ ،او هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﺟﻤﻊ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺟﻨﺴﻲ اړﯾﮑﯥ ﭘﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺮﻩ دي او ﮐﻪ ﻧﻪ.
ټﻮﻟﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ هﻐﻮي اړ دي د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ څﺎرﻧﻮاﻻن زرﺗﺮزرﻩ ﺧﺒﺮ ﮐړي.
ﯾﻮاځﯥ هﻐﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ داراﻟﺘﺄدﯾﺐ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﯾﯥ د  ١٨ﮐﻠﻮ
څﺨﻪ ﮐﻢ وي او ﺗﻮﻗﻴﻒ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮټﻮﻟﻮ وروﺳﺘۍ ﭼﺎرﻩ وي ،هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﯾﯥ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻟږﻩ ﻣﻮدﻩ وټﺎﮐﻲ.

د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ:
•

•

•
•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د اﻣﻦ ﮐﻮر )ﺷﻠټﺮ( د ﺳﻴﺴﺘﻢ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﮐړي او د
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﮐﺎر وﮐړي ،ﭼﯥ د د اﻣﻦ د ﮐﻮر ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب هﻢ ﭘﮑﯥ
ﺷﺎﻣﻞ دﯼ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﭘﻪ ځﻴﻨﯥ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐﯥ د اﻣﻦ د ﮐﻮر د ﺟﻮړوﻟﻮ اﻣﮑﺎن ﻧﻪ وي،
ﺑﺎﯾﺪ هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د اﻣﻦ ﮐﻮر ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،داﺳﯥ زﻣﻨﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻲ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ د ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ د اﻣﻦ ﮐﻮر ﺗﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ورﺳﻮي.
د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﮐړي ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ د
اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻮ د ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ څﺨﻪ ﺧﺒﺮوي ،او هﻐﻮي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ د زﻧﺪان څﺨﻪ
وروﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗګ څﺨﻪ وﯾﺮﻩ ﻟﺮي ،د اﻣﻦ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړې ﺷﻲ.
د اوښﺘﻮن د ﻧﻮرو ورﺗﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﻼﺗړ وﮐړي ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د هﻐﻮ
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د زﻧﺪان څﺨﻪ راوځﻲ.
د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﮐړي ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د هﻐﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
څﺨﻪ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ
ﻧﺸﻲ ﯾﻮځﺎي ﮐﻴﺪاي ،ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي اﺳﺘﻮګﻨځﯽ ،زدﻩ ﮐړې او د
دﻧﺪې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي.

د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﺪاؤ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت ﺑﺎﯾﺪ:
•

ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎو ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﭘﻠټﻨﯥ د رﭘﻮټﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د وزارت
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐړي.
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•

دا ډول رﭘﻮټﻮﻧﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
"اﺧﻼﻗﻲ" ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ هﻢ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻢ ﯾﺴﻮن ﺑﺎﯾﺪ:
•

•

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻮن ﻇﺮﻓﻴﺖ د هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﻮړ ﮐړي ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﯾﺎ ﺧﺴﺮګﻨۍ ﻟﺨﻮا ﻧﺎوړﻩ
ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻴږي.
د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ وﮐړي ،ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﮐﯥ
ﺷﺎﻣﻞ وي:
 oاﺟﺒﺎري ودوﻧﻪ ،ﮐﻢ ﻋﻤﺮﻩ ودوﻧﻪ ،ﺟﺴﻤﻲ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،او ﭘﻪ ﺟﺒﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮐﻮل ﺟﺮم
ګڼﻞ ﮐﻴږي ،او هﺮڅﻮﮎ ﭼﯥ د ﯾﻮ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ وي ،ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻮن څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړي.
 oﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻮن ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اړﯾﮑﻪ وﻧﻴﺴﻲ ،ﭼﯥ د ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻦ
ﮐﻮر ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل هﻢ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي.
 oﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﻲ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ وﻻړې ﺷﻲ او د ﻃﻼق ﻏﻮښﺘﻨﻪ
وﮐړي هﻤﺪارﻧګﻪ هﻐﻮي ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﺳﺎﺗﻲ دا ﭘﻪ هﻐﻪ
ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻧﺠﻠﯽ د  ٩ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ټﻴټﻪ او هﻠﮏ د  ٧ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ټﻴټ وي ،ﯾﺎ
ﻟﺪې څﺨﻪ زﯾﺎت ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ وي ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺮډﯾﺮﻩ د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ګټﻪ وي.
 oﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ وﻟﺮي ،ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻮن ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﺮﻩ وﮐړي.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻲ او ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﻣﺎدې ﯾﯥ ﻣﺤﻮء ﺷﻲ ،د
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺗﺎزﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﻴﺘﻮﻟﻮ او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﻟﭙﺎرﻩ
ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ:
•
•

•

•

د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﻮرﻩ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ
ﮐړي.
د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﯾﻮ داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣټ ﯾﯥ ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ
ﭘﻮﺳټﺮوﻧﻪ او ﻣﻮاد ﺗﻮزﯾﻊ ﮐړي ﭼﯥ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﭘﻪ هﻐﻪ څﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻩ ﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ د
ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﻴږي .ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړو ﻣﻮادو ﮐﯥ دا هﻢ ذﮐﺮ ﺷﻮي وي ﭼﯥ
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼن زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ټﺎﮐﻠﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي،
هﻐﻮي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﭘﺪې اړﻩ رﭘﻮت ورﮐړي.
داﺳﯥ ﯾﻮ ﺳﺎدﻩ ﺑﻬﻴﺮ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣټ ﯾﯥ زﻧﺪاﻧﻴﺎن وﮐﻮﻻي ﺷﻲ د هﻐﻮ
ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ وﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻮي
ﺳﺮﻩ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭼﻠﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﻮي.
د هﻐﻮ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړې ﻻرښﻮوﻧﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ د هﻐﻮ
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﻗﻀﻴﻮ څﺨﻪ دﻓﺎع ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮي ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﺟﺮاﯾﻤﻮ
ﺗﻮرﻧﯥ وي ،او هﻤﺪارﻧګﻪ هﻐﻮي ﺗﻪ دا ﭘﻮهﺎوﯼ ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﮐﯥ د
ښﮑﻴﻠﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د رﺿﺎﯾﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي.
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ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧړﯾﻮال ﺑﺴﭙﻨﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ:
•

•

•

•

د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،د "ﮐﻮر څﺨﻪ د ﺗﻴښﺘﯥ ﺟﺮم" ﻓﺴﺦ ﮐﻮﻟﻮ ،د زﻧﺎ او ﻓﺎﻣﻴﻞ اړوﻧﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ
او ﻧﻮرو هﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺒﻌﻴﺾ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ
هﻤﮑﺎري وﮐړي.
ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ،او اﻗﺘﺼﺎدي هﻤﮑﺎرﯾﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ ددﻓﺎع ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮې ،اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ او ﻣﺤﺴﻮﺳﯥ ژﻣﻨﯥ وﮐړي .ﭘﻪ دې
ډول ژﻣﻨﻮ ﮐﯥ ﻻﻧﺪې ټﮑﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐړي:
 oد اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د اﻣﻦ ﮐﻮروﻧﻮ د اوﺳﻨﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﯽ ،د اﻣﻦ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻲ ﮐﻮروﻧﻪ ،د زﻧﺪان څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻴﺪوﻧﮑﻮ
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻮګﻨځﻲ او د هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﮑﯥ
ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ داﯾﻤﻲ ډول د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﺸﻲ ﯾﻮځﺎي
ﮐﻴﺪاي.
 oد ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﻓﺎﻣﻴﻞ د ﻗﺎﻧﻮن اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ.
 oد هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ د هﻐﻮي د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺧﺒﺮاوي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ
ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ او هﻤﺪارﻧګﻪ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﺪې اړﻩ ﭘﻮهﺎوﯼ ﭼﯥ څﺮﻧګﻪ هﻐﻮي ﮐﻮﻻي
ﺷﻲ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ او ﻓﺎﻣﻴﻞ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ
رڼﺎ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺣﻘﻮق او ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.
 oﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او ﻣﺸﻮرې ﺗﺮڅﻮ هﺮﻩ
ﻣﻴﺮﻣﻦ اوﻧﺠﻠﯽ ﭘﺪې ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ هﻐﻮي ﺗﻪ ﭘﮑﺎر ﻧﺪي ﭼﯥ د زﻧﺪان څﺨﻪ
ﺑﻴﺮﺗﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړې ﺷﻲ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې هﻐﻮي ﺗﻪ د ﻧﺎوړﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮګ ﺧﻄﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ وي.
ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻴښﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪګۍ څﺎﻧګﻮ او د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻴﻮ د ﻋﺪﻟﻲ
ﺗﻌﻘﻴﺐ د اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ څﺎﻧګﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي ،ﻣګﺮ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ
ارزﯾﺎﺑﻴﻮ ﺳﺮﻩ اړﯾﮑﻪ ورﮐړي ﺗﺮڅﻮ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ دا ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺧﭙﻠﯥ
ﻣﻮﺧﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي.
دﻣﺨﺘﻠﻔﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي او ﯾﻮ ﮐﻢ ﺷﻤﻴﺮ هﻐﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ځﺎي
ورﮐړي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ډول ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﺸﻲ اوﺳﻴﺪاي.
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