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افغانستان: عدلي سیس�م د ��و د حقونو پھ ساتلو کې پاتھ راغلی
د طالبانو پرمخت�، بنس�یزه حقوقي ژغورنھ لھ �وا�ونو سره مخ کړې ده

د طالبانو لھ لوري د پنجوایي ولسوال� نیولو وروستھ، د ٢٠٢١ کال د جوالی پھ ۴ یوه کورن� د ولسوال� پرٻ�ودلو پھ حال کې لیدل کې�ي.   ©2017 جاوید تنویر/ AFP د �ی�ي ان�ورونو
لھ الرې

(نیویارک) – د ��و او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوند د حساب ورکونې پھ رامن�تھ کولو کې د حکومت پاتې راتلل، د ��و د
حقونو پھ ساتلو کې د پرمختګ مخھ ډب ک�ې ده، د بشري حقونو �ار ادارې دا خبره نن پھ یوه خپاره شوي راپور کې ک�ې ده. د متحده

DONATE NOW

https://www.hrw.org/news/2021/08/05/afghanistan-justice-system-failing-women
https://www.hrw.org/ar/news/2021/08/05/379390
https://www.hrw.org/gbz/news/2021/08/05/379390
https://www.hrw.org/fr/news/2021/08/05/afghanistan-les-femmes-laissees-pour-compte-par-le-systeme-judiciaire
https://www.hrw.org/de/news/2021/08/05/afghanistan-justizsystem-laesst-frauen-im-stich
https://www.hrw.org/ps/news/2021/08/05/379390
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/05/afganistan-el-sistema-de-justicia-no-da-respuesta-las-mujeres
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.hrw.org/ps/news/2021/08/05/379390
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86:%20%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%BC%D9%85%20%D8%AF%20%DA%9A%DA%81%D9%88%20%D8%AF%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86%D9%88%20%D9%BE%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%20%DA%A9%DB%90%20%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C&url=https://www.hrw.org/ps/news/2021/08/05/379390
whatsapp://send?text=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86: %D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A %D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%BC%D9%85 %D8%AF %DA%9A%DA%81%D9%88 %D8%AF %D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86%D9%88 %D9%BE%D9%87 %D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88 %DA%A9%DB%90 %D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%87 %D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C%20-%20https://www.hrw.org/ps/news/2021/08/05/379390
mailto:?subject=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86:%20%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%BC%D9%85%20%D8%AF%20%DA%9A%DA%81%D9%88%20%D8%AF%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86%D9%88%20%D9%BE%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%20%DA%A9%DB%90%20%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C&body=https://www.hrw.org/ps/news/2021/08/05/379390
https://www.hrw.org/ps/modal/89302
https://www.hrw.org/donate
https://www.hrw.org/ps


August 5, 2021

”I Thought Our Life Might Get Better“
Implementing Afghanistan’s Elimination of Violence against Women Law

Download the full report in English

Appendix: Correspondence with Afghanistan Attorney General's Office

ایاالتو د �واکونو لھ بشپ� وتلو وروستھ او د طالبانو پرمخت�ونھ د افغانستان اوسنی دولت او پھ تېره بیا د ��و حقونھ پھ یوه نا �ر�ند حالت
کې پرٻی�ي دي.

 

"ما فکر
کاوه چې
ژوند بھ
مې �ھ
شي: پھ

افغانستان کې د ��و پر وړاندې د تاوتریخوالي د لھ من�ھ وړلو قانون پلي کول" تر سرلیک الندې راپور پھ ٣٢ مخ کې د ھغو افغانو ��و
پر تجربو تمرکز شوی چې د خپلو کورنیو د غ�و او د تاوتریخوالي د نورو الملونو پر وړاندې یې د عدالت د تر السھ کولو ھ�ھ ک�ې ده. د
بشري حقونو د �ار ادارې موندلې، چې د ��و پر وړاندې د تاوتریخوالي د لھ من�ھ وړلو تاریخي قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق د
کلیدي ژغورنې او عدالت غو�تنې مخھ ډب ک�ې ده. پھ داسې حال کې چې طالبان د سیمو پھ نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمن�

الندې حکومتي لرلید ھم د اساسي قانون او ن�یوالو قوانینو پر بنس� د افغانو ��و بنس�یز حقونھ �وا�ي.

د بشري حقونو د �ار ادارې د اسیا �ان�ې رئیسھ، پ�ریشیا �وسمن وایي: «ن�یوال مرستھ کوونکي باید د ھغو افغان مېرمنو د ساتنې لپاره
خپلې چارې او فعالیتونھ ال ډٻر ک�ي چې د حکومت د بې تفاوت� او د طالبانو د پراخېدونکې ولکې تر من� بندې پاتې دي. ھغو حکومتونو
چې د اوږد مھال لپاره پھ افغانستان کې د ��و د حقونو دفاع کولھ، باید د ��و پر وړاندې د تاوتریخوالي د لھ من�ھ وړلو لھ  قانون �خھ پھ

کلکھ دفاع وک�ي؛ کھ �ھ ھم تطبیق یې ورو دی، خو د پام وړ بدلونونھ یې رامن�تھ ک�ي دي.»  

پھ داسې حال کې چې د ن�یوالو مرستو لېوالتیا پھ افغانستان کې را �ی�ھ شوې او د ال را �ی�ېدو پھ لور روانھ ده او بل خوا بھرني �واکونھ لھ
افغانستان �خھ وزي، د ��و د حقونو سازمانونو او د مدني �ولنې نورو ډلو اندٻ�نھ �ودلې، چې د دې قانون د ساتنې او تطبیق لپاره بھ

ن�یوال مالت� او د اړتیا وړ روزنھ را �ی�ھ شي. د بشري حقونو د �ار اداره وایي چې دا ډول مالت� د ��و او نجونو د ساتنې لپاره خورا ډٻر
اړین دی.

دا راپور لھ ��و او نجونو سره د ۶١ مرکو پر بنس� چمتو شوی دی چې د جرمونو، �ارنواالنو، قاضیانو، مدافع وکیالنو، حقوقي مرستې
د چمتو کوونکو او د مدافع ډلو پھ اړه یې معلومات ورک�ي دي.

لھ ٢٠٠١ کال را پھ دې خوا پھ افغانستان کې حقوقي اصالحات او پراخ تعلیمي او کاري فرصتونھ د افغان ��و او نجونو لپاره د پام وړ
پرمخت�ونھ وو. پھ حقوقي ساتنھ کې �ھ والی د ��ینھ قانون پوھانو، �ارنواالنو او قاضیانو د کدرونو لھ روزنې او د نویو قوانینو لھ تصویب

�خھ وروستھ رامن�تھ شو، چې لھ ډلې یې یو مھم قانون د ��و پر وړاندې د تاوتریخوالي لھ من�ھ وړلو قانون دی.

د ��و پر وړاندې د تاوتریخوالي د لھ من�ھ وړلو قانون کې چې پھ ٢٠٠٩ کال کې د ولسمشر لھ خوا تصویب او بیا پھ ٢٠١٨ کال کې تائید
شو، د ��و پر وړاندې د جرمي تېریو، لکھ: جنسي تیري، غیر قانوني تاوتریخوالي، پھ زوره واده کول، د شتمن� لھ تر السھ کولو د ��و
مخنیوی او لھ کار او �وون�ي �خھ د ��و د مخنیوي پر وړاندې ٢٢ ډولھ تېریو پر وړاندې اقدام شوی دی. د افغانستان د قضا او پارلمان
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تر من� د محافظھ کارو د پام وړ مقاومت برسېره، بیا ھم دې قانون د �ینو کره پرمخت�ونو پر وړاندې الره خالصھ ک�ې ده او د ��و او
نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوند راپور ورکولو او پل�نو پھ زیاتوالي کې یې اسانتیا رامن�تھ ک�ې ده.

د قانون بشپ� تطبیق ال ھم نا�ر�ند دی، پھ داسې حال کې چې پولیس، �ارنواالن او قاضیان ��ې د شکایت لھ ثبتولو بې زړه کوي او دوی
اړ باسي چې پھ کورن� کې کوم من���ی پیدا ک�ي. د ھغو ��و لپاره چې تېري �الي، کورني فشارونھ، مالي اړتیا، د شکایاتو لھ ثبتولو
سره مل پیغورونھ، د کسات وٻره چې د ماشومانو لھ السھ ورکول پھ کې شامل دي، ھم د دوسیې د ثبتولو پر وړاندې ډاروونکي خن�ونھ

رامن�تھ کوي.

لھ ھغھ شېبې چې یوه افغانھ مېرمن او یا نجل� د ��و پر وړاندې د تاوتریخوالي د لھ من�ھ وړلو د قانون پر بنس� د شکایت د ثبتولو پرٻک�ه
وک�ي، لھ ستونزو سره مخ کې�ي. پھ ��و داسې دوسیو کې چې تاوتریخوالی د کورن� د یوه نر غ�ي (ډٻری وختونھ د مې�ه) لھ لوري شوی
وي، پولیس ��ھ د قضیې لھ ثبتولو بې زړه کوي او پر ھغې فشار راوړي چې بېرتھ خپل کور تھ و�ر�ي او پخالینھ وک�ي. پھ ھرات کې
یوه ��ھ چې ډٻری وخت بھ د خپل مې�ه لھ لوري �کول کېدلھ، وایي چې کلھ چې ما شکایت کوی، مور او پالر مې را تھ ویل چې دا «د

مې�ه حقونھ دي.»

کھ کومھ مېرمن د قضیې د ثبتولو توکل ھم وک�ي، د خپلوانو لھ لوري لھ �� شمېر فشارونو سره مخ کې�ي او اړ ایستل کې�ي چې خپل
شکایت بېرتھ واخلي. یوه ��ھ چې د پالر او مې�ه لھ لوري یې پھ وار وار وھل شوې وه، وایي چې د ھغې �ارنوال ورتھ ویلي دي چې کور

تھ ستنھ شي او د خپلو اوالدونو لپاره قرباني ورک�ي. پھ ډٻرو داسي قضیو کې ��ې مدافع وکیل تھ السرسی ھم نھ لري.

پر ��و ھم فشار راوستل کی�ي چې د شکایتونو د حل لپاره من���یتوب قبول ک�ي او لھ خپل تېري کوونکي سره پخالینې تھ د اړ ایستلو لھ
الرې پھ خطر کې اچول کې�ي. کھ �ھ ھم د �ان��و سختو زیانونو پھ صورت کې قانون من���یتوب منع کوي، خو �ینې چارواکي ��ې
او د ھغوی خپلوان لھ تاوتریخوالي ډک جرم پھ صورت کې ھم من���توب تھ راجع کوي او پھ دې تو�ھ لھ عدالت �خھ ستر�ې پ�وي او د

شدیدو جرمونو لپاره معافیت تقویھ کوي.

د شکمنو پھ نیولو کې د پولیسو پاتې راتلل ھم یو لھ ھغو عامو الملونو �خھ دی چې دوسیې پرمختګ نھ کوي. پولیس پھ �ان��ې تو�ھ د
ھغو مې�ونو پھ نیولو کې زړه نا زړه دي چې د خپلو مېرمنو پر وړاندې پھ تاوتریخوالي تورن دي. پھ داسې حال کې چې د جزا تعدیل شوی
قانون پھ صراحت سره وایي چې د وژنې پھ قضیھ کې "غیرت" مدافع دلیل نھ شي کېدای، د غیرت پھ نامھ وژنې بیا ھم پھ پراخھ کچھ تر

سره کې�ي. پھ تیره بیا پھ کلیوالي سیمو کې عدلي چارواکي اکثراً پھ دې ډول قضیو ستر�ې پ�وي.

��ې ھغھ ��ې او نجونې چې د خپل �ان پر وړاندې تاوتریخوالي ډکو جرمونو، لکھ: د نورو تر �نګ د جنسي تېریو لپاره غو�تنلیک
وړاندې کوي، غو�تنھ یې پھ غیر اخالقي تو�ھ د مھبلي معایناتو یا د بکارت معاینې تھ راجع کې�ي، چې دا ډٻر زیات غندل شوی دی، دا

عمل ھی� ساینسي بنس� نھ لري. د معایناتو راپور پھ محکمھ کې ډٻری وختونھ د شواھدو پھ تو�ھ منل کې�ي، �ینې وختونھ د ��و او نجونو
لپاره د اوږدمھالھ بند المل �ر�ي. کھ �ھ ھم د روغتیا ن�یوال سازمان (WHO) پھ ٢٠١۴ کال کې یو الر�ود خپور ک� چې ویلي یې وو دا

ډول معاینات ھی� ساینسي بنس� نھ لري، خو بیا ھم پھ افغانستان کې پھ پراخھ تو�ھ ترسره کې�ي او د دلیل پھ ډول کارول کې�ي.

د ��و پر وړاندې د تاوتریخوالي د لھ من�ھ وړلو قانون، سره لھ دې چې تطبیق یې محدود او ورو دی، خو پھ افغانستان کې د ��و او نجونو
پر وړاندې د تبعیضي او لھ تاوتریخوالي ډکو تېریو سره د مبارزې لپاره یو �ھ قانوني ابزار بلل کې�ي. د �ینو حقوق پوھانو تر �نګ دې

قانون د حقونو د ھ�ونې نورو قوانینو تھ ھم د پ�و �ای پیدا ک�ی دی، لکھ: د جنسي زورونې پر وړاندې د مبارزې قانون او د کور دننھ او
یا پھ لویھ کچھ افغاني �ولنھ کې د تاوتریخوالي د حل لپاره د ل�ون برداشت تھ یې بدلون ورک�ی دی.



 د طالبانو زیاتېدونکې اغېز او ولکھ او د یووالي راتلونکی حکومت او پھ ھغھ کې د محافظھ کارو سیاستوالو شتون د افغاني ��و د مدافعینو
تر من� دا وٻره را پورتھ ک�ې ده چې د ��و پر وړاندې د تاوتریخوالي د لھ من�ھ وړلو قانون بھ پھ خطر کې ولوٻ�ي.

�وسمن وایي: "د افغانستان د ن�یوالو مل�رو لپاره مھمھ ده چې د حقوقي اصالحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي مالت� تھ دوام
ورک�ي، تر �و د کور دننھ او بھر لھ تاوتریخوالي سره مخ ��ې وژغورل شي. "
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