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ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ او اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﯿﺲ
وﻟﯥ ﯾﻮه د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑﯽ اداره ﮐﻮﻣﮫ ﭼﯽ د
ښځﯿﻨﮫ وو درﻧﺎوی او ﺳﺎﺗﻨﮫ ﮐﻮي ،د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره
ډﭔﺮه ﻣﮭﻤﮫ ده
د اﻓﻐﺎن ﻣﻞ ي ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﯾﻮاځﯥ ﯾﻮه ﺳﻠﻨﮫ ﯾﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ دي ،ﺳﺮه ﻟﮫ دې ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ د
اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﺣﯿﺎﺗﻲ اﻧګﯿﺮل ﮐﯿږي ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ راﭘﻮر ورﮐړي او د
ﺗﻤﯽ وړ اړﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﺗﮫ ﻻس رﺳۍ وﻟﺮي ،ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﮫ ﭘﮫ ھﺮ ﺻﻮرت ﻟږ ﺷﻤﯿﺮ ښځﯥ
راښﮑﯿﻞ ﺷﻲ.
ﭘﮫ ﺑﯿړﻧۍ ﺗﻮګﮫ د ﻻ ﻧﻮر ﮐﺎر اړﺗﯿﺎ ﺷﺘﮫ ،ﺗﺮڅﻮ اﻓﻐﺎن ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ اﻓﺴﺮان وګﻤﺎرل ﺷﻲ،
وروزل ﺷﻲ او وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ .دﻏﮫ ﭼﺎره د اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره
اړﯾﻨﮫ دۍ او ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﮫ ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮﻟﯥ او ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﻲ ھڅﻮ ﺳﺮه
ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي.
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اﺟﺮاﺋﯿﻮي ﻟﻨډﯾﺰ
 ۱۹۶۷ﮐﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړﻧۍ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﺧﭙﻠﮫ دﻧﺪه ﭘﮫ ﮐﺎل
ﭘﮫ ﻏﺎړه واﺧﯿﺴﺘﮫ –دری ﮐﺎﻟﮫ وروﺳﺘﮫ اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﻮ د راﯾﯥ د
ورﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړ .ﺗﺮ اوﺳﮫ ﭘﻮرې د ھﯿﻮاد د ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ د ګڼ
ﺷﻤﯿﺮ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﭘﮫ ﺷﺎن ،د وروﺳﺘﯿﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ او
ﻣﻨﺎزﻋﻮ ھﻐﻮ ﺗﮫ زﯾﺎن واړوﻟﻮ او ﮐﻠﮫ ﭼﯽ ﭘﮫ ﮐﺎل  ۱۹۹۶ﮐﯽ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن
واک ﺗﮫ ورﺳﯿﺪل ښځﯥ ﭘﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ ﻟﮫ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ څﺨﮫ راوګﺮځﻮل
ﺷﻮې.
د ﺗﯿﺮې ﻟﺴﯿﺰې ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ
ﺳﺨﺖ ﮐﺎر وﮐړ ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ګډون د ھﯿﻮاد اﺳﺎﺳﻲ
ﺑﻨﺴټﻮﻧﮫ ورﻏﻮي .دوﻟﺖ ګڼ ﺷﻤﯿﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺮﻻس ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮل ﺗﺮڅﻮ
ښځﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ وګﻤﺎري .ﭼﯥ د ھﻐﻮ ﭘﮫ ﺷﻤﯿﺮ ﮐﯥ د
 ،۲۰۰۵اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
زﯾﺎﺗﻮاﻟﻲ د راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﯿﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮ .ﭘﮫ ﮐﺎل
 ۱۸۰ﺗﻨﮫ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ
 ۵۳۴۰۰ﺗﻨﮫ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ څﺨﮫ ﯾﻮاځﯥ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ
وګﻤﺎرﻟﯥ .د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﭘﮫ ﺟﻮﻻۍ ﮐﯥ د  ۱۵۷۰۰۰ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭘﮫ ډﻟﮫ ﮐﯥ
 ۱۵۵۱ﺗﻨﮫ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎوه.
ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﮫ دې وﻻړ دي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺮځﺎۍ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﮫ ھﻐﯥ
اﻏﯿﺰﻣﻨﯥ او ﻣﺴﺆوﻟۍ ادارې څﺨﮫ ګټﮫ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐړي ﭘﮫ ﮐﻮﻣﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﺧﭙﻠﮫ وﻧډه ﻟﻮﺑﻮي – ﺧﻮ ﻧﮫ زﯾﺎت ﻟﮫ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ او
اﻧﺠﻮﻧﻮ څﺨﮫ ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﯾﻮه ھﯿﻮاد ﮐﯥ ﭼﯿﺮﺗﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ زور ودوﻧﮫ،
ﮐﻮرﻧۍ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟۍ ،ﺟﻨﺴﻲ ځوروﻧﮫ او وژﻧﯥ ﭘﮫ ﺣﯿﺮاﻧﻮوﻧﮑﯥ ﺗﻮګﮫ
ﻋﺎﻣﯥ دي.
رﺳﻤﻲ ارﻗﺎم د ﻟږې راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﯿږي ﺧﻮ ﭘﮫ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﻟﮫ  ۸۷٪څﺨﮫ زﯾﺎﺗﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻟږ ﺗﺮﻟږه ﻟﮫ ﻓﺰﯾﮑﻲ ،ﺟﻨﺴﻲ
 ۲۰۰۸ﮐﺎل ﻟﮫ دﻗﯿﻘﯥ
او ﯾﺎ ھﻢ رواﻧﻲ زورووﻧﯥ څﺨﮫ زورﯾږي ،د
ﺳﺮوې ﺳﺮه ﭘﮫ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ ،ﻟﮫ ﻧﯿﻤﺎﯾﻲ څﺨﮫ زﯾﺎﺗﻮ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ څﺨﮫ د زﯾﺎﻧﻤﻦ ﮐﯿﺪو ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻟﮫ
ځﺎﻧﮫ ﺳﺮه ﻟﺮله.1
ﺗﺮراﭘﻮر ﻻﻧﺪې ﻣﮭﻤﮫ ﺑﺮﺧﮫ – ﮐﻮﻣﮫ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ څﺎرﻧﯥ د ﮐﻤښﺖ او
د ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻟﮫ ﻓﺮھﻨګ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي –ﭘﮫ ﻗﺴﻤﻲ ﺗﻮګﮫ راﻣﻨځ ﺗﮫ
ﮐﯿږي ،دا ځﮑﮫ ﭼﯥ د ﻓﺮھﻨګﻲ دودوﻧﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﮫ د ډﯾﺮۍ اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﯿﻨﮫ وو ﻻس رﺳۍ ﻣﻨﻊ دۍ .د ښځﯿﻨﻮ
ﭘﮫ ګﻤﺎرﻧﮫ ګﯥ ﻟﮫ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯽ د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﯾﻮاځﯥ د ﯾﻮې ﺳﻠﻨﯥ اﺳﺘﺎزي ﺗﻮب ﮐﻮي ،ﭘﮫ داﺳﯥ
ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ دﻏﮫ ﭼﺎره ﭘﮫ ﮐﻠﯿﻮاﻟﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ډﯾﺮه ﮐﻢ رﻧګﮫ دۍ .د
دې ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻢ ﺷﻤﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﯾﻮه ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﮫ وﯾﻨﻲ،
ډﯾﺮۍ ښځﯥ او اﻧﺠﻮﻧﯥ ﻟﮫ دې څﺨﮫ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿږي ﺗﺮڅﻮ د دوۍ
ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ او ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ راﭘﻮر ورﮐړي.
ﻟﮫ دې ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﻮن
ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دۍ ﭼﯥ د ښځﻮ د وژﻧﯥ او د ھﻐﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺟﻨﺴﻲ

زورووﻧﯥ ﭘﮫ ډﯾﺮۍ ﭘﯿښﻮ ﮐﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ښﮑﯿﻞ دي .دﻏﮫ ډوول
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻋﻮاﻣﻮ اﻋﺘﻤﺎد او ﭘﮫ ﺧﭙﻠﮫ د
دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﺗﮫ دروﻧﺪ زﯾﺎن اړوي .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻧﺎﭘﯿﻠﯥ
او اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ څﺎرﻧﮫ ،د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﯥ  ،د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﭼﻠﻨﺪ او ﭘﮫ
ھﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻋﺎﻣﮫ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮی.

ﺳﺨﺘﯥ ﻧﻨګﻮوﻧﯥ

د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ګﻤﺎرﻧﯥ ګړﻧﺪي ﮐﻮل د ﺣﻞ ﯾﻮه ﻣﮭﻤﮫ ﺑﺮﺧﮫ دی.
ﭘﮫ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ،ګڼ ﺷﻤﯿﺮ ﻧﻨګﻮوﻧﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ د  ۲۰۱۴ﮐﺎل
ﺗﺮ ﭘﺎﯾﮫ  ۵۰۰۰ﺗﻨﻮ ﺗﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺷﻤﯿﺮ د رﺳﯿﺪو ﻣﻮﺧﯽ ﺗﮫ
د رﺳﻮﻟﻮ ھڅﯥ ﻟﮫ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي .دﻏﮫ ﻧﻨګﻮوﻧﯥ،
ﯾﻮاځﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ګﻤﺎرﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ښﮫ ﺗﻮګﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ ﭘﮫ ﻧښﮫ
ﮐﯿﺪاۍ ،ﺑﻠﮑﮫ دا ھﻢ ﻣﮭﻤﮫ دۍ ﭼﯥ ﭘﮫ دﻧﺪه ﮐﯥ د دوۍ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿﺪل او
ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﮫ د دوۍ اﻏﯿﺰﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ ډاډﻣﻦ ﺷﻲ.
ﻟﮫ دﻏﮫ ډوول ﻧﻨګﻮوﻧﻮ څﺨﮫ ﯾﻮه ھﻢ د ھﻐﻮ د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ
ﻟﮫ ﻟﻮري د ھﻐﻮ ﺟﻨﺴﻲ ازار او اذﯾﺖ دۍ .د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه
 ۲۰۱۲ﮐﺎل څﯿړﻧﻮ د ښځﯿﻨﮫ
اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﺎ د ﻣﻠﻲ ﻋﺎﻣﮫ راډﯾﻮ د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻧﺎﻣﻮس د ﺗﯿﺮي او د ھﻐﻮ د ﺟﻨﺴﻲ ازار او اذﯾﺖ ﭘﮫ
ھﮑﻠﮫ ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﮐﭽﮫ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دي.
د ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ ﭘﮫ ﻣﺮﮐﺰ د ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﭘﮫ ښﺎر ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﯿﻮاد ﮐﯥ د
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ درﯾﻤﮫ ﻟﻮﯾﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﻟﺮي .ﻣﻠﻲ ﻋﺎﻣﮫ راډﯾﻮ ووﯾﻞ ﭼﯥ
ھﻐﯥ داﺳﯥ ﭘﯿښﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﭘﮫ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻟﮫ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ څﺨﮫ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻏﻮښﺘﻨﮫ ﮐړې دۍ.
ﺳﺮه ﻟﮫ دې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ
 ۳۲۴۹ﭘﻮﺳﺘﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﯿﻮﻟﻲ دي ،ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د
دﻏﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻧﯿﻢ څﺨﮫ ﻟږ ﻧﯿﻮﻟﻲ دي .دا ﭘﮫ
ﻗﺴﻤﻲ ﺗﻮګﮫ ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ دۍ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ډﯾﺮۍ
وﻻﯾﺘﻲ اﻓﺴﺮان د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﮫ ګﻤﺎرﻧﯥ ﺳﺮه ﻟږه
ﻟﯿﻮاﻟﺘﯿﺎ ﻟﺮي .ﻟﮫ دې ﺳﺮه ﺳﺮه د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ھﻤﺪارﻧګﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﯿﻮ
ﭼﺎرو ﭘﮫ وزارت ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ د راﻣﻨځ ﺗﮫ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ څﺎري ،ﻟږ
ﻓﺸﺎر ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ وګﻤﺎري.

)ﻣوﻧږ ﭘﮫ دې اړه ﭼﯥ
ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﺗﮫ د ﺧﭘﻠو
ﺳﺗوﻧزو ﭘﮫ اړه وواﯾو ډﯾر
ﺷرﻣﯾږو .ﻣګر ﻣﯾرﻣﻧﯥ
زﻣوﻧږ ﭘﮫ ﺷﺎن دي :ھﻐﮫ
ﭘﮫ ھﻐﮫ ډوول اﺣﺳﺎس
ﮐوي ﭼﯥ ﻣوﻧږ ﯾﯥ ﮐوو(.
ﻣرﯾم ،۱ﯾوه اﺗﻠس ﮐﻠﻧﮫ ،د ﻟوګر ﻟﮫ وﻻﯾت
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څﺧﮫ د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﯾوه ښځﯾﻧﮫ ﻗرﺑﺎﻧﻲ

.

ﻣﻨﻔﻲ ﭼﻠﻨﺪوﻧﮫ او ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ وروﺳﺘﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯽ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ
وګﻤﺎرل ﺷﻮې ﭘﺮځﺎۍ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿږي .ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ځﯿﻨﯥ وﺧﺖ د
ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﭘﮫ څﯿﺮ ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﺗﻮﮐﻲ د ھﻐﮫ څﮫ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ﭼﯥ ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﯾﯥ
ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮي ،ﻟږ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮي .د دوۍ ډﯾﺮۍ ﺧﭙﻞ ځﺎن داﺳﯥ اﻧګﯿﺮي ﭼﯥ

1ﭼﯿﺮﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ وي :ﻧﻮﻣﻮﻧﮫ د اﻣﻨﯿﺘﻲ دﻻﯾﻠﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺑﺪل ﺷﻮي دي.

د ﭼﺎۍ د ﭼﻤﺘﻮﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ څﯿﺮ ﮐﻮﭼﻨۍ دﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي او ﻟږ روزﻧﮫ
او ﯾﺎ ھﻢ ھﯿڅ روزﻧﮫ ﻧﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮي .ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ دوۍ ﺧﭙﻞ ﻣﮭﺎرت
ﭘﮑﺸﯥ زﯾﺎت ﮐړي ډﯾﺮ ﻣﺤﺪود دي ،ﭼﯥ دا ﭼﺎره د وړو او ﻟﻮړ ھﻤﺘﻮ
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮫ ګۍ او ﻧﮫ ﺑﺸﭙړﯾﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ.
ﺳﺮه ﻟﮫ دې ﭼﯥ ځﯿﻨﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﻟږ
ﺑﻨﺴټﯿﺰ ﻣﮭﺎرﺗﻮﻧﮫ او ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﮫ
د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﻟږه ھڅﻮوﻧﮫ
ﻟﺮي ﺧﻮ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﮫ ھﻢ ښځﻮ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ
ﻧﯿﻮل ﺷﻮو ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﮐﻮي .دﻏﮫ ډوول ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﮫ ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ د اﻃﻤﻨﺎن د ﻟﮫ ﻣﻨځ ﺗﻠﻮ
او د دوۍ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﻧﺎرﯾﻨﮫ وو د
ﻣﻨﻔﻲ ﭼﻠﻨﺪ د ﭘﯿﺎوړي ﮐﯿﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ.
ﭘﮫ ټﻮﻟﮫ ﮐﯥ دا د ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﺮاﺧﮫ
ﺳﺘﻮﻧﺰو ﯾﻮه ﺑﺮﺧﮫ دۍ .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻧږدې ﻟﮫ  ۷۰څﺨﮫ ﺗﺮ  ۸۰ﺳﻠﻨﯥ
ﭘﻮرې ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﻲ دي .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ د ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﯿﺘﻮب ﮐﭽﮫ ﭘﮫ ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ ﻟﮫ دې ھﻢ ﻟﻮړه دۍ.

زﻣوﻧږ د ټوﻟﻧﯥ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﺑرﺧﮫ
ښځﯥ دي ﻧو ﻟﮫ ھﮭﻣدې اﻣﻠﮫ
ﯾواځﯥ د ﻧﺎرﯾﻧﮫ ﭘوﻟﯾس ﻟرل ﺑﺳﻧﮫ
ﻧﮫ ﮐوي .دا ﻧﺎﺷوﻧﯥ دۍ ﭼﯥ د
ښځﯾﻧﮫ ﭘوﻟﯾﺳو د ﻧﮫ ﺷﺗون ﭘﮫ
ﺻورت ﮐﯥ د ښځﯾﻧﮫ وو ﯾﺎ
ﮐوروﻧو ﭘﻠټﻧﮫ وﮐوي ،او ﯾﺎ ﭘﮫ
ځﺎﻧګړی ﺗوګﮫ ھﻐﮫ ﻗﺿﯾﯥ ﺣل
ﮐړي ﭼﯥ د ښځو ﭘﮫ وړاﻧدې د
ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﭘﯾښﯥ راﻧﻐﺎړي.
ﺳﻣوﻧوال ﺳﻣﺳور ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ د ﭘوﻟﯾﺳو ﯾوه
۳
ﻗوﻣﺎﻧداﻧﮫ.

ﺗﺒﻌﯿﻀﻲ ﺣﺎﻟﺖ او د ﺧﺒﺮاوي ټﯿټﮫ ﮐﭽﮫ
ھﻢ دې ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﭽﮫ ﻟﮫ ھﻐﻮ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه
وﺷﻲ .ډﯾﺮۍ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ او ﺑﻠﻘﻮه ﻧﻮي ګﻤﺎرل ﺷﻮي د ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ
ﻟﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ،ھﻐﮫ ټﻮﻟﻨﯥ ﭼﯥ ځﯿﻨﯥ وﺧﺖ د اﻓﻐﺎﻧﯥ
ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ﭘﻮﻟﯿﺴۍ دﻧﺪه رﺳﻮا ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﺑﻮﻟﻲ .د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
اﻏﯿﺰﻣﻦ ﮐﻤﭙﺎﯾﻨﻮﻧﮫ او ﺣﺘﯽ د ﺗﻤﺜﯿﻠﻲ وﻧډو د ﻣﻮډﻟﻮﻧﻮ )د ﺑﯿﻠګﯥ
ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻲ ډراﻣﯥ( ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻮن راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐړي.

د ﺣﻞ ﻻرو ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب
د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ دﻏﮫ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﭘﮫ ﻧښﮫ ﺷﻲ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ،د ﻣﺮﺳﺘﮫ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﮫ ﻣﻼﺗړ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐړي او ﯾﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ ،ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺷﻮې او ھﻤﻐږ ﺷﻮې ﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﻠﯥ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ وګﻤﺎري او ھﻐﻮ ﺗﮫ د ښﯥ روزﻧﯥ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړي .دوۍ
ھﻤﺪارﻧګﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺗﺮڅﻮ د دې د ډاډﻣﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﭼﯥ دوۍ
ﻟﮫ ازار او اذﯾﺖ څﺨﮫ ﺧﻮﻧﺪي دي ،درﻧﺎوۍ ﯾﯥ ﮐﯿږي او د دﻧﺪې د
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ اړﯾﻨﯥ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ورﺗﮫ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي دي ،د
ﺧﻮﻧﺪي ﺗﻮب ﮐﭽﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﮐړي.
دا ښﺎﯾﻲ د ښﻮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐړﯾﻮ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د راﺟﺬﺑﻮﻟﻮ او ګﻤﺎرﻟﻮ ﭘﮫ
ﻣﻮﺧﮫ ھڅﮫ راوﻧﻐﺎړي ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د وړﺗﯿﺎ ﭘﮫ ﺑﻨﺴټ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ
او ﭘﮫ ګړﻧﺪۍ ﺗﻮګﮫ د ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ د څﺎرﻧﯥ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ،د ډاډﻣﻦ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﻟﮫ ﭘﻮھﻨﺘﻮن څﺨﮫ ﻓﺎرﻏﮫ ﺷﻮې ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ.
ﯾﻮځﻞ ﺑﺎﯾﺪ روزل ﺷﻮې ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴۍ ﭘﮫ ﻣﺴﻠﮑﻲ دﻧﺪو

وګﻤﺎرل ﺷﻲ ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ،د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن ﭘﮫ واﺣﺪوﻧﻮ او د
ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ دﻧﺪو ﮐﯥ .ﭘﮫ ورﺗﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ ،ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ
د ﺟﻨﺪر ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﯥ روزﻧﯥ او ﻟﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯽ
ﻏﻮره ﭘﻮھﺎوي ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړي ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ھﻐﮫ ﭘﻮھﺎوي ﭼﯥ د ازار
او اذﯾﺖ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ډﯾﺰاﯾﻦ ﺷﻮي
دي.
د ھﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﻮھﺎوۍ ،د ﺣﻞ ﻻرو ﭘﻠﻲ ﮐﻮل او د ﭘﺮﻣﺨﺘګ
د ﮐﭽﯥ اﻧﺪازه ﮐﻮل ﭘﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﻟﮫ ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮﺗﮫ ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ
دۍ .ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﮫ ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ﻣﮭﻤﮫ وﻧډه ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﭼﯥ د
ﺟﻨﺴﯿﺖ د ﺑﯿﻠﻮﻟﻮ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ راټﻮﻟﻮﻟﻮ او د ھﻐﻮ ﭘﮫ
ﮐﺎروﻟﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ وﻟﻮﺑﻮي .دا ﺑﮫ ھﻤﺪارﻧګﮫ ﻟﮫ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه
ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻮﺿﻮع او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﻮب څﺎرﻧﮫ
وﮐړي.
ګڼ ﺷﻤﯿﺮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﮫ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي .د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ داﺳﯥ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﮫ ﻻس ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻲ دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻧﯿﻤﮫ ﻓﻮځﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻠﮑﻲ ادارو
ﺗﮫ وﻟﯿږدوي :ﭘﮫ ھﯿﻮاد ﮐﯽ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺳﻤﻮن ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻟﻮﯾﮫ دوره.
د ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﯿﺪ ﭼﯥ ﺗﺮ  ۲۰۲۴ﮐﺎل ﭘﻮرې ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﭘﮫ وزارت ﮐﯥ ﻟﺲ ﺳﻠﻨﯥ ﺗﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﮐﺎري ځﻮاک د
ﮐﭽﯥ د رﺳﻮﻟﻮ ﻣﻮﺧﮫ راﻧﻐﺎړي – د اﻏﯿﺰﻣﻨﻮ او ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻟﺮﻟﻮ اوږد ﻣﮭﺎﻟﻲ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﮫ ﻟﻮر ﯾﻮ رﯾښﺘﯿﻨۍ
او ﻣﻨﺎﺳﺐ ګﺎم دۍ.
ﭘﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د وﻧډې ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل ھﻤﺪارﻧګﮫ ﻟﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ د ﺷﻮرا د
 ۱۳۲۵ﭘﺮﯾﮑړې د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﻮره ﮐړي .دا
ھڅﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د ښځﻮ وﻧډه ﭘﯿﺎوړې ﮐړي او ﻟﮫ ﻣﻨﺎزﻋﯥ څﺨﮫ ﭘﮫ را
وروﺳﺘﮫ زﻣﯿﻨﻮ ﮐﯥ ﻧﻔﻮذ وﮐړي او ھﻤﺪارﻧګﮫ ھﻐﮫ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺎوړي
ﮐړي ﭼﯥ د ھﻐﻮ ﭘﮫ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻮي – ﮐﻮم ﭼﯥ ټﻮل د ﻋﺪل او
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ﭘﺎﯾښﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺳﻮﻟﯥ ﭘﮫ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي .د
1325ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړﻧۍ د ﻣﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻼن داﺳﯥ ﯾﻮ ﻓﺮﺻﺖ
راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ ډاډﻣﻨﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺗﻮګﮫ
ډﯾﺰاﯾﻦ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ښځﻮ وﻧډه ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ او د ھﻐﻮ ﭘﮫ ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ وﮐړي ،ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﺗﮫ د ھﻐﻮ د اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ د رﺳﻮﻟﻮ ﻟﮫ
ﻻرې د ﯾﻮ ﺑﻞ ﺑﺸﭙړوﻧﮑﻲ دي.
د وزارﺗﻮﻧﻮ دﻏﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻼن )(NAPﭘﻠۍ ﮐﻮي
او اړوﻧﺪه ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﮫ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ وﻟﺮي.
ﻧړﯾﻮال ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﮫ ﻟﮑﮫ ﻧﺎټﻮ ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﺑﯿﻠګﯥ ﯾﯥ ﺑﺮاﺑﺮ
ې ﮐړي .د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د ﻧﺎټﻮ د ﺟﻨﺪر د ﺳﻼﮐﺎراﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﺎﺗﯥ
ﮐﯿﺪﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮڅﻮ د ھﻐﻮ ادارو ﺳﺮه ﭘﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﮐﺎري ﭘﻼن ﻟﺮوﻧﮑﻲ دي او د دې د ډاډﻣﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﮫ
ﻻرې ﭼﯥ د روزﻧﯥ او څﺎرﻧﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﮫ د ﺟﻨﺪر ﻟﮫ اړﺧﮫ ﺣﺴﺎس دي.

څﻮک ګټﮫ اﺧﻠﻲ؟
وﻟﯥ دﻏﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮫ داﺳﯥ ﯾﻮه ھﯿﻮاد ﮐﯥ ﭼﯥ ﻟﮫ ګڼ ﺷﻤﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي،
ټﻮﻟﻨﯿﺰو او ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻧﻨګﻮوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دۍ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮏ ،د
ھﻐﮫ ﺑﻨﺴټﻮﻧﮫ  ،د ھﻐﮫ ﭘﺎﯾښﺖ او اﻣﻨﯿﺖ او ھﻤﺪارﻧګﮫ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎن
ﭼﯥ ھڅﮫ ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﻮب ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﺗﮫ ورﺳﻮي،
ټﻮل ﭘﮫ ﺑﻠﻘﻮه ﺗﻮګﮫ د ﯾﻮه ځﻮاب وﯾﻮﻧﮑﻲ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﮑﻲ اﻓﻐﺎن
ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ځﻮاک د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﻟﮫ ﯾﻮې ډﯾﺮې اﻏﯿﺰﻣﻨﯥ
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ څﺨﮫ ګټﮫ اﺧﻠﻲ.
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻏﯿﺰه ﭘﮫ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې روښﺎﻧﮫ دۍ .اګﺮ ﮐﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺳﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺮي ﭼﯥ د ښځﻮ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎﺗﻨﮫ ﮐﻮي ،ﺧﻮ دﻏﮫ ﺣﻘﻮق ﭘﮫ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﮫ ﺗﺄﯾﺪ ﺷﻮي
ﻧﮫ دي .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﯾﻮ ډﯾﺮ ﻣﻠګﺮۍ او ښځﯿﻨﮫ ځﻮاک ﺑﮫ د
ﻋﺪاﻟﺖ رﺳﻤﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ د ښځﻮ ﻻس رﺳۍ زﯾﺎت ﮐړي او ھﻤﺪارﻧګﮫ ﺑﮫ
د ځﯿﻨﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻟﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي ،د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ
د اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ د  ۲۰۰۹ﮐﺎل
ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﮫ ،ﭘﮫ زور ودوﻧﮫ،
ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ ﺗﯿﺮۍ او د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻧﻮر ﻋﻤﻠﻮﻧﮫ
ﺟﺮم ﺑﻮﻟﻲ.
ﭘﮫ ﺑﺮﯾﺎﻟۍ ﺗﻮګﮫ د دﻏﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮاﺧﮫ ﺑﻠﻘﻮه ﻣﺜﺒﺘﯥ
اﻏﯿﺰې ﻟﺮﻟﯥ .ﻟﮑﮫ څﺮﻧګﮫ ﭼﯽ ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﭘﮫ راﭘﻮر ﮐﯽ
ﯾﺎدووﻧﮫ وﮐړه :؛ ﺑﻼﺧﺮه ،د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د
راﮐﻤﻮﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﭘﯿښﻮ وړاﻧﺪې راﮐﻤﻮل ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻮ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ،ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ورا ﺳﺮه ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯥ د ھﻐﻮ د
ﻣﮭﻤﯥ وﻧډې د ﭘﯿﺎوړﻟﻲ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﺎﯾښﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ
ﺳﻮﻟﯥ او روڼﺘﯿﺎ د راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د ھڅﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ،
ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي.
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﮐﭽﮫ ﺑﯥ اﻋﺘﻤﺎده دي ،ﺑﮫ ھﻢ
 ۲۰۱۲ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو
د ﯾﻮه ﺑﻨﺴټ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ګټﮫ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐړي .ﭘﮫ
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﯾﻮې ﺳﺮوې وﻣﻮﻧﺪﻟﮫ ﭼﯥ ،ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﭽﮫ د اﻓﻐﺎن ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ د وﻧډې ﻣﻨﻞ ،ﭘﮫ ټﻮﻟﮫ ﮐﯥ ﻟﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ څﺨﮫ د
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ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﮫ ښﮫ ﮐﯿﺪو ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي.
ښځﯿﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ھﻤﺪارﻧګﮫ ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ
وﮐړي .ځﯿﻨﯥ ﯾﯥ ﻻ ﻟﮫ ګﻤﺎرل ﺷﻮې دي ﺗﺮڅﻮ ﭘﮫ ﭼﮏ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ او
دوﻟﺘﯽ وداﻧﯿﻮ ﺗﮫ ﻟﮫ ﻧﻨﮫ ﮐﯿﺪو وړاﻧﺪې د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﭘﻠټﻨﮫ وﮐړي ،او
 ۲۰۱۲ﮐﺎل ﻟږ
ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﮐﻮرﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﻠټﻨﮫ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﮫ واﺧﻠﻲ .ﭘﮫ
ﺗﺮﻟږه  ۱۳داﺳﯥ ﭘﯿښﯥ وې ﭘﮫ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﺎرﯾﻨﮫ وو ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﮫ د
ښځﻮ ﭘﮫ ﺷﺎن ﺟﻮړ ﮐړي وه ﺗﺮڅﻮ د ﺗﻮﮐﻮ ﻗﺎﭼﺎق وﮐړي ،او ﯾﺎ داﺳﯥ
ﺳﯿﻤﻮ ﺗﮫ ﻧﻨﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ھﻐﮫ ځﺎﯾﮫ وﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ ﺣﻤﻠﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي .دا

زﯾﺎﺗﻮ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ګﻤﺎرل ﮐﯿﺪاۍ ﺷﻲ د دﻏﺴﯥ ﭘﯿښﻮ ﭘﮫ راﮐﻤﻮﻟﻮ
ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي.
د  ۲۰۱۴ﮐﺎل د ﺗﻤﯥ وړ وﻟﺲ ﻣﺸﺮﯾﺰو ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﺗړاو ﮐﯥ ،د
ﮐﻮﻣﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﮫ د اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﮫ
ﻏﺎړه وﻟﺮي ،د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اړﺗﯿﺎ دۍ ﺗﺮڅﻮ د راﯾﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ راﯾﮫ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺎرﻧﮫ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﻟﮫ ښځﻮ ﺳﺮه د
ھﻐﻮ د راﯾﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د ﺣﻖ ﭘﮫ ﭘﻮره ﮐﯿﺪو ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي – ﺑﯿﺎ
ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ اﯾﺎﻟﺘﻲ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻼﺗړ ﭘﯿﺎوړۍ ﺷﻲ.
اګﺮ ﮐﮫ ﺑﻨﺴټﯿﺰه ﺳﻤﻮوﻧﮫ او ﻧﻮر اړﯾﻦ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﮫ ﺑﮫ وﺧﺖ وﻧﯿﺴﻲ،
ﺧﻮ د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ وﺧﺖ اوس دۍ .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﮫ د ھﯿﻮاد ﭘﮫ
ﻟﺮ او ﺑﺮ ﮐﯥ د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭼﺎرو ﺳﭙﺎرل ﯾﻮه داﺳﯥ دﻧﺪه دۍ ﭼﯥ د ۲۰۱۴
ﮐﺎل ﺗﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺑﺸﭙړه ﺷﻲ .دا او د ﻧﺎټﻮ د ﺟګړه اﯾﺰ ځﻮاک
وﯾﺴﺘﻞ دواړه اﯾﺴﺎف )(ISAFدې ﺗﮫ اړ ﺑﺎﺳﻲ ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﭘﺮﻣﺨﺘګ او اﻣﻨﯿﺖ ﻟﭙﺎره ﻧﻮې ﻧﻨګﻮوﻧﯥ او ګﻮاښﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ
وﻧﯿﺴﻲ.
دا ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ﻣﮭﻤﮫ دۍ ﭼﯥ اﻓﻐﺎې ادارې ،ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎن ،او
ھﻤﺪارﻧګﮫ دوﻟﺘﻮﻧﮫ او ﻧړﯾﻮال ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاک ﭘﮫ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ ﮐﯥ ښﮑﯿﻞ دي ﺧﭙﻠﯥ ھڅﯥ ګړﻧﺪۍ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ
د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﭼﯥ د ﻧﻔﻮس ﻧﯿﻤﺎﯾﻲ ﺑﺮﺧﮫ ﺟﻮړوي د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﻨﻨﮫ زﯾﺎﺗﮫ او د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ وﻧډه ﭘﯿﺎوړې
ﮐړي .ﭘﮫ دﻏﮫ ﭼﺎره ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ ﻟﮫ ﯾﻮې ﻟﺴﯿږې څﺨﮫ د زﯾﺎت وﺧﺖ
ﺳﺨﺘﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﻲ ﻻس ﺗﮫ راوړﻧﯥ ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړي او ګﻮاښﻮي ﯾﯥ ،او
ﭘﮫ ھﻤﺪې ﺗﻮګﮫ د ځﺎن ﺑﺴﻨﯥ ،روڼﺘﯿﺎ او ﭘﺎﯾښﺖ ﻟﻮر ﺗﮫ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮځښﺖ ﻟﮫ ﺧﻨډ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي.
د دﻏﮫ راﭘﻮر ﻟﭙﺎره اﮐﺴﻔﺎم ﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﻮ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﻣﻠﮑﻲ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او د ښځﻮ د ﭼﺎرو ﻟﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او
ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰو ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐړه ،ﭼﯥ ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د
ښځﻮ د ﻟﯿﺪ ﭘﮫ اړه ﯾﺎدووﻧﮫ ﮐﻮي .ﻟﮫ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ او د
اﻣﻨﯿﺘﻲ روزﻧﻮ ﻟﮫ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ھﻢ ﻣﺮﮐﮫ وﺷﻮه .دﻏﮫ ﻻﻧﺪې ﺗﻮﺻﯿﯥ،
د دﻏﮫ راﭘﻮر ﭘﮫ ﭘﺎۍ ﮐﯥ ﻟﮫ ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻔﺼﯿﻼﺗﻮ ﺳﺮه ﯾﻮځﺎۍ،
ﺑﯿﻼﺑﯿﻞ څﺮګﻨﺪ ﺷﻮي ﻟﯿﺪوﻧﮫ ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﮐﻮي.

ﺗﻮﺻﯿﯥ
اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﻧړﯾﻮاﻟﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ:

ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ښځﯿﻨﮫ
ﺗﮫ او ﭘﻠﻲ
• ﯾﻮه ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي راﻣﻨځ
ﯾﯽ وﺳﺎﺗﻲ .دﻏﮫ
ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو ﮐﯥ
ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ وګﻤﺎري او
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي ﭼﯥ ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ھڅﯥ ﺑﮫ ھﻤﻐږې ک وي ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﮫ
روښﺎنوﮐﺎرې ﭘﻼنوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻠﮫ وي او د ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ ﮐﯿﺪو ﻟﭙﺎره
ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ د ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ څﺨﮫ ﺑﺮﺧﻤﻨﮫ وي.
• د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺳﻤﻮن ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ ھڅﻮ ﮐﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ

ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐړ ي .د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ د ﮐﺎﻓﻲ ،او ﻣﺨﺘﺺ ﺷﻮﯾﻮ
ﻣﺎﻟﻲ م رﺳﺘﯥ ﭘﮫ واﺳﻄﮫ  ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت – د ﻧړﯾﻮالو
ﭘﻮﻟﯿﺲو د ھﻤﻐږۍ ﺑﻮرد ﮐﺎري ګﺮوﭘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﺳﻤﻮن ﭘﮫ ﻟﻮر ځﺎﻧګړي ﭘﻼﻧﻮﻧﮫ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐړي
رول زﯾﺎت ﺷﻲ .ﮐﺎري
ﺗﺮڅﻮ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ وګﻤﺎرل ﺷﻲ او د ھﻐﻮ
ګﺮوﭘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭼﺎرو ﻟﮫ وزارت څﺨﮫ
د ﺟﻨﺪر ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،د ﺟﻨﺪر -ﺣﺴﺎسو ﭘﻮﻟﯿﺲ ي ﭼﺎرو ﮐﺎرﭘﻮھﺎن،
ﻟﻮړ ﭘﻮړې ښځﯿﻨﮫ اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ او ﻣﺪﻧﻲټﻮﻟﻨﮫځﺎی وﻟﺮي.
• ﻣﺴﻠﮑﻲ روزﻧﻮ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ د ښځﻮ ﯾﻮ ﺷﺎن ﻻس رﺳۍ ډاډﻣﻦ
ﺑﮭﺘﺮي روزﻧﯥ ټﻮل
ﮐړي ،او د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺟﻨﺪر ﭘﮫ اړه
ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﮫ ورﺳﻮ ي .اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﻧړﯾﻮال ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﮫ
ﺑﺎﯾﺪ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﻠﮑﻲ ﮐﻮرﺳﻮﻧﮫ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﮫ
زﯾﺎت ﮐړي ) د ﻣﻮټﺮ ﭼﻠﻮوﻧﯥ او ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﭘﮫ اړه د
ځﺎﻧګړو روزﻧﻮ ﭘﮫ ګډون( ،د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﺳﻮاد ټﻮﻟګﯿﻮ ﺗﮫ
ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐړ ي ،او ډاډﻣﻦ ﮐړ ي ﭼﯥ ټﻮل اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ
ﭘﮫ ﻣﻠﻲ او
ﯾﺎ ﻧﺼﺎب او د ښځﻮ
د ﺟﻨﺪر ﭘﮫ ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻢ
ر وړاﻧﺪې د
ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮھﯿږي )د ښځﻮ پ
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﮫ ګډون(.
• د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﯾﻮ ﭘﯿﺎوړي او اﻏﯿﺰﻣﻦ ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ﭘﻼن
راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﯿﺪل ډاډﻣﻦ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ
د ﺷﻮرا  ۱۳۲۵ﻧﻤﺒﺮ ﭘﺮﯾﮑړه ﻟﯿﮏ ) (UNSCR 1325ﭘﻠﯥ ﮐړي .د
ﭘﮫ ﯾﻮه
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ ﻟﮫ ﻟﻮري
ﮐﺎرې ﭘﻼن ﮐﯥ روښﺎﻧﮫ او
ﮐﺎفي ﮐﭽﮫ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﻮي ﻣﻠﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂﺷﺎﺧﺼﻮﻧﮫ وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﮐﭽﮫ ﭘﮫ
وﻟﺮي
اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ د ښځﻮ ﻟﮫ وﻧډې ﺳﺮه ﺗړاو
ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
راوﻧﻐﺎړي ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د ﭘﺮﯾﮑړې ﮐﻮﻟﻮ
ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ﮐﯥ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ:

ی
• د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ګﻤﺎرﻟﻮ ﯾﻮ ﭘﺮاﺧﮫ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ راﻣﻨځﺘﮫ او ﭘﻞ
ﮐړي ،ګﻤﺎرﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻐﻮ ﻧﻮﯾﻮ ګﻤﺎرل ﺷﻮﯾﻮ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﮫ ﭼﯽ زده
ﮐړې ﯾﯥ ﻧﮫ دي ﮐړي د روزﻧﯥ او زده ﮐړې ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي
او ھﻐﻮ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﮫ ﭼﯥ زده ﮐړې ﻟﺮي ﻟﻮړې دﻧﺪې وړاﻧﺪې ﮐړي،
و ﭘﮫ اړه د
ګﻤﺎرﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ګټ
ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﮫ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﺳﺮه ﻣﻠﮫ وي.
• د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ و ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﺎر ې ﭼﺎﭘﺮﯾﺎل راﻣﻨځﺘﮫ
ﮐړي .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿړﻧﻲ ګﺎﻣﻮﻧﮫ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐړي
ﺗﺮڅﻮ اړﯾﻨﯥ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي )د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﻗﻠﻒ
دا ډاډﻣﻦ
ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﮫ او د ﺟﺎﻣﻮ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﺧﻮﻧﯥ(،
ﮐړي ﭼﯥ ښځﯥ د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﯾﻮ ﻣﺼﺌﻮن اﻏﯿﺰﻣﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎﻧﺪې
ھﻢ ﺧﺒﺮي او ھﻢ ورﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي  ،ﻟﻮړ رﺗﺒﮫ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﮫ د ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﺴۍ،
او ډاډﻣﻦ ﮐړ ئ ﭼﯥ ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ ولﺳﻮاﻟﯿﻮ او وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ
ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻟﮫ اړوﻧﺪه ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ څﺨﮫ ﺧﺒﺮ دي) د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د
ﺟﻨﺴﯽ ځوروني ﭘﮫ اړه د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﻻرښود(.

•

•

•

•

ډاډﻣﻨﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿګﺎﻧﯥ ﭘﮫ ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰه ﮐﭽﮫ ﭘﻠﯥ
ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې  ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
ﮐﯿږي .د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﮫ ﮐﻤﯿټﯥ
وزارت ﺑﺎﯾﺪ ډاډﻣﻨﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿګﺎﻧﯥ ﯾﯥ د ﺟﻨﺴﯿﺖ )ﺟﻨﺪر(
ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ دي ،او د
ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰه ﮐﭽﮫ د
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ،ھڅﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﮐړ ي ،د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ وﻻﯾﺘﻲ
رﺋﯿﺴﺎﻧﻮ ﺗﮫ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺻﺎدروﻟﻮ ﭘﮫ
ګډون.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﺎ اﺻﻼح )رﯾﻔﻮرم( ﮐړي .ﭘﮫ ﺳﻢونونو ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت وﮐﯥ
ﻟﭙﺎره روښﺎﻧﮫ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿګﺎﻧﯥ او د دﻧﺪو
ﺑﺎﯾﺪ د ګﻤﺎرﻧﯥ
ځﺎﻧګړې ﻻﯾﺢ ې ،د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د زﯾﺎﺗﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ
د ﻧﻮرو ادارو ا
ﻧﯿﻮل ) د ﻟﻮړو ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ګډون( ،او
واﺣﺪوﻧﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ وي ﭼﯥ ښځﯥ ﭘﮫ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ – د
ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ ) ،(FRUsد ګﻤﺎرﻧﯥ ،د څﺎرګﺮې ،د
ﭘﺎﺳﭙﻮرت رﯾﺎﺳﺖ  ،د ﺟﻨﺎﯾﻲ څﯿړﻧﻮ رﯾﺎﺳﺖ او د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﮐﻮ ﭘﮫ
ﺧﻼف د ﻣﺒﺎرزې د ادارو ﭘﮫ ګډون  .د ګﻤﺎرﻧﯥ او ﺑﯿﺎ ﮐﺘﻨﯥ
ﻧﺎﭘﯿﻠﻲ ﺑﻮردوﻧﮫ ﭼﯥ ﻧﺎرﯾﻨﮫ ،ښځﯿﻨﮫ او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ
اﺳﺘﺎزي ﭘﮫ ﮐﯥ ګډون وﻟﺮي ،ﺑﺎﯾﺪ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﺷﻲ.
ډاډﻣﻨﮫ ﮐړي ﭼﯥ ښځﯥ د دﻧﺪه اﯾﺰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ
وﻻﯾﺘﯥ
ﻻس رﺳۍ ﻟﺮي .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﮫ ﯾﻮ ﻟړ اھﺪاف وټﺎﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﯿﺮﻣﻦ ې د ﺑﺮﯾﺪﻣﻼن او
اﻓﺴﺮۍ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﺗﺮﻓﯿﻊ وﮐړي – د دي ډاډﻣﻦ ﮐﻮل ﭼﯥ
ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﯾﺎ ﺗﺮﻓﯿﻊ د وړﺗﯿﺎو ﭘﮫ ﺑﻨﺴټ ده
ﭼېځﺎﻧګړې ﻧﻨګﻮون ﭔﺘﮫ ﭼﯥ ښځ ې ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي  ،ھﻢ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ
ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﮐﯿږي )ﻟﮑﮫ د ﺳﻮاد ټﯿټﮫ ﮐﭽﮫ(  -او د ﻣﺠﺮﺑﻮ ﺑﮭﺮﻧﯿﻮ
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ ﻟﻮري د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﮫ ﭘﮫ اړه د روزﻧﻮ او
څﺎرﻧﻮ ﺗﺮڅﻨګ د ګړﻧﺪي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺪاﺑﯿﺮ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐړي.
ﭘﮫ ګړﻧﺪۍ ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ وﻻﯾﺘﻲ ﮐﭽﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺷﻤﯿﺮه زﯾﺎﺗﮫ
ﮐړي .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐړې او روزل ﺷﻮې
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﭘﮫ وﻻﯾﺘﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮنو وګﻤﺎري او ھﻐﻮۍ ﺗﮫ ځﯿﻨﯥ
ﺗﺸﻮﯾﻘﻲ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوي ﺑﺮاﺑﺮي ﮐړي ﺗﺮ څﻮ چ ې ھﻠﺘﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ  ،د
FRUsاو د ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴۍ ﭘﮫ څﯿﺮ ځﺎﻧګړو ﺷﻮﯾﻮ واﺣﺪوﻧﻮ ﺗﮫ
د دﻏﮫ ډوول ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ځﺎﻧګړي ﮐﻮﻟﻮ او ھﻤﺪارﻧګﮫ د دﻏﻮ
واﺣﺪوﻧﻮ ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﻮ ﻏړو ﺗﮫ د روزﻧﻮ زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ ﺗﮫ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب
ورﮐړۍ.

د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ وﻻﯾﺘﻲ رﺋﯿﺴﺎن )ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن( ﺑﺎﯾﺪ:

• ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ ﻓﻌﺎل ﻣﻼﺗړ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐړي .د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
وﻻﯾﺘﻲ رﺋﯿﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ټﻮل ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﮫ ﻻرښﻮوﻧﮫ وﮐړي ﭼﯥ
ھﯿڅ ډول ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎوړه ګټﮫ اﺧﺴﺘﻨﮫ او ځ وروﻧﮫ د زﻏﻤﻠﻮ وړ ﻧﮫ
ده ،ډاډﻣﻦ ﮐړ ي ﭼﯽ ﺷﮑﺎی ﺗﻮﻧﮫ ﭘﮫ رڼﮫ ﺗﻮګﮫ ﺗﺮ څﯿړنې ﻻﻧﺪې
ﻧﯿﻮل ک ﯾږي او ځورووﻧﮑﻲ او اذﯾﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﮫ روښﺎﻧﮫ ﺗﻮګﮫ
دا ھﻢ ډاډﻣﻦ ﮐړ ي ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ
ﻣﺠﺎزات ﮐﯿږي ،او ھﻤﺪارﻧګﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ وﺳﺎﯾﻠﻮ ،ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ،د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﯿﻞ
ځﺎۍ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭘﺎﻟﻨﯥ ځﺎۍ ﺗﮫ ﻻس رﺳۍ وﻟﺮي.

• ﭘﮫ دې ﻣﻮﺧﮫ ھڅﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﮐړي ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ
وګﻤﺎرل ﺷﻲ  .ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﺴﯥ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯥ ﺣﻮزو ﮐﯥ ﭘﮫ ګﺮوﭘﻲ
ﺷﮑﻞ ﭼﯥ د ﻏړو ﺷﻤﯿﺮ ﯾﯥ ﻟﮫ ﭘﻨځﻮ څﺨﮫ ﻟږ ﻧﮫ وي  ،وګﻤﺎرل ﺷﻲ
ﭼﯥ ھﻢ دوۍ د ازار او اذﯾﺖ ﭘﮫ وړاﻧﺪې وﺳﺎﺗﻲ او ھﻢ دوۍ
وﺗﻮانﯾږي ﭼﯥ ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ ﺗﻮګﮫ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﮫ ﻻس رﺳۍ وﻟﺮي .د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺸﺮان ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺪارﻧګﮫ دا ھﻢ ډاډﻣﻦ ﮐړي ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ ﺗﻮګﮫ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺴﻠﮑﻲ دﻧﺪې پ ر ﻣﺦ ﯾﻮﺳﻲ ،ﭘﮫ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ FRUsاو ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ.
• د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ ﭘﯿﺎوړي ﮐړي .د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺸﺮان
FRUsﺗﻞ
ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﮫ ﭼﺎره ﻟﮫ دې ﻻرې ډاډﻣﻨﮫ ﮐړي ﭼﯥ
روزل ﺷﻮې او ﻟﻮﺳﺘﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ وﻟﺮ ي،
د ﺷﺮ ﻋﯿﺎﺗﻮ د ﭘﻮھﻨځﻲ ﻓﺎرﻏﯿﻦ د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﻼﮐﺎرو ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ
وګﻤﺎرل ﺷﻲ  ،او ﭼﯿﺮﺗﮫ ﭼﯥ ﺷﻮﻧﯥ وي د ښځﻮ ﺗﺮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﮫ ﻻﻧﺪې
واﺣﺪوﻧﻮ ځﺎۍ ﭘﺮځﺎۍ ﺷﻲFRUs.ښﺎﯾﻲ ھﻐﮫ ځﺎۍ د دﻓﺘﺮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ
وﮐﺎروي ﭼﯽ ﭘﮫ دې ﻣﻮﺧﮫ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ ﻟﮫ ﻟﻮري ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮۍ،
او ﯾﺎ ښﺎﯾﻲ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د دﻓﺘﺮ ﯾﻮ ځﺎﻧګړۍ ځﺎۍ ورﮐړل ﺷﻲ
)ﭼﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻻره ﯾﯽ ﺑﯿﻠﮫ وي( ،او ھﻤﺪارﻧګﮫ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
ﺗﮫ ﻟﮫ ﻻس رﺳﻲ ﺳﺮه ﭼﯥ وﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ د
 FRUﻟﮫ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي.

ټﻮل ھﻐﮫ دولﺗﻮﻧﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي
ﺑﺎﯾﺪ:
• د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ګﻤﺎرﻟﻮ ،ﭘﮫ دﻧﺪه ﮐﯥ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ځﺎﻧګړې ﺑﺴﭙﻨﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐړي .ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د
ﻟﯿﮏ ﻟﻮﺳﺖ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻼﺗړ ،د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ،
ﻟﯿﻮاﻟﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ګﺎﻣﻮﻧﮫ )ﻟﮑﮫ اﺿﺎﻓﻲ اﻣﺘﯿﺎزات  ،د ﮐﻮرﻧۍ د
روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﭘﻼن او ﮐﻮر ورﮐﻮل( ،د ښځﯿﻨﮫ وو ﻟﭙﺎره د
ﺑﯿﻠﻮ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ،د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﮫ څﯿﺮ اړﯾﻨﯥ
زﯾﺮﺑﻨﺎوې ،او د ﻟﻮړ ﭘﻮړو ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﮫ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د وﻻﯾﺘﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره روزﻧﯥ او
څﺎرﻧﯥ  ،راوﻧﻐﺎړي.
ﯾﺎ ﺑﺴﭙﻨﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ه ﮐړي.
• د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﮫ ﺑﻨﺴټ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺳﺮه اوږد
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻣﮭﺎﻟﮫ ﻣﻼﺗړ او ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي – ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ھﻐﮫ ﻣﮭﺎل ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﮫ  ۲۰۱۴ﮐﺎل ﮐﯥ د ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﭘﮫ ﻏﺎړھﺎخ ﻟﻲ– او ھﻢ ﻧړﯾﻮاﻟﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﺧﭙﻠﮫ ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﮫ د ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ګﻤﺎرﻧﯥ او ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﭘﻮرې
وﺗړي.ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺪارﻧګﮫ ﭘﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯽ د ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﭘﻮﺳﺘﻮ ﻧﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي ﺑﺴﭙﻨﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐړي او ﻟﮫ
 ۲۰۱۵ﮐﺎ ل ﻟﭙﺎره د وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﯾﻮ ﭘﯿﺴﻮ څﺨﮫ ﯾﯥ
ﺗﺮې وﺳﺎﺗﻲ.
• د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره اوږد ﻣﮭﺎل ه اړﯾﻨﮫ ﺑﺴﭙﻦ ه
د ھﻎو ګﺮوﭘﻮن و ﻟﭙﺎره اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړي  .ﺑﺴﭙﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻨﺪي ﺷﻲ ﭼﯽ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي،
ﻣﻨﻞ
د دي اﺻﻞ
د ھﻐﻮ ھڅﻮ ﭘﮫ ګډون ﭼﯥ ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯥ
زﯾﺎﺗﻮي،ﻧﺎرﯾﻨﮫ او ښځﯿﻨﮫ اﺗﻼن او اﻟګﻮګﺎﻧﯥ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﻮي

او د اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﮫ ﻧﻮرو ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ښﮑﯿﻠﻮ
ﻟﻮرو )ﻟﮑﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او ﭘﮫ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ھﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﮫ ورﺗﮫ ﻧﻮرو ګﺮوﭘﻮﻧﻮ( ﺳﺮه ﻧښﻠﻮي.
پوﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ څﺎرﻧﯥ ﻣﻼﺗړ وﮐړي.
• ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﭽﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﻮ د
اورﯾﺪو دﻓﺘﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ډاډﻣﻨﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ښځﯥ ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ
اﻏﯿﺰﻣﻦ او ﻧﺎﭘﯿﻠﻲ د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﮫ ﻻس رﺳۍ وﻣﻮﻣﻲ.
دا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﻣﻠﻲ ﮐﭽﮫ د ﻟﻮﻣړي ﺗﻮب درﻟﻮدوﻧﮑﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮫ
ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﮫ وﻻﯾﺘﻲ ﮐﭽﮫ ﻻس رﺳۍ
ډاډﻣﻦ ﮐړي.
• ډاډﻣﻦ ﮐړي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ټﻮﻟﯥ ﻧړﯾﻮاﻟﯥ روزﻧﯥ او څﺎرﻧﯥ د
ﺟﻨﺪر ﻟﮫ اړﺧﮫ ﺣﺴﺎﺳﯥ دي .د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ھﯿﻮادوﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﮫ  ۲۰۱۴ﮐﺎل څﺨﮫ وروﺳﺘﮫ د ISAFﭘﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﮐﯥ د ﺟﻨﺪر ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﺳﻼﮐﺎران ﭘﮫ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﭘﺮﯾږدي
ﺗﺮڅﻮ د ﻧﺎټﻮ ﺧﭙﻞ د  ۱۳۲۵ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ﭘﻼن ﭘﻠﻲ ﮐﯿﺪل ﺷﻮﻧﻲ
دا ډاډﻣﻦ ﮐړي
ﮐړي ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﯥ د  LOTFAن وی ﭘړاو ﭼﯽ ﭘﮫ  ۲۰۱۴ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﯿﻞ ﮐﯿږي د
ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﮫ ﭘﮫ ﮐﻤﯿټﮫ ﮐﯥ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ اﺳﺘﺎزۍ ﭘﮫ ﺑﺮ ﮐﯥ
وﻧﯿﺴﻲ.

ﻧړﯾﻮال د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ:

 EUPOLاو د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د
• د څﺎرﻧﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮ روان وﺳﺎﺗﻲ .د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺸﻮر تې د واﺣﺪ ﭘﮫ څﯿﺮ ارګﺎﻧﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﻟﻮړ
ﭘﻮړو ﻧﺎرﯾﻨﮫ او ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د
وﻻﯾﺘﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﻠﮑﻲ
ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﻮ د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﮐﺎر ﺗﮫ دوام ورﮐړي .د ﻣﺮﺑﻲ
ګﺮۍ ﭘﺮوګﺮام وﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ھﻐﮫ ځﺎۍ ﺗﮫ ﭼﯥ ﺷﻮﻧﯥ وي وﻏﺰول ﺷﻲ
)او ﯾﺎ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻟﮫ  ۲۰۱۴ﮐﺎل وروﺳﺘﮫ ﭘﮫ ھﻤﺪﻏﮫ اوﺳﻨۍ
ﮐﭽﮫ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ( ،او ﻟﮫ ګﺎوﻧډﯾﻮ ھﯿﻮادوﻧﻮ او ﭘﮫ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ
ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اړﯾﮑﯥ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐړي. .
• د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﺟﻨﺪر او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻟﮫ واﺣﺪوﻧﻮ
ﺳﺮه ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐړي .د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻧړﯾﻮال
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ دا ډاډﻣﻦ ﮐړي ﭼﯥ د ﺟﻨﺪر او د ﺑﺸﺮ د
 ،ھﻢ ﭘﮫ
ﺣﻘﻮﻗﻮ د واﺣﺪوﻧﻮ د وړﺗﯿﺎ ﻟﻮړوﻧﯥ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ھڅﯥ
د
ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت او ھﻢ د وﻻﯾﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ،
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺳﻤﻮوﻧﻮ ﭘﮫ ھڅﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ﻟﺮي .دا ﺑﺎﯾﺪ د ﺟﻨﺲ
او ﻋﻤﺮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ګډون ،د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راټﻮﻟﻮﻟﻮ د ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل راوﻧﻐﺎړي.

ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ:

• د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮل او ﮐﺎرل ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﮐړي .ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ﺗﮫ ﭘﮫ ھﻐﻮ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې درې ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر
ورﮐﻮي ،ﺑﺎﯾﺪ ،ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وﻧډې د
ﺟﺎﻣﻊ راﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﯥ ﭘﮫ ګډون د ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﮫ اﺳﺎس د راﭘﻮر را

ټﻮﻟﻮل او ﮐﺎرول ښﮫ ﮐړي.
• وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ډﯾﺮه ﮐړي .ﻣﻠګﺮې ﻣﻠﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ اړوﻧﺪو
وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻧښﮫ ﺷﻮۍ ﻣﻼﺗړ زﯾﺎت ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﺎرې ﭘﻼن او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠﻲ
اﻣﻨﯿﺖ د ﺷﻮری د  ۱۳۲۵ﻧﻤﺒﺮ ﭘﺮﯾﮑړه ﻟﯿﮏ ﻟﭙﺎره د راروان
ﻣﻠﻲ ﮐﺎري ﭘﻼن د د ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﮫ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﺷﻲ.

 .۱ﭘﯿﮋﻧﺪګﻠﻮي
اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺑﺴﭙﻨﮫ ورﮐﻮﻧﮑﻮ او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د روزﻧﯿﺰو
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﻼﺗړ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ
د ﺗﺪرﯾﺠﻲ ګﻤﺎرﻧﻲ او وﻧډي ﻟﮫ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ څﺨﮫ څﺎرﻧﮫ ﮐړي .اﻣﺎ دا
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﺤﺪود وو ،ﻧﻦ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﯾﻮاځﯥ ﯾﻮه
ﺳﻠﻨﮫ ښځﯥ ﺟﻮړوي5.
ډﯾﺮۍ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﭘﮫ ﭘﻼزﻣﯿﻨﮫ او د وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ دﻧﺪه
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ګﻮﺗﻮ ﭘﮫ ﺷﻤﺎر ﯾﻮ څﻮ ﯾﯥ ﭘﮫ ﮐﻠﯿﻮاﻟﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر
ﮐﻮي ۶.ﭘﮫ ھﻤﺪي ﺧﺎﻃﺮ ده ﭼﯥ ډﯾﺮې اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ښﺎﯾﯥ د ﮐﻮﻣﯥ

ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﺳﺮه ھﯿڅﮑﻠﮫ ھﻢ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﮫ ﺷﻲ .دا ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﯿﺰ رﺳﻮم
ښځﻮ ﺗﮫ دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ ﯾﻮ ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯥ څﺨﮫ
ﻣﺮﺳﺘﮫ وﻏﻮاړي ،د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪي د ﻧﺎﺳﻢ ﭼﻠﻨﺪ راﭘﻮروﻧﮫ ډﯾﺮ
وﺧﺘﻮﻧﮫ ﮐﻢ وړاﻧﺪې ﮐﯿږي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﻮن ) (AIHRCد راﭘﻮر
ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﭘﮫ ۲۰۱۲ز ﮐﺎل ﮐﯥ ،د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯥ
 ۲۵ﺳﻠﻨﮫ
۲۰۱۱ز ﮐﺎل ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ
 ۶،۰۰۰ﭘﯿښﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د
زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ ښﺎﯾﯥ .ﺧﻮ دا ﺷﻤﯿﺮه ﻻ د ﭘټﻲ ﺳﺮ دی .ﭘﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﯾﻮه
څﯿړﻧﮫ دا ﺟﻮﺗﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ  ۸۷ﺳﻠﻨﮫ د ﻓﺰﯾﮑﯥ ،ﺟﻨﺴﻲ ﯾﺎ
روﺣﯥ ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪو د څﮫ ﻧﺎ څﮫ ډوﻟﻮﻧﻮ څﺨﮫ رﻧﺞ وړي ،ﭼﯥ ﭘﮫ دي
 ۶۲ﺳﻠﻨﮫ ﯾﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ
ﮐﯥ ﭘﮫ زوره وادوﻧﮫ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ
او ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ګڼ ډوﻟﻮﻧﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐړﯾﺪی۷.
ﮐﮫ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ د ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﺧﺒﺮ ھﻢ ورﮐړي ،د دوۍ ﻗﻀﯿﯥ
ډﯾﺮی وﺧﺘﻮﻧﮫ ﭘﮫ درﺳﺘﮫ ﺗﻮګﮫ ﻧﮫ ﺛﺒﺘﯿږي و ﺳﺮﻏړوﻧﮑﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻧﺪرت
ﺳﺮه د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل ﮐﯿږي .ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ۲۰۱۲ز ﮐﺎل
ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻤﻨځﮫ وړﻟﻮ
د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﮫ اړه ﯾﻮ راﭘﻮر ﺧﭙﻮر ﮐړو ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ
راﻏﻠﻲ وو ﭼﯥ د " ﻏښﺘﻠﯿﻮ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﻤښﺖ " ﺗﺮ څﻮ ﻗﻀﯿﯥ وڅﯿړي
او ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﮫ د ﭘﻮھﺎوۍ د ﮐﭽﯥ
ﮐﻤﻮاﻟﯽ ھﻐﮫ ﻣﮭﻢ ﻓﮑﺘﻮروﻧﮫ دي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﭘﺮي وﻧﮫ
ﺗﻮاﻧﯿﺪل د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺨﮫ ﭘﺮي وﻧﯿﺴﻲ۸.
ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﮐﻤﯿﺴﻮن ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺧﭙﻠﮫ د ښځﻮ ﭘﺮ
وړاﻧﺪي ﭘﮫ ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﺗﻮرن ﮐړي .د دوۍ د ۲۰۱۳ز ﮐﺎل ﭘﮫ راﭘﻮر ﮐﯥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﺷﻮه ﭼﯥ د  ۲۰۱۱او ۲۰۱۳ز ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ،ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ﻧږدي  ۱۵ﺳﻠﻨﮫ د ﻏﯿﺮت وژﻧﯥ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي دي .دا ﻻ
ﻧﻮر ھﻢ ښځﯥ ﺑﯽ ﺟﺮﺋﺘﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ څﺨﮫ د ﻣﺮﺳﺘﻲ ﭘﮫ ﻟټﮫ ﮐﯥ
ﺷﻲ۹.
د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﮐﻤښﺖ ﺳﺘﻮﻧﺰي ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﻲ او
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﮫ ھڅﻮ ھﻢ اﻏﯿﺰه ﺷﯿﻨﺪﻟﻲ ده .د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻤﻨځﮫ وړﻟﻮد ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﮫ اړه د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ راﭘﻮر ﮐﯥ راځﯥ:

"د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻤﻨځﮫ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺗﻄﺒﯿﻖ او د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﯿښﻮ ﮐﻤﻮاﻟﯽ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ښځﻮ ﻟﮫ ﺣﻘﻮﻗﻮ
څﺨﮫ ﻻ ښﮫ ﺳﺎﺗﻨﮫ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ وار ﺳﺮه د ھﻐﻮۍ ﻓﻌﺎﻟﮫ
او ﻣﮭﻤﮫ وﻧډه ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯥ او ھﻢ د دواﻣﺪارې ﺳﻮﻟﯥ ،اﻣﻨﯿﺖ او
ﻧﯿﮑﻤﺮﻏۍ ھڅﯥ ﻏښﺘﻠﻲ ﮐﻮي۱۰".
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ۲۰۱۲ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﻮه ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي ﺳﺮوی
ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ وښﻮده ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺷﺘﻮن ﺗﮫ ﭘﮫ ډﯾﺮﯾﺪوﻧﮑﯥ
ﺗﻮګﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻨښﺘﮫ ﺣﺎﺻﻠﮫ ده او دا دﻟﯿﻞ راوړي ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﭘﮫ
ټﻮﻟﮫ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اړه د ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺮداﺷﺖ د ښﮫ ﮐﯿﺪو
ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي ۱۱ .ﺳﺮوی دا وښﻮده ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ھﻐﻮۍ
د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﺳﺎرې ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ د ﯾﻮ ﺟﺮم د ﻣﻨﺼﻔﮫ ﺣﻞ ﭘﮫ اړه ډﯾﺮ ﺑﺎور
ﮐﯿﺪه.
د ﺳﺮوی ﭘﮫ ﻻﺳﺘﮫ راوړﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﺒﺼﺮي ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ ،ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ د اروﭘﺎﯾﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل د ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺷﻤﯿﺮ او د دوﻟﺖ څﺨﮫ د ﻣﻼﺗړ د ښﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﮫ
اړﯾﮑﮫ ﺑﺎﻧﺪې ټﯿﻨګﺎر وﮐړ.
"د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ډﯾﺮو ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ګﻤﺎرل
ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﻮې ﻟﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل او د وګړو د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ
ﮐﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮې اﻏﯿﺰﻣﻨﯥ وﺳﯿﻠﻲ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻲ .د ټﻮﻟﻨﯥ د
ﭘﻮﻟﯿﺴۍ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﮐﮫ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻮ
ﮐﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﻣﻮﺟﻮدي وي ﻧﻮ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه اړﯾﮑﯥ
ﺑﮭﺘﺮې ﺷﻲ .دا ﭘﮫ ﺧﭙﻞ وار ﺳﺮه د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې او د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﻨﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي او ﭘﮫ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﯥ د دوﻟﺖ د ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي۱۲".
د دې ﻣﮭﻤﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﺑﯿﺎ ھﻢ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د رﯾﻔﻮرم ﯾﺎ ﺳﻤﻮن
د ھڅﻮ ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ګﻤﺎرﻧﮫ د ﯾﻮ ﻟﻮۍ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ﭘﮫ
ﺗﻮګﮫ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي۱۳.
دﻏﮫ ﻧﺸﺮﯾﮫ د ﻣﮭﻤﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ ﭘﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
وﻻړه دھﭽﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ ﻧﺎرﯾﻨﮫ او ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ،د اﮐﺴﻔﺎم د
ﭘﺮوګﺮام ﺗﺠﺮﺑﮫ او ﺷﺘﮫ څﯿړﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﻲ دي ﺗﺮ څﻮ دا اﺳﺘﺪﻻل وﺷﻲ ﭼﯥ
دا د ﯾﻮې ﻓﻮري ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ وګڼﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻣﺨﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ ﺗﻮګﮫ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ او
ھﻢ د دي ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﻠﻮا-ﺿﺪ
ﻗﻮې څﺨﮫ ﭘﮫ ﯾﻮې ﻣﻠﮑﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪل ﺷﻲ.
دﻏﮫ ﻧﺸﺮﯾﮫ د ھﻐﻮ ﻣﮭﻤﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐﻮي
ﭼﯥ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ادارو د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ګﻤﺎرﻧﻲ
او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻮ ﻏړو ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د
ھﻐﻮۍ د ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ښﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮﺳﺮه ﮐړﯾﺪي .دا د ھﻐﻮ ﺧﻨډوﻧﻮ
ﭘﮫ اړه ھﻢ ﭘﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺮه ذﮐﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ ښځﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ د
ورګډﯾﺪو او ﭘﮫ دې دﻧﺪه ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿﺪﻟﻮ ﭘﮫ اړه ﻟﺮي ،او ھﻢ دا

څﯿړي ﭼﯥ څﺮﻧګﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻼﺗړ د ښځﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اړه راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﯿﺪﻟﯽ
ﺷﻲ .دﻏﮫ ﻧﺸﺮﯾﮫ د ټﻮﻟﻮ ذﯾﺪﺧﻠﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻮﺻﯿﯥ ھﻢ ﻟﮫ ځﺎن
ﺳﺮه ﻟﺮي.
۱ﺻﻨﺪوق :وﻟﻲ اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﭘﮫ ﺑﯿړﻧﯥ ﺗﻮګﮫ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ
اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي
د  ۴۷ﮐﻠﻨﯥ ﺳﺎرﻣﻦ رﺣﯿﻤﻲ ﮐﯿﺴﮫ د
څﺮﻧګﮫ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د
ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﺳﺘﺮ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟﻲ .ھﻐﮫ
ﻏﺒﺮګﻮن د واﺣﺪ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﺴﺮه

دې ﯾﻮه څﺮګﻨﺪه ﺑﯿﻠګﮫ ده ﭼﯥ
اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ
ﭘﮫ ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ
ده.

د ۲۰۱۲ز ﮐﺎل د ﻣﯽ ﭘﮫ ﻣﺒﺎﯾﺸﺖ ﮐﯥ د ﺟګړﻧﯥ رﺣﯿﻤﻲ ﺳﺮه ھﻐﮫ وﺧﺖ
 ۱۶ﮐﻠﻨﮫ ﻧﺴﯿﻤﮫ ،ﭼﯥ د
ﻟﮫ روﻏﺘﻮن څﺨﮫ اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﻮل ﺷﻮه ﭼﯥ
اوه ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ اﻣﯿﺪواره ھﻢ وه ،روﻏﺘﻮن ﺗﮫ وروﺳﺘﮫ ﻟﮫ ھﻐﯥ
راوړل ﺷﻮﯾﻮه ﭼﯥ  ۲۵ﻣﯿړه ﯾﯥ ﭘﮫ ﺑﯥ رﺣﻤۍ وھﻠﻲ ټﮑﻮﻟﻲ وه .د
ﻧﺴﯿﻤﻲ ژﺑﮫ ﻧږدې ټﻮﻟﮫ ﻏﻮڅﮫ ﺷﻮﯾﻮه او دوﻣﺮه وھﻞ ﺷﻮي او ټﮑﻮل
ﺷﻮﯾﻮه ﭼﯥ ﮐﻮﭼﻨﯽ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺑﻄﻦ ﮐﯥ ﻟﻤﻨځﮫ وﻻړو.
د ھﻐﯥ ﭘﮫ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮدو ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﻮﻣړی د ﻗﻀﯿﯥ ﻟﮫ څﯿړﻧﯥ ډډه
ﮐﻮﻟﮫ او ټﯿﻨګﺎر ﯾﯥ ﭘﺮ دي وو ﭼﯥ ﻧﺴﯿﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﮫ ﭘﮫ ﻧږدې
ﺣﻮزه ﮐﯥ د ﭘﯿښﯥ ﭘﮫ اړه راﭘﻮر ورﮐړي .دا د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻤﻨځﮫ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ اړﺗﯿﺎو څﺨﮫ ﯾﻮه ده
ﭼﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ھﻐﻮ ﻣﺘﻀﺮرﯾﻨﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﭘﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻨﺘﺞ ﺷﻲ ﭼﯥ
ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐﻮﻟﯽ ،ﯾﺎ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﮫ وي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﯥ د ﺟﺮم ﭘﮫ اړه
ﺧﺒﺮ ورﮐړي.
رﺣﯿﻤﻲ ﻟﮫ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻓﻮق ﻗﻮﻣﻨﺪان څﺨﮫ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﺴﻲ او دﯾﺘﮫ ﯾﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ﭼﯥ د ﭘﯿښﯥ ﭘﮫ اړه
څﯿړﻧﮫ وﮐړي .ﭘﮫ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ووﯾﻞ ﭼﯥ د ﻧﺴﯿﻤﻲ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﮫ
ده ﻟګﯿﺪﻟﯽ د ﻋﻤﺪي ﻗﺘﻞ او ﻣﺮګﻮﻧﯥ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻮروﻧﮫ رد ﮐړي،
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ دا ھﻮ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ﮐﻮم ﺛﺒﻮت څﺨﮫ ،دوۍ ﻧﮫ ﺷﻲ
ﮐﻮﻟﯽ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺑﻨﺪي ﮐړي.
رﺣﯿﻤﻲ ﻻ ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ ﻧﮫ وه ﻣﻨﻠﻲ :ھﻐﯥ ﻟﮫ روﻏﺘﻮن څﺨﮫ د ﻧﺴﯿﻤﻲ
ﺻﺤﻲ راﭘﻮر راواﺧﺴﺘﮫ او د ﻧﺴﯿﻤﻲ او ﭘﻼر ﺳﺮه ﯾﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړه
ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﻠﻲ ﺗﮫ د ﺧﭙﻞ ﻣړ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ﺳﺘﺎﻧﮫ ﺷﻲ .دا
ھﻐﮫ وﺧﺖ دی ﭼﯥ ﭼﺎرواﮐﯥ ﺑﯿﺎ ھﻢ د ﻣﯿړه د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﮫ اړه ﻣﺼﻤﻢ
دي ،ﺧﻮ رﺣﯿﻤﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮐﺰ د ﻗﻮﻣﻨﺪان ھﻮﮐړه ھﻢ ورﺳﺮه وه،
رﺳﻨﯿﻮ ﺗﮫ ﻣﺨﮫ وﮐړه او د رﺳﻨﯿﻮ د ﻓﺸﺎر ﭘﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ً ﺗﻮرن ﮐړ .ﺑﯿﺎ ﻧﻮﻣﻮړی ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﮫ دري ﮐﺎﻟﮫ ﺑﻨﺪ
ﻣﯿړه رﺳﻤﺎ
ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮ.

 ۲صندوق :څﻮک ،څﻮک دی
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ )(ANP
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺷﻤﯿﺮ  ۱۵۷،۰۰۰ﺗﻨﻮ ﺗﮫ رﺳﯿږي ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﮫ
څﻠﻮرو ښﺎﺧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﯾﺸﻞ ﮐﯿږي :اﻓﻐﺎن ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﺷﻮي ﭘﻮﻟﯿﺲ
 - ANCOPد
) ،(AUPد اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﻋﺎﻣﮫ ﻧﻈﻢ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻮﻟﯿﺲ
ﺷﻮرش-ﺿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑښﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ څﺎﻧګﮫ ده ،-اﻓﻐﺎن
ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﯿﺲ ) ، (ABPاو ﮐﺮﯾﻤﻨﺎل ﺗﺨﻨﯿﮏ ﯾﺎ د ﺟﻨﺎﯾﯥ څﯿړﻧﻮ
)(ALPد اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
اداره ) .(CIDاﻓﻐﺎن ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰ ﭘﻮﻟﯿﺲ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﯾﻮ ﻓﺮﻋﻲ ښﺎخ دی .ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻟﮑﮫ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﮫ
ﮐﭽﮫ د وﺳﻠﻮال دﻓﺎﻋﯿﯥ ﻗﻮي ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﮐﺎر ﮐﻮي ﺧﻮ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
رﺳﻤﻲ واﮐﻮﻧﮫ ﻧﮫ ﻟﺮي.
ﭘﮫ ډﯾﺮﯾﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻮګﮫ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ د ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻟﯿﺎري د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧۍ او د روزﻧﯥ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧۍ ﻟﮫ
ګﻤﺎرﻧﮫ او روزﻧﮫ ﮐﯥ ﻣﺨﮑښ رول ﻟﻮﺑﻮي.
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﺟﻨﺮال ﻣﺠﺘﺒﯽ ﭘﺘﻨګ ﭘﮫ رھﺒﺮۍ ﮐﯥ ﻟﮫ
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ څﺨﮫ دڅﺎرﻧﯥ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟﺮي.
د ۲۰۱۳ز ﮐﺎل د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﺟﻨﺮال ﻣﺠﺘﺒﯽ ﭘﺘﻨګ د
وزارت ﻟﭙﺎره د ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻮ ﻟﺮﻟﯿﺪ څﺨﮫ ﭘﺮده ﭘﻮرﺗﮫ ﮐړه .د دي
ھﺪف دا وو ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ اﺻﻼح )رﯾﻔﻮرم( ﺷﻲ او ﭘﮫ ﯾﻮه
)ﻣﺘﺤﺪ ،وړ و ﺑﺎاﻋﺘﺒﺎره د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺖ( ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪل
ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ )د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﻠﯽ ﺷﻲ( او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﺎﺗﻨﮫ
وﺷﻲ.
د دې ﭘﻼن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ،ﺗﺮ ۲۰۲۴ز ﮐﺎل ﭘﻮري ﺑﺎﯾﺪ د ټﻮل اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
۱۰
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه
ﺳﻠﻨﮫ ښځﯥ ﺟﻮړي ﮐړي ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ژﻣﻨﮫ ﮐړﯾﻮه ﭼﯥ
داﺳﻲ ﯾﻮه ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي ﺑﮫ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د )ښځﻮ ګﻤﺎرﻧﮫ،
روزﻧﮫ ،د وړﺗﯿﺎوو ﻟﻮړول او ﻧﻮرې ﭼﺎرې( ﺑﮫ ھﻤﻐږي ﮐړي ،ﭼﯥ
ﭘﮫ دي ﮐﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ځﻮروﻧﻲ او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﮫ ﺧﻼف اﻗﺪاﻣﺎت ھﻢ
ﺷﺎﻣﻞ دي.
ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ادارې او ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﮫ
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ

ﭘﮫ

) (ANSFډﯾﺮی روزﻧﮫ
)(NTM-Aﻟﮫ ﺧﻮا د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺎټﻮ د روزﻧﯿﺰ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﻮﻟﮫ ﺳﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ) (ISAFﺗﺮ ﭼﺘﺮ ﻻﻧﺪي او د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ د ﺷﻮری ﭘﮫ دﺳﺘﻮر ،ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿږي ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﮫ دي ادارو ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي .ﭘﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺎټﻮ روزﻧﯿﺰ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ د ﻏړﯾﻮ ھﯿﻮادوﻧﻮ د

روزﻧﯿﺰو ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﻟﮑﮫ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ،اﻟﻤﺎن او ھﺎﻟﯿﻨډ او
ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﻏﯿﺮ ﻧﺎټﻮ ﻏړﯾﻮ ﻟﮑﮫ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا ﻣﻼﺗړ ﮐﯿږي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻈﻢ وﺟﮭﻲ ﯾﺎ د اﻣﺎﻧﻲ ﺻﻨﺪوق

) ،(LOTFAﭼﯥ ﭘﮫ ۲۰۰۲ز ﮐﺎل ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﮫ او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
ادارې ﻟﮫ ﺧﻮا اداره ﮐﯿږي ،د ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ﯾﺎ ﺑﺴﭙﻨﮫ ورﮐﻮﻧﮑﻮ
ھﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﮑﮫ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ،ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﯥ ،اﻟﻤﺎن،
ھﺎﻟﯿﻨډ ،ﮐﺎﻧﺎډا او اﯾټﺎﻟﯿﯥ ﺗﮫ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﻟﭙﺎره اﺻﻠﻲ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﻮړوي .ﻟﮫ ۲۰۰۲ز ﮐﺎل څﺨﮫ را ﭘﺪﯾﺨﻮا،
ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د دې ﺻﻨﺪوق ﺳﺮه ﻧږدې  ۲.۹ﻣﻠﯿﺎرده اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯥ
ډاﻟﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ دي ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﻲ ﻣﺘﺤﺪه آﯾﺎﻻت ﻟﮫ
ﻧﻮرو ﻣﺨﮑﯽ دی.
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اروﭘﺎﯾﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
) (EUPOLﭼﯥ ﭘﮫ ۲۰۰۷ز ﮐﺎل ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻮی ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ،ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﭘﮫ روزﻟﻮ او ورﺗﮫ
ﭘﮫﻣﺸﻮروورﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻓﻮﮐﺲ ﻟﺮي ځﮑﮫ ﭼﯥ د دوۍ ﻟﮫ ﻣﮭﻤﻮ ﻣﻮﺧﻮ
څﺨﮫ ﯾﻮه ھﻢ داده ﭼﯥ ﺟﻨﺪر )ﺟﻨﺴﯿﺖ( او د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮق ﭘﮫ ﮐﻮرﻧﯿﻮ
ﭼﺎرو وزارت او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ ور ګډ ﮐړي .ﭘﮫ ﯾﻮﭘﻮل
ﮐﯥ  ۳۵۰ﻧړﯾﻮال او  ۲۰۰ﻣﺤﻠﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ د اروﭘﺎﯾﯥ
ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﮫ  ۲۴ﻏړﯾﻮ ھﯿﻮادوﻧﻮ او ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮي .د
۲۰۱۳ز ﮐﺎل ﭘﮫ ﻣﯽ ﮐﯥ ،ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دوۍ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ د ۱۰۸
۲۰۱۴ز ﮐﺎﻟﮫ ﭘﻮري
ﻣﻠﯿﻮﻧﮫ ﯾﻮرو ﺑﻮدﯾﺠﯥ ﭘﮫ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ
وﻏځﯿﺪه.
د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ھﻤﻐږۍ ﺑﻮرد ) ،(IPCBﭼﯥ ﭘﮫ ۲۰۰۷ز ﮐﺎل
ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻮي د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺳﺮه ﭘﮫ دي ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ
د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻟﺮﻟﯿﺪ ﻟﭙﺎره دوه ﮐﻠﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐړي.
اﻣﺎ ،دوۍ د ښځﻮ ﭘﮫ اړه ﮐﻮﻣﮫ ځﺎﻧګړي ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي ﯾﺎ ﭘﮫ ښځﻮ
ﮐﻮم ﻓﻮﮐﺲ ﻧﮫ ﻟﺮي.
د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ
د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ ) (FRUsﭘﮫ ۲۰۰۶ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ځﺎﻧګړو
دري ﮐﺴﯿﺰه واﺣﺪوﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﮭﺎر
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻮل .د دوۍ ھﺪف دا وو ﭼﯥ ﭘﮫ ﻻ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ
ﺗﻮګﮫ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ ﻣﺘﻀﺮرﯾﻨﻮ څﺨﮫ ﻣﻼﺗړ وﮐړي او ھﻤﺪارﻧګﮫ
د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺣﯿﺜﯿﺖ ﭘﮫ ﻟﻮړ ﺑﯿﻮﻟﻮ ﮐﯥ ھﻐﻮۍ ﺗﮫ د ﺗﺨﺼﺼﯽ
وﮐړي
.
ﻣﺴﻠﮑﻲ رول د ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻟﯿﺎري ،ﻣﺮﺳﺘﮫ

 .۲ﭘﺮﻣﺨﺘګ
۱۹۶۷ز ﮐﺎل ﮐﯥ
ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺑﺮﺧﮫ اﺧﺴﺘﻨﮫ ﭘﮫ
ﭘﯿﻞ ﺷﻮه ،ﯾﺎﻧﻲ د ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎھﺮ ﺷﺎه د ﭘﺎﭼﺎھۍ ﭘﮫ دوره ﮐﯥ ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وروﺳﺘﯽ ﭘﺎﭼﺎ وو .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ۱۹۹۶ز ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن واک ﺗﮫ
ورﺳﯿﺪل ،ﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ ﭘﮫ ښځﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻨﺪﯾﺰ وﻟګﯿﺪه.
۱۴

اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﺑﯿﻼﺑﯿﻞ اﺑﺘﮑﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﻻره واﭼﻮل ﺗﺮ څﻮ ښځﯥ د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﯿﮑﻮ ﺗﮫ وھڅﻮي ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ
۲۰۰۵ز ﮐﺎل ﮐﯥ ،د
ﺷﻤﯿﺮ ﮐﯥ ﺳﻮﮐﮫ ﺧﻮ ټﯿﻨګ زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ راﻏﯽ .ﭘﮫ
 ۵۳۴۰۰ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ځﻮاک ﻟﮫ ﺟﻤﻠﻲ څﺨﮫ ﯾﻮاځﯥ  ۱۸۰ﯾﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ وي )ﭼﯥ
 ۰،۳ﺳﻠﻨﮫ ﺟﻮړوي ( .ﭘﮫ ۲۰۱۰ز ﮐﯥ ،د  ۱۱۲۰۰۰ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ځﻮاک ﻟﮫ ﺟﻤﻠﻲ
 ۰،۸ﺳﻠﻨﮫ ﺟﻮړوي ( .د ۲۰۱۳ز ﮐﺎل د
څﺨﮫ  ۹۲۹ﺗﻨﮫ ﯾﯥ ښځﯥ وي )ﭼﯥ
 ۱۵۷۰۰۰ﮐﺴﯿﺰه
ﺟﻮﻻی ﺗﺮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻲ ﭘﻮري ،د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﭘﮫ
ځﻮاک ﮐﯥ  ۱۵۵۱ﺗﻨﮫ وو.
۱۵

۱۶

د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اوﺳﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ )ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﻮړښﺖ( ﮐﯥ د
ښځﯿﻨﮫ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ او ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي
 ۸۲۱د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د اﻓﺴﺮۍ
 ۳،۲۴۹ﺑﺴﺘﻮﻧﮫ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮﯾﺪي ﭼﯥ ﭘﮫ دي ﮐﯥ
 ۱۳۷۰د ګﺰﻣﻲ د
 ۷۸۷ﺑﺮﯾﺪﻣﻼن ) (NCOsﺑﺴﺘﻮﻧﮫ،
ﺑﺴﺘﻮﻧﮫ او
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ۱۰۱ ،ادارې ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او  ۱۷۰ﻗﺮارداد ﮐﻮﻧﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي .د
 ۱۵۰۶ﺑﺴﺘﻮﻧﮫ اﺷﻐﺎل ﮐړي
 ۲۰۱۳ﮐﺎل ﺗﺮ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﭘﻮري ،ښځﻮ ﯾﻮاځﯥ
ول – ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧﯿﻤﺎﯾﻲ څﺨﮫ ھﻢ ﮐﻢ دي.
۱۷

ځﯿﻨﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﭘﮫ ﮐﻠﯿﺪو ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﺟﻤﻠﻲ څﺨﮫ
ځﯿﻨﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻟﻮړو ﺑﺴﺘﻮﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﻮي ﻟﮑﮫ ﮐﺮﯾﻤﻨﺎل ﺗﺨﻨﯿﮏ،د ﻣﺨﺪره
ﻣﻮادو ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې اداره .ﺳﻤﻮﻧﻮال ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺎھﻲ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
وزارت د ﺟﻨﺪر او د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ د واﺣﺪ دوﯾﻤﮫ ښځﯿﻨﮫ ﻣﺸﺮه ده .د
۲۰۱۳ز ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﺗﺮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻲ ﭘﻮري ،دي ادارې ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ  ۳۴وﻻﯾﺎﺗو ﮐﯥ
 ۴۶۳ﮐﺎرﮐوﻧﮑﯥ درﻟودل ﭼﯥ  ۱۱۲ﯾﯥ ښځﯾڼﮫ ﭘوﻟﯾﺳﻲ وي  .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﺮ
ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ۱۱ ،ﺳﻤﻮﻧﻮاﻻﻧﯽ او دوه ﺟﻨﺮاﻻﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدي دي )ﮐﮫ څﮫ ھﻢ
د څﮫ دﭘﺎﺳﮫ  ۱۶۰ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺮﺗﻠﮫ ﮐﯿږي ( .ھڅﻲ ﺷﻮي ﭼﯥ د
ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن ﭘﮫ واﺣﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د ځﺎﻧګړي رول ﭘﮫ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻏښﺘﻠﻲ ﮐړی ﺷﻲ ) ۹ﺻﻨﺪوق وګﻮرئ(.
۱۸

۱۹

– ھﺮات ،ﮐﻨﺪز،
ﯾﻮه وروﺳﺘۍ څﯿړﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﯿﺪي وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ
ﺑﻠﺦ ،ﻧﻨګﺮھﺎر او ﮐﺎﺑﻞ -ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي،ﺟﻮﺗﮫ ﮐړي ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ
ﭘﮫ ډﯾﺮﯾﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻮګﮫ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ګﺮځﯥ ،ﭘﮫ ﺧﺎﺻﮫ ﺗﻮګﮫ د
ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﻨځ ﮐﯥ څﻮک ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د دي ﮐﺎر ﭘﮫ
ګټﮫ ﭘﻮھﯿږي .ﭘﮫ څﯿړﻧﮫ ﮐﯥ دا ھﻢ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ
ټﻮﻟﮫ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ او ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯥ د ھﻐﻮۍ
ﻗﺒﻠﻮل ﭘﺴﻲ ﻻ ﻧﻮر ښﮫ ﮐړﯾﺪي.
۲۰

 ۳ﺻﻨﺪوق :ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ د ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﭘﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
 ۲۸ﮐﻠﻨﮫ ﭘﺮي ګﻞ ﭼﯥ د دري ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﻮر ھﻢ ده ،ﻟﮫ ﺗﯿﺮو
ﭘﻨځﻮ ﮐﺎﻟﻮ راھﯿﺴﻲ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﮫ ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ ﭘﮫ ﻧﮭﻤﮫ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺣﻮزه
ﮐﯥ د ګﺰﻣﻲ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي .د ھﻐﯥ ډﯾﺮ وﺧﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻮ
ﺗﮫ د ﻧﻨﻮﺗﻮﻧﮑﻮ ښځﯿﻨﮫ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ ﭘﮫ ﺗﺎﻻﺷﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﯿﺮﯾږي،
ﺧﻮ ﻏﻮاړي ﭘﮫ ﻧﻮرو دﻧﺪو ﮐﯥ ھﻢ ځﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐړي .ھﻐﮫ واﯾﯥ" :زه
ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر وﯾﺎړ ﻟﺮم ﺧﻮ زه ﻏﻮاړم د ھﻐﻮ ښځﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ
وﮐړم ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ښﮑﺎر ﺷﻮﯾﺪي".
ﭘﺮي ګﻞ ځﺎن ډﯾﺮ ﺧﻮش ﻧﺼﯿﺒﮫ ګڼﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻧﺎرﯾﻨﮫ آﻣﺮ،
ﺳﻤﻮﻧﻮال ﺳﻤﺴﻮر او ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﻣﻼﺗړ ورﺳﺮه دی .ﭘﮫ ﯾﻮه
ﻣﺮدﺳﺎﻻره ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯥ ،ھﻐﮫ ﺑﻲ ﺧﻄﺮه ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺗﮫ ځﯥ ځﮑﮫ
ﺳﻤﻮﻧﻮال ﺳﻤﺴﻮر ھﻐﻮ اوه ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ ﭼﯥ د ده د آﻣﺮﯾﺖ
ﻻﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮي ،د ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﺷﻤﯿﺮه ورﮐړي ﺗﺮ څﻮ د
ھﺮې ھﻐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰي ﭘﮫ اړه ده ﺗﮫ راﭘﻮر ورﮐړي ﭼﯥ دې ښځﯿﻨﮫ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﮫ د ھﻐﻮۍ د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﺳﯿﺎﻻﻧﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﯿښﯿږي.
 ۳۱ﮐﺎﻟﻮ
ﺳﻤﻮﻧﻮال ﺳﻤﺴﻮر ﭼﯥ د ﺣﻮزي ﻗﻮﻣﻨﺪان ﯾﺎ آﻣﺮ دی ،ﻟﮫ
راھﯿﺴﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ دی او اوﺳﻤﮭﺎل د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ څﺎﻧګﮫ ﮐﯥ د
دﮐﺘﻮرا ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐړو ھﻢ ﺑﻮﺧﺖ دی .ھﻐﮫ واﯾﯥ ﭼﯥ ده
ﺗﮫ دا ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷﻮﻧﻲ ده ﭼﯥ د ﮐﺎﻓﻲ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﺮﺗﮫ ﺧﭙﻠﮫ
دﻧﺪه ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ ﺗﻮګﮫ ﭘﺮﻣﺦ وﯾﺴﻲ.
" دا ﯾﻮه ﻟﻮﯾﮫ ﻧﻨګﻮﻧﮫ ده ﭼﯥ د دوۍ
ووﯾﻞ" .ﻟﮫ ټﻮﻟﻮ ﻣﮭﻤﻮ ﮐړﻧﻮ ﯾﻮه دا
ځﺎﻧﻮﻧﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﺣﻮزو ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي
ﭘﻮﻟﯿﺴﮫ ﻧﻮرو ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﮫ وواﯾﯥ ﭼﯥ
ﺧﻮښﮫ ﯾﻢ او ھﻐﻮۍ زﻣﺎ او زﻣﺎ د ﮐﺎر
ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻮرې ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ھﻢ دي ﮐﺎر

" ھﻐﮫ
ﺷﻤﯿﺮي ﻟﻮړي ﺷﻲ،
ده ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ
وګڼﻲ .ﮐﮫ ﯾﻮه ښځﯿﻨﮫ
‘ ﺣﻮزه ﻣﺼﺌﻮﻧﮫ ده ،زه
درﻧﺎوی ﮐﻮي ’ ﺑﯿﺎ ﻧﻮ ھﻐﮫ
ﺗﮫ وھڅﻮي".

د ھﻐﮫ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﮫ ﺑﺎﯾﺪ ځﯿﻨﯥ ﺗﺸﻮﯾﻘﻲ اﻣﺘﯿﺎزات
ورﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ھﻐﻮۍ راﺷﻲ او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻟﯿﮑﻮ
ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ﺷﻲ :ﻣﻮﻧږ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯥ ښځﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ
ځﯿﻨﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎأﺗﻮ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮ .ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ﺷﭙﻲ ﭘﮫ
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ ﻟﮫ دﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ وګڼﻞ ﺷﻲ ځﮑﮫ ﭼﯥ د ھﻐﻮۍ
ﮐﻮرﻧۍ دا ﻧﮫ ﺧﻮښﻮي – ﮐﮫ د ﺷﭙﻲ ﻟﮫ ﺧﻮا ھﻐﻮۍ ﻟﮫ ﮐﻮره ﺑﮭﺮ
وي ،ﻧﻮ دي ډول ښځﻮ ﺗﮫ د ﺑﺪو ښځﻮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﮐﺘﻞ ﮐﯿږي.
" زه ﺧﭙﻠﻮ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ دا ﻧﮫ واﯾﻢ ﭼﯥ ﻟﮫ
دي ھﻢ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم واﻏﻮﻧﺪي ځﮑﮫ ھﻐﻮۍ ﻟﮫ دي وﯾﺮه
ﺑﮫ د ھﻐﻮۍ ﭘﮫ ﻟﯿﺪو څﮫ وواﯾﯥ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ وﮐړي .او
او ﺳړی ﭼﯥ د ﯾﻮ ﻗﺴﻢ ﺳﻮاد درﻟﻮدوﻧﮑﯥ وي ،د ﯾﻮ
ﻟﭙﺎره ھڅﮫ ﮐﻮي ،ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﮫ ارﺟﺤﯿﺖ

ﺣﻮزي دﺑﺎﻧﺪې
ﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﻠﮏ
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ښځﮫ
ﮐﺎري ﻓﺮﺻﺖ
ورﮐړل ﺷﻲ.ﺗﺮ

اوﺳﮫ ﭘﻮري ﻣﺎ ﺗﮫ ﻧﺎرﯾﻨﮫ و د دي ﮐﺎر ﭘﮫ وړاﻧﺪې ھﯿڅ ډول
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮫ دی ﮐړي .او ﮐﮫ ﯾﯥ وﮐړو ،ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ورﺗﮫ وواﯾﻢ ﭼﯥ
ﻟﮫ زﻏﻢ څﺨﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ .زﻣﻮﻧږ ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﻲ ﻟﮫ
ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي او ﻣﻮﻧږ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻟﭙﺎره ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ ﺿﺮورت ﻟﺮو .دا ﮐﺎر ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﭙﻠﮫ
د ھﻐﻮۍ ﺳﺮه ھﻢ ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي".
ﺧﻮ ﭘﺮی ګﻞ ﺑﯿﺎ ھﻢ ﻟﮫ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ده " .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﺎ د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ دﻧﺪه ﺧﭙﻠﮫ ﮐړه ﻧﻮ زﻣﺎ ﺗﺮوﻧﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮي ﮐﻮل ﺑﻨﺪ
ﮐړل .ﻣﻮﻧږ ﭘښﺘﺎﻧﮫ ﯾﻮ او ھﻐﻮۍ دا ﻧﮫ ﺧﻮښﻮي ﭼﯥ زه ﯾﻮ ځﺎی د
ﭘﺮدو ﻧﺎرﯾﻨﮫ و ﺳﺮه ﮐﺎر وﮐړم .ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﻮرو ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ھﻢ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﯽ ،ﻧﻮ ﮐﯿﺪﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ د ھﻐﻮۍ )ﺗﺮوﻧﻮ( ذھﻨﯿﺖ ھﻢ ﺑﺪل
ﺷﻲ.
ﻣﻮﻧږ ﭘﮫ ﺣﻮزه ﮐﯥ ھﻢ ﻻ ډﯾﺮي ﺳﺘﻮﻧﺰي ﻟﺮو .د ښځﻮ ﻟﭙﺎره
ځﺎﻧګړل ﺷﻮي ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﮫ ،ﯾﺎ د ﺧﻮب ځﺎی ،ﯾﺎ د اﺳﺘﺮاﺣﺖ ځﺎی ﭼﯥ
ﻟﮫ ﻧﺎرﯾﻨﮫ و څﺨﮫ ﺑﯿﻞ وي ،ﻧﺸﺘﮫ .ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻠﺘﻮر ﮐﯥ دا
زﻣﻮﻧږ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﺳﺘﻮﻧﺰه ده .ځﯿﻨﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﻲ دا اﻧﺪﯾښﻨﮫ ﻟﺮي
ﭼﯥ ﮐﮫ دوۍ ﺗﺸﻨﺎب ﺗﮫ وﻻړي ﺷﻲ ،ﻧﻮ د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ھﻤﮑﺎراﻧﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا
ﺑﮫ ﭘﮫ دوۍ ﺑﺮﯾﺪ وﺷﻲ .زه ﺧﻮ ﺑﮫ ﭼﯿﻐﻲ ووھﻢ او د ځﺎن دﻓﺎع ﺑﮫ
وﮐړو ،ﺧﻮ ھﺮ څﻮک دا ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐﻮﻟﯽ".
۱ﺟﺪول د ۲۰۱۳ز ﮐﺎل ﻟﮫ ﻓﺒﺮورۍ څﺨﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺷﻤﯿﺮ ،د ھﻐﻮۍ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
او رﺗﺒﻲ
وﻻﯾﺖ
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۳
۳

۱۲

۰
۰
۱
۱
۰

۲۳

۵
۰
۱
۳
۰

۱۰

۱

۵۴

۵۸

۱۲

۱۰

۵

۱۱

۵
۸

۱۴
۱۵

۷

۳۵

۵
۰
۲
۴
۰

۱۸

۱۵

۲۹

۲۲

۳۳

۱۳
۱۷

۰

۱۱۹

۲۴
۳۰
۱۸
۳۵
۱۱

ﺳﻤﻨګﺎن

۰

۵

ﮐﻨﺪھﺎر

۹

۹

ﺳﺮی ﭘﻞ
ارزګﺎن

زاﺑﻞ

۱
۰
۰

ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

۰

ﭘﮑﺘﯿﺎ

۱

ﻟﻮګﺮ

۰

ﻏﺰﻧﻲ
ﺧﻮﺳﺖ
وردک
ھﺮات

۰
۰
۰

۱۱

۱۶

۳۴

۵۲

۱۰

۲۱

۹

۱۳

۰
۰
۶
۰
۰
۰
۵

۳۲
۲۲

۶

۶

۱۳

۱۳

۱۲

۱۸

۴

۴

۱

۰

۲

۲

۱۰

۵

۱۲

۸۳

۴۱

۱۳۶

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

۱

۶

۷

۱۴

ھﻠﻤﻨﺪ

۵

ﻓﺮاه
ﻏﻮر

ﻧﯿﻤﺮوز
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ

۱
۱
۱

۲۲۶

۶

۲۱

۱۱

۹

۴

۲۰

۶

۶۰۵

۲۸
۲۱

۱۹

۳۰

۶۵۸

۱۴۸۹

۲۵

ﺳﺮﭼﯿﻨﮫ :د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺳﻨﺪ ،ﻓﺒﺮوری ۲۰۱۳

 ۴ﺻﻨﺪوق :څﮫ ﻧﻮر ھﯿﻮادوﻧﮫ ھﻢ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ګﻤﺎرﻧﻲ ﭘﮫ اړه د ﮐﺸﻤﮑﺸﻮﻧﻮ
ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﻮاځﯿﻨﯽ ھﯿﻮاد ﻧﮫ دی ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﻣﻠﻲ ځﻮاک ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د
ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د ګﻤﺎرﻟﻮ ﭘﮫ اړه د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دی – ﺧﻮ ﭘﮫ ډﯾﺮو ﻧﻮرو
ھﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮﻧﮫ د دي اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﻲ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ﻧﺎرﯾﻨﮫ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﻣﺮاﺟﻌﮫ وﮐړي .د ﭘﺮﻧﺰﻟﺮ Prenzler
راﭘﻮر ﻻﻧﺪې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي:
 ۲۵ﺳﻠﻨﮫ )(۲۰۰۹
اﻧګﻠﺴﺘﺎن او وﯾﻠﺰ
 ۲۳.۱ﺳﻠﻨﮫ )(۲۰۰۹
اﯾﺮﻟﯿﻨډ
د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه آﯾﺎﻻت
ﮐﺎﻧﺎډا
اﺳټﺮاﻟﯿﺎ
ﺳﻮﯾﻠﻲ اﻓﺮﯾﻘﺎ
ګﺎﻧﺎ
ﻧﺎﯾﺠﯿﺮﯾﺎ
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن

۱۱.۸
۱۹.۶
۲۴.۴
۲۳.۵
۱۹.۷

ﺳﻠﻨﮫ
ﺳﻠﻨﮫ
ﺳﻠﻨﮫ
ﺳﻠﻨﮫ
ﺳﻠﻨﮫ

)(۲۰۱۰
)(۲۰۱۱
)(۲۰۱۱
)(۲۰۱۱
)(۲۰۰۷

 ۱۲.۴ﺳﻠﻨﮫ )(۲۰۱۱
 ۵.۱۷ﺳﻠﻨﮫ )(۲۰۱۰

د ﻧﺎروی د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اداره ﻻﻧﺪې اﻋﺪاد او ﺷﻤﯿﺮي ﻟﺮي:
 ۲۱ﺳﻠﻨﮫ )(۲۰۱۰
ﻧﺎروی
د ﺳﻮﯾډن ﭘﻮﻟﯿﺲ داﺳﻲ اﺣﺼﺎﯾﯿﮫ ﻟﺮي:
 ۲۹ﺳﻠﻨﮫ )ﮐﺎل ﯾﯥ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮫ دی(
ﺳﻮﯾډن

 .۳د ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻞ
ﭘﮫ دﻏﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ھﻐﮫ وروﺳﺘﻨﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ذﮐﺮ ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﺣﯿﺜﯿﺖ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮﯾﺪي .ﻻﻧﺪﻧﯽ
ﻓﺼﻞ ﺑﮫ د دي ھڅﻮ ﯾﻮه ارزوﻧﮫ وﮐړي او ھﻢ ﺑﮫ ﻧﻨګﻮﻧﻲ ﭘﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺳﺮه ﺑﯿﺎﻧﻲ ﮐړي.

اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺷﻤﯿﺮ د ډﯾﺮوﻟﻮ ﭘﮫ اړه د ﯾﻮې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻧﮑﯥ ژﻣﻨﺘﯿﺎ ډاډ
ورﮐړی .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﺧﭙﻞ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ،ﻣﺮزا ﻣﺤﻤﺪ
۲۰۱۳ز
ﯾﺎرﻣﻨﺪ ﭘﮫ ﻣﺸﺮۍ د رھﺒﺮۍ ﯾﻮه ﺷﻮری راﻣﻨځﺘﮫ ﮐړه ﭼﯥ ﭘﮫ
ﮐﺎل ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اړه د ﯾﻮ ﻣﻠﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د داﯾﺮوﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﻋﻤﺪه ټﮑﻮ ﺧﺒﺮي اﺗﺮي وﮐړي او ژﻣﻨﮫ ﯾﯥ وﮐړه ﭼﯥ ﮐﺎري
ګﺮوﭘﻮﻧﮫ ﺑﮫ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮي او ھﻐﻮۍ ﺑﮫ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ
ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﻻ ډﯾﺮو ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ګﻤﺎرﻟﻮ او روزﻟﻮ ﭘﮫ اړه ﭘﻼﻧﻮﻧﮫ
ﺟﻮړوي .ﺧﻮ دا ﻣﻠﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ څﻮ واري وځﻨډﯾﺪه ،ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
وزارت اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ژﻣﻨﮫ ﯾﯥ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﮫ .ﺳﺮه ﻟﮫ دي
ھﻢ ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻻﻧﺪﻧﻲ ﻣﮭﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐړﯾﺪي:

ﻣﻮﺧﻲ

د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﻠﻲ ﭘﻼن )(۲۰۱۰او ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي )(۲۰۱۱دا ﻏﻮښﺘﻨﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ
د ۲۰۱۴ز ﮐﺎل ﺗﺮ ﭘﺎی ﭘﻮري ،د ﻧږدي  ۱۵۷۰۰۰ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ څﺨﮫ ۵۰۰۰ ،ﯾﯥ
 ۳ﺳﻠﻨﮫ( .د ﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ
ﺑﺎﯾﺪ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ وي )د ټﻮل ﺗﻌﺪاد
 ۲۰۲۴ﮐﺎل
ﻟﺮﻟﯿﺪﻟﮫ دي ھﻢ ﺟﯿګﮫ ﻏﻮښﺘﻨﮫ ﻟﺮي او ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺗﺮ
ﭘﻮري ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ﻧږدي  ۱۰ﺳﻠﻨﮫ ښځﯿﻨﮫ وي۲۱.

روزﻧﮫ

 ۳۰واړه ﻣﺮﮐﺰوﻧﮫ اوس د
د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د روزﻧﻲ او آﻣﻮزش ټﻮل
۲۰۱۴ز ﭘﻮري ﺑﮫ دا د  ۱۳ﭘﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې دي .ﺗﺮ
ﺗﻌﺪاد ﮐﯥ ﻻ ﻗﻮي ﺷﻲ .اوس ﻣﮭﺎل ،ﭘﻨځﮫ ﻣﺮﮐﺰوﻧﮫ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د
روزﻧﻲ اﺳﻨﺘﯿﺎوي ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ ھﺮات ،ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ،ﮐﻨﺪوز،
ﻧﻨګﺮھﺎر او ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻣﻞ دي .ﺧﻮ د دوۍ ﻟﮫ ﺟﻤﻠﻲ څﺨﮫ ﺻﺮف ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ
د ښځﯿﻨﮫ زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﯿﻠﯿﮫ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ د ھﻐﻮ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ
ﻟﭙﺎره د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه د ﯾﻮ ځﺎی ﮐﯿﺪو ﺷﻮﻧﺘﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼﯥ ﻟﮫ ﮐﺎﺑﻞ
څﺨﮫ ﺑﯿﺮون اوﺳﯿږي .ﭘﮫ ﻧﻮرو وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐﯥ ښځﯿﻨﮫ زده ﮐﻮﻧﮑﯥ
)آﻣﻮزﺷګﯿﺮ( ھﺮ ورځ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻣﻮټﺮو ﮐﯥ وړل
ﮐﯿږي۲۲.
د دي ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ روش
او رﻓﺘﺎر ﺑﺪﻟﻮن وﻣﻮﻣﻲ ،د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ګﺰﻣﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ د اﺗﮫ
ﻣﯿﺎﺷﺘﻨۍ ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ د ﺟﻨﺪر او ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ

اړه دري ورځﻨۍ روزﻧﮫ ھﻢ ورﮐﻮل ﮐﯿږي ،ﭼﯥ ﻧﻮرې ﺑﺮﺧﯥ ﯾﯥ د
ﺑﺮﯾﺪﻣﻼن) (NCOاو اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ورﮐﻮل ﮐﯿږي.

ﺗګ ﻻرې )ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ ګﺎﻧﯥ(

اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ځﯿﻨﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﮫ اړه د
ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐړﯾﺪي ،ﭘﮫ ﺷﻤﻮل د ﺟﻨﺴﻲ
ځﻮروﻧﻲ ،ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ او ھﻤﺪارﻧګﮫ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ځﺎﻧګړو
وداﻧﯿﻮ ،ﭘﮫ ﺧﺎﺻﮫ ﺗﻮګﮫ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﻟﮑﮫ د ﻗﻠﻒ ﮐﯿﺪو وړ
ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ.
ﭘﮫ دي اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ و د ګﻤﺎرﻧﻲ ﻻرښﻮد )  ، (۲۰۰۹د ۰۱۸
 ، (۲۰۱۳ ،۱۶د ﺟﻨﺪر د ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻟﯿﺴۍ
ځﻮروﻧﻲ ﻻرښﻮد )د ﻓﺒﺮوری
ﻣﺴﻮده )  ، (۲۰۱۳او د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﭘﮫ وزارت او ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ د
ﮐﻮﺟﻨﯿﺎﻧﻮ او ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ
ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ) (۲۰۱۳ھﻢ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده.
۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

د دي اﺳﻨﺎدو ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ټﻮل اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ د اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﯾﻌﺖ
د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ اړه روزﻧﮫ وګﻮري ﺗﺮ څﻮ د
ﺧﭙﻠﻮ ښځﯿﻨﮫ ھﻤﮑﺎراﻧﻮ او ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﭘﮫ اړه د ھﻐﻮۍ
ﺳﻠﻮک ښﮫ ﺷﻲ ،د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﺟﺎﻣﻮ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ او ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ ځﺎﻧګړي
ﮐﻮټﻲ ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﻲ ،د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻔﺎﻇﺖ اړوﻧﺪه اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوي ،د ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻌﻠﯿﻢ او روزﻧﯿﺰو ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳۍ زﻣﯿﻨﻲ
ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﻲ او ھﻤﺪارﻧګﮫ ھﻐﮫ ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻟﮫ دﻧﺪي ګﻮښﮫ او
ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮل ﺷﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ ښځﯥ ځﻮروي.
د ځﻮروﻧﻲ د ﻻرښﻮد ﻟﮫ ﺟﺎري ﮐﯿﺪو وروﺳﺘﮫ ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت
ﯾﻮ ﮐﻤﯿﺴﻮن ﺟﻮړ ﮐړو ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ د د دې وزارت د ﺟﻨﺪر او ﺑﺸﺮ
ﺣﻘﻮﻗﻮ د واﺣﺪ ،د داﺧﻠﻲ ﺗﻔﺘﯿﺶ رﯾﺎﺳﺖ ،ﮐﺮﯾﻤﻨﺎل ﺗﺨﻨﯿﮏ رﯾﺎﺳﺖ او
د ﺑﺸﺮي ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ او ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﺷﺎﻣﻞ وو ،ﺗﺮ څﻮ د
ارﺗﻘﺎ ،اﺳﺘﺨﺪام او د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﺗﺎدﯾﯥ او اړوﻧﺪه
ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﮐړي  .ﺧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﯿږي ﭼﯥ دا ﻻرښﻮدوﻧﮫ ﭘﮫ ډﯾﺮه
ﮐﻤﮫ او ﻧﯿﻤګړي ﺗﻮګﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﯿږي.
۲۷

د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ

د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ ﭘﮫ ۲۰۰۶ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ
د ﺑﺮرﺳﻲ او ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د
ﯾﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ځﺎﻧګړی ﺷﻮي رول ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻮي دي .د
۲۰۱۳ز ﮐﺎل د ﻣﯽ ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،د ھﯿﻮاد ﭘﮫ  ۳۳وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ  ۱۸۴د
ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ ﻓﻌﺎل ول ﭼﯥ  ۳۵۴ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه
ﭼﯥ ﻟﮫ ﺟﻤﻠﯥ ﯾﯥ  ۲۴ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ وي .د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د ﻟږ ﺷﻤﯿﺮ ﺳﺮه
ﺳﺮه ۱۱ ،واﺣﺪوﻧﮫ د ښځﻮ ﺗﺮ رھﺒﺮئ ﻻﻧﺪې دي.
۲۸

د ګﻤﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﻤﭙﺎﯾﻨﻮﻧﮫ

ﭘﮫ ۲۰۱۰ز ﮐﺎل ﮐﯥ ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت او  LOTFAد ﺟﺎﭘﺎن،
ھﺎﻟﯿﻨډ او ﺳﻮﯾﺲ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﮫ ،ﯾﻮ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﭘﮫ ﻻره
واﭼﻮﻟﻮ ﭼﯥ ډﯾﺮې ښځﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ ﺟﺬب ﮐړي .د دوۍ د ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ زﯾﺎﺗﮫ

ﺗﻮﺟﮫ د ګڼﻮ رﺳﻨﯿﻮ او ھﻤﺪارﻧګﮫ د رھﺒﺮۍ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ټﮑﻨﺎﻟﻮﺟﻲ ﭘﮫ اړه ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﮫ د ځﺎﻧګړی ﺷﻮﯾﻮ روزﻧﻮ ﻟﮫ ﻃﺮﯾﻘﮫ وه.

۲۹

ﺑﺴﭙﻨﮫ ورﮐﻮﻧﮑﯥ
ﻧړﯾﻮال ﺑﺴﭙﻨﮫ ورﮐﻮﻧﮑﯥ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﮫ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮي،
روزي او ﺗﺠﮭﯿﺰوي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮ دي ،دوۍ ﯾﻮ ﺗﻌﺪاد ځﺎﻧګړﯾﻨﻮښﺘﻮﻧﮫ
ھﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐړي ﭼﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺣﯿﺜﯿﺖ ﭘﮫ ښﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ
ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﮫ دي ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ،د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
اﺗﺤﺎدﯾﯥ ،اﻟګﻮ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺸﻘﻮ ﺗﮫ ﺗﺮوﯾﺞ ورﮐﻮل او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اړه
د ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﻮ د اورﯾﺪﻟﻮ دﻓﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ دي.

د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ

ځﯿﻨﯥ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ادارو ﻟﮑﮫ ﻣﺘﺤﺪه آﯾﺎﻻﺗﻮ ،اﻟﻤﺎن ،ھﺎﻟﯿﻨډ او
ھﻤﺪارﻧګﮫ  LOTFAاو ﯾﻮﭘﻮل ﭘﮫ دا وروﺳﺘﯿﻮ ﮐېﺪ ټﻮﻟﻨﻮ د ﭘﻮﻟﯿﺴۍ
ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻲ ﭘﺮوژې ﭘﮫ ځﯿﻨﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﻟﮑﮫ ﮐﻨﺪھﺎر ،ﮐﻨﺪز ،ارزګﺎن،
ﺑﻐﻼن ،ﻏﻮر ،ھﻠﻤﻨﺪ او ﭘﮑﺘﯿﺎ ﮐﯥ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐړﯾﺪي  .د دا ډول ﭘﺮوژو
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﮫ ھﻤﺪي وي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻤﺎﺳﻮﻧﮫ زﯾﺎت
ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ اﻋﺘﻤﺎد راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻲ ،د ﺑﯿﻠګﻲ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د ګﺎوﻧډي د څﺎر
ﮐﻤﯿټﻮ ،د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﻮرو ،د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه د ارﺗﺒﺎط اﻓﺴﺮاﻧﻮ ،د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﭙﻮرت ګډ ټﯿﻤﻮﻧﻮ ﭘﮫ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮﻟﻮ او
ھﻤﺪارﻧګﮫ ښﻮوﻧځﯿﻮ او ﭘﻮھﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﮫ ځﺎﻧګړي د ﻋﺎﻣﮫ ﭘﻮھﺎوي
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻟﯿﺎرې.
۳۰

د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ و ﭘﺪﯾﺪه ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ د ﯾﻮ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ
رول د ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ د ﺗﺮټﻮﻟﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﻮ ﻻرو څﺨﮫ ده ،د ﺑﯿﻠګﯥ
ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ ښﻮوﻧځﯿﻮ ﮐﯥ د ﺣﻔﺎﻇﺖ اړوﻧﺪه ﻻرښﻮوﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ
ﻟﮫ ﻟﯿﺎرې .دا ﮐﺎر ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﮫ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻻ
ډﯾﺮ ﭼﺎﻧﺲ ورﮐﻮي.

د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﺗﺤﺎدﯾﯥ

ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر ،ﺑﺎﻣﯿﺎن ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻠﺦ ،ھﺮات او داﯾﮑﻨډی
وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﺗﺤﺎدﯾﯥ راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻮﯾﺪي .ځﯿﻨﯥ ﯾﯥ
رﺳﻤﻲ دي )ﮐﮫ څﮫ ھﻢ ﺿﻌﯿﻔﻲ دي( ﻟﮑﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺷﻮری ،ﺧﻮ
ﻧﻮرې ﯾﯥ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ دي .ﯾﻮﭘﻮل د ﮐﺎﺑﻞ ﺷﻮری ﺗﮫ ځﯿﻨﯥ د ﻣﺮﺑﯿﺘﻮب
ﺧﺪﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﺷﺒﮑﮫ )ﭼﯥ د
ھﺎﻟﯿﻨډ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﮫ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺪه( د ﺑﺎﻣﯿﺎﻧﻮ او ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﺷﻮری
ګﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮي.
دﻏﺴﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د راټﻮﻟﯿﺪو ﻟﭙﺎره ښﯥ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻮړوي ﺗﺮ څﻮ
; د ﺟﻨﺴﻲ
ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او اﻧﺪﯾښﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮي اﺗﺮي وﮐړي
ځﻮروﻧﻲ ،او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اﻣﻨﯿﺘﯥ ﺣﻮزو ﮐﯥ د ﺑﯿﻞ ځﺎی او د
ﻧﺎرﯾﻨﮫ ھﻤﮑﺎراﻧﻮ ﻟﮫ ﻧﺎوړه ﺳﻠﻮک څﺨﮫ د ځﺎن ﺳﺎﺗﻨﯥ د اړﺗﯿﺎو ﭘﮫ
ګډون .ھﻤﺪارﻧګﮫ داﺳﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ د اﻣﻨﯿﮫ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ او ﺣﻮزو د
آﻣﺮﯾﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﻮه ﻣﻔﯿﺪه وﺳﯿﻠﮫ ھﻢ ده ،ځﮑﮫ ﭼﯥ

ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ او ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐﻮل ﻟﮫ ھﻤﺪې ځﺎﯾﮫ ﭘﮫ
ګډه ﭘﯿﻠﯿږي.
د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺸﻮرﺗﻲ واﺣﺪ ﯾﻮ ﻏړی ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﯿﺠﺮ واﯾﯥ
ﭼﯥ دا ډول ګﺮوﭘﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎ ھﻢ د ﭘﺎم وړ ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ ﺿﺮورت ﻟﺮي .ﭘﮫ
ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺷﻮری ﻟﮫ ﯾﻮ ﮐﺎل راھﯿﺴﻲ ﺟﻮړه ﺷﻮﯾﺪه،
ﺧﻮ ډﯾﺮه ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﮫ وه ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادارې د وﻻﯾﺘﯥ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ھﻐﻮۍ د ﻧﺎﺳﺘﻲ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړه.
” دوۍ ﭘﮫ ګﺮوﭘﻲ ﺷﮑﻞ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه د ھﻐﮫ د ﻟﯿﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ورﻏﻠﻲ .د دوه اوﻧﯿﻮ ﭘﮫ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ،دوۍ ﺧﭙﻞ ﺑﯿﻞ ﺗﺸﻨﺎب او دﻓﺘﺮ
ﭘﯿﺪا ﮐړو .د دوۍ د ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﻟګښﺖ ھﻐﮫ ﻟﮫ ﺧﭙﻠﮫ ﺟﯿﺒﮫ ورﮐړ او د
دوۍ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻏﻢ ﯾﯥ ھﻢ وﺧﻮړو .دا ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ اوس واﯾﯥ ﭼﯥ دوۍ
ځﺎن درون اﺣﺴﺎﺳﻮي او ورﺗﮫ ﭘﮫ ﺟﺪﯾﺖ ﮐﺘﻞ ﮐﯿږي .دوۍ دا ﮐﺎر ﺧﭙﻠﮫ
وﮐړ -ﺻﺮف د ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻗﺪم د ﭘﻮرﺗﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ
وه”.
۳۱

 ۵ﺻﻨﺪوق :د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻣﺦ

ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړﻧۍ ښځﯿﻨﮫ ﮐﺎرګﺮداﻧﻲ )ﻻرښﻮده( ،د

اﻣﺎن ﮫﻠﻟا

ﮐﻤﯿﺴﺎر ﭘﮫ ﻧﻮم  ۲۴ﺑﺮﺧﮫ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ډراﻣﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن
ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ځﻮاک ﭘﮫ اړه وه ،ھﻢ ﻣﺨﮑښ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ او ھﻢ ﯾﯥ
ﻻرښﻮده وه.

د ګﺎرډﯾﻦ ورځﭙﺎڼﯥ د ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ ﮐﺮﮐﺘﺮ د" ﯾﻮې زړوري ،ﻓﺴﺎد
ﻧﮫ ﻣﻨﻮﻧﮑﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ،د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﮫ ﻧړۍ ﮐﯥ د
ﺗﺮھګﺮۍ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزي ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﯾﺎد ﮐړ" څﻮک ﭼﯥ " ﻟﮑﮫ
ﯾﻮه ﻟﻮﯾﮫ اﺗﻠﮫ وي ،ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺮﻓﻲ ﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ د ﮐﻨګ ﻓﻮ د

ﺟﯿګﻮ ﻟﻐﺘﻮ وھﻠﻮ ﺟﺮﮐﺘﻮﻧﮫ ﮐﻮي ،ټﭙﯿﺎن ﭘﮫ ﺧﭙﻠﮫ اوږه اﻣﻦ
ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﺗﮫ وړي ﯾﺎ ﯾﻮ ﻣﻮټﺮﺳﯿﮑﻞ ﭼﻠﻮي ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ
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ﻻﺳﻮﻧﮫ ﯾﯥ د ډزو ﭘﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺼﺮوف وي".
ﺳﺤﺮ ﭼﻲ ﭘﮫ  ۱۹۹۰ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ روزل
ﺷﻮي ،اوس ھﻢ د ﮐﺎﺑﻞ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه ﭘﺲ ﻟﮫ وﺧﺖ ﻧﮫ ﮐﺎر
ﮐﻮي -ھﻐﯥ دې ورځﭙﺎڼﯥ ﺗﮫ ووﯾﻞ " :زه ﻏﻮاړم ﺧﻠﮑﻮ ﺗﮫ
وښﺎﯾﻢ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻲ ھﺮ ھﻐﮫ څﮫ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳړي ﯾﯥ
ﮐﻮي".

اﻟګﻮ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺸﻘﻮﻧﮫ ﺗﺮوﯾﺠﻮل

ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ادارو ھﻐﮫ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﮫ ھﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐړي ﭼﯥ د ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
او رادﯾﻮ ﻟﮫ ﻟﯿﺎرې ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﻧﻮري ھﻢ ﻟﻮړوي ،د ۲۰۱۲ز ﮐﺎل
د اﻣﺎن ﮫﻠﻟا ﮐﯿﺴﺎر ډراﻣﮫ ﭼﯥ د اﻟﻤﺎن ﻟﮫ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﻮﯾﻮه ،د ھﻤﺪي
ﻟړۍ ﯾﻮه ھڅﮫ ده )  ۵ﺻﻨﺪوق وګﻮرئ( او څﻠﻮرم ﺑﺎز ،ﭘﮫ ۲۰۱۰ز ﮐﯥ د
ﻣﺘﺤﺪه آﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﻮي ډراﻣﮫ.
۳۳

دا دواړه ډراﻣﻲ ﯾﻮ څﮫ ﻋﺠﯿﺒﻲ ﭘﮫ دي وي ﭼﯥ ﭘﮫ دواړو ﮐﯥ ښځﻮ د
ﻗﻮي او ﻗﻄﻌﻲ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﻣﺨﮑښ ﻧﻘﺸﻮﻧﮫ درﻟﻮدل .د
اﻣﺎن ﮫﻠﻟا ﮐﻤﯿﺴﺎر ﭘﮫ ﻧﻮم ډراﻣﮫ ﮐﯥ د واﻗﻌﻲ د ﻣﺤﻞ د ﺗﺤﻘﯿﻖ د ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﺸﺮه ،ﯾﻮه ښځﮫ وه ﭼﯥ ھﻤﻐﮫ ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ وه ﭼﯥ د ډراﻣﻲ ﻻرښﻮده ھﻢ
وه .د څﻠﻮرم ﺑﺎز ډراﻣﮫ د دي د دوه ﻣﺨﮑښﻮ ﮐﺮﮐﺘﺮوﻧﻮ ،ﻟﻮډﻣﯿﻼ او
ﺑﮑﺘﺎش ﺗﺮﻣﻨځ د ﻣﯿﻨﯥ د ﯾﻮې ﮐﯿﺴﻲ ﭘﮫ اړه وه ،ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ
ﯾﻮه ﺑﻠﮫ ښځﯿﻨﮫ ﮐﺮﮐﺘﺮه د ﮐﻤﭙﯿﻮټﺮ ﻧﺎﺑﻐﮫ وه.
۳۴

ﮐﮫ څﮫ ھﻢ د دي ښځﻮ دا ﻧﻘﺸﻮﻧﮫ اﻓﺴﺎﻧﮫ ای او ﺳﺎﺧﺘګﯽ وو ،ﺧﻮ د
اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره دوۍ د ﯾﻮې ﻣﮭﻤﯥ اﻟګﻮ او ﺳﺮﻣﺸﻖ
ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﯾﺎدﯾﺪﻟﯽ ﺷﻲ.

د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اړه د ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﻮ د اورﯾﺪﻟﻮ دﻓﺘﺮ

ﯾﻮﭘﻮل او ﻧﻮرو ﺑﺴﭙﻨﮫ ورﮐﻮﻧﮑﻮ ادارو د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اړه د
ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﻮ د اورﯾﺪﻟﻮ دﻓﺘﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮاک
ﮐﻤﯿﺴﻮن ﮐېﺪ دﺑﺎﻧﺪﻧۍ څﺎرﻧﯥ او ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د ﯾﻮې ادارې ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ
راﻣﻨځﺘﮫ ﮐړه .ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ﺳﺮﺑﯿﺮه ،اوس دا
اداره ﭘﮫ ﻧﻨګﺮھﺎر ،ﺑﻠﺦ او ھﺮات وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ څﺎﻧګﯥ ﻟﺮي .ﭘﮫ
۲۰۱۲ز ﮐﺎل ﮐﯥ ،د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﮐﻤﯿﺴﻮن ﺗﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا د
 ۱۰۵ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﮫ رﺳﯿﺪﻟﻲ وو او
ځﻮروﻧﻲ او ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي اړوﻧﺪه
ھﻤﺪارﻧګﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ارﺗﻘﺎ ﭘﮫ اړه د ﻧﺎﺳﻤﻮ ﮐړﻧﻮ
ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﮫ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد وو ۳۵.وﯾﻞ ﮐﯿږي ﭼﯥ د داﺳﻲ ﭘﯿښﻮ ﭘﮫ اړه راﭘﻮر
ﭘﮫ ﻟږه اﻧﺪازه ورﮐﻮل ﮐﯿږي.

 ۶ﺻﻨﺪوق :د ځﯿﻨﻮ ﻟﻮﯾﻮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ھﯿﻮادوﻧﻮ ﭘﺮﺗﻠﮫ
د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه آﯾﺎﻻت د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺗﻤﻮﯾﻞ،
روزﻧﻲ او ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻟﮫ اړﺧﮫ ﭘﮫ ﺳﺮ ﮐﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي .د ﻣﺘﺤﺪه آﯾﺎﻻﺗﻮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﮫ داﺧﻞ ﮐﯥ د ﺟﻨﺪر اړوﻧﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ارﺷﺪ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ګﻤﺎرﻟﻲ دي او ھﻤﺪارﻧګﮫ د
 FSUﭘﮫ اﯾﺠﺎدوﻟﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺨﮑښ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ دی .ﮐﮫ څﮫ ھﻢ د اﻣﺮﯾﮑﯥ
ﻣﺘﺤﺪه آﯾﺎﻻت د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرھﺪ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ
ﻣﺮﺑﻲ او د ارﺗﺒﺎط ډﻟګۍ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ھﻢ د ښځﯿﻨﮫ ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﻮ د ﮐﻤښﺖ
ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ﭼﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه د دوۍ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ وړﺗﯿﺎ
ﮐﻤﻮي .ﺗﺮ دا وروﺳﺘﯿﻮ ﭘﻮري ،د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه آﯾﺎﻻﺗﻮ ھﺮ ﮐﺎل د
اﻓﻐﺎن اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺻﻨﺪوق ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻠﻮ څﻮ ﻣﻠﯿﺎردي ډاﻟﺮو
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻣﻲ ځﺎﻧګړې د ﺗﻤﻮﯾﻞ
۲۰۱۲ز ﮐﺎل ﮐﯥ ،د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د واک
ﺳﺮﭼﯿﻨﻲ ﻧﮫ درﻟﻮدي .ﺧﻮ ﭘﮫ
ﻗﺎﻧﻮن د ﻟﻮﻣړی ځﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ
ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ اړوﻧﺪه ﻣﯿﺮﻣﻨﻲ ھﻢ ﭘﮫ ﺑﺮ ﮐﯥ
 ۲۰۱۴دﻓﺎﻋﯿﯥ
وﻧﯿﻮﻟﻲ .د ۲۰۱۳ز ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،د
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻨﺪ ﮐﯥ د وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻮران ﺗﻌﺪﯾﻠﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ دا ﺣﮑﻢ
 ۴۷.3ﻣﻠﯿﻮﻧﮫ ډاﻟﺮه
وﮐړ ﭼﯥ د  ۷.8ﻣﻠﯿﺎردو ډاﻟﺮو ﻟﮫ ﺟﻤﻠﻲ څﺨﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د
ګﻤﺎرﻧﻲ او ﭘﮫ دي دﻧﺪه ﮐﯥ د ھﻐﻮۍ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﭙﺎره ﺟﺪا ﺷﻲ.
ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ LOTFAﺗﮫ د ﮐﺎل ﻧږدي  ۸ﻣﻠﯿﻮﻧﮫ ډاﻟﺮه ورﮐﻮي .ﺧﻮ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ
د ﺧﭙﻞ ﻧړﯾﻮال ﭼﻠﻨﺪ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه  ،د دي ﻣﻘﺪار ﮐﻮﻣﮫ
ﺑﺮﺧﮫ ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﮫ ټﺎﮐﯥ .ھﻤﺪارﻧګﮫ
دا ھﯿﻮاد د ﯾﻮﭘﻮل ﺳﺮه د  ۱۶ﺑﺪﯾﻠﻮ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﮐﻮﻣﮏ ﮐړي او
ھﻤﺪارﻧګﮫ د ھﻠﻤﻨﺪ د وﻻﯾﺘﻲ ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﻲ ټﯿﻢ ﭘﮫ داﺧﻞ ﮐﯥ د ﺟﻨﺪر ﯾﻮ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻓﺴﺮ ھﻢ ﻟﺮي .ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ د ھﻐﻮ  ۱۱ﻣﻠﯿﻮﻧﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯥ ډاﻟﺮو
د ﺗﻤﻮﯾﻞ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﮫ ھﻢ ﺟﻮړوي ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره ﮐﯿږي ﺗﺮ څﻮ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت د
ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ اړوﻧﺪ او ادارې وړﺗﯿﺎوي ﻏښﺘﻠﻲ ﮐړي ،د ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺮدﻣﻲ
)ډﯾﻤﻮﮐﺮﯾټﮏ ﭘﻮﻟﯿﺴﻨګ( د ﺳﮑﺮﺗﺮﯾﺖ ﭘﮫ ګډون.
ﭘﮫ دي ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﯥ ھﺎﻟﯿﻨډ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑښ او ﯾﻮ ﻟﮫ ډﯾﺮو ﮐﻤﻮ ګﻮﺗﻮ
 LOTFAﺗﮫ د ﺧﭙﻞ
ﭘﮫ ﺷﻤﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ﯾﺎ ډوﻧﺮاﻧﻮ څﺨﮫ دی ،ﭼﯥ
 ۱ﻣﻠﯿﻮن ډاﻟﺮ ﯾﯥ
ﮐﻠﻨﯿﺰ  ۱۱ﻣﻠﯿﻮﻧﮫ ډاﻟﺮو اﻣﺪاد ﻟﮫ ﺟﻤﻠﻲ څﺨﮫ
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره اﺧﺘﺼﺎص ﮐړي دي .د ھﺎﻟﯿﻨډ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫ ﮐﻨﺪز ﮐﯥ
د  ۲۲ﻣﻠﯿﻮﻧﮫ ﯾﻮرو ﭘﮫ ﻣﺼﺮف د ھﺎﻟﯿﻨډ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ھﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐړی دی .دا ھﯿﻮاد د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ډﯾﻤﻮﮐﺮاټﯿﮑﻮ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
دري ﮐﻠﻨﮫ ﭘﺮوژه د  ۴.۵ﻣﻠﯿﻮﻧﮫ ډاﻟﺮو ﭘﮫ ارزښﺖ ﻻ ھﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮي ﭼﯥ
ﭘﮫ دي ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﺷﺎﻣﻞ دی ،ښځﻮ ﺗﮫ د
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ټﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮاﺳﻄﮫ د ﺳﻮاد د زده ﮐړو ازﻣﺎﯾښﺘﻲ ﭘﺮوژه،
او د  ۲.۶ﻣﻠﯿﻮﻧﮫ ډاﻟﺮو ﭘﮫ ارزښﺖ د ﯾﻮﭘﻮل ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﺮﻣﺦ وړوﻧﮑﯥ د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ )د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ګډون( او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ د روزﻧﯥ
ﭘﺮوګﺮام ﭼﯥ ﻣﻮﺧﮫ ﯾﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺟﺮاﯾﻤﻮ د ﺗﺤﻘﯿﻖ او ﻋﺪﻟﻲ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺮﻣﻨځ د اړﯾﮑﯥ ښﮫ ﮐﻮل ده.
اﺳټﺮاﻟﯿﺎ اوﺳﻤﮭﺎل ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ

 ۲۸اﻓﺴﺮان ﻟﺮي ،ﭼﯥ

ﭘﮫ دي ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ھﻐﮫ روزوﻧﮑﯥ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د ﺟﻨﺪر د ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﮫ اړه ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺮي او د ﯾﻮﭘﻮل ﺳﺮه ﻣﻮﻗﺘﻲ ﮐﺎر ﮐﻮي .د اﺳټﺮاﻟﯿﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﺳﻤﻮن ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ﭼﯥ د
 ۲۰۱۲-۲۰۱۳ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻧږدې  ۱۸ﻣﻠﯿﻮﻧﮫ ډاﻟﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐړي وه
ﺧﻮ د د ﺟﻨﺪر ﭘﮫ اﺳﺎس د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ رﯾﻔﻮرم ﺑﺎﻧﺪي ﮐﻮم ﺧﺎص ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻧﮫ ﻟﺮي او ﻧﮫ ھﻢ اوﺳﻤﮭﺎل دوۍ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اړوﻧﺪه ﮐﻮﻣﮫ ﺧﺎﺻﮫ
ﭘﺮوژه ﺗﻤﻮﯾﻠﻮي ﯾﺎ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ وړي.
ﺧﻮ د ۲۰۱۳ز ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،اﺳټﺮاﻟﯿﺎ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻤﻨځﮫ وړﻟﻮ ﭘﺮوګﺮام ﭘﯿﻞ ﮐړو،
د  ۱۷.۷ﻣﻠﯿﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﭘﮫ ارزښﺖ دي ﻧﻮښﺖ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ﻧﻮرو
ﺣﻘﻮﻗﻲ ادارو ﻟﭙﺎره روزﻧﯿﺰ او ﻣﺮﺑﻲ اړوﻧﺪه ﮐﺎروﻧﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿږي
ﺗﺮ څﻮ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻤﻨځﮫ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ
ﺷﻲ .ﻟﮫ دي ﺳﺮﺑﯿﺮه ،اﺳټﺮاﻟﯿﺎ ﺑﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻣﻠﻲ اﮐﺎډﻣۍ او د
ﮐﺮﯾﻤﻨﺎﻟﺘﺨﻨﯿﮏ رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ،د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﻮ او د ټﺎﮐﻞ
ﺷﻮﯾﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺟﻨﺪر ﭘﮫ واﺣﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ
روزﻧﮫ ﮐﻮي.
اﻟﻤﺎن ﻣﺨﮑﯥ ﻟﮫ دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺑﯿﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او
۲۰۰۷ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐړي ،ﭘﮫ دي
رﯾﻔﻮرم ﮐړﻧﯥ ﯾﯥ ﯾﻮﭘﻮل ﺗﮫ ﭘﮫ
 LOTFAﺗﮫ
اړه ﭘﮫ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻣﺨﮑښ ھﯿﻮاد وو .ﻻ اوس ھﻢ دا ھﯿﻮاد
۱۵
د ﮐﺎل  ۳۰ﻣﻠﯿﻮﻧﮫ ﯾﻮرو ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي او ﯾﻮﭘﻮل ﺗﮫ ﯾﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
اﻓﺴﺮان ﭘﮫ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺗﻮګﮫ ورﮐړﯾﺪي .د اﻟﻤﺎن د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﭘﺮوژي ډﻟﮫ
 ۲۰۰اﻓﺴﺮان ﻟﺮي ،ﭘﮫ ﺑﻠﺦ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن او
ﭼﯥ ﺷﺎ او ﺧﻮا د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ﮐﻨﺪز وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ او ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻣﻠﻲ اﮐﺎدﻣۍ ﮐﯥ د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د روزﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﮫ اﯾﺠﺎد ﮐړﯾﺪي ﭘﮫ ﮐﻮم ﮐﯥ ﭼﯥ د ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﺗﻲ ﮐﯿﺪو او ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ﺑﯿﻞ ﺑﯿﻞ ځﺎﯾﻮﻧﮫ ﺟﻮړ
ﺷﻮﯾﺪي .ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﻨﺪز ﮐﯥ ﭘﮫ ﺑﯿﻠﻮ ﺻﻨﻔﻮﻧﻮ ﮐﯥ درس
ورﮐﻮل ﮐﯿږي ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﺻﻨﻔﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺑﻠﺦ ﮐﯥ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ګډ
دي .د ﮐﺎﺑﻞ او ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ روزﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰوﻧﮫ د ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺎﺗﻨﯥ
اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوي ھﻢ ﻟﺮي.

 ۷ﺻﻨﺪوق :د ﻣﻼﺗړ او ﭘﻮھﺎوي ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﮫ اﭼﻮﻧﮫ -اﮐﺴﻔﺎم
د اﮐﺴﻔﺎم اداره ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ھﻤﮑﺎرو ادارو ﺳﺮه ﭘﮫ
دي ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ ھﻢ ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﮫ او ھﻢ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ځﻮاک ﮐﯥ د ښځﻮ
ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎورﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﮫ اړه د ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﺎ ﭼﻠﻨﺪ ﺗﻐﯿﺮ
وﮐړي.
ﺳﯿﻠۍ ﻏﻔﺎر ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ او ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ
د ادراې ) (HAWCAرﯾﺴﮫ واﯾﯥ ﭼﯥ " :دا اړﯾﻨﮫ ده ﭼﯥ ښځﯥ ﻟﮫ ﺧﭙﻠﻮ
ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﮫ ﺑﺎﺧﺒﺮه وي ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﮫ د ھﻐﻮۍ د ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﮫ اﺳﺎس
د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ اړوﻧﺪه .ښځﯥ ﻣﻮﻧږ ﭘﯿﺪا ﮐﻮي او ﻣﻮﻧږ ګﻮرو ﭼﯥ ﭘﮫ
دوۍ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮی ﺧﻮ ھﻐﻮۍ ﯾﯥ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿښﮫ ﻧﮫ ګڼﯥ -دا ﯾﻮ ﻧﻮرﻣﺎل
او د ھﺮژ ورځﮋ ﮐﺎر دی ".ﺧﻮ ﺳﯿﻠۍ واﯾﯥ ﭼﯥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﻲ
ﻟﭙﺎره ﯾﻮاځﯥ د ښځﻮ ﭘﻮھﯿﺪل ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮫ ﮐﻮي.

ﺑﺮﯾﺎ د دې ﭘﻮري اړه ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻋﻨﻌﻨﻮي ﻧﺎرﯾﻨﮫ ټﻮﻟﻨﯥ ،ﻣﺬھﺒﻲ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ ټﯿﻨګﮫ ﺷﻲ .ﺳﯿﻠۍ واﯾﯥ:
" ﻣﻮﻧږ د ښځﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﻲ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺷﯿﻠټﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﻨﺎ ﻟﺮو .ﺧﻮ
ھﻐﻮۍ ﻟﮫ ﯾﻮ ﺷﯿﻠټﺮ څﺨﮫ ډﯾﺮو ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺗﮫ ﺿﺮورت ﻟﺮي .دوۍ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ
د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ګډون ﺿﺮورت ﻟﺮي څﻮک ﭼﯥ ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮھﻲ وي او
دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ دا د ھﻐﻮۍ ﯾﻮ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ دی ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ دي اړه ﻋﻤﻞ
وﮐړی".
) (FLOWﮐﻮﻣﮫ ﭼﯥ
د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د رھﺒﺮۍ د ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه
ﮐﺎﺑﻞ او ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿږي ،د ټﻮﻟﻨﯥ ﻧﺎرﯾﻨﮫ او ښځﯿﻨﮫ
ﻣﺸﺮاﻧﻲ ﭘﮫ دي روزي ﭼﯥ څﺮﻧګﮫ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د رﺳﻤﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺴﺘﻢ ﺗﮫ
ﻻﺳﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪاﮐړي .ﺑﺮﻋﻼوه ﻟﮫ دي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ او ښځﻮ
ﻟﭙﺎره د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ اداره او دوه ﻧﻮرې ھﻤﮑﺎري ﻣﻮﺳﺴﻲ – د اﻓﻐﺎن
ښځﻮ ﺷﺒﮑﮫ او د اﻓﻐﺎن ښځﻮ د زده ﮐړي ﻣﺮﮐﺰ ) -(AWECﭘﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯥ
ﻟﮫ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ څﺨﮫ د ﻣﻼﺗړ د زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﮫ
دا واﯾﯥ ﭼﯥ څﺮﻧګﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﯿﺲ د دوۍ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ دﻧﺪه
ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي ،او ھﻤﺪارﻧګﮫ د ھﻐﮫ رول ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ور ﺳﺮه ھﻢ ﻏږﯾږي
ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﯾﯥ ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ دي ﮐﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮ ښځﻮ څﺨﮫ اﻏﯿﺰﻣﻦ ﻣﻼﺗړ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ دی.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ او ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ اداره د
اﺳﻼم د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ رڼﺎ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د دﯾﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ
او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﮫ روزﻧﮫ ﮐﯥ ﯾﻮه ﭘﺮاﺧﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ د
ھﻐﻮۍ ﻣﺎﻟﻲ ،روﻏﺘﯿﺎﯾﯥ او د ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻣﻞ دي.
د ﺣﯿﺎﺗﻲ رﯾﻔﻮرﻣﻮﻧﻮ او ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ د راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره د اﮐﺴﻔﺎم ادارې
ﭘﮫ ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾﻮاﻟﮫ ﮐﭽﮫ آﯾﺪوﮐﯿﺴﻲ )داد ﺧﻮاھﻲ( ﺗﺮﺳﺮه ﮐړﯾﺪي .د
دې ھﺪف ﻟﭙﺎره ،د ھﯿﻮاد ﭘﮫ داﺧﻞ ﮐﯥ د اﮐﺴﻔﺎم ادارې ﭘﮫ ﮐﺎروﻧﻮ
ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ځﯿﻨﯥ روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ او ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د ادارې ﻟﮫ ﺧﻮا د ﮐﻮرﻧﯿﻮ
ﭼﺎرو وزارت ،ﻋﺪﻟﯿﯥ وزارت ،ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﻨﺪوق او د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د اﮐﺎدﻣۍ ﺳﺮه ﭘﮫ ګډه ،ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮﯾﺪي.

 .۴د ګﻤﺎرﻧﯥ او دﻧﺪه ﮐﯥ د
ﭘﺎﺗﻲ ﮐﯿﺪو ﭘﮫ اړه ﻧﻨګﻮﻧﯥ
د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ادارو د ﻣﺜﺒﺘﻮ
ھڅﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﺗﺮ اوﺳﮫ ﭘﻮرﯾﭙﮫ ډﯾﺮ ﮐﻢ
ﺗﻌﺪاد ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر ﭘﻮھﻲ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﺷﺘﻮن
ﻟﺮي .ﭘﮫ ﺧﺎﺻﮫ ﺗﻮګﮫ ھﻐﮫ ښځﻲ ﭼﯥ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﮫ
دي ،ﻧﮫ ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﯿﮑﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی
ﺷﻲ او ﮐﮫ وﻏﻮاړي ﭼﯥ ورﺳﺮه د ﯾﻮ ځﺎی ﮐﯿﺪو
ھڅﮫ ھﻢ وﮐړي ،ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ
۳۶
د ﻣﻠګرو ﻣﻠﺗوﻧو ﯾو ﻣﺎﻣور
د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯿږي .اﮐﺜﺮه ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮏ
ورﮐﻮﻧﮑﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﻲ ﯾﺎ ﺧﻮ ﮐﻮﻧډي دي او ﯾﺎ ﻧﺎ
ﻟﻮﺳﺘﻲ او ډﯾﺮ وﺧﺘﻮﻧﮫ د ګﻤﺎرﻧﯥ ﭘﮫ ﮐﻤﭙﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ذﮐﺮ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﺎﻟﻲ
اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ ﭘﮫ وﺟﮫ ﻟﯿﻮاﻟﮫ ﺷﻮﯾﻮي ﭼﯥ ﮐﺎر وﮐړي.

‘د ﯾو ﻣﻠﯾوﻧو ډاﻟرو ﭘﮫ ارزښت د
ګﻣﺎرﻧو ﮐﻣﭘﺎﯾﻧوﻧﮫ د ﮐﺎﻏذ ﭘر ﻣﺦ
ښﮫ ښﮑﺎري ،ﻣګر دا ﺑﺎﯾد ډاډﻣن
ﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯾرﻣﻧﯥ
ﭘﮫ ﮐﺎر ګﻣﺎرئ او دا ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﭘﮫ
ﺧﭘﻠو دﻧدو ﮐﯥ ھﻣداﺳﻲ دواﻣداره
وﺳﺎﺗﺊ’.

ﮐﻠﮫ ﭼﯥ دﻧﺪه اﺷﻐﺎل ﮐړي ﻧﻮ اﮐﺜﺮه وﺧﺖ ھﻐﻮۍ د دي ﺳﺘﻮﻧﺰي ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ
وي ﭼﯥ څﻮک ھﻐﻮۍ د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ اﻓﺴﺮاﻧﻮﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ ﺟﺪي ﺗﻮګﮫ ﻧﮫ
ګڼﻲ .د دي ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻻﯾﻘﻲ او ﺗﺮﻏﯿﺐ ورﮐﻮﻧﮑﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﭘﮫ ﯾﻮ ﻟﻮۍ ﺗﻌﺪاد
ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻟﯿﮑﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ﺷﻲ ،ﻧﻮ دي ﺗﮫ ﺿﺮورت دی ﭼﯥ د ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﯾﺎ ﺟﻮړښﺖ اړوﻧﺪه څﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﯿړﻧۍ ﺗﻮګﮫ د ﺣﻞ ﻻره ﭘﯿﺪا ﺷﻲ.

ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ
ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی او ځﻮروﻧﯥ

ﺑﺎور ﻣﻮﺟﻮد دی ﭼﯥ د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی او ځﻮروﻧﯥ د
ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﮐﭽﮫ ﻣﻮﺟﻮد دي او دا
دي ﻻﻣﻞ ﮐﯿږي ﭼﯥ ډﯾﺮي ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ځﻮاک ﮐﯥ ﻟﮫ ﺷﺎﻣﻠﯿﺪو او ﯾﺎ ﭘﮫ دي دﻧﺪه
ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿﺪو څﺨﮫ ووﯾﺮوي.

ﺧﻮا ﭘﮫ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ
د
‘ﭘﮫ ﻣزار ﮐﯥ ﯾوې ښځﯾﻧﮫ
ﭘﮫ

ﭘوﻟﯾﺳﻲ ﻏوښﺗل ﭼﯥ ﮐﺎﺑل ﺗﮫ د
ﭘﻧځو ورځو ﻟﭘﺎره وﻻړه ﺷﻲ.
ھﻐﯥ اﺟﺎزه وﻏوښﺗﮫ ﺧو ﻧﺎرﯾﻧﮫ
اﻓﺳر ورﺗﮫ ووﯾل ﭼﯥ ﺑﺎﯾد د
ھﻐﮫ ﺳره اول ﭘﮫ ﯾوه ﺑﺳﺗره ﮐﯥ
ﺧوب وﮐړي .ھﻐﯥ دا وﻧﮫ ﻣﻧﻠﮫ
او دﻧده ﯾﯥ ﭘرﯾښوده’.

د ﻣﺘﺤﺪه آﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻠﻲ رادﯾﻮ د ۲۰۱۲ز
ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﮫ راﭘﻮر ﮐﯥ راﻏﻠﻲ
ﭼﯥ د ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﮐﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﯾرﻣﻧو ﻓﻌﺎﻟﮫ
‘د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﭘﮫ ﺳﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ډول د ﺟﻨﺴﻲ اﺟﺒﺎر او ﺣﺘﯽ ﭘﮫ
زوره د زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ زړه ﺑﻮږﻧﻮﻧﮑﯥ ﭘﯿښﯥ راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻮي’ ،او دا د
ھﯿﻮاد ﭘﮫ ﮐﭽﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ډﯾﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﮫ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮه
درﯾﻢ ﻟﻮۍ وﻻﯾﺖ دی .ﭘﮫ راﭘﻮر ﮐﯥ دا ادﻋﺎ ھﻢ ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﮫ ځﯿﻨﻮ
ﭘﯿښﻮ ﮐﯥ د ﺗﺮﻓﯿﻊ ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ګټﯥ اﺧﺴﺘﻨﻲ ﻏﻮښﺘﻨﮫ ھﻢ
ﺷﻮي.
۳۷

ھﻐﮫ ﺗګﻼرې او ﻻرښﻮدوﻧﮫ ﭼﯥ د دي ﻣﺴﺌﻠﻲ
ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزي ﻟﭙﺎره راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻮي ،ﻟﮑﮫ د

‘زﯾﺎت ﻣﺗﺿررﯾن واﯾﯥ ﭼﯥ
دوۍ ﻧﮫ ﻏواړي ﭘوﻟﯾﺳو ﺗﮫ
ورﺷﻲ وﻟﻲ ﭼﯥ ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﭘﮫ
دوۍ ﺑﺎور ﻧﮫ ﮐوي .دوۍ
ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﻣﻼﻣﺗوي .ﺑﻌﺿﻲ
وﺧﺗوﻧﮫ ﭘوﻟﯾس د ﻗﺿﯾﯥ د
ﭘرﻣﺧﺑﯾوﻟو ﻟﭘﺎره ﻟﮫ ﻣﯾرﻣﻧو
ﭘﯾﺳﻲ ﻏواړي او ﯾﺎ ﺗرې ﮐوﻣﮫ
ﺟﻧﺳﻲ ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐوي ’.
ﻟﯾدا ﯾﻌﻘوﺑﯽ ،د اﻓﻐﺎن ښځو ﺷﺑﮑﮫ

ﺟﻨﺴﻲ ځﻮروﻧﻲ د
۲۰۱۳ز ﮐﺎل ﻻرښﻮد ،ﻧﮫ ﭘﮫ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﭽﮫ
ﺗﻨﻔﯿﺬﯾږي او ﻧﮫ ھﻢ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرووزارت
ﻟﮫ ﺧﻮا څﺨﮫ ﭘﮫ درﺳﺘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺗﺮ څﺎرﻧﻲ ﻻﻧﺪې
ﻧﯿﻮل ﮐﯿږي او ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯿﺒﯿږي.
داﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﯿږي ﻟﮑﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﭼﯥ د دي ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
ګﺎﻧﻮ ﯾﺎ ﺗګﻼرو څﺨﮫ ﻟږه اوﯾﺎ ھﯿڅ
ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ وﻧﮫ ﻟﺮي او ھﻤﺪارﻧګﮫ ﻟﮫ اړوﻧﺪه
ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻟﮑﮫ د ښځﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻤﻨځﮫ وړﻟﻮ
ﻗﺎﻧﻮن او د اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻠﯿﮑﺎري ﭘﻼن ،څﺨﮫ ھﻢ ﭘﻮره ﻋﻠﻢ
او ﭘﻮھﺎوی ﻧﮫ ﻟﺮي .د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﺿﺮوري اﺳﺎﻧﺘﯿﺎو ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ د
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮ دردی ﻻﭘﺴﻲ زﯾﺎﺗﻮي .د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﺣﻮزو ﮐﯥ
ﯾﻮاځﯥ ﯾﻮ څﻮ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ د ﻗﻠﻒ ﮐﯿﺪو وړ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﮫ ،د
ﺧﻮب ﺑﯿﻞ ځﺎﯾﻮﻧﮫ ،د ﺟﺎﻣﻮ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ او ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ﻣﺤﻠﻮﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد
دي ،ﮐﮫ څﮫ ھﻢ  LOTFAﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ،وﻻﯾﺘﻲ ﻗﺮارګﺎګﺎﻧﻮ او د وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ
د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﯿﻮ ﮐﯥ د دي ﺷﯿﺎﻧﻮ د ﻧﺼﺒﻮﻟﻮ ﭘﻼن ﻟﺮي.
۳۸

۳۹

ھﻐﮫ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎرﯾﻨﮫ ھﻤﮑﺎراﻧﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﯾﺎ ځﻮرول ﺷﻮي
او ﯾﺎ د ﮐﻮم ﻋﻤﻞ ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯥ ﺷﻮﯾﻮي ،ﻟﮫ ﺧﭙﻠﮫ ﺧﻮا د
ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ اورﯾﺪﻟﻮ ﮐﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .د ﯾﻮﭘﻮل ﭘﮫ
ﮐﻮﻣﮏ ﺳﺮه ،ﭘﮫ ۲۰۱۰ز ﮐﺎل ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د
ﺟﻨﺪر او ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ واﺣﺪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ
ځﺎﻧګړی ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن راﻣﻨځﺘﮫ ﮐړو .ﺧﻮ ھﻐﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﻲ ﭼﯥ د ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ډﯾﺮی ﻟﮫ دوۍ د دي ځﺎﻧګړي
ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن څﺨﮫ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﻧﮫ ﻟﺮي او ﻻ ځﯿﻨﯥ ﻧﻮر ﯾﯥ ﺑﻲ اﻏﯿﺰي ګڼﯥ.
د ﺟﻨﺪر او ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ واﺣﺪ ﺑﺎﯾﺪ د ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﭘﮫ زرﯾﻌﮫ راﻏﻠﻲ
 ۱۵ورځﻮ ﻟﮫ
ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﮫ اړوﻧﺪه دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐړي او د
ﺗﯿﺮﯾﺪو روﺳﺘﮫ ﯾﯥ د ﺣﺎل ﭘﻮښﺘﻨﮫ وﮐړي .ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ د وژﻧﯥ ﯾﺎ ټﭗ
ﭘﮫ اړه وي ،ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯥ دا اداره ھﻐﮫ ﻗﻀﯿﮫ ﮐﺮﯾﻤﻨﺎل ﺗﺨﻨﯿﮏ ﺗﮫ د
ﻻ ﻧﻮرو څﯿړﻧﻮ ﻟﭙﺎره واﺳﺘﻮي .ﮐﮫ د زور د زﻧﺎ اﺗﮭﺎم ﻣﻮﺟﻮد وي،
ﺑﯿﺎ ﻧﻮ دا ﻗﻀﯿﮫ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻔﺘﯿﺶ ادارې ﺗﮫ اﺳﺘﻮل ﮐﯿږي ،ﭼﯥ ھﻐﻮۍ
ﺑﮫ ﯾﯥ ﺑﯿﺎ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ وار د ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮﮐﺰي ادارې ﯾﺎ ﮐﺮﯾﻤﻨﺎل ﺗﺨﻨﯿﮏ
ﺗﮫ اﺳﺘﻮي.
دا ﭼﯥ د ﻧﻮم د ﻧﮫ ښﻮدﻟﻮ ﭘﮫ ﺷﺮط داﺳﻲ ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻْ ﻧﮫ ﺷﻲ
ﺟﻮړﯾﺪی ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن وﯾﺮول ﮐﯿږي ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ھﻐﻮۍ ﻟﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ
 ۴۰.د
څﺨﮫ ﺗﯿﺮﯾږي ﭼﯥ ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﮫ ﻓﺴﺦ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻤﺎﻣﯿږي
ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﻟﮫ ﮐﺎروﻧﯥ څﺨﮫ د ﺑﺎور وړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﯾﺎ ډﯾټﺎ اﺧﺴﺘﻞ ھﻢ
ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دی .د ۲۰۱۳ز ﮐﺎل ﺗﺮ ﻧﯿﻤﺎﯾﯥ ﭘﻮري وﯾﻞ ﮐﯿږي ﭼﯥ د
ﺟﻨﺪر او ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ واﺣﺪ  ۵۹ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﮫ ﺛﺒﺖ ﮐړي وو .ﺧﻮ ﭘﮫ دي
واﺣﺪ ﮐﯥ دا وړﺗﯿﺎ ﻧﮫ ﻟﯿﺪل ﮐﯿږي ﭼﯥ د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ څﺎرﻧﮫ ،ﻧﻈﺎرت
او ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ ﺗﻮګﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي او د ﻧﻮرو دﯾﭙﺎرټﻤﻨټﻮﻧﻮ
څﺨﮫ د ډﯾټﺎ ﭘﮫ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﮐﯥ ھﻢ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دی.
۴۱

 ۸ﺻﻨﺪوق :د ژﻣﻨﻮ ﺑﺪﻟﻮل ﭘﮫ واﻗﻌﯿﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﺗګﻼري او ﻻرښﻮدوﻧﮫ ﭼﯥ د ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ او
ځﻮروﻧﻲ ﭘﮫ څﯿﺮ ﻟﻮﯾﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ھﮑﻠﮫ دي ،ﻧﮫ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿږي
او دا ﭘﮫ ﺧﺎص ډول ﭘﮫ وﻻﯾﺘﯥ او د وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ډﯾﺮ ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ
ﮐﯿږي.
ﺧﻮ ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﯾﻮه ازﻣﺎﯾښﺘﻲ ﭘﺮوژه ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﯾﻮ ﺣﻞ ﻻرې ﭘﮫ
ﺗﻮګﮫ وګڼﻞ ﺷﻲ.
۲۰۱۳ز ﮐﺎل د
د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﯥ د
ﺟﻮﻻی د ﻣﯿﺎﺷﺘﻲ ﭘﮫ ۱۳ﻣﮫ د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪان ،ﺟﻨﺮال
ﺳﺎﻟﻨګﻲ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﯾﻮﭘﻮل ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ﺟﻮړ ﮐړو ،دا ﯾﻮه ﻟﺲ ﻧﻘﻄﮫ
ھﺪف ﯾﻲ " د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﮫ اړه د
اﯾﺰ ﺳﻨﺪ دی ﭼﯥ
" د ښﻮ ﮐﺎري
ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯾﻮ" ﻣﺨﻨﯿﻮی او ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ
ﺷﺮاﯾﻄﻮ" ﺑﺮاﺑﺮول د ي .ﭘﮫ دي ﻓﺮﻣﺎن ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ
ﺑﺎﯾﺪ د ﺗﮭﺪﯾﺪ او ﺗﯿﺮي ﻻﻧﺪې وﻧﮫ ﻧﯿﻮل ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﺴﯿﻮ
ﭘﮫ ﮐړﻧﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ وﻧډ ه واﺧﻠﻲ او د دي ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﻧﮫ
ﭘﮫ ﻣﺼﺌﻮﻧﮫ ﺗﻮګﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯥ ټﻮل اړوﻧﺪه اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوي ورﺗﮫ
ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﻲ.
د دي ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ د ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﮫ ﭘﮫ اړه ،د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ھﺮ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﯥ اړ دی ﭼﯥ د ھﺮې ﻣﯿﺎﺷﺘﻲ ﭘﮫ آﺧﺮ ﮐﯥ ﺟﻨﺮال ﺳﺎﻟﻨګﻲ ﺗﮫ راﭘﻮر
ورﮐړي .ﮐﮫ دا ﮐﺎروﻧﮫ ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ وي ﻧﻮ ټﻮﻟﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﮫ ﺑﮫ دا ﭘﺮوﺳﮫ
وﻏځﻮل ﺷﻲ او ﻣﺤﻠﻲ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﺑﮫ دي ﺗﮫ واداره ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ د
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ګﻤﺎرﻧﯥ ﭘﮫ اړه ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮي.
ﺧﻮ د دي ﻟﭙﺎره ﺑﮫ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت دواﻣﺪاره ژﻣﻨﺘﯿﺎ او
ټﯿﻨګ ﻧړﯾﻮال ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ وي ﺗﺮ څﻮ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ ﺳﺴﺘﻢ او
ﺗﻌﻘﯿﺒﻲ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ډاډ ﻣﻨﮫ ﺷﻲ .ﻟﮫ اړوﻧﺪه ﺳﯿﻤﻮ څﺨﮫ د
ﻣﻨﻈﻤﯥ ﻟﯿﺪﻧﻲ او اﻧﻔﺮادي ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه د اړﯾﮑﮫ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﮫ
ﻟﯿﺎري ﻧړﯾﻮال ﻣﺸﺎورﯾﻦ ھﻢ ﮐﻮﻟﻲ ﭼﯥ د دي ﭘﮫ ډاډ ﻣﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ
ﮐﻠﯿﺪي رول وﻟﻮﺑﻮي ﭼﯥ ﭘﺮ ھﻐﻮۍ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن د دﻏﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړﯾﺪي.
‘د دي ﺳﻨﺪ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮل د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ د ﺟﻨﺪر د ﻣﻮﺿﻮع د
ﻋﺎدي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻣﮭﻢ ﻗﺪم دی .اوس ﻧﻮ زﻣﻮﻧږ دﻧﺪه داده ﭼﯥ د
ټﻮل ﮐﺎﺑﻞ ﭘﮫ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺣﻮزو ﮐﯥ د دي ﭘﺮﻧﺴﯿﭙﻮﻧﻮ د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﮫ ﺧﺎﻃﺮ د
ﺣﻮزو د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﻮﻣﮏ ،ورﺗﮫ ﻻرښﻮدﻧﮫ او ﻣﺸﻮره
ورﮐړو’ ،د ﯾﻮﭘﻮل ﻣﺸﺎوري ،وﻟﺮﯾﺎ اﯾﻠﯿﻔټﺮی ووﯾﻞ.
‘ زه ﭘﮫ دي ﺑﺎور ﯾﻢ ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﺑﮫ ھﻢ ﻧﻨګﻮﻧﮑﯥ او ھﻢ ﭘﺮارزﺷﮫ وي
ﺧﻮ زه ﭘﮫ دي ﺑﺎور ﻟﺮم ﭼﯥ ﭘﮫ ګډه ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﮫ ﻣﻮﻧږ ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ
ﺷﻮ’.

د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺟﻮړښﺖ

ﻟﮑﮫ ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ ھﻢ ذﮐﺮ ﺷﻮل ،د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ وﻻﯾﺘﯥ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن دﯾﺘﮫ زړه
ﻧﮫ ښﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻮزو ﮐﯥ ﺧﺎﻟﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﮫ ﭘﮫ ښځﯿﻨﮫ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ډک ﮐړي .او د دﻏﺴﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﻧﯿﻤﺎﯾﯥ ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﮫ
ﻟﻮړﭘﻮړي ﮐﭽﮫ ،اوس د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﻧﯿﻮل ﺷﻮﯾﺪي ﭼﯥ
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن د دي دﻟﯿﻞ دا ښﺎﯾﯥ ﭼﯥ دوۍ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر ﭘﻮھﻮ ښځﻮ
 .ﭘﮫ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ ،ځﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﮫ دا
ﻟﮫ ﻓﻘﺪان ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ھﻐﮫ ښځﻲ ﭼﯥ د ګﺰﻣﻲ ﭘﮫ روزل ﺷﻮي ،دﯾﺘﮫ واداره ﮐﻮي
ﺑﺮﯾﺪﻣﻼن او
ﭼﯥ د ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﻐﮫ ځﺎﯾﻮﻧﮫ ډک ﮐړي ﭼﯥ د
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ښځﯿﻨﮫ و ﺗﮫ ځﺎﻧګړي ﺷﻮﯾﻮي  .ښځﻮ ﺗﮫ ﺗﺮﻓﯿﻊ ورﮐﻮل
ھﻐﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﭼﯥ دوۍ ﯾﯥ د اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮره ﺗﻮان ﻧﮫ ﻟﺮي ،ﻻ
ﻧﻮر د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺑﺎور ﮐﻤﺰوری ﮐﻮي .دا ﮐﺎر د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
د ګﻤﺎرﻧﻲ ﭘﮫ اړه ﺑﻲ ﻣﯿﻠﻲ ﻻ ﻏښﺘﻠﻲ ﮐﻮي او د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ
زړوﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﻮاﺑﺪي او ﮐﺮﮐﮫ ډﯾﺮوي.
۴۲

۴۳

ﭘﮫ ھﻤﺪي ﺷﺎن ،ډﯾﺮی ښځﯿﻨﮫ وړي او ﭘﮫ ﮐﺎر ﭘﻮھﻮ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺣﺮﻓﻮي ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﮫ ﻧﮫ
ورﮐﻮل ﮐﯿږي .ﭘﮫ ۲۰۱۳ز ﮐﯥ ﯾﻮ ﺧﭙﻮر ﺷﻮي راﭘﻮر څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼﯥ
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ډﯾﺮی وﺧﺖ ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﺗﺮﻓﯿﻊ اﺧﻠﻲ ﻧﻮ ھﻐﮫ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﮫ اﺛﺮ و ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻧﺪې اﺧﻠﻲ .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ دوۍ ﺗﺮﻓﯿﻊ وﮐړي ﻧﻮ
دا ﺗﺮﻓﯿﻊ ﯾﻮاځﯥ د " ﮐﺎﻋﺬ د ﺗﺮﻓﯿﻊ" ﭘﮫ ﻣﺎﻧﺎ وي ﭼﯥ رﺗﺒﮫ او
ﻣﻌﺎش ﭘﮫ ﮐﯥ ﻟﻮړﯾږي ﺧﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ﯾﯥ ﻧﮫ زﯾﺎﺗﯿږي .دا ﮐﺎر د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺣﯿﺜﯿﺖ ﭘﮫ ﻗﻮي
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻧﺎﮐﺎم دی او د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ زړوﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﻮاﺑﺪي او
ﮐﺮﮐﮫ ورﺗﮫ زﯾﺎﺗﯿږي.
۴۴

ھﻤﺪارﻧګﮫ ،داﺳﻲ ګډوډﺗﯿﺎ ھﻢ ﺷﺘﮫ ﭼﯥ څﻮک
ﺑﺎﻻﺧﺮه دا ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ دښځﯿﻨﮫ
د
او
راﺷﻲ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﺷﻤﯿﺮ ﮐﯥ زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ
ﭘﮫ ھرات ﮐﯥ ښځﯾﻧﮫ ﭘوﻟﯾﺳﮫ
ھﻐﻮۍ د ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﺗﮫ رﺳﯿﺪګﻲ وﮐړي .ځﯿﻨﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﻣﺮﮐﻲ ﺷﻮي ،واﯾﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐېﺪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
وزارت ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯥ د ھﺮې ﺣﻮزي ﻟﭙﺎره د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺷﻤﯿﺮ او
رﺗﺒﻲ ټﺎﮐﯥ .دوۍ واﯾﯥ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ آﻣﺮان او ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﺑﯿﺎ ﻧﻮ
ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﭽﮫ ﺷﻤﯿﺮي ﭘﻮرﺗﮫ ﯾﻮﺳﻲ  ۴۶.ځﯿﻨﯥ ﻧﻮرو وﯾﻞ
ﭼﯥ داﺳﻲ ﺗﺼﻤﯿﻤﻮﻧﮫ د وﻻﯾﺖ او وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﻮ ﻧﯿﻮل ﮐﯿږي .دا
ﺧړ ﭘړ ﺣﺎﻟﺖ او ګډوډﺗﯿﺎ ھﻐﮫ ﻧﻨګﻮﻧﮫ ﻻ ﭘﺴﻲ ﻧﻮره ھﻢ ﻏښﺘﻠﻲ ﮐﻮي
ﭼﯥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮫ د ﻣﺴﻮﻟﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ د راﮐﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه ده.
‘ ﻣوﻧږ ﺗل د ﺳړﯾو ﺗر واک
ﻻﻧدې ﯾو’
۴۵

ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ،ﻟﮫ  ۷۰ﺗﺮ  ۸۰ﺳﻠﻨﻮ ﭘﻮري اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﻲ
)ﺑﻲ ﺳﻮاده( دي  ،ﭼﯥ د ﺟﻨګﻮﻧﻮ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﭘﮫ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻨﺪﯾﺰ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،دا ﮐﭽﮫ ﭘﮫ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﮐﯥ ﻻ زﯾﺎﺗﮫ
ده .دا ﮐﺎر ﺧﭙﻠﮫ دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر ﭘﻮھﻲ ښځﯥ دي ﭘﮫ ﻟﻮړو
څﻮﮐﯿﻮ وګﻤﺎرل ﺷﻲ .ﻟﮫ دي ﻋﻼوه ،د ھﻐﻮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ډﯾﺮی
ﺑﺮﺧﮫ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ ﻣﻠﻲ اﮐﺎدﻣۍ څﺨﮫ ﻓﺎرﻏﯿږي ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﮫ
وزارت ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر ګﻤﺎرل ﮐﯿږي ،ﭼﯥ ﭘﮫ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﯾﺎ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﮐﯥ د
ښﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﯿﺪﻟﻮ ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ زﻣﯿﻨﮫ ﻻ ﭘﺴﻲ ﻣﺤﺪودوي.
۴۷

 ۹ﺻﻨﺪوق :د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه :وﻟﻲ د
ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ ﻧﮫ دي؟
د ښځﯿﻨﮫ ﺑﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﺷﻤﯿﺮ ﮐﯥ د زﯾﺎﺗﻮاﻟﻲ ،د ھﻐﻮۍ د ﺣﯿﺜﯿﺖ د ښﮫ
ﮐﻮﻟﻮ او د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮه د اﻏﯿﺰﻣﻨﻲ ﻣﺒﺎرزي
ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﻧﻮرو ھﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﮫ ﯾﻮ ﻟړ ﻧﻮښﺘګﺮو ﻻرو ﭼﺎرو څﺨﮫ ﮐﺎر
اﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮی دی.
ﭘﮫ دي ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړﯾﺪ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺣﻮزي ﺷﺎﻣﻠﻲ دي  -ﭼﯥ
ﭘﮫ ﻻﺗﯿﻨﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯥ ﭘﮫ ﻟﻮړ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮ ﭘﮫ ﺑﻨګﻠﮫ دﯾﺶ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮدي دي -او د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ واﺣﺪوﻧﮫ ﯾﺎ ادارې،
ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ھﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻮي ﻟﮑﮫ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن،
ﻻﯾﺒﯿﺮﯾﺎ ،ﺳﯿﺮا ﻟﯿﻮن ،ﺳﻮﯾﻠﻲ اﻓﺮﯾﻘﺎ او ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ.
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ د ﺣﻞ ﻻرې ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﻣﻨﻠﻲ .ﮐﮫ څﮫ
ھﻢ دي واﺣﺪوﻧﻮ ځﯿﻨﯥ ﺑﺮﯾﺎوي ﻟﮫ ځﺎﻧﮫ ﺳﺮه ﻟﺮﻟﻲ – د ﺑﯿﻠګﻲ ﻟﭙﺎره
 ۱ﺻﻨﺪوق ﮐﯥ وګﻮرئ -ﺧﻮ ﭘﮫ ﻋﻤﻮم ﮐﯥ
ﯾﯥ د ﮐﭙﺘﺎن رﺣﯿﻤﻲ ﮐﯿﺴﮫ ﭘﮫ
وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ﭼﯥ دا واﺣﺪوﻧﮫ ﺿﻌﯿﻒ دي ،ﮐﻢ ﮐﺎرول ﮐﯿږي ،ﺗﺮ ډﯾﺮه ﺑﺮﯾﺪه
ﯾﻮاځﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﺮ ﺣﻮزو ﭘﻮري ﻣﺤﺪود دي او ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ
ډﯾﺮي ﻟږې او ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﮫ ﻟﯿﺪوﻧﮑﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻟﺮي .ﻟﮫ دي ﺳﺮﺑﯿﺮه،
ډﯾﺮ واﺣﺪوﻧﮫ ځﺎﻧګړی ځﺎی ﻧﮫ ﻟﺮي او ﻧﮫ ھﻢ اړوﻧﺪه وﺳﺎﯾﻞ او
اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوي.
‘ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﮐﯥ د ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن
واﺣﺪ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎﻟﮫ ،ﻧﺴﯿﻤﮫ واﯾﯥ ﭼﯥ ‘ﻣﻮﻧږ ﯾﻮاځﯥ ﯾﻮه ﮐﻮټﮫ ﻟﺮو ’ ‘.ﮐﮫ
ﯾﻮه ښځﮫ دﻟﺘﮫ راﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﯿړه وھﻠﻲ وي ،ﻧﻮ ھﻐﮫ ﺧﭙﻠﮫ ﮐﯿﺴﮫ
ﻣﻮﻧږ ﺗﮫ دﻟﺘﮫ د ﻧﻮرو ﺧﻠﮑﻮ ﭘﮫ ﻣﺦ ﮐﯥ ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐﻮﻟﯽ’.
ځﯿﻨﻮ ﺣﻮزو ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﺪا ﺟﺪا اﻟﺤﺎﻗﯿﯥ
ﺟﻮړي ﮐړي ﭼﯥ د ھﺮ ﯾﻮ د داﺧﻠﯿﺪو دروازي ھﻢ ﺟﺪا دي .ﺧﻮ د
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ځﯿﻨﻲ وﺧﺘﻮﻧﮫ د دي واﺣﺪوﻧﻮ ﻣﺤﻠﻮﻧﮫ ﺑﺪﻟﯿږي را
ﺑﺪﻟﯿږي.
ھﻐﮫ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن ﭘﮫ واﺣﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ،د ﺧﺎﺻﻮ
روزﻧﻮ ﻟﮫ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ﻟﮑﮫ روﺣﻲ ټﻮﻟﻨﯿﺰه روزﻧﮫ ﭼﯥ د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﮫ ﭘﮫ ﻻ ښﮫ ﮐﻮﻣﮏ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د دوۍ
ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي .دا ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯥ ﭘﮫ ډﯾﺮ ﻧﺪرت ﺳﺮه ﻣﻮټﺮو ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ
ﻟﺮي ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﮫ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ وړﺗﯿﺎ ﻻ
ﭘﺴﻲ ﻣﺤﺪودي ; ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﮫ ﺳﺘﻮﻧﺰه دا ده ﭼﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﮫ
اﮐﺜﺮه وﺧﺖ ﭘﮫ آزاداﻧﮫ ﺗﻮګﮫ ﺳﻔﺮ ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐﻮﻟﻲ.
 ‘ :د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن
ﻟﯿﺪا ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻟﮫ اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﺷﺒﮑﯥ څﺨﮫ واﯾﯥ
واﺣﺪوﻧﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ څﺨﮫ د ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ اړه ﯾﻮ ﻣﺜﺒﺖ رول
ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ ﺷﻮ ﮐﮫ ﭘﮫ درﺳﺘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮي وای او ښﮫ روزل ﺷﻮي
ﮐﺴﺎن ﭘﮫ ﮐﯥ وای .ﯾﻮاځﯥ ﯾﻮ ﻧﻮم ﭘﺮي ﮐﯿښﻮدل ﮐﯿږي او داﺳﻲ ﮐﺴﺎن
ﭘﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر ګﻤﺎرل ﮐﯿږي ﭼﯥ ﭘﻮھﮫ ﻧﮫ ﻟﺮي .ﭘﮫ ﻟﻮﻣړﯾﻮ ﮐﯥ ،د ښځﻮ
ﻟﭙﺎره دا ﯾﻮه ښﮫ ﻧښﮫ وه ﭼﯥ ﺣﺪ اﻗﻞ ﯾﻮ ځﺎی ﺧﻮ ﺷﺘﮫ ﭼﯥ دوۍ ھﻠﺘﮫ

وﻻړي ﺷﻲ .ﺧﻮ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ورﺷﻲ او وګﻮري ﭼﯥ څﻮک ورﺳﺮه
ﻣﺮﺳﺘﮫ ﻧﮫ ﮐﻮي ،ﺑﯿﺎ ﻧﻮ دا ﮐﺎر ﭘﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور د ﺧﻄﺮ ﺳﺮه
۴۸
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي’.
د دي ﺿﻌﯿﻔﻮ ﻧﻘﻄﻮ ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﻲ ﻟﭙﺎره ځﯿﻨﯥ ھڅۍ اوس رواﻧﯥ دي .د
۲۰۱۳ز ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﯾﻮﭘﻮل د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت او
 LOTFAﺳﺮه ﯾﻮه ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮫ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐړه ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﺑﮫ ﯾﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ
ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﻮ ﺗﮫ ﻧﻮره روزﻧﮫ ورﮐﻮل ﮐﯿږي او ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﮫ د
ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻤﻨځﮫ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ښﮫ
ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﮫ ﻟﭙﺎره ،ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن د واﺣﺪوﻧﻮ او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ
ﺗﺮﻣﻨځ ﯾﻮه ﭘﯿﺎوړي اړﯾﮑﮫ ﻗﺎﯾﻤﮫ ﺷﻲ.
د ھﺎﻟﯿﻨډ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻢ داﺳﯽ ﯾﻮه ﭘﺮوژه ﺗﻤﻮﯾﻠﻮي ﭼﯥ ھﺪف ﯾﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ
ﻏﺒﺮګﻮن د واﺣﺪوﻧﻮ او روﻏﺘﯿﺎﯾﯥ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د وړاﻧﺪې ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د
اړﯾﮑﻮ ښﮫ ﮐﻮل دي –ﻣﻌﻤﻮﻻً ھﻤﺪا روﻏﺘﯿﺎﯾﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﮫ دي ﭼﯥ ښځﯥ ورﺗﮫ
د ﻣﺮﺳﺘﻲ ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻮي -ﺗﺮ څﻮ ډاﮐټﺮان ﭘﮫ دي ﭘﻮه
ﺷﻲ ﭼﯥ د وۍ ﺑﺎﯾﺪ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ښځﯿﻨﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯥ ﺗﺮ ﺗﺪاوي ﻻﻧﺪې
وﻧﯿﺴﻲ او ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه د داﺳﻲ ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﭘﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي.
ﺗﺮ ھﻐﯥ ﺑﮫ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ وﻧﮫ ﺗﻮاﻧﯿږي ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺘﻀﺮرﯾﻦ ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ ﺗﻮګﮫ ﺣﻤﺎﯾﮫ ﮐړي ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن دﯾﺘﮫ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ داﺳﻲ واﺣﺪوﻧﻮ ﺗﮫ زﯾﺎت
واک ورﮐړي ،او ﭘﮫ دي واﺣﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﺳﻮاده ،ښﮫ روزل ﺷﻮي او ﭘﮫ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺳﺮه ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ د ټﻮﻟﻮ اړوﻧﺪه وﺳﺎﯾﻠﻮ او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮه ﻧﮫ
وي ﻣﻘﺮري ﺷﻮي.

ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﮫ ﭼﻠﻨﺪ ﻧﮫ ﮐﯿږي
ډﯾﺮی ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﭼﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ﯾﺎ ﻧﻮﮐﺮ ﺻﻔﺘﮫ ﮐﺎر ﮐﻮي ﯾﺎ ﭘﮫ
ادارې ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺘﻲ وي .د ښځﯿﻨﮫ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ ﻟﮫ ﺗﻼﺷﺊ ﭘﺮﺗﮫ،
ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﭘﮫ ډﯾﺮ ﻧﺪرت ﺳﺮه د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﺻﻠﻲ دﻧﺪې ﻟﮑﮫ د ﺟﺮاﯾﻤﻮ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ د ﻣﺘﮭﻤﯿﻨﻮ او ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﻨﻮ ﻧﯿﻮل ،اﺟﺮا ﮐﻮي .د ھﺮات ﯾﻮې
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﺷﮑﺎﯾﺖ وﮐړ ﭼﯥ‘ :د ﺳړو ﻏﻮﻧﺪي ﭼﻠﻨﺪ زﻣﻮﻧږ ﺳﺮه ﻧﮫ
ﮐﯿږي .ﺣﺘﯽ ﮐﮫ زﻣﻮﻧږ رﺗﺒﮫ د ﺳړو د رﺗﺒﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ﺷﺎن ھﻢ وي،
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺒﯿﺎ ھﻢ ﭘﮫ ﻣﻮﻧږ ﻏږ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭼﺎی ورﺗﮫ ﺟﻮړ ﮐړو ﯾﺎ څﮫ
ورﺗﮫ ټﺎﯾﭗ ﯾﺎ وﻟﯿﮑﻮ’.
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ﻣﯿﺮﻣﻨﻲ ډﯾﺮ وﺧﺖ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﺳﺎﺳﻲ وﺳﺎﯾﻞ ﯾﺎ درﺳﺖ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﻧﮫ
ﻟﺮي ﭼﯥ ځﯿﻨﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﻲ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﺎﻣﻲ او ﺑﻮټﺎن ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﯿﺴﻮ ځﺎﻧﺘﮫ
اﺧﻠﻲ ﭘﮫ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﻟﭙﺎره ﺑﻮدﯾﺠﮫ ھﻢ
‘ ﻣﻮﻧږ
اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﯾﺪه .د ھﺮات ﯾﻮه ﺑﻠﮫ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﮫ واﯾﯥ ﭼﯥ
اﮐﺜﺮه وﺧﺖ ﺑﻮټﺎن ،وﻟﭽﮑﯥ او ډﻧډې ﯾﺎ ﺑټﺎن ﻧﮫ ﻟﺮو .ﺣﺘﯽ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ
ﻣﻮﻧږ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ھﻢ وځﻮ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧږ د ﺧﭙﻠﻲ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره
ﯾﻮه وﺳﻠﮫ ھﻢ ﻧﮫ ﻟﺮو .ھﻐﻮۍ واﯾﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ وﺳﻠﻮ ﺗﮫ ﺿﺮورت ﻧﮫ ﻟﺮئ
ځﮑﮫ ﭼﯥ ﺳړي د ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮي’.
۵۰

ډﯾﺮ ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ اوس ھﻢ ﭘﮫ دي ﻧﻈﺮ دي ﭼﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ او ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ
ﯾﻮه ﻟﯿﺮي ﺧﺒﺮه ده ،او ځﯿﻨﯥ ﻧﻮر دا ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ ښځﻲ ﺧﭙﻠﻮ
ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﮫ ﻧﺎوﺧﺘﮫ راځﯥ او ژر ځﯥ او د ﺳﻮاد ﮐﭽﮫ ﯾﯥ ھﻢ ټﯿټﮫ
ده ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ھﻢ ورﺗﮫ ﯾﻮ ﺷﺎﻧﺘﮫ ﻣﻌﺎش ورﮐﻮل ﮐﯿږي .د ﭘﻮﻟﯿﺴۍ ﻟﮫ
ﮐﺎروﻧﻮ ھﺎ ﺧﻮا ،ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ د ﮐﻮر د ﮐﺎروﻧﻮ او ﻣﺎﺷﻤﻮﻣﺎﻧﻮ د
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﻢ ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟﺮي ،ﺧﻮ د دي ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ورﺳﺮه ډﯾﺮه ﮐﻤﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي.
ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ د ﺟﻨﺪر ﭘﮫ اړه روزﻧﮫ د ھﻐﻮۍ د ﺳﻠﻮک او
رﻓﺘﺎر ﭘﮫ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﮐﯥ ډﯾﺮه ﺣﯿﺎﺗﻲ ده .ﻟﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ
ﻣﺠﺘﻤﻊ څﺨﮫ ﻋﺰﯾﺰ رﻓﯿﻌﯽ ،څﻮک ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﺊ ھڅﯥ ھﻢ ﭘﺮ ﻣﺦ
‘ ھﺮ څﻮﻣﺮه ﭼﯥ ﺗﮫ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د وړﺗﯿﺎوو ﭘﮫ
وړي ،واﯾﯥ ﭼﯥ:
ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭘﮫ ھﻤﺎﻏﮫ اﻧﺪازه د ﻧﺎرﯾﻨﮫ و د ﺣﺴﺎدت ﺧﻄﺮ ھﻢ
زﯾﺎت وي .ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯥ د ﻧﺎرﯾﻨﮫ و ﺳﺮه ﮐﺎر وﺷﻲ او وﭘﻮھﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ
ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ د دوۍ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮي دي’.
ﺧﻮ ﯾﻮه ﻣﺴﺌﻠﮫ ﭼﯥ دﻟﺘﮫ ﻣﻮﺟﻮده ده ھﻐﮫ د روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د
ﮐﯿﻔﯿﺖ او اراﯾﮫ ﮐﻮﻧﯥ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﭘﮫ اړه ده ;د دي راﭘﻮر ﻟﭙﺎره
ﭼﯥ د ﯾﻮ ﻟړ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺸﺎورﯾﻨﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﮫ ﺷﻮي ،ھﻐﻮۍ وﯾﻠﻲ ﭼﯥ
ھﻐﻮۍ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎره د روزﻧﯿﺰو ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﻮ څﺨﮫ ﺧﺒﺮ
ﻧﮫ دي او د درﺳﻲ ﻧﺼﺎب ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﯾﯥ ھﻢ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې ګڼﻠﯽ.
د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د داﺳﻲ
روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ،ﺟﻨﺪر او د ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ ﻧﻮم ﯾﻮ ﻻرښﻮد ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐړو ﭼﯥ د ﯾﻮﭘﻮل او د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﻠﻲ اﮐﺎدﻣۍ ﭘﻮاﺳﻄﮫ ﺟﻮړ ﺷﻮی وو  ۵۱.د روزﻧﯥ ﯾﺎ آﻣﻮزش د
ﮐﯿﻔﯿﺖ د ښﮫ واﻟﻲ او ھﻤﻐږي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دا ﯾﻮ ﺧﻮش آﯾﻨﺪه ﻗﺪم
‘ روزوﻧﮑﻮ روزﻧﯥ ’ او
وو .ﺧﻮ دا ﭼﯥ د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻧﻘﺶ د
ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﮫ د ﺑﺪﻟﯿﺪو ﭘﮫ ﺣﺎل ﮐﯥ ده ،د دي اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﮫ ﭼﯥ
د ﺟﻨﺪر ﭘﮫ اړه روزﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺎ د ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻟﺴﺖ څﺨﮫ
وﻏﻮرځﯿږي.
 ۱۰ﺻﻨﺪوق :اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ﭘﻼن ۱۳۲۵
ﭘﮫ ۲۰۱۱ز ﮐﺎل ﮐﯥ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﮭﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﻧﻮرو
ﮐﻠﯿﺪي وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﮫ اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﺳﺮه ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮری
د  ۱۳۲۵ﻧﻤﺒﺮ ﭘﺮﯾﮑړه ﻟﯿﮏ د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﮫ ﺧﺎﻃﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د
ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻣﻠﻲ ﮐﺎري ﭘﻼن  NAPﭘﮫ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﯿﻞ وﮐړ .د ۲۰۱۴ز ﮐﺎل ﺗﺮ
ﭘﺎی ﭘﻮرې ﺑﮫ دا ﭘﻼن وروﺳﺘﯽ ﺷﻲ.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ  ۱۳۲۵ﻧﻤﺒﺮ ﭘﺮﯾﮑړه ﻟﯿﮏ ﭘﮫ ﻏړﯾﻮ ھﯿﻮادوﻧﻮ ﻏږ ﮐﻮي
ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ھﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺟﻨګ څﺨﮫ راوځﯥ ،د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ګډون د
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻧﻲ ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮ ﮐﯥ زﯾﺎت ﮐړي .ټﻮل ﻏړې ھﯿﻮادوﻧﮫ د
ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻟﮫ ﻧﻈﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﯿﺒﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﮫ دي ﭘﺮﯾﮑړه
ﻟﯿﮏ څﺨﮫ ﭘﯿﺮوي وﮐړي.

ﭘﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﯥ ﮐﺎري ګﺮوپ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ ﮐﺎري ﭘﻼن ﭘﮫ ﺟﻮړوﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻮي،
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت اﺳﺘﺎزی د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﭙﺎره د
ﮐړﻧﻮ ﯾﻮ ځﺎﻧګړی ﭼﻮﮐﺎټ ﺟﻮړوي ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﻼن ﺑﺮﺧﮫ ﺑﮫ ھﻢ وي.
ﻧﻮ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﯥ ادارې ﺑﺎﯾﺪ دا ډاډﻣﻦ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ
 ۱۳۲۵ﻣﻠﻲ ﮐﺎري ﭘﻼن ﮐﯥ ﭘﮫ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د ګډون
ﻟﭙﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد دي ،د ګﻤﺎرﻧﻲ ،ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺟﻮړوﻧﻲ او
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻧﯥ ﭘﮫ ګډون.
ﭘﮫ دي ﭘﻼن ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ د څﺎرﻧﻲ ښﮫ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻮﻧﮫ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد وي ﺗﺮ څﻮ
ﺟﻮﺗﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﻻس راﻏﻠﻲ او ﮐﻨﮫ ،ھﻤﺪارﻧګﮫ د دي ﭘﻼن د
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﭘﻼن ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ وﺷﻲ ﮐړای ﻣﻠﻲ
ﮐﺎري ﭘﻼن ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ او ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﮫ ﺳﺮه ﭘﻠﯽ ﮐړي.

ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﯥ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﻲ ھڅﯥ ګړﻧﺪئ
ﮐړي
ﮐﮫ څﮫ ھﻢ ځﯿﻨﻮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ادارو ﭘﮫ دي اړه ﺗﺮ ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺪه ﮐﺎر
ﮐړی ،ﺧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﯿږي ﭼﯥ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ادارو د ډﯾﺮو ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د ګﻤﺎرﻟﻮ
ﭘﮫ اړه ﭘﮫ ﻟږه اﻧﺪازه ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﮫ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﮫ ﮐړﯾﺪه .د روزﻧﯥ،
ﻣﺮﺑﯿﺘﻮب او ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﺮﻣﻨځ ھﻤﻐږي ﻟږه ده .د ﺟﺪا ﺟﺪا ﺟﻨﺴﻮﻧﻮ ﭘﮫ
ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻠﮫ ﺷﻮي ډﯾټﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﮫ د ښﯥ څﺎرﻧﯥ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ
وﮐړي.

د ھﻤﻐږئ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ

د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ اړوﻧﺪه ،د دوﻧﺮاﻧﻮ ﯾﺎ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨځ
ھﻤﻐږي ﻧﺸﺘﮫ ﮐﮫ څﮫ ھﻢ ﭼﯥ د ځﯿﻨﻮ ادارو ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ دې ھﮑﻠﮫ ﻋﻤﺪه
ھڅﯥ ھﻢ ﮐړي دي ﭼﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺸﻮرﺗﯥ واﺣﺪ ﻧﻮم ﭘﮫ دي
ھﮑﻠﮫ د ﯾﺎدوﻟﻮ وړ دی .اوﺳﻤﮭﺎل د رﯾﻔﻮرم ھڅﯥ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
وزارت او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻧړﯾﻮاﻟﻲ ھﻤﻐږۍ ﺑﻮرد ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯿﻮل
ﮐﯿږي ،ﺑﺎﯾﺪ دا ﺣﺎﻟﺖ ﭘﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ اﺻﻼح ﮐړي.

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮل

دوﻧﺮان ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐړﻧﻮ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﭘﮫ اﺳﺎس ﺑﯿﻠﯥ ﺑﯿﻠﯥ اﺣﺼﺎﯾﯥ وړاﻧﺪې ﮐړي .ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ ﺗﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻟﭙﺎره ﻣﺨﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه درې
ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر ورﮐﻮي ،ﻧﻮ ﺧﭙﻠﮫ ډﯾټﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﮫ
ﺣﺴﺎب د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د ګډون ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ
وړاﻧﺪې ﮐړي.

روزﻧﮫ

ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺎټﻮ روزﻧېﺰ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ) (NTM-Aﭼﯥ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ
ﺳﻮﻟﮫ ﺳﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺮ ﭼﺘﺮ ﻻﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮي،
زﯾﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ د ﺑﻠﻮا ﭘﮫ ﺧﻼف ھڅﻮ ﺗﮫ وﻗﻒ ﮐړی ﭼﯥ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﻟﮫ  ۸۰څﺨﮫ ﺗﺮ  ۹۰ﺳﻠﻨﻮ ﭘﻮرې روزﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿږي.
دواړه ،ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺎټﻮ روزﻧﯿﺰ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ او ﯾﻮﭘﻮل ﭘﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د روزﻟﻮ ﻣﺨﮑښﺎن دي ،ﮐﮫ څﮫ ھﻢ ﭼﯥ اوس ﭘﮫ
ډﯾﺮﯾﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻮګﮫ دوۍ ﺧﭙﻠﮫ ﺗﻮﺟﮫ " روزوﻧﮑﻮ روزﻧﯥ" او ﻣﺸﻮرﺗﯥ
روﻟﺘﮫ اړوﻟﻲ ده.
۵۲

د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ټﻮل روزﻧﯿﺰ ﮐﻮرﺳﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د
وزارت ﻟﮫ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯾﻖ او د ھﻐﯥ ﺳﺮه ﭘﮫ ھﻤﻐږئ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ .ﺧﻮ
ﭘﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﯥ ،دا ﮐړﻧﯥ او اﺟﺮاأت ھﯿڅ ښﮫ ﻧﮫ ھﻤﻐږي ﮐﯿږي :ﯾﻮ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯥ ﭘﻮځﯥ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ د ﻣﺮﺑﯿﺘﻮب ﮐﺎر ﺳﺮﺗﮫ
رﺳﻮو ،ووﯾﻞ‘ :ډﯾﺮ زﯾﺎت ټﺮﯾﻨﻨګﻮﻧﮫ او روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوګﺰاﻣﻮﻧﮫ روان
دې ﺧﻮ ھﯿڅﻮک ﯾﻮ ﮐﻠﯥ ﻧﻈﺮ ﻧﮫ ﻟﺮي – ﺑﯿﺨﯥ ګډوډي ده’.
۵۳

ﻣﺮﺑﯿﺘﻮب

د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ارﺷﺪو اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻧړﯾﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﮫ د ﻣﺮﺑﯿﺘﻮب
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﮫ ھﻢ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي .ډﯾﺮی ھﻐﮫ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻣﺮﮐﮫ ورﺳﺮه ﺷﻮي،
واﯾﯥ ﭼﯥ ﻣﺮﺑﯿﺘﻮت د ﺟﻨﺪر-ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﭘﮫ اړه د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د
رﯾﻔﻮرم ﯾﻮ ﮐﻠﯿﺪي ﻋﻨﺼﺮ دی ،ښﯥ ﻻرښﻮﻧﯥ او ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻈﺮﯾﺎت وړاﻧﺪې
ﮐﻮي ﭼﯥ زده ﮐړو ﺗﮫ د دﺳﺘﺮﺳﻲ ﯾﻮه ښﮫ ﺳﺮﭼﯿﻨﮫ ده .اﻣﺎ ځﯿﻨﯥ ﺧﻠﮏ
داﺳﻲ ھﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ د دې ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﻮ ﻟﮫ ﺑﻞ څﺨﮫ ډﯾﺮ
ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮي .ھﻐﮫ ﺳټﺎف ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯥ ﭼﯥ د ﯾﻮﭘﻮل ﺳﺮه ﻣﻮﻗﺘﻲ ﮐﺎر
ﮐﻮي ،ھﻐﻮۍ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﺎن دي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﯾﺎ ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ﺣﯿﺎﺗﻲ ﻣﮭﺎرﺗﻮﻧﮫ ﻧﮫ ﻟﺮي .ﻧړﯾﻮال ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره
ھﻢ د ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﻮ او ھﻢ د روزوﻧﮑﻮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﮐﺎر ﮐﻮي .د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ﭘﺎﺳﻨﻲ ﻣﺮﺑﻲ وړاﻧﺪي ووﯾﻞ ﭼﯥ ‘ :د دي ﮐﺎر ﻟﭙﺎره د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺴﻠﮑﻲ
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ده .ﺣﺘﯽ زﻣﻮﻧږ ځﯿﻨﯥ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮي اﻓﺴﺮان دي ،ﻟﮫ ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ښﺎروﻧﻮ دﻟﺘﮫ راﻏﻠﻲ او ھﻐﮫ
اړﯾﻨﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮫ ﻟﺮي’.
۵۴

ﺗﻤﻮﯾﻞ

ﮐﮫ څﮫ ھﻢ ځﯿﻨﯥ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﯥ ادارې د ښځﻮ ﻟﮫ ﺣﻘﻮﻗﻮ او ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ څﺨﮫ ﭘﮫ ډاګﮫ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﯾﻮ څﻮ و ﯾﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
د ګﻤﺎرﻟﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي ﯾﺎ ﭘﮫ ﻟﻮﯾﮫ ﮐﭽﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﯿﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎص
ﮐړﯾﺪي .ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﭘﮫ ھﻐﮫ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮﻻﺳﮫ ﮐﯿﺪل ﻻ
ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮي ﭼﯥ ﭘﮫ دي ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي ) ۶ﺻﻨﺪوق وګﻮرئ(.
 ۱۰ﺻﻨﺪوق :ھﻤﻐږي ډﯾﺮه ﺣﯿﺎﺗﻲ ده
ﭘﮫ ۲۰۱۱ز ﮐﺎل ﮐﯥ ،د ھﺎﻟﯿﻨډ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫ ﮐﻨﺪز وﻻﯾﺖ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د
روزﻧﯥ ﭘﺮاﺧﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﯿﻞ ﮐړو .ﭘﮫ دﻏﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﯥ د اﻣﻨﯿﺖ او
ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره ډﯾﺮې ھڅﯥ ﺳﺮه راټﻮﻟﯥ ﮐړي .ﭘﮫ دي
ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻨﺴټﯿﺰ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ روزﻧﯿﺰ ﮐﻮرﺳﻮﻧﮫ ،د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ رھﺒﺮۍ څﺨﮫ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د
ﻣﺸﻮرﺗﻲ ګﺮوپ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮل ،د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د
ھﻤﮑﺎرﯾﻮ ښﮫ ﮐﻮل ،او ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﺊ ﺗﮫ د
ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ ﺳﻮق ﮐﻮل ﭘﮫ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي.
دي ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ادارو او ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ھﻤﻐږئ د ښﮫ
ﮐﻮﻟﻮ ھڅﮫ ھﻢ وﮐړھﭽﯥ ﭘﮫ دي ﮐﯥ ﯾﻮﭘﻮل ،د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ څﺎﻧګﮫ
او د ھﺎﻟﯿﻨډ د وﻻﯾﺘﻲ ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﻲ ټﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د ھﺎﻟﯿﻨډ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ د ھﻤﻐږئ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ټﯿﻢ ﭘﮫ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ھﺎﻟﯿﻨډ ﯾﻮ اﻓﺴﺮ د
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ واﺣﺪ ﮐﯥ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ د ﯾﻮﭘﻮل د
ﮐﻨﺪز د ﺑﺮﺧﻲ رھﺒﺮي ھﻢ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده.
ﭘﮫ ﮐﻨﺪز ﮐﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺸﻮرﺗﻲ واﺣﺪ ﯾﻮه ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯥ،
‘ډﯾﺮۍ ﭘﺮوژي ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﻮ ډول
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا ﮐﯿﺠﺮ واﯾﯥ:
ﻣﻮﺧﻲ ﻟﺮي ﺧﻮ ھﻤﯿﺶ ﺧﭙﻠﻮ اھﺪاﻓﻮ ﺗﮫ ﻧﮫ رﺳﯿږي .ھﺮ څﻮک ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﻧﮫ
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي .ﻣﻮﻧږ ﮐﻮښښ وﮐړ ﭼﯥ ټﻮل را ټﻮل ﮐړو ﺗﺮ څﻮ د ﮐﺎروﻧﻮ
اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ ډﯾﺮه ﺷﻲ’.

د دي ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دوﯾﻢ روش دا وو ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د وﻻﯾﺘﯥ
رھﺒﺮۍ د ﻣﺮﺑﯿﺘﻮب اړﺗﯿﺎوي اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﮐړي .ﭘﮫ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐﭽﮫ ﯾﻮه
اداره ﮐﯥ داﺳﻲ ﯾﻮ ﮐﺎر ډﯾﺮ ﺣﯿﺎﺗﻲ وو ځﮑﮫ ﭼﯥ ھﻠﺘﮫ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮان د
واک درﻟﻮدوﻧﮑﯥ وي او د دي اﺣﺘﻤﺎل ډﯾﺮ ﺷﺘﮫ ﭼﯥ دا ﻣﺸﺮان ﺑﮫ د
ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ﻟﮫ ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺗﻨﻔﯿﺬ څﺨﮫ ﻣﻼﺗړ وﮐړي.
د دي ﯾﻮه ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭼﯥ ښﺎﯾﯥ وړه ﺧﻮ ډﯾﺮه ﻣﮭﻤﮫ وي ھﻐﮫ ﭘﮫ ﮐﻨﺪز ﮐﯥ د
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﺷﻤﯿﺮ ﮐﯥ زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ دی .ھﻠﺘﮫ اوس ﻟﮫ  ۳۷۱۶اﻓﻐﺎن
۳
 ۴۲ﯾﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ دي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ
ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ څﺨﮫ
اﻓﺴﺮاﻧﻲ ۸ ،ﺑﺮﯾﺪﻣﻼﻧﯽ او  ۲۱د ګﺰﻣﻲ ﻟﭙﺎره ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ دي.
ﯾﻮ راﭘﻮر ﭼﯥ ﭘﻨځﮫ وﻻﯾﺘﻮﻧﮫ ﯾﯥ ﺳﺮوی ﮐﻮل ،واﯾﯥ ﭼﯥ د ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره د ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ او روزﻧﻮ ﻟﮫ درﮐﮫ ،د ﮐﻨﺪز وﻻﯾﺖ ﭘﮫ ﺳﺮ
ﮐﯥ راځﯥ .ﭘﮫ راﭘﻮر ﮐﯥ دا ھﻢ راﻏﻠﻲ وو ﭼﯥ د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ھﻤﮑﺎراﻧﻮ ﻟﮫ
ﺧﻮا د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ زﯾﺎت اﺣﺘﺮام ﮐﯿﺪه ځﮑﮫ ﭼﯥ روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﯾﯥ
۵۵
ﻣﮭﺎرﺗﻮﻧﮫ ﻟﻮړ ﮐړي وو.
ﺟﻤﯿﻠﮫ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﻨﺪز ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺟﻠﺐ او ﺟﺬب ﯾﻮه
ﻣﺎﻣﻮره ده ،واﯾﯥ ‘ :ﭘﮫ ﺗﯿﺮ ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣﻮﻧږ  ۱۵ښځﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر وګﻤﺎرﻟﻲ.
ﭘﻨځﮫ ﯾﺎ ﺷﭙږ ﯾﯥ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﮫ وي ،ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮري ﯾﯥ ﺑﯽ ﺳﻮاده وي .ﺧﻮ
ټﻮﻟﻮ ﯾﯥ ﺑﻨﺴټﯿﺰ روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي او ﺗﺮ اوﺳﮫ ﭘﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ دﻧﺪه اﺟﺮا ﮐﻮي’.
د ھﺎﻟﯿﻨډ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ د ۲۰۱۳ز ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻟﮫ ﺗﻮﻗﻊ څﺨﮫ
ﻣﺨﮑﯥ ،وﺗړل ﺷﻮ ﭼﯥ دا ﯾﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐړل ﭼﯥ د دي ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﺎ
ﭘﺎﯾﺪارﺗﻮب وارزول ﺷﻲ.
ﻟﮫ ﮐﻨﺪز څﺨﮫ د ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ادارو ﻟﭙﺎره ﻣﮭﻤﻮ ﺗﻮﺻﯿﻮ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ:
د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﮫ ﻋﯿﻦ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻐږي ښﮫ ﺷﻲ.
د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ وﻻﯾﺘﯥ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ارﺷﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﮫ د ﻣﺴﻠﮑﻲ
ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﻮ د ﻓﺮاھﻢ ﮐﻮﻟﻮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﮐﻮل او ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،
رھﺒﺮۍ او د ټﯿﻢ ﺟﻮړوﻧﻲ د روزﻧﻮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﮐﻮل.
د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ارﺷﺪو ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ ﺗﺸﻮﯾﻘﻮل ﺗﺮ څﻮ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ
ھﮑﻠﮫ ﭘﮫ ﻋﺎم ﻣﺤﻀﺮ ﮐﯥ ﺧﺒﺮي وﮐړي.
ﭘﮫ ﯾﻮه ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د اړﯾﮑﻮ
ﭘﯿﺪا ﮐﻮل ﺗﺮ څﻮ ﻣﻼﺗړي ﻣﺸﺮان ﯾﻮ ځﺎی ﮐړل ﺷﻲ او ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺗړي ﻣﺸﺮان
د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻣﺰاﯾﺎو ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻌﺘﻘﺪ ﮐړل ﺷﻲ.
ﻟﮫ ﺳﺎﺣﻮي دﻓﺘﺮوﻧﻮ څﺨﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ
ﺳﺮه د ﻣﺮﺑﯿﺘﻮب د اړﯾﮑﻮ د راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮ ﺑﻨﺴټ ﭘﮫ ﺻﻔﺖ
ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻨﮫ.
ﻟﮫ ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﮫ ﭘﮫ ﭘﯿﻐﺎم اﺧﺴﺘﻨﮫ او ﺗﻌﻘﯿﺒﻲ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ
ﺷﺎﻧﺘﮫ واﻟﻲ ،د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﮫ ﮐړﻧﻮ

ﺑﺎﻧﺪې د څﺎرﻧﯥ د ﻣﯿﺘﻮد راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮل
د وﻻﯾﺘﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﺸﻮﯾﻘﻮﻧﮫ ﺗﺮ څﻮ د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ،د
ښځﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﮫ ګډون ،ﺳﺮه د ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﻈﻤﻮ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟړۍ
ﭘﯿﻞ ﮐړي.

 .۵د ټﻮﻟﻨﯿﺰو او ﮐﻠﺘﻮري
ﺧﻨډوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﭘﮫ ټﻮﻟﮫ ﮐﯥ ،ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﮫ ډﯾﺮﯾﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻮګﮫ ﺟﻮﺗﻮي ﭼﯥ دوۍ د ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه ﻣﻼﺗړي دي ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ھﻢ ﺑﻲ ﻣﯿﻠﮫ دي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮڼﻮ ﺗﮫ
اﺟﺎزه ورﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ﺷﻲ ،ځﮑﮫ ﭼﯥ د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ دﻧﺪه اوس ھﻢ د ﯾﻮ ټﯿټ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ او ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯥ دﻧﺪې
ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ګڼﻞ ﮐﯿږي.

ټﻮﻟﻨﯿﺰ او ﮐﻠﺘﻮري ﺧﻨډوﻧﮫ
د ښځﯾﻧﮫ ﭘوﻟﯾﺳو ﭘﮫ اړه ﯾوه ﺑده اﻧګﯾرﻧﮫ
ً ﭘﮫ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ،ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ ﺑﮭﺮ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
د ښځﻮ ﻟﮫ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ډﯾﺮﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد دی.
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ د ﺑﯿﻼ ﺑﯿﻠﻮ دﻻﯾﻠﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﮐﻢ
ﺣﯿﺜﯿﺘﺪرﻟﻮدوﻧﮑﯥ ګڼﻞ ﮐﯿږي ﻟﮑﮫ د ﮐﺎر ﭘﮫ
ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻧﺎرﯾﻨﮫ و ﺳﺮه ﭘﯿښﮫ ﮐﯿږي،
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯥ ﻟﮫ ﮐﻮره ﺑﮭﺮ ﺷﭙﻲ ﺗﯿﺮې ﮐړي او د
ﻧﺎرﯾﻨﮫ و ﺳﺮه د اوﺳﯿﺪو او ﺧﻮړو ګډﻣﺴﮑﻦ ﻟﺮي.
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﻓﺤﺸﺎ او
ﺑﺪﻟﻤﻨۍ اداﻋﺎ ګﺎﻧﻲ – د ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪاو ﺟﻨﺴﻲ
ځﻮروﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﻮ ګﻨګﻮﺳﻮ ﭘﮫ ګډون -د دي
اﻧګﯿﺮﻧﻲ ﺳﺮه ﻻ ﻣﺮﺳﺘﮫ
ﮐﻮي او ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﯿﮑﻮ ﺗﮫ د ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘﮫ ښځﻮ راﺟﻠﺒﻮل د ﻻ ﻧﻮرو ﺳﺘﻮﻧﺰوﺳﺮه
ﻣﺨﺎﻣﺨﻮي.
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ﭘﮫ ھرات ﮐﯥ ﯾوه ښځﯾﻧﮫ ﭘوﻟﯾﺳﮫ

‘ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ
ﻟﮫ وړو اﻧﺟوﻧو وﭘوښﺗﺊ ﭼﯥ
ﮐﻠﮫ ﻏټﯥ ﺷوۍ ﻧو څﮫ ﺟوړﯾدل
ﻏواړئ ،درﺗﮫ ﺑﮫ و ﻧﮫ واﯾﯥ
ﭼﯥ ﯾوه ښځﯾﻧﮫ ﭘوﻟﯾﺳﮫ.
د ﭘوﻟﯾﺳو اﺣﺗرام ﻧﮫ ﮐﯾږي او
ښځﯾﻧﮫ ﭘوﻟﯾﺳﻲ د درﻧﺎوي وړ ﻧﮫ
دي.

د ﮐﻨﺪز د ښځﻮ ﭼﺎرو د رﯾﺎﺳﺖ ﯾﻮ اﺳﺘﺎزي ووﯾﻞ
ﭼﯥ ﯾﻮې ښځﻲ ﭘﮫ ﯾﻮه ﻣﯿﺎﺷﺘﮑﯥ څﻮ ځﻠﮫ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر
ﺑﺪل ﮐړو ﭘﮫ دي ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯥ د ھﻐﯥ ګﺎوﻧډﯾﺎن ﭘﺮي
ﭘﻮه ﺷﻮي وو ﭼﯥ ھﻐﮫ ﭘﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي.

۵۷

د ﭘوﻟﯾﺳو ﯾو ﭘﺧواﻧﯽ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯥ روزوﻧﮑﯽ

‘ډﯾﺮ ﺧﻠﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﻓﺎﺣﺸﻲ دي.
ھﻤﺪارﻧګﮫ،ټﻮﻟﻨﮫ دا ھﻢ ﻧﮫ ﺧﻮښﻮي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﯾﻮ
او ﯾﻮه ښځﮫ دي ﻟﮫ ځﺎن ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻲ وﻇﯿﻔﻲ ﺗﮫ
ﯾﻮﺳﻲ – ﭘﮫ ﻋﺎدي ﺗﻮګﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﭘﻮﻟﯿﺲ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﮫ ﻣﺎﻧﺎ ګڼﯥ’.
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ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ د ﺧﻄﺮ ﭘﮫ ﻣﻌﺮض ﮐﯥ
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ھﻐﮫ ﯾﯥ ﭼﯥ د
رھﺒﺮۍ ﭘﮫ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﻮي
د ﯾﻮ ﺑﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ھﻢ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي او ھﻐﮫ
دا ﭼﯥ دوۍ د ﯾﺎﻏﯿﺎﻧﻮ ﯾﺎ ﺑﻠﻮاګﺮو

‘ګﺎوﻧډﯾﺎن راﭘﺳﻲ ﺧﺑري
ﮐوي .ډﯾري اﻧﺟوﻧﻲ ﻏواړي
ﭼﯥ د ﭘوﻟﯾﺳو ﻟﯾﮑو ﺗﮫ ﺷﺎﻣﻠﻲ
ﺷﻲ ،ﺧو د ھﻐوۍ ﮐورﻧۍ ﯾﯥ
ﻧﮫ ﺧوښوي .د ﻣﺟردو اﻧﺟوﻧو
ﻟﭘﺎره ﺧو ﺑﯾﺧﻲ ﺳﺗوﻧزﻣﻧﮫ ده.
ﺧﻠﮏ ﺑﮫ ورﭘﺳﻲ آوازې
ﺧﭘروي او ﺑﯾﺎ ﺑﮫ ورﺳره
څوک واده ھم ﻧﮫ ﮐوي’.

ﻣﻮټﺮدي راﺷﻲ

‘ زﻣﺎ ھﯾﻠﮫ دا ده ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﻋﻣوﻣﻲ ذھﻧﯾت د
اﻓﻐﺎن ﻧﺎرﯾﻧﮫ او ښځﯾﻧﮫ
ﭘوﻟﯾﺳو د ورځﻧﯥ ژوﻧد ﭘﮫ
ښودﻟو ﺑدل ﮐړم .ھﯾﻠﮫ ﻣﯥ
ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﻧﻌﻧوي ټوﻟﻧو
ﮐﯥ ﺑﮫ ﻟږ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣوﺟود
وي ﭼﯥ ﺧﭘﻠو ﻟوڼو ﺗﮫ
اﺟﺎزه ورﮐړي ﺗر څو د
ﭘوﻟﯾﺳو ﺳره ﯾو ځﺎی ﺷﻲ.

ﺳﺑﺎ ﺳﺣر ،د ﭘوﻟﯾﺳو ﭘﮫ اړه د اﻣﺎن ﷲ
ﮐﻣﯾﺳﺎر د ډراﻣﻲ ښځﯾﻧﮫ ﺳﺗورې

ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ دي ﺧﺎﻃﺮ د ھﺪف ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل ﮐﯿږي د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ﺑﺮﺧﮫ دي .ﺳﻤﻮﻧﻤﻞ ﻣﻼﻟۍ ﮐﺎﮐړ -ﭘﮫ ھﯿﻮاد ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﮫ
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﮫ او ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﻮ د ﻟﻮﯾﻮ ﺷﮭﺮت ﻟﺮوﻧﮑﻮ ښځﻮ
ﻟﮫ ﺟﻤﻠﻲ څﺨﮫ ده -د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﮫ ﺧﻮاﭘﮫ ۲۰۰۸ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﻨﺪھﺎر
ﮐﯥ ووﯾﺸﺘﻞ ﺷﻮه او ﻣړه ﺷﻮه.
ﻣﺸﮭﻮري ښځﯥ ﭘﮫ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﮫ ﺗﺮ ھﺪف ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل ﮐﯿږي .ﺣﻨﯿﻔﮫ
ﺻﺎﻓۍ ﭼېﺪ ﻟﻐﻤﺎن وﻻﯾﺖ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﯾﺴﮫ وه ،د ۲۰۱۲ز ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی
ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐېﺪ ﯾﻮ ﻣﻮټﺮ ﺑﻢ ﭘﻮاﺳﻄﮫ ووژل ﺷﻮه .ﭘﻨځﮫ ﻣﯿﺎﺷﺘﻲ
وروﺳﺘﮫ د ھﻐﯥ ځﺎی ﻧﺎﺳﺘﻲ ،ﻧﺎﺟﯿﮫ ﺻﺪﯾﻘﻲ ھﻢ ﭘﮫ ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ د ﺳﻮرو
ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه ﺗﮭﺪﯾﺪوﻧﮫ
ځﯿﻨﻮ ﺗﮫ
ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ووژل ﺷﻮه.
ﮐﯿﺪل .ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ،د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﯾﻮې د ښﮫ ﺷﮭﺮت ﻟﺮوﻧﮑﯥ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﻟﮫ ھﯿﻮاد څﺨﮫ ﺗﯿښﺘﮫ ﮐړﯾﺪه.
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ﺗﺮ ھﻐﯥ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د ښځﯿﻨﮫ رھﺒﺮاﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﮫ
اړه ﺧﭙﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ډﯾﺮ ﮐړي ﻧﮫ وي ،ﻧﻮ دا ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺑﮫ ﺧﭙﻞ ځﺎی
ﭘﺎﺗﻲ وي ﭼﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﮫ اﺟﺎزه ﻧﮫ ورﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ﺷﻲ.

د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﻼﺗړ ﺧﭙﻠﻮل
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺗﺸﮑﯿﻞ د اړوﻧﺪو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻣﮭﺎر ﮐﻮل د
ښﺨﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اړه د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﮫ ﺧﻼف ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ.
ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ھﻢ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ادارو ﺗﮫ ﻻ ډﯾﺮ څﮫ ﮐﻮل ﭘﮫ
ﮐﺎر دي ﺗﺮ څﻮ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﻼﺗړ راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻲ
او ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﯿﺮﻣﻨﮫ
ګﻤﺎرﻧﮫ ﭘﺎﯾﺪاره ﺷﻲ .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﮫ ﭘﮫ دي اھﻤﯿﺖ ﭘﻮھﮫ وي ،ﻧﻮ
ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن دﯾﺘﮫ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐړي ﭼﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻟﮫ
ځﺎﻧﮫ ﺳﺮه وﻧﯿﺴﻲ او ھﻐﻮۍ ﭘﮫ ﻣﺴﻠﮑﻲ دﻧﺪو ﺑﺎﻧﺪې وټﺎﮐﯥ.

د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﮫ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮﮐﯿﺰ ﮐﻮل

د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻨﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د ﻣﺬھﺒﻲ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﺣﺎﺻﻠﻮل ډﯾﺮ ﺣﯿﺎﺗﻲ دي .ﻟﮑﮫ ﯾﻮ اﻓﻐﺎن ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ
ﭼﯥ واﯾﯥ ‘ :ﮐﮫ ﭼﯿﺮي ﻣﻮﻟﻮﯾﺎن د ﺟﻤﻌﯥ د ورځﻮ ﭘﮫ ﺧﻄﺒﻮ ﮐﯥ د
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﺣﻖ ﮐﯥ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺧﺒﺮي وﮐړي ،ﻧﻮ ﺧﻠﮏ ﺑﮫ د دوۍ
ﺧﺒﺮي وﻣﻨﻲ’ .ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﯥ ادارې ﺑﺎﯾﺪ د ھﻐﻮ ﭘﺮوژو ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﻲ
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ زﯾﺎﺗﻲ ﮐړي ﭼﯥ دﻏﮫ ﻣﺸﺮان د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ اړه
د اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﯾﻌﺖ او ﻣﮭﻤﻮ ﻣﻠﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻟﮑﮫ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻤﻨځﮫ وړﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﮫ رڼﺎ ﮐﯥ روزي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ﯾﻮ داﺳﻲ روش او ﻻره ﭼﯥ ﺗﻮﺟﮫ
ﯾﯥ ﭘﮫ اﺳﻼم ﮐﯥ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او وﺟﺎﯾﺒﻮ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ وي ،ﭘﮫ ډﯾﺮ ګﻤﺎن ﺑﮫ
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ ﻻره وي.
۶۰

ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪﮫﻠﻟا ﺣﻘﯿﺎر ،د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮھﻨﺘﻮن د ﺷﺮﻋﯿﺎﺗﻮ د ﭘﻮھﻨځﯥ اﺳﺘﺎذ
واﯾﯥ ﭼﯥ اﺳﻼم د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﮫ ﮐﻮي ‘ :ﭘﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ
ھﻐﻮۍ ﺗﮫ ﯾﻮ ډﯾﺮ ﺑﯿړﻧﯽ ﺿﺮورت اﺣﺴﺎﺳﯿږي ځﮑﮫ ﭼﯥ دا د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﮫ

ده ﭼﯥ ښځﯥ دي د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﺗﻼﺷﻲ ﺷﻲ .ﺧﻮ ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ ﻟړ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻧﯿﺴﻲ .ﯾﻮه ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﮫ
اﻓﺴﺮه ﺑﺎﯾﺪ د ﯾﻮ ﻧﺎرﯾﻨﮫ اﻓﺴﺮ ﺳﺮه ﯾﻮاځﯥ ﻧﮫ وي ،د دوۍ ﮐﻮټﯥ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻠﻲ وي ،او د ﺟﺎﻣﻮ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ځﺎی ﯾﯥ ھﻢ ﺑﯿﻞ وي .ﺑﯿﺎ ﻧﻮ
ﮐﻮﻣﮫ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﺸﺘﮫ’.
۶۱

 ۱۱ﺻﻨﺪوق :د ﻣﻮﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮي ﮐﻮل
زﯾﻨﺐ ﻣﻨﺼﻮر ﭘﮫ ۲۰۰۷ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﮫ  ۱۶ﮐﻠﻨۍ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎل
د ﺗﺨﺎر ﭘﮫ وﻻﯾﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ﺷﻮه .د ھﻐﯥ
 ۲۰۰۷او ۲۰۰۹ز ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د اﻣﻨﯿﮫ
ﻟﻮﻣړﻧۍ دﻧﺪه دا وه ﭼﯥ د
ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻟﭙﺎره د وﯾﺎﻧﺪۍ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ; د دي دﻧﺪي ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ
ﺑﮫ ھﻐﮫ ﭘﮫ ﻣﻨﻈﻤﮫ ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن او رادﯾﻮ ﮐﯥ
راڅﺮګﻨﺪﯾﺪه او د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﯥ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﻲ.
د وﻻﯾﺖ ﭘﮫ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮﮐﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﮫ
ﻻرﯾﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﮫ ،ھﻐﯥ د ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺬھﺒﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮي
وﮐړي .د دي ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ھﻐﻮۍ ﻣﻼﺗړ د ځﺎﻧﮫ ﺳﺮه وﻟﺮي ،ﭘﻮښﺘﻨﮫ ﯾﯥ
ﺗﺮې وﮐړه ﭼﯥ‘ :ﮐﮫ ﺳﺘﺎ ښځﮫ ﮐﻮﻣﮫ روﻏﺘﯿﺎﯾﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰه وﻟﺮي ﻧﻮ ﺗﮫ
ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﻧﺎرﯾﻨﮫ ډاﮐټﺮ ﯾﯥ درﻣﻠﻨﮫ وﮐړي او ﮐﮫ ښځﯿﻨﮫ؟ ھﻤﺪارﻧګﮫ،
ﮐﮫ ﯾﻮ ﮐﻮر ﺗﺎﻻﺷﻲ ﮐﯿږي ،ﻧﻮ ﺗﮫ ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ښځﻮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﻧﺎرﯾﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺲ وﻻړ ﺷﻲ او ﮐﮫ ښځﯿﻨﮫ؟
دا ﻧﺎﺳﺘﻲ د دي ﺳﺒﺐ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻣﻮﻟﻮﯾﺎﻧﻮ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻃﺮﻓﺪارئ
ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮي ﭘﯿﻞ ﮐړي .د ﻣﻮﻟﻮﯾﺎﻧﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ د ﻏړﯾﻮ ﺳﺮه د زﯾﻨﺐ
ﻧﺎﺳﺘﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ دي اړه ﺧﺒﺮي ﮐﻮﻟﻲ ﭼﯥ څﺮﻧګﮫ ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ﺟﺎﻣﻌﻲ د ښځﯿﻨﮫ ﻏړو ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي ،د دي ﺳﺒﺐ
ﺷﻮي ﭼﯥ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اړه د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺪل ﺷﻲ.
ﺗﺨﺎر اوس  ۲۷ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ۲۰۰۸ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﻮاځﯥ ﭘﻨځﮫ
وي .زﯾﻨﺐ اوس د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﭙﺎره د وﻻﯾﺘﻲ ﺟﻨﺪر او ﺑﺸﺮ
ﺣﻘﻮﻗﻮ د واﺣﺪ ﻣﺸﺮه ده.
ﭘﮫ ۲۰۱۲ز ﮐﺎل ﮐﯥ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ او ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺸﺮي
ﻣﺮﺳﺘﻮ ادارې ﭼﯥ د اﮐﺴﻔﺎم ﯾﻮه ھﻤﮑﺎره ﻣﻮﺳﺴﮫ ده ،وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮل ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎن وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﯾﻮ ځﺎی ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﮐﺎﺑﻞ ،ھﺮات او
ﻧﻨګﺮھﺎر ﭘﮫ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ  ۱۹۲ﻣﻮﻟﻮﯾﺎن وروزي .د اﺳﻼم ﻟﮫ ﻧﻈﺮه د
ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﺮوژې ﻣﻮﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﺗﮫ د اﺳﻼم ﭘﮫ رڼﺎ ﮐﯥ د ښځﻮ د
اﻗﺘﺼﺎدي ،روﻏﺘﯿﺎﯾﯥ او ﻣﻠﮑﯿﺖ اړوﻧﺪه ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ اړه روزﻧﮫ ورﮐړه.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ او ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د ادارې
‘ دا ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ډﯾﺮه ﺷﺨړه
ﻣﺸﺮې ،ﺳﯿﻠۍ ﻏﻔﺎر واﯾﯥ ﭼﯥ
اﻣﯿﺰه ده .ﻣﻮﻧږ د دﯾﻨﯥ ﭼﺎرو د وزارت ﺳﺮه ﻟﮫ ﻧږدې ﮐﺎر ﮐﻮو او
ﻣﻮﻧږ داﺳﻲ روزوﻧﮑﯥ اﻧﺘﺨﺎب ﮐړي ﭼﯥ ھﻐﻮۍ ﺧﭙﻠﮫ ﻣﻮﻟﻮﯾﺎن ول ،ځﮑﮫ
ﭼﯥ ﻣﻮﻟﻮﯾﺎن ﭘﮫ اﻏﻠﺐ ګﻤﺎن ﺻﺮف ھﻤﺎﻏﻮۍ ﺗﮫ ﻏﻮږ ږدي’.

ﭘﮫ ﯾﻮ ﻣﻠﮑﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ځﻮاک ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ دﻧﺪه

ﻟﮫ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺗﻼﺷﺊ او د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮه ﻟﮫ ﻣﺮﺳﺘﻲ ﮐﻮﻟﻮ
ﻋﻼوه ،د ښځﻮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ د ﯾﻮ ځﻮاب ورﮐﻮﻧﮑﯥ او ﻣﺴﺌﻮﻟﮫ ﻣﻠﮑﯥ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ځﻮاک ﭘﮫ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ھﻢ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ.
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ او ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ ﺗﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻻﺳﺮﺳﻲ ډﯾﺮوي ،د
ﻧﺎرﯾﻨﮫ او ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د
دوۍ ﭘﻮھﺎوی ښﮫ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ،ﭘﮫ ټﻮﻟﮫ ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﭘﮫ اړه د ﻧﺎرﯾﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭼﻠﻨﺪ ښﮫ ﮐﻮي ،د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ او ﺗﻮﭘﯿﺮ
ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﭽﮫ را ټﯿټﻮي او د ﻧﯿﻮﻧﻲ او د ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﻼﺷﺊ ﮐﯥ د
ﻣﻨﺎرﻋﺎﺗﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي  ۶۲.ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﻟﮫ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ
ور ھﺎﺧﻮا ھﻢ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ.دوۍ د دي ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ
ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ دا ډاډﻣﻦ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﭘﮫ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﮫ درﻧﺎوی ﮐﯿږي ،د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻀﺎﻧﺖ ﭘﮫ
ﻻﻧﺠﮫ ﮐﯥ ،ﯾﺎ د ھﻐﯥ ﮐﻮﻧډي ﺳﺮه ﭘﮫ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﮑﮫ د ځﻤﮑﯥ
ﭘﺮ ﺳﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﺮاث اړوﻧﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮل ﭼﯥ ﻧﺎرﯾﻨﮫ
ﺧﭙﻠﻮان ﻧﮫ ﻟﺮي ﺗﺮ څﻮ دﻓﺎع ور څﺨﮫ وﮐړي .ښځﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د دي ﭘﮫ
ډاډﻣﻨﻮﻟﻮ ﮐﯥ ھﻢ ﺧﭙﻞ رول وﻟﻮﺑﻮي ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﺑﻨﺪﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه دي ﭘﮫ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ او ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ ﺗﻮګﮫ ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻲ.
ﻟﮑﮫ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﯾﻮه اﻓﻐﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﭼﯥ واﯾﯥ ‘ :دا د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ او ﺑﺎور ﺧﺒﺮه ده .ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ د ﯾﻮ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﻧﮫ
ګڼﻞ ﮐﯿږي ﻧﻮ ځﮑﮫ دوۍ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﮐﯥ
ډﯾﺮې اﻏﯿﺰﻣﻨﯥ ﺛﺎﺑﺘﯥ ﺷﻲ .دوۍ ﭘﮫ ښﮫ ﺗﻮګﮫ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ
او ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه رﻓﺘﺎر وﮐړي’.

ښځﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﮫ راوﺑﺎﺳﺊ

ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ
ﯾﺎ د ﻣﺮدﻣﯽ
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ
)(Community Policingﻻ اوس ھﻢ ﭘﮫ وړه ﮐﭽﮫ او ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﮫ ده.
ﯾﻮ روﺳﺘﯥ راﭘﻮر ﺟﻮﺗﮫ ﮐړي ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﺗﻮګﮫ ﻧﮫ
ده ﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷﻮي ،ډﯾﺮ ﺧﻠﮏ داﺳﻲ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ دا د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ﻣﺤﻠﻲ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺮ ھﻤﮑﺎرئ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪوده ده.
۶۳

د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﭘﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ګټﻮره ﻻره ده ﺗﺮ
څﻮ ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻮن څﺮګﻨﺪ ﮐړي او د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺧﭙﻠﯥ وړﺗﯿﺎوي ﺛﺎﺑﺘﻲ ﮐړي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
ﯾﻮ ﻣﺎﻣﻮر ﻟﮫ ﻧﻈﺮه ‘ :دا ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ دی ،او دا ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د
اﺳﺘﺎذاﻧﻮ ،واﻟﺪﯾﻨﻮ ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻣﻮﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﻨځ څﺨﮭﮑﮫ وګﻮري
ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ د دوۍ ﻟﭙﺎره ګټﮫ ﻟﺮي ،د ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﻮ ﭘﮫ ﺟﻮړوﻟﻮ
ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي’.
۶۴

دا ﺑﮫ ډﯾﺮ اﻏﯿﺰﻣﻦ وي ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﭘﮫ ګﺮوﭘﻲ ﺷﮑﻞ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
ﯾﻮ څﻮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺣﻮزو ﯾﺎ واﺣﺪوﻧﻮ ﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ د دي ﭘﺮ ځﺎی ﭼﯥ
ﯾﻮه ﯾﺎ دوه ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﭘﮫ ﯾﻮ ﻟﻮۍ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮزو ﮐﯥ ﮐﺎر وﮐړي .د ښځﻮ
ﯾﻮه ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﺧﭙﻠﮫ ښځﻮ ﺗﮫ دا ﻓﺮﺻﺖ ورﮐړي ﭼﯥ ځﺎﻧﻮﻧﮫ راﺣﺖ

اﺣﺴﺎس ﮐړي ،ﻟﮫ ځﻮروﻧﻮ څﺨﮫ ﯾﯥ وﺳﺎﺗﻲ او ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ ﺗﻮګﮫ ﺧﭙﻞ
ﮐﺎروﻧﮫ ﭘﺮ ﻣﺦ ﯾﻮﺳﻲ .د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ډﻟﯥ ﭘﮫ اﺳﺎﻧﺊ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ
ﭼﯥ دﺑﺎﻧﺪې ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﮫ ھﻢ ووځﯥ او ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي .ﺧﻮ د اوس
ﻟﭙﺎره ،ښﮑﺎري ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﯿﺰ رﺳﻮم او رواﺟﻮﻧﻮ او ﻧﺎ اﻣﻨۍﺑﮫ ﭘﮫ
ښﺎري او د ښﺎر ﭘﮫ اﻃﺮاﻓﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮاﺧﮫ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮل
ﻣﺤﺪود ﮐړي.

 .۶ﻧﺘﯿﺠﮫ )ﭘﺎی( او ﺗﻮﺻﯿﯥ
د ډﯾﺮو ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ګﻤﺎرﻧﯥ ﭘﮫ اړه ځﯿﻨﯥ ﻣﮭﻢ ﻗﺪﻣﻮﻧﮫ اﺧﺴﺘﻞ
ﺷﻮﯾﺪي ﺗﺮ څﻮ ھﻐﻮۍ ﭘﮫ دي وﺗﻮاﻧﯿږي ﭼﯥ د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ
ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې اﺟﺮا ﮐړي .ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ھﻢ ﻻ ډﯾﺮ څﮫ ﭘﺎﺗﯥ دي ﭼﯥ
ﺑﺎﯾﺪ وﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ
ﯾﻮه ﻣﮭﻤﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ د اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ اواﻧﺠﻮﻧﻮ
د اﻣﻨﯿﺖ او ﻋﺪاﻟﺖ د اړﺗﯿﺎوو د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﺿﺮوري ده ،او ھﻤﺪارﻧګﮫ د دي ﻟﭙﺎره
ھﻢ اړﯾﻨﮫ ده ﺗﺮ څﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﭘﮫ ﯾﻮه
اﻏﯿﺰﻣﻦ ،ځﻮاب ورﮐﻮﻧﮑﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ځﻮاک
ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺪل ﺷﻲ .ﮐﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮﺷﻤﯿﺮ ﻟﻮړ
ﻧﮫ ﺷﻲ ﻧﻮ اﻧﻔﺮادي ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﺑﮫ ھﻤﺪاﺳﻲ
څﻨډو ﺗﮫ ﮐﺶ ﮐﯿږي،د ځﻮروﻧﯥ د ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﺑﮫ
ﻣﺨﺎﻣﺦ وي ،او واړه او ﻧﻮﮐﺮ ﺻﻔﺘﮫ ﮐﺎروﻧﮫ ﺑﮫ
ﭘﺮﭔﺘﺮﺳﺮه ﮐﯿږي .دوۍ ﺑﮫ وﻧﮫ ﺗﻮاﻧﯿږي ﭼﯥ
د رھﺒﺮۍ رول وﻟﻮﺑﻮي او ﻟﮫ دي ﻃﺮﯾﻘﮭﺎﻓﻐﺎن
ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﯾﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺜﺎل ﺷﻲ.

‘ﻣوﻧږ ﺑﺎﯾد ﺑرﺧوردوﻧو ﺗﮫ
ﺗﻐﯾر ورﮐړو او ھﻣدارﻧګﮫ
ﺗﻌداد ھم ډﯾر ﮐړو .ﺧو ﭘﮫ ھر
ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﺑﮫ د ﭘوﻟﯾﺳو ﭘﮫ
ځواک ﮐﯥ د  ۵۰۰۰ښځﯾﻧﮫ
ﭘوﻟﯾﺳو ګﻣﺎرل ﯾو ﺳﺗوﻧزﻣن
ﮐﺎر وي .د دي ﮐﺎر ﺑﮫ ھﯾڅ
ګټﮫ ﻧﮫ وي ﮐﮫ ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﯾواځﯥ
او ﯾواځﯥ ﭼﺎی ﭘﺧوي ﯾﺎ
ﯾوﻧﯾﻔورﻣوﻧﮫ ګﻧډي ،ﯾﺎ دا ﭼﯥ
د ﺟﻧﺳﻲ ځوروﻧﻲ ﺳره د
ﻣﺑﺎرزي ﻟﭘﺎره ﮐوﻣﯥ ﺗګﻼري
ﻧﮫ وي ﻣوﺟودي’.
۶۵

د  LOTFAﯾو ﮐﺎرﮐوﻧﮑﯽ

ﭘﮫ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ ،د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ګﻤﺎرل ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮاځﯥ د ﺷﻤﯿﺮو ﯾﻮه ﻟﻮﺑﮫ
ﻧﮫ وي .داوﺳﻨﯿﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ھﻐﮫ ﻣﻮﺧﯥ
ﭼېﺎﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ټﺎﮐﻠﻲ،د ﻻﺳﺘﮫ راوړو وړﻧﮫ دي او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ
ځﻮاک ﮐﯥ ﭘﮫ ﯾﻮ ﻟﻮۍ ﺗﻌﺪاد ﮐﯥ د ﺑﯿﺴﻮاده اوﮐﻤﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ګﻤﺎرل ﯾﻮاځﯥ د ھﻐﻮۍ د ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﯾﻮه وﺳﯿﻠﮫ ده.
د ګﻤﺎرﻧﯥ ﯾﻮه ښﮫ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯥ د روزﻧﯿﺰو ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ او
ﺗﻌﻠﯿﻢ د ﮐﭽﯥ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮه وي ،ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﺗﺸﮑﯿﻞ اړوﻧﺪه ﺳﺘﻮﻧﺰو
د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ ډﯾﺮې ﺟﺪي ھڅﯥ وﺷﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﺨﮫ ﯾﯥ
ﻧﯿﻮﻟﻲ ده او ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯥ ھﻐﻮۍ ﺗﮫ ھﻐﮫ وﺳﺎﯾﻞ او اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﮫ واک
ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ وﺷﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﭘﺮې ﭘﮫ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮګﮫ ﭘﺮ ﻣﺦ
ﯾﻮﺳﻲ.
د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻧﮑﻮ ادارو ﻟﭙﺎره دا ﮐﺎل ﯾﻮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی
ﻓﺮﺻﺖ ﭘﮫ ﻻس ورﮐﻮي ځﮑﮫ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اړه د ﯾﻮ ﻟﻮۍ رﯾﻔﻮرم
ھڅﯥ رواﻧﯥ دي او ﺑﻠﮫ دا ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ د ﺷﻮری د
 ۱۳۲۵ﻧﻤﺒﺮ ﭘﺮﯾﮑړه ﻟﯿﮏ د ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﮫ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړﻧﯥ
ﻣﻠﻲ ﮐﺎري ﭘﻼن ﺟﻮړﯾږي.
ﻟﮫ دي ﺳﺮﺑﯿﺮه ،د ډﯾﺮو ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه،
ﻧړﯾﻮال ﺑﺴﭙﻨﮫ ورﮐﻮﻧﮑﯥ ﺑﮫ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ،روزﻧﯥ او
ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺗﮫ دوام ورﮐړي .د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﺳﻤﻮن ﻟﭙﺎره د دي
ﺑﺴﭙﻨﯥ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ګﻤﺎرﻧﮫ او ﻣﺴﻠﮑﻲ
ﺟﻮړﯾﺪﻧﮫ ﺑﺎﻧﺪې وﻟګﯿږي ﺗﺮ څﻮ ټﻮﻟﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ،ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﮐﭽﮫ
ټﻮﻟﻨﮫ او ﺧﭙﻠﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺗﺮي ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻲ.

د دي ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﺑﮫ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ،ﭘﮫ ﻟﻮﯾﮫ ﮐﯥ د
اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺑﺴﭙﻨﮫ ورﮐﻮﻧﮑﻮ ډﯾﺮ ﺗﮭﻌﺪ ﯾﺎ ژﻣﻨﺘﯿﺎ ﺗﮫ
اړﺗﯿﺎ وي .اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د داﺳﻲ ﯾﻮ ځﻮاک ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ دي
ﭼﯥ د ھﻐﻮۍ ﺳﺎﺗﻨﮫ وﮐړي او د دوۍ ګټﯥ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻧﯿﺴﻲ .اوس ﻧﻮ
وﺧﺖ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ ھڅﯥ ﻣﻮ دوه ﭼﻨﺪه ﮐړو ﺗﺮ څﻮ دي ارﻣﺎن ﺗﮫ ورﺳﯿږو.

ﺗﻮﺻﯿﯥ
اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﻧړﯾﻮاﻟﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ:
•

•

•

•

ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ښځﯿﻨﮫ
ﺗﮫ او ﭘﻠﻲ
ﯾﻮه ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي راﻣﻨځ
ﯾﯽ وﺳﺎﺗﻲ .دﻏﮫ
ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو ﮐﯥ
ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ وګﻤﺎري او
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي ﭼﯥ ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ھڅﯥ ﺑﮫ ھﻤﻐږې ک وي ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﮫ
روښﺎنوﮐﺎرې ﭘﻼنوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻠﮫ وي او د ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ ﮐﯿﺪو ﻟﭙﺎره
ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ د ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ څﺨﮫ ﺑﺮﺧﻤﻨﮫ وي.
د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺳﻤﻮن ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ ھڅﻮ ﮐﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ
ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐړ ي .د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ د ﮐﺎﻓﻲ ،او ﻣﺨﺘﺺ ﺷﻮﯾﻮ
ﻣﺎﻟﻲ م رﺳﺘﯥ ﭘﮫ واﺳﻄﮫ  ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت – د ﻧړﯾﻮالو
ﭘﻮﻟﯿﺲو د ھﻤﻐږۍ ﺑﻮرد ﮐﺎري ګﺮوﭘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﺳﻤﻮن ﭘﮫ ﻟﻮر ځﺎﻧګړي ﭘﻼﻧﻮﻧﮫ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐړي
رول زﯾﺎت ﺷﻲ .ﮐﺎري
ﺗﺮڅﻮ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ وګﻤﺎرل ﺷﻲ او د ھﻐﻮ
ګﺮوﭘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭼﺎرو ﻟﮫ وزارت څﺨﮫ
د ﺟﻨﺪر ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،د ﺟﻨﺪر -ﺣﺴﺎسو ﭘﻮﻟﯿﺲ ي ﭼﺎرو ﮐﺎرﭘﻮھﺎن،
ﻟﻮړ ﭘﻮړې ښځﯿﻨﮫ اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ او ﻣﺪﻧﻲټﻮﻟﻨﮫځﺎی وﻟﺮي.
ﻣﺴﻠﮑﻲ روزﻧﻮ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ د ښځﻮ ﯾﻮ ﺷﺎن ﻻس رﺳۍ ډاډﻣﻦ
ﺑﮭﺘﺮي روزﻧﯥ ټﻮل
ﮐړي ،او د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺟﻨﺪر ﭘﮫ اړه
ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﮫ ورﺳﻮ ي .اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﻧړﯾﻮال ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﮫ
ﺑﺎﯾﺪ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﻠﮑﻲ ﮐﻮرﺳﻮﻧﮫ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﮫ
زﯾﺎت ﮐړي ) د ﻣﻮټﺮ ﭼﻠﻮوﻧﯥ او ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﭘﮫ اړه د
ځﺎﻧګړو روزﻧﻮ ﭘﮫ ګډون( ،د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﺳﻮاد ټﻮﻟګﯿﻮ ﺗﮫ
ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐړ ي ،او ډاډﻣﻦ ﮐړ ي ﭼﯥ ټﻮل اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ
ﭘﮫ ﻣﻠﻲ او
ﯾﺎ ﻧﺼﺎب او د ښځﻮ
د ﺟﻨﺪر ﭘﮫ ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻢ
ر وړاﻧﺪې د
ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮھﯿږي )د ښځﻮ پ
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﮫ ګډون(.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﯾﻮ ﭘﯿﺎوړي او اﻏﯿﺰﻣﻦ ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ﭘﻼن
راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﯿﺪل ډاډﻣﻦ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ
د ﺷﻮرا  ۱۳۲۵ﻧﻤﺒﺮ ﭘﺮﯾﮑړه ﻟﯿﮏ ) (UNSCR1325ﭘﻠﯥ ﮐړي .د
ﭘﮫ ﯾﻮه
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ ﻟﮫ ﻟﻮري
ﮐﺎفي ﮐﭽﮫ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﻮي ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ﭘﻼن ﮐﯥ روښﺎﻧﮫ او ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﮫ وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﮐﭽﮫ ﭘﮫ اﻣﻨﯿﺘﻲ
وﻟﺮي راوﻧﻐﺎړي ،ﭘﮫ
ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ د ښځﻮ ﻟﮫ وﻧډې ﺳﺮه ﺗړاو
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د ﭘﺮﯾﮑړې ﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ﮐﯥ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ:
•

•

•

•

•

•

ی
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ګﻤﺎرﻟﻮ ﯾﻮ ﭘﺮاﺧﮫ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ راﻣﻨځﺘﮫ او ﭘﻞ
ﮐړي ،ګﻤﺎرﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻐﻮ ﻧﻮﯾﻮ ګﻤﺎرل ﺷﻮﯾﻮ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﮫ ﭼﯽ زده
ﮐړې ﯾﯥ ﻧﮫ دي ﮐړي د روزﻧﯥ او زده ﮐړې ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي
او ھﻐﻮ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﮫ ﭼﯥ زده ﮐړې ﻟﺮي ﻟﻮړې دﻧﺪې وړاﻧﺪې ﮐړي،
و ﭘﮫ اړه د
ګﻤﺎرﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ګټ
ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﮫ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﺳﺮه ﻣﻠﮫ وي.
د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ و ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﺎر ې ﭼﺎﭘﺮﯾﺎل راﻣﻨځﺘﮫ
ﮐړي .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿړﻧﻲ ګﺎﻣﻮﻧﮫ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐړي
ﺗﺮڅﻮ اړﯾﻨﯥ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي )د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﻗﻠﻒ
دا ډاډﻣﻦ
ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﮫ او د ﺟﺎﻣﻮ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﺧﻮﻧﯥ(،
ﮐړي ﭼﯥ ښځﯥ د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﯾﻮ ﻣﺼﺌﻮن اﻏﯿﺰﻣﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎﻧﺪې
ھﻢ ﺧﺒﺮي او ھﻢ ورﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي  ،ﻟﻮړ رﺗﺒﮫ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﮫ د ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﺴۍ،
او ډاډﻣﻦ ﮐړ ئ ﭼﯥ ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ ولﺳﻮاﻟﯿﻮ او وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ
ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻟﮫ اړوﻧﺪه ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ څﺨﮫ ﺧﺒﺮ دي) د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د
ﺟﻨﺴﯽ ځوروني ﭘﮫ اړه د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﻻرښود(.
ډاډﻣﻨﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿګﺎﻧﯥ ﭘﮫ ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰه ﮐﭽﮫ ﭘﻠﯥ
ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې  ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
ﮐﯿږي .د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﮫ ﮐﻤﯿټﯥ
وزارت ﺑﺎﯾﺪ ډاډﻣﻨﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿګﺎﻧﯥ ﯾﯥ د ﺟﻨﺴﯿﺖ )ﺟﻨﺪر(
ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ دي ،او د
ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰه ﮐﭽﮫ د
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ،ھڅﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﮐړ ي ،د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ وﻻﯾﺘﻲ
رﺋﯿﺴﺎﻧﻮ ﺗﮫ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺻﺎدروﻟﻮ ﭘﮫ
ګډون.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﺎ اﺻﻼح )رﯾﻔﻮرم( ﮐړي .ﭘﮫ ﺳﻢونونو ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت وﮐﯥ
ﻟﭙﺎره روښﺎﻧﮫ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿګﺎﻧﯥ او د دﻧﺪو
ﺑﺎﯾﺪ د ګﻤﺎرﻧﯥ
ځﺎﻧګړې ﻻﯾﺢ ې ،د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د زﯾﺎﺗﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ
د ﻧﻮرو ادارو ا
ﻧﯿﻮل ) د ﻟﻮړو ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ګډون( ،او
واﺣﺪوﻧﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ وي ﭼﯥ ښځﯥ ﭘﮫ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ – د
ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ ) ،(FRUsد ګﻤﺎرﻧﯥ ،د څﺎرګﺮې ،د
ﭘﺎﺳﭙﻮرت رﯾﺎﺳﺖ  ،د ﺟﻨﺎﯾﻲ څﯿړﻧﻮ رﯾﺎﺳﺖ او د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﮐﻮ ﭘﮫ
ﺧﻼف د ﻣﺒﺎرزې د ادارو ﭘﮫ ګډون  .د ګﻤﺎرﻧﯥ او ﺑﯿﺎ ﮐﺘﻨﯥ
ﻧﺎﭘﯿﻠﻲ ﺑﻮردوﻧﮫ ﭼﯥ ﻧﺎرﯾﻨﮫ ،ښځﯿﻨﮫ او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ
اﺳﺘﺎزي ﭘﮫ ﮐﯥ ګډون وﻟﺮي ،ﺑﺎﯾﺪ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﺷﻲ.
ډاډﻣﻨﮫ ﮐړي ﭼﯥ ښځﯥ د دﻧﺪه اﯾﺰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ
وﻻﯾﺘﯥ
ﻻس رﺳۍ ﻟﺮي .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﮫ ﯾﻮ ﻟړ اھﺪاف وټﺎﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﯿﺮﻣﻦ ې د ﺑﺮﯾﺪﻣﻼن او
– د دي ډاډﻣﻦ ﮐﻮل
اﻓﺴﺮۍ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﺗﺮﻓﯿﻊ وﮐړي
ﭼﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﯾﺎ ﺗﺮﻓﯿﻊ د وړﺗﯿﺎو ﭘﮫ ﺑﻨﺴټ ده ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼېځﺎﻧګړې ﻧﻨګﻮون ﭔﺘﮫ ﭼﯥ ښځ ې ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي  ،ھﻢ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ
ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﮐﯿږي )ﻟﮑﮫ د ﺳﻮاد ټﯿټﮫ ﮐﭽﮫ(  -او د ﻣﺠﺮﺑﻮ ﺑﮭﺮﻧﯿﻮ
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ ﻟﻮري د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﮫ ﭘﮫ اړه د روزﻧﻮ او
څﺎرﻧﻮ ﺗﺮڅﻨګ د ګړﻧﺪي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺪاﺑﯿﺮ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐړي.
ﭘﮫ ګړﻧﺪۍ ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ وﻻﯾﺘﻲ ﮐﭽﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺷﻤﯿﺮه زﯾﺎﺗﮫ

ﮐړي .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐړې او روزل ﺷﻮې
ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﭘﮫ وﻻﯾﺘﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮنو وګﻤﺎري او ھﻐﻮۍ ﺗﮫ ځﯿﻨﯥ
ﺗﺸﻮﯾﻘﻲ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوي ﺑﺮاﺑﺮي ﮐړي ﺗﺮ څﻮ چ ې ھﻠﺘﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ  ،د
FRUsاو د ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴۍ ﭘﮫ څﯿﺮ ځﺎﻧګړو ﺷﻮﯾﻮ واﺣﺪوﻧﻮ ﺗﮫ
د دﻏﮫ ډوول ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ځﺎﻧګړي ﮐﻮﻟﻮ او ھﻤﺪارﻧګﮫ د دﻏﻮ
واﺣﺪوﻧﻮ ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﻮ ﻏړو ﺗﮫ د روزﻧﻮ زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ ﺗﮫ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب
ورﮐړۍ.

د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ وﻻﯾﺘﻲ رﺋﯿﺴﺎن )ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن( ﺑﺎﯾﺪ:

• ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ ﻓﻌﺎل ﻣﻼﺗړ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐړي .د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
وﻻﯾﺘﻲ رﺋﯿﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ټﻮل ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﮫ ﻻرښﻮوﻧﮫ وﮐړي ﭼﯥ
ھﯿڅ ډول ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎوړه ګټﮫ اﺧﺴﺘﻨﮫ او ځ وروﻧﮫ د زﻏﻤﻠﻮ وړ ﻧﮫ
ده ،ډاډﻣﻦ ﮐړ ي ﭼﯽ ﺷﮑﺎی ﺗﻮﻧﮫ ﭘﮫ رڼﮫ ﺗﻮګﮫ ﺗﺮ څﯿړنې ﻻﻧﺪې
ﻧﯿﻮل ک ﯾږي او ځورووﻧﮑﻲ او اذﯾﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﮫ روښﺎﻧﮫ ﺗﻮګﮫ
دا ھﻢ ډاډﻣﻦ ﮐړ ي ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ
ﻣﺠﺎزات ﮐﯿږي ،او ھﻤﺪارﻧګﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ وﺳﺎﯾﻠﻮ ،ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ،د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﯿﻞ
ځﺎۍ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭘﺎﻟﻨﯥ ځﺎۍ ﺗﮫ ﻻس رﺳۍ وﻟﺮي.
• ﭘﮫ دې ﻣﻮﺧﮫ ھڅﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﮐړي ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ
وګﻤﺎرل ﺷﻲ  .ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﺴﯥ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯥ ﺣﻮزو ﮐﯥ ﭘﮫ ګﺮوﭘﻲ
ﺷﮑﻞ ﭼﯥ د ﻏړو ﺷﻤﯿﺮ ﯾﯥ ﻟﮫ ﭘﻨځﻮ څﺨﮫ ﻟږ ﻧﮫ وي  ،وګﻤﺎرل ﺷﻲ
ﭼﯥ ھﻢ دوۍ د ازار او اذﯾﺖ ﭘﮫ وړاﻧﺪې وﺳﺎﺗﻲ او ھﻢ دوۍ
وﺗﻮانﯾږي ﭼﯥ ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ ﺗﻮګﮫ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﮫ ﻻس رﺳۍ وﻟﺮي .د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺸﺮان ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺪارﻧګﮫ دا ھﻢ ډاډﻣﻦ ﮐړي ﭼﯥ ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ ﺗﻮګﮫ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺴﻠﮑﻲ دﻧﺪې پ ر ﻣﺦ ﯾﻮﺳﻲ ،ﭘﮫ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ FRUsاو ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ.
• د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ ﭘﯿﺎوړي ﮐړي .د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺸﺮان
FRUsﺗﻞ
ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﮫ ﭼﺎره ﻟﮫ دې ﻻرې ډاډﻣﻨﮫ ﮐړي ﭼﯥ
روزل ﺷﻮې او ﻟﻮﺳﺘﯥ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ وﻟﺮ ي،
د ﺷﺮ ﻋﯿﺎﺗﻮ د ﭘﻮھﻨځﻲ ﻓﺎرﻏﯿﻦ د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﻼﮐﺎرو ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ
وګﻤﺎرل ﺷﻲ  ،او ﭼﯿﺮﺗﮫ ﭼﯥ ﺷﻮﻧﯥ وي د ښځﻮ ﺗﺮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﮫ ﻻﻧﺪې
واﺣﺪوﻧﻮ ځﺎۍ ﭘﺮځﺎۍ ﺷﻲFRUs.ښﺎﯾﻲ ھﻐﮫ ځﺎۍ د دﻓﺘﺮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ
وﮐﺎروي ﭼﯽ ﭘﮫ دې ﻣﻮﺧﮫ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎﻧﻮ ﻟﮫ ﻟﻮري ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮۍ،
او ﯾﺎ ښﺎﯾﻲ ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د دﻓﺘﺮ ﯾﻮ ځﺎﻧګړۍ ځﺎۍ ورﮐړل ﺷﻲ
)ﭼﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻻره ﯾﯽ ﺑﯿﻠﮫ وي( ،او ھﻤﺪارﻧګﮫ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
ﺗﮫ ﻟﮫ ﻻس رﺳﻲ ﺳﺮه ﭼﯥ وﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ د
 FRUﻟﮫ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي.

ټﻮل ھﻐﮫ دولﺗﻮﻧﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي
ﺑﺎﯾﺪ:
• د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ګﻤﺎرﻟﻮ ،ﭘﮫ دﻧﺪه ﮐﯥ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ځﺎﻧګړې ﺑﺴﭙﻨﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐړي .ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د
ﻟﯿﮏ ﻟﻮﺳﺖ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻼﺗړ ،د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ،
ﻟﯿﻮاﻟﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ګﺎﻣﻮﻧﮫ )ﻟﮑﮫ اﺿﺎﻓﻲ اﻣﺘﯿﺎزات  ،د ﮐﻮرﻧۍ د
روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﭘﻼن او ﮐﻮر ورﮐﻮل( ،د ښځﯿﻨﮫ وو ﻟﭙﺎره د
ﺑﯿﻠﻮ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ،د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﮫ څﯿﺮ اړﯾﻨﯥ

•

•

•

•

زﯾﺮﺑﻨﺎوې ،او د ﻟﻮړ ﭘﻮړو ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﮫ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د وﻻﯾﺘﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره روزﻧﯥ او
څﺎرﻧﯥ  ،راوﻧﻐﺎړي.
ﯾﺎ ﺑﺴﭙﻨﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ه ﮐړي.
د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﮫ ﺑﻨﺴټ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺳﺮه اوږد
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻣﮭﺎﻟﮫ ﻣﻼﺗړ او ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي – ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ھﻐﮫ ﻣﮭﺎل ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﮫ  ۲۰۱۴ﮐﺎل ﮐﯥ د ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﭘﮫ ﻏﺎړھﺎخ ﻟﻲ– او ھﻢ ﻧړﯾﻮاﻟﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﺧﭙﻠﮫ ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﮫ د ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ګﻤﺎرﻧﯥ او ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﭘﻮرې
وﺗړي.ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺪارﻧګﮫ ﭘﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯽ د ښځﯿﻨﮫ
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﭘﻮﺳﺘﻮ ﻧﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي ﺑﺴﭙﻨﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐړي او ﻟﮫ
 ۲۰۱۵ﮐﺎ ل ﻟﭙﺎره د وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﯾﻮ ﭘﯿﺴﻮ څﺨﮫ ﯾﯥ
ﺗﺮې وﺳﺎﺗﻲ.
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره اوږد ﻣﮭﺎل ه اړﯾﻨﮫ ﺑﺴﭙﻦ ه
د ھﻎو ګﺮوﭘﻮن و ﻟﭙﺎره اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړي  .ﺑﺴﭙﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻨﺪي ﺷﻲ ﭼﯽ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي،
د ھﻐﻮ ھڅﻮ ﭘﮫ ګډون ﭼﯥ ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯥ د دي اﺻﻞ ﻣﻨﻞ زﯾﺎﺗﻮي،
راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﻮي او د
ﻧﺎرﯾﻨﮫ او ښځﯿﻨﮫ اﺗﻼن او اﻟګﻮګﺎﻧﯥ
اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﮫ ﻧﻮرو ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ښﮑﯿﻠﻮ ﻟﻮرو
)ﻟﮑﮫ د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او ﭘﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ
ھﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﮫ ورﺗﮫ ﻧﻮرو ګﺮوﭘﻮﻧﻮ( ﺳﺮه ﻧښﻠﻮي.
پوﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ څﺎرﻧﯥ ﻣﻼﺗړ وﮐړي.
ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﭽﮫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﻮ د
اورﯾﺪو دﻓﺘﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ډاډﻣﻨﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ښځﯥ ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ
اﻏﯿﺰﻣﻦ او ﻧﺎﭘﯿﻠﻲ د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﮫ ﻻس رﺳۍ وﻣﻮﻣﻲ.
دا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﻣﻠﻲ ﮐﭽﮫ د ﻟﻮﻣړي ﺗﻮب درﻟﻮدوﻧﮑﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮫ
ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﮫ وﻻﯾﺘﻲ ﮐﭽﮫ ﻻس رﺳۍ
ډاډﻣﻦ ﮐړي.
ډاډﻣﻦ ﮐړي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ټﻮﻟﯥ ﻧړﯾﻮاﻟﯥ روزﻧﯥ او څﺎرﻧﯥ د
ﺟﻨﺪر ﻟﮫ اړﺧﮫ ﺣﺴﺎﺳﯥ دي .د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ھﯿﻮادوﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﮫ  ۲۰۱۴ﮐﺎل څﺨﮫ وروﺳﺘﮫ د ISAFﭘﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﮐﯥ د ﺟﻨﺪر ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﺳﻼﮐﺎران ﭘﮫ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﭘﺮﯾږدي
ﺗﺮڅﻮ د ﻧﺎټﻮ ﺧﭙﻞ د  ۱۳۲۵ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ﭘﻼن ﭘﻠﻲ ﮐﯿﺪل ﺷﻮﻧﻲ
دا ډاډﻣﻦ ﮐړي
ﮐړي ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﯥ د  LOTFAن وی ﭘړاو ﭼﯽ ﭘﮫ  ۲۰۱۴ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﯿﻞ ﮐﯿږي د
ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﮫ ﭘﮫ ﮐﻤﯿټﮫ ﮐﯥ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ اﺳﺘﺎزۍ ﭘﮫ ﺑﺮ ﮐﯥ
وﻧﯿﺴﻲ.

ﻧړﯾﻮال د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ:

 EUPOLاو د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د
• د څﺎرﻧﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮ روان وﺳﺎﺗﻲ .د
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺸﻮر تې د واﺣﺪ ﭘﮫ څﯿﺮ ارګﺎﻧﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﻟﻮړ
ﭘﻮړو ﻧﺎرﯾﻨﮫ او ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د
وﻻﯾﺘﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﻠﮑﻲ
ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﻮ د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﮐﺎر ﺗﮫ دوام ورﮐړي .د ﻣﺮﺑﻲ
ګﺮۍ ﭘﺮوګﺮام وﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ھﻐﮫ ځﺎۍ ﺗﮫ ﭼﯥ ﺷﻮﻧﯥ وي وﻏﺰول ﺷﻲ
)او ﯾﺎ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻟﮫ  ۲۰۱۴ﮐﺎل وروﺳﺘﮫ ﭘﮫ ھﻤﺪﻏﮫ اوﺳﻨۍ

ﮐﭽﮫ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ( ،او ﻟﮫ ګﺎوﻧډﯾﻮ ھﯿﻮادوﻧﻮ او ﭘﮫ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ
ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اړﯾﮑﯥ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐړي. .
• د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﺟﻨﺪر او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻟﮫ واﺣﺪوﻧﻮ
ﺳﺮه ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐړي .د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻧړﯾﻮال
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ دا ډاډﻣﻦ ﮐړي ﭼﯥ د ﺟﻨﺪر او د ﺑﺸﺮ د
 ،ھﻢ ﭘﮫ
ﺣﻘﻮﻗﻮ د واﺣﺪوﻧﻮ د وړﺗﯿﺎ ﻟﻮړوﻧﯥ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ھڅﯥ
د
ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت او ھﻢ د وﻻﯾﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ،
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺳﻤﻮوﻧﻮ ﭘﮫ ھڅﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ﻟﺮي .دا ﺑﺎﯾﺪ د ﺟﻨﺲ
او ﻋﻤﺮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ګډون ،د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راټﻮﻟﻮﻟﻮ د ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل راوﻧﻐﺎړي.

ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ:

• د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮل او ﮐﺎرل ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﮐړي .ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ﺗﮫ ﭘﮫ ھﻐﻮ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې درې ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﯥ راﭘﻮر
ورﮐﻮي ،ﺑﺎﯾﺪ ،ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وﻧډې د
ﺟﺎﻣﻊ راﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﯥ ﭘﮫ ګډون د ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﮫ اﺳﺎس د راﭘﻮر را
ټﻮﻟﻮل او ﮐﺎرول ښﮫ ﮐړي.
• وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ډﯾﺮه ﮐړي .ﻣﻠګﺮې ﻣﻠﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ اړوﻧﺪو
وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻧښﮫ ﺷﻮۍ ﻣﻼﺗړ زﯾﺎت ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﺎرې ﭘﻼن او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠﻲ
اﻣﻨﯿﺖ د ﺷﻮری د  ۱۳۲۵ﻧﻤﺒﺮ ﭘﺮﯾﮑړه ﻟﯿﮏ ﻟﭙﺎره د راروان
ﻣﻠﻲ ﮐﺎري ﭘﻼن د د ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﮫ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﺷﻲ.

ﯾﺎدووﻧﯥ
 ۱ﻟﮫ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﮐﻮل :ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﻮرﻧﻲ ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﻮ ﻣﻠﻲ راﭘﻮر ،د ګﻠﻮﺑﻞ راﯾټﺲ ﭘﮫ وﺳﯿﻠﮫ
) ۲۰۰۸ﻣﺎرچ(
http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803
 ۲ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﮫ ﺷﻮي ) ۲۰۱۳اﭘﺮﯾﻞ(.
 ۳ﺳﻤﻮﻧﻮال ﺳﻤﺴﻮر ) د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﮫ ۹ ،ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮐﺎﺑﻞ( .ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﮫ ﺷﻮې ) ۲۰۱۳ﻣﺎرچ(.
) (LOTFAﺗﺮﭘﺮوژې ﻻﻧﺪې د ﻣﻠګﺮو
 ۴د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د اﻧګﯿﺮﻧﯥ ﺳﺮوی ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻈﻢ د اﻣﺎﻧﻲ ﺻﻨﺪوق
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮوګﺮام )(UNDPﻟﮫ ﻟﻮري ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﻮې .د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﺟﻨﻮري.
 5ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺎټﻮ روزﻧﯿﺰ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ )) ،(NTM-Aﺷﺨﺼﻲ ﻣﻔﺎھﻤﮫ۲۰۱۳ ،ز ﺟﻮﻻی( .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﺷﻤﯿﺮي ښﺎﯾﯥ
ﭼﯥ  ۲،۲۰۰ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﻣﻮﺟﻮدي دي ﺧﻮ ﭘﮫ دي ﮐﯥ ﻣﻌﻤﻮﻻً ھﻐﮫ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﯾﯥ ھﻢ ﺷﺎﻣﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ دي ﺧﻮ
اﻓﺴﺮاﻧﯥ ﻧﮫ دي .ﻧﻮ ﭘﮫ دي اړه ﺷﻤﯿﺮې ډﯾﺮی وﺧﺖ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎره او ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ دي.
 6د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﺳﻨﺪ ﭼﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا ﺗﯿﺎر ﺷﻮی)۲۰۱۳ز ﻓﺒﺮوری(
 7ﻟﮫ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﮐﻮل :ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﻮرﻧﻲ ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﻮ ﻣﻠﻲ راﭘﻮر ،د ګﻠﻮﺑﻞ راﯾټﺲ ﭘﮫ وﺳﯿﻠﮫ
) ۲۰۰۸ﻣﺎرچ(
http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803
 8د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ راﭘﻮر ) ۲۰۱۲ز دﺳﻤﺒﺮ(ﻻ ﯾﻮ اوږد ﺟﻨګ ﭘﺎﺗﯥ دی :ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﻤﻨځﮫ
د ځﻮ ﭘﺮ
وړﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ ’ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ اﮐﺘﻮﺑﺮ ۲۰۱۱ز څﺨﮫ د ۲۰۱۲ز ﺗﺮ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻮرې ﭘﮫ  ۲۲وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ْ
وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﯾﻮاځﯥ  ۷۴۰ﭘﯿښﯥ ﺛﺒﺘﻲ ﮐړي ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ راﭘﻮر وﮐﺘﻞ ﭼﯥ ﻟږ راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﮫ او ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯾﺪی ’ ،د
ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د راﭘﻮر .د ھﻤﺪې راﭘﻮر ﭘﮫ  ۱۴ﻣﺦ ﮐﯥ راځﯥ ‘ د دي ﭘﺮ ځﺎی ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻮ
 ۲۰۱۲ز ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﻟﮫ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ څﺨﮫ ﺗﺮ
ﯾﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﻮن ﺗﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻮي ﭼﯿﺮﺗﮫ ﭼﯥ د
اﮐﺘﻮﺑﺮه ﭘﻮرې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ  ۴،۰۱۰ﭘﯿښﯥ ﯾﺎ ﻗﻀﯿﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯾﺪي .ﻟﮫ ھﻐﻮ  ۷۴۰ﭘﯿښﻮ څﺨﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ ﻟﻮرې
ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ۵۴ ،ﺳﻠﻨﮫ ﯾﯥ څﺎرﻧﻮاﻟﯿﻮ ﺗﮫ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻟﮫ  ۳۱۲ﺗﺮې اﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮي او د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﺳﻨﺘﯥ ﻻرو ﭼﺎرو ،ﯾﺎ د ﻋﺪﻟﯿﯥ
وزارت د ﺣﻘﻮﻗﻮ رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﻟﯿږدول ﺷﻮي ،ﯾﺎ ﻣﻨځګړﺗﻮب ﭘﮫ ﮐﯥ ﺷﻮی او ﯾﺎ د ﭘﺮوﺳﻲ ﻻﻧﺪې دي’.
 9م .ارﻏﻨﺪﯾﻮال )  ۲۰۱۳ﺟﻮن( اﻓﻐﺎن ډﻟﮫ ،ﭘﻮﻟﯿﺲ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﮫ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﮫ ﮐﭽﮫ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮرﻧﻮې .ﭘﮫ
ﻻﻧﺪې اﻧﻼﯾﻦ ادرس ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﯿﺪل ﺷﺊ:
 ۲۰۱۳) http://uk.reuters.com/article/2013/06/10/us-afghanistan-rights-idUSBRE9590JU20130610ﺟوﻻی (۴
‘ د اﻧﻔﺮادي ښځﻮ ،د ھﻐﻮۍ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ،
 10د  DFIDﯾﻮې ﺧﭙﺮوﻧﯥ داﺳﻲ ﻧﺘﯿﺠﮫ ګﯿﺮي ﮐړي ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه
ټﻮﻟﻨﯿﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮرو ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﯥ ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﻻﺳﺘﮫ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻠﯿﺪې ده ’ .د  DFIDد ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﭙﺮوﻧﮫ ،د ښځﻮ او
اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزي ﻟﭙﺎره د ﺑﺪﻟﻮن ﯾﻮه ﻧﻈﺮﯾﮫ ،ﻟﻮﻣړی ورﻗﮫ
) (LOTFAﺗﺮﭘﺮوژې ﻻﻧﺪې د ﻣﻠګﺮو
 11د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د اﻧګﯿﺮﻧﯥ ﺳﺮوی ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻈﻢ د اﻣﺎﻧﻲ ﺻﻨﺪوق
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮوګﺮام )(UNDPﻟﮫ ﻟﻮري ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﻮې .د  ۲۰۱۲ﮐﺎل ﺟﻨﻮري.
 12ﯾﻮﭘﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )  ۳۱ ،۲۰۱۲ﺟﻨﻮري( ،د ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﺟګړه ﮐﯥ د ډﯾﺮو ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ګﻤﺎرﻧﮫ ،ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي .ﭘﮫ ﻻﻧﺪې
اﻧﻼﯾﻦ ادرس ﯾﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ ﺷﺊ) http://www.eupol-afg.eu/?q=node/135:د ۲۰۱۳ز د ﺟون ﭘﮫ  ۱۹ﻣﮫ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس وو(
 13د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻧړﯾﻮال ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯥ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۳ﻣﺎرچ(
 14ﺟﻨﺮال س .ﻗﺮﯾﺸﻲ )د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﺟﻨﺪر او ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ د واﺣﺪ رﯾﺲ( )  ۸-۹اﮐﺘﻮﺑﺮ  (۲۰۱۱د وﻟﺴﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ،ښځﻮ
او اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﯾﺰﯾﻨﺘﯿﺸﻦ ،ﮐﺎﺑﻞ
 (۲۰۱۰) APPRO 15ډﯾﺮﯾﺪوﻧﮑﯥ دردوﻧﮫ -ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ )ﻻ ﺧﭙﻮر ﺷﻮی ﻧﮫ دی(1U
.۱۰
 (۲۰۱۰ ) APPRO 16ډﯾﺮﯾﺪوﻧﮑﯥ دردوﻧﮫ -ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ )ﻻ ﺧﭙﻮر ﺷﻮی ﻧﮫ دی( ،اﺟﺮاﯾﯿﻮي ﻟﻨډﯾﺰ،
ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﻧﺎټﻮ ﻓﮑټﺸﯿټ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ اړه ﭼﯥ ﭘﮫ ﻻﻧﺪې ادرس اﻧﻼﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺪﻟﯽ
ﺷﻲ ) http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/factsheets/0423-11_ANSF_LR_en(1).pdf:د  ۲۰۱۳د ﺟون ﭘﮫ  ۵اﺟﺎزه ورﮐړل ﺷوي( .ھﻣدارﻧګﮫ د  (۲۰۱۰) APPROد اﺳﺎﺳﻲ
ﮐرښﯥ راﭘور :ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘوﻟﯾﺳو ﮐﯥ )ﻻ ﺧﭘور ﺷوی ﻧﮫ دی( p8
 (۲۰۱۰) APPRO 17د اﺳﺎﺳﻲ ﮐرښﯥ راﭘور :ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘوﻟﯾﺳو ﮐﯥ )ﻻ ﺧﭘور ﺷوی ﻧﮫ دی( , 8
 18د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ) ۲۰۱۳ﺟﻮﻻی(
 19ﺟګړن ح .ﺷﺎھﻲ )د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﺟﻨﺪر او ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ رﯾﺲ .ﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۳ﻓﺒﺮوری(
 (۲۰۱۰) APPRO 20د اﺳﺎﺳﻲ ﮐرښﯥ راﭘور :ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘوﻟﯾﺳو ﮐﯥ )ﻻ ﺧﭘور ﺷوی ﻧﮫ دی( , 50
 21د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي )(۲۰۱۰او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﻠﻲ ﭘﻼن ) ،( ۲۰۱۱دواړه د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﭘﮫ وﯾﺒﭙﺎڼﮫ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯿﺪی
ﺷﻲ .د ﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻟﺮﻟﯿﺪ ﻧﻮﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ ﭘﮫ واک ﮐﯥ راﮐړی ۲۰۱۳ ،ﻓﺒﺮوری
 22د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت) ،ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ۲۰۱۳ ،ﺟﻮن (۳
 23د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ) ،( ۲۰۰۹د ښځﯿﻨﮫ و د ګﻤﺎرﻧﯥ ﻻرښﻮد
 24د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ) ،( ۲۰۱۳د ځﻮروﻧﻲ ﭘﮫ اړه ﻻرښﻮد
 25د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﺟﻨﺪر ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ ) د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ واک ﮐﯥ راﮐړل ﺷﻮي ۲۰۱۳ ،ﻓﺒﺮوری(
 26د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د واﺣﺪ ﻟﮫ ﻃﺮﻓﮫ ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
 27د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت) .ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ۲۰۱۳ ،ﺟﻮن(
 28د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت) .ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ۲۰۱۳ ،ﺟﻮن(
اﻧﻼﯾﻦ ﯾﯥ
 29ت .ﻣﻮﯾﺴﺎﺑﻲ .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ د ﺟﺮاﯾﻤﻮ او ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﺑﺪﻧﺎﻣﯿﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ګﻤﺎرې.
ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺷﺊ) http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/womenempowerment/successstories/afghan-women-join-police-force.html :د  ۲۰۱۳د
اګﺳت ﭘﮫ  ۴ﻟﯾدل ﺷوی دی(
 30د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﻮرې د ټﻮﻟﻨﯥ د ګﻤﺎرﻧﯥ د ﭘﺮوژو ﻟﻨډﯾﺰ ،د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﺸﻮرﺗﯥ ګﺮوپ ﺑﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ واک ﮐﯥ
راﮐړل ﺷﻮي ) ۲۰۱۳ﻣﯽ(.
 31اﻟﻒ .ﮐﯿﺠﺮ )د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻮﻟﯿﺴﮫ ،ﮐﻨﺪز( ،ﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۳ﻣﯽ(
 32ج .ﮐﻠﯿﻤﻦ )  ۲۲ ،۲۰۱۲اﭘﺮﯾﻞ(ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ ‘ :اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ھﺮ ھﻐﮫ څﮫ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﯾﯥ ﮐﻮي ’  .اﻧﻼﯾﻦ ﯾﯥ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺷﺊ:
http://www.guardian.co.uk/film/2012/apr/22/afghan-films-saba-sahar-women-taliban
 33ل .ﮐﻨګ ۱۱ ،۲۰۱۰) .دﺳﻤﺒﺮ( د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯥ ډراﻣﮫ د درﻧﺎوي د ګټﻠﻮ ﭘﮫ ھڅﮫ ﮐﯥ ده .اﻧﻼﯾﻦ ﯾﯥ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺷﺊ:
 )http://seattletimes.com/html/nationworld/2013658192_afghancopshow12.htmlد  ۲۰۱۳اګﺳت ﭘﮫ  ۴ﻣﮫ ﻟﯾدل ﺷوی دی(
 34ک .ﻓﻠﻨټﺎف)د  ۲۰۱۰د دﺳﻤﺒﺮ  (۷د اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯥ ډراﻣﯥ ھﺪف د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻧﻮم روښﺎﻧﻮل دي  .اﻧﻼﯾﻦ ﯾﯥ ھﻢ
ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ ﺷﺊ:
 )http://www.npr.org/2010/12/07/131857237/afghan-tv-show-aims-to-burnish-police-reputationد  ۲۰۱۳د اګﺳت ﭘﮫ  ۴ﻟﯾدل ﺷوی دی(
 35د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﻮن ﯾﻮ ﻣﺎﻣﻮر ،ﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۳ﺟﻮن(
 36د  LOTFAﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ،ﻣﺮﮐﯥ ) ۲۰۱۳ﻓﺒﺮوري(
 37د  NPRراﭘﻮر ) ۲۰۱۲ﻣﺎرچ( http://m.npr.org/story/148041305
 38د  DoDراﭘﻮر )د  ۲۰۱۲دﺳﻤﺒﺮ(.۷۴ ،
 39د  LOTFAﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ) ۲۰۱۳ﺟﻮﻻی(
 40د ﯾﻮﭘﻮل او ﺑﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 41د ﺟګړن ﺷﺎھﻲ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﮫ ،ﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۳ﺟﻮﻻی(
 42د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﺟﻨﺪر او ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮق ،ﻣﺮﮐﮫ .ھﻤﺪارﻧګﮫ د  APPROﺧﭙﺮوﻧﮫ
 43د  DoDراﭘﻮر ) ۲۰۱۲دﺳﻤﺒﺮ(۷۴ ،
 (۲۰۱۰) APPRO 44د اﺳﺎﺳﻲ ﮐرښﯥ راﭘور :ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘوﻟﯾﺳو ﮐﯥ )ﻻ ﺧﭘور ﺷوی ﻧﮫ دی( , 52
 45د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﮫ ،ھﺮات ) ۲۰۱۲ﻧﻮﻣﺒﺮ(
 46د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﯾﻮ ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﮐﭙﺘﺎن ،ﻣﺮﮐﮫ
 47ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ) ۲۰۱۳اﭘﺮﯾﻞ (۱۶
 48د اﻓﻐﺎن ښځﻮ د ادارو ﭘﮫ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﯾﻮ اﺳﺘﺎزی ،ﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۳ﻓﺒﺮوری(
 49د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﮫ ،ھﺮات ) ۲۰۱۲ﻧﻮﻣﺒﺮ(
Ibid 50

 51ﯾﻮﭘﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )اﭘﺮﯾﻞ  ،(۲۰۱۳د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ،ﺟﻨﺪر او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ اړه ﻧﻮی ﻻرښﻮد ﮐﺘﺎب

 .اﻧﻼﯾﻦ ﯾﯥ ھﻢ

ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ ﺷﺊ:
http://www.eupol-afg.eu/?q=node%2F269
 52ﻧړﯾﻮال ﺳﻮﻟﮫ ﺳﺎﺗﯥ ځﻮاﮐﻮﻧﮫ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ .ﻣﺮﮐﯥ
۲۰۱۳
 53د ﻣﺘﺤﺪه آﯾﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ ﯾﻮ اﺳﺘﺎزی ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ د ﯾﻮ ﻣﺮﺑﻲ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﮐﺎر ﮐﺎوه .ﻣﺮﮐﮫ )
ﻣﺎرچ(
Ibid 54
 (۲۰۱۰) APPRO 55د اﺳﺎﺳﻲ ﮐرښﯥ راﭘور :ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘوﻟﯾﺳو ﮐﯥ )ﻻ ﺧﭘور ﺷوی ﻧﮫ دی( ,26
 56د ښځﯿﻨﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻲ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﮫ ،ھﺮات ) ۲۰۱۲ﻧﻮﻣﺒﺮ(
 57د ﻣﺘﺤﺪه آﯾﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﯾﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯽ اﻓﺴﺮ .ﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۳ﻣﺎرچ(
 58د ښځﻮ ﭼﺎرو رﯾﺎﺳﺖ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯥ .ﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۳ﻣﯽ(
 59ت.ج.ﻟﯿﻤﻦ ) ۲۰۱۲د دﺳﻤﺒﺮ  (۲۷د اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎره څﮫ ﭘﮫ داو ﻟګﯿﺪﻟﻲ.
http://www.cnn.com/2012/12/27/opinion/lemmon-afghanistan-women
 60ع .رﻓﯿﻊی ) .(ACSFﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۳ﻣﯽ(
 61اﻟﻒ .ډاﮐټﺮ ﺣﻘﯿﺎر .ﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۳ﺟﻮﻻی(
 62د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ت .دﻧﮭﻢ وګﻮرئ ) (۲۰۰۸د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﻤﻮن او ﺟﻨﺪر) ۵ ،د وﺳﻠﮫ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﺘﺮول.
http://www.dcaf.ch/Publications/Police-Reform-and-Gender-Tool-2
 (۲۰۱۰) APPRO 63د اﺳﺎﺳﻲ ﮐرښﯥ راﭘور :ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘوﻟﯾﺳو ﮐﯥ )ﻻ ﺧﭘور ﺷوی ﻧﮫ دی( , 50
 64د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮر .ﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۲ﺟﻮﻻی(
 65د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺎﻣﻮر .ﻣﺮﮐﮫ ) ۲۰۱۳ﻓﺒﺮوري(
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ﻟﮫ ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘۍ او ﻟﻮږې څﺨﮫ د ﺧﺎﻟﻲ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ
۹۴
د ﺑﺪﻟﻮن ﻟﭙﺎره د ﯾﻮه ﻧړﯾﻮال ﺧﻮځښﺖ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،اﮐﺴﻔﺎم ﭘﮫ
 ۱۷ﯾﻮ ځﺎۍ ﺷﺒﮑﮫ ﺷﻮﯾﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﯾﻮ ﻧړﯾﻮال
ھﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ د
اﺗﺤﺎد دۍ:
اﮐﺴﻔﺎم اﻣﺮﯾﮑﺎ)(www.oxfamamerica.org
اﮐﺴﻔﺎم اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ)(www.oxfam.org.au
اﮐﺴﻔﺎم ﭘﮫ ﺑﻠﺠﯿﻢ ﮐﯥ)(www.oxfamsol.be
اﮐﺴﻔﺎم ﮐﺎﻧﺎډا)(www.oxfam.ca
اﮐﺴﻔﺎم ﻓﺮاﻧﺴﮫ)(www.oxfamfrance.org
اﮐﺴﻔﺎم ﺟﺮﻣﻨﻲ)(www.oxfam.de
ﻟﻮﯾﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )(www.oxfam.org.uk
اﮐﺴﻔﺎم
اﮐﺴﻔﺎم ھﺎﻧﮑﺎﻧګ)(www.oxfam.org.hk
اﮐﺴﻔﺎم ھﻨﺪ)(www.oxfamindia.org
اﮐﺴﻔﺎم ھﺴﭙﺎﻧﯿﺎ)(www.intermonoxfam.org
اﮐﺴﻔﺎم اﯾﺮﻟﻨﺪ )(www.oxfamireland.org
اﮐﺴﻔﺎم اﯾټﺎﻟﯿﺎ)(www.oxfamitalia.org
اﮐﺴﻔﺎم ﺟﺎﭘﺎن)(www.oxfam.jp
اﮐﺴﻔﺎم ﻣﮑﺴﯿﮑﻮ)(www.oxfammexico.org
اﮐﺴﻔﺎم ﻧﻮۍ زﯾﻼﻧډ)(www.oxfam.org.nz
اﮐﺴﻔﺎم ھﺎﻟﻨډ)(www.oxfamnovib.nl
اﮐﺴﻔﺎم ﮐﻮﺑﯿﮏ)(www.oxfam.qc.ca
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻲ وﮐړۍ ھﺮې اﺳﺘﺎزۍ ﺗﮫ ﯾﯥ وﻟﯿﮑۍ د زﯾﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ﻟﭙﺎره  www.oxfam.org.ﺗﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ وﮐړۍ.

www.oxfam.org

