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 نيالند، وينا د هغو زندانيانو دخالصون په اړه چې د سمنګان په ا نورېد يوناما د بشر د حقوقو څانګی رئيس
 واليت کې د ډله يېزې جنسي تېری په جرم محکوم شوي وو

 
  

وی  کال دافغانستان په شمال کې د سمنګان د واليټ د ر٢٠٠۶ چې د ي وګړهمعلومات مو تر السه کړ چې هغ
 په ولسوالی کې د يوې مور چې د خپل الدرکه شوی زوی پسی ګرځېده د ډله يېزې جنسي تېری په جرم بدو آ

  . له بند نه خوشی شوي ديکېمخڅخه  وخت لهباندې محکوم وو، 
  

  .کار دیپه افغانستان کې د عدالت د تأمين نه پرته د سولې راوستل نا شوني . دا د ژورې اندېښنې خبره ده
  

 کاله د بند سزا ابرام شوی و، او همدارنګه د افغانستان ١١مجرمينو په حق د استيناف د محکمې له خوا د هغو 
 کال د می په ٢٠٠٨د ( محکوم شويو مجرمانو وخو دو. د سترې محکمې له خوا د تأييد وړ هم ګرځيدلی وو

 کړي، بېرته هغه هن کې تېربرخه په زندالږ وروسته له دې چې دخپل ټاکلې شوې سزا يوه ډيره )  کېمياشتې
  .چيرې چې د جرم قربانۍ او د هغې کورنۍ هلته هستوګنه لري او ژوند تېرويراستانه شوي دي کلې ته 

  
 هغه دا ک دجرمونو نورو الس پورې کوونکو ته ډير ناوړه پيغام استويډدا د ښځو په مقابل کې د خشونت نه 

  . اوسيچی هغوی د خپلو کړونو په وړاندی به ځوابده نه 
  

په داسې حال کې چې د هغو جنسي تيری کوونکو د خوشې کيدو د حاالتو په اړه ضد او نقيض رپوټونه ترالسه 
کېږي، نو صرف نظر د حاالتو نه، دا د جرم د قربانی په مقابل، د هغې د کورنې په مقابل، د هر يو افغان 

 داسی .سبا کوي، يوه ښکاره بې عدالتي دهورځې شپې او  په هېله ملت قانونپال ههېوادوال، نر او ښخه چې د يو
او د تيري د زغم تاوتريخوالی  د جزا څخه  د خونديتوب  او د ښځو او نجونو په مقابل کې د بی عدالتی يوازی

  .د فرهنګ، د ال پياوړتيا سبب ګرځي
  

تونو د وړاندې او د خدمساتنی که چېرې موږ د پياوړې افغاني نهادونو په هيله واوسو چې د خپل رعيت د 
په ټولو قضاياوو کې بايد وړ قانوني . کولو وړتيا ولري، نو بايد مونږ د قانون له حاکميت نه حراست وکړو

  . بې له کومې استثنا څخه تر سره شيمراحل 
  

 د دی وګړو د خوشي کيدو د شرايطو په اړه به ځيړني تر  تصميم لري چیموږ پوهيږو چی افغان چارواکي
د دی څخه ستاينه کوو او ټينګار کوو چی چارواکي هغه ټول اړ اقدامونه تر سره کړي تر څو ، موږ سره کوي

د دی څخه ډاډ تر السه شئ چی عدالت پلي کيږئ او د افغان ښځو حقونه د قانون د بشپړه سيوری تر الندی 
 . خوندي ساتل کيږئ
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