
 

 

   

  بری کنفرانسد يوناما خ           

   www.unama.unmissions.org  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 )کابو ټکی په ټکی(رسنيز کنفرانس 
 
  

   سيما سمر،داکترره شمد افغانستان د بشری حقونو خپلواک کميسون 
  

  ،د ملګرو ملتونو د سرمنشی ځانګړې استازی کای آيده
  

  ادرين اډوارډز د يوناما د عامه اړيکو او عامه اطالعاتو د څانګې مشر
  

 ٢٠٠٩، کال نيټه دريمه   د مياشتیمی   د،يکشنبه -کابل
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 د ملګرو ملتونو د مرستی پالوی په افغانستان کی
 

 د وياند دفتر
ن  افغانستا–کابل   

 
٠٠٣٩ ٠٨٣١ ٢۴ ۶١٢١  – ٠٠٩٣ ٢٠ ٢٩٧ ۶١٢١: تيليفون  

spokesperson-unama@un.org بريښناليک:  
www.unama.unmissions.org ويب پاڼه :  



  ٣/۵/٢٠٠٩س نرافکنی ربا خناميود 

                                                                                            www.unama.unmissions.org                     1

او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک ه خير، د ملګرو ملتونو د ځانګړی استازی ښاغلي کای آيډه سهار مو پ :يوناما
مر بيا د کای آيډه په تبصرو سپيل به د سيما . مر مطبوعاتي کنفرانس ته ښه راغالستسکميسيون د مشرې آغلې سيما 

  .ړو او په پای کې به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووايوسره وک
  

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون او يوناما په تيرو ټول ټاکنو کې د  سهار مو نيکمرغه: مرسسيما 
ددې کار موخه د ټول ټاکنو د پروسې چې پيل يې د . خلکو د سياسي حقونود نظارت پر سر ګډ کار کړی دی 

.  ليکنو، د ټول ټاکنود کمپاين پر مهال بيا د رای ورکولو تر ورځې پورې نظارت کول وود نومرای ورکوونک
موږ  غواړو چې د څلورو حقونو نظارت . موږ د خپلو پايلو د موندلو په هکله ګډ راپورونه خپاره کړي دي 

  . وکړو او دا د ټولو ټاکنو پر مهال ډير مهم دي
  

 آزادی، د سوله ييزه راټوليدو آزادی او د سياسي ګوندنو او سازمانونو د دا حقونه د بيان آزادي، د خوځښت
 ګواښد ، بې طرفي او یتوالنش  تبعيضددلته همدارنګه درې اصول هم موجود دي، . جوړيدو حقونه دي

موږ به په خپلو راپورونو کې د . موږ به په ګډه د دغو څلورو حقونو او دريو اصولو نظارت وکړو. یوالنشت
دا يو ښه اتفاق دی او نن د مطبوعاتو د آزادی . اخلو چا چې سرغړونې ترسره کړې ويهغو کسانو نومونه و

لکه څنګه چې تاسو ټول پوهيږۍ د مطبوعاتو ازادي د . د سږ کال موضوع دايا لوګ او پخالينه ده. ورځ هم ده
 ده چې د بيان دا ښکاره خبره. ديموکراسي د پياوړې کولو او د يوې آزادې ټولنې لپاره يو اساسي ضرورت دی

آزادي ته پر هر وخت کې په ځانګړې توګه د داسې يوه وضعيت لپاره د کوم سره چې موږ سږ کال مخامخ 
لکه څنګه چې سږ کال په هيواد کې د ولسمشر او واليتي شوراګانو ټول ټاکنې پر  . ، ضرورت ليدل کيږيويو

  . ريالره  اچول کيږي دا ضروري ده چې ډله ييزه رسنۍ خپلواک نقش ول
  

تاسو کوالی شي د . ترڅو چی په يوه ټولنه کی  آزاد مطبوعات موجود نه وي نشي کيدای هغه ديموکراتيکه شي
ستاسو څخه غوښتنه . هر چيرې په ځانګړې توګه په افغانستان کې نقش ولوبوي ،ديموکراسي د پياوړتيا لپاره

 کې په خاص ډول د ولسمشريزو او واليتی کوم چې د مطبوعاتو د آزادی او د بيان د ازادی په پياوړی کولو
له بده مرغه يو . شوراګانو د ټول ټاکنو په پروسو کې د ښځو د هڅولو او ګډون په برخه کې خپل رول ولوبوي

غواړم اوس د خبرو فرصت ښاغلی . شمير کمو ښځو د واليتي شوراګانو د ټول ټاکنو لپاره ځانونه کانديد کړی
  .  پوښتنو ته به د کنفرانس په پای کې ځواب ووايم ته ورکړم او ستاسوهيدآکای 

  
  

   :هیډآپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی ښاغلی کای 
  

  . زه هم د مطبوعاتو د آزادي په هکله څو خبرې وکړمئ اجازه راکړ. ډيره زياته مننه
  

ر وکړم چې د يوې ازادې او ديموکراتيکې ټولنې مر په څير په دې خبره ټينګاسسيما  زه هم غواړم د ډاکټر
دا په ټوليز ډول د . لپاره د ډله ييزو رسينو آزادي د پام وړ اهميت لري او بايد دی ته هرومرو درناوی وشي
د مطبوعاتو آزادي . منلو وړ نه دی چې خبرياالن دی د هغوي د مسلکي فعاليتونو لپاره له خنډ سره مخامخ شي

  .  خو دا د ټول ټاکنو د کمپاين او د ټول ټاکنو د ورځ لپاره هم مهم دههره ورځ مهمه ده،
  

تاسو . زه فکر کوم چې موږ او ډله ييز رسنۍ زياتره د خبرو اترو په موخه د ميز بيال بيلو اړخونو ته واقع يو
 بايد د خو دلته دغه اساسي اصول شته او موږ. موږ هغومره تر نيوکو الندې نيوالی شیءئ  غواړچې څومره 

زادي په حواله ده او دا دا د مطبوعاتو د ا. يو بل تر څنګ ودريږو، زه غواړم چې د شراکت وړانديز وکړم
د  دې په ليدو خوشحاله کيږم چې افغان خبرياالن د خپلو حقونو زه د. زموږ ټولو لپاره اساسي اهميت لري

ته راجع کيږي، زه غواړم چې له تاسو ټولو خو کله چې دغه خبره ټول ټاکنو . ساتلو لپاره سره رايوځای کيږي
وغواړم چې کانديدانو ته د هغوي د نظريو د الس رسي په اړه ډله ييزو رسنيو څخه څخه په ځانګړی توګه د 

زه همدارنګه له تاسو څخه غواړم چې د عامه پوهاوي، ټول ټاکنو او د ټول ټاکنو د پروسې . ډاډ حاصل کړیء
ړیء ترڅو موږ وکوالی شو په ممکنه توګه د رای ورکولو په ورځ زيات شمير خلک په هکله پوهاوی لوړ ک

  . بسيج کړو
 

 کوو او زه ډير خوښ يم چې اری که ک پمر د هغو هڅو چوکاټ په ګوته کړ چې موږ يې په ګډه سرهسډاکټر 
زما په نظر د .  کې چې مو درلودلې٢٠٠۵ او ٢٠٠۴ او غونډې کوو لکه په وموږ بيا سره راغونډ شوی يو

ونډو اساسي هدف دا دی چې د سياسي پروسې لپاره يو ازاد چاپيريال برابر کړو، چې د کانديدانو، د دوي د غ
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زه باوري يم چې په دې کال کې تر ټولو مهمه خبره دا ده . پلويانو او رايې اچوونکو ټولو د حقونو احترام وشي
 مګر موږ همدارنګه دا به هم ښکاره کړو البته موږ به راپور خپور کړو،. چې دا ډول شرايط بايد موجود شي

زما . که چيرې موږ ووينو چې دا ډول ازادې ګانې او اصول تر پښو الندې شي او موږ د هغو ثبوت پيدا کړو
په نظر د ټاکنو د پروسې نظارت يا څارنه ده، ځکه زه فکر کوم چې په دې ډول به موږ خپل مطلب 

نور عناصر هم شته چې د داسې شرايطو په رامنځ ته کولو کې  ډير. دا يوازينۍ مساله نه ده. څرګندوالی شو
ه باب فکرکوم چې ښايې پ وينظرناکميسيون، د د  يونسرزه د ټاکنو د شکايتونو د کميسيون، د . مرسته کوي

ر زه هيله من يم چې د افغانستان ولسمشر به ډير ژ. دلته راشي، او دا ټول بايد په افغانستان کې دننه تنظيم شي
په دې باب يو فرمان صادر کړي چې له مخې به يې رسمي موسسې او کارکوونکي د ټاکنو په پروسه کې 

  . مداخله نه کوي
  

يوازې دا ووايم چې زه به د ملګرو ملتونو په استازيتوب او د پراخې نړيوالې ټولنې په مالتړ ئ اجازه راکړ
 څه راټول کړي چې د ټولو هغو کسانو لپاره به درښتيا سره دا هر سره دوه پاڼې نشر کړم چې هغه به په 

  .چې په ټول ټاکنو کې مصروفيت لريسلوک بنسټيز الرښودونه وي، څوک 
  

او دا د ټول ټاکنو په کمپاينو پورې اړه لري، د ټولو ټاکنو په ورځې پورې او د انتخاباتو سمالسي وروسته 
نو پورې اړه لري او يا هم په کانديدانو او د هغوي په او دا په دولتي کارمندا. انتخاباتي بهير پورې اړه لري

او کيدای شي چې زه . مالتړو پورې تړاو لري او دا چې هغوي د ټول ټاکنو په کارمندانو پورې اړه لري
موږ په دې هيله يو چې دا به يو يادښت او الرښود وي چې . همدارنګه د رسنيو او نړيوالو استازو په اړه ووايم

ولو له خوا د ټولو ټاکنو د پروسې لپاره منل شوی وي چې دا به د افغانستان ديموکراتيکې موسسې هغه به د ټ
  . ځواکمنې کړي

  
دا ټول ټاکنې د نړيوالې : يوازې په پای کې يوه مهمه مالحظه دلته اضافه کړم او هغه دا چېئ اجازه راکړ

افغاني موسسو او چارواکو له خوا تنظيم شوی ټولنې له خوا نه دی تنظيم شوې او لکه چې تاسو پوهيږۍ هغه د 
نړيواله ټولنه نن دلته ده چې د مالتړې دنده ترسره کوي او موږ به کوښښ وکړو چې دغه د مالتړ دنده د . دي

  . خپل توان او زيرمو سره په ښه توګه سرته ورسوو
  
  :هرخو ببونواځاو نو ښتوپد 
  

هکله خبري وکړي او د هغوي څخه مو وغوښتل چې په بی  په ۍ تاسی د رسنيو د خپلواک:د آزادي راډیو
د بشری حقونو سو تاه بکله چی  دا غههتمه لرئ  څخه سوستاهم ي نرس کې دلبپه . طرفی سره عمل وکړي

  کړي؟ء  افشا ېڅخه سرغړون
  

د ټول ټاکنو خپلواک کميسيون هيڅکله هم دا نه دي .  ډيره مننه:د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کميسيون
څخه سرغړونه وځينی کسان په واقعی ډول د بشری حقون. کړيء ی چې دوي به د سرغړونکو نومونه افشايليو

 ءداسی لست نشته چې موږ تر اوسه افشا. ديي تاسی به په ياد لرئ چې موږ د هغوي نومونه افشا کړ. کوي
 کړي ءغه نومونه افشا هي خپلواک کميسيون مسوليت نه دی چې دو ددا هم يوازی د ټول ټاکنو. کړي نه وي

کميسيون هوډ لري چې دا مستند کړي خو . يدي  چې جنګی جرمونه او يا بشری ضد جنايات تر سره کړوکوم
او کله چې دغه رپوټ تيار شی هغه به . موږ اوس تيار نه يو چې دغه رپوټ د ټاکنو څخه مخکی خپور کړو

  .  په اختيار کې ويېستاس
  

ال کې چې موږ د ټاکنو په لور روان يو او دا ډير مناسب وخت دی، نو څوک  په داسی ح:پر له پسی پوښتنه
 که چيري دا اوس تر سره نه شی، دا به ډيره ګرانه وي چې خلک پوه شی چې. کړیء به دغه نومونه افشا

  .څوک جنايت کار دی او څوک نه دی
  

يتونو کميسيون لرو او د افغانستان د  موږ د ټول ټاکنو د شکا:د افغانستان د بشری  حقونو خپلواک کميسيون
يو له ستری محکمی، .  شتهي غړ۵په دغه کميسيون کې .  دییغړبشری حقونو خپلواک کميسيون د هغه يو 

هر افغان دا حق لري چې خپل شکايت په دغه . او يو د بشری حقونو د خپلواک کميسيون څخهدری د يوناما 
وغواړي نو زموږ څخه، لوی څارنوالی، ستره محکمه او يا حتی که چيري کميسيون . کميسيون کې ثبت کړي

که چيری موږ ته د يو ځانګړی شخص په . يالی ش څخه د هغه کس د شاليد په اړه پوښتنه کوې د داياګ د کميټ



  ٣/۵/٢٠٠٩س نرافکنی ربا خناميود 

                                                                                            www.unama.unmissions.org                     3

زه غواړم چې يو شی ووايم، هغه دا چې ځينی نومونه ډير آشنا . اړه شکايت راشی نو موږ کميسيون آګاه کوو
  . ته اړتيا نه شته چې په تکرار سره د دوي نومونه اعالن شی ېدي نو د

  
. يل، زه هم د شکاياتو د کميسيون پر دريوګونو غړيو يو څه وايمي څرنګه چې ډاکتر ثمر وو:ځانګړي استازی

زما په آند دا ډيره مهمه ده چې موږ کومی بيالبيل رسمی او غير رسمی ميکانيزمونه لرو يو د بل متمم دي او د 
 الره ده چې موږ ۍزه فکر کوم چې دا يوازن.  او دوه ګونی عمل نه تر سره کویي بل سره سيالی نه کويو

  .  ثر کړوؤکوالی شو ټول عمل م
 

 زه غواړم له دواړو څخه وپوښتم چې ايا دا رښتيا ده، که امنيتي شرايط او د ثبت کولو د :د ټایمز ورځپاڼه
قيقت چې حکومت د جنوبي برخې په ځينو ولسواليو کې شتون نه او دا حورځو بې نظمې په نظر کې وساتو 

  درلود، ايا د آزادو او عادالنه ټاکنو تمه کيدای شي؟ 
  

 د يوه افغان په حيث زما تمه دا ده چې ټاکنې بايد وشي او هر :د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کميسيون
ې د حکومت ضد عناصرو په ولکه کې دي او زه له افغان بايد خپله رايه واچوي حتی په هغو ولسواليو کې چ

ټولو مخاليفينو څخه هم غواړم چې په دې پروسه کې ګډون وکړي، ځکه دا يوه سوله ييزه پروسه ده او دوي 
  . کوالی شي چې په ځواک کې برخه ولري

  
کې حاضري نه زما انديښنه دا ده چې ځينو ښځو د ثبت کارتونه اخيستې دي خو دوي پخپله د ثبتولو په وخت 

دې حق پيدا کړي چې د  دې حق نه درلود چې پخپله د ثبتولو لپاره راشي څنګه به دوي د او که دوي د. وي
او بله مساله دا ده چې ښايې د هغو حقايقو په وجه چې ما ياد کړل جعل . رايې اچولو په وخت کې حاضرې شي

  . کاري او غبن هم وشي
  

 څارونکو په اړه زه غواړم چه و پوهېږم چه څه ید بين الملل. زما پوښتنې ښاغلی کای آيده متوجه ده :ایرنا
ناظرين او له کومو هېوادونو څخه به ناظرين افغانستان ته راشي، او آيا دوی به نا امنو سيمو ته هم و ر شمي

  استول شي؟

ه هغو سازمانونو له خوا چې افغانستان ته لکه څرنګه چې تاسې هم به جريان کې ياستئ ل :ځانګړی استازی
د هېواد په ځينو برخو کې ستونږمنه امنيتي وضعه . يې استازي رالېږي د حقيقت موندنې يو پالوی شته دی

خو زه هيله من يم او زه غواړم هغو موسسو ته غږ وکړم په تېره بيا، اروپايي ټولنې او په اروپا کې د . قايمه ده
ته چې هر څومره زيات امکان ولري، په اوسني امنيتي شرايطو کې زيات ) OSCE(ن امن او همکاري سازما

دا پوره واضحه ده چې نظارت يوه مهمه وسيله ده، او ښکاره ده چې د بهرنيو څارونکو . څارونکي راولېږي
 د زه پوهېږم چې هغه څه چې مونږ يې د څارونکو څخه هيله کوو،. سربېره به دلته افغان څارونکي هم وي

  . انتخاباتو په دې پروسه کې به او د انتخاباتو په ورځ به خپله دنده ترسره کړي

، او تر ې بايد آزادیاکن ټټولهوکې، زما هيله دا ده چې : که زه وکوالی شم چې پخوانی پوښتنې ته ځواب ووايم
 شرايط به مو او مونږ پوهېږو، چې دغه. ممکنه حده عادالنه وي، او داهم په اوسنيو امنيتي شرايطو کې

او د دې پايلې د افغانستان د . ستونزمن وي، خو مونږ بايد دا باوري کړو چې انتخابات شفاف او با اعتباره وي
دا ډېره زياته مهمه . خلکو د ارادې ښکارندوی وي، او دا چې پايلې يې د افغانستان د خلکو له خوا ومنل شي

جوته . توګه نشو ويالی چې د اګست په شلمه نيټه به څه کېږيد امنيتي حالت په هکله اوس مونږ په دقيقه . ده
او زه . ده چې زما هيله دا ده چې په دغه حالت کې مونږ وتوانېږو چې په ټول هېواد کې ټولټاکنې تر سره شي

  .ټول په انتخاباتو کې ونډه واخليبه د داکټر سيما ثمر سره دا تکرار کړم چې د اپوزيسيون په ګډون 

  
مر څخه ده، او هغه د هغو ميرمنو په هکله ده چې د باندې تالی نه شي سبله پوښتنه له سيما زما : پیف ایای 

او د هغوي پر ځای نورو کسانو د ټاکنو کارتونه اخيستې دي، تاسو هم په ټاکنو کې د درغليو په اړه يو څه 
او د کومو کسانو په ئ ر، آيا تاسې په دې هکله کوم فکر لئد کومو حقايقو پر اساس تاسو دا خبره کو. وويل

  واسطه دا درغلۍ ترسره شي؟ 
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ښځو کارتونه چې د نورو کسانو په واسطه اخيستل  د يو شمير :د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون
شوي دي، په اړه يې موږ سره دقيق شمير نشته، خو زه کوالی شم تاسې ته يو مثال درکړم، چې په يو واليت 

کوم شی چې .  په سلو کې ښځې وي، چې ډير د حيرانتيا وړ خبره ده٧٢ر کسانو له شميره کې د ټولو راجست
ماته د حيرانتيا وړ ده، هغه دا حقيقت دی چې نارينه خپل د ښځو د نومونو په يادولو سره د هغوي په 

همدارنګه . په دې دليل زه ويالی شم چې د درغلۍ امکان شته. استازيتوب د نوم ليکنې کارتونه تر السه کوي
يو بل امکان هم شته او هغه دا دی، هغه نارينه وو چې خپل د ښځو په وکالت يې کارتونه تر السه کړي هغوي 

د بلې پوښتنې په . به دغه کارتونه د خپل خوښې کانديد ته ورکړي، چې دا په خپله د درغلۍ يو امکان دی
ساری په ډول د رنګ مساله، دا امکان لري ځواب کې چې تاسې د دغې موضوع تخنيکې له پلوه وپوښتله، د 

 رايه ورکولو کارتونو سره راځي، دوي به يوازې يو ځلې خپله ګوته رنګ ١٢ او يا ١٠هغه کسان چې د 
  . کړي

  
 زما په اند دا هغه اساسي ننګونه ده چې د ټول ټاکنو کميسيون د ټاکنو په ورځ ورسره :ځانګړی استازی

ته چې يو څه بې نظمي به وي، هغه به څومره مهمې وي، زه فکر نه کوم په دې کې هيڅ شک نش. مخامخ شي
موږ له تيرو ټول ټاکنو څخه داسې پوهيږو، چې د ټول ټاکنو ورځ به . چې اوس به هغه په بشپړ ډول درک کړو

د ټول ټاکنو د کميسيون له خوا بايد ډيره پاملرنه وشي، کوم شی چې د . په ځانګړی ډول يوه سخته ورځ وي
  . ل ټاکنو په ورځ د رايې اچولو په مرکزونو کې پيښيږي، هغه خطر دې تر ممکنه حده پورې راکم کړای شيټو
  

چې اپوزيسيون په ټاکنو کې د ئ دې امکان په اړه زيات معلومات ورکړ  چې دئ ايا تاسو کوالی ش:ناګارډی
ه زياته شميره د دولت پر برخه اخيستنې څومره امکانات لري او دا ددې واقعيت سره چې د اپوزيسيون يو

  خالف په انقالبي جګړه کې اخته ده؟ 
  
ما تل وييلې دي چې زه غواړم يوه سياسي پروسه پر الره شي، که .  دا يوه پيچلې پروسه ده:یازتسای نګړځا

زه په دې باور يم . دې ته پخالينه ووايو او يا د سولې پروسه او يا هر بل نوم چې تاسو يې ورکول غواړیء
ن بايد په دې پوه وي چې هغه کسان چې غواړي په ټاکنو کې برخه واخلي او د اساسي قانون چې اپوزيسيو

زه نه غواړم چې ستونزې کمې وښايم، خو زه فکر . احترام وکړي نو بايد دروازه د هغوي پر مخ پرانيستې وي
صندوقونو د الرې کوم چې دا مهمه ده څو چې الس وغځوو او ووايو چې دا به ښه وي چې موږ بايد د رايو د 

آيا دا يوه پيچلې مسله ده؟ . دا بايد زموږ د ټولو موخه وي. مقابله وکړو نه دا چې د جګړې په ډګر کې وجنګيږو
  . بلې دا ډيره زياته پيچلې سياسي مسله ده خو يو ډول سيګنال بايد ورکړای شي

  
يات کړم، موږ نه شو کوالی چې  زه غواړم ددې سره يو څه ز:د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کميسيون

د رايې ورکولو حق څخه سترګې پټې کړو، حتی د هغه چا لپاره چې د دولت پر ضد جنګيږي او دا چې هغوي 
  . د افغانستان اتباع وي دغه حق لري

  
 وييلي دي چې مارشال فهيم نه شي کوالی چې د ه داسې راپورونه شته چې له مخې يې کای ايد:هشت صبح
ځينې نور داسې کانديدان هم شته چې د افغانستان اساسي .  د حامد کرزی سره يو ځای ودريږيټاکنو لپاره

قانون نه مني او له حکومت سره مخالف هم نه دي مګر د دوي شعارونه د اساسي قانون او د بشري حقونو د 
  د داسې کانديدانو لپاره ممانعت شته او که نه؟ . ارزښتونو سره برابر نه دي

  
 ما د افغانستان له ولسمشر سره ډير ځلې مباحثې کړې دي، زه خوښ يم چې له هغه سره مې :یازتسای نګړځا

د مارشال فهيم مساله په دې مباحثو کې راغلې ده او ايا . په څو مسالو ډيرې ازادې او ګټورې مباحثې درلودلې
 هره پوښتنه مطرح ما خپله نظريه په دې باب څرګنده کړې ده؟ که تاسې له ولسمشر سره د مباحثو په باب

او هغه دا ده چې زه له ولسمشر سره د مباحثو د محتوا په باب څه تبصره . کويء تاسې به همدا ځواب واوري
که زه نن ورځ دغه ځواب تاسې ته در کړم بله اوونۍ تاسې بله پوښتنه کوي او دريمه اوونۍ د يوې . نه کوم

موږ يوه . اسې مباحثې نه وې چې موږ يې پټې وساتوزموږ په منځ کې کومې د. ئدريمې مسالې په اړه پوښت
نو ځکه زه هغه . عامه مباحثه درلودله چې خبري رسنۍ هم راغلې وي او تاسې به ووينیء چې دا نا ممکنه ده

  . راپور چې ستاسې ورځپاڼې پرون خپور کړی دی نه شم کوال ی چې رد يې کړم يا هغه  تاييد کړم
  

 ستاسې د هغو پوښتنو په باب چې ځېنې کانديدان د اساسي :لواک کميسيوند افغانستان د بشری حقونو خپ
. قانون په ضد شعارونه لري، په دې باب يو ميکانيزم ايجاد شوی دی چې د ټاکنو د شکايتونو کميسيون دی
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دوی بايد هغو کسانو ته رايې ورنه کړي چې فکر کوي هغوي د اساسي . دويمه الر يې په خپله له خلکو سره ده
زه فکر کوم چې دا يوه ښه طريقه ده، ځکه د افغانستان . قانون او د بشري حقونو د ارزښتنونو پرضد دي

  . قضايې سيسټم په داسې حالت کې نه دی چې په جنګي جرمونو تورن کسان ونوموي
  
  

توزيع مر څخه وکړم، چې زيات شمير کارتونه س زه غواړم چې يوه لنډه پوښتنه له ډاکټر سيما :د امریکا غږ
  شوی دی او زه غواړم پوه شم چې دغه پروسه څوک تنظيموي او څوک دغه ډول کارونه کوي؟

  
 زما په نظر د ټاکنو د شکايتونو کميسيون نه بايد نارينه وو ته :د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون

اود هغوي په استازيتوب اجازه ورکړي چې د خپلو ښځينه وو څخه استازيتوب وکړي، د هغوي نومونه راوړي 
کارتونه واخلي ځکه په دې طريقه موږ نه شو کوالی چې ديموکراسي ته وده ورکړو او ستاسې د پوښتنې په 
باب چې ايا حکومت په داسې کارونو کې ونډه لري، بيا هم دا د شکايتونو د کميسيون دنده ده چې دا ډول مسالې 

  . هوارې کړي
  

آيا تاسې کومه . لو په باب خبره را غبرګه کړم چې تاسې ورته اشاره وکړه زه غواړم چې د ثبتو:رویترز
 او حتی شفاهي کيسي اوريدلی دي چې داسې پيښې له لوګر څخه پرته په نورو واليتونو کې هم پيښې ئيهاحصا

 شوې دي؟ آيا په جنوبی واليتونو کې مختلف قواعد شته لکه ليکنې اصولې خبره دا ده چې هر څوک د ثبتولو
آيا په محلي کچه د ثبت په وخت کې په دې باره کې کومې . لپاره بايد پخپله حاضروي چې خپل کارتونه واخلي

  ستونزې موجود وي؟ 
  

 ما لوګر د مثال په ډول وويل مګر په نورو واليتونو لکه :د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون
اصولي خبره دا ده . اليتونو کې هم دا ډول پيښې شوی ديپکتيکا، خوست او پکتيا او د جنوب په ځينو نورو و

  . چې هر څوک چې ځان ثبتوي بايد شخصا په خپله حاضروي، ګوته ولګوي يا عکس ورکړي
  

دې مانا دا ده چې د ثبتولو په وخت کې قانون نه دی   که داسې نه وي تطبيق شوی د:د پوښتنې پرلپسې برخه
  مراعات شوی؟ 

  
 په هر حال هرڅوک چې ځان ثبتوی بايد پخپله شخصا هلته :قونو خپلواک کميسيوند افغانستان د بشري ح

که چيرې داسې نه پيښيږي مانا يې دا . وي، خپله ګوته ولګوي يا عکس ورکړي چې خپل کارت تر السه کړي
  .رسمي کارکوونکي په فساد اخته ديده چې 


