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  ی ورکړی دی خبردارېد مګلرو ملتونو عالي کميشنر حقونو د وضعيت د خرابېدو په اړه يپه افغانستان کې د بشر

  
 د افغانستان په اړه خپل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کميشنرې مېرمن ناوی پيالی ٢٠٠٩، ۵کابل ـ مارچ 

  .کلنۍ رپوټ په ژنيو کې د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ

 په  او په ځانګرې توګه د ملکي مرګ ژوبلېوړی رپوټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعيت د خرابېدومنو

 ل پلویانو څخه وغوښت له د ملګرې ملتونو عالي کميشنرې د دولت د مخالفينو او د حکومت.هکله اندېښنې څرګندوي

  . اړه ډاډ ورکړيچې د ملکي کسانو په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د ژغورنې په

 جباري ودونه، جنسي زورزیاتۍ د وخته له مخه او اد ښځو په مقابل کې تاوترېخوالی لکه جنسي تېرۍ، ناموسي وژنې

، رسمي او غير ېخوالی د کورنې، ټولنې مذهبي کړیوتاوتر" : مېرمن پيالی وویل. یو مریتوب په پراخه کچه خپور دا

وانېدلی چې د ت ـ په دې اړه افغان حکومت په دې نه دی رې پرده اچول کېږي له خوا زغمل کېږي او یا پرسمي عدالت

  ."اساسي قانون د تضمينونو سره سره،په کافي اندازه د ښځو حقونه خوندي کړي

 چې د سياست په ډګر کې او وړاندی ښځو په هغود ملګرې ملتونو عالي کميشنرې همدارنګه یادونه وکړه چې نن سبا د 

 چې له حکومتي نهادونو، ې ښځههغ.  دیراغلینو په کچه کې ډېر زیاتوالی وه کار کوي، د ګواښیا د کور له بهر

د پوهان، ټول د مرګ  حقوقاو ښځينه ، ې، ښځينه پوليسانښځينه ژورناليستان سره کار کوي، و موسسوداخلي او نړیوال

 چې د سياست په برخه کې کار رۍ ښځې یې ډی، چې په پایله کېي تر السه کړي دتهدیدونهګواښ ليکونه او ټيلفونی 

هم په نوموړی رپوټ د ښځو د حقونو .  پرېږديدندې چې خپل فعاليتونه محدود کړي یا خپلې ې دې ته اړ شولکاوه

 او وشخصي او هم په سياسی او عمومي ډګر کې د ساتنې غوښتنه کوي، او وایی چې دا موضوع باید پاليسي ګان

  .ي پروګرامونو ته وژباړل شومشخص

راپور دغه راز په ګوته کوي چې په تيرو وختونو کې او په اوس مهال کې د مجرمينو په عدلي تعقيبولو کې بيرته پاتې 

کيدل ددې سبب ګرځي چې په افغانستان کې د قانون د مجریانو او د قضایې موسساتو مشروعيت تر پوښتنې الندې 

   د ملګرو ملتونو د مرستی پالوی په افغانستان کی
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عالي کميشنر له . و باندې د خلکو باور کم کړی ديدغه کار په خپل وار سره په حکومت او عامه موسسات. راشي

  . حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتې دي چې د معافيت د له منځه وړلو لپاره خپلې ژمنې بيا تازه کړي

  

 کال کې د بيان آزادي تر ښکاره تهدید الندې راغلي دغه تهدیدونې او بيرونې د مدنې ټولنې ګروپونو او ٢٠٠٨په 

  : پيلې وویل.  متوجه وي چې څو تنه ژورنالستان ووژل شولخبري رسنيو ته

  

 کې له ټاکنو څخه پخوا به خبري رسنۍ خپل ځانی سانسورونې ته ادامه ورکړي او یا به تر فشار الندې وي ٢٠٠٩په "

د چې یوازې هغه نظر یې خپرې کړي چې د ځينو سياسي کاندیدانو او ګروپونو په ګټه وي او خلک به له مخامخ تهدی

  ." او بریدونو سره مخامخ وي چې خپلې نظریې په بشپړه ازادي کې بيانې کړي

  

 کال کې د حکومت له خوا په هغه وخت کې ترسره شوي دي ٢٠٠٨راپور دغه راز هغه اعدامونې یادې کړي چې په 

 لپاره عالي د بشري حقونو.  کې پای ته ورسيد٢٠٠٧چې په دې برخه کې د حکومت له خوا عملي سکوت د اکتوبر په 

کميشنر له حکومت څخه غواړي چې د قضایې سيستم او د قانون د انفاذ د کمزوریو له امله او له نړیوال توافق سره د 

  . یو ځای کيدو په خاطر په دغې پاليسي باندې بيا له سره غور وکړي

  

  د ایډیتورانو لپاره یاددښت 

  

شر د کلنې راپور یوه کاپی به افغانستان کې د بشري حقونو په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو لپاره د عالي کمي •

  org.afg-unama.www: د وضعې په باب په پښتو، دري او انګليسي ژبو په دې پته موندالی شي

  په) انګليسيپښتو، دري او (د نورو معلوماتو لپاره خبري رسنۍ کوالی شي چې له نيالب مبارز سره  •

  . ئ نمبر تيلفونونو اړیکه ټينګه کړ٠٧٠٠ ٢۵٠ ٣۵٨سره په ) انګليسی( یا له دان ميکن نورتن ٠٧٩٧ ۶۶٢ ۵٠٣ 

  

  

 

 
 

 
 
 
 
 


