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 ۴۱۰۲ ،کابل، مارچ اتمه

 
په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر وده او په سياسي، اقتصادي او  اروپايي اتحاديې

    ټينګار وکړد هغوی د بشپړ ګډون پر باوري کيدو  ټولنيز ژوندانه کې
 

نه ړيواله ورځ او په هنرونو، لوبو او ټولد ښځو ننېټه اتمه  د مارچ پرپه کابل کې په افغانستان کې د اروپايې اتحاديې ادارې 
ه کې اني ټولنچې التراوسه هم په افغ ټينګار کوياروپايې اتحاديه  . دا په داسې حال کې ده چېولمانځلهونډه  کې يې د هغوی

نو له همدې کبله په افغانستان کې د اروپايې اتحاديې د پوليسو ماموريت  تريخوالی روان دی.و تاوعدالتي اد ښځو پر وړاندې نا
پل خاو بشري حقونو څخه  رجنډونو په چوکاټ کې له وزارت د کورنيو چارو او عدليې ګڼي چېلومړيتوب خپل دا )ايوپول( 

 .مالتړ ته دوام ورکړي
 

عت . دغه خواشينونکی وضيګڼل کيږيپيړۍ تر ټولو جدي ګواښ  روانېله ښځو څخه ناوړه ګټه اخېستنه او تاوتريخوالی د 
په افغانستان کې يو واقيعت دی، چې په تېره لسيزه کې د ښوونې او روزنې، روغتيا او کار په برخو کې د پام  له بده مرغه

 يږي. ښځو لپاره د ځمکې پرمخ تر ټولو خطرناکه ځای ښودل کد مختياوو سره سره اوس هم دغه هيواد وړ پر
 

پخالينې او همغږۍ سالکاره آغلې ايميلي وېنټرباټم، په داسې حال کې چې د اروپايي بياد افغانستان لپاره د اروپايې اتحاديې د 
، اوروله ويناخپله د ښځو د نړيوالې ورځې په نمانځغونډه کې  يې اتحاديې د پوليسو ماموريت )ايوپول( په مرکزي دفتر کې

ي او د ښځو او بشر د ټولو وګړو په حساب ورکونېيوازې او يوازې په افغانستان کې راتلونکی ټيکاو او آرامي وويل چې 
انستان چې افغکې  لتيوه حانو له همدې کبله په داسې . په درناوي کې نغښتې دي ته حقونو اړوند ټولو حقوقي نړيوالو ژمنو

   شي.هير نه کړل هم د ښځو حقونه چې ، اړينه ده د پراختيا او آرامۍ پر لور ګړندي ګامونه اخلي
 

و او نجونو نستان کې د ښځاتحاديه به په افغا استازيتوب ټينګار وګړ چې دغه آغلې ايميلي وېنټربوټام د اروپايې اتحاديې په
له خپل حق څخه په ګټه اخيستنې سره په ز ټولې افغان مېرمنې وهڅولې چې اتحاديې دغه رامالتړ ته دوام ورکړي. اروپايې 

 ټاکنو کې په ګډون سره خپل روښانه راتلونکی وټاکي. ټولولسمشريزو 
 

 دغه کار د پراختيا او ټيکاو په الرهمو يوازينۍ اخالقي دنده نه، بلکې  د ښځو او نجونو پياوړي کول"نوموړې زياته کړه چې 
يا څخه نېولې تر اختالف او ترهګرۍ پورې، هر څوک کې د ډېرو سترو ننګونو حالره هم شمېرل کيږي: له اقتصادي پراخت

 ."کوالی شي د ښځو له پياوړتيا څخه ګټه واخلي
 

څخه چې د  هغې هڅې فغانستان دولت لهد ا يت )ايوپول( له بېالبېلو الروپه افغانستان کې د اروپايې اتحاديې د پوليسو مامور
 افغان ملي پوليسو په ليکو کې يې ښځو ته ځای ورکړی، هر اړخيز مالتړ کوي، په تېره بيا په پوليسو کې د يادې ګمارنې د

ې سربېره پردې، د اروپايې اتحادي. وده ورکړل شيبايد  لپاره دې د ښځينه منسوبينو کاري شرايطو ته باوري کيدوالدوام او 
 څارنوالۍ  لويېد افغانستان له  د ښځينه څارنواالنو او نورو ښځينه حقوقي کارپوهانو د الپياوړتيا په موخه د پوليسو ماموريت
 . بيا اعالنوييو ځل څخه خپل مالتړ 

 
 
 

وازې يد قانون اغېزمن حاکميت " ېفني الډر په خپل وار سره وويل: آغلې ډ په ايوپول کې د قانون د حاکميت د څانګې مشرې
 .  "ته ځای ورکړای شي ښځينه حقوقي کارپوهانوکې  درېدالی شي چې د دولت په ټولو برخوهغه مهال پر پښو 
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آغلې الډر زياته کړه چې د ښځو نړيواله ورځ يوه داسې نېکمرغه ورځ ده چې د ښځو لپاره په ټوله نړۍ کې لمانځل کيږي. 
د  چېزړه وکړ دا درېغه هلې ځلې کوي چې له امله يې موږ اوس په افغانستان کې ډيری مېرمنې د ښځو د حقونو لپاره بې 

 هغوی زړورتوب او هلې ځلې دلته د اروپايې اتحاديې د پوليسو ماموريت په دفتر کې ولمانځو.   
 

   .کې دغه راز د افغانستان د موسيقۍ ملي انسټيټيوټ خپل هنر ګډونوالو ته وړاندي کړ په دغو مراسمو
 

  
 

 کسانو سره اړيکه ټينګه کړئ:له الندينيو د نورو پوښتنو يا مرکو لپاره مهرباني وکړئ 
 

 
 
 
 
 
 

 د اروپايې اتحاديې پالوی
 د رسنيو او مالوماتو سالکار

 عبدهللا يادګاري
 ۷۱۱۰۷۹۰۲۷( ۱) ۳۹+ټليفوني شمېره: 

abdullah.yadgare@eeas.europa.euبرېښناليک: 

 
 
 

 

په افغانستان کې د اروپايې اتحاديې د پوليسو 
 ماموريت وياند:

 کرېسټيانا بک
 ۷۳۹۳۳۱۲۹۳( ۱) ۳۹ټليفوني شمېره: +

christiane.buck@eupol-afg.eu :برېښناليک 

mailto:abdullah.yadgare@eeas.europa.eu
mailto:christiane.buck@eupol-afg.eu

