
  خبرنامۀ اتحاديه بين پارلمانی •

 برای محافظت از زناِن عضو پارلمان از ھيچ ت�شی دريغ نبايد کرد

ھای افغان می خواھد که ھر گام ممکن را برای رھايی و پارلمانی از مقام -اتحاديه بين
بازگشت سالم فريبا احمد کاکر، عضو مجلس نماينده گان افغانستان که در بند طالبان به سر 

  . می برد، بردارد

ھم چنان از اين ھا درخواست می شود که برای محافظت از ديگر اعضای پارلمان به ويژه 
  .ی دريغ نورزندزنان عضو پارلمان از ھيچ ت�ش

بانو کاکر در حالی از سوی افراد مسلح ناشناس در و@يت غزنی ربوده می شود که چند روز 
پيش از اين روی داد، بانو روح گل ھيرزاد، عضو مجلس سنای افغانستان آماج حمله مردان 
ا مسلح ناشناس قرار گرفته که در نتيجه دختر وی در اين روی داد کشته شد و خودش ھمراه ب

ھر چند، کودکان بانو کاکر در نتيجه يی . شماری از از ديگر اعضای خانواده اش، زخمی شدند
  . عمليات نظامی در و@يت غزنی از چنگ رباينده گان رھا شدند

ھدف قرار دان بانوان برجسته :"   عبدالوحيد رادی، رييس اتحاديه بين پارلمانی می گويد که
کار ھای اين بانوان ! لمان، کاری است غير قابل پذيرشدر افغانستان به شمول اعضای پار

که ت�شی برای تأمين حقوق بنيادين ميليون ھا افغان از جمله حق، کار، تحصيل، دست رسی 
  ." به خدمات بھداشتی است، نبايد ممانعت گردند

 پارلمانی خواھان امنيت بيشتر و شديد تر برای زنان عضو پارلمان افغانستان-اتحاديه بين
  . درصد کرسی ھای اين نھاد را تشکيل می دھد 27است که 

حضور قوی زنان در پارلمان افغانستان که درد ھای ھم :"   عبدالوحيد رادی می افزايد که
نوعان شان را برجسته می سازند، خيلی حياتی است، مگر اين که افغانستان بخواھد تا نيم از 

  ."کندجمعيت اش را به شھروندان درجه سوم محکوم 

کميتۀ حقوق بشر اعضای پارلمان که برای دفاع از حقوق اعضای پارلمان ھا در سراسر 
جھان کار می کند، پرونده ھای اعضای پارلمان افغانستان را که مورد حمله ھای افراد مسلح 

  .قرار گرفته اند، بررسی می کند

 


