
 

 

 دوستانو او د ښځو، سولې او امنیت مالتړو ته سرخالصی لیکنړیوالو د افغانستان 

 په افغانستان کې د عادالنه او تلپاتې سولې لپاره غوره فرصت رامنځته کیدل 

 

له السه ورکړل او د سولې لپاره یې ډیر شمیر سرچینې ځانګړې کړې دي چې    ځانونه  په افغانستان کې خپلستاسو د ولسونو سرتیرو  

 د بشري حقوقو په اساسي اصولو کې ریښه لري، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره د یو باعزته او پرمختللي ژوند حق درلودل. 

ډا د پلیتابه سرچینې مو د سولې، امنیت او ښځو د اجن دغه شان، کلونه کلونه تاسو له افغان میرمنو مالتړ کړی دی او مالي او سیاسي

ټکی   مهمدغو شل کلنو ژمنو د پلیتابه لپاره ارزښتناکه او  د  باید دوام ومومی ځکه چې   . د سولې خبرې اترېلپاره ځانګړې کړې دي

  موږ له تاسو دا غواړو چې په خپلو خبرو والړ واوسئ.دی. 

تاسو  . یې ډیروياو شونتیا بهیر ته مشروعیت  ز پریباسي، او د سولې روانه دې پروسه اغید سولې په مذاکراتو کې د ښځو ګډون پ

شموله نه وي، د بیرته ماتیدو شونتیا یې شته او پر عامو وګړیو بیرته د تاوتریخوالي د  ښه پوهیږئ، چې د سولې هغه بهیر چې ټول

راګرځیدو امکان ډیروي او افغانستان جګړې او تاوتریخوالي ته د بیاځلي تګ او ترهګرو ته په یو ارام ځای باندې د بدلیدو امکان یې  

 وړ دي.   کار نښې همدا اوس د کتوددې ډیریږي. 

، او افغان دولت، طالبانو، د ملګرو ملتونو  ديکړې ده او د عادالنه سولې غوښتونکي  په ډاګه  د افغانستان خلکو خپله ویره هر ځل  

او ورلیږل شویو لیکونو په شمول له ګڼو الرو د سوله  نونیو د شبکو له کمپیاینوخواله رسد یې ځانګړي استازي او نړیوالې ټولنې ته 

سولې  کړې ده. په وروستیو کې، د  د مسووالنه اقدام غوښتنه ،میرمنو او مدني ټولنې د اغیزمن ګډون د تضمین په شمول خوښوونکو

)ټول   ناستهملي   د  ترتیب  چې  لوري  له  بنسټ  میکانیزم(  افغانستان  د  لپاره  سولې  د  هو  شوېشموله  شموله،  باثباته    ٬ټول  اوربند، 

  هم  ټولنې د تلپاتې ګډون غوښتونکي شول. موږ د خپل غږ اوچتولو له الرې یو ځل بیا ټینګار کوو چې که څهولۍ او نړیوالې  حکومت

 .ينه د اصال واقعیت هطالبان د افغانستان یو واقعیت دی، اما ددې هیواد ټول واقعیت او یا نیم

حقوقو باندې باور لري. د هغوی    يولسواکۍ، ټول شموله او بشرپه افغانستان کې ګڼ شمیر ټولنیزې، مذهبي او قومي ډلې شته چې په  

ه ګوښې او  م، او د هغوی راتلونکې کوکوم حاشیوي پیښه نه دهخبره نه ده. د هغوی اندیښنې او ګډون هم    فرعيد ژوند مسله کومه  

په راتلونکو خبرو اترو  باید  حساسیت  ه  ړپه اجنسیتي توازن  د  )افغانستان( دی. ټولیز شمولیت او    حاشیوي موضوع هم نه ده. هغوی

 . ای شيکې ورشامل کړاو آجندا  لوپر اصو

نورو  ایران، پاکستان او د سیمې له  ٬بریټانیا ، کاناډاې، ونار ٬امریکا ٬قطر هترکی  دوستانو،نړیوالو ږ د افغانستان له نله همدې کبله، مو

پروسې   ېد دغهیله لرو چې سولې پروسې د نورو همغږه کوونکو څخه  د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې او د افغانستان  ،هیوادونو

کې   هښځو پوره مشارکت د سولې په پروس جوړوونکوسي چې د سوله نیول الندې و کار الندې جدي اقدمات ترکې  وختون په ډد ګ

 . ۍتضمین کړ

 دوستانو او د کنفرانس له تدویر کوونکو څخه هیله کیږي چې: نړیوالو الف( له رسمي پالوي، د افغانستان له 

کولی شو د هغو   میرمنې  . دا سوله جوړوونکېیو پالوی ومنيپه توګه د سوله جوړوونکو ښځو    اړخګړي  د یو خپلواک دریم  .1

ه دي چې کرکټرون میرمنو له منځه چې د کنفرانس په حاشیوي پیښو کې حضور لري، غوره کړي. دا میرمنې د سولې اصلي  

 او نظریات د سولې د روان بهیر د مالتړ المل کیږي.    ههیواد له امله له ګواښ سره مخ کړي دي. د هغوی پوه ځانونه یې د خپل

  و په  دغ  ېمیرمن ې ونکې سوله جوړووکړئ چ ټینګارشتون سره مخالفت لري،  لهلواک پالوي خپ د د ښځو اړخونهکه شته  

 . يشتون ولر په ټوګه   وناستو کې د رسمی څارونک وخبرو اترو او اړوند

  والو م فکره( یا بې واکه او یا )اخاللوونکې( دي، د ګډون( یا )تر حد زیاتې عواځانګړې  دا ادعاوې چې میرمنې )له حد زیات 

یادونه وکړئ چې سوله جوړونکې   ته  اړه د یوې ټولپوښتنې له الرې چلینج کړئ، او ټولو اړخونو  پهسړیو د مسلکي پوهې  

 کوښښ کوي. میرمنې که څه هم وسله نه لري، خو د خپلې ټولنې د پراختیا لپاره 

کړئ، په ځانګړې توګه د پارلمان هغه ښځینه وکیالنې   زیاتله افغان دولت وغواړئ چې په خپل مذاکراتي پالوي کې د ښځو شمیر   .2

 لري.   استازولۍ په برخه کې پراخه تجربې و دنکد حقوقو او خپلو رایه ورکوو چې د ښځو او بشر

 . تمویلوئ هم لګښتونه زیاتوالي د شمیر ښځو د کې پالوي په استازولۍ د ښځو د چې کړئ وړاندیز دا 

 اترو ترمنځ یو منسجم پیوند رامنځته کړی، ددې لپاره چې: او د اصلي خبرو د جانبي کنفرانس د رامنځته کیدو .3

او    میرمنو  جوړونکو سوله   څو لهتر    ئالس الندې ونیسساعته غونډه تر  په اجنډا کې یود بیالبیلو خواوو لپاره  د مذاکراتو   

الرې چې  اوږدمهاله حلڅو هغوی هم وکولی شي خپلې تر وګوري،  سره )او په مجازي توګه له ګڼو والیاتو څخه( دني ټولنې  م

ډلې له دې  لپاره ارزښتناکه دي، درسره شریکې کړي،  اندیښنی  ،د سولې  لپاره    ٬ولۍحکومت  ٬امنیتي  دګډون  قدرت/واک  د 

 په برخو کې. او د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو خلکو   اساسي قانون ٬اقدامات

https://myredline.af/
https://amip.org.af/wp-content/uploads/2019/09/AMIP-Statement-For-National-Peace-Gathering_English.pdf
https://amip.org.af/wp-content/uploads/2019/09/AMIP-Statement-For-National-Peace-Gathering_English.pdf
https://amip.org.af/wp-content/uploads/2019/09/AMIP-Statement-For-National-Peace-Gathering_English.pdf
https://amip.org.af/wp-content/uploads/2019/09/AMIP-Statement-For-National-Peace-Gathering_English.pdf


 

 

 د ګډونوالو د یوې فرعي ډلې له ګډون څخه په اصلي مذاکراتو کې استقبال کیږي.   وښجانبي پیچې د ډاډ ترالسه کړئ  

کیو او د نظامیانو، ښځو، نجونو، لږه   د افغانستان په خلکو له دې ډلې پرله دواړو لوریو وغواړئ چې په چټکه او ښکاره توګه   .4

 تاوتریخوالي وغندي.   لکه ښوونځي، کلینکونه، رسنۍ او نورو( پر وړاندې) ملکي بنسټونو د تخریب

له دواړو لوریو وغواړئ چې په ښکاره د افغان ټولنیزو فعاالنو له دې ډلې سوله جوړونکې میرمنې، د بشر د حقوقو مدافعان،   .5

 تضمین کړي. یې رسنۍ او هغه کسان چې په خبرو اترو کې ګډون کوي امنیت او ساتنه 

 ډاډ ترالسه کړئ:   هړهکپه  تخصص لود ګټه اخستی او  شمولهاړوند ټول ب( په خپلو دیپلوماتیکو پالوو کې د جنسیتي برابرۍ 

سلنه( او د جنسیتي برابرۍ له کارپوهانو څخه ډاډ ترالسه کړئ،  ۴۰)لږترلږه  ر  د میرمنو له پراخه حضوپه دیپلوماتیکو ټیمونو کې   .1

و شبکې غړیتوب ولري او په پښتو او دري ژبو باندې هم مسلطې یمګړد درید نړیوالې ټولنې  له دې ډلې د هغو میرمنو ګډون چې 

 وي. 

د اسالم او د کوم چې په اړه، خپلو ټیمونو ته جنسیت محوره تشریحي راپورونه او نور اړونده توکي  مسایلووړ د آجندا د مذاکرې  .2

چمتو    ېلیوس  ېلپاره نور  ودلو ښد اصولو د    ېسولد  د مساواتو ، تنوع او    ٬يد  ېسره په مطابقت ک  خونوړنورو اد  افغاني دود  

 .ئړک

د   ستاسو د استازود  چې    هغوی ته بلنه ورکړئ  ،  وی نويمذاکراتو کې سوله جوړونکو افغان میرمنو ته ګډون ورکړل شکه په    .3

 . يړپه چوکاټ کې ګډون وکپالوو 

او په وخت سره د مذکراتو ځای ته د هغوی د ورتګ او   کیږدئوګنې مصارفو ته غاړه  د سوله جوړونکو میرمنو د سفر او هست .4

 ویزو السرسئ تامین کړئ. 

د مذاکراتو په اړه د معلوماتو ترالسه کولو او تبادلې لپاره، سوله جوړوونکو میرمنو او مدني ټولنې لپاره په ورځنئ توګه تشریحې   .5

 ناستې چمتو کړئ.  

سالکاران او د استازولۍ د پالوو څخه د مالتړ د شمولیت اصول چمتو  له ملګرو ملتونو څخه وغواړئ چې د جنسیتي برابرۍ   .6

او راپورونه وړاندې کړي څو د پالوي غړي د بشري تصامیمو له اغیزو څخه خبر  1کړي او دغه شان جنسیت محوره معلومات 

 بدو اثراتو څخه ځان وساتي.    نامطلوبهوي او پر ښځو، سړیو، هلکانو او نجونو باندې د  

ه دا بهیر/د کنفرانس پایلې د یو شمیر ډلو د حذف المل او یا د کنفرانس پریکړې او موافقې د ښّځو د حقوقو د ساتنې لپاره  که چیرت  .7

تړ  یې زیاتوي، د هغو له مالیا  کوي، تایید او  ومیت رامنځته  شته تضمینونه له منځه وړي، یا تاوتریخوالی، فساد، تبعیض او یا محر

 ړئ.  او مالي تامین څخه ډډه وک

 

 ، د امریکا متحده ایاالت(ICAN)  د مدني ټولنې د عمل نړیواله شبکه

 افغانستان -(  AWSDC) د افغان ښځو د مهارتونو د پراختیا مرکز

 افغانستان -(  AWN) افغان میرمنو شبکه

 افغانستان -( AWOE ) د برابرۍ لپاره د افغان میرمنو شبکه

 سریالنکا  - (AWAW)،  له جګړې څخه د اغیزمنو میرمنو شبکه

 افغانستان  -شهر بنسټارمان

 د مینا لیست، د امریکا متحده ایاالت 

 افغانستان -( WPSO) د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو بنسټ

 افغانستان -( WCLRF) د افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره څیړنیز بنسټ

 (  WPPښځې د افغانستان د سولې او مشارکت لپاره )

 

 

 

 امنیت  او عدالت انتقالي ،اترو خبرو ،کولو حکومت ، وژنې اور د  لکه 1

 

https://icanpeacework.org/our-work/better-peace-initiative/
https://icanpeacework.org/2020/01/07/icans-gender-responsive-ceasefires-persian-farsi/
https://icanpeacework.org/2019/01/09/gendered-devolution-persian-farsi/
https://icanpeacework.org/2017/06/30/better-peace-tool-farsipersian/
https://icanpeacework.org/2019/01/09/gendered-transitional-justice-persian-farsi/
https://icanpeacework.org/2020/01/07/icans-gendered-community-policing-persian-farsi/
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