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 " تګالرې پریکړه لیکمیرمنو ې لپاره د افغان "د سول

 ملي کنفرانس 

 ۲۰۱۵می ۱۳-۱۱کابل، افغانستان، 

 

 

تنو څخه ډير ګډونکونکی  ۱۵۰مونږ د سولی پروسه کی د افغان ښځو تګالره او د بدلون لسيزی ته ورتګ په کنفرانس کی د 

 د په ګډون ټول استازودولتي  ، اووکارکونک ېد مدني ټولن ،وغړ اليتې کميټوود ، د سولې واستاز سيمه ايز، مدني ټولنې درلود

تاريخ کی د کابل په ښار پدی کنفرانس کی ګډون وکړ ترڅو د سولی په پروسه کی د افغان ښځو تګالره  (۲۰۱۵می  ۱۱-۱۳)

 په هکله بحث وکړي.

 

اخيستل شويدی او مونږه ګامونه  ارزښتمندپه الر کښې د پام وړ  سولېدې خوا د پد ملي وحدت حکومت جوړښت څخه را 

د روڼتيا او ه، مونږ اوس هم په دې بهير کښې د له دې سره سر .ددی مالتړ کووټول او مونږ  کړيدیتود هر کلی ددغی الری 

يو بيا هم  افغانستان په جګړې کښې تر څنګ پراخ ګډون په اړه انديښمن يو. د سولې لپاره د بيالبيلو حکومتونو هلو ځلو ښځو د 

 دی چېانحصار  حاکمانوکی د سولې په بهير  او ددی ستر المل، وبريالي نه و هونښله بده مرغه دا ټول کوښ ښکيل هيواد دی.

سياسي ډګر کښې  په امکان لريډول خبرې اترې  په اړه داد سولې  .له لورې اداره کيږي ځواکمنو يوشميرد  ټوليزه توګهپه 

ټولنې ټول تر څو د نلرو تر هغه مهال پورې هيڅ السته راوړنه  توګهزه په ټولي ، خومنځته راوړيپرمختګونه اړين ځينې 

 .شوی ړدغه بهير کښې پوره واک نه وي ورک پهته  دوینه وي او په هغه کښې شاملی  ټولګي

 

بهير کښې د  بيړنيو او پخو ګامونو  پهکوښښونو او د سولې  لومړنيد حکومت ملی وحدت د سولې لپاره د ونږ مپه ټوليزه توګه 

مونږ کلک باور لرو چې د افغانستان په شخړه کښې  .پورته کولو ستاينه کوو، ځکه سوله د هيواد په لمړيتوبونو کښې ځای لري

شي ورکول کيدای، بلکه په ټولنيزه ته ځواب نډير کورني او بهرني عوامل الس لري چې يوازې د افغان دولت له لوري هغو 

 د خلکو او مدني ټولنو، ګاونډيو او اسالمي هيوادونو او نړيوالې ټولنې مالتړ ته اړتيا لري.  ګهتو

  

 سپارښتنې وړاندې کوو:  الندينیشو ډلو ته  يادله همدې امله ټولو 

  

 لي شوراادولت او د سولې ع اسالمی جمهوری د افغانستان

 

له هری ډلی مخصوصا ښځو سره د سولی د پروسی په  ،ټولو افغان خلکو سره رڅويو منظم ميکانيزم جوړول ت .1

 . شي اړه مشوره تر سره شی او دوی ته په منظمه توګه د پرمختګ په اړه خبرتيا ورکول

 

د سولې د ټولو برخو، عادي ژوند ته د مخالفينو  د يوې روښانه پاليسي او ستراتيژي جوړول او تطبيقول .2

  .او ملي کچو په برخه کی سيمه ايزپه  رول او د ميرمنو جوړ جاړيراګرځيدلو، 

 

د يو ميکانيزم يا کړنالرې جوړول او په ملی سطح د  لپاره پوهيدلود هغوی  د پاملرنی او پرتيرو ناخوالو ته  .3

 غمجنو د درد پوهيدلو او ليری کولو کمپاين پيل کول.

 

کښې د  پريکړو په بهيرد سولې په ټولو خبرو اترو او او امنيت په اړه  جوړ جاړيو، دستنيرا ته د مخالفينو سولې .4

 .ميرمنو د څرګند حضور ډاډ تر السه کول

 

خبرې اترې چې د  ده؛ هر ډولييادونه شو تری مالتړ چې په اساسي قانون کښې حقونود ميرمنو د اړتياو او  .5

د افغانستان اوسنی  ،حقونو، بشری حقونوشوو  هغوی کښې بايد د ميرمنو د تضمين پهطالبانو سره تر سره کيږي 

  له پامه و نه غورځول شي. حق زده کړی ښځو د د او اساسی قانون



 

ټولو خبرو اترو کښې اساسي  و دا ډاډ تر السه کول چې د سولې پها، کولرعايت  ساتنه او د هغه  اساسی قانوند  .6

  .په نظر کی ونيول شی او عملی شیقانون 

 

عامه پوهاوی پوليسو ته د زده کړی او  همدارنګهاو ، کليوالو سيمو کښې پهپه ځانګړې توګه  د امنيت ښه والی .7

 .او د ال ډيرو ښځينه پوليسو په دندو ګمارل زياتوالی

 

قومي او مذهبي مشرانو هڅول چې د شخړو د مخيوي راوړل، منځته د السرسي په برخه کښې ښه والی عدالت ته  .8

پواسطه د شخړو مخنيوی وکړي،  چې د هغوکړي  برابر توکي داسېخلکو ته کړي،  لپاره وړ چاپيريال را منځته

 تر پښو الندې شي.  ياو آزاد حقاو انجنونو  پرته له دې چې د ميرمنو

 

 مخالفی ډلی

 

او بيګناه ماشومانو په ګډون  ميرمنود حل الره نده ځکه چی افغان ملکی خلک، د  جګړیاو  تاوتريخوالیشخړی،  .1

له تاسی غوښتنه  برابر کړيدی او مونږ فرصتد خبرواترو او مذاکری لپاره له منځه ځی. ملی وحدت حکومت 

لپاره د افغانستان له حکومت سره خبری اتری وکړی او له ښه والی د کوو چی تاسی د اوسنی او راتلونکی نسل 

 الس واخلی. او جګړی جنګ

 

که تاسی سربيره پر دی چی دولت له تاسی څخه د مذاکری او سولی غوښتنه کوی بيا هم تاسی جګړی ته دوام  .2

ژوند ارزښت ته د ورکړی، تاسی د ټولو تاوتريخوالی ډک کړنو د سرته رسيدو مسول ياستی. تاسی بايد د انسانانو 

ملکی خلکو د مرګ ژوبلی المل ګرځی الس  ی د سلګونو بيګناهاو له تاوتريخوالی ډک حملو څخه چپاملرنه وکړی 

 واخلی.

 

 مدني ټولنه

 

خيز ميکانيزم را منځته کول، تر څو ړلپاره د مدني ټولنې د څارنې يو هر ا موضوعګانود سولې او امنيت اړوند  .１

 .يتوګه الره هواره ش او ډله ايزه انفرادیپه ګډه د سولې او امنيت د بهيرونو څارلو لپاره په 

 

 د زده کړی او پوهاوی لوړولو په برخی کی زياتوالی تر څود ميرمنو لپاره ، والړ خبری اتری رواجولحقونو پر  .２

  .شيي خې د راتلونکي په اړه سم فکر وکړد اسالمي او هم نړيوال ليد لورې له مپر خپلو اړتياوو پوه او 

 

 فرصت یکړه د زد وحسط نړيوالو ا يمل ،سيمه ايزپه و اجوړولو فرصت برابرول  اړيکود  تهافغان ميرمنو  .３

سازمانونو سره اړيکې جوړې  حقونو د مالتړ نور نړۍ کښې د ميرمنوتر څو هغوی و کوالی شي په ، برابرول

 .کړي

 

و په اړه کول چې ميرمنې او سړي د خپلو حقونډاډ تر السه  او، په اړه د پوهې لوړتيا حکمونود قانون  ياساسد  .４

 اوسيږي او يا سواد لري اوچی هر چيرې شوی پوهيږي، او دا چی دوی  ورکړلکښې ځای قانون  ياساسچې په 

 . که نه د خپلو حقونو په اړه معلوماتو ته السرسی لري

 

 په شمير کی زياتوالی راوړلد ښځينه ژورنالستانو او همدارنګه ، زياتوالی اوښه والی په راپورونو کید رسنيو  .５

کارول او دغه معلومات د رسنيز پوښښ الندی چينی پډير مفکوری او سر ر د يوشانوالی په هکله الډجند يا  او/

  نيول. 

 

 اسالمي او ګاونډي هیوادونه

 

ريښتينی مالتړ له الری د سولی او د په سيمه ايز توګه او  ،د افغانستان خلکو مالتړ د سولی او امنيت په پروسه کی.1

  امنيتی راوړل تر څو جنګ او جګړی پای ته ورسيږي.

 

امنيت په اړه د خبری اتری مدافعينو لپاره د سولې او  دني ټولنې فعالينو او د ميرمنو د حقونومپاليسی جوړونکو، د .2

 .، تر څو د بيالبيلو برخو تر منځ ملتيا او همغږی منځته راشیبرابرول او کوربه توب کولو لپاره غونډه

 

 څخه مالتړ.افغانستان دولت و د ساتنې په خاطر د نترو او غونډو کښې د ميرمنو د حقود سولې په خبرو ا.3



 

ځانګړې توګه په عامه  هپ مخنيوی ولود يو ګډ کمپاين له الرې د اسالم تر نامه الندې د ځان مرګو بريدونو د هڅ.4

 د افغان دولت او وسله والو مخالفينو تر منځ د اوربند را منځته کول.و ا ،ځايونو کښې

 

افغانستان څخه د يو رقابتی استخباراتی مرکز په توګه ګټه وانخلي. او د  لهوښتنه کوو چی ټول هيوادونه بايد غ مونږ.5

 په موخه همکاری مرکز ګټی او اقتصادی او سياسی  افغانستان او نورو نږدی هيوادونو د بايد د سيمی څخهافغانستان 

 .ګټه واخيستل شی

 

 ادارېنړیواله ټولنه او مرسته ورکونکي 

 

، افغانی لومړيتوبونو ته مالی او تخنيکی منابعو برابرول چی په سيمه ايز او ملی يتوبونو پانګه اچونهپر افغانی لومړ.1

 کچه د خلکو امنيت تامين کړي او همداسی د سولی او امنيت پالن جوړولو مرحلی کی ښځی هم په نظر کی نيول. 

 

عدالت غوښتنه ددی لپاره چی افغان ښځی په سيمه ايز کچه د سولی پروسی او له دولت سره مخالفو ډلو يو ځای .2

 کيدو پروسه کی ګډون و کړي او همدارنګه د ښځو نظرونه، تجربی او اړتياوی په ياد شوی پروسو کی شاملی شي. 

 

لنه خپل مالی مرستو ته دوام ورکوی که د سولی د ښځو حقونه په اجنډا کی شامل وي، نړيوال ټو ترڅوفشار راوړل .3

په پروسه کی ښځی شاملی وي، او دا چی د ښځو حقونه او ازادی په هر خبری اتری او مذاکری کی په نظر کی 

 ونيول شي.

 

د  د افغانانو او په خاصه توګه ملی وحدت له دولت څخه د سولیبايد له تيرو تجربو پند واخلو او نړيواله ټولنه .4

په اړه مالتړ کوي. بايد پر طالبانو او پر هغو ګاونډي هيوادونو سياسی فشار وشی چی د طالبانو مالتړ  يتوبونولومړ

 په پروسه کی ګډون وکړي.  او دولت سره يوځای کيدو عادالنه او شفافه توګه د مذاکریکوی ترڅو دوی په 

 


