د سقلې په بهی کې د ښحق د هد ر د ګډون
د عرل ګډ پالن

 ۱۶او  ۱۷ډسرب ۲۰۲۰

له هغه ورو سته چې په کابل او څلورو والیتونو (پکتیا ،کندز ،کندهار او ارزګان) کې د ښځو رهبرانو ،مدنی فعالینو او مذهبي م شرانو ته د "د اسالم په
رڼا کې د ښځځځحق ق ق " تر عنوان الندې روزنه ورکړل شوووو  ،د سوووولې او کموکراسوووه ل ار د یوشوووانوالي اداری د مرکز او والیتونو د ښوووځو او مذهبي
مشرانو تر منځ د سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په تړاو د نظر د شریکولو په موخه دو ورځنی کنفرانس ترسر کړ.
په داسووووووې ال کې چې د پروګراو په لومړ ورن ،ګډونوالو خ ل منځني بدرونه درلودل او د عپل ګډ پجن یې ،و کړ ،په دویپه ورن دوی د پالیسووووووي
،و ونکو ،د ښوووځینه رهبرانو ،دیني علپاوو ،د ښوووځو چارو ریاسوووع معینی ،په پارلپان کی د ښوووځو چارو کپیسووویون رئیسوووې او د مذاکراتي یو او د ملي
پخجینې عالي شورا له رئیس سر بدث او خبرې اترې وکړې.
ګډونوالو هغه خنډونه هو رابرسووو ر کړل چې د سوووولې په بهیر کې یې د ښوووځو د هدفپند ګډون مخنیوی کاو او دې سوووتونزې ته د رسووویدنې په پار یې په
هرا خیزو ګامونو بدث وکړ چې په الندې کول ذکر ک ږي:

 .1د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون په ځانګړې توګه په سیاسي کچه کپزوری دی او تر کېر د سپبولیکه بڼه لري .لږترلږ د مذاکراتي یو او
د ملي پخجینې عالي شووورا  ۳۰٪غړي باید هغه ښووځینه وي چې د ښووځو د ونو ل ار د کار کولو مخینه ولري( .ولسځځر ځ او د پخال پېال ې
عالال شقرا رئیس)
 .2که څه هو ښووځې په دولتي ناسووتو او غونډو کې ګډون کوي ،خو د تړلو دروازو شوواته او د خبرو اترو او منځګړیتوب په اصوولي کپلوماسووه کې
چې په ولو مهپو موضووعاتو بدث ک ږي او پرېکړې نیول ک ږي ،ښوځې نه ښوکارېږي .ښوځې هو باید د خ لو لیدلورو د بیانولو او له وضوعیع

څخه د خبرېدلو په موخه په دې ناسووتو کې ګډون وکړي او له دوی څخه دې مشووور واخیسووتل شووي( .ولسځځر ځ او د پخال پېال ې عالال شځځقرا
رئیس او نړ قاله ټقل ه)

 .3کېری وخع د پالیسي ،و ونکو ،سیاستوالو او نړیوالې ولنې لخوا ښځې یواځې د دې ل ار غوښتل ک ږي چې د ښځو ا وند موضوعاتو بدث
وکړي .د ه واد د برابرو وګړو په توګه ،باید د افغانستان په ولو چارو کې د ښځو اندونه واخیستل شي ،له اقتصاد او ښې کومتوله رانیولې

تر پون ،امنیع ،زد کړو ،روغتیا او نورو پورې( .ولسر

 .4پداسووووې ال کې چې االبان وایي د ښووووځو په ا

او د پخال پېال ې عالال شقرا رئیس او نړ قاله ټقل ه)

د دوی لیدلوری بدل شوووووی دی ،خو په عپل کې آن یو ښووووځه هو د دوی په مذاکراتي یو کې

شووتون نه لري .د ښووځو سوور د باور رامنځته کولو ل ار  ،االبان باید د خ لو خبرو رښووتینولي په دې کابته کړي چې پخ ل مذاکراتي یو کې دې
ښځو ته ځای ورکړي( .طالبان ،پاکستان او قط )
 .5خلک معپوالً د سوووو پوهای نه لرلو له کبله ،روا،ونه ،فرهنګي دودونه او ولنیز نورمونه له اسوووجمي ښووووونو سووور  ،په ځانګړې توګه د ښوووځو
ونو په برخه کې سوور ګډوي .موږ باید په اسووجو کې د ښووځو او سووړیو د ونو په ا پوهاوی کېر کړو( .د ارشځځاد ،قا او اوقا ق وارا  ،د

ښحق چارو واار  ،د پقه ې واار  ،پدنال ټقل ه او پذهبال پ ان)
د ولنې د مولویانو د مددودې پوهې سووورچینه هغه مدرسوووې دي چې د اسوووجو تر ولو مدافظه کار تفسووویرونه

 .6د ښوووځو په ګډون د هر څه په ا
ورزد کوي .موږ باید د خ لې ولنې مولویانو د مشهورو علپاوو د پرمختګ پال اسجو ښوونې ورزد کړو( .د ارشاد ،قا او اوقا ق وارا ،

پدنال ټقل ه)

 .7کېری هغه مذهبي مشووران او اسووجمي علپا چې په مدافظه کار اسووجمي ه وادونو کې یې تدصوویل کړی دی ،هڅه کوي چې هپدغه موکل په
افغانسوووتان کې هو وکاروي .موږ باید د مدافظه کارانه ایډیالوژیو د مخنیوي او خ لو علپاوو د روزنې او د افغانسوووتان ل ار د یو پرانیسوووتي او

پرمختګ پال اسجو د مجتړ په موخه عصري مدرسې او پرمختللي مرکزونه ،و کړو( .د پقه ې واار )
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 .8که څه هو افغانستان یو مسلپان ه واد دی ،خو بیا هو د اسجو له نظر د ښځو د

ونو په ګډون د ب جب لو موضوعاتو په ا

بنسټونه او دڅ ړنې

ترسر کولو ظرفیع نه لري .موږ باید څ ړنې وکړو او ولنې ته د شواهدو پر بنسټ د اسجو له نظر د ښځو د ونو په ا معلومات و اندې
کړو( .د لقړو اده کړو واار  ،پدنال ټقل ه او اسالپال پقهان)

 .9افغانسوووووتان له  ۱۲۰،۰۰۰کېر ،وماتونه لري چې مولیان هر اونه د ،پعې په ورن خطبه پکې ورکوي او په منظو کول د ښوووووځو د

ونو پر

ضووود غږېږي چې دا له ښوووځو څخه لرغونې کرکه ښووویي .د ،پعې لپانځه د خطبو ل ار باید یو کړنجر ،و شوووي او خطبې دې په منظو کول
کنټرول شي( .د ارشاد ،قا او اوقا ق واار  ،پدنال ټقل ه)

 .10په اسجمي ه وادونو کې داراالفتا د قرآن او سنتو پر بنسټ په مختلف موضوعاتو د فتوا صادرولو یواځینه باصج یته او قانونی مر،ع د  .په
افغانسووووووتان کی موږ باید یو معتبر داراالفتا ،و کړو او هلته دې هغه غور او پو علپا چې د نورو اسووووووجمي ه وادونو د پرمختګ پال
اسووجو او دیني پوهې سوور بلد وي ،د ښووځو د منځنینو ونو متناقد موارد وڅ ړي او وروسووتی ا کاو دې صووادر کړي( .سځځت ه پمهره او د
ارشاد ،قا او اوقا ق واار )
 .11په کابل کې د سولې رامنځته کولو او د بین االفغاني خبرو اترو د پروګرامونو نوښتونه په داسې ال کې صورت نیسي چې په د افغانستان په
کلیو او والیتونو کې ،ګړ او سووخع دریځي ادامه لري .د سووولې پروسووه باید په دې سووادګه سوور په ملي کچه پورې مددود پاتې نشووي ،بلکې
باید ګڼې کچې ولري چې هر یو یو له بلې څخه پایه او تغذیه شوووي .موږ باید د ښوووځو ،مذهبي رهبرانو او د ولنې د مشووورانو تر منځ خبرې
اترې پیاو ې کړو تر څو په ولنو کې دا بدرونه وهڅول شوي او د ښوځو د ونو او سوولې بهیر په ا د ولنې پوهه کېر شوي( .د پدنال ټقل ې

سااپانقنه)

 .12د ښځو فعالینو او دیني عالپانو تر منځ را شه در شه او په نورو ا سجمي ه وادونو کې د خ لو سیاالنو تر منځ د سیپه ایزو ا یکو رامنځته کول
چې په ګڼو برخو کې فعال دی .د ښځو د دندې ،په سیاسع کې د ګډون ،د ښځو پر و اندې د تاوتریخوالي ،کورنه ،میراث او روغتیا په ا د
هغو ه وادونو قوانین څ ړل او لوسووتل .د دغو کلو سوور باید خبرې اترې تنظیو شووي ځکه دا چار د ت ربو د شووریکو او یو بل څخه د زد کړو

زمینه برابروي( .د پدنال ټقل ې سااپانقنه)

 .13له نورو ه وادونو سر د افغانستان هپکاري :افغانستان کوالی چې د اسجو او کموکراسه تر منځ د تعادل د رامنځته کولو د بریا په ا د نورو
مسلپانو ه وادونو څخه کېر څه زد کړي( .د ارشاد ،قا او اوقا ق واار  ،د سقلې په چارو کې د دولت واار او پدنال ټقل ه)
 .14د ولنې په کچه سولې ته د ال سر سي او په بریاله توګه د خبیره ل ې د ماتولو په پار ،د مکررې شخړې د ولیزې روغې ،و ې مکانیزو باید
د ولنې په کچه رامنځ ته شي – د ښځو د فعالینو ،د مذهبي مشرانو ،په والیتي کچه د مدني ولنې سازمانونو څخه چې د ب جب لو کلو تر منځ د
ژورې غصې ،تعصبونو او سو تفاهپونو د ولنیزې روغې ،و ې ل ار کار کوي مجتړ وشي .د ولني روغې ،و ې کړنې چې په ځانګړې

توګه په ولنیز کچه د کلو تر منځ د درک د پیاو تیا او د تاوتریخوالی څخه پرته د شووخړو د ل د میکانیزمونو د پیاو تیا په پار کیزاین شوووې
دي ،باید ترسر شي( .د پدنال ټقل ې سااپانقنه)
 .15د پایدارې سولې ل ار د ملي الښه ک دو بهیر کېر ا ین دی .موږ باید د ولنې د مسلکي توب هڅې پایع او تسهیل کړو او د ولنیز الښه کولو
د الروچارو ،د بښووووونې او خسوووووارې ،بران د بهیرونو او د ولنې د وګړو تر منځ د رښوووووتیا او پخجینې بهیر په ا د وګړو پوهه لو کړو( .د

پدنال ټقل ې سااپانقنه)
 .16په داسووووې ال کې چې االبان له یو ا خه د ښووووځو د ونو په ا د خ ل بشوووو ړشوووووي لیدلوري په ا غږېږي ،د ،ګړې په میدان کې د دوی
،ګړ ماران اوس هو ښووځې سوونګسوواروي ،د ښووځو د ونو فعالین ترور کوي او د ن ونو مکتوبونو ته اور وراچوي .موږ باید د سووولې تړون

وروسته د ښځو وضعیع د څارنې په تړاو د ولنې په کچه د څارنې یو اغ زمن مکانیزو رامنځته کړو او هغه کلې علني افشا کړو چې د ښځو
ونه تر پښو الندې کوي او یا ښځې ترور کوي ( .د پدنال ټقل ې سااپانقنه او د ا غ استان د ب ي ق قنق کریسیقن)

د هرې سیاسي معاملې ل ار ولنیز سوله کېر مهپه د  .هغه افغانې ښځې چې د پالیسه او ولس د رهبر په کچه کار کوي او مذهبي مشران ،د ولنې د
دو هغو مهپو ځواکونو په توګه چې له شخړې ،ناامنه ،بې عدالته او فساد څخه ځورېدلي دي ،په ګډ هڅه وکړي او د ولنیزې سولې د منځته راتګ او د
ولنو تر منځ د هپغږ د رامنځته کولو په موخه هپکاري وکړي.
ښځو او مولویانو ته د سولې او کموکراسه ل ار د برابر مؤسسې لخوا و اندې شوې روزنه نه یواځې د اسجو مبارک دین په رڼا کې د ښځو ونو په
ا د پوهاوي لو ېدو په برخه کې اغ زمنه و بلکې د خب رو اترو ،د نظر د تبادلې ،د په ځان باور او د ښووووځو او دیني مشوووورانو تر منځ د اعتپاد رامنځته
کولو او د سووووولې په بهیر کې د ښووووځو د ګډون د پیاو تیا ل ار د عپل ګډ پجن په ،و ولو او هپدا کول په افغانسووووتان کې د ښووووځو د ونو او پایدارې او
عادالنه سولې ل ار د ګډ غږ اوچتولو په برخه کې هو کارند و .
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