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  د ښځو والیتي شبکې
سل زره افغان میرمنې، په ټوله نړۍ کې له رهبرانو ښځو غواړي چې د سولې په پروسه کې د ښځو د حقونو ساتنه 

 وشي.
          

   
 
 

 د مارچ اتمه ۲۰۲۱
 

 

 

 د نړۍ، محترمو مشرانو: 

 

درک کولی شو چې له هر مونږ  ۍ کې د ښځو السته راوړنو ته ګورو،موږ دلته والړې یو او په تیره یوه پیړدا چی نن 

، او سره متحدې شوې دي ځې سره یو ځای شوې، یو بل ته یې السونه سره ورکړيمذهب او ډلې څخه بېالبېلې ښنژاد، 

د سولې په رامنځته کولو کې هڅې وکړي، عدالت، برابري او بشري حقونو ته  جګړې ته د پای ټکی کیږدي، ترڅو

پر ې میرمن سل زرهافغانستان له ګوټ ګوټ څخه د ښځو نړیوالې ورځې په ویاړ، د دې لیک له الرې دالسرسی ولري. 

شیبه کې له موږ  زموږ غږ د تاریخ په دې حساسه ستاسو غږ او السنیوی .زموږ السنیوی وکړیتاسو غږ کوي چې 

 سره مرسته کوي چې تلپاتې سوله او ټیکاو ټینګ شي او جنګ له منځه والړ شي. 

 

لومړي صف کې یو، موږ پر دې پوهیږو چې د یوې ورځې  لسیزې کیږي چې موږ د د سولې لپاره هڅې کوو او په

پر  ې یو چې کورنۍ د جګړې ظلمونه زغمي،پر دې خبر ت ورکوو هم.دا لګښاو وینو چې  جګړه څومره لګښت لري

د  کورونه یې ویجاړ شوي دي او ددې ټولو بدمرغیو شاهدان یو.ځایه شوې دي، دې هم پوهیږو چې ټولنې او کورنۍ بې

موږ سره د ښځینه حقونو په ساتنه کې د ځان په څېر ډېر میرمنې  لسیزو او له هغې څخه راوروسته موده کېتیرو دوو 

. تاسو په داسې یؤه مسیر کې زموږ همالري او ملګري یئ چې هلته خپلواکي، اسانتیاوې، فرصتونه را ګډې شوې دي

رو څخه غواړو چې له طالبانو سره د سولې په خب نن بیا هم له تاسو ځکه خو او حقوق د جنډر له مخې نه ټاکل کیږي.

  کې د ښځو حقوق خوندي وساتل شي او دې کې راسره مرسته وکړی. 

 

زموږ په ټولنو کې د دوامداره د هغې په دوام کې همدارنګه کې د سولې په ټینګښت او  د افغانستان میرمنو په تاریخ

کال  ۲۰۰۳چې د ښځو حقونه د  ددې ډاډ ورکړی ښځو غورځنګ . د افغاندرلودلی دیتګ په تامین کې مهم رول پرمخ

په ترالسه کړي چې  باورڅو ې حکومتونو سره کار کوي تراو له پرله پسدي ځای شوي  پر اساسي قانون کې ځایپه 

دې چارې له دې مرسته کړې چې افغان میرمنې په اقتصادي، ټولنیزو  اساسي قانون کې د ښځو دغه حقوق ساتل کیږي.

اسي چارو کې ونډه واخلي او پرمختګ وکړي. افغان ښځو په دولت، پرمختللې ټولنې، او مدني برخو کې د عادي او سی

. ې هغوی څخه هیڅ ډول مرستې نه دي سپمولېافغان میرمنو د ژوند ښه والي لپاره هڅې کړې او د موخو په ټاکلو کې ی

 .ې او السنیوي څخه پرته ناشونې ديله مرست او ستاسو په څېر میرمنو دا السته رواړنې د نړیوالې ټولنې 

 

آمیزې او نرمې الرې څخه د افغان کشالې حل یو ارمان دی هرکلی کوو، ځکه وینو چې له مسالمت موږ د سولې بهیر

مالتړ کوو او بشپړ ډول سره ورته ژمن یو او هر لوري سره ګډ کار کوو، ترڅو  اله نظریه ده. موږ ددې بهیراو یوه ایده

سولیز جوړجاړی رامنځته شي.  په هر صورت موږ باور لرو چې په افغانستان کې بشپړه سوله، ټیکاو او د کورنیو 

ډېره بیړه سره له  جګړو د مخنیوي لپاره کافي وخت، حوصلې او ښو سرچینو ته اړتیا ده، نه دا چې خپل ځواکونه په

موږ په کلکه باور لرو چې له افغانستان  عامله د دخیلو لوریو ترمنځ وکړی.دې هیواده وباسی او یوه شړېدلې سیاسي م

یي ډول وي او ګډو شرطونو ته په کتو سره . دا وتل باید په مرحلهځواکونو وتل باید مسولیت ولري څخه د نړیوالو

 ترسره شي.
 

او  قومیت،  جندر او افغانستان کې هرڅوک د جنسیتلرو چې دا حقیقت ومني او ومني چې په  موږ له طالبانو تمه

ساس جوړ حق لري. دا باید د هرې معاملې ا ترالسه کولوون کې د خپلو اساسي حقونو د مذهب سربیره په اساسي قان

 شي. باید د سولې په تړون کې تضمین . د افغان میرمنو او لږکیو ګټې او السته راوړنې توافق پرې وشي کړي چې باید

و لپاره ښځو حقون مشران او زموږ خویندې د جنډر مساواتو او د ،، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه میرمنېوموږ تاس

 او د خپلو دولتونو له الرې له الندې کړنو څخه پلوي او حمایت وکړی:، موږ ته خپل غږ راکړئ  رابولوې ته مبارز



ربند وکړي او پر دې سره موافق په استفادې له دخیلو ډلو وغواړی چې دایمي  بشیري اود مشري له واګي څخه  ـ ۱

  شۍ؛

نو په کار ده چې د  ؛ګ او ځواب ورکوونکی شينـ ددې لپاره چې د سولې بهیر چټک شي او د سولې توافق ټی۲

 نړیوال مکانیزم رامنځته شي؛ منځګړیتوب لپاره

ونشو کولی چې د افغانانو حقوق لتي چارواکو، سیاسي رهبرانو او طالبانو ـ ددې ډاډ ترالسه کړی چې که چیرې دو۳

راوړنو سره مخالفت وکړی او د سولې پرېکړه لیک اصول نقض کړي نو پر خوندي کړي او یا دا چې د تیرو السته

 محدودیتونه وضع کوی؛به مالي او د سفر هغوی 

او  لرونکياو رسنیو د معنی لنووقربانیانو ، اقلیتونو ، مدني ټد سولې په خبرو کې د ښځو ، ځوانانو ، د جګړې ـ ۴

پل اغییز او نفوذ باندې خاو طالبانو  ، سیاسي ګوندونود افغانستان له حکومت وکړی او ددې په پارمساوي ګډون مالتړ 

 څخه کار واخلی؛

، له دې د ښځو او نجونو السرسی غښتلی کړي ـ هغه مالي او فني مرستې چې کولی شي په مټ یې بشري حقونو ته۵

ز کي غښتلې شي او هم ښځو ته بشري حقوق ورکړل شي. په دې برخه کې سیمه ایهېواد څخه مه سپموی، ترڅو هم لږه

  لوبغاړي او مرسته کوونکي وهڅوی؛

تنې په برخه کې خپلو مرستو د افغانستان له امنیتی ځواکونو سره د خپلو سیمو د دفاع او د افغان وګړو د حقونو د ساـ ۶

  .ته دوام ورکړئ

 

له باثباته افغانستان  یوبه کې  بدلددې په . ګډوډي رامنځته کوي کې په افغانستان کې ناامني ، بې ثباتي او جګړه په سیمه

سره موږ  نړیوال مشران پدې سخت او ناڅرګند وخت کېله همدې امله که  .سیمې سره مرسته وکړيباثباته  یوې

 . ، پر سیمه ښه اغیز ښندي، نو هر څه شوني ديي چې معنی لرونکې سولې ته رسیدلکړترالسه  ډاډددې او  يودریږ
 

، عادالنه او  دایميد  چې پرېږدی. وهلې دهالره  موږ باور لرو چې موږ د ځان بسیا افغانستان جوړولو لپاره اوږده

څو زموږ ماشومان په امن کې تر ،خپل ستراتیژیک صبر له السه ورنکړو رامنځته کولو لپارهد  سولې نکېوقار لرو

 یستي ډلو لپارهاو زموږ هیواد د ترور برخه واخلي ژوند وکړي، زموږ ځوانان د یو سوکاله افغانستان په ودانولو کې

  خوندي پټنځای نشي. 

 

 په درنښت

 د ښځو والیتي شبکې

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د افغانستان د عدلیې وزارت سره د ولسي شبکو په توګه ثبت او راجستر دي. د ښځو والیتي شبکه د هېواد له هر والیت او  د ښځو والیتي شبکې
ولې هرې سیمې څخه ښځې راټولوي، ترڅو باور او اعتماد رامنځته او له مختلفو اړخونو سره اتحاد وکړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د حل، د س

والیتونو  ۱۵تنو غړو په لرلو سره د هېواد په  ۴۰تر  ۳۰د وړاندې کولو په برخو کې کار وکړي. د ښځو والیتي شبکه له  جوړونې او د خدماتو
وي. دغه )کابل، پروان، بامیان، ډایکندي، هلمند، کندهار، اروزګان، پکتیا، ننګرهار، لغمان، کندوز، بدخشان، بلخ، فاریاب او هرات( کې فعالیت ک

 Cordaidوالیتونو کې تاسیس شوې وې چې وروسته د  ۷کال کې په  ۲۰۱۱له خوا په  (EPDډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ ) شبکې د سولې او
والیتونو ته وغځېدلې. د شبکې غړو ته د هغوی د اړتیاوو پربنسټ روزنیز او د ظرفیت جوړونې پروګرامونه عملي کېږي،  ۱۵په تخنیکي مالتړ 

قضیو ته  ۱،۱۱۸ترڅو په خپلو ټولنو کې ال زیات ګټور منځګړي او سوله جوړوونکو اوسي. تر دې دمه د شبکې غړي توانېدلي چې  څه باندې 
ې په دې کې د شخړو د حل قضیې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې، د کم عمره نجونو د ودولو قضیې، د رسیدګي او منځګړیتوب وکړي، چ

الیتي ښځو تعلیم او پیاوړتیا، د کاري فرصتونو برابرول، د ښځو سیاسي مشارکت او په خپلو ټولنو کې د ښځو د تعلیم پیاوړتیا شامل دي. د ښځو و
یو بل سره د پوهې د شریکولو په موخه له خپل منځ کې منظمې غونډې کوي، همدارنګه د ښځو له مشرانو، پالیسي  شبکې د افکارو د تبادلې او له

 .نو استازولي کوي، لیدنې کتنې کويجوړوونکو او له نورو هغو کسانو سره چې د شخړو په حل، سوله او حکومتدارۍ کې د هغوی د غوښت


