د افغانستان لپاره د میرمنو مجمع
عمل ته بلنه
 ۲۰۲۲د می لسمه
د هېواد وروستۍ پېښې زموږ «افغان مېرمنو» د ډېرې اندېښنې سبب شوې دي .موږ دې پايلې ته رسېدلې يو چې د ښځو
د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې يوازې د بدبينانه او سياسي داليلو له امله دي .دا ژمنې يوه په بلې پسې ماتېږي .د
منځنيو ښوونځيو د نجونو پر زده کړو بنديز ،ښځو ته د موټر چلولو د زده کړو د جواز نه ورکولو په اړه اعالميه او د ښځو
د جامو په اړه د طالبانو له خوا وروستي اعالن شوي مقررات ،افغان مېرمنې او نجونې له خپلو حقونو ډېرې بې برخې کوي.
طالبان د ښځو له ځواک څخه وېرېږي ،خو په افغانستان کې چې سياسي ،اقتصادي او بشري ناورين د پراخېدو په حال کې
دی ،د ښځو ځواک يوه اړتياد ده .په کابل او نورو ښارونو کې ښځې په واټونو کې الريونونه او اعتراضونه کوي او خپل
ژوند له ګواښ سره مخ کوي ،چې غږ يې واورېدل شي .هغوی ته غوږ ونيسئ؛ ځکه هغوی پر خپلو حقونو تېری نه مني.
دا د نړيوالو ځواکونو د وتلو پايله ده ،چې تېر کال يې افغانستان پرېښود؛ نو ځکه نړيواله ټولنه په افغانستان کې د ترينګلي
وضعيت پر وړاندې د مسووالنه غبرګون مسووليت لري .د دې وخت دی چې ټول هغه دولتونه او د نړيوالو سازمانونو
مسوولين چې ويلي يې و ،د طالبانو پر وړاندې به د هغوی د خبرو نه بلکې د هغوی د کړنو پر بنسټ قضاوت کوي ،زړور
اقدام وکړي.
موږ له ټولو دولتونو غواړو چې د افغان مېرمنو دفاع وکړي او طالبانو ته څرګنده کړي چې د هغوی د په رسميت پېژندلو په
برخه کې هر ډول بحث د ښځو د قانوني حقونو په پېژندلو ،درناوي او پلي کولو پورې تړلی دی .موږ همدارنګه د اسالمي
نړۍ له سياسي رهبرانو غواړو چې د نجونو پر زده کړو اود ښځو پر کار بنديز هيڅ ډول ديني توجيه نه لري.
د هغوی د مخالفت ټولو نښو ته په پام؛ که طالبان په داسې جدي سياسي خبرو اترو کې ،چې د ښځو او نجونو حقونه هم
پکې شامل وي ،د ګډون د لېوالتيا واقعي نښې څرګندې کړي ،د ملګرو ملتونو سازمان بايد د طالبانو د رهبري غړو ،چې د
ملګرو ملتونو د بنديزونو په ليست کې شامل دي ،د سفر د معافيت او ممنوعيت موضوع بيا و ارزوي.
اوس د دې وخت ار رسېدلی دی چې د «ښځې ،سوله او امنيت» نړيوال شعار په واقعي ډول و ازمايو ،اوس نړيواله ټولنه د
مالي مالتړ له اړخه د نفوذ لوړ ځواک لري .د افغانستان له خلکو سره د بشرپالو مرستو لپاره د ملياردونو ډالرو ژمنه شوې ده.
د ملګرو ملتونو سازمان او مرستندوی هېوادونه کوالی شي چې له دغې بوديجې څخه په افغانستان کې د ښځو د ځواکمنولو
لپاره استفاده وکړي .ښځې د بدلون راوستلو لپاره د رهبري په يوه ښه موقعيت کې دي ،چې کوالی شي په افغانستان کې د
بشرپالو مرستو د اغېزناک او شفاف وېش په برخه کې د دوی رول ته شديده اړتيا رفع کړي.
په افغانستان کې د طالبانو حاکميت او له هغه ار پېښې ستونزې يوازېنی مورد نه دی چې بايد پام ورته وشي ،بلکې په
افغانستان کې د فساد د شل کلنې مخينې ته په پام نړيوالې ټولنې ته د کار يو متفاوت او شفاف بهير ډېر مهم دی.
د ښځو ځواکمنول د بشرپالو د مرستو د ښه وېش او او د بشرپالو مرستو د لېږد په پروسه کې د شفافيت سبب کېږي ،همدا
رنګه دا چاره په بېالبېلو برخو کې د ښځو د ګډون د اړتيا د تشخيص او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ښځو تر رهبري د
الندې بنسټونو د فعاليت په برخه کې پر طالبانو الزم فشار رامنځته کوي .د مرستندويو هېوادونو ،د ملګرو ملتونو د سازمان
او نورو نړيوالو سازمانونو مسووليت دا دی چې د افغانانو د عاجلو اړتياوو د پوره کولو لپاره له افغانستان سره کېدونکې بشرپاله
مرستې دوام پيدا کړي او زياتې شي او ښځې بايد د بشرپالو مرستو د وېش لپاره د يوې شفافې پروسې په محور کې وي.
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وړانديزونه:
.1

د مرستو د وېش او نورو پروژو لپاره د ښځو تر رهبري الندې سازمانونو له شاملولو ډاډ تر السه کول؛

د اړمنو کسانو د پېژندلو په پروسه کې د روڼتیا زياتوالی او په ستراتېژيک ډول او د اړتيا پر بنسټ د
.2
مرستو له وېش څخه ډاډ ترالسه کول؛
د مرستو د ال اغېزناک کولو او د طالبانو له خوا مرستو د وړاندې کولو د انحراف د مخنيوي په موخه د
.3
ښځو په ګډون د څارنيزو ميکانيزمونو جوړول او د هغوی په وسيله د الزمو مشورو وړاندې کول.
په اوس وخت کې د دې وړانديزونو د پلي کولو هيڅ نښه نه برېښي ،مګر د دې وړانديزونو عملي کول نه يوازې د
مرستو د شفاف وېش پر بهير د پام وړ اغېز کوي ،بلکې له سياسي نظره د سولې او امنيت په ترويج کې د ښځو
د رول د رسميت پېژندلو په واقعي معنا هم دي.
د افغانستان لپاره د میرمنو مجمع یو نوی ابتکار دی چې د افغان او نړيوالو رهبرانو مېرمنو له خوا رامنځته شوی
دی چې د افغانستان د خلکو د هوساينې او بشر حقونو او همدارنګه هغو ټولنيزو ،سياسي او اقتصادي ننګونو
ته د پراخې حلالرې د موندلو په برخه کې هڅې کوي چې هېواد ورسره مخ دی.
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