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 د افغانستان په اړه د ژنو کنفرانس ته د افغانستان د مدني ټولنې بيانيه

 2018مبر سډ
 
 

د ژنو کنفرانس کې په بلنه او حضور خوښ  په اړهمونږ، د مدني ټولنې د کاري کميټې غړي او د مدني ټولنې استازي د افغانستان 

 نيټه د ژنو په پالدی ناسيونس کې جوړ شوی ؤ.  28او  27يو، هغه کنفرانس چې د نومبر په 
 

مونږ د افغانستان په اړه د ژنو کنفرانس د هغو نتايجو هر کلی کوو چې د کنفرانس په رسمي اطالعيه او دوه اړخيزه حساب 

په افغانستان کې د مونږ باور لرو چې د افغانستان په اړه د ژنو کنفرانس د نړيوال تفاهم د ودې او ورکولو چوکاټ کې راغلې دي. 

 اوږدمهاله سولې او نېکمرغۍ د مالتړ په الره کې يو ښه اقدام دی.

 

مونږ د هغو اړيکو هرکلی کوو چې د کنفرانس په اوونۍ کې د مدني ټولنې د فعاالنو او افغاني او نړيوالو پاليسي جوړوونکو تر 

مستفيدين دی او په عين ي خدمتونو او پراختيايي نوښتونو ، د عمومانستان خلک په حکومتولۍ کې د ودېمنځ نيول شوې دي. د افغ

د پل په توګه د خلکو او دولت تر منځ د مدني ټولنې رول د دې بهيرونو حال کې يې په دې ټولو بهيرونو کې فعال ګډون کړی دی. 

نړيوالو شريکانو سره د ډېرو اړيکو د راتلونکي موفقيت لپاره اساسي دی. له همدې کبله مونږ د افغانستان د دولت او د افغانستان د 

 غوښتونکي يو. 

 

د ملکي تلفاتو ريکارډ د بشري کارمندانو د درنو تلفاتو په شمول  "کې اطالعيه په د يادونې وړ ده چې د کنفرانس : ملکي تلفات

مسأله ياده شوې ده او له ټولو اړخونو غواړي چې د ماشومانو په شمول د هېواد وګړي له تاوتريخوالي لرې  "ېماتوونکې سطح

وساتي او د خيريه کارمندانو رول او ناتړلتوب ته درناوی وکړي. مونږ له ټولو بېالبېلو وسله والو ډلو غواړو چې په غير نظامي 

ډه وکړي چې د ملکي خلکو د وژنې سبب کېږي. مونږ همدا راز د افغانستان له اهدافو حملې بندې کړي او له هغو تاکتيکونو ډ

دولت او بهرنيو ځواکونو غواړو چې د مقتدرانه ميکانيزمونو په نيولو سره په ځانګړې توګه د هوايي حملو په برخه کې هڅه 

 وکړي چې د ملکي افرادو د وژنې مخه ونيول شي. 

 

جګړه يوازې په يوه سياسي حل مونږ باور لرو چې  ښکېلې خواوې جګړې ته خاتمه ورکړي.ډېره غټه اړتيا ده چې سره : سوله

ممکن د ښکېلو خواوو بې عدالتيو ته له رسيدو بغير  "بېړنۍ سياسي حل الره"الره ختميدلی شي. خو مونږ انديښمن يو چې يوه 

له همدې کبله مونږ د سولې د بهير په متن کې د قربانيانو او د رامنځته کړي چې البته دا به د اوږدمهاله بحران حل الره نه وي. 

هغوی د کورنيو د نظرونو اخيستلو غوښتونکي يو. له نورو کشمکشونو تر السه شويو تجربو ښودلې ده چې سوله يوازې هغه وخت 

رامنځته کول بايد په پايښت لرونکې وي چې خلک ورسره وي. له همدې کبله مونږ غواړو چې پر ټولنيز محور والړې سولې 

 محلي او ملي سطحه پياوړی شي. 

 

به د کشمکش د کمښت پر دې سربېره مونږ باور لرو چې د عايد په کافي اندازه  تضمين او مناسبو اجتماعي خدمتونو ته السرسی 

اساس نيولو، همدا راز سوله بايد د جدي هڅو او اصالحاتو پر "سبب شي. په همدې خاطر مونږ د اعالميې د هغه متن چې وايي: 

 ."هغو اقتصادي او اجتماعي پروګرامونو پر اساس رامنځته شي چې د ټولو لپاره وي

 

يوه سياسي اجماع چې د ښځو په شمول ټوله ټولنه په کې "اساس ورکړی چې مذاکراتو چارې ته  دا چې کنفرانس له طالبانو سره د

په کې شامل وي تاکيد کړی دی، زمونږ د خوښۍ سبب دی. مونږ په دې خاطر چې طالبان د  "د اقليتونو اړوند افراد"او  "شامله وي

حقونو د درناوي مدعيان شول، د طالبانو تر ولقې الندې سيمو کې ښځې له اجتماعي ژونده بې برخې دي  خبرو په حد کې د ښځو د

و چې د سولې مذاکرات ممکن د بشري حقونو او او هر وخت د سختو مجازاتو سره مخ کېږي. مونږ په همدې خاطر انديښمن ي

جنسيتي برابرۍ په ساحه کې السته راوړنې کمزورې کړي. مونږ له دولته غواړو چې ښځې په هغو ټولو دولتي ادارو کې چې د 

 د سولې د مشورتي کميټې په شمول چې نوې تشکيل شوې ده. سولې د مذاکرې مسؤوليت لري، شاملې کړي، 

 

 ۲۰۲۰د نړيوالې ټولنې په دې ژمنې خوشحال يو چې د افغانستان د پرمختيايي لومړيتوبونو په برخه کې به تر: نړيوال مساعدت

مليارده ډالر مرسته کوي چې البته ويل شوې دي او دوام به ومومي او بيا به له افغانستان سره مالي مرستې کمې 15.2کال پورې 

کمولو په اړه ده چې خلک مرستو ته سخته اړتيا ولري. مونږ غواړو چې د هر . البته زمونږ انديښنه هغه وخت د مرستو د "شي

کړي چې د افغانستان خلک ډېر زيانمن نه شي او خپل اقعيتونو پر بنا وي څو دا تضمين ډول مالي مرستو کمول بايد د ځمکنيو و

نړيوالې ټولنې د پرمختيايي اجنډا او ژمنو په ژوند په شرافتمندانه توګه پر مخ بوزي. مونږ د مرستو د اغېزمنتيا په برخه کې د 

په دولتي پاليسيو کې د ټولو د شمول په انکشاف، د هغه په شمول چې د افغانستان د برخه کې د دولت د رهبرۍ نه خوشحال يو. 

هېواد د بېالبېلو د ، د ستاينې وړ دي.  مونږ يد يملي پراختيا او سولې په چوکاټ کې او د باثباته افغانستان په اهدافو کې راغل

سيمو تر منځ د پرمختيايي پروژو د برابر وېش غوښتونکي يو چې لرې پرتې او هغه نفوس چې کمه پراختيا يې کړې هغوی هم 

 بايد په کې شامل شي. 

د  مونږ غواړو چې د مرستو او مساعدتونو په بودجه کې هر ډول تغيير د بوجې د اغېزمن او باکيفيته مصرف په برخه کې بايد

له يوې خوا دولت د توانايۍ د ريښتونې ارزونې پر بنسټ وي. د کمبوتاتو په صورت کې مونږ غواړو چې انجوګانې تقويه شي څو 

 د خلکو لومړنيو اړتياوو ته رسيدنه وشي او له بله پلوه د پرمختيايي تلپاتې اهدافو په ترالسه کولو کې خپل رول ولوبوي. 
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په افغانستان کې د فقر د ودې او بېکارۍ په برخه کې د انديښنې په څرګندولو کې  اطالعيه کې مونږ په : له فقر سره مبارزه

اقتصادي، "شريک يو، په ځانګړې توګه هغه وخت چې وچکالي تر نيمايي زيات هېواد کې د خلکو ژوند ګواښوي. مونږ د

لپاره د بالفعل حياتي  " د شوکونو په مقابل کې د مقاومت د پياوړتيا اجتماعي او چاپيريالي، په ځانګړې توګه په کرنيز سکټور کې

پروژو وړاندې کولو او اږدمهاله حل الرو رامنځته کولو غوښتونکي يو لکه څنګه چې په اطالعيه کې هم راغلې دي. د زراعت 

 پراختيا لپاره پانګونه الزم ده. تجارتي پارکونو او حمايوي زيربناوو د  –پراختيا، د زراعتي ځمکو ښه کولو او د زراعتي 

څرنګه چې اقتصادي فرصتونو ته د السرسي نيشتوالی د کشمکش له اصلي عواملو څخه دی، مونږ همدا راز له نړيوالې ټولنې 

غواړو چې په زراعتي سکټور او د کار د ايجاد په برخه کې په ځانګړې توګه په کليوالو سيمو کې پانګې اچونې ته لومړيتوب 

 . ورکړي

 

مونږ د افغانستان په اړه د ژنو کنفرانس په اطالعيه کې د وړاندې شوي نظر سره موافق يو چې د دوه : خدمتونه وړاندې کول

کارونه د روغتيايي او ښوونيزو خدمتونو  "ډېر"بايد په چوکاټ کې په معتدل مختګ سره  ،۲۰۱۸-۲۰۱۷اړخيزې حساب ورکونې 

په پام کې نيولو  "د ښځو او معلولو افرادو په شمول د ټولنې د بېالبېلو اړتياوو "په برخه کې ترسره شي. مونږ په ټول هېواد کې 

ولته غواړو چې د درخواست هرکلی کوو. مونږ د افغانستان له د "ودې او ګړنديتوب"سره د اساسي خدمتونو په ترسره کولو کې د 

معارف دې د يو ملي لومړيتوب په نامه معرفي کړي او همدا راز ښځينه ښوونکو ته په لومړيتوب ورکولو سره زده کړې ته د 

په ځانګړې توګه د باسواده ځوانانو تر منځ په ښوونيز نصاب کې د جدي نجونو السرسي ته وده ورکړي. د فقر لوړې سطحې 

 لکه چې په اطالعيه کې راغلي پلې شي.  "زده کړه د ښه کار په لور "هم کار ته  چې هغه م اصالحاتو څرګندويي کوي څو

 

مونږ په هېواد کې د بې ځايه شويو او مهاجرو د عاجل وضعيت په اړه د کنفرانس د ګډونوالو له درک سره موافق يو. : سيار خلک

انساني مرستو په برخه کې د ملګروملتونو سازمان  مونږ له نړيوالو تمويلوونکو غواړو چې په مالي ډول مساعدت سره د

درخواست عملي کړي څو په راروان ژمي کې د بېځايه شويو د خونديتوب لپاره الزم اقدامات، همدا راز د وچکالۍ له بې ځايه 

څرنګه چې د هېواد ټولې برخې د نا امنۍ کړاونه ګالي، د ورګرځېدو لپاره امن  شويو سره په راتلونکو فصلونو کې ترسره شي. 

ځای شتون نه لري. بهرني هېوادونه که چېرته قصد هم لري، د مهاجرو او پناه غوښتونکو افغانانو اجباري راستنول دې په 

په امن او باعزته توګه خپل وطن ته هېواد کې د مناسب وضعيت تر راستنيدو پورې ودروي، تر هغه پورې چې خلک وکړای شي 

راستانه شي. نا امنو سيمو ته د افغان ښځو، نارينه وو او ماشومانو راستنول يوازې په بېځايه کېدو او زيانمنيدو تماميدلی شي او 

 په هيڅ وجه به د هغوی لپاره د عادي ژوند په معنی نه وي. 

 

مونږ د افغانستان په پراختيا کې لکه څنګه چې د افغانستان لپاره د ژنو په کنفرانس کې هم راغلي د مدني ټولنې او : مدني فضا

د دولت د فعاليتونو د څارنې او ارزونې په شمول، په سياسي بهيرونو "د منلو په خاطر مننه کوو چې  "مهم رول"خپلواکو رسنيو د 

او د فعاالنو له خونديتوب چې دا د مدني ټولنې ره د دې رول د پياوړتيا غوښتونکي شوې دي. په تاکيد س "کې د مدني ټولنې د رول

اړوند د ټولو اړخونو د تاوتريخوالي او د قانون د بشپړ تطبيق په اړه اطالعاتو ته له السرسي  پرته نه تر السه بشري حقونو د 

نړيوالې ټولنې غواړو څو دا تضمين ونږ د افغانستان له دولت او همدا راز دا کار بې له مالي مرستو نه ترسره کېږي. م کېږي.

 وکړي چې دا مرستې به له کمولو پرته، په يوه مناسبه اندازه او له انعطاف سره د اغېزمنو فعاليتونو په برخه کې دوام وکړي. 

 

غواړو چې د تفاهم د ودې، اعتماد او دوه اړخيزه حساب ورکولو په خاطر د مرکز او واليتونو له دولت او نړيوالو شريکانو مونږ 

مباحثې وهڅوي. هغه څه چې په دې الره کې به مرسته وکړي د کارونو او  په سطحه د مدني ټولنې او دولتي ادارو تر منځ 

 . همغږۍ د شتو ميکانيزمونو نوې ارزونه او د پېژندنې وړ تشو موندنه ده

 

مونږ د اقتصاد  هرکلی کوو.، کال تر پايه به ترسره کېږي ۲۰۱۹چې د پروګرام د انجوګانو د قانون د تعديل  د دولت له خوا مونږ

  وزارت د نيت هرکلی کوو چې ويلي يې دي، کابينې ته د قانون تر وړاندې کولو وړاندې به له انجوګانو سره رسمي مشاوره کوو. 

 

منلی دی،  ""په راتلونکې افغانستان کې له فساد سره د مبارزې مرکزيتمونږ په دې خاطر چې ياد کنفرانس : له فساد سره مبارزه

په هرکلی کوو چې مونږ هم په لوړه سطحه د فساد او د حکومت پر مشروعيت او اغېزمنتيا د هغه د تاثيراتو په اړه انديښمن يو. 

هڅې تر اوسه ملموس نتايج نه لري. په لوړه سطحه د فساد قضيو ته د رسيدو امنيتي، عدلي او مدني سکټورونو کې د فساد پر ضد 

لپاره، مونږ له دولت غواړو چې د نه زغم پالسي سراسري کړي او هغه څوک چې په فساد متهم دي، بې له دې چې د هغوی 

ت غواړو چې اداري کارونه اسان سياسي ائتالف ته پاملرنه وکړي، بايد حساب ورسره وکړي. د حکومت د ودې لپاره مونږ له دول

او روان کړي، ځکه چې اوسمهال دا چارې پر خارق العاده کاغذ لېږلو او کاغذي سيسټم والړې دي چې په طبيعي توګه د مفسدو 

پورې  کال ۲۰۲۰راغلې دي،  تر  "اسان خدمتونه"مامورينو لپاره د تېښتې الره جوړوي. ځکه چې د حکومت په پروګرامونو کې 

غواړو چې په دې برخه کې د ښځو او معلوليت لرونکو افرادو اړتياوو ته  هعمومي خدمتونه اسان شي، مونږ له حکومتبه لس 

او تضمين کړي چې دا بهيرونه به په فساد ونه لړل شي. مونږ همدا راز د افغانستان د دولت او نړيوالو شريکانو  لومړيتوب ورکړي

څارنه الزامي کړي او همدا راز د فساد د قضاياوو د تشخيص او اغېزمنې راپور  غواړو چې پر پراختيايي نوښتونو د خلکو

 په برخه کې د اجتماعاتو د ظرفيت په لوړاوي کار وکړي.  نېورکو

 

اقتصادي اړتياوو ته  –د ښځو اجتماعي "مونږ د اطالعيې دا وينا ښيو چې د افغانو ښځو د پرمختګ منلو سره سره، : د ښځو ګډون

. مونږ "د رسيدنې لپاره، همدا راز پر نجونو د تاوتريخوالي سطحې ته چې د نړۍ تر ټولو لوړ حد کې راځي،  ډېر کار په کار دی

باور لرو چې جګړې او فساد د ښځو پر وضعيت ډېرې اغېزې کړې دي او په همدې خاطر هغوی بايد له دې پديدې سره د 
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هڅو کې فعال رول ولري. مونږ د ښځو، سولې او امنيت په اړه د افغانستان د عمل ملي پروګرام د بشپړ  مبارزې لپاره په ملي

د جزا  "او له نړيوالې ټولنې غواړو چې وړ مالي او تخنيکي مرستې چمتو کړي. مونږ په اطالعيه کې د تطبيق غوښتونکي يو 

او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالو قانون د موادو  ورکولو ته د مجازاتو قانون پر بنسټ د تاوتريخوالي د له منځه وړلو او ناقضانو

په تاکيد کې شريک يو. مونږ فکر کوو چې د ژنو د دوه اړخيزې حساب ورکونې چوکاټ له  "ډېرو ملموسو اقداماتو "د  "پر بنسټ

او استخدام  تربيه شاخص سره چې وايي څلوېښت تنه ښځې څارنواالنې او اته تنه ښځې قاضيانې بايد د ولسواليو په سطحه 4.2

شي، يو کمزوری هدف دی ځکه چې عدالت ته د السرسي او تحصيل لرونکې ښځې د السرسي وړ کولو په برخه کې د ښځو 

کوو چې په ټولنه کې د ښځو د رول د اغېزمنې ودې الره همغه په  اقتصادي ستونزې تر هغه هدف ډېرې سترې دي. مونږ فکر

   .مسايلو ته رسيدنه  او له نارينه وو او هلکانو سره همکاري ده "جنسيتي"مجموع کې 

 

 کال د ولسمشرۍ ټاکنو کې ۲۰۱۴سره له دې چې د د خلکو حضور ستايو، مونږ په وروستيو پارلماني ټاکنو کې انتخابات: 

تقلب ليدل شوی ؤ، بيا هم خلک له کورونو راووتل او رايه يې ورکړه. مونږ باور لرو چې دولت بايد د دې عمومي ګواښونه او 

د جمهوري رياست انتخاباتو او نورو  کال۲۰۱۹د  "اعتماد درناوی وکړي او په  دې برخه کې له اطالعيې سره موافق يو چې وايي

مونږ له  . "متوقع انتخاباتو لپاره دې اغېزمن چمتو والی ونيول شي څو شفافيت، اعتبار، حضور او د انتخاباتو امنيت تضمين شي

سبب  همدې کبله د افغانستان له دولته غواړو چې د بريښنايي تذکرې سرتاسري صدور دې پيل کړي چې د احتمالي تقلب د کمښت 

شي. مونږ له دولته غواړو چې انتخاباتي بنسټونه او اړوند قوانين اصالح کړي څو قوم محور سياست بند شي. دولت بايد دا  کيدلی

 تضمين وکړي چې هيڅ دولتي کارمند به په ازادو او عادالنه انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. 

 

 

د افغانستان خلک له وېرې، فقر او بې عدالتۍ پاک  سوله ييز ژوند وړ دي. د افغانستان دولت، نړيواله ټوله او مدني : په نتيجه کې

 ټولنه بايد يو د بل تر څنګ هڅه وکړي چې داسې کارونه تضمين او د حصول وړ شي. 


