نشست ملی صلح زنان کارآفرین

د سوداگرو ښځو د سولې ميل ناسته

"کارآفرینی موجب صلح و سعادت میشود"

"سوداگري د سولې او سوکالۍ سبب ګرځي"

National Women Entrepreneurs Peace Summit
”“Entrepreneurship Brings Peace and Prosperity

پرېکړه لیک
د سوداگرو ښځو د سولې ميل ناسته " سوداگري د سولې او سوکالۍ سبب ګرځي "
د  ۱۴۰۰کال د زمري ۵مه  ،انرتکانټیننټال هوتل  ،کابل افغانستان

د  ۲۰۰۲کال راهیسې په خصويص سکټور کې ،افغان ښځی د پام وړ پرمختګونه لريل دي او د صفر نه یې  ۲۴۷۱رسمي
سوداګري او د  ۵۴۵۰۰نه زیات غیر رسمي سوداګري د افغان ښځو په مالکیت او رهربۍ پرمخ وړل کېږي .د دغو سوداګرۍ
زیاته برخه د پنځو کلونو نه لږ عمر لري ،دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې زیات شمېر سوداګرو ښځو خپله سوداګري
د سختو ستونزو او د  ۲۰۱۴کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او مرستو کمېدلو وروسته پیل کړئ ده.
پدې وخت کې د ښځو ټینګښت د ستایلو وړ السته راوړنه ده؛ مګر دا په پام کې ونیسئ  ،چې د افغانستان سوداګرې
میرمنې به په یو سوله ایز چاپېریال کې څومره السته راوړنې ولري .سوداګرې میرمنې موافقه کړې چې د جګړې درول به
ښځو ته د ازادانه سفر کولو ،په بازار او ننداتونونو کې ګډون او له امنیتي اندېښنو پرته د سوداګرۍ زمینه برابره کړي.
دا به د سوداګرۍ ودې لپاره فرصت او هغه ګټې چې سوداګرۍ یوه ټولنی ته راوړي لکه ټولنې ته د نوې رسچینو راوړلو،
اقتصادي ودې او ثبات رسه مرستې ،د ټولنیزو تاوتریخوايل راکمولو ،دندې رامنځته کولو او د دولت لپاره د مالیايت او د عاید
نور ډولونه ډېرولو کې مرسته وکړي ،رامنځته کوی ..په افغانستان کې د سولې وروسته هر راز پرمختیا لپاره باید د پیاوړي
اقتصاد او سوداګرې پربنسټ رامنځته يش ،چې په وروستیو ټکنالوژیکي او څېړنیزو پرمخټګونو رسه کار کوي او برخمن دی
 .د افغانستان په روان وضعیت کې چې نړیوالې مرستې د کمېدو په حال کې دي ،د هېواد کورنی اقتصاد به د افغانستان
په جوړولو کې د پام وړ رول ولوبوي.
د ښځو اقتصادي پیاوړتیا او سوله یوبل پياوړي کوی او د ملت د اقتصادي امنیت لپاره باید د سوداګرو ښځو لومړیتوبونه د
سولې خربو اترو کې په پام کې ونیول يش .په ټوله نړۍ کې د خصويص سکټور سوداګرو ښځو امنیتی مسایلو ته ځواب
ویلی ،د پاپا نیو ګانی نه نیولی ،چېرې چې ښځو د پولیسو د تاوتریخچن چلند لپاره د ټیلفونی شامري حق غوښتنه وکړه تر
نایجیریا پورې ،چېرې چې سوداګرو ښځو د سیاست مدارو ښځو په وړاندې د جنسیتي تبعیض د درولو غوښتنه کوي .حتی
په یمن کې ،د خصويص سکټور څخه سوداګرو ښځو د مرستندویه بنسټونو او د دوی ټولنو رسه د مداخلې په کولو رسه
په بریالیتوب توګه په سیمه ایزو خلکو د جګړې د اغیز په راکمولو کې مرسته وکړه  .ښځې د سولې عاملین نه ،بلکې د
سولې پلویان او سولې راوستونکي دي .دوی د اسالم پراساس د سوداګرۍ حق لري ،ځکه چې د ټولنې هسته کورنۍ
ده ،چې دوی پکې مهم رول لري.
د همدې لپاره د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان میکانیزم لومړي ځل
لپاره د هېواد له  ۳۴والیتونو نه د افغان سوداګرو ښځو یو ورځنۍ غونډه په کابل کې د  ۱۴۰۰کال د زمري په ۵مې نېټه کې
جوړه کړه ،ترڅو هغوی خپلې سپارښتنې تر ارزونې وروسته بیان کړي او د سولې پروسه کې د سوداګرو ښځو رول واضېح
کړي.
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دې غونډه کې سوداګرو ښځو د سولې او سوداګرۍ ترمنځ اړیکې بیان کړئ او په خوښۍ رسه یې الندې ټکي بیان کړل:
 .۱موږ افغان ښځې د رښتنیو مسلامنو په ټوګه ،د اسالم پیغرب (ص) د میرمنې بی بی خدیجې (رض) الره پرمخ
بیایوو ،چې لومړنۍ مسلامنه سوداګره میرمن وه او د هغې په څېر غواړو ،چې شته ننګونې د سولې پر
فرصتونو بدلې کړو.
 .۲موږ افغان سوداګرې ښځې ژمن یوو ،چې د هر راز ستونزو او ګواښوونو مخامخېدو رسه خپلې سوداګرۍ ته
دوام ورکړو ،په دې رشط چې حاکم دولت زموږ امنیت ،مايل او ځاين خوندیتوب ته پام وکړي.
 .۳موږ افغان سوداګر ښځو په بېالبېلو سکټورونو کې پانګه اچونه کړې او د ښځو او نارینه وو لپاره مو دندې رامنځته
کړي او خپل دغی کار ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکړو .زموږ پانګونې زیات شمېر خلکو ته فرصتونه برابر
کړي او د بېوزلۍ راکمولو کې یې وررسه مرسته کړئ.
 .۴موږ سوداګرې ښځې خپلو ټولنو ته سوله راولو .موږ به د رشکتونو د ټولنیزو مسؤلیتونو برنامو له الرې د سولې
او سوداګرې اړیکه ال پیاوړۍ کړو ،چې تلپاتې سولې راوستولو رسه مرسته وکړي او د افغانستان د سولې
جوړونې لپاره خورا مهمه پانګه ګنل کېږي.
 .۵د ښه سوداګریز چاپیریال او مشارکت لپاره ،د سوداګرۍ او حکومت پالیسیو ترمنځ د ښې کاري اړیکې اړتیا لیدل
کېږي .دغه راز موږ باور لرو ،چې د عمومي سوداګرۍ او په ځانګړي ډول د میرمنو سوداګرېزې اندیښنې باید د
هر راز دولت جوړولو مذاکراتو په لړ کې په پام کې ونیول يش .د متقابل درک ،متې او د راتلونکو همکاریو لپاره
باید د پالیسۍ جوړوونکو او پيل کوونکو تر منځ اړیکې جوړې يش .دا اړیکې ښځو لپاره اړین دی.
 .6موږ غواړو چې د تګ راتګ او د بیان ازادي خوندي يش  ،ځکه چې دغه ازادۍ د ښوونځيو ،پوهنتونونو او ښارونو
ته د انجونو او ښځو د سوداګرو ښځو په توګه د تګ راتګ لپاره اړینې دي.
 .۷موږ غواړو چې هر راز راتلونکي دولت د سوداګرۍ برخه کې د ښځو رول یقیني کړي ،ځکه چې سوداګري زموږ د
کورنیو د بقا لپاره اړینه چاره ګنل کېږي .که ځوانان د جګړې وروسته دندې و نه لري ،دوی به په اسانۍ رسه د هغو
کسانو له خوا وګامرل يش ،چې د افغانستان د بی ثباتۍ په لټه کې دي او دغه ستونزې به بیا له رسه پیل يش.
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موږ افغان سوداګرې ښځې غواړو چې په هېواد کې د اقتصادي ازاد بازار کې د ال امکاناتو رسه خپلو پانګونو ته
دوام ورکړو.

ترتیبونکي :د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه
اسانچارۍ :د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان میکانیزم
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