په کاناډا کې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د سفیرې جاللتمآبي شنیکۍ کړوخیل ،ژوندلیک
میرمن شینکۍ کړوخیل د ښځو د حقوقو یوه پېژندل شوې فعاله ده ،چې د افغانستان د ولسي جرکې د غړې په توګه یې ۱۱
کاله دنده ترسره کړې ده .همداراز ،نوموړې دد ې ترڅنګ ،چې د افغان ښځو د شبکې غړې وه ،څلور کاله د افغان ښځو د
زده کړو د مرکز مشره پاتې شوې ده .میرمن کړوخیل له نورو متنفذو او روغتیایي متخصصینو سره په ګډه ،د ټول هېواد
په کچه ،د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې په پار ،یو کمپاین په الره واچوه -راځۍ ،چې د سرطان پر وړاندې مبارزه
وکړو.
د افغانستان د لومړۍ میرمنې ،روال غني په مالتړ ،د میرمن شینکۍ کړوخیل د هڅو په پایله کې د افغانستان د سرطان د
ناروغۍ بنسټ رامنځته شو ( . Afghanistan Cancer Foundation (ACFدغه راز ،د  ۶۱۱۲زکال د اکتوبر په میاشت
کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د انکالوجۍ یو وارد پرانیستل شو.
د ولسي جرګي د غړیتوب په موده کې ،د افغانستان سفیرې میرمن کړوخیل ،د نورو همکارانو او د ښځو د حقوقو په برخه
کې د فعاالنو په مرسته ،د ښځو پارلماني کاکس رامنځته کړ .د دوی د ټولیزو هڅو پایله وه ،چې د افغانستان د ښځو لپاره یو
ملی پالن ) (NAPWAجوړ شو ،چې وروسته بیا د حکومت لخوا تایید اوتوشیح شو .همدارنګه ،د افغانستان سفیره ،د هغه
ټیم غړې هم وه ،چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون مسوده یې ترتیب کړه ) (EVAWاو بالخره ،دغه قانون په
 ۶۱۱۲زکال کې د ولسمشر د فرمان له مخې توشیح شو .همدارز د یادونې ده ،چې په کاناډا کې د افغانستان د اسالمي
جمهوریت اوسنۍ سفیرې ،د شعیګانو د شخصي احوال په قانون کې د  ۰۱مادو په تعدیلولو کې مهمه ونډه درلوده.
میرمن کړوخیل ،دښخو د حقوقو د پراختیا لپاره له  ۱۲۲۱لسیزې راپدیخوا د هڅو او مالتړ په پار  ،له بیالبیلو ملي او
نړیوالو ادارو څخه معتبرې جایزې هم ترالسه کړي دي .هغې د  ۶۱۱۲زکال د اکتوبر په میاشت کې ،د افغانستان له لومړۍ
میرمنې او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خوا د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په تړوا یوه جایزه تر السه
کړه .د  ۶۱۱۲زکال د مې په میاشت کې «د ښځې د افغان ښځو لپاره ټولنې »،چې په کوینز کې میشته ده ،میرمن کړوخیل
ته د «ماللۍ کاکړ د بشري حقونو جایزه» ورکړه .په همدې ترتیب ،د  ۶۱۱۲زکال په اګسټ کې ،په ورجنیا کې میشتې د
افغان امریکایي ښځو ټولنې ) Afghan American Women’s Association (AAWAمیرمن کړوخیل ته په
افغانستان کې د ښځو حقونو د ودې په منظور بشري جایزه ورکړه .د  ۶۱۱۶زکال په سبټمبر کې دختیځ-لویدیځ انسټیټوټ ،د
امریکا په متحدو ایالتونو کې یوې غیرې انتفاعي ادارې ،شینکۍ کړوخیل او ډاکټر فهمیده میرزا -د پاکستان د ولسي جرګې
مشرې –ته یوه ګډه جایزه د «ارزښتونو پر بنسټ رهبری» تر عنوان الندې )(Value-based Leadership
ورکړه .پر دې سربیره ،د  ۶۱۱۰زکال په ډسمبر کې د فساد پر وړاندې د مبارزې پر نړیواله ورځ دمدني ټولنې د همغږۍ
مرکز د افغانستان سفیرې ته «د فساد پر وړاندې» جایزه ورکړه .د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره د نوموړې فوق العاده
کړنې د یو شمیر رسنیو لخوا هم ستایل شوي دي ،چی له هغې ډلې څخه په  ۶۱۱۲زکال کې د افغانستان په شمال کې
مشهور تلویزیون «آرزو» هم میرمن کړوخیل ستایلې ده.

