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 ځور  نړیواله ښځو د
 
 
  اتلسمې   له  میاشتې  د  کب  د  کال  لمریز  هجري ۰۱۴۰ د  چې  ده  نېټه  اتمه  میاشتې  د  مارچ  د  کال ۲۲۰۲ عیسوي  د  نن

 ددې   ده.  شوې  نومول  نامه  په  ورځې  نړیوالې  د  ښځو  د  لخوا  نړیوالو  د  نېټه  اتمه  مارچ  د  خوري.  سمون  سره   نیټې
  انټرنیټي  په  چې  لیکلې مقالې  مفصلې  پاره  له   والو  مینه  د  مخکې  کاله   څو  ما  اړه   په  ودې  او  پیدایښت  تاریخي  د  ورځې

  د   زما  لینکونه  دوه  کې  لمن  په  لیکنې  )ددې  شي.  کیدای  لوستل  او  کیدای  موندل  کې  پاڼه  فیسبوک  په  ازم  هم  او  پاڼو
 . لیکنودي( دوو پخوانیو

 ملګرو  کې کال  میالدي 2022  په لري.   شعار  خاص  یو  نېټه  اتمه  مارچ  د  کال  هر  چې  شوی  رامنځته  رواج  داسې
 نړۍ  د  چې  ده  خبره  ښکاره دی. ټاکلی شعار  کړئ"   مات  تعصب"   د  پاره هل لمانځلو  د ورځې  نړیوالې د  ښځو  د  ملتونو

  وړاندې  په   نجونو  او  ښځو   د  اوسه  تر  ال  هم   کې  امریکا  او  هیوادو  اروپایی  پرمختللو  په   ان   او  هیوادو   ډیرو  په
 یو   کې  هیوادونو  مختلفو  په   اندازه   هغو  د   چې   لري  شتون  فرق   چانسونو  عملي د  ژوند د   او نابرابرۍ  ټولنیزې ب،صتع
 شوو   ساتل  وروسته  په  او  کم  تفاوتونه  دا  منځ  تر  ښځو  او  نارینه  د  کې  هېوادو  صنعتي  پرمختللو  په  ده.  متفاوته  بله  له

  جندر   د  نړیوال  ټول  پار  په  نمانځلو  د  ورځې  نړیوالې  اوسنۍ   د  ښځو  د  کال  سږ  ملتونه  ملګري   دی.  زیات  کې  هېوادونو
 ته  مبارزې لپاره وکول رامنځته د ومساوات حقوقي او فرصتونو  وټولنیز وربراب د سره  و نارینه د ته ښځو او تساوي د

  د  هم  ښځې کې ژوندانه نظري او  عملی  په ټولنې بشري او هیوادونو د چې  شوی وضع پاره له ددې شعار دا  رابولي.
 چانسونه   اخیستلو  د  معاش  برابر  د  وړاندې  په  اجرأ  د  کار  مساوي  د  او  چانسونه  عملی  حقوق،  برابر  سره  و  نارینه
 .شي نه مجبورې ته کولو ژوند حیث په انسانانو  درجې دوهمې د  کې ټولنه په چې څو تر ولري،

 مختلفو  په   ورځ  دا   چې  دې   له   سره   کیږي.  نمانځل  شکل  بل   یا  او  یوه  په ورځ"   نړیواله   "ښځو  د   راهیسې   1911  د
  د   کې  نړۍ  ټوله  په ې چ  دادی  مقصد  اساسي  نمانځلو  د   ورځې  ددې  خو  کیږي،  نمانځل  ډولونو  مختلفو  په  کې  هېوادو

  حقونو د ښځو د  چې ده  دا  موخه غوره نمانځلو د ورځې دې  د  ي.ش واړول  ور پام ته مساواتو جنډر د او حقونو ښځو
  له  نابرابرۍ  او  تبعیض  موجوده ېک  ټولنو  په ېک حال  عین   په   او شي  ولمانځل  راوړنې  السته تاریخي غورځنګ  د

  او کیږي  لشمیر څخه ستونځو غوره  له   نړۍ معاصرې د  مسئله وتمساوا د جنډر د  .يکړ  راجلب هتوج ته وړلو منځه
 او  دی  پلویان  حل  مثبت  د  مشکل  ددې  هیوادونه  ټول  نړۍ  د  تقریبا .يکو  فکر  ټول  حل  په  ستونځې  بشري  سترې  ددې
 شعار  کړئ!( مات  )تعصب  د  ته نمانځلو  ورځو  نړیوالې  د  ښځو  د  لخوا  ارګان  معتبر  د ملتو  ملګرو  د  کال  سږ  یې  ځکه

 . دی ورکړی
  او   روسیه   فرانسه،  امریکا،  انګلستان،  جرمني،  په  کې،  هېواد  هیڅ   په  هتوګ  مطلوبه او   الزمي په  مساوات  جنسیت  د

  السه  له   اهمیت  خپل هم  کې  هیوادو  دې   په   ېځور ېلنړیوا  ښځو   د خاطره  همدې   د  نشته.  هم  کې  هېوادو  پرمختللو  نورو
 پلویان   وحقوق  د  ښځو  د  او ښځې  کې  ګوټ  ګوټ  په  نړۍ  د  اتمه،  په  مارچ  د کیږي.  نمانځل  کال  هر  او یورکړ  دی  نه

 نېټه   مهمه  خورا  رپا  له  ښځو  د   نړۍ  د   دا  نمانځي.  روځ  نړیواله ښځو  د  سره  الریونونو  او  جشنونو  ،ومټنګون د نارینه
  له  ښځو  د   یا  او   ده  ورځ  رخصتۍ  ملی  د   ورځ  دا   کې  هېوادو  شلو   په  تقریبا  او يکیږ  نمانځل  مراسمو  شاندارو  په   چې هد

 .کیږي ورکول رخصتي پریکړه په دولت د ورځ نیمه یا او ورځ ټوله پاره
 پیژندلې  رسمیت  په ځور هلنړیوا  ښځو  د  ملتونو  ملګرو  چې  څرګندیږي  څخه  حقیقت  دې  له تاهمی نړیوال  ورځې  دې  د

  د   »ښځې  د   لپاره  ځل  لومړي  د  ملتونو  ملګرو  اتمه،  په  مارچ  د   کال ۵۱۹۷ د  .يد  ی کړ  دود ېی  نمانځل  هغو  د  او
  لیک  پریکړه یو اسامبلې عمومي ملتونو ملګرو د کې، م7197 په  وکړه. لمانځنه توګه په برخې یوې د کال« نړیوال

  په  سولې"  ړیوالېن او حقونو د "ښځو د ورځ یوه کې  کال په  چې  وغوښتل یې څخه هیوادونو ټولو له چې کړ تصویب
 . کړي اعالن توګه
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 له  غوښتنو  غوره  د  ښځو   د  او  پیښو  مهمو  د  وخت  د  پاره   له  تجلیل  د  ورځې  نړیوالې د  ښځو  د  راهیسې  وخت  هغه  له
  سیوري تر شعار مشخص یوه د  ورځ دا  ګال  هر او  کیږي طرحه شعار مهم یو کچه  نړیواله په  سره نیولو کې نظر په

 لح  د  او  کیږي  ټاکل  موضوع  مهمه  څخه  هغو  له  کال  هر  خو  دی،  ډیرې  ستونځې  ښځو  د  کې  نړۍ  په  تجلیلیږي.  الندې
 زده  په لپاره  نجونو  د   تمرکز  ورځې  د  ښځو  د ېک  کالونو  وروستیو  تیرو  په  مثال  جوړیږي.  شعار  یې  پاره  له
  ښه   په شرایطو د ژوند  د  لپاره  ښځو  د  کې  سیمو  کلیوالو  په  او ګډون  پراخه  د  کې  چارو سیاسي هپ ،وړک

 . و متمرکز باندې والي
  عادي  کې  هېوادو  پاته  وروسته  په   نړۍ  د   ان   او   هیوادو  ډیرو   په  اوس  چې   حقونه  هغه ځینې  ښځو  چې   ده  وړ   یادونې  د

 د  دي.  ورکړې  یې  قربانۍ  او  کړې  مبارزه  سرسخته  یې  پاره  له  کولو  ترالسه  د  هغو  د  او  لرل  نه  یې  پخوا  ښکاري،
 تیره   مبارزې  د  او  الره  نه  حق  ورکولو  د  رایو  د  او  ګډون  د  کې  انتخاباتو  په  ښځو  مخه  تر  کاله  سل  توګه،  په  بېلګې
  ته   ورکولو  رایو  د   ښځې  چې   دا   او  غوښت  کډون  انتخاباتو  په   ښځو  مخه   د   کاله   سل  وه.  متوجه  ته   همدې   یې  څوکه

 هېوادو  هغو  ټولو  په  تقریبا  اوس  دادي  خو   وه.  غوښتنه  عمده  یې   دا  ولري،  حق  ګډون  د  کې  انتخاباتو  په   او  راووزي
 .نشته ممانعت ورته لحاظه قانوني د او کوي ګډون ورپکې هم ښځې شکل بل یا  او یوه په کیږي، ټاکنې چې کې
  او   وایم  مبارکی  ورځې  ددې  ته   ښځو  رنځپلو  ټولو  افغانستان  د  توګه  ځانګړې  په  او  میرمنو  ټولو  نړۍ  د   هم   نن  زه

  زغرد   لور   په  برابریو  حقوقي   او  ټولنیزو  د   څیر   په  هېوادونو  پرمختللو  نورو  د   نړۍ  د   هم   به   دوی   چې  می  من هیله
 .ړيک پورته ګامونه
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