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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

  ۴۱۰۲/  ۳/  ۵                   د کمپاین کاري ډله 

 

 د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین
 !ګرانو هیوادوالو

لې حل پرله پسې، ټولیز، صادقانه، سئټولنې بنسټیزې ستونزې دي. د دي مد افغانستان د ښځو ستونزې زموږ د 
په دغه له ستونزو ډکه او نوښتګر کار ته چې زموږ د ټولنې د ودې او پرمختګ سره همږغی وی، اړتیا لري. 

یو شمیر افغاني ښځو، ټولنیزو او سیاسي  کنډو کپره الرکې د د لویو بریالیتوبونو د ترالسه کولو په خاطر
و فرهنګي شخصیتونو او د افغانستان نورو خلکو یو وړوکی ګام اوچت کړی سازمانونو، رسنیو، مختلفو سیاسي ا

په نوم یي نومولی دي. هیله لرو چې د هیواد هر وګړی دغه کمپاین د ځان « تفکر، لیکنې او عمل کمپاین» د او
 .وګڼي، د پرمختګ او د کمپاین د موخو د پلي کولو له پاره ایماني او وجداني هڅې او هاند وکړي

  «د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین»  مپاین نوم:د ک
 :د کمپاین موخې

ـ اړینه ده چې تر ټولو نه مخکې زموږ  ۰
هیوادوال په ټولیزه توګه د افغانستان د ښځو په 
تړاو یوه شیبه ژور سوچ وکړی او په لنډه توګه 
څو لیکې ولیکي. تر څو له یوې خوا زموږ د 

برخه د دوي د  ۍیوه کوچن احساس هیوادوالو د 
د بل  ،کې ټولنې ته وړاندی شيافکارو په چوکاټ 

دغه یوه جمله چې پراخ مفهوم په ځان کې  يلور
ولري، کیدالی شي د لوستونکو په افکارو کې په 

 .مداره توګه ستره اغیزه وکړيادو
نشته چې اوږدې  روزګار د بوختیدو په خاطر زموږ هیوادوالو ته دا موقع او ځغم په اوسنی وخت کې د کار او

هڅه کړی ده چې د سوچ وهلو دا ډول زمینه د څو « د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین »لیکنې او مطلبونه ولولي. 
 .لنډو او له مفهوم نه ډکو جملو، له پاره برابره کړی

چې زموږ یو  ـ دویمه خبره داده چې دغه کمپاین د ویلو او عمل تر مینځ اړیکو ته اسانتیا او چټکتیا ورکوي. کله ۴
هیوادوال داسې یوه لنډه جمله چې باور پرې لري، لیکی، په ناڅاپې توګه داسې سوچ ورته پیداکیږي چې خپله یي 

 په عمل کې پلې کړی او یا تیار دي چې په عمل کې پلې کړی؟
توګه لږ تر لږه ـ دریمه خبره داده چې د مقولو او لنډو جملو خپرول د ژوند په تړاو په رسنیو کې په دوامداره  ۳

پاڼه کې  ۍوند مختلفې برخې د رسنیو په لومړڅلور میاشتي، هره ورځ تازه او اړینې ګڼل کیږي چې د ښځو د ژ
ولیدل شي، تر څو په دغه اړوند سوچ کول زموږ د هیوادوالو په ورځنی بوختیا واوړي. په بهر او کور کې د ډله 

کیږي چې د دغو نظریاتو د خپرولو په اړوند کلکه پاملرنه او ولینو څخه دزړه له کومې هیله ئییزو رسنیو د مس
 .هڅې وکړي

 :د کمپاین محتوي
د ښځو د ژوند، ستونزو، د ستونزو د حل الري، د ښځو مقام او موقف د ژوند په ټولو ډګرونو لکه ټولنیز، سیاسي، 

د یوه غړې په توګه، د ښځو  فرهنګي، اقتصادي، کورنې، د نارینوو د انساني کړونو اړتیا د ښځو سره د ټولنې
حقوق د اسالم له نظره، د نړۍ بیالبیل قوانین د افغانستان د قوانینو په ګډون، د ښځو په تړاو علمي ارزونې او 
پایلې ، په افغانستان کې د ښځو د قوانینو د ارزولو او اصالحاتو په اړوند او نور اړوند موضوعات په بر کې 

 .نیسي
 :يپه کمپاین کې ګډونکونک
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 ټولو هیوادوالو ښځو ، نارینه وو، نجونو او ځلموته دمنلو وړدی ، د دوي د« د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین »
 .رغنده او مهربانه ګډون هیله لرو او په ارزښت ورته ګورو

 :د لیکلو کچه
 .د لیکلو کچه لږ تر لږه دوي او ډیر یي څلور ساده جملې ټاکل شوی دي

کوالی خپل احساس او فکر په څلورو جملو کې لنډ کړي، کوالی شي چې خپل ویل په هغه هیوادوال چې نه شی 
دو برخو کې چې څلور او یا تر هغو لږو جملو کې ولیکي. هر څومره چې پراخ مفهوم دقیق بیان شي، په همهغه 

 .کچه د کمپاین له پاره ګټور دي
 :د لیکلو ډول

. یو نفر کوالی شي چې څو مقولې خپرې کړي. د ئنوم ولیکاو په پای کې خپل  ئوینا په یوه چوکاټ کې ولیک
 .نظرونو او یا مقولو شمیره محدود ه نه ده

 :بیلګه

مرغه وي، باید د اوالدونو په روزنه کې عادلې وې او ککه د افغانستان ښځې غواړي چې لوڼې یي تر دوې نی
 .يکړونه توپیر 

 
 :د لیکلو ژبه

سیمه ایزو ژبو مقولې ولیکل شي په هغه کچه یې اغیزه ډیره ده او ډیره تأثیر به هر څومره چې په مختلفو ملي او  
 .وکړي

هغه ځوانان چې پر مورنۍ ژبه برسیره په نورو ژبو پوهیږي  کوالی شي په مورنۍ ژبه او یا هغو ژبو چې 
 .رو داسې لوستونکي لرو چې په بهرنیو ژبو پوهیږيموکړي. موږ هرو  ېکوالی شي، لیکن

 :ین وختد کمپا
 :دغه کمپاین دوه پړاوه  لري

 ټه د مارچ د اتمې په ویاړ چې د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده پیل او د ېن ۍلومړی پړاو د مارچ په لومړ
د پیوستون نړیواله  سرهنیټې د جون د اتمې نیټې په ویاړ چې د افغانستان د ښځو  ۍکال د جون تر لومړ. ز ۴۱۰۲

دغه موده کې د ټولو هیوادوالو او دوستانو څخه هیله لرو چې د ښځو په اړوند خپلې ، دوام مومي. په ورځ ده
 .مقولې موږ او یا اړوندو رسنیو ته ولیږي

  دویم پړاو د هیوادوالو پیغامونه  که الزم وي تر ژباړنې وروسته د افغانستان او نړۍ خلکو ته رسول دي. د
نیټې وروسته ټولې دغه  ۍتر لومړ ېنیو رسنیو کې، د جون د میاشتکور پیغامونو له خپرولو وروسته په  بهرنیو او

مقولې د ښودنو، کنفرانسونو او د مختلفو ډله ییزو رسنیو په مرسته د افغانستان خلکو ته په دننه او بهر کې 
 .خپریږي

ړیوالې ورځې د ن پیوستونښځو د نړۍ د سره د کمپاین د کار پایلې  د جون پر اتمه نیټه چې د افغانستان د ښځو 
څرنګه چې تیر کال د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالي د  دویمه کالیزه ده، د یوې غونډې په لړ کې به واورول شي.

منع کولو قانون په مالتړد خلکو السلیکونه راټول شول، سرتاسري الریونونه، غونډې او سمینارونه دنړۍ په 
رګ، ټورنټو، ناروي، هالنډ، لندن او په نورو سیمو کې جوړ بیالبیلو ښارونو لکه په کابل، فرانکفورت، هامبو

شول.او په زیاته کچه د جون په اتمه نیټه زموږ د هیوادوالو لخوا تر سره شول او د جون اتمه نیټه د افغانستان د 
د جون  تر څنګښځو سره دپیوستون ورځ ونومول شوه. د مارچ د اتمې نیټې)د ښځو د پیوستون دنړیوالې ورځې( 

د  تمه نیټه  به د افغاني ځانګړتیاوو له مخی د افغانستان د ټولنې د روحیې او موخو سره په همږغي کې هر کالا
 .افغانستان د ښځو د نړیوال پیوستون په نوم ونمانځل شي

یانې په ټوله نړۍ  ،په اوسنی وخت کې د افغانستان ښځې زموږ د هیواد د نارینوو په شان د مځکې په خاورینه کره
کې تیتې شوی دي. د دغې ورځې د نمانځنې د روحیې پر بنسټ د افغانستان د ښځو څخه په هر ځای کې چې 
اوسیږي هیله لرو چې د افغانستان د ښځو ګډ نبض په خپل وجود کې احساس کړي. هر یوه باید پوه شی چې له 

ه، نورې خویندې هم د ورته ستونزو سره الس او دردونو څځه د خالصون د الرو موندلو له پاره یواځې نه د
ګریوان دي، او جنډه یې اوچته کړی ده. د دغې ورځې په نمانځلو سره غواړو چې د افغانستان ښځې پرته له توپیر 
او امتیازڅخه، له سلیقوي توپیرونو سره سره  یوه بلې ته دمرستې السونه وراوږده کړي او خپل قوت متحد کړي. 

په نمانځنه سره غواړو چې د افغانستان نارینه د خپل هیواد دښځو ویره وونکي حالت ته پاملرنه د دغې ورځې  
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چې تل د ملي او  برخلیکوکړی، د دوې پر لورې د خپل پیوستون ږغ اغیزناکه او لوړ کړي، د افغانستان د ښځو 
نړۍ د خلکو او خویندو پیوستون د او د  نړیوالو معاملو قرباني شوی دي، یو ځل بیا د تاریخ هیرولو ته پرینږدي

افغانستان ښځو ته راخپل کړي. موږ غواړو چې د دی هیواد تر ستم الندې ښځې خپله ځانګړی ورځ ولری چې په 
دغه ورځ ځانګړی مسایل د دوې د رنځونو د کمولو په خاطر تر بحث الندې ونیول شي، د دوې پراړتیاوو او 

ع په خاطر خلک نور هم سره غونډ شي او د دوې د ستونزو د حل د فا غوښتنو بحث او غور وشي، د دوې د
لیارې وپلټل شي. د دی ورځي څخه د ښځو د پیوستون نمایشي ګټه وانه خیستل شي، بلکې د ښځو او نارینوو د 

ورو او سرښیندونکو ښځو رابرسیره کول، د افغانستان د  روښانولو، د ښځو د حقوقو غوښتنې، د زحمتکښو ، زړه
 .پیوستون ورځ د مختلفو ستونزو د حل د الرو موندلو، د هیواد د ځانګړو شرایطو پر بنسټ ونمانځل شيښځو د 

د دغو موخو د السته راوړلو او د ښځو د پیوستون د ورځې ځانګړولو له پاره اړتیا شته چې زموږ ډیر هیوادوال 
او د خپل هیواد ښځو  د دغه کمپاین په  ښځې، پوه، زړه سواندې او د لیري لید خاوند نارینه دا ورځ تایید کړي

 .پراختیا، پرمختګ او بریالیتوب کې ملتیا او مرسته وکړي
له موخو څخه په افغانستان او نورو هیوادونو کې ټولنیز او « د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین »هیله منده یم چې 

وسره چې د دغه کمپاین په محتوي کې سیاسي سازمانونه ګټه اوچته کړي او د ارزښت لرونکو مقولو په راټولول
 .لیکل شوی ، د نورې نړۍ ډیري ښځې زموږ د هیواد له ښځوسره پیژندګلوي پیدا کړي

 د افغانستان د ښځو دحقه حقوقو د بشپړتیا په تړاوستاسو د ریښتیني مالتړ په هیله
 په مهربانی سره الس په الس ـ د ګډ کار په خاطر

 پای
 

 

 

 او زه وایم چی زه یم ،که ته وایی چی زه یم

 نه به ته نه به زه یم

 یی ته او زه وایم چی ،که ته وایی چی ته یی

 هم به ته یی هم به زه یم
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