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 نظریات و مقولھ  ھای ھموطنان درین ھفتھ
با ھمت و پشتکار یک گروپ کاری وطن دوست و دلسوز کشور اعم از زنان و مردان در داخل و خارج کشور، بتاریخ 

ایجاد شد. ھدف از ایجاد  این کمپاین ھمانا جمع آوری نظریات » تفکر، تحریر و عمل«کمپاینی زیر نام 2014اول مارچ 
انستان میباشد و این خود گواه کلتور عالی سیاسی آنھا بوده و مختلف ھموطنان، ھمزبانان و ھمنوعان ما در بارۀ زن افغ

نوید آور ھمکاری ھای بعدی شان میباشد. این کمپاین در اکثریت سایت ھای افغانی بھ دو زبان ملی کشور بھ نشر رسیده 
ر اد اضافھ تاست. ھمچنان در فیسبوک بصورت فعاالنھ از طرف ھموطنان ما تعقیب میگردد. درین ھفتھ باز ھم بھ تعد

مقولھ از ھموطنان ما از سرا سر جھان بھ ما مواصلت کرده کھ اینک بھ آگاھی شما عزیزان میرسانیم. نظریات  67از 
ساعت، افغان  24شما عزیزان بھ شکل ذیل  در زیر باز تاب خواھد یافت. کھ در شروع ھر ھفتھ از طریق سایت ھای 

 تۀ قبلی را  با شما شریک خواھیم ساخت.جرمن آنالین و آسمایی نتیجۀ مقولھ ھای ھف

 

 ایمیل آدرس زیر را میتوانید برای ارسال نظریات جدید و بعدی تان بھ ما، مورد استفاده قرار دھید.

grupekarikampain@outlook.de 

 

ا جنایت در مقابل خانم ھ برای محو خشونت علیھ زنان باید دولت از ھمھ اولتر تصمیم جدی بگیرید و کسانیکھ مرتکب جرم و
 میشوند بسزای اعمال شان برساند . 

 راضیھ احمدی                                                                                                                                 

 

دو در  مرد و جود نداشتھ باشد. و ھر را تشکیل میدھد و باید فرقی بین زن و جامعھزن ھم یک انسان است و نیمی از پیکر 
  خود را مانند دو رفیق پیش ببرند. رنده باشید.  ھریندگی زنا شوزشونت در فضای صلح خی با ھم بدون ھمھ امور زندگ

                                                                                                                               حنیفھ حبیب                                                                                                                                  

 

 و پرورش نموده و بھ جامعھ تقدیم میکند . باید بازن موجود زیبا و قویست . زیرا زن است کھ ھمیشھ قھرمانان را در دامنش 
 مانند یک برده برخورد نشود. 

 زھره عزیز                                                                                                                                   
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داری ای زن  = قدم در ھر کجا، بگذاری ای زن = تو را در چشم من، مقدار بیش است   = ولیکن حرمت  مقام ارجمندی،
 ھرکس بھ خویش است 

 ملک دستیار                                                                                                                               

 

 » ر زن، درود بر مادر ، گرانبھا ترین ھدیۀ خدا مادر است درود ب« 

 احمد ضیا احمدی                                                                                                                            

 

 »  زن است کھ جھان است« 

 ممتاز رحمن رحمانی                                                                                                                       

 

زن افغان در طول تأریخ منحیث یک انسان نھ بلکھ منحیث یک امتعھ تبادلھ شده و مورد معاملھ قرارداده شده است بدبختی ھا و 
را از زندگی  ایجاب یک کتاب ضخیم را مینماید  خواب را از چشمان و آرامش رنج ھای زن افغان بھ حدی است کھ نوشتن آن

 درد می رباید.           ھر انسان با

 ر.رحیمی ثریا                                                                                                                              

 

دین مقدس اسالم تا این اندازه احترام و ارج گذاری بھ مرتبھ و حقوق زنان گنجانیده شده،  در ود اندیشیده ام کھ اگرخ بارھا با
پس این سردمداران دین و این دولتمردان کنونی و باالخره این ھموطنان ما آیا مسلمان نیستند کھ برای زن کوچکترین ارزش و 

 اھمیتی قایل نیستند؟

 ر.رحیمی ثریا                                                                                                                               

 

 زن مانند مرد، انسان و دارای کلیھ حقوق و امتیازاتی است کھ مرد از آن برخوردار میباشد.

 زھرا حبیبی                                                                                                                                  
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زن مانند مرد یک انسان است حق درس و تعلیم، حق رأی، حق کار، حق انتخاب ھمسر، حق سھمگیری در فعالیت ھای اجتماعی 
ی، حق تصمیم گیری، حق اشتراک در قدرت و کار ھای دولتی، حق انتخاب نوع لباس و سایر ضروریات زندگی  را و سیاس

 دارد و گرفتن این حقوق از وی گناه است.

 روشن حبیب زاده                                                                                                                           

 

بدبختانھ یگانھ قشری کھ در کشور افغانستان بھ حالشان توجھ صورت نمیگیرد و یگانھ موجودی کھ مقدس و قابل احترام 
 .پنداشتھ میشود ولی از باال ترین تا پائین ترین ارگان دولتی، بھ آن ارزش قایل نیست زن است کھ جای بسی تأسف است

 حرمان تاجیکی                                                                                                                               

 

این فراتر از یک محدوده تاریخ بوده و میباشد. علت این  و مشکالت زن در کشور ما خیلی زیادتر و غیر قابل تحمل میباشد
 دور بودن افراد جامعھ از تمدن و محروم بودن از سواد میباشد.  معضلھ بھ فرھنگ و سنتی بودن و

 گلچھره یفتلی                                                                                                                                 

 

سر زمین من (افغانستان)  ھر تصمیمی کھ در مراجع دولتی و ھر مرجع دیگر در مورد زنان بی پناه  با صد آه و افسوس در
افغان گرفتھ میشود، ظالمانھ، کھنھ، غیر انسانی و غیر عملیست . زیرا تصمیم نھایی در دست مردان است و سیستم جامعھ مرد 

 ساالری. 

اشرف اسدی                                                                                                                                    

 

. از ھمھ اولتر باید خود خانمھا صدای شان را بلند کنند و با آگاھی بکوشند تا نخست فرھنگ مردساالری را از اذھان خود ریشھ 
 شان ریشھ بدواند.   کن سازند و نگذارند این فرھنگ در ذھنیت فرزندان

 کاوه شفق آھنگ                                                                                                                             

 

 ! حال ای زن ای خالق حماسھ ھا و معبد افسانھ ھا
و با چراغ معرفت جامھء  -ھا برون آ ظلم و استبداد عصر از سیاھیھمھ  با .و برخیز از حقوق خویشتن دفاع کن کمر بربند

 شھر… راه نو دور است و دراز  .شعلھ ھای سرخ بازار ھوسھا  از – نگھدار دامنت –کن  عفت بسر چادر –تقوا بتن کن 
 الگوی… فھ عاط و فرزندان تو . ای مادر ! ای سمبول مھر خوشبختی-شھر  –کن . منزل مقصود آنجاست  خوشبختی بنا

 ای کمال خلقت انسان در روی زمین. ای مادر ! ای زن !.  –وفا  و ایثار

 جالل پیروز                                                                                                                                  
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 ...در آغوش یک زن ھستی ...در شکم یک زن ھستی...ھنگامی کھ گریھ میکنیھنگامی کھ روح در تو دمیده می شود 

 در قلب یک زن ھستی...زن امانت است...نھ برای اھانت   ھنگامی کھ عاشق می شوی

 معصومھ کوھستانی                                                                                                                         

 

بھ زنی کھ ھم مادر است ھم خواھر ھم ھمسر ھم عزیز، ھم دوست ھم غم شریک و ھجران شریک ، مھم تر از ھمھ یک انسان 
است. زنی کھ ھر روز شالق می خورد، بھ خود آتش میزند و صدایش شنیده نمی شود باید بگویم کھ ھیچ انسان مستحق درد 

بودن بھ دنیا آمده بھ امید روز کھ دگر خشونت  آزادکنجھ شدن بھ دنیا نیامده انسان برای شاد بودن و کشیدن نیست انسان برای ش
 ممکن است  نا نشود و ھم بداند کھ بدون زن زندگی علیھ ھیچ زنی

 آصف اکبری                                                                                                                               

 

 

در سر زمینی کھ زور سخن میگوید، جھل حاکمیت دارد ، شالق رھنما، و سنگ نوازشگر است نابودی در لجنزار گمراھی و 
 وحشت و ھزاران درد بی التیام  دیگر یک پدیدۀ حتمی و یک حقیقیت انکار نا پذیر است  

 فرھاد شھسوار                                                                                                                                 

 

 

آوردن تحول و شکستاندن زنجیرۀ سلطۀ مردساالری با زور و یا از طریق وضع قوانین و اقدامات دولتی آنھم بصورت فوری 
برابر تحوالت عصر امانی شاھد این مدعا است، طوریکھ نھ تنھا  جل نتیجۀ بدتر بار می آورد. عکس العمل ھای شدید درعا و

موجبات سقوط آن رژیم را فراھم کرد، بلکھ راه تحول را نیز برای چند دھھ دیگر در کشور بست. توسل بزور و فشار در دورۀ 
عاقبت اندیشانۀ آنھا افکار مخالف را بھ شدت تقویھ کرد، چنانکھ وضع قیود  ھای ناکمونیستھا عین حالت را پدید آورد و سیاست

  .زنان کابل عکس العمل در برابر ھمان روش ھا بود تنظیم ھای افراطی و طالبان بر

 سید عبد هللا کاظم                                                                                                                            

 

 

نھ قاره سراسر زمین از ھند و چین تا خاور میا ۵رای جنسیت و مرزھا است. این آرمان و آینده انسان است. امروز در  انسان و
  .دیوار شیشھ ای تبعیض جنسیتی وجود دارد. پس زن و مرد امروز با آرمان انسان فردا در حرکتند-و آفریقا 

 بیژن باران                                                                                                                                   
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مادرم، من خواھر دلسوز و مھربان تو ام، من موجودی ام سراپا لطف و محبت و شفقت و کرامت. مرا بھ نام انسان  من زنم، من
بخردانھ پامال مکن، جھالت ات را صبغۀ دینی مده کھ هللا پاک مرا مخلوق خود و مساوی با تو دانست، بھ من  بشناس، حقم را نا

ش بگردم و طواف کنم و خدایم نگفت کھ کسب علم تنھا بر مرد فرض است، خدایم حق داد کھ روی باز در کنار تو دور خانھ ا
دانایی و آگاھی زن و مرد را روشنایی و فرخندگی حیات شان خواند و در کتاب مقدسش گفت کھ در برابر مادر بھ قدر اوف 

 سخن مگو.  

 عارف عباسی                                                                                                                                

 

است،  عدم امضاء قانون جزا در برابر خشونت ھای فامیلی از سوی رؤسای "زن ستیز" کھ مدت ھاست معطل قرار داده شده
 نمی باشند.    این خود اھانت و ستم بزرگی است در برابر زنان مسلمان کھ نزد خداوند(ج) و ملت جوابگو بوده، قابل بخشش

 ابنای ملیحھ                                                                                                                                  

 

 

مظلوم، نھ سیاھسر، نھ بیچاره و امثال آن خطاب نمایند، بل زن را باید زن خطاب کنند. زیرا این  زن را نھ جنس دوم، نھ قشر
ما باید از طبیعت و سرشتی کھ خداوند بھ زن داده است،  او ناتوانی باید یک افتخار جنسیتی برای یک زن باش نھ مایھ ضعف و

 ظرفیت روحی و روانی توجھ بر آن قابل بحث است، بپردازیم. ما زن را نظر بھ مقاومت وجودی و کھبھ صفات عالیھ و نکاتی 
کھ دارد افتخار گونھ زن بنامیم. پس این وظیفۀ ماست کھ زن را زن بنامیم و از قدرت و توانایی اش را کھ مباھات میکند تعریف 

 نمائیم    

 گلچھره یفتلی                                                                                                                                 

 

 

زنان و مردان اگاه و روشن دیارم را میشناسم با انکھ سنگ این داعیھ را بر سینھ میکوبند اما ھنوز ھم در زندگی شخصی خود 
 دچار و وابستھ بھ این سنت گرایی اند .

 نزھت                                                                                                                                        

 

 

بھ سرمنزل سعادت و نیکبختی میرسد کھ: تربیت ببینید، علم و ادب  بھ نظر من مرد زمانی بھ کمال مطلوب دست مییابد و
ندوزد، تا باالخره محکم، آزموده از زندگی آگاھی حاصل کند، تجربھ ببیاموزد، تحصیل کند، در درک و شناخت خودش و رمو

و پختھ گردد. مسلمأ کھ رفتار و کردارش در مقابل زن و افرادیکھ در چھار اطرافش قرار دارند بھ سعادت توفیق دست می یابد. 
 علوم دار کھ مشکالت زندگی بھ آسانی حل خواھد شد.  زمانیکھ مرد را در این سطح بیابیم م

 آشا ابوی                                                                                                                                      
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اش مانده رب  را بــــھ زیر قدمھـ فردوس=  لت استیکتا فضی در بھ ما ز ایــزددرت دنیـــای خلقـــت است  =  مامادر نمــای ق
 است عبادتدا در ــد خبعدام، را مق واک=  

 ولی امیری                                                                                                                                    

 

شدۀ زندگی خودش تکرار نگردد، آن زن را میتوان بھ عنوان قھرمان و بھترین  دخترش، آرزوھای برآورده نازنی کھ در زندگی 
 مادر تحسین نمود.  

 عبیده قریشی                                                                                                                                

 

 خواھران با شھامت افغانم در افغانستان و خواھران مسافر از وطن!

 الی رسیدن بھ اھداف نھایی تان، در یک سنگر با قدم ھای استوار و با عزم راسخ برای اعاده و حفظ حقوق تان تالش 

 وی تان وجود داردتان درین راه افتخار نموده و با اینھمھ وظایف مشکلی کھ پیشر نمایید. بھ موفقیت ھای بدست آورده

 دست داشتۀ تان کمک و پشتیبانی نمایید. با دعا ھای مادرانھ و خواھرانھ در ھر کجایی کھ ھستید، ھمدیگر را با ھمھ امکانات

 عبیده قریشی                                                                                                                                 

 

حقیقت زن، حقیقت ھستی انسان است، بطن زن مھد آفرینش انسان، آغوش زن آرامگاه انسان، شیر پستان زن وسیلۀ تغذیھ انسان، 
 .ست زن نوازشگر انسان و قلب زن میعادگاه عطوفت و مھربانی و عشق است. ازین حقیقت چشم پوشی نمی توان کردد

 صالحھ وھاب واصل                                                                                                                       

 

 ھ مفھوم مشترک زن و مرد است، اندیشیده ایم و از کارنامھ ھای انسان کھ ھمانا پیشرفت افکارما تا حال بھ انسان ک

 .و ذھنیت ھا، پیشرفت تکنالوژی صنعت، اقتصاد و غیره سخن می زنم

 آیا گاھی بدین باور داشتھ ایم کھ در پشت پرده ھای این سیر تکامل جامعھ بشری، زن نقش برجستھ تر و واالتری نسبت

 بھ آنچھ تصور می کنیم، داشتھ است؟  

 فرزانھ ف.                                                                                                                                    
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چ دختری کمتر از برادرش دیده نشود.ھیچ ھی روز زن بھ این امید خجستھ باد کھ : ھیچ نو تولدی بھ جرم دختر بودن کشتھ نشود.
 دختری از رفتن بھ مکتب ممنوع نشود.

 اعطا امین                                                                                                                                    

 

 عھ زن = مرد      امروز در خانھ دختر = بچھ      فردا در جام

 قیس کبیر                                                                                                                                     

 

رزند و برادر و ھمنوع، ر، فمـــــرا آنـــچــھ خلق شده ام بشناس و بھ حقم احترام کــن، مــن حق ترا بھ حیث انسان، بھ حیث ھمس
 و بھترراھـــم نشوی بسی کارھا را از تن نیست اگر ســـد مارم ، مــن مال و ملک تو نیم و ھیچ نقصی در خلقت ممحترم می ش

ستی ام، نـــھ جنگ جو و خون خوار. مـــرا بشناس و بھ حقم و سنجیده تــر انجام می دھـــم و مــن موجود صلح و محبت و دو
 ن.ا مکنارو

 عارف عباسی                                                                                                                                

 

جھل برنده ترین تیغیست کھ با ممانعت دختران ما در مکتب با دست خود بھ گردن دختران معصوم خود گذاشتھ ، می کشیم و 
 مرگ تدریجی بھ ایشان ھدیھ میکنیم. 

 صالحھ وھاب واصل                                                                                                                        

 

آزاد گردند. ھر وعده ایکھ بدون اراده پس زنان در قدم اول آگاه گردند و خود اراده کنند. زنان بدون ارادۀ خودشان نمی توانند 
نباید منتظر کسانی باشند کھ آزادی را برای شان ھدیھ دھند بلکھ آزادی شان را خود  و آگاھی زنان داده شود بجایی نمی رسد.

 بھ دست آورند      

 فرزانھ . ف                                                                                                                                   

 

ھدف از خلقت انسانھا، طی مراحل و زندگی کردن در این دنیاست، تا بھ کمال رسد. آیا میتوان با خود برتر دانستن و حقیر 
مردن مادر، خواھر، ھمسر و دختر خود بھ معراج انسانیت و آدمیت رسید؟ش  

 گلچھره یفتلی
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 و افغان در روز ھشتم مارچ كھ جامعھ جھانی روز زن را با عظمت مقام واالی مادر، ھمسر، خواھر محکومزن مظلوم و 
اغماض اولیای امور، با  مرد ساالران و خانۀ سرنوشتی كھ جنگ ساالران ، تاریکدختر تقدیر نموده و تھنیت میگوید، در 

درمان زن افغان، از  میگرید ازدیاد روز افزون خشونت، بالی بی میدانھ میگرید وحقوق او، رقم زده است، نو جسورانھپامال 
 عدم بازخواست و فقدان عدالت قوس صعودی دائمی را بھ پھنای سرزمین ما می پیماید

 ماللی موسی نظام  

 

زن خالق است در نقش مادر ، معشوق است در نقس ھمسر، فرشتۀ مھربان است در نقش خواھر، لخت جگر است در نقش 
 دختر... آیا ستم درحق این نعمت خداوندی گناه نیست.  

 صالحھ وھاب واصل                                                                                                                         

 

فشار و قیودات یگانھ دلیل از بین بردن این خشونت ھا نیست بلکھ بر عکس شیرازه ای بسیاری از خانواده ھا را از میان خواھد 
و د برداشت پس نظرم اینست تا این پروسھ نھ با سرعت و تشدد بلکھ با نرمش در دراز مدت عملی گردد و تاکید مینمایم تا ھر

 کامل حاصل نمایند.  آگاھیو  آمادگیھم مرد و ھم زن باید 

 نزھت                                                                                                                                         

 

 ِه مستحکم را با تیغ علم و دانش بریده از بین ببریم.  دست یابی بھ آگاھیست، بیائید این گر هِه اساسی سر کالو بیسوادی گر

 صالحھ وھاب واصل                                                                                                                         

 

باشد. مردھا معموالً زنان را بخش از حریم خصوصی شان  نده، مرد و دستور گیرنده، زن میھا، دستور دھ خانوادهدر این 
 تلقی نگردد. » حریم خصوصی«نگرش باید بھ نفع برابری تغییر بخورد و زن دیگر بھ عنوان  . اینمیدانند

 عبد الشھید ثاقب                                                                                                                              

 

ھ زنان علی ابتداء باید قوانینی را وضع کند کھ درآن ، محو خشونت بر دولت کھ باشد در محو خشونت علیھ زنان افغانستان ھر
ن مراکز والیات وط آن نھ تنھا در حفاظت و تطبیق نظر گرفتھ شود و ارگانھای مربوطھ در بھ متخلفین آن جزای سنگین در و

 دوردست ترین نقطۀ کشور با ھمکاری مردم محل تالش و مسئولیت پذیر باشند .  بلکھ در

 عزیزه عنایت                                                                                                                                

 

 ند انسان را آفرید در دو جنس مذکر و مؤنث تا مکمل ھمدیگر و ھستی آفرین باشند .خداو

 واھب                                                                                                                                          
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 زن خدای ثانی است.  یعنی مادر یا ،وجود مادر برون آورد  را از بشر زن نمایش داد و وجود در قدرتش را خدا

 بصیر پاکزاد                                                                                                                                  

 

 باالتر از بھشت ھم داری..؟ برای زیر پای خدایاز خداوند میخواھم کھ ، فقد امعاجزنمیتوانم کالمی در مورد اش بنویسم و 
 ادرم می خواھم. م

                                                                                                                                                                                           ولی امیری                                                                                                                                                                                                                                                      
 

زن تنھ درختی است کھ مرد شاخھ ھای آن و اطفال برگھا و میوه ھایش , وقتی تنھ درخت مریض و ضعیف باشد شاخھ ھا ھم 
کھ نباید تبر بر ریشھ خود ند ستوار بود و پایدار و قوی و فھماکھ اپس باید آموخت  .ناتوان میشوند و میوه ای ھم نخواھد بود

شد. باال بردن سطح آموزشی و فھم زنان و مردان و روشن سازی مسایل میتواند راه کاری باشد برای داشتن جامعھ ای روشن 
  . و دور از خشونت

 سومایھ فروتن                                                                                                                                

 

من زنم ، مادر ، خواھر دختر و نیم پیکر جامعھ پس ارزش و مقامم برابر و مساویست بھ تو ای مرد مرا ضعیف مھ پندار چون 
  تو بی من و من بی تو در اجتماع مؤثر واقع نخواھیم شد.

 سارا بشیر نظامی                                                                                                                          
 

زن متاع نیست کھ ارزش واال برایش قایل شوم بلکھ مقدس است اما با تجارب و بررسی کلی کھ از کشورم دارم در جامعھ ای 
مود بلکھ زمان طوالنی میخواھد و اسالمی ما این پدیده ای زشت خشونت علیھ زنان را نمیتوان در کوتاه مدت تأمین نسنتی و 

رفت اما بر ندم این پدیدۀ عدم خشونت بھ خودی خود از میان خواھد آشار جامعھ است ھمھ اق آگاھینھم وابستھ بھ رشد سطح آ
 د تر ھم ساختھ است . نرا نکاستھ بلکھ شدیآخورد ھای فعلی نتنھا 

 نزھت                                                                                                                                         

 

 .( افغانستان نوشتھ از استاد قیوم بیسد (مرد بزرگ تیاتر
و  کھ زن مادر شد ؟ یا بیداد کردبود ؟ عدالت بود ؟ یا اینکھ قضا  این مقدر ! چپ مرد قبرغھ و خداوند زن را آفرید از…

 کرد ؟  جاھل ھستی را برباد خشونت مرد با –یا …. جنبش آمد خانھ را آباد کرد  تربیت اوالد کرد ؟ زندگی در

 جالل پیروز                                                                                                                                  
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 نو حل اختالفھای خانوادگی و ای فنام خداوند متعال پیوند دھنده دلھا/ بھ نظر من در ھر ناحیھ دفتری ایجاد شود برای مشورھ
دفاتر متشکل از چند حقوقدان باشد کھ صالحیت حکم و محکومیت ناقضان حقوق انسانی چھ زن و چھ مرد را بررسی کند و 

جزای معین را اعمال کند. در ضمن یک کارگاه آموزشی ھم داشتھ باشد تا افراد و حق و حقوق خود را بھ درستی  مختلفبرای 
  .دارندن بشناسند و بھ ھمدیگر خود ظلم و جفا روا

 یونس                                                                                                                                         

 

. دمارس ھر سال گامی دیگر برای رھایی زنان از تبعیض، ستم، فقر، توھین، خشونت، استثمار می باش ۸روز جھانی زن در 
جانواران،  /زن مظھر زیبایی، مھر، شکیبایی، ھوش، بار آوری، تعامل، مدارا، ارتباط، ھمکاری، عطوفت، تیمار کودکان/ پیران

  .رابط نسلھای گذشتھ و آینده روی زمین می باشد -محیط، صلح

 بیژن باران                                                                                                                                    

 

ر سدار باشند. وھم دولتی باشد کھ حاکمیت آن در سرادولت برخور پشتیبانیی آیند کھ از زنان افغان تا زمانی از اسارت بیرون م
روان در جامعھ حاکمیت  ھ تنددوم وحشت جنگ ختم شود. وحشت جنگ داخلی باعث گردیده ک کشور وجود داشتھ باشد. در قدم

ھ ن مکتب سپر زنان مسلمان شده میتواند. نھ دین و داشتھ اھل مکتب در دفتر بازار کوچھ بی ارزش محاسبھ میشود. فقد علم و
 مذھب.  

 کریم پوپل                                                                                                                                     

 

ثر بگویم کھ آنچھ از زن افغان در ختم یک روز زنده گی اش باقی تأدکتور والدی نسایی میتوانم با  از تجربۀ وظیفھ ام بھ حیث
 میماند یک مریض و در ختم پنجاه سال زندگی اش تنھا یک جسد است. 

 زرغونھ عبیدی                                                                                                                               

 

جامعھ  مختلففیصد قیاس نمائیم، الزم مینماید، تا سھم اجتماعی وی در امور  50گاه سھم  فزیکی زن را در جامعۀ خویش  ھر
 بھ ھمان پیمانھ باشد نیز

 شیما غفوری                                                                                                                                  

 

 

 خود کھ ھمگام با ساختمان اصلی  جایگاهھای بزرگی دارد، کھ اگر در  سالم، زن جایگاھی رفیع و مسئولیتدر نظام فکری دین ا
جدا شود در قربانگاه  جایگاه ابنشود. اما اگر از  از مشکالت خانواده و اجتماع حل مي بسیاریاوست، قرار گیرد،  وجودی

 شود.می قربانیبنام آزادي،  زیبا وششپھاي نفاق و در  درد، در پشت پردهبي شھوت پرستان 
 زھرا فروغ                                                                                                                                  
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 زن اولین معلم طفل ، عشق واقعی شوھر میباشد ، باید رھبر جامعھ نیز باشد .  
 ابراھیم شمس                                                                                                                                 

 

مشکل زن افغان، حد اقل مشکل نیمی از جامعھ است. مشکل نیم نفوس جامعھ موضوع اساسی و عمده بشمار میآید و نوعیت 
 ن کننده میباشدیحل آن در رشد و انکشاف اقتصادی و رفاه اجتماعی مملکت تعی

 شیما غفوری                                                                                                                                  

 

 . میکنندزنان دانا ، فرزندان صالح تربیت كرده، جامعھ سالم و با سعادت را تامین و تضمین 
 ابراھیم شمس                                                                                                                                 

 

رخسارش زن را احترام داشت و  فطرتش باید جست نھ در تمدن است زیبایی زن را در زن قلب بشریت است زن پایھ گذار -
 مقامش گذاشت. را در او

 ستانیکزی                                                                                                                                     

 

د بشر د حقوقو د جھانی اعالمیی لمړۍ ماده وایي، ټول انسانان نړۍ تھ آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت لھ پلوه یو د بلھ سره 
و ولې ښځھ د افغانستان پھ تاریخ کې د محرومیت او مظلومیت سمبول دی او د ھٻواد پھ ډیرو سیمو کې د مساوی دي ن

 .مرئیتوب ژوند تیروي او د نرواکۍ سیستم ھغو تھ د بندیتوب کړۍ اچولې دي؟
 گران                                                                                                                                        

 

کھ څوک د ښځو د آزادۍ او حقوقو مدعی وی، تر ھرڅھ د مخھ باید پخپل کور کې د خپلې ښځې، خور او مور حقوقو او  -
 غاړه کیږدی. آزادیو تھ

 نور محمد غفوری                                                                                                                           

 

 کھ څوک د انسانیت د احترام دعوا کوی، نو ښځې تھ باید احترام ولری. 
 نور محمد غفوری                                                                                                                              

 

 زن بعد ازین کھ مخلوق خدا و یک انسان است ، خود خالق  بشر است.  

 واھب                                                                                                                                         
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زن اساس گذار تعلیم و تربیت در یک خانواده است، خانواده جز یک اجتماع و یک اجتماع جز یک ملت.. پس مقام اساس گذار 
 ساختاری تعلیم و تربیت یک ملت را باید ارج گذاشت.  

 صالحھ وھاب واصل                                                                                                                         

 

بھ نمایندگی از گروپ کاری کمپاین  یکبار دیگر از ھمھ دست اندر کا ران سایت ھای میزبان( افغان جرمن آنالین، 
) و ھمھ سایت ھای وزین و محترم دیگری کھ ما را در زمینۀ نشر مقولھ ھا یاری میرسانند اظھار ساعت، آسمایی24

 ه مؤفقیت مزید شان را تمنا میکنمسپاس و تشکر نمود

 صالحھ وھاب واصلشده توسط م تنظی
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