
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان 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

            

                                               13/۳3/۳۳13            نورمحمد غفوري

 هننمانځې ورځ ېنړیوالد د ښځو

د ښځو نړیواله  ملي ګوند لخوا د مارچ اتمه نېټه، د مارچ د میاشتې په شپږمه نېټه د کابل په ښار کې د وطن د ترقۍ د 

 ل شوه. و نمانځ ،ورځ

ګوند د وطن د ترقۍ د ملي په دې پرتمینه غونډه کې چې د 

نوښت جوړه شوې وه، د تبلیغ او فرهنګ د کمیسیون په 

ګوند د ښځینه غړو سربیره د بیلو بیلو سیاسی ګوندونو، 

 استادانو، د ټولنیزو سازمانونو، د هیواد د پوهنتونونو

معلمینو او د ښځو د حقوقو مبارزو پیغلو او  ښوونځیو

میرمنو پکښې برخه اخیسته وه. په غونډه کې د ښځو د 

 درلوده. حقوقومالتړو نارینه شخصیتونو هم ونډه 

د وطن د ترقۍ  وروسته بیا قرآن عظیم الشان د مبارکو آیتونو په لوستلو سره پیل شوه او د آغلې خاطرې لخوا غونډه د

د ملي ګوند لومړی مرستیال ډاکتر محمد آصف بکتاش د ګوند درهبرۍ په استازیتوب ارزښتناکې خبرې وکړې. ده د 

او دوی ته یې  مبارکي وویلهددې نړیوالې ورځې ګوند لخوا په غونډه کې حاضرو میرمنو، د افغانستان او نړۍ ښځو ته 

رکې د سترو بریاوو هیله ررګنده کړه.  د وطن د ترقۍ د ملی ګوند لومړی په نږدې راتلونکی کې د حق او عدالت په ال

د ښځو په اړوند د حامد کرزی د حکومت په سیاست نیوکې وکړی او د هیواد  ،مرستیال، ډاکتر محمد آصف بکتاش

د مدنی  هغوسیاسی چارواکې یې د ښځو د حقوقو د پلي کولو په اړوند د صداقت په نشتوالی تورن کړل او دولت یې د 

او حقه حقوقو په دفاع کې ناکام وباله.  نوموړي د میرمنو د مدنی حقوقو د ترالسه کولو له پاره پخپله د ښځو پراخه 

او سوله ایزې  په داسې حال کې چې ښځې یې د مدني .هلاط وبسازمانی مبارزه لومړنی اړین شر هلې ځلې او منظمه

 ده . وو مالتړ هم ضروری او ګټور وارزاوه په دې الره کې یې د نارینهلې، الرې د خپلو حقوقو د اخیستلو لپاره وهرو

د هیواد پرمختګ، ټولنیز عدالت او د ښځو مدنی حقوقو ته ژمن دی او په دې په ډاګه کړه چې د وطن د ترقۍ ملي ګوند 

د ښځو له مدني سازمانونو او صنفی ګوند  ه کړي. د وطن د ترقۍ مليالره کې به له هر ډول هاند او هرو دریغ ون

تکیه او امکاناتواتحادیو په ټینګه مالتړ کوی او ښځې کوالی شی چې د خپلې مبارزې په بهیر کې د دې ګوند په ځواک 

  او باور وکړي. 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/n_ghafury_de_khezo_nalaiwale_worazi.pdf
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چې  آغلې شیما خروټی وه. شیما خروټي -مسئولېد ګوند د ښځو د چارو  دوهمه بیانیه د وطن د ترقۍ د ملي ددې محفل

د ښځو د نړیوالې ورځې په تاریخ او د هغو د یادولو او نمانځلو  د وطن د ترقۍ د ملي ګوند د اجرائیه شورا غړې ده، 

په اهمیت وغږیده او ددې غونډې د جوړولو قدرداني یې وکړه. شیما خروټي وویل چې د ښځو د نړیوالې ورځې جشن 

ی او ددې الرې الرویان په دې ورځ خپل تعهد نوی ټولو ته د ښځو د حقوقو په خاطر د مبارزې ضرورت ښکارو

کوي. د ګران هیواد افغانستان په اوسنیو شرایطو کې یې د ښځو په ستونزو رڼا واچوله او د منظمې، دوامدارې او نه 

ستړی کیدونکی مبارزې ضرورت یې ښکاره کړ. دې د ښځو د حقوقو په الره کې د وطن د ترقۍ ملی ګوند صادقانه 

هلې ځلې وستایلې او د هیواد له ټولو ښځو یې وغوښتل چې په ملی کچه د هر ډول سیاسی، ژبنیو، محلی او  او رښتینې

د ښخو د خوځښت په رامنځته کولو او استحکام کې زیار وباسی. آغلې شیما خروټي وویل چې د قومی تبعیضونو پرته 

ری تشکل په رامنځته کولو کې خپل ټول وطن د ترقۍ ملی ګوند ټولې ښځینه غړی به ښځو د داسې ملی او سراس

اچوی چې بې له تبعیض او تعصبه د هیواد د ټولو ښځو د مدنی حقوقو او دموکراتیکو وامکانات او تجربې په کار 

 آزادیو له پاره مبارزه کوي. 

ې بیانیه په دې غونډه کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند رهبرې آغلې عادلې بهرام هم په زړه پورې او لوری ورکوونک

عادلې سیاسی ګوند رهبری په غاړه لري. ورکړه. عادله بهرام په افغانستان کې لومړنۍ او یوازینۍ میرمن ده چې د یوه 

ویې ویل  ،بهرام د ښځو او نارینه وو د حقوقو د مساواتو په اړه د جمهوری غوښتنونکي ګوند پر موضع خبرې وکړې

چې د جمهوری غوښتونکو ګوند په هیواد کې لومړنی ملی او مترقی ګوند دی چې پخپله دریمه کنګره کې یې د 

په حیث وټاکله او دا ررګندوی چې دا ګوند په عمل کې د ښځو او نارینه وو  انتخاباتو له الرې یوه ښځه د خپل رهبر

شپږو اوالدونو مورده،  له ښځو د او  رښتنه منظم کورنی ژوندبهرام چې د  ر او تعصب نه پیژنی. عادلهترمنځ توپی

وغوښتل چې هم په کورنۍ او هم په ټولنه کې خپلو دندو ته پام وکړی. دې وویل چې سره له دې چې دا د یوه ګوند 

کوی او د خپلو  رهبری په غاړه لری، خو په کورکې هم د میرمنې او مور په حیث خپلې دندې په سمه توګه اجرا

سرته رسوي.  دې وویل چې ښځو ته نه ښایی چې خپل ځانونه یوازې د ښځو د  والدونو په وړاندې مسئولیتونها

د منحصر کړی، بلکې په عامه توګه ټولنیز عدالت او اقتصادی پرمختګ محدود او ځانګړو حقوقو د مبارزې په الرکې 

ارینه و زیاتې د ټولنې په عمومی اصالح کې ځانونه رستندوی دی او ښځې باید تر ند حقوقو او مساواتو له پاره م دوی

فعال وساتی. دا کار هغه وخت کیدای شی چې ښځې په ټولو سیاسی او ټولنیزو سازمانونو کې فعالې شی او د نارینه وو 

سره رنګ پررنګ خپلې مبارزې ته دوام ورکړی. دې له ښځو وغوښتل چې په هغو سازمانونو کې د فعالې مبارزې ته 

ورکړی چې ورپکې غړیتوب لری، نه داسې چې ښځې یوازې پخپل منځ کې ځانګړي سازمانونه جوړ کړي. ددې دوام 

 او دا د ښځو د حقوقو له پاره ګټور نه دي.  او تجریدوی  په نظر د ښځو ځانګړي سازمانونه ښځي له نارینه وو بیلوی 

عادلې بهرام د غونډې له جوړوونکو خوښي ررګنده کړه او مننه یې وکړه چې د جمهوري غوښتونکي ګوند ښځینه 

د نړیوالې ورځې د نمانځلو  اوس داسي رواج دی چې د ښځوهیئت ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دې وویل چې 
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لپاره په قیمتی رستورانونو کې مجلل محفلونه نیول کیږی، خوندور خواړه پخیږی او ښځو ته چادر او یا نورې قیمتی 

د  ښځو  رابلل شوو دې متواضع تاالر ته مجلس له اخالص او محبت نه ډک دی. دلته نننۍ دا تحفې ورکول کیږی، خو 

چې د په اخالص لبیک ویلی دی د هغه ستر مسئولیت او رسالت له مخې  دقانه غږ تهترقۍ د ملی ګوند صاوطن د 

  .ټولنې او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې یې لری

استاد درخانۍ هم پخبل وار سره د ښځو د حقوقو او آزادیو په اړوند د وطن د ترقۍ ملی ګوندسیاست وستایه . دې وویل 

ګوند غړیتوب لري چې په ټولنه کې د ټولنیز عدالت، دموکراسۍ او معاصر سیاسی چې دا په دې ویاړي چې د داسې 

مبارزه کوی او د ښځو د انسانی حقوقو او دموکراتیکو آزادیو لپاره یې هر وخت صادقانه او جدي بشري حقوقو له پاره 

واچوله او هغه موانع او خڼډونه و رڼا نۍ په افغانستان کې د ښځوپه ستونززیار او زحمت ګاللی دی. استاد درخارښتینی 

د درخانۍ هم په ادي. است او پرمختګ په وړاندې موجود ، د کار په چاپیلایرر موندنېیې را وسپړل چې د ښځو د کا

وبلل او په  آزادیو د ترالسه کولو له پاره پخپله د ښځو رول او مبارزه مهمښځو د حقوقو او دموکراتیکو هیواد کې د 

ښځو له زغرد او فعال ګډون پرته په دې الر کې هرډول الس ته راوړنې دوام نه شی موندالی. ګوته یې کړه چې د 

ښځې باید پخپله د خپلو حقوقو په دفاع کې مټې راونغاړی او په سراسری ملي کچه د هر ډول تعصب پرته په مستقله 

نو لپاره وسیله نه شی، بلکې په مستقله نور باید د ښځو صنفی سازمانونه د ګوندونو د سیاستواراده جدي مبارزه وکړي. 

 اراده د کلیو او ښارونو د ښځو د ژوند د شرایطو د بهبود له پاره کار او فعالیت وکړی. 

 انجمن رهبري په غاړه لری، د ښځو د نړیوالې ورځې د مبارکۍ تر وړاندې یوه مینا فضلی چې په کابل کې د ښځو د

« ګټورو معلوماتو د سیمینارونو»ینارونو په اړه معلومات وړاندې کړل چې د زو سیمکولو وروسته یې د خپلو هغو اونی

تر نامه الندې یې هره چهارشنبې د ښځو او نجونو له پاره جوړوی. دې وویل چې دا ډول ناستې او لیدنې کتنې ښځو ته 

له  خوشحالۍښۍ او خو زدا چانس ورکوي چې یو له بله سره دزړه خواله وکړي، خپل غمونه او اندېښنې او همدارا

ښځو ته دا امکان په الس ورکوی چې یو د بل له تجربو « د ګټورو معلوماتو سیمینارونه»کړی.  ېیوبل سره شریک

دې د رخه زده کړي او د کورني ژوند د ښه کولو او خپلو کاری ظرفیتونو د لوړولو له پاره  معلومات تر السه کړي. 

په آزاده او آسانه ګډون وکړی دا ډول محلی ښځینه انجمنونو او مجلسونو جوړول چې ټولې مینه والې ښځې ور پکې 

 ګټور وبلل. ډیر

او ملی تولیداتو کې یې هم د  و خدمتونومینا فضلی همدا شان په ټولنه کې د ښځو په رول خبرې وکړې او په ټولنیز

حقوقو له پاره د دوامدارې مبارزې په ثمر خبرې وکړې او ویې ویل چې په دې  برخه مهمه وبلله. دې د ښځو دهغوی 

 اړه په ملی او نړیواله کچه د قوانینو او کنوانسیونونو موجودیت د همداسې مبارزو السته راوړنې دي. 

ه وکړه او د د ښځو د جنبش تاریخ ته لنډه کتن -د وطن د ترقۍ ملی ګوند د اجرائیه شورا غړې -آغلې انجینر فریدې 

د علمی تحقیقاتی ښځو د نړیوالې ورځې د پیدایښت او ددې ورځې له پاره  د مارچ د اتمې نیټې د ټاکلو تاریخی بهیر یې 
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وویل چې دا په داسې حال کې چې د غونډې له جوړوونکو مننه ررګندوله، دا هم ررګند کړ. دې مقالې په ترڅ کې 

نه یوازې په ښارونو او مجللو قصرونو،  هغو یادونه او تجلیل دل په کال باید ورځ د ښځو له دپاره خورا مهمه ده او کا

 . وشی بلکې په کلیو او بانډو او کارګري مؤسسو کې هم

، د وطن د ترقۍ ملي ګوند د اجرائیه شورا د غونډې په وروستۍ برخه کې په تر تیب سره هریوه استاد سعدهللا رضایی

او په سیاسی وضعیت او لی ټولنیز ونه چې د هیواد سخت او پیچپل ښکلي شعراو آغلې استادې زرغونې هم خ غړی

 حاضرینو ته واورول چې په چکچګو بدرقه شول.  تیره بیا د ځوانو نجونو ستونزې پکې انځور شوی وې، 

غونډه د پوهنیار نورمحمد غفوری ـ د وطن د ترقۍ ملی ګوند د تبلیغ او فرهنګ د کمیسیون د مشر په وینا پای ته 

معلومات وړاندې کړ چې د آواز په ویبسایټ کې د افغانی هم په اړه « دادنامې»ورسیده. نوموړې پخپله وینا کې دهغې 

و وړاندې ا  طرحهاو د افغانستان د ښځو په مشوره او مرسته  د افغانی میرمنو د اروپایی نهادمرستو د ټولنې لخوا 

  . شوی ده. د غونډې ګډون کوونکو په یوه آواز د هغو له محتوی ننګه وکړه

او د مازدیګر په پنځو  په شاوخواکې شروع دوو بجو وژمې جانې لخوا یې انانسري کیده، د ماسپښین د چې دغونډه 

 .بجو پای ته ورسیده

 



  

 

 

 5تر 5 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

 

   

 

                          


