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 ارسالی: صالحه وهاب واصل

 "تفکر، تحریر و عمل کمپاین "

با همت و پشتکار یک گروپ کاری وطن دوست و دلسوز کشور اعم از زنان و مردان در داخل و خارج کشور، بتاریخ اول مارچ  

هدف از ایجاد  این کمپاین همانا جمع آوری نظریات مختلف هموطنان،  .ایجاد شد« تفکر، تحریر و عمل»کمپاینی زیر نام 4102

همزبانان و همنوعان ما در بارۀ زن افغانستان میباشد و این خود گواه کلتور عالی سیاسی آنها بوده و نوید آور همکاری های بعدی 

صورت بوک بر رسیده است. همچنان در فیسبه نششان میباشد. این کمپاین در اکثریت سایت های افغانی به دو زبان ملی کشور 

جهان  سرا سر هموطنان ما ازمقوله از  76اضافه تر از  تعداد باز هم به هفتهین گردد. درفعاالنه از طرف هموطنان ما تعقیب می

. هد یافتنظریات شما عزیزان به شکل ذیل  در زیر باز تاب خوا به آگاهی شما عزیزان میرسانیم. اینک کهکرده  مواصلتبه ما 

ساعت، افغان جرمن آنالین و آسمایی نتیجۀ مقوله های هفتۀ قبلی را  با شما شریک  42که در شروع هر هفته از طریق سایت های 

 خواهیم ساخت.

 زیر را میتوانید برای ارسال نظریات جدید و بعدی تان به ما، مورد استفاده قرار دهید. درسآایمیل 

grupekarikampain@outlook.de 

 

ا جنایت در مقابل خانم ه برای محو خشونت علیه زنان باید دولت از همه اولتر تصمیم جدی بگیرید و کسانیکه مرتکب جرم و
 میشوند بسزای اعمال شان برساند . 

 راضیه احمدی                                                                                                                                 

 

مه دو در ه مرد و جود نداشته باشد. و هر زن هم یک انسان است و نیمی از پیکر چامعه را تشکیل میدهد و باید فرقی بین زن و
 ندگی زنا شویی خود را مانند دو رفیق پیش ببرند. رنده باشید. زی با هم بدون حشونت در فضای صلح امور زندگ
 حنیفه جبیب                                                                                                                                   

 

 و زن موجود زیبا و قویست . زیرا زن است که همیشه قهرمانان را در دامنش پرورش نموده و به جامعه تقدیم میکند . باید با
 مانند یک برده برخورد نشود. 

 زهره عزیز                                                                                                                                 

 

است   = ولیکن حرمت داری ای زن  = قدم در هر کجا، بگذاری ای زن = تو را در چشم من، مقدار بیش  مقام ارجمندی،
 هرکس به خویش است 

 ملک دستیار                                                                                                                                  

 

 « درود بر زن، درود بر مادر ، گرانبها ترین هدیۀ خدا مادر است » 
 احمد ضیا احمدی                                                                                                                            

 

 «  زن است که جهان است» 
 ممتاز رحمن رحمانی                                                                                                                       

 

زن افغان در طول تأریخ منحیث یک انسان نه بلکه منحیث یک امتعه تبادله شده و مورد معامله قرارداده شده است بدبختی ها و 
 را از زندگی رنج های زن افغان به حدی است که نوشتن آن ایجاب یک کتاب ضخیم را مینماید  خواب را از چشمان و آرامش

 درد می رباید.           هر انسان با
 ر.رحیمی ثریا                                                                                                                              
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گذاری به مرتبه و حقوق زنان گنجانیده شده، دین مقدس اسالم تا این اندازه احترام و ارج  در خود اندیشیده ام که اگر بارها با
پس این سردمداران دین و این دولتمردان کنونی و باالخره این هموطنان ما آیا مسلمان نیستند که برای زن کوچکترین ارزش و 

 اهمیتی قایل نیستند؟
 ر.رحیمی ثریا                                                                                                                              

 

 

 زن مانند مرد، انسان و دارای کلیه حقوق و امتیازاتی است که مرد از آن برخوردار میباشد.
 زهرا حبیبی                                                                                                                                  

 

حق درس و تعلیم، حق رأی، حق کار، حق انتخاب همسر، حق سهمگیری در فعالیت های اجتماعی زن مانند مرد یک انسان است 
ا ر ، حق انتخاب نوع لباس و سایر ضروریات زندگی یدولتکار های و سیاسی، حق تصمیم گیری، حق اشتراک در قدرت و 

 ن حقوق از وی گناه است.دارد و گرفتن ای
 روشن حبیب زاده                                                                                                                           

 

قابل احترام  بدبختانه یگانه قشری که در کشور افغانستان به حالشان توجه صورت نمیگیرد و یگانه موجودی که مقدس و
 .پنداشته میشود ولی از باال ترین تا پائین ترین ارگان دولتی، به آن ارزش قایل نیست زن است که جای بسی تأسف است

 یکیحرمان تاج                                                                                                                               

 

این فراتر از یک محدوده تاریخ بوده و میباشد. علت این  و مشکالت زن در کشور ما خیلی زیادتر و غیر قابل تحمل میباشد
 معضله به فرهنگ و سنتی بودن و دور بودن افراد جامعه از تمدن و محروم بودن از سواد میباشد. 

 گلچهره یفتلی                                                                                                                                  

 

بی پناه سر زمین من )افغانستان(  هر تصمیمی که در مراجع دولتی و هر مرجع دیگر در مورد زنان  با صد آه و افسوس در
. زیرا تصمیم نهایی در دست مردان است و سیستم جامعه مرد غیر انسانی و غیر عملیست  ،گرفته میشود، ظالمانه، کهنه افغان

 ساالری. 
دی  اشرف اس                                                                                                                                  

 

. از همه اولتر باید خود خانمها صدای شان را بلند کنند و با آگاهی بکوشند تا نخست فرهنگ مردساالری را از اذهان خود ریشه 
   کن سازند و نگذارند این فرهنگ در ذهنیت فرزندان شان ریشه بدواند.

 کاوه شفق آهنگ                                                                                                                             

 

 ! حال ای زن ای خالق حماسه ها و معبد افسانه ها
و با چراغ معرفت جامهء  -ها برون آ همه ظلم و استبداد عصر از سیاهی با .و برخیز از حقوق خویشتن دفاع کن بند کمر بر

 شهر… راه نو دور است و دراز  .شعله های سرخ بازار هوسها  از – نگهدار دامنت –کن  عفت بسر چادر –تقوا بتن کن 

 الگوی… عاطفه  و ای مادر ! ای سمبول مهر فرزندان تو . خوشبختی-شهر  –کن . منزل مقصود آنجاست  خوشبختی بنا
  ای کمال خلقت انسان در روی زمین. ای مادر ! ای زن !. –وفا  و ایثار

 جالل پیروز                                                                                                                                  

 

 ...در آغوش یک زن هستی هنگامی که روح در تو دمیده می شود ...در شکم یک زن هستی...هنگامی که گریه میکنی

 در قلب یک زن هستی...زن امانت است...نه برای اهانت   می شوی هنگامی که عاشق
 مه کوهستانیمعصو                                                                                                                         

 

به زنی که هم مادر است هم خواهر هم همسر هم عزیز، هم دوست هم غم شریک و هجران شریک ، مهم تر از همه یک انسان 
است. زنی که هر روز شالق می خورد، به خود آتش میزند و صدایش شنیده نمی شود باید بگویم که هیچ انسان مستحق درد 

بودن به دنیا آمده به امید روز که دگر خشونت  آزاده انسان برای شاد بودن و کشیدن نیست انسان برای شکنجه شدن به دنیا نیامد
 ممکن است  نا نشود و هم بداند که بدون زن زندگی علیه هیچ زنی

 آصف اکبری                                                                                                                               
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شالق رهنما، و سنگ نوازشگر است نابودی در لجنزار گمراهی و  ،حاکمیت دارد در سر زمینی که زور سخن میگوید، جهل 
 ن درد بی التیام  دیگر یک پدیدۀ حتمی و یک حقیقیت انکار نا پذیر است  وحشت و هزارا

 فرهاد شهسوار                                                                                                                                 

 

با زور و یا از طریق وضع قوانین و اقدامات دولتی آنهم بصورت فوری آوردن تحول و شکستاندن زنجیرۀ سلطۀ مردساالری 
برابر تحوالت عصر امانی شاهد این مدعا است، طوریکه نه تنها  عاجل نتیجۀ بدتر بار می آورد. عکس العمل های شدید در و

ت. توسل بزور و فشار در دورۀ موجبات سقوط آن رژیم را فراهم کرد، بلکه راه تحول را نیز برای چند دهه دیگر در کشور بس
کمونیستها عین حالت را پدید آورد و سیاستهای ناعاقبت اندیشانۀ آنها افکار مخالف را به شدت تقویه کرد، چنانکه وضع قیود 

  .تنظیم های افراطی و طالبان برزنان کابل عکس العمل در برابر همان روش ها بود

 سید عبد هللا کاظم                                                                                                                            

 

قاره سراسر زمین از هند و چین تا خاور میانه  ۵جنسیت و مرزها است. این آرمان و آینده انسان است. امروز در  انسان ورای
  .دیوار شیشه ای تبعیض جنسیتی وجود دارد. پس زن و مرد امروز با آرمان انسان فردا در حرکتند-و آفریقا 

 بیژن باران                                                                                                                                   

 

من زنم، من مادرم، من خواهر دلسوز و مهربان تو ام، من موجودی ام سراپا لطف و محبت و شفقت و کرامت. مرا به نام انسان 
دینی مده که هللا پاک مرا مخلوق خود و مساوی با تو دانست، به  مکن، جهالت ات را صبغۀ پایمال بخردانه  بشناس، حقم را نا

من حق داد که روی باز در کنار تو دور خانه اش بگردم و طواف کنم و خدایم نگفت که کسب علم تنها بر مرد فرض است، 
ر برابر مادر به قدر خدایم دانایی و آگاهی زن و مرد را روشنایی و فرخندگی حیات شان خواند و در کتاب مقدسش گفت که د

 اوف سخن مگو.  
 عارف عباسی                                                                                                                                

 

  معطل قرار داده شده عدم امضاء قانون جزا در برابر خشونت های فامیلی از سوی رؤسای "زن ستیز" که مدت هاست
  است، این خود اهانت و ستم بزرگی است در برابر زنان مسلمان که نزد خداوند)ج( و ملت جوابگو بوده، قابل بخشش

 نمی باشند.  
 ملیحه نایاب                                                                                                                                  

 

مظلوم، نه سیاهسر، نه بیچاره و امثال آن خطاب نمایند، بل زن را باید زن خطاب کنند. زیرا این  زن را نه جنس دوم، نه قشر
ما باید از طبیعت و سرشتی که خداوند به زن داده است،  او ناتوانی باید یک افتخار جنسیتی برای یک زن باش نه مایه ضعف و

 ظرفیت روحی و روانی توجه بر آن قابل بحث است، بپردازیم. ما زن را نظر به مقاومت وجودی و فات عالیه و نکاتی کهبه ص
که دارد افتخار گونه زن بنامیم. پس این وظیفۀ ماست که زن را زن بنامیم و از قدرت و توانایی اش را که مباهات میکند تعریف 

 نمائیم    
 گلچهره یفتلی                                                                                                                                 

 

زنان و مردان اگاه و روشن دیارم را میشناسم با انکه سنگ این داعیه را بر سینه میکوبند اما هنوز هم در زندگی شخصی خود 
 سنت گرایی اند .دچار و وابسته به این 

 نزهت                                                                                                                                        

 

ادب  علم وبه سرمنزل سعادت و نیکبختی میرسد که: تربیت ببینید،  به نظر من مرد زمانی به کمال مطلوب دست مییابد و
ندوزد، تا باالخره محکم، آزموده ا ز زندگی آگاهی حاصل کند، تجربه ببیاموزد، تحصیل کند، در درک و شناخت خودش و رمو

مسلمأ که رفتار و کردارش در مقابل زن و افرادیکه در چهار اطرافش قرار دارند به سعادت توفیق دست می یابد.  و پخته گردد.
 طح بیابیم معلوم دار که مشکالت زندگی به آسانی حل خواهد شد.  زمانیکه مرد را در این س

 آشا ابوی                                                                                                                                      

 

 

 است فضیلتــا یکتاز ایــزد  مادرت دنیـــای خلقـــت است  =  مادر به مادر نمــای ق
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 فـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده رب  =  کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است  
 ولی امیری                                                                                                                                    

 

زنی که در زندگی دخترش، آرزوهای برآورده ناشدۀ زندگی خودش تکرار نگردد، آن زن را میتوان به عنوان قهرمان و بهترین 
   در تحسین نمود.ما

 عبیده قریشی                                                                                                                                

 

 

 

 

 خواهران با شهامت افغانم در افغانستان و خواهران مسافر از وطن!
 الی رسیدن به اهداف نهایی تان، در یک سنگر با قدم های استوار و با عزم راسخ برای اعاده و حفظ حقوق تان تالش 
 نمایید. به موفقیت های بدست آوردهتان درین راه افتخار نموده و با اینهمه وظایف مشکلی که پیشروی تان وجود دارد

 با دعا های مادرانه و خواهرانه .تدست داشتۀ تان کمک و پشتیبانی نماییددر هر کجایی که هستید، همدیگر را با همه امکانا
 عبیده قریشی                                                                                                                                 

 

 

فرینش انسان، آغوش زن آرامگاه انسان، شیر پستان زن وسیلۀ تغذیه انسان، حقیقت زن، حقیقت هستی انسان است، بطن زن مهد آ
 .دست زن نوازشگر انسان و قلب زن میعادگاه عطوفت و مهربانی و عشق است. ازین حقیقت چشم پوشی نمی توان کرد

 صالحه وهاب واصل                                                                                                                       

 

 ما تا حال به انسان که مفهوم مشترک زن و مرد است، اندیشیده ایم و از کارنامه های انسان که همانا پیشرفت افکار
 .و ذهنیت ها، پیشرفت تکنالوژی صنعت، اقتصاد و غیره سخن می زنم

 پرده های این سیر تکامل جامعه بشری، زن نقش برجسته تر و واالتری نسبتآیا گاهی بدین باور داشته ایم که در پشت 
 به آنچه تصور می کنیم، داشته است؟  

 .فرزانه ف                                                                                                                                    

 

روز زن به این امید خجسته باد که : هیچ نو تولدی به جرم دختر بودن کشته نشود.هیچ دختری کمتر از برادرش دیده نشود.هیچ 
 دختری از رفتن به مکتب ممنوع نشود.

 اعطا امین                                                                                                                                    

 

 امروز در خانه دختر = بچه      فردا در جامعه زن = مرد      
 قیس کبیر                                                                                                                                      

 

د و برادر و ه حیث انسان، به حیث همسر، فـرزنم احترام کــن، مــن حـق تـرا بـقحه خـلــق شـده ام بشناس و به مـــــرا آنـــچــ
همنوع، محترم می شمارم ، مــن مــال و ملک تـو نـیـم و هیچ نقصی در خلقت مـن نیست اگر ســـد راهـــم نشوی بسی کارها 

هـــم و مــن موجود صلح و محبت و دوستی ام، نـــه جنگ جـــو و خون خــــوار. را از تــو بهتر و سنجیده تــر انجام می د
 مـــرا بشناس و بـه حـقــم نـــاروا مکـــن.

 عارف عباسی                                                                                                                                

 

جهل برنده ترین تیغیست که با ممانعت دختران ما در مکتب با دست خود به گردن دختران معصوم خود گذاشته ، می کشیم و 
 مرگ تدریجی به ایشان هدیه میکنیم. 

 صالحه وهاب واصل                                                                                                                        

 



5 | P a g e  
 

پس زنان در قدم اول آگاه گردند و خود اراده کنند. زنان بدون ارادۀ خودشان نمی توانند آزاد گردند. هر وعده ایکه بدون اراده 
 نمی رسد.نباید منتظر کسانی باشند که آزادی را برای شان هدیه دهند بلکه آزادی شان را خود و آگاهی زنان داده شود بجایی

 به دست آورند      
 . ففرزانه                                                                                                                                    

 

برتر دانستن و حقیر هدف از خلقت انسانها، طی مراحل و زندگی کردن در این دنیاست، تا به کمال رسد. آیا میتوان با خود 
معراج انسانیت و آدمیت رسید؟ شمردن مادر، خواهر، همسر و دختر خود به  

 
 گلچهره یفتلی

 

 

روز هشتم مارچ كه جامعه جهانی روز زن را با عظمت مقام واالی مادر، همسر، خواهرودختر  محكوم افغان در زن مظلوم و
خانۀ سرنوشتی كه جنگ ساالران ، مرد ساالران واغماض اولیای امور، با پامال  نموده و تهنیت میگوید، در تاریك تقدیر

میدانه میگرید ومیگرید ازدیاد روز افزون خشونت، بالی بیدرمان زن افغان، از عدم  جسورانۀ حقوق او، رقم زده است، نو
 بازخواست و فقدان عدالت قوس صعودی دائمی را به پهنای سرزمین ما می پیماید

 لی موسی نظاممال  

 

 نقش در است جگر لخت خواهر، نقش در است مهربان فرشتۀ همسر، نقس در است معشوق ، مادر نقش در است خالق زن
 .  نیست گناه خداوندی نعمت این درحق ستم آیا... دختر

 واصل وهاب صالحه                                                                                                                         

 

فشار و قیودات یگانه دلیل از بین بردن این خشونت ها نیست بلکه بر عکس شیرازه ای بسیاری از خانواده ها را از میان خواهد 
برداشت پس نظرم اینست تا این پروسه نه با سرعت و تشدد بلکه با نرمش در دراز مدت عملی گردد و تاکید مینمایم تا هردو 

 گاهی کامل حاصل نمایند. هم مرد و هم زن باید امادگی و ا
 نزهت                                                                                                                                         

 

 بریم. دانش بریده از بین ب، بیائید این گرِه مستحکم را با تیغ علم و آگاهیست گرِه اساسی سر کالوۀ دست یابی بهبیسوادی 
 صالحه وهاب واصل                                                                                                                         

 

. مردها معموالً زنان را بخش از حریم خصوصی شان باشدها، دستور دهنده، مرد و دستور گیرنده، زن میخانوادهدر این 
  تلقی نگردد.« حریم خصوصی»نگرش باید به نفع برابری تغییر بخورد و زن دیگر به عنوان دانند. اینمی

 عبد الشهید ثاقب                                                                                                                              

 

محو خشونت علیه زنان افغانستان هردولت که باشد درابتداء باید قوانینی را وضع کند که درآن ، محو خشونت برعلیه زنان 
درحفاظت و تطبیق آن نه تنها درمراکز والیات وطن  وبه متخلفین آن جزای سنگین درنظر گرفته شود و ارگانهای مربوطه

  ست ترین نقطۀ کشور با همکاری مردم محل تالش و مسئولیت پذیر باشند .بلکه دردورد
 عزیزه عنایت                                                                                                                                

 

 کمل همدیگر و هستی آفرین باشند .خداوند انسان را آفرید در دو جنس مذکر و مؤنث تا م
 واهب                                                                                                                                          

 

 خدای ثانی است.  یعنی مادر یازن ،خداقدرتش رادروجودزن نمایش داد وبشررا ازوجود مادر برون آورد 
 بصیر پاکزاد                                                                                                                                  
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باالتر از بهشت هم داری..؟ برای  نمیتوانم کالمی در مورد اش بنویسم و عاجزم، فقد از خداوند میخواهم که خـدایا

 زیر پای مــــــــادرم می خواهم.       

                                                                                                                                                   ولی امیری                                                                                                                                     

 

زن تنه درختی است که مرد شاخه های آن و اطفال برگها و میوه هایش , وقتی تنه درخت مریض و ضعیف باشد شاخه ها هم 
ید آموخت که که استوار بود و پایدار و قوی و فهما ند که نباید تبر بر ریشه پس با .ناتوان میشوند و میوه ای هم نخواهد بود

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

 سومایه فروتن                                                                                                                                

 

من زنم ، مادر ، خواهر دختر و نیم پیکر جامعه پس ارزش و مقامم برابر و مساویست به تو ای مرد مرا ضعیف مه 

 پندار چون تو بی من و من بی تو در اجتماع مؤثر واقع نخواهیم شد. 

 سارا بشیر نظامی                                                                                                                            

 

 

زن متاع نیست که ارزش واال برایش قایل شوم بلکه مقدس است اما با تجارب و بررسی کلی که از کشورم دارم در جامعه ای 
و اسالمی ما این پدیده ای زشت خشونت علیه زنان را نمیتوان در کوتاه مدت تأمین نمود بلکه زمان طوالنی میخواهد و  سنتی

انهم وابسته به رشد سطح اگاهی همه اقشار جامعه است اندم این پدیدۀ عدم خشونت به خودی خود از میان خواهد رفت اما بر 
 شدید تر هم ساخته است . خورد های فعلی نتنها انرا نکاسته بلکه 

 نزهت                                                                                                                                         

 

 .( نوشته از استاد قیوم بیسد )مرد بزرگ تیاترافغانستان
این مقدربود ؟ عدالت بود ؟ یا اینکه قضا بیدادکرد ؟ یاکه زن مادر شدو تربیت  ! ردو خداوند زن را آفرید ازقبرغهء چپ م…

  باخشونت مردجاهل هستی را بربادکرد ؟ –یا …. زندگی درجنبش آمد خانه را آباد کرد اوالد کرد ؟ 
 جالل پیروز                                                                                                                                  

 

نام خداوند متعال پیوند دهنده دلها/ به نظر من در هر ناحیه دفتری ایجاد شود برای مشوره و حل اختالفهای خانوادگی و این 
دفاتر متشکل از چند حقوقدان باشد که صالحیت حکم و محکومیت ناقضان حقوق انسانی چه زن و چه مرد را بررسی کند و 

ضمن یک کارگاه آموزشی هم داشته باشد تا افراد و حق و حقوق خود را به درستی  برای متخلف جزای معین را اعمال کند. در
  .بشناسند و به همدیگر خود ظلم و جفا رواندارند

 یونس                                                                                                                                         

 

مارس هر سال گامی دیگر برای رهایی زنان از تبعیض، ستم، فقر، توهین، خشونت، استثمار می باشد.  ۸روز جهانی زن در 
جانواران،  /آوری، تعامل، مدارا، ارتباط، همکاری، عطوفت، تیمار کودکان/ پیران هر زیبایی، مهر، شکیبایی، هوش، بارزن مظ

  .رابط نسلهای گذشته و آینده روی زمین می باشد -محیط، صلح

 بیژن باران                                                                                                                                    

 

 سراسر رد آن حاکمیت که باشد دولتی وهم. باشند دار برخور دولت پشتبانی از که آیند می بیرون اسارت از زمانی تا افغان زنان
 حاکمیت جامعه در تندروان که گردیده باعث داخلی جنگ وحشت. شود ختم جنگ وحشت دوم قدمه در. باشد داشته وجود کشور
 ونه دین نه. میتواند شده مسلمان زنان سپر ومکتب علم فقد. میشود محاسبه ارزش بی کوچه بازار دفتر در مکتب اهل داشته
   .مذهب

 کریم پوپل                                                                                                                                    
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 باقی اش گی زنده روز یک ختم در افغان زن از آنچه که بگویم تاثر با میتوانم نسایی والدی دکتور حیث به ام وظیفه تجربۀ از
 . است جسد یک تنها اش زندگی سال پنجاه ختم در و مریض یک میماند

 زرغونه عبیدی                                                                                                                               

 

 جامعه محتلف امور در وی اجتماعی سهم تا مینماید، الزم نمائیم، قیاس فیصد 01 خویش جامعۀ در را زن فزیکی  سهم هرگاه

 باشد پیمانه همان به نیز
 غفوری شیما                                                                                                                                  

 

 ختمانسا با همگام که خود اصلي جایگاه در اگر که دارد، بزرگی های¬مسئولیت و رفیع جایگاهی زن اسالم، دین فکری نظام در
 قربانگاه در شود جدا جایگاه این از اگر اما. شودمي حل اجتماع و خانواده مشکالت از بسیاري گیرد، قرار اوست، وجودي
 .شود¬می قرباني آزادي، بنام زیبا پوششي در و نفاق هايپرده پشت در درد،بي پرستان شهوت

 فروغ زهرا                                                                                                                                  

 

 .   باشد نیز جامعه رهبر باید ، میباشد شوهر واقعی عشق ، طفل معلم اولین زن
 شمس ابراهیم                                                                                                                                 

 

 نوعیت و میآید بشمار عمده و اساسی موضوع جامعه نفوس نیم مشکل. است جامعه از نیمی مشکل اقل حد افغان، زن مشکل
 میباشد کننده تعین مملکت اجتماعی رفاه و اقتصادی انکشاف و رشد در آن حل

 غفوری شیما                                                                                                                                  

 

 . میكنند تضمین و تامین را سعادت با و سالم جامعه كرده، تربیت صالح فرزندان ، دانا زنان
 شمس ابراهیم                                                                                                                                 

 

 وراا و داشت احترام را زن شدررخسار نه جست باید درفطرتش را زن زیبایی است گذارتمدن پایه زن است بشریت قلب زن -
 .گذاشت درمقامش

 ستانیکزی                                                                                                                                     

 

 سره بله د یو پلوه له حیثیت او حقوقو د او راځي آزاد ته نړۍ انسانان ټول وایي، ماده لمړۍ اعالمیی جهانی د حقوقو د بشر د
 د کې سیمو ډیرو په هېواد د او دی سمبول مظلومیت او محرومیت د کې تاریخ په افغانستان د ښځه ولې نو دي مساوی

دي؟ اچولې کړۍ بندیتوب د ته هغو سیستم نرواکۍ د او تیروي ژوند مرئیتوب . 
 گران                                                                                                                                        

 

 او حقوقو مور او خور ښځې، خپلې د کې کور پخپل باید مخه د هرڅه تر وی، مدعی حقوقو او آزادۍ د ښځو د څوک که -
 .کیږدی غاړه ته آزادیو

 غفوری محمد نور                                                                                                                           

 

 . ولری احترام باید ته ښځې نو کوی، دعوا احترام د انسانیت د څوک که
   غفوری محمد نور                                                                                                                            

 

 زن بعد ازین که مخلوق خدا و یک انسان است ، خود خالق  بشر است.  
 واهب                                                                                                                                         
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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 
 ختاری تعلیم و تربیت یک ملت را باید ارج گذاشت.  سا

 صالحه وهاب واصل                                                                                                                         

 

ساعت، 42یت های میزبان) افغان جرمن آنالین، کمپاین  یکبار دیگر از همه دست اندر کا ران سا به نمایندگی از گروپ کاری

آسمایی( و همه سایت های وزین و محترم دیگری که ما را در زمینۀ نشر مقوله ها یاری میرسانند اظهار سپاس و تشکر نموده 

 مؤفقیت مزید شان را تمنا میکنم.

 

 با حرمت

 صالحه وهاب واصل

 

 

 


