د ښځو نړیواله ورځ ۲۰۱۹ -کال
نړیواله موضوع :مساوي فکر وکړئ ،فعال اوسئ ،بدلون را منځ ته کړئ
ملګري ملتونه -افغانستان :د مساواتو په لور سفر

مطبوعاتي اعالمیه
د سږ کال لپاره ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځني لپاره ‘د مساواتو په لور سفر’ د موضوع په حیث ټاکل
شوي .د ملګرو ملتونو ټولې ادارې سره راغوندې شوې وي چی د لسو ښځینه اتالنو په اړه ،څوک چې په خپلو ټولنو کې د بدلون راوستلو
په برخه کې فعالي دي او د هغو کیسې نا ویل شوي پاتې دې ،د انځور په ژبه د کیسو نوښت په الر واچوي .د انځور په ژبه کیسې د مارچ
په  ۱۴نیټه د یو پروګرام په ترځ کې چه د ملګری ملتونه دفتر (یونوکا) کې ننداری ته وړاندي شوې چې محفل ته ښځینه اتال نې او مدنې
ټولنې را بلل شوي وي.
د انځور په ژبه د داسې اتالنو کیسې د پنځو انځورونو لړۍ څخه جوړه ده ،چې په هغي کې د اتلې ښځې لنډه بیوګرافي ،نقل قول او د هغې
په اړه لنډه کیسه شامله وي چه هغوی به په کاری ځاي په کار بوختې ښیي.

ګلفروز اعتبار ،په افغانستان کې لومړۍ ښځينه پوليس آفسره ده چې په امنيتي علومو کې ماسټري لري.
هغه د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضيې سمبالوي.
ګلدسته د د هيواد دننه بېځایه شویو وګړو د شورا مشره ده .هغې د بېځایه شویو وګړو د ساتنې د ښه کولو لپاره کار کړی ،د ښځو د
حقونو لپاره یې مدافعه کړې او په خپله ټولنه کې یې د داخلي تاوتریخوالي له قربانيانو سره مرسته کړې.
د دایکندي والیت د نيلی ښار ښارواله خدیجه زهرا احمدي ،څوک چې په هيواد کې یوازینۍ ښځينه ښارواله ده.
"زه په دې باور یم چې زموږ په ښارونو کې د ښاروالي حکومتولۍ د ښه کولو یوازینۍ الر په عامه چارو کې د خلکو ګډون ،په پریکړو
کې د هغوي د غږ اوریدل او د هغوي د اړتياوو پوره کول دي".
مرغوبه ساپۍ ،یوه سوداګره چې په هيواد کې په نشه یې توکو روږدوه ښځينه وو لپاره کارونه رامنځ ته کوي.
"زه د اورګانيکو کرنيزو فارمونو د جوړولو له الرې ښځې روزم او ځواکمنې کوم .دغه ښځې زعفران ،جعفري ګالن ،استو قدوس ګالن
او ګالب توليدوي ،چې ټول یې ارګانيک او طبيعي دي".
مشتري حصاري په پروان والیت کې د ټولنې ټرینره ده.
هغې له  ۶۰۰څخه زیاتې ښځې ،د شيدو د حفظ الصحې ،شيدو د راغونډونې ،توليد ،بازار موندنې ،د مالداری د مدیریت او د کرنيزو
پایښت لرونکو کړنو په اړه روزلي.
آیا پوهيدۍ چې ښځې هم د سړیو په څير ماینونه پاکوي؟
نجیبه قاسمي په افغانستان کې د ښځينه ماین پاکانو د ټيم غړې ده ،او دا ثابتوي چې ښځې د سړیو په څير ورته وړتياوې لري څو هر ډول
کارونه ترسره کړي.

سمیرا اصغری د اولمپيک په نړیواله کميټه کې لومړۍ افغان ميرمن ده .د هغې موخه د ښځو او نجونو ځواکمن کول دي ،په ځانګړي ډول
د سپورټ په برخه کې ،د هغې هدف دا دی ،چې له هغوي سره مرسته وکړي څو پر ټولو خنډونو برالسي شي او یو بریالی ژوند پرمخ
یوسي.
زهرا ګلثوم هغه فعاله ده چې په باميانو والیت کې په الرو کوڅو کې د ځورونې او د ضررناکو دودیزو کړنو په ضد مبارزه کوي .په دې
وروستيو کې هغې یو کلتوري مرکز او ستر کتابتون پرانيستي څو د ځوان کهول ترمنځ کلتوري پوهاوی لوړ کړي.
زینب فایز د لوي څارنوال د دفتر دکندهار والیت په استنياف محکمه کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د قانون د یوې
څارنوالې په څير دنده ترسره کوي .هغه لومړنۍ ميرمن ده چې د هيواد په جنوبي سيمه کې دغه ډول موقف اشغالوي.
"موږ افغان ميرمنې ،د قلم او پوهې په مرسته پرمختګ کوو ،او کولی شو په افغانستان کې له مثبت بدلون سره مرسته وکړو".
ذاکره بابکرخیل .هغه د ننګرهار په پوهنتون کې پروفيسوره او د لږ تر لږه  ۲۰خپرونو ليکواله ده.
"د یو پروفيسورې په توګه زه کوالای شم چې د ښوونې له الرې د یوه غوره افغانستان لپاره د افغانانو نوي نسل ته د خدمت کولو خپل
هدف تر السه کړم".

