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 د سولې او د ښځو د حقونو په اړه د دریځ څرګندولو لپاره یو ټولنیز حرکت دی. - کرښه_سره_زما#

 ډاکټر اورځال نعمت اشرف.  -"دیموکراتیک ارزښتونه او بشري حقونه. دا زما سرې کرښې دي."

په نامه پرلیکه کمپاین پیل کړ  کرښه_سره_زما#ا، د فرحناز فروتن، په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په ملتی

 چې په ترځ کې یې افغانان د ښځو د بشري حقونو او سولې په اړه به خپل دریځ څرګندوي.

که هغه د تعلیم برخه وي، پولیسو  -دلی چې د ټولنې په ټولو برخو کې د ښخو او نارینه وو د برابر ګډون په موخهېافغانستان توان

په ، کرښه_سره_زما#د پام وړ پرمختګ وکړي.  -ځو ګډون وي، ددوی ګډون په رسنۍ او یا نورو برخو کې ويلیکو کې د ښ

چې د بشري حقونو او د افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په مالتړ، د فرحناز فروتن لخوا په الر اچولی شوی 

، د اختیار . د کار کولو حق، د خپل ژوند د پرېکړې اختیار، د موټر چلولوږيراټولیو څرګندونې په کې انښځو حقونو په اړه د افغان

 تعلیم حق او داسې نور هغه ځینې څرګندونې دي چې د کمپاین په لړ کې د ښځو او نارینه وو لخواه وړاندې شوي.

دې چې هغه څه لي په توګه، دا زما لپاره ویاړ د یوې خبریا"د کمپاین سفیره، فرحناز فروتن وایی:  کرښه_سره_زما#خبریاله او د 

چې خلک وایې ورته غوږ شم، پوه شم چې هغوی ته څه مهم دي او وپوهیږم چې دوی څه ته اړتیا لري. له همدغه امتیازه په ګټه 

 "شوی.نو د سرې کرښي دا کمپاین له همدې ځایه پیل هغه سوله غواړو چې ټول ترې خوند واخلي.  افغانانزه ویلی شم چې 

کمپاین ټول افغانان که هغه عادي وي یا نامتو، ښځه وي یا نارینه، ځوان وي که بوډا، د هر توکم، هر ښار،   کرښه_سره_زما#

داسي یو کمپاین ده چې په دې هیواد کې  کرښه_سره_زما# ”ولسوالی او کلي وي سره یو ځای کوي. فرحناز همداراز وایي: 

هغې دورې ته بیرته تګ چې په کې د خبرو زمینه برابروي. او همداراز په ډاګه کوي چې میشت هر افغان وګړي ته د آزادو 

  "ښځو سره زور زیاتی او سپکاوی کیده نه د هغوی لپاره غوره انتخاب دی او نه هم د یوه سوله اییز افغانستان لپاره.

اوس یي ډیر ښه وخت دی چې د یوه سوله ییز افغانستان  الیتا میلر په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشره وایي:

لکه د  -لکه فرحناز داسي ښځو په مټ جوړیدلی شي چې د خپلو حقونو لپاره ید راتلونلکي لپاره بنسټ کیښودل شي. او دا راتلونک

او هیڅ کله نه غواړي له هغې  هغه حقونه چې ددوی سرې کرښې ګڼل کیږي رزدکړې حق، د رای حق، د نظر ورکولو حق، او نو

افغانان د پیغام دی چې ، او همدا رنګه نړیوالو ته دا تهټولو ښځو او نارینه وو  کرښه_سره_زما#الس په سر شي، مبارزه کوي. 

 "سولې غوښتونکي دي.

کې د بڼسټیز او سیستماتیک مالتړ کوي چې په ټولنه  څخه په نړیواله کچه، د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره د ټولو هغو حرکتونو

تغیر رامنځته کولو لپاره، د ښځو د غږونو، تجربو او وړتیاوو پیاوړي کولو لپاره کار او مبارزه کوي. اوس تر بل هر وخت یو 

. افغان ښځې توانیدلي چې په سیمه ییزه، ملي، منطقوي او نړیواله کچه د سولې لپاره خپل شویمنځ ته را ځانګړی فرصت 

و وړاندې، اوعدلي، امنیتي او نورو هغو برخو کې چې د تلپاتي سولې لپاره اړین ګڼل کیږي، مهم وړاندیزونه څرګند لومړیتوبون

کړي. همدا دلیل دی چې افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره د ښځینه ټولنو سره یو ځای کار کوي تر څو نه یوازې 

نه او نظریات په هغو تصمیمونو کې چې د افغانستان د راتلونکي جوړولو لپاره نیول ددوی غږ واوریدل شي بلکه ددوی وړاندیزو

 کیږي، په پام کې ونیول شي.

کمپاین سره مل شئ. په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیو له الرې خپله سره د  کرښه_سره_زما#نړیوالو ته خپله سره کرښه وکاږئ. 

 او الندې خواله رسنۍ تګ کړئ: هشتګ ولیکئ  کرښه_سره_زما#کرښه شریکه کړئ. په پیغام کې د 

  FForotan@فرحناز فروتن ) ټویټر او فیسبوک (:  

او  unwomenafghan@په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره )ټویټر او فیسبوک(  

@unwomenafghanistan 

 

 د مالوماتو لپاره:

http://www.unwomen.org/
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 فرحناز فروتن      ننگیایل تن  

 Nangyalai.tanai@unwomen.org   farahnazforotan42@gmail.com 

0728419934      0711995251 
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