
لسيزې په وروستيو کې په  1950 ين ا�فغاني خبرې اترېب

اسراييلو کې د ليدونکو يوې کوچنۍ ډلې لخوا رامينځته شوې ، 

چې پکې مارتين ببر او نور شامل دي. تر څلوٻښتو کلونو 

وروسته موږ وليدل چې د لسيزو ستاينې وړ بين ا�فغاني 

لقه په جدي فعاليتونو سربيره ، يوازې د افرادو محدود محدود ح

توګه خبرو اترو کې بوخت وه. د بين ا�فغاني خبرو ھڅو ته د 

رسيدګۍ لپاره بيړنۍ اړتيا وه ، ترڅو د بين ا�فغاني خبرو اترو 

شمير اشخاصو راجلبولو او په پراخه کچه د  .په داير کې. 

متقابل عمل ماډلونو پلي کولو لپاره چې د برخه اخيستونکو په 

  لپاتې بدلون اغيزه کولی شي.ليد کې ريښتيني او ت

د پورتني  را په ر .ا کې ، د اوږدې مودې لپاره د بين ا�فغاني 

کال په دوبي کې رامينځته شوه ، چې د  2001فعا�نو يوه ډله د 

) دی. زموږ ليد يوه ټولنه IEAانفرافيت انسجام ايسوسی ايشن (

ې ده په کوم کې چې د بل ليوالتيا نه يوازې زغمل کيږي ، بلک

د �ندې اساسی اصولو  IEAواقعيا پوھيدل او درناوی کيږي. 

او اھدافو په واسطه رھبري کيږي: د ټولو باورونو مساوي 

استازيتوب؛ د جنسيت مساوات د ھر عقيدې ، عمر ډلو ، د 

ژوندانه کچې او د ټولنې کچو پورې اشخاصو ته رسي. د مذھبي 

و ته رسي. د سيکولر او سياسي ډګرونو په اوږدو کې اشخاص -

ژمن فعالينو له �رې پرلپسې استخدام؛ د متقابل برنامو تطبيق 

چې په اغيزمنه توګه ليد او چلند بدلوي ، لکه پراخه سيمينارونه 

، د مطالعې روانې ډلې؛ د اغيزمنې مبارزې لپاره د نوي 

ماډلونو دوامداره پراختيا؛ د ټولو ستراتيژيو او برنامو روانه 

  ,IEAارزونه. 

تقابل بين االس]مي خبرو اترو له �رې د ريښتيني او د م

دوامداره بقا لپاره ھڅول شوی دی. موږ باور لرو چې ددې 

پرځای چې ستونزه د ستونزې �مل شي ، دين کولی شي او په 

سيمه او ھاخوا کې د شخړو لپاره د حل سرچينه وي. موږ باور 

ای کړو نلرو چې ټول دودونه په يوې بېلې شوې ډلې سره يوځ

، مګر د داسې ميز چمتو کولو کې چې ټول پکې وکو�ی شي په 

خونديتوب او ھوساينې سره ناست وي پداسې حال کې چې دا په 

بشپړ ډول څوک دي چې دوی په خپلو خپلو مذھبونو کې دي. 

آی آی اې د اسراييلو د ټول نفوس په اوږدو کې د ژوند له ټولو 

 اړخونو څخھله

د  IEAشامل دي. سربيره پردې  څخه ډير ملګري  8000

فلسطيني ادارې په اوږدو کې د اوو فلسطيني سازمانونو په 

د مينځني ختيځ  IEAھمکارۍ کار کوي. په مينځني ختيځ کې 

ابراھيميک فورم کې لوی رول لوبوي ، په ګډه د مصر ، ايران 

ترکيې سازمانونو ، اردن ، لبنان ، فلسطينی ادارې ، تونس او 

  سره.

  

  ږ ځينې اوسنۍ پروژې پکې شاملې ديزمو

  د اونۍ پای •

شاوخوا اتيا برخه اخيستونکي ، دبي]بيلو مذھبي شرايطو په 

اوږدو کې ، له دوه څخه 

تر دريو ورځو پورې د يو 

بل سره د نزدې او نزدې 

نښتې لپاره راټوليږي. دوی 

ډيری وخت په کوچني 

بي ډلو کې تيروي ، چيرې چې ھر يو يې د موضوعاتو مذھ

د تفرقې اچولو  -اړخونو نظر څرګندولو او اوريدو لپاره راځي 

سياسي بحثونو څخه مخنيوی. د دې ژور او قوي متقابل تعامل 

له �رې دوی يو بل سره په ژوره احساس کې سره ګوري او په 

دې توګه د يو بل د پيژندلو درناوی او درناوی زده کوي. 

ځته کولو لپاره اعتکاف د يوې ګډې ټولنې د احساس رامين

ډيزاين شوی او تعقيبي فعاليتونه ھڅوي چې دوام او پايښت 

  تضمينوي.

متقابل تعامل له �رې دوی يو  

بل سره په ژوره احساس کې 

سره ګوري او په دې توګه د يو 

بل د پيژندلو درناوی او 

درناوی زده کوي. اعتکاف د 

شوی او يوې ګډې ټولنې د احساس رامينځته کولو لپاره ډيزاين 

   تعقيبي فعاليتونه ھڅوي چې دوام او پايښت تضمينوي.

  

 د بين ا�فغانی تفاھم ليکونه• 

ھر ځل يوې موضوع ته وقف شوي دا غونډو معمو� د يو لنډيز 

پريزنټشن سره پرانيستل کيږي چې وروسته د ګډې مطالعې او د 

اړوندو دودونو د باورونو ، عملونو او سپيڅلي متنونو بحث 

ه. بين ا�فغاني مطالعې د بل لپاره درک ، منلو او وروست

درناوي لپاره د وسايط په توګه او د يو بل د خپل دين د پوھاوي 

ژور کولو د يوې �رې په توګه کارول کيږي. ډيری غونډې د 

ھيواد په کچه د بين ا�فغاني جګړې لپاره د لسګونو روانو ډلو 

څخه تر اي]ټ د پورتنۍ ګيلۍ  -په چوکاټ کې تنظيم شوي 

پورې. دا ډلې د ھمغږۍ "کوچني ټولنو" ته وده ورکوي چې د 

ھرې ټولنې انفراديت ته درناوی لري. دوی د لوی ټولنو لپاره د 

نمونې په توګه کار کوي او وده ورکوي ترڅو په دوی کې 

  مطلوب دوه اړخيزې اړيکې رامينځته کړي.

 

  )WIEد ميرمنو نړيواله ورځ(• 

عيسويان ، درويز او يھودي ميرمنې د بي]بيلو  مسلمان ،

مذھبونو له نظره د ښځو سره د 

تړاو موضوع ګانې مطالعه 

 کوي.

دا مسله د ښځو لپاره د پياوړتيا 

او پياوړي کولو سرچينه ده 

ترڅو خپل مشترک ارزښتونه 

ناستې  او مبارزه وپيژني. د مياشتنۍ 

د سخت  WIE، ګډ مذھبي مراسمو او کنفرانسونو له �رې ، 

وخت په جريان کې د اعتماد ، ھمغږۍ او م]تړ مقدس ځای 

  رامينځته کوي.

  

  دځوانانواعتراف •

د  YIEسره ورته ،  WIEد 

ځوانانو لپاره ډيزاين شوی 

ترڅو د ځوانانو ځانګړي 

تحرک لپاره د ځای په توګه 

عمل وکړي او د دوی لپاره د 



وسو کې دخيل وي پياوړتيا سرچينه وي ترڅو د بين ا�فغانی پر

او د دوی ځانګړي انکار وکړي. موږ دا مھال په بيت المقدس او 

ډيرې ډلې په ھايفا ، بيئر شيبه او  تل ابيب کې روانې ډلې لرو.

  نورو ځايونو کې پ]ن شوې دي.

  

  فلسطين ډيالوګ او غونډې -د اسراييلو • 

موږ د فلسطين سازمانونو سره په ھمکارۍ منظم بين ا�فغاني 

تر کچې د ډې او کنفرانسونه جوړوو چې ھدف يې د خلکو غون

دواړو ھيوادونو 

ترمينځ د تلپاتې 

سولې رامينځته کول 

دي. ځکه چې موږ 

مذھبي ،  -يو بين 

غير سياسي ، چلند 

غوره کوو چې موږ 

 ټولنو کې د سياسي ډګر د ټولو برخوکولی شو د دوی په اړوندو 

ينځ ژورې او کې دخيل کړو او د دوی ترم خلک په پروس

  -کړودوامدارې خبرې او اړيکې رامينځته 

  

     د مينځني ختيځ ابراھيميک فورم •
او ګروپونو  په مينځني ختيځ کې د ابراھيمي دودونو د خلکو

فاريوم چې په مينځني ختيځ کې د سولې رامينځته کولو لپاره د 

قوي وسيلې په توګه د کلتوري تفاھم او متقابل درناوي م]تړ 

مسلمانانو ، يھوديانو ، عيسويانو او ډروز کلنی کنفرانس  کوي. د

د دوی د سيمه ايزو ټولنو کې د منلو او يوځای کيدو م]تړ او د 

نورو سيمه ايزو برنامو پ]ن کولو او ھڅولو لپاره ګډ کار پ]ن 

  .کولو لپاره پ]ن کوي
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 مھرباني وکړئ م]تړ وکړئ

  م]تړ کونکي اختيارونه د

  $45وابسته / ملګری.......

  $150سپانسر (په کلني راپور کې ستاسو نوم ليست کول)............

  تمويل کونکی (د کلني راپور په پيل کې ليست 

 $500کول)............

  

 مھرباني وکړئ يو چک دې ته واستوئ

 

“INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION” 

2 HaSoreg Street, P.O.Box 3814, Jerusalem, 

91037, Israel 

 

  ته دې ممکن مرستې وړ وړ راوتلو د څخه ماليې د کې ايا�تو متحده په

:شي واستول  

Friends of Interfaith Encounter Association, 

832 Lathrop Ave., Forest Park, IL 60130-2039 

  

 :ويب شيخوندي آن]ين مرستې زموږ له �رې رامينځته کيدی 

www.interfaith-encounter.org  

  

  

 

 

 

 

 

د بين ا�فغانی د بين ا�فغانی 

  غونډو اتحاديهغونډو اتحاديه
 

 

 

 

 

 

 6510520-2-972+    :فونيتل

 6510557-2-972+    :فکس

 office@interfaith-encounter.org :   کيناليښبر
  :پته

      2 HaSoreg Street,  P.O.Box 3814,  

      Jerusalem 91037, Israel 

 

www.interfaith-encounter.org 
 

  د رسالت شرح:

د سپيڅلي کلتوري مطالعې او بين   اتحاديه غونډو ا�فغانی بين د

مذھبی خبرو اترو له �رې په سپيڅلي خاوره او مينځني ختيځ کې د 

ريښتيني يووالي او انساني سولې ھڅولو ته ژمن ده. موږ باور لرو 

چې د ستونزې �مل شو؛ مذھب کولی شي او بايد د  د دې پرځای

شخړو لپاره د حل سرچينه وي چې په سيمه او ھاخوا کې شتون 

  لري.

موږ باور نلرو چې ټول دودونه په يوې بېلې شوې ډلې سره 

يوځای کړو ، مګر د داسې ميز چمتو کولو کې چېرته چې ټول 

ال کې چې راشي او په خونديتوب او آرامۍ کې ناست وي پداسې ح

 دا په بشپړ ډول دي چې دوی په خپلو خپلو مذھبونو کې څوک دي.

  

 

 تر�سه معلومات تازه منظم څخه فعاليتونو بي]بيلو له زموږ او شامليدو کې ليست د زموږ    
):پيغامونه 2-1 کې اونۍ په( کول  

:چې وليږئ پيغام تش يو  

 IEA-stories+subscribe@groups.io 


