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صلح و جایگاه حقوق زنان، بیان حرکت اجتمایع است که نظریات مردان و زنان افغان را در مورد  #خط_رسخ_من

 میکند. 

ی ف.  ځل داکتر اور  -اینها خطوط رسخ من اند." -"ارزش های دموکراتیک و حقوق بشر  نعمت ارسر

این کمپاین که از . نمود  آغاز ت تویتر و فیسبوک از طریق صفحارا "#خط_رسخ_من" تحت نام فرحناز فروتن، کمپاین 

در مورد  دیدگاه های زنان و مردانطرف ادارۀ ملل متحد برای زنان حمایت میشود، امروز آغاز گردید، و هدف آن ارایه 

ی از نظریات آنها در مورد همچنان جایگاه حقوق بشر و حقوق زنان، و ، صلح مسایل تاثتر گذار روی این بهره گتر

 ، میباشد.   قحقو 

کت در تمام عرصه های جامعه  یس برابر و مساوی زنان و مردان برای رسر ن دستر اک زنان در  -افغانستان در تأمیر از تعلیم ایل اشتر

فت های مهم دست یافته است. کمپاین "#خط_رسخ_من" توسط فرحناز  -صفوف پولیس و از رسانه ها  ایل صحت  به پیشر

ملل متحد برای زنان، راه اندازی گردیده است که یط آن زنان و مردان در مورد حقوق بشر و حقوق فروتن، و به همکاری ادارۀ 

که هیچگاه حاضن به از دست دادن آن نیستند، و سایر حقوق و اختیارات که منحیث شهروند، روی آن معامله را ،  زنان

، انتخاب هم
ی

ن نمیپذیرند، نظریات خود را بیان میکنند. حق کار، رانندگ ش، گشت و گذار در جاده ها بدون آزار و اذیت، حق رفیر

اک کنندگان کمپاین اظهار    . کرده اند به مکتب و رییس جمهور شدن، چند موردی اند که اشتر

نگار و فرحناز فروتن،  نگار، افتخار دارم که فرصت شنیدن ختر سفتر کمپاین #خط_رسخ_من میگوید: "من بعنوان  یک ختر

ی برای شان اهمیت دارد را ی مردم صحبت ها ن که دریافتم  . از این فرصت کنمنیازمندی های شانرا درک   . داشتم، تا بدانم چه چتر

ن گفت و شنود بود که  همه مردم میخواهیم که از مزیای آن  هر افغان خواهان صلح است و ما صلیح مستفید شده بتوانند. همیر

 ."داد  شکلرا کمپاین #خط_رسخ_من 

، از هر قوم و کمپاین #خ
ی

د. زنان و مردان، کهن سال و جوان، از تمام عرصه های زندگ ط_رسخ_من، تمام افغان ها را دربر میگتر

زبان، شهر و قریه و از رسارس کشور در آن سهیم اند. چنانچه فرحناز یم افزاید: "کمپاین #خط_رسخ_من، آغازگر حرکت است که 

ن   به گذشتۀ صحبت کند که در آن زنان تحقتر میشدند، و مورد ظلم و خشونت قرار یط آن هر افغان بتواند آزادانه از نرفیر

ن نیست."   میگرفتند. و همه به یک صدا بگوییم که برگشت به گذشته گزینۀ برای افغانستان صلح آمتر

الیتا میلر، رییس ادارۀ ملل متحد برای زنان گفت: "اکنون وقت آن رسیده تا بنیاد را بوجود آوریم که روی آن آیندۀ یک افغانستان 

، که برای حقوق خود شده بتواند باثبات پایه گذاری  برای حق تعلیم،  -. و این آینده توسط زنان چون فرحناز فروتن، و سایر زنانن

د، مبارزه میکنند. #خط_رسخ_من،  حق رای، حق ابراز ن ظر، حق آزادی بیان و حقوق که نمیخواهند روی آن معامله صورت گتر

را به گوش یکدیگر و همچنان به  -که افغانها صلح میخواهند-کمپاینن است که از طریق آن مردان و زنان این صدای خود 

 جهانیان برسانند."

ات ساختاری و سیستماتیک در   ادارۀ ملل متحد برای زنان جنبش های زنان را  که صدا، تجارب و تخصص زنان را برای ایجاد تغتر

بوجود آمده است. امروز زنان افغان در سطح محیل،  نر پیشینۀسطوح مختلف جامعه، تقویت مینمایند، حمایت میکند. فرصت 

ن الملیل ا ن عدالت، امنیت و سایر موضوعانر  لویت های خود را در مورد صلح، و پیشنهادات خود را بر و میل، منطقوی و بیر ای تامیر

ن دلیل است که ادارۀ ملل متحد برای زنان وری است، ارایه مینمایند. همیر با  در افغانستان که برای رسیدن به صلح پایدار ضن

ی ها   لویت های آنها در تصمیمو جامعۀ مدنن و زنان یکجا کار میکند تا نه تنها صدای زنان شنیده شود بلکه پیشنهادات و ا گتر

گذار باشند.  روی  آینده افغانستان، تاثتر
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با حرکت #خط_رسخ_من  ؟خط رسخ شما چیست بگذارید صدای تان به جهانیان برسد  تا بدانند که شما چی میخواهید. 

یک نموده، و  تگ  صفحات ذیل را بپیوندید. ویدیوی خود را ، همراه با هشتگ #خط_رسخ_من درصفحات های اجتمایع خود رسر

 : کنید 

   FForotan@فرحناز فروتن : تویتر و فیسبوک   

 . unwomenafghanistan@و فیسبوک  unwomenafghan@ادارۀ ملل متحد برای زنان: تویتر  

 

 برای معلومات بیشب  : 

 فرحناز فروتن      ننگیایل تن  

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

0728419934      0711995251  
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