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      11/13/4112                                             گروپ کاری کمپاین

 کمپاین تفکر، تحریر و عمل
 هموطنان عزیز!

میدهد. حل این مسئله ایجاب کار دوامدار، مشکالت زندگی زنان افغانستان یکی از معضالت بنیادی جامعۀ ما را تشکیل 
 دربرداشتن یک گام بزرگ موفقیت نماید. برای  سراسری، صادقانه، ابتکاری و متناسب با سطح رشد و انکشاف کشور را می

و سیاسی تعدادی از سازمان های زنان افغانستان، سازمان های اجتماعی  قدم کوچکی راالعبور،  این جادۀ ناهموار و صعب
 ،فکر"کمپاین تبه نام را کمپاینی بلند نموده،  و سایر مردم کشور ، شخصیت های مستقل سیاسی و فرهنگیغانی، رسانه هااف

ن و به کرسی نشاندتا هر فرد کشور این کمپاین را از آن خود دانسته و در پیشبرد  برند آرزو می وبه راه انداخته " وعمل تحریر
 نماید.نی ایمانی و وجداجهد  آن جد واهداف 

 

 
 

 "و عمل تحریر ، : "کمپاین تفکراسم کمپاین
 
  : کمپاین فاهدا

 رتبصو نموده تفکر تعمق وای  لحظهدر کل، ما در ارتباط به وضع زنان افغانستان  نخست اینکه، هموطنان .1
دیم تق شان افکار احساس هموطنان ما مؤجز در قالب از یک جانب تا باشد کهچند سطری بنویسند. مختصر و کوتاه 

 بس تواند تأثیر که عالمی را در خود نهفته میداشته باشد، مییک جملۀ مختصراین دیگر  جانب گردد و از عهجام
  بگذارد.به جا  گانرا در افکار خوانندی بزرگ و دوامدار

رصت و حوصلۀ مطالعۀ مقاالت و مطالب و روزگار برای هموطنان ما ف   چون درین مقطع زمان درگیری های کار
سعی نموده این زمینه تفکر را در البالی چند جملۀ مختصر  "کمپاین تفکر، تحریر و عملدهد، " می طوالنی را کمتر

 و پ ر بار، برای همه هموطنان ما مساعد گرداند.
در ثانی، این کمپاین هماهنگی و سازگار سازی گفتار و کردار را سهولت و سرعت می بخشد. هنگامیکه  .4

هموطنی جملۀ کوتاهی را به حیث مقوله ای که به آن معتقد است، می نویسد، ناخودآگاه به این می اندیشد که آیا خودش 
        گفته اش را در عمل پیاده نموده است و یا می تواند پیاده سازد؟

اقل  بطور مستمر، حدو رسانه ها  در نشراتمربوط به وضع زنان نشر مقوله ها و جمالت کوتاه  سوم اینکه .3
نشرات به چشم  صفحۀ نخست در انتازه و مبرم نگهداشته شده و جهات مختلف زندگی زن همه روزه برای چهار ماه
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گردانندگان وسایل جمعی افغانستان در  ل گردد. ازتفکر در این باره به مصروفیت هر روزۀ هموطنان مبد تا بخورد
 ین نظریات توجه و تالش جدی را مبذول دارند.داریم تا در پخش و اشاعۀ امی تقاضا احترامانه کشور داخل و خارج 

 

 :محتوی کمپاین
در ساحات مختلف موقف زن و ه بیرون رفت از معضالت، مقام نظر پردازی در مورد وضع زندگی زنان، مشکالت آنها، را

 ان ، حقوق زنبه حیث یک فرد جامعه لزوم دید برخورد انسانی مردان با زنان، فامیلی و سیاسی، فرهنگی، اقتصادیاجتماعی، 
ارزیابی و آوردن اصالحات در قوانین  ، در مورد زن علمیهای  استنتاج ،دنیا منجمله قوانین افغانستان قوانین مختلف، اسالمدر

 . افغانستان و غیره مسایل ذیربطدر مربوط به زنان 
 

  :در این کمپاین سهم گیرندهاشخاص 
را پذیرفته، سهمگیری  زنان، مردان، دختران و پسران  از اعمما همۀ هموطنان گرامی حضور" و عمل تحریر ،کمپاین تفکر"

 نموده ارج میگذارد.تقاضا فعاالنه و دلسوزانۀ شان را 
 

  :حدود نوشته
هموطنانی که احساس و تفکر شان را نمی توانند . تعین گردیده استچهار جملۀ ساده  اقل دو و حد اکثر حدتحریر نظریات حدود 

. به هر در چهار جمله خالصه سازند، میتوانند گفته های شان را در دو بخش چهار و یا کمتر از چهار جمله به تحریر در آورند
 بیان گردد، به همان پیمانه برای کمپاین بهتر خواهد بود. اندازۀ که یک مفهوم وسیع بصورت مؤجز

 
  :شکل نوشته

تواند چندین مقوله را نیز به  گفتار ها در داخل یک چوکات تحریر گردیده و در پای آن اسم نویسنده ذکر گردد.  یک فرد می
 تعداد نظریات یا مقوله ها محدود نیست.نشر برساند.

 
 مثال: 

در  ده وشان عادل بو فرزندانواهند دختران شان سر نوشت بهتر از خودشان داشته باشند، باید در تربیۀ اگر زنان افغانستان میخ
 آن تبعیض قایل نگردند.

 اسم و تخلص

 
  :زبان نوشته

 ییشترب تأثیرمؤثر تر خواهد بود و نوشته شود، به همان اندازه  مقوله ها به زبانهای مختلف ملی و محلی کشوراندازه ایکه  به هر
 گذاشت.خواهد 

ن همان زبازبان مادری و یا به توانند نظر شانرا به  می ،تسلط دارندیگر های د زبان به عالوه بر زبان مادری شان جوانانی که
 های خارجی بلدیت بیشتر دارند.  بنویسند. ما حتماً خوانندگانی هم خواهیم داشت که به زبان)زبانهای دیگر( مسلط، 

 
 :باشد این کمپاین شامل دو مرحله می :زمان کمپاین

 

  411۲ اول جونالی اول ماه مارچ به افتخار هشتم مارچ روزهمبستگی  بین المللی زنان آغاز و از که  نخستمرحلۀ 
یز عزو هموطنان دوستان همه دوام خواهد نمود. در این مدت از  به افتخار هشتم جون روز همبستگی بین المللی زنان افغانستان

 ارسال دارند. به ما و رسانه های میزبان افغان انهای خویش را در مورد زن (مقوله) رتا گفتا می گردد تقاضا
  جهان تشکیل  انستان وبه مردم افغ ی ارسال شدۀ هموطنان، در صورت الزم با ترجمۀ آنهاپیام هارسانیدن را مرحلۀ دوم

وله ها از طریق دایر نمودن این مقهمۀ  اول جوناز  ، بعدکشور داخل و خارجنشر نظریات در رسانه های بعد از میدهد. 
  گون به مردم افغانستان در داخل و خارج کشور پخش خواهد گردید.اوسایل اطالعات جمعِی گون ها،کنفرانس، شاتنمای

 

 ن میبا زنان افغانستا زنان جهان جون که مصادف به دومین سالروز همبستگی بین المللی هشتبه تاریخ کمپاین کاری ج ئنتا
مع آوری جیه زنان که درسال پار برای پشتیبانی از قانون منع خشونت عل . آنچنانیشدخواهد باشد، طی محافلی به نمایش گذاشته 

فرانکفورت،  ،کابلدر شهرها و کشورهای مختلف جهان چون  ا و سمینار هاگرد همآیی همظاهرات سرتاسری، امضاِء مردم، 
هشتم جون از جانب هموطنان ما اکثراً در روز  مناطق راه اندازی شد و و سایر ، لندنتو، ناروی، هالندهامبورگ، تورن

روز ). در جنب هشتم مارچ گردید لی با زنان افغانستان اعالمروز هشتم جون به حیث روز همبستگی بین المل گردید وارذبرگ
ات مشخص افغانی، با روحیه و مفهوم جامعۀ افغانستان به حیث روز هشتم جون با خصوصی ،همبستگی بین المللی زنان جهان(

 روز همبستگی بین المللی زنان افغانستان همه ساله تجلیل خواهد گردید.
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 زنان افغانستان همچون مردان این سرزمین در تمام کشور های کرۀ خاکی ما پراگنده شده اند.  با تجلیل از این روز می امروز
، نبض مشترک زنان افغانستان را در پیکر شان احساس نمایند، هریک بداند هستندکه کجایی ستان در هر خواهیم تا زنان افغان

تنها نیست و خواهران دیگرش نیز با مشکالت همانند دست و پنجه نرم نموده و قد برافراشته  ،ها راۀ بیرون رفت از رنج که در
 کاریدست هم ی سلیقویبدون تبعیض و امتیاز، با وجود تفاوت ها ستانافغاندرخواهیم که زنان  با تجلیل از این روز می اند. 

وجه وضع وخیم خواهیم مردان افغانستان مت دراز نموده و نیروی شانرا متحد سازند. با تجلیل از این روز می دیگربه طرف هم
همیشه  که را سرنوشت زنان افغانستان ،د نمایندبه سوی آنها صدای همبستگی خود را رساتر و مؤثرتر بلن ،زنان کشور شان شده

ی و همبستگ نسپارندریخ أملی و بین المللی قرار گرفته است، بار دیگر به فراموشی تهای  تمورد معامله گری های سیاس
 بوم روز و این مرزکشیدۀ  بال خواهیم زنان . ما مییندبه جانب زن افغان جلب نماهمدوش خواهران شان ن را مردمان جها

نان مورد بحث قرار گیرد، تقلیل رنجهای فراوان آ خود را داشته باشند که در این روز مسایل مشخصی به خاطر خصوصب
 ، برای دفاع از ایشان مردم بیشتر بسیج گردد و راه های بیرون رفت ازشودبررسی بحث و و ضروریات آنان مندیها نیاز

ز نمایشی همبستگی زنان، بلکه به حیث روز تنویر زنان و مردان، . از این روز نباید به حیث روشودجو و  جستشان مشکالت 
همبستگی زنان افغانستان برای بیرون  روز کش، با شهامت و فداکار کشور،متحبرازنده شدن زنان ز خواهی زنان، روز داد

 رفت از معضالت متعدد زندگی با در نظرداشت شرایط مشخص کشور تجلیل به عمل آید.
ف و تثبیت روزی به حیث روز همبستگی بین المللی زنان افغانستان ضرورت است تا  اکثریت اهداشدن این برآورده برای 

در توسعه، انکشاف و زنان کشور شانرا  نموده،اعم از زنان و مردان آگاه، دلسوز و دوراندیش این روز را تأئید ما هموطنان 
  همراهی و همکاری نمایند.موفقیت این کمپاین 

 های در افغانستان و سایر کشور ها مورد استفادۀ وسیع سازمان"  و عملتحریر ،کمپاین تفکر"ریم تا فرآورده های آرزو دا
ی پیدا ملت ما آشنایجهانیان با ، اکثریت درج شده در محتوای این کمپاینگرفته و با مقوله های ارزشمند اجتماعی و سیاسی قرار 

 نمایند.    
 شما از داعیۀ بر حق زنان افغانستان! به امید پشتیبانی صادقانۀ

 برای کار باهمی! - دست به دست و صمیمی
 

 پایان
 

 
 

 رخت سفر بست ورفت، صلح زملک چمن
 ه تمنای آن چشم بـــــراه است هنوزــگل ب

 ابـر خشونت چـــــــرا جای بهاران گرفت؟
 دسته گلی بانوان چشم بــــــراه است هنوز
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