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ا �������  

���� ��رانی
 ���ی در ز����� ای���  � و 

   
 

� زن ��ا������ ���1، ی ��  اس# .- ,+ور اس)'اد و �%�$# �"! �ا ��

 ا. .�,4 ا��از .�د
 اس#  ��ۀ را در ���' 2�هی��س)�ن و 7ا�6 $, �8� از 

���رت و ��وت ,�� و =:  ،�6وه رو�>;:�ان،,�9�� زور � ��د �@ن 7ا- ,� �>�,? 
��A� و �ی .� ��، س# .- از ,�.# �>%�
 و  س>6��ی ��ۀ�ا از س�BC .�د
 ا�


 اس#�1 ,- $+ت و �>+B# رسی��E ا�A2)�ن �� .  
�� �����# � از �"! :ی� � دBۀس>یH ��ی �2�
 زن اس# اۀ� �سGل �%8ی�ا �


 ای و7ه�I7� در �J<= -� -. #اس �B�'	 ن�ن ,4 در��س)��K	ن ا�ز� H��,   د�J� از 
ۀ+ ,- H � ��JL ا�88�B ,7ه�M= 
� از ���.A6 4)- اس#ی �>��)- ���ا ��

� 6>%��2011 �);:� س�ل 25ر در Bس# ی�=H ری ۀ�Oف �Gسس� 
.  
# ��O Hف، �T	ی و س- س�ل ,- ا '� S��R ��د،از سیQ Hد�"�ر �� در =�ر�س�ز�
   ا�!�	 H ,یو ا.اد
 اس#H و $اB)"�اه�ن ��د را از دس# دی از �);:�U7�سار
ان و س2�J ز���<LR �� H��U -. رو�>;:�ان زن در�27دد  ��  .�ن ,��
����Uا �(Aه -M<�روز دو �� وا�?  یW �6ده�Vی .- از =�9ر   ز���42012 ی�ا ��

�د
 رو ��رد ا�)Y�ف ا	�اد ���>�س ��ار �� �U ��د ،در �س �ون ��در .�ر=- �Uوان ,
 ۀس>یH ��یس و  ه%�م ��دم ا�>%� B�Uی ,� T�ه� �ن ر���M")��- .-.�د� 6 �
Bت ��د�ف �%�Y(از ا�،��,�.  
 س�ل ,- ا�H ,�ر ��Mد
 .- ���H اوBیا<L )- اس#،از	ار �6��H ی�ا ��رد ا�)Y�ف 

� ,� �>%�� .- �� ��H(R از ز��� ،س��	�ع یM�E و �<A=Q �8�E ��� ,ۀ�ا ��, 1
#،�- از دو �J# .- از �J� 1# ��رد از �^�ق ز��ن ا	K��س)�ن ,���س)- اس

J=ی^'=،� و ��Cت ��ار دا�)- اس#�. �Uا �(Aف ه�Y(یا��ی4 �� H و ی =�7
�����= H- ی�د�� H7�� ���� -. 
  .�ا از Qن ��ن ,س�C# ,�د
 اس#� ,�د


 داد و A;A=Q�ن ,ی.�Aر �� ,- �6�6+�M= اد�J�8�  یQد�J� A6 4.)- اس#ی -. 
رد س�، Uس ا�از .�د
 ا�،� و ,  Q	)�,7 روز ه�7,�ا ����ا 7و �>%�
 ه� 

� ه�S7 ه�ی هس)> .- =�ر  �6�� ی�����B �, م را�� ,س)- و 7 �_.� و ,
�J��67A, ، �. ط ا��ا9ت ،,�اۀ��Ma ن�M=�. 7�ل �7 �س4 ه�دا ا�)^�	    . ده>
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<(� b�U در ��� -. �� Hا���"�$COا # ی�� سی@ت =��� ه7 اس# .- از س�7- ا�

 اس#
 زن ���)- ��2�.  

html.2072/artical/com.af-women.www://http  
  

  
  
  
  
-women.www://httphtml.1579/women-world/com.af 

  

  

��ف ��ن س��� ب�ر ب�د����ول ��
	 ���� زن از �   ا�
 


 زن در ��J .�,4 از �2� -:M� ی�س�ولر ,�د
 اس# هW ا�)Y�ف س�ز���, �B�ن س�� 
� .  

��� -M<� زن $!� روز دو 
�2� -:M� س�ول� ��س�$# س- ,' از �JT ه>2�م  42012 یهA)� ا��Uا ��

  W ا�)Y�ف س�ز���هی وا�? در .�ر=- �Uوان ��J .�,4 ��رد   	�ه>72�ده�� از ,> :ی,�A6# از � 
��ار �6	#.  

 


 زن در ��J .�,4 از �2� -:M� ی�س�ول Wهر ,�د
 اس# ا�)Y�ف س�ز���, �B�ن س�� 
� .  


 زن $!� روز دو �>M- س�$# س- ,' از �JT ه>2�م ,�A6# از ����2� -:M� س�ول� �� از  :ی�ا ��
��ار �6	W # ا�)Y�ف س�ز���هی وا�? در .�ر=- �Uوان ��J .�,4 ��رد   	�ه>72�ده��,> 
� .  
 

B�� در ��W $�اد
 ی. ��د� U �د
 �� را U  =� س�E ا8R  	�ه>2�د�H ,>یH ا�� ,� .- �س ���� ��

 و ی �+د7�
 ر�c ,- و�>c سی.�وز� Wی: Aاز س�� �Yن واس�ۀ> 
����U ر=1 را�R س� و -. 
�._(� 

A. -��� #س���,�د ,� ���A# از J= �, و 
7 و  اس�8-؛ی��A. �=�� ف�O -, .  را	د�ن =!�Q �,  
ا .�دن B�U  �78>%� اردویW $�اد
 ��=� ریR از رو,�و و ��ر, � e$�, ��
 6�ن از یس =�سط ���� ��<

�2, -<�Rی�+.  
 W�. -, -. ��
 ,�د 6;#  �د 	�ه>H�2 ,>� از �س�وB :ی���� ��� 
 از ��4 ��د�- ,- �>+ل ا�)^�ل داد

�=W 8 س�$# ,' از و��ع ��د�-؛ یW ,- ی�+د”: .-J= ی;�ن�Q � ید را �W 	�د ���>�س .- ��ی از 7+�
ا��	# .�دم .- ���ر
 =8ی ���د در # ��س# �'�	�ا�>R دم ��;�ظ اس#ی ا7;�ن و+� h"� H“.  


 زن در ��رد ا�2� -:M� ف از س�ی>:- ای�س�ول�Y(ا� H7��س. -L  - ر��7+ی ,�� �JM� اس# را 
� 

 اس# ا�� �L  =�= �H- .س��H7 ,����- از س�ی دا�� .- ا ��”: دا�س)- ا	+ود�� � را ,�   �:)�,

�<M�7وزی ا h"� -, -�د�� HیJ= -8ای- ���دم .- ,- زود=��� ا��ر دا��, #�H ی ده� =� ,�� ا A�ن �یH و
�jیوزارت �Oا��ن و $��Cن ا H��س�ی- را �> �ی ��<“.  

  + $���8 ا	K��س)�ن را .- در ��رد ز��ن �Rرت �6	)- ,�د را �7 $�8�7 ��راۀ ,� �!�,7 ه�k>�ن �^7و
 .���A� Cوح ,� ی ا	K��س)�ن 7 $�8�7 ��راۀ- �!�,��H ,� $8”:  دا� H ��د�- �ی1 ایا�Uدر ^� W

Q -, د�یاس)>�Q��
 ی از رس��- ه� �>)�A �6د7�ر�# �2�
 زن در ,سی� از س��m -(��� Hی ���)� .- ا �ت 
ۀی ��� $��ر �7�n ,- ��م ��H �B ���)-؛ �"!ی- ا� ,� $8 �). اس#J= ی�Q - �H دا�)- � 78$+�

 ی+ان ����� از زن س)7�ر� ,س7,�ا H ���)- ی ده� .- ا اس# .- اس>�د Qن ����د اس# و ا�)��ل �<
��M�“. 
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� H�a ا� و �:��# ا	K��س)�ن را �8+م ,-   )� ا�>J� 17�ده�ی �� )�# ا�>� از وa' ,�از ��2ا����� ��

 ی�� ,���د ,7 و7 ,�ا7�ن دا�)> .- ه� ��6- ��د�- ا��;�T# از ��د و ����اد
 اش دا�س)- و ,
Bن را وزارت ا��ر دا�8- و د�# �س)^��س�وQ ی��ده�J� �27<ن ,!�رت رس� )� ا���Q -. 
 دار�J$ �,   
 - ���ن �jیدر ��<��, .  
� در 6_�)- �������ا ��J= ات =8ی+ ��رد ا��اع���; <L )- ,�د و	ار �6��
 زن از �M� #7یH ,�ر س�ی �2� 
# ه� در ��رد ز��ن ��ن وا�'�4 ا�)A�ر ,�+ در دا�4 ا	K��س)�ن ,- د�B زن س)�7ان و �6وهJ�ی �:��# ا7س�


 اس#یهW �6د.  
� �س�ول����� ���J� W�د ی 7 از س�٢٠١١ �2�
 زن و �8%- �2�
 زن ,�د
 .- در س�ل �M� #7ی س��ا ��


 و در .>;�ا�س ,ین �+و �);:�ی�=H ری ,- ��م  ی:�یا�� در �BQ�ن ,- ٢ ,H  H اH�88�B س�ل ا�)"�ب �
  . ا	K��س)�ن ا�)�اE ���د
 اس#  ���'- ��7 از س� >6ی���


 زن H�a ��:�م ���دن ا�2� -:M�-ی�د�� H<ت ا����ر � )� از �^�A.  �8 ا� �=  ه� و  H ���>ی ��اه
Aت و�C- از س������7H یH ا�H ز��ن ��:H $��8ی�ن را �6	)- و ,- زود=�� ,A7- و Qزادی د��>�ن ا�

�j�ی ���  و ,- ��دم �'�	 � را �>�س�سی<.  

 

 


