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 �وھ�دوی 
	�� ��وری
  ��ر
��س و ���ل ��وق زن 

  ���ود و�� و �و�ف ز��ن ا�������ندر �ورد  دی
	����طرح 

�� �  دو�ت و�دت �

  ٢٠١۴اول �و��ر  -"��ل

()'" در ��	�س �����  	ر  ،�و&ف زن ا�#�ن �" !��� در  ط� �
ور ،در طول �����ی �� در ��
(� ھ�واره و (.1وص در  " دھ/ ا.	ر زن ا�#�ن �'" (� در �ظردا
ت ا	&��را	� را �	�وده ا ت. 

4�ر	�ن ھ�ت وا3ی .و	ش در ��7رخ ز�د�5 را (� �و1)" ��دی و  ،�1رو�	ت �ردھ� در �(��ت 
!��� " �3زم ا ت !�  د؛(د ت 5ر�!" و 
	رازۀ ز�د�5 ���	ل را ��'م ���دا
!" و ����	دار �!��ت
���ب ���()'"  ،ار�دو (" .د��ت آ��� ارج (�ذ �" ���وده�را�وش ا�#�� !�ن ا	ن وا&�	ت را  �/ذھ�	ت 

 ظر�	ت  ��دار�د، ()'"زن ا�#�ن را از روی !ر�م (	�7ره و �ظ)وم (	ش از ا	ن د	�ر �(�	د  ھم ����	�ن
(د	�!ر!	ب زن ا�#�ن �7�س آ�را . وی را @(	? �5!"، �
!	(��� ���	�دھ�ی و آ��د�5  ھ� ، !وا��	�ھ�

را�!��دا�/ .و	ش را در !A(	ت ارزش ا� ��� و ��ش �ؤAرش در آ(�دا�� 	? اھداف 
 .واھد دا
ت !�

���دات �
.ص .و	ش �" طور �
.ص (� ا	ن طرح �	.واھم ( .�C)� ���	د ����/ �ر�" و � !�ل	

   ���	م.	ل اراE" و&ف و ��ش ز��ن ا�#�ن در ����" (" طور ذرا (رای (�(ود و ار!��ی �


!رک و �	و�د دھ�ده �	�ن ز��ن (رای !#		ر و�F	ت ��و�� 3زم ا .1� "� ت !� در ا(!دا 	? و
 و آ�دها�#�ن (" و�ود ا�#�� !�ن در دا.ل و .�رج از �
ور و در (	ن 3	" ھ�ی �.!)ف ز��ن 


!رک �	!وا�د �" !�)	ل از(راز�ده 5رد� "�(��م  	? روز �
.ص د.  (" �ظر �ن ا	ن و
(ر.� از د ��ر ھ�ی ��د��!� از ���ب در ا	ن �ور(�
د. » روز ھ�( !�� ز��ن ا�#�� !�ن«

دا.ل و .�رج  (" ا(!'�ر ا�#����ی&(Iً 1ورت 5ر�!" ا ت. ز��ن و �ردان رو
ن ا�د	ش ا�#�ن 
ھ� !�4 ھ�، ��رش 	(�5 !رده  ھ�ی ت�ر� ٢٠١٣ا	ل �ون  �ل وطن در اوا.ر ��ه �� و او

��ت �
!	(��� از) و ���را�س ھ� ھرات،  	�	��ر ھ�و �ظ�»  N�� ز��ن&��ون /	(C و�ت
و  ».
ز��ن و �ردان ا�#�� !�ن (� !�)��ت  (" راه ا�دا.!" 
د.!1و	ب آن از ���ب ��ر@��ن ا�#�� !�ن 

 �	'�ر (�ی او@	ن (�ر در 	? .ط (را&�ره ھ�ی �.!)ف د�	�  در در دا.ل �
ور و 5و�" 5ون
 �و�ت �
!رک و �� و ��
�ءِ  ��(N(" �� ا	 !�د�د �" (رای ا���ق ��وق ز��ن �
ور  وا�د 
��ر

د��ع از  از آن  �ل (" (�د Cدۀ از  �ز�����ی ا�#�ن 5رد	د.و �ردان ز��ن  �	و !ن (" ھم 

ن  » !�نز��ن ا�#��روز ھ�( !�� «را (" �	ث  �ون ٨ا�#��� ی و ر ��" ھ� ز��ن ��وق�

ھ
!م �ون از 	'طرف ھ�( !�� ز��ن ا�#�ن را از (� !�)	ل  ا	ن (دان ���� ا ت �"�	�	ر�د. 
ا (" ���ب ر از ���ب د	�ر ھ�( !�� ھ�" �ردم داده و �C)�  �ز	م،  در  را ر ���ن !(�رز

�ون و 	�  ٨و�دت �)� !���F �	�ردد !� دو@ت  از(د	ن ار!(�ط  .�ن �)ب ���E	مز��ن ا�# ?	
�)� و � �� ��وده و در  ط� »  !�نز��ن ا�#�� روز ھ�( !��« را (" ��مد	�ری  روز ��	ن


روC	ت (
�رت و  ای(	ن ا@�))� (ر�
.  از ��!ر�" رو3 ���  !��� ن آن  �� ورزدد	.
در�ش �و�ود	ت �ردی، آ��� د !� ��
!	(��� ���	 در	��ورد ز��ن ا�#�� !�ن را �	���E	م �"
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ا�!���C و آ�5ھ�  	� � .و	ش را(� !�)	ل از ا	ن روز در  ط� �)� و (	ن ا@�))� ("  اھ!زاز 
 د.آورده (!وا�� در

��رب !�ر	.� و وا&�	 �و.!"(" آ�ظر  .2! ،��(C ت ھ�ی /���� ��	C 3زم ا ت !� �� ھ�ی 

ری �� �د�� &وا�	ن و �رھ�4 ����/ ا�#��� ،د	ن ��دس ا Iمار
�دات ) /��-  /	�ICد ا����

 ������	�ت ا�!���C، �رھ��� و (�(ود و�F	ت و !�'	م ���م زن در (رای   -��وق (
ر
  .5ردد (� ھم !)�	قو !�ر	ط دور از ھر �وع ِا�راط  	� � 

از ھ�" ��د�!ر (�	د ا	ن �وFوع (" �	ش �
	ده 
ود �" زن ا� �ن ا ت و (�	د ��وق و ��	��ه   .3
ز��ن ا�#�ن ا�!ظ�ر دار�د !�  �	A	ت و �را�ت ا� ��� ا� ��� .و	ش را در ����" ا�راز ���	د. 

در &�@ب  � و ا !�داد 
�ن �" !���. �ردان (" !وا��	آ���، در !��م �	و�دھ� (� �ردان ا�!رام 5ردد
 ��در، .واھر و د.!ر، ()'" در �و&ف 	? ا� �ن اھ�	ت &�	ل 
و�د.ھ� ر، 

ز��ن ا�#�� !�ن راه ا�دازی  !�و3ت �A(ت   	� � در  آرزوی ن�(رھن ا ت �" ا � � !ر	   .4
!�T	ن ، � )'�  �زی ادارات دو@!� و �!�دن &وا�	ن!ط(	ق طرح وار!��ی ��ش ز��ن،  ��ت


را	ط ��د��!� و ���ول �Cو��ا	���  /ھ�ز	را �" �	(�
د. ا��	ت در �
ور1)� و !�'	م  
(" ھ�	ن �رو " ھ�  ����N ز��ن I�Cً ��ر و �	'�ر داد.واھ��" ز��ن و �ردان را � �Cد �	 �زد. 

را  ظری و �C)� ز��ن !ط(	ق �C)� �رو ٔ" 1)�ا
!راک ���ل � (�@���(ل 5ره .ورده و
  رCت �	(.
د.

�Iن  !را!	ژ	? طو	ل &دا��ت و د5ر5و�� ھ�ی �A(ت در �	�ت ا�!���C ز��ن (�	د (ر ا �س ا  .5
ا��I1ت !در	��، � !�ر و �	ر &�(ل (ر5
ت را �راھم (�	�ن 5ذاری 
ود، !� ز�	�"  ا@�دت

�ل �	!وا��د �ر&" ھ�ی .و(� (رای ا@(!" ��وده (!وا�د. �C � �	  د �رد �" !�و3ت	را�وش �(��

(�	�دی ا&!�1دی و و@� ھر�5ه ا	ن !�و3ت (� ا&دا��ت  ،�ل ر
د ز��ن (�
�دا�رو.!ن �

�!�� ب ھ�راه �(�
�د، �	!وا��د " وز�ده "  �	ز !��م 
و�د. @�ذا .وا ت ز��ن  �رھ���
�(�	د ا�#�� !�ن از دو@ت �د	د  ()�د �ردن 7��ن &دم ھ�ی �A(ت،  �د(را�"  و �	�	را�" �	(�
د، �" 


دا
!"  و !داوم ا�'
�ف را در ز�	�" �راھم .طر �Cب 5رد  ،ور و �زد	?!" ھ�ی دھ����د 5ذ
 5ردا�د.  

�و&ف و رول ز��ن در ����" ا�#��� Fروری ا ت !� در (رای !�و3ت � !�ر و دوا�دار   .6
اCم از 
�ر ھ� و دھ�ت �C)� در  ر!� ر �
ور ز��نو �!وازن  ، �!�� با�'
�ف ھ��ھ�4

!و�/ 3زم ا ت !� د (" ز��ن 
�ری و (�  واد 5ردد، ()'" �	
ر�ت ز��ن �(�	د ��دو  .5ردد
.��1 در و3	�ت و &ر	" ��ت �
ور �	ز �(ذول 5ردد. ر
د  ر	N ز��ن 
�ری (" .1وص 
از @��ظ ظواھر در ���(ل �Cب ���د�C �5	ق ز��ن دھ�ت 	'� از !��&�Fت ( 	�ر ��م 

. از ا	�رو �� .واھ�ن ه ا ترد�" �!�	X درد���� را (" و�ود آو ها�!���C در 5ذ
!" ھ� (ود
 .در  ر!�  ر �
ور �	(�
	مھ��ھ�4 ز��ن ھ� �ز و ا�'
�ف 

7.   /(E ر��	م د��،  �	� ��
ا ت.  ��وق ز��ن در (�	�د ����" و �ذ	را	� ���د	�" 
دن ��'ورۀ 

ودد ت 5ر�!7��ن �	!ود ھ�ی �C)� روی  (رای ا	ن ��ظور 3زم ا ت !�  در !��م ا&دا��ت " 
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،  ا	
�ن را &دم (" &دم (� .ود 5ر�!"، ا در (طن ����" از ا	ن ا&دا��ت ا�5ه  �.!"ز��ن ر�" 
.I&	ت و ا(!'�ر ز��ن �Cدی �
ور را �	ز (" ��ر (	��دازد. (د	ن !ر!	ب ھ�" .ود را در 
 	� ت ھ�ی دو@ت 
ر	? دا� !"، ��1)" و �دا	� (	ن 3	" ھ�ی �.!)ف &
ر ز��ن ��!ر 

 .واھد 
د.

�و ��ود و &�()	ت ھ�ی 
��را ا�'
�ف داد.  ��ل ھ�ی ز	 ت 
�نز��ن را (�	د در   .8! �  X	 )

ور .وا !�ر �	!ود ھ�ی ("  ،ی !��م ز��نروز��ن و (�ز ��ودن دروازه ھ�ی �	
ر�ت (ر�

.1و�1 �	(�
د. 3زم ا ت !� �ط�(ق 
را	ط ز	 ت آ��� از روش ھ�ی !�ر(" 
ده  در ���ن  
ر ا !��ده  1ورت 5	رد. (�	د در �ظ   ط� آ�5ھ�  
�ن �  و@� دوا�دارار!��ی !در	�(رای  

 ،(	 واد م ا�د، و در C	ن ��ل ھ�	ن ا�Aر	تدا
ت �" ا�Aر ز��ن ا�#�� !�ن از  واد ��رو
�ر(� و !ر(	" ���دۀ � ل آ	�دۀ وطن �	(�
د. (�	د ا�د	
	د �" �7و�" و (� �دام آھ�4 
را	ط 

�" در C	ن ��ل در !�Fد (� 
را	ط و C����ت �رو�/ ��	ط  �	
ر�ت 
��را 7��ن آ��ده ��ود،
ز��ن در اطراف و ا���ف  ر �	 ت !� د��!�ً از  واد آ�وزیFرو. ز�د�5 
�ن &رار ��	رد

از ���ب  آ���
��.ت و &(ول وا&�	ت ز�د�5 �
ور آ��ز ��ود، ()'" ��ط/ آ��ز C(�رت از 

ده و 	��� آ�طوری �" ھ !�د، و آ�7���ر	�ن ��ر �	(�
د؛  "!.��
��	'" ز�د�5 �	���	�د (�	د 

. 	د ا�!رام �رد�	(�
د، (� از !��رب &رن ھ� (" طرز ز�د�5 
�ن �" 
�@وده 	� �ذ	ر�!" 
و�د.

'ش ��ودن � �Cدت ھ�ی او@	" �. ت (�	د در ز�د�5 آ���  وردن !#		رات �A(ت(رای آ	� �)

  آ��� را (د ت آورد و (" 1ورت (�ور و اC!��د.وا !�ر آن ا�د، ا&دام  ��ود.  
�ن�" .ود
، (دون آ�'" دا
!" ھ�ی �Cل �رد!در	�� و دوا�دار �ظر (" طرز ز�د�5 و  ط� �'ری 
�ن 

.وب 
��را طرد و !وھ	ن ��ود. در ا	ن راه �" !��� .ود ز��� ()'"  �	ر ا�راد .��وادۀ 
�ن را 
()	ت !ط(	ق را دا
!"  و �	ز (�	د (� .ود 5ر�ت. ا	ن ��ر ا5ر7" �
'ل (" �ظر �� آ	د و@� &�

�ن ���	ث 	? ��ر��د !.�11ُ در  ��/ ظر�	ت   �زی ز��ن در ��
	/ ا�!��ِع آ@��ن، (� 
��رب و 
��.ت ! ") T'!م ا	"ھ����	ن 	م �" ا	!وا�م  (�و	ا�#�� !�ن � /����راۀ �ط�Eن  از 

 .5 !رده، (� A(�ت و �!ر&� ا�!���C در �
ور .واھد (ود ،(رای ا	��د (��ی ��'م

ز��ن آ�5ه و وط�دو ت ا !��ده از ظر�	ت ھ� و !وا��	� ھ�ی  C(�رت ازع ��م د	�ر�وFو  .9
��� از  �@��ی آ �	(�
د.(" ��N ز��ن �
ور  (" .1وص در ���@? �ر(� ،ا�#�ن در .�رج

و  د ت زده و رو
��ری (" ��ر ھ�ی &�(ل ��Iظ" 	�(رای (�(ود وNF ز��ن (د	� و  �!��دی
ز��ن ���ل ا�#�ن �" در (	رون از �
ور ز�د�5 �	���	�د !��رب ��� . رف ا�رژی �	���	�د1َ 

آ��� را   �	!وا��د �
ورھ�ی �.!)ف را در  ��" �ورد �ظر � ب ��وده  �" در1ورت ا�'�ن

ود(" راه ا�دا.!"  ا	��د و  3زم �	دا�م !� �
!ر��ً �	'��	ز��. (دھ�د (" ا�#�� !�ن ا�!��ل �! 

 5ردد �"و ��ت 5	ری  طوری !�ظ	م، !ر!	ب .�رج �
ور (�ھم �@	ت ھ�ی ز��ن دا.ل و ��
 �ؤAر	ت ���@	ت ھ�  ()�د ر�!" و ز�	�/ ھ�'�ری (	ن آ���  (	
!ر ��	� 5ردد.

ز��ن و  �	(�
د �"�وFوع ��م د	�ری  ،����" �رھ��� (.ش در و  	� ت 5ذاری ��ر (�	�دی .10
 ھ�د	�ر  �.!" �	!وا�د.��د !�ر	(�ً �!�Fد  دو �رھ�4 و آ
!� ھ��ھ�4  �زی�ردان را در 

از 	?  ،و (ر.� !" از ��4 ھ�ی دوا�دار �" �و&ف ز��ن را (" �زول �
��	ده ا ت ز�د�5  �!�
(" د !رس  �" از طر	ق ر ��" ھ� و !'��@وژی اط�CI!� ز�د�5 �درن�رآورده ھ�ی  و طرف
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�" !��� در  ،از ���ب د	�ر (�Cث  ر در ��5 و 
.1	ت  �زی 7�د �5�" ،����" &رار �	�	رد
در (	ن �ردان �	ز 5رد	ده ا ت. (رای اI1ح ا	ن ، ()'" (" .1وص &
ر �وان آن و (	ن ز��ن

!#		ر (�	�دی (" �	�ن  ی ا�#�� !�ن��@ت 3زم ا ت !� او@!ر از ھ�" در �رو5رام ھ�ی !)و	ز	ون ھ�

�ی (" ھ�  �" ا�Aر ���	ل �او&�!�)	�� و  ] ھ�ی آ�وز�ده را در آ	د. �رو5رام ھ�ی !��!
� ل �" (�Cث ا.!Iل در ا�'�ر ��و��   وال (را��	ز ی��، (" ��ی  ر	�@!)و	ز	ون �	�رداز�د

5رد	ده ا ت، ��	�ز	ن 5ردا��د. (رای درک ا	ن �
'ل 3زم ا ت  (د.!ر ھ� و � ر ھ�) �وان ��

ده و از !AT	رات ���� ا	و  �	ر 
�ر ھ�ی (زرگ در 
�ر ��(ل  �C@� !� (" �'�!ب "��ن �را

  �ر 	ده 
ود. از � ؤ@	ن آ���  ] ھ� 

���د اCظم ��!رم ���د	د ا��د	�	 ن  �	
���دط(ق ھ�7��ن در ��1ب !�)	�� �'�!ب 3زم ا ت !�
دا.ل 5ردد !� 
�5ردان  »���م و��ش زن در�	�ت .��واده و ����" « ��Fو�� (��م   	 !���،

را (	��وز�د. 3زم ا ت !� در ا	ن �'�!ب از ھ��ن دورۀ ا(!دا�E، آداب �ر�ت 5زاری (" زن 

و�تا�!رام (" زن، !�(	� در �ورد  ��Fون.  �!	 ��و ار��زاری  در ���(ل ز��نو !(�	ض 

  !در	س 5ردد.  !وا��	� ھ�ی آ���(" 

(دون 
? 	? �(�ث ��م و در C	ن ��ل (#ر�X در &ط�ر �	
ر�ت ز��ن در �!	�" (�	د �5ت �" 
ر � !)زم  	? ��@	 �  ��	ده 
ده و �را5	ر �)� (وده و ا	ن ا�. �� وب �	�رددوظ�	ف دو@ت 

.وا !�ر (ود�/ 3زم �	(�
د.  ر��	" 5ذاری در ا	ن (.ش دارای �ؤAر	ت ()�د ا�!���C ا ت �" (�زده 
ا&!�1دی و �رھ��� &�(ل !و�" را (رای ���وع ����" در �� .واھد دا
ت. در ا	ن �	'�ر (زرگ �)� 

�د�� و ا
.�ص ا��رادی  	� �، �ن، ()'" !��م  �ز��ن ھ� و ���د ھ�ی �" !��� دو@ت و �'و�ت ا�#�� !
� ؤو@	ت دار�د !� د ت (" د ت، &دم (" &دم (" �	ش ر�!" و ا�'���ت � �Cد را (رای ا�'
�ف �د ا�Aر 

  ز��ن ����" ��	� 5ردا��د. 

 Cدا@ت ا�!���C و ا�'
�ف ا&!�1دی. !�T	ن (" ا�	د �	روزی �)ت ا�#�� !�ن در راۀ

 و ���@	ت ھ�ی �C)� ���3ن زن، دا�
��دان، C)�� یھ� �ظر	" از�	
���دات در طرح و !دو	ن ا	ن  ددا�ت:	�
 �	ر  �1(ت ھ�ی � !�	م (� وا@د	ن، ��)��ن، �وا��ن و وا��د�	 ن ھ�، ا !�دان �وھ�!ون،  	� !�داران، ژور��@	 !�ن 

!�'ر، !�ر	ر و �Cل در �ورد  " ����	ن ���@	ت طولدر ا !��ده (" �Cل آ�ده ا ت.  �
وردا.ل و .�رج  در ھ�وط��ن
�ر�ن،  �	ت -ا�#�ن �ور!�ل ر ��" ھ�ی 7ون:(�@.1وص   ٢٠١۴در �دت ��7ر ��ۀ �!وا!ر از ��رچ !� �ون  " زن

��ت  -، (ر5" ھ�ی �	 (و�� "���ون ھ��ھ��� ز��ن �Cت، 5ران ا�#�� !�ن و و@س �ږ 24ا�#�ن آ ��	�، ��	��،  ھ�ی
�Iت ز��ن�وی وړا�d" - !�(ش �د	د"ری �!��(ل (رای !��ق اھداف �
!رک"، ظر، !��ھم، وھ�'�!��س، !(�دل �� ،" 

ً "(��و" و "��د	" ا���ن"،  !�دادی از ا���ن ھ�ی ا�!���C  ����د در ��راق !و�" ھر روزه  �وFوع زن را  �!���
و ارز	�(� 5رد	د. �"  ��N (�دی" 
ده، �و
!�" در �!	�" ���3ت و !�)	ل ھ�ی �!�ددی در �ورد  �دھ�وط��ن &رار داد

   ا�'
�ف ز��ن ا�#�� !�ن ��د وا&N 5رد	ده ا ت.  ھ�ی ا � � در !
.	ص �	�ز��دیا	ن �رو " 

  (��	�ن)

  ٢٠١۴�وا�(ر  �ل اول 


