ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﲎ ﺳﻠﻄﻪ ،ﺗﻮا0ﱙ و اﻣ3ﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺷ>ﺎص دادﻩ  Bﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧزﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ.
ﳈﱰزﻣﺎن و دورانﻫﺎی Bرﳜﯽ را در ﻧزﺪﻩﮔﯽ Oﴩﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان درRﻓﺖ ﮐﻪ ز0ن در ﻣﺴﲑ ﺗﻐﯿﲑ و ﲢﻮل
Yﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎﻣﯽ Zﳯﺎدﻩ و  Rﻧﻘﺶ ﳏﺴﻮﳻ ﻧﺪاﺷ`ﺘﻪ aﺷ`ﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ زن در bﺎﻧﻪ ﻫﺮﭼeﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر0ﳏﺴﻮس و 0ﻣﺴ`ﺘﻘﲓi ،ﺎﻣﻞ ﺑlkﺎدی در mﺖ ﺗﻐﯿﲑ و ﺳﲑ nﲀﻣﻞ Bرﱗ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣeﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ iﻠﯿﻪ ز0ن  ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاء و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﳻ اﻓﻐﺎvﺴ`ﺘﺎن ﺑﻨﺎwﺮ ﻣﺎدﻩ  ۲۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﳻ
ﺣﻖ ز0ن  aﻣﺮدان wﺮاwﺮ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﳻ  aﺗ|ٔ~ﯿﺪ wﺮ ﻣﺴﺎوات اﻓﺮاد در wﺮاwﺮ ﻗﺎﻧﻮن و از ﻣlﺎن wﺮداﺷﱳ ﺗﺒﻌﯿﺾ iﻠﯿﻪ زن و ﻣﺮد ،ﺗﻌﻠﲓ را
ﺣﻖ ﲤﺎم اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎvﺴ`ﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﳑﺎﻧﻌﺖ ز0ن از ا†ﻦ ﺣﻖ را ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﲔ iﺎدی ﻣŠﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣeﻊ
ﺧﺸﻮﻧﺖ iﻠﯿﻪ زن ﺟﺮماZﮕﺎری ~ﺮدﻩ اﺳﺖ.
ز0ن اﻓﻐﺎvﺴ`ﺘﺎن ﻧﲒ ﳘﺴﻮ  aز0ن mﺎن ﻣŽﺎرزات • ٓزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی ﺧﻮ‘ﺶ را از ﻗﺮن ﺑ’ﺴ`ﱲ • ٓ”ﺎز ~ﺮدﻩ و
wﺮای درRﻓﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در اﺟ•ع و ﻣﺸﺎر~ﺖ ﺳ`ﯿﺎﳻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ~ﺮدﻩاﻧﺪ.
wﺮ iﻼوﻩ • ٓن ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و دوﮔﺎZﮕﯽﻫﺎﱙ ﻣlﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﻮدن در bﺎﻧﻮادﻩﻫﺎ ،ﻧﺒﻮد اﻣeﯿﺖ و • ٓزار و اذﯾﺖ
ز0ن ،ﻓﻘﺮ و ﰉ ﺳﻮادی ز0ن ،ﻣﺮگ و ﻣﲑ ﻣﺎدران ،ﺧﻮد›ﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی ز0ن و ﳎﺎزات ﲱﺮاﱙ از
ﲨ Ÿﻣﺸ ت ز0ن در Yﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎvﺴ`ﺘﺎن اﺳﺖ.
ز0ن و دbﱰان در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳkﱴ ﻣﻌﻤﻮﻻ از دﺳl¤ﺎﰉ ﺑﻪ ﺗﻮا0ﱙ ﻫﺎی ﰷﻣﻞ ﺧﻮد ﳏﺮوم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
در ا†ﻦ ﺟﻮاﻣﻊ • ٓﻣﻮزش و ¨ﺮورش دbﱰان †ﮏ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﲈر ﳕﯽ • ٓﯾﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی • ٓﻣﻮزش و Zﮕﺮاﱏ ﻫﺎﱙ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ  aاﻣeﯿﺖ دbﱰان در ﻣﮑ3ﺐ و ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد
ﻧﲒ ﻣﺎﻧﻊ از ﲢﺼﯿﻞ • ٓﳖﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ bﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ ﰉ ﺷﲈر ﻣŽﲎ wﺮ ا†ﻦ ﮐﻪ ز0ن ودbﱰان ﲢﺼﯿﻞ ~ﺮدﻩ wﺮای Yﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔlﺪ
ﻫﺴe¤ﺪ ،و ﻧﲒ ﺑﻪ bﺎﻃﺮ ﲤﺮﮐﺰ ﺑﲔ اﳌﻠﲆ wﺮ • ٓﻣﻮزش و ¨ﺮورش ﴎاﴎی ،اﻧﺪک اﻧﺪک wﺮ ا†ﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ”ﺎﻟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دوﻟﺖ ٓ • ،ﻣﻮزﮔﺎران ،و ﺟﻮاﻣﻊ ﳏﲆ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  aرﻓ3ﺎرﻫﺎ و ~ﺮدارﻫﺎﱙ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﲢﺼﯿﻞ دbﱰان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
از ﲨ Ÿﳇ’ﺸﻪ ﻫﺎی kYﺴ’ﱴ ﻣﺮوج اﻧﺪ‘ﺸﻪ Yﺎ†ﮕﺎﻩ ﭘﺎﯾﲔ اﺟ•ﻋﯽ ز0ن و ازدواج ﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم ،ﻣﻘﺎﺑŸ
ﮐﻨﻨﺪ¨ .ﮋوﻫﺶ ﻫﺎ vﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ز0ن و دbﱰان ﲢﺼﯿﻞ ~ﺮدﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﲠﱰ و ﺛﺒﺎت اﻗ3ﺼﺎدی را wﺮای
bﺎﻧﻮادﻩ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ • ٓورﻧﺪ.
bﺎﻧﻮادﻩ در ﻗŽﺎل از ﻣlﺎن wﺮ داﺷﱳ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﻠﲓ ز0ن اوﻟﲔ ﻧﻘﺶ را دارا اﺳﺖ .ز†ﺮا bﺎﻧﻮادﻩ اوﻟﲔ ﰷﻧﻮﱏ اﺳﺖ
ﮐﻪ اvﺴﺎن در • ٓن ¨ﺮورش ﻣﯽ Rﺑﺪ .دروس اوﻟﯿﻪ ﻧزﺪﮔﯽ را ﻣﯽ • ٓﻣﻮزد و ﴯﺼ’ﺖ اش ﺷﲁ ﻣﯽ ﮔﲑد .اﮔﺮ
bﺎﻧﻮادﻩ ﻫﺎ دﯾﺪ ﺗﻨﮓ و ﺳkﱴ ﺧﻮد را در ﻗŽﺎل دbﱰان ﺗﻐﯿﲑ دﻫﻨﺪ و در ﻣlﺎن دbﱰ و ¿ﴪ bﺎﻧﻮادﻩ iﺪاﻟﺖ
را ﻣﺮاiﺎت ﳕﻮدﻩ ¿ﴪان را wﺮ دbﱰان nﺮﺟlﺢ ﻧﺪﻫﻨﺪ وﻫﲈZﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ¿ﴪان و • ٓﯾﻨﺪﻩ • ٓﳖﺎ ﺗﻮYﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
دbﱰان ﱒ ﳕﺎﯾﻨﺪ وﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﻠﳰﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ¿ﴪان wﺮای دbﱰان Åﯿﺎ ﳕﺎﯾﻨﺪ در ﺣﻘlﻘﺖ ﮔﺎم Åﻢ در Çﻞ
ا†ﻦ ﻣﺸﲁ wﺮ داﺷ`ﺘﻪ اﻧﺪ.
ز0ن ﻧﲒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎوی در • ٓﻣﻮزش داﻧرﺪ؛ اﻣﺎ ا†ﻦ ﺣﻖ ﻫﲈﻧﻨﺪ ﺳﺎ†ﺮ ﺣﻘﻮق ز0ن در ﻃﻮل Bرﱗ
ﺑﻪ و†ﮋﻩ دورﻩی ﻃﺎﻟﺒﺎن از ز0ن ﺳﻠﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ز0ن در دورﻩی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﳏﺪود ﺑﻪ
اﻣﻮر ﻣﲋل ﻣﯽﺷﺪ.
¿ﺲ از ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن و رویﰷر • ٓﻣﺪن ﻧﻈﺎم Yﺪﯾﺪ در اﻓﻐﺎvﺴ`ﺘﺎن ،ﺗﻮYﻪ ﺑﻪ زن  aﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﲔ ﺣﲈﯾﱴ از
• ٓنﻫﺎ ﺑ’ﺸﱰ ﺷﺪ.
 aﺗﻮYﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﻓﻌﲆ اﻓﻐﺎvﺴ`ﺘﺎنY ،ﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣeﺪ وﺟﻮد ز0ن ﺣﺮﻓﻮی و aﺳﻮاد ﻣﯽ aﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻇﺮﻓlﺖ ﺳﺎزی ﺳﻬﻢ ﮔﲑی ز0ن در ﻋﺮﺻﻪ ﳐﺘﻠﻒ aﻋﺚ nﺮﰵ و ﭘ’ﴩﻓﺖ ›ﺸﻮرﻣﯽ ﺷﻮد.
ز0ن aﯾﺪ در ﲤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷ`ﺘﻪ aﺷ`ﻨﺪ ز†ﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ • ٓﳖﺎ در ﰷرﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان،
aﻋﺚ ﭘ’ﴩﻓﺖ و از ﺑﲔ رﻓﱳ ﻣﺸ ت Yﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺎر~ﺖ ﺑ’ﺶnﺮ ز0ن در Yﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ aﻟﻨﺪﻩﮔﯽ وﺗﻮﺳﻌﻪ ›ﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﱒOﺴ`ﺘﻪﮔﯽ ﻣﲆ
ز0ن ﳈﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از †ﮏ ﻧﻮع ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﻪﮔﯽ و Yﺪا داvﺴﱳ ز0ن از Yﺎﻣﻌﻪ Yﻠﻮﮔﲑی ﻣﯽﳕﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ اﻣ+ﺪ روزی ﮐﻪ ﳘﻪ ز2ن اﻓﻐﺎن از ﻧﻌﻤﺖ :ﲅ ﲠﺮﻩ ﻣ>ﺪ ﮔﺮدﻧﺪ
?ﺣﺮﻣﺖ و درود
ﻃﻮ? ﻫﺎﴰﯽ

