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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺳﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ و ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ .ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ هﻔﺘﻪ وار یﻮﻥﺎﻣﺎ ﺥﻮش ﺁﻣﺪیﺪ .ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻢ ﺻﺪیﻖ از
دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی یﻮﻥﺎﻣﺎ هﺴﺘﻢ .اﻣﺮوز ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻬﻤﺎﻥﻬﺎیﯽ از ﺻﻨﺪوق زﻥﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
هﺴﺘﻴﻢ .هﻤﺎﻥﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ اﻃﻼع داریﺪ ،ﺷﻨﺒﻪ ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  8ﻣﺎرچ ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ روز ﺟﻬﺎﻥﯽ زﻥﺎن را
ﮔﺮاﻣﯽ ﺥﻮاهﺪ داﺷﺖ .هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻥﻴﺪ ،ایﻦ روز اهﻤﻴﺖ ﺥﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن دارد .اﻣﺴﺎل ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،دوﻝﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻥﯽ و ﺻﺪهﺎ ﺗﻦ از زﻥﺎن ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ هﺎی ﮔﻮﻥﺎﮔﻮﻥﯽ را در ﻃﻮل هﻔﺘﻪ هﺎی ﺁﺗﯽ اﺟﺮا ﺥﻮاهﻨﺪ
ﮐﺮد .ایﻦ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ هﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺴﺮت هﺎ ،ﮐﻨﻔﺮاﻥﺲ هﺎ ،ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ هﺎی رادیﻮیﯽ و ﺗﻠﻮیﺰیﻮﻥﯽ و ارایﻪ ﺥﺪﻣﺎت رایﮕﺎن
ﺑﺮای زﻥﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .در یﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎ ،ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ایﻦ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و هﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﻴﺪ در ایﻦ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ هﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و از ﺁﻥﻬﺎ ﮔﺰارش ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
در ﮐﺎﺑﻞ ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺟﺸﻨﯽ را در ﻣﺤﻴﻂ ﺁزاد در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ هﻔﺘﻢ ﻣﺎرچ در ﺑﺎغ زﻥﺎﻥﻪ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ریﺰی
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
اﻣﻴﺪواریﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻥﻴﺪ در ایﻦ ﺟﺸﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎیﺪ در ایﻨﺠﺎ ﺥﺎﻃﺮ ﻥﺸﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ایﻦ ﺟﺸﻦ در روز
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ ،یﻌﻨﯽ یﮏ روز ﻗﺒﻞ از روز ﺟﻬﺎﻥﯽ زﻥﺎن ،ﺗﺎ ﺗﺪاﺥﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ هﺎی دوﻝﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ در روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮاﮔﺰار ﺷﻮد ﻥﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ایﻦ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ﺳﺎﻋﺖ یﮏ ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ﺁﻏﺎز ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ و از هﻤﻪ
ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ایﻦ ﺟﺸﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺽﻤﻨًﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺥﻮاهﻢ ﮐﻪ ﻝﻄﻔ ًﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎیﻞ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در ایﻦ ﺟﺸﻦ ،از ﺥﺒﺮﻥﮕﺎران زن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺶ از ﺁﻥﮑﻪ ﺗﺮیﺒﻮن را در اﺥﺘﻴﺎر ﻣﻬﻤﺎﻥﺎن ﻗﺮار دهﻢ ،ﻣﯽ ﺥﻮاﺳﺘﻢ ﺥﺒﺮهﺎیﯽ را در ﻣﻮرد ﻥﻬﺎدهﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
در اﺥﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دهﻢ .ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ ایﻨﮑﻪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺽﺮ ،ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﺎﻥﯽ از دوﻝﺖ هﺎی اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ،ایﺮان و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮیﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺬاﮐﺮات دو روزﻩ ای را در ﮐﺎﺑﻞ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻥﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮیﻦ از ایﺮان
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ.
درﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﻪ ﺟﺎﻥﺒﻪ ،ﺁﻗﺎی ﻋﺒﺪﻝﻘﺎدر اﺣﺪی ،ﻣﻌﻴﻦ وزارت ﻣﻬﺎﺟﺮیﻦ و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ
ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف دوﻝﺖ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ،و ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪ ﺗﻘﯽ ﻗﺎﺋﻤﯽ ،ﻣﺸﺎور وزارت داﺥﻠﻪ و رﺋﻴﺲ ﮐﻞ ادارﻩ اﺗﺒﺎع و
ﻣﻬﺎﺟﺮیﻦ ﺥﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ از دوﻝﺖ ایﺮان ﺷﺮﮐﺖ دارﻥﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،ﺳﺎﻋﺖ  ،15:30ﺁﻥﻬﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻥﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در وزارت ﺥﺎرﺟﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ایﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﻴﺪ از ﺟﺪول ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﻴﺰ ﭘﻬﻠﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺁوریﺪ.
اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ ﺥﻮاهﻢ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮیﺎن ﻣﻬﻤﺎن اﻣﺮوز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ .ﺽﻴﺎد ﺷﻴﺦ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺻﻨﺪوق زﻥﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن اوﻝﻴﻪ را ایﺮاد ﺥﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن هﻤﮑﺎرم از ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﻮش
ﺥﻮاهﻴﻢ داد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻝﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻩ ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺥﻮاهﻢ ﺽﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری از ﺁﻗﺎی ﺽﻴﺎد
ﺷﻴﺦ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﺗﺸﺮیﻒ ﺁوریﺸﺎن از ایﺸﺎن ﺑﺨﻮاهﻢ ﺗﺎ ﺻﺤﺒﺖ هﺎی ﺥﻮد را ﺁﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻨﺪوق زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ:
ﺳﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ و ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ .ﺻﻨﺪوق زﻥﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ هﻤﮑﺎری دوﻝﺖ ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻥﯽ و ﮐﺸﻮرهﺎی
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺟﻬﺖ ﻥﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی یﮏ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺁرام و ﭘﻴﺸﺮو ﮐﻪ در ﺁن زﻥﺎن و ﻣﺮدان دارای اﻣﻨﻴﺖ ،ﺣﻘﻮق
و ﻓﺮﺻﺖ هﺎی ﺑﺮاﺑﺮ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻥﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻊ روز اﻓﺰون اﻓﺮاد و ﻥﻬﺎدهﺎی داﺥﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻝﺖ در زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﯽ در اﺟﻨﺪای اﻥﮑﺸﺎﻓﯽ ﮐﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﺎ در ﺳﻪ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ یﮑﺪیﮕﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪاﻝﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻮاﻥﺎ ﺳﺎﺥﺘﻦ ﻣﺮدم و اﻥﮑﺸﺎف
اﻗﺘﺼﺎدی ،و اﻓﺰایﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻥﻬﺎدی ﺑﺮای ﻣﺴﻴﺮ دهﯽ ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺴﯽ.
هﺪف ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن اﻓﺰایﺶ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺮای زﻥﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ایﻨﮑﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻥﻨﺪ ﺑﻪ ﻥﺤﻮ ﺷﺎیﺴﺘﻪ ﻥﻘﺶ ﺥﻮد را
در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ایﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ از هﺪف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت زﻥﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ
ﮐﻪ در ﮐﻨﻮاﻥﺴﻴﻮن ﭘﺎیﺎن هﺮﮔﻮﻥﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻥﺎن ﺁﻣﺪﻩ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺷﺮایﻂ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار زﻥﺎن در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ایﻦ وﺟﻮد ،در ایﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ
هﺎیﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮایﻂ زﻥﺎن وﺟﻮد دارد.
اﺟﻨﺪای ﺻﻠﺢ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺑﺎ در ﻥﻈﺮ داﺷﺖ ﺣﻘﻮق زﻥﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ هﺎی اﺻﻠﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺼﻮیﺐ ﮐﻨﻮاﻥﺴﻴﻮن و اﺗﺨﺎذ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻥﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زﻥﺎن و ﻣﺮدان را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽ ﻥﻤﺎیﺪ ،چﻬﺎرچﻮﺑﯽ ﻗﻮی ﺑﺮای ﭘﺎﻝﻴﺴﯽ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ایﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮایﻦ ،اهﺪاف اﻥﮑﺸﺎف هﺰارﻩ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن یﮏ ﺳﺮی ﻣﻌﻴﺎرهﺎیﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ در ﻣﻮرد زﻥﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ،دوﻝﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ یﮏ ﺳﺮی ﺷﺎﺥﺺ هﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻼن
ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای زﻥﺎن اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﮐﻪ یﮏ ﭘﻼن اﻥﮑﺸﺎﻓﯽ دﻩ ﺳﺎﻝﻪ ﺑﺮای زﻥﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ دوﻝﺖ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎیﺖ
ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﺻﻨﺪوق زﻥﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻝﻴﮑﻪ یﮏ چﺎرچﻮب ﻗﻮی ﭘﺎﻝﻴﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮد وﺽﻴﻌﺖ زﻥﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺗﻼﺷﻬﺎی وﺳﻴﻌﺘﺮ از ﺳﻮی
ﺁﻥﻬﺎﺋﻴﮑﻪ درایﻦ ﻣﻮﺽﻮع ذیﺪﺥﻞ اﻥﺪ ﻥﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ایﻦ ﭘﺎﻝﻴﺴﯽ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻥﻤﺎیﻨﺪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر ایﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ داری و ایﺠﺎد ﺻﻠﺢ ،ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ اﻥﮑﺸﺎﻓﯽ زﻥﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاهﻢ ﻥﻤﻮدن ﮐﻤﮏ
ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ رهﺒﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻥﺎث اداﻣﻪ ﻣﻴﺪهﺪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻥﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻝﺖ ،ﻣﺎ ﻣﺸﻮرﻩ هﺎ و ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﺮای زﻥﺎن ،ﺑﺨﺼﻮص
در روﺳﺘﺎهﺎ ﻓﺮاهﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ .هﻤﭽﻨﺎن ﺁﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻥﻴﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ زﻥﺎن ﻥﻴﺰ
ﻓﺮاهﻢ ﻣﻴﮕﺮدد.
و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮی از ﻣﺤﻮ ﺥﺸﻮﻥﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻥﺎن ،ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ اﻥﮑﺸﺎﻓﯽ زﻥﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻬﺎرت هﺎی ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ
را ﺑﺮای ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺤﻮ ﺥﺸﻮﻥﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻥﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ ﻓﺮاهﻢ
ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ.
ادارﻩ ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ اﻥﮑﺸﺎﻓﯽ زﻥﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻥﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻥﺎن و ﺣﻘﻮق ﺁﻥﺎن ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺘﺸﺒﺚ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺥﺎﻥﻪ از ﻃﺮیﻖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮاﮐﺰ اﻥﮑﺸﺎﻓﯽ زﻥﺎن و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ زﻥﺎن ﮐﺎر
ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ.
و هﻤﭽﻨﺎن ادارﻩ ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ اﻥﮑﺸﺎﻓﯽ زﻥﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ ﺥﻮیﺶ ﺑﺎ وزارت اﻣﻮر زﻥﺎن درﺗﻄﺒﻴﻖ و
ﻥﻈﺎرت از ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ ﻓﻮق ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی زﻥﺎن ﮐﻪ وﺳﻴﻠﻪ اوﻝﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق و ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻥﺎن در
ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن اﺳﺖ اداﻣﻪ ﻣﻴﺪهﺪ.
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روز ﺟﻬﺎﻥﯽ زن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ایﻦ و ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻮﺽﻮﻋﺎت را ﻣﻄﺮح ﻥﻤﺎﺋﻴﻢ وﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻥﻴﻢ از
هﻤﮑﺎران ﺥﻮیﺶ ،ﺑﺸﻤﻮل ﺷﺮﮐﺎی رﺳﺎﻥﻪ ای ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎزﻥﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﻣﺴﺎیﻞ اﻝﯽ اﺥﻴﺮ ﺳﺎل ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻥﻨﺪ.ﺗﺸﮑﺮ!
ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻴﻌﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ:
دوﺳﺘﺎن اﺳﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ و ﺻﺒﺢ هﻤﻪ ﺗﺎن ﺥﻮش .ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻥﯽ زن اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم و ﺗﻌﻬﺪ
ﻗﻮی ادارﻩ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻴﻌﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﺥﺪﻣﺖ هﻤﻪ ﻣﺎدران ،ﺥﻮاهﺮان ،دﺥﺘﺮان و ﻣﺮدان اﻓﻐﺎن ﺗﻘﺪیﻢ ﻥﻤﺎیﻢ.
چﻨﻴﻦ یﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﻔﻴﺪی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ،چﺎﻝﺶ هﺎﺋﻴﮑﻪ ﺑﻪ ﺁن روﺑﺮو ﺑﻮدﻩ
ایﻢ ،ﮐﺎری را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻥﺠﺎم ﻣﻴﺪهﻢ و چﮕﻮﻥﻪ ﺁﻥﺮا اﻥﺠﺎم ﻣﻴﺪهﻴﻢ ،ﺗﺎﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﻴﺪﻩ ایﻢ و ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻥﮕﺎﻩ
ﻥﻤﺎﺋﻴﻢ.
ادارﻩ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻴﻌﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ اﻏﺘﻨﺎم از ایﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺥﻮیﺶ را در راﺳﺘﺎی ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری
ﺑﺎﻻی زﻥﺎن و دﺥﺘﺮان اﺑﺮاز ﺑﺪارد .هﻤﺎﻥﻄﻮریﮑﻪ هﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺪاﻥﻴﺪ ،ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻻی زﻥﺎن ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻗﺮیﻪ و ایﺠﺎد ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ چﺎﻝﺸﯽ ﮐﻪ زﻥﺎن اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ اﻥﺪ ﺻﺤﺖ ﻣﺎدران
و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺁﻥﻬﺎ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ هﺎ را ﺥﺪﻣﺖ ﺗﺎن اراﺋﻪ ﻥﻤﺎیﻢ .از هﺮ  100،000زﻥﯽ
ﮐﻪ وﻻدت ﻣﻴﻨﻤﺎیﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  1،600ﺗﻦ ﺁﻥﺎن ﺟﺎن ﺷﺎﻥﺮا در اﺛﻨﺎی وﻻدت ﻃﻔﻞ از دﺳﺖ ﻣﻴﺪهﻨﺪ ﮐﻪ ایﻦ رﻗﻢ
 24،000ﻥﻔﺮ در ﺳﺎل را ﻥﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮیﺒﺂ  25ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ واﻗﻌﺎت ﺥﺸﻮﻥﺖ ﺑﺎر
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺟﺎن ﺷﺎﻥﺮا از دﺳﺖ ﻣﻴﺪهﻨﺪ ،ﻣﻴﺸﻮد .هﻤﻴﻦ ﻝﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ ،دو زن درﻗﺴﻤﺘﯽ از
اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و وﻻدت ﻃﻔﻞ ﺟﺎن ﺷﺎﻥﺮا از دﺳﺖ ﻣﻴﺪهﻨﺪ.
چﺮا ایﻦ واﻗﻊ ﻣﻴﺸﻮد؟ چﺮا ﺑﻪ ایﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎدران اﻓﻐﺎن ﮐﻪ  87درﺻﺪ ﺁﻥﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ وﻗﺎیﻪ اﻥﺪ ﻣﻴﻤﻴﺮﻥﺪ؟ ایﻦ
ﺑﺨﺎﻃﺮیﺴﺖ ﮐﻪ دﺥﺘﺮان در ﺳﻦ ﮐﻢ ازدواج ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻥﺼﻒ دﺥﺘﺮان ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ  18ﺳﺎﻝﮕﯽ ﺑﻪ ازدواج
دادﻩ ﻣﻴﺸﻮﻥﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻥﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻦ هﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤﯽ وﺟﻮد ﻥﺪارد .ﻋﺪم داﺷﺘﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻥﻴﺰ ﻣﺮدم ،زﻥﺎن ،ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻮهﺮان را از ﺑﺮدن زﻥﺎن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺥﺎﻥﻪ وا ﻣﻴﺪارد .داﺋﻪ یﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻣﺎهﺮ ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺤﻞ وﺟﻮد ﻥﺪارد .ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ هﺎی وﻻدی و ﺥﻮن ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻥﺪارد .ایﻨﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ چﺎﻝﺶ هﺎی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ رﺳﻴﺪﻩ ﮔﯽ ﮐﺮد .و ایﻦ دﻗﻴﻘﺂ چﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻥﯽ ﺁﻥﺮا اﻥﺠﺎم ﻣﻴﺪهﺪ.
ﺑﺎیﺪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی زیﺎدی در ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی اﻥﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن واﺽﻴﺤﺂ اهﻤﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﺎدران را ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻥﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰی را در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺻﺤﺖ
ﻣﺎدران و ﮐﺎهﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺁﻥﻬﺎ ایﻔﺎء ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ .وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ یﮏ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ
ﺑﺎروری دارد .ایﻦ وزارت ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺣﻮی ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  16،000ﺗﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﺤﯽ ﻣﺤﻠﯽ دارد ﮐﻪ ازدیﺎد
چﺸﻤﮕﻴﺮی در ﺗﻌﺪاد ادارات ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻪ هﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﺁﻣﻮزش ﻣﻴﺪهﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮود .اﻣﺮوز در  90درﺻﺪ از
ﻼ ﮐﺎر ﻣﻴﻨﻤﺎیﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤﯽ ایﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ یﮏ زن ،یﮏ داﮐﺘﺮ ،ﻥﺮس یﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻋﻤ ً
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،درﺳﺎل  2001ﺻﺮف  4درﺻﺪ از ﻣﺎدران ﺣﺎﻣﻠﻪ در ﺟﺮیﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
ﮔﺮدیﺪﻥﺪ ،در ﺣﺎﻝﻴﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  30درﺻﺪ از ﻣﺎدران ﺣﺎﻣﻠﻪ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم از ﺳﻮی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺴﻠﮑﯽ
ﺻﺤﯽ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﮔﺮدیﺪﻥﺪ.
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درﺳﺎل  ،2001ﺻﺮف  6درﺻﺪ از وﻻدت هﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﺋﻪ هﺎی ﻣﺎهﺮ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ و ایﻦ رﻗﻢ در ﻃﯽ
ﺳﺎﻝﻬﺎی اﺥﻴﺮ ﺑﻪ  80درﺻﺪ رﺳﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎﺋﻴﮑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ چﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮدﻩ ،اﻣﺎ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻥﺒﻮدﻩ اﻥﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ  40درﺻﺪ از ﻣﺎدران ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ هﺎی وﻻدی ﮐﻪ در ﺁﻥﺠﺎ ﺳﻴﺰریﻦ ﺳﮑﺸﻦ )ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻃﻔﻞ از روی ﺑﻄﻦ( ﺑﺘﻮاﻥﺪ
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻥﺪارﻥﺪ .ﺻﺮف  80درﺻﺪ از زﻥﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻮی داﺋﻪ هﺎی ﻣﺎهﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺎورﻥﺪ ﮐﻪ
ﺥﻮد یﮏ ﺥﻼی ﺑﺰرگ را ﻥﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ.
در ایﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻥﻔﻮس ) (UNFPAﺥﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻴﺪاﻥﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن را ﮐﻤﮏ ﻥﻤﻮدﻩ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی دیﮕﺮ از ﻃﺮیﻖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ دوﻝﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ هﻤﻪ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ روزی
ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ هﻴﭻ ﻣﺎدری در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن در ﺟﺮیﺎن وﻻدت ﻃﻔﻞ ﺥﻮد دیﮕﺮ از ﺑﻴﻦ ﻥﺮود .ایﻦ اهﺪاف اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن ﺁن ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در هﻤﺎهﻨﮕﯽ و ﻥﺰدیﮑﯽ ﺑﺎ ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ هﺎی دیﮕﺮ ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،وزارت ﺟﻮاﻥﺎن ،وزارت اﻣﻮر زﻥﺎن ،وزارت ﺣﺞ و اوﻗﺎف ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ
اﺟﻨﺪای ﺥﻮد را ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮیﻢ .ﭘﻴﺶ ﺑﺮد اﺟﻨﺪا اﻝﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ ﻣﺮیﻀﯽ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎدران
وهﻤﭽﻨﺎن ﺑﻬﺒﻮد وﺽﻊ ﺻﺤﯽ ﺁﻥﺎن ﺥﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ ﻥﻔﻮس ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ یﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﻬﺎن و ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اﻃﻔﺎل در
ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ﮐﺎهﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎدران ﮐﺎر ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻥﮑﺸﺎف یﮏ
ﭘﻼن ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﺑﺎروری و هﻤﭽﻨﺎن یﮏ ﭘﻼن ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ هﺎی زایﻤﺎﻥﯽ و یﮏ ﭘﻼن ﻋﻤﻞ دیﮕﺮ
ﺑﺮای اﻓﺰایﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺘﺎران دورﻩ زایﻤﺎﻥﯽ و ﺁﻣﻮزش دﮐﺘﻮران و ﻗﺎﺑﻠﻪ هﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻩ ایﻢ ﺗﺎ یﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻓﻴﺴﺘﻮﻻ و ﭘﺮوﻻﭘﺲ ﮐﻪ یﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺻﺤﯽ در
ﻣﻴﺎن زﻥﺎن اﺳﺖ ،در ﮐﺎﺑﻞ ایﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ داریﻢ هﻤﭽﻮن ﻣﺮاﮐﺰ را در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻣﺰارﺷﺮیﻒ و
ﺑﺪﺥﺸﺎن ﻥﻴﺰ ایﺠﺎد ﺑﮑﻨﻴﻢ.
هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺁن ،ﻣﺎ در ﭘﻨﺞ وﻻیﺖ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﺑﺪﺥﺸﺎن ﻓﺎریﺎب ،ﻝﻮﮔﺮ و دایﮑﻨﺪی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﻣﺎ  26وﻝﺴﻮاﻝﯽ را
در ایﻦ ﭘﻨﺞ وﻻیﺖ زیﺮ ﭘﻮﺷﺶ داریﻢ ﺗﺎ در ﻗﺴﻤﺖ اﺷﺘﺮاک ﻣﺠﺘﻤﻊ یﮏ ﻥﻤﻮﻥﻪ ایﺠﺎد ﮐﺮدﻩ و از ایﻨﻄﺮیﻖ ﺁﮔﺎهﯽ
در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت را ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎوریﻢ و ایﺸﺎن را از ﻃﺮیﻖ واﺣﺪ هﺎی ﺳﻴﺎر ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺥﺪﻣﺎت وﺻﻞ دادﻩ و
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻥﯽ ﻋﺎﺟﻞ ﺻﺤﺖ ﻣﺎدران را ﺗﻘﻮیﺖ ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ .ایﻦ در یﮏ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻥﺰدیﮏ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
وﻻیﺎت ،ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ،ﺥﺼﻮﺻ ًﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت و رهﺒﺮان ﻣﺬهﺒﯽ ایﮑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺷﺎن
ﺥﻴﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻝﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ایﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪهﻴﻢ ،ﺻﻮرت ﺥﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ ﻥﻔﻮس ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻥﻴﺰ در هﻤﮑﺎری ﻥﺰدیﮏ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﻣﺮد هﺎ ،ﺥﺼﻮﺻ ًﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺮدن ﺁﮔﺎهﯽ ﺁﻥﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ایﻨﮑﻪ ایﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺥﺼﻮﺻًﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﺎدران ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺥﻮد زﻥﺎن ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﻥﻤﯽ ﺗﻮاﻥﺪ .ایﻦ ﺷﻮهﺮ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺪران و ﺑﺮادران و ﭘﺴﺮان هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺗﻼش
ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ایﻦ اﻓﺮاد اﮔﺮ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دیﮕﺮ هﻴﭻ ﻣﺎدر در ﺟﺮیﺎن وﻻدت ﻃﻔﻞ اش از ﺑﻴﻦ ﻥﺮود ،ﻣﺎدران
ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﻨﺪ یﮏ زﻥﺪﮔﯽ ﺥﻮش و ﺛﻤﺮﺑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن در هﻤﮑﺎری ﻥﺰدیﮏ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت هﻤﺘﺎی ﺥﻮد در داﺥﻞ ﺥﺎﻥﻮادﻩ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ هﺎی دیﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮ ﺥﺸﻮﻥﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻥﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .هﺸﺘﺎد ﻓﻴﺼﺪ زﻥﺎن،
ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ یﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،در یﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازﺣﻴﺎت ﺥﻮد ﻣﻮرد ﺥﺸﻮﻥﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻥﺪ .و ایﻦ یﮏ چﺎﻝﺶ
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﺑﺎیﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺁن ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﻴﻢ و ﺥﺼﻮﺻ ًﺎ ﻣﺮد هﺎ.
ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﮐﻪ از ایﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ و از ﺗﻤﺎم اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮر ،ﺗﻤﺎم ﺗﻤﻮیﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و از ﺗﻤﺎم ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ هﺎ
و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺨﻮاهﻢ ﮐﻪ یﮏ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺥﻮد را وﻗﻒ ایﻦ راﻩ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺥﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ایﻦ هﺪف یﻌﻨﯽ ﻣﺤﻮ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎدران ،ﮐﺎهﺶ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎدران و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ زﻥﺪﮔﯽ زﻥﺎن در ایﻦ ﮐﺸﻮر ﻥﻤﺎیﻨﺪ.
و در اﺥﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎ ژورﻥﺎﻝﺴﺘﺎن دﻋﻮت ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺥﻮد را اﻣﺮوز و هﺮ روز ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ
ﺑﺮد اﺟﻨﺪای زﻥﺎن ﺑﮑﻨﻴﺪ .ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎ.
ﻼ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ژورﻥﺎﻝﺴﺘﺎن ﻣﻴﺮویﻢ و ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﺑﺎﻻی ﻥﮑﺘﻪ ﮐﻪ راﻣﺶ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺗﺸﮑﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻥﺎن ﻣﻬﻤﺎن .ﻓﻌ ً
ذﮐﺮ ﮐﺮد ،یﻌﻨﯽ ﻥﻘﺶ ﻣﺮد هﺎ در ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردن ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ اﺟﺎزﻩ ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﮐﻪ ﺳﻮال
اول ﻣﺎ را از ﻣﺮدان ژورﻥﺎﻝﻴﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﻮر :ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری چﻘﺪر اﺳﺖ؟ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺥﺸﻮﻥﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻥﺎن ﻣﯽ ﺥﻮاهﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ایﻦ ﻣﺸﮑﻞ چﻪ روﺷﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﻮال دیﮕﺮ ایﻨﮑﻪ ،از ﺁﻥﺠﺎﺋﻴﮑﻪ یﮑﯽ از دﻻیﻞ
ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎدران ﻥﺒﻮد ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ریﺰی ﺥﺎﻥﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮﺥﻮرد ﺷﻤﺎ در ایﻦ ارﺗﺒﺎط چﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺻﻨﺪوق زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ :دﻓﺘﺮ ﻣﺎ ) ﺻﻨﺪوق اﻥﮑﺸﺎﻓﯽ زﻥﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( یﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮچﮏ در داﺥﻞ
ﺥﺎﻥﻮادﻩ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  5ﻣﻴﻠﻴﻮن داﻝﺮ ﺑﻮدﻩ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎیﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ
زﻥﺎن در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺁن روﺑﺮو اﻥﺪ ،ﻣﺎ اﻥﺘﻈﺎر اﻓﺰایﺶ ﺑﻮدﺟﻪ را از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﻮیﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ داریﻢ .هﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻥﺴﺘﻴﻢ از زﻣﺎن ﺁﻏﺎز دﻓﺘﺮ ﻣﺎن در ﺳﺎل  2002در ایﻨﺠﺎ اﻥﺠﺎم دهﻴﻢ ،ﻣﺎ ﺥﻮاهﺎن
اﻓﺰایﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر هﺎی روی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻝﻬﺎی ﺁیﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
در اﺽﺎﻓﻪ ،ﻃﻮریﮑﻪ هﻤﮑﺎران ﻣﺎن اﺷﺎرﻩ ﻥﻤﻮدﻥﺪ ﺑﺎیﺪ ﺑﮕﻮیﻢ ﮐﻪ یﮏ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﮔﺮام هﺎی ﻣﺸﺘﺮک در داﺥﻞ ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁن ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی اهﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻥﻨﺪ و یﮑﯽ
از ایﻦ اهﺪاف هﻤﺎﻥﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺤﯽ ﻣﺎدران در ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دوم ﺷﻤﺎ؛ یﻌﻨﯽ ﻣﺤﻮ ﺥﺸﻮﻥﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻥﺎن ﺑﺎیﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دو ﻣﻮﺽﻮع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﺑﻪ
ﺁﻥﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻢ .اول ،ﺗﻼش هﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ درک ﻣﺎهﻴﺖ و داﻣﻨﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﻴﻢ .در ایﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ
در ﺳﺎل  2006ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را ﻓﺮاهﻢ ﻥﻤﻮدیﻢ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺎﻥﻮی را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻃﻼﻋﺎت اوﻝﻴﻪ یﮑﺠﺎ ﻥﻤﻮدﻩ ایﻢ و ایﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮیﺮ ﮐﺎﻣﻠﯽ را از وﺳﻌﺖ و هﻤﭽﻨﺎن اﺷﮑﺎل
ﺥﺸﻮﻥﺖ هﺎی ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ زﻥﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎوریﻢ .هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ هﻤﮑﺎران ﻣﺎ در
یﻮﻥﺎﻣﺎ و ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﻥﻴﺰ دوﺳﻴﻪ هﺎی ﺁﻣﺎری را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺪیﻦ ﻃﺮیﻖ ایﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮ ﺗﻌﺮیﻒ ﻥﻤﺎﺋﻴﻢ .ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن ایﻦ ارﻗﺎم و ﺁﻣﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﻮرﻩ دهﻴﻢ ﺗﺎ روی
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ﮐﺪام ﭘﺎﻝﻴﺴﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎ هﺪف ﺑﺮﺥﻮرد ﺑﺎ ایﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪی و ﻋﻤﻴﻖ چﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻻزم و ﺽﺮوری ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ام ،ﺷﻤﺎ ﻥﻴﺰ ﻣﯽ داﻥﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن ایﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺪم اول چﻨﺪان ﮐﺎر ﺁﺳﺎﻥﯽ ﻥﻴﺴﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ دوﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺥﻮاهﻢ ﺑﮕﻮیﻢ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ یﮏ ﺻﻨﺪوق ﺥﺎص ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﺥﺸﻮﻥﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻥﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ایﻦ
هﻢ یﮏ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺪیﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ هﺎی ﺥﻮاهﺮ در داﺥﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﻮیﻞ
ﮐﻨﻨﺪﻩ و وزارت اﻣﻮر زﻥﺎن اﻥﺠﺎم ﺷﺪ .ایﻦ ﺻﻨﺪوق ﺥﺎص ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺎریﺦ  8ﻣﺎرچ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای زﻥﺎن در ﺳﻴﺎﺳﺖ در دﻓﺘﺮ ﺻﻨﺪوق اﻥﮑﺸﺎﻓﯽ زﻥﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﻴﺪوارم ﺗﺎ اﮐﺜﺮ ﺷﻤﺎ را در
روز اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ در ﺁﻥﺠﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ.
ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ :ﻣﯽ ﺥﻮاهﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ چﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ اﺽﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ .ایﻨﮑﻪ ﺥﺎﻥﻮادﻩ هﺎ ﺳﻌﯽ دارﻥﺪ ﺗﺎ
وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ یﮏ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ و اوﺳﻂ اﻥﺪازﻩ ﺥﺎﻥﻮادﻩ هﺎ در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن  6.6ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﻥﺎن زود ازدواج ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﻻدت هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ دوﻝﺖ هﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع یﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از وﺳﺎیﻞ ﺽﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺴﺎزیﻢ .اﻣﺮوزﻩ ﺣﺪود  15درﺻﺪ زوج هﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎیﻞ ﺽﺪ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ یﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻥﺪ .ﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزارت در ﺣﺎل ایﺠﺎد یﮏ ﭘﻼن
ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺼﺌﻮن ﺻﺤﺖ ﻣﻮﻝﺪی هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﻥﺘﻴﺠﻪ ادویﻪ ،ﮐﺎﻥﺪوم )ﭘﻮش( و ﺗﺰریﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .هﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﺤﯽ ﺷﻔﺎﺥﺎﻥﻪ راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨﯽ و زایﺸﮕﺎﻩ ﻣﻼﻝﯽ را ﺁﻣﻮزش
ﻣﯽ دهﻴﻢ .هﻤﭽﻨﺎن یﮏ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺁﻣﻮزش دیﺪﻩ ای وﺟﻮد دارﻥﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻔﺎﺥﺎﻥﻪ هﺎی وﻻیﺘﯽ را
ﺁﻣﻮزش ﻣﯽ دهﻨﺪ .در ﺽﻤﻦ یﮏ ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر ﺁﮔﺎهﺎﻥﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ زوج هﺎ اﻥﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ
وﻻدت هﺎ ﻥﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ایﻦ وﻗﻔﻪ هﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﻴﻦ  2ﺗﺎ  3ﺳﺎل ﺑﺎیﺪ ایﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﺎ ایﻦ هﺪف اﻗﺪاﻣﺎت
زیﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
یﮏ ﻣﻮﺽﻮع دیﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺥﺸﻮﻥﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻥﺎن :ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدان و رهﺒﺮان ﻣﺬهﺒﯽ ﺟﻬﺖ
ﺣﺴﺎس ﻥﻤﻮدن ﺁﻥﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ایﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﻄﻮف ﻥﻤﻮدﻩ ایﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮای رهﺒﺮان ﻣﺬهﺒﯽ یﮏ ورﮐﺸﺎﭘﯽ را در ﻥﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدیﻢ و ﻗﺼﺪ داریﻢ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ای را ﺑﺎ رهﺒﺮان ﻣﺬهﺒﯽ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ وﻻیﺎت ﺑﺮاﻩ
ﺑﻴﺎﻥﺪازیﻢ ،زیﺮا داﻥﺴﺘﻦ ایﻨﮑﻪ ﺥﺸﻮﻥﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻥﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻥﻘﺺ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق اﻥﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و
ﺽﺮوری ﺑﻮدﻩ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ هﺮ ﻓﺮد در ایﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .دوم ایﻨﮑﻪ ،یﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورﻩ در ﮐﺎﺑﻞ داریﻢ
و ﺳﻌﯽ داریﻢ ﺗﺎ ایﻦ ﻣﺮﮐﺰ را ﺑﻪ وﻻیﺎت هﺮات و ﺑﺪﺥﺸﺎن ،ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ زﻥﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥﯽ ﺥﺸﻮﻥﺖ هﺎ ﺑﺘﻮاﻥﻨﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ هﺎی ﺻﺤﯽ ،ﺣﻤﺎیﺖ هﺎی رواﻥﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دیﮕﺮ ﺣﻤﺎیﺖ هﺎ را دریﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ایﻦ هﺎ ﺗﻼش هﺎی اﻥﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دیﮕﺮ هﻤﮑﺎران ﻣﺎ اﻥﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﺑﮕﻮیﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺎدت داریﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻨﻴﻢ ،چﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ و ایﻨﮑﻪ دوﻝﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎوات ﺟﻨﺴﯽ چﻪ ﮐﺎر هﺎی را اﻥﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ .اﻣﺎ یﮏ ﻥﻘﺺ داریﻢ و ﺑﺎیﺪ اﻋﺘﺮاف
ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﻴﻢ ﺥﻮدﻣﺎن در داﺥﻞ ﺥﺎﻥﻮادﻩ هﺎ و در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﺠﺎد ﮐﻨﻴﻢ.
از هﻤﻴﻦ اﻣﺮوز وﻗﺘﻴﮑﻪ اﺗﺎق ﮐﻨﻔﺮاﻥﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮدیﻢ ،ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎوات ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای
ﺥﻮاهﺮان ،ﻣﺎدران و دﺥﺘﺮان ﺥﻮیﺶ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ داریﻢ و از ایﻦ ﻃﺮیﻖ هﺮ ﻓﺮد ﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﺪ
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ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ایﺠﺎد ﻥﻤﺎیﺪ .ایﻦ یﮏ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﻥﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ دوﻝﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ هﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رادﻳﻮی ﺁزادی :ﺳﻮال ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻗﺎی ﻋﻠﻴﻢ اﺳﺖ .ﮔﺰارش هﺎی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺁﻗﺎی ﺣﺎﻣﺪ ﻥﻮاز ﺥﺎن وزیﺮ
اﻣﻮر داﺥﻠﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮیﮑﺎ ،هﻨﺪوﺳﺘﺎن ،و اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ از ﺗﺮوریﺴﺘﺎن در ﺳﺎﺣﺎت
ﻗﺒﺎیﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در ایﻦ ﻣﻮرد چﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ ،ﺁیﺎ دوﻝﺖ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن دﻗﻴﻘﺎ از ﺗﺮورﺳﺘﺎن در
ﺳﺎﺣﺎت ﻗﺒﺎیﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﻣﺎ در ایﻦ را واﺽﺢ ﺳﺎﺥﺘﻪ ایﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮوریﺰم و اﻓﺮاﻃﻴﺖ یﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ دو
ﮐﺸﻮر ﺑﺮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن واﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎیﺪ ﺷﺎهﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک از ﻃﺮف دوﻝﺖ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن
و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ایﻦ ﺗﻬﺪیﺪ ﮐﻪ هﺮدو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻣﺘﻬﻢ ﻥﻤﻮدن ﺟﺎی را ﻥﻤﻴﮕﻴﺮد،
چﻴﺰیﮑﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت از اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک از ﻃﺮف هﺮ دو ﮐﺸﻮر .ﻣﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ را ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ایﻦ اﻓﺮاﻃﻴﻮن
ﮐﻪ زﻥﺪﻩ ﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺗﻬﺪیﺪ ﻥﻤﻮدﻩ اﻥﺪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﻤﻮدﻩ ایﻢ وﻝﯽ هﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺽﺮورت دارﻥﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ را روی دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻥﺪ .و ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ایﻨﺮا واﺽﺢ ﺳﺎﺥﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻥﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎ
ﺑﺎیﺪ ﺷﺎهﺪ اﻥﮑﺸﺎف ﺑﻪ ﻥﻔﻊ ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﻣﺮدم هﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ .ایﻦ ﻥﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش هﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ دارد ﺗﺎ
ﻣﺮدم ﺗﺮﻏﻴﺐ ﮔﺮدﻥﺪ ﺳﻼح هﺎی ﺷﺎﻥﺮا ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ روﻥﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﭙﻴﻮﻥﺪﻥﺪ ﮐﻪ در هﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت
ﻣﻴﮕﻴﺮد.
راهﯽ ﻧﺠﺎت :ﺑﺎﺟﻮد ﺗﻼش هﺎ زیﺎد از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ریﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﺥﺸﻮﻥﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻥﺎن،
چﺮا ارﻗﺎم ﻥﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﺥﺸﻮﻥﺖ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ وزارت اﻣﻮر زﻥﺎن ﮔﺰارش دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ  1016ﻗﻀﻴﻪ
ﺥﺸﻮﻥﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻌﻼ  2330ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﻥﺸﺎن
ﻣﻴﺪهﻨﺪ ﮐﻪ از وﻗﺖ ﻃﺎﻝﺒﺎن ﺑﻪ ایﻦ ﻃﺮف ﺥﺸﻮﻥﺖ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﻤﺎ در ایﻦ راﺑﻄﻪ چﯽ اﺳﺖ؟
ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻴﻌﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ .راﭘﻮرهﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰایﺶ ﮔﺰارش دهﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺽﺮورت داریﻢ ﺗﺎ ﻣﻴﺎن
چﻴﺰ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻗﺘﺪ و چﻴﺰیﮑﻪ ﮔﺰارش دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد ﻓﺮق ﻗﺎیﻞ ﺷﻮیﻢ .دﻗﻴﻘﺎ از یﮏ ﻃﺮف اﻓﺰایﺶ ﮔﺰارش
دهﯽ ﻗﺪرت زﻥﺎن را ﻥﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ .هﻤﭽﻨﺎن یﮏ ﺁﮔﺎهﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰایﺶ در ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻥﻮن وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻥﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﺥﺸﻮﻥﺖ اﻓﺰایﺶ ﻥﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎهﺶ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻝﯽ چﻴﺰیﮑﻪ در اﻓﺰایﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺎیﺪ
ﻋﺒﺎرت ﻣﺮدم اﻥﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﻴﺪهﻨﺪ .هﻴﭽﮑﺲ ﺣﺎﺽﺮ ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮیﺪ ﮐﻪ ایﻦ چﻪ زﻣﺎﻥﯽ در چﻬﺎردیﻮار ﺥﺎﻥﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮوز ،ﻣﺮدم راﺽﯽ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ ،زﻥﺎن راﺽﯽ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮕﻮیﻨﺪ .ﺥﻮب ،ﻣﻦ ایﻨﺮا ﺥﻮاهﻢ
ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﻨًﺎ ،ﻣﺎ ﺽﺮورت داریﻢ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ایﻨﮑﻪ اﻓﺰایﺶ واﻗﻌﺎت دارد یﺎ اﻓﺰایﺶ در ﮔﺰارش دهﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺪاﻥﻴﻢ ،ﺑﻨًﺎ هﻴﭻ ﺛﺒﻮت وﺟﻮد ﻥﺪارد ﮐﻪ ﻥﻤﺎیﺎﻥﮕﺮ اﻓﺰایﺶ ﺥﺸﻮﻥﺖ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ ،هﻴﭽﮑﺲ ﻥﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎیﻴﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﮔﺰارش دهﯽ ﺥﻮد ﻥﺸﺎﻥﺪهﻨﺪﻩ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﺪرت
ﺑﺰرﮔﺘﺮاﺳﺖ.ﻣﺎ ﺑﺎیﺪ ﺁن را ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.
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٠٣/٠٣/٠٨

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺥﺒﺮی ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ

ژورﻧﺎﻝﺴﺖ ﺁزاد :ﺳﻮال ﻣﺘﻮﺟﻪ یﻮﻥﻴﻔﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ :ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﺑﺪاﻥﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ روی دو ﻥﺎﺣﻴﻪ یﮑﯽ ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ
زﻥﺎن در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ و در ﺳﮑﺘﻮر ﻋﺪﻝﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺘﻀﺮریﻦ زن ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﺟﻨﺎیﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻥﻈﺮ
ﺑﻴﺎﻥﺪازیﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل رﻓﺘﺎر ﺷﺎن در زﻥﺪان هﺎ .چﺮا ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﮐﻢ در ایﻦ ﺳﮑﺘﻮر هﺎی ﻣﻬﻢ یﻌﻨﯽ ﺳﺎﺣﻪ
ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎیﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺁیﺎ ﺗﻮﻗﻮع داریﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﺮات را در ایﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ؟
ﺻﻨﺪوق زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ :ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﮑﻪ دوﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻗﺪم هﺎی ﺑﺰرگ را در چﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ایﻢ ﺳﻬﻢ زﻥﺎن در ﭘﺎرﻝﻤﺎن و در ﻣﻘﺎم هﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻋﺒﺎرت اﻥﺪ از ﮔﺎم هﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ یﮏ راهﯽ ﻃﻮﻻﻥﯽ را در ﭘﻴﺶ داریﻢ.
ﻣﺴﺎیﻞ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺁن هﺎ اﺷﺎرﻩ ﻥﻤﻮدیﺪ ﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻮﺽﻮﻋﺎت زﻥﺎن ﻥﻤﻴﮕﻴﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺽﻮﻋﺎت اﻥﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
هﻤﻪ ﺳﺎﺣﺎت زﻥﺪﻩ ﮔﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻣﻨﺤﻴﺚ هﻤﮑﺎران ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ
اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻥﮑﺎت ﮐﻠﻴﺪی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐ ًﺎ ﺑﺎ دوﻝﺖ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن روی ﺁن ﮐﺎر ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻘﻮیﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻗﺎﻥﻮن
و درک ﮐﻨﻮاﻥﺴﻴﻮن هﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻝﻴﮑﻪ ﻣﺎ چﻬﺎرچﻮب هﺎی ﻓﻌﺎل داریﻢ ،ﮐﻮﺷﺶ هﺎی ﻣﺎ روی
ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻋﻤﻠﯽ ﻥﻤﻮدن ﺷﺎن ﺑﺎیﺪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﻓﺰایﺶ یﺎﺑﺪ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :دﺳﺖ یﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺥﻮد یﮏ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﻥﻪ اﻥﻘﻼب  .ﻣﻬﻢ ایﻨﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی
ﺟﻨﺴﻴﺖ در اروﭘﺎ و اﻣﺮیﮑﺎی ﺷﻤﺎﻝﯽ دهﻪ هﺎ را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻴﺎیﻴﺪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ﻏﻴﺮﻋﺎدﻻﻥﻪ
ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻥﮑﻨﻴﻢ .ﻓﻌﻼ ﻣﺎ در یﮏ وﺽﻴﻌﺖ ﭘﻨﺞ یﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻗﺮار داریﻢ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﺎوی
ﺟﻨﺴﻴﺖ در ایﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ﺽﺮورت ﺑﻪ یﮏ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﻥﻴﺎز ﻥﺪاریﻢ اﻥﻘﻼﺑﺎت را ﻣﺸﺎهﺪﻩ
ﻥﻤﺎیﻴﻢ زیﺮاﮐﻪ اﻥﻘﻼب ﻣﺘﺪاوم ﻥﻴﺴﺖ .ﻣﺎ ﻥﻴﺎز ﺑﻪ یﮏ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﺮهﻨﮕﯽ داریﻢ و ﻥﻴﺎز ﺑﻪ یﮏ ﺗﻐﻴﺮ در ﻃﺮز ﻓﮑﺮ
ﻣﺮدم داریﻢ .ایﻦ یﮏ روﻥﺪ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ چﻴﺰ ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ در یﮏ ﺷﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎیﺪ .اﻣﺎ در چﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ
ﺷﺎهﺪ ﺗﻼش هﺎی زیﺎد از ﻃﺮف دوﻝﺖ ﺑﻮدﻩ ایﺪ ،از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎ چﮕﻮﻥﻪ ﺗﻐﻴﺮ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﻣﻮزش
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﻥﮑﺎت ﮐﻠﻴﺪی ﮐﻪ در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻗﺎﻥﻮن و ﻗﻀﺎ و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻝﻴﺲ و زﻥﺪان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁورﻥﺪ.
وﻝﯽ هﻤﻪ ﻣﺎ ایﻨﺮا ﻣﻴﺪاﻥﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر چﻴﺰهﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻥﺪﻩ اﻥﺪ ﺗﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮﻥﺪ .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺎیﻨﺪ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻥﻪ زود ﺻﻮرت ﻥﻤﻴﮕﻴﺮد .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﺁهﺴﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﻥﻴﺎز ﺑﻪ وﻗﺖ دارد.
ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎ
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