
 
 

 
  
  

    
    

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

  
 

  و اجتمـــاعی ، فرهنگی سیاســـی 
 1            2012      دسامبر    مطابق   1391     قوس    سیزدهم  دوم       شماره     سال       

13

 قعود سنگین دولت در برابر قیام افراد مسلح غیر مسؤل
  

  غالم ربانی ھدفمند
  

بیشتر شاھد قتل ، خون ریزی ، نقض حقوق بشر ده سال اخیر  - جغرافیای والیت غور امسال نسبت بھ ھر سال دیگری 
، اختالفات ذات البینی ، حراس افگنی طالبان و حضور گستردۀ گروه ھای مخالف دولت بوده است . مردم والیت غور بھ 

  ھدف تغییر وضعیت از زاویھ ھای مختلفِ دست بھ کار شدند و در رھبری ادارۀ محلی تغییر آوردند .
ھدف مدیریت اوضاع ؛ در نخستین لحاظات آغاز بھ کار ، تأمین ثبات را در اولویت وظایف خود ادارۀ تازه پای ، بھ  

بھ اشتراک رؤسای ادارات دولتی ، نھاد ھای مدنی و تعداد زیاد  1391/  19/6قرار داد . چنانکھ جلسۀ عمومی 
وام درگیر و نحوۀ معاملھ با حراس شھروندان در تاالر کنفرانس ھای مقام والیت غور تدویر شد و روی حل منازعات اق

افگنان بھ مشوره گذاشتھ شد ، مسؤلین دولت ، مقامات محلی و علما با قومی خواندن منازعات موجود اما برای ادارۀ 
تایمنی و سایر اقوام دخیل در  –کمیتۀ حل منازعۀ اقوام زی رضا « محلی ؛ مھم بر ایجاد کمیسیون ھفده نفرۀ زیر نام 

والی  21/6/1391ور داشت طرفین قضیھ بھ توافق رسیدند ، اعضای کمیسیون با اتکا بھ احکام مورخ با حض» قضیھ 
ً کار خود را آغاز کردند ، چھل روز تمام را باالی طرح صلح و زمینھ سازی ترک خصومت بین اطراف دخیل  غور رسما

ھفده نفره اعالن  ، اطراف قضیھ ؛ فیصلۀ کمیسیون  1391/  7/ 30کار کردند و سر انجام در نشست عمومی مورخ
  فیصلھ را تأیید و صحھ گذاشتند و با وساطت مسؤلین امور یکدیگر را در آغوش کشیدند .

مسلح غیر مسؤل از توانمند بودن نیرو ھای امنیتی  –سید انور رحمتی والی والیت غور  خطاب بھ افراد سرکش 
کمیسیون ھفده نفره را آغاز  30/7/1391) تطبیق فیصلھ صحبت نمود و نظر بھ اھمیت قضیۀ ( زی رضا و تایمنی

فصل ثبات در جغرافیای والیت غور خواند و مدعی شد کھ ادارۀ محلی والیت غور گشت و گذار ھیچ فرد مسلح غیر 
) تنھا ارگان ھای امنیتی والیت غور 30/7/1391مسؤل را در ھیچ نقطۀ والیت غور تحمل نمی کند ، از امروز بھ بعد(

 30/7/1391ل تأمین نظم عامھ خواھند بود . والی غور مراجع دیگری را تعیین و توظیف نمود تا فیصلۀ صلح  مسؤ
  بین اقوام زی رضا و تایمنی را تطبیق نمایند کھ تا ھنوز تطبیق نشده است . 

ور در تطبیق اقوام زی رضا و تایمنی نشان داد کھ مؤظفین ادارۀ محلی والیت غ 21/9/1391کشمکش ھا و جنگ ھای 
مسؤلیت خود را در برابر مردم انجام ندادند . از باب دیگر عدم تطبیق فیصلھ ھای صلح  30/7/1391فیصلۀ صلح  

نشان می دھد کھ پا در میانی مسؤلین امور در ھر مصالحھ ؛ مصنوعی و غیر واقعی بوده است ، زیرا در پایان ھر 
بوده است؛ شاھد منازعات متعدد بوده و ھستیم  . اما دولت در  نشست بین اطراف درگیر کھ ھدف آن فقط قطع نزاع

برابر تمام قیام ھای ؛ بزرگوارانھ  سکوت است و صبر پیشھ کرده است . قعود سنگین دولت دربرابر قیام ھای مسلحانۀ 
  افراد مسلح غیر مسؤل زنده گی عامھ را بھ خطر مواجھ می کند.

ھمین قرار باشد ؛ نقطۀ آغاز مدیریت اوضاع توسط این اداره را می توان درست بھ باور عامھ  ، اگر نحوۀ مدیریت از 
     ھمان نطقۀ پایان کار ادارۀ قبلی  تعریف کرد  .

حال اگر ادارۀ محلی می خواھد کھ ثبات یا ال اقل امنیت را در جغرفیای والیت غور تأمین کند ؛ بھ موقف گیری روز 
 ن و افراد سرکش بصورت واقعی عمل کند.  خود در برابر حراس افگنا 30/7/1391

   

  

  رسالت سیاسی زنان 
  افغان درعصر حاضر

  ارتقاي ظرفیت و دادخواهی از حقوق  سیاسی زنان 

درتاریخ بشریت یا بھ اساس قوانین مستبدانھ ویا بھ اثر خودکامکی زمامداران مستبد عدالت اجتماعی نقض 
وحقوق انسانھا مورد تجاوز قرارگرفتھ است، کھ درھردو صورت با ید درمقابل بیعدالتیھا ونا ھنجاریھای 

  است،اجتماعی کھ بھ بشریت رفتھ 
برای دسترسی بھ حقوق انسانی واساسی  حرکتھا وخیزشھای حقوق خواھانھ توسط مدافعین حقوق بشر 
وکسانیکھ بھ نحو مورد تبعیض وستم قرارگرفتھ اند ، صورت بگیرد ، کھ  دراین راستا جھان شاھد 

زرین ثبت میباشد ،  مبارزات انسانھای آزاده درطول تاریخ بوده ومبارزات آنان درصفحھ اوراق تاریخ با خط
دراین گیرو دار تاریخی بیشترین تبعیض وحق کشی وستم برزنان رواداشتھ شده واین قشر عظیم ازجامعھ 

( توسط انسانی ھمواره مورد بی مھری وظلم ستم قرارگرفتھ وبا اعمال قوانین غیر انسانی وضد بشری 
ازحقوق انسانی خویش محروم گردیده اند، حکام مستبد و باوره و سنت ھای ناپسند اجتماعی نسبت بھ زن )

کھ تاریخ خود شاھد براین ( حق کشی ھا و حق تلفی ھا ) است. وامروز اگر ما درجھان شاھد وضع قوانین 
نسبتا خوب وعادالنھ  دربعض کشورھاھستیم ، این امر حاصل تالش ومبارزات پیگیر وھمھ جانبھ کسانی 

ده وبعضا جانھای شیرین خود راازدست داده اند ، تا این مسیر است کھ عمر شان را دراین راه سپری نمو
را برای ما وبعد ازما فراھم نموده باشند .با وجودیکھ ھنوز قوانین غیر عادالنھ نیز درجھان حکم فرما 

  است.
دراین میان زنان کشور ما افغانستان نیز ازاین امر مستثنا نبوده ودر طول تاریخ این کشور بھ اثر نبود 

نین عادالنھ کھ حقوق انسانی زنان را تأمین نماید ، مورد ظلم وتبعیض قرارگرفتھ وازحقوق خدادادی قوا
خویش محروم بوده اند، بخصوص دردوران حکومت جابرانھ عبدالرحمان وامارت حق ستیزانھ طالبان ، 

ن کھ حقوق زنان ازھیچ حق انسانی برخوردارنبوده اند ، اما خوشبختانھ ھم اکنون درکشورما قوانی
شھروندان درآن تأمین وبطور یکسان درنظرگرفتھ شده بھ تصویب رسیده است ، کھ درآن حقوق تمام اتباع 
بدون درنظرداشت جنس ، مذھب  ونژاد برسمیت شناختھ شده است ودرپرتو وضع واعمال  این قوانین است 

  کھ بزخمھای دیرین شھروندان این کشور میشود التیام بخشید.
ساسی افغانستان نسبت بحقوق سیاسی زنان تبعیض مثبت درنظر گرفتھ شده ودرانتخابات پارلمانی درقانون ا

% زنان اگرچند  با رای کم با ید، درمجلس شورای ملی وشوراھای والیتی 25وشوراھای والیتی الزاما باید 
زیادی را درمبارزات راه پیدانمایند ، کھ امروز حتا درکشورھای کھ دموکراسی درآن نھادینھ شده وتجربھ 

% زنان درقوه مقننھ 25% میرسد ،حضور17سیاسی ودرمسایل انتخابات اندوختھ اند، حضور زنان تا 
کشور وھم چنین درشوراھای والیتی کھ نقش نظارتی ازکارکردھای حکومت محلی والیات رادارد ، میتواند 

نان با استفاده ازاین فرصت فراھم باعث تحول عظیم درراستای دادخواھی ازحقوق سیاسی زنان گردد ،وز
شده حضور خویش را درصحنھ ھای سیاسی کشور بیشتر تبارز دھند ونقش شان را درمبارزات اجتماعی 

  ثابت سازند .
قانون اساسی وسایر قوانین نافذه درکشور، فرصت وبستر خوبی است برای حضور درصحنھ ھای اجتماعی 

جایگاه خویش رادرجامعھ  تثبیت وحضور خود را درصحنھ ھای ومبارزات سیاسی زنان کھ با الھام ازآن 
  مبارزاتی حقوق خواھانھ متبلور نمایند.

چیزیکھ  دردسترسی بھ حقوق سیاسی زنان ،بسیار حایزاھمیت بوده، مسؤلیت پذیری خود زنان میباشد 
اید زنان با درک .موانع قانونی درمبارزاتی سیاسی وجود ندارد ومورد حمایت قانون قرار دارند ، اما ب

واقعیت ھای عینی اجتماعی ،وبا درنظر داشت حساسیت ھای اجتماعی ، خود وارد صحنھ ھای مبارزات 
سیاسی شوند . وقبل ازھمھ  این امر ظرفیت پروری وکسب آگاھیھای سیاسی را میطلبد کھ زنان خود را با 

اوری زنان است کھ میتواند بعنوان یک ابزار وتکنیک ھای مبارزاتی مسلح سازند ، یکی ازاین ابزار، خودب
عنصر مھم درمبارزات سیاسی جایگاه خود را درجامعھ باز کنند . دراین مبحث  بھ بعضی راھکارھای کھ 

  میتوانند زنان را درمبارزات سیاسی شان کمک نماید ،اشاره میگردد.
  

  :شرکت درانتخابات 
ند کشور  حق انتخاب کردن وحق انتخاب شدن بھ اساس ماده سی وسوم قانون اساسی افغانستان ھرشھرو

را دارا میباشد . پس بنابراین ھرزن افغان حق دارد خودرا چھ درانتخابات ریاست جمھوری وچھ درانتخابات 
ولسی جرگھ وشوراھای والیتی بعنوان کاندیداتور نامزد نماید . میدانیم درجامعھ مثل افغانستان چالشھای 

ی زنان وجود دارد ، اما باید درمقابل چالشھا ومشکالت بھ مقابلھ پرداخت زیادی فراراه مبارزات سیاس
وتسلیم سرنوشت کھ دیگران آن رارقم میزنند، نباید شد ،  کھ این کارخود جسارت وتالش وپشت 

کارمیخواھد .  تا ازاین سنگالخ ھا زنان افغان عبور نکنند نمیتوانند بھ قلھ ھای کامیابی دسترسی پیداکنند .  
نان  میتوانند بھ عنوان یک نیروی عظیم وتأثیر گذار انسانی درپروسھ انتخابات ، درپای صندوق ھای رای ز

رفتھ وفرد دلخواه شان را انتخاب نمایند ، و با اشتراک  پرشور درانتخابات حضور خود شان را درجامعھ 
مورد نظر دست یابند وازطرف  تثبیت نمایند . ومیتوانند ازطریق شرکت درانتخابات ازیکطرف بھ کرسی ھای

  دیگر درانتخابات حضور شان را بعنوان یک  کتلھ عظیم  ازجامعھ انسانی بھ اثبات برسانند .
  

  :تشکیل انجمن ھا وسازمانھای اجتماعی 
مبارزات فردی نمیتواند نقش اساسی درروند مبارزات سیاسی داشتھ باشد . زنان افغان با تشکیل اجتماعات 

تماعی میتوانند درصحنھ ھای سیاسی واجتماعی با انسجام وسازمان یافتگی بیشتر تبارز وسازمانھای اج
  نمایند.

اگرچھ بعضا انجمنھا ، سازمانھا ونھادھای زنانھ درکشور شکل گرفتھ ، اما بھ ھیچ عنوان بسنده نیست 
زنان افغان را نماید   بلکھ سازمانھای دیگری با ظرفیت ھای باالی تشکیل گردد ونمایندگی از تمام ویا بیشتر

. چیزیکھ دراین  مورد قابل یادآوری است اینست کھ سازمانھا ونھادھای زنانھ بخاطریکھ نمایندگی ازیک 
قشرھمیشھ محروم جامعھ بنام "زن" مینماید ، نباید دچار وسواسھای قومی ، نژادی ،سمتی مذھبی و ..... 

گردند ، ازھدف اصلی شان کھ ھمانا دسترسی بھ حقوق  گردند .زیرا اگرزنان دچار چنین مسایل دست وپاگیر
  انسانی شان است ، بازمیمانند .

زنان با تحلیل ازوضعیت ھای اجتماعی ،سیاسی وفرھنگی کشور باید تالش نمایند کھ رکود چندین دھھ 
ت ھای وچندین سده مبارزات سیاسی زنان را شکستانده و با استفاده ازفرصت پیش آمده وبا استفاده ازظرفی

موجوده وحمایت ھای ملی وبین المللی  برای جبران کاستیھای گذشتھ وبرای بدست آوردن حقوق ازدست 
رفتھ شان مبارزه نمایند. درشرایط فعلی زنان بعضا درجاھای مناسبی  درنھادھای ملی وبین المللی قرار 

  ا ایفا کنند .دارند کھ میتوانند در مبارزات دادخواھانھ زنان ، درکشورنقش اساسی ای ر
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

بھ تقاعد سوق داده شدند. موصوف عالوه بر اینکھ یک کارمند  1389بھ وجھ احسن و صادقانھ انجام داد و در سال 
پدر شھدا را در کاسی بھ خود کسب نمود . توانا و قلم بھ دست و نویسندۀ الیق بود ؛ یک شخصیت جھادی بود و لقب 

مرحوم در نزد مردم کاسی و قرای اطراف از رسوخ و اعتبار و نفوذ زیادی برخور دار بودند و در راستای وحدت و 
ھماھنگی بین مردم و حل منازعات مردمی تالش می ورزیدند . مرحوم میرزا عبدالغفور خان بھ اثر مشکالت و زیان 

کھ در دورۀ انقالب اسالمی دیده بود ؛ بھ مرض فشار خون و بیماری قلبی مبتال گردید و دایم تحت ھای جانی و مالی 
بعد از ادای نماز صبح جان بھ  9/1391/  12شنبھ مورخ یکبجۀ صبح  6تا اینکھ حوالی ساعت  تداوی قرار داشت

  مانده گان شان آرزومندیم . جان آفرین سپرد . از بارگاۀ الھی جنت برین برای مرحوم و صبر جمیل بھ باز
  انا  و انا الیھ راجعون .

  

  زنده گی نامۀ مرحوم میرزا عبدالغفور خان مهاجر !
محترم میرزا عبدالغفور خان مھاجر فرزند دوست محمد 
خان ولدیت خدایار ساکن اصلی و فعلی کاسی علیا در 

در یک خانوادۀ مسلمان ، آبرومند و با عزت  1319سال 
چشم بھ جھان گشود و در سن ھفت سالگی شامل مکتب 

کاسی علیا گردید و تا صنف سھ در آن مکتب ابتدائیھ 
ً نزد علمای محل  دروس خویش را ادامھ داد ، بعدا
تحصیالتش را طور خصوصی پیش برد . مرحوم مھاجر 

بھ مدیریت مکلفیت غور توظیف و مدت  1341در سال 
پنج سال در آن اداره ایفای وظیفھ نمود و در سال 

ً بھ مدیریت ثبت احوال نفوس 1350 غور توظیف  تبدیال
و بھ وظیفھ اش ادامھ داد و مدت ھشت سال را در 
ً ایفای وظیفھ نمود تا اینکھ  مدیریت امالک غور تبدیال

آگاھانھ و عاقالنھ با تمام   1358موصوف در سال 
اعضای فامیل و عزیزان خویش بھ صفوف مجاھدین 

نفر عزیزان و نور چشمان  14کشور پیوست و تعداد 
راۀ جھاد کرد و ھیچ گاه از شھادت  فامیل خویش را نثار

شان مأیوس و ناراحت نبود و اظھار تأسف از جدا شدن 
ھیچ گاه صحبت آن خالی از اندرز و  .عزیزانش نمی کرد 

  . نصیحت نبود 
ھمیشھ بھ خیر و فالح محیط و اجتماع صحبت می نمود 

در . و یک لحظھ از درد و رنج مردم غافل و آرام نبود
پیروزی مجاھدین بھ حیث مدیر  بعد از 1371سال 
  غور تقرر حاصل نمود و وظایف محولھ خویش را امالک
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دادخواهی و چالشهاي احتمالی آن  
  

 ارتقاي ظرفیت و دادخواهی از حقوق  سیاسی زنان
 

 دادخواھی چیست ؟
ھ اس ا یک تعریف آورده می شود : دادخواھی یک فرایند اجتماعی و غیر سیاسی است کھ از آن تعریفات چندی صورت گرفت ن ج ت و در ای

ی  ا گروھ رادی ی ل انف ارکرد یاعم واھی ، ک تھا  "دادخ وایح ،سیاس وانین ل ھ ،ق ای عام ھ ھ االی برنام ذاری ب ھ منظورتأثیرگ ھ ب راگویند،ک
دازی میگردد. ان اعی ،اقتصادی وفرھنگی ،راه ان ای سیاسی ،اجتم زه اصلی دادخواھی وسایرھنجارھای اجتماع،ازطریق منابع وبرنامھ ھ گی

 در مناسبات اجتماعی تشکیل میدھد. دادخواھی میتواند فعالیتھای اشخاص ویا نھاد رادربرگیرد ".  راتغییر ، توسعھ وبھبود
  رویکرد دادخواھی :

است، میتوان شیوهء بر  با توجھ در مأثریت ، نقش و کارکرد یک دادخواه کھ ھمانا تواناسازی، ھمراھی و نمایندگی از اقشار محروم و آسیبپذیر
  خورد با دادخواھی و رویکرد بھ آن را در سھ دستھ بصورت ذیل طبقھ بندی نمود

  دادخواھی برای مردم زیان دیده :
ھی دادخوادرین حالت دادخواھان بھ نمایندگی از متآثرین وکسانیکھ بھ حاشیھ رانده شده اند دادخواھی مینمایند. متآثرین یا دانش و توانایی الزم 

ش  ن رویکرد، نق د. در ای را ندارند و یا اینکھ ممکن در صورت دادخواھی برای خودشان مورد تبعیض، تھدید و یا مجازات بیشتر قراربگیرن
 .دادخواه نمایندگی  کردن از آسیب دیده و حق تلف شدگان است

  :دیده دادخواھی توسط مردم زیان
لند برده میشود تا آنان توانایی انجام فعالیتھای دادخواھی را پیدا نمایند. یکی از مفیدیتھای این درین حالت دانش، ظرفیت و توانایی افراد متآثر ب

مفیدیت  شیوه تداوم فعالیتھای دادخواھانھ توسط خود مردم متآثر میباشد. زیرا مردم ھم توانایی و ھم مھارتھای الزم دادخواھی را دارا میگردند.
را متآثرین واقعی مستقیمآ نھ باالواسطھ در پی تغییر اوضاع، تصامیم، پالیسی و قوانین بھ نفع خودشان اند. در دوم این شیوه مؤثقیت آن است. زی

 توانا سازي است  این رویکرد، نقش دادخواه 
ندگي نباشند داشتن دانش و مھارت براي داد خواھي براي یك جامعھ ضروریست ، تا مادامیكھ مردم یك جامعھ آراستھ بھ دانش و مھارت ھاي ز

ھ خطر مواجھ  اھي داد خواھي ب ي دانشي و عدم آك ر ب ھ اث ھ شد ، ب اال گفت ھ در ب ھر گیز نمي توانند بھ داد خواھي بپردازند زیرا ھمانطوریك
 میگردد.

  دادخواھی با مردم زیان دیده :
ا م راه ب ان ھم رده میشود. طوریکھ دادخواھ یش ب ھ پ ان دادخواھی دراین حالت دادخواھی بھ صورت اشتراکی ب دگی از آن ھ نماین ھ ب آثرین ن ت

ا جھت  ذیرفتن مسؤلیت ھ مینمایند. افراد متآثر در انتخاب موضوع دادخواھی، تعیین اھداف و استراتژیھای کاری، تصمیمگیری و ھمینطور پ
ودن بھ آسیب دیده ھا یك نوع قوت انجام تالشھای دادخواھانھ سھیم اند. در این رویکرد، نقش دادخواه ھمراھی است. در دادخواھي ھمراھي نم

 قلب است كھ سبب مي شود شخص مصدوم و یا جامعھ وافراد زیان دیده بتوانند بروحیھ آرام بھ قیام داد خواھانھ بپردازندو این جھش باعث آن
   مي شود كھ داد خواھي بھ صورت اصولي و از مجراي قانوني آن انجام پذیرد

  چالشھای دادخواھی :
ھ ان  طبیعی است ک ھ در جری امانیھای ک ھا و نابس ود. چالش د ب ھا نخواھ رات و چالش ات، عاری از خط ین مشخص ودن چن ا دارا ب دادخواھی ب

ان دادخواھی خواھ ان و جری ر دادخواھ د فعالیتھای دادخواھی و تالشھای دادخواھانھء جنبشھای عدالتخواه رونما میگردند، بیشترین تأثیر را ب ن
روز گذاشت. بھ تعبیر دیگر: ل ی ظھور و ب د داخواھی است. یعن بھء تیز چالشھای عرصھ دادخواھی یا متوجھ دادخواھان و یا ھم متوجھ فراین

  مشکالت و چالشھا دو اثر منفی را در پی دارد، یا دادخواھان را از صحنھ بیرون میراند و یا فرایند دادخواھی را عقیم میسازد
  بد: تبدیل شدن "وضعیت خوب" بھ "وضعیت

ا فرا ت نگردد و ی ر مثب ھ تغیی یند دادخواھی ممکن است نظر بھ عوامل متفاوت بھ اھداف مورد نظر نینجامد. در صورتیکھ دادخواھی منجر ب
ھ  دیل شدن "وضعیت خوب" ب ن تب ابر ای وده است. بن ی را پیم وضعیت بھتر را بھ وضعیت بدتر تبدیل نماید، در واقع دادخواھی مسیر انحراف

اران جنگی و ناقضین "وضعیت بد" در اث ھ جنایتک ر دادخواھی میتواند یکی از آسیبھای دادخواھی محسوب شود. مثآل دادخواھی جھت محاکم
اران جنگی و ناقضین  ت ک حقوق بشر در افغانستان کھ منجر بھ تصویب قانون "مصالحھ ملی و عفو عمومی" گردید و بر اساس آن تمام جنای

   دادند حقوق بشر ھمدیگر را مورد عفو قرار
  قدرت گیری مرتجعین:

دین  عمده ترین چالش و آسیبی کھ دادخواھی جنبشھای عدالت خواھانھ را تھدید مینماید ھمانا سوء استفاده از دستاوردھای چنین جنبشھا است. ب
رتجعی بھ  معنی کھ جنبشھای خود انگیختھ با اتکا درتگیری م ی ق ت می رسند، ول روزی جنبشھا، مردم بھ پیشبرده شده و بھ موفقی د از پی ن بع

  دستاوردھای جنبش را در مسیر مخالف اھداف اولیھ سوق میدھند. جھاد مردم افغانستان مصداق بارز در این راستا است
  مقاومت در برابر تغییر:

داشت محیط دادخواھی، چنانچھ در سطور قبلی توضیح داده شد کھ اھداف دادخواھی چیزی نیست جز "تغییر مثبت" و "تأثیر مثبت". با درنظر 
اھی  رسوم پایدار و حاکم بر آن محیط، مناسبات حاکم بر رفتارھا و طرز نگرش مردم میتوان دریافت کھ ایجاد تغییر کار بسی مشکل است. گ

خود مقاومت  زاشرایط زماني نشان میدھد كھ ارباب قدرت در مقابل تغیر  مقاومت در برابر تغییر منجر بھ ناکامی فرایند دادخواھی میگردد. 
ر است ، زیرا مردم آرزودارند تغیري مثبت و ینشان میدھند ، چنانچھ مقاومت دولت لیبي در مقابل متعارضان نشان دھنده مقاومت در مقابل تغی

  دموكراسي را در جامعھ پیاده سازند ولي بھ مقاومت جدي از طرف زورمندان دولتي قرار گرفتھ اند
  ماھیت جامعھ:
ش عناصر اساسی  ا و تبعیض نق یش داوریھ در تکوین و شکلدھی نگرشھای جامعھ ھمانا آگاھی و تعلیم است، زیرا آگاھی و تعلیم در کاھش پ

 بسزا دارند. موجودیت تبعیض و پیشداوریھا مقاومت جدی را در برابر تغییر مثبت و دادخواھی ایجاد مینمایند. وجامعھ طوري عادت نموده كھ
وان پروسھ داد در قدم نخست در مقابل د ي ت اد خواھي از خود عكس العمل نشان دھند ، اما وقتیكھ جامعھ بھ دانش آراستھ گرددخود بھ خود م

  خواھي را دنبال نمود
 تآثیرات سیاسی:

رساند و این نکتھ را باید تذکر داد کھ دادخواھی یک فرایند سیاسی نبوده و در صدد آن نیست کھ شخص و یا گروه خاصی را بھ قدرت سیاسی ب
با سیاست یا از آن محروم نماید. ولی با این دیدگاه کھ دادخواھی در صدد رفع نابرابریھا، بیعدالتیھا و ایجاد توازن در قدرت است، ناگزیر باید 

ھ سروکار داشتھ باشد.  بنابر این، ممکن است کھ برخی فاکتورھای پیدا و پنھان سیاسی در ناکامی فرایند دادخواھی تأثیرگذاری  داشتھ باشند. ب
  گردند ویژه اگر دادخواھی با ھدف تغییر مثبت در تقابل با منافع قدرتمندان قرار گیرد و یا فعالیتھای دادخواھانھ توسط جریانھای سیاسی تمویل

  مشکل تقنینی:
. ولی ایجاد تغییر در پالیسیھا و قوانین این نکتھ واضح است کھ دادخواھی عمدتآ با ھدف ایجاد، اصالح و تطبیق قوانین و پالیسیھا آغاز می یابد

وأم باشد.  ق ت ده و مغل با حفظ ویژگیھای عادالنھ و فراگیر بودن شان، کاری بس دشوار است. بھ خصوص اگر روند تقنین با بوروکراسی پیچی
  چنین معضلی در دادخواھی استراتژیک بھ وضوح مشاھد میشود

 محسوس نبودن نتیجھ:
وان نتیجزم ھدادخواھی یک برنام ن، نمیت ابر ای ھ انبر است و مدت طوالنی را دربرمیگیرد تا "تغییر مثبت" و "تأثیر مثبت" را بوجود آورد. بن

وده و در عین  وی ب دار و ق محسوس را در کوتاه مدت دید و یا بدست آورد. از سوی دیگر، چون دادخواھی زمانبر است، لذا نیازمند منابع پای
  ع را در پی داشتھ باشد و یا توجھ الزم را از کارھا و فعالیتھای دیگر منحرف نمایدحال ممکن است انحراف مناب

  نا پایداری:
ای دادخواھی ممک اھنگی فعالیتھ ن دادخواھی نیازمند فعالیت دوامدار و پایدار است تا حصول نتیجھ را تضمین نماید. ولی نامنظم بودن و ناھم

  .دچار افت و خیز نماید است این روند را بھ اخالل مواجھ نموده و
  : هخطرات مربوط بھ دادخوا

دادخوھان نیز منحیث بازیگران اصلی عرصھ دادخواھی ممکن است با برخی مشکالت و موانع در جریان پیشبرد فعالیتھای شان مواجھ گردند 
  :کھ عمدھترین خطرات احتمالی عبارتند از

  تغییر شھرت:
زایش بدین معنی کھ مؤفقیت و عدم مؤفقیت جری ھ اف ت دادخواھی منجر ب ار و شھرت دادخواه دارد. مؤفقی ر اعتب أثیر مستقیم ب ان دادخواھی ت

  اعتبار و شھرت نیک دادخواه میگردد و عدم مؤفقیت جریان دادخواھی، ممکن است تأثیر منفی را متوجھ شخصیت دادخواه نماید
  مخالف شدن :

را برنمیتابند و یا دادخواھی در تقابل با منافع آنان قرار گیرد، منجر بھ افزایش مخالفت ھا طبیعی است کھ رویارویی با گروھھای کھ دادخواھی 
  علیھ دادخواه میگردد

  ضرر اقتصادی:
ً خساراتی را متوجھ دادخواه مینماید   پیشبرد فعالیتھای دادخواھی نیازمند منابع و حمایتھای مالی است و ناگزیر مصارف و احیانا

  منزوی شدن :
تھای دادخواھی با درنظرداشت ماھیت جامعھ و مقاومت آن در برابر تغییر، ممکن است منجر بھ انزوای دادخواھان شود و یا ھمکاران و فعالی

  شبکھ اش را از دست دھد.
ستفاده شدن بعنوان نتیجھ میتوان بیان داشت کھ دادخواھی یک پروسھ و جریان اجتماعی است و احتمال سوء تعبیر شدن ، عوام زدگی ، سوء ا

اھداف و دست آورد ھای آن توسط سیاست مداران ، و خارج شدن از حالت اجتماعی اش و گرفتن صبغھ سیاسی وجود دارد و خطرات احتمالی 
و  یدر مسیر راه جریان دادخواھی و افرادی کھ دادخواھی را انجام میدھند و میخواھند تغییر ایجاد نمایند و تأثیرات مثبت روی جریانات سیاس

  اجتماعی بگذارند ، وجود دارد و بدون شک جریان دادخواھی از حقوق سیاسی زنان نیز از این قاعده بری نخواھد بود .
  

) در جریان اجرای گزمھ ھای 16در اول و سوم ماه دسمبر، تیم بازسازی والیتی (پی آر تی 
مواد انفجاریی را در شان جھت تامین امنیت و حفظ شھروندان والیت غور از وسایل انفجاری، 

  نزدیکی شھر چغچران کشف نمودند.
پی آر تی مقیم والیت غور بعد از کسب معلومات در رابطھ بھ مواد  (EOD)تیم ماین پاکی

منفجره بھ محل رفت ، ساحھ را از نزدیک بررسی نمود و بآلخره مواد منفجرۀ کشف شده را 
  منفجر ساخت.

الت بزرگ را بوجود میآورد، ھر سال تعداد از جاسازی مواد منفجره، بھ مردم محل مشک
اشخاص در اثر انفجار ماین ھا کشتھ و یا زخمی می شوند. گفتنی است کھ اطفال نسبت بھ 
اشخاص دیگر از انفجاز مواد منفجره آسیب پذیر اند. اطفال در حالت عدم آگاھی مواد منفجره 

  بھ خطر میاندازند.را بھ خانھ آورده و جان افراد دیگر فامیل شان را نیز 
برای جلوگیری از خطرات ماین ھا، وظیفھ و مسولیت ھر جوان می باشد تا اطفال را از 

  دست/لمس نمودن وسایل باقی مانده از جنگ ھا منع سازند.
اشخاص کھ می خواھند عالیم مواد منفجره خطر ناک را نوت بگیرند، تدابیر ذیل را مد نظر 

  بگیرند:
 نکنند).آنرا دست نزنند (لمس  -
 مناطق کھ با رنگ نشانی شده اند، نمایانگر تصفیھ ماین ھا می باشد. -
 در صورت کسب معلومات در رابطھ بھ ماین ھا، فورا نیروھای امنیتی را آگاه سازید. -
در صورت امکان  ؛ بھ محل کشف شده بمانید و منتظر خنثی سازی ماین ھا توسط   -

 نیروھای امنیتی باشید.
ید کھ: در صورت روبرو بھ مواد منفجره بی تفاوت ننشستھ و نیروھای بھ یاد داشتھ باش

امنیتی را آگاه سازیم چون ھرگاه مواد متذکره بھ مدت زمان معین اش رسیدگی نشود، ھر 
  کس می تواند قربانی آن باشد. 

   
  

  کشف مواد انفجاري در نزدیکی شهر چغچران
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

طر نپر تر     دیــــان آمــخیر مقدم قاصدا از سوی سلط ّ   آمدی ، بو جانانم خوش مع
  آن بیت رحمان آمدیزانکھ از سوی حجر    ود ــــی بـــانـان فیض رحمـر ما جھـدیدنت ب

س قصّ       اـــرھــبرق چشمت می رساند گونھ گون تصوی ّ   ھ گویان آمدیاز مقامات مقد
  ذبح اسماعیل بھ گریان آمدیحال حاجر     ویش ــصفاء و مروه دیدی بس صفای قلب خاز

  سرزمستی دست افشان پای کوبان آمدی    ل ــــام آن خلیــــدر مقــھ را ، انـان خانــآست
ان آمدی     ده ایـــل دیوار یتیمش دیــھ ھای وصــحلق ّ   در طواف کعبھ چون پروانھ پر
  از منا منزل بھ سوی اصل قربان آمدی     اصــود اقامت گاۀ خـۀ عرفان، مزدلھ خکو

  زان مقامات آشنای اھل عرفان آمدی     وقـا گون شـای گونـاز تعارف در منازل ھ
  سخن صیادی قوی با تیز پران آمدی      اتــد و ثبــن بھ تمھیــجمره را رجم شیاطی

  طوفان آمدیزای خوشا ازلطف اویکسو      د ـر عباـــان ناھنجــھست بار معصیت طوف
  بھر انجام عبادت چشم گریان آمدی      راــل تـــھ افعاـــدر پذیرد مالک الملک جمل

ت منزل بھ منزل رفتن ّ   خوش قدم با عرض ما ای پیک شادان آمدی    ده ــــــن دیــت مـــــلذ
  در حضور در دل گلستان آمدیدر سفر ان     بودی بھ انجامش ھمیشاشوق ماو ذوق م

  ھم سالمت پیش طفالن جمع یاران آمدی      وصالسوی تبریک حج سفر باد»حمیدی«این
  اصل مردان آمدیست بھ عھداوفاصل را      بــھمتت رامن بنازم زانکھ ھستی زی نس

  مدیطرف جانان سوی حیران آتازه دم از        رــسرق ــدم تا فـم از قـھ بوسـدم تا بـبا یک
  بعد ایام فراغم باز بھ کنعان آمدی     یوسف عصرم تویی اما جمال پوشیده است 

  خیر مقدم قاصدا از کوی جانان آمدی    »انــزم « رمز ھای عاشقانھ مژده ھا گیرد
  

 

  ت اهللایبمناسبت باز گشت حجاج از سفر حج به 
  ن رضیۀآمر لیسۀ سلطا –استاد زمان الدین عباسی 
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  مبادي حقوق مدنی و سیاسی زنان

  

 ارتقاي ظرفیت و دادخواهی از حقوق  سیاسی زنان
 

ند، زنان نیز داراست. اما این اصل بدیھی زنان بھ مثابھ نصف جامعھ انسانی ھمان نقش حیاتی را کھ مردان در امور سیاسی و مدنی دار
جھان امروز؛ در جوامع کھ از آن بھ عنوان جامعھ دموکراتیک یاد می شوند و جود نداشت. یونان کھ سرزمین مھد و خاستگاه دموکراسی 

آن حق رای و  فرد150000نفری خود فقط 400000شھر یونان از جمعیت  - و علوم است بھ چنین اصل توجھ نداشتھ اند.  آتن دولت
نفر می شدند از این حق برخوردار نبودند و در این آمار زنان 250000مشارکت در جلسات اگورا را داشتند، بقیھ جمعیت آن کھ نزدیک 

و بردگان از ھمھ بیشتر بھ چشم می خوردند. در این تجمعات در کل روی موضوعات حیاتی سیاسی و اجتماعی تصمیم گیری صورت می 
   [1]گرفت.

ما شما را از «زنان و مردان را در یک ردیف قرار  داده است و کرامت انسانی را بھ زن و مرد مساوی و برابر دانستھ است ین اسالمد
 زنان و مردان خلق کرده ایم و گرداندیم شما را بھ قبایل و گروه ھا تا این کھ از ھم شناختھ شوید، در نزد خداوند با کرامت ترین(کرامت

قبل از این کھ سراغ اسناد ملی و بین المللی حقوق مدنی و سیاسی زنان برویم ، می خواھم بھ این  [2]»تقوا ترین شماست. اکتسابی) با
حقیقت تاریخی و انسانی کھ زنان مظلوم ترین قشر جامعھ بشری بوده اند اذعان و اعتراف نمایم. نمی توانیم زنان را متھم کرد کھ آن 

شان مبارزه نکرده اند؛ چون شرایط طوری بوده کھ زنان را در چھار دیواری خانھ محصور کرده است. این قاطعانھ برای احقاق حقوق 
 وضعیت ھم در اکثر نقاط کشور مان جریان دارد. 

م توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده بیان گر امر تساوی بھره گیر و استفاده از 1966حقوق مدنی و سیاسی کھ در سال 
دولتھای طرف این میثاق متعھد می شوند کھ تساوی حقوق « م حقوق مندرج آن مصوبھ است کھ در ماده سوم آن چنین ذکر شده استتما

این سند و سایر سند تاکید دارد و ملزم » زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین می کند.
 [3]ھای امضا کننده این میثاق باید تساوی حقوق مدنی و سیاسی بین زنان و مردان را تامین نماید.می گرداند کھ دولت 

ھر کس حق دارد کھ در اداره امور عمومی کشو خواه مستقیم « حق مشارکت سیاسی را اعالمیھ جھانی حقوق بشر چنین بیان داشتھ است: 
مشارکت زمانی بھ وجود می آید کھ روند اتخاب شدن و  [4]»باشند، شرکت جویند. و خواه با وساطت نمایندگانی کھ آزادانھ انتخاب شده

مدنی انسان بدون تبعیض زن  –انتخاب کردن بھ صورت آزادانھ و مساوی میسر باشد. حق رای بھ عنوان یک مولفھ ی از حقوق سیاسی 
وناگون بھ امروز و جود نداشت، بلکھ معیار ھای چون طبقھ و مرد قابل قبول اعالمیھ جھانی حقوق بشر می باشد. این امر در کشور ھای گ

رای فرمعمولی) و تحصیالت( انگلستان 2رای کشاورز)، ثروت(فرانسھ،رای یک ثروتمند=5/ رای یک کارگر=1920اجتماعی  (روسیھ/
  [5].قرن نزدھم،رای دیپلمھ ھا) را در نظر داشت

ھای جھان امروز تصریح شده کھ در قانون اساسی افغانستان بیان شده است کھ:  حقوق مدنی و سیاسی زنان در قوانین اساسی تمام کشور
، بدون در نظر داشت نوع مقام کھ احراز می کند( مانند زعامت [6]زنان مانند مردان حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن را دارا است

با استناد بھ اصل دوم اعالمیھ جھانی حقوق بشر کھ  کشوری، مقامات اجرایی و مقننھ). در مورد سایر حقوق مدنی و سیاسی زنان
ھر کس می تواند بدون ھیچ گونھ تمایز، «افغانستان در قانون اساسی خویش خود را ملزم رعایت آن نموده؛ چنین اشعار می دارد:

از تمام حقوق و تمام آزادی مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس( نقطھ مورد نظرما)، زبان، مذھب، عقیده سیاسی و یا ھر عقیده دیگر... 
ز ھای کھ در این اعالمیھ ذکر شده است، بھره مند شوند.  مانند این کھ می تواند دست بھ تشکیل انجمن ھا، سازمان ھا و احزاب  بزنند. و ا

 آزادی ھای چون بیان و عقیده بر خوردار شوند.
ھ کھ تمام ملت ایتالیا از شان اجتماعی مساوی بر خورداراند و بدون م ایتالیا نیز در ماده سوم خود بیان داشت1948قانون اساسی مصوب 

آن بیان شده کھ کار 36ھیچگونھ تبعیض از نظر جنس، نژاد و زبان....در برابر قانون مساوی اند. در مورد حقوق کاری زن نیز در ماده 
جھان گاھی بھ صراحت تمام تساوی حقوق مدنی ، از این معلوم می شود کھ کشور ھای  [7]زن دارای حقوق مساوی با کار مرد است. 

  سیاسی، اقتصادی و فرھنگی بین تمام انسان ھا را شناختھ است.
با توجھ بھ مواد قانونی و حقوقی کھ جھان امروز بھ آن معترف است، برابری زنان و مردان در متون حقوقی اذعان وتاکید شده است.  در 

بیست و یکم  نقطھ عطف بوده است. در آلمان خانم انگیال میرکل بھ بلند ترین مقام حکومتی رسید  عمل نیز قرن بیستم و آستانھ شروع قرن
. این مقام را از طریق انتخابات بھ دست آورده است. در تایلند نیز چندی قبل خانم جوان بھ کرسی نخست وزیری رسید کھ خود گواه بر 

اد میالدی خانم ایندرا گاندی دختر مرد مبارز جواھر لعل نھرو بھ نخست وزیر آن جامھ عمل پوشیدن آن اصول آرمانی است. در دھھ ھشت
   [8]کشور رسید کھ با درایت تمام توانست مشکالت داخلی و خارجی آن زمان خویش را حل نماید.

ھ زمینھ ھای عملی تحقق آرمان استفاده از حقوق انسانی در قرن بیستم و بیست و یکم مانع قانونی و حقوقی و جود ندارند. اما اھستھ آھست
ھای انسانی و فرا انسانی چون برابری، زندگی سعادت مند برمبنای عشق بھ ھمنوع مھیا می شود. در کشور ما افغانستان در دھھ حاضر 

ریاست  شاھد تجربھ نوع دموکراسی مردمی بودیم کھ زنان توانستند درپالمان کشور نمایند داشتھ باشد، در عرصھ اجرای نیز نامزد
  جمھوری شدند. و ما چندین وزیر زن در کشور داریم کھ خود نمونھ خوب از تحقق این امر است.

باید گفت کھ ملتی کھ از نیم پیکره جامعھ و نیروی انسانی اش (زنان) در جھت ترقی و سعادت جامعھ شان استفاده نکند و با مولفھ ھای 
ی و خوشبختی  بھ عنوان ارزش ھای واالی بشریت نخواھد بود. یکی از علل عقب فکری بربریت زیست نمایند، آن ملت شایستھ آزاد

ماندگی جوامع شرقی کھ جھان سوم محسوب می شوند در سھ قرن قبل این بوده و مورد استعمار واستثمار قرار گرفتھ اند؛ این بوده کھ 
د کھ خود بیان می کند کھ نیم نیروی شان بدون استفاده باقی زنان در ھیچ امور سیاسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی حق شرکت نداشتھ ان

  بوده است. 
  خواھران ما ھمان اندازه می توانند نقش بازی کنند کھ برادران مامی توانند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1386خ اندیشھ ھای سیاسی غرب، کمال پوالدی، تاری - 1
 13قرآن کریم،حجرات/ - 2
 ،نشرات کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان.3میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل  - 3
 )21،(بند اول ماده 1390اعالمیھ جھانی حقوق بشر، کمیسون مستقل حقوق بشر، - 4
 435،ص1384سیدمحمد ھاشمی، حقوق بشر وآزادی ھای اساسی، نشر میزان، - 5
 .33قانو اساسی افغانستان، اصل  - 6
 .3، اصل 1387قانون اساسی ایتالیا، نشر نگان بینھ، - 7
  .76،ص1362محمد عبادزاده کرمانی، ایندراگاندی،  - 8

  درجامعه یاهمیت نظام اسالم
  عبدالقادر نادری

  

طوریکھ بھ ھمگان مبرھن است، نظام کھ مبتنی بر ایده لوژی مقدسی اسالمی 
سیر وحرکت نکند چالش ھای خود را دارد. نظام کھ اطاعت آمر را پیروی و 
اطاعت خدا می داند.  اصولی کھ افراد را بھ اساس کار دانی ، توانایی و 

گاری معرفی می کند ، و بر اجرای ضوابط و قوانین تأکید میورزد نھ پرھیز
برپایھ روابط ورشوه وتحفھ . اجرای  وظیفھ را واجیبۀ از طرف خداوند 
میداند. امکانات دولت را مال و دارای شخصی کس ندانستھ ، بلکھ ملکیت 

ت تمام مردم  می داند ، حفاظت و حراست آنرا بر ھر مسلمان واجب گفتھ اس
. عزت و شرافت را در پرتو تطیبق احکام و دستور خداوند دانستھ ، دعوت 
و تبلیغ را وظیفھ ھر فرد مسلمان بخصوص علمای کرام و مشایخ عظام و 

% 95دانشمندان دیندار دانستھ است. نظام یکھ تنھا بھ اجرا نمودن قصاص 
ر کھ مشکالت ومعضالت جامعھ بشری و انسانی را مرفوع می سازد . ھر قد

بھ مرجع و منبع نقلی این نظام بذل توجھ صورت گیرد بھ ھمان  اندازه جامعھ 
انسانی و اسالمی ما شکوفا شده و ترقی می کند. قمیت و ارزش این دین 
کامل مقتضی آن است کھ در ترکیز فکری مسلمانان باشد، نظام خداوندی 

رد، بدون سزاوار این است ، کھ درمحور و محراق تو جھ بشریت قرار گی
تردید قانونی کھ جامعھ را از جور ظلم و ستم نجات داده  و بھ سمت و سوی 
عدالت اجتماعی ، برابری و برادری  جھت و استقامت می دھد  و اجتماع را 
از لوث شرکیات و خرافات پاک ساختھ ،  و انسان ھا را در جاده ھدایت 

ستند کھ شب و روز وحدانیت راھنمود می سازد . دور از شک انسان ھای  ھ
فکر شان در تحکیم و ترقی این سیستم الھی مشغول و مصروف است. 
عظمت و قدرت را تنھا در ساحھ و کیان دین مبین اسالم می بنند. سرفرازی 

  خود را دربرافراشتن علم  اسالم عزیز می دا نند.  
اظ ھا اصلی نظام اسالمی کھ ھمانا: مدرسھ ھا ، دارالعلوم ھا و دارالحف مراکز

است کھ متأسفانھ  در این عصر دین ستیز کھ ھر کسی از ھرگوشھ و ھر 
زاویھ بی باکانھ و گستاخانھ در مورد آن ھرزه گویی و یاوه سرایی می کند. 
طوریکھ ھویدا وآشکار است ؛ دشمنان دین اسالم  از ھمان طلوع فجر اسالم 

خص است. اما باب تا اکنون با دین در نبرد ھستند  و مسیر شان معیین و مش
سخنم بسوی کسانی است ، ادعای محبت وشفقت با خدا و رسول و اصحابش 
را می کنند ، ولی ھیچ نوع توجھ بھ کتاب خداوند و بھ سنت پیامبر نمی کنند 

نفر  84، بطور نمونھ ما در والیت خود یک باب دارالحفاظ داریم کھ  بتعداد 
شھ واباطھ گذاشتھ باشد کھ حتی شاگرد دارد کھ مشکالت مکانی اقتصادی اعا

بفقدان قرآن کریم مواجھ اند ، کھ توجھ مقامات و مردم شریف غور را 
درعرصھ خواھانیم ، اسالم می گوید : من از پاپ کشش ھرگز ننالم ؛ کھ با 
من ھرچھ کرد این مومنا کرد ، ما مسلمانان کھ خود را حامیان  و علم 

ا ن حقیقی اسالم می گویم اما با درد و الم برداران  این دین می دانم و راه رو
  فراوان کھ گفتار وعمل ما با ھم وفق ندارد.   

  

ان دخترآنرا  10که  طفل 200یتام که تعمیر جدید داراال  1391.9.7به تاریخ 
  .افتتاح گردید .در چغچران د ، طی محفل تشکیل می ده

توسط کمک مالی عنوان میلیون دالر آمریکایی بوده که به  0.5هزینه این پروژه 
یتام با توانیا در افغانستان اهدا گردیده است. تعیمر جدید داراالیهیئت ویژه کشور ل

  وسایل مکمل ضروري آن اعمار گردیده که داراي میدان بازي و باغچه گل
  باشد. اطقال در خانه جدید خود انتقال میابند.می

گینتارس   ،محفل با اشتراك؛ آمنه صافی افضلی وزیر کار و امور اجتماعی
ی والی والیت غور؛ تسید انور رحم ،باگونس ریس هیئت ویژه جمهوري لتوانیا

ندان پی آر تی چغچران؛ محمد اسحاق همراز شهردار ادگروال لینس کوبیلوس قوم
  مقامات و مردم محل برگزار گردید. ،ان شهر چغچر

«  در صحبت خود گفت:توانیا آقاي گینتارس باگونس ییس هیئت ویژه کشور لیر
دولت جمهوري  ،پی آر تی چغچران ، نسل آینده امید و آینده افغانستان است

اسالمی افغانستان و مقامات محلی براي فراهم نمودن خدمات اساسی بخاط یک 
  .»کار می کنند افغانستان  آینده بهتر براي

مرکز  یتام درتوانیا و مردم آن بخاطر اعمار تعمیر جدید داراالیخانم افضلی از ل
چغچران ابراز سپاس و قدردانی کرد. بهبود وضیعت اجتماعی در والیت غور به 

   د. مردم امید میده

 

  یتام در چغچرانافتتاح تعمیر جدید داراال
  

  ریاست احتساب محکمه استیناف والیت غور
  نظام الدین (حبیبی) رئیس احتساب محکمھ                                            

تحت چوکات ورھبری ریاست محترم محکمھ استیناف والیت غور جدیدا بھ فعالیت  1391رسال ریاست احتساب محکمھ استیناف د
  )نفرتشکل دارد یکنفرعضوودونفرمامورفعالدرحال انجام وظیفھ میاشند.4آغازکرده است وتعداد (

این اداره تاسیس گردیده احتساب جزءقضاء بوده بھ معنی حفاظت وحراست ازتطبیق اوامرالھی (ج) میباشدکھ درزمان رسول کریم (ص)
ازھمان عصرتاالحال دراکثرممالک اسالمی جزءقضاء بوده وبھ فعالیت خویش ادامھ میدھندکھ باعث تامین امنیت ورفع فساداخالقی 

  ومنکرات درجامعھ خودشده اند.
  بنابراین وظایف وصالحیت ھای این ریاست مشتمل بھ سھ بخش عمده ذیل میباشد.

م:دربخش معامالت، سوم:دربخش منکرات ومفاسداخالقی، وامربالمعروف ونھی عن المنکروظیفھ ھمیشگی این اول: دربخش عبادات، دو
  ریاست میباشد.

رئیس احتساب محکمھ ازابتداءتاسیس این ریاست تااکنون بمدت اندکی فعالیت »حبیبی«عالوه برفعالیت ھای این برنامھا محترم نظام الدین 
  ھای ذیل راانجام داده است.

ریس محکمھ استیناف غورطی مکتوب معرفی ریاست احتساب بخاطرپخش » حنیف«مطابق الیحھ وظایف وھدایت محترم الحاج عبیدهللا  1
نشردین بھ آمریت رادیوتلویزیون ملی غورمعرفی وبرنامھای ھفتواریعنی ھفتھ یک روزازطریق رادیوتلویزیون ملی غورموعیظھ رسالت 

  وظیفھ مینمایم. دینی وفرھنگی واجتماعی انجام
سھم گیری فعال درنصاب تعلیمی معارف ونظارت ازامورتدریسی دربعض مکاتب ومدارس وبیان نمودن اھمیت وقت وچگونگی مطالعھ  2

  برای شاگردان وتدریس بعض مضامین دردارالمعلمین عالی غوربطوری افطخاری انجام داده ام.
نان باایجاد مراکزتربیوی اسالمی ومنجملھ برگزاری مسابقات قرآن عظیم الشان تالش درجھت رشدتقویت استعدادھا وظرفیت ھای جوا 3

  )برج بحیث سرپرست مسئول انجمن اصالح ومعرفت انجام وظیفھ نموده ام.5انجمن اصالح ومعرفت وبمدت (
  م.سفارش ازکندکاری تعلل ارتشاء واختالس دربین افرادجامعھ ودربعض ادارات دولتی انجام وظیفھ نموده ا 4
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و یادي مبارزات سیاسی زنان 
 عدالت و آزادي  داي راةاز شه

از مردان کم نبوده اند ومانند مردان گام ھای آزادی بخش را برای حل منازعات زندگی سیاسی ،   حقیقت این است کھ زنان ھیچگاھی
سھم گرفتھ اجتماعی و تحقق حق وعدالت گذاشتھ اند ودوش بھ دوش مردان از ارزشھای دموکراسی دفاع کرده و در نوسازی وآبادی 

  اند. ھیچگاه نمی توان نقش زن را در عرصھ ھای سیاسی، اجتماعی و فرھنگی نادیده گرفت. 

افغانستان شاھد قتل رابعھ ھا،   بیشتر بھ دست مردان رقم خورده است کھ ما درگسترۀ تاریخ پر فراز و نشیب  اما متاسفانھ تاریخ، 
وده ایم و فرھنگ مرد ساالر صدھا مھستی، وده ھا قره العین را مانند رابعھ نخستین مھستی ھا، جھان خاتون ھا و طاھره قره العین ھا ب

بانوی شعر، رگ بریده ویا ھمانند مھری ھروی بھ کنده زنجیر در بند کشیده اند. ویا ھم بھ جرم اینکھ زنان نباید بھ مکتب بروند، باالی 
مثل بریدن بینی. و امثال این گونھ اعمال ضد انسانی، کھ افکار مذکر و زن شان تیزاب پاشیده اند وده ھا اذیت وآزار ھای مختلف دیگر 

  ستیز باالی زنان روا داشتھ است.

اما با این حال در ادوار مختلف تاریخی دراین مرز وبوم، زنانی در عرصھ ھای سیاسی، فرھنگی و اجتماعی قامت برافراشتھ اندکھ 
وتساھل فدا کاری کرده واز ارزشھای دموکراسی، حقوق بشری، تمامیت ارضی کشور برای اعتالی انسانیت و ترویج فرھنگ تسامح 

فداکاری چند تن از زنانی پرداختھ می شود کھ در راه دفاع از   شجاعانھ دفاع کرده اند کھ در این نوشتھ بھ گونھ فشرده بھ فعالیت و 
  شان  جان باختھ اند. ارزشھای اسالمی و انسانی و در راه رسیدن بھ حقوق سیاسی  و اجتماعی

» بخش زنان اداره مبارزه با جرائم فرماندھی پلیس قندھار«معروف ترین پولیس و افسر ارشد در قندھار بود، کھ ریاست  ماللی کاکر:
را بر عھده داشت و مادر شش فرزند نیز بود. ماللی کاکر شجاعانھ از نوامیس ملی و تمامیت ارضی کشورحراست کرد. و در راستای 

سوولیت پذیری و دفاع از وطن ھیچ چیزی کمتر از مردان نداشت ودلیرانھ از آرمان ھای مردم افغانستان دفاع کرد، اما دشمنان مردم م
و خاک افغانستان این زن شجاع را با کمال بی شرمی بھ شھادت رساندند. چنانچھ گفتھ اند: ھنگامی کھ تروریستان برای نابودی او اقدام 

نفر از اعضای طالبان را بھ ضرب گلولھ کشتھ بود کھ این خود بیانگر شجاعت، دلیری و مسوولیت پذیری او بھ  ٣ر کردند، او پیشت
  عنوان یک پولیس متعھد بھ خاک و مردم افغانستان است.

عھده داشت  را بھ» صدای صلح«یکی از چھره ھای برجستھ در تاریخ روزنامھ نگاری افغانستان بود. کھ وی ریاست رادیوذکیھ ذکی: 
و دلیرانھ از آرمان ھای انسانی دفاع کرد و بھ عنوان یک انسان، ھیچگاه دست از روشنگری نکشید و روشن گری را یکی از وجایت 
ً دشمان خاک و مردم افغانستان نشانھ می گرفت و از  انسانی خود می دانست. ذکیھ ذکی یک ژورنالیست منتقد و متعھد بودکھ علنا

خن می گفت و برای آوردن صلح و تحکیم دموکراسی بھ عنوان یک ضرورت ھمواره تالش می کرد. اما دشمنان آزادی و عدالت س
، بھ جرم دفاع از دموکراسی و ترویج فرھنگ تسامح وتساھل، 1386جوزای  15فرھنگ، این روزنامھ نگار متعھد را در شبانگاه 

ژورنالیز افغانستان ھیچگاه چنین ضایعھ برزگ را در عرصھ روشنگری  جلو چشمان فرزند دوسالھ اش بھ شھادت رساندند. کھ تاریخ
  و روزنامھ نگاری فراموش نخواھد کرد. 

یکی از مدافع حقوق زنان و وکیل شوراي والیتي در والیت قندھار بود کھ این خانم حقوق دان و آگاه در مسایل  ستاره اچکزی: 
نھ شدن فرھنگ حقوق بشری تالش کرد وبرای آوردن صلح بھ عنوان یک ارزش سیاسی و اجتماعی ھمواره برای آوردن صلح ونھادی

را بھ شھادت رسانید و با کمال بی شرمی مسوولیت    می اندیشید. و پنجاه سال از بھار زنده گی اش سپری شده بود. کھ طالبان وی
در حالیکھ شھادت خانم اچکزی یک ضایعھ بزرگ شھادت او را نیز بھ عھده گرفتند، و قتل این خانم را افتخار برای خود دانستند، 
زنان دیگری کھ در این سرزمین بھ دفاع از صلح و   برای مردم افغانستان بود و مردم افغانستان ھیچگاه شھادت خانم اچکزی و صد ھا

اریخ افغانستان مرثیھ نامھ امنیت گام برداشتھ و در راستای تحکیم صلح و ارزشھای انسانی، قربانی شده اند، فراموش نخواھند کرد، وت
  این شھدا را بھ رنگ خون خواھد نوشت.

استاد دانشکده حقوق و گرداننده بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عضو ھیات رییسھ آن و ھمچنان حمیده برمکی: 
، 2011بر با بیست و ھشتم جنوری ، برا1389، بود کھ روز ھشتم دلو»حقوق زن در اسالم و قوانین افغانستان«نویسنده کتاب 

" (وزیر اکبر خان/ کابل) سرگرم خریداری Finestھنگامی کھ با ھمسرش داکتر مسعود یما و چھار فرزندش، در فروشگاه "
نیازمندیھای خانواده اش بود، در یک عملیات انتحاری بھ شھادت رسیدند. کھ مسوولیت این حملھ انتحاری را طالبان و حزب اسالمی بھ 

  عھده گرفتند. 

بانوی شعردر ادبیات فارسی دری بود کھ ھمانند فروغ فرخراد، از پانزده سالگی بھ سرودن شعر آغاز کرد، اماآغاز  نادیا انجمن:
. کھ طالبان با اشغال شھر ھر گونھ فعالیت اجتماعی، طالبانشاعری او مصادف بود با اشغال شھر ھرات توسط گروه بنیادگرای 

فرھنگی، آموزشی و سیاسی را برای زنان و دختران افغان ممنوع کرد. اما نادیای نوجوان در زیر سایھ حاکمیت طالبان بھ عنوان یک 
  شاعر آگاه شعر سرود و از درد ورنج مردم سخن گفت. 

 خیاطی، تحت عنوان آموزش  طالبانه درھرات، زمان حاکمیت بود کھ این کارگا کارگاه سوزن طالییھای  ردهنادیا انجمن از دست پرو
  ی را نیز دایر می کرد. بھ زنان، جلسات نقد ادبی و شعر خوان

نادیا بعد از سرنگونی حاکمیت سیاه طالبان بھ تحصیالتش درھرات ادامھ داد وبا مردی کھ در دانشکده زبان وادبیات دانشگاه ھرات 
بھ  کارمند بود ازدواج کرد، اما دیری نپایید کھ عنعنات ناپسند و رسوم مخرف جامعھ در ھیات مردی ترنچ نارسیده این شاعرجوان را

زیر انداخت و شوھرش گرگ گونھ گلوی وی را فشرد. اما غافل ازاین کھ تاریخ ادبیات افغانستان ھیچگاه شھادت این بانوی شعر را 
  فراموش نخواھد کرد و نامش را ھمیشھ گرامی خواھد داشت.

ا تن دیگر مانند این زنان آگاه ودانا را امروز با تاسف کھ ما ماللی کاکر، ستاره اچکزی، نادیاانجمن، حمیده برمکی، ذکیھ ذکی وده ھ
درکنار خود نداریم و جای شان خالیست، اما نامش شان بھ عنوان شھدای راستین در تاریخ کشور ما ثبت خواھد بود، وتاریخ گواه 

فشانی کرده و  خواھد بود، کھ زنان ھمانند مردان این سرزمین در راه تامین امنیت، تحکیم دموکراسی و تحقق عدالت اجتماعی جان
  درراه تحقق آزادی قربانی شده اند. 

در اخیر نویسنده این مقال صبر جمیل برای بازمانده گان تمام شھدای راه عدالت خواھان است و بھ عنوان یک شھروند کشور، جنگ و 
کوشد تا دیگر شاھد حمالت جنگ ساالران را محکوم نموده واز دولت میخواھد کھ برای تامین امنیت و صلح در کشور بیشتر ازپیش ب

  انتحاری، بمب گذاری، ترور وغیره در کشور نباشیم و کودکان این سرزمین بتوانند آزادانھ در فضای صلح وامنیت ھرطرف پرگشایند.

 

  

 ارتقاي ظرفیت و دادخواهی از حقوق  سیاسی زنان

ا  شنسب از قلم بھ دستان محترم آرزومند است کھ با ارسال مطالب مستند خود م
االت  از دارد ، مسؤلیت مق ت ب ب دس رایش مطال انید ، شنسب در وی اری رس را ی

 اداره ماھنامۀ شنسب        چاپ شده بھ استثنای سر مقالھ بھ دوش شنسب نیست.

  Abdul Khiar.Moradi @Hhtmil.com             : 0794436779عبدالخیر مرادی  صاحب امتیاز:
          0797244300hadafmand.25@gmail.comغالم ربانی ھدفمند /   مدیر مسئول:

          0791924433محمود خادمی      معاون مدیرمسئول:
 Asif.eccghor@gmail.com 0797594063محمد آصف ناالن /                   سردبیر:

 said514@yahoo.com  0797968944معاون سردبیر:     میر آقا ساید/ 
  niazy_2008@yahoo.com  0798423831نیاز محمد نیازی /             ویراستار : 
  در وکیلی ، محمد حنیف قاضیزاده و زمان الدین فروزانفر. صف» شاھین « میسم   گزارشگر:  
  محمد یونس فانوس ، شاه محمد دھزاد ، نور هللا نوری ،     ھیئت تحریر:

  گل محمد طارق ،  محمد شاه شایق» خاموش « حسین علی                      
  ھدفمند                        طرح و دیزاین:

 2000شمارگان: تیراژ/                    افغانستان  .   -چاپخانھ     قادری کابل                            محل چاپ:
 

ی در ـــاد ساقـــــمتن سخنرانی است
  انستیتوت تربیۀ معلم ایپیک در مالزیا

  خانم ھا وآقایان حاضر در جلسھ !
  اسالم وعلیکم .

د ھمھ وقتی ھوا پیمای ما بھ سرزمین مالزی نزدیک می شد و از فراز آبی  دریا،  بھ خشکھ می رس
چیزاینجا سبز و زیبا  بود. زمانی کھ ما بھ فرودگاه پایین شدیم ،بھ استقبال گرم و دوستانۀ کارمندان 
برنامۀ مایپا مواجھ شدیم و آنھا از ما باپیشانی باز استقبال کردند. کواالالمپور کھ  رسیدیم مالزیا برای ما 

از یکی از معابد باشکوۀ  بودایی ھای مالزی کشور آباد، زیبا و دوست داشتنی جلوه کرد. روز بعدش ما 
پلھ باال رفتیم و بھ  موسیقی مذھبی کھ  در آنجا پخش می   375دیدن کردیم. ما » باتو کیف « بھ نام 

ً ما بھ دو گروۀ  ایپا و  شد، گوش فرادادیم. آن معبد،  واقعا محلی زیبا ، روحانی و شگفت انگیز بود.  بعدا
ریان درس در ھردو انستتوت با استادان مجرب ، دانشمند و مھربان سر و کار ایپیک تقسیم شدیم. در ج

داشتیم. ھرکلمۀ  شان برای ما،  درس بود و ھر حرف شان آموختنی و مھم.  تسھیالت و امکانات 
مناسب نیز ، بھ خاطر ما  ، در نظرگرفتھ شده بود. ما تجارب مفیدی  در مورد  گذار از معلم محوری بھ 

  وری کسب کردیم و میتودھای جالب و مؤثری را تجربھ نمودیم. شاگرد مح
در جریان ماه رمضان،  برنامھ ھای آموزنده بھ شمول  افطاری ھای   لذیذی برای ما،  در نظر گرفتھ 
شده بود و در رخصتی ھای عید فطر مسافرت  در جزیرۀ پنکور   سازمان داده شده بود. در پنکور ما،  

یم. قایق سوار شدیم، پارو زدیم و در نوک قایق موتوری در درون بحر پیش رفتیم. در دل دریا شنا کرد
شاید برای شما قایق سواری و شنا در دریا چیزی معمولی باشد ، برای ما،  اما این تجربھ  بسیار جالب 

بھ  بود. افغانستان کشوری محاط بھ خشکھ است و بحر ندارد. دفعۀ اولم بود کھ قایق سوار شده بودم و
کیلومتر در ساعت در بحر پیش می راندم و خیال می کردم دارم پرواز می کنم، مثل کبوتر،  200سرعت 

  مثل عقاب.
بود. در آنجا بھ استقبال گرم مردم  ، مسوولین وشاگردان ومعلمان » کده«برنامۀ دیگر ما سفر بھ ایالت 

رزش ، بازی کردیم. موسیقی شنیدیم. مکاتب مواجھ شدیم. ما ازصنف ھا دیدن کردیم. در میدان ھای  و
غذا خوریم و زمانی کھ خداحافظی می کردیم کسانی بسیاری اشک می ریختند ھم از مالزیا ھم از 

« افغانستان. در شھر مالکا از مناطق زیبای آن  دیدن کردیم. از مراکز خرید اش جنس خریدیم و از 
  تقالل در آن قدم زده بودند،  دیدن کردیم.در باالی آن تپۀ باشکوه  کھ مبارزان اس» تعمیر سرخ
را ھرگز فراموش نمی کنم. کیلومترھا پرواز بر روی کوه ھا و تپھ ھا و بعدا آن » گنتینگ« بلندی ھای 

  ھوای زیبای دوست داشتنی کھ خیلی بوی افغانستان داشت. بوی پامیر ، بوی سالنگ، بوی باین.
اختمان ھای بلند وجاده ھای مارپیچ کھ البتھ  برای ما خیلی کواالالمپور زیبا ، شھر پل ھای ھوایی و س

خاطره انگیز بود. ما ، در این  شھر از میدولی ،  لویت ، دیجیتل مال، سنترال مارکیت و جاھای دیگر   
  سودا خریدیم. در رستورانت ھای زیبای کواالالمپور غذا خوردیم و در مساجد زیبای آن نماز ادا کردیم.

ارب آموزشی ما، در مالزیا برای سیستم تعلیم وتربیۀ افغانستان مفید واقع شود و بھ تعلیم  امیدوارم تج
اطفال آنجا کمک کند. آن  اطفالی کھ  گاھی اوقات حتا تعمیری برای درس خواندن ھم ندارند و در فضای 

  باز ، زیر آفتاب یا در بھترین حالت درسایھ درختان درس می خوانند.
ی مردم وحکومت مالزیا و رابطھ افغانستان و این مملکت  ، روزتا روز بیشتر ومحکم امیدواریم ھمکار

  تر شود. 
امیدواریم بازھم بتوانیم از کشور شما دیدن نماییم وشما را یک روز  در کشور خود بھ گرمی استقبال 

  نماییم. 
ولین برنامھ مایپا و مردم یکبار دیگر از زحمات زیاد مسوولین و استادان بزرگوار در ایپیک وایپا،  مس

عزیز وبزرگوار مالزیا تشکر می کنم. خاطرات خوبی ھای این مردم  ھمیشھ با ما خواھد بود. زنده باد 
افغانستان . زنده باد مالزیا. ما ازین کشور می رویم و قلب ما ھمیشھ بھ یاد خوبی ھای این مردم در اینجا 

  لی زیاد.خواھد ماند! روز خوش داشتھ باشید. تشکر خی
  

 

  سنگ تهداب انجمن اصالح گذاشته شد
  

 
انجمن اصالح ومعرفت کھ شاخھ از جمعیت اصالح وانکشاف اجتماعی افغانستان است، ازمدت 

می خویش را بھ پیرامون موضوعات گوناگونی دینی بھ سھ سال بدینسو فعالیت ھای دعوت اسال
راه انداختھ است، این مرکز دینی کھ وابستھ بھ ھیچ گروه ویا حزب سیاسی نبوده است، کوشش 
میکند تا در زمینھ مسایل دینی صرف بھ خاطر رضای هللا(ج) برای انکشاف سطح آگاھی مردم 

یتھای فرا راه این قشر در راستای مسلمان والیت غور بخصوص نسل جوان امروز ومسؤول
  بیداری اسالمی کار نماید؛

از اینکھ این مرکز دینی از مدت سھ سال بھ این طرف کدام آدرس مشخص ومعینی نداشت، و 
ً احساس  ً حجم کاری این نھاد ھم زیاد بود لذا ضرورت بھ یک آدرس دقیق و معین شدیدا ضمنا

س معین بھ پیش برده شود تا برای مراجعین ھم میشد تا ھمھ فعالیتھای دینی و از یک آدر
سھولت و آسانی باشد، روی این منظور محترم غالم غوث خان یعقوبی فرزند الحاج وکیل محمد 

متر مربع و از ملک شخصی ایشان می باشد، بھ 1200یعقوب خان مرحوم زمینی را کھ حدوداٌ 
هللا(ج) برای ایشان اجر عظیم و پاداش این نھاد دینی بھ گونھ وقفی اھدا نمودند، کھ از درگاه 

نھایت بزرگی را خواھانیم! خداوند این عمل ایشان را بھ قطار صدقھ جاریھ قبول نماید! جا دارد 
تا از تمام تجاران خیری کھ در زمینھ اعمار تعمیر وحویلی این نھاد را وعده داده اند، تقدیر 

ا در راستای مساعدتھای دینی بخصوص نموده واز درگاه خداوند توفیقاتی مزیدی ایشان ر
  دعوت اسالمی  خواھانم. 

  


