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بررسی مختصر مبارزات سیاسی زنان 
انـر افغانستـد ساله اخیـدرتاریخ  ص  

   

 

 

ارتقاي ظرفیت و دادخواهی از حقوق  سیاسی 

وده  ارزه نم ف شده  خویش مب وق تل تاریخ جھان شاھد مبارزات زنان ومردانی است کھ برای تثبیت ھویت وبدست آوردن  حق
وکارنامھ ھای مبارزاتی شان درج صفحات تاریخ میباشد .وقتی محرومیت ھای تاریخی مورد تحلیل وبررسی قرارمیگیرد ، بھ 

ناگون ، زنان بیشتر مورد حق تلفی قرارگرفتھ وازحقوق مدنی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرھنگی واقتصادی خویش اثر عوامل گو
محروم گردیده اند ، عوامل تاریخی کھ زن را درحاشیھ نگھداشتھ بیشتر ریشھ دراستبداد تاریخی  باورھای اقتدارگرایانھ مردانھ 

ی وسنت ای دین ای دیگر وبعضی برداشت ھای نادرست ،ازباورھ ن عوامل وعامل ھ ھ ای انی داشتھ ک ع انس اکم درجوام ھای ح
وده ورواداشتھ  ال نم ان اعم ھ زن اعی را علی ای اجتم اجتماعی ، دست بھ دست ھم داده خشونت ھای سیستماتیک ومحدودیت ھ

  است.
دنی وسیاسی شان وق م رای بدست آوردن حق ای جنسیتی ،ب ف  زنان  بخاطر نابرابری ھای اجتماعی وتبعیض ھ اط مختل درنق

ھ  د ک ا آغازنمودن وص در آمریک رب بخص ارزات را درغ یالدی مب م م ده ھ رن ھیج ویژه درق اریخی، ب ای ت ان دردوره ھ جھ
اھش  1857روزھشتم مارچ  تظاھرات زنان دراین کشور در ار وک زد مساوی ک وق  ودست م میالدی برای بدست آوردن حق

ای ھ ھ ود ، نمون ھ ب ھ  ساعات کاری زنان کھ ناعادالن ان میباشد، ک دنی وسیاسی ش وق م ان درعرصھ حق ارزات زن ارز ازمب ب
درواقع این تظاھرات وبعضی حرکتھای دیگردرجھان درتداوم آن ، عاملی بود برای برسمیت شناختن سازمان ملل متحد درسال 

ا وجو 1977 اوت میالدی این روز را بعنوان "روز ھمبستگی زنان جھان " تاریخ جنبش ھای زنان درجھان ب دگاھای متف د دی
ھ ھ ھم اریخی است ، ک ت ت ین یک واقعی اعی، مب اگون اجتم ای گون اروای جنسیتی  ای مبارزاتی وخاستگاه ھ ان ازتبعیض ن آن

اعی  دنی ، سیاسی ،اجتم وق م ھ دسترسی وبرخور داری ازحق ان ، ک ای ش متأثربوده وبا باورھای مختلف ،درتحقق خواستھ ھ
  ه نموده اند.،فرھنگی واقتصادی میباشد، مبارز

وص  ور وبخص ر کش الھ اخی د س اریخ ص ھ درت ابیم ک وبی درمیی اییم بخ رور نم تان م ان را درافغانس ارزات زن اریخ مب ی ت وقت
ا صادرنمودن یک  دالرحمان ب د وعب وده ان دردوران حاکمیت جابرانھ امیر عبدالرحمان، زنان ازحقوق انسانی خویش محروم ب

ھ  ان را ب ردان شمرده میشد. دردوره فرمان ، حق کامل نظارت زن وال م ان بخشی ازام ان زن ن فرم ا ای ان داد وب ھمسران ش
ات  أثر ازجریان رده ومت انواده تحصیل ک سلطنت امیر حبیب هللا خان تغییرات اندکی با مداخلھ مستقیم خانواده طرزی کھ یک خ

ا ھ می ار ب ات درب ان درحلق ش زن أثیری نوگرایی درحوزه امپراتوری عثمانی بود، درمورد نق ود وت ھ بسیار محدود ب د ، ک ن آم
دروضعیت اجتماعی زنان بیرون ازدربار نداشت .محمود طرزی سلسلھ مقاالتی را درجریده سراج االخبار تحت عنوان "زنان 
نامور جھان "درمورد پیشرفت ھای زنان ونقش آنان دراجتماع بھ نشر رساند. مخاطبان این نشریھ بیشتر حلقات دربار ومحدود 

دگان کسا راض گروھی ازخوانن ا اعت ا وجود اینکھ ب ن ستون ب د. ای دگی میکردن نی بودند کھ درشھرھا بخصوص شھرکابل زن
  مواجھ شد ھم چنان منتشرمیگردید.

زی  ان پیری ان هللا خ اه ام نخستین پایھ مبارزاتی زنان کھ آنھم توسط مردان وشخص شاه امان هللا  خان بود ،دراوایل سلطنت ش
ھ گردید. کھ مھ ران ب روه دخت ین گ ده ارشادالنسوان واعزام اول م ترین این اقدامات ،گشایش نخستین مکتب دخترانھ ، نشر جری

  خارج ازکشور برای تحصیل ، وتحصیل اجباری برای دختران بود.
انون اسا ا تصویب ق ان ب د . زن ان بوجود آم اعی زن سی بعد ازآن دردوره صدارت داوود خان تغییرات نسبی دروضعیت اجتم

رای  1343دراین دوره درسال  ھجری شمسی بھ حقوق مدنی وسیاسی وحق رأی دھی رسیدند ودرکمیتھ تسوید قانون اساسی ب
ن   1344اولین بار دوزن حضور داشت،  ودرانتخابات  پارلمانی چند نفر ازخانم ھادرمجلس راه یافتند  ودو سنا تور زن درای
دنی زن اد م ین نھ د. واول اب گردی ھ انتص زب مرحل ھ شاخھ از ح ان ک ک زن ازمان دموکراتی ی ،س تقل ازچارچوب  دولت ان مس

میالدی پایھ گزاری شد .این نھاد فعالیت  ھای را درراستای دادخواھی ازحقوق  1956دموکراتیک خلق افغانستان بود درسال 
دازی وان راه ان ازمان را میت ن س دنی ای ای م ی از حرکتھ ھ یک ام داد ک ان ، آنج ی زن دنی وسیاس ز  م المت آمی اھرات مس تظ

میالدی  1968دراعتراض بھ مسوده منع تحصیل دختران درخارج ازکشور ودریافت تضمین قانونی حضور درپارلمان درسال 
  ،برشمرد، البتھ این نھاد بیشترفعالیت ھای خویش را روی مسایل سیاسی متمرکز نموده وبیشتر فعالیت ھای حزبی میکردند.

وری د ت جمھ ف در دوران ریاس ای مختل ش ھ ی دربخ ان درادارات دولت اران ، زن ھ ک ارھای محافظ ود فش ا وج ان، ب اوود خ
ھجری شمسی وبا  1357ومناصب دولتی  نقش داشتھ ودست یافتند ، وبا روی کارآمدن کودتای رژیم دموکراتیک خلق درسال 

رو حکو د. قلم ھ دیگری آغازگردی ان مرحل ھ زن وط ب ایل مرب ھ  بیشتر اقدامات افراطی درمورد مس م کمونیستی را ک مت رژی
ان ، بیشتر سطحی  وغرض  ای  سمبولیک درمورد زن ت ھ دازی فعالی ا راه ان م ب داد ، رژی شھرھای بزرگ کشور تشکیل می
انگارانھ وتقلیدی بھ این مسایل مینگریستند ، تا واقع بینانھ وبنیادی، تشکیل گروھای اجتماعی زنانھ  بھ ھدف حمایت از انقالب 

  وعضویت اجباری دختران مکاتب درسپاه انقالب ومدافعین انقالب ،خود بیانگر این واقعیت میباشد . ھفت ثور
ان  ش آن وق زن ونق ایل حق ھ مس رداختن ب ال پ وع پیوست ، مج ھ درکشور بوق ی ک ای  ذات البین ا جنگ ھ دین ب دردوران مجاھ

اوتی درتعیین سرنوشت شان وچگونگی سھم آنان درحکومت ،پیش نیامد ، البتھ  دگاھای متف رھبران جھادی وسران مجاھدین دی
دررابطھ بھ این موضوع ونسبت بھ حقوق زنان داشتند ، بعضی ازرھبران مجاھدین ھمانند گروه تند رو طالبان دیدگاه افراطی 

ی دیگرازر د ، وبرخ ون بودن و تلویزی ورآنان دررادی اقی وحض الف نط ا مخ ھ حت تند ک ان داش ھ زن بت ب ھ نس ران وبنیادگرایان ھب
مجاھدین برخورد میانھ روتری نسبت بھ زنان داشتند . باآنھم دراین دوره  انواع خشونت روانی وفیزیکی برزنان رواداشتھ شد 
  ، گروھای متخاصم درگیر با دیدگاھای ایدولوژیکی ، قومی وسمتی بدترین انواع شکنجھ ھا وخشونت را برزنان اعمال کردند.

کوچکترین حقوق انسانی برخوردارنبودند ، حق  تعلیم وحق تحصیل کھ یکی ازحقوق اساسی کھ دردوران سیاه طالبان زنان از
ان  ران وزن روی دخت الی ب ب ومؤسسات تحصیالت ع اسالم آن را برسمیت شناختھ توسط این گروه متحجر، نقض شد . مکات

ار دترین شرایط مسدود گردید، حق کار وحق دخالت درمسایل سیاسی واجتماعی ازآنان سلب شد ، درت الھ افغانستان ب یخ صدس
خفقان آور را زنان دردوران حکومت جابرانھ طالبان تجربھ نمودند، ولی با تاسف باید گفت کھ ھیچ گونھ حرکت وعکس العمل 

  ازسوی زنان دراین دوره بوقوع نپیوست .
ھجری  1382اساسی جدید درسال  بعد ازروی کارآمدن حکومت موقت وانتقالی  بھ ریاست آقای کرزی وبعد ازتصویب قانون

ا  اعی  ب ای اجتم ازمان ھ شمسی  زنان جایگاه  نسبتا شایستھ درقوانین افغانستان پیدا نمودند. زنان درپست ھای مھم دولتی  وس
استفاده ازفرصت ھای پیش آمده قرار گرفتند ، وزارت امورزنان وکمیسیون مستقل حقوق بشر بعنوان یک وزارت پالیسی ساز 

زنان وبعنوان یک نھاد ناظر بھ مسایل حقوق بشر  بھ خاطر آسیب پذیری زنان ،کارھای را دردادخواھی ازحقوق زنان  درامور
آنجام دادند ونیز نھادھای جامعھ مدنی وسازمانھای مدافع زنان ، مدافعین وفعالین حقوق بشر ،تالشھای زیادی آنجام داده اند کھ 

ای توشیح قانون منع خشونت  توسط رییس ج مھور ، میتواند یکی از دست آورد خوبی  فعالیت این نھاد ھا باشد . دست آوردھ
کھ درباال ذکر گردید ھمھ حرکت ھای ازباال بھ پایین اند ، دراین میان جای خالی یک  نھضت ویک جنبش خود جوش زنانھ کھ 

ھ بتواند نمایندگی ازتمام زنان فعال افغانستان نماید، بسیارمحسوس میباشد. آن ی ونھادین ق عین چھ کھ برای تداوم این مسایل وتحق
ام  شدن آن درجامعھ ضروری بھ نظر میرسد ، بلوغ فکری  ورشد بینش سیاسی زنان است ،کھ با ایجاد بستر مناسب دربین تم

ا درنظر داشت واقعیت ا  زنان ویا اکثریت زنان کشور ، درراستای دادخواھی ازحقوق مدنی ،سیاسی ،فرھنگی واقتصادی ب ھ
  وحساسیت ھای اجتماعی ، تالش ورزند وفعالیت نمایند.

اعی   ای سیاسی واجتم د حضور خود را درصحنھ ھ ان بتوانن ا زن یش است ت ان راه درازی درپ ل افغانس ھنوزھم درکشور مث
ان  ف ودن زن ارز نم حنھ تب دون درص د. ب تا میباش ن راس ان درای ور آن دافع حض ی م انون اساس ھ ق ازند باوجودیک ال متبلورس ع

  درعرصھ ھای مختلف اجتماعی ، فعالیت ھای مقطعی وبعضا سمبولیک راه بجای نمیبرد. 
  

مرکز آموزشی شنسب 
بھ اطالع عالقمندان درس و تعلیم رسانیده می شودی اینکھ مرکز آموزشی 

و فراھم نمودن تسھیالت در ارتباط بھ  شسنب غرض عرضۀ خدمات بیشتر
آموختن علم و دانش کورس ھای زمستان بھ تخفیف ویژه در مضامین 
ساینسی ، انگلیسی ، خطاطی و پراوگرام ھای کمپیوتر با میتود جدید درس را 

  مطابق نصاب تعلیمی جدید بر گزار نموده است ، شایقین مطلع باشند :
   0798588947/ 0795527384تماس: 

آدرس : کوچۀ سره میاشت ، روبروی ارگان ملی جوانان و کمیسیون مستقل 
  حقوق بشر.

اساتید: استاد هللا نوری ، غالم حضرت صمیم ، گل احمد وفاق ، محمد طاھر 
 مومنیار و محمد عارف احساس.

  

 وراوضاع اجتماعی و اقتصادي غُ -سروي دیموگرافی

با در نظر داشت کمک ھای ده سالۀ جامعۀ جھانی ، در سکتور ھای معارف ، صحت ، امنیت ، تعلیم و تربیھ ،  
کھ  یدر سفرشور  کمرکزی کار و  زراعت  والیت غور توجۀ بنیادی صورت نگرفتھ است . مسؤلین احصائیۀ 

کار ھای انجام بھ ھدف افتتاح کار سروی دیمو گرافی در غور داشتند ، در نشست خبری بھ رسانھ ھا گفتند ؛ 
پروژه ھای  و والیات ھمانند آندر والیت غور جامعۀ جھانی و دولت ده سال اخیر اجتماعی و اقتصادی شدۀ 

  .  مردم را حل نکرده است صادی اجتماعی و اقت کھ  مشکل  بودهروبنایی یک بار مصرف 
در باب عدم توجۀ جامعۀ جھانی برای ساختن زیر بنا ھای امنیتی ،  کشورمسؤلین احصائیھ طرز و دید منطق 

حکومتداری ،  صحی و تعلیم و تربیھ در والیات مانند والیت غور ؛ این است ؛ مراجع کھ می خواھند در این 
ند معلومات دقیق و کامل از تعداد نفوس و میزان دسترسی مردم بھ سکتور ھا سرمایھ گذاری کنند ؛ نیازم

عرضۀ خدمات صحی ، امنیتی ، کار ، حکومتداری ، زراعت است . متأسفانھ این نوع معلومات از والیت غور 
جامعۀ جھانی قرار داده شود تا توجۀ دونر بھ این استفامت توسط ھیچ مرجعی تھیھ نشده است کھ بھ دسترس 

 ، زیرابصورت منظم و دقیق در این سکتور ھا سرمایھ گذاری شود کامل با مطالعۀ معلومات  وه شود سوق داد
نیازمندی بھ این دلیل کھ ھا سرمایھ گذاری نمی کنند ، منابع تمویل کننده بدون معلومات کافی در این سکتور 

را در اختیار جامعۀ جھانی الزم ات ھر والیت کھ معلوممسؤلین و مردم مردم افغانستان بسیار زیاد است ، ھای 
 قرار دھد ؛ جامعۀ جھانی توجۀ دونر ھا را بھ ھمان طرف سوق می دھند . 

  کشور در نشست با خبرنگاران والیت غور داشتند مدعی شدند کھ ادارۀ احصائیھ کشورادارۀ احصائیۀ مسؤلین 
در چند والیت کھ غور را ھم » وگرافی سروی دیم« این مشکل را در افغانستان درک کرده و با راه اندازی 

نیازمندی ھای اجتماعی و اقتصادی ، میزان دسترسی مردم بھ را از تمام » بانک اطالعات« شامل می شود 
خدمات کھ توسط دولت عرضھ می شود و تعداد نفوس والیات تحت پالن جمع آوری نموده و در اختیار دولت 

ار داده شود تا با اتکا بھ معلومات دقیق در تمام سکتور ھا بصورت افغانستان ، جامعۀ جھانی و دونر ھا قر
 . سروی منظم سرمایھ گذاری شود و مردم والیت غور از وضع اقتصادی و اجتماعی نامطلوب حاکم نجات یابند

  تا ھنوز  اعالن نگردیده است . آنانجام یافت اما نتایج نیمھ ھای سال جاری  دیموگرافی  در والیت غور در
نیاز مندی ھای  اطالعات جمع آوری شده شامل و قابل ذکر است کھ والیت بامیان نیز شامل این سروی بوده 

بھ خدمات کھ توسط دولت عرضھ می والیت بامیان  مردم، تعداد نفوس ، میزان دسترسی اجتماعی و اقتصادی 
  .  ده استبھ عنوان نتیجۀ کار سروی قبالٌ اعالن ششود و دست آورد ھای ده سال اخیر 

این را کھ سروی دیموگرافی برای آوردن تغییرات مثبت در  اوضاع اقتصادی ، اجتماعی ،صحی ، معارف والیت 
  . متعلق بھ مردم والیت بامیاناست  مباحث ؛شد خواھد  شده وبامیان چقدر کار ساز و مؤثر واقع 

ا آنچھ باعث بروز خشم و انزجار مردم والیت بامیان شد کھ ممکن  ّ ؛  آنرا شاھد باشیمدر والیت غور تکرار ام
 مردم زیرا تعداد نفوس ان بخشی از دست آورد ھای سروی ؛ بھ عنو والیت بامیان بودمردم تعداد نفوس اعالن 

) اعالن شد و باعث شد تا مردم والیت 368395والیت بامیان بھ اساس سروی اجتماعی ادارۀ احصائیھ دولت (
آن بھ خیابان ھا بریزند ، زیرا مردم والیت بامیان  ت کشی تعبیر کنند و در مقابلیبھ ھورا بامیان این قضاوت 

مدعی شدند کھ منابع و مراکز ملی و بین المللی ھمانند برنامھ ھمبستگی ملی، سازمان ملل متحد و برنامھ 
  وده اند.نفر تخمین نم 750000الی  650000واکسیناسیون ملل متحد، نفوس تقریبی بامیان را قبالً بین 

یار دولت افغانستان و تدقیق را در اخ اطالعاتسروی دیموگرافی کھ در والیت غور انجام یافت ممکن بانک حال 
از وضع قرون  و احاد مردم گرفتھ شودجامعۀ جھانی قرار دھد و باعث شود تا دست مردم والیت غور 

ا نظر بھ فعالیت ھای سروی کننده کھ امیدوارم چنین  یابندنجات  منابسامان و نامطلوب حاک -وسطایی ّ شود . و ام
بھ عنوان بخش از کار ھای این سروی ھمانند والیت والیت غور مردم نفوس بحث اعالن تعداد کھ  باور دارم

 800000 – 700000تا ھنوز تعداد نفوس والیت غور  ، زیرا  منجر بھ عدم رضایت مردم خواھد شد بامیان
بیش  مردم غور راتعداد نفوس بودن جغرافیای این والیت مسؤلین ادارۀ محلی  رگفتھ شده است و نظر بھ پھناو

ً افراد جذب شده  و اما از این بابت کھ. د نیک میلیون عنوان می کن 1000000از  در پروسۀ سروی معموال
نفوس رسالت و اھمیت بحث  بودند کھ نظر بھ مشکالت امنیتی ،  صعب العبور بودن راه ھا و عدم درک 

سؤلیت خود را در برابر مردم والیت غور و ادارۀ احصائیھ بھ درستی انجام نداده اند ، اکثریت فورم جات را م
ری نموده اند ، چنانکھ سھل انگاری  ُ بی تجربھ بودن آنھا باعث شده است تا  –در خانھ ھای خود خیالی خانھ پ

ارۀ احصائیھ ھیچ نوع معلوماتی را از مدت زمان زیاد را در بر گیرد و ادسروی مسئلۀ طی مراحل اسناد 
قول از این  کا است ، در اوایل قرار ندادهوالیت غور پیشرفت ھا و دست آورد ھا در اختیار رسانھ ھا و مردم 

قرار بود کھ رسانھ ھا فعالیت ھا و پیشرفت ھا را مرحلھ بھ مرحلھ بھ مردم گزارش دھند ، اما از آغاز کار تا 
ُل و جزء کار پ و زمزمھ ھای شنیده می شود کھ نتایج کار احصائیھ در باب ھنوز ک ُ شت پرده است ، از ھمین ر

  تعیین نفوس ممکن در والیت غور نیز بھ ھویت کشی تعبیر شود .  
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  درآمدي بر حقوق سیاسی زنان
   

 ارتقاي ظرفیت و دادخواهی از حقوق  سیاسی زنان
 

د  رم آرزومن تان محت ھ دس م ب ب از قل شنس
ا را  ب مستند خود م است کھ با ارسال مطال
ب  رایش مطال ب در وی انید ، شنس اری رس ی
االت چاپ شده  دست باز دارد ، مسؤلیت مق

ھ ب ر مقال تثنای س ھ اس ب ب ھ دوش شنس
 اداره ماھنامۀ شنسب        نیست.

  حقوق سیاسی زنان، زنان، حقوق سیاسیاصطالحات کلیدی: 
ار، بیان مسئلھ و سؤال ھای گفتار، ضرورت گفتار، سابقھ و ضرورت تحقیق، اھمیت جستار، ھدف تحقیق، تعاریف و : این مقالھ دربردارنده پیشگفتچکیده مطلب

مشارکت سیاسی زنان، مصادیق حقوق سیاسی زنان و رابطۀ تعریف حقوق سیاسی، دامنھ و مصادیق حقوق سیاسی زنان، معانی حقوق، معانی حقوق سیاسی زنان، 
 حق و تکلیف می باشد.

  
  پیشگفتار

ی است کھ عموم مردم این مقالھ با رویکرد آموزشی بھ رشتھ تحریر درآمده است، توقعی کھ از این نوشتھ می رود، آموزشی بودن آن است. ریتم کار این مقالھ طور
  مدی باشد بر تمام مباحث حقوق سیاسی زنان.بتواند از آن سود ببرد. تمرکز مقالھ بر معانی و تعاریف حقوق سیاسی زنان استوار است. تالش بر این است تا درا

  کلیات - بخش اول
  بیان مسئلھ و سؤال ھای گفتار

ا و سؤالی کھ در ذھن ھا خلق می شود چیستی حقوق سیاسی زنان است. در این چیستی جستجوگر تالش می کند کھ روحیھ تشنھ خویش را با طرح سؤال ھ
  د را فرو بنشاند.جستجوی پاسخ ھا سیراب کند و بدین وسیلھ عطش خو

  ضرورت گفتار
طرح مباحث با تحریر مباحث حقوق سیاسی و ابعاد آن می تواند دید جامعھ افغانستان را نسبت بھ قالب ھای حقوق بشری و مصادیق آن غنامند بسازد. خصوصا 

  رویکرد منسجم از تشتت و پراکندگی مبحث جلوگیری می کند.
  سابقھ و ضرورت تحقیق و اھمیت جستار

حث جلوگیری یسنده در این مقالھ کھ می خواھد مبحث خویش را با روش تحقیق بھ پیش ببرد، ناگزیر بھ سابقھ موضوع حاضر می پرداخت تا از طرح تکراری بنو
توانم راجع بھ سابقھ بحث می شد؛ اما نبود مرکز تحقیقی یا مرکز منابع والیتی بامیان کھ محقق دسترسی غنی و کامل بھ منابع داشتھ باشد، باعث شده است تا ن

  مذکور ادعایی داشتھ باشم.
  ھدف تحقیق

خت تعاریف و معانی ھدف از این تحقیق شناخت از معانی و مفاھیم حقوق سیاسی زنان است. خواننده و یا عالقمندان بھ مطالعھ حقوق سیاسی نیازمند تبیین و شنا
  تار شناخت دقیق تر حقوق سیاسی زنان می باشد.حقوق سیاسی زنان می باشد؛ بنائا ھدف از این نوشتار یا جس

  بخش دوم
  تعاریف و معانی حقوق سیاسی زنان

  معانی حقوق
عناست: یا بھ تبیین معانی و تعاریف حقوق زیربنای بحث حقوق سیاسی زنان است. روی این مبنا حقوق جمع حق است. این کلمھ در حالت جمع خود، دارای دو م

اجتماعی و نظام حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی شھروندان یک کشور است کھ در این صورت از سوی مقام ھای صالحیتدار وضع  معنای مجموعھ ای از مقررات
آن دانشی شده و اجرای آن تضمین شده است و ھدف آن ایجاد نظم عمومی و امنیت است. حقوق در این معنی فقط بھ صورت جمع بھ کار می رود و مقصود از 

و حقوق در معنای دیگر عبارت است از مجموعھ امتیازات و توانایی ھایی کھ  1واعد و قوانین حاکم بر جامعھ و حقوق و تکالیف اشخاص بحث می کند.است کھ از ق
بھ معنای  برای ھر شخص بھ رسمیت شناختھ شده و دیگران بھ رعایت آن مکلف می باشند؛ مثل حق حیات و حق آزادی و تعلیم و تربیت. در این تعریف حقوق

  1اختیاری است کھ بھ منظور انجام دادن کاری بھ فرد یا اجتماع محول می شود.

  تعریف حقوق سیاسی
و یا در تصدی  حقوق سیاسی، عبارت از حقی است کھ انسان بتواند در زندگی سیاسی اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران، مقامات سیاسی شرکت جویند

  1عی کشور خود نایل آید و یا در مجامع آزادانھ عقاید خود را بھ خوبی ابراز کند.مشاغل سیاسی و اجتما

  دامنھ و مصادیق حقوق سیاسی زنان
در انتخابات و مدیریت سیاسی، حقوق اجتماعی آنان شامل اشتغال، تأمین اجتماعی،   حقوق سیاسی زنان از نظر مصادیق و دامنھ شامل مواردی چون حضور زنان

  ھای ھنری و مطبوعاتی، می شود. فرھنگی شامل آموزش رسمی و غیر رسمی و فعالیت  رمان، حقوقبھداشت و د

  مصادیق حقوق سیاسی زنان
بھ طور مساوی بدون اسناد حقوقی چھ ملی و یا بین المللی اظھار می دارد حقوق سیاسی کھ زنان را تحت اثر قرار می دھد، عبارتند از رآی دھی زنان با مردان 

ھیچ تبعیضی، ع تعبیض، صالحیت انتخاب شدن زنان برای تمام ھیات ھای منتخب عمومی کھ توسط قوانین ملی ایجاد شده اند در شرایط برابر با مردان بدون ھیچ نو
ون ھیچ تبعیضی، سیر و صالحیت تصدی زنان در سمت ھای عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی کھ توسط قوانین ملی ایجاد شده اند در شرایط برابر با مردان، بد

  سفر، حق خروج از کشور، حق ایجاد حلقات و تشکل ھای سیاسی و امثال آن ھا.

  مشارکت سیاسی زنان

ھاي مؤثر زندگي جمعي، امري  گیري ھا و قوانین و تصمیم مشاركت سیاسي زنان یا حق فعالیت آزاد آن ھا بھ عنوان بخشي از جامعھ در انتخاب حكام و تعیین سیاست
  1ول در جھت كارآمد نمودن نظام اجتماعي و سیاسي است.مقب

 رابطۀ حق و تکلیف
ی امتیاز و توانایی حق بھ معنای امتیاز و توانایی ھای فردی است. حق سیاسی نیز امتیاز و توانایی ھای فردی را دربر می گیرد. در صورتی کھ ھر حقی بھ معنا

ھ ترازو است. حق بھ معنای امتیاز و توانایی ھای فردی مستلزم تکلیفی برای فرد یا افراد دیگر است و فردی باشد، مستلزم تکلیف است. حق و تکلیف دو کف
  اشد.دیگران موظف بھ رعایت این حق برای آن فرد می باشند. پس ھر حقی در درون خود مساوی با تکلیفی برای رعایت ھمان حق از سوی دیگران می ب

  

  فـــــــــــــــــق و تکلیــــــــــــــــــــــــــــــودار حــــــــــــــــــــــــــــــــــنم
 

  

  ھر حقی دارد.  با حق  متقابل  ای شود و رابطھ می  مربوط  فعل  یا ترک  فعل  بھ  کھ  است  الزام  و تکلیف نوعی
  است.  حقی  مستلزم  و ھر تکلیفی  تکلیفی  مستلزم

در این کفھ ترازو، زنان، دارای امتیازاتی چون حق سیر و سفر، حق اشتراک در پروسھ اداره عامھ، حق 
تشکیل اجتماعات، حق داشتن تشکل ھا و احزاب سیاسی، حق مشارکت سیاسی، حق داشتن آزادی بیان و 

باشد. در طرف دیگر مردم مکلف ھستند تا این حقوق را رعایت کنند. چنانچھ اگر آزادی عقیده و ... می 
  رعایت نکنند نمودار زیر مصداق پیدا می کند:

 
  یـــــــــــاســــــــــوق سیـــــــــــــــــــد نقض حقــــــــــــــــــــراینـــــــــــــــــــــــــــف

 

 

در چرخھ فوق فرایند پنج مرحلھ ای شکل می گیرد کھ در نھایت مسئلھ دادخواھی حقوق سیاسی زنان تبارز 
  رفتھ در نتیجھ مستلزم اعاده حق و تکلیف خواھیم بود. می یابد. در این تبارز، چیدمان حق و تکلیف از بین

  نتیجھ گیری
حقوق سیاسی امتیازاتی است برای ھر شھروند کشور کھ مستلزم برخورداری از آن نتیجھ این می شود کھ 

امتیازات می باشد. بھ بیان دیگر زنان افغانستان بر اساس توانایی ھای فردی دارای حق و یا امتیازی است 
ق سیاسی خوانده می شود. ھرگاه بخواھند توانایی ھای خویش را بھ فعلیت درآورند، سایر شھروندان کھ حقو

مکلفیت دارند تا بھ این حقوق احترام بگذارند. احترام گذاشتن بدین معناست کھ زنان را از حقوق سیاسی 
ست شان. فرجام سخن اینکھ شان منع نکنند یا مانع ایجاد نکنند یا مرتکب نقض نشوند. آن ھم بھ خاطر جنسی

  اگر نقض حقوق سیاسی زنان صورت گیرد زمینھ ھای دادخواھی پیش می آید.
 

از: دالخیر مرادی  صاحب امتی              : 0794436779عب
Abdul Khiar.Moradi @Hhtmil.com  

ئول: دیر مس د /   م انی ھدفمن الم رب         0797244300غ
and.25@gmail.comhadafm  

          0791924433محمود خادمی      معاون مدیرمسئول:
 0797594063محمد آصف ناالن /     سردبیر:

Asif.eccghor@gmail.com 
اید/  ا س ر آق ردبیر:     می اون س   0797968944مع

said514@yahoo.com 
تار :  ازی / ن ویراس د نی از محم   0798423831ی

niazy_2008@yahoo.com  
گر:   م   گزارش اھین « میس ف » ش د حنی ی ، محم فدر وکیل ص

  قاضیزاده و زمان الدین فروزانفر. 
ر: ت تحری ور هللا  ھیئ زاد ، ن د دھ اه محم انوس ، ش ونس ف د ی محم

ی  ین عل وری ،   حس اموش « ن اه » خ د ش ارق ،  محم د ط ل محم گ
  شایق

  ھدفمند         این:طرح و دیز
اپ ل چ ل : مح ادری کاب ھ     ق تان  .  -چاپخان راژ/ افغانس تی

 2000شمارگان: 
 

ی ـــرك اردوي ملــات مشتــعملی
  افغانستان و تیم مشوره دهی نظامی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 – MATکندك اردوي ملی افغانستان و تیم مشوره دهی نظامی 
زمه مشترك را بخاطر یم پی آر تی مقیم والیت غور یک گت

  اجرا نمودند. 2012دسمبر   11بهبود وضعیت امنیتی در 
تولی اردوي ملی افغانستان متشکل از قطعه سیار، عناصر تقویوي و 

به والیت غور اعزام  2011تیم ماین پاکی در جنوري سال 
گردید و فعال تولی به کندك گسترش یافته است. هدف اصلی 

بهبود وضعیت امنیتی در والیات می  نیروهاي ملی امنیتی افغان
باشد. اردوي ملی افغان که قسمتی از نیروهاي ملی امنیتی افغان را 
تشکیل می دهد، نیروهاي قانونی می باشند که وظیفه شان تامین 

  امنیت می باشد.
این عساکر براي آزادي و برقراري صلح در افغانستان می رزمند ، 

یت افغان ها و افغانستان بر آنها افغان هاي اند که براي حما
  خواسته اند.

اشتراك به عملیات مشترك فرصت مناسب براي آماده سازي، 
توانایی و تمایل عساکر کندك اردوي ملی جهت تامین امنیت می 

  باشد.
پروسه انتقال روند خود مختار و حاکمیت به خود افغانستان می 

بخش  PRTي باشد، این روند شامل چالش ها می باشد، اما تیم ها
براي حمایت مردم افغانستان و همکار هاي دیگر به  ISAFاز 

  والیات مقرر شده اند.
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 ان ـخ افغانستـاریـت در تـوسیاس زن

ی زنانــــوق  سیاســــــی از حقــــواهــــت و دادخــــاي ظرفیــــارتق  

ی بیان در ھمھ جا بلوا کرده وھوای نفس کشیدن از ھرسو میدمد درمیان باورھای عجیب وغریب سخنگویان وکسانی کھ بھ نحوی ادعای بھ نام آنکھ تمام ھستیم ازاوست وتمامی نفسھایم از او قدرت میگیرد. در این روزھا کھ ھیاھوی آزاد
  روشنفکری را میکنند در حالی کھ نا امید ومایوس از ھر نگاه می باشم ، نشستھ ام ونظاره گر اعمال ھمھ.

وضوعات پرداخت شده نیستند بفھمانم  ، ھمیشھ آنچھ شما تھ بود مرا واداشت تا اندکی از موضوعاتش را با پیاده کردن درروی کاغذ، یا بھ رخ خوانندگان بکشم ویا اینکھ بھ آنانیکھ باورمند بھ مناگھان کتابی کھ ھمھ تفکرم را بخود معطوف ساخ 
  معمولی ، ولی در عین حال بسیار واقعبینانھ را برای شما خواننده گرامی نوشتم.می گویید ومی اندیشید درست نمیباشد .بنابراین قلم بردست گرفتھ وبازھم ھمان صحبتھای 

ن ). ابداعات زن در آن زمان ع ممتازی داشتھ و صاحب قدرت فراوان بوده مانند (حافظ ونگھبازمانی کھ زن دربین اقوام ،شرکت واقتدار بیبدیل داشتھ وتفکر مادر ساالری درجھان، دریک دوره طوالنی حاکم بوده است ،در آن زمان زن وض
بلندی قامت وبرد باری وچاره اندیشی،نھ تنھا دست کمی از مرد نداشتھ ، بلکھ موجودی بوده  موجب رشد وتوسعھ کشاورزی وحفظ وحراست بیشتر کانون خا نواده گردید. زن درآن زمان بھ نوشتھ ویل دورانت درکتاب تاریخ تمدن خود از حیث

ی در دوران مادر شاھی ، حق فرمانروایی ،حق قضاوت ،حق توزیع واداره وانستھ ساعات درازی بھ کارھای دشواربپردازد وبھ ھنگام حملھ دشمن بھ خاطر فرزاندانش ودیگر اعضای خانواده اش ،تا سرحد مرگ بجنگد وحتکامال نیرومند کھ میت
دومین تقسیم کار  ی وبدون خون وخون ریزی سپری میشده وھرکسی مشغول کار خود بوده است. تا اینکھ کم کم شرایط تقسیم مالداری وکشاورزی بھ عھده مردان وباامور خانواده واجتماع ھمھ بدست زن بوده وزندگی بشر در آن زمان بھ آرام

،غارت محصول کار دیگران وشکل گیری زمینھ جنس دوم شدن زن فراھم گردید. بدین ترتیب موقعیت مرد یعنی جداشدن صنعت از زراعت وغیره ،کم کم زنان بھ حاشیھ کشانیده شده وجای انسانیت طبیعی وفطری را تمایل بھ اندوختن مال 
 مطیع وبرده مردشد. درساحھ تولید، مالکیت بر فر آورده ھا ،درساحھ سیاست ،فرھنگ،اندیشھ ،ھنر نیز تأثیر گذاشت وزن در این عرصھ ھا حتی درامورات منزل نیز

ھی یا مادر ساالری دوره بسیار کوتاه بوده است کھ زن نقش خود را بخوبی اریخ، پستی وبلندی ھای فراوان دارد وھمینطور درزندگانی زنان نیز اگر مشاھده نماییم دیده می شود ، در مقایسھ با مردساالری ،مادر شاچرخھ حیات بشری در طول ت
د. ملکھ الیزابت نھ تنھا ھای مختلف تاریخ با توجھ بھ مساعد بودن فرصت، توانایی ھای خود را ثابت کرده وحتی خدمات شایان وبزرگتر ازمردان از خود نشان داده انایفا نموده ،اما دردوران مرد ساالری نیز زن بیکار نبوده ودر زمانھ 

دشاه اسپانیا وپرتقال وغیره بودند اما کاری کھ الیزابت انجام داد ، جدا از فعالیت دیگران بود وھمینطور ملکھ ویکتوریا کھ کشورخود بلکھ اروپارا از نا بسامانی ھا وھرج ومرج نجات داد درحالی کھ خیلی ازشاھان وسالطین در آن زمان مانند پا
یخ کند ، طوریکھ دیگر ممالک قدرت مند آن روز ، توان مقابلھ با اورا نداشتند با تالشھا وسیاست ھایش قدرت مند ترین کشور اروپا نماید ونام خود را ثبت تار 1900الی  1847با حکومت شصت وچند سالھ خود توانست انگلیس را در سالھای 

  وکمپنی ھند شرقی اولین کمپنی شرقی اروپا در ھند از دوران ویکتوریا است.
ن طوالنی تاریخ جھان را کنار گذاشتھ وفقط بھ تاریخ کشورخود، افغانستان بسنده می نمایم .آقای دین محمد جاوید در اگر ھمینطور تاریخ جھان را ورق بزنیم ، بھ زنان نام آور بسیاری بر میخوریم وتعداد شان فراوان می باشد. بنا بر این دورا

وکم است .وی اشاره میکند کھ اسناد یا بر اثر عوامل طبیعی وبعضأ ھم عمدأ ن ،متأسفانھ بسیار نارسا کتاب خود  بنام " زن در تاریخ افغانستان " اشاره میکند کھ مدارک کتبی با شواھد تاریخی در مورد شناسایی نقش وجایگاه زن در دوران کھ
ران بودایی در افغانستا ن تمام مشکالت سختیھا بازھم بھ حقایق زیادی دست یافتھ اند . در دو بھ دست خود بشرازبین رفتند .بنابر این تحقیق درزمینھ فعالیت ھای زنان ، برای یک محقق مشکل می باشد.اما محققان سلحشور وبشر دوست با
کیش زردشت وخاندان ساسانی از اوالدخسرو پرویزمی توانیم مثال بزنیم . آذرمی دخت پادشاه  مخصوصأ بامیان شواھد واسناد بھ خوبی نشان میدھند زن در آن عصر وزمان ،حق حکمرانی واشغال مقام شاھی را داشتھ است کھ در جامعھ دارای

آن روز مرزوبومی نداشت وفرھنگ  م بھ شاھی رسیده است .از ھمین مورد در می یابیم کھ زن در جامعھ غرب  مملکت ما مقام بلند داشتھ وھمین طور در شمال کشور ما بخارا کھ 630شاھیست ودرحدود سال  سی ویک ومین این دودمان
حتی درخور نیت اسالم پی برد وباسروران اسالم خردمندانھ صلح کرد. آقای حبیبی میگوید : اوایل ظھور اسالم در خراسان مقام زن خیلی محترم وبلند ووی بھ حقا سال در این منطقھ حکومت کرد . 15مشترک داشتیم ملکھ ای حکم می راند کھ 

ژادی در بین مسلمانان در ھمین عصر راه پیدا کرده ، وقتی رزمان ورود اسالم در افغانستان کھ خراسان بزرگ در دوران حکومت اموی وعباسی ، شدید ترین تبعیض را دید در واقع تفاوت طبقات وتبعیض نداما  .مقام شاھی وفرماندھی بود
مین  زنان زیادی کھ آگاه وروشنفکر بودند ھمراھی کردند، کھ از جملھ زنان"بی بی مستی" وھمسرش ابونصر،بودند کھ ھر دوعیاری میکردند وازمظلوقیامھای مردمان خراسانی علیھ اعراب بلند شد مخصوصأ قیام ابومسلم خراسانی مردان و

  دفاع ، وظالمین را سرجایشان می نشاندند ، امروزه آرامگاه بی بی مستی زیارت گاه مردم ھرات است . 
با آن عمر کوتاھش بھ تنھای خود در میان مردان، نام خود وکشور ما در عرصھ ھای ادبی وھنری مدیون آثار وی است .رابعھ بلخی ھر چند دست بھ سیاست نزد ، بھ او فرصت داده نشد تا او اقدامی کند عایشھ درانی کھ نامش جاویدان است  

منطقھ  ی ده ھا پیوند بین شاھان وشاھزاده گان ترک باعث خویشاوندی وتفاھم میان ترکان وبومیان منطقھ گردید وترکان در زیر سایھ وحدت خویش دررا در تاریخ ثبت کرد.در دوران حکومت غزنویان تا حکومت تیموریان ھرات باید گفت وقت
ر چھ مرد بھ عنوان چوپان ودامدارنسبت بھ زن تفوق داشت ، زن نیز بھ جھت نقش مؤثرش در امر ،حکومت میکردند دیده میشود زن ومرد باھم تفاوت نداشتند وازیک جایگاه برخوردار بودند .در نظام اجتماعی ترک(ھزاره ،ازبک ،ایماق) اگ

در دست می گرفت ،بچھ کوچکش را در  نمی دانستند .ھمین طور زن ترک در ھنگام جنگ صالحتولید ازپایگاه اجتماعی برتری برخوردار بود بنا بر این میزان برتری مرد نسبت بھ زن چشم گیر نبود ومردم ھرگز زن راموجودی غیر الزم 
ایماق در مقابل دشمن مشترک می جنگیدند کھ میتوان صد ھا زن مجاھده را نام برد کھ جان شان را گھواره  می بست وبا دشمن قبیلھ ھمراه مردان می جنگید وتا این اواخر حتی دوران تجاوز روسھا، زنان اقوام مختلف ھزاره ،ازبک ،ترکمن و

 مرد است . خود قضاوت کنید !!!اد ازدست دادند ودر سنگرھا بھ شھادت رسیدند ویا قھرمانانھ پیروز شدند،اما می گویند زن بھ درجھ رفیع شھادت نمیرسد واین تنھا حق یک در را ه جھ
  مؤلف کتاب "روضت العفار " دروصف زنان این قبایل می سراید :

 کرو زھره جبینندھمھ مھ پی           ھمھ ترکان سرا یی آفرینند 
  ھژبرانندچون درپشت زین اند    عروسانند چون درحامھ خوابند 

م رقابت محمد ومسعود در رسلطان محمود غزنوی (حره ختلی ) کھ پس از مرگ محمود وبھ ھنگازنان ترک نھ تنھا درکارھای صنعت،زراعت ،دامداری ،اقتصاد وجنگ بامردان بودند، بلکھ در سیاست ھم دخالت مستقیم داشتھ اند مانند: خواھ
پدر گردید.  جانشین م پاشیدن آن امپراطوری بزرگ شد وسر انجام مسعود بھ یاری حره ختلیرسیدن بھ سلطنت ،بھ یاری مسعود وارد مبارزه شد وتا رسیدن مسعود از اصفھان زمام امور امپراطوری غزنویان را در دست گرفت و مانع از ھ

بوده است و زن دیگری کھ دوران غزنویان از نبوغ فکری ، وسعت نظرش مشھور بود. زن دیگری کھ از زنان معروف غزنوی بود ھمسربالشکیده ،غالم سلطان محمودبوده کھ سخت مورد احترام وتوجھ مسعود حره نویسند ه وادیب در حکمت 
بد بیگم مشھور یل باشد و ھمان یک کالم او،آشنایی زنان آنروزبھ علم طبابت وغیره را میرساند بلھ او بیگم بودکھ قبر اوگنبدی دارد وتا امروز بنام گنباالیی برخوردار بوده ویک کالم اوموجب شده بود کھ سلطان محمود بسیار بھ او احترام قا

کنم : وقتی قانتورانی بھ دنبال زنی  کھ با مشخصا تی کھ خود او خواستھ ، می گردد و آن زن را می یابد ،عازم  است . کتاب بابا قور قور داستانھایی از قھرمانیھای فولکریک زنان ترک را نقل کرده است کھ طور مثال بھ یکی از آنھا اشاره می
یدارکند مبارزه را بھ تنھایی آغاز کرده وبیشتر مھا جمان را از دم تیغ می و بود بی آنکھ قانتورالی را بقبیلھ اش میگردد لیکن بھ علت خستگی در راه بھ خواب می رود کھ  نا گھان بھ آنجا حملھ میگردد . سیرجان خاتون ھمان ھمسریکھ ایده آل ا

  ان ملکھ دختر سلطان مسعود پسر سلطان محمود غزنوی بود.گزراند وبقیھ را فراری میدھد. بوال خاتون ،جھان ملکھ  شاعره ھای قدیم  افغانستان از دیگر زنان نام دار در عرصھ سیاست می باشد . جھ
ود با خواجھ نظام الملک حسن صباح رقابت میکرده وخواجھ از دست نشانده یار مشھور دوره ی سلجوقی ترکان ھمسرشاه ملکھ سلجوقی است کھ این زن با ھوش در کار ملک داری طرف مشاوره بوده است . بعد از فوت ھمسرخاززنان بس

او یار ومشاور  ر از زنان مشھور سلجوقی می باشد. دیگر از زنان نام دار وسیاسی دوران سلجوقی ،ملکھ خاتون دختر طغرل سوم آخرین پادشاه سلجوقی بود کھخود فقیھ امام محمد غزالی کمک می گرفت .وھمچنان مھستی گنجوی یکی دیگ
د ودر کارھای دولتی ،سیاسی ،نظامی واقتصادی با آنھا مشاوره ومصلحت میکردند وصالح دید آنھا را بر پرقدرت شوھرش اتابیک روزبیک محسوب مگردید. خانھا وپادشاھان ترک ( ھزاره ،ازبک ،ایماق) بھ زنان خود بسیار احترام میگذاشتن

سیای صغیر دیدن کرده در باره مقام زن در میان ان گرد مراکشی کھ در قرن ھشتم ھجری از آدیگران ترجیح می دادند وبھ ھمین خاطر وزیران مجبور بودند برای تثبیت مقام وموقعیت خود در راضی نگھداشتن زنان بکوشند .ابن بطوطھ جھ
زادی و مردم بیشتر از مقام مرد بود .  در میان مغوالن نیز زن از قدرت وشوکت باالی برخور داربود آ ترکان آن نواحی می نویسد: چیزی کھ در این بالد مایھ تعجب فراوان بود احترامی بود کھ در باره زنان خود داشتند ،مقام زن در میان این

  ق ،ھنگام تولد دختر بھ یکی از خا نان مغول تبریکیھ روان کرده است کھ :برابری خود را با مردان حفظ کرده بودند وحتی زن در بعضی جاھا از مرد باال تر دانستھ می شد. محمد بن ھندوشاه نخجوانی ،ادیب صاحب ذو
 بارک دخترچون صد پسر است این م        ای پایھ ای رفعتت زگردون بھتر

  درتربیت فضل چھ دختروچھ پسر.         در مرتبت فیض چھ دریاوچھ کان 
ره وجود نداشت ، زن بھ عصبیت ھا ی جاھالنھ مانند تبعیض ،نژاد گرای ،قوم گرایی وغیگوھرشاد آغھ ،مھری ھروی ، آغھ بیگھ وغیره ازجملھ زنان مشھور وبزرگ عصر تیموریان ھرات ھستند. چو ن در حکومت تیموریان ھرات ھیچگونھ 

وعرفان وحکمت و سازندگی در ھمین دوره داریم کھ ھر کدام افتخار جھان اسالم و سرزمین ھیچ وجھ از درس خواندن وسھم گرفتن در مسایل سیاسی وسازندگی منع نمی گردید بھ ھمین خاطر ما بزرگترین زنان را درمیان شعر وادب ،علم 
اره در کشور داری با وی بھ رایزنی می پرداخت یموریان ھرات ، در تمام صحنھ ھا بدون تبعیض حضور داشتند وسھم فعال می گرفتند گوھر شاد در بیشترین سفر ھا شاھرخ را ھمراھی کرد وھموشرق می باشد . زنان در حکومت ت

  قیت وی است کھ کارھای بنیادی انجام داد و ھمچنان خواھر او کھ قبر او بعد از مرگش زیارت گاه گردید.درعرصھ سازندگی کوشا بود مسجد جامع ،مدرسھ وخانقانی در ھرات ، مسجد در مشھد نمونھ ھای ازخال
ن ابدالیھا مخصوصأ احمد شاه، باید گفت کھ خیانت کثیفی از وی بھ یاد گار مانده است. در دورا پریزاد یکی دیگراز زنان عصر تیموری است کھ وی کنیز گوھرشا د بیگم بود او نیز بسیار کوشا ،فعال در عرصھ سازندگی بو د و آثار زیبایی

صورت میگرد شروع وآغازش ازدوران احمد شاه بود . خون بھا دادن زن را در بین قبیلھ علیھ مردم افغانستان صورت گرفت ، قوم پرستی وجھالت اوج گرفت وقابل ذکر است یکی از خشونت ھای بزرگی کھ علیھ زن افغان حتی تا امروز 
دختران را از میراث ممنوع ساخت وزنان بیوه را مکلف نمود تا با یکی از اقوا م شوھر متوفی  واج داد و وقتی کھ در بین دو قبیلھ جنگ درمیگرفت زن بھ صورت وجھ المصالحھ قرار میگرفت و اختیارات را از زن بھ کلی گرفتھ بود . سھمر

زن و کنیز داشت راه پدر را  330ش تیمورشا ه کھ ود تھداب بسیار بدی در جامعھ ما گذاشت کھ تا بھ حال ملت ما تلخی آن را احسا س می کند ومی چشد . او قوم گرای بی فکر بود ھمچنین پسرشان ازدواج کنند بد بختانھ احمد شاه در دوران خ
 ردد.ھ پسران نوباوه نیز بھ این اما کین کشانیده شدند .این دوران، دوران سیاه وتاریک برای افغانستا ن  و بخصوص زنان این کشور محسوب میگدرپیش گرفتھ بود. در دوران احمد شاه و فرزندانش نھ تنھا زنان بھ حرم سرا کشانیده شدند بلک

از دوره ھای درخشان  1879 -1874در دوران پنج سالھ حکومت امیر شیر علی خان از  پس از سقوط حکومت تیموریان ،دوران تاریک وخوف انگیزی دنیای افغانستان را فرا گرفت زیرا در عرصھ علم وفرھنگ اقدامی صورت نگرفت تنھا
کیالت جھنمی جذب می شدند وبر سال نیست ونابود گردید و تنھا چیزی کھ بسیار وسیع شده بود دایره جاسوسی امیر کھ زن ومرد را در این تش 23علم وفرھنگ می توان یاد کرد کھ آن ھم بعد از امیر شیر علی خان توسط عبد الرحمان درطی 

کھ جھره ھای مختلف را از خود نشان داد : در اول حکومت تقوا پیشھ کرد وضمن بر جستھ  جان ومال خود مطمین وبر دیگران مسلط می شدند . بعد از عبدالرحمان ،حبیب هللا خان فرزندش بھ قدرت رسید وھجده سال بر مردم حکومت کرد
کھ رنگ حکومت اش را تغیر داد وبسوی خوشونت و زن بارگی ودشمنی مرد ، گشت وگزار زنان را بیرون از منزل منع کرده و خارج شدن اورا از خانھ بدون اجازه شوھر مانع شد. اما این تقوا ی اودیری نپایید  کردن حدود چھار زن بر یک
  با اھل علم و معرفت تاخت .

نھ بدست بز دالن وخون خواران مسدود ق زده شود بیداد از راه ھای تنگ وباریک وخطر ناک سفربھ سوی آدمی میکند .بستر ھایی کھ برای رشد فکری فرزندان  مملکت ،ھموار است چگودیده میشود کھ ھرصفحھ از تاریخ افغانستان کھ ور
ده را چگونھ از صحنھ ھستی محو میکند .انسانیت را با پیشانھ ای کھ لکھ ننگینی دارد بھ آینده گان تقدیم می کند . تنھا دوران امیر میگردد ودرمیان آنان ،زن کھ در دوران مادر ساالری وحتی بعد از آن در دنیا تحوالتی بھ آن عظمت بار آور

تماعی مورد توجھ قرار داد در این عرصھ ھمسرش ملکھ ثریا ھمکار با ارزشی برای او بود . مورات اجامان هللا خان فرزند حبیب هللا خان را تاحدودی میتوان دوران طالیی کشور خواند ،زیرا: اوقانون حرم سرا را لغو کرد.وضع زنان را در ا
گونی ھای عظیمی بوجود آورد وبرای گیری ایجاد نمود بھ خصوص در رابطھ با وضع زنا ن دگروی زمینھ درس خواندن را واماکن تحصیلی را برای زنان فراھم نمود . برنامھ ھای اصالحی امیر اما ن هللا خان در کشور دگرگونی ھای چشم 
ضاع بھ ضد زنا ن چرخید. با وجودی کھ  بر نامھ ھای اصالحی امان هللا خان برای زنان روز بھ اولین بار زنان راھی مدرسھ شدند ودارای انجمن ھای صنفی گردیدند . و اما بازھم صفحھ تاریخ توسط مفسرین واربابان وقت ،ورق خورد و او

غوشد ،نکاح دخترکم سن وسال جایز، صالحیت قاضی در تعزیرات مسلم ، ریزی بھتر ومحکم تر از روزی قبل صورت میگرفت، خوشونت گروھی را بر انگیخت تا اینکھ در جرگھ پغمان زنان را محصور ساختند ،تحصیل زن ل روز با برنامھ
  نکاح نمودن مرد تا چھار زن بدون قید وشرط آزاد گذاشتھ شد .

د. بھ جای اینکھ از اصالحات امان هللا خان بھ جھت درستش استفاده نمایند اما ھنوز ن هللا با موانع شدید روبرو شد ودر واقع وی را وادار بھ شکست کردند وزنان را خانھ نشین نموده وآزادی ھای زنان بدست گروھی سلب گردیاصالحات اما
نژاد ،ھنر ،موسیقی وغیره بوجود آمد. اریخ با عث بیداری زنا ن با تحوالت کھ بعد از آن در افغانستان پی ھم آمد آ غاز گردید . دگر گونی ھای زیادی در ساحھ آموزش وپرورش، ناشکفتھ از ریشھ سوزاندند. تحوالت عظیم وچرخش ھای تند ت

  می جذب شدند . دردوران حکومت دموکراتیک خلق فعالیت ھای زنا ن بصورت مطلق آزاد گردید وحتی زنان در بخشھا وقطعات نظا
کھ توانستند  وارد شدن زن در میدان قدرت سیاسی وسھیم شدن اودر مسایل سیاسی موانع بی شماری برسرراه زن از جانب مرد قرا ر داشت اما با آن ھم زنان ، جز چند زن، زنان بھ صورت مستقیم بسیار کم در مسایل سیاسی شرکت داشتند  

ر زنان دنیا تیره و تار گردید کھ حتی کرامت انسانی را از او درخشیدند با آنکھ  از این عرصھ ھا دور نگھ داشتھ شده بودند . در دوران سیاه طالبان یا جالدان مشھور در تاریخ افغانستان آنقدر بر س درحوزه سیاسی وارد شوند بسیار خوب
ابھ پای یگردد در دوره ھای مختلف تارخی با زن برخوردھایی متفاوت صورت گرفتھ است اما در عوض او از ھر لحظھ برای زندگی کردن استفاده کرده وپربودند وبھ صورت تمام وکمال زن بھ مثل یک شی برای مرد ان شناختھ شد. دیده م

  ھنوز ما بھ عنوان یک جنس دوم از او یاد می کنیم ؟ 21مردان در ھمھ دوران تالش خود را دریغ نکرده است پس چرا حتی درھمین قرن 
بود کھ بھ عنوان وزیر بھداری این کشور  1348 – 1342و کابینھ افغانستان از سال ثریا ھر چند از خاندان اشرافی بود اما یک زن بود کھ مشاور بسیار خوبی برای شاه در عرصھ سیاسی بود . خانم کبرا نورزای نخستین زن عض ملکھ

یک زن بھ عضویت مجلس اعیان منصوب گردید. قانون اساسی  1348- 1344یت مجلس شورا انتخاب شدند کھ در زمینھ آموزش بھزیستی  زنان تالش کرد ند  در سالھای چھار نماینده زن بھ عضو 1344خدمت کرد.بنا بر قانون اساسی 
گی با الطبع زنان نیز تعلق می یافت کھ بدین ترتیب زن در کنفرانس ھای بین المللی نیز راه یافت کھ خانم ھرچند از زن نام نبرده است اما با اعطا وتضمین حق رای برای ھمھ شھروندان افغانی باالی بیست سال این حقوق رای دھند 1344

دال را در قبال تالشھای او برای تحکیم روابط مصر جمال عبالناصر دریافت کرد . این م حمیرا سلجوقی در یکی از اجال س سازمان بین المللی زنان در مسکو شرکت نمود وی اولین زنی بود کھ در زمینھ سیاسی مدال کمال را از سوی
دفاع از  زن در پست ھای بلند دولتی وحکومت قرار دارند. خانم فتانھ گیالنی وقتی برنده جایزه جھانیوافغانستان بھ اودادند. ھمین طوردر دھھ ھای اخیر زن در افغانستان در مقام ھای بلند رسیده اند کھ در تشکیالت حکومت این دوره چندین 

رز افغانستان فعالیت ھای سیاسی خویش را با جان ودل آغاز کردند کھ ھریک نمونھ والگو برای حقوق بشر شناختھ شد کھ جرم او زن بودن اوبود . زنان دیگری چون صدیقھ بلخی ، آمنھ افضلی ،صدیقھ مبارز ھمین طور یک دستھ از زنان مبا
زھرا نادری ، عاطفھ گیالنی ، حمیرا ثاقب ماریا شبیر  ن پرتالش وخدمت گزار ، انجینر فایزه فالح، داکتر راحلھ قلزوم کویر، حبیبھ سرابی ،فخریھ رحمانی ،شکریھ بارکزی ،ثریا پرلیکا، فرخندهسایر زنان کشور اند . داکتر سیما سمر ز

ن ھمھ محرومیت ز قلم باقی مانده اند تا در این نوشتھ بھ عنوان مثال ونمونھ بھ شما خواننده گرامی آورده شود.اما تاریخ بھ ماثابت کرد کھ زنان با آو...زنانی ھستند کھ در جامعھ ما در میدان سیاسی و اجتماعی حضور دارند. زنان زیادی ا
ند ویا ھم تقدیر وتمجید شدند . مھم این است آنانی کھ اندکی زمینھ برای آنان ھموار بوده خود را نشان دادند وبھ ومظلومیت بازھم شانھ بھ شانھ مردان در حفظ ونگھداری کشور تالش کردند ،کشتھ شدند ، متھم شدند ،ربوده ومفقود شدند ،بدنام شد

ت بھ تمام بشر دوستان وصلح دوستان میرساند اگر می خواھید بھ رکردھای زنان در عرصھ سیاسما فھماندند کھ در جامعھ بشری ھم تالش زنان الزم است وھم تالش مردان وھیچ کدام بدون دیگری نمیتواند بھ جایی برسد . دست اوردھا وکا
  جامعھ مدنی واقعی برسید ھر دو جنس بھ پا خیزید بدون آنکھ فرقی در بین خود قایل گردید .
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  نگاهی به حقوق سیاسی زنان
 

 

   

 ارتقاي ظرفیت و دادخواهی از حقوق  سیاسی زنان

اصل تساوي عموم در مقابل قانون وبر خورداري ھمھ اي افراد ملت اعم از زن ومرد از حقوق انساني، سیاسي، اقتصادي      
این توقع را بھ وجود مي آورد كھ زنان ھمانند مردان، حق مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسي ومدني خویش واعمال  وفرھنگي،

  1كمیت ملي را دارا باشد.حا
باآنكھ تحول فكري ورشد اجتماعي در حدي است كھ ارزش ھاي متعالي انساني جایگزین بسیاري ازنظامھاي مذموم گذشتھ شده،      

تبعیض بین زنان ومردان ھنوز آنچنان است كھ حتي در كشورھاي پیشتاز تمدن نوین در برخي از موارد حقوق سیاسي واحوال 
در وضع چندان مساعدي قرار ندارد. بھ ھر حال تحول حقوق زن، در كنار سایر تحوالت اجتماعي، امروز ه مسیري را شخصیھ زنان 

طي مي كند كھ در آن، رفع تبعیض وتمایز بین زنان ومردان آرمان اصلي است وجوامع وگرایش ھاي مختلف در توجھ بھ این قضیھ بھ 
  مسابقھ نشستھ اند.

، از جملھ اعالمیھ جھاني حقوق بشر حیثیت برابر افراد انساني از جملھ زنان ھمانند مردان وبرخورداري ھمگان قوانین بین المللي     
در ھر دو میثاق بین  2ازكلیھ حقوق وآزادیھاي انساني رابدون ھر گونھ تبعیض(ازجملھ تبعیض جنسي) مورد توجھ قرار داده است.

تماعي وفرھنگي) نیز تعھد كشورھاي عضو نسبت بھ محترم شمردن حقوق افراد بدون المللي حقوق بشر(مدني وسیاسي، واقتصادي، اج
كھ در آن،  1979ھیچگونھ تمایز جنسي وتنفیذ این حقوق در قوانین اساسي داخلي مورد تأكید قرار گرفتھ است. ھمچنان در كنوانسیون 

  3ات مشخص را جزء تعھدات دولتھا قراد داده است.تبعیض نسبت بھ زنان بھ ھر شكل محكوم شده،براي احیاي حقوق زنان دستور
در افغانستان با فرازو نشیب ھاي درعرصھ اي حقوق زن، باتصویب قانون اساسي اخیر؛ باپذیرش میثاق ھاي بین المللي كھ      

ي مدني (فرھنگي عضوآن است، مارا در مقطع قرار میدھد كھ بر خالف گذشتھ؛ درآن، بھ زنان درتمام عرصھ ھا، بویژه در عرصھ ھا
واجتماعي) تثبیت شده است. وزنان مي توانند در زمینھ ھاي فرھنگي واجتماعي سھیم شوند ونقش فعال در توسعھ این عرصھ ھا داشتھ 
باشند. از مھم ترین این حقوق، حق تحصیل است كھ قبال در عمل وجود نداشتھ، طوریكھ در قانون اساسي افغانستان تصریح شده كھ" 

مي بینیم كھ بدون محدودیت جنسي ھر تبعھ اي افغانستان اعم از مردوزن حق تعلیم وتحصیل را  4ق تمام اتباع افغان است"ح تعلیم 
 5دارد. حق دیگري كھ مھم جلوه میكند در عرصھ اي اجتماعي حق كار است، قانون اساسي صراحت دارد كھ"كار حق ھر افغان است"

اعم از زن ومرد از حق كار بھ صورت مساوي بر خوردار است یعني ھیچ محدودیت در زمینھ  بازھم مي بینیم كھ ھمھ اي اتباع كشور
كار بھ زنان وجود ندارد وزنان ھم مي توانند مثل مردان درعرصھ ھاي اجتماعي كار كنند. نھ تنھا محدودیت در این زمینھ براي زنان 

. وھمچنان در سایر بخشھاي مدني 6ار است؛ در مورد شرایط كاروجود ندارد بلكھ در موارد خاص از حمایت ھاي بسیاري بر خورد
  وفرھنگي...

در ارتباط بھ مشاركت سیاسي زنان، زنان كھ نیمي از پیكر جامعھ اي انساني راتشكیل مي دھند ، درطول تاریخ در تمام عرصھ      
تماعي وفرھنگي فرازو فرودھاي زیادي رادرقبال ھاي حیاتي نقش اساسي رادارا بوده كھ مداخلھ آنان در ابعاد اقتصادي، سیاسي،اج

داشتھ، روي ھمرفتھ بر مي گردد بھ جوامع كھ این موجود ھستي در آن زیست داشتھ كھ برخي ازاین جوامع ،جامعھ اي باز بوده كھ 
انتخاب كردن، انتخاب  مداخلھ آنان رامنحیث یك كلید اساسي در تمام عرصھ ھاي اجتماعي، سیاسي قلمداد نموده كھ با استفاده از حق

شدن، فراھم سازي زمینھ ھاي آموزش وباالبردن آگاھي ھاي سیاسي توانستھ كھ ھمگام با مردان بھ پیش روند. امابرخي جوامع بشري، 
جامعھ سنتي بوده كھ موانع عمده فراروي مشاركت آنان را در تمام این عرصھ ھامي توان تغیر بھ سنت ھا، آداب ورسوم جامعھ مرد 

  الر پایان بودن سطح فرھنگ ودانش مي توان یاد آور شد. سا
تبعیض بر مبناي جنسیت راممنوع  6منابع بین المللي، ضمن تأكید برحق دسترسي تمام افراد، باشرایط مساوي، بھ مشاغل عمومي،     

ردن، انتخاب شدن اولین متن اختصاصي است كھ حق انتخاب ك 1952اعالم مي دارند. كنوانسیون حقوق سیاسي زنان مصوب
وعضویت در مؤسسات ایجادشده از طریق انتخابات عمومي واشتغال بھ مناصب سیاسي رابراي زنان در شرایط مساوي بامردان، پیش 

است، باگنجانیدن مفاد اصلي كنوانسیون  1979بیني كرده است. كنوانسیون كھ تمام اشكال تبعیض علیھ زنان راحذف میكند كنوانسیون 
) اعالم مي دارد كھ"دولتھاي عضو تمام اقدامات مقتضي رابراي حذف تبعیض علیھ زنان در حیات سیاسي بھ عمل 1952حقوق زن (

مشاركت در تمام انتخابات و ھمھ  -1خواھند آورد و بویژه حقوق ذیل را در شرایط برابر بامردان براي آنان تضمین خواھند نمو: "
مشاركت در تدوین سیاست  -2ھایي كھ از طریق آراء عمومي در تمام سطوح دولتي؛  پرسي ھاي عمومي وحق انتخاب شدن درسازمان

مشاركت درسازمانھا وانجمنھاي  - 3دولت واجراي آن، تصدي مناصب عمومي وانجام كلیھ اعمال عمومي در تمام سطوح دولتي؛ 
  7غیردولتي مرتبط بازندگي سیاسي واجتماعي كشور"

ودن بستري جامعھ اي بستھ وگذار از آن بھ یك جامعھ اي باز در مسیري قرار گرفتھ ایم كھ تقریبا اما در افغانستان باسپري نم     
منطبق با شرایط جامعھ اي باز بوده. شرایط كھ در یك جامعھ اي باز مطرح است در قانون اساسي اخیر افغانستان، كھ انعكاس دھنده 

دراین صورت آزادي ھاي سیاسي براي زنان برخالف گذشتھ تثبیت شده وزنان  اي عقاید مردم این كشور بوده مورد تأیید قرار گرفتھ
  از حقوق اساسي سیاسي در كشور بھره مند گردیده است.

اولین حق سیاسي زنان برخوردار بودن از حق مدیریت سیاسي بوده كھ در نتیجھ زنان مي توانند در بلند ترین مقام سیاسي(ریاست 
یط قانوني مثل مردان نامزد آن شود و بھ تصدي این مقام نایل آید در این مورد قانون اساسي افغانستان جمھوري) با درنظر داشت شرا

بدون در نظر گرفتن جنسیت وبادر نظر گرفتن شرایط قانوني اعم از مردوزن رابھ صورت مساوي شایستھ این مقام اعالن مي كند. 
ن كھ بزرگترین مرجع تقنیني كشور است مي تواند در انتخابات آن شركت كرده، ھمچنان در سایر مراجع میتوانند مثل شركت در پارلما

و مورد گزینش واقع شوند در نتیجھ در امر قانونگذاري سھیم شوند. حق دیگري راكھ میتوان نامبرد از آن حق شركت كردن زنان در 
بھ شركت درانتخابات در نظر گرفتھ شده است كھ در انتخابات عمومي است كھ در این جاھم شرایط مساوي قانوني براي زنان ومردان 

نتیجھ زنان مثل مردان حق انتخاب كردن رادارد ومي توانند در انتخابات آزاد شركت كرده و نامزد مورد نظر خویش را بدون كدام 
احزاب سیاسي  ودیگر حقوق آنان عضویت زنان در سازمانھان شبھ سیاسي است مثل عضویت در 8محدودیت جنسیتي انتخاب كند.

(سازمانھاي فعال سیاسي) وسازمانھاي انفعالي (مثل اتحادیھ ھا) كھ دراین صورت زنان مي توانند در احزاب سیاسي وامثال ھم 
عضویت داشتھ باشند طوریكھ ماشاھد ھستیم دركلیھ اساسنامھ ھاي احزاب سیاسي محدودیت در عضویت زنان دیده نمي شود. ھمچنان 

بینیم كھ محدودیت در شركت زنان، كھ حق مسلم آنان است وجود ندارد مثل آزادي اجتماعات(تظاھرات...) كھ زنان در سایر موارد مي 
آزادانھ مي توانند در تظاھرات شركت كنند و حقوق كھ مدعي آن شدند بھ صورت آزادانھ خواھان آن شوند. .ھمانطور شركت در 

ھ مي توانند بھ نمایندگي نیمي از پیكر جامعھ ابراز عقاید كنند ودید گاھاي شان را در مباحث سیاسي، گفتمانھا كھ ازاین طریق زنان نخب
  موضوعات سیاسي مطرح كنند ودر مسایل سیاسي سھیم شوند.

در نتیجھ زنان از تساوي حقوق در عرصھ ھاي مدني وسیاسي در كشور برخوردار بوده وازاین طریق میتوانند در امور سیاسي،      
  فرھنگي شركت ورزیده ودر ثبات این زمینھ ھا نقش فعال داشتھ باشند.اجتماعي و 
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احمدي درسال   ري  شمسی خدمت نمود.) هج1372مربوطات وزارت دفاع ملی کشور استخدام گردید و تا سال  ( 
هجري شمسی به پشاور پاکستان هجرت کرد و بعد از سپري  کردن دو سال از آنجا در کشور هالند هجرت نمود "1375"

به اثر مریضی که عایدحالش گردیده بود داعی 1391قوس  26دقیقه عصر روز یکشنبه  4:40سرانجام مرحوم احمدي ساعت 
  إنا  و إنا الیھ راجعون                      فانی را وداع گفت.اجل را لبیک و جهان 

 1340مرحوم انجنیر عبدالطف احمدي فرزند مال احمد درسال 
هجري شمسی دریک خانواده مسلمان و متدین دیده به جهان 

شامل مکتب متوسطه 1347هستی گشود. احمدي  در سال 
صنف نهم ادامه  بادگاه مربوط مرکز والیت غور گردید و تا

بعد از سپري نمودن  1357تحصیل داد . مرحوم احمدي درسال 
امتحان شامل صنف نهم حربی شونحی کابل گردید و تحصیالت 
دوره مکتب خود را تا صنف دوزادهم به پایان رسانید. احمدي 
تحصیالت عالی خود را در اکراین سپري کرد و دررشته 

تی و مخـــابراتی ماستري انجنیري  تکنــــــــالوژوي معلوما
   در مــرحوم احمدي بعد از پایان تحصیالت خود را به دست آورد.

در والیت غور جای و محل  کھ ضرورت مبرم است تا تعلیم و تربیھ فراگیر بھ مردم و اوالد این 
از نعمت سواد . خواندن و نوشتن بھره کامل داشتھ باشند . سر زمین محیا گردد و مردم غور 

اما با وصف کھ عده خود را عالم وکیل مردم و قوماندان جھاد و مقاومت میدانند در این امر 
و  –معلمین و ادارات  مکاتب  –مقدس و پاک بھ متصدیان امور (اعضای ریاست معارف) 

د تا بیآموزند و ازین ورتھ ھالکت کھ ھمانا بی اولیای شاگردان و اطفال معصوم کھ ضرورت دارن
سوادی و عدم فھم دانش است نجات بیابند ھمکاری نمیکنند . نھ اینکھ ھمکاری ندارند وسیلھ 
کدام وکیلی و بوسیلھ آدم صاحب قدرتی  و بھ ھرنحوی شده  مکتب را پیشنھاد نموده واز 

ھ اند و از وضعیت بد حاکم در جامعھ مقامات ذیصالح امر منظوری و فعال سازی  مکتب را گرفت
ما کھ ھمھ بھ ستوه آمده ایم کالن استفاده نموده اند  مکتب را بھ جیب و شاقھ و نتائیج را بھ 
قسم از اقسام بھ وسیلھ کسی وکسانی جور می کنند و بھ ریاست معارف تسلیم می نمایند  و 

کھ بھ شاگردان توجھ داشتھ باشند مدت ھاست این گونھ معاملھ رواج  داشتھ بوده است. نھ این
معاش وامتیازات اداره مکتب را خود ھا حیف ومیل میکنند کھ واقعا ھم بھ ملت ومردم وھم بھ 
دارای دولت ضربھ کاری را وارد نموده اند کھ ازین قبیل افراد و اشخاص توقع داریم دیگرنھ 

ر ریاست معارف والیت غور کار بخود و نھ بھ مردم و نھ بھ دولت جفا نمایند . درین مدت کھ د
می نمایم بسیار از این گونھ خالف کاری ھا را دیده و بھ منظوری جلوگری توصیھ ھا اقدامات 

  را انجام داده ام کھ جای تاثیرات خود را داشتھ بوده است .
یک تن از  شخصیت ھای  بزر گوار و منسوب یکی  از ادارات ارشد دولتی والیت غور مکتب  

توسط یکی از وکالی والیت غور بھ پارلمان منظوری گرفتھ بود و چند سال امتیازات جیبی را 
مکتب را ھمین طور شخصی گرفتھ است ؛ بھ بسیار برادری و با تضرع تمام و بھ تعظیم گفتم 
کھ شما بلند ترین معاش دولتی را می گیرید ، بھ اندازۀ ادارۀ شما ھیچ ادارۀ برای منسوبین خود 

ازات قانونی نمی پردازد ؛  اکنون اگر انصاف بکار برده شود معاش شما مصرف حقوق و امتی
خانھ شمار را تکافو می کند و بچھ ھای کھ در مکتب جیبی شما ثبت نام ھستند ، اگر تعداد آنھا 
کم باشد بھ مکتب جوار خود ملحق شوند و اگر زیاد ھستند بگذار معلم برود کتاب قلم توزیع 

ھا داده شود تا چیزی بیاموزند کھ این بالی عظیم از خانھ و کاشانھ مردم ما گردد درس بھ بچھ 
رخت بر بندد اما تضرع من کاری گر نیافتاد . باالخره بجناب محترم (  ...) صاحب گفتم  اگر 
دوباره اصالحات بوجود نیاوری و من بھ ریاست معارف باشم دیگر امتیاز بھ ھیچ وجھ بھ 

. مدت سپری شد کھ مراجعھ نکرد تا روزی از روزھا ھمکار خود را  شخص شما اجرا نمی کنم 
تحت نام روابط قومی داخل دفتر کارم  کرد در حالیکھ کاغذ امضاشده داشت تا طبق قانون 
اجرات صورت می گرفت با دیدن کاغذ و نام مکتب شخصی (... صاحب ) گفتن برادر محترم 

یق از منطقھ و موجودی شاگرد و معلم اعضای مکتب وجود ندارد و ما بمنظور در یافت حقا
نظارت تعلیمی ریاست معارف را در آن منطقھ اعزام نموده ایم و بھ باقی آن قوم کھ تعداد زیاد 
شان مکتب شخصی ومکتب وکیلی و مکتب قوماندانی و مکتب قضائی دارند مجلس کرده ایم و 

اتب منطقھ و از موجویت شاگرد در گفتھ ایم تا زمانی کھ اعضای نظارت از وضعیت موجوده مک
وکتب حاضری معلمین    -شاقھ  –مکتب واز نحوه فعالیت معلمین درمکتب واز اساس ونتائیج 

مشاھده ونتجھ مشاھدات خود را تسلیم ریاست معارف نکنند ما از طریق ریاست معارف بھ این 
بھ نظر (...صاحب وسیلھ)  گونھ مکاتب تحت الجیب ووکیلی امتیاز داده نمی توانیم ، دالیل  من

قانع کننده واقع نگردیده. با عصبانیت تمام گفت تو راضی نیستی چھار روپیھ بھ جیب مردم غور 
بریزد کھ واقعا بسیار برای من گران تمام شد برایش گفتم برادر محترم حالل و حرام وجود دارد 

ات من بھ جناب شان بسیار یا خیر؟ وجدان سالم در سر زمین ما وجود دارد یا خیر ؟ این کلم
گران تمام شد و برایم بھ لحن بسیار غضب آلود گفت تنھا تو مسلمان ھستی وغضب الود شعبھ 
را ترک گفتھ و از اداره با خشم خارج شد . بعدا فکر کردم من چھ جرم را مرتکب شدم کھ جناب 

م حرف ھای نا شائیستھ (... صاحب)  اینقدر بر آشفتھ وغضب آلود اینقدر با لحن خشم آلود برای
گفت . بھ این عقید ه خود را تسلی دادم کھ البتھ منافع شرین است اگر حالل باشد یا حرام حق 
داشت از حق کھ بھ ھر نحو گرفتھ می شد محروم شدن سخت است حق بجانب است بمن نا 

انب سزابگوید . بھ صورت  کھ بھ کشیدن این ھمھ زحمت وگوش گرفتن این ھمھ نا سزا از ج
بزرگان چار ه ما چھ است ؟ مجبوریم سر و کار بھ مردم داریم شاگردان و ارتقای ظرفیت ایشان 
از اھداف ما است البد ھمھ رنج و تکلیف را بھ عھده بگریم و لو اگر سخن شنو در جامعھ 

  نباشد  و سخن ما بھ نظر شان طفالنھ تلقی شود، بقول شاعر کھ میفرماید 
کارم بھ طفالن است   بزرگان را چھ نقصان گر سخن طفالنھ میگویم                      ادیب این دبستانم سرو

این ھمھ رنج ھا وزحمات بھ خاطر اطفال معصومی کھ باید از بودجھ خود شان خود شان 
استفاده نمایند بھ جیب من وامثال من و وکیل ، قوماندان ، قاضی و ارباب تفنگ بدوش و 

دست و پا می زنیم  و حرف من بھ ایشان طفالنھ محسوب می شود .   صاحب رسوخ محل نرود
بد بختانھ کھ این ھمھ تالش ما بھ نظر عده بازی بھ منافع شان تلقی شده در صدد تخریب ودر 
صدد نا سزا گوئی و بھ جدال ھای قومی تلقی می شود کھ از خداوند خیر الناصرین با دست دعا 

صاحبان و کل اختیاران تصنعی قوم را بھ برکت دعا حضرت نیازمندم خداوند ھمھ ما وھمھ 
سرور کائینات کھ فرمودند و بھ خدا التجا نمودند خدایا ھدایت کن قوم مرا کھ ایشان نمی دانند 
ھدایت را نصیب ھمھ ما بھ لطف وکرم خود بنماید .  ما را در جاده صراط المستقیم کھ غایت 

 رداند.زنده گی ھمھ ماست رھنمون وراه یاب گ
 

دعوي مکتب هاي جیبی 
  فضل الحق نجات

  


