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تيز طالبان و پديد آمدن فضاي جديد در بعد از فروپاشي رژيم زن س

كشور، زنان در افغانستان فرصت آن را يافتند كه دوشادوش مردان 

روزكاو   نشاريه  في . در بعضي از عرصه ها به فعاليت آغااز ناايناد  

ي محترم شوراي واليتي مسايل و موضوعات مرتبط زنان را با وكال

انجيال شريفي، خانم گل پيدا  مخانم داكتر عاقله شرف، خان هر يك 

. منش و خانم قار گل امياري باه بحا  و بررساي گرفتاه اسات      

جتاااعي در  هاانگونه كه مي دانيم زنان در شرايط جديد سياساي ا 

يت هاي بيشتري به عهاد  بگيرناد و در   لكشور تالش دارند تا مسو

اينكه وضاعيت  . ساختن وطن خويش هارا  با مردان، سهم بگيرند

اسات،   نسبت به گذشته ها تغييار كارد    زنان در غور تا چه انداز 

  مااا پيشاارفت هاااي چشاااگيري ": داكتاار عاقلااه شاارف گفاات 
 

دوران طالب ها، خانم ها اجااز  نداشاتند كاه از     در  داشته ايم،

خانه بيرون شوند، اما حاال خواهران ما به پارلاان كار مي كنند، 

خانم هاي به شوراي واليتي داريم، به صحت عامه داريام كاه   

مصروف خدمت هستند، خانم هاي داريم كه به مكاتب كار ماي  

ي شاكر  كنند و به رياست امور زنان و جا هاي ديگري كاه جاا  

است، از هاه مهاتر دختراني هستند كه فعالً به مكاتاب در   

مي خوانند، اما بازهم اوضاع قناعت بخش نيسات و آرزو هااي   

خانم انجايال شاريفي هام     ".كه ما داشتيم هنوز برآورد  نشد 

هار   "روي آموزش و پرورش تأكيد مي كند و عقيد  دارد كاه  

ه بهتر شد ، اما اين چند تعليم و تربيه نسبت به سالهاي گذشت

 كافي نيست و ما از خانواد  هاي محترم خواهش مي كنيم كاه 

 

سبزيجات و ميو  جاات و تكاه هااي كهناه باه دور      

 گاري،،  ويكم، قطي هاي آهني مباليل، انداخته شد ،

 يز روغن هاي نباتي،قطي هاي پالستيكي مختلف السا

 .قطي هاي نوشابه باب و امثال اينها تشكيل ميدهناد 

نقدر با عالقاندي بخدمت اين نظاام ماي   اين افراد آ

نخواهاد   نشانيد  و  شتابند كه نظير انرا كسي نديد ،

چنانچه از فرط رجعت در خدمت نظاام،  . ديد و شنيد 

ضافه تشكيل و لياردها تن از اين فدائيان ايهاه روز  م

كنار جااد    ، جوي و جويچه ها،سرگردان در كوچه ها

  .مكاان ميگردناد   هر جاي بين مزارع و خالصه در ها،

اين افراد اضافه بست در مزارع دهاقين و باغ ها  بعضاً

گران و باغداران را از بين رهجوم برد  هاه هستي بز

شكايت كردن و عريضه ناودن از دست ايان   .ميبرند

ري بكلي جايز نيست و اگر كدام افراد در اين امپراطو

نابلد شكايت كند وياا آواز بادر آورد باه     آدم نافهم و

 يلياون تان ايان افاراد     جرياه حد اقل جا دادن يك م

 

  8... فقه خانواده در جهان معاصر

  8! ...           آيا قبالً شنيده بوديد

 4                                 ... باغ سينه 

 4.......                     گزارشات ماه 



تا بتوانند به نفع كشور كار . دختران خود را به مكتب روان كنند

كتر زماني كه از وضعيت حقوقي خانم ها پرسيد  شد، دا ".كنند

نكاح  ": عاقله شرف وضعيت را قناعت بخش ندانست و گفت

حتا در خانواد  هاي ( زن برادر)د دارد، گرفتن ميراث ار وجوشغ

به اصطالح روشنفكر ديد  شد ، بد دادن، دختاران باه مقابال    

خون تا هنوز در ولسوالي ها و قريه هاي دور دست جريان دارد 

علاا هم ماي گويناد كاه باياد از ايان      . برخالف قانون اساسي

نااي   ظار را در ن اعاال جلوگيري شود، اما مردم ايان مساايل  

د ها اين غير  نها خواهش ما از دولت و شوراي واليتي و. گيرند

كار كنند و براي محو شدن و يا حاد   است كه دراين رابطه جداً

نقش علااأ  . اقل كم شدن اين گونه كارها، فعالتر سهم بگيرند

در اين رابطه خيلي موثر است و آنها بايد كوشش كنند و تبليغ 

اگر حق را نگويند  ،دنيا بسته مي ماندكنند كه گردن شان به دو 

من به حي  ياك زن و ناايناد  ماردم در    . و به مردم نرسانند

شوراي واليتي واقعاً از دفتر حقوق بشر تشكر مي كانم كاه در   

اين بار  ساينار ها داير كرد  و از علاأ دعوت كارد  و فعاليات   

 8ادامه ص .... هاي خوبي انجام داد ، اما

 امپراطووووووورت ن   وووووو ان 

 
در تاريخ امپراطوريهاي زياادي درصاحنه   

گيتي پديدار گرديد  و در قلب تاريخ بخود 

ري نامي بجا گذاشته اناد مانناد امپراطاو   

عثااااني هااا، امپرطااوري ساسااانيان،    

، امپراطوري يوناني هاا و  امپراطوري عرب

نهااا بااه انااداز  ام آامااا هااي  كاادغياار  

پراطوري كنوني مقتدر و باا ناام و آواز    ام

ي عصر حاضر كه بناام  امپراطور. نبود  اند

 معااروف اساات، سااتان امپراطااوري چتل

 

به انداز  ئي  با عظات و شكو  مند اسات  

 .كه تاريخ تا كنون نظير آنرا ندياد  اسات  

اين امپراطاوري بزرگتارين بخاش قاار      

خاكي  آسيارا احتوا ناود  است طوري كه 

از ايران تا برما و از چين تاا سااحل بحار    

زد ترين و پر زبان  .هند را فراگرفته است

هاان تحات   جاعيت ترين كشور هااي ج 

: اين امپراطوري اند مانند كشورهايقلارو 

 بنگلاه دياش،    هند، افغانستان، پاكستان،

 

عساااكر اياان  .نيپااال، بوتااان وغياار  

، بنهاياات عجيااامپراطااوري را افااراد 

مخصوص و بي انداز  مخصاوص بناام   

كي پاار  و  خريطاه هااي پالساتي   : هاي

، پوش هاي بسكوت، پاكت هااي  كثيف

 ،ر انداخته شد  چاكليت و شايرينيات دو

ادوياه تااريخ تيار شاد ،      زباله دانهاا، 

 قطعات تكه هاي قيچي شد  خياطاان، 

 هاااي مااواد غااذائي و   بقايااا و تفالااه 
 

عجياب  . ويلي و اطراف خويش جريااه ميگاردد  در ح

اينكه افراد اين نظام هي  گاهي ماري  نايشاوند و   

ااي  در سراغ اينها ن( بجز حريق يا آتش) بكلي مرگ 

نيز تااثيري   cي سالآيد برعالو  فصول گرما و سرما

در مقاباال . عجايبااات عااالم ندارنااد  باااالي اياان 

 .گرسنگي،تشنگي، گرما و سرما فوق العاد  مقاوم اند

اين داوطلبان صديق امپراطاوري از فارط شاادي در    

خدمت و تالش در جهت سوق شدن هستند و هاينكه 

تشنه شدند، به درياها و ذخاير آب حاله ور شد  بيك 

ر دريا و ذخير  را خشك ميسازند طوريكه ديگ بدم آ

. نااي آورد  هاچو جايها آباي سار بارون    براي ابد از

جالب اين كه در اين نظام هر فرديكاه جااي گرفات    

ديگر مرخص نايگردد مگر اينكه شعله ئي آتشي سر 

را طعاه حريق  از كاين از كدام گوشه ئي برآورد  و او

اينارو ايان افاراد در نهايات تاالش       از. خود گرداند

ن امپراطاوري هاي    در ايا  .بخدمت نظام مي شاتابند 

كسي در فكر مظاهر  و سرو صدا بلند كردن نيست و 

هم كسي نايخواهد چنين كاري بكند زيرا هاه از جان 

و دل گرويد  اين نظام هستند و اين نظاام را بسايار   

در حال و نقل اردوي اين نظام بعاو    .دوست دارند

وسيله بسيار و بسيار كم مصرف  و ريل از موتر طيار ،

د و از قطار هاي سريع السير بنام هاي گرد باد بنام با

و طوفان ها كارگرفته ميشود كه بي انداز  اقتصادي و 

چنين است خوبي هاي اين نظام . دكم مصرف ميباشن

 .امپراطوري زوال ناياب

 :تشكيالت اداري نظام

  امپراطوري كسي قرار دارد كه نامش كثافات  در رأ

امپراطور كبير ياد و بنام  dirtiness))و يا چتلي است

هر شهر يك امپراطوري ديگاري   بعد از او در. ميشود

 8ادامه در ص .... ر به بزرگي حكافرما ميباشد كه نظ
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رياست امور زنان در اين ماورد تاا هناوز كاار     

 شوراي واليتي هام كاار  . قناعت بخشي نكرد 

هاي كه در اين خصوص و در رابطه به مساايل  

ماي   حقوقي و موضوعات مرتبط به زنان باياد 

 ".كرد، انجام نداد 

در رابطه به اهايت و موثريات رياسات اماور    

زنان كه يك گام خوب در را  تاأمين حقاوق و   

ايجاد ظرفيت براي خانم ها به حساب مي آيد، 

ايان  ": داكتر عاقله شرف ياد آور مي شود كاه 

ادار  بسيار مهم است و يك روزنۀ اميد باراي  

خيلي مؤثر  ام ها مي باشد، اما تا هنوز كار هخان

 كابود امكانات  نبود  و مشكالت هم بيشتر به

ادار  بود  چون كه رياست امور زنان پاليساي  

خانم شريفي نيز ضان اينكه ايجاد . ساز است

رياست امور زنان را يك گام خاوب ماي داناد    

اضافه مي كند كه در رياست اماور زناان باياد    

از  وقتي. عدالت و بي طرفي وجود داشته باشد

كتر عاقله شرف پرسيد  شد كه به نظر شااا  دا

امور زنان را به كسي كه مسؤليت مهم رياست 

بايد داراي چه خصوصيات و  عهد  داشته باشد

: ويژگي هاي باشد؟ ايشاان در پاساخ گفتناد   

يك رئي، اولتر از هاه بايد تحصيالت داشته "

باشد، خاناي باشد كاه  باشد، دلسوز و مهربان 

باشد و  د، بايد مستقلنكناز روي مالحظات كار 

خاود   يشه به اين فكر نباشد كاه باه قاوم   ها

خدمت كند، بايد كاك او به تااام واليات باه    

 بهر حاال رياسات  . خانم ها برسد و عام باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديد  شد ، بايد خود داري شود، آنها گفتند كه  

كوشش مي كانم كاه از آمادن آنهاا     حتااً من 

بلاي رئاي، صااحب هام باه      . جلوگيري كنم

 ".جستجو و فكر رفع اين مسأله هست

در رابطه به كور  هاي سواد آموزي و مكاتب 

خانگي كه از جانب معاارف و در هاااهنگي باا    

رياساات امااور زنااان و بااه هاكاااري بعضااي  

نش خانم گل پيدا م. موسسات انجام مي شود

بسايار مفياد    موجوديت كور  ها": مي گويد

است، حتا دختر هاي از هاين طريق سواد يااد  

شش و  ل صنفگرفتند و به مكتب رفتند و شام

كنناد و  اگر استاد ها بيشتر توجاه  . هفت شدند

ثر خانگي خيلي ماو  مديريت بهتر باشد مكاتب

 هستند و بايد به تاام واحد 

زماااني كااه از  ".مااثالً رئااي، صاااحبان قبلااي

ناايندگان مردم در شوراي واليتي تقاضا شاد  

تا پيشنهاد و گفتني اي كه به خانم هاا دارناد،   

تر عاقله ارائه ناايند؛ خانم انجيال شريفي و داك

شرف از زنان خواستند كه بايد سطح تعلايم و  

اه تربيه خود را باال ببرند و تالش كنند تا در ه

وماات خاود را   عرصه ها خود را برسانند و معل

هاچناان خاانم گال پيادا     . زياد و كامل ناايند

منش تذكر دادند كه خانم ها بايد آگاهي هااي  

خبر  حقوقي خود را باال ببرند و از حقوق خود با

باشند و مردان خانواد  هم بايد از حقوق زناان  

و مكلفيت هاي خود شان بايد با خبر باشند اگر 

 مردان معلوماات حقاوقي نداشاته باشاند و از    

 شااريعت بااا خباار نباشااند باااز هاام مشااكل 

 خانم اميري نيز ضان تأيياد  . باقي خواهد ماند
 

ازدياد نسل بشري كاري اسات ناا   

 ...مشروع

 :و منع بارداري "عزل"حكم 

عزل به معني انزال خاار  از رحام   

است، كه گاهي برخاي باه خااطر    

جلوگيري از بارداري هاسران خود، 

هاچااون برخااي ديگاار از اباازار   

پيشگيري از بارداري مانناد قارص   

ضااد بااارداري و بسااتن رحاام و   

وسايلي كه ماردان از آن اساتفاد    

مي ناايناد و باه آن متوسال ماي     

اين كار از نظر شرعي مانعي . شوند

اما چنانچه زن راحتي باه آن  . ندارد

نباشد، كراهت دارد زيرا اقادام باه   

انزال در رحم سبب بارداري ميشود 

و او نيز در ماورد فرزناد دار شادن    

نوي رحاتاه   ماام .داراي حق است

عزل به معني كناار  ": اهلل مي گويد

شاويي قبال از    كشيدن از عال زنا

اناازال اساات و از نظاار مااا در هاار 

چه با رضايت ياا عادم    –شرايطي 

رضااايت هاساار، انجااام پااذيرد  

جار باه عادم    كراهت دارد زيرا من

دليل بار   ".آفرينش فرزند مي شود

جواز عزل و امثال آن حديثي اسات  

اهلل انصاري كه ماي  از جابر بن عبد

 و (ص)در عصر رسول خدا ": فرمايد

 در شرايطي كه آيات قرآن نازل مي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا هنوز نتوانسته  به اسا  مشكالت امور زنان

از توقعي را كه خانم ها از آنها داشته بار آورد   

ن مسأله هم علت و عوامل خااص  بسازد كه اي

خود را دارد، براي امور زنان از نگا  تخصايص  

يك چيزي بسيار كاي در نظار گرفتاه شاد ،    

رياست تعاير ندارد، ماديريت باه ولساواليها    

اماور زناان   مشكالت رياست  ندارد، اين ها از

رياست امور زنان يكي از مسئوليت  ".مي باشد

آماد   هاي عاد  اش اين است كاه از رفات و  

افراد غير مسئول جلوگيري كند كه اين مسائله  

 .  انشا هلل رعايت خواهد شد

داكتار عاقلاه شارف پرسايديم  كاه       وقتي از 

برخورد امور زنان با مردم و رفت و آماد ماردم   

 نظر مان در ايان رابطاه   ":چگونه است، گفتند

من چندين بار مشور  كردم هاارا   اين است، 

ايد فراد بيكار با رئي، صاحب كه از رفت و آمد

گاهي وقات   .جلوگيري شود در رسايات وغير 

 ديد  شد ، بايد خود داري

دور دسات گساترش    هاي اداري و قريه جات

اماا خاانم گال پيادا مانش در بااب        ".بيابند

و شفافيت در اين باار  ماي    استخدام معلاين

بعضي معلاين كاه مان ماي شناسام،     ": دگوي

شاگرد از او د  چند اليق تر است كه به اسا  

ي كه دارند باه رياسات معاارف و اماور     روابط

نظر به گفتاه   . ، اين ها استخدام شد  اندزنان

بعضي موكلين يا بعضي معلاين، رياست اماور  

زنان در رابطه به معرفي معلاين عادالناه كاار   

را ديديم كه گفتند مواد به نكرد ، ، ما معلايني 

 ".نام ما گرفته شد  و به ديگر ك، داد  شد 

: اميري نيز در اين بار  مي گوياد خانم قار گل 

ما هم طوري كه از بعضي موكلين شنيد  ايام  "

و يا خود ما ديد  ايم حتا بعضي از اين معلاين 

ما خانم هاي را . تا حال خود شان متعلم هستند

باا ساواد هساتند كاه      داريم كاه آدم الياق و  

متأسفانه بي كار هستند و امور زناان و معاارف   

از وقتي  ".بهتر است كه آنها را استخدام كنند

آياا كسااني   داكتر عاقله شرف پرسيد  شد كه 

در غور هستند كه واجد شرايط باشند و بتوانند 

 .زنان را به نحو بهتري ادار  كنندامور 

ر خاانم  در واليت غو": ايشان در جواب گفتند

ر باه علات   مگا . هاي واجد شرايط وجود دارند

اينكه از ابتدا يك تعداد به بعضي كار هاي دگر 

مشغول شدند و تعدادي به رياست امور زناان    

آمد  كه به نظر ما كافي نيست باياد زناان باا    

تجربه بيشتر در اين رياست استخدام شوند تا 

 كار بهتر صورت گيرد ادار  خوبتر به وجود بيايد

 البته به استخدام زنان نظر نيك پذيرفته نشد 

كارهاي سليقه اي كه دل خود شاان خواساته   

 انجااااااااااااااام داد  انااااااااااااااد؛

 

حرف هاي هاكاران خود ياد آور شدند كه خانم 

الش كنند تا از ديدگا  هاي شاريعت  ها بايد ت

خبردار باشند و نظر اسالم را نسبت باه خاود   

بدانند در غير آن نايتوانند از حقوق خود دفااع  

 .بكنند

 فقه خانواده
 در جهان معاصر

 دك ر وهبه زحي ي

 عبدالعزيز س يمي: م رجم

 ( 803 – 804ص ) 
كه فاصله ميان تولاد دو   تنظيم نسل اين است

حفظ توانايي جساي ماادر و در   فرزند، بخاطر

اختيار بودن مدت زمان كاافي باراي تربيات و    

ايان كاار از   . پرورش فرزند قبلي تنظيم بشود

نظر شرعي كاري معقول و مطلوب است؛ زيارا  

فراواني نسل و ازديااد فرزنادان مشاروط باه     

توانايي و استطاعت ماالي و تربيتاي خاانواد     

به حد  اما هرگا  اين قدرت و استطاعت. است

كافي وجود نداشات، اقادام باه جلاوگيري از     

بارداري و بيشتر ناودن فاصله زماني مياان دو  

 (ص)حال كاري است مطلوب؛ زيرا رسول خادا 

كاي تعداد خاانواد  يكاي از دو    ": فرمود  اند

 ".دارايي و كثرت آن يكي از دو ناداري است

اما تحديد نسل يعني قطع نسل از طريق عقيم 

يا زناان و امثاال آن باه خااطر      ناودن مردان

 اهداف دين و شاريعت در ماورد   ناسازگاري با

 

شد، ما گاهي اقدام باه عازل ماي    

ناوديم و رسول خدا از آن باا خبار   

 ".بود و ما را از آن نهي ناي فرمود

اين احادي  و امثال آن بيانگر ايان  

اند كه جلوگيري از بارداري حقيقت 

پيش از انعقاد نطفاه جاايز اسات؛    

زيرا از آن روايات اين گوناه فهام   

از آن  (ص)مي شود كه رساول خادا  

كار با خبر باود  اسات و اماا از آن    

نهاي نااي فرماود و چنانچاه كاار      

حرامي ميبود، از آن نهي مي ناود و 

با سكوت خويش آن را تاييد نااي  

هاچنان كه  –اما اين موضوع . كرد

گفته شد، مشروط به آن است كاه  

از آن اطاالع داشاته    (ص)رسول خدا

باشد و اين سكوت از نظر اصاولي،  

اگر هارا  باا آگااهي باشاد حكام     

حاادي  مرفااوع را دارد و ظاااهر   

موضااوع اياان اساات كااه رسااول  

از آن مطلع بود  و اساباب   (ص)خدا

زيادي وجود داشته كه اصاحاب در  

 (ص)مااورد احكااام از رسااول خاادا 

ابن عبدالبر در مورد . پرسش ناايند

: اجاز  و عدم اجاز  هاسر مي گويد

علاأ اتفاق نظار دارناد كاه بادون     

 كاااري روا  اجاااز  هاساار چنااين

در عاال زناشاويي و   نيست؛ زيارا  

داراي حق اظهار  بچه دار شدن، زن

ابان   نظر و تصايم گياري اسات و  

هبياار  نيااز اياان اجااااع را مااورد  

 8ادامه ص .. .تصديق قرار مي دهد



و ساپ،   زند  باه دنياا بياياد   

فوت كند، ديه كامل آن توسط 

 .سقط كنند  بايد پرداخت شود

اما سقط جنين قبل از ساپري  

شدن چهار ما  از آغاز خلقات  

آن يعني زماني كاه داراي روح  

و حركت ماي شاود، حنفياه ،    

حنابله و شافعيه بر ايان بااور   

فااتح . ) انااد كااه جااايز اساات

امااا  (  892، ص 8القاادير،   

 پاا، از: حنفيااه مااي گويااد 

گذشت چهل روز از آغاز خلقت 

آن، سقطش كراهت تحريااي  

دارد و قبل از چهال روز ماانع   

 .شرعي ندارد

محاد م اما علااي مالكيه و اما 

غزالاااي و علاااااي ماااذهب  

سقط جنين را هر چند   ظاهريه،

لحظاتي پا، از آغااز خلقات    

حرام و نا مشروع ماي   –باشد 

دانند و آن را هاانند قتل عاد و 

ناودن انسان باه   زند  به گور

حساب مي آورند، به نظر ماي  

رأي صاحيح و    رسد اين رأي،

ساانجيد  و مااورد اعتاااادي   

 است؛ زيارا اگار جناين را باه    

حال خود رها كنند باه انساان   

كامل تبديل مي شود و تنها در 

شاارايط سااخت و اضااطراري 

 است كه به رأي
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 .........امپراطوري چتلستان 

اگر شهر خيلي شهر موقفش هويدا ميشود يعني 

بزرگ باشد امپراطور انرا بنام امپراطاور بازرگ و   

اگر كاي كوچك باشد بنام امپراطور نياه بزرگ و 

اگر شهر كوچك باشد امپراطور انرا بنام امپراطور 

خورترک ياد ميكنند اصطالحي كه در سريال هاي 

هندي منتشر شد  از طريق تلويزيون طلوع زيااد  

كاه از سااحات د     افاراد عاامي   .بكاررفته است

نشين داخال امپراطوريهاا ميشاوند نايتوانناد از     

آشناشوند لذا وقتيكه  طريق شنيدن به اين نام ها

ميگردند بعو  نام امپراطاور، كلااه    بر در قريه

را باااردم   mayor شاااروال و يااا يااا دارشااهر

توصيف ميكنند كه توهيني است باه شاهر داران   

اناد توساط    امپراطور قلارو خويشآنان كه  زيرا

دار ماورد شاناخت قارار    رحقير آميز شاه تاه كل

اگاار سياساات آزادي بيااان ناااي بااود  .ميگيرنااد

را باه امار خاود     مغارور نويسند  هاچاو افاراد   

راني محاكاه و مجازات ميكرد چارا كاه امپراطاو   

ااه شاهردار حقيار    بدين هيبت و صالبت را با كل

اما چه ميشود با هاچو مرد ماني كرد؟ ) .ميسازند

 طري كه اين مردم بسيار فهايد  اند و بنا بار بخا

باه   اين عجيب القابي را بر زبان مي رانناد ماثالً  

بخش نظامي توظياف اناد اگار     اشخاصي كه در

را لقب باه ظاابط صااحب صادا      عسكر باشد او

ميكنند و اگر جنرال باشد نيز بعين لقاب ياادش   

ولي باردم كه در بخش ملكي كار ميكنند . ميكنند

 ، اگار را سار كاتاب صااحب    باشاد او اگر كاتب 

، اگار مادير باشاد    ركاتب باشد مدير صااحب س

رئي، صاحب، اگر رئي، باشد وزيار صااحب و   

 را اگر وزير باشد او

از  .سرسااام آوري رشااد و توسااعه مااي يابنااد 

ست كه زمينه كاريابي به هاه داكتران دنياا  اينجا

اطر بهااين خا  . مساعد و آمااد  گردياد  اسات   

داكتري در اين امپراطوري جايگا  نهايت بلناد و  

 ت اين امر باع  شد  استپر منفعت را دارا اس

تا روزانه صدها داكتر از اطراف و اكناف عاالم در  

وزي هاي مپراطوري رو آورند و به سرمايه داين ا

هر داكتر بعد از مدت خيلي كم باه  . خود بيفزايند

امپراطوري و جايگا  واالي آن در جهان، پي برد  

از دل و جان گرويد  اين نظاام ميشاوند و ايان    

نظام واقعي و فنا ناپذير براي خاود   امپراطوري را

اين امر سبب شد  است كاه جهاان   . ها ميدانند

هاه بطرف داكتر شدن رو بياورناد حتاي وكاالي    

جالب ديگار اينكاه افاراد     .پارلاان هاي د نيا نيز

آگند  با عطر و خوش بوئي قساتي از عطرهااي  

را بكاك باد در دنيا پراگند  سااخته و در   خود ها

طر آگين باشام دالرهاي امريكاائي  نتيجه بوي ع

ش بطرف آمپراطوري به پر رسيد  آنها بي اختيار

ند بال معطلي به هاينكه وارد قلارو شد. مي افتند

نرسها وكلينيك ها مي شاتابند و   سراغ داكتران،

جساتجوي   اگر انان را در امپراطوري نيافتناد، در 

آنان در خار  از قلارو ماي برآيناد و تاا آناان را     

اما مريضان از  .ند، ماندني واالي شان نيستندنياب

كجا و كيها خواهند بود؟ واضح است كه در ايان  

امپراطوري مريضي وجود نادارد و مارگ نيسات    

ولي مرگ و ميار از سااحات خاار  از قلاارو در     

اينجا سرازير ميشود و مريضان اغلب از جاهااي  

ميباشاد، در   كه چتلي نيست و نظافت حكافرماا 

ساال پايش اگار     2-8چنانچاه  . ناد اينجا مي آي

 خوانند گان بياد داشته باشند، يك

 :روابط سياسي و حسن هاجواري

امپراطوري هر لحظه رو باه توساعه و گساترش    

باا كشاورهاي ضاد خاود      است و از فرط غارور 

نانچاه باا   هايشه در تضاد و دشااني ميباشاد چ  

 تاجكسااتان،. ايااران خيلااي در سااتيز اساات  

ارزش ناي دهد  را اصالًبكستان  ستان و ازتركان

باا   و با چاين بچشام خيلاي سابك ماي نگارد      

اروپائيان، امريكائيها و روسها عالقاندي خاصاي  

از خود نشان ناي دهد ولي كوشش ميناايد تا در 

اين روزها با كشاورهاي عقاب ماناد  افريقاائي     

رابطه نزديك برقرار ناايد زيرا انهارا باب د ندان 

ديپلوماتيك بلند پايه  اخيرآ يك هيئت .خود ميداند

از جانب امپراطوري تحت رياست بااد باه قاار     

افريقا سافر كارد  و باهيئات هااي يكتعاداد از      

كشورهاي قاار  برياسات گردوخااک در گفتگاو     

ميباشند تا به حساب هر لحظاه بايش ازنهصاد    

امپراطاوري را در خااک    يهزار مليارد افراد اضاف

يقاه باا   خودها جا بدهند اما انها بحساب ياك دق 

اين نظر موافق اند نه بحساب هر لحظه بنا  اين 

اختالف نظر سبب شد  اسات تاا ماذاكرات باه     

در آخارين   .كندي پيش برود وبه تير  گي گرايد

نشست پيشنهاد به اين شاد  اسات تاا رئاي،     

جاهور پاكستان كه بيشاتر از ديگار كشاورهاي    

تحت سلطه امپراطوري افراد اضافه تشكيل دارد 

ه بيشتر چتال و چتال باازي برخاوردار     و از تجرب

است دراين ميان وساطت نااود  و باعا  حال    

نامبرد  با يك پيشانهاد خيلاي    .اختالف نظر شود

وي پيشانهاد  . جالب ميخواهد وارد صحنه شاود  

 كرد  است تا هردو جانب نخست باه وي اختياار   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

را صدراعظم و يا رئي، صاحب  اگر وزير باشد او

موقاف و صاالحيت    .(جاهور خطاب قرار ميدهند

يك امپراطور خورترک باراتب باالتر از موقاف و  

صالحيت رئساي جاهور ماالك شامل قلارو اين 

اگر رئي، جاهاور كشاور    امپراطوري است مثالً

كاردن  الف را مد نظر بگيريم صاالحيت برطارف   

حتي كاتاب دفتار خاودرا نادارد درحاليكاه اگار       

دم تااام   يكه امپراطور خورترک سر قهر شود ب

شهر و اطراف و اكناف آنارا بزيار سام ساتوران     

نظاميان مقتدر خود پاياال و زير و رو  ميگرداناد  

چنانچه در يك چشم بهم زدن، عسااكر غياور و   

شجاعش تاام شهر و اكنااف انارا اشاغال ماي     

 .غفراهلل ازهاچو شهامت و دالورياست. كنند

 : منبع اقتصادي امپراطوري

است كه افراد بخدمت گااشته  جالب توجه اينجا

روز چنان بوي  8-6شد  در نظام، بعد از گذشت 

عطر آگيني از خود در فضا رها ميسازند كه هاه را 

هاين خصالت  . حيرت خوش بوئي مي افگنند در

امپراطاوري   اين افراد است كه تاام مردم داخل 

را واله و شيداي خود هاگردانيد  و به قلوب فارد  

يكاي از دكتاوران    .فرد جايگا  خاصي يافته اناد 

مجرب و پركار در اثر تحقيقات چناد يان سااله    

خويش در يافته است كه اين عطر پراگند  شد  

در فضا باع  محو تاام عااملين امارا  مفياد     

دن باه  شد  و انعطاف پذيري وجود را به مبتال ش

امرا  به درجه تعجب آوري كه نايشود وصفش 

از طاارف . را در زبااان آورد، افاازايش داد  اساات

تبااا  كاان و  ديگاار عاااملين اماارا  مضاار  و 

باالخصااوص عاااملين اماارا  ساااري مياادان   

 سب حال خود ديد  با يك حركتگسترش را منا
 

خوانند گان بياد داشته باشاند، ياك ساينه بغال     

خيلي عادي در يكدم بيكي از شفاخانه هاي چين 

ماردم   .نفر را بكام مرگ فرو بارد  800كم از كم 

بعدآ متوجه شدند كه نظافت منبع مرگ و مريضي 

ماا  ا .ميباشد بايد آنان از اين امپراطوري بياموزند

 حكومت هاي ظالم آنان مردم را ناي مانند تاا از 

حكام ظالم گا  و ناگا  . اين امپراطوري تقليد كنند

بگوش مردم ميرسانند كه پاكي جز  اياان است، 

  پاكي باع  تند رستي ميباشد،

پاكي زيب بدن اسات، پااكي لاذت بخاش روح     

امثاال اينهاا و باا اينگوناه عباارات و       ميباشد و

خاويش را فرياب داد  آناان را     شعارها مردمان

در . بكام مريضي ها و مرگ و ميار ماي كشاانند   

حاليكه آنان از سادگي به اين گپ  ها باور ميكنند 

و چنين زيرک نيستند مثل مردم تحت قلارو اين 

امپراطوري كه فريب هاچو سخنان را نخورناد و  

از زيركي و هوشياري خودها كار بگيرند كه هاين 

 .و مرگ آنان ميشودامر باع  مريضي 

بيچار  مردم هاي سرزمين هاي نظافت و پااكي   

كه هاه وقت و هرزمان گرفتار مريضاي و مارگ   

بيك      طرفه العين چند ين نفر را از دسات  . اند

ميدهنااد و از ساارزمين هاااي شااان دالرهاااي   

 . دامريكائي براي ابد متنفرو گريزان ميباشن

 
 

ت حال  ا بتواند قضايه را درسا  عام و تام بدهند ت

اگر چنين كنند او در يك جلسه با شكو  باا  .ناايد

كثافت دانيها ابراز نظر نااود  كاه ميخواهاد باه     

عو  هرلحظه و هر دقيقه كه بر سر انها اختالف 

 .بايان آمد ، با هر ثانياه جاانبين را قاانع ساازد    

گاان بر اينست كه شايد اين نظر سياست مادار  

 يرشپرطاطراق امپراطاوري ماورد تائياد و پاذ    

جانبين قرار گيرد كه در آنصاورت آقااي رئاي،    

جاهور برند  جايز  درجه اول امپراطوري خواهاد  

 :نتيجه گيري                      .شد

به بينيم كه از اين ميانجي گريها چه ماي برآياد    

آيا آقاي رئي، جاهور موفق به در يافت جايز  از 

 سوي امپراطوري چتلستان خواهد شد يا خير؟

لطف نااود  باا   ! گان محترم اين مضاوننند خوا

ابرا  نظر در اين بار  لحظه ئي هم غفلت نكنيد 

و تا جاي توان پيش بين در اوضاع باشيد تا خدا 

بخواهد جهان سيل آسا بطرف توساعه سرساام   

آور آمپراطوري گسترش يابد تا در نتيجاه   ياك   

امپراطوري در جهان حاكم گردد كه ديگر حرفاي  

ماارگ، مظاااهر ، اعتصاااب، اظهااار  از مريضااي ،

جهان ساالري  در  نظرهاي سياسي و تبصر  هاي

به پايش بساوي جهااني شادن     . زبان ها نباشد

 . امپراطوري چتلستان
 

 ..............فقه خانواد  
اما علااي متأخر حنفياه عازل را چنانچاه در حاال     

باد اخالقاي   مسافرت طوالني باشند، يا باه خااطر   

هاسر و قصد جدايي مرد از او انجام گيارد، جاايز   

 :حكم سقط جنين                     .مي شاارند

 علااي مسلاان در ايان ماورد اتفااق نظار دارناد     
 

كه سقط جنين پ، از سپري شادن چهاار ماا  از    

مشاروع  طفه و آغاز خلقت جنين، حارام و نا انعقاد ن

مگر آنكه به طور يقين ثابت شود كه كاودک  . است

داراي عيوب جساي آنچناني است كه امكان زناد   

او محال است، مانند اينكه داراي سار،   متولد شدن

 اماااااا اگااااار. گااااردن و قلاااااب نباشاااااد 

 

اساات كااه بااه رأي حنفيااه و  

 . شافعيه عال ميشود

شرايطي مثل اينكه جان ماادر  

در اثر بارداري در معر  خطر 

جدي و يقيني مرگ قرار داشته 

قواعاد   باشد؛ زيرا بر اساا  

مشقت آسانگيري "اصول فقه 

هر ضرورتي  "و  "ر امي طلبد

در چهار چوب آن مورد توجاه  

در انيگونااه  "قاارار مااي گياارد

موارد بايد باه ايان رأي عاال    

 ...شود 

 !آيا قبالً شنيده بوديد
تابليت ها دو يا چهار : ي مر

 دارند؟وسط  خط در

ن ايا ازيرا اگار باا آب پ   :داكتر

يد ميشاود  گير بيا درگلونرود و 

رخ يا چهاار   دو كش كه با پي 

    .كردن ارخ آنرا پاي

*** 

ي شااد او را زخاااي فيلااي روز

عال جااراحي كااردند پا،  

از   از عاليااات وقتااي د اكتاار 

  با تعجب آمااادبيرون  قاطا

جلاو در   ه ديااد كه ماااورچ 

: دپرساي ، داكتار  قاادم ميزند

 : گفت مورچه اينجا چه ميكني؟

ا اگار الزم  تا  مدمداكتر جان آ

  .هااامل خون بد فيراي بد ش
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 باغ سينه
 تنااآ آمااد  اياان شااهر بااه ماان بااال وپاارم كااو    

 زيااان بااااغ سياااه تاااا بپاااارم، راهباااارم كاااو 

 در ديااد  ماان خااااک ساايه گشاات تااااشااااا   

 تااا گاااريه كنااام، ديااد  خااونين جااااگرم كااو    

 گااااردون هُتنگااااست هاااواي فلاااك و ساااين   

 درم كااااو و ن ماااارغ فااااضاي دگااااارم را مااا

 غاام نيساات حااديثي كااه بگااويم بااه عبااارت      

 ماااان تنگااااادلم، ماوساااام آزادتاااارم كاااااو 

 هرشاااب قلااام و دفتاااار و اشااااعار غااااريبي   

 شااد بااي اثاار اياان نسااخه، دواي دگاارم كااو      

 گرساااانآ شااااود واژ ، بااااود درد ز آهاااااان  

 اي كااه چااو آتااش بدمانااد اثااااارم كااو    ااساا

 ناشكاااايبم مااان رفتناااايم، زناااد  و مااارد    

 اي باااااد وطااان، بااااوي زماااين پااااادرم كاااو 

 

 غالم حيدر يگانه                                                 

 6998صوفيه                                                  

مسئئلوتيف فئئرد  

 آگئئاه  در جامعئئه

را به اسالم دعوت كنيد اگر  ايشان 

خوب اگر قبول نكردند به  دپذيرفتن

حال خود شان بگذاريد اگر هاراي 

شاا كدام منازعاه ندارناد هااراي    

شان رفتاار نياك و مادارا داشاته     

وليت دوم خدمت كردن مسئ .باشيد

ه اساات كوشااش در قبااال جامعاا

عرصه هااي   تا در جامعه در مينااي

مختلف مصدر خدمت شويم چاون  

معه ما يك جامعه عقب ماناد  و  جا

نار  است كه به سبب روا  هاا و  

معاه فاساد   عنعنات گوناگون به جا

آگاا    دفر شباهت تام دارد لهذا به

نياز دارد تا ذهنيت عامه را روشان  

ساخته و جلو تضاد هاي اجتاااعي،  

 هلساني، قومي و منطقاوي را گرفتا  

 ،هر چه زودتر پروسه خدمت كردن

نيااز هااي    رسيدن به مشاكالت و 

مردم بايد روي دست گرفته شاود  

تا از طريق اين پروسه گاام هااي   

 به منظاور پيشارفت،   ثر و مفيد مو

رشد و ترقي جامعه برداشته شاود  

 جهت تطبيق اين پروسه كار هات 
 

 :گزارشاااااا    اااااا  
، برف كاو   6831دلو  6دوشنبه  -

جان پنج نفر را در ولسوالي پسابند 

 8چهارشانبه   –. واليت غور گرفت

باا   والاي واليات غاور   ، 6831دلو 

ناشاي   ديدگان حوادث اخيرآسيب 

قريااه چپااري  سااردي هااوا در از

 –. دند ديادن نااو  بولساوالي پساا  

لغاازش ، 6831دلااو  8چهارشاانبه 

 يك خانواد  را سنآ جان پنج عضو

 –. گرفااتدر قريااه ساار چپااري  

إعتارا   ، 6831دلاو   8چهارشنبه 

ناايندگان واليت غاور بار     شديد

دلاو   1ه شانب  – .دولتاي   ارگانهاي

يات غاور خواهاان    والي وال، 6831

كاك به آسيب ديد  گان آنواليات  

، 6831دلاو   7يكشانبه   – . گرديد

افزايش سرسام آور معتادين ماواد  

 3دوشانبه   –. مخدر در واليت غور

يكهزار و يكصد و هفتاد ، 6831دلو 

خانواد  در واليت غور از كاكهااي  

ا  مسااتفيد -ار-موسسااه سااي 

 دلاو  9ساه شانبه    – .گرديد  اناد 
سعيدي از وظيفه اش  احاد، 6831

دلااو  60چهارشاانبه  –. اسااتعفا داد

معتااادين بااه موادمخاادر   ، 6831

 20000تاا   80000باين   درغور را

 .تن ميخوانند

كار  ،در قدم اول بايد گفته شود كه مسوليت گرفتن

ساد  و آسان نيست اگر كسي بخواهاد باه هااان    

قساي كه است با بهتارين وجاه ادا نااياد توجاه     

گسترد  ميخواهد يك شخص آگاا ،   دقيق و تالش

با شعور و با احسا  خواهي نخواهي ميداند و درک 

ليت چيسات و ادا نكاردن آن   اين را دارد كه مسائو 

ضرر هاي مادي و معنوي بر خود و بار جامعاه    چي

اش مي رسد؛ به هر حال هاه ما در برابر جامعاه و  

مسئوليت اول ما منحي  يك  .ملت مسئوليت داريم

خليفه خدا در روي زماين عرضاه   و  يقعمسلاان وا

مهاتر از هاه آنچه باياد گفتاه    ،اسالم است كردن

شود كه اسالم را با چه شيو  و روش عرضه كنايم  

در اسالم شيو  و طريقه هاي نارم و جاذباه وجاود    

از را  ظلام،   و دارد كه ماا باياد وارد عاال شاويم    

اماا   ورزيام  استبداد، زور و باي رحااي خاود داري   

اديكاه از اساالم   ه هستند اشخاصاي و افر متاسفان

برداشت غلط و نا درست دارند و اسالم را به طاور  

واقع و درست درک نكردند اسالم را قساي عرضه 

مي كنند كه انسان به تر  و وحشت ماي افتاد در   

حاليكه دين اسالم دين خشونت و وحشت نيسات  

هرگاا    اسالم اصول و قواعاد وجاود دارد مثلاي    در

ير مسلاان در كشاور هااي اساالمي    غ شهروندان

 زند  گي ميكنند مال و جان ايشاان در امان اسات    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالقداد فيروزكوهي  داستا        :صاحب امتياز

  0797019092: تماس/ عبدالقدير دالوري          :لمدير مسئو
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 0797632012: تماس/ اخترمحمد اخگر        :معاون سردبير

 0799721989: تماس/ قربان اتاليق پور              :گزارشگر
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 ferozkohm@yahoo.com :آدرس الكترونيكي

 ضيأ الحق فيروزكوهي     :مسئول امورمالي

 هيأت تحرير              :تحت نظر

 مطبعه سهر                 :محل چاپ

  

شش مواه خوا     

 !شش مواه خنو   
ژيم هاي كه يكي بي مهري، ر بي توجهي و به اثر 

منطقه فرمانرواي  در پي دگري ساليان متاادي را

نبودن ما   هاين قسم به علت مسااااعد كردند و

 دو از سال براي زيستن ساكنين غور هاي اخير

. دارند گاي قرار در سر تنگدستي و ناحيه دچار

 اين است مي رسد، نخست آنچه كه مهام به نظر

ردم تجربه شد  پيش چشم م هنوز نظام هاي تا كه

 تابع سااختن اند صرف به انديشه نظامي گري و

 خواسته هاي حكومت مخصوص به خود مردم از

خدمت به  دستگيري و داشتند نه به منظور حضور

نظام هاي  طالبان القاعد  و :شبيه باشندگان غور،

هاين لحاظ است كه امروز  شش  ازآنها؛  پيش از

هاي  خاک موتر ما  مكال اول سااال را زير گرد و

... تيز رفتاااار دولت، مؤسسات خاارجي و داخلي 

هاوار  خاک تنف، مي نااييم  زندگي مي كنيم و

امرا  گوناگون  كه اين به خودي خود عامل بروز

 .در بين مردم گرديد  است

لذا اگر هر حكومت به نوبه خود احسا  مسائوليت  

مي كردند و اندک اندک، انديشه خادمت باه خلاق    

از  را در چار چوب نظام خود جاااا ماي زد و  ( )خدا

اين را  صرف  را در روي رواداري كاترين وقت خود

بين موجاود   مي كردند؛ حال هي  نوع درد سري در

نبود؛ هاين طور ضرورت احسااا  نااي شاد تاا    

 . و از رژياي بدگوي ناايد  انتقاد كشود كسي لب به

حااال آنكه انتقاد حق قانوني و مسلم هر افغانستاني 

به : دوم .ين را  به حق برسد به حساب مي آيد تا از

محو هيزم  جهت سرد سير بودن هواي طبعي منطقه و

و مواد سوخت شش ما  اخيرسال را زير طغيان 

قابل توجه است كه . مي بريم سرماي زمستان به سر

حكومت هاست؛ زيرا  در بند دوم بح  هم شكايت از

در هر برهه تاريخ حتاا كسي وجود داشته كه رهبريت 

ت شبيه عهد  دار بود  و در واليا نظام ويژ  خويش را

سرک پخته ... و ، مزاربادقندهار، هلاند، جالل آ

حاال شهااااروند  ناود  تا سااخته و بند برق اعاار

آن واليت به كاترين مشكل از اين ناحيااااه دست 

عدالت را  اگر آنها حد اقل گوشه از. و پنجه نرم نكنند

هم به اين حد داد ناي  رعايت مي كردند حاال ما

محترم غور اعم از  م و از مسئولين بسياريكشيد

وماندانان جهاااادي، وكالي محترم شوراي ملي و ق

مجل، سنا كه هاه زاد  غور و از آب و نان غور به 

 بزرگي رسيد  اند و از ناايند  هاي محترم دولت كه

دارند، خيلي احترامانه غور حضور  فعال در

 ين م دست از زير االشه برداشته درخواهشاندي

خويش را  راستا توجه خويش را مبذول دارند و وجيبه

 .در مورد گرفتن حق مردم از دولت ادا ناايند

حق داد  ناي شود و اما است كه چون گپ شفاف 

 بنا برين بايد از حق مردم .گرفته مي شود

 هدفاند.                                           خود دفاع كنند

 

 

 

را بسته، دست به دسات هام داد    

اختالفات را يك طرف گذاشته و از 

هااي  نااوع سااعي و تااالش دريااغ 

حركت كنيم  هاگام و هانوا .نورزيم

حق خواستن  عدالت تطبيق شود و

را در هر نوع شرايط اظهار ناااييم  

از حقوق خود و جامعاه قاطعاناه و   

شجاعانه دفاع نااييم مبارز  بر ضد 

جهال و   ،عدم مساوات ،بي عدالتي

ناداني را شعار خاويش بساازيم از   

طريق اطالعات جاعي ذهنيت ها را 

را امعاه  آماد  خادمت سااخته و ج  

بطاارف فااالح و رسااتگاري سااوق 

 .دهيم

 

 قربان كرياي
 

اگار باه   ، 6831دلاو   62دوشنبه  –

واليت  ورزشكار در01111بيش از

يرد باه ماواد   توجه صورت نگ ،غور

 –. مخاادر آغشااته خواهنااد شااد  

احاااد ، 0831دلااو  01دوشاانبه 

بحياا  ولسااوال   ملجااي مجاادداً 

 03پنجشانبه   –. شهرک مقرر شد

براي پنجصد و بيسات  ، 0831دلو 

واليت غور مواد غاذائي   خانواد  در

دلااو  69جاعااه  – .توزيااع گرديااد

تنهااا را  ولسااوالي لعاال   ، 6831

جاعاه   –. بسوي چغچران باز است

والاي واليات غاور    ، 6831دلو  69

افااراد بااي بضاااعت   تاان از 800

   .آنواليت را مساعدت نقادي نااود  

 شااهرا  ، 6831دلاو   88دوشنبه  -

از گذشت دو  هرات بعد –چغچران 

 .بروي ترافيك بازشد ما 
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