
 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  و اجتمـــاعی ، فرهنگی سیاســـی 

 ـــای شهــــــــر چغچـــــران غرفـــــه هــ
 عبدالخیر مرادی

اما آنها در این اواخر از بیجا شدن . نند در این غرفه ها مواد خوراکی و بعض مواد اولیه مورد نیاز را تدارک دیده به فروش می رسا. افراد بی بضاعت در شهر چغچران از طریق غرفه داری امرار معاش می کنند 

؟  مدعی اند که از افغانستان هستند غرفه داران . کوچ داده می شوندغرفه  های آنها طی سال جاری چندین بار می شود که جا عوض می کنند و از محلی به محلی دیگری  ازیر. هستند غرفه های خود ناراضی 

» :به قول غرفه داران . رات دولتی زیربط برای تهیه جای مناسب و فراهم کردن زمینه کار برای آنها مسؤلیت دارند ؟  و مطابق قانون حق کار و اشتغال را دارند ، ادا  افغانستان را دارند ؟ پابند قانون هستندتابعیت 

جای و برای شاروال شهر چغچران  بوده  رای افراد بی بضاعت رنج آوربیجا شدن و از یک جا به جای دیگری انتقال یافتن غرفه ها ب.   تجارتی نیست  مسؤلین می گویند ، غرفه های داخل شهر چغچران مطابق نقشه

 .  زیرا مسئلۀ جستجوی راه حل مناسب در این قضیه متعلق به تدابیری است که باید ادارۀ شهرداری روی دست گیرد .  لقمۀ نان آنها به زمین نیافتدر مورد آنها تدبیر الزم بسنجد که اندیشه است تا د

 

 طالق به اكراه ازديدفقهاوقوانين افغانستان
صل سال سوم دانشکده حقوق دیپارتمینت قضاییمح"ساید"میرآقا  

درداخل كشورمابوجودآورده چنانچه فقهاهم درین  را ازدیرزمان مسله طالق به اكراه یك مسله بسیارپچیده ومبهم بوده كه حتي مشكالت زیاد

الق هاي اجباري درین موردبوده ایم كه به موردموقف گیري متفاوت داشته اند كه این خودبه مشكالت جامعه ما مي افزود وماشاهدسؤاستفاده ها وط

 .اثرآن خانه هاي زیادي ویران شد ه است

 وقوانین كشور دیدگاهاي فقها

به دید گاه هاي آنها وموقف گیري قانون مي پردازیم  اختالف نظردارند كه ما(شوافع،امامیه وحنابله)درموردطالق به اكراه فقهاي حنیفي وجمهورفقها

: 

وهزلهن جد،النكاح  جدهن جده ثالث:"است (ص)پیامبراكرم  به نظراحناف طالق به اكراه واقع میشود،ودلیل آنها هم حدیث از:فالفـ ـ فقهاي احنا

 "والطالق والرجعـة

 .شوخي وجدي بودن شان جدي گرفته میشو د،واحناف طالق به اكراه رامانند شوخي میدانند نظربه حدیث فوق سه مورد

 .طالق به اكراه واقع نمیشود مانند اینكه اكراه باالي صحت اراده اثرمیگذارد درطالق نیزچنین است  فقهاازدیدجمهور:ب ـ جمهورفقها

 :بصورت عموم باتوجه به دالیل زیركه جمهورنیز به بعض آنها استدالل میكنندطالق به اكراه واقع نمیشود

 [.2:6:2"]نیست اكراه دین یدرقبول:"ه فرموده است اول ـ اینكه خداوند حتي براي قبولي دین اكراه را ردكرده است ،چنانچ

 :هم چنان فرموده اند.اغالق به معني اكراه است یعني دراكراه طالق نیست" إغالق إعتاق في  الطالق وال:"دوم ـ پیامبراسالم درموردطالق فرموده 

 .اه ازجمله یكي ازعوامل رافع مسولیت استدرحدیث فوق نیزاكر..."والنسیان ومااستكرهواعلیه  الخطا:رفع عن امتي تسعه اشیاء"

 .سوم ـ آنچه كه حنیفي ها استالل میكنند كه طالق به اكراه مانند شوخي است این درست نیست چون شوخي ربط به اكراه ندارد

ورغبت خود  به رضادرحالیكه دراكراه شخص  عیب باشدنقص وحقوقي هم اراده شخص زمان ایجاد اثرمیكندكه خالي ازهرگونه  چهارم ـ ازلحاظ

 .اقدام به چنین عمل ننموده بلکه دراثراکراه واجبارکه اراده شخص ازبین رفته است به چنین خواست تن درمدهد

پنجم ـ جوازدادن طالق به اكراه باعث میشودكه اشخاص زورمند وقوی باالي اشخاص كم زوروضعیف غالب شوند وآنهاراازهمسران شان جداسازند 

 .اده ها رابه خرابي بكشانند چنانكه درجامعه ما بسیاراتفاق افتاده استوكانون گرم خانو

 قوانین افغانستان
 طبق قوانین افغانستان نیز طالق به اكراه واقع نمیشود

 .قانون اساسي افغانستان اظهار،اقراروشهادت شخص بوسیله اكراه اعتبارندارد03مطابق ماده :ـ قانون اساسي1

 .....ـ:ـ نایم ـ4ـ مكره ـ0ـ معتوه ـ 2...ـ مجنون1:طالق اشخاص زیراعتبارندارد"این قانون 141اده مطابق م:ـ قانون مدني  2

شخص كه تحت تاثیرقوه مادي "ذكر كرده  44اكراه را یكي ازجمله موانع مسولیت كرفته است چنانكه درماده  قانون جزاي كشور:ـ قانون جزا0

 "مجبوربه ارتكاب جرم گردد،مسؤل شناخته نمي شودیامعنوي ایكه دفع آن طوردیگري ممكن نباشد 

 .درنتیجه باتوجه به دالیل فوق طالق به اكراه به هیچ صورت واقع نمیشود

 منابع

  (امیدرشیدي)احكام طالق 

 (عبدالقادرعدالتخواه)حقوق فامیل 

 (شاه ولي هللا دهلوي)حجة هللا البالغه 

 (وهبته زحیلي)فقه خانواده درجهان معاصر 

 سي افغانستانقانون اسا 

 قانون مدني 

 قانون جزا 
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نبايد واژۀ عقب مانـده اا  

 به كشوا خود اطالق كنيم
 

 نور اهلل نوری

   

یکی از اصطالحات که عمیقاً در تثبیت وضع وابستگی کشور های تازه استقالل یافته 

این (کشور های عقب مانده است )به کشور های استعمارگر مؤثر بوده است اصطالح 

هر چند به ظاهر وضع موجود تعدادی از کشوور هوا را در مقایسوه بوا گوروۀ      اصطالح 

بیان می کند که واقعیت عینی داشته و ( کشور های به اصطالح پیشرفته ) دیگری از 

قابل اثبات است ولی در اصل القا کنندۀ نکات بسیار مهمی در رابطه به این کشور هوا  

است که عقوب مانوده گوی صورفاً و تنهوا      واژۀ عقب مانده القا کنندۀ این فکر . است 

ناشی از عوامل درونی است وقتی این نوع تفکر در اجتماع و ملتی حواکم شود ن نووع    

بناءً . احساس تقصیر ، حقارت و عدم اعتماد و اطمنان به خود در وی ایجاد می شود 

می توان گفت که افغانستان از جملۀ کشور های است کوه همیشوه در بوین تموام دول     

ن من حیث یک کشور عقب مانده و مملکت فقیر و نواتوان شوناخته موی شوود و     جها

علتش این اسوت کوه دولتموردان و سیاسویون افغانسوتان بوه جوای اینکوه افغانسوتان و          

افغانستانی ها را در جلسات بین المللی در حضور نماینده گان ممالک و رهبران جهان 

تعمار شکن و فرزندان دلیران و من حیث یک کشور مستقل و آزاد ملت قهرمان و اس

معرفی ... امپراطوران چون غیاث الدین غوری ، احمد شاه بابا ، سلطان محمد غزنوی 

کنندن با کمال تأسف با الفاظ چاپلوسانۀ خود ملتی ما را فقیر ، خیرات خور و گدایی 

ان گر معرفی کرده اند و می کنند و غیرت و شهامت افغانی را به منظر چشم بیگانه گ

صفر جلوه داده اند از اینجاست که تمام کشور های پیشرفته و عقب مانده بر سور موا   

دلیر شده اند و هر روز استعمار افغانستان را به فکر خود می پرورانند چون موا خوود   

مان خود را عقب مانده و گدایی گر معرفی نمووده ایوم لوعا عقوب مانوده هوی  نووع        

بنوابراین رهبوران ممالوک    . گاه سیر نموی شوود   قدرتی نداشته و شکم گدایی گر هیچ

بوا  :) خارجی ما را گرسنه فکر می کنند و ضرب المثل معروف است که می گوینود  

 2بقیۀ صفحه    ( .شکم  گرسنه جنگ نمی شود 
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 ااه های برون افت ازبحران افغانستان
 

  محصل سال سوم دانشکده حقوق دیپارتمنت قضایی «ساید»  میرآقا : تهیه کننده
طی بیش ازسه ده جنگ درافغانستان ؛ درننیجه تجاوزومداخالت کشورهای خارجی درافغانستان ،جنگ های داخلی 

افغانستان را درسیاه چاه بدبختی ...... ،کشتارهای دسته جمعی، جنگ های خانه به خانه،نقض حقوق بشرو

سپتامبرکه امنیت جهان بویژه امریکا را  ازناحیه افغاستان به خطر مواجه کرد 11باالخره بعد حادثه نشاند؛

دربن آلمان کنفرانس را تشکیل دادند (بدون نماینده طالبان )کشورهای جهان به همرا ی نمایند های افغانستان 

فغانستان ،وافغانستان به عنوان یک کشورآزاد که هدف از آن  مبارزه باتروریزم وبیرون راندن طالبان والقاعده از ا

،مستقل ،دموکراتیک وباثبات که ازلحاظ تامین  امنیت ، زیرساخت های اقتصادی واجتماعی ،ازلحاظ سیاسی 

خودکفا ومتکی به خود باشد البته برای تحقق این اهداف پشتبانی و کمک های نظامی ،اقتصادی ،وسیاسی جامعه 

ان بود ؛اما متاسفانه با توجه به فرصت هایکه برای افغانستان موجودبود آن اهداف آنچنان جهانی به همرای افغانست

باید وشاید تحقق نیافت دلیل آن به عوامل متعدد برمیگرددکه درراس آن فساد فوق العاده درافغانستان 

چند قبل .د عدم اجرای درست قوانین ،ومداخله کشورهای خارجی بویژه کشورهای همسایه بو( فساداداری)

کنفرانس دوم بن آلمان درباره افغانستان تشکیل شد که درآن بیش ازنود کشورونهاد بین المللی به شمول نماینده 

شرکت کرده بودند که فرصت های تازه را دراختیارافغانستان میگذارد البته (بدون نماینده طالبان )های افغانستان 

برای افغانستان تالش میشدکه باید ازصفرآغازمیشد امادرین دوم بن دوم ازبن اول فرق زیاددارد ؛دربن اول 

درحالیکه درافغانستان کارهای زیادنسبت به ده سال قبل صورت گرفته مگرعالقه جامعه جهانی واعتماد آن نسبت 

یاد به گذ شته بنا به تجربه که  ازافغانستان داشته بمراتب کمتر است ودرافغا نستان نیزبحران ها وچالش ها ی ز

 .وجوددارد که به نگرانی مردم افغانستان وجامعه جهانی می افزاید

حاال چه باید کرد؟ که مانند گذشته سیل کمک های جامعه جهانی به هدرنرود وافغانستان ازین فرصت ها ی 

ی راه ها(نویسنده )بنظرمن !طالی نهایت استفاده را بکند واهداف که دربن اول ودوم درنظربود تحقق پیداکند 

متعدد وجوداردکه افغانستان ازطریق آن میتواند بحران های موجود را ازبین برده وعوامل بحران زا را خنثی نماید 

البته ممکن است .که باعث جلب اعتماد مردم وجامعه جهانی شد ه واهداف بن اول ودوم تحقق پیداکند رسید 

 .با شد  بدون ازاین راه حل ها راه  های زیاد وجالب دیگری هم موجود

 حاکمیت قانون به این معنی است که باالی همه افراد یکسان بدون استثناتطبیق : حاکمیت قانون

 گرددهیچ کس باترازقانون نباشد 

 فساد باتمام انواع آن باالخصوص فساداداری درافغانستان یکی امشکالت جدی : ازبین بردن فساد اداری

 حل خواهدکرد وحادبشمارمیرودکه رفع آن مشکالت عدیده مارا

 ـ پرکردن خالهای قوانین درکشور 

 تعریف دوست ودوشمن درافغانستان 

  حل مشکالت مرزی باکشورهای همسایه 

 من فکر میکنم که در افغانستان نظام چند حزبی نه بلکه نظام همه حزبی حاکم : محدود کردن احزاب

ه تنهادرحل بحران مارایاری است که اکثرا  ماهیت حزب را ندارند فقد به نام حزب هستندکه این ن

 . نمیکند که زیاد بحران زا است 

 تجهزات نیروی نظامی افغا نستان اعم ازلحاظ کیفی وکمی 

  وجود نیروهای خارجی درافغانستان به نگرانی ها ی : .خروج نیروهای نظامی خارجی ازافغانستان

رافغانستان بیشترمداخله نمایند کشورهای منطقه وهمسایه می افزاید درنتیجه بخود اجازه میدهند که د

 .درضمن اگرمانیروی نظامی قوی داشته باشیم به نیروها خارجی ضرورت نداریم

 جلب اعتماد مردم افغانستان نسبت بدولت 

 دیپلوماسی قوی دولت 

 برنامه ریزی اقتصادی قوی وموثر 

 برقراری روابط متعادل باکشورهای خارجی 

 لحاظ کیفی وکمی بلند برد ن سطح تحصالت درکشوراعم از 

 تغیرات درساختاراجتماعی 

 استخراج واستفاده موثرازمنابع طبعی درجهت منافع ملی 

 ازبین بردن تعصبات قومی ،زبانی ،منطقه،مذهبی،درکشور 

 ازبین بردن فقربیکاری 

 اتخاذسیاست های اپوزیسیون دولت برمبنای منافع ملی 

 شایسته ساالری 

 حاکمیت قانون 

که این راه ها چگونه عملی شود؟درینجا اطراف قضیه مهم است که عبارت اما سوال این جا ست . 

ازمردم ،دولت وجامعه جهانی است که هرکدام بااراده قوی ،جدیت وصداقت خود میتوانندجلوی 

 .گسترش بحران هاراگرفته افغانستان راازبدبختی نجات بدهند

 

 ...نبايد واژۀ عقب مانده اا 
استعمار بکشاند همانا گفتن واژۀ عقب از دیدگاۀ من یگانه وسیلۀ که توانسته و می تواند کشور ما را تحت 

چون ما خود اقرار می کنیم که نا توان و ضعیف هستیم پس تیشۀ آنها دسته پیدا . مانده گی بوده و است 

کرده و ریشۀ ما را قطع می کند و طی سالیان زیاد می شود که افغان ها را بدون پاالن و لگام سواری می 

یه موافق هستم که افغانستان عقب مانده و فقیر است و هدف هم درست است من هم به این نظر. کنند 

اینجاست که این همه معضالت را باید خود ما درمان کنیم نباید از این بیشتر دست خود را به سوی بیگانه 

گان دراز کرده و از آنها کمک خواسته و مشوره جویی کنیم زیرا که هی  نوع کمک و مشورۀ شان بی 

ن ارتباط ضرب المثل های معروفی است که می گویند بیگانه سگ دیوانه است و همچنان مقصد نیست در ای

آتش راۀ دور دست کسی را گرم نمی کند  و این تبلیغات افغانستان فقیر و عقب مانده چنان ریشه دوانی 

ن این کرده است که اکثریت افغان های شجاع و با غیرت اعتماد  خود را از دست داده اند چون دولتمردا

نوع طرز فکر را بر جامعه مستولی کرده اند پس یک جامعۀ با احساس نیاز به خارج این را نیز می پعیرد که 

مطیع خارج باشد یعنی آنچه را از خارج به وی دیکته می شود باید بپعیرد از اینجاست که جریانات کلی 

هد چون فکر می کند که هی  قدرتی ندارد روابط بین المللی نیز اجازۀ رشد و توسعه را به چنین ملتی نمی د

پس هر چه دلش می خواهد آنرا انجام می دهد التبه نمی توان منکر این واقعیت . که باالیش فشار وارد کند 

گردید که افغانستان یک کشور پس مانده و نادار نیست و باید گفت که در جهان کنونی بخش عظیم از 

اقتصادی و اجتماعی به سر می برند و تنها گروۀ محدودی می باشند  مردم در فقر و گرسنگی و نا بسامانی

که در ناز و نعمت غوطه ورند اما هدف این است به این پیمانه که افغانستان دست نیاز دراز می کند دیگران 

نمی کنند من از این حراس دارم که خیرات خوردن به مردم افغانستان عادت نشود که تمام نسل های آیندۀ 

انستان خیرات خور ببار آیند چون که می گویند ترک عادت موجب مرض است عزت ، حرمت و افغ

پیشرفت هر مملکت متعلق به خود آن می باشد تا زمانی که افغانستان خود را یک کشور با انرژی و افغان ها 

شید و در اخیر خود را با غیرت فکر نکنند هی  کشوری دست از مداخله در امور داخلی افغانستان نخواهد ک

این را می گویم که نباید واژۀ عقب مانده را از این زیاد تر به حضور ممالک خارجی به کشور خود اطالق 

زیرا که این واژه سبب این شده است که حتی همسایه گان عقب ماندۀ افغانستان هم به نوبۀ خود به . کنیم 

 ..و خواهند کرد کار های داخلی کشور ما دست درازی کرده اند و می کنند 

 مه ها افزايش يافتتعداد گز
 

اززمانیکه تیم پی آرتی فعالیت های شان را درچغچران آغازنمودند یکی ازوظایف شان این بود که امنیت مردم 

این فعالیت تقریبا هفت روز دریک هفته با انجام گزمه های شبانه وروزانه انجام یافته .محل را تامین نمایند 

زمانیکه کندک .گزمه هارا مشترکا با پولیس ملی انجام دهند بعدا ازمدت زمان تیم پی آرتی خواست.است 

اردوی ملی دروالیت غور مستقرگردید تیم پی آرتی خواستند که گزمه های مشترک باعساکر اردوی ملی 

گزمه های دوامدار با پولیس ملی امنیتی افغانستان یکی بخش از ماموریت پی آرتی .افغانستان نیز داشته باشند

ینکه  نیروی های ملی امنیتی افغانستان را حمایت و پولیس ملی و اردوی ملی را آموزش می باشد  تاا

الکن عمده ترین چیز اینکه تسلیحات خوب به شکل قوی مهارت ها وتجارب پولیس ملی را افزایش .بدهند

که امینت داده است واردوی ملی این توانایی را حاصل کردند که نه تنها تعدا گزمه ها راافزایش دادند بل

حاال مردم والیت غورظاهرا افزایش گزمه های مشترک را . ساحات گزمه های مشترک را نیزتامین کردند 

تعدا این نوع گزمه درآینده های نزدیک افزایش خواهد یافت و با .  نیروهای ایساف واردوی ملی  می بینند

مه های مشترک پی آرتی ،پولیس ملی گز.حضورداشت  نیروهای ملی  شما شاهد گزمه های بیشترخواهید بود 

اجرا گزمه ها در سرک ها به خاطر تالشی افراد مشکوک : واردوی ملی وظایف های ذیل را شامل می گردد

ونیزتالشی ساحات .،توقف وتالشی وسایط به خاطر جلوگیری از انتقال سالح های غیر قانونی و مواد منفجره 

 .                                                        قوع حادثات دلخراش احتمالی ماین ها به منظور جلوگیری از و

افزایش مهارت ها،همکاری های وتوانایی های نیروی های ملی امنیتی افغانستان نه تنها در والیت غور به چشم 

علی مراد قوماندان  دسمبر دگرجنرال 21در .می خورد بلکه این توانایی ها را نیز می توان درکابل مشاهده کرد

نیروهای زمینی افغانستان طی سفرکوتا از والیت غوربازدید بعمل آ ورد ودریکی  از صحبت های خویش 

تاکید کرد که مقامات کابل میدانند که پولیس ملی والیت غور در طی مدت مدید حرفه گردیدند  وعمل 

ستان داشتند و اعتماد مردم رانسبت به خودشان متقابل درست با نیروهای افغان و سایرنیروی های امنیتی افغان

وی خوشحال بود که این یک دست آورد قابل مالحظه بوده که نیروی ملی امنیتی افغانستان . حاصل کردند

این همه ثابت می کند که نیروهای .   توانستند با تیم پی آرتی رابطه وهمکاری های خویش را قایم بسازند 

حاال .و از جهت امنیتی در در دور دوم پروسه انتقال خیلی مهم  پنداشته می شود  ملی امنیتی قوی ترگردیدند

کامال واضح گردیده است که نیروهای ملی امنیتی افغانستان  آماده تامین امنیت در مرکزچغچران و واحد های 

سر والیت غور به اداری می باشند و در آینده بسیار نزدیک آنها قادرخواهند بود که این ماموریت را در سرتا

 .                                                                                                     شکل گسترده تر انجام بدهند

 
 رسانه های تیم پی آرتی 
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 دلم سياه شد
 آنجا کجا ست؟

 شنائی و نور را گم کرده اممن سرزمین رو

 جائیکه زادگاه هزاران شهنشاه بود

 آنجا

 !هنوز بغض خاکش از حجم خشونت پر است

 .و درختان میوه اش شیره و طعم ندارند

 !آنجا

روزی سلطان غیاث الدین بود و هویت رضیه بود و باسروده های 

 زیبای قلبش

 .سیاه موی و جاللی آن یاران مهربان بودند

 ی ایهام میزیستیمتو و من ب

 آنجا کجا ست؟

 !که خود خود را با آتش میسوزانند، اخگر مشو

 آنجا چرا؟

 کجا رفتند غوری ها آن مردان دلیر! کسی نیست

 .آنجا چرا؟ خاکستریست رنگها، کجا رفتند؟ ارغوانی ها

 آن غیرت و افتخارات را چرا کشتند و آن رنگ همیشه خندان را 

 چرا بد رنگ ساختن؟

م ، قلعه های فیروز کوه، و دره ملکان هنوزبوی آن زمان منار جا

 .ها را دارند

اما با تاسف امروز تو وارث آنانی صد حیف که چنانی ، نه قدر آن 

 دانی نه 

 قدر خود

 .بجز اینک به جنگ درمانی

 

 

 "شهاب"داکتر شاه محمد : نویسنده

 

دو پسر دا شفاخانه پی 

 ! آا تی عمليات شدند
 

تهیه و آماده سازی ( پی آر تی)وظیفه شفاخانه تیم بازسازی والیتی 

خدمات صحی به اعضای پی آر تی و تداوی نمودن زخم ها و دیگر 

در حالیکه شفاخانه پی آر تی مسهولیت تهیه کمک . امراض شان میباشد

 . برای مریضان محل در هنگام ضرورت را نیز گرفته است
 

در دوم ماه جنوری اعضای تیم صحی پی آر تی دو تن از پسران مردمان 

ا عملیات کردند، که بچه اولی بعد از ضربه به زانو اش، زانو اش محل ر

آماس کرده بود،عملیا ت آن موفقانه سپری شد که حتی بعد از عملیات، 

بچه عملیات شده توانایی قدم زدن و بازی نمودن فوتبال را دارد، و بچه 

دومی که توسط شفاخانه محلی روان شده بود و مرض اش کامال شدید 

. ه های زیاد در سرش باعث ایجاد تهدیدات در زندگی اش شده بودبود، دان

عملیات جراحی یک ساعت را در بر گرفت و بعد از یک ساعت عملیات به 

 .موفقیت سپری شد
 

دانه ها عفونت های اند که در زیر پوست شکل میابند، که اکثرا در قسمت 

گوشت خارجی بدن پیدا میشوند مثال در تراشه ها و در موهای در 

برای جلوگیری (. بی کاره)فرورفته، پیچکاری ها و سوزن ها دست دوم 

. از این دانه ها، بهتر است پوست را بصورت منظم با صابون شست

هرگاه یک جرحه کوچک در وجود تان پیدا شد، ساحه زخم شده را باید 

 . توسط آیودین و آب پاک غیر عفونی کرد
 

جابجایی در پوست و بعضی اوقات  عالیم دانه گرما، سرخی، درد، آماس

اولین راه درمان این . مریض در اثر این مریضی دارای تب نیز میباشد

دقیقه به آب داغ  :1-13مرض، گذاشتن یک تکه گرم مرطوب که مدت 

بار است تا اینکه دانه سرش باز شود و چروک  4گذاشته شده باشد روز 

د تب و یا حالتش در اثر هرگاه دانه باعث ایجا. از داخل آن بیرون آید

تداوی آب داغ بد تر گردد، شخص مبتال شده باید به زودی به مراکز 

 . صحی مراجعه نماید
 

شفاخانه پی آر تی روابط خیلی نزدیک با تیم های صحی محلی دارد که 

وسایل، دوا، مشوره و تداوی برای مردمان : آنها را جهت آماده سازی

. تن استعالم از داکتران محل کمک میکندمحل در مریضی های شدید با گرف

در جریان این همکاری ها، شفاخانه والیتی پیشرفته تر و مدرنتر شده و 

مدرن شدن شفاخانه والیتی باعث درمان مریضی های مریضان به صورت 

روابط که بین شفاخانه پی آر تی و شفاخانه والیتی است، . درست میباشد

 .ی های پی آر تی با مردم استمثال خوب برای نشان دادن همکار

 پی آر تی چغچران

 گل رحمان فراز  : مترجم

 

 

 مساوات اقسام برابری و
 گل محمد طارق  

 .باشد همسنگ می همدوش و بودن، هموزن یاهمسر برابربودن ، :رابری درلغت ب

 باهم برابر بودن  : مساوات درلغت

به همین ترتیب افراد .مساوات حقوقی استفاده افراد ازحقوق،امتیازات وصالحیت ها است بصورت مساوی :قاصطالح مساوات ازدید حقو

که ]اصل مساوات حقوقی که خالف سیستم هایی مطلقه . واتباع درانجام وجایب ومکلفیت هانیز باید درموقف یکسان ومساوی قرار گیرند 

ی کشور ها ی امروزی  گنجانیده شده ورعایت آن ازطرف دولت تضمین میگردد،که درقانون اساس[درآن این اصل اصال مراعات نمی شد

به این مفهوم که قانون برهمه یکسان تطبیق شده وشامل همه افراد بدون درنظرداشت . ضامن برابری وتساوی افراد است دربرابر قانون 

 .موقف اجتمایی،جنسی ویادارایی ایشان میشود

 . محاکم ،پرداخت مالیات ،استخدام درمشاغل دولتی وانجام مکلفیت های افراد نیز در نظرگرفته میشودهمچنین اصل تساوی قانون در

نتیجه « تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآیند وازلحاظ کرامت انسانی وحقوق باهم برابراند» ماده دوم اعالمیه جهانی حقوق بشر اعالم میدارد 

بشر درجامعه خود،ازحقوق برابر بهره مندشوندوازتمام حقوق وآزادی ها بهره گیرند  ابنأکه همه منطقی کرامت وحثیت انسانی اقتضامیکند 

وهمانطوریکه دراعالمیه جهانی حقوق بشرآمده ،هرکس بتواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصآ ازحیث نژاد ،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیده 

الدت یاهرموقعیت دیگردرتمام حقوق وآزادیها ی مندرج دراعالمیه بهره مند سیاسی یاهرعقده دیگروهمچنین ملیت ،وضع اجتماعی ،ثروت،و

 . گردد

 .هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است » قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان میگوید

 ( 22ماده )« اتباع افغانستان اعم اززن ومرد دربرابرقانون دارائی حقوق ووجایب مساوی میباشند

 :تساوی درحقوق انسانی اقسام دارد که مهمترین آنها  بشرح زیر است

تساوی دربرابر قانون آن است که ازلحاظ مدنی جزائی واداری ،تمام افرادکشور،بدون :تساوی دربرابرقانون وآیین نامه ها ونظامات اداری 

راد،یکسان رفتارشود وهیچ گونه تبعیض وتمایز جزآن چه که هیچ تمایزطبقاتی واصل منشآ ونظایر آن تابع قانون واحد باشند وباهمه اف

 .مصلحت اجتماع ایجاب میکند بین افراد وجودنداشته باشد

ی تساوی دربرابردادگاه ها آن است که تمام افراد وآحاد کشوراعم ازتباع داخل:تساوی دربرابردادگاه ها وبهره مندی ازخدمات عمومی

ا داشته باشد وبداند که این داد گاه بطورمنصفانه به شکایت اورسیده گی خواهد شد وهیچ دادگاه حق مراجع به داد گاه کشورر یوخارج

قات اشراف وروحانیون توسط محاکم ویژه بدرسابق رسیده گی به جرایم ط.نداشته باشد خاص که ویژه یا قشر خاص ازافراد کشورباشد وجود

 .است  وجود این محاکم مغایربا اصل برابری. رسیده گی میشد

اصل مساوات ایجاب میکند که تمام افراد کشور که واجد شرایط قانونی باشند بتوانند بطوریکسان به :تساوی از لحاظ اشتغال ومشاغل دولتی

 .مشاغل عمومی اشتغال ورزند وهیچ مانع وجودنداشته باشد 

غانستان براساس اهلیت وبدون هیچ گونه تبعیض و به اتباع اف» قانون اساسی  05ماده « کارحق هرافغان است » قانون اساسی  84ماده 

همان :تساوی دربرابر هزینه های عمومی وتحمیالت ناشی از اداره خدمات عمومی .«موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته میشود

 قانون اساسی تضمین کرده است،راگونه که تمام افراد دربرابرقانون ودادگاه برابراند وحق برخورداری از حقوق وآزادی های قانونی ،که 

مانند تساوی درپرداخت .دارند درمقابل تحمیالت که درجهت تامین امورمصالح عمومی باآنها میشود نیزباید بطوریکسان باآنها رفتارشود 

 .مالیات وعوارض وتساوی ازحیث خدمت نظام وظیفه  وغیره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قطعنامه محو خشونت عليه زنان 
 

 بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان  کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر والیتی غور
 

یت وانکشاف حقوق زنان  کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر والیتی غوربه همکاری مسئول دفتر والیتی جلسه را به تاریخ  بخش حما

با اشتراک شورای علما ،شورای والیتی ،ریاست حج واوقاف  ،دفتر یونما  ،ریاست امور زنان ،نهادهای مدنی  وحرکت  8/4/1043

لیه زنان  برگزار نمود  که در نتیجه علل وعوامل ،راه حل خشونت علیه زن به بررسی گرفته خواهران بمناسبت روز جهانی محو خشونت ع

شد و تمام ارگانهای مربوطه قطعنامه را  بخاطر جلوگیری از عنعنات ناپسندیده و مخالف شریعت اسالم که همیشه سبب نقض حقوق 

نتهای خانوادگی روز به روزافزایش یافته است مانند خودکشی انواع خشو 1043بخصوص در سال . اسالمی زنان میگردد صادرنمودند 

قطعنامه مذکور  . غیره موارد... زنان، به دار آویختن زنان ،اسیر نگهداشتن زنان در نزد قوماندانان مسلح غیر مسئول ،لت کوب زنان  و

وب به مقام والیت وتمام ادارت مسئول کمیته در خصوص جلوگیری از عنعنات ناپسندیده ومخالف شریعت اسالم  صادر گردید وضمیمه مکت

منع خشونت علیه زن و واحدهای اداری  در ولسوالی ها  فرستاده شد ودر ضمن از ارگانهای اجرای در خصوص تطبیق مفاد این قطعنامه 

 . ست گردید ،تبلیغ وترویج حقوق اسالمی وشرعی زنان وتطبیق قانون منع خشونت علیه زن از ادارات مربوطه اصوالً درخوا

 
 



 

  

 

 
                                                                                                                                       

  

  

                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دا ويرايش  د ، شنسبمطالب مستند خود ما اا ياای اسانيآازومند است كه با ااسال  از قلم به دستان محترم شنسب

 ماهنامۀ شنسباداره .نيست ی سر مقاله به دوش شنسبانمطالب دست باز دااد ، مسؤليت مقاالت چاپ شده به استث

                             1101  جنوری  مطابق/  0931 جدی                           3شماره                                                                    اولسال                             

 1100 مطابق به می /  0931ثور                            57شماره                                                                             هفتمسال 
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 مركز آموزشی توسعۀ دانش 
کورس آموزشی توسعۀ دانش در خدمت تمام دانش آموزان عزیز بوده و غرض فراهم 

ند علمی کورس های زمستانی را در مضامین ریاضیات ، علوم آوری خدمات مفید و سودم

مضامین این کورس توسط استادان محترم لیسۀ . طبعی و لسان انگلیسی آغاز کرده است 

دست آورد خوب ، نتیجۀ قناعت بخش ، سهولت . سلطان عالوالدین غوری تدریس می گردد 

 .بیشتر ، فیس کم و تدریس عالی در والیت خود تان 

 

 1533394553/     مرادی رعبدالخي               :صاحب امتياز

   hadafmand.25@gmail.com        1535133911/ غالم ربانی هدفمند            :مدير مسئول

         1530313399محمود خادمی        :معاون مديرمسئول

 Asif.eccghor@gmail.com 1535733149 /محمد آصف ناالن                      :سردبير

 said514@yahoo.com  1535347333/ ديمير آقا سا:                      معاون سردبير

 niazy_2008@yahoo.com  1537319790/ نياز محمد نيازی                               : ويراستار 

 . ، محمد حنيف قاضيزاده  صفدر وکيلی                              :  گزارشگر

 شاه محمد دهزاد ، نور اهلل نوری ، گل محمد طارق ، محمد شاه شايقمحمد يونس فانوس ،                      :هيئت تحرير

                         :طرح و ديزاين

 0711 :شمارگان  .  افغانستان -چاپخانه     قادری کابل                           :محل چاپ

 

 منازعه مسلحاتی دا قريه فالخوا
عصر، یک منازعه بین شورشی ها با استفاده از اسلحه چون تفنگچه، کالشینکوف و  6ماه دیسمبر، تقریبا  10در 

 . ماشیندار در قریه فالخور ولسوالی چهارسده رخ داد

تن پولیس که به  8شورشی ها میخواستند که به طبق معلومات این جنگ زمانی به وقوع پیوست که بعضی از قومندانان 

 . رخصتی های شان به قریه رفته بودند،حمله کنند

طبق معلومات رسیده از منابع مختلیف، شورشی ها در والیات مختلیف با نیروهای ملی امنیتی افغانستان و نیروهای بین 

لمللی کمک بر امنیت جنگیدند و بعد از خساره زیاد به ولسوالی چارسده آمده و میخواستند از پولیس کینه ورزیده  و ا

 .ساحه را از نفوذ دولت جمهوری اسالمی افغانستان پاک کنند

پالن و  موی سفیدان قریه فالخور تصمیم شجاعانه ای را برای حمایت پولیس گرفتند،آنها مقاومت خویش را در مقابل

 . شروع منازعه شورشیها نشان دادند

قومندان . در جریان جنگ، موی سفیدان قریه فالخور از مردم خواستند تا با پولیس ولسوالی چهار سده همکار باشند

 14در . نفر پولیس را به قریه فالخور فرستاد تا علیه شورشیهان مبارزه کنند 03پولیس ولسوالی چهارسده گل احمد، 

 .صبح پولیس ملی افغانستان باالی شورشی حمله ور شدند :13:1مبر در ساعت ماه دیس

در همان روز والی والیت غور ریس هماهنگی و اوپراتیفی غور، ریس امنیت ملی، قومندان امنیه و قومندان توله اردوی 

ی اتخاذ گردید که عساکر و تصمیم قسم. ملی را به دفتر مقام والیت خواسته و خواستارسنجیش راه حل این منازعات شد

 . پولیس ملی افغانستان، امنیت ملی و توله اردوی ملی به محل، برای جنگ با شورشیهان فرستنده شوند

. هنگامیکه کمک ها از چغچران به ولسوالی چهارسده رسید، شورشیهان صحنه را ترک کرده و از جنگ دست کشیدند

میباشد که حده زیاد مردم از ایشان حمایت نمیکنند و نشان دهنده  مقاومت اهالی ولسوالی چهارسده نشان دهنده این

روابط بین دولت جمهوری اسالمی افغانستان و نیروهای ملی امنیتی افغانستان و مردم محل و آینده مرفع بین مردم 

 .میباشد

مقابل دشمنان  پس بیایید که از این عمل نیک و شجاعانه پیروی کرده و احساس ترس در! مردم شریف والیت غور

 .نکنیم، در تاریخ افغانستان مثال های زیاد برای متحید بود وجود دارد پس وقت ان رسیده اینکه متحید باشیم

 گل رحمان فراز : مترجم

 
 

 

 !جوانان بخوانند
 ( دهوووزاد)شاه محمد  :نویسنده                            

دوران جوانی یکی ازمراحل بسیارمهم واساسی درزنده گی انسان می باشد که دارای واقیعت 

است وکامآل طبیعی است که جوان خواستار بر خورد خاص باخواسته های  هاومسایل خاص خود

بتواند به تمام  با این حال کمتر دیده می شود که انسان.خود در این دوران پرطالتم جوانی می باشد

 .خواسته های خود که خواستارآن است، نایل گردد

 را یک جوان باید خواستهای خود نی ودوران مربوط به امورزنده گیپس دراین شرایط حساس، جوا

غرورجوانی وبی تجربه گی او،  مبادا قانون اسالم است تا چوب قانونی قراردهد که همانا درچهار

نه دربازارونه  وارزش اورا عمری که دوباره برگشت ندارد.ی اوشودسبب به هدررفتن عمرگرانبها

 .درمارکت های جهانی میتوان بدست آورد

ندامت درزنده گی  غنیمت بشمارتا ودقایق زنده گی ات را ثانیه ها! ای گل زیبای باغ هستی پس تو

ه موی ظرفیت سازی کنیدتانشود روزی ک نداشته باشی وبرای صرف کردن اوقات باارزش خود

 .سیاهی گناه وغفلت درکتابچه خاطرات توموج زند شده ولی هنوز سرورویت سفید

به هم سن وساالن خویش در دوران  بنگر! ای ثروت عظیم بشری بلی ای مظهرقدرت انسانی و

. سرسبزنگه داشتند وفداکاری ها باحماسه ها را پیامبران وبعدازآن که چگونه گلشن خاطرات خود

 ارث، جعفرابن ابی طالب وعبداهلل ابن رواحه وهمچنان نظرکن به اسامه ابن زیدبه زیدبن ح بنگر

که باچه (ع)وتفکرکن درپاکی حضرت یوسف داهلل ابن عباس رابوبشنوگفته های معازبن جبل وع

 .نام نیک وعاقبت درخشان کردنده طرزالعملی زنده گی خودراآراسته ومزین ب

 درک کنی وبدانی که راه پیشرفت وهمین طور ع جهان رااوضا باید امروز !آری ای جوان بانیرو

 .چی کمین های گرفته نشده است درراه خدمت کردن شما

ازجامعه می  را وغفلت شماترقی وتعالی به هالکت نزدیک میکند ملت را شما سکوتقدم برداریدکه 

 .امروزتمام احزاب، گروه هاومذاهب جوانان راجذب میکنند.گیرد

 .اهداف خود دست یابند می توانند با آگاهند ومیدانند که به کمک شما شماچون به نیروقدرت 

جوانان متحمل می شوند چونکه نشانه اصلی  بیشترین صدمه تهاجم فرهنگی را امروزدرکشورما

 .  جوانان دریک جامعه اند

ازدست نده  کوشیش وتالش درجهت خدمت به دین وملت را،بشناس  اینک وظیفه مهم خودرا

 .مشغول به تلف کردن وقت وهدردادن سرمایه حیات خود مکن وخودرا

به عنوان دوران شهوت رانی وعشق بازی های مجازی میدانند ومیگویند  دوران جوانی را بعضی ها

که دراین مرحله فقط باید مشغول عیش وخواستهای نفسانی بود وبااموراصلی زنده گی 

 .سروکارنداشت

 به تاخت وتازخود تا به خاباند چرخه اصلی جامعه مارا یخواهدخواست دشمن است که م که این خود

 .برجای نگذارد مانعی را ودرسرراه خود ادامه دهد

 دارید عنوان یک مسلمان دراین زمینه مسولیت حفظ خود ودیگران را هب نه تنها بدان ای جوان که تو

ه سبب ازبین رفتن آبرو، ضایع میکند بلک اخالقی مفاسد ی که نه تنهاوقت شمارا بخصوص ازمفاسد

اخالقی وبی توجهی نسبت به امورزنده  می شود وجامعه انسانی رابطرف بد نسب واخالق امت نیز

پیشبیگیردکه یوسف وارازچاه  امروزشایسته است تاجوان، راه بزرگ مردانی را .گی، سوق میدهد

بدان که دنیایی من .ارشودوبدبینی گرفت غرورونادانی بیرون شده وهوشیارانه نمیخواهند دردام حسد

 باید. به مرگ ونابودی فکرکرد زیاد نباید.وانتهایش مرگ است آغازش تولد.وتوآغازوانتهای دارد

عفت  .روشنتر ساخت هرساعت وهرروزبه انجام کارنیکی مشغول باش اتصال تولدتامرگ را ه نقط

 .سرلوحه زنده گیت قرارده قصه یوسف پیامبررا. پربهاترین گوهرتوست تو

نشود؛ روزی که خدای ناخواسته به آالیش  قوی دار استعدادت راگسترش بده وتوکلت را! ای جوان

درزنده گی همنشین خوبی . دهی به باد فنا دنیایاتجمل گرایی فریفته شوی واوقات زنده گیت را

 ، مانعیورخوبی باشی وهیچ وقت موجهای ظاهرا بزرگ دربحرزنده گی شنا برای خود انتخاب کن تا

رفتاروپاک باش تاشاید جامعه بواسطه  درزنده گی صادق ونیکو.درراه پیشرفت وتعالی توقرارنگیرند

 .    خوبی برای دیگران باشی الگوی بیابد وتو تو، راه خودرا

 


