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  منازل قابل تخریب
و ساحات ، ساحات غیر پالنی کھ در ساحات سبز  تخریب منازل والیت غور خبرمدت زیاد می شود کھ ادارۀ محلی     

   . ھمھ گانی ساخت اعمار شده استتجارتی 
 توسط افراد حات  سبز و زمین ھای ملکیت دولتسامنازل کھ باالی بود تا قبالً توظیف  کرده   را ادارۀ محلی کمیسیون

گزارش دھند کھ این کار شده ادارۀ محلی  بھ نموده و  منازل قابل تخریب اعمار گردیده است ؛ درج جدولانھ خودسر متخلف
؛ منازل را کھ دولت بھ عنوان منازل اعمار شده باالی زمین ھای وری می دانم این است را قابل یاد آاما آنچھ  است .

یت دولت بصورت مستقیم دخیل است ، ھداری و توزیع ملکمغصوبھ و ساحات سبز عنوان می کند دست مسؤلین حفظ ، نگ
  تمام منازل اعمار شده بھ موافقۀ مسؤلین امور اعمار گردیده است .

زمین ھای مغصوبھ و منازل اعمار شده باالی  را کھ  جدولکمیسیون مؤظف یگر قابل یاد آوری این است ؛ مسئلۀ د    
  قرار داده شود . زیرا دید عامھ  یکبار در روشنایی؛ ه اندسبز و یا باالی ملکیت دولت تھیھ کرد ساحات 

  .  است دولت و مقامات محلی اعمار افراد بلند پایۀد ؛ ملکیت شوکھ خالف قانون عنوان می   منازل اکثریت -
ً و طوالً وسعت داده اند تعداد ساکنین شھر چغچران از   - و بھ خالی حکومت استفاده کرده نمرات رھایشی خود را عرضا

  جای یک نمره ؛ اکنون عمالً ساحۀ چندین نمره را تصاحب کرده اند.
موارد زیاد وجود دارد کھ تعمیرات دولت باالی ساحات سبز ، ساحات غیر پالنی و مجرا  دریای ھریرود اعمار گردیده  -

خالف قانون آنعده منازل باور عمومی این است ؛   است کھ نشاندۀ غصب زمین دولت توسط دولتمردان بھ نفع دولت است .
افراد بلند پایۀ دولتی و محلی است ؛ در جدول منازل قابل تخریب درج نگردیده است و شاید این بار  اعمار شدۀ کھ ملکیت

َر کند . نیز ابر قھر و غضب دولت چشم بیو ب می نماید کھ بھ ھدف رفع تشویق عامھ ایجاه زن ، یتیم و غریب را ت
قابل تخریب را بھ معرض دید ھمھ گان قرار دھند تا رھایشی و تجارتی یکبار جدول منازل  محلیکمیسیون مؤظف و ادارۀ 

الزم اسناد مربوطھ و مشورۀ مردم اصالحات مؤظف عادالنھ صورت نگرفتھ باشد مطابق پالن ھا اگر سروی کمیسیون 
  .گالیھ و شکایت مردم را رفع می کندنفع دولت است و ھم  بھ ھم صورت . این کار

  

  

  
  

  فرهنگ وعاملیت سیاسی زنان

 

ا  فرھنگ بستر ھ و ب ومی شکل یافت ی و ق اعی ملت ات اجتم الیھ داری اجتماعی است کھ بمدت زمان طوالنی در حی
دگی  ھ درآنسوی زن زی نیست ک استمرار زمان الیھ ھای جدیدی درآن افزوده شده است . بھ این ترتیب فرھنگ چی

دگی اجتم ھ در درون زن دگی انسان وبدون وجود انسان شکل یافتھ باشد، بلکھ چیزی است ک ھ زن ا ن اعی انسان ھ
  فردی بعنوان مھم ترین فراورده ھای زندگی اجتماعی ساختھ و پرداختھ می شود .

ر در ساختھ شدن آن  ھ کمت وده است واراده انسانھای جامع دتا طبیعی ب شکل بوجود آمدن فرھنگ در جامعھ عم
ھ علمی فرھنگ « دخیل اند.چنانچھ پژوھش گر وانسان شناس معروف انگلیسی در کتاب خود بنام  ھمین » نظری

ھ  را میگوید کھ عناصر و الگوھای فرھنگی برای رفع نیاز انسانھا بوجود آمده است و ھمھ عناصر فرھنگی برپای
اقتضاءات زیستی انسان بنا شده است ، این بھ معنی اینست کھ انسان ھا اراده نکرده اند تا چیزی بنام فرھنگ را 

ا دو بسازند تا نیازھای انسان را ر د و ب ایش می برآی ع نیازھ ی رف فع کند ، بلکھ انسان در جریان زندگی اش در پ
ا  م ب ا طبیعت و ھ ب انسان ھم ب ن ترتی ھ ای پدیدۀ کلی در گیر می شود ، کھ یکی طبیعت و دیگری انسان است ، ب

  انسان در گیر می شود و کنش متقابل انجام میدھد.
ای از اثر این کنش متقابل فرھنگ پدید می آی زار ھ ھ اب د بھ این دلیل کھ در جریان کنش متقابل ، انسانھا متوسل ب

  میشود کھ  این ابزارھا اجزاء فرھنگی را شکل میدھد.
این نکتھ اشتباه گرفتھ نشود کھ ما قلمرو فرھنگ را در جنبھ زیستی محدود کرده باشیم و از جنبھ ھای معنوی آن 

ن کھ سازگاری بیشتری با روان و حاالت روحی  انسان دارد غافل بوده باشیم . برای اینکھ بصورت جامع تر بھ ای
پدیده نگاه بکنیم ، بھتر است بگوئیم فرھنگ برمقتضای خصیصھ ھای انسانی انسان پدید آمده است ، با این طرز 

  تلقی میتوانیم بھ جنبھ ھای دیگری رابطھ انسان و فرھنگ بنگریم.
ن نمی خواھیم رو ا ، بھ ھر صورت بیشتر ازی ھ نقش و تأثیرفرھنگ ھ دھیم ، بلکھ ب ی فرھنگ بحث را ادامھ ب

  مخصوصا فرھنگ ھای کھ در برابر عاملیت و فاعلیت سیاسی زنان عمل می کنند بپردازیم .
چنانچھ گفتھ آمدیم کھ فرھنگ بصورت الیھ و قشر ھای در جامعھ با تداوم زمان بوجود می آید ، میتواند ساختارھا 

وده باشد ؛ چنانچھ بسیاری از جامعھ شناسان ساختارگرا  و چھار چوبھ ھای ھ ب اساسی عمل کردی نیز در جامع
معتقداند کھ ساختار ھای جامعھ توسط انسان ایجاد می شود ، بعد ھمین ساختار ھا مجرا ھای کنش و واکنش افراد 

  قرار میگیرد و آزادی عمل انسان را محدود می کند .
ان داشتھ است و در اما اینکھ فرھنگ سنتی بعنوا أثیری برفاعلیت سیاسی زن ن مجرا ھای عمل کردی بشر چھ ت

د .  ان رھنمون می کن فاعلیت سیاسی زنان چھ نقشی را بازی کرده است ؟ سوالی است کھ ما را بھ بحث اصلی م
ھ ھای پسین مطرح اعی و سیاسی در زمان رات اجتم ان در تغیی می  چنانچھ میدانیم بحث عاملیت زنان و نقش زن

اور در دوره ھای  ن ب شود ، این موضوع نشانگر آنست کھ در مورد عاملیت زنان باوری وجود نداشتھ است وای
  متأخر در اذھان و حوزه ھای گفتمانی پدید آمده است .

ان را در حوزه ھای خصوصی و  ھ زن اعی ک د اجتم تحقیقات فیمینست ھا نشان داده است ، یکی از عوامل نیرومن
ار عمدتا خانواد ن تقسیم ک ابق ای ده آورده است و مط اعی را پدی ار اجتم وع تقسیم ک ه منحصر ساختھ است و یکن

  زنان در حوزۀ خصوصی محدود گردیده است ، فرھنگ است .
ارآورده  اتوان ب ل ، وابستھ ، ضعیف و ن ان را منفع ھ شده زن بنا براین فرھنگ بعنوان یک ساخت اجتماعی نھادین

اه  است ، در حالیکھ بسیاری ان از نگ ھ امروزه زن د ، کھ وضعیتی را ک وده ان د نم از محققین و پژوھشگران تأکی
ام ویلسون نشانداده  وده باشند ، پژوھشگری بن ین ب عاملیت و تأثیر گذاری دارند ، وضعیتی نیست کھ در ابتدا چن

تفاوتی چندانی نداشتھ  است کھ از نظر انسان شناسی استخوان ھای زنان و مردان در مراحل اولیھ ای زندگی بشر
  اند ، در حالیکھ امروز تفاوت قابل مالحظھ ای پدید آمده است .

ام ت « ھمچنین مارکس و انگلس در کتاب خویش بن انواده ، مالکیت خصوصی و دول ھ در »خ د ک رده ان ات ک ، اثب
یکھ آن دور زندگی دور قبل از مالکیت خصوصی زنان از نظر عاملیت نقش برجستھ تر از مردان داشتھ اند ، طور

  انسان را بنام مادر ساالری و مادر تباری یاد کرده اند.
بھ این معنی کھ از یکطرف دور حاکمیت و مدیرت زنان چھ بلحاظ سیاسی واجتماعی و چھ بلحاظ اقتصادی بوده و 

ادر و زن ار م انوده و جامعھ نسب و سلسلھ نسبی در تب ار و اھمیت زن در خ ا براعتب جستجو  از سوی دیگر بن
  میگردیده است .

انوده کشانیده  انون خ دریج در ک بھ باور این مارکسیست ھا پس از دور مالکیت خصوصی بوده است کھ زنان بھ ت
می شود و حوزۀ عمومی کم کم در انحصار مردان قرار میگرد ، در این حوزۀ عمومی موضوعاتی چون : سیاست 

ی از خانوده جدا شده و دست زنان ازین حوزه ھا قطع گردیده ، جنگ و نظامی گری و تجارت و فعالیت ھای مذھب
است، چون پراختن بھ فعالیت  ھای مانند : اعمال مذھبی در برون از خانوده ، تجارت و سیاست و.... از مشاغل 
با اھمیت بھ حساب می  آید  بنا براین ، اعتبار مردان ونقش آنھا برجستھ می شود و کم کم نقش زنان اھمیت اش 

  را از دست میدھد و در این صورت وابستگی زنان بیشتر شده و زمینھ ھای فعالیت زنان محدود شده است.
انگي جنس زن  بھ ھمین ترتیب باورجمعي درمورد بي اھمیت بودن نقش زنان بلحاظ فرھنگي عامل مھمي دردوگ

د اع ات نشان داده شده است، دی ھ دربسیاري ازتحقیق انواده درمورد پسران ومرد بوده مي تواند، طوریك ضاي خ
راث  ودختران حتي ازآوان طفولیت متفاوت است.پسران نسبت بھ دختران درداخل خانواده اعتبارباال داشتھ وآنرامی
انواده نگریستھ مي شود. اینكھ  دروزه درخ دمھمان چن دارتبار پدردرخانواده میدانندودرمقابل بھ دختران اكثرا ازدی

نھاي كھن بشري بھ انسان برده ( دریونان ) موجودشوم ( درمصر ) انسان درجھ سرحداعتباراجتماعي زن درتمد
وركردن او،  ھ گ ده ب ل زن، زن ي دلی دوم (درتمدن ھاي بین النھرین ) و...تقلیل پیداكرده است ، جواز كشتھ شدن ب

  كاالیي شدن زن و... ھمھ كما بیش منشھ درھمین باورھاي فرھنگي داشتھ اند.
گربزر وي متفكروپژوھش ووار«گ فرانس یمون دوب ھ » س ت، ب ھ اس ت یافت ابھ دس ھ مش ین نتیج ھ چن ز ب نی

ھ كلیمھ مرد » مرد «وكلیمھ » زن «نظردوبووارحتي كلیمھ  اعي دارند.طوریك بارمعنایي متفاوتي ازنظراعتباراجتم
ووار درمورد جنس دوم ین  افاده كننده اعتبارباال وكلیمھ زن افاده كننده اعتبارپاین است. مبحث دوب ده چن بازگوكنن

ھ درمورد  د. ازجمل وه مي كن ان جل ابرابر دراذھ اوت ون ز متف مفھومي است.بھ ھمین ترتیب تعلقات این دوجنس نی
ھ شامل شجاعت، صداقت ، تعھد،  ھ ، رفتارمردان ھ ورفتارزنان ارداریم رفتارمردان وع رفت رفتار، ازین جھت ما دون

ھ شامل : ترسویي ، بي وفایي ،نیرنگ بازي،و...میشود. رفتارھاي مسؤلیت پذیري و...میگردد درحالیكھ رفتارزنان
زي دیگري  اولیھ بھ مردان نسبت داده میشود ورفتارھاي دومي بھ زنان نسبت داده مي شود. درحالیكھ واقعیت چی
است ممكن است بسیاري ازمردان تعھد شكن، بزدل ونیرنگ باز، وبسیاري اززنان متعھد، مسؤل ،شجاع و...بوده 

اشند اما ازینكھ مردان بلحاظ فرھنگي اعتباربیشتري كسب كرده اند چنین نسبتي رفتاري میان زن ومرد درجوامع ب
  مورد قبول واقع شده است.

ھ  ت ، جمل ده اس د آم گ پدی طھ فرھن ال زن دارد،بواس ھ درانفع ھ منش ي را ك ھ دوم اوردوبوواراین اعتباردرج ھ ب ب
ب اس رین » زن را فرھنگ زن ساختھ است «ت: معروف او تأیید كننده اي ھمین مطل زرگ ت ووار ب ابراین دوب بن

عامل بازدارنده اي فعالیت زنان مخصوصا فعالیت سیاسي آنھا را درسنت ھاي اجتماعي تشخیص داده است. عالوه 
ھ  ي را ك ي دارد.راه حل اي فرھنگ ا وارزش ھ ز منشھ درھنجارھ ھ نشیني زن نی ھ خان ت ك ھ اس راین اونیزدریافت ب

ھ دوبوو ھ ب افتي است ك د، رھی ي میكن یش بین اعي واقتصادي پ ان اعم ازعرصھ سیاسي ،اجتم ت زن راي فعالی ار ب
د  أ یی ورد ت م م وم فیمینیس ل س ران نس طھ بسیاري ازمتفك ت اوبواس ن رھیاف د؛ ای دمي كن ان تأكی ردي زن استقالل ف

  قرارنگرفتھ  وراه حل مناسب پنداشتھ نشده است.
نند بھ یك استقالل فردي درحوزه اقتصاد واستقالل شناختي درحوزه اي فكري برسند، اما اینكھ زنان چگونھ میتوا

گراني  اء كنند.پژوھش ویش را ایف ش خ ل نق اي منفع ان ھ ھ انس ي ن م سیاس امالن مھ وان ع ن بعن س ازی ھ پ ك
ھ عامالن سیا» اینگلھارت«مانند: ز ب ان غرب را دوچی د: زن ھ ازجامعھ غرب دارد، میگوی سي با تجاربي علمي ك

روي  ان؛ دو ورود نی یالت زن زان تحص تن می اال رف ك ب د. ی ھ ان ادي دست یافت ھ استقالل اقتص ا ب رده وآنھ دیل ك تب
ادكرده  ي استقالل فكري واقتصادي ایج ان كشورھای غرب راي زن ین دو تحول ب ابراین ھم ھ بازاركار.بن ان ب كارزن

ن است است، كھ این استقالل وزنھ اعتباراجتماعي زن را درداخل خانواد ه وجامعھ باال برده است. با این حال ممك
وده باشند  ن ب ن تحول ای استقالل زنان درعرصھ ھاي فوق مزایا ومعایبي بزرگي داشتھ باشد. عمده ترین مزاي ای
ا مزد، فعالیت مدني  ام شغل ب ھ تحصیالت، انج افتن ب ھ حوزه عمومي كھ دست ی ان ب كھ موانعي سرراه ورود زن

عتباراجتماعي زن را بدنبال دارد، برداشتھ شود.اما بزرگترین معایب این تحول حداقل این بوده ،سیاسي وباالرفتن ا
ي  ذت گرای االمیرود، ل ي ب میتواندكھ؛ حریم معین رفع غریزه جنسي دست کم بھ انحالل كشانیده میشود، فساد اخالق

  افزایش یافتھ وبااالخره كرامت انساني زیرسؤال میرود.
ال ازمباحث  ھ ھرح دودیت ب ك طرف درمح اي سنتي ازی ھ اكثرفرھنگ ھ ن نتیجھ دست یافت ك ھ ای وان ب وق میت ف

ي اعتبارشدن زن  فعالیت زنان نقش داشتھ وآنرا درحوزه ھاي خصوصي محصورمي ساختھ اندوازسوي دیگردرب
ن ھ ای ا اكثراب د، آنھ ران واضح گردی وده است.چنانچھ دراندیشھ متفك ؤثر ب ھ م انواده وجامع ده  ونقش آن درخ عقی

بودندكھ، طرزتلقي اینكھ زن بعنوان موجود درجھ دوم خوانده می شود؛ امرذاتي وطبیعي نبوده بلكھ دربي اعتباري 
اووانفعال وانحصارزن حد اقل فرھنگ یكي ازعوامل برجستھ بھ حساب مي رود، درحالیكھ زن ھم میتواند بسیاري 

داكر ھ آن دست پی ھ فعالیت سیاسي ومدیریت سیاسي ازنقش ھایي كھ مرد ایفاء مي كند ، ب رد، ازجمل یش بب ده وپ
  جامعھ وحكومت، تشكیل احزاب سیاسي وعضویت درآنھا.

 

  ارتقاي ظرفیت و دادخواهی از حقوق  سیاسی زنان

  هستیم  سرك مرکزيما خواهان اعمار 

 
مشرانو   ولسي جرگھ ، منتخب مردم در  نماینده ھاي و تشریک مساعی رھبریبھ   راه پیمایی  1391عقرب  13شنبھ  

ھ منظور ب و ھرات دایكندي، غور ، بامیان  اتكسبھ كاران والیو مدني  ۀفعاالن جامع دانشگاه ھای کابل ، نیمحصل  ،جرگھ 
ملی ادامھ شوراي  ی دروازۀ الکابل مزنگ ه د چوکتظاھرات مسالمت آمیز از  ک مرکزی صورت گرفت . ایناعمار سر

غور  –را بلند کردن صدای مردم مستحق کشور برای ساختن سرک مرکز ( کابل  اتراه پیمایان ھدف از این تظاھریافت . 
در تاالر  از ورود تظاھر کننده ھا مؤظف دروازۀ شورای ملی  پولیس ھ ھرات ) عنوان نمودند . قابل ذکر است ک -و غور

   کرد . جلوگیریشورای ملی 
داكتر مھدي نماینده   ، نماینده ھای منتخب مردم والیت غور احمدخان معاون  داكتر رقیھ نایل ،  سیما جوینده ، الحاج   

 ،تعداد زیاد محصلین ،  کشورارشناس مسایل سیاسي احمد سعیدي ك  دایكندي ، والیت اسدهللا سعادتي نماینده  بامیان ،والیت 
اشتراک کننده . در این تظاھرات شرکت داشتند   نماینده ھای جوانان و جامعۀ مدنی والیات غور ، بامیان ، دایکندی و ھرات

  مردم خود را بیان داشتند .  مھم و اساسی از طریق رسانھ ھای ھمھ گانی خواست ھای ھا 
  

تا سی نفر بھ عنوان نماینده ھای مردم والیات غور ، بامیان ، دایکنید و ھرات تعیین گردیدند ایان این راه پیمایی تعداد در پ
در میان گذارند  و از مسؤلین امور بخواھند تا کار اعمار سرک ولسي جرگھ و ھیئت مدیرۀ با رییس  را مردم خواست ھای 

  .  نمایندصحبت در والیات شركت ھاي خصوصي  اتیارعدم پرواز طربط در مورد ھمچنان با مراجع ذی .مرکزی آغاز شود 
س ولسي جرگھ وعده یریعبدالروف ابراھیمی ، ولسي جرگھ مطرح گردید  و ھیئت مدیرۀس ییرخواست ھای مردم با     

 . آقای ابراھیمی قسمت طرح خواست ھای مردم با مراجع اجرایی از ھیچ نوع ھمکاری دریغ نخواھد ورزیددر سپرد کھ 
درصورت است . رییس ولسی جرگھ وعده سپرد ؛ گردن دیوار موافقت نموده اعمار سرک بودجھ  قسمت كھ درتذكر داد 
بودجۀ  باالي ولسی جرگھ را مھرتایید را پیشنھاد نکند ؛ بھ ھیچ صورت  سرک گردن دیواراحداث بودجۀ  حکومت 

   سرور سروي نماینده محصالن غور                                                                  پیشنھادی حکومت تخواھد زد.

 هدفمند
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 زن و آزادي سیاسی
ن  د .ای ھ نظر می آی اتی ب ط موضوع و مبحث آزادی ، یک موضوع مھم و حی ی در رواب ی و چھ بصورتی عمل ات بشری چھ بصورت ذھن موضوع در طول حی

د ، مطرح اعی موضوعیت می یاب ط اجتم ع رواب ھ در جم ردن  اجتماعی انسان ھا مطرح بوده است.در این صورت میتوان گفت کھ آزادی یک مسئلھ ای است ک ک
وی و کسانی دیگری بحث آزادی در برون از قلمرو اجتماعی حرف بی معنی خواھد بود ، با  ارابی ، مول ن سینا ، ف د : اب این وجود بسیرای از فیلسوفان ، مانن

رد موضوع ی ف وه ھای درون د ، مبحث آزادی را فراتر از این مطرح کرده است ، براساس اندیشھ این متفکران مبحث آزادی میتواند در درون فرد و ق دا کن یت پی
برخالف اراده و مسیر اراده اش می کشاند مثال: فردی کھ میداند جچرم کاری درستی نیست و پیامد ھای خطرناکی در زیرا بسیاری از نیروھای درونی فرد او را 

فرد محدود می حیات فردی و اجتماعی انسان خواھد داشت ، اما ھنگامی کھ فرد تحت چیره گی نیروھای دیگری نفسانی اش قرار میگیرد ، در این صورت آزادی 
  شود .

د  بنا براین ان می آی ھ می ایش ب ار مطرح باشد ، آزادی ھم پ ھ اراده و اختی ا ک ال آزادی با اراده انسانی مالزمھ پیدا می کند ، بھ این معنی کھ در ھرج ن ح ا ای ، ب
نمی تواند ، اما اینکھ اراده  آزادی منحصر بھ انسان میگردد و موجوداتی دیگری غیر انسانی چون دارای اراده نیستند بنا براین آزادی در زندگی آنھا مطرح شده
  قق اراده دخیل است ؟مالزمھ ای دیگری ھم با خود دارد یانھ ؟ و اینکھ آیا کافیست کھ تنھا اراده باشد تا آزادی پدید آید و یا شرایط و عواملی دیگری در تح

ب مورد بحث ری مطل رین ت ھ ای زی ارا در الی انرا عمق بیشتری می بخشد و م ھ اوال  سواالت فوق مبحث م د بگویم ک ن سواالت بای د ، در پاسخ ای وارد می کن
اء ھمانطوریکھ بحث کردیم ، ارادۀ الزمھ تحقق آزادی است و تا اراده نباشد آزادی بی معنی خواھد بود ، بھ ھمین ترتیب الزمھ اساسی اراده  اھی است . بن ، آگ

رت آگاھی و شناخت بما کمک می کند تا اراده کینم ، اراده کردن آزا ھ وف ز ب ایی نی دی را معنی دار می سازد .این موضوع در اندیشھ متفکران و فیلسوفان اروپ
  پیدا می شود .

باھم دارند ، تأیید  ھگل متفکر و فیلسوف معروف و بزر گ اروپایی (آلمانی ) ، این ادعای مان را کھ : آگاھی اراده و اختیارو آزادی مالزمت تدریجی و تسلسلی
دیده و بھ ادی در اندیشھ ھگل نیر مانند فیلسوفان جھان اسالم ( فارابی ، ابن سینا ، مولوی ....) بعد فردی و جمعی دارند .ابتدا از فرد شروع گرمی کند .بحث آز

زم و ھمگام با حیات او جمع تسری می یابد . چنانچھ انسان در افرایند تکاملی بخود آگاھی دست می یابد ، این دست آورد تکاملی بشر براساس اندیشھ ھگل ، مال
ا روش  اطی ب ابیش ارتب د فلسفی ھگل کم دگاه تکاملی در بع ن دی مبحث تکاملی نبوده است ، بلکھ در یکی از مراحل فرایند تکامل دستگیر انسان می شود ، ای

اء اصلح را در زیست مأبانھ ای کھ یعتعداد از یست شناسان مطرح کرده بودند پیدا می کند ، مخصوصا کھ چارلیس داروین مب ا و بق ازع بق احث تکامل انواع ، تن
دایی زیست شناسی مطرح کرده و پید آمد نوع شبر را باروش و اصول ، بھ تبیین گرفت .نکتھ اشتراک ھگل و دارونی در اینست کھ : ھگل انسانھای ا ولیھ و ابت

د را فاقد اراده و آگاھی و یا آگاھی ابتدایی کھ ھم مرز شعور حیوانی بوده با شد ، میداند و داروین انسان اولیھ را بیشتر شبیھ حیوانان مانند : میمون ھای می یاب
ن صورت در آمده است .  ھ ای ھ و بھ این عقیده ای علمی می رسد کھ انسان در فرایند تکامل زیستی بصورت جھیش از مرحلھ اولیھ ( میمون نما)ب اگرچھ نظری

علمای مانند کارلوزلینھ مردودد شناختھ شده ، در بخش ھای عالم نباتات و حیوانان ھنوز ھم اھمیت علمی خود را  تکاملی داروین در مورد تکامل انسان توسط
  بھ شکلی حفظ کرده است

ت مدنیت ھا در پیشرف» نیچھ «بھ ھر حال ، آزادی منشھ در ، اراده و آگاھی انسان دارد و بدون آگاھی و آراده آزادی ھم تحقق وجودی خود را از دست ، اینکھ 
ار بھ نحوی ترکیب عقل و اراده را تأکیند نموده است ، این را می رساند کھ اراده بدون شناخت و عقل یکجانبھ سیر خواھد کرد ، کھ در این ص ھ دچ ورت ، جامع

  مشکل خواھد شد ، پس شناخت و عقل الزمھ اراده است و از طریق اراده کردن آزادی ظھور می کند .
  انوع آزادی :

ی و میلسوفان  در ھ متفکران ردیم ک ام مالحظھ ک د ، ام زرگ ، قلمرو نکات باال اشاره کردیم کھ آزادی در روابط اجتماعی معنی دار شده و تحقق وجودی می یاب ب
نوع آزادی مطرح شده می تواند آزادی را گسترده تر از آن طرح کرده بودند ، کھ حتا آزادی را وجھھ ای فردی برایش قایل شده اند ، بنا براین بصورت کلی ، دو 

  ، عبارت از آزادی درونی و آزادی برونی .
  در این جا از بسط این مفاھیم صرف نظر می کنیم تابھ مبحث اصلی برسیم و بھ تذکر انواع آزدای بسنده می کنیم .

دست بیاورد و یا رفتار معین را انجام دھد ، نیروھای درونی آزادی درونی ، آزادی است کھ فرد پس از تشخیص شئ یا رفتار معین تصمیم می گیرد کھ چیزی را ب
ت  ن تحال ردد ، در ای ی مانند ترس ، لذت خواھدی و ....در صورتکھ عمل فرداز نوع عمل شجاعانھ و فداکارانھ بوده باشد ، مانع عمل فرد می گ رد آزادی درون ف

  ق می آمد آزادی خود را در بعد درونی اشت بدست آورده بود .خود را از دست داده است ، در صورتیکھ فرد برنیروھای درونی فای
ی آز ام اما آزادی برونی ، آزادی است کھ فرد آگاھانھ یا نا آگاھانھ تبعیت آز اراده دیگران داشتھ باشد ، یا بھ عبارت دیگر ، آزادی برون رد در انج ھ ف ادی است ک

خود را کنار بگذارد.مثال : حاکم ستمکار دستور کشتن مردم بی گناه را صادر می کند ، انجام دھندگان و عمل و عکس العمل ارادۀ دیگران را دخیل بسازد و اراده 
ام داده است .صرف نظر از ا رد اجرا کنندگان این عمل غیر انسانی از آزادی برونی محروم بوده اند کھ مطابق اراده حاکم ستمکار عملی را انج ل ف ن عم ینکھ ای

ھ برمبنای چھ طمع و بد ی دست یافت ھ آزادی درون ر ب ا کمت ھ انسان ھ د ک ق می یاب ی بیشتر تحق ست آوردن منافعی انجام یافتھ باشد .آزادی برونی بھ نظر ما وقت
ا اراده ،  باشند ، چنانچھ انسان ھا بھ یک ایمان و عقیده  و شناختی رسیده باشند ، محال است مطابق اراده دیگران عملی انجام دھد ، مگر اینکھ آن سازگاری ب

  اراده فرد داشتھ بشاد و یاآن عمل براساس منافع ، مصلحت و صالح جامعھ بوده باشد 
اه  انس ن صورت کھ ھرگ ھ ای د ، ب ھ نظر می آی وع مستقیمی آن ب ھ یک در این جا رابطھ ای میان آزادی درونی و برونی موجود است ، این رابطھ از ن ا ب ان ھ

آزادی درونی حاصل کرده باشد ، آزادی درونی او بیشتر است و بھ سادگی تسلیم منافع مادی ، مصلحت ھای بی ارزش نمی شناخت و باور فکری رسیده باشد و 
ی بی ارزش می شوند گردد ، امام اگر آزادی درونی برای انسان ھا دستگیر نشده باشد ، آزادی برونی او نیز کمتر بوده و انسانھا بزودی و سادگی تسلیم چیزھا

  را متوجھ دیگران می سازند .و ضرری 
ن سوال اینگ ی نمی شود ؟ در جواب ای دگی تلق د و ردچھ صورتی بن دگی و بردگی بحساب می آی د سوالی مطرح می شود کھ پیروی از چھ نوع ارادۀ بن ھ بای ون

، و با این معیار میتوان بھ این سوال پاسخ گفت  عرض کرد کھ ، ھرگاه آزادی معطوف بھ سعادت فرد و جامعھ بوده باشد ، معیاری خوبی بسدت ما قرار میگیرد
ردد  کھ ھرگاه فرد از ارادۀ پیروی کند کھ با سعادت وشکوفایی جامعھ در تناقض قرار داشتھ باشد ، بردگی و بندگی برای او دست میدھد و آزادی اش نقض می گ

ا اراده جمعی ، اما در غیر این صورت ، یعنی فرد ممکن است ، از ارادۀاطاعت کند کھ در ش د ، اراده اش ب کوفایی جامعھ و سعادت فرد خلل و مشکلی وارد نکن
  و مصلحت فردی اشت سازگار شده است ، در این حالت پیروی از چنی ارادۀ نھ تنھا کھ بندگی و بردگی نیست بلکھ خود عین آزادی است.

ھ آزادی اگر چھ آزادی را در فوق بصورت کلی دوگونھ دانستیم ، اما ھریکی از تق رای نمون د ، ب دی گردن ھ دستھ ھای دیگری نقسیم بن د ب ی میتوان دی کل سیم بن
ھ آزادی فکری و فرھنگی ، آزادی اقتصا وان ب ھ میت د ، ازجمل دی گردن ری تقسیم بن ای اختصاصی ت ھ ھ اعی دارد ، بگون ھ اجتم دی ، آزادی برونی کھ بیشتر جن

ریکی از این حوزه ھای کالن اجتماعی نیز تقسیم بندی ھای دیگری پیدا می کند کھ در اینجا قصد بررسی ھمھ سیاسی ، آزادی مدنی و......و بھ ھمین ترتیب ، ھ
  این انوع آزادی را نداریم ، فقط بصورت بسیار گذرا و مختصر بھ آزادی سیاسی زنان می پردازیم 

راد اگر چھ بسیاری ھال آزادی را با حقوق یکسان دانستھ اند و محدوده ھای حقوقی  را دایرۀ آزادی افراد قلمداد نموده اند ، با این حساب فعالیت ھای سیاسی اف
راد را حق انتخاب شدن وق سیاسی اف رین حق و حق انتخاب  کھ در قانون بھ رسمیت شناختھ شده باشند ، دایره ای آزادی سیاسی افراد را تشکیل میدھند.مھم ت

دنھ حکومت ،مخصوصا مدیریت ھای رده ھای باالی سزمانی ، حق تشکیل احزاب سیاسی و فعالیت ھای دیگری کردن ، حق آزادی بیان ، حق  ایفای وظیفھ در ب
دگی و بردگی  سیاسی کھ در قانون پیش بینی گردیده باشند . اما با تعریفی کھ از آزادی کردیم ، بیساری از حقوق آزادی نیست ، نھ تنھا کھ آزادی نیست بلکھ بن

  .نیز میتوانند باشند 
اھم رابطھ ای بنا براین با تعریفی کھ از آزادی کردیم ، فرد آزاد رسالت بزرگی را بھ عھده دارد کھ ھمانا سعادت فردی و شکوفایی اجتماعی است ، چھ ا ن دو ب ی

د و یکی در طول رد  تنگا تنگ دارند و ممکن است این دو را ( فرد و جامعھ )) طوری ھماھنگ نمود کھ اھداف فوق ھردو بدست آی ھ ف رد ، ن رار بگی دیگری ق
قرار کرد ، این نکتھ وسیلھ ای محض برای جامعھ باشد و نھ جامعھ تنھا وسیلھ ای برای شکوفایی فرد ، بلکھ رابطھ دیالکتیگ و دوجانبھ را باید میان این دو بر

  ھدف بزرگ نایل آیند یا خیر؛  بحث دیگریستیکی از اھداف بزرگ دین مقدس اسالم بوده است ، اما اینکھ مسلمان ھا نتوانستھ اند بھ این 
اشاره میکنیم و بحث  ھمانطوریکھ در باال بھ انوع آزادی اشاره کردیم و نیز از راب طھ این حق و آزادی سخنی ممیان آوردیم ، در این جا فقط بھ یک نوع آزادی

ر را اختتام می بخشیم . اگر در مورد آزادی سیاسی  ومخصواص آزادی سیاسی زنان  ابیم کھ حکومت ھای غی ھ سادگی در می ی دازیم ، ب ی ان اریخی ب نگاھی ت
ان مردمی اعم از امیر نشین ، شاھی و مطلقھ و...بخش بزرگی از تاریخ زندگی بشر را احاطھ نموده اند ، در این مقطع تاریخی نھ تنھا کھ سیا ار زن ردن ک ست ک

ت پنداشتھ نمی شود ، بلکھ مردانی زیادی بوده اند کھ آز د .فعالی رده ان ادی سیاسی نداشتھ اند و زندگی شان را بدور از عمل سیاسی و مشارکت سیاسی سپری ک
امال جدا نگھداشتھ م دئولوژیکی از عرصھ ای سیاسی ک ان بلحاظ ای ی شود ، از سیاسی  در این ھنگام از یکطرف مردانھ تلقی میگردد ، کھ در این صورت زن

ِ حاکمھ دو وجھھ ای بسیار مشخص داشتھ است سوی دیگر بسیاری از مردان نیز  این حوزه سیاست و عمل سیاسی باز می مانند .با توجھ بھ این مسئلھ ایدئولوژ
  ، یکی وجھھ جنسی و دیگری وجھھ طبقاتی کھ مبنی آنرا تبار نسبی تشکیل میداده است .

ِ نظام حاکمھ زنان را از دست زدن بھ عمل سیاسی بدو ن ار وجھھ جنسی ایدئولوژ ھ ک ِ نظام حاکمھ مردان طبقات پائین را ب گھداشتھ است و وجھھ طبقاتی ایدئولوژ
ن فرھ ی بیشتر بواسطھ ای ِ دئولوژ ا وجھھ ای ھ نظرم د . ب ان ھای غیر سیاسی مصروف ساختھ تا از مشارکت و عمل سیاسی آنھا جلوگیری بھ عمل یاورن نگ ھم

داران امور جوامع نشر و پخش و تقویھ میگردیده است ، اما بخشی  ِ بشدت توسط زمام دئولوژ اتی ای ِ نظام حاکمھ بحساب می رود ، اماوجھھ ای طبق از ایدئولوژ
ِ نشر ، پخش و تقویھ می گردیده است . این نکتھ نشانگر موضوعی است کھ طبقھ حاکمھ از مردان طبقات پائین بیشتر می حراسیده است ، اما زن دئولوژ ان را ای

ا جنسی کھ منشھ فرھنگی داش د ت ن خاطر ضرورت نمی دانستھ ان وده است.بھ ای ھ ای حاکمھ نب ھ ای حراس طبق ج ساختھ بوداست و مای افی فل در ک تھ است بق
ِ جنسی را بیشتر از آنچھ بوده است تقویھ کنند.   ایدئولوژ

یخ حیات بشری بھ شدت مرد ساالری حاکم بوده است از بررسی ھا و تحقیقات متفکر بزر گ آلمانی ( ماکس و بر ) نیز معلوم میگردد کھ در یک مقطع بزرگ تار
د آمده ا ا پیدی وع کنش اغنسان ھ درا چنانچھ ماکس وبر ،تحول اقتدرا سیاسی بررسی کرده و سع نوع اقتدار متفاوت را در یافتھ است کھ برمبنی ن واع اقت د ، ان ن

قانونی ، اقتدار سنتی خود بھ سھ زیر مرحلھ تقسیم بندی میگردد  –و اقتدار عقالیی  تشخیص شده توسط ماکس و بر عبارتند از : اقتدار فرھمندانھ ، اقتدار سنتی
ھ ای ھ بیشتر از ھر مرحل دیگر مرد ساالری  کھ عبارت از : پدر ساالری ، خاندانی و پادشاھی می باشند ، اقتدرا سنتی مرحلھ ای از اقتدار سیاسی بوده است ک

دار  جحاکم است و بشدت زنان ار عرصھ ای عمل در اقت در ساالری ، پ ھ ای پ ر مرحل ھ در زی ی ک ن معن ھ ای د ، ب وده و آزادی سیاسی نداشتھ ان سیاسی منزوی ب
در  خانواده رو خویشاوند را بدست داشتھ و در ھمھ ای امور حاکمیت و نفوذ قوی داشتھ و پس از آن با گسترده تر شده ساختار سیاسی و اجتماعی ار ھمین پ تب

  ا تشکیل داده است و با االخره اقتدار شاھی نیر دنبالھ تبار مرد است نھ زنان . اقتدار خاندانی ر
اعی شان ب اه اجتم ار و پایگ زل بنا بر این ، در این مرحلھ زنان از یکطرف بشدت از نظر صالحیت بھ حاشیھ رانده می شوند و از طرف دیگر اعتب ھ سرعت تن

از جوامع سنتی زن بعنوان یک کاالی اقتصادی و یا ابزار فرھنگی مبالده می شود و این کار یک عمل عادی کرده است ، و بھ ھمین خاطر است کھ در بسیاری 
ت و تلقی می گردد ،  یا در بعض جوامع زن مانند یک حیوان زنده بھ گور یا از بین برده می شده است . ھمھ این خشونت ھا و حقارت ھا و روا د اشتھ شدن ذل

د بلکھ در خواری علیھ زنان ریشھ  ھ آزادی سیاسی نداشتھ ان ا ک ھ تنھ ان ن اریخی زن اطع گذشتھ ت در مسایل دارند کھ در باال تذکر دادیم ، تا توجھ بھ این ، در مق
  بسیار از مواقع حقوق انسانی ھم نداشتھ اند و برخورد کاالیی با آنان می شده است .

 

 ارتقاي ظرفیت و دادخواهی از حقوق  سیاسی زنان
 

  مختصر سوانح شهید محمد نسیم سخا
 

شھید محمد نسیم سخا 
خیداد در  ال س د م فرزن

ال  ـ ش در  1367س ھ
خانوادۀ متدین و مؤمن 
ین  ۀ غلم در منطق
ور  ت غ وط والی مرب

ان گشود .چشم   بھ جھ
ال  وف در س موص

امل  1377 ـ ش ش ھ
رتگاب  ۀ س ب لیس مکت
ا  د و ت ین گردی غلم
م دروس  نف نھ ص
ۀ  ویش را در لیس خ
رد ،  یش ب ھ پ ذکور ب م

ھـ  1386در بھار سال 
الی  ۀ ع امل لیس ش ش
دین  لطان عالوال س

 غوری گردید 
 

 
ھ امت 1389و در سال  د و ب ارغ گردی ین لیسۀ ف ـ ش از ھم انکور ھ ان ک ح

اشتراک نمود کھ در نتیجھ بھ پوھنخی تعلیم و تربیھ دانشگاۀ فاریاب کامیاب 
ھ  ود را مؤفقان یل خ ال اول دورۀ تحص خا س یم س د نس ھید محم د . ش گردی

اری  ۀ انتح یل در حمل ال دوم دورۀ تحص ام در س ر انج وده، س پری نم  5س
ھ توسط  دش 1391عقرب  ن مطابق بھ روز اول عید سعید قربان ک منان دی

لح و آزادی  منان ص تان ، دش لمان افغانس ردم مس اتلین م الم و ق دس اس مق
ھ صورت گرفت ؛ جام شھادت را  مردم درد کشیدۀ افغانستان در شھر میمن
رای  اییم و ب ی نم ا م رین تمن ت ب رایش بھش ان ب زد من اۀ ای ید . از بارگ نوش

  امی باد .   بازمانده گانش صبر جمیل استدعا داریم. روحش شاد و یادش گر

 جنگ بین دو مسلمان از نظر اسالم
  شمس الحق موحد دانشجوی صنف دوازده ھم دارالعلوم عالی ابوحنیفھ{ رح}

 

طور کھ ھمگان میدانند اوضاع جاری در والیت غور نامطلوب بوده است . 
مردم والیت غور وضع امنیتی سال جاری را نسبت بھ ده سال اخیر 

نند   در سال جاری امنیت از بین رفت ، رشتھ خطرناکترین وضع می خوا
ھای الفت و محبت مردم از ھم گسیخت ،  قتل و خون ریزی آخرین پلھ 
ھایش را پیمود ، طوریکھ در  در یک ھفتھ شاھد بھ خون غلطیدن چندین 
انسان بودیم  . اکثر این قضایا در بین خود مسلمانان در  مسائل قومی بھ 

ف قضایا خود را بھ حق و طرف مقابل خود را وقوع پیوست. ھر یک اطرا
ً وضع مدیریت شده است ، تمام اطراف قضایا   ناحق می خوانند. اکنون ظاھرا
آرام بھ نظر می رسد . بھ نظر من فرصت خوبی است تا ھمھ ما بخصوص 
آنھا کھ شامل این قضایا بوده اند و یا بھ عنوان مسؤلین ادارۀ امور و دولت 

حوادث مسؤلیت داشتھ اند بی اندیشیم کھ هللا(ج) درقیامت کھ در برابر این 
ھمۀ مسؤلین این حوادث و رخداد ھا را مورد بازپرس قرار می دھد . سنگر 
نشینان نیز بدانند کھ مسئلۀ کسب مقام شھادت سھل و آسان نیست ، کسب 
ً غرض  شھادت در سنگر شرایط دارد کھ فرد مسلمان آنھا را بداند و بعدا

ماده شود . ما مسلمانان باید بدانیم کھ بھ دنبال ھر اشتباۀ در این کسب آن آ
قضایا مورد عذاب درد ناک خداوند(ج) قرار می گیریم . شرایط کسب مقام 
شھادت کلمھ ھا و حرف ھای نیست کھ ھرکس از نزد خود روی کاغذ 
بنویسد و تبلیغ کند بلکھ الزم است برای درک و شناخت شرایط جواز جنگ 

قرآنکریم و « د و شرایط کسب شھادت بھ متون مقدس اسالم عزیزو جھا
پیغمبر(ص) مراجعھ کنیم . آخرت نیک وابستھ بھ رفتار انسان طبق » سنت 

شریعت اسالم می باشد، نھ طبق خواھشات انسان ھای مخرب و قدرت طلب 
ھرگاه دو «درزمینھ چنین فرمودند ترجمھ: » ص«، چون رسول اکرم 

دیگر با شمشیر ھای شان قرار گیرند ھر یکی شان نیت مسلمان مقابل یک
« گفتھ شد : » .  کشتن دیگر رادارند پس قاتل و مقتول ھر دو در آتش  اند 

زیرا :« فرمودند ».  ای رسول خدا قاتل گناه دارد اما گناه مقتول چیست؟
بخاری شریف جلد اول {» . مقتول ھم اراده قتل مقابل خود راداشتھ است

ما مسلمان ھستیم و ھر فرد ما آخرت با صفا می خواھیم ،   }13صفحھ 
برای رسیدن بھ این ھدف مقدم و واال با برادر مسلمان خود درنبرد نشویم کھ 
سبب قتلھا ، خون ریزی ھا ، ھجرت ھا ، کدورت ھا و کینھ ھا می شود .  
فریب اشخاص مخرب  را ھم نخوریم چون قدرت طلبان میخواھند تا باگِل 

آب زمینۀ ماھی گیرفتن را برای خود فراھم نمایند . پس بھ خاطر  کردن
نھادینھ شدن احکام خداوند(ج) و سیرت رسول هللا(ص) ھیچ گاۀ تحت تأثیر 
شعار ھا کاذب و  قالبی قوم گرائی ، طائفھ گرایی و حزب گرایی قدرت 
طلبان نرویم  و  بھ خاطر دفاع از ارزش ھای دینی و انسانی خویش فقط با 
ّ هللا  و محمد رسول هللا ) کمر  حفظ اتحاد سرتا سری در یک محور ( الإلھ إال
ھمت را ببندیم و در ھر حرکت خدا (ج) را ناظر بر اعمال خود بدانیم تا 
ھمۀ کار ھا نتایج مبتنی بر منافع مردم را در پی داشتھ تا در این صورت 

  ھمیشھ رضای خدا(ج) را با خود داشتھ باشیم .      
 

  تنها غم من است
  اي همسفر!

  !سیستاین لحظه هاي بی ک    
  لحظه هاي درد و غم! هم                 

  اي یار نیمه راة من !                         
  در جادة سکوت تنها صداي من !

  اي کاش درك بودي         
  اینجا که تاریکی است               

  اینجا که هم سکوت                             
  بی بودن تو باز هم تنها غم من است  

  درین دیار غربت شهر غریب اي کاش بودي امشب          
  تا آنسوي آسمان آرزوي خود ،  تا با تو بال می کشیدم                  

  ار در انظار که آیینه و،  تا تو به درك می رسیدي                         
  و بی تو لحظه هاي من بی خود می رود ، فجرت نشسته ام 

 

29/8/1391 

سین علی خاموشح  
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ی زنان در ــمشارکت سیاس
یـن المللـاي بیـه اقـمیث  

 

 

  
یکی از وجوه زندگی اجتماعی تمام انسانھا آزادی و بالطبع انتخاب آزادانھ شغل و کار است وھر شخص اعم از زن ومرد حق 

ھیچ مانع جز رعایت نظم دارد ھر شغلی راکھ مایل است وبھ آن مھارت دارد انتخاب کند وبدان مشغول شود وعلی االصول 
عمومی و اخالق حسنھ نباید در مسیر افراد قرار داشتھ باشد. بدیھی است محروم نمودن افراد بدلیل جنسیت خالف عدالت 
اجتماعی محسوب می شود ولذا باید موازینی کھ منتھی بھ حذف عده ای از شھروندان بدلیل تبعیضات جنسیتی یا سایر مصلحت 

ورد بازنگری وبررسی مجدد قرارگیرید. درین مبحث نقش زنان در امور سیاسی را از دیدگاه اجتماعی بیان اندیشی ھا میگردد م
  کرده وچگونگی حق مشارکت سیاسی زنان رادرمیثاقھای بین المللی کھ موضوع اصلی بحث می باشد بررسی میکنیم.

ھ بھ نوعی بھ افزایش قدرت یا افزایش شدت یا مشارکت سیاسی رامی توان بھ مجموعھ ای از فعالیت ھای اطالق کرد ک   
تحریک جامعھ منجر می گردد ویا بھ عبارت دیگر فعالیت ھایی است کھ اثر آن ایجاد عزت یا حقارت یک جامعھ در قبال سایر 

ه اند. جوامع می باشد. اجتماع مجموعھ ای از افراد انسانی است کھ بھ نظامات، سنن، وقوانین خاص بھ یکدیگر پییوند خورد
افراد انسانی کھ جامعھ را تشکیل میدھند دو جنس مرد وزن ھستند، یعنی ھردو سھم مساوی در تشکیل جامعھ دارند. باچنین 
تصوری از انسان، جامعھ شناسان قائلند کھ او باید دراجتماع خویش نقش یا نقشھایی را ایفا نماید. دراین صورت ھمکاری 

  ست.ومشارکت بین زنان ومردان طبیعی ا
یکی از مھمترین مسائل ھرجامعھ، رشد وتوسعھ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرھنگی آن میباشد، کھ بھ لحاظ اھمیت و    

اعتبار خاصی کھ دارد، معموآلدر رأس دستور کار دولتھا قرارمیگیرد. ھمچنین ازنظر اندیشمندان اجتماعی، توسعھ ھر جامعھ ای 
میباشد  ودر این میان، حضور فعاالنھ افراد در صحنھ ھای مختلف جامعھ وبھ اصطالح  متضمن یک سری مبانی، معیارھاعوامل

مشارکت سیاسی واجتماعی آنان، از عوامل بسیار مھم وحیاتی در امرتوسعھ اجتماع بھ حساب می آید. درجامعھ مابا توجھ بھ 
کت آنان در ابعاد سیاسی واجتماعی بھ عنوان باورھای اسالمی و مطلوبیتھای اجتماعی، حضور مردم در تمامی صحنھ ھا ومشار

یک عامل مھم در توسعھ وسازندگی، موردتوجھ بسیار است ودر واقع یک وظیفھ سیاسی ودینی ھمگانی است کھ کلیھ اقشار 
جامعھ اعم از مردان وزنان را شامل می شود. ودراین راستا بخصوص مسألھ مشارکت سیاسی واجتماعی زنان باید 

و بررسی دقیق قراربگیرد تازمینھ ھای اساسی مشارکت فعال نیمی از جمعیت جامعھ در صحنھ ھای مختلف موردبازنگری 
  اجتماع فراھم آید.

بر ھمین اساس است کھ مشارکت سیاسی زنان از مباحث مھم و بنیادین در عرصھ ای حقوق زنان مطرح میگردد. بنأ ما     
حقوق مسلم آنان در جھان امروزی شناختھ شده است را درمیثاقھای بین المللی دراین مبحث مشارکت سیاسی زنان را کھ منحیث 

مطالعھ میکنیم. باوجود شکل گیری وپیدایش نظام نوین حقوق بشری وبھ رسمیت شناختن حقوق وآزادی ھای اساسی بشر, 
رگسترده ای ادامھ داشت. در نادیده گرفتن حقوق وآزادیھای زنان بھ عنوان افراد بشری کماکان در سطح بین المللی بھ طو

کنارظلم ھای متعددی کھ نسبت بھ زنان رواداشتھ می شد، تعرض بھ حقوق وآزادی ھای سیاسی زنان بھ طورمحسوسی ھویدابود 
و بسیاری از دولتھا رسما زنان را از حق مشارکت در امور سیاسی منع کرده وحق مشارکت آنان در انتخابات وحقوق برابر با 

می نمودند. از این جھت ضرورت تدوین وتصویب اسناد خاصی، درباره حمایت از حقوق وآزادی ھای زنان در  مردان رانقض
جامعھ بین المللی احساس می شد وھم زمان باتدوین وتصویب اسناد عام حقوق بشری، فعالیت ھایی در باره تدوین وتصویب 

  اسناد خاص مربوط بھ زنان نیز صورت پذیرفت.
بین المللی عام کھ درآن حقوق سیاسی زنان بھ صورت ضمنی بیان شده است منشور سازمان ملل متحد است، اولین سند     

واولین سند کھ این حق بھ صورت مشخص درآن انعکاس یافتھ است، اعالمیھ جھانی حقوق بشراست این سند در فقره یک ماده 
ر خود، خواه مستقیما وخواه با وساطت نمایندگانی کھ صراحت دارد کھ: "ھرکس حق دارد کھ دراداره امور عمومی کشو 21

آزادانھ انتخاب شده باشند، شرکت جوید". ھمچنان در فقره دوم این ماده بھ تساوی شرایط مشاغل عمومی تأکید میکند. اما اولین 
است.  1952دسامبر 20متن اختصاصی کھ حق مشارکت سیاسی زنان در آن ذکر شده است، عھدنامھ حقوق زنان مصوب 

درمقدمھ این عھدنامھ بیان شده است کھ؛ "اعضای معاھده حاضر: خواستار اجرای اصل برابری حقوق زنان و مردان مندرج در 
منشور ملل متحد، باشناسایی این کھ ھمگان حق دارند در حکومت و اداره کشور خود بھ طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق 

ه اند، مشارکت نمایند و این کھ ھمگان حق دسترسی برابر بھ خدمات عمومی در کشور شان را نمایندگانی کھ آزادانھ انتخاب شد
دارند وخواستار ایجاد برابری در وضعیت زنان ومردان در بھره مندی واجرای حقوق سیاسی مطابق مقررات منشور ملل متحد 

  نمایند" واعالمیھ جھانی حقوق بشرند، کنوانسیون را بھ ھمین منظور ... تصویب می
ھمچنان دراین سند بین المللی موضوعات محتوای کھ مؤید حق مشارکت سیاسی زنان است رادر سھ ماده بیان کرده است.    

ماده اول: "زنان حق رأی درتمام انتخابات در شرایط مساوی با مردان، بدون ھرگونھ تبعیض را دارند". پس از شناسایی حق 
) مورد 1948اعالمیھ جھانی جقوق بشر( 21ماده  1، حقی کھ قبال بھ طور ضمنی در بند رأی زنان، وحق انتخاب کردن آنھا

شناسایی قرار گرفتھ بود، ماده دوم کنوانسیون، حق زنان برای انتخاب شدن وصالحیت آنھا برای انتخاب شدن جھت تصدی امور 
تمامی مشاغل عمومی انتخابی کھ بھ موجب زنان صالحیت اتخاب شدن برای ”عمومی را بھ این ترتیب شناسایی کرده است: 

قوانین ملی ایجاد شده اند رادر شرایط برابربامردان وبدون ھر گونھ تبعیضی دارامی باشند". بعد از شناسایی حق رأی دادن وحق 
ای کنو انسیون  صالحیت تصدی زنان رابھ سمت ھای عمومی وایف 3انتخاب کردن وانتخاب شدن زنان درماده یک ودو، ماده 

وظایف عمومی رابھ شرح زیربھ رسمیت شناختھ است: "زنان صالحیت تصدی سمتھای عمومی واجرای تمامی وظایف عمومی 
  کھ بھ موجب قوانین ملی ایجاد شده اند رادر شرایط برابر با مردان وبدون ھرگونھ تبعیصی دارا می باشند".

مجمع عمومی  1969دسامبر 16وق مدنی وسیاسی مصوب سند دیگری کھ ناظر براین حق است، میثاق بین المللی حق   
سازمان ملل متحد است کھ درماده دوم بیان میدارد: "دولتھای عضو متعھد می شوند, کھ حقوق شناختھ شده دراین میثاق رادر 

یدۀ دیگر، اصل بارۀ کلیھ افرادمقیم درقلمرو وتوابع حاکمیت شان، بدون ھیچگونھ تمایزی از قبیل نژاد، جنس، زبان، مذھب، عق
  ویامنشأ ملی یااجتماعی، ثروت، نسب یاسایر وضعیتھا، محترم شمرده وتضمین بکنند.

وباالخره کنوانسیون رفع کلیھ تبعیض علیھ زنان تأکید برحقوق سیاسی واجتماعی زنان دارد ودر ماده ھفتم خود دراین    
زندگی سیاسی واجتماعی کشور کلیھ اقدام مقتضی رابھ  موردصراحت داردکھ: "دول عضو بھ منظور رفع تبعیض علیھ زنان در

  عمل خواھند آورد. باالخص در شرایط مساوی بامردان حقوق زیر رابھ زنان اعطاخواھند کرد:
حق شرکت در کلیھ انتخابات وھمھ پرسی ھای عمومی و واجد صالحیت بودن برای انتخاب شدن در تمام ارگان ھای  )1

 منتخب مردمی.
 سیاست دولت و اجرای آن در دوایردولتی وانجام کلیھ وظایف عمومی درتمام سطوح دولت. حق شرکت درتعین )2
 حق شرکت درسازمانھا وانجمنھای غیردولتی کھ بازندگی سیاسی اجتماعی کشور درارتباط باشد. )3

نوز از این نیرو در نتیجھ مشارکت زنان در جامعھ ای سیاسی نھ تنھا یک حق مسلم بلکھ ضرورتی است کھ کشورھای کھ تاھ   
بھره نبرده متوجھ آن شده کھ چگونھ باعدم مشارکت ایشان درمنجالب فقر اقتصادی، فرھنگی، سیاسی واجتماعی باقی مانده 
است. برنامھ ریزان نیروی انسانی باید بادخالت دادن زنان درامور مختلف جامعھ از حداکثر استعدادھا وتوانایی ھای زنان درامور 

تفاده نمایند. تمایل بھ مشارکت سیاسی رابطھ مستقیمی با موقعیت اجتماعی زنان دارد، بھ ھمین دلیل شرایط بھ مختلف جامعھ اس
لحاظ اجتماعی و حقوقی باید بھ گونھ ای تدارک دیده شود کھ زنان از موقعیت اجتماعی باالتری برخوردار گردند تا بر مشارکت 

زایش میزان تحصیالت زنان، احتمال اشتغال آنان افزایش مییابد واین دو سیاسی آنان افزوده شود، کھ دراین صورت بااف
متغیر(تحصیالت وشغل)ھردو اثر مثبتی بر مشارکت سیاسی زنان دارد بھ ھمین دلیل باید شرایطی مھیا شود کھ زمینھ تحصیل 

  زنان در مقاطع باالفراھم شود.
  

  منابع استفاده شده:
 منشور سازمان ملل متحد )1
 میالدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 1948دسامبر 10انی حقوق بشر مصوب اعالمیھ جھ )2
 .1952دسامبر  20کنوانسیون حقوق سیاسی زنان  مصوب  )3
 . مجمع عمومی سازمان ملل متحد.1979دسامبر  18کنوانسیون رفع کلیھ تبعیضات علیھ زنان مصوب  )4
  ع عمومی سازمان ملل متحد.مجم 1966دسامبر16میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب  )5

 

 ارتقاي ظرفیت و دادخواهی از حقوق  سیاسی زنان
  یاد از شهدا و مجروحین دیار هجرت ! 

  استاد نورهللا نوری
   

روز اول عید سعید قربان و یوم جمعھ توسط طالبان و  1391عقرب  5حادثۀ المناک و خونین کھ بھ تاریخ 
ھل نفر شبکۀ القاعده صورت گرفتھ و شھر میمنھ را بھ خون رنگین ساخت کھ در آن بھ تعداد اضافھ از چ

از ھموطنان عزیز ما جام شھادت را نوشیده و بیش از پنجاه نفر مجروح گردیده اند . در این نوع حمالت 
ً در مساجد ، کنار جاده ، مکاتب ، محافل دینی ، مذھبی ، مھمانی و عروسی ھا صورت می  کھ خصوصا

و معصوم بھ شھادت می رسند و  گیرد و در نتیجھ یک تعداد زیاد مردم ملکی ، بیگناه ، زنان ، اطفال پاک
یا اینکھ مجروح می شوند ؛ دور از انتظار و توقع مردم مسلمان افغانستان بوده و مایۀ افسرده گی و 
اندوه تمام مسلمین جھان است . حملۀ انتحاری کھ در مرکز شھر فاریاب بعد از ادای نماز عید سعید قربان 

ن حادثھ بھشت برین ، برای بازمانده گان شان صبر جمیل و در مسجد جامع عیدگاه رخ داد برای شھدای ای
برای تمام مجروحین شفای عاجل و صحتمندی کامل از قدیر الیزال استدعا می نمایم . با تأسف عمیق کھ 
در این حادثھ سھ نفر از جوانان پر تالش ، توانا و الیق والیت غور ھر کدام شھید محمد آصف متحد فرزند 

محصل سال دوم دانشکدۀ زراعت دانشگاۀ بلخ ، شھید محمد نسیم سخا فرزند مال سخیداد  الحاج عبدالحکیم
محصل سال دوم دانشکدۀ تعلیم و تربیھ دانشگاۀ فاریاب و شھید شجاع الدین جاللی فرزند جالل الدین متعلم 

خانواده  صنف ھفتم مکتب از منطقۀ غلمین مربوط مرکز والیت غور در دیار ھجرت بھ دور از آغوش گرم
بھ شکل بیرحمانھ و با کمایی کردن چھار درجۀ شھادت ( شھید سفر ، شھید راه تحصیل علم ، شھید روز 
جمعھ و شھید روز عید ) جام شھادت را می نوشند ؛ روح شان شاد و یاد شان گرامی باد و ھمچنان دو 

ادقی فرزند محمد صادق محصل تن از جوانان ورزیده و با استعداد والیت غور ھر کدام محترم نورهللا ص
سال اول دانشکدۀ تعلیم و تربیھ دانشگاۀ فاریاب و محترم ولی جان ابراھیمی فرزند صاحب خان محصل 
سال اول دانشکدۀ ادبیات دانشگاۀ فاریاب از منطقۀ غلمین مرکز والیت غور بھ دور از فامیل در پی 

ن ضمیر و پروانھ ھای علم و عرفان از ذات بی آموختن علم مجروح گردیده اند و برای این دو جوان روش
ھمتا تن درستی کامل می خواھم . بنده از آوان طفولیت با شھید متحد معرفت داشتم و ھمچنان در مساجد 
با ھم در آموختن درس مشغول بودیم ، در مکتب لیسۀ تحت غلمین و در لیسۀ عالی سلطان عالوالدین 

حقیقت می توان گفت کھ شھید متحد انسان الیق ، توانمند و دارای  غوری نیز با ھم ھمصنفی بوده ایم در
استعداد کامالً خارق العاده بود ، وی اوصاف و ویژه گی ھای خیلی زیاد داشت ، ازجملۀ یکی از ویژه گی 
ھای آن این بود کھ شخص بود حلیم ، صابر ، متواضع و بردبار و ھکذا باشھید سخا نیز معرفت نزدیک 

تقدیر رفتھ بود چون افراد بودند زحمت کش ، فروتن ، خدا ترس ... ایمان داریم کھ  خص بودداشتم وی ش
صلح جو ، ضد نفاق ، خواستار اتحاد و ھمیش یکی از آرزو ھای آنھا این بود کھ بعد از ختم تحصیل بھ 

ۀ والیت غور جامعۀ تقدیم شوند و بھ مردم ستمدیده و عقب ماندۀ افغانستان و بھ ویژه بھ مردم رنجدید
خدمت صادقانھ نمایند اما أجل آنھا را مھلت نداد و در پی تحصیل علم و دانش بھ مقام عظیم و رفیع 
شھادت نایل آمدند. عموم مردم و خانواده ھای خویش را در سوگ غم و ماتم نشاندند . إنا  و إنا الیھ 

  راجعون . 
 

  امنیت ولسوالی دولتیار
قوماندان امنیھ ولسوالی دولتیار - سمونیار ناظر معاون   

 

 

اریخ  د در ت اۀ بلن راز جایگ ر اف وری ھای س غور و غ
د. چنانچھ  سرزمین پھناور و پر افتخار افغانستان دارن
ھفت اختر تاریخ غور نمونھ و الگو برای تمام اقوام و 

ا س شخصیت ھ وده و افتخار ب اریخی و سیاسی ب ی ت
بزرگ برای سرزمین غور و غوری ھا در طول تاریخ 

  می باشد . 
در سرزمین غور قطعۀ بنام ولسوالی دولتیار محدودۀ  

ده  رین زن ار آف ور ، مسلمان و افتخ کھ در آن مردم غی
ھ  ا فرھنگ ک گی داشت مردم شجیع ، زحمت کش و ب

و ھمشھ خواھان  بھ امنیت آورش عالیق خاص داشتھ
ا ھمکار شبانھ  -ترقی و پیشرفت در زنده گی بوده و ب

د. ی کنن پری م ربلندی س ا س ات را ب رار حی  روزی ام
ھامت  ا ش ور و ب ین ، دالور غی رزمین مت ن س ردم ای م
ن  تی و وط ن دوس ب وط ھ در راۀ ح وده و قھرمانان ب

د . یش گذاشتھ ان ھ پ د ب ای بلن ام ھ ا   پرستی گ ر ب مگ
ون تأسف کھ در دور ان حکومت ھای سابقھ و ھم اکن

ات ، خدمات  توجۀ کمتری در باز سازی ، انکشاف دھ
  شھری و معارف صورت گرفتھ است .

با وجودی کم توجھی دولت باز ھم مردم توجھ خاص بھ تأمین امنیت ، پیشرفت معارف و ھمکاری با 
  مؤسسات خیریھ داشتھ  و دارند . 
یت تأمین امنیت این ساحھ را دارم ، ھمکاری مردم در بر قراری امنیت من با ھمکاری مردم افتخار مسؤل

  اھمیت بسزای داشتھ و بزل مساعی مردم در باب تأمین امنیت خیلی مثمر واقع می شود.  
از اینکھ کمیت پولیس ھمین اکنون بسنده نبوده ، من پیشنھاد من بھ عنوان مسؤل قوماندانی ولسوالی  

حھ  این است کھ در قسمت ازدیاد تشکیل پولیس ولسوالی دولتیار توجۀ نمایند تا با دولتیار از مقامات صال
 بیشتر شدن نیروی پولیس وضع امنیتی ولسوالی دولتیار مطمئین تر شود . 

 من برای مردم سربلند و پر غرور ولسوالی دولتیار موفقیت و آرامش استدعا دارم .  

  ارفــاع معــاوض
 محمود محمودی  

  

ز زمینۀ درس و تعلیم و آموزش برای قشر جوان مساعد است . امروز مردم از آدرس علم امرو
و از آدرس تعلیم و تربیھ بھ پلھ ھای بلند آرزو ھا رسیده اند . اینجا است کھ معارف ، بھ عنوان 
  ستون فقرات یک کشور شناختھ شده است . زیرا معارف است کھ آیندۀ نیک را بھ بار می آورد . 

یک بخش جامعۀ ما امروز زمینۀ درس و تعلیم در فضای باز مساعد شده است . در بخش در  
ھای دیگر این جامعھ ، نابسامانی ھا بھ اوج خود رسیده است کھ زمینھ درس و تعلیم را بطی و 
کند ساختھ است و باعث شده تا تعداد جوانان از دسترسی بھ تعلیم و تربیھ خوب محروم شوند. 

رف بھ ستون فقرات ، بھ این معنی است کھ اگر ستون فقرات یک انسان مبتال بھ تعبیر از معا
بیماری شود تمام اعضای بدن نمی توانند فعالیت داشتھ باشند .. ستون فقرات ؛ مرکز فعالیت 
انسان است . پس وقت کھ معارف ستون فقرات جامعھ است ؛ اگر معارف مریض شود و دچار 

  درد عظیم مبتال می شود . مشکالت باشد تمام کشور بھ
ً توقع ما از مسؤلین امور امنیتی این است کھ امنیت جغرافیای والیت غور را تأمین نمایند ،  بناء
خواھش ما از سران اقوام والیت غور این است کھ از منازعات داخلی دست بکشند و بھ مردم بی 

ر عرصۀ بھبود وضعیت معارف اندیشند و آرزوی ما از مسؤلین معارف افغانستان این است کھ د
والیت غور توجۀ درست و ھمھ جانبھ نمایند تا معارف والیت غور نیز مانند معارف سایر والیات 
صاحب سرپناه ، معلم رسمی ، البراتوار ، کتابخانھ ھا و تمام تسھیالت الزم شود تا جوانان 

خشند و جامعھ را بھ آینده امید والیت غور ھم بتوانند در کنار جوانان سایر والیات افغانستان بدر
 وار نمایند. 
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ـ ـحقوق سیاس  ان ـی زن
  اتـابــد انتخـرایـفو 

    
  :در آمد 

ن حق را  ھ ای د ک ارزی بودن ان مب ان زن ن می حقوق سیاسی زنان از مباحثی است کھ در طول تاریخ گھ گاھی بدان پرداختھ شده است . و در ای
اھی از حق د ، ھرزگ ان داشتھ ان اعی زن وق و نقشھای سیاسی و اجتم اع خواستھ اند و نیز مردانیکھ درک درست از حق ان دف وق سیاسی زن

  نموده اند .
وق  ان در امورات سیاسی ، مباحث حق اریخی و حضور نسبی زن در افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبانی باتوجھ بھ حق تلفی ھای گسترده ت

ا داشت کھ بصورت گ وده و ج د موشکافی بیشتر ب ن مورد نیازمن ی ای رار گرفت است ول دان سیاسی زنان اندک اندک  مورد بحث ق سترده ب
را  رد، زی وق سیاسی مقدمھ برسایر پرداختھ شده و مورد حالجی قرار گیرد و از این حق تلف شده و فراموش شده دادخواھی صورت گی حق

حقوق بوده وبسترساز حقوق مدنی ،اجتماعی ،فرھنگی واقتصادی میباشد و شھروندان با دسترسی بھ این حقوق میتوانند از سایر حقوق خود 
  ی نموده و بدانھا دسترسی یابند .دادخواھ

ره  وق اقتصادی ، فرھنگی ، مدنی و غی وان از سایر حق وق سیاسی میت ق حق ھ از طری وده ک حقوق سیاسی از آن رو مقدمھ برسایر حقوق ب
د  دادخواھی نمود بعنوان نمونھ کسی کھ در پارلمان کشور راه یافتھ است کسی است کھ بھ یکی از حقوق سیاسی اش رسیده است و او میتوان

  از حقوق دیگر خود از ھمان آدرس و موقف کھ دراد بیشتر دادخواھی و حق طلبی نماید تا بھ یک فردیکھ این آدرس و موقف را ندارد .
د  ذار باشد و میتوان أثیر گ ونیز کسیکھ در مدیریت سیاسی کشور کھ یک حق سیاسی است برسد میتواند روی نظام حاکم برسرنوشت مردم ، ت

  یرات کلی در کشور بوجود آورد ، در حالیکھ از آدرس سایر حقوق نمیوان این نقش را بازی کرد .تغی
ھ  وق ک و ھمچنان کسی کھ در انتخابات ھای حق رأی دارد بوسیلھ راأی خود اعمال قدرت و اراده می کند و راأی او روی سایر امورات و حق

  او دارد تأثیر گذار می باشد.
ود ، از  بنا براین نقشھای را ذار ب أثیر گ وق خود ت ات عمومی کشور و سایر حق رد و روی جریان ازی ک وق سیاسی ب کھ میتوان از طریق حق

ھ  وق شھروندان ب طریق انواع دیگر حقوق مانند حقوق مدنی و اقتصادی نمیتوان انجام داد و از این رو حقوق سیاسی مقدمھ ای برسایر حق
  حساب می آید.

بھ اھمیت حقوق سیاسی  بیشتر پی برد  ، بخصوص زنان کھ در طول قرون متمادی از سایر حقوق شان محروم بودند  لذا از گفتار فوق میتوا
  ، اگر بھ حقوق سیاسی شان برسند میتوانند سایر حقوق از دست رفتھ شان را احیا نموده و ھویت گم شده شان را بازیابند 

  تعریف حقوق سیاسی :
ای یکی از مشکالت در مباحث اجتم دی بحثھ اعی و سیاسی ھمواره وجود داشتھ تعریفات است ، زمانیکھ دانشمندی میخواھد از یک واژه کلی

ه اجتماعی تعریفی انجام دھد ، بزودی از جھات ھای دیگر برتعریف او ایرادی گرفتھ و قابل نقد تلقی می شود ، از این روست کھ تعریفات واژ
  وجود دارند ھیچگاھی جامع و مانع نبوده است . ھای علمی و کلیدی کھ در مباحث اجتماعی

ا  ان تعریف مورد نظر م ن می ھ است و در ای تعریف حقوق سیاسی نیز این ھمین قبیل است ، از حقوق سیاسی تعریفات متعددی صورت گرفت
  چنین است : 

ھ تصدی حقوق سیاسی آنست کھ فرد بتواند درزندگی سیاسی واجتماعی کشورخود ازطریق فرایند انتخا”   ای آن ب ا برمبن د وی بات شرکت جوی
ا مدیریت سیاسی کشور را بدست  د و ی راز نماین د و افکار خودرا اب ھ عقای مشاغل سیاسی واجتماعی کشورش نایل آید ویادر مجامع ، آزادان

  “گیرد
  نکات کلیدی تعریف فوق موارد ذیل اند :

 أی گیرنده نفس شرکت کردن در انتخابات، چھ بصورت رأی دھند و یاھم  ر  
  تصدی مشاغل سیاسی برمبنای انتخابات  
 ( سیاسی ومدنی ) تشکیل مجامع  
  آزادی بیان 
 مدیریت سیاسی کشور  

ام شھروندان  از آنجایکھ بحث ما در مورد انتخابات است و مطابق با قانون اساسی افغانستان ھفت نوع انتخابات در کشور ما وجود دارد وتم
ھ معیارھای را کھ در قانون پیش بینی شده است ، داشتھ باشند میتوانند بعنوان رأی دھنده و یاھم رأی گیرنده  اعم از زن و مرد ، در صورت ک

  در انتخابات شرکت نمایند و ھیچ گونھ محدودیت جنسیتی وجود ندارد .
 انتخابات ریاست جمھوری:– 1 

 ذیل باشد میتواند بھ ریاست جمھوری خود رانامزد نماید.طبق ما ده شصت ودوم قانون اساسی افغانستان اشخاص کھ دارای شرایط   
 .تبعھ افغانستان , مسلمان ومتولد ازوالدین افغانی بوده وتابعـــــــیت کشور د یگری رانداشتھ باشد 
 .درروز کاندید شدن سن وی ازچھل سال کمتر نباشد 
 محکوم نشده باشد  ازطرف محکمھ بھ ارتکاب جرایم ضد بشری , جنایت ویاحرمان از حقوق مدنی 

  صالحیت ھای عمده رئیس جمھور :
 مراقبت ازاجرای قانون اساسی  •
 تعیین خطوط اساسی سیاست کشور بھ تصویب شورای ملی. •
 اعالن حرب ومتارکھ بھ تأیید شورای ملی . •
 اعالن حالت اظطرار بھ تأیید شورای ملی وخاتمھ دادن آن. •
 شورای ملی. فرستادن قوای مسلح بھ خارج ازکشور بھ تأیید •
 تعیین وزرا , لوی سارنوال , رئیس بانک مرکزی , رئیس امنیت ملی ورئیس سرمیاشت بھ تأیید شورای ملی . •
 توشیح قوانین وفرامین تقنینی •
 تخفیف وعفومجازات ھا مطابق بھ احکام قانون. •

  انتخابات پارلمانی (ولسی جرگھ): – 2
ات آزاد , عمومی , سری ومستقیم انتخاب طبق ماده ھشتاد وسوم قانون اساسی اعضای ولسی ج • ق انتخاب رگھ توسط مردم ازطری

 میگردند.
 )نفر میباشد .249تعداد کرسی نمایندگان ولسی جرگھ بھ تناسب نفوس والیات دوصد وچھل ونھ (  •
رای آن طبق ماده بیستم قانون انتخابات احزاب سیاسی ثبت شده میتوانند درھروالیت تاصد درصد کرسی ھای اختصاص داد • ه شده ب

  والیت نامزدان خودرامعرفی نمایند.
  صالحیت ھا:

 تصویب , تعدیل یالغو قوانین وفرامین تقنینی . •
 تصویب پروگرام ھای انکشافی اجتماعی , فرھنگی , اقتصادی وتکنالوژی  •
 تصویب بودجھ دولتی واجازه اخذ ویا اعطای قرضھ. •
 ایجاد واحدھای اداری , تعدیل ویاالغای آن . •
  دیق معاھدات ومیثاق ھای بین الملی وفسخ الحاق افغانستان بھ آن .تص •

  شورای والیتی :-3
ھ تناسب نفوس , 138براساس ماده ( انون ب ق ق ی طب ی تشکیل میگردد اعضای شورای والیت ) قانون اساسی درھروالیت یک شورای والیت

اده (ازطریق انتخابات آزاد, عمومی , سری ومستقیم ازطرف ساکنین والیت ب انون اساسی 139ھ مدت چھار سال انتخاب میگردند وطبق م ) ق
ھ  وط ب ھ ودرمسایل مرب وانین تصریح میگردد,سھم گرفت ھ درق ھ نحوی ک ت ب شورای والیتی درتأمین اھداف انکشافی دولت وبھبود امور والی

د .وط ی اجرامینمای اری اداره محل ود راباھمک ایف خ ی وظ ورای والیت وره میدھند.ش ت مش اده (والی ق م ای 29ب داد اعض ات تع انون انتخاب ) ق
ت  ون نفرجمعی شورای والیتی برمبنای جمعیت تعیین میشود والیات کھ کمتراز پنج صدھزارجمعیت دارد نھ عضو و والیات کھ بشتر ازسھ میلی

  ) نفرعضوانتخاب میگردند29دارند ( 
  شورای ولسوالی وقریھ ھا: - 5و 4

ابق  ) قانون اساسی140براساس ماده (  • ا مط ھ ھ ا وقری برای تنظیم امور وتأمین اشتراک فعال مردم دراداره محلی , درولسوالی ھ
ات آزاد , عمومی ,سری ومستقیم ازطرف ساکنین  ق  انتخاب ن شوراھا ازطری بھ احکام قانون شوراھا تشکیل میگردد .اعضای ای

 محل برای مدت سھ سال انتخاب میشوند .
ت ) قانون انتخابا32طبق ماده ( • ت تعداد اعضای شورای ولسوالی بھ اساس جمعیت ھمان ولسوالی تعیین میشوددرصورتیکھ جمعی

نفر عضو ودرصورتیکھ جمعیت ولسوالی بیشتراز ھشتاد ھزار الی صدھزار نفرباشد سیزده نفر  5ولسوالی الی بیست ھزارنفرباشد 
 عضوتعین وانتخاب میگردد 

  شاروال واعضای شاروالی :– 7و6
یکصد وچھل ویک  قانون اساسی برای اداره امورشھری , شاروالی تعیین میگردد شاروال واعضای مجالس شاروالی طبق ماده  •

  ازطریق انتخابات آزاد , عمومی , سری ومستقیم انتخاب میشوند امور مربوطھ بھ شاروالی ھای توسط قانون تنظیم میگردد
ان است، و انتخابات یکی از مؤلفھ ھای نظام دموکراسی می باشد و در عین حال موتر بنا براین ، انتخابات یکی از حقوق سیاسی زنان و مرد

حرکت نظام دموکراسی  انتخابات می باشد و تحقق دموکراسی بدون انتخابات محال می باشد و مطابق با قانون اساسی افغانستان در زمینھ 
 ی این حق بصورت مساوی و در عین حال مشابھ می باشنداستفاده از این حق سیاسی فرقی بین زن و مرد نیست و ھردو دارا

 ارتقاي ظرفیت و دادخواهی از حقوق  سیاسی زنان

  

اج  د الح ف فرزن د آص ھید محم ش
ال  دالحکیم در س ری  1370عب ھج

دین در  انوادۀ مت ک خ یدی در ی خورش
ی  ھ عرصۀ گیت ا ب قریۀ صدمن غلمین پ

  نھاد . 
در و  او وش پ ت در آغ در آوان طفولی

ھید  ت  . ش رورش یاف انش پ ادر مھرب م
دایی را در  وزش ابت ف آم د آص محم
د و  ای جی زد علم اجد ن دارس و مس م
امل  ت و ش را گرف د الزم ف ا ح وز ت دلس
لیسۀ غلمین گردید تا صنف ششم را در 
ھ ھدف  ود ، سپس ب آن لیسھ سپری نم
ھ  ی ب ی و دسترس یط آموزش ر مح تغیی

ات الی  امکان ر آموزشی در لیسۀ ع بھت
سلطان عالوالدین غوری نقل مکان کرد 

ال  الی از  1388و در س ۀ ع ھ درج ب
رد  ل ک ت حاص م فراغ نف دوازدھ . ص

ف د آص ھید محم ت و  ش ب لیاق نس
ال  ل س تگی در اوای ھ  1389شایس ب

لطان  الی س ۀ ع تاد در لیس ث اس حی
دت  د و م رر گردی وری مق دین غ عالوال

یم و تربی ھ تعل ال ب ن یکس ۀ اوالد وط
 کوشید .  

 زنده گی نامۀ شهید محمد آصف

 
ال  ف در س د آص ھید محم ت  1390ش کدۀ زراع انکور در دانش ان ک ت در امتح د از موفقی بع

ھ  وم جمع ام ی د .  سر انج رب  5دانشگاۀ بلخ مشغول تحصیل گردی د سعید  1391عق در روز عی
عیدگاۀ  –ای نماز عید از مسجد جامع قربان توسط دشمنان خایین و دین ستیز ھنگام کھ بعد از اد

ن دیگر از  راه دوت د کھ ھم رار گرفتن ھ انتحاری ق شھر میمنھ والیت فاریاب می شدند مورد حمل
ۀ اودک غلمین محصل  ھمراھانش شھید محمد نسیم محصل تعلیم و تربیۀ دانشگاۀ فاریاب از قری

ھ زاد وی عرب خان اۀ اصلی صدمن غلمین ، و شھید شجاع الدین متعلم صنف ھفتم لیسۀ تجرب گ
ار  فعالً باشندۀ شھر میمنھ باعدۀ کثیر ھموطنان عزیز معصومانھ بھ خون غلطیدند و با کمال افتخ

  جام شھادت نوشیدند. روح شان شاد و یاد شان گرامی باد.

 نگاة به زنده گی از دریجۀ دیگر
  محمدحنیف قاضي زاده  محصل ژورنالیزم پوھنتون كابل

   
اس رابطھ ھا شكل مي گیرد، براي تحقق یافتن رابطھ ھا نیاز بھ گروه ھاي از زندگي براس  

افراد است ؛ تا در میان ھم ارتباط بر قرار كنند كھ این ارتباط بنا بھ ضرورت ھا برای رسیدن بھ 
ھدف ھاي معین شكل مي گیرد ،كسي كھ سرشت و طبیعت فطري اش بر مبناي برتري جویي و 

افتھ است ھمواره او را در پي رسیدن بھ ھدف ھا و كسب منفعت ھا و كسب منفعت ھا تربیت ی
  ادارمي كند.

درین راستا افراد با در نظر داشت موقعیت خویش از لحاظ فراھم بودن شرایط الزم و زمینھ ھاي 
مناسب براي تحقق آرزو ھاي خود گام برمي دارد و با القوه با امكانات موجود خویش براي 

     ي اش از ھیج گونھ سعي وتالش دریغ نمي ورزد.اقناي خواست درون
برایند مثبت این عمل براي گروھي كھ از امكانات الزم برخوردار بوده و در چگونگي تنظیم ،   

ترتیب و اولویت بندي نیاز  ھا ابتكار عمل نشان داده است باعث دسترسی بھ فراورده ھاي 
رشد فكري ، شخصیت سازي و زندگي افراد  ارزشمند مختلف مي شود ؛ كھ ھر كدام بھ نحوی در

نقش ارزنده دارد، مھمترین و حیاتي ترین اثر ان تقویت روحي  ، افزایش اعتماد بھ نفس و 
كسب باورمندي نسبت بھ آیندۀ بھتر و متفاوت تر نسبت بھ گذشتھ ھا است كھ رسیدن بھ چنین 

رھایي مي بخشد، باالمقابل افراد  باورمندي انسان ھا را از  فرو  رفتن در منجالب فكري گذشتھ
 را بھ آیندۀ روشن و فرداي بھتر از امروز نوید مي دھد.

اما درین میان گروھي ھستند كھ مرغ امید شان بھ سبب شكستھ بودن بال وھزاران علل موجود 
در بھ پیش گیري این مسیر از رسیدن بھ ھدف بازمي ماند ،چنین افراد كھ بھ سبب محدودیت ھا 

میت ھاي مادي و معنوي از دیگر ھم نوعان خویش باز مانده، خویشتن را در آینھ یأس و محرو
ونا امیدي مي بیند،این گونھ پندار و طرز فكر وي را از  بالنده گي در اجتماع باز مي دارد، درین 
حالت این  گروه از افراد كھ از محرومیت مادي و یا معنوي و عدم موفقیت و دست یابي بھ 

ایش باز مانده نسبت بھ ظرفیت ھاي خویش احساس شک و تردید مي كند این گونھ خواستھ ھ
برداشت ھا او را از حركت در مسیر زندگي و پیمودن پا بھ پاي ھمنوعانش باز مي دارد كھ 
سبب انزوا و كناره گیري از اجتماع شده وھمواره اورا دردرگیري وپرداختن بھ جدل ھاي فكري 

وا میدارد كھ این عمل وي نھ تنھا درمحدوده ي وجود او باقیمانده  ودروني نسبت بھ خویشتن
بلكھ درسطح اجتماع بروز مي كند و این اختالف ھاي میان فردي و یا گروھي در میان خانواده 
ھا و ازآن فرا تر بھ اجتماع ھاي بزرگ را بوجود میآورد كھ لحظھ ھاي شیرین زندگي وفرصت 

ختالف ھا و نا باوریھ ا نسبت بھ خویشتن محو مي شود اما ھاي پربھاي عمر در دامن این ا
درمیان این گروه افرادي ھستند كھ شكست ھا را بزرگترین تجربھ ونقطۀ عطف براي زندگي 
مجدد و انتخاب مسیر پیروزي مي پندارند رسیدن بھ ھدف و پاییدن براي  تحقق این امر را 

  غوش بازتر بھ سوي فرداي بھتر راه مي پیماید رسالت خود مي داند و با گام ھاي استوار تر وآ
  
 


