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روندد  فخرالدین آریاپور ، فارغ التحصیل رشتۀ زبان وادبیات دانشگاه کابل ، بعد از سپری کردن  

رقابت آزاد کمیسدیون االداتات اداری و ظوردوری ریاسدت دولدت، بدر تیدا ریدی  ا ا دات          

 وفرهوگ والیت غور استخدام شد.

آریاپور پیش از این ظدت ، هفت سال پی درپی ، بر الفت آظرظعدار  ولسدوالی دولتیدار ایفدای     

خدش تسسیسدات   وظیفر کرده است و در  رالۀ پیشرفت و ترقی ظعدار  دولتیدار ، بدر ویدره در ب    

 زیربوایی ، دست آوردهای چشمگیری داشتر است.

انترار ظی رود با آظدن یک جوان تحصیل کرده و دلسدوز، ادار  ریاسدت ا ا دات وفرهودگ و     

ظسایل فرهوگی والیت غور بیشدتر روندگ ریدرد و دسدت آوردهدای ظ موسدی بدرای فرهوگیدان ،         

 االحاب ق م و ظردم والیت بر ارظغان آورد.
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 نیایش

 دکتور علی شریعتی

 خدایا! عقیدۀ مرا از دست عقده ام مصون بدار.

 خدایا!به من قدرت تحمل عقیدۀ مخالف ، ارزانی کن.

خدایا!مرا همواره آگااه   هویایار دار تاا  ای  از     

فکری) مثبت  منفی( یناخت درست  کامل کسی یا

 قضا ت نکنم.

 خدایا!رحمتم کن تا ایمان، نام  نان برایم نیا رد.

خدایا!به ر ینفکرانی که اقتصاد را اصل مای دانناد   

بیاموز که اقتصاد هدف نیست   به مذهبی هاا کاه   

کمال را هدف می دانند بیاموز که اقتصاد هام یا    

 اصل است.

وام علام ،    ای خدا ند! به علمای ما مسو لیت  به ع

به مومنان ما ر ینایی   به ر ینفکران ماا ایماان ،   

 به متعصبین ما فهم   به فهمیدگان ما تعصب ،   به 

زنان ما یعور،  به مردان ما یرف ،  باه  یاران ماا    

آگاهی   به جوانان ما اصالت ،  به اساتید ما عقیاده  

 به  دانشجویان ما.... نیز عقیاده   باه خفتناان ماا     

  به بیداران ما اراده،    به مبلغان ما حقیقات  بیداری 

  به دینداران ما دین ،   به نویسندگان ما تعهد   به 

هنرمندان ما درد،  به یاعران ما یعور،  به محققاان  

ما هدف،    به نومیدان ما امید ،  به ضعیفان ما نیر  

،  به محافظه کاران ما گستاخی،   به نشساتنان ماا   

ن ما تکان ،  به مردگان ما حیاات،    قیام   به راکدا

به کوران ما نناه   باه خامویاان ماا فریااد   باه      

مسلمانان ما قرآن ...   باه حساودان ماا یافا   باه      

خودبینان ما انصاف ،  باه فحایاان ماا اد  ،   باه     

مجاهدان ما صبر،   به مردم ما خودآگاهی   به همۀ 

، اسااتعداد فااداکاری    تصاامیمملاات مااا ، هماات  

 ایستنی ِ نجات  عزت ببخ !ی

خدایا! به مان توفیا ِ تادر در یکسات، صابردر      

نومیدی ، رفتنِ بی همراه، جهاد بی سدح، کاار بای   

 ادار ، فداکاری در سکوت ، دین بی دنیا، ماذهب  

بی عوام ، عظمت بی نام ، خدمت  بی نان، مناعت ِ بی 

غر ر ، عش  بی هوس ، ...   د ست دایتن بی آنکه 

 اند، ر زی کن!د ست بد

د ستان! در فصل بدی هستیم   من تمام امیدم  همۀ 

ایمانم به یما جوان های آزاد اندی    آگاه اسات.  

به هرحال آنهای که به جایی رسیده اند : علم دارناد،  

حیثیت اجتماعی دارند،  ول دارند    ُسات دارناد ،   

مسو لیت یان بیشتر از حفظ آنچه دارند نیست. اماا  

وز نعمت محر میت دارید ، یاید بتوانیاد  یما که هن

برای نجات تمام آنچاه از دسات مای ر د   آنچاه     

 فرامور می یود ، کاری بکنید....
 

 زکریا سیرت                                      توزیع مواد غذایی در دولتیار و دولینه

کوود. این برناظر در ولسوالی های  فت ظیبرناظر کار در برابر  غذا یکی ازبرناظر  ام الموفعۀریاست اتیاوانکشا  دهات است  کر  در آن افراد ظستحگ دربدل کار،  ظواد غذا در یا

 دولتیار ودولیور تطبیگ شده  و الد ها خانواده ازآن بهره ظود شده اند.

هرات بر دست آظده  است. کر تطبیگ  آن  کمک وظسا دت  WFPانجیورتاج ظحمد زالل ریی  اتیا وانکشا  دهات ظی روید :  هزیور  برناظۀ کاردر برابر غذااز  ریگ دفتر  

رردد تطبیگ این برناظر   ر ظردم دهات ظی باشد؛ زیرا  از یک  ر  پروژه های ظورد نیازشان کارظیشود وازجا نب دیگر در  تاظین ظعیشت زندری  برای شان  همکاری ظیخوبی  ب

ری تاکوون درولسوالی های دولیور ودولت یار وشوراهای انکشا فی الورت ظیگرد.  ی این برناظر  ازاول سال جا WFPتحت نرر ظستقم ریاست انکشا  دهات  ونمایوده دفتر

 8239شاظل رودم ، دال،نمک وروغن برای  ییظواد غذا، ظتریک تن  894دربدل آن ظقدارالورت ررفتر کر  کی وظترترظیم سرك    84و کی وظتر پاککاری کانال زرا تی392

 .ه استبرای ظستحقین توزیع رردید ظذکور شورای انکشافیولسوالی های  داست اتیاوانکشا  دهات ،نمایوده ولسوالی ونمایو  رینفرکارررتحت نررنمایود

درآبادی  ودست آوردم ر و رق ریزی خودب پوجر  کر ظن اززتمت ی است ضمن ابرازخورسودی رفت : این ظواد تالیی اتمدشاه یک تن ازکاررران تین دریافت ظواد غذا

است.  نرخ هاراتاتدی ثابت نهگداشتر  و درشرایط خشکسالی فع ی درتوزیل قیمت ها تاثیر ظثبت داشتر، آنهم دربدل کار دربین ظردم ییتوزیع ظواد غذا .خود سهم ررفتم ۀقری

 حت پوشش قرارداده است.ه را  در والیت غور ت ی سال جاری الر  ولسوالی های یادشد (WFP)جهان یسسر غذایظؤ
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 ن مقدس اسالم حق اخذ مهریۀ زن از دیدگاۀ دی

. اش را داده است هدین مقدس اسالم برای زن حق اختیار مهری    

زن اختیار دارد که مهریۀ خویش را از شوهر خود بگیرد ، سپس 

مختار است که آنرا خودش مصرف کند ، یا به پدر خود بدهد ویا به 

 شوهر خود بخشش کند. خداوند)ج( فرموده است:

َساء َصُدَقا  4ِتِهنَّ نِْحلًَة                    سوره نسا آیه َوآُتوْا النَّ

 «های زنان را برای شان به خوشی بدهید همهری» 

بناًء اخذ مهریۀ دختران که توسط پدران و برادران بدون رضا و    

رغبت دختران صورت می گیرد ؛ پایه و اساس شرعی ندارد و حالل 

امر افادۀ وجوب را بدهید( امر است و « ) اتوا» نیست؛ زیرا کلمۀ 

واجب است که  ،شوهر دختر می کند.  پس باالی پدر یا برادر و یا

اختیار تصمیم گیری مهریۀ دختران را برای خود شان بدهند و از 

 .آیات خدا)ج( سرکشی نکنند

 
 

 حق نفقۀ زن باالی شوهرش از دیدگاۀ دین مقدس اسالم 
 

ان بر الورت کاظل بر بعد از نکاح ،  تسظین نفقر و اسباب ظعیشت زن  

 دوش شوهران شان است . خداوند)ج( در این زظیور فرظوده است :

سور  بقره آیر  وَ  َى الْمَوْلُودِ لَرُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُو ِ      اآلیر 
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و بر پدر  فل ظصار  خوراك و لباس ظادران)ظقرر(است بر »     

 « ریقۀ نیک.

ان تگ ندارند کر زنان را ظجبور نمایود کر کارکوود و آنها را بواءً: ظرد   

اجباراً در تسظین نفقر سهیم نمایود؛  زیرا  کار کردن زنان تگ زنان است. 

در الورت تفظ کراظت و  زّت انسانی شان ظی توانود از آن استفاده 

 نمایود . 

 اسام  تگ اجتما ی زن ازدیدرا  دین ظقدس

نان را از زنده بر رور کردن نجات داده است و دین ظقدس اسام ز    

برای ظادر ، دختر ، خانم ، خواهر و ... تقوق ظشخص و خاص قایل 

جوّت زیر »شده است . برای ظادر بر تدی تگ داده است کر ظی روید 

خداوند)ج( بعداز  بادت خود، اتترام بر  والدین بر «  پای ظادران است 

 ا در قرآن کریم یاد آوری کرده است .خصوص اتترام بر ظادر را بار ه

خداوند )ج( در ظورد شوهری کر زن خود را دوست نداشتر باشد او     

 و ظی فرظاید: درا بر سیرت نیک ظک ّف ظی ساز

وَ َاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُو ِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَکْرَهُواْ شَیْئاً وَیَجْعَلَ ال ّرُ 

سوره نسا آیر        کَثِیراً                                                    فِیرِ خَیْراً

(29) 

با زنان بر  وجر اتسن زند ری کوید ، ارر با آنان رفتار ناپسود کوید ، »

شاید کر شما چیزی را دوست نداشتر باشید ، و خداوند )ج( بر آن خیر 

 «.کثیر قرار داده باشد

اظر چوانکر رفتر شد ،  اظر است ، «   اشروهنّ » در آیۀ فوق جم ۀ 

افاد  وجوب را ظی کود . بواءً باالی ظرد ها فرض است کر با زن ها در 

همۀ اظور زند ری  رفتار نیک و پسودیده کوود ، در الورت رفتار ناپسود 

از تکم خداوند)ج( رردن کشی نموده و ظورد خشم و غضب 

  خداوند)ج( قرار ظی ریرند.
 

 . 

 

 حقوق زنان از دیدگاه دین مقدس اسالم

 انی هدفمنداستادغالم رب
 

توانود   بواءً زنان از نرر تقوق فردی و اجتما ی ظانود ظردان  اند.  ظی

بر کسب و کار و تحصیل پرداختر اظر بر ظعرو  و نهی از ظوکر 

رونر تگ ظمانعت را در انجام اظور فوق  دان هیچکوود ؛  زیرا ظر

ندارند. از نرر تقوق قضایی نیز بر کاظ ترین الورت تحت پوشش 

توانود  باشود ؛ هر راه در تگ شان ظ م شود ، ظی ظراجع قضایی ظی

 رح شکایت بر   یر پدر، برادر، شوهر و هر ظالم وتجاوزرری را 

رات و جبران خسارات نموده ؛ خواستار اجرای قصاص، تدود، تعزی

 شوند. 

حق شرکت زن در نماز های جماعت از دیدگاۀ دین مقدس 

 اسالم
 

، نماز های  ید  ی شبانر روزی در الدر اسام زنان بر نماز های فرض

و نماز های جمعر شرکت ظی کردند. دالیل زیادی در ظورد شرکت 

 زنان در جما ت وجود دارد . 

 است  :  از  بداهلل ابن  مر )رض( روایت 

 ن  بداهلل ابن  مر)رض( قال قال الوبی )ص( إذا استسذنت اظرأ      

زظانی کر زنان شما » اتدکم الی المسجد فایموعها . ظتفگ   یر 

 «غرض رفتن بر ظسجد از شما کسب اجازه نمایود ؛ آنان را ظوع نکوید

ذا  ن زیوب اظرأ   بداهلل ابن ظسعود قالت قال لوارسول اهلل )ص( إ    

 شهدت اتداکن المسجد فاتم ّ  یباَ . رواه ظس م

 «زظانی کر شما بر ظسجد تاضر ظی شوید ، از  طر استفاده نکوید» 
 

در  صر تاضر  د  استدالل ظی کوود کر تضور زنان در ظساجد     

اتتماالً فتور ای  را در پی داشتر باشد ، درتالی کر باب ظراجع 

یت در آنجا کمترظتصور است ، نصووظکان های  دیگری کر  تفظ ظ

 بر روی زنان باز است .
 

بوابراین ایجاب ظی کود کر بر خا ر یک خطر اتتمالی ، سوّت    

پیاظبر)ص( را کر دالیل ظؤثگ واتادیا ظتفگ   یر در زظیور وجود 

دارد و در  صر تاضر از جم ۀ نیازظودی ها و ضروریات اولیر بر 

ظساجد را بر  ووان روزنر های تساب ظی آید   ترك نکرده ،  باب 

 هارت آفرین والابت زا،  در اندیشر های نازنین ظادران ، خواهران 

و دختران  ظؤظن و ظس مان باز رذاریم  تا از ظکتب دیرپای 

پاظبر)ص( استفاده های نیک و ظؤثر نموده و با استفاده از تقوق 

ر دیوی خویش بیداررری بیآظوزند و دَین خویش را ک –اخاقی 

 بارت از د وت  در برابر نیمی از پیکر اظّت با  زّت و  رمت 

 پیاظبر )ص( است اداء نمایود.
 

 حق رأی زن از دیدگاۀ دین مقدس اسالم
  

قرآن کریم برای زنان در اظور خانواده ، ظسایل اجتما ی وسیاسی  

وغیره تگ داده است. زنان در الدر اسام نزد پیاظبر)ص( ظی رفتود 

د ظی کردند و در اظور و ظسؤلیت های خویش از وی ، با وی تعه

 رهومایی و ظشورت ظی خواستود . اهلل )ج( فرظوده است : 
 

یَا أَیُّهَا الوَّبِیُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْظِوَاتُ یُبَایِعْوَکَ  َ َى أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِال َّرِ 

أَوْلَادَهُنَّ وَلَا یَسْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِیوَرُ  شَیْئاً وَلَا یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُ ْنَ

بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُ ِهِنَّ وَلَا یَعْصِیوَکَ فِی ظَعْرُو ٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ 

 ال َّرَ إِنَّ ال َّرَ غَفُورٌ رَّتِیمٌ 

 (23سوره ظمتحور آیر )
 

 

ای پیاظبر)ص( زظانی کر زنان ظس مان نزد تو بیایود وبا تو بیعت » 

کوود ) ظبوی برایوکر بعد از بیعت(  هیچ چیزی را بر خدا شریک 

نسازند ، سرقت نکوود ، زنا نکوود ، اوالد خود را نکشود ، تر  

های خود ساختر باشود دروغین را تب یغ نکوود کر دربین دست ها و پا

و در اواظر و کارهای نیک سرکشی و  صیان ترا نکوود ؛ پ  باایشان 

بیعت کن !  و از خداوند)  ج ( برای شان   ب ظغفرت کن بر تحقیگ 

 « کر خداوند ج غفور و رتیم است
 

باشد و نر  زن در ظسایل سیاسی دارای شخصیتی ظستقل ظانود  ظرد ظی 

اجتما ی خود،  دارای تگ است؛  ب کر در توها در ظسایل سیاسی و 

باشد. چوانچر ازآیۀ   برخی ظوارد ظانود ظردان، دارای تک یف نیز ظی

فوق دانستر ظی شود ؛ برای زنان بعد از بیعت با پیاظبر)ص( وظایف 

وظسؤلیت های سوگین داده شد و زنان ظتعهد با بذل تمام توانمودی 

نمودند.   با توجر بر آیر  های خویش بر تعهدات خویش ایماناً  مل

فوق االوال با تفظ ترظت و ر ایت  فت، هیچ رونر ظحدودیتی 

 .برای شرکت زنان در فعالیتهای سیاسی وجود ندارد.
 

حق شرکت زن در امور قانون گذاری از دیدگاۀ دین 

 مقدس اسالم
 

در الدر اسام وضعیت تقوق بشری و س وك های اجتما ی خی ی 

آن  صر  زنان در ظجال  نرریات خویش را در  انسانی بوده است. در

اظور قانون رذاری بر الورت آزادانر ابراز ظی نمودند و تضور فعّال 

زنان در اظور قانون رذاری کدام کراهیت نداشتر است.  در تدیا 

ظشهوری  روایت شده است کر تضرت  مر)رض( برای زیادت  ظهر 

الحابیۀ ) الحابر از  تد و انداز  ظعین در یک ظج   تقدیم کرد. یک

زظانی کر قرآن کریم انداز  ظعین را در :»  بقر اناث( در ظقابل رفت 

ظهر ظقرر نکرده باشد پ  تعیین تد وانداز  در ظهر ظعوی ندارد !! آیۀ 

 ذیل را استدالل کرد:

فَاَ تَسْخُذُواْ  وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ ظَّکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِتْدَاهُنَّ قِوطَاراً

 (31)سوره نسس آیر ظِوْرُ شَیْئاً أَتَسْخُذُونَرُ بُهْتَاناً وَإِثْماً ظُّبِیواً   .    
 

ارر بخواهید تبدیل کوید زنی را بر جای زن دیگری و برای یکی »     

داده باشید ) یعوی ظال بسیار در ظهر داده باشید( از آن د آنها ظال زیا

 «.ظال چیزی را نگیرید!

تضرت  مر)رض( با شویدن نرر ودلیل همان الحابیۀ رأی خود را 

 « این زن راست ظی روید » پ  ررفت و فرظود:

دیده ظی شود کر تگ ابراز نرر زنان در اظور قانونگذاری ظحفوظ      

بود.  زنان با   م و توانمودی ها و ظوطقی کر داشتود در برابر خ یفر 

دند و در ظسای ی ظثل ظسسلۀ فوق های بزرگ اسام استدالل ظی نمو

 قوا ت شان را فراهم ظی نمودند. 

 حق شرکت زن در جنگ ازدیدگاۀ دین مقدس اسالم
 

زنان در عصر نبی کریم )ص( به میدان های جنگ شرکت نموده اند.  نمونه    

های خدمت های زنان در جنگ های صدر اسالم در کتاب صحیح البخاری طی 

ه است. در صحیح البخاری  احادیث متعددي یک باِب مشخص،  بحث شد

روایت شده است که زنان در میدان های جنگ صدر اسالم برای مردان آب می 

رسانیده اند و زخم های مجروحین را تداوی کرده اند. حدیث صحیحي وجود 

دارد که کفار در غزوۀ احد از چهار سمت به  طرف پیامبر )ص( تیر اندازی 

ن مسلمان و صحابة پیامبر )ص( از جملۀ اصحابي کردند ، نصیبة )رض( ز

 .ار قرار دادبود که غرض حفاظت و دفاع از پیامبر)ص( خود را سپ
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 تنهایی
 نبی ساقی

 امشب د باره  ساقی ات ، سردرد   سردرد است

 بنذار تا یب گُل کند، حاال سرِ درد است

 سینار   تنهایی   د د    ی   شت  ی 

 تنهایی اما؛ بهتر از یاران  نامرد است

 تنهایی اینجا نیست چندان غیر معمولی

 ید از جمع ما، طرد است« دردر بی » هرکس که

 جای که  ابن جهل   اُمّ جهل در جاه اند

 حتا که یخصِ بوعلی ، بازار ا  سرد است

 خود را به نادانی بزن بانو! که هوییاری

 مستوجب نفرین خل    تحت   ینرد است

 حاال ازین ها بنذرم، قربان چشمانت!

 درعین اینکه مثنوی هست ، بازهم فرد است

 نفر لطفی بکن قدریامشب برای ی  

 زیرا که عمری را به یاد تو هدر کرداست

 من می ر م فردا   هرچه ماند  ُشت  در،

 تنها نشان  ای ی  مجنون  لنرد است!

 اااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 حبیب سر د

 اتفاق
 که زهر گشت هوایت به کام من ر زی

 با آن  داع تلخِ تو در  قت یام من

 گذایت ت به دل  سنگ میکه عایق ر زی

 سنگ  یکست  سخت  خیاالت خام من

 که ر ز آخر ی  اتفاق بود! ر زی

 تر از تمام من ی  اتفاق مسخره

 مان، آه ید فقط! محصول عش    رابطه

 که گند  عش  زند در مشام من آهی

 بار طرح یوم کسی را که ریختی این

 رفتی   ریخت بر سر من سقف   بام من

 ی، تو ز من نام هم نبرا حاال که رفته

 یود بخدا جان نام من آزرده می
 

 تبیب سرود    غور و وبالگ نویسی؟
است، جهانی به این بزرگی را  کرده انترنت در عمر کمی که دارد کارهای زیادی

ی ی  ثانیه آدم را از  به هم  صل ساخته که در ظرف چند ثانیه   یا چندم حصه

سازد. زیاده بر این از انترنت برای کارآفرینی، ایجاد  ی آن آگاه می هر گویه

 ست خو ، در دینر جاها. یود   ابزاری ارتباط، تفریح   دینر کارها استفاده می

یی از افراد  به دست عده« چیز ی » یژه در غور، انترنت مانند  نستان بهدر افغا

رس قرار دادن آن به همه،  قرار گرفته است   برای عمومیت بخشیدن   در دست

یود که توجه  هایی در غور سخت احساس می ضر رت ایجاد انترنت کلپ

 را خواهانیم.« ها بعضی»

نویسانی هم  مردم نبوده، تعداد  بدگ رس همه که انترنت در غور در دست از این

نویسی دارند در دینر  هم که  بدگ یمارند   کسانی که در غور هستند اننشت

  الیات مثل کابل   هرات... این یانس برای یان میسر گردیده بوده است.

ها نسبت داده  هایی که به غوری ها اگر بنذریم، تعداد  بدگ سایت از   

 ها را نام برد: توان این رند مییوند  فعالیت دا می

 «از یورای  الیتی غور« یورای  الیتی  الیت غور 

 «اهلل سر د از حبیب« اهلل سر د ؛  بدگ حبیبخاطرات خویۀ خوریید 

 «از محمدناصر نصرت«  بدگ ناصر نصرت 

 «از محمدجعفر عزیزی« هایی از دفتر  اییزی برگ 

 «از سیدیکیب زیرک« ها  بدگ تولکی 

 « از محمدرضا احسان« راه نو بدگ 

 «از سید احمد ساهر«  سینا 

خبرم   قلبن از  هایی دینری هم فعالیت دایته بایند که من بی یاید  بدگ

طلبم؛ اما در ی   الیت به این تعداد  بدگ، نظر به  مدیران یان  وزر می

 قدر محسوس نیست. هایی که دارند آن فعالیت

که  هاست؛ قسمی گان این  بدگ خوانندهست  چیزی دینری که قابل یادآ ری

ها  رسی ندارند،  س این  بدگ تر گفتیم اکثر مردم غور به انترنت دست  ی 

زنند  ها سر می گاهی به این  بدگ هم که گاه گانی خواننده از کجا کنند؟ خواننده

 ها، از دینر یهرها. ست یا که د ستان مدیران این  بدگ یا تصادفی

کنند سخت نیست، اصلن هیچ  ها فکر می قدری هم که بعضی ، آننویسی    بدگ

کار.    طلبد، غیر از اننیزه   کمی  شت سخت نیست، چیزی از آدم نمی

گردد تا بخوانی    که  بدگ ساخته ید ناخودآگاه به آدم اننیزه ایجاد می زمانی

 بنویسی.

یی، هر یخصی  رهیود که مثلن هر مسجدی، هر ادا ها، چه می خو ، گذیته از این

ار ی   بدگ هم دایته  بوک   هر جوانی غیر از نمبر مبایل   حسا  فیس

باید؟ منر مسجد خطبۀ نماز جمعه ندارد؟ یا ادارات د لتی فعالیت   گزارر 

ندارند؟   یا ایخاص   جوانان عکس   خاطره ندارند؟ بلی که دارند!   دینر 

های عکس هم که خیلی  اده   آلبومنویسی، قلم   کاغذ از مُد افت برای خاطره

 دسته کارها. ست برای این نویسی جای خوبی قدیمی یده اند  س  بدگ

بوک  رسی دارند    بدگ   حسا  فیس که به انترنت دست به گمان من کسانی

توان  تواند دایته باید که می های مستعار، دالیلی می ندارند اگر دارند هم به نام

 ها را بریمرد: این

 رمیدن از نام؛ )گرفتن نام که یرم ندارد   عورت هم نیست.(ی 

 یود؛ )اگر قرار باید که از  هایی که یده یا می ترس از مزاحمت

 های مان بنشینیم.( مزاحمت   اخطار بترسیم باید به خانه

 گان؛ )عمومن هنرمندان برای  گان   خواننده ترس از نپسندیدن بیننده

 آفرینند.( خود یان می

ای  کند آفتا  از ر ینی انی که آدم فکر می«فکر ر ین»یاد اند به اصطدح بلی، ز

گردند که یا  های خورد   ریزی می فکر یان یاید خجالت بکشد،  شت حرف

عکس فدنه در انترنت  خ  یده »خدا! ی  نمونه بد نیست اگر بنویسم: 

  قت عکس عورت یده که کسی ات. از چه فکری سدم به ر ین« ای؟ دیده

نبیندر؟ یا در کجای کدام کتا  نویته یده که تو اجازه داری عکس بنیری   

ار که باید؛ یعر، داستان،  ا  اجازه ندارد که عکس بنیرد.   نویته، از هر یکل

های یان به مردم  طنز یا هر بدیی دینری هم عورت نیست! بزرگان ما در بیانه

در جریان اند که ما د  سال  کنند، د ستانی خطا  می« مردم فرهننی غور»غور 

ایم  یدا کنیم، مردم فرهننی غور  است ی  نویسنده یا یاعر زن در غور نتوانسته

ها یا حتا بعضی از  ای که دخترخانم تنها مردها یان که نیستند! یاید دلیل عمده

ها باید. د ر   رستی  ردازند همین خرافه ها نمی گونه فعالیت  سرها در غور به این

  رستی، سدمت بایید   با  بدگ. افهاز خر
 

 بقیه حقوق زنان از دیدگاه دین مقدس اسالم... 

 

در قرآن کریم بیان شده است که مردان محافظ زنان اند. درحاالت  

معمولی ضرور نیست که زنان در میدان های جنگ شرکت کنند ، چون 

وظایف و امور دیگری وجود دارد که متعلق به زنان است که باید انجام 

الت اضطراری ، اسالم به زنان اجازه داده تا به هدف دفاع یابد، اّما در حا

 از خود ، خانواده و سرزمین  و متعلقین خود به میدان های جنگ بروند.

در غزوۀ حنین گروهي  از دختران مدینه منوره خواستند به جنگ     

شرکت کنند )حنین منطقه که بین جده و مکه موقعیت دارد ( به خاطر 

کیلومتر راه را تا مکۀ مکرمه  066 – 066ین باید شرکت در غزوۀ حن

 06بروند و به جنگي که ماه ها طول می کشد اشتراک کنند. این دختران 

ساله مدینه منوره   00 – 06 – 9نفر بودند و ازجملۀ دختران    01 –

بودند . آنها  نزد پیامبر )ص(  آمدند و پیشنهاد کردند که ما را به عنوان 

ستار به  غزوۀ حنین ببرید ! پیامبر)ص( پیشنهاد آنها را خدمت کار و پر

 قبول کرد و همۀ آنها را به عنوان گروۀ پرستار به غزوۀ حنین برد.
 

مسجد النبی در مدینه منوره یک پایگاۀ اجتماعی بود. در هر گوشۀ آن    

بود ، « رفیده» فعالیتی جریان داشت. در یک گوشۀ این مسجد خیمۀ 

به دستور پیامبٌر)ص( و در مسجد پیامبر)ص( مسؤل رفیده  زني که 

 مداوا و بستر کردن مجروحین و مریضان بود.
 

با درنظر آنچه تذکر داده شد ؛ هر زنی که حقوق انسانی و اسالمی    

خود را بشناسد ، در حقیقیت بهترین عنصر دفاع از حق خود و اطرافیان 

بود و در برابر تبلیغات خود و بهترین مبارز علیه بیداد گری ها خواهد 

منّحِرف کننده عرض وجود می کند و سعادت ونیک بختی را برای زنان 

 وجامعۀ خود به ارمغان می آورد.
 

 حق شهادت یا گواهی دادن زن از دیدگاۀ اسالم
 

در اسالم برای زنان حق شهادت یا گواهی دادن ، داده شده است. 

ت و موارد خاص موضوع شهادت دو زن به جای یک مرد در معامال

 است نه  در همۀ امور .  خداوند)ج( می فرماید:

َجالُِكْم َفإِن لَّْم َیُكوَنا َرُجلَْیِن َفَرُجلٌ َواْمَرأََتاِن ِممَّن  )َواْسَتْشِهُدواْ َشِهیَدْیِن من رِّ

َر إِْحَداُهَما األُْخَرى  َهَداء أَن َتِضلَّ ْإْحَداُهَما َفُتَذكِّ سوره بقره َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ

 282آیه 
  

 

دونفر از مردان خویش را شاهد گیرید ، اگر دو مرد نبود ، پس شهادت 

یک مرد و دو زن کافی است. زنانی که از شهادت ایشان رضایت داشته 

 باشید. اگر یکی از آن زن ها فراموش کرد ، یک دیگر به یادش بدهد.
 

ون ذکر جنس آمده در بیشتر ازپنج جای قرآن کریم مسألۀ شهادت بد     

است ، یعنی در این موارد شهادت مرد و زن مساوی بوده ؛ کدام تفاوت 

 و امتیاز بین شهادت مرد وزن  وجود ندارد .  هللا )ج( فرموده است :

ِة اْثَنانِ   یِا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َشَهاَدةُ َبْینُِكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت ِحیَن اْلَوِصیَّ

نُكْم أَْو آَخَراِن ِمْن َغْیِرُكْم إِْن أَنُتْم َضَرْبُتْم فِي األَْرِض َفأََصاَبْتُكم  َذَوا َعْدٍل مِّ

الَِة َفُیْقِسَماِن بِاّلّلِ إِِن اْرَتْبُتْم الَ  ِصیَبُة اْلَمْوِت َتْحبُِسوَنهَُما ِمن َبْعِد الصَّ مُّ

ً َولَْو َكاَن َذا قُْربَ  ا إِذاً لَِّمَن اآلثِِمیَن         َنْشَتِري بِِه َثَمنا ى َوالَ َنْكُتُم َشَهاَدَة هللّاِ إِنَّ

 (              061سوره مائده آیه )
  

ای مؤمنان وقتی که مرگ یکی شما فرا رسد، نصاب شهادت ، در »      

وقت وصیت ، دونفر عادل شما است ، یا دونفر عادل غیر شما.  اگر در 

شما مصیبت موت رسید  و به شاهدان شک زمین سفر داشتید وبه 

داشتید ؛ آنان را بعد از نماز عصر به هللا قسم بدهید مبنی براینکه سوگند 

به هللا را به ثمن یا بهای دنیا نمی فروشیم ، اگرچه کسی که به  نفع او 

همچنان شهادت به خدا  را کتمان شهادت می دهیم از اقارب ما باشد و 

رتي که کتمان شهادت کنیم از جملۀ گناه )پت( نمی کنیم، در صو

 «کاران هستیم 
 

نظر مفسرین این است که در مسألۀ قتل ، شهادت مشکل است ؛ 

اّما در مورد وصیت شهادت دادن  دو زن با شهادت یک مرد برابر 

 است .

 ادامه دارد...
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 سفر حکیمی در بامیان ، کابل و هرات
به « نق    مشارکت سیاسی زنان » جهت ایتراک در کنفرانس « نوای صلح» محمد حسن حکیمی معا ن مجتمع جامعۀ مدنی غور به دعوت نهاد 

جامعۀ مدنی از  الیات دایکندی  بامیان نیز حضور یافته بودند. در حاییۀ این کنفرانس حکیمی در   الیت بامیان رفت. در این کنفرانس نمایندگان

به خاطر اعمار سرک مرکزی   ساختن برق به این مناط  برگزارکردند   هماهننی با اعضای جامعه مدنی بامیان   دایکندی کنفرانس خبری را 

زم انجام داند. سپس نمایندگان نهادهای مدنی  الیات مرکزی عازم کابل گردیده   بعد از ر ی تقویت همکاری ها  هماهننی ها صحبت های ال

هماهننی با برخی  از  کدی  الیات نامبرده کنفرانس مطبوعاتی را در یهر کابل در دفتر مجتمع جامعه مدنی به خاطر اعمار سرک   برق در 

  الیت مرکزی برگزار نمودند.

ی به خاطر هماهننی  ایجاد ارتباطات بیشتر عازم  الیت ید   با نمایندگان جامعۀ مدنی ز ن غر  دیدار  مدقات های بعد ازان محمد حسن حکیم

 دایت. در هرات اعضای جامعۀ مدنی به خاطر مسالۀ انتخابات   برگزاری یفاف  قناعت بخ  آن کنفرانس خبری برگزار کردند  از نبود امنیت  

میقا ننرانی خوی  را ابراز دایتند. یام سه ینبه در یهر هرات اعضای جامعۀ مدنی هرات ، بادغیس   فراه با خبرنناران احتمال عدم ایتراک مردم ع

 رسانه ها   نمایندۀ دفتر یوناما در هوتل هزار  ی  یب مهمان آقای حکیمی بودند. در این ضیافت حکیمی هدف آن گردهمایی را معرفت  یناخت

ه مدنی از همدینر   ایجاد ارتباط بیشتر در آینده خواند   اظهار امید اری کرد که بعدازین خبرنناران رسانه ها حوادث خبرنناران  اعضای جامع

ی  الیت غور را بیشتر از گذیته تحت  وی  بنیرند. خلیل  ارسا نماینده جامعه مدنی، بکتار جامی نماینده دفتر ملل متحد ، جا ید زیارتجاه

ای دینر از اصحا  رسانه ها نیز در این ضافت صحبت دایتند    عده دادند که اخبار   حوادث غور را به صورت جدی تحت خبرننار طلوع   عده 

  وی  بنیرند.

 

 

مهندس کمالی  و  برنامۀ  تقویت 

 شهری  و توسعۀ  ومتداریــحك
 

 

برنامۀ تقویۀ حکومتداری   توسعۀ یهری به همکاری مالی 

UNDP    از طری ASGP خاطر رید ظرفیت های  به

به راه  افتاده    3102ریاست یهرداری از یانزدهم فیبر ری  

 تا آغاز سال جدید میددی جریان خواهد دایت. 

گفت که  30مهندس گل محمد کمالی مسو ل این برنامه به 

این برنامه در بخ  های ارتقای ظرفیت یهرداری در بخ  

اری    همین طور در های مختلف مانند : انجنیری ، مالی   اد

قسمت جمع آ ری عواید   بلند بردن در آمد یهرداری ، 

بودیجه بندی   مصرف بودیجه یهرداری   عرضۀ خدمات 

 بهتر به یهر ندان فعالیت می کند.

کمالی یادآ ری می کند که تاحال از طری  این برنامه  ده 

 ر ژه در یهر چغچران  ر ژه سازی یده که حمام های 

ا  های عصری، بلوارهای یهر  نصب کتاره ها ، عصری، تشن

ساختن در ازۀ میدان هوایی ، اعمار دفتر معلومات یهرداری ، 

فعال کردن سیستم انترنت یهرداری، ساختن فورم یرطنامه به 

خاطر سهولت بیشتر در امر تدارکات ، تنظیم نقشه   دن مسلخ 

وتر ، ، خریداری  سایل  تجهیزات دفتر داری  از قبیل کمپی

میز ، چوکی ، کوچ ، الماری  غیره از جملۀ آنها اند که  یا 

 تطیب  یده اند  یا هم در حال اجرا می بایند.

کمالی در مورد برنامه های آیندۀ این بخ  می گوید که 

خریداری تجهیزات مدرن  در بخ  انجنیری ، ساختن   چاپ  

یهرداری   دن انکشافی  نج سالۀ یهرداری ،  راه اندازی مجلۀ 

صفحه ، فعال سازی  تجهیز کمیته های  01به صحافت حد اقل 

یهرداری مکاتب در داخل یهر  یمولیت ر ستا های مانند 

کندیوال  کاسی در نواحی یهری مسایلی اند که از طری  این 

 برنامه به آنها  رداخته خواهد ید.

ظرفیت  ایین ادارات د لتی ، همیشه یکی از چال  های مهم 

اه حکومت داری خو  بوده است که انتظار می ر د با در ر

تطیب  این گونه برنامه ها ،یاهد بهبودی بیشتر در عرصه های 

 مختل ادارات د لتی غور باییم.
 

 


