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 م٠٧/٠٥/٢٠٠٨                         زاهد اساس
 
 

  حضور زنان در نظام سياسی
  
 

هم جمع شده و تشريک مساعی مينمايند و  خاص که برای کسب اهداف مشترک دور انسانی متشکل از افراد، اشۀجامع

  .زنان در تشکل اجمتاع انسانی نقش اساسی را بازی مينمايند

 ميدهند؛ دين مبين اسالم زن و مرد را از لحاظ کرامت انسانی يکسان  انسانی را تشکيلۀ از پيکر جامعۀزنان نيم

برتری ميان آن دو جز بر تقوا و . اعی نقش بازی نمايندداشته و ميتوانند دوشادوش مردان در ساختار اجتم

تبليغ  برای .ل استو در جامعه اسالمی و از نگاه دين مبين اسالم زن نيز مانند مرد، انسان مسؤ.پرهيزگاری نيست

واقعيت ها، بجا آوردن احکام دين و ادای واجبات و دوری از  نا محرمات و پايبندی با حدود و مرزهای شريعت و 

در قرآن . ليت های آن ميباشدونهی از منکر از مکلفيت ها و مسؤ فراخوانی ديگران به دينداری و امر به معروف و

ورت گرفته بدون شک زنان نيز در اين خطاب شامل بوده و  ای مؤمنان و يا ای مردم خطاب ص،کريم به صيغه های

  . مؤمنان ومردم داخل اندۀدرجمل

زنان با مردان همرديف و هم مانند اند بعضی از زنان به :  زن ميفرمايدۀدر بار) ص(حضرت پيامبر بزرگوار اسالم 

عال و در بدترين و خطرناکترين غزوات اشتراک ف شهامت نموده عمًال در) رض( کرام همراه پيامبر اسالم و اصحاب

 از اينرو زنان ميتوانند همسان با مردان در فعاليت های سياسی و اجتماعی .لحظه های زندگی با مردان بوده اند

پس از اين معلوم ميشود که حضور زنان در . مشارکت داشته و از حقوق اجتماعی خويش برخوردار و بهره مند باشند

 و مفيد بوده که باعث ترقی و پيشرفت دولت در تمام عرصه های سياسی اجتماعی ونظام سياسی بسيار ارزنده 

اما در جوامع انسانی بعضًا نظام های مستبد بوجود ميآيد که از حضور زنان در جامعه جلوگيری و . فرهنگی ميگردد

 طالبان ۀتر و خود کامنظام توتالي. زنان را در حصارهای خانه ايشان محبوس و از حقوق حقه شان محروم مينمايند

 بارز اين نوع نظام ها بود که به بدترين شکل زنان را از جامعه به دور و منزوی نمودند اما با شکست طالبان و ۀنمون

 زنان دوباره حق مشارکت در ساختار اجتماعی، اقتصادی، ، قانون اساسی واستقرار نظام جهوری اسالمی افغانستان

  .٢٢مطابق ماده . سياسی و فرهنگی کشور راه يافتند

برادران خود در امر بازسازی و عمران افغانستان   پس برزنان مسلمان افغانستان واجب است که دوشادوش مردان و

ه و حال دامنگير آن بوده و ميباشد و تا هنوز هم ويرانگر در گذشت  خود که جنگهای تحميلی و،و جامعه زجر کشيده

برای يک افغانستان مرفه، آزاد و  صدای بمب و انفجارات قلب هر هم وطن ما را جريحه دار ساخته قدم برداشته و

  .بدور از جنگ و خونريزی تالش نمايند
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 دولت مردمی ،اسی بميان آمدموکراتيک که با برگزاری انتخابات و تصويب قانون اسيخوشبختانه نظام اسالمی و د

روز  مردان دوشادوش يگديگر درتمام عرصه ها با هم يکجا سهم ميگيرند و تشکيل شد، عدالت  تأمين گرديد، زنان و

  .به روز وطن عزيز ما افغانستان بطرف ترقی و پيشرفت گام می نهد

صميم گيری های سياسی و امروز ما شاهد حضور و مشارکت گسترده زنان در عرصه های مختلف و در امر ت

يرات و تحوالت مثبت درزندگی زنان و نشانگر حضور مؤثر آنان در شرايط ياجتماعی ميباشيم که اين خود بيانگر تغ

 تأکيد دولت جمهوری اسالمی افغانستان درمورد تثبيت جايگاه واقعی زنان در کشور و اقدامات عملی در .فعلی ميباشد

و يکسان دولت دربرابر شهروندان اين کشور ميباشد در هرصورت تداوم روند فعلی زمينه حاکی از برخورد برابر 

  .مطمئنًا انکشافات و تغييرات قابل مالحظۀ را در عرصه حقوق و بهبودی زندگی زنان در پی دارد

 يکبار بنًا بر زنان افغانستان است که از وضعيت موجود نهايت استفاده مثبت نموده و نگزارند که دشمنان اين وطن

  .  آرامی مبدل سازند ديگر آرامی شانرا به نا

  با احترام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


