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ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره اول
حمل 1396

در بیس��ت و یکم مارچ س��ال 1960 )اول حمل 1339(، اجتم��اع آرام و اعتراضی 
سیاه پوس��تان در آفریق��ای جنوبی علی��ه تصویب قانون آپارتاید، توس��ط اقلیت حاکم 
سفید پوست به خاک و خون کشیده شد. در این حادثه پلیس بر  تظاهرکنندگان آتش 

گشود و 69 تن کشته شدند.
به دنبال این رویداد، نیز افزایش نگرانی های بین المللی از گسترش پدیده غیرانسانی 
تبعیض نژادی، مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد طی نشستی در بیست و یکم مارچ 
سال 1963 )اول حمل سال 1342( اعالمیه محو تبعیض نژادی را به تصویب رسانید و 
این روز را »روز بین المللی رفع نژادپرستی« اعالم داشت.سازمان ملل با تصویب اعالمیه 

محو تبعیض نژادي به چهار نکته مهم اشاره داشت:
1- هرگونه دکترین و نظریه مبتنی بر اختالف نژادي یا برتري نژادي، از نظر علمی، 
غلط، از لحاظ اخالقی محکوم و از لحاظ اجتماعی غیرعادالنه وخطرناک است و هیچ گونه 

توجیه علمی و عملی ندارد.
2- تبعیض نژادي، حقوق اساس��ی بش��ر را نقض می کند، روابط دوستانه بین افراد، 
همکاري ملت ها و صلح جهانی را به خطر می اندازد. 3- تبعیض نژادي نه تنها به کسانی 
که مورد تبعیض قرار می گیرند صدمه می زند؛ بلکه براي مرتکبان تبعیض نیز زیان آور 

و خطرناک است.
4- هدف اساسی سازمان ملل متحد، داشتن  جامعه جهانِی بدور از جدایی و تبعیض 

نژادي به مثابه عوامل دشمنی و تفرقه است .
هدف اساسی از تدوین و صدور چنین اعالمیه ای و  نام  گذاری چنین روزی آن است 
که مردم جهان، به برابری حقوق انسانی توجه داشته و براساس اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و کنوانسیون ها و قوانین بین المللی و داخلی دولت ها همه افراد فارغ از نژاد، دین، مذهب، 

سن و جنسیت، دارای حقوق برابر و یکسان اند و در رفع تبعیض و نابرابری بکوشند. 
با تصویب اعالمیه یادشده و با در نظرداشت این که  اعالمیه  جهانی  حقوق  بشر آزادی 
کلیه  افراد و یکس��ان بودن از لحاظ  حیثیت  و حق��وق  افراد را بدون  تمایز، به خصوص  از 
حیث  نژاد و رنگ   یا ملیت  به رسمیت شناخته است و  نیز با درنظر داشت مواردی چون: 
س��ازمان ملل  متحد اس��تعمار و کلیه روش های  تفکیک  و تبعیض   را به  هرش��کل  و در 
هرمحلی  محکوم کرده اس��ت؛ » با اطمینان  به  این که  وج��ود موانع  نژادی  با آرمان های 
 جامعه  بشری  قابل جمع  نیس��ت ؛ با احساس  خطر از مظاهر تبعیض  نژادی  که  هنوز در 
برخی  از کش��ورها مشهود است؛   نیز در سیاست های  حکومتی  مبتنی  بر برتری  یا تنفر 
نژادی  اعمال می ش��ود ، و برای اتخاذ تدابیر الزم  در جهت  رفع س��ریع  هرنوع  و تمامی 
 مظاهر تبعیض  نژادی ، و مصمم  به  پیش گیری   و مبارزه  با فرضیه ها و رویه های  نژادی  و 
تسهیل  حسن  تفاهم  بین  نژادها برمبنای  یک  جامعه  بین المللی  که  از قید کلیه  اشکال  
تبعیض  و تفکیک  نژادی آزاد باش��ند،« کنوانسیون بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی 
را به تاریخ 21 دسامبر 1965 م. )30 قوس 1344( توسط مجمع عمومی ملل متحد به 
تصویب رسید. افغانستان نیز در 6 جوالی 1983 )15 سرطان 1362( این کنوانسیون 

را پذیرفت.
اما متأس��فانه با وجود تصویب این اعالمیه و کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض نژادی، 
هنوز در برخی از کش��ورها پدیده غیرانس��انی تبعیض ن��ژادی از لحاظ ذهنی و عینی 
خودنمایی کرده و برخی از حکومت ها با لجام گسیختگی این قوانین را زیرپا می گذارند. 
در این مورد می توان اذعان داشت که متأسفانه در کشور ما نیز با وجود تالش های بسیار 
در زمینه عمل به تعهدات بین المللی حقوق بش��ری و به خصوص عمل به کنوانس��یون 
پذیرفته شده رفع هرنوع تبعیض نژادی، دریافت های حقوق بشری نشان از آن  دارد که 
پدیده »تبعیض« علیه افراد دارای معلولیت، اقلیت های قومی، اجتماعی، نژادی، مذهبی، 
تبعیض جنسیتی، سنی، مبتالیان به بیماری های سخت از جمله اچ آی وی)ایدز( و جذام 
و نقض حقوق کارگران به ش��مول کار توس��ط کودکان هنوز وجود دارد. با پیش فرض 
آن چه یادش��د، نیز از آن جایی که موضوع حقوق بش��ری سال روان میالدی نیز »اتحاد 
علیه نژادپرس��تی: کرامت و عدالت برای همه« تعیین ش��ده اس��ت، دولت افغانستان و 
نهادهای حقوق بشری و مدنی و همه شهروندان کشور مسئولیت دارند  برای رفع هرنوع 
تبعیض از کشور در همه عرصه ها، به ویژه در تطبیق قانون، تالش های جدی و همه جانبه 

به خرج دهند.

مدیرمسؤول

رفع 
هرنوع 
تبعیض: 
کرامت 

و عدالت 
برای همه



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم

شماره اول
حمل 1396

د ۱۹۶۰ کال د مارچ پر يوويشتمه )۱۳۳۹ د وري لومړۍ( په سوييل افريقا کې د اپارتايد قانون د تصويب پر 

ضد د تورپوستو ارامه او اعرتايض غونډه د حاکم سپني پوستي اقليت له خوا په وینو ولړل شوه. په دې پېښه کې 

پوليسو پر الريونکوونکو ډزې وکړې او ۶۹ تنه يې ووژل.

له دې پېښــې وروســته، او د نژادي تبعيض د غري انساين پديدې د پراختيا اړوند د بني املليل اندېښنې له 

زياتېدو رسه، د ۱۹۶۳کال د مارچ پر يوويشته )د ۱۳۴۲ کال د وري لومړۍ( د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په 

خپله ناسته کې د نژادي تبعيض د له منځه وړلو اعالميه تصويب کړه او دا ورځ يې )د نژادي تبعيض د له منځه 

وړلو نړیواله ورځ( اعالن کړه. د ملګرو ملتونو سازمان د نژادي تبعيض د له منځه وړلو د اعالميې په تصويب رسه 

څلورو مهمو ټکو ته اشاره کړې:

1- پر نژادي اختالف يا نژادي برترۍ والړه هر ډول نظريه او هر دکتورين، له علمي نظره ناسم، له اخالقي نظره 

محکوم او له ټولنيز نظره غري عادالنه او خطر ناک دي، او هيڅ ډول علمي او عميل توجيه نه لري.

2-  نژادي تبعيض د برش اسايس حقونه نقضوي، د افرادو تر منځ دوستانه اړيکې، د ملتونو همکارۍ او نړيواله 

سوله په خطر کې اچوي. 

3- نژادي تبعيض يواځې هغو خلکو ته صدمه نه رســوي چې تبعيض وررسه کيږي؛ بلکې د تبعيض کوونکو 

لپاره هم رضري او خطرناک دی. 

4- د ملګرو ملتونو ســازمان اسايس موخه له جدايۍ او نژادي تبعيض څخه د ازادې نړيوالې ټولنې درلودل 

دي. 

د دې ډول اعالميې د تدوين، صدور او د دې ورځې د ټاکلو موخه دا ده چې د نړۍ خلک د انساين حقونو 

برابرۍ ته پاملرنه وکړي. د برش حقونو د نړيوالې اعالميې، کنوانسيونونو او د دولتونو د ميل او بني املليل قوانينو 

پر بنسټ ټول افراد د هغوی نژاد، دين، مذهب، عمر او جنسيت ته له پاملرنې پرته د برابرو حقونو درلودونکي دي، 

او دولتونه بايد د تبعيض او نابرابرۍ د له منځه وړلو لپاره کوښښ وکړي.

د یــادې اعالميــې په تصويب رسه او دې ته په کتلو رسه چــې د برش د حقونو نړيوالې اعالميې د ټولو افرادو 

ازادي او د حيثيــت او حقونــو له لحاظــه برابري، له متايز پرته، په ځانګړي ډول د نــژاد، رنګ او مليت اړوند، په 

رســميت پيژندلې ده، او همدارنګه ځينو مواردو ته په کتو لکه: د ملګرو ملتونو ســازمان استعامر او د تفکيک او 

تبعيض ټولې طريقې، په هره بڼه او په هر ځای کې محکوم کړې دي؛ دا ښــکاره ده چې نژادي موانع د برشي 

ټولنې له ارمانونو رسه نشــې يوځای کېدای، د نژادي تبعيض له مظاهرو څخه د خطر په احســاس رسه چې ال 

هم په ځينو هيوادونو کې ليدل کیږي، او په هغو حکومتي سياستونو کې چې په نژادي برترۍ يا تنفر والړ دي 

اعامليــږي، د نــژادي تبعيض د هرې بڼې د ژر له منځه وړلو لپــاره، د نژادي فرضيو او چلندونو رسه د مبارزې او 

مخنيوي لپاره، او د نژادونو تر منځ د حسن تفاهم د رامنځته کولو په موخه، د داسې يوې بني املليل ټولنې د 

رامنځته کولو لپاره چې د نژادي تبعيض او تفکيک له ټولو بڼو څخه خالصه وي، د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې 

له خوا د ۱۹۶۵ کال د ډسامرب پر ۲۱مه )۱۳۴۴ د ليندۍ ۳۰مه( د هر ډول نژادي تبعيض د له منځه وړلو بني 

املليل کنوانسیون تصويب شو، چې افغانستان هم د ۱۹۸۳ کال د جوالی پر ۶مه )۱۳۶۲ د رسطان ۱۵( دغه 

کنوانسيون ومنلو.

خو له بده مرغه د دې اعالميې او د هر ډول نژادي تبعيض د له منځه وړلو کنوانسيون د تصويب باوجود، ال 

هم په يو شمېر هيوادونو کې د نژادي تبعيض غري انساين پديده له ذهني او عيني لحاظه ليدل کیږي او يو شمېر 

حکومتونه په بې پروايۍ رسه دغه قوانني تر پښو الندې کوي.

په اړوند کوالی شو اعرتاف وکړو چې له بده مرغه زموږ په هيواد کې هم بني املليل حقوق-برشي ژمنو باندې، 

او په ځانګړي ډول د هر ډول نژادي تبعيض د له منځه وړلو منل شــوي کنوانســون باندې د عمل کولو په برخه 

کې له ډېرو هڅو رسه رسه، اوس هم حقوق برشي موندنې ښيي چې له معلوليت لرونکو، قومي، ټولنيزو، نژادي 

او مذهبي لږکيو رسه تبعيض کيږي، همدارنګه جنسيتي تبعيض، سني تبعيض، د ايډز او جزام په څېر د سختو 

ناروغيو درلودونکو رسه تبعيض، د کارګرانو د حقونو نقض، پر ماشومانو کار کول او د تبعيض نور ډېر ډولونه موجود 

دي.

دې ته په کتو او دا چې د روان کال د برش د حقونو موضوع )د نژادپرستۍ پروړاندې یووالی: کرامت او عدالت 

د ټولو لپاره( ټاکل شوې ده، د افغانستان دولت، حقوق برشي او مدين بنسټونه او ټول هيوادوال مسوليت لري 

چې په ټولو برخو کې، په ځانګړي ډول د قانون د پيل کولو په برخه کې له هيواده د هر ډول تبعيض د له منځه 

وړلو لپاره جدي او هر اړخيزې هڅې وکړي.

مسؤول مدیر

د هر ډول 
تبعيض له 
منځه وړل: 
کرامت او 
عدالت د 
ټولو لپاره
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د روان ۱۳۹۶ کال د وري پــر ۲۲مه نېټه 

د افغانستان د برش حقونو خپلواک کميسيون 

د جنسيتي برابرۍ کنفرانس رابللی و. د برش 

حقونــو خپلــواک کميســيون مــرشې ډاکټر 

ســيام سمر په دې کنفرانس کې په سيايس، 

اقتصــادي او ټولنيــزو برخــو کې د ښــځو د 

حقونو پر برابرۍ تاکيد وکړ.

جنســيتي برابري د دوامــدارې پراختيا د 

موخو پينځمه موخه ده او ملګري ملتونه هڅه 

کوي چې ټــول غړي هيوادونــه د دوامدارې 

پراختيــا موخې پلې کړي. افغانســتان هم د 

دوامدارې پراختيــا د موخو پيل کولو ته ژمن 

دی. د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلواک 

کميســيون پــه دې کنفرانــس کــې تاکيــد 

وکړ چــې حکومــت دې د فقــر او جګړې په 

پلمــه ښــځې له جنســيتي برابــرۍ څخه نه 

محروموي.

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کميســيون مرشې ډاکټر سيام ســمر په ياد 

کنفرانــس کــې چــې د کابل پــه کانټنينټل 

هوټل کې رابلل شــوی و، پــه ټولو برخو کې 

لــه نرانو رسه د ښــځو پر برابــرو حقونو تاکيد 

وکــړ او و يې ويل، چې د دوامــدارې پراختيا 

يو شــعار هم همدا دی چــې هيڅوک بايد له 

ډاکټر سيام سمر: 

ښځې بايد په ټولو کليو کې له امکاناتو برخه منې وي

خپلو حقونو محروم نه يش. په دې کې رنګ، 

پوســتکی او جغرافيه مطرح نه ده او ټول بايد 

له دې حقونو څخه برخه من يش.

د برش حقونو خپلواک کميســيون مرشې 

تاکيد وکــړ، کله چې د افغانســتان حکومت 

د دوامــدارې پراختيا په برخــه کې مقررې او 

پاليســۍ جوړوي، بېالبېل بنسټونه دې پکې 

رشيک کاندي او د ټولو نظرونه دې وغواړي.

مېرمن ســمر زياته کړه : يــو هدف هم، د 

هــر ډول تبعيض له منځــه وړل دي. هر ډول 

تبعيــض چې د جنســيت لــه املــه رامنځته 

شوی، بايد له منځه يوړل يش. موږ په داسې 
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ټولنه کــې ژوند کوو چې حتا ښــه خواړه هم 

هلک ماشوم ته ورکول کيږي!.

د دوامدارې پراختيا دوميه موخه ښځو او 

نجونــو رسه د هــر ډول تاوتريخوايل له منځه 

وړل دي او هيوادونه دنده لري چې ښځو رسه 

د هــر ډول تاوتريخوايل پر ضد ګامونه واخيل 

او له منځه يې يويس.

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کميســيون مرشې په باور، تر هغه وخته چې 

ښــځو رسه تاوتريخوالی موجود وي، دا هيواد 

نيش کــوالی دعوه وکړي، چــې د دوامدارې 

پراختيا موخې يې پلې کړې دي: ښــځو رسه 

هر ډول تاوتريخوالــی بايد له منځه الړ يش، 

که داســې و نه يش موږ موخې ته نه رســيږو 

او افغانســتان ســولې ته نه رســيږي. په يوه 

ټولنه کې د ښــځو حضور د سولې او مدنيت 

ښکارندوی دی.

 له نــاوړو عنعناتو، دودونو او رواجونو رسه 

مبــارزه هم د جنســيتي برابرۍ لپــاره مهمه 

ده. ډېری دغه رســمونه او رواجونه د ښځو د 

حضــور او برابرو حقونو ته د الرسيس په برخه 

کې جدي خنډونه دي. د افغانســتان د برش 

حقونو خپلواک کميســیون د مرشې په باور، 

تر هغه وخته چې د افغانســتان ټول خلک د 

ناوړو رسمونو او رواجونو پر وړاندې مبارزه و نه 

کړي، له دې پديدې رسه مبارزه ناممکنه ده.

مېرمن ســمر وويل: دا نــاوړه عنعنات موږ 

وينــو. نجونې په بدل کې ورکوي، په زوره يې 

واده کوي او خپلو خپلوانو ته يې بدلوي او له 

نجونو رسه د توکو په څېر چلند کيږي.

د همدې ناوړو رسمونو او رواجونو په پايله 

کــې د يــوې ټولنې نيم نفوس ته پــه نيم نور 

نفوس ترجيح ورکوي او د جنسيتي نابرابرۍ 

زمينه رامنځته کوي.

پــه دې کنفرانس کې تاکيد وشــو چې د 

ښــځو کــورين کار او زحمت ته بايــد احرتام 

ويش او مهــم وګڼل يش. په افغانســتان کې 

ډېری ښــځې پــه کورونــو کې کار کــوي په 

داســې حال کې چې فکر کيــږي په کورونو 

کې د ښځو کار اقتصادي ارزښت نه لري. خو 

د دوامــدارې پراختيا موخې تاکيد کوي چې 

د ښــځو بې مزده کار ته بايــد اهميت ورکړل 

يش.

ډاکټر ســيام ســمر پــه دې اړه وويل: دا 

چې په کور کې د ښــځو کار پيسې نه ګټي، 

اهميت نه ورکول کيږي، په داســې حال کې 

چې ښــځې په کور کې د ناروغانو پالنه کوي 

او د کورنــۍ د غړيو په ســاتنه کې مهم نقش 

لوبوي، خو بيا هم د ښــځو د کــور کارونه له 

نظره غورځول کيږي.

د برش حقونو خپلواک کميســيون مرشې 

تاکيــد وکــړ چې د ښــځو بې مــزده کار بايد 

په پاليســيو کې په رســميت و پيژندل يش: 

پراختيايي سيســتمونه او پالنونه بايد داسې 

جــوړ يش چــې په کور کــې د ښــځو کار په 

رسميت و پيژين.

په داســې حال کې چې په نوې دوره کې 

يو شــمېر ښځو حکومتي پوستونو ته الره پيدا 

کړې، خو د افغانستان د برش حقونو خپلواک 

کميسيون تاکيد وکړ چې د سياست او ټولنې 

په برخو کې د ښــځو ګډون بايد معنالرونکی 

وي. رسه لــه دې چې په قوانينو کې د ښــځو

پاتې په 14 مخ کې
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په پالزمېنه کابل کې د نفوسو د ډيروايل، 

پــه غري معيــاري ډول د څاګانــو د کيندلو او 

پــه تېرو کلونو کې د کمو ورښــتونو له امله تر 

ځمکې الندې د اوبو ســطحه د پــام وړ ټيټه 

شــوې ده. د اوبو سطحه کال په کال ټيټيږي 

او کابل ښاريان هر کال څاګانې ژوروي او په 

اوبو پسې ښکته ورځي.

پــه پالزمېنه کابــل کې د څښــلو د پاکو 

اوبــو کمښــت او ککړتيــا نــوې ســتونزې نه 

دي، بلکــې لــه کلونــو راپه دې خــوا په دې 

اړه کارپوهان اندېښــنې رشيکــوي او په ټول 

هيــواد او په ځانګړي ډول پالزمېنه کابل کې 

د ابوو د کمښــت او ککړتيا ســتونزه د دولت 

له ســرتګو پټه نــه ده، خو بيا هم په دې اړه د 

اړوندو وزارتونو له خوا د پام وړ داســې عميل 

پالزمېنه کابل کې د ابو د کمښت

او ککړتيا ستونزې ...
نرصت الهام

اقدامات نه دي شــوي چې په راتلونکي کې 

د دغــو ســتونزو د ال غټېــدو او پراخېدو مخه 

ونيوالی يش.

د کابل ښار اوسېدونکی احمد بالل چې 

پــه کور کې کيندل شــوې څاه کــې يې اوبه 

خالصې شــوې دي او اوس يې د ژورولو لپاره 

د برمې ماشــني ورته لګولــی او غواړي ال يې 

ژوره کړي.

بــالل وايي چې هر کال يې د کور به څاه 

کې اوبه کميــږي او دوی مجبور دې چې په 

اوبو پســې نوره زمکه هم وکنــي او خپله اړتيا 

پوره کړي.

د کابل یو بل اوســېدونکی عيســی جان 

وايــي چې د کــور په څاه کې يــې اوبه کمې 

شــوې دي او داسې ښــکاري چې په وچېدو 

ده، نومــوړی وايي چې پخوا يــې په څاه کې 

اوبه ډېرې وې، خو اوس په ورځ کې يواځې يو 

ځلې د اوبو وړې زخريې ډکوالی يش او نورې 

اوبه وچې يش، بيا تر ســبا پــورې دومره اوبه 

جمعه شــوې وي چې بيا د اوبو زخريې ډکې 

کړو، که د اوبو ســطحه همداســې په ټيټيدو 

وي کيدای يش څاه بيخــي وچه يش او موږ 

مجبور يو چې نوره يې هم ژوره کړو.

د کابل ښــار يو بــل اوســېدونکی احمد 

فياض بيا د څاګانــو د ابو له ککړتيا او د اوبو 

د خونــد د بدلېدو خربه کــوي، نوموړی وايي 

چــې د څاه اوبو څښــلو يــې د کورنۍ غړو ته 

ناروغــۍ پيدا کــړې وې، او اوس له مجبورې 

ورځې د ډاکټر له مشــورې رسه سم، د څښلو 

لپاره د څاه لــه اوبو څخه ګټه نه اخيل بلکې 

پــه کور کــې د معدين اوبــو له لويــو بوتلونو 

څخه اســتفاده کوي او د څښلو اوبه په پيسو 
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رانييس.

کارپوهان وايي چې کابل ښــار د شاوخوا 

يو ميليون خلکو د اوســېدو لپاره جوړ شوی، 

خــو دا مهال د تخميني شــمريو له مخې په 

کابــل کې شــاوخوا څلورنيــم مليليونه خلک 

اوســیږي، چې په ښــارونو کې د ازدحام او د 

نفوســو د زياتوايل يو لــوی علت هم په کليو، 

ولسواليو او قريو کې نا امني ښودل کيږي.

د ښــارجوړونې وزارت د اوبــو رســونې او 

کاناليزاســيون مســولین وايي، چې په کابل 

ښار کې د ابو رســونې له دولتي شبکو څخه 

تــر دېرش فيصدو لږ خلــک ګټه اخيل، دوی 

وايي چې يو شــمېر شــخيص رشکتونه شــته 

چې خلکو ته د څښلو د پاکو اوبو رسولو دنده 

پر مخ وړي او شــاوخوا پنځوس فيصده خلکو 

ته د څښلو پاکې اوبه رسوي.

د ښــار جوړونــې وزارت د اوبو رســونې او 

کاناليزاســيون د مســولينو په وينــا دوه کاله 

وړاندې تررسه شويو رسوې ګانو ښودلې چې 

په ټول افغانســتان کې شــاوخوا ۹۱ فيصده 

خلــک د څښــلو پاکو اوبو ته الرسســی لري، 

چې لــه دې څخــه يې نــږدې نيم پــه نيمه 

هغــه خلک دي چې پــه خپلو کورونو کې يې 

څاګانې کيندلې دي او د همدې څاګانو اوبه 

د څښلو لپاره کاروي.

ډېــری کارپوهان د ورښــتونو کمښــت او 

په ژمي کې د کمــې واورې ورېدل د ځمکې 

الندې اوبو د سطحې د ټيټيدو المل ګڼي، خو 

)د مرنال اوبو رسچينې( په نوم کتاب ليکوال 

انجنري ســتانه مري زهري يې بل علت د شــنو 

ســيمو او باغونو له منځــه تلل ګڼي، نوموړی 

وايــي چې د بې نقشــې ودانيو جوړېدلو هغه 

ســيمې کانکريټ کړې دي چــې اوبه يې په 

ځمکه کــې جذبېدلې، ښــاغلی زهري په غري 

معياري ډول او د ډېــرو څاګانو کيندل هم د 

اوبو د سطحې د ټيټيدو المل ګڼي او زياتوي 

چې که همداسې دوام وکړي په کابل کې به 

د اوبو ستونزه نوره هم پراخه يش.

کارپوهــان وايي چې په معيــاري ډول د 

يوې څاه کيدنه ډېر لګښــت ته اړتيا لري، خو 

په کابل ښــار کې خلک د بې وزلۍ له امله د 

خپلې اړتيا د پوره کولــو لپاره په غري معياري 

ډول څــاه ګانې کيدين او نــږدې په هر کور 

کې یوه څاه شــته، چې هــر کال يې د اوبو د 

سطحې له ټيټيدو رسه په غري معياري ډول ال 

پســې ژوروي. همدارنګه پخوا د سلو مرتو په 

واټن کې د دوو څاګانو د کيندلو اجازه نه وه، 

خو اوس په پينځو مرتو واټن کې هم څاګانې 

کيندل شوې دي.

د ښــارجوړونې وزارت د کاناليزاســيون د 

مســولينو په وينا، پينځه کاله پخوانۍ رسوې 

ښــيي چې په کال کــې د کابل لــه ځمکې 

څخه شــاوخوا درې ميليونــه مرته مکعبه اوبه 

ويســتل کيږي او بېرته نه پــوره کيږي، دوی 

وايي چې د دې ســتونزو د هــواري لپاره بايد 

نهرونه او د ښار شاوخوا د ابو واړه بندونه جوړ 

يش، نو د کابل ښار د ځمکې الندې اوبه پوره 

کېدای يش، دوی وايي چې يواځې واورې او 

بارانونه کفايت نه کوي، بلکې پکار ده چې په 

مصنوعي ډول د کابل ښــار د ځمکې الندې 

اوبو د بيا چارچ کولو لپاره اقدام ويش.

د اوبــو د کمېدو د ســتونزې تر څنګه بله 

ســتونزه هم په کابل کې د څاه ګانو د اوبو د 

ککړتيا ده، چې یو د کاناليزاسيون د نشتوالی 

دی او د بل کمودونو او تشنابونو د فضله اوبو 

لپاره وړې زمکنۍ زخريې کيندل کيږي، چې 

پــه ډېری کورونو کې لــه څاګانو رسه په کمه 

فاصله کې کيندل شوې دي.

انجنري ستانه مري زهري وايي، د څاګانو او 

د تشنابونو د زمکنيو زخريو تر منځ بايد کم تر 

کمه دېرش مرته فاصلــه موجوده وي، خو په 

کابل ښار کې کورونه په ډېره کمه ځمکه کې 

جوړ شــوي او ډېری کورونه يې، هم څاګانې 

لري او هم د تشــنابونو د چټلــو اوبو د زخريه 

کولو لپاره زمکنۍ زېرمې.

ښــاغلی زهــري وړانــدې وايي، چــې که 

چېرې د تشنابونو د اوبو زخريې په سمه توګه 

ســيمنټ يش او په ځمکه کې د تشــنابونو د 

زمکنيــو زېرمــو د ابو د جذبېــدو مخه و نيول 

يش، د پاکو اوبو څاګانې به له ککړېدو څخه 

ژغورل شوې وي.

د افغانســتان د چاپېريــال ســاتنې ميل 

اداره هم په کابل ښــار کــې د ځمکې د ابوو 

د ســطحې ټيټيدل مني او وايي چې د دوی 

د معلوماتو پر اســاس د کابل ښار تر ځمکې 

الندې اوبه تر ۱۲ مرتو ښکته شوي دي.

يــاده اداره په کابل ښــار کــې د ځمکې 

الندې د اوبو د ککړتيا ستونزه خورا جدي ګڼي 

او المل يې په دې ښــار کې د کاناليزاســيون 

نشــتوالی يادوي، او له همــدې امله خلکو د 

کنارابونو او د تشــنابونو د چټلو اوبو د زخريه 

کلو لپاره زمکنۍ زخريې کيندلې دي.

د چاپرييال ســاتنې ادارې د مسولينو په 

وينا دا مهال د کابل ښــار یواځې ۳۲ فيصده 

خلک د څښلو پاکو اوبو ته الرسسی لري.

د کليو د بيا رغونې او پراختيا وزارت وايي 

چــې درې کاله وړاندې د مرکزي احصايې له 

خوا تررسه شوې څېړنې ښيي چې په کليوالو 

ســيمو کې ۸۵ فيصده خلک د څښاک پاکو 

اوبو ته الرسسی نه لري.

يــاد وزارت وايــي چــې دوی لــه بېالبېلو 

اړونــدو ارګانونو او نړيوالو مرســتندويانو رسه 

تر ۲۰۲۵ کال پورې د يوې نقشې پر جوړولو 

څېړنــې کــوي، چې پــه دې کې بــه د عامه 

پوهاوي پروګرامونه هم شامل وي.

همدا راز د عامې روغتيا وزارت وييل، چې 

د څښــاک پاکو اوبو ته د نه الرسيس ستونزه 

خــورا جــدي ده، او خوارځواکــي، ميکرويب 

ناروغۍ، نس ناستی او نورې وژونکې ناروغۍ 

د څښــاک پاکو اوبو تــه د ريس نه درلودلو له 

املــه رامنځته کيږي او دغه ســتونزه د پينځو 

کلونــو په کم عمــر کې د ډېری ماشــومانو د 

مړينې سبب ګرځېدلې ده. 

د عامــې روغتيــا وزارت پــه وينــا، چې د 

څښــاک د پاکو اوبو تامني، روغتيا ســاتنه او 

ســمه تغذيه د ميل وحدت حکومت له کاري 

لومړيتوبونو څخه دي.

چارواکي وايي چې د څښاک د پاکو اوبو 

تامني او روغتيا ســاتنه د ټولو اړوندو بنسټونو 

د همغــږۍ تر څنګ د خلکو همکارۍ ته هم 

ډېره اړتيا لري، دوی لــه خلکو غواړي چې د 

ابــو په لږولو کې ارصاف و نــه کړي، او د اوبو 

د ضايــع کېــدو د مخنيوي تر څنــګ د ابو د 

ککړتيا په مخنيوي کې هم مرسته وکړي.

انجنري ستانه مري زهري وايي، 
د څاګانو او د تشنابونو 
د زمکنيو زخريو تر منځ 

بايد کم تر کمه دېرش مرته 
فاصله موجوده وي، خو په 

کابل ښار کې کورونه په ډېره 
کمه ځمکه کې جوړ شوي او 

ډېری کورونه يې،
هم څاګانې لري او هم د 
تشنابونو د چټلو اوبو د 
زخريه کولو لپاره زمکنۍ 
زېرمې.
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کمیسیون منع شکنجه ایجاد شد

با تأسیس کمیس��یون منع شکنجه، اولین 
جلس��ه این کمیس��یون روز دوشنبه 28 حمل 
1396 تحت ریاس��ت داکتر سیما سمر رییس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار 
شد. این کمیسیون بر اساس حکم ماده یازدهم 
قانون منع شکنجه جهت جلوگیری از شکنجه 
و پیگیری قضایای آن تأسیس شده است. قانون 
منع ش��کنجه به منظ��ور رعای��ت و حفاظت از 

کرامت انسانی، تأمین حقوق مظنونان، متهمان و 
محکومان، جلوگیری از اِعمال شکنجه و حمایت 
از قربانی��ان، متضرران و ش��هود، تعقیب عدلی 
مرتکبین جرم شکنجه و تأمین جبران خسارت 
متضرران، وضع ش��ده و براساس فرمان تقنینی 
ش��ماره 246 مورخ 1395/12/14 مقام ریاست 

جمهوری نافذ شده است.
داکتر سیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل 

حقوق بش��ر افغانستان و رئیس کمیسیون منع 
شکنجه، در سخنان افتتاحیه اولین جلسه این 
کمیس��یون گفت: »ش��کنجه به صورت مطلق 
ممنوع اس��ت. رهایی از ش��کنجه حق مسلم و 
تخطی ناپذیر بش��ری است که در هیچ شرایط و 
حالتی قابل تعلیق و تعطیل نیست. هیچ وضعیت 
استثنایي، مانند ناامنی، جنگ، بي ثباتي سیاسي 
یا هرگونه وضعیت اضطراري دیگر، توجیه کننده 

اعمال شکنجه نمی تواند باشد.«
اعضای کمیس��یون منع شکنجه نیز در این 
جلسه اظهار داشتند: »انفاذ قانون منع شکنجه و 
تشکیل کمیسیون منع شکنجه یک دستاورد و 
پیشرفت در راستای ایجاد ضمانت های قانونی و 
عملی برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه، تعقیب 
عدلی مرتکبان و حمایت از قربانیان پنداش��ته 
می شود. هرچند آمار شکنجه در سال های اخیر 
کاهش یافته، اما هدف ما محو کامل ش��کنجه 
است و کمیسیون منع شکنجه برای تحقق این 

هدف به صورت پیگیر تالش خواهد کرد.«
علی رغ��م ممنوعیت قانون��ی و جرم انگاری 
ش��کنجه در افغانس��تان و تالش ه��ای پیگی��ر 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر 
نهادهای فعال در این عرصه، هنوز هم شکنجه 
در کش��ور رخ می ده��د و مرتکبان این عمل به 
آن صورتی که باید، مورد تعقیب عدلی و پیگرد 

قانونی قرار نمی گیرند.

دفاتر س��احوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانس��تان براي دسترسي به هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مس��ؤولیت رس��می آن مسجل شده اس��ت، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایس��ته به  انجام رسانند. بازتاب دهی چنین فعالیت هایی 
نیز بخشی از کوشش های صورت گرفته در ترویج فرهنگ و تقویت ارزش ها و فعالیت های حقوق بشری تلقی 
می شود. از آن جایی که دامنه  این فعالیت ها گسترده اند و ماهنامه حقوق بشر ظرفیت محدودي دارد، بنابراین، در 

هرشماره، چکیده ای از فعالیت های انجام شده حقوق بشری برای اطالع شهروندان عزیز به نشر می رسد. 
گزارش تکمیلی و تفصیلی آن را می توانید در وبس��ایت کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان بخوانید: 

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه حمل  1396
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دفتر ساحوی بامیان
رئیس جدید دفتر ساحوی بامیان 

معرفی شد
خان��م زه��را معتمدی در محفلی رس��می 
ب��ه تاریخ 12 حم��ل 1396 ب��ه حیث رئیس 
دفت��ر س��احوی بامی��ان معرفی ش��د. در این 
محفل محمدطاهر زهی��ر، والی والیت بامیان؛ 
اجرائی��ه  رئی��س  محم��ودی،  محمدموس��ی 
کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر افغانستان؛ 
عبداالح��د فرزام، رئیس دفتر س��احوی کابل؛ 
رئیس امنیت مل��ی بامیان، رئیس س��ارنوالی 
اس��تناف، وکیل ش��ورای والیت��ی، آمر امنیت 
قومندانی، رئی��س کار و امور اجتماعی، معاون 
دانشگاه بامیان، مسئول مؤسسه شهدا، فعاالن 
مدنی و حقوق بشر، خبرنگاران، علما و کارمندان 

دفاتر والیتی دایکندی و غور حضور داشتند.
ای��ن محف��ل معارف��ه محمدموس��ی  در 
محمودی، رئیس اجرائیه کمیس��یون مستقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان درباره مبنای قانونی 
ایجاد کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر )ماده 
58 قانون اساسی( و دس��تاوردهای آن از آغاز 
تاکنون صحبت کرد. رئیس اجرائیه کمیسیون 
با یادآوری حادثه ها و مصیبت های سال گذشته 
مانند حادثه دهمزنگ، زیارتگاه کارته س��خی، 
مس��جد باقرالعلوم و س��ایر حوادث ترورستی 
 در کشور بیان داش��ت:  حادثات و تراژدی های 
روی��داده در س��ال گذش��ته نش��ان دهنده آن 
است که به حقوق بش��ر و حقوق بشردوستانه 
بین المللی رعایت نمی ش��ود و ب��ه آن احترام 
گزارده نمی ش��ود. از این رو کمیسیون از سال 
گذش��ته بدین ط��رف به صورت ج��دی روی 
موضوع حمایت از قربانیان تروریزم کار می کند 
تا قربانی��ان بتوانند مورد حفاظ��ت قانون قرار 
گیرند،  خسارت های ش��ان جبران شود و مورد 
حمای��ت دولت قرار  گیرند. رئی��س اجرائیه در 
ادامه س��خنانش تصریح کرد ، کمیسیون هنوز 
نگران مواردی مانند: ش��کنجه، خشونت علیه 
زنان، عدم توجه و احترام به تس��اوی جنسیتی 
در کش��ور و عدم توازن عدال��ت اجتماعی در 
توزیع حقوق اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی، 
محدود شدن فضای کاری برای فعاالن مدنی و 

خبرنگاران است. 
س��پس محمدطاه��ر زهیر، وال��ی والیت 
بامیان درباره ایجاد کمیس��یون مستقل حقوق 
بش��ر صحبت کرد  و آن را از  دستاورد های مهم 
دهه جدید عنوان کرد. او افزود، با وجود جنگ 
و ناامنی در کش��ور، کمیس��یون در مدت 15 
س��ال دستاورد های چش��مگیری داشته است. 
زهی��ر ضمن تأکید ب��ر رعایت حقوق بش��ر و 
احترام گ��زاری ب��ه آن، از ادارات دولتی بامیان 
خواست  با دفتر ساحوی بامیان به صورت جدی 

همکاری کنند.

در ادامه محفل عبداالحد فرزام، رئیس دفتر 
س��احوی کابل درباره مبنای قانونی، وظایف و 
صالحیت های کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان صحبت کرد  و کمیسیون را  نهادی 
مبتنی بر قانون اساسی دانست که مشروعیت 
خویش را از مادۀ 58 قانون اساسی کسب کرده 
اس��ت. وی افزود، بر اساس این ماده  کمیسیون 
دارای قانون وظایف، تشکیل و صالحیت خود 
است که تمام اختیارات و صالحیت های آن به 
صورت تعریف ش��ده و متناسب تسجیل شیده 
اس��ت. رئیس دفتر س��احوی کابل در قسمت 
دیگری از صحبت هایش دستاورد های کمیسیون 
را در طی 15 س��ال چنین برش��مرد: آموزش 
حقوق بش��ر به بیش از 600000 تن ، پیگیری 
و رس��یدگی به بیش از 30000 شکایت مبنی 
بر نقص حقوق بشر، پیگیری، ثبت و رسیدگی 
به 37000 قضایای خشونت علیه زنان، رهایی 
6700 تن زندانی غیر قانونی، مسدودکردن 50 
زندان شخصی، نشر 77 عنوان گزارش تحقیقی 
و شناسایی و مستند سازی 92 گور دسته جمعی 
در کش��ور. فرزام در پایان سخنانش حمایت از 
اهداف کمیسیون را  یک مسئولیت شهروندی 
و اخالق��ی ، نیز یک تکلیف قانونی  دانس��ت که 
در مادۀ ش��ش قانون کمیسیون تسجیل شده 

است.
در ادامه محفل حسینداد احمدی، مسئول 
دفتر مجتمع جامعه مدنی افغانستان در بامیان 
به نمایندگی از نهادها و فعاالن مدنی صحبت 
کرد و خواس��تار تقویت بیشتر ارتباطات میان 
نهادها و س��ازمان های مدنی با دفتر س��احوی 

بامیان شد.
در پایان خانم زهرا معتمدی، رئیس جدید 
دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
والیت بامیان در صحبت های��ش از اجراکردن 
برنامه عمل و برنامه اس��تراتیژیک  کمیس��یون 
با حفظ اس��تقالل  آن در س��احات کاری دفتر 
س��احوی بامی��ان خب��ر داد. او اف��زود، روابط 
کمیسیون را با نهادهای همکار گسترش خواهد 
داد و تقویت خواهد کرد و ایجاد سهولت بیشتر 
برای قابل دسترس بودن دفتر ساحوی بامیان 
را نیز در برنامه کاری خویش گنجانیده اس��ت. 
خانم معتمدی از مقام والیت بامیان، نهادهای 
دولتی و غیردولتی، سازمان های جامعه مدنی 
و خبرنگاران خواس��ت  مانند گذش��ته با دفتر 

ساحوی بامیان همکار باشند.

کارگاه آموزشی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در افغانستان

کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
ب��ه تاریخ 6 حم��ل 1395 مش��ترکاً ب��ا بنیاد 
ماکس پالنک، با اشتراک کارمندان دفتر مرکزی، 
ر ئیس��ان و کارمندان دفاتر س��احوی و والیتی، 

کارگاه آموزش��ی پنج روزه ای را ب��ا نام »حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در افغانس��تان« 
در مرکز والی��ت بامیان آغاز ک��رد. این کارگاه 
توسط دکتر کاسپر واسچفورت، استاد دانشگاه 
اسیکس انگلستان  پیش برده می شود. در افتتاح 
کارگاه، افری��دون آمو به نمایندگی بنیاد ماکس  
پالنک صحبت کرد  و از همکاری کمیسیون بابت 
فراهم کردن زمینۀ برگزاری کارگاه سپاسگزاری 
کرد و در ادامه صحبت هایش دستورکار کارگاه 
را ب��ه ص��ورت مختص��ر توضی��ح داد.  در ادامه 
س��تر جنرال ایوب اصیل، کمیشنر کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت  کرد  و  از 
همکاری های مستمر این بنیاد  با کمیسیون ابراز 

امتنان کرد.
موضوعاتی ک��ه در این کارگاه طی پنج روزه 
به بحث گرفته شدند عبارتند از: مبنای هنجاری 
حقوق بش��ر بین المللی، نهاده��ای بین المللی 
حقوق بش��ر، بررس��ی موردی تحقق بخشیدن 
به حقوق بش��ر در کش��ور، حق��وق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و تعهدات دولت افغانستان، 
گزارش دهی حقوق یادشده، تعهدات برای کاربرد 
حداکثر منابع موجود، حق برصحت و سالمت، 
ح��ق آم��وزش و تحصیل، حق بر غ��ذا، حقوق 
فرهنگی و رش��د و توسعه آن و حقوق اقلیت ها 

و مردمان بومی.

کارگاه آموزشی در ارتباط با 
آگاهی از مکلفیت های نیروهای 
امنیتی و دفاعی در امر رعایت 

حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه 
بین المللی

بخش آمبودزمن دفتر ساحوی بامیان کارگاه 
آموزش��ی س��ه روزه ای را با ن��ام »مکلفیت های 
نیروه��ای امنیتی و دفاعی در امر رعایت حقوق 
بش��ر و حقوق بشر دوستانه بین المللی« ازتاریخ 
22 ت��ا 24 حم��ل 1396 برگزار ک��رد. در این 
کارگاه 29 ت��ن به ش��مول 14 زن و 15 مرد از 
افسران قومندانی امینه، کارمندان امنیت ملی، 
موظفان محبس و فعاالن مدنی اش��تراک کرده 
بودند. هدف از برگ��زاری کارگاه  آگاهی دهی به 
نیروهای امنیتی و دفاعی درباره حقوق بش��ر و 
حقوق بشر دوستانه  بین المللی و  تحکیم روابط 
کمیس��یون  و نیروهای امنیتی و دفاعی در امر 

تأمین حقوق بشر تعریف شده است. 

دفتر والیتی دایکندی
کنفرانس مطبوعاتی درباره 

وضعیت دسترسی به حق تعلیم و 
تربیت

دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان در دایکندی ، کنفرانس مطبوعاتی را 
برای ارائه یافته ها و نتایج تحقیقات خود درباره 
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وضعیت معارف در  سال 1395 با حضور جمعی 
از فع��االن مدنی، نمایندگان احزاب سیاس��ی و 
خبرنگاران در مرک��ز والیت برگزار کرد. محمد 
ج��واد دادگر، رئی��س دفتر والیت��ی دایکندی، 
یافته ه��ا و پیش��نهاد های گ��زارش وضعی��ت 
دسترس��ی به حق تعلیم و تربیت را به اشتراک  
کنن��دگان ارائه کرد. مهم تری��ن یافته های این 
گزارش نش��ان می دهد که از مجموع 377 باب 
مکتب فعال با 164921 دانش آموز در سراس��ر 
والیت دایکندی، تنه��ا 119 باب مکتب تعمیر 
دارد و از ای��ن میان 33 باب آن گلی اس��ت که 
با هزینه ش��خصی توسط مردم ساخته شده اند. 
ب��ا این ح��ال،  258 باب مکتب ک��ه 68 درصد 
کل مکاتب این والیت را تشکیل می دهد، فاقد 
ساختمان اند. هم چنین از مجموع مکاتب دارای 
ساختمان،  صرفاً 6 درصد آن ساختمان معیاری 
دارند و  باقی که 94 درصد کل مکاتب می شود، 

فاقد ساختمان معیاری اند. 
یکی از چالش های دیگر که در جریان سال 
1395 موج��ب تأخیر در برگ��زاری صنف های 
درس��ی مکاتب و بال تکلیفی دانش آم��وزان در 
بسیاری ولسوالی ها شده بود، فسخ 1557 بست 
معلم قرار دادی بود. پروس��ه اس��تخدام معلمان 
از آغاز س��ال تا پایان س��ال آموزشی 1395 به 
ط��ول انجامید و به این ترتیب ش��مار زیادی از 
مکاتب با کمبود جدی معلم مواجه بودند. افزون 
بر این، نتایج تحقیقات دفتر والیتی کمیسیون 
نشان می دهد که هم اکنون 41 درصد معلمین 
مورد نیاز مکاتب اس��تخدام نشده اند. نبود کتب 
ب��رای دانش آم��وزان یک��ی دیگر از مش��کالت 
جدی مکاتب والیت دایکندی اس��ت. اطالعات 
به دست آمده نش��ان می دهد که از سال 1392 
به این س��و،  هیچ کتابی برای مکاتب این والیت 
توزیع نشده و  دانش آموزان یا با هزینه شخصی 
کتاب ه��ای مورد نیاز خ��ود را از بازار خریداری 
کرده اند  یا  بدون کتاب س��ال آموزشی را سپری 

کرده اند.
کمبود میز و چوکی، کمبود آزمایشگاه فقط 
در 91 باب مکتب از میان 377 مکتب، مشکل 
برخورداری از آب آش��امیدنی سالم فقط در 67 
مکت��ب از می��ان 377 مکتب، عدم رس��یدگی 
ب��ه نیازهای اساس��ی مردم درب��اره فراهم آوری 
زمینه های ادامه تحصیل، از چالش های دیگری 
است که موجب محدودیت دسترسی باشندگان 

والی��ت دایکندی به حق تعلیم و تربیت ش��ده 
اس��ت. قابل یادآوری است که علی اکبر مجاهد، 
آمر معارف شهری ش��هر نیلی نیز ضمن تأیید 
یافته ه��ای تحقی��ق دفتر والیتی کمیس��یون، 
مش��کالت موج��ود در عرصه مع��ارف را خیلی 

وسیع و نگران  کننده تر از آن می داند. 

برگزاری کارگاه آموزشی برای 
منوسبان ارگان های امنتی و دفاعی

بخ��ش آمبودزمن دفتر والیت��ی دایکندی 
کمیسیون مستقل حقوق بش��ر افغانستان، در 
تاریخ  7-9  حم��ل س��ال 1396، اولین کارگاه 
آموزش��ی س��ه روزه اش را در س��ال 1396 ب��ه 
منظ��ور آموزش موضوعات مهم حقوق بش��ر و 
حقوق بین المللی بشر دوس��تانه برای کارمندان 
بخش های امنیتی والیت دایکندی برگزار کرد. 
در ای��ن برنامه  تعداد 30 ت��ن )25 مرد و 5 زن( 
از منس��وبان ارگان های یاد شده شامل افسران، 
س��ربازان و مدیران قوماندان��ی امنیه، مدیریت 
محبس دایکندی، ریاست امنیت ملی و اردوی 
ملی ش��رکت کرده بودند. این کارگاه آموزش��ی 
بر اساس برنامه عمل کمیسیون، نیز با توجه به 
تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان وزارت های 
دفاع ملی، امور داخله و ریاس��ت عمومی امنیت 
ملی که ب��ه منظور ارتقای ظرفی��ت کارمندان 
نهادهای یادشده و به این ترتیب تأمین حاکمیت 
قانون و به تبع آن ترویج ارزش های حقوق بشری 

به امضاء رسیده است، برگزار شد.

گزارش کنفرانس »روایت زن در 
اندیشه بزرگان«

دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان � دایکندی ، کنفرانس ی��ک روزه   را 
با ن��ام »روایت جایگاه زن در اندیش��ه بزرگان« 
برگ��زار کرد. ای��ن برنام��ه با هم��کاری حلقه 
فرهنگی چوگانی و با حضور ش��ماری از اعضای 
شورای والیتی، اساتید دانشگاه، فعاالن مدنی و 
خبرنگاران در مرکز والیت دایکندی برگزار شد. 
در این برنامه ضمن قرائت پیام داکترسمر، رئیس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره 
این کنفرانس، س��خنرانان به نقش و جایگاه زن 
در آراء و نظر ات دانشمندان پرداختند که مشروح 

آن در وبسایت کمیسیون به نشر رسیده است.

دفتر ساحوی کابل
کنفرانس تقویت حضور زنان در 

نهادهای دفاعی و امنیتی کشور
بخ��ش انکش��اف و حمایت از حق��وق زنان 
دفتر س��احوی کابل به تاریخ 26 حو ت 1395 
به منظور تجلیل از هشتم مارچ )روز بین المللی 
زن(  کنفرانسی را در تاالر همایش های  قوماندانی 
امنیه والیت می��دان وردگ برگزار کرد . در این 

کنفران��س تع��دادی از رؤس��ای ادارات دولتی، 
مسئوالن نهادها و مؤسسات غیردولتی، تعدادی 
از زن��ان پولیس زن و اعضای ش��بکه نهادهای 
جامع��ه مدنی، رس��انه ها، زنان و روش��نفکران 

اشتراک کرده بودند.
 در آغ��از احمد ضیا لنگری، کمیش��نربخش 
اشخاص دارای معلولیت اهداف کنفرانس را بیان 
کرد . او ضمن صحب��ت د رباره تاریخچه پولیس 
زن در افغانستان، افزود که زنان در نهاد امنیتی 
دارای نق��ش و جای��گاه مهم ب��وده و در تأمین 
امنیت خیلی مؤثر واقع می ش��وند و دولت باید 
به خاطر تأمین امنیت و مصئونیت کاری آن ها 

تالش همه جانبه کند.
س��پس انجنیر حن��دی گل  زمان��ی  ، وال ی 
می��دان وردک ضمن ق��در دان��ی ازکارکردهای 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزود: 
ارگان های امنیتی به خاطر تأمین امنیت مردم 
به خصوص زنان تالش همه جانبه می کند  تا برای 
زنان هم س��ان مردان زمین��ه کار   در ارگان های 
امنیت��ی و ملکی فراهم ش��ود. او گفت، تاکنون 
 تع��داد بیش��تر از 400 زن در ای��ن والی��ت در 
بخش ه��ای معارف ، صح��ت و پولیس مصروف 
فعالیت اند و ما سعی داریم که حضور زنان را در 

ادارات بیشتر کنیم.

گزارش کارگاه آموزش حقوق بشر 
برای منسوبان وزارت دفاع ملی

بخ��ش آمبودزم��ن دفت��ر س��احوی کابل 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارگاه 
آموزش��ی را با ن��ا م »آموزش حقوق بش��ر برای 
منس��وبان وزارت دفاع ملی« برای مدت سه روز 
از تاری��خ 14 – 16 حمل 1396 در مقر وزارت 
دفاع ملی برگزار کرد. در این کارگاه آموزش��ی 
 تعداد  25 تن زن و 13 تن مرد  شامل افسران و 
بریدمالنی از ریاست ها و قطعات مختلف وزارت 

دفاع ملی شرکت کرده بودند. 
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طبق دس��تورکار طرح شده، روی موضوعات 
مختلف حقوق بشری بحث و تبادل نظر صورت 
گرفت  و کار و فعالیت های کمیس��یون مستقل 
حقوق بش��ر افغانستان بر اس��اس قانون اساسی 
و قان��ون تش��کیل، وظای��ف و صالحیت ه��ای 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای 
اش��تراک کنندگان در کارگاه آموزش��ی  معرفی 

 شد.

دفتر والیتی غور
برگزاری کارگاه سه روزه آموزشی 

برای منسوبان نیروهای امنیت 
ملی، محافظان محبس و نیروهای 

قوماندانی امنیه
بخش آمبودزمن با همکاری بخش تعلیمات 
دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر 
کارگاه آموزشی س��ه روزه ای را با نام »آگاهی از 
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه« از تاریخ  24 – 
26  حوت 1395 ، با اشتراک 31 تن )5 زن و 26 
مرد( از منس��وبان نیروهای امنیت ملی، پولیس 
قوماندان��ی امنیه و محافظ��ان محبس در تاالر 

همایش های این دفتر برگزار کرد.

36 تن از زنان و مردان بی سواد و 
کم سواد درباره حقوق طفل آگاهی 

یافتند
بخ��ش حمایت و انکش��اف حق��وق اطفال 
دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان با همکاری بخش تعلیمات این دفتر، 
برنامه آگاهی دهی را به تاریخ  1396/1/22 برای 
36 تن از زنان و مردان کم سواد و بی سواد، درباره 
حقوق اطفال و حقوق اشخاص دارای معلولیت 
در قری��ه کندیوال از مربوطات ش��هر فیروزکوه 

برگزار کرد. 
اش��تراک کنندگان در ای��ن جلس��ه ضمن 
قدردانی از برگزاری این برنامه، برگزاری چنین 
برنامه های آگاهی دهی را برای باالبردن س��طح 
آگاهی ش��ان درباره حقوق بشر و حقوق اطفال 
مؤثر دانس��ته و خواهان برگزاری بیشتر چنین 

برنامه هایی شدند. 

دفتر والیتی فاریاب
برگزاری کارگاه آموزشی »آموزش 

حقوق بشر« 

» آموزش حقوق بشر « عنوان کارگاه آموزشی 
ده روزه ای بود که توس��ط بخش تعلیمات دفتر 
والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در فاریاب با هم��کاری بخش های پروگرامی با 
اشتراک  21  تن شامل  6 مرد و 15 زن  متشکل 
از فع��االن جامعه مدن��ی، فعاالن حق��وق زن، 
دانشجویان، فرهنگیان و خبرنگاران رسانه های 
والی��ت فاریاب در آخر ماه حوت 1395  در تاالر 
همایش های این دفتر برگزار شد. قابل یادآوری 
اس��ت که در جریان کارگاه یادشده موضوعاتی 
چون: معرفی کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانستان، حقوق بشر و حاکمیت قانون، اعالمیه 
جهانی حقوق بشر، اهمیت آموزش حقوق بشر 
در مکاتب، قانون منع خشونت علیه زن، حقوق و 
وجایب اتباع در قانون اساسی افغانستان، جامعه 
مدنی چیست؟، صلح چیست؟، مدیریت زمان، 
حقوق اش��خاص دارای معلولی��ت، آزادی بیان، 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اسناد 
بین المللی درباره حقوق طفل، کنوانسیون رفع 
کلیه تبعیضات علیه زنان، فرهنگ حقوق بشری، 
معرفی خش��ونت، اهلیت قانونی ازدواج، حقوق 
متهم، حقوق بشردوستانه بین المللی  و... توسط 
همکاران دفتر والیتی فاریاب و با س��هم گیری 

فعال اشتراک کنندگان ارائه شد.

برگزاری کنفرانس یك روزه برای 
تقویت حضور زنان در نها د های 

امنیتی به ویژه پولیس و اردو 
م��ؤرخ 17 ح��وت 1395  روز سه ش��نبه 
کنفرانسی یک روزه با نام »تقویت حضور زنان در 
نهاد های امنیتی به ویژه پولیس و اردو« توسط 
بخ��ش زنان دفت��ر والیتی فاریاب کمیس��یون 
مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان با  شر کت 97 
تن از رؤس��ای ادارات دولتی، مسؤوالن نهادها و 
مؤسسات غیردولتی، تعدادی از افسران پولیس 
زن، رئیس و اعضای شبکه نهادهای جامعه مدنی، 
زنان نخبه و روش��نفکر و تعدادی از جوانان اعم 
از دختران و پسران  در تاالر همایش های رسمی 
مقام والیت فاریاب برگزار شد. هدف کمیسیون 
از برگزاری ای��ن کنفرانس، جلب توجه دولت و 
نهادهای امنیتی به چالش ها و مشکالت  فرا روی 
پولیس زن ، طرح راهکارها با هدف تشویق زنان 
برای مش��ارکت در بخ��ش امنیتی، به خصوص 
پولی��س و اردو، طرح راهکارهای اصالحی برای 
مصئون ساختن محیط کاری و محافظت از زنان 
در اوق��ات کاری، تالش ه��ا روی تثبیت جایگاه 
واقعی زنان  با توجه به حساسیت های جنسیتی 
موجود در جامعه که نقش و قالب های خاصی را 
برای زنان ایجاد کرده است، ارائه راهکارها جهت 
اصالح سیس��تم امنیتی مبتنی بر جندر تعیین 

شده بود . 

نشست آموزشي »نقش ارگان هاي 
امنیتي در جلوگیري از قاچاق و 
اختطاف اطفال« در مرکز تولي 

تعلیمي قومانداني امنیه 

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی فاریاب، کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
نشست آموزش��ی را به تاریخ 24 حوت 1395 ، 
با  ش��ر کت  35  تن که ش��امل  12 زن و 23 مرد  
از افسران و سربازان تولي تعلیمي این والیت در 
سالن درسي قومانداني امنیه والیت برگزار کرد.

اش��تراک کنندگان  برگزاری چنین نشست 
آموزش��ی را ب��رای ارگان های امنیت��ی مؤثر و 
با اهمی��ت خوانده و به برگزاری بیش��تر چنین 
برنامه هایی تأکید داش��تند. آنان وعده سپردند 
که برای ترویج فرهنگ و رعایت حقوق بش��ري 
اطفال و در جلوگیري از قاچاق و اختطاف اطفال  

تالش می  کنند. 

برگزاری کارگاه آموزشی » نقش 
نیرو های دفاعی و امنیتی در 

حمایت از حقوق بشر«
بخش آمبودزمن دفتر والیتی کمیس��یون 
مستقل حقوق بش��ر افغانس��تان در فاریاب به 
منظور باالبردن سطح آگاهی افسران و سربازان 
اردوی مل��ی، پولیس ملی، امنیت ملی، محالت 
س��لب آزادی و قوای س��رحدی والیت فاریاب  
درعرصه آموزش و حمایت حقوق بشر، رعایت و 
عملی کردن مفاد تفاهمنامه همکاری و هماهنگی 
میان وزارت های دفاع ملی، امور داخله، ریاست 
عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانس��تان کارگاه آموزشی سه روزه ای را با 
نام »نقش نیرو های دفاعی و امنیتی در حمایت 
از حقوق بش��ر« با اش��تراک 38 تن از افسران و 
س��ربازان در تاالر همایش های این دفتر، برگزار 

کرد.
در جریان این کارگاه آموزش��ی موضوعاتی 
چون: اجرایی سازی متن تفاهمنامه همکاری و 
هماهنگی میان وزارت دفاع مل��ی، وزارت امور 
داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، معرفی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، مفهوم آمبودزمن 
و اهداف، صالحیت، کارکردها، نظارت و بررسی، 
رسیدگی و پیگیری ش��کایت ها، آگاهی دهی و 
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گزارش دهی، معرف��ی قوانین بین المللی حقوق 
بش��ر که افغانستان به آن ها پیوسته است،  و ... با 

سهم گیری فعال  شر کت کنندگان عرضه شد. 

دفتر ساحوی بلخ
مکلفیت نهادهای امنیتی در حمایت 

از حقوق بشر
در کارگاه آموزشی سه روزه در شهر شبرغان، 
18 ت��ن از نیروهای امنیتی جوزجان با ارزش ها 
و مفاهیم حقوق بش��ری و حقوق بشردوستانه 
بین المللی آشنایی عمیق تری پیدا کردند. در این 
کارگاه آموزشی سه روزه که توسط بخش نظارت 
بر عملکرد پولیس دفتر ساحوی بلخ کمیسیون 
مستقل حقوق بشر در روزهای 17 تا 19 حوت 
با عنوان مکلفی��ت نهادهای امنیتی در حمایت 
از حقوق بش��ر در تاالر همایش  های حوزه سوم 
پولیس قوماندانی امنیه والیت جوزجان برگزار 
شد، پولیس، منسوبان ریاست امنیت ملی و لوای 

اول قول اردوی شاهین اشتراک کرده بودند.

دلجویی نیروهای حمایت قاطع از 
خانواده های دو قربانی 

نیروه��ای حمای��ت قاط��ع در بل��خ ک��ه 
توس��ط آلمان رهبری می ش��ود، در مالقاتی با 
خانواده هایی قربانیانی که توسط نیروهای آلمانی 
به قتل رسیده بودند، ابراز همدردی  و با پرداخت 
وجه نقد  از آن��ان دلجویی کرد. این مالقات  روز 
29 حوت در ریاس��ت دفتر ساحوی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر در بلخ با حضور قاضی سید 
محمد س��امع، رئیس این دفت��ر صورت گرفت. 
تورن بوخمن، مسئول فرهنگی نیروهای حمایت 
قاطع در بلخ از دفتر ساحوی کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر قدردانی کرد که زمینه دلجویی از 

قربانیان را فراهم کرده است.
قاضی س��ید محمد س��امع، رئی��س دفتر 
س��احوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر 
گف��ت، اگرچه پول��ی که اختصاص داده ش��ده 
ناکافی است، اما همین که نیروهای حمایت قاطع 
به دادخواهی های ما و خانواده های قربانیان پاسخ 

مثبت داده اند، برای ما ارزشمند است.
گفتنی است در نیمه شب بیستم ماه عقرب 
سال 1395 قنس��ولگری آلمان در مزار شریف 
هدف یک حمله انتحاری مهیب قرار گرفت که 
عالوه بر تلفات جانی خسارت هنگفت مالی در 

پی آورد. روز بعد از حادثه عنایت اهلل و ضیاء الدین 
س��وار بر ی��ک موتر س��ایکل در حال��ی که از 
روستای شان، شیرآباد در غرب شهر مزار شریف 
وارد این شهر می شدند، در نزدیکی قنسولگری 
آلمان هدف شلیک نیروهای آلمانی قرار گرفتند 

و جان  دادند. 

آشنایی نیروهای امنیتی بلخ با 
مکلفیت های دولت در زمینه حقوق 

بشردوستانه

در  کارگاه آموزش��ی در ش��هر مزار ش��ریف 
29 تن از منس��وبان نیروهای امنیتی با مفاهیم 
و ارزش های حقوق بش��ر و حقوق بشردوستانه 
آش��نایی عمیق ت��ری پیدا کردن��د. این کارگاه 
آموزش��ی در روزهای 14 تا 16 حمل توس��ط 
بخش آمبودزمن دفتر ساحوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر در بلخ در تاالر کنفرانس های این دفتر 
برگزار شد. مکلفیت های دولت در تحقق حقوق 
بشر، وظایف پولیس و مفهوم حقوق بشردوستانه 
بین المللی و افتراقات و اش��تراکات آن با حقوق 
بش��ر از جمله موضوعاتی بود که در این کارگاه 

آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

بررسی راه های بهبود وضعیت 
کاری بانوان خبرنگار در بلخ

طی نشس��تی با مسؤوالن رسانه های والیت 
بلخ، راه های حل دشواری های بانوان خبرنگار در 
بلخ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست 
در روز 23 حمل از س��وی بخش تعلیمات دفتر 
س��احوی بلخ در ت��االر کنفرانس های این دفتر 

برگزار شد. 
در این نشست اکثر مسؤوالن رسانه ها گفتند 
که در بورد مشورتی ش��ان، زنان حضوری فعال 
دارند. از جمله بشیر انصاری، مسؤول تلویزیون 
آریانا در بلخ، شکیبا موحدۀ مسؤول رادیو رابعه 
بلخی و شفیع عزیزی، مسؤول تلویزیون ستاره 
س��حر گفتند که در بورد مشورتی شان خانم ها 
حض��ور دارند. احمدنذیر داهی، مس��ؤول مرکز 
رادیو بیان بلخ هم ابراز داشت که بیشتر اعضای 
بورد این رادیو بانوان اس��ت. مسؤوالن برخی از 
رس��انه ها هم گفتند که تالش خواهند کرد در 
بورد مش��ورتی شان زنان را بیشتر سهیم کنند. 

مصطفی محب، مدیر رادیو-تلویزیون مهر گفت 
که قصد داریم مس��ؤولیت بخش برنامه س��ازی 
رادیو-تلویزیون را به یک خانم بس��پاریم. داکتر 
نجیب پیکان، صاحب امتیاز رادیوی محلی نهاد 
نیز ابراز داش��ت که در آینده نزدیک بانوان را در 

بورد مشورتی سهیم خواهد کرد.
در پایان این نشست، اشتراک کنندگان توافق 
کردند که به منظور ارزیابی دقیق تر از وضعیت 
حضور و کار بانوان خبرنگار در رسانه های والیت 
بلخ، یک تیم تحقیقاتی از نهادهای پش��تیبان 
رس��انه های آزاد، فضای کاری این بان��وان را از 
نزدیک مشاهده کرده و با طرح سؤاالت در یک 

پرسشنامه، دیدگاه های آنان را دریافت کنند.

کمبود آب آشامیدنی صحی 
مهم ترین مشکل اطفال در مرکز 

سمنگان
طی دو نشس��ت آموزش��ی در شهر آیبک 
والیت س��منگان، پنجاه و پن��ج تن از معلمان 
دو مکتب خصوصی با مفاهیم مرتبط به حقوق 
طفل آشنایی پیدا کردند. در این نشست ها که 
زیر عنوان نقش معلمان و والدین در محافظت 
و تأمین حق تعلی��م و تربیه در روز نهم حمل 
در مکتب های خصوصی خالد بن ولید و ایبک 
برگزار ش��د، کارمندان بخش حمایت از حقوق 
طفل دفتر س��احوی بلخ کمیس��یون مستقل 
حقوق بش��ر پس از ش��رح مفاهی��م مرتبط به 
حق��وق طفل برای معلم��ان مکاتب مذکور، به 

سؤاالت و نگرانی های آنان گوش دادند. 
هم چنین در نشستی که در لیسه خصوصی 
ایبک برگزار ش��د، عبدالبصیر، مدیر تدریسی 
ریاس��ت معارف س��منگان نقش کمیس��یون 
مستقل حقوق بش��ر در آگهی دهی به معلمان 
و جامعه نس��بت به حقوق طفل و تالش برای 
بهب��ود وضعیت حقوق طفل را قابل س��تایش 
دانس��ت. غالم مصطف��ی جویا، مع��اون بخش 
حمای��ت از حقوق طفل در دفتر س��احوی بلخ 
کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید، ِسپن 
یا شبکه محافظتی اطفال والیت سمنگان پس 
از نظارت از امکانات آموزشی و جریان آموزش 
مکاتب خصوصی ش��هر آیبک از ما خواس��تند 
که ب��رای معلمان ای��ن مکاتب نشس��ت های 
آگهی دهی داش��ته باش��یم. به گفته او آگاهی 
معلمان از حقوق طفل سبب می شود که آن ها 
مس��ؤولیت و تعهد قوی تری نس��بت به حقوق 

شاگردان داشته باشند

هماهنگی به منظور بهبود وضعیت 
حقوق بشر در نهادهای امنیتی و 

دفاعی والیت بلخ
طی نشس��تی با حضور مدیران حقوق بشر 
نهادهای امنیتی و دفاعی و ریاست دفتر ساحوی 
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والیت بلخ کمیسیون مستقل حقوق بشر، مسایل 
و معضالت حقوق بش��ری موج��ود در نهادهای 
امنیت��ی و دفاعی و راه های هماهنگی برای حل 

این معضالت، مورد بحث قرار گرفت.
در این نشس��ت قاضی سید محمد سامع، 
رئیس دفتر س��احوی والیت بلخ کمیس��یون 
مس��تقل حقوق بش��ر، نجیبه نجیب، مسؤول 
جندر و حقوق بش��ر پولیس زون 707 پامیر، 
نث��ار احمد فقیری، مش��اور حقوق��ی لوای 6 
پولیس س��رحدی، عبدالطی��ف علی پور، آمر 
بخ��ش آمبودزمن در دفتر س��احوی ش��مال 
کمیس��یون مس��تقل حق��وق بش��ر هرکدام 
دیدگاه ه��ا و پیش نهادا ی ش��ان را در ارتباط 
با موضوع ارایه داش��تند. در پایان این نشست 
هماهنگی، اشتراک کنندگان توافق کردند که 
از این پس، جلس��ات ماه وار هماهنگی داشته 
باشند و یکی از ارگان های عضو به گونه نوبتی 

میزبان نشست باشد.

دفتر والیتی هلمند
برگزاری جلسه هماهنگی سه ماهه 

با نمایند گان رسانه ها 
دفتر والیتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در تاریخ 29 حوت 1395جلسه 
هماهنگ��ی را ب��ا نماین��دگان رس��انه های این 
والی��ت در تاالر همایش  های ریاس��ت اطالعات 
و فرهن��گ برگزار کرد. در این نشس��ت رئیس 
اطالعات و فرهنگ و رئیس اتحادیه ژورنالیستان 
این والیت و همکاران رس��انه ای از رس��انه های 
دولتی و خصوصی اش��تراک ورزیده و بر محور 
موضوعات تعیین شده به بحث و گفتگو پرداخته 
و  دیدگاه های شان را درباره رفع مشکالت و حل 

چالش ها بیان کردند.

برگزاری جلسه دادخواهی در دفتر 
والیتی هلمند

جلسه سه ماهه دادخواهی در رابطه با حقوق 
زنان در دفتر والیتی هلمند کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان برگزار شد.
در این جلس��ه که به منظ��ور رفع چالش ها 
و موان��ع در برابر حقوق زنان برگزار ش��ده بود، 
برنام��ه آن طبق قضایا و مواردی که درنظارت ها 
و شکایت های دریافت شده طی سه ماه گذشته 

به ثبت رسیده بود، ترتیب شد.
قاب��ل ذکر اس��ت که در جلس��ه یادش��ده، 
حیات اهلل حیات، والی هلمند، رئیس امنیت ملی، 
رئیس حج و اوقاف، رئیس شورای علما، نماینده 
دفترUNHCR ، نماینده دفترIRC، نماینده 
قومندانی امنیه و نمایندگان ریاس��ت های کار و 
امور اجتماعی، ریاست شهدا و معلوالن، عدلیه و 

تعدادی از خبرنگاران رسانه ها حضور داشتند. 

دفتر ساحوی کندز
وظایف و مکلفیت های ادارات در 

قبال قانون و حقوق امتیازات افراد 
دارای معلولیت

بخش افراد دارای معلولیت دفتر س��احوی 
کندز، دو جلس��ه آگاهی دهی و آموزش��ی را به 
اش��تراک 65 تن ب��رای اقش��ار مختلف جامعه 
به ش��مول افراد بی سواد و کم س��واد، معلولین و 
ورثه شهدا درباره وظایف و مکلفیت های ادارات 
دولت��ی و غیردولت��ی در قبال قان��ون حقوق و 
امتیازات افراد دارای معلولیت در ریاس��ت کار، 
امور اجتماعی و شهدا و در مقر شورای اجتماعی 
معلولین و ورثه شهدا، در شهر تالقان والیت تخار 

برگزار کرد.
ه��دف از برگزاری این نشس��ت ها را آگاهی 
درب��اره قانون حق��وق و امتیازات اف��راد دارای 
معلولیت و وظایف و مکلفیت های ادارات دولتی 
و غیردولتی در قبال این قانون تش��کیل می داد. 
ادارات دولتی و غیردولتی والیت تخار با قدر دانی 
از کارکردها و دادخواهی های کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان با هدف نهادینه  شدن 
خواس��ت و نیازمندی های افراد دارای معلولیت 
تعه��د کردند که با در نظرداش��ت قانون حقوق 
و امتیازات افراد دارای معلولیت س��عی و تالش 
می  کنند  مشکالت معلولین را در ادارات خویش 
حل و با توجه ب��ه نیازمندی های آن ها خدمات 

کاف��ی، مؤثر  و قاب��ل دس��ترس را  آن ها مهیا و 
تس��هیالت مناسب آموزش��ی  را فراهم خواهند 

کرد.

تطبیق برنامه آموزشی طفل به 
طفل در والیت تخار

ب��ا برگزاری برنامه آموزش��ی طفل به طفل 
 10  ت��ن از دانش آموزان پن��ج مکتب دخترانه و 
پسرانه در لیسه نسوان بی  بی حوا در شهر تالقان 
والیت تخار توس��ط بخش حمایت و انکش��اف 
حقوق اطفال دفتر ساحوی کندز درباره حقوق 
اساسی و ذاتی اطفال آموزش دیدند که هرکدام 
از دانش آم��وزان  30 تن دیگر را در دور دوم این 

برنامه طبق پالن درسی آموزش خواهند داد. 

نظارت بر وضعیت حقوق بشری 
معتادان در شفاخانه 50 بستر 

والیت کندز
از وضعیت حقوق بشری معتادان و رسیدگی 
به مشکالت و چالش های فراراه آن ها در شفاخانه 
50 بیستر ریاست صحت عامه والیت کندز توسط 
بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز 
نظارت صورت گرفت. در دیداری که رئیس دفتر 
ساحوی در باره وظایف وصالحیت های کمیسیون 
و بخش اف��راد دارای معلولی��ت معلومات ارائه 
داشته و از خدمات شبانه روزی رئیس و پرسونل 
خدماتی این شفاخانه در راستای بهبود وضعیت 
حقوق بش��ری معتادان قدردانی کرد. در مقابل 
عبدالقدوس میاخیل، رئیس شفاخانه 50 بیستر 
معتادان والیت کندز نیز قدردانی از کارکردهای 
کمیسیون و نظارت های به موقع آن، درراستای 
وضعیت معت��ادان و ارقام آن در س��طح والیت 
کندز معلومات ارائه کرده و تعداد معتادان را در 
والیت کندز از 20 الی 30 هزار دانست. وی مواد 
مخدر را پدیده شوم و مخرب و در حال گسترش 
دانسته و اعتیاد به مواد مخدر را قابل پیشگیری 
و کنترل دانست. وی از شهروندان کندز خواست 
تا متوجه فرزندان شان باشند و نگذارند به مرض 

اعتیار گرفتار شوند. 

نقش ادارات در بهبود وضعیت 
حقوق بشری افراد دارای معلولیت

با درنظر داشت مشکالت و چالش های فرا راه 
معلوالن و نق��ش ادارات دولتی و غیردولتی در 
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بهبود وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت، 
بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، 
نشستی را با اش��تراک 55 تن از اقشار مختلف 
جامعه به شمول افراد بی سواد وکم سواد در مرکز 

اتحادیه معلوالن شهر کندز برگزار کرد.
در این نشست  مخدوم برهان، مسئول بخش 
افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز؛ محمد 
یاس��ین، رئیس اتحادیه معلولین والیت کندز؛ 
اس��د اهلل، نماینده معلولین ولسوالی امام صاحب؛ 
اس��تاد رفیق، معاون اتحادیه؛ رحی��م اهلل، عضو  
اتحادیه و نماینده ولس��والی دش��ت ارچی طی 
س��خنانی  از کارکردهای کمیسیون برای بهبود 
وضعیت حقوق بشری معلوالن و اهتمام درباره 
وظایف و مکلفیت های ادارات در قبال معلوالن 

قدر دانی کردند.

دفتر ساحوی هرات
برگزاری سمینار علمی حق 

دسترسی به اطالعات در والیت 
هرات

بر اس��اس برنامه عمل کمیس��یون مستقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان، س��منیار علمی حق 
دسترس��ی به اطالعات توسط بخش تعلیمات 
دفتر س��احوی ه��رات و با همکاری دانش��کده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خصوصی غالب 
برگ��زار ش��د. در این س��مینار علمی، اس��اتید 
دانش��گاه، رئیس و اعضای دفتر ساحوی هرات، 
مسؤوالن و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و 

دانشجویان دانشگاه حضور داشتند .
در این س��مینار س��ید عبدالقادر رحیمی، 
رئیس دفتر س��احوی هرات درباره اهمیت حق 
دسترسی به اطالعات؛ داکتر سید عظیم فقیری، 
معاون علمی دانش��گاه غالب در ارتباط با روابط 
نزدی��ک بین کمیس��یون و نهاده��ای علمی و 
آکادمی��ک؛ خانم بختیاری حق دسترس��ی به 
اطالع��ات را از نقطه نظر قوانی��ن بین المللی و 
قوانین داخلی کش��ور؛ خانم ش��یخ زاده، استاد 
دانشگاه، در مورد بررسی وضعیت تاریخی حق 
دسترسی به اطالعات در کشور؛ خانم محمودی، 
استاد دانش��گاه در مورد بررسی حق دسترسی 
به اطالعات در قوانین کش��ورهای توسعه یافته 
با تأکید بر وضعیت حق دسترس��ی به اطالعات 
در افغانس��تان؛ کهن، رئیس دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه غالب درباره ادامه چنین 
برنامه های مشترک و رئیس اطالعات و فرهنگ 
والیت هرات اشاره به وضعیت حق دسترسی به 
اطالعات در افغانستان، دیدگاه ها و نظریات شان 
را مط��رح کردند. در پایان محف��ل داکتر غالم 
سعید راشد، رئیس دانشگاه غالب به جمع بندی 

و نتیجه گیری سمینار پرداخت. 

د رايې ورکولو حق په رسميت پيژندل شوی، 

خو اغلې ســمر وويل چې د ښــځو ســيايس 

پوهــاوی بايــد لــوړ يش، څو و کــوالی يش 

اګاهانه رايه ورکړي، نــه د کورنۍ د نارينه وو 

په فرمايش.

روغتيايــي خدمتونــو په ځانګــړي ډول د 

بــاردارۍ پر مهــال روغتيايــي خدمتونو ته د 

ښــځو پر الرسيس هم د دوامدارې پراختيا د 

موخو په سند کې تاکيد شوی. د برش حقونو 

خپلواک کميسيون تاکيد وکړ چې ښځې بايد 

د روغتيايي خدمتونــو په اړه پوهاوی ولري او 

ښځې روغتيايي خدمتونو ته د الرسيس زمينه 

ولري.

د دوامــدارې پراختيا د موخو پر بنســټ، 

ښځې او نجونې بايد معلومايت ټکنالوژۍ رسه 

بلدې وي او الرسســی ورتــه ولري. معلومايت 

ټکنالــوژۍ تــه د ښــځو د الرسيس موخه، په 

بېالبېلو ټولنيزو او اقتصادي برخو کې د ښځو 

اغېزمن او معنالرونکی حضور دی.

د ښــځو د چارو وزيرې دلرب نظري هم په 

دې کنفرانــس کې وينا وکړه او ويې ويل چې 

دغه وزارت د جنسيتي برابرۍ لپاره ځانګړي 

پروګرامونه لري. د ښځو د چارو وزيرې تاکيد 

وکړ چــې په ټولنه کې عدالــت تر هغه وخته 

ممکن نه دی تر څو چې ښــځې برابرو حقونو 

ته الرسســی و نه لري. د ښځو د چارو وزيرې 

وويــل چې په ټولو دولتــي ادارو کې د جنډر 

واحدونه رامنځته شــوي او د ښځو د حقونو د 

ترالسه کولو په برخه کې هڅې کوي.

مېرمــن نظــري زياته کړه چې د ښــځو د 

چــارو وزارت جنســيتي برابرۍ ته د ښــځو د 

ريس په برخه کې زياتې الســته راوړنې لري، 

لکه څنګه چې د جنسيتي برابرۍ سرتاتيژۍ 

او پاليسۍ، د ښځو د مالتړو قوانينو تصويب، 

د کابينې د ښــځو د چارو او جندر د کمېټې 

ايجــاد، څلور ميليونــه تعلیــم او تحصيل، د 

خدماتو په وړاندې کولو کې د ښځو د حضور 

زياتوالی، د جنســيتي برابــرۍ د مالتړ په پار 

د بودجې زياتول او د ښــځو او نجونو د پوهې 

د کچې لوړول هغه الســته راوړنې دي چې د 

ښــځو چارو وزارت د فعاليتونــو په نتيجه کې 

السته راغلې دي.

پــه دې کنفرانــس کــې د افغانســتان د 

از صفحه 5

ښځې بايد په ټولو کليو کې...

اقتصاد وزير عبدالســتار مراد هــم وينا وکړه. 

ښــاغيل مراد وويل چې دا وزارت له يو کال را 

په دېخوا د دوامدارې پراختيا د موخو اړوند يو 

ســند جوړوي او تر هغه وخته چې ټول مدين 

او دولتي بنســټونه په دې برخه کې همکاري 

و نکــړي، د اغېزمن ســند جــوړول ممکن نه 

دي.

ښــاغيل مراد وويل چــې دا وزارت د دې 

ســند په جوړولو کې له ډېرو ستونزو رسه مخ 

دی، ځکه د ښــځو د موجــود وضعيت په اړه 

مشــخص آمار او ارقام نشــته. د اقتصاد وزير 

تاکيد وکړ چې تر راتلونکو پينځه لســو کلونو 

پــورې پــه افغانســتان کــې د پراختيا اصيل 

مبنــا د دوامــدارې پراختيــا ارمانونــه دي او 

دولــت مکلف دی چې له ۱۵ کلونو وروســته 

د پراختيايــي مســايلو په اړه خلکــو او ملګرو 

ملتونو سازمان ته ځواب ورکړي.

له دې وروســته د غرمنۍ او ملانځه لپاره 

وقفه وه او له وقفې وروسته د کنفرانس ګډونوال 

په ګروپونو وويشل شول او د جنسيتي برابرۍ 

پــه اړه د ټولو ګډونوالو نظريات راټول شــول، 

چې د هر ګروپ د اســتازي له خوا د نظرياتو 

غټ ټکي او موضوعات بيان شول.

د کنفرانس په روســتيو کې د کميســيون 

مــرشې ډاکټر ســيام ســمر د پای وينــا وکړه، 

نومــوړې وويل، که غــواړو چې لــه جګړو پاک 

هيواد او له وېرې څخه آزادې ښځې ولرو، د دې 

اړتيا لرو چې جنسيتي برابري ځواکمنه کړو.

اغلې ســمر وويل: جنســيتي برابري يوه 

سيايس مسله ده او موږ بايد سيايس برخورد 

وررسه وکــړو، او که له دې مســلې رسه جدي 

چلنــد و نــه کــړو بريايل بــه نه شــوو، او که 

تاوتريخوايل پــه کورنۍ او د کار په چاپرييال 

کې له منځه يو نســو، سولې ته به هيڅکله و 

نه رسيږو، سوله دا معنا لري چې موږ مصوون 

ژونــد ولــرو، که مــوږ دوه زره ځلې د ســولې 

قرارداد الســليک کړو، خــو تر هغه وخته چې 

ښــځې د ســولې په پروســه کې حضور و نه 

لري، داميي سوله به را نيش.

اغلې ســمر وړاندې وويل، پــه کوم ځای 

کې چې انسان محوريت و نه لري، سوله منځ 

ته نه راځي، زموږ په ټولو انکشايف پروسو کې 

بايد انسان محوريت ولري.
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جالل آباد سیمه ییز دفرت
ننګرهار: د جنډر پر بنسټ د 

تاوتريخوايل اړوند، د همغږۍ غونډه 
وشوه

د ملګــرو ملتونو ادارې د UNFPA  څانګې 

په استازیتوب او د برشي حقونو سیمه ییز دفرت  

په کوربه توب د جندر پر بنیاد د تاوتریخوايل د 

فرعي شبکې د همغږۍ غونډه وشوه.

پــه غونــډه کــې د ننګرهــار والیــت د یو 

شــمېر دولتــي او غیــر دولتي ادارو  اســتازو 

ګډون کړی و، په پيل کې د ســیمه ییز دفرت 

د ښــوونې د څانګې مســؤل حکیم نارصي د 

غونډې ګډونوالو ته د کمیســیون او جندر پر 

بنیاد د تاوتریخوايل په اړه د کمیسیون موقف 

څرګند کړ، نوموړي وويل د کمیسیون سیمه 

ییز دفــرت دا خپل مکلفیت ګني چې دبرشي 

حقونــو د نقض نــورو حقوق بــرشي قضيو تر 

څنګ د جندر پــر بنیاد د تاوتریخوايل قضيو 

ته هم الزمه رســیدګي وکړي، ښاغيل نارصي 

زیاته کړه: د ســیمه ییز دفرت په اســتازیتوب 

تاســې ته ډاډ درکوم چــې د عامه پوهاوي د 

پروګرامونــو لــه الرې به خلکو تــه د جنډر پر 

بنیاد د تاتریخوايل د مخنيوي په اړه ذهنیت  

ورکوو.

د ننگرهار محبس منسوبینو د برشي 
حقونو د تامین ژمنه وکړه

د ۱۳۹۵ ملریز کال د کب میاشتې له ۱۶مې 

څخه تر ۱۷مــې نېټې پــورې د ننگرهار والیت 

دجالل اباد ښار د عمومي محبس د کنفرانسونو 

په تاالر کې د یاد محبس د دوو ښځینه پولیسو په 

ګډون ۳۲ تنو عايل رتبه او ټیت رتبه ميل پولیسو 

تــه د يــادو ارګانو او د برشي حقونــو د خپلواک 

کميســيون ترمنځ د همکاريو او همغږۍ تفاهم 

ليک د وضاحت لپاره (د برشي حقونو په تامین 

کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول( تر رس لیک 

الندې دوه ورځنی ښوونیز ورکشاپ ورکړل شو.

د عمومــي محبس لوی مدیــر ډګروال میر 

حــرت ســتانکزي د خپلو خربو پــر مهال د 

کمیسیون د کړنو څخه خوښي وښودله او وعده 

یې وکړه چې د دندې پرمهال به  د توقیفيانو او 

محبوسینو ټول برشي حقونه په پام کې نیيس 

او خپل پولیس بــه د برشي حقونو له معیارونو 

رسه برابروي.

جالل آباد: د کورنیو چارو وزارت 
هیئت د سیمه ییز دفرت لیدنه وکړه

 
د روانې میاشــتې په ۱۵ مــه نیټه د کورنیو 

چارو له وزارت څخه راغيل هیت چې مرشي یې 

د دغه وزارت د مسلکي معیارونو تفتیش رئیس 

مل پاســوال عبدالله ستانکزي  کوله،  د سیمه 

ییز د فرت له مسؤلې اوهمکارانو رسه لیدنه تررسه 

کړه. د لیدنې اصيل موخه په ختیځ زون کې د 

پولیسو له خوا د تررسه شوو غیر قانوين کړنو په 

اړه معلومات راټولــول  او د یوناما دفرت له لورې 

د پولیســو په اړه د خپور شــوي رپوټ حقیقت 

موندنې وې.

په ختیځ کې د سیمه ییز دفرت مرشې اغيل 

صربینه حمیدي راغيل هیت ته ښــه راغالست 

ووایه اوهمدارنګه یې  نوموړي هیت ته د پولیسو 

لخوا د تررسه شــوو غیري قانــوين کړنو په اړه د 

ســیمې د خلکو شــکایتونه رشیــک او په تړاو 

یې د کمیســیون له لورې د شوو اقدماتو په اړه 

معلومات وړاندې کړل.

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره اول
حمل 1396

کنړ: د رسحدي پولیسو مسنوبینو 
ملکي خلکو ته د کلکې پاملرنې ژمنه 

وکړه

د ۱۳۹۵ ملریــز کال د کب لــه ۲۳مې تر 

۲۴مــې نیټې د کونــړ والیت اړونــد په رسکاڼو 

ولســوالۍ کــې د رسحــدي پولیســو د څلورم 

کنډک د کنفرانســونو په تاالر کې ۳۱ تنوعايل 

رتبه رسحدي پولیســو رسه (د برشي حقونو په 

تامني کې د امنیتي او دفاعــي ځواکونو رول( 

تر رس لیک الندې دوه ورځنی ښوونیز ورکشاپ 

جوړ شو.

د یاد کنډک قومندان نقیب الله هاشمي او 

ریيس ارکان سیدالرحمن د خپلو خربو پر مهال 

د کمیســیون د کړنو څخه خوښــي وښودله او 

وعده یې وکړه چې د دندې او جګړو پرمهال به 

برشي حقونه په پام کې نیيس او خپل پولیس 

به د برشي حقونو له معیارونو رسه برابروي.

ارزگان والیتی دفرت
ارزګان: د بندیانو د ستونزو په اړه له 

والیت مقام رسه ناسته وشوه
پــر  د روان ۱۳۹۶ کال د وري مياشــتې 

۱۳مه د والیت د مرستیال عبدالواحد پټان رسه 

د نوموړي په دفرت کې د والیتي دفرترسپرست 

عبدالشــکور روســتایي او د څارنې او څیړنې د 

څانګې مرســتیال عبداالحد بهایي د عمومي 

محبس د بندیانو د ستونزو په تړاؤ ناسته وکړه.

د ارزګان له وايل رسه د معارف او 
بنديانو د وضعيت په اړه ناسته وشوه

د ارزګان واليتــي دفرت د روان۱۳۹۶کال د 

وري میاشتې پر ۱۳مه او ۱۴مه نېټه د ښوونې 

او روزنې په برخه کې د ماشــومانو د ستونزو په 

تړاو د ترینکوټ مرکز د ښــوونځیو له یو شــمېر 

مدیرانو او رسښوونکو رسه کتنې وکړې او د وري 

پر ۲۲مه نیټه يې د دوی ستونزې د والیت مقام 

په مقر کې د ارزګان له وايل محمد نذیر خروټي 

رسه رشيکې کړې.

ښــاغيل خروټي وويل، چې د زده کوونکو د 

ســتونزو په له منځه وړولو کې بــه جدي اقدام 

وکړي، د پوهنې ريیس به راوغواړي او د معارف 

پــه ال فعالولو کې به هر اړخیزه همکاري وررسه 

وکړي.

همــدا راز د ارزګان لــه وايل رسه د بنديانو 

د ســتونزو او برخليک په تړاو هم خربې وشوې 

چې د قاضيانو د نشتوايل له امله ډېره موده بې 

برخليکه پراته دي، د ارزګان وايل د ســتونزو د 

هوارۍ ژمنه وکړه او و يې ويل چې له کميسيون 

رسه د بــرشي حقونو د نقــض په مخنيوي کې 

همکار دی.

کندهار سیمه ییز دفرت
کندهار: د سیمه ییز دفرت کاري ټیم 

زابل ته سفر وکړ

د ۱۳۹۵ کال د کــب پــر ۲۳مه د ســویل 

لودیځې حوزې د برشي حقونو د سیمه ییز دفرت 

د ماشــومانو د حقونو د مالتړ څانګې مســوول 

شمس الدین تنویر، د ښځو د حقونو د پراختیا 

څانګې مسوولې شګوفه ســحر او د امبودزمن 

څانګې مرستیالې رشیفه پوپل د یو کاري ټیم 

په توګه زابل والیت ته سفر وکړ.

ياد کاري ټيم د ماشومانو د اصالح او روزنې 

مرکز، ملکــي روغتون، د مــيل امنيت او امنيه 

قوماندانۍ نظارت خونې، ښــوونځي او د سواد 

زده کړې ځينې کورســونه وليــدل او څارنه يې 

تررسه کړه، چې د سفر په پای کې يې ستونزې 

له اړوندو چارواکو رسه رشيکې کړې او ياد پالوی 

د کب پر ۲۶مه بېرته کندهار ته ستون شو.

کندهار: د امبودزمن د ميل او نړیوالو 
قوانینو د پوهاوي ورکشاپ جوړ شو

د ســویل لودیځې حوزې د سیمه ییز دفرت 

د حقوقي تعلیامتو څانګې د روان ۱۳۹۵ کال 

د کــب له ۲۴مې تــر ۲۶مې نېټې د کندهار د 

ميل امنیت ریاست له ۳۴ کارکوونکو چې ۴تنه 

یې ښــځې وې )د امبود زمــن د ميل او نړیوال 

قوانین( تر رسلیک الندې د ياد ریاست  دغونډو 

په تاالر کې درې ورځنی ښوونیز ورکشاپ جوړ 

کړ.

د ياد ریاســت د کادر او پرســونل مرستیال 

ډګروال عبدالرزاق خان ګډونوالو ته سپارښتنه 

وکــړه چې لــه موضوعاتو پوره ګټــه واخيل او د 

دندو د اجرا پر مهــال د خلکو برشي حقونو ته 

پوره پاملرنه وکړي.

کندهار: دامان ولسوالۍ کې د 
پوهاوي غونډه جوړه شوه

په کندهــار کې د برشي حقونــو خپلواک 

کميسيون د سیمه ییز دفرت د معلولیت لرونکو 

د برشي حقونو د مالتړ څانګې، د روان ۱۳۹۶ 

کال د وري پر ۱۶مه د کندهار د دامان ولسوالۍ 

د غونډو په تاالر کې د يادې ولسوالۍ له ۲۶ تنو 

کارکونکو رسه  د معلولیت لرونکو د برشي حقونو 

په تړاو د پوهاوي غونډه وکړه.

هلمند والیتی دفرت
دهلمند والیتي دفرت د قاضیانو، 

څارنواالنو او مدافع وکیالنو لپاره 
درې ورځنی ورکشاپ دایر کړ

د هلمند واليتي دفرت د تعلیامتو د څانګې 

لخوا په دې درې ورځني ورکشاپ کې قاضیانو، 

څارنواالنو او مدافع وکیالنــو ګډون درلود چې 

۶ تنه ښــځې څارنواالنې او مدافع وکیالنې هم 

پکې وې.
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بيکاري په افغانســتان کې د نورو ستونزو 

تر څنګ هغه ســتونزه ده چې ټــول وګړي په 

خاصه توګه ځوانان زوروي او يو ميل کړاو دی، 

حتا ډېری ځونانو د بيکارۍ له امله ډېرو ناوړو 

کارونــو ته مخه کــړې، لکه غال، ترور، کيســه 

بري، انســان وژنه، ځان وژنــه، اختطاف او بال 

خربه په نشــه يــي توکــو روږدي کېدل، ځکه 

بيــکاري ده چــې خلک تــر ټولو بــدو او ناوړه 

کارونو تــه مجبوروالی يش، خلــک در په دره 

کوي، بېکاري او ناداري د انسان شخصيت او 

کرامت ته صدمه رســوي او د انحرافاتو خوا ته 

يې بوځي.

مونــږ په دې پوهيږو چې بيکاري يوه ذايت 

پديــده، په بېالبېلو ټولنو او په ټوله نړۍ کې د 

حاکمو نظامونو لــه تبعاتو څخه ده، چې زموږ 

هيواد هم له هغه مســتنثنی نه دی، اما دا يوه 

خطرناکــه ناروغي ده چې د هغه موجوديت او 

نه موجوديت فکتورونه د هر هيواد د سياست، 

کارموندنــې، اقتصادي وضعيــت، د کارګرانو 

مبــارزه د کار د نظــام په نظر کــې نيولو رسه 

تحليليږي، او د مهم او اسايس عنوان په توګه 

د بيکارۍ لوړ او ټيټ ګراف د ټولنې په سطحه 

ښيي، د نړيوالو ســازمانونو او هيوادونو له خوا 

په افغانســتان کې د ميليونونو ډالرو مرســتې 

وشوې خو بيا هم د بيکارۍ کچه لوړه او پراخه 

ده، حتا چې بيکاري په يو ســرت مصيبت بدله 

بېکاري، د ډېری ستونزو جرړه
حوا علم نورستانۍ

شوې او د نه زغملو وړ ګرځېدلې.

د منل شــويو اصولو له مخــې کار موندنه 

د دولــت لــه لومړيتوبونــو څخــه ده. دولتونه 

مســوليت لري چې د بېکارۍ حالت مديريت 

کړي او خلکو ته د کار زمينې برابرې کړي. 

د بېــکارۍ د کمولو په برخــه کې د بيړنيو 

اقداماتو له جملې څخه حکومتونه کوالی يش 

هغه اشــخاص چــې د لوړ ســن خاوندان دي 

تقاعد ورکړي، او ځوانې طبقې ته د کار زمينې 

برابرې کړي. همدارنګه موقت قراردادونه بايد 

تغــري يش او د دنــدې د امنيت پــه برخه کې 

هڅه ويش.

کله هم داســې فکر کيــږي چې ناامني د 

پراخې بېکارۍ سبب ګرځېدلې، اما داسې نه 

ده، بلکې بيــکاري ده چې ناامني يې منځ ته 

راوړې، همــدا بيکاري ده چــې ډېری ځوانان 

يې مهاجرت ته اړ کــړي او يا يې په ټولنه کې 

تاوتريخوالی رامنځته کړی، څومره چې ناامني 

زياته وي هومره اقتصادي څــرخ نه تاويږي او 

ستونزې ډېروي.

د مــيل وحدت حکومت هــم د خلکو ته د 

کارپيدا کولو په برخه کــې هيڅ پاملرنه نه ده 

کړې، د دې تر څنــګ د حکومت مرشان هل 

کار تــه د کار په ســپارلو کې پاتې راغيل دي؛ 

هغه اشخاص چې د لوړ تحليل، پوهې او پوره 

تجربې خاوندان دي هغوی وروسته پاتې دي، 

او هغه کسان چې واســطه او يا شناخت لري 

هغوی په هغو څوکيو ناست دي چې اصاًل يې 

وړتيا نه لري، دا چاره پخپله د خلکو د ناهيلۍ 

سبب ګرځي او پوه خلک له هيواده تېښتې ته 

مجبوريږي، ځکه په نورو هيوادونو کې حداقل 

د امنيت احســاس کوي، حد اقل د کار زمينه 

ورته مساعده ده او د کار قدر يې هم کيږي.

موږ وینو ډېری هغو اشخاصو ته چې چوکۍ 

ورکړل شوي په خپله ورسپارل شوې دنده کې 

د تخصصــص درلودونکي نــه دي، د مثال په 

توګه په ځــای د دې چې د صحــت وزارت ته 

ډاکټر وټاکل يش انجنري يې ورته ټاکلی، او د 

دې پــر ځای چــې د کار وزارت ته حقوق دان 

وټاکل يش وترنر ورته ټاکل کيږي.

همدا علت دی لکــه څنګه چې الزمه وي 

پالنونه نــه جوړيږي او نه پيل کيــږي، کارونه 

په ســم ډول مخکې نه ځي او ادارې په فساد 

ککړیــږي؛ نو حکومت بايــد دې ټکي ته ډېره 

پاملرنه وکړي.

همدارنګــه د پانګــې اچونــې زمينې بايد 

مســاعدې يش، او دولــت د دې پرځای چې 

پانګــه اچوونکــو تــه زمينــې برابرې کــړي او 

خنډونه يې له منځه يويس، ال نورې ســتونزې 

ورته جوړې نه کړي، که خصويص سکتور وده 

وکړي او د د پانګې اچونې لپاره الزمې امنيتي 

پاتې په 60 مخ کې
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می گویند کلید اصلی انکشاف نصاب تعلیمی 
یا برنامه های آموزش��ی در دست آموزگار است. 
نتیجه این که  اداره چیان و مش��اوران به تنهایی 
نمی توانن��د  نص��اب تعلیم��ی را طراحی  کنند 
یا توس��عه دهند، مگ��ر زمانی ک��ه معلمان با 
تجربه های تدریس خ��ود تغییرات و اصالحات 

را در نصاب پیشنهاد کنند .

نصاب تعلیمی چیست؟
کلم��ه نص��اب در زبان عربی ح��د و اندازه    
مطلوب و ضروری را گوین��د  که مفهوم آن در 
زبان انگلیس��ی نیز معادل همین مفاهیم است 
و آن را ب��ه نام کریکولم )Curriculum( یاد  
می کنن��د. هم چنین در زبان انگلیس��ی مفهوم 
نصاب بیش��تر در پیوند با ان��دازه موضوع هاي 
قابل تدریس در مکاتب و دانشگاه ها به کار برده 
مي ش��ود. طرح نصاب تعلیمی، برنامه تعلیمی 
و مف��ردات مضامی��ن قابل تدری��س از  اجزای 
فعالیت های تألیف کتب درس��ی تربیت معلم و 
تدریس و آموزش در مکاتب و مؤسس��ات عالی 
تحصیلی اس��ت. این همه نمایانگر کاربردهای 
مختلف در اظه��ار نظرهای گوناگ��ون مربیان 

تعلیم و تربیت در باره نصاب تعلیمی است.
1- نصاب چیزی است که در مکاتب تدریس 
مي شود. 2- نصاب، مجموعه مضامین است. 3- 
نصاب، متن اس��ت. 4- نصاب، برنامه تحصیلی 
اس��ت. 5- نصاب،  مجموعه ای از مواد خواندنی 

تدریس 
و نصاب 
تعلیمی)1(
سامعه واعظ

مش��خص و دوره  ها س��ت. 6- نص��اب عب��ارت 
از دوره ه��ای مرتب آموزش اس��ت. 7- نصاب 
عبارت از تسلس��ل دوره  های خواند نی اس��ت. 
8- نصاب مجموع��ه ای از آرا و اهداف تعلیمی 
است. 9- همه  چیز هایی که شامل فعالیت های 
مکت��ب در داخل صنف، خارج صنف، تدریس، 
آموزش � راهنمایی و روابط بین فعالیت این گونه 
کارها  به ش��مول اشخاص مس��ؤل اند که به نام 
نصاب تعلیمی یاد مي ش��ود.10- همه مطالبی 
که توسط مسؤالن معارف برنامه ریزي مي شود 
به نام نصاب یاد می شود. 11- نصاب عبارت از 
یک سلسله تجربه هایی است که توسط مکاتب 
برای آموزگاران فراهم می ش��ود. 12- آن گونه 
تجربه های��ی که آم��وزگاران بر اث��ر تدریس در 
مکاتب به  دس��ت می آورند ب��ه نام نصاب گفته 
مي ش��ود. 13- نصاب یک سلسله مطالبی است 
که اطف��ال و جوانان باید به ش��یوه هایی آن را 
فراگیرند که اس��تعداد ها و توانایی های خود را 
انکش��اف داده بتوانن��د و فعالیت هایی را انجام 
دهند  ک��ه آن ها را آم��اده برنامه ریزی کارهای 
بزرگ س��الیانه، مطابق ش��رایط و نحوه زندگی 
آن ها بار آورند. 14- تمام تجربه های کودکانی 
که تحت راهنمایی معلم صورت می گیرد به نام 
نصاب تعلیمی یاد مي شود. 15- نصاب عبارت 
از: ط��رح آماده  س��ازی فرصت های آموزش��ی، 
ش��خص به خاطر تعلیم یافته ش��دن گفته اند. 
16- به ق��ول Hilda Taba نصاب عبارت از 

برنامه آموزشی است که دارای اهداف عمومی، 
متن قابل آموزش، نمونه های شیوه تطبیق در 
تدریس و آموزش، انتخاب مواد و وسیله ارزیابی 
و نتیجه گیری از برنامه آموزش��ی اس��ت. 17- 
نصاب عبارت اس��ت از متون آموزش رسمی و 
غیررسمی است که بر اثر آن آموزگاران، دانش، 
فهمیدن، و آگاهی، انکش��اف مهارت ها و تغییر 
روحی��ه و نگرش تقدی��ر ارزش ه��ا را در دایره 
فعالیت های مکاتب و آموزش��گاه ها می آموزند. 
18- در دایره  المع��ارف تعلیم��ی نصاب عبارت 
از تسلسل گروهی از دوره  ها یا مضامینی است 
که به  خاطر فراغت یا تصدیق در س��احه اي از 
علوم مانن��د دروس اجتماع��ی، علوم طبیعی، 
ریاضی��ات، فرهنگ و هنر و تربیت بدنی به کار 

برده مي شود.
در فرجام باید گفت، نصاب تعلیمی عبارت از 
تمام فعالیت ها و تجربه هایی است که شاگردان 
تح��ت راهنمای��ی مکت��ب و مؤسس��ات عالی 
تحصیلی انجام می دهند که بر اثر آن فعالیت ها، 
آموزش در ساحه دانش، مهارت و تغییر روحیه 
و نگرش مثب��ت ذهنی صورت گی��رد  و به دو 
دسته تقسیم می شوند: نخست فعالیت هایی که 
به طور مس��تقیم به تدریس ارتباط دارد و دوم 
فعالیت ه��ای ماورای تدریس که غیرمس��تقیم 
آموزگاران در آموزش آن ها مصروف اند. در این 
فعالیت ها مضامین مختلف، مواد خاص طرح  و 
تدریس می ش��ود. برای باالبردن س��طح علمی 
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و عملی دانش آم��وز و تقدیم درجات مقدماتی 
برای شمول به ساحه تخصصی، حرفه اي، علوم 
و مهارت های اشتغال و فراغت، دارای عناصر و 

اجزای زیر است:
1- تشخیص احتیاج دانش آموز در زندگی. 
2- تش��کل هدف. 3- انتخاب متن.4- تنظیم 
متن. 5- انتخاب تجربه های آموزشی.6- تنظیم 
تجربه های آموزش��ی. 7- ط��رح برنامه و نحوه 
ارزیابی دستاوردها در آموزش. 8- تجدید نظر 
در نصاب تعلیمی مطابق ضروریات فرد، جامعه 

و ظهور ارزش های جدید و نو ظهور.

منابع نصاب تعلیمی
اس��ناد تحریری، اس��ناد تجربه ش��ده، طرز 
نگ��رش و ذهنی��ت، پذیرش ام��وری که عقل 
سلیم آن ها را تأیید می کند. ارزش های نوظهور، 
تغیی��رات زندگ��ی و ضروری��ات انکارناپذی��ر، 
تغییرات ش��کل و دوره های زندگی و انکشاف، 
نصاب تعلیمی، تابع زمان و ش��رایط اجتماعی 
اس��ت، تغییرات آهسته آهسته با موانع برخورد 
می کند. تغییرات اجتماعی آهس��ته و دردناک 
است نصاب تعلیمی بخشی از عناصر تغییر در 
جامعه اس��ت و تقریباً به تغییر برف های قله ها 
شباهت دارد. تغییرات قبلی بر تغییرات بعدی 
اثر دارد. تغییرات نصاب تعلیمی تابع تغییرات 
ذهنی جامعه و اشخاص مسلکی است و تغییر 
در نصاب تعلیمی اجتناب نا پذیر و قابل پذیرش 
است. با تغییر جامعه، نصاب تعلیمی نیز تغییر 
می کند و توسعه نصاب تعلیمی روندی مستمر 

است.
نصاب همیش��ه دارای اهداف نهایی و ملی 
مقاص��د تعلیمی � تربیت��ی  و اهداف س��لوکی و 
عملی اس��ت. اصطالحاتی مانند سرمایه گذاری 
استعدادها � تحول، زاده تنوع استعدادها ست �، 
آم��وزش  ش��اگرد محوری،  مضمون مح��وری، 
فع��ال خود آموزی و ابت��کار در آموزش، دانش 
ب��رای روش��ن گرایی و معرف��ت، دان��ش برای 
و  ث��روت و زندگ��ی عمل��ی  به دس��ت آوردن 
همش��هری نیک و صلح و ده ه��ا صفاتی دیگر 
مانند فرزند زمان خود بودن و رس��الت خود را 
انج��ام دادن  ...  هم��ه از مفاهیم مختلفه نصاب 

تعلیمی و تربیتی استنباط می شود.

تدریس چیست؟
• هر عمل��ی که باعث آم��وزش و یاد گیری 

شود.
• بی��ان صریح معلم در ب��اره آن چه باید یاد 

گرفته شود.
• عمل متقابل بین معلم و شاگرد و محتوادر 

جریان فعالیت صنفی.
•  فعالی��ت آگاهان��ه بر اس��اس هدف خاص 

آموزش.

• ایج��اد ش��رایط و وض��ع یادگرفت��ن و 
آموختن.

•  اگر یادگیری را تغیی��ر در رفتار ارگانیزم 
بر اساس تجربه بدانیم، بدون شک فعالیتی که 
موقعیت و شرایط را برای تغییر فراهم کند  تا به 
نحو آس��ان و بهتر تغییرمطلوب را در شاگردان 

سبب شود، این نیز تدریس است.
• تدریس با عواطف س��روکار دارد. معلمی 
هنر اس��ت، ام��ا بهترین روش ها را کس��انی به 
وج��ود می آورند ک��ه از همه سرچش��مه های 
دانش به خصوص دانش تجربی حسن استفاده 

را می کنند.
• باغبانی که به کاشتن نهال گل دل خوش 
کرده است، باید بدون دخالت احساسات، حقایق 

ترکیبات کیمیاوی خاک را بپذیرد.
• تدریس عبارت از جریان فعالیت معلم در 
تنظیم وضع آموزشی ش��اگردان به ترتیب زیر 

است.
• تشخیص دهنده  چگونگی محیط آموزش 

به خاطر ضرورت وقوع آموزش.
• تشخیص دهنده  این که: چه طور معلومات 
ترکیب و س��اختمان داده ش��ود که قابل فهم 

آموز  گاران باشد؛
• تشخیص دهنده  بهترین نوع تسلسل ارائه 

معلومات به شاگردان.
• تش��خیص دهنده  طبیعت و رو ش تقویت 
و تحریک آموزش آن؛ واضح  اس��ت که این کار 
براثر عمل متقابل و مس��تقیم معلم و ش��اگرد 
بر اس��اس تصمیم انتخاب شده  قبلی با ساختن 
برنامه درسی سازگار به وضع آموزشی و رهبری 
مجدد، مانند ارزیابی و به کار انداختن شاگردان 

در فعالیت های مورد ضرورت آموزشی است.
• همه   فعالیت ها و کارشیوه  های یاد شده به 
کمک تکنالوژی تعلیمی مانند مواد و وسایل و 
افزار تدریس به ش��مول تدریس آموزی، تنظیم 
صنف و فعالیت های ش��اگردان به طور مستقل 

باید آغاز و انجام شود.
• پس آموزش به حیث فعالیت ش��اگردان 
و تدری��س به حیث فعالی��ت معلم باید طوری 
در عم��ل تعلیم و تربیت قرار گیرد که حیثیت 

داد و ستد را داشته با همدیگر هماهنگ باشد.
• یکی از این هماهنگ س��ازی ها عبارت از 
ایجاد شرایط غیر مستقیم و مستقیم و کارهای 
عمل��ی و تجربه ه��ای انفرادی آموزگار اس��ت 
ک��ه با به کاربس��تن  تمام ح��واس و توانایی ها 
و تفک��ر انتق��ادی، ذوق و قریحه و خواس��ت و 
اراده یاد گرفت��ن را در آم��وزگاران تحری��ک و 
بی��دار کند  تا هدف نهایی تعلی��م و تربیت که 
عبارت از عش��ق به آموختن و آموزش به طور 
مس��تقل و خود آموزی ش��اگردان است، تحقق 
یابد. هنر و مهارت آموزگار در آن اس��ت که با 
داشتن آمادگی های عملی � مسلکی و وظیفه ای 

پیام های عملی و فرهنگی را  به شاگردان منتقل 
کند.

عوامل مؤثر در تدریس
عوامل و شرایطی که سهولت ها را در فضای 
تدریس و آموزش مساعد می سازد عبارت اند از:
 Teacher professional  1- تخصص معلم

ism
 Teacher em  2- توانمندی های آموزگاری

 powerment
 Teacher 3- جست وجو و تحقیق به مسلک

 Researcher
4- اجرا کننده برنامه آموزش و آرمان جامعه 

 Teacher implementer
5- آرم��ان عال��ی تعلیم��ی و تربیت��ی یا 
National Vision که عبارت از آرمان و همدلی 

به سوی جامعه انسانی و ملت شدن است.

نیروی اجرایی آموزگار
 Teacher’s  1- نیروی کار شناسی آموزگار

expert Power
2- نی��روی جاذب��ه و احترام ب��ه آموزگار 

 Referen Power
 Ts Legitimate  3- نیروی قانونی آموزگاری

Power
 Ts Reward  4- نیروی پاداش دادن آموزگار

Power
 Ts 5- نیروی و ادارس��ازی به کار و فعالیت

 Coercive Power
 Ts Utilization of عمل��ی  اس��تفاده    -6
Technology از تکنال��وژی تعلیمی و وس��ایل 

نصاب همیشه دارای 
اهداف نهایی و ملی 

ـ تربیتی   مقاصد تعلیمی 
و اهداف سلوکی و 

عملی است. اصطالحاتی 
مانند سرمایه گذاری 

استعدادها ـ تحول، زاده 
تنوع استعدادها ست ـ، 

مضمون محوری، شاگرد محوری، 
آموزش فعال خود آموزی و 

ابتکار در آموزش، دانش برای 
روشن گرایی و معرفت،

دانش برای به دست آوردن 
ثروت و زندگی عملی و 
همشهری نیك و صلح و ده ها 
صفاتی دیگر مانند فرزند زمان 
خود بودن و رسالت خود را 
انجام دادن  ...  همه از مفاهیم 
مختلفه نصاب تعلیمی و 
تربیتی استنباط می شود.
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آموزش. 

نوع فعالیت هایی که در مقابل آموزگار قرار 
دارد عبارت اند از:

وظیف��ه  چند جهت��ی  و  چند بع��دی   •
 Multidimensionality

• چن��د چی��ز را همزم��ان انج��ام دادن 
 Simultaneity

• جواب دادن و رس��یدگی آنی و سریع در 
Immediacy مقابل حادثه ی

• آماده بودن در مقابل حوادث غیر مترقبه 
 Un Predictability و دور از توقع

• ح��رکات و فعالیت قابل قبول در صنف و 
 Publicness محیط آموزشگاه

• ثبت شیوه ها و برخورد آن به طور مناسب 
 History و مفید

آم��وزگار هرگز یاد نمی دهد  بلکه ش��رایط 
یاد گیری را مس��اعد می کند. این آموزگاران و 
ش��اگردان اند که یاد می گیرند. اگر ش��رایط و 
زمان مطلوب فراهم ش��ود آموزش و یاد گیری 
ش��اگردان حتمی است. ش��خصیت و آموزگار 
چون یک کل است که بر ایجاد شرایط یادگیری 
و تغییر و تحول ش��اگرد اثر می گذارد. دید گاه 
آموزگار و ش��یوه های فکری او که به آن اعتقاد 

دارد در چگونگی کار او مؤثر است.
تخص��ص و آماد گی و آگاه��ی در مضمون 
م��ورد تدریس و آمادگی وظیف��ه ای در هنگام 
تدری��س و ایجاد انگیزه ب��ه دانش آموزان برای 
آموزش مستمر از وظایف مهم آموزگاری است. 
انسان موجود خود آگاه، انتخاب کننده، صاحب 
اراده، هنر مند و هنر آفرین است. مکاتب، مدارس 

دانش��گاه ها معلم و اس��تاد وظیفه دارند که به 
آموزگاران  یاری رسانند تا از جبر طبیعت، جبر 
تاریخ، جبر جامعه و فرهنگ حاکم رهایی یافته 
و قادر به حل مشکالت مربوط به خود و جامعه 
خود ش��وند. ریشه های فقر زنجیر انهدام کننده 
محیط اجتماعی و زندگی اس��ت. بی س��وادی 
و عدم خود آگاهی باعث ش��یوع فقر می ش��ود. 
 دانشگاه و مراکز عالی تحصیلی، بهترین نهادها 
برای ایجاد دگر گونی های مثبت در دانشجویان 
و آم��وزگاران اس��ت. مکتب و دانش��گاه مراکز 
اصلی برای فراهم س��ازی آمادگی ها و تمرینات 
مقدماتی ب��رای زندگی آینده ف��رد در جامعه 
اس��ت و باالترین ارزش تعلیمات رسمی، ایجاد 

احساس اجتماعی و انسانی است. 

 Learn to آموخت�ن ب�رای دانس�تن
know عبارت از:

از  جام��ع  و  مختل��ط  دان��ش  فراگی��ری 
فرصت ه��ای تجربی محیط و ماحول طبیعی و 
اجتماعی و اس��تفاده از آن به طور درس��ت در 
وظایف و فرصت های وظیفه ای اس��ت. مفهوم 
دیگ��ر آن عب��ارت از خود آموزی اس��ت که از 
فرصت های تعلیمات غیررس��می و رس��می و 
تجربه ه��ای گوناگونی به دس��ت آم��ده فراهم 

می شود.

یاد گرفت�ن ب�رای این ک�ه چط�ور باید 
 learning how to learn آموخت

مهارت و هنری اس��ت  که می آموزد چگونه 
از فرصت های موجود برای آموختن علوم عصر 
اس��تفاده کرد و به کش��ف رموز علم و اخالق و 

هنر  پی بر د.

آم�وزش به خاط�ر توانایی در تخصص 
 Learning to do

از  یک��ی  در  مه��ارت  و  دان��ش   داش��تن 
مسلک های مورد نیاز جامعه،  عیار کردن خود و 
افزون بر مسلک و مهارت، کفایت و کاردانی در 

کارهای دسته جمعی و تجربه اندوزی است.
آموزش به خاط�ر زندگی کردن و بقای 

Learning to be  زندگی
توسعه  توانایی ها در سطح وسیع تر، قضاوت 
و مس��ئوولیت های ش��خصی درباره هر یک از 
استعدادها و ظرفیت های شخصی مانند حافظه، 
استدالل، زیبا شناس��ی. ظرفیت های فزیکی و 

مهارت مفاهمه باید ارج گزاری شود.
آموزش به خاطر زندگی ک��ردن در جامعه 
Learning to live together  با انکش��اف دادن 
مفاهم��ه با رعای��ت حق��وق دیگران ب��ا اراده 
مستقالنه، پروژه های مشترک را با جلوگیری از 
دشمنی با روحیه اجتماعی و مفاهمه صلح آمیز 

آغاز و انجام داده بتوانند.
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 مکاتب، مدارس دانشگاه ها 
معلم و استاد وظیفه دارند 

که به آموزگاران  یاری 
رسانند تا از جبر طبیعت، 
جبر تاریخ، جبر جامعه و 

فرهنگ حاکم رهایی یافته و 
قادر به حل مشکالت مربوط 

به خود و جامعه خود
شوند. ریشه های فقر زنجیر 
انهدام کننده محیط اجتماعی 
 و زندگی است. بی سوادی
و عدم خود آگاهی باعث 
شیوع فقر می شود.  دانشگاه 
و مراکز عالی تحصیلی، 
بهترین نهادها برای ایجاد 
دگر گونی های مثبت در 
دانشجویان و آموزگاران 
است.
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رسيزه:

اوس پــه نــړۍ کــې دود ګرځېدلی چې 

ارواپوهان د ماشــوم ذهني دنیا تــه د ننوتلو 

لپــاره د هرې وســیلې په کارولــو الس پورې 

کــوي او تــل دا هڅــه کوي، چې ماشــوم ته 

ورنیــږدې يش او د ذهني جوړښــت بېالبېل 

اړخونه یې وڅيړي. 

یــو شــی چــې پــه دې برخــه کــې یې 

ارواپوهــان او د ښــوونې او روزنــې د څانګې 

څېړوونکي ګټور بويل کیســه ده، کیسه رسه 

له دې چې د ماشــومانو لپاره بوختوونکې بڼه 

لري د ماشوم د شــخصیت په وده کې یې تر 

اوسه ښې پایلې لرلې دي.

دا خربه به اغراق نه وي، چې تر دې مهاله 

د ماشوم د ادبياتو اړوند زرګونه کتابونه، مقالې 

ليکل شــوي او بحثونه شوي دي، دا کتابونه، 

لیکنــې او بحثونه کله ناکله کره کتنې ته هم 

وړانــدې شــوي دي، خو پوښــتنه دا ده چې 

زموږ ليکوالو په دې برخه کې څومره مسلکي 

چلند کړی دی؟

زموږ لیکوال ځینې لیکنې او کیسې لیکي 

کيسه او
د ماشوم 
شخصيت 
جوړونه
رشف الدین عظیمي

چې ډېر ځله له مســلکي اړخه ستونزې لري؛ 

د ماشومانو او لویانو تر منځ لوی توپیر شته او 

غالبًا د ماشــوم ادبیاتو نن ورځ په نړۍ کې د 

لویانو له ادبیاتو څخه ډېر پرمختګ کړی او په 

دې برخه کې کار او لیکوالۍ بيخي جال لوری 

او ســبک غوره کړی دی، خو په افغانســتان 

کې دغه چــاره د نورې نړۍ بر عکس تر ډېره 

بريده ناحرفوي او بې ګټې تررسه شــوې ده. 

دغــه ناحرفوي چلنــد د دې المل ګرځېدلی 

چې زموږ زړه خوږي ښــوونکي او د ماشــوم د 

روزنې مسوولین او روان پوهان د بهرنیو اثارو 

لوستلو ته اړبايس، خو نوموړي اثار به ترکومه 

بریده وکوالی يش زموږ د ټولنې پوښــتنې او 

ســتونزې حل کړي او دا چې ايا زموږ او نورو 

ټولنو تر منځ توپري شته؟

له دې لیکنې مو موخه داده چې د کیسې 

او د ماشــوم د شخصیت په وده کې د کیسې 

د ونډې په اړه له کورنیو، د ماشــوم د ادبياتو 

پنځوونکو او د ماشــوم د روزنې له مســوولینو 

رسه خپل مالومات رشیک کړو او وکوالی شو، 

ليکوالــو، څېړوونکو او مســوولینو ته د ال نورو  

څېړنو او مطالعې انګېزه ورکړو.

کيسه:

د کيســې په اړه کیــدای يش د ادبیاتو د 

برخې کارپوهان او د فرهنګي چارو مینه وال 

بېالبېل نظرونــه او تعریفونه ولري، خو د هغو 

یادول به د دې مقالې له حوصلې بهر وي. 

کیسه په پښتو ژبه کې له لغوي اړخه قصه، 

نکل، مواســه، ناول او داستان مانا کیږي)۱( 

په دري ژبه کې رسګذشــت، حکایت او له تېر 

څخه یو ذهني انځور اخیستلو ته وايي.)۲(

خو ارواپوهان، ټولنپوهان، او د ښوونې او 

روزنې د برخې کارپوهان وايي:

”کیســه د ماشــوم د ښــوونې او روزنــې 

لپــاره یوه تــر ټولو جالبه او ښــه وســیله ده، 

کیسه یوه تېره شــوې تجربه او پېښه ده چې 

ماشــوم یــې اورېدلو تــه ډېــره لیوالتیا لري، 

کیســه هغه نامستقیمه ښوونه ده چې ماشوم 

نوښــت، تخیل او فکر کولو ته اړبايس“. )۳( 

او کارپوهان باور لري چې د ماشــومانو لپاره 

د نامستقیمې ښــوونې اغېزه نظر مستقیمې 



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره اول | حمل 1396

ښوونې ته ډېره او تلپاتې وي، ځکه خو کيسه 

د ماشــوم په ښوونه او روزنه کې پياوړی نقش 

لري.

کیســه او داستان د ماشــوم د شخصیت 

پــه وده او تکویــن کې خورا ونــډه لري. زړور 

توب، غوڅتوب، برش دوستي، امیدواري، ازاد 

فکــري، حق پالنــه، ځوامنردي، اســتقامت، 

د ظلم پــر وړاندې درېدل او داســې نور ډېر 

ارزښتونه شته چې د ډېرو کیسو او داستانونو 

مرکزي خربې همدغه پیغامونه وي. 

کیسې او نکلونه نه یوازې دا چې د ماشوم 

لپاره یو رواين او اورېدونکی محرک دی، بلکې 

د ماشــومانو په ژوند کې خــورا اغېزه لري، دا 

بــه زموږ ټولو په یــاد وي، چې میندو، نیا او د 

کورنیو لویانو زموږ د خوښولو، ویده کولو او یا 

هم د ژمي د اوږدو شپو د لنډولو لپاره کیسې 

او نکلونه کول، که فکــر وکړئ همدا اوس به 

مو هم ځینې پخوانۍ او د کوچنیوايل کیسې 

در په زړه يش، ډېر داســې ماشــومان شــته 

چــې خپل ایډیال شــخصیتونه یې له هامغو 

کیسو او نکلونو غوره کړي او راتلونکې یې هم 

د هامغو شــخصیتونو یا د کیســو او نکلونو د 

قهرمانانو په څېر شوي دي.

یو مشهور روان پوه زیکمونت فروید وايي:“ 

انســان ډېر له خپل ماشومتوب څخه اغېزمن 

وي او هــر هغه څه چې پــه لوینې یې تر رسه 

کوي انګېزه یا المل یې له هامغه کوچنیوايل 

وررسه مله وي او کله چې بلوغ ته رســیږي یا 

غټیــږي نو د فروید په خــربه ځان ترې خايل 

)هوسا( کوي“. 

”کیسه د شخصیت ټولې سطحې بیانوي، 

کیســه ماشــوم ته د پوهې او عقل د لېږدولو 

لپاره یوه ښه طریقه ده، کیسې او نکلونه نوي 

نســل ته د تېر نســل د ورپېژندلو یو پخوانی 

او زوړ دود دی، کیســه د ادبیاتــو یــوه برخه 

ده، چې موږ خپلو تېرو تفســیرونو او تعبیرونو 

تــه بیايــي، که څه هم کیســه خوښــوونکې، 

بوختوونکې او مناييش بڼه لري خو ښه خربه 

په کیسه کې داده چې پیغام په ډېره ښه او په 

زړه پورې بڼه لېږدوي. 

کیسې د انســانانو د زړونو په تارونو پورې 

زانګي او ډېر ځله داســې پېښــه شوې چې د 

کیســې ویوونکی او یا لیکونکی هېر شــوی، 

خو کیســه ال په هامغه خپله بڼه پاتې شــوې 

او پیغام یې په ذهنونو او خاطرو کې تل پاتې 

وي. موږ متمدنه انســانان رسه له دې چې د 

ټیکنالــوژۍ په پېر کې ژوند کــوو خو بیا هم 

لــه ژونده خوښ نه یو او دا اړتیا لېدل کیږي، 

چې د تېرو انسانانو کیسې واورو او یادونه یې 

راژوندي کړو“. )۳(

ډېری مینــدې او پلرونه پــه دې باور دي 

چې ماشــومان یې هیــڅ يش تــه پاملرنه نه 

کوي او اړتیا نشــته چې له ماشوم رسه خربې 

یا کیسې ويش، دا په داسې حال کې چې د 

ماشــوم ماغزه زده کړې او جذب ته تر بل هر 

پړاو ډېر تیار او چمتو وي او دا خوښــوي چې 

د خپلې مور او خپل پالر غږ واوري؛ نو میندې 

او پلرونه مســؤلیت لري چې خپل ماشــومان 

دبېالبېلو مســایلو اړوند د کیســې او یا په بله 

مانــا د خربو له الرې پوه کړي، دې خربې ته 

مــو پام وي چې کله مو ماشــوم خربې کولې 

خربې یــې ورپــرې نه کــړئ آن که ماشــوم 

کلیمې او جملې غلطې هم تلفظ کړې، زموږ 

هڅه باید دا وي چې د ماشوم له عمر، جنس 

او شخصیت رسه ســم او مناسب چلند وکړو، 

وروســتۍ شوې څېړنې په څرګند ډول ښیي، 

چې له ماشــوم رسه خربې باید د ماشــوم په 

ژبه ويش، دا ځکه چې د ماشوم له پیدایښته 

څو اوونۍ وروسته د ماشوم پنځه ګونه حواس 

له تعامل او غربګــون څخه برخمن کیږي، نو 

اړینــه ده، چې د ماشــوم د جامــو رنګ، هغه 

رســمونه چې ګرځنــده وي او یا هغه څه چې 

انځور ولري، کوم خواړه چې ماشــوم خوښوي 

او کوم غږ چې ښــه ورته ښکاري، بايد ماشوم 

تــه يې چمتــو او تیار کړو، دا پــه دې خاطر، 

چې ماشــوم هم اوري، ګــوري، خوند اخيل، 

د المســې حس یې فعاله وي او هرڅه بویوی 

هم يش.)۴(

ماشوم ته کيسه بايد الندينۍ ځانګړنې 

ولري:

د کیســې کتابونه باید رنګه، په غټو تورو، 

ښــه کاغذ او انځورونو ښکيل وي، دا کتابونه 

باید د ماشــوم په ژبه ولیکل يش، د کیســې 

د ویلو پــه وخت کې باید غــږ زیر او بم يش، 

ځکه چې په یوه کیســه کې بېالبېل لوبغاړي 

)کرکټرونــه( لوبیږي نو لــه کرکټر رسه غږ هم 

توپیر مومي، د کیســې په ویلو کې باید خپل 

احســاس، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو، 

د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده کوم، 

چې ماشــوم پرتــه له رس او مخ ټــول ځان په 

بړســن کې پټ کــړی وي، خــو ځینې روان 

پوهان د کیســې د ویلو لپاره وخت نه ټاکي، 

وايي چې په دې برخه کې هم باید له ماشوم 

څخــه پوښــتنه ويش چې څه وخــت غواړي 

کیسه واوري.

”کیســه بایــد لــه ۱۵ دقیقو څخــه ډېره 

اوږده نه يش ځکه چې ماشــوم ترې ســتړی 

کیږي او خدای مکړه بیابه لنډې کیســې هم 

نه اوري. کیســه باید په دوســتانه ډول وویل 

يش ځکه چې له یوې مخې ماشوم ستاسو له 

پاملرنې خوښــيږي او له بل لوري یې کیسې 

ته لیوالتیا ډېرېږي او هڅه کوي چې کیســه 

تر پایه واوري.

یو بــل اړین ټکی دا دی، چې د کیســې 

په پای کې د کیســې د پیغام روښــانول ښه 

پایله نه لري، ځکه چې پيغام ویل نامستقیمه 

ښــوونه په مســتقیمه ښــوونه اړوي او په دې 

ډول د کېسې اغېزه راټیټوي، نو ښه به داوي، 

چې پایله خپله ماشوم ته پرېږدو.

د کیســې د لوســتلو پر مهال باید په پام 

کې ولرو چــې د کتاب د لیکوال یا خپرونکي 

په اړه پوره مالومات ولرو او د نظر له خاوندانو 

څخه مشــوره پــرې واخلو ځکه، چــې په پټو 

ســرتګو کار هیــڅ کله ښــه پایله نــه لري، د 

کیســې ټاکنه باید خپله ماشوم ته ورکړو چې 

کومه کیسه خوښوي، د کیسې په لوستلو کې 

باید ماشوم د کرکټرونو په تفکيک کې بریالی 

يش“.)۵(

ځینــې وخــت ماشــومان د کیســو تکرار 

غــواړي نو ډاریــږئ مه، هر هغه کیســه چې 

ماشــوم یې خوښــوي او بیا یې غــواړي ورته 

ېې ووایاســت. ځکه پخپله د ماشوم له خوا د 

کيسې ټاکنه خورا مهمه ده.

”د کیسې اتل باید له ستونزو ووتلی يش 

یانې ماته ونه خوري او مثبته ونډه ولري.

د کیسې پېښې باید پرله پسې او منطقي 

وي پــه دې اړه ځینــې روان پوهان وايي چې 

ډېری میندې او پلرونه په دې 
باور دي چې ماشومان یې 

هیڅ يش ته پاملرنه نه کوي 
او اړتیا نشته چې له ماشوم 
رسه خربې یا کیسې ويش، 

دا په داسې حال 
کې چې د ماشوم ماغزه زده 
کړې او جذب ته تر بل هر 
پړاو ډېر تیار او چمتو وي او 
دا خوښوي چې د خپلې مور 
او خپل پالر غږ واوري
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ماشــوم یو تخیــيل موجود دی نو ماشــوم ته 

اړوند موضوعات هم باید تخیيل ووايس.

د کیســې یا داستان ژبه باید ساده او عام 

فهمه ووايس چې ماشــوم یــې د تقلید لپاره 

درک کړي او ښــه پرې پوه يش، په دې اړوند 

موالنا بلخي وايي:

چون با کودک رسو کارت فتاد

پس زبان کودکی باید گشاد

کیســه کې یــاد شــوي موضوعــات باید 

محســوس وي، ځکه چې ماشوم له معقولو او 

معنوي مسایلو څخه ښه جذب نه يش کوالی 

او ســم نه پرې پوهیږي، کیسه باید خاطرې، 

فکرونــه، ګټورې او نوې تجربې ماشــومانو ته 

الهام کړي، کیســه باید عاطفي رنګ ولري او 

بېالبېل هیجانونه په ماشــوم کــې راوپاروي، 

کیســه باید معــام ګانــې ولري، خو داســې 

معامګانې چې حل یې اســانه وي او ماشــوم 

ســتړی نه کړي، کیسه باید په زړپورې او ښه 

عنوان یا رسلیک ولري“.)۶(

پــه ځانګــړي ډول د ماشــوم د  کيســه 

شخصيت په وده کې څومره ګټوره ده؟

”کیسه د ماشوم د بیان او خربو له ځواک 

رسه مرسته کوي.

کیســه د ماشــوم د عواطفــو پــه رغولو او 

پياوړي کولو کې یوه ښه وسیله ده.

کیسه د ماشوم د فکر ځواک ډېروي.

کیســه د تخیــل روحیــه په ماشــوم کې 

پياوړې کوي او تخیل د نوښــت تر ټولو ښــه 

زمینه ګرځېدالی يش.

کیســه په ماشــوم کې د نوښــت، ابتکار، 

خالقیت او ابداع قوه ژوندۍ کوي. 

د کیســې په وســیله کوالی شو ماشوم له 

خپل فرهنګ، ادبیاتو او تاریخ رسه بلد کړو“.

)۷(

ادب پوهان وايي، چې په کیسه کې پیام 

پــه ډېره ښــه توګه لېــږدول کیــږي او د دې 

خربې دلیــل روان پوهان د کیســې د پيغام 

نامستقیم والی ښيي.

کیســه ماشــوم تــه د ټولنیزتــوب روحیه 

ورکــوي او یو ټولنیز شــخصیت ترې جوړوي، 

او د کیسې ټولنېزه ګټه داده چې کوالی يش 

ټولنیز ارزښــتونه او قوانین له یوه نسل څخه 

بل نسل ته ولېږدوي.

د روغتیایــي او رواين چارو کاروپوهان په 

دې نظر دي، چې که موږ غواړو د ماشــوم په 

خوب کې اختالل پیدا نيش، نارامه خوب ونه 

لري او بې خوبه نيش نو کورنۍ له خوب څخه 

وړاندې ماشوم ته کیسې او اللولو ووايي.

”ماشــوم له کیســې څخه کوالی يش له 

خپل چاپېریال رسه اشنا يش.

کیســه له ماشوم رسه مرسته کوي چې په 

کیســه کې د کرکټرونو ترمنځ اړيکي درک او 

په خپل ژوند کې کټه ترې واخيل.

کیســه د ماشــوم فکري مترکز ته ځواک 

ورکوي او پاملرنه یا دقت یې پورته بیايي.

د کیســې ویــل او اورېــدل د دې المــل 

ګرځي چې ماشوم هر هغه څه چې له کیسې 

اوري په عميل ژوند کې تجربه کړي.

د ښــوونې او روزنې کارپوهــان وايي چې 

کیســه د تدریــس یــو ښــه میتــود دی چې 

ښوونکي د لوســت او تدریس په وخت کې د 

درس د په زړه پورې کولو او جالبولو لپاره ګټه 

ترې اخېستالی يش. 

کیســه کې ماشوم د لویانو له احساساتو، 

عواطفو او اندود رسه اشنا کیږي.

کیســه کوالی يش ماشــوم له ډېــرو نویو 

کلیمــو او جملو رسه اشــنا او د لغاتــو زېرمه 

یې ډېــره کړي، چې کیــدای يش په ورځنیو 

خربو اترو کې د ماشــوم د چاپېریال لویان او 

ماشومان هېڅکله هغه ونه کاروي او دا خربه 

کوالی يش له ماشــوم رسه د ژبې په زده کړه 

کې خورا مرسته وکړي.

د کیســې له الرې کوالی شــو د ماشــوم 

عاطفــي، ټولنیزه، کالمــي او ذهني وده کې 

مرسته وکړو“. )۸(

”کیسه په ماشوم کې د غوږ نیولو احساس 

پیدا کوي او دا احساس پیاوړی کوي.

کیســه ماشــوم رسه مرســته کــوي چې 

حقپاله او حق غوښتوونکی يش.

له کیســې څخه ماشــوم پــه تخیيل ډول 

هڅول کېږي او یو فعالیت تررسه کوي.

د کیســو او داستانونو په وسیله په ماشوم 

کــې پر نفس د اعتامد ځــواک ډېرېږي او پر 

ځان باور پیدا کوي. 

کیسه کوالی يش په ماشــوم کې مثبتې 

انګېزې پیاوړې او را پیدا کړي.

کیســه ماشــوم ته دا ورزده کــوي چې له 

ســتونزو او کړاونو رسه څنګه مخامخ يش اود 

حل د الرې لټول زده کړي“.)۹(

نــو په دې ترتیب رسه کیســه نه یوازې دا 

چې بې ګټې نه ده بلکې د ماشوم په معنوي 

وده کې خورا ارزښــمنه ونډه لــري، نو راځئ 

چــې خپلو ماشــومانو ته د خپلــو تللو اتالنو، 

رسښــندونکو او نوابغو کیســې وکــړو، چې د 

نوموړو له شخصیتونو، رسښندنو، بریالیتوبونو 

او کارنامــو څخه متاثــره يش او پاتې خربې، 

نصیحتونــه او وصیتونه یې پــه راتلونکي ژوند 

کې پيل او ټولنې ته ښــه زیری او بریالیتوب 

يش.
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ادب پوهان وايي، چې په 
کیسه کې پیام په ډېره ښه 
توګه لېږدول کیږي او د دې 

خربې دلیل روان پوهان د 
کیسې د پيغام نامستقیم 

والی ښيي.
کیسه ماشوم ته د ټولنیزتوب 
روحیه ورکوي او یو ټولنیز 
شخصیت ترې جوړوي، او د 
کیسې ټولنېزه ګټه داده چې 
کوالی يش ټولنیز ارزښتونه 
او قوانین له یوه نسل څخه 
بل نسل ته ولېږدوي.
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چکیده
حقوق جزا، به خصوص  رشته جرم شناسی و 
علوم جنایی، دارای نقشی وسیع در نظم دهی 
امور  و رسالت مهم آن یعنی رسیدن به عدالت 
اس��ت. برای حصول و دس��تیابی به نتیجه ای 
مطلوب ب��رای برقراری عدال��ت، می طلبد که 
ابعاد و جزئیات یک رش��ته، به گونه   تخصصی 
و موش��کافانه  مطالع��ه و پژوهش ش��ود. این 
تحقی��ق  به ح��وزه مطالعاتی جرم شناس��ی بر 
مبنای جنسیت )آسیب شناسی زنان( پرداخته 
اس��ت. این قلم پس از بیان تاریخچه مختصر 
جرم شناسی و توجه به خاستگاه جرم  شناسی 
حمایتی، دیدگاه نظریه پردازان این رش��ته را 
تش��ریح می کند. در قدم بعد، گسترش یافتن 
مباحث آسیب شناس��ی در عرصه بین الملل و 
پیدایِی جایگاه این داده های حمایتی در اسناد 

بین الملل، مورد تبصره قرار می گیرند.

کلیدواژگان
جرم  شناسی، آسیب شناسی حمایتی، زنان 

قربانی جرم، اسناد بین المللی

مقدمه
کمتر از یک سده پس از تولد جرم  شناسی، 
عده ای از جرم شناس��ان ک��ه در مقام راه حل 
ج��رم،  علت شناس��ی  و  بزه��کاری  معم��ای 
آمادگ��ی طی هم��ه مس��یرهای مطالعاتی را 
داش��تند، پژوهش های خود را ب��ر روی ضلع 
دوم بزه��کاری )قربانی ج��رم( متمرکز کردند 
تا س��هم، نقش، ش��خصیت و منِش وی را در 
تکوین جرم، برآورد کنند. این رهیافت جدید 
نسبت به جرم، به نوبۀ خود تحوالت عمیقی را 
در علت شناس��ی جنایی ایجاد کرد که حاصل 

از ظهور بزه دیده شناسی
تا حمایت از زنان 
آسیب دیده 
در اسناد بین المللی و حقوق بشری-1

روح اهلل حقجو

آن، تولد رشته جدیدی به نام بزه دیده شناسی 
بود.

بزه دی��ده، حقیقتی اس��ت جاودانه که در 
ط��ول زم��ان از چش��م اندیش��مندان حقوق 
جزا پنهان مانده اس��ت و اگر جرم شناس��ان و 
صاحب نظران گذشته بدان پرداخته اند، از این 
سبب بوده که بزه دیده نیز مانند سایر اشخاص 
می توانس��ته به عنوان مرتکب احتمالی جرم، 
مطرح باشد. بزه دیدگی یک واقعیت اجتماعی، 
زیستی و روانی است که توسط آسیب پذیرِی 
ی��ک ف��رد، و به وس��یله آنچه متحمل ش��ده 
می تواند مشخص شود � هرچند این امر به یک 

جرم مربوط نباشد.)1(

الف: ظهور بزه دیده شناسی
1. مفهوم بزه دیده شناسی

اصطالح بزه دیده شناس��ی به مفهومی که 
امروزه در حوزه جرم  شناسی از آن یاد می شود، 
مع��ادل victimology اس��ت. البته درباره 

معنای victimology میان دانشمنداِن علوم 
اجتماعی -از جمله حقوقدانان، جرم شناسان و 
روان شناسان- بحثی وجود دارد که در میان این 
رشته ها، چه کسی برای اولین بار این اصطالح 
را به کار برده و چه معنایی را مدنظر داش��ته 
اس��ت؟ در این میان، از آن جا که جرم شناسان 
بیشترین س��هم را در رواج دادن این اصطالح 
به منزله یک حوزه مطالعاتِی خاص داشته اند، 
می ت��وان گفت ک��ه این اصط��الح   در اصل به 
ح��وزه مطالعاتی خاصی برای بررس��ی رابطه 
می��ان قربانی جرم و فاعِل ج��رم باز می گردد. 
اما این بحث، به رابطۀ میاِن دو شخِص بزهکار 
)مجرم( و بزه دیده )قربانِی جرم( منحصر نماند 
و در راس��تای تحول این رشته، گسترۀ مفهوم 
بزه دیده شناس��ی، قربانی��ان نقض های حقوق 
بشری را نیز فرا گرفت. بدین سان  این اصطالح 
چ��ه از دی��دگاه علمی � تجربی ب��رای مطالعه 
نق��ش قربانی جرم در تکوی��ن عمل مجرمانه 
و ی��ا حمای��ت از بزه دی��ده در فرایند پروس��ه 
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جزایی، و چه از نظرگاه سیاس��ی برای تحقیق 
درب��اره حمایت از قربانی��ان نقض های حقوق 
بش��ری به حوزه مش��خصی محدود است. این 
قلم��رو مطالعاتی در چهارچ��وب علوم جنایی 
 conventional/( مت��داول جرای��م  مل��ی، 
می کن��د.  بررس��ی  را   )common crime
در حق��وق جنایی بین المللی نی��ز به مطالعۀ 
دس��ته ای از قربانیان نقض های حقوق بشری 
می پ��ردازد ک��ه این نقض ه��ا غالباً ب��ه منزلۀ 
جنایت های بین المللی، جرم انگاری ش��ده اند.

)2( بنابراین واژه »بزه دیده« را می توان مترادف 
با واژه »مجنی علی��ه« یا همان قربانِی جرم به 
کار ب��رد )3( و اصط��الح victimology را 
به معن��ای بزه دیده شناس��ی اس��تفاده کرد. 
هم چنی��ن با رجوع به فرهنِگ حقوقی، از واژه 
انگلیسِی victim، معانِی: قربانی، مجنی علیه، 
زیان دیده و متضرر به دست می آید.)4( منابع 
اصطالح شناس��ی و تعبیر شناس��ِی حقوقی نیز 
واژه »ب��زه« را جرم و گناه بی��ان کرده اند و از 

مجرم به عنواِن بزهکار نام می برند.)5(

2. رویکرد توجه به بزه دیده
بزه دی��ده شناس��ی ب��ه مثاب��ه »علم��ی 
نویدبخش«)6( ابتدا در ادامۀ بحث های علمِی 
مربوط به علت شناسی جنایی، یعنی در بستر 
جرم  شناس��ی مطرح ش��د. در واقع نخس��تین 
مطالع��ات مرب��وط ب��ه مجنی علیه ی��ا قربانِی 
مس��تقیم جرم )بزه دیده(، بر سهم و نقِش این 
کنشگر در ارتکاب جرم متمرکز بوده است. به 
س��خِن س��اده تر، بدین معنا که نقش بزه دیده 
در فراین��د تکوین جرم تا چه حد بوده اس��ت 

و او به چه طریق، عاملی در رخداد یا تش��دید 
جرم قرار گرفته اس��ت. از ای��ن رویکرد، توجه 
جرم شناس��ان به ضلع س��وم رخ��داِد جرمی 
)بزه دیده( به عن��وان عامل محرک یا عنصری 
از اوض��اع و احوال مش��رف به ج��رم یا جزیی 
از وضعی��ت ماقبِل بزه��کاری )وضعیت پیش 
جنای��ی( جلب ش��ده و آن، مح��ور مطالعات 

جرم  شناسی واقع شد.)7(

3. مطالعاتی در بزه دیده شناسی
ک��ه  جرم ش��ناس  اندیش��مندان  برخ��ی 
عالقمند به تمرکز بر بزه دیده شناس��ی شدند 
ب��ا مطالعات گس��ترده بر روی ای��ن مقوله، به 
نظریاتی قابل توجه دست یافتند. به لطف این 
توجه، بزه دیده شناس��ی به عنوان یک رش��ته 
مطالعاتی در جرم  شناس��ی مطرح ش��د. یان. 
ج��ی. ام. وان دیک )جرم ش��ناس هالندی( از 
نظریه پردازاِن نام دار بزه دیده شناس��ی اس��ت 
که در شناس��اندِن بزه دیده شناسی به عنوان 
یک رش��ته مطالعاتی، تأثیر گذار بوده است. او 
به وی��ژه این کار را در مقال��ه ای که به نهمین 
کنفرانس »جامعه جهانِی بزه دیده شناس��ی« 
در س��ال 1997 ارائ��ه کرد، به روش��نی انجام 
داده اس��ت. جامعه جهانی بزه دیده شناس��ی، 
فعال تری��ن و مهم تری��ن س��ازمان بین المللِی 
غیردولت��ی در زمین��ه بزه دی��دگان و بزه دیده 
شناسی اس��ت که هر دو� سه س��ال یک بار به 
برگزاری کنفرانس بین المللی می پردازد. »وان 
دیک« که س��ه س��ال ریاس��ت جامعه جهانی 
بزه دیده شناس��ی را نیز بر عهده داشت، تالش 
کرده اس��ت تا با بررسی س��یر تحول بزه دیده 
شناسی )از آغاز دهۀ 40 میالدی تا دهۀ پایانی 
سدۀ بیستم( نش��ان دهد که بزه دیده شناسی 
ب��ه منزله یک حوزه مطالعاتی خاص، به تدریج 
به سوی استقالل از جرم  شناسی رفته است. او 
را می توان از نخستین کسانی بر شمرد که این 
ح��وزه مطالعاتی خاص را به دو ش��اخه اصلی 

تقسیم می کند:
نخست: »قربانی شناسی جنایی« )بزه دیده 
شناس��ی( که بر پایه نظریه »ش��تاب دهندگِی 
بزه دیده« )یعنی نقش شتاب دهنده یا اثرگذار 
بزه دی��ده در تکوی��ن ج��رم( تکیه داش��ته و 
نشان دهنده مرحله ای در سیر تحول بزه دیده 
شناس��ی اس��ت ک��ه دوره س��رزنِش بزه دیده 
)victim blaming( نامیده می ش��ود. البته 
بیش��ترین تمرکز بزه دیده شناس��ِی برآمده از 
مت��ن مباحث جرم ش��ناختی، ب��ه این گونه از 

دستاورد وان دیک بر می گردد.
دوم: »قربانی شناسی عمومی« که به عنوان 
رویکرد بعدی این قلمرو مطالعاتی؛ رش��ته ای 
است که با وسعت دادن گسترۀ تعریف قربانی 
)victim(، قلمرو این دانش را به همه قربانیان 

)حتا قربانیان رویداد های طبیعی؛ مثل زلزله، 
س��ونامی و غیره( تعمیم می ده��د. وان دیک 
در این زمین��ه ابداعی کرد و اصطالح نوآورانه 
دیگری را به نام »بزه دیده شناسی حمایتی« را 
در بطن رویکرد دوم، مفهوم سازی می کند که 
با اثرپذیری از جنبش های اجتماعِی »حمایت 
ب��ا  و   )victim advocacy( بزه دی��ده«  از 
تأکید بر مفاهیم »حقوق بش��ر و سوءاستفاده 
از قدرت«، س��رانجام به قربانیان سوءاستفاده 
مجرمان��ه از ق��درت )بزه دی��دگان جنای��ات 

بین المللی( نیز پیوند می خورد.)8(

4. قربانی شناسی جنایی
در مفهوم بزه دیده شناس��ی، از دو گونه  ای 
ک��ه وان دی��ک آن را از یکدیگر تفکیک کرد، 
ای��ن قربانی شناس��ی جنای��ی اس��ت ک��ه در 
ح��وزه مطالعات جرم  شناس��ی، تح��ت کاربرد 
ق��رار می گیرد. بزه دیده شناس��ی ی��ا مطالعۀ 
بزه دیدگ��ی ، حوزه   علمی اس��ت ک��ه از حدود 
دهۀ 70 میالدی به س��وی  بد ل ش��دن به یک 
رشته مطالعاتی حرکت کرده است. تا پیش از 
 Von( آن، نظریه پردازانی چون فون هنتیک
Henting( جرم ش��ناس آلمانی و مندلسون 
رومانیای��ی،  حقوق��دان   )Mendelson(
ب��ه عن��وان پیش��گامان بزه دی��ده شناس��ی 
شناخته می ش��دند. فون هنتیک اولین توجه 
جرم شناختی به بزه دیده را در انتشار مقاله ای 
با عن��وان »مالحظات��ی درباره تعام��ل میان 
بزهکار و بزه دیده« در س��ال 1941 ابراز کرد. 
وی سپس کتابی با موضوع جرم  شناسی با نام 
 the criminal and( »بزهکار و قربانِی او«
his victim( به چاپ رساند و در آن، فصلی 
را ب��ه بزه دیده اختص��اص داد. در این نگرش، 
بزه دیده شناسِی علت شناختی در جرم  شناسی 
مورد توجه ق��رار گرفت. یعنی بزه دیده ممکن 
اس��ت در وقوع جرم، ایفای نقش داشته باشد 
بدون این که آن را خواسته باشد  یا پیامدهای 
آن را محاس��به کرده باش��د. به دیگر سخن از 
نظرگاِه هنتیگ، منش و ش��خصیِت بزه دیده، 
رابطۀ او با فاعل جرم، اوضاع و احوال و شرایط 
موجود در آس��تانه ارتکاب جرم، ممکن است 
در تولِد اندیش��ه مجرمانه و س��پس در فرایند 
فعلیت بخش��یدن به این اندیش��ه، تأثیرگذار 

باشد.)9(
مندلس��ون ) 1947( نیز   مقاله ای به زبان 
فرانس��ه به کنگره ای در بُخارست رومانی ارائه 
کرد که در آن، اصطالح »بزه دیده شناس��ی« 
را وضع ک��رد. مندلس��ون مانن��د هنتیگ به 
نق��ش ش��تاب دهنده یا اثرگ��ذار قربانی )مثاًل 
تحریک ک��ردن( در جرم های خش��ونت محور 
توج��ه می ک��رد. مندلس��ون ک��ه در واقع یک 
وکیل مدافع بود، این نظر را داش��ت که نقش 

بزه دیده شناسی به مثابه 
»علمی نویدبخش«)6( ابتدا 

در ادامۀ بحث های علمِی 
مربوط به علت شناسی 
جنایی، یعنی در بستر 

جرم  شناسی مطرح شد. 
در واقع نخستین مطالعات 

مربوط به مجنی علیه
یا قربانِی مستقیم جرم 
)بزه دیده(، بر سهم و نقِش 
این کنشگر در ارتکاب جرم 
متمرکز بوده است. به سخِن 
ساده تر، بدین معنا که نقش 
بزه دیده در فرایند تکوین 
جرم تا چه حد بوده است و 
او به چه طریق، عاملی در 
رخداد یا تشدید جرم قرار 
گرفته است.



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره اول | حمل 1396

شتاب دهنده یا اثرگذار بزه دیده، یکی از اسباب 
تخفیف دهنده در مجازات مجرم است.)10(

 )S.Shafer( پس از مندلسون، اس. شافر
در کت��اب خود با عنوان »بزه دیده و بزهکاِر او: 
 The(»مطالعه ای درباره مسئولیت کارکردی
 victim and his criminal: A study
در   )in functional responsibility
سال 1968، بزه دیده را موضوع اصلی مباحث 
خود قرار داد. اثر وی، پیشرفت قابل توجهی در 
بزه دیده شناسی به عنوان یک حوزه مطالعاتی 
داش��ت. نکته قابل توجه این بود که شافر هم 
غفلت و نقش شتاب دهنده یا اثرگذار بزه دیده 
را در ایجاد یا انجام جرم، مؤثر می دانست. البته 
در راستای توجه به بزه دیده در رخداد جرمی، 
تغییراتی ایجاد ش��د که ش��اید از آن بتوان به 
عنوان شروع تغییر دیدگاه از سرزنش بزه دیده 
به حمای��ت از وی یاد کرد. آثار جرم ش��ناس 
هالندی ب��ه ن��اِم ن��اگل )Nagel( در زمینه 
جرم  شناسی بزه دیده شناختی در این دیدگاه 
نقش داش��ته اند. او ع��الوه بر این ک��ه از یک 
 interactionist( بزه دیده شناسِی تعامل گرا
victimology( س��خن می ران��د، ب��ه رابطه 
می��ان بزهکار و بزه دیده پ��س از ارتکاب جرم 
نیز توجه دارد. وی بر این باور اس��ت که نظام 
عدال��ت جزایی باید به س��وی ضرورت جبران 
خسارت بزهکار از بزه دیده، سزادهی مجرم به 
س��ود قربانی، و نیاز مشترک آن ها به سازش، 

جهت پیدا کند.)11(
عزت فتاح )Ezzat Fattah( جرم شناس 
کانادای��ی که در س��ال 1971 کتابی با عنوان 
»آیا بزه دیده باید س��رزنش ش��ود؟« منتش��ر 
کرد، نیز به منزله نسل نخست قربانی شناسان 
جنایی ش��ناخته می ش��ود. این پیش��گامان، 
همگی حقوقدان جنایی )جرم ش��ناس( بودند 
و خاس��تگاه توجه آنان به بزه دی��ده، به دلیل 
ش��خصیت کلی��دِی وی در فراین��د منجر به 
رفتار مجرمانه و یا فرایند برخاس��ته از آن بود. 
هم چنی��ن مطالعات اصالح نق��ش بزه دیده به 
مثابه ش��تاب دهنده یا اثرگذار در تکوین جرم، 
در مطالعات تجربی ُولفگانگ و پس از او، امیر 

در زمینه تجاوز جنسی، ادامه یافت.
به این ترتیب است که در ادبیات موجود، 
هم��واره ش��اهد دو رویک��رد ب��ه بزه دیده ایم: 
بزه دیده شناسی اولیه یا جرم شناسانه و علمی، 
و بزه دیده شناس��ی اجتماعی ی��ا ایدئولوژیک 
که به گفته اس��تاد فتاح، این رویکرد در مقام 
حمای��ت از بزه دیده، در واقع ب��ه نوعی از یک 
ایدئولوژی یا آرمان پیروی می کند. طرفداران 
حق��وق بزه دی��دگان )قربانی��ان مس��تقیم و 
غیرمس��تقیِم یک فعل یا ترک فعل مجرمانه( 
معتقد ان��د که بزه دی��ده؛ ش��خصی متضرر از 
جرم اس��ت، اموالش را از دست داده، تمامیت 

جسمانی اش خدشه دار شده، تمامیت معنوی 
و تعادل روانی اش دچار اختالل ش��ده و لذا به 
دلی��ل این تجربیات ناخوش��ایند، نیاز به انواع 
حمایت دارد. از این رو، رویکرد علت شناختی 
به بزه دیده، به عنوان یکی از کنش��گران جرم، 
جای خود را به جنبش حمایت از بزه دیدگان 
داد. س��رانجام این دگرگونی ها به این جا ختم 
ش��د که »جرم  شناس��ی بزه دیده ش��ناختی«، 
تحت الش��عاع »سیاست جنایی بزه دیده مدار« 
ق��رار گرفته و به حاش��یه رانده ش��د. در این 
ص��ورت، س��رزنش بزه دی��ده به خاط��ر تأثیر 
 victim( رفتار یا گفت��ارش در وقوع بزه دیده
blaming( ب��ه س��مت کم��ک ب��ه بزه دیده 
)victim helping( متمایل شد. در نهایت، 
این جهت گیرِی حمایتی از قربانی جرم اس��ت 
که به تدریج در دانش��کده های حقوق، قوانین 
و مقررات بس��یاری از کش��ورها و نیز اس��ناد 
بین الملل مورد توجه قرار گرفت و گس��ترش 
یاف��ت. در این چارچوب اس��ت ک��ه قطعنامه 
1985 س��ازمان ملل درباره »اصول اساس��ی 
عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده 
از ق��درت« مفه��وم دسترس��ی بزه دی��دگان 
ب��ه عدال��ت  )فراهم کردن ام��کان دادخواهی 
و خس��ارت زدایی( و مفه��وم رفت��ار عادالن��ه 
)منصفان��ه( ب��ا آنان در فراین��د جزایی را طی 
اصل ه��ای 4 تا 17، در برابر مفهوم دادرس��ی 
عادالن��ه که عمدت��اً ناظر به حق��وق متهم در 

پروسۀ جزایی است مطرح کرد.)12(
گرایش این نخس��تین بزه دیده شناس��ان، 
ام��روزه نیز به عنوان یکی از جریان های اصلی 
بزه دیده شناسی ادامه یافته است. این جریان 
را که از آن به عنوان »قربانی شناسی جنایی« 
یا »قربانی شناس��ی کیفری« یاد می ش��ود در 
 general( »برابر »قربانی شناس��ی عموم��ی
victimology( قرار می گیرد. قربانی شناسی 
جنایی با توجه به تعامل پویای میان بزه دیده 
و بزهکار به علت شناسی جرم و نقش بزه دیده 
در رخدادهای مجرمان��ه می پردازد. به همین 
دلیل است که این گرایش را می توان بزه دیده 

شناسی تعامل گرا نیز نامید.

5. انتقادی بر قربانی شناسی جنایی
قربانی شناس��ی جنایی موفق شد تا تمرکز 
خ��ود را به خوبی معط��وف بزه دیده کند اما بر 
این ح��وزه مطالعاتی، انتقادی نیز وارد ش��د. 
مهم تری��ن انتقاد ب��ر قربانی شناس��ی جنایی 
یا بزه دیده شناس��ی تعامل گرا این اس��ت که 
بزه دیده را ب��ه دلیل بخت و سرنوشت ش��ان، 
سرزنش می کند. کس��انی هم چون مندلسون، 
در تحقیق��ات خ��ود راجع به بزه دیده، س��عی 
در رف��ع تقصیر از مجرم و دگرگون س��اختن 
نقش تقصیر از بزهکار به بزه دیده داش��تند. او 

و برخی نویس��ندگاِن قربانی شناسی جنایی با 
تأکید بر نقش شتاب دهنده یا اثرگذار بزه دیده، 
رویکرد س��رزنش بزه دی��ده را در تکوین جرم، 
پی��ش رو داش��تند.)13( به ط��ور نمونه، امیر 
در مطالع��ات خود دربارۀ نقش ش��تاب دهنده 
ی��ا اثرگ��ذار بزه دیده در تجاوز جنس��ی، خود 
قربانِی تجاوز به عنف را در قربانی شدن مقصر 
می دانست. امیر پس از مطالعات نقش بزه دیده 
در مورد تجاوز به عن��ف در فیالدلفیا )1967 
و 1971( با دورنمای دینامیک، این اندیش��ه 
را به طور ضمنی مط��رح کرد که در این گونه 
جرایم، چه بس��ا خوِد بزه دیده در تحمل جرم 
و تجربۀ زیان دیدگی، به نوعی مرتکب کوتاهی 
و یا تحریک ش��ده باش��د. بنابراین از این طرز 
نگرِش س��رزنش بزه دیده، او تمایل به کاهش 
حمایت جزایی از چنین بزه دیده ای و تخفیف 
در مج��ازات مرتکب بود. این دیدگاه، به انتقاد 
تند از س��وی پژوهش��گران فمینیست، مبنی 
بر مردگرایانه ب��ودن و مذکرمدار بودن مواجه 
ش��د. اینان بر این نظر بودند که نه این که زن 
همیش��ه عامل وقوع این قبیل جرایم اس��ت، 
بلکه قربانی چنی��ن جرایمی به دلیل متحمل 
شدن آثار جس��می، روانی، عاطفی-حیثیتی، 
مس��تحق برخ��ورداری از حمای��ت، جبران و 
کمک اس��ت. در نتیجه به باور فمنیست ها، با 
تمرکز بر نقش و دخال��ت بزه دیده در ارتکاب 
ج��رم، توج��ه ذه��ن از علت های س��اختاری 
خش��ونت علیه زنان، منحرف می شود. از نظر 
پیش��گاماِن قربانی شناسی جنایی، بزهکاران و 
بزه دیدگان به طور برابر، شایس��تۀ مالحظات 
بشردوس��تانه اند. اما با وجود رشد دیدگاه های 

در ادبیات موجود، همواره 
شاهد دو رویکرد به 

بزه دیده ایم: بزه دیده شناسی 
اولیه یا جرم شناسانه و علمی، 
و بزه دیده شناسی اجتماعی یا 
ایدئولوژیك که به گفته استاد 

فتاح، این رویکرد در مقام 
حمایت از بزه دیده، در واقع 

به نوعی از یك ایدئولوژی یا 
آرمان پیروی می کند. طرفداران

حقوق بزه دیدگان معتقد اند که 
بزه دیده؛ شخصی متضرر از 
جرم است، اموالش را از دست 
داده، تمامیت جسمانی اش 
خدشه دار شده، تمامیت معنوی 
و تعادل روانی اش دچار 
اختالل شده و لذا به دلیل این 
تجربیات ناخوشایند، نیاز به 
انواع حمایت دارد.
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حقوق بش��ری و نف��وذ آن در مباحث حقوق 
ج��زا و علوم جنایی، بزه دیده شناس��ی که در 
ابتدا ی��ک رویکرد علمی و علت ش��ناختی به 
آماج )قربانی جرم( بود به تدریج، مبدل به یک 
جنبش حامی آسیب دیدگان و متضرران جرم 

گشت.)14(
بدین س��ان بود ک��ه پیچیدگ��ی بزه دیده 
شناس��ی و نگ��رش جدید صاحب نظ��ران این 
رش��ته، موج��ب گردید تا صرف��اً از نگاه طبی 
و علت ش��ناختی به آن نگریس��ته نشود. کلید 
شناخت بهتر مسایل بزه دیدگان این است که 
انس��ان دیگری به آن ها ستم کرده و احساس 
جریحه دار شدۀ آن ها درباره عدالت، باید ترمیم 
ش��ود. بزه دیدگان، فقط نیازمند کمک درمانی 
نیس��تند، بل که نیازمند عدالت اند. با ارائه این 
مقدم��ه و تش��ریح روند گس��ترۀ دید صاحب 
نظراِن بزه دیده شناس��ی به عنوان یک رش��ته 
خ��اص مطالعاتی، وارد مباح��ِث اصلی، یعنی 
گونۀ »قربانی شناس��ی عموم��ی« یا »بزه دیده 
شناسی حمایتی« می شویم و با شرح اجمالی 
آن، ای��ن گونۀ بزه دیده شناس��ی را در اس��ناد 

بین المللی به بررسی خواهیم گرفت.

ب: بزه دیده شناسی حمایتی عام
این بخ��ش، در بردارن��دۀ چگونگی تحول 
و تکامل بزه دیده شناس��ی به مفهوم بزه دیده 
شناس��ی حمایتی اس��ت که ام��روزه موفق به 
درک آالم بزه دی��ده در فراین��د ارت��کاب جرم 
توس��ط بزه��کار و تالش ب��رای جب��ران این 
خس��ارت ها )جس��می، روانی، روحی، عاطفی 
و مالی( ش��ده اس��ت. این رون��د، همانند هر 

روند علمی � اجتماعی دیگر، قطعا با پس��تی و 
بلندی هایی همراه بوده است و دانستن زوایای 
ای��ن دگرگونی ها، برای ش��ناخت بیش��تر آن، 

ضروری به نظر می رسد.

1. قربانی شناسی حمایتی
قربانی شناس��ی حمایتی )قربانی شناس��ی 
عموم��ی( ب��ه جری��ان اصل��ی ای از بزه دیده 
شناس��ی اشاره دارد که در برابر قربانی شناسی 
جنایی ق��رار می گیرد. خاس��تگاه این گرایش 
را نیز می ت��وان با توجه به آثار اندیش��مندان 
جرم ش��ناس، هم چون مندلسون توصیف کرد. 
مندلس��ون در یکی از آث��ار خود در دورۀ پس 
از جنگ جهان��ی دوم، به مطالعه کلِی آن چه 
در زم��ان قربانیت )Victimity( رخ می دهد 
پرداخته و از آن پش��تیبانی کرد. او بر این نظر 
بود که قربانیت را می بایس��ت با پیشگیری از 
قربانی ش��دن و کمک به قربانیان، کاهش داد. 
بدین س��ان گرایش قربانی شناسی حمایتی از 
دیدگاه مندلس��ون، تنها به جرم و پیشگیری 
از آن محدود نمی ش��د. این دیدگاه به کاهش 
و پیش��گیری از قربانیت در مفهومی گسترده 
متک��ی بود. بنابراین س��وژه های ای��ن مفهوم، 
عالوه بر بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از 
قدرت، قربانیان دیگ��ر رخدادها و رویدادهای 
طبیع��ی را نی��ز در ب��ر می گیرد. مندلس��ون 
باور داش��ت که حمای��ت از مفه��وم قربانیت 
به حکومت ه��ا کمک می کند ت��ا بتوانند درد 
و رنج های بش��ری را کاه��ش دهند،  بنابراین 
از مس��تقل بودن این رش��ته از جرم  شناسی و 

حقوق جنایی پشتیبانی می کرد.
اگر چه مندلس��ون هرگ��ز در ایجاد تدابیر 
مراقبتی برای بزه دیدگان نقش��ی نداش��ت، او 
را می ت��وان پ��در معنوی جنب��ش حمایت از 
بزه دیدگان به شمار آورد. از دهۀ 70 میالدی، 
کم و بیش در همه کش��ورهای توس��عه یافته 
و در حال توس��عه، مقرراتی ب��رای حمایت از 
بزه دیده وضع ش��د و به سرعت گسترش یافت. 
در بس��یاری از کشورها مقررات آیین دادرسی 
جنایی به منظور اعطای سهم و جایگاه بهتری 
به بزه دیدگان، اصالح و بازنگری شد. بدین سان، 
بزه دیده شناس��ان ب��ه مدافعان و پش��تیبانان 
بزه دیده تبدیل ش��دند و بزه دیده شناس��ی از 
 victimology( »بزه دیده شناس��ی عم��ل«
of the act( ب��ه »بزه دیده شناس��ی اقدام« 
دگرگ��ون   )victimology of action(
ش��د. بزه دیده شناس��ی عمل، تعبیری اس��ت 
از قربانی شناس��ی جنایی که ب��ه اعتبار رفتار 
مجرمان��ه در تعامل میان بزه دی��ده و بزهکار، 
بدی��ن عنوان نامیده می ش��ود و وان دیک نیز 
آن را بزه دی��ده شناس��ی تعامل گ��را می نامد. 
بزه دی��ده شناس��ی اق��دام، در مقاب��ل، همان 

بزه دیده شناس��ی مبتنی ب��ر جنبش حمایت 
از بزه دیده اس��ت که در فرایندی از توس��عه و 
رشد بود و به بزه دیده شناسی حمایتی موسوم 
ش��د. بدین ترتیب بود که برنامه های خدماتی 
برای بزه دیدگان، فراتر سنجیده شده و گسترۀ 
آن، حت��ا در میان قربانی��ان دیگر رخدادها یا 
رویداده��ای طبیع��ی مطالعه ش��د. به همین 
دلی��ل، بزه دیده شناس��ِی مبتنی بر حمایت از 
بزه دیده، اغلب »قربانی شناسی حمایتی عام« 
نامیده می شود تا در بر گیرندگی دیگر قربانیان 
را افزون ب��ر بزه دیدگان نیز نش��ان دهد. این 
گرایش، نه تنها بر حسب تعریف خود از قلمرو 
بزه دیده شناسی، بلکه از جهت تمرکز بر کمک 
و درمان به جای تحلیِل خاس��تگاه بزه دیدگی  
نیز متفاوت اس��ت. ش��عار زیبندۀ این گرایِش 
بزه دیده شناسی این است که بزه دیده شناسی 
نباید در صدد تفس��یر بزه دیدگان باشد، بلکه 

باید به آنان کمک کند.)15(

2. نقدی بر قربانی شناسی حمایتی
انتقادهای  این گونۀ قربانی شناس��ی نیز از 
سیاس��ی در امان نمانده اس��ت. گفته ش��ده 
کس��انی ک��ه از مس��ایل کوچ��ک، درد و رنج 
مّدع��ی  بی درن��گ  و  به س��ادگی  می بینن��د، 
بزه دیدگ��ی  می ش��وند و این وض��ع، پایه های 
مسئولیت شخصی را ُسس��ت می کند. ایاالت 
متحده امریکا از جمله کانون های این فرهنگ 
انتقاد بوده اس��ت. بس��تر این انتقاد و اعتراض 
 culture of( »از »فرهن��گ درمان شناس��ی
بزه دیدگ��ی «  »صنع��ت  و   )therapeutics
اث��ر  نی��ز   )victimization industry(
می پذی��رد. ای��ن انتق��اد در حالی که ش��دت 
بزه دیدگی  ه��ای م��ورد بح��ث را در گفتمان 
بزه دی��ده ش��ناختی در نظر می گیرد، بس��یار 
نادرست اس��ت. با وجود این، رویکرد انتقادی 
به زیاده روی های بزه دیده شناس��ی حمایتی، 
هم��واره باید پذیرفته ش��ود. در بس��یاری از 
کشورها، بزه دیده شناس��ی حمایتی به شکل 
نهادین��ه ش��ده ای ب��ا حمای��ت از بزه دیده و 

خدمات رسانی پیوند خورده است.)16(

3. جامع�ه جهانِی بزه دیده شناس�ی و 
بزه دیده شناسی حمایت مدار

از دهه 70 میالدی بدین س��و، پیش��رفت 
جهانی بزه دیده شناس��ی، به منزله رش��ته ای 
مطالعات��ی یا حوزه ای علمی، پیوند نزدیکی با 
فعالیت های »جامعه جهانی بزه دیده شناسی« 
داش��ته است. جرم شناس��انی چون اشنایِدر و 
ِدراپکین، »جامعه جهانی بزه دیده شناس��ی« 
را در س��ال 1979 در مونس��تر آلم��ان ایجاد 
کردن��د. نخس��تین کنفران��س بین المللی که 
هر سه س��ال یکبار برگزار می ش��ود، در سال 

بدین سان بود که پیچیدگی 
بزه دیده شناسی و نگرش 

جدید صاحب نظران این 
رشته، موجب گردید تا صرفاً 
از نگاه طبی و علت شناختی 
به آن نگریسته نشود. کلید 

شناخت
بهتر مسایل بزه دیدگان این 
است که انسان دیگری به 
آن ها ستم کرده و احساس 
جریحه دار شدۀ آن ها درباره 
عدالت، باید ترمیم شود. 
بزه دیدگان، فقط نیازمند 
کمك درمانی نیستند، بل که 
نیازمند عدالت اند. 
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1973 برگزار ش��د. سیزدهمین کنفرانس نیز 
در س��ال 2009 در میتوی جاپان انجام ش��د. 
اِمیلیو ویانو، جرم ش��ناس امریکایی نیز سلسله 
کنفرانس هایی را در نیمۀ س��دۀ بیستم برگزار 
ک��رد و انتش��ار »مجله بزه دیده شناس��ی« را 
در س��ال 1976 آغاز ک��رد. »مجله بین المللی 
بزه دیده شناسی« نیز نش��ریۀ دیگری وابسته 
به جامعه جهانی بزه دیده شناسی است که در 
س��ال 1988 ش��روع به کار کرد. این جامعه، 
هم چنین خبرنامۀ منظمی را با عنوان »بزه دیده 
شناسی« منتش��ر کرد. بزه دیده شناسی را به 
گون��ه ای که در »جامع��ه بین المللِی بزه دیده 
شناسی« نهادینه ش��ده است، می توان چنین 

تعریف کرد:
»مطالعه عملی اندازه، ماهیت و علت های 
بزه دیدگی ، پیامدهاِی آن بر اش��خاص مربوط، 
و واکنش ه��ای اجتماعی ب��ه آن )بزه دیدگی ( 
ب��ه ویژه پولیس و نظام عدال��ت جزایی و نیز، 
بخش های��ی از جامع��ه مدن��ی ک��ه داوطلب 

حمایت از بزه دیده اند«.
ای��ن تعریف، هم بزه دیده شناس��ی تعامل 
گ��را، و هم بزه دیده شناس��ی حمایتی را در بر 
می گیرد. شاید یادآوری این موضوع بد نباشد 
ک��ه ناِگل، جرم ش��ناس هالن��دی، مالحظاتی 
درب��ارۀ ایجاد ی��ک انجمن بزه دیده شناس��ی 
مس��تقل داش��ته اس��ت. به ب��اور او، مطالعه 
بزه دی��دگان باید در حوزۀ جرم  شناس��ی باقی 
بماند. مندلس��ون، از س��وی دیگر، در اجالس 
برپایی »جامعه جهانی بزه دیده شناس��ی« در 
مونس��ِتر، به روش��نی از یک بزه دیده شناسی 
حمایتی و چند رش��ته ای به منظ��ور تریبونی 
سیاس��ی برای کاهش درد و رنج های بش��ری 
س��خن می گفت. در کنفرانس های سه  ساالنۀ 
»جامعه جهانی بزه دیده شناسی« بحث دربارۀ 
 victimology اه��داف، قلم��رو و موض��وِع
ادام��ه پی��دا ک��رد. در س��ومین و چهارمین 
کنفرانس، کِرس��ِی جرم ش��ناس، ب��رای نمونه 
از تمایز آش��کار میان بزه دیده شناسی علمی 
بزه دی��ده  و   )scientific victimology(
 humanistic( انس��ان گرایانه  شناس��ی 
victimology( س��خن گف��ت. با گذش��ت 
س��ال ها، توافق��ی ضمن��ی مبنی ب��ر ارتباط 
می��ان بزه دیده شناس��ی، به منزله رش��ته ای 
دانش��گاهی، و جنبش بزه دی��دۀ »اقدام مدار« 
 service/ action-oriented victim’s(

movement( حاصل شد.)17(

4. حمایت از بزه دیدگان در اعالمیه های 
جهانی

در راس��تای توج��ه جهانی ب��ه حمایت از 
بزه دی��دگان و شناس��ایی حق��وق آن��ان برای 
دسترس��ی به عدالت ب��ه دلی��ل قربانی جرم 

بودن آن ها، تالش هایی به صورت طرح اسناد 
و اعالمیه های مدون نیز انجام ش��د. »اعالمیه 
اص��ول بنی��ادی عدالت ب��رای بزه دی��دگان و 
قربانیان سوءاس��تفاده از ق��درت« )1985( و 
پیش نویس »کنوانس��یون سازمان ملل درباره 
عدالت و حمایت ب��رای بزه دیدگان و قربانیان 
سوءاس��تفاده از ق��درت« )2006( نمونه ای از 
این اس��ناد اس��ت که به تحلی��ل آن پرداخته 

خواهد شد.
4.1. نگاه اعالمی��ۀ »اصول بنیادی عدالت 

...« )1985( به جایگاه بزه دیده
ای��ن اعالمی��ه، نقط��ه اوج و ش��کوفایی 
تالش ه��ای س��ازمان مل��ل ب��رای حمایت از 
بزه دیدگان اس��ت که به رویکرد بین المللی در 
این حوزه، جنبه جهانی بخشید. این اعالمیه، 
سرامد تالش های این سازمان برای پی ریزی 
مالک های جهانی در حمای��ت از بزه دیده، بر 
پای��ۀ یافته های بزه دیده شناس��ی اس��ت که 
می توان آن را بزه دیده شناس��ی حمایت محور 
نامی��د. ای��ن مالک ه��ا، ضم��ن به رس��میت 
شناختن بزه دیدگان بر پایه تعریف بزه دیده، به 
ضابطه مند س��اختن بزه دیدگان در چهارچوب 
مفهوم دسترس��ی به عدال��ت و رفتار منصفانه 
کمک می کند.)18( الگوی حمایتی نهفته در 
اعالمیه 1985 را با توجه به ساختار این سند، 
می ت��وان در دو بخ��ش حمایت های ماهوی و 
حمایت ه��ای ش��کلی، برخی م��وارد از قبیل: 
دسترس��ی به عدالت و رفتار منصفانه، رعایت 
احترام به منزلت بزه دیده، حق جبران و ترمیم 
حقوق بزه دیده، ضرورت حمایت از بزه دیده بر 
پای��ۀ دو اصل همبس��تگی اجتماعی و انصاف، 
آگاه س��ازی بزه دی��دگان از امکان��ات و حقوق 
خ��ود، ارائه دیدگاه ه��ا و نگرانی های بزه دیده، 
فراهم ک��ردن کمک مناس��ب ب��ه بزه دیدگان، 
حق تأمین امنیت یعن��ی حفاظت از بزه دیده 
و گواهان، حق بهره مندی از رس��یدگی فوری 
و اج��رای بدون تأخیر دس��تورها یا حکم های 

پرداخت خسارت، ذکر کرد.
4.2. مالک های جهانی حمایت از بزه دیده 
در پیش نویس »کنوانس��یون سازمان ملل ...« 

)2006(
پیش نوی��س این کنوانس��یون ک��ه از یک 
دیباچ��ه و 25 ماده در چهار بخش تش��کیل 
ش��ده، در بردارنده مالک ه��ای گوناگونی در 
زمین��ه حقوق بزه دی��دگان و حمایت از آن ها 
اس��ت که برخی از آنان، نس��بت ب��ه اعالمیه 
1985 نوآورانه اند. در دیباچۀ این پیش  نویس، 
ضمن اشاره به بزه دیدگی  گروهِی میلیون ها نفر 
از جمله، بسیاری از زنان و کودکان )به منزله 
بزه دیدگان خاص( و خاستگاه بزه دیدگی  آنان، 
بر نادیده گرفته ش��دن حقوق این بزه دیدگان 
تأکی��د ش��ده اس��ت. در دیباچه، با اش��اره به 

الیه ه��ای تقنینی، قضایی و اجرایی سیاس��ت 
جنای��ی بزه دیده م��دار، جنبه ه��ای گوناگون 
حمای��ت از بزه دیده در این سیاس��ت جنایی 
در چهار بُعد خالصه ش��ده اند: اطالع رسانی، 
خدمات رس��انی، جبران خس��ارت و مشارکت 
بزه دی��ده در فرایند عدال��ت جزایی. در ضمن، 
پیش��گیری از بزه دیدگی ، یک��ی از هدف های 

اصلی کنوانسیون در نظر گرفته شده است.
مالک ه��ای جهانی حق��وق بزه دیدگان در 
بس��تر دادرس��ی عادالنه را در این پیش نویس 
می ت��وان در دو بخ��ش بررس��ی ک��رد. ای��ن 
پیش  نوی��س، برخ��ی اص��ول مه��م حمای��ت 
از بزه دی��دگان را در همس��انی ب��ا اعالمی��ه 
1985 به رس��میت ش��ناخته است. این موارد 
عبارتن��د از: هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم، 
دسترس پذیری سازوکار عدالت، سازوکارهای 
پاسخ گویی به نیازهای بزه دیدگان. هم چنین 
در بخش��ی دیگر نیز، نوآوری هایی در حمایت 
از بزه دی��دگان و به رس��میت ش��ناختن آنان 
آمده اس��ت. این نوآوری های مهم عبارتند از: 
سازوکارهای پاسخ گویی به نیازهای بزه دیدگان، 
تأمین امنیت بزه دیده و گواهان و کارشناسان 
از رهگذر حفاظت از آنان، حق اطالع رسانی به 
بزه دی��ده، حق بزه دیده به بهره مندی از کمک 
و حمایت، حق جبران خسارت برای بزه دیده، 
ک��ه در ای��ن پیش  نویس به تفصی��ل به آن ها 

توجه صورت گرفته است.)19(

اعالمیۀ »اصول بنیادی عدالت 
...« )1985( به جایگاه بزه دیده

این اعالمیه، نقطه اوج و 
شکوفایی تالش های سازمان 

ملل برای حمایت از بزه دیدگان 
است که به رویکرد بین المللی در 
این حوزه، جنبه جهانی بخشید. 

این اعالمیه، سرامد تالش های 
این سازمان برای پی ریزی 
مالک های جهانی در حمایت

از بزه دیده، بر پایۀ یافته های 
بزه دیده شناسی است که 
می توان آن را بزه دیده شناسی 
حمایت محور نامید. این مالک ها، 
ضمن به رسمیت شناختن 
بزه دیدگان بر پایه تعریف 
بزه دیده، به ضابطه مند ساختن 
بزه دیدگان در چهارچوب مفهوم 
دسترسی به عدالت و رفتار 
منصفانه کمك می کند.
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لنډیز:

غذايي امنیت د انساين امنیت او ثبات په 

اډانه کې یو مهم او جدي فاکتور دی. د جګړو 

زیادښــت، د ځايي وګړیو بــې ځایه کېدل، د 

کښت او کرنې بې ثبايت، د اوبو کشالې، هغه 

ســتونزې دي چې د نړۍ ډېری هېوادونه یې 

لــه امنیتي بحران رسه مــخ کړي. د کوچنیانو 

ناسامله وده، ګڼې او پراخې ناروغۍ، محیطي 

ســتونزې او دې ته ورتــه موردونه له غذا څخه 

پیدا کېدونکي امراض دي. د نړیوالو احصایوو 

په استناد یوازې د خوړو ناامن استعامل کوالی 

يش چې تر دوه ســوو زیاتې بېالبېلې ناروغۍ 

انتقال کړي. رسطان، شــکر، د زړه ناروغي او 

دې ته ورته ډېری مشــکالت د ناپاکو خوړو له 

وجې پیدا کېدای يش. د خوړو نړیوال پروګرام 

وايي چې په افغانســتان کې ۳۳ سلنه وګړي 

غذايــي امنیت نــه لري، ولــې د عامې روغتیا 

وزارت دا شــمېره دوه چنــده یــادوي. په دې 

لیکنه کې د غذايــي امنیت پر مفهوم، مولفو، 

تعریف او توضیح او همدا ډول په افغانســتان 

کــې د خوړو پــر الزم او مناســب امنیت بحث 

کېږي.

کلی��دي مفاهی��م: غذا، امنیــت، غذايي 

امنیت، کرنه، تولید، افغانستان

مقدمه:

غذايــي امنیت یــوه نړیوالــه جدي برشي 

مسله ده. د انساين امنیت په کټګورۍ کې د 

غذا امنیت تر بل هر امنیت حســاس او جدي 

موقف لــري. د پراختیا په اړه په ګڼو بحثونو او 

مطالعاتو کې د خــوړو امنیت ته پاملرنه مهمه 

ګڼل شــوې ده. په ټوله کې د خوړو امنیت په 

هــر ډول رشایطــو کې د یوې ټولنــې د وګړیو 

د الرسســۍ حالت ته ویل کېــږي چې د یوې 

ټولنې هر وګړی وتوانیږي چې په طول د عمر 

کې کايف او ســاملې غذا ته الرسسی ولري. د 

کورنــۍ رس عاید د غذایي امنیت په تعریف او 

توضیح کې مهم نقش او ځای لري. په غذایي 

امنیت کــې یو بل مهم مورد ســاملې، پوره او 

د تغذیــې لپاره د وړ خوړو لپاره د مناســبې او 

پر ځای بودیجې شــتون ځانګــړی رشط بلل 

شوی دی. دا چې په یوه کورنۍ کې په سم او 

جدي ډول غذایي امنیت تامین يش تر هر څه 

وړاندې په کې د غذا او ساملې غذا، تغذیې او 

خــوړو په اړه د پوهــې د کچې لوړول ځانګړی 

رشط اېښودل کېدای يش.

پــه یــوه ټولنه او یــو هېواد کــې د غذايي 

امنیت د تامین او بنســټیزه کولو لپاره الزمه او 

جدي خربه دا ده چې ګڼ شمېر سازمانونه او 

بنســټونه ګډه همغږي او همکاري ولري چې 

د خــوړو د تولید، وېش او په بــازار کې د پلور 

په پروســه الزم او جدي نظارت رامنځته يش. 

د غذايي امنیت په اړه عامه پوهاوی، تبلیغات 

او خربتیــاوې د خوړو د تضمین په برخه کې د 

لویو سیاستونو د ټاکلو په پروسه کې بې کچې 

مرسته کوالی يش. 

د غذايي امنیت بنســټونه بایــد د خوړو د 

ډول، مقــدار او فیزیکي شــتون پــه اړه کايف 

معلومات ولري او دا ســنجش هم وکړای يش 

چې د ټولنې وګړي د اقتصادي عاید له مخې 

کــوالی يش په بازار کې پیدا کېدونکي د اړتیا 

غذايي امنیت
تعریف او لومړين مفاهیم

لیکوال: فهیم الله کریم

حمل ۱۳۹۶
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وړ خوړو ته الرسســی لري که نه؟ له دې مخې 

د اقتصــادي عوایدو په نظر کــې نیولو رسه د 

خــوړو د امنیت ټینګښــت الزم او جدي رشط 

بلل شوی دی چې دا د غذایي امنیت پورې د 

تړلیو بنسټونو او سازمونونو دنده ده.

د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې 

چــې د ۲۰۱۶ کال د روغتیا نړیواله ورځ یې د 

خــوړو امنیت ته ځانګړې کــړې وه، ویيل چې 

د خوړو لــه الرې د خپرېدونکو ناروغیو نوعیت 

او شــمېر ته په کتو دا الزمه ده چې د خوړو د 

امنیت په تامین کې جدي او هر اړخیز ګامونه 

واخیســتل يش. د همدې ســازمان د راپور پر 

اساس یوازې د ناساملو خوړو له الرې د ۲۰۰ 

په تعداد ګڼــې او متفاوتــې ناروغۍ رامنځته 

کېــږي چې رسطان، شــکر، د زړه ناروغۍ، تر 

کچې زیاته چاغي او دې ته ورته نورې ستونزې 

یې جدي او مهمې دي1.
غذایي امنیت2

د نړیــوال بانک د تعریــف له مخې غذايي 

امنیــت، په هر وخت کــې د ټولو خلکو کايف 

خــوړو ته د یو ســامل ژوند لپاره الرسســی بلل 

شــوی دی3. دا تعريــف درې مهــم عنرصه یا 

حالته رانغاړي؛ د غذا شتون، غذا ته الرسسی، 

غذا ته په الرسيس کې ثبات.

د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ســازمان د 

۱۹۸۴ کال پــه یوه تعریف کې غذايي امنیت 

داسې تعریف کړی دی: )د خوړو امنیت یانې 

د دې اطمینــان چې ټول وګــړي په هر وخت 

کې خپلــو د اړتیا وړ خوړو ته د یو ســامل ژوند 

د دوام پــه موخه مادي او اقتصادي الرسســی 

ولــري او د خپل الرسيس د لــه منځه تلو وېره 
هم ونه لري.(4

د تېــرو درېــو لســیزو د پرمختګونــو په لړ 

کــې چې د نړۍ نفوس هم زیات شــوی دی، 

د تېر پرخالف ۲۰ ســلنه زیاتو خــوړو ته اړتیا 

پېښه شــوې ده او د نویو مطالعاتو او احصاییو 

لــه مخې تــر راتلونکــو پنځه ویشــتو کلونو به 

پرمختليل هېوادونه د اوس په پرتله ۷۰ ســلنه 

زیاتو خوړو تولید تــه اړتیا ولري، څو وتوانیږي 

چــې د خلکو لــه زیاتوايل رسه ســم د اړتیا وړ 
خواړه ولري.5

د ملګــرو ملتونو د خوړو او کرنې ســازمان 

د یــو راپور په ترڅ کــې اعالن وکړ چې په کال 

۲۰۵۰ کې د ۹ میلیارده نړیوال نفوس د غذا د 

پوره کولو لپاره الزمه ده چې د اوس هومره دوه 

برابــره خواړه تولیــد يش او د دې موخې لپاره 

بایــد ګڼ خنډونه له منځه یــوړل يش؛ باید د 

کرنــې لپاره د ځمکو محدودیت او د کمښــت 

ســتونزه هواره يش، د اوبــو کموالی، د انرژۍ 

لوړ نرخ، د کرنیزو څېړنــو او مطالعاتو په برخه 

کې د پانګې اچونې رالوېدل او غذايي ضایعاتو 

ډېروالــی هغه عوامل دي چې بــرش به وررسه 

الس او ګرېوان وي. د FAO له لوري په ۲۱مه 

پېړۍ د نړۍ لپاره د غذايي امنیت هغه ترسیم 

شــوی لیدلــوری په ډاګه کوي چــې د نړۍ د 

خلکــو غذايي امنیت د تامیــن لپاره د پورتنیو 

ســتونزو د هواروي رسبېره باید په راتلونکو څو 

لسیزو کې د کرنې په برخه کې باثباته پراختیا 

رامنځته يش او له لږو ځمکو د ډېرو خلکو لپاره 

ډېر او سم خواړه تولید يش.

د روغتیا نړیوال ســازمان د غذايي امنیت 

لپاره پنځه مهم شاخصونه معريف کړي دي؛

تل روغتیا وساتئ.  .1

خام او پاخه غذايي مواد جال جال   .2

وساتئ.

خواړه سم او پوره پاخه کړئ.  .3

غذايي توکي د حرارت په مناسبه   .4

اندازه کې کېږدئ.

د خــوړو د پخولو لپاره له پاکو اوبو   .5

او پاکو خامو موادو ګټه واخلئ.

یــوازې پــه دوه زره څوارلســم کال کې د 

معدې د عفونت او د ماشومانو د اسهال څلور 

میلیــون موردونه د افغانســتان لــه روغتیايي 

مرکزونو رسه ثبت شوي دي6. 
غذایي ایمني7

د خــوړو ایمني بودن دې تــه وايي چې د 

ټولنې خلک چې کوم خواړه کاروي آیا سامل او 

له هر ډول ککړتیا پاک دي. دا ککړتیا کېدای 

يش کیمیاوي، میکرويب او کوم بل ډول وي8. 

که چېــرې خواړه د ایمني بودن له مخې پاک 

نه وي نــو د دې امکان ډېر زیــات دی چې د 

رسطان رسبېره یو شــمېر مورزادي ســتونزې 

پیداکړي. د یو شمېر مطالعاتو له مخې د خوړو 

د ککړتیا له امله را پیدا شــوي مسمومیتونه د 

پرمختګ په حال کې د هېوادونو په برخه کې 

د صعنتي هېوادونو او ټولنو په برابر ۱۳ ســلنه 

زیات دي9.

د غذایي امنیت درې مشخصې

۱: د خــوړو شــتون10: د غذايــي امنیــت 

لومړنۍ او اسايس مولفه او رکن د خوړو شتون 

بلل شوی دی. د خوړو د امنیت په تامین کې 

چې اول رکن د تفســیر او تعریف وړ دی، هغه 

په کايف کچه د خوړو شتون دی. په ميل کچه 

د داخــيل تولید لــه الرې او د اړتیا وړ توکي د 

بهرنیــو وارداتو له الرې ترالســه کولــو د غذا د 

موجودیت لپاره اړیــن میکانیزمونه دي. کرنه، 

مالــداري او نور زراعتــي میکانیزمونه تطبیق 

کول او مخ ته وړل د غذا په شته وايل کې اويل 

او مهم رشایط دي.

۲: خوړو ته الرسســۍ11: د خوړو د امنیت 

دویــم فاکتــور یــا رکن خــوړو تــه فیزیکي او 

اقتصادي الرسسی دی. د یوې ټولنې یا هېواد 

وګــړي باید پــه دواړو رشایطــو او حالتونو کې 

د اړتیــا وړ غذا ترالســه کــړای يش. اقتصادي 

الرسسی هغه مادي او مايل امکانات دي چې 

یــو فرد یې د غــذا د الس تــه راوړولو په موخه 

کاروي او په فیزیکي الرسيس کې هغه رشایط 

شامل دي چې که یو کس وغواړي خواړه ترالسه 

کړي، رس او مال یې په خطر کې نه وي. خوړو 

ته فیزیکي الرسسی په ډېری رشایطو کې مهم 

او جدي اهمیت لري.

۳: خــوړو ته پــه الرسيس کې ثبــات12: د 

غذایي امنیت درېیمه مولفه د غذا په ترالســه 

کولو کې ثبات ښودل شوی دی. د یوې ټولنې 

یا هېــواد ټول وګړي باید په هــر ډول رشایطو 

کې د اړتیا وړ ســاملو خوړو ته الرسسی ولري. 

د دې رشط او رکن پر اســاس؛ جګړه، طبیعي 

حادثات، او دې ته ورته مسالې هم په نظر کې 

نیول شــوې دي چې نه باید د خلکو الرسسی 

غذا ته قطع کړي.

پر غذايي امنیت تاثیر لرونکي عوامل

د غذايــي امنیت تامین له ډېــرو او مهمو 

رشایطو تېریږي. جــدي او تاثیرګزار مراحل او 

د ملګرو ملتونو د خوړو او 
کرنې سازمان د یو راپور په 
ترڅ کې اعالن وکړ چې په 

کال ۲۰۵۰ کې د ۹ میلیارده 
نړیوال نفوس 

د غذا د پوره کولو لپاره الزمه 
ده چې د اوس هومره دوه 
برابره خواړه تولید يش او 
د دې موخې لپاره باید ګڼ 
خنډونه له منځه یوړل يش
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مســایل دا دي چې د غذ امنیت باید د الندې 

ذکر شــویو حاالتو ته په کتــو برريس يش او د 

تامیــن په موخه یې بهــرت رشایط فراهم کړای 

يش.

قحطي: کله چې د خوړو امنیت له ستونزو 

او مشــکالتو رسه مخ کېږي په دې کې اولین 

تاثیر اچونکی مورد قحطي ده. کله چې قحطي 

راځي د عاريض ستونزو او برشي مشکالتو رسه 

رسه الندې درې مهمې او جدي مسلې د دې 

ښــکارندوي کوي چې د غــذا امنیت په خطر 

کې دی؛

په قحطۍ کــې پر کمیت کیفیت   .1

ته ارجیحیت ورکول کېږي.

غوښــې، ســبزۍ او مېــوې ته نه   .2

الرسسۍ

د کمو غذايي موادو شتون  .3

کرنــه: کرنــه او زارعــت جــدي تریــن او 

مهمرتین شــاخص دی چې پر غذايي امنیت 

مثبــت او منفي تاثیرات لــري. کرنه د خوړو د 

امنیــت د مــال د تیر حیثیت لــري. په غذايي 

امنیت کې دخیل ټول عنارص په اسايس ډول 

له کرنې او د کرنې له ټولې پروسې متاثر دي. 

کرنــه ثابتوي چــې د غذا ته الرسســی، د غذا 

شــتون او په غذا کې ثبات څومــره ثابت او د 

اعتبار وړ دی.

حکومتونــو او ټولنــې باید په غــذا کې د 

دایمي او پایداره ثبات د ټینګښت په موخه په 

کرنیز نظام کې اســايس بدلون راويل. کرنیز 

پيــداوار پراخ کړي. د خلکو ســهم او د ښــځو 

ونډه د کرنې په ســکتور کــې په یوه اقتصادي 

چارچوب کې توضیح او بنسټیزه کړای يش.

اوبه: اوبه د کرنیز ســکتور او د ساملې غذا 

په تولید او تامین کې اسايس او هر اړخیز رول 

او ونډه لري. پاکې اوبه، د ساملې او پاکې غذا 

په جوړولو کــې لومړی خربه ده. د غذا امنیت 

لــه اوبو رسه تړلی دی. ناپاکــې او ککړې اوبه 

د خــوړو امنیت تر بل هر يش له جدي ګواښ 

رسه مــخ کوي او پاکې اوبه بیا د ســاملې غذا 

لپاره مناسبه زمینه او سطح رامنځته کوي.

جګــړې: جګړه چې د انســاين امنیت یوه 

مهمه مســله ده، د غــذا پر امنیــت هم خپل 

اســايس تاثیر لري. د ګڼو راپورونو له مخې د 

جګړې پر اساس ځمکې، اوبه، چاپېریال او د 

کرنې لپاره مناسب له منځه وړي. د جګړې له 

امله بې ځایه شوي وګړي د غذايي امنیت درې 

واړه عنرصه )د خوړو شــتون، خوړو ته الرسسی 

او خوړو ته په الرسيس کې ثبات( ګواښي او له 

ستونزو رسه یې مخ کوي.

بې ځایه شوي وګړي: دا چې د یوې سیمې 

وګړي بلې ســیمې ته د طبیعي پېښو، آفتونو، 

جګړو او ورته ســتونزو له کبله کوچیږي، په بله 

ســیمه کې د خوړو شــتون او ورتــه اقتصادي 

او فیزیکي الرسســی هم ســتونزمن کېږي. د 

غذايــي امنیت د ثابتو مولفــو له مخې په بازار 

او ټولنه کې شته توکي د هغې سیمې د وګړیو 

د اړتیا او  غوښــتنو رسه د توافق په صورت کې 

عیاریږي، ترې هر ډول زیادښــت او کمښــت 

کــوالی يش چــې د دواړو ډلــو خلکــو لپــاره 

ســتونزې وزېږوي. د غذايي امنیــت د تامین 

ســازمانونه باید د بې ځایه شويو وګړیو او بېرته 

راستنېدونکو کډوالو د هر ډول مالتړ تر څنګ 

د غذا د تامین مســوولیت هــم درک او پر مخ 

یويس.

غذایي امنیت ته د رسېدو لیدلوری

په نړیواله کچه د غدايي امنیت د ټینګښت 

او د باثباتــه غذايي تولید پر وړاندې درې مهم 

او جدي خنډونه مطرح دي:

لومــړی: لــوږه ورځ تــر بلــې ډېرېدونکی 

مشکل دی. د ۱۹۹۰ لســیزې په لومړیو کې 

د تېرو دوو لســیزو د پراخو لوږو په اثر دا کلونه 

د لــوږې عمومــي کچــه را ټیټه شــوه. تر دې 

وروســته د مايل بحران له وجــې د غذا په بیه 

کې ډېروالی ددې باعث شو چې د لوږې کچه 

پورته الړه يش. اوســمهال د نړۍ وږی قرش په 

مســتقیم او غیر مســتقیم ډول په کرنه پورې 

تړلــی دی. د ملګــرو ملتونو د خــوړو او کرنې 

سازمان د وروستیو احصاییو په اساس په نړۍ 

کې تر ۹۶۹ میلیونو زیات وګړي په ورځ کې تر 

یو ډالر په کمو پیسو ژوند کوي. او په اصل کې 

ددې وګړیــو درې پر څلور برخــه یې د فقر له 

وجې شدیداْ په کرنې پورې تړې ده.

دویم: ورځ تر بلې اوښــتونکی غذایي رژیم 

یوه بله سرته معضله ده چې برش یې د غذايي 

امنیت له ستونزې رسه مخ کړی دی. 

درېیم: د مناسبې غذا د تولید په برخه کې 

بل تــر ټولو مهم او جدي بحــران د چاپېریال 

او طبعیــت نابودي ښــودل شــوې ده. له دې 

مخــې د چاپېریــال تخریــب لــه دوو اړخونو 

غذايي امنیت ګواښــي؛ لومړی دا چې له دې 

الرې غذايــي محصوالت کمیــږي او د غذايي 

محصوالتو کمښــت غذايي تولید محدودوي، 

دویــم دا چې دا ډول چارې د کرنې د ناســمو 

فعالیتونو نتیجه ده چې په پایله کې یې ممکنه 

ده چې د خــاورې خرابوالی، د اوبو ککړتیا، د 

ګلخانه ای ګازونو خپرېدل او د چاپېریال تنوع 

لپاره  تر ټولو جدي خطر و اويس.

الندې یو شمېر سرتاتېژیک موردونه ددې 

باعــث ګرځېدای يش چې د خــوړو امنیت ته 

ورسیږو:

۱: د مــرصف ریفــورم: د غذايــي امنیــت 

د رامنځتــه کولــو پــه موخــه تر ټولــو لومړی 

اقــدام د مرصف ټوټيل ریفــورم دی. د ډوډۍ 

بېالبېــل ډول ضایعــات، د اوبــو د ناســمې 

کارونــې څرنګوالی او د کرنیزو او د باغدارۍ د 

محصوالتو غیر مسلکي ساتنه هغه موردونه دي 

چــې د مرصف له مخې یــې د خوړو امنیت له 

ګواښ رسه مخ کړی دی.

د مرصف د ایډیــال حالت اصالح کول، د 

اصالح په موخه یې د بازار د کنټرول تبلیغايت 

پالیيس تطبیق کول او خلک دې ته آماده کول 

چې د خوړو په مرصف کې الزم رعایت راويل، 

له غذايي امنیت رسه بنیادي مرسته کوي او دا 

فرهنګ رامنځته کــوي چې خواړه د مرصف د 

نورم پر اساس د امنیت خاص میکانیزم لري.

۲: پــر کرنیــز نظــام پانګه اچونــه: لوږه د 

ډېــرو انســاين ناخوالو مــور ده. لــوږه د دې 

باعث ګرځي چې دانســان حرمت، کرامت او 

شخصیتي استقرار له پوښتنې رسه مخ کړي. 

پر کرنیز ســکتور رسمایه ګزاري په اجتامعي، 

اقتصادي او فرهنګي ډول د لوږې تر څنګ نور 

برشي ناخوالې هم له منځه وړي. کرنه کوالی 

يش چــې پــه اوږده او اوســمهال کې د خوړو 

امنیت تامیــن کړي او د بــرشي ټولنه د یوې 

اوږدمهالې سوکالۍ پر خوا رهي کړي. 

حکومتونو او ټولنې باید په 
غذا کې د دایمي او پایداره 

ثبات د ټینګښت په موخه په 
کرنیز نظام کې 

اسايس بدلون راويل. کرنیز 
پيداوار پراخ کړي. د خلکو 
سهم او د ښځو ونډه د 
کرنې په سکتور کې په یوه 
اقتصادي چارچوب کې 
توضیح او بنسټیزه کړای 
يش.
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په غذايي امنیت کې د ښځو ټاکونکې 

ونډه

اوږدو تاریخي حقایقو ته په کتو چې ښيي 

ښځې په اقتصادي ټیکاو او کرنه کې بې کچې 

زیاتــه ونډه لــري. ګڼې مطالعات ښــيي چې 

ښــځې د خپل نقش له مخې په تولیدي چارو 

کې رغنده او جدي تاثیرګــزاري لري. دا چې 

ښــځې د کرنې، مالدارۍ، کورين مرصف او د 

غذايي امنیت پــه برخه کې جدي ځای لري، 

تحقیقات ښــيي چې په اوسنۍ پرمختلونکې 

نړۍ کې د غذايي امنیت په برخه کې د ښځو 

ونــډه د خوړو په تولید کې، د خوړو په وړاندې 

کولو یــا تیارولو کې او د تغذیې په امنیت کې 

مهم موقف لري13.

لومړی: ښځې او کرنیز تولیدات

د خوړو ثابت تولید د غذايي امنیت لومړنی 

بنسټ دی. د نړۍ په هره برخه کې په ځانګړي 

ډول پــه افریقا کې پــه میلیونونــو مېرمنې د 

فارم د مســوولینو، فــارم لرونکو او یا د طبعیي 

رسجینو د مدیرانو په صفت دندې تررسه کوي؛ 

او پــه دې ډول دوی په ميل کرنیزو پیداوار، د 

چاپېریال په ســاتنه او د کورنۍ غذا په امنیت 

کې اســايس رول لوبوي. له دې مخې د خوړو 

نقدي عاید د اســايس تولیدونکــو په حیث د 

ښځو ونډه بې سارې مهمه ده14. 

دوهــم: ښــځې او خــوړو تــه اقتصــادي 

الرسسی

خــوړو تــه اقتصــادي الرسســی د غذايي 

امنیت دویمه او مهمه ســتنه ده. په دې برخه 

کې مهم ټکی دا دی چې خلک وړ او مناســبو 

خــوړو ته په خپل وخت الرسســی ولري. ګڼې 

څېړنې او مطالعات ښــيي چې ښــځې د دې 

الرسيس او د کورين سیســتم پــه رغاوي کې 

مهمه ونډه لري. یو شــمېر ځانګړي مطالعات 

ښــيي چې د کمو عوایــدو کورنیــو لپاره چې 

ښځې یې د کور د سمبالښت دنده درلوده په 

آســانۍ توانیديل چې نه یوازې د ښــځو لپاره 

بلکې د کورنۍ د نورو غړو لپاره هم د مناســبو 

خوړو زمینه برابره کړي15.
درېیم: ښځې او د تغذیې امنیت16

د تغذیــې په برخه کې امنیت او ســاتنه د 

خوړو د امنیت بله مهمه سن ده چې د ښځو 

په نقش او ونډې پورې تړلې ده. ښځې په ډېر 

عادي او قــوي ډول کوالی يش چې د تغذیې 

پــه وخت د کورنــۍ د غړو د ســاتنې، د خوړو 

د ســاتنې، ټولــو د خوړو د توزیــع او دې ته د 

ورته مســایلو دنده ولري. په کرنیــزو او کورنیو 

تولیداتــو کــې د ښــځو ونډه دا ښــيي چې د 

تغذیې په ســاتنه او امنیت د ښــځو ځای بې 

ســاری دی. د کور د غــړو د پاملرنې په برخه 

کې ښــځې دوه مهمې دندې پر مخ وړي چې 

د تغذیــې د امنیت رسه نژدې او تړلې مســلې 

دي. یو دا چې دوی نویو زېږېدلیو ماشــومانو 

ته شــیدې ورکوي او یا ورتــه نور خواړه تیاروي 

چې په دې برخــه کې دوی خپله د تغذیې ته 

برابرولو اصيل رسچینه ګرځي او دویمه دا چې 

د ماشــوم تر مینځلو وروســته د خــوړو تیارولو 

وړاندې د السونو د پرېولو مسله چې د تغذیې 

په پروسه د امنیت په تامین کې اسايس ځای 

لري17. 

افغانستان او د غذايي امنیت مسله

غذايي امنیت د ملګــرو ملتونو د درېیمې 

زریــزې د پراختیــا یــو مهــم هــدف دی. د 

افغانســتان حکومت دا ســند په ۲۰۰۹ کال 

السلیک کړی دی او تعهد یې ښودلی دی چې 

تر ۲۰۲۰  پورې به د هغه اته ګوين اهداف ته 

ځان ور رســوي. د افغانســتان د عامې روغتیا 

د معلوماتو له مخې تر اویا ســلنې زیات وګړي 

غذايي امنیت نه لري او تر پنځو کالو د کم عمر 

ماشومانو پنځوس سلنه یې د رشد له اختالل 

رسه مخ دي او تر دېرش سلنې ماشومان یې د 

وزن د کموايل له ستونزې کړيږي چې دا دواړه 

موردونه د ناساملې تغذیې او د غذايي امنیت 

د نشتون له وجې دي18.

د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور پر اســاس 

په افغانســتان کې ۳۹ ســلنه وګړي د فقر تر 

کرښــې الندې ژوند کوي چې ژوند څرنګوالی 

یې په جغرافیوي لحاظ هــم فرق کوي. د یاد 

سازمان د راپور له مخې خوړو ته د نه الرسيس 

او الزمــې تغذیې نشــتون له وجې ۴۱ ســلنه 

ماشــومان له ودې پاتې دي. د دې سازمان دا 

هم په ډاګه کوي چې اوسمهال په افغانستان 

کــې ۹.۳ میلیونه وګړي غذايي امنیت نه لري 

چې د ټول نفوس ۳۳ سلنه تشکیلوي. د خوړو 

د نړیوال پروګــرام په دې راپور کې دا هم ویل 

شــوي دي چې له دې جملــې وګړیو یې ۳.۴ 

میلیونــه وګړي پــه ډېر شــدید ډول له غذايي 

امنیــت څخه بې برخې دي. بــې کاري، پڅه 

اقتصادي وده، د جنسیت پر اساس خشونتونه 

او روغتیــا او تعلیــم ته ناســم الرسســی نورې 

هغه ســتونزې دي په غذايي امنیت کې ونډه 

لري19.

په افغانستان کې په کلني ډول ۲۵۰۰۰۰ 

تنــه د طبیعي پېښــو لــه وجــې زیامنیږي او 

لــه خپلو اصيل ســیمو بې ځایــه کېږي، چې 

خپله پر غذايي امنیــت جدي او مهم تاثیرات 

پرېبايس. د خوړو د نړیوال پروګرام د احصاییې 

له مخې پــه ۲۰۱۶کال کې ۷۵۰۰۰۰ تنو ته 

په عاجل ډول برشي مرستې اړتیا وه د جګړو او 

د مخالفو وسله والو د بریدونو له وجې زیامنن 

شوي یا بې ځایه شوي و20.

پایلې:

غذايــي امینــت تر بل هــر امنیتي مفهوم 

اســايس او مهم رضورت دی. غذا د انســاين 

اړتیاوو په سلســله کــې لومړی ځــای لري او 

تر دې چې الرسســی ورته موجــود نه وي، بله 

هره اړتیا پوره کول، ناشــونی او بې ځایه چاره 

ده. غذايــي امنیــت د همــدې غذا د ســامل 

اســتعامل مهم مفهوم دی چې افغانستان او 

بیا په ټوله نړۍ کې یې جدي تعقیب د نړیوالو 

ســازمانونو او بنســټونو اصيل موخه جوړوي. 

افغانســتان د غذايي امنیت پــه برخه کې له 

جدي ســتونزو رسه مخ دی. د څه باندې نهه 

میلیونــه وګړي عدم غذايي امنیت حیرانونکی 

دی. د افغانستان حکومت، نړیوال بنسټونه او 

رضاکارانه سازمانونه باید په ګډه د الزم غذايي 

امنیــت د تامینولو رسبېــره د عامه پوهاوي په 

برخه کې هم جدي کار او زیار وبايس.

پاتې په ... مخ کې

په افغانستان کې په کلني 
ډول ۲۵۰۰۰۰ تنه د طبیعي 

پېښو له وجې زیامنیږي او له 
خپلو اصيل سیمو بې ځایه 
کېږي، چې خپله پر غذايي 

امنیت جدي او مهم تاثیرات 
پرېبايس. د خوړو 

د نړیوال پروګرام د احصاییې 
له مخې په ۲۰۱۶کال کې 
۷۵۰۰۰۰ تنو ته په عاجل 
ډول برشي مرستې اړتیا وه 
د جګړو او د مخالفو وسله 
والو د بریدونو له وجې 
زیامنن شوي یا بې ځایه 
شوي و.
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اشاره 
قوانین افغانستان از زمان تدوین و تصویب 
»نظامنامه اساسي دولت علّیه افغانستان« در 
دوره امان اهلل خان در س��ال 1303 تا تصویب 
»قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان« 
در زمان کرزی، راه درازی پیموده است. قبل 
از نظام نامه، در کشور قانون مشخص و مدونی 
به عنوان قانون اساس��ی وجود نداش��ته و شاه 
ب��ه عنوان نماین��ده خدا، خود ه��م »حاکم« 
و ه��م »قانون« بوده اس��ت. بع��د از امان اهلل 
قوانین دیگری به تصویب رس��ید که به عنوان 
عالی ترین س��ند حقوق��ی در دولت های قبلی 
افغانس��تان مورد اس��تفاده قرار می گرفت، اما 
هیچ کدام ویژگی ها و خصوصیات قانون اساسی 
فعلی را نداشته است. این قانون اساسی دارای 
12 فص��ل و 162 ماده اس��ت. کار بررس��ی و 
تصوی��ب این قان��ون در 22 قوس 1382 آغاز 
ش��د و در 14 ج��دی همان س��ال به تصویب 
رس��ید. آخرین قانون اساسی کشور بیشترین 
ش��باهت را به قانونی دارد که در 29 س��نبله 
س��ال 1343 در دوره محمد ظاه��ر خان  در 

یازده فصل و 128 ماده به تصویب رسید.1
قانون اساسی جدید افغانستان را بسیاری 
مدرن تری��ن قان��ون اساس��ی در غرب آس��یا 
می دانند، اما بررس��ی و تحلی��ل منصفانه این 
قانون اساس��ی نش��ان می دهد که این قانون 
 مانند همه قوانین بش��ری ضعف ها، مشکالت، 
نواقص و البته خوبی ها، نوآوری ها و ارزش های 
خاص خودش را دارد. قانون اساس��ی با وجود 
این که خصوصیات مثبت مهمی دارد اما نوعی 
تع��ارض محتوایی در درون آن موجب ش��ده 
ت��ا برخی از ویژگی های مهم قانون به چش��م 

حقوق بشر در 
قانون اساسی 
افغانستان
قسمت اول
حسین رهیاب )بلخی(

نیابد. منش��أ این تعارض مبانی و ریشه هایی 
اس��ت که قانون اساسی به نوعی از دل آن ها 
بیرون آمده  یا خود را به آن ها متعهد دانسته 
اس��ت. اصول، اح��کام و عقاید دین اس��الم، 
اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر و کنوانس��یون 
منع تبعیض علی��ه زنان و ... عمده ترین آن ها 
را تشکیل می دهد. تعارض برخی از مواد این 
قان��ون با برخی دیگر از همین جا آغاز ش��ده 
و ت��ا آخر ادامه می یاب��د. در این مقاله تالش 
شده اس��ت با بررسی و تحلیل قانون اساسی 
ب��ه برخی از کاس��تی ها و ارزش های آن و از 
جمله مسأله حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق 
اقلیت ه��ا و ... و برخی از تعارض های درونی و 
برونی این قانون با احکام دین اسالم، اعالمیه 
جهانی حقوق بش��ر، کنوانسیون منع تبعیض 
علیه زنان و حقوق بشر اسالمی )سند قاهره( 

اشاره شود. 

اساس�ی  قوانی�ن  ب�ه  کل�ی  ن�گاه 
افغانستان

بررسی قوانین اساسی گذشته افغانستان 
نش��ان می دهد که این قوانی��ن به طور کلی 
نواقص زیادی داشته اند، زیرا تدوین کنندگان 

آن ها در بیشتر موارد با اهداف خاص 
سیاسی، قومی، نژادی، زبانی، منطقه 
ای و حتی مذهبی متون را گزینش 
کرده و به تصویب رسانده اند. نظام 
نامه ام��ان اهلل ی��ک کار ابتدایی 
ام��ا قابل توجه ب��وده که قانون 
اساس��ی ب��ه معن��ای امروزی 
آن به حساب نمی آمده است. 
تدوین کنندگان قوانین بعدی 

و حتی قانون مترقی سال 1343 عمداً تالش 
کردن��د بخش هایی از مردم کش��ور را نادیده 
گرفته و حقوق آنان را به صورت رسمی انکار 
کنند که زن��ان و اقلیت های قومی و مذهبی 
از آن جمله به حس��اب می آیند. به این دلیل 
می توان مدعی ش��د که کش��ور ما تا تصویب 
آخرین قانون اساسی )قانون فعلی( از داشتن 
یک قانون کامل و جامع که مورد تایید عموم 
مردم باشد، محروم بوده است و یکی از دالیل 
کودتای 7 ثور 1357 را هم می توان ناشی از 
همین نوع تبعیضات دانست که در مرور زمان 
به صورت غیرمستقیم موجب شد تا توده های 
مردم جذب »خلق« و »پرچم« شده و زمینه 

کودتای خونین 7 ثور فراهم شود.2
نظامنامه امان اهلل خ��ان: امان اهلل خان در 
سال 1919 به قدرت رسید. در دوره حکومت 
او افغانستان به استقالل دست یافت. در سال 
1923)1301 ش.( ام��ان اهلل خ��ان با تدوین 
»نظامنامه اساس��ي دولت علّیه افغانس��تان« 
در 73 م��اده  و تصوی��ب آن در زمس��تان 
همان سال )10 حوت 1301 ( در لویه جرگه  
جالل آباد، نظام سیاسی کشور را از پادشاهی 
مس��تبد به پادشاهی مبتنی بر قانون اساسی 
تغییر داد. این قانون در تابستان سال 1303 
در لویه جرگه  پغمان اندکی تعدیل شد. 
 نظام نامه ی دوره ی امان-اهلل خان، 
روایت گ��ر جامعه ا ی با هویت 
مذهبی و قبیله ای اس��ت 
که ش��اه فق��ط نقش 
قبیله  و  ایل  رییس 
را به عه��ده دارد. 
نظ��ام،  ای��ن  در 
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س��لطنت ارثی اس��ت و مطابق شرع شریف و 
اساس��ات نظام نامه   نوین،  برنامه های حکومت 
تدوین شده اند . تغییری که در ساختار قدرت 
نسبت به گذشته به وجود آمد، فقط در عرصه   
تدوی��ن و تصویب قوانین توس��ط ی��ک نهاد 

محلی )لویه  جرگه( بود.3
این م��وارد  از مهم ترین اص��ول نظامنامه 
به ش��مار می رفت: آزادی ف��ردی )ماده  10(، 
آزادی مطبوعات )ماده  11(، آزادی اجتماعات 
و آزادی حق تملک، حرمت محل  اقامت افراد 
)ماده  های 12 و20(، ممنوعیت شکنجه و کار 
اجباری )ماده  24(، تساوی همه ی اتباع و اعالم 
ح��ق تحصیل رایگان برای پس��ران و دختران 
)ماده   14(. در آن نظام نامه شاه کنترول کامل 
قوه   قضائیه و مقننه را هم به دس��ت داش��ت. 
کابینه   دولت مس��تقیماً در برابر شاه پاسخ گو 
ب��ود )م��اده31(. در نظام نامه م��ردم فقط در 
انتخاب 50 درصد اعضای مجلس ش��ورا سهم 
داشتند. قوه   قضائیه  بخشی از قوه ی مجریه به 
ش��مار می رفت )ماده 29(.4 در ماده ی چهارم 
پادش��اهی نسل اندر نسل در فرزندان امان اهلل 
به رسمیت شناخته ش��ده بود. بر اساس ماده   
پنجم ش��اه خادم و حامی دین اسالم شناخته 
شده بود. بر اساس ماده   هفتم سرنوشت   کشور 

در اختیار شاه قرار داشت.5
اصول اساس�ی نادر شاه: نادر شاه بعد از 
فتح کابل در سال 1931 )1310ش.( دومین 
قان��ون اساس��ی کش��ور را با عن��وان »اصول 
اساس��ي دولت علّیه افغانستان« در 110 ماده 
به تصویب رس��اند.6 در این قانون مطلق گرایی 
و اقتدارگرای��ی انکش��اف یاف��ت ، نق��ش دین 
برجسته شد، س��لطنت موروثی به شمار رفته 
و شاه مظهر اس��تقالل و نجات وطن شناخته 
ش��د .  در آن قانون اساسی تأکید به عمل آمد  
که ش��اه مطابق اوامر مفتی بهای شرع شریف 
نب��وی و مذهب مهذب حنف��ی )رح( و اصول 
اساس��ی مملکت )قانون نادرشاهی( حکومت 
می کن��د )م��اده ه��ای 10 -18(. مطابق اصل 
شش��م این قانون برای اولین ب��ار »حلف نامه« 
وارد فرهنگ سیاسی کشور شد و بر اساس آن 
پادشاه افغانستان باید قبل از جلوس بر تخت 
سلطنت، سوگند بخورد و عهدنامه   زیر را امضا 
کن��د: » به خ��دای عظیم و ق��رآن کریم عهد 
می کنم ک��ه در اعمال و افع��ال خود خداوند 
جل شأنه را حاضر و ناظر دانسته، به حفاظت 
دین مبین اسالم و استقالل افغانستان و حفظ 
حقوق ملت و حراست و ترقی و سعادت وطن 
به اساس شرع مبین محمدی صلی اهلل علیه و 
سلم و مقررات اصول اساسی مملکت سلطنت 
نمایم و ب��ه برکت روحانیت مقدس، از اولیای 

کرام رض  برای خود استمداد می نمایم.«7
اصول اساسی دولت نادری  مانند نظام نامه 

امیرعبدالرحم��ان از تمرک��ز ق��درت حمایت 
می کرد. ق��وه   مقننه و قضائیه جزئ��ی از ابزار 
 نظام محس��وب می ش��د. به عنوان نمونه، در 
ماده   67 آن آمده است: »مجلس اعیان مرکب 
از اش��خاص تجربه کار و با بصیرت ]است[ که 
رأساً از طرف قرین اش��رف پادشاهی انتخاب 
و تعیین می ش��وند«. براس��اس اص��ل هفتم: 
»در خطبه ها ذکر نام پادش��اهی و ضرب سکه 
به نام پادش��اه، تعیین رتب و مناس��ب  اعطای 
نش��ان، تعیین صدراعظم، منظوری وزرا، عزل 
و تبدیل شان، تصدیق اصوالت مصوبه   شورای  
ملی، اعالن مرعیت و محافظت آن ها، حفاظت 
و اجرای احکام ش��رعیه و اصولی��ه   قوماندانی 
عموم��ی قوای عس��کری افغانس��تان و اعالن 
حرب و عقد مصالح��ه و علی العموم معاهدات 
عفو و تخفیف مجازات تعزیری مطابق ش��رع 
ش��ریف از حقوق جلیله   پادش��اهی ش��مرده 
می ش��وند«.8 هم چنین بر اساس ماده 8 اعاشه 
و اباط��ه ی ش��اه و درج آن در بودجه   مملکت 
به صورت قانونی تضمین ش��ده اس��ت. اما در 
اص��ول اساس��ی او آزادی مطبوع��ات صریحاً 
مورد اش��اره قرار نگرفته بود )ماده  23(. قانون 
اساس��ی س��ال1931 نادر ش��اه بازگشت به 
س��نت هایی بود که آزادی بیان، پیروان دیگر 
ادیان، پیروان مذاهب اسالمی، حقوق اقلیت ها 
و هم چنی��ن حقوق زن��ان را در تمام عرصه ها 

نادیده می گرفت.9 

قان�ون اساس�ی دوره دموکراس�ی: با 
تغییر ش��رایط جهان و کش��ور در اوایل دهه   
چهل، ظاهر ش��اه مجبور ش��د ت��ن به ترمیم 
قانون اساس��ی قبلی )نادر ش��اهی( بدهد. در 
سال 1964 )1343ش.( قانون اساسی جدید 
در 11 فص��ل و 128 ماده به تصویب رس��ید. 
در این قانون اساسی تالش شده بود برخی از 
حقوق عمومی هم چون آزادی )ماده  26(، حق 
داشتن مسکن )ماده  28(، حق برخورداری از 
امکانت تعلیمی )ماده  34(، حق برخورداری از 
امکانات پزشکی )ماده  37 (، حق انتخاب شغل 
و برخورداری از مزایای ش��غلی )ماده  37( و ... 
به رسمیت شناخته شود.10 این قانون با وجود 
ت��الش برای جل��ب رضایت م��ردم، در عمل 
نتوانس��ت حقوق عموم مردم کشور را رعایت 

کرده و آزادی های آنان را پاس دارد.11
 1340 ده��ه    جری��ان  در  افغانس��تان 
خورش��یدی بنا به فشار بین المللی از بیرون و 
رشد مطالبات عادالنه    مردم از داخل، صاحب 
قانون  اساس��ی مشروطه شد. در قانون  اساسی 
افغانس��تان، مصوب 9 می��زان 1343، تمرکز 
ق��درت کاه��ش یاف��ت و حکوم��ت از حالت 
خاندانی خارج ش��د. در این قانون صدراعظم 
از ط��رف ش��اه انتخ��اب می ش��د، ول��ی تنها 

اعضای کابینه به تأیید  پارلمان نیاز داش��تند 
و به پارلمان پاس��خ گو بودند. ق��وه  مقننه نیز 
ش��امل گرایش های سیاس��ی متفاوت بود. در 
آن زمان فقط جریان دموکراتیک نوین )شعله   
جاوید( از اصالح��ات و پارلمانتاریزم حمایت 
نمی کرد. خلق و پرچم و دسته های مربوط به 
اخوان المسلمین همه از آن اصالحات حمایت 

کردند و شریک دولت و پارلمان بودند.12
تفکی��ک قوا یکی از اه��داف این ترمیم به 
ش��مار می رفت اما با وجود آن، ش��اه بر قوای 
سه گانه کنترول کامل داشت. پادشاه عالوه بر 
صالحیت های دیگر، در مواردی چون برگزاری 
لویه  جرگه،  افتتاح اجالس عادی و فوق العاده ی 
مجلس ش��ورا، اصدار فرمان انتخابات مجدد، 
اص��دار فرامین تقنین��ی، اعط��ای اعتبارنامه 
غ��رض عق��د معاه��دات بین الدول،  توش��یح 
معاهدات بین الدول، تعیین صدر اعظم، قبول 
وزرا به پیش نهاد صدراعظم و قبول اس��تعفای 
وزرا، تعیین اعضای غیر انتخابی مجلس س��نا، 
تعیین قاضی القضات و اعضای اس��تره  محکمه 
)دادگاه عال��ی(، تعیین و تقاعد قضات،  تعیین 
و تقاع��د مأموران و صاحب منصبان عالی رتبه، 
تعیی��ن س��فرا، تعیین نماینده در مؤسس��ات 
بین المللی،  قب��ول اعتماد نامه های نمایندگان 
سیاسی خارجی، اعالم و ختم حالت اضطرار، 

تاثیرگذار شمرده می شد.13

قانون اساس�ی داوود خان:  داود خان 
در س��ال 1973 )1352ش.( ب��ا کودتا قدرت 
را به دس��ت گرفت و آن را در دس��ت شخص 
رییس دولت متمرکز  کرد. او عالوه بر ریاست 

بررسی قوانین اساسی گذشته 
افغانستان نشان می دهد 

که این قوانین به طور کلی 
نواقص زیادی داشته اند، زیرا 

تدوین کنندگان آن ها در بیشتر 
موارد با اهداف خاص سیاسی، 
قومی، نژادی، زبانی، منطقه ای 
و حتی مذهبی متون را گزینش 
کرده و به تصویب رسانده اند.

نظام نامه امان اهلل یك کار ابتدایی 
اما قابل توجه بوده که قانون 
اساسی به معنای امروزی 
آن به حساب نمی آمده است. 
تدوین کنندگان قوانین بعدی و 
حتی قانون مترقی سال 1343 
عمداً تالش کردند بخش هایی از 
مردم کشور را نادیده گرفته و 
حقوق آنان را به صورت رسمی 
انکار کنند که زنان و اقلیت های 
قومی و مذهبی از آن جمله به 
حساب می آیند
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دولت، عماًل چهار پس��ت کلیدی وزارت دفاع، 
داخل��ه،  خارجه و صدارت را ش��خصاً رهبری 
و مدیری��ت می کرد.14 داوود در س��ال 1977 
)1355ش.( با تصویب قانون اساس��ی جدید 
در 13 فص��ل و 136 ماده تالش کرد با برخی 
اصالحات از جمله تبدیل سیس��تم س��نتی و 
قدیمی دولت از پادش��اهی به سیس��تم روز و 
مدرن غرب��ی )جمهوری(، مردم را خوش��نود 
س��ازد. او بر اس��اس همی��ن قانون ب��ه عنوان 
رئیس جمهور انتخاب شد و قدرت را به دست 
گرفت.15 قانون اساس��ی داود در مقابل قانون 
1343 یک عقب نشینی آش��کار به شمار می 
رفت، زیرا این قانون گرچه اس��م سیس��تم را 
به جمه��وری تبدیل کرده بود ام��ا اختیارات 
رئیس دولت بیش��تر از پادشاه بود.16 از طرفی 
زمینه برای برقراری انتخابات وجود نداش��ت 
و داوود خ��ود با قدرت خود زم��ام جمهوری 
را به دس��ت گرفت��ه بود. از طرف��ی گرچه در 
موادی از قانون برخ��ی از حقوق فردی مردم 
به رسمیت شناخته شده بود اما از طرف دیگر 
محدودیت های زیادی ایجاد شده و بسیاری از 
آزادی های فردی و اجتماعی موجود در قانون 

اساسی 1343 از بین رفته بود.17
هدف های اساسی این قانون در فصل اول 
که ش��امل ماده 1 تا 12 است به صورت کلی 
بسیار مترقی به شمار می رود، استقالل کشور 
)ماده 1(، اجرای قدرت توسط مردم )ماده 2(، 
تالش برای سهم گرفتن مردم در کشور )ماده 
3(، تأمین دموکراس��ی بر اساس عدالت )ماده 
4(، احترام آزادی و کرامت انس��ان و مبارزه با 
تبعیض و تعذیب )ماده 5(، استقرار جمهوری 

)ماده 6(، ایج��اد تحول )ماده 7( و ... محتوای 
برخی از مواد فصل اول را تشکیل می دهد.18

 فصل چهارم ای��ن قانون حقوق و وجایب 
م��ردم را در 21 ماده ش��رح داده که بیش��تر 
شامل همان موادی است که در قانون اساسی 
گذشته وجود داش��ت. برابری در قانون )ماده  
27(، آزادی اجتماع��ات )ماده  39(، برابری و 
آزادی انتخاب ش��غل )ماده  41( برخوردای از 
حق آزادی طبیعی )م��اده  28(، آزادی فکر و 
بیان )ماده  38(، به رس��میت ش��ناختن حق 
رأی ب��رای عموم ب��ه صورت مح��دود )ماده  
29(، آزادی انتخاب مس��کن )ماده  33( و ... از 
ویژگی های عمده این فصل به ش��مار می رود 
ک��ه در قانون قبلی نیز به صراحت ذکر ش��ده 
بود. اگرچه ماده های 38، 39 و 40 این فصل 
ت��ا حدودی کرام��ت و آزادی م��ردم را نقض 
می کند، اما ماده 46 به طور کلی با فصل اول و 
بیشتر مواد فصل چهارم در تضاد است، زیرا در 
این ماده تصریح شده است: »پیروی از احکام 
قانون اساس��ی، وفاداری به اهداف انقالب 26 
س��رطان 1352 و نظام جمه��وری، احترام به 
رئیس جمهور و ... وظیفه تمام مردم افغانستان 
اس��ت.«19 این ماده با بیش��تر مواد این قانون 
خصوص��اً در فصل های 1 و 4 تضاد آش��کاری 
دارد و  می تواند این برداشت را تقویت کند که 
قانون اساس��ی داوود خان، صرفا تالشی بوده 
اس��ت برای توجیه و قانونی ساختن حکومت 
مادام العمر خود بر مردم بی سواد و عقب مانده 
افغانس��تان و گرن��ه چگونه می ت��وان از مردم 
انتظار داشت به نظام و کودتایی وفادار باشند 
که هیچ گونه نقش و دخالتی در پدید آمدن و 

انتخاب آن نداشته اند؟!
در این قانون شورای ملی حالت فرمایشی 
یافت��ه بود. نمایندگان آن با پش��نهاد حزب و 
رای مردم انتخاب می ش��دند و 50 در صد آن 
نیز به کارگران و دهقانان اختصاص یافته بود 
)م��اده 49(. انتخاب رئیس جمهور نیز پس از 
نامزد ش��دن از طرف حزب، توسط لویه جرگه 
ص��ورت می گرفت )م��اده 76(. صالحیت های 
رییس جمه��ور هم��ان صالحیت نادرش��اه و 
محمد ظاهرش��اه بود. رئیس جمهور به کس��ی 
پاسخگو نبود و معاون یا معاونین رئیس دولت 
و وزیران بیش��تر مج��ری اوامر رئیس دولت و 
حزب بوده و به آنان پاسخگو بودند تا شورای 
مل��ی )م��اده 94(. تفکیک ق��وا در این قانون 
وجود نداش��ت و رییس جمهور ممثل هر س��ه 
قوه به ش��مار می رفت )ماده 78(.20 بر اساس 
این قان��ون آزادی بیان مطاب��ق احکام قانون 
مجاز بود )ماده 38( نش��ر و طبع هم با احکام 
قانون مجاز بود )همان فقره 3( تاسیس مطابع 
ب��زرگ، رادیو و تلویزی��ون به دولت اختصاص 
داشت )همان فقره 4(. اجتماع به احکام قانون 

ممکن بود )ماده 39(.21
ش��اید یک��ی از جالب ترین بنده��ای این 
قانون ماده زیر باشد که به صورت کلی بیانگر 
روح کلی و ش��اکله بنیادین این قانون اساسی 
و اهداف مش��خص تدوین کنندگان و شخص 
رئیس دولت باش��د که در این ماده به صورت 

ضمنی بیان شده است:
»برای انعکاس خواس��ته های اجتماعی و 
تربیت سیاس��ی مردم افغانستان تا زمانی که 
این آرزو برآورده ش��ود و به رشد طبیعی خود 
برسد، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری 
حزب انقالب ملی که بانی و پیشاهنگ انقالب 
مردمی و مترقی 26 سرطان سال 1352 مردم 
افغانس��تان بر قرار خواهد بود« )ماده 40(.22 
این ماده به صراح��ت مردم را فاقد صالحیت 
برای فعالیت های سیاس��ی دانسته و با همین 
توجیه تجمیع قدرت در دس��ت یک فرد را به 

صورت انتصابی مشروعیت بخشیده است.
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»برای انعکاس خواسته های 
اجتماعی و تربیت سیاسی 
مردم افغانستان تا زمانی 

که این آرزو برآورده شود 
و به رشد طبیعی خود 

برسد، سیستم یك حزبی 
در کشور به رهبری حزب 

انقالب ملی که بانی و 
پیشاهنگ انقالب مردمی 

و مترقی 26 سرطان سال 
1352 مردم افغانستان بر 

قرار خواهد بود« )ماده 40(.
این ماده به صراحت مردم 
را فاقد صالحیت برای 
فعالیت های سیاسی دانسته 
و با همین توجیه تجمیع 
قدرت در دست یك فرد را به 
صورت انتصابی مشروعیت 
بخشیده است.
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د اوبو کمښت
لګښت او ګډ 

مسوليتونه
سیدګالب بیدار

اوبه او هوا د ژوندیو موجوداتو لپاره حیايت 

ارزښت لري، چې د ټولو ژوندیو موجوداتو هغه 

که حیوانات دي یا نباتات او که انســانان ژوند 

یې لــه اوبو پورې تړلــی دی. دا چې د برش د 

حقونو په نړيواله اعالمیه کې لومړنی اســايس 

حق د ژوند حق دی او ژوند تر هر بل حق مهم 

ګڼل شــوی دی، دغسې هغه ټول وسایل چې 

د انساين ژوند بقا تضمینوي همدومره مهم او 

ارزښتمن دي. 

دا مهــال د ځمکې د کرې پــه څلورو کې 

درې برخې په اوبو پوښلې ده، خو دغه اکرثیت 

اوبه مالګینې او د څښــاک وړ نه دي، دا مهال 

یوازې په ســلو کې یو فیصد اوبــه خوږې او د 

استفادې وړ دي. په وچه کې تقریبا ۹۰سلنه 

ټول حیوانات، انسانان او نباتات له همدغه یو 

فیصد اوبو څخه ګټه اخيل.

د ځمکــې په کــره کې د وګړو شــمېر مخ 

په زیاتېدو دی او لــه دغه زیاتوايل رسه د اوبو 

لګښت هم زیات شوی دی، دا په داسې حال 

کــې چې د ککړتیا او هغــو غازونو له امله چې 

انســان یې په ځمکه کــې تولیدوي د ځمکې 

کــره هم ورځ تر بلې تودیــږي چې له امله یې 

واورې او بارانونه ورځ تر بلې په کمېدو دي او د 

نړۍ په زیاتو برخو کې وچکايل راغلې ده. 

هر څومره چې برش متمدن کېږي هغومره 

وررسه د اوبو لګښــت هــم زیاتېږي، فابریکې، 

ودانۍ پــه کورونو کــې د اوبو سیســتمونه او 

کرنــه دا هر څــه ورځ تر بلې پــه زیاتېدو دي. 

د ملګرو ملتونو ســازمان د شمېرو پر اساس د 

نړۍ د نفوسو وده او د هېوادونو وده رسه برابره 

نــه ده، ځکه زیاتــو هېوادونو کــې نفوس ورځ 

تــر بلې زیاتېږي خو اقتصــادي او ټولنیزه وده 

وررسه هغومــره چټکه نه ده چې دغو ټولو وګړو 

ته کايف امکانــات او اوبه برابرې کړي. د دغه 

حالــت په دوام رسه به نه یــوازې د کرنې لپاره 

کايف اوبه نه وي بلکې خلک به حتا د څښاک 

اوبو له مشکل رسه هم مخ يش، ځکه کله چې 

نفوس زیاتېږي، تودوخه او د نړۍ په اقلیم هم 

تاثیر کوي، هر انسان په خپل ورځني ژوند کې 

هوا ککړوي، د موټرو او ماشــینونو شــمېر هم 

وررسه زیاتېږي، کله چې ماشــینونه او موټرې 

زیاتې يش هوا وررسه ککړېږي او د څښاک په 

اوبو هم اغیز کوي، کلونه پخوا په اوسط ډول د 

خلکو د اوبو ورځنی لګښــت لس لیرته و. مثال 

د ظاهرشاه په زمانه کې د هر کس لپاره کابل 

کې ۲۰نه تر ۲۵لیرته اوبه سنجول شوې وې، 

چې پــه هامغه اندازه به اوبــه کابل ته ورکول 

کېدې، د نفوســو له زیاتېدو او حکومتي چارو 

لــه ځنډ رسه خلکــو د ځمکې النــدې اوبو نه 

اســتفاده پیل کــړه، نو طبیعي خــربه ده چې 

اوبــه وررسه ناولې او کمېږي. دا مهال د اندازو 

مطابق  په پرمختللو ټولنو کې د یو کس د اوبو 

لګښــت  له ۵۰۰څخه تر ۶۰۰لیرته اوبو پورې 

رسېږي. مثال د یوې کیلو غوښې په تولید کې 

۱۵۴۰۰لیرته اوبه لګول کېږي چې ۹۳سلنه 

یې په کرونــده کې مرصفېږي. په یو کیلو اوړو 

کې ۱۶۰۰لیرته اوبه مرصفېږي چې ۷۰سلنه 

یــې په کرونــده کې لګول کېږي. پــه یو کیلو 

وریجو ۲۵۰۰لیرته اوبه لګېږي چې ۶۹ســلنه 

یــې په کرونده کې پرې مرصفېږي. په یو کیلو 

نخــي جامــو ۱۰۰۰۰لیرته اوبــه لګېږي چې 

۵۴ســلنه یې پــه مزرعه یا کرونــده او پاتې په 

کارځای او نورو ځایونو کې لګول کېږي. )۱(

اوبه رســونه یو داســې فرهنګ دی چې د 

افغانستان په لرغونو ټولنو کې یې رواج درلود. 

افغانانو د اوبو لپاره له درېوو رسچینو لکه ویالو، 

څاګانو او چینو کار اخیســت. د افغانستان په 

ځینو ســیمو کــې به خلکو د څښــاک اوبه په 

لویو رسخالصو حوزونو کې ذخیره کولې. نورو 

سیمو کې په خلکو د تپو الندې ځایونه کيندل 

واوره به یې په کې راټولوله او بیا به یې درست 

کال له دغو اوبو د څښــاک لپاره کار اخیست. 

له دغو ډول اوبو کار اخیســتل خطرناکه چاره 

وه، کله به خلک د کولرا، لشــامنیا او مالریا په 

څیر ســختو ناروغیو رسه مخ کېدل. اوس هم 

د ځینو کلیوالو ســیمو خلــک د نه پوهاوي له 

امله په ژمې کې یو لوی تاالب کې اوبه ذخیره 

کــوي او بیا یې ټول کال اســتعاملوي. ال هم 

زموږ د کلیوالو ســیمو ځیني خلک په دې باور 

دي چې کلــه روانې اوبــه درې ګامه ورغړي؛ 

نو بیا پاکې دي. په افغانســتان کې د لومړي 

ځــل لپاره کابل ښــار ته د اوبو رســول د امیر 

عبدالرحمــن خــان په وخت کې پيل شــول. 

لومړنۍ صحي اوبه په ابن ســینا روغتون کې 

جوړې شوې. ورپسې د امان الله خان په وخت 
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کې د څښــاک اوبه له پغــامن غره څخه کابل 

ته انتقال شوې. د کابل ښار په څو سیمو کې 

د اوبو نلونه نصب شــول چې د څلور ساعتونو 

لپاره به خلکو ورنه کار اخیســتی شــوای. خو 

د ظاهرشــاه په وخت کابل ښــار کې د اوبو د 

تصیفي لومړنۍ فابریکه جوړه شــوه چې څلور 

ســاعته به یې خلکو ته اوبه رسولې په همدې 

توګه په مزاررشیف او جالل اباد ښار کې د اوبو 

وړې تصفیه خانې جوړې شوې. )۲(

پــه اکرثیــت ولســوالیو او والیتونــو کــې 

ښــوونځیو کــې اليس مببــې او نلونــه نصب 

شــول. په ځینو پروژو کې به چــې امریکایانو 

او روســانو کار کاوه خلکو ته یې ۲۴ســاعته د 

اوبو اســانتیاوې برابرې کړې. لکه د مکرویانو 

او د مزاررشیف ښار د تفحصاتو پروژو کې دغه 

امکانات چمتو شــول. همدارنګه د جالل اباد 

په مثر خیلو او د هلمند په لښــکر ګاه ښــار او 

هرات کې د مالدارۍ او کرنې پروژو کې د اوبو 

رسونو سیستمونه جوړ شول. افغانستان کې د 

اوبو د ویش او رسونې سیستم د کورنیو جنګونو 

پر مهال قطع شــو چې بیا په ۲۰۰۲کال کې 

دا پروژې له رسه پيل شوې، چې اکرثیت یې د 

امریکا او املان په مرسته بیا ورغېدې. دا مهال 

۱۶٫۸میلیــون افغانان یعنې ۷۰ســلنه خلک 

صحي اوبو ته الرسســی نه لري او د روغتیايي 

اوبــو د نشــتوايل لومړين قربانیان ماشــومان 

دي. )۳(

د ځمکــې په مخ دغه خوږې اوبه بیخي لږ 

دي خــو له همدغو لږو اوبو هم په ســمه توګه 

استفاده نه کېږي، برعکس افغانستان له هغو 

هېوادونو دی چې تر شــاوخوا ګاونډیانو زیاتې 

خــوږې اوبه لري خو دا په دې معنا نه ده چې 

اوبه ډېــرې دي او موږ دې د هغې په لګولو او 

مدیریــت کې بې احتیاطي وکړو. انســانان نه 

یوازې د اوبو لګښت کې ارصاف کوي او زیاتې 

اوبه لګوي بلکې تر څنګ یې د اوبو او چاپیریال 

ککړتیا ته هم پاملرنه کمه ده چې له امله یې د 

ځمکې کره له یو لوی ګواښ رسه مخ کړې ده. 

مثال د کابل په څري لوی ښار چې د شپږ سوه 

زره کســانو د اوسېدو لپاره کايف اوبه برابرولی 

يش دلتــه پنځه میلیونه وګړي میشــت دي او 

هره ورځ یې ژورې څاګانې ال پســې ژورېږي او 

د اوبو د ککړتیا کچه هم اتیا سلنې ته رسېږي، 

چــې د روغتیا وزارت په وینا اکرثیت ناروغۍ د 

ککــړو اوبو له امله په ځانګړي ډول ماشــومانو 

کې پیدا کېږي. 

د اوبو په اړه بین املليل رپوټونه ښيي چې 

په ټوله نړۍ کې شــاوخوا ۶۶۳میلیون وګړي 

خوږو اوبو ته الرسسی نه لري او هرکال تقریبا 

۴۸۶زره وګړي د ناپاکو اوبو د څښــاک له امله 

ژوند له الســه ورکوي. له همدې امله هر کال 

د مــارچ ۲۲ د اوبــو د نړيوالــې ورځې په توګه 

منانځل کېــږي، څو د اوبو مدیریت او اهمیت 

ته د نړيوالو پام ور وګرځي او انســانان وکوالی 

يش دوامــداره خوږو او پاکو اوبو ته الرسســی 

ولري. )۴(

پــه ۱۹۹۲کال کــې د ملګــرو ملتونــو په 

عمومي ناســته کې د اوبو نړيواله ورځ تصویب 

شوه چې هر کال د مارچ په ۲۲مه په ټوله نړۍ 

کــې منانځل کېږي. هر کال د دغې ورځې په 

مناســبت ځانګړی شعار انتخابېږي، د بېلګې 

پــه ډول په ۲۰۱۵کال کې »اوبــه او دوامداره 

پراختیا«، پــه ۲۰۱۶کال کې »اوبه او بوختیا« 

او همدارنګه په ۲۰۱۷کال کې د دغې ورځې 

شــعار ناپاکې اوبــه یا »فاضالب« غوره شــوی 

دی.

داســې وړاندوینې موجــودې دي چې تر 

۲۰۵۰کال پــورې به د نړۍ ۷۰ســلنه وګړي 

ښــارونو کې میشــت يش، په داسې حال کې 

چې دا مهال ۵۰ســلنه وګړي په ښــارونو کې 

ژوند کوي. 

کارپوهان په دې بــاور دي چې ال هم مخ 

پر ودې ښــارونه د اوبو لــه پلوه کايف امکانات 

او مــايل رسچینې نه لري، تــر څو ککړې اوبه 

یــا فاضالب پرې د بیا کارونــې لپاره تصفیه او 

مدیریت کړي. 

تجربــو ښــودلې ده چــې ککــړې اوبه یا 

فاضــالب کــه تصفیه يش له څښــاک پرته په 

نــورو برخو کې، په کرنه او د انرژۍ په تولید او 

پرمختیا کې مهم رول لوبولی يش. خو له بده 

مرغه نړيوالې شــمېرې ښيي چې په نړۍ کې 

۸۰ســلنه ککړې اوبه یا تولید شــوي فاضالب 

بیا ځيل د استفادې وړ نه ګرځي او همداسې 

ضایعه کېږي او تر څنګ يې د ژوند چاپېريال 

او د پاکو اوبو ککړتیا هم ال پسې زیاتوي. 

شمېرې ښــيي چې نړۍ کې ۱٫۸میلیارد 

وګړي له ککړو اوبو کار اخيل او دوی اکرثیت د 

اسهال، پیچ، فلج، وبا او نورو ناروغیو له ګواښ 

رسه مخ دي. 

د نړۍ د نفوســو زیاتېدل او د اوبو لګښت 

کــې زیاتوالــی له یــوې پلوه او تــر څنګ یې 

صنعتــي او کرنیز فعالیتونه لــه بل پلوه د دې 

المل شــوي دي چې د اوبــو رسچینې ورځ تر 

بلــې کمې يش. که څه هــم د اوبو د نړيوالې 

ورځې ســږين شــعار ته په کتو اوبه داسې یوه 

ماده ده چې بیاځيل هم ورنه استفاده کېدای 

يش، خــو دا کار هغه وخــت ممکن دی چې 

بېرته تجدید شــوې اوبه په داسې نرخ متامې 

يش چې هم د استفادې وړ اوسې او هم خلک 

تشــویق يش چې ورنه ګټــه واخيل. د نړۍ په 

ډېــرو برخو کې د هغو طبیعي اوبو اندازه خورا 

لــږه ده چــې دوی یــې کاروي. د نــړۍ یو په 

درېیمه برخه وګړي هغو ســیمو کې ژوند کوي 

چې د اوبو بحران رسه مخ دي. له همدې امله 

وړاندوینه شوې ده چې تر ۲۰۲۵کال پورې به 

څه کم دوه میلیارده وګړي داســې سیمو کې 

ژوند کوي چې د اوبو له سخت بحران رسه مخ 

دي.)۵(

فاضالب: 

انســانانو له ډېرې پخوا زمانو راهیســې د 

ککړو اوبــو څخه په کرنه کې اســتفاده کوله. 

شــته معلومات ښيي چې په لسمه او دولسمه 

پيــړۍ کې د نړۍ په ځینو زړو متدنونو کې له 

فضلــه اوبو څخه په کرنه کې اســتفاده کېده. 

هغه وخت له فضلــه اوبو څخه یوازې د ځمکو 

د حاصلخیزۍ لپاره اســتفاده کېده، خو اوس 

ترې د استفادې انګیزه د اوبو کمښت دی.

زموږ په هېواد کې لویو ښــارونو کې نفوس 

ورځ تر بلې زیاتېږي او وررسه د اوبو لګښت هم 

زیات شــوی دی، دلته د لګول شــویو اوبو په 

پرتله طبیعي اوبه کمې دي، نو د کابل یا هرات 

او کندهار په څیر ښارونو کې د دې اړتیا بیخی 

زیاتــه ده چــې د ککړو اوبو یــا فاضالب نه بیا 

په ۱۹۹۲کال کې د ملګرو 
ملتونو په عمومي ناسته کې 

د اوبو نړيواله ورځ تصویب 
شوه چې هر کال د مارچ 

په ۲۲مه په ټوله نړۍ کې 
منانځل کېږي. هر کال د دغې 

ورځې په مناسبت ځانګړی 
شعار انتخابېږي، د بېلګې په 

ډول په ۲۰۱۵کال 
کې »اوبه او دوامداره 
پراختیا«، په ۲۰۱۶کال کې 
»اوبه او بوختیا« او همدارنګه 
په ۲۰۱۷کال کې د دغې 
ورځې شعار ناپاکې اوبه یا 
»فاضالب« غوره شوی دی.
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اســتفاده ويش. دوه کاله د مخه هرات والیت 

کې د جرمنــي په مرســته د ۱۴میلیون ډالرو 

په ارزښــت د ککړو ابو د تصفیې فابریکه جوړه 

شوه، دغه شــان د رپوټونو په اساس حکومت 

پــه پام کې لري چې کابل کــې هم دغه ډول 

فابریکــه جوړه کړي، دا چې ســږکال د اوبو د 

نړيوالې ورځې شعار هم فاضالب دی، هیله ده 

چــې اړونده ادارې دغه برخې ته ال زیاته توجه 

وکړي او پــه دغه برخه کې خپل کارونه چټک 

کــړي څو وکــوالی يش چې لږ تر لــږه د دغه 

نړيوال شعار تر اغیزې الندې یې یو څه کارونه 

کړي وي. )۲(

فاضــالب د اوبو هغــو پاتې شــونو ته ویل 

کېږي چې معموال په کورونو، ښارونو او صنعتي 

سیمو کې استعامل شوي وي، چې له دغو اوبو 

د بیا استفادې په غرض د نړۍ په زیاتو عرصي 

ښارونو کې داســې فابریکې جوړې شوي دي 

چې دا اوبه بیا د استفادې وړ ګرځوي.

د دې پــه خاطــر چــې مــوږ خپلــې اوبه 

ســمې مدیریت کړې وي او پــه راتلونکي کې 

لــه ګواښــونو رسه مخ نشــو پــه کار ده چې د 

اوبو په اړه د خلکو پوهــاوی زیات يش، د اوبو 

د مدیریــت په اړه طرحې جوړې او له ښــارونو 

څخه د ککړو اوبو د بیا کارونې لپاره مشــخص 

او عميل ګامونه پورته يش. 

د اوبو ښاري او کورنی لګښت:

لکــه مخکې چــې یادونه وشــوه اوبه زموږ 

پــه ورځني ژوند کــې ډېر اهمیت لــري، لکه 

د څښــاک، پخيل، منیځلو، اوبــو لګولو او په 

صنعت کې کاریــږي. خو کومې اوبه چې هره 

ورځ زموږ په کورونو کې استعاملېږي معموال له 

اندازې زیاتې وي ځکه اکرثه یې بیځایه لګول 

کېږي. 

ـ زموږ په پخلځنیو او تشــنابونو کې په هره 

دقیقه کې شــاوخوا ۱۰لیرته اوبــه روانې وي، 

چې اکــرثه کورنۍ د لوښــو د منځلو په وخت 

کې تر اخره نل خالص پریږدي. 

ـ همدارنګــه د حامم پــه وخت کې د تودو 

اوبو نل تــر اخره خالص پاتې وي، په داســې 

حال کې چې لســو دقیقو کــې حامم کېږي 

او لســو دقیقو کې ۲۰۰لیــرته اوبه لګوو، چې 

تقریبا لس سلنې څخه زیاتې اوبه اضافه لګول 

کېږي او په فاضالب بدلیږي. 

په کموډونو کې هــم موږ زیاتې اوبه لګوو، 

هر کموډ شــاوخوا ۲۰لیرته اوبــه غواړي، کله 

کله ګورو ځیني خلک د زیات فشار درلودونکو 

اوبــو څخه د کور د غــويل، پارکونو، حویلۍ او 

د دوکان مخــه مینځي او په دغه وخت کې له 

اندازې زیاتې اوبه مرصفېږي. 

موږ چې کله غاښــونه مینځو یا اودس کوو 

نل مو خالص پرېښی وي او اوبه روانې وي. دا 

او دې ته ورته نور ډېر زیات موارد شته چې اوبه 

په کې بیځایه لګول کېږي.

 د اوب��و د مرصف د مخنی��وي په موخه 

باید څه وکړو؟

مخکــې له دې چې نل خالصــوو، اول مو 

باید دې ته پام وي چې اوبه باید ضایع نيش. 

باید فکر وکړو چې موږ څومره اوبو ته اړتیا لرو، 

د اوبو زیات اســتعامل نه یوازې د اوبو کمښت 

رامنځته کوي، بلکې راتلونکو نســلونو رسه هم 

ظلم کوو، دا تر ټولو مهمه ده چې باید د اوبو د 

لګولو فرهنګ بدل کړو. 

د بېلګــې پــه ډول موږ د حــامم په وخت 

کې کوالی شــو کمې اوبه مــرصف کړو، د مخ 

منځلــو په وخت کــې نل خــالص پرېنږدو، د 

لوښــو منځلو پر مهال باید هڅه وکړو د امکان 

تر حده کمې اوبه ولګوو او کوالی شو لوښې په 

یو تشت کې ومنځو د دې په ځای چې نل مو 

پرې را خوشې کړی وي.

د جامــو منځلــو، موټر منځلــو، د حویلۍ 

منځلــو او نــورو برخو کــې باید ډېــر احتیاط 

ويش، د اوبو د کم مرصف لپاره ښه داده چې د 

اوبو له ډرمونو او ســتلونو کار واخیستل يش او 

خپل ټول کار د روانو اوبو په ځای د ستلونو په 

واســطه تررسه کړو، په داسې کولو موږ د ډېرو 

اوبو د ضایعه کېدو مخه نیوالی شو. 

دا مهال په پرمختللــو ټولنو کې له ځیرکو 

نلونو کار اخیســتل کېږي چــې الس ورنږدې 

کــړي اوبه راځــي او که الس لرې کــړي اوبه 

بندیږي، دا د دې ښــودنه کوي چې نوره نړۍ 

کې خلک د اوبو په اهمیت پوه دي، موږ ته هم 

په کار ده چې هره هغه الره چاره وکاروو چې د 

اوبو د ارصاف مخه پرې نیول کېږي. 

د اوبو کم مرصف په لومړي رس کې فرهنګي 

بدلون غواړي موږ باید له خپل کور او ماشومانو 

پیل وکړو او هغوی ته د اوبو ارزښت او اهمیت 

ور پــه ګوته کړو، د اوبو د لګښــت کمولو لپاره 

ډېرې الرې چارې شته، چې د ټولو یادونه دلته 

سخته ده. 

کرونده کې د اوبو لګول:

د انســانانو په ټولو فعالیتونــو کې کرونده 

او کــر کیله هغه چاره ده چــې اوبو رسه رس او 

کار لــري. د څارویو روزنــه او کرنیز محصوالت 

بیخــي زیاتو اوبو ته اړتیا لري. که اورښــت کم 

وي زموږ کرنیز محصوالت به هم کم یا له منځه 

الړ يش. نو له همدې امله د کرنې کار باید له 

اقلیمي رشایطو رسه متناسب وي. مثال په هغو 

سیمو کې چې اوبه لږ دي داسې ونې او بوټي 

دې وکــرل يش چې لږ اوبه غواړي او وچکالۍ 

مقابل کې مقاومت کوالی يش، د دغسې بوټو 

او ونو په کرلو رسه زموږ کروندګر هم اوبه بچت 

کولــی يش او هــم خپل محصــوالت خوندي 

کوالی يش. 

 هر انســان ښــايي په ژوند کې یو نیالګی 

ايښی وي، نو دی به حتام د اوبو په اهمیت هم 

پوه وي، نو دلته پوښــتنه داده چې په کرونده 

کې د زیاتو اوبــو له لګولو څخه د مخنیوي په 

غرض څه کوالی شو؟

دا مهال زموږ پــه ګاونډیو هېوادونو کې له 

هر مرتمکعــب اوبو په لګولــو رسه ۵۰۰ګرامه 

محصول ترالسه کېږي، افغانستان کې ښايي 

تر ۵۰۰ګرامه هم کم وي، خو له هر مرته کعب 

اوبو څخه د نړيوالو سټنډرډونو په اساس درې 

کیلو ګرامه محصول په پام کې نیول شوی دی. 

همدارنګه په ځینو سیمو کې د باراين او قطره 

يي سیســتم نه په اوبه خور کې کار اخیســتل 

موږ نړيوال سټنډرډ ته نږدې کوالی يش. 

د اوبــو د کم مرصف لپاره پــه کرونده کې 

باید بوټي په وړو دوچــو او یوه لیکه کې وکرل 

يش چې ژر ټولو ته اوبه ورســېږي او په ځمکه 

کې د جذبېدو مخه يې ونیول يش.

کرونــدې باید معموال په مازیګر او ماښــام 

د جامو منځلو، موټر منځلو، 
د حویلۍ منځلو او نورو 

برخو کې باید ډېر احتیاط 
ويش، د اوبو د کم مرصف 

لپاره ښه داده چې د اوبو 
له ډرمونو او ستلونو کار 

واخیستل يش 
او خپل ټول کار د روانو اوبو 
په ځای د ستلونو په واسطه 
تررسه کړو، په داسې کولو 
موږ د ډېرو اوبو د ضایعه 
کېدو مخه نیوالی شو. 
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کې ويش ځکه دغه وخت د اوبو تبخیر کم وي 

او د اوبو لګول کمېږي.

د اوبو صنعتي لګښت:

هــره ورځ په میلیونونه لیرته اوبه په صنعت 

کې لګــول کېږي. د برېښــنا بندونــه په اوبو 

ګرځي، له اوبو څخه د تولیداتو په ســړولو کې 

زیاته اســتفاده کېږي، همدارنګــه د تولیداتو 

په منځلو او اجناســو په انتقال کې هم له اوبو 

استفاده کېږي، لنډه دا چې که موږ هر شی له 

بــل رسه ترکیبوو په تیره کیمیاوي مواد اوبو ته 

اړتیا لري. د نســاجۍ صنعت، د الکولو، کاغذ 

او نور صنعتونه ســل په ســلو کې اوبو ته اړتیا 

لري. 

د چاپیریــال ســاتنې او صنعــت نړيــوال 

کنفرانس وايي چې د بېالبېلو دالیلو پر بنسټ 

واړه صنعتونــه تــر ټولــو زیاتې اوبــه لګوي او 

چاپیریال زیامننوي. 

پــه دې برخــه کې رسه لــه دې چې ټولې 

صنایعې زیاتې اوبه لګوي خو بیا هم صنایعې 

تفکیک شــوي دي. ځیني صنایعي نه یوازې 

اوبه زیاتې لګوي بلکې چاپیریال هم ککړوي، 

لکــه د کیمیــاوي توکو صنایعي لکــه صابون 

جوړول، پالســتیکي موادو جوړول او سلیکاټ 

او سوډیم اړوند توکي. 

د خوراکــي توکو صنایعي هــم زیاتې اوبه 

مرصفــوي، لکه د وچ چای تولید، د کنرسواوو، 

غوړیو، د زیتون تیلو او د حیواناتو لپاره د خوړو 

تولید کې زیاتې اوبه لګول کېږي. 

د خځل��و او فاض��الب په وس��یله داوبو 

ککړتیا:

خځلــې او فاضــالب د چاپیریال د ککړتیا 

مهــم المــل دی چې د حتــا د ځمکې الندې 

اوبه هم ککړوي. که د ښارونو او کورونو خځيل 

په مناســبه توګه راټولې او په مسلکي توګه تر 

ځمکــې الندې يش د چاپیریال په پاکوايل او 

په ځانګړي ډول د سیندونو او ډنډونو د اوبو په 

پاکوايل کې مهــم نقش لري. د ځمکې د رس 

اوبو د ککړتیــا د مخنیوي لپاره مهمه الر داده 

چې لومړی کمې خځيل تولید کړو او بیا تولید 

شوې خځلې باید په مناسب ځای کې خښې 

يش، داسې نه لکه افغانستان کې چې خلک 

خځلې ســیندونو ته غورځــوي او وينو چې دا 

مهال کابل سیند په يوې سرتې کثافت دانۍ 

بدل شوی دی.   

تــر خځلو هم فاضالب یــا د کورونو ککړې 

اوبه د نورو اوبو په خرابولو کې لوی نقش لري. 

ځکه فاضالب کې کیمیاوي مواد او نور داسې 

توکي شته چې د ژوند چاپیریال ته سخت زیان 

رسولی يش، چې له انسانانو عالوه حیواناتو او 

الوتکونکو ته هم رضر رسوي. ځکه فاضالب که 

ســیندونو رسه ګــډ يش ال خطرناک کېږي په 

اوبو کې کبانو نــه عالوه کرونده کې نباتاتو ته 

هم سخت زیان رسوي. 

د جامو مینځلو او په مجموع کې د منځلو 

ټول پــوډر او صابونونه کیمیاوي ترکیبات لري 

او دا د فاضــالب لــه الرې د ســیندونو او د 

ځمکې الرې اوبو ته نفوذ کوي او د ټولو ژوندیو 

موجوداتو ژوند له ګواښ رسه مخ کوي. 

د مخنیوي الر یې داده چې لومړی باید له 

دغو صابونونو او پوډرو لږه اســتفاده ويش، بل 

لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په لویو ښارونو 

کې باید د فاضالب د تصفیې کارخانې جوړې 

يش او دا هغــه خــربه ده چې ســږکال ملګرو 

ملتونو پرې ټینګار کړی دی.

اوبه د پایداره اقتصاد لپاره مهم عنرص ګڼل 

کېږي، چې نن سبا د یو هېواد په پرمختګ کې 

مهم سیايس او اقتصادي فکتور بلل کېږي. 

د اوبــو ککړتیــا د انســان او نــورو ژوندیو 

موجوداتــو ژوند له ګــواښ رسه مــخ کوي، د 

دغه خطر په اړه که زموږ پوهاوی زیات يش نو 

راتلونکې کې به مو د ډېرو لویو مصیبتونو مخه 

نیولې وي. د اوبــو اړوند د پوهاوي په کمپاين 

کې د خلکو ګډون او پوهاوی، اګاهانه برنامې 

او د عامه افکارو د روښانه کولو په خاطر ټولنه 

کې پراخ تبلیغــات او د اوبو د اهمیت په اړه د 

تشــویق مــيل برنامې پيل کول چــې د اوبو د 

ککړتیا په اړه د خلکو  حساســیت زیات کړي، 

خورا مهم دي. 
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نظـری بر حقوق...
حقوق غیرقابل انتقال شناختند. چنان که توک 
بی��ان کرد، این نظریه به ای��ن معنا درآمد که 
»هر چیزی که برای خواس��تن معقول باش��د، 
حاال می تواند به حیث یک حق غیرقابل انتقال 
تفس��یر ش��ود، که اعاده آن کاماًل توجیه پذیر 
اس��ت: به نظر نمی رسد که هر انسان عاقلی از 
حقوقش به خاطر چنین رضایت مندی معقولی 
ص��رف نظر کند. اص��ل نیک��وکاری تعبیری، 
وسیعاً توسعه یافته و ما  این جا واضحاً انگاشت 
قرن هجدهم��ی از حقوق غیرقابل انتقال نوع 
انسان را داریم. کسی مرهون بیعتی نیست که 
ممکن اس��ت حقوق فطری وی را با ش��خص 
دیگری اعم از فرد یا جمع مورد مصالحه قرار 
دهد. حقوق فطری بخش ضروری از استقالل 
شخص اس��ت که دولت به نمایندگی از مردم 
)در جایی که دموکراسی نمایندگی است( به 
دست آورده است. چگونه بود که استقالل فرد 
در یک دولت مس��تقل، به رسمیت شناخته و 
احترام شد؟ نظریه س��کوالریزم � جدایی حق 
ف��رد از باور )مذهبی( از اقتدار دولت � قرار بود 

پاسخی به این پرسش باشد. 
با درنظرداش��ت این که فرد به عنوان یک 
شخص مس��تقل در یک دولت مستقل دیده 
می ش��د، توک ب��ه معضلی که اکن��ون نظریه 
لیب��رال با آن روبه رو اس��ت اش��اره می کند. 
به نوش��ته وی لیبرال ه��ا معموالً بین دو اصل 
رفت��ار تفاوت قائ��ل می ش��وند: از یک طرف 
اصول��ی هس��تند که ف��رد به آن ه��ا رضایت 
داده چه مس��تقیم یا غیرمس��تقیم و بنابراین 
ب��ه آن ها التزام سیاس��ی دارد. این ها ش��امل 
ع��ادات اجتماعی، قانون، و قانون اساس��ی اند. 
از طرف دیگ��ر اصول رفتار التزامی هس��تند 
که از رضای��ت سرچش��مه نمی گیرند. این ها 
زیاد نیس��تند و مقدار »مختصری« از اخالق 
را تش��کیل می دهند � یک ضرورت حداقلی از 
نوع اجتماع پذیری که در آن اس��تقالل فرد به 
دقت به خش��ونت جمعی وابسته است. با آن 
ه��م یک مقدار زیاد از نوش��ته ها و صحبت ها 
درب��اره امور بین الملل��ی در زمان ما فرض را 
بر آن می گیرند که اجتماعی بین المللی وجود 
دارد که اعضای��ش را اداره کرده و تا اندازه ای 
دس��ته ای از ارزش های پیچیده و جدلی را بر 
آن ها اعمال می کند، و بس��یاری از مردمی که 
در سیاست داخلی »لیبرال« اند، اغلب طرفدار 

چنین نظری اند.
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نظـری بر 
حقوق طبیعی
طالل اسد
برگردان: یحیا سرپلی

فکر این که موجود انس��انی، دارای حقوقی 
ج��دا  از  وضعی��ت مدنی اش اس��ت، تاریخی 
پیچی��ده دارد ک��ه به نظر حق��وق فطری در 
مس��یحیت التینی و ریش��ه های آن از قرائت 
حقوق روم��ی بر می گردد. موض��وع جالب در 
این باره آن است که چگونه ماهیِت عامل بشری 
بر حسب حقوق غیرقابل انتقال قرار داده شد و 
این که چگونه آن بر وضعیت سکوالر این عامل 

اثر گذاشت.
ریچ��ارد ت��وک )Richard Tuck( در 
بی��ان تاریخی اش از حق��وق فطری، تمایزی، 
مشابه با فلس��فه حقوق مدرن بین حق فعال 
) که ذاتی فرد، ج��دای از روابط اجتماعی وی 
اس��ت( و حق منفعل ) حقی که التزامی بوده 
و مس��لتزم وظایفی در قبال دیگران است( به 
کار می گیرد. فقط نظریه هایی که حق فعال را 
به کار می برند، ایده آزادی را مهم می پندارند. 
ماهیت بش��ری در این دو مورد چیزی کاماًل 
متفاوتی اس��ت � استقالل در یکی و وابستگی 
به ش��بکه ای از الزام��ات در دیگری. فکر یک 
حالت طبیعی پیش از تمدن، وضعیتی اس��ت 
که در آن انس��ان، حقوق فطری اش را مستقل 
از نهادهای اجتماعی و سیاسی بروز می دهد و 
با نظریه هایی که از اندیشه حق فعال استفاده 

می کنند، متناسب تر است. 
حقوق دانان قرون وس��طی درباره »حقوق 
مالکیت« در یک حالت طبیعی صحبت کردند، 
اما تمایل داشتند این کار را بر حسب مطالبات 

انجام دهند؛ برداشتی که داللت بر آن می کرد 
که هر حقی مسلتزم یک وظیفه متقابل مطابق 
ب��ا معیارهای عینی )به علت موهبت از جانب 
خدا بودن آن( اس��ت. با آن هم در اواخر قرون 
وس��طی این فکر مطرح شد که حق مالکیت، 
هر حقی اس��ت ک��ه در برابر همه انس��ان های 
دیگر بتوان نگه داشت و این که آزادانه توسط 
دارن��ده آن واگذار ش��ود. در قرن ش��انزدهم 
بحثی بین کس��انی که برای شان آزادی، خود 
مالکیت تلقی می شد )چیزی که بتوان داشت( 
و بنابرای��ن ب��ه همین ش��کل جدایی ناپذیر و 
مثل دیگر مالکیت ها تحت ش��رایط مشابه، و 
کس��انی )مثل دومینیکن ها که برای شان رفاه 
انسانی در عوض آزادی بنیادی شان مهم بود( 
که بر آن بودند ک��ه آزادی به معنای مالکیت 
نیس��ت، ادامه یافت. به این شکل یک نظریه 
حقوق، اموری مثل برده داری را که نظریه ضد 
ذهن گرایانه، مجاز نمی دانست، تأیید می کرد. 

تصادف��ی نبود که مراحل اولیه نظریه های 
حقوق م��درن در پرتگال و هالند یعنی مراکز 
اصل��ی تجارت برده آن زمان یافت می ش��وند. 
بنابراین ب��ه گفته مولینا، اله��ی دان پرتگالی، 
آزادی  چون مالکیت قابل خرید و فروش است. 
انس��ان چن��ان موجودی آزاد تصویر ش��د که 
قادر به تصمیم گیری های اقتصادی و اخالقی 
خود و مقید به پیامدهای آن ها بود. به شکل 
ناس��ازواری این تصویر مستقل از فرد ساخته 
می ش��ود تا دفاعی از ب��رده داری و جبرگرایی 
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نتیجه دهد. به همین ش��کل اشتیاق مشهور 
گروتیوس به صلح از طریق نظریه حقوق وی 
بیان شد: در حالت طبیعی، انسان حقوق فعال 
و ظرفیت اخالقی برای ورود آزادانه به قرارداد 
با دیگران در ارتباط با دارایی اش را داراس��ت. 
)التزام به عملی س��اختن وعده، کارکرد عقل 
طبیعی اس��ت و متکی به قانون الهی پیشینی 
ی��ا روابط اجتماعی نیس��ت.( حت��ا در مرحله 
تمدن، منازعات بین دولت های مستقل و افراد 
مستقل براثر مشاجرات بر سر حقوق به وجود 
آمدند � حقوق اولی و حقوق دومی متش��ابه و 

تنها در کمیت متفاوت محسوب شدند.
یک موضوع عمده در مباحثات قرن بیستم 
درباره حقوق طبیعی به التزام مربوط می شد؛ 
مفهومی که عموماً با مجازات ربط می گرفت. 
چنان که جان سلدن، پیرو انگلیسی گروتیوس 
آن را بی��ان کرد: »فکر قانونی که حامل التزام 
اس��ت قطع نظر از هر مجازاتی که نقض آن در 
پ��ی دارد، غیرقابل درک تر از فکر پدری بدون 
فرزند در ذهن انس��ان نیس��ت. بنابراین یک 
تفاوت واضح می توان بین انسان ها و حیوان ها 
ایجاد کرد. تنها دومی هس��تند که نس��بت به 
ج��زای متصل به نقض ی��ک قاعده اخالقی یا 
قانونی  � به ش��مول حق فع��ال آگاهی دارند، 
بنابراین تنها انسان ها می توانند حقوق طبیعی 
داشته باشند. به عبارت دیگر، تنها کسانی حق 

دارند که انسان محسوب شوند. 
ای��ن هاب��ز بود ک��ه  فکر ج��زای م��اوراء 
طبیع��ی را با فکر این ک��ه تمام جزاها به یک 
معنا طبیعی ان��د، به هم آمیخت: »در صحبت 

مختصر از س��لطنت طبیعی خداوند و حقوق 
طبیعی اش، م��ن تنها در ای��ن فصل توضیح 
کوتاه��ی درباره جزاه��ای طبیع��ی او عالوه 
می کنم. هیچ عمل انسان در زندگی نیست که 
آغاز زنجیره طوالنی پیامدها نباش��د چنان که 
هیچ مآل اندیش��ی انس��انی به حدی بس��نده 
نیس��ت تا به وی چش��م اندازی از پایان بدهد  
و در این زنجیره هم روی دادهای خوش��ایند و 
هم ناخوش��ایند به هم مرتبط اند، هنگامی که 
وی کاری را ب��رای لذت خویش انجام می هد، 
باید خ��ود را با تمامی رنجی که به آن متصل 
اس��ت، دخیل کن��د؛ و این رنج ه��ا، جزاهای 
طبیعی آن اعمالی  اند که آغاز ضرر بیش��تر تا 
خیر بیش��تر ند.  بنابراین کار به آن جا می رسد 
که زیاده روی طبیعتاً با امراض، بی مالحظگی 
با بدچانس��ی؛ بی عدالتی با خشونت دشمنان؛ 
غ��رور با ویران��ی؛ جبن با س��رکوب؛ حکومت 
اهمال کار ش��اهزادگان با شورش؛ و شورش با 
کش��تار، جزا داده می شود. چرا که جزا دیدن 
نتیجه شکستن قوانین طبیعت است؛  بنابراین 
آن ها را باید به عنوان اثرات طبیعی ش��ان و نه 
اثرات اختیاری مشاهده کرد.« )لویاتان( در این 
دیدگاه، التزام اخالقی به محاس��به محتاطانه 
همسو با دیدگاه سکوالر هابز از حقوق طبیعی 
و هم چنین التزام سیاسی فروکاسته می شود. 

بعدت��ر الک تالش کرد   ه��م برای اخالق 
و ه��م حکومت مدن��ی از طریق فک��ر قرون 
وسطایی قانون الهی بنیادی دینی برقرار کند: 
»تفاوت بین خیر اخالقی و خیر طبیعی و بدی 
تنها این اس��ت که ما چیزی را طبیعتاً خوبی 
و ب��دی بنامیم که بر اثر اس��تعداد طبیعی آن 
چیز، لذت یا درد در ما ایجاد شود؛ و چیزی از 
لحاظ اخالقی خوب یا بد اس��ت که با مداخله 
اراده یک عامل آزاد هوشمند، لذت یا درد بعد 
از آن ب��ه وجود آید نه توس��ط پیامد طبیعی 
بلکه بر اثر مداخله آن نیرو. بنابراین نوش��یدن 
زیاد وقتی سبب س��ردرد یا مریضی می شود، 
یک بدی طبیعی اس��ت؛ ام��ا از آن جایی که 
این امر که جزایی به آن متصل بوده و تخطی 
از قانون اس��ت، یک بدی اخالقی است. از آن 
جای��ی که مکافات و مجازات، خوب و بد ی اند 
که از طریق آن ها فرا دس��تان،  قوانین ش��ان را 
اعمال می کنن��د؛ تعیین انگیزه یا محدودیتی 
دیگر به اعمال یک عامل فهیم آزاد، غیرممکن 
اس��ت، اما درنظرداشت خوبی یا بدی که لذت 
یا درد اس��ت، پیامد آن خواه��د بود.« قوانین 
ممکن اس��ت چه از س��وی قدرت الهوتی یا 
توس��ط قدرت ناس��وتی اجازه داده شوند، اما 
پای بندی اخالقی به گفته الک، طبیعتاً مبتنی 
بر عمل ارادی یک عامل مستقل است � کسی 
که با اراده و با درک خوب و بد، انتخاب کرده 

و از پیامد عمل آزادانه اش ممکن است لذت یا 
رنج ببرد. نظریه هابزی مبنی بر این که حقوق 
طبیعی/ فطری ممکن اس��ت ب��ه یک قدرت 
سیاسی )دولت( واگذار شود که در نتیجه آن 
ب��ه حیث مالک مطلق حق��وق مجموعه همه 
کسانی که از آن ها نمایندگی می کند، به جنگ 
همه  ضد همه پایان دهد، وابسته به فکر افراد 
مستقل در حالت طبیعی است. این دیدگاه از 
قوانین طبیعی قابل انتقال توس��ط رادیکال ها 
به چالش کشیده ش��د. آن ها استدالل کردند 
که هیچ موجود انسانی نمی تواند حق صیانت 
نفس را واگذار کند، چرا که حق طبیعی، این 
حق را س��رمایه شخص و خود شخص تعریف 
کرده و در نتیجه هیچ انسان عاقلی به خویش 

ضربه نمی زند. 
ام��ا نظریه هاب��ز که بر ای��ده حقوق فعال 
اس��توار بود، از یک جهت خیلی متفاوت هم 
م��ورد حمله قرار گرفت. برای مثال ماتئو هال 
تأکی��د کرد که حالت طبیع��ی نه یک جامعه 
مدن��ی بود و نه جنگ همه  ضد همه: »اگرچه 
کدام دولت  یا قوانین انسانی وضع شده، موجود 
نبودند، اما انس��ان ها در آن حالت طبیعی بود 
ک��ه در جهان زاد و ول��د می کردند و هنوز در 
آن مسایلی مثل عدالت و بی عدالتی به وجود 
نیامده بودند. هر چیز به هر انسانی ممکن نبود 
قانونی باش��د  و این که حالت خیالی جنگ که 
در آن هر انسانی ممکن بود قانوناً آن چه را که 
فکر می کرد بهترین است بدون هیچ قانون یا 
کنترول��ی انجام دهد، یک خیال پردازی بود  یا 
اگر این حالت پذیرفته می ش��د، این کار نباید 
و نمی تواند حالت درست طبیعت باشد، بلکه 
ی��ک اختالل بیماری و فس��اد در آن بود.« در 
این اس��تدالل ض��روری نبود  ثابت ش��ود که 
همه انس��ان ها افکار یکس��انی درباره آن چه 
عادل، درستکار و ش��ریف بود، داشته باشند. 
آن چه مهم بود این ادعا بود که هر کس��ی، این 
خصوصیات را مس��تقل از حکوم��ت و قانون 

یعنی در حالت طبیعی داشت.
حالت طبیعی که این نظریه ها بر آن ها بنا 
و بعدتر در روش��نگری بسیار مهم شدند، یک 
وضعیت سکوالر بود به این معنی بود که مفهوم 
خدا را پیش فرض نمی گرفت. ولی اس��تدالل 
مب��داً را پیش فرض گرف��ت. در دوران مدرن، 
»حالت طبیع��ِی« نیمه تاریخی به حیث بنیاد 
اساسی حقوق بشر از آن جدا شد ) جز در میان 
نظریه پردازانی مثل کانوان )Canvovan( که 
آن را به عنوان »اسطوره« صورت بندی دوباره 
کرد.( با وجود این هنوز ماهیتی به »انس��ان« 
نسبت داده می شود؛ ماهیتی که نظریه پردازان 
اولی��ه اروپایی حقوق طبیع��ی آن را به عنوان 
در صفحه 39

»فکر قانونی که حامل التزام 
است قطع نظر از هر مجازاتی 

که نقض آن در پی دارد، 
غیرقابل درک تر از فکر پدری 

بدون فرزند در ذهن انسان 
نیست. بنابراین یك تفاوت 

واضح می توان بین انسان ها
و حیوان ها ایجاد کرد. تنها 
دومی هستند که نسبت به 
جزای متصل به نقض یك 
قاعده اخالقی یا قانونی 
ـ به شمول حق فعال آگاهی   
دارند، بنابراین تنها انسان ها 
می توانند حقوق طبیعی 
داشته باشند. به عبارت 
دیگر، تنها کسانی حق دارند 
که انسان محسوب شوند. 
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بېوزيل د اوســنۍ نړۍ له مهمو ســتونزو 

څخــه یــوه ده. دا مهال په نړۍ کې شــاوخوا 

اووه نیم بیلیونه1 انســانان ژوند کوي چې کابو 

نیامیــي یې )له درې بیلیونو څخه ډېر( یې په 

شــپه ورځ کې له ۲.۵ ډالره څخــه په لږ عاید 

باندې ژوند کوي او نږدې ۱.۳ بیلیونه انسانان 

د سختې بېوزلۍ په حالت کې )په شپه و ورځ 

کې لــه ۱.۲۵ډالره څخه په لــږ عاید باندې( 

ژوند کوي2. د بېوزلو هېوادونو په لیســت کې 

افغانستان په درویشتمه ګڼه کې دی3، په دې 

مانا چې له افغانســتان څخه دوه ویشــت نور 

بېوزله هېوادونه هم شته دي. 

د بېوزلــۍ د معلومولــو لپــاره پــه نړیواله 

ســطحه بېالبېلې الرې شــته، لکه د هېواد د 

کلني خالص تولید معلومول او بیا یې د نفوس 

پر شمېر تقسیمول چې د سړي رس کلنی عاید 

هم ورته ویل کېږي، خپله له خلکو رسه مرکې 

بېوزيل
هجرت الله اختیار

کول او پوښــتنه ترې کول چې هغوی ځانونه 

بېوزله ګڼي او کنه؟ او دا چې یو انسان په شپه 

او ورځ کــې د )دوه زره کالوري( اړینې انرژۍ 

لرونکي خواړو ته الرسسی لري او کنه؟4 په دې 

ټولو کې یې لومړنــۍ الر ډېره معمول ده، خو 

د دې الرې یوه ســتونزه دا ده چې د هېواد په 

ټولــو تولیداتو کې د هېواد ټول نفوس هغومره 

مساوي ونډه نه لري څومره چې یې د ریايض 

د تقسیم قاعده ورته ورکوي. په افغانستان کې 

 UNDP د ملګرو ملتونــو د پراختیايي پروګرام

in Afghanistan د معلوماتــو لــه مخــې پــه 

۲۰۱۵ ز کال کې د افغانســتان د نفوس کابو 

۳۵.۸ ســلنه خلکو د بېوزلۍ تر کرښې الندې 

ژوند درلــود.5  په دې کال کې د نړیوال بانک 

د تخمیــن له مخې د نړیوالې بېوزلۍ کرښــه 

په اوســط ډول په شــپه ورځ کې د یو انســان 

له خــوا د ۱.۹ )امریکايي( ډالره عاید درلودل 

و.6 پــه دې مانا چــې د افغانســتان د نفوس 

کابو شپږدېرش سلنه په شپه ورځ کې له ۱.۹ 

امریکايي ډالرو څخه کم عاید لري. لکه څرنګه 

چې ټولــو نړیوالو رسوېګانو لپاره د نفوســو له 

منــځ څخه بېلګې Simples اخیســتل کېږي 

او بیــا یې پایله د یو هېواد د ټولو اوســېدونکو 

ســطحې ته غځېږي، نو د افغانانو په توګه موږ 

پوهېږو چې که دقیقه رسوې او محاسبه ويش، 

نو په افغانستان کې د بېوزلۍ ګراف ښايي له 

دې څخه هم لوړ الړ يش. 

د بېوزلۍ د له منځه وړلــو لپاره په نړیواله 

ســطحه بېالبېلــې ادارې کار کــوي. د ملګرو 

ملتونــو ســازمان بېالبېلې څانګې پــه بېوزلو 

هېوادونــو کــې د ژونــد د ســطحې د لوړتیــا 

لپاره پر پراختیايي پــروژو بوختې دي. نړیوال 

پراختیايي بانک هم لــه نړیوالې بېوزلۍ رسه 

د مبــارزې لپاره د مــايل امکاناتو د برابرولو تر 

څنــګ د پروګرامونــو او ســرتاتيژیو جوړولو په 

برخــه کې هــم کار کــوي7. د دې تر څنګ د 

پرمختللیــو هېوادونو مرســتندویه ادارې او په 

نړیواله سطحه رشکتونه او شتمن اشخاص هم 

بېوزلو هېواونو ته بالعوضه مرستې برابروي، خو 

پر دې ټولو رسبېــره د بېوزلۍ د له منځه وړلو 

لپاره پــه لومړي قدم کې مســوولیت د بېوزله 

هېــواد حکومت ته راجع کېږي، ځکه خلک د 

خپل ژوندانه د بهبود لپاره حکومتونه رامنځته 

کوي. 

په نړیواله ســطحه د برشي حقونو نړیواله 
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اعالمیــه8، د اقتصــادي، ټولنیــزو او کولتوري 

حقوقو نړیــوال ژمنلیک9 او )د خــوړو د حق( 

او د ولــږې د له منځه وړلو پــه اړه ګڼو نړیوالو 

د  کنفرانســونو12  او  اعالمیــو11  اســنادو10، 

انســانانو د خوړو له حق څخه مالتړ کړی دی 

او پــه دې اړه یې ګڼ پروګرامونه13 ایجاد کړي 

دي چې په بېوزلــه هېوادونو کې د بېوزلۍ او 

پــه ځانګړې توګه د ولږې د مخنیوي لپاره کار 

وکړي. پر دې رسبېره ګڼ نړیوال، سیمه ییز او 

د دولتونو ترمنــځ د همکارۍ څو اړخیز او دوه 

اړخیز ســازمانونه او اتحادونه هم په مســتقیم 

او نامســتقیم ډول د خوړو له حق څخه مالتړ 

کوي او په یو نه یو شــکل دولتونه اړ کوي چې 

یــو له بل رسه د همکارۍ او د غوره اقتصادي، 

ســوداګریزو او ټولنیــزو پالیســیو لــه الرې د 

هېوادونو په داخل او په نړیواله کچه د بېوزلۍ 

مخه ونیيس، ولږه له منځه یويس او انســانانو 

ته د مناســبو خوراکي امکاناتو په برابرولو کې 

ونډه واخيل.

د ۲۰۱۵ز کال پــه ســپټمرب کــې د نړۍ 

د مرشانــو له خــوا د ملګرو ملتونو ســازمان په 

یــوه غونډه کې د راتلونکــي پینځه لس کلونو 

لپــاره )د ۲۰۱۶ز کال د جنــورۍ لــه لومړۍ 

نېټــې نیولې تر د ۲۰۳۰ز کال د ډیســمرب تر 

یو دېرشــمې نېټې پــورې( د نړیوالې باثباتې 

 Sustainable Internationalپراختیــا

Development لپــاره په اوولســو برخو کې د 

موخو یــوه اجنډا تصویب شــوه. د دې اجنډا 

دویمه موخه )د ولږې صفر کول( دي. دا موخه 

د ولږې له منځه وړل، خوراکي تامین، د غذا د 

کیفیت لوړتیا )مناسبوالی(، او د باثباتې کرنې 

ځواکمنتیــا په بر کې نیــيس.14  د پراختیايي 

موخــو د اجنډا د تصویب پر مهــال دولتونو او 

په نړیواله ســطحه فعالو نورو نادولتي ادارو او 

مســوولیو نهادونو ژمنه کړې چــې ټولې هغه 

الرې چارې به کاروي چې په نړیواله ســطحه 

بېوزيل او ولږه له منځه وړي، له بلې خوا به له 

هغو اقداماتو څخــه الس په رس کېږي، بلکې 

مخنیــوی به یې کوي چــې د نړیوالې بېوزلۍ 

او ولــږې المــل کېــږي.15 لــه دې ټولو څخه 

معلومېږي چې په نړیواله ســطحه د وروســته 

پاتې هېوادونو لپاره مناسبې زمینې شتون لري 

چې هر دولت ترې د خپلې وړتیا په کچه ګټنه 

کوالی يش.

لکــه دمخه هم چې ورته اشــاره وشــوه، د 

نړۍ او نړیوالو پر مسوولیتونو او زمینو رسبېره د 

بېوزيل راکمول او د خوراکي فقر له منځه وړل 

د هر دولت د حکومت د اســايس مسوولیتونو 

څخه ګڼل کېږي. د دولتونو په اسايس قوانینو 

کــې د نــورو اســايس مکلفیتونو تــر څنګ د 

بېوزلــۍ راکمول )یا له منځه وړل(، د خوراکي 

فقــر له منځه وړل، ټولنیــز عدالت تامینول او 

د اتباعــو لپاره د کار مناســبې زمینې برابرول 

د دولــت مکلفیتونه او له بلــې خوا د اتباعو له 

اســايس حقوقو څخه ګڼل کېــږي. د بېلګې 

پــه توګه د افغانســتان په اســايس قانون کې 

دولــت ))د متوازنې پراختیــا او ټولنیز عدالت 

پــر بنســټ د یــوې هوســا ټولنې پــر جوړولو 

مکلــف((16 شــوی دی. د دې تــر څنــګ د 

اســايس قانون له څوارلســمې مادې17 څخه 

هــم د بېوزلۍ او ولږې د له منځــه وړلو په اړه 

په ضمنــي ډول د دولت مکلفیت معلومېږي. 

همدارنګه د اســايس قانون په اته څلوېښتمه 

ماده کې د )کار حق( تســجیل دی او په درې 

پنځوســمه ماده کې په رصاحــت رسه راغيل 

دي چې دولت به ))شــهیدانو او مفقودینو له 

پاتې کســانو، معلولینــو او معیوبینو ...(( رسه 

مايل مرســتې کوي. د دې تر څنګ به له زړو 

کسانو، بې رسپرسته ښځو، معیوبینو او ملولینو 

او بې وسه یتیامنو رسه هم ))الزمې(( مرستې 
کوي.18

که څــه هم په پورتــه موادو کــې دولت د 

بېوزله خلکو پر وړاندې خپل مکلفیت محدود 

کړی دی. ښايي د دې یو المل کار ته د خلکو 

هڅول وي، خــو که اوږد مهال موږ په پام کې 

ونیسو، نو د اسايس قانون دا مواد د افغانستان 

د دولت هغه مکلفیتونه چې له نړیوالو اسنادو 

او نړیوالــو پروګرامونو څخه ورتــه راجع دي نه 

يش پــوره کوالی. د بېوزلــۍ او ولږې له منځه 

وړل، د مناسبې استوګنې برابرول، د روغتیايي 

خدمتونو او تعلیم زمینه ســازي او ... د برشي 

حقوقو په نړیوالو اســنادو کې د مثبتو حقوقو 

یا هم د دویم نسل د حقوقو په نوم یادېږي.19 

د دویم نســل د حقوقو یوه ځانګړنه دا ده چې 

دولت به د ټولنې د لوړ مســوول ارګان په توګه 

)چــې د خلکو د ارادې مظهر هم ګڼل کېږي( 

خپل مايل او خدمايت سیســټم داســې عیار 

کــړي چې بېوزلــو او نادارو خلکــو ته د دولت 

له خزانې خیــر وريس. د بېلګې په توګه، لکه 

مخکې مو چې ورته اشاره وکړه، په شپه او ورځ 

کــې ۱.۹ امریکايــي ډالره عایــد )دا اندازه په 

هر هېواد کې د شــیانو په قیمتونو پورې تړلې 

ده، نــو ځکه په ځینــو هېوادونو کې زیاتېدای 

او په ځینو کې کمېدای يش، افغانســتان کې 

ښــايي کمه وي( د بېوزلۍ کرښه ده، نو دولت 

مکلــف دی چې خپله بودیجه یا عمومي عاید 

داسې عیار کړي چې د خلکو د عاید سطحه د 

بېوزلۍ له کرښې څخه پورته کړي.

د دې کار لپاره دولتونه د عاید د دوباره ویش 

له سرتاتيژۍ Income Redistribution  څخه 

کار اخيل. د عاید دوباره ویش پر دې مانا دی 

چې دولت د بېوزلو او بېوسه خلکو د السنیوي 

لپــاره د هغــوی د ټولنیــز تامیــن پروګرامونه 

برابــروي، داســې چې پــر لویــو کاروبارونو او 

شتمنو خلکو باندې لوړ مالیات وضعه کوي او 

دا عاید بېرته په متناسبه توګه پر بېوزلو ویيش 

تر څو اقتصادي سطحه یې له نورو رسه انډول 

يش. په لویديځو هېوادونو کې د ټولنیز تامین 

Social Security  په نوم د عاید دوباره ویش د 

دولت له مهمو مکلفیتونو څخه دی. د بېلګې 

په توګه د امریکا په متحده ایاالتو کې نه یوازې 

چې بــې کوره، معتــادو او بېوســه خلکو ته د 

اســتوګنې، خوراک، روغتیايي خدمتونو او ... 

زمینــه برابره ده، بلکې د ټولنې هغه وګړي هم 

چې د کال په اوږدو کې یې کار کړی وي، خو 

عاید یې د امریکا د سړي رس کلني عاید څخه 

کــم وي، د عاید د دوباره ویش له امتیاز څخه 

 Tax برخمنېږي. دوی ماليې د راګرځېدنې یا

Return په نوم هغومره پیســې د کال په اخر 

کې بېرته تر السه کوي چې په واسطه یې دوی 

د بېوزلۍ له کرښې څخه راپورته کېدای يش. 

سمه ده چې په اوسمهال کې به زموږ د دولت 

مــايل او اداري کمزورتیا )چې د پراخه فســاد 

المل هم شــوې ده( د دې جوګــه نه وي چې 

د بېوزلۍ له کرښې څخه د کښته خلکو مايل 

د دولتونو په اسايس 
قوانینو کې د نورو اسايس 

مکلفیتونو تر څنګ د بېوزلۍ 
راکمول )یا له منځه وړل(، د 
خوراکي فقر له منځه وړل، 

ټولنیز عدالت تامینول او 
د اتباعو لپاره د کار مناسبې 
زمینې برابرول د دولت 
مکلفیتونه او له بلې خوا د 
اتباعو له اسايس حقوقو 
څخه ګڼل کېږي.
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مالتــړ وکړي خو د ټولنې د رفاه دولت په توګه 

پــه اوږد مهال کې دا مکلفیت باید د دولت پر 

اوږه واچول يش.

بېوزيل په افغانســتان کــې رسه تړيل ګڼ 

عوامــل لري چې یو څو هغو تــه یې په الندې 

توګه اشاره کوو:

۱( اوږدمهالې جګړه

افغانستان له کابو تېرو څلوېښت کلونو له 

راهیسې په مسلسله توګه په جګړه کې ښکېل 

یو هېواد دی. شــک نه شته چې په دې جګړه 

کې بــه د بهرنیو عواملو اغېــز موجود وي، خو 

تــر ډېره یې ریښــې د افغانســتان د خلکو په 

نالوســتۍ، )بېرته( فقر او کمفکرۍ پورې تړاو 

لــري. جګړې په میلیونونو افغانــان ووژل او ال 

یې هم وژين، ماشــومان یتیامنېږي، ښــځې 

کونډې کېږي او عامه تاسیســات زیامننېږي. 

جګړه په افغانستان کې پانګونه ټکنۍ کوي او 

په یو نه یو ډول یې د حکومت په کمزوري کولو 

کــې ونډه درلودلې ده. د جګــړې له امله ګڼ 

خلک له اطرافو څخه ښــارونو ته راکډه شوي 

دي چــې له یوې خوا یې پــه اطرافو کې د کر 

وړ ځمکې چــې د عاید او تولید رسچینې دي 

بې ګټې پاتې شوې، له بلې خوا په ښارونو کې 

پر ښاري اقتصاد هم دوی بار شول، نو په دې 

ډول موږ ویالی شــو چې جګړه پــه هر اړخیز 

ډول په افغانســتان کې د بېوزلۍ اصيل او تر 

ټولو لوی المل کېدالی يش.

۲( فساد

جګړه د ټولنې ټول اقدار شــړوي، د نظام 

پښې سستوي او د قانون د حاکمیت پروسه تر 

سوال الندې راويل. افغانستان په تېرو پینځه 

لسو کلونو کې هر کال د نړۍ په پینځو فاسد 

ترینو هېوادونو کې شــمېرل شوی دی. چېرته 

چــې د قانون حاکمیت کمــزوری وي هلته د 

دولــت پراختیايي بودیجې شــخيص جیبونو 

ته ځي، پــه دولتي قراردادونو کــې درغلۍ او 

غــالوې کېــږي او د جرایمو ګــراف وررسه لوړ 

ځي. افغانستان کې د بېوزلۍ یو تر ټولو لوی 

المل د افغانســتان په دولتي ادارو کې پراخه 

فســاد دی. فســاد یــا Corruption بېالبېل 

ډولونــه لري چــې هر ډول یې په مســتقیم او 

نامســتقیم ډول د قانــون حاکمیــت ته زیان 

 Nepotism رسوي. د بېلګې په توګه خپلپالنه

د اداري فســاد تر ټولو نــاوړه ډول دی چې دا 

ډول د افغانســتان په ټولو ادارو کې شــته. د 

همدې خپلپالنې له امله ګڼ وړ ځوان کادرونه 

لــه دندو محــروم دي او پر ځای یــې ګڼ نور، 

هغوی چې خپــل او خپلوان یې په لوړ دولتي 

موقفونو کې دي، دندې اشــغال کړي دي. د 

دې تــر څنګ د افغانســتان پــه حکومت کې 

زرګونه دولتي بستونو کې مقررۍ ځکه ځنډول 

کېږي چې د مسوولینو یا د خوښې کسان ورته 

نه شته دي او یا هم د دې لپاره چې مراجعین 

بډو ورکولو ته اړ کړل يش. همدا المل دی چې 

د بېکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي چې دا بیا 

د بېوزلۍ پر کچې نېغ په نېغه اغېز لري.

۳( د ښځو وزګارتیا

د بېوزلۍ او فقر محاسبه د سړي )انسان( په 

رس کې کېږي. د افغانستان په اکرثیت سیمو 

کې ښځې له کوره د وتلو، د تعلیم، او کار کولو 

اجــازه نه لري. نارینه د کورنۍ د عاید یوازينی 

مسوول دی. دا چې ښځې د ټولنې نیم نفوس 

جوړوي، نو ویالی شــو چې )په مجموع کې( 

د افغانستان د ټولنې نیاميي کاري برخه فلج 

ده. انســاين انرژي او وخت د اقتصادي ودې 

تر ټولو مهم فکټورونه دي. زموږ په ټولنه کې د 

وزګارو او یو وخته کارکوونکو نارینه وو تر څنګ 

دایمــي وزګارو ښــځو انرژي هم بېــکاره پاتې 

ده او لــه دوی رسه موجود وخــت هم زموږ له 

خلکــو څخه عبس روان دی. د بېلګې په توګه 

که یو نارینه د اتو ســاعتو په بدل کې فرضاً په 

اوســط ډول درې ســوه افغانۍ تر السه کوي، 

نو که د هغه ښــځه وزګاره کور کې ناسته وي، 

نو له یوې خوا یې درې ســوه افغانۍ له الســه 

ووتلې )چې طبعاً د کورنــۍ په اقتصادي وده 

کــې یې ونډه درلوده(، له بلې خوا دا ښــځه د 

افغاين ټولنې یوه برخه ده او اته ســاعته وخت 

له ځانه رسه لري، نو د ټولنې اته ساعته وخت 

هم ضایع شو، هېڅ ګټه ترې وانخیستل شوه. 

همداســې د یوې شپیته کلنې ښځې فرضا د 

کار څلوېښت کلونه همداسې عبس تېرېږي او 

د ټولنې د رفاه او سوکالۍ لپاره نه کارېږي، نو 

طبيعي ده چې په داسې ټولنه کې به بېوزيل 

خپلې دوامداره ریښې ځغلوي او هېڅکله به د 

اقتصادي ودې په لور بشپړ ګامونه وانخيل.

۴( خصويص سکټور او کاري سیسټم

پــه پرمختللــو ټولنــو کــې زیاتــره کارونه 

خصويص ســکټور ته پرېښــودل شــوي دي. 

دولــت د خصويص ســکټور د تنظیم یوازینی 

مسوولیت لري. د خصوصی سکټور یوه ټولنیزه 

ګټــه دا ده چې د ګټې د انګېزې پر بنســټ د 

ډېــر کار او ډېــر تولید زمینې برابــروي. همدا 

المل دی چې څلورویشــت ساعته فعال وي او 

خلکو ته د څلورویشت ساعتونو په اوږدو کې د 

کارزمینې برابــروي. دا کار د دې المل کېږي 

چــې که ځینې خلک غــواړي چې د ورځې او 

شپې په اوږدو کې هر وخت هر څومره ساعته 

کار وکړي، کوالی یې يش او خپله حق الزحمه 

تر الســه کوالی يش. دلته یــو بل ټکي ته هم 

باید اشــاره ويش چې په زیاترو پرمختللو ټولنو 

کې د کار په مقابل کې حق الزحمه د ساعت 

پر رس ورکول کېږي، دا سیسټم نه یوازې چې 

د کارونــو پر کیفیت مثبته اغېزه لري، بلکې د 

اداري فســاد په راکمولو کې هــم مثبت رول 

لوبوالی يش. د دې تر څنګ که ځینې خلک 

وغــواړي چې له اته ســاعته څخــه زیات کار 

وکړي، نو هم کــوالی يش، او طبیعي ده چې 

ډېر کار د زیات عاید المل کېږي او زیات عاید 

د بېوزلۍ او ولږې د له منځه وړلو.

۵( نور ګڼ عوامل

پــر دې یادو عواملو رسبېره په افغانســتان 

کــې د بېوزلۍ په اړه نور هم ګڼ عوامل شــته 

دي او دا زیاتره عوامل په یو نه یو ډول په خپلو 

کې له یو بــل رسه تړيل دي او یا هم یو له بله 

راپیــدا دي. د بېلګې په توګه نالوســتي که له 

یــوې خوا د جګړې المل دی، نو له بلې خوا د 

خلکو د ناســمو باورونو له امله هم ګڼ شــمېر 

ښــځې او حتا په ځینو ســیمو کې نارینه هم 

نالوستي پاتې کېږي. د دې تر څنګ د برېښنا 

او امنیــت د نه شــتون لــه امله افغانســتان د 

پانګونې له ګڼو فرصتونو بې برخې دی چې له 

دې امله بــرشي انرژي وزګاره پاتې. د ځمکې 

د کارونې او کرکیلې نامســلکي سیسټم هم د 

دې المل شــوی چې ځینــې ځمکې یوازې د 

بــاران اوبو ته په مته وکرل يش او ځینو ځمکو 

 د یوې شپیته کلنې ښځې 
فرضا د کار څلوېښت کلونه 
همداسې عبس تېرېږي او د 

ټولنې د رفاه او سوکالۍ لپاره 
نه کارېږي، نو طبيعي 

ده چې په داسې ټولنه کې 
به بېوزيل خپلې دوامداره 
ریښې ځغلوي او هېڅکله به 
د اقتصادي ودې په لور بشپړ 
ګامونه وانخيل.
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نه یوازې په کال کې یو فصل یا دوه واخیستل 

يش. زموږ کمزوری تعلیمي سیسټم هم د دې 

المل شــوی دی چې زموږ د هېــواد د بېوزلۍ 

المل يش، ځکه زموږ زیاتره د پوهنتون فارغان 

نه يش کوالی چې د خپــل حکومت اداري – 

کاري اړتیــاوې رفع کړي، نو لــه هېواد بېرون 

خو ورته د کار زمینې برابرېدل بېخي ناشوين 

برېښــي. د دې تر څنګ هر کال د ناامنۍ او 

بــې کارویو لــه امله په میلیونونــو ډالره نغدي 

پانګه له افغانســتان څخه لــه مهاجرینو رسه 

وځي او د قاچاقربانو جیبونو ته ځي چې دا کار 

خپله د افغانستان پر بېوزلۍ کې رول لوبوي. 

که همداسې پسې دا عوامل غځوو، نو نور هم 

ګڼ عوامل موندالی شــو چې ولې موږ بېوزله 

یوو او ولې زموږ اقتصادي وده سسته ده.

په پای کې غواړم په لنډو ټکیو کې قدرمنو 

لوستونکیو ته )او که حکومت او مسوولین یې 

واوري، هغــوی ته هم( ځینې وړاندیزونه مخې 

تــه کيږدم، بــاوري یم چې په نــږدې او یا هم 

اوږدمهال کــې به د افغانســتان د بېوزلۍ په 

راکمولو کې مرسته وکړي:

۱( تعلیــم مــوږ باعزتــه او باوقــاره ژوند ته 

رســوالی يش. لوســتونکی او هر افغــان باید 

څنګه چې دوی کوالی يش په افغانستان کې 

د تعلیم مخې ته د پــروت هر خنډ مقابل کې 

غــږ پورته کړي، په ځانګــړې توګه د ناامنیو له 

امله د بندو مکتبونو د خالصون لپاره او د ښځو 

د تعلیــم پر وړاندې د هــر ډول خنډ په مقابل 

کې.

۲( د جګړې پر خالف غږ پورته کول زموږ د 

هر افغان مسوولیت دی، ځکه جګړه زموږ ژوند 

له منځه وړي، موږ بېوزله کوي، موږ نالوســتي 

پاتې کوي او زموږ وطن ورانوي. هر افغان که د 

جګړې پر خالف خپل غږ پورته کړي، زه باوري 

یم چې جګړه نور خپل ارزښت له السه ورکوي. 

زه پر دې ټکي ځکه فشــار راوړم چې د جګړې 

د ســون توکي زموږ ځوانان دي او زموږ ځمکه 

ســوځوي، نو هر هغه دلیــل باید وننګول يش 

چې افغان ځوانان د جګړو لیکو ته هڅوي.

۳( د ښــځو تعلیــم او کار مــوږ له عمومي 

بېوزلــۍ څخه خالصوالی يش. افغانان باید د 

ښــځو د تعلیم او کار لپاره خپل غږ پورته کړي 

او حکومت باید ښځو ته د تعلیم او کار زمینې 

برابرې کړي.

۴( خصويص ســکټور په زیاتــرو هېوادونو 

کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د کار د ډېرو او 

پراخه فرصتونو برابرولو کې ونډه درلودلې ده. 

دولت دې خصويص ســکټور تــه زیاته پاملرنه 

وکړي.

۵( دولــت کــوالی يش چــې د خصويص 

سکټور په مرسته او خپله هم )لکه د پرمختللو 

هېوادونو په څېر( د څلورویشــت ســاعتونو په 

اوږدو کــې کاري زمینې برابــرې کړي. دا کار 

لــه یوې خوا خلکــو ته د کار اضافــه فرصتونه 

ورکوي، لــه بلې خوا په ادارو کــې د کارونو د 

ځنډ او خنډ مخنیوی هم کوي.

د  او  کولــو  میکانیــزه  د  کرکیلــې  د   )۶

محصوالتو لپاره د بازار موندنې او ســړې خونو 

جوړول هم په افغانستان کې د خوراکي موادو 

په ډېرښــت او د بېوزلۍ او ولږې له منځه وړلو 

کې مرسته کوالی يش. دولت باید دې برخې 

ته جدي پاملرنه وکړي.

۷( په افغانستان کې ډېر په تعلیم بوخت او 

یا هم تعلیمیافته ځوانان عادي کارونو ته زړه نه 

ښه کوي او د رشم او عار باعث یې ګڼي، د دې 

پر خالف هم یو رسارسي کمپاین پکار دی.
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۱۹۶۶ زکال نړیوالــه غونــډه، او )۲( د ۲۰۰۲ زکال د 

خوراک نړیواله غونډه،

13. د بېلګــې پــه توګــه: )۱( د خوراکي توکــو او کرنې 

نړیــوال ســازمان، )۲( په ۲۰۰۰زکال کــې د خوراک په 

اړه د ملګرو ملتونو ســازمان د راپــور چمتوکولو ځانګړی 

دفرت، او )۳( په ۲۰۰۰زکال کې تصویب شــوې د زریزې 

پراختیايي موخې 

14. http://www.un.org/sustainabledevelopment/
hunger/. 
15. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld. 

16. د افغانســتان د ۱۳۸۲ل کال اسايس قانون شپږمه 

ماده: دولت د ټولنيز عدالت، د انساين كرامت په ساتلو، 

د برشى حقوقو په مالتړ، د اولســواكۍ په تحقق، د ميل 

وحدت په تامني، د ټولو قومونو او قبايلو ترمنځ په برابرۍ 

او د هېواد په ټولو برخو كې د متوازنې پراختيا پر بنسټ د 

يوې هوسا، او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى.

17. د اسايس قانون څوارلســمه ماده: دولت د كرنې او 

مالــدارۍ د پراختيا، د بزګرانــو او مالدارانو د اقتصادي، 

ټولنيــزو او د ژوند د رشايطو د ښــه كولــو او د كوچيانو د 

ميشــتولو او د دوي د ژوند د سمون لپاره د دولت د مايل 

توان په حدودو كــې اغېزمن ]اغېزناک[ پروګرامونه وضع 

او تطبيقوي. دولت مســتحقو اتباعو ته د استوګنځاى د 

برابرولو په منظور او دعامه ملكيتونو د وېش لپاره د قانون 

له حكمونو رسه سم او د ماىل امكاناتو په حدودو كې الزم 

تدبريونه نييس. 

18. د اســايس قانــون دري پنځوســمه مــاده: دولت د 

شــهيدانو او مفقودينــو د پاتې كســانو، لــه معلولينو او 

معيوبينــو رسه د مايل مرســتو او روغتيايــي خدمتونو د 

تنظيم لپاره د قانون له حكـمونو رسه ســـم الزم تدبريونه 

نيــيس. دولــت د متقاعدينو حقوق تضمينــوي او له زړو 

كســانو، بې رس پرسته ښــځو او بې وســه يتيامنو رسه د 

قانون له حكمونو رسه سم الزمې مرستې كوي.
19. https://en.wikipedia.org/wiki/Three_generations_
of_human_rights. 

خصويص سکټور په زیاترو 
هېوادونو کې د بېوزلۍ د له 

منځه وړلو او 
د کار د ډېرو او پراخه 
فرصتونو برابرولو کې 
ونډه درلودلې ده. دولت دې 
خصويص سکټور ته زیاته 
پاملرنه وکړي.
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نقش پولیس 
در تأمین 
ارزش های 
حقوق بشری
سمیه دانش

چکیده
نیروه��ای پولیس که مس��ئولیت برقراری 
امنیت و نظم و توس��عه حاکمی��ت قانون را به 
دوش می کش��ند، می توانند برای گس��ترش و 
نهادینه س��ازی ارزش های حقوق بشری نقش 
اساس��ی  بازی کنند. تعهد و پایبندی نیروهای 
پولیس به ارزش های حقوق بش��ری و قوانین، 
اف��زون بر برق��راری امنیت و نظ��م  در جامعه، 
س��بب تحکیم عدالت  خواهد ش��د؛ مش��روط 
ب��ه این ک��ه قوانینی که پولی��س متعهد به آن 
ب��وده و براس��اس آن اجرای وظیف��ه می کند 
نیز  حمایت کنن��ده  ارزش های حقوق بش��ری 
باش��د. حصول اطمینان از تأمی��ن ارزش های 
حقوق بش��ری در نبود نیروهای پولیس فعال، 
متخصص و متعهد  نی��ز دور از تصور و امکان 
خواه��د بود؛ با پولی��س کارا، متعهد و پای بند 
به ارزش های حقوق بش��ری می توان  به جامعه   
عاری از خشونت و بر مبنی عدالت  رسید.   مقاله 
حاضر  نقش پولیس در تأمین ارزش های حقوق 
بشری � با توجه به قوانین نافذ کشور� را بررسی 

می کند.

مفهوم و تاریخچه پولیس
پولیس  )police(  از کلمه یونانی به معنی 
ش��هر، تمدن ی��ا دولت متمدن و ش��هروندی 
گرفته ش��ده اس��ت و در زبان فارسی به معنی 
پاسبان اداره شهربانی )نظمیه( استفاده می شد. 

در ق��رن هجدهم ای��ن واژه به معنی حکومت، 
اداره و سیاست استعمال می شد. این واژه ریشه 
التین��ی دارد و اکنون در   زبان های دیگر نیز به 
کار برده می شود و معانی مختلفی را در بردارد. 
معنی لغوی پولیس، نظم و انتظام دادن است و 
در زبان حقوقی گذش��ته، به اوامر و دستوراتی 
که اهداف جامعه را تحقق می بخشیدند، اطالق 
می شد. در واقع مفهوم پولیس معادل سازمان و 
نظام کشوری تلقی می شد و در همین راستا نیز 
عبارت کشور انتظام یافته به کاربرده می شد. در 
اصطالح رایج پولیس وجود اشخاص یا مأمورانی 
را که به جامعه نظم می بخشند،  به ذهن مجسم 
می سازد؛ اما در اصطالح حقوقی، پولیس بیانگر 
فعالیتی است که دولت به منظور حفظ نظم و 
امنیت عمومی انجام می دهد، اما در مفهوم کلی 
می توان گفت پولیس کسی است که مأموریت  
اج��رای قانون و مبارزه با ناقضان قانون را دار د. 
در حقیقت واژه پولیس را باید از زمانی جستجو 
کرد که بشر  وارد مرحله شهر نشینی شده است  
و حف��ظ نظم و امنیت عمومی س��بب اهمیت 
بیش��تر این واژه ش��د. تش��کیالت پولیس که 
امروزه درباره آن بحث  می شود، از گذشته های 
بس��یار دور وجود داش��ته و ریشه های تاریخی 
و بین المللی دارد � چنان چه تاریخچه تش��کیل 
پولیس در کشور مصر س��ابقه چند هزار ساله 
دارد. من��س مدت ها قبل از ارس��طو گفته بود 
که: پولیس اولی��ن و بزرگ ترین نعمت ها برای 

یک ملت اس��ت. فراعنه مصری اولین سالطین 
دنیا بودند که برای حف��ظ امنیت، نگهداری و 
نگهبان��ی اموال خود پولیس را به وجود آوردند 
و س��پس قلمرو اختیارات آن ها را به حفاظت 
جان و مال مردم توس��عه دادند. این سیستم تا 
آغاز حکومت اسالمی یعنی 741 میالدی دوام 
پیدا کرد. پولیس در دوره های مختلف  اس��الم  
به نام »العس��س« به معن��ای نگهبان، گزمه و 
معلومات در زمینه اف��راد تحت فرمان را افاده 
می کرد.  حض��رت محم��د ص  در رأس وظیفه 
نگهبانی شهر س��عد بن وقاص را برگزیده بود  . 
در آت��ن اهالی آن یک »پولی��ار کوس«  به نام 
 فرماندار شهر  برای اجرای قوانین تعیین کردند 
و شهرهای جمهوریت را به چهار بخش تقسیم 
کرده، هریک را تحت مراقبت اش��خاصی به نام 
نوموفوالکس که به یونیفورم مخصوص ملبس 
بودند، گذاش��تند که وظایف اینان عبارت بود 
از: مراقبت از مراک��ز بدنام و نظارت بر فعالیت 
بیگانگان و بردگان. افالطون، ارسطو، دومستن 
و پولوتارک هریک قبل از رس��یدن به مقامات 
عالیه کش��وری، دارای مشاغل پولیسی بودند؛ 
زیرا  ش��رط رس��یدن به منصب های عالی طی 
کردن مدارج پولیس��ی ب��ود. هم چنین عنوان 
گواس��توره منصب پولیس عهد پادش��اه رومی 
»نوما« است که دقیقاً کسی که این مقام را بر 
عهده داش��ت وظایف آن شامل این موارد بود: 
بازجوی��ی از قاتالن، حف��ظ انتظامات عمومی، 
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آرامش س��کنه شهر، تأمین عبور و مرور مردم، 
مراقبت در صحت معام��الت و کنترول مراکز 

بدنام  طبق الواح دوازده گانه . 
در افغانس��تان کلمه پولی��س اولین بار در 
س��ال 1315 ه .ش به نام تعلی��م گاه پولیس یاد 
شد و مسئولیت پیشبرد تعلیمات آن را استادان 
مربوط به کشور آلمان به دوش داشتند. تشکیل 
پولیس را در زمان سلطنت شاه امان اهلل خان به 
نام امنیه ی��اد می کردند که فارغان بعد از طی 
کردن 9 ماه یا یک سال تعلیم لقب صوبه دار را 
کس��ب می کردند و قوماندانی آن دوران به نام 
کوتوالی یاد می ش��د که بعدها به منظور اداره 
س��الم ریاس��ت امنیه در چوکات وزارت داخله 
ایجاد شد و در سال 1326ریاست امنیه به نام 
قوماندانی عمومی پولیس و ژاندارم مسمی شد 
که براس��اس آن مس��ایل امنیت داخلی کشور 
ش��امل ش��هرها ومحالت را پولیس و وظایف 
تأمی��ن امنیت س��رحدات را ژان��دارم به عهده 
داش��ت. بعد از سال 1357ه .ش اسم پولیس به 
سارندوی تعویض شد و بعد از سال 1358ه.ش 
قوماندان��ی پولیس و ژاندارم ج��ای خود را به 
امور امنیتی داد و در سال های 1369ه .ش این 
پست به معاونیت اول وزارت امور داخله مسمی 
شد. در نخس��تین دوره ریاست جمهوری سال 
1371ه .ش سارندوی دوباره به پولیس مسمی 
شد که در رأس تشکیالت آن قوماندانی عمومی 
پولیس و ژاندارم قرار داشت. بعد از ایجاد دولت 
موقت ب��ا وجود مش��کالت و چالش-هایی که 
بر اثر جنگ ها باالی اداره پولیس آمده بود، طرح 
پروس��ه اصالح  به اجرا در آورده شد که باألخره 
تش��کیالت قوماندانی پولیس و ژاندارم در سال 

1388ه .ش به معینیت ارشد امور امنیتی  تغییر 
داده ش��د. این تش��کیالت به رهنمایی وزارت 
داخل��ه، جامعه بین المللی و پش��تیبانی دولت 
افغانس��تان تا کنون توانس��ته  از لحاظ کمیت 
وکیفیت پیش��رفت و توس��عه قابل مالحظه  ای 
کند و در طی مدت کوتاهی تا حد نسبی قادر 
به تأمین نظم، امنی��ت عمومی و حفظ حقوق 

اساسی و ذاتی مردم  شده است.

مفهوم حقوق و حقوق بشر
 حقوق در طول تاریخ به گونه های مختلف 
توسط دانش��مندان تعریف شده و اکثر  اً حقوق 
را جمع حق دانس��ته و حق را جواز، حاللیت، 
طلب، ضد باطل تعریف کرده اند و آن واقعیتی 
دانس��ته اند که فرد ذی حق، مستحق دستیابی 
به آن اس��ت. به صورت کلی حقوقدانان حقوق 
را به دو دس��ته تقسیم می کنند؛ حقوق وضعی 
و حق��وق طبیعی و هر ی��ک را این گونه تعریف 

کرده اند:
1- حقوق طبیعی عبارت از مجموعه حقوق 
و آزادی هایی است که انسان بعد از تولد از آن 
مستفید می شود و صرفاً به لحاظ انسان بودن و 
بدون توجه به رنگ، جنس، زبان، نژاد، مذهب 

و تابعیت از آن برخوردار می شود. 
2- حقوق وضعی شامل حقوقی است که در 
فرایند زندگی اجتماعی به دست می آید؛ یعنی 
این حقوق اکتسابی بوده و به منظور ایجاد نظم 
در جامعه و تنظیم رابطه فرد با اجتماع و رابطه 

فرد با فرد از سوی افراد وضع می شود.
بشر در طول تاریخ به خاطر به دست آوردن 
حقوق طبیعی و ذاتی اش  مبارزه کرده اس��ت. 
ادیان، اندیشمندان و آزادی خواهان نیز هر یک 
به س��هم خود در شناس��ایی حقوق طبیعی و 
ذاتی بش��ر هدایات  و فعالیت هایی  داشته اند و 
امروزه اکثر  حقوق دانان به این نتیجه رسیده اند 
که حقوق طبیعی، حقوق اساس��ی بشر است و 
بشر باید به آن برسد؛ اما تاکنون موفق نشده اند 
ک��ه تعریف واحدی از حقوق بش��ر ارائه دهند. 
چنان چه بعضی حقوق بش��ر را حقوق بنیادین 
و انتقال ناپذیری می دانند که برای حیات بش��ر 
اساسی تلقی می شود و بعضی دیگر حقوق بشر 
را حقوقی می دانند که به انسان به اعتبار انسان 
ب��ودن و عضو بودنش در جامع��ه  ضروری بوده 
وهیچ وقت امکان ندارد انسان از آن بی نیاز شود. 
این حقوق به خاطر حمایت از آزادی انس��ان ها 
و جان و مال آن ها الزم پنداش��ته می شود. در 
نب��ود  تعریفی ک��ه مورد قبول همگان باش��د، 
تعریف حقوق بش��ر در اعالمیه جهانی حقوق 
بشر جامع ترین تعریف در سطح جهان دانسته 
می ش��ود : حقوق بشر به حقوقی گفته می شود 
که هم��گان در همه زمان ه��ا و مکان ها از آن 

برخوردارند. 

ام��ا در مفه��وم کلی می توان حقوق بش��ر 
را حقوقی پنداش��ت ک��ه   به انس��ان به خاطر 
انسان بودنش تعلق می گیرد و دارای ویژگی های 
خاصی چون: جهان ش��مول، غیر قابل انفکاک، 
غیر قابل تقسیم، ذاتی بودن و تحفه الهی  بودن 

است.
هدف از حقوق بشر، تضمین حقوق اساسی 
افراد اس��ت و به دنبال اعطای حقوقی است که 
ذاتاً به انسان تعلق می گیرد.  حقوقی چون: حق 
حیات، حق آزادی،حق مالکیت، حق تحصیل، 

حق گشت وگذار، حق صحت و ...  
ارزش های حقوق بش��ری  دستاورد فعالیت 
و مب��ارزات افکار آزادی خواهان، اندیش��مندان 
و م��ردم در طول تاریخ اس��ت ک��ه می-توان 
 این جا از ش��خصیت های مهمی را که بر افکار 
عمومی در زمینه تأمین حقوق بش��ر و رعایت 
آ ن تأثیرگذار بوده اند، یادآور شد؛ به طور نمونه 
شخصیت هایی چون: سقراط، افالطون، گزنفون 
و ارس��طو از فالسفه یونان باستان نام برد. نظر 
به زمان مهم تری��ن نظریات  درباره حقوق افراد 
و حق��وق طبیع��ی  در آثار و اندیش��ه های این 
دانش��مندان و فالس��فه انعکاس یافته اس��ت. 
  حقوق طبیعی اساس و بنیاد فلسفه حقوق بشر 
را ش��کل داده است که به واسطه دانشمندان و 
فالس��فه یونان به وجود آمده و به تمام جهان 
منتش��ر شده اس��ت. حمورابی، پادشاه منطقه 
باب��ل  تالش های زی��ادی را در زمین��ه رعایت 
حقوق بش��ر و آزادی های انسان ها کرد. نتیجه 
تالش های او، قانون حمورابی است. این قانون 
اولین س��ندی اس��ت که فرمان��روا )حمورابی( 
برای حمایت از حقوق مل��ت خود  وضع کرده 
است. هم چنین کوروش ، شاهنشاه هخامنشیان 
که برای تأمین حق��وق و آزادی های اجتماعی 
اف��راد فعالیت های زی��ادی  انجام داده اس��ت. 
ب��ه طور مثال  »منش��ور کوروش« موس��وم  به 
اس��توانه کوروش ، استوانه سفالین است که در 
س��ال 539  قبل از میالد به فرمان او س��اخته 
ش��ده و  روی آن مجموعه  ای از تمام س��خنان 
و دس��تورات این شاهنش��اه حک ش��ده است. 
 منش��وری به عنوان اولین منش��ور حقوق بشر 
در جهان ش��ناخته شده است . هم چنین ادیان 
آسمانی و زمینی برای دستیابی به حقوق بشر 
و رعای��ت آن فعالیت ه��ا و تالش ه��ای زیادی 
 انجام داده اند. دین  اس��الم نیز به انسان کرامت 
بخشیده  و  متضمن حقوق مردان، زنان و اطفال 
ب��وده و مجموعه  ای از حق��وق و آزادی هایی را 
به ص��ورت کل برای جوامع بش��ری به ارمغان 
آورده اس��ت . چنان چه  در س��وره اسرا، آیه 70  
قرآن  آمده اس��ت : »به راس��تی ما فرزندان آدم 
را گرامی داش��تیم و آنان را در خش��کی و دریا 
]بر مرکب ها[ برنش��اندیم و از چیزهای پاکیزه 
به ایش��ان روزی دادیم و آن ها را بر بسیاری از 

در افغانستان کلمه پولیس 
اولین بار در سال 1315 ه .ش به 

نام تعلیم گاه پولیس یاد شد 
و مسئولیت پیشبرد تعلیمات 

آن را استادان مربوط به کشور 
آلمان به دوش داشتند. تشکیل 

پولیس را در زمان سلطنت شاه 
امان اهلل خان به نام امنیه یاد 

می کردند که فارغان بعد
از طی کردن 9 ماه یا یك سال 
تعلیم لقب صوبه دار را کسب 
می کردند و قوماندانی آن دوران 
به نام کوتوالی یاد می شد که 
بعدها به منظور اداره سالم 
ریاست امنیه در چوکات 
وزارت داخله ایجاد شد و در 
سال 1326ریاست امنیه به نام 
قوماندانی عمومی پولیس و 
ژاندارم مسمی شد 
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آفریده های خود برتری آشکار دادیم.«
اندیش��ه های  نی��ز  معاص��ر  تاری��خ  در 
اندیشمندانی چون جان الک، ژان ژاگ روسو، 
منتس��کیو و ... فالسفه قرون )16، 17و 18(  در 
ایجاد ارزش های حقوق بش��ری مؤثر واقع شد 
ک��ه در زمینه ه��ای مختلف زندگ��ی از قبیل 
حق��وق وآزادی های فردی نظری��ات مؤثری را 

ارائه کرده اند.
در کنار نظریات انسان دوستانه دانشمندان 
و فالس��فه ب��رای دسترس��ی ب��ه حق��وق و 
آزادی های اساسی ، مبارزات ملت های مختلف 
س��بب تغییرهای بنیادی در نظام های ارزشی 
و حقوق��ی جامعه ها ش��د و در قالب   اعالمیه ها 
و اس��ناد حقوقی بازتاب یاف��ت. به طور نمونه: 
1- انقالب کبیر فرانسه، مردم کشور فرانسه در 
مقابل ظلم و بیدادگری طبقات اش��راف، نجبا 
و روحانیون به پا ایس��تاده شد  و  علیه آن ها به 
مبارزه برخاس��تند و نظام ش��اهی مشروطه را 
جانش��ین حکومت اس��تبدادی کردند. یکی از 
ثمره های مهم این انقالب اعالمیه حقوق بشر و 
ش��هروند فرانسه بود که پس از آن این اعالمیه 
مبنای تمام قوانین اساس��ی این کش��ور  ش��د. 
2- دادخواس��ت حقوقی انگلستان، نمایندگان 
پارلم��ان انگلس��تان یک دادخواس��ت حقوقی 
را به پادش��اه آن کش��ور تقدیم کردند، بعد از 
کشمکش های زیادی که بین پارلمان و پادشاه 
به سبب حقوق و آزادی های مردم و ستم هایی 
که از طرف پادش��اه و پیروان او بر مردم ش��ده 
بود، باألخره در س��ال 1628 این دادخواس��ت 
مورد قبول شاه واقع شد . هریک از این مبارزات 
ب��ه نوبه  خ��ود تأثی��رات قابل مالحظ��ه  ای بر 
روند ایجاد ارزش های حقوق بش��ری  گذاشت  . 
س��ر انجام بع��د از جنگ جهانی دوم  س��ازمان 
ملل متحد تش��کیل ش��د و در مجمع عمومی 
 سازمان  اعالمیه جهانی حقوق بشر به تصویب 
رسید. اعالمیه جهانی حقوق بشر، کامل ترین و 
جامع ترین س��ندی است که تاکنون  در زمینه 
حقوق بش��ر و آزادی های اساسی افراد منتشر 
شده است.  این اعالمیه جهان شمول و عمومی 
است . حقوق بشر نو  بر گرفته از همین اعالمیه ها، 
منشور ها و قطعنامه هاست که نتیجه مبارزات و 
افکار فالس��فه و مردم بوده است . در افغانستان 
مفکوره حقوق بشر و آزادی های اساسی بشر و 
به رسمیت شناختن آن ها در شروع قرن بیستم، 
زمانی  که افغانستان  استقالل خود را از انگلیس 
به دس��ت آورد )1919(، مطرح ش��د. از همان 
زمان به بعد حقوق بش��ر و آزادی های اساسی 
 در قوانین اساس��ی افغانستان  تا تصویب قانون 
اساسی جدید )1382( گنجانیده شده است. در 
نهایت این  دولت ها ست که توان اجرایی ساختن 
این ارزش ها را با کمک سازمان های بین المللی 
و س��ایر نهاده��ای مدنی دارند. س��ازمان های 

بین المللی به منظ��ور تأمین ارزش های حقوق 
بشری نهادهای ملی حقوق بشری، سازمان های 
منطقه ای حقوق بشر ، اعالمیه ها و قطعنامه-های 
حقوق بش��ری با کمک دولت ها ایجاد کرده اند. 
در داخل هر واحد سیاسی، دولت ها با توجه به 
داش��تن قدرت اجرایی، تقنینی و قضایی قادر 
به تأمین ارزش های حقوق بش��ری اند، دولت ها 
بای��د نس��بت به تأمی��ن و اج��رای ارزش های 
حقوق بش��ری خود را متعهد س��اخته و آن ها 
را در قوانین اساس��ی و سایر قوانین خود جای 
دهن��د. در هر دولتی قدرت به اج��را در آوردن 
این ارزش ها به عهده قوه مجریه است. یکی از 
مهم تری��ن و مؤثرترین نهادهای قوه مجریه که 
بیشترین ارتباط را با مردم داشته و توان تأمین 
ارزش های حقوق بشری را به نحو احسن داشته 
و بیشترین ارتباط را با مردم دارد و می تواند در 
تأمین این ارزش ها مؤثر باش��د، نیروی پولیس 
اس��ت. نیروهای پولیس می توانند برای تأمین 
ارزش های حقوق بش��ری مؤثر واقع شوند، در 
افغانس��تان نیز مانند هرواحد سیاس��ی دیگر، 
دولت قادر به اجرایی ساختن ارزش های حقوق 
بشری بوده و وظیفه تأمین و به اجرا در آوردن 
این ارزش های حقوق بش��ری بیش��تر به عهده 
پولیس اس��ت. پولیس ملی افغانستان  می تواند 
مدافع حقوق بش��ر و آزادی  های اساسی مردم 
افغانستان بوده و قادر به اجرا در آوردن، تأمین، 
تعمیم و حمایت این ارزش ها باش��د. به صورت 
نمونه می توان بعض��ی از مکلفیت های  پولیس 
 چون باخبرساختن مظنون از تمامی حقوقی که 
او در جریان محاکمه دارد، رس��یدگی به موقع 
پولیس به دوس��یه مظنون و باخبری ش��خص 
مظن��ون از علت گرفتاری آن  یادآور ش��د که 
نیروهای پولیس با انجام وظایف و مکلفیت های 
قانون��ی خوی��ش می توانند س��هم بزرگی رادر 
تأمین حقوق بشر داشته باشند . نیروی پولیس 
مهم ترین تش��کیالت و سازمان مقابله کننده با 
اعمالی است که به طور مستقیم با تأمین حقوق 
بش��ر و حمایت از ارزش های حقوق بشری در 

ارتباط است. 

چگونگ�ی تأمین حقوق بش�ر توس�ط 
پولیس در افغانستان

چنان چه بیان شد، پولیس مدافع حقوق و 
آزادی های اساسی مردم  است و قادر به تأمین 
و اجرا در آوردن ارزش های حقوق بشری مطابق 
 قوانین نافذ  کشور است.  پولیس یکی از نهادهای 
مؤثر قوه اجراییه است که بیشترین ارتباط را با 
مردم داش��ته و می تواند عالوه بر تأمین امنیت 
و نظ��م در جامعه، حقوق ذاتی و طبیعی مردم 
را تأمین و از آن حمایت کند. نیروهای پولیس 
برای این که بتواند به طور درس��ت ارزش های 
حقوق بش��ری را تأمی��ن و از آن حمایت کنند 

و آن را ب��ه اجرا درآورند، بای��د وظایف خود را 
به وجه احس��ن آن انجام دهن��د. عمده ترین و 
اساسی ترین وظایف پولیس که در ماده  5 قانون 
پولیس افغانستان آمده است شامل موارد ذیل 

است:
- تأمین امنیت فرد و اجتماع؛

- حراس��ت از حق��وق و آزادی های قانونی 
افراد جامعه؛

- تأمین نظم و امنیت عامه؛
- اتخاذ تدابیر پیش��گیرانه برای جلوگیری 

از وقوع جرایم؛
- کشف به موقع جرایم و گرفتاری مظنونان 

و مرتکبان آن مطابق  قانون؛
- محافظت از ملکیت و دارایی های دولتی، 
خصوصی، مؤسسات و س��ازمان های داخلی و 

خارجی.
نیروهای پولیس در حی��ن اجرای وظایف 
خود بای��د متعهد به قوانین ناف��ذه و تعهدات 
بین المللی دولت افغانس��تان باش��ند تا میزان 
رضای��ت مردم از ای��ن نیروها افزای��ش یابد و 
ارزش ه��ای حقوق بش��ری و ش��هروند تأمین 
ش��ود. پولیس ملی افغانستان موظف به اجرای 
کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی است که 
افغانس��تان متعهد به آن ها شده است. به گونه 
مثال درباره ممنوعیت ش��کنجه که امروزه در 
افغانس��تان بیش��تر مطرح بحث است ، در ماده 
 7 میث��اق بین المللی حقوق مدنی و سیاس��ی 
)مص��وب 16دس��امبر 1966(  آم��ده اس��ت: 
»هیچ کس را نمی توان مورد آزار و ش��کنجه  یا 
مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یاخالف انسانی 
یا ترذیلی قرار داد.« بنابراین پولیس افغانستان 

عمده ترین و اساسی ترین 
وظایف پولیس که در ماده  5 

قانون پولیس افغانستان آمده 
است شامل موارد ذیل است:
- تأمین امنیت فرد و اجتماع؛

- حراست از حقوق و آزادی های 
قانونی افراد جامعه؛

- تأمین نظم و امنیت عامه؛
- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای 
جلوگیری از وقوع جرایم؛
- کشف به موقع جرایم و 
گرفتاری مظنونان و مرتکبان آن 
مطابق  قانون؛

- محافظت از ملکیت و 
دارایی های دولتی، خصوصی، 
مؤسسات و سازمان های داخلی 
و خارجی.
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بای��د درصدد پیش برد وظایف خ��ود هم تراز با 
میثاق ها و کنوانس��یون های بین المللی باشد و 
آن ها را به صورت درس��ت به اجرا در آورد و در 
این زمینه نیاز به تخصص و مسلکی سازی دارد 
تا مطابق  معیارهای  جهان��ی آموزش ببیند. از 
این رو آکادمی های آموزش��ی با معیارهای روز 
جهانی در بخش های مختلف افغانستان ایجاد 
ش��ود  یا  ظرفیت و توانایی مراکز آموزش��ی باال 
برده ش��ود؛ زیرا نیروهای پولیس آموزش دیده 
و تخصصی بهتر  می توانند امنیت و نظم جامعه 
را برق��رار کنند و از ارزش های حقوق بش��ری 
 حمایت کنند. هم چنین پولیس ملی افغانستان 
بای��د حاکمی��ت قان��ون را در کش��ور تحکیم 
بخشیده و قانون را بدون درنظرداشت تعصب و 
تبعیض قومی، زبانی، حزبی، مذهبی و گروهی 
بر تمامی افراد جامعه به طور یکسان و عادالنه 
تطبی��ق و اجرا کند. س��رانجام زمانی که قانون 
بر تمامی افراد جامعه به طور یکس��ان تطبیق 
گردد، ع��الوه بر  افزایش اعتم��اد و باور مردم 
نس��بت به پولیس، ارزش های حقوق بشری تا 
حد زیادی تأمین می ش��ود.  باید یادآور شد که 
نیروه��ای پولیس افغانس��تان در حین اجرای 
وظای��ف و فعالیت ه��ای خ��ود با مش��کالت و 

چالش های زیادی روبه رویند به گونه نمونه:
•   طب��ق آماری که توس��ط نهادهای ملی و 
بین المللی و رس��انه ها ارائه می شود در صفوف 
پولی��س فس��اد اداری  وجود دارد ک��ه  وجود  
فس��اد در این نهاد از یک طرف  باعث کاهش 
مشروعیت آن شده و از طرف دیگر باعث سلب 
اعتماد و باور مردم جامعه نس��بت به این نهاد 
می شود که این خود سبب می شود مردم برای 

حل قضایای خویش به پولیس مراجعه نکرده و 
در عوض آن به محاکم غیر رسمی مراجعه کنند 
و اغلباً عدم اعتماد مردم نسبت به پولیس سبب 
شده تا مردم برای حل قضایای خود به محاکم 
غیررسمی رجوع کنند،  این جاست که پولیس 
به خاطر  وجود  ای��ن چالش جدی نمی تواند از 
حقوق و آزادی های اساسی مردم حمایت کرده 

و آن را تأمین کند.
• وجود نیروهای مخالف دولت که پولیس 
را مجب��ور ب��ه انج��ام فعالیت هایی ب��ه غیر از 
وظای��ف اصلی آن می کن��د، چنان چه که قباًل 
ذکر کردیم پولی��س وظیفه تأمین امن و نظم 
جامعه را به عهده دارد در حالی که در ش��رایط 
کنونی پولیس بیشتر مصروف نبرد با نیروهای 
مخالف در خطوط جنگ است  و با امکانات کم 
با مخالفین مس��لح که دارای تجهیزات نظامی 
زیاد ن��د، مقابله می کند. جدا از س��ایر تأثیرات 
منفی این وضعیت ادامه ای��ن روند باعث زیاد 
شدن تلفات در بین این نیروها می گردد که این 
امرسبب می شود که قشر جوان و تحصیل کرده 
از اشتراک  ورزیدن در صفوف نیروهای پولیس 
خود داری کنند و زمانی که کمیت و کیفیت این 
نیروها رو به کاهش باشد، آن ها به درستی قادر به 

تأمین ارزش های حقوق بشری نیستند. 
• نب��ود تخص��ص در صف��وف پولیس هم 
می تواند مش��کل حادی در براب��ر فعالیت ها و 
عملکرد پولیس باشد. زمانی که پولیس تخصصی 
و آموزش دیده نباشد، برای   اجراکردن وظایف و 
مکلفیت های خویش دست به اقداماتی می زند 
که به جای تأمین ارزش های حقوق بشری این 

ارزش ها را خود نقض می کند.
• بی س��وادی هم چالش عم��ده ی دیگری 

است که نیروهای پولیس با آن مواجه  اند.
•  چالش ه��ای دیگری ک��ه می توان به آن 
اش��اره کرد، نبود امکانات و تجهیزات مدرن و 
کمب��ود پولیس زن در صفوف پولیس اس��ت. 
نیروهای پولیس در افغانس��تان کمتر مجهز به 
امکان��ات و تجهیزات مدرن اند، از همین لحاظ 
در بعض��ی مواق��ع ب��رای پیش برد ام��ور خود 
مجبورا وادار به انجام اعمالی می ش��وند که به 
طور مستقیم حقوق بشر را نقض می کند. پس 
برای این که پولیس یک نهاد فعال و کارامد در 
عرصه برقراری امنیت و نظم اجتماع، هم چنین 
نیروی مؤثردر عرصه تأمی��ن حقوق و آزادی-
های اساس��ی مردم باشد، باید تجهیزات مدرن 

 در دسترس شان قرار گیرد.
•  هم چنی��ن پولیس افغانس��تان از نیروی 
زنان به عنوان نیمی از جامعه افغانستان کمتر 
اس��تفاده کرده و ش��اید زنان به دلیل بعضی از 
عوامل تعصب��ات مذهبی و فرهنگی، هم چنین 
آزار و اذیت های��ی که از ط��رف همکاران مرد 
خویش متقبل می شوند کمتر روی به این نهاد 

آورده و از جذب  ش��دن در این نهاد خودداری 
می کنند؛ اما دولت افغانستان باید برای جذب 

زنان زمینه  سازی های هرچه بیشتر کند.
• یکی از چالش های عمده دیگری که سد 
راه پولیس در افغانس��تان قرار گرفته ، مبارزه با 
مواد مخدر اس��ت؛ زیرا ظرفیت پولیس مبارزه 
با مواد مخدر در حدی نیس��ت ک��ه بتواند در 
کش��وری که مرکز تولی��د و قاچاق مواد مخدر 
است، با کسانی که مصروف کشت و قاچاق این 
مواد ند مبارزه کند و  مجبور اس��ت تمام نیروی 
خود را صرف ازبین بردن یا حداقل کاهش آن 
کند  که  س��بب می ش��ود   از انجام وظایف دیگر 
خود باز  مانند و سرانجام  نتواند امنیت اجتماعی 
و ارزش های حقوق بش��ری را تأمین کنند و به 

اجرا در آورد.

نتیجه گیری
 مش��کالت و موان��ع زیادی از قبیل  فس��اد 
اداری، مافی��ای  م��واد مخدر، کمب��ود زنان در 
صف��وف پولیس، کمبود دسترس��ی پولیس به 
تجهیزات مدرن، کمب��ود تخصص، موجودیت 
مخالف��ان مس��لح و موجودیت بی س��وادی در 
صفوف پولیس  بر س��ر راه نیروهای پولیس در 
افغانستان وجود دارند. این همه  سبب می شود 
که پولیس نتواند به درستی امنیت و نظم را در 
جامعه تأمین کن��د و نتواند پای بند ارزش های 
حقوق بش��ری بماند و حقوق اساس��ی و ذاتی 
مردم جامعه را به شکل درست آن تأمین و ا ز 
آن حمایت کند.  افغانستان هنوز توانسته است 
در مدت کوتاهی جایگاه نسبتاً خوبی  در عرصه 
رعایت ارزش های حقوق بشری و حمایت از آن 
به خود اختصاص دهد، هرچند  با چالش هایی 
نیز مواجه بوده است. چنان چه بر حفظ وتأمین 
ای��ن ارزش ها در قانون اساس��ی و قوانین نافذ  
دیگر خود یادآور ش��ده و بر آن تأکید داش��ته 
است. هم چنین در این زمینه خود را متعهد به 
بسیاری از اس��ناد بین المللی  حقوق بشر  کرده 
است. در قانون اساس��ی افغانستان   در ماده 6  
درباره حمایت از حقوق بش��ر و اصل مس��اوات   
آمده است: »دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و 
مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت 
انسانی،حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، 
تأمی��ن وحدت ملی، برابری همه اقوام و قبایل 
و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف 

می باشد.«
اعالمیه ه��ا، میثاق ه��ا و کنوانس��یون های 
بین المللی که به منظ��ور رعایت واقعی حقوق 
بش��ر و آزادی های اساسی انس��ان به تصویب 
رس��یده است و اکثر  کشورها خود را متعهد به 
آن ها ساخته اند، افغانستان هم در پهلوی سایر 
ملل خ��ود را پایبند به این اس��ناد بین المللی 
ادامه در صفحه 60

 مشکالت و موانع زیادی از قبیل 
 فساد اداری، مافیای  مواد مخدر، 
کمبود زنان در صفوف پولیس، 

کمبود دسترسی پولیس به 
تجهیزات مدرن، کمبود تخصص، 

موجودیت مخالفان مسلح 
و موجودیت بی سوادی در 

صفوف پولیس
 بر سر راه نیروهای پولیس در 
افغانستان وجود دارند. این همه 
 سبب می شود که پولیس نتواند 
به درستی امنیت و نظم را در 
جامعه تأمین کند و نتواند 
پای بند ارزش های حقوق بشری 
بماند و حقوق اساسی و ذاتی 
مردم جامعه را به شکل درست 
آن تأمین و ا ز آن حمایت کند.
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در بخش پیشین اشاره شد که »در اخالق 
اجتماعی اسالم، خشونت مطلقاً، جای نداشته 
و ن��دارد، زی��را هر نوع خش��ونت و دیگرآزاری 
ب��ه عنوان پدیده ضد بش��ری و ض��د تعالیم و 
آموزه ه��ای دینی مطرح اس��ت.« از این رو در 
پیرامون بحث خش��ونت خانوادگی به »پدیدۀ 
همس��رآزاری« اشاره شد. در این نوشته تالش 
می کنیم نف��ي بد رفتاري با کودکان را از منظر 

منابع دیني بررسي کنیم.
واقعیت این است که در کشور ما بد رفتاري 
با کودکان به ش��یوه هاي مختل��ف وجود دارد؛ 
چنان که هر روز گزارش هاي از انواع بد رفتاري 

اسـالم 
نفـی خشونت )2(

)نفی خشونت خانودگی(
محمدحسین   فیاض

با کودکان در رسانه ها نشر مي شود. تنبیه هاي 
بدني کودکان توسط والدین، تنبیه کودکان در 
مکاتب، آزارجنسي کودکان خیاباني، بچه بازي، 
اختطاف، قرباني ش��دن کودکان در جنگ و... 
موضوع این گزارش ها را تش��کیل  مي دهد. این 
رویدادهاي تلخ در صورتي اس��ت که افغانستان 
کشور اس��المي بوده و 99 درصد جمعیت آن، 
مسلمان اند. روشن اس��ت که در تعالیم دیني، 
چنین رفتارهاي ضدبشري جایی ندارد. در این 
جس��تار مناسب اس��ت ابتدا، به موارد مختلف 
بد رفتاری با کودکان اش��اره ش��ده و در پایان، 
جایگاه انس��انی، حقوقی و عاطفی کودکان در 

اسالم را بررسی کنیم.
تنبیه کودکان توسط والدین

هرازچند گاه  منابع حقوق بشری و رسانه ها، 
بد رفتاري والدین نس��بت به ک��ودکان و تنبیه 
بدني آنان را گزارش داده اند. بي سوادي والدین، 
نا آش��نایي با اصول تربیت، نزاع هاي خانوادگي 
و اعتی��اد همواره ک��ودکان را در معرض تنبیه 
شدید روحي و فیزیکي قرار داده است؛ طوري 
ک��ه »تنبیه های روانی و فزیکی علیه اطفال در 
افغانستان یک رسم معمول است و حتا برخی 
از والدی��ن فک��ر می کنند که م��رگ و زند گی 

فرزندان شان را نیز در اختیار دارند« 
تنبیه کودکان در مکاتب

در مکتب ها، متأسفانه تنبیه بدني شاگردان، 
یک اصل اس��ت و انواع ش��کنجه در مکتب ها 
توسط معلمان دیده شده  است. این شکنجه ها 
با چوب، خط  کش، کش��یدن گوش، لت وکوب 
از قدی��م بوده و هن��وز ادام��ه دارد. با وجودي 
که از مکاتب، خصوص مکاتب روس��تاهاي دور 
کمتر گزارش تهیه مي شود، یک فیلم از تنبیه 
بدني شاگردان در مکتب توسط سایت »رادیو 
فردا« در تاریخ 25 میزان 1389 نش��ر شد که 
بس��یار تکاندهنده بود . و نیز گزارشي با عنوان 
»حقوق بش��ری ک��ودکان افغ��ان در مکتب ها 
نقض می ش��ود« توس��ط »دویچه ول��ه دري« 
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صداي آلمان نش��ر ش��د که به جزئیات بیشتر 
نوع کودک آزاري و تنبیه بدني آنان در مکاتب 

پرداخته بود.  
این، در حالی  است که محتوای کتاب های 
درسی ابتدایی نیز از لحاظ روانی، مناسب سنی 
کودکان نیست. مثاًل جمالت: »بابا تفنگ دارد. 
او با تفنگ جهاد می کن��د...« در یکی از کتب 
درس��ی ابتدایی وجود دارد. درس��ت است که 
جهاد، امر مقدس اس��ت، اما از لحاظ روحی به 
جای این که فضای لطی��ف کودکانه را نوازش 
دهد، نوعی خش��ونت را نی��ز برای آن ها تلقین 

می کند.
آزارجنسي کودکان خیاباني

به دلیل وجود چهار دهه جنگ در افغانستان 
و به دنبال آن، فقر و مشکالت فراوان اجتماعی، 
کودکان زیادی سرگردان خیابان  یا مشغول به 
کارهای شاقه اند. این کودکان، اغلب در معرض 
بد رفتاری توسط افراد مختلف قرار داشته و آزار 
جنسی می شوند. این کودکان را بیشتر یتیمان 
 یا فرزندان خانواده  های فقیر تشکیل می دهند 
که از روی ناچ��اری به دنبال یک لقمه نان اند. 
نمونه ها و جزئیات ای��ن بدرفتاری ها در برخی 

رسانه ها نشر شده است. 
حکومت افغانس��تان »ک��ودکان در معرض 
خط��ر« را ب��ه 23 گروه تقس��یم کرده  اس��ت: 
کودکان روی جاده، بیمار، کودکان قاچاق شده، 
سربازان کودک، بی سرپرس��ت، معتاد به مواد 
مخدر و کودکانی که وادار به ازدواج ش��ده اند، 
شامل این فهرست بندی حکومت افغانستان اند.
هم چنی��ن ک��ودکان مح��روم از آموزش و 
پ��رورش و کودکان��ی ک��ه قربان��ی تجاوزهای 

جنس��ی و آزار جس��می ب��وده ان��د از دیدگاه 
حکومت افغانستان در معرض خطر قرار دارند. 

بچه بازی
گزارش هایی از رس��م بچه ب��ازی در برخی 
مناطق افغانس��تان در دس��ت اس��ت و برخی 
رمان ه��ا از جمله رمان »پهلوان مراد و اس��بي 
ک��ه اصیل نبود« اثر »بب��رک ارغند« نیز بدان 
پرداخته است. متأسفانه این رسم از قدیم بوده 
و علی رغم هشدارهای نهادهای مذهبی و حقوق 
بش��ری ادامه داش��ته و منجر به سوء اس��تفادۀ 
جنسی و دیگر بهره  گیری های فزیکی و روانی از 
پسران ُخرد سال به مقصد خوش گذرانی مردان 
صورت گرفته است. »بچه بازی، پدیده یی است 
که در آن به پسران ُخرد سال و نوجوان لباس 
زنانه پوش��انده می ش��ود و گاهی هم آن ها را با 
آرایش زنانه و بس��تن زنگلوله به پاهای شان در 
مجالس مردانه که آن را بچه بازی یاد می کنند 

و یا در مراسم عروسی می رقصانند.« 
کشتار کودکان

به گزارش سازمان ملل، »تلفات غیرنظامیان 
در افغانستان در سال 2016 به باالترین سطح 
در 15 سال اخیر رسیده. در درگیرهای زمینی، 
923 کودک کش��ته و دو ه��زار و 589 کودک 

زخمی شده اند.« 
اعتیاد و کارهای شاقه

یافته های کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان نش��ان می دهد که در حال حاضر 
هفتاد هزار کودک در سراس��ر افغانستان وادار 
به انج��ام کارهای ش��اقه اند. این کمیس��یون 
گفته اس��ت که کودکان افغانستان در وضعیت 
نگران کنن��ده ای زندگی می  کنن��د؛ طوری که 
بر اس��اس آمارها ح��دود صدهزار ک��ودک در 

افغانستان به مواد مخدر معتاد ند. 
کودکان محروم از تحصیل

وزارت کار و امور اجتماعی افغانس��تان در 
سال 1392 گفته  است که شش و نیم میلیون 
ک��ودک در افغانس��تان به آموزش دسترس��ی 
ندارند.  این، در حالی اس��ت که طی سال های 
اخیر، دامنه جنگ گسترش یافته و سبب شده 

است کودکان بیشتر از تحصیل باز بمانند. 
خشونت  های ویژه علیه کودکان دختر

وزارت کار و ام��ور اجتماع��ی افغانس��تان 
می گوید که در ش��ش س��ال گذش��ته بیش از 
دوازده هزار پرونده خش��ونت علیه کودکان را 
بررس��ی کرده اند که 3262 پرونده آن مربوط 

خشونت علیه کودکان دختر بوده است.  
تجاوز جنسی، اختطاف، ازدواج های اجباری، 
قاچاق و اس��تفاده از ک��ودکان در فعالیت های 
س��نگین کاری از موارد عمده خش��ونت علیه 

کودکان بوده است.
نگرانی های کمیسیون مستقل حقوق بشر

افزایش تجاوز جنسی بر اطفال و باال رفتن 

می��زان اعتیاد در می��ان آن��ان، از نگرانی های 
اساسی موجود در خصوص اطفال است که باید 

از سوی دولت به آن توجه صورت گیرد.
در رس��انه ها به نقل از خانم س��یما سمر، 
رییس کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر، گفته 
ش��ده اس��ت که بهره  برداری های جنس��ی از 
ک��ودکان، افزای��ش می��زان اعتی��اد در میان 
آنان، اعمال خش��ونت علیه آنان و ازدواج های 
زودهنگام و به شکل اجباری از معضالت جدی 
و نگران کننده اس��ت که اطفال با این معضالت 

روبه رویند.  
جایگاه کودکان در اسالم

گزارش ه��ای جگرگ��داز ف��وق از کش��ور 
اسالمی نشر می ش��ود که باورآن بسیار سخت 
اس��ت، اما واقعیت دارد. این در حالی است که 
دین اس��الم به تربیت درست کودکان، احترام 
ویژه به آن ه��ا و نفی خش��ونت علیه کودکان 
تأکید خ��اص دارد. افزون بر آن، دانش��مندان 
علوم تربیتی و روانشناس��ی، موارد بس��یاری از 
خشونت کالمی، روحی و نوع برخورد با کودکان 
را ی��ادآوری کرده اند که ما فعاًل از جامعه خود 
انتظار برآورده کردن آن ها را نداریم. اما کلیات 
و گزارش های یاد ش��ده، نه تنها از منظر حقوق 
بش��ری، مایه نگرانی و نفی ش��ده است، بلکه 
از منظر دینی و ش��یوه رفتار پیامبر اس��الم و 
دیگر بزرگان دین نیز به زبان های مختلف نفی 
شده-است. این جس��تارها را در نکات زیر پی 

 می گیریم:
محبت و احترام به کودکان

از منظر اسالم، نه تنها خشونت های مختلف 
فزیکی و روانی علیه کودکان نفی شده، بلکه بر 
محبت و احترام به کودکان تأکید ش��ده است. 
پیامبر بزرگوار اس��الم می فرماید: »کس��ي که 
به کودکان مس��لمین رحمت و محبت نکند و 

بزرگساالن را احترام ننماید، از ما نیست.« 
فرات��ر از این، رس��ول خدا ص  به دوس��ت 
داشتن کودکان و مهر ورزیدن به آن ها دستور 
می دهد:  »احبوا الصبیان و ارحموهم؛ اطفال را 

دوست بدارید و به آن ها مهر بورزید.« 
 وف�ای به وعده و دوری از خش�ونت با 

کودکان
اس��الم، رفتار س��نجیده و دقیق را از مردم 
نس��بت به کودکان خواسته است، تا آن جا که 
حتی خلف وعده با کودکان را نهی کرده است 
و تجاوز به حق��وق آن ها را موجب غضب الهی 
دانسته است. پیامبر می فرماید: »کودکان خود 
را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید، وقتي 
ب��ه آن ها وعده اي مي دهید حتماً وفا کنید زیرا 

کودکان، شما را رازق خود مي پندارند.« 
امام کاظم ع  نیز فرم��وده: »چون به اطفال 
وع��ده اي دادید، وفا کنی��د )و تخلف ننمائید(، 
زی��را کودکان گمان مي کنند ش��ما رازق آن ها 

واقعیت این است که در کشور 
ما بد رفتاري با کودکان به 

شیوه هاي مختلف وجود دارد؛ 
چنان که هر روز گزارش هاي 

از انواع بد رفتاري با کودکان 
در رسانه ها نشر مي شود. 

تنبیه هاي بدني کودکان توسط 
والدین، تنبیه کودکان در مکاتب، 

آزارجنسي کودکان
خیاباني، بچه بازي، اختطاف، 
قرباني شدن کودکان در جنگ 
و... موضوع این گزارش ها را 
تشکیل  مي دهد. این رویدادهاي 
تلخ در صورتي است که 
افغانستان کشور اسالمي 
بوده و 99 درصد جمعیت آن، 
مسلمان اند. روشن است که در 
تعالیم دیني، چنین رفتارهاي 
ضدبشري جایی ندارد.
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هستید. خداوند براي هیچ چیز به قدر تجاوز به 
حقوق زنان و کودکان غضب نمي کند.« 

عدالت ورزی در محبت به کودکان
نگاه تربیتی اس��الم نس��بت به کودکان آن 
قدر روی برنامه است که حتی در برخوردهای 
عاطفی خواهان عدالت ش��ده است؛ چنان که 
»پ��دري با دو فرزند خود محضر رس��ول اکرم 
ش��رفیاب ش��د. یکي از فرزندان خود را بوسید 
و ب��ه فرزند دیگ��ر اعتنایي نک��رد. پیغمبر که 
این رفتار )نادرس��ت( را مش��اهده ک��رد، به او 
فرمود: چرا با فرزندانت به طور مس��اوي رفتار 

نمي کني؟« 
یا امام ص��ادق ع  اجرای عدالت را امر فطری 
دانسته می گوید: »بین فرزندان خود به عدالت 
رفت��ار نمایید، همان طور ک��ه مایلید فرزندان 

شما بین تان به عدل و داد رفتار کنند.«  
رسیدگی فوری به نیازمندی کودکان

رس��یدگی به ک��ودکان در اس��الم آن قدر 
از اهمیت برخوردار اس��ت که رس��ول اکرم ص  
نم��ازش را به تن��دی خواند تا ب��ه نیازمندی 
کودک برس��د. »امام صادق ع  صحبت می کند: 
رسول اکرم ص  نماز ظهر را با مردم به جماعت 
گذارد و دورکعت آخر را به س��رعت و با انجام 
ندادن مستحبات برگزار کرد. پس از نماز مردم 
گفتند: یا رسول اهلل آیا در نماز پیش آمدي شد؟ 
حضرت پرسید مگر چه شده؟ عرض کردند دو 
رکعت آخر را به سرعت، ادا کردید. فرمود: مگر 
صداي شیون و استغاثۀ کودک را نشنیدید؟« 

گفت وگوی صمیمانه و موعظه، نه سرزنش 
از بهترین راه ه��ای تربیت صحیح فرزند و 
برخ��ورد منظقی با او، گفت وگ��وی صمیمانه، 
ب��ا زبان موعظه )نه س��رزنش( همراه محبت و 
عاطفه با اوس��ت: »َو إِْذ قاَل لُْقم��اُن الِبِْنِه َو ُهَو 
َک لَُظلٌْم  ��رْ ِ إِنَّ الشِّ ْک بِاهللَّ یَِعُظُه یا بَُنيَّ ال تُْش��رِ
َعظی��ٌم؛ و  ]یاد کن[ وقت��ی که لقمان در مقام 
پند و موعظه به فرزندش گفت: ای پسر عزیزم! 
هرگز شرک به خدا نیاور که شرک بسیار ظلم 

بزرگی است.« 
انتخاب نام نیکو و احترام به نام پیامبر

ج��دای از برنامه ه��ای دقی��ق تربیتی که 
اسالم ئر مورد کودکان دارد، روی نام نیکو هم 
انگش��ت گذاشته اس��ت. پیامبر فرمود: »وقتی 
نام فرزندتان را محمد گذاش��تید، او را گرامی 
بدارید و در مجلس خود برای او جا باز کنید و 
احترامش نمایید و نسبت به او رو ترش نکنید.«  
این نکته در افغانس��تان باید بسیار مورد توجه 
باشد زیرا ش��اید بیش از شصت درصد نام های 

مردان، فردی یا ترکیبی »محمد« باشد.
سالم و مهربانی کردن به کودکان

پیامب��ر ص  زمان��ی ک��ه از کنار ک��ودکان 
می گذشت، بر آنان لبخند زده و به آن ها سالم 
می کرد  هم چنین روایتی از حضرت عایشه رض  

است که از پیامبر ص  روایت می کنند که ایشان 
فرمودند: همانا خداوند مهربان است و مهربانی 

را در رفتارکردن دوست دارد. 
سخت نگرفتن به کودکان

روایتی اس��ت که ع��رب بادیه نش��ینی در 
مسجد ادرار کرد، مردم خواستند که او را تنبیه 
کنند، نبی اک��رم ص  فرمودند: رهایش کنید و 
یک س��طل آب ب��ر روی ادرار او بریزید، ش��ما 
امتی هس��تید که برای سخت گیری برانگیخته 
نشده اید، بلکه مبعوث شده اید تا گذشت کنید 

و آسان گیر باشید. 
بازی کردن با کودکان

برخورد پیامبر اسالم، به عنوان معلم بزرگ 
بش��ریت با کودکان چنان شیرین و پرمعناست 
که تصویرپردازی آن، کار دشواری است و بسیار 
به جاست این رفتارها تبدیل به فیلم هایی برای 
کودکان ش��ود. در این راستا چند نمونه از این 

رفتارها را به خوانندگان تقدیم می کنیم: 
ال��ف - موقعي که رس��ول اکرم از س��فري 
مراجعت مي فرمود و در رهگذر با کودکان مردم 
برخورد مي کرد به احترام آن ها مي ایس��تاد. به 
امر حضرت، کودکان را مي آوردند. رسول اکرم 
بعضي را در بغل مي گرفت و بعضي را بر پشت 
و دوش خود سوار مي کرد و به اصحاب خویش 
مي فرم��ود: کودکان را بغ��ل بگیرید و بر دوش 

خود بنشانید. 
ب - رس��ول اکرم ص  مردم را به نماز دعوت 
کرد و حضرت حس��ن ع  طفل خردسال صدیقه 
اطهر نیز با آن  حضرت بود. پیغمبر طفل را کنار 
خود نشاند و به نماز ایستاد. یکي از سجده هاي 
نماز را خیلي طول داد. )راوي حدیث مي گوید: 
( من س��ر از سجده برداش��تم، دیدم حضرت 
حس��ن ع  از جاي خود برخاس��ته و روي کتف 
پیغمبر نشس��ته اس��ت. وقتي نماز تمام ش��د 
مأمومین گفتند: یا رسول اهلل چنین سجده اي 
از شما ندیده بودیم، گمان کردیم وحي به شما 
رسیده است. پیامبر اکرم  فرمود: وحي نرسیده 
بود، فرزندم حس��ن در حال س��جده بر دوشم 
سوار شد، نخواستم تعجیل کنم و کودک را به 
زمی��ن بگذارم، آن قدر صبر کردم تا خودش از 

کتفم پایین آمد. 
ج - روزی امام حس��ین ع  در کوچه سرگرم 
ب��ازی بود. پیامب��ر نیز  همراه یاران��ش از خانه 
خ��ارج ش��دند. وقتی چش��م پیامبر ب��ه امام 
حس��ین ع  افتاد، به طرف او رفت و دستانش را 
گش��ود تا او را در آغوش بگیرد. امام حسین ع  
خنده کنان به این طرف و آن طرف می گریخت. 
پیامب��ر نیز خندان دنبال او می دوید تا این که 
س��رانجام او را گرفت. پس دست زیر چانه اش 

گذاشت و او را بوسید.
یک��ی از نزدیکان پیامب��ر نقل می کند که 
رسول خدا ص  گاهی زبان خود را برای حسین ع  

که کودک بود، از دهان بیرون می آورد. کودک با 
مشاهده این کار پدربزرگ خود، غرق در خنده 
و ش��ادی می ش��د. مردی که این کار پیامبر را 
می دید، با تعجب گفت: به خدا سوگند! پسرم 
مرد گش��ته و ازدواج کرده اس��ت، ولی تا حاال 
من او را نبوسیده ام. پیامبر که از سنگدلی مرد 
شگفت زده ش��ده بود، فرمود: »هر کس لطف و 
مهربانی نش��ان ندهد، ب��ه او نیز مهر و محبت 

نمی شود. 
به قول جالل الدین محمد مولوی: »چونک 
با کودک س��ر و کارم فت��اد / هم زبان کودکان 

باید گشاد 
رعایت حقوق کودکان یتیم

س��خن از ک��ودکان یتیم در ق��رآن فراوان 
اس��ت. اص��اًل یک��ی از چیزهای��ی ک��ه قرآن 
حساس��یت زیادی در برابر آن دارد و بسیار به 
آن س��فارش کرده، حق یتیمان اس��ت. قرآن، 
خوردن مال یتیم را، فرو بردن در آتش معرفی 
می کند: »آنان که اموال یتیمان را به ستمگری 
می خورند ، در حقیقت آن ها در شکم خود آتش 
جهّنم فرو می برن��د و به زودی در آتش فروزان 

خواهند افتاد.«  
 لذا درباره امانت داری مال یتیمان و عودت 
آن به ایشان در بزرگسالی سفارش فراوان کرده 
است: »و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید جز 
به آن وجه که نیکوتر است تا آنکه به حّد رشد 

و کمال رسد.«   
باالتر از هم��ه این ها برای فرهنگ س��ازی 
یتیم ن��وازی از هش��دارهای عاطف��ی و دینی 
اس��تفاده می کند و با ی��ادآوری این که ممکن 
اس��ت فرزندان عزی��ز خودتان ی��ک روز یتیم 
ش��وند، از ظلم به یتیمان دیگ��ر پرهیز کنید: 
» کسانی که اگر فرزندان ناتوانی از خود بیادگار 
بگذارند از آینده آنان می ترسند ، باید ) از ستم 
درب��اره یتیمان مردم ( بترس��ند! از ) مخالفت ( 

خدا بپرهیزند ، و سخنی استوار بگویند.« 
نتیجه گیری

از آیات قرآن و روایت های یادشده   
به روش��نی فهمیدی��م که خش��ونت رفتاری با 
ک��ودکان چه در محیط خان��ه، چه در مکتب، 
خیاب��ان و س��ر کار، نفی ش��ده و در عوض به 
محبت، رفتار توام با احترام و صمیمیت نسبت 
به کودکان س��فارش شده اس��ت. با وجود این 
تعالیم رهایی بخش، انس��انی و عاطفی اسالم، 
بسیار جای تأسف است که در کشور اسالمی ما 
باالترین نگرانی نسبت به نادیده گرفتن حقوق 
کودکان وجود داش��ته باش��د. بنابراین، دولت 
م��ردان، نهاده��ای مربوط و م��ردم باید عمق 
غاجعه را درک کرده و برای فردای فرزندان این 

سرزمین بیاندیشند.
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اشاره
در کشور ما مشکالت زیادی وجود دارد که 
ممکن است دالیل بسیاری برای این مشکالت 
وجود داش��ته باشد، اما برخی معتقدند که یکی 
از عوامل مهم بروز این مس��ایل، نداشتن اعتماد 
به نفس مردم اس��ت. این ها این سوال را مطرح 
می کنند که چ��را مردم اعتماد به نفس ندارند؟ 
فرض این گروه بر این اس��اس اس��ت که وجود 
اعتماد به نفس می تواند نقش خوبی در جامعه 

ما بازی کند.

مشکل اعتماد به نفس 
مش��کل اعتماد به نفس یا ب��اور به قدرت و 
توانایی اف��راد برای غلبه بر مش��کالت فردی و 
اجتماعی یکی از مس��ایل مهم در جوامع مدرن 
امروزی اس��ت و م��ردم ما با وج��ود زندگی در 
جامعه س��نتی نمی توانند خود را ف��ارغ از این 
مسأله بدانند. زیرا شکی نیست که یکی از عوامل 
مهم اجتماعی که در زندگی این مردم به چشم 
می آید، عدم باور به توان خود یا عدم اعتماد به 
نفس در زندگی افراد است و این نوع افراد زمانی 
که در کنار یگدیگر در یک جامعه قرار بگیرند نا 
خود آگاه تصور می کنند که نمی توانند سرنوشت 
خود را به دس��ت گرفته و آینده خود و مملکت 

خود را بسازند. 
احس��اس ناامیدی، عدم ت��الش برای تغییر 
زندگ��ی، احس��اس رضایت از ش��رایط موجود، 
احساس نیاز به دیگران، احساس کمبود، تالش 
برای فرار از کش��ور، مهاجرت ه��ای مداوم، عدم 

بازگشت مهاجران، عدم سرمایه گذاری در داخل، 
سرخوردگی، تنبلی و... برخی از جنبه ها و عالیم 
ضعف اعتماد عمومی یا عدم باور پذیری فردی و 
اجتماعی مردم کشور است که متأسفانه امروزه 
به راحتی نمونه های ب��ارز آن را می توان در آثار، 

گفتار و زندگی مردم مشاهده کرد.
به نظر می رس��د زندگی در کنار افرادی که 
مدام از ضعف و ناتوانی خود سخن گفته و خود 
آن را ب��ه یک باور عمومی تبدیل کرده باش��ند، 
فاجعه آمیز اس��ت. زیرا در این حالت تال ش های 
اف��راد و مراکز مختلف برای ایجاد تغییر و ثبات 
در مردم یا تأثیر کمی داشته و روندی مورد نظر 
به دست نمی آید  یا در برخی از موارد به شکست 
می انجامد و این ش��اید یکی از عوامل اثرگذار و 
مشکل ساز در روند بازسازی و نوسازی افغانستان 
باش��د، کش��وری که مردم آن بیش از هر زمان 
دیگر برای رس��یدن به شرایط مطلوب، نزدیک 
ش��دن به قافل��ه تمدن و جب��ران عقب ماندگی 

گذشته به »خودباوری« نیاز دارند.

اعتماد به نفس چیست؟
اعتماد به نفس، باور به توانایی، اداره و قدرت 
تغییر شرایط اس��ت. پرورش اعتماد به نفس و 
ایجاد ب��اور به اف��کاری چون »م��ا مي توانیم « 
در عمق وجود انس��ان باعث می ش��ود تا افراد با 
اراده محکم در مقابل مش��کالت ایستاده و برای 
دستیابی به زندگی بهتر مبارزه کنند. زیرا ارزش 
و اهمیت اعتماد به نفس از آن جهت اس��ت که 
انس��ان اگر به خود مطمئن باشد و به توان خود 

ایمان و باور داش��ته باش��د، مي تواند به هدف و 
دس��تیابي به آن نیز ایمان داش��ته باشد و گرنه 
کسي که به خودش اعتماد ندارد، عنصري است 
سست اندیش ، تنبل و بیکاره که حتي اگر هدفي 
داشته باش��د و در مسیر آن قرار گیرد، زانوانش 
مي لرزد و در گ��رداب روزمرگي افتاده و عمر را 

تباه مي کند. گفته اند:
»اگ��ر اعتماد به نف��س را مي خواهید اما به 
طور معم��ول از داش��تن آن بي بهره اید، همین 
ام��روز فقط براي یکب��ار کاري کنید که در این 
جهان مادي خود را داراي اعتماد به نفس حس 

کنید.«

افراد بزرگ و اعتماد به نفس
اعتم��اد ب��ه نفس و ب��اور به ت��وان فردی و 
اجتماع��ی خصوصیت ارزش��مند اس��ت که در 
نام آوران و بزرگان به خوبي تجلي مي کند و زمینه 
را برای رس��یدن آنان به کمال و پیشرفت مهیا 
مي کند. اما وج��ود این نوع باور در زندگي افراد 
بزرگ به این معنی نیست که این »رهبران« با 
قدرت اعتماد به نفس متولد شده اند بلکه زندگی 
و خاطرات آنان نش��ان می دهد که این افراد نیز 
روزی  مانند مردم افغانستان خود را باور نداشته 
و از ت��رس می لرزیده ان��د. گان��دی، رهبر مردم 
هندوستان در کتاب خاطرات خود »سرگذشت 

من« نوشته است:
»از همه بدتر آن که ترسو بودم . از فکر دزد 
و جن وپري مي ترسیدم . شب که مي شد جرأت 
نداش��تم پایم را از در بی��رون بگذارم . از تاریکي 

اعتماد به نفس 
جامعه 
کجا 
رفته است؟
معصومه حسینی و طاهره احمدی
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وحش��ت داش��تم . در ظلمت خواب به چشمم 
نمي رفت . زیرا تصور مي کردم دزد از یک طرف به 
سراغم مي آید، جن از یک طرف و ارواح مردگان 
از یک طرف ! تا چراغ در اتاق نبود جرأت بستن 

چشمم را نداشتم ...«
نلسون ماندال، رهبر آفریقای جنوبی نیز در 

خاطرات خود »راه دشوار آزادی« آورده است:
»... من آموختم که شهامت به معني وجود 
نداشتن ترس نیست بلکه غلبه کردن بر آن است . 
من اکثر اوقات احساس ترس کرده ام اما آن را در 
پشت ماسک شجاعت پنهان داشته ام . مرد شجاع 
آن کس نیست که احساس ترس نمي کند، بلکه 

آن است که برآن چیره مي شود.« 
این گفته نلس��ون ماندال گوی��ای حقیقت 
اعتماد به نفس اس��ت که معم��والً با تمرین و 
ممارست به دست می آید و از آن می توان نتیجه 
گرفت که ایستادگی رهبران و بزرگان جهان در 
مقابل حوادث و اتفاقات زندگی لزوماً به مفهوم 
وجود اعتماد به نفس قوی در این افراد نیست؛ 
اما رفتار آنان به این معنی اس��ت که آن ها برای 
رس��یدن به خواس��ته های خود تالش و مبارزه 
می کنند و همین تالش و مبارزه مستمر باعث 
می ش��ود که این افراد در نهایت به خواسته ها و 

اهداف خود دست یابند. 
علت عم��ده موفقیت ه��اي ناپلئ��ون ، مرد 
ش��گفت آور جهان   � که دشمنانش او را »یکي از 
پدیده هاي ش��گرف طبیعت « و دوستانش او را 
»اسطوره جهان « و پژوهشگران تاریخي ، سیاسي 
و نظامي ، وي را »پدیده اي دانس��ته اند که دیگر 
محال است هرگز نظیرش به جهان آید« � باور، 
اعتم��اد به توان خود و ایم��ان به هدفي بود که 
در تمام دوران عمرش از کودکي تا زمان مرگ ، 
لحظه اي از تعقیب و پیگیري آن منصرف نشد. 

تارله روسی در کتاب »ناپلئون« آورده است:
»... نسبت به همه بي اعتنا بود، به هیچ کس 
ابراز دوس��تي و محبت نمي ک��رد و با وجود قد 
کوتاه و س��ن کمش بس��یار متکي به نقس بود. 
همس��االنش در صدد بر آمدند که به وي توهین 
کنند، آزارش دهند و به لهجه کرسي او بخندند، 
لیکن ناپلئون کوچک با چند بار نزاع شدید توأم 
با پیروزي � که البته براي خود او هم بي آس��یب 
نبود � به ایش��ان فهماند که ای��ن قبیل دعواها 

بي خطر نیست ...« 
شاید به همین دلیل باشد که دکتر استنلي در 
کتاب »الگوهاي ذهني میلیونرها« سخت کوشي 
و  اعتماد به نف��س را دو عامل اصلی و اولیه در  

موفقیت میلیونرها دانسته است.
تأثیر اعتماد به نفس در زندگي انسان بدان 
حد اس��ت ک��ه گفته اند: »اعتماد ب��ه نفس این 
اس��ت که به توان انجام کارهایي اعتقاد داشته 
باشید، در حالي که هنوز نمي توانید شاهد انجام 
آن ها باش��ید، پاداش ش��ما این است که شاهد 

انجام کارهایي باش��ید که به آن ها اعتقاد داشته 
باشید.« 

اندازه گیري درجه اعتماد به نفس  
ب��راي اندازه گیري درجه اعتماد به نفس ، به 
این س��واالت امتیاز داده و سپس آن ها را جمع 

کنید، بر این اساس که : 
1 � این مس��ئله درب��اره من صدق مي کند، 

0 امتیاز 
2 � خیلي ک��م و به ندرت درباره من صادق 

است ، 1 امتیاز. 
3 � تقریباً 50 درصد درباره من صادق است ، 

2 امتیاز. 
4 � اکث��ر اوقات درباره من صادق اس��ت ، 3 

امتیاز. 
5 � کامالً همین طور است و همیشه درباره 

من صدق مي کند، 4 امتیاز. 

پرسش ها : 
1 � فک��ر مي کنم که هیچ ک��س بهتر از من 

نیست . 
2 � احس��اس خجال��ت ، ش��رمندگي و گناه 

نمي کنم . 
3 � آدم راحت و شادي ام . 

4 � هیچ احتیاجي نس��بت ب��ه این که ثابت 
کنم خوب یا از دیگران بهتر م در خود احس��اس 

نمي کنم . 
5 � نیاز ش��دید به توج��ه و تصدیق و تأیید 

دیگران ندارم . 
6 � شکست و عدم موفقیت موجب افسردگي 
من نمي ش��ود و این احساس را به من نمي دهد 

که ازدیگران کمتر م . 
7 � نس��بت به خ��ود گرم و دوس��تانه عمل 

مي کنم . 
8 � احساس نمي کنم دیگران به خاطر این که 
پول بیشتري دارند، موفق تر یا محبوب تر بوده و 

بهتر از من اند. 
9 � خیلي راحت با دیگران دوست مي شوم . 

10 � آن چه که مي پس��ندم یا دوست ندارم ، 
ایده ها و نظر ات خود را به راحتي بیان مي کنم . 

11 � رفتار یا عقاید دیگران به من صدمه اي 
وارد نمي سازد و مرا از پاي در نمي آورد. 

12 � براي احساس رضایت از خود نیازي به 
ستایش و تمجید دیگران ندارم . 

13 � از خوش شانس��ي و پی��روزي دیگران 
خوشحال مي شوم . 

14 � درب��اره خانواده ، دوس��تان و اطرافیانم 
احساس تقصیر یا اشتباه نمي کنم . 

15 � فک��ر نمي کن��م که مجبورم همیش��ه 
دیگران را راضي نگه دارم . 

16 � چیزي از کس��ي مخفي ندارم و ترسي 
از نش��ان دادن ص��ورت واقعي خود احس��اس 

نمي کنم . 
17 � نس��بت به دیگ��ران س��خاوتمند و با 

مالحظه ام و رفتاري دوستانه دارم . 
18 � براي مشکالت و اشتباهات خود دیگران 

را سرزنش نمي کنم . 
19 � از تنها بودن احساس لذت مي کنم . 

20 � هدی��ه و تعریف دیگران را بدون اینکه 
ناراحت ش��وم مي پذیرم و اجبار یا احتیاجي به 
جبران ی��ا دادن چیزي در مقابل آن احس��اس 

نمي کنم . 
21 � به اشتباهات و ضعف هاي خودم بدون 

احساس خجالت یا حقارت اعتراف مي کنم . 
22 � احتیاجي به دفاع سرسختانه و شدید در 
مقابل افکار، گفته ها یا اعمالم احساس نمي کنم . 
23 � احتیاجي ندارم که دیگران با من موافق 

باشند و بگویند که حق با من است . 
24 � درب��اره خ��ودم ، راجع ب��ه این که چه 
کرده ام و ی��ا از چه فامیلي آمده ام الف نمي زنم 

و پز نمي دهم . 
25 � در مقاب��ل انتقاد دوس��تان و اطرافیانم 

احساس کوچکي و تحقیر نمي کنم . 
جمع بندي امتیازات  

اگر به پرس��ش های این آزمون به درس��تي 
امتیاز بدهیم ، چیزي بین صفر تا حداکثر 100 
امتیاز کس��ب خواهیم کرد. امتی��از 95 به باال 
بهترین و باالترین درجه و اندازه اعتماد به نفس 
اس��ت . امتیاز باالي 90 نش��انه اعتماد به نفس 
قوي ، 75 و کمتر از آن نش��انه ضعف اعتماد به 
نفس و امتیاز 50 به پایین نشانه و عالمت زنگ 

اخطار است . 

شکل اعتماد به نفس یا باور به 
قدرت و توانایی افراد برای غلبه 

بر مشکالت فردی و اجتماعی 
یکی از مسایل مهم در جوامع 

مدرن امروزی است و مردم ما با 
وجود زندگی در جامعه سنتی 
نمی توانند خود را فارغ از این 

مسأله بدانند. زیرا شکی نیست
که یکی از عوامل مهم اجتماعی 
که در زندگی این مردم به چشم 
می آید، عدم باور به توان خود 
یا عدم اعتماد به نفس در زندگی 
افراد است و این نوع افراد 
زمانی که در کنار یگدیگر در یك 
جامعه قرار بگیرند نا خود آگاه 
تصور می کنند که نمی توانند 
سرنوشت خود را به دست 
گرفته و آینده خود و مملکت 
خود را بسازند. 
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عوامل ضعف باورهای جامعه ما
 این جا ش��اید پرداختن ب��ه تعریف و نقش 
اعتم��اد به نفس خیلی مهم نباش��د، آن چه که 
مفید به نظر می رسد عوامل ترس، بی اعتمادی 
و فرار مردم افغانس��تان از باور به توان عمومی و 
ملی است و در واقع باید به این سوال پاسخ داد 
که: »چه عواملی باعث شده است تا مردم به توان 
خود و آینده کشور بی اعتماد شوند؟« این سوال 
از آن جهت اهمیت دارد که پاس��خ آن می تواند 
راه بیرون رفت از این مش��کل را نش��ان داده و 

زمینه را برای رفع معضل فراهم کند.
در پاس��خ ای��ن پرس��ش می ت��وان عوامل 
زیادی چ��ون عقب ماندگی تاریخی، جنگ های 
گذش��ته، تخریب کش��ور، فعالی��ت گروه های 
افراطی و... را فهرس��ت کرد اما به نظر می رسد 
این مس��ایل جواب واقعی و امروزی به پرسش 
باال نیس��ت. برای جواب به س��وال قبلی باید به 
دنبال جواب های ش��فاف تر و روشن تری گشت، 
جواب هایی که امروزی بوده و مش��کل امروزی 
را نیز حل کند و با توجه به این ضرورت ش��اید 

بتوان این عوامل را به شرح زیر بر شمرد:
1- رفت�ار چندگانه مقام�ات و نخبگان 

کشور.
م��ردم یک جامعه پیرو حاکم��ان و بزرگان 
خود ن��د و به زندگ��ی و رفتار آن ه��ا دیده و آن 
را الگ��وی خود ق��رار می دهن��د. در این صورت 
وقتی که بزرگان یک کش��ور به آینده سرزمین 
خود باور نداش��ته و آشفتگی ذهنی خود را بروز 
بدهند، مردم آن کش��ور حق دارند در آشفتگی 
زندگی کنند. زیرا به نظر می رسد رفتار چندگانه 
مقامات دولتی و نخبگان کشور از جمله عوامل 
تأثیر گذار در پراکندگی م��ردم و عدم اعتماد و 
باور عمومی به آینده باش��د. متأسفانه این رفتار 
چندگانه را ه��م در زندگی آنان و هم در گفتار 
آن ها می توان مشاهده کرد. سخن گفتن از آینده 
مبهم، صحبت از عدم تأثیر مردم در سرنوش��ت 
خویش، شعله ور ساختن افکار قومی و نژادی و... 
فقط نمونه های کوچکی از این دس��ت است. در 
این قسمت هم چنین به مسایلی چون مهاجرت 
م��داوم نخب��گان، تابعیت دوگانه اف��راد، خروج 
س��رمایه از کش��ور، عدم تالش برای بازگش��ت 

مهاجرین و... می توان اشاره کرد.
2- نقش منافع جهانی و منطقه ای

شکی نیس��ت که هر فردی در زندگی خود 
می تواند سرنوش��ت خ��ود را به دس��ت گرفته 
و آن را بس��ازد ام��ا  این جا نبای��د فراموش کرد 
که نقش کش��ورهای دارای مناف��ع در زندگی 
ام��روزی و آینده ما از نق��ش خودمان پر رنگ تر 
اس��ت و این هم ب��ه دلیل مهاج��رت و حضور 
افغان ه��ا در ای��ن کشورهاس��ت و ه��م ارتباط 
قدیمی و دوس��تانه بس��یاری از احزاب و افراد با 
این کش��ورهای همس��ایه و غیر همسایه است. 

این کش��ورها به دنبال منافع خاص خودش��ان 
بوده و یک افغانس��تان با ثب��ات نمی تواند منافع 
برخی از آن ها را تأمی��ن کند. رفتارها، الگوها و 
ایده های این کش��ورها که به روش های مختلف 
وارد ذهن ما می ش��ود، آینده مشوش جامعه ما 
را ترسیم می کند. در این صورت این ما نیستیم 
که برای سرزمین خود تصمیم می گیریم و بلکه 
این کش��ورهای مختلف و منافع جهانی است و 
منطقه ای است که باورهای ما را رقم می زنند و 

برای ما یک الگوی مخرب می سازند.
3- جهل و بی سوادی مردم

جهل و بی س��وادی از جمل��ه عوامل بزرگ 
عقب ماندگ��ی، بدبینی و ضعف مردم ما س��ت و 
ش��اید اگر کمی منصفانه به این عامل پرداخته 
شود بتوان گفت که این عامل یگانه دلیل همه  
مش��کالت ماس��ت. زیرا اگر مردم ما در روزگار 
مرحوم ام��ان اهلل خان به اصالح��ات او تن داده 
بودند ما امروزه گرفتار این همه فالکت نبودیم و 
کمونیست های جوان در سال 57 با تندروی خود 
زمینه را برای شورش مردم فراهم نمی کردند و... 
این همه مصیب��ت مردم افغانس��تان از جهل و 
بی سوادی این مردم است و تا زمانی که مردم به 
علم، دانش، عقل و شعور مجهز نشوند، باورهای 

آنان نیز دگرگون نخواهد شد.
4- تعصب، نژادگرایی و قومیت

ویل دورانت در ج اول اثر بزرگ خود »تاریخ 
تمدن«، همگونی اجتماع��ی را از جمله عوامل 
پدی��د آمدن ی��ک تمدن می دان��د و با قاطعیت 
می توان گفت که تعص��ب، نژادگرایی و قومیت 
از مهم ترین عوامل مختل کننده جوامع است که 
مانع ترقی و سعادت بشریت است. این عامل نه 
دلیل دینی دارد نه انسانی اما شکی نیست هر نوع 
تعصبی می تواند آبی باشد بر »آسیاب« کسانی 
که به آن دامن می زنند. خردمندان جامعه خوب 
می دانند که ریشه تعصب در جهل مردم نهفته 
است و آن باید باشد تا این نیز دوام یافته و منافع 

برخی را تأمین کند.
جزم گرایی، مطلق انگاری و...  -5

از نظر روان شناس��ی همه چیز نسبی است و 
از نظر جامعه شناسی همه چیز در حال تغییر و 
سرنوش��ت انس��ان و ملت ها در دست خود آنان 
اس��ت. نگرش دینی مردم افغانستان نیز این را 
تأیید می کند )رعد آیه 11، انفال 53، یونس 49 
و اعراف 34( اما جامعه افغانستان در طول تاریخ 
مسیری را پیموده که نتیجه آن باورهای عوامانه 
امروزی است. بر اساس این باورها تغییر و تحول 
عقاید و باورهای خرافی که از گذش��ته برجای 
مانده و ب��ا عقاید دینی گره خورده، »بدعت«ی 
بزرگی اس��ت و »حرام« اب��دی که به »جهنم« 

منتهی خواهد شد.
6- و .. .

حقیقت این اس��ت که عوامل زیادی در این 

ضعف باورهای مردم نقش دارد که مثنوی هفتاد 
من کاغذ خواهد شد، پس بهتر است بماند برای 

بعد.
راه های تقویت اعتماد به نفس مردم

روان شناسان برای تقویت اعتماد به نفس و 
تقوی��ت باورهای مثبت روش های زیادی را ذکر 
کرده اند ولی کافی اس��ت در این قس��مت فقط 
به چند مورد اش��اره ش��ود و اگر الزم باش��د در 
فرصت های دیگر به آن ها نیز خواهیم پرداخت: 
تغییر افکار و رفت��ار حاکمان و نخبگان، تالش 
ب��رای درک منافع عمومی کش��ور، تالش برای 
ریش��ه کنی بی س��وادی، تالش برای گسترش 
تحصی��الت عال��ی، تقویت و گس��ترش حضور 
زنان در جامعه، بازگشت مهاجران از کشورهای 
همسایه، تالش برای بازگشت نخبگان، گسترش 
رف��اه عموم��ی، مثبت نگ��ری رس��انه ها، جلب 
مشارکت مردم در امور کشور، استفاده از تجارب 

کشورهای دیگر و... 
بد نیس��ت این نوش��ته را با یک نقل قول از 

هوندا به پایان ببرم:
»خانواده ما بسیار فقیر و تنگدست بود. تنها 
س��رمایه ما یک میلیون ین ب��ود، اما با جدیت 
کار مي کردی��م زیرا مخاطره آمیز بودن کار خود 
را مي دانس��تیم ، جنگ ، صنعت کش��ور ما را از 
میان برده بود، اغتش��اش فک��ري همه جا غالب 
بود. در چنین ش��رایطي بود که ما امید داشتیم 
یک قطب صنعتي را راه بیندازیم . در ش��رایطي 
که مردم تهیدس��ت ، حتي از عهده خرید بنزین 
بر نمي آمدند، با تولید و فروش موتور س��یکلت ، 
دس��ت به قمار بزرگي در زندگي زدیم  ... وقتي 
در آستانه ساختن موتورسیکلت بودم ، پیشگویان 
بخت و تقدیر که برخي از آن ها بهترین دوستانم 
بودند، ن��زد من آمدند و مرا نس��بت به عاقبت 
غم انگیز کارم هش��دار دادن��د. آن ها گفتند که 

تعمیر ماشین با صرفه تر است  ...«. 
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1. دکت��ر امیری قائمی، خانواده و مس��ایل 

نوجوانان و جوانان، ج 2 ص 185
2. 1100روش کاربردی برای تربیت کودک 

من، آن باکوس، رفاه دباغ. 
3. موفقیت در ارتباط، کریس کول، وجیهه 

ابراهیم.
4. ارتباطات می��ان ف��ردی، جولیاتی وود، 

مهرداد فیروز بخت. 
5. کودکان ت��ان را این گون��ه تربیت کنید، 

عباس عطاری کرمانی.
6. شاملو، سعید، بهداشت روانی.
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بهزیستی اجتماعی و فرهنگی
اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر و پیمان نامه 
حقوق کودک ش��رایطی را ب��رای افراد در نظر 
می گیرد که هرط��ور که خود انتخاب می کنند 
اس��تراحت کنند، ی��اد بیگرند، عب��ادت کنند، 
آزادانه در زندگی فرهنگی و اجتماعی س��هیم 
باشند و شخصیت خود را به صورت کامل رشد 

دهند.
مکاتب باید به دانش آموزان امکان دسترسی 
به ادبیات، هنر و علوم منطقه خود و دنیا را داده 
و مسأله احترام به هویت فرهنگی کودک، زبان 
و ارزش ها و نیز هویت، زبان و ارزش های دیگران 
را رواج دهند. آنه��ا هم چنین باید موضوع های 
حقوق بشر را با استفاده از مثال ها و نمونه های 
چندفرهنگ��ی از دوره ه��ای تاریخ��ی مختلف 
آم��وزش دهند. بخش  اعظم حس بهزیس��تی 
ف��ردی و اجتماع��ی نش��أت گرفته از خان��واده 
است. خانواده ها شکلی را به خود می گیرند که 
مرتبط ترین و نزدیک  ترین ش��کل به فرهنگ و 
اقتصاد اس��ت که اعضای خانواده با آن زندگی 
می کنن��د؛ از واحده��ای دارای یک فرد بالغ در 
منطقه ای بس��ته و مح��دود گرفته تا نظام های 
خانوادگی گس��ترده ای که تمام��ی اجتماعات 
را شامل می ش��وند. ماده 18 پیمان نامه حقوق 
کودک مسؤولیت ابتدایی مشترک هردو والدین 
را در رابطه با بزرگ کردن کودکان ش��ان اذعان 
م��ی دارد و ماده 20 ش��رایطی را برای حفاظت 
خاص از کودکان بی سرپرست خواه در خانواده 
جایگزی��ن و خ��واه در نه��ادی خ��اص در نظر 

می گیرد.

اکثر فعالیت های مندرج در برنامه درس��ی 
مکتب مربوط به این عنوان اس��ت. شاید بتوان 
بحث ه��ا را با خود فرایند آموزش ش��روع کرد. 
آموزش )در مقایس��ه با رفتن به مکتب( امری 
مادام العمر و حقیقتا جامع است، زیرا در صورتی 
که نخواهیم فرهنگ هرنسل ناپدید گردد باید 
دوباره آن را یادبگیریم )هم چنین رجوع ش��ود 
به فعالیت : »هویت فرهنگی« در پاراگراف های 

ذیل(.

1- روزی روزگاری...!
از چندت��ن از پدربزرگ ها دع��وت کنید تا 
بیاین��د و با دانش آموزان راج��ع به آنچه که در 
هنگام کودکی به آنها آموزش داده شده صحبت 
کنن��د و هم چنین بگویند که آیا این آموزش ها 
بعدها در زندگی شان اثر خوبی گذاشته یا خیر. 
کدام دس��ته از حقوقی که اکنون در پیمان نامه 
حقوق کودک تضمین ش��ده را آنه��ا در زمان 
کودکی خود نداش��تند؟ از آنها س��ؤوال کنید 
چگونه امکان دارد بتوانند رشد کامل شخصیت 
انس��انی را تش��ویق کنن��د، از تقویت و تحکیم 
احترام به حقوق بش��ر و آزادی ها چه چیزهایی 
آموخته اند، چگونه ممکن است بتوانند درک و 
احترام دوجانبه را میان گروه های مختلف بشری 
و ملت ها به پیش ببرند و چه چیزی باعث ایجاد 

آموزش حقوق بشر برای 
شاگردان مکاتب)7(

تدوین: 
دفتر کمیشنری عالی

حقوق بشر سازمان ملل

عدالت و صلح می شود. )اعالمیه جهانی حقوق بشر، 
مواد 19 و 27 و پیمان نامه حقوق کودک، مواد 29 و 31(

2- نقشه خانواده
از دانش آم��وزان بخواهی��د نقش��ه/نمودار 
خان��واده خود را به صورت��ی که در حال حاضر 
است، ترس��یم کنند )معلمان باید در خصوص 
این موضوع که ش��اید در صن��ف درس برخی 
از دانش آموزان »فرزندخوانده« باش��ند- یعنی 
آنهایی که تحت سرپرس��تی والدین جایگزین 
زندگی می کنند- حس��اس باشند(. تفاوت های 
نهای��ی را باه��م مقایس��ه و مورد بح��ث قرار 
دهید: زندگی خانوادگ��ی آنها چه تفاوت هایی 
ب��ا زندگی خانوادگ��ی پ��دران و پدربزرگ ها و 
مادربزرگ های ش��ان دارد؟ ب��ا پدربزرگ ه��ا و 
مادربزرگ های ش��ان چط��ور؟ با والدین ش��ان 
چطور؟ چه چی��زی باعث این تغییرات ش��ده 
است؟ آیا این تغییرات، تغییراتی در ارزش هایند 
یا در فرهنگ، فناوری ی��ا دیگر انواع تحوالت؟ 

کدام یک سودمنداند و کدام یک غیرسودمند؟
آیا وضعیت حقوق بشری اعضای خانواده در 
خالل نس��ل های قبل بهبود یافته است یا نه؟ 
)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد 27، 19، 16 و پیمان نامه 

حقوق کودک، مواد 31، 29، 5(

تبعیض
هیچ کس بیش��تر از بقی��ه و هیچ کس نیز 
کمتر از بقیه انسان نیست. اساساً، ما هم با همه 
برابریم و به تساوی در رابطه با حقوق انسانی مان 

ُمحق هستیم.
براب��ر، بله، اما نه مش��ابه؛ حقیقتی که افراد 
را ب��رآن می دارد ت��ا خطوط��ی را در دوطرف 
نقش��ه انسانی ترس��یم کرده و توجه دیگران را 
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به تفاوت هایی که به باور آنها مهم اس��ت جلب 
کنن��د. هنگامی که خطوطی تثبیت ش��دند نه 
تنها گروه ها را از ه��م جدا کرده بلکه حاکی از 
این ان��د که یک گروه صرفاً به خاطر نژاد، رنگ، 
جنیست، زبان، دین، عقیده سیاسی یا اصلیت 
ملی یا اجتماعی برتر یا پست تر از دیگران است، 

چنین برداشتی تبعیض نام داد.
جنس��یت یکی از متداولتری��ن زمینه هایی 
است که براساس آن تبعیض انجام می گیرد. از 
آن جا که جنسیت با یک طبقه بندی دواندیشی 
که در درون نوع ما انسان ها از پیش وجود دارد، 
تطبیق دارد. برای افراد بس��یار دشوار است که 
ورای چنی��ن تفاوتی را در هوی��ت عمیق تر ما 
انسان ها ببینید. متفاوت بودن از بعضی لحاظ ها 
ما را از همه نظرها متفاوت نمی س��ازد. داشتن 
اجس��امی متفاوت که کارهای متفاوتی را انجام 
می دهند به این معنا نیس��ت که حقوق بشری 
ما هم باید متفاوت باشد. شکل مخرب دیگری 
از تبعی��ض در رابط��ه با رنگ یا نژاد اس��ت. به 
روی ی��ک تفاوت خاص مک��رراً تأکید بیش از 
حد می شود تا انسانیت که در همه ما مشترک 
اس��ت پنهان بماند. هیچ معلم��ی نمی تواند از 
مبحث تبعیض اجتناب کند. برابری بش��ری و 
فرصت های زندگی و انتخاب های زندگی که این 
برابری می تواند ب��ر روی آن ها تأثیر بگذارد، به 
طور تصادفی اتفاق نمی افتد. برابری انس��انی را 
بای��د یاد داد نه فقط با کن��دوکاو در نگرش ها، 
برخوردها و تعصبات کلیش��ه ای بلکه از طریق 
کمک به دانش آموزان جهت درک این مس��أله 
که آنها می توانند شایس��ته باش��ند و به مسائل 
اهمیت بدهند و از کنار آنها رد نش��وند و نیز با 

ارائه اطالعات صحیح و به جا.
این فرایند از پرسش است که پایانی ندارد. 
آگاه بودن در مورد مسائل اجتماعی-اقتصادی و 
سیاس��ی و چگونگی کارکرد آنها مهم است. اما 
در هرصورت این مهم تر است که معلمان آگاه از 
گرایش ها، جانبداری های مغرضانه و نگرش های 
تبعیض آمیز باشند که خودشان مانند همه افراد 
ب��ه آن دام��ن می زنند و آن را رش��د می دهند. 
هرمعلم مس��ؤولیت شخصی سنگینی در رابطه 
با ارزیابی خود دارد زیرا اگر تعصبات شناسایی 
نشوند، تداوم خواهند یافت و بر روی یک نسل 

از جوانان تأثیر خواهند گذاشت.

الف( تبعیض-کلیشه ها
در مواجهه با کلیشه ها، خطر تشویق مسائل 
متضاد با آنها را خاطر نشان سازید. به روی این 
نکته پافش��اری کنید که اگر ذره ای حقیقت در 
این کلیش��ه ها وجود داشته باشد فقط یک ذره 
است نه بیش��تر. به عنوان راهی دیگر، از صنف 
در مورد موقعیت هایی که آنها عبارت هایی مانند 
»اونها همه مثل همند، مگه نه؟« یا »همه شان 

مثل همند« را شنیده اند، سؤال کنید. آیا همه 
مثل هم اند؟

1- آنها همه مثل هم  اند؟
به هرک��دام از دانش آموزان یک س��نگ یا 
ش��ئ معمولی کوچکی مانند یک کچالو بدهید 
و از آنها بخواهید که با آن دوست شوند و واقعا 
با آن آش��نا گردند. از تع��دادی از آنها بخواهید 
که دوست ش��ان را ب��ه صنف معرف��ی کنند و 
داس��تانی راجع به آن-که این ش��ئ چندسال 
دارد- تعریف کنند، اینکه آیا این ش��ئ غمگین 
است یا خوش��حال و اینکه چگونه این شکل را 
پیدا کرده است. آنها می توانند مقاله هایی راجع 
به این موضوع بنویس��ند یا آوازها یا شعرهایی 
برای تعریف از آن بس��ازند. س��پس همه اشیاء 
را دوب��اره در ی��ک جعبه یا کیف ق��رار داده و 
آنها را باهم قاط��ی کنید. جمعه را برگردانده و 
خالی کنید و از دانش آموزان بخواهید دوس��ت 
خود را از میان این دس��ته مشترک پیدا کنند. 
توجه بچه ها را به تش��ابهات آشکار جلب کنید: 
هرگروهی از افراد در ابتدا ش��بیه به هم به نظر 
می رس��ند، اما وقتی س��عی می کنید که آنها را 
بشناس��ید همه باهم متفاوت می ش��وند، همه 
آنها تاریخچه ای از زندگی دارند ولی به صورت 
بالقوه همه دوست اند. در هرحال این به معنای 
کنارگذاش��تن هرنوع عقیده کلیشه ای است، تا 
زمانی که برای شناختن آنها الزم است. )منظور 
از کلیش��ه جمالت��ی مانند این اس��ت: »همه 
صخره ها سرد و س��فت و بی تفاوت هستند«(. 
این کار در واقع به معنای آن است که راجع به 

آنها از پیش قضاوت نکنیم.
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد 1 و 2 و پیمان نامه 

حقوق کودک ماده 2(

2- تفاوت را مشخص کنید!
جمالت زیر را مطرح کنید:

1- من داکترها را دوست دارم چون همیشه 
مهربانند.

2- از این مسأله خوشم می آید که بعضی از 
داکترها با من مهربان اند.

3- داکترها آدم های مهربانی اند.
در مورد این بحث کنید که کدام جمله یک 
کلیشه است )شماره سه(، کدام یک تعصب است 
)شماره یک( و کدام یک فقط بیان یک نظر است 
)شماره دو(. خاطرنشان کنید که چگونه هرسه 
جمل��ه )به عنوان چارچوبی ذهنی سنجش��ی( 
باعث می ش��وند ک��ه قدردانی و سپاس��گذاری 
و درک داکتره��ا نه تنها به عن��وان افرادی که 
مهربان  ان��د و ب��ه دیگ��ران اهمی��ت می دهند، 
دش��وارتر گردد، بلکه باعث می شوند درک این 
که آن ها بعضی اوقات بدخلق و ناشکیبایند هم 
سخت تر گردد. در مورد این مسأله بحث کنید 

که چگونه کلیشه، تعصب و عقیده، نگرش ها را 
از پیش تعیی��ن و مقدر می کنند. )اعالمیه جهانی 

حقوق بشر، ماده 2 و پیمان نامه حقوق کودک، ماده 2(

ب( تبعیض-رنگ یا نژاد
منظور از نژادپرستی همان باور به اعتقادی 
اس��ت که در نتیجه آن برخی گروه های انسانی 
به دلیل داش��تن برخ��ی از خصوصیات خاص 
)معموال ویژگی های فیزیکی( نسبت به دیگران 
برت��ر یا پس��ت تر ف��رض می ش��وند. رفتارهای 
نژادپرستانه همیشه مانند رفتار با افراد براساس 
نژاد یا رنگ، آش��کار نیس��تند و گاهی پنهان و 
پوشیده می ش��وند، همانند زمانی که جامعه به 
طور نظام مند با افراد براساس برخی تصمیمات 

و قضاوت های تبعیض آمیز رفتار می کند.
رفتارهای نژادپرستانه اغلب منجر به تبعیض 
ن��ژادی می ش��وند. تبعیضی ک��ه عواقب منفی 
آشکاری را به دنبال دارد، از غفلت و بی توجهی 
ساده گرفته )انزوای افرادی که به زغم جامعه یا 
دولت متفاوت و پست تر فرض می شوند( تا دیگر 

اشکال آشکار ایذا، استثمار و محرومیت.
یک منب��ع خوب برای ارزیابی و س��نجش 
نح��وه رفتارها رجوع ب��ه پیمان نامه بین المللی 

کلیه اشکال تبعیض نژادی )ICERD( است.
رنگ پوس��ت یک��ی از متداول ترین راه های 
اعم��ال خودس��رانه تبعیض میان مردم اس��ت 
که بش��ریت تاکنون ابداع کرده است. به عنوان 
تمری��ن، از دانش آم��وزان بخواهید تا جامعه ای 
چندنژادی را طراحی کنند، با فرض اینکه خود 
برای زندگی عازم آنجاست بدون آگاهی قبلی از 

اینکه رنگ پوست آنها چه خواد بود.

اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و پیمان نامه حقوق کودک 

شرایطی را برای افراد در نظر 
می گیرد که هرطور که خود 

انتخاب می کنند استراحت 
کنند، یاد بیگرند، عبادت کنند، 

آزادانه در زندگی فرهنگی 
و اجتماعی سهیم باشند و 

شخصیت خود را به صورت 
کامل رشد دهند.

مکاتب باید به دانش آموزان 
امکان دسترسی به ادبیات، 
هنر و علوم منطقه خود و 
دنیا را داده و مسأله احترام 
به هویت فرهنگی کودک، زبان 
و ارزش ها و نیز هویت، زبان 
و ارزش های دیگران را رواج 
دهند.
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صنف عاری از نژادپرستی
راه های زیادی ب��رای تبدیل صنف به یک 
محل پذیرش و جش��ن چندنژادی وجود دارد. 
عوامل فرهنگی به روی واکنش ها و پاسخ های 
دانش آم��وزان اثر می گذارند، مثاًل اینکه او چه 
مقدار با تماس چش��می راحت است و ارتباط 
برق��رار می کند. در مقاب��ل راهبردهای مربوط 
به یادگیری گروهی چقدر پذیراس��ت یا سبک 
بازی نمایش��ی یا نوع داستان سرایی او چگونه 
اس��ت. اگر اختالف نژادی در صنف وجود دارد 
ی��ا هرگاه که چنین اختالفی ب��ه وجود آید با 
آن برخورد کنید نه آنک��ه بی اعتنا از کنار آن 
بگذرید. ب��ه دانش آموزان خود ی��اد دهید که 
چگونه رفت��اری را که می توان��د نژادگرایی را 
ش��دیدتر کند، تش��خیص دهن��د. ماجراهای 
افراد معروف و مش��هوری را مورد تحقیق قرار 
دهید که با تبعیض مبارزه کرده اند. کمک های 
انجام ش��ده توسط افراد را از همه نقاط جهان 
به مجموعه مش��ترک دانش و تجربه انسانی و 
سهم آنها را در این مجموعه مطالعه و بررسی 
کنید. در برنامه درسی خود تا جایی که ممکن 
اس��ت تنوع و تکثر فرهنگ��ی را وارد کنید. از 
والیدن و بستگان یا دوستان یکدیگر بخواهید 
تا در ای��ن رابطه کمک کنند. از افراد نژادهای 
دیگر یا افرادی که رنگ پوست ش��ان متفاوت 
اس��ت و در کارهای اجتماع��ی فعال اند دعوت 
کنید تا با صنف در مورد آنچه انجام می دهند 
صحبت کنند. )مواد 1 و 2 اعالمیه جهانی حقوق بشر 

و ماده 2 پیمان نامه حقوق کودک(

ج( تبعیض – وضعیت گروه های اقلیت
مفهوم »گروه اقلی��ت« با مفهوم »قومیت« 
و اغلب ب��ا مفهوم »نژادگرایی )نژادپرس��تی(« 
درهم پیچیده است و هنگامی که چنین حالتی 
وجود داش��ته باشد، فعالیت های قبلی در اینجا 
نیز مهم ان��د. اصطالح گ��روه اقلیت اصطالحی 
غیردقیق اس��ت و ب��رای توصیف اف��راد بومی 
کشور، افراد آواره و کارگران مهاجر، پناهندگان، 
اکثریت سرکوب ش��ده و ستم کش��یده نیز بکار 
رفته اس��ت. مسأله فقر نیز اغلب در این گروه ها 
مشترک اند. هرگروه اقلیت در صورتی که به حد 
کافی قدرتمند گردد ممکن اس��ت دیگر گروه  

اقلیت محسوب نشود.
اعضای گروه های اقلیت ُمحق بهره مندی از 
حقوق انسانی فردی خود اند، اما معموالً خواهان 
یکس��ری حقوق خاص به عنوان یک گروه هم 
هستند. بس��ته به آن که این گروه چه گروهی 
خاصی اس��ت، حق��وق مزبور می تواند ش��امل 
درخواست تعیین سرنوشت فرهنگی و سیاسی، 
ح��ق زمی��ن، حق دریاف��ت غرامت ب��ه خاطر 
محرومیت از تصرف، حق کنترل منابع طبیعی 

و امکان مالکیت مکان های مذهبی خاص خود 
باشد.

1- شناس�ایی تعدادی از »اقلیت«ها یا 
»گروه های اقلیت«

به بچه های صنف کمک کنید تا تعریفی از 
»)گروه( اقلیت« در ذهن خود به وجود آورند.

* آیا اقلیت ها همیش��ه از نظ��ر عددی در 
اقلیت اند؟

* اقلیت ها به چه صورت هایی با اکثریت یا 
جمعیت غالب تفاوت دراند؟

ذه��ن بچه ه��ای صن��ف را با فهرس��تی از 
اقلیت ه��ای معاصر موجود پرکنی��د و کار را از 
جامعه محلی آغاز نمایید. حتما اقلیت هایی را بر 
اساس طبقه اجتماعی، توانایی، گرایش جنسی 
و دیگ��ر عوامل غیر نژادی نیز در این فهرس��ت 
شامل کنید. آیا این اقلیت ها دچار تبعیض اند؟ 

به چه صورت هایی؟
دانش آموزان کوش��ا و جدی ممکن اس��ت 
نهایتاً مطالعاتی موردی ب��رای اطالع از حجم، 
مکان، تاریخچه، فرهنگ، شرایط فعلی زندگی 
و درخواس��ت های اصل��ی و مه��م یکس��ری از 

اقلیت های خاص انجام دهند.
* درچه شرایطی اقلیت ها در یک جمعیت 
ایجاد می ش��وند )مثاًل افراد بوم��ی، مهاجران، 
پناهندگان، کارگران مهاجر(. چند مورد از این 
شرایط را نام ببرید. )اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد 1 

و 2 و پیمان نامه حقوق کودک، مواد 30، 29 و 2(

هویت فرهنگی/تکثر و تنوع فرهنگی
هرفردی یک هویت فرهنگی دارد که اغلب 
از وجود آن بی خبر اس��ت؛ زی��را جزئی ذاتی از 
وجود اوس��ت. اما در هرحال، در کشورهایی که 
اقلیت های قومی، مذهبی یا زبانی یا اقلیت هایی 
با اصلیت بومی وجود دارند، هویت فرهنگی اغلب 
به یکی از مسائل حقوق بشری تبدیل می گردد، 
به خصوص هنگامی که یک گ��روه قدرتمند تر 
ت��الش می کند تا فرهنگ خ��ود را به گروه هی 
ضعیف تر تحمیل کند. پیمان نامه حقوق کودک 
توج��ه خاصی به حق هوی��ت فرهنگی کودک 
معطوف داشته است. ماده 29 تضمین می کند 
که هرکودک باید آموزش و تحصیالتی داش��ته 
باشد که باعث رشد احترام به فرهنگ و زبان و 

ارزش های وی گردد.
ماده 30 به صورت خاص حق کودکان متعلق 
به جوامع اقلیت و بومی را در رابطه با بهره مندی 
از فرهنگ خود و انجام اعمال مذهبی و استفاده 
از زبان خود به رس��میت می شناسد و ماده 31 
حق کودک را جهت مشارکت کامل در زندگی 

فرهنگی و هنری اذعان می دارد.
اعالمیه جهانی تنوع فرهنی یونسکو به روی 
ارتباط میان هویت فرهنگ��ی و تنوع فرهنگی 

تأکید می ورزد: »فرهنگ در طول زمان و مکان 
اشکالی متنوع و چندگونه به خود می گیرد. این 
تن��وع و چندگونگی در منحص��ر به فردبودن و 
تکثر هویت ه��ای گروه ها و جوامعی که تمامی 
بش��ریت را تش��کیل می دهند، جای داده شده 
اس��ت. تن��وع و چندگونگی فرهنگ��ی به عنان 
یک��ی از منابع تبادل، ابتکار/ابداع و خالقیت به 
همان اندازه برای بشریت ضروری است که تنوع 
زیس��تی برای طبیعت حیاتی می باش��د«)ماده 

یک(.

جامعه خود را بررسی کنید:
* آیا اقلیت های فرهنگی )در جامعه شما( 

وجود دارند؟
* آی��ا ب��ه فرهنگ آنه��ا احترام گذاش��ته 

می شود؟
* آی��ا آنها آزادانه و به ط��ور علنی در امور 
فرهنگی خود ش��رکت می کند یا از آنها انتظار 
می رود که ش��رکت در مسائل فرهنگی خود را 
فقط به صورت خصوصی و پنهانی انجام دهند 

یا اینکه اصال چنین کاری را انجام ندهند؟
* آیا مکتب شما مشوق احترام به فرهنگ 

اقلیت هاست؟

در مورد مسایل زیر بحث کنید:
* چرا حق ب��ه هویت فرهنگی بدین اندازه 
مهم اس��ت؟ چرا مهم اس��ت ک��ه فرهنگ های 

متفاوت حفظ شده، رشد یافته و درک شوند؟
* چ��را گروه های غالب اغلب س��عی دارند 

فرهنگ خود را به اقلیت ها تحمیل کنند؟
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، م��اده 26 و پیمان نامه 

حقوق کودک، مواد 31، 30 و 29(

گروه های  سخنگوهای/نمایندگان   -3
اقلیت ها

از اعض��ای یک اقلیت خ��اص دعوت کنید 
ت��ا در صنف صحبت کنن��د، می توانید این کار 
را جزء مس��ائل مربوط به باشگاه حقوق بشری 
صن��ف انجام دهید. ذه��ن دانش آم��وزان را از 
طری��ق کمک به آنه��ا جه��ت درک انتظارات 
کلیشه ای شان آماده کنید و سؤال های مفیدی 

را از قبل تهیه کنید.
چگونه دانش آم��وزان می توانند به بهترین 
وجه در پیشبرد عدالت، آزادی و برابری در این 

موارد خاص مشاکرت کنند؟
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، م��اده 26 و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد 29 و 30(

ادامه دارد
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»اېشانیم« ديب، ایشیم دن قالدیم. ۱۰۳:۱.

پشتو: د شیخ په طمع مې، له خپله کاره ځخه 

پاتې شوم.

دری: ایشانیم »شیخم« گفته از کار خود ماندم.

یا: اتکای به غیر کردم، اســتعداد و ابتکارهای 

خود را از دست دادم.

یعنی ابتکارهایم، زمینۀ تبارز و تکامل نیافت.

* ایالن مینن اوینه شیب بوملس.۱۲۳:۱.

پشتو: ماررسه، لوبې نه کېږي.

دری: با مار بازی منی شود.

توضیــح: جامعــه ده هرخیل مــردم بوله دی؛ 

بعضی بیریامن یورک، یامن خصلت کیشی لر 

بار، که تیلی یومشــاق، اوزینی یخشی یخشی 

کورســه تیب، برابر بولگن پیت ده انســان نی 

چاقه دی، موندی کیشی لردن حذر و احتیاط 

قیلیش الزم دور.

اېل گه قوشیلســنگ، اېل بوله ســن، اېل دن 

اجرلسنگ، یېربوله سن.

پشتو: چی قام رسه یويش، هوسا به يش، چې 

له قامه څخه جالشی، خاوری به يش.

دری: اگــر با قوم و مردم خود بپیوندی آســوده 

می شــوی؛ اگر از قوم خود جدا شوی، نیست و 

نابود می گردی.

* اېل محنتی، یېرقوتی.۱۲۸:۱.

پشتو: د ولس زیار د ځمکې قوت دی.

دری: زحمت قوم، قوت زمین است.

یا: دست آدم گل است.

توضیح: انســان خداوند نــی بیر تکامل تاپگن 

مخلوقی دور؛ اگر بیلیمی و دانشی نی، یېرنی 

آبــادان چیلیگی گه َقرَت ســه، یېراوســتی گه 

عجایب ایش لرنی بجه ره آله دی، اینیقســه او 

پیت ده که همه اېل و اولوس بیر بولیب، بیرایش 

نی باشله سه لر »مردم نی زوری خدانی زوری« 

دیگن مقال تحقق تاپه دی، یېرنی اوندی قّوت 

بېــره دی که یېردن کّته حاصــل قول گه کېله 

دی.

* اېل ویورتیم، توگنمس بختیم. ۱۲۸:۱.

پشتو: زما قام او ولس، زما بخت او طالع دی.

دری: قوم و قبیله ام، بخت و طالعم است.

* ایگنه نی اوزینگ گه قده، آغریمســه بیراوگه. 

.۱۳۰:۱

یا: ایگنه نــی اوزینگ گه قده؛ اگر آغریمســه، 

جوالدوز نی باشقه گه.

دری: ســوزن را به جان خود بخــالن؛ اگر درد 

نکرد؛ آن گاه جوال دوز را به دیگران بخالن.

توضیح: بومتل او متل گه او خشه یدی که ایته 

دی لر: »توق آچتی حالی نی بیلمس«

یا: آتلیغ، پیاده نی یوره گی دن خربی بوملس«. 

بومتل لرنی اېنگ یخشی و عالی انسانی معنا و 

مفهومی بار که تأکید اېته دی توق و بای کیشی 

لــر؛ باید غریــب و کمبغل لرنی اوضــاع احوال 

لرینی کوزگه توتسه لر.

* باش امان بولسه، بورک تاپیلور. ۱۳۴:۱.

پشتو: چې رس، وي خولې یې ېیدا کېږي.

دری: رس جور باشد، کاله پیدا می شود.

* باشقه گه اولیم تیله گونچه، اوزینگ گه، عمر 

تیله. ۱۳۵:۱.

پشتو: وبل چاته د مړینی غوښتنی څخه، ځان 

ته اوږد عمر و غواړه.

دری: تــا به دیگری مرگ خواســن، به خودت 

عمر دراز بخواه.

یا: به مرگ کسان دل ندارید شاد.

* باش یارلســه، بــورک ایچیده؛ قول سینســه 

یېنگ ایچیده. ۱۳۶:۱.

پشتو: رسچی ما تېږی د ننه په خولی کې مات 

شی، الس چې ماتېږی دلستونی په د ننه کې.

دری: رسبشــکنه ده تاقین؛ دســت بشکنه ده 

آستین.

* باغ دېیدی: باق مېن گه: باقه من ســېن گه. 

.۱۳۹:۱

پشتو: بڼ وايي: »ته ما روزه، زه به تاروزم.

دری: بــاغ می گوید: تو مرا پرورش کن: من تورا 

پرورش می کنم.

* باغلنگن ارسالن گه، قویان لر هم حمله قیله 

دی.

پشــتو: په تړل شوی زمری، ســویان هم یرغل 

کوي.

دری: به شیر بسته شده خرگوش ها هم، حمله 

می کنند.

* بای دی کېلینی بولگونچه؛ کم بغل نی قیزی 

بول. ۱۴۲:۱.

پشتو: د غریب لور و اوسه؛ خو د بډاې نږور نه.

دری: دخرت غریب باشی بهرت است؛ نه عروس 

بای.

* بچه عزیز؛ آدابی اون دن عزیز. ۱۴۳:۱.

پشــتو: زوی ګران وی؛ خو ادب نــاک زوی، له 

هغه نه ګران وي.

دری: بچــه عزیز اســت و ادبــش از آن عزیزتر 

است.

* بچه لیک؛ پاچا لیک. ۱۴۳:۱.

پشتو: ماشوم توب، پاچاهی ده.

دری: دورۀ طفلی مانند پادشاهی است.

اوزبیکی متل لر و مقال لر)41(
تحقیق و افزودن معادل های پشتو و دری

ترجمه و توضیح ضرب المثل ها:
به قلم عبدالحمید عاطف
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یــا: طفلــی و دامان مادر خوش بهشــتی بوده 

است

تا به پای خود روان گشتیم رسگردان شدیم.

* بچــه نی ایــش گه بویور؛ کېتــی دن اوزینگ 

یوگور. ۱۴۴:۱.

پشتو: زوی ته دې کار وایه؛ خو خپله هم ورپسی 

وځغله.

دری: بچه را کار فرمودی، خودت هم به عقبش 

بدو.

* تابچه ییغله مه ســه، آنه ســی سوت بیرمس. 

.۱۴۴:۱

پشــتو: ترڅو ماشــوم و نه ژاړی، مورشــیدی نه 

ورکوي.

دری: تا بچه نگرید؛ مادرش شیر منی دهد.

* بخشش قیلینگن آت تی، تیشی گه قره ملس. 

.۱۴۵:۱

پشــتو: د بخښل شوی آس غاښــونه، نه لېدل 

کېږي.

دری: اســپ بخشش شــده را، دندان هایش را 

منی بینند.

* بخیــل آفتــاب بولگنــده؛ بوتون دنیــا قرانغو 

بولرایدی. ۱۴۵:۱.

پشــتو: که بخیل ملر وای؛ نو بــه ټول دنیا تپه 

تیاره وای.

دری: اگر بخیل آفتاب می بود، متام دنیا تاریکی 

می بود.

بیت: گربجای نانش اندر سفره بودی آفتاب

تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان

* بی عقل گه دور تېگســه، متــام دنیالرگه اوت 

قایر.

پشتو: که بی عقل ته وار ورسېږي؛ ټولو دنیا ته 

اور واچوي.

دری: اگر دوران به بی عقل برسد؛ متام دنیا را 

آتش می زند.

* برادر، برادر، حساب بولسون برابر. ۱۴۶:۱.

پشتو: وروری به کوو، حساب ترمینځه.

دری: برادر به برادر، حسابش برابر.

مأخذ:
عثامن عارف و عاطف عبدالحمید. ۱۳۵۹ خورشیدی. 
دخلکو تفّکر، د افغانستان د اوزبېکانو متلونه او مقولې. 
کابــل: د علومو اکادمی، د پښــتو څېړنــو بین املللی 

مرکز.

از صفحه 49

نقش پولیس در تأمین....
س��اخته اس��ت،که از جمله هفت س��ند عمده 
بین المللی حقوق بش��ری، دولت افغانس��تان به 
شش سند آن تعهد داده است و در اجرای واقعی 
و حیاتی آنها به خاطر حفظ و حمایت ارزش های 
حقوق بش��ری خود را متعهد می داند. هم چنین 
س��ایر قوانین نافذ  که زیر مجموعه قانون اساسی 
افغانستان بوده و نباید در مغایرت با آن قرار بگیرند 
مانند  قانون جزا، قانون مدنی، قانون منع خشونت 
علیه زنان، قانون رس��یدگی به تخلفات اطفال، 
قانون رسانه های همگانی و... هم حمایت کننده 
حقوق و آزادی های اساسی مردم بوده و بر رعایت 

 این حقوق وآزادی ها تأکید کرده است.
بنابراین این که دولت افغانستان بیشتر قادر 
به تأمین و حمایت از ارزش های حقوق بشری و 
 به اجرا در آوردن قوانین نافذ  به واسطه نیروهای 
پولیس باش��د، ابتدا باید اراده قوی سیاس��ی به 
وجود آید که در جهت حل هر یک از مش��کالت 
پولیس چون فساد اداری، نبود شایسته ساالری، 
عدم توجه به مس��لکی سازی نیروهای پولیس، 
وجود افراد وابسته به نیروهای مخالف دولت در 
صفوف پولیس، عدم آم��وزش نیروی پولیس با 
شیوه های جدید و معیاری در بخش های مختلف 
) کش��ف، جنایی، ترافیک، تروریزم، قاچاق مواد 
مخدر( کارهای عملی روی دست گرفته شود. نیز 
در کنار اراده قوی سیاس��ی، وجود یک سیستم 
نظارتی مؤثر بر عملکرد نیروهای پولیس که در 
مطابقت به قوانین نافذ  و ارزش های حقوق بشری 
فعالیت کنند، ضروری اس��ت. با توجه به این که 
کارایی یک نهاد مستقل نظارتی بیرون سازمانی 
مؤثریت بیشتر نظر به بخش های نظارتی داخلی 
یک س��ازمان دارد، نیاز اس��ت یک نهاد نظارتی 
مس��تقل از عملکرد این نیروها نظ��ارت مؤثر و 
مداوم داشته باشد.  براساس ماده 58 قانون اساسی 
افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر به مثابه 
 نهادی نظارت کننده می تواند گزینه مناس��ب و 
مؤثری باش��د که بر عملکرد این نیروها  نظارت 
کند. کمیسیون مس��تقل حقوق بشر نیاز است 
که میکانیزم های جدید و کارایی را برای نظارت 
بر این نیروها ایجاد کند. قابل یاد آوری است که 
وجود ارگان های عدلی و قضایی فعال و کارا برای 
مورد پیگرد ق��رار دادن و محاکمه عامالن نقض 
قانون و حقوق بشر مؤثر و ضروری است تا از این 
طریق فضا برای کسانی که برای نیروهای پولیس 
مش��کل و چالش ایجاد می کنند، محدود شده و 
برای شان مجال داده نش��ود. در صورتی که اراده 
قوی سیاسی، سیستم نظارتی مؤثر و ارگان های 
عدلی و قضایی فعال و کارا به شکل واقعی وجود 
داشته باشد، می توان  به زودی شاهد تغییرات مؤثر 

برای حل مشکالت نیروهای پولیس بود.
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بېکاري، د ډېری ستونزو جرړه

او اقتصادي زمينې برابرې يش د ډېرو خلکو د 

جذب امکانات به برابر شوي وي او ډېر اوزګار 

خلک به په کار بوخت يش.

د بــې کارۍ لــه امله پيدا شــوې بله لويه 

ســتونزه د معتادينو په شــمېر کــې زياتوالی 

دی، او د ســرتګو ليديل حال پــه توګه ډېری 

يــې ځوانــان دي، ځينې راپورونه ښــيي چې 

ډېری ځوانــان د کارموندنې به موخه ګاونډيو 

هيوادونــو لکه ايــران ته تليل، خــو بدبختانه 

اکرثيت يې هلته په نشه يي توکو روږدي شوي 

دي، اوس دا لړۍ دومره زوروره شــوې ده چې 

واليتونو او ولســواليو ته رســېدلې او که دقيقه 

څېړنــه يې ويش ډېری يــې د اوزګارتيا له امله 

معتاد شوي دي.

ځوانان پــه خصــويص پوهنتونونو کې په 

زياته پيامنه فيســونه تحويلوي او په دې هيله 

دي چــې زده کړه وکړي نــو کار به پيدا کړي، 

خو کله چې فارغ يش بيا د کار زمينې نشــته، 

په داســې حال کې چې کورنــۍ ځونانو ته د 

تحصيل مصارف ډېر په مشکله برابروي.

د کار او ټولنيزو چــارو وزارت وايي چې له 

درې ميليونو زيات کســان بې کاره دي او ډېر 

امکان لري چې دا کچه ال لوړه يش.

د کارونو د کمښــت بل علت هم د ګاونډيو 

هيوادونــو د کارګرانــو نه کنټــرول دی، ډېری 

خارجي کارګران په هیــواد کې په کار بوخت 

دي چــې د کار لپاره زيات هيــوادوال هغوی 

اســتخداموي ځکه د مدرنه ساختامين کارونو 

رسه پوره بلدتيا لري، او دا د دې ســبب کيږي 

چې ډېری کســبه کار هيــوادوال اوزګار پاتې 

يش.

د بيکارۍ کچــه په ټولې نړۍ کې لوړه ده 

اما حکومتونه مســوليت لري د دې ســتونزې 

د حل لپاره الزم اقدامــات وکړي، په ځانګړې 

توګه د کار او ټولنيزو چارو وزارت مسوليت لري 

چې په ســمه توګه هيوادوالو ته د کار موندنې 

رشايط برابر کړي. 

د برشي حقونــو د ۲۷ ګونو حقونو څخه يو 

هم د کار حق دی چې د برشي حقونو د نړيوالې 

اعالميې په ۲۳مه ماده کې ورته اشــاره شوې، 

د دې مــادې مطابق هر څوک د هغه حيثيت، 

رنګ، نژاد، مذهب او ژبې ته له کتلو پرته، حق 

لري چې کار وکړي او خپل کار ازادانه وټاکي، د 

حاميت وړ او د منصفانه کار غوښتونکی يش او 

د وزګارتيا نه په امن کې وي.


