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س��ال پانزدهم، ش��ماره س��وم، جوزا 1396
د افغانستان د برشي حقونو د خپلواک کميسيون خپرندويه ارګان

ارگان نرشاتی کمیس�یون مس�تقل حقوق برش افغانستان

ماده چهلم و یکم
که  بدارد  اعالم  هرموقع  ماده  این  موجب  به  تواند  می  میثاق  این  طرف  هرکشور   -1
صالحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطالعیه های دایر بر ادعای هرکشور طرف 
میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی دهد، به 
دریافت و رسیدگی  این ماده فقط اطالعیه هایی قابل  به موجب  رسمیت می شناسد. 
خواهد بود که توسط یک کشور طرف میثاق که شناسایی صالحیت کمیه را نسبت به خود 
اعالم کرده باشد، تقدیم شود. هیچ اطالعیه مربوط به یک کشور طرف این میثاق که چنین 
اعالمی نکرده باشد، قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطالعیه هایی که به موجب این 

ماده دریافت می شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف( اگر یک کشور طرف این میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات 
این میثاق ترتیب اثر نمی دهد، می تواند به وسیله اطالعیه کتبی توجه آن کشور طرف 
میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطالعیه کشور دریافت 
اختیار کشور  در  به روشن کردن موضوع  دایر  اظهار کتبی دیگر  کننده، آن توضیح هرگونه 
که  جایی  تا  و  حتی االمکان  مزبور  اظهارات  و  توضیحات  گذارد.  خواهد  اطالعیه  فرستنده 
مقتضی باشد، از جمله حاوی اطالعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین 
داخلی آن کشور و آنچه که برای عالج آن به عمل آمده یا در جریان رسیدگی است، یا 

آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.
ب( اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اعالمیه به کشور دریافت کننده موضوع 
با رضایت هردو طرف مربوط فیصله نشود، هریک از طرفین حق خواهند داشت با ارسال 

اخطاریه ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع کند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966
برابر با 25 قوس 1345 هـ.ش، مجمع عموی سازمان ملل متحد
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شرایط همکاری قلمی با ماهنامه حقوق بشر:
1- مقاله باید در حوزه حقوق و حقوق بشر نگاشته شده باشد.

2- مقاله باید دارای ساختار تحقیقی استاندارد و منابع و مآخذ معتبر باشد.
3- مقاله به لحاظ محتوایی باید با اسناد و قوانین ملی و بین المللی حقوق بشری در تضاد نباشد.

4- اداره ماهنامه در تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.
5- مقاله ارسالی، بازگردانده نمی شود.

6- در تایپ مقاله، اصول اولیه نگارش و معیارهای تایپ اس�تاندارد چون، ش�یوه درس�ت حروف چینی 
 )word(رعایت شود و متن با فرمت ورد ،)...کمپیوتری )فاصله ها و نیم فاصله ها، عالیم  نگارشی/سجاوندی و

و هیچ گونه صفحه آرایی به نشانی اینترنتی ماهنامه فرساده شود.
7- مقاله ارزیابی شده در نوبت چاپ قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت ماهنامه، براساس نوبت دریافت و 

ویرایش نهایی، منتشر می شود.
8- نویسنده باید مقاله فرستاده شده به ماهنامه را، هم زمان برای انتشار به دیگر نشریه ها نفرستاده و در 

صفحه های اینترنتی نیز انتشار نداده باشد، وگرنه از گردونه انتشار خارج خواهد شد.
9- نسخه اصلی، با مشخصات کامل و ذکر منبع، با مقاله ترجمه شده فرستاده شود.

10- مشخصات کامل نویسنده، محل کار، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس وی در صفحه 
اول ذکر شود.
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چنان چه به هر یک از ش��هرهای کشور سفری داشته باشید -هرچند گذرا و 
سریع- قطعاً با شمار زیادی از کودکان خیابانی روبهرو می شوید که می خواهند 
شما را بدرقه کنند. اما نوع بدرقه این کودکان متفاوت است، زیرا آنان در هنگام 
عبور شما، پیاده یا در موتر، اصرار دارند تا کفش های شما را رنگ کنند، یا چیزی 
ش��ما از آنان خریداری کنید، یا برای دفع بال و خطر پیش موتر تان اس��پند دود 
می کنند و... موضوع »کودکان خیابانی«  از پرغصه ترین »داستان های سرنوشت« 

کودکان افغانستان است.
 ک��ودکان خیابانی  یکی از تازه ترین پدیده های منفی اجتماعی اس��ت که در 
بیش از یک دهه اخیر در جامعه ش��هری کشور به صورت بی سابقه شکل گرفته 
و ظه��ور کرده اس��ت. در تعریفی که صندوق حمایت از کودکان س��ازمان ملل 
متحد ارائه کرده اس��ت، کودکان زیر ۱۸ س��ال که بیش��تر وقت خود را بدون 
سرپرستی و نظارت بزرگ ساالن، به مشاغل پست می گذرانند،  کودکان خیابانی  
خوانده می شوند. جنگ، فقراقتصادی، نبود عدالت اجتماعی، فقرفرهنگی، طالق 
یا سست ش��دن بنیاد نهاد خانواده، از دست دادن پدر و مادر، گسترش بیکاری 
و اعتی��اد، محرومیت از امکانات رفاهی، ناتوانی نهادهای تربیتی و آموزش��ی در 
بکارگیری راهکارهای مناسب مورد نظر و ... از مهم ترین عوامل و زمینه های بروز 
چنین آسیب اجتماعی دانسته می شود. وضعیت توصیف شده سبب می شود که 
کودکان دچار مشکالت مختلفی شوند از جمله انجام کارهای سخت و زیان آور 
که منجر ب��ه محرومیت از مهر و محبت خانواده، بازماندن از تحصیل، مبتال به 
بیماری های جسمی و روحی و سرانجام موجب از دست دادن حقوق و امتیازهای 

»کودکی« می شو د. 
براس��اس آخرین اظهارات مس��ؤوالن وزارت کار و امور اجتماعی حدود سه 
میلیون کودک در سراسر کشور، آسیب پذیر اند. به گفتۀ آنان با وجود تالش های 
بسیار در یک دهۀ گذشته، اما هنوز این آمار کاهش قابل توجهی نکرده است. در 
همین زمینه کمیس��یون مستقل حقوق بشر نیز براساس دریافت های تحقیقی 
خویش اعالم داش��ته اس��ت که ۵۱ درصد کودکانی که با آن ها مصاحبه ش��ده 
کارگ��ر بوده اند. این کودکان گفت��ه اند که در هفته از ۲ تا ۷ روز کار می کنند و 
اوقات کاری آنان متفاوت اس��ت. ط��وری  که حدود یک درصد کودکان گفته اند 
که حدود یک تا دو س��اعت در شب نیز کار می کنند و روزانه از ۲ ساعت تا ۱۲ 

ساعت مصروف کار  ند. 
با اس��تناد به یافته های موجود در مورد وضعیت کودکان در کش��ور، به ویژه 
ک��ودکان خیابانی، باید تأکید کرد که چنین وضعیت��ی هرگز قابل قبول نبوده 
و ب��ا تمام موازین و اصول انس��انی و تعهدات بین الملل��ی و ارزش های نهفته در 
قانون اساسی کشور مغایرت تام دارد. به تعبیر روشن تر وجودگسترده و روزافزون 
و نگران کننده کودکان خیابانی »نقض آش��کار حقوق بش��ر« تلقی می شود. از 
آن جا  که دولت جمهوري اسالمي افغانستان در رعایت و تطبیق حقوق و قوانین 
داخلی، و مفاد کنوانس��یون های حقوق بشری و بین المللی به خصوص در زمینه 
حقوق و امتیازات کودکان تعهد سپرده است، وجود پدیده منفی کودکان خیابانی 
افزون بر پیامدهای ناگوار اجتماعی، اعتبار و وجهه حقوق بشری دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان را زیر پرسش قرار می دهد. 
بنابراین توقع جدی برده می ش��ود که حکومت و س��ازمان های  فعال حقوق 
بش��ری، به خصوص در زمینه حقوق ک��ودکان در زمین��ه زدودن پدیده منفی 
 کودکان خیابانی  اقدام ها و برنامه های مؤثر، جدی و فوری را روی دست گیرند. 
بدون تردید توجه سازمان های بین المللی حقوق بشری و مدافع حقوق کودکان 
در حمایت و کمک  در این زمینه یک مس��ئولیت انس��انی است، که حکومت و 
نهادهای داخلی حقوق بش��ری و مدافع حقوق کودکان بایستی در جهت جلب 
حمایت و کمک آنان تالش جدی را به خرج دهند. کودکان فرداي این کشور اند، 
تأمین حقوق و امتیازات کودکان یکی از ش��روط اساسی تحقق آینده بهتر این 

سرزمین خواهد بود. 

مدیرمسؤول

کودکان خیابانی؛ 
محروم از حقوق 

و امتیازهای 
کودکی



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره سوم
جوزا 1396

که د هيواد هر ښ��ار ته س��فر ولرئ – که څه هم د لږ وخت لپاره وي- خامخا پر سړکونو له 

داسې ډېر شمېر ماشومانو رسه مخ کېږئ چې تاسو بدرګه کړي. خو د دې ماشومانو د بدرګې 

ډول متفاوت دی، ځکه پياده يا په موټر کې ستاسو د تېرېدو پر مهال هغوی ټينګار کوي چې 

ستاسو بوټان ورنګوي، يا يو څه ترې وپېرئ، يا د بال او خطر د دفعې لپاره ستاسو د موټر مخې 

ته ماڼوګان لوګی کوي يا... د سړک د ماشومانو موضوع د افغانستان د ماشومانو د برخليک 

تر ټولو ډېر غوسه پاروونکي داستانونه دي.

د س��ړک ماش��ومان يوه له نويو ټولنيزو منفي پديدو څخه ده، چې په تېره له يوې لسيزې 

زياته موده کې د هيواد په ښ��اري ټولنه کې په بې مخيني ډول ليدل کيږي. په هغه تعريف 

کې چې د ملګرو ملتونو س��ازمان د ماشومانو د مالتړ صندوق وړاندې کړی، له 18 کلونو کم 

عمره ماش��ومان چې خپل ډېر وخت د لويانو له رسپرستۍ او څارنې پرته، په پرېوتو بوختياوو 

تريوي، د سړک ماشومان بلل کيږي.

جګړه، اقتصادي فقر، د ټولنيز عدالت نشتوالی، فرهنګي فقر، طالق يا د کورنۍ د بنسټ 

سستېدل، د مور او پالر له السه ورکول، د بيکارۍ او اعتياد پراختيا، د هوساينې له امکاناتو 

محروميت، د مناس��بو او اړينو الروچارو په پيل کولو کې د ښوونيزو او روزنيزو بنسټونو ناتواين 

او... ټول د دا ډول ټولنيز زيان تر ټولو مهمو الملونو څخه ګڼل کيږي.

ياد وضعيت د دې المل کيږي چې ماشومان له بېالبېلو ستونزو رسه الس و ګريوان يش، 

لکه د سختو او زيان اړوونکو کارونو تررسه کول، د کورنۍ د مينې او محبت څخه محروميت، 

له زده کړو پاتې کېدل، پر جس��مي او اروايي ناروغيو اخته کېدل او بالخره د ماش��ومتوب له 

حقونو او امتيازونو څخه محروميت يې پايلې دي.

د کار او ټولنيزو چارو وزارت د مسولينو د وروستيو څرګندونو پر بنسټ په ټول هيواد کې د 

درې ميليونو په شمېر ماشومان مترضر دي. د دوی په وينا په تېره يوه لسيزه کې له ډېرو هڅو 

رسه رسه، ال هم دا ش��مېر د پام وړ نه دی کم شوی. په همدې اړوند د برشي حقونو خپلواک 

کميس��يون هم د خپلو تحقيقي موندنو پر بنس��ټ وييل چې 51فيصده هغه ماش��ومان چې 

مرکې وررسه شوې دي کارګران ول. دې ماشومانو وييل چې په اونۍ کې له 2 تر 7 ورځو کار 

کوي او د کار وختونه يې بېالبېل دي. همدا رنګه يو فيصد ماشومانو وييل چې د شپې له خوا 

هم يو تر دوه ساعتونو کار کوي او هره ورځ له 2 تر 12 ساعتونو په کار بوخت دي.

په هيواد کې د ماشومانو د وضعيت په اړه د شته موندنو پر استناد، او په ځانګړي ډول د 

س��ړک د ماش��ومانو وضعيت ته په کتو؛ بايد تاکيد وکړو چې دا ډول وضعيت هيڅکله د منلو 

وړ نه دی او له ټولو انس��اين اصولو او موازینو، بني املليل تعهداتو او په اسايس قانون کې د 

نغښتو ارزښتونو رسه په ټکر کې دی. په بل عبارت د سړک د ماشومانو پراخ شتون او ورځ په 

ورځ زياتېدل د برش د حقونو ښکاره نقض ګڼل کيږي. دا چې د افغانستان اسالمي جمهوري 

دول��ت د داخ��يل حقونو او قوانينو په رعايت او تطبيق ک��ې، او د حقوق برشي او بني املليل 

کنوانس��يونونو په مفادو کې، په ځانګړي ډول د ماش��ومانو د حقونو او امتيازونو په برخه کې 

ژمنې لري، د س��ړک د ماش��ومانو د دې منفي پديدې شتون، د ناوړو ټولنيزو پايلو له درلودلو 

ور هاخوا، د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت اعتبار او حقوق برشي اړخ هم تر پوښتنې 

الندې راويل.

ځکه خو جدي هيله کيږي چې حکومت او حقوق برشي فعال سازمانونه، په ځانګړي ډول 

د ماشومانو د حقونو د احقاق، او د سړک د ماشومانو د منفي پديدې د له منځه وړلو په برخه 

کې اغېزمن، جدي او فوري اقدامات وکړي او پروګرامونه پيل کړي.

له شک پرته په دې برخه کې د حقوق برشي او د ماشومانو د حقونو د مدافعو بني املليل 

سازمانونو پاملرنه يو انساين مسوليت دی، چې حکومت او داخيل حقوق برشي او د ماشومانو 

د حقونو مدافع بنسټونه بايد د دوی لپاره د مرستو جلبولو په برخه کې او د دوی د مالتړ لپاره 

جدي هڅې وکړي.

ماش��ومان د دې هيواد راتلونکی دی، او د ماش��ومانو د حقون��و او امتيازونو تامني د دې 

هيواد د ښه راتلونکي يو له اسايس رشطونو څخه دی

مسؤول مدیر

د ماشومتوب 
له حقونو 
او امتيازونو 
محروم؛ 
د سړک 
ماشومان



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره سوم
جوزا 1396

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به 
تاریخ ۱۶ جوزای سال ۱۳۸۱ ایجاد شد. نخستین 
هسته کمیسیون در کنفرانس بن شکل گرفت 
و اش��تراک کنندگان ای��ن کنفرانس بر ضرورت 
ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر مهر تأیید 
گذاشتند. سپس رئیس جمهور افغانستان فرمان 
تقنینی ای صادر کرد که بر مبنای آن کمیسیون 
مستقل حقوق بشر ایجاد شد. لویه جرگه قانون 
اساس��ی که در سال ۱۳۸۲ برگزار شد، ماده ۵۸ 
قانون اساس��ی را به تشکیل کمیسیون مستقل 
حقوق بشر اختصاص داد. چنانچه این ماده حکم 
می کند:  »هرش��خص می تواند در صورت نقض 
حقوق بش��ری خود، به این کمیسیون شکایت 
نماید. کمیس��یون می تواند موارد نقض حقوق 
بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در 

دفاع از حقوق آن ها مساعدت نماید.«

 دستاوردهای پانزده ساله 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

حسین  سیرت

نظ��ارت بر رعای��ت حقوق بش��ر، تعمیم و 
حمای��ت حقوق بش��ر، نظ��ارت ب��ر وضعیت و 
چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های 
بشری، بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض 
حقوق بش��ر و هم چنین اتخاذ تدابیر به منظور 
بهبود و انکش��اف وضعیت حقوق بشر در کشور 
اهداف اصلی ایجاد کمیس��یون مستقل حقوق 

بشر افغانستان است. 
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
نخس��تین نهادی اس��ت ک��ه فعالیت هایش را 
براس��اس برنامه اس��تراتژیک  به پی��ش می برد. 
برنامه عمل س��االنه کمیس��یون نقش��ه راه را 
ب��رای فعالیت کارمندان آن مش��خص می کند. 
کمیسیون مستقل حقوق بش��ر در پانزده سال 
گذشته دست آوردهای زیادی در عرصه  تعمیم، 
آموزش، حمایت و رسیدگی به موضوعات حقوق 

بشری داشته است.

آموزش حقوق بشر 
بخش آموزش حقوق بشر یکی از بخش های 
کلیدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
اس��ت. انکش��اف، توس��عه و تعمیم حقوق بشر 
مس��تلزم آموزش های حقوق بشری برای مردم، 
نهادهای دولتی و غیردولتی اس��ت. کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور دستیابی 
به این هدف، بخش آموزش حقوق بشر را ایجاد 
کرده که در پانزده سال گذشته دست آوردهای 

فراوانی داشته است. 
در پانزده س��ال گذش��ته ۶۳۴۸۰۱ نفر در 
زمینه حقوق بشر آموزش دیده اند. این آموزش ها 
ب��ا برگ��زاری کارگاه ها، س��مینارها، جلس��ات 
آموزشی، س��مینارهای علمی، محافل عمومی، 



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره سوم
جوزا 1396

تدریس مضامین حقوق بش��ر در دانش��گاه ها، 
دارالمعلمین ها، جلسات تعقیبی و آموزش های 
خاص برای اطفال و زنان انجام داده می ش��وند. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش 
آمبودزم��ن را نیز در برنامه های آموزش��ی خود 
اف��زود، چنانچه ۲۴۱۰ تن  در زمینه آمبودزمن 
آموزش دیدن��د. آمبودزمن برنامه کمیس��یون 
مستقل حقوق بشر برای نیروهای امنیتی است 
و در این آموزش ها منصوبان پولیس، امنیت ملی 
و وزارت دفاع درباره رعایت حقوق بشر آموزش 

دیده اند. 
در س��ال ۱۳۹۵ کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانس��تان کنفرانس دو روزه »حقوق بشر 
و توس��عه پایدار« را با اش��تراک بی��ش از ۲۰۰ 
ت��ن از مقامات دولتی، فع��االن نهادهای مدنی 
و خبرن��گاران برگزار ک��رد. هدف این کنفرانس 
آگاهی بیش��تر در مورد اهداف توس��عه پایدار و 
وادار ک��ردن حکومت به تطبیق این اهداف بود. 
کمیسیون در این سال برنامه عمل برای حمایت 
از مدافعان حقوق بش��ر را نی��ز تدوین کرد و به 
منظ��ور جلب توجه حکومت و جامعه جهانی از 
مدافعان حقوق بشر کنفرانس یک روزه را برگزار 

نمود. 
اس��تادان  دانش��جویان،  دیگ��ر  س��وی  از 
مکاتب و دانش��گاه ها، علمای دینی، منس��وبان 

بخش آموزش حقوق بش�ر یکی از بخش های کلیدی کمیس�یون مستقل 
حقوق بشر افغانستان است. انکشاف، توسعه و تعمیم حقوق بشر مستلزم 

آموزش های حقوق بشری برای مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی است. 
در پان�زده س�ال گذش�ته 634801 نف�ر در زمین�ه حقوق بش�ر آموزش 
دیده اند. این آموزش ها با برگزاری کارگاه ها، سمینارها، جلسات آموزشی، 
س�مینارهای علم�ی، محافل عموم�ی، تدریس مضامین حقوق بش�ر در 
دانش�گاه ها، دارالمعلمین ها، جلس�ات تعقیبی و آموزش های خاص برای 

اطفال و زنان انجام داده می شوند.

نهادهای امنیت��ی، زندانیان، کارمندان نهادهای 
مدن��ی، خبرن��گاران، فعاالن نهاده��ای مدنی و 
خبرن��گاران، کارمندان نهاده��ای صحی، زنان، 
قض��ات، س��ارنواالن و متنف��ذان محل��ی نیز از 
برنامه های آموزش��ی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان مستفید ش��ده اند. براساس آمار 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بیش 

از ۴۴ درصد مستفید شده ها، زنان بوده اند. 
همکاری کمیسیون با وزارت های تحصیالت 
عالی و وزارت معارف شیوه دیگر آموزش حقوق 
بشر برای نهادهای و اکادمیک است. کمیسیون 
در سال ۱۳۹۵ به تعداد ۴۵ تفاهمنامه را با مراکز 
تحصیلی و آموزشی به شمول مراکز عالی و نیمه 
عالی به منظور تدریس مضمون حقوق بشر امضا 
نموده است که در نتیجه این تفاهم نامه ها، به تعداد 
۷۹۲۰ نفر )۳۴۹۰ زن و  ۴۴۳۰ مرد(  از تدریس 
مضمون حقوق بشر مستفید شدند. مراکز تربیه 
معلم، مکاتب و دانشگاه ها از این اقدام کمیسیون 
استقبال نموده و تدریس مضمون حقوق بشر را 
به عنوان یک مضمون مفید و ارزنده پذیرفته اند. 
این فعالیت توانسته که بحث حقوق بشر را وارد 
محی��ط آکادمیک و علمی نماید و از این طریق 
دانش��جویانی که فارغ می شوند آگاهی خوب از 
مفهوم حقوق بشر کسب کرده اند. به تعداد ۴۵ 
استاد به صورت موقت برای تدریس حقوق بشر 

از طریق نهادهای آموزشی جهت تدریس حقوق 
بشر استخدام شده اند که بیش از هفت هزار تن 
به شمول دختران و پسران از آموزش حقوق بشر 

مستفید شده اند. 

نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی
رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری در 
تعمیم حقوق بشر نقش مهمی دارند. کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان با درک این اهمیت، 
در پانزده س��ال گذشته ۲۲۳۹۲۸ دقیقه برنامه 
رادیویی و ۵۸۰۷۷ دقیقه برنامه تلویزیونی را با 
موضوعات حقوق بشر تهیه و از طریق رسانه های 
ملی و محلی نشر کرده است.این برنامه ها به دو 
زبان دری و پش��تو تولید شده اند. هدف از نشر 
این برنامه ه��ا، بلند بردن آگاهی مردم در رابطه 
به حقوق بشر و جلوگیری از تخطی های حقوق 

بشری بوده است. 
این برنامه ها به ش��کل برنامه های مس��تند 
تهیه ش��ده و در آن ها ب��ا قربانیان نقض حقوق 
بشر، مس��ووالن کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، نهادهای حکومتی و آگاهان مسایل 
حقوق بشری گفتگو شده است. در پانزده سال 
گذشته میزگردهایی رادیویی و تلویزیونی نیز با 
موضوعات حقوق بشری تهیه و نشر شده  است. 
ایجاد سایت مشخص برای کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر افغانستان زمینه را برای دسترسی 
مردم ب��ه گزارش ها، تحقیق ها و مواد نش��راتی 
کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر سهل و آسان 
ساخته است. در کنار تولید برنامه های رادیویی 
و تلویزیون در دفتر نش��رات کمیس��یون، دفاتر 
س��احوی و والیتی نیز برنامه ها و میزگردهایی 
را در رابطه به موضوعات حقوق بش��ر تهیه و از 

طریق رادیوهای محلی نشر کرده اند. 

نشر ماهنامه و سایر نشرات چاپی
کمیسیون مس��تقل مس��تقل حقوق بشر 
افغانس��تان در پانزده س��ال گذشته ۴۶۲۳۸۹۶ 
نس��خه ماهنامه، جریده، مقاالت و گزارش های 
مربوط به حقوق بشر را چاپ و نشر کرده است. 
ای��ن مواد به زبان های پش��تو و دری چاپ و در 
اختیار خوانندگان در کابل و والیات قرار گرفته  
است. کمیسیون با توزیع منظم مجله ها و مواد 
نش��راتی توانس��ته اس��ت این مواد را در اختیار 

خوانندگان در والیات مختلف قرار دهد. 
هم چنین جزوه های حقوق بشر به خط بریل 
برای روشن دالن نیز آماده شده تا زمینه آموزش 
آنان به موضوعات حقوق بشر فراهم گردد. عالوه 
بر نشرات منظم کمیسیون مستقل حقوق بشر، 
کمیس��یون برخی از مقاالت و مطالب مرتبط با 
حقوق بش��ر را از طریق روزنامه ها و نشریه های 

دیگر نیز چاپ و نشر کرده است. 
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نشرات انترنتی
کمیسیون مستقل حقوق بش��ر با استفاده 
از تکنولوژي جدید و با ایجاد وبسایت مشخص 
برای کمیسیون، تمامی گزارش ها، تحقیق ها و 
س��ایر مواد نش��راتی را از این طریق نشر کرده 
اس��ت. چنانچه تنها در سال ۱۳۹۵ خورشیدی 
۲۴۰۵۵۳ نفر سایت کمیسیون را مشاهده کرده 
و ۱۳۷۷۰ بار دانلود صورت گرفته اس��ت. حدود 
۳۴ مقاله علمی و تحقیقی در وبس��ایت منتشر 
شده و هم چنین  تعداد ۱۲۰ اعالمیه مطبوعاتی 
درباره مهم ترین موضوعات و مناس��بات حقوق 
بشری از همین طریق منتشر شده و  تعداد ۱۸۸ 
گزارش از برگزاری کارگاه ها، نشستها، سمینارها 

و تجلیل ها به نشر رسیده است. 
عالوه از این، کمیسیون از طریق شبکه های 
اجتماعی )فیسبوک، تویتر، گوگل پلس( نیز به 
منظور نشر مطالب مربوط به حقوق بشر استفاده 
می کن��د و مطالب مهم حقوق بش��ری را از این 
شبکه ها شریک می سازد. نشر بروشور و پوسترها 
از موارد دیگری است که کمیسیون جهت تبلیغ 
و ترویج حقوق بش��ر از آن استفاده کرده است. 
از جمله تعداد ۱۰۰۰۰  نس��خه پوستر حمایتی 
کمیسیون از نیروهای دفاعی و امنیتی ملی تنها 
در سال ۱۳۹۵ تهیه، چاپ و به ارگان های مذکور 

توزیع گردیده است. 

ثبت شکایات 
یکی از فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانس��تان ثبت شکایات شهروندان درباره 
نقض حقوق بش��ری آن ها است. در پانزده سال 
گذشته ۳۸۴۵۰ شکایت توسط کمیسیون ثبت، 
رسیدگی و پیگری شده اس��ت. این شکایت ها 
از طری��ق مراجعه مس��تقیم قربانی��ان به دفاتر 
کمیس��یون و یا هم هنگام اجرای ماموریت های 
نظارتی کارمندان کمیس��یون ثبت شده اند. در 
برخی موارد کمیس��یون این شکایت ها را برای 
رس��یدگی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده تا 

به آن ها رسیدگی شود. 
خش��ونت علیه زنان و ک��ودکان، دعواهای 
اقتصادی و اجتماعی، تخریب محیط زیس��ت، 
اعتیاد، فقر، بیکاری،  کمب��ود خدمات صحی و 
ارائه برنامه های متوازن تعلیمی از مواردی بوده 
که شهروندان افغانس��تان درباره آن ها شکایت 

کرده اند. 

ثبت خشونت علیه زنان 
بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان یکی از 
بخش های اصلی در کمیس��یون مستقل حقوق 
بشر افغانستان می باشد. در پانزده سال گذشته 
۴۳۴۰۴ مورد خشونت علیه زنان را ثبت و مورد 
رسیدگی و پیگیری قرار داده است. در این بخش 

شکایت های زنان ثبت و به صورت قانونی مورد 
حمای��ت و رس��یدگی قرار می گی��رد. زنانی که 
به مس��اعدت های حقوقی نیاز داش��ته اند مورد 

حمایت قرار گرفته اند. 
یکی از مشکالت اساسی خشونت علیه زنان، 
عدم دسترسی یا خودداری زنان از ثبت شکایات 
ش��ان در دفاتر کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان است. با وجود آمار درشت شکایت و 
رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، شمار 
بزرگی از آن ها به دالیل عدم دسترسی به دفاتر 
کمیس��یون قادر به ثبت شکایات شان نیستند. 
گزارش های س��االنه کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان نشان می دهند که خشونت علیه 
زنان با گذشت هر سال در حال افزایش است و 
به هر اندازه که زنان به نهادهای رسمی دسترسی 
داشته باشند، زمینه رسیدگی به شکایات شان 

نیز فراهم می شود. 

بازدید از محالت سلب آزادی 
رعای��ت حق��وق بش��ری اف��رادی ک��ه در 
محالت سلب آزادی نگهداری می شوند یکی از 
موضوعات مهم برای کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانس��تان اس��ت. در پانزده سال گذشته 
ناظران کمیس��یون ۲۰۷۶۱ ب��ار از این محالت 
نظ��ارت کرده و در رابطه به وضعیت معیش��تی 

آن ها گزارش داده اند. نظارت از نظارت خانه های 
پولیس، مراکز نگه��داری اطفال، مراکز صحی، 
خانه های امن و پرورش��گاه ها نیز شامل همین 

بخش نظارتی می شوند. 
بازدی��د و نظارت بر مراک��ز اصالح و تربیت 
اطفال نیز شامل بخش نظارت کمیسیون می شود 
تا وضعیت حقوق بشری کودکان مورد حمایت 
و نظارت قرار گیرد. نظارت مس��تمر کمیسیون 
مستقل حقوق بشر از محالت سلب آزادی سبب 
شده است تا شکنجه در این محالت کاهش یابد 
و وضعیت معیشیتی افرادی که در این محالت 

به سر می برند بهبود یابد.
در نتیجه نظارت مؤثر و مداوم کمیس��یون 
از محالت سلب آزادی، در این مدت ۶۹۹۷ تن 
از زندانی��ان که به صورت غیرقانونی در محالت 
سلب آزادی به س��ر می بردند، آزاد شده اند. این 
نظارت ها به ش��کلی صورت گرفته که وضعیت 
حقوقی توقیف ش��دگان به دقت بررس��ی شده و 
افرادی که غیرقانونی توقیف شده بودند، دوباره 
آزاد شده اند. در نتیجه نظارت کمیسیون مستقل 
حقوق بشر از محالت سلب آزادی در سال های 
نخستین فعالیت کمیسیون ۵۰ زندان شخصی 

پس از دادخواهی ها مکرر مسدود شده اند. 

در پانزده سال گذشته ناظران کمیسیون 20761 بار از محالت سلب آزادی 
نظارت کرده و در رابطه به وضعیت معیشتی آن ها گزارش داده اند. نظارت از 
نظارت خانه های پولیس، مراکز نگهداری اطفال، مراکز صحی، خانه های امن 

و پرورشگاه ها نیز شامل همین بخش نظارتی می شوند. 
در نتیجه نظارت مؤثر و مداوم کمیس�یون از محالت سلب آزادی، در این 
مدت 6997 تن از زندانیان که به صورت غیرقانونی در محالت سلب آزادی 

به سر می بردند، آزاد شده اند.
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دسترسی به حقوق بشر 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به 
منظور دسترسی شهروندان کشور به موضوعات 
حقوق بشری، راهکارهای مشخصی را در پانزده 
س��ال گذشته روی دس��ت گرفته است. در این 
مدت ب��ا ۶۶۳۸۲ نفر از طری��ق ناظران حقوق 
بشر مصاحبه شده است. کمیسیون تالش کرده 
که بر وضعیت عمومی دسترس��ی شهروندان به 
حقوق بشری شان نظارت مستمر و مؤثر داشته 
باشد. نظارت بر میزان دسترسی مردم به حقوق 
اقتص��ادی و اجتماعی بخش اصل��ی این برنامه 

نظارتی را تشکیل می دهد.
از س��وی دیگر با ۴۴۶۴۵ طف��ل در پانزده 
سال گذشته مصاحبه ش��ده است. هدف از این 
مصاحبه ها میزان دسترس��ی اطف��ال به حقوق 
بشری شان بوده اس��ت. کمیسیون تالش کرده 
اس��ت که اطفال را مورد حمای��ت قراردهد و از 
دولت و نهادهای مس��ئول خواهان رسیدگی و 
توجه به اطفال شده اس��ت. طی مأموریت های 
نظارت��ی ب��ر وضعیت حق��وق اطف��ال، میزان 
دسترسی آن ها به حقوق بشر براساس معیارهای 
مندرج در اس��نادملی و بین المللی حقوق بشر، 

مورد بررسی قرار گرفته است.
تهیه و نش��ر گزارش وضعیت حقوق بشری 
افراد دارای معلولیت، فعالیت دیگر کمیسیون با 
هدف دسترسی شهروندان افغانستان به حقوق 

بشری شان بوده است  
گزارش وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای 
معلولیت سال ۱۳۹۴ طی این دوره گزارش دهی 
تهیه و نشر گردید. این گزارش  تعداد ۲۴۰۰ جلد 
به جاپ رس��یده و برای دفاتر کمیسیون ارسال 
گردیده و هم چنین از طریق و بسایت کمیسیون 
به نشر رس��ید. گزارش مذکور وضعیت عمومی 
حقوق اشخاص دارای معلولیت در سال ۱۳۹۴ 
را به بررسی گرفته درباره چالش های و مشکالت 

آنان پرداخته است. 

نشر گزارش های تحقیقی
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
به منظور تحقی��ق درب��اره موضوعات مختلف 
حقوق بشری، ساالنه به تهیه و نشر گزارش های 
تحقیقی اقدام می کند. در پانزده سال گذشته ۷۸ 
عنوان گزارش تحقیقی توسط کمیسیون تهیه و 
از طریق چاپی و آنالین نشر شده است. در سال 
۱۳۹۵ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
گزارش دسترسی به حق بر صحت را تهیه کرد. 
برنامه تحقیق ملی در مورد حق صحت به طور 
موفقانه به پایان رس��ید. در جریان این تحقیق 
ملی با برگزاری ۱۷ جلس��ه استماع عامه در ۱۷ 
والیت کشور و برگزاری ۳۲ جلسه فوکس گروپ 
توجه نهادها و ارگان های ملی دولتی و غیردولتی 
به حق صحت جلب گردید. گزارش تحقیق ملی 

تکمیل شده و بهزودی منتشر خواهد شد. 
- مشوره ملی در مورد جرایم جنگی و موارد 

نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته؛
- تحقی��ق ملی درباره قتل های ناموس��ی و 

تجاوز جنسی؛
- تحقیق ملی درباره پدیده بچه بازی؛

- و تحقیق ملی درب��اره حوادث ترافیکی و 
قتل های هدفمند از جمله تحقیق هایی است که 
کمیس��یون در پانزده سال گذشته تهیه و نشر 

کرده است. 
هم چنین کمیسیون مس��تقل حقوق بشر 
افغانس��تان به تع��داد ۹۲ گور دس��ته جمعی را 
شناس��ایی کرده. این گورها توس��ط کمیسیون 
ثبت شده و برای حفظ و نگهداری آن ها تالش 

شده است. 

بخش آمبودزمن 
بخش آمبودزمن در سال ۲۰۱۰ ایجاد شد. 
هدف آن نظارت از عملکرد پولیس افغانس��تان 
اس��ت، ام��ا پ��س از این ک��ه تفاهم نامه هایی با 
وزارت های دفاع و ریاست امنیت ملی امضا شد، 
فعالیت آمبودزمن گس��ترش یافت و از عملکرد 

منسوبان این سه ارگان نظارت می کند. 
ه��دف اصلی آمبودزمن نظ��ارت از عملکرد 
نیروهای امنیتی اس��ت ت��ا عملکردهای آن ها 
مطابق با قوانین باشد و در رابطه به عملکردهای 
شان پاسخگو باشند. طوری که نه تنها نیروهای 
امنیتی خود مرتکب نقض حقوق بشر نمی شوند 
بلکه مانع از تخطی های حقوق بش��ری دیگران 

نیز می شوند. 
یکی از بخش ه��ای آمبودزم��ن حمایت از 
زنانی اس��ت که در ارگان های دفاعی و امنیتی 
افغانس��تان فعالی��ت می کنن��د. تا آن ه��ا مورد 
تبعیض، بد رفت��اری و آزار و اذیت قرار نگیرند. 
مس��وولیت دیگ��ر آمبودزمن این اس��ت که با 
نظ��ارت از عملکردهای منس��وبان اردوی ملی، 
مانع تخطی های این نیروه��ا در خطوط مقدم 

جنگ شود. 
بخش آمبودزمن کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان از نظارت خانه ها و توقیف خانه های 
سه ارگان امنیتی و دفاعی نیز نظارت می کند تا 
کسی مورد شکنجه قرار نگیرد و اصول محاکمات 

عادالنه نیز رعایت شود. 

نقش کمیسیون در تعدیل قوانین
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
همواره تالش کرده اس��ت تا با اشتراک فعال و 
معنادار در جلس��ات تعدیل قوانین، این قوانین 
طوری تصویب شوند که حقوق بشری شهروندان 

در آن ها قربانی نگردد. 
همکاری در تدوین مس��وده منع ش��کنجه، 
هم��کاری در تدوین مقرره اس��ترداد مجرمین، 

هم��کاری در تعدی��ل قان��ون ج��زا از جمل��ه 
فعالیت ه��ای عم��ده کمیس��یون بوده اس��ت. 
هم چنی��ن در این دوره برخی قوانین کش��ور از 
جمله قانون مدنی، قانون احوال ش��خصیه اهل 
تش��یع مطالعه و مواردی که با حقوق بشری و 
حقوق زنان مغایرت داشته، بیرون نویس نموده 
و برای تعدیل آن با وزارت عدلیه شریک ساخته 
شده است. کمیسیون حقوق بشر به صورت فعال 
در جلس��ات تهیه رهنمود قانون اجراآت جزایی 
شرکت نموده و از موازین حقوق بشری حمایت 

نموده است. 
هم چنین کمیسیون مستقل حقوق بشر در 

تعدیل قوانین آتی نقش بسزایی داشته است:  
- ضمیمه ش��ماره ۱ قان��ون اجراآت جزایی 
با موازین حقوق بش��ری مطابقت گردیده است 
که در نهایت یک ماده آن در اثر دادخواهی های 
کمیسیون تحت عنوان تدابیر احتیاطی توسط 

شورای ملی حذف گردیده است. 
- قانون و طرزالعمل تدارکات، مرور، بررسی 
و ارزیابی گردیده است. و در زمینه به بخش های 
مربوط ضمن ارسال قانون و طرزالعمل مربوط، 
نکات جدید و مشوره های الزم به صورت کتبی 

و شفاهی ارایه گردیده است.
- مس��وده پالیس��ی حکوم��ت داری، مرور، 
بررس��ی وارزیابی گردی��ده و در زمینه ابراز نظر 

کتبی صورت گرفته است.
- مس��وده رهنمود تطبیق قان��ون اجراآت 
جزای��ی مرور، بررس��ی و ارزیاب��ی گردیده و در 

زمینه ابراز نظر کتبی صورت گرفته است.
- ماده ۹۶ قانون جزا تحلیل و بررسی گردید 
و ارتب��اط این ماده با موضوع حقوق بش��ری به 
بررس��ی گرفته ش��د که نتیجه تحلیل کتبا به 

ریاست محترم اجراییه ارسال گردیده است.
- ط��رح کود ج��زا مرور، بررس��ی و ارزیابی 
گردی��ده و در زمین��ه پیش��نهادهای الزم برای 
غنامن��دی آن به ص��ورت کتبی ارای��ه گردیده 

است.
- ط��رح قان��ون حمای��ت حق��وق اطف��ال 
م��رور، بررس��ی و ارزیابی گردی��ده و در زمینه 
پیشنهادهای الزم برای غنامندی آن به صورت 

کتبی ارائه شده است.
- طرح تنظیم امور نظارت خانه مرور، بررسی 
و ارزیابی گردیده و در زمینه پیشنهادهای الزم 
ب��رای غنامندی آن به صورت کتبی ارائه ش��ده 

است.
فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان آنگون��ه که در برنامه عمل س��االنه 
پیش بینی ش��ده در س��ال ۱۳۹۶ نی��ز جریان 
دارد و کمیس��یون متعهد است تا گزارش کاری 

ساالنه اش را در پایان سال منتشر کند.
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په ختیځ زون کې د ماشومانو 
ټولنیز وضیعت ته عمومي کتنه
څیړنیز رپوټ

رسيزه او د رپوټ پیژندنه 

رشق��ي زون هغ��ه س��يمه ده چې ت��ر ډیر 

بریده یې د افغاين دوديزې ټولنې څخه منش��ا 

اخیس��تې، په دغه سیمه کې په ډیری مسائلو 

کې  د ماش��ومانو څخه د کورنۍ د رسپرس��ت 

په عنوان کار اخیس��تل کیږي.  بيوزله کورنۍ  

خپلې لوڼي د اقتصادي کچې د ضعف له امله 

ډي��ر ژر ودوي،  هلکانو ته د اقتصادي ځواک او 

کورنۍ ته دنفقه راوړونکو مرش په س��رتګه کتل 

کې��ږي ،د کورنۍ رسپرس��ت په  نش��تون  کې 

ماشومانوته د کورنۍ رسپرستي په غاړه کول یو 

عام دود دی،   همدارنګه د لوړ پور او د کورنۍ د 

لوړو مصارفو پوره کولو له امله دغه کورنۍ خپل 

ماشومان په دراندو کارونو بوخت سايت ،د اوړي 

په موس��م کې د ملر مخامخ وړانګې او په ژمي 

کې په س��ړه هوا او نامناس��به کاري چاپرييال 

کې په کار بوختیا یو رواج جوړ شوی ، د کار په 

ساحه کې د صحي ، تعلیمي ،تفريحي او داسې 

نورو امکانو څخه مح��روم وي او د ميل قوانينو 

خ��الف د قانوين س��ن د اکامل څخ��ه دمخه 

دران��دو کارونو ته س��وق ش��وي وي او په اونۍ 

کې د 35س��اعتونو څخه زي��ات کار کوي ، په 

رسحد کې حاميل درلودونکي کارګر ماشومان 

د سيمي پوليسو لخوا په دې تهديديږي چې د 

ماشومانو څخه په قاچاقي وسايلو وړلو اوراوړلو 

کې اس��تفاده کېږي ، ناوړه ع��رف او عاداتو له 

مخې هلکان د نجونو په پرتله زيات ښ��وونځي 

ته ځي ، ځکه داسې ګڼل کېږي چې ښوونځي 

ت��ه د نجونو تګ کورنۍ ته زياد عايد نه په برخه 

کې��ږي او په عوض ک��ې که هل��کان د علم او 

ک��امل خاوندان يش د اقتصادي اړخ له پلوه د 

کورنۍ رسه مرسته کوالي يش ماشومانو نجونو 

ت��ه نه تنها د تعليم حق ن��ه ورکول کېږي بلکه 

پ��ه کورنۍ کې د تصمي��م نيولو حق څخه هم  

محرومي دي د بيالبيلو عواملو له الرې انجونې  

بعضې وختونه د کورنی��و دناوړه دودونو قرباين 

کېږي لکه په بدو،بدل او د پور په مقابل کې د 

نجونو ورکړه ، د ناوړه دود او دس��تور له مخې د 

قانوين سن د اکامل څخه مخکې د ماشومانو 

ودونه او داس��ې نور تاوتريخوايل د ماشومانو پر 

وړاندې شتون لري 

د ماش��ومانو د حقوقو څیړني��ز نهاد  ددې 

څیړنې په الره اچونې  رسه مهمې پایلې ترالسه 

کړي دي چې دا پایلې ب��ه د رغنده وړانديزونو 

په ګوته کولو لپاره الره پرانيزي  د ماش��ومانو پر 

وړاندې د کورنۍ ونډه ، همدارنګه د ماش��ومانو 

د حقوق��و څخه د بيوزلو کورنيو خربتيا د کچې 

پورته کولو لپاره زمينه مساعده يش 

لومړي برخه:

د دې  راپور موخه: 

* په رشقي زون کې د ماشومانو د وضیعت 

انځور 

* په رشقي زون کې د دولت ميل او نړیوالو 

ژمنو په رڼا کې د ماشومانو د وضیعت ارزونه.

* د ماش��ومانو د س��تونزو هغه بیان چې د 

رسحدي او س��احوي ناظرینو لخ��وا د مرکو پر 

مهال څرګندیږي.

* په دې راپور کې اسايس مسلې دادي :

* د هغه ډلې ماش��ومانو پیژندنه چې رضر 

لیدونکي دي .

ماش��ومانو  د  ت��ه  امکانات��و  روغتیای��ي   *

الرسسی.
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* د ښ��وونې او روزن��ې حق ته د ماش��ومانو 

الرسسی .

* د ختیځ زون کارګرو ماشومانو وضیعت 

* د هغه ماشومانو وضیعت چې کورنۍ یې 

د مختلفو الملونو له مخې ودوي 

د څیړنې الرې چارې:

د س��احوي او رسحدي ناظرين��و د مرکو او 

پوښتنليکونو او د ماش��ومانو دوضعیت څارنې 

ل��ه الرې په رشق��ي زون کې راټول ش��وي دي  

او په ياد زون کې د ماش��ومانو د حقونو د مالتړ 

څانګې له لوري ترتيب او تنظيم ش��وي دي او 

وروسته تري ګټه اخستل شوي ده . 

ددي ګ��ذارش په ترتيبولو ک��ې مو الندې 

پړاونه  تررسه کړي دي.

 

الف: د رسحدي او ساحوي ناظرينو د مرکو 

پړاو

په رشقي زون کې د ماشومانو د حقونو مالتړ 

څانګې اړونده کارکونکې د ماشومانو د حقوقي 

وضيعت د څارنې په منظور)ساحوي ناظرې( د 

ننګرهار، لغامن، او کونړ واليتونو په ولس��والیو، 

کلیو او بانډو کې او )رسحدي ناظرينو( په تورخم 

پوله درسه رود دخښتو په بټیو او جالل اباد ښار 

په مختلفو س��احو کې د کارګرو ماشومانو رسه 

مرکې کړي دي او د ستونزو د حل پر موخه یې 

اړونده ادارې په جریان کې اچويل.

ب : د معلوماتو راټولو پړاو

د کارګرو ماشومانو د وضعیت څخه نظارت 

او مصاحبې ش��وي او فورمي د تکميليدو څخه 

وروس��ته ډیټابس ته سپارل ش��وي او په خپل 

وخت په  اونيز،مياشتني او کلني ګزارشونو کې 

ځای په ځای ش��وي دي چې په يادو ګزارشونو 

کې د ماشومانو د کار ډول، په کاري ساحه کې 

ستونزې ، صحي وضيعت، د ستونزو حل لپاره 

الزم اقدامات تررسه ش��وي دي پ��ه دې ډول د 

راټولو شوو محتوياتو څخه  د تحقيقي ګزارش په 

ترتيب کې هم ورڅخه استفاده شوې ده.

    ج:د معلوماتو تحليل او برريس 

تر الس��ه ش��وو معلومات په هراړخيزه ډول 

ارزول کېږي او په نتيجه کې د رپورت بنس��ټيز 

ټکي او کرښ��ې ځانګړې شوي دي او د هغو په 

پاملرنې رسه رپوت برابر شوی دی. 

     د: رسوې شوې سيمې 

څرنګه چې دا څيړنه د ماش��ومانو حقوقي 

وضيعت ته ځانګړې شوې ده نو له همدې کبله 

اړين��ه وه چې د څیړنې لپ��اره احصايوي ټولنه 

د ټول رشقي زون ماش��ومانو ته ځانګړي شوې 

وای خو د امنتي س��تونزو ،د وخت کموايل  او 

ځينو امکانو د ع��دم موجوديت له کبله د ټول 

رشقي زون اړوند س��يمو څخه اګاهي او څيړنه 

تررسه نه ش��وه . رسوې شوې سيمې په الندې 

ډول دي :

ننګره��ار والیت )پ��ه مکاتب��و ،روزنتونونو، 

وړکتونونو  او د ښار په واټونو د رسه رود ولسوايل 

د خښ��تو بټي��و ،دطورخم پر پول��ه  او نورو هغو 

ځایونو کې چې کارګر ماشومان د کار په موخه 

ورځي.

لغامن والیت)وړکتون، روزنتون او  په ښارکې 

د رسک په غاړه ،کلیو اوبانډو کې د ماش��ومانو 

دوضعیت څارنې اووررسه مرکې کول. 

 کن��ړ والی��ت )د امنیت��ي س��احو مکاتبو، 

روزنتونو، وړکتون په کلیو او لرې پرتو سیمو کې 

دکارګرو ماشومانو د وضعیت څارنه. 

     البته د پورته رسوي ش��ويو س��يمو پايلې 

ټ��ول رشقي زون ته مختص ش��وي دي  د دې 

څیړن��ې په ټولو پړاونو کې هڅه ش��وې ده چې 

د اوصولو او پرنس��پونو ل��ه مخې د لومړي الس 

، او دقي��ق معلوم��ات ترالس��ه ک��ړو همدارنګه 

زمون��ږ څيړنه د ه��ر ډول تبعيض څخه پاکه ده 

او د امانتدارۍ اصل پکې مراعت ش��وی دی ، 

د ناظرينو )رسحدي او س��احوي (خونديتوب د 

ملړي توبونو څخه دی، د مرکه کېدونکو هويت 

او محرميت اصل مو په پام کې نيويل دي .

د څيړن��ې او مصاحب��و پر مهال س��تونزې 

:څرنګه چ��ې مخکې مو يادون��ه وکړه د رشقي 

زون ځينې س��يمې د امنيتي ستونزو له امله د 

ماش��ومانو د حقوقي وضيعت څارنې څخه بې 

برخې پاتې دي او هم د ناوړه رسم او عاداتو له 

امله د تعليم پر ځاي په ماش��وم باندي کارکولو 

ته په ارزښ��ت قاي��ل دي نو له هم��دې امله د 

کارګرو ماش��ومانو کورنيو ته د ماشوم د حقوقو 

او عامه پوهاي په ورکولو کې يو شمري ستونزي 

ايجادي��ږي او د پوه��اوي پ��ه اړه د عالقمندئ 

نشتوالی محسوسيږي .

د س��تونزو لپاره د حل الرې: 1-ښوونې  او 

روزن��ې ته د الرسيس په موخه اړونده ادارو رسه 

مالقاتونه.چې په پايله کې د رسه رود ولسوالۍ 

د خښ��تو په بټيو کې او د تورخم په ښ��ارګوټي 

کې 24کليوايل ښوونځي جوړ شوي دي.

2-د کارګ��رو ماش��ومانو د تاوتريخ��وايل د 

مخني��وي په موخ��ه د تورخم د کميس��ارۍ د 

امنيت م��يل د مديري��ت او د ګمرک رسحدي 

پوليس��و د قومندانۍ رسه مالقاتونه شوي دي 

په پايله کي د ماش��ومانو د تاتريخوايل په کچه 

کي ٦٠سلنه کموالی لیدل شوی او د سوالګرو 

نجونو د سوال کولو مخنيوی شوی دی .

3-د مصاحبو پر مهال کوچنیانو  ته ددوی 

د حقوقو پ��ه اړه وخت په وخ��ت عامه پوهاوی 

ورکړل شوی. 

د مرکه شویو کوچنیانو شمري   

باید یادونه وکړو چې  په دغه  څيړنه کې په 

مجموعې توګ��ه د )24٧4(تنو  کوچنیانورس ه 

مرکې تررسه  شوي :

* 2٠٠4تنو کارګر ماش��ومانو رسه د تورخم 

پر پول��ه او د رسه رود په بټیو کې مرکې تر رسه 

شوي .

* 4٧٠تنه ماش��ومان د رشقي زون په درې 

واليتونو ، ولسواليو ، کليو او بانډو کې .

لوموړی: هغه ماش��ومان چې د رشقي زون 

په )3( والیتونو کې تعلیم او تربیې ته الرسسی 

لري هغ��وی د زده کړې پ��ه دوران کې د ډیرو 

س��تونزو رسه مخ دي د رشقي زون ماشومان د 

داخيل جنګونو، اقتصادي ستونزو ناوړه دودونو 

له امله ښ��وونې او روزنې ته پوره الرسسی نلري 

د مث��ال په ډول کوچنیوالی ودونه، مکتب ته د 

دود ل��ه مخې دتګ مخنیوی، د دريس کتابونو 

نش��توالی، د رسپنا نه موجودیت، د مس��لکې 

اس��تادانوکمبود، او پ��ه ښ��ځینه مکاتبو کې د 

ښ��ځینه اس��تادانو کموالی، پ��ه مکاتبو کې د 

سپورت د سهولیت نه موجودیت د یادونې وړده 

چې په )3( والیتونو )ننګرهار،کنړ،لغامن (کې 

)13( روزنتونونه موجود دي چې یتیم او بیوزله 

کسان پکې راجسرت دي او تعداد یې )4۰83(

تنو ته رسیږي، د پورتنۍ جملی څخه )1222(

تن��ه جنکۍ دي او )2861( هلکان دي چې د 

ننګرهار والیت په )9( روزنتونو کې )549( تنه 

نجون��ې او )2۰19( تنه نارینه ماش��ومان دي، 

دکن��ړ والیت پ��ه)3( روزنتونو ک��ې )842( تنه 

نارینه او ) 113 ( تنه ښ��ځینه ماش��ومانې دي 

د لغامن والیت  په یوه روزنتون کې )56۰( تنه 

ښځینه ماشومانې راجسرت دي 

* دننګرهار والیت پ��ه )14( وړکتونونو کې 

)24۰( نارینه او)163( تنه ښځینه ماشومانې 

د پالنې په موخه راجس��رت دي دلغامن والیت 

پ��ه یوه وړکتون ک��ې )27( تنه چ��ې )15(تنه 

ی��ې هلکان او)12( تنه ی��ې نجونې دي د کنړ 

والیت په وړکتون کې )26( تنه هلکان او )12( 

تن��ه جنکۍ دپالن��ې په موخه راجس��رت دي د 

ماشومانو درسی خونې معیاري شکل، مسلکي 

استادان او د ماش��ومانو له پاره دريس معیاري 

میتود وجود نلري 
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* د ماش��ومانو والدین��و، عل��امو، کارفرماو 

دس��واد زده کړې کورسونو ښ��ځینه شاګردانو 

دمحيل شورا ښځینه غړو او نارینه وو ته د )1۰( 

پوهاوي جلسو په دوران کې ) 1۰5( تنو نارینه 

او ) 2۰2( ښ��ځینه کسانو ته د ماشوم اسالمي  

ميل او نړی��وال حقونه، بدو بدل، دکوچنیوايل  

ودونو او پرماشومانو د درندو کارونو مخنیوی او 

ارضار یې، د ماش��ومانو د س��اتنې په برخه کې 

پوهاوی ورکړای شو ی دی 

* د ماش��وم په واس��طه د ماشوم حقونو زده 

ک��ړې پ��ه موخ��ه )193(نارین��ه او)156( تنو 

ښځینه ماشومانو ته پوهاوی ورکړل شوی. چې 

له امله یی اړونده پوهاوی تر السه کړی.

کارګرماشومان د تیر کال په پرتله د متواترو 

جنګي شخړو او پاکس��تاين راکټي بریدونو له 

امله له خپلو کورونو څخه بې ځايه ش��وي او یو 

تعداد کډې د رسحدي ولس��والیو امن س��یمو 

ت��ه کوچې��ديل دي، دغه کورن��ۍ د اقتصادي 

مش��کالتو له کبله خپل ماش��ومان د تعلیم په 

ځ��ای درنو کارونو ته ليږي، ماش��ومان اکرثه د 

تورخم پر پوله، د رسه رود په بټیو، هوټلونو،  موټر 

شويي، مسرتیتوب، س��وال، د شپې تر ناوخته 

په واټونو ک��ې د خوراکي او نورو وړو توکو پلور، 

صفاي��ي، جوايل ګري، د کروندې کار، دس��ت 

فرويش، ګنډل او نور داسې کارونه کوي چې د 

ماشومانو صحت او تعلیم له ګواښ رسه مخامخ 

کوي او له بلې خوا ماشومانو ته دکار په مقابل 

کې د کار فرما لخوا کمه اجوره ورکول کېږي.

د کارګرو ماش��ومانو له منځه شاوخوا )٪5( 

يې د ش��پې له خوا په کار ی ځایونو کې پاتې 

کېږي

درېی��م د ننګره��ار او لغ��امن په ښ��ځینه 

زندانخون��و ک��ې )35( تنه ماش��ومان له خپلو 

مین��دو رسه په زندانخونو کې ژوند کوي که څه 

هم یو وړکتون ورته جوړ ش��وی خو د س��اتونکو 

او د ماش��ومانو د میندو ترمنځ  تاوتریخوالی د 

ماش��ومانو پر رواين او فزیک��ي وضعیت ډير بد 

اغیز ی شیندي  چې ماشومان د ساملې روزنې 

او پالنې څخه مح��روم پاتې کيږي. بل دا چې 

ماش��ومانو ته د نورو بندیانو په شان غذا ورکول 

کېږي او خاصه پاملرنه ورته نشته.

ب��ل پ��ه ولس��والیو او کلیو ک��ې د ددولت 

مخالفینو د ش��تون ) داعش او طالب ( له امله  

اکرثه طبي پرس��ونل د خطر احساس کوي، په 

ځینو س��یمو کې موج��ود کلینیکونه د ناامنې 

له امله د خلکو او ماش��ومانو په مخ تړيل دي، 

پ��ه روغتونو کې د ښ��ځينه کارکوونکو کمبود، 

د الرې اوږدوال��ی او پ��ه روغتيايي مرکزونو کې 

د سمو امکاناتو نش��توالی، هغه لويې ننګونې 

دي چې ماش��ومان وررسه الس او ګریوان دي، 

د ننګرهار والیت د ش��ینوارو په درې ولسوالیو 

کې د )6( میاش��تو لپاره د پولیو واکسني څخه 

ماشومان محر وم پاتې شوي دي. که څه هم د 

روغتیا ریاس��تونو د معلوماتو په اساس  85٪ د 

واکسينو خدمتونه ماشومانو ته رسېديل دي او 

ځینې ور څخه محروم پاتې دي.

د ماش��ومانو د وضعی��ت ښ��ه وايل لپاره د 

دولت د اړوندو بنسټونو کړين او السته راوړنې د 

پام وړي دي، خو بیا هم د ماشومانو د وضعیت 

د ښ��ه وايل لپاره دول��ت کوټلی ميل پروګرام د 

پروژو په همکارۍ اعالن کړی دی، چې هر څه 

یې د پروژې په بڼه تطبیق کړی او وروس��ته یې 

بیا تعقیب کړی، د زون په کچه د عامه روغتونونو 

د ماشومانو دOPD څارنې پر مهال لیدل شوي 

چې د ناروغو ماشومانو تعداد زیات او د یوه تن 

ډاکرت له خ��وا یې د تداوي چ��ارې پر مخ وړل 

کېږي د مسولینو رسه وخت په وخت لیدنې تر 

رسه شوي خو بیا هم ستونزې ډېرې دي.

د اسالم مبارک دین، ميل او نړیوالو قوانینو 

د ماشوم پر ښه صحت ساتلو تاکيد کړی خو په 

رشقي زون کې د ماشومانو صحت ته پوره توجه 

نش��ته، والدین اکرثه د پخ��وا په څېر د یواناين 

درمل��و او د کوڅې دواخان��و څخه دوا راخيل د 

ماشوم مرض د دوا په مقابل کې جبهه نیيس، 

چ��ې پايلې يې ن��اوړې وي. د ماش��وم کورنۍ 

صحي کلینکونو او مجاين دوا ته پوره الرسسی 

نل��ري د کورنیو د پوهاوي کچه یې ټیټه وي په 

کاري س��احه کې ماش��ومان د دریمې برخې 

څخه زیات د نورمال حالت څخه کم وزن لري 

او د راز راز ناروغیو رسه مخ دي.

 7۰٪ ماش��ومان صح��ي اوبو ته الرسس��ی 

نه لري، زیاتره ځایونو کې کورنۍ د ماش��ومانو 

د واکس��ین مخالفت کوي او پ��ر وینا يې دغه 

واکسني جينکۍ ژر د بلوغ مرحلې ته رسوي او 

یا اوالد بندوي،  چې په نتیجه کې ماشومان له 

جدي خطر رسه مخ کېدای يش. 

دا چې د ميل قوانینو او نړیوالو اس��نادو او 

تعهداتو رسه سم د ماشوم صحت او روغتیا مالتړ 

باید ويش او هم د ماشوم د حقوقو کنوانسیون 

24 ماده! د ماشوم پر ناروغیو او درملنې تاکيد 

ک��وي، مګر ل��ه بده مرغ��ه زمونږ ماش��ومان د 

تهدیداتو رس ه مخ دي، ستونزمن کارونه، د هوا 

ککړتیا، فقر او روغتیایي مراکزو ته نه الرسسی 

جدي ننګونې دي، ځکه په لرې پرتو سیمو کې 

او هغه خلک چې په کلیو او بانډو کې هستوګنه 

لري او هم د ناامنه س��یمو اوس��یدونکي او یا د 

س��نتي او عريف دودونو له امله اکرثه میندې د 

زیږون او نورو نسایي ناروغیو پر مهال روغتیايي 

مرکز ته نه وړل کېږي،  د ماش��ومانو د مړینې، 

معیوبیت، او د ه��ر ډول ناروغیو عامل ګرځي، 

د درملنې لوړ لګښ��ت، د ډاکرتانو لوړ فیسونه، 

په کلیوالو سیمو کې د ډاکټرانو نه موجودیت، 

د درملو خراب کفیت او داس��ې نورو عواملو په 

د زون په کچه د عامه روغتونونو د ماشومانو دOPD څارنې پر مهال لیدل 

شوي چې د ناروغو ماشومانو تعداد زیات او د یوه تن ډاکرت له خوا یې 

د تداوي چارې پر مخ وړل کېږي د مسولینو رسه وخت په وخت لیدنې تر 

رسه شوي خو بیا هم ستونزې ډېرې دي.

د اسالم مبارک دین، ميل او نړیوالو قوانینو د ماشوم
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اساس چې ناروغ روغتیایي مراکزو ته مراجعه نه 

کوي او په پای کې یوه مور معیوب ماشوم نړۍ 

ته راوړي چې د دې ماش��وم ساتل ورته ګران او 

په ځينې حاالتو کې د زغم وړ نه ښکاري، هڅه 

کوی د کور څخه یې لرې وسايت چې ماشومان 

ورس��ته د ټولنې د اوږو ب��ار جوړ يش او په پای 

کې ماشوم یو ډول عقده د خپل ځان ا و ټولنې 

پر وړاندې خپلوي او ناوړو کارونو ته مخه کوي، 

او له تعلیم څخه محروم پاتې کېږي. 

پنځم: دولت  د تعهد له مخې  د ماشومانو 

د وضعیت د ښ��ه وايل لپاره اسايس او بنیادي 

ګامون��ه  پورته کړي، ډېرو ځایونو کې دپوهاوي 

غونډې جوړې ش��وي  او کوښ��ښ ش��وی چې 

ماشومانو  ته خپل حقونه ورکړای يش.

د دې ت��ر څن��ګ د )52( په ش��واخوا کې 

دولت��ي او نادولت��ي ادارې چې د ماش��ومانو د 

محافظ��ت غړیتوب لري، په دې کوښ��ښ کې 

دي چې د ماشومانو حقونه نقض نه يش.

د تورخم پر پوله یو کلیوايل ښ��وونځی جوړ 

شوی چې )5( دريس صنفونه لري او د رسه رود 

په بټیو کې د CBS )19( کورسونه د ماشومانو 

د ښ��وونې اوروزنې په موخه جوړ ش��وي دي او 

د ماش��وم وايل د ودونو دمخنیوي په برخه کې 

والدین��و او اړون��ده ادارات��و رسه وخت په وخت 

لیدنې ت��ر رسه ش��وې دي، د رسغړونکو او بې 

رسپرستو ماشومانو څارنه وخت په وخت شوې 

تر څو د ماش��ومانو ژوند تر ګ��واښ الندې رانه 

يش. 

شپږم: دا چې رشقي زون د ګاونډي هیواد 

رسه ګ��ډه اوږده پوله ل��ري او دپولې رسه تړلې 

ولس��والۍ، اړونده کيل م��دام تر ګواښ الندې 

وي ن��و کلی��وال د مجبوریت ل��ه مخې داخيل 

بې ځايه کېږي او کله چې ش��او خوا سیمي د 

توپون��و او مبونو تر ګ��واښ الندې يش مکاتب 

اوکلنیکون��ه تړل کېږي، د ماش��ومانو د کورنیو 

ک��ډه کېدو له امله ماش��ومان د صحت، تعلیم 

او نورو حقونو څخه محروميږي، اکرث ماشومان 

درن��دو کارون��و ته مخه ک��ړي او ی��ا د رسغړونو 

ښکاريش، کوم وخت چې د ماشومانو د حقونو 

نقض تر سرتګو يش نو موضوع دستونزو د حل 

په موخه له اړوندو کسانو رسه یاديږي که د دوی 

په توان کې نه وي نو بره کس��ان په جریان کې 

اچول کېږي تر څو پرتې ستونزې ته دپای ټکې 

کېښ��ودل يش، د ماشومانو حاالت د تیر پرتله 

ټکني ښکاري ځکه د تعلیمي کال په اوږدو کې 

یو تعداد کورنۍ خپل هیواد ته راستنې شوي، 

چې ماشومان یې دښوونې او روزنې په موخه د 

تذکرو او س��ه پارچو د نه موجودیت له امله څه 

موده په مکاتبو کې نه داخلیدل، د ماشومانو د 

محافظت کمېټې او زموږ په هلو ځلو د ش��پږو 

میاش��تو له پاره ماشومان په مکاتبو کې داخل 

ش��ول خو بله س��تونزه دا وه چې په نصاب کې 

د هغ��ه او دې ځ��ای یو څه تغیرات تر س��رتګو 

کېدل، چې بعضې کورنیو د اقتصادي مشکالتو 

او د شاګردانو پوره پوهاوي نه تر السه کولو.

تاوتریخوال��ی یوه بل��ه جدي س��تونزه ده، 

پ��ه ختیځ��و والیتون��و ک��ې ماش��ومانو رسه د 

تاوتريخوايل ډول ډول قضایا ثبت شوي دي د 

وهلو او ټکولو تر  څنګ د رواين ستونزو قربانی 

يش، د هلک او نجلۍ تر منځ تبعیض هم ډېر 

تر سرتګو کېږي، د نجونو مکتب ته نه پریښودل 

روغتیایي خدماتو ته نه الرسسی، په ماشومتوب 

کې ودونه، ش��اقه کارونه، په ب��دو او پور کې د 

نجونو ورکړه او نور... 

د  نجل��ۍ  پ��ر ماش��ومې  الن��دې قضي��ه 

تاوتريخوايل کيسه کوي چې د ناوړه تاوتريخجن 

وضعيت ښکارندويي کوي. 

مدينه چ��ې ٧کاله عمر لري  د ش��کر الله 

ل��ورده د  1395 کال د ليندۍ د مياش��تي پر 

٧مه نيټه د خپل پالر لخوا د 3 لکه پاکستاين 

کلدارو په مقابل کې خرڅه شوې ده، د نوموړي 

ماش��ومې مور د ج��الل اباد س��احوي دفرت ته 

عارض��ه ش��وې ده او د لور پ��ه اړه يې د عدالت 

غوښتونکې ده، د دغې نجيل قضيه د کميسون 

لخوا وکېل ته ورکول کېږي، ياد وکېل د ښځو پر 

وړان��دي د تاوتريخوايل د منع قانون 1٧مادې 

ل��ه مخ��ې د نجلۍ پ��الر او هغه ش��خص چې 

نجيل يې ورته د پيس��و  پ��ه مقابل کې ورکړې 

ده د قانوين سزا غوښتنه کوي او د نجلۍ لپاره 

عدالت غواړي.

اوم: د ماشومانو جنيس زورونه بله هغه لویه 

ستونزه  او تریخ واقعیت دی او قرباين يې اکرثه 

کارګر او سوالګر ماشومان دي چې په مختلفو 

ډولونو د دغه کړنو ښ��کار کېږي، ماش��ومانو ته 

دروپو په ورکولو او ماش��ومان د پیس��و الس��ته 

راوړلو لپاره د دغه بدې پدیدې ښکار يش  چې 

عم��ده عوامل یې د ماش��وم اقتصادي ناتوانۍ 

څخه سو استفاده ده، د شپې لخوا د ماشومانو 

په هوټلونو د خښ��تو په بټیو او نورو کارونو کې، 

ښ��وونې او روزنې ته نه الرسسی، د کډوالۍ او 

کمزوری اقتصاد ل��ه امله په یو کور کې د ډیرو 

کډوالو میش��تېدل، س��والګرو ماش��ومانو ته د 

پيسو په مقابل کې جنيس تقاضا، د ماشومانو 

رسپرس��ت نه درلودل، قاچاق شوی ماشومان 

چې د خپلو مالکېنو او کارفرماو لخوا د ځورونې 

الندې نیول کېږي او په مرګ ګواښل کېږي. 

الندی قضیه د جنيس زورونې ښ��کارندویه 

ده. 

1395 کال  ج��دي او ح��وت  په میاش��تو 

کې د تورخ��م رسحد س��والګرې نجونې د یاد 

رسحد عبوري نقطې د لوی��و موټرو ډرایورانو او 

د یادې س��یمې د دوکاندارانو له خوا د پیس��و 

په مقابل کې تر جنس��ی زورن��ې الندې نیول، 

چې د ساحوی دفرت رسحدي ناظرینو او د یاد 

رسحد د کمیسارۍ د ډلییز کمپاین په نتیجه 

کې يادې موضوع ته د پای ټکی کېښودل شو 

او دغه س��والګری نجون��ی اوس دلته نه لیدل 

کېږي.

 ات��م:  په رشق��ي زون کې د ماش��ومانو  د 

اصالح او تربیت )4( مراکزونه موجودیت لري، 

خو یو یې د امنیت د نش��توايل له کبله نظارت 

ش��وی نه دی، په درې روزنتون��و کې د څارنې 

پر مهال لیدل ش��وي چې دکتابخانو سهولت 

نه تر س��رتګو کېږي، د ی��ادو مراکزو له جملې 

څخه یو د ننګره��ار والیت دولتي حویلۍ لري 

او ن��ور )3( واړه پ��ه کرایي کورون��و کې دي، د 

بی��ا بيا څارنې په نتجه کې معلومه ش��وې چې 

د ننګره��ار والیت اص��الح مرکز هم په یوه کمه 

ساحه کې جوړ شوی کوم سهولت د ماشومانو 

له پاره چې اړین دی، هلته نه تر سرتګو کېږي، 

له بلې خوا د ماشومانو د تفریح او مالقات لپاره 

ځانګړي ځایونه سم نه دي، ماشومان د عمر په 

لحاظ په اطاقونو کې ځای پرځای کېږي چې 

یو د بل له رسغړونو نه پوهاوی تر الس��ه کوي، 

که څه هم د ننګره��ار والیت داصالح مر کز د 

ماشومانو وړلو په غرض شفاخانې او محکمې ته 

مدينه چې ٧کاله عمر 
لري  د شکر الله لورده 

د  ١٣٩٥ کال د ليندۍ د 
مياشتي پر ٧مه نيټه د 
خپل پالر لخوا د ٣ لکه 

پاکستاين کلدارو 
په مقابل کې خرڅه 
شوې ده، د نوموړي 
ماشومې مور د جالل 
اباد ساحوي دفرت ته 
عارضه شوې ده
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د انتقال په صورت کې د ترانس��پورت سهولت 

موجود دی خو نور والیتونه ددغه سهولت څخه 

محروم پاتې شوي، د کنړ والیت د اصالح مرکز 

لپاره زموږ په هلو ځلو یوه عراده مستعمل موټر 

د والیت مقام څخه تر السه کړی خو د مسولینو 

پر وینا د تیلو لپاره یې کوم درک نلري، نور دوه 

مراکز د ماش��ومانو د انتقال له پاره موټر نلري، 

د ماش��ومانو حرفوي کارونه یوازې خیاطي ده 

چې یو تعداد ماش��ومان پرې م��روف دي د 

دیني ښ��وونې اوروزنې او عري علومو چارې 

دمع��ريف ش��ويو اس��تادانو له خوا پ��ر مخ وړل 

کېږي، خ��و دیادونې وړ ده چې په مکاتبو کې 

ماشومان ښه زده کړه کوالی يش، دلته ورته په 

هغه معیار ماشومان زده کړې ته توجه نه کوي 

هغه، روزنتونون��ه چې په کرایي کورونو کې وي 

اطاقونو او تش��نابونو  پوره س��هولت یې نه وي 

ډوډۍ د تابلو له مخې ورکول کېږي خو په تابلو 

کې د یخ لپاره ځای نه دی ورکړای شوی، دبرق 

ستونزې  په صورت کې کله چې عمومي برق نه 

وي دوې په هغه اندازه تیل نلري چې د جرناتو 

ر څخه په مکمله توګه اس��تفاده وکړي، ولې له 

کوهي څخه د اوبو راوس��تلو له پ��اره دجرناتور 

او مثرس��یبل څخه اس��تفاده ک��وي، خو چې 

تخنیکې ستونزې ولري، نو اوبه د کوهي څخه 

د ماشومانو په وسیله رایستل کېږي.

دوميه برخه

هغه حقونه چې په ختیځ زون کې ماشومان 

ورڅخه بې برخې دي:

1.1روغتیا ته د الرسيس حق: د روغتیا حق 

يعنې دا چې روغتیایي خدمتونه موجود وي.

که څه هم د هیواد اسايس قانون په 52مه 

ماده کې د روغتیا حق د لرلو یادونه ش��وې ده 

همدارنګه د ماش��ومانو د حقونو کنوانسیون په 

24م��ه ماده کې د روغتیای��ي خدماتو څخه د 

ګټې اخس��تنی په هکله یادونه شوې ده،  مګر 

بیا هم د ختیځ زون په ډیری سیمو کې په سلو 

کې 22٪ ماش��ومان چې د تورخ��م پر پوله، د 

خښتو په بټیو او نورو ځایونو کې کار کوي وایي 

چې د دوی په س��یمه کې هیڅ ډول روغتیایي 

اس��انتیاوې وج��ود نه ل��ري او ی��ا کېدای يش 

موج��ود وي خو د هغوی د بیان څخه داس��ې 

څرګندیږي چې ځین��ې دالیل د دغه خدماتو 

په مقابل کې خنډ ګرځیديل، لکه د روغتیایي 

خدماتو د ګټور توب لږوالی، روغتیایي خدماتو 

ته د الرسيس په برخه کې ستونزې او داسې نور 

خنډونه. د کارګرو ماشومانو رسه د مرکو پر مهال 

څرګندیږي چ��ې 23،2٪ مصاحبه کېدونکې 

ماشومان روغتیایي خدماتو ته الرسسی نه لري 

او کله چې روغتیایي څانګو ته ځي له س��تونزو 

رسه مخ کېږي.

12٪ماش��ومان وایي چې روغتیایي مراکز 

یې له کورونو څخه لرې دي 

16،5٪ماشومان وایي چې د درملو کېفیت 

خراب دی 

5،2٪ وایي چې د درملو پیرلو لپاره پیس��ې 

نه لري 

لږ شمیر مرکه کوونکي بیا د تبعیض موضوع 

ته اشاره کوي چې د دوی په مقابل کې کېږي 

او د ښځینه ډاکټرانو نشتوالی یې هم د شکایت 

په توګه وایي.

2.1 پاکو اوبو ته د الرسيس حق: پاکو اوبو 

ته د الرسيس حق ک��والی يش د ډیرو ناروغیو 

مخه ونی��يس او د ماش��ومانو د روغتیا س��بب 

وګرځي.

د ختی��ځ زون د مرکو او څارنې په بهیر کې 

په س��لو کې 25٪مرکه شویو ماش��ومانو وویل 

چ��ې دوی د رسخالصو منابعو څخه ګټه اخيل 

په داسې حال کې چې 72٪ویيل چې دوی د 

رسپټو منابعو څخه استفاده کوي.

په سلو کې 15٪ماشومان د 3۰/15دقیقو 

واټن څخه په اوږو اوبه راوړې. 

5،3٪ماش��ومان د یو س��اعت په شا او خوا 

کې واټن څخه اوبه راوړې. 

چې ځین��ې د دغه ماش��ومانو څخه د اوبو 

راوړل��و پر مهال د ځینې خطرات��و رسه مخ وي 

لک��ه د پورته ځایو څخه غورځیدل. د امنیت نه 

شتون، تیري الندې راتلل او نور.. 

پداس��ې حال کې چې نړی��وال روغتیایي 

سازمان د اوبو واټن 15دقیقو څخه لږ ټاکلی تر 

څو اوبه ترې راوړل يش.

3.1 د ښ��وونې او روزنې حق: د ښوونې او 

روزنې حق د افرادو اسايس حق شمیرل کېږي 

د هیواد اسايس قانون 43مه ماده په دې هکله 

رصاح��ت لري: )زده کړه د هر افغان حق دی د 

لس��انس تر درجی پورې د دول��ت لخوا په وړیا 

ډول تامینیږي(

د ماش��وم حقونو ت��ړون 28مې م��ادې پر 

اساس هر ماشوم پرته د هغه د نژاد، عقیدې او 

جنسیت په نظر کې نیولو رسه، په مساوي ډول 

حق لري چې له مساوي فرصتونو څخه په ګټه 

اخس��تلو رسه د ښ��وونې او روزنې څخه ګټه تر 

السه کړي، نو ځکه هر ماشوم حق لري چې په 

هیواد کې د ټولو امتیازاتو څخه ګټه واخيل 

ښ��وونې او روزن��ې ته الرسس��ی د دولت له 

مکلیفیتون��و څخه ش��میرل کېږی چ��ې باید 

ورته پاملرن��ه ويش او دغه پاملرنه باید کمي او 

کېفیی اړخونه  ولري، خو بیا هم د  ختیځ زون 

په ځینو سیمو کې ماشومان د ځینو ستونزو له 

امله ښ��وونځي ته نه ځي او یا نه يش کوالی په 

منظمه توګه ښوونځي ته الړ يش. 

د ننګرهار والیت پ��ه رسه رود، رودات، لعل 

پوره، خیوه، همدارنګ��ه د تورخم رسحد کارګر 

ماش��ومان چ��ې د مرکې پ��ر مهال وای��ي زده 

کړې ته الرسس��ی نه لري، دوی مختلف دالیل 

وړان��دې کوي چې ځینې د الیل یې په الندې 

ډول دي:

-په س��لو کې 3۰٪ماش��ومان مجبوره دي 

چې کار وکړي. 

11٪ماش��ومان وایي چې ښ��وونځی یې د 

کور یا د کاري ساحې څخه لرې دی. 

1۰٪ماش��ومان ل��ه دې امله چ��ې داخيل 

بې ځایه ش��وي او یا د پیښ��ور او نورو هیوادونو 

څخه راس��تانه ش��وي دي، د اړوندو اسنادو نه 

موجودی��ت او دا چې عمرونه یې ډېر دي، نه د 

سواد زده کړې کورس��ونو کې د شمولیت حق 

لري او نه په دولتي مکاتبو کې یې د شوملیت 

پروسه اسانه ده. 

په سلو کې 15٪ ماشومان خصوصا نجونې 

ماش��ومانې وایي چې د دوی په س��یمو کې د 

ناوړه عنعناتو له امله ښوونځي ته د تلو اجازه نه 

ورک��ول کيږي، یا د دې امله نه ځي چې ودونه 

ی��ې کړي دي، ځینې نجونې وایي چې کورنۍ 

یې له دې امله ښوونځي ته نه پریږدي، چې په 

ښوونځي کې ښځینه ښوونکې نه شته او یا هم 

د ښ��وونکو ناوړه چلند او هم د ښوونکو ناسوب 

تیا ښوونځي ته د نه تګ سبب بويل.

د ج��الل اب��اد س��يمه ييز دف��رت رسحدي 

ناظرین��و د پورتني��و عواملو او س��تونزو هوارولو 

لپاره په سلس��له مراتبو د تورخم پولې کلیوايل 

ښ��وونځیو او مومندرې ولس��والۍ له ښوونځي 

څخ��ه څارنه کړې ده او د ح��ل په موخه یې د 

مومندرې ولس��والۍ د پوهنې مدیر رسه وخت 

په وخت لیديل او د س��تونزو د حلولو ژمنه یې 

ترې اخیستې ده.

4.1 د کار پر وړاندې د خوندیتوب حق: د 

هیواد اسايس قانون په څرګند ډول د ماشومانو 

کار منع کړی دی. 

49مه م��اده )جربي کار تحمیل منع دی، 

پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري(

ن��ن ورځ د ختیځ��و والیاتونو د ماش��ومانو 

اسايس ستونزه همدغه کار دی، ډېر ماشومان 

د کارګرۍ له ډی��رو بدو بڼو رسه مخامخ دي او 

هره ورځ يې ش��مېر په ډېریدو دی، ځینې یې 

د س��ړکونو پر رس کارکوي، ډيری ماش��ومان په 

س��ړکونو او د تورخ��م پر پوله س��والګري کوي، 
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ځینی د رس ه رود ولسوالۍ بټیو کورنو رسحد او 

والیاتو کلو او بانډو کې په دراندو کارونو بوخت 

دي، دا ټول هغ��ه لړزونکي واقعیتونه دي چې 

ماش��ومان یې له خپلو حقوقو څخه بې برخې 

کړې دي. 

د ماشوم حقونو تړون 28ماده وایي )ماشوم 

باید د اقتصادي ګټې اخس��تنې او په داس��ې 

فعالیتونو کې ګډون څخه چې د هغوی روغتیا 

زیامننه کړي او د هغوی د ښوونې او ودې مخه 

نیيس مالتړ کړل يش، دولت مکلف دی چې د 

کار د ګډون لږ تر لږه عمر د قوانینو په وس��یله 

تنظیم کړي او په اغیزمنو وسیلو رسه د ماشوم د 

ګامرلو مخه ونیيس( 

ک��ه څه هم په ميل او نړیوالو س��ندونو کې 

د ماش��وم د مالتړ په هکله چې په شاقه کارونو 

بوخت دي ښ��کاره الرښوونې شته، خو تر اوسه 

پ��ورې د هغوی د وضیعت د ښ��ه وايل لپاره او 

د هغ��وی د حقونو د تامین پ��ه خاطر ډیره لږه 

پاملرنه شوې ده.

هغه مرکې چې د ماشومانو رسه شوی دي 

ښیي چې 45٪یې کار کوي. 

چ��ې د کار کول��و عوام��ل ی��ې اقتصادي 

ستونزې، فقر، د کورنۍ د رسپرست بې کاري، 

د کورنۍ پوروړی توب، د کورنۍ رسپرس��ت نه 

موجودیت په صورت کې د ماش��وم رسپرستي، 

د کورن��ۍ لوړ مصارف پوره کول او داس��ې نور 

هغ��ه عوامل دي چې ماش��وم کار ته اړ بايس، 

د کارګ��رو ماش��ومانو د کار ډول پ��ه هلک��ه د 

مرکو څخه څرګنده ش��وې ده چې ډیری یې د 

خښ��تو په بټیو، او نورو ځایونو کې په ورځ کې 

14-15س��اعتونو څخه هم زیات کار کوي، په 

همدې ډول د هغه ماش��ومانو رسه چې مرکې 

شوې دي وایي چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار 

کوي. ماش��ومانو د مرکې پر مه��ال وييل چې 

1-7ساعتونو پورې کار کوي، ځينې ماشومان 

له 7-12پورې کار کوي او يو شمېر نور بیا وایي 

چې د 12ساعتو څخه ډېر کار کوي.

دوی واي��ي چې  په کاري چاپرييال کې له 

یو لړ س��تونزو رسه مخ دي، امنیتی ستونزې او 

نورو داس��ې عوامل شته چې د ماشوم صحي، 

جسمي، او روحي وضیعت زيامننوي.

پایله:

د جالل اباد س��يمه ييز دفرت د ماش��ومانو 

حقوقو مالتړ څانګې هڅه کړې چې د ماشومانو 

د مهمو او اسايس موضوعاتو په اړه د ماشومانو 

وضیعت په ختیځ زون کې ترجدی غور الندې 

ونیيس، چې د ټولیزې پایلې اخستنې په توګه 

دغه موضوعګانې باید تر ژور غور الندې ونیول 

يش.

- د دغ��ه راپور پایلې پ��ه ځینو حالتونو کې 

د ماش��ومانو څخه د مالتړ د زمینو نشتوالی او 

کمښ��ت څرګندوي، چې له ماش��ومانو څخه 

مالت��ړ ويش چې البته دغه کم��ی نه یواځې د 

ماش��ومانو په ننني او پ��روين ژوند کې څرګند 

معلومیږي بلکې په افغانستان کې د راتلونکي 

د پروګرامونو په جوړولو کې تر جدي پوښ��تنې 

الن��دې راځي - اقتصادي فقر په روښ��انه توګه 

ش��هادت ورکوي چې ماشومان د دغه وضعيت 

قربانی��ان دي، ځکه د دغه راپ��ور په ټولو برخو 

کې اشاره شوې چې کورنۍ اقتصادي ستونزې 

تر هر څه د مخه ماشومان زیامنن کوي چې د 

هغه ښکاره منونې د ماشومانو په واده کولو،کار 

کولو، ښوونې او روزنې ته د هغوی د نه الرسيس 

په کېفیت کې ګورو.

پ��ه ختیځ زون ک��ې د ماش��ومانو د ژوند د 

واقعیتون��و امکانات راښ��یي چې د ماش��ومانو 

د اړتی��او د پوره کول��و لپاره الزم��ه پانګه حتی 

په نس��بي ډول هم په کار نه ده اچول ش��وې، 

چې دغه موضوع ټولیز ش��یان لکه پاکو اوبو ته 

الرسس��ی، روغتیایي اسانتاو ته الرسسی، او په 

ځانګړې توګه دا زمینه نه ده برابره ش��وې چې 

ماش��ومان په ښه ډول ښ��وونې او روزنې ته الره 

پیدا کړي.

-د ماشومانو د حقونو او اړتیاوو څخه ټولیزه 

ناپوهي د دې س��بب شوې چې هغوی د خپلو 

حقونو څخه بې برخې وي او په پای کې هغوی 

د تاوتریخوايل قرباين يش.

په کاري س��احه کې د ماشومانو پر وړاندې 

بدين تاوتریخوالی یو عادي او طبعي کار ګڼل 

شوی دی.

له هغ��ه ځایه چ��ې د ماش��ومانو وضعيت 

ت��ه پ��وره پاملرنه نه کې��ږي، هغه ګ��روپ چې 

ځانګړي مراقبت ته اړتیا لري )معلول، معیوب ، 

یتیامن......( نو د ماشومانو له ډلې نه دوی ډیر 

زیان لیدونکې دي.

همدارنګ��ه د پلرون��و او مین��دو څخه یې د 

ماشومانو بې برخې کېدل او یا دا چې یو ماشوم 

مور او پالر له الس��ه ورکوي، دغه یتیم ماش��وم 

مجبوره کې��ږي چې د کور د نورو غړو لپاره غذا 

او خواړه برابر کړي چې په دې ډول ماش��وم له 

خط��ره ډک کار ت��ه غاړه ږدي او له ښ��وونې او 

روزنې څخه محروم پاتې کېږي.

- ناوړه رس��م او رواجونه یو د هغه ګواښ��ونو 

څخه دي چې د ماشومانو پر ژوند ناوړه او منفي 

اغیزه کوي او ډیر ځله د دې سبب ګرځي چې 

د هغ��وی حقونه تر پښ��و الن��دې يش، له هغه 

جملې نه ویالی ش��و چې د ماش��وم ودول او یا 

ه��م د ناوړه رس��م او عنعنې په توګه ماش��وم د 

ښوونې او روزنې څخه محرومه کول.

وړانديزونه:

1-د ماشومانو تر منځ عدم تبعيض، د هلک 

او نجلۍ د حقوقو مساوي والی، د کوچني وايل 

ودونه، تاوتريخوالی او جنيس اس��تفادې څخه 

د مخني��وي په منظور د هي��واد نافذه قوانينو، 

د ماش��ومانو حقوقو کنوانسيون، د برش حقوقو 

نړيوال��ه اعالمي��ه، او هغه  نړي��وال پروتوکولونه 

چ��ې افغانس��تان وررسه تړلی، د ورکش��اپونو، 

سيمينارونو ، او رس��نيو له الرې ماشومانو او د 

ماشومانو والدينو ته عامه پوهاوی.

2- د زده ک��ړې په ميتودونو کې د ماش��وم 

حقوقي مسايلو ځای پر ځای کول، همدارنګه 

د ماشوم اړيکې د کورنی، چاپرييال، ښوونځي، 

ټولګي والو او همزولو رسه ....ماشوم ته علمي 

او عميل زده کړه ورکول.

3-پ��ه هيواد ک��ې د دولت��ي او غري دولتي 

ارګانونو، اسالمي او وجداين دنده ده؛ د ماشوم 

پر وړاندي په عدالت غوښ��تنه او د ماش��ومانو 

قضاياو ته په احسنه توګه رسيدګي کول.

4-د متخلفو ماشومانو لپاره چې په اصالحي 

مراک��زو کې د امنيت��ي او اصالح��ي تدابري د 

تطبي��ق څخه ع��الوه د س��پوريت، تفريحي او 

اسرتاحت لپاره د وسايلو ايجاد او توسعه.

5-د مترضره ماشومانو رسه مرسته او مالتړ، 

او پ��ه دوس��تانه مراکزو کې ورت��ه مثبته روحيه 

ورک��ول، ترڅو د قانوين مراحلو د تطبيق څخه 

وروسته د يو اصالح شوي شخص په توګه ټولنې 

ته وګرځي، د قان��وين مراحلو تطبيق پر مهال 

بايد وررسه تاوتريخوايل څخه کار وا نه خس��تل 

يش تر څو د قضا، قانون، او حکومت پر وړاندې 

د ځان رس ه عقده ونه لري.

٦-کارګرو او سوالګرو ماشومانو په اړه  چې د 

زده کړې او تفريح څخه محروم دي او د دراندو 

کارونو، ن��اوړو رشايطو او ناامن��ۍ قرباين دي، 

الزمه هڅه کول او د ستونزو په اړه يې غږ پورته 

کول او عدالت تامينول. 

٧-م��دين ټولن��و، دولت��ي او غ��ري دولتي 

موسس��و، هغ��ه نهادونه چې د ماش��وم حقوقو 

او مالت��ړ په برخه کې کار کوي د ماش��ومانو د 

علمي ظرفيت د لوړولو ا و په اسانۍ رس ه د زده 

کړې حق څخه برخمن کېدو په منظور د ديني 

مدرسو، ښ��وونځيو، مستحقو ماش��ومانو لپاره 

د حرفوي زده کړو او س��واد اموزۍ کورس��ونو د 

ايجادولو لپاره د اغيزمنو پروګرامونو په کار اچول 

او د ال ډير وايل لپاره يې هڅه کول.
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بررسی وضعیت حقوق اطفال 
در والیت هرات

)بخش حمایت از حقوق اطفال و مرکز منابع و مطبوعات دفتر ساحوی هرات(

اطف��ال در زم��ره گروه ه��ای آس��یب پذیر 
اجتماع قرار می گیرند. همین امر منجر ش��ده 
 ک��ه توجه ویژه به خاطر حمای��ت از اطفال در 
س��طح بین المللی و دولت ها مب��ذول گردد. با 
تأسف اطفال کشور ما در طی سالیان متمادی 
مورد بی مهری وعدم توجه قرار گرفته و همین 
مسئله باعث گش��ده  که اطفال به حقوق اولیه 
خود دسترس��ی نداش��ته باش��ند و مورد انواع 
و اقس��ام برخورده��ای خش��ن و غیرانس��انی، 

هم چنین سوء استفاده قرار گیرند.
یک��ی از عوامل عمده م��وارد نقض حقوق 
بشری اطفال، ناامنی بوده که بر اثر ادامه جنگ 
در کش��ور، خانواده ها مجبور ب��ه ترک خانه و 

کاشانه شان شده اند و این امر بیشترین صدمه ها 
را به اطفال وارد کرده اس��ت؛ اطفال بی جاشده 
داخلی، مجبور ند  دست به انواع و اقسام کارهای 

شاقه و طاقت فرسا بزنند.
یک��ی از عوامل عمده م��وارد نقض حقوق 
بشری اطفال، ناامنی بوده که بر اثر ادامه جنگ 
در کش��ور، خانواده ها مجبور ب��ه ترک خانه و 
کاشانه ش��ان ش��ده اند. این معضل سبب شده  
ک��ه اطفال دچار مش��کالت عدیده ای ش��وند. 
 ش��ماری از افراد سود جو به  خاطر دستیابی به 
پ��ول اطف��ال را اختطاف کرده ک��ه بعضاً تا به 
دست آوردن مبلغ پیشنهادی از خانواده طفل 
اختطاف شده، طفل در وضعیت بسیار بدی به 

سر می برد و هرازگاهی هم به مرگ اطفال ختم 
شده اس��ت. نکته دیگر قابل بحث این است از 
آن جایی که دید عمومی و نگاه جامعه نس��بت 
به کار اطفال یک نگاه مثبت است، خود اطفال، 
والدین  یا سرپرستان قانونی و کارفرمایان همه، 
کار را برای اطفال مفید تلقی کرده و به همین 
دلیل مسئله کار اطفال در کشور ما شدت یافته 
و حتی اطفال مجبور می ش��وند  ب��رای یافتن 
ش��غل و کار مناس��ب مرزها را هم درنوردند و 
به کشورهای همسایه  بروند . این اطفال به انواع 
س��وء رفتارها، خش��ونت ها و بهره برداری های 
جنس��ی گرفتار می ش��وند  که از کش��ور مبدأ 
شروع، در مس��یر راه و کشور مقصد، اطفال با 
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موارد ذکر شده رو بهرو می شوند. دفتر ساحوی 
ه��رات به این قضایا  از طریق مصاحبه هایی که 
با این اطفال در مرزها صورت گرفته، پرداخته 

است .

وضعی�ت زندگ�ی اطف�ال کارگ�ر در 
جاده ها،کارگاه ها و مرزهای اس�الم قلعه و 

نیمروز 
۱- فق��ر و بی��کاری خا نواده ه��ای فقی��ر  
ولسوالی ها و نواحی مرکزی شهر هرات را مجبور 
کرده است  اطفال خرد سال خود را برای درامد 
و رفع مش��کالت اقتصادی  به کارهای ش��اقه و 
طاقت فرس��ایی چون: حمالی، دست فروش��ی، 
چوکی داری )حفاظ��ت از موترهای باربری در 
طول شبانه روز(، خرید و فروش تیل، رنگ کردن 
کفش و ش��اگردی در کارگاه های ترمیم موتر 
)آهنگری، ویرنگ کاری، کوپی کشی، رنگ مالی 
موت��ر( بگمارند. هم چنین عده ای از فامیل های 
معتاد اطفال خردس��ال خود را به گدایی وادار 
می س��ا زند تا مصرف موادمخدرش��ان از طریق 
اطف��ال آن ها فراهم گ��ردد و این مصروفیت ها 

مانع رفتن اطفال  به مکتب شده است.
۲- نبود امنی��ت، خطرا تی چ��ون قاچا ق، 
اختطاف و سوء استفاده به اشکال مختلف اطفال 
خرد سال کارگر روی سرک و بی سرپرست را در 
این والیت تهدید می کند. موارد یادشده چالش 
بزرگی برای اطفال خرد سال کارگر روی سرک 

در والیت هرات است.
۳- خشونت پولیس ش��هرداری بر اطفالی  
که دست فروشی و کراچی میوه تازه و ترکاری 
دارن��د. به گفت��ه اطف��ال اگر رش��وت ندهند 
تای��ر وسیله ش��ان پنچ��ر و کراچی موادش��ان 
چپه می گ��ردد. هم چنین عده ای از اش��خاص 
بزرگ س��ال به خاطر فروش بهتر اجناس خود 
مانع کار اطفال شده و بر اطفال خردسال کارگر 
روی سرک در نواحی مختلف شهر و اطراف آن 

خشونت می کنند. 
۴- اطف��ال در کاره��ای ش��اقه، تخلی��ه و 
بارگیری وس��ایط ب��زرگ بارب��ری در گمرک 
اسالم قلعه و انتقال اموال سنگین مسافرین به 
وسیله کراچی دستی از س��احه ترانسپورت تا 

نقطه صفر مرزی افغانستان با کشور ایران .
۵- خریدوف��روش تی��ل از وس��ایط بزرگ 
باربری در بنادر متذک��ره بدون در نظرگرفتن 
خط��رات آن )حری��ق و خطر مبتال ش��دن به 
مریضی که عموماً اطفال بین ۶ تا ۸ ساعت در 

آن جا کار می کنند(.
و  کارگ��ر  اطف��ال  د سترس��ی  ع��د م   -۶
بی سرپرس��ت به تعلیم و تربیه و محروم شدن 
اطف��ال از ادامه تعلیم در مکتب و دسترس��ی 

نداشتن شان به تسهیالت مورد ضرورت.
۷- نبود جای مناسب تا اطفال کارگر روی 

س��رک برای ص��رف غذا و محف��وظ ماندن در 
زمستان از س��رما، برف و باران و یخبندان، در 
تا بس��تان از گرمای آفتاب س��وزان توأم با تند 
بادهای ش��دید مملو از گردوآلودگی در امان و 

محفوظ بمانند.
۸- ع��د م دسترس��ی اطف��ال کارگ��ر ب��ه 
تسهیالت بهداشتی، صحت و درمان، هم چنین 
اطف��ال کارگ��ر از هرنوع کمک ه��ای دولت و 
س��ازمان هایی که برای بهبود وضعیت زندگی 
اطفال فعالی��ت دارند، بهخصوص با اطفالی که 
در گمرک مرزی اسالم قلعه و سایر محالتی که 
به گونه های مختلف کار و فعالیت می  کنند ، نیز 

محروم اند.
 ۹- افزایش اطفال خردس��ال متکدی بین 
سنین ۵-۱۵ سال که وضعیت کاری، تعلیمی، 
معیشتی و امنیتی ش��ان  نگران کننده است. در 
حالی که توس��ط فرمان رئیس جمهوری برای 
جم��ع آوری اطفال گ��دا و متکدی و مس��اعد 
س��اختن زمین��ه بهبودی به وضعی��ت زندگی 
تعلیمی و معیش��تی و امنیتی ش��ان باید توجه 

صورت گیرد.
۱۰- وال��د ین معتاد که اطفال خرد س��ال 
خ��ود را برای کار و گدایی در مناطق ش��هری، 
مرز، گمرک اس��الم قلعه و گمرک داخل شهر 
روان می کنن��د، از عوای��د طفل ش��ان مخارج 
موادمخ��در مصرفی خود را تأمی��ن می کنند. 
متأسفانه دولت و نهادهای حامی حقوق اطفال 
در ای��ن زمینه کمترین توجه��ی نکرده اند. در 
صورتی که خطرات بس بزرگی هر لحظه متوجه 

چنین اطفال است.

برخ�ی فعالیت های بخ�ش حمایت از 
حقوق اطفال برای اطفال کارگر:

دادخواهی های��ی که درباره رس��یدگی به 
مش��کالت اطفال کارگر و روی س��رک توسط 
بخش حمای��ت از حقوق اطف��ال به همکاری 
اولیای اطفال، وکالی گذر، ش��وراهای مردمی 
محل، نهادهای امنیتی مرزی و شهری و اطفال 
کارگر در مرز، گمرکات و نواحی مختلف شهری 

صورت گرفته است:
۱- زمینه سازی برای تهیه یونیفورم با هدف 

شناسایی اطفال کارگر در مرز اسالم قلعه.
۲- سیس��تم نوبت در سهم گرفتن فعالیت 
کاری و مس��تفید ش��دن از عوای��د آن ب��رای 
ام��رار معیش��ت زندگی اطفال کارگ��ر در مرز 

اسالم قلعه.
 ۳- ع��ده ای از اطفال کارگر روی س��رک 
که مورد خش��ونت پولیس و بزرگ س��االن در 
مح��ل کار ق��رار می گرفتند یا اطف��ال کارگر 
روی س��رک که مصروف دست فروشی از قبیل 
ترکاری و میوه جات و س��ایر اجناس بودند، اگر 
به پولیس شهرداری رش��و ت نمی دادند مورد 
خشونت قرار می گرفتند: تایر کراچی شان پنچر 
 یا کراچی شان چپه می ش��د.  موفق شدیم  این 
مش��کل را با مس��ئوالن امنیتی، شورای محل 
و متنف��ذان منطقه حل و فص��ل نکنیم، با آن 
هم نظارت و پی گیری بخش حمایت از حقوق 

اطفال جریان دارد.
۴- اطف��ال خردس��الی ک��ه در مس��تری 
خانه های تکنیکی موتر ) آهنگری، ویرنگ کاری، 
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کوپی کش��ی، ماش��ین و رنگ مالی موتر( با کار 
شاقه مصروف بوده و از طرفی مانع رفتن اطفال 
کارگر به مکتب می گردید تماس گرفته شد. با 
صحبت هایی که ب��ا صاحب کار و اولیای طفل 
صورت گرف��ت، آن ها متعهد ش��دند که دیگر 
هی��چ گاه مانع رفت��ن طفل کارگ��ر به مکتب 
نمی ش��وند. صاحبان کار وعده س��پردند با این 
اطفال مانند فرزند خود س��لوک نیک خواهند 

کرد. 
۵- تمام��ی مصاحبه ها و قضای��ای اطفال 
کارگر و روی سرک ثبت بانک اطالعات شده و 
شکایات شان ثبت فورم شکایا ت شده است. بعد 
از نظارت و بررسی و پی گیری در رفع مشکل و 
شکایات اطفال کارگر رسیدگی می شود. با تمام 
این ها بازهم مش��کالت اطف��ال کارگر و اطفال 
روی سرک در والیت هرات رو به افزایش است. 

چون دولت و مؤسساتی که برای بهبود زندگی 
این اطفال فعالیت دارند، هیچ توجهی در رابطه 
به بهبود وضعیت زندگی تعلیمی، بهداش��تی، 
کاری، معیش��تی و امنیتی اطفال کارگر روی 
سرک و سایر مکان های کاری اطفال نکرد ه اند. 
به گونه مثال: در قضایای خش��ونت، کارشاقه و 
سوء استفاده به اشکال مختلف و دیگر مشکالتی 
که اطفال کارگر به آن مواجه می ش��وند، برای 
ح��ل آن بی تفاوت ان��د و هی��چ گاه پی گیری از 

طرف آن ها صورت نگرفته است.

وضعیت اطفال در مرکز اصالح و تربیت 
والیت هرات 

اطفال متخلف از قان��ون در مرکز اصالح و 
تربیت والیت هرات ۸۰ طفل هستند که شامل 
 ۱۲ دختر و ۶۸ پسر  ند. از جمله ۱۲ دختر فقط 

یکی از آن ها از بخش باز مرکز اصالح و تربیت 
مستفید است و از محجوزین پسرهم ۲ نفر به 
بخش باز هس��تند و  باقی با وجودی که موانع 
قانونی مطاب��ق ماده ۹ قان��ون مراکز اصالح و 
تربیت ف��را روی آن ها قرار ندارد، ولی از بخش 
باز مرکز اصالح و تربیت بهره مند نیس��تند که 
به خاطر حل این مش��کل نشست های مکرری 
با قضات و س��ارنواالن اختصاصی اطفال برگزار 
شده و هم چنین در شورای عالی مراکز اصالح 
و تربیت نی��ز به این امر توج��ه جدی صورت 
گرفته اس��ت. در آینده امید است محجوزین از 
بدیل های حجز مطابق ماده ۳۵ قانون رسیدگی 
به تخلفات اطفال با درنظرداشت نبود امکانات 
و مؤسس��ات خدمات اجتماعی، حداقل از این 

امتیاز قانونی بهره ببرند.
مشکل اعاشه و اباته محجوزین مرکز اصالح 
وتربیت والیت هرات با پی گیری دفتر ساحوی 
کمیس��یون در هرات و سایر نهادها، رفع شده 
و محجوزین از این ناحیه اعتراض و ش��کایتی 
ندارن��د، ول��ی محجوزی��ن در هر دو گ��روه با 
کمبود مکان ورزشی و ساحه تفریحی، کمبود 
بخش های فن وحرفه و نبود صنف درسی پایین 
ت��ر از صن��ف ۷ مواجه اند . البت��ه در این موارد 
توسط دفتر س��احوی هرات دادخواهی صورت  
گرفته و مسئولین در قسمت رفع مشکالت در 

حد توان محلی وعده دادند. 
یکی از موارد نقض حقوق بشری محجوزین 
مس��ئله لت و ک��وب و برخ��ورد غیرانس��انی 
نیروهای امنیتی است که در هنگام دستگیری 
در حوزه ه��ای امنیت��ی مورد ل��ت و کوب قرار 
می گیرند، که این موضوع توسط دفتر ساحوی 

هرات تحت کار و تعقیب است تا حل گردد.

وضعیت کودکانی که با مادران شان در 
زندان به سر می برند: 

اطفال��ی ک��ه در زن��دان ه��رات  هم��راه 
مادرهای ش��ان به س��ر می برند،  تعداد ۳۰ تن 
)۱۱ دختر و ۱۹ پس��ر( که زیر سن ۵ سال اند. 
این اطفال به طور منظم به کودکستان خدیجه 
الکب��را  می روند و تا بعد از ظه��ر در آن مکان 
هستند و شب را با مادران شان سپری می کنند، 
و  تعداد ۱۱۰ طفل )۵۸ پس��ر و ۵۲ دختر( که 
باالی  هفت سالگی قرار دارند، در مرکز حمایتی 
زنان برای زنان افغان تحت آموزش هس��تند و 
وضعیت همگی اطفال مادران محبوس از لحاظ 
بهداشتی و معیشی خوب است، اما یگانه مشکل 
نبود یک مینوی غذایی متناسب با سن اطفال 
است که متأس��فانه اطفال هم محکوم اند تا از 
همان غذایی که برای مادران شان طبخ می شود، 
مصرف کنند، به خاطر حل این مشکل چندین 
نوبت کمیسیون و نهادهای مدافع حقوق اطفال 
با مدیر زندان تشکیل جلسه داده تا این مشکل 

فق�ر و بیکاری خا نواده های فقیر  ولس�والی ها و نواحی مرکزی ش�هر هرات 
را مجبور کرده اس�ت  اطفال خرد س�ال خود را برای درامد و رفع مشکالت 
اقتصادی  به کارهای ش�اقه و طاقت فرس�ایی چون: حمالی، دست فروشی، 
چوکی داری، خرید و فروش تیل، رنگ کردن کفش و شاگردی در کارگاه های 
ترمیم موتر بگمارند. هم چنین عده ای از فامیل های معتاد اطفال خردس�ال 
خود را به گدایی وادار می س�ا زند تا مصرف موادمخدرش�ان از طریق اطفال 

آن ها فراهم گردد و این مصروفیت ها مانع رفتن اطفال  به مکتب شده است.
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مرفوع گردد، مسئولین زندان مشکل را به مرکز 
احال��ه می کنند ولی با آن ه��م قول همکاری 

دادند تا این موضوع را تعقیب کنند.
مشکل دیگر به دلیل کمبود جای محبس 
اناثیه، نبود یک فضای تفریحی و ورزشی برای 
اطفال اس��ت. این موضوع هم ب��ا مدیر زندان 
درمیان گذاشته شده و ایشان خواهان همکاری 
مؤسس��ات مل��ی و بین المللی مداف��ع حقوق 
اطفال ش��دند که امید است تا این مشکل نیز 

رفع گردد.

و  ش�فاخانه  در  ک�ودکان  وضعی�ت 
کلینک ها )حق صحت(

هر چن��د که ب��ا موجودی��ت کلینیک های 
خصوصی در س��طح ش��هرها، تا ح��دودی بار 
مش��کالت مریض��ی اطف��ال از دوش دول��ت 
برداشته ش��ده و اطفال مریض بهسرعت تحت 
معالجه و تداوی قرار می گیرند ولی متأس��فانه 
نبود امکانات و تشخیص دقیق در شفاخانه های 
دولتی، مخصوصاً شفاخانه طفل و کلینیک های 
خصوصی در والی��ت هرات قناعت بخش نبوده 
و طباب��ت به ش��کل معی��اری جریان ن��دارد. 
کمک های��ی از ط��رف دولت و مؤسس��ات به 
شفاخانه ها و کلینیک های دولتی از قبیل شیر، 
آرد مغذی و غذای کنس��رو شده برای مادران 
حامل��ه و اطف��ال مبتال به س��وء تغذیه در نظر 
گرفته شده اس��ت؛ ولی متأسفانه این کمک ها 
در داخل شفاخانه ها و مراکز صحی است و تنها 
 مراجعه کننده ها از این مواد بهرهمند می شوند 
ول��ی تعداد زی��ادی از اطفالی نیز هس��تند که 
مبتال به س��وء تغذیه بوده ولی به کلینیک ها و 
مراکز صح��ی نمی توانند مراجعه کنند. در این 
ص��ورت از این کمک ها محروم می مانند و نیاز 
اس��ت تا دولت و مؤسسات طرحی را در پیش 
گیرند تا همه اطفال بدون تبعیض و استثناء از 

این حمایت مستفید شوند.

پیشنهادها:
۱- توج��ه وی��ژه دول��ت و نهادهای��ی که 
برای بهبود زندگی کاری، تعلیمی، بهداش��تی، 
تفریحی و معیش��تی اطفال بهخصوص اطفال 
کارگر روی س��رک الزم است و نیاز است تا به 
ط��ور همه جانبه با درنظر داش��ت منافع طفل، 
چنان اتخاذ تصمیم کنند که مشکالت اطفال 

 رفع شود .
۲- طبق فرمان رئیس جمهوری پیش��ین 
برای جمع آوری اطفال متکدی، باید راهکاری 
جس��ت وجو ش��ود تا این پدیده کاهش یابد و 
اطفال به حقوق بش��ری خود دسترسی داشته 
باشند. اما متأس��فانه تاکنون این موضوع مورد 
توجه دقیق قرار نگرفت��ه و بدین ملحوظ باید 
راهکار مش��خصی در این خصوص روی دست 

گرفته شود. 
۳- مطابق قانون کار کش��ور، کنوانس��یون 
بین المللی حقوق اطفال و پروتکل های اختیاری 
آن، کار اطف��ال ممنوع اس��ت و این که حداقل 
س��ن کار در قانون کار کشور اکمال  ۱۵ سالگی 
برای اطفال آن هم در کارهای خفیفه و سبک 
و برای کار آموزی اکمال  ۱۴ س��الگی قید شده 
اس��ت، که باید توجه ج��دی به این ارزش های 
قانونی مبذول گردد و نظارت مس��تمر و پایدار 
از شهرک های صنعتی و سایر مراکز کار اطفال 
ص��ورت گیرد تا اطفال پایین تر از این س��ن به 
کار گماش��ته نشده باشند  و از کار شاقه اطفال 
که آس��یب های روحی و روان��ی جدی را برای 
اطف��ال به ب��ار م��ی آورد و مانع از دسترس��ی 
اطفال به حقوق بشری خود مطابق کنوانسیون 
بین المللی حقوق اطفال و قوانین نافذه کش��ور 

می گردد، اکیداً  جلوگیری شود.
۴- قاچ��اق و اختطاف اطفال از مش��کالت 
حاد کشور اس��ت، در این بین اطفال، قربانیان 
اصلی این پدیده های ش��وم می باش��ند. مطابق 
قانون مبارزه با قاچاق و مهاجرت و پروتکل اول 
اختیاری کنوانس��یون حق��وق اطفال، با پدیده 
قاچاق که نتیجه آن س��وء اس��تفاده جنسی و 
س��ایر بر خوردهای غیرانسانی است، با جدیت 
تمام برخورد ص��ورت گیرد و نیروهای امنیتی 
مخصوصاً پولیس سرحدی این پدیده را کنترل 

و جلوگیری کنند.
 ۵- ازدواج ه��ای زودهن��گام و ازدواج های 
خالف قانون و اجباری معضل دیگری است که 
دامنگی��ر اطفال در هر دو گروه اس��ت. مطابق 
قانون اساس��ی، قانون مدنی و اسناد بین المللی 
حقوق بشر، مخصوصاً کنوانسیون حقوق اطفال، 
بای��د از این ازدواج ها ممانع��ت صورت گیرد و 
هرگون��ه تبعیض محکوم گ��ردد و منافع عالیه 
اطفال در تمامی امور و تصمیم گیری ها در قبال 

اطفال و در سرنوشت آنان دخیل باشد.
۶- تعلیم از حقوق اساس��ی نس��ل بشری 
به ش��مار م��ی رود ک��ه باید ب��دون تبعیض و 
برخوردهای غیرانسانی به همگی مهیا و آماده 
گردد، ولی اطفال به این حق اساس��ی خود، در 
مناطق دور دست و ساحاتی که کنترل دولتی 
وجود ندارد، دسترسی ندارند و تعداد زیادی از 
مکاتب بسته شده و یا هم در حال بسته شدن 
اس��ت. این امر می طلبد  ک��ه دولت و نیروهای 
بین المللی حاضر در کشور، تالش کنند  کنترل 
و حاکمی��ت دولتی را گس��ترش داده تا اطفال 
به این حق مسلم بشری خود دسترسی داشته 
باشند و وزارت معارف کشور و ریاست های آن، 
باید به اسرع وقت زمینه دسترسی اطفال را به 
تعلیم مساعد ساخته و تسهیالت الزم آموزشی 

را به دسترس آن ها قرار دهند.
۷- صحت مهم ترین عامل تکامل جس��می 

و روح��ی انس��ان و یکی از مهم ترین اس��باب 
دسترسی فرد به حقوق آن می باشد، فرد بدون 
داش��تن صحت جس��می و روانی قادر به انجام 
درست کار و فعالیت های روزمره زندگی نیست. 
بنا براین دولت ه��ا در زمینه تأمین حق صحت 
برای افراد جامعه مس��ئولیت های خاصی را به 

عهده دارند.
حق بر س��المتی از جمله حقوق نسل دوم 
اس��ت و حلقه ارتب��اط بین نس��ل های حقوق 
بش��ر اس��ت. حق صحت از یک ط��رف ارتباط 
ناگسس��تنی با حق حیات )نسل اول( دارد و از 
طرفی با محیط زیست )نسل سوم( در ارتباط 
است. حق س��المتی وابسته به پیش شرط های 
اساسی چون محیط زیست سالم، آب آشامیدنی 
صح��ی، تغذیه س��الم و کافی، ش��رایط کار و 
نظافت عمومی است، ولی تا جایی که مالحظه 
می شود. این حق نیز در قبال اطفال به صورت 
درست و معیاری وجود ندارد و این کمبودی ها 
منجرشده تا که اطفال به بیماری های گوناگون 
دچار شده و سبب مرگ شان گردد، نیاز است 
تا دولت مطابق قانون اساس��ی و کنوانس��یون 
حق��وق اطفال، تعهد خ��ود را در برابر این حق 
به نحو احس��ن به اجرا ء گذارد و وزارت صحت 
عامه نیز به منظور دسترسی اطفال به این حق، 

تدابیر و تسهیالت الزم را به اجراء درآورد.
۸- ع��دم اش��تراک اطف��ال در منازع��ات 
مس��لحانه یک اصل مهم بین المللی اس��ت که 
پروتکل  بین المللی، مخصوصاً  کنوانسیون های 
دوم اختی��اری کنوانس��یون حق��وق اطف��ال 
ممنوعی��ت حاصل کرده اس��ت. باید از حضور 
اطفال در جبهه های جنگ جلوگیری به عمل 
آید تا اطفال از لحاظ روحی و جس��می آسیب 
نبینند، ب��ه همین منظور نیروه��ای دولتی و 
مخالفان دولت تالش کنند تا از استخدام اطفال 
در این گروه ها جلوگیری  و در جنگ ها مطابق 
کنوانسیون های ژنو، عمل ش��ود تا انسان های 

بی گناه، مخصوصاً اطفال صدمه نبینند.
۹- دسترس��ی به تفریح و بازی حق مسلم 
اطفال اس��ت که از این طریق به رش��د کامل 
جس��می و روحی خویش دس��ت پی��دا کنند. 
دول��ت، مخصوصاً ش��هرداری مکلف اس��ت تا 
س��احات ورزش��ی و تفریحی را آم��اده کرده و 
به دس��ترس اطفال ق��رار ده��د.  می طلبد که 
شهرداری  نسبت به ساحات فضای سبز شهری 
توج��ه ج��دی ک��رده و در هر س��احه مطابق 
طرزالعمل ها و نقشه ش��هری پارک ها را اعمار 

و به دسترس اطفال قرار دهد.
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غربت سوی 
ماشومتوب
نرصت الهام

داس��ې افغان ماش��ومان کم نه دي، چې 

د جګړو او بدبختيو له امله يې د رس س��يوري 

له الس��ه ورک��ړي دي، يا س��خت غربت ترې 

ماش��ومتوب تروړل��ی دی او س��ختو او درندو 

کارون��و ته يې اړيس��تي دي، ښ��وونځی او له 

خپل��و همزولو رسه مس��تي او س��اعت تريي 

ترې پات��ې او د خپل��ې کورنۍ لپ��اره د يوې 

م��ړۍ ډوډۍ پس��ې رسګردان��ه ورځ تې��روي.

د هي��واد په ه��ره س��يمه کې ک��م عمره 

ماش��ومان ليدل کيږي چې س��خت او شاقه 

کارون��ه کوي، او يا له س��هاره تر ماښ��امه په 

بازارون��و کې د بېالبېلو توک��و د الس په الس 

پلورل��و له الرې د کورن��ۍ اړتياوې پوره کوي.

پ��ه پالزمېن��ه کاب��ل کې ه��م ه��ره ورځ 

کارګر ماش��ومان د هر چا تر س��رتګو کیږي، 

چ��ې په ډيرانون��و ګرځي او ل��ه کثافاتو څخه 

راټول��وي  ن��ور داس��ې څيزون��ه  او  کباړون��ه 

چ��ې د پلورل��و ل��ه الرې ي��ې پيس��ې پي��دا 

ک��وي او په همدې ي��ې زندګ��ي روانه کړې.

د ډېرانون��و پ��ه بدبويه ماحول ک��ې ټوله 

ورځ د کب��اړ په لټون تريوي او مخ، ويښ��ته او 

کايل ي��ې د ډي��ران په رنګ تور اوښ��تي وي. 

د دې ماش��ومانو ډې��ری کورنۍ ل��ه بېالبېلو 

واليتون��و څخه له جګ��ړې راتښ��تېدلې دي، 

چې دلته پ��ه پالزمېنه کې د ژوند پر مخ وړلو 

لپاره پر س��ختو او درندو کارون��و بوخت دي.

پ��ه کابل ښ��ار کې ډېری هغه ماش��ومان 

چې په دس��ت فروش��ۍ، دوکاندارۍ او نورو 

کارون��و بوخت دي ښ��وونځي ته ه��م وررسه 

ځي، خو ډې��ری هغه کارګر ماش��ومان، چې 

په کباړټولولو، مس��رتي خانو او ن��ورو ځايونو 

کې په س��ختو کارونو بوخ��ت دي، او ډېر نور 

ماش��ومان چې د کابل په شاوخوا سيمو کې 

پر س��ختو کارونو بوخت دي، لکه په بټيو کې 

کار ک��وي او يا په س��اختامين چارو کې ترې 

کار اخس��تل کیږي، له زده کړو او ښ��وونځي 

بيخي محروم دي او غربت ترې ماش��ومتوب 

داسې تروړلی چې د ښوونځي او د ماشومانه 

پاتې په 48 مخ کې
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دفتر ساحوی کابل
آموزش حقوق بشر به منسوبان 
مرکز تعلیمی نظامی اردوی ملی

بخش آمبودزمن دفتر س��احوی کابل روز 
دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ کارگاه آموزشی سه 
روزه برای ۳۲ تن از منس��وبین  مرکز تعلیمی 
نظامی کابل �وزارت دفاع ملی  که شامل ۲۰ تن 
از زنان و ۱۲ تن از مردان که از قبل برنامه ریزی 

شده بود، در مقر مرکز تعلیمی برگزار شد.
در ابتدا  بریدجنرال لعل جان ظهیر، قومندان 
مرک��ز تعلیمی نظام��ی کابل به ایراد س��خن 
پرداخت. وی ضمن تشکر از کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانس��تان برای اشتراک کنندگان 
تأکید کرد که استفاده اعظمی را از این کارگاه 
آموزش��ی به عمل آورن��د و در اخیر بیان کرد 
که تا حقوق خود را ندانید نمی توانید از حقوق 
دیگران دفاع کنید. س��پس محمد منیر خاشی 
موضوع معرفی آمبودزمن و تفاهم نامه همکاری 
نهادهای امنیتی و دفاعی با کمیسیون مستقل 

حقوق بشر را پیش برد. 

دفتر والیتی بدخشان
برگزاری جلسه هماهنگی با 

خبرنگاران و مسئوالن رسانه ها در 
ولسوالی بهارستان

جلسه هماهنگی با خبرنگاران و مسئوالن 
رس��انه های محل��ی ولس��والی بهارس��تان روز 
چهارش��نبه، سوم ماه جوزا س��ال روان، توسط 
دفتر والیتی کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
بدخشان در تاالر همایش های رادیو بهارستان 

برگزار شد.
در این جلس��ه ش��ماری از خبرن��گاران و 
مسئوالن رسانه های محلی ولسوالی بهارستان 
اشتراک کردند. این جلسه به منظور هماهنگی 
و همکاری هر چه بیش��تر می��ان دفتر والیتی 
کمیس��یون و خبرنگاران محلی این ولسوالی، 
برگزار ش��د. هم چنین در این جلسه چالش ها، 
مشکالت و خواس��ته های خبرنگاران ولسوالی 

بهارستان مورد توجه و بحث گرفته شد. 

ایجاد کمیته حمایت و حفاظت از 
افراد غیرنظامی در والیت بدخشان

دفتر والیتی کمیس��یون مس��تقل حقوق 
بشر بدخش��ان، به خاطر حمایت و حفاظت از 
افراد غیرنظامی در جریان منازعات مس��لحانه، 
کمیته��ای را بدین منظور ایجاد کرد که هدف 
آن، حمای��ت و حفاظ��ت از افراد یادش��ده در 
جریان جنگ ها و منازعات مسلحانه می باشد. 

ای��ن جلس��ه ب��ه روز دو ش��نبه، اول جوزا 
س��ال روان، با مش��ارکت نماینده مقام والیت، 
مس��ئوالن نهادهای امنیت��ی و دفاعی و برخی 
نهادهای دولت��ی در ت��االر همایش های دفتر 
والیت��ی کمیس��یون برگزار ش��د. اعضای این 
کمیته متش��کل از نماین��دگان تمام نهادهای 
دفاع��ی و امنیت��ی و برخی نهاده��ای ذی ربط 
دولتی می باش��ند و رهبری آن را دفتر والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر بدخشان برعهده 

دارد.

آموزش حقوق کودک 
به ده ها کودک

بخش حمایت و انکش��اف حقوق کودکان 
دفت��ر والیتی بدخش��ان، مطاب��ق برنامه عمل 
کمیس��یون، برنامه آموزش��ي )طفل به طفل( 
را ب��ه تاریخ ۲۶ ثور س��ال روان با حضور ده ها 
دانش آموز از مکاتب مختلف در ولسوالی خاش 

برگزار کرد. 

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 جوزا  1396
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در ش��روع این برنام��ه، ده ه��ا دانش آموز 
دختر و پسر از صنوف دهم تا دوازدهم مکاتب 
این ولسوالی برای ش��رکت در برنامه آموزشی 
دو روزه دعوت شده و در زمینۀ حقوق اطفال و 

موضوعات مرتبط به آن، آموزش داده شدند. 
محمد س��رور احم��دی، مس��ئول بخ��ش 
حمایت و انکشاف حقوق کودکان دفتر والیتی 
کمیسیون در مورد اهمیت این برنامه آموزشي 
گفت که این ش��یوه اي آموزشی براي کودکان 
مؤث��ر می باش��د، وی اف��زود برگ��زاری برنامه 
آموزشی طفل به طفل و تداوم اینگونه برنامه ها 
به نحوی مؤثری زمینه را برای ارتقا، انکشاف و 
توسعه حقوق بشري کودکان فراهم می سازد. 

دفتر ساحوی والیت هرات
بازدید دانشجویان دانشکده تعلیم 
 و تربیه و دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی دانشگاه هرات از دفتر 
ساحوی کمیسیون

تعدادی از دانش��جویان دانش��کده  تعلیم  و 
تربیه و دانشکده  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
هرات از دفتر کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
بازدید کردند. این دانش��جویان که تعداد شان 
به ۳۴ تن می رس��ید، برای سیر علمی در این 
کمیسیون حضور به هم رسانده و از بخش های 
مختلف کمیسیون بازدید کردند. در این بازدید 
داد محمد واحدی، مس��ئول بخ��ش تعلیمات 
کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر به معرفی 
کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر پرداخته و 
بخش های این کمیس��یون را برای دانشجویان 

به صورت کلی معرفی کرد.
دانشجویان  نخست از کتابخانه  کمیسیون 
دی��دن کردند و این کتابخانه  را یکی از بهترین 

کتابخانه ها در سطح شهر هرات خواندند. یکی 
از استادان این دانشجویان که هماهنگ کننده  
این س��یر علمی با دفترساحوی حقوق بشر نیز 
بود گفت، ای��ن کتاب خانه با داش��تن منابع و 
کتب بی  ش��مار، یکی از بهترین کتاب خانه های 

شهر هرات است.
دانش��جویان پ��س از آن از موزی��م عدالت 
انتقالی دی��دن کردند . آقای واحدی توضیحات 
الزم را درباره چگونگی شکل گیری این موزیم 
به بازدیدکنند گان ارائه ک��رد. بازدیدکنندگان 
از تمام بخش های این کمیس��یون )تعلیمات، 
اطفال، ریاس��ت، لوجس��تیک، مدیریت اداری، 
حق��وق زن، نظارت ب��ر تخطی ه��ا، نظارت بر 
عملکرد نیروهای امنیتی، افراد دارای معلولیت 
و بخ��ش امنیت( بازدید کردن��د. این در حالی 
است که هرازگاهی دانش��جویان دانشگاه ها از 
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر برای شناخت 

هر چه بیشتر این کمیسیون بازدید می کنند.

دفتر ساحوی کندز
برنامه آگاهی دهی درباره قانون 

حقوق و امتیازات افراد دارای 
معلولیت

و  آگاهی ده��ی  برنامه ه��ای  اج��رای 
ظرفیت س��ازی به منظور حمایت و پشتیبانی 
از حق��وق افراد دارای معلولیت، یکی از اهداف، 
وظایف و خواس��ت های کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان برای بهب��ود وضعیت 
حقوق بش��ری اف��راد دارای معلولیت بوده و بر 
مبن��ای همین ه��دف و وظایف، بخ��ش افراد 
دارای معلولی��ت دفتر س��احوی کندز، در یک 
سفر رس��می از قبل هماهنگ شده جلسات و 
نشس��ت های را در ریاست کار و اموراجتماعی، 
شهدا و معلولین والیت بدخشان، شفاخانه ۲۰ 
بس��تر ودان که یک مؤسسه غیردولتی است و 

شورای اجتماعی معلولین، راه اندازی کرد.
در این  نشس��ت ها که به اشتراک تعدادی 
از نماین��دگان اف��راد دارای معلولی��ت مرک��ز 
و  کار  ریاس��ت  کارمن��دان  ولس��والی ها،  و 
اموراجتماعی، سرپرس��ت و پرس��ونل خدماتی 
ش��فاخانه تداوی معتادین مؤسسه ودان برگزار 
ش��ده بود، روی بخش های کاری و فعالیت ها و 
اقدامات کمیسیون با هدف بهبود وضعیت حقوق 

بش��ری و ترجمه، نشر و چاپ کنوانسیون ها به 
زبان های دری، پش��تو، ازبکی، و دیگر زبان ها و 
به زبان اشاره ای و خط بریل، پیشبرد برنامه های 
آگاهی دهی درباره کنوانس��یون اشخاص دارای 
معلولیت و قانون حقوق و امتیازات افراد دارای 
معلولیت از طریق رسانه ها معلومات ارائه شد و 
در ضمن روی هفده حق خاص اشخاص دارای 
معلولیت در کنوانس��یون )حق برابری در برابر 
قان��ون، حق زندگی، ح��ق تعلیم، حق صحت، 
حق کار و...( و ماده های نزدهم تا س��ی و سوم 
قانون حقوق و امتی��ازات افراد دارای معلولیت 
که وظایف، مکلفیت و مسئولیت های ریاست ها 
را درقب��ال اف��راد دارای معلولی��ت در والیات 
مشخص و روشن کرده بحث صورت گرفت. در 
پایان اشتراک کنندگان به دولت پیشنهادهایی 
را با هدف بهبود بخش��یدن به وضعیت و روند 
حمای��ت از اش��خاص دارای معلولی��ت مطرح 

کردند:

نقش تعلیم وتربیه در میان زنان
بخش انکش��اف و حمای��ت از حقوق زنان 
دفتر س��احوی کندز، سه جلس��ه آگاهی دهی 
را به ش��رکت ۹۰ تن از زن��ان نخبه، کارمندان 
ادارات، دانش��جویان دانش��گاه، خان��ه دانش و 
جمعی از زنان با سواد و کم سواد در ریاست امور 
زن��ان والیت بغالن، مؤسس��ه تحصیالت خانه 
دانش شهر تالقان در ولس��والی بهارک والیت 

تخار  برگزار کرد.
از گفتگو با اش��تراک کنندگان و خانم های 
محل دریافت ش��د که دخت��ران در قریه جات 
اکثراً جهت آموختن علم به نسبت نبود امنیت 
و دوری مکات��ب به مکتب نمی روند و پدران و 
برادران آن ها مانع رفتن دختران شان به مکاتب 

می شوند.
ضم��ن  اش��تراک کنندگان  از  تع��دادی 
خش��نودی از کمیس��یون و فعالیت های آن با 
هدف نهادینه ش��دن ارزش های حقوق بش��ری 
و ارائ��ه معلوم��ات درباره نق��ش تعلیم و تربیه 
و وظای��ف والدی��ن در قبال رعای��ت و تطبیق 
موضوعات حقوق بش��ری از دولت خواس��تند 
که به خاطر آموختن علم و دانش که از جمله 
حقوق اساس��ی ش��هروندان به حساب می آید، 

باید تمهیدات الزم را فراهم آورد. 

واردات تفنگ و تفنگچه های 
پالستیکی را متوقف سازید!

اطفال والیت کندز در  همایش��ی از تاجران 
ان��واع   و دکان��داران خواس��تند ک��ه از ورود 
س��الح های پالس��تیکی و پتاقی ک��ه منجر به 
افزایش خش��ونت ها، قتل و زخمی شدن اطفال 
در روزهای عید و دیگر مناس��بت ها می گردد، 
جلوگیری کنند. حاض��ران در این همایش که 
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توس��ط بخش حمایت از حق��وق اطفال دفتر 
س��احوی کندز، اعضای جامعه مدنی و اطفال 
کودکس��تان ضمی��ر  راه انداخته ش��ده بود، از 
دول��ت خواس��تند ک��ه مان��ع واردات این نوع 
سالح های پالستیکی گردد و نگذارد که اطفال 
و نو نهاالن آینده کشور قربانی این وسایل بازی 

خطرناک شوند.

دفتر والیتی غور
آموزش هفتگی حقوق بشر در مرکز 

تعلیمی پولیس والیت غور

بخش تعلیمات دفتر والیتی غور تفاهم نامه 
همکاری آموزش��ی حقوق بش��ر را ب��ه تاریخ 
۱۳۹۵/۱۱/۳ ب��ا مرکز تعلیمی پولیس به امضا 
رس��انید. ترویج و توسعه حقوق بشری در بین 
پولیس یکی از اهداف این تفاهم نامه گنجانیده 
شده است که بر بنیاد آن برای  تعداد زیادی از 
پولیس مرکز تعلیمی مفاهیم و مصادیق حقوق 
بشری، وظایف و نقش پولیس در راستای تأمین 
حقوق بش��ری، معرفی اسناد ملی و بین المللی 
حقوق بش��ر، میکانیزم های نظارتی و حمایتی 
حقوق بش��ر، به عنوان راه کاره��ا و هنجارهای 
اساس��ی ب��رای عملک��رد پولی��س ب��ر مبنی 
ارزش های انس��انی تا آخر قوس ۱۳۹۶بصورت 

دوره ای آموزش داده می شوند.
دفتر والیتی غور بر ع��الوه تفاهم نامه های 
آموزش��ی حق��وق بش��ر ک��ه ب��ا دانش��گاه و 
دارالمعلمین عالی غور منعقد کرده است، مانند 
س��ال های قبل این تفاهم نامه را نیز برای بلند 
بردن ظرفیت س��ربازان مرکز تعلیمی به امضا 
رسانیده است. گرچند که در این تفاهم نامه هر 
۱۵ روز یکبار تدریس حقوق بشر برای سربازان 
تحت آم��وزش تذکر رفت��ه، ام��ا از آنجائی که 
همکاری میان مرکز تعلیمی و کمیسیون ادامه 
دارد، ای��ن برنام��ه با هم��کاری محترم قدوس 
خ��ان کوهی و فیض آقا گلبه��اری، قوماندان و 
مع��اون مرکز تعلیمی پولیس والیت غوردر هر 
هفته یکبار حقوق بشر توسط کارمندان بخش 
تعلیمات دفتر والیتی غور در این مرکز تدریس 

می شود. 

داد خواهی برای اطفال متکدی در 
شهر فیروزکوه مرکز والیت غور

جلس��ه   ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ فیصل��ه  مطاب��ق 
ماهانه شبکه سپن مبنی بر نظارت از وضعیت 

اطفال متک��دی و جمع آوری آن ها از س��طح 
ش��هر فیروزکوه با هماهنگی قوماندانی امنیه، 
نماینده دفتر حقوق بش��ر با تیم��ی از اعضای 
ش��بکه عملکرد محافظت اطفال به روز شنبه 
م��ورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ ب��ر وضعیت ای��ن اطفال 
نظارت کردن��د. در این نظارت  تعداد ۱۰ طفل 
که مصروف گدایی و جمع آوری پالس��تیک از 
شهر بودند، جمع آوری شده و به خانه های شان 
انتقال داده ش��دند. در ضمن درباره علل روی 
آوردن ای��ن کودکان به تک��دی   با خانواده های 

آنان صحبت شد. 

آگاهی دهی درباره ازدواج های 
اجباری و زیر سن 

بخ��ش حمایت و انکش��اف حق��وق زنان 
دفتر والیتی غور کمیس��یون مس��تقل حقوق 
بشر افغانس��تان به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ نشست 
آگاهی ده��ی نی��م روزه را با اش��تراک ۴۱ تن 
خانم ه��ای خانه، در قریه ق��دس مربوط مرکز 
والیت غ��ور برگزار کرد. در این نشس��ت پس 
از معرف��ی کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر 
افغانستان، درباره تعریف ازدواج، اهلیت ازدواج، 
پیامده��ای ازدواج ه��ای اجباری و زیر س��ن، 
ازدواج بدل و بد دادن، حق تعلیم و تربیه برای 
زنان، تعریف خش��ونت و عوامل خشونت برای 
خانم ه��ای قری��ه معلومات ارائه ش��د که مورد 

استقبال اشتراک کنندگان قرار گرفت. 

دفتر والیتی فاریاب
برگزاری کارگاه آموزشی »نقش 

نیروهای دفاعی و امنیتی در حمایت 
از حقوق بشر«

بخ��ش آمبودزم��ن دفتر والیت��ی فاریاب 
کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر افغانستان 
به منظور بلند بردن س��طح آگاهی افس��ران و 
سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی، 

محالت س��لب آزادی و قوای سرحدی والیت 
فاریاب در عرصه آموزش و حمایت حقوق بشر، 
رعایت و عملی کردن مفاد تفاهم نامه همکاری 
و هماهنگی میان وزارت ه��ای دفاع ملی، امور 
داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان کارگاه آموزشی 
سه روزه را تحت عنوان »نقش نیروهای دفاعی 
و امنیتی در حمایت از حقوق بشر« با اشتراک 
۳۸ تن از افسران و سربازان در تاالر همایشهای 

این دفتر، برگزار کرد.

برگزاري برنامه »آموزش حقوق 
طفل به طفل« از سوي بخش حمایت 

حقوق اطفال

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتي فاریاب، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان برنامه دو روزه آموزشي را با عنوان 
»حقوق خود را بشناس��یم« در مکتب لیس��ه 
مس��لکي ولس��والي قرغان برگزار کرد. در این 
برنامه آموزشي  تعداد  ۱۰  تن از شاگردان ممتاز 
ش��امل  ۵  دختر و  ۵  پسر از لیسه هاي مختلف 
این ولسوالي به عنوان آموزگاران »برنامه طفل 

به طفل« براي مدت دو روز آموزش دیدند. 

برگزاری نشست »اهمیت حضور 
زنان در نهاد های دفاعی و امنیتی«

 
بخش آمبودزمن دفتر والیتی کمیس��یون 
مس��تقل حقوق بش��ر افغانس��تان در فاریاب 
نشس��ت آگاهی ده��ی را ب��ا عن��وان »اهمیت 
حض��ور زن��ان در نهادهای دفاع��ی و امنیتی« 
برای تش��ویق زنان برای پیوس��تن به نیروهای 
دفاعی و امنیتی در قریه جمشیدی باال مربوط 
ولسوالی پشتونکوت با  اشتراک   ۳۱  تن از زنان 
با س��واد در تاالر همایشهای دفتر اکتید برگزار 
کرد. اش��تراک کنندگان ضمن ابراز خرسندی 
از برگ��زاری چنین نشس��ت های آگاهی دهی، 
درباره اهمیت حضور زنان در نهاد های دفاعی و 
امنیتی کشور و  مشکالت آنان ابراز نظر کردند.



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره سوم
جوزا 1396

دفتر ساحوی جالل آباد
جلسه هماهنگی با رسانه ها در 

والیت لغمان

بخ��ش تعلیمات دفتر س��احوی جالل آباد 
کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان به 
همکاری اتحادیه ژونالیستان؛ جلسه هماهنگی 
س��هماهه را با حض��ور ۴۱ ت��ن از خبرنگاران 
والیت لغمان با اش��تراک وال��ی والیت لغمان، 
رئیس اطالع��ات و فرهنگ، مس��ئول اتحادیه 
ژورنالیستان، مسئولین رسانه های مقام والیت، 
قوماندانی امنیه، ریاس��ت امنی��ت ملی و لوای 
یک پیاده والیت لغمان، انجمن ژورنالیس��تان 
زنان والیت لغمان، خبرنگاران و ژورنالیس��تان 
ت��االر  در  نوش��تاری  و  صوت��ی  تصوی��ری، 
کنفرانس های مقام والیت لغمان برگزار شد. در 
جمع بندی اظهارات و پیش نهادها مطرح شده 
در جلسه توسط عبدالجبار نعیمی، والی والیت 
لغمان، وی ب��رای همه خبرن��گاران اطمینان 
داد که رهبری والیت جمع ریاس��ت اطالعات 
و فرهن��گ در تم��ام عرصه ها ب��ا خبرنگاران و 

رسانه ها همکار است. 

دفتر والیتی دایکندی 
برگزاری کارگاه آموزشی برای 

اعضای شورای والیتی و فعاالن 
مدنی والیت دایکندی

دفتر والیتی دایکندی کمیس��یون مستقل 
حقوق بش��ر، کارگاه آموزش��ی را برای اعضای 
شورای والیتی دایکندی و فعاالن مدنی برگزار 
ک��رد. ای��ن کارگاه با حضور رئی��س و اعضای 
شورای والیتی و شماری از فعاالن مدنی برای 
دو روز در مرکز والیت برگزار شد. محمد جواد 
دادگر، رئیس دفت��ر والیتی دایکندی هدف از 
برگ��زاری این برنامه را آموزش حقوق بش��ر و 
نیز مطالعه شیوه های مؤثر نظارت و دادخواهی 

عنوان کرد. 
س��هراب علی اعتمادی یک عضو ش��ورای 
والیت��ی دایکن��دی ک��ه در پای��ان برنام��ه به 

نمایندگ��ی از دیگر ش��رکت کنندگان س��خن 
می گف��ت، مطالب این کارگاه را آموزنده خواند 
و اظهار داش��ت: »در طی دو روز مباحث مفید 
و ارزشمندی که برای هریک اشتراک کنندگان 
قابل اس��تفاده ب��ود صورت گرف��ت و ما برای 
برگزاری این برنامه از دفتر والیتی کمیس��یون 

 سپاسگزاری می کنیم.« 

آموزش در فضای باز و بدون کتاب؛ 
رنج مضاعف دانش آموزان یک 

مکتب در والیت دایکندی

حق دسترس��ی به تعلیم و تربیه از حقوق 
اساسی شهروندان افغانس��تان می باشد که در 
قانون اساس��ی تضمین و به رسمیت شناخته 
ش��ده است. دولت بر اس��اس قوانین جاری در 
کش��ور و نیز مطابق با اسناد بین المللی حقوق 
بش��ر، موظف به ارائه خدمات متعادل و فراگیر 
آموزشی در سراسر کشور می باشد. با وجود این  
اما چالش ها و نابس��امانی های گسترده موجود 
نش��ان می دهد که متأس��فانه نهادها و مراجع 
مس��ئول برای تأمین دسترس��ی شهروندان به 
حق تعلیم و تربیه و پاس��خ به نیازهای اساسی 
آموزشی به خصوص در نقاط دور افتاده کشور، 

توفیق چندانی نداشته اند.
در ای��ن می��ان دایکندی یک��ی از والیاتی 
اس��ت که با وجود برخورداری از امنیت کامل 
و فضای مناسب برای رشد و توسعه معارف  اما 
با چالش ها و مشکالت فراوان مواجه می باشد، 
چنانچ��ه مطابق با یافته ه��ا و نتایج تحقیقات 
دفتر والیتی کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانس��تان از مجموع ۳۷۷ ب��اب مکتب فعال 
با ۱۶۴۹۲۱ دانش آموز در سراس��ر این والیت، 
تنها ۱۱۹ باب مکتب تعمیر دارد و از این میان 
۳۳ باب آن گلی می باشد که با هزینه شخصی 
توسط مردم ساخته شده اند. با این حال،  ۲۵۸ 
باب مکتب که ۶۸ درصد کل مکاتب این والیت 

را تشکیل می دهد فاقد تعمیر می باشند.
هم چنین از مجم��وع مکاتب دارای تعمیر،  
صرف��اً ۶ درصد آن تعمیر معیاری دارند و  باقی 
که ۹۴ درصد کل مکاتب می شود، فاقد تعمیر 
معیاری ان��د. نب��ود تعمیر و امکانات مناس��ب 
برای مکاتب س��بب شده است که در برخی از 
ولس��والی ها برنامه های درسی با تأخیر طوالنی 
و غیرموج��ه آغاز گردد؛  زی��را اکثر صنف ها در 

جریان سال تعلیمی، در مساجد و تکیه خانه ها،  
زیر سایه درختان،  فضای باز و خیمه های کهنه 

و پاره برگزار می شود.
ناظران دفتر والیتی کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بش��ر، همزم��ان با نظارت ب��ر وضعیت 
دسترس��ی به ح��ق تعلیم و تربیه، مش��کالت 
لیسه عالی اس��تقالل واقع در قریه سیاه خارک 
ولسوالی سنگ تخت و بندر را مورد بررسی قرار 
داده اس��ت. دانش آموزان این مکتب با تحمل 
دش��واری های فراوان و در نهایت محرومیت و 
کمبود امکانات؛ اما با انگیزه و عالقمندی تمام 
مص��روف تعلی��م و تربیه می باش��ند. آنان می 
گویند به رغم آن که دولت در طی س��ال های 
گذش��ته کمترین توجهی برای تأمین امکانات 
ابتدایی و مورد نیاز این مکتب نداش��ته است؛ 
ولی این مسئله هرگز از شوق آموختن و انگیزه 

آن ها برای رفتن به مکتب نکاسته است.
مسئوالن ریاست معارف والیت دایکندی در 
مصاحبه با کارمندان کمیسیون مستقل حقوق 
بش��ر در حالی که مش��کالت و نیازمندی های 
اساسی این مکتب را می پذیرند؛ اما دلیل اصلی 
آن را تش��کیل گس��ترده معارف و نیز کمبود 
امکانات و بودجه عنوان کردند. آنان هم چنین 
تأکید کردند که اعمار ساختمان لیسه استقالل 
ولس��والی سنگ تخت و بندر در پالن انکشافی 
سال ۱۳۹۴ ریاست معارف والیت دایکندی در 
نظر گرفته شده است. البته این در حالی است 
که هم اکنون ش��ش ماه اول سال مالی جاری 
سپری شده اما هیچ اقدام عملی برای ساختن 

تعمیر این مکتب انجام نشده است.

دفتر والیتی هلمند
برگزاری جلسه سه ماهه ایفای 

نقش رهبری کمیته ها و شبکه های 
دادخواهی و حمایت از حقوق اطفال

دفتر والیتی هلمند در رس��اندن مشکالت 
و خش��ونت علیه اطفال به دولت و بازپرسی و 
پی گیری این مس��ایل از دولت از هیچ  تالشی 
دری��غ نورزی��ده اس��ت. بدین منظور جلس��ه 
دادخواه��ی و حمایت از حق��وق اطفال و افراد 
دارای معلولی��ت را با حض��ور حیات اهلل حیات، 
وال��ی والیت هلمن��د؛ میرحمزه، مع��اون اول 
ریاست امنیت ملی؛ جمیله نیازی، رئیس امور 
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زنان؛ شاروال، رئیس شورای علما و اشتراک  ۲۸ 
تن از نمایندگان با صالحیت ارگان های دولتی 
و غیردولتی و تعدادی از خبر نگاران رسانه ها و 
اعض��ای جامعه مدنی به تاریخ ۲۵ جوزا ۱۳۹۶ 
در تاالر همایش های دفتر والیتی هلمند برگزار 
کرد. حاض��ران در این نشس��ت  هریک درباره 
موضوع صحبت کرده و پیشنهادهای خویش را 
برای بهبود بخشیدن وضعیت اطفال ارائه کرده 
و مقامهای دولتی درباره حل مش��کالت وعده 

همکاری دادند. 

دفتر ساحوی بامیان
نشست هماهنگی با استادان 

دانشگاه بامیان با هدف  تحقق 
اهداف حقوق بشری در زون مرکز

دفتر س��احوی کمیس��یون مستقل حقوق 
بشر در بامیان ، نشستی را به تاریخ ۲۵ جوزای 
سال روان با اس��تادان دانشگاه بامیان با هدف 
تحقق اهداف حقوق بشری در زون مرکز برگزار 
کرد. در این نشس��ت  تعداد ۳۰ تن از استادان 
دانشکده های هفت گانه دانشگاه بامیان اشتراک 

کرده بودند. 
در این نشست رئیس دفتر ساحوی بامیان 
درباره هدف  برگزاری نشست در زمینه حمایت، 
ترویج و نهادینه س��ازی حقوق بشر با همکاری 
استادان دانشگاه بامیان با کمیسیون  و پوهنیار 
روح اهلل ف��روغ، معاون امور محصالن دانش��گاه 
بامی��ان درب��اره همکاری ه��ای متقاب��ل دفتر 
ساحوی بامیان و دانشگاه بامیان همراه با ارائه 
پیش نهادهایی صحبت کردند و ضمناً در بخش 
دیگر این جلس��ه استادان دانش��گاه بامیان به 
ابراز نظر پرداختند و تمرکز زدایی فعالیت های 
حقوق بش��ری را کاره��ای مؤث��ر در تحقق و 
نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری دانستند. 
در ای��ن نشس��ت اس��تادان خواه��ان تدریس 
مضمون حقوق بشر در دانشکده های هفت گانه 
دانشگاه بامیان شدند. هم چنین در این جلسه 
استادان دانشکده اقتصاد اعالن همکاری کردند 
که گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان را تحلیل اقتصادی کنند تا گزارش ها 
تأثیرات  بیش��تری داش��ته باش��د. همین گونه 
دیپارتمن��ت بیولوژی دانش��کده تعلیم و تربیه 
نیز وعده همکاری در زمینه تحقیق درباره حق 
دسترسی به صحت و علت افزایش بیماری های 

ساری را سپرد.

نشست هماهنگی سه ماهه  با 
خبرنگاران والیت بامیان

دفتر س��احوی بامیان کمیس��یون مستقل 
حقوق بشر افغانستان به منظور بررسی وضعیت 
آزادی بیان، چگونگی دسترس��ی به اطالعات، 
دریافت مش��کالت و چالش ه��ای خبرنگاران 
و اصحاب رس��انه ها و ایج��اد هماهنگی میان 
خبرن��گاران والی��ت بامیان جلس��ه هماهنگی 
سهماهه را با رسانه ها و خبرنگاران برگزار کرد. 
در این نشس��ت  تع��داد ۱۳ ت��ن از خبرنگاران 
رس��انه های داخلی، خارجی و محلی اشتراک 

داشتند.
در این نشس��ت خبرنگاران وضعیت آزادی 
بیان در والیت بامیان را نس��بت به والیت های 
دیگر کشور بهتر خواندند و دریافت القاب مانند 
»شهرهای خالق جهان« و »پایتخت فرهنگی 
س��ارک« را از تأثیرات کارکردهای رسانه های 
بامیان دانس��تند. خبرنگاران اذعان کردند که 
باورمند به ارزش های حقوق بشری اند و همیشه 
تالش کردهاند ک��ه نه تنها خبرها و موضوعات 
حقوق بش��ری والیت بامیان را انعکاس دهند، 
بلکه خبرهای والی��ات همجوار را نیز منعکس 
کنند. اما با وجود وضعیت نس��بتاً خوب آزادی 
بیان در بامیان، مشکالتی نیز موجود است. یکی 
از خبرنگاران در نشست یادآور شد که بعضی از 
خبرنگاران هنوز مورد تهدیدهای تلفنی مبنی 
بر برداشتن برخی اخبار از سایت های شان قرار 

می گیرند.
در بخش دیگر، خبرن��گاران والیت بامیان 
حق دسترس��ی به اطالع��ات را رضایت بخش 
نمی دانن��د و اذعان کردند ک��ه در اکثر  ادارات 
دولتی اطالعات شریک نمی گردد، که این کار 
سرپیچی از قانون دسترسی به اطالعات دانسته 
می شود. خبرنگاران افزودند که اکثر  مسئولین 
ادارات دولتی آگاهی الزم برای دادن اطالعات 
را ندارند، بنابراین الزم اس��ت تمام مس��ئولین 
ادارت دولتی و غیردولتی از مکلف بودن ش��ان 
به دادن اطالعات به خبرنگاران آگاهی حاصل 

کنند. 
هم چنی��ن یکی از خبرن��گاران اذعان کرد 
که به دلیل فعالیت های غیرمس��لکی بعضی از 
همکاران رسانه ای ش��ان جایگاه خبرنگاران در 
جامعه تنزیل یافته اس��ت و ب��رای هم کارانش 

پیش��نهاد کرد که مس��ایل تفرقه آمیز را نش��ر 
نکنند.

خبرنگاران پیش��نهاد کردند که هماهنگی 
میان رس��انه ها و خبرنگاران بیش��تر گردد و از 
دفتر ساحوی بامیان خواس��تند که به صورت 
س��ه ماهه کنفران��س مطبوعات��ی از یافته های 

نظارتی خویش را برگزار کنند. 

راه اندازی برنامه ارتقای ظرفیت 
برای کارمندان دفتر ساحوی بامیان

دفتر س��احوی کمیس��یون مستقل حقوق 
بش��ر افغانس��تان در بامی��ان در ادامه س��ایر 
فعالیت ه��ای خویش، این بار برنامه آموزش��ی 
»ارتق��ای ظرفیت« را برای کارمندان این دفتر 
راه اندازی کرد. این برنامه، یک بار در هفته برای 
مدت یک س��اعت به روز های سه شنبه در تاالر 
همایش های دفتر ساحوی بامیان برگزار میشود. 
کارمندان بخش های مختلف اداری و برنامهای 
در این برنامه ش��رکت کرده و به صورت نوبتی 
درباره یکی از موضوعات مرتبط با حقوق بش��ر 
مطالعه و تحقیق کرده، آن را با سایر کارمندان 

شریک می کند. 
خانم زهرا معتمدی، رئیس این دفتر، هدف 
از راه ان��دازی ای��ن برنامه را  افزای��ش مؤثریت 
کاری با هدف تحقق اهداف حقوق بشر عنوان 
کرده افزود: اف��راد آموزش دیده و تعلیم یافته، 
از مؤثری��ت کاری بیش��تری در زمینه ترویج، 
توسعه و نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری 
برخوردار اس��ت. ب��ه هر میزان ک��ه کارمندان 
کمیسیون سطح آگاهی شان ارتقا یابد، به همان 
اندازه می توانند برای تحقق اهداف حقوق بشر، 

مؤثریت و کارایی داشته باشند. 
کارمندان دفتر س��احوی بامیان، راه اندازی 
ای��ن برنامه را  گامی مفید برای ارتقای ظرفیت 
خویش دانس��ته، بر ادامه آن تأکید کردند که 
سه ش��نبه م��ورخ ۳۰ ج��وزای ۱۳۹۶ دومین 
جلسه از این سلسله جلسات با حضور ۱۵ تن از 

کارمندان در دفتر ساحوی بامیان برگزار شد.
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دکندهار دبرشی حقونو دسیمه 
ییز دفرت کا ری ټیم بولدک ته سفر 

وکړ.

دروان 1396 ل کا ل دغربګولی دمیاشتی  

په لومړی نیټه  دکندهار دبرشی حقونودسیمه 

ییز دفرت دماش��ومانو دحقونو دپراختیا اومالتړ، 

دبرشی حقونوڅخه دڅارن��ی  او دامبود زمن د 

څانګوڅلور کسیز ټیم  دکندهار دسپین بولدک 

ولسوالی ته کاری سفر وګړ.

پ��الوی دس��فر پ��ه لوم��ړی ورځ دنوموړی 

ولس��والی دچارو دمسوولینو) ولس��وا ل، امنیه 

قوماندان، دعدلی او قضایی او دپوهنی دارګانو( 

رسه وکتل او دخپل سفر دموخو په تړاو یی هغوی 

ته معلومات ورکړل او دخپلو کارنو داسانتیاوو په 

برخه کی دهغوی دهمکاریو غوښتنه وکړه  چی 

په مقابل کی دهرډول همکاریو ژمنه وشوه.

په سيمه ييز دفرت کې د ننګرهار 
پوهنتون د سولې مرکز غونډه وشوه

د ننګره��ار پوهنتون س��ولې مرکز چې په 

1395 کال ک��ې رامنتځه ش��وی د س��ولې د 

راتګ او پایښت لپاره يې وخت په وخت مختلف 

اقدمات تررسه کړي هغه که د س��یمینارونو او 

غونډو دایرول او ی��ا هم په عاجلو حالتونو کې 

لومړين خدمات رسول.

د س��ولې مرکز چې مرشي ی��ې د ننګرهار 

پوهنت��ون اداره او غړیت��وب یې د کمیس��یون 

س��یمه یی��ز دف��رت رسبی��ره د ننګره��ار ټ��ول 

خص��ويص پوهنتونونه، دولت��ي ادرات، مدين 

تولنې او یو ش��میر د رسنیو استازي کوي، هر 

میاش��ت یو ځلې د س��ولې د راتګ او پایښت 

او همدارنګه د س��ولې په رابطه د تررسه شويو 

پرمختګونو اړوند بحثونه کوي.

د یاد مرکز میاشتنۍ نوبتي غونډه دا ځلې 

د برشي حقونو خپلواک کمیسیون جالل اباد 

سیمه یز دفرت کې وش��وه، په لوموړي رس کې 

د س��یمه ییز دف��رت مرشې صربین��ه حمیدي 

د غون��ډې ګډونوالو ته ښ��ه راغالس��ت ووایه، 

نوموړې د کمیس��یون د هغو هڅو یادونه وکړه 

چې د س��ولې د راتګ لپاره یې د کمیس��یون 

مرکزي او سیمه ییز دفرتونه کوي. 

اغلې حمیدي سوله یو دوامدار کار وباله او 

زیاته یې کړه چې سوله باید د سیايس سولې 

پورې مح��دوده نه يش، نوم��وړې یادونه وکړه 

چې  یاده ناس��ته د س��ولې د راتګ او د سولې 

د پایښت لپاره د عدالت غوښتنې بڼه هم لري 

چې د مختلف��و اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو 

مشکالتو لپاره په کې تصامیم نیول کیږي.

ارزګان: له واليت مقام رسه د 
امنيت په تړاو ناسته وشوه

د روان 1396 کال د غربګ��ويل پ��ر 21مه 

نیټه د ازګان والیتي دفرت رسپرست عبدالشکور 

روس��تایي او د څارن��ې او څېړن��ې د څانګ��ې 

مرستیال حاجي عبداالحد بهایي د ارزګان له 

وايل محم��د نذیر خروټ��ي رسه په ارزګان کې 

د ب��رشي حقونو په برخه کې د ش��ته س��تونزو 

د ه��واري، د امنيت د ښ��ه وايل او هر اړخیزو 

همکاریو د زياتولو په موخه ناسته وکړه. 

ښ��اغيل روس��تايي پ��ه ارزګان واليت کې 

د ب��رشي حقون��و د پياوړتي��ا په برخ��ه کې د 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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ش��ته س��تونزو يادونه وکړه او په دې برخه کې 

د ارزګان والي��ت مق��ام د ال ډې��رو همکاري��و 

غوښتونکی شو.

ارزګان: د ماللۍ عايل لېسې په 
۱۱ ټولګي کې د برشي حقونو 

موضوعات تدریس شول

د روان 1396 کال د غربګويل پر 17مه د 

ارزګان واليت د مرکز ترينکوټ په ماللۍ عايل 

لېس��ه کې د11الف ټولګي 17 زده کوونکو ته 

د ډیموکراس��ۍ او تاوتریخوايل موضوع ګانې 

تدريس شوې.

د جالل اباد س��یمه يیز دفرت د ماش��ومانو 

د حقون��و مالتړ څانګې له ل��ورې )راځئ خپل 

حقونه وپیژنو( تر رسلی��ک الندې دوه ورځنی 

ښ��وونیز پروګرام د ننګرهار والی��ت د کوز کنړ 

ولسوالۍ د معارف مدیریت په انګړ کې  تررسه 

شو.

پ��ه ياد ښ��وونیز پروګ��رام کې چ��ې د بېال 

بېل��و لېس��و )1۰( تنو زده کوونک��و )پنځه تنه 

نجونې او پنځه تنه هلکانو ( پکې ګډون کړی 

و، د ماش��ومانو  حقونو پ��ر مختلفو موضوعات  

پوهاوی ترالسه کړ.

پ��ه دې پروګ��رام ک��ې د ماش��ومانو مالتړ 

څانګ��ې د کارمندان��و له لورې  د افغانس��تان 

برشي حقونو کمیس��یون معريف، په اسالمې 

رشیعت او نړیوالو قوانینو کې د ماش��وم ځای 

او همدارنګ��ه د برش حقونه چ��ې په تصویري 

چارټونو کې برابر ش��وي و له بېالبېلو میتودنو 

نه څخه په اس��تفادې رسه ګډونوالو ته وړاندې 

شول.

 پ��ه پایله ک��ې زده کوونک��ي دې ته جوګه 

شول چې هر یو به په خپل ماحول کې د )3۰ 

څخه تر 35( تنو نورو ماش��ومانو ته د ماش��وم 

حقونو په هکله پوهاوی ورکړي.

کنړ: د معلولينو د حقونو او د 
نشه يي توکو د زيانونو په اړه 

غونډه وشوه
د روان 1396 ملریز کال د جوزا پر 15مه 

د ب��رشي حقونو خپلواک کميس��يون د جالل 

آباد س��یمه ییز دف��رت د معلولیت لرونکوو وګړو 

د ب��رشي حقونو د مالتړ او پرمختګ څانګې د 

کونړ والیت د معتادینو په روغتون کې بسرتي 

معتادو وګړو رسه د معلولینو د برشي حقونو په 

تامین کې د کمیس��یون د ونډې او د نشه یي 

توکو د زیانونو په اړه غونډه وکړه. 

په ی��اده ښ��وونیزه غون��ډه ک��ې د ميل او 

نړیوال��و قوانینو په رڼا ک��ې د معلولیت لرونکو 

وګړو د حقونو رسبیره د کمېسیون د جوړښت، 

کاري صالحیتونو او کړنو او همدا رنګه د نش��ه 

یي توکو د اس��تعامل د زیانونو په اړه معلومات 

ورکړل شول.

کنړ: د معلولينو او معتادينو د 
ستونزو د هواري په موخه د 

عدالت غوښتنې غونډې وشوې

د روان 1396 ملریز کال د جوزا په میاشت 

کې د برش حقونو خپلواک کميسيون د جالل 

آباد سیمه ییز دفرت د معلولیت لرونکوو د برشي 

حقونو مالتړ او پرمختګ څانګې په کونړ والیت 

کې د معلولینو د برشي حقونو وضعیت څخه د 

څارنې په موخه د يو شمېر غونډو په لړ کې 45 

څارنیزې فورمې ډکې کړې.

 د فورم��و د ثبت پ��ه جریان ک��ې دوو تنو 

معلولین��و ادعا لرله چې پ��ه جنګ کې معلول 

ش��وي دي خو د کن��ړ والی��ت د کار، ټولنیزو 

چ��ارو، ش��هیدانو او معلولینو ریاس��ت ورته د 

معلولیت کتابچې نه جوړوي.

 د معلولیت لرونکو د حقونو د مالتړ څانګې 

مس��ؤل د یادې س��تونزې د حل، او په عزیزي 

بانک کې د معلولو مراجعینو د فزیکي الرسيس 

او ورته نورو س��تونزو د هواري پ��ه موخه د یاد 

والیت د کار ټولنیزو چارو او معلولینو ریاس��ت 

ريیس رسه ناسته وکړه.

د يادونې وړ ده چ��ې کنړ واليت ته په دې 

کاري س��فر کې د معتادین��و په روغتون کې د 

معتادو وګړو د ب��رشي حقونو د وضعیت څارنه 

ه��م وش��وه؛ معتادينو پ��ه ياد روغت��ون کې د 

خوراک��ي توکو ل��ه کمښ��ت او د زیاتې ګرمۍ 

څخه ش��کایت درلود، چې د  یادو  س��تونزو د 

حل په موخه د روغتون له اړوند مس��وول رسه 

ناسته وشوه. 

ننګرهار: په لری بابا ولسوالۍ کي 
د عامه پوهاوي غونډه وشوه

پ��ه ختي��زو واليتونو ک��ې د افغانس��تان د 

ب��رشي حقون��و د خپلواک کميس��يون جالل 

آباد سیمه ییز دفرت د معلولیت لرونکوو وګړو د 

برشی حقونو مالتړ او پرمختګ څانګی د روان 

1396ملریز کال د جوزا میاش��تې په درېیمه 

نیټ��ه د ننګره��ار والیت ل��ری بابا ولس��والۍ 

کی د یادی ولس��والۍ ولس��وال په حجره کی 

قومی مرشانو، علامی کرامو، دولتی مامورینو 

او امنیتی منس��وبینو ت��ه د معلولینو د برشی 

حقونو په تامین کی د قومی مرشانو او امنیتی 

منس��وبینو رول تر عنوان الندی دری س��اعته 

ښوونیزه غونډه جوړه شوه. 
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براس��اس قوانین داخلی افغانستان و اسناد 
بین المللی هرنوع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و 
تحقیرآمیز ممنوع است. اسناد بین المللی ای که 
شکنجه را منع کرده  دولتی های عضو را مکلف 
کرده اس��ت تا راه های پیشگیری از شکنجه را 
در قوانین داخلی خود مشخص کنند. شکنجه 
در قانون اساس��ی، قانون ج��زا و قانون اجراآت 
جزایی و قانون منع ش��کنجه، ممنوع قرار داده 

شده است.
قانون جزای افغانستان جزای شکنجه کننده 
را مش��خص ک��رده و تصریح کرده اس��ت  در 
صورت��ی که قربانی در نتیجه ش��کنجه زخمی 
می ش��ود و آسیب می  بیند، ش��کنجه کننده به 
اندازه آس��یبی که قربانی دیده، به حبس میان 
مدت یا درازمدت محکوم می ش��ود. براس��اس 
قانون جزای افغانس��تان در صورتی که قربانی 
ش��کنجه بر اثر ش��کنجه از بین برود، کسی که 

شکنجه کرده به جزای قتل محکوم می شود. 
براساس قوانین داخلی و اسناد بین المللی، 
نهادهای امنیتی و کشفی اجازه ندارند تا برای 
گرفت��ن اقرار و اعت��راف از متهمان و مظنونان 
آن ها را ش��کنجه کنند. هرچند آمار ش��کنجه 
در زندان ها و توس��ط نهادهای امنیتی کاهش 
یافته، اما به دالی��ل عدم آگاهی از قانون، عدم 
دسترس��ی به علوم و ابزار امروزی اثبات جرم و 
محدودیت دسترسی به وکیل مدافع، شکنجه 

هنوز وجود دارد.

باوجودی که شکنجه به صورت مطلق و در 
همه حال منع قرار داده ش��ده است؛ اما اقدام 
به ش��کنجه و بدرفتای هنوز به عنوان یکی از 
ش��یوه های معمول تحصیل اقرار و اطالعات از 
افراد مظنون و متهم و یا تخویف و تهدید آن ها 
به خصوص در کش��ورهایی با نظام های فاسد و 
ناکارامد قضایی به کار برده می ش��ود. براساس 
گزارش های کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانستان، ش��کنجه هنوز در نهادهای دولتی 
وجود دارد و گروه های مخالف مسلح دولت نیز 
برای به دست آوردن معلومات و گرفتن اقرار از 

متهمان، به شکنجه اقدام می کنند.۲
تعذیب شهروندان افغانس��تان برای اقرار و 
اعتراف ب��ه جرمی که انجام داده  ی��ا نداده اند، 
در دوره ه��ای مختل��ف معم��ول بوده اس��ت. 
حکومت های ش��اهی، کمونیستی، مجاهدین و 
طالبان هرک��دام به نوبه خود به مقصد گرفتن 
اقرار از مظنونان، دست به شکنجه می زدند. اما 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آغاز 
فعالیتش تاکنون، همواره تالش کرده است تا با 
توصیه و نظارت از نهادهای دولتی جلو شکنجه 

را بگیرد. 
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان می گوید ش��کنجه یا 
تعذیب یک عمل جرمی و غیرانس��انی است و 
در نتیجه این عمل انسان ها »به کاری اعتراف 
می کنن��د ک��ه آن را انجام داده ی��ا نداده اند.« 

داکتر سیما سمر: 
شکنجه به 
هر دلیلی 
ممنوع است
حسین سیرت

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
گرفتن اعتراف از راه ش��کنجه را خالف کرامت 
انس��انی می داند و تأکید می کند که این عمل 
در قوانین منع قرار داده شده است:  »ما تالش 
می کنیم که ش��کنجه کاماًل محو ش��ود و هیچ 

انسانی شکنجه نشود.«
رییس کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر 
افغانس��تان تأکید کرد که پولیس چون زنجیر 
اول عدالت اس��ت نباید دست به شکنجه بزند:  
»پولیس باید از ش��کنجه خ��ودداری کند و در 
برخورده��ا با مظنون��ان، به این مس��أله توجه 
نمای��د.« خانم س��مر اف��زود که ش��کنجه در 
نهادهای دولت��ی کاهش یافته ول��ی هنوزهم 
اف��رادی هس��تند که فکر می کنند »ش��کنجه 
حق ش��ان اس��ت زیرا از قوانین آگاهی ندارند و 
فکر می کنن��د چون یک ف��رد متهم به حمله 
انتحاری اس��ت یا عضو گروه طالبان یا س��ایر 
گروه های مخالف اس��ت باید شکنجه شود؛ در 
حالی که ش��کنجه در قانون منع شده است.« 
خانم سمر افزود باوجودی که یک شخص دزد 
و قاتل اس��ت؛ اما دارای کرامت انسانی است و 

باید این حق او، احترام شود. 
هرچند تعریفی که از شکنجه شده بیشتر 
بر تعذیب و آزار و اذیت انس��ان ها برای گرفتن 
اقرار تأکید ش��ده اما آگاهان مسایل حقوقی به 
این باورند که هرنوع رفتار تحقیرآمیز و خشن 
نس��بت به بازداشت ش��دگان، اع��م از مظنون، 
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متهم و محکوم اطالق می کنند. تعریف شکنجه 
در کنوانسیون منع شکنجه چنین آمده است:  
ش��کنجه عبارت از هر عملی است که با اجرای 
آن، درد و رنج ش��دید جس��می یا روانی عمداً 
بر یک ش��خص برای مقاصدی چون به دست 
آوردن معلوم��ات، گرفتن اعت��راف از وی یا از 
شخص ثالث تحمیل می گردد، مجازات وی به 
خاطر عملی که خودش یا شخص ثالث مرتکب 
گردیده یا مظنون به ارتکاب آن اس��ت، تهدید 
کردن یا وادار س��اختن او یا شخص ثالث برای 
هر دلی��ل مبنی بر هرنوع تبعی��ض زمانی که 
همچ��و درد یا رنج توس��ط یا ب��ه تحریک یا با 
رضایت یا موافقت یک مأمور دولت و یا شخص 
دیگ��ری که از مقام رس��می دس��ت ب��ه اقدام 

می شود، تحمیل گردد.۳

تأکید بر منع شکنجه
مقام ه��ا در حکوم��ت افغانس��تان تاکی��د 
می کنند که شکنجه براس��اس قوانین داخلی 
و کنوانسیون منع شکنجه منع قرار داده شده 
و نهادهای تطبیق کننده قانون نباید دس��ت به 
ش��کنجه بزنند. سندهایی حقوقی ای که شیوه 
رفتار نیروهای امنیتی از جمله پولیس را تعریف 

می کنند نیز بر منع شکنجه تأکید کرده اند. 
قواعد طرز سلوک پولیس یکی از سندهایی 
است که مأموران پولیس هنگامی که کارشان 
را به عنوان عضو پولی��س آغاز می کنند به آن 
س��وگند یاد می کنند. یک��ی از ماده های طرز 
س��لوک پولیس این اس��ت:  »پولی��س به هیچ 
عنوان ش��کنجه نخواهد کرد، ب��ه هیچ عنوان 
شکنجه را تحمل نخواهد کرد و به هیچ عنوان 

اوامر دال بر شکنجه را نخواهد پذیرفت.«۴
براساس کنوانسیون منع شکنجه در صورتی 
که تحت نظارت پولیس  یا سایر مأموران امنیتی 
ش��کنجه صورت گی��رد  یا با رضای��ت مأموران 
رسمی دولتی ش��کنجه انجام شود، هم چنین 
مأمورانی که از ش��کنجه خبر ش��وند و سکوت 

کنند، چنین افرادی مسئول و پاسخگویند. 
مقام ه��ای رس��می حکوم��ت به خصوص 
لوی س��ارنوالی بارها تأکید کرده اند که شکنجه 
قابل قبول نیس��ت و نهاده��ای عدلی قضایی 
آخرین تالش های ش��ان را به خرج می دهند تا 
از عمل غیرقانونی ش��کنجه در محالت س��لب 

آزادی مربوط به حکومت جلوگیری کنند. 

شکنجه روانی 
شکنجه همیش��ه با خشونت فزیکی همراه 
نیست و گاهی امکان دارد یک فرد از نظر روحی 
و روانی شکنجه شود. در شکنجه روانی تالش 
می ش��ود تا شخص دچار ترس و اضطراب شود 
در حالی که نوع این ش��کنجه جسمی نیست. 
شکنجه روانی به هدف از بین بردن شخصیت 

انسانی و محو اراده انسان ها صورت می گیرد ولو 
این نوع شکنجه تأثیر موقت داشته باشد. 

زندان��ی ک��ردن انفرادی ب��دون دادن غذا، 
ب��دون دادن آب، اج��ازه ندادن از اس��تفاده از 
تشناب توس��ط پولیس، نشان دادن اعدام های 
نمایش��ی، تهدید ب��ه انداخت��ن وی از پنجره، 
فحش و دش��نام، فرو کردن سر قربانی در مواد 
متعفن اعمالی اس��ت که ش��کنجه محس��وب 
می شوند و قربانی به شکل روانی مورد شکنجه 

قرار می گیرد.۵
رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی اما با شکنجه 
تفاوت دارد ولی در کنوانس��یون منع شکنجه 
ممنوع قرار داده ش��ده است. نوعیت تشخیص 
ش��کنجه با رفتاره��ای ظالمانه و غیرانس��انی 
مربوط به میزان رنجی اس��ت ک��ه به فرد وارد 
می ش��ود. رفتار تحقیر کنن��ده موضوع دیگری 
است که کنوانس��یون منع شکنجه آن را منع 
کرده است. رفتار تحقیر کننده به اعمالی گفته 
می ش��ود که یک فرد را ن��زد دیگران بی نهایت 
تحقیر کند  یا کسی را به عملی که خالف اراده 
و وجدان اوس��ت، مجبور کن��د. در مورد دیگر 
تأکید شده است که اگر اعمالی بر قربانی انجام 
ش��ود که او در چشم خودش خوار شود نیز در 

زمره رفتار تحقیر آمیز به حساب می آید.
اما درد و رنج هایی که ذاتاً ناشی از مجازات 
می شوند، شکنجه نیس��تند. چنانچه براساس 
قوانی��ن یک مجرم زندانی می ش��ود، به فضای 
باز دسترس��ی ندارد و نمی تواند آزادانه گشت و 
گ��ذار کند، این موضوع نیز درد و رنج به وجود 

می آورد اما شکنجه نیست.۶
نحوه بازداش��ت اف��راد توس��ط پولیس به 
نحوی که شخص با شدت و خشونت بازداشت 
ش��ود و به داخل یک اتاق انداخته شود، رفتار 
تحقیر کننده محسوب می شود. هرگاه گروهی 
از اف��راد به صورت علنی و ب��ه منظور برخورد 
متف��اوت از دیگ��ران ج��دا گ��ردد نی��ز رفتار 

تحقیر آمیز محسوب می شود. 
اما تحقیق هایی که کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بش��ر افغانستان در س��ال های گذشته 
درباره ش��کنجه انجام داده نش��ان می دهد که 
پولیس بیش��تر از هر نهاد دیگر دولتی اقدام به 
ش��کنجه کرده اس��ت. گزارش های کمیسیون 
مستقل حقوق بشر نشان می دهد که شکنجه 
در پولی��س بیش��تر از هر نه��اد دولتی وجود 
دارد چنانچه در یکی از گزارش ها آمده اس��ت 
که اس��ت که پولیس عامل بیش از ۶۵ درصد 

قضایای شکنجه است. ۷

پیشگیری از شکنجه
شکنجه در قانون منع شکنجه و کود جزایی 
که هردو توسط دولت تدوین شده، ممنوع قرار 
داده ش��ده است. از س��وی دیگر شکنجه جرم 

داخلی و بین المللی اس��ت و عام��الن آن باید 
براس��اس قوانین، م��ورد مجازات ق��رار گیرند. 
مقام ها در دولت افغانستان می گویند که برای 
پیشگیری از شکنجه، قربانی هرچه سریع تر به 
قاضی دسترس��ی پیدا کنند و بتوانند دردهای 
خود را به قاضی مستقل بگوید و از شکنجه هایی 

که در حق او شده گزارش دهد. 
از ش��کنجه،  پیش گی��ری  دیگ��ر  ش��یوه 
موجودیت هیاتی است که باید از توقیف خانه ها 
بازدید کنند. این نظارت توس��ط سازمان های 
مس��تقل غیردولتی یا بین المللی انجام شود و 
نظارت  کنندگان باید بتوانند با توقیف ش��ده ها 

گفتگو کنند. 
مورد دیگری س��بب می شود تا از شکنجه 
خودداری شود، بی اعتبارکردن اقراری است که 
تحت شکنجه به دست آمده است. این موضوع 
در قوانین داخلی افغانس��تان نیز آمده است و 
نهادهای عدل��ی می توانند اقرارهایی چون این 
را رد کنن��د. آموزش مجریان قانون راه دیگری 
برای جلوگیری از شکنجه است. پولیس و سایر 
کارمندان نهادهای امنیت��ی باید آموزش داده 

شوند تا از شکنجه خودداری کنند. 
جبران خسارت برای قربانیان شکنجه مورد 
دیگری است که مانع شکنجه در ادارات دولتی 
می شود. کس��انی که قربانی ش��کنجه اند باید 

جبران خسارت شوند. 
ام��ا گزارش هایی که توس��ط کمیس��یون 
مستقل حقوق بش��ر در رابطه به شکنجه نشر 
ش��ده آمده اس��ت که قوانین جزای افغانستان 
به تم��ام مصادیق ش��کنجه نپرداخته و برخی 
از خألهای قانونی وج��ود دارد در این گزارش 
هم چنین پیش��نهاد شده اس��ت که کارمندان 
بخش ه��ای نظام��ی از قوانی��ن بشردوس��تانه 
آگاه��ی ندارند. بنابراین باید این ضرور اس��ت 
تا آموزش های مش��خص حقوق بشری شامل 

نصاب تعلیمی مراکز آموزشی پولیس شود.۸

منابع:
۲:  گزارش ش��کنجه و بدرفتاری در محالت س��لب 

آزادی افغانستان صفحه . سال ۱۳۹۴ صفحه ۵
۳: کنوانس��یون منع ش��کنجه و رفتاره��ای ظالمانه 

غیرانسانی یا تحقیر کننده 
۴: س��خنرانی غالم حیدر عالمه، معاون لوی سارنوالی 
افغانس��تان در دومین کنفرانس حقوق بشر و پولیس ۱۰ 

ثور ۱۳۹۶ 
۵: همان 
۶: همان

۷:  گزارش علل ش��کنجه در نهاده��ای مجری قانون 
۱۳۸۶ صفحه ۱۵ 

۸: گ��زارش ش��کنجه و بدرفتاری در محالت س��لب 
آزادی افغانس��تان تهیه ش��ده توس��ط کمیسیون مستقل 

حقوق بشر سال ۱۳۹۴
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قاتالن خاموش
به مناسبت روز جهانی حفظ محیط زیست
حسین سیرت

اش�اره: س��االنه ۵۳۰۰۰ نفر در سراس��ر 
افغانس��تان در نتیجه آلودگی محیط زیس��ت 
جان ش��ان را از دس��ت می دهند. تنها در شهر 
کاب��ل ۳۱۴۳ ت��ن در نتیج��ه آلودگی محیط 
زیس��ت ج��ان می دهند. این آماری اس��ت که 
اداره حفاظ��ت از محیط زیس��ت افغانس��تان 
ارایه می کند. مس��ئوالن ای��ن اداره می گویند 
آمار تلفات و خس��ارات آلودگی محیط زیست 
به مراتب بیش��تر از این آمار و ارقام اس��ت. در 
حالی که حکومت و مردم در رابطه به استفاده 
از بخاری های ذغال س��وز بی تفاوت است، دود 
ذغال سنگ سرطان زاس��ت، کودکان را کودن 

بار می آورد و سقط جنین را افزایش می دهد.۱
هیچ کسی از خطرات ناشی از آلودگی هوا 
در امان نیست. فقیر و غنی، دارا و نادار همه در 
معرض امراض ناشی از آلودگی هوا قرار دارند و 

راه فراری وجود ندارد.  
آمار  تلفات ناش��ی از آلودگی هوا در سطح 
جهان تکان دهنده است. ساالنه ۶.۵ میلیون نفر 
در سراسر جهان به دلیل آلودگی هوا جان شان 

را از دست می دهند. همه مجبورند هوای آلوده 
را  تنف��س کنن��د و زمانی که تنف��س مرگبار 
می شود، شهرها به خطری برای صحت تبدیل 

می شوند.۲

محیط زیس�ت س�الم به عن�وان حق 
بشری

پانزدهم جوزا مطابق پنجم جون روز محیط 
زیس��ت اس��ت. حق بر داش��تن محیط زیست 
سالم ش��امل نسل س��وم حقوق بشر می باشد 
و دسترس��ی به محی��ط، آب و هوای پاک یک 
حق بشری اس��ت و این حق با حقوق مدنی و 
سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
رابط��ه ناگسس��تنی دارد. زندگ��ی در محیط 
زیست آلوده، جان انس��ان ها را با خطر مواجه 
می کن��د، رفاه اجتماع��ی را از آن ها می گیرد و 
سبب شیوع مرض های گوناگون به خصوص در 

جوامع فقیر می شود. 
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
در پانزده س��ال گذش��ته تالش کرده است تا 

با برگزاری کارگاه های آموزش��ی و سمینارها، 
نق��ش خودرا در آگاهی ده��ی از اهمیت حفظ 
محی��ط زیس��ت و پیامدهای منفی ناش��ی از 
بی تفاوتی نس��بت به محیط زیست، ایفا نماید. 
کمیس��یون همواره تأکید کرده است که تنها 
تروریس��م، ناامنی و فقر برای مردم افغانستان 
تهدید نیست؛ بلکه چالش های محیط زیستی 
تهدیده��ای پنهان را متوج��ه صحت و اقتصاد 
جامعه کرده که باید تدابی��ر الزم برای مبارزه 
با ای��ن چالش اتخاذ ش��ود. یک��ی از اقدامات 
کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر برای حفظ 
محیط زیست، تهیه خریطه های تکه ای بوده تا 
به این ترتیب مردم را به استفاده از خریطه های 
تکه ای و خودداری از خریطه های پالس��تیکی 

تشویق نماید. 

محیط زیست و توسعه پایدار
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ میالدی 
اهداف توس��عه پای��دار را تصویب کرد که همه 
کشورهای این این سازمان به شمول افغانستان 
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مکلف به تطبیق آن هستند. توسعه پایدار دارای 
۱۷ هدف است که داشتن محیط زیست سالم 
در شش هدف به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
اشاره شده اس��ت. هدف سازمان ملل متحد از 
تصویب اهداف توس��عه پای��دار، پایان دادن به 
فقر و گرس��نگی، جنگ، بی عدالتی و نابرابری 

جنسیتی است. 
هدف س��یزدهم توسعه پایدار بر جلوگیری 
از تغیی��رات اقلیمی تأکید دارد. براس��اس این 
هدف، انسان ها باید از حق بر توسعه برخوردار 
شوند؛ اما توسعه نباید به تخریب محیط زیست 
منجر ش��ود و صحت بش��ر را با خط��ر روبهرو 
سازد. تغییرات اقلیمی همه انسان ها را در تمام 
کش��ورها متأثر می کند. آلودگی هوا و تغییرات 
آب و هوایی اقتصاد کشورها را صدمه می زند و 
زندگی انسان ها را متاثر می سازد. تغییرات آب 
و هوا نتیج��ه فعالیت فابریکه ها و کارخانه های 
بزرگ کش��ورهای صنعتی است که سبب گرم 
ش��دن هوای کره زمین می ش��ود. گرم ش��دن 
زمین خش��ک سالی، س��یالب های موسمی و 
کمبود آب را همراه دارد که بیش��ترین صدمه 
را در نتیجه این تغییرات، مردمان کش��ورهای 

فقیر می بینند. 
محیط زیس��ت ب��ه صورت غیر مس��تقیم 
ش��امل هدف سوم توس��عه پایدار نیز می شود. 
هدف سوم بر دسترسی برابر به خدمات صحی 
تأکید دارد و دولت افغانس��تان مکلف است که 
زمینه دسترسی شهروندان به خصوص اطفال و 
مادران را به مراکز صحی فراهم کند. از آن جایی 
که محیط زیست آلوده نیز تهدیدی برای جان 
انسان ها ست، دولت  باید تدابیری را برای بهبود 

محیط زیس��ت و برخ��ورداری ش��هروندان از 
محیط زیست پاک فراهم کند. 

دسترس��ی به آب پاک، بهداشت و سیستم 
فاض��الب هدف شش��م توس��عه پایدار اس��ت.  
ساالنه میلیون ها انسان به خصوص کودکان به 
دلیل عدم دسترسی به آب پاک و صحی، جان 
شان را از دست می دهند. فقر و نبود زیربناهای 
کافی برای تصفیه آب، دلیل اصلی مرگ و میر 
ناش��ی از آب های آلوده است و این موضوع نیز 
به صورت غیرمستقیم به محیط زیست ارتباط 
دارد. محیط زیست آلوده زمینه دسترسی مردم 
به آب پ��اک را متاثر می کن��د و وقتی محیط 
زیست آلوده باش��د، دسترسی به آب پاک نیز 
محدودتر می ش��ود. خشکس��الی های پیهم در 
جوامع فقیر، یکی از نتایج ناگوار تخریب محیط 
زیست اس��ت که نتیجه آن کمبود آب پاک و 

ابتال به امراض کشنده می باشد. 
انرژی ارزان و دوامدار هدف هفتم توس��عه 
پایدار اس��ت. در حالی که دسترس��ی به انرژی 
برای انسان ها ضروریست؛ اما تالش می شود تا 
دولت ها برای تولید انرژی از منابع پاک مانند، 
آب، باد و نور خورشید استفاده کنند. دسترسی 
به انرژی با اس��تفاده مواد سوخت آلوده کننده 
مانند نفت، زغال س��نگ و س��ایر م��واد آلوده 
کننده، تأثیرات منفی بر محیط زیس��ت دارد. 
تولید انرژی یکی از منابع آلودگی و تغییر اقلیم 
است. ۶۰ درصد آلودگی های محیط زیستی که 
در تغییر اقلیم نقش دارن��د، از تولید انرژی به 

دست می آیند.۳ 

وضعیت محیط زیست در افغانستان 
در حالی که قانون محیط زیست حکومت 
را مکل��ف کرده ت��ا تدابی��ر الزم را برای بهبود 
وضعیت محیط زیس��ت روی  دست گیرد؛ ولی 
وضعیت محیط زیست در افغانستان قانع کننده 

نیست. 
روستاهای افغانس��تان از خشک سالی رنج 
می برند، ساکنان روستاهایی که با خشک سالی 
روبه رو ش��ده ؛ خانه ها و محالت اصلی ش��ان را 
ترک ک��رده و برای یافتن م��کان بهتر زندگی 
به مناطق دیگر کوچیده اند. س��اکنان روستاها 
از سیالب ها، و برفکوچ هایی که به باور آگاهان 
در نتیج��ه تغییرات اقلیمی به می��ان می آید، 
خس��اره مند می ش��وند و حاصالت زراعتی نیز 

کاهش می باید. 
قانون محیط زیست افغانستان تأکید کرده 
است که هیچ شخص حق ندارد باعث آلودگی 
زیاد محیط زیست گردد.۴ اما در عمل این اداره 
کاری برای حفظ و بهبود محیط زیس��ت انجام 

داده نمی تواند. 
اداره حفظ محیط زیس��ت که در چوکات 
دولت فعالیت می کند، مسئولیت تنظیم مسایل 

مربوط به محیط زیس��ت را دارد، اما مسئوالن 
این نهاد می گویند بودجه کافی در اختیار اداره 
حفظ محیط زیست گذاشته نمی شود و کار برای 
محیط زیست با »دس��ت های خالی« ناممکن 
است. کاظم همایون رییس پالن حفظ محیط 
زیس��ت می گوید: »با تاسف درخواست های ما 
برای تطبیق برنامه های محیط زیستی پذیرفته 

نمی شود.«
مس��ئوالن این نه��اد »ناکارای��ی« در اداره 
حفظ محیط زیس��ت را نیز می پذیرند چنانچه 
کاظم همایون رییس پالن حفظ محیط زیست 

می گوید این اداره کاستی های خودرا دارد. 
به باور مس��ئوالن این نهاد، ش��هر کابل در 
ش��انزده سال گذشته ش��اهد افزایش جمعیت 
بود که ۷۵ درصد آن ها از روس��تاها به شهر رو 
آوردند و بیشتر مردم نیز از فقر رنج می برند. به 
باور آقای همایون آلودگی محیط زیست نتیجه 

فقر و افزایش جمعیت است. 

آلودگی هوا
یکی از چالش های محیط زیستی آلودگی 
هوا به خصوص در ش��هر کابل است. هوای این 
شهر در فصل زمستان به شدت آلوده می شود 
و دود ناش��ی از بخاری های ذغالی هوای شهر 
را به ش��دت آلوده می کند. براس��اس تعریفی 
که از آلوده هوا ش��ده، آلودگی ه��وا عبارت از 
وج��ود یا پخش یک یا چن��د آلوده کننده اعم 
از جامد، مایع، گاز تشعش��ع پرتوزا و غیرپرتوزا 
در ه��وای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن 
را به طوری که زیان آور برای انس��ان یا س��ایر 

موجودات زنده باشد، تغییر دهد.۵
فق��ر و نبود بدیل گاز و ب��رق ارزان و قابل 
دسترس سبب می شود تا باشندگان شهر کابل 
و برخی از ش��هرهای دیگر افغانستان در فصل 
زمس��تان از بخاری های زغالی اس��تفاده کنند. 
دود این بخاری ها در ساعات اولیه صبح و شام، 
ستون های غلیظی از دود و غبار را بر فراز شهر 
تشکیل می دهد. دود بخاری های ذغالی که در 
سال های اخیر در کابل و شهرهای کالن دیگر 
افغانس��تان مروج شده بس��یار مضر است. دود 
ذغال س��نگ با خود م��واد رادیو اکتیف دارد و 
اف��رادی که آن را تنفس می کنند، با خطر ابتال 
به سرطان مواجه هستند. همچنین دود ذغال 
س��نگ حاوی س��رب اس��ت که موجب کودن 

شدن کودکان و سقط جنین می شود. 
فعاالن محیط زیست به این باورند که دود 
ناش��ی از ذغال سنگ »کشنده خاموش« است 
و ب��دون این که مردم در مورد آن بدانند، همه 
روزه قربانی آلودگی ناشی از دود و آلودگی هوا 
می ش��وند. آقای همایون هش��دار می دهد که 
اس��تفاده از ذغال س��نگ به خصوص در فصل 
زمستان بس��یار خطرناک اس��ت: »استفاده از 

در حالی که قانون محیط 
زیست حکومت را مکلف 

کرده تا تدابیر الزم را 
برای بهبود وضعیت 

محیط زیست روی  دست 
گیرد؛ ولی وضعیت محیط 

زیست در افغانستان 
قانع کننده نیست. 

روستاهای افغانستان از 
خشک سالی رنج می برند، 
ساکنان روستاهایی که با 
خشک سالی روبه رو شده ؛ 
خانه ها و محالت اصلی 
شان را ترک کرده و برای 
یافتن مکان بهتر زندگی به 
مناطق دیگر کوچیده اند.
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ذغال س��نگ و دود ناش��ی از آن سبب فاجعه 
انسانی، حیوانی و نباتی می شود و ما هزینه های 
زی��ادی را ب��ه دلیل اس��تفاده از ذغال س��نگ 
می پردازیم.« اما حکوم��ت هنوز راه حلی برای 
جلوگیری از س��وخت ذغال سنگ ارایه نکرده 

است.
استفاده از انرژی فسیلی مانند تیل، چوب 
و زغ��ال س��نگ یکی از دالیل اصل��ی آلودگی 
محیط زیس��ت اس��ت. آگاهان مسایل محیط 
زیست می گویند تا زمانی که انرژی پاک جای 
انرژی فوس��یلی را نگیرد، فایق آمدن بر معضل 
آلودگی محیط زیست به خصوص آلودگی آب 
و هوا ممکن نیست. در حالی که گشت و گذار 
وسایط کهنه و دودزا در شهر، جاده های خامه، 
اس��تفاده از بخاری های چوب��ی و ذغالی برای 
گ��رم کردن خانه ها عوامل اصل��ی آلودگی هوا 
است، حکومت برای تغییر این وضعیت برنامه 
مشخصی ندارد. اداره حفظ محیط زیست تنها 
توانس��ته داش های خش��ت پزی را در خارج از 
ش��هر انتقال دهد و ب��ه نانوایی ها توصیه  کند 
تا بجای چوب، از گاز اس��تفاده کنند. به گفته 
مسئوالن اداره حفظ محیط زیست، فقر دلیل 
اصلی استفاده از سوخت فوسیلی است و تغییر 

این وضع به زمان و بودجه کافی نیاز دارد. 
این  در حالی است که براساس قانون محیط 
زیس��ت، اداره ملی حفظ محیط زیست مکلف 
اس��ت تا : »اداره محلی حفاظت محیط زیست 
مکلف اس��ت به  منظور آگاهی عامه تبلیغات و 
تعلیمات مبنی بر ارزش منابع طبیعی، ضرورت 
اس��تفاده دوامدار و حفاظت آن ها تأثیرات آن 
بر صحت انس��ان و محیط زیس��ت به ش��مول 
جلوگیری، کنترول آلودگی و شیوه های بهبود 
آن با وزارت ها و ادارات ذیربط مرکزی و محلی، 

به طور هماهنگ کار نماید.«۶

پایتخت ناپاک
تراکم جمعی��ت در کابل پایتخت، فرهنگ 
ضعی��ف شهرنش��ینی و ناآگاه��ی از خطرهای 
بی توجهی به محیط زیست، پایتخت افغانستان 
را ب��ه ش��هر ناپاک تبدی��ل کرده اس��ت. بوی 
برخواس��ته  از این زباله ها و گرد و خاکی که از 
جاده های خامه کابل توس��ط وسایط نقلیه به 
هوا بلند می ش��ود، گش��ت و گذار در این شهر 
را دش��وار کرده اس��ت. انبارهای زباله ها ماه ها 
و گاهی س��ال ها در بخش هایی از ش��هر باقی 
می ماند و ش��هرداری ت��وان انتقال به موقع آن 
را ندارد. مسئوالن ش��هرداری کابل می گویند 
کمبود وسایط و کارمند، دو مشکل اصلی برای 
پاک کاری و انتقال زباله ها به بیرون از شر کابل 

است. 
ش��هرداری کابل برای تنظیف شهر، حدود 
چهار هزار کارمند در اختیار دارد ولی مسئوالن 

ای��ن نهاد می گویند برای پاک کاری ش��هر، به 
امکانات، وسایط و کارمندان بیشتری نیاز دارد. 
احم��د بهزاد غیاثی رییس تنظیف ش��هرداری 
کاب��ل می گوید:  »اگر تعداد کارمندان ما به ۱۰ 
هزار نفر هم برسد، نمی توانیم به تمام کوچه – 
پس کوچه های شهر رسیدگی کنیم.« او افزود: 
»تا زمانی که هر ش��هروند خودرا شهردار شهر 
نداند و احساس مسئولیت نکند، این شهر پاک 

نخواهد شد.«
حکومت برای مدیریت بهتر انتقال زباله ها 
ناحیه های مرکزی شهر را به سکتور خصوصی 
واگذار کرده تا بار ش��هرداری کابل را سبک تر 
کند. انتقال زباله ها از پنج ناحیه مرکزی ش��هر 
کاب��ل »ناحیه های اول، دوم، چهارم و یازدهم« 
به س��کتور خصوصی واگذار ش��ده است. قرار 
اس��ت پس از طی مراح��ل تدارکاتی، فعالیت 
سکتور خصوصی در عرصه جمع آوری زباله ها 

عمال آغاز شود.  
در حال حال حاضر ش��هرداری قادر است 
در یک ش��بانه روز ۲۶۰۰ متر مکعب زباله را از 
شهر انتقال دهد. اما این کافی نیست و براساس 
اظهارات مسئوالن شهرداری برای انتقال همه 
زباله ه��ا به امکان��ات و کارمندان بیش��تر نیاز 

است. 
از سوی دیگر آگاهی عامه نقش مهمی در 
مدیری��ت زباله ها دارد در حالی که ش��هرداری 
کابل در این بخش زیاد فعال نیست. مسئوالن 
ش��هرداری می گویند آگاهی عامه را در برخی 
از کودکس��تان ها آغاز کرده اند تا حداقل نسل 
جدید »مسئوالنه تر« پرورش یابند. آگاهی دهی 
خانه به خان��ه روش دیگر ش��هرداری کابل در 
بخش انتقال زباله ها است طوری که ۲۰۰۰ زن 
از سوی »یو ان هبیتات« استخدام شده اند. این 
زنان همزمان با توزیع خریطه های پالس��تیکی 
در ناحیه دوم ش��هر کابل، برای هر خانواده در 
رابطه به جمع آوری و انتقال آن به زباله دانی ها 

معلومات می دهند.۷
بخش عمده عدم همکاری مردم بسیار زیاد 
مشکل است. اکثر جوی ها پر از زباله  است. زباله 
را مردم در جویها م��ی اندازند. مردم همکاری 

نمی کنند.
انبارهایی زباله در شهرهای کالن افغانستان 
هر کدام ما در ساعات صبح و شام با انبارهایی 
از زباله در شهر کابل مواجه می شویم. شاروالی 
کابل هنوز قادر به مدیریت درست جمع آوری 

زباله ها در شهر نشده است. 
سوم می مصادف است با روز جهانی حفظ 
محیط زیست و این روز در بسیاری کشورهای 
جهان تجلیل می شود. هرچند حقوق مربوط به 
محیط زیس��ت در منشور حقوق بشر و حق بر 
داشتن محیط زیست سالم به عنوان یک حق 
مستقل شناخته نشده و نامی از آن برده نشده 

اس��ت؛ با وجود آن هم امروزه این حق را جزو 
حقوق نس��ل سوم بش��ر طبقه بندی می کنند. 
حق داش��تن محیط زیست س��الم حقی است 
که با حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی رابطه تنگاتنگ دارد. 

راه حل ها
فای��ق آمدن ب��ر مش��کالت و چالش های 
محیط زیس��تی آس��ان نیست. بخش��ی از این 
چالش ها مانند تغییرات اقلیمی و گرم ش��دن 
هوا مشکالت جهانی است و راهکارهای جهانی 
نی��از دارد اما اداره حفاظت از محیط زیس��ت 
می گوی��د یکی از طرح ها حکومت افغانس��تان 
برای کاهش آلودگی هوا و بهبود محیط زیست، 
وضع مالیات بیش��تر بر آلوده کنندگان محیط 
زیست اس��ت. مس��ئوالن این اداره می گویند 
قرار اس��ت مقرراتی وضع شود که براساس آن 
افراد و شرکت هایی که در نتیجه فعالیت آن ها 
محیط زیس��ت آلوده می شود، مالیات بیشتری 
بپردازن��د. به گونه نمون��ه حمام هایی که برای 
گرم کردن آب از ذغال سنگ استفاده می کنند 
باید مالیه بیش��تری بپردازند و به همین ترتیب 
شرکت هایی که در نتیجه فعالیت آن ها محیط 
زیست آلوده می شود، مجبور به پرداخت مالی 

اضافی خواهند شد. 
ایجاد فضای س��بز راه ح��ل دیگر حکومت 
برای بهتر ساختن محیط زیست است. در حال 
حاضر وزارت زراعت با غرس هزاران اصله نهال 
در تپه های اط��راف کابل تالش دارد تا محیط 
سبز را گسترش دهد و به این ترتیب از آلودگی 

بیشتر هوا جلوگیری کند. 
جلوگی��ری از ورود م��واد نفتی بی کیفیت 
طرح دیگر حکومت برای جلوگیری از آلودگی 
محیط زیست است ولی در این راستا موفقیت 
زیادی به دست نیامده است. همچنین حکومت 
تصمیم گرفته اس��ت تا از ورود موترهای کهنه 
و تاریخ گذش��ته نیز جلوگیری کند زیرا گشت 
و گ��ذار آن ها س��بب آلودگی محیط زیس��ت 

می شود. 

منابع:
۱- گفتگ��و با کاظ��م همایون، ریی��س پالن اداره 

حفظ محیط زیست
2- World Health Organization 2016 and 

2017 report page 138 
3- http://www.un.org/sustainabledevelop-

ment/energy
۴- ماده ۸ بند ۱ قانون محیط زیست

۵- شهدی، علی ترمینولوژی حقوق محیط زیست، 
تهران، ۱۳۹۱ صفحه ۷۶

۶- قانون محیط زیست بند ۳ ماده ۶۴
۷- مصاحبه ب��ا احمد بهزاد غیاثی، رییس عمومی 

تنظیف شهرداری کابل
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مقدمه: بخش حمایت از حقوق اش��خاص 
دارای معلولیت در چوکات تشکیالت کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۰۵ 
میالدی ب��ه خاطر حمایت، نظ��ارت و تعمیم 
حقوق بش��ری اشخاص دارای معلولیت مطابق 
ماده بیس��ت و شش��م قانون تشکیل وظایف و 
صالحیت های کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
در هشت دفترساحوی ایجاد گردیده و تا اکنون 
در همین دفاتر مطابق پالن عمل کمیس��یون 
مستقل حقوق بش��ر افغانستان به فعالیت های 

خویش ادامه می دهد.
افغانس��تان کش��وری اس��ت که بیشترین 
اش��خاص دارای معلولی��ت را دارد و آخری��ن 
سروی ملی معلولیت می رساند که ۲.۷ فی صد 
نفوس کشور را اشخاص دارای معلولیت تشکیل 
می دهد و در هر پنج خانواده یک نفر آن دچار 
معلولیت اس��ت. جنگ و بدامن��ی و عدم ارائه 
خدم��ات صحی و اجتماع��ی و مراعات نکردن 
دستورات ایمنی نیز باعث ایجاد معلولیت ها در 
کشور ش��ده است، چنانچه اطفال هنوز هم در 
کشور به بیماری پولیو گرفتار می شوند. حدود 
۴۰۰۰۰۰ نفر افراد دچار مش��کالت بینایی اند 
که اکثر ش��ان با مص��رف کم قاب��ل درمان اند. 
ناش��نوایان که تعداد آن به ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ 
نفر ذکر می ش��ود نیز از عدم دسترسی به حق 

گزارش ساالنه 
فعالیت های بخش افراد دارای معلولیت 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
محبتی، هماهنگ کننده بخش ا.د.م.

تعلیم برابر در همه مکاتب کشور رنج می برند. 
مشکالت اش��خاص دارای معلولیت ذهنی 
نی��ز بس��یار نگران کنن��ده اس��ت و هیچ گونه 
برنامه حمایتی و باز توانی برای این کته گوری 
اش��خاص وجود ندارد. آن ها در خانه های شان 
به شکل بس��یار بدی زندگی می کنند و چون 
باورهای نا درس��ت نیز در بین مردم رایج است 
وجود آن ها در خانه ها توسط والدین انکار شده 
و از هیچ گون��ه حمایت های صح��ی برخوردار 
نش��ده و قرار گزارش یکی از مؤسس��ات گاهی 
والدین به منظور جلوگیری از خرابکاری دست 
و پای آنان را به زنجیر می بندند، در مزار شریف 
و هرات خانواده ها این گونه اطفال شان را از خانه 
بیرون کرده و بدون سرنوشت می گذارند و هیچ 
نهاد دولت��ی و غیردولتی نیز وج��ود ندارد که 
از آن ها حفاظت کن��د، مخصوصاً که بعضی از 
این اش��خاص دختران باالتر از  ده ساله بوده و 

احتمال تجاوز جنسی بر آن ها می رود.
 کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان 
تا اکنون توانس��ته است که در قسمت تسوید، 
تصوی��ب  قوانین حمایتی از حقوق اش��خاص 
دارای معلولی��ت نق��ش دادخواهان��ه خ��ود را 
ایفا کند ولی متأس��فانه هن��وز اراده و باورهای 
نا درست درباره اشخاص دارای معلولیت آن طور 
که باید و شاید انتظار می رود تغییر نکرده است. 

دید مردم، دولت مداران در برابر  اشخاص دارای 
معلولیت هنوز نگرش ترحم آمیز است نه نگرش 
حقوق محور. بنا بر این ما راه درازی را در پیشرو 
داری��م تا این دید و نگرش های منفی را به دید 

و نگرش مثبت  بد ل کنیم.

دارای  اش�خاص  عموم�ی  وضعی�ت   
معلولیت

- همان ط��وری ک��ه می دانی��م ۸۴۰۰۰۰ 
اش��خاص دارای معلولی��ت ش��دید در کش��ور 
زندگی می کنند. حدود ۱۱۰۵۶۰ تن اشخاص 
دارای معلولیت که مس��تقیم یا غیرمستقیم از 
اثر جنگ های س��ه دهه دچار معلولیت شده اند 
مطاب��ق قان��ون حق��وق و امیتازات اش��خاص 
دارای معلولیت از امتیاز مادی با  درنظرداش��ت 
فی ص��دی معلولیت ش��ان برخوردار ن��د. ای��ن 
موضوع باعث رنجش اشخاص دارای معلولیت 
غیرجنگی شده است و این را یک نوع تبعیض 

بین اشخاص دارای معلولیت می دانند.
- خواس��ت اکثر  اش��خاص دارای معلولیت 
همانا داشتن یک اداره مستقل است و همیشه 
از حکوم��ت می خواهن��د که برای رس��یدگی 
بهتر به امور ش��ان یک اداره مستقل باید ایجاد 
ش��ود، قرار صحبت معین شهداو معلولین این 
خواس��ت آن ها نیز در حال برآورده شدن است 
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و ش��ورای وزیران و کابین��ه در این مورد رأی 
مثبت داده اند. 

- موضوع دیگری که قابل توجه است همانا 
پیش��نهاد تعدیالت در قانون حقوق و امتیازات 
اشخاص دارای معلولیت است که  مدت بیشتر از 
دو ماه )سه ماه سوم سال ۱۳۹۵( یک کمیته که 
در راس آن معین محترم امور شهدا و معلولین 
وزارت کار ام��ور اجتماع��ی ش��هدا و معلولین 
به ش��مول هماهنگ کننده بخ��ش حمایت از 
حقوق اش��خاص دارای معلولیت کمیسیون و 
نماینده ه��ای نهادهای مدنی اش��خاص دارای 
معلولیت ماده به ماده قانون حقوق و امیتازات 
اش��خاص دارای معلولی��ت مورد بررس��ی قرار 
گرف��ت و تعدی��الت خ��وب ک��ه در برگیرنده 
محتویات کنوانس��یون حقوق اش��خاص دارای 
معلولیت باش��د در آن گنجانیده ش��ود و برای 
ط��ی مراحل معینت ش��هدا و معلولین وزارت 
کار امور اجتماعی ش��هدا ومعلولین مسئولیت 

گرفتند.
کنفران��س  راه ان��دازی  در  - س��هم گیری 
مل��ی معلولیت  ک��ه در آن عالوه بر روس��ای 
ریاست های کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، 
نماینده های اتحادیه ها و انجمن های معلولیت 
و نهادها و مؤسس��اتی ک��ه در عرصه معلولیت 
کار می  کنند شرکت داشتند. این کنفرانس به 
تاریخ )۵ و ۶ عقرب ۱۳۹۵( در تاالر سالم خانه 
ارگ توس��ط رئی��س صاحب محت��رم اجرائیه 
افتتاح شد و برای دو روز دوام کرد. هر چند روز 
دوم این کارگاه خالف پروتکل در خارج از ارگ 
و در یکی از هتل های ش��هر کابل گرفته ش��د 
ولی نتیجه تدوی��ر آن قطع نامه ای بود که اکثر 
ش��رکت کننده ها خواهان ایجاد اداره مستقل، 
بازنگری و تطبیق مفاد قانون حقوق و امتیازات 
اشخاص دارای معلولیت، قابل دسترس ساختن 
اماکن عمومی و غیره شده بودند. البته در تمام 
مراحل از جمله در تس��هیل کارهای گروهی و 
غیره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

نقش و سهم خود را داشت.
- ط��رح یک صن��دوق حمایت��ی از طرف 
معینی��ت ش��هدا و معلولین ب��رای بازتوانی و 
شمولیت اقتصادی اشخاص دارای معلولیت نیز 
از طرف معینیت ش��هدا و معلولین تهیه شده 

است که تا اکنون نهایی نشده است.
- طرح برای راه اندازی برنامه س��روی ملی 
معلولی��ت  گام دیگری در عرصه رس��یدگی به 
وضعی��ت اش��خاص دارای معلولیت اس��ت که 
معینیت ش��هدا ومعلولین و مؤسس��ات همکار 
طی مالقاتی که با رئیس محترم اداره احصائیه 
مرکزی داش��تند، اداره احصائیه متعهد شد که 
چنین س��روی را به حمای��ت مالی و تخنیکی 
دونرهای بین المللی به زودی راه اندازی خواهد 
کرد. چنانچه اگر این سروی صورت گیرد اولین 

سروی ملی معلولیت توسط دولت بوده و نتیجه 
آن برای پالن گذاری های بع��دی مفید بوده و 
ادارات ذی ربط را مکلف به اجرای برنامه تعیین 

شده و مشخص می سازد.
- در جلس��ات که با معین شهدا ومعلولین 
در طول س��ال ۱۳۹۵ در جلس��ات هماهنگی 
نهاده��ای عرصه معلولیت )DSCG( و کمیته 
بیِن  وزارتی همراه با سایر نهادها داشتیم در مورد 
نبود یک آسایشگاه و برنامه های بازتوانی برای 
دختران دارای معلولیت ذهنی صحبت کردیم 
و معین محترم شهدا و معلولین وزارت کار امور 
اجتماعی شهدا و معلولین وعده سپرده اند که با 
وزارت امور زنان و وزارت صحت عامه در سطح 
زون ها یک مرکز به عنوان آسایشگاه برای این 

اطفال را ایجاد خواهند کرد.

فعالیت ها
از آن جایی که یکی از اهداف اس��تراتیژیک 
کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان را 
انکش��اف حقوق بشر تش��کیل می دهد بخش 
حقوق افراد دارای معلولیت کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان طی س��ال ۱۳۹۵، به 
منظور تحقق هدف دوم برنامه عمل کمیسیون 
مس��تقل حقوق بش��ر افغانس��تان با برگزاری 
برنامه های آگاهی دهی؛ س��طح آگاهی ۴۲۵۶ 
تن ) ۱۸۸۸ زن و ۲۳۶۸ مرد( از اقشار مختلف 
جامعه را درباره حقوق بش��ری اشخاص دارای 
معلولیت از طریق تدویر ۷۴ جلسه آگاهی دهی، 

ارتقا بخشید.
- قابل یاد آوری اس��ت که بیش��ترین ارقام 
ش��رکت زن��ان در برنامه ه��ای آگاهی دهی در 
هرات، مزار ش��ریف و کابل صورت گرفته است 
و در جالل آب��اد تع��داد اش��تراک کنندگان زن 
بسیار کم بوده است. موضوعات مختلف در این 
جلس��ات مورد بحث ق��رار گرفت که عمدتاً در 
مورد معرفی قانون حقوق و امتیازات اشخاص 
دارای معلولیت، کنوانس��یون حقوق اش��خاص 

دارای معلولیت، اسناد بین المللی می باشد.
در ای��ن جدول تعداد اش��تراک کننده های 
جلس��ات آموزش��ی بخش حمای��ت از حقوق 
اش��خاص دارای معلولیت با تفکیک زن و مرد 

نشان داده است. 
- ه��زاران نفر بیننده و ش��نونده رادیوها و 
تلویزیون های محلی نیز از طریق تهیه و نش��ر 
برنامه های مختلف درباره مش��کالت اشخاص 
دارای معلولیت ذهنی، حق دسترس��ی فزیکی 
ب��ه اماکن عامه، حق صح��ت، حق تعلیم، حق 
ازدواج اش��خاص دارای معلولی��ت آگاهی پیدا 

کردند. 
دارای  اش��خاص  روز جهان��ی  تجلی��ل   -
معلولیت در س��وم دسامبر هر س��ال در تمام 
دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

ک��ه در آن نی��ز مجموعاً  تع��داد ۱۲۰۰ نفر در 
س��ال ۱۳۹۵ ش��رکت می ورزند. دفتر مرکزی 
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان نیز 
با تهیه و نش��ر اعالمیه مطبوعاتی در این مورد 
اهتمام ورزیده است، چنانچه شعار سال ۱۳۹۵ 
ملل متحد را بزبان های دری و پشتو ترجمه و 
بعد از دیزاین در اختی��ار همکاران و نهادهای 

مدنی قرار داده است.
نتیجه:  یکی  تغییر نسبی در نگرش جامعه 
نس��بت به اش��خاص دارای معلولیت اس��ت و 
حساسیتی که خود اش��خاص دارای معلولیت 
در برابر کاربرد الفاظ خالف کرامت انسانی شان 
ص��ورت می گیرد . بهط��ور مث��ال مجری یک 
برنامه رادیویی در قندهار از الفاظ زش��ت برای 
کته گوری های مختلف اشخاص دارای معلولیت 
اس��تفاده کرده بود که واکنش اشخاص دارای 
معلولی��ت را برانگیخت. بعدا یکی از اش��خاص 
دارای معلولی��ت ک��ه نابینا بود به کمیس��یون 
مراجع��ه  و ش��کایتش را درج کرد. مس��ئوالن 
کمیس��یون براثر تماس با مسئولین آن شبکه، 
مشکل را حل کرده و آن ها وعده سپردند که از 
این به بعد از الفاظ زشت درباره اشخاص دارای 
معلولیت کار نخواهن��د گرفت. بنابراین همین 
تغییر در س��لوک این رسانه در عدم استفاده از 
کلمات تحقیر آمیز یک نتیجه آنی بود که ما آن  

را به دست آوردیم.
افزایش مراجعان ما در سال ۱۳۹۵، در سال 

افغانستان کشوری است 
که بیشترین اشخاص دارای 

معلولیت را دارد و آخرین سروی 
ملی معلولیت می رساند که 2.7 
فی صد نفوس کشور را اشخاص 
دارای معلولیت تشکیل می دهد 

و در هر پنج خانواده یک نفر 
آن دچار معلولیت است. جنگ 

و بدامنی و عدم ارائه خدمات 
صحی 

و اجتماعی و مراعات نکردن 
دستورات ایمنی نیز باعث ایجاد 
معلولیت ها در کشور شده است، 
چنانچه اطفال هنوز هم در 
کشور به بیماری پولیو گرفتار 
می شوند. حدود 400000 نفر 
افراد دچار مشکالت بینایی اند 
که اکثر شان با مصرف کم قابل 
درمان اند. ناشنوایان که تعداد 
آن به 50000 تا 60000 نفر ذکر 
می شود
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گذشته شمار زیادی از اشخاص دارای معلولیت 
برای حل مشکالت ش��ان به دفتر کمیس��یون 
مس��تقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کردند. 
مثاًل در مزار ش��ریف ما در سال گذشته  تعداد 
۸۰ نف��ر مراجعین داش��تیم که ب��رای ۳۰ تن 
از آن ها مش��وره های حقوقی داده ش��ده و ۵۰ 
نفر دیگر ش��ان را ب��ه بنیادهای خیریه معرفی 

گردید. 

هماهنگ�ی، دادخواه�ی و حمای�ت از 
اشخاص دارای معلولیت

- مطابق برنامه عمل کمیس��یون مستقل 
حقوق بشر، ش��رکت در برنامه های دادخواهی 
و حمای��ت از نهادهای مدنی باید صورت گیرد. 
یکی از مهم ترین برنامه دادخواهی مشترک ما 
همانا کنفرانس مطبوعات��ی کمیته دادخواهی 
مرکز درباره کنفرانس بروکس��ل بود که نتیجه 
خوب داش��ت و در بیانیه ک��ه نهادهای مدنی 
در آن کنفرانس ارائه کردند و خواس��ت جامعه 
معلولیت از کنفرانس بروکس��ل ش��امل بیانیه 

جامعه مدنی و در کنفرانس مطرح شد.
- در راه اندازی و برنامه ریزی اولین کنفرانس 
مل��ی معلولیت نیز با س��ایر نهاده��ای عرصه 
معلولیت همکاری داش��تیم و به حیث سرتیم 

در یک گروه کاری نیز وظیفه اجرا کردیم.
- ترجم��ه کنوانس��یون مراکش و چاپ آن 
در ماهنامه کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر 
افغانس��تان و هم چنین تهی��ه آن به خط بریل 
و توزی��ع آن به نهاده��ای مربوطه و حضور در 
جلس��ه دادخواهی در مورد با ریاس��ت محترم 

معاهدات وزارت امور خارجه.
- براثر دادخواهی دفتر ساحوی کابل ۴ نفر 
اش��خاص دارای معلولیت را به صورت رایگان 
در دانش��گاه های خصوصی شامل شدند و یک 
نفر نابینا شامل لیسه مسلکی نابینایان گردید و 
هم زمینه زندگی ۲ نفر مراجعین در مرستون 
مساعد ش��ده و ۲ نفر هم به کمیته بین المللی 

صلیب سرخ معرفی شدند.
- براثر دادخواهی ه��ای این آمریت بخش 
حمای��ت از حق��وق اش��خاص دارای معلولیت  
دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
هرات در صنف هایی که اطفال دارای معلولیت 
شامل درس بودند برای سهولت شان صنف شان 

از منزل دوم به منزل اول انتقال داده شدند.
- براثر نظارت ه��ا و دادخواهی های آمریت 
بخ��ش حق��وق اش��خاص دارای معلولی��ت از 
ش��فاخانه های معتادین، وضعی��ت معتادین از 
بابت اعاشه و اباطه در جالل آباد، لغمان، بغالن، 
قندهار و هرات خوب شده است، اعمار شفاخانه 
جدی��د در ننگرهار ب��رای درم��ان معتادین و 
تخصی��ص چهار اتاق ب��رای درم��ان آن ها در 

شفاخانه والیت لغمان .

- تمرکز رس��انه هاي محلي بر مشکالت و 
دس��تاورده ها راجع به حقوق بش��ري اشخاص 

داراي معلولیت. 
- ایجاد رم��پ در اکث��ر ارگان هاي دولتي 

به ویژه مکاتب قندهار و والیت زابل. 
- ش��امل و فارغ ش��دن بی��ش از۱۰۰ نفر 
معلولی��ن واجد ش��رایط از ک��ورس رانندگي 
مدیریت ترافیک قندهار بر اس��اس حکم ماده 
۲۹ قان��ون حق��وق و امیت��از اش��خاص دارای 
معلولیت از داخل شهرقندهار، ولسوالی بولدک 

و مرکز شهرقالت والیت زابل. 
- برخورد نیک مردم و پولیس با اش��خاص 

داراي معلولیت نسبتاً به سال هاي گذشته. 
- عدم اخذ فی��س از فرزندان خانواده های 
دارای معلولیت در تمام مکاتب خصوصی قندهار 

بر اساس هدایت ریاست معارف قندهار. 
- منظ��وری تأس��یس مکت��ب نابینایان و 

ناشنوایان در والیت زابل.
- ایج��اد بخ��ش فیزیوتراپ��ی در کلنیک 
ولس��والی س��پین بول��دک قندهار براس��اس 
دادخواهی کمیت��ه هماهنگی معلولیت والیت 

قندهار. 
- ارتقای ظرفیت اشخاص دارا ي معلولیت 

براثر آشنایي با قوانین.
عکس

ارتقای ظرفیت همکاران 
 آمری��ن بخش حمایت ازحقوق اش��خاص 
دارای معلولیت در یک برنامه مشترک پنج روزه 
در مورد موضوعات مهم حقوق بش��ری توسط 
آموزش ی��اران داخ��ل کمیس��یون و همکاران 
جامع��ه مدنی آموزش دیدن��د و روی برنامه ها 
و فورمه های نظارتی ش��ان بحث کر ده و با پالن 
اس��تراتیژیک و برنامه عمل کمیسیون آشنایی 

بیشتری حاصل کردند.

چالش ها و فرصت ها: 
یکی از مش��کالت عمده در بخش حمایت 
از حقوق اش��خاص دارای معلولیت در ساحات 
کاری ع��دم آگاهی مردم، مس��ئولین دولتی از 
حقوق اش��خاص دارای معلولیت بوده و بارها با 
استفاده از الفاظ زشت و نا پسند آن ها را تحقیر 
و توهین می کنند، نگرش شان درباره اشخاص 
دارای معلولیت ناشی از طرز دید و نگرش های 
بس��یار خرافاتی بوده و اغلب نگاه مردم درباره 
اشخاص دارای معلولیت ترحم آمیز است. آن ها 
توق��ع دارند ک��ه اش��خاص دارای معلولیت در 
خانه های ش��ان بوده و در امور اجتماعی س��هم 
نگیرن��د و حتی والدین ش��ان دخترهای دارای 
معلولیت را فاقد توانایی برای تعلیم و تحصیل و 
اشتغال دانسته و در این  باره برای شان برنامه ای 
ندارن��د. بنابرای��ن زمین��ه کار و ت��الش برای 

حمایت های حقوقی از اشخاص دارای معلولیت 
بس��یار ضروری بوده و باید ای��ن دیدمنفی به 
یک دید مثبت و حقوق محور مبدل شود و ما 
برای حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت 
قانون اساسی، قانون حقوق و امیتازات اشخاص 
داری معلولی��ت، اعالمیه جهانی حقوق بش��ر 
و کنوانس��یون های حق��وق بش��ری و از جمله 
کنوانس��یون حقوق اش��خاص دارای معلولیت 
را من حیث دس��تاویز حقوقی داریم که محور 
همه آن ها منع تبعیض و حمایت از اش��خاص 
آسیب پذیر از جمله اش��خاص دارای معلولیت 

می باشد.
چالش دیگر همانا عدم توجه جامعه جهانی 
در حمایت از حقوق اش��خاص دارای معلولیت 
از طری��ق راه اندازی برنامه ه��ای حمایتی برای 
ش��مولیت گروه های مختلف اش��خاص دارای 

معلولیت است.

پیشنهادها:
هر چند برای بهبود وضعیت حقوق بش��ری 
اش��خاص دارای معلولیت پیشنهادهای زیادی 
وج��ود دارد، ولی در این جا به چند پیش��نهاد 

کلیدی می پردازیم:
- دولت باید تعدیالت پیشنهادی که توسط 
کمیت��ه بازنگری در قانون حق��وق و امتیازات 
اش��خاص دارای معلولی��ت ص��ورت گرفته، را 
هر چ��ه زود تر مورد توجه ق��رار داده و بعد از 
طی مراحل تصویب و توش��یح به مرحله اجرا 

بگذارد.
- وزارت محترم کار و امور اجتماعی شهداو 
معلولین هر چه زود تر در مورد حل مش��کالت 
اش��خاص دارای معلولیت بهخصوص اطفال و 
زن��ان که معلولیت ذهنی دارن��د تدابیر الزم و 
مشخصی را روی دست گرفته و در هماهنگی با 
سایر وزارت های سکتوری با ایجاد آسایشگاه ها 
و مراکز بازتوانی از حقوق بشری آن ها حمایت 

کنند.
ک��ه  می خواهی��م  کش��ور  پارلم��ان  از   -
کنوانسیون مراکش را که درباره حل مشکالت 
اشخاص نابینا و ناشنوا ست را بهزودی تصویب 
کن��د تا حکوم��ت درب��اره اجرایی ک��ردن آن 

گام های مؤثری را بردارد.
ب��ا  غیردولت��ی  و  دولت��ی  رس��انه های   -
در نظر داش��ت کرامت انسانی اش��خاص دارای 
معلولیت در اس��تفاده از القاب زشت و ناپسند 
پرهی��ز ک��رده و ب��رای آگاهی از حق��وق این 

اشخاص برنامه های تبلیغی را در نظر بگیرند.
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د ماشومانو 
له کاررسه مبارزه مخالفت

شاه ويل بې ریا

پ��ه هر هېواد کې د جرم او جنایت یو المل 

د انسانانو محرومیت او بېوزيل ښودل کېږي، 

تر هغو چې پ��ه کومه ټولنه کې بېوزيل او فقر 

حاک��م وي جرم او جنایت ب��ه هم روان وي، دا 

چې اکرثی��ت افغانان د فقر د کرښ��ې الندې 

ژون��د لري، نو طبیعي خ��ربه ده چې د جرم او 

جنای��ت کچه ب��ه هم پورت��ه وي او ډېرې ناوړه 

پایلې لرلی يش. خ��و د بېوزلې ټولنې تر ټولو 

لوی فش��ار د هغ��ې ټولنې پ��ه زیامننېدونکو 

اقش��ارو لکه ماش��ومانو او میرمنو وي. ځکه په 

داسې ټولنو کې کورنۍ مجبورې دي د خپلې 

بقا لپاره حتا په خپلو وړو ماشومانو شاقه کارونه 

وکړي او حتا جرمي ډلې له ماشومانو رنګارنګ 

ناوړې استفادې کولی يش.

ماش��ومتوب ی��وه ځانګ��ړې دوره ده چ��ې 

ماش��وم په کې تفریح، زدکړو او جدي مراقبت 

ته اړتیا لري، تر څو په ښ��ې روزنې او غوړیدنې 

رسه رالوی يش او بیا په راتلونکي کې د بلوغی 

په دوره کې په اطمنان او ډاډ ټولنیزو فعالیتونو 

ت��ه چمتو يش، نو ځکه د ماش��وم  له کار رسه 

مخالف��ت کېږي،  که ماش��وم د روزۍ په ګټلو 

او کار بوخ��ت يش، په چاپیری��ال کې له ګڼو 

س��تونزو ع��الوه د ده راتلونکی ش��خصیت هم 

اغیزمن کېږي او هغه مته چې کورنۍ او ټولنه 

یې په راتلونکي ک��ې ورڅخه لري نيش تررسه 

کولی. 

په ماش��ومانو کار ک��ول د برشیت د تاریخ 

هومره س��ابقه لري، پخوا وختونو کې د ماشوم 

ل��ه کار رسه دومره مخالف��ت نه کېده، خو کله 

چې په پرمختللو ټولنو کې د ماشوم د کار کولو 

ناوړه عواقب وس��نجول شول، نو د ماشوم او د 

برش د حقونو مدافعان یې په ضد ودریدل او په 

خپلو حکومتونو یې فشار راوړ چې د ماشوم د 

کار مخه ونیيس. 

په منځنیو پیړیو کې اروپا او حتا ټوله نړۍ 

کې د ماشوم کار کول کوم عیب نه ګڼل کېده، 

وروس��ته چې اروپا کې صنعتي انقالب راغلو، 

نو دغ��ه وخت کې زیاتو کاریګرو ته اړتیا لیدل 

کېده، نو ماش��ومانو نه به یې ه��م په کارخانو 

کې د کار لپاره ګټه اخیسته، هغه وخت د نورو 

بالغو کارګرانو ژوند هم سم نه و، هغه وخت کې 

عادي کارګر ه��م د کار بیمه نه درلوده، کاري 

ساعتونه به یې زیات  او په کم مزد به یې درانه 

کارونه کول، د کارخانو مالکانو د دې لپاره چې 

زیاته ګټه وکړي ماش��ومان ه��م کارخونو کې 
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اس��تخدام کړل، تر څو ځیني هغه کارونه چې 

لویان یې نيش کولی په ماشومانو  یې په کمو 

پیسو تررسه کړي، لکه د کارخانې د دود کشونو 

پاکول، د فرشونو مینځل او نور داسې لویديل 

کارونه به یې په کمه بیه ماشومانو باندې کول، 

دغه لړ کې به چې ماش��وم ناروغ یا ووژل شو، 

د کارخانې مالک هیڅ د مس��وولیت احساس 

نه کاوه او نه هم داس��ې قوانین موجود و چې 

د کارخانې له مالک نه پوښ��تنه ويش چې دا 

ماشوم ويل ووژل شو یا ويل معلول شو. 

خو دغه وخت ک��ې کارګري ټولنې جوړې 

شوې او اعتصابونه او اعرتاضونه یې وکړل چې 

ی��و د دوی تنخ��وا زیاته يش او ب��ل یې کاري 

س��اعتونه ک��م يش همدارنګ��ه دغ��و ټولنو په 

پانګوالو او دولتونو فشار راوړ چې د ماشوم کار 

ممنوع کړي، خو د وخ��ت په تېریدو رسه دغو 

ټولنو کې قوانین د ماشومانو او کارګرو په ګټه 

بدل ش��ول، خو د ماشوم کار بیا هم منع نشو، 

خو د دویم نړيوال جنګ وروسته چې د برش د 

حقونو نړيواله اعالمیه راووتله هغه کې د ماشوم 

په جسمي او رواين استحصال د ممنوعیت په 

اړه خربه راغله، دغه ش��ان د ماش��وم د حقونو 

نړيوال کنوانس��یون جوړ شو او تصویب شو، نو 

غړي دولتونه مکلف شول چې د ملګرو ملتونو 

س��ازمان ل��ه معیارون��و رسه ځانونه عی��ار او د 

ماشوم په کار باندې بندیز ولګوي. 

د ماشوم له کار رسه د مبارزې نړيواله ورځ 

پ��ه اصل کې هغ��ه فقر رسه مب��ارزه ده چې د 

نړۍ په طبق��ايت نظام کې يې جرړه غځيدلې 

ده. د ملګرو ملتونو سازمان د وینا په اساس له 

ماشوم څخه تر ټولو د ناوړې استفادې ډولونه 

د ماشومانو تښتونه او خرڅول، په جنګونو کې 

له ماشومانو استفاده، د فحشا لپاره د ماشومانو 

تښتول او په غیر قانوين کارونو کې له ماشومانو 

کار اخیس��تل دي دا ټول هغه موارد دي چې 

ماشوم ته جسمي او رواين ستونزې پیدا کوي. 

د ملګرو ملتونو س��ازمان د رپوټونو په حواله په 

2۰14کال کې په ټوله نړۍ کې 126میلیون 

ماش��ومان په داس��ې کارونو بوخت دي چې د 

دوی روغتیا او سالمتۍ ته ګواښ پیښوي. 

د ملګ��رو ملتون��و د ماش��ومانو د حقونو د 

کنوانسیون رسه سم ټول هغه کسان چې عمر 

یې له اتلسو کالو کم وي ماشومان بلل کېږي، 

ځین��ي هېوادونو کې له اتلس��و کالو کم عمره 

ماش��ومانو ته د ځوانو کارګ��رو اصطالح کارول 

کېږي. 

ماش��ومان د برشي ټولنې تر ټولو يب دفاع 

افراد دي، ځیني دغه ماشومان د درانو کارونو 

له امله جس��مي وده نه کوي  او د کار د فشار 

له وجې یې راتلونکي کې هم آزادي اخیستل 

کې��ږي او کورنۍ او فرصت طلبه خلک د خپلو 

ګټو لپاره د ماشوم ټول ژوند بربادوي. 

د ملګرو ملتونو س��ازمان پ��ه کلنیو رپوټونو 

کې افغانستان، سومالیا او د ګانګو ډموکراټیک 

جمهوریت تقریبا د هغ��و هېوادونو په رس کې 

راځي چې د ماش��ومانو حقونه په کې تر پښو 

الن��دې کېږي. په دغ��ه رپوټونو ک��ې لولو: له 

ش��ک پرته افغانس��تان کې ماش��ومان چې د 

دغ��ه هېواد راتلونکی به ج��وړوي په بد حالت 

کې قرار لري او د دوی لپاره هیڅ ګټوره برنامه 

نشته چې راتلونکی ژوند، ښ��وونه او روزنه یې 

تضمین ک��ړي. دا د افغانس��تان د دولت او د 

ب��رشي حقونو د بنس��ټونو دن��ده ده چې دغه 

حقونه رعایت کړي. همدارنګه هغه بنس��ټونه 

چې د ماش��وم د ژوند د ښه کولو په برخه کې 

فعال دي دنده لري چې د ماش��ومانو د ژوند د 

ښ��ه وايل په برخه کې سخت کارونه او کلکې 

هلې ځلې وکړي. 

دلته د خواش��نۍ خ��ربه داده چې د افغان 

ماشومانو د مرګ او میر کچه زیاته ده او هر کال 

یې په اړه اندېښ��نه ښودل کېږي، نوي څیړنې 

ښ��يي چې په تېرو څلويښتو کلونو کې په ټوله 

نړۍ کې د ماشومانو په مرګ او میر کې شپیته 

سلنه کمښت راغلی دی، د بریتانیا چاپ طبي 

خپرونه )Lancet( وړاندې کاږي چې د ماشومانو 

د مرګ کچه کمه شوې ده خو دومره کمه نه ده 

چې د ملګرو ملتونو س��ازمان د درېیمې زریزې 

موخو ته نږدې ش��وي وي، دغ��ه خپرونه کاږي 

که کوم ماشومان په افغانستان او څو افریقايي 

هېوادون��و کې وزیږیږي، دغ��و هېوادونو کې دا 

چانس چې دغه ماشوم به تر پنځه کلنۍ پورې 

ژوندی پاتې يش د نورو پرمختللو هېوادونو لکه 

س��کانډیانوي هېوادونو په پرتله ی��ې د ژوندي 

پات��ې کېدو چانس 6۰برابره ک��م دی. دغه راز 

پ��ه پرمختللو ټولن��و کې د ماش��ومانو د ژوندي 

پاتې کېدو یو علت د واکسین پروګرامونو منظم 

تطبیق، له میاش��و او خځندو نه د هغو ساتنه، 

ښه درملنه او س��امل چاپیریال او اقتصادي ښه 

حالت ښودل شوی دی. 

خ��و د دې په مقابل کې د یونس��ف رپوټ 

واي��ي چې په هرو څلورو ماش��ومانو کې یې یو 

له پنځه کلن��ۍ مخکې مړ کې��ږي. دغه ډول 

ش��مېرې بوږنونک��ې دي، خو زم��وږ د روغتیا 

وزارت بیا هر کال اعالن کوي چې د ماشومانو 

په ژوند او روغتیا کې ښه والی راغلی دی، خو 

که دلته د پریامنه پیسو مرف او بیا واقعیتونو 

ته وکت��ل يش د روغتیا وزارت دغه رپوټونه بې 

اعتباره کوي. 

راځو بېرته د ماش��وم د کار ستونزې ته، نن 

س��با پنځه کلن او اته کلن ماشومان یوازې په 

رسرسي کارون��و بوخ��ت ن��ه دي، دوی حتا په 

غالۍ اوبدلو، نس��اجۍ، د س��کرو په کانونو، د 

خښ��تو په بټیو، کروندو او وړو کارخانو کې هم 

کار کوي. خو په افغانس��تان کې د ماش��ومانو 

مه��م کارونه خځلې راټول��ول، په خځلو کې د 

خپلې بقا په خاطر ډوډۍ پس��ې ګرځيدل، په 

بازارون��و کې اوبه او د توکو خرڅول، د موټرو د 

ښیښ��و پاکول، کرونده کې کار او په مس��رتي 

خانو کې د موټرو او سایکلونو جوړولو پورې په 

ډېرو کارونو بوخت دي.  

دوی اک��رثه هغ��ه ماش��ومان دي چ��ې له 

زدکړو منع ش��وي دي، تر څ��و خپلو کورنیو ته 

ی��وه ګوله ډوډۍ وګټي، افغانس��تان کې بیا د 

دې ماش��ومانو یوه س��تونزه داده چې جنګونو 

ی��ې د کور رسپرس��ت ورنه اخیس��تی دوی په 

بدو رسپرستانو اوښتي دي چې حتا د جنيس 

اس��تفادې له ګواښ رسه م��خ دي. رسبېره پر 

دې افغانستان کې ماشومان د جنګ له خطر 

رسه ه��م مخ دي، نن س��با د ماش��وم رستیرو 

اصط��الح ډې��ره اوریدل کېږي، د افغانس��تان 

حکومت هڅه کړې ده چې د امنیتي ځواکونو 

په چوکاټ کې کم عمره کسان شامل نه کړي، 

خو د دولت مخالفې وس��له والې ډلې اکرثیت 

یې ماشومانو نه اس��تفاده کوي، حتا انتحاري 

بریدونو کې ورنه کار اخيل. زموږ ځیني کورنۍ 

د ملګرو ملتونو سازمان د 
وینا په اساس له ماشوم څخه 

تر ټولو د ناوړې استفادې 
ډولونه د ماشومانو تښتونه او 
خرڅول، په جنګونو کې له 

ماشومانو استفاده، 
د فحشا لپاره د ماشومانو 
تښتول او په غیر قانوين کارونو 
کې له ماشومانو کار اخیستل 
دي دا ټول هغه موارد دي 
چې ماشوم ته جسمي او 
رواين ستونزې پیدا کوي. 
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خپل ماشومان د بیوزلۍ په وجه دیني مدرسو 

ک��ې ش��املوي چې له ی��وې خ��وا ورباندې د 

کورن��ۍ مرف ک��م يش او بله خوا ورنه س��با 

مال ج��وړ يش او په خپل چ��م ګاونډ کې د یو 

ټولنیز منزلت څښتنان يش، خو تجربو وښوده 

چې له ډیورنډ الین ها خوا مدرسو کې اکرثیت 

افغان ماشومانو ته د تشدد او افراطیت زد کړې 

ورکول کېږي او بیا یې د جنګ او انتحار لپاره 

دلته رالیږي. 

ماشومان د ټولنې یوازینی قرش دی چې د 

کار خاوندان ورنه په ډېرو ټیټو او لویدلو کارونو 

کې استفاده کوي، خو پوښتنه داده چې ويل 

داسې کېږي؟ ځواب یې اسانه دی، اصل کې 

يب قان��وين او د پانګوال نظام خاصیت دا دی 

چ��ې باید د خپلې ګټې لپاره هر ډول اخالقي 

نورمون��ه نظرانداز کړي. پانګوال سیس��تم تل 

د کار ارزانه ځواک پس��ې ګرځ��ي او دا ارزانه 

ځواک ماش��ومان دي  ځکه ماشومان له یوې 

خ��وا مايل اس��تقالل نه لري او ل��ه بلې خوا د 

دوی کورنی ماحول او فرهنګي فقر د دې المل 

ش��وی دی چې کورنۍ دا موضوع  او س��تونزه 

جدي ونه نیيس. 

د رس��مي ش��مېرو ل��ه مخې دا مه��ال په 

افغانس��تان کې ت��ر دوه میلیونو ماش��ومان په 

کار بوخت دي. دا هغه رس��مي ش��مېرې دي 

کیدای يش تر دې دوه برابره ماشومان په کار 

بوخت وي، ځکه افغانستان کې جګړو، بیځایه 

کېدو او فقر له الس��ه ډې��رې کورنۍ مجبورې 

دي خپل ماش��ومان کار ته ولیږي، بله خوا په 

نشه يي توکو اعتیاد هم کورنۍ له کار ویستي 

دي، د رس��مي شمېرو په اساس دا مهال درې 

میلیونه خلک په افغانس��تان کې په نش��ه یي 

توکو روږدي دي، د دوی اعتیاد په ماش��ومانو 

او کورنیو مستقیمه اغیز لري.

د ماشومانو کار او د دولت پاملرنه:

د افغانس��تان س��یايس، ټولنیز او امنیتي 

وضعیت داسې دی چې زموږ دولت خپله ډېره 

انرژۍ په امنیت او لویو سیايس چارو لګېږي، 

نو د ماشوم ژوند او هغو چارو ته یې توجه کمه 

ده چې په ټولنه اوږدمهاله اغیز کوی يش، له 

یوې خوا زموږ دولت له اقتصادي س��تونزو رسه 

مخ دی او له بل پلوه دا ظرفیت په کې نه دی 

ایجاد شوی چې داسې پالیسۍ او میکانیزمونه 

جوړ کړي چې د ماش��وم پ��ه ژوند مثبت تاثیر 

ولري. نو ځکه ویلی ش��و چې دولت تر اوس��ه 

دغې ستونزې ته هیڅ یا ډېره لږه پاملرنه کړې 

ده. دلته چې د ماش��وم د حقون��و او د کار په 

مخالف��ت کوم کارونه ش��وي دي هغ��ه هم د 

مدين بنسټونو او انجوګانو پورې محدود او واړه 

کارونه دي. چې ځینو یې د بهرنیانو په مرسته 

انجوګانې جوړې کړي دي او د ماش��ومانو بې 

رسپرس��ته او کاریګرو ماش��ومانو په نوم پیسې 

اخ��يل او لګوي چې پ��ه دغو بنس��ټونو هم د 

دولت سمه څارنه نشته چې ایا دا پیسې سمې 

لګول کېږي او که نه. 

ماش��ومان په هر هېواد پ��ه ځانګړي ډول 

افغانس��تان کې خاصې پاملرنې ته اړتیا لري، 

لوم��ړی دا چ��ې دوی د چاپیری��ال په وړاندې 

ناتوان��ه او بې دفاع دي، دویم دا چې نن دوی 

ماش��ومان دي خ��و د س��با ورځې ټولن��ه او د 

ټولنیزو فعالیتونو چارې دوی پورې اړه لري. د 

ماش��وم د مالتړ ی��وه الره د دوی قانوين مالتړ 

دی، له بده مرغه زموږ په ټولنه کې د ماش��وم 

د کار په اړه جدي قوانین نه دي وضع ش��وي، 

نو دلته د کار قانون کې په یو ډول ورته اش��اره 

ش��وې ده خو جدي نه ده، قانون باید د ټولنې 

او دولت، د ټولنیزو بنسټونو او ماشومانو ترمنځ 

د اړیکو په اړه پولې روښانه کړي. د افغانستان 

په پخوانیو قوانینو کې د ماشوم کار ته رسرسي 

اش��ارې ش��وي دي، د برشي حقون��و ادارو او 

پارملان ته په کار دي چې دغه قوانین وخت په 

وخت وارزوي او د اصالحاتو لپاره یې مناس��ب 

وړاندیزونه وکړي.

محاکمو ته هم چې د ماشومانو دوسیه الړه 

يش، هلته د حاکم فرهنګ په اس��اس ماشوم 

ته کوم ارزښ��ت نه ورکول کېږي او د مس��ئلې 

د ح��ل پ��ه ځ��ای رسرسي فیصله ک��وي او د 

س��تونزې جرړو پسې نه ګرځي. دلته موږ وینو 

چې ځیني برش دوسته اشخاص ماشومانو رسه 

مرسته کوي، خو دا لکه د تسکین دارو داسې 

دي چې لنډ مهال لپاره ماش��وم رسه مرس��ته 

کوي، خو دوامدار درد یې نيش تداوي کولی.  

بله ستونزه زموږ د معارف او روزنې د سیستم 

ده، پ��ه افغانس��تان کې د نوي نظ��ام د راتګ 

ش��پاړس کاله کېږي، خو ال ه��م موږ د معارف 

داس��ې سیستم رامنځته نش��و کړای چې کله 

زموږ ماشومان له ښوونځي خالصېږي د دوی 

یو کس��ب او کار زده وي او کور ته ګټه راوړي، 

کل��ه چې کورنۍ ل��ه ښ��وونځیو او پوهنتونونو 

څخه د فارغو شویو ځوانانو بیکاري ګوري او یا 

ویني چې له زدکړو وروسته هم کوم مهارت نه 

لري چې ځان ته پرې ډوډۍ پیدا کړي، کورنیو 

ته دا فکر پیدا کېږي چې د ښوونځي په ځای 

خپلو ماشومانو ته کسب او کامل ورزده کړي، 

نو خپل ماشومان مسرتیانو، کارګرانو او د نورو 

کسبونو مالکانو رسه شاګردان کوي چې کسب 

زده کړي، هلته د کار خاوند په دغو ماش��ومانو 

هر ډول کارونه چې د دوی له جسمي او رواين 

توان پورته وي تررسه کوي.

بل افغانستان کې اقتصادي وده نورماله او 

متوازنه نه ده، د ځینو سیمو لپاره ښه امکانات 

په نظر کې نیول شوي او ځیني سیمې بیخي 

زیات��ې محرومې دي، دغه محرومیت فرهنګي 

فق��ر هم راويل، ن��و دلته ماش��ومان تر بل هر 

ځای ډېرې ستونزې لري.  

خ��و تجرب��و ښ��ودلې ده چ��ې زد ک��ړې 

ماشومانو ته امن چاپريیال برابروي، دوی رسه 

مرس��ته کوي چې په ذهني لح��اظ وده وکړي 

او بیا د چا تر اس��تثامر الندې رانيش، محرومو 

س��یمو ته د زد کړو امکانات ډي��رول او هلته د 

تشویقي پروګرامونه پیلول چې خلک وهڅوي 

تر څو خپل ماشومان د کار په ځای ښوونځي 

ته ولیږي ددغې ستونزې د حل یوه الر ده. بل 

دولت او د برش د حقونو ادارو ته په کار ده چې 

ټولې هغه ورځې چې ماشوم ته ځانګړې شوي 

دي،  دا ی��و فرصت وګڼ��ي او دغو ورځو کې د 

ماش��وم د حقونو په اړه پ��راخ کمپاینونه وکړي 

چ��ې د ماش��وم د حقونو په اړه ی��ې د پوهاوي 

کچه زیاته يش. 

په افغانستان کې د نوي نظام 
د راتګ شپاړس کاله کېږي، 

خو ال هم موږ د معارف داسې 
سیستم رامنځته نشو کړای چې 
کله زموږ ماشومان له ښوونځي 

خالصېږي د دوی یو کسب 
او کار زده وي او کور ته ګټه 

راوړي، کله چې کورنۍ 
له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه 
د فارغو شویو ځوانانو بیکاري 
ګوري او یا ویني چې له زدکړو 
وروسته هم کوم مهارت نه لري 
چې ځان ته پرې ډوډۍ پیدا 
کړي، کورنیو ته دا فکر پیدا 
کېږي چې د ښوونځي په ځای 
خپلو ماشومانو ته کسب او 
کامل ورزده کړي،
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اطفال و کودکان از آن جهت که انس��ان اند، 
از حقوق مس��اوی ف��ردی، اجتماعی، اقتصادی 
و آموزش��ی با بزرگس��االن برخوردار ن��د، اما از 
آن جایی که در دوران پر اهمیت کودکی و نهایت 
آسیب پذیر قرار دارند، از حقوق بیشتری نسبت 
به بزرگساالن برخوردار می باشند. در آموزه های 
دینی بیش��ترین مس��ئولیت در قبال بقا، رشد، 
تربیت و مشارکت کودک، به عهده والدین است 
و بعد از آن دولت و دیگر افراد جامعه، مس��ئول 
رعایت حقوق کودکان ش��ناخته شده است. در 
این نوشتار در بخش های تعریف کودک، بررسی 
حقوق کودک از نظر قانون اساسی و کنوانسیون 
جهانی حقوق کودک، نشانه ها، عوامل نقض کننده 
حقوق کودک، پیامدهای بی توجهی به کودکان 

و راهکارهای آن مطالبی گرد آوری شده است.
الف: تعریف دوران کودکی: آگاهان، دوران 
کودکی را به بخش های مختلف تقس��یم کرده 
است؛ از زمان انعقاد تا لحظه تولد، جنین گفته 
می ش��ود۱. لحظه ا ی که کودک به دنیا می آید، 
نوزاد گفته می شود، تا زمانی که  هفت سالگی را 
تمام نکرده غیر ممیز نامیده می شود، تا وقتی که 
 ۱۲ سالگی را تمام نکرده باشد، ممیز و تا زمانی 
که  ۱۸ س��الگی را تم��ام نکرده باش��د، در دوره 
نوجوانی قرار دارند.۲ از نظر فقه ش��یعه،  کسی 
که به حد بلوغ نرس��یده و قوه جسمی عقلی در 
وجودش نمو نیافته باشد، کودک گفته می شود. 
در فقه اهل س��نت یک تعری��ف جامع در مورد 

حقوق کودکان 
در افغانستان
چالش ها و راهکارها
به مناسبت روز جهانی حقوق کودکان
داوود ناظری

زمان کودکی وجود ندارد؛ شافعیان سن بلوغ را 
برای دختر و پس��ر ۱۵ سال و حنفیان ۱۸ سال 
برای پس��ر و ۱۷ س��ال را برای دختر سن بلوغ 
تعیین کرده اند. در قانون اساسی کشور - قانون 
رس��یدگی به تخلفات اطفال در ماده چهارم، در 
فقره اول ذکر شده است که طفل شخصی است 

که  هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.
ب: بررس�ی حقوق کودک از نظر قانون 

اساسی:
در قانون اساسی کشور نیز در چندین ماده، 
در مورد حقوق کودکان پرداخته شده است. در 
ماده بیست و سوم قانون اساسی ذکر شده است 
ک��ه زندگی موهبت الهی و از حقوق طبیعی هر 
انسان می باشد. کودک از آن رو که انسان است، 
از این حق برخوردار است و هیچ کس حق ضایع 
ک��ردن آن را ندارد.  در ماده ۲۹ قانون اساس��ی 
کش��ور آمده اس��ت که تعذیب انس��ان ممنوع 
می باش��د و هیچ کس حق ندارد انسان دیگری 
را ش��کنجه و عذاب کند. بنا بر این، هیچ کس��ی 
ح��ق ندارد بر کودکان ظلم کند و آنان را تنبیه 
کند. در ماده ۴۳ قانون اساس��ی آمده است که 
تعلیم حق هر فرد است و کودکان نیز از این حق 
برخوردار ند. اما در جامعه ما حقوق بس��یاری از 
کودکان در قسمت تعلیم و تربیه زیر پا می شود 
و بسیاری از کودکان مصروف کارهای شاقه اند. 
متأسفانه به تازگی دولت وحدت ملی زمینه تعلیم 
کودکان را در کودکستان های دولتی با باال بردن 

فیس ماهوار محدود س��اخته است. پیش از این 
فیس ماهوار یک کودک ۵۰ افغانی بود اما حاال 
به ۵۰۰ افغانی رسیده است. طبق گزارش ها از ده 
هزار طفل اکنون فقط دوهزار آن توان پرداخت 
ای��ن فیس را دارند و بقیه کودکس��تان را ترک 
کرده اند. در ماده ۴۹ قانون اساس��ی کشور ذکر 
شده اس��ت که تحمیل کارهای اجباری ممنوع 
اس��ت، اما متأس��فانه در جامعه ما بس��یاری از 
اطفال زیر امر والدین و متولیان خود به کارهای 
تحمیلی و اجباری مش��غول اند. در حالی که از 
نظر قان��ون، تحمیل کار اجباری ج��واز ندارد و 
مرتکبین آن متخلفان قانون به ش��مار می روند. 
در ماده ۵۴ قانون اساس��ی، درب��اره حمایت از 
خانواده ها به منظور پرورش درست اطفال زیاد 
تأکید صورت گرفته است که اطفال از مفاد این 
ماده قانونی نیز بهره مند ند. هم چنین در بیشتر 
ماده های قانون تشکیل وظایف و صالحیت های 
کمیسیون مستقل حقوق بش��ر، این نهاد برای 
حمایت از اطفال موظف ش��ناخته ش��ده است. 
هم چنین طبق ماده سوم قانو منع خشونت علیه 
زن، تجاوز، ازدواج اجباری، تخویف و ترس دادن، 
انزوای اجباری، در ماده ۵ نکاح قبل از اتمام سن 
قانونی، در حق کودکان دختر ممنوع می باشد. 
قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، در هشت فصل 
و ۶۶ ماده به منظور بهبودی وضعیت کودکان، 
محترم ش��مردن نقش کودکان در اعمار جامعه 
نوین، مش��خص کردن وظایف و صالحیت های 
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والدین در قبال کودکان و بررسی نیازمندی های 
کودکان، تدوین و تصویب شده است. 

هم چنی��ن در کنوانس��یون جهانی حقوق 
کودک، نام و ملی��ت، آزادی عقیده، آزادی بیان 
و خواس��ته های کودک، حفظ حری��م کودک، 
دسترس��ی آنان به اطالعات م��ورد نیاز، تعلیم 
و تحصی��ل، توجه ب��ه کودکان معل��ول، درک 
موقعیت و شناسایی استعداد کودک، جلوگیری 
از سوء استفاده جنسی از کودک، مجازات کردن 
عامالن خرید و فروش کودک، توان بخش��ی به 
کودکان، از مهم ترین حقوق کودکان به ش��مار 

می رود.
ج: نش�انه ها و م�وارد نق�ض حق�وق 
کودکان: نق��ض حقوق اطفال در افغانس��تان، 
یک پدیده انکار ناپذیر است؛ کودکان در جامعه 
سنتی افغانس��تان، از جمله آس��یب پذیر ترین 
گروه های جامعه به شمار می روند. امروزه صدها 
هزار کودک کش��ور در روی سرک ها، دکان ها، 
نانوایی ها، هوتل ها و ... مشغول کارهای شاقه اند 
و نان آور خانواده خود ند. یکی از مهم ترین موارد 
نقش حقوق اطفال از نظر دین اس��الم و قانون، 
کارهای ش��اقه و اجباری می باش��د. قرار دادن 
کودک در مکان های ترسناک، محروم ساختن 
کودک از تعلیم و تربیه، وادار ساختن کودک را 
به کارهای شاقه و اجباری، محروم شدن کودک 
از تفریح و بازی س��الم، اخ��راج از منزل و طرد 
کودک، ممانعت از حض��ور کودک در مجالس، 
مس��خره کردن کودک، تحقیر ک��ردن کودک، 
مالمت کردن کودک در نزد دیگران، بی توجهی 
والدین به نظافت، تغذیه، تعلیم و تربیه و پوشاک 
کودک، بی توجهی درباره نیازمندی های کودک، 
بهره کشی نامعقول، توقعات بی جا و باال تر از توان 
کودک، استفاده جنس��ی از کودک، ازدواج های 
اجباری و زیر س��ن، خرید و ف��روش کودک به 
بهانه ازدواج، محروم س��اختن کودک از آغوش 
گرم مادر، استفاده نا درست از داروهای خواب آور، 
خش��ونت و جنگ والدین در حضور کودک، لت 
ک��ردن و تنبیه کودک، از مهم ترین نش��انه ها و 
موارد نقض حقوق کودکان در کش��ور ند. امروزه 
هزاران کودک از صبح تا ش��ب بدون سرنوشت 
در شهرها و دکان ها و هوتل ها مصروف کارهای 
ش��اقه اند و با مشکالت فراوان دست و پنجه نرم 

می کنند.
د:عوامل و پیامدها و نقض حقوق اطفال: 
در نقض حقوق کودک عوامل متعدد نقش دارد 
که از آن جمله: بی سرپرستی، بالهای طبیعی، 
تبعیض جنسی و قومی، بی سوادی والدین، فقر و 
مشکالت اقتصادی، تغذیه نامناسب، آلودگی های 
محیطی، والدین معتاد، مشکالت ناشی از طالق، 
بی توجهی مسئوالن دولتی در خصوص حمایت 
از ک��ودکان، از مهم تری��ن عواملی اند که باعث 
افزایش نقض حقوق کودک در کش��ور گردیده 

اس��ت. نقض و نادیده گرفتن حقوق اطفال، به 
هر اندازه و توسط هر ابزاری که باشد، از پیامدهای 
بسیار سنگین در جامعه برخوردار است. بخاطری 
که اطف��ال و کودکان امروز، رهب��ران و بزرگان 
فردای جامعه اند. امروز نباید آینده آنان را مانند 
روزگار شان سیاه سازیم. بررسی جایگاه اطفال از 
نظر دین اسالم و قوانین نافذه در کشور، به خاطر 
اهمیت دوران کودکی، آس��یب پذیری کودکان، 
تفاوت دنیای کودکان با بزرگ ساالن، بسیار مهم 

و ضروری می باشد.
ذ: راهکارها:آم��وزش مهارت ه��ای فرزن��د 
پ��روری برای والدین، آسیب شناس��ی کودکان، 
فراهم ش��دن زمینه درس و تعلی��م برای آنان، 
مبارزه با مواد مخدر و پدیده اعتیاد، کاهش آمار 
ت��الق در خانواده ها، تأمین نیازهای کودک، باال 
رفتن س��طح سواد و درآمِد اقتصادی خانواده ها، 
تأمین امنیت اجتماعی، تطبیق درست قوانین 
در کش��ور، بازگردان��دن ک��ودکان ف��راری به 
خانواده های شان، مراقبت جدی از رفتار و اعمال 
کودکان، شناسایی خانواده های اطفال خیابانی 
و ارائه معلومات برای آنان درباره حقوق اطفال، 
پای بندی رهبران دولت به تعهدات شان در قبال 
خانواده ها و حمایت جدی از سازمان های فعال 
مدافع حقوق ک��ودک در کش��ور، از مهم ترین 
راهکارها برای بهبود وضعیت کودکان در کشور 
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ځنګلونه ساتنه او
کرنې رياست خرب ورکړ چې د دې والیت د پنځو 

ولسواليو په سل هکتاره ځمکه کې د پستې نوي 

نيالګي کرل دوام لري چې تر دې وړاندې هم د 

بدخشان په 3۰زره هکتاره ځمکه کې د پستې 

ځنګلونه والړ و چې د وروستيو جګړو له کبله يې 

3۰په سلو کې له منځه تليل دي.

د بدخشان د کرنې رياست د طبيعي رسچينو 

امر نورمحمد وايي چې دوی دغه لوړه پانګه بېرته 

رغوي چې هم اقتصاد وررسه وغوړېږي او هم به مو 

د هېواد بزګر يو څه ترالس��ه کړای يش. نورمحمد 

وايي چې د پس��تو د زړو کرنه يې له 1391ملريز 

کال راپه دې خوا په يفتل پايان، شهر بزرګ، ارګو، 

درايم او کشم ولسواليو کې پيل کړې ده: ))په روان 

1395ملريز کال کې به هم د پستې د زړو 2۰زره 

پالستيکي کڅوړې په يادو سيمو کې وکرل يش. 

موږ له 1391ملريز کال را وروسته د بدخشان په 

ځنګلونو کې 41زره نيالګي اېښي دي.((

دولت په دې برخه کې څه کړي

د ځنګلونو او نورو طبيعي رسچينو د ساتنې 

پ��ه هدف د کرن��ې وزارت چارواک��و د ))طبيعي 

رسچين��و د تنظيم س��رتاتيژي(( په ن��وم تګالره 

ج��وړه کړې. دوی هوډ لري چې په دې رسه به د 

طبيعي رسچينو د ثبات او د اقتصادي، تخنيکي 

او ټولنيزو س��تونزو د کمولو له پاره کار وکړي. د 

دې وزارت مرستيال میرامان الدين حيدري وايي 

چې د دې سرتاتيژۍ په تطبیق رسه به د اقليمي 

بدلونون��و ګواښ ک��م يش، کرن��ه او مالداري به 

وده وکړي، د بزګرو س��تونزې به اوارې او د هېواد 

اقتصاد به پرمختګ وکړي:

 ))دا س��رتاتیژي به ل��ه 2۰17 میالدي کال 

څخه تر 2۰2۰ کال پ��ورې پلې او په دې برخه 

کې به پرتې س��تونزې تر ډېره ځایه اوارې کړي. 

ځنګلونه به پرمختګ وکړي او د مالدارۍ له پاره 

به څړځايون��ه پراخه يش، ډېرو هېوادوالو ته به د 

کار زمين��ه براب��ره يش او طبيعي رسچينې چې 

حيايت ارزښت لري وساتل يش.((

حیدري زیاتوي چې د دې سرتاتيژي په پيل 

کې��دو رسه وکوالی يش چې د طبيعي رسچينو 

د تنظيم چارې په پرلپس��ې توګه تنظيم کړي، 

حيدري زیاتوي: 

))د دې س��رتاتيز ژۍ په پيل کې��دو رسه به 

55زره هکتاره ځمکه سمباله، په 73 زره هکتاره 

ک��ې به د ځنګلون��و پراختیا ته زمین��ه برابره، په 

493زره هکتاره نوره ځمکه به هم اباده کړل يش 

او 25۰۰هکتاره ځمکه به د طبي بوټو د کرلو له 

پاره تیاره کړل يش.((
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ځنګلون��ه د يوه هېواد له پاره لويه اقتصادي 

رسچينه ګڼل کې��ږي، د اقتصادي رسچينې تر 

څنګ د س��يمې په ښ��کال، هوا په پاکوايل، له 

سېالبونو په مخنيوي او د سون توکو په برخه کې 

پیاوړی رول لري. له نېکه مرغه چې افغانستان 

ه��م د ځنګلونو له پلوه غني هې��واد دی، خو له 

ب��ده مرغه چې د هېواد ځنګلونو د ميل اقتصاد 

پ��ه پياوړتيا کې هې��څ رول ن��ه دی لوبولی. تل 

س��يمه ييزو زورواکو، د دولت مخالفو وسله والو، 

د ګاونډيو هېوادونو قاچاق وړونکو او دولتي مافيا 

وهيل، قاچاق کړي او لوټيل دي.

د افغانس��تان د ځنګلونو د چ��ارو د تنظیم 

د قانون د اووم��ې مادې له مخې هېڅوک حق 

ن��ه لري چې ځنګلونه ويجاړ، اره او ان په کرنيزو 

سيمو يې بدل کړي.

د هېواد په بېالبېلو والیتونو کې د ځنګلونو د 

ساتنې او پالنې وضعيت له ستونزو رسه مخ دی، 

ډېری ځنګلونه ګاونډيو هېوادونو ته قاچاق شوي 

ځنګلونه
 ساتنه او ستونزې

حبیب وقار

او ګټه يې شخيص جېبونو ته لوېدلې ده.

د خوست ځنګلونه او برېښنايي ارې

د خوس��ت والیت مدين فعاالن وايي چې د 

دې والیت ځنګلونه په چټکه توګه د تباهۍ لور 

ته روان دي. مدين فعال بوستان وليزي رسنيو 

ته وويل:

 ))تر دې وړاندې به قاچاق وړونکو او زورواکو 

په ت��رب او اليس ارو رسه ځنګلونه وهل خو اوس 

يې برېښ��نايي ارې ورت��ه راوړې دي چې ژر يې 

ختم کړي.((

د خوس��ت بل مدين فعال قابل جان بیدار 

وايي: 

))که د خوست د ځنګلونو حالت همداسې 

روان وي ن��و لرې نه ده چې په څو کلونو کې به 

خوس��ت والیت هېڅ ځنګل هم ونه لري، نو له 

دول��ت هيله لرو چې ژر تر ژره يې د مخنيوي له 

پاره اقدام وکړي.((

 د دې والی��ت د کرن��ې او مال��دارۍ رييس 

نيازمحمد لعيل هم د خوست والیت د ځنګلونو 

وهل تاييدوي: ))حکومت د هېواد د ځنګلونو د 

ساتنې له پاره هېڅ پروګرام نه لري. که دولت يې 

نه يش ساتلی موږ له قومي تړونونو هيله کوو چې 

د ځنګلونو د وهلو مخه ونييس.))

د خوست وايل حکم خان حبیبي څو ورځې 

وړاندې رسنیو ته وويل چې د والیت په یو شمېر 

سیمو کې د ځنګلونو د وهلو پر دوام اندېښمن 

دی:

 ))د س��پېرې او تڼیو ولس��والیو پ��ر پوله مو 

11تن��ه ځنګل وهونک��ي نيويل دي، ل��ه یادو 

کس��انو رسه درې بار موټر او د ځنګلونو د وهلو 

نور تخنیکي وسایل هم نیول شوي دي چې له 

څېړنې وروس��ته به عديل او قضايي ارګانونو ته 

ولېږل يش.((

د خوست وايل حکم خان حبیبي وايي چې 

د خلکو کمزوری اقتصاد، بې وزيل، وزګاري او د 
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ځنګلونو په ارزښت نه پوهېدل د ځنګلونو د وهلو 

سببونه دي: 

))د سيمې له خلکو هيله کوو چې د ځنګلونو 

د وهلو په مخنيوي کې له موږ رسه مرسته وکړي 

او دې لړۍ ته پای ورکړي. ځنګلونه د اوسنيو او 

راتلونکو نسلونو ګډه طبعي شتمني ده.((

حبیب��ي د خوس��ت خلک��و ت��ه وويل چې 

ځنګلون��ه يوازې د دوی نه بلکې د ټول هېواد او 

ان راتلونکو نسلونو ګډه پانګه ده، نو نه بايد د نورو 

حق وخوري: 

))پ��ه ټولو خلکو غږ ک��وم چې دغه طبيعي 

شتمني چې د ټولو هېوادوالو حق ګڼل کېږي نه 

بايد چې ضايع کړل يش او باید چې د مخنيوي 

له پاره يې خپلې هڅې ونه سپموئ.((

دوه کاله وړاندې د کرنې او مالدارۍ  وزارت 

په خوس��ت کې د ځنګلونو د پرمختګ له پاره د 

11مليون افغانيو په ارزښت د جلغوزيو د نيالګيو 

پروژه عم��يل کړه؛ خو کومه مثبت��ه پايله يې نه 

لرله.

د کونړ ځنګلونه او بې وسه چارواکي

د خوست تر څنګ د هېواد ختيځ والیت کونړ 

هم پرېامنه ځنګلونه لري. د کونړ اوس��ېدنکي 

وايي په خپل��ري توګه د ځنګلون��و وهل دوام 

لري، لرګي يې ګاونډيو هېوادونو ته په قاچاقي 

توګه وړل کېږي او حکومت تر اوسه په دې اړه د 

مخنيوي له پاره هېڅ هم نه دي کړي.

د کون��ړ د دم��کيل ځوانانو د ش��ورا رییس 

ذبيح الله صاحب الحق وايي: 

))له تېرو نږدې دریو لسیزو راهيسې په کونړ 

کې د ځنګلونو مافیا کار کوي، دوی د ځنګلونو 

ونې په بې رحمه توګه د برېښنايي ارو په واسطه 

وهي، په دې دومره موده کې يو حکومت هم ونه 

توانېد چې مخه يې ونييس.

د کونړ د دانګام ولسوالۍ يو تن اوسېدونکی 

عزيزالله وايي چې دولت خپله له قاچاق وړونکو 

او ځنګل وهونکو رسه ملګری دی: 

))ک��ه دولت ل��ه دوی رسه ملګ��ری نه وای، 

ش��ونې نه وه چې دوی دې ځنګلون��ه ووهي او 

قاچاق ي��ې دې کړي، دولت په بش��پړه توګه د 

قاچاق وړونکو او مافيايي کړيو ملګری دی.((

قومي مرش ډګروال ش��اه محمود خان وايي 

چ��ې د ځنګلونو په وهل��و او قاچاق کې دولتي 

چارواک��ي الس لري، ځکه چ��ې دوی د قاچاق 

د مخني��وي چيغې وهي خو هې��څ کله يې هم 

مخنيوی نه کوي: 

))دا کس��ان چ��ې کله د س��تونزو د حل په 

غونډه کې خربې کوي، ځان سپېڅلې ماليکه 

او د خلکو خدمتګار معريف کوي خو کله چې په 

عميل ساحه کې غږ پرې وکړل يش بيا عمل نه 

کوي، نو معلومه خربه ده چې د ځنګلونو په وهلو 

کې دوی خپله الس لري.((

د کونړ وايل وحیدالله کلیمزی مني چې په 

یو شمېر ناامنو سیمو کې اوس هم ځنګل وهل 

کېږي، خو دوی به هڅه وکړي چې د ځنګلونو د 

وهلو، د لرګیو د قاچاقو او په دې پروسه کې د هر 

ډول ګډوډۍ مخه ونیيس.

کليم��زي له خلکو غوښ��تنه ک��ړې چې د 

ځنګلونو په وهلو کې له دوی رسه مرسته وکړي: 

))موږ تر خپلې وسې هڅه کوو چې د ځنګل 

وهونکو مخه ونيس��و، دوی خيانت کوونکي دي 

بايد چې س��مه جزا ورکړل يش خو د کونړ درانه 

ولس هم د مرس��تې غوښ��تنه کوم چې په دې 

مبارزه کې له موږرسه مرسته وکړئ.(( 

د دې والی��ت ډې��رو اوس��ېدونکو هوډ کړی 

چې نور به چاته اجازه ورنه کړي چې په خپلر 

ځنګلون��ه ووه��ي، دوی به په ځنګلون��و کې د 

ځوانان��و ډلې وګامري چې له ځنګلونو س��اتنه 

وکړي. د ماڼوګۍ ولسوالۍ قومي مرش شهزاده 

وييل چې د دوی والیت په ځنګلونو ښايسته دی 

او لویه شتمني يې ده، نو څوک به پرې نه ږدي 

چې دا شتمني له منځه يويس: 

))م��وږ به په خپلو مټو تکيه وکړو، دولت خو 

هسې هم څه نه يش کوی، نو موږ خپله اراده لرو 

چې خپل ځنګلونه خپله وساتو.(( 

هغه زیاتوي چې یو شمېر کسانو د خپل قوم 

او س��یمې پورې تړلو ځمکو ک��ې والړ ځنګلونه 

پ��ه دې نیت یا خپله ووه��ل او یا يې هم په نورو 

وپلورل چې شتمن به يش: 

))ک��وم غرونه چې په دنګو او ش��نو نښ��رتو 

ښ��کيل وو، ټول يې سپېره کړل، خو نه يوازې دا 

چې دوی ش��تمن نه شول، بلکې د هېواد ميل 

شتمني يې هم لوټ کړه.((

د نورستان ځنګل وهونکو ته جزا ورکول 

کېږي

د کون��ړ پ��ه ګاون��ډي نورس��تان والیت کې 

مرشان��و او دین��ي عاملانو د ځنګلون��و پر وهلو 

بندیز لګولی او خلکو ته يې خرب ورکړی چې که 

ځنګلونه ووهي سخته جزا به ورکړي. د نورستان 

چارواک��ي وايي، د دغه والی��ت مرشانو او دیني 

عاملانو پرېکړه کړې که څوک د ځنګلونو په وهلو 

ونیول يش بې جزا به پاتې نه يش. د دې والیت 

وايل حافظ عبدالقیوم څه موده وړاندې رسنيو ته 

ووي��ل چې د دې والیت مرشان او قومي مرشان 

د خپلو ميل ګټو دفاع په خپله کوي او څوک نه 

پرېږدي چې ميل شتمنۍ چور او تاالن کړي: 

))په دې کار رسه به نورستان خپله طبيعي 

ښکال وسايت، حکومت هم باید په دې برخه کې 

مرس��ته وکړي او د نورستان د خلکو مالتړ ته ور 

ودانګي.(( 

حافظ عبدالقيوم له مرکزي دولت وغوښتل 

چې په نورس��تان کې د برېښ��نا بندونه او نورې 

ټولګټې پروژې پلې کړي.

د نورس��تان اوس��ېدونکي وايي چ��ې د دې 

والی��ت ځنګلونه ل��ه وهلو وروس��ته د رسحدي 

ولس��واليو له الرې په قاچاقي توګه پاکستان ته 

وړل کېږي.

د پکتيا اوس��ېدونکي له ځنګلونو نفقه 

پوره کوي

د نورس��تان په ډول په پکتيا کې هم قومي 

خوځښتونو له خلکو هيله کړې چې ځنګلونه ونه 

وهي کنه سخته جزا به ورکړي. څمکنيو، ځاځي 

اريوب، لجې منګل، جانيخېلو او پټان ولسواليو 

کې قومي تړونونو د ځن��ګل وهنې مخه نيولې 

ده خو بیا هم د یادو سيمو يو شمېر اوسېدونکي 

وايي چې د ځنګلونو د وهلو مخه په بشپړه توګه 

نه ده نيول شوې.

دوی واي��ي ځوانان، مدين فع��االن، علام او 

قومي مرشان د قومي تړونونو پر اس��اس په دې 

توانېديل دي چې په خپلو کليو او غرنيو سيمو 

کې د ځن��ګل وهلو مخه وني��يس، قومي مرش 

جنت خان منګل وايي چې که خلک کار ولري 

وزګار ن��ه وي نو د دوی دا تړون په اس��انه عميل 

کېدای يش: 

))د پکتي��ا ډېری اوس��ېدونکي پ��ه غرونو او 

بانډو کې اوسېږي چې د خپل ژوند لګښتونه له 

ځنګلونو پوره کوي، که دولت د دوی ژوند ته پام 

وکړي، دوی ته ساملې بوختياوې پیداکړي، فکر 

نه کوم چ��ې دوی دې ځنګلونه ووهي او يا دې 

له دې ګواښونو رسه ځان الس او ګرېوان کړي. 

منګل له دولت غواړي چې خلکو ته کار ورکړي 

او د ځنګلونو د ساتنې له پاره دې يو جامع پالن 

جوړ کړي.

د دې والیت د کرن��ې او مالدارۍ چارواکي 

وايي چ��ې د قومي مرشانو او م��دين فعاالنو په 

دې کار له زړه خوښ دي، د همدې له پاره هڅه 

کوي چې د والیت د ځوانانو له پاره لويې پروژې 

پلې کړي چې هم دوی له وزګارۍ خالص يش 

او هم به د ځنګلونو د وهلو مخنیوی شوی وي. د 

کرنې او مالدارۍ رييس ذبيح الله حسن زیاتوي: 

))وزارت باي��د په دې برخه کې ښ��ه پروګرامونه 

طرحه کړي چې له يوې خوا وزګار ځوانان په کار 

يش او له بلې خوا د ځنګلونو د وهلو مخه نيول 

شوې وي.((

د بدخشان پسته، ښه خرب

په تېر رسطان مياش��ت کې د بدخش��ان د 

پاتې په 38 مخ کې
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مقدمه: 
علل عمده ای که در پهلوی اسم قانون کلمه 
اساسی اضافه می شود، عبارت از موجبات است که 
این سند در برگیرنده قواعد، مقررات و معیارهای 
اساسی و کلی تنظیم حیات اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و مدنی یک ملت و یک دولت 
می باشد. از طرف دیگر این یک نوع قرار داد پایه 
و همه گیر میان حاکمیت دولتی و اتباع کش��ور 
می باشد که نهایتاً بر مبنای منافع علیای کشور، 
حقوق، وجایب و مکلفیت های هم دیگر را در یک 
مقاوله رسمی و علنی تسجیل کرده و جوانب این 
مقاوله در مورد اصول رفتاری و سلوکی، مبادی 
اخالق��ی و معنوی خویش تعهد می کنند. تاریخ 
کشور ما شاهد نمونه های ابتدایی ثبت و تسجیل 
مبادی حقوق بش��ر در اسناد غیر مدون و مدون 
می باشد. س��ند خیلی معتبر و دارای سابقه که 
حاوی اولین یادآوری های قوی و معنی دار حقوق 
بش��ر بوده، عبارت از اعالمیه کوروش کبیر بوده 

است. 
ام��ا ب��ه ش��کل م��دون و اساس��ی در یک 
چارچوب قانونی برای نخستین بار مبادی حقوق 
بش��ر منحیث حق و وجیبه، امتیاز و مکلفیت، 
اس��تحقاق و سهمیه در نظام نامه اساسی دولت 
عالی��ه افغانس��تان )۱۳۰۱ ه. ش.( دوران ش��اه 
امان اهلل خان تسجیل گردید. به شمول نظامنامه 
فوق الذکر کش��ور ما دارای  ۸  قانون اساسی است 
که همه آن ها دارای یک مجموعه خواه کوچک 

سیر انکشاف حقوق 
بشر در قوانین 
اساسی افغانستان
پوهندوی دوکتور رفیع اهلل  بیدار  پاشایی

و سمبولیک، خواه فهرست جامع و نسبتاً کامل 
حقوق بشری می باشند. چند علت موجود است 
که چرا در قوانین اساس��ی یک کشور معیارهای 
حقوق بش��ری قید و تس��جیل می گ��ردد. اول، 
این که با سیر حرکت و تمدن جهانی همگام بوده، 
ناگزیر یم بالمثل عمل کرده و در جذب و پذیرش 
عرف بین المللی مفید واقع ش��ده ت��ا از ثمرات 
آن مس��تفید شویم. دوم، این که مقتضیات رشد 
داخلی و س��یر ارتقایی و انکشافی حیات داخلی 
کش��ور ایجاب می کند تا برای اتباع کش��ور، در 
موازات با رشد و ترقی جامعه، حقوق و امتیازات 
فراتر از گذشته را در اختیار بگذاریم. سوم، این که 
جامعه بین المللی با تصویب یک تعداد معیارهای 
بین المللی حقوق بشر برای دولت ها و حکومت های  
ملی توصیه های داشته اند تا قوانین شان را با این 
معیارها آراسته و دمساز سازند. گنجانیدن چنین 
معیاره��ا و رعایت آن ها مزیت ه��ا، حمایت ها و 
مساعدت هایی برای دولت ها را مد نظر داشته و 
برعک��س آن و در صورت پایمال ش��دن و نقض 
سیستماتیک چنین معیارها، خطرات محدودیت 
همکاری ه��ای بین المللی، ان��زوای بین المللی و 

حتی تهدیدات بین المللی را در پی دارد.
بعد از بررسی توضیحی و مقدماتی به تحول 
و پیش��رفت مفاهیم و معیارهای حقوق بشر در 

قوانین اساسی افغانستان می پردازیم. 

مبحث اساسی: 
1- نظامنامه اساسی دولت عالیه افغانستان 

)1301 ه.ش( – دوران شاه امان اهلل خان 
حین بررسی نخستین قانون مدون اساسی 
کش��ور از لحاظ معیارهای حقوق بشری خیلی 
مهم اس��ت تا فضای عمومی و لحظه تاریخی و 
می��الن عمومی مردم ما را در آن زمان مجس��م 
س��ازیم. آن زمان حکومت و مردم ما تحت تأثیر 
جش��ن پیروزی و آزادی، خیلی عالقمند بودند 
تا عقب مانی های س��ال های گذشته بزودی رفع 
و ب��ه مدارج عالی ترقی و پیش��رفت نائل ش��ده 
و از کش��ورهای پیش��رفته جهان نق��ل قول ها، 
اثر پذیری ه��ا و پذیرش فرهنگ��ی و مدنیتی از 
جوامع نسبتاً پویا تر داشته باشند. تعهد در برابر 
معیارهای حقوق بش��ری نیز باید تحت همین 
روند و گرایش قرار گرفته و مورد مداقه قرار گیرد. 
قانون )نظامنامه( فوق الذکر دارای  ۷  بخش و  ۷۳  
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ماده بوده است و از جمله نادرات است که حقوق 
عمومی اتباع افغانستان در بخش اول قانون احراز 
موقعیت کرده و دارای ۱۷ ماده می باشد. به کار 
بردن برخی از این حقوق و وجایب اتباع به شکلی 
که در آن مقطع زمانی رایج بوده، ناش��ی از عدم 
پختگ��ی اصطالحات معیاری بلن��د در رابطه به 
انواع حقوق بشر می باشد که به هیچ وجه نباید 
منحیث یک پدیده منفی تلقی گردد. آنچه خیلی 
برجستگی می کند عبارت از حق استخدام )ماده 
۱۷(، ح��ق تعلیم )ماده ۱۴(، من��ع کار اجباری 
)ماده ۲۲( منع شکنجه )ماده ۲۴(، حق تابعیت 
)ماده ۸(، حق دسترسی به داد خواهی )ماده ۱۳(، 
حق ملکیت نقدی و جنسی )ماده۱۹(، حق عدم 
مداخله در حریم خانه )ماده ۲۰( می باشد. این که 
چ��را چنین یک مجموعه از حقوق اتباع در آنجا 
ذکر گردیده است، شاید ناشی از اهمیت همین 
مس��ایل در زندگی اجتماعی، اقتصادی، مدنی و 
سیاسی کش��ور بوده باش��د. هم چنین در ماده 
اخیر نظامنامه یعنی م��اده )۷۳( در بخش مواد 
متفرقه از حفاظت و نگهداری مراسالت شخصی 
و منع مشاهده آن ها ذکر گردیده است که یکجا 
با عدم مداخل��ه در حریم خانه می تواند در حق 
واحد مصؤنیت مسکن، مراسالت و مخابرات مورد 

مطالعه قرار گیرد. 

2- اصولنامه اساسی دولت افغانستان – 
)1309ه. ش( – دوران محمد نادر خان  

این قانون )اصولنامه( اساسی دارای  ۱۶  بخش 
و  ۱۱۰  اصل )ماده( می باشد. دراین قانون تعداد 
فصل ها یا بخش ها طوری زیاد شده که به مسائل 
فرعی و کوچک بخ��ش جداگانه در نظر گرفته 
شده است. به طور مثال، تحت عناوین تحلیف، 
مجالس شورای والیتی، عسکر فصل های جداگانه 

مد نظر گرفته شده است.
فصل »حقوق عمومی اتباع افغانس��تان« در 
تسلسل در نوبت سوم قرار گرفته است. نیکوست 
که  مأمورین از سایر اتباع جدا شده و به نام »حقوق 
مأمورین« فصل جداگانه در این قانون گنجانیده 
شده اس��ت. این که »حقوق پادشاه«  یا »وظایف 
و حقوق وزی��ران« دارای فصول و یا بخش های 

جداگانه اند، آن قدر قابل سوال نمی باشد. 
جمله )۱۸( م��اده )اصول( مربوط به حقوق 
عمومی اتباع بوده که حاوی حق تابعیت )اصل۹(، 
حق استخدام )اصل ۱۴( حق مالکیت )اصل۱۵(، 
حق مصئونیت خانه و مس��کن )اصل۱۶(، منع 
شکنجه )اصل۱۹(، حق تعلیم )اصل۲۰( آزادی 
بیان )اصل ۲۳(، دسترس��ی به عدالت )اصل۲۴( 

می باشد. 
در پهلوی س��ایر ویژگی های موجود در این 
قانون تساوی مرد و زن به طور واضح تذکر نرفته 
و تحت تأثیرات اغتشاش علیه شاه امان اهلل خان 
و وضعیت پیش آمده حتی زمانی که در فصل دوم 
)حقوق پادش��اه( خاندان )مراد از خاندان شاهی 

اس��ت( را تعری��ف می کند چنین ی��ک عبارت 
موجود است که »خاندان عبارت از مردها، پسران 
کالن و برادران می باش��د«. این تعبیر از خاندان 
ی��ا فامیل که بقدر کافی تبعیض در برابر زنان را 
نشان می دهد و حقوق شهروندی آن ها را ساقط 
می سازد، می تواند در س��ایر عرصه ها و مراودات 
عوام الناس و اتباع نیز مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
هم چنین زمانی ک��ه از حق تعلیم تذکر به عمل 
آمده، به تعقی��ب آن در ماده جداگانه )اصل۲۱( 
»آزادی تدریس علوم اس��المی« گنجانیده شده 
اس��ت که همه تأثیر اوضاع مسلط حین سقوط 
رژیم ش��اه امان اهلل را بازگ��و می کند. هم چنین 
این ک��ه »حقوق پادش��اه«، »وظای��ف و حقوق 
وزیران« و »حقوق مأمورین« به عنوان فصل های 
جداگانه و منحیث افراد مجزا تر و اقش��ار ممتاز 
در جامعه ظهور کرده و موعید تفاوت و تبعیض 
رسمی در میان افراد تلقی شده می تواند و اصل 
برابری در برابر قانون خدش��ه دار گردیده است. 
در مقایس��ه ب��ا نظام نامه امان اهلل خ��ان که بنام 
»حقوق پادشاه« در آن چیزی وجود نداشته ولی 
تحت عنوان »مأمورین« و »وزیران« بخش های 

جداگانه وجود داشته اند. 

افغانس�تان  اساس�ی  قان�ون   -3
)1343 ه.ش( – دوره محمد ظاهر خان 

باید خاطر نش��ان گردد که در تاریخ کشور 
اصطالح قانون اساسی به شکل رسمی و قانونی 
بار اول در همین قانون مورد استفاده قرار گرفته 
است. این قانون دارای )۱۱( فصل )اصطالح فصل 
نیز بار نخس��ت در این قانون مورد استفاده قرار 
گرفته اس��ت( و )۱۲۸( ماده بوده که »حقوق و 
مکلفیت های اساسی مردم« در فصل سوم اخذ 
موقعیت نمودند که حاوی )۱۵( ماده می باش��د. 
این قانون تسجیل کننده حقوق اساسی ذیل بوده 
است: حق س��یر و سفر )ماده ۲۶(، حق ملکیت 
)م��اده ۲۹(، آزادی بی��ان )ماده ۴۱(، حق تعلیم 
)م��اده ۳۴(، حق و فریض��ه کار )ماده ۳۶(، حق 
تشکیل اتحادیه ها و احزاب سیاسی )ماده ۳۲(، 
حق حفاظت از ش��کنجه و جزای خالف کرامت 
انس��انی )م��اده ۲۶(، حق حفاظ��ت از تعقیب، 
توقیف و دس��تگیری خود س��رانه )م��اده ۲۶(، 
حق مصئونیت در برابر تبعیض )ماده ۲۵(، حق 
حفاظت از مداخله در اقامتگاه و حریم خانوادگی 
و مراس��الت )ماده ۲۸ و ۳۰(. در پهلوی آن یک 
سلسله حقوق فرعی از قبیل منع کار بیگار )ماده 
۳۶(، جبران خساره به سبب خساره بدون موجب 
)ماده ۳۳( و غیره نیز در این قانون گنجانیده شده 

است. 
در تحلیل و تعریف قانون فوق الذکر باید گفت 
که برخی اصطالحات و مفاهیم معادل و قریب به 
حقوق بشر از قبیل کرامت انسانی و جامعه بشری 
را بار نخست مورد استفاده قرار دادند. در پهلوی 
آن که فصل بنام »پادشاه« با صالحیت های فراوان 

و طویل در این جا وجود دارد، ولی فصل جداگانه 
برای مامورین و وزیران من حیث قش��ر ممتاز از 
اتباع کشور با حقوق و امتیازات فوق العاده در آن 
وجود ندارد. از وجوه تمایز و برتری های این قانون 
اساسی آن بوده که اصطالحات و مفاهیم دقیق 
امروزه در باره برخی از معیارهای حقوق بش��ری 
چون آزادی بیان، حق تش��کیل انجمن ها و حق 
ایجاد احزاب سیاسی را بار اول در قانون اساسی 
کشور درج نمودند و دلچسپ این است که حق 
کار را من حیث فریضه هر افغان تلقی کرده است. 
ولی در پهلوی کلمات عمومی، تساوی مرد و زن 
هنوز ه��م در قوانین متذکره بط��ور واضح درج 

نگردیده بود. 
در پهل��وی جهات ق��وی قوانین س��ه گانه 
فوق الذکر از جمله ۱۶ حق بش��ری تأیید ش��ده 
از طرف کمشنری عالی ملل متحد برای حقوق 
بشر، از ۵ حق خیلی مهم و اساسی چون ۱- حق 
حفظ الصحه، ۲- حق تغذیه، مس��کن، لباس و 
تأمینات اجتماعی مس��اوی، ۳- حق مش��ارکت 
درانتخابات و اداره کش��ور، ۴- حق مشارکت در 
زندگی فرهنگی، ۵- حق انکشاف، در آن ها ذکر 
وج��ود ندارد که در مراحل بعدی س��یر تحول و 
انکشاف حقوق بشر در کشور نصیب ما گردیدند.

4- قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان 
)1355 ه.ش.( – دوران محمد داود خان  

قان��ون فوق الذکر دارای )۱۳( فصل و )۱۳۶( 
م��اده بوده و »حق��وق و وجایب م��ردم« دارای 
)۲۱( ماده بوده و در موقعیت فصل ۴ قرار گرفته 
است. در این قانون معیارهای ذیل حقوق بشری 

گنجانیده شده اند: 
حق کار )ماده ۹ و ۴۱(، حق حمایت مساوی 
از قان��ون )ماده ۲۷(، ح��ق رأی )ماده ۲۹(، منع 
شکنجه و اعمال جزاهای خالف کرامت انسانی 
)ماده ۵ و ۳۱(، حق حفاظت از تعرض اقامتگاه، 
مخابره و مراس��الت )ماده ۳۵ و ۳۷(، آزادی فکر 
و بی��ان )ماده ۳۸(، حق ملکیت )ماده ۳۸(، حق 
حفاظت از تعقیب، گرفتاری  یا توقیف خودسرانه 
)ماده۳۰(، منع تبعیض )م��اده ۵ و ۲۷(. برخی 
حقوق فرعی که تابع ی��ک تعداد حقوق کلی و 
اساسی می گردد نیز دراین قانون موجود اند چون 
حق وکیل مدافع )ماده ۳۱(، حق س��یر و س��فر 
)ماده ۳۳(، منع کار بی��گار یا کار اجباری )ماده 

۴۳( و غیره. 
از ن��کات ب��ارز و وجوه تمایز قانون اساس��ی 

محمد داود خان ذیالً ذکر به عمل می آید:
این قانون بار نخست اصطالحات منشور ملل 
متحد و اعالمیه جهانی حقوق بش��ر را در سیر 
انکش��اف قانونی کشور ما درج ساخته و وفاداری 
به آن ها را مطرح س��اخته است. در این قانون بار 
نخست تساوی مرد و زن با کلمات واضح و روشن 
درج گردیده و اولین بار است که عمر ۱۸ سالگی 
را برای مش��ارکت در انتخاب��ات و حق رأی دهی 
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را رسمیت می بخشد. در زمره سایر ویژگی های 
این قانون مسایل دیگر نیز شامل می گردد، چون 
شامل ساختن منع شکنجه و تبعیض، تضمین 
ح��ق کار، حق تعلیم اجب��اری ابتدایی، بهبود و 
حفاظت صح��ت عامه، احترام به منش��ور ملل 
متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر در فصل اول 
)منحیث اهداف اساس��ی دولت( قانون اساس��ی 
می باشد. این که باالی حقوق سیاسی اتباع کشور 
محدودیت وض��ع می کند نیز از ویژگی های این 
قانون می باش��د، زیرا در آن سیستم یک حزبی 
به نام )حزب انقالب ملی( پیش��نهاد شده بود و 
از این طریق فعالیت سایر احزاب مورد ممانعت 

قرار گرفته بود. 

5- اصول اساسی جمهوری دموکراتیک 
افغانس�تان )1359 ه.ش.( – دوران بب�رک 

کارمل  
قان��ون فوق الذک��ر دارای )۱۵( فصل و )۶۸( 
م��اده بوده که فص��ل )۲( آن به ن��ام )حقوق و 
مکلفیت های اساسی اتباع( بوده و دارای )۸( اصل 
می باشد. این قانون دارای یک مجموعه معیارهای 
حقوق بشری بوده که ذیالً از آن ذکر می گردد: 

حق تس��اوی حقوق اتب��اع در براب��ر قانون 
)م��اده۲۸(، حق حیات و مصئونیت )بند ۱ ماده 
۲۹(، حق کار )بند ۳ ماده۲۹(، حق حفظ الصحه 
و تأمینات اجتماعی )بند ۴ ماده ۲۹(، حق تعلیم 
)بن��د ۵ م��اده ۲۹(، حق اظه��ار آزادانه و صریح 
فکر )بند ۷ ماده ۲۹(، حق تشکیل سازمان های 
مترقی و اجتماعی )بند ۷ ماده ۲۹(، حق حفاظت 
خانه، مراس��الت و مخابره )بند ۹ ماده ۲۹(، حق 
عرض و ش��کایت به ارگان ه��ای دولتی )بند ۱۰ 
ماده۲۹(، حق حفاظت از توقیف خودسرانه )ماده 
۳۰(، حق عدم جواز شکنجه، تعذیب و مجازات 
خالف کرامت انس��انی )ماده ۳۰(،مش��ارکت در 
فعالیت های علم��ی تخنیکی، فرهنگی و هنری 
)بند ۶ ماده ۲۹(، حق ملکیت قانونی )ماده ۱۷(، 

حق مسکن برای زحمت کشان )ماده ۲۵(.
در جریان تحلیل و بررس��ی این قانون باید 
خاطرنشان گردد که با وصف تعبیر خاص که از 
حقوق و مکلفیت های اساسی اتباع کشور صورت 
گرفته و اصطالحات و معیارهای حقوق بشری نیز 
به نحو خاص مط��رح گردیدند، احترام و رعایت 
منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر و 
کلیه حقوق پذیرفته شده و بین المللی در مقدمه 
و ماده ۱۶ اصول اساسی یک نکته بارز این قانون 
بوده است. ناگفته نباید گذاشت که این قانون بار 
نخست در تاریخ قوانین اساسی کشور یک معیار 
اساسی حقوق بشری چون حق حیات را مطرح 
ساخته است. اینکه در عمل این احترام و رعایت 
منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر و 
حق حیات و مصئونیت در چه نوع چهار چوب های 
عملی تجسم پیدا کرد، تاریخ کشور ما شاهد آن 

است.

درج   ح��ق صح��ت و مش��ارکت در ام��ور 
فرهنگی نیز از جوانب قوی این قانون می باش��د. 
مش��ارکت سیاسی اتباع در امور دولتی از طریق 
میکانیزم های خیلی مغلق انتخاباتی در محالت 
و در مرکز کش��ور پیش بینی شده بود که جنبه 
استفاده عملی از این حق را خیلی دشوار ساخته 

و جنبه تطبیقی آن عمالً ناممکن ساخته بود.

6- قانون اساسی جمهوری افغانستان 
)1366 ه.ش.( – دوران داکتر نجیب اهلل  

قان��ون نامب��رده دارای )۱۳( فصل و )۱۴۹( 
م��اده بوده ک��ه فص��ل )۳( آن بن��ام »تابعیت، 
حقوق، آزادی ها و مکفیت های اساس��ی اتباع« 
بوده و دارای )۲۸( ماده می باش��د. قانون اساسی 
مذک��ور دارای یک مجموعه از حقوق اتباع بوده 
که به طور ذیل خالصه می گردد: تشکیل احزاب 
سیاس��ی )ماده ۵(، ایج��اد اتحادیه های صنفی 
و س��ازمان های اجتماعی )م��اده ۷ و ۲۲(، حق 
مالکیت قانونی )ماده ۱۹(، تساوی حقوق در برابر 
قانون )م��اده ۳۸(، منع تبعیض )ماده ۳۸(، حق 
حی��ات )ماده ۳۹(، حق حفاظت از دس��تگیری 
و توقیف خودس��رانه )م��اده ۴۱(، حق حفاظت 
از ش��کنجه و تعذیب و جزاه��ای خالف کرامت 
انسانی )ماده ۴۲(، حق مصئونیت خانه، مراسالت 
و مخاب��رات )م��اده ۴۴ و ۴۵(، حق مش��ارکت 
سیاس��ی و اداری )ماده۴۷(، حق انتخابات )ماده 
۴۸(، حق آزادی اندیش��ه و بیان )ماده ۴۹(، حق 
ارجاع شکایت، انتقاد و مطالبات )ماده ۵۱(، حق 
کار )ماده ۵۲(، حق تعلیم )ماده ۵۶(، حق صحت 
و تأمینات اجتماعی )ماده ۵۷(، حق مش��ارکت 
در فعالیت های علم��ی، تخنیکی و هنری )ماده 
۵۸(، حفاظ��ت از محیط زیس��ت )ماده ۳۲(. در 
پهلوی آن برخی از حقوق فرعی که تابع حقوق 
اساس��ی بوده، چون تشکیل خانواده )ماده ۱۵(، 
حق تابعیت )ماده ۳۳(، حق جبران خساره )ماده 
۴۶(، حق داش��تن و کیل مدافع )ماده ۴۱(، حق 
تشکیل جلسات، تظاهرات و اعتصابات صلح آمیز 
)ماده ۵۱(، حق اس��تراحت )ماده ۵۵(، منع کار 
اجباری )ماده ۵۳(، حق گشت و گذار )ماده۵۹( 

نیز در این قانون به نظر می رسد. 
از جمله برجس��تگی های قان��ون متذکره را 
می توان احترام به منش��ور ملل متحد و اعالمیه 
جهانی حقوق بشر نام برد. آنچه حیثیت این قانون 
اساس��ی را متمایز می سازد، درج کردن حفاظت 
محیط زیست به عنوان معیارهای »نسل سوم« 
حقوق بشر می باشد. هم چنین در قانون متذکره 
تأکید بر ارکان اتباع کشور که متشکل از مرد و 
زن بوده و بدون در نظر داش��ت ملیت، نژاد، زبان، 
قبیله، دین، مذهب، عقاید سیاسی، تعلیم، شغل، 
نسب، موقف اجتماعی، محل اقامت و زندگی در 
برابر قانون دارای حقوق و مکلفیت های مساوی 

پنداشته شدند، حایز اهمیت می باشد. 

7- اص�ول اساس�ی دول�ت اس�المی 
دوران   – )1373 ه.ش.(  افغانس�تان 

برهان الدین ربانی  
اصول اساسی دولت اسالمی دارای ۱۰ فصل 
و  ۱۱۴  م��اده ب��وده ک��ه فص��ل  ۲  آن با عنوان 
»وجایب و حقوق اساس��ی مردم« مسمی شده 
و دارای  ۲۹  م��اده می باش��د که در برگیرنده یک 
سلس��له معیارهای حقوق اساسی اتباع می باشد 
که ذیالً از آن نام برده می ش��ود: حق تساوی در 
برابر قانون )م��اده ۱۷(، منع تبعیض )ماده۱۷(، 
حق انتخابات )ماده ۱۹(، حق حفاظت از تعقیب 
و گرفتاری و حبس خود سرانه )ماده۲۳ و ۲۴(، 
منع خشونت، تعذیب و تطمیع )ماده ۲۶(، منع 
شکنجه )ماده ۲۷(، مصئونیت خانه، مخابرات و 
مراس��الت )ماده ۳۲(، آزادی فک��ر و بیان )ماده 
۳۴(، ح��ق ملکیت )ماده ۳۶(، وجیبه و حق کار 
)ماده ۳۷(، تأمینات تعلیم اجباری ابتدایی )ماده 
۳۹(. در موازات با حقوق اساس��ی معیاری قانون 
اساس��ی مذکور دارای یک سلسله حقوق فرعی 
تابع و ممد چون حق داشتن وکیل مدافع )ماده 
۲۸( حق س��یر و س��فر و اختیار نمودن مسکن 
)ماده۲۹( حق تشکیل اجتماعات صلح آمیز )ماده 

۳۵(، تشکیل خانواده )ماده ۱۶( بوده است. 
قان��ون ای��ن دوره دارای ویژگی ه��ا و وجوه 
تمایز فراوان بوده که نمایانگر وضعیت مسلط و 
مقطع تاریخی بوده است. به طور مثال زمانی که 
از تش��کیل و تربیت خانواده )ماده ۱۰ و ۱۶( در 
آن ذکر به مشاهده می رسد، صفت تمییز کننده 
خانواده اسالمی به آن عالوه می گردد. زمانی که 
از حق انتخابات هر افغان صحبت به میان آمده 
اس��ت )ماده۱۹( چهارچوب ش��ریعت اسالمی 
برایش وضع ش��ده است. هم چنین حینی  که از 
آزادی فکر و بیان گفته می ش��ود، این آزادی در 
چهارچوب ش��ریعت اسالمی مقید می گردد. در 
این قان��ون تعلیم و تربیت اجب��اری ابتدائیه نه 
من حیث حق بلکه من حیث تأمینات مطرح شده 
اس��ت )ماده ۳۹( و با توس��عه تعلیمات اسالمی 
)ماده ۱۰( تکمیل ش��ده است. در این قانون بار 
نخست از کلمه خشونت و منع آن نام برده شده 
و نظر به ش��دت وحدت مسأله در دو ماده متواتر 
آن منع ش��کنجه که یکبار تحت عنوان تعذیب 
)ماده۲۶( و بار دیگر به نام ش��کنجه )ماده ۲۷( 
آمده اس��ت که در نهایت عی��ن وزن حقوقی و 
قانونی را دارا می باش��د. یک بار دیگر در پهلوی 
حق کلمه وجیبه کار افغان ها نیز مورد استفاده 
قرار گرفته اس��ت که تأکید ب��ه حتمی بودن و 
فوریت این حق می باشد. آنچه بار نخست مطرح 
می گ��ردد و تداخ��ل در زندگی ش��خصی اتباع 
بوده، عبارت از مرعی االجرا بودن حجاب شرعی 
می باش��د )ماده ۴۳( و اینکه کلمه زن و مرد در 
آن استفاده نشده است، مساله رعایت آن را خیلی 
نا مشخص ساخته و تجربه نشان داد که چندان 

جنبه تطبیقی پیدا نکرد. 
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افغانس�تان  اساس�ی  قان�ون   -8
)1382 ه.ش.( – دوران حامد کرزی  

وجوه تمایز قانون اساس��ی فعلی در آن بوده 
که این قانون تحت تأثیرات و پیش بینی جامعه 
بین الملل��ی در ی��ک چهار چوب کل��ی توافقات 
بین المللی با نام توافق نامه بن و به همکاری مالی 
و تخنیک��ی جامعه جهانی در نتیجه یک تفاهم 
و مشارکت بین االفغانی از طرف لویه جرگه قانون 
اساسی تس��وید و تصویب شده است. این قانون 
دارای  ۱۲  فصل و  ۱۶۲  ماده بوده که فصل ۲  آن 
با عنوان »حقوق و وجایب اساس��ی اتباع« است 
ک��ه حاوی  ۳۸  ماده بوده ک��ه از لحاظ تعداد در 
تمام تاریخ قوانین اساس��ی کشور بی مانند بوده 
است. برخی معیارهای حقوق بشری دراین قانون 
را بر می ش��ماریم: منع هرن��وع تبعیض و امتیاز 
)ماده ۲۲(، تس��اوی حقوق و وجایب )ماده ۲۲(، 
حق زندگی )ماده ۲۳(، منع تعقیب، گرفتاری و 
یا توقیف خودسرانه )ماده ۲۷(، منع تعذیب )ماده 
۲۹(، حق انتخابات )ماده ۳۳(، مصئونیت آزادی 
بیان از تعرض )ماده ۳۴(، حق مصئونیت مسکن، 
مراس��الت و مخاب��رات )م��اده ۳۸ و ۳۷(، حق 
ملکیت )ماده۴۰(، حق تعلیم )ماده ۴۳(، حقوق 
مؤلف، مخترع و کاشف )ماده۴۷(، حق کار )ماده 
۴۸(، تامینات تسهیالت صحی رایگان )ماده ۵۱(. 
در این قانون برخی از ویژگی های موجود اس��ت 

که ذیالً آن ها را برجسته می سازیم.
در پهلوی آن که، مثل چند قانون در گذشته، 
در ای��ن قانون نیز احترام به منش��ور ملل متحد 
و اعالمیه حقوق بش��ر ذکر گردیده است، تأکید 
ب��االی رعایت تعه��دات بین الملل��ی و اعالمیه 
جهانی حقوق بش��ر )ماده ۷(، حمایت از حقوق 
بشر )ماده۶(، تأمین محیط زیست سالم )بند ۹ 
مقدمه( بار نخست در تاریخ روند انکشاف قانونی 
کش��ور ما مطرح می گردد. ناگفته نباید گذاشته 
ک��ه در این قانون یک تعداد معیارهای فرعی ما 
تحت و تکمیلی حقوق بش��ری اساس��ی چون، 
عدم جواز خشونت )بند ۷ مقدمه( تهیه مسکن 
و توزیع ملکیت های عامه )ماده ۱۴(، حق داشتن 
وکیل مدافع )ماده ۳۱(، تش��کیل جمعیت ها و 
احزاب سیاسی )ماده ۳۵(، حق سیر و سفر )ماده 
۳۹(، حق دسترسی به اطالعات )ماده ۵۰(، حق 
جبران خس��اره )ماده ۵۱(، حق تشکیل خانواده 
)ماده ۵۴( نیز وج��ود دارد. در قانون مذکور، در 
صورتی که خیلی دقیق باش��یم، به کاستی ها از 
لحاظ تس��جیل معیارهای حقوق بشری متوجه 
می شویم. در قانون مذکور حق صحت بطور واضح 
قید نگردیده اس��ت و تح��ت کلمات غیر مکلف 
کننده چون تأمینات و تسهیالت تذکرات وجود 
دارد. در صورتی که فهرس��ت معیارهای اساسی 
حقوق بشری را مرور نمائیم، معلوم می گردد که 
در قانون اساسی موجود،  ۱� حق بررسی عادالنه 
قضائی، ۲� حق تغذیه، مسکن، لباس و تأمینات 

اجتماعی مساوی، ۳- حق انکشاف بطور واضح و 
دقیق تسجیل نگردیده است. این که بار اول دراین 
قانون مس��اله محیط زیست س��الم )معیارهای 
حقوق بش��ری »نسل سوم«( و یا تعریف از اتباع 
افغانس��تان )اعم از زن و مرد( مط��رح گردیده، 
نمایانگر برجستگی های الزم این قانون می باشد. 

فهرس��ت از نو آوری ه��ا و توضیح��ات قانون 
متذکره ش��اید به طور قطع ناتکمیل جلوه کند، 
اگر م��ا در زمره آن ها از پیش بینی و تس��جیل 
تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
را ذکر ننمایم، زیرا این مسأله نیز بار اول در تاریخ 
افغانس��تان به وقوع پیوسته اس��ت. بدون شک 
تأس��یس نهاد ملی حقوق بشر در هر کشوری و 
در کشور ما نیز در انکشاف و پیشرفت حقوق بشر 

یک حادثه بزرگ است. 
کمیسیون مستقل حقوق بش��ر افغانستان 
مطابق ماده )۵۸( قانون اساسی موجود با تأکید 
بر اه��داف، صالحیت ها و مکلفیت های کلی آن 
تأس��یس شده اس��ت که درباره آن چنین آمده 

است: 
»دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر 
در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان راتأسیس می نماید. 
هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری 
خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون 
می تواند م��وارد نقض حقوق بش��ری افراد را به 
مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن ها 
مساعدت نماید. تشکیل و طرزالعمل فعالیت این 
کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد«. از هدف 
تأسیس کمیسیون هویدا می گردد که نظارت بر 
رعایت  حقوق بشر، بهبود و حمایت حقوق بشر 
عبارت غایه و مقصد اساس��ی آن می باش��د. در 
حالی که حراست و حفاظت از حقوق بشر هدف 
استثنایی و وجایب دولت ها بوده و نیز در رابطه با 
حمایت و بهبود حقوق بشر می توانند نقش داشته 
باشند. در همین ردیف نظارت بر تطبیق، تحقق 
و رعایت حقوق بش��ر در کش��ور غایه استثنائی 
کمیسیون بوده و در امر حمایت و بهبود حقوق 
بش��ر نیز نقش کلی را ایفا می کند. مطابق قانون 
اساسی کشور، کمیسیون دارای »قانون تشکیل، 
وظایف و صالحیت های کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بشر افغانس��تان« بوده که حاوی اهداف، 
تشکیالت، وظایف و مکلفیت های متعدد بوده که 
به مراجعه به آن می توان از ابعاد و گستردگی آن 
آگاهی حاصل کرد. برای اختصار از ذکر تفصیلی 

آن در این نوشته پرهیز شده است. 

نتیجه گیری:
- از بررس��ی و تحلیل محت��وا و مضمون و 
مقایس��ه )۸( قانون اساسی از لحاظ سیر تحول 
و پویایی حقوق بش��ر هوی��دا می گردد که همه 
آن ه��ا به نوبت خویش نمایانگر اوضاع مس��لط، 
اراده حاکمان وقت، ضروریات و مقتضیات مقطع 

تاریخی، اثر پذیری های حقوقی و فرهنگی بیرونی 
وغیره می باشد. 

- انکشاف معیارهای حقوق بشر در افغانستان 
از انواع بسیط و ساده آغاز گردیده و به مرور زمان 
به معیارها و م��دارج عالی تر، پختگی و معیاری 

شدن ارتقأ نموده اند.
- نقش��ه کالس��یک که در س��یر انکشاف و 
پیشرفت معیارهای حقوق بشری در سایر کشورها 
به ش��کل ارتقای معیارهای »نسل اول« )حقوق 
سیاسی و مدنی(، »نسل دوم« )حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی( و »نس��ل س��وم« )حقوق 
همبستگی چون حق محیط زیست سالم، حق 
انکشاف، حق تعین سرنوشت، حق صلح( تطبیق 
گردیده، در کش��ور ما بیشتر از معیارهای »نسل 
دوم« ش��روع ش��ده، به معیارهای حقوق بشری 

»نسل اول« و »نسل سوم« ارتقا می یابد. 
- ش��اید خیلی تصادفی نباش��د که حقوق 
اقتص��ادی و اجتماع��ی چون حق اس��تخدام و 
حق تعلیم در نخس��تین قوانین اساسی و بعدتر 
حق��وق فرهنگ��ی، مدنی و سیاس��ی چون حق 
صحت، تشکیل انجمن ها، اتحادیه های کارگری و 
صنفی، حق آزادی فعالیت های علمی، تخنیکی و 
هنری، حفظ محیط زیست و سایر حقوق مطرح 

گردیدند. 
- در پهلوی تمام پیش��رفت در راه تسجیل 
معیارهای حقوق بشری در قوانین اساسی کشور 
ما، فعالً نیز برای تحول و ارتقای آن فرصت های 
موج��ود بوده و برای اکمال آن فاصله وجود دارد 

که باید آن را طی کرد. 
- صرف تس��جیل معیارهای حقوق بش��ری 
در قوانین اساس��ی مراد و هدف کل نبوده، بلکه 
جنبه تطبیقی و تحقق آن معیارها در عمل قابل 
اهمیت بوده تا تحول در وضعیت حقوق بش��ری 

وارد شود. 
- ادای مس��ئولیت ها و مکلفیت های قانونی، 
دولت در حراس��ت و حمایت از حقوق بش��ر در 
بهبود و س��المت وضعیت حقوق بشر ممد واقع 

شده می تواند. 
- همکاری ارگان های دولتی بخصوص بدنه 
اجرایی آن با کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانس��تان در اج��رای وظای��ف و مکلفیت های 
قانونی آن، مس��أله احترام به حقوق بشر و ایجاد 

فرهنگ حقوق بشر را تحقق بخشیده می تواند. 
- در پهلوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، ایجاد کمیس��یون و یا شورای قانون 
اساس��ی که بر اجرا و تحقق تمام مواد تسجیل 
شده در قانون اساس��ی، به ویژه حقوق و وجایب 
اتباع کشور نظارت می نماید، در تحقق و تأمین 

حقوق بشر مددگار واقع شده می تواند. 
- بهبود، سالمت و پیشرفت در عرصه تحقق 
و تأمین حقوق بشر مستلزم فعالیت های مشترک 
و همکاری جویانه تم��ام نهادهای جامعه مدنی، 

دولت و مجامع بین المللی می باشد. 
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د عام تصور پر خالف، اروپا کې د »مهاجرت 

بحران« له منځنۍ اس��يا او افريقا څخه هلته د 

س��لګونو زرو تنو د ورتلو له امله ن��ه دی. د دې 

عل��ت د اروپ��ا د مهاج��رت نظ��ام دی، چې له 

پناه غوښ��تونکي څخه د عامليت پر س��لب او 

د کرام��ت د نفي کول��و پر بنس��ټ والړ دی.1

له يو کال څخه زيات وخت وشو چې د ناامنو 

کيښتيو تصويرونه خپرول، چې پکې ډلې ډلې 

نران، ښځې او ماشومان ځان اروپا ته ورسوي، او 

د مديرتانې په سمندر کې د کيښتيو د ډوبيدو 

پ��ه غم لړيل خربونه، يوه عادي او ورځنۍ چاره 

ګرځېدلې. نن ورځ د اروپايي ښارونو په شاوخوا 

ک��ې، لکه پاريس کې، د بې کوره خلکو يو نوی 

ډول وينو چې ل��ه افريقا او منځني ختيز څخه 

راغيل دي او د هوايي ريل ګاډو الندې په کتارونو 

ويده وي. له لسګونو کلونو را په دېخوا تر ننه، دا 

لوم��ړی ځل دی چې کورنۍ ل��ه خپلو اوالدونو 

رسه، يا حاملې ښ��ځې پ��ه س��ړکونو ويديږي، 

يواځې په همدې یو دليل چې پناه غوښتونکو 

ته رسپناه ن��ه ورکوي او کله خو يې هيڅ د پناه 

غوښتونکي په حيث بيخي په رسميت نه پيژين.

اوس په زرګونو پناه غوښ��تونکي کوښ��ښ 

ک��وي چې خپل ځان د مانش د تونل له ليارې 

له فرانس��ې څخه برتانيې ته ورسوي. هغوی له 

پولې څخه د تېرېدو په مته د »کاله« بندر په يوه 

سيمه کې راټول شوي دي، هغه ځای چې اوس 

د پناه غوښتونکو پر لوی کمپ بدل شوی دی. 

د غري دولتي برشدوستانه سازمانونو په وينا- لکه 

د ن��ړۍ د ډاکټرانو س��ازمان وايي، چې په کاله 

کم��پ کې د ژوند رشايط په س��ويل کې د پناه 

غوښتونکو تر وضعيته ډېر بد دي. د کاله په خټو 

کې پروت کمپ، د بلوا ضد پوليسو له خوا کالبند 

ش��وی دی او له هر ډول لومړنيو امکاناتو )لکه 

روغتيايي، د درملو او خوراکي توکو اسانتياوې( 

بې برخ��ې دی. دا س��ازمانونه کوښ��ښ کوي 

چې دې مس��لې ته د دولت پ��ام ور واړوي، خو 

دولت تر اوسه هيڅ نه دي کړي. په فرانسه کې 

چارواکي هيله لري چې د کاله کمپ وېروونکی 

تصوير به مهاجرين ووېروي او له س��فر کولو به 

تېر يش. دولت په دې کمپ کې له 6۰۰۰ تنو 

څخه 2۰۰۰ تنو ته د خلکو د شمېر د کموايل 

پ��ه موخه د کمپ په تخري��ب الس پورې کړی.

د فرانس��ې دولت دې مسلې ته اهميت نه 

ورکوي چې پناه غوښ��تونکي او مهاجرين به له 

کال��ه کمپ څخ��ه چېرت��ه الړ يش. دا مهال د 

دولت اندېښ��نه دا ده چې څه ډول کوالی يش 

پناه غوښ��تونکي د خلکو له نظرونو پناه وسايت 

او باالخره، د پناه غوښتنې د قوانينو په سختولو 

رسه د هغ��وی ل��ه رشه ځان خ��الص کړي. په 

اوس��نۍ پراخ��ه کچه کې د اجب��اري مهاجرت 

مس��لې رسه د مخام��خ کېدو لپ��اره د عمومي 

تګالرې نش��توايل نه يواځې دا چ��ې ډېری له 

افغانس��تان، عراق، س��وريې، اريرته، سوډان او 

غ��ريب افريقا څخ��ه د مهاجرينو په حرکت کې 

کمښت نه دی راوستی، بلکې د انساين قاچاق 

د ش��بکو د پياوړتيا المل شوی او د قاچاقچيانو 

پ��ه دام کې د مهاجرينو د نښ��تلو احتامل يې 

زي��ات کړی دی. د اروپاي��ي اتحاديې د جنايي 

پوليس��و )يوروُپل( د رپوټ پر بنسټ په 2۰15  

کال کې 1۰۰۰۰ بې رسپرسته پناه غوښتونکي 

ماش��ومان تري تم شوي دي او د دې وېره شته 

چې د جنيس يا اقتصادي ناوړې ګټې اخستنې 

لپاره به د قاچاقچيانو په لومو کې نښ��تي وي.

اروپا  کې د مهاجرت 
بحران ته يوه کتنه
ليک: شورا مکارمي
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ب��ې   1۰۰۰۰ ک��ې  کال    2۰15 پ��ه 

رسپرس��ته پناه غوښتونکي ماش��ومان تري تم 

ش��وي دي او د دې وې��ره ش��ته چې د جنيس 

ي��ا اقتص��ادي ن��اوړې ګټ��ې اخس��تنې لپاره 

ب��ه د قاچاقچيان��و پ��ه لوم��ه کې نښ��تي وي.

پ��ه 2۰15 کال کې د يو مليون غري قانوين 

مهاجرو ور ننوتلو ته په پام رسه، له دې مس��لې 

انکار نه شو کوالی چې اروپا ته مهاجرت په تېر 

کال کې په ش��دت رسه زيات ش��وی دی، چې 

دا د اوسنۍ س��يايس جغرافيې زيږنده ده. خو 

په داس��ې حال کې چې لبن��ان- چې تقريباً د 

قربس د جزيرې په اندازه دی- يو ميليون سوري 

پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، او ترکيه هم له 

2.٧ ميليونو څخه زيات سوري پناه غوښتونکي 

ل��ري، څوک نيش ويالی چې پناه غوښ��تونکو 

اروپ��ا نيول��ې ده. خو بيا هم، پ��ه منظم ډول د 

نويو راغليو مهاجرينو پ��ه اړه د »څپو« يا »د پناه 

غوښتونکو د لويو ډلو« خربې اورو، چې د »پناه 

غوښ��تنې بحران« باندې تېل پايش: د کډوالو 

په کيسو تاکيد، له هغو غموونکو تصويرونو رسه 

چې زرګونه نران او ښځې د وچې له الرې يا په 

کښ��تيو کې رارس��يږي، په عمومي افکارو کې 

خصامن��ه غربګون راپاروي. هغ��وی دا عقالين 

استدالل کوي چې »نش��و کوالی د ټولې نړۍ 

بدبختيو ته هرکلی ووايوو«، له ځانه د بې تفاوتۍ 

کال ت��اووي؛ او دا هم د هغ��و بې کوره خلکو پر 

وړان��دې بې تفاويت چې هم��دا اوس په ګرمۍ 

او يخن��ۍ ک��ې زموږ پر س��ړکونو وي��ده کيږي.

پ��ه دې مقاله کې دا واي��و چې په اروپا کې 

د »پناه غوښ��تنې بحران« د مهاجرینو د شمېر 

له کبله ن��ه دی، بلکې د ځای پ��ر ځای کولو، 

مهاجرت او پناه غوښتنې په څېر مسايلو رسه په 

تېرو لس��يزو کې د اروپا د چلن��د د طرز له امله 

دی. پ��ه لن��ډ ډول، په اوس مهال ک��ې د پناه 

غوښ��تنې بحران، د هغو انتخابون��و او تېروتنو 

پايل��ه ده چ��ې د پناه غوښ��تنې او مهاجرت په 

برخ��ه ک��ې د اروپا پ��ه عمومي سياس��ت کې 

تدوين ش��وي دي. له لوستونکو هيله کوم چې 

په زغم رسه د سياستونو، قوانينو او په اروپا کې 

د مهاجرت د نظ��ام د رويو په اړه زما توضيحاتو 

ته پام وکړي: د دې مسلې د درک يواځنۍ الره 

د دې پوښ��تنې ځواب دی چې دا مسله څنګه 

رامنځته ش��وه، او څنګه د دنيا په يوه بډايه لويه 

وچه کې د برش د حقونو د نقض او د انس��ان د 

حرمت د س��پکاوي ش��اهدان يوو، داسې لويه 

وچ��ه چې ځ��ان د روښ��انفکرۍ زانګ��و ګڼي.

 

د پول��و ت��ړل: نامطل��وب او ګ��ران انتخاب

اجازه راکړئ چې جزياتو ته له ورتلو وړاندې، 

څو مهمو ټکو ته اش��اره وکړم. عمومي بحثونه، 

رس��نۍ، عام عرف او »عمومي افکار« )څه چې 

دي(، ټول له يوې مخې دا کيس��ه کوي چې د 

اروپايي هيوادون��و ټولنيز او اقتصادي موقعيت 

هغ��وی ت��ه دا اج��ازه نه ورک��وي چ��ې د نويو 

مهاجرینو هرکلی وکړي او که دروازې خالصې 

پريږدي او يا په ډېره کمه اندازه د هغوی ساتنه 

وک��ړي، خلک به د نړۍ بډاي��و هيوادونو باندې 

هج��وم راوړي او دا به د ګ��ډوډۍ او د ټولنيزې 

س��وکالۍ د نظام د س��قوط المل يش. رسه له 

دې چ��ې، د مهاجرت اړوند جدي تحقيقات دا 

نظر نه تاييدوي. برعکس، شته معترب معلومات 

دا ښيي چې: 1( هغه ثروت چې مهاجرين يې 

په کورب��ه ټولنه کې توليدوي څو چنده له هغه 

لګښته زيات دی چې د ټولنيزې سوکالۍ نظام 

ي��ې ګايل؛ 2( که اروپا وغ��واړي چې د فعال او 

ب��ې کاره نفوس تر من��ځ ټولنپيژن��دي تعادل 

رامنځته کړي، بايد ډې��ر مهاجر کارګران د کار 

د نوي ځواک په حيث ونييس. د اروپا د شمېرو 

د منايندګ��ۍ دف��رت )يورو س��تات( ت��ر 2۰4۰ 

کال پ��ورې د 4۰ ميليونو مهاج��رو کارګرو اړتيا 

ويني. د بېلګې په توګ��ه، ډېرو د انګال مرکل د 

دې خربې پ��ه اړه نظر ورکړ چې املان به د اته 

لکو 8۰۰۰۰۰ پناه غوښ��تونکو هرکلی وکړي، 

خو ډېرو کمو دې ته اش��اره وکړه چې املان دا 

مهال په کال ک��ې اته لکو نويو مهاجرو کارګرو 

ته اړتيا لري، څو وکوالی يش خپل ټولنپيژندي 

تعادل وسايت؛ 3( هغه پيسې چې د مهاجرينو 

له الرې د هغوی هيوادونو ته وړل کيږي، د دې 

هيوادونو لپاره د بني املليل مرس��تو څو برابره 

دي. ک��ه د خپلو تصوراتو او اندېښ��نو پر ځای 

پ��ر واقعيت تکيه وکړو، و به وينو هغه مش��هوره 

وين��ا س��مه ده چ��ې واي��ي مهاجري��ن »د حل 

الرې يوه برخ��ه ده، نه د س��تونزې يوه برخه. »

دف��رت  منايندګ��ۍ  د  ش��مېرو  د  اروپ��ا  د 

د  پ��ورې  کال   2۰4۰ ت��ر  س��تات(  )ي��ورو 

وين��ي اړتي��ا  4۰ ميليون��و مهاج��رو کارګ��رو 

د سنجول شويو آماري واقعيتونو ور هاخوا، 

ټولنپيژندونک��و او حقوق��ي متخصصينو هم د 

مهاج��رت په اړه دا فرضي��ه مطرح کړې ده چې 

د پولې پرانس��تی نظام د نړۍ په کچه د پولو د 

س��خت کنټرول لورنکي اوسني نظام په نسبت 

ډېر ګټور متاميدای يش. د مهاجرت د څېړونکو 

په نظر، د حرکت آزادي او په نړيواله کچه ځای 

پر ځای کېدل، داسې نه دي چې په بالقوه ډول 

ګډوډي رامنځته کړي او پر غرب د سويل د سيمو 

د خلکو هجوم وګڼ��ل يش. د تګ راتګ آزادي 

کوالی يش پر دوه اړخيز تعادل او پراختيا بدل 

يش ځکه په دې صورت کې به ډېری مهاجرين 

پ��ه فصيل يا موقتي مهاجرين��و واوړي چې هم 

خپل هيواد او هم کوربه هيواد ته ګټه رس��وي. 

د پولو د تړلو خندوونکې پايله په اوسنيو رشايطو 

کې دا ده چې ډيری مهاجرين په کوربه هيوادونو 

کې »بنديان« دي: دا چې د مهاجرينو وضعيت 

نامعلوم دی، که کوربه هي��واد پريږدي کيدای 

يش بيا د پناه غوښ��تنې هي��څ موکه و نه لري. 

په ي��وه تحقيق کې مې په فرانس��ه کې له 

غ��ري قان��وين مهاجرينو و پوښ��تل »ک��ه د پناه 

غوښ��تنې تکليف مو مش��خص يش لومړی به 

څه ک��وې؟« تقريب��اً ټولو يې ځ��واب راکړ چې 

»وطن ته س��تنيږو« ... يو ټکی چې کوالی يش 

د مهاجريت سياس��ت په اړه د ناس��مو عمومي 

تصورات��و او د ټولني��ز، س��يايس او اقتص��ادي 

بهري په حي��ث د واقعيت تر منځ ابهام له منځه 

يو يس، دغه ګ��امن دی چې ګوندې د پولو له 

س��خت کنټرول رسه زموږ مخالف��ت د آزاد او په 

پ��وره توګه د بې قاعدې تګ راتګ په معنا دی. 

په داسې حال کې موږ دوه انتخابه لرو: يا تړيل 

او ي��ا په پوره توګه آزاد رسحدونه. خو داس��ې نه 

ده او د ځ��ای پر ځای کولو د څارلو لپاره ډېرې 

الرې چارې موجودې دي، داس��ې الرې چارې 

چ��ې کوالی يش د تګ راتګ لپ��اره ال ډېر آزاد 

او ال ډېر ش��فاف نظام رامنځته ک��ړي – او دا د 

نړيوالې نابرابرۍ پر وړاندې د مبارزې پيالمه ده.

لن��ډه دا چې، د س��يايس بحثونو، عمومي 

افکارو چې رسنيو وړاندې کړي او د پوهنتونيانو 

د پوهې تر منځ زيامنوونکی توپري موجود دی. 

موږ پوهنتونيان دنده لرو چې په عمومي بحثونو 

ک��ې ډېر اغېزمنوونکی او الس��ربی رول ولوبوو. 

لوم��ړی ق��دم دا دی چ��ې د پناه غوښ��تنونکو 

اړوند ش��ته تصور چې د پناه غوښتونکو »بهري«، 

»څپ��ې« او »بحران« ت��ر عنوانون��و الندې جوړ 

شوی دی وځپو او له دې مسلې رسه نوی چلند 

وټاکو، داس��ې چلند چې د پولو کنټرول او تړل 

د عقالين، بديهي او مس��لم رضورت په ډول نه 

فرض کوي. برعکس، بايد ووايو چې د پولو تړل 

او س��خت کنټرول د اوسنيو لويو ستونزو څخه 

يوه ده. وړان��دې توضيح ورکوو چې څنګه دغه 

س��تونزه په تېرو لس��يزو کې منځ ته راغلې ده.

 

پن��اه غوښ��تنه:  او  رسح��دي سياس��تونه 

د پن��اه غوښ��تنې د بح��ران رامنځت��ه کې��دل

د 198۰ ل��ه لومړيو څخه اروپايي هيوادونو 

خپلې پولې وتړلې. پايله دا شوه چې په اروپا کې 

د مهاجرت رس��مي او قانوين فرصتونه له منځه 
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الړل – د هغه څه پر خالف چې اوس په شاميل 

امريکا کې پيښيږي. پر همدې بنسټ، اروپا ته 

د داخلېدو يواځنۍ الره پناه غوښ��تنه وه، ځکه 

اروپايي هيوادونه د ژنيو د بني املليل معاهدې 

السليکوونکي ؤ، چې پر نبسټ يې دولتونه حق 

نه لري د پناه غوښتونکو د ورتللو مخنيوی وکړي. 

په داس��ې حال کې چې اروپا ته د ورتللو اصيل 

قانوين الره پناه غوښتنه شوه، د پناه غوښتنې له 

نظام څخه س��وءظن پر »سوءاستفاده« واوښت، 

او پايل��ه دا ش��وه چې پناه غوښ��تنه ال س��خته 

ش��وه. د بېلګې په توګه په فرانس��ه کې يواځې 

2۰-12 فيص��ده پناه غوښ��تونکي وروس��ته له 

ي��و بهري څخه چې معموالً له ي��و څخه تر درې 

کلونو پورې وخت ني��يس، د مهاجر په توګه په 

رسميت پېژندل کيږي. ډېر کم پناه غوښتونکي 

چې غوښ��تنې يې رد شوې دي، نيول کيږي او 

په زوره خپلو هيوادونو ته لېږل کیږي. خو ډېری 

ي��ې په غري قان��وين ډول پ��ه خطرناکو رشايطو 

کې په فرانس��ه کې پاتې کيږي. تقريباً په تېرو 

څلورو لسيزو کې، د پناه غوښتنې سياستونه د 

رد ش��ويو او بې نومه مهاجرين��و د زياتېدو المل 

شوی چې د غري قانوين او جعيل ټاپه پرې وهل 

شوې ده، او اوس دا هامغه مهاجرين دي چې 

د کار د ځواک استثامر يې د کار په غري رسمي 

بازار ک��ې د فرانس��ې اقتصاد ته ګټه رس��وي.

له 198۰ لسيزې وړاندې، په ځانګړي ډول 

د دوميې نړيوالې جګړې پر مهال همدا د کار په 

بازار کې د تقاضا کچه وه چې د مهاجرت بهري 

يې تنظياموه خو له څو لسيزو راهيسې مهاجرت 

د رسحدي سياس��تونو له الرې کنټروليږي. دا 

سياستونه عبارت دي له رويو، قوانينو او د پولو د 

کنټرولولو له بېالبېلو ټيکنالوژيو څخه، چې موخه 

يې د پولو ت��ړل او د خلکو د داخلېدو مخنيوی 

دی. دا رسحدي سياستونه څو ځانګړنې لري:

او  قان��وين  د  او  دي  متن��وع  ډې��ر   -  

ټيکنالوژيک��ي اوزارو له ټولکې څخه ګټه اخيل 

او د پول��و د ځانګړن��و رسه س��م بېله بڼ��ه غوره 

ک��وي: هوايي پولې )د لېږد را لې��ږد په نړيواله 

شبکه کې نښې(، زمکنۍ پولې، سمندرغاړي، 

او د س��مندر الن��دې تونلون��ه لک��ه بريتانيا...

- ن��ه يواځ��ې د پولو د کنټ��رول )د خلکو د 

تلو راتلو( لپاره، بلکې پ��ه ال ډېره لويه کچه، په 

ټوله اروپا کې د خلکو د حرکت د کنټرول لپاره 

رامنځته شوي. د سياستونو او د پولو د کنټرول 

ل��ه الرې د ځای پر ځای کولو د اداره کولو دغه 

طرز، يو نوی بهري او په غريب هيوادونو کې په نوې 

زمانه کې د مهاجرت يوه اصيل ځانګړنه ده. چې 

په راتلونکي کې په دې اړه نورې خربې هم کوو.

- ل��ه 199۰ لس��يزې راپدېخ��وا، د اروپا په 

اتحاديه کې د شنګن د سيمې رامنځته کولو دغه 

سياس��تونه رامنځته کړي دي. د شنګن سيمه 

هغه هيوادونه رانغاړي چې يو بل ته د تلو لپاره د 

ويزې اړتيا نه لري. په بل عبارت، د دې معاهدې 

د هر غړي هيواد پولې د اروپايي اتحاديې پوله 

هم ده. هر اروپايي هيواد د ش��نګن سيمې ته 

د ننوتلو س��يمه ده. د بېلګې په توګه، يونان ته 

ننوتل کيدای يش سوئيد ته د رسيدو الره وي.

 پ��ر همدې بنس��ټ ل��ه يو اړخه د ش��نګن 

س��يمې اروپا ته د تلل��و او د اروپا په داخل کې 

د حرک��ت الرې او طريقې بدل��ې کړې دي. په 

ب��ل عبارت، په دې س��يمه کې د ځای پر ځای 

کېدلو لپ��اره رسه تړل��ې فضا جوړه ش��وې خو 

بهرنۍ پولې يې کلکې ش��وې دي. له بل پلوه، 

ه��ر اروپايي هيواد، د پولو د کنټرول لپاره خپل 

خاص قوانني، خ��اص اوزار او ځانګړی فرهنګ 

لري. د کنټرول دغه طبقې د اروپايي اتحاديې د 

ټکنالژۍ او مقرراتو له نورو طبقو رسه ورزياتيږي.

د دې ستونزې يوه اصيل برخه د بايومرتيک 

د معلوماتو لوی مرکز دی چې ش��نګن سيمې 

ت��ه د پن��اه غوښ��تونکو د ننوتلو ګوت��ه ثبتوي، 

څ��و و ک��والی يش پ��ه اروپا کې ي��ې د حرکت 

مس��ري معلوم کړي. په واقعيت کې، د ځای پر 

ځای کولو د کنټرول لپ��اره يو قانون »د ډابلني 

نظام« دی چې پر بنس��ټ يې د شنګن سيمې 

لوم��ړی هيواد، چ��ې پناه غوښ��تونکی ورغلی 

د پناه ورکولو مس��وليت يې د همغ��ه هيواد پر 

غاړه دی. يو س��وري پناه غوښتونکی چې ځان 

د ايټاليا له الرې يا له مديرتانې س��مندر څخه 

اروپا ته رسوي، او په عني حال کې يې د کورنۍ 

يو غړی په س��وئد کې اوس��يږي يواځې بايد له 

ايټاليا څخه د پناه غوښ��تنه وکړي، له بل هيڅ 

هي��واد څخه نه. دا قانون د بايومرتيک په بڼه د 

ګوتو د نښو اخستلو له الرې پلی کيږي، داسې 

چې د ش��نګن د سيمې لومړی هيواد چې پناه 

غوښ��تونکی هلته ننوځي ګوته ترې اخس��تل 

کيږي. دا چاره له دې ځانګړي ليدلوري څخه 

پناه غوښتنې ته پام کوي چې: پناه غښتونکي 

د هوس��اينې يا ښ��ه ژون��د لپاره ن��ه دي راغيل 

بلک��ې له هغه خطر څخه تښ��تېديل دي چې 

د دوی ژون��د يې تهديداوه. ځک��ه خو يواځنی 

څي��ز چې اهمي��ت لري امن ځای ته رس��ېدل 

دي، چ��ې نور يې رس پ��ه خطر کې و نه اويس.

له دې نقطې څخ��ه هاخوا هيڅ حرکت ته 

اجازه نشته، ځکه نور نو د ځان امنيت نه بلکې 

»هوس��اينه او س��وکايل« منځ ته راغله: »د پناه 

غوښ��تنې رانيول«، د اروپايي بنسټونو په قول، 

د پناه غوښ��تنې د مالتړيزو الروچ��ارو څخه يو 

ډول ناوړه ګټه اخس��تنه ده. که له لوږې څخه 

مرګي حال ياس��ت، هيڅ خواړه پ��ه دې دليل 

ن��ه رد ک��وئ چ��ې د خوګ خوښ��ه ن��ه خورئ 

ي��ا س��ابه خواره ياس��ت. ځکه خو ک��ه له خطر 

څخه د تېښ��تې په حال کې ياس��ت، هر امن 

هيواد تاسو لپاره ښ��ه پناه ځای کېدالی يش.

دا سياستونه د اجباري مهاجرت په مفهوم 

دي چې له ش��ته واقعيت رسه جوړ نه راځي. د 

حقيقي پناه غوښتنې په تعريف کې د عامليت 

مفهوم له نظ��ره غورزي. خو هيڅکله نه ش��ئ 

کوالی د انس��انيت عامليت له نظره وغورزوئ. 

ټول��ې تجريب ارزونې او ميداين تجربې ښ��يي 

چ��ې اجب��اري مهاجرين نهييل، غمج��ن او د 

عامليت او ارادې څخه عاري نه دي. خو د پناه 

غوښ��تنې نظامونه پر دې نظريه طرحه ش��وي 

دي چې حقيق��ي اجباري مهاجرت، انس��اين 

عاملي��ت او اراده نف��ي ک��وي، او مطلوب ته په 

مص��ادرې رسه، له پناه غوښ��تونکو د عامليت 

د س��لب س��بب کي��ږي او د ټولنپيژندونک��و او 

فيلسوفان په وينا، د )هيوادوال( او )ناهيوادوال( 

په ن��وم نوې س��يايس مقولې رامنځت��ه کوي.

په بې پايه رسګردانيو کې د پناه غوښتونکو 

نښلول: د ځای پر ځای کولو د کنټرول نوې بڼه

لنډه دا چې په اوس��ني نظام کې د اروپا د 

مهاجريت سياستونو دوه اصيل ځانګړنې- يعنې 

مهاجرت په پناه غوښتنه کې منحر کول، او د 

کار د ځواک پر بنسټ د څارنې پر ځای، د پولو 

د کنټرول له الرې څارنې – داس��ې يو »بحران« 

زيږول��ی کړی چې تې��ر کال يې ش��اهدان وو.

د دې وضعي��ت لومړۍ پايل��ه دا ده چې پر 

پوله پراته هيوادونه، لکه يونان يا مجارستان چې 

د اروپا خاورې ته د داخلېدو نقطه ګڼل کيږي، 

دن��ده لري چ��ې د ټول��و هغو پناه غوښ��تونکو 

مس��ئولت پرغاړه واخيل چ��ې د دوی د پولو له 

الرې اروپ��ا ته ننوځي. له بده مرغه دا هيوادونه 

د پناه غوښ��تونکو پ��ر وړاندې له غوس��ې ډک 

چلند لري: د مجارس��تان جمهور رئيس پردي 

نه پالونکی او ښ��ی افراطي دی او د مهاجرينو 

او پناه غوښ��تونکو پر ضد يې جګړه اعالن کړې 

ده؛ يون��ان د اقتصادي بح��ران په ژورو کې دی 

او د پن��اه غوښ��تونکو د منل��و کچ��ه پکې 1.5 

فيصده ده. دويم دا چې د هغو پناه غوښتونکو 

د پناه غوښ��تنې رد کيږي چې له دې هيوادونو 

تريي��دل غواړي او ځان ت��ر دې ډېر ميلمه پاله 

هي��واد ته رس��ول غ��واړي – لکه س��وئد- ځکه 

هغ��وی د بايومټري��ک له الرې پيدا ک��وي او د 

اروپا د قوانينو پر بنس��ټ سوئد د هغوی د پناه 

اخستلو لومړنی هيواد نه دی او پناه نه ورکوي. 

پر همدې بنسټ، هغوی نه يش کوالی په سوئد 

کې د پناه غوښ��تنه وکړي او نه هم غواړي چې 
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يونان يا مجارستان ته بېرته وګرځي، ځکه په دې 

هيوادونو کې ټوليز وضعيت سخت دی او هلته د 

مهاجرينو لپاره ژوند ممکن نه دی. پايله دا چې، 

دوی په يو بهري بدليږي چې اداري دوس��يو ته 

يې رسيدګي ځنډيږي؛ د قانوين ځای ځایګي 

د ترالس��ه کولو لپاره ډېر ک��م او پېچلی چانس 

لري؛ تل په حرک��ت او ځای پر ځای کېدو کې 

وي او پ��ه زرګونو ځلې ادارو ته تګ راتګ کوي.

د مهاج��رت د پدي��دې دغ��ه ن��وې او ب��ې 

رحامن��ه تجربې چ��ې د مرزي سياس��تونو او د 

پناه غوښتنې د تګالرې زيږنده دي، ښيي چې 

د ځای پ��ر ځای کولو کنټرول يواځې د حرکت 

د اج��ازې س��لبول نه دي. په اروپ��ا کې، له هر 

څه زی��ات د ګرځندو ځای پر ځای کولو د نويو 

بڼو د رامنځته کولو او د اس��توګنې له فرصتونو 

د محرومي��ت معنا لري، خل��ک دې ته اړبايس 

چ��ې تل يو ځای و اويس. د ځای پر ځای کولو 

کنټ��رول ک��والی يش د رسګدان��ه او پريش��انه 

انس��انانو د زياتېدو المل يش او نران، ښځې او 

کورنۍ چې د ښ��ې راتلونکې په هيله يې ډېره 

زړورتيا ښودلې ده په بې کوره او رسګردانه افرادو 

تبديل يش. په دې معنا چې په اروپا کې د »پناه 

غوښ��تنې بحران« له هر څه زيات د ارزښتونو او 

مسوليتونو بحران دی: د داسې انساين کرامت 

او حقونو نفي کول دي چې د راتلونکو نس��لونو 

لپ��اره به ي��ې توضي��ح او پاملرنه س��خته وي.

ډېر اورو چې د پناه غوښتونکو د مالتړ نظام 

يو ډول حل الره ده: حتی که پوره نه وي، کم تر 

کمه له هڅ څخه غوره ده. زما په نظر، دا نظام، 

چې د مهاجرت له واقعيت څخه په ناسم برداشت 

او ازار او اذيت والړ دی، داس��ې پايلې لري چې 

په واقعيت کې د غ��رض نقض دی: مطلوب ته 

په مصادرې رسه، همغه ناتوانه او غمجن خلک 

پي��دا کوي چې بي��ا د هغوی پ��ه مالتړ تظاهر 

کوي. په همدې ترتي��ب، دا نظام يواځې دا نه 

چې د تاوتريخ��وايل ځواب نه دی بلکې پخپله 

فی نفس��ه پر یو ډول تاوتريخوايل اوښتی دی.

ژب��اړه  ليکن��ې  الن��دې  د  مقال��ه  دا    1

ده.  ش��وې  لي��کل  لپ��اره  آس��و  د  چ��ې  ده، 

 An  )2٠1٦(  Chowra Makaremi

.Outlook into Europe’s Refugee Crisis

شورا مکارمي له منرتال پوهنتون څخه په انټروپولوجۍ 

ک��ې ډاکټري کړې ده، او په پاريس کې د علمي څېړنو 

په ميل مرکز کې څېړونکې ده. د نوموړې له لسو څخه 

زياتې مقالې په پوهنتوين خپرونو کې خپرې شوې دي.

خاض��ع ریحان��ه  ژب��اړه:  ف��اريس 

زي��رک ژب��اړه: روښ��ان  ت��ه  ن��ه پښ��تو  ف��اريس 

لوبو او خوښيو هيڅ تصور ال نيش کوالی.

نجي��ب الل��ه او رشف خان د اتو او لس��و 

کلون��و په عمر دوه ورون��ه دي چې د کندوز د 

سقوط د جګړو پر مهال له خپلې کورنۍ رسه 

کاب��ل ته راتښ��تيديل دي، او د کابل د چهار 

قلعه په س��يمه کې د مياش��تې پ��ه څلور زره 

افغانۍ په يو وړوکي کرايه کور کې اوس��یږي، 

پ��ه کن��دز ک��ې د جګ��ړې پ��ه اړه م��ې ترې 

وپوښ��تل، ويل يې: جنګ رشوع ش��و، داسې 

ډېر جنګ ش��و چې موږ خپل کور پرېښ��ود، 

هر څه س��امان مو پرېښ��ودل او راوتښتېدو، 

پ��الر م��ې کندوز ک��ې بايس��کلونه ج��وړول.

س��ړک  پ��ر  قلع��ه  چه��ار  د  دواړه  دوی 

ډيرانون��و کې کب��اړ، بوتلون��ه او ن��ور څيزونه 

لټ��وي، زړې بوج��ۍ ي��ې پر ش��اه وي او رسه 

مل��ر ته د مچانو پ��ه منځ کې دې ت��ه انتظار 

ب��ايس چې ل��ه کوم ک��وره د خځلو ډک الس 

ګاډی راووځ��ي او دوی يې لټ��ول پيل کړي.

ډډه  ت��ه  دي��وال  ښ��وونځي  ي��و  د  دواړو 

وهل��ې وه، و مې پوښ��تل چې ښ��وونځی يې 

خوښيږي او زړه يې غواړي چې درس ووايي؟

دواړو په يو غږ ځ��واب راکړ: غريبي ده... 

مکتب ته نش��و تللی کنه ډېر زړه مې کيږي، 

خ��و پيس��ې نش��ته. ارم��ان م��ې دا دی چې 

ډې��رې پيس��ې وګټ��و او مکتب ته والړ ش��وو.

ي��ې ه��م وررسه  پ��الر  وي��ل چ��ې  دوی 

يوځای کب��اړ ټولوي او بيا ي��ې د پلورلو لپاره 

ب��ازار ت��ه وړي، خو ن��ن ن��اروغ دی ځکه کور 

کې پاتې ش��و: پالر مې ويل پيس��ې نش��ته، 

ډې��ر کباړ ټ��ول کړئ چ��ې کايل پ��ه واخلو.

نجيب الله د دې کورنۍ مرش هلک دی او 

رشف خان ورپسې دويم، دوی وايي نور دوه تر 

دوی واړه ورونه هم لري: هغوی کار نيش کولی.

د نجي��ب الل��ه او رشف خان پ��ه څېر ډېر 

ماش��ومان د کاب��ل ښ��ار پ��ه بېالبېل��و برخو 

ک��ې په س��ختو او درندو کارون��و بوخت دي، 

چ��ې پ��ه دې ډول د دوی د ماش��ومتوب تاال 

کېدل پ��ه راتلونک��ي کې نه يواځ��ې د دوی 

لپ��اره ناوړه پايل��ې لري بلک��ې د ټولنې لپاره 

ه��م ډې��رې ن��اوړه پايل��ې درل��ودالی يش.

ارواپوه��ان او ټولنپوهان په دې باور دي، 

چ��ې دغ��ه ډول کارګر ماش��ومان د س��ختو 

او درن��دو کارون��و ل��ه امل��ه پ��ه رواين لحاظ 

ډې��ر زي��ات اغېزمنيږي، چې بيا يې وروس��ته 

ن��اوړه اغېز پ��ه ټولنه ک��ې ه��م څرګنديږي.

پ��ر س��ختو او درن��دو کارون��و د بوخت��و 

ماش��ومانو په خوی او چلند کې بدلون راځي 

او بيا د يو ماش��وم په څېر چلند هم نه کوي، 

بلک��ې خوي��وی ي��ې خش��ن او لک��ه د ځينو 

لويان��و په څې��ر کیږي، او دغه د ماش��ومتوب 

تش��ه يې بيا په راتلونکي کې هم ډېر زوروي.

ارواپ��وه،  او  اس��تاد  پوهنت��ون  کاب��ل  د 

رشف الدي��ن عظيمي واي��ي، چې دغه کارګر 

او پ��ه س��ختو کارون��و بوخ��ت ماش��ومان، نه 

يواځ��ې دا چ��ې د دوی روان س��خته صدمه 

وين��ي يا ل��ه درس او تعلیم څخ��ه بې برخې 

پاتې کي��ږي، بلکې ل��ه دې رسه رسه دوی د 

ټولن��ې پر وړاندې يوه س��خته عقده اخيل، د 

خپ��ل چاپرييال پ��ر وړان��دې د خپلې ټولنې 

او خلک��و پ��ر وړاندې پ��ه ش��ديد ډول عقده 

من��د کی��ږي او پ��ه راتلونک��ي ک��ې ت��رې يو 

سخت زړی انس��ان جوړيږي، نوموړی وايي:

ي��و خ��و دا چې پر س��ختو کارون��و بوخت 

ماشومان له نورو بېالبېلو خطرونو رسه هم مخ 

کی��ږي، لکه جنيس تېری او نور، چې له امله 

يې له رواين اړخه سامل نه پاتې کيږي، همدا 

اوس زم��وږ ډې��ری هيوادال په س��ختو رواين 

نارغي��و اخت��ه دي، چ��ې ډول ډول کورنۍ او 

ټولنيزې س��تونزې ترې پيدا شوې دي. بل دا 

چ��ې دوی بې تعليمه پات��ې کيږي او بې زده 

کړو او بې تعلیمه انس��انان د ټولنې لپاره بل 

رسخوږی دی. همدارنګه دغه کارګر ماشومان 

په ماش��ومتوب کې د س��خت کار، زحمت او 

د ژون��د د ن��اوړو رشايطو له امله ل��ه ټولنې او 

خپ��ل چاپرييال رسه ژوره عق��ده اخيل، چې 

س��خت زړي انس��انان ت��رې جوړي��ږي او په 

راتلونک��ي کې جرم او جناي��ت ته مخه کوي.

ښ��اغلی عظيمي زياتوي چ��ې که دولت 

او اړون��دې ادارې د دې کارګ��رو ماش��ومانو 

وضعي��ت ته پ��ام و نه ک��ړي، او د دوی د زده 

ک��ړې او د ژون��د د ن��اوړو رشايط��و غ��م و نه 

خ��وري، راتلونک��ي نس��لونه ب��ه هم ل��ه ډول 

ډول ناخوال��و رسه الس او ګريوان پاتې يش.

ښاغلی عظيمي وايي چې پر سختو کارونو 

د بوختو ماش��ومانو د پېژندل��و او هغوی ته د 

الس ورکولو لپاره بايد دولت او اړوندې حقوق 

برشي ادارې صادقانه کار وکړي، بودجه ورته 

په پام کې و نييس، او پر ماش��ومانو د ش��اقه 

کارونو مخه که په هر ډول وي بايد و نيول يش 

او دوی ته خپل ماشومتوب بېرته ورکړل يش. 

از صفحه 18

غربت سوی ماشومتوب
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محتوای 
نصاب تعلیمی جدید

و معیارهای حقوق بشری
محمد شریف  طیبی

 نماینده کمیسیون در نصاب تعلیمی وزارت معارف

چگونگی حضور و نظارت
نمایندگان کمیس��یون در ریاست عمومی 
نصاب تعلیمی وزارت معارف حضور همه جانبه 
داش��ته و در روند تدوین و تألیف کتب درسی 
وزارت معارف سهم اساس��ی را ایفا می نمایند. 
هرچند سایر نمایندگان وزارت امور زنان، وزارت 
مبارزه با مواد مخدر، ریاست محیط زیست و... 
نیز گاهی حضور می یابند، اما حضور این نهادها 
مقطعی اس��ت و در جریان تألیف و تجدید نظر 
نق��ش مس��تقیم ندارند. در ذی��ل مختصری از 

تدقیق و موارد لزوم آن را بیان خواهیم کرد.

1- لزوم تدقیق
آم��وزش ارزش ه��ای حقوق بش��ری یکی 
از اساس��ی ترین فعالیت ه��ای نهادهای حقوق 

بش��ری اس��ت. این جریان گذش��ته از این که 
از ط��رق مختلف دیگر ممکن می ش��ود، طبق 
سیاست گذاری های نهادهای بین المللی همانند 
سازمان ملل و... باید از طریق وارد کردن ارزش ها 
و مفاهیم حقوق بش��ری در جری��ان تعلیمات 
ابتدایی، متوسطه و ثانوی عملی گردد. خانواده 
و جریان تعلیم و تربیت و نقش ارزنده ای آن ها 
روی س��اختار شخصیت افراد انکار ناپذیر است. 
اگ��ر در این دو دوره ارزش های حقوق بش��ری 
آموزش داده ش��ود، تا پای��ان زندگی هم چون 
پارادایم و فرضیات انکارناپذیر در سازمان دهی 
نگرش، احساس��ات و رفتار افراد حاکم خواهد 
ب��ود. خانواده به دلیل ح��ق بر حریم خصوصی 
و عدم مداخله در زندگی فردی تاحد زیادی از 
دسترس ترویج ارزش ها دور است؛ اما به اساس 

تبلیغات فراگیر در سطح جامعه ممکن است که 
خانواده ها را نیز تحت تأثیر قرار داد.

جریان تعلیم و تربیت که از یک س��و حق 
شهروندان در فراهم سازی حق تعلیم و تربیت و 
از طرف دیگر تکلیف دولت ها برای اجرای چنین 
حقی اس��ت، تاحد زیادی سازمان های عمومی 
را کم��ک می کند که در سیاس��ت گذاری های 
خ��ود ارزش های خ��اص را بگنجانن��د و حتی 
ارزش های تعلیم یافته در جریان تربیت خانواده 
را اص��الح و پاالی��ش نماین��د؛ از همین جهت 
اس��ت که کش��ورها تالش می نمایند که با یک 
کارشناسی دقیق مراحل تربیتی، الگوی حقوق 
بش��ری ارزش ه��ا را وارد متون درس��ی نموده 
و بر این اس��اس، به ترویج وس��یع و گس��ترده 
ارزش های حقوق بش��ری در نس��ل های آینده 
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گردند؛ بنابراین فلسفه اساسی نظارت بر متون 
تدریس��ی- تعلیمی وزارت معارف، گسترش و 
توس��عه پایدار ارزش های حقوق بشری به نسل 

حاضر و نسل های آینده است.

2- موارد لزوم تدقیق
نظ��ارت در نصاب تعلیم��ی وزارت معارف 
بیشتر معطوف به نقاط عطف یک فرایند است 
که در آن فرایند، کتاب درسی تألیف می گردد. 
ع��الوه بر تألیف جریان تجدی��د نظر مهم ترین 
مرحله ای اس��ت که ب��رای جابجایی ارزش ها و 
تغییر مثبت حقوق بش��ری الزم است. در ذیل 
ای��ن دو مرحله را با تفکیک م��ورد ارزیابی قرار 

می دهیم:

1-2 جریان نظارت در پروسه تألیف
روند تألیف در واقع اصلی ترین مرحله نگارش 
کتاب اس��ت. در این مرحله مفردات درسی که 
در یک مضمون تصویب شده، روی دست مؤلف 
قرار می گی��رد و مؤلفین ب��ا توجه به تخصص 
خود تالش می نماین��د که نکات علمی مؤثر را 
با اس��تفاده از منابع معتب��ر علمی و با توجه به 
ظرفیت صنف و مقطع درس��ی به زبان س��اده 
درآورده و بنگارند. در این مرحله کار یک ناظر 
این است که تالش کند، برای یک مؤلف منابعی 
مورد نیاز در عرصه حقوق بشر را معرفی بدارد و 
یا این که در برخی موارد بطور مستقیم منابعی 
را در اختیار شان قرار دهد؛ تا مؤلفین با استفاده 
از آن منابع بتوانند هم متون علمی بنویسند و 
هم ارزش های مورد قبول حقوق بشر گنجانده 

شود.
پ��س از این مرحله نظارت بر متن، محتوا و 
تصاویری نگارش یافته و جابجا ش��ده در متن 
است. در این مرحله باید به دقت ارزیابی گردد 
ک��ه کدام عکس ها یا ک��دام متون با ارزش های 
حقوق بش��ری ناهمخوان است و باید نویسنده 
را قان��ع به تغییر ک��رد. طور مثال عکس��ی از 
ی��ک متهم مخالف در جریان محاکمه می تواند 
مخالف اصل برائت باش��د، یا استفاده از عکس 
یک جنس خاص)عمدتاً مذکر( مخالف برابری 
جنس��یتی دانسته ش��ود. در محتوا و متن هم 
ممکن است که نویسنده با توجه به فضای کلی 
حاکم نسبت به تقسیم شغل به جنسیتی کردن 
ش��غل و یا تحصیل پرداخته باش��د. طور مثال 
نگاشته باش��د که »احمد داکتر است و فاطمه 
در خانه غذا می پ��زد«. این جمله به رغمی که 
از نظر متنی مش��کل ندارد؛ زیرا دو اسم از نظر 
جنسیتی متفاوت وارد شده، اما از نظر محتوا که 
تقسیم جنسیتی کار است، نوعی نقض برابری 
افراد دانسته می ش��ود. برای دانش آموز ممکن 
است که این فکر نهادینه شود که زنان همیشه 
آش��پز خانواده ها و مرد، شاغل بیرونی است. در 

قبال متن ممکن اس��ت که در یک درس همه 
اسامی یا مثال ها از یک جنس خاص بکار رفته 
باش��د یا مطلبی که ترویج خشونت می نماید را 
نگاشته باشد. اسلحه و اشیایی که نماد خشونت 

است، نباید در متون ذکر شود.
حس��ب مثال های فوق، ناظر باید به اصالح 
متن جمله، تصویر و یا محتوای جمله دس��ت 
بزن��د و اصالح کن��د. تصویر، مت��ن و محتوای 
جایگزین بایس��تی با ارزش های حقوق بشری 

سازگار باشد.

2-2 جری�ان نظ�ارت در روند تجدید 
نظر

کار در عرص��ه تألیف از لح��اظ زمانی یک 
پروس��ه فراگیر اس��ت. باید مدت��ی بعد متون 
نگاشته شده قبلی تجدید نظر شوند. در معارف 
افغانس��تان این جریان هر سه سال)در صورتی 
که مش��کل خاص نباش��د( عملی خواهد شد. 
بس��یار اتفاق می افتد که در پروس��ه تألیف به 
نسبت حجم کار نتوان همه کتب را کنترل مؤثر 
نمود. زیرا تعدد مضامین و کثرت آن ها خود یک 
مشکل اساسی است که یک ناظر ممکن است 
به دقت از پس اجرای وظیفه برآید. بنابراین این 

مشکل در جریان تجدید نظر قابل حل است.
همان گون��ه ک��ه مؤلفان کمب��ودی کتاب 
تألیف شده ش��ان را جب��ران می کنن��د، فرصت 
خوبی اس��ت که مرور دوباره این متون و کتب 
صورت گیرد؛ هم چنین در فاصله ای بین تألیف 
و تجدید نظر بس��یاری کتب در دسترس ناظر 
ق��رار می گیرد ک��ه می تواند در ای��ن جریان با 
مؤلف بنشیند و موارد الزم را توصیه کند که در 
جریان تجدید نظر اصالح گردد. در این مقطع 
نیز همان سه بخش تصویر، متن و محتوا اصالح 
و گزینه بدیل برای نویس��نده پیشنهاد خواهد 
شد تا به جای تصویر بکار رفته یا متن و محتوا، 
متن هم خ��وان با ارزش های حقوق بش��ری را 

بگنجانند.

چالش ها
چالش ه��ا در دو س��طح خالص��ه خواه��د 
ش��د. س��طح اول میزان تعامل ناظر و نویسنده 
اس��ت. در فرهنگ سنتی افغانس��تان تا زمانی 
که روابط غیررسمی مس��تحکم بوجود نیامده 
باشد، در روابط رسمی اعتماد قابل توجه صورت 
نمی گیرد. باید روابط غیررس��می ناظر وسعت 
داده ش��ود تا بعدا به راحتی جریان کار رسمی 
خود را اجرا کند. اما سطح دوم که بیشتر جریان 
رسمی است، قرار تجربه پنج سال گذشته، موارد 

ذیل به چشم می خورد:

1- در دوران تألیف
در دوران تألی��ف این مش��کل وج��ود دارد 

که ناظر نتواند هم��ه متون را کنترل کند. زیرا 
کار رس��ماً تعریف نش��ده اس��ت که نماینده و 
ناظر حقوق بش��ر همانند س��ایر بخش ها کتب 
را بررس��ی کند و بعد از بررسی وی کتب برای 
چاپ تأیید شود. در تعامل پنج ساله نمایندگان 
کمیسیون بیش��تر تالش کرده اند که از طریق 
روابط غیررسمی کتب را به دست آورده و متون 
آن را مورد بررسی قرار دهند. اگر این مشکل به 
این گونه حل ش��ود که هرکتابی از سوی هردو 
نماینده بررسی و بعد در پاسپورت کتاب امضاء 
نماینده کمیس��یون بطور رسمی درج و حتمی 
دانس��ته ش��ود، در آن صورت هیچ نویس��نده 
بدون کنترل متن از س��وی نماینده نمی تواند 
برای چاپ نهایی تحویل دهد. کثرت مضامین 

می تواند مشکل را چند برابر بسازد.

2- در جریان تجدید نظر
در جری��ان تجدید نظ��ر مختصر و محدود 
بودن زمان اس��ت. از یک سو در مدت کوتاهی 
این تجدید نظر گزارش می شود و از طرف دیگر 
حج��م مضامین و تعداد آن اندک نیس��ت. لذا 
هرقدر هم که تالش صورت گیرد، همۀ مضامین 
کنترل نخواهد ش��د. زیرا معموالً نویسنده قباًل 
تجدی��د نظر می کن��د و بعداً در ی��ک گزارش 
تغییرات آن بیان می شود. در این جریان ممکن 
است که قس��مت های مختلف بدون کنترل از 

مالحظه مدقق بگذرد.

3- مفردات از قبل طرح شده
مش��کل س��ومی که وجود دارد این اس��ت 
که مفردات از قبل طرح و تصویب ش��ده است. 
س��رفصل های هر کت��اب از قبل تدوین ش��ده 
و نویس��نده فقط در ب��اب عنوان های تصویب 
ش��ده قلم خواهد زد. این مفردات از یک جهت 
برای کنترل آس��ان و اساسی است و از بسیاری 
فرضیات نویس��نده که ممکن اس��ت به اساس 
برداش��ت ایدئولوژی و عقاید خویش بنویس��د، 
جلوگیری می کند. اما از جهت دیگر یک مشکل 
نیز هس��ت. زیرا مطالب حقوق بشری نیازمند 
یک نیازسنجی است و باید در سطوح مختلف با 
توجه به مراتب سنی و میزان درک دانش آموز، 
مطالب و ارزش های حقوق بشری درج گردد و 
این با آن ثبات قبلی چندان س��ازگاری نش��ان 

نمی دهد.

و  سیاس�ی  س�نت های  برخ�ی   -4
ایدئولوژیک

در نهایت باید به یک مش��کل اساس��ی که 
متأس��فانه در خیلی موارد نمی توان آن را ذکر 
ک��رد، اش��اره کرد. این مش��کل ک��ه تقریبا در 
همه س��طوح در کش��ور وج��ود دارد، در حوزه 
نصاب تعلیمی هم مس��تثنی ب��وده نمی تواند. 
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کنت��رل مالحظات س��نتی ها و مقابله با برخی 
تعبیرات حقوق بش��ری گذش��ته از این که در 
بستر غیررس��می وجود دارد و یک نویسنده از 
اساس ممکن اس��ت که با فرضیات غیرحقوق 
بشری ش��روع به نگارش کند، در سطح رسمی 
نیز وجود دارد. دس��ت های نویسندگان تاحدی 
تحت کنترل دیپارتمنت خاصی است که از نظر 
اس��المی  �دینی کنترل می کنند؛ هرچند تا به 
حال با مورد ج��دی برنخورده ایم، اما این نبود 
مورد جدی به دلیل دقت نویسندگان در مرحله 
نگارش اس��ت. بحث هایی ک��ه در متون دینی 
طرح می ش��ود، همانگونه که در س��ایر نهادها 
ممک��ن اس��ت برخوردهایی جدی ب��ا مباحث 
حقوق بشری داشته باش��د، در حوزه تدوین و 
تألیف کتب هم بعضاً از امکان بعید نیست. طور 
مثال چه کس��ی قدرت دارد تا جهاد را از متن 
حذف کند؟! تنها می توان به نویسنده گفت که 
جهاد ش��رایطی دارد که آن شرایط تا زمانی که 
ممکن نشود، جهاد مش��روعیت ندارد. یا جهاد 
برای دفاع از ارزش ها س��ت و نه برای تهاجم بر 
دیگران و.... به هر حال برخی مالحظات سنتی 
و بعضاً سیاسی وجود دارد که دایره عمل آزادانه 

ناظر را تحت تأثیر قرار می دهد.

چشم اندازها و پیشنهادها
به رغم مش��کالتی که در فوق نگارش شده 
است، اما امیدواری ها بیش از این است. تغییرات 
پانزده س��اله که تحت تأثیر فعالیت نمایندگان 
کمیسیون مستقل حقوق بش��ر و سایر نهادها 
صورت گرفته و هم چنان فضای عمومی، باعث 
ش��ده که بسیاری از مسایل تغییر جدی نماید. 
به یقین می توان گفت که: ممکن است که کتب 
وزارت مع��ارف از جهت های علمی مش��کالتی 
داشته باش��ند، اما براس��اس ارزش های حقوق 
بش��ری بیش��ترین تغییر را تجربه کرده است. 
مباحثی چون منع تبعیض، برابری جنس��یتی، 
محیط زیس��ت سالم، مردم س��االری، حقوق و 
آزادی های شهروندی، حق صحت، حق تعلیم و 
تربیت و... در متون رسمی کتب تألیف شده این 
وزارت جایگاه اساس��ی دارد. هرچند نمی توان 
کمبودی ها را کتمان کرد؛ ولی به یقین می توان 
گفت که تغییرات چشم گیر بوده و نویسندگان 
ب��ه ان��دازه کاف��ی ارزش های حقوق بش��ری و 
انس��ان گرا را مورد توجه ق��رار داده و در متون 
درسی شامل ساخته اند. برخی نمونه های آن در 
فوق ذکر گردیده است که لزومی بر شمارش و 

نگارش دوباره آن نیست.
اما س��ؤال این است که چگونه در یک نگاه 
واقع بینان��ه می توان مش��کالت را کمتر کرد و 
چش��م ان��داز روش��ن تر و امیدوار کننده تری را 
ترسیم کرد. نمایندگان کمیسیون پیشنهادات 
ذیل را تقدیم می کنند و امیدواریم که با عملی 

شدن این پیش��نهادها بیشترین دستاورد را در 
آینده داشته باشیم:

1- جلسه در سطح رهبری
در اولین سطح، گفت وشنود هیأت محترم 
رهبری کمیس��یون ب��ا هیأت محت��رم وزارت 
معارف را در باب نگارش متون حقوق بش��رگرا 
در ای��ن وزارت نه تنها بی تأثیر که آن را بیش از 
هر زمان دیگر تأثیر گذار می دانیم. مشخصاً اگر 
توافقی در این زمین��ه صورت گیرد که کنترل 
رس��می مضامین نگاشته ش��ده بدون امضاء و 
تأیید نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر 
به چاپ فرستاده نشود، بیشترین تأثیر را خواهد 
داشت. اگر وزارت معارف این تعهد را بکند، در 
آن صورت همه متونی که تألیف می شود بدون 
تدقیق و تصحیح نمایندگان کمیسیون از چاپ 
نخواهد گذشت و در پاسپورت هرکتاب ستونی 
ب��رای تدقیق و امضای نمایندگان کمیس��یون 
وجود داشته باشد، آشکارا بسیاری از مشکالتی 
که در روند تألیف یادآوری شد، کاهش خواهد 

یافت.

2- برگزاری کارگاه های آموزشی
در پنج س��ال گذش��ته در نص��اب تعلیمی 
که رکن اساس��ی وزارت معارف اس��ت، کارگاه 
آموزش��ی برگزار نش��ده اس��ت؛ اگر در هر سال 
مهم تری��ن گزاره های حقوق بش��ری و بهویژه 
مفاهیم اساس��ی و اصول آن ذی��ل کارگاه های 
آموزش��ی برای نویس��ندگان دایر ش��ود، تاحد 
زی��ادی در اصالح فرضی��ات و پیش فرض های 
سنتی و ناسالم تأثیرگذار خواهد بود. مشروط بر 
این که این کارگاه ها به گونه ای طراحی شوند که 
میزان مشارکت عینی و واقعی مستفید شوندگان 
به حداکثر ممکن رس��یده و بیشترین کار روی 
مفاهیم و توجیه حقوق بشر صورت گیرد؛ زیرا 
اگر نویس��نده ای اخالقاً مفاهی��م و ارزش های 
حقوق بشری را بپذیرد، کار ناظر و توصیه های 

او بیشترین تأثیر و کارآمدی را خواهد داشت.
در این زمینه در سایر کشورها کارشناسان 
یک نس��بت سنجی دقیق س��نی و ارزش هایی 
که الزم اس��ت در هر مقطع گنجانده ش��ود را 
انج��ام می دهند و بعداً به صورت غیرمس��تقیم 
و حرفه ای ب��دون این که حتی ذکری از ارزش 
خ��اص ش��ود، محت��وای آن ارزش وارد مت��ن 
می گردد؛ به طور مثال الزم نیست گفت که زن 
و مرد حق کار در بیرون از خانه دارند. بهتر این 
است که زن های نمونه و موفق در امور سیاسی، 
مدیری��ت، فرهنگی، علمی و ادب��ی را مثال داد 
ت��ا همه بدانند که قابلیت یکس��ان و خدادادی 
در وجود زن و مرد اس��ت و می توان از استعداد 
سرش��ار هردو، در بهب��ود جامعه کار گرفت؛ به 
این ترتیب، ارزش شغل غیرجنسیتی وارد ذهن 

دانش آموز خواهد شد.

3- کمک فنی و تکنیکی
بارها بوده است که همکاران وزارت معارف 
م��ا از نبود منبع ش��کایت کرده اند. اگر ممکن 
باش��د که برخی از منابع اساسی حقوق بشری 
در دسترس نویسندگان قرار گیرد، کار را آسان 
می سازد. در صورتی که منابع علمی و یقینی در 
دسترس نویسنده باشد، آنها می تواند با استفاده 
از آن منابع دانش و حرفه ای را تألیف کنند که از 
قبل با ارزش های حقوق بشری هماهنگ باشد. 
منابع حاشیه ای هم کمک می کند که فرضیات 
اشتباه نویسنده اصالح شده و پارادایم انسان گرا 

و حقوق بشری شکل بگیرد.

4- تهی�ه متن های پیش�نهادی برای 
شامل سازی

طی پنج س��ال گذشته ارچند برخی از این 
کارها را انجام دادیم؛ اما به نحو گس��ترده تر اگر 
متونی از قبل در برخی از مضامین تهیه شده و 
در دسترس نویسنده قرار داده شود که تا از آن 
به نحو مس��تقیم یا غیرمستقیم الگو بگیرد، در 
اصالح قطعی متون آینده کمک فراوان خواهد 
کرد؛ طور مثال در دو متن پیشنهادی که برای 
دو دیپارتمنت تاریخ و تعلیمات مدنی در مورد 
نظام متمرکز و نامتمرکز اداری یا نحوه فعالیت 
کمیسیون حقوق بشر صورت گرفت، نویسنده 
اولی به نحو غیرمس��تقیم و نویسنده دومی به 
نحو مس��تقیم از آن متن استفاده کرد و متن را 
در کتاب گنجاند. بقیه موارد هم می تواند طبق 

این قیاس عملی گردد.

نمونۀ اصالحات
نمونه های��ی از اصالحات و پیش��نهادها به 
نویسندگان نصاب تعلیمی وزارت معارف توسط 

محمد شریف طیبی:
۱- حذف برخ��ی تصاویر مرب��وط به مواد 
مخدر )مثاًل صفح��ات۱۰۱ و ۱۰۲ دری صنف 

نهم(
۲- پیشنهاد تبدیل عنوان کمیسیون جهانی 
حقوق بشر به شورای حقوق بشر )صفحه۱۴۱ 

دری صنف نهم(
۳- پیشنهاد ۱۱ اسم دختر و سه شغل برای 
برابری جنسیتی در دری صنف اول، در صفحات 

مختلف.
۴- پیش��نهاد سه جمله حقوق بشری برای 
هنر خطاطی صنف سوم که یکی در جلد و دو 

تا در فعالیت مشق و تمرین گردد.
۵- س��ایر موارد پیش��نهادی بیشتر وسعت 
مطالب بود که پیش��نهاد شد. مثاًل در راهنمای 
تعلیمات مدنی توصیه شد که در مورد انتخابات 
افغانس��تان معلومات داده ش��ود و آمار رسمی 
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ش��رکت کنندگان زن وارد شود و برخی مطالب 
درباره رعایت حق مش��ارکت زن��ان در انتخاب 

گنجانده شود.
در کتاب دری صن��ف اول که مورد تجدید 

نظر قرار گرفت، مطالب زیر عنوان شد:
در صفحه ۳۱ اگر خالده یا اس��می همانند 
آن، مثل خاطره و رخشانه به جای خالد افزوده 
ش��ود، توازن اسمی �جنس��یتی به وجه بهتری 

رعایت خواهد شد.
صفحه ۳۳ در می��ان کلماتی که برای هجا 
گزینش ش��ده، اگر اس��م حمیده، زبیده و... به 
جای فعل »داد« به کار گرفته شود، بهتر خواهد 

بود.
در صفحه ۵۸ آم��ده که ظاهر با پدرش در 
دکان کار میکند. توجه ش��ود که کار اطفال در 
کتابها نیاید و ما باید فرهنگ س��ازی بکنیم که 
م��ردم ما از اطفال کار نه کش��ند. این که مردم 
ما فقیر است، دلیل نمیشود که فرهنگ و کتاب 
ما هم فقیر باشد، باید مردم را جهت دهیم که 
به جای کار طفل، درس خواندن او را تشویق و 

تأکید کنند.
اگر در صفح��ه ۶۴ بجای عک��س موجود، 
عک��س خانمی که در ی��ک فابریکه کار میکند 
بیای��د و در جمالت هم آورده ش��ود که »فرید 
و فرزانه« در فابریکه نساجی کار میکنند، برای 

حذف نگاه جنسیتی به کار مفید خواهد بود.
در صفحه ۸۲ اگر به جای وحید، وحیده را 

جایگزین کنید، بهتر است.
در صفحه ۸۳ اگر شغل آهنگری به پیشهای 
نفیستر و خفیفتری تغییر داده شود که یک زن 
و یک مرد در آن فعال باشند، بهتر خواهد بود. 
به طور مثال، شغلی باشد که نشان دهد، هاشم 
و فهیمه باهم مصروف کار ند؛ البته نگاه ارزشی و 
فرهنگی جامعه را از نظر دور نداشتهایم. شبیه 
طبابت، معلمی، خبرنگاری و امثال آن که حرف 
مورد نظر ش��ما از طریق آن انعکاس یابد، برای 

این عنوان زیبنده می نماید.
در صفحه ۲۰ بجای فعل »مزن«، پیشنهاد 
استاد عاطف این است که کلمه رایج و معمول 

»نزن« به کار برده شود، بهتر است.
ب��رای مضم��ون حس��ن خط مطال��ب زیر 

پیشنهاد شده است:
نکات قابل اتکاء: در جلد آن آیه ۱۳ س��وره 
حجرات به دو زبان پشتو و دری ترجمه و به این 
مضمون که »ما ش��ما را از یک مرد و زن خلق 

کردیم« آورده شده است.
»آبادی وطن آرزوی ما ست«.)ص۲۵(
»ادب سرمایه انسان است«.)ص۲۶(

»مکتب میرویم تا علم بیاموزیم«.)ص۳۴(
»با قلم نی مشق میکنیم«.)ص۳۶(
»کتاب را دوست داریم«.)ص۳۷(

»میوه برای صحت فایده دارد«.)ص۳۹(

»وطن خود را دوست داریم«.)ص۴۱(
»هوا برای زندهگی ضروری است«.)ص۴۲(

بدیله��ای پیش��نهادی: ب��ه نویس��ند گان 
جملههای ذیل پیش��نهاد میشود که در صورت 

امکان در متن کتاب بگنجانند.
»هوای پاک برای زند گی ضروری است«.

»صلح و آرامش باعث آبادی وطن میشود«.

»احترام به انسانیت یک ارزش الهی است«.
»همه انسانها باهم برابر ند«.
»آزادی هدیۀ الهی است«.

»قانون حافظ حقوق همۀ مردم است«.
* در ادامه برای کامل ش�دن موضوع، 
عبدالحمیدعاط�ف،  آق�ای  از  گزارش�ی 
نماینده دیگر کمیس�یون مستقل حقوق 
بش�ر در وزارت مع�ارف ارائ�ه می گ�ردد 

)مدیریت ماهنامه(:
- پی ریزی مبانی نصاب تعلیمی جدید

کار روی نص��اب تعلیم��ی جدی��د ب��رای 
اولی��ن مرتبه در س��ال ۱۳۸۱ ش. ب��ا برگزاری 
س��یمینارهای مختلف که در آن کارشناس��ان 
تعلی��م و تربیه و نصاب نویس��ی داخل و خارج 
کشور حضور یافتند و با بحث ها و ابراز نظرهای 
کارشناس��ی و تعلیمی طوالنی، پالیس��ی های 
تعلیمی، اهداف، پالن های تعلیمی، تصویب شد. 
و این مصوب��ات بعد از گذراندن مراحل قانونی، 
به نام »نصاب تعلیمی معارف افغانس��تان« در 
سال۱۳۸۲ خورشیدی در هشت فصل آماده و 

چاپ شد )۱: ۶(.
بعد از به می��ان آمدن دورۀ انتقالی، تنظیم 
و تجدی��د نظر بر نصاب تعلیمی به ترتیبی آغاز 
یافت که نخست اصول و چوکات اساسی نصاب 
تعلیمی پی ریزی ش��د و سپس کتاب های دورۀ 
اول )۱-۶( تألیف ش��د. ای��ن روند به همکاری 
پوهنتون کولمبیای ایاالت متحدۀ امریکا از سال 
۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴  ش. ادامه یافت و کارشناس��ان 
داخل��ی و خارجی ب��دون وقف��ه در طول این 
م��دت روی آن کار کردن��د. کارهای باقی ماندۀ 
تیم کولمبیا در سال ۱۳۸۵ توسط متخصصان 
وزارت معارف به پایۀ اکمال رس��انده ش��د و در 
س��ال ۱۳۸۶ ش.  کتب درسی دورۀ ابتدائیه که 
بر  ۱۰۰  عنوان بالغ می ش��د، چاپ و به مکاتب 

توزیع شد.
 باید یاد آور شد که مضمون تعلیمات مدنی 
در تمام کتاب های خود ارزش های حقوق بشری 
را انع��کاس می دهند، به طور مث��ال در کتاب 

درسی: »صنف دوازدهم«
- عنوانها: دولت، قانون، مشارکت، مشارکت 
زنان، روابط بین المللی، آزادی بیان، رس��انه ها و 
یک فصل )چهل( صفحه همه موضوعات حقوق 
بش��ری اند؛ چنان که در صفحه  ۶۷  نوشته اند: 
فصل چهارم »حقوق بشر«؛ و در ادامۀ این فصل 

عناوین زیر آمده است:

- تاریخچه، حقوق بشر
- اعالمیۀ جهانی حقوق بشر

- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
- در درس چهاردهم صفحه ۶۹ کتاب آمده 

است:
حقوق چیس��ت؟ انواع حقوق، حقوق بش��ر 

چیست؟ مراحل حقوق بشر:
مرحلۀ اول قبل از سال ۱۷۸۹م.

مرحلۀ دوم – تدوین حقوق بشر ۱۷۸۹م.
مرحلۀ سوم – تبارز حقوق بشر ۱۰ دسمبر 

۱۹۴۸م.
مرحل��ۀ چهارم – اس��تحکام حقوق بش��ر 

۱۹۶۶م.
و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ۱۹۶۹ م

و اعالمیۀ حقوق بشر کنفرانس اسالمی
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
و این کمیس��یون به منظ��ور تحقق اهداف زیر 

فعالیت می کند:
نظ��ارت بر رعایت حقوق بش��ر در کش��ور، 
تعمی��م و حمای��ت از حقوق بش��ر، نظارت بر 
وضعیت و چگونگی دسترس��ی افراد به حقوق 
بش��ر و آزادی های انسانی، بررسی و تحقیق در 
مورد تخلفات و موارد نقض حقوق بش��ر، اتخاذ 
تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق 

بشر.
- در فصل چهارم دموکراسی در  ۱۶  صفحه 

تشریح شده است.
طوری که قباًل یاد کردم، هرسال کتاب هایی 
را ک��ه ویرای��ش می کنیم ب��ه هماهنگ کنندۀ 
کمش��نری محت��رم تعلیم��ات از آن گ��زارش 
می فرستیم؛ چنان که به طور مشت نمونۀ خروار 
در س��ال ۱۳۹۲ ش. گزارشی از کارهای خود به 
زبان پش��تو نوشته ام که در ۲۲ صفحه و در آن 
بحث مفصلی در مورد نصاب تعلیمی و چگونگی 
کار آن؛ رفتن  ۷۰  تن اس��تادان به کش��ور اُردن 
و تدوین مفردات درس��ی به کمک کارشاسان 
اُردنی و امریکایی ب��ه تفصیل صحبت کرده ام. 
این مفردات درسی تدوین شده را استادان نصاب 
تعلیمی به کش��ور آورده و بع��د از طی مراحل 
قانونی بحیث مفردات درسی مکاتب افغانستان 
پذیرفته ش��ده و در سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶  ۱۰۰  
عنوان کتاب تألیف ش��ده و در سال های ۱۳۸۷ 
– ۱۳۸۹،  ۸۶  عنوان متون درسی تألیف و چاپ 
شده و به مکاتب فرستاده شده است، وضاحت 

داده ام.

مأخذ
ظریفی، شیرعلی، رئیس پروژه انکشاف نصاب تعلیمی، 
ترجمه: عبدالحمید عاطف، نماینده کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان در نصاب تعلیمی وزارت معارف، 

۱۳۹۱ خورشیدی، نصاب تعلیمی جدید.



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره سوم | جوزا 1396

6- کار
همانطو که اقتصاد جهانی متحول می شود، 
ماهیت و سرش��ت کار در دنیا نیز تغییر می کند، 
برای مثال، در کشورهای پیشرفته، صنعتی شدن، 
شهری ش��دن را به ارمغان می آورد به صورتی که 
اکنون افراد کمتری در روستاها زندگی می کنند 
و تع��داد کمت��ری مش��غول تولی��د محصوالت 
کش��اورزی اند. محص��والت کش��اورزی را تولید 
می کنند. در ش��هرهای بزرگ تعداد بیشتری از 
افراد و در صنایع خدماتی به کار مش��غول اند. در 
جاهایی که کار کافی برای استخدام همه آن هایی 
که به دنبال کار می گردند، وجود ندادر، افرا معموالً 
به نق��اط دیگری از دنی��ا می روند تا فرصت های 
اقتصادی خود را بهتر کنند. الگوهای مهاجرت هم 
در درون و هم مابین کشورهای اغلب با کار ارتباط 
دارند همان طور که الگوهای رشد اقتصادی این 
ارتب��اط را دارند. کش��ورها باید ت��الش کنند تا 
سیاست های کشاورزی، صنعتی، مالی و تجاری 
خود را طوری باهم ادغام کنند تا ظرفیت تولیدی 
مردم شان را به حداکثر بسازند. به عنوان بخشی از 
فرایند بزرگسال شدن، بسیاری از دانش آموزان از 
قبل در حال بررسی انواع مختلف کارها خواهند 
بود. آوردن گستره وسیعی از افراد مشغول به کار 
در صنف به وس��عت آگاهی دانش آموزان کمک 
می کند. حتی بهتر اس��ت که خود دانش آموزان 
را به محیط های مختلف/متفاوت کاری ببرید تا 
بتوانند به ص��ورت واقعی و عملی آنچه را که رخ 
می دهد ببینند. در صورت امکان، از دانش آموزان 
بپرس��ید چه زمین��ه ای کاری ای آن ها را به خود 
جلب می کند و سپس ترتیب گشت های عملی 

را به اماکن کاری بدهید.

مسائل مربوط به کار کودکان به صورت خاص 
مورد عالقه می باش��د. آیا باید سن کار کودکان، 
ساعت های کاری و نوع کار تنظیم شوند؟ مسائل 
ملی و اخالقی مربوطه، زمینه های مهمی را برای 
تفک��ر و تحقیق ایج��اد می کنن��د. دانش آموزان 
می توان��د پیمان نام��ه ۱۹۹۹ را در رابطه با منع 
بدترین اش��کال کار ک��ودک )ش��ماره ۱۸۲( از 
س��ازمان بین المللی کار )یکی از کارگزاری های 
تخصصی سازمان ملل متحد که در زمینه حقوق 
بش��ر و حقوق کار فعال است( با مفاد پیمان نامه 

حقوق کودک مقایسه کنند.
ب��ه طور کلی، بررس��ی رویه ه��ای کار و کار 
کودک می توان��د دانش آموزان را بر آن دارد تا در 
موضوع مسؤولیت مصرف کننده و ارتباط مابین 
حقوق بش��ر و رویه های جهانی تجارت کندوکاو 
کنند )رجوع شود به »تجارت و حقوق بشر« در 

پاراگراف های ذیل«(
پروژه های دانش آموزان در رابطه با کار )مثاًل 
اش��تغال محلی، ملی و بین الملل��ی و این که کار 
چگونه در یکی از این س��طوح یا در همه سطوح 
در حال تغییر و تحول اس��ت ی��ا این که چگونه 
کارگران سازماندهی پیدا می کنند تا از حقوق شان 
محافظت کنند( می تواند نتایج آموزشی مهمی 
داشته باشد. پیمان نامه ها، توصیه ها، پیشنهادها 
و گزارش های س��ازمان بین المللی کار اطالعات 

آموزش حقوق بشر
 برای شاگردان مکاتب

 قسمت نهم و پایانی
            تدوین: 

                  دفتر کمیشنری عالی 
              حقوق بشر سازمان ملل

مفیدی را راجع به مبحث کار و حقوق بش��ر در 
اختیار قرار می دهد.

)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲۴ و ۲۳ و 
پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۳۶، ۳۲ و ۳۱(

7- انرژی
انجام هرکاری انرژی می طلبد. هرچه بیشتر 
کار کنید، به انرژی بیش��تری احتی��اج دارید. در 
ذهن بچه های صنف در مورد همه منابع ممکن 
ان��رژی مانند نور آفتار، غذا، ذغال س��نگ، گاز و 
الکتریسیته اندیشه انگیزی کنید. از دانش آموزان 
بخواهید که همه اشکال انرژی را که در یک روز 
از آن ها استفاده می کنند یادداشت کنند. در مورد 
این مسأله تحقیق کنید که هرکدام از این انرژی ها 
از کجا می آید و چگونه به کسانی که از آن استفاده 
می کنند می رسد. آیا این منبع منبعی جایگزین 
شونده می باش��د؟ در مورد تأثیرات محیطی این 

اشکال انرژی نیز بحث کنید.
فهرستی از انرژی های موجود در مکتب تهیه 
کنید. آی��ا راه هایی وجود دارد که انرژی از طریق 
آن ها تلف شود؟ پیشنهادهایی برای ذخیره کردن 
و حفظ انرژی بدهید. روندی مشابه را می توان به 
خانه، جامعه، منطقه و کل جهان نیز اعمال کرد.

پروژه های گروهی تعیین کنید که هدف آن ها 
طراحی یا حتی س��اختن ابزارها و وسایلی باشد 
ک��ه می توانند انرژی را برای جامعه تأمین کنند. 
چه چی��زی به صورت محلی موجود اس��ت که 
می تواند از آن ها برای این مقصود بهره جس��ت؟ 
باد؟ خورش��ید؟ آب؟ سوخت فس��یلی؟ زباله ها 

)پسمانده ها(؟
)اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر، م��اده ۲۵ و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده ۲۷(
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8- سالمت و بهداشت
سالمت یکی از حقوق بنیادین انسانی و یکی 
از اهداف اصلی توسعه جهانی است. قطعنامه های 
بی ش��ماری از س��وی س��ازمان بهداشت جهان 
)WHO( که یکی از کارگزاری های )آژانس های( 
تخصص��ی در همین زمینه اس��ت، این هدف و 
نی��ز نیاز به کاهش دادن نابرابری های ش��دید در 
وضعیت سالمت مردم دنیا را مکرراً تأیید کرده اند. 
طرح ریزی و اجرای مراقبت های بهداش��تی اولیه 
هم به عمل ف��ردی و هم به احترام جمعی برای 
حص��ول اطمینان از این نکته نی��از دارد که هم 
زمان با فراهم کردن بهداش��ت برای همه بیشتر 
مناب��ع در اختیار آن ها که بیش��ترین احتیاج را 
دارند قرار می گیرند. کندوکاو و بررسی نظام های 
مراقبت بهداشتی محلی، ملی و جهانی منجر به 
پروژه هایی متنوع و جالب می شود. اکثر کشورها 
آموزش بهداشت را در برنامه درسی مکاتب خود 
گنجانده ان��د و اطالعات��ی پایه در م��ورد تغذیه، 
فیزیولوژی و عوامل بیماری ها و جلوگیری از آن ها 
در اختیار دانش آموزان می گذارند. یک پزش��ک 
محل��ی یا یک م��ددکار اجتماعی ک��ه از اماکن 
بازدید می کند، می توان��د منبع خوبی به عنوان 
یک س��خنران مهمان یا ب��رای بیان واقعیت ها و 
نظرات مربوطه باشد. ترتیب سفرهای علمی ای را 
به بیمارستان ها و پروژه های بهداشتی اجتماعی 

بدهید.
عنوان عمومی بهداش��ت هم چنین یکسری 
از مس��ائل مهم دیگ��ر را در زمینه حقوق بش��ر 
مطرح می س��ازد. تبعیض در م��ورد دختران در 
زمینه مراقبت های بهداشتی، تأثیرات ضمنی کار 
کودکان، ازدواج کودکان در س��المتی آن ها، حق 
دسترسی به اطالعات در مورد بهداشت تناسلی، 
اثرات منفی آلودگی محیطی و سوءتغذیه و اثرات 

مثبت آموزش در رابطه با سالمتی.
)مواد ۲۵، ۱۰، ۲ و اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۲۸، ۲۴، ۱۷، ۳ 

و ۲(

توس�عه اقتصادی و ارتباط )وابستگی( 
متقابل

اعالمیه جهان��ی و پیمان نامه حقوق کودک 
شامل تعداد موادی می باشند که بر حقوق انسان 
نسبت به برخورداری از سطح شایسته ای از معاش 
تأکید می کند. این که این حقوق تحقق پیدا کنند 
یا نه مس��أله ای پیچیده است که به منابع ملی، 
توسعه صنعتی، اولویت های اقتصاد و اراده سیاسی 
نیز بستگی دارد. دستاورد توسعه اقتصادی که آثار 
ملی و بین المللی خواهد داشت، آشکارا بر تحقق 

حقوق مزبور تأثیرگذار است.
مناب��ع جهان و ثروت های قابل اس��تفاده آن 
به صورتی نابرابر توزیع گش��ته اند. چرا؟ هرپاسخ 
شایس��ته ای به این س��ؤال باید توصیف کننده و 
توضیح دهنده جغرافی��ا و تاریخ جامعه جهانی و 

اقتصادی و سیاسی آن به صورت کلی باشد.

1-  محلی/جهانی
از دانش آم��وزان بخواهی��د ک��ه روزنام��ه و 
مجله ه��ای خبری را بررس��ی ک��رده و به دنبال 
مقاالت��ی بگردند که توصیه کنن��ده این موضوع 
باش��د که چگونه بخش دیگری از جهان تأثیر بر 
روی جامعه محلی دارد یا این که چگونه کش��ور 
آن ها بر روی بخش دیگری از جهان تأثیر دارد )به 
عنوان مثال مشکالت زیست محیطی، اقتصادی، 
بهداشتی یا سیاسی، تبادل غذا، ُمد، موسیقی یا 
دیگر اشکال فرهنگ، مهاجرت، واردات و صادرات 
)به ویژه واردات و صادرات غذا یا منابع(. از صنف 
بخواهید که دس��ته بندی هایی را ب��رای نوعی از 
ارتباطات که پیدا کرده اند، بسازند )مثالً تجارت، 
فرهنگ، جهانگردی، محیط زیس��ت( و به روی 
هرمقاله برچسبی بزنند که به دسته بندی مربوطه 

تعلق دارد.
نقش��ه ای از جهان در صنف نصب کنید و از 
دانش آم��وزان بخواهید تا مقاله ه��ای خود را در 
اطراف نقشه برحسب دسته بندی آن ها کنار هم 
بگذارند. خطی با چند کمان بکشید یا تکه  ای نخ 
بین کشور مبدأ و کش��وری که بر روی آن تأثیر 

می گذارد یا از آن تأثیر می پذیرد بکشید.

در مورد مسایل زیر بحث کنید:
- کدام قسمت های جهان بیشترین ارتباط ها 
را داشتند؟ کدام یک کمترین ارتباط ها را داشتند؟ 

چرا؟
- چه نوع ارتباطی بیشتر از همه تکرار شده 

است؟
- این فعالیت چه چیزی را راجع به وابستگی 

متقابل جهانی ما نشان می دهد؟
)مواد ۱۳ و ۱۹ اعالمیه جهانی حقوق بشر و 

ماده ۱۷ پیمان نامه حقوق کودک(

2- زندگی کاری
یک محی��ط کاری را توصی��ف کنید )مثاًل 
یک کارخانه، یک کش��تزار یا یک مزرعه( که در 
آن کارگران تصمیم گرفته اند درخواست هایی از 
صاحبان یا مدیران کنن��د. آن ها حق اظهار نظر 
بیش��تری را در زمینه چگونگ��ی مدیریت محل 
مطالبه می کنند. آن ها هم چنین دس��تمزدهای 
بیشتری می خواهند و شرایط بهتری برای مواقع 
بیماری و آس��یب های بدنی و نیز توجه بیشتری 
به ایمنی مح��ل کار، فرصت  ایج��اد یک برنامه 
آموزشی و بیشترشدن اوقات تعطیلی و استراحت 

خواستاراند.
صن��ف را به دوگروه تقس��یم کنید: کارگران 
و مس��ؤوالن. از آن ه��ا بخواهید که با هم مذاکره 
کنن��د و هرط��رف هیأت هایی را اع��زام کند که 
اوضاع را به بقیه گزارش دهند. دانش آموزان را به 
پیمان نامه های سازمان بین المللی کار در خصوص 

اطالعات و موظوعات مربوط به حوزه حقوق کار 
ارجاع دهید. سپس این فعالیت را تکرار کنید اما 

نقش ها را برعکس کنید. )مسؤوالن و کراگران(.
)ماده ۲۳ اعالمیه جهانی حقوق بش��ر و ماده 

۳۲ پیمان نامه حقوق کودک(

3- شبکه ای از تأثیرات
ام��روز جوانان نیاز ب��ه درک جهان به عنوان 
شبکه پیچیده ای از روابط فی مابین و فهم تعادل 
ظریف موجود میان بخش های مختلف این شبکه 
دارند؛ به صورتی که تغییردادن هرقسمتی از آن 
به روی کل آن تأثیر می گذارند. مسائل نیز باهم 
دیگر رابطه بینابین دارند. فقر ممکن است به سبب 
عوامل زیادی به وجود بیاید و در هرگونه تالشی 
برای ریشه کن کردن فقر باید همه این عوامل در 

نظر گرفته شود.
برای کمک به دانش آموزان در درک پیچیدگی 
این روابط فی مابین، صنف را به گروه های کوچکی 
که تعداد اعضای ش��ان برابر باشد تقسیم کنید و 
به هرگروه جمله ای بدهید، به صورتی که حداقل 
دوگروه جمله مشابهی دریافت کرده باشند. این 
جمالت یا باید واقعیتی را بیان کنند )مثالً حداقل 
۳۰ درص��د از جمیعیت، آلوده ب��ه ویروس ایدز 
می باش��د( یا جمله از نوع »چه می شود اگر...؟« 
باشد )مثالً چه اتفاقی می افتاد اگر زن ها به اندازه 
مردها دارایی داشتند؟( هرگروه جمله خود را روی 
تکه ای کاغذ می نویسد. در زیر این جمله اعضای 
گروه باید س��ه تا از نتایج و پیامدهای این جمله 
را بنویس��ید )مث��الً والدین بس��یاری از کودکان 
خواهند مرد«، »بس��یاری از ک��ودکان در حالی 
 HIC متولد می ش��وند که آلوده به ویروس ایدز
اند«، »متصدیان مربوط به مراقبت های بهداشتی 
در س��طح ملی به خاطر زی��اد از حد بودن تعداد 
بیماران مسؤولیت سنگینی را متحل می شوند«(. 
س��پس در زیر هریک از این سه جمله، سه تا از 
نتایج به دست آمده از هرکدام را بنویسید. )مثاًل 
»والدین بسیاری از کودکان خواهند مرد« ممکن 
است منجر بش��ود به »مسؤولیت بیش از حدی 
که برگ��ردن خانواده ها و س��ازمان های خدمات 
اجتماعی-که مس��ؤول مراقبت از کودکان یتیم 
هستند_خواهد افتاد«، »کارگران کمتری وجود 
خواهند داشت« و »کودکان زیادی وجود خواهند 
داشت که والدینی برای تربیت و پرورش درست 
و صحیح خود ندارند«(. نتیجه، شبکه ای دیدنی 
از تأثیراتی خواهد بود که حتی ممکن اس��ت به 

شرایط بدتری نیز منجر شوند.
از گروه هایی که جمالتی مش��ابه داشته اند، 
بخواهید تا آن ها را با هم مقایس��ه و درباره آن ها 
بحث کنند. سپس به نشان دادن کاغذها بپردازید 
و یک نمایشگاه تشکیل دهید که در آن دانش آموزا 
بتوانند شبکه های خود را برای دیگر اعضای صنف 
توضیح دهند. در مورد کاربردهای حقوق بشری 
این شبکه ها و این که چگونه یک مسأله واحد بر 
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روی بسیاری از ابعاد جامعه و بسیاری از کشورهای 
مختلف اثر می گذارد، بحث کنید.

)اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر، م��اده ۲۸ و 
پیمان نامه حقوق کودک، ماده ۳(

4- سخنرانانی که در مورد مسائل مربوط 
به توسعه صحبت می کنند

یک��ی از اف��رادی که در مس��ائل مربوطه به 
توسعه دخیل و دست اندرکار است، دعوت کنید 
تا با صنف صحبت کن��د. )این کار را می توان در 
مقابل باشگاه حقوق بشر صنف انجام داد.( با دادن 
اطالعات پیش زمینه به دانش آموزان و کمک به 
آن ها در طرح دقیق سؤال های ش��ان از ش��خص 
سخنران، صنف را برای این مالقات آماده کنید. 
در ادام��ه به گروه های صنف ابعادی از آنچه مورد 
بحث قرار گرفت را به عنوان تکلیف بدهید تا در 
مورد آن ها تحقیق و مطالعه کنند. )مثالً، مناطق 
جغرافیایی، بخش هایی خاص از جامعه، مسائل 
خاص��ی که ب��ر روی هرکس تأثی��ر می گذارند، 
مانند نوین سازی )مدرنیزه کردن(، دیوان ساالری، 
جهانی شدن، شهری شدن و تغییرات یا تحوالت 

در ارزش های فرهنگی(.
)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۹ و ۲۵ و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۶ و ۲۷(

تجارت و حقوق بشر
در آغاز اعالن در نیمه قرن بیس��تم، اعالمیه 
جهانی حقوق بش��ر و چارچوب در حال توسعه 
حق��وق بش��ر عمدتاً ب��ه این مس��أله پرداختند 
که چگون��ه دولت ها، با شهروندان ش��ان برخورد 
می کنند. با این وج��ود، با ظهور اقتصاد جهانی، 
امروزه بس��یاری ش��رکت ها از نظ��ر منابع مالی، 
قدرت و میزان تأثیرشان بر روی زندگی مردم از 
دولت های متبوع شان پیشی گرفته اند. در حالی 
که از نظر حقوقی و قانونی دولت ها پاس��خگوی 
ش��هروندان اند. شرکت ها )به ویژه آن هایی که در 
بسیاری از کشورها و نقاط مختلف جهان فعالیت 
می کنند( حس مسؤولیت قانونی کمی نسبت به 
عموم مردم، به استثنای سهامداران خود، دارند. 
در نتیجه، این شرکت های فراملی به صورتی بیش 
از پیش و روزافزون در کانون مس��ائل مربوط به 

حقوق بشر قرار می گیرند.

۱- آیا مؤسسات تجاری باید پاسخگو باشند؟
در مورد مسائل زیر بحث کنید:

- یک مؤسس��ه تجاری بزرگ فراملی به چه 
طرق��ی می تواند حقوق انس��انی کارمندان خود 
را نق��ض کن��د؟ حقوق مردم را ب��ه صورت کلی 

چطور؟
چنین شرکتی به چه صورت هایی می تواند از 
نفوذ خود برای پیشبرد حقوق بشر استفاده کند؟

- چرا ممکن اس��ت پایبن��دی به معیارهای 
حقوق بشری به نفع یک مؤسسه تجاری باشد؟ 

چرا این مسأله می تواند یک نکته منفی نیز تلقی 
گردد؟

- آیا یک مؤسس��ه تجاری بای��د در رابطه با 
معیارهای حقوق بشر پاسخگو باشد؟

- چگوه شهروندان و سازمان های غیر دولتی 
)NGOs( می توانند به شرکت ها فشار وارد کنند 

تا به معیارهای حقوق بشر پایبند بمانند؟
)اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر، م��اده ۲۸ و 

پیمان نامه حقوق کودک مواد ۳ و ۶(

2- نظامنامه یک مؤسسه تجاری
بعضی از ش��رکت ها به فش��ار رو به افزایش 
تطبیق خود با معیارهای حقوق بشری از طریق 
تدیون نظامنامه مؤسس��ه که باید توس��ط همه 
شرکت های وابسته و شرکای تجاری رعایت شود 

پاسخ داده اند.
فرض کنید که توس��ط یک ش��رکت بزرگ 
فرامیلی استخدام شده اید )مثالً یک تولیدکننده 
پوش��اک یا یک ش��رکت نفتی( تا ب��ه آن ها در 
تنظیم نظامنامه کمک کنید. به صورت گروه هایی 
کوچ��ک، فهرس��تی از اصولی را بنویس��ید که 
ش��رکت باید در همه ابعاد کاری اش رعایت کند. 
حقوق بشر، رویه های کار و مالحظات مربوط به 
محیط زیست را در این فهرست بگنجانید. همه 
نوشته های اولیه را مقایسه کرده و آن ها را در هم 

ادغام کنید تا به سندی نهایی برسید.
ممکن است تمایل داشته باشید که فهرست 
خ��ود را با پیمان جهانی« که فرس��تی از اصول 
مطرح ش��ده توسط دبیر کل سازمان ملل متحد 
کوفی عنان در س��ال ۱۹۹۹ می باش��د مقایسه 
کنید. )در رابطه با این سند مراجعه کنید به پایگاه 
http://www.unglobalcompact. اینترنتی

org یا با سازمان ملل متحد تماس بگیرید.(
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۲۸ و ۳ و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۳ و ۶(

3- سخنرانانی از جامعه تجار
نمایندگان��ی را از اتحادیه های تجاری محلی 
)مثالً از اتاق بازرگانی، باش��گاه روتاری ، اتحادیه 
بانک��داران یا تج��ار( و نیز از مس��ؤوالن دولتی و 
سازمان های غیر دولتی دخیل در ابتکارات تجاری 
اخالقی / منصفانه )شاید در قالب باشگاه حقوق 
بشر صنف( دعوت کنید تا در این مورد بحث کنند 
که چگونه تجارت محلی تحت تأثیر اقتصاد جهانی 
قرار می گیرد و نظرات خود را در مورد پاسخگویی 

شرکت ها در رابطه با حقوق بشر توضیح دهند.
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۲۵، ۲۳ و 
۱۹ و پیمان نامه حقوق بش��ر، مواد ۲۷، ۱۷، ۱۶ 

و ۳(

آشنایی با سازمان ملل متحد و فهم آن
م��اده ۲۶ اعالمیه جهانی حقوق بش��ر بیان 
می کند که آموزش »باید... فعالیت های س��ازمان 

ملل متحد در جهت حفظ صلح را ترویج دهد«.
الگوی��ی کوچ��ک از ملل متح��د، یک نوع 
شبیه س��ازی از نظ��ام مل��ل متحد ک��ه در آن 
دانش آم��وزان نقش س��فرای کش��ورهای عضو 
مل��ل متحد را ب��ازی کنند، یک ابزار آموزش��ی 
قدرتمند برای کمک به دانش آموزان جهت درک 

محدودیت ها و قدرت بالقوه ملل متحد می باشد.
بیشتر برنامه های الگویی ملل متحد معموالً بر 

اساس سه مرحله/گام متمایز انجام می شوند:
۱. آماده س��ازی: دانش آموزان در مورد س��ه 

موضوع اصلی ذیل تحقیق می کنند:
الف( سازمان ملل متحد و کار آن؛

ب( دولت، سیاست ها و منافع یک کشور عضو 
سازمان ملل متحد؛

ج( مس��ائل جهانی که در دستور جلسه قرار 
دارند.

۱- این تحقیق و مطالعه باید منجر به پیشبرد 
یک »سند وضعیت« یا یک قطعنامه و یک راهبرد 
مخصوص مذاکرات برای کشورهای انتخاب شده 

شود.
۲- مش��ارکت: هنگامی که دانش آموزان به 
سفیران کشورهای عضو مبدل شده و مهارت های 
مربوط به سخنرانی در جمع، گوش دادن به جمع، 
مدیریت زمان، مذاکره و مشاوره را تمرین می کنند 
تحقیق مزبور جنبه ای زنده و واقعی پیدا می کند.

۳- ارزیابی: گ��زارش و ارزیاب��ی دقیق برای 
پایان دادن به تمرین ضروری می باشد. معیارهایی 
باید به صورت تدریجی برای موفقیت در هریک 
از ابعاد این شبیه سازی مشخص شود )به عنوان 

مثال، تحقیق، ارائه مطالب و مذاکره(.
نقش معلم نقش یک کارشناس نیست بلکه 
در واقع راهنمایی است که می تواند در تحقیق و 
تجزیه و تحلیل به دانش آموزان کمک کند )برای 
اطالعات بیشتر راجع به برنامه های الگویی ملل 
متحد می توانید به کمیسیون حقوق بشر اسالمی 

ایران مراجعه فرمایید-مترجم(.

یک الگو شبیه سازی شده ملل متحد
تعداد معدودی از مسائل جاری دارای اهمیت 
جهانی را ب��رای دانش آموزان انتخاب کنید تا بر 
روی آن ها تمرکز کنند. افرادی را به صورت تک یا 
به صورت گروه هایی از دانش آموزان انتخاب کنید 
تا نماینده و محقق در زمینه تعدادی از کشورهای 
عضو ملل متحد باشند. توضیح دهید که اهداف 
تحقیق آن ها به دس��ت آوردن درکی از کش��ور 
انتخاب ش��ده و این نکته می باشد که چگونه این 

کشور با مسایل کلیدی برخورد می کند.
بعد از آنکه دانش آموزان وقت کافی داش��تند 
تا تحقیق خود را کامل کنند، از هرسفیر بخواهید 
تا قطعنامه  ای برای »مجم��ع عمومی« در مورد 
یکی از مسائل کلیدی دارای اهمیت در کشور یا 
منطقه شان بنویسند. قطعنامه مزبور باید شامل 
توصیفی مفصل از مشکالت و طرحی برای بهبود 
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وضعیت باشد که شامل نقشی می باشد که ملل 
متح��د باید ایفا کند. دانش آموزان به این احتیاج 
خواهند داش��ت که دیگران را متقاعد کنند که 
قطعنامه شان نفعی برای همه دارد و شایستگی 
بررسی را دارا می باش��د. دانش آموزان را تشویق 
کنید تا قطعنامه های خود را باهم مقایسه کرده و 
به تدریج به دنبال طرفداران یا حامیان خود بگردند. 
توضیح دهید که باید آماده باشند تا قطعنامه های 
خود را اصالح کرده و اجماعی )توافق جمعی( را به 

وجود آورند که قطعنامه راتصویب کند.
یک تریبون کوچک ملل متحد ایجاد کنید. 
دانش آم��وزان را در دای��ره ای هم��راه با اس��امی 
کشور های شن در جلوی هرکدام، بنشانید. معلم یا 
یکی از دانش آموزان مستعد نقش دبیر کل را بازی 
کند. یکس��ری مقررات برای حفقظ نظم تریبون 
آزاد وض��ع کنید )مثالً هرفرد به عنوان س��فیر... 
مخاطب قرار گیرد، هیچ کس اجازه ندارد صحبت 

کند مگر این که دبیر کل این اجازه را دهد.(
دبی��ر کل می خواهد ک��ه قطعنامه های ارائه 
ش��ده، مورد بح��ث قرار گرفت��ه و در مورد آن ها 
پرسش هایی انجام شود و در مورد آن ها رأی گیری 
شود. پس از بحث در مورد یک قطعنامه احتمالی، 
همه می توانند بخواهند که قعطنامه به رأی گذارده 
ش��ود. برای این که نظری تصویب شود، این نظر 
باید توسط یکی از سفرای دیگر مورد پشتیبانی 
قرار گیرد. برای تصویب شدن هرقطعنامه اکثریتی 

معادل حداقل دوسوم آرا مورد نیاز است.
این شبیه س��ازی را با ی��ک ارزیابی کتبی یا 
ش��فاهی ش��امل ارزیابی از خود و ارزیابی آنچه 
دانش آم��وزان راجع به ملل متحد و نقش آن در 

امور جهانی یاد گرفته اند باید به پایان برسانند.
)عالمیه جهانی حقوق بشر، مواد ۳۰، ۲۸ و ۱ 

و پیمان نامه حقوق کودک، ماده ۳(

ایجاد یک جامعه حقوق بشری
یکی از اهداف نهایی آموزش حقوق بشر ایجاد 
یک فرهنگ اصیل حقوق بشری است. برای این 
کار، دانش آموزان باید یاد بگیرند تجربیات زندگی 
واقعی را از جنبه حقوق بشر ارزیابی کنند و این 
کار را باید با ارزیابی رفتار خود و اولین جامعه ای که 
در آن زندگی می کنند انجام دهند. آن ها نیاز دارند 
به این که یک ارزیابی صادقانه از چگونگی تطابق 
و سازگاری واقعیتی که هرروزه تجربه می کنند با 
اصول حقوق بشری انجام داده و سپس مسؤولیتی 
فعال در رابطه با بهبود بخشیدن به اجتماع شان 

را بپذیرند.

درجه دمای حقوق بش�ر مدرسه خود را 
تعیین کنند 

از دانش آم��وزان بخواهید که وضعیت حقوق 
بشری مکتب شان را ارزیابی کنند به عبارت دیگر 
دمای آن را بسنجند و این کار را از طریق تحقیقی 
که در زیر عنوان می ش��ود کامل نمایند. سپس 

یافته های آن ها را ثبت ک��رده و مورد بحث قرار 
دهید:

- در چ��ه زمینه های��ی به نظر می رس��د که 
مکتب شما در حال پیشبرد وترویج حقوق بشر 

می باشد؟
- در چه زمینه هایی به نظر می رسد مشکالتی 

مربوط به حقوق بشر وجود داشته باشد؟
- چگونه وجود چنین شرایط مشکل خیزی 
را توضی��ح می دهید و توجی��ه می کنید؟ آیا این 
مشکالت به تبعیض مربوط می شوند؟ به مشارکت 
در تصمیم گیری؟ چه کس��ی از این موارد نقض 
حقوق بشر سود می برد و چه کسی ضرر می کند 

یا دچار رنج و ناراحتی می شود؟
- آیا ش��ما یا هیچ ک��دام از اعضای دیگر این 
جامعه سهمی در وضعیت موجود، خواه در جهت 

بهبود و خواه در جهت بدتر کردن آن، داشته اید؟
- برای بهبود وضعیت حقوق بشر در مکتب 

شما چه چیزی باید انجام بگیرد؟
- ب��ه عن��وان یک صن��ف طراح��ی را برای 
اق��دام ایجاد کنی��د و در آن هدف ها، راهبردها و 

مسؤولیت ها را مشخص کنید.
- درچه زمینه هایی به نظر می رسد مشکالتی 

مربوط به حقوق بشر وجود داشته باشند؟
- چگوه وجود چنین ش��رایط مشکل خیزی 
را توضی��ح می دهید و توجی��ه می کنید؟ آیا این 
مشکالت به تبعیض مربوط می شوند؟ به مشارکت 
در تصمیم گیری؟ چه کس��ی از این موارد نقش 
حقوق بشر سود می برد و چه کسی ضرر می کند 

یا دچار رنج و ناراحتی می شوند؟
- آیا ش��ما یا هیچ کدام از اعضای دیگر این 
جامعه سهمی در وضعیت موجود، خواه در جهت 
بهبود و خواه در جهت بدتر کردن آن، داشته اید؟

- برای بهبود وضعیت حقوق بشر در مکتب 
شما چه چیز باید انجام بگیرد؟

به عنوان یک صنف، طرحی را برای اقدام ایجاد 
کنید و در آن هدف ها، راهبردها و مسؤولیت ها را 

مشخص کنید.

درجه دمای حقوق بش�ر مکتب خود را 
تعیین کنید

دستور العمل ها: هرکدام از جمالت را خوانده و 
این را ارزیابی کنید که جمله مزبور تا چه حدی 
جامعه مکتب ش��ما را صحیح توصیف می کند. 
همه اعضای مکتب تان را در نظر داش��ته باشید: 
دانش آموزان، معلمان، مدیران و کارمندان. امتیاز 
خ��ود را جمع بزنید ت��ا ارزیابی کلی خ��ود را از 

مکتب تان به دست آورید.
مقیاس امتاز:

نه/هرگز
به ندترت

اغلب
همیشه، بله/صحیح

نمی دانم

۱- اعضای جامعه مکتب شما براساس نژاد، 
جنس��یت، س��ابقه خانوادگی، معلولیت، دین یا 
.سبک زندگی مورد تبعیض قرار نمی گیرند

)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۲ و ۱۶ و 
پیمان نامه حوقق کودک، مواد ۲ و ۲۳(

۲- مکتب من محلی اس��ت ک��ه من در آن 
ایمن و دارای امنیت هستم )خطری من را تهدید 

).نمی کند
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، م��واد ۳ و ۵ و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۶ و ۳۷(
۳- هم��ه دانش آموزان اطالعات و تش��ویق 
برابری در رابطه با فرصت های فرهنگی و شغلی 

.دریافت می کنند
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۲ و ۲۶ و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۲ و ۲۹(
۴- مکت��ب من امکان دسترس��ی به منابع، 
فعالیت ها و اس��کان را برای همه به صورت برابر 

.فراهم می کند
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، م��واد ۷ و ۲ و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده ۲(
۵- اعض��ای جامع��ه مکتب من ب��ا اعمال، 
مطالب یا کلمات تبعیض آمیز در مکتب مخالف 

.می کنند
)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲۹، ۲۸، ۷، 
۳ و ۲ و پیمان نام��ه حقوق کودک، مواد ۳۰، ، ۳ 

و ۲(
۶- هنگامی شخصی حقوق شخص دیگری را 
نقض می کند به فرد ناقض کمک می شود تا یاد 

.بگیرد چگونه رفتار خود را تغییر دهد
)اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر، م��اده ۲۶ و 

پیمان نمه حقوق کودک، مواد ۲۹ و ۲۸(
۷- اعضای جامعه مکتب من به رش��د کامل 
انس��انی و فرهنگی من اهمیت می دهند و سعی 
می کنند هنگامی که من نیازی دارم به من کمک 

.کنند
)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲۹، ۲۶، ۲۲ 

و ۳ و پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۲۹ و ۲۸(
۸- هنگام��ی که درگیری پی��ش می آید، ما 
سعی می کنیم تا آن را به صورتی غیرخشونت آمیز 

.و با مشارکت یکدیگر حل کنیم
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۲۸ و ۳ و 
پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۳۷، ۲۹، ۱۹، ۱۳ 

و ۳(
۹- مکت��ب، سیاس��ت ها و رویه های��ی در 
خصوص تبعیض دارد که به هنگام وقوع رفتارهای 

.تبعیض آمیز آن ها را به کار می بندد
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، م��واد ۳ و ۷ و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۳ و ۲۹(
۱۰- در مسائل مربوط به نظم و انظباط، همه 
نسبت به برخوردی منصفانه و بی طرفانه در تعیین 

.تقصیر و انتخاب تنبیه مطمئن اند
)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۰، ۹، ۸، ۷ 
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و ۶ و پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۲۸ و ۴۰(
۱۱- هیچ ک��س در مکتب م��ا مورد تنبیه یا 

.رفتارهای تحقیر آمیز قرار نمی گیرد
)اعالمی��ه جهان��ی حقوق بش��ر، م��اده ۵ و 
پیمان نام��ه حقوق کودک، م��واد ۲۸، ۱۹، ۱۶ و 

)۱۳
۱۲- هرکس که متهم به اش��تباهی شود تا 
زمانی که گناهکار شناخته نشود، بی گناه فرض 

.می شود
)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۲ و ۱۷ و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۴۰، ۲۸ و ۱۶(
۱۳- محوطه و دارایی ها ش��خصی من مورد 

.احترام اند
)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۲ و ۱۷و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده  ۱۶(
۱۴- جامع��ه مکتب م��ن ب��ا دانش آموزان، 
معلمان، مدیران و کارمندانی که ادرای پیش زمینه 
و فرهنگ های متفاوت و متنوع اند، از جمله افرادی 
که در این کشور به دنیا نیامده اند با روی گشاده 

.برخورد می کند
)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد۱۵، ۱۴، ۱۳، 
۶ و ۲ و پیمان نام��ه حقوق کودک، مواد۳۱، ۳۰، 

۲۹ و ۲(
۱۵- من این آزادی را دارم که عقاید و نظرات 

.خود را بدون ترس از تبعیض بیان کنم
)اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر، م��اده ۱۹ و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۱۴، ۱۳(
۱۶- اعضای مکتب من می توانند نشریات را 
بدون ترس از سانسور و یا تنبیه منتشر و پخش 

.کنند
)اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر، م��اده ۱۹ و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده ۱۳(
۱۷- جنبه ه��ای متنوع و گوناگ��ون )مانند 
جنس��یت، نژاد/قومیت، طرز تفکر( در برنامه ای 
درسی، کتاب  های درسی، جلسات، کتابخانه ها و 

.راهنمایی های صنف عنوان می گردد
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۲۷، ۱۹ و 
۲و پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۳۰، ۲۹ و ۱۷(

۱۸- حق فرصت مش��ارکت در فعالیت های 
فرهنگ��ی را در مکت��ب دارم و هوی��ت، زب��ان و 

.ارزش های فرهنگی من مورد احترام اند
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۲۸، ۲۷، 
۱۹و پیمان نام��ه حقوق کودک، م��واد ۳۱، ۳۰، 

)۲۹
۱۹- اعضای مکتب من فرصت مشارکت در 
تصمیم گیری مردم س��االر )دموکراتیک( را برای 

.طرح سیاست ها و برنامه های مکتب دارند
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۲۳، ۲۱، 

۲۰و پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۱۵، ۱۳(
۲۰- اعض��ای مکت��ب م��ن حق تش��کیل 
انجمن های��ی را در درون مکتب برای حمایت از 

.حقوق خود و دیگران دارند
)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲۳، ۲۰، ۱۹ 

و پیمان نامه حقوق کودک، ماده ۱۵(
۲۱- اعضای مکتب من همدیگر را تش��ویق 
ب��ه آموخت��ن راجع ب��ه مش��کالت اجتماعی و 
جهانی مربوط به عدال��ت، اکولوژی، فقر و صلح 

.می کنند
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۲۶، ۲۹ و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده ۱۹(
۲۲- اعضای مکتب من همدیگر را تش��ویق 
به س��ازماندهی و انجام اقداماتی برای برخورد با 
مشکالت مربوط به عدالت، اکولوژی، فقر و صلح 

.می کنند
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد۲۰ ۱۹ و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده  ۱۹(
۲۳- اعضای اجتماع مکت��ب من می توانند 
زمان��ی کافی را برای اس��تراحت در خالل هرروز 
مکتب داش��ته باشند و به مدت ساعات معمولی 

.طبق شرایط منصفانه کار کنند
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۲۳، ۲۴ و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد ۳۱، ۳۲(
۲۴- کارمن��دان در مکتب من حقوقی کافی 
دریاف��ت می دارند که با آن از س��طحی کافی از 
معاش که برای سالمتی و رفاه آن ها و خانواده شان 

.ضروری است برخوردار شوند
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۲۲، ۲۵ و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده ۲۷(
۲۵- من این مسؤولیت را در مکتب دارم که 
تضمین کنم در رابطه با افراد نسبت به افراد دیگر 

.تبعیضی وجود نداشته باشد
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد ۱، ۲۹ و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده ۲۹(
جمع کل ....

باالترین دمای ممک��ن= ۱۰۰ درجه حقوق 
بشر

درجه دمای مکتب ش��ما= ........ درجه حقوق 
بشر

فقط یک آغاز...
»الفبا: آموزش حقوق بش��ر«، تنها یک آغاز 
اس��ت نه پای��ان کار. این کتابچه صرفاً ش��امل 
پیشنهادها است نه تجویزها. هدف  این تحریک 
بحث و نظرات و در نتیجه کمک به کودکان جهت 
گسترش یک هدف یعنی درکی پایه ای از حقوق 
بشر و تعهدات اس��ت برای آن که بتوانند اصول 
حقوق بشر را تا کامل ترین حد به حیات بشری ما 

انسان ها اعمال کرده و در آن بکار بندند.
هدف از این کتابچه قدرت دادن و الهام بخشیدن 
ب��ه معلمان و انگیزه دادن ب��ه  آن ها جهت یافتن 
کارآمدترین روش ها و راهبردهای آموزشی برای 
گنجاندن حقوق بش��ر در درون برنامه درس��ی و 
فرهنگ مدارس ش��ان می باشد. معلمان ترغیب 
ش��ده اند تا به دنبال دیگر مدرسین حقوق بشر 
گشته و شبکه هایی را برای سهیم شدن در نظرات 

و تجربایت تشکیل دهند.

در هرح��ال، همه تالش های انجام ش��ده در 
جهت آم��وزش حقوق بش��ر دارای یک س��ری 

ویژگی هایی اولیه اند:
- یک نظام مرکزی ارزش��ی از اصول جهانی 

حقوق بشر، مانند کرامت و برابری انسانی؛
- محتوایی که ریش��ه در اسناد اصلی حقوق 
بش��ر دارد، مانند اعالمیه جهانی حقوق بش��ر و 

پیمان نامه حقوق کودک؛ 
- نوعی پذیرش و قبول جهانی بودن، الینفک 

بودن و وابستگی متقابل میان حقوق بشر؛
- نوعی آگاهی از رابطه فی مابین حقوق بشر و 

مسؤولیت های فردی و دولتی.
نوعی درک از حقوق بشر به عنوان فرایندی 
ک��ه در ح��ال تکامل ب��وده و به فه��م روزافزون 
نیازهای انسانی و نقش شهروندان و سازمان های 
غیردولتی در مطرح  ک��ردن دغدغه های خود در 
عرصه  بین المللی پاس��خگو است. برای مثال، در 
س��ال ۱۹۴۸ هنگامی که اعالمیه جهانی حقوق 
بشر تصویب ش��د، افراد معدودی نگران آلودگی 
زیس��ت محیطی بودن��د. اما اکن��ون آب و هوای 
غیرآلوده به ص��ورت روزافزونی به عنوان یکی از 
مس��ایل اصلی حقوق بشر تلقی می شود و اسناد 
حقوقی بین المللی برای برخ��ورد با دغدغه های 

زیست محیطی در حال مباحثه می باشند.
آخرین مطلب که کم اهمیت ترین نمی باشد، 
این است که دانش آموزان نیاز به درک این مطلب 
دارند که حقوق بشر به موارد نقض حقوق انسان ها 
که برای افرادی دیگر در مکانی دیگر رخ می دهند، 
ربط ندارد. حقوق بش��ر به حق همه انسان ها، با 
تمام تنوع و تکثر شان، جهت نیل به رشد کامل 
شخصیت انسان ها، با تمام تنوع و تکثرشان، جهت 
نیل به رش��د کامل شخصیت انسانی، در نظمی 
اجتماعی و جهان��ی ربط دارد که در آن حقوق و 
آزادی های مطرح شده در اعالمیه جهانی امکان 
محقق شدن داشته باشند. )اعالمیه جهانی حقوق 

بشر، مواد ۲۸ و ۲۶(.
دانش آم��وزان را تش��ویق کنید این مس��أله 
را بررس��ی کنند که چگونه می توانند به بهترین 
وجه از آنچه یادگرفته اند برای پیشبرد و حمایت 
حقوق انس��انی در جوامع خود بهره ببرند. چنین 
اقدامی می تواند برای بسیاری از فعالیت هایی که 
در این کتاب مطرح ش��د، انجام ش��ود که امکان 
کاربرد عملی اصول حقوق بشر را در جامعه آزاد 
فراهم می آورد. این اقدام درس های مزبور را بیشتر 
جاانداخته و دانش آموزان را در ایجاد مهارت هایی 
که برای کمک کردن در خانه از صنف و مکتب، 
هم در زمان حاضر و هم در سن باالتر نیاز دارند، 

راهنمایی خواهند کرد.
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هل��ک ال د څل��ورو یا پنځ��و کلونو پ��ه عمر و، 

روغتیای��ي او د ماغي حاالت یې ښ��ه نه و، او د 

بدن س��املتیا يې هم د څلورو یا پنځو کلونو د 

عمر هلک ته نه پاتې کېده.

د مدیر صاحب رسه اندېښنه وه که دغه ماشوم 

زوی یې سبا ورځ لوی يش او همدا سې ناسامل 

وي، زه به یا یم او یا به نه یم، څوک به ورته د واده 

کولو لپاره خور یا لور نه ورکوي، له دې امله یې 

په زړه کې د دې ماش��وم زوی لپاره د ښ��ځې یا 

کوژدې کولو مینه پیدا شوه، تل په دې فکر کې 

و چ��ې چاته وريش او له چا څخ��ه د زوی لپاره 

لور وغواړي.

د مدی��ر صاحب په کور کې یوه پېغله لور هم وه 

د ماشومې واده
رسور ګالب زی

چې د دې ماشوم هلک خور وه، یوه ورځ یې یو 

کلي��وال د دوی کور ته د ده د لور د غوښ��تنې 

لپاره راغی، چې د خپ��ل زملي زوی لپاره د ده 

پېغله لور وغواړي او خپلوي ور رسه وکړي.

کليوال س��ړي مدی��ر صاحب ت��ه د خپل زوی 

لپاره د لور د غوښتنې او د خپلوۍ وړاندیز وکړ، 

لومړن��ۍ خربې تررسه ش��وې، دواړه پلرونه دې 

پایلې ته ورس��ېدل چې بدل به کوي، یعنې یو 

پ��الر به خپله پېغله لور د هغه بل زملي زوی ته 

ورک��وي او هغه بل پالر ب��ه خپله کوچنۍ لور د 

هغې بل کوچني زوی ته ورکوي.

څه وخت وروسته دواړو پلرونو د نکاح او کوژدې 

د تړلو د مراس��مو نېټه وټاکله، پر ټاکلې نېټه د 

دواړو خواو مرشان راټول ش��ول، دواړو پالرانو د 

خپلو زامنو او لورگان��و وکالتونه وکړل او پرېکړه 

وشوه چې یوه کورنۍ به، بلې کورنۍ ته د زامنو د 

ودونو لپاره خپلې لور گانې په بدل کې ورکوي. 

مال صاحب د نکاح خطبه ولوس��تله، ایجاب او 

قبول! وشول، یو بل ته یې رسه د نویو خپلویو په 

کولو مبارکۍ و ویلې.

څه موده وروس��ته د زملي هلک پ��الر د واده د 

غوښ��تنې لپاره د پېغلې کور ت��ه ورغی او خپله 

غوښ��تنه یې ور وړاندې کړه، مدیر صاحب ورته 

و ویل: سمه ده موږ او تاسو خو بدل کړی دی، 

ودونه به برابر کړو.

پاتې په 6۰ مخ کې
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تی��ار آش گ��ه ب��ا کادل، یتیم قیزگه یس��اول. 

.2۰8:1

پش��تو: دپخې ډوډې رسخ��ان دی او د یتیمې 

نجلۍ واک وال.

دری: به نان تیار با کاول )آشپز و توزیع کننده( 

است و به دخرت یتیم اختیار دار.

تېرگه با تسنگ، راحت گه با ته سن. 2۰9:1.

پش��تو: که په خو لویی لونديش، په راحت یې 

ډوبېږي.

دری: اگ��ر درعرق ت��ر ش��وی، در راحت غوطه 

می خوری.

تیزیانگن اوت، تیز اوچز. 2۰9:1.

پشتو: اورچې په ملبواو رسوزُی زره مري.

دری: آتش��ی ک��ه تی��ز بس��وزد، زود خام��وش 

می شود.

معادل دری: خاک مرشق شنیده ام که کنند

به چهل سال کاسه چینی

صد به روزی کنند در مرودشت

الجرم قیمتش همی بینی

صفحه 146 گلستان سعدی

تیشیک قوالق اېشیتیکن. 21۰:1.

پشتو: سوری غوږ، هرومرو اوري.

دری: گوش سوراخ حتمی می شنود.

توضیح: این بدان معناس��ت که همه گوش ها 

سوراخ است و همه گوش ها می شنوند، انسان 

باید در سخن گفنت احتیاط کند.

تیشی گه قره مه، ایشی گه، ره! 21۰:1.

پشتو: غاښ یې مه ګوره، کاريی ګوره!

دری: ندانش را نبینی، کارش را ببین.

توضیح: مال )گاو و گوس��فند و بز( داران به اثر 

تجربۀ زیاد، عمر حیوانات را از روی دندان های 

آن می فهمن��د، این مث��ل به آدم ه��ای پخته و 

کارکشته گفته می ش��ود که اگر سالخورده هم 

باشند در کار استور می باشند.

تېغ یراس��ی، توزه لر، تیل یراس��ی توزه ملس. 

.21۰:1

پشتو: د توري زخم ښه دی چې جوړېږي، جوړ 

به نه شی خو ذرخمی زړه پرهارونه.

دری: زخم شمش��یر جور می ش��ود، زخم زبان 

جور منی شود.

مع��ادر دری: زخ��م زبان از زخم شمش��یر بدتر 

است.

نیکان زهری اوچی ده، دشمن زهری ایچی ده. 

.211:1

پش��تو: د اغزی زهر په څوک کې، او د دښ��من 

زهر، په زړه کې دی.

دری: زهر خار در نوکش و زهر دشمن در دلش 

می باشد.

توضیح: می گویند: هزار دوست کم اس تو یک 

دشمن بسیار. دشمنی ورزیدن کاری پسندیده 

نیس��ت؛ انس��ان تالش کند اگر در بی��ن هزار 

دوس��ت یک دش��من دارد، آن را هم به دوست 

تبدیل کند و اگر به دوس��ت تبدیل منی تواند، 

سعی مناید او را انگیزه به دشمن ندهد.

تیکان سیز گل بوملس، عیب سیز، یار، بوملس. 

.211:1

پشتو: ګل، بی اغزی نه دی او یار بې عیبه.

دری: گل بی خار نیست، یار بی عیب نیست.

در مثل دیگری می گویند؛ کس��ی یار بی عیب 

جس��ت وجو کند، بی یار و بی دوست می ماند؛ 

چون هیچ انسانی بی عیب نیست.

تېگرمان اېّکی تاش دن، محبت ایّکی باش دن. 

.212:1

پش��تو: ژرنده د دوو تی��ږورسه څرخي، اومینه د 

دواړوخواوي.

دری: آس��یا با دو سنگ می چرخد و دوستی از 

دوطرف استوار می گردد.

تېگرمان نوبتی بیلن. 212:1.

پشتو: ژرنده که دپالرده، هم په وار ده.

دری: آسیای پدر کار به نوبت است.

توضیح: فرهنگ نیک��وی رعایت کردن نوبت از 

نیاکان ما به میراث مانده اس��ت، در گذشته ها 

این ارزش اجتامعی در بین مردم چقدر اهمیت 

داشته که اگر آسیا از خود شخص یا پدر او هم 

بوده، نوبت کسی را گرفته منی توانسته اما امروز 

این ارزش نیکو در دیگر جوامع رعایت می شود؛ 

بدبختانه در جامعۀ ما درمراجعه کردن، به مراجع 

برای اجرای کار خود؛ چه افتضاح است؟

تېلبه هم اوز ایشی گه هوشیار. 212:1.

پشتو: لېونی هم پخپل کار هوښیار دی.

دری: دیوانه هم به کار خود هوشیار است.

ش��عر: در طریق نفع خود کسی نیست محتاج 

دلیل.

بی عصا راه دهن معلوم باشد، کور را

تیل دی اوزونی، باش گه، توقامق. 212:1.

اوزبیکی متل لر و مقال لر)43(
تحقیق و افزودن معادل های پشتو و دری

ترجمه و توضیح ضرب المثل ها:
به قلم عبدالحمید عاطف
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پش��تو: بده ژبه د انس��ان پ��ه رس؛ لکه ګرزدی. 

خپله ژبه هم کال ده، هم، بال.

دری: زبان دراز به رس انسان؛ ماند گرز است.

مع��ادل دری: زبان رسخ، رِس س��بز می دهد بر 

باد.

تیل دی بیلسن، دل دی بیله سن. 212:1.

پشتو: دیو چا په ژبه چې پوه يش، د هغه په زړه 

هم پوهېږي.

دری: اگر زبان کس��ی را بدانی، از راز دلش هم 

آگاه می شوی.

تیل، قیلیچ دن اوتکور. 213:1.

پشتو: ژبه د توری هم تېره، وي.

دری: زبان از شمشیر برّنده تر است.

توضی��ح: وقتی س��وءتفاهمی بی��ن دو کس یا 

مردمی ایجاد گردد و آن را با به کاربردن شمشیر 

حل کرده نتوانند، انسانی سخنوری با فصاحت 

بیان و دالیل قناعت بخش می تواند آن معضله 

را حل کند.

تیل��ب آلینگ��ن اوق��ات، قاری��ن تویدیرم��س. 

.213:1

پشتو: د سؤال په ډوډی، نس نه مړېږي.

دری: به نان گدایی، شکم سیر منی شود.

تیلم چی نی، توربه سی توملس. 213:1.

پشتو: د سؤال ګرۍ توبره نه ډکېږي.

دری: توبرۀ گدا، پر منی شود.

توضی��ح: در دو مثل باال، س��ؤال گری وتکدی 

مذّمت ش��ده اس��ت؛ چون گدا هرقدر، گدایی 

کند؛ بازهم چشم حریص او سیر منی شود.

گدای��ی پدیده یی مذم��وم در جوامع انس��انی 

است، که عده یی از افراد جامعه، غرور و کرامت 

انسانی خود را زیر پا منوده و به تکدی این عمل 

مذموم و غیر انس��انی می پ��ردازد، در حالی که 

بهج��ای آن گدایی می تواند کار کند واز مدرک 

کار معیشت خود را تأمین کند، البته انسان های 

معلول و ناتوان مستثنی از این اند.

مأخذ:

ع��ارف، عثامن و عاط��ف، عبدالحمید. 1359 

کر، د افغانس��تان د  خورش��یدی، د خلک��و تفکُّ

اوزبيکان��و متلون��ه او مقول��ې. کاب��ل: د علومو 

اکادمی د پښتو څېړنو بین  املللی مرکز.

د زملي هلک پالر ورته و ویل: س��تا لور چې زما 

انگ��ور ده هغه پېغله ده او په واده والړه ده او زما 

زوی ه��م زملی دی، خو زما لور د مور ش��ېدې 

خ��وري، د واده کول��و ن��ه ده او زوی دې ه��م 

کوچنی دی، کله چې هغوی را لوی يش بیا به 

د هغوی ودونه هم تر رسه کړو.

مدیر صاح��ب و ویل: خربه دې س��مه ده، خو 

داس��ې نه يش کېدلی، ځکه ت��ه به اوس خپل 

واده وک��ړې، زما لور ب��ه واده کړې، په راتلونکي 

ک��ې به له ما رسه ژمنه ماته ک��ړې او بیا به دې 

لور زم��ا زوی ته نه راکوې، د دې لپاره چې دغه 

تشویش رفع يش، ښه به دا وي چې، لومړی به 

ستا کوچنۍ لور سهار مهال زموږ کور ته د ډولۍ 

په بڼه روس��تل يش، د هغې د واده مراسم به تر 

رسه کړو، خلک به هم خرب يش، ورځ به موږ کره 

تېره کړي، له مازیگر وروسته به ستا کوچنۍ لور 

بېرته ستا کور ته درويل، همداسې پرېکړه وشوه 

چې لومړی به د کوچني )شاه گي( او د کوچنۍ 

نجلۍ )ناوکۍ( واده تر رسه کېږي او پر سبا ورځ 

به یې د پېغلې او زملي واده جوړیږي.

په ټاکل��ې ورځ ش��ېدې خوړونکې ماش��ومه د 

پالر په کور کې د واده لپاره چمتو کړای ش��وه، 

کوچنۍ ناوکۍ ته یې س��رتگې ت��ورې کړې، د 

واده پ��ه جوړه کې یې س��ینگار ک��ړه، خپلوانې 

ښځې او نجونې د ناوکۍ کور ته راغونډې شوې، 

سهار مهال یې کوچنۍ ناوکۍ د ډولۍ په ډول 

جوړه کړه، په داس��ې حال کې چې تر اوس��ه د 

مور شېدې خوري، د واده پر معنا او مفهوم څه 

چې له خپلې مور څخه پرته بل څوک نه پېژين، 

د مور له سرتگو یې اوښکې له دې امله بهیږي 

چې له وخته مخکې د خپلې يت رودونکې لور د 

واده منظر ویني، هغه کوچنۍ لور چې تر اوسه 

خپل او پردی نه پېژين، له هر نابلد انسان څخه 

وېره کوي، ال یې د کوچنیو شونډو د ماشومتوب 

د کټ کټ خنداگانې نه دي چغولې، د خاپوړو، 

د پاڅېدلو، پرځېدلو او د قدم اخیستلو پړاونه یې 

ال پ��وره نه دي وهيل، د پالر کور کې د گوډیو او 

نانځکو دوره، په پخلنځ��ي کې د مور په کارونو 

ک��ې مداخله او ش��وخي، په کوڅه ک��ې د نورو 

کوچنیو جینکو رسه د چیندرو لوبې، پټ پټونې 

او د ماشومتوب د پړاو داسې نورې خوږې شېبې 

يې ال نه دي تې��رې کړې، خو د پالر په حکم د 

ناوې توب جامې وراغوستل شوي دي.

له دود رسه سم د ډولۍ په شکل د مور په غېږه 

ک��ې د کوچني مېړه کور ته چې دواړه د واده په 

مفهوم نه پوهېږي، لېږدول کېږي او د خپل ورور 

د واده په بدل کې قرباين کېږي، مور به یې ولې 

از صفحه .....

د ماشومې واده

ن��ه ژاړي، هغه د کلیوايل حاکم دود له مخې دا 

وس نه لري چې د یوې ښځې یا مور په حیث د 

دې کار مخه ونیيس، له نا چارۍ څخه یې خپله 

کوچنۍ لور په غېږه کې نیولې، د س��هار نسیم 

یې د لور د سرتگو باڼه رپول او په قدم قدم کې 

یې د مېړه کور ته ور ورسوله.

د مدیر صاحب په کور کې د واده مراس��م پیل 

ش��وي دي، خلک راځي، ډوډۍ خوري او مدیر 

صاحب ته مبارکي وایي، مدیر صاحب په ډېرې 

خوښ��ۍ د خپلو مېلمنو مبارکۍ ت��ه ځواب ور 

کاوه. یو چا ترې پوښ��تنه وکړه چ��ې: ولې دې 

د دې کوچنیو ماش��ومانو واده تی��ار کړ؟ مدیر 

صاح��ب: »د دې لپاره مې د ماش��وم زوی لپاره 

واده وک��ړ، چې که راتلونکي ک��ې لوی يش او 

همداس��ې بدين ستونزه و لري څوک به خور یا 

لور نه ورکوي، دا ښ��ه فرصت و چې خپله پېغله 

لور مې ورته بدل کړه او ښځه یې معلومه شوه.

مدير صاح��ب ويل، دا کوچن��ۍ ناوکۍ مې له 

دې امله په ډولۍ کې تر کوره راوس��تله چې په 

راتلونکي کې یې پالر د شوې ژمنې څخه منکر 

نه يش. دې بلې خواته د کور په انگړ کې د ښځو 

سیل، سندرې او د چمبې )دایرې( اواز اورېدل 

کېده، ناوکۍ له ځانه خربه نه وه، په ځانگو کې 

د گ��وډۍ په څېر پرته وه، د کيل ښ��ځې د دود 

رسه س��مې راتللې، د ناوکۍ خواښې ته به یې 

مبارکي ویله، د نوې ناوکۍ مخ به یې ښکاره کاوه 

او د هغې سیل به یې کاوه، په کوټه کې یو درز 

دروز او سیل جوړ و، ناوکۍ د خپل ماشومتوب 

خوب او راحت  نه شو کولی او یوې چغې او ژړا 

نیولې وه، تر مازیگره دغه لوبه روانه وه، د ناوکۍ 

خواښې خر او نورې خپلوانې ښځې د ناوکۍ 

په دیدن ماړه شول، د خپلې راتلونکې ننگور او 

د ماشوم زوی د واده دود یې تر رسه کړ، هلک یا 

کوچنی )شاه گوټی( هم د خپل واده څخه خرب 

ن��ه و چې څه خربه ده؟ خود ماښ��ام په راختلو 

رسه کوچن��ۍ ناوکۍ د گوډۍ په څېر د واده په 

جامو کې س��مبال او د خپلې مور په غېږه کې 

بېرته د پالر کور ته یوړل ش��وه، تر پېغلتوبه به د 

پالر په کور کې د هامغې معذور ماشوم په نامه 

درنگ تیروي.

هيچا يې په حق کې غږ پورته نه کړ، او هيڅوک 

په دې فکر نه کوي چې تر پېغلتوبه به يې ژوند 

پ��ه څه ډول او له کوم رواين عذاب رسه ترييږي 

او له هغې وروس��ته به له څه ډول برخليک رسه 

مخ کیږي.
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