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سال پانزدهم، شماره هشتم، عقرب  1396
د افغانستان د برشي حقونو د خپلواک کميسيون خپرندويه ارګان

ارگان نرشاتی کمیسیون مســتقل حقوق برش افغانستان

ماده چهلم و دوم )قسمت دوم(

الف( اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود 
اکتفا به بیان مختصر این نکته می کند که رسیدگی مسأله به کجا رسیده است.

این  در  به نحو شناخته شده  احترام حقوق بشر  براساس  راه حل دوستانه  ب( هرگاه یک 
میثاق حاص شده باشد، کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به 

آن رسیده اند اکتفاده می کند.
ج( هرگاه یک راه حل به مفهوم بند )ب( حل نشده باشد کمیسیون استنباط های خود را 
در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسأله مورد بحث بین کشورهای ذی نفع طرف 
میثاق و هم چنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود 

درج می کند.
این گزارش هم چنین محتوی مالحظات کتبی و صورت جلسه مالحظات شفاهی کشورهای 

ذی نفع طرف میثاق خواهد بود.
در  میثاق  ذی نفع  کشورهای  شود،  تقدیم  )ج(  فقره  طبق  کمیسیون  گزارش  هرگاه  د( 
مدت سه ماه پس از حصول گزارش به رئیس کمیته اعالم می دارند که مندرجات گزارش 

کمیسیون را می پذیرند یا نه.
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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ایمیل
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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 اســتاندارد چون، شــیوه درست حروف چینی 
کمپیوتــری )فاصله ها و نیم فاصله ها، عالیم  نگارشی/ســجاوندی و...(، رعایت شــود و متن با فرمت 

ورد)word( 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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حق حیات و داشــتن امنیت از زمره حقوق طبیعی و نخســتین انسان است. در واقع 
برخورداری از حق حیات و داشتن امنیت؛ اساس برخورداری از سایر حقوق و آزادی های 
اساسی انسان دانسته می شود. هم چنین می توان گفت که بر  مفهوم امنیت  به مثابه شرط 
بنیادین  حیات انسانی  در همه  جوامع و نیز اسناد ملی، به خصوص قانون اساسی کشورها 
و اســناد بین المللی، به صورت بسیار مشخص  تأکید شده است. چنانچه از مجموعه مفاد 
قانون اساسی هر کشوری،  نیز اسناد بین  المللی می توان نتیجه گرفت که امنیت وضعیت 
مطلوبی است که در آن ضمن اطمینان خاطر از عدم تعرض به حقوق و آزادی های فردی، 
زمینه هایی بایســت فراهم گردد که در شرایط منطقی و عینی، حقوق متعهد شده انسانی 

تأمین شوند و بهبود یابند. 
هم چنین اندیشــمندان   سیاسی و حقوقی،  امنیت  را از ســتون های الزامی  پایداری و 
برقراری هر حکومتی  می دانند. بدون  امنیت  هیچ یک از ستون های دیگر قابلیت برپا شدن 
را نخواهند داشت.  نیز مشروعیت هر حکومتی منوط به انجام این تعهد و تکلیف )برقراری 
امنیت( است  چنانچه هر حکومتی از انجام آن ناتوان باشد، مشروعیت آن نیز فرو خواهد 

ریخت.
 به گونه مشخص باید گفت، مفهوم امنیت در ارتباط با  انسان  و  حقوق شهروندی  عینیت 
می یابد، و بدین خاطر از دید آگاهان حقوق بشری،  امنیت انسانی  به امنیتی اطالق می شود 
که افراد  انسانی  را در مرکز گفتگوها یا تدابیر امنیتی قرار دهد. احتماالً به این خاطر سازمان 
ملل متحد نیز در برنامه های توسعه   حقوق بشری خویش با در نظرداشت تجارب و توسعه 
حقوق انســانی، تالش ورزیده است  با ارائه معیارهایی مشخص، مفهومی شفاف و عینی از 
اصطالح  امنیت انسانی  عرضه کند. برنامه توسعه ای سازمان ملل متحد با ارزیابی  پیشینه 
توجه به مفهوم  امنیت انسانی ، اینک به مؤلفه های گسترده ای از  امنیت  توجه و تأکید دارد: 
برنامه توســعه سازمان ملل متحد با مالحظه کاربرد واژه و مفهوم  امنیت  در امور نظامی، 
مؤلفه  های دیگری را نیز افزوده است که عبارتند از: امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت 
بهداشــتی، امنیت زیست محیطی، امنیت شخصی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی. با 
در نظرداشت این برنامه کمیسیون سازمان ملل درباره  امنیت انسانی ، این تعریف از آن ارائه 
شده است:  امنیت انسانی  به عنوان حمایت واقعی و محوری از تمام افراد بشر به گونه ای که 
منجر به دستیابی و بهره مندی کامل از آزادی های بشری شود. بر این اساس در یک تعریف 
کوتاه می توان گفت،  امنیت انســانی  در واقع همان اطمینان خاطر و احساس ایمنی است 
که افراد انسانی نسبت به حفظ جان، حیثیت، حقوق مادی و معنوی و بهره مندی از حقوق 
و آزادی های اساسی شان دارند. در مقابل نقض  امنیت انسانی  یا  نقض حقوق بشر  هنگامی 
اتفاق می افتد که دولت یا نهادهای غیردولتی یا برخی از افراد، از آن حقوق اساسی )مدنی، 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( سوءاستفاده کنند یا آن ها را نادیده انگاشته و خود 

را متعهد به رعایت آن ها ندانند. 
نکتــه   دیگر که به منظور برقراری  امنیت  باید به آن توجه  داشــت، وصفی اســت که 
حقوقدانان آن را مطرح کرده اند. آنان به این نظر ند که تحقق امنیت را بایســتی در وجه 
ســلبی و ایجابی آن مد نظر داشــت. ذهن و افکارعمومی و کارگزاران جامعه معموالً به 
صورت یک بعدی، به وجه سلبی امنیت یعنی ایجاد مصونیت از خطرها و تهدیدها معطوف 
و متمرکز است؛ حال آن که براساس واقعیت ها، افزون بر اعمال جنبه سلبی امنیت، بایستی 
جنبه ایجابی امنیت را نیز در نظر گرفت. زیرا بسیاری وقت ها، نبود تهدیـد بـرای برقراری 
امنیـت کـــافی نیست، بلکه اعمال ایجابی هم باید انجام شود تا امنیت به طور مطمئن 
برقرار شــده و توسط افراد احساس شــود. برخورد قاطع با مجرمان، محاکمه و مجازات 
متجاوزان به حقوق مردم، اصالح قوانین مجازات به خصوص در زمینه معافیت مجرمان و 

جنایتکاران و... از جمله اعمال ایجابی امنیت محسوب می شوند. 
بنابراین با در نظرداشت شرایط حساس و شکننده کنونی کشور، به خصوص در زمینه 
نبود امنیت همه جانبه، که وقوع فاجعه و به سوگ نشستن عزیزان و افول امید به آینده با 
زندگی روزمره ما عجین شده است، دولت افغانستان و جامعه بین المللی بر اساس تعهدات 
حقوق بشری مسئولیت دارند با تنظیم طرح جامع و واقع بینانه، و به کار بستن اراده قاطع در 
این راستا بکوشند. تجارب به دست آمده ثابت کرده است که بدون باورمندی و التزام عملی 
و صادقانه به ارزش های حقوق بشــری، مفهوم  امنیت  پایدار تحقق نخواهد یافت و دامنه 

بحران برچیده نخواهد شد. 
 

مدیرمسئول

امنیت 
و توسعه 

حقوق بشر
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د ژوند حق او د امنيت درلودل د انسان له طبيعي او لومړنيو حقونو څخه دي. د ژوند له حقه 

برخه منېدل او د امنيت درلودل د انسان د ټولو حقونو او آزاديو د ترالسه کولو بنسټ ګڼل کيږي. 

همدارنګه ويالی شــو چې د امنيت پر مفهوم د انساين ژوند د بنسټي رشط په توګه په ټولو ټولنو 

کې او هم ميل اسنادو، په ځانګړي ډول د هيوادونو په اسايس قوانينو او بني املليل اسنادو کې 

په ډېر ځانګړي ډول تاکيد شــوی دی. لکه څنګه چې د هر هيواد د اسايس قوانینو او هم د بني 

ااملليل اسنادو له مفادو پايله اخستلی شو چې امنيت مطلوب وضعيت دی، په هغې کې بايد پر 

حقونــو او فردي آزاديو له نه تعرض څخه د زړه د ډاډ تر څنګ، داســې زمينې برابرې يش چې په 

منطقي او عيني رشايطو کې ژمنه کړل شوي انساين حقونه تامني او ال ښه يش. 

همدارنګه، ســيايس او حقوقي پوهان امنيت د هر حکومت د ټينګښت او پاييدو لپاره الزمي 

ســتنې ګڼي. له امنيت پرته به هيڅ يوه ســتنه د ودرېدو توان و نه لري. همدا راز د هر حکومت 

مرشوعيــت د همدې تعهد او مکلفيت په تررسه کولــو پورې تړلی او هر حکومت چې د امنيت په 

راوستلو کې ناتوانه وي، مرشوعيت به هې له منځه والړ يش.

په مشــخص ډول بايد ووايو، د امنيت مفهوم د انســان او هيوادنيــو حقونو اړوند عينيت پيدا 

کوي، ځکه خو د برش حقونو د پوهانو په اند، انســاين امنيت هغه امنيت ته وايي چې بحثونه او 

امنيتي تدابري پر انســاين افرادو مترکز وکړي. احتاماًل له همدې امله د ملګرو ملتونو سازمان هم 

د برشيحقونو د پراختيا په پروګرامونو کې، د انســاين حقونو او خپلو تجربو په پام کې نيولو رسه، 

هڅه کړې ده چې د مشخصو معيارونو په وړاندې کولو رسه د انساين امنيت د اصطالح شفاف او 

عيني مفهوم وړاندې کړي.

د ملګــرو ملتونو ســازمان د پراختيا پروګرام د انســاين امنيت مفهوم تــه د پاملرنې د مخينې 

پــه ارزولــو، اوس د امنيت پر پراخو مؤلفو تاکيــد او پاملرنه ورته کوي: د ملګــرو ملتونو د پراختيا 

پروګرام په نظامي چارو کې د امنيت کلمې د مفهوم کارېدنې ته په کتو، ځينې نورې مؤلفې هم 

زياتې کړې دي، چې عبارت دي له: اقتصادي امنيت، د خوړو امنيت، روغتيايي امنيت، د ژوند د 

چاپېريال امنيت، شخيص امنيت، ټولنيز او سيايس امنيت.

د انساين امنيت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د کميسيون دغه پروګرام کې دا تعريف وړاندې 

شوی دی: انساين امنيت هغه دی چې د برش له ټولو افرادو څخه د واقعي او محوري مالتړ په بڼه، 

په داسې توګه وي چې د برشي آزاديو د پوره ترالسه کېدو المل يش.

پر همدې بنسټ په یو لنډ تعريف کې ويالی شو، چې انساين امنيت په واقعيت کې هغه د زړه 

ډاډ او د خونديتوب احســاس دی، چې انساين افراد يې د خپل ځان، حيثيت، مادي او معنوين 

حقونو او اســايس حقونــو او ازاديو څخه د برخمنېدو په برخه کې لري. په مقابل کې د انســاين 

امنيت نقض يا د برش حقونو نقض هغه وخت رامنځته کيږي چې دولت يا غري دولتي بنسټونه يا 

يو شمېر افراد، له هغې اسايس حقونو )مدين، سيايس، فرهنګي، ټولنيز او اقتصادي( څخه ناوړه 

ګټه واخيل يا پرې سرتګې پټې کړي او ځان د هغې رعايتولو ته ژمن و نه بويل.

بــل ټکی چې د امنيت د ټينګېدو لپاره بايــد ورته پام ويش، هغه وصف دی چې حقوقپوهانو 

مطــرح کړی دی. هغــوی په دې نظر دي چې د امنيت رامنځته کېدل بايد په ســلبي او ايجايب 

دواړو اړخونو کې په نظر کې ولرو. ذهن، عمومي افکار او د ټولنې فعالني معمواًل په يو بعدي بڼه، 

د امنيت په سلبي اړخ يعنې له خطرونو او تهديدونو د مصونيت په رامنځته کولو متمرکز دي؛ حال 

دا چې د واقعيتونو پر بنسټ، د امنيت پر سلبي اړخ رسبېره، بايد د امنيت ايجايب اړخ هم په نظر 

کې و نيسو. ځکه، ډېری وختونه، د تهديد نشتوالی د امنيت د ټينګېدو لپاره کايف نه دی، بلکې 

بايد ايجايب اعامل هم تررسه يش، څو ډاډمن امنيت ټينګ يش او د خلکو له خوا احساس يش. 

لــه مجرمانو رسه پرېکنده چلند، د خلکو پر حقونو د تجــاوز کوونکو مجازات، د مجازاتو د قوانينو 

اصالح، په ځانګړي ډول د مجرمانو او جنايتکارانو د معافيت اړوند او... د امنيت له ايجايب اعاملو 

څخه ګڼل کيږي.

پر همدې بنســټ د هيواد اوســنيو حساســو او ماتېدونکو رشايطو ته په پام رسه، په ځانګړي 

ډول د هر اړخيز امنيت د نشــتوايل په برخه کې، چې د نا امنۍ پېښــې او د عزيزانو د غم په ټغر 

کېناستل او راتلونکي ته هيلې زمونږ له ورځني ژوند رسه همغاړې شوې دي، افغان دولت او بني 

امللــيل ټولنه د خپلو حقوق برشي ژمنو پر بنســټ مســئوليت لري چې د جامعــې او واقعبينانه 

طرحې په جوړولو، او په دې الره کې له پرېکنده ارادې رسه هڅه وکړي. السته راغلیو تجربو ثابته 

کړې چې حقوق برشي ارزښتونو باندې له باور او عميل او صادقانه التزام پرته، د پاييدونکي امنيت 

مفهوم تحقق نه يش موندالی او د بحران ملنه به ټوله نه يش.

مسؤول مدیر

امنيت او 
د برش حقونو 
پراختيا
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کمیسیون مســتقل حقوق برش افغانستان 

کنفرانس حقــوق برش و مبارزه با فســاد را روز 

چهارشنبه 17 عقرب 1396 برگزار کرد. در این 

کنفرانس عالوه بر رهربی کمیســیون مستقل 

حقوق برش، شامری از مقامات دولتی و سفیران 

کشورهای حامی افغانســتان نیز رشکت کرده 

بودنــد. در این کنفرانس تأکید شــد تا زمانی 

که فســاد از بین نــرود، به هرانــدازه نیروهای 

امنیتی افزایش یابد، امنیت تأمین منی شود و 

کمک های میلیاردی جهانی منی تواند توسعه و 

پیرشفت بیاورد. 

ایــن کنفرانــس در تــاالر دفــرت مرکــزی 

کمیســیون مســتقل حقوق برش افغانســتان 

برگزار شد و در آن منایندگان  نهادهای مدنی، 

رســانه ها و نهادهای عدلــی و قضایی رشکت 

داشتند. 

داکرت سیام سمر، رییس کمیسیون مستقل 

حقوق برش افغانســتان در آغــاز این کنفرانس 

گفت که ارزش های حقوق برشی همه شــمول 

اســت و رنــگ، جنس، قــوم، زبــان و جغرافیا 

منی شناسد. او تأکید کرد، در کشور و جامعه ای 

که حقوق برش تأمین می شــود، صلح، ثبات و 

داکتر سیما سمر: 
فساد، سبب تخطی های 
حقوق بشری می شود

حسین سیرت 
توســعه پایدار ممکن است و در مقابل، جوامع 

و کشــورهایی که در آنها بــه ارزش های حقوق 

بــرشی احرتام گزارده منی شــود، صلح و ثبات 

ندارند و روند توسعه نیز با مشکل روبهرو است. 

در  مســئوالن  و  مقامــات  سوء اســتفاده 

نهادهای دولتــی و غیردولتی بــرای مقاصد و 

منفعت شــخصی نیز نوعی از فســاد است که 

به باور رییس کمیســیون مســتقل حقوق برش 

افغانستان، حقوق برشی شهروندان یک کشور 

را  نقض می کند .  

و  دولتــی  مأمــوران  و  مقام هــا  صداقــت 
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غیردولتــی موضوع دیگری بود که خانم ســمر 

به آن اشــاره کرد و گفــت، وقتی صداقت وجود 

نداشته باشــد، مقامات و مسئوالن می کوشند 

از پست و موقفی که دارند برای موقف و منافع 

شخصی استفاده کنند که چنین برخوردی خود 

فسادزاست. 

رییس کمیســیون مســتقل حقوق برش با 

اشــاره به کشــورهایی که نقض حقوق برش در 

آن ها وجود دارد گفت که این کشــورها گرفتار 

فساد ند. چنانچه وقتی فساد صورت می گیرد، 

مردم از حقوق برشی شــان محروم می شــوند. 

خانم سمر گفت: »فساد سبب نقض حقوق برش 

می شود و در این مورد شکی وجود ندارد.«

خانم سمر با بیان  مثال های عملی از نتایج 

و تأثیرات ناگوار فســاد بر جامعه و نســل های 

آینده گفت، وقتی یک شخص دیپلوم تحصیلی 

را در بدل پول و واســطه به دســت مــی آورد و 

انجینیر، داکــرت  یا معلم می شــود، نتیجه اش 

این است که مریضان درست درمان منی شوند 

و حق بر صحت و حقوق اقتصادی شــهروندان 

زیر پا می شود. همچنین فساد در عرصه معارف 

و تحصیالت عالی سبب می شود که انجنیران 

کارشان را ناقص انجام دهند؛ در چنین صورتی 

)به گونــه مثال ( تخریب یک ســاختامن، حق 

حیات را از انسان  ها سلب می کند.  

رییس کمیســیون مســتقل حقوق برش با 

اشــاره به تصویب و توشــیح قانون تظاهرات و 

اجتامعــات گفت کــه این قانــون حق برشی 

شــهروندان را محــدود می کند؛ زیــرا حکومت 

توانایی تأمیــن امنیت تظاهرات هــا را ندار د و 

در نتیجه، مردم نســبت به حکومت بی اعتامد 

می شــوند. خانم ســمر افزود که تأمین حقوق 

بــرشی مــردم، وظیفــه اصلی دولت ها ســت: 

»تطبیق حقوق برش وظیفه بــدون قید و رشط 

دولت ها ســت. دولــت وقتی توامنند می شــود 

که افراد شایســته و کارفهم را اســتخدام کند. 

در چنیــن صورتی حق بــرشی مردم نیز تأمین 

می شود.«

فساد عامل جنگ

به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق برش 

افغانستان، فساد عامل بدبختی، جنگ، ناامنی 

و بی اعتامدی نسبت به نهادهای دولتی است 

و به پروســه دموکراسی آسیب می زند. او افزود: 

»اگر افراد توامنند و صادق براساس توامنندی 

نهادهــای  مســئولیت  شایسته ســاالری  و 

دموکراتیک را به عهــده گیرند، ما به انتخابات 

اعتامد می کنیــم. در غیــر آن انتخابات خود، 

زمینه فساد، تقلب و ناامنی را فراهم می کند.«

رییــس کمیســیون مســتقل حقــوق برش 

افغانســتان بــر مبارزه بــا فســاد در نهادهای 

عدلی و قضایی نیز تأکید کرد و گفت، اگر قرار 

باشــد برای حاکمیت قانــون و عدالت که حق 

ابتدایی انسان است، تالش شود، اعتامد مردم 

به این نهادها باید برگردانده شــود. او با اشاره 

به شــکایت مردم درباره تطبیق نشدن عدالت 

گفــت، وقتی مــردم می گویند  »قانــون تنها بر 

غریب تطبیق می شــود«، سخن درستی است؛ 

زیرا همه می بینند که با همه به صورت عادالنه 

رفتار منی شود. 

خانــم ســمر با اشــاره بــه اهداف توســعه 

پایدار تأکید کرد که برآورده شــدن این اهداف، 

رابطه ای مستقیم به تأمین حقوق برش و مبارزه 

با فساد دارد. او تأکید کرد، تا زمانی که فرهنگ 

معافیت وجود داشــته باشــد، مبارزه با فســاد 

ممکن نیست. همچنین دولت باید اراده جدی 

سیاسی برای مبارزه با فساد داشته باشد. خانم 

ســمر گفت: »یک نهاد به تنهایــی منی تواند با 

فساد مبارزه کند و این ممکن نیست. مبارزه با 

فســاد کار دوام دار است و باید همه نهادها، به 

شمول مردم، در آن سهم گیرند.«

پیامدهای فساد

دکتور غالم حیدر عالمه، معین لوی سارنوالی 

با سخرنانی در این کنفرانس بر میکانیزم های 

ملی و بین املللی مبارزه با فســاد اشــاره کرد و 

تأکید کرد که فســاد پیامدهای بسیار ناگواری 

بر حقوق برشی شــهروندان یک کشــور دارد. 

او گفت، یکی از جرایم علیه حقوق برش فســاد 

اداری و مالی اســت. آقای عالمــه افزود که در 

عرصه بین املللی بعد از آن که در کشورها فساد 

رایج شد، ملل متحد احساس مسئولیت کرد و 

اقداماتی را در زمینه مبارزه با فساد اداری آغاز 

کرد. از جمله این عملکردها تصویب کنوانسیون 

بین املللی مبــارزه با جرایم فرا ملــی و جرایم 

سازمان یافته بود که می توانند فراتر از مرزها بر 

جامعه بین املللی تأثیر منفی بگذارد. 

آقای عالمه گفت که در ســال 2003  ملل 

متحد کنوانسیون مبارزه با ارتشا و فساد اداری 

را تصویب کرد. در این کنوانسیون اختصاصا به 

فساد اداری پرداخته و از کشورها خواسته است 

که در کشور خودشان فساد را جرم اعالم کنند 

و اقدامات شایســته و بایســته سیاسی را برای 

مبارزه با فساد، روی دست گیرند.

معین لوی ســارنوالی افغانســتان افزود که 

دولت افغانســتان نیــز حداقل دو قانــون را به 

منظور مبارزه با فســاد تصویب کــرده و ادارات 

مشــخصی در این عرصه فعالیت می کنند. او 

گفت، فســاد اداری  یا فســاد مالی پیامدهای  

بســیار خطرناک و مرض دارد؛ زیرا به اعتامد به 

حکومت آسیب می زند و دموکراسی را بی اعتبار 

می کند. 

به گفته آقای عالمه، در کشــورهای فاسد، 

حکومــت و پارملــان از راه های فســاد آلود در 

اختیار گروه های مافیایی و جرمی قرار می گیرند 

و شفافیت زیر سوال می رود. او تأکید کرد که در 

کشورهای فاسد قدرت حکومت به بازار منتقل 

منی شــود زیرا گروه های مافیای و فاســد متام 

بازار را به نفع خود از اجناس تقلبی پر می کنند. 

او گفت که در کشورهای فاسد قدرت حکومت 

به اداره نیز منتقل منی شود زیرا حلقات فاسد 

اشخاص را استخدام می کنند و ادارات را به نفع 

و خواست خود به چرخش در می آورند. 

جکوبس بریکس تانگی، سفیر دمنارک در 

ایــن کنفرانس گفت که فســاد اداره را تخریب 

می کند و ســبب تقسیم نامســاوی و ناعادالنه 

قدرت در اجتامع می شود. 

او گفت، ســفارت دمنارک از میکانیزم های 

مبارزه با فساد در افغانستان حامیت می کنند 

و تحمل این کشــور در برابر فساد، صفر است. 

سفر دمنارک تأکید کرد، مبارزه با فساد زمانی 

ممکن اســت که نهادهای قوی در این راســتا 

وجود داشته باشند، نهادهای مدنی همکاری 

کنند و رسانه ها و خربنگاران تحقیقی حامیت 

شوند. 

این کنفرانس بــا برگزار پنل هــا و کارهای 

گروهی تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه یافت. 
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د ماشــومانو د ســاتنې، پالنــې او روزنــې 

چــاره خورا اړينه او خورا د اهميت وړ ځکه ده، 

چې ماشــومان د سبا ځوانان او د ټولنې تانده 

قوه ده، که ټولنه د ماشــومانو روزنې، پالنې او 

ســاتنې ته پام و نه کړي پرته له شــکه چې د 

ټولنې راتلونکی به له بېالبېلو خطرونو رسه مخ 

وي. اروا پوهان په دې باور دي چې د انســان 

د روزنې تر ټولو مهم پړاو د ماشومتوب دوره ده 

او د انســان شخصيت د ماشــوم توب په دوره 

کې بڼه پيدا کوي، ځکه خو د ماشــومتوب پر 

مهال د خوندي چاپېريال او د زده کړو زمينې 

د ډېر اهميــت درلودونکي دي. ماشــومان د 

ناروغيــو او ککــړ چاپېريال څخه هــم تر ټولو 

ډېــر رضر او خطر منونکــي دي، ځکه خو يې 

بايد ژونــد ته ځانګړې او جــدي پام ويش؛ په 

همــدې موخــه د بېالبېلو بــني املليل مهمو 

ماشومانو ته پاملرنه
ټوملنلې جدي اړتيا
نرصت الهام

قوانينــو او د هيوادونو د اســايس قوانينو لخوا 

په جدي ډول د ماشومانو پر مالتړ تاکيد شوی 

او د ملګرو ملتونو د يونیســف ادارې له خوا په 

بني املليل کچه د ماشــومانو هر اړخيز مالتړ 

کيــږي، چې دغــه اداره په بــني املليل کچه 

پــه ځانګــړي ډول د ماشــومانو پــه برخه کې 

فعاليت کــوي، په ټوله نړۍ کې د ماشــومانو 

او تنکيــو ځوانانو وضعيت څاري او په بېالبېلو 

برخو کې مرستې او د ماشــومانو مالتړ کوي.

د ماشــومانو اړوند د ملګــرو ملتونو دوه تر 

ټولو مهم ســندونه د ماشــوم د حقونو نړيواله 

اعالميه، چې د 1956 کال د نوامرب پر 20مه 

او د ماشــوم د حقونــو کنوانســيون دی چــې 

هغه هــم د نوامرب پــر 20مه نېټه پــه 1989 

کال کې تصويب شــوي دي، لــه همدې امله 

د نوامــرب 20مــه د ماشــوم د نړيوالــې ورځې 

په نامه نومول شــوې، که څــه هم چې د نړۍ 

په نــورو هيوادونو کې هــم بېالبېلې ورځې د 

ماشــوم لپاره ځانګړې شوې دي؛ له دې ورځو 

او ملانځنــو څخه موخه د ماشــومانو وضعيت 

او له ماشــومانو څخه د ځانګړي مالتړ اړتيا ته 

د نــړۍ او دولتونو پام ور اړول او پر ماشــومانو 

ال ډېرې پانګې اچونــې ته هڅول بلل کيږي.

دغــه ورځ د نــړۍ په يــو شــمېر هيوادونو 

کــې د غونــډو او کنفرانســونو پــه جوړولو او 

نــورو بڼو رسه ملانځل کيږي، د افغانســتان د 

بــرش حقونو خپلواک کميســيون هم د هيواد 

پــه بېالبېلو برخو کــې د خپلو ســيمه ييزو او 

واليتــي دفرتونو له الرې ماشــوم تــه د خلکو 

د پــام ور اړولو پــه موخه هــر کال دغه ورځ د 

غونډو او ورکشــاپونو په جوړولو رسه ملانځي.

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 
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کميسيون د ماشوم پر نړيواله ورځ په خپله خپره 

کړې اعالميه کې ماشــومانو تــه د دې ورځې 

د مبارکــۍ تر څنګ وييل چې افغانســتان د 

ماشوم د حقونو بني املليل کنوانسون رسه په 

یوځای کېدو د هغې د مفادو پر رعايت مکلف 

دی، اعالميــه د ماشــومانو اړوند پــه بېالبېلو 

برخو کــې د تېرو کلونو د پرمختګونو په يادولو 

زياتوي، چې ال هم ډېرې ســتونزې او ننګونې 

پــه مخکې پرتــې دي، چې په پراخــه توګه د 

ماشومانو د برشي حقونو د نقض المل کيږي.

له وخته مخکې په ماشــومتوب کې ودول، 

پر ماشــومانو سخت کارونه تررسه کول، چې د 

کميسيون په وينا شاوخوا دوه ميليونه ماشومان 

پر ســختو کارونــو بوخــت دي او همدارنګه د 

هيواد پر پولو يو شمېر پر سختو کارونو بوخت 

ماشــومان د قاچــاق، جنيس تــريي او ناوړې 

ګټې اخستنې په څېر تهديدونو رسه مخ دي.

همــدا راز د ښــوونې او روزنــې لــه حــق 

څخه محرومېدل؛ چې شــاوخوا 3.5 ميليونه 

د ښــوونځي پــه رشايطــو برابر ماشــومان له 

روغتيايــي  دي.  محــروم  څخــه  ښــوونځي 

خدمتونو ته نه الرسســی. په وسله والو شخړو 

کې د ماشــومانو ګډون، چې پــه دې اړوند د 

کميســيون د څارونکو له خــوا د 1395 کال 

په بهري کې 57 پېښــې ثبت شوې دي، همدا 

رنګــه لــه 250 زيــات ماشــومان د داخيل او 

خارجي امنيت اړوند جراميو په تور د ماشومانو 

د اصــالح او تربيــې په مرکزونو کــې تر حجز 

الندې دي، چې د کميسيون په باور په شخړو 

کې د ماشــومانو د ګډون ښــکارندويي کوي.

د کميسيون په اعالميه کې راغيل، چې په 

وسله والو شخړو کې د ماشومانو قرباين کېدل 

د کميسيون د ثبت شويو شمېرو پر بنسټ چې 

د روان 1396 کال په لومړيو شــپږو مياشــتو 

کــې ثبــت شــوې دي 170 ماشــومان وژل 

شــوي او 1279 ټپيان شــوي دي. همدارنګه 

پر ماشومانو جســمي او رواين تاوتريخوايل د 

کورنۍ، ښــوونځي، روزنځای، عمومي ځايونو، 

د کار په چاپېريــال او ټولو هغو ځايونو کې تر 

رسه کيږي، چې ماشومان هلته استوګنه لري.

د برشي حقونو خپلواک کميسيون، بېځايه 

کېدنه او د کډوالو راســتنېدنه د ماشــومانو له 

بنسټي ســتونزو څخه ګڼي، چې دغه راستانه 

شــوي او بې ځايه شــوي ماشومان په سختۍ 

لــه نــوي چاپېريــال رسه توافق کــوي، ځکه 

خو د ښــوونې او روزنــې، روغتيا او نــورو اړتيا 

پــه برخه کې ډېــرې پاملرنــې ته اړتيــا لري.

د کميســيون شــمېرې ښــيي چــې لــه 

کال  روان  د  ماشــومان  زيــات  څخــه   900

پــه بهري کــې تــر حجز النــدې راغــيل چې 

دي. کــې  وضعيــت  نــاوړه  خــورا  پــه  اوس 

د بــرشي حقونــو خپلواک کميســيون له 

دولــت او ټولــو ســکتوري وزارتونــو پــه کلکه 

غوښــتي، چې د خپلــو بني امللــيل ژمنو په 

نظــر کې نيــويل رسه د ماشــومانو د حقونو د 

رعايت، ښــه وايل او مالتړ په برخو کې خپلې 

ژمنــي عميل کــړي او د ماشــومانو د هر حق 

پــه تامــني کې هــر اړخيــز اقدامــات وکړي.

کميســيون همــدا راز پــه ځانګــړي ډول 

افغــان دولتــه غوښــتنه کــړې چــې د  لــه 

ماشــومانو جامــع قانــون هر څومــره ژر چې 

کــوالی يش تصويــب او تشــيح کــړي، او پر 

او  کار  ســخت  تاوتريخــوايل،  د  ماشــومانو 

ســوال کولو څخه د هغــوی د مخنيوي په پار 

د ماشــومانو اړونــد د ټولو غــري قانوين اعاملو 

وړاندوينــه پکې وکــړي، چې له دې وروســته 

لــه ماشــومانو ناوړه ګټــه وا نه خســتل يش.

د  کــې  کلونــو   1395 او   1394 پــه 

ماشــومانو د حقونو ارزونه چې د برشي حقونو 

خپلــواک کميســيون له خوا شــوې، د هيواد 

28 واليتونــو کــې له 5700 ماشــومانو څخه 

پکې پوښتنې شــوي دي، چې عمرونه يې له 

اوو څخــه تر 18 کلونو پــورې ؤ او 58 فيصده 

يــې هلــکان او 42 فيصــده يــې نجونې وې.

پــه دې څېړنــه کــې د ماشــومانو ودول، 

د ماشــومانو کار، ښــوونه او روزنــه، روغتيا، د 

جګــړې به لیکو کې د ماشــومانو شــموليت، 

پر ماشــومانو تاوتريخوالی، پــه روزنتونونو کې 

د ماشــومانو وضعيــت، د معلولــو ماشــومانو 

وضعيــت، پــر پولــو د کارکوونکــو ماشــومانو 

وضعيــت، بې ځايه شــوي او راســتانه شــوي 

ماشــومان، له قانونه د رسغړوونکو ماشــومانو 

وضعيــت، پر نجونو ماشــومانو تاوتريخوالی او 

يو شــمېر نور موضوعــات څېړل شــوي دي.

پــه څېړنه کې لــه قانوين عمــر څخه کم 

عمــر لرونکو دوه فيصدو ماشــومانو وييل چې 

واده شــوي او متاهل دي، څلور فيصدو وييل 

چــې کــوژده شــوي دي. 41 فيصــدو وييل 

چــې کار کــوي او لــه دې کاګرو ماشــومانو 

څخــه يــې 93 فيصــده د خپــل کار مــزد نه 

ترالســه کوي، چــې غټــې ســتونزې يې هم 

نامناســبه چاپېريال او ســخت کار کول دي.

په دې څېړنه کې د حقوق برش کميسيون 

موندنې ښــيي چې 38 فيصده ماشــومان ال 

هم ښــوونځي ته نه ځي او ښــوونځي ته د نه 

تللــو بېالبېــل الملونه يې په ګوتــه کړي دي؛ 

24 فيصــدو وييل چــې بايد کار وکــړي، 12 

فيصــدو ويــيل چــې کورنــۍ ښــوونځي ته د 

تلو اجــازه نه ورکــوي، اته فيصــدو وييل چې 

مــايل ســتونزې لري، څلــور فيصــده د الرې 

د لــرې وايل لــه امله ښــوونځي ته نــه ځي، 

څلــور فيصــدو د الرې ناامنــي ښــوونځي ته 

د نه تلــو المــل ښــودلی او دوه فيصدو وييل 

چې واده يې ښــوونځي ته د تلو مانع شــوی.

همدارنګــه د روغتيــا پــه برخــه کــې د 

روغتيايــي مرکز لرې والــی، د درملو ګراين او 

د کارپوهــو ډاکټرانو نشــتوالی عمده ننګونې 

يــادې شــوې دي او 17 فيصــدو ماشــومانو 

ويــيل چې تر اوســه واکســني شــوي نه دي.

پــه دې څېړنــه کــې 57 ماشــومانو چې 

يــو فيصــد جــوړوي، ويــيل، چې پــه نظامي 

ډلو کــې شــامل شــوي دي. پــه څېړنه کې 

راغيل چې د وســله والو مخالفينــو له خوا په 

وســله والو شخړو کې د ماشــومانو ګامرل يوه 

سنټي اندېښــنه ده، خو د ستونزو له امله يې 

هغــه ماشــومان چې د وســله والــو مخالفینو 

بــه ليکو کــې د جګړې پــه ليکو کې شــامل 

شــوي دي تر پوښــښ الندې نه دي راوستي.

د پوښتل شويو ماشــومانو له جملې څخه 

38 فيصــدو ويــيل چې پــه کور کــې وررسه 

تاوتريخوالــی کيــږي، 13 فيصــدو وييل چې 

په ښــوونځي کــې، لس فيصدو پــه جوماتونو 

کــې، لــس فيصــدو د کار پــه چاپېریال کې 

او اووه فيصــدو ويــيل چــې پــه ټولنــه کــې 

تاوتريخوالــی وررسه شــوی، لــه مرکه شــويو 

څخه 44 فيصدو ماشــومانو وييل چې فزيکي 

فيصــدو   44 شــوی،  وررسه  تاوتريخوالــی 

هم ويــيل چــې رواين تاوتريخــوايل رسه مخ 

شــوي، همدا رنګــه 13فيصدو ويــيل چې له 

جنيس تاوتريخوايل رسه مخامخ شــوي دي.

د جمهوري رياســت دوم مرستيال محمد 

رسور دانــش د کار، ټولنيــزو چــارو وزات لــه 

خوا د ماشــوم د نړيوالــې ورځې په تړاو جوړې 

شــوې غونډې تــه په وينــا کې تاييــد کړې، 

چې دا مهــال درې ميلیونه افغان ماشــومان 

لــه ښــوونځي او زده کــړو بــې برخــې دي.

نومــوړي جګړه، فقــر او ناامني د ټولنې او 

پــه ځانګــړي ډول د ماشــومانو د پرمختګ د 

الرې خنډ وګاڼه او و يې ويل چې تروريســتي 

ډلو حتا پر ماشــومانو رحم نــه دی کړی او په 

پرله پســې توګه يــې په بريدونو کــې کاروي.

ښاغيل دانش په خواشينۍ رسه وويل چې 

درې ميليونــه افغان ماشــومان له زده کړو بې 

برخــې دي چې ډېری برخه يــې نجونې دي.

نومــوړي لــه زده کــړو څخه د ماشــومانو 

د بــې برخې کېــدو پړه پــر تروريســتي ډول 

پاتې په ... مخ کې
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حق بر داشــن محیط زیست سامل شامل 

نســل ســوم حقوق برش اســت و دسرتسی به 

محیــط، آب و هــوای پــاک یک حــق برشی 

اســت و این حق با حقوق مدنی و سیاســی، 

حقوق اقتصــادی، اجتامعی و فرهنگی رابطه 

ناگسســتنی دارد. زندگی در محیط زیســت 

آلــوده، حیات و صحــت انســان ها را با خطر 

مواجــه می کنــد، رفــاه اجتامعــی را از آن ها 

می گیرد و سبب شیوع بیامری  های گوناگون، 

به خصوص در جوامع فقیر، می شود. 

براســاس آماری کــه  اداره محیط زیســت 

عرضه کــرده اســت، ســاالنه 53000 تن در 

رسارس افغانســتان بــه دلیــل آلودگــی هــوا 

جان شان را از دســت می دهند. تنها در شهر 

کابل ســاالنه بیش از ســه هزار تــن به دلیل 

آلودگی هوا جان شــان را از دســت می دهند. 

در این گــزارش بــر وضعیت آلودگــی هوا در 

کابل و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان مترکز 

شده اســت. وزارت صحت عامه و متخصصان 

محیط زیست همواره هشدار می دهند که باید 

میکانیزم هایی برای کاهش آلودگی هوا مدنظر 

گرفته شود.

ذرات معلقــی که از کنار جاده ها در نتیجه 

عبور و مرور وســایط نقلیه به هوا بلند می شوند 

و همچنیــن دودی کــه در نتیجــه احــرتاق 

زغال سنگ، چوب، پالستیک و کاغذ به هوا رها 

می شوند، بزرگرتین و خطرناکرتین آالینده ها در 

شهرهای افغانستان خوانده شده است. 

پیامدهای مرگبار

بــا آغاز فصل رسمــا ـ آخر خزان و ســه ماه 

زمستان  ـ هوای شهر کابل و برخی از شهرهای 

بزرگ دیگر به شدت آلوده می شوند. حکومت 

در شــانزده ســال گذشــته نتوانســته بدیلی 

برای سوخت زمســتانی بیابد. نبود برق کافی 

و قیمت بلند گاز در بازار ســبب می شــود که 

مردم برای گرم کردن خانه ها از زغال ســنگ، 

چوب و برخی از خانواده های فقیر از زباله های 

کاغذی، پالستیکی و رابری استفاده کنند. 

اســتفاده از این مــواد دودزا در بخاری ها 

هوا را به شــدت آلــوده می کنــد. دودی که از 

این بخاری ها به هوا بلند می شود، پیامدهای 

بســیار خطرناکی برای صحت دارد. داکرتان 

می گوینــد، دودی کــه در نتیجــه ســوخت 

زغال ســنگ به هوا بلند می شــود، دارای گاز 

کاربن مونو اکســاید اســت. ایــن گاز تأثیرات 

بسیار بدی بر صحت انسان ها دارد. 

داکرت عنایت الله سهیل، متخصص امراض 

داخله و در گفتگو با مجله کمیسیون مستقل 

حقــوق بــرش افغانســتان گفت که ســاالنه 3 

میلیــون نفــر در دنیــا به دلیل تنفــس هوای 

آلوده جان شــان را از دست می دهند. او گفت 

که تنفــس هوای آلوده ســبب بــروز امراضی 

چون مشــکالت تنفسی، نفس تنگی، حمالت 

قلبی، آلرژی ها و ســایر امراض جهاز تنفســی 

می شــود. داکــرت عنایت ســهیل گفــت: »در 

صورتی که تنفس هوای آلوده ادامه دار باشــد 

و یک شــخص در شــهری مانند کابل زندگی 

کنــد، اثرات زیانبار بیشــرتی متوجه صحت و 

سالمتش می شود.«

آقای ســهیل افزود گاز کاربن مونو اکساید 

که در نتیجه ســوختاندن در بخاری ها به هوا 

بلند می شود، بی بو و بی رنگ است. خاصیت 

خطرنــاک ایــن گاز این اســت که به آســانی 

از طریــق تنفــس وارد بدن انســان  می شــود 

و قابلیــت نصــب بــر حجــرات رسخ خــون و 

هیموگلوبین بیشــرت است که در نتیجه باعث 

مرگ انســان ها می شــود. آقای سهیل گفت: 

»گاز کاربن مونو اکســاید خطرناک ترین گازی 

اســت که در زمســتان به اندازه زیاد در هوای 

شــهر کابل پراکنده می شــود و در زمســتان 

واقعات بیشــرت مرگ و میر در نتیجه تنفس آن 

دیده می شود.«

به گفته آقای ســهیل، بیشــرت کسانی در 

معــرض خطــر تنفــس گاز مونو اکســاید قرار 

دارنــد کــه از زغال ســنگ بــرای ســوخت در 

خانه های شان استفاده می کنند. او گفت، در 

صورتی که مقدار بیشرت گاز کاربن مونو اکساید 

از طریق تنفس وارد بدن شود، در مدت اندک 

سبب مرگ انسان می شود. در سال های اخیر 

موارد گاز گرفتگــی در خانواده ها بارها تجربه 

شــده و آقای ســهیل می گوید، وقتــی گاز در 
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هوای بســته رها می شــود، مقدار بیشــرت آن 

وارد بدن می شــود که می تواند در مدت زمان 

کوتاهی منجر به مرگ شود. 

دود زغال سنگ، رسطان زا ست

انــواع  ســوخن  نتیجــه  در  کــه  دودی 

پالستیک به هوا بلند می شود، گازهای بسیار 

خطرناکی را در فضا رها می کنند. متخصصان 

طــب می گوینــد وقتی انــواع پالســتیک در 

بخاری ها و سایر وسایل تولید حرارت سوزانده 

می شــود، گازهای میتــان را در هــوا پراکنده 

می کنند. تنفس این گازها ســبب می شود تا 

این گاز از مجرای تنفســی وارد بدن و باألخره 

داخل جریان خود شــود. داکرت سهیل گفت: 

»ایــن گازهای تأثیــرات رسطان زایــی دارند و 

اشــخاصی که بــه صــورت دوام دار این گازها 

را تنفــس می کنند، در معرض ابتــدا به انواع 

رسطان و از جمله رسطان خون قرار دارند. در 

ســال های اخیر واقعات ابتال به رسطان خون 

در شهر کابل بیشرت شده است.«

 وجود  ذرات کوچــک و معلق در هوا خطر 

دیگری برای صحت انســان اســت. این ذرات 

بســیار ریز ند و به آســانی می تواننــد از طریق 

شــش ها وارد جریــان خــون شــوند. تنفــس 

این ذرات ســبب بروز امراض تنفســی و قلبی 

می شــود. راه دیگر انتقال این ذرات به داخل 

بــدن، نشســت ذرات کوچــک بــر آب و مواد 

غذایی است. وقتی این غذاها خورده می شوند 

ذرات داخــل بدن می گردند کــه در درازمدت 

سبب بروز امراض قلبی می شود.

آقای سهیل می گوید پیامدهای خطرناک 

هوای آلوده در شــهر کابل در شــفاخانه های 

کابل به وضوح دیده می شــود: »وقتی آلودگی 

هوا بیشرت می شــود، تعداد مریضان مبتال به 

امراض تنفسی، نفس تنگی و برانشیت بیشرت 

می شــود. در حال حارض نیز تعــداد زیادی از 

اطفال و بزرگســاالنی که به از این امراض رنج 

می برند در شفاخانه ها بسرتی اند.«

از سوی دیگر استفاده از تیل بی کیفیت در 

وسایط نقلیه نیز در افزایش آلودگی هوا نقش 

دارد. هرچنــد نهادهای دولتی تالش کرده اند 

تا از ورود مواد نفتی بی کیفیت جلوگیری کنند 

اما هنوزهم شــکایت از واردات تیل بی کیفیت 

وجــود دارد. متخصصــان طب بــه این نظرند 

که ســوخت تیل بی کیفیت در موترها ســبب 

می شــود تا یک مقدار رسب همــراه با دود در 

هــوا پراکنــده شــود. تنفس رسب مشــکالت 

خودرا دارد و ســبب بروز انواع مرض ها در بدن 

انسان می شود. 

آلودگی شــدید هوا در کابل ســبب شده 

اســت تا مــردم در خــزان و زمســتان هنگام 

گشــت و گذار در جاده ها از ماســک استفاده 

کنند. داکرتان می گویند هرچند اســتفاده از 

ماســک سبب می شود که میزان تنفس هوای 

آلوده کمرت شود و درصدی کمرتی از گازهای 

خطرناک داخل بدن گردد. 

مسئولیت حکومت

زیســت  محیــط  حفاظــت  ملــی  اداره 

افغانستان می گوید، پیش قباًل وسیله  هواسنج 

را در اختیــار داشــت که به صــورت ثابت کار 

می کرد و تنها می توانست آلودگی هوا در کنار 

جاده هــا را تثبیت کند. اما حــاال این اداره به 

وســیله هواســنج قابل انتقال دست یافته که 

می تواند از یک جا به جای دیگر منتقل شود و 

شدت آلودگی هوا را اندازه گیری کند. 

در حــال حــارض کارمنــدان اداره حفــظ 

محیط زیســت مــرصوف آموزش شــیوه های 

استفاده از این دستگاه اند. غالم محمد ملکیار، 

معین اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت: 

»یکی از خوبی های این دســتگاه این اســت 

کــه خــودکار و در هامن لحظه متــام ارقام را 

به ما می دهد و ما می توانیم ]شــدت آلودگی 

هوا[ را در خدمت مــردم قرار دهیم.« به گفته 

آقای ملکیار در فصل خزان چون هوا به یکباره 

رسد می شود، در نتیجه آلودگی  هوا نیز بیشرت 

می شود. زیرا صبح و شام ذرات وزن می گیرند 

و در ساحه تنفسی قرار می گیرند. 

اداره ملی حفاظت محیط زیست می گوید، 

برای جلوگیــری از آلودگی هوا این اداره پالن 

اســرتاتژیک تهیه کــرده که براســاس آن  این 

پالن در ســه مرحلــه درازمــدت، میان مدت و 

کوتاه مدت تطبیق خواهد شد. 

یکی از عوامــل آلوده کننده هوا جاده های 

خاکــی در شهرها ســت. اداره ملــی حفاظت 

محیط زیست می گوید باوجودی که در نتیجه 

پخته شــدن شــامری از رسک ها تعداد ذرات 

معلق در هوا کاهش یافته ولی این کاهش به 

حدی نیســت که بتواند خطر ناشــی از ذرات 

معلــق در هــوا را به کلی رفع کند. مســئوالن 

در ایــن اداره می گویند، وقتــی حاالت از نظر 

آلودگی هوا بحرانی می شــود، در همکاری با 

وزارت تحصیالت عالی تصمیم گرفته می شود 

که چه کاری صورت گیرد. 

آقــای ملکیار در پاســخ به این ســوال که 

مــردم چگونه بداننــد که آلودگی هــوا در چه 

حدی است و چه خطرهایی متوجه آن ها ست 

گفــت: »به شــکل عنعنــوی و محلــی دانش 

عامیانــه مــردم خود آن هــا می تواننــد تدابیر 

خودرا بگیرند. منتها بعضاً ذرات خطرناک اگر 

در هوای ماست، ادارات تصمیم می گیرند که 

چگونه با آن برخورد کنند.«

»موترهایی که به انــدازه یک کارخانه دود 

می کنند«

احمــد ســلیم، یــک دکانــدار در منطقه 

دهمزنــگ کابــل در حالــی کــه رویــش را با 

چادرش پیچیده دربــاره وضعیت آلودگی هوا 

گفت: »شــام پنج دقیقه اینجا بایســتید، بعد 

می بینیــد موترهایی در حرکتند کــه به اندازه 

یک کارخانــه دود می کننــد. در اینجا قانون 

مانون نیست. همه به فکر جیب خود استند و 

به صحت مردم توجه ندارند.«

اداره ملــی حفاظــت محیــط زیســت نیز 

می پذیــرد کــه گشــت و گذار موترهــای کهنه 

و دودزا در جاده هــای شــهر یکــی از عوامــل 

آلوده کننده هوا ســت. آقای ملکیار گفت: »در 

قسمت مقرره کنرتول آلودگی هوا تنها مربوط 

اداره ما منی شود. ما فقط خواستیم آن را آماده 

و اجرایی کنیم.«

بــه گفتــه این مقــام اداره محیط زیســت 

هر شــخص به تنهایــی به اندازه یــک اداره در 

پاک نگهداشــن هوا مســئولیت دارد. اما در 

صورتی مردم به دلیل منفعتی که دارند دست 

بــه فعالیت هایی بزنند که ســبب آلودگی هوا 

می شود در آن صورت اقدام حکومت چیست؟ 

آقــای ملکیار گفت:  »فقر یکی از عنارص عمده 

اســت کــه در ازدیــاد آلودگی ها بســیار رول 

دارد... مــا بارهــا موترهــا را متوقــف و از دور 

خارج ســاخته ایم امــا توقف موترهــا راه حل 

نیست. تقصیر از رانندگان است که در ترمیم 

وسایط شان اقدام منی کنند.«

شهر دود آلود

در فصل زمســتان چری هــا و بخاری های 

ترکــی در منازل مســکونی عام ترین وســیله 

گرما ســت. دولت در شــانزده ســال گذشــته 

نتوانســته انرژی بــرق کافــی در اختیار مردم 

بگذارد و قیمــت گاز را در حدی کنرتول کند 

کــه مردم به جای چوب و زغال ســنگ، از گاز 

اســتفاده کنند. در واخر فصل خــزان و اوایل 

زمستان، فروشــگاه های بزرگ بخاری فروشی 

در نقاط مختلف شهر به فعالیت آغاز می کنند 

و در سال های اخیر جای بخاری های وطنی را 

بخاری های ترکی گرفته اســت. این بخاری ها 

همه زغال ســوز ند و باید برای آن زغال ســنگ 

استفاده کرد. 

در ســاعات اول صبح و همچنین شام ها، 

وقتی بخاری های ترکی زغالی روشن می شوند، 

فضای شهر کابل مملو از دود می شود. شدت 

آلودگــی در ایــن دو موقع به حدی اســت که 

گشــت و گذار حتــا برای افراد ســامل دشــوار 

می شــود. اداره محیط زیست می گوید، یکی 

از اقدامات این بوده که زغال ســنگ به شکل 

پودر داخل شــهرها نشود. آقا ملکیار می گوید 

تالش ها جریان دارد تا پس از این زغال سنگ 

توسط بخش خصوص »شســته، پاک و فلرت« 

شــده و داخل بازار شــود. اما واقعیت در بازار 

چیز دیگری است. رحمت الله زغال فروش که 

از مســتقیاًم از دره صوف زغال به شــهر کابل 
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زغال وارد می کند می گوید، هیچ محدودیتی 

بــرای فــروش زغــال وجود نــدارد زیــرا مردم 

فقیر اند و توان خرید گاز و چوب را ندارند. 

اســتفاده از بخاری های زغالی در خانه ها 

یکــی از عوامــل اصلــی آلودگی هوای شــهر 

اســت. آقای ملکیار درباره راهــکار اداره ملی 

حفاظت محیط زیست برای این مشکل گفت: 

»در ســطح خانوار یکی از مشکالتی است که 

فقط خود فامیل یا خانــوار می توانند تصمیم 

بگیرند. چون در بازار بخاری هایی که آمده به 

قیمت بلند خریداری می کنند.«

به گفته آقای ملکیار بخاری های ترکی که 

در بازارهای افغانســتان رسازیر شده، به دلیل 

این که آلوده کننده هوایند، در کشورهایی که 

ســاخته می شــود، اجازه فروش و اســتفاده را 

ندارد: »فعالیت این بخاری ها  در کشــورهایی 

که تولید شــده،  متوقف  شده است. بدبختانه 

این بخاری ها در کشــورهایی که بعد از جنگ 

مانند افغانستان رسازیر می شود.«

ملکیــار گفت که بعضی از کشــورها برای 

بیرون کردن وسایل آلوده کننده پول می دهند 

در حالــی که ما برای خریــد آن مبالغ بزرگی 

را مــرصف می کنیــم. او گفــت: »بدبختانه ما 

ایــن مشــکل را داریــم و ایــن را بــا گمرکات 

وزارت تجــارت و اداره نورم و اســتندرد رشیک 

ساخته ایم.«

براســاس اظهــارات آقــای ملکیــار اداره 

مربوطــه موظف شــده اند تــا واردات این نوع 

بخاری ها را متوقف کنند و تنها به بخاری هایی 

اجــازه ورود دهند که مطابق معیارها ســاخته 

می شوند.

در همین حال فعاالن محیط زیست بارها 

تأکید کرده اند که بــرای جلوگیری از آلودگی 

هوا بایــد دولت راهکارهایــی را مدنظر گیرد. 

ارائه مواد ســوخت که آلودگــی کمرتی تولید 

می کننــد، یکــی از این پیشنهادها ســت. اما 

اداره حفاظت محیط زیست می گوید، به دلیل 

فقر عملی کردن این راهکار دشوار است. آقای 

ملکیــار می گوید، در فصل زمســتان »عنارص 

خبیثــه« قیمــت گاز را بلند می برنــد و وقتی 

قیمت گاز بلند رفت مردم طبعاً رجوع می کنند 

به چوب و زغال سنگ. 

در حالی که مردم منتظر پالن های دولت 

بــرای کاهش آلودگــی هوا ســت، اداره حفظ 

محیط زیســت افغانســتان تأ کید می کند که 

مــردم خــود بزرگرتیــن نقــش را در کنرتول 

آلودگی هــوا دارند زیرا آنــان می توانند بجای 

زغال ســنگ و سایر مواد دودزا، از مواد بهرتی 

استفاده کنند تا هوا آلوده نشود. آقای ملکیار 

گفــت، آنچه حکومت توانســته در این راســتا 

انجام دهد، گسرتس ساحه سبز و پخته کاری 

رسک ها ست.

واچولــه چې پر ښــوونځیو او تعليمــي مراکزو 

بريدونــه کــوي او ښــوونې او روزنــې تــه يــې 

کــړی دی. ماشــومانو الرسســی محــدود  د 

ښاغيل دانش همدا راز و منله چې دا مهال 

يو ميليون او دوه ســوه زره ماشومان په يو نه يو 

ډول پــر کار بوخــت دي، چې له دې څخه 50 

فيصده يې پر ســختو کارونو بوخت دي، چې د 

نوموړي په وينا پر ماشومانو د سختو کارونو تر رسه 

کول د حقوق برشي قوانينو ښــکاره نقض دی.

ماشــومانو  د  راز  دانــش همــدا  ښــاغيل 

ځاين تلفــات او پــه مبباريو کې د ماشــومانو 

بلــل. و  اندېښــمنوونکي  تلــل  منځــه  لــه 

نومــوړي وويل چې په تېرو شپاړســو کلونو 

کې افغان دولت د قانون جوړونې په برخه کې 

هڅه کړې چې د ماشومانو د ژوند لپاره مناسب 

رشايط برابر کړي، د نوموړي په وينا افغان دولت 

توانېدلی چې په نظامي قطعاتو کې د ماشومانو 

حضور صفر ته راښکته کړي، خو زياتوي چې دا 

هڅې کفايت نه کوي او حکومت او بني املليل 

بنســټونو ته پکار ده چې د ماشــومانو د ژوند د 

رشايطو ښه کولو لپاره په جدي ډول هڅه وکړي.

همــدا راز د هيــواد لومــړۍ مېرمنــې روال 

غنــي په يــو رســنيز پيغام کــې د ماشــومانو 

وضعيت زوروونکی بللــی او درس او تعليم ته د 

ماشــومانو نه الرسســی يې د نه منلو وړ بللی.

همدارنګــه د ملګــرو ملتونو د ماشــومانو د 

مالتړ ادارې يونســيف په دې وروســتيو کې په 

افغانســتان کې د ماشــومانو د روغتيــا د ناوړه 

وضعيــت اړوند اندېښــنه ښــودلې او وييل يې 

دي چــې پــه افغانســتان کې هــره ورځ نږدې 

26 ماشــومان د اســهال ناروغۍ له امله مري. 

د يونســيف په وينا د پخوا په پرتله د اسهال له 

امله د ماشــومانو مړينه کمه شــوې، خو ال هم 

دغــه ناروغي په افغانســتان کې يــوه وژونکې 

ناروغــي ده، چــې په وينــا يــې اوس هر کال 

80 زره لــه پينځــو کلونو د کم عمر ماشــومان 

د اســهال لــه امله خپل ژوند له الســه ورکوي. 

يونســيف غري صحي چاپېريال او فردي روغتيا 

نه ســاتنه د دې مړينو المــل ګڼي او وايي چې 

همدا د ماشومانو د ناوړې تغذيې المل هم دی.

يونســيف ادارې دا هم تاييــد کړې چې د 

ناامنــۍ او جګړو له امله په افغانســتان کې د 

پراختيا طرحې ډېر په کراره اجرا کيږي، خو په 

وينا يې په دې هيواد کې پرمختګونه دوام لري.

يونيســيف همــداراز پــه ټوله نــړۍ کې د 

ماشــومانو پر ناوړه وضعيت اندېښنه ښودلې او 

پــه خپل يو تازه رپوټ کې يې خربداری ورکړی 

از صفحه...

ماشومانو ته پاملرنه

چــې پــه ميليونونو ماشــومان په نــړۍ کې د 

جګړې، جنيس تاوتريخوايل او وهلو ډبولو څخه 

رنځيــږي او په وينا يې 300ميليونه ماشــومان 

چې لــه دوه تر څلورو کلونو عمــر لري د خپلو 

روزونکو له خوا له جسمي او لفظي تاوتريخوايل 

رسه مــخ کيــږي. د رپوټ په وينــا د 15 او 19 

کلونو تر منځ عمــر لرونکې 15ميلیونه نجونې 

هم کم تر کمه يو ځل جنيس عمل ته اړيستل 

شــوې دي او نوي سلنه دغه نجونې هغه خلک 

پيــژين چــې زور زياتــی يې وررسه کــړی دی.

پاتې دې نه وي، چې يونيسيف په نظر کې 

لري »د افغان ماشــومانو پر ســتونزو بحث« تر 

عنوان الندې د ماشــومانو اړونــد په ټول هيواد 

کې يو ځانګړی پروګــرام تر رسه کړي او له دې 

الرې ماشومان و کوالی يش خپلې ستونزې او 

نظرونه له دولت، د ټولنې له مرشانو او پراختيايي 

او بــني امللــيل رشيکانــو رسه رشيــک کړي.

د يادونــې وړ ده چې د ماشــومانو د حقونو 

د پــيل کېــدو څرنګوالــی په ټوله نــړۍ کې د 

ماشوم د حقونو د بني املليل شاخص له الرې 

ارزول کيــږي. پــه نوې درجه بنــدۍ کې لس 

هغه هيوادونه چې د ماشــومانو د ژوند وضعيت 

پکې ښه بلل شوی ډېری يې اروپايي هيوادونه 

دي، چــې پرتــګال پکــې لومړی ځــای لري، 

ورپسې په ترتيب رسه ناروې، سويس، ايسلنډ، 

اسپانيا، فرانسه او سويډن هيوادونه دي. په غري 

اروپايــي هيوادونو کې تايلنډ پر اتم او تونس پر 

نهم منر دي او فنلنډ لســم مقــام خپل کړی.

د دې 165 هيوادونــو د نوملړ په وروســتۍ 

برخه کې چــاد، وانواتو، رساليون، افغانســتان 

او د مرکــزي افريقــا جمهوريــت ځــای لــري.

په افغانســتان کې د ماشومانو د خورا ناوړه 

وضعيــت له امله دا هيواد د ماشــومانو لپاره يو 

خطرناک هيواد بلل کيږي، په داسې حال کې، 

چې په افغانستان کې د ماشومانو د ژوند ناوړه 

وضعيت ټول مني، د ماشومانو د وضعيت اړوند 

د جدي اقداماتو اړتيا هم دولت او هم ټول اړوند 

بنســټونه احساســوي او په دې برخه کې ټول 

په یوه خولــه دي، په دې لړ کې افغان دولت د 

ماشــومانو د ژوند وضعيت ښه کولو په موخه د 

ال ډېــرو هڅو ژمنه کوي او د يو شــمېر همکارو 

هیوادونــو له خوا د ماشــومانو پــه برخه کې د 

مايل مرستو ژمنه شــوې، چې په دې وروستيو 

کې يې له افغان ماشومانو رسه په بېالبېلو برخو 

کې د يونسف له الرې مرستې اعالن کړې دي.
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اطفــال در زمــره گروه هــای آســیب پذیر 

اجتامع قــرار می گیرند که همیــن امر منجر 

شــده اســت که توجه ویژه بــه خاطر حامیت 

از اطفــال در ســطح بین املللــی و دولت ها 

مبذول شود، با تأسف اطفال کشور ما در طی 

ســالیان متامدی مورد بی مهری و بی توجهی 

قــرار گرفته انــد. این مســئله باعث شــده  که 

اطفال به حقوق اولیه خود دسرتسی نداشته 

باشند و مورد انواع و اقسام برخوردهای خشن 

و غیرانســانی و هم  چنیــن سوء اســتفاده قرار 

گیرند.

یکــی از عوامل عمده مــوارد نقض حقوق 

گزارش تحقیقی 

بررسی وضعیت حقوق اطفال 
در والیت هرات
) بخش حمایت از حقوق اطفال و مرکز منابع و بخش مطبوعاتی دفتر ساحوی هرات(

بــرشی اطفال، ناامنی اســت کــه براثر ادامه 

جنگ در کشــور، خانواده ها مجبــور به ترک 

خانــه و کاشانه شــان شــده کــه  بیشــرتین 

صدمه هــا را بــه اطفــال زده اســت. اطفــال 

بی جاشده داخلی، مجبور اند  دست به انواع و 

اقسام کارهای شاقه و طاقت فرسا بزنند.

عامــل دیگر نقض حقوق بــرشی اطفال، 

بحــث اختطــاف و قاچــاق اطفال اســت  که 

آنها را دچار مشــکالت عدیده ای کرده است . 

 تعدادی از افراد ســود جو به خاطر دست یابی 

بــه پول، اطفال را اختطاف می کنند که بعضًا 

تا به دست آوردن مبلغ پیشنهادی از خانواده 

طفل اختطاف شــده، طفل در وضعیت بسیار 

بدی قــرار داده می شــود و هرازگاهی هم به 

مرگ اطفال ختم شده است. نکته دیگر قابل 

بحث این اســت از آن جایی که دید عمومی و 

نگاه جامعه نسبت به کار اطفال  نگاهی مثبت 

اســت، خود اطفــال، والدین  یا رسپرســتان 

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 شوند  برای یافن شغل و کارمناسب 

مرزهــا را درنوردند و به کشــورهای همســایه 

 بروند که در این میان اطفال آسیب های بسیار 
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جــدی می بینند. آنــان به انواع ســوء  رفتارها، 

خشــونت ها و بهره برداری های جنسی گرفتار 

می شــوند. دفرت ســاحوی هرات این قضایا را 

از طریــق مصاحبه هایی که بــا این اطفال در 

مرزها  انجام داده است، بررسی است.

وضعیت  زندگی اطفال کارگر 

در )جاده  ها، کارگاه ها 

و مرزهای اسالم  قلعه و نیمروز(

1- فقــر و بیــکاری خا نواده هــای فقیــر 

ولســوالی ها و نواحــی مرکزی شــهر هرات را 

مجبور کرده اســت کــه اطفال  خــود را برای 

یافــن عواید و رفع مشــکالت اقتصادی و به 

دســت آوردن  لقمه نانــی به کارهایی شــاقه 

و طاقت فرســا مانند  حاملی، دست فروشــی، 

چوکــی داری )حفاظــت از موترهــای باربری 

در طول شــبانه روز(، خریدوفروش تیل، رنگ 

کردن کفش و شــاگردی در کارگاه های فنی 

موتــر )آهنگــری، ویرنگ کاری، کوپ  کشــی، 

رنگ مالــی ( بگامرنــد. هم چنیــن عــده ای از 

فامیل هــای معتاد، اطفال  خــود را به گدایی 

وادار می ســا زند تــا مــرصف موادمخدرشــان 

از طریــق اطفــال آن ها فراهم شــود و همین 

مرصوفیت ها مانع رفن اطفال شان به مکتب 

شده است.

2- نبــود  امنیت، خطراتی چــون قاچا ق، 

اختطاف و سوء اســتفاده به اشــکال مختلف، 

اطفال  کارگر در جاده و بی رسپرست را در این 

والیــت تهدید می کند. این مســئله خود یک 

چالش بزرگ  برای اطفــال  کارگر در جاده ها  

در والیت هرات است.

بــا   شــهرداری  پولیــس  خشــونت   -3

اطفالی که دست فروشــی و کراچی میوه تازه 

و تــرکاری دارنــد. بــه گفته خــود اطفال اگر 

رشوت ندهند تایر وسیله شان پنچر و کراچی 

موادشان چپه می شــود. هم چنین عده ای از 

اشــخاص بزرگ ســال به خاطر فــروش بهرت 

اجنــاس خود، مانع کار اطفال شــده و با  آنها 

در نواحی مختلف شــهر و اطراف آن خشونت 

می کنند.

4- اطفــال در کارهــای شــاقه، تخلیــه و 

بارگیــری وســایط بــزرگ باربــری در گمرک 

اســالم  قلعه و انتقال اموال سنگین مسافرین 

به وســیله کراچی دستی از ساحه ترانسپورت 

تا نقطه صفر  مرزی افغانستان با کشور ایران. 

5 - خریدوفــروش تیــل از وســایط بزرگ 

باربــری در ایــن بنــادر  بــدون درنظر گرفن 

خطــرات آن )حریــق و خطر مبتال شــدن به 

مریضــی که عموم  اطفال بین 6 تا 8 ســاعت 

در آنجا کار می کنند(.

6 -  دسرتســی نداشــن اطفــال کارگر و 

بی رسپرســت به تعلیم و تربیه و محروم شدن 

آنهــا از ادامــه تعلیــم در مکتب و دسرتســی 

نداشن شان به تسهیالت مورد رضورت.

7- نبود جای مناســب برای اطفال کارگر 

در جاده به منظور رصف غذا و محفوظ ماندن 

در زمســتان از رسما، برف و باران و یخبندان، 

در تابســتان از گرمــای آفتاب ســوزان توأم با 

تند بادهای شدید مملو از گرد و آلودگی .

8-  دسرتســی نداشــن اطفــال کارگــر 

بــه تســهیالت بهداشــتی، صحــت و درما ن. 

هم چنین اطفال کارگــر از هرنوع کمک های 

دولت و سازمان هایی که برای بهبود وضعیت 

زندگــی اطفــال فعالیــت دارنــد، به خصوص 

اطفالی که در گمرک مرزی اسالم  قلعه و سایر 

محالتی که به گونه های مختلف کار و فعالیت 

می کنند، نیز محروم اند.

 9- افزایش اطفال گدا بین ســنین 15-5 

ســال که وضعیت کاری، تعلیمی، معیشــتی 

و امنیتی شــان بســیار نگران کننــده اســت. 

 از آن جایی که دید عمومی و نگاه جامعه نسبت به کار اطفال 
 نگاهی 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 شوند  برای یافتن شغل و کارمناسب مرزها را 
درنوردند و به کشورهای همسایه  بروند که در این میان اطفال 

آسیب های بسیار جدی می بینند.

در حالی کــه توســط فرمان رئیــس جمهوری 

بایــد برای جمــع آوری اطفال گدا و  مســاعد 

کردن زمینه بهبود وضعیــت زندگی تعلیمی، 

معیشتی و امنیتی شان  توجه شود.

  10- والدیــن معتــادی کــه اطفال  خود 

را بــرای کار وگدایی در مناطق شــهری، مرز، 

گمــرک اســالم  قلعه و گمــرک داخــل شــهر 

روان می کننــد، از عوایــد طفل شــان مخارج 

موادمخــدر مرصفی خــود را تأمین می کنند. 

متأســفانه دولــت و نهادهای حامــی حقوق 

ایــن زمینــه کمرتیــن توجهــی  اطفــال در 

نکرده انــد. در صورتی که خطــرات  بزرگی هر 

لحظه متوجه چنین اطفالی است.

برخــی فعالیت های بخــش حامیت از 

حقوق اطفال برای اطفال کارگر:

دادخواهی هایــی  به منظور رســیدگی به 

مشــکالت اطفــال کارگر و خیابانــی از طرف 

بخش حامیــت از حقوق اطفــال با هم کاری 

اولیای اطفال، وکالی گذر، شوراهای مردمی 

محــل، نهادهــای امنیتی مرزی و شــهری و 

اطفــال کارگــر در مــرز، گمــرکات و نواحی 
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مختلف شهری صورت گرفته است.

1- زمینه ســازی بــرای تهیه یونیفــورم به 

منظور شناســایی اطفال کارگر در مرز اسالم  

قلعه.                                                            

2 - سیســتم نوبت در سهم گرفن فعالیت 

کاری و مســتفید شــدن از عواید آن با هدف 

امرار معیشت  اطفال کارگر در مرز اسالم  قلعه.                                                               

 3- عــده ای از اطفــال کارگر در جاده که 

مورد خشــونت پولیس و بزرگ ساالن در محل 

کار قرار می گرفتنــد یا اطفال کارگر در جاده 

کــه مرصوف دست فروشــی از قبیل ترکاری و 

میوه جات و سایر اجناس بودند،  اگر به پولیس 

شــهرداری رشــوت منی دادند، مورد خشونت 

قــرار می گرفتند. تایــر کراچی شــان پنچر  یا 

کراچی شان چپه می شد که موفق شدیم  این 

مشــکل را با مســئوالن امنیتی، شورای محل 

و متنفذیــن منطقه حل و فصــل کنیم. با آن 

هم نظارت و پی گیری بخش حامیت از حقوق 

اطفال جریان دارد.                                                                                   

4- اطفــال  کــه در تعمیرگاه هــای موتــر 

)آهنگری، ویرنگ کاری، کوپ کشــی، ماشین 

و رنگ مالــی ( به کارشــاقه مــرصوف بوده و از 

طرفی مانع رفن آنها به مکتب می شد، متاس 

گرفته شد  و با صحبت هایی که با صاحب کار 

و اولیــای طفل صــورت گرفت آن هــا متعهد 

شــدند  دیگر هیچ گاه مانــع رفن طفل کارگر 

به مکتب نشوند. 

5- متامــی مصاحبه هــا و قضایای اطفال 

کارگر در جاده ثبت دیتابس و شکایا ت شــان 

ثبت فورم شــکایا ت شده است. بعد از نظارت 

و بررســی و پی گیری، به مشــکل و شــکایات 

اطفــال کارگر رســیدگی می شــود. بــا متام 

این ها بازهم مشــکالت اطفال کارگر و اطفال 

در جاده در والیت هرات رو به افزایش اســت. 

چــون دولت و مؤسســاتی کــه بــرای بهبود 

زندگــی ایــن اطفــال فعالیــت دارنــد، هیچ 

توجهی  به بهبــود وضعیت زندگــی تعلیمی، 

بهداشــتی، کاری، معیشتی و امنیتی اطفال 

کارگر در جاده و سایر مکان های کاری اطفال 

نکرده اند. بــه گونه مثال: درباره حل قضایای 

خشونت، کار شــاقه و سو ء استفاده به اشکال 

مختلف و دیگر مشــکالتی که اطفال کارگر با 

آن مواجــه می شــوند،  بی تفاوت اند و هیچ گاه 

پی گیری صورت نگرفته است.

وضعیــت اطفــال در مرکــز اصــالح و 

تربیت والیت هرات 

اطفــال متخلف از قانــون در مرکز اصالح 

و تربیت والیت هرات 80 طفل اند که شــامل 

 12 دخــرت و 68 پرس  انــد. از جمله 12 دخرت 

فقط یکــی از آن ها از بخش بــاز مرکز اصالح 

و تربیت مســتفید اســت و از محجوزین پرس 

هــم 2 نفر بــه بخش باز هســتند و متباقی با 

وجــود آن کــه موانــع قانونی مطابــق ماده 9 

قانون مراکز اصالح و تربیت فرا روی آن ها قرار 

نــدارد، ولی از بخش باز مرکز اصالح و تربیت 

بهره مند نیستند که به خاطر حل این مشکل 

نشســت های مکــرری با قضات و ســارنواالن 

اختصاصی اطفال برگزار شــد و هم چنین در 

شــورای عالی مراکــز اصالح و تربیــت نیز به 

این امــر توجه جدی صورت گرفته اســت که 

در آینده امید اســت محجوزین از بدیل های 

حجز مطابــق مــاده 35 قانون رســیدگی به 

تخلفات اطفال با درنظرداشــت نبود امکانات 

و مؤسسات خدمات اجتامعی، حداقل از این 

امتیاز قانونی بهره بربند.

مشــکل اعاشــه و اباته محجوزیــن مرکز 

اصالح و تربیت والیت هرات با پی گیری دفرت 

ساحوی کمیســیون در هرات و سایر نهادها، 

رفع شــده و محجوزین از این ناحیه اعرتاض 

و شــکایتی ندارند، ولــی محجوزین در هر دو 

گروه با کمبود مکان ورزشی و ساحه تفریحی، 

کمبــود بخش هــای فنــی و حرفــه ای و نبود 

صنف درســی پایین تر از صنــف 7  مواجه اند. 

البته در این موارد توسط دفرت ساحوی هرات 

دادخواهی صورت گرفته و مسئولین برای رفع 

مشکالت در حد توان محلی وعده دادند. 

بــرشی  حقــوق  نقــض  مــوارد  از  یکــی 

برخــورد  و  لت و کــوب  مســئله  محجوزیــن 

غیرانسانی نیروهای امنیتی است که در آنان 

را هنــگام دســت گیری در حوزه های امنیتی 

 لت و کوب  می کنند. این موضوع توســط دفرت 

ساحوی هرات تحت کار و تعقیب است تا حل 

شود.

وضعیت کودکانی که با مادران شان در 

حبس به رس می برند: 

اطفالــی کــه در محبــس هــرات  همــراه 

مادرهای شــان بــه رس می برنــد،  تعــداد 30 

تــن )11 دخــرت و 19 پرس( اند که زیر ســن 

5 ســال اند. ایــن اطفــال بــه طــور منظم به 

کودکســتان خدیجه الکربا  می رونــد و تا بعد 

از ظهــر در آن مــکان هســتند و شــب را بــا 

مادران شــان ســپری می کنند، و  تعداد 110 

طفــل )58 پــرس و 52 دخــرت( کــه باالتر از 

هفت ســالگی قــرار دارنــد، در مرکز حامیتی 

زنان بــرای زنــان افغــان تحــت آموزش اند و 

وضعیــت همــه اطفال مــادران محبــوس از 

لحــاظ بهداشــتی و معیشــی خوب اســت، 

ولــی یگانه مشــکل نبود یک مینــوی غذایی 

متناســب با ســن اطفال اســت که متأسفانه 

اطفــال هــم محکوم اند تــا از هــامن غذایی 

که برای مادران شــان طبخ می شــود، مرصف 

کنند. به خاطر حل این مشکل چندین نوبت 

کمیســیون و نهادهای مدافــع حقوق اطفال 

بــا مدیر محبس تشــکیل جلســه داده تا این 

مشکل مرفوع گردد، مسئولین محبس مشکل 

را به مرکز ارجــاع می کنند ولی با آن هم قول 

هم کاری دادند تا این موضوع را تعقیب کنند.

 مشکل دیگر به دلیل کمبود جای محبس 

زنان، نبود یک فضای تفریحی و ورزشی برای 

اطفال است. این موضوع هم با مدیر محبس 

در میــان گذاشــته شــده و ایشــان خواهان 

همکاری مؤسســات ملی و بین املللی مدافع 

حقوق اطفال شدند که امید است  این مشکل 

نیز رفع شود.

و  شــفاخانه  در  کــودکان  وضعیــت 

کلینک ها ) حق صحت (

هر چنــد کــه بــا حضــور کلینیک هــای 

خصوصی در ســطح شــهرها، تا حدودی بار 

مشــکالت مریضــی اطفــال از دوش دولــت 

برداشــته شــده و اطفــال مریــض به رسعت 

تحت معالجــه و تداوی قــرار می گیرند؛ ولی 

متأســفانه نبود امکانات و تشخیص دقیق در 

شــفاخانه های دولتــی، مخصوصًا شــفاخانه 

طفــل و کلینیک هــای خصوصــی در والیت 

هرات قناعت بخش نبوده و طبابت به شــکل 

معیــاری جریــان نــدارد. کمک هایــی که از 

طــرف دولــت و مؤسســات به شــفاخانه ها و 

کلینیک های دولتی از قبیل شــیر، آرد مغذی 

و غــذای کنرسو شــده برای مــادران حامله و 

اطفــال مبتــال به ســوء تغذی در نظــر گرفته 

شده اســت، متأسفانه  در داخل شفاخانه ها و 

مراکز صحی اســت و تنها کسانی که مراجعه 

می کننــد از ایــن مــواد بهره مند می شــوند، 

ولــی تعداد زیادی از اطفالی نیز هســتند که 

مبتال به ســوء تغذی اند ولی بــه کلینیک ها و 

مراکز صحی منی توانند مراجعه کنند، که در 

این صورت از این کمک هــا محروم می مانند 

و نیاز اســت  دولت و مؤسســات طرحی را در 

پیش گیرنــد تا همــه اطفال بــدون تبعیض و 

استثناء از این حامیت مستفید شوند.
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پیشنهادها:

1- توجه ویــژه دولت و نهادهایی که برای 

بهبــود زندگــی کاری، تعلیمی، بهداشــتی، 

تفریحی و معیشتی اطفال، به خصوص اطفال 

کارگر در جــاده  مســئولیت و فعالیت دارند، 

خواهانیــم و نیاز اســت  به طــور همه جانبه با 

درنظر داشــت ســالمتی طفل، تصمیم هایی 

اتخاذ شود که مشکالت اطفال رفع شود.

2- طبــق فرمان رئیس جمهوری پیشــین 

برای جمع آوری اطفال متکدی. باید راه کاری 

جســتجو شــود که این پدیده کاهــش یابد و 

اطفال به حقوق برشی خود دسرتسی داشته 

باشند. اما متأسفانه تا کنون این موضوع مورد 

توجه دقیق قرار نگرفتــه و بدین ملحوظ باید 

راهکار مشخصی در این خصوص روی دست 

گرفته شود. 

3- مطابق قانون کار کشــور، کنوانسیون 

بین املللــی حقــوق اطفــال و پروتکل هــای 

اختیاری آن، کار اطفال ممنوع است و این که 

حداقل ســن کار در قانون کار کشــور اکامل 

 15 ســالگی برای اطفال آن هــم در کارهای 

خفیفــه و ســبک و بــرای کار آمــوزی اکامل 

 14 ســالگی قید شــده اســت، که باید توجه 

جدی به این معیارهای قانونی مبذول گردد و 

نظارت مستمر و پایدار از شهرک های صنعتی 

و سایر مراکز کار اطفال صورت گیرد تا اطفال 

پایین تر از این ســن به کار گامشــته نشود و 

از انجام کارهای شــاقه اطفال که آسیب های 

روحــی و روانی جــدی را برای اطفــال به بار 

می آورد و مانع از دسرتســی اطفال به حقوق 

برشی خــود مطابق کنوانســیون بین املللی 

حقوق اطفال و قوانین نافذه کشور می گردد، 

جلوگیری شود. 

4- قاچاق و اختطاف اطفال از مشــکالت 

جــدی کشــور اســت، در ایــن بیــن اطفال، 

قربانیــان اصلــی ایــن پدیده های شــوم اند. 

مطابق قانــون مبــارزه با قاچــاق و مهاجرت 

و پروتــکل اول اختیــاری کنوانســیون حقوق 

اطفــال، بــا پدیــده قاچــاق کــه نتیجــه آن 

سوء اســتفاده جنســی و ســایر بر خوردهای 

غیرانســانی اســت، بــا جدیت متــام برخورد 

صــورت گیــرد و نیروهای امنیتــی مخصوصًا 

پولیــس رسحــدی این پدیــده را کنــرتول و 

جلوگیری کنند.

 5- ازدواج هــای قبل از وقت و ازدواج های 

خالف قانون و اجباری معضل دیگری اســت 

کــه دامنگیــر اطفــال در هر دو گروه اســت. 

مطابق قانــون مفــاد قانون اساســی، قانون 

مدنــی و اســناد بین املللــی حقــوق بــرش، 

مخصوصًا کنوانســیون حقوق اطفال، باید از 

این ازدواج ها مامنعــت صورت گیرد و هرگونه 

تبعیض محکوم گردد و منافع عالیه اطفال در 

متامی امور و تصمیم گیری ها در قبال اطفال 

و در رسنوشت آنان دخیل باشد.

6- تعلیم از حقوق اساســی نســل برشی 

به شــامر مــی رود که بایــد بــدون تبعیض و 

برخوردهــای غیرانســانی بــه همگــی مهیا و 

آماده گردد، ولی اطفال به این حق اساســی 

خــود، در مناطق دور دســت و ســاحاتی که 

کنرتل دولتی وجود ندارد، دسرتســی ندارند 

و تعــداد زیادی از مکاتب بســته شــده  یا  در 

حال بسته شــدن است. می طلبد که دولت و 

نیروهای بین املللی حارض در کشــور، تالش 

کنند  کنــرتل و حاکمیت دولتی را گســرتش 

دهند که اطفال به این حق مسلم برشی خود 

دسرتسی داشته باشند و وزارت معارف کشور 

و ریاســت های آن، باید بــه ارسع وقت زمینه 

دسرتســی اطفال را به تعلیم مســاعد ساخته 

و تســهیالت الزم آموزشی را به دسرتس آن ها 

قرار دهند.

7- صحت مهم ترین عامل تکامل جسمی 

و روحــی انســان و یکی از مهم ترین اســباب 

دسرتســی فرد به حقوق آن اســت. فرد بدون 

داشــن صحــت جســمی و روانــی قــادر به 

انجــام درســت و مکمــل کار و فعالیت هــای 

روزمره زندگی نیســت. بنا برایــن دولت ها در 

زمینه تأمین حــق صحت برای افــراد جامعه 

مسئولیت های خاصی را به عهده دارند.

حق برســالمتی از جمله حقوق نسل دوم 

است و حلقه ارتباط بین نسل های حقوق برش 

است. از یک طرف ارتباط ناگسستنی با حق 

حیــات )نســل اول( دارد و از طرفی با محیط 

زیســت )نســل ســوم( در ارتباط است. حق 

ســالمتی وابســته به پیش رشط های اساسی 

چون محیط زیســت ســامل، آب آشــامیدنی 

صحــی، تغذیــه ســامل و کافی، رشایــط کار 

و نظافــت عمومــی اســت، ولی تــا جایی که 

مالحظه می شود این حق نیز در قبال اطفال 

بــه صورت درســت و معیــاری وجود نــدارد و 

ایــن کمبودها منجرشــده تــا که اطفــال به 

بیامری های گوناگون دچار شده و حتا سبب 

مرگ شــان گــردد. بنابراین نیاز اســت  دولت 

مطابق قانون اساســی و کنوانســیون حقوق 

اطفــال، تعهد خود را در برابر این حق به نحو 

احســن  اجرا  کند و وزارت صحت عامه نیز به 

منظور دسرتســی اطفال به این حق، تدابیر و 

تسهیالت الزم را به اجراء درآورد.

8- عــدم اشــرتاک اطفــال در منازعــات 

مســلحانه یک اصــل مهم بین املللی اســت 

که کنوانســیون های بین املللــی، مخصوصًا 

پروتــکل دوم اختیــاری کنوانســیون حقــوق 

اطفــال ممنوعیــت حاصــل کر ده اســت که 

بایــد از حضــور اطفــال در جبهه های جنگ 

جلوگیــری بــه عمل آید تــا اطفــال از لحاظ 

روحی و جســمی آســیب نبینند. بــه همین 

منظــور نیروهــای دولتــی و مخالفــان دولت 

تــالش کنند که از اســتخدام اطفــال در این 

گروه ها جلوگیــری کرده و در جنگ ها مطابق 

کنوانسیون های ژنو، عمل کند تا انسان های 

بی گناه، مخصوصًا اطفال صدمه نبینند.

9- دسرتســی به تفریح و بازی حق مسلم 

اطفال اســت که از این طریق به رشــد کامل 

جسمی و روحی خویش دست پیدا می کنند. 

دولت، مخصوصًا شــهرداری مکلف اســت که 

ســاحات ورزشــی و تفریحی را آمــاده کرده و 

به دســرتس اطفــال قرار دهــد. می طلبد که 

شــهرداری با جدیت متام نســبت به ساحات 

فضای ســبز شهری توجه جدی کرده و در هر 

ســاحه مطابق طرزالعمل ها و نقشــه شهری 

پارک هــا را اعامر و به دســرتس اطفــال قرار 

دهد.

فقر و بیکاری خا نواده های فقیر 
ولسوالی ها و نواحی مرکزی 

شهر هرات را مجبور کرده است 
که اطفال  خود را برای یافتن 

عواید و رفع مشکالت اقتصادی 
و به دست آوردن  لقمه نانی 

به کارهایی شاقه و طاقت فرسا 
مانند  حمالی، دست فروشی، 

چوکی داری )حفاظت از 
موترهای باربری در طول 
شبانه روز(، خریدوفروش 

تیل، رنگ کردن کفش و 
شاگردی در کارگاه های فنی 
موتر )آهنگری، ویرنگ کاری، 

کوپ  کشی، رنگ مالی ( بگمارند. 
هم چنین عده ای از فامیل های 
معتاد، اطفال  خود را به گدایی 

وادار می سا زند تا مصرف 
موادمخدرشان از طریق اطفال 

آن ها فراهم شود 



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره هشتم
عقرب 1396

کندهار: د جګړو او تروريزم د 
قربانیانو څخه د مالتړ اړوند د 

ميل څېړنې استامعیه غونډه 
جوړه شوه

د روان 1396 کال د لــړم د میاشــتې پــر 

9مه نېټــه د کندهار والیت مقــام د غونډو په 

تاالر کې د شخړو او ترورېزم د قربانیانو د مالتړ 

په تړاو استامعیه غونډه جوړه شوه.

د غونډې په پيل کې د افغانستان د برشي 

حقونو خپلواک کميسيون کمشرنې حوا علم 

نورستانۍ ګډونوالو ته ښه راغالست ووايه او د 

جګړو، وســله والو شخړو او تروریزم د قربانیانو 

د مالتړ پر اړتیا، اهمیت او ارزښــت يې خربې 

وکړې. 

غونډې ته د کندهار وايل زملي ویســا هم 

وینــا وکــړه او د والیت په کچه یــې د جګړې، 

وســله والــو شــخړو او تروریــزم د قربانیانو د 

وضعیت په تړاو معلومات ورکړل.

كندهار:  ژورناليستانو رسه دوه 
ورځنی وركشاپ جوړ شو

د روان 1396 کال د لړم مياشتې پر )15-

16( په كندهار كې د فعالو رسنيو له )20( تنو 

مسؤولینو، خربياالنو او ژورناليستانو رسه چی 

)6( تنه یې ښــځې وې د بيان د ازادۍ په تړاو 

د سيمه ييز دفرت د ښوونې او روزنې د څانګې 

له خوا د دفرت دغونډو په تاالر كې دوه ورځنی 

وركشاپ جوړ شو.

خوست ښاروال: معلولیت لرونکو 
ته به تر هرچا مخکې د استوګنې 

ځمکې وویشل يش

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیسیون د ګردیز سیمه ایز دفرت د معلولیت 

لرونکــو ګړو څانګې د یاد دفرت د ماشــومانو د 

حقونو د څانګې په مرسته د 1396 کال د لړم 

میاشــتې پر 17 نېټه د خوست ښاروال، د کار 

ټولنیزو چارو شــهیدانو او معلولینو د رییس او 

یو شــمیر نورو رییســانو او معلولینو په ګډون، 

چې شــمیر یې تر 20 تنو رســیده د معلولیت 

لرونکو وګــړو لپاره د عدالت غوښــتنې غونډه 

وکړه .

ارزګان: د اطالعاتو او فرهنګ 
ریاست کتابتون کې د برش 

حقونو څانګه په کتابونو سمبال 
شوه

د روان 1396 کال د لړم د میاشــتی پر 9 

مــه د اطالعات و فرهنګ ریاســت په کتابتون 

کــی د حقوق برش د معلو ماتــو په څانګه کی 

د )ارزګان نومیــايل( په نامــه 4 ټوکه کتابونه، 

چــي د برش حقونو فعال غــړي الحاج  مرحوم 

داروخان »خاکســار« له خــوا د ارزګان والیتي 

دفــرت ته ډالۍ شــوي ؤ، د اطالعاتو و فرهنګ 

ریاست د کتابتون مســول وسپارل شول او په 

کتابتون کې د يادې معلومايت څانګې ترتیب 

او څارنه وشوه.

ارزګان: د تخنیکي او مسلکي زده 
کړو محصلینو ته د برش حقونه 

تدريس  شول
د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیســیون د ارزګان والیتي دفرت د دوشنبې 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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پــه ورځ  د روان 1396 کال د لــړم پــر 22مه 

د ارزګان والیــت مرکز ترینکوټ د تخنیکي او 

مســلکي زده کړو په  انســټیټوټ کې د اتباعو 

د اسايس حقوقو او وجایبو د اړوند موضوعات 

تدریس شول، چي د تخنیکی او مسلکي زده 

کړو د انسټیټوټ 55 تنو محصلینو پکي ګډون 

کړی و.

لغامن: د جګړې او تروريزم د  
قربانيانو د مالتړ اړوند د ميل 

څېړنې استامعيه غونډه وشوه

د ملــۍ څېړنۍ وروســتۍ ناســته د روان 

1396 کال د لړم پر 10مه نېټه د لغامن واليت 

په مهرتالم ښار کې وشوه چې په کې د لغامن 

واليت وايل عبدالجبار نعيمي رسبريه د دولتي 

او نادولتــي ادارو مســؤولينو، مــدين فعاالنو، 

ژورناليســتانو، د جنګ او تروريزم مترضرينو او 

د مرکزي دفرت څخه راغيل پالوي چې مرشي 

يې کمشــرن عبدالرحامن هوتک کوله،  ګډون 

درلود.

د سيمه ييز دفرت مرشې صربينه حميدي 

دغونډې ګډونوالو ته ښــه راغالست ووايه او له 

دوی يې وغوښــتل چې دجنــګ او تروريزم د 

قربانيانو د مالتړ په برخه کې يې تر اوسه کوم 

فعاليتونــه تررسه کړي له کميســيون رسه يې 

رشيک کړي

کنړ: د فوکس ګروپ غونډه وشوه
د روان 1396 کال د تلــې پــر 25مــه د 

افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون 

د جالل اباد سیمه يیز دفرت د څارنې او ارزونې 

څانګې د کونړ والیتي روغتون د غونډو په تاالر 

کې د وســله والو شــخړو او تروریزم د قربانیانو 

د مالتــړ په اړه د مــيل څېړنې د فوکس ګروپ 

غونــډه وکــړه، چې مــدين فعاالنو، علــامؤ او 

روحانیونــو، د پوهنتــون اســتادانو، د جګړې 

قربانیانــو او د هغوی خپلوانو، ژورنالیســتانو، 

د بــرش حقونو مدافعانو او نخبــه ځوانانو پکې 

ګډون کړی و.

د ګډونوالو له پېژندګلوۍ وروسته د سيمه 

ييــز دفــرت د څارنــې او ارزونــې د څانګې امر 

عرفان الله الروي ګډونوالو ته ښــه راغالســت 

ووايــه او د مــيل څېړنې د موخــو او د فوکس 

ګروپ د غونډې په اړه يې معلومات ورکړل. 

د جالل آباد سيمه ييز دفرت د 
ښځو د حقونو څانګې د مسئولې 

ستاينه وشوه

د روان 1396 کال د تلــې پر  23مه نېټه 

ننګرهار کې مېشــت يو شــمېر مدين فعاالنو 

او پــه ختيځ کــې د علم پــروره ځوانانو ټولنې 

مســئول او د يادې ټولنې ښځينه همکارانو، د 

سيمه ييز دفرت له مسوولينو رسه ناسته وکړه. 

د غونډې موخه په ختيځ کې د برش حقونو 

خپلواک کميسيون د ښــځو د حقوقو د مالتړ 

څانګې مسئولې انجنري هاشمه رشيف ته چې 

پــه خپله دنده کــې يې پوره صداقت او ښــې 

وړتياوې ښودلې وې، د ستاينليک ورکول ؤ.

لغامن: د جګړې او تروريزم د  
قربانيانو د مالتړ فوکس ګروپ 

غونډه وشوه
د 1396 ملريــز کال د لــړم مياشــتي پر 

درېيمه نېټه د لغامن واليت اطالعاتو و فرهنګ 

رياست د غونډو په تاالر کې د وسله والو شخړو 

او جنګ د قربانيانو څخه د مالتړ په اړه د ميل 

څېړنې د فوکس ګروپ غونډه جوړه شوه.

د فوکــس ګروپ  پــه دې غونډه کې د 25 

تنو څخه زياتــو مدين فعاالنــو، د برش حقونو 

مدافعينو، علــاموو او روحانيونــو، د پوهنتون 

اســتادانو، ځوانانو او د جنګ قربانيانو ګډون 

کړی و.

ارزګان: د اطالعات و فرهنګ 
ریاست کې د لوړ ولور په تړاو 

غونډه جوړه شوه

د روان 1396 کال د لړم پر درېيمه نيټه د 

اطالعات و فرهنګ په رياست کې د اطالعات 

و فرهنــګ د رئیس په مــرشۍ د )لوړ ولور( تر 

عنــوان النــدې غونډه جوړه شــوه، چې موخه 

يــي د لوړ ولور مخنيوي و، پــه دې غونډه کې 

د برشي حقونو خپلواک کمیســيون د ارزګان 

والیتــي دفرت په اســتازيتوب د واليتي دفرت د 

څارنــې او ارزونې د څانګې مرســتيال حاجي 

عبداالحــد بهايي او د تعليامتــو د څانګې آمر 

جامل الدين ملت ګډون کړی و، په غونډه کې 

د لوړ ولور پر مخنیوي ټینګار وشو.

د ننګرهار والیت په عمومي 
محبس کې د زندانیانو د وضعیت 

څارنه وشوه

د 1396 کال میــزان میاشــتې پر 24مه 

نېټه د عــديل او قضايــي ارګانونو د ګډ هیت 

پــه ملتیا د ننګرهار والیــت د عمومي محبس 
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او توقیــف خونې څارنــه وشــوه او د زندانیانو 

ستونزې او شکایتونه له نږدې واوریدل شول.

 د زندانیانو د شــکایتونو له اورېدو وروسته 

د محاکمو او اســتناف څارنوالۍ رئیسانو دغه 

موارد یاداښــت کــړل او  ډاډ یــې ورکړ چې په 

جــدي توګه بــه ورته رســیدګي وکــړي، هغه 

موارد چې په ســيمه ييزه کچه د رسیدو وړ وي 

په ســيمه ييزه کچه به ورته رســیدګي کوی او 

هغه موارد چې په مرکز کې لويې څارنوالۍ او 

ســرتې محکمې پوري تړاو ولري په یادو ادارو 

کې به یې تعقیبوي. 

ګردېز: د وسلوالو شخړو او 
ترورزیزم له قربانیانو څخه د 

مالتړ ميل تحقیق د فوکس ګروپ 
غونډه و شوه

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیســیون د ګرېز ســیمه يیز دفرت د وسلوالو 

شخړو او تروریزم له قربانیانو څخه د مالتړ ميل 

تحقیق د عامه اســتامع غونــډې په تعقیب، د 

روان 1396 کال د لړم میاشــتې پر 8مه نېټه 

د پکتیا والیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي 

اد ارو د مســؤولینو او د مدين ټولنو د اســتازو 

پــه ګډون د یاد تحقیق د فوکس ګروپ غونډه 

تررسه کړه .

د کمیسیون د ارزونې او داخيل 
تفتیش کاري ټیم کندهاروالیت ته 

سفر وکړ

د روان 1396 ل کال د لــړم میاشــتې پر 

لومړۍ نېټه د افغانستان د برش حقونو خپلواک 

کمیســیون د مرکــزي دفرت د چــارو د ارزونې 

او داخيل پلټنې څلور کســیز پــالوی چې په 

ترکیب کې يې د ټيم مسؤول شکرالله دانش، 

د داخيل تفتيش غړي عبدالهادي برشدوست، 

د ارزونې مسؤول اسدالله پژمان، او د ارزونې او 

د داخيل تفتيش غړي ثناالله توخي موجود ؤ، 

د کندهارد سیمه ییز دفرت د 1394 او 1395 

کلونو د پروګرامي، مايل او اداري څانګو د کار 

د ارزونــې او داخيل تفتیــش د تررسه کولو په 

موخه کندهار ته سفر وکړ.

ارزګان: د واليت مقام کې د انسان 
تښتونې او قاچاق رسه د مبارزې 

نوبتي غونډه جوړه شوه

د روان1396 کال د لړم د میاشتې  پر23 

مــه نېټــه د انســان د اختطــاف او قاچــاق د 

مخنیوي تر رسلیک الندې د والیتي کمیسیون 

د غړوغونډه وشوه، چې د کميسيون د والیتي 

دفرت ريیس عبد الشکور روستایي او د څارنې 

او څېړنې د څانګې مسؤول حاجي عبد االحد 

بهایــي هم پکې ګډون درلــود او مرشي يې د 

ارزګان والیت مرستیال الحاج عبدالواحد پټان 

کوله.

هلمند: د پولیسو د ظرفیت 
لوړوين لپاره درې ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو

د پولیســو د ظرفیــت لوړونې پــه موخه د 

هلمنــد واليتي دفــرت د امبودزمــن څانګې د 

تلې له 15مې څخه تر 17مې نېټې د هلمند 

والیت د مرکزي محبس ساتونکو، څارونکو او د 

ميل امنیت څارنوالۍ د نظارتخانې ساتونکو او 

څارنوواالنو په ګدون 32 تنو ته ورکشاپ ورکړ.

د مرکزي محبس د تعلیامتو امر د ورکشاپ 

پر ارزښــت خربې  وکړې، هغــه زیاته کړه چې 

زموږ منســوبین داسې ورکشاپونو ته ډېره اړتيا 

لــري، هغه دا هــم وویل چې مــوږ مکلف یوو 

د دې ورکشــاپ محتــوا پر ځــان په عمل کې 

تطبیق کړو.

ارزګان: د وسله والو شخړو او 
تروریزم د قربا نیانو د مالتړ 

په هکله د فوکس ګروپ غوڼده 
وشوه

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کمیسیون والیتي دفرت د فوکس ګروپ غونډه 

د روان 1396 کال د تلــې پــر 26مــه نېټه د 

ارزګان والیتي دفرت په تاالر کې د عبدالشکور 

روســتایي تر مرشۍ الندې وشوه، چې په کې 

د څارنې او څیړنې د څانګې مرستیال حاجي 

عبدالحد بها یي، د دولتي او غیر دولتي ادارو 

رییســانو او اســتازو، د مدين ټولنې استازو، د 

حقوق برشمالتړو، د پوهنتون استا دانو، قومي 

مرشا نــو، د علامؤ د شــورا رئیــس او د جګړو 

قربانیانــو چې شــمیر یې 18 تنو ته رســیده، 

ګډون درلود.

زابل: د معلولینو د برشي حقونو د 
څارنې په موخه کاري سفر

د روان 1396 ل کال د تلــې میاشــتې پر 

25مــه په زابل والیت کــې د معلولیت لرونکو 

کســانو د برشي حقونو د څارنې او له یو شمېر 

بنسټونو رسه د معلولیت لرونکو د برشي حقونو 

اړوند د پوهاوي په برخه کې د غونډو د جوړولو 

په موخه د کندهار د سیمه ییز دفرت د معلولیت 

لرونکو کسانو د برشي حقونو د ودې او پراختیا 

څانګې مسؤول نعمت الله ناالن زابل والیت ته 

کاري سفر وکړ.

زابل: د ماشومانو د سخت کار په اړه 
د فوکس ګروپ غونډه جوړه شوه

د کندهار د ســیمه ییز دفرت د ماشومانو د 

برشي حقونو د مالتــړ څانګې، د روان 1396 

کال د لړم میاشــتې پر 23مه د زابل والیت د 

یو شمېر دولتي ادارو، مدين ټولنې د بنسټونو، 

رســنیو، دینــي علام کرامــو او د ماشــومانو د 

والدینــو له 18 تنو اســتازو رسه، پر ماشــوم د 

ســختو کارونو تــررسه کولو د الملو نــو او ناوړو 

پایلــو په تــړاو د ميل څېړنــې د فوکس ګروپ 

غونډه د ياد والیت د پوهنې ریاست دغونډو په 

تاالر کې جوړه شوه.
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زابل: د وسله والو شخړو د 
قربانیانو اړوند د فوکس ګروپ 

غونډه جوړه شوه

د روان 1396 کال د لــړم میاشــتې پــر 

22مه د کندهار سیمه ییز دفرت د برش حقونو 

د څارنې څانګې د زابل والیت د دولتي ادارو، 

مدين فعاالنو، رســنیو او د وسله والو شخړو او 

تروریزم د قربانیانو له کورنیو رسه چې د نارينه 

او ښځينه ګډونوالو شــمېر 25 تنو ته رسېده، 

د عامې روغتیا ریاســت دغونډو په تاالر کې د 

فوکس ګروپ غونډه وشوه.

ګردیز : د) بیان آزادي( تررسلیک 
الندې دوه ورځنی ورکشاپ پلی شو

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیسیون د ګردیز ســیمه يیز دفرت د ښوونې 

او روزنــې څانګې له له لوري  د 1396 کال د 

لړم میاشتې له 15 تر 16 نیټې د پکتیا والیت 

د ســیمه يیزو رسنیو له اســتازو او د ژورنالیزم 

پوهنځــي له محصلینو رسه د بیان د آزادۍ تر 

رسلیک الندې دوه ورځنی ورکشــاپ د دفرت د 

غونډو په تاالر کې تررسه کړ.

په دغه ورکشاپ کې  )د افغانستان د برشي 

حقونــو د خپلواک کميســیون پيژندګلوي، په 

نړیوالو اسنادو او ميل قوانیو کې د بيان آزادي، 

په ټولنه د رسنیو اغېز، د اتباعو اسايس حقونه 

او وجایــب( هغه موضوعات و چې په اړوند يې 

ژورنالیستانو ته معلومات ورکړل شول.

هلمند:  پر ماشومانو د درنو کارونو 
ناوړه اغېزې تر رسليک الندې د 

فوکس ګروپ غونډه وشوه
د روان 1396 کال د لړم پر 14مه د هلمند 

واليتي فرت د غونډو په تاالر کې پر ماشومانو د 

درنو کارونو د نــاوړو پايلو او غېزو په اړه د ميل 

څېړنې د فوکس ګروپ غونډه وشوه. غونډه له 

اجنډا رسه ســم د ســهار پر نهه بجو پیل او تر 

دولــس نيمو بجو يــې دوام وکړ، په غونډه کې 

) 20 ( تنــو ګډون کــړی، غونډې ته د هلمند 

واليتي دفرت رييســې عفیفه )معروف( لومړۍ 

وينا وکــړه، نومــوړې د غونډې پــه موضوعاتو 

او موخــو وغږېــده او د يــاد تحقیــق اړوند يې 

ګډونوالو ته معلومات ورکړل.

“کاش چې مخکې په برشي 
حقونو پوه وای”

دا د بــرش حقونو د لــس ورځني کورس د 

هغه 68 کلــن ګډونوال هیله وه چې 47 کاله 

يې د ښــوونکي په حيث د هیــواد د بچیانو د 

روزنې په پار د معارف په ډګر کې تیر کړي؛ یاد 

پروګــرام په ختیځو والیاتو کې د برشي حقونو 

خپلواک کمیسیون د تعلیامتو څانګې لخوا د 

لغامن والیت اړوند په لنکن ښــوونیز مرکز کې 

د 20 تنو ښــوونکو او مدين فعاالنو په ګډون، 

چې اته تنه يې ښځې وې، د 1396 کال د لړم 

میاشتې له 6مې تر 11مې نېټې تررسه شو.

کندهار: پر ماشوم د شاقه 
کارونو ناوړو پایلو په اړه د 

فوکس ګروپ غونډه جوړه شوه
میاشــتې  د  لــړم  د  کال   1396 روان  د 

پــر )15( نېټــه په کندهار کې د ماشــومانو د 

شــاقه کارونو د الملونو او نــاوړه پایلو په هکله 

د ماشــومانو په برخه کې د اړوندو بنسټونو، د 

چارو د مسؤولینو او دیني علام کرامو په برخې 

اخســتنې رسه د فوکس ګــروپ غونډه د برش 

حقونو د ســیمه ییز دفرت د غونډو په تاالر کې 

جوړه شوه.

کندهار: د ماشومانو د شاقه 
کارونو د ناوړو پایلو په اړه د ميل 

تحقیق استامعیه غونډه وشوه
د روان 1396 کال د تلې پر 24مه نېټه په 

کندهار کې پر ماشومانو د شاقه کارونو تررسه 

کولو د ناوړو پایلو په هکله اســتامعیه غونډه د 

کندهار ســیمه ییز دفرت د غونډو په تاالر کې 

جوړه شوه.

د کندهار د برش حقونو د ســیمه ییز دفرت 

رییس انجنــري عبدالقــادر نــورزي د غونډې 

ګډونوالو ته ښــه راغالست ووايه او د ماشومانو 

د شــاقه کارونو پر نــاوړو پايلــو او د غونډې د 

جوړېدو پر موخو يې لنډې خربې وکړې.

حقونــو  بــرش  د  افغانســتان  د  ورپســې 

خپلواک کمیســیون کمشرنې ثریا صبحرنګ 

د ماشــومانو د شــاقه کارونو  د نــاوړو پایلو په 

اړه د مــيل څېړنې د اهمیت او هدف په هکله 

ګډونوالو ته معلومات ورکړل.

کندهار: د ماشوم د نړیوال 
کنوانسیون په تړاو د پوهاوي 

غونډه وشوه
پــه کندهار کــې د برش حقونــو خپلواک 

کميسيون سیمه ییز دفرت د ماشومانو د حقونو 

د پراختیــا څانګــې د روان 1396 ل کال د 

تلې پر 30مه نېټــه د انګلیيس ژبې د عرصي 

زده کــړو د انســټیټوټ پنځوس تنو  ښــځینه 

ښــوونکو او زده کونکو رسه )د ماشــوم نړیوال 

کنوانســیون( په تړاو د ياد انسټیټوټ د غونډو 

په تاالر کې د پوهاوي غونډه وکړه.

کندهار: د معلولیت لرونکو د 
برشي حقونو د پوهاوي غونډه 

جوړه شوه

د روان 1396 کال د لــړم میاشــتې پــر 

22مه د کندهار ســیمه ییــز دفرت د معلولیت 

لرونکــو د بــرشي حقونو د پراختیــا څانګې د 

معتادینــو د )100( بســرتیز روغتــون له کار 

کونکو او ناروغانو رسه د برش حقونو د معیارونو 

او د معلولیــت لرونکو د برشي حقونو په تړاو د 

روغتون په تاالر کې د پوهاوي غونډه وکړه.

برخه والو د داســې غونډو جــوړول د برش 

حقونــو د پوهــاوي پــه برخه کې ګټــور وبلل 

او ژمنــه یې وکــړه چی په ټول تــوان رسه به د 

معلولیت لرونکو د بــرشي حقونو د وضعیت د 

ښه وايل په برخه کې هڅه وکړي.
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دفتر ساحوی بامیان 
دفتر ساحوی بامیان ارزیابی شد

مأموریت نظارت بر فعالیت های دفتر ساحوی 
بامیان و ارزیابی کارکرد آن روز سه شنبه مورخ  
9 عقرب 1396 با حضور رئیس و کارمندان دفتر 
بامیان و معرفی هیئت بررسی به شمول آقایان 

نوری، پژمان، توخی و خانم سلطانی انجام شد.

 برگزاری کارگاه آموزشی آزادی 
بیان و نقش رسانه ها در تأمین 

حقوق بشر
بخش آموزش حقوق بشــر دفتر ســاحوی 
بامیــان کارگاه آموزشــی دو روزه  آزادی بیان و 
نقش رسانه ها را با  شر کت 29 تن از خبرنگاران 
محلی، فعاالن مدنی و دانشــجویان برگزار کرد. 
ایــن کارگاه بــه منظور آمــوزش موضوعات و 
مفاهیم حقوق بشری برای خبرنگاران و فعاالن 

جامعه مدنی برگزار شد.

 تخفیف تحصیلی برای اشخاص 
دارای معلولیت در والیت بامیان

 بامیان از  والیت هایی اســت که اگر در آن 
سرشماری دقیقی از افراد دارای معلولیت صورت 
بگیرد، آمار تکان دهنده ای را نشان خواهد داد. با 
توجه به افزایش افراد معلول در این والیت هنوز 
برنامه های بنیادی و اساسی به منظور حمایت از 
این افراد صورت نگرفته است. یکی از مشکالت 

مهمی که بخــش حمایت از اشــخاص دارای 
معلولیت  شناسایی کرده مشکالت اقتصادی این 

افراد است.
 بخش حمایت از اشــخاص دارای معلولیت 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر دفتر ساحوی 
بامیان به منظــور حمایت از اشــخاص دارای 
معلولیت و هم چنین دسترســی بهتر این افراد 
به حق تعلیم و تربیت و ســهیم شدن آن ها در 
فعالیت های فرهنگی و آموزشــی و با همکاری 
رئیس اتحادیه معلولین والیت بامیان، مسئوالن 
دانشــگاه خصوصی بامیکا و مسئول انستیتوت  
تالش  پی گیری های صورت گرفت تا این مراکز 
در جهت جذب افراد دارای معلولیت و تخفیف در 
هزینه  تحصیل، مطابق  قانون حقوق و امتیازات 
معلولین عمل کنند. )بند ســوم ماده 19 قانون 
حقوق و امتیازات ا.د.م( در ادامه مســئوالن هر 
دو مرکزآموزشی  اطمینان دادند در این زمینه با 
دانشجویان معلولی که قصد تحصیل در این دو 
مرکز را داشــته باشند، همکاری خواهند کرد و 
حتی فراتر از قانون  عمل کنند و بنا به وضعیت 
اقتصادی این اشــخاص زمینه تحصیل رایگان 
ایشــان را فراهم خواهند کــرد، هرچند این دو 
مرکزتحصیلی قبل از این نیز با اشخاص دارای 
معلولیت همکاری داشــته بودند. قرار است این 
دادخواهی با همکاری مسئول اتحادیه معلولین 
در ســایر مراکز تحصیالت خصوصی  نیز ادامه 

داشته باشد.

 برگزاری جلسه آموزشی برای 
»شورای آرمان زنان« در یکه ولنگ

جلسه آموزشی  ) 1396/7/15( با حضور زهرا 
معتمدی، رئیس دفتر ساحوی بامیان، ولسوال 
یکه ولنــگ، آمر و معاون بخش زنان و 14 تن از 
اعضای شورای آرمان زنان یکه ولنگ در ولسوالی 
حصه اول برگزار شــد. معتمــدی ضمن ابراز 
خرسندی از وجود چنین شورایی و نقش مؤثر 
زنان در جامعه، اعضا را به فعالیت های بیشتر و 
برقراری ارتباط با نهادهای مرکزی تشویق کرد 
و بیان داشت: کمیسیون به صورت جدی چنین 
نهادهایی را مورد حمایت و هم کاری قرار خواهد 
داد. سپس ولسوال، درباره  نحوه تأسیس شورا و 

کارکردهای آن صحبت کرد. 

دفاتر ســاحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانســتان براي دسترسي به هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مســؤولیت رســمی آن مسجل شده اســت، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایســته 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 وبســایت کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان بخوانید: 

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه عقرب  1396
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دفتر والیتی غور
تظاهرات و دادخواهی برای  برق 

و جاده

 غور از  والیت های مرکزی و عقب مانده کشور 
است که با توجه به  شر کت وسیع باشندگان آن 
در تمام پروسه های ملی، هنوز هم در عرصه های 
تأمین عدالت اجتماعی و انکشــاف متوازن، در 

زمره والیات محروم محسوب می شود. 
روز جمعــه )1396/8/19( صدهــا تن از 
شــهروندان والیت غور اعم از اعضای شــورای 
والیتی، کارمندان ادارات دولتی، فعاالن نهادهای 
مدنی و فرهنگی و جوانان در پیوند با بی توجهی 
دولت مرکزی در قبال باشــندگان والیت غور 
دســت به تظاهرات مســالمت آمیز زدند. این 
حرکت دادخواهانه زمانی شــکل می گیرد که 
امیدواری هــای باشــندگان این والیــت از کار 
ســاخت جاده گردندیوال که از والیات مرکزی 
کشــور به شمول غور عبور می کرد، به  ناامیدی 
 بدل شــد. چنانچه باری دیگر در بودجه مالی 
ســال 1397 گنجانیده نشده و کار ساخت بند 
بــرق پوزلیچ نیز در پایین ترین ســطح آن قرار 
دارد. معترضــان ضمن حمل پرچم ها و ســر 
دادن شــعار هایی، داشــتن  برق  و جاده را حق 
مشروع شــان عنوان کرده و حکومت مرکزی را 
به بی پروایی و بی توجهی در قبال باشــندگان 
این والیت متهم کردند. آنان هم چنین خواستار 
اعمار جاده کابلـ  غورـ  هرات و آوردن روشنایی 
)برق( به خانه های باشــندگان این والیت شده 
و بر تســریع کار ساخت بند برق پوزلیج تأکید 

کردند. 
در حمایت از تحصن و ادامه اعتراض ها،  حاج 
غالم ناصر خاضع، والی ؛ پاســوال غالم مصطفی 
محســنی، قومانــدان امنیه؛ رئیــس و اعضای 
شــورای والیتی؛ رئیس و اعضای شورای علما؛ 
داکتران و کارمندان شفاخانه والیتی و  استادان 
مکاتب داخل شــهر فیروزکــوه در حمایت از 
حرکت دادخواهانه  »جنبش راه و روشــنایی« 
به صف معترضان و تحصن کنندگان پیوسته و 
حمایت شان را از تحقق خواسته های مردم  اعالم 

داشتند. 

جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی 
حمایت از قربانیان تروریزم و 

مخاصمات مسلحانه 

در تاریــخ 4 عقرب 1396 جلســه فوکس 
گروپ تحقیق ملی حمایت از قربانیان تروریزم 
و مخاصمات مســلحانه با حضــور 29 تن )24 
مــرد و 5 زن( از نماینــدگان ادارات دولتــی، 
اعضای شــورای والیتی، فعاالن جامعه مدنی، 
نهادهای فرهنگی و اجتماعی، استادان دانشگاه و 
دارالمعلمین، معلمان مکاتب و خانواده قربانیان 
در ســالن دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان برگزار شد.
در این جلسه شرکت  کنندگان در ارتباط با 
موضوع گفتند: عوامــل مختلف وجود دارد که 
باعث افزایش قربانیان جنگ تروریزم شده است. 
از جمله عدم تطبیق قوانین و مصلحت اندیشی 
در دولت باعث شده است که مجرمان به ارتکاب 
جرم دست بزنند و این روند افزایش یابد. عوامل 
دیگر عبارتنداز فقر فرهنگی، اقتصادی، نامتوازن 
بودن انکشاف، عدم فعال بودن نهادهای سومی) 
ولسوالی ها( و وجود افراد مسلح غیرمسؤول، عدم 

همکاری مردم در تطبیق قوانین. 

جلسه فوکس گروپ در مورد 
پیامدهای ناگوارکار شاقه اطفال 

در تاریخ 08 عقرب 1396 جلســه فوکس 
گروپ تحقیق ملی پیامدهای ناگوار کار شــاقه 
اطفــال با حضور 25 تن )18 مــرد و 7 زن( از 
نماینــدگان ادارات دولتــی، شــورای والیتی، 
نهادهــای جامعه مدنی، اســاتید دانشــگاه و 
دانشجویان در سالن جلسات دفتر والیتی غور 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار 

شد.
هدف این تحقیق تحلیل وضعیت اطفالی که 
کارهای شاقه انجام می دهند و ارائه پیشنهادهای 

مشخص در زمینه، به دولت، دست اندرکارانی که 
در زمینه حقوق اطفال فعالیت می کنند و مجامع 
جهانی تا بر مبنای این تحقیق فعالیت های خود 
را در جهــت کاهــش کارهای شــاقه و بهبود 

وضعیت اطفال برنامه ریزی کنند. 

برگزاری کارگاه آموزشی آزادی 
بیان و نقش رسانه ها در تأمین 

حقوق بشر 

کارگاه آموزشی دوروزه آزادی بیان و نقش 
رسانه ها در تأمین حقوق بشر در تاریخ 9 و 10 
عقــرب 1396 با حضور 28 تــن )25 مرد و 3 
زن( همــکاران مطبوعاتی مقام والیت، نماینده 
قوماندانی امنیه، کارمندان ریاســت اطالعات و 
فرهنگ، اعضای شورای والیتی، کارمندان رادیو 
تلویزیون ملی غور و خبرنگاران رادیوهای محلی 
)رادیــو فیروز کوه، رادیو صــدای عدالت، رادیو 
سرحد و رادیو صدای غور( در سالن دفتر والیتی 
غور کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
برگزار شد. شرکت کنندگان از کمیسیون حقوق 
بشر افغانستان برای برگزاری چنین کارگاه های 
آموزشــی تشــکر و قدردانی کردند و برگزاری 
چنین کارگاه هایی را بســیار مفیــد و آموزنده 

دانستند. 

 برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه 
برای مدافعان و فعاالن حقوق بشر

کارگاه آموزشی سه روزه مدافعان حقوق بشر 
با عنوان »دفاع از حقوق بشــر در شرایط دشوار 
و حمایت از مدافعان و فعاالن حقوق بشــر« در 
تاریــخ 27-29 عقرب 1396 با اشــتراک 31 
تن )24 ذکــور و 7 اناث( فعاالن جامعه مدنی، 
کارمندان مؤسســه نــدای زن، اعضاء نهاد های 
اجتماعی و فرهنگی تجــدد، نهاد پیمان، نهاد 
اجتماعــی و فرهنگی کانون کتــاب و انجمن 
اجتماعی و فرهنگی محصلین دانشگاه در تاالر 
دفتر والیتی غور کمیســیون مســتقل حقوق 
بشــر افغانستان برگزار شــد. هدف از برگزاری 
این کارگاه، ارتقای آگاهی مدافعان حقوق بشر 
از ارزش های انســانی و ترغیــب جوانان برای 
حمایت و توســعه حقوق بشری در جامعه بود  
که با فرهنگ سازی حقوق بشری در بین توده ها 
بتوان  در آینده شاهد یک جامعه عادالنه بر بنیاد 

ارزش های انسانی بود. 
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دفتر ساحوی هرات
 دیدار دانشجویان دانشکده  حقوق 
و علوم سیاسی از دفتر ساحوی 

هرات

 شمار زیادی دانشجویان دانشکده  حقوق و 
علوم سیاسی مؤسسه تحصیالت عالی کهشکان 
شرق به منظور آشــنایی با اهداف، فعالیت ها و 
بخش های کاری کمیســیون، از دفتر ساحوی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر در هرات دیدار 

کردند. 
در این بازدید داد محمد واحدی، مســئول 
بخش تعلیمات دفتر ساحوی هرات، به معرفی 
کمیســیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان 
پرداخت  و بخش های برنامه ای کمیســیون را 
برای دانشجویان به صورت کلی معرفی کرد. وی 
افزود: »کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
بــه خاطر پیشــبرد اهداف خود شــش بخش  
مختلف برنامه ای دارد که از حقوق شــهروندان 

حمایت و دفاع کند.
در اخیر بــه هر یــک از بازدیدکنندگان از 
نشرات کمیســیون نیز اهدا شد. این در حالی  
است که هرازگاهی دانشــجویان دانشگاه ها، از 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر برای شناخت 

هرچه بیشتر این کمیسیون بازدید می کنند.

 دادخواهی برای افراد دارای 
معلولیت توسط رضاکاران 

اجتماعی والیت هرات 
بخش حمایــت از حقوق اشــخاص دارای 
معلولیت دفتر ساحوی هرات به منظور همکاری 
و هماهنگی بــه خاطر موضوعــات مربوط به 
افــراد دارای معلولیت، در جلســه مجمع ملی 
نهادهــای معلولین والیت هرات  شــرکت کرد. 
در ترکیب مجمع ملی نهادهای معلولین  عالوه 
بر دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
در هرات و ریاســت کار و امور اجتماعی شهدا 
و معلولین این والیت، سایر نهادهای اجتماعی 
حمایت کننده افراد دارای معلولیت نیز عضویت 

دارند.

بررسی وضعیت حقوق بشری در 
والیت بادغیس 

هیأت اعزامی دفتر ســاحوی کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات با سفر در 
والیت بادغیس وضعیت حقوق بشری آن والیت 
را مورد بررسی قرار داد. همکاران دفتر ساحوی 
هــرات که شــامل بخش آمبودزمــن و بخش 
حمایت از حقوق افــراد دارای معلولیت بودند، 
یک سلسله فعالیت های آموزشی و نظارتی را در 

والیت بادغیس انجام دادند. 

کمیسیون مستقل حقوق بشر و 
پانزده سال فعالیت

با برگزاری مراسمی تحت عنوان »کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان و پانزده سال 
فعالیت« در دفتر ســاحوی هرات، از ســالروز 
تأســیس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان تجلیل کرد. در این مراسم مسؤوالن و 
نمایندگان ادارات دولتی و غیردولتی، مسؤوالن 
و اعضای نهادهای جامعه مدنی، اساتید دانشگاه 

و دانشجویان اشتراک کرده بودند. 
در آغاز این مراسم، سید عبدالقادر رحیمی، 
رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر در غرب کشــور پیرامون دست آوردهای 
کمیســیون؛ گل احمد رامش، رئیس سارنوالی 
شــهری هرات درباره ضرورت تأسیس و ایجاد 
کمیســیون؛ عبدالرشــید فردانی، فعال جامعه 
مدنی و اســتاد دانشــگاه در ارتباط با جایگاه 
حقوق بشــر و احترام به انسان و کرامت انسانی 
از دیدگاه اندیشمندان و شعرای نامدار کشور و 
در آخر برنامه پرزنتشن هایی از طرف چندگروه 
از کارآموزان بخش های مختلف دفتر ســاحوی 

هرات ارائه شد. 

برگزاری کارگاه آموزشی نقش 
نیروهای امنیتی و دفاعی در تأمین 

حقوق بشر

در سلســله برگزاری کارگاه ها و جلســات 
آموزشی حقوق بشر، کارگاه آموزشی سه روزه ای 
از ســوی بخــش آمبودزمــن دفتر ســاحوی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر در هرات برای 
30 تن از افســران و منســوبان قوای امنیتی و 
دفاعی این والیت برگزار شــد. شرکت کنندگان 
این برنامه آموزشی از نهادهای و قطعات مختلف 
از جمله قوماندانی زون 606 انصار، لوای امن و 
نظم عامه، قوماندانی امنیه، حوزه های امنیتی، 
لوای ســرحدی، قوماندانی های ولســوالی های 
والیت هرات، افســران اردوی ملی و منسوبان 

ترافیک، اشتراک کرده بودند. 

بازدید دانشجویان دانشکده تعلیم 
 و تربیت و دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی دانشگاه هرات از دفتر 
ساحوی کمیسیون 

تعدادی از دانشجویان دانشکده تعلیم  و تربیه 
و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات 
از دفتر کمیسیون مســتقل حقوق بشر بازدید 
کردند. این دانشــجویان که تعداد شــان به 34 
تن می رسید برای سیر علمی در این کمیسیون 
حضور یافته و از بخش های مختلف کمیسیون 
بازدید کردند. در این بازدید دادمحمد واحدی، 
مســؤول بخش تعلیمات کمیســیون مستقل 
حقوق بشر به معرفی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر پرداخته و بخش های این کمیسیون را برای 
دانشجویان به صورت کلی معرفی کرد. این در 
حالی  است که هرازگاهی دانشجویان دانشگاه ها 
از کمیسیون مستقل حقوق بشر برای شناخت 

هرچه بیشتر از کمیسیون بازدید می کنند.

برگزاری جلسه استماع عامه 
تحقیق ملی پیامدهای کار شاقه 

اطفال 
دفتر ساحوی کمیســیون مستقل حقوق 
بشر در هرات، جلسه استماع عامه تحقیق ملی، 
تحت عنوان پیامدهای کار شاقه اطفال را برگزار 
کرد. در این جلسه  صاحب نظران، کارشناسان، 
مســؤوالن و نماینــدگان نهادهــای عدلی و 
قضایی، اساتید دانشگاه، نهادهای جامعه مدنی، 
نمایندگان ریاســت های صحت، معارف، حج و 
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اوقاف و سایر ادارات ذی ربط حضور داشتند.
داکتر ثریا صبحرنگ، کمیشــنر کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان، در مورد هدف 
از برگزاری تحقیق ملی پیرامون پیامدهای کار 
شاقه اطفال گفت: دولت متأسفانه هیچ توجهی 
به اطفال کارگر ندارد، ما امروز شاهد دو میلیون 
کودک کارگریم که کارشاقه شان منجر به صدمه 
به رشد روحی و جسمی شان می گردد. متأسفانه 
خانواده ها نیز از پیامدهای کار شاقه اطفال شان 
بی خبراند و نمی دانند برای اطفال چه ضررهایی 
دارد. خانم صبحرنگ اهــداف تحقیق ملی در 
مورد پیامدهای کار شاقه اطفال را آگاهی دادن به 
مردم افغانستان در زمینه اضرار آن، دادخواهی، 
بازنگری خألهای قانونی، متوجه کردن مسؤوالن 
و جرم انگاری شــدن این مســأله در ُکد جزایی 

افغانستان عنوان کرد. 

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق 
بشر برای منسوبین پولیس

دو کارگاه آموزشی دوروزه حقوق بشر توسط 
بخش آمبودزمن برای زنان منسوب به صفوف 
نیروهای پولیس والیت هرات برگزار شــد. در 
این کارگاه آموزشی، مسایل عمده و مهم حقوق 
بشری طبق برنامه از قبل طرح ریزی شده برای 
منسوبین پولیس تشریح و توضیح شد که مورد 
توجه شــرکت کنندگان قرار گرفــت. الزم به 
یادآوری است که در هردوره از این کارگاه های 
آموزشی حقوق بشــر در حدود 30 تن از زنان 
شرکت  داشتند که مجموع 60 تن از پولیس های 
خانم از موضوع های مختلف حقوق بشری آگاهی 

پیدا کردند. 

برگزاری جلسه استماع عامه 
در مورد »قربانیان تروریزم و 

مخاصمات مسلحانه«
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 

بــرای دریافت نظریات و راهکارها و جلب توجه 
افکار عمومی و نهادهــای دولتی و غیردولتی، 
برنامه ای وســیع را با عنــوان »تحقیق ملی در 
مورد قربانیان تروریزم و مخاصمات مسلحانه« 
آغاز کرده اســت. در برنامــه  »تحقیق ملی« با 
گروه هــای مختلف اجتماعی به صورت گروهی 
مصاحبه شــده و دیدگاه ها و نظریات گروه های 
مختلف در مورد این موضوع جمع آوری می شود. 
به همین منظور جلسه وسیع استماع عامه در 
مورد قربانیان تروریزم و مخاصمات مســلحانه 
در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان در هرات برگزار شد. در این جلسه 
هیأت دفتر مرکزی کمیسیون شامل احمد فهیم 
حکیم، مشــاور حقوقی کمیسیون؛ آقای فرزام، 
رئیس دفتر ســاحوی کابل و رؤسا و نمایندگان 
ریاست های مختلف دولتی و غیردولتی در هرات 
از جمله ریاست محکمه اســتیناف، سارنوالی، 
قول اردو، قوماندانی زون انصار، قوماندانی امنیه، 
شــورای والیتی، امور زنان، مسؤوالن و رؤسای 
نهادهای جامعه مدنی در هرات، نماینده شورای 
علما، استادان دانشگاه، روانشناسان، نمایندگان 
رســانه ها و خبرنگاران داخلی و خارجی حضور 

داشتند.

برگزاری نشست سه ماهه 
با رسانه ها 

نشستی سه ماهه با رسانه ها به منظور ایجاد 
هماهنگــی میــان آن ها، دریافــت مطالبات و 
رسیدگی به مشکالت و مطالبات حقوق بشری 
آنان و بررســی فعالیت های حقوق بشری شان 
با  شــر کت 23 تــن از نمایندگان رســانه های 
محلی، ملی و بین المللی در مقر دفتر ساحوی 

کمیسیون برگزار شد.
نماینــدگان رســانه ها هرکــدام، دربــاره 
دستاوردها، مشکالت، فعالیت ها و برنامه های شان 
در زمینه آموزش حقوق بشر، ترویج و گسترش 
ارزش های انسانی، مقابله با خرافات و جلوگیری 

از سوءاســتفاده افراد و نهادها از صالحیت های 
وظیفه ای صحبت کردند.

نشســت  با خبرنگاران بــا جمع بندی آقای 
رحیمــی، رئیس دفترســاحوی کمیســیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان و نتیجه گیری 
از صحبت های مطرح شــده توسط مسئوالن و 

نمایندگان رسانه ها در هرات به پایان رسید.  

 برگزاری کارگاه آموزشی برای 
مدافعان حقوق بشر 

کارگاه آموزشــی حقوق بشــر با  شــر کت 
مســئوالن و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی 
و مدافعان حقوق بشــر که توسط دفترساحوی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر در هرات مورد 
شناســایی قرار گرفته بودند، برگزار شــد. این 
کارگاه آموزشــی با عنوان »کارگاه آموزشــی 
مدافعان حقوق بشر« برای سه روز ادامه یافت. 
 شــر کت  کنندگان این کارگاه آموزشی 30 تن 
از اعضای نهادهــای جامعه مدنی )20 تن مرد 
و 13 تــن زن(  بودند کــه از والیت های حوزه 
غرب شــامل بادغیس، فراه، نیمروز و هرات در 
این کارگاه آموزشــی شرکت داشتند. طی سه 
روز برگزاری کارگاه آموزشــی یادشده به خاطر 
ارتقای ظرفیت مدافعان حقوق بشر و نمایندگان 
نهادهای مدنی درباره توسعه و گسترش حقوق 
بشر براساس دســتورکار، مطالب و موضوعات 

مختلفی ارائه شد. 

دفتر والیتی بدخشان 
 برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه 

در ولسوالی اشکاشم والیت 
بدخشان

کارگاه آموزشــی ســه روزه ای بــا عنــوان 
»نقش نهادهای دولتــی در ترویج و حمایت از 
حقوق بشر« توســط بخش آموزش حقوق  بشر 
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در ولسوالی اشکاشم این والیت برگزار شد. این 
کارگاه آموزشی  روز شنبه، 4 عقرب سال 1396، 
در مرکز ولسوالی اشکاشــم برگزار شد. در این 
نامه عالوه بــر حضور کارمندان نهادهای عدلی 
و قضایی، تمام مســئوالن و کارمندان نهادهای 

دولتی این ولسوالی نیز  شر کت ورزیده بودند.

 برگزاری کارگاه آموزشی ده روزه 
در ولسوالی شغنان والیت 

بدخشان

کارگاه آموزشــی ده روزه ای توســط بخش 
آموزش حقوق  بشر دفتر والیتی کمیسیون در 
ولسوالی شغنان والیت بدخشان برگزار شد. در 
این برنامه 21 تن به  شمول آموزگاران مکاتب، 
اســتادان نهادهای آموزشی و تحصیلی، فعاالن 
مدنی، خبرنگاران و دانشــجویان این ولسوالی 
شرکت کرده و از این برنامه بهره  مند شدند. این 
برنامه آموزشــی، از تاریخ 10 تا 19 ماه عقرب 
ســال 1396، در ســاختمان تربیت معلم این 

ولسوالی برگزار شد.

 کارگاه آموزشی با نیروهای 
امنیتی و دفاعی ولسوالی زیباک 

آمبودزمن دفتر والیتي بدخشــان،  بخش 
کارگاه آموزشــي ســه روزه ای را براي 30 تن از 
 نیروهــای امنیتی و دفاعــی )از جمله 7 تن از 
 پولیس  ، 8 تــن  مربوط بــه اردو ، 5 تن مربوط 
به امنیــت ملي، 5 تن از مربــو ط به قومندانی 
کندک سرحدی و 5 تن  پولیس  محلی ولسوالی 
زیباک والیت بدخشان( برگزار کرد. این کارگاه 
آموزشي،  روز  شنبه مورخ 29 میزان تا 1 عقرب ، 
با عنوان »نقش نیروهــای امنیتی و دفاعی در 
تأمین ارزش های حقوق بشری« در تاالر همایش  

ولسوالی زیباک والیت بدخشان برگزار شد. 
هم چنین در همین راســتا برنامه آموزشی 
نصف روزه ای توســط بخــش آمبودزمن دفتر 
والیتي بدخشــان، در تاریخ 8 عقرب  براي 45 
تن از منسوبان نیروهای امنیتی و دفاعی کندک 
پنجم پولیس سرحدی ولسوالی اشکاشم والیت 

بدخشــان، با عنوان »قانــون پولیس و حقوق 
بشر دوستانه بین المللی« در تاالر همایش کندک 
ســرحدی ولسوالی اشکاشــم والیت بدخشان 

برگزار شد. 

 برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه 
برای خبرنگاران 

کارگاه آموزشــی دو روزه برای خبرنگاران و 
مسئوالن رسانه ها، توسط بخش آموزش حقوق  
بشــر دفتر والیتی کمیســیون مستقل حقوق  
بشر در والیت بدخشان برگزار شد. این کارگاه 
آموزشی  روز چهارشــنبه، 24 ماه عقرب سال 
1396، با عنوان »آزادی بیان و نقش رسانه ها در 
تأمین حقوق بشر« در تاالر همایش دفتر والیتی 
کمیســیون برگزار شد. در این برنامه  تعداد 30 
تن از خبرنگاران و مســئوالن رسانه های محلی 

این والیت  شر کت کرده بودند. 

دفترساحوی کندز
 آگاهی دهی درباره قانون حقوق و 

امتیازات افراد دارای معلولیت

مطابــق ماده بیســت و دوم قانون حقوق و 
امتیــازات ا.د.م: »حکومت حد اقل ســه فی صد 
سهمیه اســتخدام معلولین واجد شرایط را در 
صورت تقاضای خود آن ها مطابق احکام قانون، 
در وزارت هــا و ادارات دولتی در نظر می گیرد.« 
بــا وجود قوانین کشــور و اســناد بین المللی، 
به خصوص کنوانســیون حقوق اشخاص دارای 
معلولیــت، کــه به صراحت حقوق اشــخاص 
دارای معلولیت در آن  تســجیل شــده است، 
 مواد قوانین ملــی و بین المللی تا هنوز جایگاه 
و پایگاه خویش را  نیافته و همه روزه شــماری 
از افــراد دارای معلولیت که با لباس تحصیالت 
عالی و نیمه عالــی ملبس اند، در انتظار کاریابی 
و شــغل یابی لحظه شــماری می کنند و پشت 

درهای بسته ادارات دولتی و غیردولتی روزها را 
سپری می کنند. راه نیافتن افراد دارای معلولیت 
بــه ادارات دولتی و غیردولتی یکی از مهم ترین 

نگرانی افراد دارای معلولیت تشکیل می دهد.
با در نظرداشت مشکالت و چالش های موجود 
و راه نیافتــن ا.د.م در ادارات و نقش ادارات در 
فراهم کردن زمینه های آموزشی و کار مناسب، 
بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، 
نشســت هایی را با رئیس کار و امور اجتماعی و 
با شــرکت 80 تن از اقشــار مختلف جامعه در 
ولســوالی های خنجان و دوشــی والیت بغالن 
برگزار کــرد  و درباره چگونگی تطبیق قوانین و 
اسناد بین المللی، وظایف دولت در قبال قوانین، 
اصول و حقوق مندرج در کنوانسیون و وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی اشخاص دارای معلولیت، 

بحث کرد.
قابل یاد آوری است که در ولسوالی خنجان 
بیشــتر از 400 تن از افراد دارای معلولیت ثبت 
شــده اند و از جمله آنان نظر با ارقام ارائه شــده 
آمریت معارف این ولســوالی،20 تن به عنوان 
مالزم و خدمه، 5 تن به عنوان معلم، ســر معلم 
و 8 تــن دیگر در بنادر این ولســوالی گماریده 
شده اند. نظر به گفته محمد طاهر، رئیس اتحادیه 
ا.د.م. ولســوالی خنجان در طول سال 1396 از 
عواید این بنادر مبلغ 2 ملیون افغانی به معلولین 
و ورثه شهدای این ولسوالی کمک های نقدی و 

مواد غذایی شده است.

دفتر ساحوی کندز
گزارش کوتاه 

از جلسه فوکس گروپ 
تحقیق ملی حمایت از 

قربانیان جنگ و تروریزم 
در شهر تالقان

به منظور دریافت نظریات و دســتیابی به 
پاســخ های پاره ای از پرسش ها پیرامون علل و 
عوامل تخطی های جنگــی، چگونگی حمایت 
از قربانیان و رســیدگی بــه قربانیان و دریافت 
پیشــنهادهای الزم جلسه ای در تاریخ 3 عقرب 
ســال 1396 با حضور 20 تن از زنان و مردان 
اعم از علمای دینی، شــخصیت های اجتماعی، 
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نمایندگان جامعه مدنــی، بازماندگان قربانیان 
جنگ، رسانه ها، استادان و دانشجویان دانشگاه 
در تــاالر کنفرانس هــای ریاســت اطالعات و 

فرهنگ والیت تخار برگزار شد.
در این جلســه عاقبت اهلل ادیب یار، رییس 
اطالعات و فرهنگ پیرامــون جایگاه و حقوق 
انسان و هم چنین رعایت حق حیات انسان حتی 
در میــدان نبرد؛ وزیری، آمر بخش اطفال دفتر 
ساحوی مقیم کندز در رابطه با هدف از برگزاری 
جلســه و تنی چند دیگر از سخنرانان پیرامون 
مسایل مربوط به موضوع های قربانیان جنگ و 
تروریزم صحبت کردند و نظریات خویش را ارائه 

کردند.

دفتر ساحوی کندز
 جلسه فوکس گروپ سوم تحقیق 

ملی حمایت از قربانیان جنگ و 
تروریزم

دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر افغانستان سومین جلســه فوکس گروپ 
تحقیــق ملی )حمایــت از قربانیــان جنگ و 
تروریزم( را با شــرکت 20 تن از فعاالن جامعه 
مدنی، استادان دانشگاه، دانشجویان، متضرران، 
قربانیان جنگ، علما، جوانان و نهادهایی که در 
راســتای حقوق قربانیان فعالیت دارند در تاالر 
کنفرانس های دفتر ساحوی کندز، به تاریخ 27 
عقرب ســال جاری برگزار کرد. جلســه با ارائه 
اهداف تحقیق ملی و نقش  شر کت کننده ها در 
ایجاد طــرح و میکانیزم هایی جدید در حمایت 
از قربانیان جنگ و تروریزم توسط سید محمد 
کریم تالش، سرپرست دفتر ساحوی کندز، آغاز 

شد.

 بیستم نوامبر، روز جهانی اطفال 
 گرامی  داشته شد

دفترساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان با برگزاری محفلی،  20 نوامبر، 

روزبین المللی حقوق اطفال با شــرکت 90  تن 
شــامل مســئوالن ادارات دولتی و غیردولتی، 
استادان دانشگاه ، دانشــجویان، معلمان، علما، 
فعاالن جامعه مدنی و رسانه های محلی  و اطفال 
پرورشگاه ها در تاریخ 30 عقرب 1396 در والیت 

کندز  گرامی  داشت .

دفتر والیتی هلمند
 کارگاه آموزشی سه روزه 

ظرفیت سازی برای منسوبان 
قول اردوی ۲۱۵ میوند

بخش تعلیمات و بخــش آمبودزمن دفتر 
والیتی هلمند کارگاه آموزشی سه روزه ای را به 
منظور ارتقای ظرفیت منســوبان کندک دوم 
لوای ســوم قول اردوی 215 میوند از تاریخ  16 
تا 18  ماه عقرب با 32 تن منسوبان اردوی ملی  

برگزار کرد.

دفتر ساحوی کابل
سیمنار حقوق قربانیان نقض 

حقوق بشر برگزار شد
دفتر ســاحوی کابل کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان روز یک شنبه 29 عقرب 
1396 ســمینار یک روزه ای را با عنوان »حقوق 
قربانیان نقض حقوق بشــر« در دانشگاه باختر 
برگزار کرد. در این سمینار که در تاالر دانشگاه 
باختر برگزار شد،110 نفر)42 زن و 68 مرد( از 
دانشجویان، استادان، مدیران و اعضای رهبری 
دانشگاه باختر و مهمانان خارج از دانشگاه در این 

سمینار شرکت کرده بودند. 
عبداالحــد فــرزام، رئیس دفتر ســاحوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان در 
ســخنرانی افتتاحیــه گفت هــدف اصلی این 
سمینار، شناسایی و حمایت از حقوق قربانیان 
نقض حقوق بشر در تمام حاالت، به خصوص در 
جریان مخاصمات مسلحانه می باشد. آقای فرزام 
در ادامه بیان داشــت کــه ضمانت های حقوقی 
کافی و ســازوکارهای ملــی و بین المللی مؤثر 
برای حمایت از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر 
وجود دارد اما باوجود این ضمانت ها و سازوکارها، 
رعایت حقوق قربانیان با چالش ها و مشــکالت 

جدی مواجه است.
در این ســیمینار احمدفرید عارفی، رئیس 

دانشــکده حقوق دانشگاه باختر، درباره اهمیت 
حقوق بشــر و سلســله حقــوق و وجایب آن؛ 
استاد عبدالسعید غیاثی، استاد دانشگاه باختر، 
در تشریح اعالمیه جهانی حقوق بشر؛ بازمحمد 
آموزگار، آمر بخش آموزش حقوق بشر در دفتر 
ساحوی کابل در رابطه با حقوق قربانیان نقض 
حقوق بشــر؛ محمدبالل صدیقی، ســخنگوی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر درباره وظایف، 
صالحیت هــا و دســت آوردهای کمیســیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان؛ حسین علی 
معیــن، هماهنگ کننده بخــش آمبودزمن در 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره 
ســازوکارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر 

صحبت کردند. 

 کنفرانس حمایت از حقوق اطفال در 
والیت میدان وردک برگزار شد

دفتر ســاحوی کابل کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان به مناسب روز جهانی 
اطفال،  روز سه شنبه 30 عقرب 1396 در تاالر 
والیت میدان وردک کنفرانس حمایت از حقوق 

اطفال برگزار کرد. 
براســاس آمار ارائه شــده در این کنفرانس، 
40 هزار کــودک در این والیت از حق آموزش 
یافته های کمیسیون نشان می دهد  محروم اند. 
که یازده مکتب در این والیت در سال تعلیمی 
1396 مســدود بوده اســت. پرورشگاهی برای 
کودکان بی سرپرســت وجود نــدارد، کودکان 
دختر به دلیل نبود معلم زن و محیط ناامن در 
مکتب، در برخی از مناطق والیت میدان وردک 

نمی توانند به مکتب بروند. 
احمد ضیاء لنگری، کمیشــنر کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان با سخنرانی خود 
ایــن کنفرانس را افتتاح کــرد. وی با تأکید بر 
تأمین حقوق اطفال گفت که هرگونه محرومیت 
کودکان از بازی و حق تفریح ســالم، شخصیت 

آن ها را در بزرگ سالی به شدت ضربه می زند. 
انجنینر حندی گل  زمانی، والی میدان وردک  
 در این محفل درباره اهمیت تأمین حقوق بشری 
کودکان صحبت  و عبداالحد فرزام، رییس دفتر 
ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
از همکاری مقامات والیــت میدان وردک برای 
میزبانی کنفرانس حمایــت از اطفال  قدردانی 
کرد. وحیده شــکلی، رییس امــور زنان والیت 
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میدان وردک، فلک بســمل، رییس دیوان عامه 
سارنوالی استیناف والیت میدان وردک با تشریح 
حقــوق اطفال در قوانین داخلــی، درباره نحوه 
بازداشت و محاکمه اطفال متخلف، سمیع الحق 
الکوزی رییــس کار، امور اجتماعی، شــهدا و 
معلولین والیت میدان وردک درباره رســیدگی 
به قضایای کودکان، فضل الرحمان طارق، رییس 
معارف والیت میــدان وردک درباره محرومیت 
کــودکان از تعلیم و تربیــه، محمد امین صالح، 
رییس عدلیه والیت میدان وردک با ارائه گزارش 
از مراکز اصــالح و تربیت، محمد اورنگ مختار، 
رییس اطالعات و فرهنگ والیت میدان وردک 
درباره آگاهی دهــی و نجیب اهلل زدران ببرکزی، 
هماهنگ کننــده بخش اطفال در کمیســیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان با جمع بندی 
موضوعات مطرح شده در این کنفرانس، صحبت 

کردند. 
در این کنفرانس  همچنین پیشــنهادها و 
سفارش هایی توســط دفتر ساحوی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور بهبود 
یافتن شرایط تأمین حقوق اطفال برای مقام های 

والیت میدان وردک ارائه شد. 

 فعال شدن چاپخانه ملی بریل 
و ایجاد فرصت های 

آموزشی اطفال نابینا

کمیته دادخواهی حقوق اشــخاص دارای 
معلولیت و لیسه مسلکی نابینایان، روز جهانی 
عصای ســفید را در تاالر این لیســه در حضور 
داشت مشــاوران وزارت محترم معارف، اعضای 
کمیتــه دادخواهی حقــوق اشــخاص دارای 
معلولیت، رسانه ها، معلمان و شاگردان آن لیسه 

تجلیل کردند.
در این محفل دســتگیر منیر، مشاور ارشد 
وزارت معــارف و معینیت تعلیمات تکنیکی و 
مسلکی درباره وظایف دولت در  خصوص  آموزش 
شاگردان نابینا و ناشــنوا، استاد فیاض یک تن 
از استادان این لیسه درباره مشکالت نابینایان، 
آمار و ارقام آنان، حکیمی مشاور ریاست اجرایی 
که خود یک نابینا ســت نیز درباره  مشکالت و 

چالش هــای فرا روی اشــخاص دارای معلولیت 
و محبتــی، هماهنگ کننده بخــش حمایت از 
حقوق اشخاص دارای معلولیت و مسؤول کمیته 
دادخواهی حقوق اشــخاص دارای معلولیت نیز 
در موارد مرتبط با دســتورکار نشست صحبت 
کردند. شرکت کنندگان در پایان   تأکید ورزیدند 
که ما از نشــانی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان و کمیته دادخواهی حقوق اشخاص 
دارای معلولیــت از دولــت و حکومت خواهان 
رسیدگی به خواست مشــروع و قانونی خود از 
جمله تســریع در روند تصویب تعدیالت قانون 
حقوق و امتیازات اشــخاص دارای معلولیت و 
فعال شدن چاپخانه ملی بریل به منظور ایجاد 

سهولت برای اطفال نابیناییم. 

دفتر ساحوی بلخ 
 ارتقای ظرفیت رسانه ها برای 

تأمین حقوق شهروندی
طی جلسه مشورتی در سمنگان، 30 بانوی 
خبرنگار و شهروند ـ خبرنگار سمنگانی، راجع به 
دشواری های خبرنگاری در سمنگان و راه های 
رفــع آن به بحث و بررســی پرداختند. در این 
نشســت که در تاریخ 3 عقرب 1396 از سوی 
بخش آموزش های دفتر ساحوی بلخ با همکاری 
رادیو شــهروند در مؤسســه تحصیالت عالی 
ســمنگان برگزار شد، عالوه بر بانوان ذکر شده، 
سرپرست مؤسسه تحصیالت عالی سمنگان و 
مسؤول کمیته مصونیت خبرنگاران در سمنگان 

نیز حضور داشت.
شــرکت کنندگان این نشســت برای حل 
دشواری های کار رســانه ای زنان تأکید کردند 
که جامعه از طریق رسانه ها و منابر مساجد باید 
آگاهی دهی شوند و اعتماد خانواده ها نسبت به 
دختران تقویت شــود. یکی از شرکت کنندگان 
خواهان ظرفیت ســازی در مدیران و کارمندان 
رسانه ها شد. به گفته او اگر رسانه ها وظیفه خود 
را به درستی انجام دهند، ذهنیت جامعه مثبت 

می شود.
لیدا فروتن، خبرنگار در رادیو شهروند گفت 
ما نباید با تکرار این که، زن آســیب پذیر است و 
جامعه مردســاالر، خود را به انسان های منفعل 
تبدیــل کنیــم. او گفت اگر دختــر بخواهد و 
اســتعدادش را تبارز دهد، می تواند تغییر ایجاد 

کند.

گرامی داشت  روز جهانی تصویب 
کنوانسیون حقوق طفل در مزار 

شریف
طی محفلی در یکی از لیسه های خصوصی 
شهرمزارشریف،  روز جهانی تصویب کنوانسیون 
حقوق طفل تجلیل شــد. ایــن محفل  روز 19 
عقرب توســط دفتر ســاحوی بلخ کمیسیون 

مستقل حقوق بشر با همکاری لیسه خانه نور در 
تاالر همایش این لیسه برگزار شد و در آن حدود 
صد تن از اطفــال و هم چنین مقامات دولتی و 

فعاالن مدنی شرکت کرده بودند. 

آموزش حقوق بشر برای معلمان 
مزار شریف

با برگزاری کارگاه آموزشــی ده روزه در مزار 
شــریف، 30 تن از معلمان و فعاالن مدنی این 
شهر، با آموزه های حقوق بشر آشنایی عمیق تری 
پیــدا کردند. این کارگاه آموزشــی از تاریخ 23 
میزان تا 6 عقــرب در تاالر کنفرانس های دفتر 

ساحوی بلخ دایر شده بود. 
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چې موږ د ځان د حقونو په څېر د نورو حقونه و 

پېژنو او هغه څه چې د ځانونو لپاره خوښوو د نورو 

لپاره يې هم خوښ کړو، ټول به د هوسا او سوله 

ييز ژوند خاوندان شوو.

د سولې اهميت

سوله د انساين ټولنې لپاره د اکسيجن حيثت 

لــري، لکه څنګه چې انســان د اکســيجن په 

نشــتوايل کې مــري، ټولنه هم له ســولې پرته 

نه پايــي؛ منيل انســاين او ديني ارزښــتونه او 

ځانګړتيــاوې يــې له منځــه ځي، د تحــرک او 

پرمختګ له کاروان څخه وروسته پاتې کيږي او 

مري.

د جګړو د له منځه وړلو او د نېکمرغه ژوند لپاره 

د ســولې راوســتل نه يوازې په افغانستان کې 

بلکې د ټولې نــړۍ يو ډېر مهم رضورت دی، په 

ځانګړي ډول اوس مهــال چې په هيواد کې د 

اختالفونو اورونه غرغړې وهي، په لومړي رس کې 

ســوله د امنيت او د انساين ارزښتمنو هستيو د 

السه ورکولو او وينې تويېدو د مخنيوي لپاره او بيا 

ســوله په پراخ مفهوم رسه زموږ د خلکو او هيواد 

لپــاره خورا اړينــه ده او هيــوادوال مو تر هر څه 

زیات د سولې تږي او د سولې غوښتونکي دي.

د اســالمي رشيعت له مخې ســوله، د سولې د 

راوستلو الرې چارې او د هغې اهميت او رضورت 

ډېر د پــام وړ دی؛ الله تعالی په قرآن کريم کې 

ټولو انســانانو خصوصاً مســلامنانو ته د يووايل 

حکم کوي.

ژباړه: د الله )ج( په رسۍ )کتاب او سنت( باندې 

منګولې ولګوئ او اختالفونه مه غوره کوئ. )3(

په بل ايت کې د سولې د راوستلو لپاره مومنانو 

ته الرښوونه کوي.

ژباړه: بې له شــکه چې مؤمنــان ټول رسه وروڼه 

دي،  نو سوله کوئ  تاسو )ای مومنانو( په منځ د 

وروڼو خپلو کې او له الله تعالی څخه ویره و کړئ 

چې خامخا رحم درباندې ويش.

د مؤمنانو تر منځ په خري، ښــیګڼو او سوله کې 

د الله )ج( رضــا او په اختالف کې د الله تعالی 

غضب پروت دی، لکه چې په قرأن کريم کې الله 

)ج( فرمایيل دي.

ژبــاړه: د خلکو په پټو جرګو کې څه خري نه وي، 

خــو که څوک د صدقې يا د کوم ښــه کار لپاره 

الرښــوونه کــوي او يــا د خلکو تر منــځ  اصالح 

)روغــه( کــوي او هر څــوک چې د اللــه )ج( د 

خوشــحالولو لپاره دا کار وکــړي، هغه ته به موږ 

لوی ثواب په برخه کړو او چا چې د هدايت څخه 

وروسته د پيغمرب)ص( رسه دښمني غوره کړه او 

د مؤمنانو د الرې څخه په بله الره روان شو نو و به 

ګرځوو )دا شخص( هغې الرې ته چې غوره يې 

کړه او موږ به هغه دوزخ ته ننه باسو چې خورا بد 

استوګنځی دی. )4( 

د سولې تعريف:

سوله )صلح(: عريب کلمه ده چې په قرآن کريم 

کې د روغې جوړې، ښه کولو، د نواقصو د اصالح 

کولو، د ښو کارونو تررسه کولو، اتحاد او اتفاق، د 

جګړې د بندولو معناوې لري. دغه کلمه په پښتو 

کې په افغاين بڼه )سوله( اوښتې ده، چې مطلب 

يې همدغه روغه جوړه او پخالينه ده.

د سولې په اړه ډېر تعريفونه شوي دي خو موږ يې 

دلته په الندې دوو تعريفونو بسنه کوو:

1- ســوله د ټولنې د يو ډاډمن چاپېريال څخه 

عبارت دی چې په هغې کې مصؤونيت، عدالت 

او ازادي د ټولنــې د افرادو له خوا تامني شــوي 

وي.)1(

2- سوله، د پخالينې، ګډ ژوند او يو د بل نظر او 

فکر ته درناوی کول دي.)2(

لــه پورتنيــو تعريفونو پوهېــږو چې ســوله يوه 

سپيڅلې کلمه ده، ســوله د امن او يووايل  نوم 

دی، کومو قومونو چې په خپلو کې او هم د نورو 

رسه د ســولې او پخالينې الره نيولې ده د ترقۍ 

له کاروان رسه ملګري شوي او ډېر ژر د سوکاله 

ژوند خاوندان شــوي دي، برعکس کومو قومونو 

او ملتونو چې په خپلو کې د شخيص ګټو او يا د  

نورو په ملسون په يوه او بله بڼه او بهانه د جګړې 

ډګر ته رسه دانګيل، بې له ويجاړۍ او بدبختۍ 

يې  بــل څه نه دي په برخه شــوي او انســاين 

کرامتونه يې له خارورو رسه خاورې شوي دي.

رسه له دې چې موږ ټول مسلامنان يوو، له بل چا 

څخه د سولې د کولو هيله کوو، خو په خپل ځان 

کې د ســولې او زغم ماده نــه پيدا کوو؛ هر کله 

سوله او سوله 
په افغانستان کې
غالم رسور ګالبزی
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ورکوي او ښځه يې په خوښۍ رسه دغه د رشوت 

پيســې په خپل صندوق کې خزانه کوي، دا هر 

څــه پر ټولې کورنۍ ناوړه اغېــزه کوي او په دې 

ډول رسه سوله او اصالح منځته نه راځي، خو که 

چېرته د همدې مامور ښځه، چې پخپله يوه مور 

هم ده، خپل مسؤوليت وپيژين او خپل خاوند ته 

ووايي، چې د رشوت او بډو پيسې ماته مه راکوه، 

دا زمــا د هغــه ورور او هېــوادوال حق دی، کوم 

چې تا ورڅخه د کار د اجراء کولو په بدل کې د 

شريينۍ يا د تحفې په نوم اخيستی دی، زه وچه 

ډوډۍ د چايو او اوبو رسه خورم خو د بل مسلامن 

ورور او مســلامنې خور لــه خولې څخه مړۍ نه 

رانيســم، دغه مامور صاحب به په راتلونکي کې 

بډو او رشوت ته الس اوږد کړي؟ نه، هيڅکله نه.

همدارنګه يو سړی غل، قاتل، انسان تښتوونکی، 

الره وهونکــی او ظــامل دی، که د دې ســړي د 

کورنۍ غړي، مريمن، لوڼې، ځامن، وروڼه او نور 

خپلوان ورته نصحيت ونه کړي، هغه چې هر څه 

کــوي، دوی پرې چپ پاتې کېــږي او يا وررسه 

خــوښ وي، نو ټولنه به تل د فســاد او ورانۍ پر 

لــور روانه نه يش؟ برعکس کــه د دې ورانکاري 

شخص په وړاندې لومړی د خپلې کورنۍ غړي او 

بيا نور خپلوان را پورته يش او د ده د اصالح لپاره 

رسه يو يش، او په مناســبه طريقه يې مخنيوی 

وکــړي، خامخا به په کورنۍ او ټولنه کې اصالح 

رامنځته يش.

پــه تاريخ کې داســې ډېرې بېلګــې لرو چې د 

کورنۍ غړي د کورنۍ د غړو له خوا توصیه شوي 

دي، ښــځو د خپلو خاوندانو، خاوندانو له خپلو 

ښځو او اوالدونو د پلرونو رسه تل په ښو چارو کې 

مرستې کړې دي، يو بل ته يې د ښو توصيه کړې 

او له بدو څخه يې منعه کړي دي.

د عمر بن عبدالعزيز )رح( »چې يو عادل خليفه 

و« د کــور مخې ته خلک جمع کېدل چې ورسه 

وګــوري، خو هغه خرب نــه و او د غرمې په وخت 

کــې يې په خپل آرام ځای کې ډډه وهلې وه، د 

ده زوی عبداملالک بن عمر چې دغه حالت او د 

خلکو  انتظار وليد سمدستي کورته ننوت، د پالر 

د اسرتاحت خونې ته ورغی، له پالر څخه يې د 

ننوتلو اجازه وغوښته، پالر اجازه ورکړه او ورته ويې 

ويل: څنګــه په دې وخت کې راغلې؟ زوی ورته 

وويل: پالره! دا څنګه کېدلی يش چې مؤمنان 

ستاســو په انتظار والړ وي او تاسې د اسرتاحت 

لپاره کورته راغيل ياســت. پالر چې خرب شو په 

ډېره بېړه راپورته شــو، د خپل رعيت د ستونزو او 

نظرونو د اوريدلو لپاره د خلکو مخې ته ور ووت په 

ډېره ښــه توګه يې د خلکو ستونزې واوريدلې او 

ټول په خوښۍ رسه رخصت شول.

دا د عمر بن عبدالعزيز د زوی ښــه روزنه وه چې 

عادل پالر يې نور هم خپل مسؤوليت ته متوجه 

کړ او پالر هم په خورا ښــه توګه د زوی غوره نظر 

ته اهميت ورکړ. د دې په څېر که د هرې  کورنۍ 

غــړي، په خپلو کې يو او بل ته په ښــو چارو امر 

وکړي او له بدو يې  وژغوري په ټول هېواد کې به 

سوله او عدالت  ټينګ يش.

دا هغه ټکي ؤ چې د سولې، سوله ييز چاپېريال 

او سوله ييزې ټولنې د رامنځته کولو لپاره يې په 

فــردي توګه هر د ټولنې غړی بايد د ســوله ييز 

چاپېريال جوړولو او ټولنيزې ښــېرازۍ لپاره په 

نظر کې و نييس او وجداناً يې عميل کړي.

اوس د خپــل لــوی کور افغانســتان غميزې ته 

راځو چې په دې لوی کور کې به دا اوږده جګړه 

څرنګه پای ته ورسيږي او کله به زموږ هېوادوال 

د رس او مال له امنيت رسه په ســوله کې د آرام 

سا واخيل؟

افغانان تــل د بهــرين اســتعامر او يرغلګرو پر 

وړانــدې په يو اواز او پــه يو وايل رسه جنګېديل 

دي او له خپل هيواد او ارزښتونو څخه يې دفاع 

کړې ده، يرغلګر يې له خپل هېواد څخه وېستلو 

ته اړکړي دي، خو له بده مرغه کله چې د هېواد 

د جوړولو خربه راغلــې ده، هر يو يوازې د خپل 

ځان لپاره تېشــه وهلې ده او سوله يې له خپلو 

ګټو قرباين کړې ده، حزب پالنې، قوم پالنې او 

توکم پالنې ته يې مخه کړې، که يو سړی مجرم 

او خاين دی خو زموږ خپل نه دی، پر هغه د حد 

جاري کول غواړو، خو که يو سړی زموږ خپل دی 

که هر څومره فاسد هم دی، تر نورو يې غوره ګڼو 

او د قانون له پنجو څخه يې د خالصون کوښښ 

کوو. دغه تېرې څلور لسيزې چې زموږ په هېواد 

کې د جګــړې اورونه بل دي، په هر کور او کيل 

کې هره ورځ سپني ږيري، توررسې، ماشومان او 

په ځانګړي ډول ځوانان په خپلو وينو ملبيږي؛ 

اصيل المل همــدا بې اتفاقي ده، ســيايس او 

مذهبي تعصبونه دي او داســې نور، خو که موږ 

لږ لــه خپل عقل څخه کار واخلو او فکر وکړو، و 

به پوهيږو چې کرکه، تعصب او جګړه له ويجاړۍ 

او بدبختۍ پرته بله هيڅ پايله نه لري، هيڅوک 

بــه هم د کرکې، جګــړې او تعصب په فضا کې 

ســوکايل و نه ويني او هيڅ څيز به پرمختګ او 

انکشاف و نه کړي، ټول قومونه به بد بخته وي، 

ټــول حزبونه به کمزوري او هره ژبه به وروســته 

پاتــې وي. جنــګ او نا امني د ديــن او متدينو 

تباهي هــم ده، هغه چې د دين په نوم له خپل 

مســلامن ورور رسه په جګړه دي، که له کرکې، 

کينې او ُعقدې پرته فکر وکړي و به پوهيږي چې 

څومره په کږه الره روان دي او د مســلامن لپاره 

د جګړې په نامه د خپلو مســلامنانو ورونو وينې 

تويــوي او د ګټې پــر ځای د تــاوان او د دنيا او 

اخرت د تباهۍ پر الره ځغيل. 

پاتې په ... مخ کې

په برشي ژوند کې چېرته چې سوله نه وي، هلته 

بــه اختالفونه او نورې ډېــرې بدمرغۍ رامنځته 

کېږي. دا چې د سولې الر د نړۍ له جنته نيولې 

د آخرت تر جنته رسيږي، د بې اتفاقۍ او د جګړو 

الره د نړۍ له دوزخه تېريږي او د اخرت پر جهنم 

متاميږي، نو ويالی شو چې سوله جنت او جګړه 

جهنم دی، راځئ چــې د خپل ځان او اوالدونو 

لپــاره هغه الره غــوره کړو کومه چــې زموږ نړۍ 

او عقباء په جنت بدلــوي، د دغې جنتي ډالۍ 

ترالسه کولو لپاره څه وکړو؟

د سولې اړوند زموږ مسئوليتونه

وايي، د ځان اصالح د جهان اصالح ده، د سولې 

پيل له خپل ځانه پکار دی، له خپل فکر او اروا 

نيولې بيا تر ټولنيزو اړيکو، تر کورنۍ، ګاونډيانو، 

کليوالــو، هېوادوالو او بيا هېــواد څخه بهر ټولو 

انسانانو ته د سولې د رسولو لپاره پکار ده، چې 

ټول د واقعي ســولې لپاره هڅــه له خپل ځان 

څخه پيل کړو.

څرنګه چې ټــول په دې پوهېږو، د انســانانو د 

مدين ژوند د ماڼۍ بنسټ پر کورنۍ والړ دی او د 

کورين نظام ديوالونه او ستنې مور و پالر يا ښځه 

او خاوند او د دوی اوالدونه دي.

پــه دې برخــه کې پــه کورنۍ کې د ســولې او 

نېکمرغه ژوند په اړه د کورنۍ دغړو مسئوليتونو 

او فرايضو ته يوه لنډه کتنه کوو او بیا مخکې ځو.

پــه کومه کورنۍ کې چې د مــور او پالر تر منځ 

او بيــا د مور، پــالر او د اوالدونو تر منځ د مينې، 

خوښــۍ او د اعتامد فضاء جوړه وي، مور و پالر 

د خپلــو ځانونــو او اوالدونــو پــر وړاندې خپلې 

دندې او مســؤوليتونه وپېــژين، هغو ته د عمل 

جامــه واغونــدي او اوالدونو ته خپلــې دندې او 

مسؤوليتونه وښودل يش، مرشان، په خپلو کې 

متقابل احرتام ولري، پر کرشانــو رحم وکړي او 

کرشان د مرشانو درنــاوی وکړي او په چارو کې 

يو بل رسه مشــورې ولري، دغــه ډول کورنۍ به 

يوه بريالۍ کورنــۍ وي، جګړې او تاوتريخوالی 

بــه له دې کورنۍ څخه خپلې کډې باروي او پر 

ځای به يې د سولې، پرمختګ او امن هوا ګانې 

چلېږي، خو دا تشــې د خولې خــربې نه دي، 

دغه ډول نېکمرغه کورنۍ هغه وخت جوړيدالی 

يش چې د کورنۍ غړي په خپلو کې پر ښو چارو 

الرښــوونه وکړي او له بــدو چارو څخه مخنيوی 

د يــو بل وکړي، د بېلګې په توګــه که يو پالر او 

مور چې په کورنۍ کې  مرشان دي، پالر په يوه 

دولتــي اداره کې دنده لــري او په خپل ټاکيل 

معاش قناعت نه کوي، دفرت ته د راغليو مسافرو 

او مراجعينو څخه د کار په بدل کې د شــرييني 

ترعنــوان الندې بډې اخــيل، د هغوی جيبونه 

تروړي، کورته يې راوړي او خپلې ښــځې ته يې 
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دموکراسی و حقوق بشر، دو مفهوم بنیادین در 
عرصه سیاست و حقوق است که از دیرباز ذهن 
بشر را به خود معطوف داشته است. پرسش هایی 
از این دســت که حکومت باید چگونه باشــد؛ 
مطلوبیت آن در چه شــیوه ای به منصه ظهور 
می رسد؛ چه کس یا کسانی باید حکومت کنند و 
این که انسان در اجتماع دارای چه حقوقی است، 
این حقوق از کجا ناشی می شود؛ از زمان ظهور 
تمدن های اولیه مطرح بوده و با پیشرفت علم، 
مدنیت و اندیشه، دانشوران، این دو مفهوم مهم 
را در کانون اندیشه های فلسفه سیاست و حقوق 

قرارداده اند.
 اصطالح دموکراســی هم به لحــاظ فرم و هم 
به لحاظ محتوا، خواســتگاه یونانی دارد. برای 
نخستین بار، این متفکران برجســته و پرآوازه 
یونانی بودند که قالب دموکراســی را در میان 
انواع شیوه های حکومت بیان کردند. از چیستی، 

ویژگی های آن سخن راندند و مطلوبیت و عدم 
مطلوبیت سیســتم دموکراســی را در سنجه  
طراحی های فلسفه قدرت، مهار قدرت و در این 
میان جایگاه شــهروندان و حق انسان سپردند. 
تنها تحولی که در مورد دموکراسی پدیدار گشته 
اســت این که دموکراســی حالت مستقیم را از 
دست داده و چهره غیرمستقیم به خود گرفته 

است.
اما حقوق بشــر در اصطالح نویــن خود، عمر 
چندانی ندارد؛ هرچند که محتوای حقوق بشر 
به معنای عدالــت، حقوق انســان، امتیازها و 
جایگاهی که به موجب قانون، برای انسان و اتباع 
یک دولت و ملت و مردم یک سرزمین باید مد 
نظر قرار گیرد، به مراتب ســابقه دیرینه تری از 

دموکراسی دارد.
در تطور تاریخ، حقوق انسان و تالش در جهت 
بهبــود جایگاه انســان و اهتمام بــه حرمت و 

کرامت او، به مراتب بســیار بیشتر از دموکراسی 
مــورد دغدغــه نظریه پــردازان و در کانــون 
بحث های فلســفی بوده است و پیچیدگی ها و 
تأثیرگذاری های حقوق، آزادی ها و اختیارات بشر 
در رابطه با پیشرفت جامعه بشری، سیر تکاملی 
انسان و ایجاد تمدن های بزرگ، به مراتب بیشتر 

از دموکراسی بوده است.
به این دلیل اســت که برخی نظریه پردازان، در 
مقام مواجهه با مدرنیته و دســتاوردهای تمدن 
جدید؛ قائل به گسست میان عصرکهن و دنیای 
مدرن اند. پیدایی مدرنیته و ساخت عصر مدرن 
را معلول تعریف جدید و تازه از انسان و حقوق او 
می دانند. عصری که انسان خویشتن را از مرحله 
صغارت رهانید و به خود اصالت داد و متناسب با 
این تغییر نگرش، برای خود حقوق متفاوت قائل 
شــد و این باعث گردید که بنیان فکری نسبت 

عالم و هستی از بنیان دگرگون شود.
در کانــون حق بشــر فردیت نهفته اســت؛ به 
این معنا که اگر هســته حقوق بشر را بکاویم و 
درون مایه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، 
در درون آن عنصر اساســی و گوهر درخشانی 
را می توان یافت که عبارت باشــد از حقوق فرد 
انســانی؛ منهای تمام قیدها و تعلقات. این حق 
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بزند کــه آن حقوق را نادیده انــگارد. پس هر 
قانونی باید در راســتای حقوق بشــر تدوین و 
تصویب گردد، و در غیرایــن صورت نمی تواند 
از اعتبار مشــروع برخودار گردد. در صورتی که 
دموکراسی به ســلب حقوق بیانجامد، برخی از 
نظریه پردازان این امر را قانونی می دانند؛ چرا که 
از خود تعینی عمومی و حق جمعی برخواسته 
است؛ ولی نامشروع است، چرا که به سلب حقوق 
فردی و خود تعینی خصوصی منتهی شده  است، 
این دســته از نظریه پردازان در این مورد، بین 
قانونی بودن و مشروع بودن تفاوت قائل اند. براین 
اســاس، می توان دموکراسی نفی کننده حقوق 
بشــر را دموکراسی  غیردموکراتیک و نا مشروع 
دانست که در حقیقت یک واژه پارادوکسیکال 
اســت؛ لذا در نهایت می تــوان گفت که چنین 

دموکراسی در حقیقت دموکراسی نیست.
جدای از تعــارض حق جمعی و فردی در مقام 
اعمال حق نیز این قاعده از دیر باز پذیرفته شده 
اســت هیچ کس، نمی تواند اعمال حق خود را 
وســیله اضرار به غیرقرار دهد. ازاین قاعده نیز 
می توان اســتنباط کرد که جمع اکثریت، نیز 
نمی تواند اعمال حق خود را که دموکراسی باشد 
وسیله اضرار به غیر یعنی فرد و سلب حقوق او، 
قرار دهد. هیچ ضــرری باالتر از این قابل تصور 
نیســت که فردی یا افرادی از حقوق ذاتی خود 

محروم شوند.
 بنابراین در فرض تعارض حقوق بشر و موکراسی 

سه نظریه را می توان مطرح کرد:
 نخســت اینکه بین حقوق بشــر و دموکراسی 
نمی توان تعارضی قائل شد آنچه تعارض گفته 
می شــود، تنها جلوه ظاهری است، در حقیقت 
تعارض نیســت، بلکه تعارض نماســت، تحقق 
دموکراسی واقعی، بدون حقوق بشر امکان پذیر 

نیست.
در این مورد می توان این گونه استدالل کرد که 
اگر با دقت در ذات دموکراســی تأمل گردد، به 
زبان قاطع نمی توان حکم کرد و نتیجه گرفت که 
دموکراسی یک فرم و سمبل منهای روح است. 
قالب خشک و شیوه غیرمنعطف برای حکومت 
کردن اکثریت بر اقلیت است. در ذات دموکراسی 
نیز می توان جلوه های از حقوق بشر را یافت که 
عبارت باشــد از حق حاکمیــت و حق تعیین 
سرنوشــت، حق انتخاب کــردن و حق انتخاب 
شــدن، حق براندازی اســتبداد، حق ایستادن 
در برابر بی عدالتی. بنابراین، بین حقوق بشــر و 
دموکراسی نمی توان یک خط مجزا ترسیم کرد 
و حوزه های قلمــرو این دو مفهوم را جدا از هم 
تصور کرد. بین حقوق بشــر و دموکراسی یک 
نوع به هم پیوســتگی و ارتباط وجودارد تا اراده 
انسان ها برای حاکمیت بر سرنوشت خود متبلور 
شود و حقوق آنان به گونه مطلوب متجلی گردد. 
دموکراسی در حقیقت تجلی بخش حقوق بشر 

است. این دیدگاه تا حدودی به دیدگاه ژان ژاک 
روسو نزدیک است که قائل به رابطه درونی بین 

دموکراسی و حقوق بشر است.
نظریه دوم: در فرض تعارض، حقوق بشر مقدم 
بر دموکراســی است زیرا ارزش های حقوق بشر 
بنیادین و اساســی و دارای مقام واالتر اســت. 
حقوق بشر، حق قانون گذاری را محدود می کند 
و قانون وقتی معتبر اســت که منجر به ســلب 
حقوق بشــر نگردد و اال اعتبار خود را از دست 
می دهد. این دیدگاه تاحدودی قرابت با دیدگاه 

»کانت« دارد.
بنابراین، در فرض تعارض، یا باید حقوق بشر را 
مقدم داشت که در آن حق همگان و حق ذاتی 
انسان مد نظر قرار می گیرد یا دموکراسی را که 
فقط حق اکثریت مالک عمل اســت؛ اکثریتی 
که در مقایســه با کل افراد جامعه خود اقلیت 

محسوب می شود.
افزون بر این حقوق بشــر حقوقی سلب ناپذیر 
و همیشگی اســت، دارای مصالح علیا ست. در 
حالی که حقوق اکثریت که عبارت از دموکراسی 
اســت، نه حق ذاتــی و ســلب ناپذیر که حق 
مقطعی و فصلی تابع یک زمان مشخص است. 
ســیال بودن از الزمه آن است و در یک فرایند 
دموکراتیک و انتخابات دیگر ممکن است ورق 
بر گردد و اکثریت که حق حاکمیت را به دست 

آورده اند ممکن است آن را از دست بدهند.
در نتیجه در صورت تعارض بین حقوق بشــر 
و دموکراســی، حق تقدم با حقوق بشــر است، 
وضع قوانین و مقررات باید در پرتو حقوق بشر 
باشــد، چون ما ناگزیر یم بین دو مقوله یکی را 
انتخاب کنیم، اســتبداد، هر چند این استبداد 
اکثریت است، یا آزادی فردی، بنابراین ازادی و 
رهایی فرد از استبداد، مقدم بر سلطه و سیطره 
جمع است. استبداد و سلب حقوق بشر غیرقابل 
پذیرش است، هرچند این امر، از سوی اکثریت 

صورت گیرد.
 نظریه سوم دموکراسی که به سلب حقوق بشر 
بی انجامد، در حقیقت دموکراســی نیست، روح 
خــودش را نقض و نفی می کند؛ چرا که بر این 
مبنا، وصف دموکراتیک دو عنصر اساسی دارد؛ 
حق حکومت کردن که از آن اکثریت اســت و 
حقوق بشر که متعلق به همه است و در صورتی 
که اکثریت حقوق بشــر را نادیده انگارد، یعنی 
یک عنصر از دو عنصر اساســی دموکراســی را 
نادیده گرفته است و این منجر می شود به عدم 
تحقق دموکراسی، به این معنا که در این فرض 
اصاًل دموکراسی امکان وقوع و دموکراتیک شدن 
ندارد، چرا که نمی توان قوانین را به کســانی که 

قانون برای آن ها وضع می شود تحمیل کرد.

مبتنی بر فردیت و فرا سرزمینی بودن است. این 
مفهوم از حقوق بشــر، خود منتج به این نتیجه 
می شود که حقوق بشر را فراقانونی؛ یعنی ورای 
قانون و در جایگاه برتــر از قانون بدانیم، به آن 
جهت که قانون الزاماً در یک ســرزمین معین و 
در یک برهه زمانی معین و برای مردمانی معین 
معنا پیدا می کند؛ ولی حقوق بشر، ذاتی انسان 
است و بین حقوق بشر و بشر انفکاک و جدایی 

غیرقابل تصور است.
هسته دموکراسی را حق مشروع جمعی نه الزاماً 
حق همگانی، در یک جغرافیای مشخص تشکیل 
می دهد. دموکراسی ضرورتاً در چهارچوب قانون 
تحقق پیدا می کند، از این رو است که دموکراسی 
مثــل مرزهای سیاســی در دل یــک جغرافیا 
محدود می شود. بنابراین دموکراسی را نمی توان 
ورای قانــون تعریف کــرد و این حق جمعی را 
در تمام کشــورها و با جغرافیای معین، به گونه 
یکسان ترســیم کرد. به عبارت دیگر، مردم، بر 
اساس یک قرارداد اجتماعی حق حاکمیت را به 
عده ای می سپارند تا آن را اعمال کنند و به  وضع 

قوانین بپردازند.
به ایــن ترتیب از آنچه گفته شــد در مواردی، 
بین حقوق بشــر و دموکراســی تعارض قابل 
تصور است. به آن دلیل که در بستر دموکراسی، 
اکثریت، در فرایند دموکراتیک و قانون مند، حق 
مشروع حکومت کردن را بدست آورده است که 
برخی اندیشمندان آن رابه خود تعینی جمعی 
تعریف کرده اند. از لوازم حکومت کردن تصویب 
و اجرای قوانین اســت. حال می توان پرسید که 
آیا اکثریت می توانند هر قانونی را برمبنای حق 
قانونی اکثریت وضع و تصویب کنند و از جمله 
مبادرت به وضع قوانینی بنمایند که به تحدید 
حقوق بشر بی انجامد. به عبارت دیگر دموکراسی 
که به تعبیر هابرماس حق خود تعینی عمومی 
اســت، می تواند حقوق بشــر را که مبنای آن 
فردیت و خود تعینی خصوصی اســت محدود 
ســازد یا این که قانون گذاری و وضع قوانین، در 

یک نظام دموکراتیک، دارای حد و مرز است؟
آنچــه در این باره می توان گفت این که اکثریت 
بر اساس اصول خود تعینی می توانند حکومت 
کنند و به وضع قوانیــن بپردازند. این امر، حق 
مشروع و قانونی اکثریت اســت؛ اما این قانون 
گذاری تا زمانی معتبر است که به  نفی و سلب 
حقوق بشر منجر نشــود. به این معنا که قانون 
گذاری، در این فرض دارای محدویت اســت و 
نمی تواند حقوق بشر را تحت تأثیر قرار دهد یا به 
گونه ای تفسیر کند که حقوق بشر را تضییق کند 
یا این که روندی را در پیش بگیرد که به ســلب 

حقوق بشر ختم شود.
این به  آن دلیل اســت که حقوق بشــر حقوق 
ذاتی و ســلب ناپذیر و ورای قانون است و هیچ 
قانون گذاری حق ندارد، دست به وضع قوانینی 
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رسیزه: 

افغانســتان د روان کال د اکتوبــر پر 16مه د 

31 رایو په ګټلــو رسه د ملګرو ملتونو د برشي 

حقونو د شــورا غړیتوب ترالسه کړ او له 2018 

څخه تــر 2020 پورې، د درېیــو کالونو لپاره 

به د افغانســتان پورې اړونــد برشي جنایتونو، 

جګــړو او ورته پېښــو لپاره یو نړیــوال او معترب 

ټرېبیون ولري. د افغانستان لپاره په دې شورا 

کې غړیتوب د غښتلې ډیموکراسۍ رسه سم د 

افغانستان د برش حقونو وضعیت او حساسیت 

هم ښيي. 

د 2003 کال په ډیســمرب کې د ملګرو ملتونو 

د یو شــمېر مهمو شخصیتونو په ګډون د برش 

حقونو ته د شــته ګواښونو د ارزونې په موخه د 

ملګرو ملتونو د رسمنيش په وړاندیز یوه کارډله 

جوړه شــوه، چې بیا د 2004 کال په ډیسمرب 

کې د ملګرو ملتونو رسمنيش د یادې کارډلې 

کړنې ښې توصیف کړې او په نړیواله کچه یې 

د برش حقونو لپاره د یو شمېر ځانګړیو قواعدو 

د رامنځته کولو په برخه کې هیله څرګنده کړه.

په 2005 کال د »په پراختیا، امنیت او د ټولو 

لپــاره د بــرشي حقونو د رعایت کــې د زیاتې 

آزادۍ پــه لور« تر عنوان الندې په یو راپور کې 

د ملګرو ملتونو رسمنــيش وویل »که چېرې د 

ملګرو ملتونو سازمان غواړي په نړۍ کې د هغه 

تعرضونــو پــر وړاندې چې د نر او ښــځې رسه 

تررسه کېږي، له هغــه رسه مقابله وکړي، باید 

بــرشي حقونو ته هم هغومــره اهمیت ورکړي، 

لکــه امنیت او پراختیا ته یــې چې ورکوي. نو 

غړي باید د برشي حقونو د کمیسیون پر ځای 

یوه غښــتلې د بــرشي حقونو شــورا رامنځته 

کړي.«

د بــرشي حقونــو شــورا خپله لومړنــۍ غونډه 

د 2006م کال د جــون پــر 19مــه وکړه او په 

همــدې اجــالس کې یــې د بــرشي حقونو د 

کمیســون د انحالل پــه اړه د 2006م کال د 

جون پر 16مه پرېکړه وکړه. د دې شــورا غړي 

د 2006م کال د مــۍ میاشــتې پر 9مه نېته 

وټاکل شول. 

بــرشي حقونــو شــورا اصــيل کاري  د م.م. 

استقامت او جوړښت

د بــرشي حقونو د شــورا د کاري څرنګوايل په 

برخه کې درې مهم کاري استقامتونه د پام وړ 

دي؛

لومــړی، د برشي حقونو په برخه کې د نړیوالو 

معیارونو رامنځته کول.

دویــم، د رویو یــا ابزارونو رامنځتــه کول چې 

حقوقي الزامیت ولري، لکه د برشي حقونو پر 

کنوانسیونونو باندې د فردي شکایتونو د درج 

کولو رویه.

درېیم، له هېوادونو رسه د تخنیکي مرســتو او 

ظرفیت لوړونې له الرې د خربو اترو په مرسته 

د برشي حقونو د وضعیت ښه کول او لوړول.

د عمومــي مجمعــې د 3م اپرېــل 2006 د 

60/251 منرب پرېکړه ليک پر اســاس برشي 

حقونو د شــورا دنــدې او ونډې داســې ټاکل 

شوي دي:

له ټولو برشي حقونو او ټولو برشي   •

آزادیــو څخه دفاع او د نړیوال احرتام لوړول، د 

هر چا لپــاره پرته له هر ډول تبعیض څخه، په 

د برش حقونو شورا 
کې د افغانستان 

غړیتوب
آیا افغانستان خپل تېرې 

سل کلنې تجربې ته ورګرځي؟!

لیکوال: فهیم الله کریم
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عادالنه او منصفانه ډول،

د برشي حقونــو د نقض څېړل په   •

ځانګړي ډول چې فاحش او سیستامتیک وي 

او په اړه یــې هېوادونو ته توصیې کول، د دې 

پــه اړه اهتامم کول چې آیــا د ملګرو ملتونو د 

ســازمان فعالیتونــه د برشي حقونــو په برخه 

کــې همغږي دي او د برشي حقونو مســله په 

سیستامتیک ډول د ملګرو ملتونو د سیستم له 

ټولو ارګانونو څخه د توجه وړ ده،

د بــۍ طرفۍ، واقعګرایــۍ او غیر   •

انتخايب نړیوالو اصولو ته په کتو رسه، شورا به 

په نړیواله ســطحه هغه خربې اترې او مرستې 

تشــویقوي چې د بــرشي، مدين، ســیايس، 

اقتصادي، فرهنګي او حتی د پراختیا د حقونو 

د ارتقاء او ترې د مالتړ موجب کېږي.

د پورتنیو موخو ترڅنګ به د برشي حقونو شورا 

الندې ونډې هم تررسه کوي:

د بــرشي حقونــو په برخــه کې د   •

ښــوونې د کچې لوړول او د اړوندو دولتونو په 

توافق رسه د مشوريت او تخنیکي خدمتونو او 

مرستو وړاندې کول.

د برشي حقونو له ټولو موضوعاتو   •

رسه په تړلیو مسایلو باندې د خربو اترو مرکز

د بــرشي حقونــو په برخــه کې د   •

نړیوالــو حقونو د پراختیا تداوم لپاره د عمومي 

غونډې لخوا د توصیې غوښتنه کول،

او داسې نور  •

د بــرشي حقونــو شــورا د بــرشي حقونــو د 

کمیســیون برخالف چې )53( غړي يې لرل، 

دا شــورا 47 غړي لري. د غړیو د کمښــت یو 

علــت د بــرشي حقونو اړوند دوســیو تــه د ژر 

رسیده ګۍ مورد یاد شوی دی. د اوسنیو غړیو 

د ټاکنــې اصل پر جغرافيــي عدالت والړ دی 

چې په الندې ډول تقسیم شوي دي:

د افریقايــي هېوادونــو لــه ډلــې   •

دیارلس هېوادونه

ډلــې  لــه  هېوادونــو  آســیايي  د   •

دیارلس هېوادونه

د رشقــي اروپــا لــه ډلــې شــپږ   •

هېوادونه،

کارایــب  او  امریــکا  التینــې  د   •

هېوادونو له ډلې اته هېوادونه،

د لویدیځې اروپا او د نورو هېوادونو   •

له ډلې اوه هېوادونه،

پورتنــي هېوادونه د درې کلونو په موخه ټاکل 

کېــږي او تر دوو ځلونو ټاکل کېدو زیات نيش 

کوالی چې وټاکل يش. غړي هېوادونه باید له 

برشي حقونو څخه د دفاع په برخه کې برشي 

حقونو د قواعــدو په دقیق رعایت باندې عمل 

وکړي.

د افغانســتان لپاره د بــرشي حقونو د تجربې 

میراث

لــه نن څخه څه باندې ســل کالــه وړاندې د 

افغانســتان روڼ اندی پاچا امــان الله خان په 

دې وتوانیــد چې پــه یوه وروســته پاتې ټولنه 

کې د لومړي ځل لپــاره د موډرنو او اصالحي 

پروګرامونــو په لړ کې د برشي حقونو د موډرنو 

او نویو حقونو اساســات کېــږدي. د امان الله 

خان د حکومت پر مهال لومړنی اسايس قانون 

جوړ شــو. پر سیايس نظریاتو بندیز لغو شو او 

مریتوب هم په لومړي رس کې محکوم شــو او 

بیا په اســايس قانون کې په رصاحت رسه لغو 

اعالن شــو. په کال 1920 کې د بېسوادۍ پر 

وړاندې کمپاین پیل شو او په کال 1923 کې 

یې یوه ډله محصلین د زده کړو لپاره فرانســې 

تــه ولېږل. د پوهنې له پروســې څخه د مالتړ 

په موخــه یې د خلکو په خوښــه د )له معارف 

رسه مرســته( په نوم مالیات لوړ کړل. د ښخو 

د آزادۍ او تعلیــم نهضت پیل شــو. د حامیت 

نســوان په نام د ښځو لپاره یو انجمن تاسیس 

شــو او تر څنګ یې د ارشاد نســوان په نوم د 

ښځو د فکري تنویر او ورځنیو چارو په باب یوه 

ښځینه جریده هم پیل شوه.  د امان الله خان 

پــه اصالحي طرحــه که د نجونو لپــاره د واده 

عمر 18 کاله او د هلکانو لپاره 22 کاله وټاکل 

شــو. په هغه مدين قانون کــې چې د 1922 

او 1923 کلونــو تــر منځ تدوین شــوی و، یو 

شمېر اضايف لګښــتونه لکه د واده، کوژدنې، 

د مړي د ښــخولو او دې ته ورته لګښتونه منع 

شــول. پــه کال 1922 کې اجبــاري کال له 

منځه والړ. تر کال 1924 پورې په کابل ښــار 

دوه لوی عمومي روغتونه تاســیس شوي وو. د 

مدين او مذهبي مضمونونو او مرشانو د تعلیم 

پروســه پیل شوې وه او خپله امان الله خان به 

ټولګیو تــه ورته او تدریس به یې کاوه. په کال 

1924 کې لومړنۍ زده کړې اجباري شوې او 

شپږ کلنۍ تر یوولس کلنۍ د نجونو او هلکانو 

د ګډو زده کړو پروســه هم تر کار الندې وه. په 

کال 1928 کــې د لومړنیــو زده کړو په موخه 

د نجونــو لومړنۍ 28 کســیزه ډلــه ترکیې ته 

والړه. پــه 1920 کې پغــامن د هېواد په کچه 

د اوپرا لومړنۍ مرکــز و او په کابل 1923 کې 

لرغونپېژندنې لومړين مطالعات هم پیل شول.

پورتنــي ټول کارونــه د معارص افغانســتان په 

تاریخ کې د دې هېواد د ســیايس سیســتم، 

خلکــو او تاریخــي تجربــو د هغه یــو تلپاتې 

حکایت کوي چې افغانســتان د درېیمې نړۍ 

د هېواد په توګه د یو ســل کلن نسبتاْ کامیاب 

ولې کامل مرتقي بهیر په تررسه کولو رسه ایله 

تر هغه سل کاله وروسته د برشي حقونو په یو 

نړیوال او معترب بنســټ کې د غړیتوب چانس 

پیدا کوي.

د ســمونپال مرش او د برشي حقونو د مخکښ 

افغان باين شــاه امان الله خــان د هغه وخت 

پیل کړي او بنســټ جوړونکــي کارونه په تېرو 

څلوېښتو کلونو کې د پراخو جنګي جنایتونو، 

بهرنیــو تروریســتي ډلو، کورنیو جګــړه ماریو، 

طالبانــو او د خشــونت په نوي فصــل کې له 

کــې له جــدي مخاطــرې رسه مخ شــول. په 

افغانســتان کې  له تېرو شپاړلسو کلونو څخه 

را پدېخوا چې د بــرشي حقونو په برخه کې د 

فعالیت او فکر کولو کومه دوره پیل شــوې ده، 

څومره افغانیزه شــوې او د عامه افکارو لپاره د 

منلو وړ ده؟ د برشي حقونو د مفهوم او افغانیزه 

کولو ذهنیت د برشي حقونو په ارتقاء او تفهیم 

کې تر بل هر فاکتور مهم او کارنده ځای لري.

تېر څلوېښت کاله، طالبان او اوس

د نوي موقت حکومت رسه ســم افغانســتان د 

برشي حقونو د یو خپلواک کمیسیون څښن 

شــو. له جنګ څخه د راوتيل افغانستان لپاره 

چــې ال هم پــه کې د جنګ اصيل ریښــې نه 

وې وچې شوې، د داسې یو بنسټ پیلېدل، یو 

نیک او معترب ګام و. د ټولنیز عدالت تر څنګ، 

د تېرو خانه جنګیو رسه سم باید یاد کمیسون 

په روان وضعیــت کې هم د برشي حقونو د یو 

عامــه او انســاين مفهوم په خاطــر کار او زیار 

ایســتی وای. دا د بحث او خربو جال برخه ده 

چې د دې من په لړ کې نه ځایيږي.

افغانســتان له تېرو څلوېښتو کالونو را پدېخوا 

د متواتــرو جنګي جنایتونو تــر څنګ د یو ژور 

بحران ښــکار و. د خلقي او پرچمــي رژیم پر 

مهال د بې ګناه انسانانو قتلول، د مجاهدینو 

په نامه د جنګي جنایتکارو ډلو او ملېشو واک، 

د طالبانو په نامه د تروریســتي ډلو ظهور او تر 

هغه وروســته د موقــت او منتخب حکومت پر 

مهال د ګڼو تروریســتي او جنګي ډلو له لوري 

خونړي بریدونه، قتلونه او ظلمونه د افغانستان 

د سیايس تاریخ یو بې ساری لوی او ځورونکی 

تاریخي پړاو دی.

طالبان د جنګي جنایتکارانو او تروریستانو په 

نــوم باید د برشي حقونو پــه د جدي ناقضینو 

په حیــث وپېژندل يش. د طالبانو په حق کې 

د افغانســتان غړیتوب یو مهــم پرمختګ بلل 

کېــدای يش. د افغانســتان حکومــت باید د 

دې شــورا د متواترو غونډو او بحثونو په موخه 

د طالبانــو د جنګي جنایتونــو د برمال کولو او 

پاتې په ... مخ کې
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شــدن اساســنامه روم در اول جوالی 2002 
بپذیرند.

محکمــه بین المللی جزایی جانشــینی برای 
محاکم ملی نیست. بر بنیاد اساسنامه روم، این 
وظیفه هر کشــور است که داوری جنایی خود 
را برای کسانی که مسئول جرایم بین المللی اند، 
اعمال کند. محکمــه بین المللی جزایی فقط 
وقتــی می تواند اقدام کند کــه یک دولت در 
بررســی و تعقیب قضایی مرتکبین به شــکل 
درست ناتوان یا بی میل است. مأموریت نخست 

محکمه بین المللی جزایی کمک به لغو معافیت 
برای مرتکبان شــدیدترین جرایــم مرتبط با 
جامعــه جهانــی در کل و در نتیجه کمک به 

جلوگیری از چنین جرایمی است. 
آگاهی عمومی در این زمینه می تواند به تضمین 
احترام پایدار به تطبیق عدالت بین المللی کمک 
کند. در ذیل بخشــی از پرسش ها درباره این 
محکمه پاســخ داده شده است که به شناخت 

بهتر از این نهاد کمک می کند. 
1. محکمه بین المللی جزایی چیست؟

محکمــه بین المللــی جزایــی )the ICC یا 
»محکمــه«( یک محکمه دایمــی بین المللی 
اســت که افرادی را که مرتکب شــدیدترین 
جرایــم مرتبط با جامعه جهانی یعنی جرایمی 
مثل کشــتار جمعی، جنایت علیه بشــریت، 
جنگ و تجاوز می شوند، مورد تحقیق، تعقیب 

قضایی و محاکمه قرار می دهد.
2. چرا محکمه بین المللی جزایی تأسیس 

شد؟
برخی از شنیع ترین جرایم در منازعاتی صورت 
گرفته اند که مشخصه قرن بیستم اند. متأسفانه 
موارد بسیاری از نقض قوانین بین المللی بدون 
مجازات مانده اند. محاکم نورنبرگ و توکیو به 
خاطر جنگ جهانی دوم برگزار شدند. در سال 
1948 وقتی کنوانسیون جلوگیری و مجازات 
از نسل کشی تصویب شد، جلسه عمومی ملل 
متحد نیاز به یک محکمــه دایمی بین المللی 
برای رسیدگی به انواع قساوت هایی که صورت 

اشاره: 
در تاریــخ 17 جوالی 1998، 120 کشــور، 
اساســنامه ای ـ   معروف به اساســنامه محکمه 
جزایی بین المللی )»اساســنامه روم«( ـ را در 
روم  امضا کردند که محکمه بین المللی جزایی 
را ایجاد کرد. برای نخســتین بار در تاریخ بشر، 
کشورها تصمیم گرفتند که داوری یک محکمه 
بین المللــی جزایــی را بــرای تعقیب قضایی 
مســببان جدی ترین جرایم مرتکب شــده در 
قلمر وشان یا توسط اتباع شان را بعد از اجرایی 

محکمه
 بین المللی 
جزایی
)کمک به لغو معافیت ناقضان حقوق بشری(
منبع: جزوه راهنمای محکمه بین المللی جزایی
برگردان: یحیا سرپلی
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توســط دولت های عضو صــورت می گیرد  یا 
کمک هــای داوطلبانه دولت ها، ســازمان های 
بین المللی، افــراد، شــرکت ها و دیگر نهادها 

تأمین می شود.
7. فرق محکمه بین المللی جزایی با دیگر 

محاکم چیست؟
محکمه بین المللی جزایی یک محکمه دایمی 
مستقل اســت، درحالی که محاکم ویژه برای 
یوگسالویای سابق و روندا و هم چنین محاکم 
مشــابه دیگر در چوکات ملل متحد تشــکیل 
شــدند تا به وضعیت های مشخصی رسیدگی 
کنند و تنها یک ماموریت و صالحیت محدود 
داشــتند. محکمه بین المللی جزایی که افراد 
را محاکمــه می کنــد، هم چنیــن از محکمه 
بین المللــی عدالت، کــه ارگان اصلی قضایی 
ملل متحــد برای حل و فصــل منازعات بین 
دول است، متفاوت اســت. محاکم ویژه برای 
یوگسالویای سابق و محکمه بین المللی عدالت 

هم مراکز شان در شهر الهه است. 
8. آیا محکمه بین المللی جزایی، اداره یا 

نهادی مربوط ملل متحد است؟
نخیر. محکمــه بین المللی قضایــی یک نهاد 
مستقل اســت که مأموریت آن محاکمه افراد 
برای جرایمی در حــوزه صالحیت خود بدون 
نیاز به یک حکم ویژه از سوی ملل متحد است. 
به تاریخ 4 اکتوبــر 2014 محکمه بین المللی 
جزایی و ســازمان ملل، توافقنامــه ای را برای 

رابطه بین خود امضا کردند. 
9. آیا محکمه بین المللی جزایی جایگزین 

محاکم ملی می شود؟
نخیر. محکمــه بین المللی جزایــی جایگزین 
سیستم های قضایی جزایی ملی نمی شود، بلکه 
آن هــا را تکمیل می کند. این محکمه می تواند 
افــرادی را مورد تعقیب قضایی و محاکمه قرار 
دهد، کــه دولت های مربوطه، آن هــا را مورد 
تعقیــب قضایی و محاکمه قــرار نمی دهند یا 
نمی توانند قرار دهند. این مسئله ممکن است 
وقتی رخ دهد که رســیدگی قضایی به شکل 
ناموجه به تأخیــر می افتد یا با هدف حفاظت 
افراد در مقابل مســئولیت های جزایی شــان 
صورت می گیرد. این مســئله معروف به اصل 
تکمیــل گیری اســت که تحــت آن اولویت 
به سیســتم های ملی داده می شــود. دولت ها 
مرتکبان شدیدترین  محاکمه  اولیه  مسئولیت 

جرایم را دارند. 
10. تحت چه شرایطی محکمه بین المللی 

جزایی صالحیتش را اعمال می کند؟
وقتی دولتی عضو اساســنامه روم می شــود، 
موافقه می کند تا صالحیت محکمه بین المللی 
جزایــی را در ارتباط با جرایم نــام گرفته در 
این اساســنامه بپذیرد. محکمه ممکن اســت 
صالحیت خود را در وضعیت هایی که مرتکب 

مورد ادعا تبعه یک دولت عضو اســت یا وقتی 
که جــرم در قلمرو یک کشــور عضو صورت 
گرفتــه، اعمال کند. هم چنیــن دولتی که به 
عضویت اساســنامه درنیامده، ممکن اســت 
تصمیم بگیرد که صالحیت محکمه بین المللی 
جزایی را بپذیرد. این شرایط وقتی که شورای 
امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد یک 
موقعیت را به دفتر ســارنوالی ارجاع می دهد، 

قابل کاربست نیستند.
11. آیا دادرسی محکمه بین المللی جزایی 

تابع زمان است؟
محکمــه بین المللی جزایی تنها درباره وقایعی 
کــه بعد از اجرایی شــدن این اساســنامه در 
تاریخ 1 جوالی 2002 بــه وقوع می پیوندند، 
صالحیت دارد. اگر دولتی بعد از اجرایی شدن 
عضو این اساسنامه شود، محکمه ممکن است 
که صالحیتش را تنها در ارتباط با جرایمی که 
بعد از اجرایی شــدن اساسنامه برای آن دولت 
مرتکب شده، اعمال کند مگر این که آن دولت 
اعالمیــه ای صادر کــرده و صالحیت محکمه 
بین المللی جزایی را چنان که شــامل گذشته 
شــود، بپذیرد. بــا آن هم محکمــه نمی تواند 
صالحیتــش را در ارتباط با وقایعی که قبل از 
اول جوالی 2002 اتفاق افتاده اند اعمال کند. 
12. چه کسانی می توانند از سوی محکمه 

بین المللی جزایی تعقیب قضایی شوند؟
محکمه بین المللی جزایی افراد و نه گروه ها یا 
دولت ها را مــورد تعقیب قضایی قرار می دهد. 
هر فردی که متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه 
صالحیــت محکمه بین المللی جزایی شــود، 
می تواند از ســوی محکمه بین المللی جزایی 
تحت تعقیب قرار گیرد. پالیسی تعقیب قضایی 
دفتر ســارنوالی محکمه بین المللی جزایی آن 
اســت تا روی کســانی کار کند که شواهد در 
ارتباط با آن ها وجود دارد و بیشترین مسئولیت 
را در قبــال جرایم بر عهــده دارند و هیچ گونه 
وظیفه رســمی را که ممکن اســت توســط 

متهمان اشغال شده باشد، در نظر نمی گیرد. 
بین المللی  محکمه  ســاختار   .13

جزایی متشکل از چند بخش است؟
محکمــه بین المللی جزایی متشــکل از چهار 
ارگان است: ریاســت، اتاق ها، دفتر دادستانی 
و ثبــت. هر کدام از ایــن ارگان ها یک نقش و 

مسئولیت ویژه دارند.
17. وظیفه ریاست چیست؟

ریاســت متشــکل از چهار قاضی )رئیس و دو 
معاون رئیس( اســت که توســط یک اکثریت 
کامــل از 18 قاضی محکمه برای حداکثر یک 

دوره دو یا سه ساله انتخاب می شوند.
ریاســت، مسئول اداره محکمه است،  جز  دفتر 
ســارنوالی. ریاســت، نمایندگی محکمه را در 
جهان به عهده دارد و به ســازمان هایی که با 

گرفته اند را دریافت کرد.
فکر یک سیستم عدلی جنایی بین المللی بعد 
از ختم جنگ ســرد دوباره پدیدار شد. اگرچه 
مذاکرات درباره اساســنامه محکمه بین المللی 
جزایی در ســازمان ملل زیر کار بود، اما جهان 
ارتکاب جنایات فجیعی در قلمرو یوگســالویا 
و در رونــدا را شــاهد بود. در پاســخ به این 
قســاوت ها، شــورای امنیت ملــل متحد یک 
محکمه ویژه را برای هر کدام از این وقایع ایجاد 
کرد. این روی دادها بی تردید تأثیر فوق العاده ای 
بر تصمیم برای برگزاری کنفرانسی گذاشت که 
به ایجاد محکمه جزایی بین المللی در تابستان 

1998 در روم منتهی شد.  
3. اساسنامه روم چیست؟

در 17 جوالی 1998 کنفرانسی از 160 کشور 
نخســتین محکمه دایمــی بین المللی مبتنی 
بر این معاهده را بنیان گذاشــت. این معاهده 
طــی آن کنفرانس معروف به اساســنامه روم 
بین المللی جزایی( تصویب شــد.  )محکمــه 
محکمه بین المللی جزایی در کنار رسیدگی به 
جرایمی که در حیطه صالحیت خود، مراتب و 
مکانیسم هایی را برای دولت ها برای همکاری با 
خود تعیین می کند. کشورهایی که این قواعد 
را پذیرفته اند، دولت های عضو نامیده می شوند 

و در جلسه دولت های عضو اشتراک می کنند.
مجمع دولت های عضو که کم از کم سالی یک 
بار دیدار می کنند، سیاست های عمومی را برای 
اداره محکمــه و مــرور فعالیت های آن تعیین 
می کنند. طی این نشســت ها، دولت های عضو 
فعالیت گروه های کاری را که توســط دولت ها 
ایجاد شــده، مرور کرده و دیگر مسایل مرتبط 
با محکمه بین المللی جزایی را بررسی می کنند 
و پروژه های جدید را مــورد بحث قرار داده و 
بودجه ســاالنه محمکه بین المللــی جزایی را 

تصویب می کنند.
4. چند کشور اسناسنامه روم را تصویب 

کرده اند؟
بیش از 120 کشور؛ کشــورهای عضو فیصله 
روم اند که از تمامی مناطق به شــمول آفریقا، 
اقیانوس آرام، اروپای شرقی، امریکای التین و 
کارائیب و هم چنیــن اروپای غربی و امریکای 

شمالی در آن حضور دارند.
5. مرکزیت محکمه در کجا قرار دارد؟

مرکزیت محکمــه در الهه در هالند قرار دارد. 
اساسنامه روم می گوید که مرکزیت محکمه هر 
وقت که قضات بخواهند می تواند تغییر کند و 
در جای دیگری دایر شــود. محکمه هم چنین 
دفاتــری را در نواحی که تحقیقــات را برگزار 

می کند، ایجاد کرده است.
6. هزینــه مالی محکمــه چگونه تأمین 

می شود؟
هزینه مالــی محکمه با کمک هــای مالی که 
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قضات کار می کنند، کمک می کند. ریاســت 
هم چنین مســئول انجام دیگــر وظایف مثل 
تطبیق محاکماتی که توســط محکمه صورت 

می گیرد، می باشد.
18. وظیفه اتاق ها چیست؟

18 قاضی از جمله ســه قاضی ریاست، به سه 
بخش قضایی محکمه موظف شــده اند: بخش 
پیــش از محاکمه )متشــکل از هفت قاضی(، 
بخش محکمه )متشــکل از شــش قاضی(، و 
بخش استیناف )مشتکل از پنج قاضی(. آن ها 
به اتاق هــای ذیل توظیف شــده اند: اتاق های 
پیــش از محاکمه )هر کدام متشــکل از یک 
یا ســه قاضی(، اتاق های محاکمــه )هر کدام 
متشکل از سه قاضی( و اتاق استیناف )متشکل 

از پنج قاضی بخش استیناف(. 
23. وظیفه دفتر سارنوالی چیست؟

دفتر ســارنوالی یک ارگان مستقل در محکمه 
است. وظیفه این ارگان آن است تا معلومات را 
درباره وقایع یا جرایمی که در حوزه صالحیت 
محکمــه بین المللی جزایی اســت دریافت و 
تحلیل کند تا واقعه هایــی را که به آن ارجاع 
داده می شــود، بررســی کند و معلوم کند که 
آیا یک پایه معقول برای شروع تحقیق درباره 
کشــتار جمعی، جنایت علیه بشریت، جنایت 
جنگی یــا تجاوز وجود دارد یا خیر و مرتکبان 

این جرایم را به دادگاه بکشاند.
دفتر سارنوالی برای انجام وظیفه اش، متشکل 
از سه بخش است:1 بخش تحقیق که مسئول 
انجام تحقیقات اســت )از جمله جمع آوری و 
بررسی شواهد، سوال از اشخاص تحت تحقیق 
و قربانیان و شاهدان(. در این ارتباط برای کشف 
حقیقت، اساسنامه از دفتر سارنوال می خواهد تا 
شرایط مقصر یا بی گناه بودن را به شکل برابر 
مورد بررسی قرار دهد. 2( بخش تعقیب قضایی 
نقشی در روند بررسی دارد، اما وظیفه اصلی اش 
پی گرد دوسیه ها در اتاق های محکمه است. 3( 
بخش دادرســی، تکمیل سازی و همکاری که 
با کمک بخش تحقیق، معلومات دریافت شده 
و واقعات ارجاع داده شده به محکمه را بررسی 
می کند و هم چنین واقعات و دوســیه هایی را 
برای بررسی مسئولیت آن ها بررسی می کند و 
همکاری مورد نیاز از ســوی دفتر سارنوالی را 

برای انجام وظیفه اش تأمین می کند.
24. کــدام جرایم در حــوزه صالحیت 

محکمه بین المللی جزایی اند؟
صالحیت محکمه به محاکمه کشاندن افراد )نه 
دولت ها( است و پاسخگو ساختن اشخاص برای 
جدی ترین جرایم مرتبط با جامعه جهانی مثل 
کشــتار جمعی، جنایات جنگی، جنایت علیه 
بشــریت و تجاوز وقتی که شرایط برای اعمال 

صالحیت محکمه درباره آن ها برابر باشند.

پيــل کړي، په شــفاف ډول او د زړه له تله له يو 

سنجول شــوي پروګرام رسه رامخې ته يش، په 

جګړه کې پر ټولو ښکېلو غاړو د سولې غږ وکړي 

او ســولې ته يې راوبويل، بيا که څوک سوله نه 

کــوي او په جګــړه کې يې ګټې نغښــتي وي، 

هغوی دې افشــا کړي او د الله ج له حکم رسه 

سم دې عمل وکړي، خدای تعاال فرماييل دي.

ژبــاړه: کــه چېرته له هغو څخه يــوه ډله پر بلې 

تېری او بغــاوت وکړي نو له تريي کوونکې ډلې 

رسه وجنګيږئ، تــردې چې هغوی د الله حکم 

ته راوګرځي. کلــه چې هغوی حق ته راوګرځي 

نو بيا د هغوی په منځ  کې په عدل  رسه ســوله 

او انصــاف وکــړئ، اللــه )ج( انصــاف کوونکي 

خوښوي)6( 

د پورتنــي حکم او له نــورو احکامو څخه دا هم 

معلومېږي چې د مسلامنانو ښکېلو خواو ترمنځ 

ســوله راوســتل يو ډېر اړيــن اصــل دی او نور 

مســلامنان دا دنده لري چې د دوو مســلامنانو 

وروڼــو تر منځ روغه او جــوړه راويل او که په دې 

تــرڅ کې حق ته راوګرځي بیا دې په خورا ښــه 

توګه د هغوی پــر وړاندې د عدالــت او انصاف 

څخه کار واخيستل يش.

الله تعالی بل ځای فرماييل دي. ژباړه: په نېکيو 

کــې يو له بل رسه مرســتې وکــړئ او په بديو او 

دښمنيو کې يو له بل رسه مرستې مکوئ )7(

راځــئ، د قرأنکريــم  د احکامــو په رڼــا کې د 

دښــمنيو له نېيل څخه را ښکته شو، يو بل رسه 

وزغمو او د سولې په رامنځته کولو کې يو له بل 

رسه مرســتې وکړو، که چېرته مــوږ ټول افغانان 

چې ټول مسلامنان يو له يو بل رسه کېنو، په دې 

حکومت کې چې کومې نيمګړتياوې شته هغه د 

خربو له الرې ورغوو، دا تر هر څه غوره ده.

که سوله مو وکړه او دغه بدمرغه او له رشم څخه 

ډکــه جګړه مــو په خپــل افغاين عــزم او ديني 

احساس رسه ختمه کړه هم به مو خپل سپېڅلی 

دين او هم به مو خپل ګران هيواد له بدنامۍ او 

بربادۍ ژغوريل وي او هم به مو خپل ځانونه.

ماخذونه
 ،)SDF(1- بنياد انکشــافی ســنايي، ديپارمتنت اعامر صلح

ورکشــاپ های اعامر صلح ورفع خشــونت، صفحۀ 75 سال 

2003- 2004م.

2- د افغانســتان د مدين ټولنې د  مجتمع مياشتنۍ خپرونه، 

دور پنجم، شامره ششم، 2مخ، اسد  1386 خورشيدي. 

3- د العمران سورت 103 ايت 

4- د النساء سورت 114- 115 ايتونه.

5- د حجرات سورت  9 ايت.

6- د تکوير سورت 9 أيت.

7- د مائدې سورت، 2 ايت .

د حکومت مسئوليت

د افغانســتان د اسالمي جمهوريت ټول دولتي 

ارکان چې مســلامنان، مجاهدين، او ځانونه د 

دې خاورې بچيان بــويل، دوی ټول دې د الله 

تعالــی او د دې مظلوم ملــت د نجات په خاطر 

پــه يوه ټغر رسه کيني، د ټول هيواد د راتلونکي 

ګټه دې وســنجوي، د هر افغــان د راتلونکي د 

خونديتوب او هوساينې په فکر کې دې يش، که 

داســې و نه کړي او دولتي منصبونه د شخيص 

ګټو ترالســه کولو او حکومتــي چوکۍ د خپلو 

شــخيص، وړو او د ورځــې په نرخ ګټــو لپاره و 

کاروي، نو کله چې ټول هيواد په بدبختۍ کې 

ډوب وي، نــو دغه فاســد چارواکی به هم نيک 

بخته نه يش، هر دولتي منصب درلودونکی که 

په صداقــت رسه کار وکړي او خپل الس الندې 

کســان کار ته و هڅوي او کوښــښ وکړي چې 

خپلــه تر الس النــدې اداره اصالح او له فســاد 

څخــه پاکــه کــړي، دا کار کــوالی يش، که په 

ريښتينولۍ رسه د عمومي او هيوادنيو ګټو لپاره 

الس په کار يش، د ده په شمول به د ټولو ګټې 

خوندي شوې وي، که هر چارواکی خپله ګټه په 

عمومي ګټو کې و لټوي، چې همدا سې ده هم؛ 

نو هم به له دولت رسه د ولس فاصله کمه يش او 

هم به د خلکو يو هيوادنی او برشي حق پر ځای 

شوی وي او د خلکو د ځورېدو او کړېدو مخه به 

نيول شوې وي؛ دا د خلکو برشي حق دی، چې 

کارونه، غوښتنې او عريضې يې له قانون رسه سم 

طی مراحل يش، په نا قانونه توګه يې کارونه و نه 

ځنډول يش، نهييل نکړای يش او د بډو ور کولو 

ته اړ نه کړای يش.

همدا رنګه په محکمــو او قضايي ادارو کې دې 

په حــق او عدالــت رسه بې له ځنــډه د خلکو 

قضيې  فيصله يش، رشوت خورو او مجرمينو ته 

دې خپله جزا ورکړل يش؛ د يو پوښتنه کوونکي 

سيســتم رامنځته کېدل او بې توپــريه د قانون 

تطبقول، هم د دولت په ګټه دي او هم د خلکو 

د بــرشي حقونو د خونــدي کېدو او ســولې او 

هوساينې لپاره رضوري دي. 

همدارنګه دولت ته پکار دي، چې د ســولې په 

برخه کــې د خلکو د پوهــاوي او تبليغاتو ملن 

پراخــه کړي او خلک په ښــه توګه ســولې او له 

جګړې څخه کرکې ته راوبيل. 

د رســنيو او نورو اړوندو ادارو له الرې په د خلکو 

د پوهاوي لپاره ديني عاملان و هڅوي او د فعالو 

ځوانانو او اغېزمنو شــخصيتونو مرسته او مالتړ 

وکــړي. دولت ته پــکار ده، چې د ســولې او د 

جګړې د پای لپاره يو پراخ ميل کمپاين او پروسه 

از صفحه...

سوله او سوله په...
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د طبيعي حقوقو له ښــوونو رسه ســم؛ د برش 

حقونــه د برش له عمر رسه ســم پخواين دي. 

وړاندې له دې چې انســانان د خپلو طبيعي 

حقونــو په محدودېدو کــې د ټولنې، مذهب، 

اقتصــاد او دولت له نقش څخه اغېزمن يش، 

د بــرش حقونــه موجــود ؤ؛ نو د بــرش حقونه 

مادرزادي دي. په رســمي ډول د برش حقونو 

څرګندېدل، رسه له دې چې ريښې يې ډېرې 

لرغونې دي، يو نوی او نســبتًا اوســنی شــی 

دی. تــر ټولو مهمه دا ده چــې د برش حقونو 

تعريــف بحث پاروونکــی دی، پاتې ال دا چې 

حقانيت يې په عام ډول په رســميت پېژندل 

شــوی وي. په دې ترتيب د بــرش حقونه د يو 

طبيعي قانــون په توګه نه، بلکــې مخکې له 

هر څــه د تاريخي او وده موندونکې چاره ده؛ 

ځکه خو يې بايد تاريخــي تکامل هم په نظر 

کې ولرو. د غرب د متدن په بريايل پرمختګ 

رسه د بــرش حقونو مفکوره چــې په غرب کې 

غوړېدلې او په ټولې نړۍ کې خپره شــوه. په 

لرغــوين زمانه او منځنيو پېړيو کې د انســان 

مرتبــه، چې عمومًا لرغونی مهال په غرب کې 

د برشدوســتانه ارمانونو زانګــو ګڼي، د يونان 

د فلســفې الســته راوړنه ده، چې انســان يې 

له دولــت او ټولنې رسه د اړيکو او مناســباتو 

پــه ډګر کې خودمختاره او خپلواک وشــمېره 

)البتــه په هغــه دوره کې له »انســان« څخه 

يواځــې »نران« مــراد و(. افالطون او ارســطو 

انسان داسې  ګڼلی چې لږې ښېګڼې لري او 

نيکمرغي يې په مدين مشارکت کې نغښتې.

د هر سيايس نظام معيار بايد طبيعي حقوق 

وي، چــې د انســان لــه ذات او جوهر څخه 

رسچينه اخيل. موضوعه قوانني چې د انسان 

له خوا وضع کيږي، د انســانانو له خوا توجيه 

کيدل. د طبيعــي او موضوعه حقوقو له برابر 

ګڼلــو څخه، د انســانانو نابرابــري راوتله او د 

بېلګې په توګه د غالمۍ بنسټ توجيه کېده. 

ســيرسو حتا غالمي يوه اړتيــا بلله، ځکه چې 

په بــاور يې د ځينو کارونو تــر رسه کول د يو 

آزاد ښــارونډي له شان رسه نه ښايي. لومړی 

ځل د رواقيانو په فلســفه کــې د ازاد يوناين 

يا رومي ښــارونډي تصوير تر پوښتنې الندې 

راوستل شو او د ټولو انسانانو آزادي او برابري 

د هغــوی لــه طبعيت رسه ســمه ور ښــودل 

کېدلــه. خو په عمل کې رواقيان د غالمۍ په 

ترکيب پورې کار نه لري. که څه هم هغوی د 

عقل او واقعيت تر منځ بنســټي کړکېچ ملس 

کړی و، رسه له دې، کوښــښ يې کاوه چې د 

شخيص تزکيې له الرې او نه د نړۍ د فعاالنه 

خوځښــت لــه الرې، دغه بنســټي کړکېچ له 

منځه يويس.

مســيحيت د خپل ژوند پــه لومړيو کې هڅه 

کوله ځــان په رواقي فکرونو پــورې وتړي. په 

تــورات کې راغيل چې خدای پاک انســانان 

د خپل ځــان په څېر خلق کــړي دي. همدا 

االهــی منشــا ده چــې د ټولــو انســانانو د 

ازادۍ او برابرۍ بنســټ دی. رسبېره پر دې 

په مســيحي رشيعت کې د انســان درجه په 

داسې صحنه کې اوج ته رسيږي چې خدای 

پــاک خپل زوی! )عيســی( ته انســاين جثه 

او نــوم ورکوي او اجازه ورکــوي همغه جثه د 

برشيت د برياليتوب لپاره صليب ته وسپاري. 

البته د دې باور بنســټ هم د رواقيانو د فکر 

پــه څېــر د دوو نړيو پــر وجود والړ دی؛ ښــه 

او بــده نړۍ. انســان د ګناه په تــررسه کولو 

لــه خدایه لرې شــوی دی؛ د ځمکې نړۍ د 

االهــی دولت له ارمانونــو رسه برابره نه وه، د 

همــدې له مخــې د برش هغــه حقونه چې د 
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خدای د پريوۍ له اصل څخه راوالړ شوي، نه 

يې شول کوالی د انســانانو په ځمکني ژوند 

کې وغوړيږي. کله چې مســيحيت د لرغوين 

دوران په وروستيو کې پر دولتي دين واوښت، 

په ســيايس او ټولنيزه برخــه کې يې لرغوين 

او ژرمنــي تصــورات ومنــل. لــه دې ډلې، د 

زمينــدارۍ د نظام بنســټ دوه اړخيز و، چې 

د هغې پر بنسټ فرمان ورکوونکی له خدماتو 

او اســانتياوو برخه منېده او په مقابل کې يې 

خپل ځان د الس الندو پر مالتړ موظف ګڼلو.

دې اصــل، د نظام د هرم تر ټولــو ټيټو کچو 

پورې ټولې کچــې، رانغاړلې. چا چې په دې 

نظــام کې ځــای درلود، کوالی يې شــول په 

رضوري وختونــو کې، په هغه صورت کې چې 

له شــخيص تقصري پرته تنګ الســه کېده، د 

خپــل ارباب پر مرســتې حســاب وکــړي. په 

همدې ترتيب، د مســيحي ارباب حقوقي او 

وجــداين ژمنتيا، حتی د خپلــو تر ټولو فقريو 

فرمانربدارانو لپاره هم ژوند او د ژوند حد اقل 

اړتياوې تضمينولــې، رسه له دې چې ارشافو 

د خپلــو الس الندو لپاره کم تر کمه انســاين 

درناوی روا ګڼلو. داســې نفوذ لرونکي پوهان 

لکه توماس فن آکني چې د ارسطو او رواقيانو 

لــه فلســفې اغېزمــن ؤ او د ټولو انســانانو د 

وجدان  ازادي يې تاييدوله. البته دا آزادي )د 

خدای په بندګۍ کې آزاد اوســېدل(، يواځې 

په هغه چوکاټ کې وه چې کليســا ټاکلی و. 

د کافرانــو لپــاره دې حکم صــدق کاوه چې 

»له کليســا بهر برياليتــوب او تربک وجود نه 

لــري«، دا اصل، په آخرت پورې منحرص نه و، 

مرتدانو، د مالکيت او ژوند حق نه درلود.

•د مډرن دولت زېږېدنه

له پينځمې پېړۍ را پدېخوا د کليسا د برترۍ 

د افکارو ضد د اومانيزم فکري خوځښــت رس 

وغــړاوه. دې جنبش هڅه کولــه، هرن او علم 

د کليســا له بنده آزاد کــړي. هيله دا وه چې 

د لرغونې فرهنګي شتمنۍ په بيا زيږولو رسه 

و کــوالی يش د انســانيت لــوړې درجــې ته 

ورسيږي. له دې ټولو رسه، دا الره له مذهبي 

او دولتي قيموميت څخه د فرد په مستقيمې 

آزادۍ پای ته و نه رســېده، ځکه دا خوځښت 

يواځــې د فکــر د خاوندانو پــه وړوکي ټويل 

پــورې محدود و. خو نوي فکر د مډرن مقتدر 

دولــت د زېږېدو لپــاره الره هواره کړه، نيکول 

ماکياويل د شپاړســمې پېــړۍ په پيل کې د 

»دولتي تعقل« د ښــوونې بنسټ رامنځته کړ. 

هغــه د دولــت متافيزيک و ځاپــه او په هغې 

کې يې يواځې هغه بنســټ اړيــن ليده چې 

دنده يې د يو بل پر وړاندې د انســانانو ساتنه 

او د منــل شــوي نظم رامنځته کــول دي. پر 

دې اصل لــه تکيې رسه چې »هدف وســيله 

توجيه کــوي«، فرمانروا بايــد وکوالی يش په 

ترينــګيل حالت کې زور او چــل د اخالقو او 

حقوقو ځايناستی کړي. څو لسيزې وروسته، 

فرانسوي حقوقدانانو، ژان بودن، د خپلواکۍ 

نظريه طرحــه کړه، هغه چــې د هوکنوتن په 

جګړو کې د فرانســې نــاوړه وضعيت ليده، د 

ماکيــاويل په څېر د داســې دولــت هيله يې 

درلــوده چې په پريکنده عمل رسه د ټولنې د 

امنيت ساتنې توان ولري. هغه خپلواکي چې 

هغه يواځې د شــهريارانو په شآن کې ليدله، 

د اقتدار تــر ټولو لوړه درجه وه، چې د اقتدار 

بلې مرجع ته هيڅ ډول تعهد نه لري. 

خپلــواک قهريه ځواک، قوانينو ته له هر ډول 

تعهــد څخــه آزاد و، خو ځان يــې د االهی او 

طبيعي حــق رعايت ته ژمن ګاڼه او د همدې 

لــه مخې يــې د انســاين نظامونو د بنســټ 

ســاتنې دنده پر غاړه درلوده، لکه د کورنۍ او 

مالکيت بنسټونه. په همدې ترتيب د حاکم په 

الس کې د قهريه اعاملو انحصار د يو دولت د 

مډرن کېدو او استقالل لپاره په يو معيار بدل 

شو. په رس کې د »دولتي تعقل« او »خپلواک 

حاکميت« نظريــو د مطلقه حکومت تيوريک 

بنسټ جوړاوه، چې پر اداري دستګاه رسبېره 

يې پوځ، مذهب، اقتصاد او قانون جوړونه هم 

د دولتي چارو برخه ګڼله. 

● طبيعي حقونه او د روشنګرۍ عرص

»تعقل دولتی« هرگــز حاکمیت خرد را هدف 

قــرار نداد، بلکــه جهت گیری آن، اســتیالی 

منافــع دولت بــود. تعریــف و تعبیــر »تعقل 

دولتــی« همیشــه بــه دلخــواه حاکــم تغییر 

می کــرد. هر چنــد کــه فرمانروا نیــز خود را 

پایبند به حق الهی می دانست، اما از آنجایی  

که حد و مرز حقوق موضوعه و حقوق طبیعی 

ســیال بــود و فرمانــروا هیچ کنــرتل دنیوی 

را برمنی تابیــد، حکومــت مطلقه به ســادگی 

می توانست به اســتبداد مبدل شود. این امر 

زمینه تازه ای را پدید آورد که در فلسفه دولت 

در آغــاز عــرص جدید تناســب را بــه نفع فرد 

تغییر دهد. برای توضیح مناسبات تنش آمیز 

بیــن دولــت، اجتامع و فــرد، اندیشــمندان 

حقوق طبیعی موفق شدند دو نظریه بنیادین 

بخشــند:  تکامــل  قراردادهــا  تئــوری  در  را 

»قــرارداد اجتامعی« و »قــرارداد حکومتی«. 

هر دو این تئوری ها پیش فرض شــان آن است 

کــه انســان ها در وضعیت نخســتین زندگی 

طبیعی شان از آزادی یکسان برخوردارند ولی 

با تشکیل اولین اجتامعات، بخشی یا متامی 

حقوق شــان را به حاکامن و یا جامعه واگذار 

کرده اند. تصویر بدبینانه ای که توماس هابز، 

در میانه سده هفدهم از انسان ارائه می داد، 

توجیه کالســیک مطلق گرایی بود. او انسان 

را در حالت طبیعی اولیه اش به گرگ تشــبیه 

می کرد کــه اعــامل آزادی هایــش، الزاما به 

»جنگ همه با هم« منتهی می شــود. از این رو 

واگذاری متامی حقــوق به یک فرمانروا برای 

حفاظت از انســان رضورتی حیاتی و بازپس 

گرفــن آن ناممکن اســت. گام تعیین کننده 

گــذار از آموزه های حقــوق طبیعی به حقوق 

برش ابتدا توســط فلسفه روشــنگری برداشته 

شد.

»دولتــي تعقــل« هيڅکله د عقــل حاکميت 

خپله موخه و نه ګرځوله، بلکې د هغه ننګه د 

دولت د ګټو خوندي کول و. د »دولتي تعقل« 

تعريف او تعبري تل د حاکم په خوښه بدلېده. 

که څه هم چې حاکم هم خپل ځان د خدای 

پــر حق پابند ګاڼه، خو لــه کومه ځايه چې د 

موضوعه حقونــو او طبيعي حقونو حد او پوله 

خپرېدونکــې وه او حاکــم پــرې هيڅ دنيوي 

کنټرول نه درلود، مطلقه حکومت په اسانه پر 

اســتبداد اوښــته. دې چارې نوې زمينه پيدا 

کړه چې د دولت په فلســفه کې د نوې زمانې 

له پيل رسه تناســب د فرد په ګټه بدل کړي. 

د دولــت، ټولنــې او فرد تر منځ د مناســباتو 

د توضيــح لپــاره د طبيعي حقوقــو متفکرين 

بريايل شــول چې د قراردادونو په تيورۍ کې 

دوو بنســټي نظريو ته تکامل وبښي: »ټولنيز 

قــرارداد« او »حکومتي قرار داد«. د دې دواړو 

تيوريــو مخکنــۍ فرضيه دا ده چې انســانان 

د خپــل طبيعــي ژوند په لومــړي حالت کې 

لــه برابرې آزادۍ برخه مــن دي خو د لومړيو 

ټوليو په تشــکيل رسه يې يــوه برخه او يا ټول 

حقونه حاکامنو ته ور بښــيل دي. د انســان 

کوم بد تصوير چې توماس هابز د اووه لسمې 

پېړۍ پــه منځ کــې وړانــدې کاوه، د مطلق 

پالنې کالســيکه توجيــه وه. هغه انســان په 

خپــل لومړين طبيعي حالت کې له لېوه رسه 

تشــبيه کاوه، چې د آزادۍ اِعامل يې خامخا 

»ټــول يو د بل پر وړاندې جګــړه« باندې پای 

ته رســېده. د همدې له مخــې يو حاکم ته د 

ټولو حقونو ورســپارل د انسان د ساتنې لپاره 

حيايت اړتيا او بېرته تر السه کول يې ناممکن 

بلــل. د طبيعي حقوقو د ښــوونو ټاکونکی د 

تېرېدو پړاو لومړی ګام د روشنګرۍ د فلسفې 

له خوا واخيستل شو.
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فارابی می گوید: صفات یک شــهر صفات 

مردم هامن شــهر اســت. امروزه به هرگوشه و 

کنار شهر کابل که نظاره می کنیم انواع مختلف 

آلودگی در آن موج می زند. آب آلوده شده، هوای 

آلوده شده، خاک آلوده شده و آلودگی صدا هم 

بیداد می کند. آلودگی های ناشی از تشعشعات 

رادیــو،  مخابــره،  الکرتومغناطیســی:  امــواج 

تلویزیون، مبایــل و امواج الکرتومغناطیســی 

شدید )پارازیت های صوتی( نیروهای خارجی 

که بــرای خنثیســازی متاس هــای مخابره   ای 

بــرای گرفــن امنیت خــود نــرش می کنند، با 

تأثیر منفی روی ســلول های جنســی ســبب 

عقامت و نازایی گشــته  یا با ایجــاد اختالل بر 

هورمون های جنسی و جنین، سبب بیامری ها 

مختلف بر روی طفل و مادر می شود. صحبت  از 

آلودگی های اجتامعی)فقر، بیامری، بیکاری، 

رسقت، اعتیاد، کودکان کار، خیابان خواب ها، 

تکدی گری و...( مجال دیگر می طلبد. خالصه 

این که چشــم انداز بارز شــهرهای افغانستان و 

خصوصاً پایتخت را مناظر زشت و زننده تشکیل 

می دهد. دقیقاً هیچ جای شهر کابل را منی توان 

یافت که از آلودگی ها و مرضات آن مصون مانده 

باشد؛ حتی مراکز صحی و فرهنگی که قاعدتًا 

به دلیل سطح باالی درک و دانش باید پاک تر 

از ســایر نقاط باشند نیز آلوده است. این بدان 

مفهوم اســت، هر بخش شــهر که تحت تسلط 

و حاکمیــت هر طبقــه اجتامعی قــرار دارد از 

لحاظ رعایت فرهنگ حفاظت محیط زیست به 

نحوی دچار مشکل است. چنین به نظر می رسد 

که آلودگی، آلوده بودن و آلوده زیســن بخش 

جدایی ناپذیــر زندگی و فرهنگ عــام افغان ها 

شــده اســت. زیرا با وجود این که همه مردم از 

پیامد آلودگی های زیســت محیطــی آگاه و به 

نوعی از آن مترضر انــد؛ اما هیچ کس از اعامل 

آلوده کننده خود متأســف و نســبت به اعامل 

دیگران معرتض نیست  )حسینی،1396(.   

محیط زیســت دانشی است که به مطالعه 

روابط انســان با محیــط اطرافش می پــردازد؛ 

یعنــی محیط زیســت به جایــی و در رشایطی 

اطالق می گردد که ارتباط عوامل حیات و منابع 

طبیعی را در تعامل با فعالیت های انســانی در 

همه ابعاد زندگی فردی و اجتامعی وی و اثرات 

آن )خصوصاً فعالیت های اجتامعی، اقتصادی 

و سیاسی( را باالی ماحول او به بحث می گیرد. 

براین اساس محیط زیست را باید به سه بخش 

تقسیم کنیم. به عبارت دیگر محیط زیست خود 

از ســه محیط جداگانه ولی مرتبط با هم دیگر 

پدید آمده اســت، و تعامالت بین هر یک از این 

سه محیط با یکدیگر و نیز ارتباطات و تعامالت 

انســان در محیط هــای یــاد شــده بیــن خود 

انسان ها و بین انسان و محیط های نامربده در 

مجموع محیط زیســت را به وجود می آورد. این 

ســه محیط عبارتند از: محیط زیست  طبیعی ، 

محیــط زیســت  اجتامعــی  و محیط زیســت 

 مصنوعی .

 محیط طبیعی : شامل آن بخش از محیط 

زیست اســت که برش در پیدایش، ساخت و به 

وجود آمدن آن هیچ نوع مداخله نداشته است. 

مانند حیات وحش، جنگل هــا، کوه ها، آب ها، 

جلگه هــا، علف چرهــا و در کل منابع طبیعی. 

 محیط زیســت مصنوعی  یا انسان ســاخت به 

محيطي گفته مي شود كه توسط انسان ساخته 

شــده اســت و به عقيده برخی از متخصصان، 
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محيط زيســت مصنوعي، زایيــده تفكر برش و 

محيط فرهنگ ســاخت است، بنابراين شهرها 

با متام اجــزاء آن، محيط زيســت مصنوعي را 

تشكيل مي دهند، از قبیل میدان های هوایی، 

اتومبیل ها،  فابریکات، رشکت ها  بلند منزل ها، 

جاده ها و هرآن چیزی که توســط برش ساخته 

شده است و چون محیط زیست مصنوعی نتیجه 

تصامیم، تفکر، فرهنگ و عملکرد انسان هاست 

به آن »محیط فرهنگی« هم می گویند. بنابر این 

متیز یا کثیف بودن کوچه، خیابان، سطح شهر، 

پارک، خانه، اداره، مکان هــا و موترهای عاّمه، 

متیــز یا کثیف بودن جوی هــای روان و هزاران 

چیــز دیگر از ایــن قبیل را می تــوان از عنارص 

تشکیل دهنده و پدیده های محیط مصنوعی یا 

انسان ســاخت قلمداد کرد. پس نظر به اینکه 

این قسمت از محیط زیست در نتیجه نوع  تفکر 

و نوعیت عملکرد و چگونگی فرهنگ یک جامعه 

می باشــد، از این طریق می توان هم به ســطح  

فرهنــگ جامعه و هــم به میــزان عالقه مندی 

مــردم آن به کثیفی یا متیزی پی بربیم. محیط 

اجتامعی از فامیل ها رشوع شده و همسایه ها، 

همکاران، رهگذران، پیشــه وران و امثال این ها 

را در جوامع  شــهری و دهاتی دربر می گیرد و 

وسعت آن تا مّلت و دولت پیش می رود، و شامل 

روابط تجــاری، اقتصــادی، سیاســی و حتی 

فرهنگی میان افراد جامعه است.

در کشــورهای مرتقی و پیرشفتــه به دلیل 

دسرتســی آن ها به صنعت و تکنولوژی، عوامل 

تخریــب و آلودگی محیط زیست شــان هامن 

صنایع و تکنالوجی و ترافیک و کارخانه ها ست. 

حــال آن کــه در ماملــک درحــال انکشــاف و 

هم چنین انکشــاف نیافته و جهان سوم بیشرت 

مشکالت محیط زیست شــان ناشی از محیط 

اجتامعــی و پدیده هــا و مســائل اجتامعــی 

جاری در محیط های طبیعی و مصنوعی است 

)حسینی،1396(. 

روی همیــن ملحوظات و با در نظرداشــت 

نیازمندی های مربم بخاطر تحفظ سیستم های 

طبیعی و محیط زیست کشــور، وزارت آبیاری، 

منابــع آب و محیط زیســت در کابینــه دولت 

انتقالی جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد و به 

خاطر پیشربد مسایل محیط زیستی، معینیت 

محیط زیســت در چوکات آن وزارت ایجاد شد. 

که در ســال 1384 در ساختار تشکیل دولت 

جمهوری اسالمی افغانستان به مثابه یک اداره 

مســتقل به منظــور تنظیم امور محیط زیســت 

ارتقا یافت و توانســت بعــد از مدتی در متامی 

والیت های کشور واحدهای دومی خود را ایجاد 

کند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست در سال 

1385 با تاسی به ماده پانزدهم قانون اساسی 

افغانســتان، قانون محیط زیســت را به منظور 

تنظیــم امور مربــوط به حفــظ منابع طبیعی، 

موجــودات حیه وغیره، احیای محیط زیســت، 

حفاظت و استفاده دوامدار از آن ها وضع کرده و 

اهداف عمده این قانون عبارتند از:

1ـ  حفاظــت از صحــت بــرشی، حیوانی و 

نباتی و بهبود وضع و معشیت آن ها؛

2ـ تأمین عملکرد ا کولوژیکی و سیر تکامل 

آن؛

3ـ تأمین منافع و نیازمندی های نسل فعلی 

و آینده نسل مرتبط با محیط زیست؛

4ـ حفظ میراث های طبیعی و فرهنگی؛

5ـ تسهیل در امر بازســازی و رشد دوامدار 

اقتصاد ملی )سایت رسمی اداره ملی حفاظت 

محیط زیست افغانستان(.

قانون محیط  زیست، بیست  و یک وظیفه و 

صالحیت از جمله حفاظت از محیط  زیســت و 

احیای آن، مراقبــت از تطبیق اهداف و احکام 

قانون محیط  زیست، طرح و تطبیق برنامه های 

آموزشــی در مــورد مســایل محیــط  زیســتی 

همکاری در مورد طرح و تطبیق برنامه ملی برای 

نظارت محیط  زیســتی، هامهنگی و همکاری 

با وزارت هــا ادارات و بخش خصوصی در مورد 

مســایل مربوط به محیط  زیســت، کنفرانس و 

تطبیق کنوانسیون، تجارت بین املللی حیوانات 

و نباتــات روبه انقــراض، عقــد موافقت نامه ها 

به منظــور حفاظت و احیای محیط  زیســت به 

منایندگی از حکومت طبق احکام قانون  را برای 

اداره حفاظــت ملی محیط  زیســت پیش بینی 

کرده است.

بودجه انکشــافی ســال 1393 اداره ملی 

حفاظــت از محیط  زیســت یک میلیــون دالر 

امریکایی اســت که معادل 57 میلیون افغانی 

می شــود و تشــکیل کدری آن در سال 1393 

 تعــداد 846 تــن کارمند و کارکنــان خدماتی 

می رســد. علی رغم چالش ها و موانــع فراروی 

تحقیــق برنامه هــا و اهداف محیط  زیســتی، 

اداره ملی حفاظت از محیط  زیســت توانســته 

دستاوردهایی داشته باشد.

از دســتاوردهای عمــده و مهم ایــن اداره 

می توان به شــامری از این دســتاوردها اشــاره 

کرد. این دستاوردها عبارتند از:

1ـ نهایی ســازی و اجرایــی کردن عضویت 

افغانســتان در کنوانسیون های محیط  زیستی 

اســتکهلم، روتردام و بازل و پروتکل های کیوتو 

و کارتاجینا؛

2ـ صدور 210 جواز محیط  زیســتی برای 

پروژه های بزرگ، کوچک و متوسط؛

3ـ تجدید تفاهم نامه بین اداره ملی حفاظت 

از محیط  زیســت و ریاســت عمومی گمرکات 

وزارت مالیــه در مورد مدیریت مواد مخرب الیه 

اوزن؛

4ـ تهیــه پیش نویســی پالیســی تغییرات 

اقلیم؛

5ـ نظارت و ارزیابی محیط زیستی از 103 

پروژه بزرگ، متوسط و کوچک.

پالیسی های اداره محیط  زیست:

• پالیسی ارزیابی اثرات محیط  زیستی

• پالیسی تنظیم زباله ها

• پالیسی کنرتول و تنظیم آلودگی ها

استانداردها:

• استاندارد کیفیت هوا

• استاندارد وسایط نقلیه

• استاندارد کیفیت آب

• استانداردهای داش های خشت

• استانداردهای انتشارات فابریکات

اسرتاتژی ها:

• اسرتاتژی ملی محیط  زیست

• اسرتاتژی تنوع حیات

• تهیه پیش نویس پالن اســرتاتژیک اداره 

ملی حفظ محیط  زیست.

وضعیت محیط زیســت در افغانســتان نیز 

 مانند سایر ماملک عقب مانده بسیار شکننده 

و تأســف بار اســت. اما به  دالیل گوناگون این 

مسأله برای مردم آن ملموس نبوده و حاد جلوه 

منی کند و یا حتا با آن شــناخت ندارند. و برای 

دولت ها و حکومت ها اهمیت نداشته است. در 

نتیجه باعث غفلت و چشم پوشی و بی توجهی 

دولــت و ملت بــه این امر مهم و حیاتی شــده 

اســت. در رأس همه آن عوامل، مشکل اصلی 

هامن مشکل سیاسی ـ امنیتی است؛ که باعث 

تخریب محیط زیست کشور ما شده و هم باعث 

بروز دیگر عوامل تخریب کننده محیط زیســت 

در کشــور جنگ زده و عقب نگهداشته شده ما 

شــده است.  نیز مشــکالت و معضالت حاصل 

از آن به حدی شــدید اســت که اثرات شــوم و 

مثرات نامیمون آن گریبان گیر نســل امروزی و 

نیز نسل های آینده شده است. به عبارت دیگر 

مردم ما فقط برای زنده ماندن کوشش می کنند 

و حتــا فرصت آن را پیدا نکرده اند که به زندگی 

کردن فکر کنند، تا چه رســد ایــن که راه های 

چگونــه زندگــی کــردن را یاد بگیرنــد. عوامل 

تخریبی منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست 

کشور ما از دو عامل )طبیعی و انسانی( ناشی 

می گردد )حسینی، 1388(: 

کوهســتانی  کشــور  طبیعــی:  عوامــل 

افغانستان در ناحیه گرم و خشک و نیمه بیابانی 

محاط به  خشــکه و در منطقــه ای از دنیا واقع 

شده اســت که اوسط بارندگی ساالنه آن کمرت 

از  اوســط بارندگی ساالنه جهان است. قسمت 

اعظم مملکت در نواحی جنوبی و جنوب غربی 

و غربی و بخشــی هم در سمت شامل )دشت 

بگواه، دشت ریگستان، دشــت مارگو و دشت 
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لیلی در شامل( از آن جمله است. بنابراین نیاز 

دارد تــا دولت چاره ای برای احیای علف چرها و 

جنگالت  آن ها بیندیشد.

عوامــل انســانی: عوامل انســانی نیز به 

نوبه خود به دو طریق مســتقیم و غیرمستقیم 

در تخریــب و نابودی منابــع طبیعی مؤثر واقع 

می شــود. کشور ما یک کشور عقب نگهداشته 

شــده و ســاختار اجتامعی آن دهاتی و اساس 

اقتصــاد مردم مــا بر زراعت و مالداری اســتوار 

اســت و نیز اکرث مردم ما بی ســواد اند به گونه 

مثال، به شــکل مســتقیم و بدون انجام کدام 

پروسس از منابع طبیعی مانند جنگالت؛ خاک، 

آب و... ســایر منابع طبیعی در امر معیشــت و 

تهیه مســکن، خــوراک و ســایر رضوریات یک 

زندگی ابتدایی استفاده می کنند. اما دولت از 

هر گونه فعالیت های خودرس در قطع جنگالت 

و از بیــن بــردن منابع طبیعی طــوری که باید 

اقــدام مناید موفق نبوده تــا از قطع درختان و 

جنگالت جلوگیری شود.

تأثیــرات مســتقیم مــردم در تخریــب 

محیط زیســت: ایــن تأثیرات به شــکل های 

گوناگون در کشور ما اعامل می شود؛ و به دلیل 

آن که هیچگاه دولت مرکزی مقتدر و توامنندی 

نداشــتیم تا با وضع و اعــامل قوانین جلو این 

تخریب های خواســته و ناخواسته را بگیرد  یا با 

 اِعامل اصالحات سبب بهبود وضع اقتصادی و 

اجتامعی مردم شــود، مردم نیز به دلیل نبودن 

امکانات و نداشــن سهولت ها در امور زراعت، 

مالداری، تهیه ســوخت، مواد اولیه تعمیراتی و 

ســاختامنی و... یک مقــدار از روی مجبوریت 

برخی هــا هــم از روی هــوا و هــوس و با هدف 

تجارت کمر همــت به نابــودی منابع طبیعی 

بســته کرده اند. از طرف دیگر جنگالت کشور 

ما از وضعیت خوبی برخوردار نیســت، زیرا که 

مردم  مستقیاًم به محیط زیست خود در حصه 

جنگالت به طریقه های ذیل آسیب می رسانند:

1. قطــع درختــان و نابــودی جنگل ها به 

منظور تهیه مواد تعمیراتی، مواد ســوخت  و یا 

قاچاق و فروش چهارتراش

2. قطــع درختــان و نابــودی جنگل ها به 

منظور تهیه زمین های زراعتی و منازل مسکونی 

و ایجاد قریه جات در داخل جنگل

3. آتش زدن عمدی جنگل های باقیامنده 

که از آن ها چهار  تراش حاصل منی شود توسط 

جنگل نشــینان ســودجو با هدف تبدیل آن به 

ذغال و کسب درآمد.

4. چرانیــدن مــال و احشــام در جنــگل 

خصوصاً بز که حیوانی مرض بــوده و با خوردن 

شــاخ و برگ و حتا پوســت و نهال هــای نوده، 

باعث خشکیدن آن ها می شود.

به انــدازه ای که جنگالت ما آســیب دیده، 

به هامن اندازه چراگاه های ما نیز آســیب دیده 

اســت و در حصه نابــودی علف چرها وضعیت 

بسیار تأسف بار است.

با وجود این، تخریب و نابودی علف چرها به 

2 طریق صورت می گیرد:

الف: توسط افراد ساکن و روستانشین.

ب: توسط کوچی ها و مالداران.

روش هــای تخریب علف چر ها توســط 

افراد روستایی:

1. تبدیــل مراتــع بــه زمین هــای زراعتی 

به دلیل کمبــود زمین زراعتی و نبود امکانات و 

سهولت های دیگر زندگی و معیشتی )معیشت 

بدیل(.

2.تهیه علوفه برای دام و مواشی از چراگاه ها 

و ذخیره  آن برای فصل زمستان.

3.  تهیه مواد سوختی و محروقاتی.

4.بهره  برداری بیش از اندازه و ســود جویانه 

از گیاهــان صنعتی و نباتات دارویی موجود در 

چراگاه ها.

5. بهره برداری  از مواد و امکانات موجود در 

چراگاه ها برای ساخن خانه و رسپناه.

روش هــای تخریب علف چر ها توســط 

افراد کوچی و مالدار:

1.در وقــت آمــدن بــه علف چر و تــرک آن 

به دلیل زیاد بودن تعداد مال ها و فراوانی گله ها 

خاک منطقه در زیر ســم بز و گوســفند و دیگر 

احشام از اثر رفت و آمدهای پیاپی، آن خاک ها 

خورد و شکســته شــده و تبدیل به رسمه خاک 

می گردد، و در مقابل جریانات باد و آب حاصل 

از بارندگی به رسعت تبدیل به گل و الی شــده 

و از منطقه خارج می شــود؛ که با تکرار این امر 

دیگر خاکی بــرای رویش گیــاه باقی نخواهد 

ماند.

2. چرانیدن بی موقع و نابهنگام

3. چرانیدن مفرط و بیش از تحمل چراگاه

4. نوع  مال و احشام هم بی تأثیر در نابودی 

چراگاه ها نیست

5. رعایت نکردن »قرق« از جانب کوچی ها 

و یــا حتا اعالن و اجرا نکردن پالن قرق از طرف 

دولت و ارگان های مسئول درباره   چراگاه ها که 

در واقع با این کارشــان خود مســئولین در امر 

نابودی علف چرها کمک فراوانی می کنند.

لذا بســی جای تأســف اســت کــه امروزه 

تخریــب طبیعــت و نابودی منابــع طبیعی در 

نتیجه محو اشجار و غارت علف چرها و نابودی 

مــزارع و چپاول زمین ها نه تنها بر حســب نیاز 

و بــر طرف کــردن احتیاجــات رضوری زندگی 

صورت منی گیرد، بلکه بیشرت موارد بر اثر روحیه 

ســوداگری و ســودجویی قدرت مندان کشــور 

جهت پیشربد اهداف سیاسی، برتری طلبی ها 

و منفعت جویی به  نابودی زراعت و از بین بردن 

و قطع  باغات طرف اقدام می کنند. 

در کشــوری چون افغانســتان که همه چیز 

بدون برنامه ریزی الزم پیش می رود خشک سالی  

ســال های 1997 تــا 2001 و ادامــه آن در 

ســال های 2005 و 2006 باعث آسیب جدی 

بــه محیــط زیســت، دامــداری و زراعــت این 

کشــور شــد. کمبود مواد غذایی انســان را به 

جــان طبیعت انداخت. افغانســتان رس زمینی 

اســت که ســنگ ها، کوه هــا و دشــت های آن 

نیز آســیب دیده اســت. زمین ها و باغ های که 

روزگاری نــان را به ســفره مردم ایــن رس زمین 

می آورد، در ســه دهه گذشــته یا خشک سالی 

خشــکاند و یا این که نیروهــای درگیر با ایجاد 

رس زمین ســوخته لقمه نانــی را که طبیعت بر 

ســفره مردم ارزانی می داشــت از آن ها گرفتند 

)احمدشفایی،1392(.

گرم شــدن هر اتاق در فصل رسد زمستانی 

بــه نابودی هــزاران خــروار چوب کــه حاصل 

قطع جنگل است منجر می شود، بدین طریق 

جنگالت هر روز بیشــرت از قبل نابود می شود. 

براساس آمار ، افغانستان در سال 1979، 3.1 

تا 3.6 میلیون هکتار زمین زیر کشــت باغ ها و 

گیاهان موقتی قرار داشته، ولی در سال 2001 

ایــن مقدار به 1.2 میلیون هکتار کاهش یافته 

اســت. این کاهش یعنی هم نان از ســفره این 

مردم رفت و هم رسزمینش به تلی از ِگل و خاک 

تبدیل شد.

کاریزهــا که منودی از تاریخ باســتانی این 

رس زمین بود، دیگر قطره ای آب را بر لب تشــنه 

ساکنانش نچکاند. این سیستم آبیاری باستانی 

یا جای خود را با غــول فن آوری مدرن داد و یا 

این که حوادث طبیعی آن را نابود کرد. براساس 

ارزیابی دولت افغانســتان از 29 هزار سیستم 

آبیاری که قبل از جنگ ها در افغانسان موجود 

بــوده اکنون فقط 9 هزار سیســتم فعال اند که 

فقط 30 درصد از کل سیستم آبیاری این کشور 

را تشــکیل می دهد. 13 هزار سیســتم آبیاری 

بطور کامل غیرقابل استفاده و 7 هزار دیگر نیز 

قابل بازســازی ولی پولی برای ساخت آن ها در 

کف نیست.

افغانســتان با داشــن رودهای خروشان، 

یکی از کشورهای منطقه است که تامین کننده 

آب همســایگانش به حســاب می آیــد. تعداد 

ســدهای که بر این رودخانه ها بســته شده به 

تعداد انگشتان یک دســت هم منی رسد. این 

روند باعث شده که روستائیان و خیلی از مردم 

شــهرها هنوز به برق دسرتسی نداشته باشند. 

براســاس آمــار موجود اکنون فقــط 15 درصد 

روستائیان برق دارند.

ســایر  و  بــرق  بــه  نداشــن   دسرتســی 

سوخت های فسیلی باعث شده که روستائیان 

برای گــرم کــردن خانه های شــان، به جنگل 
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و بوته زارهــا هجــوم آورند. افغانســتان یکی از 

کشــورهای اســت که دارای ذخایر قابل توجه 

سوخت های فسیلی از قبیل ذغال سنگ، نفت 

و گاز اســت. براســاس یافته هــای اخیر ارزش 

این داشته ها را نزدیک به سه هزار میلیارد دالر 

تخمین زده اند.

این کشور با داشن متام این منابع اکنون 

یکــی از واردکننده عمده نفــت و گاز در میان 

کشــورهای منطقه به حســاب می آیــد. مردم 

این کشور قادر نیســت که از این سوخت ها به 

دلیل گران بودن آن برای گرم کردن خانه خود 

اســتفاده کنند. این به این معنی است که گرم 

شدن هر اتاق در فصل رسد زمستانی به نابودی 

هــزاران خــروار چوب که حاصــل قطع جنگل 

است منجر می شود. هنوز دولت افغانستان نه 

مواد سوخت جای گزین برای روستائیان فراهم 

ســاخته و نه قوانین و نه سیاست گذاری برای 

نگهداری از جنگالت که بتواند جلو نابودی آن را 

بگیرد.

حتی در شــهر کابل می توان شب ها ده ها 

کامیون مملو از چوب ســوخت را مشاهده کرد 

که نفس کشــان وارد شــهر می شــوند. چوب 

فروشی هایی که در دل شــهر جای گرفته اند، 

نشــان دهنده این است که ســاالنه هزاران تن 

چوب در این شهر به دود تبدیل می شود.

سه دهه جنگ و مدیریت ناکارا در حفاظت 

از محیط زیســت افغانســتان تیشــه به ریشه 

جنگالت، چراگاه ها و ســایر منابع طبیعی این 

کشور زده است. اکنون وضعیت محیط زیست 

در این کشور بحرانی توصیف شده است. سطح 

پوشــش جنگالت در افغانســتان به 50 درصد 

نســبت به قبل از جنگ ها کاهش یافته است. 

جمعیــت افزایش یافتــه و دام ها نیــز، ولی در 

عوض جنگالت نابود شده و 30 میلیون هکتار 

چراگاه هــا نیز به دلیل اســتفاده بیش از حد و 

مدیریت نادرست در رشایط بحرانی قرار دارند.

دیــدن تصاویر زنــان و کودکانــی را که در 

داخل گل و الی به دلیل جاری شــدن سیالب 

در نقــاط مختلف کشــور قــدم می زننــد، دور 

از انتظار نیســت. متخصصان محیط زیســت 

نابودی جنــگالت و چراگاه هــا را عامل اصلی 

جاری شــدن ســیل و بروز این حادثه طبیعی 

می دانند. براساس آمار نهاد بین املللی خطر از 

ســال 1956 تا سال 2008 افغانستان شاهد 

61 سیل ویرانگر بوده است، که به طور متوسط 

می تــوان گفت که این کشــور ســاالنه 1.13 

ســیل ویران گر را شــاهد بوده است. خسارتی 

که سیل ها به بار آورده اند به 396 میلیون دالر 

می رسد و تنها سیل ســال 1988 خسارتی به 

ارزش 260 میلیون دالر به این کشور وارد کرده 

است.

پوشــش جنگالت اکنون روز بــه روز کمرت 

می شــود. وقتی به والیت بادغیس ســفر کنید 

و پــای صحبت بزرگان این والیت بنشــینید از 

تاجرانــی حرف می زنند که در فصل برداشــت 

پســته به شــهر قلعــه نــو مرکز والیــت هجوم 

می آوردنــد. اما اکنــون از این تاجــران خربی 

نیست. ســه دهه جنگ باعث شده که 30 الی 

50 درصد از جنگالت در افغانستان نابود شوند 

و این یعنی 2 درصد از کل مساحت کشور.

محصوالت ارز آور افغانســتان مانند پسته، 

بادام و جلغوزه ا ند. عالوه بر آن گیاهان دارویی 

نیــز از اقــالم ارز آور به حســاب می آیند. گفته 

می شود که پســته و بادام افغانستان در جهان 

بدون رقیب اســت. صادرات محصوالت پســته 

اکنون 5 تــا 14 درصد از کل اقــالم صادراتی 

افغانســتان را تشــکیل می دهد و ارزش آن در 

سال 2009، 20 میلیون دالر بوده است.

از  گله هایــی  بــا  مالــداران  دیــدن 

گوسفندهای شــان در شهر کابل چیزی خیلی 

عجیب نیست. این منایندگی از این می کند که 

هنوز دامداری مدرن در این کشور ترویج نشده 

اســت. مالداران افغان به چراگاه ها وابسته اند 

که بیش از 45 درصد مســاحت این کشــور را 

تشکیل می دهد. حدود 35 میلیون مواشی در 

این مناطق در حال چرایند.

چراگاه تنها به عنوان مرکز تربیت مواشــی 

اهمیــت ندارد. در افغانســتان چــراگاه به این 

دلیل مهم اســت که انرژی روســتایی از قبیل 

ســوخت از این منبــع تأمین می شــود، باعث 

جلوگیری از فرســایش خاک و کاهش خطرات 

طبیعی نیز می گردد.

افغانســتان  قبــل  ســه دهه  کــودکان 

گوش های شــان پر بود از قصــه پلنگ برفی و 

گرگ و غیــره، اکنــون این حیوانــات در حال 

انقراض انــد. افغانســتان یکی از کشــورهایی 

محسوب شده است که از نظر زیست محیطی 

از غنامندی زیادی برخوردار اســت. مطالعات 

اولیه نشان می دهد که در این کشور بیش از 4 

هــزار گیاهان آوندی منحرص به فرد وجود دارد و 

شاهراه بزرگ برای مهاجرت پرندگان از مناطق 

رسد سیر به مناطق گرم و بر عکس است.

بــا توجه به اقدامات انجام شــده اکنون نیز 

افغانســتان در فهرســت رسخ قــرار دارد. این 

کشور به 17 بخش زیست محیطی تقسیم شده 

است که پنج بخش آن اکنون مورد توجه جهانی 

قرار دارد و تعــدادی از حیوانات و گیاهان این 

مناطق منحرص به فرد ند.

خالصه این که مشــکالت زیست محیطی 

بــه عنــوان یــک پدیــده فراگیــر در متامــی 

کشــورهای دنیا به نحوی وجود داشــته و هیچ 

کشــوری نیســت که از تهدیدات ایــن پدیده 

کشنده مصون باشــد، اما میزان این تهدیدات 

ومشکالت از کشوری تا کشوردیگرمتفاوت بوده 

و گونه های برخورد با آن نیز بستگی مستقیم به 

توان کشــورها دارد. آلودگی محیط زیست یک 

مشــکل جهانی بوده و بیــش از هر چیز تدبیر 

مشــرتک متامی کشــورهای جهان در ســطح 

کل را می طلبــد. هرچند ایــن موضوع یکی از 

مباحث جدی و اساســی در سیاســت جهانی 

مبدل شده و تاکنون رژیم های مختلف حقوقی 

و کنوانســیون های زیاد به ویژه با نگرش حقوق 

برشی در این خصوص میان کشــورها شــکل 

گرفته اســت؛ اما این مســأله به لحــاظ اینکه 

یک موضوع جدید می باشد، متأسف تر از همه 

این که از اصــول و ارزش های اساســی حقوق 

برشی، یعنی حق حیات و حــق برخورداری از 

محیط زیســت ســامل و اهداف مهم و بنیادین 

توســعه پایدار را مورد نقض قرار می دهد؛ هنوز 

نتوانســته اند مانند سایر مســایل و موضوعات 

حیاتی بین املللی جا افتاده و تدابیر و مقررات 

مبارزه با آن، به عرف الزام آور بین املللی در کنار 

سایر موضوعات سیاسی و امنیتی جهان بدل 

شــد. با این که آلودگی محیط زیست به تهدید 

اصلی و جدی علیه کره زمین  بد ل شده است، 

اما هنوز هم این موضوع در سیاســت کشورها 

اولویــت دوم بوده و کشــورها در صورت تصادم 

منافع، به راحتی چشم بر معضله محیط زیست 

بسته و اجازه می دهند در راستای تأمین منافع 

ملی، محیط زیســت آســیب بیبینند. غافل از 

آن که محیط زیســت خود یک بخش اساســی 

از منافع ملی محســوب می شود. زیرا تطبیق و 

تعقیب متام سیاســت های خردمحور در بسرت 

پاک، فضــای امن و محیط ســامل امکان پذیر 

است. 
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طبیعــت د اللــه تعالــی)ج( د مخلوقاتو پراخه 

او منظمه ټولګه ده، چې د ښــکيل پیداښــت 

بېالبېل جوړښــتونه یې د توحید کتاب زرینې 

پاڼې جوړوي. که د کایناتو پراخوايل او د شیانو 

تر منځ اړیکو او نظمونو ته په ژوره توګه ځیر شو 

نــو کوالی شــو د خالق د عظمــت، حکمت او 

یووايل د پیژندنې په اړه ډېره پوهه تر السه کړو. 

په دې باید وپوهیــږو چې دا کاینات بې هدفه 

نه دي پیدا شــوي، بلکې د یو حکمت او ژورې 

فلســفې له مخې منځته راغــيل او تر منځ یې 

ځانګړی نظم او اړیکې موجودې دي.

انســان هم د دې طبيعت یــو مخلوق دی چې 

الله تعالی ورته د عقل امتياز او د خربوکولو توان 

وکــړی او کوالی يش د طبیعت د پېژندلو په اړه 

له عقل، فکر او تجربــو څخه کار واخيل، پوهه 

ترالســه کړي او د طبیعت د بېالبېلو جســمونو 

څخــه د خپــل آرام او هوســا ژوند کولــو لپاره 

ګټه ترالسه کړي؛ نو انســانان باید د راتلونکي 

لپاره نه سنجول شــوی له حرصه ډک چلند او 

مــرضې مداخلې و نه کړي، له طبیعت او خپل 

ښایسته چاپیریال څخه ناوړه ګټه پورته نه کړي 

او په خپــل چاپیریال کې د ځمکې، اوبو، هوا، 

انســانانو، حیواناتو، بوټــو او ځنګلونو د پاک او 

خوندي ســاتلو لپاره نه ستړې کيدونکې هلې 

ځلې وکړي؛ نو د دې لپاره اړینه ده چې ځمکه 

او خپــل ښایســته چاپیریال چې لــه موږ رسه 

امانت دی له تخریــب او هر ډول ککړتیا څخه 

مصئون وساتو.

په خواشینۍ رسه باید ووایو چې زموږ په هيواد 

افغانستان کې له نږدې څلورو لسیزو را په دې 

خوا ال هم د تاوتريخوالو او تپل شويو جګړو ملن 

په بشپړه توګه نه ده ټوله شوې او تر اوسه پورې 

له آیونایز کوونکو 
وړانګو څخه مصئون 
چاپیریال د برش يو حق دی
سید عزیزاحمد هاشمي
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له ډول، ډول وســلې د هيواد په بېالبېلو سيمو 

کې کارول کيږي، په داســې حال کې چې په 

افغانستان او نورو ســيمو کې اوسنۍ وسلې د 

پخوانيو وسلو په پرتله چې له اوسپنې او يا نورو 

فلزاتو څخه جوړې شــوې وې ډيــر توپري لري. 

له )1900(م کال څخه را په دې خوا د وســلو 

په جوړښــت او تکنالوژۍ کې بېالبېل نوښتونه 

منځته راغيل دي؛ د بېلګې په توګه د کيمياوي 

او بيولوژيکې وسلو ترڅنګ د وسلو نورو ډولونو 

پراختيا موندلې ده چې له هغو څخه يو ډول يې 

 Uranium( د راډيولوژيکي يا د يوراينوم وســلو

weapons( پــه نامــه ياديږي چــې د جګړو په 

ډګر کې ور څخه کار اخيستل کيږي، دا وسلې 

د ليزر وړانګو)Laser rays( په مرســته د نښې 

)Target( د پيدا کولو توان لري او له بلې خوا د 

راډيواکتيو خطرناک مواد وررسه ګډ شوي او له 

ځانه هســتوي آيونايز کوونکې وړانګې خپروي، 

چې د چاپرييــال د ککړتيا المل کيږي او عامو 

وګــړو ته سمدالســه او یا هم پــه راتلونکي کې  

اوږدمهاله ستونځې رامنځته کوي.

چــې  ده  دا  موخــه  اســايس  مقالــې  دې  د 

آيونايزکوونکې وړانګې، د هغو ناوړه او اوږدمهاله 

اغيزې وپيژنو او لــه خطرونو او ناوړو پايلو څخه 

يې د ځــان او خپل چاپرييــال د ژغورنې لپاره 

هلــې ځلــې وکړو، پــه ســيمه، نــړۍ او خپل 

چاپرييال کې د آيونايزکوونکو وړانګو د خپريدو 

او نورو هر ډول وسلو کارونې د مخنيوی لپاره د 

نه سټرې کيدونکو کوښښونو لړۍ جاري وساتو، 

چې وکوالی شــو خپل ښايســته چاپرييال له 

ککړتيا، د يورانيوم وســلو له ناوړو اغيزو څخه په 

امن کې وساتو او په هيواد کې د تل پاتې سولې 

په راوستلو کې برخه واخلو.

لومــړی د آيونايزکوونکو وړانګــو په پيژندلو پيل 

کوو، ورپسې به د يورانيومو د پيژندلو او کارونې 

پــه اړه او همدارنګــه له راډیواکټیــو رسچینو او 

موادو څخــه د آیونایزکونکو وړانګــو د خپریدو 

په صورت کې د ځينو نړيوالو پېښــو په اړه چې 

د چاپرييــال د ککړتيــا المل ګړځيــديل دي، 

خربې وکړو او همدارنګه به په نړۍ کې د ځينو 

هســتوي پروګرامونو او له آيونايزکوونکو وړانګو 

څخه د ځان ژغورنــې د کړنالرو او الرو چارو  په 

اړه مفصلې خربې وکړو. 

څرنګه چې مــاده د کتلې او انرژۍ درلودونکې 

ده، یــا په بله ژبه، کتله او انــرژي د مادې دوې 

مهمــې ځانګړتیاوې بلــل کیــږي او وړانګې د 

انرژۍ هغه بڼه ده چې په فضا کې د وړو ذرو او 

یا څپو په ډول په چټکتیا رسه خپریږي؛ وړانګې 

د هغوی د انرژۍ کچې په نظر کې نیولو رسه په 

آیونایزکوونکو او غیرآیونایزکوونکو وړانګو وېشل 

شــوي دي، چې په دې مقاله کې زموږ د بحث 

موضوع آیونایزکوونکې وړانګې دي. 

 فوتونونــه، ګامــا وړانګې، روینتګــن وړانګې یا 

اکرسیــز او هســتوي ذرې لکــه د الفــا ذرې، 

پروتونونه، نیوترونونه، پوزیرتونونه او داسې نورې 

الکرتومقناطیــيس څپې چې د لــوړې انرژۍ 

درلودونکــې دي، لــه یوې مــادې رسه د ځینو 

فزیکي، کیمیــاوي او بیولوژیکــي تعامالتو په 

صــورت کې د خپلې انرژۍ یوه برخه او یا خپله 

ټوله انرژي له الســه ورکــوي او د مادې اتومونه 

او یا مالیکولونه په چارج شويو بریښنایي منفي 

او مثبتــو آیونونو او راډیکالونو بدلوي، نو له دې 

کبلــه دا وړانګــې د آیونایزکوونکو یا آیونایزونکو 

وړانګو په نامه یادوي. په داســې حال کې چې 

راډیو څپې، میکرو څپې، نورې وړانګې، تودوخه 

او ماورای بنفش وړانګې چې دومره لوړه انرژي 

نــه لري چــې د یوې مــادې لــه اتومونو څخه 

الکرتونونه را وبــايس او د اتومونو او مالیکولونو 

د آیونایزېشن المل وګرځي، د نه آیونایزکوونکو 

وړانګو په نامه یادیږي.

کلــه چــې آیونایزونکــې وړانګــې د حجرې په 

سایتوپالزم کې له مالیکولونو رسه تصادم کوي 

نو په حجرو کې د ډي ان اې )DNA( په شــان 

مهمو مالیکولونو کې د بنسټیزو بدلونونو المل 

کیږي، پوهیږو چې د انســان بــدن هره حجره 

له )46( شپږڅلوېښــت کرموزومونو څخه جوړه 

شــوې ده چې د بدن ټول جنیتیکــي او اريث 

ځانګړتیاوې په کې خوندي دي. د کرموزومونو 

تر ټولو مهمه برخــه د ډي ان اې مالیکول دی 

چې تقریباً له دېرش زرو جنونو څخه جوړ شوی 

دی. 

 Deoxyribonucleic acid( ای  ان  ډي    

DNA =( د حجــرې پــه هســته کــې یو مهم 

بیومالیکــول دی چــې د حجرې جوړښــت، د 

حجرې د ویشنې )میتوزس( کړنالره او د حجرې 

د ژوند بنســټیزې نورې دنــدې کنټرولوي. په 

داسې حال کې چې د ډي ان ای تر ټولو مهمه 

دنده چې کټ مټ د خپل ځان په شــان کاپي 

کول دي د یادولو وړ ده او د یوې حجرې د ژوند 

ټــول معلومــات د ډي ان اې مالیکول په ټاکلو 

برخو کې چــې د جین)Gene( په نامه یادیږي 

نغښتي دي. 

کلــه چې د ډي ان ای په شــان د یوې حجرې 

مهمــې برخې د کیمیــاوي زهرجنو مــوادو، د 

چاپیریال وړانګو، تودوخې او داسې نورو زهرجنو 

او ناوړو وړانګو تر اغیزو الندې رايش، نو د حجرو 

په دندو کې د بنسټیزو بدلونونو او زیانونو المل 

کیږي. دغــه زیانونه د وخت پــه تېرېدو رسه د 

بدن نــورو حجرو او غړو تــه خپریږي. زیامننې 

شوې حجرې له یوې خوا د بدن اړتیاوې نه يش 

پوره کــوالی او له بلې خوا د حجرو د وېشــنې 

د کنټرول دنده له الســه ورکــوي، په چاپیریال 

کــې د يادو موادو او زهرجنو وړانګو ناوړه اغیزې 

د دې المــل کیــدالی يش چې پــه حجرو کې 

دومره فزیولوژیکي او مورفولوژیکي نیمګړتیاوې 

رامنځتــه کړي چې د رسطــان او زړه ناروغیو او 

همدارنګه د بدن په نورو معافیتي سیســتمونو 

کــې د کمزورتیا او نورو بېال بېلو ســتونزو المل 

يش.

د انســان بدن په نسجونو کې د کتلې غټوالی 

او هــر ډول پړســوب )Swelling( لکه التهاب 

)Inflammation( او یا سیســت )Cyst( چې د 

حجــرو د غیرمنظم کنټرول د میکانیزم په پایله 

کې منځته راځي، تومور)Tumor( بلل کیږي. 

که چیرې یو تومور د اپیتل له پورتني پټ څخه 

پیــل يش او د نســجونو د غټېدو په بهیر کې د 

حجرو د وېش کړنالرې کنټرول په بشــپړه توګه 

له کنټروله ووځي، داسې یو خطرناک او خبیث 

د   )Malign mesenchyma tumor( تومــور 

کنرس)Caner( یا رسطان په نامه یادیږي.

یــوه جرمنــي بیولــوژي پــوه تیــودور بــاورې 

)Theodor Baveri( د نولســمې پېړۍ په پیل 

کې ومونده چې که د دوو کرموزومونو تر منځ د 

جینونو راکړه ورکړه تر رسه او بیا رسه ویلې يش، 

نو د حجرې د ویشنې کړنالره له کنټروله وځي، 

له اړتیا څخه زیاتې حجرې منځ ته راځي، چې 

د رسطان ناروغۍ پیل بلل کیږي. که چېرې د 

بدن دفاعي سیستم د تومور حجرې په پیژندلو 

بریالی يش نو کوالی يش هغه له منځه یويس 

او که نه، تومــور په رسطاين حجرې بدلیږي او 

رسطاين حجــره زیار بايس چــې د تومور مخه 

Tu(نیوونکی جین چې د تومورسوپریرسپروتین

morsupperssorprotein( په نامه یادیږي غیر 

فعال کړي.

څرنګــه چې د رسطــان ناروغۍ له ســلو څخه 

د زیاتو پیژندل شــويو ډولونو څخه یې د ځینو 

ډولونــو بڼــه د چنګاښ په شــان ریښــې لري 

نو لــه دې کبله د رسطــان په نامــه یادیږي او 

د تعریــف له نظــره هر ډول ناوړه پړســوب چې 

روغتیایــي خطــر ولــري او د بدن د یــوه غړي 

د ناروغــۍ المــل يش د رسطــان ناروغي بلل 

 Prostate(کیږي، لکه د پروستات غدې رسطان

 Brest(تیورسطــان د  ښــځو  د   ،)Cancer

 Stomach(رسطــان خیټــې  د   ،)Cancer

 ،)Bone Cancer(د هډوکورسطــان ،)Cancer

د رحــم رسطــان)Uterus cancer(، د وینــې 

رسطان)Blood Cancer( او داسې نور.

د   )Natural Uranium( یورانیــوم  طبیعــي 

سپینو زرو په شان ځلیدونکی راډیواکټیو عنرص 

دی چــې پــه   1789م کال کې د یوه جرمني 

 Martin(کیمیاپــوه مارتین هرنیک کالپــورت
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Heinrich Klaproth( له خوا کشف شوی دی. 

طبیعــي یورانیوم له )%99( یورانیوم دوه ســوه 

اتــه دېــرش U238 ، )%0.711( یورانیوم دوه 

ســوه پنځه دېرش U235 او پاتې برخه یې له 

یورانیوم دوه سوه څلور دېرش U234 ایزوتوپونو 

څخه جوړ شــوی دی چــې د رسپو، کادمیم او 

تنګسن په شــان د ډېرو درنو عنارصو له ډلې 

څخه شمېرل کیږي.

 یورانیــوم نــږدې )Billions 6.6( کاله پخوا د 

سوپر نووا )Supper Novae( د جوړېدو رسه یو 

ځای منځ ته راغيل دي. ســوپر نووا په کایناتو 

کــې یوه ډېره ځلېدونکې لویــه چاودنه ده چې 

د پالزمــا په نامه له آیونایز شــويو اتومونو څخه 

جوړه شــوې ده او په کایناتو کــې د هرو )50( 

کلنو په موده کې یو ځل منځ ته راځي. که څه 

هم د ســوپر نووا هستوي پېښې عمر لنډ یعنې 

یوه میاشت پایښت مومي خو دومره زیاته نوري 

انرژي خپروي چې ملر یې په لس بیلیونو کالونو 

په موده کې له ځانه خپروي.

طبیعــي یورانیوم د ځمکې له پېدایښــت رسه 

یــو شــان څلورنیــم ملیــارد )45×108( کاله 

فزیکــي نیامیي عمر لري. فزیکي نیاميي عمر 

لــه هغه وخت څخه عبــارت دی چې په کې د 

یوه ټاکيل راډیو اکټیو عنرص د هســتو شمېر د 

لومــړين وخت په پرتله نیامیي تــه را لوېږي. د 

طبیعي یورانیوم د وېلې کېدو نقطه د ســانتي 

ګرید )C0 1132( درجې او د اېشېدو نقطه یې 

)C0 3500( درجو ته رسېږي. طبیعي یورانیوم 

راډیو اکټیو عنرص دی چې له کومې کیمیاوي 

او فزیکــي اغېــزې پرته په خپــل رس له ځانه د 

الفــا، بیتــا او ګامــا وړانګې خپــروي او د راډیو 

 ،)Th234( اکټیو تجزیې په صورت کې د توریم

پروتاکتینــم )Pa234( او یورانیوم )U234( په 

ایزوتوپونو بدلېږي.

پــه   )Enrichment( بډاینــه  یورانیومــو  د 

عمومــي ډول لــه هغــو فزیکي، کیمیــاوي او 

میکروبیولوژیکي کړنــالرو څخه عبارت ده چې 

په مرسته یې په یوه مرکب کې د یوې ځانګړې 

مادې یا عنرص فیصدي )ســلمه برخه( د پخوا 

پــه پرتله زیاتېږي. د بېلګې په توګه کله چې په 

طبیعي یورانیوم کــې د چاودېدونکې یورانیوم 

)U235( کچه د هســتوي بټیو د ســون موادو 

لپاره تــر )0.7% - 4%( پورې لوړه يش نو بډای 

شــوي یورانیوم )Enriched Uranium( السته 

راځي. په داســې حــال کې چې خوار شــوي 

یورانیــوم )Depleted Uranium( د طبیعــي 

یورانیومــو له هغو فضله موادو څخه عبارت دي 

 Nuclear( چې د هســتوي بټیو د ســون موادو

fuel( د بډاینې په تولید کې منځ ته راځي چې 

د راډیواکټیویټۍ کچه یې د طبیعي یورانیومو په 

پرتله نږدې نیاميي برخې ته را ټېټه شوې وي.

پــه هســتوي وســلو کــې د )U235( برخه د 

)U238( په پرتله لږ تر لږه له )20- 90%( پورې 

بډای شــوي وي. خوار شوي یورانیوم د بډاینې 

د کړنــالرو په پایله کې هغه پاتې شــوي فضله 

مــواد دي چې د یورانیوم په وســلو کې ورڅخه 

کار اخیســتل کیږي. د یورانیوم دوه سوه پنځه 

دېرش د بډاینې کړنالرې په پایله کې د یورانیوم 

هیکســافلوراید )UF6( غــاز د یــوې ځانګړې 

ټکنالوژۍ په واسطه ناڅاپه په جامد حالت اړول 

کیږي چې د یوه کلک او بډای شوي یوارنیوم په 

بڼه په هســتوي بټیو کې د سون موادو په توګه 

د برېښنا د تولید په موخه ورڅخه کار اخیستل 

کیــږي، او له دې څخه په لــوړه کچه له بډای 

شــويو یورانیومو څخه د اتومي، هایدروجني او 

نیوتروين مبونو په شان هستوي وسلو په جوړولو 

کې کار اخیستل کیږي. د اتومي انرژۍ نړیوال 

 International Atomic Energy( ســازمان 

لــه مخــې د  Agency = IAEA( د تعریــف 

خوار شــویو یورانیومو وســلې هغه وســلې دي 

 )%0.2( , U238 )99.80%( چــې لــه نــږدې

لــه چاودېدونکې U235 او پاتــې برخه یې له 

U234 ایزوتوپونو څخه جوړیږي. 

ډاکټــر کریــس بســبي )Chris Busby( د د 

وړانګــو یــو انګریــزي متخصــص او د لیورپول 

پوهنتون اســتاد چې د اروپــا په اتحادیه کې د 

برطانیا استازی دی په خپلو خپرونو کې لیکيل 

دي چــې د خوار شــوي یورانیوم وســلې ټولې 

نړۍ ته خطرونه متوجه کوي. د نوموړې وسلې 

د کارســېنو جینیــک Carcinogenic)رسطان 

Mutagenic)د  موتوجینیــک  او  زیږونکــې( 

جنیتیــک په علم کــې د فزیکي یــا کیمیاوي 

عامــل په توګه د جنیتیکي مــوادو په ځانګړې 

توګــه د ډي ان ای په خواصــو اغیزه کوونکي( 

راډیــو اکټیــو ذرې د باد په واســطه چې پولې 

)رسحدونه( نــه پېژين د وخت پــه تېرېدو رسه 

هرې خوا ته خپرېږي. د خوار شــویو یورانیومو 

وســلو راډیو اکټیو خاصیت تر څلور نیم ملیارد 

کلنو پورې اوږد نیامیي عمر لري یعنې څلورنیم 

ملیارد کاله وروســته یې هــم خطر له منځه نه 

ځــي یوازې د راډیــو اکتیوټي کچه یې نیاميي 

ته رســېږي. یورانیوم د ســیامب )Hg(، ارسین 

)Arsen(، رسپ )Pb( او نیــکل )Ni( په شــان 

ډېر زهرجن فلز دي چې شتون یې د بدن د غړو 

په تېره بیا د پختورګــو فعالیت نیمګړی کوي. 

 World Health(د نړیــوال روغتیایي ســازمان

Organization = WHO( د سپارښــتنې لــه 

مخې باید د انســان په یو ګرام پختورګو کې د 

یورانیوم اندازه له درې میکروګرام )μgr 3( څخه 

زیاته نه يش.

په اوسني وخت کې د نړۍ شپاړس هېوادونه د 

یورانیوم وسلې جوړوي، چې هم خپله په جګړو 

کــې ور څخه کار اخيل او هم یې پــه آزاد بازار 

کــې خرڅالو تــه وړاندې کــوي. د لومړي ځل 

لپاره په 1991 م کال کې د خلیج په جګړو کې 

د یورانیوم وســلې وکارول شوې، چې د سیمي 

چاپېریال یې په زهرجنو او آیونایز کوونکو وړانګو 

ککــړ او عام خلک یې د وړانګو نارغیو له جدي 

ګواښــونو رسه مخ کــړل. د ګڼ شــمېر نړیوالو 

کارپوهانــو له نظره په ســیمه کــې د رسطاين 

ناروغیو کچــه د پخوا په پرتله زیاته شــوې ده. 

همدارنګه په دې ســیمه کې د ګلف سیندروم 

Gulf Syndrome )هغــه ناروغــي چې د ګلف 

جنګي ناروغۍ په نــوم هم یادیږي؛ اغیزې یې 

عموماً په ځینو هغو پوځیانو کې احساســیږي 

چــې د خپل عمر په پای کــې د خپل دماغي 

حالت کنټرول له السه ورکوي( په نامه د یو ډول 

نوې ناروغۍ اټکل هم شــوی چــې د نړیوالې 

روغتیا ســازمان  له خوا یې تائید نه دی شــوی 

خو د نوموړې سیمي د عامو وګړو اندېښنې یې 

زیاتې کړې دي.

څرنګه چې  خوار شويو یورانیوم له ځانه د الفاء، 

بیتــا او ګامــا وړانګې خپروي، نو لــه دې کبله 

د ورځنــي ژونــد په عامو او صنعتــي برخو کې 

ورڅخــه د یادونې وړ کار نه اخیســتل کیږي، 

خــو له 1991 م کال څخــه را پدېخوا د نړۍ د 

ګڼ شــمېر هېوادونو له خوا په پوځي برخه کې 

د الوتکــو، ټانکونو، رسګلولــو )War heads( او 

ډول ډول توغندیــو په جوړښــتونو کې ورڅخه 

د یــوه کلک او درانه فلز په توګه کار اخیســتل 

کیږي. له خوار شويو یورانیومو څخه د وسلو په 

جوړولو کې ځکه ګټه اخیســتل کیږي چې له 

یوه اړخه یې د اوســپنې په پرتله بیه ټیټه ده او 

له بله اړخه یې کثافت د اوسپنې په پرتله نږدې 

درې ځلــه او د رسپــو په پرتله نــږدې دوه ځله 

زیــات دی چې په ډېرې آســانۍ رسه له پوځي 

الوتکو، ټانکونو او نورو هغو پوځي وســلو څخه 

چې له اوســپنې او یا نــورو فلزاتو څخه جوړې 

شوې وي تېرېږي او د هغو د له منځه وړلو توان 

پیدا کوي. همدارنګه د یورانیوم په نننیو عرصي 

وســلو کې له کمپیوټري سیستمونو څخه کار 

اخیســتل کیږي چې د پرخو، ډبــرو، خاورو په 

ســمڅو کې د هوا په شان د ځمکې د بېالبېلو 

طبقو د موادو کثافت او طی شــوې فاصلې په 

نظر کې نیولو رسه د رميوټ کنټرول په واسطه 

په هر ځای کې چې وغواړي د پوځي هدفونو د 

له منځه وړلو پــه موخه کارول کیږي. د بېلګې 

پــه توګه د یو ډول مبونو په رسګلولو کې چې د 
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 )Bunker Bomber( ســمڅو یا مورچل مبونــو

پــه نامه یادیږي له یورانیومــو څخه کار اخيل؛ 

کله چې دا رسګلولې د پرخو، کانکریټ کورونو 

او په ځمکه کې د ســمڅو په منــځ کې پر هوا 

او یا نورو پســتو یا ســختو موادو باندې لګېږي 

د هغــو د کثافــت کچــه د الکرتومقناطیــيس 

څپو په مرســته مرکزي کمپیوټري سیســتم ته 

لېږدول کیږي، نو پــه هر ژور وايل او هره طبقه 

یــې چې وغــواړي چــاودوالی يش او په همغه 

چاپېریــال کــې د تودوخې درجه تــر )3000 

C0( پورې لوړه ځي، بېال بېل مواد ســوځيږي، 

په بلنداژونو او ژورو ســمڅو کې اکســیجن هم 

اور اخيل چې د انسانانو او نورو ژوندیو جسمونو 

تنفس کول هم ناشــونی او د هغــو د له منځه 

تلو المل کیږي. د جګــړو په وخت کله چې له 

الوتکو څخه د بېالبېلو وسلو رسګلولې غورځول 

کیــږي ځینې یې چوي او ځینې یې د ځمکې 

پــر مخ او یا لــه ځمکې الندې او یــا په کورونو 

کې ناچاودلې پاتــې کیږي. نوموړې رسګلولې 

د کوچنیانــو او لویانو د متاس په صورت کې د 

خطر رسچینې دي، ځکه چې د اتومي نړیوال 

سازمان )IAEA( له خوا له نوموړو رسګلولو رسه 

د متاس دوز اندازه په یوه ســاعت کې دوه ميل 

ســیورت )2mSv/h( اټکل شوې ده. په داسې 

حــال کې چې لــه راډیو اکټیــو وړانګو څخه د 

 International( ســاتنې نړیــوال کمیســیون

 Commission on Radiological Protection

ICRP -( له سپارښــتنې رسه ســم د عام ولس 

لپــاره د راډیو اکټیو وړانګــو کلنۍ لوړه کچه یو 

ميل ســیورت )1mSv/y( ټاکل شــوې ده چې 

لــه نوموړو رسګلولو رسه د متاس په صورت کې 

د )ICRP( دغه لوړه کچه له نیم ســاعت څخه 

وروسته پوره کیږي. 

یــو ســیورت  1Sv = 1Sivert- د توپیــر لرونکو 

وړانګو د زیان په پام کې نیولو رسه په بدن کې 

د جذب شوې انرژۍ دوز او د کوالیټي فکتور د 

رضب له حاصل څخه السته راغلی بیولوژیکي 

معــادل دوز دی چــې د )Gy( پر ځای ورڅخه 

ګټه اخیستل کیږي. یعنې: 

 Gy 1 × Sv = Quality Factorبیولوژیکــي 

معادل دوز

پــه داســې حال کې چــې یــوه )1Gy( په یوه 

کیلوګرام کتلې کې له یــو ژول انرژۍ یا انرژي 

دوز 

)1kg/1J = 1Gy( رسه مساوي دی.  

ډای ویلیمــز )Dai Williams( د پوځي وســلو 

انګریــزي کارپــوه روښــانه کــړې ده چــې په 

افغانســتان کې د )GBU- 28( په شان کارول 

شــويو رسګلولو په جوړښت کې یو نیم ټن خوار 

 Big( شوي یورانیوم کارول کیږي. همدارنګه د

BLU( رسګلولې، د مبونو مور او داسې نورو غټو 

مبونو رسګلولې چې په یوه سیمه کې د چاودېدو 

په صورت کې زهرجنې وړانګې او غازونه خپروي 

د چاپېریــال د ککړتیــا المل کیــږي. نوموړي 

کارپوه نږدې لس کاله پخوا په افغانســتان کې 

د یورانیوم وســلو پــه کارولو کې د خوار شــويو 

یورانیومو کچه د )Ton 1000( په شــاوخوا کې 

اټکل کړې وه. لکه څرنګه چې مخکې هم اشاره 

وشــوه چې د یورانیوم وســلې له ځانه د الفاء، 

بیتــا او ګاما آیونایز کوونکې وړانګې خپروي، نو 

له دې کبله د چاپېریال ټولو اوســېدونکو، ونو، 

بوټو، حیواناتو، اوبو او هوا ته نه یوازې د ســاتلو 

او کارونې په وخت کې بلکه په راتلونکي وخت 

کې هم د خطر لویې رسچینې بلل کیږي. کله 

چې په یوه سیمه کې د یورانیوم وسلو رسګلولې 

په نښــه یا هدف لګېږي نو د چاودنې په وخت 

کې د څو زرو سانتیګراد په شاوخوا کې تودوخه 

منځ ته راوړي چې د اور د قوي ملبې رسه راډیو 

اکټیو زهرجن غازونه په چاپېریال کې خپريږي. 

دغه غاز یا ایــروزول )Aerosol( چې د یورانیوم 

اکساید )UO2( نه حلېدونکې نږدې د یو میکرو 

مرت په اندازه کوچنۍ ذرې دي په آسانۍ رسه د 

تنفس له الرې د ژوندیو جسمونو بدن ته ننوځي 

چې د اوســېدونکو په روغتیــا او د چاپېریال په 

ټولو شته شــیانو ناوړه اغېزې پر ځای پرېږدي. 

ياد زهرجن غازونه د باد په مرســته هرې خوا ته 

خپاريږي چې په پایله کې د چاپېریال ژوندي او 

غیرژوندي شیان لکه نباتات، څاروي، انسانان، 

هــوا او د ځمکې پر مــخ وچه او اوبــه په راډیو 

اکټیو موادو ککړیږي. کله چې د ځمکې پر مخ 

انســانان، حیوانات، نباتات او په چاپېریال کې 

ټــول ژوندي رسي د یورانیــوم راډیو اکټیو مواد 

تنفس کوي او یا د اوبــو او خوراک له الرې یې 

بدن ته ننوځي له بېالبېلو روغتیایي ستونځو او 

رسطاين ناروغیو رسه مــخ کیږي. همدارنګه د 

دې احتامل هم منځ ته راځي چې د چاپېریال 

پــه طبیعي اقلیم، اوبو او هوا کې یو لړ بدلونونه 

منځ تــه رايش؛ ځنګلونه، څړ ځایونــه، ونې او 

بوټي له منځه الړ يش او د انسانانو او حیواناتو 

ژوند د خوراکي موادو د کمښــت په صورت کې 

له لویو ننګونو او ګواښونو رسه مخ کړي. 

کلــه چې بــدن تــه لــه )Gy 2( څخــه زیاتې 

آیونایزونکې وړانګې رسېږي نو د وړانګو ناروغۍ 

منــځ ته راځــي چې خــوا بدېدل، قــی کول، 

اســهاالت، د بدن کمزورتیا او داسې نورې یې 

لومړنۍ نښې پېژندل شوې دي. 

اوس پــه دې برخــه کې اړینه بــومل ځینو هغو 

تاریخي بېلګو ته اشاره وکړم چې له راډیو اکټیو 

موادو څخه د آیونایزونکو وړانګو د ناوړه زهرجنو 

اغېزو په اړه د پوره معلوماتو د نه درلودلو او یا بې 

پروایۍ له کبله انسانان له روغتیایي ستونزو او 

د ژوند له السه ورکولو تر کچې له ګواښونو رسه 

مخ شوي دي.

د بېلګــې پــه توګه کلــه چې نامتــو امریکایي 

 Thomas( مخرتع انجنیر توماس الوا اډیســن

د  کــې  کال   1896 پــه   )Alva Edison

 Fluorescent( فلوریســنټ اکرسیــز څراغونــو

X-Ray Lamps( په جوړولو او نورو برېښــنایي 

څېړنو بوخــت وو، وررسه د هغــې فابریکې ډېر 

کارکوونکي ناروغ شول. په ځانګړې توګه د هغه 

 )Clarence Dally( مرســتیال کلیرینس ډايل

د روینتګــن وړانګو د ناوړه اغېــزو له امله د رس 

وېښتان له السه ورکړل، د اولرس )Ulcer( په نوم 

ناروغۍ له کبله د الســونو پر مخ ژور ســوري او 

ټپونه منځ ته راغلل چې په پایله کې په 1904 

م کال کې د رسطان ناروغۍ له کبله خپل ژوند 

له السه ورکړ. اولرس د وجود د مخاطي غشا ء له 

تخریب وروسته د زخمونو تکلیف دی. د بیلګې 

په توګه د معدې زخم د همدې ناروغۍ یو ډول 

دی.

 Irene Joliot( کله چــې ارینې ژولیت کیــوري

Curie( د فزیــک پوهې مېرې کیوري لور چې 

پــه 1932م کال کې یــې د خپلې مور رسه په 

البراتوار کې تجربې تر رسه کولې د هغوی د بې 

 )210 -Polonium( پروایۍ له کبله د پولونیوم

غاز یــو بوتل وچاودېده، چــې ژولیت کیوري د 

نوموړي راډیواکټیو غاز د تنفس کولو له امله له 

روغتیایي ستونزو رسه الس و ګريوان وه چې په 

1956م کال کې یــې د وينې رسطان له امله 

خپل ژوند له السه ورکړ. 

په 1945م کال کې لومړنی اتومي بم د جوالی 

په میاشــت کې د نوې مکســیکو په دښته کې 

وآزمایل شو او له هغه وروسته د آیونایزونکو وړانګو 

د ناروغۍ رېښــتنې بڼه هغه مهــال نړیوالو ته 

څرګنده شوه کله چې د دویمې نړیوالې جګړې 

د 1945م کال د اګست میاشتې په شپږمه نېټه 

د سهار په )am 8:15( بجو لومړی اتومي بم د 

جاپان په هیروشیام )Hiroshima( ښار او درې 

ورځې وروســته د اګســت په نهمه دویم اتومي 

مبب د جاپان په ناګاســاکي )Nagasaki( ښار 

بانــدې چې د کوچني هلــک )Little Boy( په 

نامه یادېــدل د وخت د امریکایــي چارواکو په 

امر وغورځول شــول، چې د دې ســیمو نږدې 

شاوخوا ټول چاپېریال په راډیو اکټیو مواد ککړ 

او د زرګونو انســانانو د ال منځه تلو المل  شول. 

په هیروشــیام کــې نوموړې هســتوي چاودنه 

له ځمکې څخه په نــږدې )m 600( ارتفاع په 

امتوسفیر کې تر رسه شوه چې د )Fallout( په 

 ،)137 -Cs( نامه راډیواکټیو مواد یې د سیزیم

سرتونســیم )Sr-90(، زیرکونیــم )Zr-95( او 
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تریشــیم )Tritium( راډیو اکټیــو ګرد په بڼه د 

چاودنې له مرکز څخه تر نــږدې دوه کیلومرتو 

پورې سیمه تخریب او ککړه کړه. 

د هیروشیام ښار له نږدې 350000 اوسېدونکو 

 120000 پــورې  کال  1990م  تــر  څخــه 

اوسېدونکي مړه شول چې له دې شمېرې څخه 

8000 تنه اوسېدونکو په بېالبېلو وختونو کې د 

رسطان ناروغۍ له کبله خپل ژوند له السه ورکړ. 

ورســته بیا په 1986م کال د اپریل مېاشــتې 

په 25 نېټه د شــپې په یوه نیمه بجه د اوکراین 

هېواد د چرنوبیل په کوچني ښــار کې د څلورم 

بالک هستوي بټۍ د ځېنو مسلکي کارکوونکو 

د بې پروایۍ له امله وچاودېده او د سون تقریبًا 

ټول مواد د ډېرې لوړې تودوخې درجې له امله 

وېلې او په چاپېریال کې خپاره شول. د چرنوبیل 

هستوي پېښــه د اتومي انرژۍ او تکنالوژۍ په 

تاریخ کې له دې امله لویه غمیزه بلل شوې ده 

چــې د نړۍ هر ګوټ ته یې د راډیواکټیو موادو 

وړانګې خپرې شوې، چې تقریباً تر اوسه یې هم 

د روغتیا په تړاو اغېزې په سیمه کې د اندیښنې 

وړ دي. له دوميې نړیوالې جګړې وروســته هم 

تر اوسه د امریکې، روسیې، انګلستان، فرانسې 

او چین هېوادونو د هســتوي آزموینو لړۍ روانه 

ساتلې او وروسته هندوســتان او پاکستان هم 

د هســتوي ځواکونو په بڼه ډګر ته راوتيل چې 

په پرله پســې توګه یې پــه بېالبېلو وختونو کې 

هستوي آزموینې او سیالۍ تر رسه کړي دي. په 

راتلونکي کې به یې په اړه په مفصله توګه بحث 

وکړو. 

يادو هســتوي ځواکونو تر اوسه پورې د ځمکې 

پر رس او له ځمکې الندې هســتوي آزموینې تر 

رسه کړي دي. د دې هســتوي آزموینو په پایله 

کــې د نړۍ هر وګړي ته څه نا څه کمې، زیاتې 

آیونایزکوونکــې وړانګې رســېديل دي، چې له 

کبله یې په نړۍ کې د رسطاين ناروغیو پېښې 

لــه )10 %( څخه هم زیاتې ډېرې شــوي دي. 

همدا المل وو چې لــه )1980م( کال څخه را 

پدېخوا د نړۍ هستوي ځواکونه په دې پرېکړې 

بریايل شــوي دي چــې له دې ورروســته به د 

ځمکې پر رس له هستوي آزموینو څخه په کلکه 

ډډه کوي.

څرنګه چې زمونږ هېواد افغانســتان کې له څو 

لســیزو را پدېخوا د یورانیوم وســلو د کارولو تر 

څنګ د هېواد په بېالبېلو ســیمو کې د ماینونو 

شــتوايل هم د عام ولس ژوند له ګواښــونو رسه 

مخ کړی دی، همدارنګه له 1998م کال څخه 

راپدېخوا د افغانســتان د ګاونډیــو هېوادونو د 

هســتوي آزموینو له اغېزو څخــه هم چاپېریال 

پاک او مصئون نه دی پاتې شــوی. تر اوســه د 

یورانیوم وســلو د ناوړو اغېزو په تړاو د بې طرفه 

حکومتونو او یا نامتو پوهنیزو ټولنو له خوا کومې 

علمي او د باور وړ څېړنې نه دي تر رسه شــوي، 

چې د هســتوي وړانګو د زیــان دقیق اټکل یا 

ارقام وړاندې کړي، ځکه چې د رسطان په شان 

نورې د وړانګو ناروغۍ نه یوازې د یورانیوم وسلو 

د کارولــو په صورت کې منځ تــه راځي بلکه د 

کیمیاوي زهرجنو موادو څخه د ګټې اخیستنې، 

په طبابت کې د وړانګو کارولو، په چاپېریال کې 

د طبیعي وړانګو شــتون، د چیرنوبل هســتوي 

وړانګو له اغېزو، هستوي آزموینو، د هستوي بټیو 

د ســون موادو څخه د کار اخیســتلو په صورت 

کې هم منځ ته راځي، چې په کلینیکي تړاو یې 

تر منځ توپیر کول آســان کار نه دی. نو له دې 

کبله درنو لوستونکو ته تر یوه حده د ډاډ ورکولو 

په موخه چې د یورانیوم وســلې په کومه کچه د 

عامو خلکو په روغتیا او په چاپېریال ناوړه اغیزې 

لري د وړانګو د تشعشــع لــوړې کچې او ټېټې 

کچې ته  لنډه کتنه کوو.

 High level( تشعشــع  کچــې  لــوړې  د   -

Radiation( – له دوه ســوه ميل سیورت څخه 

پورته )mSv 200 < ( د تشعشع اندازه ده چې 

د تجربــو له مخې یې زیان په ثبوت رســېدلی 

دی.

 Low level( تشعشــع  کچــې  ټېټــې  د   -

Radiation( – له صفر څخه تر دوه ســوه ميل 

سیورت )mSv 200 -0( پورې د تشعشع اندازه 

ده، چې سمدالســه یې د زیان معلومول آسان 

کار نه دی، خو تر اوږدې مودې پورې یې ناوړې 

اغېزې شــتون لري، چې د ریايض فرض شويو 

تیوري موډلونو په مرســته یې د زیان وړاندوینه 

کیدای يش، چې د طبیعي وړانګو په پرتله یې 

اغېزې تقریباً سل برابره زیاتې دي.

د آیونایزونکــو وړانګــو او د رسطان په شــان د 

ناروغیو د منځ ته راتلــو احتامل د الفاء، بیتا او 

ګاما وړانګو له انرژۍ، د تشعشــع له مودې او د 

وجود د کتلې په یوه واحد کې د جذب شــوې 

انــرژۍ له مقدار رسه مســتقیمې اړیکې لري. 

همدارنګــه د روغتیا پــه تــړاو د آیونایز کوونکو 

وړانګو د خطر احتــامل زیاتیږي څومره چې د 

ډېــرې مودې لپاره د یورانیوم ایزوتوپونه په بدن 

کې پاتې کیږي. 

 د غرنیو ســیمو پر هغو کسانو چې د امریکې، 

انګلستان او آملان په هېوادونو کې یې د راډیو 

اکټیــو عنــارصو په کانونــو کې کار کــړی وو د 

یوې اوږد مهالې سل کلنې څېړنې په ترڅ کې 

څرګنده شــوه چې له نومــوړو کارکوونکو څخه 

نیامیي کسانو د څلویښت کلنې عمر په شاوخوا 

کې د سږي رسطان ناروغۍ له کبله چې عمومًا 

د راډیــوم ایزوتوپ څخــه د خپرېدونکي راډون 

)Radon( غاز د تنفس کولو له امله خپل ژوند له 

السه ورکړی و. په هغو سیمو کې چې د ځمکې 

النــدې یې د راډیــوم 226 راډیــو اکټیو ډبرې 

شتون ولري له هغو څخه د راډون 222 غاز منځ 

ته راځي. د دې امکان شــته چــې د کورونو په 

تکاویو او لومړیو پوړونو کې راغونډ يش. د راډون 

غاز له ځانه د الفاء وړانګې خپروي او د رسطان 

ناروغۍ المــل کیږي. که چیــرې د راډون غاز 

د تنفس له الرې ســږو ته دننه يش نو د ســږو 

رسطان احتامل یې ډیر لوړ اټکل شــوی دی. 

وروستیو څېړنو ښودلې ده چې په امریکې کې 

د یوه کال په مــوده کې د راډون غاز د زهرجنو 

اغېزو له کبله له دیرشو زرو څخه تر اویا زرو پورې 

خلک د سږي رسطان د ناروغۍ له امله د ژوند 

له جدي ګواښونو رسه مخ دي. 

د نړۍ په هغو ســیمو کې چې هســتوي بټۍ 

شــتون لري هم څه  نا څه د راډیواکټیو وړانګو 

نــاوړه اغېــزې موندل کیږي. له هســتوي بټیو 

څخه چې عموماً د بریښنایي انرژۍ د تولید په 

موخه کار اخیستل کیږي د هغو د سون موادو او 

په ځانګړې توګه د هغو د پاتې شونو راډیواکټیو 

موادو څخه خپرې شوې وړانګې د چاپېریال د 

ککړتیا المل کیږي، کوالی يش چې د ســیمې 

خلــک او په ځانګړې توګه د بټیــو کارکوونکي 

د وړانګــو له ناروغیو رسه مخ کــړي. کره څیړنو 

ښودلې ده چې د هستوي بټیو کارکوونکي او د 

هغوی اوالدونه د نورو سیمو د اوسیدونکو په پرتله 

د وینې رسطــان په ناروغۍ ډیر اخته کیږي. د 

1986م کال چیرنوبل هستوي پېښې څخه تر 

2000م کال پورې ځینو شمېرنو په ډاګه کړې 

ده چې د هغه وخت ځینو اوســېدونکو چې په 

 )131 – Iodine( تایروئید غده کې یې د آیوډین

په شان راډیواکټیو وړانګې جذب کړي دي ډېره 

موده وروســته د رسطان په ناروغۍ اخته شوي 

دي. هغه آیونایزونکې وړانګې چې د یورانیومو له 

وسلو څخه خپریږي د رسطان ناروغۍ تر څنګ 

د پزې حساسیت یا )Allergy(، زکام، ټوخېدو، 

د اندامونو درد او داســې نورو روغتیایي ستونزو 

المل هم کیږي. 

په دې برخه کې غواړم د درنو لوستونکو پاملرنه 

له آیونایز کوونکو وړانګو څخه د ځان او چاپېریال 

ساتنې معنی او مفهوم ته راواړم. مقصد دا چې 

باید داسې طرېقې او کړنالرې ولټول يش چې 

د طبیعــي او مصنوعي راډیــو اکټیو رسچینو د 

خپرو شــويو آیونایز کوونکــو وړانګو له بې ځایه 

زیان او خطر څخه په چاپېریال کې ټول ژوندي 

او غیرژوندي جسمونه په امن کې وساتل يش. 

له وړانګو څخه مخنیوی او ساتنه د ژوند په ډېرو 

برخو لکه درملنه، البراتوارونو، هستوي بټیو او د 

هستوي وســلو د جوړولو په ځایونو کې د اړتیا 

او پاملرنې وړ بلل کیږي. له همدې کبله په هر 
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هېــواد کې ځانګړي ميل قوانیــن او په نړیواله 

کچه ځینې کنوانســیونونه او تړونونه له ککړتیا 

څخه د چاپېریال د مصئونیت او ساتنې په موخه 

منځ ته راغيل دي. د بېلګې په توګه په 1928م 

کال کــې لــه وړانګو څخــه د ســاتنې نړیوال 

 International Commission( کمیســیون 

 ،)ICRP( یــا   )on radiological Protection

پــه 1955م کال کې د ملګــرو ملتونو د اتومي 

وړانګو د اغېزو علمي کمیټه )UNSCEAR( یا 

 United Nation Scientific Committee on(

the Effects of Atomic Radiation( او داسې 

نور منځته راغيل دي. 

د نړیوالــې اتومي انرژۍ ټولنــې )IAEA( او د 

اروپایي هېوادونو تر منځ په 1959م کال کې په 

نړېواله کچه یو تړون)EUROATOM( السلیک 

شوی دی چې د یوې خوا به له هستوي انرژۍ 

څخه په صنعت، طبابت، کرهڼه او نورو ســوله 

ایزو موخو کې کار اخیستل کیږي او له بلې خوا 

په کې د وړانګو له خطرونو څخه د ځان ساتنې 

 )Basic Safety Standards( بنســټیز معیارونه

قوانیــن او مســئولیتونه په ګوته شــوي دي. د 

 )Euro- Atom 1( بېلګې په توګه د اتوم قانون

د لومــړي پاراګــراف په څلورمه مــاده کې ذکر 

شوي دي چې:

د نړۍ د هر حکومت ميل او نړیواله دنده ګڼل 

کیږي چــې د خپل عام ولس ژونــد، روغتیا او 

په چاپېریال کې ټول شــیان لکه ځمکه، هوا، 

اوبه، څاروي، د کرنې سیمې، اقلیم، ځنګلونه، 

نباتات او ژوندی ارګانیزم د آیونایز کوونکو وړانګو 

له خطر او زیــان څخه څومره چې ممکنه وي، 

خوندي وسايت.

 Atomic( د نړیوالــې اتومــي انــرژۍ منشــور

Energy Act 1958( په لومړي فصل کې ذکر 

شوي دي:

)د سازمان غړي هېوادونه مکلفیت لري چې له 

اټومي انرژۍ څخه په نظامي برخه کې نه بلکه 

یوازې د سوله ایز نیت په موخه د ژوند په مهمو 

برخو لکه طبابت، د برېښنا انرژۍ تولید، کرهڼه 

او صنعــت کې چې نورې نــړۍ او چاپېریال ته 

یې زیان و نه رسیږي، د پرمختللې ټکنالوژۍ او 

ټاکلو کړنالرو په مرسته ګټه پورته کړي او که نه 

هر هغه هېواد چې له اټومي انرژۍ څخه پوځي 

ګټه اخيل له نړیوالو هر اړخيزو بندیزونو رسه به 

مخامخ يش(. 

آیونایزونکــې وړانګې لــه راډیواکټیوې ککړتیا 

د  څخــه   )Radioactive Contamination(

اتومي مبونو، هســتوي بټیــو او د ځینې طبي 

آلــو د چاودنــو او هســتوي آزموینو پــه صورت 

کې په چاپېریال کــې خپرېږي نو د چاپېریال 

ځمکــه، اوبه، هــوا، ودانۍ، څــاروي، خوراکي 

توکي او انســان ککړوي، هغو ته ورننوځي او یا 

یــې د بدن په ســطحه او کالیو پاتې کیږي. په 

چاپېریــال کې د مــوادو د پاکولــو، د ککړتیا د 

کمولو او د هغو د خطرونو له منځه وړلو کړنالرې 

د دیکونتامینیشن په نامه یادیږي چې وروسته 

به تر بحث الندې ونیول يش. همدارنګه پوهیږو 

چې انســانان د الفــا، بيتا، ګامــا، پروتونونو او 

نيوترونونو په شان آيونايزکوونکو وړانګو يا وړو ذرو 

د حس کولو لپاره کوم خاص غړي نه لري او په 

ســرتګو هم د ليدلو وړ نــه  دي، نو له دې کبله 

د نومــوړو وړانګو پيژندنه د هغو د خطر اټکل او 

ورڅخه ځان ساتنه ډيره ګرانه متاميږي. يوازې 

د ځينو مجهــزو تخنيکي آلــو او ځينو ځانګړو 

کړنالرو په مرســته انسان کوالی يش چې په يو 

چاپرييال کې يې شــتون تشــخيص او له ناوړه 

اغيزو څخــه يې د ژغورنې په برخــه کې تر يوه 

حده الزم تدبیرونه ونیيس. 

د آیونایزونکو وړانګو له خطرونو څخه د ژغورنې 

پــه موخــه د هوا او اوبــو ککړتیا کچــه د ځینو 

فلرتونو او د غاز ماســکونو په مرسته تر یوه حده 

کموالی شو. څرنګه چې آیونایز کوونکې وړانګې 

په ســرتګو نه لیدل کیږي او نــه کوم ځانګړی 

بوی لري او د الس یا پوســتکي په واســطه یې 

هم په بشــپړه توګه نه شــو حس کــوالی، نو د 

راډیواکټیــوې ککړتیــا په صــورت کې خلک د 

وړانګو له خطر څخــه بې خربه پاتې کیږي، نو 

پــه چاپېریال کې د آیونایزونکو وړانګو د ککړتیا 

د مخنیــوي او له خطرونو څخه یــې د ژغورنې 

په موخــه باید لــه الندې الرښــوونو څخه ګټه 

واخیستل يش:

- په آیونایزونکو وړانګو له ککړې شــوې سیمې 

څخه باید سمدالســه ځانونه لرې او که ممکنه 

وي په یوه ودانۍ کې ځانونه خوندي وساتو. 

- په وړانګو ککړې شــوې جامې بدلې او په یوه 

پالســتیکي کڅوړې کې یې له ځانه لېرې او یا 

په ځمکه کې ښخې کړو.

- د بدن هغه برخې مو چې په راډیو اکټیو موادو 

ککړې وي باید په تودو اوبو او صابون ومینځو تر 

څو د بدن نورې پاکې برخې مو ککړې نه يش.

- که چېرې آیونایزونکــې وړانګې یا راډیواکټیو 

مواد مو د خوراک، څښــاک یــا تنفس له الرې 

 Total( بدن ته ننوتې وي باید د طبي ټاکلو آلو

body counter( په مرســته تثبیت، اندازه او له 

اړوند متخصصینو رسه مشوره تر رسه يش.

- د آیونایزونکو وړانګو د اغېزو لېرې کولو له ټاکلو 

کړنالرو څخه تر هغه وخت پورې ګټه واخیستل 

يش تر څو د ککړتیا کچه د بدن په یوه ســانتي 

Bq/ 10( مرت مربع سطحه کې له لس بیکوریل

cm2( څخــه را ټیټه يش. ـ  د خطر د له منځه 

وړلو په موخه باید د ګاما سپکرتومرتي، د پالزما 

کتلې ســپکرتومرتي په شــان منل شويو آلو او 

اعتبار وړ کړنالرو په مرسته د چاپېریال د ککړتیا 

کچه په پرله پسې توګه تر څارنې الندې ونیول 

يش او د خطرونو په صورت کې له وړانګو څخه 

د ســاتنې نړیوال کمیســیون )ICRP(، نړیوال 

روغتیایي سازمان )WHO( او داسې نورو اړوندو 

مراجعو ته خرب ورکړل يش.

پوهیږو چې د افغانستان اسالمي دولت له پخوا 

 )IAEA(څخه د اتومي انرژۍ نړیوال ســازمان

  )WHO(او هــم د نړیــوال روغتیایي ســازمان

پخوانی دایمي غړی پاتې شــوی دی نو د لوی 

خدای له ســپیڅيل درباره د مرســتې غوښتنه 

کوم چې د موضوع د تعقیب لپاره په راتلونکي 

کــې د نړۍ د اتومــي او هســتوي پروګرامونو، 

آزمایښــتونو او په چاپېریال بانــدې یې د اغېزو 

او همدارنګــه د ځینو الزمــو وړاندیزونو په اړه  د 

درنو لوستونکو د مطالعې لپاره  په زړه پورې نور 

مطالب راټول کړم.

پــه پای کــې زیاتوم چې د انســان په صفت د 

نړۍ هر وګړی او د مســلامن او افغان په حیث 

هر هېوادوال باید په هېواد او ســیمه کې د تل 

پاتې ســولې لپاره زیار وبايس تر څو ښایســته 

چاپېریــال مو نه یــوازې د آیونایزونکو وړانګو له 

خطرونو څخه بلکې له هر ډول جنګونو، جګړو، 

ټولنیزو او سیايس ستونزو او آفتونو څخه پاک او 

مصئون پاتې يش.
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در بررسی اعالمیه  جهانی حقوق بشر از 30 ماده  
آن، 28 حق برای افراد منظور شده است. حقوق 

مورد نظر اعالمیه به این شرح است:
1.  برابــری همه  افــراد بشــر از حیث حقوق 

 وحیثیت.
2.  برخورداری از تمام حقوق به طور مساوی.

3.  حقوق آزادی  و امنیت شخصی.
4.  تســاوی در برابر قانون  وحمایت مساوی در 

برابر قانون.
5.  حق عدم شکنجه.

6.  ممنوعیت برده داری.
7.  حق مراجعه به دادگاه.

8.  عدم دستگیری خودسرانه.
9.  رسیدگی علنی  و منصفانه در دادگاه صالح.

10.  فرض بی گناهی فرد تا زمان اثبات تقصیر او.
11.  اصل قانونی بودن جرم و مجازات )هیچ کس 
برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان انجام 
آن جرم نبوده محکوم نخواهد شد و مجازاتی که 
در زمان انجام عمل یعنی ارتکاب جرم در قانون 

بوده است، اعمال و اجرا می شود(.
12.  حق عدم مداخله در امور خصوصی افراد.

13.  حق آزادی رفت و آمد.
14.  حــق پناهندگی )مگــر آن که فرد مرتکب 
جرمی عمومی، غیرسیاسی شده باشد یا رفتاری 

مغایر با اصول ملل متحد انجام داده باشد(.
15.  حق تابعیت و  سلب نشدن آن.

16.  حق تشکیل زندگی.
17.  حق مالکیت.

18.  حق آزادی فکر و اندیشه، مذهب و وجدان.
19.  حق آزادی عقیده و بیان.

20.  حــق تشــکیل مجامــع و جمعیت های 
مسالمت آمیز.

21.  حق مشــارکت در اداره   امور عمومی کشور 
خود.

22.  حق داشــتن شــغل، حق کار و تشــکیل 
اتحادیه.

23.  حق امنیت اجتماعی.
24.  حق استراحت و تفریح.

25.  حق برخورداری از سطح زندگی مناسب.
26.  حق آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت(.

27.  حق مشارکت در زندگی فرهنگی.
28.  حق بهره مندی از برقراری نظم.

همان گونه که مالحظه می شــود این حقوق را 
می توان در دســته بندی ها و تقسیم بندی های 
مختلفی قــرارداد تا بتوان مقایســه ای بهتر و 

منسجم تر ارائه کرد:
1.  حقوق مربوط به دادرسی عادالنه.

2.  حقوقی مدنی.
3.  حقوق اقتصادی.
4.  حقوق سیاسی.
5.  حقوق فرهنگی.
6.  حقوق اجتماعی.

مقدمه اعالمیه ، متضمن مفاهیم و اندیشه های 
بنیادی  است که الهام بخش نویسندگان اعالمیه 
در تدوین مواد بعدی بوده است و شامل اصولی 
چون وحــدت خانواده  بشــری، حیثیت ذاتی 

انســان، شناسایی حقوق ناشــی از آن، برابری 
انســان ها، آزادی عقیده و بیان، توســعه   روابط 

دوستانه میان ملت ها و ... است.
ماده  اول اعالمیه مقرر می دارد: »تمامی افراد بشر 
آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق 
با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان اند و باید 

نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.«
مــاده  2 اعالمیه، برخــورداری از کلیه  حقوق و 
آزادی های مندرج در اعالمیه را برای تمام افراد 
صرف نظــر از جنس، رنگ، نژاد، ملیت، مذهب، 
ثروت یا هر موقعیت دیگر به رسمیت می شناسد. 
بقیه  مواد اعالمیه به چهار دســته قابل تقسیم 

است:
دسته  اول شــامل حقوق و آزادی های شخصی 
است؛ مانند حق حیات، منع بردگی و شکنجه، 

حق دفاع در برابر دادگاه ها و ...
دسته  دوم شــامل حقوق بنیادی فرد در روابط 
با خانواده، سرزمین و اشیای جهان خارج است؛ 
مانند آزادی در ازدواج، تساوی حقوقی زوجین، 

حق تابعیت، حق پناهندگی، حق مالکیت و ...
دسته  سوم شــامل آزادی های عمومی و حقوق 
سیاســی بنیادی اســت؛ مانند آزادی اندیشه، 
عقیده، بیان و قلم، آزادی اجتماعات، شرکت در 

انتخابات.
دسته  چهارم شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی است. مانند حق کار، حق تفریحات، 
حق حمایت از آثار علمی و ادبی و هنری، آزادی 
سندیکایی و  در خاتمه  اعالمیه در ماده 30 چنین 

حقوق انسانی ما و 
حقوق بشر
بخش پنجم

منشور حقوق بشر
حمید حمیدی
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آمده است: »هیچ یک از مقررات اعالمیه  حاضر 
نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای 
دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن 
بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در 
این اعالمیه را از بین ببرد یا در آن راه فعالیتی 

بکند.«
از آن جــا که اعالمیه  جهانی حقوق بشــر فاقد 
ضمانت اجرایی اســت و تنهــا کلیاتی را در بر 
می گیرد که نیازمند تبیین و تفسیر بیش تری 
اســت، کمیســیون حقوق بشــر بــه تدوین 
میثاق هایی دیگر همت گماشــت تا این معایب 
را تا حد امکان برطرف سازد. در این زمینه این 
کمیسیون طرحی درباره  میثاق مدنی ـ سیاسی 
تهیه کرد و جهت تصویــب به مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد پیشنهاد داد.
مجمع عمومی سازمان ملل از سال 1955 طی 
جلســات متعددی این طرح ها را ماده به ماده 
بررسی کرد و ســرانجام در 16 دسامبر 1966 
آن را به انضمام یک پروتکل اختیاری که ضمیمه  
حقوق مدنی و سیاســی اســت، تصویب کرد. 
این دو میثاق حاوی تمام اصولی اســت که در 
اعالمیه  جهانی حقوق بشــر درج شده است. در 
این میثاق برخی موارد شرح و تفسیر بیش تری 
داده شــده اند و در برخی موارد نیز تغییراتی در 

آن دیده می شود.
اکنون به بررســی اجمالی هــر یک از میثاق ها 

می پردازیم:
اقتصادی،  حقــوق  بین المللی  میثــاق 

اجتماعی و فرهنگی
این میثاق شــامل یک مقدمه و 31 ماده است. 
در قســمتی از مقدمه، هــدف از تدوین میثاق 
چنین تعریف شده است: »... با اذغان به این که 
طبق اعالمیه  جهانی حقوق بشر کمال مطلوب 
انســان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در 
صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس 
از حقــوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خود 
و هم چنین از حقوق مدنی و سیاســی او ایجاد 

شود...«
میثاق بین المللی حقــوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی دربرگیرنده  کلیه  اصــول اعالمیه  
جهانی حقوق بشــر است و با تأکید بر حقانیت 
آن اصــول در بند 2 ماده  5 میثاق مقرر شــده 
اســت: »هیچ گونه محدودیت یا انحرافی از هر 
یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، 
کنوانســیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادات در 
هر کشور طرف این میثاق چنین حقوقی را به 
رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به 
رسمیت شناخته است، قابل قبول نخواهد بود.«

میثاق شامل چهار بخش است. در بخش یک، 
حق خودمختاری ملت ها به رســمیت شناخته 

شده است.
قســمتی از ماده  اول میثاق چنین مقرر داشته: 

»تمامی ملل دارای حق خود مختاری هســتند. 
به موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را 

آزادانه تأمین می کنند...«
بخــش دو ناظر به برابری اســت و برای تمامی 
افراد حق برخورداری از اصول مندرج در میثاق 
پیش بینی شده است. به موجب بند 2 از ماده  2، 
دولت های طرف میثاق متعهد شده اند که اعمال 
حقوق مذکور در میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض 
از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده  
سیاسی یا هرگونه عقیده  دیگر، اصل و منشأ ملی 
یا اجتماعی، ثروت، نسبت یا هر وضعیت دیگر 

تضمین کنند.
ماده 3 میثاق مقرر مــی دارد: »دولت های طرف 
این میثاق متعهد می شــوند که تساوی حقوق 
زنــان و مــردان را در اســتفاده از کلیه  حقوق 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی مقرر در این 

میثاق تأمین کنند.«
بخش ســه ناظر به حقوق و آزادی های فردی و 
اجتماعی است و شامل حق کار، آزادی انتخاب 
شغل، آزادی تشــکیل اتحادیه و سندیکا، حق 
استفاده از مقررات تأمین اجتماعی، حمایت از 
بنیاد خانواده، زنــان و اطفال، اجباری و رایگان 
بــودن آموزش و پــرورش ابتدایــی، آزادی در 
انتخاب رشته ی تحصیلی و ایجاد امکانات جهت 

پیشبرد امور فرهنگی و... است.
بخــش چهار که در حقیقــت مهم ترین بخش 
میثاق اســت ناظــر بر نحوه  اجــرا و اعمال آن 
است. هرچند میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگــی از ضمانت اجرای مؤثری 
برخوردار نیســت، اما از این حیث نســبت به 
اعالمیه  جهانی حقوق بشر امتیاز بیش تری دارد. 
زیرا اعالمیه  یادشــده صرفاً جنبه  توصیه دارد و 
هیچ مقام و مرجعی جهت نظارت بر اجرای آن 
تعیین نشده است و اجرای آن صرفاً جنبه  اخالق 

بین المللی دارد.
در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی، دولت های طرف میثاق متعهد شده اند 
که درباره  تدابیــری که به منظور تأمین رعایت 
حقوق شناخته شــده در میثاق اتخاذ کرده اند 
و پیشــرفت هایی که در این زمینه حاصل شده 
اســت، گزارش هایی به دبیر کل ســازمان ملل 

متحد تقدیم کنند.
گزارش هــا ممکن اســت حاکــی از عوامل و 
مشــکالتی باشــد که مانع دولت ها در اجرای 
کامل تعهدات مقرر در میثاق شــده است. دبیر 
کل گزارش ها را به شورای اقتصادی و اجتماعی 
و در صورت لزوم رونوشــت آن را به مؤسسات 

تخصصی سازمان ملل ارسال می کند.
شــورای اقتصــادی و اجتماعی ســازمان ملل 
می تواند گزارش های مربوط به حقوق بشر را که 
دولت ها یا مؤسسات تخصصی تقدیم می کنند، 
جهت مطالعه و توصیه  کلی یا در صورت اقتضا 

برای اطالع به کمیســیون حقوق بشــر احاله 
کند. شــورای اقتصــادی و اجتماعی می تواند 
گه گاه گزارش هایی بــه مجمع عمومی تقدیم 
کند کــه دربردارنده  توصیه های کلی و خالصه  
اطالعــات واصل از جانــب دول طرف میثاق و 
عضو مؤسسات تخصصی درباره  تدابیر اتخاذشده 
و پیشرفت های به دســت آمده در رعایت کلی 

حقوق شناخته شده در میثاق باشد.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل 
بر یک مقدمه و 53 ماده است. درمقدمه، غایت 
و هدف تنظیم و تدوین میثاق بیان شده است 
و درقســمتی از آن چنین آمده است: »با توجه 
به این که طبق اصولی که در منشور ملل متحد 
اعالم شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق 
یکسان و غیرقابل انتقال تمامی اعضای خانواده  
بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است. 
با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت 

ذاتی شخص انسان است...«
میثــاق بین المللــی حقوق مدنی و سیاســی 
دربرگیرنده  کلیه  حقوق و آزادی های مندرج در 
اعالمیه ی جهانی بشر است و با تأکید بر حقانیت 

آن اصول، در ماده 5 مقرر می کند:
»1.  هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی 
تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی 
یا گروهــی یا فردی شــود که به اســتناد آن 
به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی های 
شناخته شده در این میثاق یا محدود کردن آن 
بیش از آن چه در این میثاق پیش بینی شــده 
است، مبادرت به فعالیتی بکند یا اقدامی به عمل 

آورد.«
»2.  هیچ گونه محدودیت یــا انحراف از هر یک 
از حقوق اساســی بشــر که به موجب قوانین، 
کنوانسیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادات نزد 
هر دولت طرف این میثاق، به رسمیت شناخته 
شــده یا نافذ و جاری است به این بهانه که این 
میثاق چنین حقوقی را به رســمیت نشناخته 
یا این که به میزان کمتری به رســمیت شناخته 

است، قابل قبول نخواهد بود.«
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل 
شــش بخش اســت. بخش اول که مشتمل بر 
به رسمیت شناختن حق خود مختاری ملت ها 
است، عیناً شــبیه بخش اول میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که 

قباًل شرح داده شد.
در قسمتی از مقررات این بخش آمده است: »... 
همه  ملل می توانند برای نیل به هدف های خود 
در منابع و ثروت های طبیعی خود بدون اخالل 
به الزمات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی 

مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل 
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آزادانــه هرگونه تصرفی بکننــد. در هیچ مورد 
نمی توان ملتی را از وســایل معاش خود محروم 
کرد.« در بخــش دوم، دولت های طرف میثاق 
متعهد شــده اند کــه حقوق شناخته شــده در 
میثاق را درباره  تمامی افــراد مقیم در قلمرو و 
تابع حاکمیت شــان بدون هیــچ گونه تمایزی 
از حیث نــژاد، رنــگ، جنس، زبــان، مذهب، 
عقیده ی سیاســی، یا عقیده  دیگر، اصل و منشأ 
ملی اجتماعی، ثروت، نسبت یا دیگر وضعیت ها 

محترم شمرده و تضمین کنند.
بند 2 ماده   2 میثاق مقــرر می دارد: »هر دولت 
طرف این میثاق متعهد می شود که طبق اصول 
قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی 
در زمینــه   اتخاذ تدابیر قانون گــذاری و غیرآن، 
به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق 
که قبالً به موجب قوانین موجود یا تدابییر دیگر 

الزم االجرا شده است، به عمل آورد.«
بخش سه مشتمل بر حقوق و آزادی های فردی 
و اجتماعی اســت و در آن از حقوقی چون حق 
حیات، منع بردگی و شکنجه، حق دفاع در برابر 
دادگاه، حــق آزادی مذهب، عقیده و بیان حق 

شرکت در انتخابات... سخن گفته شده است.
در بخش چهارم تشکیل کمیته  حقوق بشر )در 
حال حاضر شورای حقوق بشر( پیش بینی شده 
است. در بخش پنج با تأکید بر مقررات مربوط به 
منشور سازمان ملل متحد، حق ملت ها در تمتع 
و اســتفاده  کامل و آزادانه از منابع و ثروت های 
طبیعی خودشان به رسمیت شناخته شده است.

به موجب ماده 40، دولت های طرف میثاق متعهد 
شــده اند درباره  تدابیری که اتخاذ کرده اند و آن 
تدابیر به حقوق شناخته شده در میثاق ترتیب اثر 
می دهد و درباره  پیشرفت های حاصل در تمتع 
از این حقــوق گزارش هایی تقدیم کنند. اولین 
گزارش باید ظرف یک ســال از تاریخ الزم االجرا 
شدن این میثاق برای هر دولت ارائه شود. پس از 
آن، گزارش باید هر چندسال یک بار یا هر وقت 

که کمیته درخواست کند تقدیم شود.
هنگام بررســی یک گزارش، از نماینده  کشــور 
مربوطه دعوت می شــود تا ضمن ارائه  توضیح 
در خصوص گزارش، به پرسش های مطرح شده 
پاســخ دهد. در صورتی که اطالعات مندرج در 
گزارش ناقص باشد، کمیته درخواست دریافت 
اطالعات بیش تری می کند. هر یک از دولت های 
عضو میثاق، در هر زمان که کمیته  حقوق بشر 
درخواســت کند، مکلف هستند گزارش کاملی 
از تدابیر اتخاذشــده برای پیشبرد اهداف میثاق 
و حقوق شناخته شــده در آن، به کمیته تقدیم 
کنند. بخش ششــم، مشتمل بر نحوه  الحاق به 

میثاق و تقاضای اصالح آن است.

د هغــوی د ورپېژندلــو په باب په یــو هر اړخیز 

مطالعايت پروګرام الس پوري کړي او ټول هغه 

طالباين جنایتونه دې ثبت او مستند کړي چې 

طالبانو د خپل یاغي حکومت پر مهال کړي او 

تر هغه را وروسته یې ورته دوام ورکړی دی. 

د طالبان ترڅنګ د جنګساالرۍ او ټوپکامرۍ 

پر مهــال ټولې هغه ډلې چې اوس هم په واک 

کې دي باید په جدي او خورا سیستامتیک ډول 

د دوی برشي ضد کارونو دوسیې او مستندات د 

برشي حقونو ټولو هغه ادارو او ملګرو ملتونو لویو 

غونډو ته ورسول يش. 

افغانستان نن هغه فرصت ترالسه کړی دی چې 

کوالی يش د ټولې نړۍ په مخ کې د هغه برشي 

ضد جنایتکارانو پر وړاندې د عدالت د تامینولو 

غږ پورته کړي چې تر نن پورې آزاد ګرځي. 

د نــوي افغانســتان مولفــې؛ بــرشي حقونه او 

عدالت

برشي حقونــه او ټولنیــز عدالت د اوســني او 

راتلونکي افغانســتان د جوړېدو اصيل مولفې 

دي. د برشي حقونو په شــورا کې د افغانستان 

نوی غړیتوب دا باید ثابته کړي چې دا هېواد په 

راتلونکي کې د دې خاورې د ټینګښــت او نوم 

لپاره په دوو مهمــو مولفو باندې رسمایه ګزاري 

کوي او د تامین لپاره یې بنســټیز کارونه تررسه 

کوي؛ برشي حقونه او ټولنیز عدالت. افغانستان 

چې د فســاد، تروریزم، جنګي جنایتونو، وژنو، 

قتلونو د برش ضد اعاملو په نوم پېژندل کېږي، 

د یوې ډېر اوږدې او پراخې ســابقې هېواد دی 

چې د تاریخي او افســانوي بــرم ترڅنګ یې د 

معارصو برشي حقونو او ټولنیز عدالت کامیابې 

او نه تکرارېدونکې تجربې درلودلې دي.

د مدين ټولنو مالتړ، د ښځو د حقونو څخه مالتړ، 

د ماشوم د مالتړ بنسټونه او ترې مالتړ، په جنګ 

کې د ژوبلو شــویو وګړیو مالتړ او ترې ساتنه او 

دې تــه ورتــه موضوعات به د نوي افغانســتان 

لپاره تلپاتې میــراث وي. په برش حقونو په یاده 

شورا کې د افغانستان غړیتوب باید دا ضامنت 

رامنځته کړي چې افغانستان به په متواتر ډول د 

ډیموکراسۍ، برشي حقونو، د ښځو او ماشومانو 

د حقونو، ټولنیــز عدالت، د جنګي مجرمینو د 

محاکمې، د اصالحي بنسټونو د تقویې او ارتقاء 

او همــدې ډول پراخو کارونو پــه برخه کې یوه 

مدون او د نړیوالو له لوري منل شــوی پروګرام 

رامنځته کړي. افغانســتان باید دا هڅه تلپاتې 

وســايت چې د دې شــورا د غړیتوب په مرسته 

باید په افغانســتان کې د برشي حقونو مسله د 

ميل امنیت، سیمه ییزې ډيپلوماسۍ، اقتصادي 

تحرک او سیايس مناقشاتو په محور کې داخله 

کړي او د افغانســتان پــر وړاندې هر هغه خنډ 

چې هغه د دې هېواد ميل امنیت، سیمه ییزې 

ډيپلوماســۍ، د ســیمه ییز اقتصادي تحرک، 

ســیايس ثبات رامنځته کــړي، د دې هېواد پر 

وړاندې د برشي حقونو نقض وبلل يش.

پایلې

افغانستان چې ال هم په جنګ کې ښکېل دی 

او له تر شــلو زیاتو تروریســتي ډلو رسه مقابله 

کوي، د برشي حقونو په شــورا کې یې غړیتوب 

لــه ګڼو فرصتونو رسه مل دی. دا چې دا شــورا 

خپــل نړیوال مهــم تاثیرات لري، هغه شــمېر 

تاثیــرات چې د زیات اهمیت ترڅنګ باید ورته 

آين توجه هم ويش، په دې ډول دي:

لومړی، افغانستان کوالی يش چې له خپل دې 

موقعیت څخه داســې ګټــه واخيل چې د یوې 

اوږدې تاریخي مرحلــې لپاره د نړیوالې ټولنې 

په مرســته د بــرشي حقونو یوه پراخــه ميل او 

منطقوي برنامه تدوین او رامنځته کړي. د دې 

برنامې له مخې به افغانستان د برشي حقونو د 

یو نړیوال ســند لرونکی وي چې کوالی يش د 

هېواد په منطقوي او نړیوال حیثیت کې د زیات 

اعتبار وړ وګرځي.

دویــم دا چې افغانســتان له خپلــو ګاونډیو او 

ســیمه ییزو هېوادونو له زیاتو مداخلو ماســېوا 

د دې هېوادونو له متواترو او ســتونزې زېږونکو 

کارونــو رسه الس او ګرېــوان دی. اوس چــې 

افغانســتان د دې شــورا غړیتوب لري، کوالی 

يش د ميل ګټو او ميل حاکمیت د ســاتنې او 

د هېواد وګړیــو د مصوونیت په موخه له خپلې 

ونډې کامله استفاده وکړي.

درېیم فاکتور دا دی چې په تېرو پنځلسو کلونو 

کې د تررسه شویو جنګي جنایتونو په برخه کې 

باید افغانســتان چوپه خوله پاتې نيش. د دې 

جنایتونو د مســتندو راپورنو د تیارولو لپاره باید 

عاجل اقدام وکړي.

څلــورم افغانســتان باید د هغه جنګــي ډلو او 

جنګســاالرانو پر وړاندې له ســیايس عاطفې 

او تعامــل څخه الس پــه رس يش چې ال هم د 

جنایتونــو ترڅنګ په جرمــي اقتصاد کې ونډه 

لري. د دې جنګساالرانو د محاکمې او د دوی 

دوسیې باید د همدې شورا د غړیتوب په مرسته 

د نړیوالو قضایي محکمو تر میزونو ورسیږي.

از صفحه...

سوله او سوله په...
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4- د اوالدونو) لور او زوی( حقونه

5- د خپلوانو او نږدې کسانو حقونه

6- د یو بل پر ذمه د مېړه او مېرمنې حقونه

7- د مسلامنو چارواکیو او الرښوونکو او رعیت 

حقونه

8- د ګاونډي حقونه

9- د عامو مسلامنانو حقونه

10- د غیرمسلامنانو حقونه

د الله )ج( حقونه:

دا حقونه ســرت او مهــم دي او پر هغه عمل د 

هر مسلامن پر ذمه فرض دي، ځکه همدا الله 

)ج( دی چې د ټولو چارو خالق او هستوونکی، 

مالــک او تدبیــر کوونکی دی، انســان يې له 

خپل حکمت رسه سم پیدا کړی او له نېستۍ 

څخه یې هست کړی دی، انسان ته یې د مور 

په ګېډه کې روزي رســولې ده، د مور ســينې 

یې ورته له شیدو ډکې کړې، د خیر او رش الره 

یې ورته وښــودله، مور او پالر یې د ده چوپړ او 

پرســتارۍ ته وګومارل، ده ته یې عقل او پوهه 

وبخښله او له هغو څخه یې د ګټې اخیستنې 

زمینه ورته برابره کړه.

ژباړه: »او الله راوویســتئ تاسې د خپلو میندو 

له نسونو، حال دا چې نه پوهېدئ په هیڅ يش 

]له خیراو رشه[ او پیدا کړي یې دي تاســې ته 

غوږونه او سرتګې او زړونه ]او نور حواس او نور 

اســباب[ د دې لپاره چې شکر وکړئ ]په دغو 

نعمتونو باندې[ «. )د نحل سورت - 87 آیت(

کــه چېرې لــه بنده څخه د اللــه )ج( لطف او 

مرحمت واخیستل يش، که یوه شېبه هم وي، 

هــالک او له منځه ځــي او ژوند ورته امکان نه 

لري، کله چې د ده فضل او رحمتونه ســتا په 

حق کې بخښــل شــوي دي، نو ستا پر غاړه د 

څښن تعالی حق، له سرتوحقوقو څخه ګڼل 

کیږي، ځکه دې حق تاسې له نېستۍ )عدم( 

څخه هســتۍ )جود( ته راستي یاست، چمتو 

کړي یې یاست، مرسته یې دررسه کړې.

خــدای پاک له تا څخه غــواړي چې په متامه 

معنــا د ده بنده و اوســې لکه هامغســې چې 

هغه په خپلو بشــپړو اوصافو ستا رب او خالق 

دی، متواضع او خاکســاره بنده واوسې او آمر 

یې پــر ځای او له منهیاتو یــې ځان وژغورې، 

د هغــه د قول تصدیق وکړې، ځکه د څښــن 

تعالی نعمتونه له هــرې خوا په تا راوریږي، آیا 

رشم نه دی چې دا نعمتونه د نعمت په کفران 

بدل يش؟ که څوک ســتا په حق کې فضل او 

د الهــي رشیعت له ځینو ښــېګڼو او امتیازاتو 

څخه د عدالت مراعاتول او له افراط او تفریط 

پرتــه حقدار ته د حق ســپارل دي، الله )ج( د 

عــدل او انصاف په کولو امر کړی او د خپلوانو 

او شاوخوا نږدې کسانو د حقونو پر ادأ کولو یې 

ټینــګار کړی دی، د عدالت د تامین او تعمیم 

لپاره پیغمربان را لېږل شوي، آسامين کتابونه 

نازل شوي او د هغو پر اساس او مبنا د دنیا او 

آخرت چارې ټینګې شوې دي.

د عدالت پر پښــو درول، حق حقدار ته رسول 

او د هــر چا مقــام او منزلت په خپل ځای کې 

پېژنــدل هغه مهال میرس او شــوين دي، چې 

دا حقوق وپېژندل يش او اهل ته یې وســپارل 

يش، لــه همــدې املــه مــو د دې حقوقــو پر 

پېژندلــو الس پــورې کــړ، چې هر بنــده یې 

وپیــژين او وکــوالی يش او تــوان و لري، چې 

پرځای یې کړي.

په اسالم کې د فطري حقونه په الندې ډول 

دي:

1- د الله )ج( حقونه

2- د الله )ج( د رسول حقونه

3- د مور او پالر حقونه
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او محتاج ته ګټه رسوي او د مال خاوند ته رضر 

نه رسوي.

بله هم روژه ده، الله )ج( فرمایيل دي.

ژبــاړه: »او هغه څوک چې ناروغ  او یا په ســفر 

روان دی، نــو )پر ده بانــدې روژه نیول دي( د 

نورو ورځو )د خوړلیو شــویو ورځو( په شــامر« 

)بقره سورت - 185 آيت(

او که څوک روژه نــه يش نیوالی او د تل لپاره 

ناتوانه دی، هره ورځ دې یو مســکین ته خواړه 

ورکړي.

همدا رنګه بل حق چــې الله )ج( يې پر خپلو 

بنده ګانو لري هغه حج دی، چې د خانه کعبې 

حج په عمر کې یو ځل د توامنند شخص لپاره 

فرض ګرځول شوی دی.

د الله د رسول حقونه:

الله )ج( فرمایيل دي.

ژباړه: »بېشکه مونږ لیږلی یې ته )ای محمده!( 

شــاهد او زېری ورکوونکی او ویروونکی؛ د دې 

لپاره چې ایــامن راوړي پر اللــه )ج( او د الله 

)ج( پر رســول او مرسته وکړې د هغه د دین او 

تعظیم  وکړې.« )د فتح سورت - 8-9- آیتونه(

باید د څښن تعالی د رسول دوستي او محبت 

د ټولو خلکو په دوستۍ او محبت لومړی وګڼو. 

د پیغمــرب)ص( لــه حقوقو یو هــم د افراط او 

تفریط له چوکاټ څخه بهر په هغه کچه چې د 

هغه وړ وي، د ده قدرداين، احرتام او ملانځنه 

ده، د رســول کریــم قــدرداين د ده له ســنتو 

څخــه قدرداين او د ده د مبــارک ذات احرتام 

او درنــاوی او له رحلت وروســته یې احرتام او 

قدرداين، د ده د سنتو درناوی او پر هغه عمل 

کول او د رشعي احکامو پر ځای کول دي.

د پيغمــرب ص د حقونو له جملــې چې د الله 

تعالی )ج( رسول یې پر خپل امت لري دا دی 

چې، باید د ده د قول تصدیق هغه مهال چې د 

تیرو او راتلونکو چارو څخه خربورکوي، وکړي، 

اوامر یې پرځای کړي او له منهیاتو ځینې یې 

ځان وژغوري، پر دې مؤمن او معتقد يش چې 

د پیغمــرب)ص( رهــربي خورا غــوره رهربي او 

رشیعت یې خورا بشپړ رشیعت دی.

یــو بل حق چــې د خدای رســول یې د خپل 

امــت پــر ذمه لري، هغــه د ده لــه رشیعت او 

سنت څخه دفاع ده، څو انسان د خپل توان تر 

حده له هغه چا رسه چې شبهه تولیدوي، بايد 

پروړاندې یې د پوهې له وسلې څخه استفاده 

ويش، شــبهات یې دفع او رد يش، د فساد پر 

وړانــدې یې برهان اقامه يش، او بيا که چېرې 

دښــمن وي او له تودې وسلې ځنې استفاده 

وکړي او پر مسلامنانو بلويس باید دفاع ويش، 

کله چې يو مسلامن اوري یو شخص محمدي 

رشع یــا د پيغمــرب )ص( رشیــف وجــود تــر 

اعرتاض الندې نیيس، بايد چوپ پاتې نه يش 

او د خپل توان تر حده دفاع وکړي.

د مور او پالرحقونه:

داســې څوک نه پیدا کیږي چې د اوالدونو پر 

ذمــه د مور او پالر له حقونــو منکريش، مور او 

پالر د اوالد د وجود وســیله ده او د خپل اوالد 

په غاړه ثابت او ســرت حقونه لــري، مور او پالر 

د ده پالنــه کړې او د ده د راحت اوهوســاینې 

لپــاره یې کړاو او عذاب لیدلــی او د دې لپاره 

چې اوالد ویده يش پخپله ویښ پاتې شوي او 

شوګیر یې کړی دی.

ته دې مور په خپله ګېډه کې واخیســتلې، تا 

دې د خپلــې مــور روغتیا او غذا کمــه کړه او 

په غالــب ډول یې ته په خپلــه ګیډه کې نهه 

میاشتې وساتلې.

وروســته له زېږېدو بیا د حضانت او د ماشــوم 

د روزنې او شــیدو خوړلو نوبت رارســیږي چې 

له ځان رسه دوه کاله زحمت او تکلیف لري.

پالر دې هم ســتا د هوســاینې لپــاره کړاو او 

عذاب وګاله تر څو طاقت واخلې، د عمر داسې 

پړاو ته ورسیږې چې وکوالی شې په خپلو پښو 

ودریــږې، پالر دې ته وروزلې او الرښــوونه یې 

درته وکړه، په داســې حال کې چې ته د ګټې 

او تاوان مالک نه وې، له همدې کبله الله )ج( 

امرکړی دی، چې باید له مور او پالر رسه نیکي 

وکړای يش.

څښن تعالی فرمایيل دي.

احســان وکړي آیا ته حیا نه کوې، چې د هغه 

پر وړاندې د ګناه مرتکب شــې او په مخالفت 

یې راپاڅېږې؟

نــو د خپــل رب پر وړانــدې ســتا مخالفت او 

نافرماين، چې خپلې ټولې مهربانۍ او مرحمت 

او الطاف یې ستا په حق کې عطا کړی دی او 

لــه بدۍ څخه د ځان ژغورلو وســایل یې درته 

مهیا کړي دي، څه معنا اومفهوم لري؟ 

الله )ج( فرمایيل دي.

ژباړه: »او هر هغه چې تاسې رسه دي، له ]کوم 

قســم[ نعمت، نو )د( الله لــه ]طرفه[ دي، بیا 

کله چې ورســیږي تاســې تــه رضر، نو خاص 

همدغه لله )ج( ته فریاد او زاري کوئ« )د نحل 

سورت - 53 آیت(

دا حــق چې الله )ج( د خپل ځان لپاره خاص 

کړی دی، که چیرې څښن تعالی وغواړي ادأ 

کــول یې د بنــده له لوري آســان دي او کومه 

ســتونزه او ســختي نه لري؛ الله )ج( فرمایيل 

دي.

ژباړه: » نه یې دی ګرځولی ]نه یې دی ایښی[ 

پر تاســې په دین کې هیڅ )مشقت(، متابعت  

وکــړئ د خپل پالر د دین چــې ابراهیم دی، 

دغه الله ونومولئ تاســې مســلامن، پخوا ]له 

دغه قرآن څخه په نورو آســامين کتابونو کې[ 

او پــه دغه ] قرآن[ کــې ]هم[ د دې لپاره چې 

]ستاســې[ رســول ]محمــد[ شــاهد يش پر 

تاســو ]د خپل تبلیغ[ او چې شئ تاسې ]ای 

مســلامنانو[ شــاهدان په نوروخلکــو ]د نورو 

انبیــاوو د تبلیغ[ نو قایمــوئ ملونځ او ورکوئ 

زکات او ښــه ونیسئ )د( الله ]دین[، دغه الله 

ستاسې مالک دی، پس ښه مالک دی ]الله[ 

او ښــه مرســته کوونکــی دی ]اللــه[. )د حج 

سورت - 78 آیت(

دا یوه بېلګه ییزه او بې مثاله عقیده ده، په حق 

ایامن ګڼل کیږي، اســاس او مبنا یې محبت 

او ملانځنه تشــکیلوي، حاصــل او بریا یې په 

یوه شپه او ورځ کې په پنځګونو ملونځونو کې 

اخالص دی، چې الله تعالی جل جالله د دې 

ملونځونو پــه ادأ کولو کې ګناهونه او خطاوې 

بخښــي، د ملونــځ کوونکــي مقــام او منزلت 

لوړوي، زړونو ته صفایــي او ځال ورکوي، حال 

احوال ښه کوي؛ او بنده د خپل توان په اندازه 

هغه عبادتونه پر ځای کوي. 

همدارنګــه، زکات د خدای تعالــی له حقونو 

څخه دی، زکات د شتمنیو او مال یوه کوچنۍ 

برخــه تشــکیلوي چې هغــه د مســلامنانو د 

ژوندانــه د ښــه کولو پــه الر کې چــې فقیر او 

مسکین او مجاهد او پوروړي او نورو ته، چې د 

زکات د اخیستلو اهل دي ورکول کيږي؛ اړمن 

داسې څوک نه پیدا کیږي 
چې د اوالدونو پر ذمه 

د مور او پالر له حقونو 
منکريش، مور او پالر د 

اوالد د وجود وسیله ده او 
د خپل اوالد په غاړه ثابت 

او سرت
حقونه لري، مور او پالر 
د ده پالنه کړې او د ده د 
راحت اوهوساینې لپاره 
یې کړاو او عذاب لیدلی 
او د دې لپاره چې اوالد 
ویده يش پخپله ویښ 
پاتې شوي او شوګیر یې 
کړی دی.
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ابن مســعود په حدیث کې راغيل دي: »ومې 

پوښــتل: ای نبي کریمه څښن تعالی ته کوم 

عمــل ډېر ګــران دی؟ ویې فرمایــل: پر خپل 

وخت د ملونځ ادأ کول. بیا مې پوښــتنه وکړه: 

له هغه وروســته کوم دی؟ ویې فرمایل: له مور 

او پالر رسه نیکي. بیا مې وپوښــتل: له هغه نه 

وروســته کوم عمل غــوره دی؟ ویې فرمایل: د 

خدای تعالی پــه الره کې جهاد« )د بخاري او 

مسلم روایت(

دا حدیــث د مور او پالر د حق اهمیت ثابتوي 

چــې نن ورځ هېر شــوی دی او ډېری اوالدونو 

د خپل مــور او پالر رسه اړیکــه پرې کړې ده، 

صله رحمي یې تر پښــو الندې کړې ده، خپل 

مور او پالر ته په کوم حق قایل نه دي او ښایي 

ســپکاوی یــې وشــی او خپل ځان پــرې لوړ 

وبويل، چې البته دا رنګه وګړي به وروســته او 

یا ژر د خپلو کړنو په سزا ورسیږي.

د اوالدونو حقونه

اوال زوی او لــور دواړه رانغــاړي او د اوالدونــو 

حقــوق ډېر دي، چې تر ټولــو مهم یې الندې 

معريف کیږي:

لومړی ښــوونه او روزنه ده، چې په هغوی کې 

دینــي او اخالقي معنــاوو او مفهومونو ته وده 

ورکوي، لله تعالی فرمایيل دي.

ژباړه: »ای هغو کســانو چې ایــامن یې راوړی 

دی خپل ځانونه وساتئ او خپل کور او کهول 

]په اطاعت د الله رسه[ له اور څخه چې خس 

او خاشــاک يې ســړي او تیږې دي.« )تحریم 

سورت - 6-آیت(

همدا راز پیغمرب)ص( د اوالد په هکله فرمایيل 

دي: »تاســې ټول رسپرســتي پر غــاړه لرئ او 

مسؤول یاست« )د بخاري او مسلم روایت(

اوالدونــه د مور او پالر په غــاړه امانت دی او د 

قیامــت پــه ورځ د خپلو اوالدونو د ښــوونې او 

روزنې په هکله ترې پوښــتل کیږي، که مور او 

پــالر د خپلو اوالدونو په دیني او اخالقي روزنه 

الس پورې کوي له دې مسؤولیت څخه فراغت 

لــري او اوالدونه یې پــه دنا او آخرت کې د مور 

او پــالر د ســرتګو نور دی، لکــه الله )ج( چې 

فرمایيل دي.

ژباړه: »او هغه کسان چې ایامن یې راوړی دی 

او متابعــت کړی وي د دوی اوالدونو د دوی په 

ایامن رسه، نو پیوســت به کړو پــه دوی پورې 

اوالده د دوی او کم به نه کړو دغو پلرونو لره له 

)جزاء د( عملونو د دوی هیڅ شی، هر سړی په 

هغه عمل چې کړی یې وي ګرو وي ]که نیک 

وي که بد وي[ )طورسورت - 21 آیت(

اوهم پیغمــرب )ص( فرمایــيل دي: »کله چې 

بنــده له دنیا څخــه والړ نور اعــامل یې قطع 

کیږي مګر درې؛ جاریه صدقه، داســې عمل 

چــې د ده له مړینې وروســته ترې اســتفاده 

کیــږي او یا نیک او صالح اوالد چې ده ته دعا 

کوي« )د مسلم روایت(

دا د اوالد د تربیې پایله ده، چې ښه وروزل يش 

مور او پالر ته له مړینې وروسته هم ګټه رسوي، 

خو ډېــری میندو او پلرونــو دې حق ته پام نه 

دی کړی او بابیزه یې انګېرلی دی، هامغه دی 

چې خپل اوالدونه یې له رضر رسه مخامخ کړل 

او د دوی ښوونه اوروزنه یې هېره کړه او فکر یې 

وکړ چې په دې اړوند کوم مســؤولیت نه لري، 

نه پوښتي چې اوالدونه یی چېرته والړل او کله 

کــور ته راغلل، هغوی د ګناه او رش له کســب 

څخــه نه منعه کــوي او د اریانتیا ځای دا دی 

چې دا میندې او پلرونه د خپل مال او شتو په 

ســاتنه او خوندیتابه کې هلې ځلې کوي او د 

هغه په زیاتولو کې کوښښ کوي، د مايل چارو 

د اصالح لپاره کړاو اوعذاب ګايل، د شــپې نه 

ویده کیږي، په داسې حال کې چې دا مال او 

شتمني په غالب ډول د نورو لپاره جمع کوي، 

خو د خپل اوالد ښــوونې او روزنــې ته پاملرنه 

نه کوي، په داســې حال کې چــې د اوالدونو 

غمخــواري او د دوی لــه ژوندانــه څخه څارنه 

لومړیتوب لــري، په دنیا اوآخرت کې ګټوره ده 

او نفع رســوي، هامغسې چې پالر مکلف دی 

د خپل اوالد لپاره خواړه، څښــاک او اغوښن 

تیارکــړي، همدارنګه مکلف دی، د خپل اوالد 

زړه پــه علم او ایامن تغذیــه او پیاوړی کړي او 

روح یې د تقوا په جامه وپوښي.

ژبــاړه: »له مــور او پالر رسه ښــېګڼه وکړه، که 

چیرې هرو مرو ورســیږي زوړوايل ته یو له دې 

دواړو، نــو مه وایه دی دواړو ته )د( اف ]کلمه[ 

او مه رټــه دوی دواړه او وایــه دواړو والدینو ته 

پســته ]ادبناکه[ خربه. او ښــکته کړه د دواړو 

]والدینو[ لپــاره  له مهربانــۍ څخه د تواضع 

وزر او ووایه ای زما ربه مهرباين او بخښنه وکړه 

دې دواړو تــه لکه چې زما روزنــه یې کړې ده 

په ماشــومتوب کې« )ارساء سورت - 14-23- 

آیتونه(

ســتا پر ذمه د مور او پالر حــق دا دی چې له 

هغــوی رسه نیکي وکړې، ښــېګڼه او نیکي په 

فعل او قول کې د احســان لــه الرې، په مال 

او بــدن رسه، چــې ګناه او معصیــت نه وي او 

تاتــه کوم رضر نه متوجه کــوي، تررسه کیدای 

يش، پــه نرمه لهجــه او پراخــه ټنــډه او راڼه 

وچــويل وررسه خربې وکــړه او دا رنګه خدمت 

یــې وکړه چــې وړ یې دي، له هغــوی څخه د 

زړښــت، ناروغتیــا او ناتوانۍ پــر مهال مخ مه 

اړوه او خدمت یې ســتونزه مــه بوله، ته به هم 

د هغوی ځای ته ورســیږې او پالر به شې، لکه 

څرنګــه چې هغوی مور او پالر ؤ، ســتا عمر به 

هم تېر يش لکه هامغســې چې هغوی ستا تر 

وړاندې بوډاګان شول او ته به د خپلو اوالدونو 

مرســتې ته اړ شې لکه څرنګه چې مور او پالر 

دې ســتا د نېکۍ او احسان محتاج شول، که 

تــه د خپل مور او پالر خدمت کوې تا ته دې د 

زیات ثواب او بااملثل معاملې زیری وي، څوک 

چې له خپل مور او پالر رسه نیکي وکړي خپل 

اوالدونه به یې وررسه نیکي وکړي او که له خپل 

مــور او پالر رسه اړیکه پرې کــړي، اوالدونه به 

یــې وررسه باملثل معامله وکــړي او مجازات د 

عمــل له جنس څخه ورکول کیږي، نو که دې 

مجازات کړل مجازات به شې.

اللــه )ج( د مــور او پالر حق په لوړه او ســرته 

مرتبــه کې درولــی دی او د هغوی حق یې له 

خپل حق څخه وروسته بیان کړی دی، د خپل 

حــق او د خپل پیغمرب په حق کې يې شــامل 

کړی. لکه الله )ج( فرمايي.

ژبــاړه: »او عبادت کــوئ د الله او مه رشیکوئ 

له ده رسه هیڅ شــی او )نیکــي کوئ( له مور 

او پالر رسه په نیکي کولو« )د نســاء ســورت - 

36- آیت (

بل ځای څښن تعالی فرمایيل دي. ژباړه: »او 

ورته مو ویيل دي داســې چې شکر کوه! ما ته 

او خپــل مور او پالر ته« )لقامن ســورت - 14- 

آیت(

پیغمرب )ص( د مور او پالر حق د خدای)ج( په 

الره کې پر جهاد مقدم ګڼلی دی، لکه چې د 

دا د اوالد د تربیې پایله 
ده، چې ښه وروزل يش 
مور او پالر ته له مړینې 

وروسته هم ګټه رسوي، 
خو ډېری میندو او پلرونو 

دې حق ته پام نه دی
کړی او بابیزه یې انګېرلی 
دی، هامغه دی چې خپل 
اوالدونه یې له رضر 
رسه مخامخ کړل او د 
دوی ښوونه اوروزنه یې 
هېره کړه او فکر یې وکړ 
چې په دې اړوند کوم 
مسؤولیت نه لري



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره هشتم| عقرب 1396

حرامه ده. خو که چیرې څوک خپل اړمن اوالد 

ته څه شــی ورکــوي او بل اوالد یــې ورته اړتیا 

نه لري، د بېلګې پــه توګه یو له اوالدونو څخه 

دريس توکیــو، درملو او یا بل څه ته اړتیا لري، 

په دې صورت کې غوره او لوړ شــمېرل نه دي، 

ځکه ده تــه د دې کار تررسه کول د اړتیا لرې 

کــول او د نفقې په څېــر دي. کله چې پالر د 

خپل اوالد  په ښوونې او روزنې الس پورې کړي 

او د هغه لګښــت او خرڅ تهیه کړي، د دې وړ 

دی چــې اوالد له خپل پــالر رسه نیکي وکړي 

او حقوق یــې مراعات کړي؛ که چیرې پالر په 

دې الره کــې تقصیر کوي د مجازاتو وړ دی او 

که زوی د پالر حق په پام کې نه نیيس او پالر 

د عــذاب او کــړاو رسه مخ کــوي، د خپل دې 

تقصیر پر وړاندې به مناســبه جزا ویني او هغه 

څه چې یې کريل دي حاصل به یې اخيل.

د خپلوانو حقونه:

نسبي خپلوان او نږدې کسان لکه ورور، کاکا، 

مامــا او د دوی اوالدونــه او هر څوک چې له تا 

رسه د خپلــوۍ اړیکه لري ټــول د خپلولۍ د 

لــرې وايل او نږدې وايل رسه ســم د قرابت له 

حقونو برخه من دي، الله )ج( فرمایيل دي.

ژباړه: »او ورکوه ]ای بنده[ د خپلوۍ خاوند ته 

د هغه حق« )ارسارء سورت - 26- آیت (

اوهم یې فرمایيل دي:

ژبــاړه: »او عبادت کــوئ د الله او مه رشیکوئ 

له ده رسه هیڅ شــی او )نیکــي کوئ( له مور 

او پــالر رسه په نیکي کولــو او ]نیکي کوئ[ د 

خپلوۍ لــه خاوندانو ]خپلوانو[ رسه.« )نســاء 

سورت - 36- آیت(

نوهر قریب او خپلوان دنده لري او مکلف دی، 

چې له خپل قریب او خپلوان رسه په غوره ډول 

صلــه رحمي پرځای کړي، قــدر یې وپیژين او 

دده د اړتیــا او د قرابت له قوت رسه متناســبه 

بــدين او مــايل ګټــه ورســوي؛ رشع، عقل او 

فطرت همدا غوښتنه لري.

ډېری رشعي تعلیامت او احکام شــته چې پر 

صله رحمــۍ ټینګار کوي او هغــې ته هڅونه 

کــوي، لکه چې پــه صحیح بخاري او مســلم 

کې له ابو هریره څخه روایت شــوی دی، چې 

پیغمرب )ص( فرمایيل دي: »خدای تعالی )ج( 

مخلوق هســت کړ کله چــې د هغه له خلقت 

ځینې فارغ شــو، صله رحمي را والړه شــوه او 

ویې ویل: خدایه ســتا په محــرض کې د صله 

رحمــۍ قطع کول پناه غــواړي. خدای تعالی 

یــې په ځواب کــې وفرمایل: آیــا رايض نه یې 

زه له هغه چا رسه صلــه رحمي ولرم چې له تا 

رسه صله رحمي ولري او صله رحمي قطع کړم 

چــې له تارسه یې صله رحمي  قطع کړې ده؟ 

صله رحمۍ وویل: رايض او قانع یم. الله )ج( 

وفرمایل: ســتا په خاطر همداسې عمل کوم، 

بیا د الله رســول اللــه و فرمایل، چې دا آیتونه 

ولولئ.

ژباړه: »پس نږدې یئ ]ای منافقانو[ که چیرې 

پادشــاهان او مترصفان شئ یا وګرځیدئ ]له 

طاعته د الله او سنت د رسول الله[ چې فساد 

به کوئ په ځمکه کې او پرې به کړئ ]خپلوئ 

او[ قرابتونه خپل. دا مفسدان هغه کسان دي 

چې لرې کړي دي دوی الله ]له رحمته[ پس 

نو کاڼه کړي یــې دي دوی ]د حق له اورید و 

څخــه[ او ړندې کړې یې دي د دوی ســرتګې 

]د حق لــه لیدلو څخه. آیــا فکرنه کوي دوی 

پــه قرآن کې، بلکې )د دوی( پر زړونو )باندې( 

قفلونــه دي. )محمد ســورت - له 26 تر 24 – 

آیتونه(

اوهــم پیغمرب اکــرم )ص( فرمایــيل دي: »هر 

څوک چې پــر خــدای )ج( او د آخرت پر ورځ 

ایــامن لري باید صله رحمي مراعات کړي« )د 

بخاري او مسلم روایت(

ډېــری وګړیو دا حق په پــام کې نه دی نیولی 

او د هغه په ادا کولو کې یې تقصیر کړی دی، 

ډېر خلــک دي چې دا حق یــې ضایع کړی، 

قرابــت د صلــه رحمۍ له الرې پــه پام کې نه 

نیــيس، په درناوي ورته قایــل نه دي، نه مايل 

مرســته وررسه کوي او نه هــم اخالقي، ورځې 

او میاشــتې تیریږي نه یې لیدلــو ته ورځي او 

نــه هم یو بل ویني، نه هم د بخشــش او هبې 

په وړانــدې کولو رسه د هغوی پــه نازولو الس 

د پــالر په غــاړه د اوالد له حقونــو څخه یو هم 

له افراط او تفریط پرتــه د اوالدونو د ژوندانه د 

لګښــتونو تهیه کول دي، انسان باید د خدای 

شــکر پر ځــای کړي چــې ده ته یې مــال او 

شــتمني بخښــلې ده، نو څرنګه پالر د خپل 

اوالد لــه خرڅ او لګښــت څخه ځــان ژغوري، 

لــه بخل څخــه کار اخيل او د مال او شــتو په 

ټولولو الس  پورې کوي، چې له مرګ وروســته 

بيا همدوی ته په میراث پاتې کیږي. که چیرې 

پالر د خپل اوالد له لګښت او نفقې څخه ځان 

څنګ ته کوي اوالدونه حق لري له اجازې پرته 

د پالر له مال څخه د بســنې )کفاف( تر حده 

واخيل، لکه هامغسې چې پیغمرب )ص( هند 

بنت عتبه ته همداسې فتوا ورکړه )د بخاري او 

مسلم روایت(

د اوالد د حقوقــو له جملې څخه یو دا هم دی 

چــې یو ته پر بل لوړتیا او غــوره والی ورنکړې، 

په بخشــش او نوازش کې یو پر بل لومړی ونه 

بولې، چې یو ته څه شــی ورکــړوې او له نورو 

یې وسپموې، دا کار ستم او بې انصايف ده او 

الله )ج( ستم پېشه او بې انصافه ښه نه ګڼي، 

لــه بلې خوا دا چــاره د پلرونو او محرومو وروڼو 

او د ده د وروڼــو ترمنــځ د دښــمنۍ او کړکېچ 

المل کیږي، ځینې وګړي خپل یو اوالد نسبت 

نورو ته غوره بــويل چې خپل مور او پالر ته په 

احــرتام قایــل دی او هغه په بخشــش اوانعام 

کې لومړی او مقدم شمیري، دا کار صحیح نه 

دی او نه ښــایي هغې نېکۍ ته چې د ده اوالد 

وررسه کــړې، بدله ورکړي، بلکې د ده د نېکۍ 

ثــواب الله تعالی ورکوي. يو پر بل د اوالد غوره 

بلــل او لوړتیا د دې المــل ګرځي چې د عطا 

او بخشش په اخیســتلو رسه وویاړي او په نورو 

فخر فرويش وکړي او بل اوالد خپلې نافرمانۍ 

ته ادامه ورکړي، مونږ نه شــو کــوالی اټکل او 

وړاندوینه  وکړو، ښایي اوضاع بدله يش، نیک 

اوالد بد يش او بد نیک يش، ځکه زړونه د الله 

تعالی په الس کې دي او هرډول چې وغواړي 

اړوي یې.

پــه صحیح بخاري او مســلم کې له نعامن بن 

بشــیر څخه روایت شوی دی، چې پالر ورته یو 

مریی وباښــه، رسول الله )ص( له جریانه خرب 

شــو او ترې ویې یوښــتل؟ آیا ټولو اوالدونو ته 

دې دارنګه عطا ورکړه؟ هغه منفي ځواب ورکړ، 

له هغې وروســته پیغمرب)ص( وفرمایل: مریی 

بېرتــه واخله. په بل روایت کې راځي چې ویې 

فرمایل: لــه خدایه وویریږئ او د خپلو اوالدونو 

تر منځ مساوات اوعدالت ټینګ کړئ. 

رســول الله )ص( د یــوه اوالد غوره والی پر بل 

باندې بې عدالتي و بلله او بې عدالتي ظلم او 

نوهر قریب او خپلوان 
دنده لري او مکلف دی، 

چې له خپل قریب او 
خپلوان رسه په غوره ډول 
صله رحمي پرځای کړي، 

قدر یې وپیژين او دده 
د اړتیا او د قرابت له قوت 
رسه متناسبه بدين او 
مايل ګټه ورسوي؛ رشع، 
عقل او فطرت همدا 
غوښتنه لري.
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هغوی رسه نیکي کول یا له هغوی رسه لیدنې 

کتنې او د احوال پوښتلوته وایي.

د مېرمنې او مېړه يو پر بل حقونه:

واده سرتې نخښې، آثار او د پام وړ پایلې لري، 

واده د مېــړه او مېرمنــې تر منځ اړیکــه ده او 

دواړه ګروهمنوي څو یو د بل حقونو ته درناوی 

وکــړي، دا حقونه عبارت دي له: بدين حقونو، 

ټولنیزو حقونو او مايل حقوقو څخه.

د مېرمنــې او مېړه دنــده ده چې په خپل منځ 

کې غــوره معارشت ولري، هر یو خپله دنده په 

زغم او آســانۍ رسه رس ته ورســوي او یو د بل 

پــر وړاندې لــه کرکې او کراهیــت څخه ځان 

وژغوري، الله تعالی فرمايي:

ژبــاړه: )او ګزران کــوئ ]ای ميړونــو[ له دې 

]ښځو[ رسه په نیکې طریقې( )د نساء سورت، 

19- آیت(

اوهم یې فرمایيل دي:

ژباړه: )او شــته دی ښــځو لره پر میړونو باندې 

حقــوق په شــان د هغه حقوقو، چــی په دوی 

دي د خاوندانــو په معروف )ښــه وجه رسه( او 

شته نارینه وو لره په دې ښځو باندې بهرتوالی 

)فضیلت(. )بقره سورت - 228- آیت(

همدارنګــه د مېرمنو پر ذمه فــرض ده، څومره 

چې کوالی يش کوښــښ وکــړي د خپل مېړه 

پــه چوپړ کې وي، کله چــې دواړو د یوه او بل 

حقوق او وجایب وپیژنــدل، په ژوندانه کې به 

نېکمرغــه وي او ادامه بــه ومومي او که چیرې 

جریــان د دې پرعکس وي د دواړو ترمنځ به د 

شخړې او ترینګلتیا المل يش او ژوند به يې په 

کړاو اوستونزو تیریږي.

له حدیثونو څخه اســتنباط کیږي چې انسان 

باید د ښځې د ښېګڼو او بدګڼو تر منځ مقایسه 

او موازنه وکړي، کله چې له هغې څخه یو څیز 

بد انګیري هغه دې د هغې له بل اخالقي اړخ 

رسه چــې په هغــې رايض دی پرتله کړي او د 

ښــځې لور تــه دې د بې قــدرۍ او نه منلو په 

سرتګه نه ګوري.

ډېــری میړونه غواړي مېرمنې یې له هره حیثه 

بشــپړې او له نیمګړتیاوو څخه خايل وي، خو 

دا تفکر عميل جنبه نــه لري، له همدې کبله 

میړونــه له کړاو او عــذاب رسه الس او ګریوان 

کیږي او ښایي چې دا اړ و پیچ او ترینګلتیا په 

طالق پای ومومي.

د دې حقوقــو یــوه برخه عبــارت ده له خوړو، 

جامو او د اســتوګنځي له برابرولو څخه او هغه 

څه چې له دې تکالیفو څخه رسچینه اخيل.، 

لکه الله تعالی جل جالله چې فرمایيل دي:

ژباړه: او پر هغه چا الزم دي، چې زېږول شوي 

دي ورتــه )پالر( روزي د دوی )ميندو( او کايل 

د دوی )ميندو( په معروف )سم له دستوره(. )د 

بقره سورت – 233- آیت (

او پیغمرب )ص( فرمایيل دي: )ښځې ستاسې 

پر ذمه په غوره توګه د نفقې او لباس حق لري. 

)د ترمذي روایت(

د الله رســول و پوښتل شــو چې: ښځه پرمېړه 

کــوم حق لري؟ ویې فرمایل: »دا چې هغې ته 

نفقــه او لباس ورکړي. بيا يې وويل: پر مخ یې 

مه وهــه او مه یې بدرنګوه، مــه یې ترک کوه، 

مګــر په کور کې« )د ابوداود روایت( دا حدیث 

حســن دی، ابوداؤد، احمد او ابن ماجه روایت 

کړی دی.

که چېرې مېړه بله ښځه ولري تر څو چې کوالی 

يش د دواړو ترمنځ په نفقه، ســکونت او نوبت 

کې دې عدالــت وکړي، خو یوې ته لیوالتیا او 

میالن ســرته ګناه ده. لکــه پیغمرب )ص( چې 

فرمایيل دي: »هغه څوک چی دوه ښځې لري 

او یوې ته لیوالتیا او د زړه غوښــتنه څرګندوي 

د قیامت په ورځ  به داســې راپاڅيږي چې یوه 

خوا به یې کږه وي« )د احمد او په صحیح سند 

د اهل سنن روایت(

خو په هغه څه کې چې عدالت شــونی نه دی 

لکه محبت او آســوده ګي او د نفس ســکون، 

ګناه او تقصیر په کې نشته، ځکه دا لیوالتیا او 

متامیل د انسان په اختیار او اراده کې نه دی 

لکه چې الله تعالی )ج(  فرمایيل دي.

ژباړه: »او له رسه به طاقت رانه وړئ ]ای د ډېرو 

ښــځو خاوندانــو[ د دې چې عــدل وکړئ ]او 

برابروالی وساتئ په هر يش کې[ د خپلو ښځو 

په مابین کې اګر که ډېر حرص وکړئ« )د نساء 

سورت - 129- آیت(

نبي کریم )ص( د خپلو مېرمنو تر منځ عدالت 

ټینګاوه او نوبت یې کاوه او فرمایل یې: »خدایه 

کــوالی شــم د خپلــو مېرمنــو تر منــځ نوبت 

برقرارکړم، نو په هغه څیز کې چې ته يې مالک 

یــې او زه مالک نه یم، ما مه مالمتوه« )صحاح 

اربعه روایت کړی دی(

همدارنګه میرمنې ته پکار دي، چې ښځه بايد 

د مېړه له اوامرو او منهیاتو څخه چې ګناه پکې 

نــه وي، فرمانــربداري وکړي، لــه هغه رسه په 

مينه او معاشقه چلند وکړي او د ارسارو او مال 

ساتنه يې وکړي. 

پــورې کوي او نه له هغوی څخه د رضر او اړتیا 

لرې کول کوي، بلکې ښــایي د هغوی لپاره د 

رضر المــل يش، پــه وینا او فعل یــادواړو رسه 

دوی ته صدمه ورســوي او لــه پردي رسه صله 

رحمي ټینګه او له خپــل او قریب رسه اړیکې 

پرې کوي.

یو شمېر نور وګړي له خپلو خپلوانو رسه باملثل 

رویه لري، که چیرې هغوی صله رحمي درلوده 

دوی هــم همدارنګــه عمل کــوي او که صله 

رحمي یې قطع کړه هغوی هم د هغې پریکولو 

ته اقدام کوي، نه شــو کوالی دا رنګه خلک د 

صله رحمۍ درلودونکــي وبولو، بلکې په مثل 

مقابله د خپــل او پردي په حق کې یو خېل د 

تطبیق وړ ده.

د حقیقي صله رحمۍ درلودونکی شــخص له 

خپــل او قریب رسه د اللــه )ج( په خاطر صله 

رحمــي کوي او له خپل مقابــل لوري څخه د 

باملثــل عمل منتظرنــه وي، لکــه په صحیح 

بخاري کې له عبدالله بن عمروبن عاص څخه 

روايت دی چــې پیغمــرب )ص( فرمایيل دي: 

»د صلــه رحمۍ درلودونکی شــخص عوض او 

بدله نــه غواړي، که چېــرې مقابل لوری صله 

رحمي قطع کړي، دی د هغه په حق کې صله 

رحمي پر ځای کوي، یو شخص له رسول الله 

څخه وپوښــتل: ای د خدای )ج( رسوله! زه له 

خپلو خپلوانو رسه صله رحمي پرځای کوم خو 

هغــه صله رحمي قطع کوي، زه له هغوی رسه 

احســان کوم خــو هغوی زما پــر وړاندی بدي 

کوي، زه له زغــم او تحمل څخه کار اخلم خو 

هغوی زما پر وړاندې له نادانۍ څخه استفاده 

کــوي. پیغمرب اکــرم په ځواب کــې وفرمایل: 

که هغه څــه چې ته یې وایــې واقعیت ولري، 

نــو ته غواړې چې خپګان له منځه یوســې، نو 

تر هغه وخته دې کار ته ادامه ورکړه، څښــن 

تعالی)ج( ستا مرســتندوی اوساتونکی دی«. 

)د مسلم روایت(

صله رحمي نه متامیدونکې السته راوړنه لري، 

پــه دنیا او آخــرت کې د الهی رحمت ســبب 

ګرځي او د هغه په برکت ســتونزه آســانوي، د 

مصیبتونــو او کړاوونو د لــرې کېدو او له منځه 

تللو المل ګرځي او له بلې خوا د کورنیو تر منځ 

پیوستون او الفت منځ ته راوړي، ځینې د نورو 

په حق کې مهربانه کیږي په تنګسیا او سختۍ 

کې یو د بل مرستې ته وردانګي، دا د خوښۍ 

او خوشــحالۍ جلبوونکې ده او په عميل توګه 

همداسې تجربه شــوې ده، خو کله چې صله 

رحمي قطع يش دا ټولې چارې معکوسه پایله 

ورکوي او خپلوان یو له بل څخه واټن نیيس.

یادونه: صله رحمي خپلوانو ته بخشــش او له 
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انتخابات آزاد
کارل پوپر فیلسوف اتریشی تبار انگلیسی قرن 
بیستم، در تعیین سنجیدار درست برای تفکیک 
نظام های سیاسی گوناگون از یکدیگر، گفته بود 
که چنین ســنجیداری ناظر بر این پرســش 
افالطونی نیســت که چه کسی باید حکومت 
کند، بلکه مبتنی بر این اصل کانونی است که 
در کدام نظام سیاســی می توان یک حکومت 
بد و ناالیق را بــدون خونریزی برکنار کرد؟ به 

عبارت دیگر، موضوع صرفاً بر سر خیر و ّشر یا 
شایستگی و ناشایستگی حکمرانان نیست، بلکه 
دستیابی به آن چنان سازوکاری است که حتا در 
صورت به قدرت رسیدن سیاستمداران ناالیق، 
امکان برکناری مســالمت آمیز آنان از قدرت را 

تضمین کند. 
می توان گفت که در یک نظام دمکراتیک، اصل 
انتخابات آزاد، تجســم چنین سازوکاری است 
و آن نظام حکومتی کــه بخواهد از حقانیت و 

اعتبار برخوردار باشــد، چــاره ای جز تن دادن 
به آرای مردم و تمکین بــه برگزاری انتخابات 
عمومی و آزاد و ادواری ندارد. انتخابات آزاد، به 
معنی فراهم آوردن امکان شانس برابر برای همه   
شــهروندان، جهت شرکت در تعیین سرنوشت 
سیاسی و پذیرش مســئولیت در حل وظایف 
اجتماعی اســت. حکم »شــانس برابر« اقتضا 
می کند که حق انتخاب کردن و انتخاب شــدن، 
از هیچ شــهروندی دریغ نشود و هیچکس به 
دلیل تعلق جنســی، قومی، مذهبی و عقیدتی 
مســتثنا نگردد. برای شرکت در یک انتخابات 
آزاد و عمومی، هیچ مانعی جز موقعیت ســنی 
ـ که میزان آن باید مورد توافق جامعه باشــد ـ 
معتبر نیست. هر شهروند فقط دارای یک حق 
رأی اســت و میزان مالکیت و یا برخورداری از 
جایگاه خاص اجتماعــی، برای هیچکس حق 

ویژه ای  همراه ندارد.
گفتیم که در جامعه، تنش و منازعه ای مستمر 
میــان عالیق و اعتقادات گوناگــون در جریان 
اســت. در واقع خصلت متکثــر جامعه ایجاب 
می کنــد کــه در آن از اراده   واحد مردم و یک 
جهان بینی یگانه اثری نباشد. بنابراین آنچه که 
در نظــام دمکراتیک خود را بــه عنوان اراده ی 
مردم به کرســی می نشــاند، همــواره اراده ی 
اکثریتی از مردم اســت و نــه اراده   کل جامعه. 
اصل »حکومــت اکثریت« در نظام دمکراتیک، 
برخاسته از همین واقعیت و نیاز اجتماعی است.
در عیــن حال باید در نظر داشــت که انتخابات 
آزاد فی نفســه تضمین کننده   بهترین حکومت 
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در یک نظام دمکراتیک، 
اصل انتخابات آزاد، 

تجسم چنین سازوکاری 
است و آن نظام حکومتی 
که بخواهد از حقانیت و 
اعتبار برخوردار باشد، 
چاره ای جز تن دادن به 
آرای مردم و تمکین به 

برگزاری انتخابات عمومی 
و آزاد و ادواری ندارد. 

انتخابات آزاد، 
به معنی فراهم آوردن 
امکان شانس برابر 
برای همه   شهروندان، 
جهت شرکت در تعیین 
سرنوشت سیاسی و 
پذیرش مسئولیت در حل 
وظایف اجتماعی است.

نیســت، اما تنها روش عملی است که می تواند 
با رعایــت اصل منصفانــه ی اکثریت و اقلیت، 
آرامش و صلح اجتماعی را تأمین کند. از طرف 
دیگر، دمکراســی را در »حکومــت اکثریت« 
خالصه کردن نادرست است. قوام و صالبت یک 
دمکراسی، با معیار رعایت حقوق اقلیت در آن 
نیز سنجیده می شود. در هر دمکراسی واقعی، 
اقلیت باید این شــانس را بیابــد تا به اکثریت 

تبدیل شود.
بــا توجه به این مالحظــات می توان گفت که 
انتخابات آزاد تنها ســازوکاری است که امکان 
تخفیف تنش های اجتماعــی و راه حل عاری 
از خشونت منازعات سیاسی را فراهم می آورد. 
انتخابات آزاد، یکی از مطمئن ترین وثیقه هایی 
است که می تواند همبودهای انسانی را از منظر 

سیاسی متحد و قابل هدایت کند. 
اما برای بــرآوردن نیازهای دمکراتیک جامعه، 
انتخابــات عمومی و آزاد بایــد از ضمانت های 
اجرایی الزم نیز برخوردار باشد. هرگونه جبری 
برای هدایــت آرای مردم به مســیری خاص، 
سالمت انتخابات را به خطر می اندازد. منظور در 
اینجا تبلیغ سیاسی برای جلب آرای مردم ـ که 
امری برحق و رایج در انتخابات اســت ـ نیست. 
بلکه سخن بر سر تضمین تصمیم گیری مستقل 
و آزادانه ی مردم در گزینش نمایندگان خویش 

است.
از آنجا که کنش سیاســی همواره در راستای 
آینــده ای باز جریان می یابد، همیشــه باری از 
نااطمینانی و پیامدهای غیرقابل محاسبه را به 
همراه دارد. چه کســی به یقین می تواند بگوید 
که این یا آن کنش سیاســی برای مصالح آتی 
جامعه بهتر از دیگریســت؟ یا اصوالً چه کسی 
می تواند مصالح کل جامعه را بطور قطع و برای 
همیشه تعریف کند، مادامی که نمی داند کدام 
آینده   تاریخی در راه اســت؟ درســت به دلیل 
همین بی اطالعی از آینده است که باید در یک 
جامعه ی دمکراتیک، مسایل بنیادی سیاست را 
هر بار از نو به نظرخواهی جمع گذاشت و راه به 
سوی سمتگیری اراده   اکثریت و به طور همزمان 

رعایت حقوق اقلیت را همواره باز نگاه داشت.

آزادی احزاب و سازمان ها
نگاهی به حیات سیاسی نظام های دمکراتیک 
نشــان می دهد که رابطه ی میان گزینشگران 
و برگزیــدگان را نمی توان به انتخابات عمومی 
و ادواری فروکاســت. اگــر به نقــش احزاب و 
ســازمان های سیاسی، اتحادیه ها و انجمن های 
مردمی، جنبش هــای اجتماعی و در یک کالم 
زندگــی پرتپــش و پرتنش جامعــه   مدنی در 
جوامع دمکراتیک نگاهی بیندازیم، بغرنجی این 

مناسبات آشکارتر می گردد. 
شهروند جامعه   دمکراتیک، از طریق تشکل های 

یاد شده قادر اســت در زندگی سیاسی دخالت 
کنــد و بر تصمیم گیري هــای آن تأثیر گذارد. 
به عبارت دیگر، ســازماندهی سیاسی، اهرمی 
در اختیــار فرد قرار می دهد تا به واســطه   آن 
و در تالش مشــترک با همفکران خود بتواند 
بر ناتوانی فردی خویــش در صحنه   اجتماعی 
چیره گــردد. بنابراین، احزاب و ســازمان های 
سیاســی را می توان ابزار اعمال اراده   سیاســی 
شهروندان جامعه دانست. این تشکل ها نماینده 
گروه های مختلــف اجتماعی هســتند که از 
طریق تأثیرگذاری بر گســتره عمومی و اعمال 
فشــار بر حکومت ها و پارلمان ها، خواسته ها و 
نیازهای افراد را به بیــان در می آورند. لذا باید 
آزادی فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی را 
یکی دیگر از پیش شرط ها و شاخص های نظام 

دمکراتیک قلمداد کرد.
یافتن ســازش و مصالحه میان عالیق گوناگون 
مردم، بدون شرکت گروه های متشکل سیاسی 
در حیات اجتماعی قابل تحقق نیست. نظامی 
کــه زمینه   شــرکت مردم در تشــکیل دولت 
دمکراتیــک را از طریق انتخابــات آزاد فراهم 
می کنــد، نمی تواند به طور همزمــان آنان را از 
دســتیابی به ابزار مؤثر برای مشارکت در امور 
جاری سیاسی محروم ســازد. چنین امری به 
غایت متناقض می بود. بنابراین انتخابات آزاد و 

آزادی فعالیت احزاب، الزم و ملزوم یکدیگرند.
کانون هــا، انجمن هــا و ابتکارات شــهروندی، 
نمایندگان مــردم در پیگیری اهداف ویژه اند و 
می توان آن ها را بازوی توانای شهروند در تأکید 
بــر مطالبات خود و توان بخشــیدن به فرد در 
مقابل قدر قدرتی دولت ارزیابی کرد. به موازات 
آن ها، احزاب سیاســی قرار دارند که همایش 
داوطلبانه ای از افراد به شمار می آیند که جهت 
شرکت در زندگی سیاســی و ارائه راه حل هایی 
برای مسایل و مشکالت اجتماعی، حول برنامه 
مشــترک گرد آمده اند. امروزه هیچ دمکراسی 
مدرنــی را نمی تــوان یافت کــه در آن آزادی 
فعالیت احزاب سیاسی به مثابه ابزار اعمال اراده  
سیاســی گروه های مختلف اجتماعی، تضمین 

نشده باشد.
هدف حزب سیاسی، دستیابی به قدرت، برای 
تحقــق برنامه خود و از قــوه به فعل در آوردن 
اهداف معین سیاسی است. بدین سان می توان 
احزاب را سخنگویان سیاسی گروه های مختلف 
مردم دانســت. آن ها از یک ســو تصــورات و 
نگرش هــای سیاســی و از دیگرســو آرزوها و 
نیازهای مردم را در خود گرد می آورند تا سپس 
از راه رقابت های سیاســی و مآالً کسب قدرت، 

آن ها را در نهادهای دولتی تحقق بخشند.
بدون فعالیت آزاد احزاب، ســخن از مشارکت 
مردم در امور سیاســی بی معنی است. جامعه  
متکثر تنها می تواند در وجود احزاب سیاســی، 

قابلیت کنش سیاسی بیابد. تنها از طریق احزاب 
سیاسی است که انتخاب کنندگان یعنی مردم 
می توانند اراده  سیاســی خود را به طور واقعی 
به کرســی بنشــانند. بنابراین، احزاب سیاسی 
نمودار اهرم هایی هستند که مردم توسط آن ها 
جایگاه های قدرت را اشــغال می کنند تا از آن 
طریق تصمیمات سیاســی و برنامه ای خود را 

جامه عمل پوشانند.
همانگونه که گفتیم، در مســایل تعیین کننده 
سیاســی، کنش ها همواره در راســتای آینده 
جریان می یابند، آینده ای که محاســبه  دقیق 
همــه قواعد آن امکان پذیر نیســت. هم چنین 
باید افزود که در سیاســت بــه ندرت می توان 
تنها یک پاسخ روشــن و ساده به پرسش های 
بغرنج و دشوار داد. این واقعیت ها ضرورت آزادی 
احزاب و رقابت سیاسی میان آن ها را برجسته 
می  ســازند. جدال احزاب بر اســاس اصل های 
تعریف شــده  رقابت مسالمت آمیز، نه تنها برای 
نظــام دمکراتیک امری موجــه و برحق، بلکه 

هم چنین ضروری و اجتناب ناپذیر است.
دمکراســی تنها در جایی می بالد و می پاید که 
جامعه متکثر بتوانــد از طریق منافع و عالیق 
ســازمان یافته، از منظر سیاسی کنشگر و پویا 
بماند و حاکمیت مردم را به یاری اهرم احزاب 
سیاســی و گزینش دولت مردان خود متحقق 
ســازد، احزابی که خود آزادانه تأسیس شده اند 
و با آغازه های نظام دمکراتیک هم خوانی دارند.

اپوزیسیون یا بدیل  سیاسی
در ژرف اندیشــی های مربوط به طراحی دولت 
دمکراتیک، دو اعتقاد و تجربه  بنیادین، ضرورت 
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وجودی اپوزیســیون به مثابه جانشین حکومت 
را مستدل ساخت: نخســت اینکه دمکراسی، 
پویایــی واقعی خود را از منازعات سیاســی و 
اجتماعی کســب می کند. و دوم اینکه انحصار 
قــدرت، تأثیری فاســد کننده دارد و باید از راه 
تدابیری منظم در کنتــرل قدرت ـ که یکی از 
آن ها فعالیت اپوزیســیون به مثابه قطب مقابل 
نیروی حکومتی است ـ با این خطر مقابله کرد.

اندیشه پردازان سیاسی سده  هجدهم اروپا اعتقاد 
داشتند که حکومت و اپوزیسیون در تنش میان 
داشتن و نداشتن قدرت، از منظر اخالقی نیز از 
هم قابل تفکیک اند. درغلتیدن به فساد، بیشتر 
تهدید کننده  کسانی است که قدرت را در اختیار 
دارند و اپوزیسیون نیرویی است که می بایست 
با این خطر مقابله کند. از طریق نهادینه کردن 
اپوزیسیون می بایســت آزادی را تضمین کرد 
و این کار هنگامی میســر اســت که طبیعت 
فسادپذیر انسان و به ویژه قدرتمداران، به یاری 
وزنه  سیاسی مهار گردد، تا بدین سان آزادی به 

استبداد یا هرج و مرج منجر نگردد.
به این اعتبار، در یک نظام دمکراتیک، در کنار 
حکومــت برگزیده مردم، اپوزیســیون دومین 
بازوی محرک سیاسی به شمار می آید و مانع آن 
اســت که حزب یا نیروی حاکم، هویت خود را 
با هویت دولت یکی بگیرد و سیاست گذاری های 

خود را به طور مطلق معتبر اعالم کند.
در واقع نیــز در یک نظام پارلمانی، خط فاصله  
سیاســی میان حکومت و پارلمان یا به عبارت 
دیگر قــوه اجرایی و قوه  قانونگذاری کشــیده 
نمی شــود، بلکه این خط بیشــتر میان حزب 
یا احزاب ائتالفی حاکــم از یک طرف و احزاب 
اپوزیسیون از طرف دیگر حایل است. بدینسان 
در کنار اشکال کالســیک تفکیک قوا ـ که در 
ادامه  بحــث به آن خواهیــم پرداخت ـ امروزه 
شــاهد تفکیک قوای زنــده دیگــری نیز در 

نظام های دمکراتیکیم.
البته نمی بایست امکان کنترل قدرت از طریق 
اپوزیســیون را پر بها داد. اپوزیسیون به دلیل 
نداشــتن اکثریت، به ندرت می تواند حرف خود 
را در پارلمان به کرســی بنشــاند. اما آنچه که 
نقش اپوزیسیون را در نظام دمکراتیک برجسته 
می سازد، همانا کاري ست که این نیرو می تواند 
از طریق نقد نارسایی ها در گستره عمومی انجام 

دهد.
از طرف دیگر، اپوزیســیون اگر بخواهد کارکرد 
واقعی داشــته باشــد، باید از حقوق پارلمانی 
و میــدان بازی گســترده ای برخوردار شــود. 
اپوزیســیون هم چنین در کارزار انتخاباتی نیز 
می بایست از شانس برابر برخوردار و از امکانات 
دولتی و وسایل ارتباط جمعی در تبلیغ نظریات 
خود در میان افکار عمومی بهره مند گردد. عدم 
رعایت این اصل ها، اپوزیســیون پارلمانی را به 

»اپوزیسیون  نظام«  بد ل می کند.  »اپوزیسیون 
نظام«، به پیکار علیه بنیادهای قانون اساســی 
می پردازد و این امر معنایی جز ســاقط کردن 
آغازه هــای نظام دمکراتیک ندارد. دمکراســی 
نمی تواند با چنین امری ســازگار باشد. نظامی 
که فعالیت اپوزیســیون را مانع می شود، حیات 
سیاسی جامعه را دچار بحران و زمینه   پیدایش 
اپوزیســیون افراطی را فراهم می ســازد، یعنی 
نیرویــی که هدف آن دیگر نه بــر کنار کردن 
حزب و نیروی حکومتــی، بلکه بر چیدن کل 
نظام اســت. اما دمکراســی متضمن آن چنان 
فضایی است که تغییر حکومت را در چارچوب 

مناسبات موجود میسر می سازد.
دمکراســی، به اپوزیســیون قانونی در درون و 
بیرون پارلمان نیازمند است، نیرویی که وجود 
آن، معیاری بــرای آزادی و رواداری یک نظام 
سیاسی است. تنها در گستره پرتنش هم زیستی 
و رقابت میان حکومت و اپوزیســیون است که 
سیاست دمکراتیک شکوفا می شود. اپوزیسیون 
نه تنها نیازمند شــهامت و قدرت تخیل، بلکه 
اجتماعی  نیازمند آن چنــان فضای  هم چنین 
اســت که جدال و رقابت سیاسی را نفی نکند، 
حکومت را با اقتداری کاذب، از جایگاه ویژه ای 
برخوردار نسازد و هرگونه انتقادی را دشمنی و 

ویرانگری تلقی نکند.
دمکراســی همواره به هوای تازه نیازمند است. 
این هــوای تازه چیــزی جز باز نگاه داشــتن 
فضای اجتماعی و ارائه  دورنمای روشــنی برای 
اصالحات و تحوالت نیســت. تضمین فعالیت 
آزاد و قانونی اپوزیسیون در یک نظام سیاسی، 
ترجمان استقبال از چنین فضای باز و دورنمای 

روشنی است.

آزادی عقیده و بیان
تأکید کردیم که دمکراســی، از تضارب آراء و 
پیکار عقاید زنده است. نظام دمکراتیک در همه 
حوزه های اجتماعی، به آن چنان فضایی نیازمند 
اســت که امکان بحث آزاد میــان آراء و عقاید 
گوناگون را فراهم سازد. ابراز عقیده شخصی و 
پرسش از چرایی و چگونگی امور، باید آزاد باشد 
و تحمل شود. کنش های اجتماعی می بایست 
از راه اســتدالل های عقلی متعین گردد و نه از 
طریق دســتورالعمل ها و رهنمودهای بی چون 
و چرا. هیچ رفتاری مجاز نیســت از دایره  نقد 
بیرون باشــد و خود را از برد پرسش و سنجش 

خارج سازد.
این، از بنیادهای نظری دمکراســی اســت که 
تنها از طریق پیکار روحی مستمر میان نیروها 
و عالیق مختلف اجتماعی اســت که ایده ها و 
اندیشــه های سیاســی درســت برای تشکیل 
دولتی مبتنی بر خیر و مصلحت عمومی شکل 
می گیرد. البتــه چنین امری هرگز به این معنا 

نیســت که از این طریق همواره درســت ترین 
نتایج حاصل می گردد، بلکه بیشتر بیانگر آنست 
که راه دمکراسی، راه نپیموده و به تعبیر کارل 
پوپر فرآروندی بی پایان برای آزمون و خطاست. 
در عین حال راهی که بــه یاری کنترل و نقد 
متقابل و مســتمر، وثیقه ای برای دستیابی به 
نسبتاً درست ترین خط مشــی سیاسی را ارائه 

می کند.
در نظــام دمکراتیک، وظیفــه ی کنترل و نقد 
تنها بر عهده  اپوزیسیون پارلمانی نیست، بلکه 
در اصل بر دوش کل گستره عمومی قرار دارد. 
آزادی اطالعــات و اخبار باید برای هر فرد این 
امکان را فراهم ســازد تا ســهمی در تشکیل 
افکار عمومی بر عهده داشــته باشــد. مفهوم 
افــکار عمومی در عین حال به این معناســت 
که در گستره آن، نه موضوعات شخصی، بلکه 
موضوعاتی که به حیات جمعی مربوط اســت، 
مورد بررســی قرار می گیرنــد. بنابراین، همه  
شهروندان و انجمن های شهروندی که خودرا از 
منظر فکری با مصالح عمومی مشغول می کنند 
و ســپس این افکار را بصورت نقد و مخالفت یا 
پیشنهاد و موافقت در جامعه مطرح می سازند 
و از طریق آن بر شــکل گیری اراده   سیاســی 
در جامعــه تأثیر می گذارند، افــکار عمومی را 
می ســازند. افکار عمومی  که بــا توجه به تکثر 
جامعه، خــود نمی تواند یک دســت و هم گون 

باشد.
آزادی اندیشــه در نظام دمکراتیــک، صرفاً به 
معنی آزادی داشتن عقیده ی شخصی نیست، 
بلکه پیش از هر چیز به معنی امکان ابراز چنین 
عقیده اي اســت. در واقع هیچ کــس نمی تواند 
مانع شکل گیری عقیده  شخصی در افراد شود، 
مادامی کــه این عقاید حوزه خصوصی را ترک 
نکرده اند. بنابراین، آزادی عقیده در دمکراسی، 
همواره به معنی امکان ابــراز و بیان آزاد آن و 
به عبارت دیگر انتقال آن از محدوده شــخصی 
به گســتره عمومی اســت. از همین رو، آزادی 
اندیشــه، با حق آزادی بیــان، آزادی اخبار و 
اطالعــات، آزادی مطبوعــات و اجتماعــات و 
انجمن هــا پیوند ناگسســتنی دارد و با چنین 
حقوقی است که موضوعیت می یابد. بنابراین در 
یک نظام سیاسی تنها زمانی می توان از آزادی 
واقعی اندیشه صحبت کرد که فرد بتواند آن را 

در شکل گیری افکار عمومی دخالت دهد. 
آزادی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی، تنها 
از راه برداشــتن سانسور دولتی تضمین شدنی 
نیست. نهادهای عمومی می بایست مراقب باشند 
که انحصار عقیده  خاص بر جامعه حاکم نگردد. 
به موازات آن، رســانه ها و وسائل ارتباط جمعی 
می بایست به یاری تدوین آیین نامه های داخلی 
دمکراتیک، بــا انحصارطلبی فکری در صفوف 
خــود مبارزه کنند. این امر امــروزه و در عصر 
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انفورماتیــک و ارتباطات گســترده جهانی، از 
اهمیت صدچندانی برخوردار است.

در نظام دمکراتیک، هر کس که بخواهد از حق 
آزادی عقیده  خود اســتفاده کند، باید شانس 
دسترسی به اطالعات را داشته باشد. داوری در 
مورد امور تنها هنگامی میســر است که فرد از 
چند و چون آن ها اطالع داشته باشد. نظامی که 
بلوغ فکری شــهروندان خود را جدی می گیرد 
و آنــان را به عنوان صاحبــان اصلی حکومت 
می پذیرد، باید آنان را از تصمیمات سیاسی که 
در راه است نیز مطلع نماید. این امر وجه دیگر 
آزادی عقیده در نظام دمکراتیک اســت. تمام 
مسایلی که به گستره مصالح و عالیق عمومی 
مربوطنــد و اطالع یابی از آن ها، پیش شــرط 
داوری سیاســی در مورد آن هاســت، باید در 
گســتره عمومی و از طریق جریان آزاد اخبار و 

اطالعات، به بحث و گفتگو گذاشته شوند.
امــروزه در جوامع دمکراتیک، از ســلطه  افکار 
عمومی سخن گفته می شود. این سلطه معنایی 
جز این ندارد که کنش سیاسی از دایره  محدود 
حکومت گــران خارج می گــردد و زیر نظارت 
افکارعمومی قرار می گیــرد. افکارعمومی باید 
حاکم باشــد تا بــه یاری خرد جمعــی، راه  بر 

خودکامگی و انحصارطلبی مسدود گردد. 

تفکیک قوای دولت
از آزادی احزاب، آزادی تأثیربخشی اپوزیسیون و 
نیز آزادی بیان، به مثابه اهرم های کنترل قدرت 
و سرچشمه های مشــارکت در حیات سیاسی 
جامعه یــاد کردیم. اما باید افــزود که کنترل 
واقعی قدرت ناممکن است، هر آینه تمامی قوای 
دولتی، در دست یک نفر یا نهادی واحد متمرکز 
باشد. اندیشمندان سیاسی عصر روشنگری در 
اروپا، مســتدل ساختند که کنترل مؤثر قدرت 
دولتی، فقــط از طریق خود قدرت دولتی قابل 
تحقق است. شارل منتسکیو، روشنگر فرانسوی 
سده  هجدهم و پدر معنوی آموزه تفکیک قوا، 
دولت را دارای ســه کارکرد اصلی می دانست: 
امور قانونگذاری، امــور اجرایی و امور قضایی. 
هــم او تأکید می کرد که همه  دســتاوردهای 
سیاسی جامعه بر باد فنا خواهد رفت، چنانچه 
کلیه  این امور در دســت یک نفر یا یک ارگان 
متمرکز باشد. بنابراین هر نظام سیاسی جهت 
تضمین کارکــرد آزاد خود، باید قوای دولتی را 
میان ارگان های مختلف و مستقلی تقسیم کند، 
بطوري که این ارگان ها بتوانند متقاباًل یکدیگر 
را تحت نظارت و کنترل داشــته باشــند و از 

انحصاری شدن قدرت جلوگیرند.
در اندیشه  منتسکیو، انگیزه کانونی تقسیم قوا 
مبتنی بر این تجربه بــود که هر دارنده قدرت 
سیاسی، به طور مستمر دچار وسوسه و افسون 
سوء استفاده از آن است و به همین دلیل باید 

قدرت سیاســی را محدود و تقسیم کرد. آموزه 
منتســکیو، معطوف به محدود ساختن قدرت 
ســلطنت مطلقه بود. پارلمان به مثابه وزنه ای 
سیاسی در مقابل ســلطنت مطلقه، می بایست 
قــوه قانونگذاری را از حــدود اختیارات حاکم 
مطلــق خارج و بــه نمایندگان مــردم محول 
کند. در روند دمکراتیزه شــدن جوامع اروپایی، 
اندیشــه حاکمیت مردم تدریجاً چیره گشت و 
در پرتو آن نقش سلطنت و حقانیت قوه  اجرایی 
آن رنگ باخت. شــاهان وزن سیاسی خود را از 
دســت دادند و پارلمان ها جای آنان را گرفتند. 
بدین ســان تفکیــک میان قــوه اجرایی و قوه  
قانونگذاری نیز دشــوارتر شد و به شکل سنتی 
از میان رفت و نقش اپوزیسیون درون پارلمان، 
به مثابه عنصر تازه ای از تفکیک قوا برجســته 

گردید. 
اما روح تقســیم قوای دولتی میــان قوه های 
سه گانه ی مورد نظر منتســکیو، حتا امروز در 
آغاز سده بیســت و یکم نیز، بر تفکر سیاسی 
دمکراســی های غربی حاکم اســت. البته در 
بســیاری از دمکراســی های مــدرن که وجه 
پارلمانتاریســتی آن ها غالب است، از آنجا که 
حزب یا احزاب ائتالفی دارای اکثریت پارلمان، 
به طور همزمــان تشــکیل دهنده حکومت اند، 
حوزه های قانونگــذاری و اجرایی دیگر با دیوار 
چین قابل تفکیک نیستند و جدایی پرسنل این 
دو حوزه به صورت کالسیک دیگر عملی نیست. 
اما در دمکراسی هایی که وجه ریاست جمهوری 
آن هــا غالب اســت، شــکاف میــان قوه های 
اجرایی و قانونگذاری ژرف تر اســت و پارلمان 
نســبت به حکومت از استقالل بسیار بیشتری 
برخوردار اســت. اما آنچه که در هر دو صورت 
دمکراسی های یاد شــده اهمیت دارد و در امر 
تفکیک قوای دولتی تــا کنون صالبت خود را 
هم چنان حفــظ نموده اســت، همانا تفکیک 
صریح دستگاه قضایی از سایر نهادهای دولتی 
اســت. افزون بر آن، حوزه  مســتقل قضایی در 
روند تاریخی خود، از اختیارات گســترده تری 
برخوردار شــده است که نماد آن را می توان در 
دادگاه های عالی ویژه  رســیدگی به اختالفات 
ناشــی از تفســیر قوانین اساســی در اینگونه 

کشورها مالحظه کرد.
ادواری بودن انتخابات در کشورهای دمکراتیک 
نیز، خود بــه گونه ای حامل عنصــری از روح 
تفکیک قواســت. بــه این معنا کــه قدرت نه 
فقــط در میان نهادهای دولتی، بلکه هم چنین 
از نظر زمانی نیز تقســیم می شود. در برخی از 
کشــورهای دمکراتیک، مقام ریاست جمهوری 
فقــط بــرای دو دوره به یک شــخص واگذار 
می گردد، یا پارلمان ها حداکثر برای چهار سال 
برگزیده می شوند. این تدابیر، حضور قدرتمند 
افکار عمومی را در امر گزینش نخبگان سیاسی 

نشــان می دهد، امری که خود بیانگر مشارکت 
مردم در تقسیم قوا و کنترل قدرت است. 

از مالحظات فوق می توان دریافت که امروزه در 
دمکراسی های مدرن، اگر چه امر تفکیک قوای 
دولتی به صورت کالسیک آن دیگر وجود ندارد، 
امــا ورود عناصر جدیدی مانند گزینشــگران، 
افکارعمومی، نیروهای سیاسی سازمان یافته در 
هیئت احزاب و سازمان ها و حضور اپوزیسیون، 
خطر انحصاری شــدن قدرت در این جوامع را 
برطرف می ســازد. تمام این نیروها در ترکیب 
با قوای سه گانه   دولتی، تابع اصل های بنیادین 
قانون های اساســی اند و باید به دســتورات آن 
عمل کنند. همــه آن ها تحت نظارت و کنترل 
نیروها و نهادهای دیگر قرار دارند. بدین ســان، 
قدرت دولتی در دمکراسی های مدرن، از طریق 
سیستم پیچیده ای مبتنی بر موانع و وزنه های 
متقابل، محدود شده است. نگهبان این سیستم 
پیچیده، همانا هنجار حاکمیت قانون به مثابه 
یکی دیگر از اصل های بنیادین دمکراسی های 

مدرن است.

منابع:
1) Carl Joachim Friedrich 
:DemokratiealsHerrschafts- und Lebensform, 
Heidelberg 1966.
2) Manfred Hättich :DemokratiealsHerrschafts-
ordnung, Köln-Opladen 1967.
3) Gotthard Jasper / WaldemarBesson : Das Leit-
bild der modernenDemokratie, Bonn 1990.
4) Peter Graf Kielmannsegg :Volkssouveränität. 
EineUntersuchung der Bedingungen-
demokratischerLegitimität, Stuttgart 1977.
5) Fritz Scharpf :DemokratietheoriezwischenU-
topie und Anpassung, Kronberg/Ts. 1975.
6) Winfried Steffani :PluralistischeDemokratie. 
StudienzurTheorie und Praxis, Opladen 1980

تأکید کردیم که دمکراسی، از 
تضارب آراء و پیکار عقاید 

زنده است. نظام دمکراتیک در 
همه حوزه های اجتماعی، به 

آن چنان فضایی نیازمند است 
که امکان بحث آزاد میان آراء 

و عقاید گوناگون را فراهم 
سازد. ابراز عقیده شخصی و 
پرسش از چرایی و چگونگی 
امور، باید آزاد باشد و تحمل

 شود. کنش های اجتماعی 
می بایست از راه استدالل های 
عقلی متعین گردد و نه از 
طریق دستورالعمل ها و 
رهنمودهای بی چون و چرا. 
هیچ رفتاری مجاز نیست از 
دایره  نقد بیرون باشد و خود 
را از برد پرسش و سنجش 
خارج سازد.
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ته په کتو په رسنیو کې د جرایمو او مصیبتونو پر 

خصويص حریم وغږیږو.

دا منو چې رســنۍ د خلکو په پوهاوي کې مهم 

رول لري، له پیښو خلک خربوي او عمومي ګټې 

او پالیيس بډایه کــوي، هر چیرته او په هر ځای 

کې د غمناکو پېښو، شــخړو او وسلوالو نښتو په 

اړونــد راپورونه جوړي، تصویرونه یــې خپروي او 

خلکو ته د پېښو له ځایه انځورونه برابروي.

لکــه څرنګه چې حقوقي او حکمي اشــخاص د 

ځانګړي خصويص حریــم درلودونکي دي، دغه 

راز له دې پرته یو شــمېر جرایم او مصیبتونه هم 

ځانګړی خصــويص حریم لري، چــې له مخې 

یې رســنۍ محدودې کــړې دي، څــو په خپلو 

مطبوعايت کړنو کې هغه په پام کې ونیيس.

په رسنیزو فعالیتونو په ځانګړې توګه په راپورونو 

کې د مصیبتونو او جرایمــو د قربانیانو د هویت 

خپرول د ځانګــړي خصويص حریم درلودونکي 

دي، کــه یو رپوټر په خپل رپوټ کې د دغســې 

کســانو هویت بغیر له دې چــې له هغوی څخه 

اجازه واخيل، د دې سبب کیږي چې په مستقیم 

یا غیر مستقیم ډول د دوی له کړو او هویت څخه 

خلک خرب يش، دغه چاره بیا د دې سبب کیږي 

چې زیان منونکي کســان په ټولنه کې هغسې 

ژونــد ونيش کوالی څرنګه چې د دوی حق دی، 

خلک یې ډیری وخت په ذلیلتوب پيژين، درناوی 

نه ورته کوي او انساين کرامت ته یې زیان اوړي.

د قربانیانو د هویت د نه خپرولو اړوند یو شــمیر 

هیوادونه د ځانګــړو اصولو او قواعدو درلودونکي 

دي چې په الندې توګه يې په لنډه توګه بيانوو:

مطبوعات  الباين:   -

او رسنۍ هیڅکله هم 

بایــد د هغو کســانو او په 

ځانګړې توګه ښــځو هویت 

خپور نــه کړي، چــې د زنا تور 

ورپــورې وي او پــه راپورنــو کې د 

داســې معلوماتو لــه خپرولــو ډه ډه 

وکړي، چې په غیر مستقیم ډول د هغوی 

د هویت ښکاروندویي کوي.

- ایټالیــا: هغه کســان چې د جنــيس جرایمو 

قربــاين دي، محرم دي، رســنۍ نيش کوالی د 

هغــوی په اړوند جزییات خپــاره کړي او په هیڅ 

توګه د هغوی هویت د ښــکارولو وړ نه دی، مګر 

دا چې خپله  قربانیان یې د ميل ګټو لپاره ښکاره 

کړي.

- نــاروی: متوجه و اوســئ د هغو کســانو هویت 

ښکارول، چې د پیښو او جرمونو قرباين دي او یا 

د داسې پیښو چې د هغوی خپلوان متاثره کوي، 

یــا دا چې ورک شــوي وي، تر هغــه وخته پورې 

چــې د هغوی کورنۍ مو خربه کړې وي، دغه راز 

د جنيس جرایمو او مصیبتونو د قربانیانو هویت 

هم محرم دی.

یو شمېر د ټولنیزو علومو پوهان په دې باور دي، 

چې کیــدی يش مطبوعات ادعــا وکړي چې د 

هغــوی د راپورونو د واقعیــت او حقیقت لپاره د 

جرایمو او مصیبتونــو د قربانیانو هویت خپرول 

اړین دي، خو بالعکس بیا نور وايي، چې  رسنۍ 

او ورځپاڼې غواړي د دغسې موضوعاتو په خپرولو 

رسه په ټولنه کې مخالفتونه رامنځ ته کړي، او د 

هغوی د هویت په خپرولــو رسه غواړي د هغوی 

کورنۍ بوږنوونکي حالت ته یويس، چې دغه ډول 

کړنې په ټولنه کې ګډوډۍ ته ملن وهي.

دغه راز رسنۍ باید په پام کې ولري چې د ځان 

وژونو د پېښو خصويص حریم په پام کې ونیيس، 

که څه هم دغه ډول پیښــې له خربي ارزښــت 

څخه خــورا برخمنې وي، خــو د دې لپاره چې 

په ټولنه کې وېره خپره نيش او قرباين انســاين 

خپلــو  د  انســانان 

او  طبیعــي خواصــو 

ځانګړتیاوو لــه مخې نه 

غواړي، هر هغه څه چې د ده 

یا د دوی د کورنیو په زیان وي له 

نورو رسه يې رشیک کړي، که ووایو 

انسان بخیل موجود دی هغه ځکه چې 

انسانان په خپلو جسامين، ځايي، اطالعايت 

او نورو خاصیتونو غواړي پرده واچوي، هغه داسې 

چــې نه غــواړي ځان تــه یې زیان ورســیږي، د 

اوسیدو ځای یې له خطر رسه مخ يش او یا هم د 

ده له پټو رازونو چې یوازې په ده او د ده په کورنی 

پورې تړيل دي خلک خرب يش.

د ټولنیــزو علومو له مخې دغســې یوه حالت ته 

خصويص حریم وايي، چې د خصويص حریم د 

ساتنې حق د انسانانو د برشي حقونو له ډلې یو 

حق دی، له خورا ارزښــت څخه برخمن دی او د 

یو شمیر اصولو او قواعدو درلودونکی دی.

خصــويص حریم ته تر اوســه ځانګــړی تعریف 

نشــته، د ټولنیزو علومــو او ژورنالیزم اســتادانو 

خصويص حریم ته بیالبیل تعریفونه ورکړي دي، 

لکه: ))په مشخصه محدوده کې د شخصیت او 

کرامت ساتنې ته خصويص حریم وايي(( براډیل

))د خپلو شخيص اطالعاتو مسؤولیتونو محدودې 

ته خصويص حریم وايي(( شارک پیټر

 private( پــه ټولــه کــې: ))خصــويص حریــم

domain( د انسان شخيص حریم او قلمرو دی، 

چي د عادت، عرف، نوعیت او شخصیت له مخې 

نه غواړي نور څوک د هغه په قلمرو کې په یو ډول 

نه يو ډول داخل يش او دا یو ډول برید ګڼي((

د خصويص حریم د ســاتنې موضوع په نړیوالو 

اســنادو، ميل قوانینو او ټولنیزو اخالقو کې د یو 

لړ قواعدو او اصولو درولونکې ده چې له مخې یې 

خصويص حریم پیژندل کیږي، اندازه یې په ګوته 

کیږي او ماهیت یې څرګندیږي. موږ نه غواړو په 

هغه ټولو رڼا واچوو، یوازې غواړو د دې لپاره چې 

په هیواد کې د جنګ جګړو، ترور او وژنو پیښــو 

د جرمونو او مصیبتونو 
خصويص حریم
عادل عزیزي
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ښکاره توګه د جرایمو د خصويص حریم په اړوند 

واضــح څه نه دي ویل شــوي، خو په ټوله کې د 

انســان کرامت، ابرو او عزت یــې له تیري څخه 

خوندي بللــی دی. دغه راز که څه هم د جرایمو 

د خصويص حریم ساتل بېله موضوع ده، خو دا 

چې د دې ټولو جرایمو قربانیان همدغه انسانان 

دي، نو ویلی شو چې یادو اعالمیو هم د انسانانو 

د داســې هویت پټ ســاتل او داســې معلوماتو 

خپــرول چې د قربانیانــو ابرو، عزت او انســاين 

کرامت ته سپکاوی ګنل کیږي، منع کړي دي.

د افغانستان په اسايس قانون کې هم په کيل او 

مشخصه توګه د جرایمو د خصويص حریم اړوند 

څــه نه دي ویلی شــوي، اطالعاتو ته د الرسيس 

په وخت کې یې د داســې معلوماتو خپرول منع 

ګنيل دي چې د چا د بې عزتۍ سبب ګرځي، د 

یاد قانون په 50مه ماده دویم بند کې ورته داسې 

اشــاره شوې ده ))د افغانستان اتباع حق لري له 

دولتي ادارو څخه اطالعات ترالسه کړي، دا حق 

د نــورو حقونو او عامه نظم ته د زیــان اړولو پرته 

حدود نه لري((

په یاده ماده کې نورو ته د زیان اړولو خربه شوې 

ده او د دې وضاحت کوي، هر هغه معلومات چې 

له مخې یې د انســانانو نور حقونه لکه انســاين 

کرامت تر پښو الندې کیږي څوک یې د خپرولو 

حق نه لري.

په ټوله کې د غم ناکو پیښو، جزايي او نورو جرایمو 

او مصیبتونو خصويص حریم ســاتل د انسانانو 

یو برشي حق دی، په دې توګه د دوی انســاين 

کرامت ســاتل کیــږي او په ټولنه کــې د هغوی 

درنښت کیږي. 

د جرمونو او مصیبتونــو قربانیان د مالتړ وړ دي، 

په رســنیو کې د هغــوی د هویــت څرګندول او 

خصــويص حریم په پام کې نه نیول د پیښــو او 

جرمونو اړوند په پــوره پوهاوي کې کوم مهم رول 

نــه لري. په ټولیزه توګه بایــد ووایو چې د نړیوالو 

اسنادو او ميل قوانینو له مخې هر هغه معلومات 

خپرول چې د انســانانو انســاين کرامت پکې تر 

پښــو الندې کیږي، د هغوی ابرو او عزت ته زیان 

پرې رســیږي خپرول يې منع دي او رسنۍ بايد 

پوره پــام ورته وکړي، څو د ټولنې د ښــېرازۍ او 

برشي حقونــو ته په درناوي دغه چــاره تررسه نه 

کړي.

رسچینې :

- دوکتور باقر انصاري، حقوق حریم خصويص 

www.ijnet. ســایت  ویــب   -

 html.3a71c8b26e0d8/org

- د برشي حقونو نړیواله اعالمیه 

- د برشي حقونو اسالمي اعالمیه 

- د افغانستان اسايس قانون 

کرامــت ته درنــاوی شــوی وي خصويص حریم 

ساتل ارزښــتناک کار دی، مګر یوازې په داسې 

حاالتو کې چې قرباين شــخص د معارص تاریخ 

یوه برخه وي.

له دې ټولو څرګند کیږي چې د قربانیانو هویت 

باید پټ وساتل يش، تر هغه وخته چې ميل ګتې 

له خطر رسه نه وي مخ. په دې اړوند د ســویډن 

هیواد یو شمېر قواعد او اصول ټاکيل چې په لنډه 

توګه یې وړاندې کوو:

1-  پــه پــام کې ولرئ، کله چې تاســو د قرباين 

کســانو هویت خپروئ په ټولنه کې کوم زیانونه 

رامنځ ته کوي او بیا فکر وکړئ چې ميل ګټې خو 

تر پښو الندې نه دي!

2- که چېرته د قرباين شــخص نــوم نه خپروئ، 

پام مو وي د نوموړي په اړوند نور معلومات لکه د 

انځور، مسلک، سمت، سن او ځای په اړوند چې 

په غیر مستقیم ډول قرباين پرې پیژندل کیږي له 

خپرولو هم ډه ډه وکړئ.

د هانګانګ د حقوقي اصالحاتو کمیســیون هم 

په دې اړوند اشاره کړې ده ))د خربونو مدیر باید 

متوجه و اويس او فکر وکړي چې ایا د یو شــمیر 

قربانیانو هویت او نوم خپرول اړین دي او کنه! ایا 

د نوموړي د هویت په پټو ساتلو رسه  خو به ميل 

ګټې نه تر پښو الندې کیږي! او دا هم باید په یاد 

ولري؛ مخکې له دې چې د قرباين شخص انځور 

په خپلو راپورونو کې خپور کړي د هغوی له کورنیو 

اجازه واخيل((

دغه راز د املان د مطبوعاتو شورا الرښوودونه هم 

کوالی يش ورځپاڼه لیکونکو ته ور وښــیي، چې 

د جزايي جرایمو او غم ناکو پیښــو په وخت کې 

څرنګه خصويص حریم په پام کې ونیيس.

د برشي حقونو په نړیواله اعالمیه کې که څه هم 

په دې اړوند ښــکاره وضاحت نشته، خو د یادې 

اعالمیې په دولسمه ماده کې وګړي د خصويص 

حریم په ساتلو مجبور کړل شوي، د برشي حقونو 

په نړیوالــه اعالمیه کې ورته په دې توګه اشــاره 

شوې:

))هیڅوک د چــا په محرمیت، کورنــۍ، کور، یا 

لیکونو کې د خپلرسې مداخلې حق نه لري او نه 

یې پر نوم او حیثیت تعرض کیدای يش، هرڅوک 

د دې ډول بریدونــو یــا مداخلې په مقابل کې د 

قانوين مالتړ حق لري((

د برش حقونو په اســالمي اعالمیه کې بیا خلک 

له هر ډول ســپکاوي او توهین څخه منع شوي 

دي، د یادې اعالمیــې په 18مه ماده، دویم بند 

کې ورته داســې اشاره شوې ده ))هر انسان حق 

لري، چې پــه خپل خصويص ژوند کې، په کور، 

شــتمنۍ او اړیکو کې خپلواکي ولري د هغې په 

اړوند جاوســويس، څارنــه او د هغه د حیثیت او 

عزت سپکاوی روا نه دی، د دغه ډول زور زیاتیو په 

وړاندې باید له هغه څخه مالتړ ويش((

کــه څه هم د برش حقونو په دواړو اعالمیو کې په 

بالگوله پال 
مچیأري اودأی 

جان رشمان
ترجمه به زبان پشه یی: 

عبدالولی کلمانی

بالگوله پال انتقادي شاړان بابته کاو ټکي
   پــې درېني او انتقاد کيس به بَيي نه اورا، کېولواال 
رکمېــدې کو دن گه بََيلېني او مچيأري پال تې؛ اگه 
آیی او ببا اویاینا شــاړان کوچه بدلېني اۉله آن؛ یاید 
مــوالن گه پې درېني بالگولنا وړلېنســتا بيی پنده 
نه ســې؛ کېولواال رکمېدې کو ِدن گه اََزَوني کېک، 

لووکگري او تحقير پال تې.

سالم انتقاد کو رکم سې؟
   غلط انتَقَدس نتيجيی، اویاینا آیی او ببا پال عاطفي 
رابطاس سست بِني او جانې سره اعتمدس اکوړې 
بکستا سببي با؛ ميدې اوړتا اِتِه بالگولې گه انتقدس 
مخول تيک مزیی لشــویی تې، تانک اړوده گرستا 
استيأ دېيي او ورېنا انتقدستا بََيني دې کوتي مسؤوليتې 

منده نه گورېيي او جانستا کيألي.

بالگولس شخصیتستا احترام کمان!
   باید کار به بالگولس شخصيتي انتقاد لېنه مه درېن 
گورې. تنبلي، بې نظمي، ... او بې آست او پاگریس 
تومتي بالگولنا ذهنستا کوچه درا او تيس شخصيتستا 
نََسلېيي. انتقدس اېلو پنده؛ نه کېوال کوتي جایې نه 
درېيي، بلکې بالگوله کوچه اِِمه منفي باورې به منجه 
اچي گه ســه: البته اي بې ارزش انسان آس گه یو 

باور، اي سالم زنده گيس نََسلېني خاترې پيرا سې.
   ميســي خاترې بيی شاړان بو اهميت دارا، آیی او 
بباس اگتنستا کوچه نرم جبېس یتېکستایدې اوړتا 
بایــد اي مثبت ټکي به تې؛ اخولې اي گډوډ او غير 
منظم کوټا لشــيک پال امي جایه گه کدن گورې: 
یو باړ ســې یا کوټا؛ کدې! "کاش کوټيأ به ســبق 

پړکستې پيري ُسترا او منظم تېيأ."


