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تحقیقات و ارزیابی ها نشان می دهد که حق بشری شهروندان کشور در طول سالیان 
متمادی گذشــته همواره نقض می شده اســت. تداوم نقض حقوق بشری شهروندان، 
به خصوص توسط حاکمان، با در نظرداشت انسداد سیاسی و سلطه همه جانبه به گونه ای 
 روند عادی و جاری کشور تلقی می شود. دریافت های موجود نشان می دهد که تبعیض 
و بی عدالتی و محروم  شــدن سیستماتیک از حق مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی 
و حتا حق تحصیل در دوران های پیش از بروز بحران، همین طور وقوع جنگ و کشتار، 
قتل عام های سیاسی و ایدئولوژیک، بی خانمانی براثر شدت یافتن جنگ و بمباران ها و... 
از لحظه آغاز بحران و تحمیل حکومت های دست نشانده مصداق های روشن نقض حقوق 

بشری اند.
اما رویداد شــش جدی 1358 که با تجاوز و حضور ده ها هزار ســرباز اتحاد شوری 
)ســابق( برای تحمیل و حفاظت رژیم مورد نظر مســکو همراه بود، برخال ف ادعاهای 
تزویر آلوِد  عامالن آن، روند نقض حقوق بشری را در کشور بیش از گذشته شدت بخشیده 
و فاجعه بار کرد. کشتار مردم غیرنظامی و تخریب شهرها و روستاهای کشور، از بین بردن 
زیرســاخت های اقتصادی و کشــاورزی، ایجاد  هراس در میان شهروندان، محروم شدن 
هزاران کودک این سرزمین از فرصت تحصیل، آواره شدن میلیون ها شهروند در داخل 
و خارج کشــور،  دسترسی نداشــتن به خدمات اجتماعی و صحی در شهرها و روستاها 
و...  همه، مواردی از نقض همه جانبه حقوق بشــری شهروندان اند که پس از وقوع حادثه 
فاجعه بار شش جدی رخ داده است. دردمندانه تر این که به دنبال واکنش و مقاومت مردم 
در برابر تجاوز و کشتار ارتش سرخ،  سرکوب و کشتار مردم و موارد نقض حقوق بشری 

شهروندان به شدت افزایش یافت. 
هرچند اتحاد جماهیر شوری  با وجود کوشش های بسیار و خشونت های تکان دهنده 
نتوانست که مقاومت مردم را درهم شکند و حکومت مورد نظر خود را بر مردم افغانستان 
تحمیل ســازد، و ســرانجام مجبور شد در برابر اراده و خواســت مردم تسلیم شده و از 
این ســرزمین بیرون برود. اما متأسفانه ســربازان اتحاد جماهیر شوری  با خروج شان از 
افغانستان، جز آثار وحشت و دهشت، نفرت و خشونت که نقض آشکار حقوق بشری را 
تمثیل می نماید، چیزی بر جای نگذاشــتند. هم اکنون میلیون ها افغانستانی در آوارگی 
به ســر می برند، شالوده ها و زیرساخت های ویران شــده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی  هنوز هم به فراوانی  مشــاهده پذیر اســت؛ زنان و کودکان بی شماری به خاطر 
کشتارهای دســته جمعی هم چنان رنج بی سرپرستی  می کشــند؛ ده ها هزار انسان که 
عضوی از بدن خود را به خاطر انفجار ماین و گلوله و بمباران های وحشــتناک از دست 

داده اند، در شرایط سختی گرفتار معلولیت اند. 
اکنون با استفاده از زمینه پیش آمده باید یادآور شد که حکومت افغانستان برای تأمین 
حقوق همه جانبه شهروندان مسئولیت دارد که افزون بر کوشش هایی در داخل کشور، 
در عرصه بین المللی نیز برای اعاده حقوق و جبران خســارت یا حداقل پوزش خواهی از 

ناروایی هایی که در حق مردم ما شده است، دادخواهی کند. 
اصل ســخن این که رویداد شــش جدی، به عنوان یک نقطه تاریک و تداوم بخش 
فاجعه تکان دهنده در تاریخ کشــور هم چنان باقی است. آثار و عالیمی که هر کدام آن 
نشان دهنده نقض   بخشی از حقوق بشری شهروندان است، به سادگی زدوده نخواهد شد. 
نکته مهم و اساســی دیگر این است که باید از پیامدهای تکان دهنده و فاجعه بار چنین 
رویدادهایی باید درس گرفت و بر منازعات و جنگ های جاری جهان نقطه پایان گذاشته 
شــود. هم چنین اســتراتژی ها و میکانیزم های بین المللی، منطقه ای و ملی برای تحقق 
آرمان صلح و عدالت با قاطعیت دنبال شــود. دیگر برای شــروع دوباره جنگ و فاجعه 
در هرگوشــه ای از جهان، بهانه و زمینه فراهم نشود. تجارب تلخ گذشته آموخت که با 
کشــتار و اختناق و نقض حقوق ملت ها نمی توان بر اراده ملت ها چیره شد؛ همین طور 
از رویداد یاد شــده بایستی آموخت که دست یابی به حقوق انسانی و شهروندی فقط در 
پرتو استقالل ملی و حاکمیت سیاسی مستقل و مردمی میسر است. تا زمانی که خود ما 
عزم و اراده استوار و صادقانه برای دست یابی به صلح، عدالت و تأمین حقوق شهروندان 
نداشته باشیم، هیچ قدرت و نیرویی دیگر قادر نخواهد بود که جنگ و خشونت و ادامه 
نقض حقوق شهروندان را متوقف و از همه مهم تر دست یابی به یک زندگی صلح آمیز و 

ا نسانی را مهیا کند. 

مدیرمسؤول

ششم جدی 
تداوم نقض 

حقوق بشری 
در کشور
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څېړنې او ارزونې ښيي چې د هيواد د خلکو برشي حق په تېرو ډېرو کلونو کې تل نقض شوی 

دی. د هيوادوالو د برش حقونو د نقض دوام، په ځانګړي ډول د حاکامنو له خوا، د سيايس اختناق 

او هر اړخيزې سلطې په نظر کې نيولو رسه د هيواد يو ډول عادي بهري بلل کيږي.

شــته موندنې ښــيي چې د هيواد له بحرانه په مخکې وختونو کې تبعيض، بې عدالتي او د 

سيايس مشارکت، ټولنيزو حقونو او حتا د زده کړو له حق څخه سيستامتيک محروميت، همدارنګه 

د جګړې او وژنو پېښېدل، سيايس او ايډيولوژيکې عام وژنې، د جګړې د زياتېدو له امله بې کوره 

کېدل، مببارۍ او ... د بحران د پيل له شېبې او د ګوډاګيو حکومتونو د تپلو له مهاله د برشحقونو 

د نقض روښانه مصداقونه دي.

خو د ۱۳۵۸ کال د جدي د شــپږمې پېښــه چې د پخواين شــوروي اتحاد له تريي رسه مله 

وه او د لســګونو زرو رستريو له رالېږلو رسه يې غوښــتل د مسکو د خوښــې وړ رژيم ساتنه وکړي، 

د غولوونکــو ادعاوو پــر خالف عامالنو يې په هيواد کې د برشي حقونو د نقض بهري له پخوا څخه 

زيات ګړندی او ويجاړوونکی کړ. د غري نظامي خلکو وژل او د هيواد د ښــارونو او کليو ورانول، د 

اقتصادي او زراعتي زېربناوو له منځه وړل، د هيواد په د ننه او بهر کې د ميليونونو هيوادوالو بې 

کوره کېدل، په ښارونو او کليو کې ټولنيزو او روغتيايي خدمتونو ته د الرسيس نه درلودل... ټولې، 

د خلکو د برشي حقونو د هراړخيز نقض پېښــې دي چې د جدي شــپږمې له ويجاړوونکې پېښې 

وروســته پېښې شــوي. تر ټولو دردوونکې دا چې د رسه پوځ د تريي او وژنو پر وړاندې د خلکو له 

عکس العمل او مقاومت وروسته، د خلکو ټکول او وژل او د هيوادوالو د برش حقونو د نقض پېښې 

په شدت رسه زياتې شوې.

کــه څه هم د شــوروي اتحاد له ډېرو هڅو او لړزوونکو تاوتريخوالــو رسه هم و نه توانيد چې د 

خلکو مقاومت له منځه يويس او د خپلې خوښې حکومت د افغانستان پر خلکو وتپي، او بالخره اړ 

شو چې د خلکو ارادې او غوښتنې ته تسليم يش او له دې خاورې وځي. خو له بده مرغه د شوروي 

اتحاد رستريو له افغانستانه په وتلو رسه، د وحشت، وېرې، نفرت او تاوتريخوايل له آثارو پرته چې د 

برشي حقونو ښکاره نقض متثيلوي، بل څه تر شا پرېنښودل.

همــدا اوس ميليونونــه افغانان بې ځايــه او د کډوالۍ ژوند کوي، ويجاړې شــوې اقتصادي، 

سيايس، ټولنيزې او فرهنګي زېربناوې ال هم زياتې تر سرتګو کيږي؛ بې شمېره ښځې او ماشومان 

ال هم د ډله ييزو وژنو له امله د رسپرســت له نشــتوايل رنځيږي؛ لسګونو زره انسانان چې د خپل 

بدن غړي يې د ماينونو، مرميو او وحشتناکو مبباريو له امله له السه ورکړي دي، په سختو رشايطو 

کې د معلوليت ژوند تېروي.

اوس لــه پــه الس راغلــې زمينې څخه په ګټې اخســتنې بايد يادونه وکړو چې د افغانســتان 

حکومــت د هيوادوالو د هراړخيزو حقونو د تامني لپاره مســئوليت لري چې د هيواد په دننه کې 

لــه هڅو ور هاخوا، په بني املليل کچه هم د حقونــو د اعادې او د زيانونو د جربان لپاره يا کم تر 

کمه د نارواوو د بښنې غوښتلو لپاره چې زموږ د خلکو په حق کې شوي دي، دادغوښتنه وکړي.

اصل خربه دا چې د جدي د شــپږمې پېښــه، د هيواد په تاريخ کې د يو تياره ټکي په توګه او 

د لړزوونکې فاجعې د اوږدوونکې پېښې په توګه ال هم موجوده ده. هغه آثار او نښې چې هر يو د 

هيوادوالو د برشي حقونو د يوې برخې د نقض ښکارندويي کوي، په اسانۍ رسه به له منځه الړ نه 

يش. بله مهمه او بنسټي نکته دا ده چې بايد د دا ډول پېښو له لړزوونکو او ويجاړوونکو پايلو څخه 

درس واخلو او د نړۍ د روانو شخړو او جګړو لپاره د پای ټکی کېښودل يش.

همدارنګه د عدالت او سولې د ارمان د تحقق لپاره بني املليل، سيمه ييزې او ميل سرتاتيژۍ 

او ميکانيزمونــه پــه قاطعيت رسه تعقيب يش. نور د جګړې او فاجعــې د پيل لپاره د نړۍ په هره 

برخــه کې بهانه او زمينــه برابره نيش. د تېر وخت ترخو تجربو رازده کــړل چې په وژنو او اختناق 

رسه او د ملتونو د حقونو په نقض رسه نيش کېدای چې د ملتونو پر اراده مسلط يش؛ همداراز له 

يادې پېښــې بايد زده کړو چې انســاين او هيوادنيو حقونو ته الرسسی يواځې د ميل استقالل او 

د مســتقل او وليس سيايس حاکميت په سيوري کې ممکن دی. تر هغه وخته چې پخپله موږ د 

ســولې، عدالت او د هيوادوالو د حقونو د تامني لپاره قوي او ريښتينی عزم او اراده و نه لرو، هيڅ 

بل ځواک او قدرت به و نه توانيږي چې جګړه، تاوتريخوالی او د هيوادوالو د برشي حقونو د نقض 

دوام ودروي او و به نيش کوالی يو سوله ييز او انساين ژوند جوړ کړي.

مسؤول مدیر

د جدي شپږمه 
په هيواد کې 
د برش حقونو 
د نقض دوام
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ششمین کنفرانس ســاالنه تصویب برنامه 
عمل ســال مالی 139۷کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان برای دو روز )روزهای 
شــنبه و یکشنبه دوم و ســوم جدی 139۶( 
در تاالر دفتر مرکزی کمیســیون برگزار شد. 
در این کنفرانس رهبری کمیســیون مستقل 
حقوق بشر، رؤســای دفاتر ساحوی و والیتی، 
هماهنگ کننــدگان و کارمندان کمیســیون 

شرکت داشتند.
هدف برگــزاری این کنفرانــس، تصویب 
برنامه عمل ساالنه سال مالی 139۷ بود. برنامه 
عمل سندی است که نقشه راه فعالیت یک ساله 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان را 
مشــخص می کند. این سند براســاس برنامه 
اســتراتژیک کمیسیون مســتقل حقوق بشر 

افغانستان تهیه می شود. 
در این برنامــه تمام فعالیت های مربوط به 
بخش هــای مختلف کمیســیون پیش بینی و 

تصویب می شــود تا عملکردها و فعالیت های 
کمیســیون مســتقل حقوق بشــر به شکل 
برنامه ریزی شــده، مؤثــر و نتیجه بخش انجام 
شوند. در سند برنامه عمل کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان عالوه بر نوع  فعالیت ها، 
بودجه آن نیز مشــخص می شود و هر فعالیت 

دارای بودجه از قبل تعیین شده است. 
برنامه عمل کمیســیون مســتقل حقوق 
بشر افغانستان طوری تدوین می شود که تمام 
فعالیت هــا نتیجه محور ند. یعنی بــا انجام هر 
فعالیت، باید نتیجه آن محسوس باشد طوری 
که هیچ فعالیتی بدون نتیجه انجام نمی شود. 

دستاوردهای بین المللی 
رهبری کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان در آغاز این کنفرانس از دستاوردها، 
فعالیت ها و چالش های فرا راه کمیسیون سخن 

گفتند. 

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان با افتتاح این کنفرانس 
گفت که کمیســیون در یک ســال گذشــته 
توانســته اســت در عرصه بین المللی و ملی، 
دســتاوردهای خوبی داشته باشد. اما او تأکید 
کرد: »با وجود دستاوردها، ما راه طوالنی برای 
نهادینه کــردن ارزش های حقوق بشــری در 

پیش داریم.«
کسب عضویت افغانستان در شورای حقوق 
بشر ســازمان ملل متحد یکی از دستاوردهای 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. 
داکتر سیما ســمر گفت: »کمیسیون در این 
عرصه نقش اساســی داشته اســت. ما تالش 
کردیم که افغانستان این عضویت را کسب کند 
و حکومت در عرصه حمایت از حقوق بشــری 
مردم افغانســتان در برابر شورای حقوق بشر 

سازمان ملل متحد پاسخگو شود.«
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 

برنامه عمل ساالنه کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان 

تصویب شد
حسین سیرت
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افغانســتان تأکید کرد که عضویت افغانستان 
به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد »تنها یک نام نیســت«؛ بلکه »حکومت 
مسئول است که زمینه بهبود وضعیت حقوق 
بشر در افغانســتان را فراهم ســازد.« رییس 
افغانستان  بشــر  کمیسیون مســتقل حقوق 
افزود که عضویت در شــورای حقوق بشر ملل 
متحد برای مدت سه سال است و با تمام شدن 
سه ســال، افغانســتان بار دیگر می تواند برای 
عضویت در این شورا درخواست دهد؛ اما شرط 
اصلی عضویت دوباره در این شــورا، وابسته به 
عملکردهایی اســت که حکومت افغانســتان 
بــرای بهبود وضعیت حقوق بشــر تعهد کرده 
اســت. عضویت در شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد، زمینه مشــارکت افغانســتان در 
تصمیم گیری ها و رأی گیری ها در این شورا را 

فراهم می سازد. 

ریاســت مجمع نهادهای ملی حقوق 
ـ پاسفیک  بشر کشورهای آسیا 

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
در ســال 139۶ میزبان کنفرانــس نهادهای 
ملی حقوق بشــر کشــورهای آسیا ـ پاسفیک 
بــود. هرچند قــرار بــود ایــن کنفرانس در 
افغانستان برگزار شود؛ ولی بنابر دالیل امنیتی، 
کمیسیون های حقوق بشر این کشورها حاضر 
نشــدند تا برای اشــتراک در ایــن کنفرانس 
به افغانستان ســفر کنند. به همین دلیل این 
کنفرانس در تایلند برگزار شــد و کمیســیون 
مستقل حقوق بشر میزبانی این کنفرانس را در 

تایلند به عهده داشت. 
در حال حاضر داکتر ســیما سمر، رییس 
مجمــع نهادهــای حقوق بشــر کشــورهای 
آسیا ـ پاسفیک نیز است. کنفرانس ساالنه این 
مجمع نیز تحت ریاســت داکتر سیما سمر در 
تایلند برگزار شد و قرار است در دو سال آینده 
نیز ریاست این کنفرانس ها به عهده بانو سمر 

باشد. 

استقالل عمل کمیسیون 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
آنگونه کــه از عنوانــش پیداســت در انجام 
بــرای حمایت، نظــارت و  مأموریت هایــش 
انکشاف حقوق بشــر در افغانستان مستقالنه 
عمل می کند. رییس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان گفت در پانزده سال گذشته 
کمیسیون اســتقاللش را حفظ کرده و تحت 
تاثیر هیچ فشاری قرار نگرفته است. خانم سمر 
افزود که استقالل  کمیسیون در این مدت صد 

درصد حفظ شده است.
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان توضیح داد که بعضاً کمیسیون با 

فشــارهایی مواجه بوده که براســاس خواست 
حکومت عمل کند. داکتر سیما سمر گفت:  »در 
پانزده سال گذشته گاهی حکومت تالش کرده 
که خواست هایش را بر کمیسیون بقبوالند؛ اما 
معیــار عمل ما، ارزش ها و اصول حقوق بشــر 

است و تسلیم چنین خواست هایی نشده ایم.«
خانم سمر افزود هنگامی که کمیسیون با 
تطبیق حکم اعدام 1۷ تن از مجرمان مخالفت 
کرد و گفت که محاکم افغانســتان معیارهای 
رســیدگی عادالنه به حکم اعدام را ندارند، از 
سوی حکومت تحت فشار قرار گرفت. حکومت 
در آن زمان از رییس کمیسیون خواست تا در 
یک کنفرانس خبری این گفته هایش را رد کند 
ولی کمیسیون تحت تاثیر این شعارها نرفت و 
از موقف گیری هایش دفاع کرد. بانو سمر گفت، 
کمیســیون باور دارد که »اعدام، هرگز امنیت 

نمی آورد.«
خانم ســمر افزود که در انتخابات ســال 
2۰۰9 نیــز کمیســیون به دلیــل اظهارات 
اعضایــش در کمیســیون های انتخاباتــی و 
نهادهــای ناظر انتخابات با فشــارهایی روبه رو 
شد؛ اما استقاللش را حفظ کرد و همواره تالش 
کرد که مردم افغانستان از حقوق سیاسی شان 

برخوردار شوند. 

ارتقای ظرفیت 
رهبری کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان همواره بر ارتقای ظرفیت کارمندانش 
تأکید دارد. داکتر سیما سمر گفت، در صورتی 
که کارمندان کمیسیون مطالعه نکنند و دانش 
حقوق بشری شان را به روز نسازند، ممکن است 
همه روزه با چالش هــا و خأل معلوماتی مواجه 
شــوند. او تأکید کرد: »دانش حقوق بشری در 
نتیجه بحث ها و تبادل نظر ها همه روزه تجدید 
می شود. شما ]کارمندان کمیسیون[ باید دانش 
خود را در عرصه حقوق بشر به روز نگهدارید تا 
فعالیت های تان با اسناد بین المللی حقوق بشر 

 مطابقت  داشته باشد.«
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان هم چنیــن بــر تعهــد و صداقت 
کارمندان کمیســیون تأکید کرد و آن ها را به 
مطالعه بیشــتر و تقویت دانش حقوق بشری 
تشــویق کرد. خانم ســمر گفت که کارمندان 
کمیسیون باید با فراگیری دانش نوین حقوق 
بشر اعتماد به نفس شان را بلند ببرند و توانایی 
پاســخ دادن در برابر پرســش های مرتبط با 

حقوق بشر را داشته باشند. 
قدریه یزدان پرســت، کمیشنر کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس 
بر اهمیــت برنامه اســتراتژیک و برنامه عمل 
ساالنه برای پیشبرد بهتر و بیشتر فعالیت های 
کمیســیون تأکید کرد و گفت، در صورتی که 

فعالیت های کمیســیون براساس برنامه عمل 
انجام  نشــود، در آن صورت این فعالیت ها از 
نظم و نســق الزم برخوردار نخواهد بود. خانم 
یزدان پرســت گفت، ارزیابی فعالیت های یک 
سال گذشته نیز مهم اســت؛ زیرا این ارزیابی 
نشــان می دهد که برنامه عمل تــا چه اندازه 
تطبیق شده و چه مشــکالتی فرا روی تطبیق 

برنامه عمل کمیسیون وجود دارند. 
تناسب بین برنامه های کاری و نیروی کار 
انســانی در کمیســیون مورد دیگری بود که 
خانم یزدان پرست به آن اشــاره کرد و گفت، 
به هراندازه که حجم کار در کمیسیون بیشتر 
می شود، نیاز است تا کارمندان بیشتری برای 
پیشبرد این مسئولیت ها استخدام شوند. خانم 
یزدان پرست با اشاره به خشونت های روز افزون 
علیه زنان تأکید کرد که فعالیت های بیشتری 
برای آموزش حقوق بشر به خصوص حقوق زنان 

در والیات انجام شود. 
براســاس اظهارات خانم یزدان پرست، در 
برخی از والیات افغانستان مانند غور، خشونت 
علیه زنان به شکل سازمان یافته وجود دارد که 
باید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
راهکارهای مؤثرتری را برای مبارزه با خشونت 

علیه زنان روی دست گیرد. 
مولــوی عبدالرحمــان هوتک، کمیشــنر 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان در 
این کنفرانــس گفت، با آن که کمیســیون با 
درنظرداشت بودجه و امکانات خود  برای تأمین 
حقوق بشر در افغانســتان تالش می کند ولی 
توقع مردم از کمیسیون برای حمایت و نظارت 

بر حقوق بشری آن ها بسیار زیاد است. 
آقای هوتــک گفت، افزود کــه کنفرانس 
ســاالنه تصویب برنامه عمل ســاالنه فرصتی 
است که از دســتاوردهای یک ساله کمیسیون 
قدردانی شود و نکات مثبت و منفی کارکردهای 
یک ساله برجسته شــود تا با رسیدگی به این 
کاستی ها، کمیسیون بتواند در سال جدید مالی 
فعالیت هایــش را بهتر  انجام دهد. آقای هوتک 
بر روحیه همدلی و دوســتانه در فضای کاری 
کمیســیون تأکید کرد و گفت، تنها در فضای 
همکاری متقابل است که فعالیت های سازمانی 

به درستی تطبیق و اجرا می شود. 

استفاده از تجارب گذشته برای اهداف 
آینده

محمد موســی محمودی، رییس اجراییه 
افغانستان  بشــر  کمیسیون مســتقل حقوق 
برگزاری کنفرانس ساالنه برنامه عمل را بسیار 
مهم خواند گفت که این کنفرانس یک فرصت 
عالی برای ارزیابی فعالیت های یک سال گذشته 
و استفاده از تجارب مدافعان حقوق بشر، برای 

پیشبرد اهداف کمیسیون است. 
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آقای محمودی افزود که سال مالی 139۶ 
پر از دســتاوردها بود و در این سال کمیسیون 
توانســت به اهداف ســازمانی خود دست پیدا 
کند. او افزود که کمیســیون توانست با حفظ 
به صورت مؤثر مسئولیت هایش  اســتقاللیت 
را بــه عنوان نهاد ملی از حقوق بشــری مردم 

افغانستان مواظبت و مراقبت کند. 
رییــس اجرایی  کمیســیون با اشــاره به 
بین المللی کمیسیون مستقل  دســتاوردهای 
حقوق بشــر افغانســتان گفت که رســیدن 
کمیســیون به رهبری کمیسیون های حقوق 
بشر کشورهای آسیا ـ پاسفیک دستاورد بسیار 
مهمی اســت. او گفت، پــس از آن که رییس 
افغانستان  بشــر  کمیسیون مســتقل حقوق 
فعالیتش را به عنوان رییس کمیســیون های 
حقوق بشر کشــورهای آسیا ـ پاســفیک آغاز 
کــرده، پیام های زیــادی را همــه روزه از این 
کشــورها دریافت می شــود و نهادهای حقوق 
بشــر خواهان همکاری و تشریک تجارب برای 
بهبود وضعیت حقوق بشــری در کشــورهای 

آسیا ـ پاسفیک می شوند. 
آقــای محمــودی در ایــن کنفرانس بر 
دســتاوردهای کمیسیون در ســطح ملی نیز 
اشــاره کــرد. او گفت که در یک ســال مالی 
گذشته کمیسیون دســتاوردهای چشم گیری 
داشته، چنان که در عرصه توسعه حقوق بشر، 
کمیســیون یکی از پرکارترین سال ها را پشت 
ســر گذاشته اســت. آقای محمودی افزود که 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان در 
یک سال گذشــته کنفرانس های »حقوق بشر 
و توســعه پایدار«، »حمایت از مدافعان حقوق 
بشــر« و »ژورنالیزم تحقیقی و حقوق بشر« را 
برگزار  و زمینه توســعه حقوق بشــر را فراهم 

کرده است. 
براساس اظهارات رییس اجرایی  کمیسیون، 
در ســال گذشــته مالی، موضوعــات تحقیق 
کمیســیون در عرصه های »قربانیان جنگ« و 
»کار شاقه اطفال« تعیین شده و در حال حاضر 
کار بر ســر انجام این تحقیقات توسط بخش 
تحقیق کمیســیون جریــان دارد. او افزود که 
آمار کمیسیون نشان می دهد که شاکیان نقض 
حقوق بشــر در سال گذشــته افزایش یافته و 
قربانیان بیشتری برای رسیدگی به حقوق خود 
به دفاتر ســاحوی و والیتــی مراجعه کرده اند. 
ارتقای ظرفیــت کارمندان  آقای محمــودی 
کمیسیون را با اهمیت خواند و گفت که بیش 
از ۴۰۰ تن از کارمندان کمیسیون در یک سال 
گذشته در برنامه های ارتقای ظرفیت در داخل 
و بیرون از کشــور شرکت کرده و دانش حقوق 

بشری شان را ارتقا داده اند.
رییس اجرایی  کمیسیون با اشاره به تالش 
کمیسیون برای فراهم کردن مکان های معیاری 

برای فعالیت های حقوق بشــری گفت که کار 
عملی برای ســاخت تعمیر  دفتر مزارشریف و 
دایکندی جریان دارد و تاکنون 3۰ درصد امور 
ســاختمانی این دفاتر انجام شده است. آقای 
محمودی گفت که کمیسیون در سال گذشته 
مالی بــا چالش هایی نیز مواجــه بود چنانچه 
رهبری کمیســیون همواره بر عدالت و احترام 
به حقوق بشــری مردم افغانســتان در پروسه 
صلح تأکیــد کردند. او افزود که کمیســیون 
مستقل حقوق بشر هیچ گاه از موقف خود برای 
حمایت و دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان 
عقب نشینی نکرده با وجودی که فشارهایی در 

این عرصه وجود داشته است. 
با محکمه جزایی  همکاری کمیسیون 

بین المللی
آغــاز فعالیت محکمه جزایــی بین المللی 
برای ثبت قضایای نقض حقوق بشر افغانستان 
امید تازه ای را برای تحقق حقوق بشری مردم 
افغانســتان خلق کرده اســت. رییس اجرایی  
افغانستان  بشــر  کمیسیون مســتقل حقوق 
گفت که کمیســیون برای همکاری با محکمه 
جزایی بین المللی ابــراز آمادگی کرده و آماده 
اســت که برای تأمین عدالت و رســیدگی به 
موارد نقض حقوق بشر در افغانستان از مجرای 
محکمه جزایی بین المللی همکاری کند. آقای 
محمودی گفت: »ما در سطح تبادل معلومات 
با محکمه بین المللی جزایی همکاری خواهیم 
کرد؛ اما این که کمیســیون بــه عنوان بازوی 
فعالیت  بین المللــی جزایی  تحقیقی محکمه 

کند، تصمیمی گرفته نشده است.«
رییس اجرایی  کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان افزود که در کنفرانس کنونی 
آخرین برنامه عمل برای اســتراتژی پنج ساله 
تصویب می شود. او گفت که این برنامه عمل به 
عنوان مؤثرترین و مهم ترین سند برای برنامه 

استراتژیک است. 
مستقل  کمیســیون  اســتراتژیک  برنامه 
حقوق بشر افغانستان که برای پنج سال تدوین 
شده در ســال 2۰18 به پایان می رسد. آقای 
محمودی گفت که کار برسر برنامه استراتژیک 
جدیــد در ماه جون ســال 2۰18 آغاز خواهد 
شد. کمیسیون مســتقل حقوق بشر توانسته 
اســت  فعالیت هایش را در پانزده سال گذشته 
براساس دو برنامه اســتراتژیک به پیش ببرد. 
آقای محمودی گفت، برنامه استراتژیک جدید 
کمیسیون با توجه به پیشرفت هایی در عرصه 
حقوق بشر صورت گرفته »با تغییرات شکلی و 

ماهوی« تدوین خواهد شد. 
رییس اجرایی  کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان گفت، با وجود تالش های جدی 
کمیسیون برای ترویج و حمایت از حقوق بشر، 
در برخی موارد ناامنی سبب می شود تا همکاران 

کمیسیون نتوانند به نظارت و حمایت از حقوق 
بشــری مردم در ساحات ناامن بروند. او تأکید 
کرد هرگاهی کــه دولت قادر به تأمین امنیت 
در مناطق ناامن شــود، کارمندان کمیسیون 
آماده اند که برای انجام مأموریت های شــان به 

این مناطق بروند. 
در این کنفرانس دو روزه، بخش های حمایت 
و انکشاف حقوق زنان، اطفال، اشخاص دارای 
معلولیت، آمبودزمن، نظارت و بررسی، تعلیمات 
حقوق بشر، مطبوعات و نشــرات در رابطه به 
شــیوه اجرای فعالیت ها و دستاوردهای شــان 
آگاهی دادند. هم چنین در دومین روز کنفرانس 
در رابطه به تهیــه گزارش های ماهوار، معرفی 
لوایح و مقررات، معرفی تشــکیل کمیســیون 

برای اشتراک کنندگان معلومات داده شد. 
معرفی رهنمود نظارت بر محالت ســلب 
آزادی، موضوع دیگری بود که توسط عبداالحد 
فرزام، رییس دفتر ســاحوی کابل کمیسیون 
مستقل حوق بشر عرضه شد و در آن شیوه های 
نظارت بر زندان ها و رسیدگی به وضعیت حقوق 

بشری زندانیان تشریح  شد. 

پاسخ به پرسش های کارمندان  
اجرایی   محمد موســی محمودی، رییس 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر در پایان این 
کنفرانس به تمام پرسش های اشتراک کنندگان 
کنفرانس پاســخ گفت. او خطاب به کارمندان 
کمیســیون تأکید کرد که به عنوان یک فعال 
حقوق بشر همواره برخورد مناسب با نهادهای 
دولتی داشــته باشــند. او تأکید کرد که حتا 
اگر مامــوران دولتی با کارمندان کمیســیون 
بدرفتــاری می کنند، کارمندان کمیســیون با 
حوصله مندی و بدون دســت زدن به خشونت 
در برابــر چنین برخوردها زمان و مکان چنین 
رفتارها را ثبت کنند. آقــای محمودی تأکید 
کرد که زمان تحمل در برابر چنین بدرفتاری ها 
به پایان رســیده و کمیســیون با استفاده از 
میکانیزم های دولتی تالش می کند که با پیگرد 
این موارد مســئوالن دولتی را در قبال مسایل 

حقوق بشری پاسخگو سازند. 
کنفرانس ساالنه تصویب پالن عمل با عرضه 
پاســخ به پرســش های کارمندان کمیسیون 
به پایان رســید. رییس اجرایی  کمیسیون به 
تمام پرســش های اداری، لوجستیکی و مالی 
 کارمندان کمیسیون  پاسخ داد. آقای محمودی 
تأکید کرد که کارمندان کمیســیون و ســایر 
شــهروندان می توانند با اســتفاده از صندوق 
شــکایات و درج شــکایت در وبسایت انترنتی 
کمیســیون، شــکایات و خواست های شان را 
از رهبری کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 

افغانستان مطرح کنند.
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سردار محمد 5۴ ساله در منطقه دهافغانان 
شــهر کابل دکانــدار اســت. وقتــی از او در 
مــورد قانون پذیری و اجرای قانون می پرســم، 
با انگشــتش به طــرف بی نظمــی ترافیکی و 
قانون شــکنی در مرکز شهر اشــاره می کند و 
می گوید: »در این کشــور بی قانونی جای قانون 
را گرفته است.« به باور سردار محمد زورمندان، 
مقامات عالی رتبه دولتی و سرمایه داران همه روزه 
قانون را زیر پا می کنند و حکومت توان اجرای 
یکسان قانون را ندارد. او می گوید، در صورتی که 
حکومت می توانست پانزده سال پیش قانون را بر 
همه اجرا کند، وضعیت زندگی مردم به مراتب 
بهتر از امروز می بود: »یک تعداد جیب شان را پر 
کردند، بلند منزل ساختند و پول های دولت را 
به بانک های خارجی انتقال دادند؛ اما تعداد دیگر 
هر روز غریب تر می شوند. بروید زیر پل های شهر 

را ببیند که از معتاد پر شده است.«
این باشنده شــهر کابل می گوید، از یک سو 

دکانداران و خرده فروشــان مجبور به پرداخت 
مالیات می شــوند و مجبورند حســابات مالی 
دولــت را در وقت معین تصفیه کنند؛ در حالی 
کــه زورمندان به قانون اعتنایی ندارند. به گفته 
ســردار محمد، حکومت شعار می دهد که هیچ 
افغان از افغان دیگر برتر نیســت؛ ولی در عمل 
فرق زیادی وجود دارد:  »از ما همیشــه مالیه و 
پــول برق می گیرند. اگر پــول دولت را ندهیم 
ما را جریمه می کنند؛ ولی وقتی شــب به خانه 
می رویم، در تلویزیون ها می بینیم که زورمندان 
پول برق شان را نمی دهند. همین قانون است؟«

پس از سی ســال جنگ، کشتار، ویرانگری 
و نقض گسترده حقوق بشــر، مردم افغانستان 
در چهاردهــم جدی 1382 قانون اساســی ای 
را تصویــب کردند که در آن کرامت انســانی، 
آزادی، برابری زن و مرد و منع هرگونه تبعیض 
به رسمیت شناخته شد. تصویب قانون اساسی 
جدید پس از سال ها جنگ، خونریزی، آوارگی 

و ویرانی های گسترده، امید تازه ای خلق کرد تا 
مردم افغانســتان با پیروی از این قانون زندگی 
صلح آمیز و به دور از هرگونه نقض حقوق بشر را 
آغاز کنند. اما چهارده سال پس از تصویب قانون 
اساسی،یافته های یک پژوهش نشان می دهد که 
بیش از نیمی از ماده های این قانون اجرا نشده 

است. 
پژوهشی که توسط انجمن حقوق دانان افغان 
و آژانس خبری پــژواک در مورد تطبیق قانون 
اساسی نشر شده نشان می دهد که در چهارده 
سال گذشته 58 درصد از ماده های قانون اساسی 
نقض شده است. مسئوالن این دو نهاد گفته اند 
که در جریان چهارده ســال گذشــته از اجرای 
برخی از ماده های قانون اساسی جلوگیری شده 
و در بعضی مــوارد، حکومت توان اجرای قانون 
را نداشته اند. بی خبری از قانون اساسی مشکل 
دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته 
شده اســت. چنانچه برخی ها گفته اند تاکنون 
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قانون اساســی را نخوانده اند و هیچ معلوماتی 
درباره آن ندارند. 

حکومت افغانســتان به این باور اســت که 
نظام جدید محصول قانون اساسی است و تمام 
نهادهای دولتی براســاس دستور قانون اساسی 

فعالیت های شان را به پیش می برند. 
ســرور دانش، معــاون دوم رییس جمهور 
در مراســم تجلیــل از چهاردهمین ســالروز 
تصویب قانون اساســی پذیرفت که این قانون 
در برخی موارد اجرا نشــده است: »عدم تطبیق 
قانون گاهی ناشــی از ناتوانی ها، محدودیت ها 
و ناگزیری ها ســت.« اما او تأکیــد کرد که اجرا 
نشدن قانون هیچگاهی به معنی کنار گذاشتن 
و یا تعلیق قانون اساســی نیست: »حقیقت این 
است که نه نقض قانون اساسی و نه عدم تطبیق 
برخی از احکام قانون اساســی و نه موافقتنامه 
سیاســی نباید از اعتبار و جایــگاه واالی قانون 
اساسی بکاهد. هیچ کدام این موارد به معنای لغو 
یا تعلیق و یا بی اعتبار شدن قانون اساسی نباید 
تلقی شــود.« آقای دانش تأکید کرد که ضعف 
نهادها و ادارات در اجرای قانون به معنی ضعف 
قانون اساســی نیست و هرگونه برداشتی از این 

نوع، خود مشکل ساز است. 

نقش کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان در اجرای قانون اساسی 

کمیســیون مســتقل حقوق حقوق بشــر 
افغانستان به عنوان یک نهاد ملی در پانزده سال 
گذشــته نقش مهمی در تطبیق و آگاهی دهی 
فصل دوم قانون اساسی داشته است. فصل دوم 
قانون اساســی به حقوق اساسی و وجایب اتباع 
اختصاص داده شده و ماده های این فصل قانون 
اساســی دولت را مکلف به تأمین حقوق بشری 
مردم افغانستان کرده است.کمیسیون با نظارت 
بر وضعیت حقوق بشر در سراسر کشور، تالش 
کرده تا نهادهای دولتی را وادار به اجرای قانون 
و احترام به حقوق بشری شهروندان کشور کند.

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در مراسم نکوداشت ِ هفته 
قانون اساســی تأکید کرد که بزرگترین امتیاز 
قانون اساسی کنونی، تضمین و حمایت از حقوق 
بشری هر فرد در جامعه است. رییس کمیسیون 
مستقل حقوق بشر گفت که یکی از دالیلی که 
قانون اساسی نقض می شود، بی خبری از قانون 
اســت. او تأکید کرد که هر شهروند افغانستان 
مکلف اســت که قانون اساسی را بخواند و برای 

اجرای آن بکوشد. 
در نتیجــه نظارت هــا و دادخواهی هــای 
کمیســیون ده هــا زندان شــخصی که خالف 
قانون و ناقض حق بشری قربانیان بوده، مسدود 
شــده اند. شــکنجه که یک عمل خالف قانون 
اساسی و مغایر با ارزش های حقوق بشری است 

در نتیجه دادخواهی های کمیسیون کاهش یافته 
و همواره به نهادهای تنفیذ قانون توصیه شده تا 

به هیچ بهانه ای اقدام به شکنجه نکنند. 
بخش آموزش حقوق بشر فعالیت مهم دیگر 
کمیســیون به منظور آگاهی از حقوق بشری 
بوده تا از این طریق مــردم، نهادهای دولتی و 
غیردولتی با آگاهی از حقوق بشر، در ایجاد یک 
جامعه مرفه و قانونمند ســهم خود را ادا کنند. 
برنامه های آموزشی کمیسیون نه تنها در آموزش 
حقوق بشــر مؤثر بوده بلکه محتوای فصل دوم 
قانون اساســی در این آموزش ها مدنظر گرفته 
شده است. در پانزده سال گذشته بیشتر از ۶3 
هزار نفر در سراسر کشور حقوق بشر را آموزش 
دیده اند و به این ترتیب تالش شــده  با افزایش 
آگاهی های حقوق بشــری، راه به ســوی یک 

جامعه قانونمند  هموار شود. 

بر  نظارت  مســتقل  کمیسیون  نقش 
قانون اساسی 

کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی 
نهادی است که مســئولیت نظارت بر تطبیق 
قانون اساســی را دارد. این کمیسیون می گوید 
تالش کرده تا با راه اندازی برنامه های آموزشی، 
قانون اساســی را برای مردم بشناساند و آن را 

تعمیم دهد. 
عبدالرئوف هروی، عضو کمیسیون نظارت 
بر تطبیق قانون اساســی در گفتگو با گزارشگر 
مجله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
گفت: »ما توانســتیم که قانون اساســی را در 
قریه قریه و ولسوالی ها برسانیم، در پوهنتون ها 
گفتمان هــای قانون اساســی برگــزار کنیم و 
قوانین اساســی را برای شان توزیع کنیم. ما در 
راستای آگاهی دهی از قانون اساسی بسیار موفق 
بوده ایم.«ولی پژوهشی که توسط انجمن حقوق 
دانان افغانستان و آژانس خبری پژواک منتشر 
شده آمده است که در هنگام تهیه این پژوهش، 
وقتی از مردم در مورد قانون اساســی پرسیده 
می شد، شماری از شــهروندان از قانون اساسی 

آگاهی نداشتند. 
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 
اساســی اما می پذیرد که با بودجه و کارمندان 
محدودی که دارد نمی تواند برنامه های بزرگتر 
و سراســری تر را برای نظــارت و آموزش قانون 
اساســی به راه اندازد. مسئوالن این کمیسیون 
می گویند، به جز دفتــر مرکزی در کابل، هیچ 
دفتری در والیــات ندارند تا بــر اجرای قانون 
اساســی در والیات نظارت کننــد. آقای هروی 
خاطرنشان کرد که تمام وزارت خانه ها و ادارات 
دولتی و غیردولتی براساس قانون اساسی فعالیت 
می کنند و وظایف این نهادها در قانون مشخص 

شده است. 

موانع اجرای قانون اساسی 
مسئوالن کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 
اساســی به این باورند که برخی از عوامل سبب 
شــده تا قانون اساسی به درســتی اجرا نشود. 
یافته های این کمیسیون نشــان می دهند که 
تعدادی از ماده های این قانون بســیار »ایده آل 
اســت و مغایر با شرایط اقتصادی کشور« است. 
آقای هروی با اشاره به حکم قانون اساسی درباره 
برگزاری انتخابات  می گوید، هفت نوع انتخابات 
در قانون اساســی پیش بینی شده در حالی که 
افغانســتان از نظر اقتصادی در وضعیتی نیست 
کــه بتواند این احکام قانــون را تطبیق کند. او 
می گوید: »آیا این کشــور فقیر توانایی برگزاری 

چندین انتخابات را دارد؟«
از جمله این هفت انتخابــات که در قانون 
اساســی پیش بینی  شده، افغانســتان توانسته 
تنها انتخابات های ریاســت جمهوری، پارلمانی 
و شوراهای والیتی را برگزار کند. ولی انتخابات 
شوراهای ولسوالی، شــورای روستاها، انتخابات 
شهرداری و شوراهای شــهرداری هنوز برگزار 

نشده اند. 
گسترش ناامنی عامل دیگریست که سبب 
شده که قانون اساسی به درستی اجرا نشود. در 
مناطقی که دولت افغانستان بر آن تسلط ندارد، 
قانون اساسی تطبیق نمی شود و به هر اندازه بر 
مناطق خارج از کنترول دولت افزوده می شود، 

دامنه اجرای قانون نیز محدودتر می شود.
قانون گریــزی نیز چالش دیگــری در برابر 
اجرای قانون اساســی است. آقای هروی در این 
باره  گفت: »افراد زورمندی در افغانستان داریم 
کــه نه به قانون تن می دهــد و نه هم به قانون 
ارزشی قایل است.« این عضو کمیسیون نظارت 
بر تطبیق قانون اساســی گفت، زورمندانی که 
اسلحه در اختیار دارند، تنها به منافع خود فکر 
می کنند و هرچیزی را که منافع آنان را در خطر 

اندازد، از سر راه پس می کنند. 

نیاز به تعدیل؟
هنگامــی حکومــت وحدت ملی شــکل 
می گرفت، دو نامزد پیشتاز موافقتنامه ای را امضا 
کردند که در آن تعدیل قانون اساسی نیز مطرح 
شــد. در این توافقنامه آمده اســت که رییس 
جمهور پس از انجام مراسم تحلیف، کمیسیونی 
را به منظور آماده ســازی طــرح تعدیل قانون 
اساســی تشــکیل می دهد. هرچند پس از سه 
ســال تاکنون چنین کمیسیونی تشکیل نشده 
ولی برخی از احزاب سیاسی هنوزهم بر تعدیل 
قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی از ریاستی به 

پارلمانی تأکید دارند. 
اما حکومت افغانستان به این باور است که 
قانون اساسی کنونی یکی از بهترین قوانین در 
ادامه در صفحه 12
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د ژونــد د چاپېريال ســاتنه هغــو هڅو ته 

وايي چې د چاپېريال ســاتنې او د انسانانو د 

روغتيا ساتنې لپاره په شخيص، سازماين او يا 

دولتي کچه تررسه کيږي او د ژوند د چاپېريال 

د ککړتيا مخنيوی کوي.

پــه فــردي ډول هر وګــړی بايــد د ژوند د 

چاپېريال په پاک ساتلو او د ککړتيا په مخنيوي 

کې د مسئوليت احساس ولري او د بنسټونو په 

توګه د چاپېريال ساتنې اړوندې ادارې بايد د 

ژوند د چاپېريال د مخ پر خرابېدونکي وضعيت 

لپاره پوره چمتو وي او بايد د چاپېریال ساتنې 

او د چاپېريال د ککړتيا د مخنيوي لپاره دقيق 

پروګــرام، اړيــن ظرفيت او پرمختليل وســايل 

وررسه وي، همدا رنګه دولتونو ته پکار ده، چې 

د چاپېريال ســاتنې او د ژونــد د چاپېريال د 

پاکوايل لپاره خپل مسئوليت د دولت په حيث 

تررسه کړي، دولت بايد هغه فعاليتونه وڅاري 

د کابل ښار د ژوند ککړ چاپېريال 
او مخ پر زياتېدو اندېښنې

نرصت الهام

چې د ژوند چاپېريــال ککړوي او محدوديتونه 

پرې وضعه کړي.

د ژونــد د طبيعــي او صحــي چاپېريــال 

درلودل د هر انســان حــق دی، پر دې برشي 

حق د هيواد د اســايس قانــون په ۱۵مه ماده 

کې تاکيد شوی. همدا راز د ژوند د چاپېريال 

قانــون پــه ۲۷مه مــاده کې راغــيل دي چې 

هيڅوک نشــی کوالی ککړتيا خپروونکي مواد 

پــه چاپېريال کــې تخليه کړي او يــا د ژوند د 

چاپېريال د ککړتيا المل وګرځي او يا هم اجازه 

ورکړي د ژوند چاپېريال دومره ککړ يش، چې 

د انسانانو پر روغتيا جدي اغېز وښندي.

دا مهال په افغانستان کې د ژوند چاپېريال 

او پــه ځانګړي ډول په کابل ښــار کې د ژوند 

چاپېريال ورځ تر بلې ال ککړيږي، د فضله اوبو 

د لښتيو نشتوالی، د بېالبېلو خځلو خپرېدل، 

د ســړکونو او پارکونــو د ســاتنې او مراقبــت 

نشــتوالی، پــه بــې رحامنــه ډول د ځنګلونو 

وهــل او د چاپېريال لپاره دې ته ورته نور رضر 

رســوونکي فکتورونه د دې المل شــوي چې د 

ژوند چاپېريال ال نور ککړ يش او د خلکو ژوند 

او روغتيا له خطــر رسه مخامخ کړي، خو رسه 

له دې چې د ژوند د چاپېريال ساتنه يوه خورا 

مهمه موضوع ده بيا هم ډېر کم پام ورته کيږي 

او يا هيڅ پام نه ورته کیږي.

په کابل ښــار کــې د حد نه زياتو نفوســو 

مېشتېدنه او د زړو ماشينونو او موټرونو کارول 

او پــه ژمي کــې د کورونو ګرمولــو لپاره د غري 

معياري ســون توکو کارول هغه څه دي، چې 

د چاپېريال ساتنې د چارو پوهان يې د ژوند د 

چاپېريال د ککړتيا او د بېالبېلو وژونکو ناروغيو 

د ډېرېدو ســبب بويل؛ د ورکړل شويو شمېرو 

له مخې پــه پالزمېنې کابل کــې دا مهال له 

خپل ظرفيت څخه دوه برابره زيات خلک ژوند 
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کــوي او همدا راز ډېر زاړه موټرونــه او نور زاړه 

ماشينونه او جرناتورونه هم کارول کيږي، چې 

د هوا پــه ککړتيا کې عمــده رول لري، د دې 

تــر څنګ په ژمي کې د کورونــو د ګرمولو او د 

حاممونو د ګرمولو لپاره له بېالبېلو غري معياري 

سون توکيو لکه د ډبرو ســکارو او لرګيو څخه 

ګټه اخســتل کيږي، ډېری فقــريې کورنۍ د 

خپلو کورنو ګرمولو لپاره پالستيکونه، مسالې او 

ټايرونه هم ســوځوي، چې د چاپېريال ساتنې 

ماهرين يې خورا خطرناک ګڼي او د پالزمېنې 

د ککړ چاپېريال په اړه يې د کارپوهانو او عامو 

خلکو اندېښنې زياتې کړې دي.

د کارپوهانــو پــه باور د کابل هــوا له حده 

ډېره چټله شــوې او د کابل ښاريانو لپاره په یو 

تهديد بدله شوې، چې له امله يې ډېری خلکو 

پــه ځانګړي ډول ماشــومانو ته يــې بېالبېلې 

روغتيايــي ســتونزې پيدا کــړې دي. د هوا د 

ککړتيــا او په دې اړوند د هيڅ کوم مخنيونکي 

اقدام نه تررسه کېدلو د کابل ښار اوسېدونکي 

خورا اندېښمن کړي دي.

د کابل ښــار يــو اوســېدونکی نوید احمد 

وايي چې ککړې هوا ورته د ســینې، ســتوين 

او ســاتنګۍ ســتونزه پيدا کړې، نوموړی وايي 

چــې ډاکټر ورتــه په کلکه په ښــار کې د تګ 

راتګ پر مهال د ماســک کارولو توصيه کړې، 

هغــه وړاندې وايي چې ډاکټــر ورته وييل، که 

لــه ککړې هوا څخه د ځان ســاتنه و نه کړي، 

کېدای يش چې ستونزه يې ال زياته يش او تر 

دې چې د زهرجنــې او ککړې هوا له امله يې 

ژوند هم له خطر رسه مخ کېدای يش.

پــر ټولنيــزو رســنیو هــم ډېــری د کابل 

اوســېدونکو د هوا د ککړتيا پــه اړه خپله ژوره 

اندېښــنه ښــودلې او ليکيل يې دي، چې په 

کابل کې د ژوند چاپېريــال خورا خطرناک او 

وژونکــی دی، يوه کاروونکــي ليکيل چې موږ 

د ډبرو د ســکرو په ســېځلو رسه فکر کوو چې 

ځانونه د ژمې له يخنۍ ســاتو خو په اصل کې 

مــوږ د خپل ځان او خپلو ماشــومانو د ناروغه 

کېدو او د ککړې هوا له امله د ډېرو ماشــومانو 

د مړينــې باعــث ګرځــو. دوی د کابــل ښــار 

اوســېدونکو ته توصيه کوي چې د ډبرو سکرو 

د ســوځلو پر ځای دې له ګاز او بريښــنا څخه 

ګټه واخيل.

د کابل ښــار اوســېدونکی داخلــه ډاکټر 

محمد حنيف بيا وايي، چې ډېری د ســتونې، 

ســينې او ســابندۍ ناروغان ورتــه راځي او د 

ژمي په موسم کې د دې ډول ناروغانو وضعيت 

ډېر بد وي، نومــوړی وايي چې ناروغان دومره 

ډېر شــوي چې نور يې په تنګ کړی دی، هغه 

زياتــوي چــې که څه هــم موږ ناروغانــو ته له 

ککړې هوا څخه د ځان ساتنې ډېره سپارښتنه 

کوو، خو د کابل ښــار هوا دومره ککړه شــوې، 

چــې ډېــری د ترينګيل وضعيــت درلودونکي 

ناروغــان حتا د مرګ له ګــواښ رسه مخ دي. 

نومــوړی وړانــدې وايي چې د ژمې په موســم 

کې چې د کابل هــوا ډېره ککړه وي هر چا ته 

او پــه ځانګړي ډول له ککــړې هوا رسه د ډېرو 

حساســو ناروغانو لپاره پــکار ده، چې پر ځان 

ډېر پام وکړي، تل ماســک واچوي او د څښلو 

پاکې اوبه وڅښي او د کور او کوټې د پاکوايل 

هم ډېر خيال وسايت.

ښــاغلی حنيــف وايي چې لــه ککړې هوا 

څخه د ځان ســاتلو تر څنګ د کابل ښــاريانو 

تــه پــکار ده چې د څښــاک اوبو تــه ډېر پام 

وکړي: ځکه چې د کابل ښــار اتيا په سلو کې 

اوبــه ککړې دي او د څښــلو له امله يې ډېرې 

خطرناکــې ناروغۍ پيدا کيــږي، په ځانګړي 

ډول ماشــومان چې د مکروبونو پروړاندې ډېر 

مقاومــت نه لري، له جــدي خطر رسه مخامخ 

کېدای يش.

رسه له دې چــې په کابل کې د چاپېريال 

ســاتنې ادارې له خوا او په ټوله کې د دولتي 

اړونــدو ادارو له خوا د کابل ښــار د چاپېريال 

ســاتنې اړونــد کوم ځانګــړي اقدامــات نه تر 

ســرتګو کيږي، خو د چاپېريال ســاتنې ميل 

اداره وايي، چې د تېر کال په پرتله ســږ کال د 

هوا د ککړتيا کچه ټيټه شوې ده.

د مرکزي احصايې د ورکړل شــويو شمېرو 

له مخې په کابل ښــار کې شــپږ مليونه خلک 

ژوند کوي، چې د موټرو او نورو زړو ماشــينونو 

او جرناتورونو د ډېرښــت او پــه يخه هوا کې د 

کورونــو د ګرمولو لپــاره د مناســبو امکاناتو د 

نشتوايل له امله داســې توکي سوځي چې د 

هوا د زهري کېدو او د ناروغيو د زیاتېدو سبب 

کيږي.

رسه لــه دې چــې د کابل اوســيدونکي او 

د چاپېريــال کارپوهــان د کابل ښــار د هوا د 

ککړتيــا له املــه اندېښــمن دي، د چاپېريال 

ساتنې ادارې وييل، چې د تېر کال په نسبت 

د هــوا ککړتيا نيــم په نيمه را کمه شــوې ده، 

د يــادې ادارې په وينا دوی په دې وروســتيو 

کې داسې وســايل پرييل چې کوالی يش په 

ځانګــړي ډول د هيواد په لويو ښــارونو کې د 

هوا د ککړتيا کچه معلومه کړي او د چاپېريال 

ساتنې اړوند الزمو اقداماتو تررسه کولو ته الره 

هواره کړي. د دوی په وينا له دې وســايلو پرته 

مشکله ده چې د هوا د ککړتيا د مخنيوي لپاره 

الزم تدابري و نيول يش، که څه هم چې په تېرو 

کلونــو کې دوی د هوا د کيفيت څارنه نشــوه 

کوالی خو اوس د ټکنالوژۍ او بېالبېلو وسايلو 

په کارولو رسه کوالی يش هم د هوا څرنګوالی 

معلوم کړي او هــم د هوا د ککړتيا د مخنيوي 

لپاره الزم اقدامات په پام کې ونييس.

د چاپېريال ســاتني مــيل اداره وايي چې 

دوی د هــوا د ککړتيــا د مخنيــوي له مقررې 

رسه ســم هغه نقليه وســايط او هغه ماشينونه 

چــې له حده زيــات دود او د هــوا ککړوونکي 

ګازونــه خپلري منعه اعالن کــړي دي او ټولو 

موټر چلوونکو ته يې خرب ورکړی چې ښار ته له 

داخلېدو وړاندې د خپلو ماشني لرونکو وسائلو 

او وسايطو تخنيکي عوارض له منځه يويس.

د چاپېريال ســاتنې د مــيل ادارې په وينا 

د دوی مفتشــني له تخنيکي وسايلو رسه هره 

ورځ د نقليه وســايطو ماشــينونه چک کوي او 

کنټرولــوي او هغه ماشــينونه چــې تخنيکي 

عوارض لري او له حده زیات دود او ککړوونکي 

ګازونه خپروي د يادې مقررې د حکم له مخې 

نغدي جرميه کيږي.

د چاپېريال ســاتنې ميل ادارې همدا راز 

له خلکو غوښــتي چې په ژمي کــې د کورونو 

ګرمولــو لپاره له پاکې انرژۍ او مايع ګاز څخه 

ډېــره ګټه واخــيل او د ډبــرو ســکاره، لرګي، 

پالســتيکونه او نور د هــوا ککړوونکي ممنوعه 

توکي و نه سوځوي.

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کميســيون هم له مســئولينو غوښــتنه کړې 

چې په مسئوالنه او دوامداره توګه د چاپېريال 

ســاتنې په برخه کې هڅې وکړي او د خلکو د 

دغې مهم برشي حق تامني ته پام وکړي.

د کميسيون په باور د چاپېريال ساتنې په 

برخــه کې د خلکو د پوهې د کچې لوړول او د 

ژوند د چاپېريال ساتنې فرهنګ رامنځته کول 

د اړوندو مسئولو بنسټونو او په ځانګړي ډول د 

رسنيو اسايس دنده ده. 

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کميسيون پر اړوندو مسئولینو غږ کړی چې د 

چاپېريال ساتنې اړوند د سمبوليکو او مقطعي 

اقداماتو پر ځای د عامه پوهاوي، تبليغاتو او د 

طبيعي رسچينو د ارزښت او د هغې د ساتنې 

د اړتيا او د انســانانو پر روغتيــا یې د اغېزو په 

اړه او د چاپېريال ســاتنې لپاره د بېالبېلو الرو 

چارو په اړه په همغږۍ رسه په پرله پسې توګه 

هڅې وکړي. 
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دفتر ساحوی هرات
برگزاری کارگاه آموزشی جایگاه 

زنان از دیدگاه فقه و شریعت و 
قوانین

بخش حمایت از حقوق زنان دفتر ساحوی 
هرات کارگاه آموزشی یکروزهای  را برای ارتقای 
ظرفیت مال امامان و خطبای مســاجد نیمروز و 
کارمندان ریاســت ارشــاد حج و اوقاف با هدف 
حمایت از حقوق زنان در ریاســت حج و اوقاف 

والیت نیمروز برگزار کرد.
این کارگاه آموزشــی کــه در آن چهل تن 
از مالامامــان و کارمندان حج و اوقاف شــرکت 
داشــتند، به منظــور ارتقای ســطح دانش و 
آگاهی های مال امامان و خطبای مســاجد شهر 
زرنج دربــاره جایگاه حقوقی زنان از دیدگاه فقه 
و شریعت و قوانین وضعی افغانستان، جلب توجه 
مال امامان برای حمایت از حقوق زنان در خانواده 
و تبلیغ حقوق زنان از طریق منابر در مســاجد، 
نیز آشــنایی با کارکردها، اهــداف، فعالیت ها و 
برنامه ای کمیسیون مستقل حقوق  بخش های 

بشر برگزار شد.

 گرامیداشت  روز جهانی خط بریل 
بخش حمایت از اشــخاص دارای معلولیت 
دفتر ســاحوی هرات  1۴جدی، روز جهانی خط 
بریــل را با برگزاری محفلی تجلیل کرد. در این 
محفل که بیش از ۴۰ تــن از اعضای نهادهای 
جامعه مدنی، نهادهای روشــن دالن، معلولین و 

فامیل های شان  شــر کت کرده بودند، با سخنان 
افتتاحیــه رئیس دفتر ســاحوی کمیســیون 
مستقل حقوق بشــر در هرات آغاز شد. سپس 
قاضی عبدالرحمن شریفی، مسئول مجمع ملی 
نهادهای معلولین دربــاره تاریخچه خط بریل، 
آقای فرهنگ مســئول بخش بهزیستی ریاست 
کار و امــور اجتماعی شــهدا و معلولین درباره 
دســتاوردهایی برای مدافعان حقوق اشــخا ص 

دارای معلولیت صحبت کردند. 

 مالقات رئیس دفتر ساحوی هرات با 
معاون اجتاعی مقام والیت

سید عبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر ساحوی 
هرات با خانم مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی 
مقــام والیت دیدار و گفتگو کــرد. هدف از این 
مالقات  بررســی وضعیت عمومی حقوق بشــر 
در والیت هرات بود. خانم مونســه حســن زاده 
  یافته های کمیســیون مستقل حقوق بشر دفتر 
ساحوی هرات را از وضعیت حقوق بشر در هرات، 
با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر مثبت ارزیابی 
کرده اداره خود را ملزم دانســت که در این مورد 
با کمیســیون مستقل حقوق بشر همکاری  و از 
یافته های کمیسیون اســتفاده کند. وی گفت: 
بخش حکومت داری روی موضوعات کاری مهمی 
 چون  حکومت داری، حاکمیــت قانون و حقوق 
بشر، عدالت و حاکمیت، اصالحات ادارات دولتی، 
حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت دارد. این بخش 
دارای یک تعداد اعضاء بوده و در جهت برآورده 

شدن اهداف بخش حکومت داری کار و فعالیت 
می کنند. ما امیدواریــم بتوانیم با هدف تأمین 
حقوق بشــری افراد با همکاری  گام های مؤثری 

برداریم.

دفتر والیتی فاریاب
 برگزاری نشست هماهنگی رسانه ها

بخش تعلیمات دفتر والیتی فاریاب کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان نشست هماهنگی 
خبرنگاران و مســئوالن رسانه های فاریاب را در 
پایان سه ماه چهارم سال مالی 139۶ خورشیدی 
 با اشــتراک  2۰  تن از خبرنگاران و مســئوالن 
رسانه ها در تاالر همایش این دفتر، برگزار کرد. 
در این نشست، خبرنگاران و مسئوالن رسانه های 
فاریاب، یک سلسله پیشنهادها و نظر ات خویش را 
به ریاست دفتر والیتی فاریاب کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان ارائه کرده اظهار داشتند 
که باید نهادهــای ذی ربط دولتی با رعایت حق 
دسترسی به اطالعات به پرسش های خبرنگاران 

پاسخ های قناعت بخش دهند.

دفتر ساحوی بامیان
 دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با 

کارمندان دفتر ساحوی بامیان
خانم ســالمت عظیمی، وزیر محترم مبارزه 
علیــه مواد مخدر به تاریــخ 2۰ جدی 139۶ با 
کارمندان دفتر ســاحوی بامیان دیدار و مالقات 
کــرد. در این مالقات همراه بــا خانم عظیمی، 

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 جدی  1396
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معاون مقام والیت، مســئوالن ادارات دولتی و 
هیئت همراه شان از کابل از دفتر ساحوی بامیان 
دیدن کردند. هدف این مالقات شریک ســازی 
کارکردهــای هر دو نهاد در راســتای حمایت و 

ترویج حقوق بشر عنوان شد. 
خانم سالمت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد 
مخدر ضمن قدردانی از کارکردها و فعالیت های 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان به 
منظور ترویج، حمایت و گســترش ارزش های 
حقوق بشر در کشور، اذعان داشت: پدیده  مواد 
مخدر ارتباط مستقیم با حقوق بشری افراد دارد و 
با افزایش استفاده از مواد مخدر نقض های حقوق 
بشری بیشتر می شود، بنابراین مسئولیت همه  
است که علیه مواد مخدر مبارزه ای جدی کنند. 

دفتر والیتی هلمند
 نظارت بر وضعیت حقوق بشری 

مریضان شفاخانه معتادان
به تاریخ 1۴ جدی رئیس دفتر والیتی هلمند 
با مسئول بخش حمایت و توسعه حقوق زنان بر 
وضعیت حقوق بشری و چگونگی وضعیت صحی 
معتادان شفاخانه های 2۰ بستر و 8۰ بستر که در 

یک محل موقعیت دارند، نظارت کرد.

در جریان نشست ها با مسئولین شفاخانه ها  
برای بهبود وضعیت حقوق بشــری و چگونگی 
راه های مناسب تر درمان بحث و گفتگو شد، و از 
آنها خواسته شد که خدمات بهتری به این منظور 

در نظر بگیرند. 

دفتر ساحوی کندز
 نظارت بر وضعیت حقوق بشری 

معتادان در شفاخانه 80 بستر صحت 
عامه

نظارت بر وضعیت حقوق بشری معتادان و 
رسیدگی به مشکالت و چالش های فرا راه آن ها 
یکی از وظایف و مکلفیت های کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان و به خصوص بخش افراد 
دارای معلولیت دفاتر ســاحوی بوده و به مبنای 
همین هدف و وظایف مسئول بخش افراد دارای 
معلولیت دفتر ســاحوی کندز به شفاخانه 8۰ 
بستر ریاست صحت عامه والیت کندز رفته و در 
قدم نخست با رئیس این شفاخانه دیدار و روی 
مشــکالت و چالش های فرا راه معتادان بحث و 

گفتگو کرد. 
قابل یاد آوری اســت که هــر مریض در این 
شــفاخانه ۴5 روز را سپری می کند و بعد از آن 

از شــفاخانه مرخص می شــوند . قرار اظهارات و 
نظارتی که بر بخش های مختلف این شــفاخانه 

شد، معتادان از اعاشه و اباته خوب برخور دار ند. 

آگاهی دهی درباره بخش افراد دارای 
معلولیت با کارمندان دفتر

با در نظر داشــت تأکید  و راهنمایی اعضای 
رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در ششمین کنفرانس تصویب برنامه عمل سال 
139۷ مبنی بر ظرفیت ســازی، آگاهی دهی و 
شریک سازی وظایف و مکلفیت های بخش ها با 
تمامی کارمندان کمیسیون، بخش افراد دارای 
معلولیت دفتر ســاحوی کندز، طی جلســه ای 
وظایف بخــش و ضمانت های قانونی حمایت از 
حقوق اشــخاص دارای معلولیت در قوانین ملی 

و بین المللی  بررسی  شد . 
کارمندان  شرکت کننده ضمن این که درباره 
وظایف بخش افراد دارای معلولیت حاصل کردند 
با ضمانت های قانون و مالک عمل کمیسیون و 
بخش مربوطه آشــنایی حاصل کرده و خواهان 
برگــزاری چنین نشســت هایی در بخش های 

مختلف کمیسیون شدند.

از صفحه 8
قانون اساسی، سندی ...

سطح کشورهای منطقه است. معاون دوم رییس 
جمهور افغانســتان در این مــورد گفت: »نظام 
سیاســی محصول این قانون اساسی است، یک 
نظام دموکراتیک مبتنی بــر ارزش های دینی 
و ملی و در عین حــال ارزش های نوین دنیای 
معاصر در آن گنجانده شده است. نظام کثرت گرا 
از نظر سیاسی از نگاه فرهنگی زبانی و قومی و 
مذهبی و با تضمین حقوق اساسی و آزادی های 
عمومی شــهروندان افغانستان که در فصل دوم 

قانون اساسی به تفصیل بیان شده است.«
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
نیز تأکید می کند که قانون اساسی فعلی یکی از 
بهترین قوانینی است. مسئوالن این کمیسیون 
می گویند در عناصر تشــکیل دهنده لویه جرگه 
قانون اساســی که در خود ایــن قانون تعریف 
شــده وجود ندارد، به این دلیل هرگونه تعدیل 
در محتوای قانــون نیازمند برگزاری لویه جرگه 
است. در حال حاضر یک عنصر تشکیل دهنده 
لویه جرگه یعنی شوراهای ولسوالی کمبود است 
به همین دلیل حکومت نمی تواند لویه جرگه  را 
برای تعدیل قانون تشــکیل دهد، در حالی که 

یک عنصر آن کمبود است. 

نبود مرجع تفسیر قانون 
قانون اساســی افغانســتان در هنگام اجرا، 
گاهی با تعاریف و برداشت های گوناگون روبه رو 
شــده اســت. برداشــت های گوناگون از قانون 
اساســی گاهی ســبب بروز اختالف بین قوای 
ســه گانه دولت به خصوص حکومت با پارلمان 
شده و نیاز مبرم بر موجودیت نهاد معتبری که 
صالحیت و توانایی تفسیر قانون اساسی را داشته 

باشد، دیده شده است. 
در حال حاضر مرجــع واحد و با صالحیت 
برای تفســیر قانون اساسی در افغانستان وجود 
ندارد؛ اما در برخی موارد دادگاه  عالی، کمیسیون 
مستقل نظارت بر قانون اساسی، ریاست تقنین 
وزارت عدلیه و در برخی موارد پارلمان دست به 
تفسیر قانون اساسی زده اند. آقای هروی گفت: 
»مساله تفسیر در قانون اساسی تاکنون مشخص 
نیست و معلوم نیست که چه کسی حق تفسیر 
قانون اساســی را دارد. آیا کمیسیون دارد؟ آیا 

استره محکمه دارد؟«
مــورد دیگــری کــه در ســال های اخیر 
جنجال برانگیز شــد، پایان یا ادامه کار پارلمان 
بعد از ختم یک دوره پنج ساله بود. در این مورد 
اختالف نظرهای زیادی وجود دارد. در ماده 83 

قانون اساسی آمده است: »دوره کار ولسي جرگه 
به تاریخ اول ســرطان سال پنجم، بعد از اعالن 
نتایج انتخابات به پایان مي رسد و شوراي جدید 

به کار آغاز مي نماید.« 
این در حالی اســت کــه پارلمان کنونی به 
مدت هشت سال به کارش ادامه داده و استدالل 
شــماری از قانون گذاران این است که چون در 
بند دوم این مــاده آمده که »مدت کار پارلمان 
بعد از اعالن نتایج انتخابات به پایان می رسد.« 
به همین دلیل هنوز انتخابات برگزار نشــده و 
نمایندگان جدید برای احراز کرسی های پارلمان 

انتخاب نشده اند. 
قانون اساســی کنونی چهارده ســال عمر 
کرده و طوالنی ترین عمر را در بین سایر قوانین 
اساسی در کشور داشته است. هرچند کمبودها 
و نواقصی در هنگام تطبیق این قانون دیده شده 
ولی آگاهان عرصه حقوق به این باورند که این 
قانون هنوزهم یکی از بهترین قوانین در سطح 
کشورهای منطقه اســت و هرگاهی که قانون 
اساسی کنونی کنار گذاشــته شود، نتیجه اش 
برگشــت به گذشته و سیاه روزی هایی است که 

مردم افغانستان فراوان تجربه کرده اند.
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خوست : د برشي حقونو نړیواله 
ورځ په تڼیو ولسوالۍ کې وملانځل 

شوه
د دســمرب لســمه برابره ده د برشي حقونو 

د نړیوالــې اعالمیې د تصویب لــه ورځې رسه، 

دغــه ورځ هر کال په نړۍ او افغانســتان کې د 

بــرش حقونو د ال پایښــت او بدولون په موخه د 

برشي حقونو د مدافع ټولنو او دولتونو له لوري 

ملانځل کیږي، چې له همدې کبله سږ کال د 

افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون 

د ګردیز ســیمه ایــز دفرت له لوري دغــه ورځ د 

۱۳۹۶ کال د لینــدۍ میاشــتې په ۲۹ نیټه د 

خوست والیت په لیرې پرته تڼیو ولسوالۍ کې 

د یادې ولســوالۍ د ولسوال، امنیه قوماندان د 

ميل امنیت مدیر او یو زیات شمیر قومي مرشانو 

چې شــمیر یې تر ۸۰ تنو پورې رسیده په خورا 

ښه شکل وملانځله .

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلــواک 

کمیسیون د ګردیز سیمه ایز دفرت مرش پوهنیار 

نوراحمد شــهیم د تڼیو ولســوالۍ لــه قومونو 

غوښتنه وکړه چې د برشی حقونو د نقض پیښو 

په کموايل کې مرسته وکړي، په بدو کې د ښځو 

د ورکړې په اړوند وليس تړون جوړ کړي او د هر 

راز بدو دودونو په وړاندې مبارزه وکړي .

بیا د خوســت والیت د تڼیو ولســوال زمري 

حقمل لومړی د ویاړ ځای وباله چې د خوست 

والیــت په دومره ولســوالیو کې د برشي حقونو 

خپلواک کمیســیون دوی ته ورغلی او له دوی 

رسه دغــه ورځ پــه ګډه ملانځــي ، نوموړي هر 

راز ژمنه وښــوده چې د بــرشي حقونو خپلواک 

کمیسیون رسه به په یاده ولسوالۍ کې د برشي 

حقونو د وضعیت د ښــه کیدو په موخه مرسته 

کوي .

خوست: د ښځو پر وړاندې د 
تاوتریخوايل د مخنیوي نړیواله 

ورځ وملانځل شوه

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلــواک 

کمیسیون د ګردیز سیمه ایز دفرت دا ځل د ښځو 

پر وړاندې د تاوتریخوايل د مخنیوي نړیواله ورځ 

د خوست والیت د سولې شورا په تاالر کې د یاد 

والیت د مرســتیال وايل شیربادشاه ارګوين، د 

والیتي شورا د غړو مدين فعاالنو او ژونالیستانو 

په ګډون چې شــمیر یې تر ۸۰ تنو رســیده په 

خورا نوښت او شان رسه وملانځله .

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلــوک 

کمیســیون د ګردیــز ســیمه ایز دفــرت رییس 

پوهنیار نوراحمد شــهیم په ټوله کې د ښځو پر 

وضعیت خربې وکړې. نومــوړي په خپلو خربو 

کې ښــځینه د ټولنــې محروم قرش یــاد کړ او 

ویې ویل چــې اړینه ده د ټولنې د دغې برخې 

لپاره ډیر کارونــه او چارې تررسه يش . نوموړي 

له دولت څخه غوښــتنه وکړه چې د ښځو لپاره 

په اداري واحدونو د دنــدې موقع برابر کړي او 

دغه راز له عامو خلکو یې هیله وکړه چې له خپلو 

ښځو رسه حسنه چلند وکړي او د زده کړو لپاره 

په زمینه برابرولو کې وررسه مرسته وکړي .

بیــا د خوســت مرســتیال وايل ښــاغيل 

پاتې په  19مخ کې

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات 
خشن، غیرانســانی یا تحقیرکننده مصوب 1۰ 
دسامبر 198۴/ قطعنامه شماره 39/۴۶ مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد قــدرت اجرایی 

کنوانسیون، 2۶ ژوئن 198۷.
 

کشــورهای طرف این کنوانســیون 
)میثاق(

- بــا توجه بــه اصول مندرج در منشــور 
سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی 
و حقوق برابر و غیرقابــل انتقال تمام اعضای 
خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح 

در جهان اعالم داشته است.
- با توجه به این که حقوق مذکور از شــأن 

و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولت های امضاکننده 
منشور، به ویژه ماده 55 آن که اعتالی رعایت 
و حرمت حقوق بشــر و آزادی های اساسی  را 

متذکر می شود.
- با درنظرگرفتن ماده پنجم اعالمیه جهانی 
حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی 

حقوق مدنی و سیاســی که مقرر داشته است: 
هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شــکنجه و یا 
مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار 
داد که سلبکننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد 

است.
- با توجــه به اعالمیه مجمــع عمومی 9 
دسامبر 19۷5 مبنی بر حمایت از انسان هایی 
که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه، غیرانسانی 
و رفتارهای که باعث ســلب حقــوق مدنی و 

اجتماعی آن ها می شود.
- با آرزو و تالش و تأثیرگذاری بیشتر علیه 
شــکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی 
و مجازات و رفتارهایی که حقوق انســان ها را 
در سراســر جهــان به مخاطره می انــدازد. ما 
امضا کنندگان این کنوانســیون، اصول زیر را 

می پذیریم:
 

قسمت اول
ماده اول:

- از نظر این کنوانســیون شکنجه چنین 
تعریف می شــود: هر عمل عمــدی که بر اثر 

آن درد یا رنج شــدید جسمی یا روحی علیه 
فردی به منظور کسب اطالعات یا گرفتن اقرار 
از او و یا شخص سوم اعمال می شود، شکنجه 
نــام دارد. )هم چنین( مجازات فردی به عنوان 
عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا 
احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار 
و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد 
شدن این درد و رنج  یا به تحریک و ترغیب  یا 
با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر 
صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شــکنجه تلقی 

می شود.
 - این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی 
و یا )مصوبات( قوانین داخلی کشورها که مفهوم 
وسیع تری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد 
نمی کند. )باید براســاس همان مفهوم وسیعی 
که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی درنظر 

گرفته است، عمل کرد(.
ماده دوم:

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف 
اســت اقدامات الزم و موثر قانونــی، اجرایی، 
قضایی و دیگــر امکانات را بــرای ممانعت از 
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اعمال شکنجه در قلمرو حکومت خود، به عمل 
آورد.

2- هیچ وضعیت استثنایی کشوری، مانند 
جنــگ  یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاســی 
داخلی  یــا هرگونه وضعیت اضطــراری دیگر، 

مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نیست.
3- دستور و حکم مقام مافوق )حکومتی( 
و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل 

شکنجه باشد.
ماده سوم:

1- هیچ دولت عضو، فردی را که جانش در 
خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد، به 
دولتی که زمینه واقعی )چنین اعمالی را( دارد، 

مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه های 
عمل شکنجه، مراجع شایسته و صالحیت داری 
باید درنظر گرفت تا بتوان بدین وســیله دولتی 
که وجود نمونه های فاحش و آشــکار و عملی 
شــکنجه و نقض مــداوم حقوق بشــر در آن 

مشاهده می شود را بررسی کنند.
ماده چهارم:

1- هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد 
شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنایی، 
جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت 
به انجام شکنجه می کند  یا کسی که در انجام 
این عمل با او مشــارکت و همکاری می کند، 

جرم شناخته شود.
2- هــر دولت عضو برای ایــن جرایم و با 
درنظر گرفتن نــوع و اهمیت آن هــا، کیفری 

مناسب تعیین خواهد کرد.
ماده پنجم:

1- هر دولت عضو، اقدامات الزم و ضروری 
و اختیــارات قانونی برای جرم های که راجع به 
ماده چهارم است را )در دستگاه قضایی( خود 

به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامی که جرمی در قلمرو قضایی  یا 
مرز دریایی و هوایی شناخته شده )آن کشور(، 

انجام گرفته است.
ب: هنگامی که متهم شــهروند آن کشور 

باشد.
ج: هنگامی که قربانی )شــکنجه( شهروند 

آن کشور باشد و آن دولت آن را تأیید کند.
2- هر دولت عضو هم چنین، اقدامات الزم 
را در جهت کســب اختیارات قانونی در نظام 
قضایی خود، به عمل خواهد آورد. این اقدامات 
در مواردی است که جرم های در قلمرو قضا یی 
آن کشــور صورت گرفته است و فرد متهم به 
کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده 
هشتم بند اول، متهم به دولت های که نام شان 

ذکر شده است، مسترد خواهد شد.
3- این کنوانسیون از جرایم جنایی که در 

ارتباط با قوانین داخلی است، مستثنا نیست.

ماده ششم:
1- هر دولت عضو، فرد متهمی را که جرمی 
مطابق ماده ۴ )این کنوانســیون( مرتکب شده 
است، بازداشت خواهد کرد  یا اقدامات دیگری 
بــرای اطمینان از حضور متهم به عمل خواهد 
آورد. )این دولت( بــرای اطمینان از وضعیت 
متهم، اطالعات موجود و قابل استفاده را مورد 
بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت 
و یــا هر اقدام دیگــری را مطابق قوانین خود 
انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب 
ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته 

باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی شود.
2- دولــت )مذکور( مقدمــات تحقیق و 
رسیدگی )دوسیه متهم( را فراهم خواهد کرد.

3- فردی که در بازداشــت به سر می برد، 
حق خواهد داشت که طبق بند 1 این ماده، بی 
درنگ با نزدیک ترین نمایندگی دولت متبوعش 
تماس حاصل کند. اگر فرد بازداشتی تابعیتی 
نداشــته باشــد، او حق خواهد داشــت که با 
نمایندگی کشوری که او در آنجا معموالً اقامت 

داشته است، تماس گیرد.
۴- هنگامــی کــه دولتی فــردی را طبق 
این ماده بازداشــت می کنــد، مراتب امر را به 
دولت های که در ماده 5 بند 1 به آن ها اشــاره 
شده است، بی درنگ اطالع خواهد داد و شرایط 
و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد 

کرد.
ماده هفتم:

1- دولت عضوی کــه تحت قلمرو قضایی 
خــود، فرد متهم در مطابقت با ماده ۴ مرتکب 
جرمی شده است، با درنظر گرفتن ماده 5 عمل 
خواهد کــرد. اگر )آن دولت( فرد متهم را به ) 
دولت متبوعش( مسترد نکند، می باید دوسیه 
متهم را به مراجع صالحیت دار و شایســته به 

منظور تعقیب قضایی واگذار کند.
2- مراجع )صالحیت دار( مذکور، مانند هر 
جرم عــادی و در یک جریان طبیعی و جدی، 
تحــت قوانین دولتی، نظــر و تصمیم خود را 
خواهند گرفت. مــدارک قانونی و معتبر بنا به 
ماده 5 بنــد 2 برای پی گرد و تعقیب قانونی و 
محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق 
با ماده 5 بند 1 می بایســت مستدل و محکم 
باشد؟ به طوری که تعقیب قضایی را قابل اجرا 

گرداند.
3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی 
که علیه او و در ارتباط با ماده ۴ صورت گرفته 
است، می بایست در تمام مراحل قضایی رفتار 

مناسب با او، تضمین گردد.
ماده هشتم:

1- دولت هــای عضو جرایم مربوط به ماده 
چهارم که شامل اســترداد مجرمین به کشور 
متبوع شان است  یا هر نوع اخراج و استردادی 

که آن ها به وسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته 
اند، تضمین خواهند کرد.

2- اگر دولت عضوی در خواســت استرداد 
)متهمــی( را از دولت عضــو دیگر که معاهده 
ای را برای اســترداد با این دولت امضاء نکرده 
اســت، دریافت دارد، این کنوانسیون به مثابه 
معاهده ای قانونی برای اســترداد مجرمان به 

شمار می رود.
3- دولت های عضوی که شــرط استرداد 
را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرایم )مربوط 
به شــکنجه( را به مثابه جرایم قابل اســترداد 
در قراردادهــای دوجانبــه ملحــوظ خواهند 
داشــت و آن را )جرم شکنجه(  مانند یک جرم 
قابل اســترداد و قانونی از دولت عضو خواستار 

می شوند.
۴- ایــن نــوع جرایم )شــکنجه( با هدف 
استرداد ضرورت دارد که به وسیله قرارداد دو 
جانبه ای بین کشــورهای عضو، انجام گردد. 
چنان که قرارداد دو جانبــه ای بین آن ها  امضا 
شــده است، الزم اســت بنابه ماده 5 بند 1 و 
براســاس اختیارات قضایــی دولت ها، نه فقط 
برای مکانی که جرم در آن به وقوع پیوســته 
است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولت ها نیز شود.

ماده نهم:
1-دولت هــای عضــو در فراهــم کــردن 
امکاناتی که در ارتباط با روند پی گیری جرایم 
و مجرمینی که مشمول ماده چهار ند، اقدامات 
الزم را بــه عمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را 
با ارائه شواهد و اســنادی که در اختیار دارند، 
برای پی گیری روند جرایم یاری خواهند رساند.
2- دولت هــای عضو، تعهــدات خویش را 
بنا بر بند 1 این ماده مبنی بر مســاعدت های 
قضایی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.

ماده دهم:
1- هر دولت عضــو، با توجه به ممنوعیت 
شــکنجه به مجریان قانون، پولیس و نظامی، 
کارکنــان خدمات صحی، کارمنــدان و دیگر 
افرادی که به نحوی در بازداشــت، بازجویی و 
بازرســی )افراد دخالت دارند(،  نیز هر رفتاری 
کــه موجب دســتگیری، بازداشــت و زندانی 
افراد می شــود، آموزش ها و اطالعات الزم را به 
آن ها بدهند و مطمئن شــوند که آن ها از این 

آموزش ها و اطالعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضو، در قوانین و دســتورها 
بــه فراخور وظایــف و مســئولیت های افراد، 

ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده یازدهم:

هر دولت عضو، موظف است به طور مرتب 
و منظم قواعد و روش های مربوط به بازجویی 
)بازپرســی( و ترتیبات راجع به نگهداری افراد 
را )در بازداشــتگاه ها( انجام دهد. این بازنگری 
و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در 
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هر قلمروی که حوزه قضایی آن دولت اســت، 
با درنظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه است.

ماده دوازدهم:
هر دولــت عضــو، موظف اســت ترتیب 
اطمینان بخشــی بدهد تا اگــر قراین معقولی 
برانجام عمل شــکنجه در مــکان  یا در قلمرو 
قضایــی آن دولــت وجــود داشــت، مقامات 
صالحیــت دار بی درنــگ و بی طرفانه به آن ها 

رسیدگی کنند.
ماده سیزدهم:

هر دولت عضو، موظف اســت حق شکایت 
فردی را که عنوان می کند او در قلمرو قضایی آن 
دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ 
بدارد و شــکایت او را بی درنگ و بی طرفانه به 
مقامات صالحیت دار برای رسیدگی ارجاع دهد 
و نیز مطمئن شود که شکایت کننده و شاهدان 
از تهدیدهای که نتیجه عمل آن هاست درامان 

خواهند بود.
ماده چهاردهم:

1- هر دولت عضو، موظف اســت از طریق 
نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد 
که قربانی شــکنجه حق گرفتن خســارت و 
جبران غرامت مناسب )عادالنه( و کافی داشته 
باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی 
شکنجه تا حدامکان نیز اســت. هرگاه فردی 
بر اثر شــکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل 

بستگان او می شود.
2- هیچ مــوردی از اجرای این ماده مبنی 
بر اعاده حقوق قربانی شــکنجه و افراد دیگری 
که بنابر قوانین کشوری غرامت به آن ها تعلق 

می گیرد، جلوگیری نخواهد کرد.
ماده پانزدهم:

هر دولــت عضو، موظف اســت به نحوی 
اطمینان حاصل کند که اقرار در اثر شــکنجه 
به هیچ وجه مدرک محســوب نخواهد شد و 
نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص 
شکنجه گر و در جهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب 

جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم:

1- هــر دولت عضو، متعهد اســت که در 
قلمرو قضایی خود اعمال وحشیانه، غیرانسانی 
و رفتارهــای تحقیرکننــده و مجازات هایی را 
که مشــمول تعریف شــکنجه و ماده یک این 
کنوانسیون نیســت و این اعمال به تحریک و 
ترغیب و یا با رضایــت و عدم مخالفت مأمور 
دولتی  یا هر صاحب مقام دیگر انجام می گیرد، 
جلوگیری به عمــل آورد. این تعهدات به ویژه، 
تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 1۰ 
مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل 
شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیرانسانی و 
رفتارهــای تحقیرآمیز و مجازات های خشــن 

آمده است.

2- مقررات این کنوانســیون نســبت به 
مقررات، اســناد بین المللــی و قوانین ملی که 
اعمــال وحشــیانه و غیرانســانی و رفتارهای 
تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج است 
و ممنوع اعالم کرده انــد، خللی وارد نخواهد 

کرد.

 قسمت دوم
ماده هفدهم:

1- یک کمیته ضد شکنجه تأسیس خواهد 
شــد )از این پس در این کنوانســیون کمیته 
نامیده می شــود( و وظایفی که در مواد بعدی 
به آن ها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این 
کمیته از 1۰ کارشناس عالی رتبه که برخوردار 
از صالحیــت اخالقی و شایســتگی در زمینه 
حقوق بشــر ند، تشکیل خواهد شــد. آن ها با 
صالحیت شخصی خود انجام وظیفه می نمایند 
)نــه به عنوان نماینده دولــت متبوع خویش( 
هم چنین این کارشناسان به وسیله دولت های 
عضو و با رعایت تقسیمات عادالنه جغرافیایی، 
نیز همکاری های سودمندانه و تجربیات حقوقی 

آن ها انتخاب خواهند شد.
2- اعضای کمیته به وســیله رأی مخفی و 
از فهرست نامزدهای که دولت های عضو تعیین 
کرده اند، انتخاب می شوند. دولت های عضو در 
نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی 
از اعضــای کمیته حقوق بشــر تحت نظارت 
پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاســی، نیز 
افرادی کــه مایل به خدمــت در کمیته ضد 

شکنجه باشند را نامزد کنند.
3- انتخابــات اعضای کمیتــه با دعوت به 
گردهمایی سرمنشــی ســازمان ملل متحد از 
دولت های عضو و در هر دو ســال یک بار انجام 
خواهد گرفت. حد نصــاب در این گردهمایی، 
شرکت دوسوم کشــورهای عضو است. افرادی 
که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان حاضر 

دولت های عضو باشند، انتخاب خواهند شد.
۴- اولیــن انتخابات نباید بیشــتر از ۶ ماه 
پس از الزم االجرا شدن این کنوانسیون به درازا 
بکشــد. برای انتخابات حداقــل ۴ ماه پیش از 
تاریخ انجام آن، سرمنشی سازمان ملل متحد، 
از دولت های عضو، به وسیله نامه دعوت خواهد 
نمود که نامزدهای خــود را برای عضویت در 
کمیتــه ظرف 3 ماه معرفی کنند. سرمنشــی 
سازمان ملل فهرستی به ترتیب حروف الفبا از 
افرادی که نامزد شده اند، با ذکر نام کشورهای 
که آنان را معرفی کرده اند، تهیه و به دولت های 

عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضــای کمیتــه برای مدت ۴ ســال 
انتخاب می شوند و در صورتی که مجددا نامزد 
شوند، تجدید انتخاب آن ها مجاز خواهد بود. اما 
مدت زمــان پنج عضو کمیته منتخب در اولین 

انتخابات در پایان 2 سال منقضی می شود. نام 
این 5 عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید 
قرعه و به وسیله رئیس جلسه مذکور، بنابر بند 

3 این ماده معین می شود.
۶- اگر عضوی از اعضای کمیته فوت کند 
و یا استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری نتواند 
انجام وظیفه کند، دولــت عضوی که این فرد 
را نامزد کرده بود، شــخص کارشناس دیگری 
که تبعه آن کشور باشــد را برای جایگزینی و 
خدمت تعیین می کند و تصویب او را با اکثریت 
آراء از دولت هــای عضو خواســتار می شــود. 
دولت های عضو تصویب )عضو جدید( را مورد 
بررســی قرار خواهند داد، اگر نصف یا بیشتر 
آن هــا رای منفی به این تصویب دهند، مراتب 
امر به اطالع دبیرکل سازمان ملل خواهد رسید 
تا در خالل ۶ هفته فرد دیگری معرفی و تعیین 

شود.
۷- دولت های عضو، مسئولیت هزینه های 
اعضای کمیته را در هنگام انجام وظیفه متقبل 

خواهند شد.
)اصالحیه- به تصمیــم عمومی ۴۷/111، 
1۶ دسامبر 1992 شرایط تصویب رجوع شود(.

ماده هیجدهم:
1- کمیته، هیأت رئیسه خود را برای مدت 
2 ســال انتخاب خواهد کرد، آن ها می توانند 

مجددا انتخاب شوند.
2- کمیتــه آیین نامه داخلــی اش را خود 
تنظیم می کند. مقــررات این آیین نامه به قرار 

زیر خواهد بود:
الف- حد نصاب رسمیت جلسات حضور ۶ 

عضو است.
ب- تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء 

حاضر اتخاذ می شود.
3- دبیرکل سازمان ملل متحد، کارمندان 
و امکانــات الزم و مــورد احتیــاج را جهــت 
اجرای مؤثر وظایفی که کمیته به موجب این 
کنوانســیون به عهــده دارد، در اختیار کمیته 

خواهد گذاشت.
۴- دبیرکل ســازمان ملــل متحد اعضای 
کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه دعوت 
می کند. پس از آن، کمیتــه در اوقاتی که در 
آیین نامه داخلی آن پیش بینی شــده اســت، 

تشکیل جلسه خواهد داد.
5- دولت های عضو مســئولیت )پرداخت( 
هزینه هایی که در ارتباط بــا گردهمایی های 
دولت هــای عضو کمیتــه و هزینه هایی که به 
وســیله ســازمان ملل در این مورد پرداخت 
می شود، مانند هزینه کارمندان و تهیه امکانات 
بنا بر بند 3 این ماده را به عهده خواهند داشت.

بــه تصمیم مجمــع عمومی  )اصالحیه- 
۴۷/111، 1۶ دسامبر 1992، شرایط تصویب 

رجوع شود(.
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ماده نوزدهم:
1- دولت هــای عضو به واســطه دبیرکل 
ســازمان ملل، اقداماتی که بــه منظور اجرای 
تعهدات شان طبق این کنوانسیون انجام داده اند 
را به کمیته تقدیم می کنند. )نخستین گزارش( 
یک ســال پس از الزم االجرا شدن کنوانسیون 
برای دولت عضو باید به کمیته عرضه شود و از 
آن پس دولت های عضو گزارش های تکمیلی و 
اقدامــات جدید خود در این زمینه را هر چهار 

سال یکبار تقدیم می دارند.
2- دبیرکل سازمان ملل این گزارش ها را به 

دولت های عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشــی مورد بررسی و رسیدگی 
کمیتــه قرار خواهد گرفــت و کمیته نظرها و 
پیشنهادهای عمومی خود را نسبت به گزارش 
به دولت های مربوط اعالم می دارد. دولت عضو 
مزبور می تواند پاســخ ها و نظــرات خود را به 

کمیته اعالم کند.
۴- کمیته بنابر صالحدید خود ممکن است 
نظرات و پیشــنهادهایی که در ارتباط با بند 3 
این ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و 
مالحظات خود و نظر دولت هــا را در گزارش 
ســاالنه خود و بــر طبق مــاده 2۴ به مجمع 
عمومی عرضــه دهد. اگر دولــت عضو مزبور 
در خواست یک رونوشت از این گزارش را کند، 
کمیته طبق بند 1 این ماده این درخواست را 

اجابت می کند.
ماده بیستم:

1- اگر کمیتــه، اطالعات موثــق و قابل 
اعتمادی دریافت کند که به  وضوح نشان دهد، 
در قلمرو یکی از دولت های عضو به طور منظم 
شــکنجه وجود دارد، کمیته، دولت مربوط را 
دعوت می کند که برای رسیدگی و بررسی این 
موضوع همکاری کند و در پایان نظرهای خود 

را با توجه بر اطالعات مزبور، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتی که دولت عضو ممکن 
اســت به کمیته ارائه دهد، نیز اطالعات قابل 
اســتناد دیگر که کمیته را به معتبر بودن این 
اطالعــات متقاعد کرده اســت، کمیته ممکن 
است یک یا چند عضو خود را برای رسیدگی و 
تحقیق به طور محرمانه مأمور کند تا بی درنگ 

گزارشی برای کمیته تهیه کنند.
3- بــا انجام این تحقیقــات، بنا بر بند 2 
ایــن ماده، کمیته از دولت عضو مربوط خواهد 
خواست که در این مورد همکاری کند. با توجه 
به تحقیقات انجام شــده و توافق با دولت عضو 
ذی ربط، بازدید )ومسافرت( از قلمرو آن دولت 

به عمل خواهد آمد.
۴- کمیته بعد از رســیدگی و تشــخیص 
نظــرات عضو  یا اعضا و بــا توجه به بند 2 این 
مــاده، نظرات و تشــخیص آن هــا را همراه با 
پیشــنهادها و ارزیابی خود و با درنظر گرفتن 

موقعیت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد 
کرد.

5- تمام مراحل )تحقیق و بررســی( که از 
طرف کمیته انجــام می گیرد، بنابر بند 1 تا ۴ 
این ماده، محرمانه خواهــد بود. هم چنین در 
تمام مراحل تحقیق و رســیدگی، دولت عضو 
ذی ربط به همکاری خواســته می شود. پس از 
تکمیــل روند تحقیقات و با توجــه به بند 2، 
کمیته با مشــورت دولت عضو مربوط، ممکن 
اســت تصمیم بگیرد که خالصــه ای از نتایج 
تحقیقات را با توجه به مــاده 2۴، در گزارش 
ساالنه خود ) به مجمع عمومی( منعکس کند.

ماده بیست و یکم:
1- هر دولــت عضو این کنوانســیون، به 
موجب ایــن ماده هــر زمان اعــالم کند که 
صالحیت کمیته را برای دریافت و رســیدگی 
به شــکایات دایر بر ادعای هر دولت عضو که 
دولت عضــو دیگر کنوانســیون تعهدات خود 
را طبق مــواد این میثاق انجــام نمی دهد، به 
رسمیت بشناسد. به موجب اقدامات عملی که 
در این ماده قرار دارد، شــکایاتی قابل دریافت 
و رســیدگی خواهد بود که توسط دولت عضو 
صالحیت کمیته را نسبت به خود شناسایی و 
اعالم کند. هیچ شکایتی مربوط به یک دولت 
عضو این کنوانسیون که چنین اعالمی نکرده 
باشــد بنابر این ماده از طرف کمیته پذیرفته 
نخواهد شد. نســبت به شکایات که به موجب 
این ماده دریافت می شود، به ترتیب زیر اقدام 

خواهد شد:
الف - اگر یــک دولت عضوی تشــخیص 
دهــد که دولت عضو دیگری بــه مقررات این 
کنوانســیون ترتیــب اثر نمی دهــد، می تواند 
به وســیله نامه، توجــه آن دولت عضو را برای 
رسیدگی به موضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه 
پس از دریافت اطالعیه، دولت دریافت کننده، 
توضیح یا هــر گونه اظهار کتبــی دیگر دایر 
بر روشــن کردن موضــوع را در اختیار دولت 
فرســتنده اطالعیه خواهد گذارد. توضیحات و 
اظهارات مزبور تا حد امکان شــامل اطالعاتی 
در مورد آیین دادرسی طبق قوانین داخلی آن 
کشور و آنچه که برای بهبودی آن بعمل آمده 
یا در جریان رســیدگی اســت یا آنچه در این 

مورد قابل اصالح است، خواهد بود.
ب - اگــر موضوعات به ترتیبی باشــد که 
رضایت هر دو دولت عضو پس از دریافت اولین 
اطالعیه و در ظرف ۶ ماه جلب نکند، هر یک از 
طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای 
به کمیته و به دولت مقابل، موضوع را پی گیری 

کند.
ج - کمیته بــا توجه به این ماده فقط پس 
از این که برایش محقق شــد که اقدامات چاره 
جویانه و قابل اصــالح طبق قوانین داخلی دو 

کشور، به نتیجه ای نرســیده است و دو دولت 
از حــل موضوع بر طبق اصــول متفق حقوق 
بین المللی عاجز نــد، آنگاه به موضوع مرجوعه 
رســیدگی خواهد کرد. این قاعده در مواردی 
که رسیدگی به شــکایات به نحوی از راه های 
قانونی غیرمعقول و طوالنی باشد  یا کمک مؤثر 
به فردی که طبق این میثاق قربانی خشــونت 
محسوب می شــود، غیرمحتمل و بعید به نظر 

رسد، اجرا نخواهد شد.
بــه  رســیدگی  مواقــع  در  کمیتــه  د - 
شــکایت های دریافتی، بنابر این ماده جلسات 

محرمانه تشکیل خواهد داد.
هـ - با رعایت مقــررات بند )ج(، کمیته به 
منظور حل دوســتانه موضوع مــورد اختالف 
و بر اســاس احتــرام به تعهداتی کــه در این 
کنوانسیون ارائه شــده است، کمک های قابل 
اجرای خود را در اختیار دولت های عضو مربوط 
خواهد گذارد. بدین منظور، در زمان مقتضی، 
کمیته یک کمیســیون حل اختالف تخصصی 

تعیین خواهد کرد.
و- کمیتــه بنا بر این ماده، در کلیه اموری 
که به آن ارجاع شــود می توانــد از دولت های 
طرف اختالف موضوع زیــر بند )ب( هر گونه 

اطالعات مربوط را خواستار شود.
ز- دولت های عضو مربوط موضوع زیر بند 
)ب( حق خواهند داشــت هنگام رسیدگی به 
موضوع در کمیته، نماینده ای داشــته باشند و 
مالحظات خود را بطورشفاهی  یا کتبی اظهار 

دارند.
ح- کمیته موظف اســت در مدت 12 ماه 
پس از تاریخ دریافــت اخطاریه بنا به زیر بند 

)ب( گزارش بدهد:
1( اگــر راه حلی بنا به مقررات زیر بند )ه( 
حاصل شده باشــد، کمیته گزارش خود را به 

یک خالصه گزارش منحصر خواهد کرد.
2( اگر راه حلــی بنابر مقررات زیر بند )ه( 
حاصل نشــود کمیته در گزارش خود بشــرح 
قضایا مختصرا اکتفــا خواهد کرد. )هم چنین( 
متن صورت مجلس مالحظات کتبی و شفاهی 
دولت های عضو، ضمیمه گزارش خواهد شــد. 
در هر مورد گزارشی به دولت های عضو مربوط 

ابالغ خواهد شد.
2- مقررات این مــاده هنگامی قابل اجرا 
خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون، بنا 
بر بند 1 این ماده اعالمیه های پیش بینی شده 
را داده باشند. اعالمیه های مذکور نزد سرمنشی 
سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن 
برای ســایر کشورهای عضو کنوانسیون ارسال 
خواهد شــد. اعالمیه ممکن است در هر زمان 
بوســیله اخطاریه دبیرکل سازمان ملل بازپس 
گرفته شــود. این استرداد به رسیدگی مسئله، 
موضوع یک شــکایت که قبــاًل به موجب این 
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ماده ارسال شده باشــد، خللی وارد نمی کند. 
هیچ شــکایت دیگری پس از دریافت اخطاریه 
استرداد اعالمیه به سرمنشی پذیرفته نمی شود 
مگر آن که دولت عضو مربوط اعالمیه جدیدی 

داده باشد.
ماده بیست و دوم:

1- یک دولت عضو این کنوانسیون می تواند 
به موجب ایــن ماده در هــر زمان صالحیت 
کمیته را برای دریافت و رســیدگی شــکایات 
افرادی که مدعی قربانی خشــونت توسط یک 
دولت عضو این میثاق اند، به رسمیت شناسد و 
آن را اعالم دارد. هیچ شکایتی از دولت عضوی 
که چنین اعالمی نسبت به آن صورت نگرفته 
است از جانب کمیته قابل پذیرش نخواهد بود.

2- کمیته شــکایات بدون نام  یا ناسازگار 
با مقررات کنوانســیون را بنا بــر این ماده  یا 
شــکایاتی که در مقام سوء استفاده از این حق 

مطرح شده است را نخواهد پذیرفت.
3- با رعایــت مقررات بند 2، کمیته بنا بر 
این ماده ضمن رســیدگی کردن به شــکایات 
دولت عضوی که متهــم به تخلف از مفاد این 
کنوانســیون اســت، توجه آن را نیز طبق بند 
1 به این شــکایات جلب می کنــد. در ظرف 
۶ ماه پس از وصول شــکایات دولت متهم به 
تخلف، توضیحــات کتبی و اظهاراتی مبنی بر 
روشن کردن موضوع و یا بهبودهای که توسط 
آن کشــور انجام گرفته است را به کمیته ارائه 

خواهد داد.
۴- کمیته شــکایات را بنا بــر این ماده و 
طبق اطالعات روشن موجود که به نیابت فرد 
یا بوســیله عضو مربوط دریافت می کند، مورد 

بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد.
5- کمیته به شــکایاتی که از طرف فرد و 
بنا بر این ماده دریافت می کند، مورد رسیدگی 
قرار نخواهد داد مگر این که برای کمیته محقق 

شود که:
ارگان های  الــف - موضــوع شــکایت در 
بین المللی دیگر مطرح و مورد رســیدگی قرار 

نگرفته است.
ب - فرد )شــکایت کننده( از تمام اقدامات 
چاره جویانه در مراجع ذی صالح داخلی نتیجه 
ای نگرفته اســت. هم چنین در مــواردی که 
طی طریق شکایت به نحو غیرمعقول طوالنی 
گشته است و با کمک موثر بر فردی که طبق 
این میثاق قربانی خشــونت شناخته می شود، 

غیرمحتمل و بعید به نظر رسد.
 ۶- کمیته در مواقع رسیدگی به شکایات 
دریافتــی، بنابــر این ماده جلســات محرمانه 

تشکیل خواهد داد.
۷- کمیته نظرات خــود را به دولت عضو 
مربوط و فرد )شکایت کننده( منعکس خواهد 

کرد.

8- مقررات این مــاده هنگامی قابل اجرا 
خواهد بــود که پنج دولت عضو کنوانســیون 
اعالمیه هــای پیش بینی شــده در بند اول این 
ماده را داده باشند. اعالمیه های مذکور توسط 
دولت عضو، نزد سرمنشــی ســازمان ملل به 
امانت سپرده خواهد شــد. سرمنشی سازمان 
ملــل، رونوشــت آن را برای ســایر دولت های 
طرف میثاق ارســال خواهد داشــت. اعالمیه 
ممکن اســت در هر زمان، بوسیله اخطاریه به 
دبیرکل مسترد شود، این استرداد به رسیدگی 
هر مسئله، موضوع شکایتی که قبال به موجب 
این ماده ارسال شده بود، خللی وارد نمی کند.

ماده بیست و سوم:
اعضای کمیته و کمیســیون های مشاوران 
متخصص که بنا به ماده 21 بند 1)ه( انتصاب 
می شــوند، ســزاوار برخورداری از امتیازات و 
مصونیت های در ماموریت های ســازمان ملل، 
خواهند بود. این موارد در قسمت های مربوط به 
کنوانسیون و بر اساس امتیازات و مصونیت های 

سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
ماده بیست و چهارم:

کمیتــه بــه موجب ایــن کنوانســیون، 
فعالیت هــای خود را در یک گزارش ســاالنه 
تقدیم دولت های عضو و مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد خواهد کرد.

قسمت سوم
ماده بیست و پنجم:

1- این کنوانســیون بــرای امضای تمام 
دولت ها مفتوح است.

2- این کنوانســیون موکــول به تصویب 
دولت ها اســت )اصالح »تصویــب« در پیمان 
نامه ها و پروتکل های بین المللی، به این معنی 
اســت که تصویــب باید طبق قانون اساســی 
 یــا مراجع صالحیت دار مثل مجلس شــورا و 
در داخل کشــور، انجام شــود( اسناد تصویب 
یا الحاق، نزد دبیرکل ســازمان ملل به امانت 

سپرده خواهد شد.
ماده بیست و ششم:

این کنوانســیون برای الحاق تمام کشورها 
مفتوح خواهد بود. الحاق دولت ها به وســیله 
سند الحاق که نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده 

خواهد شد، صورت می گیرد.
ماده بیست و هفتم:

1- این کنوانســیون 3۰ روز پس از سپرده 
شدن بیســتمین ســند تصویب یا الحاق نزد 
سرمنشی ســازمان ملل متحد، قدرت اجرایی 

پیدا خواهد کرد.
2- بــرای هــر دولتی که پس از ســپرده 
شــدن بیستمین ســند تصویب یا الحاق، این 
کنوانســیون را تصویب کند و به آن بپیوندد، 
کنوانســیون 3۰ روز بعد از تاریخ سپرده شدن 

سند تصویب یا الحاق آن دولت، قدرت اجرایی 
)برای آن دولت( پیدا خواهد کرد.

ماده بیست و هشتم:
1- هر دولتی ممکن است در زمان امضا یا 
تصویب این کنوانسیون یا الحاق، اعالم دارد که 
صالحیت کمیته را برای )وظایفی که( در ماده 

2۰ ارائه شده است، به رسمیت نمی  شناسد.
2- هــر دولــت عضوی که شــرط و حق 
محفوظــی را در ارتباط با بند 1 این ماده قایل 
شده است، در هر زمان می تواند آن را به وسیله 
نوشــتن یاد داشت به دبیرکل ســازمان ملل 

متحد، استرداد کند.
ماده بیست و نهم:

1- هر دولت عضو این کنوانسیون می تواند 
اصالحیه ای به آن، پیشــنهاد کند و متن آن را 
نزد سرمنشی سازمان ملل بسپارد. دبیرکل هر 
طرح اصالحی پیشــنهادی را برای دولت های 
عضو این میثاق ارسال خواهد داشت و از آن ها 
درخواســت خواهد کرد که بــه او اعالم دارند 
آیا با تشــکیل کنفرانسی از دولت های عضو به 
منظور رسیدگی و گرفتن رای درباره طرح های 
پیشنهادی موافق اند؟ در صورتی که حداقل یک 
ســوم دولت های عضو خواهان تشکیل چنین 
کنفرانسی باشند، سرمنشی کنفرانس را تحت 
نظر و توجه ســازمان ملل تشکیل خواهد داد. 
هر اصالحی که مورد قبول اکثریت دولت های 
حاضــر عضو و رای دهنــده در کنفرانس قرار 
گیرد، به وسیله سرمنشــی به تمام کشورهای 

عضو برای پذیرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصالحیه پذیرفته شــده بــا توجه به 
بند 1 این ماده، هنگامــی قدرت اجرایی پیدا 
خواهد کرد که دو ـ ســوم دولت های عضو این 
کنوانســیون، به دبیرکل ســازمان ملل متحد 
اطالع دهند که آن ها بر طبق قانون اساســی 

خودشان آن را پذیرفته اند.
3- وقتی مفاد اصالحی قدرت اجرایی پیدا 
کردند، برای دولت های عضو که آن را پذیرفته 
اند، الزم االجرا می شود. دیگر کشورهای عضو به 
مقررات این کنوانسیون و هرگونه اصالحاتی که 

پذیرفته اند، ملزم خواهند شد.
ماده سی ام: 

1- هر مشــاجره و اختالفی کــه بین دو 
دولت عضو و یا بیشتر در مورد تفسیر یا کاربرد 
این کنوانسیون بوجود آید و آن ها نتوانند این 
اختالف را طی مذاکرات بین خود حل کنند، با 
درخواست یکی از آن ها این اختالف به )هیئت( 
داوری و حکمیت واگذار خواهد شــد. اگر پس 
از ۶ ماه یعنی از زمانی که درخواست به هیئت 
واگذار شده اســت، دولت ها قادر به پذیرفتن 
رای هیئت حکمیت نیستند، هر کدام از طرفین 
موضــوع می توانند این اختــالف را به دادگاه 

دادگستری بین المللی ارجاع دهند.
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2- هر دولتی می تواند در زمان امضای این 
کنوانســیون یا الحاق آن اعــالم دارد که خود 
را موظف به اجــرای بند 1 این ماده نمی داند. 
دولت های عضو دیگر با احترام به هر کشوری 
کــه این حق و شــرط را برای خــود محفوظ 
داشــته اند، خود را موظف به اجرای بند 1 این 

ماده، در مورد آن کشور نمی دانند.
3- هــر دولــت عضوی که شــرط و حق 
محفوظــی را در ارتباط با بند 2 این ماده قایل 
شده است، در هر زمان می تواند آن را به وسیله 
یادداشــت به دبیــرکل ســازمان ملل متحد، 

مسترد کند.
ماده سی و یکم:

1- یک دولت عضــو می تواند در هر زمان 
این کنوانسیون را از طریق یادداشت کتبی به 
سرمنشی سازمان ملل، فســخ نماید و خروج 
خود را از این کنوانســیون )کــه در واقع عدم 
تعهد خود به آن است( را اعالم دارد. یک سال 
پس از دریافت این یادداشت به دبیرکل انصراف 

و خروج قطعی و الزم االجرا خواهد شد.
2- این فسخ و انصراف، تأثیری بر تعهدات 
دولت عضو نســبت به اعمالی که قبل از تاریخ 
الزم االجرا شــدن خــروج انجام داده اســت، 
نخواهد داشت و مانع ادامه رسیدگی کمیته که 

قبل از آن تاریخ شروع شده، نمی شود.
3- پس از تاریخ الزم االجرا شدن خروج از 
کنوانسیون، کمیته دیگر نسبت به دولت خارج 

شده، رسیدگی را انجام نخواهد داد.
ماده سی و دوم:

1- دبیــرکل ســازمان ملل متحــد تمام 
دولت های عضو ســازمان ملــل و دولت هایی 
که این کنوانســیون را امضا کرده اند  یا به آن 

پیوسته اند را مطلع خواهد کرد که:
الف: امضاها، مصوبات )اســناد تصویب( و 

الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 2۶
ب: تاریخ به اجرا درآمدن این کنوانســیون 
طبق مــاده 2۷ و تاریخ الزم االجرای اصالحات 

طبق ماده 29
ج: انصراف و فسخ دولت ها طبق ماده 31

ماده سی و سوم:
1- متن هــای عربــی، چینی، انگلیســی، 
فرانسه، روسی و اســپانیایی این کنوانسیون، 
دارای اعتباری یکســان اند و آن ها نزد دبیرکل 
ســازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند 

شد.
2- سرمنشی سازمان ملل متحد رونوشت 
گواهی شــده این کنوانســیون را بــرای تمام 

کشورها ارسال خواهد داشت.

شیربادشــاه ارګــوين لومړی د بــرشي حقونو 

خپلواک کمیسیون له کارکوونکو مننه وکړه او په 

خپلو خربو کې يې په خوست والیت کې د ښځو 

وضعیت تر نورو کلونو ښــه وښــوده، هغه زیاته 

کړه چې ښــځې اوس زده کړه کوي، ښوونځیو 

او پوهنتونونو ته ځي او دغه راز د خوشــحالۍ 

ځای دا دای چې د خوست خلک په خپلو لوڼو 

د تعلیم په برخه کې پانګونه کوي. 

د خوســت د والیتي شــورای غړي نورشــا 

نوراين د برشي حقونو خپلواک کمیسیون څخه 

د مننــې تر څنــګ عام خلک پــړه وبلل چې د 

ناسمو دودونو پر وړاندې سمه مبارزه نه کوي.

بیا د ښځو په استازیتوب په خوست والیت 

کې د ښځو او برشي حقونو مدافع آغلې زینب 

افغان له ګډونوالو غوښــتنه وکړه چې ښځې د 

خپلو کورنیو یو مهــم جز وبويل، زده کړو ته یې 

پریږدي، مشوره وررسه وکړي او بالخره په کورنیو 

کې د برش په سرتګه ورته وکتل يش.

د ګردیــز ســیمه ایز دفرت د ښــځو څانګې 

مســوولې آغلې زرمینه شمس بیا د تیر کال په 

پرتله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات وباله 

او د ۱۳۹۶ کال په ترڅ کې له کمیســیون رسه 

ثبت د ښــځو پر وړاندې د تاوتریخوايل راپور له 

ګډونوالو رسه رشیک کړ.

ګردیز : د معلولیت لرونکو وګړو 
نړیواله ورځ په احمد آبا ولسوالۍ 

کې وملانځل شوه

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلــواک 

کمیسیون د ګردیز سیمه ایز دفرت د ۱۳۹۶کال 

د لیندۍ د میاشــتې په ۳۰ نیټه   ) د ډسمرب۳ 

د معلولیت لرونکو وګــړو د حقونو نړیواله ورځ ( 

د يادې ولسوالۍ د ولسوال، امنیه قوماندان، د 

امنیت مدیر، د قومي شــورا غړو او  زیات شمیر 

معلولیت لرونکو کسانو په ګډون چې شمیر یې 

تر ۷۰ تنو پورې رسیده وملانځله.

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلــواک 

کمیســیون د ګردیز سیمه ایز دفرت د معلولیت 

لرونکو وګړو د حقونو څانګې مرش ســید هاشم 

هاشــمي  د ښــه راغالســت وینا وړاندې کړه، 

نومــوړي په خپلو خربو کــې دولت د معلولیت 

لرونکو وګړو حقونو ته متوجه کړ او غوښتنه یې 

وکړه چې د مــيل او نړیوالو قوانینو په نظر کې 

نیولــو رسه دې معلولیت لرونکــو وګړو ته خپل 

حقونه ورکړل يش .

ورپســې د پکتیا والیت د احمد آبا ولسوال 

ښــاغيل رود وال خــربې وکــړې او د معلولیت 

لرونکو وګړو پــه حقونو رڼا واچولــه او زیاته یې 

کــړه چې معلولیــت لرونکي وګړي د اســالمي 

ارشــاداتو، ميل قوانینو، نړیوالو اســنادو او ټولو 

ټولنیزو او اخالقي ارزښتونو رسه سم د ټولنې د 

بل هر وګړي په توګه له ټولو حقونو برخمن دي 

او د یو انسان په توګه باید ورته وکتل يش. 

په کونړ والیت کې د ښځینه 
پولیسو د جلب او جذب لپاره پراخه 

کمپاین تررسه شو
د روان ۱۳۹۶ کال د جــدي پــر ۱۸مه په 

کونړ والیت کې د پولیسو اکاډمۍ د څلور کلنې 

دورې لپاره د ښــځینه طبقې جلب او جذب په 

اړه د راتلونکــي ۱۳۹۷ تعلیمی کال د کانکور 

ازموینــې په موخه د کابل اکاډمۍ څخه راغيل 

پالوي رسه ګډ کپامین تررسه شو.

کمپاین د کونړ امنیې قومندانۍ د تعلیم او 

تربیې امر، د امنیې قومندانۍ ملکي مرستیال، 

د امنیــې قومندانــۍ د حقوق بــرش  دڅانګی 

کارمند او د افغانستان د برشي حقونو خپلواک 

کمیســیون د امبودزمــن څانګــې د څارنې او 

ارزونــې د څانګو مســئولینو په ګــډون د کونړ 

والیــت وايل وحیدالله کلیمــزي، د حج او قافو 

ریاست رسپرست ریئس، د اطالعاتو او فرهنګ 

ریئــس، د ښــځو چارو ریاســت او نــورو اړوندو 

اداراتو رسه جالجال ناســتې وشوې، چې پکې 

پولیســو ته د ښــځینه طبقې د جلب و جذب 

په ګټو خربې وشوې، ټولو مسئولینو د پروسې 

څخه خپل مالتړ اعالن کړ او دا یې خپله دنده 

وګڼلــه چې خویندې د پولیســو په لیکو کې د 

جلب او جذب لپاره وهڅوي.

از صفحه 13

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک
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حقوق لفظ بېالبېلې معناوې او د استعامل 

ځايونه لري، چې تر ټولو مهم يې عبارت دي له:

۱ – ټــول هغه قواعد چې د يــوې ټولنې د 

افرادو پر وړاندې په ټولنه کې د دوی د حضور په 

لحاظ، اعتبار لري.

انســان ټولنيز موجــود دی چــې له خپلو 

همنوعو رسه ګډ ژوند لــري. د يوې ټولنې ټول 

افراد د کورنۍ په وړه ټولنه کې زيږي او د کورنۍ 

د مراقبت او روزنې په ســيوري کې يې مادي او 

معنوي اړتياوې تامينيږي. کله چې لوی هم يش 

له نورو رسه ژوند کوي او د هغوی په مرسته خپلو 

غوښتنو ته رسيږي.

له بلې خوا، د برش غوښتنې، ډېر ورته والی 

رسه لري او دې غوښــتنو ته د رسيدو هڅه د ال 

ډېرې ګټې غوښــتنې په برخه کې د اختالف او 

نښتې المل کيږي. په معارصه زريزه کې، متفکر 

انسان وموندله چې د هغه ټولنيزه بقا له ګډوډۍ 

او زورغږولــو رسه اړخ نه لګوي او اړ دی چې بايد 

يو شمېر قواعد، په دې چې د ټولنې غړي دي، د 

اشخاصو پر اړيکو حاکم ومني، چې نن ورځ دې 

ټولو قواعدو ته حقوق وايي.

۲ – حقــوق بله معنا هم لــري: د بېلګې په 

توګــه، کله چــې د کارمندانو، کارګرانــو او مزد 

اخســتونکو د حقونو خربه کيږي، مقصد يې د 

دوی د الس مــزدوري ده، چــې د قرارداد يا دوه 

طرفه توافق په اســتناد يــې د کار او خدماتو په 

بدل کې ترالسه کوي.

کله هم د حقوق کلمې معنا، د حقوقو علم 

زموږ انساين حقوق 
او د برش حقوق - لومړۍ برخه

حمید حمیدي

ژباړه: ميوند

دی. يعنــې هغه علــم چې د حقوقــي قواعدو 

تحليل، د تحول بهري او ژوند څيړي. 

د حقوقو ګټې او موخې

د حقوقــو او قانــون تــر ټولــو لومړنی مفوم 

چــې ټول وررسه بلــد دي، دا دی چې دا قواعد 

پر اشــخاصو تحميليږي او الــزام او محدوديت 

رامنځته کوي.

نو دا پوښــتنه د هر پوښتونکي په ذهن کې 

رامنځته کيږي چې ولې قانون مهم دی او ولې 

قانون ته غاړه ايښــودل پر ټولو الزمي دي؟ کوم 

مفاهيم د قانون مالتــړي دي؟ کومه انګېزه ده 

چې موږ د قانون پيل کولو او التزام ته اړبايس؟ 

مخکې مو وويل، چې انسان ټولنيز موجود 

دی او د خپــل ټولنيز ژوند لپاره يې الزمه وګڼله 

چې يو شــمېر قواعد د اشــخاصو د اړيکو لپاره 

وټاکي. نو، له تاريخي لحاظه، د حقوقو او دولت 

مفهوم نږدې اړيکه رسه لري او اصيل موخه يې د 

داسې نظم رامنځته کول دي چې دغه ګډ ژوند 

تامني کړي.

د حقوقو مستقيم بنسټ د خلکو اراده ده او د 

خلکو د نخبه ګانو له خوا پيل کيږي. په همدې 

دليل ويل کيږي چې هيڅ مرجع نيش کوالی په 

بېالبېلو پلمو له دې چارې رسه مخالفت وکړي او 

له اجرا څخه يې انکار وکړي.

البتــه دا مطلب په دې مفهــوم نه دی چې 

حقوق وړانديز منونکي نه دي او يواځې يو قانون 

ټاکي او بيا يې پلی کوي. د حقوقو تر ټولو مهمه 

دنــده د الرې په پېژندلو کــې هڅه او د عدالت 

تحقــق او پيل کــول دي. پــه دې الره کې ډېر 

عوامــل د حقوق پوهانو پــر نظرياتو د حقوقو د 

پيژندونکو او تدوين کوونکو په توګه اغېز لري.

يــو بل بحث دا دی چې انســان آزاد دنيا ته 

راغلــی او کولــی يش پــه آزاده خپل مــادي او 

معنوي فعاليتونه رس ته ورسوي. نو بيا ولې قانون 

دغه آزادۍ محدودوي؟

بايد د دې سوال په ځواب کې ووايو: د ټولو 

هيوادوالو د حقونو د ساتنې لپاره اړ يو چې بايد 

د هر يــو د ازادۍ لپاره پولې رامنځته يش او په 

يو ډول د هر کــس آزادي د نورو په آزادۍ پورې 

محدوده يش.

د حقوقو په اړه د لوی پوه )کانت( ښکلې او 

با مفهومه جمله دلته د يادولو وړ ده، چې وايي: 

»حقــوق د يو شــمېر رشايطو ټولګــه ده چې په 

نتيجه کې يې د هر فرد اختيار د نورو له اختيار 

رسه جمع کيږي«.

که وغواړو چــې د عدالت مفهوم بيان کړو، 

ويالی شــو، عدالت د يو شمېر قواعدو ټولګه ده 

چې اشخاصو له خپلو اړتياوو رسه سم او د ټولنيز 

تړون په پايله کې رامنځته کړې او د انســانانو د 

آزاديو له همغږي کولو پرته بله موخه نه لري او تر 

هغه ځايه يې کولی شو محدوده کړو چې د نورو 

د آزادۍ د تامني لپاره رضور وي. نو په ټولنه کې، 

عدالت له معامالتو څخه د راپيدا کېدونکې ګټې 

او تاوان له تناسب پرته بل څه نه دي.

عدالت په هغــه معنی چې ارســطو او نورو 

وييل، »عدالت معاويض« دی. په حقوقي چارو 

کې، هغه څه چې دواړو خواوو اراده وکړه عادالنه 

دي. حقوق بايد د جوړجاړي مفاد په هر صورت 

د درنــاوي وړ وګڼي او کــه دا عوامل رسه جمع 

يش، عدالت پخپله رعايت کيږي او د شــکايت 

لپاره ځای نه پاتې کیږي.

۴ – حقوقــو په برشي ټولنو کې د انســانانو 

د اړيکــو د تنظيم په پــار، د هر فرد او ډلې لپاره 

د نورو پر وړاندې يو شــمېر امتيازات په رسميت 

پيژنــديل او لــه دې الرې د هغــوی د حقونو د 

نقش په مقابل کې د هغوی توامنندي زياتوي. 

دې امتياز او توانايۍ ته حق وايي چې جمع يې 

حقوق ده او فردي حقوق هم ورته ويل کيږي.

د ژونــد حق، د مالکيت حق، د آزادۍ حق، 

د کار او د واده حق د وروستي تعريف او معنا له 

مخــې د درک وړ دي، چې کلــه يې هم د برش 

حقونو تر عنوان الندې مالتړ کيږي. خو د حقوق 

کلمه، په لومړۍ معنا تل د جمع په ترکيب رسه 

کاريــږي او د ټولو نظامونو او قوانينو د ښــودلو 

لپاره ده، چې د يوې ټولنې د هر فرد څارنه کوي. 

لکه اسايس حقوق، مدين حقوق، بني املليل 

حقوق او ... 
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موضوعات مقدماتی ناظربه صالحیت

193. افغانســتان سندتصویب اساسنامه 

رم را در دهم فربوری ســال 2003تودیع کرد. 

بنابراین، دیوان کیفري بین املللی براســاس 

اساســنامه رم نســبت بــه جرایــم ارتکابی در 

قلمرو افغانستان یا توسط اتباع آن، از اول می 

2003 به بعد صالحیت دارد.

زمینــه  در  کــه  جرایمــی  دربــاره   .194

درگیری هاي مسلحانه در افغانستان و مرتبط 

با آن بوده، اما در قلمرو دیگر کشورهاي عضو 

اساســنامه ارتکاب یافته اند، اساســنامه رم در 

لهســتان و رومانی از اول جوالي 2002 و در 

لیتوانی از اول اگست 2003 الزم االجرا شد.

پیشینه زمینه اي

195 . پس از حمالت 11 سپتامرب 2001 

در واشــنگنت ديســی و نیویــورك، ائتالفــی 

به رهــربي ایــاالت متحده حمــالت هوایی و 

عملیات هاي زمینــی را علیه طالبان، پناهگاه 

احتاملــی اســامه بــن الدن، رشوع کــرد. در 

پایان آن ســال طالبان از قدرت برکنار شدند 

و در دســامرب 2001 تحــت نظارت ســازمان 

ملل دولت موقت در افغانســتان تشکیل شد. 

در بازه زمانی مــی تا جون 2002، یک دولت 

انتقالــی جدیــد افغان حاکمیت را به  دســت 

آورد، لیکن درگیري ها در مناطق مشخصی از 

کشــور، و عمدتاً در جنــوب، ادامه یافت. پس 

از آن، شــوراي امنیت ســازمان ملــل با صدور 

قطعنامه 1386 نیروي هاي بین ا ملللی کمک 

به امنیت )ایســاف( را تشــکیل داد که بعدها 

تحت فرماندهی ناتو قرار گرفت.

196. طالبان و دیگر گروه های مسلح، از 

سال 2003 نفوذ خود را به خصوص در جنوب 

و رشق افغانستان دوباره بازیافته اند. دست کم 

از مــاه مــی ســال 2005 میــالدی رویارویی 

مســلحانه در والیت هــای جنوبــی و رشقــی 

افغانستان بین گروه های سازمان یافته مسلح، 

به طور خاص طالبان، و نیروهای نظامی افغان 

و نیروهای بین املللی شــدت گرفته است. به 

عالوه نربد به نقاط شــامل و غرب افغانســتان 

از جملــه اطــراف کابــل نیز گســرتش یافته 

است. رویارویی مســلحانه، دولت افغانستان 

را مقابل گروه های مسلح به طور عمده شامل 

طالبان، شــبکه حقانی و ... قرارداده اســت. 

نیروهای بین املللی مستقرشده برای حامیت 

از دولت افغانســتان مأموریــت نظامی خود را 

در دســمرب ســال 2014 پایان دادند، اگرچه 

این نیروها در تعداد کمــرتی عمدتاً در نقش 

آموزشــی، مشــورتی و امدادی در افغانستان 

باقی مانده اند.

صالحیت موضوعی

وضعیت افغانســتان معمواًل به عنوان یک 

رویارویی مســلحانه با ماهیت غیربین املللی، 

بین دولــت افغانســتان با حامیت ایســاف و 

ایاالت متحده از یک طــرف )نیروهای طرفدار 

دولــت( و گروه هــای مســلح غیردولتــی، به 

ویژه طالبــان )گروه هــای مخالــف دولت( از 

طرف دیگر در نظرگرفته می شــود. مشــارکت 

نیروهــای بین املللی ماهیــت غیربین املللی 

این رویارویی ها را تغییر منی دهد چرا که این 

نیروهــا در حامیت از تشــکیل دولت انتقالی 

19 جون 2002 افغانســتان درگیر مخاصمه 

شدند.

198. در نتیجــه رســیدگی صــورت داده 

شــده، دفرت ســارنوال احــراز کرده اســت که 

مبنــای معقولی بر این باورمنــدی وجود دارد 

که حداقل، جرایم زیر، در صالحیت دیوان رخ 

داده است:

الف. جرایم علیــه برشیت و جرایم جنگی 

گــروه طالبــان و اعضــای وابســته به شــبکه 

حقانی،

یادآوری: 
اداره ماهنامه حقوق بشــر درباره محتوای این گزارش هیچ گونه دخل و تصرف و داوری نداشته و 
فقط با هدف آگاهی عمومی به خصوص درباره نقض حقوق بشــری در کشور، آن را منتشر کرده 
است. چنان که در متن گزارش نیز تأکید شده است که این گزارش بیانگر اقدامی است که برای دفتر 
دادســتانی محرز شــده اســت و بر مبنای معقول این باورمندی وجود دارد که حداقل، جرایم علیه 

بشریت، جرایم جنگی، شکنجه و بدرفتاری از سوی طرف های قضیه  بررسی شود. 
192. دفتردادستان دیوان کیفري بین المللی،112 گزارش مطابق ماده 15 اساسنامه رم درباره وضعیت 
افغانستان دریافت کرده است. ارزیابی مقدماتی وضعیت افغانستان در سال2007 اعالن رسمی شد.
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ب. جرایــم جنگــی شــکنجه و بدرفتاری 

نیروهــای دولت افغانســتان به ویژه ســازمان 

اطالعــات )اداره ملــی امنیــت( و پلیس ملی 

افغانستان،

پ. جرایــم جنگــی شــکنجه و بدرفتاری 

نیروهای ایاالت متحده مســتقر در افغانستان 

و بازداشــتگاه های محرمانه ســازمان مرکزی 

اطالعات عمدتاً در سال های 2004-2003، 

اگرچه در برخی موارد ادعایی تا ســال 2014 

ادامه یافته است.

199. جرایــم فوق الذکــر بنــا برادعا، در 

متــام 34 والیــت افغانســتان ارتــکاب یافته 

اســت. به نظر می رسد قندهار و هلمند تحت 

تأثیــر قراگرفته ترین والیت ها بــا درجه باالیی 

از خشــونت های مرتبط در طول دوره مربوطه 

بوده انــد. به عالوه، تعداد محــدودی از جرایم 

منتســب به درگیری مســلحانه افغانستان در 

قلمرو رسزمینی دیگر اعضای اساسنامه یعنی 

لهســتان، لیتوانی و رومانی ارتکاب یافته اند. 

این بدان دلیل است که افراد دستگیرشده در 

رویارویی مسلحانه افغانستان از جمله اعضای 

طالبان یا القاعده به بازداشتگاه های واقع در 

آن کشورها منتقل شدند.

200. این جرایــم بنابرادعا در طول متام 

دوره زمانی بررسی صالحیت دیوان از اول می 

2003 تا به امروز ارتکاب یافته اند. از آنجا که 

اطالعــات موجود مبنای معقولــی بر این باور 

فراهم آورده اســت که حداقل برخی از جرایم 

مورد صالحیت دیوان در قلمرو لهســتان قبل 

از اول می 2003 ارتکاب یافته اند، ســارنوال 

می تواند به طور بالقوه به دنبال مجوزی باشد 

بــرای تحقیق کــردن نه تنها نســبت به جرایم 

مورد ادعای ارتکاب یافته شده در افغانستان از 

اول می 2003، بلکه نسبت به سایر جرایم که 

به اندازه کافی مربوط به وضعیت افغانســتان 

می باشــند اما خــارج از افغانســتان و از اول 

جــوالی 2002 میالدی به بعــد ارتکاب یافته 

باشند.

201. هم چنین، دفرت ســارنوال اتهامات 

نیروهای بین املللی در افغانســتان در تلفات 

غیرنظامیان را بررســی کرده اســت. از ســال 

2009، نیروی امداد ســازمان ملــل )یوناما( 

آغاز به ثبت سیستامتیک تلفات کرد که تلفات 

نزدیــک بــه 1600 غیر نظامــی را ثبت کرده 

است.

202. دفرت ســارنوال با بررســی اطالعات 

نیروهــای  بــه  وقایــع منتســب  از  بســیاری 

بین املللی مشــخص کرده اســت کــه اگرچه 

تصادفــی  تلفــات  بــه  منجــر  عملیات هــا 

غیرنظامیــان و آسیب رســیدن بــه آنها شــده 

اســت، در بســیاری از وقایع اطالعات موجود 

مبنــای معقول بر ایــن باور ارائه نداده اســت 

که نیروهای نظامی مــردم غیرنظامی را قصد 

کرده اند یــا آن که غیرنظامیانی که مشــارکت 

مستقیم در درگیری نداشته اند، هدف حمالت 

بوده باشند.

203. هم چنیــن دفــرت ســارنوال چنــد 

حادثه دیگر منسوب به نیروهای بین املللی را 

شناسایی کرده است، لیکن با توجه به کمبود 

اطالعات موجود در این مرحله، نتوانسته است 

احراز کند آیا مبنای منطقی به این باور وجود 

دارد جرایــم در حوزه صالحیــت دیوان اتفاق 

افتاده باشد. به ویژه آن که، یک ارزیابی عمیق 

نیازمند مدارکی حمالت است تا تعیین گردد 

آیا تلفات غیرنظامیان به آستانه جرایم جنگی 

در حوزه صالحیت دیوان رسیده است.

204. ایــن اتفاقــات و اتهامــات مشــابه 

بایســتی اگر در قلمروی وضعیت افغانســتان 

باشد، می تواند مورد بررسی بیشرت واقع گردد 

که نیازمند آن اســت شــعبه پیش دادرسی در 

موعد مقرر اجازه رســیدگی داده و البته منوط 

به نتایج اعامل خط مشــی دفرت ســارنوال در 

ارتبــاط با گزینــش پرونده هــا و اولویت دهی 

است.

و  طالبــان  اعضــای  ارتکابــی  اعــال 

گروه های مسلح وابسته

205. دفــرت ســارنوال اطالعــات موجود 

در ارتبــاط با جرایم ارتکابی گروه های مســلح 

مخالــف دولــت به ویــژه طالبــان و گروه های 

وابســته را در چارچوب درگیری های مسلحانه 

افغانســتان بررســی کــرده اســت. طبق این 

اطالعــات، گروه های مســلح مخالــف دولت، 

مســئول مرگ بیش از 17000 غیرنظامی در 

بــازه زمانی جنوری 2007 تا دســمرب 2015 

می باشــند. گروه های شورشــی از می 2003 

حمــالت متعــددی علیه مکان هــای حامیت 

شــده، شــامل مکاتــب، ادارات غیرنظامــی 

دولتی، شــفاخانه ها، زیارتگاه ها و مســاجد و 

سازمان های برشدوستانه آغاز کرده اند.

206. مبنــای معقولی بر ایــن باور وجود 

دارد که طالبان و اعضای وابسته، جرایم علیه 

 ))a()1( 7 برشیــت از طریق کشــتار )مــاده

حبس یا دیگر محرومیت های شدید آزادی های 

فیزیکی )مــاده e( )1( 7((، و تعقیب و ایذای 

گروه  یا تجمع قابل تعیین بر مبنای سیاســی 

یــا جنســیتی )مــاده h( )1( 7(( را مرتکــب 

شــده  اند. این جرایم به مثابه بخشــی از یک 

حمله گسرتده و/یا نظام مند علیه غیرنظامیان 

حامی دولت افغانستان و نهادهای خارجی1 

یا مخالف عقاید و قواعد طالبان شامل زنان و 

دخرتان مشــغول به کار، زنان مشارکت کننده 

در امــور عمومی، یا دخرتان دانش آموز پس از 

سن بلوغ ارتکاب شــده اند. این جرایم شامل 

ارتکاب متعدد اعامل خشــونت آمیزی اســت 

که در راستای خط مشی رهربی طالبان برای 

به دســت گرفنت قدرت از دولت افغانستان و 

تحمیل حکومت و نظام باورهای خود با قدرت 

مرگبار می باشد.

207. دفرت ســارنوالی براساس اطالعات 

موجــود در ایــن مرحلــه دریافت کــه مبنای 

معقولی برای این باور وجود دارد که از اول می 

2003، طالبان و اعضای آن ها حداقل جرایم 

جنگی زیر را در حین درگیری مســلحانه غیر 

بین املللی مرتکب شده اند:

)c( )i(( هدایــت   )2( )مــاده 8  کشــتار 

عمــدی حمالت علیه مــردم غیرنظامی )ماده 

i( )c( )2( 8((، هدایــت عمدی حمالت علیه 

 iii(( )2( 8 پرســنل امداد برشدوســتانه )ماده

e((( هدایــت عمــدی حمالت بــه مکان های 

حامیت شــده )ماده i v()2( 8((، رسبازگیری 

و بــه خدمت گرفــنت کودکان زیرپانزده ســال 

یــا بکارگیری آنــان جهت مشــارکت فعال در 

درگیری هــا )ماده vii()e()2( 8((، کشــنت یا 

i x(()2( 8 زخمی کردن خائنانه مبارزان )ماده

e(((. این جرایم جنگی به میزان گســرتده به 

عنوان بخشــی از یک طرح یا سیاست ارتکاب 

یافته اند.

افعال ارتکابی مقامات افغان

208. منابع بسیاری، از جمله کمیسیون 

مستقل حقوق برش افغانستان، یوناما و کمیته 

حقیقت یــاب منصوب شــده رئیــس جمهــور 

افغانستان در ســال 2013، رواج شکنجه در 

مراکز بازداشــت دولت افغانســتان را گزارش 

کرده اند. این رفتــار بازتاب دهنده یک الگوی 

قدیمــی مجرمان اســت که به ســال 1978، 

یعنی آغاز رویارویی باز می گردد که نســبت به 

آن یک وضعیــت مصئونیت مطلق ادامه دارد. 

در حــال حارض تخمیــن زده می شــود حدود 

35 تا 50 درصد بازداشت شــدگان مربوط به 

درگیری ها در بازداشــتگاه های افغانستان در 

معرض شکنجه اند.

209. مبنای معقولی بر این باور وجود دارد 

که مقامات افغانستان جرایم جنگی شکنجه و 

رفتار بی رحامنه طبق ماده i()c()2( 8(( هتک 

ii(()2( 8 حرمت کرامت انســانی طبق مــاده

c((( و خشونت های جنسی طبق ماده 8 )2(

)vi()c(( را مرتکــب شــده اند. مقامات دولتی 

متهم به شکنجه بازداشت شدگان شامل اداره 

امنیت ملی افغانســتان )NDS(، پلیس ملی 

افغانســتان )ANP(، ارتش ملی افغانســتان 

افغانســتان  مــرزی  ملــی  پلیــس   ،)ANA(

 )ALP( و پلیس محلی افغانســتان )ANBP(

می باشند.

201. اطالعــات موجــود داللــت بر این 
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امــر منی کنــد کــه جرایــم ادعایــی ارتکاب 

یافتــه شــده از ســوی نیروهای افغــان علیه 

بازداشت شــدگان مخاصمه، به مثابه بخشــی 

از طرح ها یا سیاســت ها در سطح ملی باشد. 

اگرچه اطالعات موجود در برخی موارد داللت 

می کند که جرایم منســوب به عنوان بخشــی 

از یــک یــا چند طرح یا سیاســت یــک مرکز، 

منطقه یا والیت ارتکاب یافته باشند. هم چنین 

اطالعات موجود نشان می دهد جرایم ادعایی 

به میزان گسرتده ای ارتکاب یافته است.

افعال ارتکابــی اعضای نیروهای ایاالت 

CIA متحده و سازمان

211. اطالعات موجود مبنای معقولی بر 

این باور فراهم می کند کــه در زمان بازجویی 

بازداشت شــدگان، اعضــای نیروهای مســلح 

ایــاالت متحده و ســازمان اطالعــات مرکزی 

ایاالت متحده )CIA( به شــیوه هایی متوسل 

شــده اند که منتهی به ارتــکاب جرایم جنگی 

شکنجه، رفتار بی رحامنه، هتک حرمت کرامت 

انسانی و تجاوز جنسی شده اند. چنین افعالی 

vi(()2(8 و )ii( و )i()C( )2( 8 به موجب مواد

e(( اساسنامه قابل مجازات اند. به خصوص:

* اعضای نیروهای مســلح ایاالت متحده، 

بیــن  اول مــی 2003 تا 31 دســمرب 2014 

دســت کــم 16 نفــر از بازداشت شــدگان در 

قلمرو افغانســتان را تحت شکنجه، رفتارهای 

بی رحامنــه، هتــک حرمــت کرامت انســانی 

در  سوءاســتفاده ها  بیشــرت  قرارداده انــد. 

سال های 2003-2004 رخ داده اند.

* اعضــای ســازمان ســیا، بیــن دســمرب 

2003 تا مارچ 2008 دســت کــم 27 تن از 

بازداشت شــدگان را تحت شکنجه، رفتارهای 

بی رحامنــه، هتک کرامت انســانی یــا تجاوز 

جنسی در قلمرو افغانستان و دیگر کشورهای 

عضو اساســنامه )یعنــی لهســتان، رومانی و 

لیتوانی( قرارداده اند. بیشــرت سوءاستفاده ها 

در سال های 2003-2004 رخ داده اند.

212. جرایــم ادعایی بــه منزله بدرفتاری 

با افراد اندکی نیســت. بلکه به نظر می رســد 

آن ها به عنوان بخشــی از شیوه های بازجویی 

تأییده شــده برای گرفنت اطالعات جاسوسی 

عملی بازداشت شدگان ارتکاب یافته اند. طبق 

اطالعات موجود، توســل به چنین شیوه های 

بازجویی، در نهایت از ســوی مراجع ذی ربط 

پایان بخشیده  شده  بودند.

213. دفــرت ســارنوالی معتقد اســت که 

مبنای معقولی بــر این باور وجود دارد که این 

جرایم ادعایی در راســتای پیشــربد سیاست 

یا سیاســت هایی با هــدف گرفنت اطالعات با 

استفاده از شــیوه های بازجویی بی رحامنه یا 

خشونت آمیزی ارتکاب یافته شده اند که اهداف 

ایــاالت متحــده در درگیری های افغانســتان 

تقویــت می کنــد. به همیــن ترتیــب مبنای 

معقولــی بر این باور وجود دارد که متام جرایم 

مشخص شده در اینجا پیوندی با درگیری های 

افغانستان دارد.

ارزیابی قابلیت پذیرش

214. با شناســایی پرونده های برخاسته 

از رفتار ســه گــروه مجــزای مرتکبین-اعضای 

طالبان و وابسته گان )گروه های مخالف دولت( 

مقامات افغان با اعضای نیروهای مسلح ایاالت 

متحده یا ســازمان سیا- دفرت سارنوال دریافته 

اســت که پرونده هــای بالقوه ای که در بســرت 

تحقیق نســبت بــه وضعیت موجــود به وجود 

آمده اند، طبــق ماده b()1( 53( قابل پذیرش 

می باشــد. ایــن یافته مــرشوط بــه اطالعات 

بیشــرتی اســت که مقامات ملــی مربوطه در 

مرحله ارزیابی مقدماتی یا هررسیدگی بعدی 

می توانند فراهم کنند.

اعضای گروه های مخالف دولت

پارملــان  تکمیلــی:  صالحیــت   .215

افغانســتان در ســال 2007 یک عفو عمومی 

تصویب کــرد کــه در ســال 2009 الزم الجرا 

شــد. »قانون عفو عمومی و ثبــات ملی« برای 

متــام طرفیــن متخاصــم از جمله اشــخاص 

و گروه هایــی کــه هم چنــان مخالــف دولــت 

اســالمی افغانســتان اند مصئونیــت قانونــی 

فراهــم می کند، مصئونیت های قانونی آن هم 

بدون مرور زمان یا بدون اســتثنا کردن جرایم 

بین املللــی از شــمول آن. پیــش از تصویب 

قانــون عفــو، تنها یــک عضو عالــی رتبه یک 

گروه مســلح )....( برای ارتکاب جرایم ســال 

1992-93 محاکمه شــده بــود. عالوه براین، 

گزارش شده اســت که دو تن از اعضای ارشد 

شبکه حقانی توسط دادگاه ملی مقدماتی در 

اگســت 2016 برای اتهام نامعلومی محاکمه 

و محکوم شــدند. دولت افغانستان هنوز قرار 

اســت تا اطالعات مربوط به رسیدگی این دو 

پرونــده را جهت انجــام ارزیابی کامل قابلیت 

پذیــرش آن ها را قراهم کند. بر طبق اطالعات 

موجود به غیر از این دوتن، هیچ یک از رهربان 

اصلی گروه های مسلح مخالف دولت، یا دیگر 

اعضایی که باالترین مســئولیت را داشته اند، 

مانند کســانی که دستورات را صادر، تأمینات 

مالی را فراهم کرده اند، تحت تحقیق یا تعقیب 

قرار نگرفته اند.

216. شــدت: بین جنوری 2007 و جون 

2015، تلفــات غیرنظامــی حــدود 45000 

)17000 مرگ و 28000 زخمی( بوده است 

که به طور عمده به دلیل استفاده از مبب های 

دست ساز منسوب به گروه های مسلح مخالف 

دولت بوده اســت با بی رحمــی خاصی مانند 

رسبریــدن و اعــدام ارتــکاب یافتنــد. پس از 

آن، اجســاد در مکان هــای عمومــی اغلب با 

نوشــته ای به مثابه هشــدار برای دیگران و با 

هــدف ایجاد رعب و وحشــت در میــان مردم 

غیرنظامی محلی و گســرتش تــرس به عنوان 

سیستم کنرتل منایش داده می شد.

اعضای مقامات افغانستان

217. صالحیــت تکمیلــی: دولــت تنها 

رســیدگی های محدودی علیــه متهامن کرده 

اســت. علی رغم میزان گســرتده بدرفتاری در 

)براســاس   ANP و   NDS بازداشــتگاه های 

بازداشــت  بــر  نظــارت  برنامــه  یافته هــای 

از  درصــد   51 تــا   35 حــدود   ،UNAMA

بازداشت شدگان مخاصمه مورد بدرفتاری واقع 

شده اند( اطالعات ارائه شده دولت افغانستان 

به UNAMA نشان می دهد تا به امروز دولت 

تنها دو تن از مقامات رسمی NDS )در ارتباط 

با یــک واقعه( را محاکمه کرده اســت، و هیچ 

یک از مقامات رســمی ANP بــرای این رفتار 

تحت پی گرد قرار نگرفته اند. دولت افغانستان 

علی رغم درخواست های متعدد دفرت سارنوال 

در  اطالعاتــی  هیچ گونــه   ،2008 ســال  از 

خصوص رسیدگی های ملی ارائه نکرده است؛ 

دو درخواست در طول دوره این گزارش ارسال 

شد.

218. شدت: بالغ بر 5000 بازداشت شده 

در جریان رویارویی مسلحانه، در زندان دولت 

افغانســتان وجود دارد. شــیوه ارتکاب جرایم 

بســیار وحشتناک به نظر می رسند و ظاهراً به 

نحوی محاسبه شده اند که حداکرث رنج ممکن 

را تحمیل کنند. جرایم مورد اتهام اثرات کوتاه 

مدت و بلندمدت شدیدی بر سالمت جسمی 

و روانی بازداشت شــدگان، از جمله جراحات 

جسمی دامئی داشته است.

اعضــای نیروهــای ایــاالت متحــده و 

CIA سازمان

219. صالحیــت تکمیلــی: دادگاه هــای 

نظامــی و مدنــی ایــاالت متحــده می توانند 

صالحیت خود را نسبت به رفتارهای مجرمانه 

داخل در صالحیت دیوان کیفری بین املللی 

اعامل کنند )یعنی جرایم جنگی، جرایم علیه 

برشیت و نابودســازی جمعی(، حتا زمانی که 

خارج از ایاالت متحده و توسط اتباع آن دولت 

ارتکاب یافته باشند.

220. در تازه ترین پاســخ به کمیته مبارزه 

با شکنجه )نوامرب 2015( ایاالت متحده بیان 

می کند که بیــش از 70 مــورد تحقیق انجام 

شــده از ســوی وزارت دفاع در خصوص اتهام 

بدرفتاری با زندانیان از ســوی پرسنل نظامی 
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در افغانســتان منتهــی بــه محاکمه توســط 

محاکم نظامی شد. نزدیک به 200 رسیدگی 

بــه بدرفتــاری با زندانیــان منجر بــه مجازات 

غیرقضایی یــا توبیخ اداری شــد. با این حال 

اطالعات عمومــی خاص در ارتبــاط با وقایع 

و افــراد موضوع آن دادرســی محدود اســت. 

بــا توجه به اطالعات موجود ســارنوال قادر به 

شناســایی هیچ یک از افــراد نظامی محاکمه 

شــده در دادگاه نظامی بــه دلیل بدرفتاری با 

زندانیان که در صالحیت زمانی و مکانی دیوان 

بوده اند، نبود. بسیاری از تحقیقات و تعقیب ها 

مربــوط به بدرفتــاری با بازداشت شــدگان در 

عراق بود. تعداد اندکی )7( از جلسات دادگاه 

نظامی برای بدرفتاری اتفاق افتاده در ســال 

2002 افغانستان بود.

یــک  آمریــکا  دادگســرتی  وزارت   .221

بررســی مقدماتی دوســاله )از اگست 2009 

تــا جون 2011( نســبت به اتهامــات مربوط 

به بدرفتاری با بازداشت شــدگان در بازداشت 

ســازمان اطالعــات مرکزی CIA انجــام داد و 

در آن به بررســی اتهامات بدرفتــاری با 101 

تن از بازداشــت شــدگان پرداخت. با توجه به 

اطالعــات موجود، حوزه ایــن بازبینی محدود 

به این بررســی بود که آیا شیوه های بازجویی 

غیرمجاز توســط بازجویان سیا استفاده شده 

است یا خیر و اگر چنین است آیا چنین رفتاری 

می تواند نقض احکام جزایی قابل اجرا باشد. 

لوی سارنوال ایاالت متحده در بیانیه عمومی 

خود در مورد دادرســی ها تأکید کرد که وزارت 

دادگســرتی افرادی را که با حســن نیت و در 

محدوده راهنامیی حقوقی ارائه شده از سوی 

دفرت مشــاوره حقوقی در ارتباط با بازجویی از 

زندانیان عمل کرده باشند، تحت پیگرد قانونی 

قرار منی دهد. در نتیجه این بررسی، سارنوال 

کل فقــط در مــورد پرونده دوتن از بازداشــت 

شــدگان که در بازداشتگاه ســیا فوت کردند، 

تحقیقات کیفری کاملی انجام داد. تحقیقات 

این دو پرونده در اگســت 2012 تکمیل شــد 

و منجر به هیچ کیفرخواســت یا تعقیب نشد؛ 

زیــرا بر طبق گزارش ســارنوال کل، ادله قابل 

پذیــرش بــرای تحصیل و اثبــات محکومیتی 

ورای شک معقول، کافی نبود.

222. در حالــی کــه بــه نظــر می رســد 

دادرســی ها به رفتار بازجویــان و حوادثی که 

در آن شــیوه های بازجویــی غیرمجــاز بــوده 

محدود شــده است، دفرت ســارنوال تا قبل از 

نهایی شــدن تصمیــم خــود در مــورد قابلیت 

پذیــرش پرونده هــای بالقوه، در جســتجوی 

به دست آوردن توضیحات بیشرت در مورد دامنه 

بررســی های مقدماتی مربوطه و رسیدگی ها 

است.

223. تحقیقات کیفــری مربوط به جرایم 

ارتکابی در رابطه با بازداشــتگاه های ســیا در 

قلمــرو لهســتان، رومانی و لیتوانــی در حال 

انجام اســت. اطالعات موجود نتوانسته است 

دفــرت ســارنوال را به احــراز مؤلفه های اصلی 

پرونده هــای در حال رســیدگی قادر ســازد، 

آن چنــان کــه بتوان گفــت آیا قلمــروی آن ها 

پرونده ای بالقوه تحت تحقیق را پوشش می هد 

یا خیر.

دارد  وجــود  اطالعاتــی  شــدت:   .224

در  تــن  نشــان می دهــد حداقــل 88  کــه 

شــکنجه  متحــده  ایــاالت  بازداشــتگاه های 

شــدند. اطالعــات موجود حاکی از آن اســت 

قربانیان به طور عمدی تحت خشونت جسمی 

و روانــی قرارگرفته انــد و جرایــم منســوب با 

بی رحمی خاص ارتــکاب یافته اند، طوری که 

شــأن و منزلت انسانی ذاتی قربانیان را نقض 

کنند. اعامل »شــیوه ای بازجویــی پیرشفته« 

در مجمــوع و در ترکیــب بــا یکدیگــر در یک 

دوره طوالنــی مدت موجب صدمات جســمی 

و روانــی جدی بــر قربانیان می شــوند. طبق 

گزارش ها، برخی از قربانیان مشــکالت روحی 

و رفتــاری ماننــد توهم، پارانویــا، بی خوابی و 

خودزنی و خودآزاری نشــان داده اند. شــدت 

جرایم ارتکابی با مالحظه این واقعیت که آن ها 

متعاقب برنامه ها یا سیاست های تأیید شده در 

سطح مقامات ارشد و متعاقب مذاکرات دقیق 

و گسرتده، ارتکاب یافته اند افزایش می یابد.

نفع عدالت

در پرتو مأموریت دفرت سارنوال و هم چنین 

هدف اساسنامه و با درنظرگرفنت شدت جرایم 

و منافع قربانیان، براســاس اطالعات موجود 

دفرت سارنوال دلیل محکمی منی توان داشته 

باشــد برای باور به اینکه آغاز تحقیقات به نفع 

عدالت نباشد.

OTP فعالیت های

226. در طول دوره گزارش، دفرت سارنوال 

فعالیــت خود را بر به نتیجه رســاندن ارزیابی 

جامع معیارهای اساسنامه متمرکز منود برای 

تصمیم گیری درباره این که آیا مبنای معقولی 

برای ادامه تحقیقات در وضعیت افغانســتان 

موجــب ماده 53)1( اساســنامه وجود دارد یا 

خیر. در این فرایند، دفرت ســارنوال با افرادی 

از جمله مقامات دولتــی به منظور جمع آوری 

اطالعات بیشــرت مربــوط به ارزیابــی قابلیت 

پذیــرش و نفــع عدالت در متاس بــود. دولت 

افغانســتان هنوز به دنبال ارائــه اطالعات در 

پاســخ به درخواست مســتمر دفرت سارنوالی 

جهت کسب اطالعات بیشــرت برای رسیدگی 

مربوطه در سطح ملی می باشد.

227. در چارچــوب ارزیابــی این کــه آیا 

پرونده هــای بالقوه دارای شــدت کافی برای 

توجیه اقدامات بیشــرت دیوان بر اســاس خط 

مشــی دفرت ســارنوالی درباره جرایم جنســی 

و جرایم مبتنی بر جنســیت می باشد یا خیر، 

دفرت ســارنوالی تأثیر جرایم جنســی و مبتنی 

بر جنســیت بر قربانیان و جوامــع آن ها را در 

نظر گرفته اســت. دفرت ســارنوالی احراز منود 

که اعــامل خشــونت آمیز مانند جرایــم علیه 

برشیت از طریــق تعقیب و ایــذای مبتنی به 

جنسیت تأثیر بسیار شــدیدی بر زندگی زنان 

و دخرتان داشــته است. آموزش دخرتان مورد 

حمله مداوم بوده است، بنابراین هزاران دخرت 

از حق دسرتســی به آموزش محروم شــده اند. 

زنانی که پس از فوت یا آســیب همرسان شان 

در تأمین درآمد خانواده تنها شدند، پیامدهای 

اجتامعــی و اقتصادی طوالنی مــدت تجربه 

کرده انــد. با فقر  اجبــاری، بســیاری از زنان 

مجبور به ازدواج درآوردن دخرتان شان درازای 

بدهی ها شده یا فزندان شان را از مکتب رفنت 

بــرای کارکردن مانع شــدند. زنــان بی همرس 

غالباً در مقابل  اشکال خشونت و سوءاستفاده 

از خانواده آسیب پذیر بوده اند.

228. دفــرت ســارنوال هم چنین بــا افراد 

دیگــر جهت به بحــث گذاشــنت موضوعاتی 

مانند نفــع عدالت، منافع قربانیان و شــدت 

جرایــم ارتکاب یافته در افغانســتان در متاس 

بوده اســت. این بحث ها به سارنوال در احراز 

آن که آیا دالیل مســتحکمی بــرای باورمندی 

بــه آن که یک تحقیق منی تواند به نفع عدالت 

باشد کمک منود.

229. دفرت سارنوال هم چنین فرصت هایی 

بــرای تقویــت فعالیت های همــکاری خود با 

والیت هــای مربــوط و دیگر اعضــای خارجی 

اتخاذ کرد که تأکیدی است بر آن که همکاری 

مؤثر اهمیت بســیاری بر کار دفرت سارنوال در 

این وضعیت دارد.

نتیجه گیری

230. دفــرت ســارنوال در حــال به نتیجه 

معیارهــای  از  را  خــود  ارزیابــی  رســاندن 

تنظیم شده در ماده a()1(53( تا )c( می باشد 

و بــه زودی تصمیم نهایی خواهد گرفت که آیا 

از شــعبه مقدماتی دیوان درخواســت کند به 

زودی رســیدگی وضعیت جمهوری اســالمی 

افغانستان از اول می سال 2003 آغاز گردد.

پی نوشت:

 . نهادهای خارجی حارض در افغانســتان 

بین املللــی،  نظامــی  نیروهــای  شــامل 

رشکت هــای نظامی خصوصی، ســازمان های 

بین املللی دولتی و غیــر دولتی، رشکت های 

بین املللی و رسانه های بین املللی است.
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د ۱۳۹۶ کال د وري )حمـل( د میاشـتې پـه  

۱۲مـه نېټـه د کیمونیکـس موسسـې له خـوا د 

USAID پـه مـايل مالتړ مـوږ ۱۴ تنه  د جورجیا 

هیواد ته والړو او د دې هيواد د ښوونې او روزنې 

لـه بیلو، بیلو څانګو او ښـوونځیو څخه مو لیدنه 

وکـړه، څـه چـې مـو ولیـدل کـټ مـټ مـو دلتـه 

راوړي دي او زمـوږ د ښـوونې او روزنـې له حالت 

رسه یـې یـو څـه پرتلنه شـوې ده.

د جورجیـا هیـواد چـې د اسـیا د لويـې وچې په 

لویدیځـه او د اروپـا پـه ختیځـه خوا کې شـتون 

لـري، لويدیځـې خواتـه يې تـوره بحیره، شـامل 

او  ترکیـه  يـې  تـه  يـې روسـیه، سـهیل  خواتـه 

ارمنسـتان او سـهیل ختیځ ته يـې د اذربایجان 

هیـواد دی، پایتخت او لوی ښـار يې د تبلیيس 

ښـار دی، جورجیايي يې رسـمي ژبه ده، رويس 

او ارمنـي هـم د رسـمي ژبـو پـه توګـه موجـودې 

دي او یـو لـه هغـو هیوادنـو څخـه دی چـې پـه 

اسـیا او ارپـا دواړو لویـو وچـو کـې يـې د خاورې 

یـوه برخـه شـامله ده، پـه اوس وخـت کـې د 

پـه  لـري.  ناټـو غړیتـوب  او  اتحاديـې  اروپايـي 

هیـواد کـې يـې ۹۹٪ خلـک لوسـتل لیـکل او 

حسـاب کولـی يش.

په جورجیا کې 
د ښوونې او روزنې 
حالت او زمونږ 
د پوهنې وضعيت

فیض الله فایز

د کیمونیکـس موسسـې پـه تخنیکـي مرسـتې 

کـړو  زده  لومړنیـو  د  کـې  افغانسـتان  پـه  رسه 

ارزونـه زمـوږ د )۱۲( تنـو او ځینو نـورو همکارانو  

پـه وسـیله تـر رسه شـوې وه او د دې موسسـې 

پـه مرسـته پـه جورجیـا هیـواد کـې د جیفرایـډ 

)GPRIED( پـه نـوم پـروژه عميل شـوې وه زموږ 

د سـفر موخه دا وه چې د کیمونیکس له خوا د 

دې دوو پـروژو تـر منـځ چـې یـوه زموږ پـه هیواد 

کـې رستـه رسـیدلې ده او بلـه پـه همدې شـان 

پـروژه د جورجیـا په هیواد کې تر رسه شـوې ده، 

څـه پایلـې یـې لرلـې دي، څـه ورته والـی لري، 

څـه سـتونزې پکـې پیښـې شـوې دي او د حل 

الرې يـې کومـې وې؟؟؟ د دې لپـاره چې پایلې 

يـې وګـورو او  تجربـې رسه رشیکـي کـړو.

 د هغـوی معلومـات مـوږ تـه داسـې ؤ:  دوی پـه 

کال )۲۰۱۱( کـې دا پـروژه عمـيل کـړې ده، 

لومـړی يـې      )۱۰۰( سـل ښـوونځي تـر الس 

 ) او ۲۰۱۵   ۲۰۱۴ ( پـه  نیـويل دي،  النـدې 

کلونـو کـې يـې پراختیـا ورکـړې ده، لـه مکتـب 

تـر مکتـب پـورې پروګرام يـې عميل کـړی دی، 

لـه ښـوونځیو څخـه يـې معلومـات را ټـول کړي 

دي، بیـا يـې ښـوونکو تـه ورکشـاپونه ورکـړي 

دي، یـو کال وروسـته يـې بیـا تکـرار کـړي دي، 

د ارزونـې مـواد یا ابزار يې تیار کـړي دي، د دې 

مـوادو د تیارولـو لپـاره يـې هـم له یـوې کمپنۍ 

 )۲۰۱۳ ( کال  پـه  دی،  کـړی  داد  قـرار  رسه 

کـې يـې لومړنـۍ رسوې کـړې ده، بیـا يـې پـه 

کال )۲۰۱۵( کـې انالیـن رسوې کـړې ده، د 

دوو کالـو پـه مـوده کـې ښـوونکو تـه د تخنیکي 

الکرتونیکـي مـوادو په اړه ټریننګ ورکړل شـوی 

دی، د حسـاب او ژبـې پـه اړه ارزونـه شـوې ده، 

ټریرنانـو او ښـوونکو تـه ټریننګونه ورکړل شـوي 

دي، د دوی هـم دا سـتونزه وه چـې لـه هـر نوي 

وزیـر رسه بـه يـې له رسه کار پیـل کاوه، څو چې 

بـه هغه پـه موضوع ځان پـوه کاوه ډیـر وخت به 

يـې ونیـو، دوی هـم د مـيل نصاب او ښـوونکو د 

روزنـې څانګې لـري، خو دا څانګـې ازادې دي، 

شـاو خـوا لـه )۲۵۰۰۰ پنځـه ویشـت زره( زده 

کوونکـو رسه يـې کار  کـړی دی. النـدې ځینې 

موارد دي چې ښـيي زمـوږ او د جورجیا هیواد د 

ښـوونې او روزنـې په برخـو کې څه ورتـه والی او 

څـه بیلوالی شـته.

-  ټـول ښـوونکي انټـر نیـټ ته الس رسـی لري، 

خـو زمـوږ ډېـرو ښـوونکو بـه تـر اوسـه انټرنیـټ 
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عمـآ نـه وي لیدلـی، الرسسـی خـو بـه ډیر کم 

ښـوونکي ورتـه لري.

- لـه  ۶۵٪ ډېـر ښـوونکي یـې د ماسـرتۍ تـر 

کچـې زده کـړې لـري، پاتـې نـور ټول لږ تـر لږه 

لیسـانس او اړينـې پیداګوژیکـې زده کـړې يـې 

کـړې او تریننګونـه يې اخیسـتې دي او  ور رسه 

يـې د  مـيل امتحانونو پـه څانګه کې د مضمون  

امتحـان هـم ورکړی.

خـو زمـوږ پـه ښـوونځیو کـې ګـڼ شـمېر هغـه 

پـه  کـوي؛  تـر رسه  دنـده  د ښـوونکي  کسـان 

ځانګـړې ډول پـه والیتونـو او لـري پرتـو سـیمو 

کـې، چـې د کانکور په ازموینه کې ناکام شـوي 

وي او یـا هغـوی چـې د کانکـور پـه ازموینه کې 

يـې کمې منرې وړې وي بیا د ښـوونکو د روزنې 

څانګـې تـه ورپېژنـدل  شـوي وي، هغـوی چـې 

بیـا له )۱۴( څوارلسـم ټولګي څخه فـارغ يش، 

هـم د ښـوونکي پـه توګه دنـدې رسته رسـولو ته 

زړه نـه ښـه کـوي ځکـه ډیر لـږ معـاش او امتیاز 

لري.

 دوی د EGRA يـا د لومړنيـو زده کـړو ارزونـه 

ځکـه وکـړه چـې د وزارت لـه خـوا پـه تـر رسه 

شـوې ارزونـه کـې سـویه لوړه ښـودل شـوې وه، 

دوی مجبـور شـول یـوه اسـايس ارزونـه وکـړي، 

چـې ځـان تـه واقعیـت معلـوم کانـدي.

- د ارزونـې مـوادو تـه د خارجـي متخصصینو او 

انجوګانـو په وسـیله انکشـاف ورکړل شـوی دی 

)خـو مـوږ د ریـرسچ او تحقیـق پـه ریاسـت کې 

یـو داخيل یـا خارجي متخصـص نه لـرو(. دوی 

هـم لـه لومړي تر شـپږم ټولګـي پـورې ارزونه تر 

رسه کـړې ده.

-  پـه لـوړو ټولګیـو کـې پـه یـوه ټولګـي کـې لـه 

)۳۰ – ۳۵( زده کوونکـي درس وايـي )زمـوږ پـه 

ټولګیـو کـې ۵۰ تـر ۹۰ حتې لـه دې څخه هم 

ډېـر زده کوونکـي ناسـت وي(.

-  پـه ټیټـو ټولګيـو کـې )۳ -۱۴-۸- ۲۶( زده 

کوونکـي دي )زمـوږ پـه ټولګیـو کـې )۳۰ تـر 

وايـي(. درس  کوونکـي  زده  ډیـر  ۶۰حتـی 

 د ارزونـې پـه تـرڅ کې يې د ښـوونکو حالت هم 

معلـوم کـړی، بیـا يـې اړیـن ټریننګونـه ورکـړي 

دي لـه تریننـګ څخـه وروسـته يـې کتيل چې 

پـه ښـوونکو کې څـه تغیـرات راغـيل دي او نورو 

کومـو وړتیـاوو ته اړتیـا لیدل کیـږي، د دوی هم 

دا یـوه لویه سـتونزه وه.

-  پـه کال کـې درې ځلـه لـه ښـوونځیو څخـه 

د  کـې  ښـار  پـه  کابـل  )د  کـوي  مشـاهده 

احمدشـاه بابا مېنې یوه ښـوونځي تـه زه پخپله 

ورغلـم ښـوونکو راتـه و ویـل چـې پـه تیـرو دریـو 

کلونـو کـې مـوږ څوک نـه دی لیدلی چـې زموږ 

لـه ښـوونځي څخه يـې لیدنه کـړې وي، خدای 

خـرب چـې پـه اطرافونـو او نـا امنـو سـیموکې به 

څـه حـال وي(.

او  معلومولـو  کچـې  د  پوهـې  د  ښـوونکو  د   

ارزونـې دوامـداره پروګـرام لـري، د مضمـون او 

میتودولـوژي پـه برخـه کې يې پوهـه معلوموي، 

لـه هغـوی رسه چـې مرسـتې تـه اړتیـا ولـري 

مرسـته کـوي، د پاڼـې او الکرتونیکي وسـیلو په 

مـټ معلومـات را غونـډوي. 

- پـه ښـوونځیو کـې د تعذیـب نښـې او نښـانې 

نشـته )پـه اوس وخـت کـې زمـوږ پـه ښـوونځیو 

کـې هم ډېـرې لږې لیدل کیږي؛ مـا درې کاله 

مخکـې د کابـل پـه ښـار کـې د یوې مشـهورې 

لیسـې مدیـر ولیـد راتـه يـې و ويـل چـې زده 

کوونکي له وسـلو او بوکس پنجو رسه ښـوونځي 

تـه راځـي، څـه ورته نه شـم ویلـی، نه مـو څوک 

شـکایت اوري، کـه څـه ورتـه و وایـم نـو پـه شـلو 

تهمتونـو مو تورنـوي، زما په خپل شـخيص نظر 

د جورجیـا هیـواد ټولنیز رشایـط زموږ له ټولنیزو 

حاالتـو رسه توپیرلـري، له دې سـببه چـې زموږ 

هیـوادوال دا څلوېښـت کالـه کیـږي پـه جنـګ 

جګـړو او بدبختیـو کـې راګیـر دي، اخـالق او 

عـادات هـم پـه یـوه مناسـب حالـت کـې نـه 

معلومېـږي، نـو پـه دې اسـاس ځینـې وختونـه 

ښـوونکي لـه سـتونزو رسه مـخ کیـږي، لیـدل 

شـوي دي چـې زده کوونکـو ښـوونکي تهدیـد 

کـړي دي، بـې احرتامـي ورتـه کـوي، پـه زور ور 

څخـه پـه امتحانونـو کـې نومـرې غـواړي، چـې 

پـه پایلـه کـې ښـوونکي هـم ناهیـيل کیـږي او 

هغسـې چې اړینه ده تدریس نـه يش کولی، یا 

يـې نه کوي، نو زه ویلی شـم چې رسغړوونکو، د 

ضعیفـو اخالقـو درلودونکو او کاروونکـو او قانون 

ماتوونکـو ته باید مناسـب مجازات موجـود وي، 

چـې نظم او ډسـپلین مراعات يش او ښـوونکي 

هـم پـه جـرآت رسه تدریـس وکـړي او هـر زده 

کوونکـي تـه د دوی لـه لیاقـت او زده کـړې رسه 

سـمې نومـرې ورکـړي او دا بـه د زده کـړي پـه 

پروسـه بانـدې مثبت اثـرات ولـري(. 

-  ښـوونکی بایـد مسـلکي وي او ټـول پـه خپـل 

مسـلک پـورې د اړونـد مضمـون درس ورکـوي 

)زمـوږ ګـڼ شـمیر ښـوونکې د مجبوریـت یـا د 

مکلفیـت د تـر رسه کولـو لـه کبلـه اړ دي چـې 

بېـل، بېـل مضمونونـه تدریـس کـړي(.  

-  مدیـر د اداري کارونـو په خوا کـې دا دنده هم 

لري چې ښـوونکي او زده کوونکي و څاري چې 

د هغـوی برخـورد څنګـه دی؟ کـه و وینـي چې 

څـه غیـر اخالقـي کار اوعمـل تـر رسه کـوي، یا 

نـا مناسـب حالت روان دی بیا نـو پورته چارواکو 

ته خـرب ورکوي.

- خصـويص ښـوونځي هـم شـته او ټولـه ورځ 

لوسـت لـويل، د هغـوی پایلـه پـه ځینـو مـواردو 

کـې ښـه ده، خـو ټـول مـيل نصـاب تعقیبـوي، 

کلـه کلـه څـه نـور دريس مـواد هـم کاروي، خـو 

دا ښـوونځي هـم د دولت تر مسـتقیمې څارنې 

النـدې دي. )زمـوږ خصويص ښـوونځي تر ډیره 

بریـده د سـوداګرۍ خونـو په شـان  دي، په دې 

معنـا چې ډېر لـوړ فیس، پـه زده کوونکو باندې 

پـه لـوړه بیه د کتابونو او کتابچو پلـورل، د کارت 

او یونیفـورم پـه نـوم ډیـرې پیسـې اخیسـتل، دا 

ټـول هغـه څـه دي چې بایـد ورته کلکـه پاملرنه 

ويش او کنټـرول يش(

- تـر دوولسـم ټولګـي پـورې يـې زده کـړه مفتـه 

ده،  

- پـه ښـوونځیو کـې هلـکان او انجونـې ګـډه 

زده کـړه کـوي )خـو زمـوږ پـه اسـالمي او افغاين 

ټولنـه کـې اړینه دا ده چې په بیـل ډول زده کړه 

وکـړي، چې پـه ترڅ کې تر درېیـم ټولګې پورې 

کولـی يش پـه ګـډه توګـه زده کړه وکـړي(.

او خـارج زده  نـاکام  پـه ډېـر لـږ شـمېر رسه   -

کوونکـي لـري، خـو هغه پـه دې معنا چـې ټول 

زده کوونکـي مناسـبې او اړینـې زده کـړې تـر 

السـه کـوي، هسـې نـه چـې )پـه واسـطه یـا په 

پیسـه یـا پـه زور بریايل کېـږي یا دا چـې په پټو 

سـرتګو او د دی لپـاره چې ښـوونځی يـې بدنام 

نـه يش او یـا څـوک و وايـې دومـره زده کوونکـي 

يـې نـاکام دي، نـو ټـول  کامیـاب کـړي(.

پـوره  رسه  ښـوونځیو  لـه  والدیـن  او  ټولنـه   -

همـکاري او مرسـته کوي، لـه والدینـو او ټولنې 

رسه کار کیـږي چـې څـه ډول د ښـوونځي پـه 

چـارو کـې برخـه واخـيل )اوس زمـوږ خلـک هم 

دې خـربې تـه لـږ متوجـه شـوي دي(.

- پـه مجموعـي توګـه د جورجيـا پـه ښـوونځيو 

کـې ) ۵۳٪ ( هلـکان او ) ۴۷٪ ( نجونـې دي. 

)بدبختانـه چـې د نـا امنیـو او تـر یـوه حـده د 

کلتـوري او فرهنګـي سـتونزو لـه کبلـه زمـوږ په 

ښـوونځیو کـې د انجونـو برخـه ډېـره لـږه ده(.

- ځینې ښـوونځي. دوه وخته دي خو د لوسـت 

سـاعتونه پوره کوي )زموږ په ډیرو ښـوونځیو کې 

درې وخته لوسـت ورکول کېږي چې ښـوونکي 

مجبوریـږي د )۴۵( دقیقـو پـر ځـای )۳۰( یـا ) 

۳۵ ( دقیقـي تدریـس وکړي او دې د زده کړو پر 

پایلـو خـورا نـاوړه اغیـزه کړې ده، چې ښـوونکي 

خپـل دريس پروګـرام نه يش پـوره کولی(.

- دريس کتابونـه يې څلور کالـه وخت لري )موږ 

کـه څـه هـم دری کالـه کتابونـو ته وخـت ورکوو 

مګـر په ډیرو ښـوونځیو کې له ډېـرو زده کوونکو 

رسه داسـې کتابونـه لیـدل کیـږي چـې لس تر 

دوولسـو کلونـو پخوا چاپ شـوي او د خصويص 

چـاپ خونـو له خوا بیـا بیا فوتوکاپي شـوي دي 

او وررسه دا چـې پـه یـوه ټولګي کـې د بیلو،بیلو 

دورو چـاپ کتابونـه شـته چـې ښـکاره ده د زده 

کـړو پر پایلو نـاوړه اغیـزه کوي(.
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- لـه )۱-۶( نصـاب د زده کوونکـو د ارزونې پایلو 

تـه پـه کتـو بیـا کتـل شـوی دی، زمـوږ ښـوونیز 

نصاب هم تر لسـم ټولګي پورې بیا کتل شـوی 

او د پاتـې ټولګیـو کتابونـه هم تر کتنـې الندې 

جمهورريیـس  د  وزارت  پوهنـې  د  وررسه  دي، 

لـه کبلـه د  ارشف غنـي د ځانګـړې پاملرنـې 

نصـاب د پـوره سـموايل او نـوي وايل لپاره هلې 

ځلـې کـوي او پـه شـدت رسه کار جریـان لري.

پـه جورجيا کې لـه لومړي ټولګـي څخه بهرنۍ 

ژبـه )معمـوآل انګلیـيس( پیلیـږي، خو )زمـوږ په 

ښـوونځیو کـې لـه څلـورم ټولګـې څخـه دوميه 

ژبـه او انګلیـيس پیلېږي(.

 - لـه لومړي تر شـپږم ټولګي پـورې )۷( کتابونه 

لري، 

- د لوسـت لـه کتابونـو پرتـه ښـه رنګه د لوسـت 

مرسـتندویه مـواد او د کیسـو کتابونه لـري )خو 

زمـوږ زده کوونکـو تـه د لوسـت کتابونه هـم پوره 

نه رسـیږي(.

- ښـوونکي پـه منظمـه توګـه د زده کوونکـو د 

ارزونـې ریـکارډ اخيل او مناسـب مـواد ورته لري 

)زمـوږ پـه ښـوونځیو کـې لـه دې کار رسه څوک 

بلـد نـه دي، یواځـې د کریتیـف موسسـې پـه 

تخنیکي مرسـته او د تعلیمي نصاب د پښـتو او 

دري ژبـو د ډیپارمتنټونو د علمي غړو په وسـیله 

د لومـړي، دويـم او درېیـم ټولګي د ژبې کتابونه 

پـه یـوه نـوي ډول رسه تالیـف شـول، چـې د 

ښـوونکي لپاره د زده کوونکو د دوامـداره ارزونې 

کتـاب هـم تیار کـړل شـوی دی(.

- هـر ښـوونکی د پوهنـې وزارت سـایټ ته مفت 

او اسـانه الرسسـی لري، خو موږ ال په دې برخه 

کـې ډېرې سـتونزې لرو.

- ټول ښوونکي کریډیت پوره کوي،  

ـ د ټولګیـو تـر منـځ هـم مقابلـه لـري، دوه دوه 

زده کوونکـي د هـر ټولګـې پـه یـو ځای لوسـت 

ترشیـح کـوي )زموږ په ټولګیو کـې دې فعالیت 

تـه دومـره پاملرنـه نه کیـږي(.

- د نڅـا او ترانـې سـاعت یـا فعالیـت هـم لـري 

)زمـوږ پـه اسـالمي ټولنـه کې نڅـا ځـای نلري، 

د  کوونکـي  زده  ښـوونځیوکې   ډېـرو  پـه  خـو 

سـپورت پـه سـاعت کـې هـم پـه ټولګـي کې د 

ننـه سـاتل کیـږي(.

  - ښـوونکي لوسـت پالنوي، ټریرن ته يې ښـيي 

د ټریرن په مرسـته او الر ښـوونه د تدریس پروسه 

پـه مـخ وړي )زمـوږ ډطـری شـمېر ښـوونکي د 

کابـل پـه ښـار کـې هـم دريس پـالن نلـري، په 

لـرې پرتـو سـیمو کې بـه څه حـال وي(.

- مدیـر او ټریـرن د ځانګـړې ارزونـې فـورم هـم 

ګـوري او تايیـدوي يـې )زمـوږ په ښـوونځیو کې 

دا کار رستـه نـه رسـیږي(.

یوه رس ښـوونکي وویـل )دا طبعي خربه ده چې 

کـه په یـوه ټولګي کـې ۳۰ دیـرش زده کوونکي 

هـم وي ټـول بـه لومـړين معلومـات ولـري، خـو 

بیـا هـم بایـد پـه ښـو او مناسـبو کلامتو او ښـې 

طریقې رسه معلومات ورته ترشیح يش، د ښـې 

زده کړې لپاره مناسـب او ښـه مرسـتندویه مواد 

ښـه مرسـته کـوي، ټولګـی بایـد دوسـتانه وي، 

چـې پـه جورجیـا کـې دا کار شـوی دی، کلـه 

چې موږ ښـوونکي عمآ مشـاهده کـړو، پوهیږو 

چـې د مضمـون او میتودولـوژي پـه اړه څومـره 

معلومـات لـري، دا هـم معلومـوو چـې پـه کـوم 

ټولګـي کـې کـوم قابلیتونه اړیـن دي(.

 - هـر ښـوونکي ته کمپیوټر ورکـول کیږي )زموږ 

ښـوونکي د ښوونکي الرښـود کتاب هم نلري(.

 - د زده کوونکـي ټـول ریـکارډ سـاتل کیـږي، 

دوامـداره ارزونـه رستـه رسـوي، پـه هـر مضمون 

کـې د هـر زده کوونکـي ضعیفـې نکتـې او د 

اړتیـاوو مـوارد پـه نښـه کیـږي او لـه تحلیـل او 

تجزيـې څخه وروسـته يې د حل الرو پـه اړه الزم 

تصمیـم نیول کیږي. ټول ټولګـي په دریو برخو 

)قوي یا الیق، متوسط او ضعیف( باندې وېشل 

کیـږي، دالیـل پیـدا کـوي او اړونـده مرسـته ور 

رسه کیـږي، ښـوونکي یواځـې پـه دريس کتاب 

پـورې مقیـد نـه دي، د خاصـو اړتیـاوو لرونکـي 

زده کوونکـي پیـدا کوي او اړونده مرسـته ور رسه 

کـوي )زموږ په ښـوونځيو کې دا یوه بله سـتونزه 

ده، چـې چـا ورته پاملرنه نه ده کـړې، ټولو ته په 

یـوه ډول زده کـړه ورکـول کیـږي(.

څـو ټولګـي موږ عمـآ وکتـل او پـه دې ډول 

يـې زده کـړې جریـان درلود.

- پنځـم ټولګی: رسـمي ژبه يـې جورجیايي ده، 

پـه دې معنـا چـې دلتـه درې ژبې رسـمي دي، 

جورجیايـي، رويس، ارمني.

زده کوونکـي په ګروپي شـکل رسه ناسـت دي، 

دوه نجونـې او دوه هلـکان، یـا یـو هلـک یـوه 

انجلۍ،

فعالیتونـه: لومړی ښـوونکی لوسـت لـويل، زده 

کوونکـي غـوږ نیـيس، بیـا يـې یـو زده کوونکـی 

لـويل، بیـا يـي زده کوونکـي په جوړه يي شـکل 

رسه لـويل، بیـا یـوه یـوه پاڼـه کاغـذ ورکـوي هر 

زده کوونکـی د مضمـون او د مطلـب د درک پـه 

اړه خپـل نظـر لیکي، ښـوونکی له هره یـوه رسه 

مرسـته کـوي، زده کوونکي خپلـې لیکلې پاڼې 

راوړي پـه تختـه يې لګـوي او بیا يي یو یـو په وار 

رسه  وايـي، د هـر یـوه ګـروپ هـر زده کوونکـی 

خپـل نظـر وايـي، پـه ټولګـې کـې کمپیوټـر او 

پروجکټـور شـته، د مضمـون لـه روحيـې رسه 

سـم یـوه ویډیـو ورتـه ښـيي، بیـا لـه زده کوونکو 

څخـه پوښـتنه کـوي، بیـا هـر زده کوونکـي تـه 

د مـنت یـوه یـوه پاڼـه ورکـوي، هغـه پـه وار رسه 

لـويل، کورنـۍ دنده يـې ورکـړه، د ښـوونکو او د 

والدینـو تـر منځ اړیکـې د ایمیل په وسـیله رسه 

ټینګیـږي، پـه ټولګـي کـې املـارۍ او کوټبنـد 

هـم شـته )زموږ پـه ټولګیو کـې یواځې تباشـیر 

او تـوره تختـه وي(.

د زده کوونکـو پـه  ویښـتانو او د جامو یا درېيش  

پـه رنـګ او څرنګـوايل کار نه لري.

-درېیـم ټولګـی: دا ښـوونځی کتابخانـه لـري، 

دريس مـواد او کتابونـه د یـوه شـخص لـه خـوا 

تهیـه شـوي دي، د بیلـو بیلـو سـویو شـاګردانو 

لپـاه اضـايف کتابونـه شـته، ښـه مرسـتندویه 

دريس مـواد شـته، جنـرتي ورتـه ورکـړل شـوې 

پـه  بانـدې  ور  تصویرونـه  والدینـو  د  دي چـې 

داسـې حـال کـې چـې پـه ټولګـې کـې لـه زده 

کوونکـو رسه ناسـت دي شـته.

دویـم ټولګـی:  ټـول )۲۲( زده کوونکـي دي، 

)۲( ښـوونکي لـري، هـر زده کوونکـی ځانته وړه 

چوکـۍ او مېـز لـري، څلـور څلـور زده کوونکـي  

دوه هلـکان او دوه نجونې په ګروپي شـکل رسه 

ناسـت دي، د کرتـۍ او اغوسـتلو د جامـو لپـاره 

مناسـب کـوټ بند شـته ټولو خپل شـیان هلته 

ځـړويل دي، اليس ښـکيل کارونـه پـه دیوالونـو 

بانـدې ځړیـږي، پـه وار رسه لوسـت پـه لـوړ اواز 

زده  لـري،  پروجکټـور  او  کمپیوټـر  وايـي،  هـم 

کوونکـي ښـه جـرأت لري، پـه لوړ اواز ښـوونکي 

تـه ځـواب ورکوي، ښـوونکی کیسـه ورتـه کوي، 

ښـه چارټونـه لـري، لومړی لوسـت پـه کمپیوټر 

کـې ورتـه پلـی کوي، ورېـځ ده خوله او سـرتګې 

يـې ور جـوړې کـړې دي او پخپله خـربې کوي، 

بیا له زده کوونکو څخه پوښـتنه کوي، ساعت د 

سـاینس مضمون دی،، لوسـت ډېر په زړه پورې 

دی، هـر زده کوونکـی برخـه اخـيل، بیا هـر زده 

کوونکـي ته د لوسـت اړوند یوه یـوه پاڼه ورکوي، 

هـر زده کوونکـی پـه وار رسه یـوه یـوه جملـه ور 

څخه  لويل، د مختلفو فعالیتونو لپاره مناسـبې 

اړونـده پاڼـې لـري، پـه یـوه فعالیـت کـې زده 

کوونکـي یـو د بل په مقابل کې اسـتدالل کوي 

چـې دا یـوه دلچسـپه او مهمـه موضـوع ده، پـه 

ګروپي شـکل رسه مسـابقه کوي، بیا ښـوونکی 

پـه اخیر کې ارزونه کوي، ښـوونکی ور رسه ډېره 

مینـه کـوي، په هر فعالیـت کې جـرأت ورکوي، 

زده کوونکي ترکیب او تجزیه کوي، په ښـونځي 

انټرنیـټ  او زده کوونکـي  کـې ټـول ښـوونکي 

تـه الس رسـی لـري، د تشـویق او مکافاتـو ښـه 

سیسـتم لري.

د باتومـي ښـار تـه چې د تـورې بحیرې پـه غاړه 

د  بجـې  دوه  پـه  ماسپښـین  پـروت ښـار دی، 

تبلیـيس له ښـار څخـه ور روان شـوو او د شـپې 

په لـس بجـې ورسـېدلو.

سـهار مـو شـپږم ټولګی وکـوت، پـه ټولګې کې 
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ټـول اته تنـه زده کوونکـي دي، څلـور هلکان او 

څلـور نجونـې، نجونـې مخـې تـه او هلکان شـا 

تـه ناسـت دي، پـه ټولګـي کـې کتابتـون لري، 

د لرګیـو بخـارۍ او هـم مرکـز ګرمـي لـري، زده 

کوونکـو ډیـرې ښـکلې رسـامي کـړې دي، د 

جورجیايـي ژبـې سـاعت دی چـې دلتـه دوميه 

ژبـه ده، ښـوونکی د زده کونکـو نظرونـه په تخته 

لیکـي، پـه یـوه لویـه پاڼـه کاغـذ بانـدې د یـوې 

زړې ښـځې تصویـر دی او د ټولګـي پـه تختـې 

نظرونـه  اړه  پـه  د تصویـر  بانـدې ځوړنـد دی، 

ورکـوي، هـر زده کوونکـی يې په اړه یـو څه وايي 

چـې ایـا دا ښـځه بـه څه فکر کـوي، بیا هـر زده 

کوونکـي تـه یوه یوه پاڼـه کاغذ ورکـوي، هره یوه 

تـه بېلـه وظیفـه ورکوي، بېـل بېل رنـګ کارتونه 

ورکـوي، لکـه د پارملـان د غړو. د اړتیـا په وخت 

کـې مناسـب کارت پورتـه کوي، شـین کارت دا 

معنـا لـري چې زما لوسـت زده شـو، سـور کارت 

د سـوال کولـو  یـا دا چـې زه پـه لوسـت پـوه نـه 

شـوم، بـل رنـګ د دې لپـاره چـې زه یـې وایم او 

داسـې نور، جیفراید ورته ښـه وسایل برابر کړي 

دي، هـر زده کوونکـی په وار رسه یـو یو پراګراف 

لـويل، یـو زده کوونکـی يـې بایـد لنډیـز و وايي، 

بل زده کوونکی بله برخه وايي، ښـوونکی وخت 

تـه ښـه ځیـر دی دیـوايل سـاعت شـته هغـه ته 

ګـوري، زده کوونکـو تـه د لیکلـو لپاره بیلـه پاڼه 

بـل رسه  لـه  یـو  کوونکـي  زده  ورکـوي،  کاغـذ 

مرسـته کـوي، د بکسـونو د ځوړندولـو لپـاره پـه 

میز پورې ښـه مناسب چنګک شـته، په ټولګي 

مناسـب  لپـاره  د ځوړندولـو  جامپرونـو  د  کـې 

کـوټ بند شـته، هر زده کوونکی ډیـر ژر ژر خط 

لیکـي، یـو زده کوونکـی سـوال کوي بـل ځواب 

ورکـوي، پراګـراف پـه پراګـراف مخکـې ځـي، 

پـه پاڼـو بانـدې د نـوي لوسـت اړونـد د بیالبیلو 

فعالیتونو  اړوند بیل تصویرونه او سـوالونه شـته، 

زده کوونکـي اسـتدالل کـوي، ښـوونکی د زده 

کوونکـو قـوي او ضعیـف نـکات یاداشـت کوي.

دولتـي  غیـر  یـو  کـې   ښـار  پـه  باتومـي  د 

دولتـي  غیـر  او  دولتـي  د  دی:  داراملعلمیـن 

امللـيل  بیـن  کـوي،  کار  لپـاره  ښـوونځیو  

متخصصـان هم ورتـه راځي دوی يـې را غواړي، 

ښـوونکي د خپلـې اړتیـا پـه وخـت  کـې ورتـه 

راځـي د څـو سـاعتونو لپـاره ورتـه تریننـګ او 

مشـوره ورکولـه کیـږي او خپلـې سـتونزې حـل 

کـوي، دا دارامعلمیـن پـه نورو والیتونـو کې هم 

لـري. څانګـې 

د روسـتاوي ښـار تـه چـې د مرکـز تبلیيس رسه 

نـژدې دی والړو چـې پـه جورجیـا کـې درېیـم 

لـوی او مشـهور ښـار دی، دا یـو ښـوونځی دوه 

ورتـه دی، له لومړي تر دوولسـم )۱-۱۲( ټولګي 

پـورې صنفونه لـري، کله کله مرشان لـه کورونو 

څخـه را غـواړي لـه لومـړي تـر پنځـم ټولګـې 

پورې ماشـومان رسه یو ځای کینوي او  لوسـت 

ورتـه وايـي، د ټولنـې رول پکـې ډیـر ښـه دی، د 

والدینو شـورا ګانې شـته له ټولګي رسه مرسـته 

کوي، شـپږ ښـوونکي او شپږ والدین انتخابیږي 

هغـوی پـه ګډه او مشـوره  ښـوونځی اداره کوي.

د ښـوونکي تدریـس ډيـر پـه زړه پـوری و، دويـم 

ټولګـی دی، د حـال احـوال پوښـته یـې وکـړه 

لومـړی يـې زده کوونکي په دې توګـه وخندول: 

زده کوونکـو تـه يـې و ویـل چـې سـرتګې پټـې 

کـړئ، هغـوی سـرتګې پټـې کـړې او بیـا يـې 

پخپلـه یـوه شـپو خولـۍ ورتـه پـر رس کـړه، کلـه 

چـې زده کوونکو سـرتګې لوڅې کـړې د خولۍ 

پـه لیدلـو رسه ټولو وخنـدل، بیا يې سـرتګې ور 

بانـدې پټې کړې بیا يې بلـه لویه خولۍ ورته په 

رس کـړه، هغـوی چې وکتل بیا يې رسه وخندل، 

پـه دې توګـه يـې جورجیایـي ژبـه چـې پـه دې 

ښـوونځي کـې دوميـه ژبـه وه ور زده کولـه، بیـا 

يـې د خولۍ پـه اړه ور څخه پوښـتنې کولې، یو 

تصویـر ورتـه ښـکاره کـوي، زده کوونکي هڅوي 

چـې پـه اړه يـې څـه و وايـي، لومړنـۍ ژبـه دلته 

اذري ژبـه ده، ټولـه کیسـه د تصویرونـو پـه بڼـه 

ده، د خولـۍ او نـورو شـیانو تصویرونـه جیفرایډ 

ورکـړي دي، د خولـۍ پـه اړه مختلفـې کلمـې 

لیـکل شـوې دي، هغـه ورته ترشیح کـوي، لکه 

النـدې، باندې، اولـه او دوميـه.... د زده کوونکو 

مخـې تـه کتـاب نشـته ټـول تختـې تـه متوجـه 

دي، بیـا لـه زده کوونکـو څخـه پوښـتنې کـوي 

چـې خولـۍ چیرتـه وه څنګـه وه؟.... پـه دې 

سـیمه کـې جیپرایـد لـه )۵۰۰( ښـوونځیو رسه 

مرسـته کـوي، د هـر دوو زده کوونکـو تـر منـځ 

چـې پـه اصل کې یو ګـروپ دی د میز له پاسـه 

د قلمونـو، پنسـلونو، توش قلمونـو او نـورو اړینو 

توکـو قطـۍ ایښـې دي، بیـا یـو یو لیکل شـوی 

پراګـراف ورکـوي، پـه جمله کې یـوه کلمه کمه 

ده هغـه باید پیـدا کړي، بیا پـوره جمله بیرته په 

زده کوونکـو لـويل، بیـا يـې یـو ځـای رسه وايي، 

د هـر تصویـر جملـې تـه ښـوونکی اشـاره کـوي 

او زده کوونکـې يـې یـو ځایي پـه لـوړ اواز لويل، 

دلته هم زده کوونکي ازاد پرېښـودل شوي دي، 

رسه غږیـږي خـو ښـوونکی ورتـه د چپ شـئ نه 

وايـي، بیـا يـې رنګـه ډبـل کاغذونه ورکـړل، ټول 

ور څخـه خولـۍ جـوړوي لومـړی يـې ښـوونکې 

جـوړوي زده کوونکـې يې هغسـې تعقیبـوي، د 

ځانګـړو اړتیـاوو لرونکـو زده کوونکـو لپـاره بیـل 

صنف او مسـلکي ښـوونکي لری، د زده کوونکو 

د ارزونـې لپاره مناسـب پالن، وسـایل او پاملرنه 

لري.

د ازرونې له مرکز څخه لیدنه:

او  روزنـې  د  د ښـوونکو  مرکـز دی،  ازاد  یـو  دا 

تـررسه  هـم  ارزونـې  او  امتحانونـه  پوهنتونونـو 

کـوي، د ښـوونې او روزنـې ټولـه ارزونـه کـوي، 

پـه مـيل او بیـن امللـيل سـطحه کار کـوي، پـه 

الکرتونیکـي سیسـتم رسه ارزونه کـوي، له ډیرو 

نـوو او پرمختللـو وسـایلو او پروګرامونو څخه کار 

اخـيل، یـو شـمیر ښـوونځي انتخابـوي، د زده 

کوونکـو د عمـر پـه لحـاظ هـم ارزونـه کـوي، د 

)۱۵( کلنـو زده کوونکـو ارزونـه یـو معیـار دی، 

جورجیايـي ژبـه له ایټالیايـي یا نورو ژبـو رسه پر 

تلـه کوي، پـه ميل سـطحه راپور تهیه کـوي، دا 

معلومـوي چـې په کومـو برخو کـې بیاکتنې ته 

اړتیـا شـته، تـر ډېـره لـه ) ۴- ۸ ( ټولګـي پـورې 

ارزونه کوي، په سـاینس، ریـايض او جورجیايي 

ژبـه کـې ارزونـه کـوي، د مـيل ارزونـې لپـاره د 

ښـوونکو، والدینـو، زده کوونکـو او مدیرانـو لپاره 

پوښـتنلیکونه لـري، د وزارت له بیلو،بیلو څانګو 

رسه کتنـې او مالقاتونـه کـوي چـې د څـه يش 

او کومـې برخـې ارزونـه غـواړي تـررسه کـړي، 

یـوه متخصصـه کمېټـه پـه سـوالونو بانـدې کار 

کـوي، بیـن امللـيل متخصصیـن راغـواړي، د 

نـورو ژبـو لپاره هـم بېله کړنـالره لـري، د وړتیاوو 

د لوړولـو پـه برخـه کـې هـم کار کـوي، پـه ميل 

او بیـن امللـيل کچـه کنفرانسـونه دایـروي، د 

ښـوونځي پـه کچـه ارزونـه او معلومـات وړانـدې 

کـوي، پـه ۲۰۰۵ میـالدي کال کـې يـې مـيل 

امتحـان اخیسـتلی دی، پـه بیـن امللـيل کچه 

يـې یـوه ارزونـه درې کالـه وخـت نیـيس، پـه 

 )۱۰۰۰۰۰( کـې  ارزونـه  کچـه  امللـيل  بیـن 

ښـوونکي او په ميل کچه ارزونه کـې )۱۶۰۰۰( 

ښـوونکي تـر کتنـې النـدې نیـول کیـږي، ميل 

ارزونـه یـو نیـم )۱،۵( کال وخـت نیـيس، د نهم 

ټولګي د ریايض، سـاینس او جورجیايي ژبې د 

مضمونونـو ارزونـه يـې کـړې ده، د هـر مضمون 

اوسـه  تـر  تیـاروي،  سـوالونه  لپـاره  امتحـان  د 

لـه )۴۰۰۰۰( زده کوونکـو څخـه  پـورې دوی 

امتحـان اخیسـتی دی، په پوهنتون کـې )۲۰( 

لري.  ډیپارټمنټونـه 

دا وو هغـه څـه چـې مـوږ عمـآ ولیـدل، تاسـو 

محـرتم لوسـتونکی بـه یې پـه لوسـتلو رسه دې 

تـه وهڅیـږئ چـې د خپلـو بچیانـو او هیـواد د 

راتلونکي نسـل د ښـې روزنې په موخه څه چې 

مـو لـه السـه کیـږي و نه سـپموئ.

د هغـې ورځـې پـه مته چـې زموږ په هیـواد کې 

سـوله او امـن رايش او زمـوږ د هیـواد بچیان هم 

پـه ازاده او ارامـه فضـا کـې معیـاري زده کـړي 

وکړي.
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واژگان کلیدی: محاکمه، عادالنه، مظنون، 

متهم، برائــت ذمه، توقیــف خودرسانه، قانونی 

بودن، برابری، شــکنجه، اســتقالل، بی طرفی، 

دفاع.

مقدمه

یکی از متقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان، 

حق بهره مندی شهروندان از »محاکمه عادالنه و 

منصفانه« است. این حق، یکی از حقوق برشی 

اســت که در بسیاری از اســناد بین املللی در 

ســطح جهانــی و منطقه ای، پیش بینی شــده 

اســت. در قوانین اساســی و عادی کشورها از 

جمله افغانســتان نیز پــاره ای از اصول و قواعد 

حاکم بر محاکمۀ عادالنه مقرر شــده است. اما 

علی رغم اهمیــت و جایگاه ویژه ای که محاکمۀ 

عادالنه در نظام حقوق بین امللل و به طور کلی 

جوامع مردم ســاالر دارد، در هیچ یک از اســناد 

بین املللــی و قوانین داخلی کشــورها، تعریف 

چکیده
حفظ امنیت قضایی و اجتماعی شــهروندان و به طور کلی دوام و بقای یک جامعه مستلزم 
وجود نظام قضایی عادالنه و منصفانه است. چنانچه در فرآیند محاکمه جزایی حقوق اساسی 
شهروندان از طرف مقامات قضایی یا دولتی مورد توجه قرار نگیرد؛ برای مثال چنانچه افراد 
در جریان رسیدگی مورد شکنجه و یا رفتارهای ناشایست قرار گیرند یا اشخاص بی گناه به 
جای اشخاص مجرم مجازات شوند و به طور کلی وقتی که محاکمه به صورت کاماًل آشکار 
غیرعادالنه باشــد، در این صورت نظام عدالــت جزایی خودبخود اعتبار و ارزش خود را از 
دست خواهد داد و جامعه ای که در آن ارکان عدالت جزایی متزلزل گردد، دیر یا زود متالشی 

خواهد شد.
بنابراین برای رسیدن به یک جامعه خوشبخت که در آن حقوق و آزادی های شهروندان تأمین 

گردد، رعایت معیارها و موازین محاکمۀ عادالنه یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مشــخص و روشــنی از آن به عمل نیامده است 

و در مــاده 6 کنوانســیون اروپایی حقوق برش و 

هم چنین مــاده 14 میثــاق بین املللی حقوق 

مدنی و سیاســی رصفاً به بیان پاره ای از اصول 

و ضوابطی که رعایت آن ها جزء الینفک محاکمۀ 

عادالنه است، پرداخته شده است.

»حق برخــورداری از محاکمــه عادالنه«، در 

بردارندۀ مجموعه ای از اصول و قواعدی اســت 

که با هدف رعایت حقوق طرفین در رســیدگی 

به دعوی آنان پیش بینی شــده اســت. مطابق 

اصــول مزبــور، هر کســی حــق دارد دعوایش 

به وســیله محکمه مســتقل و بی طرف، به طور 

منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر 

بــا طرف مقابــل در دفاع از خــود به طور علنی 

مــورد رســیدگی قرار گیــرد. بر این اســاس، از 

ابتدای ورود در رسیدگی تا اجرای حکم، رعایت 

برخی تضمین هــا برای طرفین دعــوی، اعم از 

اینکه دعوی مــورد نظر، مدنی، جزایی  یا اداری 

محسوب شد، رضوری است.

در مقالــه حارض، محاکمــه عادالنه تعریف 

)بخش اول(،معیارهــای و تضمین های نهادی 

)بخــش دوم( و همین طور بــه حقوق مظنونان 

و متهامن )بخش ســوم(به طور مخترص اشــاره 

می شود.

بخش اول: مفهوم و تعریف محاکمۀ عادالنه

چنان که در مقدمه گفته شد، نه در قوانین 

و مقــررات بین املللی و منطقه ای حقوق برش و 

نه در قوانین اساسی و داخلی کشورها، محاکمۀ 

عادالنه به روشنی تعریف نگردیده و رصفاً به بیان 

مهم ترین معیارهای آن پرداخته شــده است. از 

نظر دکرتین حقوقــی و رویه قضایی نیز مفهوم 

محاکمۀ عادالنه چندان روشن نیست. بنابراین 

الزم اســت به مفهوم و تعریف محاکمۀ عادالنه 

بپردازیم.
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گفتار اول: مفهوم محاکمه عادالنه

 Fair“ اصطالح »محاکمه عادالنه« که معادل

Trial” به کار برده می شود ترکیبی وصفی است 

که بــرای درک دقیــق مفهوم آن، به شــناخت 

معنای هر یک از واژه های »محاکمه« و »عادالنه« 

نیاز است.

)Trial( بند یک- »محاکمه«، »دادرسی« و

 ”Trial“ سه واژه »محاکمه« و »دادرســی« و

که به ترتیب عربی، فارســی و انگلیسی اند و در 

اصطالح حقوقــی معادل یکدیگر بــه کار برده 

می شــوند، در معنــای لغوی، متفــاوت به نظر 

می رسند. کلمه »محاکمه« که مصدر باب مفاعله 

از ریشه »حکم« یعنی قضاوت و فصل خصومت 

اســت، به معنای خواندن یکی دیگری را به نزد 

حاکم و قاضی و یا تخاصم طرفین در نزد قاضی 

می آید. پس واژه »محاکمه« مفهوم عدالت را در 

خود ندارد، و از این روی امر شــده اســت که به 

عدل حکم کنید.

واژه فارســی »دادرســی« مرکب از دو کلمه 

»داد« و »رســی« است که نخستین آن به معنای 

عــدل و انصــاف و دومــی به معنای رســیدن و 

رسیدگی کردن است. پس دادرسی یعنی به داد 

کسی رسیدن یا به دادخواهی کسی رسیدگی 

کردن است 1.

کلمه “Trial” مصدر است که از Try گرفته 

شــده و یکی از معانی لغوی آن سنجش، آزمون 

و بررســی اســت، و در فرهنــگ قضایی مفهوم 

رســیدگی را افــاده می کند کــه از همین معنا 

اقتباس شده است. در لغت هم برخی فرهنگ ها 

این کلمه را به معنای »رسیدگی رسمی به ادله 

در یک محکمه قانونی، به وســیله یک قاضی و 

اغلب یــک هیأت منصفه، بــرای تصمیم گیری 

راجع به این که آیا شــخص متهــم به یک جرم، 

مجرم اســت یا نه« معنی کرده اند. هامنگونه که 

مالحظه می شود، این تعریف ناظر بر رسیدگی 

جزایی اســت، شاید گفته شــود واژه مورد بحث 

بیشرت ناظر بر نوع جزایی است، لیکن موضوع 

محاکمه اعم از جزایی و غیرجزایی است. با نظر 

به این مفهوم عام می توان “Trial” را »رسیدگی 

قضایی« معنا کرد 2.

بند دو- مفهوم »عادالنه«

عادالنــه یا منصفانه معــادل واژۀ “Fair” به 

کار برده می شــود، که در لغت به معنای »رفتار 

برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شــخص یا 

طرف« آمده است،  نیز به معنای »معقول، عادالنه 

و متناسب با رشایط« است.

در ادبیات قضایی، این واژه به معنای داشنت 

وصف بی طرفــی و درســتی، آزادی از تعصب و 

جانبداری و نفع شــخصی، عادالنه، منصفانه، 

غیرجانبدارانه و برابری میان طرفین منازعه، به 

کار برده می شود. این صفت در عبارت »محاکمه 

عادالنه« نیز بر همین معانی داللت دارد 3.

گفتار دوم: تعریف محاکمه عادالنه

می تــوان محاکمــۀ عادالنه را بــه این رشح 

تعریــف کرد: »محاکمــه عادالنه عبارت اســت 

از رســیدگی و تصمیم گیــری قضایــی دربــارۀ 

موضوعــات مدنی و جزایی میــان طرفین دعوا 

چــه در امور حکمــی و چه در امــور موضوعی، 

در محکمۀ صالحیت دار، مســتقل، بی طرف و 

غیرذی نفع، با تضمیــن و رعایت حقوق قانونی 

طرفین دعوا در طی مراحل مختلف محاکمه4.«  

یا به عبــارت دیگر »محاکمۀ عادالنه و منصفانه 

عبارت اســت از این که، دعــوای مطروحه میان 

طرفین دعوا در یک محکمه صالح و مســتقل و 

بی طرف، که مطابق با قانون تشکیل شده و در 

یــک فضای آرام و رشایطی برابر توســط قضات 

متخصص و دانا به صورت علنی و با رعایت کلیه 

تضمین های شکلی و ماهوی مربوط به حقوق 

اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد5.« 

بر این اساس هنگامی که از محاکمه سخن 

می گوییم مقصود محاکمه ای است که از طریق 

میکانیزم های مناسب قضایی، مطابق با اصول 

معتــرب حقوقی و رعایت ترشیفــات قانونی الزم 

انجام گیرد.

بخش دوم: معیارها و تضمین های نهادی

تضمین هــای نهــادی و تدابیــر ســازمانی 

زمینه ساز استقالل و بی طرفی محکمه و قاضی 

اســت که بدون آن تضمین های شکلی و آیینی 

نیز مؤثــر نخواهد بود. امــا تأمین تضمین های 

نهادی مانند استقالل و بی طرفی محکمه بیش 

از هر چیز به قانون گذار بر می گردد، تا نهادهای 

الزم را به نحو سازگار با حقوق برش تأسیس کند. 

بنابر این در درجه نخست، سازمان و ارگان های 

قضایی باید طبق قانون پدید آیند و حاصل یک 

فرآیند قانونی باشند. به سخن دیگر ارگان های 

قضایی مرجعی است که به موجب قانون تأسیس 

می شود و دارای اختیارات قضایی است 6. بر این 

اساس مسائل شامل در این بخش )قانونی بودن 

و صالحیت، استقالل و بی طرفی( مورد بررسی 

قرار می گیرد.

گفتــار اول: قانونی بــودن و صالح بودن 

محکمه

اصل حکومت قانون از اصول راهنام ســت 

که نظام اجتامعی بر آن اســتوار است. به حکم 

این اصل رفتار دولت با مردم باید مطابق با قانون 

باشد. بر این اســاس مرجعی که می خواهد به 

دعاوی و شکایات رســیدگی کند و رأی الزام آور 

صادر کند، باید طبق قانون و با چنین صالحیتی 

تأســیس شــده باشــد. قانونی بــودن محکمه 

مقتضای اصل حکومت قانون است.

در متامــی دعــاوی و شــکایات آن چــه که 

برخورداری از حــق محاکمه عادالنه را تضمین 

می کند این اســت که دعوا از سوی محکمه ای 

صالح، مستقل و بی طرف و ایجاد شده از سوی 

قانون مورد رسیدگی قرار گیرد. دلیل لزوم وجود 

ویژگی های فوق برای محکمه این است که هرگاه 

دعوا از ســوی یک نهاد سیاسی یا ارگان اداری 

مورد رســیدگی قرار گیرد، احتــامل خودرسانه 

بــودن  یا غــرض ورزی در تصمیم گیری ها وجود 

خواهد داشت. به همین دلیل است که در اسناد 

بین املللی حقوق برش بر وجود صفات فوق برای 

محاکم تأکید شده است 7.

بر اساس ماده 14 میثاق بین املللی حقوق 

مدنی و سیاســی حقــوق و وجایــب در دعاوی 

مدنی و اتهامات جزایی نباید توســط نهادهای 

سیاســی، یا مراجع اداری تصمیم گیری شود، 

بلکــه باید توســط محکمــه صالح، مســتقل و 

بی طرف که به موجب قانون تأسیس شده است 

مورد رســیدگی قرار گیرد. واژه قانون در میثاق 

بایــد در مفهوم خاصش یعنــی مصوبه پارملان 

تفسیر شود که باید قابل دسرتس همه تابعان آن 

باشد. قانونی از این دست باید محاکم را تأسیس 

کند و قلمرو رسزمینی و موضوعی صالحیت شان 

را معین کند.

بند یــک- قانونــی بودن و صالــح بودن 

محکمه در اسناد بین املللی و منطقه ای

بنــد 1 ماده 14 میثــاق بین املللی حقوق 

مدنــی و سیاســی در ایــن باره مقرر مــی دارد: 

»همه  در مقابل  دادگاه ها و...  متساوي   هستند. 

هر كس  حــق  دارد به  اين  كه  بــه  دادخواهي  او 

منصفانه  و علني  در يك  دادگاه  صالح  مستقل  و 

يب طرف  تشكيل  شده  طبق  قانون  رسيدگي   شود 

و آن  دادگاه  درباره  حقانيت  اتهامات  جزایي  عليه  

او يــا اختالفات  راجع  به  حقــوق  و الزامات  او در 

مورد مدين  اتخاذ تصميم  بناميد.«

بندهای نخســت مواد 6 و 8 بــه ترتیب در 

کنوانسیون های اروپایی حقوق برش و امریکایی 

حقوق برش در این باره رصاحت دارند.

بنــد دو- قانونــی بــودن و صالــح بودن 

محکمه در قوانین افغانستان

در مواد متعدد قانون اساســی افغانستان، 

تأکیــد شــده اســت که هــر محکمــه راجع به 

مواردی که باید رســیدگی کنــد اوالً: صالحیت 

داشــته باشد. ثانیاً: باید این صالحیت را قانون 

تعیین کند. ماده 27 قانون اساســی در این باره 

می گوید: »هیچ عملی جرم شــمرده منی شــود 

مگر به حکم قانونی کــه قبل از ارتکاب آن نافذ 

شــده باشد. هیچ شــخص را منی توان تعقیب، 

گرفتــار  یا توقیف کرد مگر  طبــق احکام قانون. 

هیچ شــخص را منی توان مجازات منود مگر به 

حکــم محکمه با صالحیــت و مطابق به احکام 

قانونی که قبل از ارتــکاب فعل مورد اتهام نافذ 

گردیده باشد.«

ماده 35 قانون اساسی در باره مقرر می دارد: 
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»... جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون 

تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم 

محکمه با صالحیت منحل منی شود.«

ماده 116 قانون اساســی مقــرر می دارد: » 

قوۀ قضائیه مرکب اســت از یک ســرته محکمه، 

محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیالت 

و صالحیت آن ها توسط قانون تنظیم می گردد.«

مــاده 120 قانــون اساســی در ایــن بــاره 

می گوید: »صالحیت قوۀ قضائیه شامل رسیدگی 

به متــام دعاویی اســت که از طرف اشــخاص 

حقیقــی یا حکمی، به شــمول دولت، به حیث 

مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق 

به احکام قانون اقامه شود.«

مــاده 123 قانون اساســی در مــورد بیان 

می دارد: »با رعایت احکام  این قانون اساســی، 

قواعــد مربوط به تشــکیل صالحیــت واجراآت 

محاکم و امــور مربوط به قضات توســط قانون 

تنظیم می گردد.«

ماده 4 قانون تشکیل و صالحیت محاکم در 

این مورد مقرر می دارد: »هیچ قانون منی تواند در 

هیچ حالت قضیه یا ساحه را از دایرۀ صالحیت 

قوۀ قضائیه خارج ســاخته و بــه مرجع دیگری 

تفویض مناید.«

گفتار دوم: استقالل و بی طرفی محکمه

حق محاکمه شــدن توســط یــک محکمه 

مستقل و بی طرف، امروز به یکی از اساسی ترین 

حقوق آدمیان بدل شــده اســت، ایــن حق، به 

روشــنی در مقررات بین املللی حقــوق برش و 

قوانین افغانستان آمده، به گونه ای که بی تردید 

یکی از اصول کلی حقوق را تشکیل داده و یک 

اصل اساســی حکومت قانون اســت و از پیش 

رشط های مهم و مسلم حق بر محاکمه عادالنه 

شمرده می شود8.

این که محاکم باید مســتقل باشــند اساسًا 

رشطی است که به استقالل محاکم از قوۀ مجریه 

مربوط می شــود. البته تا حدودی به استقالل 

از قــوه مقننه هم اشــاره دارد. معیار اســتقالل 

قضایی، فراتر از جدایی قوای دولتی را نیز در بر 

می گیرد. بر طبق این معیار باید تضمین گردد 

که محاکم نباید تحت تأثیر گروه های قدرمتند 

اجتامعی قرار داشته باشند9.

در مقــررات بین املللی حقوق برش مر بوط 

به محاکمه عادالنه، استقالل و بی طرفی به طور 

رصیح تعریف نشــده اســت، و آنچه تکرار شده 

این مضمون اســت که دعاوی مدنی و اتهامات 

جزایی باید توســط محکمه مستقل و بی طرف 

رسیدگی شــود. لیکن با توجه به تضمین های 

برای اســتقالل و بی طرفی پیش بینی شده، به 

ترتیب می توان مفهوم آن ها را به اختصار، اینگونه 

مورد اشاره قرار داد:

»اســتقالل به معنــای مصونیــت از نفوذ و 

کنرتل سیاسی یا اجرایی است.« هرگاه مراجع 

و فدرت هایــی در پــی آن باشــند تا بــا نفوذ و 

تأثیرگزاری بر محکمه یا قضــات رأی و تصمیم 

آن ها را متأثر سازند، و محکمه یا قضات فاقد ابزار 

و تضمین های الزم برای مصون ماندن از چنان 

تأثیری باشند، فاقد استقالل خواهند بود10.

بی طرفــی معمــوالً اشــاره دارد بــه عــدم 

پیــش داوری یا جانبداری، خواه نســبت به یک 

عقیده و روی کرد باشد، خواه نسبت به فرد، گروه، 

حزب یا قوم خاص. بی طرفی محکمه به معنای 

عدم جانبداری نهادینه شــده، از یک اندیشــه، 

تفکر یا مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضایی 

است. گاه ممکن است، اساساً بنیانگذاران یک 

ارگان قضایی ساختار و آئین های آن را به گونه ای 

طراحــی و تعبیه کنند که نســبت به مکتب یا 

گرایش حقوقی، سیاسی خاص متعصب باشد. 

مهم ترین تضمین های بی طرفی محکمه عبارت 

اســت از توزیع جغرافیایی قضات و منایندگی 

مکاتب و نظام های حقوقی جهان در محکمه11.

بند یک- استقالل و بی طرفی محکمه در 

اسناد بین املللی

بنــد 1 ماده 14 میثــاق بین املللی حقوق 

مدنــی و سیاســی در ایــن باره مقرر مــی دارد: 

»همه  در مقابل  دادگاه ها و ...  متساوي  هستند. 

هر كس  حــق  دارد به  اين  كه  بــه  دادخواهي  او 

منصفانه  و علني  در يك  دادگاه  صالح  مســتقل  

و يب طرف  تشكيل  شــده  طبق  قانون  رسيدگي  

بشود و آن  دادگاه  درباره  حقانيت  اتهامات  جزایي  

عليه  او يا اختالفات  راجع  به  حقوق  و الزامات  او 

در مورد مدين  اتخاذ تصميم  بناميد.«

بند دو- اســتقالل و بی طرفــی محکمه در 

قوانین افغانستان

ماده 116 قانون اساسی در این باره ترصیح 

می کنــد: »قــوۀ قضائیــه رکن مســتقل دولت 

جمهوری اسالمی افغانستان می باشد«.

ماده 122 قانون اساسی پیش بینی می کند 

که: »هیچ قانونی منی تواند در هیچ حالت، قضیه 

یا ســاحه یی را از دایره صالحیت قوه قضائیه به 

نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد 

و به مقام دیگری تفویض کند«. هم چنین مواد 

117، 118، 153 و 155 قانون اساسی نیز در 

این مورد رصاحت دارند.

ماده 2 قانون تشکیل و صالحیت محاکم در 

این مورد می گوید: » قوۀ قضائیه رکن مســتقل 

دولــت بــوده و مرکب از ســرته محکمه، محاکم 

استیناف و محاکم ابتدائیه می باشد.«

مــاده 14 قانــون تشــکیل و صالحیت قوه 

قضائیــه در این مــورد مقرر مــی دارد: »محاکم 

حین رسیدگی به قضایا مستقل بوده و در صدور 

احکام رصف تابع قانون می باشــند. رســیدگی 

و اصدار حکم توســط محاکم بر اســاس اصل 

تساوی طرفین و در برابر قانون و محکمه و رعایت 

عدالت و بی طرفی صورت می گیرد.«

بخش ســوم: اصــول حاکم بــر محاکمه 

عادالنه

ایــن اصول بیانگر اســتانداردهای بنیادین 

حقوق برش بــه نحوی که در کنوانســیون های 

بین املللــی مانند کنوانســیون اروپایی حقوق 

برش، میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی، 

کنوانســیون امریکایــی حقوق برش و منشــور 

افریقایی حقوق برش مورد قبول اغلب کشــورها 

از جمله افغانســتان اســت. اصــول مورد بحث 

می تواند نقــش تعیین کننــده ای را در هدایت 

محاکمه به سمت محاکمه ای عادالنه ایفا کند، و 

حقوقی بنیادی را به ویژه به متهم و عنداالقتضا به 

آسیب دیدگان و شهود اعطا کند، که نفع برندگان 

آن می توانند در محرض محکمه به آن استناد، و 

در صورت نیاز به خاطر نقض آن اعرتاض کنند. 

ایــن اصول به عنوان ابــزاری مفیدی در متامی 

مراحل فرآیند محاکمه، و بلکه در پیش زمینه ها 

و مقدمات آن، به کار می آیند.

گفتــار اول: اصل حایت برابــر قانون از 

افراد )منع تبعیض(

بند یک- مفهوم اصل حایت برابر قانون 

از افراد )منع تبعیض(

اصــل برابری عبارت اســت از این که، متام 

افــراددارای حقــوق و مکلفیت های یک ســان 

باشــند. زمینــه ی اصلــی و اساســی حقوق و 

آزادی هــای فــردی را باید در برابری انســان ها 

یافــت. تا وقتی بین افراد مســاوات کامل از هر 

لحاظ برقرار نشود، محال است که در جامعه ای 

عدالت اجتامعی و برادری و آزادی محقق شود. 

اختالفات اجتامعی به هر شکلی که باشد، راه 

را برای ظلم و تجاوز و بی دادگری هموار می کند 

و کلیه  اصولی را که زیر پوشش حقوق برش قرار 

دارد ناممکــن می کند. به همیــن خاطر، برای 

تحقق دموکراسی، مساوات را اصل و آزادی ها را 

فرع می دانند12.

اصــل برابــری مشــتمل بر عنــارص زیر 

می باشد:

الف- برابری بین اقوام و قبایل

ب- برابری بین منزلت زن و مرد

ج- برابری افراد در حقوق و مکلفیت ها:این 

نوع برابری شــامل: 1( برابری در مقابل قانون، 

2( برابــری در مقابــل محاکــم، 3(  برابری در 

مقابــل محاکم، 4( برابری در پرداخت مالیات و 

5(  برابری از لحاظ اســتخدام در ادارات دولتی 

است.

حامیت برابر قانون از افراد به این معناست 

که محتوای قانون باید نســبت به متام افرادی 

که در وضعیت برابر قرار دارند یک ســان باشد. 

به عبــارت دیگر، قانون باید با افراد به طور برابر 
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برخورد مناید، قانون نباید نســبت بــه افراد به 

صورت تبعیض آمیز رفتار مناید. منظور از اصطالح 

برابری در قانون )در قانون گزاری( ]حامیت برابر 

افراد از ســوی قانون[ برابری ماهوی اســت که 

مربوط به مفاد قانون است. در صورتی که برابر 

در مقابل قانون مربوط به اِعامل قانون است که 

برابری شکلی را تداعی می کند13.

بند دو- اصل حایت برابر قانون از افراد 

)منع تبعیض( در اسناد بین املللی

اصل حامیت برابر قانون از افراد در اعالمیه 

جهانی حقوق برش، میثــاق بین املللی حقوق 

مدنــی و سیاســی و ســایر اســناد بین املللی 

تسجیل شده است.

مــاده 1 اعالمیه جهانی حقوق برش در مورد 

مقــرر مــی دارد: »متام افــراد بــرش آزاد به دنیا 

می آیند و از لحاظ حیثیــت و حقوق باهم برابر 

اند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید 

نسبت به یک دیگر با روح برادری رفتار کنند.«

هم چنین مــاده 7 اعالمیــه جهانی حقوق 

برش در این باره ذکر است: »همه در برابر قانون 

مســاوی هســتند، و حق دارند بدون تبعیض و 

بالســویه از حامیت قانون برخوردار شوند. همه 

حــق دارنــد در مقابل هر تبعیضــی که ناقض 

اعالمیه حارض باشد برعلیه هر تحریکی که برای 

چنین تبعیضی به عمل آید به طور مســاوی از 

حامیت قانون بهره مند شوند.«

بند 1 ماده 2 میثاق بین املللی حقوق مدنی 

و سیاســی در ایــن باره می گویــد: »دولت های 

طرف این میثــاق متعهد می شــوند که حقوق 

شناخته شده در این میثاق را دربارۀ کلیه افراد 

مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شان بدون هیچ 

گونه متایزی از قبیل نــژاد، زنگ، جنس، زبان، 

مذهب، عقیدۀ سیاســی یا عقایــد دیگر، اصل 

و منشــأ ملی یا اجتامعی، ثروت نســب یا سایر 

وضعیت ها محرتم شمرده و تضمین کنند.

بند 1 مــاده 14 در این مورد مقرر می دارد: 

»همــه در مقابل محاکــم و دیوان های قضایی 

مساوی اند...«  هم چنین ماده 26 میثاق در این 

باره ترصیح می کند: »کلیه اشــخاص در مقابل 

قانون متســاوی اند و بــدون هیچ گونه تبعیض 

اســتحقاق حامیت بالســویۀ قانون را دارند. از 

این لحــاظ قانون باید هرگونــه تبعیض را منع 

و برای کلیه اشــخاص حامیت موثر و متساوی 

علیه هرنوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، زنگ، 

جنــس، زنان، مذهب، عقاید سیاســی و عقاید 

دیگر، اصل و منشــأ ملی یا اجتامعی، مکنت، 

نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند.«

بند ســه: اصل حامیت برابر قانــون از افراد 

)منع تبعیض( در قوانین افغانستان

در مــاده ی 6 قانون اساســی آمده اســت: 

»دولــت به ایجــاد یک جامعه ی مرفــه و مرتقی 

بــر اســاس عدالــت اجتامعی، حفــظ کرامت 

انسانی، حقوق برش، تحقق دموکراسی، تأمین 

وحدت ملی، برابری بین همه ی اقوام و قبایل و 

انکشــاف متوازن در همه   مناطق کشور، مکلف 

می باشد.« 

ماده 22 قانون اساســی افغانستان در این 

باره می گوید: »هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع 

افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از 

زن و مرد در برابــر قانون دارای حقوق و وجایب 

مساوی می باشند.«

ماده 14 قانون تشکیل و صالحیت محاکم 

در این مورد مقرر می دارد: »رســیدگی و اصدار 

حکم توســط محاکم براســاس اصل تســاوی 

طرفین در برابر قانون و محکمه و رعایت عدالت 

و بی طرفی صورت می گیرد.«

گفتار دوم: اصل قانونیت جرایم و جزاها

بند یک- مفهوم اصل قانونی بودن جرایم 

و جزاها

اصــل قانونی بودن جرایــم و جزاها یکی از 

اصول بنیادین حقوق جزاســت. ایــن اصل در 

ســاحه عدالت جزایــی و تثبیت جــرم و جزا از 

اهمیت زیادی برخوردار اســت. زیــرا هدف آن 

مرشوعیت بخشیدن به اعامل در ساحه قضایی 

است. 

اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در 

برابر اعاملی مســئولیت جزایی خواهند داشت 

که اعــامل مزبــور در زمان ارتکاب شــان بدون 

هیچ ابهامی در قانون جرم شــمرده شده باشند 

و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شــده باشد. 

به عبارت دیگر، معنای اصل نامربده این اســت 

که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه پیش از آن 

در قانون، به صورت رصیح و واضح جرم شناخته 

شده باشــد و هرگاه جرم ثابت شود قاضی حق 

نــدارد مجازاتی را در قبــال عمل مجرمانه برای 

محکوم علیــه در نظر بگیرد کــه در قانون وجود 

نــدارد بلکه رصفاً می تواند فرد محکوم علیه را به 

مجازاتی محکوم کند که در قانون برای آن عمل 

پیش بینی شده است. مهم ترین هدف حاکمیت 

اصــل قانونی بودن جرایــم و مجازات ها عبارت 

اســت از: مرشوع ســاخنت نظام حقوقی حاکم 

بر کشــور از طریق محدود ســاخنت مداخالت 

دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق 

و آزادی های مردم، رصفاً بــه مواردی که اعامل 

ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعالم 

شده و توصیف شده باشد14.

مفهوم اصل قانونــی بودن جرایم و جزاها را 

می توان به قرار زیر خالصه کرد:

1( هیچ رفتاری جرم نیست مگر اینکه قباًل 

در قانون به صفت جرم شناخته شده باشد.

2( هیــچ مجازاتــی بــر مرتکــب تطبیــق 

منی گردد، مگــر اینکه قباًل در قانــون برای آن 

جزایی تعیین نشده باشد.

3( هیچ محکمه یی برای رسیدگی به جرمی 

صالح دانســته منی شــود، مگــر آن کــه قانونًا 

صالحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد.

4( هیــچ حکمی از هیــچ محکمه صالحی 

علیــه متهم صــادر نخواهد شــد، مگــر پس از 

رســیدگی قضیه و محاکمــه؛ در صورتی که در 

قانون پیش بینی شده باشد 15.

بند دو- اصل قانونی بودن جرایم و جزاها در 

اسناد بین املللی

بنــد 2 ماده 11 اعالمیه جهانی حقوق برش 

در این مورد می گوید: »2( هیچ کس برای انجام 

یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل 

به موجب حقوق ملی یا بین املللی جرم شناخته 

منی شــده است محکوم نخواهد شد. به همین 

طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع 

ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی 

اعامل نخواهد شد.

بنــد 1 ماده 51 میثــاق بین املللی حقوق 

مدنی و سیاسی در این باره مقرر می دارد: »هیچ 

کــس به علت فعــل یا ترک فعلی کــه در موقع 

ارتــکاب بر طبق قوانین ملی یا بین املللی جرم 

نبــوده محکوم منی شــود و هم چنین مجازاتی 

شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعامل 

بوده تعیین نخواهد شد.«

بنــد 1 ماده 22 اساســنامه محکمه جزایی 

بین املللــی به رشح زیر بر اصــل قانونی بودن 

جرایم تاکید می کند: »هیچ کس به موجب این 

اساسنامه مسئولیت جزایی نخواهد داشت مگر 

این که عمل وی، در زمان وقوع، منطبق با یکی 

از جرایمی باشد که در صالحیت محکمه است.«

بند سه: اصل قانونی بودن جرایم و جزاها 

در قوانین افغانستان

ایــن اصــل در قانون اساســی افغانســتان 

رصیحاً به رســمیت شناخته شــده است. ماده 

29 قانون اساســی در این باره می گوید: »هیچ 

عملی جرم شمرده منی شود مگر به حکم قانونی 

که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشــد. هیچ 

شخص را منی توان تعقیب، گرفتار و توقیف منود 

مگر بر طبق احکام قانون که قبل از ارتکاب فعل 

مورد اتهام نافذ گردیده باشد.«

ماده 131 قانون اساسی نیز بر اصل قانونی 

بودن تأکید کــرده که در این باره مقرر می دارد: 

» محاکم درقضایای مورد رسیدگی، احکام این 

قانون اساســی و ســایر قوانیــن را تطبیق می 

کنند.«

قانون جزای افغانســتان نیز بر اصل قانونی 

بودن جرایم و مجازات ها ترصیح کرده است:

ماده دوم این قانون راجع به جرم می گوید: 

»هیــچ عملــی جرم شــمرده منی شــود مگر به 

موجب قانون«. ماده سوم درباره مجازات ها مقرر 

می دارد: »هیــچ کس را منی توان مجازات منود 

مگر مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب 
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فعل مورد اتهام، نافذ گردیده باشد.«

گفتار سوم: اصل برائت  یا فرض بی گناهی

بنــد یک- مفهــوم اصل برائــت یا فرض 

 بی گناهی

»فــرض بی گناهی کــه می تــوان اصطالح 

مــرتادف آن را اصل برائــت جزایی« نامید یکی 

از اصول راهربدی و حاکم بر حقوق جزا اســت. 

هم چنیــن می توان از »اصل برائــت را به عنوان 

»ام االصــول« در محاکمۀ جزایی« تعبیر کرد و به 

عبارت دیگر، اصل برائت یکــی از ارکان اصول 

محاکامت جزایی جدید است16.«

و باألخــره »اصــل برائت را می تــوان میراث 

مشــرتک حقوقــی همه ملــل مرتقــی جهان 

محسوب منود«.17 اصل برائت )فرض بیگناهی( 

بر متامی مراحل پروســه جزایی حاکم اســت. 

بنابراین می تــوان گفت که این حــق اگر برای 

متهم شناســایی شــده اســت به طریــق اولی 

در حق مظنــون هم قابل اِعامل اســت. دلیل 

اولویت، آن است که در مورد کسی که هنوز اتهام 

نامه در مورد وی صادر نشــده است، این فرض 

)بی گناهی( او قوت بیشرتی برخوردار است18.«

اصل برائت یا فرض بی گناهی19 به این معنی 

است که: »همه انسان ها تا مادامی که مجرمیت 

آنان در جریان رســیدگی عادالنه و منصفانه در 

محکمه  ای که مطابق با قانون تشکیل گردیده، 

بــه طور قطع و یقیــن اثبات و احــراز نگردیده، 

بی گناه محسوب می شوند و نتیجتاً از هر گونه 

تعرض مصون هستند«؛ به عبارۀ دیگر »هر امری 

که توجه آن به شــخص مســتلزم نوعی زحمت 

یا زیان یا ســلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد، 

در صورتــی که توجه آن به شــخص محل تردید 

باشد باید ]به موجب این اصل[ آن شخص را از 

آن کلفت و زحمت مربّا منــود؛ زیرا بدون دلیل 

قاطع، تحمیل کلفت و زحمت به اشــخاص روا 
نیست«.20

بند دو- اصل برائت در اسناد بین املللی 

و منطقه ای

بنــد 1 مادۀ 11 اعالمیۀ جهانی حقوق برش 

در مورد اصل برائــت می گوید: »هر کس که به 

جرمی متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد 

شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که 

در آن کلیه تضمین های الزم برای دفاع او تأمین 

شده تقصیر او قانوناً محرز گردد.«

بنــد 2 مادۀ 14 میثــاق بین املللی حقوق 

مدنی و سیاسی در این باره می گوید: »هر کس 

به ارتکاب جرمی متهم شــده باشــد، حق دارد 

بی گناه فرض شــود، تا این که مقرص بودن او بر 

طبق قانون محرز شود.« 

مادۀ 66 اساسنامۀ دیوان جزایی بین املللی 

در ایــن رابطه می گوید: »1( اصل بر بی گناهی 

اشــخاص اســت مگر این کــه بر طبــق قانون 

حاکم، خالف آن در دیوان ثابت شود؛ 2( اثبات 

مجرمیت شــخص بر عهدۀ ســارنوال است؛ 3( 

در صورتــی دیوان می توانــد رأی به محکومیت 

شخص بدهد که بدون هیچ شبهه ای مجرمیت 

وی را قبــاًل احراز کرده باشــد«. و کنوانســیون 

اروپایی حقوق برش )بند 2 ماده 6(، کنوانسیون 

امریکایــی حقوق برش )بند 2 ماده 8(، منشــور 

افریقایی حقــوق برش )بند 1 ماده 7( و اعالمیه 

اســالمی حقوق برش )بند 5 ماده 19( در مورد 

اصل برائت رصاحت دارد.

بند سه- اصل برائت در قوانین افغانستان

مادۀ 25 قانون اساســی افغانستان در مورد 

اصــل برائت چنین رصاحــت دارد: »برائت  ذمه 

حالت اصلی اســت. متهم تا وقتی که به حکم 

قطعی محکمــۀ با صالحیــت محکوم علیه قرار 

نگیرد، بی گناه شناخته می شود.«

از عبارت »حکم قطعی محکمه با صالحیت« 

در این ماده نکات ذیل استفاده می شود:

زمانی می تــوان فرض برائت را کنار   )1

گذاشــت که حکم قطعی از ســوی محکمه بر 

محکومیت متهم صادر شــده باشــد. بنابراین 

حتی بعد از صدور حکم محکمه ابتدائیه مبنی 

بر محکومیت متهم بازهــم فرض برائت در مورد 

وی صادق است، زیرا چه بسا محکمه استیناف، 

محکومیت صادره از ســوی محکمه ابتدائیه را 

نقض کند.

حکــم محکومیــت باید از ســوی   )2

محکمه ای با صالحیت صادر شده باشد.

نکتــۀ با اهمیــت در این ماده آن اســت که 

قانون اساسی برای از بین بردن فرض بی گناهی 

متهــم، حکم قطعــی محکمــه را الزم می داند. 

بنابراین حکمی که هنوز قطعی نشــده است، 

منی تواند فــرض برائت ذمه را از بین بربد. برای 

مثال، وقتی پرونده ای )دوسیه( محاکم ابتدائیه و 

استیناف را بگذارند و در حال فرجام خواهی در 

سرته محکمه باشد، هنوزهم متهم یا متهامن این 

پرونده )دوسیه( از فرض بی گناهی سود می برند 

و منی تــوان آن ها را مجرم دانســت، چون هنوز 

حکم، قطعی نشده است.

از نظــر قانــون اجراآت جزایی افغانســتان، 

اهمیت اصــل برائــت ذمه به حدی اســت که 

»ســارنوال و قاضی منی تواننــد دالیل مبهم در 

قضیــه را به حیث دالیل اثبــات علیه مظنون و 

متهم توجیه و یا ابهــام در قانون را به رضر آن ها 

تعبیر منایند« )بند 2 مادۀ 5 هامن قانون(

به منظور رعایت اصل برائت، سارنوالی مکلف 

شــده اســت که هرگاه دالیل اثبات علیه متهم 

موجود نبوده باشد، قرار عدم لزوم اقامه دعوای 

جزایی را صادر و مظنون را رها مناید )ماده 169 

هامن قانون(. هم چنین محکمه موظف دانسته 

شده است که »هرگاه به این نتیجه برسد که اصال 

جرم واقع نگردیده است یا دالیل جمع آوری شده 

به ثبوت وقوع جرم و یا نسبت آن به متهم حارض 

مربوط نباشــد، امر رهایی او را صادر مناید21.« 

)مادۀ 169 هامن قانون( 

مادۀ 4 قانون جزاء افغانستان در مورد چنین 

رصاحت دارد: »برائت ذمه حالت اصلی اســت. 

متهــم تا وقتی کــه به حکم قطعــی محکمۀ با 

صالحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد، بی گناه 

شناخته می شود.«

بخش سوم: حقوق مظنونان و متهان

گفتار اول: حق تفهیم اتهام و دالیل آن

اطــالع از »ماهیت و ســبب اتهــام« یکی از 

حقوق بنیــادی مظنون و متهم اســت که مورد 

شناسایی جهانی قرار گرفته و در حقوق داخلی 

و اسناد بین املللی حقوق برش بازگو شده است. 

این حق پیش نیاز انجام دفاع مناســب از سوی 

مظنون و متهم به شامر می رود. زیرا تا زمانی که 

متهم از اتهام و دالیل آن آگاه نشــود منی تواند 

در برابــر آن از خود دفاع کند. این حق در متام 

مراحل محاکمه یعنی از گرفتاری مظنون توسط 

پولیــس الی محکومیت یا برائت متهم توســط 

محکمه باید رعایت گردد.

یکی از حقوقدانان در رابطه به تفهیم اتهام 

می گوید: »تفهیــم اتهام عبارت اســت از اعالم 

رســمی رفتار یــا رفتارهای مجرمانــه به متهم، 

از ســوی بازپــرس، مقــام قضایی و یــا ضابط 

دادگسرتی )سارنوالی( به زبان و شیوه یی که با 

توجــه به وضعیت خاص هر متهم، برای او قابل 

درک و فهم باشــد22.« به همین گونه گفته شده 

است که: »تفهیم موضوع و دالیل اتهام به معنای 

این است که متهم هم از ماهیت افعال مجرمانه 

خــود و اوضــاع و احــوال زمان ارتــکاب و هم از 

شواهد و دالیل علیه خود اطالع حاصل کند23.«

بند يــك- حق تفهیــم اتهام در اســناد 

بین املللی

حق تفهیم اتهام در اســناد بین املللی 

رصاحتاً توضیح داده شــده که به رشح زیر 

بیان می شود:

در جــزء )الــف( بنــد 3 مــاده 14 میثــاق 

بین املللی حقوق مدنی و سیاســی ذکر است 

که: »در تصمیم گیری راجع به هر اتهام جزایی 

هر فردی حق دارد که از حداقل تضمین های زیر 

برخوردار باشد:

)الف( فوراً به تفصیل و به زبانی که می فهمد، 

از ماهیت و علت اتهام مطروحه علیه خود مطلع 

شود.«

بند 2 ماده 9 میثاق بین املللی حقوق مدنی 

و سیاســی مقرر می دارد: »هر کس که دستگیر 

می شــود باید در موقع دستگیر شدن از جهات 

آن مطلع شود و در ارسع وقت اخطاریه یی دایر 

به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود، 

دریافت دارد.« 



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره دهم | جدی 1396

در بند 3 ماده 9 میثاق مذکور ذکر اســت: 

»هر کس به اتهام جرمی دســتگیر یا بازداشت 

می شــود بایــد او را بــه ارسع وقــت در محرض 

ســارنوال یا هــر مقامی دیگری کــه به موجب 

قانون مجاز به اِعامل اختیارات قضایی باشــد 

حارضمنــود و باید در مدت معقولی محاکمه یا 

آزاد شود... .«

در بند 2 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق 

برش، بند 4 ماده 7 کنوانسیون امریکایی حقوق 

بــرش نیز در مــورد این حق ترصیح داده شــده 

است.

بنــد دو- حق تفهیــم اتهــام در قوانین 

افغانستان

در قانون اساســی افغانستان درباره تفهیم 

اتهام، یادشده اســت؛ اما از تفهیم دالیل اتهام 

سخنی به میان نیامده اســت. ماده 31 قانون 

اساســی در زمینه می گوید: »متهم حق دارد به 

مجــرد گرفتاری، از اتهام منســوب اطالع یابد و 

در داخل میعــادی که قانون تعیین می کند در 

محکمه حارض گردد.« اما قانون اجراآت جزایی 

افغانستان، نقیصه قانون اساسی را جربان کرده 

و بر لزوم تفهیم دالیل اتهام تاکید ورزیده است. 

ایــن قانون، در مــاده 7 ضمــن پذیرش تفهیم 

اتهام به عنوان یک برای مظنون و متهم، از لزوم 

»توضیحات در مورد اتهام وارده و اجراآت قضیه« 

نیز یاد کرده اســت و این عبــارت بطور ضمنی 

اشاره به لزوم تفهیم دالیل اتهام از سوی پولیس، 

سارنوال و قاضی به متهم، می باشد و به عبارت 

دیگر می توان گفــت: انجام این وظیفه )تفهیم 

اتهام و دالیل آن به مظنون و متهم( یک وجیبه 

قانونی مقامات یاد شده است24.

گفتار دوم: حق سکوت

بند يك- مفهوم حق سکوت

یکــی از حقوق اساســی متهــم در هنگام 

حضور در مرحله تحقیقات، حق سکوت است. 

حق ســکوت به این مفهوم است که متهم حق 

دارد تا در برابر سواالت ارائه شده از طرف مراجع 

عدلی و قضایی از دادن پاســخ امتناع ورزد. در 

این گونه موارد مراجع عدلی و قضایی )پولیس، 

سارنوالی و محکمه( حق ندارند تا متهم را مجبور 

به ارائه پاســخ کننــد. آن ها وظیفــه دارند تا در 

صورت امتناع یا عدم ارائه پاسخ از طرف متهم، 

موضــوع را ثبــت محرض مرتبه مناینــد. در این 

صورت مراجع عدلی و قضایی مکلفیت دارند تا 

برای اثبات اتهام وارده به رساغ ادلۀ دیگر بروند.

بند دو- مبنای حق سکوت

برای حق سکوت عمدتاً چهار مبنا را ذکر 

کرده اند.

1( اساسی ترین مبنا برای حق سکوت اصل 

برائت ذمه اســت. زیرا مفاد این اصل آن اســت 

کــه متهم تا زمانی که بــه حکم قطعی محکمۀ 

با صالحیــت محکوم علیــه قرار نگرفته باشــد 

برئ  الذمه دانسته می شود. لذا از شخص دارای 

برائت ذمه هر نوع پرسش بدون رضایت وی امر 

غیرموجه و نادرســت تلقی می شــود و اگر خود 

وی مایل به پاسخ دادن نباشد، منی توان وی را 

مجبور به این عمل منود.

2( دومیــن مبنا در این مــورد رعایت رشط 

آزادی اختیار و اراده است و تا زمانی که شخص 

با اراده خود و با داشــنت آزادی کامل اعرتاف یا 

اقرار به عملی نکند، اخذ هر نوع اعرتاف یا اقرار 

از نــزد وی جربی و دارای ارزش و اعتبار قانونی 

منی باشــد. منی توان چنین اعرتاف یــا اقرار را 

دلیل اثبات جرم دانست.

3( اصلــی وجود دارد کــه مطابق آن البینه 

علی املدعی اســت. مطابق این اصل، وظیفه 

اثبات بدوش شخصی است که ادعا می مناید و 

در قضایای جزایی اصل بر این است که وظیفه 

اثبات اتهام به عهده سارنوال می باشد. لذا متهم 

مکلف نیست تا بی گناهی خود را ثابت   یا این که 

برای بی گناهی خود دلیل ذکر کند.

4( مبنــای چهارمــی که در این بــاره وجود 

دارد، این اســت که هیچ کس مجبور نیست تا 

بر ضد خود وادار به ارائه دلیل شود یا به عبارت 

دیگر خود را مجرم ثابت کند25.

بند ســه- بــه رســمیت شــناخنت حق 

سکوت در اسناد بین املللی

در حال حارض، حق ســکوت در متام اسناد 

بین املللی و منطقه ای حقوق برش به رســمیت 

شناخته شده اســت. در اعالمیه جهانی حقوق 

برش بــا آن که از حق ســکوت متهم به رصاحت 

یادآوری نشــده است، اما در بند اول ماده 11 آن 

درباره رعایت تأمین کلیه تضمین های الزم برای 

دفاع متهم تأکید به عمل آمده و چنین بیان کرده 

اســت: »هر کسی که به ارتکاب جرم متهم شده 

باشد، بی گناه محسوب خواهد شد. تا وقتی که 

یک دعوای عمومی در آن کلیه تضمین های الزم 

برای دفاع او تأمین شــده باشد؛ تقصیر او قانونًا 

محرز گردد.«

مــاده 14 میثاق بین املللی حقوق مدنی و 

سیاســی در مورد ترصیح مقرر می دارد: »3( هر 

شخص حق دارد در جریان تثبیت هر نوع اتهام 

علیه وی از تضمین های حداقل ذیل با تساوی 

کامل برخوردار گردد:

)ز( مجبور ساخته نشود که بر علیه خویش 

شهادت بدهد و یا به مجرم بودن اعرتاف مناید«.

ماده 67 اساسنامه دیوان جزایی بین املللی 

ترصیــح می مناید کــه: »متهم مجبــور به ادای 

شهادت یا اعرتاف به مجرمیت نیست و می تواند 

سکوت اختیار کند بدون این که سکوت وی به 

منزله اعرتاف و یا انکار تلقی شود...«

بنــد چهــار- تســجیل حق ســکوت در 

قوانین افغانستان

قانــون اساســی هر چنــد رصیحــاً از حق 

سکوت یاد نکرده اســت، اما از مفهوم ماده 30 

که می گوید: »اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم 

یا شخص دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده 

شــده باشــد، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت 

است از اعرتاف متهم با رضایت کامل و در حالت 

صحــت عقل در حضور محکمــۀ با صالحیت.« 

می توان حق سکوت را نیز استنباط منود.

قانون اجــراآت جزایــی، اما، حق ســکوت 

را رصیحاً به رســمیت شــناخته اســت. ماده 7 

این قانــون آنگاه که حقوق مظنون و متهم را بر 

می شامرد ، در بند )ز( »استفاده از حق سکوت 

و امتناع از هرگونه اظهارات« را به عنوان یکی از 

حقوق یادآور می شود.

منابع
1. فضائلی، مصطفی، دادرسی عادالنه محاکامت کیفری 
بین املللی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، 

چاپ سوم، بهار 1394، صص 45- 46.
2. هامن، ص 46.
3. هامن، ص 50.
4. هامن، ص 60.

5. رحیمی نــژاد، اســمعیل، کرامــت انســانی در حقوق 
کیفری، نرش میزان، زمستان 1387، ص 220.
6. فضائلی، مصطفی، پیشین، ص 132.

7. عالمه، غالم حیدر، اصول محاکامت جزایی افغانستان، 
انشتارات دانشگاه ابن سینا، زمستان 1394، ص 234.

8. فضائلی، مصطفی، ص 179.
9. عالمه، غالم حیدر، اصول محاکامت جزایی افغانستان، 

انشتارات دانشگاه ابن سینا، زمستان 1394، ص 237.
10. فضائلی، مصطفی، پیشین، ص 180.

11. فضائلی، مصطفی، صص 244-  245.
12. هاشــمی، ســید محمد، حقوق بــرش و آزادی های 

اساسی، چاپ اول، 1384، نرش میزان، تهران، ص 346 .
13. عالمه، غالم حیــدر، اصول راهربدی حقوق کیفری، 

انتشارات کتاب همگان، تابستان 1389، ص 97.
14. عالمه، غالم حیدر، حقوق جزای عمومی افغانستان، 

انتشارات دانشگاه ابن سینا، بهار 1393، ص 52.
15. رســولی، محمد ارشف، محاکمه عادالنه، انتشــارات 

سعید، بهار 1393، صص 143- 144.
16. عالمه، غالم حیدر، اصول محاکامت جزایی افغانستان، 

انشتارات دانشگاه ابن سینا، زمستان 1394، ص 108.
17. هامن، ص 108.
18. هامن، ص 110. 

Presumption of innocence .19
20. جعفر لنگــرودی، محمد جعفر، ترمنولــوژی حقوق،  

چاپ ششم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1372، ص 49.
21. هامن، ص 116.

22. آشوری، محمد، آیین دادرسی گیفری، جلد 2، سال 
1388، ص 135.

23. رســولی، محمد ارشف، محاکمۀ عادالنه، انتشــارات 
سعید، بهار 1393، ص 173.

24. عالمه، غالم حیدر، اصول محاکامت جزایی افغانستان، 
انشتارات دانشگاه ابن سینا، زمستان 1394، ص 129.

25. برای کســب معلومات بیشــرت در مورد رجوع شــود 
به نگهداری تحت نظر، علوم جنایــی، )مجموعه مقاالت(، اثر 

اردبیلی، محمدعلی، تهران، سمت، سال 1383.



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره دهم| جدی 1396

رسیزه:

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د قضاتو 

لپاره د قضایي سلوک د طرز مقرره د ۱۳۸۶هـ 

ش کال د غربګويل پر ۲۹مه نېټه چې د ۲۰۰۷ 

میــالدي کال د جون له ۱۹مې رسه برابره ده د 

سرتې محکمې د عايل شورا له خوا د ۲۲۹ ګڼه 

مصوبې په واسطه تصویب شوه.

د يادې مقررې )دري( منت د قضا په مجله 

کې د هامغه کال د چنګاښ میاشــتې په ګڼه 

او )پښــتو( مــنت یې د همدې مجلــې د زمري 

میاشتې په ګڼه کې خپورشو.

یاده مقرره چې د ۲۴ مادو څخه جوړه شوې 

او د قاضیانو هغه اخالقي سلوک چې د نړیوالې 

ټولنې له خوا منل شوي، هم په کې شامل دي. 

لکه: )په تصمیم نیولو کې بشــپړه آزادي او بې 

طريف، هیڅ لوري تــه د متایل نه څرګندول او 

هرې خواته د تعصب له ښودلو څخه ډ ډه کول، 

بشپړعادالنه چلند کول، د محکمې په تاالر کې 

د ناســتو کســانو درناوی، شخيص سپېڅلتیا، 

صرب او زغم، دهــر ډول ډالۍ او هدیې له منلو 

څخه ډ ډه کول.(

په همدې مناســبت د دې مقررې د ال ښه 

وضاحت لپاره د قضایي روزنې کورس جوړشــو، 

دا کورس د افغانســتان دعديل او قضایي چارو 

د پروژې له خوا د سرتې محکمې په همکارۍ 

د ۲۰۰۷ میالدي کال د اګست په میاشت کې 

دایرشو.

سرتې محکمې ياد کورس د قضایي روزنې 

لپــاره منظور کړ او مواد یــې د ۲۰۰۸ میالدي 

کال په فربورۍ کې خپاره شول.

د قضایــي روزنــې پــه دې کــورس کې له 

کلیدي اصولو پرتــه، له فرعي منابعو څخه هم 

اســتفاده شــوې ده چې یو یې د بنګلوراصول 

دي، څرنګــه چې زمونږ په قضایي لیکنو کې د 

بنګلور اصول لکه هامغسې چې ښایي پوره نه 

دي معريف شــوي، نو الزمه وبلل شــوه، چې د 

دې اصولو مخینې او د رامنځ ته کیدو د اړتیا په 

هکله معلومات له ګرانو لوســتونکو رسه رشیک 

کړو.

لومړی پاراګــراف: د بنګلــور د اصولو د 

مسودې تاریخچه 

۱- زمینه:

د )۲۰۰۰- م( میالدي کال په اپریل کې له 

جرم رسه د نړیوالې مقابلې لپاره د ملګروملتونو 

سازمان د مرکز په بلنه او له فساد رسه د مبارزې 

د نړیــوال پروګــرام پــه چوکاټ کــې، له عايل 

قضایي مقاماتــو او لوړ پوړو قاضیانو تشــکیل 

د بنګلور اصول
د قضایي خپلواکۍ او عدالت هنداره

قضاوتپوه حرضت ګل حسامی
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شــوې یوې ډلــې لومړنۍ ناســته لــه جرمونو 

څخه د مخنیــوي او مجرمینو د اصــالح په اړه 

د ملګروملتونو ســازمان له  لسمې کنګرې رسه 

هممهال په ویانا کې تررسه شوه.

د دې ناســتې موخه له هغې ستونزې رسه 

مقابله وه چې په مدّلله توګه د ټولو لویو وچو په 

ډېری هیوادنو کې موجوده وه.

ستونزه دا وه چې خلکو په قضایي دستګاوو 

خپل باورله السه ورکړی ؤ، ځکه تصور یې کاوه 

چې یادې دستګاوې یا فاسدې دي او یا ناپلوې 

نــه دي. د دې ســتونزې المــل د خدمتونــو د 

وړاندې کولو او عمومي افکارو پورې د اړوند نظر 

سنجولو له الرې او هم د څېړنیزو کمیسیونونو 

لــه الرې چې د دولتونو له خوا ایجا د شــوي ؤ، 

په الس راغی. د حل ډېرې الرې وړاندې شوې 

او ځینو اصالحي اقدامات تررسه شــوي ؤ، خو 

ستونزه هامغســې په خپل ځای پرته وه. هیله 

دا ده چې دا ناســته یوه نوې الرموندنه وي. دا 

لومــړی ځل و چې د ملګرو ملتونو ســازمان تر 

چرت الندې، قاضیــان رابلل کېدل تر څو خپلو 

اړیکمنو چارو ته پخپله نظم او ترتیب ورکړي، د 

قضایي ځواب ویلو مفهــوم ته چې کوالی يش 

د قضایي خپلواکۍ بشــپړوونکی وي، پراختیا 

ورکــړي او له دې الرې د قانــون واکمنۍ ته د 

عمومي اعتامد کچه لوړه بوځي.

په نــړۍ کې د بېالبېلو حقوقــي دودونو په 

شتون له اعرتاف رسه تصمیم ونیول شو چې په 

لومړي پړاو کــې دا فعالیت د کامن ال حقوقي 

نظام پورې محدود يش، پر دې بنسټ، لومړين 

ګــډون کوونکي لــه )9( اســیایي، افریقایي او 

اقیانوســیه هیوادونــو څخه ؤ چــې د بېالبېلو 

حقوقو له یوې مجموعې څخه یې کار اخیست، 

خو له یو ګډ قضایي دود ځینې برخمن ؤ.

۲- د قضایي سالمتیا ډله:

د قضایي ســالمتیا په پیاوړتیا پــورې اړوند 

د قضایــي ډلــې لومړنۍ ناســته د )2000-م( 

میالدي کال د آپریل پر ۱۵مه او ۱۶مه په ویانا 

کې د ملګروملتونو ســازمان په دفرت کې جوړه 

شوه، دا ناسته د بنګله دېش د سرتې محکمې 

د رئیــس، د هنــد د کارناتــکا ایالت د ســرتې 

محکمې د رئیس، د نیپال د سرتې محکمې د 

استازي، د نایجیریا د سرتې محکمې د رئیس، 

د جنويب افریقا د اســايس قانــون محکمې د 

مرســتیال، د تانزانیــا د متحــده جمهوریت د 

ســرتې محکمې د رئیــس، د یوګندا د قضایي 

خدمتونو د کمیســیون د رئیس په حضور دایره 

شوه، ګډون کوونکي د کریستوفر ګریګوري ویرا 

مانــرتي؛ د نړیوال عدالت دیوان د نایب رئیس 

په مرشۍ راغونډشول. قايض میشل کربای د 

اسرتالیا له سرتې محکمې څخه د دې ناستې 

رپوټ ورکوونکــی و او ځینو نورو د څارونکي په 

عنوان پکې ګډون وکړ.

په دې ناسته کې، د قضایي سالمتیا ډلې، 

دوه تصمیمونه ونیول:

لومړی، هو کړه وشوه، چې د ځواب ورکولو 

اصل غوښتنه کوي، چې ملی قضایي دستګاه 

باید د خپل صالحیت او ظرفیت په حدودو کې 

د دې نظم او نظام درلودونکو اصالحاتو د اجراء 

له الرې د قضایي سالمتیا پر لور فعال نقش او 

رول پر غاړه واخيل.

دويم دا، چــې هغوی د نړیوالــې مننې وړ 

یوې بیانیې پر سماليس اړتیا ټينګار وکړ، چې 

د قضایي معیارونو درلودونکې وي او د قضایي 

خپلواکــۍ له اصــل رسه ســمون ولــري او دا 

ظرفیــت هم په کې وي چــې د درناوي  وړ وي 

او په پایله کې په ميل کچه،  د اجرائیه یا مقننه  

ځواکونو له مداخلې پرته، د قضائیه د ستګاه په 

وسیله اجراء يش.

ګــډون کوونکــو قاضیانو ټینــګار وکړ چې 

قضایــي دســتګاه د خپلو غړیو پــه منځ کې د 

قضایي ســلوک د مناســبو معیارونو په ترالس 

الندې نیولو او اجراء کولو کې دا توان لري چې 

د ټولنې د درناوي په ترالســه کولو او ساتنې پر 

لور یو مهم ګام واخيل. پر دې بنســټ، هغوی 

غوښتنه وکړه چې د قضایي سلوک د قوانینو او 

مقرراتو مجموعې چې پــه ځینو قضایي حوزو 

کې تصویب شوې دي، تجزیه اوتحلیل يش.

پــه همدې مناســبت د ډېــری هیوادونو د 

قضایي ســلوک موجــودو مجموعــو او نړیوالو 

اسنادو ته مراجعه وشــوه او د قضایي سلوک د 

مجموعې مسوده برابره شوه او د هند د بنګلور 

)Bangalore( په ښار کې د قضایي سالمتیا د 

ډلې دوميه ناســته د )2001( میالدي کال د 

فربورۍ له ۲۴ مې تر ۲۵مې نېټې پورې جوړه 

شوه. دې ډلې د قضایي سلوک په اصولو هوکړه 

وکــړه، له همدې امله )د بنګلور اصول( ونومول 

شول.

دا ناســته د انګلستان د متحده پاچاهۍ د 

نړیوالې پراختیا وزارت او شاميل ایرلینډ له خوا 

متویــل او د هند د کارناتــکا ایالت حکومت او 

سرتې محکمې په وســیله یې کوربه توب وشو 

او د ملګرو ملتونو ســازمان د برش حقوقو عايل 

کمیسارۍ له خوایې مالتړ وشو.

په دې ناسته کې، ياده ډله د هغې مسودې 

د څېړنې له الرې چې په واک کې یې وه، پر مخ 

تلله، اصيل ارزښــتونه یې روښانه، اړوند اصول 

یې تنظیم او د قضایي سلوک اړوند د بنګلور د 

مجموعې پر مسوده )د بنګلورمسوده( باندې یې 

هوکړه وکړه.

په دې حال کې، دې ډلې باور ښــکاره کړ، 

څرنګه چې د بنګلور مسوده د هغه قاضیانو له 

خوا چې په بنسټي ډول د کامن ال له هیوادونو 

څخــه ؤ تهیه شــوې ده، اړینه  ده چــې د نورو 

حقوقــي دودونو د قاضیانو په واســطه تر ژورې 

څېړنــې الندې ونیول يش، چــې د معترب او وړ 

نړیوال قضایي سلوک د یوې مجموعې په ځای 

ځایګي کې يې د منلو وړ وګرځوي.

دا ناســته د بنګله دېش د سرتې محکمې 

د رئیــس، د هنــد د کارناتــکا ایالت د ســرتې 

محکمې د رئیس، د نیپال د سرتې محکمې د 

رئیس، د نایجیریا د سرتې محکمې د رئیس، د 

جنويب افریقا د سرتې محکمې د مرستیال، د 

رسيالنکا د سرتې محکمې د رئیس، د تانزانیا 

د متحده جمهوریت د سرتې محکمې د رئیس 

او د یوګنــدا د ســرتې محکمــې د رئیــس په 

حضور کې تررسه شوه. د حقوقپوهانو د نړیوال 

کمیســیون رئیس د کاناډا د ســرتې محکمې 

قايض په ځانګړې توګه بلل شوی ؤ.

رسبیره پــر دې د قاضیانو او مدافع وکیالنو 

د خپلواکــۍ په اړوند د ملګرو ملتونو ســازمان 

ځانګــړی رپــوټ ورکوونکــی او د ملګروملتونو 

ســازمان د بــرش حقوقو د کمیټــې رئیس او د 

ملګــرو ملتونو ســازمان د برش حقوقــو د عايل 

کمیســارۍ اســتازي پکې د څارونکو په توګه  

ګډون وکړ.

د ســال مشــورو پایلــې په النــدې توګه 

وړاندې کیږي:

د راتلونکــو شلومیاشــتو پــه اوږدوکــی ، د 

بنګلورمسوده په پراخه بڼه د دواړو عرفی اولیکل 

شویو حقوقی نظامونو دقاضیانو ترمینځ  خپره 

شــوه . دا مســوده ډیری قضایی کنوانســیونو 

اوناســتو تــه چــی پــه هغوکــی د دواړوعرفی 

اولیکل شــویو حقوقی نظامونــو له )75( څخه 

زیاتو هیوادونو عالی قضایی مقاماتو او لوړپورو 

قاضیانو حضور درلود ، وړاندی او تربحث الندی 

ونیول شوه . د بنګلورمسوده ، دامریکا دمدافع 

وکیالنو دمرکــزد دفرتونو په نوښــت په مرکزی 

اولویــد یځه اروپا کــی ، دبوســنی هرزګوین ، 

بلغاریــا ، کروویشــیا ، رومانیــا ، رصبســتان او 

ســلواکی هیوادو په ملی ژبووژباړل شوه او بیا د 

قاضیانو ، د قاضیانو د انجمنونو اواساسی قانون 

دمحکمو اودســیمی اوله هغی جملی دکوزوو 

دســرتو محکمو په وسیله پری نوی کتنه وشوه 

او دهغوی توضیحاتو ګټور لیدګو ټونه اومنظری 

وړاندی کړلی .

 د )2002( میــالدي کال پــه جون کې په 
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هغه ناسته کې چې د فرانسې په سرتاسبورګ 

کې جوړه شــوه، د بنګلــور مســوده د اروپایي 

قاضیانو د مشــوريت شــورا د کار ډلې له خوا د 

لیکل شوي حقوقي نظام له لیدلوري څخه په 

یو بشپړ او شفاف بحث کې تر نوې کتنې الندې 

ونیول شوه.

د بنګلــورد مســودې پــه هکلــه د اروپایي 

قاضیانو د مشــوريت شــورا د کار د ډلې خپاره 

شــویو تفســیرونو د اروپایي قاضیانو مشوريت 

شــورا پورې د اړیکمنو نظریو رسه مل د بنګلور 

د مسودې له بشپړې شوې بڼې رسه خورا زیاته 

مرســته وکړه. بیا دا مســوده د نورو هیوادونو د 

قضایي ســلوک مجموعو ته په مراجعې رسه تر 

بیا نوې کتنې الندې ونیول شوه.

د بنګلور پر مســودې د نوې کتنې نسخه د 

لیکل شوي حقوقي نظام د عايل قضایي مقاماتو 

د ګردي مېز غونډې ته چې د جاپان د ســولې 

ماڼۍ په خونه کې د هالینډ د الهې )هاګ( په 

ښــار کې – د نړیوال عدالت د محکمې په مقر 

کې د )۲۰۰۲( میالدي کال د نوامرب پر ۲۵مه 

او ۲۶مه جوړه شوه، دې ناستې ته د انګلستان 

د نړیوالې پراختیا وزارت په واسطه متهید او په 

ویانــا کې له جــرم رسه د نړیوالې مقابلې لپاره 

د ملګرو ملتونو ســازمان او په جینوا کې د برش 

حقوقو عايل کمیسارۍ دفرت له خوا مالتړ او په 

الهه کې د کارنیګي بنسټ د عمومي منيش په 

مرسته سازمان ورکړل شو.

په قضایي ســلوک پــورې اړونــد د بنګلور 

اصــول د دې ناســتې حاصل و. په دې ســند 

کې په رســمیت پیژندل شوي اصيل ارزښتونه 

عبارت دي له: خپلواکي، ناپلوي توب، سالمتیا، 

نزاکــت، برابري، وړتیا او همــت اوجدیت، چې 

تفصیل به یې په دويم پاراګراف کې رايش.

په قضایي ســلوک پــورې اړونــد د بنګلور 

اصــول د هغــه رپــوټ ضمیمــه شــول چې د 

)۲۰۰۳( میالدي کال په اپریل کې د قاضیانو 

او مدافع وکیالنو د خپلواکۍ په هکله د ملګرو 

ملتونو ســازمان د ځانګړي رپورټر په واســطه د 

ملګرو ملتونو سازمان د برش حقوقو کمیسیون 

۵۹مې غونډې ته وړاندې شو.

د )۲۰۰۳( میــالدي کال د اپریل پر ۲۹مه 

نېټه، يــاد کمیســیون ۲۰۰۳/۴۳ ګڼه پریکړه 

لیــک له اختــالف پرتــه تصویب کــړ، چې په 

قضایي ســلوک پورې اړونــد د بنګلور له اصولو 

څخه یــې یادونه وکړه او يــادو اصولو ته یې )د 

غړیو دولتونو، د ملګرو ملتونو سازمان پورې تړلیو 

سازمانونو او بین الدولتي او غیردولتي سازمانونو 

پاملرنه( راواړوله. 

د )۲۰۰۴( میــالدي کال پــه اپریل کې د 

ملګرو ملتونو ســازمان نوي ځانګړي خربیال د 

قاضیانو او مدافع وکیالنو د خپلواکۍ په هکله 

د برش حقوقو کمیســیون ۶۰مې غونډې ته په 

خپل رپوټ  کې یادونه وکړه  چې: )کمیســیون 

څوڅو ځله په ټوله نړۍ کې د قضایي نظام دننه 

د فساد د پدیدې د ادامې او پراختیا په باره کې 

خپله اندېښنه څرګنده کړې ده، چې د اختالس 

په قالب کې له اقتصادي فســاد، د پارملان په 

واســطه قضایي دســتګاه ته د تخصیص کړل 

شویو منابعو، یا رشوت څخه خورا زیات دی.

دا چاره په ځانګړې توګه له دې کبله جدي 

ده چــې فــرض پــر دې دی چــې قاضیــان او 

قضایي مقامات، اخالقي مقامات دي او قضایي 

دســتګاه د تکیې وړ او ناپلوی بنسټ دی، چې 

د ټولنــې ټول افراد هغــه مهال چې حقوق یې 

تر پښــو الندې کیږي، کــوالی يش ورته رجوع 

وکړي.

پخپلــه دې اعاملــو ته لــه کتنې پرتــه، دا 

واقعیت پــه ځانګړې توګه جــدي دی، چې په 

ځینو هیوادونو کې خلک لېوالتیا لري قضایي 

دســتګاه ته د یوې فاســدې مرجع په ســرتګه 

وګوري. د عدالت په نسبت د اعتامد نشتوالی د 

ولسواکۍ او پراختیا ویجاړوونکی دی او د فساد 

بنسټي کېدل پیاوړي کوي. په دې وخت کې، 

د قضایي اخالقو قواعد خورا زیات اهمیت پیدا 

کوي.

هامغســې چې د بــرش حقوقــو د اروپایي 

محکمې قضایي رویه ټینګار کوي، قايض باید 

نه یوازې د ناپلــوي توب عیني ضوابط مراعات 

کړي بلکې باید د دې چارې له ظاهري اړخه هم 

باید ناپلوی وبریښي، هغه څه چې په خطر کې 

دي هغــه اعتامد او بــاور دی چې محکمې یې 

باید په هغه افرادو کې چی په یوه دميوکراتیکه 

ټولنه کې ورته مراجعه کوي، رامنځته کړي.

لــه دې امله، کوالی شــو و پوهیږو چې په 

قضایي ســلوک پورې اړوند د بنګلــور د اصولو 

خپــراوی او اجراء مهم او اســايس دی، دارنګه 

اصول چــې تدوینوونکو یې دې چــارې ته پام 

درلــود څــو ياد اصــول پــه دوه عمــده دودونو 

)عــريف حقوقو او لیکل شــویو حقوقو( ودروي 

او کمیســیون په خپله ۵۹مه غونډه کې له دې 

اصولو څخه یادونه وکړه. 

 ځانګړي رپوټر توصیــه وکړه چې د بنګلور 

اصــول په ترجیحي توګه په مــيل ژبو د حقوقو 

په ټولو پوهنځیو او د قاضیانو او مدافع وکیالنو 

په مســلکي انجمنونو کې د هغوی په واک کې 

ورکړل يش.

د قضایي ســالمتیا ډلې په خپلــه څلورمه 

ناســته کې چــې د )۲۰۰۵( میــالدي کال په 

اکتوبر کې په ویانا کې تررسه شوه، یادونه وکړه 

چــې قاضیانو، مدافــع وکیالنــو او د حقوقو د 

اصالح د پلویانو په بېالبېلو غونډو کې د بنګلور 

اصولــو د اجــراء کولو لپاره د یو معترب الرښــود 

په قالب کې یو تفســیري یا ترشیحي یادښت 

ته پر اړتیا ټینګار کــړی دی. يادې ډلې هوکړه 

وکړه چې دارنګه تفسیر یا الرښوونه کوالی يش 

قاضیــان او د قضایي اخالقو تدریســوونکي نه 

یوازې د مسودې د تهیه کولو د بهیر په پوهیدا 

او د فرهنګونــو تر منځ د بنګلور د اصولو د نظر 

تبادلــه او په هغو کــې د درج شــویو اصولو او 

ارزښتونو په منطق قادر کړي، بلکې کوالی يش 

پر موضوعاتو، وضعیتونو او ســتونزو باندې چې 

کېدای يش رامنځته یا راپورته يش د ارزښتونو 

او يادو اصولو پر قابلیت باندې پراخه پوهیدا هم 

آســانه کړي. پر دې بنسټ، یادې ډلې تصمیم 

ونیو چې په لومړي پړاو کې، د مســودې د ډلې 

همغــږه کوونکې یــوه رشحه برابــره کړي، چې 

وکوالی يش وروســته د ډلې له خوا د څیړلو او 

تائید لپاره وړاندې يش.

د )۲۰۰۶( میــالدي کال پــه اپریل کې له 

جــرم څخه د مخنیــوي او جزایي عدالت پورې 

اړوند کمیسیون ۱۵مه غونډه په ویانا کې جوړه 

شــوه او )د قضایي ســلوک د اســايس اصولو  

پیاوړتیا(  تر عنوان الندې یې د یوه پریکړه لیک 

د مسودې تصویب چې د مرص، فرانسې، آملان، 

نایجیریا او فيلیپیــن دولتونو په ګډ مالتړ تهیه 

شــوی ؤ، د رایو په اتفــاق اقتصادي او ټولنیزې 

شورا ته وړاندیز کړ.

پاتې په 39 مخ کې
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اصول اساسی رفتار با زندانیان در تاریخ  1۴ 
دســامبر 199۰ توسط مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد تصویب و اعالم شد. هشتمین کنگره 
سازمان ملل برای پیش گیری از جرایم و رفتار با 
مجرمان، قطعنامه زیر  را به مجمع عمومی برای 
تصویب پیش کش کرده است که با آراء اعضای 
شــرکت کننده در مجمع عمومــی به تصویب 

رسیده است. 

مجمع عمومی
با عنایت به توجه مستمر و طوالنی سازمان 
ملل به انســانی کردن عدالت جزایی و حمایت 
از حقوق بشــر، هم چنین بــا عنایت به این که 
خط مشــی های صحیــح بــرای پیش گیری از 
جرایــم و کنترل آن هــا در برنامه ریزی پویای 
توســعه اقتصادی و اجتماعی ضروری است، با 
شناخت این که قواعد حداقل استاندارد رفتار با 
زندانیان مصوب اولین کنگره سازمان ملل برای 
پیش گیری از جرایــم و رفتار با مجرمان دارای 

اهمیت زیــاد و نفوذ قابل توجهی در توســعه 
سیاست ها و خط مشی های کیفری است، با تّوجه 
به عنایت کنگره های قبلی به موانع مختلف در 
راه اجرای کامل قواعد مزبور، با اعتقاد به این که 
اجرای کامل قواعد مزبور با تهیه اصول اساسی 
تسهیل خواهد شد، با یاد آوری قطعنامه شماره 
1۰ درباره وضعیت زندانیان و قطعنامه شــماره 
1۷ درباره حقوق بشر زندانیان مصوب هفتمین 
کنگره ســازمان ملل برای پیش گیری از جرایم 
و رفتــار با مجرمان، هم چنین با یادآوری بیانیه 
عرضه شده به دهمین اجالس کمیته پیش گیری 
و کنترل جرایم توسط انجمن بین المللی کمک 
به زندانیان، ســازمان کاریتاس اینترنشنالیس، 
کمیســیون کلیســاها برای امور بین المللی از 
شــورای جهانی کلیســاها، انجمی بین المللی 
آموزگاران صلح جهانی، شورای جهانی آموزش 
بزرگ ساالن، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، 
اتحادیه بین المللی دانشجویان، اتحادیه جهانی 
انجمی های مســیحیان جوان و شورای جهانی 

اقوام بومی که همگی سازمان های غیردولتی اند 
و دارای وضعیت مشورتی در شورای اقتصادی و 

اجتماعی، از نوع طبقه بندی شماره 2 هستند،
بازهم با یادآوری توصیه های ذیربط مندرج 
در گزارش جلسه مقدماتی بین المنطقه ای برای 
هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیش گیری 
از جرایم و رفتار بــا مجرمان در خصوص خط 
مشــی های عدالت جزائی در باره مسأله زندان و 
ســایر راه های کیفری و راه حل های جانشین، 
با آگاهی از این که هشــتمین کنگره هم زمان 
است با سال بین المللی مبارزه با بی سوادی که 
طی قطعنامــه ۴2/1۰۴ مجمع عمومی مورخ 
۷ دســامبر 199۷ اعالم شده است، با عالقه به 
پیگیری تصمیمات کنگــره هفتم در باره نقش 
نظــام عدالــت جزایی در کمک بــه صیانت از 
ارزش های اساسی و قواعد موجود در جوامع، با 
شناخت مطلوب تهیه پیش نویس اعالمیه حقوق 
بشــری زندانیان، با تأیید بیانیه اصول اساسی 
رفتار با زندانیــان، منضم به قطعنامه حاضر، از 

اصول اساسی 
رفتار با زندانیان

سازمان ملل متحد
دسامبر ۱۴، ۱۹۹۰
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دبیر کل درخواست می کند که توجه دول عضو 
را بدان جلب کند. 

ضمیمه
بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان

1( رفتار با کلیه زندانیــان همراه با احترام 
مقتضی به حیثیت ذاتی و ارزش آن ها به عنوان 

افراد بشر خواهد بود.
2( هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، 
جنس، زبــان، مذهب، عقاید سیاســی وغیره، 
ریشــه های ملی و اجتماعی، اموال، تولد و سایر 

وضعیت ها وجود نخواهد داشت.
3( احتــرام به معتقــدات مذهبی و احکام 
فرهنگی گروهی که زندانیان بدان تعلق دارند، 
در مواردی که شرایط محلی مقرر کند، مطلوب 

است.
۴( مســئولیت زندان هــا بــرای نگهداری 
زندانیان و حمایت از جامعــه در مقابل جرایم 
باید با رعایــت اهداف اجتماعی دیگر هر دولت 
و مســئولیت های اساسی آن برای ترویج رفاه و 

توسعه همه افراد جامعه به اجرا گذاشته شود.
5( صــرف نظر از محدودیت های ناشــی از 
مسأله بازداشــت، کلیه زندانیان از حقوق بشر 
و آزادی های اساسی مندرج در اعالمیه جهانی 
حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاســی و پروتکل هــای اختیاری آن 
و حقوق دیگــر مندرج در اســناد ملل متحد 

برخوردار خواهند بود.
۶( کلیــه زندانیــان باید حق شــرکت در 
فعالیت هــای فرهنگی و آموزشــی که هدفش 
توسعه کامل شخصیت انسان است داشته باشند.

۷( تالش هایی برای الغای حبس انفرادی به 
عنوان مجازات یا محدودیت استفاده از آن باید 

صورت بگیرد و تشویق شود.
8( شرایطی بایستی ایجاد شود که زندانیان 
بتوانند کار معنــی داری انجام بدهند که باعث 
تســهیل ادغام آن ها در بازار کار کشور و ایجاد 
امکان کمک به تأمین مالی خودشان و خانواده 

آن ها شود.
9( زندانیان باید به خدمات بهداشــتی که 
در مملکت وجــود دارد بدون تبعیض به خاطر 

وضعیت حقوقی خود، دسترسی داشته باشند.
1۰( با مشارک و کمک جامعه و مؤسسات 
اجتماعی و با عنایت به منافع قربانیان، شرایط 
مساعدی برای ادغام زندانیان سابق در جامعه با 

بهترین حاالت باید ایجاد شود.
11( اصول فوق الذکر باید به طور بی طرفانه 

اعمال شود.

د ملګروملتونو سازمان اقتصادي او ټولنیزې 

شــورا )ECosoc( د )۲۰۰۶( میــالدي کال د 

جوالی پر ۲۷مه نېټــه ۲۰۰۶/۲۳ ګڼه پرېکړه 

لیک )د قضایي سلوک د اسايس اصولو پیاوړتیا( 

ترعنوان الندې له رايې اخیستلو پرته تصویب کړ 

او له غړیو هیوادونو څخه یې وغوښــتل چې له 

خپلو کورنیو حقوقي سیستمونو رسه سم، خپله 

قضایي دستګاه وهڅوي او کله چې پر مسلکي 

سلوک یا د قضایي دستګاه د غړیو د اخالقو په 

هکله نوې کتنه کوي، په قضایي ســلوک پورې 

اړوند د بنګلور اصول په پام کې ولري.

د بنګلور د قضایي سلوک اصولو، د څو تېرو 

کلونو په تــرڅ کې د نړۍ د قضایي دســتګاوو 

د بېالبېلو برخو او هم د قضایي بهیر ســالمتیا 

ته د لیوالو نهادونو مقبولیت ترالســه کړ. ځینو 

هیوادونو نه یــوازې دا چې د بنګلور اصول یې 

ومنل، بلکې نورو خپل د قضایي سلوک اصول 

د بنګلور د اصولو مطابق رامنځته کړل.

دويــم پاراګــراف: د بنګلــور د اصولــو 

ارزښتونه 

د بنګلور اصول په یوه رسیزه پیل اوترصیح 

کوي )لکــه څرنګه چې د بــرش حقوقو نړیواله 

اعالمیه دا یو بنسټي اصل بويل چې هر شخص 

د حقوقو د پرېکړې، مکلفیتونو او د هغه پر ضد 

د هــر ډول جزایي اتهاماتو لپاره د یو ښــکاره او 

پوره مساوات لرونکي عدالت مستحق دی او دا 

عدالت به د یوې خپلواکه او بې طرفه محکمې 

په واســطه رس ته ورســیږي. لکه څرنګه چې د 

مدين او ســیايس حقوقو نړیوال کنوانســیون 

دا تضمینوي چې ټول اشــخاص د محکمې پر 

وړاندې، په یو جنایي اتهــام باندې تصمیم، د 

محاکمې په دوران کې په حقوقو او مکلفیتونو 

کې، د یو شــان حقوقــو درلودونکــی دی، هر 

شــخص بې له ځنــډه د یوې مســتقلې، واک 

لرونکــې او بې طرفه محکمې په واســطه چې 

د قانون پر بنســټ منځته راغلې وي، د ښکاره 

عدالــت او محاکمــې مســتحق دی...( او له 

رسیزې وروسته لومړی ارزښت قضایي استقالل 

ګڼل شوی دی.

لومړنی ارزښت؛ استقالل )خپلواکي(:

قضایي خپلواکــي د قانون د واکمنۍ لپاره 

یو اســايس رشط او د عادالنه محاکمې لپاره یو 

بنسټي تضمین دی. له دې امله قايض باید په 

فــردي او اداري اړخونو کــې قضایي خپلواکي 

وسايت.

دويم ارزښت؛ ناپيلتوب:

د قضایــي دندې د منظم او مناســب رسته 

رسولو لپاره ناپلوي يا ناپيلتوب الزم او اړین دي. 

دا ناپلوي نه یوازې پخپله په پریکړه تطبیقیږي، 

بلکې په هغــه بهیر باندې چې پر بنســټ یې 

پرېکړه صادریږي، هم د تطبیق وړ دی.

ســالمتیا  یــا  بشــپړتیا  ارزښــت؛  درېیــم 

)یکپارچګي(:

ســالمتیا د قضایــي دندې د ســمې رسته 

رســولو لپاره یــوه مهمــه او اړینه چــاره ده. )د 

ســالمتیا ارکان صداقت او د قضایي اخالقو د 

اصولو رعایتول دي(.

څلورم ارزښت؛ د آدابو او نزاکتونو مراعاتول:

د آدابو او نزاکتونــو مراعاتول او د قايض په 

ټولو کړنو کې د هغه رښــتینې ننداره خورامهم 

او اړین دي.

پنځم ارزښت؛ مساوات )برابري(:

د محکمې پر وړاندې له ټولو رسه د مساوي 

چــال چلند تضمینول د قضایي مســئولیت د 

غوره رسته رسولو لپاره الزم او اړین دي.

شپږم ارزښــت؛ وړتیا او په نده کې کوښښ 

)همت او جدیت(:

وړتیــا او په دنــده کې کوښــښ د قضایي 

دندې د مناسبې اجراء لپاره له مهمو او اسايس 

رشایطو څخه دی.

منابع او ماخذونه:

ماهنامه قضا- ارګان نرشاتی ســرته محکه 

ج.ا.ا )مقــرره طرزســلوک قضایــی ( رسطــان 

1386، ص ص)36-15(.

ماهنامــه قضا- دســرتی محکمی نرشاتی 

ارګان )دقضاتو لپاره د قضایی ســلوک مقرره ( 

اسد 1386 ،ص ص )25-10(.

د افغانستان داســالمی جمهوری دولت د 

قاضیانو لپاره دقضايی سلوک مقرره )دقضايي 

روزنی کورس ( ،خپرندویه اداره : دافغانســتان 

دعدلی او قضایی چارو پروژه ، کابل ، افغانستان 

، دخپریدونیټه : فربوری 2008 .

اصــول بنګلــور درمــورد ســلوک قضایی ، 

پروژه امورعدلی وقضایی افغانســتان – کابل ، 

افغانستان ، تاریخ نرش: فربوری 2008.

رشح اصول رفتارقضایــی )اصول بنګلور( ، 

تهیه کننده : ســازمان ملل متحد ، اداره مقابله 

بــا مواد مخدر وجرم ، برګردان وپاورقی : محمد 

علی شــاه حیدری ، مجتبی همتــی ، تهران ، 

خرسندی ،1389
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د بنګلور اصول د قضایي...
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پرمختګ خوښــي، پر هیــواد مئین غازي 

امــان الله خان په مټ د افغانســتان د ویاړلې 

خپلواکۍ او آزادۍ له ترالســه کولو وروســته، 

پر پښــتنو تور ولګېد چــې دوی اصاًل له ذايت 

فطرت رسه جوړ نه راځي، چې په دې کې هم 

د ښځو د ټولنېز مقام او حقوقو نه پیژندل دي.

پښــتانه د خپل تاریخ په اوږدو کې د دې 

تر څنګ چې هیڅ یو استعامري قدرت ته یې 

رس نه دی ټیټ کړی او هیڅکله یې هم د ذلت 

ژوند نه دی منلی، د ښــځو لپاره د ټولنې د نه 

بیلیدونکــې برخې په توګه د پیړیو راهیســې 

چــې په نړۍ کــې د برش او د ښــځو د حقونو 

هیڅ خربه هم نه وه، ښــځو تــه په خپله ټولنه 

کې په ډېر ښــه مقام قایل شــوي دي. پښتنو 

د خپــل ټولنیز او ســیايس ژوندانه د تاریخ په 

بهیر کې په ټولو ټولنیزو، سیايس، اقتصادي، 

دولتي اداره او آن په نظامي چارو کې ښــځې 

او نارینــه بې له کوم تعصبه اوږه په اوږه کار او 

په ګډه هلې ځلې کړي دي. ښځې په مختلفو 

دورو کې په ټولو ټولنېزو برخو کې فعالې وې، 

په مختلفو ادارو کې په افغاين لویو سلطنتونو 

کې د ښځو لپاره د ښوونې او روزنې آسانتیاوې 

برابرېدلې. ښځو د پښــتنو د ټولو سالطینو او 

حکمرانانو په سیاســت او اداره کې حیايت او 

فعالــه رول لوبولی؛ د غوریانو د حکومت څخه 

کوالی شو د سلطان راضیه چې په ۶۳۴ ه کې 

په ټول هندوســتان کې حاکمه شــوه او د څو 

کلونــو لپاره يې حکومت وکــړ او په دهيل کې 

یې په خپل نوم ســکه هم ووهله؛ په دغه دوره 

کې شــاید په ټوله نړۍ کې کومه ښــځه د یو 

غټ ملک حاکمه شــوې نــه وي. د امریکې د 

متحده ایالتونو پــه معارص تاریخ کې هیڅ یوه 

ښــځه نه ده توانیدلې چې په هغه هیواد کې 

د پښتنو په تاریخ 
او ټولنيز ژوند کې د ښځو مقام
سوله نسیمي )سادات(
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ولس مرشه يش.

۲۰۰ کالــه مخکــې په کلیــو او بانډو کې 

ښــځو په وياړ رسه له کوره د بانــدې له نارینه 

وو رسه اوږه پــه اوږه کار کاوه او د خپل کار په 

 Mountstuart .مقابل کې یې مزد ترالسه کاوه

Elphinstone پــه دې هکله داســې لیکي: د 

پښــتنو په لیرې پرتو قبایلو کې ښــځې د کور 

څخــه باندې د نارینــه وو رسه اوږه په اوږه کار 

کړی دی، مګر د دغې ســیمې ]افغانســتان[ 

پــه هیڅ یو عالقه کې د ښــځو مــزد لکه چې 

په هندوســتان کــې دود دی، نــه کمیده. په 

هندوستان کې چې ښځې د نارینه وو په برابر 

کار وکړي، نیمه الس مــزدوري ورکول کېږي. 

)افغانان- احوال زنان- ص ۱۸۳(

په پښتنو کې د ښځو ترټل رشم بلل کېدل 

او هغه نارینه چې پــه دې کار الس پورې کړ، 

خپل اعتبار به يې په ټولنه کې له السه ورکاوه. 

الفنســتون په دی هکله داســې وای: »که څه 

هم اســالمي رشعيت نارینه ته اجــازه ورکوي 

چې ښــځې تنبیه کړي، خو په پښــتنو کې د 

دغه اختیار څخه کار اخیســتل د نارینه د بې 

اعتبارۍ المل بلل کېږي.

»الفنستون« بیا د پښتنې میرمنې د آزادۍ 

پــه هکلــه داســې څرګندونه کوي »پښــتنې 

ښــځې د پړونو رسه په ښــارونو کې ګرځي، په 

باغونــو کــې رسه راغونډیږي؛ که څــه هم په 

حجاب کې دي، خو لکه د هندوستان د ښځو 

پــه څېر محصورې نه دي، پــه عمومي ډول د 

پښتنې ښــځې وضعیت د ګاونډیو هیوادونود 

ښــځو په پرتله بد نــه دی« )افغانــان- احوال 

زنان-ص۱۸۴(

الفنســتون د پښــتنو د وزیــر قبیلې، چې 

ښــځې د میړه د ټاکلو یا انتخاب اختیار لري، 

متعجبه کړی او په دې هکله داسې څرګندونه 

کــوي: »د دغې قبیلې فوق العاده خصوصیت 

دا دی چې ښځې د مېړه د ټاکلو اختیار لري، 

که د کومې ښــځې کــوم نارینه خوښ يش، د 

ښــځې د کورنۍ څخه ډولچي د نارینه کورته 

اســتول کېږي؛ ترڅو د ځوان پر خولۍ باندې 

یو دستامل سنجاق کړي، او دغه سنجاق ګیر 

چــې د هغې پیغلې د ويښــتانو د تارونو څخه 

جوړ شوی وي، ډول وهل په مناسب وخت کې 

اجرا کېږي او د ښځې نوم اخيل او ځوان که د 

مهــر او ولور د ورکولو توان ولري، اړ بايس چې 

د دغې پیغلې رسه واده وکړي« )افغانان- زنان 

وزیری-ص۳۵۰(

د هوتکيانــو دوره او د درانیانو د امپراتورۍ 

په دورو کې، ښځې د سیاست او ادارې اصيل 

محور جوړولو. موږ کوالی شو چې هوتکېانو او 

ابدالیانــو د دورې څخه نامتو ښــځې لکه نازو 

انا، میرمن زینب، زرغونه انا، لویه ادې، میرمن 

عینــو، غازي ادې او نــور د بېلګې په ډول یاد 

کــړو،  دوی هــر یو په خپــل وار رسه د ملت د 

برخلیک په ټاکلو او د دولت په اداري چارو کې 

پریکنده رولونه یې لوبويل دي.

په دې هکلــه څېړونکې معصومه عصمتي 

وردک پــه خپل کتاب کې »نقش و موقف زنان 

افغانستان« کې لیکي: »احمدشاه بابا کارپوهو 

ښــځو ته په هیواد کې پــه حکومتي چارو کې 

د برخه اخیســتنې اجــازه ورکوله، دوی ته یې 

لقبونه وټاکل، په ځانګړې توګه د ښــځو اړوند 

او د ښــځو د حقونــو لپــاره یــې د فرمانونو د 

صادرولو حق ښــځو ته تفویض کړ. چې کومه 

ښځه یې د یو کار لپاره ګامرله، مهرونه یې هم 

ورته جوړول، څو هغه فرامین چې دغې ښځې 

صادرول نــور هم وزن او اعتبار پیداکړي. دغه 

نېک رســم د احمدشــاه دراين د کورنۍ او تر 

هغه وروســته د ســدوزایي او محمــد زایي په 

سلطنتونو کې هم دوام وکړ«

د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې ښځې په 

سیاست، اداره او د ظلم او یرغل په مقابل کې 

مبارزې او د خپلواکۍ په جګړو کې د نارینه وو 

په څنګ کې په ونډه اخیســتلو رسه ډیر مهم 

رول لوبولی دی.

زه غــواړم د زرهاوو نوم ورکو اتلو ښــځو له 

جملې څخه د څو تنو نامتو ښځو یادونه وکړم، 

چې هرې یوې په خپل وار رسه وکوالی شول د 

خپلواکۍ او آزادۍ په جګړو کې په مســتقیمه 

توګــه ونډه واخيل، د خپل پت او عزت په دفاع 

کې کلک ودریږي او کله هم د غټو سلطنتونو 

او امپراتوریــو د جوړولو عامل وګرځي. د دوی 

کارنامې د افغانســتان په ویاړيل تاریخ کې په 

زرینو کرښو ثبت شوې دي.

نازو انا:

د »سلطان ملخي توخي« لور چې د کالت 

)زابــل( د خانانــو څخه وو او ویــل کېږي چې 

»ســلطان ملخــي توخي« د دښــمنانو رسه په 

یوه جګړه کې په شــهادت رسیږي او زوی یې 

»حاجي عادل خان« یا د نازو انا ورور د دښمن 

مقابلې تــه وزي او خپله خور نازو د پالر د کال 

د حفاظت لپاره ګامري، نازو د نوروساتونکو په 

څنګ کې جنګي )نظامــي( کايل اغوندي او 

ځان په جنګي وسایلو مجهزه کوي او په میړانه 

د کال څخه دفاع کوي.۱ نازو انا بیا وروســته د 

»شــاه علم خان هوتک« رسه واده کوي. د نازو 

انا په شــعري دیوان کې نږدې دوه زره شعرونه 

درج دي. نازو انا پــه خپل وار رسه خپل زامن 

د روزنې او ښــوونې النــدې نیيس، خپل زوی 

میرخان )میرویس نیکه( ته تر اووه کلنۍ پورې 

دیني علوم ور زده کــوي او دا خربه ورته کوي 

چې زویــه! »ته خدای د دې لپــاره پیدا کړی 

یې چې ســرت کارونه رس ته ورســوې« همدغه 

وو چې میرخان هوتک به ۱۱۱۹ هجري کال 

کې افغان ملت او وطــن د پارس چپاولګرانو، 

یرغلګرو او اشــغالګرانو د السه خالص کړ او د 

یو افغاين مستقل او خپلواک حکومت بنسټ 

یې کښیښود.

زرغونه انا:

د افغــان امپراتورۍ بنســټ ایښــودونکي 

لوی احمدشاه بابا مور زرغونه انا، یوه مصممه، 

مدبره، پوهه او غیرمتنه ښځه وه. زرغونې خپل 

شــجاعت او درایــت خپــل زوی )احمدخان( 

تــه انتقال کــړ، چې بیا وروســته دغــه ځوان 

احمدخــان پــه آســیا کــې د نړۍ یوه ســرته 

امپراتــوري رامنځتــه کړه. پــه ۱۱۷۴ هجري 

ملریــز کال کې کلــه چې احمدخــان په یوه 

جرګه کې چې ټــول قومي مرشان یې را غونډ 

کړي و، فیصله پر دې وکړه چې یو لوی خندق 

او محافظتي دیــوال د کندهار په چاپیره کې 

ودان کړي. کله چې دغه زړوره ښځه په کېسه 

خربیږي دغې جرګې ته روانیږي او په ناڅاپي 

توګه جرګې ته ننــوزي، احمدخان حیرانېږي 

او مورته وایــي، خیرت خو بــه وي؟ زرغونه انا 

د جرګې ګډون کونکو تــه وایي » افغانان باید 

هیڅګله د دیوالونو او خندوقو شاته پټ نيش؛ 

بلکــه بایــد مخامخ مبــارزه وکــړي او د هیواد 

حفاظت وکړي«۲ د دغې ښځې مشوره چې د 

احمدخان د ژوند رسمشــق او د ټولو بریاوو راز 

وو، خپل د مور دغه مشــوره یې هم ومنله او د 

دغه پالن څخه تېر شو.

په یوه بله پېښه کې، کله چې احمدشاه بابا 

د پاين پټ جګړه ګټــي او د دهيل تخت فتح 

کوي، پــه کندهار کې په غلطه آوازه خپریږي؛ 

ګواکــې افغاين لښــکر په پاين پــت کې ماته 

خوړلــې ده او احمدشــاه بابــا د جګړې څخه 

شــاتګ کړی دی. په دې وخت کې زرغونه انا 

د کندهــار خلک را غونــډوي او خپله تاریخي 

وینا ورته کوي، بری او ناکامي د خدای له خوا 

بــويل او وایــې: »ماته او بری د اللــه ج له خوا 

دی؛ مګر که خربه د جګړې څخه د احمدخان 

شاتګ وي، ما خپل زوی خپله روزلی دی او د 

هر چا څخه یې ښه پیژنم، هغه د جګړې څخه 

هېڅکله هم نه شاته کېږي او باید موږ او تاسې 

پــه ګډه رسه د خپلو زامنو د شــهادت ســوګ 

پرځای کــړو«. )محقق عبدالرحیــم بختانی، 
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نقش زنان در امور مملکت(.

د تیمورشــاه د مور د حکمرانــۍ او ادارې 

په هکله اســتاد عزیزالدین وکييل پوپلزایي د 

)تیمورشــاه دراين( په کتــاب کې په یوه برخه 

کې داســې لیکي: »معظمه ملکه د احمدشاه 

بابا میرمنه په خپل عهد کې د عالیه سلطنتي 

صفاتــو درلودونکــې وه او د شــاهي کورنۍ د 

حســن ادارې خاونده وه، کله چې تیمورشــاه 

د احمدشــاه بابا په امر د هرات حاکم وګامرل 

شو، د احمدشاهي معظمه ملکې د خپل کرش 

زوی پر ځای د هرات ټولې اداري چارې پر مخ 

بیولې، ملکه معظمه د مستشار او متصدي په 

صفت د دولت د چارو واريس کوله.

لويه ادې:

د پاینــده خــان بارکزایــي مرشه لــور او د 

منصــور خان خور او د وزیــر فتح خان مور وه، 

دا ښــځه رسبیــره پردې چــې زړور او غیرمتن 

زامــن یــې روزيل ؤ، خپلــه هم یــوه مدبره او 

سیاســتمداره ښــځه وه، په ســخاوت اوبیوزلو 

ته په مرســته کولو کې مشهوره وه، خلکو ورته 

خاصه عقیده لرله او د خلکود زړونو محبوبه وه؛ 

نــو ځکه لکه چې احمدخان ته »بابا«، زرغونې 

ته » انا« لقب ورکړی و، دې مدبرې ښــځې ته 

هم خلکود »لویه ادې« لقب ورکړی و. د لویې 

ادې د کار روایــي لــه مخې؛ نه یــوازې هغه د 

محمدزایي د حاکمیت مؤسسه وه، بلکې خپل 

میړه ته یوه ښــه ســالکاره او خپلو زامنو ته ښه 

الرښوده هم وه.

مريمن عينو:

غښــتلې، غیرمتنه، مدبره او وطندوســته 

ښــځه وه، کله چې د احمدشــاه بابا لښــکر د 

هندوســتان څخه بیرته د راســتنیدلو په حال 

کې و، د کابل او کندهار پر الره لښــکرو ته تم 

کېدو او اســرتاحت هدایت ورکړل شــو؛ نو یو 

رسباز چې کــور یې دغــه اردوګاه ته نږدې و، 

په تلــوار رسه کور خواته روانیــږي، چې خپله 

میرمنــه )میرمــن عینو( ووینــي، مېرمن یې د 

میړه ناڅاپه لیدل چې وروسته له ډېرې مودې 

له هندوســتان څخه راســتون شــوی و، ډېره 

خوشحاله کړه، عینو د مېړه څخه پوښتنه وکړه 

چې بابا )احمدشاه بابا( چېرته دی؟ میړه ورته 

ځواب کــې وویل »هغه دلته نږدې د لښــکرو 

رسه دی«. عینــو پر میړه بانــدې ډیره په غصه 

کېږي او ورته وایي » څو میاشــتې وررسه وې، 

اوس دې دوه ســاعته نور انتظار نشــو کوالی 

او کور ته راغلې، په داســې حال کې چې بابا 

تراوسه ال په لښکر کې دی« تر الس یې نیيس 

او بیرته یې لښکر ته بیایې، کله چې احمدشاه 

بابا د دغې ښــځې د رشادت او شهامت څخه 

خربیــږي، د هغــې ډیــره قدرداين کــوي، یو 

دولتي کارېز ورته ډالۍ کوي. دا کاریز تر اوسه 

هم د »عینو کاریــز« په نامه یادېږي او د کابل 

او کندهار په لویه الره پر عمومي سړک باندې 

بهېږي. ترجمه )خالصه داســتان عینو توسط 

پوهاند رشاد(.

غازي ادې:

اصيل نــوم یــې »املــاس« دی، میړه یې 

حبیــب اکا د کټــواز او په قوم ســلیامن خیل 

وو، د ځینو روایاتو پر بنسټ غازي ادې د لوګر 

اصيل اوسیدونکې وه چې بیا وروسته په کابل 

کې میشــته شــوه. غازي ادې د چهارآسیاب، 

قلعه قايض، کوه قروغ او ســنګ نوشته جګړو 

کې برخه لرله، هغې د آســامیې په غره کې د 

۴۰۰ نورو ښځو رسه د انګریزانو په مقابل کې 

جګړه کوله، د ســنګ نوشــته په جګړه کې د 

جګړې قومانده یې په الس کې وه. غازي ادې 

د آســامایي د غره په ملنو کــې د ۸۰ تنه نورو 

مجاهدو ښــځو او نجونو رسه د انګریزانو لخوا 

په شهادت رسیږي او په کارته پروان سیمه کې 

خاوروته ســپارل کېږي، مقربه یې د امیر امان 

الله خان په امر پــه مرمرو فرش کېږي. زیارت 

یې تراوسه د کارته پروان او بهارستان ترمنځ پر 

عمومي سړک باندې پروت دی.

ماللۍ میوندي:

د افغانســتان د تاریخ مشهوره اتله نجلۍ، 

کله چې ســخته جګړه د انګریزانــو او افغانانو 

تر منــځ د غازي محمد ایــوب خان تر مرشۍ 

الندې په میوند ولســوالۍ کــې رشوع کېږي، 

افغــان جنګيــايل روحیه بایــيل او د تندې او 

لوږې له السه ډیر ســتړي معلومیږي، ماللۍ 

چې په هغه وخت کــې اوه لس کلنه پیغله وه 

او د دغې ســیمې )میوند( اوســیدونکې وه، د 

خپلو همزولو نجونو د یو ګروپ رهربي په الس 

کــې اخيل اوپه ګــډه رسه د جګړې میدان ته 

ورننوزي. دوی رستريو ته اوبه او ډوډۍ ورسول 

او د ټپیانو پالنه یــې کوله. کله چې د ماللۍ 

افغــان بیرغچي ته پام کېږي چې ټپي شــوی 

دی او نږدې دی چې بیرغ یې له السه پریوزي؛ 

نو سمدالســه منډه کوي او بیــرغ بیرته پورته 

کوي او رپوي یې او خپل حاميس شــعرونو په 

ویلو رسه د جنګياليو احساســات را پاروي او د 

هغوی زړونو ته فوق العاده قوت وربخښــي، په 

پایله کــې دغه نابرابره جګړه د افغانانو په بري 

رسه پای ته رســیږي او د انګریز ټول قوت چې 

۱۶۰۰۰ عســکر ســمبال په ټانګونو او توپونو 

و له منځه ځــي. په نتیجه کې انګریز تصمیم 

نیــيس چې ټول افغانســتان تخلیــه کړي. د 

ځینو روایاتو پر بنســټ دغه غښــتلې پیغله په 

دغه ورځ په شهادت هم رسیږي.

میرمن خجو:

د وزیــر اکــرب خان مــور او اصــيل نوم یې 

»خدیجــه«  و، د انګریزانــو پر ضــد جنګيدله. 

کلــه چې وزیر اکرب خان بخــارا ته پناه یوړه، د 

مور)بی بی خجو( لخوا ورته یو پیغام ورســید؛ 

ترڅو ملــت د انګریزانو له منګلو څخه خالص 

کړي. د میرمن خجو په دســتور په هیواد کې 

پلونه، مدرســې ودان شــول، هغې خپل میړه 

امیر دوســت محمــد خان د دولت پــه اداري 

چارو کې مرســته کوله.  دغې منورې او پوهې 

ملکــې د ده افغانــان رنګه جومــات هم ودان 

کړی دی او له دې څخه یو را پاتې یادګار دی.

مادر مدد خان:

د »امیــر دوســت محمــد خان« خــور، د 

»عبدالرحیــم خان« ښــځه چــې د »مادرمدد 

خــان« په نامه رسه مشــهوره وه. د انګریزانو د 

یرغل پروخت، قرآن رشیف یې پر ځیګر نیولی 

او کــور په کور د کابل، کوهســتان او پروان د 

والیتونو قومي با رســوخو ریېسانو ته یې قسم 

ورکــړ چــې د انګریزانو مقابلې تــه راووځي او 

یرغلګر له هیواد څخه وبايس.

میرمن سپینه:

د نور محمــد خان الکوزي لــور، کله چې 

وزیــر یارمحمــد خــان الکــوزي پــه دوره کې 

یعنې د نولســمې پیړۍ په نیامیي کې او کله 

چــې پــه ۱۸۳۷م کال کې پارســان پر هرات 

بانــدې یرغل کوي او محــارصه کوي یې، دې 

با احساســه ښــځې د افغانانو هلې ځلې چې 

د هرات پــه دفاع کې يې کــړې وې، په خپل 

حاميس اشعارو که انځور کړي دي.

د شاه بوری )په دري ژبه کې ښاپېرۍ( 

جګړه د بابر د لښکر رسه:

ډاکټر »حبیب الله تږی« د »پښتانه« په نوم 

په خپل کتاب کې لیکي »د تاریخ د روایاتو پر 

بنســټ، کله چې د بابر لښــکریان په یو کيل 

باندې حمله کوي، شــاه بــوری خپل میړه ته 

وویل: موږ باید د دغه لښــکر مخه ونیسو، مګر 

میړه یې چې دغه شــجاعت نــه درلود چې د 

بابر د لښــکر مخې ته ودریږي او د شــاه بوری 

خربې ته یــې اهمیت ورنکړ. شــاه بــوري په 
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یوازې د میړه پر ځای ســنګر ونیوه او د کور له 

ننې څخه يې د بابر له عسکرو رسه جګړه پیل 

کړه. د بابر هر یو عســکر چې غوښــتل د شاه 

بــوري د کور لــه مخې تیر يش، د شــاه بوري 

د غــيش هــدف ګرځيدل او پرمځکــه به پرې 

وتل. د شــاه بوري غيش هیڅکله هم نه خطا 

کېده او په دې ډول شــاه بوري یو ډېر شــمیر 

د بابر عسکرو ته مرګ ژوبله واړوله او د جګړې 

له کرښــې یې وایســتل. په آخر کې عسکرو د 

مخته تللو جرات  له الســه ورکړی و او لښــکر 

تم شــو. وروسته له دې عســکرو له هرې خوا 

د شــاه بوري پر کور برید پیل کړ او د غشــو په 

وارولو رسه یې د شــاه بوري نازک بدن سوری 

ســوری کړ، وروسته عسکرو د شاه بوري کورته 

ورننه وتل چې وګوري دا څوک وو چې داســې 

ټینګ مقاومت یې وکړ، و يې لیدل چې په کور 

کې د یوې ښځې پرته بل څوک نشته او ښځه 

هــم خپلې آخري ســلګۍ وهي. ټــول حیران 

شــول او خربه یې بابر ته ورســوله، بابر ډیر ژر 

یو کس واســتوه چــې ویې نــه وژين؛ مګر تر 

هغه چې خربه عســکرو ته ورسیده، شاه بوري 

ســا ورکړې وه. کله چې بابر د دغې غښتلې او 

زړه ورې ښــځې د میړانې څخه خرب شــو، ډیر 

ســخت متاثره شو او خپل عســکر یې مالمت 

کړل چې داسې ښځې هیڅ څوک هم نه وژين 

او باید مو يو ځل ماته راســتلې وای. عســکرو 

ویل چې هغې داسې غيش ویشتل چې زموږ 

زرهې کايل هم ورته تنګیدای نشــوای او موږ 

داسې فکر وکړ چې دا باید یو نارینه وي، دغه 

وو چې ووژله شــوه. پادشــاه او ټولو عسکرو د 

دغې ښځې د شجاعت څخه حیران او تعجب 

کې ډوب شوي و او هریو هغې ته آفرین ووایه؛ 

تر هغه وروسته چې د عمرخیلو د قبیلې څخه 

هــر یو بابر حضور ته ورتلل، بابر له هغې څخه 

تعریف کاوه او په ځانګړي توګه د شاه بوري د 

کېسې توصیف به یې کاوه.

د شاه میرمن ســلطان ابراهیم لودي د 

شجاعت کېسه:

ارواښــاد استاد رشــاد وایي »کله چې بابر 

پــه ۹۳۳ه کال کــې د هند د لودیانو پښــتنو 

حکومــت  ړنګ کــړ او ډهيل او آګــره یې فتح 

کړل او پر شاميل هندوستان باندې یې خپل 

واک ټینګ کړ، د ســلطان ابراهیــم لودي له 

وژلو څخه وروســته، د هغه وړوکی زوی او مور 

یې افغانســتان ته تبعید کړل، چې خپل پاتې 

عمر د بدخشــان په قلعه ظفر کې په بند کې 

تیر کــړي. میرمن ابراهیم لــودي چې د اوښ 

په کجاوه کې ســپره وه او د عسکرو تر نظارت 

الندې د افغانســتان پر لــور روانه وه، کله چې 

قافله د اټک د کال محلې ته ورســیده، تم شوه 

او د یوې لنډې دمې وروسته يې بیا په تګ پیل 

وکړ، کله چې قافله د ســیند د رود د پله څخه 

په تیریدلو وه، میرمــــن ابراهیم لودي ناڅاپه 

د اوښ لــه کجاوې څخه را پورته شــوه او لکه 

قهرجــن باز يې وزرې وغوړولــې او ځان یې د 

رود په منځ کې وغورځوه، ســاتونکي په حیرت 

رسه دا منظره په سرتګو ولیده چې څرنګه دغه 

افغانه زړوره ښــځه د اوبو پــه څپاندو څپو کې 

ډوبه شــوه او مرګ ته یې د اســارت تر ژوندانه 

ترجیح ورکړه«.

د دغــې پیښــې ۲۶ یا ۲۸ کاله وروســته، 

کله چې هیبــت خان نیازي کشــمیر ته پناه 

یــوړه او د هغه ځای حکمــران ورباندې یرغل 

وکــړ. هغه ځان دفــاع لپاره تیار کــړ او د هغه 

رسه یوځــای د هیبت خان مور او ښــځه هم د 

نورو افغان عسکرو رسه مقابلې ته تیارې شولې 

او د خپــل عزت او نامــوس د دفاع په خاطر د 

ژوند تر آخري سلګۍ پورې د دښمن په مقابل 

کې وجنګيدله؛ تــر هغو چې ټول د جګړې په 

میدان کې شــهیدان شــول. د افغاين ښځې 

د زړورتــوب بله کېســه ده چې مرحوم رشــاد، 

عبدالقادر بدایوين په منتخب التواریخ کې د 

دغې کېســې ذکر کړی دی، رسبیره پردې په  

»کمربیج هســرتی آف انډیــا« کې هم د دغې 

حاميس کېسه یاده شوې ده.

پښــتنې میرمنې او پیغلې د هندوســتان 

په بهوپال کې نږدې دوه ســوه کاله حکمراين 

کړې ده:

په اتلســمه پیړۍ کې کله چې په برتانوي 

هند کــې نوابانــو حکمروایي کوله، »دوســت 

محمدخــان« په قــوم اورکزیــي د » بهوپال« د 

ټولــې ســیمې امیر وو ]نــږدې دو ســوه کاله 

هلتــه حکمراين وکړه، تقریبا ټول واکمنان یې 

پښــتنې میرمنې وې[ او وروسته واک یې زوی 

»نذر محمد« ته انتقالیږي. »نذرمحمد« وصیت 

کوي چې » که چېــرې ناڅاپه مړ يش نو د ده 

لور»ســکندر بیګم« به د ټول »بهوپــال« نوابه 

وي، ترڅــو چې دا ځوانه شــوې نه وي پخپله 

ګوهر بیګم )قدســیه( به د دې رسپرسته او د 

» بهوپــال« واکمنــه وي او کله چې » ســکندر 

بیګم« ځوانه شــوه، بیا به د اورکزیو په کورنۍ 

کې ودیــږي او د دې خاونده بــه د » بهوپال« 

نوابــه يش«. بیــا کله چــې » نذرمحمد« وفات 

کېږي؛ نو د وصیت نامې مطابق د » نذرمحمد« 

میرمنه » قدسیه بیګم« د لور»سکندر بیګم« په 

نیابت د »بهوپال«  واکمنه کېږي.

قدسیه بیګم د سرت په ساتلو رسه د بهوپال 

چارې ښــې پرمخ بیولې، آس سپرلۍ، پوځي 

تربیت و د جګړې فن یې زده کړي و. قدســیه 

بیګم په عقیده ټینګه مسلامنه میرمنه وه او دا 

یې نه منله چې ښــځه د ریاست مرشه کېدای 

نيش، دا یې ویل چې خلکو د ښځو د مخنیوي 

لپاره د اسالم څخه ناوړه ګټه اخیستې ده.

د قدســیه بیګــم لیور)منیــر محمد( چې 

خپــل د ورینــدارې واکمني نشــوه زغمالی، 

روهیلــه پښــتانه یې د ځان رسه مــل کړه او د 

قدســیه بیګم د وژلــو تابیا یې وکــړه؛ څرنګه 

چې د قدســیه بیګم اســتخبارات ډیر قوي ؤ، 

د دغه پالن څخه خربیــږي، د دوی پټ مرکز 

محارصه کوي او جنګ پیلیږي، دا جګړه څلور 

ورځــې دوام کوي او د دواړو خواوو څو کســان 

پکې وژل کېږي. جنګ د قدسیه بیګم په ګټه 

پای ته رسیږي او مخالفان د »منیر محمد« په 

شمول نیول کېږي. » منیر محمد« الس تړلی 

قدسیه بیګم ته حارضوي، منیرمحمد د هغې 

پښــو ته پریوت او بښنه یې وغوښته، هغې هم 

معاف کړ. وروســته دغه سلســله دوام کوي او 

پــه ترتیب رسه النــدې میرمنې پــه وار رسه د 

واکمنۍ چارې په الس کې اخيل:

۱ - قدسیه بیګم

۲ - سکندر بیګم

۳ – شاه جهان بیګم

۴ - سلطان جهان بیګم

د ســلطان جهان بیګم لور»عابده بیګم« د 

هندوستان لومړنۍ مسلامنه پیلوټه ده.

لکه څرنګه چې جوته کېږي د افغانســتان 

د تاریخ نږدې په ټولو غټو بریاوو کې اســايس 
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برخــه د یوې ښــځې برخــه اخیســتنه وه. په 

افغانســتان د انګریزانو د ماتې اســايس المل 

هم دغه وو چې د افغانســتان ښځې او نارینه 

اوږه پــه اوږه هلــې ځلې او مبــارزې کولې. د 

افغــان او انګریز په اکرثو جګړو کې، د افغانانو 

د احساســاتو اصيل محرک ښځې وې او دغه 

المل وو چې یرغلګرو قوتونه او په ځانګړې توګه 

انګریزانــو دغه د تحریک او پیاوړتیا عوامل یې 

تشــخیص او په ګوته کــړل او د له منځه وړولو 

لپاره یې هلې ځلې پیل کړې. د دې لپاره یې 

دوه مهمې برنامې طرحه کړې:

۱ - د نیمگړي مذهبي مدارســو جوړول د 

دیوبندي مدرسو په نامه:

۲ - د چادري یا بورقه اغوستل

یوبندي مدرسې:

افغان ځوانان یې دغو مدرسو ته جلب کړل 

او د ناســم مذهبی تعلیم په لړ کې د ښــځو، 

تعلیم او ترقي ضد احساســات ورتزریق کړل. 

پــه هامغه لومړیــو وختونو کې د دغه کښــت 

لومړنــۍ حاصل یــې د غازي امــان الله خان 

د حکومــت ړنګــول د حبیب اللــه کلکاين په 

الس چــې د دیوبندي تش پــه نامه روحانیونو 

او د برتانــوي هنــد په حامیــت وررسه و، الس 

ته راوړ. د وخت په تیریدو رسه او د پاکســتان 

په جوړیدو دغه شــیطاين مدرســې چې نور د 

افغانستان څخه واټن اخیستی و، لیري شوې 

وې او نه يې شول کوالی نور هغه پخوانی اغیز 

پر افغانانو ولري، هغه مدرسې یې د پاکستان 

په قبایيل ســیمو کې د »تش پــه نامه ډیورنډ 

کرښــې« ها خوا را انتقــال کړلې، چې پر دغو 

مدارســو ډیرې غټې پانګونې هم شوې دي... 

انګریزان خپله په دغه شــوم پالن باندې ښــه 

بریايل شــول او وروسته د سیمې څخه په وتلو 

رسه دغه شیطاين پروسه یې اوسني پاکستان 

ته وسپارله. اوس اوس په لسهاوو زره دغه ډول 

مدرسې د »تش په نامه ډیورنډ کرښې« ها خوا 

کي شــته، چې د افغانستان او پاکستان هغه 

ټول رسحدي پښتانه میشتې سیمې یې د دغه 

تیارو تر پوښښ الندې نیويل دي.

د چادري) بورقه( رواج کول:

دویــم پــالن چــې انګریزانــو د افغانانو د 

تضعیــف په موخه پکار اچولی و، د غیر رشعي 

حجــاب ترویجــول ؤ، چې د چــادري په نامه 

مشــهوره ده؛ چادري یا بورقه یو غیر اســالمي 

حجــاب دی او پخوا د هندوانو د فرهنګ برخه 

وه، د افغان او انګریز په ټولو جګړو کې ښځې 

او پیغلې د نارینه وو ترڅنګ په مستقیمه توګه 

برخه اخیســتې او یا يې رستــريو ته خوراک او 

اسلحې ورســويل دي، دغه وو چې په یوه ورځ 

تــر ۸۰ ډیرې ښــځې او پیغلې چــې د »غازي 

ادې« تــر قومانــدې الندې د کابــل په اطرافو 

کې جنګیدلې، شــهیدانې شوې. تر دغه دمه 

افغاين ښــځې او نجونې په اســالمي حجاب 

او لــوڅ مخونــو او د افغــاين مروجــو کاليو په 

اغوستلورسه د جګړې په میدان کې د غازيانو 

رسه مل وې. انګریزانو د دغو تحرکاتو د له منځه 

وړلو پــه موخه، یو لړ هلې ځلــې رشوع کړې، 

چې وکوالی يش ښــځې د جګــړې له میدانه 

وبــايس او د نارینه وو د احساســاتو عوامل له 

منځه یويس. دغه وو چې د امیر دوست محمد 

خان د سلطنت په دوره کې د دیوبندي مدرسو 

د متعصبو شــاګردانو له خوا چــې د انګریز د 

پالن یوه برخه یــې جوړوله، چادري چې هیڅ 

ډول رشعي او اسالمي بنسټ توجیه نلري، ورو 

ورو کابل ښــار او ځيني نورو ښارونو کې رخنه 

کوي، د وخت په تیریدو رسه يې وکوالی شول 

تر یوې اندازې د افغاين اســالمي حجاب چې 

تر اوســه هم د هیواد په ډیری ســیمو کې، د 

ښارونو په اطرافو کې د »چادر مناز او یا پوړين« 

تــر نامه الندې پــه مختلفو رنګونــو رواج دي، 

ځای ونیيس. تر ننه پورې موږ کوالی شو چې 

د اصیل افغاين پوړين او حجاب منونې چې یو 

کامل رشعي حجــاب دی، په رشقي، جنويب، 

غريب او د کوچېاين ښځو په منځ کې او تر یوه 

اندازې د افغانستان په شامل کې وګورو.

آخر کې »غــازي امان الله خــان« د خپل 

د ســطنت په پیل کې امر ورکړ چې هندوانې 

ښــځې دې په خپلو چادريو کــې یوه تور ټوکر 

ولګــوي، ترڅو د مســلامنو ښــځو نــوې رواج 

شــوې چادري څخه توپیــر ويش. او کله چې 

»غــازي امــان الله« د انګریز لــه دغې توطیې 

څخه خربیږي، پر چادري باندې یې د  فســاد 

کڅوړه نوم کښیښــود او مکمل بندیز یې پرې 

ولګوه. وروسته بیا د حبیب الله کلکاين چې د 

دیوبندي مالیانو او انګریزانو په مالتړ په کابل 

کې قدرت ته ورسید، یو وارې بیا چادري یې په 

جرب رسه پر خلکو تحمیل کړه. چادري په اصل 

کې د هندوانو ښــځو مخصوص کايل و، چې 

منونې یــې اوس هم د برتانوي هند )اوســني 

پاکستان( په ځینو سیمو کې تر سرتګو کېږي. 

د ظاهرشــاه پهــدوره کې په اختیــاري ډول د 

چادري د رفع حکم ورکړل شو.

د افغانستان د پخواين شوروي د لښکرو په 

وســیله د یرغل وروسته، یو وار بیا د افغانستان 

دښــمنانو ته الره هواره شوه، چې دغه د تیاره 

اچونــې پروګرام ته پــه افغاين ټولنــه کې زور 

ورکــړي او د افغانســتان یــو شــمیر خلک په 

ځانګړي توګه پښتانه پر تعلیم ضد، ترقي ضد 

او ښځې ضد افکارو اخته کړي.

رسبیــره پر دې چې د مجاهدینــو او بیا د 

طالبانــو په حاکمیــت کې، چــادري بیرته په 

افغانستان کې جربي شوه، مګر دغه پدېده تر 

ننــه نده توانیدلې چې د افغانســتان په بومي 

ســیمو کې رواج شــی... د طالبانو د رژیم په 

ړنګیدلو رسه د افغانستان اکرثاً پښتون میشت 

اطــرايف خلک پــه جنــوب، رشق او غرب کې 

خپلې چادري لیرې وغورځولې او خپل اصیل 

افغاين پوړين بیرته پر رس کړي او خپل رشعي 

حجاب یې خوندي کړی دی.

پښتانه کوچېان:

د افغانســتان کوچېــان؛ څرنګه چې دوی 

په یوه ســیمه کې میشــت نه دي، وتوانیدل د 

دغــه وژونکي مرض څخه ځانونه وســايت، که 

څه هم د افغانســتان چاپېریال پر دوی باندې 

هم کامال بــې اثره نه دی پاته شــوی، بیا هم 

په عمومي توګه دغه ټولنه پخپل طبیعي ډول 

پاته شــوې ده. موږ ډیر په آســانۍ رسه کوالی 

شو چې د ښځو آزادۍ او د نارینه وو رسه برابر 

حقوق د کوچېانو په ټولنه کې ووینو. کوچېان 

بې له کوم جنيس تعصبه، نر او ښــځه په ګډه 

رسه کار کوي، په ګډه د ژوندانه د ناخوالو رسه 

مبارزه کوي، د دوی دغه له تعصبه پاک ژوند د 

دې المل شوی دی چې دوی د ډیرو تجاوزاتو 

او تیریو څخه په امان کې پاتې يش؛ رسبیره پر 

دې چې شپه او ورځ په دښتو، غرونو او بېدیاوو 

کــې تیروي، څــوک جرات نــيش کوالی چې 

دوی ته زیان ورسوي، دا د دوی د پیاوړتیا نښه 

ده. دوی په ټولو تولنیزو، کلتوري، او اقتصادي 

چارو کې په ګډه رسه تصمیم نیيس او په ګډه 

رسه هغه د عمل په ډګر کې پيل او اجرأ کوي. 

کــه څه هم دوی د نړۍ د ټولو نویو آســانتیاوو 

او تکنالوژۍ څخه محــروم دي او د نړۍ هیڅ 

ســهولت ته الرسســی نلري او ډېر په بد حال 

کې خپل ژوند تیروي، بیا هم ویالی شو چې د 

کوچېانو ښځو ژوند په افغانستان کې د پښتنو 

ښــځو د ژوند یوه ښــه بیلګه او منونه کېدالی 

يش. پښتانه مخکې له دې د جنډر او د ښځو 

د حقونو قوانین او برنامې ورباندې عميل يش، 

د ښــځو حقونو ته يې خورا احرتام درلود او په 

ټولنېــز او اجتامعي ژوندانه کې يې ښــځو ته 

برابر ځای ورکړی و او ټولې انساين آزادۍ یې 

د پت او عزت په چوکاټ کې تامین کړې وې.

پاتې په 60مخ کې
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گفتار سوم- تدابیر پیش گیری از اقدامات 
تروریستی

نظارت و کنترل، تدابیری است برای پیش گیری 
از رخ دادن اقدام هــای تروریســتی. این چنین 
اقدام هایــی، پیــش از انجامیدن رفتــار و در 
راســتای بر هم زدن پیــش زمینه های ارتکاب 
رفتار خشونت آمیز از رهگذر چاره اندیشی های 
بایسته است. برجستگی نظارت و کنترل، به این 
دلیل است که بیشترین تنگناها و سخت گیری ها 
نســبت به اقدام تروریستی، در مرحله پیش از 
انجام آن اســت و چون هنوز رفتــار مجرمانه 
ارتکاب نیافته تا متهم به اقدام تروریستی پیگرد 
شود، می توان گفت همه افراد زیر گمان پلیس 
بوده و در مکان ها یا زمان های ویژه، تحت کنترل 
آشکار یا پنهان قرار می گیرند. به همین دلیل، 
تدابیر پیش گیرانه در قانون های ضد تروریسم، 
چهره دیگری از پولیسی کردن جامعه است. این 
پولیسی کردن، تنها چهره درون سرزمینی ندارد، 
بلکه در کشــورهای اروپایی رنگ فراسرزمینی 
به خود گرفته اســت. پس از یازدهم سپتامبر 
2۰۰1، شورای اروپا طرحی را مورد تأکید قرار 
داد کــه در آن به اهمیت کنترل تروریســم در 
سطح بین المللی اشــاره شده بود. برای تسریع 
و تقویت همکاری قضایی و پلیســی، به ویژه از 
طریق معرفی و ارایه حکم جلب اروپایی، سازمان 
ضد تروریســتی در یوروپل ایجاد شده است که 
موجب افزایش تبادل اطالعات بین اتحادیه اروپا 

و آمریکای شــمالی شده و تبادل اطالعات را به 
اولویت تبدیل کرده است.1

نظــارت و کنترل یا اقــدام پیش گیرانه، گامی 
از رســیدگی کیفری به شــمار نمی رود؛ زیرا 
چرخه هــای دســتگاه دادخواســت جزایی از 
زمان ارتکاب جــرم به حرکت در می آیند، ولی 
اقدام هــای پیش گیرانــه از آن رو که می توانند 
قرینه یا مدرکی برای اثبات جرم و انتســاب آن 
کس یا کســان ویژه ای )در صــورت رخ دادن 
اقدام تروریستی( به حساب آیند و همین طور، 
چون این چنین اقدام ها در صورت اجازه ندادن 
قانون باید بــا مجوز قضایی باشــد، در فرایند 
جزایی بی تأثیر نیســتند. افزون بر این، نظارت 
و کنترل، بیشــتر نقطه آغاز وارد ساختن اتهام 
و پیاده کردن سخت گیری ها از سوی ضابطان 
محاکم و ماموران امنیتی بر ضد شهروندان است 
که بررســی آن ها باید در زیر مقرره های شکلی 
انجام گیرد. راهکارهای نظارتی و کنترل، از این 
رو، برجسته و پرسش برانگیز است که نسبت به 
همه شهروندان یا بخش گسترده ای از آن ها بار 

می شود که برجسته ترین آن ها عبارتند از:

1- جمع آوری اطالعات
جمــع آوری اطالعات که یکــی از کلیدی ترین 
شــیوه های پیروزی دولت هــا در جنگ یا در 
چگونگی برقراری پیوند با کشــورها به شــمار 
می رود، چهره مثبت جاسوســی اســت که در 

همان کشورها اگر توسط بیگانه ارتکاب یابد، از 
بزرگترین جرم ها خواهد بود. از منظر امنیت ملی، 
جاسوسی به همان اندازه که به زیان یک کشور 
اســت، به همان اندازه، می تواند به سود کشور 
دیگر که جاسوسی برای آن انجام گرفته، باشد. 
کشورها در طول تاریخ پیش از رویارویی نظامی، 
همواره با افزار جاسوسی به کارزار هم رفته اند و 
در این میان، جاسوسی را کلید نگهداری امنیت 
ملــی در نظام پیش بینی ناپذیر روابط دولت ها 
دانسته اند. برای نمونه، ایاالت متحده آمریکا با 
هدف نگهــداری امنیت ملی و با تصویب قانون 
امنیت ملی در ســال 19۴۷، سازمان گردآوری 
اطالعات مرکزی )آسیا( را بنیان نهاد که وظیفه 
نخســتین آن جمع آوری و بررسی اطالعات و 

دادن گزارش به دولت آمریکاست.
جمع آوری اطالعات، امروزه بیشــتر در خدمت 
شناسایی تروریست ها قرار گرفته تا دولت های 
بیگانــه، بر پایــه قانون میهن پرســتی ایاالت 
متحده و به ویژه در ماده دوم این قانون، افزایش 
اختیارات جمــع آوری اطالعــات و مرکزهای 
متصدی آن، یکی از شیوه های مهم برای پیکار با 
تروریسم )به ویژه تروریسم بین المللی( شناخته 
شده است. برای آسان بودن جمع آوری اطالعات 
از تروریســت ها، تدبیر های گوناگونی گزینش 
می شــود. برای نمونه، در اتحادیه اروپا، میزان 
نگهــداری داده ها و اطالعــات، افزایش یافته و 
همکاری پولیس و دست اندرکاران جمع آوری 

راهکارهای مقابله با 
تروریسم در حقوق 
افغانستان و اسناد 
بین المللی
قسمت دوم و پایانی
محمود  پوپل
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اطالعات نیز گسترده شده است.
یکــی از شــیوه های نویــن برای جمــع آوری 
اطالعات، بهره گیری از فناوری اطالعات است. 
روش رمزنگاری2 در محیط انترنیتی، هم تالش 
در نگهــداری اطالعات مرتبط بــا امنیت ملی 
دارد و هم می تواند اطالعاتی از تروریســت ها را 
به دست آورد. پنهان نگاری یا رمزنگاری، روش 
کد گذاری اطالعات در حین انتقال آنهاست تا 
دور اندیشی های که باید برای دست نیافتن به 
آنها فراهم شود. در آغاز، این شیوه توسط آژانس 
امنیت ملی آمریکا برای پاســداری از اطالعات 
امنیت ملــی فراهم گردید، ولــی در دنباله، بر 
پایه دستورالعمل تصمیم گیری در مورد امنیت 
ملی مشــهور به ان اس دی دی 1۴53، آژانس 
»با نام امنیــت ملی یا نگهــداری از داده های 
حساس مبادرت به کنترل رمزنگاری داده های 
کسان نمود، بدون آن که دسته بندی روشنی از 

داده های مورد کنترل پیشنهاد دهد.«۴
در انگلستان نیز نهادی به نام نظارت خبر گیرانه5 
برای جاسوســی از کســان خطرنــاک به ویژه 
تروریســت ها بنیاد گرفته که بــه عنوان مدل 
سیاســت گذاری در زمینه اطالعات شناسانده 
شده و نخســتین بار در ســال 2۰۰۰ با توجه 
به روش جمع آوری اطالعات ملی انگلســتان۶ 
و در زیــر نظــر آن پدید آمــد. در این روش، 
»فرایندی سه مرحله ای برای بررسی اطالعات 
در راســتای پیش گیــری یا کاهــش جرایم و 
پیکار با باندهای جنایی پیش بینی شــده است: 
گام نخســت کنکاش و بررسی محیط جنایی 
از ســوی مدیریت عالی جمــع آوری اطالعات، 
گام دوم شناساندن آگاهی های به دست آمده از 
سازمان های جنایی به نهادهای تصمیم گیر و گام 
سوم، بهره گیری از تصمیم های نهادهای پیش 
گفته بــرای پیش گیری یا کاهش جرم. همانند 
نهاد باال در سایر کشورها مانند ایاالت متحده، 

استرالیا و کانادا نیز بنیاد گرفت.«۷
در برخــی کشــورها، جمــع آوری اطالعات از 
جرایمــی ماننــد جرایم تروریســتی یا جرایم 
سازمان یافته، در اندازه چالش های بزرگ امنیت 
ملی نیســت تا مأموران دولت آزادنه بخواهند 
آن را انجــام دهند. طبق مــاده 8 قانون امنیت 
انســانی فیلیپین، مصوب 2۰۰۷، »اقدام های 
مربوط به گردآوری اطالعات باید با درخواست 
کتبی از محکمه پژوهش انجام گیرد. دســتور 
محکمه بر شــنود یا ضبط اطالعات دربردارنده 
چهار چیز است: اطالعات مظنون، مشخصه های 
اداره پولیــس یا مأموران، جــرم یا جرایمی که 
انجام یافته یا در حال انجام است یا این که برای 
پیش گیری از ارتکاب آن باید اقدام انجام گیرد 
و در پایــان، مدت زمانی که بــرای جمع آوری 
اطالعات الزم اســت.« مقررات جزایی فرانسه 
برای پیش گیری از رخ دادن جرایم تروریستی، 

بــه پولیس این اجازه را داده تــا »در یک دوره 
معین بتوانند آگاهی-هایــی )اطالعات( درباره 
کسی که ممکن است تهدید سیاسی یا امنیتی 

بر ضد دولت باشد، جمع آوری کند.«8
در افغانستان، مســئول جمع آوری اطالعات از 
تروریســت ها، ارکان های امنیتی است که این 
وظیفه را می تــوان از مقدمه قانون جرایم علیه 
امنیت  داخلی و خارجــی مصوب 13۶۶/5/1۰ 
فهمید. بــر پایه این قانــون، مهم ترین وظایف 
ارگان های امنیتی »کشف توطئه ها و فعالیت های 
براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه 
استقالل و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام 

جمهوری اسالمی افغانستان است.«9

2- ضبط گفت و شنیدها و کنترل نامه ها
یکی از راه های پیش گیری از اقدامات تروریستی، 
گسستن ریســمان پیوند میان تروریست ها با 
یکدیگر یا با پشتیبانان و طرفداران آنهاست. برای 
به گوشه راندن تروریست ها یا شناسایی آن ها، 
قانون گذاران اختیارات گسترده به دولت ها در 
زمینه ضبــط مکالمات و کنترل نامه ها داده اند. 
ضبط و کنترل گفتگوهــا و نامه ها، دربردارنده 
افزارهای گفتاری و نوشــتاری و دیداری مانند 
نامه، تلفن و اینترنت است. این شیوه در بیشتر 
قوانین ضد تروریســم پیش بینی شده است؛ از 
جمله ماده 2۰1 قانون میهن پرســتی آمریکا، 
افزون بر اصالح برخی قانون های پیشــین، به 
صورت گســترده ای شــنود مکالمات بی سیم، 
شفاهی و الکترونیکی را روا دانسته است. همین 
طور، ماده 21۰ همین قانون، به مقام هایی پیگرد 
حق شنیدن یا دیدن تلفن ها، اطالعات ثبت شده 
کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی 
مانند گونه اشتراک یا اندازه خدمات ارایه شده و 
منبع های پرداخت هزینه های خدمات اینترنتی 

و آدرس های پروتکل اینترنتی را دارند.
در حقوق افغانســتان کنترل نامه هــا، پیام ها، 
تلفن ها، برجسته ترین بخش افزایش اختیارات 
پلیس و ضابطین قضائی اســت. چنانکه بند 1 
ماده 35 قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان 
بیان می کند : »ســارنوال ابتدائیــه می تواند در 
جریان تحقیق به گرفتاری شخصی که مرتکب 
جنایت یا جنحه که مجازات آن حبس متوسط 
باشد، گردیده و به ضبط اشیای مرتبط به جرم 
امر صادر نماید«. در ماده فوق اشیا به طور عام 
ذکر گردیده است،  اعم از نامه نامه ها، پیام ها و... 
است اما از ســوی دیگر ماده 3۷ قانون اساسی 
افغانســتان این گونه در مورد ضبط مراســالت 
و مخابرات اشــخاص حکم صادر نموده است. 
»آزادی و محرمیــت مراســالت و مخابــرات 
اشــخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به 
وسیله تلیفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض 
مصئون اســت. دولت حق تفتیش مراسالت و 

مخابرات اشــخاص را ندارد، مگر مطابق احکام 
قانون.« به نظر می رســد کــه منظور از عبارت 
»مطابق به احــکام قانون« در مــاده فوق این 
است که  مالحظه، تفتیش و بازرسی مراسالت 
پســتی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به 
متهم، در صورتی جایز اســت که برای کشــف 
جرم الزم باشــد و با دستور مقام قضایی انجام 
شــود. به هر حال، طبق ماده 3۷ قانون اساسی 
، محدوده کنترل مراســالت و مخابرات افراد با 
دو اصطالح مبهم روبه رو است. طبق این ماده، 
مشخص نیست کنترل مراسالت و مخابرات افراد 
جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است 
و یا برای احقاق حقوق اشــخاص به نظر قاضی 

ضروری تشخیص داده شود، جایز است.

3- بازرسی مبادی ورود و خروج
دولت ها برای پیکار با تروریسم، چه در قانون و 
چه در عمل، بیشترین توجه و حساسیت خود 
را متوجه اتباع خارجی یا اتباعی که اصالتاً اهل 

کشور دیگر باشند، کرده اند. 
دیدگاه نابرابر دولت هایی که سیاســت های ضد 
تروریســتی را دنبال می کنند نسبت به برخی 
گروه هــا، ملیت هــا و کیش ها، زمینــه را برای 
کنترل شــدید در مبادی ورود و خروج، به ویژه 
در مرزهای هوایی فراهم ساخته است. بازرسی 
بدنی آشــکار، تفتیش افزارها، بررســی بارها، 
انگشت نگاری، ایســتاندن کوتاه مدت در جایی 
ویژه، منتظر گذاشــتن، پیگرد نامحســوس در 
میدان هوایی یا حتی بازداشــت که برخی آن 
را بازداشــت پیش گیرانه نامیده اند.1۰ از جمله 
اقدام های سختگیرانه دولت ها نسبت به مسافرین 
است. رویداد 11 سپتامبر و رخدادهای پیش از 
آن، حساســیت بیش از حد دولت ها به امنیت 
هوایی را موجب شــده، به گونــه ای که طبق 
بخش 1۰۷ قانون امنیت هوایی آمریکا مصوب 
2۰۰1، در مورد آموزش کارکنان هواپیما، مدیر 
اداره هوایی فدرال مکلف است به منظور تأمین 
امنیت هواپیما از کارشناس تروریسم بهره ببرد.

4- افشای اطالعات
نهادهایی اســت  افشــای اطالعات، وظیفــه 
کــه با توجــه به تکلیــف قانون یــا چگونگی 
فعالیت های شــان، از ارائه اطالعــات به مراجع 
امنیتــی و قضایی خودداری می کنند. افشــای 
اطالعات جدا از آگاهانیدن جرم اســت. افشای 
اطالعات ناظر به رفتار اشخاص یا نهادهایی است 
که قانوناً  نباید اطالعــات را بازگویی کنند، اما 
اعالم اطالعات در باره جرایم، یکی از جهت های 
آغاز پیگرد جرم اســت. ایــن وظیفه، در برخی 
کشورها مانند افغانستان که یک کشور اسالمی 
از لحاظ اخالقی بر عهده وجدان شــخص نهاده 
شــده تا رخ دادن جرایم را به ضابطین محاکم 
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یا سارنوالی آگاهی دهد. چنانکه در بند 3 ماده 
21 قانون اجــراآت جزایی موقت مقرر شــده 
است: »اشــخاص عادی مکلف است در صورت 
آگاهی و دریافت گــزارش از وقوع جرایم علیه 
امنیت داخلی و خارجی کشــور برای مأمورین 
ضبط قضائی یا سارنوال ابتدائیه اطالع دهند«. 
در برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه، وظیفه 
قانونی اشخاص است که وقوع جرم یا موقعیت 
مشرف به وقوع آن را آگاهی دهند و چنانچه این 
فرمایش قانون را واگذارند )ترک فعل(، مرتکب 

جرم و سزاوار مجازات خواهند بود.
برای پیــکار با جرایم تروریســتی و به ویژه، به 
منظور جلوگیری از کمک مالی به تروریست ها و 
نظارت همه سویه بر تراکنش های پولی و بانکی 
و پیش گیری از پول شــویی که برجسته ترین 
منبع تأمین مالی تروریست ها به شمار می رود؛ 
قانون گذار نه تنها رازداری بانکی را روا ندانســته 
که بانک ها را مکلف به شناسایی مشتریان خود 
و آگاهــی دادن جابه جایی های پولی گمان آور 
کرده است. البته، افشــای اطالعات محدود به 
اطالعــات مالی و بانکی نیســت و به هر گونه 
اطالعات مرتبط با اقدامات تروریســتی تسری 
دارد. بر پایه ماده 19 قانون ضد تروریسم، بزه و 
امنیت مصوب 2۰۰1 انگلستان »هرگونه تکلیف 
رازداری در پیونــد با اطالعات ضبط شــده نزد 
واحد درآمدهای داخلی زایل گردیده و افشــای 
این گونه اطالعات به منظور انجام بازجویی ها و 
یا رسیدگی های جزایی و یا با قصد آسان سازی 
اجرای مسئولیت های اطالعاتی توسط سازمان 

دولتی ذی ربط مجاز شناخته شده است.«
تدابیری دیگری نیز هم وجود دارد که بحث آن 

از حوصله مقاله حاضر به دوراست.

نتیجه گیری
قوانین ضد تروریسم در دنیا، عمدتاً پس از واقعه 
یازدهم ســپتامبر 2۰۰1 وضع شــده اند که در 
نتیجه، ناکارآمدی اسناد و فعالیت های بین المللی 
در مبارزه با اقدامات تروریستی بود. این قوانین، با 
اتکا به امکانات نظامی، انتظامی و امنیتی داخلی، 
امنیت ملی کشورها را بهتر از اسناد بین المللی 
که با محوریت حقوق بشــر و برابری ملت ها به 
تصویب می رسند، تأمین می کنند. در عین حال، 
ایــرادی عمده ای که به قوانین ضد تروریســم 
وارد است، این است که برحسب ضرورت وضع 
نشــده اند؛ بلکه اکثر کشورها در پاسخ به واقعه 
یازدهم سپتامبر که امنیت ملی ایاالت متحده 
را نشــانه رفته بود، مبادرت به همراهی با این 
کشــور و وضع قوانین ضد تروریسم کرده اند و 
به همین دلیل، این قبیل قوانین بیشتر صبغه 
سیاســی دارد تا حقوقی، چــه ازنظر حقوقی 
هر قانون جزایی متضمیــن تحدید آزادی ها و 
گرایش به اســتبداد قلمداد می شود، مگر اینکه 

ضــرورت آن بــه اثبات رســد. در این صورت، 
قانــون هرچنــد آزادی های فــردی را محدود 
کند، وجودش مفیدتر از نبودش اســت، اما اگر 
قانونی بدون احساس ضرورت به تصویب برسد، 
ملغمه ای می شــود از مقررات مرتبط با جرم و 
مجازات، مسئولیت مدنی، گردآوری اطالعات و 
جاسوسی، مسائل سیاسی و هر موضوع دیگری 
که در افواه متولیان مبارزه با اقدامات تروریستی 
می چرخد. از این رو، قوانین ضد تروریسم کمتر 
از استانداردهای قانون نویسی پیروی کرده و در 
عمل نیز اصول مسلم حاکم بر حق وق جزا را به 

درستی رعایت نکرده اند.
تروریســم و خشونت با هیچ فرهنگ،  مذهب یا 
ملیتی ارتباط ندارد و یک دام مرگبار اســت که 
سرزمین و مرز نمی شناسد. جهانیان بدانند که 
به تنهایی نمی توانند با تروریست ها مقابله کنند، 
باید با توان و انرژی هر چه تمام تر کشــورهای 
پناهگاه تروریست ها  یا اسپانسر تروریسم را تقبیح 
و  طبق تحریم های تعیین شــده توسط شورای 
امنیت سازمان ملل متحد آن ها را مجازات کرد. 
تأکید است که برخورد با تروریسم تنها با راهکار 
نظامی به ویژه )جمع آوری اطالعات، ضبط گفت 
و شــنیدها و کنترل نامه ها،  افشای اطالعات و 
بازرســی مبادی ورود و خروج( چاره ساز نیست 
و ضروری است که ریشه های آن نیز شناسایی 

و محو شوند.
بنابراین افزون بر راهکارهای یاد شده، با عدالت 
اجتماعی و صلح جهانی می توان انواع تروریسم 
را مغلوب کرد و فقط از طریق فرهنگ، یادگیری، 
آموزش مجرب، احترام به دیگران،  جلوگیری از 
کشــتار آینده گان که تفکر تروریســتی حکم 
مرگ شــان را صادر می کند می توانیم به صلح 

دست یابیم. 
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چکیده:
این مقاله نقش های منســوب به جنسیت 
را در کتاب هــای دوره ابتدایی معارف کشــور 
مطالعه کرده اســت.  بر اساس نظریات مربوط 
به برساختگرایی اجتماعی، روابط قدرت و سلطه 
در برســاختن نقش های اجتماعی  ـ جنســیتی 
تأثیرگذار اســت )یورگنس و فلیــپ، 1393: 
1۷۴(، از آن جایــی که در اکثر مناطق کشــور 
زن هــا از خشــونت و بی عدالتی های اجتماعی 
رنج می برند، این پژوهش برای درک چگونگی 
تعریف نقش های جنسیتی به دانش آموزان دوره 
ابتدایی معارف، کتاب های موصوف و چگونگی 
استفاده آن ها را از نقش های جنسیتی مطالعه 

کرده است.

تحلیل گفتمان انتقادی
نقش های اجتماعی-   جنسیتی 

در کتاب های دری دورۀ ابتدایی معارف
پوهنمل عادله کبیری، استاد دانشگاه

نتایج این پژوهش نشان داده اند که با وجود 
هم صدایی بین کتابهای دوره ابتدایی معارف با 
گفتمان های فصل بندی شده حقوق زن و توسعه 
اجتماعی در کشــور، بازهم مبتنــی بر نظریه 
نورمن فرکالف که مناســبات قــدرت را عامل 
محدودکننده تغییر می داند )همان: 129(، این 
کتاب ها نتوانستند برای دســتیابی به توازن و 
تعادل اجتماعی نقش های جنسیتی را برای نسل 
آینده بازتعریف کنند بلکه آگاهانه یا ناخودآگاه 
به چرخه تولید و بازتولید نقش های جنســیتی 
در جامعــه پیوســته و همچنیــن نقش های 
اجتماعی  ـ جنســیتی را در امتداد واقعیت های 
اجتماعی  برای شاگردان دوره ابتدایی  تعریف 

کرده اند.

نقش هــای  کلیــدی:  واژگان 
ابتدایی  اجتماعی ـ جنســیتی، کتاب های دوره 

معارف، برساختگرایی اجتماعی، فرکالف.

مقدمه 
نقش هــای اجتماعی  ـ جنســیتی یکــی از 
پرمناقشه ترین مباحث جامعه بشری بوده که در 
عصر حاضر بیشتر از قبل شدت گرفته است، با 
جستجوی اندک می توان تعداد زیادی مردها و 
زن هایی را سراغ کرده که از کشورهای مختلف 
جهان از نقش های اجتماعی که به جنسیت شان 
نســبت داده شده راضی نبوده و آن را برساخته 
می دانند و عامل بی عدالتی های اجتماعی، اما این 
نارضایتی از نقش های جنسیتی بیشتر در بین 
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زنان به چشم می خورد تا مردان و علت آن هم 
بی عدالتی هایی است که در بسا کشورهای جهان 
به دلیل قدرتمند تر بودن مردها در ساختارهای 
اجتماعــی، زن ها به جرم زن بــودن در تاریخ 

بشریت تحمل کرده و می کنند.
بنا به جو مردســاالری در کشور، زن ها در 
طول تاریخ از نقش های اجتماعی  ـ جنســیتی 
منسوب به خود ناراض بوده اند، از جانبی تحوالت 
یک دهه و اندی اخیر باعث شدند گفتمان های 
جنسیت، حقوق بشر، توســعه و... در کشور به 
سرعت فصل بندی شده و رشد کنند، نهادهای 
مدنی متعددی با فعالیت های گســترده در پی 
ایجــاد توازن و بازتعریف نقش های جنســیتی 

مبتنی بر عدالت اجتماعی در جامعه شدند.
اما آیــا این تالش هــا می تواند به شــکل 
نهادینــه توازن جنســیتی را در کشــور ایجاد 
کرده و نقش های برســاخته و خشــونت آلود 
زنــان را باز تعریف کند؟ و در حالی که مباحث 
مربوط  بــه برســاختگرایی اجتماعی بر نقش 
روابط قدرت و ســلطه  در برساختن نقش های 
اجتماعی  ـ جنسیتی تاکید دارد چنان چه به این 
باور است که  فهم و دسته بندی زندگی اجتماعی 
مان بازتاب شــفافی از جهان بیرون نیســت، 
بلکه محصول برداشت های تاریخی و فرهنگی 
مــا از جهان و در نتیجه امری تصادفی اســت.  
)یورگنس و فلیپس، 1393: 1۷۴(، چون به این 
اساس نقش هایی جنسیتی نیز به عنوان بخشی 
از دســته بندی های زندگی اجتماعی می تواند 
تحت عوامل قدرت نهادهای اجتماعی به صورت 
دیالکتیک به تولید و بازتولید برســاختگرایی 
اجتماعــی بپردازند، آیا ایدئولــوژی حاکم  در 
کشور که ناشی از پدرساالری و مردساالری است 
زمینه ای برای این بازتعریف نقش های جنسیتی  

گذاشته است یا خیر؟ 
با توجه به اینکه نهادهای آموزشی از جمله 
معارف نقش عمیق و زیربنایی در ســاختارها و 
باورسازی های اجتماعی دارد، این پژوهش تالش 
کرده است تا قسمتی از پاسخ پرسش های فوق 
را با تحلیل گفتمان انتقــادی کتاب های دری 
دوره ابتدایی )صنف اول، دوم و ســوم( مکاتب 
کشــور در زمینه جستجو کرده و نقش آن ها را  
مورد تعریف نقش های اجتماعی  ـ جنســیتی به 

مطالعه بنشیند. 
طرح مسئله: این پژوهش به دنبال دریافت 
پاسخ به این است که کتب دوره ابتدایی معارف 
کشــور چه نقش هایی را مبتنی بر جنســیت 
تعریف کرده اند، آیا تمایزات جنســیتی در این 
کتب در امتداد نابرابرهای جنسیتی در جامعه 
هســتند یا این کتاب ها توانسته اند نقش-های 
برساخته و خشونت آلود زنان را باز تعریف کند؟ 
پیشینه پژوهش: مرتبط با موضوع پژوهش 
این مقاله تاحال پژوهش های آن چنانی صورت 

نگرفته چنان چه یگانه مورد مشــابهی که من 
توانستم به دســت بیاورم پژوهشی بود که در 
مورد نصاب تعلیمی ســابق معارف کشــور در 
ســال 1381 تحــت عنوان تحلیــل محتوای 
کتاب های درسی دوره ابتدایی مکاتب افغانستان، 
ذهنیت ساز اطفال در زمینه هویت بخشی به زن 
توسط علیرضا محمد زاده و محمدبهزاد حکاک 
انجام شده و در سایت کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان نشر شده بود. با آنکه این پژوهش 
ســاختار یک پژوهش علمی را نداشــته و در 
نویسندگان آن هیچ روش علمی را برای رسیدن 
به داده هــای پژوهش ذکر نکرده بودند تا نتایج 
پژوهش شــان را از دید علمی قابل اعتنا بسازد 
بازهم الزم به ذکر اســت که نتایج این پژوهش 
تأکید براین دارد که نصاب تعلیمی دوره ابتدایی 
معارف باعث دامن زدن تعصبات جنســیتی و 

آسیب رساندن به هویت زن می شود)8(.
چارچــوب نظری:مبتنــی بــر  نظریــات 
برساخت گرایی اجتماعی،امروزه این باور وجود 
دارد که جنســیت1 در بســیاری از بخش های 
زندگی اجتماعی برســاخته تجلــی می کند، 
 جنســیت در فرهنگ، ایدئولوژی و فعالیت های 
گفتمانی حضور دارد ولی فقط به آن ها محدود 
نمی شــود، تقسیم کار جنسیتی در خانه و بازار 
کار، سازمان دولت، گرایش جنسی، ساخت یابی 
خشونت و بســیاری از جنبه های دیگر سازمان 
اجتماعی در برســاختن روابط جنســی نقش 
دارنــد.  )آوتویت و باتامور، 1392: 3۷۰(  جوامع 
متفــاوت در دوره های تاریخی، گروه های قومی 
و نسل های مختلف شکل های متفاوتی از روابط 
جنسیتی را به دســت داده اند که  تمایز میان 
زنان و مردان وجه مشــترک همه آن ها ست اما 
تنوع اجتماعی چشمگیری در ماهیت این تمایز 
دیده می شود، یکی از ویژ  گی های بسیار رایج و 
مشترک این است که تفاوت جنسیتی با نابرابری 
جنسیتی همراه می شود و مردان قدرت بیشتری 
از زنــان دارند. )همان(، تحلیل انتقادی گفتمان 
بر روابط قدرت و سلطه بر ساختارها و باروهای 
اجتماعی تاکید دارد، نورمنفرکالف عقیده دارد 
که  مناسبات قدرت حالت های ممکن برای ایجاد 
تغییر را محدود می کنند.  )یورگنســوفلیپس، 
1393: 129(، پس متناسب با مناسبات قدرت 
نقش های اجتماعی جنســیت نیــز می توانند 
برســاخته، نامتعادل تعریف و تولید شوند. این 

پژوهش مبتنی بر این نظریات انجام می شود.

روش پژوهش: 
تحلیل گفتمان را دست یابی به معانی پس 
متن به وسیله واکاوی متن می دانند، در تحلیل 
گفتمان شــاخه ها و روش های متفاوتی به کار 
برده می شود که تحلیل انتقادی گفتمان یکی 
از مهم تریــن و پرکاربردتریــن آن ها در عرصه 

پژوهش های اجتماعی محســوب می شود، به 
دلیل اینکه افشا، شرح و نقد فهم های اجتماعی 
بدیهی انگاشته شده یکی از عمده اهداف تحلیل 
انتقادی گفتمان به شمار می رود. در سایه تحلیل 
گفتمان انتقادی، در اجرای این پژوهش از الگوی 
ســه الیه یی نورمن فرکالف استفاده کردم چرا 
که در میان تحلیلگران انتقادی گفتمان الگوی 
فرکالف کامل تر از دیگران شــناخته شده است 
)ســلطانی، 138۴: ۶۰(، بر اساس این الگو هر 
نمونه کاربردی زبان یک روی داد ارتباطی در نظر 
گرفته شده که جنبه های متن، کردار گفتمانی 
و کردار اجتماعی را دربر می گیرد )ســلطانی، 

.)۶۴ :138۴
بر اســاس این مــدل، در مرحلــه تحلیل 
متن ســاخت های زبانی و ویژه گی های ظاهری 
متن مــورد توجه قرار می گیرد،  از نظر فرکالف 
تحلیل متن شامل تحلیل زبانی در قالب واژگان، 
دســتور، نظام آوایی و انســجام در سطح باالتر 
از جمله اســت و تحلیل زبانی هم ویژ گی های 
واژگانی ـ دســتوری و هم ویژ  گی های معنایی را 
دربر می گیــرد.  )همان(. در مرحله تحلیل متن 
فرکالف دستور زبان نقش گرای هلیدی را مورد 
استفاده می داند که مبنای آن بر اهمیت نقش 
زبان بوده و در واقع هلیدی برای زبان سه نقش 
را قایل می شود که عبارتند از نقش اندیشگانی، 
نقش بینافردی و نقش متنی،  نقش اندیشگانی 
برای بیــان محتوا به کار می آیــد ... بینافردی 
گوینده از زبان به مثابه ابزاری برای ورود خودش 
به روی داد گفتاری بهره می جوید ... و سوم نقش 
متنی اســت که از طریق آن زبان به خلق متن 
می پــردازد و بین خود و شــرایط رابطه برقرار 
می کند، در این شرایط گفتمان ممکن می شود.  

)همان: ۶5(
الیــه دوم الگوی فرکالف کــردار گفتمانی 
است که  حد واسط میان متن و کرداراجتماعی 
اســت که با اســتفاده از آن مردم از زبان برای 
تولیــد و مصرف متن بهره می گیرند  و نشــان 
می دهد کــه منابع اجتماعی در دســترس را 
تولید کنندگان و مصرف کننــدگان متن مورد 
اســتفاده قرار می دهند ) سلطانی، 138۴: ۶۶(. 
در واقع مرحله کردار گفتمانی بینامتنی در نظر 
است و آن عبارت است از وضعیتی است که در 
آن رخدادهای ارتباطی به میزان متفاوتی وابسته 
به رخدادهای پیش از خود ند. بینامتنی می تواند 
آشکار با مرزهای تیز باشــد یا ناآشکار باشد با 
مرزهای کدر )یورگنس و فلیپس، 1393: 129(.

و الیه سوم الگوی فرکالف کردار اجتماعی 
است که  تحلیل این جنبه از یک کردار گفتمانی 
در قالب تحلیل جنبه های اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی یک رویداد ارتباطی صورت می گیرد.  
) ســلطانی، 138۴: ۶8(، در این مرحله در واقع 
تحلیل نظری اســت و در آن مبتنی بر مراحل 
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قبلی اثر در چارچوب بزرگتر سیاسی اجتماعی 
تحلیل می شود.

بنابراین در این پژوهــش مبتنی بر نظریه 
نورمن فرکالف، کتــب دری صنوف اول، دوم و 
سوم معارف را به ترتیب توصیف، تبیین و تفسیر 
کردم طوری که در مرحله اول متن کتاب های 
مذکور  ـ  به  شــمول تصاویرـ را به اساس نظریه 
نقشگرای هیلیدی تحلیل کردم، در مرحله دوم 
مباحــث مربوط به کــردار گفتمانی و موضوع 
بینامتنی را در آن ها جستجو کرده و در مرحله 
سوم، در پیوند با کردار اجتماعی آن ها را تفسیر 
کردم و با توجه به این که نتایج داده های هرکتاب 
با کتاب دیگر متفاوت بود، مراحل پژوهش را در 
هر کتــاب جداگانه انجام دادم و نتایج داده های 

داده های پژوهش
الیه اول. تحلیل متن

جدول های ذیل تحلیل کمی محتوای کتاب های مورد مطالعه را با خود  همراه دارند:

جدول1. تحلیل کمی اسامی، ضمایر و القاب منسوب به دو جنس در کتاب های مورد  مطالعه

القاب مردانه کــه  ضمایــری 
بــه مــرد اشــاره 

شــتند ا د

اسامی مردانه ــه  ــه ب ــری ک ضمای
زن اشــاره داشــتند

القــاب   
نــه نا ز

ی   ســم ها ا
ن ز

ب  کتــا
صنــف

11 10 81 5 4 24 اول

9 26 20 5 4 6 دوم

5 40 71 1 3 1 سوم

273 53 جمع کل

جدول2. تحلیل کمی تصاویر کتابهای مورد مطالعه  در پیوند با جنسیت ) شامل  تصاویر کوچک و بزرگ اند(.

بــدون  تصاویــر 
ن نســا ا

تصاویر مشترک تعداد تصویر از مرد تعدا تصویر از زن کتاب صنف

1۴5 ۷ 18 1۰ اول
183 5 35 12 دوم
38 5 22 8 سوم

366 17 75 30 جمع کل

جدول3. نقشهای منسوب به مردها

کتاب دری صنف سوم کتاب دری صنف دوم  کتاب دری صنف اول

نمونههایی از محتوای کتاب ش
نق نمونههایی از متن کتاب ش
نق نمونههایی از متن کتاب ش
نق

هر کتاب را نیز به طور جداگانه جستجو کردم.
در قسمتی از تحلیل در الیه اول الگوی مورد 
استفاده که با شمارش برخی واژگان ونقش های 
متن کتاب ســر و کار داشتم، نهایت دقت را به 
کار گرفتم اما احتمال اشــتباه اندک )کمتر از 
پنج مورد( را ناممکــن نمی دانم، هم چنین در 
قســمت تحلیل متن برخــی از نقش ها که در 
متن تشخیص جنسیتی نداشــت را در پیوند 
به تصویــری که برای همان متن چاپ شــده 
بود تعبیر جنسیتی کردم البته این موارد اندک 
بودند و در قسمت تحلیل متن مشخص شده اند 
طوری که در این موارد جنسیت به شکل )زن( یا 

)مرد( داخل متن قرار گرفته اند.
در تحلیــل الیه دوم الگوی مورد اســتفاده 

کــه ارتباطات بینامتنی بین اثــر مورد مطالعه 
و دیگر متون و آثار را شــامل می شــد، با توجه 
به این که ارتباطات میان متنی آشــکار در این 
کتب کمتر به چشــم می خورد و زنجیره میان 
متنی2 محکم و شــفافی این کتاب را به دیگر 
متون وصل نمی کــرد بنابراین در پهلوی میان 
متنی آشکار، بینامتنی محتوای این کتاب ها را 
با سایر گفتمان های فصل بندی شده در کشور را 
نیز مورد توجه قرار دادم ضمن این که مرزهای 

آن گاهی شفافیت زیادی نداشت.
و در الیه سوم، داده های دو الیه قبلی را در 
پیوند با سیاست ها، گفتمان ها و جامعه  تحلیل 

کردم.
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حضــرت محمــد پیغمبر خــدا و رهبــر تمام 
مســلمانان جهــان اســت.../ حضــرت ابوبکــر 
صدیــق از جملــه یــاران و دوســتان شــجاع 
حضــرت محمــد بودنــد.../ آبــده هــای 
ــاکان  ــزرگ نی ــای کار ب ــه ه ــی نمون تاریخ
مــا اســت.../ از حضــرت داوود آهنگــری بــه 
میــراث مانــده اســت، آهنگــر )مــرد( بیــل، 
ــری  ــازد، آهنگ ــو... میس ــگ، چاق داس، کلن
ــا  ــا ب ــدران م ــت.../  پ ــریفی اس ــب ش کس
ــوت و شــجاعت وطــن را آزاد ســاختند... ق

ان
رم

 قه
بر،

ره ــح، دوســتی و آشــتی  ــت: صل ــم گف کاکای
را می گوینــد... / داکتر)مــرد( دنــدان وی 
را تــداوی کــرده گفــت: دختــرم! کوشــش 
ــا  دندانهایــت چیزهــای ســخت...را  کــن ب
میــده نکنــی./ ... پــدر گفــت: ایــن تــب از 
اثــر گزیــدن پشــه مالریــا پیــدا مــی شــود 
و .../ جاویــد گفــت: تــو غمگیــن مبــاش، در 
ــای  ــر دو پ ــه ه ــانی ک ــتند کس ــا هس دنی
ــه  ــرا ب ــن ت ــد، م خــود را از دســت داده ان
ــه  ــفا خان ــا ش ــرم در آن ج ــی ب ــهر م ش
هایــی اســت کــه پــای ســاخته گــی مــی 

ســازند.../ 

ح،
اص

 و ن
ت

وما
معل

پر ــرد  ــدر از پیرم ــاغ دارد/ پ ــا ب باب
ــازار  ــن از ب ــد/ چم ــر خری پنی
ــر  ــد/ در دکان ظاه ــی خری چبل
ــنگ  ــیار قش ــای بس ــرف ه ظ
ــه  ــنبه ب ــظ روز ش ــود./ حفی ب
بــازار رفــت/ زمــان زردک آورد./ 
ــون  ــرای صدیقــه صاب منصــور ب
آورد./ داوود داس آورد/ صبــور 

آورد آرد  رازق  آورد/  زردک 

انه
ۀ خ

رند
 آو

د و
خری

ل 
ئو

س
ر، م

دا
پول

ک، 
مال

ــاز  ــت، نم ــوم اس ــف س ــاگرد صن ــد ش فری
بــا پــدر  میخوانــد، ورزش مــی کنــد، 
ــاادب و اول  ــد، ب ــی کن ــش کمــک م دهقان
نمــره اســت./ کریــم اول نمــره صنــف/ 

ــت. ــب اس ــاگرد مکت ــریف ش ش
/ نعمــت اهلل کچالــو خریــد و بــه ایــن 
اندیشــه شــد کــه چــرا کچالــو خــام خــورده 
ــوال را  ــن س ــدرش ای ــاَ  ازپ ــود بن ــی ش نم
ــای  ــهراب چ ــزرگ س ــرادر ب ــید.../ ب پرس
ــد  ــرد./ ام ــی ب ــدرش م ــرای پ ــح را ب صب
ــوش  ــره، خ ــوم، اول نم ــف س ــاگرد صن ش
ــئولیت  ــت، مس ــا تربی ــان، ب ــالق، مهرب اخ

پذیــر و عامــل همبســتگی کالس.

گر
ش

رس
 و پ

ب
ااد

ش، ب
تک

حم
ر، ز

ذی
ت پ

یح
نص

ن 
خوا

رس
د ــی  ــاد آوری قهرمان جشــن اســتقالل روز ی

ــا را  ــدرکالن هــای ماســت کــه وطــن م پ
ــال   ــید جم ــد.../ س ــگان آزاد کردن از بیگان
الدیــن افغانــی پســر ســید صفــدر... بــرای 
دوســتی بیــن مســلمانان کوشــش بســیار 
زیــاد نمــود.../ روزی پادشــاه از راه مــی 
ــن  ــا از گادی پایی ــدن بوری ــا دی گذشــت ب
شــد...وی را بــه فرزنــدی خــود قبــول کــرد 

ــرد... ــه قصــر ب و ب

ان
رم

 قه
بر،

ره ــازی را خــوش دارد/  ــا آب ب ضی
ضیــا بــا فیــاض در حــوض 
ــد./  ــی کن ــازی م ــی آب ب حویل
پوپــل تــوپ بــازی میکنــد، 
ــوش  ــازی را خ ــوپ ب ــل ت پوپ
دارد/ متیــن تــوپ را خــوش 
صحــن  در  محمــود  دارد/ 
حویلــی ورزش میکنــد/ هــارون 
هــر روز صبــح در هــوای صــاف 

ورزش مــی کنــد.

ت
وس

شد
رز

و و
ار 

شک
رز

و

پــدر ســهران دهقــان اســت و صبــح وقــت 
ــرود/  ــن می ــاالی زمی ــاز ب ــد از ادای نم بع
ــک  ــم ی ــت./ کری ــر اس ــد داکت ــدر حام پ
شــخص دانشــمند اســت./ پــدر احمــد 
ــات  ــود و معلوم ــرده ب ــل ک شــخص تحصی
ــه  ــدر ب ــواد مخ ــواع م ــورد ان ــی در م کاف
ــه شــخص  ــدر نعمــت اهلل ک ــد داد / پ احم
ــم و دانشــمند در رشــته زراعــت اســت  عال
بــه نعمــت اهلل توضیــح داد کــه چــرا نمــی 

ــود/  ش

رو
ی بی

رها
ف کا

رو
مص

ح و 
اص

د، ن
من

ش
دان ــت  ــدار زش ــه دکان ــده ب ــر ش ــب قه رج

گفــت.../ غــالم سخی..بســیار غمگیــن بــود 
و گریــه مــی کــرد.../ زلمــی یــک پرنــده را 
در قفــس انداختــه بــود، دانــه هــای خــوب 
و  آب صــاف برایــش مــی داد.../ اســد یــک 
ــد... ــی خوان ــاگرد خــوب اســت...نماز م ش
ــه پــدر و مــادرش ســالم میدهــد...درس  ب

ــان اســت... ــاادب و مهرب میخواند...ب

ان
هرب

ی، م
سات

سا
اح نذیــر بــه کاغــذ خــط نوشــت/ او 

ــر( هــر روز صبــح مکتــب  )صاب
مــی رود./ او )غیــاث( در صنــف 
اول درس مــی خواند./ قســیم با 
قلــم مشــق مــی کنــد./ خالــد با 
قلــم ســرخ خط نوشــت/ قاســم 
بــه رســامی/ عالقــه زیــاد دارد./ 

ســخی خــط خالــد را خوانــد
ت

وس
م د

 عل
د و

سوا
با

ــب و  ــاگرد مکت ــاله ش ــر ده س ــم پس کری
ــدرش گــوش  ــادر و پ ــه م بازیگــوش کــه ب
ــریف  ــود./ ش ــی ش ــیمان م ــد و پش نمیکن
از مکتــب متاثــر بــه خانــه آمــد بــه خاطــر 
ــادر.../  ــی اش ق ــت همصنف ــورد نادرس برخ
حامــد کــه بــا بــرادر کوچکــش حیــن بــازی 
بــه جنــگ و لــت و کــوب بــرادرش پرداخت 
امــا بعــد از نصایــح پــدرش پشــیمان شــد و 
بــا برادرش آشــتی کــرد.../ ســخنان شــریف 

ــر افروخــت معلــم صاحــب را ب

دم
و نا

گر 
اش

رخ
پ

دهقــان زحمتکــش )پــدر( بــه خاطــر 
تنبلــی پســران شــان بســیار جگرخــون .../ 
نعمــت اهلل کــه از مکتــب بــه خانــه رفــت 
دیــد زحــل خواهــر کوچکــش گریــه مــی 
کنــد... نعمــت اهلل خواهــرش را نــزد داکتــر 
ــرد.../ احمــد پرســید: پــدر جــان  دنــدان ب
مرغــداری چــه فایــده دارد؟... احمــد از 
پــدرش خواســت تــا بــرای وی چنــد دانــه 
ــاف  ــا ب ــک بوری ــداهلل ی ــرد./ عب ــرغ بخ م
ــان  ــا ن ــود کــه از راه فــروش بوری غریــب ب

ــرد... ــی ک ــدا م شــب و روز خــود را پی

انه
ز خ

ن ا
رو

ر بی
 کا

ت و
ش

عی
ل م

ئو
س

م ــد/  ــی کن ــا داس کار م ــدر ب پ
پــدر نفیســه در فابریکــه کار 
ــه  ــد در فابریک ــد./ فری ــی کن م
ــدر  ــد./ پ ــی کن ــاجی کار م نس
رانــد./  مــی  تراکتــور  اکــرم 
ــی کارد./  ــو م ــال لبلب الال هرس
یاســین نجــار اســت./ پــدر 
فیــض داکتــر اســت،/ کاکای 
ــه  ــل تربی ــور عس ــروف زنب مع

ــد. ــی کن م وانا
ب، ت

اس
، ک

نی
رو

ی بی
رها

 کا
ول

سئ
م
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اجمــل پســر دهاتی پــدرش را در اثــر انفجار 
مایــن از دســت داده روحیــه اش را از دســت 
نــداده و ماننــد یــک مــرد بزرگ سرپرســتی 
خواهــران کوچکــش را کــرده و شــاگرد 
ممتــاز نیــز اســت.../ پــدر کریــم مســئولیت 
ــرد.../  پذیــر اســت و کریــم را نــزد داکتــر ب
پــدر مهربــان و مســئولیت پذیــر کــه بــرای 
پســر مســافرش نامــه فرســتاده و او را 

نصیحــت مــی کنــد...

ده
نوا

خا
ل 

ئو
س

و م
ل 

 او
رد

ف ــب کاری و  ــرد( فری ــو )م ــان دروغگ چوپ
ــه  ــک دان ــه جــای ی پشــیمانی.../ رجــب ب
ــداری  ــالس خری ــه گی ــه دان ــالس س گی
کــرده و بــه خانــه آورد/ نیــاز محمــد بــرای 
خریــد نــان ... روان بــود ...بــا موتــر تصــادم 

ــش زخمــی شــد... ــردو پای ک

جه
تو

و بی
ار 

بک
فری ــه پــدر غیــاث ســالم  عثمــان ب

ــوب  ــه خ ــک بچ ــراج ی داد/ س
ــاک  ــک بچــه پ ــر ی اســت/ صاب
اســت./ شــجاع و پــدر عزیــزه بــا 

هــم دوســت اســتند

ب
ااد

 و ب
ک

پا

کاکای شــریف چنــد جریــب زمیــن دارد.../ 
شــریف فیــل مــرغ و شــتر مــرغ دارد./ فــواد 

بــاغ دارد
ک

مال

جدول4. نقش های منسوب به زن ها

کتاب دری صنف سوم کتاب دری صنف اول کتاب دری صنف دوم

نمونه هایی از محتوای کتاب ش
نق نمونه هایی از متن کتاب ش
نق نمونه هایـی از متـن 

ب کتا ها
ش 

نق

زنهــا نصــف جامعــه انــد، در خانــه 
مــادر، خواهــر، دختــر و همســر اند. 
نــه تنهــا امــور منــزل را پیــش می 
برنــد بلکــه قالیــن بافــی، گلــدوزی 
ــا  ــا ب ــه ه ــد، در قری ــم میکنن ه
مردهــا زمیــن را قلبــه و یــا حاصل 
ــزل  ــارج از من ــد، خ ــع میکنن جم
ــتند و  ــر، انجینیرهس ــم، داکت معل
مدافعــان رزمنــده وطــن. بلنــد 
تریــن مقامــش مــادر بــودن اســت/ 
رابعــه بلخــی، دانشــمند، بــا متانت 
ــا شــهامت، شــاعر/ معلــم )زن(  و ب
صمیمــی، کمــک کننــده و تربیــه 

کننــد،

ها،
کار

مۀ 
م ه

جا
ه ان

در ب
 قا

ود،
حد

نام
ش 

ق
ن

ند
شم

دان
ر، 

خت
و د

سر 
هم

ر، 
واه

، خ
در

ما
می

می
 ص

بی
مر

ــه  و  ــان ب ــاد حاصــل داد و زن دهق ــن زی زمی
ــی  ــه ی ــان خزان ــن هم ــت: ای پســرانش گف
اســت کــه پدرتــان بــرای شــما وعــده کــرده 
بود/...امــا زینــب خواهرش او را دلــداری داده 
ــاش  ــن مب ــو غمگی ــان ت ــرادر ج ــت: ب گف
شــکر کــه از ایــن حادثــه زنــده بــر آمــدی 
ــادر  ــود./ م ــی ش ــور م ــااهلل ج ــت انش پای
ــی  ــاب نم ــر آفت ــرم! اگ ــت پس ــز گف پروی
بــود همــه جــا تاریــک و ســرد بــود.../ 
ــانی  ــا پیش ــر روز ب ــب )زن( ه ــم صاح معل
بــاز بــه صنــف مــی آیــد... مهربــان اســت...
زحمتکــش اســت... راهنمــا و با ادب اســت./ 
یــک روز مــادر رجــب بــه وی پــول داد تــا از 

ــالس بخــرد... ــه گی ــک دان ــازار ی ب

ان
هرب

ا، م
نم

راه دختــر مطابــق هدایــت 
ــادرش بســتر خــواب  م
مینمایــد/  ترتیــب  را 
خالــده بــه آب مــرچ ها 
ــان  ــه ن را شســت/ پروان
گــرم مــی آورد.صدیقــه 
لبــاس  صابــون  بــا 
شســت./نیاز پیــاز را بــه 
ــه  ــره ب ــت داد./ ذاک زین
نذیــر کاغــذ داد/ مریــم 
زردک را پخــت/ آرد را 
مــادر رازق خمیــر کرد/ 
ــر  ــه از دکان ظاه نظیف

ــد. ــی خری ــرف م ظ
انه

رخ
 کا

ول
سئ

ر، م
 دا

انه
خ

مــادر فریــد چــای صبــح را آمــاده 
مــی کنــد.

ــه را  ــای خان ــهراب کاره ــادر س م
ــد ــام میده انج

انه
ی خ

رها
 کا

ول
سئ

ر م
اد

م ایــن صــدای مهربــان مــادرم بــود کــه بــرای 
بــرادر کوچکــم فرهــاد جــان مــی خوانــد.../ 
ــه اشــک از  ــی ک ــرک )زحــل( در حال دخت
ــم درد  ــت: دندان ــود گف ــمانش روان ب چش
مــی کنــد.../ نســرین ... کمــی تــب داشــت 
ــه خــود  ــی خان ــه تنهای و نمــی توانســت ب
بــرود... مــاه رخ یــک دختــر مهربــان و 
دوســت صمیمــی نســرین اســت درهنــگام 
رخصتــی کتــاب هایــش )کتــاب هــای 
ــراه او  ــه هم ــا خان ــت و ت ــرین ( را گرف نس
ــود  ــوهر خ ــه ش ــاد زد و ب ــت.../ زن فری رف
ــادر ش  ــرد.../ م ــون را ب ــه زاغ صاب ــت ک گف

ــد و ... ــر ش ــب قه ــن کار رج از ای

ت
سا

سا
 اح

ب
اح

 ص
ن،

ربا
مه نظیفــه  و  ظریفــه 

هســتند/  شــاگردان 
ــر  ــرادرش نذی ــره ب ذاک
ــی  ــت داد/ گالل را دوس
گل هــا را دوســت دارد، 
او )گاللــی( از گل هــا 
ــی  ــداری م ــوب نگه خ

ــد. کن

ان
هرب

و م
ک 

پا
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... مثــل میلــه ســمنک کــه در 
بیــن زنــان رواج دارد...

گی
هن

 فر
ش

نق جمــع  در  جمیلــه 
بــا  جــواری  کــردن 
نجیــب کمــک کــرد

رد
ع م

 تاب
ر و

کا
هم

الیه دوم. کردار گفتمانی
ایـن مرحله تحلیل بیشـتر تشـخیص و تحلیل 
مـورد  آثـار  بیـن  را  بینامتنـی  و  هم صدایـی 
مطالعـه و دیگـر آثـار و گفتمان ها مدنظـر دارد 
کـه در ذیـل به تکفیـک کتب مـورد مطالعه به 

ترتیـب بـا آن می پـردازم:
* در کتـاب دری صنف اول ارتباطات بینامتنی 
را بـه وضاحت می توان دیـد البته این ارتباطات 
دو نـوع را شـامل می شـوند، یکـی ارتباطـات 
آشـکار کـه مرزهـای تیز و قابل تشـخیص بین 
متـن مـورد تحلیـل و متن های دیگر مشـاهده 
می شـود و دوم ارتباطـات غیرشـفاف اسـت که 
مـرز بیـن متـن مـورد تحلیـل و دیگـر متن ها 
هرچنـد قابـل تشـخیص امـا کدر و غیرشـفاف 

است.
بیـن  را  بینامتنـی  رابطـه  یـک  کل  بصـورت 
محتـوای این کتاب و دیگـر گفتمان های فصل 
بنـدی شـده در جامعه را می توان تشـخصیص 
داد کـه گفتمان هایـی کـه هژمونیـک شـدند و 
یـا نشـدند را شـامل می شـود. ایـن ارتباطات با 
متـون و گفتمان هـای جـاری در کشـور را بـه 

ترتیـب در ذیـل ذکـر می کنیـم:
گفتمـان دیـن: ایـن بخـش شـامل ارتباطـات 
شـفاف و آشـکار بینامتنـی اسـت، بـه عنـوان 
اسـت،  فـرض  کـردن  مثـال جمـالت:   حـج 
اسـت،  آفریـده  را  زمیـن  و  آفتـاب  خداونـد 
حضـرت محمـد پیغمبر مـا و آخرین پیغمبرها 
اسـت، قرآن کریـم بـر حضـرت محمـد نـازل 
شـده اسـت، فرزند خوب مـادر خـود را احترام 
می کنـد   )هاشـمی؛ 139۰: 32-121(، نقـل 
آشـکار متـون دیـن اسـالم اسـت که بیـن این 
کتـاب و گفتمان دینـی در جامعه ارتباط برقرار 

اسـت. کرده 
گفتمـان توسـعه: ایـن کتـاب بـا گفتمـان 
توسـعه در بخش هـای مختلفش ارتبـاط برقرار 
کـرده کـه ارتبـاط بینامتنـی ایـن کتـاب بـا 
گفتمان توسـعه بیشتر شـفاف و گاه غیرشفاف 
اسـت، بخش هایـی از گفتمـان توسـعه را که با 
ایـن کتـاب ارتباط بینامتنـی دارنـد عبارتند از:

توسـعه بهداشـت:  پدر خالده برای چاه سرپوش 
سـاخت، شسـتن دندان فایـده دارد، توت پیش 
از خـوردن بایـد پـاک شسـته شـود، آب بـازی 
در آب هـای کثیف ضرر دارد  )هاشـمی؛ 139۰: 

.)۶۶-3۰
توسـعه دانش: این بخـش از توسـعه نیز که 

بـه عنوان قسـمت مهمـی از توسـعه اجتماعی 
مـد نظـر گفتمـان توسـعه قـرار دارد، در ایـن 
کتـاب مـورد توجـه و تکـرار قـرار گرفته اسـت 
چنان چـه در جای جـای آن از افـراد مثبتی به 
عنـوان عالقمنـدان دانش و سـردمداران مکتب 
نام گرفته شـده اسـت؛ بـه عنوان مثـال:   ذاکره 
و نذیـر بـه خواندن کتاب شـوق دارند، صابر هر 
روز مکتب می رود  )هاشـمی، 139۰: ۴3 و ۶3(، 
و تعـداد زیـادی از جمـالت این چنینـی که در 

طول کتـاب تکرار شـدند.
میکانیـزه شـدن و توسـعه اقتصـادی: توسـعه 
اقتصـادی و میکانیـزه شـدن زراعـت نیـز بـه 
میزانـی در ایـن کتاب مـورد توجه قـرار گرفته 
اسـت چنان چـه جملـه؛  پـدر اکـرم تراکتـور 
می رانـد   )هاشـمی،139۰: 89(، بـه این اشـاره 

دارد و جمـالت دیگـر ایـن چنینـی.
* در کتـاب دری صنـف دوم نیـز ارتباطـات 
بینامتنـی با متون و گفتمان هـای مفصل بندی 

شـده بـه وفـور وضاحـت دارد از جمله:
گفتمـان دیـن )اسـالم(. ارتبـاط بینامتنی این 
کتـاب بـا متـون و گفتمـان دینی بطور آشـکار 
و صریـح به چشـم می خـورد، عناویـن   خداوند 
و حضـرت محمد )امیـن، 1392: ۴-۶ (، شـامل 
محتوایـی معلوماتـی در مورد دین اسـت که به 
طـور مسـتقیم از آیـات قرآن-کریـم و احادیث 
نبـوی منشـاَ  گرفتـه انـد3، همیـن طـور بحث 
امانـت داری )همان: 1۴۴( که ارتباط میان این 
کتـاب و گفتمـان دینـی را با خـود دارد در این 
کتاب برجسـته شده اسـت،اما توازن جنسیتی 
در تمـام ایـن مباحـث یـک جانبه اسـت چنان 
چـه در تمام این مباحث شـخصیتی اگر وجود 

دارد مرد اسـت.
گفتمان محیط زیسـت. معلومـات مطروحه 
در عناویـن  حیوانـات، پرنده هـا و سـرود عچـی  
ارتبـاط  می تـوان  را   )۶۶-۶۰  :1392 )امیـن؛ 
میان گفتمـان محیـط زیسـت و کتـاب ذیـل 
شـمرد، در ایـن عناویـن هیچ نقـش مربوط به 

جنسـیت ذکرنشـده اند.
کـه  آزادی  و  آزادی. صلـح  و  گفتمـان صلـح 
امروزه در کشـور می توان آن هـا را گفتمان های 
فصـل بندی شـده دانسـت، نیز به میـزان قابل 
توجهـی بـر محتوای ایـن کتاب مورد اسـتفاده 
میـان  ارتباطـات  می تـوان  چنان چـه  و  بـوده 
ایـن دو را درک کـرد، در عناوین  وطـن، آزادی، 
سـیدجمال الدین  و  اسـتقالل  جشـن  صلـح، 

افغانی )امیـن، 1392: 35- ۴۴( ایـن کتـاب از 
زوایایـی مختلف به مباحث مربـوط به گفتمان 
صلـح و آزادی پرداختـه اسـت و همین طـور 
نـزاع و همـدردی   مایـن،  مباحـث   خطـرات 
)همـان: 95- 123( ارتبـاط ایـن کتـاب را بـا 
کرده انـد،  محکم تـر  آزادی  و  صلـح  گفتمـان 
کـه در محتـوای ایـن دو عنـوان هیـچ نقـش 
بـه بحـث نگرفتـه، یـک مـورد  جنسـیتی را 
تناسـب جنسـیتی را بـا درنظر گرفتـن تصویر 
رعایـت کـرده و متباقی پنج مـورد دیگر تاکید 
برنقـش مردان در ایجاد صلح و آزادی داشـتند.
گفتمـان توسـعه.  گفتمان توسـعه نیـز در این 
کتـاب مورد توجـه قـرار دارد چنان چه می توان 
ارتبـاط میان گفتمانی را بین گفتمان توسـعه و 
متـون ایـن کتاب بطور گسـترده و عمیق حس 
کـرد، شـاخه های متعـدد گفتمـان توسـعه بـا 
متـون این کتـاب ارتباط بینامتنـی دارد که به 

ترتیب بـه آن ها می پـردازم:
توسـعه بهداشـت. تعداد مباحث ایـن کتاب 
کـه بـا گفتمـان توسـعه ارتبـاط دارنـد 9 مورد 
انـد که در هرکدام شـان به روش هـای متفاوتی 
محتوای کتاب به گسـترش توسعه بهداشت در 
میـان شـاگردان پرداخته اسـت. عناوین  مگس 
آب نوشـیدنی،  ورزش،  مـوش،  زنبورعسـل،  و 
نظافـت، حفاظـت چشـم ها، حفاظت دندان هـا، 
نسـوار و تب مالریـا  )همـان: ۷2-93( در ایـن 
کتـاب معلوماتـی را شـامل می شـوند کـه هـر 
کـدام در زوایای مربوط خود توسـعه بهداشـت 
را نـزد دانش آمـوزان گسـترش می دهنـد، ایـن 
َ  نقش هـای جنسـتی را بـا خود  مباحـث اکثـرا
نداشـتند و در مـواردی که معلومـات مطروحه 
جنسـیت را با خود داشـته اند، بـا درنظرگیری 
تصاویـر تناسـب کمـی بیـن نقش های مـرد و 

زن وجود داشـت.
توسـعه اقتصـادی )زراعت(. محتـوای این 
نیـز  اقتصـادی  توسـعه  بـا  ارتباطاتـی  کتـاب 
داشـت چنـان چه محتوای کـه در ذیل عناوین  
مـرغ داری، حشـره ها) امیـن: 1392: ۷۰-۶8(، 
تجـارت و دکان داری و وسـایل حمـل و نقـل  
) همـان: 132-1۴2(، در زوایـای مختلـف بـه 
پرداختنـد.  زراعتی-اقتصـادی  توسـعه  تبلیـغ 
در تمـام ایـن عناویـن فقـط نقش جنـس مرد 
در توسـعه زراعتی-اقتصـادی برجسـته و مورد 

توجـه قـرار گرفته اسـت.
علـم،  عناویـن   محتـوای  دانـش.  توسـعه 
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شـاگردخوب  مکتـب،  کتاب گویـد،  مطالعـه، 
زوایـای  از   ،)18-8  :1392 امیـن،  معلـم )  و 
متفـاوت بـه تشـویق دانش آمـوزان در کسـب 
دانـش پرداخته و بـا مباحث توسـعه اجتماعی 
هماهنـگ اسـت، تعـدادی از ایـن عناوین هیچ 
نقش جنسـیتی را با خود ندارنـد و دیگران هم 
بطـور متناسـب نقش هـر دو جنس مـرد و زن 

را در توسـعه دانـش برجسـته کـرده انـد.
* هم چنـان ارتباط میان متنـی بین محتویات 
برخـی متـون و  و  کتـاب دری صنـف سـوم 
گفتمان هـای مفصل بنـدی شـده در کشـور به 

چشـم می خـورد از آن میـان:
تحـت  کـه  مباحثـی  دین)اسـالم(.  گفتمـان 
عناویـن  خداوندج، حضـرت محمدص، حضرت 
 :1392 مقدس )امیـن؛  اماکـن  و  ابوبکـررض 
1-51( آمـده انـد، مباحـث مرتبط بـه گفتمان 
دین اسـالم را برجسـته می کننـد. این مباحث 
هیچ نقشـی برای جنسـیت زن قایل نشده و در 

آن هـا نقش مرد برجسـته اسـت.
گفتمـان آزادی و صلـح.  وطن دوسـتی، صلـح، 
جشـن آزادی و آشـتی کردن )همـان: 1۴۰-۷( 
عناوینـی انـد کـه میـان متـون ایـن کتـاب و 
گفتمـان آزادی و صلـح رابطه برقرار کـرده اند، 
محتویـات ایـن عناویـن بصـورت افراطی نقش 
مـردان در گفتمـان آزادی و صلـح برجسـته 

کـرده و بـه نقـش زن هیـچ نپرداختـه اند.
گفتمـان حقـوق بشـر- جنسـیت۴. گفتمـان 
فضـای  بـه  بنـا  کـه  جنـدر  و  بشـر  حقـوق 
حاکـم بیشـتر بـر حقـوق زنـان توجـه دارد، از 
گفتمان هـای مطرح و برجسـته طـی یک دهه 
گذشـته محسـوب می شـوند که می توان میان 
محتـوای ایـن کتـاب و ایـن گفتمان هـا نیـز 
ارتباطـات بینامتنـی را درک کـرد چنان چـه 
همـان،  بلخـی )  رابعـه  و  زن  مقـام  عناویـن  
1392: ۴2-53(، برعـالوه پرداختـن بـه زنـان، 
طبـق تیوری هـای مـدرن در مـورد جنسـیت 
نقش هـای نامحـدودی را بـرای زنـان ممکـن و 
مشـروع شـمرده و هـر دو جنـس را از لحـاظ 
توانایـی و ممکنـات در کنارهـم گذاشـته انـد. 
هم چنـان عنـوان  حقـوق اطفال  )همـان: 1۰2( 
بـدون توجه بـه نقش های جنسـتی به مباحث 
حقوقـی کودکان در امتداد گفتمان حقوق بشـر 

اسـت. پردخته 
گفتمـان محیـط زیسـت. عناویـن   محیط 
زیسـت، حیوانـات و روبـاه  )همـان: 1۰8-9(، 
ایـن  ارتبـاط  می شـوند  شـامل  را  محتویاتـی 
کتـاب را بـا گفتمـان محیـط زیسـت برقـرار 
می کننـد. ایـن عناویـن هیـچ نقش جنسـیتی 

را قائـل نشـدند.
گفتمـان توسـعه. ایـن کتـاب در بخش هـای 
مختلفـی بـا گفتمان توسـعه ارتبـاط بینامتنی 
برقـرار کـرده کـه برخـی از آن هـا عبارتنـد از:

توسـعه بهداشـت. عناوین  حفاظت دندان ها 
و عـالج زخـم  )همـان: 59 و 13۶( محتویاتـی 
را بـا خـود دارنـد کـه توسـعه بهداشـت را نـزد 
دانش آمـوزان تبلیـغ می کننـد، ایـن محتویات 
بهداشـت  توسـعه  در  را  مـرد  جنـس  نقـش 
برجسـته کـرده و نقـش زن را بـا خـود ندارند.
صنـف  دری  کتـاب  زراعت-اقتصـاد.  توسـعه 
سـوم نیـز نقـش مـرد را عناویـن  بهـار دهقان، 
و  غله هـا  انگـور،  میوه هـا،  گاو،  سـبزی ها، 
زراعـت  توسـعه  در   )11۶-11 گندم )همـان: 
و اقتصـاد برجسـته کـرده و هیـچ نقشـی را در 

زمینـه بـرای زن قائـل نشـده اسـت.
مدرنیته/ توسـعه رفـاه. این کتـاب در قالب 
عناویـن  بـرق، فوایدپل هـا، تلیفـون و آهنگـر  با 
معرفـی ابـزار رفـاه مدرنیتـه رابطـه متـون ین 
کتـاب را بـا گفتمـان مدرنیتـه و توسـعه رفـاه 
برقـرار کـرده و بـه تبلیـغ ایـن ابـزار پرداختـه 
نقـش  ایـن عناویـن هیـچ  اسـت، محتویـات 

جنسـیتی را باخـود ندارنـد.
گفـت  می تـوان  بخـش  ایـن  درجمع بنـدی 
ابتدایـی  دوره  کتاب هـای  بیـن  هم صدایـی 
معـارف بـا گفتمان هـای دیـن، صلـح و آزادی 
و بخش هـای مختلـف توسـعه اجتماعـی بـه 
میـزان بـاال و بـا گفتمان هـای محیـط زیسـت 
و حقوق بشـر بـه میـزان کمتری وجود داشـت 
کـه  انـد  داده  نشـان  پژوهـش  داده هـای  امـا 
نامبـرده تالشـی  از بخش هـای  در هیچ کـدام 
بـرای کاهـش نقش هـای برسـاختۀ جنسـیتی 
در جامعـه وجـود نداشـته و برعـالوه ایـن کـه 
بـا هـردو جنـس مـرد و زن برخـورد متعـادل 
صـورت نگرفتـه بـود، تمـام بخش هـا فضـای 
واقعـی اجتمـاع را بازتولیـد کرده بـود چنان که 
شـخصیت ها و اعمال کتاب ها آشـنا می نمودند 
انـگار که گوشـه هایی از واقعیت هـای اجتماعی 

بودند. کشـور 

الیه سوم. کردار اجتماعی
از  یکـی  کشـور  در  جنسـیتی  نابرابـری 
واقعیت هـای پیچیده در تاریخ اسـت، خشـونت 
و تحقیـر یکـی از عمده چالش های فـراراه زنان 
بوده و هسـت، بـا دقت در تاریخ کشـور متوجه 
تالش هایـی  گاهـی  هرچنـد  کـه  می شـویم 
در رفـع ایـن پدیـده توسـط گروه هـای مدنـی 
اتفاقـی افتـاده و  صـورت گرفتـه و بالفاصلـه 
تالش هـا ضـرب صفر شـدند، بـه عنـوان مثال 
تـازه  مشـروطیت  دوران  مدنـی  تالش هـای 
داشـت اثـرات مثبـت و موثـرش را بـر وضعیت 
زنان می گذاشـت کـه پدیده شـوم جنگ باعث 

شـد همـه تالش هـا نقـش بـرآب شـود.
در طـی یـک دهـه و انـدی اخیـر متناسـب بـا 
تحـوالت سیاسـی، گفتمان های حقوق بشـر و 
حقـوق زنـان نیز به سـرعت فصل بندی شـده 

و تالش هـای مدنـی بـه شـدت شـکل گرفـت 
تـا تـوازن اجتماعـی پدیـد آورده و نقش  هـای 
جنسـیتی را بـاز تعریـف کنـد، امـا همان طـور 
در مباحـث برسـاخت گرایی اجتماعـی مطـرح 
شـده انـد، روابـط قدرت و سـلطه مردسـاالر تا 
هنـوز مانـع هژمونیـک شـدن ایـن گفتمان ها 
بسـا  در  بی عدالتی هـا  و  خشـونت ها  و  شـده 
مـوارد هم چنـان هسـت کـه هسـت؛ چنانی که 
کتاب هـای آموزشـی معـارف نیـز آگاهانـه یـا 
ناآگاهانـه نتوانسـتند هم چنـان ایـن نقش های 
و هم چنـان  کـرده  تعریـف  بـاز  را  جنسـیتی 

کردند. بازتولیدشـان 
همان طـور که زنـان نیمه فراموش شـده تاریخ 
بودنـد، کتاب های مورد مطالعـه در این تحقیق 
نیـز بـا کم ترپرداختـن کمی به زنان این سـنت 
تعـداد  چنان چـه  کردنـد  لحـاظ   را  دیرینـه 
مجموعـی اسـامی، ضمایـر و القـاب زنانه ای که 
در این سـه کتاب ذکر شـده بودنـد )53( مورد 
بودنـد در حالـی که مجمـوع اسـامی، ضمایر و 
القـاب مردانـه ای کـه اسـتفاده شـده بودنـد به 
)2۷3( مـورد رسـید، ایـن تفـاوت فاحـش بـا 
هرنـوع نگرشـی قابـل اعتناسـت، و بـه همیـن 
ترتیب نبود تناسـب در کمیـت تصاویر )جدول 

شماره2(
داده هـا  نتایـج  در  دقـت  کـه  اسـت  گفتنـی 
)جـدول شـماره 1( متوجـه می شـویم کـه این 
تفـاوت در پرداخت کمی بین دو جنس بیشـتر 
در کتـاب صنـف سـوم و بعـد از آن در کتـاب 
صنـف اول شـدت داشـته و کتـاب صنـف دوم 
در ایـن میـان از اعتدال کمی بهتـری برخوردار 
اسـت. ضمـن این که در محتویـات کتاب صنف 
دوم - بیشـتر از دوکتـاب دیگـر- بصـورت کل 
کمیت صراحت جنسـیتی پایین آمـده و اکثرآ 
با اسـتفاده از جمالت نکـره و ضمایرجمع بطور 
کلـی و نامشـخص مباحـث مطرح شـده بودند.
از دیـد کیفـی، نقش هایـی کـه در سـه کتـاب 
مـورد مطالعـه  متناسـب بـا جنسـیت تعریـف 
شـده بود به نوعـی بازتولید نقش های اجتماعی 
مـرد و زن در کشـور بودنـد، مبتنی بـرداده ای 
پژوهـش )جدول هـای شـماره 3و۴(  محتویات 
ایـن کتاب هـا زن را هم چنـان مـادری مهربـان 
کـه  یـت شست وشـوی خانـه، لبـاس و تعذیـه 
خانـواده را دارد و گاه گاهـی می تواند شـاگرد و 
معلـم نیز باشـد، نشـان داده اند، یگانـه موردی 
کـه در متن بشـکل صریـح تالش بـر نامحدود 
کـردن نقـش اجتماعـی زن نمـوده بـود، درس 
مقـام زن در کتـاب صنـف سـوم بـود، در ایـن 
درس آمـده اسـت کـه:  زن هـا... در خانـه مادر، 
خواهـر، دختر و همسـر اند. نه تنهـا امور منزل 
را پیـش می برنـد بلکـه قالیـن بافـی، گلدوزی 
هـم می کننـد، در قریه هـا بـا مردهـا زمیـن را 
قلبـه و یـا حاصـل جمـع می کننـد، خـارج از 
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منـزل معلم، داکتر، انجینیر هسـتند و مدافعان 
رزمنده وطـن... ) بغالنی و دیگران، 1392: ۴3(، 
طـوری کـه می بینید ایـن محتویـات هم چنان 
بـا تاکیـد برنقش مـادر و...بـودن آغاز شـده که 
یـک سـری مفاهیـم و نقش-هایـی را در پـس 
متـن بـا خـود بـه همـراه دارد و در مرحله بعد، 
عبـارت   نـه تنهـا امـور منـزل را پیـش می برد  
مجـدداَ بـر نقـش خانـه داری زن مهـر بالانـکار 

محتویـات ایـن کتاب هـا - در امتـداد واقعیـت 
اجتماعـی- اکثـراَ زن و مـرد در کنارهم نه بلکه 
انـد و نقش هـای  در مقابـل هـم نشـان داده 
منسـوب بـه هرکـدام بـه نوعـی در تضـاد بـا 
دیگـری تعریـف شـده اسـت بـه همیـن دلیل 
هـم پسـرها همیشـه همـراه پدرهـا و دخترها 

زده، و در نهایـت کسـب وکارهایـی را نـام برده 
کـه بـه نوعی خواسـته محدودیت هـا را کاهش 
دهـد. در ایـن میـان یک تصویر هـم از یک زن 
شـیرفروش در کتاب صنف دوم چاپ شـده بود 
)امین، 1392: 58( که به نوعی ساختارشـکنی 
را باخـود داشـت، متباقـی تمـام نقش هایی که 
در محتـوا و تصاویـر بـه زنـان منسـوب شـده 
بـود نقش هایـی بودند کـه بطور معمـول زن ها 

همراه مادران-شـان نشـان داده شـده اند؛ چند 
مثـال در این مـورد:

* زن برابـر اسـت بـا کار در خانـه و مـرد برابـر 
اسـت بـا کار دربیـرون، آن گاهـی کـه زنی کار 
بیـرون انجـام می دهـد بـا مـردی کمـک می-

کنـد و برعکـس، اگـر مـردی کار خانـه انجـام 

داشـته و دارنـد. و هم چنـان نقش هایـی که در 
تصاویـر بـه زنـان منسـوب شـده نیز محتـوا را 
پشـتیبانی کـرده بودنـد،) نمودارهـای شـماره 

2و3(.
در مقابـل مردها، قهرمان، رهبر، مالک، کاسـب 
و پـول دار، فرد اول و   معیشـت خانـواده،   انجام 

کارهای بیرونی نشـان داده شـده اند.

می دهـد، دارد بـا زنـی همـکاری می کنـد. بـه 
عنـوان مثـال  پرویز با مـادرش در کارهای خانه 
کمـک می کند )امیـن، 1392: 31(،  یـا   زن هـا 
در قریـه ها بـا مردها زمین را قلبـه و یا حاصل 
جمـع می کنند، جمیله در جمع کـردن جواری 
ادامه در صفحه 59
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در نخستین مباحث شــکل گیری منشور 
حقوق بشــر، تبعیض و انواع آن، مطرح شــد. 
تبعیــض نژادی و جنســی، از بدترین نوع این 
عمل ضد بشری  است. شکل سیستماتیک این 
رفتــار را، نظام های آپارتایــد اعمال کردند که 

نقطه  سیاهی در تاریخ بشر  است.

تبعیض
زمانی که قانون با شــهروند  یا شهروندانی 
بر مبنای یــک ویژگی خاص مثاًل نژاد، جنس، 
زبــان، مذهــب و... به گونــه  متفاوتی برخورد 
می کند، عوامل ظهور تبعیض نمایان می شود. 
در کشــور ایاالت متحده  امریکا، سیاهپوستان، 
در دوره های مختلــف، قربانیان تبعیض نژادی 
بوده اند. در بخش بزرگی از کشورها نیز، تبعیض 
نــژادی و تبعیض جنســی به مشــکل بزرگ 
اجتماعی  بدل شده است. در کشورهای چین، 
پاکســتان و سودان، تبعیض مذهبی نیز شکل 

گرفته است.
تبعیض نژادی، یکی از متداول ترین اشکال 
نقض حقوق بشــر اســت که به مثابه چالِشی 
جدی در برابر انســانیت قرار می گیرد. تبعیض 
نژادی در کنوانسیون رفع تبعیض نژادی چنین 

تعریف شده است:
»اصطــالح تبعیِض نــژادی، از نظــِر این 
کنوانســیون، بــه معنــای هرگونــه تبعیض، 

محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، 
رنگ، اصل و نسب، یا ریشه   ملی و قومی است 
که در شناسایی، برخورداری یا اجرای مساوی 
حقوِق بشر و آزادی های سیاسی در زمینه های 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی و 
ســایر زمینه های مربوط به زندگی، لطمه وارد 

می سازد.«
در این کنوانســیون، به صراحت، بر آزادی 
شــهروندان در برخورداری برابر و مســاوی از 

موارد زیر تأکید شده است:
حق برخورداری بــدون تبعیض از امنیت 
شخصی، حقوق سیاسی، به ویژه حق شرکت در 
انتخابات، رأی دادن و نامزد شدن، حِق رفت و 
آمِد آزاد و انتخاِب اقامت، حِق ترک و بازگشت 
به کشور، حق داشتن تابعیت )شهروندی(، حق 
ازدواج و انتخاب همسر، حق تملک، حق توارث، 
حق آزادی فکر و وجدان و مذهب، حِق آزادی 
عقیــده و بیان، حِق آزادی اجتماع و تشــکیل 
جمعیت های مســالمت آمیز، حق کار کردن و 
انتخاب آزاد شــغل، حق تشکیل اتحادیه های 
صنفی، حق مسکن، حِق اســتفاده از امکانات 
بهداشتی، حق آموزش و حق مشارکت در امور 

فرهنگی.
به منظورِ بررسی از اجرا و تطبیِق مفاِد این 
کنوانسیون، کشورهای عضو، ارگانی را تأسیس 
کرده انــد. این ارگان بین المللــی، کمیته  رفع 

تبعیض نژادی نامیده می شود و متشکل از 18 
متخصص و محقق امورِ حقوق بشــر است که 
 دولت های عضو پیشنهاد می کنند و در نشسِت 
عمومی کشــورهای عضو کنوانسیون، انتخاب 

می شوند.

آپارتاید
نوِع سیستماتیک تبعیض نژادی را آپارتاید 
گویند. در این سیستم، تبعیض به مفهوم یک 
اصل، در سیســتم اجرایــی حکومت ها اعمال 
می شود. بدترین نوع آپارتاید در کشور آفریقای 
جنوبی، از سال 19۴8 تا 1991 میالدی دیده 
شده اســت. در این کشور، طی سال های فوق، 
حقوق سیاســی و مدنی، تنها برای شهروندان 
سفیدپوســت مهیــا بود و سیاهپوســتان، که 
اکثریــت جامعــه را تشــکیل می دادنــد، از 
کوچک ترین حقوق سیاسی و اجتماعی بهره ای 

نداشتند.
در این سیستم، افراد جامعه، به سفیدپوستان 
و غیر سفیدپوستان )سیاهپوستان و دیگر نژادها( 
تقسیم شــده بودند و سفیدپوستان، به عنوان 
حاکمان جامعه و دولت عمل می کردند. در سال 
19۷3، سازمان ملل متحد، به تحریم اقتصادی 
و سیاسی دولت آفریقای جنوبی اقدام کرد. در 
ســال 199۴، فردی به نام کالرک، که انسان 
آزادیخواهی بود، به عنوان رییس جمهور انتخاب 

حقوق انسانی ما و 
حقوق بشر
بخش هفتم

منشور حقوق بشر
حمید حمیدی
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شــد و در سال 1998، انتخابات دموکراتیک را 
برگزار کرد.

نتیجــه  این انتخابات، حــزب کنگره   ملی، 
تحت رهبری نلسون ماندال، پیروز شد. ماندال، 
اولین رییس جمهور سیاه پوست کشور آفریقای 
جنوبی پس از سال ها آپارتاید در این کشور بود.

حقوق زنان 
منظور از حقوق زنان، حقوق بشــری زنان 
اســت. حقوق زنان، از مهم تریــن عرصه های 
حقوق بشــر است. بر اساس میثاق جهانی رفع 
هرنوع تبعیــض علیه زنــان، دولت های عضو 
موظف شدند که تمام امکانات عملی را به خاطر 
رعایت اصول قبول شده  در جهت برابری میان 
زنان و مــردان در جامعه مهیــا کنند. مطابق 
این میثاق، زنان در مشــارکت فعال سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی، حقوق برابر و مســاوی با 
مردان دارند و از سایر امتیازات مادی و معنوی 

در جامعه بهره مند ند.
حقوق بشــر، به عنوان یکــی از عرصه های 
مطرح در حقــوق بین المللی، بــر نقش زنان 
در جامعــه تأکید داشــته اســت. محققین و 
دانشمندان حقوق بشر، تبعیض جنسی بر زنان 
را در نقاط مختلف جهــان ارزیابی کرده و آن 
را یکی از بحث برانگیزترین موارد نقض حقوق 
بشــر، مورد شناســایی قرار داده اند. آن ها در 
تحقیقات و بررسی های خویش، موارد زیر را در 
زمینه ی حقوق زنان برجسته می سازند و توجه 

جامعه  جهانی را به آن معطوف می دارند:
1. داشــتن برابری و تساوی حقوق در 
پیوند با آزادی ها و حقوق مدنی در جامعه:

حقوق و آزادی های مدنی در جامعه، زمینه  
داشتن امنیت شــخصی و مدنی را برای زنان 
فراهم می ســازد. آزادی مدنی ایــن امکان را 
فراهم می ســازد تا زنان در جامعه بدون هیچ 
نوع خطر شــکنجه های فیزیکی و برخوردهای 
ضد انســانی و ظالمانه  روحی به ســر برند و از 
حقوق و آزادی های اولیــه، آزادی فیزیکی در 
مقابل بردگی، داشتن امنیت، آزادی از تعرض، 
بازداشت و حبس خودسرانه، آزادی در زندگی 
خانوادگی، آزادی در مالکیت و مصونیت منزل 
و مصونیت دارایی هــا، آزادی معلومات، آزادی 
کســب و کار، آزادی رفت و آمد )تحرک( و از 

آزادی ارتباطات بهره مند شوند.
از ســوی دیگر، حقوق و آزادی های مدنی 
برای زنان، شامِل آزادی اندیشه، آزادی مذهب، 
آزادی آمــوزش، آزادی هــای هنــری و ادبی، 
آزادی های مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی 

انجمن ها و غیره است.
2. داشتن حقوق و آزادی های سیاسی:

حقــوق و آزادی های سیاســی و داشــتن 
امکانات عملی در مشارکت سیاسی و نقش فعال 

در انتخاب رهبری سیاسی جامعه، با استفاده از 
حقوق و آزادی های سیاسی در جامعه، مشارکت 
زنان در انتخابات، حق استخدام و تصدی مناصب 
دولتی، حق دسترســی به محاکم و دادگاه ها و 
سایر آزادی ها، برای رفع نیازمندی های سیاسی 
آن ها، به وسیله  دولت تأمین می شود. منظور از 
آزادی های سیاسی حق مشارکت زنان در اداره  

حکومت است.
ماده ی دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاســی، به صراحت تمام اعــالم می دارد: 
»دولت های عضو متعهد می شــوند، که حقوق 
شناخته شــده در این میثاق را درباره ی کلیه 
افراد مقیم در قلمرو و توابع حاکمیت شان، بدون 
هیچ گونه تمایزی از قبیــل نژاد، رنگ، جنس، 
زبان، مذهب، عقیده  سیاســی یا عقیده  دیگر، 
اصل  یا منشــأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نســب 
یا ســایر وضعیت ها، محترم شمرده و تضمین 

کنند.«
3. داشــتن حقــوق و آزادی هــای 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: 
اقتصــادی، اجتماعی  آزادی های  حقوق و 
و فرهنگــی کــه از مهم ترین و اساســی ترین 
اصول حقوق بشــر بین المللی است، زنان را در 
جامعه، از داشتن امکانات برابر حقوق تحصیل، 
کار، خالقیت هنــری و فرهنگی و فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی بهره مند می سازد. میثاق 
بین المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگی، تبعیض جنســی در محدوده  یادشده 
را برخالف موازین حقوق بشر می داند. در ماده  

دوِم این میثاق چنین آمده است:
»دولت هــای طــرِف این میثــاق متعهد 
می شوند که اعماِل حقوق مذکور در این میثاق 
را بــدون هیچ نوع تبعیض به لحاظ نژاد، رنگ، 
جنس، زبان، مذهب، عقیده  سیاسی یا هرگونه 
عقیده  دیگر، اصل و منشــای ملی یا اجتماعی، 
ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کنند.«
در مکانیــزم جهانی حقوق بشــر، کمیته  
حقوق زنان، که برآمــده از میثاق جهانی رفع 
تبعیض علیه زنان است، در سازمان ملل متحد 
تشــکیل شده است. این کمیته بر نحوه  اجرای 
این میثــاق نظارت می کند. کشــورهای عضو 
موظف اند تا هر دوســال از اجرای موازین این 

میثاق به کمیته گزارشی ارائه دهند.
از ســوی دیگر، شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد، گزارشــگران خاص و متخصصین 
مســتقل خویــش را جهت بررســی وضعیت 
حقوق بشری زنان به نقاط مختلف جهان اعزام 
می کند، تا از نحوه  اجرای موازین میثاق جهانی 
رفع تبعیض علیه زنان، تحقیق و ارزیابی کنند 
و بــه کمک های تکنیکی و حقوقــی بپردازند. 
براساس گزارشات و تحقیقات انجام شده، زنان 
در تعداد زیادی از کشورها، به عنوان کاال، معامله 

می شوند.
ترافیک و قاچاق زنان به مشکلی جدی در 
جهان مبدل شــده است و در برخی از کشورها 
زنان به عناوین مختلف مورِد سوء اســتفاده ی 
جنســی قرار می گیرند  یا به استثمار و بردگی 
کشانیده می شــوند. خشــونت علیه زنان، در 
کشــورهای مختلف جهــان )در گــزارش، از 
کشــورهای ســودان، کانگو، زمبیا، پاکستان، 
افغانســتان، سومالیا و هندوســتان، به عنوان 
مثال ها نام برده شده است.( به مشکِل عمده ای 

 بدل شده است.

حق حیات
هرکس حق دارد از زندگی، آزادی و امنیِت 
شخصی برخوردار باشــد. ماده  سوم اعالمیه ی 
جهانی حقوق بشــر بر حق حیات، آزادی ها و 
امنیت شخصی تأکید دارد. الزم است به صورت 
فشرده به مبحث حق حیات و امنیت شخصی 

پرداخته شود.
حق حیات، حق ذاتی و فطری هر انســان 
اســت. حق حیات از بدو تولد به انســان اهدا 
می شــود. این حق در وجود انســان ها متولد 
می شود و رشد می کند. در همین ارتباط، برخی 
از حقوق دانــان حق حیات را از شــکل گیری 
جنین در وجود مادر به رسمیت می شناسند و 
بر همین دیدگاه مخالفت خود را با سقط جنین 
بدون دالیل کافی )از بین بردن کودک در بطن 

مادر( ابراز می دارند.
عده  قابل مالحظه ای از حقوق دانان بر این 
باور ند که دولت ها ضامن حقوق انســان هایند 
و چون رابطه  انســان ها با دول خود بر اســاس 
قانون و مسئولیت است، به همین دلیل دولت ها 
را بر حفاظت از حقوق خویش متعهد می دانند. 
در بســیاری از مجامــع بین المللــی، اعدام را 
به عنوان مجازات شدید حق حیات دانسته و از 
کشورهایی که اعدام را اعمال می کنند، شدیداً 
انتقاد صورت می گیرد. در قوانین کشــورهای 
اتحادیه  اروپایی، اعــدام، به صورت کل، حذف 

شده و حبس ابد را اشد مجازات می دانند.
در جهان امروز، بیش ترین اعدام ها، به ویژه 
اعدام های سیاسی، در کشورهای چین، ایران، 
عربستان سعودی و ازبکستان صورت می گیرد. 
در کشورهای امریکایی، به ویژه در کشور ایاالت 
متحده  امریکا، اعدام به نوعی از مجازات پذیرفته 
شــده، مبدل شده است. شــورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد، به پشتیبانی تعداد کثیری 
از کشورهای مخالف با اعدام، با صراحت تمام، از 
کشورهای مجری اعدام خواست که  این مجازات 

را به مثابه سلب حق حیات، بازنگری کنند.



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره دهم | جدی 1396

الف- جنایتقربانلیک لری
قربـان لیـک لـردن مقصـد، اۉلکـه ده گیجـاری 
ناقـض عمللـر نینـگ ایزلـه یدیگـن لـر، مجازات 
قانونـی گـه عیب لنگن کیشـیلر دیر. همـده کوچ 
و قـدرت دن یمـان فایـده لنیش نی منـع اېتیلگن 
قانـون لرنی سـیندیرگن لـردن عبـارت. بیرلیک و 
کوپلیـک شـکلده زیـان کۉرگـن، اینیقسـه بوتون 
جسـمی یـا روحـی صدمـه ییتگـن دیـر. اخالقی 
یامالـی زیـان کۉرگن لر یا اساسـی حقلـری اینگ 

کـۉپ نقـض بۉلگـن دیر. 
2- حاضرگـی اعالمیـه چوکاتـی ده، "قربانلیـک" 
عنوانـی ده گـی بیر کیشـی، فعل عاملی بۉلسـین 
یا بۉلمسـین، تنیلیشی، اوشلنیشـی، تعقیب آستیده 
بۉلسـین یـا بۉلمسـین یاکـه جنایتچـی بۉلسـین 
یـا بۉلمسـین قربانلیـک که هرتـور قرینداشـلیک 
نسـبتی بۉلسـه. قربانلیـک سـۉزی یقیـن عایلـه 
یـا قربـان بۉلگن گـه توغـری صورتده مسـؤلیتی 
بارلیگـی همـده خطـرده بۉلگـن قربانلیـک لرگـه  
یاردملیـک کـه دخالت قیلیشـی بیلن بیرگـه یاکه 
قربـان لیـک بۉلیشـینی آلدینـی آلیشـگه خسـاره 

دیر.  کۉرگنلـر 
3- اوشـبو بۉلیـم منفعتـی، نـژاد، رنـگ، جنـس، 
یـاش، تیـل، مذهـب، قوم، ملـت، سیاسـی عقیده، 
اعتقـاد، فرهنگـی حرکت، بالیک، تولـد یاکه عایله 
وضعیتـی، قومیـت یاکـه اجتماعی و جسـمی کوچ 
و قـدرت بۉلرگـه فـرق بېرمـه ی برچه لرگـه اجرا 

دی.  بۉله 

کوچ وقدرت دن یمان فایده لنیش قربانلیک لری و 
جنایتچیلر قربان لیک لری اوچون عدالت اساسی 

اصولی نینگ اعالمیه سی.
بیرلشگن ملت لر سازمانی، 40/34نوامبر آیی نینگ 29نچی سی 1985 ییل قطع نامه سیده مجمع عمومی نینگ مصوبه سی

عدلیه و اونینگ عادالنه قره شی
اوچـره شـی؛  یخشـی  بیلـن  لـر  4- ضررلنگـن 
دردلـی و حرمتلـی حـس بیلـن اعزازلشـی الزم. 
همـده قضایـی محکمـه لرگـه حضـور تاپیشـی و 
اۉلکـه قانـون لریگه کـۉره، توانینی تیزلیکـده اجرا 

بۉلیشـی اوچـون حقلـی دیـر.
5- الزم صورتـده، حقوقی مکانیسـم لـر و اداره لر 
ایجـاد اېتیلیب و کوچلنتیریشـی الزم. قربانلیک لر 
اۉزحقوقـی اعـاده لـری اوچـون رسـمی یۉللر بیلن 
تیزلیکـده، عادالنـه صورتـده، آز هزینـه آرقـه لـی 
حـل و اجـرا اېتیلیشـی کېـره ک. قربانلیـک لرنی 
خسـاره حقلرینـی ایزلـش اوچـون آگاه لنتیریـش 

ضـرور دیر.
6- قضایـی و اداری دسـتگاه لـر قربانلیـک لـر 
نیازلـری و سـۉراق لریگه جـواب بېریشـی اوچون 

کېـره کلـی و  یخشیلشـی الزم.
دسـتگاه  اداری  و  قضایـی  لرنـی  الف(قربانلیـک 
لرنینـگ نقشـی و مسـولیتی دن آگاه لنتیریشـی، 
داد خواهلیـک امکاناتـی و اولرنینگ داد خواهلیک 
جریانیـده نیمـه ایش بجریشـیدن آگاه لنتیریشـی 
اینیقسـه مهم خطالرده،قربانلیک لرمعلومات ایسته 

گـن حالـده یـاردم بیریش کېـره ک.
مطـرح  منفعتـی  شـخصی  لرنـی  ب(قربانلیـک 
ارائیـه  و کۉریـش  تېکشـیریش  حالتـده،  بۉلگـن 
امکانـی بېریلیـب، دعـوا اقامـه نسـبتی مرحلـه لر 
نگرانلیـک لـری دفـاع حق لـری ضـرر کۉرمه ی 

و اۉلکـه مجـازات قضاسـی نینـگ تیظیمی ماس 
بۉلیشـی الزم. 

ج( قربـان لیـک لرگـه عدالـت ایسـتش جریانیـده 
بېریشـی. یاردم 

د( امـکان بۉلیشـیچه، قربـان لیک لـر قیینچلیک 
لرنـی آزیتریـش اوچـون تیارلیک آلیش.شـخصی 
حیاتـی نـی اسـره شـی، خوفسـیزلیک نـی تأمین 
امنیتینـی  لـر  شـاهید  و  عایلـه  همـده  اېتیشـی 
سقلشـی، قورقینچلـی عملیات لردن و اۉچ ایسـته 

یدیگـن لـردن  اسـره شـی.
وقتلـی  لریگـه   حق-حقـوق  لـر  قربانلیـک  ه( 
ییتیشـی و رای حقـوق اعـاده حکمـی گـه کـۉره 

اېتیشـی. اجـرا 
7( قربانـی لـر حقوقـی نـی اعـاده و حـل یۉلینـی 
آسـان لشـتیریش اوچون، قرشـیلیک مسـأله لرنی 
یـره شـتیریش ده غیـر قضایی یۉللـر، میانجیلیک 
و رواجلنگـن حقـوق عمللری یاکـه محلی قضاوت 

لـردن ایـش آلیش کېـره ک. 
 زیان  جبرانی و حقوق اعاده سی

8(عیـب لنگـن کیشـی لـر یاکـه باشـقه کیشـیلر 
اونینـگ حرکـت لریگـه مسـول بۉلگـن، ضرورت 
گـه کۉره قربـان بۉلگن لر عایله لریگه گه خسـاره 
لرنـی تولشـیگه مسـول بۉلگـن کیشـیلرانصافانه 
جبـاران قیلیـش وظیفه سـی دیر. اوشـبو خسـاره 
جبرانـی مـال تاپشـیریش الزم، قربانلیـک دلیـل 
لریگـه کـۉره حقـوق عـاده سـی اوچـون  خسـاره 
یـا زیـان هزینه سـی، تهیـه و تیارله نیشـی الزم. 
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9( دولـت لـر اۉز  حرکـت، مقـرره و قانونلرنی قیته 
کۉریـش وظیفه سـی دیر. عیبیگه یره شـه حقوق 
اعـاده سـی صـادر بۉلگونچـه، باشـقه گنهکارلیک 

جزاسـی بیلن بیرگـه امکانی بۉلیشـی الزم. 
10( یشـش جاییگـه مهم زیـان ییتگیزلگن حالت 
لرده، اونینگ قیته توزه تیشـی و قیته تاپشیریشـی 
اولگـی حالتـی دیـک بۉلیشـی الزم. بنالرنی قیته 
قوریشـی و عامـه تجهیـزات عوضـی، خسـاره ویا 
ضررلـر بیـر مجتمـع نی بوزیشـیگه سـبب بۉلگن 
بۉلسـه ینگـی دن قوریشـی و تیکلنتیریـش هزینه 

سـیگه شـامل بۉلسین. 
11( وظیفه لی یاکه باشـقه رسـمی و نیمه مسـول 
کیشـیلر عیـب دار بۉلگـن چاغـده، زیـان کۉرگـن 
کیشـیلر اوشـه تـوان ییتگیزیش گه سـبب بۉلگن 
مامـور و مسـول لرنـی دولـت گـه نسـبت بېریب، 
خسـاره هزینـه سـینی آلیـش لـری الزم. فعـل 
عامـل لـری تـرک ایتگـن صورتـده بیـراق اوشـه 
خسـاره نـی دولـت اقتـداری آسـتیده بجریلگـن. 
اینـدی دولـت یاکـه اونینـگ اۉرنیگـه اولتیرگـن 
کابینـه خسـاره نـی زیـان کۉرگـن لرگـه تأمیـن 

اېتیشـی الزم
خساره جبرانی

12( عیـب دار یاکـه باشـقه منبعه تمانیـدن بوتون 
تـوان بېریـش امکانـی بۉلمگـن صورتـده، مالـی 
خسـاره لرنینگ جبـران قیلیش دولت وظیفه سـی 

دیـر. کوشـش اېتیـب ضیّمه سـیگه آلسـین:
الـف( عیـب دار عملـی آرقـه لـی قربـان بۉلگـن 
لرگـه جسـمی یاکه روحـی صحتیگه جـدی ضرر 

بۉلسـه. ییتگیزیلگن 
لرنـی مسـولیتی  باشـقه  اینیقسـه  یـا  ب( عایلـه 

سـیده  نتیجـه  اۉتگـن خسـاره  آسـتیده 
جسمی ناگرانلیک تاپگن بۉلسه. 

13( قربانلیـک لرنی خسـاره سـینی جبران قیلیش 
اوچـون مالـی صنـدوق لرنـی اۉلکـه لرگـه ترقـه 

تیـش و کـوچ لنتیریـش الزم. 
خسـاره نـی تولـش اوچـون نیـاز بۉلگـن صورتده 
مالـی صنـدوق بیلن بیرگه باشـقه اعانـه صندوقی 
ایجـاد بۉلیشـی، اینیقسـه اوشـقه قربـان بۉلگـن 
کیشـی اۉز اۉلکـه سـیدن زیان یاکـه توانی جبران 

یدی.  بۉلمـه 
خدمات

14(قـران لیـک لرگـه مـادی یاردملیـک، دوالش، 
روحی کسـلیک نـی توزه تیـش و اجتماعی کمک 
لـر داو طلـب سـازمان و نهادلـر آرقـه لـی تأمیـن 

اېتیلسـه لر. 
15( سـاغچیلیک خدمـه سـی نینـگ حضـوری، 
اجتماعـی خذمتچیلـر و باشـقه یاردمچیلـر قربـان 
بۉلگـن لرگـه فایده لی بۉلسـه. شاشـیلیچ صورتده 
اولرنی آگاه لنتیریب، قربانلیک لر اوشـبو خذمتچی 

لرگـه تیزلیکـده حضور تاپسـه لر. 
16( پولیـس اداره لری، عدلیه، سـاغچیلیک همده 
اجتماعی خدمات ایشـچی لری و باشـقه تېگیشلی 

اداره لرگـه قربانلیـک لرنـی نیـاز لریگـه اېتیشـی 
اوچون سـېزگیر بۉلیشـی گه توشونتیرسین. همده 
قربانلیـک لرگه عاجل یاردمچیلیـک تآمین اېتیش 

اوچـون تعلیم کۉریشـی کېره ک. 
17( قربـان لیـک لرگـه خذمـت و یاردمبېریـش 
جریانیـده، ضـرر کۉرگـن دلیـل لرگـه اعتبـار قره 
تیـب اولرنینگ بیلّی قیلیشـی الزم. یاکه یوقاریده 
ده  موریـدی  لـری  دلیـل  مـاده  اوچینچـی  گـی 

کېلتیریلگـن دیـر. مخصـوص نیازلـری بـار. 
ب( کـوچ و قـدرت دن یمـان فایـده لنگـن، قربان 

لیـک لری. 
18(قربـان لیـک لردن مقصـد، عمل آرقه سـیدن 
یاکـه فعـل ترکـی اوچـون هنوزگچه اۉلکـه نینگ 
جـاری کیفرقانـون لریگـه کـۉره ناقـض اېمـس 
کیشـیلر دیـر. بیـراق بشـر حقلری گه کـۉره خلق 
ارا تنیلگـن ضوابطـی گـه ناقـض دیـر. یّکـه یاکه 
گروهـی صورتـده زیـان کۉرگـن دیـر. اینیقسـه 
بوتـون جسـمی یـا روحـی گـه مـادی یـا معنوی 
صدمـه کۉرگن. یاکه اساسـی حقلـری اینگ کۉپ 

زیـان کۉرگـن  دیر. 
19(  هربیـر اۉلکه اساسـی قانـون ضابطه لری گه 
کـۉره، کـوچ و قـدرت دن یمـان فایده لنـه دیگن 
لرنیآلدینـی آلیـش، دولـت لـر وظیفـه سـی دیـر. 
شـونقه یمـان فایده لنیشـده قربان لیک لـر توانی 
نـی آلدینـدن کۉزگـه توتیشـی کېـره ک. اوشـبو 
خسـاره جبران لری اینیقسـه مال، هزینه تولشـی، 
داشـلیک،  رقـه  ا  یاردمچیلیـک،  مـادی  همـده 
طبابـت، روحـی دوالـش و اجتماعـی جبـران لـر 

جملـه سـیدن دیر. 
20( 18نچـی ماده ده مشـخص بۉلگن کیم،دولت 
لرنیچـه تمانلمـه خلق ارا کنوانسـیون لـری حقیده 
قربـان لیک لر اوچون اوچره شـوولریده مسـولیتی 

بار. 
و  لـر  و عنعنـه  رواجلنگـن رسـم  لـر  21(دولـت 
قانـون لر نـی ینگی دن تېکشیریشـگه مسـولیتی 
بـار. ضـروت لرگـه کـۉره شـرایط گـه قـره ب 
اۉزگرتیریب ماسلشتیرسـه. الزم صـورت ده قانون 
لرنـی تصویـب اېتیـب، اجـرا ایتیـش وظیفه سـی 
دیـر. هـر تـور عمـل سیاسـی، اقتصادی بۉلسـین 
کـوچ و قـدرت دن یمـان فایـده لنیشـنی آلدینـی 
آلیـش و شـونقه عمللرنـی منـع اېتیـش اوچـون 
سیاسـت و مکانسـیم لرنـی تشـویق اېتیلسـه لـر. 
اوشـبو عمـل لـر قربانلیـک لرنـی داد خـواه لیک 
تقاضـا لریگـه قـره ب،  قربـان لیـک لـر اولـردن 

تضمیـن آلیشـی دولـت مسـولیت لریـدن دیـر.
فـارس تیلیدن اۉزبېک تیلیگـه اۉگیروچی:  مؤلف، 
اتـوب اهلل قویـاش آمـر دیپارتمنـت زبـان ادبیـات 
اوزبیکی ریاسـت انکشـاف نصـاب تعلیمی و تالیف 

کتب درسـی. 

بـا نجیـب کمـک کـرد  هاشـمی، 139۰: 3۷(، 
در پهلـوی متـن تصاویر هم همیـن نقش ها را 
رعایـت کـرده بودند و یگانه موردی که اسـتثناَ 
خـالف ایـن بـود، تصویر یـک زن شـیرفروش 
بـودن کـه در کتـاب صنـف دوم صفحـه58، 

چـاپ شـده بود.
* مـرد پرخاشـگر اسـت و مالـک ثـروت امـا 
زن مهربـان اسـت و صاحـب فقـط احساسـات 
بـرادر  بـا  کـه  حامـد  دارد،  بـاغ  لطیف بابـا 
کوچکـش حیـن بازی بـه جنگ و لـت و کوب 
بـرادرش پرداخـت...  امـا   ایـن صـدای مهربان 
مـادرم بود که بـرای برادر کوچکـم فرهاد جان 

.)1۰8 )امیـن،1392:  می خوانـد...  
* مـرد از بیـرون سـودا مـی آورد و زن در خانه 
سـودا ها را مصـرف می کند:  منصـور به صدیقه 
لبـاس  صابـودن  بـا  صدیقـه  آورد،  صابـودن 

شسـت...  )هاشـمی، 139۰: ۶2(.
گفتمان هـای عدالـت اجتماعـی و حقـوق زن 
بـا آن کـه طـی سـال های اخیـر به شـدت در 
کشـور جریـان دارد امـا اکثراَ در سـطح نظری 
باقـی مانـده و هژمونیـک نشـده انـد، همـان 
طـوری کـه از نظـر فـرکالف  معنـا در خدمـت 
فلیپـس، 1393:  و  )یورگنـس  اسـت   قـدرت 
3۰(، قدرت و سـلطه مردان در فضا جاریسـت 
و ایـن دلیل هژمونیک نشـدن ایـن گفتمان ها 
بـوده و در واقع این نابرابری جنسـیتی متاثر از 
َ  در جامعه تولید و  روابط قدرت و سـلطه مکـررا

بازتولیـد می شـود.

نتیجه
هرچنـد جمـع بنـدی هرالیـه ایـن تحقیق در 
پایـان بخـش مربوطه اش ارائه شـد امـا در این 
جـا بـرای جمـع بنـدی نهایـی به طـور خاص 

نتیجـه می گیریـم که:
ابتدایـی  دوره  کتاب هـای  پژوهـش  ایـن  در 
نقش هـای  براسـاس  سـوم(  تـا  )اول  معـارف 
اجتماعـی- جنسـتی مطالعـه شـدند، یافته ها 
نشـان دادند که کتاب هـای موصوف نقش های 
جنسـیتی را از واقعیت جامعه بـه عاریه گرفته 
و درواقـع مبتنـی بـر نظریـه فرکالف، بشـکل 
دیالکتیـک در پیونـد بـا ابعـاد اجتماعـی بـه 
در  اجتماعی  ـ جنسـیتی  نقش هـای  بازتولیـد 

پرداختند. کشـور 
بـه اسـاس داده هـای ایـن پژوهـش، از لحـاظ 
کمـی در متـن و تصاویـر کتاب هـای موصوف 
پرداختـه  مـردان  از  کمتـر  بسـیار  زنـان  بـه 
از لحـاظ محتوایـی، نقش هـای  شـده بـود و 
مربـوط بـه زنـان بجـز یکـی دو اسـتثنا، همـه 
متناسـب بودنـد بـا نقش هـای نامتعـادل زنان 

از صفحه 55

تحلیل گفتامن انتقادی ...
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د افغانســتان په تاریخ کــې ځيې نامتو 

پښتنې ښځې:

دا یو کامل لســت نه دی، په ســلهاوو نامتو 

ښځې د افغانستان په تاریخ که ثبت شوې دي 

او په زرهاوو تنه نورې ښځې نوم ورکې پاتې شوې 

دي... دا یوه منونه ده چې د پښتنو د عايل کلتور 

ښکارندویي کوي.

۱ - ســلطان راضیه: پــه ۱۵۲۵ کال کې په 

استانبول ښــار کې زیږیدلې ده. هغه د سلطان 

سلیامن لور وه. همدا راز د شاهزاده مصطفی او 

ســلیم خور وه چې وروسته د خپل ورور له مرګ 

څخه استانبول ته راغله او په کال ۱۵۷۰ د خپل 

ورور د حکومت پــه دوران کې له دې فاين نړۍ 

ځخه سرتګې پټې کړې. او د خپل میړه په هدیره 

کې چې یحیی افندي نومیده، خاورته وســپارل 

شوه. 

۲ - زرغونــه کاکــړ: پــه ۷۸۴ ه ق کال کې 

زیږیدلې ده، یوه عامله، عارفه، شاعره او یوه ترټولو 

ښه خطاطه هم وه.

۳ - يب يب االیي: په ميل مبارزو کې یې ونډه 

درلوده، یوه ډېره زړوره او با همته د علم او پوهې 

خاونده وه.

۴ - حلیمه خټک: د زیږېدو نیټه یې ۱۰۶۵ه 

. ق تخمین شــوې ده، د خپلــې دورې د نامتو 

شاعرانو څخه وه چې خواږه او ساده شعرونه یې 

ویل.

۵ - میرمــن زینب: د شــاه محمود هوتک او 

اصفهان فاتح خــور وه، په حکومتدارۍ او دیني 

علومو کې یې ډیر مهارتونه لرل او یوه ښه شاعره 

او ادېبه هم وه.

۶ - عایشــه درانۍ: د علیخان بارکزایي لور، 

یوه شــاعره وه، خپل دیوان یې بــه ۱۲۳۲ ه .ق 

کال تکمیــل کړ، چې بېالبېل او مهم محتویات 

لري. هغــې په ۲۰ کلنۍ څخــه د ژوند تر آخره 

پورې خپل اديب ذوق په ښه توګه خوندي کړ.

۷ - آمنــه فــدوي: پــه ۱۲۷۶ ه . ق په کابل 

کــې زیږیدلــې ده، یوه شــاعره، عاملــه او ډېره 

کامیابه پیاوړې لیکونکې وه. د دې اشعار ډیر آرام 

بښونکي او له محتوا څخه ډک دي.

۸ - ګل نــاره انا: په نیمه کوچۍ کورنۍ کې 

يې نړۍ ته سرتګې غړولې دي. مور یې د چکرې 

او خور د کابل د سیمې د پښتنو د قبیلې څخه 

وه او پالر یې سلیامن نومیده. د کوچنیوايل څخه 

یې ساده کايل اغوستل، ناترسه او زړور وه.

۹ - میرمــن ســپینه )ســپین ادې(: میرمن 

سپینه د نور محمد خان الکوزي د وزیر یار محمد 

خان همعــرصه وه، کله چې ایرانیانــو پر هرات 

یرغل وکــړ او هرات یې تر محارصې الندې راوړ، 

دې نامتو ښځې د جګړې او د هيواد په دفاع کې 

د افغانانو هلې ځلې په خپلو شعرونو کې انځور 

کړي دي.

۱۰ - مادر مدد خان: د امیر دوســت محمد 

خان درېیمه خور او د رسدار پاینده خان بارکزي 

لور وه.

۱۱ - بی بی شمســو: د دغې نیک سیرته او 

صاحبدلې ښځې پالر شیخ حسن نومیده. شیخ 

حسن د بایزید روښــان انصاري ) اورمړ( چې په 

پیر روښان مشــهوره و. په ســیايس، اجتامعي 

او کلتــوري او عرفاين برخو کــې د دې پرمتنې 

کارنامې دي چې بې ساري مقام یې د افغانستان 

په تاریخ کې ور بخښلی دی.

۱۲ - میرمــن حره جاللۍ: د غوريانو په دوره 

کې یوه منوره، فاضله او علم دوســته ښــځه وه، 

د سلطان بهاؤالدين ســام مور او د غیاث الدین 

محمد سام او سلطان معز الدین خور وه، منهاج 

الرساج وایي چې میرمن حره ســلطاين د دواړو 

وروڼو څخه ښه وه.

۱۳ - میرمن نیکبخته: د شیخ الله داد مموزي 

لور، په اشــنغر کې یې ژونــد کاوه، په ۹۵۱ کال 

کې د شــیخ قدس الله رسه واده وکړ.  نیکبخته 

یوه عارفه، پوهه ښځه وه، دیني علوم یې زده کړي 

و او په شاعرۍ کې یې هم ډیر استعداد درلود.

۱۴ - لطیفه کبیر رساج: دافغانستان د تاریخ 

لومړنۍ ویانده

۱۵ - میرمن رابیا

۱۶ - قدسیه بیګم

۱۷ – شاه جهان بیګم

۱۸ - سلطان جهان بیګم

۱۹ - د سلطان جهان بیګم لور» عابده بیګم« 

د هندوستان لومړنۍ مسلامن پیلوته ده.

مآخذ:
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1366، ص ۵_6، په حوالۀ پټه خزانه، ص 101(
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د پښتنو په تاریخ او... 
در جامعـه، در مقابـل مـردان کمیـت بیشـتر 
الفـاظ و تصاویـر ایـن کتاب ها را احتـوا کرده و 
نقش های شـان هم چنان متناسـب بـا واقعیت 

جامعـه مردسـاالر هماهنـگ شـده بـود.
بـه تاییـد نظریـه نورمـن فـرکالف کـه عقیده 
داشـت   مناسـبات قـدرت حالت هـای ممکـن 
برای ایجـاد تغییر را محدود می کنند  یورگنس 
و فلیپـس، 1393: 129(، ایـن پژوهش نشـان 
داده اسـت کـه بـا وجود همراهـی و هم آهنگی 
مدنـی و تعهـد دولت و معـارف  با گفتمان های 
فصل بنـدی شـده کنونـی در جامعـه از جملـه 
گفتمان هـای حقـوق زن و توسـعه اجتماعـی، 
بازهـم آگاهانه یا ناخـودآگاه- کتاب هـای دوره 
ابتدایـی معـارف نتوانسـته انـد از دایـره قدرت 
و ایدئولـوژی مردپسـند جامعـه بیـرون آمـده 
نقش هـای جنسـیتی را متناسـب بـا عدالـت و 

تـوازن اجتماعی بازتعریـف کنند.
الزم بـه ذکر اسـت که این پژوهـش فقط روی 
کتاب هـای دری صنـوف ابتدایـی انجام شـده، 
بنـاَ پیشـنهاد می کنـم دوسـتانی کـه مایل به 
انجـام چنیـن پژوهش هایـی در آینده باشـند؛ 
در صـورت امـکان روی تمـام کتاب هـای ایـن 
صنـوف پژوهـش کننـد چـون در آن صـورت 
مطمئنـاَ نتیجـۀ کامل تـری به دسـت خواهند 

آورد.
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