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همه در برابر قانون، مساوی اند و 
حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از 
حمایت قانون برخوردار شوند. 
همه حق دارند در مقابل 
هرتبعیضی که ناقض اعالمیه 
حاضر باشد و بر علیه 
هرتحریکی که برای چنین تبعیضی 
به عمل آید، به طور مساوی 
از حمایت قانون 
بهره مند شوند.
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از 14 تا 20 جدی »هفته قانون اساســی« در کشور نامیده شده است. ضرورت و اهمیت »قانون« و 
»حاکمیت قانون« برای جامعه بشری با دالیل و توجیهات حقوقی و سیاسی مسلم دانسته شده است، اما 
آنچه در این جا مهم به نظر می رسد تأمل بر چگونگی موضوع در جامعه بحران زده ما ست؛ جامعه ای که 

سال های درازی را  در بی قانونی  و محروم از  حاکمیت قانون  گذرانده است. 
تجربه هفده ســال گذشته نشان داد که مهم ترین گزینه و شــاید تنها گزینۀ فراروی ما برای پایان 
دادن به بحران دامنه دار و دست یابی به ثبات و صلح پایدار اهتمام به  حاکمیت قانون  و توجه به  »حقوق 
شهروندی« است. به تعبیر حقوقدانان در ایجاد یک جامعه با ثبات و نظام پایدار،  قانون اساسی  به عنوان 
میثاق ملی کشــور و  حاکمیت قانون  در تأمین  حقوق شهروندی  نقش ی تعیین کننده  ایفا می کنند. در 
چنین جامعه و نظام  قانون محور  است که مشارکت سیاسی  )به عنوان یک حق( در ساختار نظام به گونه ای 
تنظیم می شود که زمینه و قابلیت تحقق این حق و پاسخگویی واقعی به مطالبات و نیازمندی های جامعه 
از سوی زمامداران عملی می شود.  حاکمیت قانون  سبب خواهد شد که دایره اختیار مشخص و صالحیت 

حاکمان نیز تعدیل شود. 
برخی از شاخص های حاکمیت قانون چنین برشمرده شده است: مشروعیت حقوقی و اخالقی قانون، 
تحقق عدالت، مقید بودن دولت به قانون، برقراری و حمایت از حقوق مســاوی و بدون تبعیض همگان 
در برابر قانون، برقراری نظم مطابق با قانون و ارزش های اخالقی، شفافیت در برنامه ریزی و تصمیم های 

کارآمد، حمایت از همه اصول بنیادین انسانی و حقوق  بشری، و...
با بیان این پیش درآمد به مناسبت یادشده، می توان گفت که قانون اساسی افغانستان، یکی از بهترین 
قوانین اساســی در کشورهای اسالمی و منطقه است، و عالی ترین قانون اساسی در عمر سیاسی کشور، 
به ویژه این که به گونه بســیار دقیق، موضوع  حقوق بشر  را به رسمیت شناخته و بر آن تأکید کرده است. 
شناسایی حقوق بشر از سوی این قانون اساسی، به عنوان یک شاخص عالی، با توجه به سال های بحرانی 
که پشت سرگذاشته شده است و نیز پیامد رویه های استبدادی حکومت های پیشین، برای پیشگیری از 
دوام نقض حقوق انسانی شهروندان و التیام بخشیدن به درد و رنج قربانیان، کاماًل قابل درک و پیش بینی 
بوده است؛ هم زمان با آن با به رسمیت شناختن و تأکید بر سایر حقوق و آزادی های شهروندی، می تواند 

ضمانتی مطمئن برای ثبات کشور و استحکام نظام سیاسی باشد. 
با این توصیف نباید از یاد برد که  قانون  به خودی خود با هر ویژگی و امتیازی که داشته باشد، نمی تواند 
منشأ اثر واقع شود، مگر این که مفهومی به نام  حاکمیت قانون  عینیت یابد. تجارب به دست  آمده نشان داده 
است تا زمانی که قانون اساسی تطبیق و عملی نشود، بی نظمی و بی ثباتی، نظم مسلط خواهد بود. آنچه 
اکنون جامعه و نظام سیاســی ما به آن نیاز جدی و فوری دارد  حاکمیت قانون  اســت. متأسفانه ارزیابی 
وضعیت نامطلوب در سطوح و عرصه های مختلف جامعه و حکومت نشان می دهد که در طی سال های 
گذشته موضوع تطبیق قانون با چالش های جدی و سهل انگاری های سنگینی روبه رو بوده است. بنابراین 
تجلیل و گرامیداشت واقعی از  قانون اساسی  با در نظرداشت واقعیت ها و ضرورت های کشور در این است 
که در مرحله نخســت حکومت و نهادهای عدلی و قضایی، و نیز همه شــهروندان در پی تطبیق قانون 
باشند. حکومتداری خوب، مبارزه با فساد، تحقق ارزش های حقوق بشری، تأمین امنیت وعدالت، توسعه و 
پیشرفت، مبارزه با جرایم و... هیچ کدام بدون  حاکمیت قانون  و فارغ از فرهنگ سازی برای تطبیق قانون، 

تحقق نخواهد یافت. 

مدیر مسئول

حاکمیت قانون و حقوق شهروندی
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د مرغومي له ۱۴ تر ۲۰ اووه ورځې په هيواد کې »د اســايس قانون اونۍ« نومول شوې. په حقوقي 

او سيايس داليلو او توجيهاتو »قانون« او د قانون »حاکميت« د برشي ټولنې لپاره منل شوی ګڼل شوی، 

خو هغه څه چې دلته مهم ښکاري، په بحران وهليو ټولنو کې د دې موضوع څرنګوالی دی؛ هغه ټولنه 

چې ډېر کلونه يې په بې قانونۍ او د قانون له حاکميت څخه په محروميت کې تېر کړي.

د تېرو اووه لسو کلونو تجربې وښوده چې د اوږد بحران د پای ته رسولو او پاييدونکې سولې او ثبات 

ته د رسېدو لپاره تر ټولو مهم او شايد يواځينی انتخاب د قانون د حاکميت اهتامم او »هيوادنيو حقونو« 

ته پاملرنه ده. د حقوقدانانو په تعبري د باثباته ټولنې او پاييدونکي نظام د رامنځته کولو لپاره، اســايس 

قانون د هيواد د ميل ميثاق په توګه او د قانون حاکميت د هيوادنيو حقونو په تامني کې ټاکونکی نقش 

لوبوي. په دا ډول قانون محوره ټولنه او نظام کې ده، چې سيايس مشارکت )د يو حق په توګه( د نظام 

په جوړښت کې داسې تنظیميږي، چې د دې حق د تحقق زمينه او قابليت او د ټولنې غوښتنو او اړتياوو 

ته ريښتينې ځواب ورکونه د واکمنو له خوا عميل کيږي. د قانون حاکميت به د دې سبب يش چې د 

واک دایره مشخصه او د حاکامنو صالحيت هم تعديل يش. 

د قانون د حاکميت يو شــمېر شــاخصونه دا دي: د قانون حقوقي او اخالقي مرشوعيت، د عدالت 

تحقــق، پــه قانون د دولت مقيد کيــدن، د قانون پر وړاندې د ټولو د مســاوي او له تبعيض پرته حقونو 

برقراري او مالتړ، د قانون او اخالقي ارزښتونو رسه سم د نظم برقراري، په پروګرام جوړونه کې شفايت او 

کارنده تصميمونه، د ټولو بنسټي انساين او حقوق برشي اصولو مالتړ، او ...

په ياد مناسبت د دې ټکو په بيان رسه، ويلی شو چې د افغانستان اسايس قانون په سيمه او اسالمي 

هيوادونو کې يو تر ټولو ښه اسايس قانون دی، او د هيواد په سيايس عمر کې تر ټولو لوړ، په ځانګړي 

ډول دا چې په ډېره دقيقه توګه يې د برش حقونو موضوع په رسميت پېژندلې او پر هغې يې تاکيد کړی 

دی. د يو لوړ شاخص په توګه د دې قانون له خوا د برش حقونو پېژندل، تېرو بحراين کلونو ته په پام رسه 

او هم د تېرو اســتبدادي حکومتونو د چلندونو پايلې ته په کتو، د هيوادوالو د انســاين حقونو د نقض د 

دوام د مخنيوي او د قربانيانو د درد او رنځ د درمل لپاره په پوره توګه د درک او وړاندوينې وړ دي؛ وررسه 

هممهاله د ټولو هيوادنيو حقونو او آزاديو په رسميت پېژندلو او تاکيد رسه کېدلی يش د هيواد د ثبات او 

د سيايس نظام د استحکام لپاره ډاډمن ضامنت اويس. 

رسه له دې، بايد له ياده و نه باسو چې قانون پخپله که هره ځانګړتيا او امتياز ولري، نشی کولی د 

اغېز رسچينه اويس، مګر دا چې )د قانون حاکميت( په نوم مفهوم عينيت ومومي. السته راغليو تجربو 

ښــودلې، تر هغه وخته چې اســايس قانون تطبيق او عميل نه يش، بې نظمي او بې ثبايت به مســلط 

نظــم وي. هغه څه چې زمونږ ټولنه او ســيايس نظام ورته جدي او فــوري اړتيا لري، د قانون حاکميت 

دی. له بده مرغه د ټولنې او حکومت په بېالبېلو کچو او برخو کې د نامطلوب وضعيت ارزونه ښيي چې 

پــه تېرو کلونو کــې د قانون د تطبيق موضوع له جدي ننګونو او لويو کمکاريــو رسه مخ ده. پر همدې 

بنسټ د هيواد واقعيتونو او اړتياوو ته په کتو د اسايس قانون واقعي ملانځنه دا ده چې په لومړۍ مرحله 

کې حکومت او عديل او قضايي بنســټونه او همدا راز ټول هيوادوال د قانون د تطبيق په لټه وي. ښــه 

حکومتويل، فساد رسه مبارزه، د برشي حقونو د ارزښتونو تحقق، د امنيت او عدالت تامني، پراختيا او 

پرمختګ، له جراميو رسه مبارزه او ... هيڅ يو به د قانون له حاکميت پرته او د قانون د تطبيق لپاره له 

فرهنګ جوړنې پرته تحقق و نه مومي.

مسئول مدیر 

د قانون حاکميت او هيوادين حقونه
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نیویــارک، 17 جنوری 201۹- سرمنشــی 
ســازمان ملل با ابراز خرسندی تقرر خانم سیما 
ســمر و آقای جوان گابریل والــدس را در برد 
مشــورتی عالی خویــش در زمینه میانجیگری 
اعالم می دارد. خانم ســیما سمر و آقای والدس 
در سمت های خانم میشل باچلت و آقای جوزه 
مانوئــل راموس-هورتا تقــرر حاصل کردند که 
سرمنشــی عمومی از تجارب با ارزش ایشان در 
جریان عضویت این بورد ابراز قدر دانی می نماید. 
برد مشورتی عالی به تاریخ 1۳ سپتامبر سال 
2017 تأسیس شد تا سرمنشی عمومی سازمان 
ملل را در عرصه فعالیت های میانجیگری مشوره 
دهد و در سراسر جهان از تالش های میانجیگری 
حمایت به عمل آورد. این بورد مشــورتی از 1۸ 
رهبــر فعلی و اســبق جهان، مقامات ارشــد و 
متخصصین مشهور تشکیل گردیده که تجربه، 

مهارت، دانش و ارتباطات وسیع دارند. 
در هنگام ایجاد برد مشــورتی، سرمنشــی 
ســازمان ملل آن را منحیث بخشی از »افزایش 
دیپلماســی برای صلح« خویــش در حمایت از 
فعالیت های پیشگیری و میانجیگری سازمان ملل 
می داند. انتظار می رود که برد مشورتی سازمان 
ملل متحد را یاری رســاند تا با کشورهای عضو، 
ســازمان های منطقه ای، گروه های غیردولتی و 
نهادهای دیگری کــه در زمینه میانجیگری در 
سراسر جهان دخیل هستند کار موثرتری انجام 

دهد.

• خانم سیام سمر )افغانستان(

خانم سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان از سال 200۵ تا 200۹ 
گزارشــگر ویژه ملل متحد در مــورد وضعیت 
حقوق بشر در ســودان بود. وی توسعه آموزش 
حقوق بشر، اجرای برنامه حقوق زنان و تحقیق و 
بررسی نقض حقوق بشر در سراسر افغانستان را 
تحت نظارت داشت. خانم سمر معاون رئیس لویه 
جرگه اضطراری بود، که از مهارت های سیاسی 
و مذاکره خویش در آن اســتفاده نمود و اولین 
وزیر امور زنان در اداره موقت افغانســتان بود. او 
ســازمان شهدا را تاسیس کرد که ۵۵ مکتب در 
افغانستان و سه مکتب برای پناهندگان افغان در 

کویته پاکستان را اداره می کند.

اعضای جدید برد مشورتی 
عالی دبیر کل سازمان ملل 
در زمینه میانجیگری

تقرر جناب داکتر سیما سمر 
به عنوان عضو برد عالی مشورتی دبیر کل سازمان ملل متحد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تقرر 
جناب داکتر صاحب سیما سمر، رئیس کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان عضو برد 
عالی مشورتی دبیر کل ســازمان ملل متحد در 
امور میانجیگری صلح ابراز خرسندی نموده و این 
افتخار بزرگ را برای شخص جناب داکتر صاحب، 
همکاران کمیسیون، دولت و شهروندان افغانستان 
تبریک می گوید، قابل یادآوری اســت که جناب 
داکتر صاحب بر عالوه مقام ریاســت کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان عضویت بورد عالی 

مشورتی را نیز اخذ کرده است.
برد مشــورتی عالی در امــور میانجیگری صلح 
ســازمان مل متحد به تاریخ 1۳ ســپتامبر سال 
2017 تأسیس شد تا سرمنشی عمومی سازمان 
ملل را در عرصه فعالیت های میانجیگری مشوره 
دهد و در سراسر جهان از تالش های میانجیگری 
حمایت به عمل آورد. این بورد مشورتی از 1۸ رهبر 
فعلی و اسبق جهان، مقامات ارشد و متخصصین 
مشهور تشکیل گردیده که تجربه، مهارت، دانش 

و ارتباطات وسیع دارند.
در هنگام ایجاد بورد مشورتی، سرمنشی سازمان 
ملل آن را منحیث بخشی از »افزایش دیپلماسی 
برای صلح« خویــش در حمایت از فعالیت های 
پیشگیری و میانجیگری ســازمان ملل می داند. 
انتظار می رود که بورد مشــورتی ســازمان ملل 
متحد را یاری رساند تا با کشورهای عضو، سازمان 
های منطقه ای، گروه های غیردولتی و نهاد های 
دیگری که در زمینه میانجیگری در سراسر جهان 

دخیل هستند کار موثرتری انجام دهد.
اعضای جدید این بورد مشورتی عالی به تاریخ 17 
جنوری ســال 201۹ میالدی با عضویت جناب 
داکتر صاحب ســیما ســمر و آقای جواد گابریل 
والدس از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد اعالم 

گردید.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از 

چندین دهه به این طرف مصروف فعالیت حقوق 
بشــری بوده و در عرصه حمایت و توسعه حقوق 
بشــر تالش های خستگی ناپذیر را انجام داده که 
عمال شاهد دستاوردهای عدیده در عرصه بهبود 
و حمایت از حقوق بشر در کشور، منطقه و جهان 
هستیم. جناب داکتر سمر می فرماید »میانجیگری 
و مشــوره دهی یکــی از راه های  خــوب و مؤثر 
و وسیله مناســب  برای پیشگیری و رفع منازعه 
وجنگ و رعایت حقوق بشر در یک جامعه است، 
که خود ســر آغاز تحقق عدالت و رســیدگی به 
حقوق بشری شهروندان یک کشور وجامعه بوده 
و کوشــش خواهم کرد تا از طریق این بورد عالی 
مشورتی به تحقق عدالت و ارزش های حقوق بشر 

در سطح جهانی استفاده موثر و مطلوب نمایم.«
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این 
باور اســت که » عضویت در برد عالی مشــورتی 
یک انتخاب بــزرگ به جامعــه مدافعان حقوق 
بشــر، دولت و مردم افغانستان است که در سطح 
بین المللی توســط شــخصیت حقوق بشری و 
بین المللی جناب داکتر صاحب تمثیل و اجرا شود. 
با توجه با مســئولیت و همچنین تداوم رهبری 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پذیرفتن 
این مسئولیت نشانگر تعهد، پشتیبانی از سازمان 
ملل متحــد در امور صلح بین المللی و توانمندی 
استثنایی داکتر صاحب ســیما سمر در رهبری 

امورات جاری بین المللی را نشان می دهد.«
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان از این 
تصمیم سرمنشی ســازمان ملل متحد استقبال 
کرده، امیدوار اســت که با این گونه اقدامات روند 
صلــح و میانجیگری تقویت و جنــگ و منازعه 
مســلحانه در افغانستان خاتمه پیدا کرده عدالت 
تأمین و حقوق بشری شــهروندان کشور رعایت 

شود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
2۹ جدی 1۳۹7
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کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

کنفرانــس بین املللی تجلیــل از هفتادمین 

ســالروز تصویب اعالمیه جهانی حقوق برش و 

بیست و پنجمین سالروز تصویب برنامه عمل 

کنفرانــس ویانا و اصولنامه پاریــس را برگزار 

کرد. این کنفرانس روز ســه شــنبه ۱۳ قوس 

۱۳۹۷ در تــاالر کنفرانس هــای کمیســیون 

برگزار شــد. رسور دانش معــاون دوم رییس 

جمهور افغانستان، محمد فرید حمیدی لوی 

سارنوال افغانستان، ریچارد دوید بنت رییس 

حقوق برش یوناما و مناینده دفرت کمیشــری 

عالی ســازمان ملل متحد بــرای حقوق برش، 

جکوب نلســن معــاون ســفارت دمنــارک و 

روبرت وایــت معاون حقوق برش یوناما در این 

کنفرانس ســخرانی کردند و وضعیت حقوق 

برش در جهان و افغانســتان را مورد تحلیل و 

بررسی قرار دادند. 

داکــرت ســیام ســمر رییــس کمیســیون 

مســتقل حقوق برش افغانستان در سخرانی 

افتتاحیــه اش گفت که امســال کشــورهای 

جهان از هفتاد سالگی اعالمیه جهانی حقوق 

برش تجلیل می کنند و این اعالمیه خط بسیار 

روشــن بین »بربریت و انسانیت« ترسیم کرده 

اســت، بدون این کــه متایــزی را بین رنگ، 

نژاد، دین و جنســیت قایل شده باشد. خانم 

سمر افزود که امسال مصادف است با بیست 

و پنجمین سالروز تصویب برنامه عمل ویانا و 

اصولنامه پاریس که در نتیجه آن زمینه عملی 

شــدن ارزش های حقوق برشی در کشورهای 

جهان تصویب شد. 

نگرانی از ادامه نقض حقوق برش

رییس کمیســیون مســتقل حقــوق برش 

افغانســتان در این کنفرانس گفت با وجودی 

کــه در شــانزده ســال اخیر دســت آوردهای 

زیــادی در عرصه آمــوزش، حامیت، نظارت و 

تعمیم حقوق برش بدســت آمده ولی هنوزهم 

نگرانی هایی در مورد نقض حقوق برش وجود 

کنفرانس 
هفتادمین سالروز 
تصویب اعالمیه 
جهانی حقوق برش 
برگزار شد
حسین سیرت

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397
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دارد. 

تلفــات ملکی نخســتین نگرانــی ای بود 

که داکرت ســمر به آن اشــاره کــرد و گفت که 

مردم افغانســتان هنوزهم قربانی جنگ بین 

حکومــت و گروه هــای مخالف مســلح دولت 

می شــوند. او گفت که در سال جاری تلفات 

ملکی نســبت به سال گذشــته بیشرت شده و 

ایــن موضوع به یک نگرانی برای کمیســیون 

مســتقل حقوق برش افغانســتان تبدیل شده 

است. خانم سمر گفت: »تلفات ملکی تخطی 

از قوانین بین املللی برشدوستانه است و جزء 

جرایــم جنگــی و جرایم ضد برشی اســت.« 

داکرت ســمر افــزود: »تلفات ملکــی جرایمی 

نیست که حکومت ها صالحیت بخشش آن را 

داشته باشد.«

رئیس کمیســیون مســتقل حقــوق برش 

در ادامــه صحبت هایــش به موضــوع نقض 

حقــوق کودکان اشــاره کرد و مــواردی از آن 

را بر شــمرد؛ وی هم چنیــن در زمینه تأمین 

حقوق افراد دارای معلولیت بیان داشــت:»ما 

از وضعیــت حقــوق بــرشی اشــخاص دارای 

معلولیت عقلی و ذهنی بسیار نگران هستیم. 

ما هیچگونــه تامینات اجتامعــی برای آن ها 

نداریــم.« او افزود که حکومت موظف اســت 

تــا از اقشــار مختلف در افغانســتان حامیت 

کنــد. نقض حقوق زنان موضــوع دیگری بود 

که داکرت ســمر بعنــوان یکی از مــوارد مهم 

نقــض حقوق برشی در کشــور و در ارتباط با 

کمپاین شــانزده روزه منع خشــونت از زنان: 

زنان هنوز از کرامت انسانی برخوردار نیستند 

برای این که حقوق بشر از 
ضمانت اجرایی برخوردار شود، 

مهمترین میکانیزم، سازوکار 
قضایی است. چنانچه در اروپا 
دادگاه اروپایی حقوق بشر را 
ایجاد کردند تا حقوق بشر از 

ضمانت و نظارت قضایی الزم 
برخوردار باشد. او افزود که 

در اکثر کشورهای جهان که از 
نظام های موثر حقوق بشری 

برخوردارند، نظارت قضایی از 
حقوق بشر از وظایف اساسی 
دادگاه قانون اساسی می باشد. 
آقای احمدی افزود کشورهایی 
که دارای دادگاه قانون اساسی 

نیستند، محاکم عمومی صالحیت 
نظارت از حقوق بشر را دارند.

و به حقوق آن ها احرتام منی شود.

در ارتبــاط بــا موضــوع صلــح و حقــوق 

برش، رئیس کمیســیون مســتقل حقوق برش 

افغانســتان در ضمن با اهمیــت خواندن آن 

گفت: »قطع جنگ« به معنای صلح نیســت. 

او افــزود که مردم افغانســتان باید حداقل از 

۷۰ درصــد قضایــای صلح باخرب شــوند. او 

گفت اگر زنان در پروســه اشرتاک »معنادار« 

نداشته باشــند، این صلح نیست بلکه »خود 

و مردم افغانســتان را فریب دادن« است. بانو 

ســمر با اشــاره به روند صلح کلمبیا گفت با 

وجودی که مردم آن کشــور چهار ســال بررس 

حقوق قربانیان جنــگ کار کردند ولی چون 

مفادات صلح تطبیق نشــد، صلح هنوز در آن 

کشور تامین نشده است. 

سخنان معاون دوم ریاست جمهوری

رسور دانــش معــاون دوم رییــس جمهور 

افغانستان از ســخرانان دیگر این کنفرانس 

بود. آقای دانش با اشاره به پیشینه و رضورت 

تصویــب اعالمیــه جهانی حقــوق برش گفت 

که این اعالمیه سبب شــد تا کرامت انسانی 

و برابری انســان ها به رسمیت شناخته شود. 

وی از تالش هــا و فعالیت هــای کمیســیون 

مستقل حقوق  برش افغانستان و داکرت سیام 

ســمر رییس کمیســیون تشــکر کرد و گفت 

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در 

بیش از یک و نیم دهه گذشته »کار ارزشمند 

و طاقت فرســا« را بــه خاطر تعمیــم، حامیت 

و نظــارت از حقــوق برشی مردم افغانســتان 

انجام داده و به صورت شایسته از افغانستان 

در مجامع بین املللی منایندگی کرده است. 

معــاون رییس جمهــور با مقایســه صلح 

و حقــوق برش گفــت که حقوق بــرش ایجاب 

می کند تا انســان ها در فضــای صلح زندگی 

کننــد و فضــای صلح بســرتی بــرای رعایت 

حقــوق برش اســت. او گفت که ایــن نگرانی 

نیــز وجود دارد که »حقوق برش قربانی صلح« 

شــود. ولــی آقای دانــش گفت کــه در طرح 

حکومــت افغانســتان بر حفــظ حقوق برش و 

حقوق اساسی شهروندان تاکید شده است. 

در ایــن کنفرانس پیام ویدیویی میشــل 

بشــلیت ژیغیا کمیشــر عالی ســازمان ملل 

متحد برای حقوق برش به مناسبت هفتادمین 

ســالروز تصویب اعالمیــه جهانی حقوق برش 

نیز منایش داده شد. در این پیام آمده است: 

که هفتادمین سالروز تصویب اعالمیه جهانی 

حقوق برش برای افغانســتان فرصتی است تا 

یک بار دیگــر تعهدات خــودرا برای حامیت 

از کرامت انســانی و مساوات بین انسان های 

این رسزمین، تجدید کند. 

سخنان لوی سارنوال کشور

محمــد فریــد حمیــدی لــوی ســارنوال 

افغانســتان در ایــن کنفرانــس گفــت کــه 

وضعیــت سیاســی و برشی در جهــان تغییر 

کرده و این تغییر نیازمند بازنگری در اسناد و 

کنوانســیون های بین املللی در عرصه حقوق 

برش اســت. آقــای حمیدی افــزود که حقوق 

برش در قانون اساســی افغانســتان گنجانده 

شــده و رعایت آن الزامی شــده است تا مردم 

آزادی های  شــان«  و  »حقــوق  از  افغانســتان 

استفاده کنند. او تاکید کرد که در طرح صلح 

حکومــت افغانســتان، حقوق بــرش، عدالت، 

کرامت و برابری گنجانده شده است. 

لوی ســارنوال افغانســتان گفت که صلح 

و امنیــت جهانی بــدون رعایــت حقوق برش 

ناممکــن اســت و به همیــن منظور اســناد 

بین املللی حقوق بــرش بر صلح پایدار تاکید 

کرده است تا امنیت فردی و ترس از گرسنگی 

انســان را رنج ندهد. او این پرســش را مطرح 

کــرد که آیــا مردم افغانســتان در ۴۰ ســال 

گذشــته در صلح و ثبات زندگی کرده است؟ 

و آیا مردم این کشــور بدون ترس از گرسنگی 

و جنــگ زندگی کرده اند یا نه؟ آقای حمیدی 

تاکید کرد که ســازوکارها و میکانیزم ها مورد 

دقــت قرار گیــرد و برای انســان هایی که در 

جنــگ و فقــر زندگــی می کنند پاســخ داده 

شود. او افزود قوانین برشدوستانه بین املللی 

باید طوری تنظیم شــود کــه همه طرف های 

جنگ قواعــد مربوط به جنگ را رعایت کنند 

و در برابر عدالت و قانون پاســخگو باشــند. 

آقــای حمیدی گفت ارزش های حقوق برشی 

نباید با ترازوی سیاســت، منفعت وزن شوند 

و کشورهایی که متصدیان ارزش های حقوق 

برش هســتند، خــود به ایــن ارزش هــا پابند 

باشند. 

ریچارد دوید بنت رییس حقوق برش یوناما 

و مناینده دفرت کمیشری عالی سازمان ملل 

متحد بــرای حقوق بــرش در ایــن کنفرانس 

گفــت کــه در هفتادمیــن ســالروز تصویــب 

اعالمیــه جهانی حقــوق برش بایــد قربانیان 

جنــگ و گروه های فراموش شــده  مورد توجه 

قرار گیرند. او تاکیــد کرد که به همین دلیل 

کمیشــر عالــی ســازمان ملل متحــد برای 

حقوق برش بر رســیدگی و توجــه به وضعیت 

زندگــی آســیب دیده ترین افــراد به شــمول 

زنان، کودکان، اقلیت ها و قربانیان جنگ در 

اولویت قرار گیرد.

آقای بنت در بخش دیگری از ســخنانش 

گفت عملکردهای کمیسیون مستقل حقوق 

برش افغانســتان سبب شده تا این کمیسیون 

جایگاه »A« را در میان کمیســیون های ملی 

حقوق بــرش حفظ کند. او افزود که نهادهای 
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حقوق برشی در منطقه نیازمند رهنامیی های 

کمیســیون مســتقل حقوق برش افغانســتان 

هســتند و کمیســیون مســتقل حقــوق برش 

افغانســتان »نهاد منونه« در میــان نهادهای 

حقوق برش در سطح منطقه می باشد. 

دستاورد بزرگ

جکوب نلسن معاون ســفارت دمنارک از 

ســخرانان دیگر این کنفرانس بود. سخنان 

آقای نلسن بر اصل آزادی در اعالمیه جهانی 

حقوق بــرش متمرکز بود. او گفت انکشــاف، 

حامیت و نظارت از حقوق برش در افغانستان 

و در وضعیــت کنونی بســیار رضوری اســت. 

او با اشــاره به فعالیت گســرتده رســانه ها در 

افغانســتان گفت که اســتفاده از حق آزادی 

بیان ســبب شده اســت تا مردم از حق »بیان 

آزاد« برخوردار شــوند و به صورت گســرتده از 

آن اســتفاده منایند. آقای نلسون تاکید کرد 

که حقوق گنجانده شــده در اعالمیه جهانی 

حقوق برش مربوط همه انسان ها است و باید 

حفاظت شود. 

اهمیت کرامت انسانی 

روبــرت وایت معــاون حقوق بــرش یوناما 

در ایــن کنفرانس در مورد »کرامت انســانی« 

سخرانی کرد و گفت کرامت انسان ریشه در 

فلســفه دارد ولی پــس از جنگ دوم جهانی، 

کرامت انســانی در نخســتین مــاده اعالمیه 

جهانی حقوق برش به رسمیت شناخته شد و 

بر این موضوع تاکید گردید که متام انسان ها 

آزاد به دنیا می آیند و در حقوق و کرامت باهم 

برابرند. 

ســلطانی  لطیفــه  کنفرانــس  ایــن  در 

هامهنگ کننــده بخش حامیت و انکشــاف 

حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق برش 

افغانستان در باره اعالمیه ویانا و برنامه عمل 

کنفرانــس جهانی حقوق بــرش صحبت کرد. 

وی با بیان تاریخچــه اعالمیه ویانان و برنامه 

عمل کنفرانس جهانــی حقوق برش افزود که 

مسوولیت بین املللی دولت ها ایجاب می کند 

تــا میکانیزم هایــی را به وجــود آورد تا از این 

اعالمیه به صورت درست حامیت شود. 

در ادامه عبدالقــادر رحیمی رییس دفرت 

ساحوی هرات کمیسیون مستقل حقوق برش 

افغانســتان بــا موضوع اصولنامــه پاریس در 

این کنفرانس ســخرانی کرد و گفت که این 

اصولنامــه رهنمود کامل برای ســازمان ملل 

متحد به منظور تاسیس نهادهای ملی حقوق 

برش در کشورهای جهان اســت. او افزود که 

اصولنامــه پاریــس همــه دولت هــا را مکلف 

می کند که فعالیت نهادهای ملی حقوق برش 

را در قوانین اساسی شان بگنجانند. چنانچه 

در قانون اساســی افغانستان در ماده ۵۸ در 

مورد فعالیت کمیســیون مستقل حقوق برش 

افغانســتان و صالحیت های آن پرداخته شده 

است. 

داکــرت محمــد امیــن احمــدی رییــس 

دانشــگاه ابن ســینا در این کنفرانس در باره 

»نظــارت قضایــی از حقــوق بــرش در حقوق 

اساســی افغانســتان« ســخن گفت و را جع 

بــه اهمیت ایــن موضوع گفت بــرای این که 

حقوق برش از ضامنت اجرایی برخوردار شود، 

مهمرتین میکانیزم، ســازوکار قضایی است. 

چنانچه در اروپــا دادگاه اروپایی حقوق برش 

را ایجــاد کردنــد تا حقوق بــرش از ضامنت و 

نظارت قضایی الزم برخوردار باشــد. او افزود 

که در اکرث کشورهای جهان که از نظام های 

موثر حقوق برشی برخوردارند، نظارت قضایی 

از حقــوق بــرش از وظایــف اساســی دادگاه 

قانون اساســی می باشد. آقای احمدی افزود 

کشــورهایی که دارای دادگاه قانون اساسی 

نیســتند، محاکم عمومــی صالحیت نظارت 

از حقــوق برش را دارند. آقــای احمدی گفت 

که در پیشــنویس قانون اساســی افغانستان 

دیوان قانون اساســی پیش بینی شده بود که 

یکــی از صالحیت های این نهاد، رســیدگی 

به شــکایت هایی بود که کمیســیون مستقل 

حقــوق برش بــه آن ارجاع می داد. براســاس 

اظهارات آقای احمدی، در پیشــنویس قانون 

اساســی دادگاه نظــارت از حقوق برش وجود 

داشــت ولی ایــن دیــوان حذف شــد و این 

میکانیزم »نیمه کاره« باقیامند. 

رییس دانشــگاه ابن سینا توضیح داد که 

در قانون اساسی موجود نیز مبنای رسیدگی 

قضایــی به مــوارد نقــض حقوق بــرش وجود 

دارد، امــا به رشطی که قوانین تکمیل کننده 

آن تصویــب شــوند. او گفت که افغانســتان 

کنوانســیون های بین املللــی حقــوق برش را 

پذیرفتــه و این کنوانســیون ها بر رســیدگی 

بــه شــکایات در عرصــه حقوق برش توســط 

دادگاه ها را تاکید کرده است. 

پوهنیار فهیم حکیم مشــاور کمیســیون 

مســتقل حقــوق بــرش افغانســتان در ایــن 

کنفرانــس در باره »فقر و حقوق برش« توضیح 

داد و گفــت که براســاس مــاده ۲۵ اعالمیه 

جهانــی حقوق برش هر شــخص حق دارد که 

از سطح زندگی مناسب برای تامین سالمتی 

و رفاه خــود و خانــواده اش از حیث خوراک 

پوشــاک، مراقبت های طبــی و خدمات الزم 

اجتامعی تامین کند. 

مشــاور کمیســیون مســتقل حقوق برش 

افغانستان با اشاره به وضعیت فعلی اقتصادی 

در افغانســتان گفــت بــا وجودی کــه فقر و 

عدم دسرتســی به غذای کافی و مناسب در 

سطح جهان کاهش یافته ولی هنوزهم ۷۰۰ 

میلیــون در رسارس جهــان فقیر هســتند؛ به 

ایــن معنا که در یک روز کمرت از ۲ دالر عاید 

دارد. آقای فهیم گفــت که بر بنیاد آمار اداره 

احصاییه مرکزی افغانستان، ۵۴ درصد مردم 

در کشــور ما در زیر خط فقر زندگی می کنند 

و عایــد ماهانه این افراد در هــر ماه کمرت از 

۳۰ دالــر اســت. پوهنیار فهمیــم حکیم در 

بخش پایانی صحبت خــود تاکید ورزید این 

مسوولیت حکومت است تا زمینه کار را برای 

متــام افراد واجد رشایط فراهم ســازد. رشــد 

رسمایه گــذاری و تقویــت ســکتور خصوصی 

موضــوع دیگری بود آقای فهیم به آن اشــاره 

کــرد و گفــت که توازن در توســعه شــهرها و 

دهات افغانستان مدنظر گرفته شود. 

داکــرت ثریا صبحرنگ کمیشــر پیشــین 

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در 

این کنفرانس در باره »گرسنگی و حقوق برش« 

صحبت کرد و گفت پایان دادن به گرســنگی 

یکی از اهــداف هفدگانه اهداف انکشــافی 

پایدار اســت. خانــم صبحرنگ خاطرنشــان 

کرد که ارتباط بســیار تنگاتنگ بین اعالمیه 

حقوق بــرش و اهداف انکشــاف پایدار وجود 

دارد. او تاکیــد کرد که پایان گرســنگی تنها 

به معنی »خوردن برای زنده ماندن« نیســت، 

بلکه براساس اهداف انکشاف پایدار، امنیت 

غذایی و بهبود تغذیه نیز شامل رفع گرسنگی 

و دسرتسی به غذا می باشد. 

لیــا جــواد مناینــده نهادهــای مدنی با 

موضوع »صلــح عادالنه و توســعه پایدار« در 

این کنفرانس ســخن گفــت و تاکید کرد که 

صلح برای مردم افغانســتان آب حیاست ولی 

در مورد صلح و حقوق برش اما و اگرهایی نیز 

وجــود دارد. خانــم جواد گفت هنــوز قیمت 

صلح معلوم نیســت و این ســوال هنوز وجود 

دارد که برای صلح دستاوردهای ۱۷ ساله به 

یغام خواهد رفت؟ 

ایــن کنفرانــس بــا ســخرانی اختتامیه 

داکرت سیام ســمر رییس کمیسیون مستقل 

حقوق برش افغانســتان به پایان رسید. داکرت 

سمر در سخنان کوتاهی گفت با وجودی که 

دســتاوردهای خوبــی در عرصــه حقوق برش 

بدست آمده اســت ولی هنوز اصول برابری و 

کرامت انسانی کامال تطبیق نشده است. وی 

در ســخرانی اختتامیه کنفرانس بر موضوع 

فقــر، تامین حقوق زنان و حق دسرتســی به 

فرصت هــای مناســب اجتامعــی و حکومتی 

اشــاره منــوده و گفت کــه بخــش مهمی از 

اهداف انکشاف پایدار این است که باید این 

زمینه فراهم شــود تــا زنان از حقــوق برابر با 

مردان مستفید شوند. 
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د روان ۱۳۹۷ کال د مرغومــي پر ۱۸مه د 

برش حقونو خپلواک کميسیون په مرکزي دفرت 

کې د اســايس قانون د اونۍ ملانځنه وشــوه، 

چــې پکې د بــرش حقونو خپلوک کميســيون 

د رهــربي هيئــت غړيو او د اســايس قانون پر 

تطبيــق د څارنې کميســيون رئيــس او وررسه 

همکارانو يې ګډون درلود.

په غونډه کې د اسايس قانون پر پيل کېدو 

تاکيد وشو، د اسايس قانون پر تطبيق د څارنې 

کميسيون رئيس ډاکټر محمد قاسم هاشمزي 

وينا وکړه او د اسايس قانون اړوند يې د غونډې 

د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وويل.

د غونــډې په پيل کــې د اســايس قانون 

پــه اړه د برش حقونــو خپلواک کميســيون له 

خوا جوړه شــوې معلومايت ويډيو ننداره شــوه، 

ورپســې  د بــرش حقونو خپلواک کميســيون 

رئيســې ډاکټر سيام سمر لنډې خربې وکړې، 

نوموړې د اســايس قانون پــر تطبيق د څارنې 

کميســيون رئيس ښاغيل هاشــمزي او وررسه 

همکارانو ته يې ښه راغالست ووايه او زياته يې 

کړه: خوشــحاله يم چې يو ځل بيا د اســايس 

قانون د تصويب کليزه ملانځو. اســايس قانون 

د ميل ســند يا وثيقې په توګه په يو هيواد کې 

د سيايس او ټولنيز نظام چوکاټ تنظیموي او 

د افغانستان اسايس قانون هم له ښه مرغه يو 

له هغو قوانينو دی، چې حد اقل د افغانستان 

په اســايس قوانينو کې تر ټولو پرمختللی دی، 

هغه څه چې زمونږ لپاره په دې اســايس قانون 

کې ډېر مهم او اســايس دي هغه په اســايس 

قانون کې تسجيل شوي د برش حقونو اسايس 

اصول او ارزښتونه دي او هر قانون چې د خلکو 

د اړتياوو او د برش حقونو د ارزښــتونو پر بنسټ 

جوړ يش، هغه تر ټولو غوره قانون دی، ځکه د 

خلکو له آزادۍ، اسايس حقونو او کرامت څخه 

يــې مالتړ کوي. څه چې په دې قانون کې ډېر 

مهم دي هغه د قانون پر وړاندې د افغانســتان 

د خلکو برابري ده چې دې قانون تثبيت کړې 

ده.

اغلې ســيام ســمر وويل: د اسايس قانون 

تطبيق ښکاره ده چې د قانون حاکميت پياوړی 

کــوي، چېرته چې د قانــون حاکميت ضعيف 

وي، هلته انارشــيزم او زورګويــي رواج وي، که 

اســايس قانون په افغانستان کې تطبيق يش 

ډېرې ســتونزې به هوارې يش او د حکومت او 

خلکو تــر منځ به د اعتامد زمينــه برابره کړي، 

البته د اســايس قانون پــه تطبيق کې يواځې 

هغه بنسټونه چې د قانون د تطبيق دنده پرغاړه 

لري دغه مســئوليت نه لــري، بلکې هيوادوال 

هم خپل مســئوليتونه لري، پــه ځانګړي ډول 

مونږ او تاســو چې د برش حقونــو د اعادې او د 

انســاين کرامت د ساتنې لپاره کار کوو، بايد د 

قانون تطبيق له خپل ځان څخه پیل کړو، چې 

خلک راباندې اعتامد وکړي. همدا رنګه، مونږ 

چې دعوه لــرو د برش حقونــو مدافعني يوو، د 

قانون ماتونې او د ځان پر ګټه د قانون د تفسري 

پر وړاندې بايد غيل پاتې نشو.

ورپســې د اســايس قانــون پــر تطبيق د 

څارنــې خپلــواک کميســيون رئيــس ډاکټر 

محمد قاسم هاشمزي وينا وکړه او د غونډې د 

ګډونوالو پوښتنو ته يې ځوابونه وويل، نوموړي 

وويل: موږ دلته د اســايس قانون ۱۵مه کليزه 

ملانځــو، خوښ يو چــې نن پــه دې تاالر کې 

رسه ټول شــوي يوو. موږ د دې پــه اړه چې په 

اســايس قانون کې کــوم مواد ځــای پر ځای 

شــوي، څومره مواد يې تطبيق شوي او څومره 

يې نه دي تطبيق شــوي پــه دې اړه غالباً ټول 

معلومات لري، ډېر وخت افراطي انتقادونه اورو 

چــې يو څوک وايي د اســايس قانون فقط يوه 

ماده تطبيق شــوې ده، خو د اسايس قانون پر 

رول سرتګې پټوي؛ اســايس قانون درې قوې 

رامنځتــه کــړې دي، ټــول اداري او حکومتي 

تشــکيالت، خپلــواک کميســيونونه او نــورې 

ادارې، د قضايه قوې صالحيتونه، د مقننه قوې 

صالحيتونــه او دندې ټول د اســايس قانون د 

تطبيــق بېلګې دي، که څه هــم چې د قانون 

په پيل کېدو کې به ستونزې موجودې وي خو 

هيڅکله دا معنا نه ورکوي چې اســايس قانون 

نه دی تطبيق شوی.

اسايس قانون 
زمونږ ټولو د 
فعالیت بنسټ دی
نرصت الهام

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397
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ښــاغيل هاشــمزي زياتــه کړه: يــو څه ته 

چې بايد پام وکړو هغــه د هيواد وضعيت دی، 

په نــاوړه امنيتي وضعيت کې اســايس قانون 

ممکنه نه ده چې سل په سلو کې تطبيق يش، 

يو شمېر قوانني په خراب امنيتي وضعيت کې 

تعطيليږي، خو له ښــه مرغه زمونږ په اســايس 

قانون کې داســې استثنا نه ده راغلې او په هر 

وضعيت کې بايد تطبيق يش، خو زمونږ څارنه 

هم د ځينو رشايطو تابع ده، د بېلګې په توګه د 

انتخاباتو په برخه کې، چې وايي انتخابات بايد 

مستقل، رسي او عام وي، دغه عام کلمه يې په 

دې شته رشايطو کې نيش تطبيقېدای، په شته 

رشايطو کې په ټولو سيمو کې د انتخاباتو تررسه 

کول زيات مشکل کار دی. همدارنګه د وليس 

جرګې پــه برخه کې هم مونــږ د تطبيق اړوند 

ســتونزې لرو، چې په ځينو برخــو کې هغوی 

اسايس قانون پخپله تفسريوي.

ښــاغيل هاشــمزي وړانــدې وويــل: یــوه 

بله ســتونزه لــه نړيوالــو کنوانســيونونو رسه د 

افغانستان نښتل او د هغې امضا کول دي، له 

نړيوالو کنوانسيونونو رسه يوځای کېدل بيا راپور 

غواړي، چې د ســيدا کنوانسيون په برخه کې 

مونږ له دې ستونزې رسه مخ يوو، اصول داسې 

دي چــې که يــو هيواد له يو کنوانســيون رسه 

يوځای کيږي لومړی بايد هغه له خپلو قوانينو 

رسه وګــوري او که کومې مــادې يې د داخيل 

قوانينو رسه مطابقت و نــه لري بيا يې د هغې 

مادو په اســتثنا امضا کوي، خو ســيدا له دې 

پروسې نه دی تېر شوی او ډېری کنوانسيونونه 

لــه دې پروســې نه ترييــږي، چې هغــه بيا په 

عميل تطبيق کې ســتونزه جوړوي، همدارنګه 

محاکم هم د نړيوالو کنوانسيونونو پيل کولو ته 

پام نه کوي، سرته محکمه هم د اسايس قانون 

اوومې مادې ته په استثنا قايله ده، په دې ماده 

کې مطلق وايي چې که مو کوم کنوانسيون يا 

معاهده امضا کړه او وررسه يوځای شــوئ هغه 

بايد مراعت کړو، په دې برخه کې سرته محکمه 

وايــي چې مونږ يې هغه وخت مراعت کوو چې 

دغه اســناد په قوانينو کې ځــای يش، خو په 

قانون کې دا رشط نشته، په دې ماده کې وايي 

چې کوم کنوانسيون او نړيوال سند رسه يوځای 

شــوئ د قوانينو برخه ګڼل کيــږي، چې دغه 

ســندونه ډېری يې حقوق برشي دي او ځينې 

مواد يــې د محاکمو له خوا نــه تطبيقيږي. يو 

قانون چې کله تصويبيږي ټول فکر کوي چې 

بهرتين قانون دی او هيڅ خال پکې نشته، خو 

کله چې بيا د تطبيق ســاحې ته راځي اشکال 

رسه مخ کيږو، هيڅ قانون نشته چې خال پکې 

موجوده نه وي، زمونږ په اسايس قانون کې هم 

داســې خالوې او مشکالت شــته، لکه د ميل 

شورا د متديد مســئله، وخت ورته پينځه کاله 

ټاکل شــوی، خو په دې مــاده کې راغيل چې 

کله انتخابات وشــول او نتايج اعالن شــول بيا 

دغه وکيــالن رخصتيږي، دا څــه معنی لري؟ 

ټول په دې عقيده ياســت چــې دولت له درې 

قوو تشــکيل شــوی دی، که يوه يې نه وي بيا 

دولت نه ورته ويل کيږي، دولت هم مجبوريږي 

چې قوه متديد کړي چې درې قوې پوره يش، 

خو په اســايس قانون کــې دا وړاندوينه نه ده 

شــوې، که چېرې ســتونزې موجــودې وي او 

انتخابــات وځنډيږي څه به کيږي؟ يا د اجرايه 

رياســت رامنځته کېدل چې په اسايس قانون 

کې نشته، ژورناليستان پوښتنه کوي، چې ولې 

د اســايس قانون په دې نقض رسه د اســايس 

قانون د تطبيق د څار کميســيون خپل غږ نه 

پورته کوي؟ خو هغه ستونزې چې په انتخاباتو 

کې رامنځته شــوې پــه هغې ټــول پوهيږي، 

اســايس قانون په دوه مادو کــې بيا وايي چې 

جمهــور رئيــس حق لــري چې د چارو د ښــه 

تنظيم لپاره ادارې رامنځته کړي، نو که د دې 

په ســيوري کې ورته وګورو بيــا څه وايو چې دا 

د اســايس قانون رسه ســم عمــل دی که نه؟ 

دا او ورته نور موضوعات شــته چــې په اړه يې 

اسايس قانون بايد ال ډېر وضاحت درلودی. خو 

اصيل خــربه دا ده چې د دولتي چارو او زمونږ 

او ستاســو د فعاليتونو اساس او بنسټ له ټولو 

نيمګړتياوو رسه همدا اسايس قانون دی.

ورپسې د غونډې د ګډونوالو له خوا ځينې 

پوښتنې مطرح شوې چې د ښاغيل هاشمزي 

له خوا ورته ځوابونه وويل شول.

د بــرش حقونــو د خپلــواک کميســيون د 

ځانګــړو څېړنو د ټيم مســئول ښــاغيل علیم 

عزيزي وويل، د اســايس قانون په ۳۱مه ماده 

کــې راغيل چــې )هر څوک کــوالی يش چې 

له نيول کېدو رسه ســم له ځانــه د اتهام لرې 

کولــو او يا د حق د ثابتولو لپــاره مدافع وکيل 

وټاکي. متهم حق لري چې له نيولو رسه سم له 

منسوب اتهامه ځان خرب کړي...( خو امنيتي 

ادارو داســې طرزالعملونه ټاکيل چې له نيول 

کېدو رسه ســم نيول شوي شخص ته د مدافع 

وکيــل حق نه ورکول کيــږي، که چېرې وکيل 

هم ولري تر هغې چې دوسيه يې څارنوالۍ ته 

نــه وي تللې اجازه نه ورکول کيږي او معلومات 

نــه وررسه رشيکيږي. همدا رنګــه زمونږ ډېری 

محکمې د متهم اعرتافاتو ته لومړيتوب ورکوي، 

چې ډېــری دغه اعرتافــات پــه زور او اکراه ور 

څخــه اخســتل کيــږي، متهــم د محکمې پر 

وړاندې فرياد کوي چې اعرتافات په زور ورڅخه 

اخستل شوي خو محکمه ورته توجه نه کوي؟ 

همدارنګه بله موضوع دا چې اسايس قانون د 

مسکن د مسئونيت خربه کوي، که څه هم چې 

مونږ د منازعې په حال کې هيواد يوو، خو وينو 

چې زمونږ یو شــمېر امنيتي بنسټونه د قانون 

دغه حکم په ښــکاره نقضوي، د شپې عمليات 

کــوي او د خلکو کورونو ته د محکمې له حکم 

پرته داخليږي، چې نه جرايم مشهود وي او نه 

هم د محکمې اجازه موجوده وي.

ښاغيل هاشــمزي يې په ځواب کې وويل: 

که اعرتاف په اکراه واخيســتل يش باطل دی، 

خو هغــه وخت چې محابــس د عدليې وزارت 

اړوند ؤ مونږ محبســونو ته ورتلو، هلته يو شمېر 

کســانو شــکايت کولو چې په زور ور نــه اقرار 

اخستل شــوی. فرمول خو دا دی، څنګه چې 

محکمه دې نتيجه ته ورسيږي چې اعرتاف په 

اکراه اخســتل شــوی، اعراف او اقرار باطلوي، 

خو ډېری کسان داســې ادعاوې کوي چې په 

زور اعرتاف ترې اخستل شوی، خو دا به څنګه 

ثابتيــږي چې څه ډول اکراه؟ وهل شــوی او د 

شکنجې عاليم لري که نه؟ خو که روغ جوړ وي 

او له خپل اقرار څخه منکر شــوی وي بيا هغه 

بل حالت دی.

د مدافــع وکيل په برخه کې لومړی )کولی 

يش مدافــع وکيــل ولــري( کلمه راغلــې ده، 

ورپســې پراګراف کې راغــيل چې )هغه څوک 

چــې توان نــه لري دولــت ورته مدافــع وکيل 

ټاکي( لومړی يې اختياري حالت دی او دويم 

يــې الزامي، دا چې تاســو واياســت لــه نيولو 

وروســته تورن ته هيڅ اجازه نــه ورکول کيږي 

چې مدافع وکيل ولري او بيا يې وکيل ته اجازه 

نــه ورکول کيږي چې معلومات ترالســه کړي، 

په دې برخه کې بايد تاســو شــکايت وکړئ، د 

برش حقونو خپلواک کميسيون رسه دا موضوع 

اړيکه لري، که تاسو خرب ياست له ملګرو ملتونو 

د برش حقونو شــوری يو پــالوی راغلی و، چې 

هغوی د دې زندانونو ليدنه وکړه، هغوی داسې 

کــوم حالت موږ ته نه دی په ګوته کړی، د برش 

حقونو خپلواک کميســيون که دغه ســتونزې 

خپله نيش حل کوالی او زور يې نه ريس، مونږ 

تــه دې يــې راولېږي چې تعقيب کــړو، خو تر 

اوســه دا کار نه دی شوی، چې مونږ ته د برش 

حقونو څخــه کومه موضوع راجع شــوې وي، 

پينځه مراجع د کميسيون په شمول کولی يش 

مونږ ته دا ډول مشکالت راجع کړي.

لــه ښــاغيل هاشــمزي څخه د شــخصيه 

احوالو، د اسايس قانون رسه سم د ولسمرشۍ 

د کاري دورې د مودې او له وسله والو مخالفینو 

رسه د هوکړې په صورت کې د اســايس قانون 

د ممکنه تعديل په اړه هم پوښتنې وشوې چې 

ښاغيل هاشمزي ورته ځوابونه وويل.
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داکرت  احمدی: 
ما به محکمه
 قانون اساسی
 نیاز داریم
گفتگو کننده: حسین سیرت 

وجود دارد که قوانین پیشین آن را نداشتند؟ به 
گونه نمونه فصل دوم قانون اساسی که به نحوی 
حقوق بشر در آن بازتاب یافته و حقوق اساسی 

مردم افغانستان در آن بازتاب یافته است. 
پاســخ: فصل دوم قانون اساسی نیز چیز 
کامالً جدید نیست، اساسات آن در همان قانون 
اساســی 1۳21 گذاشته شده بود. بعد در قانون 
اساسی 1۳4۳ حقوق اساســی تفصیل یافته تر 
و مفصل تر شــد؛ از جمله این که حق مشارکت 
سیاسی مردم افغانستان در قانون اساسی 1۳4۳ 
در قالب یک نظام پارلمانی ـ پادشاهی مشروطه به 
رسمیت شناخته شــد. قانون اساسی 1۳۸2 در 
حقیقت همین حقوق اساسی مردم را ـ خصوصاً 
حق مشارکت سیاســی رـا نهادینه تر و واضح تر 
ساخت. در واقع تمامی اجزای حکومت یا اجزای 
دولت را محصول رأی و انتخاب مردم دانســت. 
یعنی مشروعیت دموکراتیک از طریق مردم  باید 
به تمامی اجزای حاکمیت منتقل شــود و اگر 

پرسش: قانون اساســی جدید پانزده سال 
پیش تصویب شــد. این قانون چه ویژگی ها و 
امتیازاتی نسبت به قوانین پیشین افغانستان دارد 
و کدام حقــوق و وجایب در این قانون گنجانده 

شده که در قوانین پیشین وجود نداشته  است؟
پاسخ: قانون اساســی چیزی کامالً جدید 
در افغانستان محسوب نمی شود؛ اساساً نهضت 
قانون اساسی  گرایی در افغانستان به اوایل قرن 
ـ. ش  بر می گردد. یعنی از ســال 1۹21م.  14 ه
به بعد  شــاهد پیدایش قوانین اساسی مختلف 
و گوناگون هســتیم. اولین قانون اساســی که 
در افغانســتان به وجود آمد، محصول اندیشه و 
نهضت مشروطیت بود. مشروطیت اساساً همان 
قانون اساسی گرایی است و از این لحاظ چیزی 
کامالً جدید محسوب نمی شود. به بیانی دیگر در 
سلسله نهضت قانون اساسی گرایی، یک حلقه 

تکامل یافته تر و جامع تر به حساب می آید. 
پرسش: آیا موادی در قانون اساسی کنونی 

 ماهنامه » حقوق بشر«  همزمان با پانزدهمین سالگشت تصویب قانون
 اساسی جدید، مصاحبه ای را با داکتر محمد امین احمدی، رئیس پیشین
 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و رئیس  دانشگاه ابن
 سینا انجام داده است. در این مصاحبه  از ایشان درباره ویژگی های
 قانون اساسی، دالیل اجرا نشدن آن و هم چنین راهکارها برای اجرای
 قانون اساسی پرسیده شده است. از جناب داکتر  احمدی که با وجود
 .مشغولیت های فراوان برای انجام این گفتگو وقت   گذاشت ، سپاسگزاریم
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چنین چیزی اتفاق نیفتد، معنایش این است که 
آن بخش از حاکمیت مشــروعیت الزم را ندارد 
و فاقد مشروعیت دموکراتیک محسوب می شود. 
این اصــل که اصل مشــروعیت دموکراتیک و 
مشارکت مردم در تعیین قدرت و حاکمیت بوده 
باشد، این اصلی است که در قانون اساسی 1۳۸2 
به شــکل واضح تر، منسجم تر و روشن تر تثبیت 
شده اســت. دوم این که تعهدات حقوق بشری 
افغانســتان در قبال حقوق بشــر بین المللی در 
این قانون اساسی رسمی تر و قوی تر شده است. 
پیش از آن نیز این تعهدات وجود داشته؛ چون 
افغانستان خود از بنیان گذاران ملل متحد است 
و دولت افغانستان از امضا کنندگان اولیه اعالمیه 
جهانی حقوق بشر اســت، قبل از آن هم ]مواد 
حقوق بشــر[ در قوانین اساسی وجود داشته و 
در قانون اساســی 1۳21 بعضی از مصو نیت ها و 
حقوق برای افراد در قبال پادشاه و حاکمیت، به 
رسمیت شناخته شــده بود. ویژگی دیگری که 
این قانون اساســی در مقایسه با قوانین اساسی 
گذشته دارد این اســت که تاحدودی محصول 
توافق جمعی اســت. یعنی در بــه وجود آمدن 
این قانون اساســی طبقات و نیروهای گوناگون 
سیاسی جامعه مشــارکت داشتند، در حالی در 
قوانین اساسی گذشته شکل اِعطایی را داشت؛ 
یعنی حکومت بود که به مردم حقوق می داد و در 
آن زمان مردم و طبقات اجتماعی کنشگر اساسی 
نبودند. در قانون اساسی جدید گروه ها و نخبگان 
سیاسی افغانستان در حقیقت کنشگران اساسی 
بودند نه حاکمیــت و حکومت، چون حاکمیت 

چندان قوی وجود نداشت.
پرسش: گفته می شود  قانون اساسی کنونی 
افغانستان در سطح منطقه بی مانند است آیا واقعًا 
چنین است و کدام مواد قانون اساسی افغانستان 
را در جایگاه برتر در سطح منطقه قرار داده است؟

پاسخ: این موضوع تاحدودی درست است. 
اگر پاکستان و عراق را از منطقه جدا کنیم، قانون 
اساسی ما نسبت به قوانین کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس، کشورهای آسیای مرکزی و ایران، 
توســعه یافته تر، دموکراتیک تر و جامع تر است. 
ساختار قانون  اساسی پاکستان پخته تر و قوی تر 
از ساختار قانون اساسی ما ست. چون پاکستان 
بقایای ســنت سیاسی انگلیســی است. یعنی 
قانون اساسی گرایی انگلیسی در پاکستان باقی 
مانده و سال های سال از آن استفاده شده است. 
مخصوصاً قوه قضائیه مستقل، کانون وکالی قوی، 
نظام فدرالی جاافتاده، قوی و تثبیت شده و یک 
نظام چند حزبی سبب شده  پاکستان نسبت به 
بسیاری از کشورهای منطقه توسعه یافته تر باشد. 

پاکستان نسخه دوم دموکراسی هند است. 
پرسش: در حالی که ما قانون اساسی خوب 
داریم، چرا در پانزده سال گذشته در تطبیق/

اجرا موفقیت چندانی نداشتیم و عوامل و دالیل 

ـ فرهنگی در آن چیست و چرا  مهم اجتماعی 
قانون گریزی هنوز وجود دارد؟

پاســخ: عوامل گوناگون و مختلفی وجود 
دارد. فکر می کنم ساختارهای فرهنگی ما چندان 
مساعد و همراه با یک نظام قانون  اساسی گرایی 
نیست. مثالً ما به لحاظ فرهنگ سیاسی تجربه 
حزب و نظــام چند حزبی را نداریم. احزاب قوی 
اساساً موتور محرک قانون اساسی گرایی و موتور 
محرک انتخابات درست است. این را ما نداریم. 
دوم این که ما متأســفانه یک ملت نیســتیم و 
مبتال به هویت های تکه تکه و پاره پاره هستیم و 
این هویت ها در محور زبان، قوم و مذهب شکل 
گرفته و عمدتاً بعد سیاسی پیدا کرده است. اصل 
تعدد هویتی به لحاظ زبــان، قومیت و مذهب 
مشــکل ندارد و این باید باشد؛ ولی چیزی که 
مشکل ایجاد می کند این است که این هویت ها 
همه شدیداً سیاسی شده و این باعث شده است 
که افغانســتان در چهارچوب رابطه دولت ـ ملت 
)ملت به معنای مجموعه متشکل از شهروندان( 
شکل نگیرد، بلکه در قالب هویت های بسته قومی 
و زبانی و مذهبی کتله های اجتماعی افغانستان 
محصور شده و شدیداً سیاسی شده و این باعث 
شــده که مســایلی چون انتخابات و بسیاری از 
فرایندهــای دموکراتیک، جنبه قومی و هویتی 
پیدا کند و این به یک مشکل جدی فراراه قانون 

اساسی جدید  بد ل شده است.
پرسش: دولت تا چه حدی در تطبیق قانون 
اساسی نقش دارد؟ آیا عملکردها و کنش های 
دولت نیز می تواند یکی از دالیل  موفقیت نداشتن 

افغانستان در اجرای قانون اساسی باشد؟ 
پاســخ: در نظریات جدید برای ملت سازی، 
برای دولت خیلی نقش بنیادین قایل می شود، 
بــه این معنا ]که[ دولت قوی، ملت می ســازد. 
قوی بودن دولت به این معنا نیســت که از زور 
زیاد برخوردار باشــد؛ قوی بــودن دولت به این 
معنا ست که از مشروعیت خوب برخوردار باشد و 
حاکمیت قانون را تمثیل کند. دولت قوی همین 
است. هم چنین دولت باید در تأمین امنیت، رفاه 
عمومی، مؤثر و کارامد باشــد. ما چون این گونه 
دولتی نداریم، فقدان چنین دولتی باعث شــده 
است که قانون اساسی هم خوب تطبیق نشود. 
البته یک نوع دور نیز وجود دارد؛ چنان که بعضاً 
گفته می شود که باید ملتی باشد و قانون اساسی 
وجود داشــته باشد تا چنین دولتی شکل گیرد 
و از سوی دیگر می گوییم که چنین دولتی باید 
وجود داشــته باشد تا ملت سازی شود، تا نهادها 
ساخته شود. یک مشــکل این است که چنین 
دوری وجود دارد و این دور در یک تجربه تاریخی 
طوالنی شکستانده می شود. در این جا من به یک 
عامل سوم اشاره می کنم و این عامل سوم اراده 
سیاسی است. اراده سیاسی از قشر سیاسی ناشی 
می شود. از نخبگان سیاسی و از رهبری ای که در 

دولت شکل می گیرد، ناشی می شود. رهبری که 
در 17 سال گذشته وجود داشته، و قشر سیاسی 
افغانستان اراده قوی برای تطبیق قانون اساسی 
نداشــته و دچار نوعی روزمرگی شــده است. و 
تطبیق قانون اساسی، به  اولویت اول ایشان  بد ل 
نشــده اســت. یکی از دالیل دیگری که سبب 
شده است قانون اساســی به درستی اجرا نشود 
این اســت که ما یک سیستم نظارت قضایی را 
در چهارچوب نظام قضایی برای نظارت بر قانون 
اساسی و تطبیق آن به وجود نیاورده ایم؛ چیزی 
که در دنیــا معموالً در  قالــب »محکمه قانون 

اساسی« شکل گرفته است.
پرسش: رابطه حقوق بشر و قانون اساسی را 

چگونه تعریف می کنید؟
پاسخ: حقوق بشر در قانون اساسی از جایگاه 
بسیار قوی برخوردار است. یکی به دلیل این که 
احکام گوناگون حقوق بشری در فصول گوناگون 
قانون اساسی گنجانده شده است و به این ترتیب 
حقوق بشر جهانی و بین المللی جنبه ملی پیدا 
کرده و جزء نظام حقوقی افغانستان شده است. 
از سوی دیگر در ماده هفتم قانون اساسی تأکید 
شده که دولت افغانستان اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر و میثاق های بین المللی که افغانستان به 
آن پیوسته است، همه را رعایت می کند. دولت 
افغانستان به ۸ میثاق مهم بین المللی ملحق شده 
و این باعث شده که دولت افغانستان تعهد کامل 
هم از باب این که این میثاق ها را امضا کرده و هم 
از باب این که در خود قانون اساسی این موضوع 
در یک ماده گنجانده شده است. دولت افغانستان 
براســاس این قانون اساســی ملزم است که در 
عرصه قانون گذاری، اجرائات و سیستم عدلی و 
قضایی، زمینه های عملی شدن این تعهدات خود 

را فراهم کند. 
پرسش: آیا کمیســیون مستقل نظارت بر 
تطبیق قانون اساسی نمی تواند این مسئولیت 

را انجام دهد؟
پاســخ: صالحیتی که یــک محکمه قانون 
اساســی برخوردار اســت، این کمیسیون از آن 
برخوردار نیست. نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
در قالــب محکمه قانون اساســی مؤثر اســت؛ 
محکمه ای که از صالحیت قضایی برخوردار باشد 
و صالحیت داشته باشد که بتواند به دعاوی افراد 
و اشــخاص علیه نهادهای دولتی در باب حقوق 
اساسی که در قانون اساسی آمده و در باب حقوق 
بشری شان که در مثیاق های بین المللی حقوق 
بشر آمده، اگر این ها در نزد محکمه قانون اساسی 
از حق شکایت برخوردار شوند و محکمه قانون 
اساســی از صالحیت رســیدگی به این دعاوی 
برخوردار باشــد، در آن حالت در حقیقت قانون 
اساســی و میثاق های بین المللی حقوق بشــر 

ضمانت اجرایی قضایی پیدا می کند. 
ادامه در صفحه1۳ 
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کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

روز دوشــنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۷ از پانزدهمین 

ســالروز تصویب قانون اساســی تجلیل کرد. 

در محفلــی کــه بــه ایــن مناســبت در تاالر 

کمیســیون  مرکــزی  دفــرت  کنفرانس هــای 

برگزار شــده بود، رهربی و کارمنــدان مندان 

کمیســیون مســتقل حقوق برش در آن حضور 

داشــتند. داکرت محمد قاسم هاشم زی رییس 

کمیســیون مســتقل نظارت بر تطبیق قانون 

اساســی و هیات همراهش نیز در این محفل 

رشکت کرده بودند. 

در ابتــدای محفــل، تاریخچــه ویدیویــی 

قوانین اساسی از زمان امان الله خان تاکنون 

به منایش گذاشــته شد. در این ویدیو، محمد 

موســی محمودی رییس اجراییه کمیســیون 

مســتقل حقوق برش افغانستان تاکید کرد که 

دولــت و مردم افغانســتان در تطبیق و عملی 

کردن قانون اساســی مسوولیت مساوی دارند 

و یگانه راه حل مشکالت کنونی تطبیق قانون 

اساسی است. 

سپس، داکرت سیام سمر رییس کمیسیون 

مســتقل حقوق برش افغانستان طی سخنانی 

بیــان داشــت کــه قانــون اساســی تضمین 

کننده ســاختارهای امروزی دولت و مناسبات 

اجتامعی اســت، و این قانون یکی از بهرتین 

قوانین اساســی در طول تاریخ افغانستان به 

شــامر می آید؛ زیرا این قانون اساســی حقوق 

برش را به رســمیت شناخته، آزادی ها و کرامت 

انســانی را تضمین کــرده و اعالمیــه جهانی 

حقوق برش به نحوی در فصل دوم آن گنجانده 

شده است.

رییس کمیســیون مســتقل حقــوق برش 

افغانســتان با اشــاره به اهمیت تطبیق قانون 

اساســی گفت: تجارب کشورهای دیگر نشان 

داده اســت تا زمانی که قانون اساسی تطبیق 

و عملــی نشــود، انارشــی و بی نظمــی، نظم 

مســلط خواهــد بــود. در حالی کــه برعکس 

قضیه بهبود وضعیت کنونی وابسته به تطبیق 

قانون اساســی است. داکرت ســمر تاکید کرد 

که در قدم نخســت پولیس و نهادهای عدلی 

و قضایی برای تطبیق قانون اساســی مسوول 

اند؛ ولی هر شــهروند به نوبه خــود باید برای 

عملی شدن این قانون بکوشند. او تاکید کرد  

که »همه باید تطبیق قانون اساسی را از خود 

رشوع کنند.«

داکرت ســمر از قانون شــکنی ها و تفســیر 
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در گرامیداشت از پانزدهمین سالروز 

تصویب قانون اساسی:

همه باید تطبیق 
قانون اساسی را 
از خود رشوع کنند
حسین سیرت 
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قانون اساســی توســط زورمنــدان انتقاد کرد 

و گفــت که مردم افغانســتان نبایــد در قبال 

تخطی های قانونی ســکوت کنند. او گفت که 

همه شــهروندان مســؤولیت دارند تا در برابر 

قانون شــکنی ها صــدای خود را بلنــد کنند و 

برای تطبیق قانون اساسی تالش منایند. 

داکــرت محمدقاســم هاشــم زی، رییــس 

کمیســیون مســتقل نظارت بر تطبیق قانون 

اساســی در این محفل بر تطبیق بســیاری از 

ماده های قانون اساسی تاکید کرد و گفت که 

خــالف تصورات بعضی از رســانه ها که به جز 

ماده کابل پایتخت افغانستان است، بقیه همه 

ماده های این قانون نقض شــده است، تاکید 

کرد که سه قوای دولت براساس قانون اساسی 

تشــکیل شــده و فعالیت می کننــد. او گفت 

که تطبیق قانون اساســی وابسته به وضعیت 

امنیتی نیز است؛ چنانچه قوانین در کشورهای 

در حال جنگ به درستی تطبیق منی شود. او 

بــا ارایه مثالی از برگــزاری انتخابات گفت در 

حالــی که قانون بر رسارسی بــودن انتخابات 

تاکیــد دارد ولی به دلیل ناامنی و جنگ، این 

اصل قانونی تطبیق منی شود. 

رئیــس کمیســیون مســتقل نظــارت بــر 

تطبیــق قانون اساســی گفت: کــه این نهاد 

مســوولیت دارد تا بر تطبیق قانون در متامی 

نهادهای دولتی نظارت کند. او افزود که یکی 

از دشــواری های قانونی، تصویــب دیرهنگام 

قوانین توســط شــورای ملی اســت؛ چنانچه 

براساس قانون این شورا باید در مدت یک ماه 

مســوده های قانونی را تصویب کند در حالی 

که بعضا ســال ها طول می کشــد و قوانین در 

شورای ملی تصویب منی شــوند. طرح قانون 

منع خشــونت علیه زن یکی از منونه هایی بود 

که آقای هاشم زی به آن اشاره کرد. 

آقــای هاشــم زی بــا اشــاره بــه الحــاق 

کنوانسیون ها و میثاق های بین املللی حقوق 

بــرش گفت: کــه ایــن کنوانســیون ها مراحل 

اداری رضوری را در ادارات افغانستان از جمله 

وزارت خارجه و عدلیه طی منی کنند؛ بنابراین 

بعضا شــورای حقــوق برش ســازمان متحد در 

مورد تطبیق ایــن کنوانســیون ها از حکومت 

افغانستان گزارش می خواهند. آقای هاشم زی 

گفت، ســرته محکمه تأکید دارد کــه باید این 

کنوانســیون ها در قوانین افغانستان گنجانده 

شوند تا راه برای تطبیق آن هموار گردد؛ اما به 

دلیل این که این کنوانســیون ها شکل قوانین 

داخلــی را به خــود نگرفته؛ بنابراین از ســوی 

محاکم افغانستان تطبیق منی شوند. 

ادامه کار پارملان پس از تکمیل مأموریت 

پنج ســاله آن که در قانون اساســی مشخص 

شــده، ســه ســال پیش با انتقادهایی همراه 

شــد و برخــی از آگاهان عرصه حقــوق ادامه 

کار پارملــان را غیرقانونی خواندند؛ اما رییس 

کمیســیون مســتقل نظارت بر تطبیق قانون 

اساســی گفــت که متدیــد کار شــورای ملی 

افغانســتان پس از پنج ســال توجیــه قانونی 

دارد؛ زیــرا در قانــون اساســی ذکر شــده که 

مناینــدگان تا زمــان انتخابــات وکالی جدید 

پارملــان می توانند به کار شــان ادامه دهند. 

آقای هاشم زی تاکید کرد که دولت بدون قوای 

ســه گانه تکمیل نیست؛ به همین دلیل مدت 

کار شورای ملی ادامه یافت. 

بخش پایانی این محفل به پرسش و پاسخ 

در زمینه تطبیق قانون اساسی و مشکالت آن 

در عمــل اختصاص یافت. رییس کمیســیون 

مســتقل نظارت بر تطبیق قانون اساســی به 

متام پرسش ها در باره تطبیق عملی ماده های 

قانون اساسی پاسخ گفت. 

از صفحه 11
ما به محکمه قانون اساسی...

پرسش: این روزها بحث صلح با طالبان داغ 
است. یکی از شرط های طالبان برای صلح، تغییر 
یا تعدیل قانون اساسی است. با توجه به تسلط 
پنج ساله طالبان بر افغانستان و آنچه حاال این 
گروه تحت حاکمیت خــود انجام می دهد، به 
نظر شما قانون اساســی در صورت تعدیل با 
چه سرنوشــتی مواجه خواهد شد؟ و آیا مردم 
افغانستان شاهد یک عقبگرد دیگر در عرصه 

قانون اساسی گرایی خواهند بود؟
پاســخ: اصوالً طالبان از ایدئولوژی ای که 
اعالم می کند، بر نگشته و مخالف با قانون اساسی 
گرایی است و قانون اساسی را در ابعاد مختلفش 
قبول ندارد. بنابراین حقوق اساسی و حقوق بشر 
این ها بکلی در نظــام طالبانی از بین می روند و 
برابری و مشارکت نابود می شوند. به این دالیل 
ما عقبگرد نه، بلکه ســقوط در قعر دره را تجربه 
خواهیم کرد. موضوع این نیســت که با طالبان 
صلح شود و نظام باقی بماند. چیزی که طالبان 
حاال از مردم افغانستان می خواهد، تسلیم شدن 
و از بین بردن نظام مبتنی بر قانون اساسی است. 
این مطالبه از دولت که دولت در مذاکره با طالبان 
از خطوط ســرخ که قانون اساسی است، عدول 
نکند، به معنای تداوم جنگ است. به اعتقاد من 
مردم افغانستان )یعنی طبقات گوناگون اجتماعی 
که از حاکمیت طالبان متضرر می شوند( خود باید 
به صحنه بیایند. یعنی مردم بگویند که ما نظام 
قانون اساسی را می خواهیم. این قانون اساسی را 
امریکا بر مردم افغانستان تحمیل نکرده و خواسته 
حکومت نیز نیست؛ بنابراین قانون اساسی حقوق 
ما را تضمین کرده و ما این قانون را می خواهیم و 
ما باید پایگاه اجتماعی و مردمی قانون اساسی را 
فعال کنیم. این به معنای جنگ با طالبان نیست؛ 
بلکه مردم مطالبات خود را در مورد قانون اساسی 
است مطرح کنند. زن ها به صراحت بگویند که ما 
آزادی و برابری حقوقی با مردان را می خواهیم. 
نهضت های زنان باید فعال شوند و رسانه های آزاد 
باید سهمی بیشتر بگیرند و این ها مطالبات مردم 
باشند. شاید طالبان بگویند ما در چوکات دین به 
مردم حقوق می دهیم، در حالی که قانون اساسی 
نیز مخالف دین نیســت، بنابرایــن مردم نباید 
کلیاتی را که طالبان ادعا می کنند، قبول کنند. 
دولت به تنهایی نمی تواند در برابر طالبان  کاری 
کند و جهان نیز برای ما کاری نمی کند. جهان 
می گوید، ما قربانی دادیم، بس است و دیگر برای  
حقوق اساسی افغانستان کشته نمی دهیم. از این  
رو است که باید طبقات اجتماعی فعال شوند و 

به صحنه بیایند. 
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کندهار: د اجباري ودونو په تړاو د 
پوهاوي غونډه جوړه شوه

د روان ۱۳۹۷ کال د لینــدۍ پــر )۱۸( 

نیټه د کندهار سیمه ییز دفرت د ښځو د برشي 

حقونــو د مالتــړ څانګې د کندهار ښــار د وچ 

مانده په سیمه کې د اجباري ودونو د الملونو، 

نــاوړو پایلو او د مخنیوي د الرو چارو د موندلو 

په موخه له یو شمېر نالوستو او کم لوستو ښځو 

رسه د پوهاوي غونډه جوړه شوه.

کندهار: د تښتونې او قاچاق پر 
وړاندې د ماشومانو خوندیتوب 
په تړاو د پوهاوي غونډه وشوه

دروان ۱۳۹۷ کال د لیندۍ پر )۱۹( نیټه 

په کندهــار  کې د ســرت پاســوال عبدالرازق 

اڅکزي د ميل پولیســو اکاډمــۍ له )۶۵( تنو 

پولیســو رسه د تښــتونې او قاچاق پر وړاندې 

د ماشــومانو د خوندیتــوب په هکلــه د يادې 

اکاډمۍ په دريی ټولګي کې د پوهاوي غونډه 

جوړه شوه او د غونډې په پای کې پر ګډونوالو 

د کمیسیون نرشايت توکي ووېشل شول.

پکتیا: د برش حقونو د نړیوالې 
ورځې اویایمه کلیزه ومنانځل 

شوه

د  اعالميــې  نړيوالــې  د  بــرش حقونــو  د 

تصويب اویایمه کلیــزه او د جګړې د قربانیانو 

ورځ د ۱۳۹۷ کال د لیندۍ میاشــتې په ۲۱ 

نېټــه  نیټــه  د پکتیا والیت د لــوړ پوړو دولتي 

چارواکو، د مدين ټولنې د غړو، قومي مرشانو، 

ژرونالیستانو او زیات شمیر ښځو په ګډون چې 

شمیر يې تر  ۶۰ تنو رسیده د ګردیز سیمه اېز 

دفرت د غونډو په خونه کې ومنانځل شوه.

په دې ملانځغونډه کې د ګردیز سیمه ایز 

دفرت مــرش پوهنیار نوراحمد شــهیم، د پکتیا 

والیت د  والیتي شــورا منيش ښــاغيل محمد 

الرحمن قــادري، د پکتیا والیت د اســتنیاف 

محکمــې رئیس قضاوتیــار عطاالله فکري، په 

پکتیا والیت کې د یوناما دفرت د برشي حقونو 

د څانګې مرستیال ښاغلی سټیفن او د پکتیا 

والیت مقــام د جنډر مســئولې آغلې مســکا 

منګل ويناوې وکړې.

پکتيا: له ژورناليستانو رسه 
تعقيبي ناسته وشوه

د ګردیز ســیمه يیز دفرت د بــرش حقونو د 

پراختیا څانګې د رسنیو له استازو او مسئولینو 

رسه د روان ۱۳۹۷ کال وروســتۍ غونــډه د 

لیندۍ میاشــتې پر ۱۱مه نیټه د پکتیا والیت 

له ۱۷ تنو د رســنیو اســتازو او مسئولینو رسه 

تررسه کړه .

د افغانستان د برش 
د حقونو خپلواک 

کميسيون د سيمه ييزو 
او واليتي دفرتونو فعاليتونه

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397

برای حقوق بشر  بپاخیزیدگــــزارش

14



ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397

د ګردیــز ســیمه يیــز دفــرت د مطبوعاتو 

مرســتیال عادل عزیزي په تیــرو غونډو کې د 

پریکــړو او ســتونزو اړوند خپل راپــور وړاندې 

کړ . ښــاغيل عزیزي وویل چې دوی د رسنیو 

ســتونزې له پامه نه غورځوي او هغه ستونزې 

چې پــه غونډو کې ویــل کیــږي دوی یې له 

اړوندو ادارو رسه رشیکوي . نوموړي وویل چې 

د پکتیا ژورنالیســتانو ســتونزې یې له والیت 

مقام، اطالعاتو او فرهنګ ریاســت ا و دغه راز 

نورو اړوندو ادارو رسه رشیکې کړې دي او دوی 

ژمنه کړې چې د حل په موخه به یې مناســب 

اقدام کوي .

پکتیا : په ۲۰۳ تندر قول اردو کې 
درې ورځنی ورکشاپ پلی شو

د ګردېز ســیمه يیز دفرت په ۲۰۳تندر قول 

اردو کــې پېنځــه پنځوس )۵۵( تنــو ته درې 

ورځنی ورکشاپ جوړ کړ. 

د بــرش حقونــو او نړیوالو برشپالــه حقونو 

په اړه )۵۵( تنــو نظامي افرسانو، بریدمالنو او 

رستیرو ته هــر اړخیزه معلومات ورکړل شــول 

او د جګــړې په ســيمه او د دنــدې پر مهال د 

اشــخاصو برشي او برشپاله حقونو ســاتنې ته 

وهڅول شول.

د ورکشــاپ پــه پای کــې پــر ګډونوالو د 

تصدیق پاڼې هم ووېشل شوې.

کندهار: د هر ډول تبعیض د 
مخنيوي کنوانسیون د پيل کیدو 

په اړه د فوکس ګروپ غونډه 
وشوه

دروان ۱۳۹۷ ل کا ل دتلی دمیاشــتی  په 

)۲۵( نیټه د کندهار ســیمه ییز دفرت دغونډو 

په تاالر کې د عــديل او قضایی ارګانونو، د يو 

شمېر دولتي او نادولتي ادارو ، د مدين ټولنې، 

علمي او فرهنګي بنسټونو استازو، علام کرامو 

او رسنیو د استازو په ګډون په افغانستان کی د 

هر ډول تبعیض د مخنيوي نړیوال کنوانسیون 

دپيل کیدو د کچــې د څیړنې په اړه د فوکس 

ګروپ غونډه وشوه.

خوست : د ماشوم نړیواله ورځ 
ومناځل شوه

د ګردیز سیمه يیز دفرت د ماشومانو څانګې 

د ماشــوم نړيواله ورځ د ۱۳۹۷ کال د لیندۍ 

میاشــتې پر ۶ نیټه د خوست والیت د پوهنې 

ریاســت په تاالر کې، د زیات شمیر ماشومانو 

چــې ډیری یــې د ښــوونځیو، رزونتــون او نا 

اوریدونکو ښــوونځي زده کوونکي وو، د دولتي 

ادارو د رئیســانو او ژورنالیستانو په ګډون چې 

شمیر یې تر ۸۰ تنو رسیده، ومناځله .

د ګردیــز ســیمه ایــز دفرت د ماشــومانو د 

څانګې مســوول ښــاغيل ســید محمد قاسم 

دهقانــزاد وويل اوس مهال په خوســت والیت 

کې له بده مرغه تر ۶۰۰ تنو زیات ماشــومان 

په درنو کارونو بوخت دي . د پوهنې ریاســت 

مرستیال مولوي شیر محمد په وينا اوسمهال 

په خوست کې ) ۲۷۰۰۰۰دوه لکه او اویازره( 

ماشــومان په زده کړو پــه بوخت دي او د دوی 

لپاره د زده کړو اسانتیاوې برابرې شوې دي .

خوست : د سپینې لکړې نړیواله 
ورځ ومنانځل شوه

د ګردیز سیمه يیز دفرت د معلولیت لرونکو 

څانګــې د روان  ۱۳۹۷ کال د لــړم میاشــتې 

پــر ۱۴ نیټه د خوســت والیت د ښــاروالۍ په 

تــاالر کــې د ۵۰ تنو په ګډون چــې د دولتي 

او غیر دولتي ادارو مســوولین، مدين فعاالن، 

ژورنالیســتان او معلولیت لرونکــي وګړي وو د 

)ســپینې لګړې( نړیواله ورځ په یو لړ مراسمو 

رسه ومنانځله .

د ګردیز سیمه ایز دفرت د معلولیت لرونکو 

وګړو د حقونو څانګې مســوول ســید هاشــم 

هاشــمي په جنوب ختیځ زون کې د معلولیت 

لرونکو وګړو ســتونزې د مســوولینو تر غوږونو 

ورســولې. په غونــډه کــې د کار ټولنیزو چارو 

شــهیدانو او معلولینو ریاســت په استازیتوب 

ښاغيل بخت الله خربې وکړې، نوموړي وويل: 

اوس مهال په خوســت والیــت کې له ۶۰۰۰ 

زیات معلولیت لرونکي شته چې د کار ټولنیزو 

چارو شــهیدانو او معلولینو ریاست هر وخت د 

دوی د حقونو د تامین لپــاره کار کړی. همدا 

راز د خوســت والیت د معلولیــت لرونکو وګړو 

د ټولنــې مرش ښــاغيل اخنــذاده د معلولیت 

لرونکو په ځانګــړې توګه د نالیدونکو وضعیت 

د اندیښــنې وړ وباله چې په وینا یې تر اوســه 

دوی تــه د بریــل لیک زمینه نــه ده برابره څو 

دوی ابتدایي زده کړې ترالسه کړي او دغه راز 

د دوی لپاره ټاکيل حق الزحمه بسنه نه کوي 

چې خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. 

هلمند: د ُبست پوهنتون 
محصلینو ته یو ورځنۍ روزنه 

ورکړل شوه

د هلمند والیتي دفرت د لیندۍ میاشــتې 

پر ۲۶مه نیټه د ُبســت خصــويص پوهنتون د 

حقوقــي کلنیــک )۲۲( تنو محصلینــو ته يو 

ورځنۍ روزنه ورکړل شوه.

د هلمنــد والیتــي دفــرت رئیســې عفیفه 

معــروف وویل: موږ همېشــه چمتــو یو چې د 

محصلینــو د ارتقــاء او ظرفیت لوړونــې لپاره 

بېالبېل پروګرامونه او ټرنینګونه برابر کړو.

ارزګان: د رسنیو مسئولینو رسه د 
همغږۍ غونډه وشوه

د ارزګان والیتي دفرت د ۱۳۹۷ کال د لړم 

د میاشــتي پر ۱۲  مه نیټــه  د ارزګان  والیت 

د رسنیو له مســئولینو رسه  د همغږۍ، السته 
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راوړنو او د برش حقونو ستونزو ته د رسیدګۍ په  

اړه  د همغږۍ غونډه وکړه.

د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې دغه 

ډول غونــډې دې تعقیــب يش، څو په ارزګان 

والیت کي د خربیاالنو او خلکو د ستونزو  او د 

برش حقونو د نقض  مخه ونیسو.

ارزګان: د ارزونې ټیم ارزګان 
والیت ته سفر وکړ

پــر )۴(  د روان ۱۳۹۷ کال د مرغومــي 

نیټه د افغانســتان د برشي حقونو د خپلواک 

کمیســیون د څارنــې او ارزونې ټیــم ارزګان 

والیت ته ســفر وکړ او د ارزګان واليتي دفرت د 

چارو د ال ښــه وايل پــه موخه يې د دغې دفرت 

ارزونه وکړه.

پکتیا :  په  وزي ځدراڼ ولسوالۍ 
کې د نومرب ۲۵ مه ملانځل شوه

د نومــرب ۲۵ برابر ده د ښــځو پر وړاندې د 

تاوتریخوايل د مخینوي له نړیوالې ورځې رسه 

، د ګردیز ســیمه يیز دفرت یاده ورځ ســږ کال 

د پکتیا والیت په یوې لیرې پرتې ولســوالۍ) 

وزي ځدراڼ ( کې د یادې ولسوالۍ د ولسوال، 

امنیــه قوماندان، قومــي مرشانــو او د مدين 

ټولنې د اســتازو په ګډون، چې شــمیر یې تر 

۸۰ تنو پورې رسیده ومنانځله .

د ګردیز ســیمه ایز دفرت د ښځو د څانګې 

مســوولې آغلې زرمینه شــمس غونــډې ته په 

خپلــو خربو کې وویل چې الهم په کورنیو کې 

د ښــځو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه 

شــته او اړینه ده چــې قومي مــرشان، دیني 

عاملان او د ټولنې ټول وګړي یې د ملنځه وړلو 

لپاره کار وکړي .

کندهار: د ماشوم ورځ وملانځل 
شوه

د نوامرب )۲۰( د ماشومانو دنړیوالې ورځې 

رسه برابره ده، چې د ســويل لودیېی حوزې د 

ســيمه ئيز دفرت له خــوا د کندهار د ارغنداب 

ولسوالۍ د بابا صاحب د لېسېې په انګړ کې د 

يادې ولسوالۍ د دولتي چارواکو، دینی علامو 

کرامو، دولســوالۍ شــورا د غړو، د ښوونځیو د 

زده كونكو، ښــوونکو، د ماشومانو د والدینو او 

رسنيو دلســګونو تنو په برخې اخيستنې رسه 

وملانځل شوه.

د یادولــو وړ ده چــې د کندهار یو شــمېر 

رســنیو د مراســمو بهیر په پراخه توګه دخپلو 

رسنیو څخه خپور کړ.

هلمند: د مکتبونو د ماشومانو 
لپاره میاشتنی روزنیز پروګرام 

پلی شو

د هلمند والیت په ۱۰ لېســو کې د لسم، 

يوولســم او دولسم ټولګیو زده کونکو ته د لس 

تنو ښوونکو له لوري د مرکزي دفرت د الرښوود 

مطابق مواد تدریس شول.

۴۲۶ زده کوونکــو ته د بــرشي حقونو او د 

ماشــومانو د حقونو اړونــد موضوعات تدريس 

شول او په پای کې يې ارزونه وشوه. د پروګرام 

پــه پای کې د ښــوونکو د زحمتونو څخه مننه 

وشوه او د قرارداد رسه سم دهغوی حق الزحمه 

ورکړل شوه.

کندهار: د نابینایانو نړیواله ورځ 
وملانځل شوه

د روان ۱۳۹۷ کال د لړم مياشتې پر )۱۵( 

د کندهار ســیمه ییز دفــرت دمعلولیت لرونکو 

د بــرشي حقونــو د ودې او پراختیــا څانګــې 

د نابینایانــو نړیوالــه ورځ د ســیمه ییز دفرت د 

کنفرانسونو په تاالر کې وملانځله.

غونډې ته په وينا کې د کندهار د ســیمه 

ییز دفرت رسپرســت فخرالدین فایض ګډونوال 

وهڅــول چــې د معلولیــت لرونکو کســانو په 

څانکــړې توګه د نابینایانو انســاين کرامت ته 

درنــاوی وکړي او د هغــوی د بیا ځواکمنۍ په 

تړاو له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه و نه کړي.

کندهار: پا کو ا و بو ته د 
الرسيس حق په  تړاو یو ورځنی 

علمي  سمینار جوړ شو

پاکــو اوبو ته د الرسيس پــه تړاو د کندهار 

ســیمه ییز دفرت د حقوقــي تعلیامتو، د مدين 

ټولنې د اســتازو، دیني علــام کرامو، عديل او 

قضایي ارګانو اســتازو، د ځينو دولتي ادارو او 

رســنیو اســتازو په ګډون علمي سیمینار جوړ 

کړ.

د سمینار ګډونوالو پاکو اوبو ته د الرسيس 

د حق په تړاو خپلې پوښتنی مطرح کړې چې 

د مقالو د تهیــه کوونکو له خوا ځوابونه ورکړل 

شول.

ګردېز: اوبو ته د الرسيس تر 
رسلیک الندې علمي سیمینار 

تررسه شو

د ګردېز سمیه ایز دفرت د ښوونې او روزنې 

څانګې په ســویل ختیــځ زون کــې ) اوبو ته 

الرسسی( تر رسلیک الندې یو ورځینی علمي 

ســیمنیار په الره اچولی و. په ســمینار کې د 

پکتیا پوهنتون استادانو او محصلینو، داړوندو 

ادارو ریســانو، د ښځو ریاست او ښځو شبکې 

اړونــد ښــځینه کار کوونکو، مــدين فعاالنو او 

ژورنالیستانو په شــمول )۵۵( تنو چې له دې 

جملې څخه )۱۹( تنه یې ښــځینه وې ګډون 

کړی و.

په ســیمنیار کــې د اوبــو پاکو اوبــو ته د 

الرسيس د حق په تړاو د پوهنتون د اســتادانو 

او کارپوهانــو لــه خوا ليکلې مقالې ولوســتل 

شوې.
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ګردیز : د اسايس قانون اونۍ 
وملانځل شوه 

د ۱۳۹۷ کال د مرغومي میاشــتې په ۱۹ 

نېټه، د ګردیز ســیمه يیز دفرت، د مرکزي دفرت 

او ســیمه يیزو ارګانونو له الرښوونې رسه سم د 

اسايس قانون اونۍ د ) اسايس قانون او برشي 

حقونــه ( تر رسلیک النــدې د یوې غونډې په 

ترڅ کې وملانځله .

د ګردیز ســیمه يیز دفرت د رئیس پوهنیار 

نوراحمد شــهیم غونډې ته پــه خپله وينا کې 

وويل: په اوســني قانون کې د اتباعو اســايس 

حقوق، وجایب او مکلفیتونه په ښه توګه درج او 

بیان شوي دي او اړینه ده چې د دغه قانون د 

حاکمیــت لپاره ټول په ګډه مبارزه وکړو، څو د 

یوې عدالتمندې ټولنې شاهدان و اوسو.

کندهار: د ماشوم د نړیوا ل 
کنوانسیون په تړاو د پوهاوي 

غونډه وشوه

د کندهار ســیمه ییــز دفرت د ماشــومانو 

د بــرشي حقونــو د ودې او پراختیا د څانګې 

لــه خوا د صفیه عمه جانې د نجونو د لېســې 

ښوونکو رسه د ماشوم د نړیوال کنوانسیون په 

تړاو د پوهاوي غونډه جوړه شوه.

برخه والو د داسې غونډو جوړول د ماشوم 

د حقونــو په برخه کې ګټور وبلــل او ژمنه یې 

وکړه چې په دې برخه کې به خپلو شــاګردانو 

ته پوره معلومات ورکوي.

کندهار: د ۲۰۵ اتل قول اردو 
منسوبینو رسه د برشی حقونو 

په تړاو درې ورځنی  ورکشاپ 
جوړ شو

د کندهار د )۲۰۵( اتل قول اردو له )۵۷( 

تنو منسوبینو )افرسانو، برید مالنو او رستیرو( 

رسه د نړیوالو برش دوستانه قوانینو په تړاو د 

ياد قول اردو د کنفرانسونو په تاالر کې درې 

ورځنی ښوونیز ورکشاپ جوړ شو.

د ورکشــاپ په پــای کې برخــه والو ژمنه 

وکړه چــې د خپلو کاري فعالیتونــو په لړ کې 

بــه د برشي حقونو په ځانګــړي ډول د نړیوالو 

برشدوستانه قوانینو جدي رعایت کوي.

کندهار: د ميل امنیت ریاست 
منسوبینو رسه د برش حقونو په 
تړاو درې ورځنی ورکشاپ جوړ 

شو

 )۷  –  ۵( لینــدی  د  کال  روان ۱۳۹۷  د 

د کندهــار د مــيل امنیت ریاســت د تحقیق 

مدیریت، د نظارتخانې د مسوولینو، او د حوزو 

د مدیرانو له )۳۱( تنو منسوبینو رسه د کندهار 

د امبودزمن څانګې له خوا د حقوقي تعلیامتو 

د څانګې په همکارۍ د ياد ریاست په صالون 

کې درې ورځنی ورکشاپ جوړ شو.

د ورکشاپ برخه والو ژمنه وکړه چې د خپلو 

کاري فعالیتونو په لــړ کې به د ميل او نړیوالو 

قوانینو په رڼا کې د تورنو او مظنونو کســانو د 

برشي حقونو  په جدي توګه رعایت کوي.

کندهار: د نوامرب )۲۵( وملانځل 
شوه

د  وړانــدې  پــر  ښــځو  د  نوامــرب)۲۵(  د 

تاوتریخوايل د منځه وړلــو نړیواله ورځ د روان 

کال دلندۍ د میاشتې پر )۴( نیټه د کندهار 

د سیمه ییز دفرت او د زابل والیت دښځو چارو 

ریاست په ګدې همکارۍ د دولتي او نادولتي 

ادارو استازو، د مدين بنسټونو د استازو، دیني 

علاموو او د رسنیو د یو شمیر نارینه او ښځینه 

اســتازو په برخه اخیستنې رسه د کنفرانس په 

ترڅ کې وملانځل شوه.  

هلمند: خربیاالنو رسه غونډه 
وشوه

د هلمند والیتي دفرت د تعلیامتو څانګې د 

دې والیت له یو شمیر خربیاالنو رسه د ۱۳۹۷ 

ملریــز کال د لــړم پر ۱۶ مه نیټــه تررسه کړه، 

په دی غونډه کــی چې د هلمند والیتي دفرت 

د غونــډو په تاالر کې دایره شــوې وه، ۱۹ تنو 

خربیاالنو او د دفرت د پروګرامي برخو همکارانو 

ګډون کړی و.
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فعالیت های 
حقوق بشری 
دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان 
قوس1397

دفتر والیتی دایکندی
تصویب  سالروز  هفتادمین  از  تجلیل 

اعالمیه جهانی حقوق بشر 
به مناســبت روزجهانی حقوق بشر تحت 
عنوان »تجلیل از هفتادمین ســالروز تصویب 
اعالمیه جهانی حقوق بشر و بیست و پنجمین 
ســالروز تصویب برنامه عمل کنفرانس ویانا و 
اصولنامه پاریس« کنفرانســی در مرکزوالیت 

دایکندی برگزار گردید. 

این کنفرانس با حضور رؤســا و نمایندگان 
ادارات دولتــی و غیردولتی، اعضای شــورای 
والیتی، اســاتید و دانشــجویان دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی، فعالین مدنی، مدافعان حقوق 
بشر و اصحاب رســانه ها در سالن کنفرانس ها 
و جلسات هوتل و رستورانت برگ بادام تدویر 

گردید. 
محمد حسین حیدری آمر بخش نظارت و 
بررســی از تخطی های حقوق بشر و سرپرست 
دفتر والیتی دایکندی، ضمن صحبت در مورد 
اهمیت اعالمیه جهانی حقوق بشر بیان داشت 
که عــدم تبعیض و برابــری، آزادی، عدالت و 
کرامت انســانی از جمله بنیان های محکم در 

اعالمیه می باشد.
محمد عیسی باتوریان به نمایندگی از مقام 
والیت، محمد هاشــم صالحی استاد دانشگاه 
دولتی دایکندی، محمد نوری رییس کمیسیون 
سمع شــکایات انتخاباتی و استاد در موسسه 
تحصیالت ناصر خســرو؛ شیما محمد و غیرت 
جواهری از اعضای شــورای والیتی در ارتباط 
با موضوع و برنامه عمل جهانی کنفرانس ویانا، 
فقر، گرسنگی و صلح با تمرکز بر اهداف توسعه 

پایدار و اصولنامه پاریس صحبت نمودند. 

 نیکوداشــت  روز جهانی کودکان در 
ولسوالی میرامور

بخش حمایت و انکشــاف حقوق کودکان 

دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براي 
دسترسي به هدف هاي حقوق بشری خویش که در چهارچوب وظایف 
قانونی و مسؤولیت رسمی آن مسجل شده است، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایسته به  انجام 
رســانند. بازتاب دهی چنین فعالیت هایی نیز بخشــی از کوشــش های 
صورت گرفتــه در ترویــج فرهنگ و تقویت ارزش هــا و فعالیت های 
حقــوق بشــری تلقی می شــود. از آن جایی کــه دامنه  ایــن فعالیت ها 
گســترده 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 کمیسیون 

.www.aihrc.org.af :مستقل حقوق بشر افغانستان بخوانید
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با همــکاری بخــش آمبودزمن، بــا برگزاری 
کنفرانســی با عنوان »ارائه گزارش از وضعیت 
حقوق بشــری اطفال، شناســایی مشکالت و 
چالش های فرا راه اطفال در والیت دایکندی«، 
20 نوامبر یــا روز جهانی اطفال را در تاریخ ۹  
قــوس 1۳۹7 نیکو داشــت. در این کنفرانس 
نماینــدگان ادارات دولتی و غیردولتی، فعاالن 
جامعــه مدنــی، اعضای شــورای های محلی، 
آمــوزگاران و دانش آمــوزان مکاتب  شــرکت 

ورزیده بودند.
در ایــن محفل زمان مــرادی، آمر بخش 
آمبودزمــن دربــاره هــدف از برگــزاری این 
کنفرانس، عبدالقادر حیدری، ولسوال میرامور 
درباره وضعیت حقوق بشری اطفال به خصوص 
حق تعلیم و تربیه، آقای رفیعی، مال امام مسجد 
جامــع مرکز میرامور دربــاره اهمیت توجه به 
رعایــت حقوق اطفــال از منظر دین اســالم 

صحبت کردند.

از فروش یک طفل  جلوگیری شد

در والیت دایکندی فقر و نبود سرپرســت 
خانــواده باعث شــده اســت که یــک مادر، 
عزیز ترین فرد زندگی یعنی طفل دوساله اش را 
به فروش بگذارد. این مادری  ۳0 ساله  و باشنده 
اصلی ولسوالی مرکز اســت. او می گوید:  یازده 
ســال پیش، پس از فرار  با شخصی به نام کبیر 
 ) مستعار(، با او ازدواج کرد م. بعد از سپری شدن 
یک ماه از زندگی مشــترک، فهمیدم او معتاد 
است.کوشــیدم او را از ایــن وضعیت نکبت بار 
نجات دهم. دوبار در شفاخانه معتادین و یک بار 
در شفاخانه والیتی دایکندی تحت تداوی قرار 
گرفت، اما  نتوانست  نجات پیدا کند. حاال مدت 
یکسال است که مفقوداست. او می افزاید: صبح 
امروز زمانیکه طفلم را به شــخصی برای خرید 

پیشنهاد کردم،  ....
بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال بعد 
از ثبت این رویداد،  نشســت اضطراری شــبکه 
ســپن را برگزار کرد و در نتیجه از فروش این 

طفل جلوگیری شد.
دفتر ساحوی کندز

حقوق  گسترش  در  خبرنگاران   نقش 

بشر و آزادی بیان
دفتر ساحوی کندز کارگاه آموزشی دو روزه 
را با عنــوان »نقش خبرنگاران در گســترش 
حقوق بشر و آزادی بیان« با اشتراک ۳1 تن از 
خبرنگاران و فعاالن رسانه ای در تاالر همایش 
ریاست اطالعات و فرهنگ والیت تخار برگزار 
کرد. در جریان کارگاه آموزشــی، موضوعاتی 
چون: »اخــالق ژورنالیزم، حقوق و آزادی های 
شــهروندان، نقش رسانه ها در گسترش حقوق 
بشر، ســه اصل و چهار حق در انتخابات، حق 
آزادی بیان و دسترســی به اطالعات« توسط 
بانو فخریه  فروغ، آمر بخش آموزش حقوق بشر 

برای اشتراک کنندگان، پیشکش شد. 

دستاورد فعالیت های یک ساله نظارت 
بر وضعیت حقوق بشری معلولین

نظارت از وضعیت حقوق بشری معلولین، 
معتادین و بازماندگان شــهدا و رســیدگی به 
مشــکالت و چالش های فــرا راه آن ها یکی از 
وظایف و مکلفیت های کمیســیون مســتقل 
حقوق بشــر افغانســتان و بخصــوص بخش 
اشــخاص دارای معلولیت می باشد. بر مبنای 
همیــن اهــداف و وظایف بخــش حمایت از 
حقوق اشــخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی 
کندز در طول ســال مالی 1۳۹7خورشیدی، 
به تعداد ۳0۹ قطعه فــورم از وضعیت حقوق 
بشری اشــخاص دارای معلولیت و 120 قطعه 
فورم از وضعیت حقوق بشــری معتادین را در 
والیات حوزه شمالشــرق )کندز، بغالن، تخار 
و بدخشــان( ثبت نموده و مصاحبه هایی را در 
جهت چگونگی وضعیت حقوق بشــری آن ها 

انجام داده است.
در مجموع در والیات تحت پوشــش دفتر 
ساحوی کندز، بیشتر از 40000 نفر معلول و 
بازماندگان شهدا به طور ثبت شده و هم چنان 
بــدون ثبت وجود دارد که بیشــترین آن ها از 
امتیازات و وسایل کمکی همانند ویلچر، عصای 
استندرد، اندام های مصنوعی محروم می باشند، 
و توان خریــداری آن را نیــز ندارند و کمیته 
ســویدن که در این راستا فعالیت می کند،هم 
توان ساخت و ســاز این همه وسایل را ندارد. 
زمینه های اشتغال یابی و کار در ادرات دولتی 
و غیردولتی برای معلولیــن وجود ندارد، نبود 
رمپ و یا زینه، ترانســپورت قابل دســترس، 
تشــناب های مخصوص در شهر و بازار و یا هم 
ادارات بعضــاً دولتی و تعمیرهای کرایی وجود 
ندارد؛ معلولین اغلب با معاش اندک و با اجرای 
کارهای شاقه همانند موترشویی، اسپندگری، 
گدای گری، پالش بوت و روزگار خود را سپری 

می کنند. 
بخــش اشــخاص دارای معلولیــت دفتر 
ســاحوی کمیســیون در کندز، با وجود همه 

چالش های فرا راه معلولین، نشست ها، جلسات 
و دادخواهی هایی را در راســتای تطبیق قانون 
اشخاص دارای معلولیت انجام داده و بیشتر از 
یک هزار تن از اقشار مختلف جامعه را در طول 
سال گذشــته در موارد مختلف حقوق بشری، 

معلومات و آگاهی بخشیده است.

مراکز  در  شــکنجه  قضایای  بررسی 
سلب آزادی والیت بغالن

جهــت نظــارت از مراکز ســلب آزادی و 
تبطبیق قانون منع شــکنجه هیأتی متشکل 
از محمدصدیق صدیقی، رئیس عمومی مراکز 
اصالح و تربیت اطفال، محمد شاه »دولت زی« 
عضو انجمن حقوق دانان، عزیزاهلل »شــیرزاد« 
معاون و سرپرست ریاست حقوق بشر ریاست 
عمومی امنیت ملی و مخدوم برهان مســؤول 
بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان به 
والیت بغالن سفر نموده و از مراکز سلب آزادی 

این والیت، نظارت به عمل آوردند.
این هیأت ضمن دیدار با عبدالحی نعمتی، 
والی والیت بغالن روی اهداف کاری شــان در 
زمینه نظارت از محالت سلب آزادی و بررسی 
قضایای شکنجه دیدار و گفتگو نمودند. سپس 
اعضای هیأت مؤظــف از نظارتخانه قوماندانی 
وســه تــن از مظنونیــن که در آنجــا حضور 
داشتند، به طور جداگانه دیدار به عمل آوردند 
و مظنونین از برخورد نیک وشــیوه دستگیری 
افراد پولیس ابراز خوشی نموده و رفتار پولیس 
را در مقابل شــان انســانی و اسالمی دانستند. 
رئیس و اعضــای هیأت مؤظــف در روز دوم 
سفرشان به محبس و توقیف خانه والیت بغالن 
رفته و از نزدیک با تعدادی از محبوســین مرد 
و زن مصاحبه هایــی را به طور مخفی و بدون 
حضور کارمندان محبس انجام دادند. هرچند 
محبوســین والیت بغالن از عــدم موجودیت 
شــکنجه در بالک ها و بازداشتگاه های شــان 
معلومات دادنــد، اما از موجودیت برخوردهای 

توهین آمیز به هیأت گزارش دادند. 
براساس گزارش در پی نظارت های دوامدار 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان و 
دیگر نهادهای نظارتی در سال های اخیر، پدیده 
شکنجه تقریبا به صفر رسیده وبا سعی و تالش 
کارمندان نهادهای نظارتی به ویژه کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر، محبوســین از امکانات 

خوبی برخوردار گردیده اند.

بزرگداشــت »روز جهانی اشــخاص 
دارای معلولیت« 

روز جهانــی اشــخاص دارای معلولیت با 
شعار محوری»توانمندســازی اشخاص دارای 
معلولیــت و تضمین فراگیــری و برابری«  از 
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سوی بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص 
دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان در ولسوالی 

خنجان والیت بغالن، بزرگداشت شد.
در این  کنفرانس پیــام تبریک  بانو داکتر 
سیما  ســمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان ارایه گردید و پس از آن سید 
حفیظ اهلل  فطرت، رئیس دفتر ســاحوی کندز 
در ارتبــاط بــا موضوع، عبدالمقیم  یوســفی، 
سرپرســت مقام ولسوالی خنجان در ارتباط به 
تعهد حکومت به منظور اجرای قانون اشخاص 
دارای معلولیــت از طریق ادارات، ســیدصالح 
صالح، رئیس کار و امور اجتماعی نیز در زمینه 
همکاری بیشتر و ایجادمراکز آموزشی، فنی و 
حرفه ای در ســطح والیت بغالن برای معلوالن 
و مولــوی عبــداهلل و مالعبدالوهاب، خطیبان 
مســاجد ولســوالی خنجان و عزیزاهلل راســخ 
رئیس انجمــن معلولین قهرمان والیت بغالن، 
مال عبدالســالم، غالم محمد نظری  از بزرگان 
قومی، میربچه صمدی، رئیس اتحادیه معلولین 
بغالن، مال نورمحمد، نماینده معلولین داشته 

های شان را به حاضرین عرضه داشتند. 

دادخواهــی و هماهنگی برای بهبود 
وضعیت حقوق بشری معلوالن

شــورای اجتماعی معلولیــن والیت کندز 
نشستی را با همکاری کمتیه سویدن و بخش 
افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر کندز با شرکت شماری از 
ادارات مرتبط، در مقر آن شــورا در تاریخ 10 
جــدی 1۳۹7 ،  برگزار کرد. در این نشســت، 
آقای احمد شــفیق، معاون شورای اجتماعی 
معلولین والیــت کندز درباره اهــداف کاری 
و بهبــود وضعیــت حقوق بشــری معلوالن، 
محو خشــونت، تأثیرات نشست های متعدد با 
رســانه ها به منظور بازتاب دادن خواست  ها در 

پرتو قانون حقوق و امتیازات اشــخاص دارای 
معلولیت واســناد بین المللــی و ازبین بردن 
هرگونه تبعیض و بی عدالتی در ســطح مرکز 
و ولســوالی های والیت کندز بحــث کرد واز 
همکاری های بخش اشــخاص دارای معلولیت 
دفتر ساحوی کمیسیون در حوزه شمال شرق 

و کمیته سویدن، قدردانی کرد.
سپس مخدوم برهان،مسئول بخش اشخاص 
دارای معلولیت دفتر ساحوی کمیسیون، ضمن 
سپاســگزاری از کمیته ســویدن برای تقویت 
خودکفایی معلوالن، توزیع قرضه های کوچک 
به آن ها و ورثه شــهدا وساخت  و  ساز اعضای 
مصنوعی برای ایســتادگی معلــوالن، درباره 
فعالیت های سال 1۳۹7 بخش خویش آگاهی 
داد واز برگزاری 27 نشســت با شمولیت بیش 
از ۹00 تن از اقشــار واصناف مختلف والیات، 
و نوزده بــار نظارت بر مرکز تــداوی معتادان 
والیات، اشــتراک در میزهای گرد و نظارت بر 
وضعیت حقوق بشــری معلوالن بحث کرد و 
وضعیت معلوالن ومعتادان داخل بســتر مراکز 
درمانی را بهتر از سال های گذشته ارزیابی کرد. 

با  طفل  حقوق  کنوانسیون  رعایت   در 
مشکالت روبه روییم 

 سالروز تصویب کنوانسیون حقوق طفل با 
برگزاری محفلی در شــهر آیبک گرامی داشته 
شــد. در این محفل که از سوی دفتر ساحوی 
کندز با همکاری ریاســت کار و امور اجتماعی 
والیت ســمنگان  روز 6 قوس در تاالر همایش   
این ریاست برگزار شــد، 170 تن از مأموران 
دولتــی، فعــاالن نهادهای مدنــی، معلمان و 
شاگردان مکاتب و اطفال پرورشگاه شهر آیبک 

اشتراک کرده بودند. 

دفتر والیتی فاریاب
 گرامیداشت  روز جهانی محو خشونت 

علیه زن 
» روز جهانی محو خشــونت علیه زن« در 
کنفرانسی با شکوه  توسط دفتر والیتی فاریاب 
افغانستان  بشــر  کمیسیون مســتقل حقوق 
گرامیداشته شــد. این همایش با اشتراک  ۹۵  
تن به شمول رئیسان ادارات دولتی، مسئوالن 
و نماینــدگان نهادهای غیردولتــی، مدافعان 
حقوق بشر، علمای دینی، اعضای جامعه مدنی، 
استادان و شاگردان مکاتب، نمایندگان نهادهای 
مدافــع حقــوق زن، خبرنگاران و مســئوالن 
رســانه  ها به تاریخ 6 قوس 1۳۹7 خورشیدی 
در تاالر همایش دفتر والیتی فاریاب کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان برگزار شد. در 
این محفل حمید اهلل  عظیمی، سرپرست دفتر 
والیتی فاریاب درباره فلســفه  روز جهانی محو 
خشــونت علیه زن ، وحیداهلل  مبــارز، نماینده 

مقام والیت فاریاب به مناسبت فرا رسیدن  روز 
جهانی محو خشونت علیه زن  و اعالم حمایت 
و همــکاری مقام والیــت را در ایــن زمینه، 
محمد ظاهر  حســینی، امام مسجد تکیه خانه 
شــهر میمنه درباره روز جهانی محو خشونت 
علیه، وحیده  لودین  به نمایندگی از دفتر زنان 
برای زنــان افغان و چند تن دیگر نیز پیرامون 

این روز صحبت کردند. 

 برگزاری نشست هماهنگی رسانه ها 
نشســت هماهنگی خبرنگاران و مسئوالن 
رسانه های فاریاب در سه ماه  چهارم سال 1۳۹7 
از ســوی بخش تعلیمات دفتر والیتی فاریاب 
با اشــتراک 1۹ تن از خبرنگاران و مســئوالن 
رسانه ها در تاالر همایش دفتر والیتی فاریاب، 

برگزار شد.

گرامیداشت »روز جهانی معلولین« 
از »روز جهانــی معلولیــن« طــی محفل 
با شــکوهی توســط بخش حمایت و انکشاف 
حقوق اطفال دفتر والیتی فاریاب کمیســیون 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتان با اشتراک 
)144( نفربه شــمول زنان و مردان از رؤسای 
ادارات دولتی، مسؤولین و نمایندگان نهادهای 
غیردولتــی، علمــای دینی، مدافعــان حقوق 
بشــر، اعضای جامعه مدنی، تعــداد کثیری از 
معلولین، خبرنگاران و والیت فاریاب به تاریخ 
12 قوس 1۳۹7 در سالن کنفرانس این دفتر، 

گرامیداشت به عمل آمد. در این محفل 
پیام تصویری داکتر ســیما »سمر« رئیس 
کمیسیون مســتقل حقوق بشرافغانستان  به 
مناســبت سوم دســامبر روز جهانی معلولین 
پخش گردید و سپس شهزاد »حکمتی« معاون 
بخش آمبودزمن دفتر والیتی فاریاب، وحید اهلل 
» مبارز « نماینده  مقام والیت فاریاب، حاجی 
محمد حســن آمر انجمن شــهدا و معلولین 
والیــت فاریاب ، کریمه »بیهقی« رئیس کار و 
امور اجتماعی، شــهدا و معلولین والیت، سید 
زین الدیــن »عابدی« مســئول جامعه مدنی 
والیت فاریاب، شــریفه »عظیمی« رئیس امور 
زنان فاریاب، سید نظام الدین »هاشمی« رئیس 
انجمن شــهدا و معلولین فاریاب، فضل احمد 
عزیزی یکتن از مدافعان حقوق بشــر، نجیبه 
»بینــوا«، خال بی بی، خــال محمد و محمد 
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ابراهیم به نمایندگی از معلولین والیت فاریاب 
پیرامون این مناسبت سخنرانی نمودند.

دفتر ساحوی بامیان 
تئاتر  اجرای  و  آگاهی دهــی   کمپاین 

اشتراکی

بخش زنان دفتر ســاحوی بامیان در یک 
فعالیت ابتکاری دو شــیوه آموزشی تئاتر را که 
از نوع اشــتراکی است  با جلسه آگاهی دهی در 
قالب یک برنامه کمپاین آموزشــی برای 2۵0 
تن از اهالی قریه آقرباط که از اقشــار  مختلف 
 شــامل جوانان، نوجوانان و بــزرگان در مرکز 

بامیان برگزار کرد. 
در این برنامه نماینده ریاست حج و اوقاف 
درباره ممنوعیت خشونت علیه زنان و نیز آمر 
بخش حمایت و انکشــاف حقوق زنان درباره 
قوانین منع خشــونت و منع آزار واذیت علیه 

زنان صحبت کردند. 

آموزش حقوق بشــر و بشردوستانه 
نهادهای  برای کارمنــدان  بین المللــی 

امنیتی و دفاعی
بخــش آمبودزمن دفتر ســاحوی بامیان 
کارگاه آموزشی ســه روزه ای را با اشتراک 2۵ 
تن از افسران وســربازان پولیس قطعه خاص، 
پولیس ســرحدی، قومندانی امنیه، کارمندان 
امنیت ملی و مرکز جلب وجذب اردو، در مرکز 
والیــت برگزار کرد. این کارگاه با هدف ارتقای 
سطح آگاهی اشتراک کنندگان درباره مفاهیم 
ومعیارهای حقوق بشــر، بــه خصوص موازین 
قانونی مرتبط بــا عمل کرد نهادهای امنیتی و 

دفاعی راه اندازی شده بود.
محمدجواد دادگر، سرپرست دفتر ساحوی 
بامیــان در ســخنان افتتاحیه خــود به بیان 
اهــداف ومقاصد برنامه های آموزشــی حقوق 
بشر برای منسوبان نهادهای امنیتی، دفاعی و 
پولیس پرداخت و توضیح داد که  کمیســیون 
تالش دارد درکنار سایر فعالیت های نظارتی و 
حمایتی خود، بــرای ترویج فرهنگ احترام به 
حقوق بشر در این نهادها ، کارگاه ها و برنامه های 
منظم آموزشی  برگزار کند. وی رعایت حقوق 
بشــر و مخصوصاً التزام به اصول حقوق بشــر 
دوستانه بین المللی را از وظایف و مکلفیت های 
قانونی نهادهای امنیتی و دفاعی عنوان کرد و 
خواستار اجرای برنامه های یاد شده و نیز توجه 

مسئوالن به ایفای تعهدات قانونی شان شد که 
منجر به بهبود هر چه بیشــتر وضعیت حقوق 
بشــر و در ســطح نهادهای امینتی و دفاعی 

می شود.

بررســی  کنفرانــس  برگــزاری 
میکانسیم های قانونی منع خشونت علیه 

زنان
دفتر ســاحوی  در بامیــان در ادامه کارزار 
16 روزه محو خشونت علیه زنان کنفرانسی را 
با عنوان »بررســی میکانسیم های قانونی منع 
خشــونت علیه زنان« در مرکــز والیت بامیان 
برگزار کــرد. این برنامه با حضور بیش از 1۵0 
تن از مســئوالن ادارات دولتــی و غیر دولتی، 
نهادهــای مدنی، فعاالن حقوق زن، اســتادان 
دانشگاه و دانشجویان  در دو بخش برگزار شد.

سرپرست دفتر ساحوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان، در آغاز ضمن ارائه 
معلومات دربــاره کمپاین آموزش قوانین ناظر 
بر منع خشــونت علیه زنان که از سوی دفتر 
ســاحوی بامیان به مناســبت بیست و پنجم 
نوامبر راه اندازی شــده بود،  خاطر نشــان کرد 
که به رغم دســتاوردها و تحــوالت مثبت در 
عرصه بهبود وضعیت حقوق بشری زنان ،  وجود 
تبعیض و اعمال خشــونت گســترده بر آن ها، 
هنوز از نگرانی های جدی و عمده است . به باور 
وی، از آن جاییکه بخش مهمی از خشونت های 
جاری علیه زنان، ریشــه در ســنن و فرهنگ 
جامعه افغانســتان دارد،  مبارزه با آن دشوار و 

نیازمند تدابیر دراز مدت است.
محمد طاهر زهیر، والی بامیان، خشــونت 
علیــه زنــان را معلول علت هــای چند وجهی 
توصیــف کرد . به باور ایشــان، رعایت اصول و 
هنجارهای اخالقی در محیط خانواده و جامعه 
می توانــد راهکار مهمی بــرای کاهش معضل 
خشونت علیه زنان باشد. والی بامیان هم چنین 
بر تعهد جدی حکومــت محلی در امر مبارزه 
با خشــونت علیه زنان تأکیــد کرد و افزود که 
در تطبیق و اجرایی کردن قانون منع خشونت 
علیه زنان، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال 
و دیگر قوانین نافذ  هرگز کوتاهی نخواهند کرد. 
حمید اهلل خدایی، قوماندان امنیه بامیان نیز 
 درباره فعالیت ها و اجرائات یک ساله پولیس در 
عرصه قضایای خشونت علیه زنان صحبت کرد 
 و گفت، در جریان سال 1۳۹7  تعداد 76 قضیه 
قومندانی  در بخش خشــونت های خانوادگی 
امنیه ثبت و بررسی شده است که از این میان، 
41 قضیه آن پس از بررسی های پولیس برای 
رســیدگی قانونی به اداره سانوالی محول شده 

است.
در ادامه برنامه، آقای اســدی، عضو شورای 
والیتــی بامیان،  محمدجواد محمدی، اســتاد 

دانشگاه و محمد میرزایی، وکیل مدافع درباره 
مبارزه با خشونت علیه زنان ،  ضرورت تصویب  
و رفــع کاســتی های موجــود در قانون منع 
خشــونت علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت 
زنان و اطفال، اهمیت و نقش قوانین جزایی در 
کاهش خشونت علیه زنان و معرفی کنوانسیون 
بین المللی منــع هرگونه تبعیض علیه زنان به 

بحث گرفتند. 

تصویب  ســالروز   تجلیل  هفتادمین 
اعالمیه جهانی حقوق بشــر و روز ملی 

قربانیان
دفتر ســاحوی بامیان  در تاریخ 20 قوس 
1۳۹7  هفتادمین ســالروز تصویــب اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر و روز ملی یاد بود  قربانیان 
را با حضور شماری از مسئوالن ادارات دولتی و 
غیر دولتی، فعاالن مدنی و حقوق بشر، استادان 

دانشگاه، دانشجویان و رسانه ها  گرامی داشت . 
در این محفل محمد جواد دادگر، سرپرست 
دفتر ســاحوی بامیان، درباره اهمیت تصویب 
اعالمیه جهانی حقوق بشر، محمدطاهر زهیر، 
والــی بامیان، در ارتباط بــا منازعات، جنگ و 
دیگر بدبختی های بشر و پیامدهای بی اعتنایی 
به اصول برابری، تســامح و مدارا، خانم آیلین، 
رئیس دفتر ساحوی یوناما در بامیان، با استناد 
به بیانیه رســمی هئیت معاونت سازمان ملل 
متحد در افغانســتان در ارتبــاط با هفتادمین 
ســالروز تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشــر، 
صفر محمد، یک تن از باشندگان مرکز والیت 
بامیان به نمایندگــی از قربانیان جنگ، دکتر 
علی جوادی و دکتر خانم جعفری از اســتادان 
دانشگاه،  صادق علی یار، رئیس کمیته والیتی 
صلح و اســماعیل زکی، مسئول شبکه جامعه 
مدنی و حقوق بشــر به ترتیــب درباره فقر و 
حقوق بشــر، اصل برابــری در اعالمیه جهانی 
حقوق بشر، صلح و حقوق بشر و اصول آزادی 
و کرامت انسانی در اعالمیه جهانی حقوق بشر 

توضیحات مفید و همه جانبه ارائه کردند. 

برگزاری کمپاین مبارزه با خشــونت 
علیه زنان 

دفتر ســاحوی بامیان کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان، به مناسبت بیست و 
پنجم نوامبر، روز جهانی محو خشــونت علیه 
زنان کمپاین وســیع آموزشی و آگاهی دهی را 
در مرکز والیت و ولسوالی ها برگزار کرد ه است. 
این کمپاین که شامل برنامه های  متنوع بود، با 
اشتراک بیش از 1700 نفر از مسئوالن ادارات 
دولتی و غیر دولتی، اســتادان و دانشــجویان 
دانشگاه ها، فعاالن مدنی و حقوق بشر، رسانه ها 
و دیگر اقشار جامعه، برای ده روز راه اندازی شد. 
هم چنین در یک برنامه ابتکاری تعداد ۳۳0 
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تن از دانشــجویان، فعاالن مدنی، فرهنگیان و 
مدافعان حقوق بشــر، در 20 گروه کوچک از 
ســوی 20 آموزگار قانون منع خشــونت علیه 
زن، قانــون منع آزار و اذیت زنــان و اطفال و 
کنوانســیون بین المللی منع هرگونه تبعیض 
علیه زنان را آموزش دیدند. این برنامه را دفتر 
ساحوی بامیان با همکاری شماری از نهادهای 

همکار در مرکز والیت برگزار کرد. 
هم چنین بخش حمایت و انکشاف حقوق 
زنان دفتر ساحوی بامیان به مناسبت بیست و 
پنجم نوامبر، با همــکاری مالی دفتر آقا خان 
برنامه آگاهی دهی و تبلیغاتی را برای 2۵0 تن 
از باشــندگان قریه اقرباط مرکز والیت بامیان 
برگزار کرد. در این برنامه، نماینده ریاست حج 
و اوقاف درباره منع شــرعی خشــونت با زنان، 
نماینده دفتر ســاحوی کمیســیون در مورد 
احکام جزایی قانون منع خشــونت علیه زن و 
نماینده دفتر آقا خان درباره اهمیت مشارکت 
و حضور زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی صحبت کرده و به شرکت کنندگان 
آگاهــی دادنــد. ســپس، برنامــه بــا اجرای 
نمایشــنامه ای بر محور  حقوق زنان و خشونت 
علیه زنان توســط »گروه  خانه فرهنگ و هنر 

بامیان« به پایان رسید. 

دفتر ساحوی بلخ
 پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی 
برای سطوح تصمیم گیری نیروهای امنیتی

با اشتراک 26 تن از منسوبان قوای امنیتی 
و دفاعــی والیــت بلخ، یک کارگاه آموزشــی 
ســه روزه در تاالر همایش دفتر ســاحوی بلخ 
برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که با عنوان 
»تأمین حقوق بشــر و حقوق بشر دوستانه در 
پرتــو عملکرد نیروهای دفاعــی و امنیتی« به 
روزهای پنجم تا هفتم ماه قوس از سوی بخش 
آمبودزمــن این دفتر برگزار شــد، معیارهای 
محاکمه عادالنه متمرکز بــر حقوق مظنونان 
و متهمان، مفهوم شــکنجه و پیامدهای آن و 
مکلفیت های پلیس در امــر رعایت و حمایت 
از حقوق بشــر، از  موضوعاتی بود که  مربیان و 

اشتراک کنندگان درباره آن بحث کردند.

دفتر  جدید  ســاختمان  گشــایش 
ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در 

مزار شریف

با حضور داکتر سیماسمر رئیس کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان، کمیشنران و 
رئیس اجرائیه کمیســیون و بیش از صد تن از 
مســئوالن نهادهای دولتی و غیردولتی والیت 
بلخ، ساختمان جدید دفتر ساحوی کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانستان در مزار شریف 
با قطع نوار رســما گشــایش یافت. در مراسم 
افتتاحیــه این دفتــر به روز بیســتم جدی، 
قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف 
ضمن خوشامدید به حاضران گفت امروز یک 
روز تاریخی برای این کمیسیون و به خصوص 
کارمندان آن در مزار شــریف می باشــد. وی 
با یادآوری از حمایت های رئیس کمیســیون، 
رهبری دولت، والی ســابق بلخ و ریاست جن 
و پرس برای زمینه سازی اعمار ساختمان این 
دفتر، تاکید کرد، دفتر ساحوی کمیسیون خانه 

تمام ساکنان شمال کشور است.
در این محفل داکتر ســیما ســمر رئیس 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان، با 
تاکید بر استقاللیت کمیسیون حقوق بشر در 
مطابقت با اصولنامه پاریس گفت خوشبختانه 
برای انتخاب کمیشنران جدید این کمیسیون 
چندیــن مرحله در نظر گرفته شــد که برای 
حفاظت از اســتقاللیت آن می تواند موثر تمام 

شود.
وی با اشاره به شدت گیری تالش ها برای 
تامیــن صلح در افغانســتان از زنان و قربانیان 
جنگ خواست که در روندهای صلح سهمگیری 
فعال تری داشته باشند. داکتر سمر با یادآوری 
تسجیل آزادی ها و ارزش های حقوق بشری در 
قانون اساســی تاکید کرد به عنوان شهروندان 
مسئول باید پاسدار این ارزش ها باشیم و نباید 

بگذاریم قربانی معامله های سیاسی بشود.
داکتر سمر گفت مردم افغانستان به دنبال 
انتقام گیری نیستند، اما از کسانی که مرتکب 
نقض حقوق بشــر و جنایت های جنگی شده 
اند انتظار می رود که حد اقل در پیشــگاه ملت 
و قربانیــان عذرخواهی کننــد. او با یادوآوری 
ســالروز کشتار مردم یکاولنگ در دودهه قبل، 

آرزو کرد که دیگر شاهد چنین کشتارهایی در 
هیچ گوشه افغانستان نباشیم.

در این محفل محمد بشیر توحیدی معاون 
والیــت بلخ بــا تبریک گشــایش دفتر جدید 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر به رئیس و 
اعضای این کمیســیون، به ارائه تصویر خشن 
از اســالم در دوره طالبان به خصوص نســبت 
به زنان اشــاره کرد و گفت ما باید تالش کنیم 
تصویر درستی از اسالم به نمایش بگذاریم. وی 
به نمایندگی از مقام والیــت بلخ قول داد که 

همچون گذشته همکار این دفتر خواهند بود.
داکتر محمد افضل حدید رئیس شــورای 
والیتی بلخ، عبدالحمید حمید صفوت نماینده 
نهادهای مدنی والیت بلخ از دیگر ســخنرانان 
محفل بودند که در ارتباط با ارزش های حقوق 
بشــری و رعایت و نیز بر اهمیــت و ضرورت 
اصالح حکومت داری در کشور تاکید ورزیدند. 

به ســالروز  پیوند  همایش علمی در 
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر

از هفتادمین سالروز تصویب اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر و روز ملی قربانیــان با برگزاری 
همایش علمی در تاالر کنفرانس های دانشگاه 
آریای شــهر مزار شــریف تجلیل گردید. در 
این همایش که از ســوی دفتر ساحوی بلخ و 
دانشگاه آریا به روز 1۹ قوس برگزار شد حدود 
100 تن از دانشــجویان و شماری از استادان 

این دانشگاه اشتراک کرده بودند.
در ایــن همایش علمــی نماینده های پنج 
کارگروه نتایج تحقیقات شان را برای حاضران 
ارائه کردند و به پرسش های آنان پاسخ گفتند. 
ســه کارگروه به بررســی ۳0 مــاده اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر پرداختــه بودند، کارگروه 
چهارم در باره میثاق حقوق مدنی ـ سیاســی 
و کارگروه پنجم راجع به جایگاه حقوقی زنان 
در افغانســتان نتایج پژوهش های شان را ارائه 

کردند. 

دفتر والیتی هلمند
تجلیل از روز  جهانی محو خشونت علیه 

زنان 
در تاریــخ 6 قــوس 1۳۹7 دفتــر والیتی 
هلمند »روز جهانی محو خشونت علیه زن«  را 



ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397

با برگزاری کنفرانس با شکوهی در تاالر همایش 
ولسوالی نهر ســراج  تجلیل کرد. در این محفل 
 تعداد 100 تن )61 زن و ۳۹ مرد( به شــمول 
 ولسوال نهرسراج، رئیس ارکان قول اردو، قومندان 
امنیه، علمان دینی، متنفذان قومی، کارمندان 
دولتی و غیر دولتی و معلمان  زن  شرکت داشتند. 

گرامیداشت ســالروز تصویب اعالمیه 
جهانی حقوق بشر 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر 
والیتی هلمند هفتادمین سالروز تصویب اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر، بیســت پنجمین سالروز 
تصویــب برنامه عمل کنفرانس ویانا و اصول نامه 
پاریس و روز ملــی یادبود  قربانیان نقض حقوق 
بشــر را به تاریخ 20 ماه قوس برگزار کرد.در این 
محفل که در تاالر همایش پوهنتون هلمند برگزار 
شــده بود، بیش از ۸۵ تن اشتراک کرده کردند. 
در این همایش معاون مقام والیت هلمند آقای 
مجاهداهلل صفاری؛ محمد رزاق یعقوبی،قوماندانی 
امنیه؛محمدعیسی ابراهیم خیل،  رئیس سارنوالی 
اســحق زی،رئیس کمیته  استناف؛ غالم محمد 
والیتــی صلح؛ محمد داود مدقق، رئیس ارشــاد 
حج و اوقاف؛ سورگل عبدالرحمن،رئیس مؤسسه 
تحصیالت عالی هلمند؛ عزت اهلل سکندری،رئیس 
انجمن وکالی مدافع؛اعضای ریاست های دولتی 
و غیر دولتی و نهادهای بشــری و خیریه، بزرگان 
قومی، روحانیون ، خبرنگاران، استادان پوهنتون، 

دانشجویان پسر و دختر اشتراک کردند. 
در این محفل  نخســت رئیس  دفتر والیتی 
هلمند خانم عفیفه معروف درباره اهداف برگزاری 
کنفرانس و اهمیت کنفرانــس ویانا و اصولنامه 
پاریس در حمایت از اسناد حقوق بشری ؛ معاون 
مقام والیت هلمند  آقای مجاهداهلل صفاری درباره 
اصول و ارزش های حقوق بشــری و جایگاه آن 
در آموزه های اســالمی، قومانــدان امنیه والیت 
هلمند آقای محمد رزاق یعقوبی ضمن قدردانی 
از فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر در 

مورد نقض حقوق بشر صحبت نمودند.
دفتر ساحوی هرات

 بزرگداشــت  روز جهانی منع خشونت 
علیه زنان 

بخــش حمایت و انکشــاف حقــوق زنان 
دفترساحوی هرات، به منظور تجلیل  2۵ نوامبر 
)روز جهانی منع خشونت علیه زنان(، همایشی 
را در تاالر همایش کمیسیون برگزار کرد. در این 

کنفرانس مقامات ادارات دولتی، اعضای نهادهای 
جامعه مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان شرکت 

کرده بودند.
ایــن کنفرانــس ســخنرانان دربــاره  در 
فعالیت های شان در خصوص تطبیق قوانین منع 
خشونت علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان 
و اطفال در ارگان های مربوطه خویش که طبق 
این قوانین مکلفیت اجراء آن را به عهده داشتند 

صحبت کردند. 
سید عبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر ساحوی 
هــرات، درباره قوانین موجــود در خصوص منع 
خشونت علیه زنان، مونسه حســن زاده، معاون 
اجتماعی مقام والیت هرات درباره دستاوردهای 
مقــام والیت در خصوص تطبیــق قوانین منع 
خشونت علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان 
و اطفال، خانم انیسه ســروری، رئیس امور زنان 
والیت هرات در خصوص فعالیت های ریاســت 
امور زنان مطابق قانون منع خشــونت علیه زنان 
و قانــون منع آزار و اذیت زنــان و اطفال، ناهید 
نقشبندی،آمر جندر ریاست معارف والیت هرات 
درباره  مکلفیت های ریاست معارف والیت هرات 
در کاهش خشونت و آزار و اذیت علیه زنان طبق 
قانون منع خشونت و قانون منع آزار و اذیت زنان 
و اطفال، حســینی، نماینده ریاست حج و اوقاف 
والیت درباره فعالیت های ریاست حج و اوقاف در 
خصوص تطبیق قوانین منع خشونت علیه زنان 
و قانون منــع آزار و اذیت زنان و اطفال، مرضیه 
ابراهیمی، مسئول آژانس اطالعاتی باختر و نماینده 
ریاست اطالعات و فرهنگ درباره مکلفیت های 
این اداره مطابق قوانین یاد شــده، فردانی، رئیس 
انجمن اجتماعی تعهد درباره حقوق و جایگاه زن 

در زندگی صحبت کردند.

دفتر والیتی بدخشان
سفر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان به والیت بدخشان
 روز یک شنبه، ۹ ماه جدی سال 1۳۹7، بانو 
داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق 
 بشر افغانستان و ریچارت بنیت، رئیس حقوق  بشر 
یونما، در  سفری رسمی به والیت بدخشان از دفتر 
والیتی کمیسیون در بدخشان بازدید نموده و با 
شماری از اعضای نهادهای مدنی، والی و جمعی 
از مقامــات دولتی این والیت، در نشســت های 
جداگانــه، وضعیت حقوق  بشــر در این والیت 
را  بررسی کردند. بانو ســمر، در دیدار با اعضای 
نهادهای مدنی، ضمن سپاسگزاری از این نهادها 
به خاطر فعالیت ها و همکاری های شــان گفت: 
»نهادهای جامعه مدنی بازوی کمیسیون مستقل 
حقوق  بشــر افغانســتان اند.« رئیس کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر افغانســتان افزود : »برای 
نهادینه شدن فرهنگ حقوق  بشر نیاز به همکاری 
مشترک است.  رئیس کمیسیون مستقل حقوق 

 بشر افغانســتان در دیدارش با اعضای نهادهای 
مدنی اضافه کرد: »ما در شــرایط کنونی نیاز به 
همکاری دوامدار و مشــترک داریــم، باید تمام 
نهادهای مدنی، همگام و همسو با کمیسیون کار 
کنند و تمام نیــرو  و توان خویش را  برای تحقق 
حقوق  بشر به ویژه حقوق زنان، اطفال، معلوالن و 
کهنساالن به کار گیرند  تا آیندۀ مطمئن برای این 

اقشار فراهم شود.«
داکتر سیما سمر، در این نشست با اشاره به 
روند مذاکرات صلح در کشــور گفت: »ما نیاز به 
صلح پایدار داریم، اما  صلح  نباید به دستاودهای 

یک و نیم دهه گذشته  لطمه بزند.«
 وی افزود: »فرآیند صلح باید همه شــمول 
باشــد. دیدگاه ها، مطالبات و خواست های تمام 
اقوام، گروه ها و جریان های سیاســی و اجتماعی 

کشور در آن مد نظر گرفته شود.« 
بانو ســمر گفت: »در پروســه صلح باید به 
قربانیان سال های جنگ بیشتر اولویت داده شود و 
در قدم اول باید صدای آن ها شنیده شود  و نباید 

عدالت قربانی مصلحت شود.«
ریچارت بنیت، رئیس حقوق بشر یونما، در 
دیدار با اعضای نهادهای مدنی والیت بدخشــان 
گفــت: »ما همه، اهداف و برنامه های مشــترک 
داریم، ما به خاطر رسیدن به صلح، عدالت، برابری 

و رفاه جامعه کار می کنیم.«
آقای بنیت گفت: »با ایجاد حاکمیت قانون، 
زمینه برای تأمین عدالت مساعد خواهد شد.« به 
گفته او، در جایی  که قانون حاکمیت نداشته باشد، 

در آن جا عدالت تأمین نخواهد شد.«
سمع اهلل ســیحون،  از فعاالن مدنی در دیدار 
با هئیت رهبری کمیسیون، نگرانی های موجود 
را درباره  وضعیت حقوق  بشر ابراز داشت و گفت 
که سربازگیری و شامل شدن کودکان در صفوف 
گروه های مسلح، به شمول مخالفان مسلح دولت 
و خیزش های مردمی، همواره یکی از نگرانی های 
جدی شهروندان این والیت بوده و برای جلوگیری 
از آن باید تدابیر و اقداماتی الزم روی دست گرفته 

شود.
آقای ســیحون  گفت : »یکی از نگرانی های 
موجود،  تحقق نیافتن عدالت اســت. به گفته او، 
ادامه در صفحه 2۵
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کنفرانس نقش زنان 
در حکومت داری 
خوب و صلح پایدار 
برگزار شد
حسین سیرت 

در این کنفرانس داکتر سیما سمر در ارتباط با 
موضوع صلح و حقوق زنان بیان داشت: »زنان 
براساس قانون اساسی حق برابر با مردان دارند. 
تا زمانی کــه زنان به عنــوان نیمی از جامعه 
افغانستان در تمام تصمیم گیری های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی ســهم نداشته باشند، ما 
به صلح و توســعه پایدار نمی رســیم. زنان به 
عنوان رکن اصلی و اساسی ادامه نسل بشریت، 
باید در تصمیم گیری ها شریک باشند.« رئیس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در بخش دیگری 
از ســخنانش در ارتباط با حکومتداری خوب 
تاکید کرد: »تا زمانی که حکومت داری خوب 
نداشته باشیم و در سایه قانون زندگی نکنیم، 
مردم افغانستان به حکومت اعتماد نمی کنند... 
حکومت بایــد تمام خدمات اجتماعی را بدون 
تبعیض انجام دهد. ارزش های دموکراســی را 
نباید براساس قوم و منطقه تقسیم کنیم. نمونه 
اش انتخابات پارلمانی گذشــته اســت. مردم 
بخاطر انتخابات و تقویت دموکراسی جان شان 
را از دست دادند و شهید شدند؛ ولی چه چیزی 

بدست آوردند؟«

سخنان والی کابل
محمد یعقوب حیدری، والی کابل ســخنران 

دیگر این کنفرانس بــود. آقای حیدری ضمن 
قدردانی از تالش های داکتر سیما سمر رییس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای 
بهبود وضعیت بشری در کشور و دادخواهی های 
او در ســطح جهانی سپاسگذاری در ارتباط با 
بهبود بخشــیدن وضعیت زنان در کابل گفت: 
»تالش دارد تا برای زنانی که در خانه های امن 
زندگی می کنند، ســرپناه مناسب در بیرون از 
شهر کابل برای آن ها، لیلیه یا مرستون ساخته 
شــود و زمینه کار و کسب های کوچک نیز در 
آن فراهم باشــد تا زنان بی سرپرست از طریق 
کار مزد بدست آورند و زندگی عزتمند داشته 
باشــند.« والی در ادامه صحبت هایش در مورد 
صلح گفت در صورتی که در نتیجه صلح مردم 
آزادی ها و حقوق اساسی خود را از دست دهند، 
چنین صلحی نتیجه نخواهد داشــت و چنین 
تصوری غلط است. به باور آقای حیدری، حاال 
در کابل حدود 7 میلیون نفر زندگی می کنند 
که همه به حقوق و آزادی های بشری باور دارند 
و بــه این دلیل کابل امروز کابل دوران طالبان 
نیســت. زیرا در آن زمان در نتیجه جنگ های 

داخلی، کابل خالی از سکنه شده بود.
داکتر محمــد جواد صالحی رییس دانشــگاه 
گوهر شاد سخنران دیگر کنفرانس بود که در 

دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر افغانستان و دانشگاه گوهرشاد به صورت 
مشترک کنفرانس »نقش زنان در حکومت داری 
خوب و صلح پایــدار« را برگــزار کردند. این 
کنفرانس روز سه شــنبه 2۵ جدی 1۳۹7 در 
تاالر کنفرانس های دفتر مرکزی کمیســیون 
برگزار شد و در آن بیش از 2۵0 تن از مقامات 
عالی رتبه دولتی، منســوبان زن در نهادهای 
امنیتی افغانستان، دانشجویان و فعاالن جامعه 

مدنی و حقوق بشر حضور داشتند. 
این کنفرانس با ســخنرانی داکتر سیما سمر 
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
آغاز شد. داکتر سمر در این کنفرانس با اشاره 
به هفتاد سالگی تصویب اعالمیه جهانی حقوق 
بشر تاکید کرد که این اعالمیه خط فاصل بین 
وحشت و انسانیت است و بدون در نظرداشت 
قوم، دین، نــژاد، رنــگ و تعلقیت های دیگر، 
کرامــت انســانی و حقوق برابــر را برای همه 
انســان ها به رسمیت شــناخته است. رییس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید 
کرد که ارزش های حقوق بشری جهان شمول 
است و زندگی با کرامت، بدون ترس و زندگی 
در سایه قانون و عدالت را برای همه بشریت به 

ارمغان آورده است. 

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
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ارتبا با تامین حق بشــری شهروندان صحبت 
نمــوده گفت: شــرط اول تامین حقوق بشــر 
و آزادی های اساسی آگاه شــدن مردم از این 
حقوق است. او با اشاره به نقش حکومت داری 
خوب در توســعه کشورهای جهان سوم گفت 
تا زمانی که حکومت داری خوب وجود نداشته 
باشد، مردم افغانستان به توسعه نخواهند رسید 
و صلح نیز تامین نخواهد شد. رییس دانشگاه 
گوهر شاد در بخش دیگری از سخنانش افزود 
که حکومت های افغانســتان و فرانســه هردو 
دموکراتیک اند و از رای مردم منشا گرفته اند، 
ولی تفاوت اصلی در این اســت که در فرانسه 
مردم و نهادها به حدی قدرتمند هســتند که 
حکومت را وادار به پاســخگویی می کنند. زیرا 
حکومت از رای مردم مشــروعیت می گیرد و 

تداوم این مشروعیت نیز رضایت مردم است: 
در بخش دوم و ســوم کنفرانس به پنل »نقش 
زنان در حکومــت داری خوب و صلح پایدار« 
و »بحــث و تبادل نظــر از طریق کارگروهی«  
اختصاص یافته بود، که به مدیریت داکتر ثریا 
صبحرنگ کمیشــنر سابق کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان و ســخنان مهمانان 
هریــک پوهنیــار احمد فهیم حکیم مشــاور 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان در 
بــاره موانع مشــارکت زنان در پروســه صلح، 
شــاه گل رضایی نماینده مردم در پارلمان در 
باره »نقش زنان در توســعه سیاسی، حکومت 
داری خــوب و حاکمیت قانون«، ماری اکرمی 
اشتراک در باره تعهدات و مکلفیت های دولت 
در قبال مبارزه با خشونت و آزار و اذیت زنان، 
لیا جــواد فعال حقوق زن بــا موضوع »نقش 
جامعه مدنی در ارتقای مشارکت زنان در امور 
سیاسی و تصمیم گیری های مهم ملی« و ارایه 
پیش نهادات از سوی گروه های تشکیل دهنده 

ادامه یافت. 
در پایــان کنفرانس و جمع بندی ســخنان و 
دیدگاه های ارایه شده، عبداالحد فرزام، رییس 
دفتر ساحوی کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان صحبت نموده افزود: کمیســیون 
تنها به ارسال خواست ها، نظرات و پیشنهادات 
اشتراک کنندگان کنفرانس اکتفا نخواهد کرد؛ 
بلکه برای عملی شــدن این خواست ها، آن را 
پی گیری خواهد کرد. وی در ادامه تأکید ورزید 
خواست ها و پیشنهادات اشتراک کنندگان این 
کنفرانس در باره پروسه صلح، سهم زنان در این 
پروسه و حفظ و حمایت از حقوق و آزادی های 
زنان، از آدرس کمیسیون با شورای عالی صلح 

و سایر مراجع ذیربط شریک می شود. 

قانون بر همه یکسان تطبیق نمی شود و نهادهای 
مجری قانون بیشــتر  می کوشند  عدالت را فدای 
مصلحت کنند.« وی افزود: »یکی از مشــکالت 
موجود و  نگران کننده در بدخشان، میزان افزایش 
فقر و بیکاری اســت. شمار زیادی از مردم با این 
مشکالت درگیرند.« در ادامه احمد فیصل بیگ زاد، 
والی والیت بدخشان ضمن استقبال از سفر هئیت 
رهبری کمیسیون به این والیت، گفت که تمام 
نگرانی ها و موضوعات مطرح شده در اولویت کاری 
نهادهای دولتی این والیت قرار خواهد گرفت. او 
گفت که به نیاز های زنان، اطفال و معلوالن این 
والیت اولویت بیشــتری داده خواهد شد و برای 
رسیدن به عدالت، برابری، حاکمیت قانون، صلح و 

رفاه همگانی تالش های جدی خواهند کرد. 

تجلیل هفته تصویب قانون اساســی 
جمهوری اسالمی افغانستان

هفته قانون اساســی در کشور توسط دفتر 
والیتی کمیســیون مســتقل حقوق بشــر در 
بدخشان، در سالن جلسات مقام والیت بدخشان 
باحضور داشت والی والیت، شورای علما، رییس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر، روسایی نهادهای 
دولتی وغیردولتیري، فعالیــن مدنی و اصحاب 
رســانه ها تجلیل شد. سخنرانان در این همایش 
اهمیت و نقش قانون اساســی را بیان داشتند. 
در این محفل احمدفیصل بیگ زاد، والی والیت 
بدخشان، ابوامان رییس شورای علما بدخشان، 
منیره عالمیار، نماینده شورای والیتی و سیف الدین 
ســایس، رییس جامعه مدنی بدخشــان، عارفه 
نوید، رییس دفتر والیتی کمیسیون حقوق بشر 
بدخشان پیرامون هفته تصویب قانون اساسی و 
راه های تطبیق آن و برشماری چالش های نقض 

قانون اساسی سخن گفتند. 

گرامیداشت هفتادمین سالروز تصویب 
اعالمیه جهانی حقوق  بشر 

دفتر والیتی کمیســیون،  روز چهارشــنبه، 
21 قوس ســال 1۳۹7 کنفرانــس بین المللی 
گرامیداشت  هفتادمین سالروز تصویب اعالمیه 
جهانی حقوق بشر و بیســت و پنجمین سالروز 
تصویب برنامه عمــل کنفرانس ویانا و اصولنامه 
پاریس را با حضور 100 تن )۳0 زن و 70 مرد( از 
مسئوالن و کارمندان نهادهای دولتی و غیر دولتی 
در والیت بدخشــان برگزار کرد.  در این محفل 
عارفه نوید، رئیس دفتر والیتی بدخشان در ارتباط 
با مناسبت های یادشده، احمد فیصل بیگ زاد، والی 
والیت بدخشــان درباره اهمیت اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر، داکتر حکیم، مسئول دفتر والیتی 
یونما و استاد سیف الدین سائیس، رئیس مجمتع 

جامعه مدنی ، داکتر آدینه محمد امینی، رئیس 
مؤسســه تحصیالت عالی برنا، تهمینه آرین به 

نمایندگی از وارثان قربانیان صحبت نمودند. 

دفتر والیتی غور
گرامیداشت  روز جهانی حقوق بشر و روز 

ملی قربانیان 
دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر افغانستان  روز سه شــنبه مورخ 27 قوس 
1۳۹7  روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان 
را با حضور120 تــن ) ۹0 تن مرد و ۳0 تن زن( 
به شمول معاون وسرپرست مقام والیت، رئیس 
محاکم استیناف، رئیس و اعضای  شورای والیتی، 
رؤسای ادارات دولتی، شــورای علماء، نهاد های 
مدنی، اصحاب رســانه ها، استادان و دانشجویان 

دانشگاه در تاالر همایش این دفتر تجلیل کرد.
محفل با خوانش   پیام داکترسیماسمر، رئیس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آغاز شد. 
ســپس آقای رضایی، رئیس دفتر  درباره اعالمیه 
جهانی حقوق بشر هفتاد سال قبل و مهم ترین 
ارزش های جهانی آن، حبیب اهلل رادمنش، معاون 
و سرپرســت مقام والیت غــور درباره اهمیت و 
جایگاه اعالمیه جهانی حقوق بشر، اسحاق علی 
محبی، رئیس محاکم والیــت غور در ارتباط به 
موضــوع صحبت نمودند. در  بخش دوم برنامه با 
برگزاری  پنلی با حضورآقای رضایی، رئیس دفتر، 
آقای فاضل، رئیس دانشگاه، خانم رضایی،رئیس 
کمیسیون شکایات انتخاباتی، آقای ساعد،  سارنوال 
اســتیناف، آقای محمدی،  از علمــاء و دهزاد،  از 
استادان دارالمعلمین به سواالت اشتراک کنندگان 

پاسخ داده شد. 

دفتر ساحوی قندهار
تجلیل از پانزدهمین ســالروز تصویب 

قانون اساسی کشور
دفتــر ســاحوی حقوق بشــر قندهــار از 
سالروزتصویب  قانون اساسی جمهوری اسالمی 
افغانستان به اشتراک منسوبین این دفتر به تاریخ 
17/ 10/ 1۳۹7 درســالن کنفرانس هــای دفتر 

ساحوی حقوق بشر تجلیل بعمل آورد.
در این مراسم سرپرست دفتر ساحوی حقوق 
بشر قندهار فخرالدین فایز، مسئول بخش حقوق 
اطفال شــمس الدین تنویر، سید داود)هاشمی( 
معاون بخش تعلیمات حقوقی، فرهاد ثاقب معاون 
بخش نظارت از حقوق بشــر، ناالن صاحب زاده 
مســئول بخش افــراد دارای معلولیت پیرامون 
موضوع و پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان 

صحبت نمودند. 

از صفحه 2۳
فعالیت های حقوق بشری...
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کارگاه 
دو روزه 
ممنوعیت شکنجه 
برگزار شد

حسین سیرت 

افغانســتان خاطر نشــان کرد که افغانستان 
در ســال 2017 عضویت شــورای حقوق بشر 
را کســب کرد که دســتاورد بزرگی محسوب 
می شــود. بانو ســمر تاکید کرد که هر کشور 
پیش از عضویت در شــورای حقوق بشر، یک 
سلسله تعهدات را برای بهبود وضعیت حقوق 
بشر می دهد و حاال که افغانستان این عضویت 
را به دســت آورده باید برای حمایت، حفاظت 
و بهبود حقوق بشــر در افغانســتان بکوشد. 
براســاس اظهارات داکتر سمر، شورای حقوق 
بشــر سازمان ملل متحد در حال حاضر بر سر 
دو کنوانسیون »حقوق کهن ساالن« و »حقوق 
بشر و تجارت« کار می کند. او گفت که تاکنون 
سند حقوق بشری مشخصی که بتواند از حقوق 
کهن ســاالن حمایت کند و کشــورهای عضو 
سازمان ملل متحد موظف به تطبیق آن باشد 
وجود ندارد و از هدف از کنوانسیون حقوق بشر 
و تجارت نیز رعایت حقوق بشر توسط تاجران 
و سرمایه داران است تا فعالیت های اقتصادی و 
سرمایه گذاری آن ها سبب نقض حقوق بشری 

افراد دیگر در جامعه نشود. 

ممنوعیت شکنجه 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان در بخشی دیگر از سخنانش تاکید 
کرد که قانون اساسی شکنجه را ممنوع کرده و 
آن را »تعذیب انسان« خوانده است. داکتر سمر 

گفت که انسان ها بخاطری شکنجه می شوند تا 
»به کاری که نکــرده اعتراف کنند.« در حالی 
که براســاس قانون، هرنوع اعتــراف کردن و 
پذیرفتن جرم زیر شــکنجه نزد محکمه اعتبار 
ندارد و غیرقانونی اســت. داکتر سمر گفت که 
هیچ مامور دولتی اجازه ندارد کسی را شکنجه 
کند؛ زیرا افغانستان به کنوانسیون منع شکنجه 
الحاق کرده و حق شــرطی را که افغانستان در 
ابتدا پذیرفته بود و براساس آن ناظران خارجی 
نمی توانســتند در مورد شکنجه در افغانستان 
تحقیق کنند، این حق شرط نیز برداشته شده 
و کنوانســیون منع شــکنجه به صورت کامل 

توسط افغانستان پذیرفته شده است. 

مسوولیت حکومت افغانستان
ریچارد بنت، رییس بخش حقوق بشر یوناما 
در این کارگاه، شــکنجه و بدرفتاری را یکی از 
تخلفات جدی حقوق بشر خواند که پیامدهای 
بسیار ناگوار روانی نه تنها برای قربانی شکنجه 
بلکه برای خانواده و اجتماع نیز دارد. وی تاکید 
ورزید که شکنجه در هیچ حالتی توجیه ندارد 
و نمی توان انسان ها را به بهانه وضعیت جنگی 
و یا حاالت دیگر شکنجه کرد. آقای بنت گفت 
افغانســتان با تصویب پروتوکل اختیاری منع 
شکنجه و کنوانسیون منع شکنجه، تعهد کرده 
است که هیچ کسی در کشور شکنجه نمی شود، 
به قربانیان آن غرامت پرداخته می شود و درد 

دفتر ســاحوی کابل کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان کارگاه آموزشی دو 
روزه»ممنوعیت شکنجه و چگونگی جلوگیری 
از آن« را در روزهای شــنبه و یک شــنبه 22 
و 2۳ جــدی 1۳۹7برگزار کرد. در این کارگاه 
آموزشــی ۵0 تن )7 زن 4۳ مرد ( از مسووالن 
و منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی، کارمندان 
اداره عالی لوی سارنوالی، وزارت عدلیه و آمران 
بخش آمبودزمن دفاتر ســاحوی کمیســیون 
مســتقل حقوق بشرافغانستان حضور داشتند. 
ســخنرانان ایــن کارگاه شــکنجه را تعذیب 
انســان خواندند و بر ممنوعیت آن در اســناد 
ملی و بین المللی تاکید کردند. در این کارگاه، 
مسوولیت دولت ها در قبال ممنوعیت شکنجه 
و راه های پیشگیری از آن مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت. 
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان در سخنرانی افتتاحیه 
خود گفت که 70 ســال پیش اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر تصویب شد و این اعالمیه برابری 
و مســاوات در کرامــت انســانی را برای همه 
انســان های جهان به رسمیت شناخت. داکتر 
ســمر گفت که یکی از دالیــل اصلی جنگ و 
منازعه تبعیض و بی عدالتی است و تا زمانی که 
این دو پدیده وجود داشته باشد، انتظار جامعه 

صلح آمیز را نداشته باشیم. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
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بحث جمعی در مورد مفهوم شکنجه
باز محمد آمــوزگار، آمر بخــش تعلیمات 
دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان روی تعریف شکنجه با تمرکز 
بر احکام قوانین داخلی افغانستان) قانون منع 
شــکنجه و کود جزا( بحث نمــود. در جریان 
برنامه اشتراک کنندگان به گروه کاری تقسیم 
شــده و با کمک اموزگاران هر یک باز محمد 
اموزگار، حنیفه گیرووال و محمد عالم عزیزی 
روی عناصر شــکنجه و نحــوه اثبات قضایای 
شکنجه  بحث نموده و سپس نتایج کار گروهی 

خویش را شرح دادند.
در ادامــه ایــن کنفرانس بهــزاد حکاک، 
هماهنگ کننده بخش آمبودزمن کمیســیون 
مســتقل حقــوق بشــر افغانســتان در مورد 
مکلفیت های دولت افغانســتان در قبال اسناد 
بین المللــی مربوط به شــکنجه، خالــد ایثار، 
معــاون بخش تعلیمــات حقوق بشــر دفتر 
ســاحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان با معرفی همه جانبه کمیسیون، به 
وظایف و صالحیت های آن و نقش کمیسیون 
در جلوگیــری و پیگیری قضایای شــکنجه، 
حنیفه گیرووال،معاون بخش آمبودزمن دفتر 
ســاحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان در رابطه به چالش هــای فراه راه 
قضایای شــکنجه، محمد عالــم عزیزی، آمر 
بخش بررســی ویژه کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در مورد مستند سازی قضایای 
شــکنجه و نحوه همکاری با قربانیان، عزیز اهلل 
شــیرزاد، معاون حقوق بشــر ریاست عمومی 
امنیت ملــی نخســت روی تاریخچه پروتکل 
اســتانبول یا آئین نامه مربــوط به تحقیقات 
موثر و مستندسازی شــکنجه و دیگر رفتارها 
یا مجازات های بی رحمانه ضدانسانی و تحقیر 
آمیز، حســن علی فیض، رئیس شبکه جامعه 
مدنــی و حقوق بشــر روی تاریخچه و معرفی 
پروتکل اختیاری منع شــکنجه، داکتر خلیل 
احمد پشتونیار، آمر خدمات طب عدلی ریاست 
طب عدلی افغانستان روی شیوه های تشخیص 
قربانیان، نحوه رسیدگی، مستندسازی و تهیه 
گزارش از قضایای شــکنجه با در نظر داشــت 
پروتکل اســتانبول صحبــت نمودند. در پایان 
کنفرانس عبداالحد فرزام، رئیس دفتر ساحوی 
کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
ضمن سپاســگزاری از آمــوزگاران این کارگاه 
آموزشی که اعضای کمیسیون شکنجه بودند 
عالوه نمــود: تنها دانش و آگاهــی در زمینه 
ممنوعیت شــکنجه کافی نبــوده بلکه ما باید 

آنچه را می آموزیم در عمل پیاده نماییم. 

و رنج این قربانیان التیــام می یابد. آقای بنت 
با اشــاره به قانون منجه شــکنجه که توسط 
حکومت افغانستان تصویب شده است گفت که 
این قانون در واقع سند ملی برای منع شکنجه 
اســت و با تصویب آن حکومت افغانستان منع 

شکنجه را عملی می کند. 

شکنجه نقض آشکار حقوق بشر
دکتر غــالم حیــدر عالمه معــاون لوی 
سارنوالی افغانستان با سخنرانی در این کارگاه 
گفت که »شــکنجه نقض آشکار حقوق بشر« 
اســت. وی در ادامه افزود افغانستان در میان 
کشورهای آسیایی و افریقایی دولتی است که 
به صورت صریح شــکنجه را منع کرده است. 
او گفــت که براســاس کد جزای افغانســتان 
ماموران عادی که اقدام به شــکنجه می کنند 
مجرم هســتند و همچنین عمل شــکنجه به 
عنوان جرم بین المللی به و جزء جرایم جنگی 
رسمیت شناخته شده است. آقای عالمه گفت 
افغانستان برای جلوگیری از شکنجه کمیسیون 
منع شــکنجه را ایجاد کرده که داکتر صاحب 
ســیما ســمر در راس آن قــرار دارد. او افزود 
که منع شــکنجه قاعده آمره حقوق بین الملل 
است و هیچ کشوری به بهانه تهاجم خارجی و 
تروریسم نمی تواند مجازات غیرانسانی شکنجه 
را توجیه کند. آقای عالمه همچنین تاکید کرد 
»ما نمی توانیم بخاطر مصالح علیای کشــور یا 

مبارزه با تروریسم کسی را شکنجه کنیم.« 

پیشگیری از شکنجه 
معاون لوی ســارنوالی افغانستان گفت که 
بــرای پیش گیری از شــکنجه بایــد رهبران 
دولت ها و مقامات رســمی شکنجه را ممنوع 
اعالم کنند؛ قربانیان شــکنجه بــرای جبران 
خســارت دسترسی آسان و ســریع به قاضی 
داشته باشــند؛ قوانین ملی شکنجه را ممنوع 
کند؛ از توقیف خانه ها به صورت منظم نظارت 
شود و مقامات ارشد در راس نهادهای امنیتی 
ماننــد پولیس و اردو نیز از ایــن مراکز دیدار 
نمایند. حقوق محبوسین به صورت کتبی برای 
آن ها اعالم شود و منع شکنجه به صورت آشکار 
در آن درج شده باشد. آقای عالمه گفت برای 
پیشگیری از شــکنجه باید توقیف کنندگان و 
مســتنطقین وظایف جداگانه داشته باشند و 
یکی در جای دیگری نباید وظیفه انجام دهد. 
مورد دیگری که آقای عالمه به آن اشاره کرد، 
بی اعتبار شناختن اقرار و اعتراف تحت شکنجه 
بود. او گفت که آموزش مجریان قانون نیز برای 

پیشگیری از شکنجه بسیار مهم است. 

از صفحه 2۸
صلح عادالنه برای تحقق...

دستاوردهای 17 ساله، به کسب و کار، فضای 

رسمایه گــذاری نیم بندی کــه هر لحظه امکان 

گسستنش می رود. ما در کنار رسیدن به صلح، 

به توســعه پایدار نیاز جدی داریــم که باید در 

هــردو جهت کار صورت گیــرد، نه این که آمدن 

صلح مانع توســعه پایدار و حقوق برش مترضر 

شود!

نکات عمده ای که در توســعه پایدار مطرح 

اســت: تأمین نیازمندی های اولیه مردم، رشد 

اقتصادی، اطمینان از سطح پایداری جمعیت، 

حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع، کاهش 

همه اشــکال خشــونت و میزان مرگ و میرهای 

وابســته به آن، پایــان دادن به سوء اســتفاده و 

استثامر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با همه اشکال 

خشونت علیه کودکان و شــکنجه آنان، ترویج 

حاکمیت قانون و تضمین دسرتسی برای همه 

و...

متأســفانه  در چند سال گذشته میلیون ها 

دالر در پروســه صلح به مرصف رسید، اما هیچ 

نتیجه   مؤثری از آن گرفته نشد و  دستاورد مثبتی 

در پی نداشــت. چون وقتــی از صلح صحبت 

کردیم، هیچ گاه  به قربانیان و مردم و آوردن صلح 

پایدار فکر نکردیم. اکنون هم وقتی ما از صلح 

بحث می کینــم، نباید ظرافت هــا و نکته های 

اساســی قضیــه را نادیــده بگیریــم. در ایــن 

گفتگوها باید نظر ات قربانیان و مترضران جنگ 

مهم باشد. هم چنین در نشست های مربوط به 

صلح، مناینده قربانی ها حضور داشــته باشد. 

نظــر ات احزاب و جریان های سیاســی رشیک 

شود. از راه های مختلف نظر و خواست مردم را 

رشیک سازیم. نباید طوری عمل کنیم که کار 

ما خاک به دیوار زدن باشــد. مــا برای ترویج و 

تأمین حقوق برش تالش های بســیاری به خرج 

دادیم، هزینه هایی کالنی را به مرصف رساندیم، 

برنامه ریزی های جدی صورت گرفت، حاال همه 

را می خواهنــد برباد دهند؟! برای رســیدن به 

صلح عادالنــه باید برنامــه ای تنظیم کنند که 

رصف روی کاغــذ نباشــد، رصف امتیاز دهــی 

یک جانبه به شورشیان مسلح نباشد و به گونه ای 

نباشد که در آِخر کار بگوییم: همه گپ رس پتی 

من بود! این پتی مال همه ملت است، باید در 

نگهداری و بحث روی آن به نظر ات همه احرتام 

گذاشــته شــود. وقتی آگاهانه قدم برداریم، به 

صلح عادالنه می رسیم و این امر سبب می شود 

که به توســعه پایدار برســیم و رضر نکینم و به 

حقوق برش هم احرتام گذاشــته شــود. در این 

راســتا  در گام نخست، این مسئولیت حکومت 

و نهادهــای حقوق برشی اســت و در گام دوم، 

مسئولیت مردم.
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صلح عادالنه
 برای تحقق 
اهداف توسعه پایدار

منت بیانیه ارایه شده توسط خانم لیا جواد، 

فعاف حوقق زنان  در کنفرانس نقش زنان 

در حکومتداری خوب و صلح پایدار

قربانیــان خــود را در بدنۀ این صلــح راحت و 

مصون احساس کرده و بار بار قربانی مصلحت ها 

نشوند. هیچ گاه  از قربانیان جنگ کسی نپرسید 

که درباره این صلح خواست شــان چیست؟ از 

دیر سالی اســت که در کشــور ما پروسه صلح 

جریان دارد، اما متأسفانه این صلح که می آید، 

صلح عادالنه و پایدار نیســت؛ این صلح، صلح 

سیاســی اســت که رصف می خواهند به گفته 

حکومت، مخالفان سیاسی یا برادران ناراضی 

را در بدنــه دولت رشیک ســازند! بدون شــک 

این که از گذشته های شــان بازپرســی صورت 

بگیرد، هم چنیــن در گفتگو هــای صلح اصاًل 

مناینده ای از قربانیان وجــود ندارد، به همین 

دلیل  هیچ اعتــامدی وجود ندارد که این صلح 

دوام یابد،  یا  شــعله جنگ خاموش شود. البته 

بایــد گفت عقده هایی کــه در درون قربانیان و 

آسیب دیدگان جنک باقی می ماند، شاید روزی 

به خشونت  بد ل شده و دوباره شعله های جنگ 

برافراشــته شــود. مطمئناً  همه در این موضوع 

بــا من متفق اید که نباید حقوق برش و توســعه 

پایدار را معامله  کنیم.

وقتی از صلح ســخن به میان می آید؛ باید 

 عادالنه باشــد، به توســعه پایدار که هامنا رفع 

گرسنگی، جامعه صلح آمیز، برابری جنسیتی، 

تعلیــم و تربیه، ایجــاد زمینه هــای کاری و... 

است لطمه وارد نکند، و حقوق اساسی برشی 

را قربانی معامالتی که ملــت از آن خرب ندارد، 

نکند. وقتی ســخن از امتیاز بــه میان می آید، 

ناخــودآگاه ذهــن مــردم معطوف می شــود به 

ادامه در صفحه 27

به نام خداوند صلح و برابری 

با اجازه حضار گرامی، بزرگواران، خواهران 

و برادران عزیز؛ 

افغانستان از مدت ها بدین سو تحت عناوین 

مختلف در آتش خامنان سوز جنگ و بدبختی، 

مظلومانه می ســوزد و بخش اعظم هست و بود 

آن به گونه ای صدمه و آسیب دیده است، هزارها 

انسان مظلوم شــامل زن، مرد، خورد و بزرگ از 

جمله اطفال معصوم و بی گناه جان های شیرین 

خود را از دســت داده انــد، و این روند هنوز هم 

خامته نیافته، بلکه به رسعت ادامه دارد. پس بر 

هر انسان با احساس، با درک و دلسوز الزم است 

 با استفاده از امکانات دست داشته، در خاموش 

ساخنت کامل  یا حداقل کاهش شعله این آتش 

افروخته شــده اقدام کرده و وجیبه و مسئولیت 

ایامنی، وجدانی و میهنی خویش را انجام دهد. 

 ما همیشه پیشــنهاد صلح کرده ایم، چون 

امر الهی اســت که »و الصلح خیــر«، اما برای 

ما امر شده که »شــاورهم فی االمر« در صلحی 

که امر الهی اســت؛ پیشــربد مذاکــرات صلح 

مسئولیت یک فرد نیست، که هر گونه خواست 

عمل کند، هرگونه الزم دید گام بردارد، حتا اگر 

این گام به رضر ملت باشــد. جای شک نیست 

که ما به صلح نیــاز داریم، اما به چه قیمتی؟! 

آیا دســتاوردهای 17 ســاله را بــه یغام بربیم؟ 

آیــا هر امتیازی که طرف مقابل خواســت به او 

بدهیم؟ یا  مشــوره کنیم،  به عدالت بیندیشیم 

و توسعه پایدار و حقوق برش را قربانی نکنیم؟!

مردم افغانســتان خواســتار صلح عادالنه و 

پایدار است تا متام اقشار و ملیت ها و هم چنین 
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کنفرانس دو روزه تصویب برنامه عمل ملی 

کمیسیون مســتقل حقوق برش افغانستان با 

اشرتاک رهربی کمیسیون، رئیسان دفرتهای 

ســاحوی و والیتی و کارمندان کمیسیون در 

روزهــای ۱۱ و ۱۲ قوس ۱۳۹۷ برگزار شــد. 

برنامه   یا برنامه عمل ســاالنه کمیسیون نقشه 

راهی اســت که متام فعالیت های یک ســاله 

کمیســیون را در بر می گیــرد و   بودجه و زمان 

اجــرای برنامه هــا و فعالیت در آن  مشــخص 

می شود. 

یکــی از تغییراتــی که در تصویــب برنامه 

عمل کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

ایجاد شــده، تصویــب برنامه عمل براســاس 

اولویت هایــی  و  نیازمندی هــا  خواســت ها، 

است که توســط دفرت های ساحوی و والیتی 

براســاس  کمیســیون مشــخص می شــوند. 

تصمیــم رهــربی کمیســیون، امســال دفاتر 

والیتــی و ســاحوی فعالیت هایــی را که برای 

بهبــود وضعیــت حقوق برش در مناطق شــان 

مهم است، فهرست کردند و همین خواست ها 

در این برنامه گنجانده شد. پیش از این برنامه 

عمــل در دفــرت مرکــزی کمیســیون تصویب 

می شــد و جزئیات آن در اختیار مســئوالن و 

کارمندان کمیســیون قرار می گرفت، ولی در 

سال جاری این شیوه تغییر کرد. 

داکــرت ســیام ســمر، رئیس کمیســیون 

مستقل حقوق برش افغانســتان  با یاد آوری از 

هفتادمین ســالروز تصویــب اعالمیه جهانی 

حقــوق بــرش گفت کــه ایــن اعالمیــه برای 

نخستین بار کرامت انسانی  و برابری انسان ها 

را بدون در نظر داشــت، رنگ، جنس، مذهب 

و تعلق به نژاد خاصی به رســمیت شــناخت. 

رئیس کمیســیون  گفت کــه اعالمیه جهانی 

حقوق برش غربی نیســت، چــون این اعالمیه 

جهان شــمول اســت و کرامت و حقــوق برابر 

را بــرای متــام انســان ها در رسارس جهان به 

رسمیت شــناخته است. داکرت سمر گفت که 

بنیاد و اساس جنجال ها و اختالفات، مراعات 

نشــدن اعالمیه جهانی حقوق برش است و در 

صورتی کــه حکومت ها حقــوق برش را مالک 

عمل خــود قرار دهند، ایــن اختالفات نیز به 

پایان خواهد رسید. 

داکرت سمر با اشــاره به بیست و پنجمین 

ســالگرد تصویب برنامه عمل ویانا و اصولنامه 

پاریــس گفت که بــا تصویب ایــن اصولنامه، 

زمینه  فعالیت مستقالنه کمیسیون های ملی 
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کنفرانس تصویب 
برنامه عمل ملی 
کمیسیون مستقل 
حقوق برش افغانستان 
برگزار شد
حسین سیرت

یکی از تغییراتی که در 
تصویب برنامه عمل کمیسیون 
مستقل حقوق برش افغانستان 
ایجاد شده، تصویب برنامه 
عمل براساس خواست ها، 
نیازمندی ها و اولویت هایی است 
که توسط دفرت های ساحوی 
و والیتی کمیسیون مشخص 
می شوند. براساس تصمیم 
رهربی کمیسیون، امسال دفاتر 
والیتی و ساحوی فعالیت هایی 
را که برای بهبود وضعیت 
حقوق برش در مناطق شان 
مهم است، فهرست کردند و 
همین خواست ها در این برنامه 
گنجانده شد.
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حقــوق بــرش در همه کشــورها فراهــم  و این 

موضوع نیز مشخص شد که این کمیسیون ها 

چه گونــه بودجــه فعالیت شــان را به دســت 

آورند. داکرت ســمر افزود کــه پیش از تصویب 

این اصولنامه، کســی منی دانست که حقوق 

برش توســط کدام نهاد تطبیق شود و از سوی 

دیگر اســتقالل  این نهادها نیز تضمین نبود. 

داکرت سمر افزود که کنفرانس ویانا سبب شد 

کمیسیون های ملی حقوق برش تهداب گذاری 

شــود و زمینه برای حامیت، تعمیم و انکشاف 

حقوق برش به صورت عملی فراهم گردد. 

داکرت ســمر افزود که کمیسیون مستقل 

حقوق برش افغانستان در شانزده سال گذشته 

به دلیل این که اســتقالل  خود را حفظ کرده 

و متام فعالیت آن براساس اصولنامه پاریس و 

کنفرانس ویانا اســتوار بوده، جایگاه »الف« را 

در بین کمیسیون های ملی حفظ کرده است. 

کنفرانس برنامه عمل کمیسیون همزمان 

با کمپایــن ۱۶ روزه منع خشــونت علیه زنان 

برگزار شد. داکرت سمر در این کنفرانس گفت 

کــه زنان تضمین کننده بقا و دوام نســل برش 

اســت، بنابراین، زنان باید از متام حقوق خود 

برخــوردار باشــند. خانم ســمر تأکید کرد که 

هر فردی باید منع خشونت را از خانه و فامیل 

خود آغــاز کند و بــه این ترتیب هر شــخصی 

می توانــد خود ســبب تغییــر در خانواده ها و 

باألخره در جامعه شــود. داکرت سمر با اشاره 

بــه تالش ها برای دســتیابی بــه صلح گفت: 

»قراردادهــا صلــح منی آورند« و صلــح زمانی 

تأمین می شــود کــه خشــونت در خانواده ها 

محو شود و به جای فرهنگ خشونت فرهنگ 

تسامح و هم پذیری جایگزین گردد.

اهمیت برنامه عمل ملی

ســرت جرال محمد ایــوب اصیــل، معاون 

کمیسیون مســتقل حقوق برش افغانستان در 

این کنفرانس بر اهمیت داشــنت برنامه عمل 

ملــی ســاالنه تأکید کرد و گفت، کمیســیون 

مســتقل حقوق برش افغانســتان همه ســاله 

براســاس برنامــه اســرتاتژیک خــود، برنامه 

عمــل ســاالنه را تصویــب می کند تــا نحوه و 

شــیوه فعالیت ها مشخص باشــند و هر بخش 

بدانــد که چه مأموریت هایــی را در طول یک 

ســال انجام می دهند. آقــای اصیل افزود که 

برنامــه عمل، نوع فعالیت و زمان اجرا را برای 

رسیدن به اهداف خاص مشخص می کند و به 

همین منظور مسئوالن و کارمندان کمیسیون 

مســتقل حقوق برش دور هم جمع شده اند تا 

از طریق مشــوره و نظرخواهــی، این برنامه را 

تصویب کنند. 

احمد ضیا لنگری، کمیشــر کمیســیون 

مســتقل حقــوق بــرش افغانســتان در ایــن 

کنفرانــس گفت کــه در برنامه عمــل کنونی 

تجــارب دانش ۱۷ ســاله اعضای کمیســیون 

مستقل حقوق برش افغانستان گنجانده شده 

و یکی از بهرتین  برنامه ها برای پیشربد اهداف 

و مقاصد کمیسیون است. آقای لنگری گفت 

که در گذشــته تصویــب برنامه عمل بســیار 

پر مرصف بود و مســئوالن  بــرای تصویب این 

برنامــه بــه والیات ســفر می کردند و مشــوره 

نهادهای ملی و بین املللی را نیز می گرفتند، 

در حالی که فعاًل از این مصارف کاســته شده 

اســت. آقــای لنگــری از اشــرتاک کنندگان 

کنفرانس خواســت  همــه نظرات شــان را در 

ایــن برنامه عمل بگنجانند تا از ملی بودن آن 

اطمینان حاصل شود. 

مشارکت در تصویب برنامه عمل 

محمد موســی محمودی، رییس اجرائیه 

کمیســیون مســتقل حقوق برش افغانســتان 

در ایــن کنفرانــس گفت که کار بــررس برنامه 

عمل از آغاز ســال رشوع شــده بــود. او گفت 

کــه به منظور داشــنت  بازخــورد فعالیت های 

کمیســیون، یکــی از نهادهــای بین املللــی 

فعالیت های کمیســیون را بررســی و نظارت 

کــرد. آقای محمــودی افزود کــه پیش از این 

شــکایاتی در مورد برنامه عمل وجود داشت. 

زیــرا این برنامه در دفرت مرکزی تهیه می شــد 

و کارمندان کمیسیون تنها مسئولیت تطبیق 

آن را داشــتند، ولی در سال جاری به منظور 

مشارکت همه مسئوالن و کارمندان در دفاتر 

چهارده گانه، قرار شــد  برنامه عمل براســاس 

نیازهــا و اولیت ســنجی ها دفاتــر تدویــن و 

تصویب شود. 

رییس اجرائیه کمیســیون مستقل حقوق 

برش افغانســتان رونــد تصویــب برنامه عمل 

کمیســیون در ســال جاری معکوس شــد به 

ایــن معنا که از متــام مســئوالن و کارمندان 

کمیســیون نظرخواهی شــدند و بــا توجه به 

دیدگاه های آن ها برنامه عمل امســال تدوین 

شــد. آقای محمودی افزود که مشارکت فعال 

و ارائه نظرها و پیشنهادهای  عملی مسئوالن 

و کارمنــدان در دفاتر چهارده گانه »به رهربی 

کمیســیون جرئت داد کــه می توانیم باهم به 

پیش برویــم.« او افزود که تجارب و یافته های 

همــکاران کمیســیون در والیــات در برنامــه 

عمل کمیســیون بازتاب یافت و به این ترتیب 

برنامه عمل ملی طوری تصویب شد که بتواند 

نیازمندی هــای اساســی حقوق بــرشی را در 

والیات برآورده سازد. 

آقای محمودی گفــت، فعالیت های مؤثر 

کمیســیون مســتقل حقوق برش افغانســتان 

ســبب شــده اســت که منایندگان پارملان و 

ســناتوران خواهان گسرتش دفاتر کمیسیون 

در والیات و مناطق بیشــرت افغانستان شوند. 

او گفــت، بــا وجــودی کــه امکانــات موجود 

کمیســیون اجازه بازگشایی دفاتر بیشرتی را 

منی دهد، ولی کارمندان کمیسیون می توانند 

بــا نظارت بیشــرت بر وضعیت حقــوق برش در 

والیات و ولســوالی ها به نیازمندی های مردم 

پاسخ دهند. 

ابتکار دفرت ساحوی کابل کمیسیون 

عبداالحد فرزام، رییس دفرت ساحوی کابل 

کمیسیون مســتقل حقوق برش افغانستان در 

این کنفرانس جزئیات تغییر در برنامه عمل را 

ترشیح کرد و گفت، یکی از مزایای این برنامه، 

تقویت حس مسئولیت پذیری است، زیرا برنامه 

عمل براســاس خواســت ها و پیشــنهادهای 

کارمنــدان کمیســیون  کــه عمــاًل همــه روزه 

مــرصوف دادخواهــی بــرای حقــوق برش ند، 

تدوین شــده اســت. بنابراین تصویب چنین 

برنامه ای حــس مســئولیت پذیری را افزایش 

می دهــد. آقای فرزام گفت که در برنامه عمل 

امسال، تقسیم عادالنه کار مدنظر گرفته شده 

است، طوری که مســئولیت ها بین کارمندان 

و مســئوالن تقسیم شده و از تراکم کار بر یک 

بخش یا یک همکار، خودداری شــده اســت. 

آقای فرزام افزود که برنامه عمل  طوری تدوین 

شــده که هر همــکار در دفرت ســاحوی کابل 

کمیســیون در عرصه های مختلف می آموزد و 

تجربه کســب می کند و چنین شیوه ای برای 

یادگیری مؤثر است.

رییــس دفرت ســاحوی کابل کمیســیون 

مســتقل حقوق برش افغانســتان افزود که در 

برنامه عمل ســال جاری مربوط به این دفرت، 

برخــی از فعالیت هــای جدید نیــز گنجانده 

شــده اســت. چنانچه راه اندازی کمپاین ۱۶ 

محو خشــونت علیــه زنان، اجــرای دو رسوی 

در مــورد تطبیق اهــداف انکشــافی پایدار و 

هم چنین دسرتسی اشخاص دارای معلولیت 

بــه خدمــات، فعالیت هایی اند کــه در برنامه 

جدیــد گنجانــده شــده اند. از ســوی دیگر، 

براســاس برنامه عمل جدید، فورمــه ارزیابی 

نیز ایجاد شــده که میــزان خدمات همکاران 

را ارزیابی می کند. هم چنین، برای دسرتسی 

به شکایات محبوسان، دفرت کابل کمیسیون 

تصمیــم گرفتــه اســت  در محابــس صندوق 

شــکایات را ایجاد کنــد و با اســتفاده از این 

شیوه، میزان دسرتسی کمیسیون به شکایات 

محبوسان افزایش یابد. 

موضــوع دیگــری که آقــای فــرزام به آن 

اشــاره کرد، ســهم گیری همکاران دفرت کابل 

کمیسیون مســتقل حقوق برش افغانستان در 

تقویت وبسایت بود، چنان که در برنامه عمل 

مربوط به این دفرت مشــخص شــده است که 

هر همکار مکلف اســت  برای مجله و وبسایت 

کمیسیون درباره بخش خود مقاله بنویسد. 

ادامه در صفحه....
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د ۱۳۸۲ هـ ش کال په اسايس قانون کې 

د قانون د تفســیر او پر تطبیــق یې د څارنې 

کشــاله تر څــو فرعي عنوانونــو الندې څېړل 

کیږي:

الف-  د موضوع شالید 

ب- د ۱۳۸۲ هـ ش په اسايس قانون کې 

د قانون د تفسیر او څارنې وړاندوینه 

ج- د اسايس قانون پر تطبیق د څارنې د 

خپلواک کمیسیون دندې او واکونه

د- د اســايس قانون پر تطبیــق د څارنې 

کمیسیون پرقانون د سرتې محکمې غربګون

هـ -  د ســرتې محکمې پر قرار د اسايس 

تطبیــق د څارنــې د خپلــواک  پــر  قانــون 

کمیسیون نیوکه

و – د موافقینو او مخالفینو دالیل

لومړی : د موافقینو دالیل

دوهم : د مخالفینو دالیل

ز- د حل الرې وړاندیز

د موضوع شالید 

د ۱۳۸۲ هـــ ش کال د اســايس قانون د 

تســوید او تدقیق د کمیسیونونو یو غړي د تر 

بحــث الندې موضوع په هکلــه لیکي: د هغه 

مســودې په منت کې چې د اسايس قانون د 

تسوید او تدقیق د کمیسیونونو له خوا ترتیب 

او وړانــدې شــوی ؤ له اســايس قانون رسه د 

قوانینــو ،  تقنینی فرمانونو بین الدول معاهد 

او بین املللی میثاقونــو د مطابقت د څېړنې 

په موخه » د اســايس قانون عايل دېوان « په 

نامــه یو خپلواک او له ســرتې محکمې څخه 

جال بنسټ »نهاد« تسجیل او د اسايس قانون 

یو فصل دې نهاد ته اختصاص موندلی ؤ، خو 

په خواشــینۍ چې دا نهاد په هر ملحوظ چې 

د دولــت له مقاماتو رسه وجود درلود دولت ته 

د طرحې له وړاندې کولو وروسته، حذف شو، 

د احکامو مــادې یې لــه صالحیتونو او دندو 

رسه دوه نورو نهادونو ته توزیع شوی او یو ډول 

التباس یې مینځ ته راوړ.

د یادونــې وړ ده کــوم متخصصین او کار 

پوهان چې د اســايس قانون په تدوین د نظر 

د څرګندولو په موخه بلل شوی ؤ، د هغوې یو 

زیات شمېر په دې نظر ؤ چې د افغانستان د 

هېواد په رشایطو کې د اسايس قانون د عايل 

دیوان رامینځ ته کول اړینه چاره ګڼل کیږي. 

)و، ګ: قابلیت تصمیم ګیري ســرته محکمه 

در مســایل قانون اســايس، قانونپــوه محمد 

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397
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د ۱۳۸۲ کال 
اسايس قانون کې 

د تفسیر او پر تطبیق 

یې د څارنې کشاله
قضاوتپوه حرضت ګل حسامي
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ارشف )رســولی( ماهنامــه عدالت، د عدلیي 

وزارت نرشايت ارګان، شــامره مسلسل ۱۳۱ ، 

جدی ۱۳۹۲ ص ۱۴ 

د ۱۳۸۲ هـ ش کال په اسايس قانون کې 

د تفسیر او څارنې وړاندوینه

د دې اســايس قانون د )۱۲۱( مې مادې 

د حکــم له مخې : » له اســايس قانون رسه د 

قوانینو، تقنیني فرمانونو، بین الدول معاهدو 

او بیــن امللــيل میثاقونــو د مطابقت څیړل، 

د حکومــت یــا محاکمو په غوښــتنه او دهغو 

تفســیر د قانون له حکمونو رسه سم د سرتې 

محکمې صالحیت دی.«

د اســايس قانــون د )۶۴( مــې مادې د 

لومــړې بنــد لــه مخې د اســايس قانــون له 

تطبیــق څخــه د څارنــې صالحیــت جمهور 

رئیس ته ورکړل شو.

مــاده  قانــون څلورشــپیتمه  اســايس  د 

ترصیــح کــوی چــې : جمهور رئیــس الندې 

واکونــه او وظایف لري: ۱ – د اســايس قانون 

د اجرا څارل.

همدا رنګه د اســايس قانون په یوولســم 

فصل کې د متفرقه حکمونو تر رسلیک الندې 

پــه )۱۵۷( مه ماده کې د اســايس قانون پر 

تطبیــق د څارنــې د خپلواک کمیســیون په 

هکلــه راغــيل ؤ چــې : »د اســايس قانون پر 

تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون د قانون 

له حکم رسه سم تشکیلیږي. ددې کمیسیون 

غړي د جمهور رئیس لخوا د وليس جرګې په 

تائید تعینیږي.« خو د اســايس قانون په دې 

ماده کې واضح نه شــوه چې کوم صالحیتونه 

او دنــدې ددې کمیســیون پــورې اړه لــري. 

بلکې یوازې د قانون رسه ســم د کمیسیون د 

رامینځ ته کیدو موضوع په کې ذکر شوه.

د اســايس قانون پر تطبیق د څارنې د 

خپلواک کمیسیون دندې او واکونه

باید ووایو چې د اسايس قانون پر تطبیق 

د کمیســیون د تشــکیل او واک طرحــه لــه 

وړاندې څخه د حکومت له خوا تهیه شوې وه 

او دميل شورا د تشکیل په لومړي کال  وليس 

جرګې ته اســتول شوې وه. په دې طرحه کې 

د تفســیر صالحیــت نوموړي کمیســیون ته 

ورکړل شــوی نه ؤ، خو ولــيس جرګې اړونده 

ماده تعدیل او صالحیت تفســیر یې د څارنې 

کمیسیون ته وســپاره. لکه څرنګه چې پورته 

وویل شول د اسايس قانون پر تطبیق د څارنې 

د خپلواک کمیسیون قانون د حکومت له خوا 

د طرحې له تســوید وروسته، د اسايس قانون 

پــر تطبیق د څارنې کمیســیون قانون د ميل 

شــورا له خوا په تصویب ورسید. په لومړي رس 

کې د افغانستان جمهور رئیس ددې مصوبې 

له الســلیک څخه امتناع وکړه . ځکه جمهور 

رئیــس په دې ګروهه ؤ چــې ددې مصوبې د 

امتــې مادې لومــړی او څلورم بنــد  )جز  ء( د 

اســايس قانون د )۱۲۱( مې ، )۱۲۲( مې او 

)۱۵۷( مې مادې رسه په ټکر کې دي. بیا په 

پارملــاين چارو کې د دولــت وزیر د یوه لیک 

له الرې د وليس جرګــې رئیس ته په خطاب 

کــې ولیکل چې : د اســايس قانــون )۱۲۱( 

مه ماده د اســايس قانون د تفسیر صالحیت 

سرتې محکمې ته ورکوي. نوموړي زیاته کړه 

چــې د اســايس قانــون د  ۱۲۲ – مې مادې 

مطابــق : » هیڅ قانون نيش کــوالی په هیڅ 

حــال کې کومه قضیه یا ســاحه پــه څه ډول 

چې په دې فصل کې تحدید شوی د قضائیه 

قــوی له صالحیت څخه وبايس او بل مقام ته 

یې وسپاري«.

همــدا رنګه د اســايس قانــون د )۱۵۷( 

مې مادې مطابق د اسايس قانون کمیسیون 

یــوازې د اســايس قانون پر تطبیــق نظاريت 

صالحیــت لري. او پــه پای کې یــې دا رنګه 

نتیجــه واخیســته چې : د اســايس قانون په 

۱۵۷ مــه ماده کــې د وړاندیز شــوی نهاد له  

رامینځ ته کیدو ځینې موخه په هیڅ شــان د 

اســايس قانون او نورو قوانینو تفسیر نه دی. 

خو ميل شورا دا مصوبه دوهم ځيل د ۲۰۰۸ 

میالدي کال د اګست په اتلسمه )۱۳۸۷(هـ 

ش د رایو په دوه ثلثه اکرثیت تصویب کړه.

د وليس جرګــې مصوبه په الندې ډول 

کټ مټ نقلیږي.

وليس جرګه

مصوبه

د اســايس قانــون پــر تطبیــق د څارنې 

خپلواک کمیسیون قانون د ټولو غړیو په دوه 

ثلثه رایو رسه

ګڼه  ۱۰۰

نېټه : ۱۳۸۷/۶/۱۰

ولــيس جرګــې د ۱۳۸۷/۶/۱۰ نېټــې د 

یکشــنبې د ورځې پــه خپله عمومــي غونډه 

کې، د اســايس قانون د څلور نوی یمې ماده 

د حکم پر بنسټ، د اسايس قانون پر تطبیق 

د څارنــې د خپلواک کمیســیون قانون بیا د 

ټولو غړو په دوه ثلثه رایو رسه تصویب کړ. 

په درنښت 

څارنــوال عبدالســتار خــوايص د وليس 

جرګې منيش

د ګرانو لوســتونکو د ذهن د روښــانولو په 

موخه دلته د اسايس قانون د څلور نوي یمې 

مادې منت اقتباس کیږي:

د اسايس قانون څلور نوی یمه ماده:

که جمهور رئیس د ميل شــورا له مصوبې 

رسه موافقــه ونــه لــري کــوالی يش چــې د 

وړاندې کېدو تر نیټې وروسته یې په پنځلسو 

ورځو کې د دالیلو له ښوولو رسه ميل شورا ته 

مســرتده کړي. ددې وخت په تیریدو او یا دا 

چــا وليس جرګه یو ځل بیا هغــه د ټولو غړیو 

لــه دریو  برخو څخه په دوو برخو  رایو تصویب 

کړي ، توشیح شوی ګڼله کیږي او نافذیږي.

د اســايس قانــون پر تطبیــق د څارنې د 

خپلواک کمیســیون قانون په )پنځو( فصلونو  

او )۱۷( مادو کې د ميل شورا له خوا تصویب 

او د رســمي جریــدی د ۱۳۸۸ هـ ش کال د 

چنــګاښ د میاشــتې د ۱۵ مې نېټــې په پر 

له پســې ۹۸۶ یمه ګڼه کې خپور شــو. د یاد 

قانــون په امته ماده کې د کمیســیون دندې 

او واکونه تســجیل شــوی او ترصیح شوی ده 

چې :

کمیسیون، په اســايس قانون کې د درج 

شــوو حکمونو له تطبیق څخه د ښــې څارنې 

په منظور د الندنیو دندو او واکونو درلودونکی 

دی:

1. د جمهــور رئیــس، ســرتې محکمــې 
او حکومــت په غوښــتنه د اســايس قانون د 

حکمونو تفسیرول.

2. د جمهــور رئیــس، ميل شــورا قضائیه 
قــوي، حکومــت او نور دولتــي او غیر دولتي 

ادارو، مؤسساتو او سازمانونو له خوا د اسايس 

قانون له تطبیق او رعایتولو څخه څارنه

۳. جمهــور رئیــس او مــيل شــوری ته د 
اســايس قانون څخه د راپیدا شــوو مسئلو په 

هکله د حقوقي مشورو ورکول.

4. له اسايس قانون رسه دتناقضاتو د پیدا 
کولو په غرض د نافذه قوانینو کتنه او دهغو د 

لیری کولو لپاره د تدبیرونو د نیولو په منظور، 

جمهور رئیس او ميل شــورا ته د هغو وړاندې 

کول.

۵. په هغو حاالتو کې اسايس قانون حکم 
وکــړي، د قانون جوړونې د چارو د پرمختیا په 

منظور د تدبیرونو د نیولو په برخه کې جمهور 

رئیس او ميل شــوری ته د ځانګــړي وړاندیز 

وړاندې کول.

6. پــه اســايس قانــون کې د درج شــوو 
حکمونــو څخــه د مخالفــت یــا رس غړونې د 

لیدنــې په صــورت کې ، جمهــور رئیس ته د 

ګزارش وړاندې کول.

7. د اړوندو الیحو او کړنالرو تصویبول.
خو ، جمهــور رئیس د اســايس قانون پر 

تطبیق د څارنې د خپلواک کمیسیون قانون 

د ۲۰۰۹ میــالدي کال د مــارچ پــه شــپږمه 

نېټه)۱۳۸۸(هـــ ش ســرتې محکمــې ته له 
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اسايس قانون رسه دهغه د مطابقت د څېړنې 

پــه موخه راجــع کــړ د جمهوري ریاســت د 

۱۳۸۸/۴/۹ نیټې پــه )۵۸۶۱( مه ګڼه حکم 

کې دار نګه راغيل ؤ :

د عدلیې وزیر محرتم رسور دانش!

د اســايس قانــون پر تطبیــق د څارنې د 

کمیســیون قانــون چــې د ولــيس جرګې د 

۱۳۸۷/۶/۱۰ نېټــې ۱۰۰ مې ګڼې مصوبې 

پر بنسټ د هغې د ټولو غړو د رأیو په دوو ثلثو 

بیا تصویب شــو د افغانستان د اسايس قانون 

له حکمونو رسه دهغه د ځینو مواردو د تناقص 

له امله، د نوموړي قانون د ۱۲۱ مې مادې د 

حکم له په پام کې نیولو رسه د هغه د مطابقت 

د څیړنــې پــه غرض د افغانســتان اســالمي 

جمهوریت سرتې محکمې ته ارجاع او دادی 

د ســرتې محکمې د عالی شــورا قرار د هغې 

ادارې د ۱۳۸۸/۱/۲۶ نیټــې ۱۷ ګڼې لیک 

په ضمیمه رارســیدلی او تاسو ته در واستول 

شو څو په رسمي جریده کې د اسايس قانون 

پر تطبیق د څارنې د کمیســیون د قانون او د 

سرتې محکمې د عايل شورا د قرار په خپرولو 

اقدام وکړي.

حامد کرزی 

د افغانســتان د اســالمي جمهوریــت 

رئیس

د اســايس قانــون پــر تطبیــق د څارنې 

د خپلــواک کمیســیون پــر قانون د ســرتي 

محکمې غربګون

پــه النــدې توګه د افغانســتان اســالمي 

جمهوریت د ســرتې محکمې د عايل شورا د 

۱۳۸۸/۱/۲۵ نېټــې له ۵ مــې ګڼې قضایي 

قرار څخه د تر بحــث الندې موضوع په اړوند 

الزم اقتباسات وړاندې کیږي.

د ســرتې محکمې عايل شوری د اسايس 

قانــون پــر  تطبیق د څارنې کمیســیون ته د 

تفســیر او توضیح د واک د ســپارلو په هکله 

الندې قرار صادر کړ:

د نومــوړي قانــون د امتې مــادې دا جزء 

چې د اســايس قانون تفســیر کمیســیون د 

دندو او واکونو د جزء په توګه حکم کوي:

دغه جزء په الندې دالیلو رسه د اســايس 

قانــون د ۱۲۱ مــې مــادې د رصیــح حکــم 

مخالف دي:

الف: په اسايس قانون کې ددې مادې د 

تسجیل د تاریخي سیر او د قانون جوړوونکي 

ارادې ته په پام رسه.

پــر نورو دالیلو له بحث د مخه د ۱۳۸۲ د 

وږي لــه ۱۹ مې نیټې څخــه د قضا په فصل 

کې د نومــوړي مادې د تســجیل په تاریخي 

او تدریجي ســیر پوهیدل تــر څیړنې الندې 

نیسو:

د اســايس قانون د کمیســیون په آرشیف 

کې اړوندو ســوابقو او ســندونو تــه په کتنې 

تــر ۱۹  د وږي  مــادې د ۱۳۸۲  رسه ۱۲۱ 

نیټې پورې د قضا په فصل کې اصاًل وجود نه 

درلود، ځکه له نوموړي نېټې د مخه د اسايس 

قانون په مسوده کې) د اسايس قانون عايل( 

دېوان په نوم بل فصل وجود درلود، دغه فصل 

چــې اتم فصل ؤ، ۱۴۶ مه ماده یې په الندې 

توګه تسوید شوې وه.

۱۴۶ ماده:

د افغانستان د اسايس قانون عايل دیوان 

د الندې واکونو لرونکی دی:

1. لــه اســايس قانــون رسه د قوانینــو، 
تقنینــی فرمانونــو، بین امللــيل قراردادنو او 

میثاقونو د مطابقت څیړل.

2. د اســايس قانــون، قوانینــو او تقنینی 
فرمانونو تفسیر.

لــه دې مادې څخه پــه څرګنده پوهیدل 

کیــږي چــې د قانــون جوړوونکــي اراده، د 

اســايس قانون پر تفرس برســیره له اســايس 

قانون رسه د قوانینو او تقنیني فرمانونو تطابق 

او ددغو قوانینو او فرمانونو تفسیر هم دی . د 

)۱( ګڼې ضمیمی ته دې مراجعه ويش.

د اسايس قانون د تدوین په دې پړاو کې، 

هغســې چې د مخــه وویل شــول، )۱۲( مې 

مــادې چې فعاًل د قضا په فصل کې درج ده، 

پــه دې فصل کې وجود نه درلــود، )۲( ګڼې 

ضمیمې ته دې مراجعه ويش.

خو وروســته د ځینو عواملو لــه امله دغه 

فصل په بشــپړ ډول د اسايس قانون له بدنې 

څخه حذف شو او د ۱۳۸۲ د تلې له میاشتې 

څخه وروســته په نوموړي مــادې او )۱۴۷ او 

۱۴۸( مادو کې درج شوي ټول واکونه په یوه 

ماده کې مدغم شوي په راوروسته ټوکونو کې 

د )۱۲۱( مادې په توګه په الندې ترتیت رسه 

درج شوه:

»ســرته محکمــه له اســايس قانــون رسه 

د قوانینــو، تقنینــي فرمانونــو، بیــن الــدول 

ژمنلیکونو او بین امللــيل میثاقونو مطابقت، 

یــوازې د حکومــت یــا محاکمو د غوښــتنې 

پر بنســټ څیــړي او پــه هکله یــې الزم قرار 

صادروي.

ســرته محکمه واک لري اســايس قانون، 

قوانین او تقنیني فرمانونه تفسیر کړي« 

۳ ګڼې ضمیمې ته دې مراجعه ويش.

هغســې چې لیــدل کیږي پــه دې ماده 

کــې پــه  )۱۴۶، ۱۴۷ او ۱۴۸( مــادو کــې 

درج شــوي مطالب په یوه مــاده کې خالصه 

شــوي او د )۱۲۱( مــادې په توګــه د قضا په 

فصل کې ځــای کړی شــویده او لکه څرنګه 

چې لیدل کیږي د اســايس قانــون، قوانینو 

او تقنیني فرمانونو د تفســیر واک په څرګنده 

ســرتې محکمې تــه ورکړل شــوی او په عین 

حال کې دغه مطلب ته هم اشاره شویده چې 

هامغسې چې اســايس قانون تفسیر ته اړتیا 

لري، نور قوانین او تقنیني فرمانونه هم تفسیر 

ته اړتیا لري، لکه څرنګه چې د اسايس قانون 

د عايل دیــوان په فصل کې درج د اســايس 

قانــون د د مخــه منت پــه )۱۴۶( مــاده کې 

ترصیح شــوی وو. وروســته د لویــې جرګې د 

مرغومې په )۷( ټوک کې یې )۱۲۱( ماده په 

دې ډول خالصه کړه:

۱۲۱ مه ماده:

» له اسايس قانون رسه د قوانینو، تقنیني 

فرمانونو، بین الدول ژمنلیکونو او بین املليل 

میثاقونو مطابقت او دهغو تفســیر د حکومت 

یا محکمو د غوښــتنې پر بنســټ، د قانون د 

حکمونو مطابق د سرتې محکمې واک دی««

د )۴( مــې ضمیمــې )۴۲( مــخ تــه دې 

مراجعه ويش.

لکــه څرنګه چــې وینــو د )۱۲۱( مادې 

صیاغت کې هڅه شوېده چې:

1. د کلمو له تکرار څخه مخنیوی ويش.
2. د )هغــو( د کلمې په اســتعاملولو رسه 
یې نه یوازې هغه مطلــب چې په تېرو متنونو 

کې د اســايس قانون د تفسیر او د قوانینو او 

فرامینو د تفسیر د اړتیا په هکله وجود درلود، 

تائید کړي، برسیره یې د بین الدول ژمنلیکونو 

او بین املليل میثاقونو تفسیر هم اړین ګڼلی 

دی او د هغــو تفســیر، پــه عبــارت رسه یــې 

یعنې د ټول ماسبق تفسیر چې ټول قوانین، 

فرامیــن، بین الدول ژمنلیکونه او بین املليل 

»سرته محکمه له اسايس 
قانون رسه د قوانینو، تقنیني 

فرمانونو، بین الدول ژمنلیکونو 
او بین املليل میثاقونو 

مطابقت، یوازې د حکومت یا 
محاکمو د غوښتنې پر بنسټ 
څیړي او په هکله یې الزم قرار 

صادروي.
سرته محکمه واک لري اسايس 

قانون، قوانین او تقنیني 
فرمانونه تفسیر کړي« 
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میثاقونه په کې شــامل دي مطلب اداء کړي 

دي او په دې ترتیب رسه یې څرګنده کړېده، 

هغسې چې قوانین، فرامین او اسايس قانون 

تفسیر ته اړتیا لري، ژمنلیکونه او بین املليل 

میثاقونه هم تفسیر ته اړتیا لري، ځکه د )هغو( 

د عبارت استعامل یوازنی عبارت وو چې باید 

اســتعامل شــوی وی او له ټولو مهمه دا چې 

ددې مــادې صیاغــت پــه همــدې ترتیب په 

داســې حال کې صورت مومي چې التر اوسه 

)۱۵۷( ماده چې د اســايس قانون پر تطبیق 

د څارنې د خپلواک کمیســیون د جوړېدو په 

هکله ده، زیږیدلې نده او د اسايس قانون په 

بدنــه کې وجود نلري، )په دې اړه د اســايس 

قانــون د ۱۳۸۲ د مرغومــې د ۷ مې نېټې د 

مسودې نسخه وړاندې کیږي(

خو کلــه چې د لویــې جرګــې د بهیر په 

وروستیو شــیبو کې د پردې شاته د مرغومې 

د ۱۴ مــې نېټــې په ټوک کــې یعنې د لویې 

جرګــې پــه وروســتۍ ورځ ددغه کمیســیون 

جوړیــدل د اســايس قانــون په مــنت کې د 

)۱۵۷( مــې مادې په توګه پرتــه له دې چې 

پــه )۱۲۱( مــاده کې کوم تعدیــل وارد کړي 

په ناڅاپي توګه ورزیات شــو، )۱۲۱( ماده په 

رصاحــت او تاریخي بهیر رسه چې لري یې د 

قضا په فصــل کې په خپل حــال باقي پاتې 

ده، د )۱۵۷( مادې منت په الندې توګه دی:

)د اســايس قانون پــر تطبیــق د څارنې 

خپلــواک کمیســیون، د قانــون د حکمونــو 

مطابق جوړیږي(

د )۵( مې ګڼې ضمیمــي ته دې مراجعه 

ويش یعنې د اسايس قانون اوسنی منت.

په څرګنــده توګه لیدل کیــږي چې دغه 

مــاده پــه خپل دغــه منت رسه پــه دې هکله 

چې د اسايس قانون د تفسیر یا نورو قوانینو، 

تقنینــی فرمانونو، بیــن امللــيل میثاقونو او 

ژمنلیکونو د تفســیر واک دغه کمیســیون ته 

ورپه برخه کــړي، هیڅ ډول الســته راوړنه له 

ځان رسه نه ده راوړې.

بناًء د اســايس قانون د تسوید او تصویب 

په هکلــه په پورتنیو مســتندو توضیحاتو رسه 

چې پــه نېټه ییــزه )تاریخــواره( او انــکار نه 

منونکــي توګه وړاندې شــول، په دې اړه چې 

د اسايس قانون تفســیر، د قوانینو، فرامینو، 

بین املليل میثاقونو او ژمنلیکونو د تفسیر په 

شــان یوازې او یوازې د سرتې محکمې واک 

دی، شــک نه پاتې کیــږي، عالوتًا د موضوع 

پر تاریخي ســیر برســیره الندې علمي دالیل 

هم وجود لري چې د اســايس قانون تفســیر 

د ســرتې محکمې له واکونو څخــه په اثبات 

رسوي:

الــف- د اســايس قانــون او نــورو قوانینو 

او فرامینو تفســیر د قضایي قــرار صادریدل 

ایجابــوي چې لــه محکمې پرته هیــڅ ارګان 

ددغــه ډول قرار صادرولــو واک نه لري، چې 

الزامي صبغه ولري.

ب- ددغــه کمیســیون دنــدې د هغه له 

عنــوان څخــه چــې: ) د اســايس قانــون پر 

تطبیــق د څارنــې خپلواک کمیســیون دی( 

څرګندې دي، یعنــې دا چې د هغه یوازینۍ 

دنده د اســايس قانون پر تطبیق څارنه ده نه 

د هغه تفسیر، بناًء  د اسايس قانون د )۱۲۱( 

مې مادې مدلــول کې هر ډول ترصف د نورو 

ارګانونو لــه واک څخه پورتــه دی او هر ډول 

تعدیــل به یــې یوازې هغه وخــت قانوين وي 

چــې د لویې جرګې د جوړېــدو او تصویب له 

الرې تصویب يش او بس.

ج – د اسايس قانون په )۱۵۷( ماده کې، 

درج ) د اســايس قانون پــر تطبیق د څارنې 

خپلواک کمیسیون( څخه ددغه کمیسیون د 

نوم بدلول او پر هغه باندې د تفسیر د کلمي 

ایزاد پرته له تردیده د اســايس قانون مغایر او 

د هغه پــه منت کې تعدیل ګڼل کیږي چې د 

هېــواد د لویې جرګې واک دی، نه د پارملان 

د محرتم مقام واک.

اســالمي  د  افغانســتان  د  خــو  ځکــه 

جمهوریت ســرته محکمه، د پورته  ذکر شــوو 

دالیلو پر بنأ ) د اســايس قانــون پر تطبیق د 

څارنې د کمیسیون( په دندو کې ) د اسايس 

قانون تفسیر( د واک درجولو د رد په اړه خپل 

قــرار صادر کــړی او دغه حق یې د اســايس 

قانون د )۱۲۱( مې مادې د رصاحت له مخې 

او هــم هغو دالیلو ته په پام رسه چې پورته یاد 

شول د سرتې محکمې ځانګړی واک ګڼي او 

په دې هکله د نومــوړي قانون د امتې مادې 

)۱( جزء د اســايس قانون مغایــر او په تضاد 

کې حکم کوي.

د سرتې محکمې د عايل شورا په قرار کې 

د تر بحث الندې قانون د امتې مادې )۴( جز 

چې حکم کوي:

)لــه اســايس قانــون رسه د تناقضاتــو د 

موندلــو په غــرض د نافــذه قوانینــو کتنه او 

جمهور رئیس او ميل شــوری تــه هغو دلیرې 

کولو لپاره د تدبیرونو د نیولو په منظور د هغو 

وړاندې کول(. دغه جزء هم د اســايس قانون 

له )۱۲۱( مې مادې رسه په څرګند تضاد کې 

ګڼل شــوی دی. ځکه په نوموړي ماده کې نه 

یوازې دا چې د اسايس قانون او نورو قوانینو 

تفســیر او همدا رنګه د فرامینو، ژمنلیکونو او 

بین املليل میثاقونو تفسیر د سرتې محکمې 

دنــده حکم شــوی، له اســايس قانون رسه د 

دغو ټولو تطابق هم په څرګنده رسه د سرتې 

محکمې له واکونو څخه تســجیل شوی دی. 

په داســې حــال کې چې د پارملــان په نوي 

تصویب شــوي قانون کې د امتې مادې )۴( 

جزء پر بنســټ دغه واک کمیسیون ته ورکړل 

شویدی.

لــه هغه ځایه چــې ددې قانــون د امتې 

مادې د )۱( جزء د تفسیر په هکله د اسايس 

قانــون رسه په تضاد کــې  او مغایرت کې دی 

د هغه پنځلسمه ماده هم د تطبیق وړ نه ده.

بنا پردې د ســرتې محکمې عالی شوری 

ټــول پورته موارد چې یاد مو کړل د اســايس 

قانون د رصیحو حکمونــو او نصوصو مغایر او 

متضاد ګڼي او پر هغو د انفاذ نه وړ ) غیر قابل 

تنفیذ( حکم کوي.

پــه دې ترتیــب رسه د اســايس قانون پر 

تطبیــق د خپلواک کمیســیون دنده د امتې 

مــادې )۲-۳-۵ او ۶ ( جزء مطابق د اســايس 

قانون لــه تطبیق او رعایتولو څخه په څارنه د 

اســايس قانون څخه د راپیدا شــوو مسئلو په 

هکله د حقوقي مشــورو لــه ورکولو ، د قانون 

جوړونــې د چــارو د پرمختیــا پــه منظــور د 

تدبیرونــو د نیولو په برخه کې په وړاندیز کولو 

له اسايس قانون څخه د رس غړونې په صورت 

کې جمهور رئیس ته د ګزارش ورکولو وشوه.

هـ - د ســرتې محکمې په قرار د اسايس 

تطبیــق د څارنــې د خپلــواک  پــر  قانــون 

کمیسیون نیوکه:

د ســرتې محکمــې لــه قــرار وروســته د 

اســايس قانون پر تطبیــق د څارنې خپلواک 

کمیســیون پــه ۱۳۸۹ هـــ ش کال کــې د 

افغانســتان د اســالمي جمهــوري دولــت په 

چوکاټ کې رامینځ ته شــو. ددې کمیسیون 

پنځه غړي د جمهور رئیس له خوا او له وليس 

جرګې څخه د  باور رای اخیســتلو وروسته د 

)۴( کلونو لپاره وټاکل شــول. د یادونې وړ ده 

چــې د جمهوري ریاســت او وليس جرګې تر 

مینځ له اوږدې مودې جر او بحث او جنجال 

وروســته، باالخره ددې کمیســیون پنځه تنه 

غړي د جمهــور رئېس له خــوا وليس جرګې 

تــه معريف شــول او د ۱۳۸۹ هـــ ش کال د 

غربګويل )جوزا( په میاشت کې د اعتامد رایه 

واخیسته.

پــه زړه پورې ده چې د رایي اخیســتلو په 

ورځ ، د ولــيس جرګې اســتازو ددې غړیو له 

هر یوه څخه پوښــتنه کوله چــې خپل نظر د 

تفسیر د صالحیت په هکله بیان کړي! ددې 

کمیســیون پنځو غړیو چې پــه ۱۳۸۹/۵/۲ 

نېټه یې د رسمي محفل په ترڅ کې خپل کار 

پیل کړ عبارت ؤ له:
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1. پوهاند ګل رحامن قاضی
2. پوهندوې عبدالقادر عدالتخواه

۳. ډاکټر محمد امین احمدي
4. محبوبه حقوقمل

۵. محمد عمر منیب 
6. و.  ګ حقوق اسايس افغانستان، رسور 
دانش، چاپ اول، کابل، انتشــارات موسسه، 

تحصیالت عالی ابن سینا، ۱۳۸۹ هـ ش ص 

»۱۰۰« ( ... او دوه پاتې نور غړي یې وروسته 

وټاکل شول.

د اســايس قانــون پــر تطبیــق د څارنې 

خپلواک کمیســیون قانون پــه څلورمه ماده 

کې د کمیســیون تشکیل تسجیل شوی او د 

نوموړې مادې په لومړي جزء کې راغيل دي.

) ۱ ( کمیسییون د رئیس په ګډون د اووه 

تنو غړیو نارینه او ښــځو څخه جوړ شوی چې 

د جمهــور رئیس له خوا د وليس جرګې څخه 

د بــاور د رایو په اخیســتلو رسه د څلورو کالو 

مودې لپــاره ټاکل کیږي. او د یــاد قانون په 

پنځمــه ماده کې راغــيل دي او یادونه کیږي 

چې: 

د کمیســیون غــړي د الندېنیــو رشطونو 

لرونکي وي:

1. د افغانستان تابعیت لرل.
2. د ماســټرۍ په کچه یا د هغه معادل په 
حقوقــي او فقهي علومو کې د لــوړو زده کړو 

لرل.

۳. پــه حقوقي او فقهي مســایلو لږ تر لږه 
د پنځه کالو علمي او عميل مســلکي تجربې 

لرل.

4. د نیک شهرت لرل.
۵. د پنځه دیرش کالو عمر بشپړول.

6. په جنایاتو نه محکومیدل او له  »مدين« 
حقوقو څخه نه بې برخې کیدل.

7. د دنــدې تر رسه کولو پــه موده کې د 
ګوندونو یا ســیايس ســازمانونو د غړیتوب نه 

لرل.

کوم مهال چې د اسايس قانون په تطبیق 

د څارنې خپلواک کمیســیون تشــکیل شو او 

پــه خپل فعالیت یې پیل وکــړ د فعالیتونو په 

جمله کې یې یو هم د »مجله قانون اسايس« 

تــر عنوان الندې ددې کمیســیون د نرشايت 

ارګان خپــرول ؤ. د نومــوړې مجلې د لومړي 

کال، لومړۍ ګڼې، د ۱۳۹۱ هـ ش کال مني 

)خــزان( په ګڼــه کې ددې کمیســیون د یوه 

غړي دکتــور محمد امین احمــدي یوه مقاله 

»مرجع تفســیر قانون اســايس« تــر رسلیک 

الندې چاپ شــوه چې د مقالې دا برخه دلته 

نقل کیږي:

مبنای مهــم این قــرار قضایي صالحیت 

کنــرتول قوانیــن اســت که بــه موجب حکم 

مــاده )۱۲۱( قانــون اســايس از آن ســرته 

محکمــه میباشــد. بنا بر این میتواند کســی 

ادعــا کند که حتی اګر قبــول کنیم که ماده 

)۱۲۱( قانون اساسی صالحیت تفسیر قانون 

اساســی را به ســرته محکمه نداده باشد، اما 

به موجب صالحیت ســرته محکمه در بررسی 

مطابقت قوانین با قانون اساسی، جزء اول از 

مــاده )۸( قانون کمیســیون را مخالف قانون 

اساســی دانســته و از درجه اعتبار و استناد 

خارج ســاخته اســت. بنا بر این کمیســیون 

مســتقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز 

صالحیت تفسیر قانون اساسی را ندارد.

لیکن این قرار قضایی دارای چند مشکل 

اساسی است:

اول: محتــوای قــرار که حکم مــی کند، 

صالحیت تفســیر قانون اساســی از آن سرته 

محکمه است و به همین دلیل فقره اول ماده 

)۸( قانون کمیســیون خالف قانون اساســی 

است، فاقد مبنا در قانون اساسی است.

دوم: در منازعــه بر رس صالحیت تفســیر 

قانون اساســی میان ســرته محکمه و شورای 

ملــی، ســرته محکمه خــود مدعی اســت و 

مبنای اســتناد آنها در در قانــون نافذ، دقیقًا 

هامن ماده ای از قانون اساسی است که خود 

موضوع نزاع و دعواســت. بناء بر این پرسش 

اول این اســت که خود مدعی میتواند قاضی 

و مرجع حل دعوی بوده و صالحیت رسیدګی 

به آن را داشــته باشد؟ ســوال دوم این است  

آیا دلیــل  و مدرکی که خــود موضوع دعوا و 

مناقشــه اســت صالحیت اســتناد قضایی را 

دارد؟

ســوم : در مــاده )۱۲۱( قانون اساســی 

حکم شده  اســت که سرته محکمه بر اساس 

تقاضــای حکومــت و یــا محاکــم مطابقــت 

قوانین را با قانون اساســی بررســی می کند 

و بــدون درخواســت از این دو مرجــع، نه بر 

اســاس درخواســت  مراجع دیگــر و نه خود 

راســًا  صالحیت بررســی مطابقــت قوانین با 

قانون اساســی را ندارد. امــا حکومت مطابق 

مــاده )۷۱ ( قانون اساســی متشــکل از وزرا 

اســت که تحت ریاســت رئیس جمهور ایفای 

وظیفه می کند، بنا براین درخواســت بررسی 

مطابقت قوانین با قانون اساسی از صالحیت 

های اختصاصی رئیس جمهور نیســت، بلکه 

رئیــس جمهور به عنوان رئیــس حکومت بعد 

از ایــن که درخواســت بررســی مطابقت یک 

قانون در شــورای وزیران به تصویب رســید، 

این درخواســت را به سرته محکمه تقدیم می 

کند. لیکن قــرار قضایی صادره در مورد فقره 

اول ماده )۸( قانون کمیســیون نه بر اســاس 

تقاضــای حکومــت بلکه بر اســاس تقاضای 

شــخصی رئیس جمهور بوده اســت، بنابراین 

ســرته محکمــه  منی توانســته اســت به این 

درخواست رسیدگی کند.

چهارم : بررســی مطابقت قوانین با قانون 

اساســی از صالحیــت هــای قضایی ســرته 

محکمه است نه از صالحیت های اداری آن، 

بنابرین بررسی ادعا علیه یک قانون در سرته 

محکمه مشــمول قوانیــن ) اصول محاکامت 

(  قضایــی اســت. به همین دلیــل در ماده ) 

۱۲۱ ( قانون اساســی ترصیح شــده اســت 

که رســیدگی به تقاضــای حکومت و محاکم 

در مــورد مطابقت و عدم مطابقــت قوانین با 

قانون اساسی مطابق به احکام قانون صورت 

می گیرد. در واقع همین ماده قانون اساسی 

برای نحؤه رسیدگی به تقاضاهای یاد شده و 

صدور حکم،  حکم به وضع قانون شده است 

تــا در نتیجــه ی آن اصل حاکــم  بر قضاوت 

که رســیدگی  قضایی و صدور حکم به لحاظ 

کیفی نیز تابع قانون اســت، رعایت شود. اما 

در قانون تشکیل و صالحیت های محاکم قؤه 

قضاییه ج.ا.ا نحؤه رسیدگی به این تقاضا ها 

مشخص نه شــده است و به همین دلیل می 

توان گفت صدور قرار قضایی ســرته محکمه 

علیــه مــوادی از قانون کمیســیون مســتقل 

نظــارت بر تطبیــق قانــون اساســی درنبود 

قانون، نحوه ی رسیدگی به تقاضای حکومت 

و محاکم در خصوص مطابقت و عدم مطابقت 

قوانین با قانون اساســی صادر شــده است و 

در نتیجه خالف ماده ) ۱۲۱ ( قانون اساسی 

بــوده و به لحاظ کیفیت فاقد وجاهت قانونی 

د اسايس قانون پر تطبیق 
د څارنې خپلواک کمیسیون 
قانون په څلورمه ماده کې 
د کمیسیون تشکیل تسجیل 
شوی او د نوموړې مادې په 

لومړي جزء کې راغيل دي.
کمیسییون د رئیس په ګډون د 
اووه تنو غړیو نارینه او ښځو 
څخه جوړ شوی چې د جمهور 

رئیس له خوا د وليس جرګې 
څخه د باور د رایو په اخیستلو 
رسه د څلورو کالو مودې لپاره 
ټاکل کیږي. او د یاد قانون په 
پنځمه ماده کې راغيل دي او 

یادونه کیږي چې
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است.

پنجم: رســیدگی به ادعای عدم مطابقت 

قوانین بــا قانون اساســی مانند هــر ادعای 

دیگــر تابع اصول محاکامت اســت و یکی از 

ســاده ترین و بدیهی ترین اصول محاکامت، 

رســیدگی به دعوا در حضــور مدعی و مدعی 

علیه اســت. به همین دلیل در محکمه های 

قانون اساســی در دیگر کشورها رسیدگی به 

ادعای عدم مطابقت یــک قانون یا موادی از 

آن با قانون اساسی به صورت علنی وبا حضور 

مدعی و مدعی علیه صورت می گیرد. اما در 

قرار قضایی ســرته محکمه این اصل شکلی ) 

کیفــی ( مهم رعایت نه شــده اســت و از این  

جهت خالف اصول حاکم بر رسیدگی دعوی 

است. 

ششــم: با توجه به مورد فوق، کمیســیون 

مســتقل نظــارت بــر تطبیق قانون اساســی 

میتواند با استنا به جز   ء  دوم ماده ) ۸ ( قانون 

کمیســیون که مشــمول قرار قضایی شورای 

عالی سرته محکمه نه شــده است ، این قرار 

قضایی را مصداق عدم رعایت قانون اساسی 

تشخیص دهد.

نتیجه: 

قانون اساســی بر ایــن مدعا که   )1

سرته محکمه صالحیت تفسیر قانون اساسی 

را دارد ، داللت ندارد.

قانون کمیســیون مستقل نظارت   )2

بــر تطبیق قانون اساســی که بــا بیش از دو 

ثلث کل آرای اعضای ولسی جرگه به تصویب 

رســیده و مطابق حکم بنــد دوم ماده ) ۹۴ ( 

توشــیح شــده نافذ محسوب می شــود، این 

کمیسیون را مرجع تفســیر قانون اساسی به 

شامر آورده است.

قرار قضایی شــورای عالی ســرته   )3

محکمه ، فاقد آن و جاهت قانونی الزم اســت 

که بتواند سبب بطالن و یا لغو قانون نافذ یاد 

شــده به حســاب آید ) و . گ : مرجع تفسیر 

قانون اساســی دکتور محمــد آمین احمدی، 

مجلــه قانون اساســی ،  د اساســی قانون پر 

تطبیق د څارنی خپلواک کمیســیون نرشاتی 

ارګان ، ســال اول ، شامره اول ، خزان۱۳۹۱ 

هـ ش  ص  ص ۱۳۹ – ۱۴۲ (

د موافقینو او مخالفینو دالیل

د هیواد په حقوقی محافلو کی د ســرتی 

محکمی د عالی شورا تر بحث الندی قضاییی 

قــرار او په نوموړی قــرار د دکتور محمد آمین 

احمدی تجزیي او تحلیل بیال بیل غربګونونه 

را مینځ ته کړل یوه ډله د ســرتی محکمی د 

عالی شــورا د قرار په تائید او بله ډله د سرتی 

محکمی دعالی شــورا د قرار په تردید راپورته 

شــول په دی ځای کی مونــږ لومړی د قرار د 

موافقینــو او بیا د قــرار د مخالفینو دالیلو ته 

نغوته کوو.

لومړی: د موافقینو دالیل

1. د ۱۳۸۲ هـ .ش کل د اساســی قانون 
د تسوید او تدقیق د کمیسیون غړی قانونپوه 

رسور دانــش په خپل تالیف  حقوق اساســی 

افغانســتان کی په دی هکلــه دارنګه لیکی: 

د ۱۳۸۲ هـــ ش کال په اساســی قانون کی 

په  ۶۴ مه مــاده کی ددی په ترڅ کی چی د 

اساســی قانون له اجرا څخه څارنه د جمهور 

رئیس د دندو او واکونو په رسکی بیان شویده 

په ۱۲۱ مــه ماده کی ترصیح شــویده چی : 

لــه اساســی قانــون رسه د قوانینــو، تقنینی 

فرمانونو ، بین الــدول معاهدو او بین املللی 

میثاقونــو د مطابقت څیړل او د هغو تفســیر 

د ســرتی محکمی لــه صالحیتونو څخه دی. 

البته سرته محکمه په هغه صورت کی کوالی 

شــی خپل صالحیــت په دوو پورتنیــو مواردو 

کــی وکاروی چی حکومــت او یا محکمو تری 

غوښتنه کړی وی. همدارنګه په دی ماده کې 

ترصیح شویده چی په دی مورد کې د سرتی 

محکمــی د صالحیــت د کارولــو لپــاره باید 

ځانګړی قانون تنظیم کی چی په خواشینۍ 

رسه بایــد ووایو تراوســه ال دارنګه قانون ندی 

تنظیم شوی او له همدی کبله ناوړه  پوهاوی 

) ســو ٰء تفاهمونه ( هم را مینځ ته شــوی دی 

تر دی چــی ځینی د نظر خاوندان اوله هغی 

جملی د ملی شــورا یــو زیات شــمیر غړی ، 

د اساســی قانون تفســیر ، د اساســی قانون 

پر تطبیــق د څارين خپلواک کمیســیون له 

صالحیتونو څخه بولی چې د اساســی قانون 

پــه ) ۱۵۷مه ( ماده کی یې یادونه شــویده. 

ددی ناوړه پوهای دلیل دادی چی ځینی په 

)۱۲۱مــه ( ماده کی د )هغــو(  کلمه قوانینو 

او تقنینــی فرمانونو ته راجع کــوی. یعنی پر 

واقعیت کې له اساســی قانون رسه د قوانینو 

د ســمون ) مطابقت ( څیړنــه اود عادی دی 

قوانینو تفســیر د ســرتی محکمی صالحیت 

دی نه د اساسی قانون تفسیر، په داسی حال 

کــې چی دا اســتدالل هیڅکلــه هم صحیح 

ندی. البته شــونی ده د )هغو( کلمه د ادبی 

ترکیــب له نظره الهام ولــري، خو د یو قانونی 

منت په پوهیدا او تفســیر کی د هغه اوضاع او 

احــوال او رشایطو رسه  اشــنایی او درک چی 

قانون توید او تصویب شوی او د توید کوونکی 

د مقصد او منظور کشــفول خورا مهم دی. له 

هغه ځایه چی د اساسی قانون په کمیسیون 

کــی ددی مادی پــه توید او تدقیــق کی له 

نږدی څخه په جریان کې وم د اساسی قانون 

د تویــد او تدقیق کمیســیون اصلی هدف او 

مقصــد، پــه دی ماده کــې دا وو چی دا ټول 

صالحیتونــه د ســرتی محکمی پــوری اړوند 

دی. څرنګــه چی د حقوقی منطق له نظره دا 

صحیح نه ده چی د عادی قوانینو تفســیر او 

له اساسی قانون رسه د هغو د مطابقت څیړل  

یوه  اورګان ته پریښــودل شــی او د اساســی 

قانون تفسیر بل اورګان، او دارنګه سیستم په 

هیــڅ هیواد کــی دود ) رایج ( نه دی. له بلی 

خوا )۱۵۷ مه ( ماده  بیا وروســته د اساســی 

قانون په لویه جرګه کی زیاته شوه. په داسی 

حــال کی چــې ) ۱۲۱ مــه ( مــاده په خپل 

همــدی اوســنی ترتیب رسه د هغه مســودی 

په منت کی چی لوی جرګی ته وړاندی شــوه 

شــتون درلود. پردی بنسټ که چیري ) ۱۵۷ 

مه ( مادی اصاًل نه اضافه کیدله. د اساســی 

قانون تفســیر د کوم ارګان له صالحیت څخه 

وو؟ لــه بلی خــوا دا ماده پــه دی موخه زیاته 

شوه چی د اساســی قانون دیورن را مینځ ته 

شــی، خو په عمل کی د کمیسیون نوم غوره 

شــو چی صحیح چاره نه وه او لکه د اساسی 

قانون دیورن یاد څارنی کمیسیون د تفسیر د 

صالحیت د درلودلو په موخه را مینځ ته کیده 

، باید پــه ۱۲۱ مه ماده کی هم تعدیل مینځ 

ته راته. خو په لویه جرګه کی پرته له دي چې 

۱۲۱ مه ماده تعدیل کړی یا ) ۱۵۷ مه ( ماده  

یــی اضافه کړه او همدا د نــن ورځی د غلطو 

برداشتونو المل شویدی. له بله اړخه ، که په ) 

۱۲۱ مه ( ماده کی ابهام شــتون ولری یا په ) 

۱۵۷ مه ( ماده کی له کوم ځای څخه کوالی 

شــو چی د اساســی قانون په تفســیر  کی د 

کمیســیون د صالحیت په اړونــد د رصاحت 

ادعــا وکړو؟ په هغی ماده کې له کمیســیون 

څخه “د اساســی قانون پــر تطبیق د څارنی 

خپلواک کمیسیون” په عنوان یادونه شویده، 

او پــه تطبیــق د څارنی له کــوم ځای ځینی 

کوالی شــو تفسیر هم پوه شو ؟ خو که هدف 

داوی چی مونږ د تفسیر صالحیت داسی یوه 

اورګان ته ورکړو چی له اقتدار ، اســتقالل او 

نا پلوی توب څخه برخمن وی، سرته محکمه 

له یو کمیسیون څخه څو څو ځلی خورا زیاته 

او ډیره لوړه لــه دی صالحیت ځینی برخمنه 

ده. کمیســیون یو سیاسی اورګان دی نسبت 

یــوی حقوقی اداری تــه ! او له وليس جرګی 

څخه د باور د رایی تر الســه کول هیڅکله نه 

شــی کوالی د هغه خپلواکــی او ناپلوی توب 

تضمیــن کړی . د ســرتی محکمی غړی هم، 
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د اساســی قانون مطابق ، د جمهور رئیس له 

خــوا د ولســی جرګی په تائید ټــاکل کیږی. 

ښــاغلی دانش د خپلی لیکنی پــه پای کی 

دی پایلی ته رسیږی چی د اساسی قانون له 

اوسنی منت او د موضوع سوابقوته په پام رسه 

دارنګه واضح کیږی چی د تفســیر صالحیت 

د ســرتی محکمی دی، نه د اساســی قانون 

پر تطبیــق د څارنی د خپلواک کمیســیون . 

) و. گ  : حقوق اساســی افغانســتان ، رسور 

دانش، چاپ اول، کابل، انتشــارات موسســه 

تحصیــالت عالی ابن ســینا، ۱۳۸۹ هـ.ش ، 

ص،ص ۹۷- ۹۹ (

قانونپــوه داکــرت محمــد قاســم   -1

هاشمزی د اساسی قانون په تطبیق د څارنی 

خپلواک کمیســیون اوســنی رئیس په خپله 

یوه مقاله کې د “ تفکیک قوا ومســئله تفسیر 

قانــون اساســی”  تر عنوان الندی د ســرتی 

محکمی د عالی شورا تر بحث الندی قضایی 

قــرار د تائید په  هکله داســی لیکی: د نافذه 

اساســی قانون تاریخچه ددی څرګندوی ده 

چی د ســرتی محکمی نظر پوخ بنســټ لری 

او معقــول دی ) و.گ : تفکیک قوا و مســئله  

تفســیر قانون اساسی ، قانونپوه داکرت محمد 

قاســم هاشــمزی، ماهنامه عدالــت د عدلی 

وزارت نرشاتی ارګان ، شامره مسلسل ۱۳۴، 

دلــو ۱۳۹۲ ص ۴۲ (نوموړی د خپلې لیکنې 

پــه پای کې دې پایلې ته رســیږي چې: )) د 

اســايس قانون د تفسیر یوازینۍ مرجع مبهم 

پریښــودل د حقوقي سییستم ثبات ته سرته 

صدمه رســوي. د اســايس قانون پر تطبیق د 

څارنې کمیســیون چې دنده یــې پر تطبیق 

څارنــه ده پــه هغې دې اکتفا )بســنه( وکړي 

د اســايس قانــون رسغړونې دې تشــخیص، 

څرګنــدې او پــه پریکنده توګــه دې د اټکل 

شــوې طرزالعمــل لــه الرې د هغــوی مخــه 

ونیيس(( )هامغه ماخذ ص ۴۷(

2- د افغانســتان د علومو د اکاډمی غړی 

– څیړنوال ســیف الرحمن  ستانکزی په خپله 

یوه مقاله کی  “ د افغانستان  په حقوقی نظام 

کی د قوانینو د تفســیرواک” تر عنوان الندی 

په یو ځــای کــی د موضوع په اړوند داســی 

لیکــی: ) د ۱۳۸۲ هـ ش اساســی قانون په 

۱۲۱ مه مــاده کی د قوانینو د تفســیر دنده 

ســرتی محکمی ته سپارل شــویده ، نوموړی 

ماده داســی رصاحت لری: له اساسی قانون 

رسه د قوانینــو، تقنینی فرمانونو ، بین الدول 

معاهــدو او بین املللی میثاقونــو د مطابقت 

څیــړل، د حکومت یا محاکمو په غوښــتنه او 

د هغو تفســیر د قانون له حکمونو رسه سم د 

ســرتی محکمی صالحیت دی( لــه نوموړی 

مادی څخه په رصاحــت رسه معلومیږی چی 

د تفسیر غوښــتنه یوازی محکمی او حکومت 

کولــی شــی او عام خلــک ، رشکتونــه ، ملی 

شــوراوی  ولســی جرګه او مرشانــو جرګه ( او 

غړی یی د قوانینو د تفســیر غوښــتنه نه شی 

کولی.

د ځینو پــه نظر په دی کی ابهام شــتون 

لــری چی د اساســی قانــون د تفســیر واک 

ســرتی محکمی  ته ورکړل شــوی او که نه ؟ 

دوی داســی اســتدالل کوی چی د اساسی 

قانــون په ۱۲۱ مه  ماده کی د ) هغو ( ضمیر 

اساســی قانون ته راجع نــه دی له دی کبله 

ســرته محکمه د اساسی قانون د تفسیر واک 

نه لری. د اساســی قانون پــه تطبیق باندی 

د څار کمیســیون د جوړیدو پــه وخت کی د 

اساسی قانون تفسیر خپل واک ګاڼه .

د الندی دالیلو په رڼا کې د اساسی قانون 

او نورو قوانینو  د تفســیر واک یوازی ســرتی 

محکمی ته سپارل شوی دی.

1. د اساســی قانــون لــه ) ۱۲۱ ( مادی 

څخــه پــه رصاحت ښــکاری چی د اساســی 

قانــون او نورو قوانینو د تفســیر واک ســرتی 

محکمی ته سپارل شوی دی.

2. پــه ) ۱۲۱( ماده کی د ) هغو ( ضمیر 

اساسی قانون ته هم راجع شوی دی ، په دی 

ځای کې اضامر قبل الذکر هم شــتون نلری 

ځکه له ضمیر څخه مخکی د اساســی قانون 

یادونه شویده او داسی دلیل هم شتون نلری 

چی  د ) هغو ( ضمیر دی  اساســی قانون ته 

راجع شوی نه وی.

3. د اساســی قانون د تفســیر موضوع د 

اساســی قانون په اووم فصــل یعنی د قضا په 

فصل کی درج شویده.

4. داچی د عادی قوانینو تفســیر سرتی 

محکمی ته ســپارل شــویدی داســی نه شی 

کیدلــی چی د اساســی قانون تفســیر یوی 

اداری ته او د عادی قوانینو تفسیر بلی اداری 

ته وســپارل شــی ، ځکه دا کار معقــول او د 

منطقــی نه دی او د نړۍ پــه هیڅ هیواد کی 

داســی معمول نه دی چی د عــادی قوانینو 

تفسیر  یوی اداری ته او د اساسی قانون بلی 

اداری ته سپارل شوی وی.

5. د اساســی قانــون لــه ) ۱۵۷( مادی 

څخــه یــوازی د اساســی قانــون پــر تطبیق 

د څارنــی د خپلــواک کمیســیون تشــکیل 

معلومیږی او ددغه کمیسیون یوازینۍ وظیفه  

د اساســی قانون په تطبیق باندی څار دی ، 

نه د اساسی قانون تفسیر.

6. د اساســی قانــون تفســیر  حقوقی او 

قضاییی ماهیت لری له دی کبله باید حقوقی 

او قضاییی مرجع ته وسپارل شی.

7. د اساسی قانون او نورو قوانینو تفسیر 

د قضاییی قرار د صادرولو غوښتنه کوی او له  

ســرتی محکمی پرته  بله مرجع ددی واک نه 

لری چی داســی قرار صادر کړی چی الزامی 

بڼــه ولری. ) و. گ : د افغانســتان په حقوقی 

نظــام کی د قوانینو د تفســیر واک، څیړنوال  

سیف الرحمن ســتانکزی ، آریانا ، مرکز علوم 

اجتامعی، اکادی علوم افغانستان، دور سوم، 

شــامره هــای )۳۲( ســال ۱۳۹۲ هـ ش ص 

.)۱۲۲ -۱۲۱

الدیــن  نظــام  څیړونکــی  حقوقــی   -:۴

عبداللــه پــه خپــل یــوه تالیف کــی ) رشح 

مخترص قانون  اساسی افغانستان  )۲( حقوق 

اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ( کی د 

تر بحث الندی موضوع په اړوند داسی لیکی: 

دوهمه لید توګه  چی کوالی شو له هغی رسه 

هم عقید شــو داده چی د اساسی قانون د ) 

۱۲۱( می مادی مطابق یوازی سرته محکمه 

د اساســی قانون  او نورو قوانینو د تفســیر د 

صالحیــت لري. هغه دالیل  چی کوالی شــو 

ددی نظر یی ددفاع لپاره  یی وړاندی کړو په 

الندی ډول دی:

1- که د اساســی قانون ) ۱۲۱( مه ماده 

ادبی تفســیر کړو، مومو چی سرته محکمه د 

اساســی قانــون او نورو تقنینی اســنادو چی 

پــه ) ۱۲۱( مــه ماده کی اټکل شــوی دی د 

تفسیر صالحیت لری ، ځکه د ) هغو ( عبارت 

نه یــوازی د قوانینو ، تقنینــی فرمانونو، بین 

الــدول معاهداتــو او بیــن املللــی میثاقونو 

ضمیر دی، بلکی د اساسی قانون ضمیر هم 

 د اساسی قانون له 

)۱۲۱ ( مادی څخه په 

رصاحت ښکاری چی د 

اساسی قانون او نورو 

قوانینو د تفسیر واک 

سرتی محکمی ته سپارل 

شوی دی.
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دی ، ځکــه د هغو په عبارت رسه د اساســی 

قانون جوړوونکی غوښتی دی تر څو د قوانینو 

، تقنینــی فرمانونو ، بین الــدول معاهداتو او 

بین املللــی میثاقونــو او اساســی قانون له 

تکرار څخه مخنیوی وکړی. دا نظر له اساسی 

قانــون رسه د اساســی قانــون پــه تطبیق د 

څارنی خپلواک کمیســیون قانون د مطابقت 

د څیړنی په هکله د سرتی محکمی قضاییی 

قرار ثابتوي.

2- که د اساســی قانون ) ۱۲۱( مه ماده 

تاریخــی تفســیر کړو هــم په اثبات رســیږی 

چی ســرته محکمه د اساسی قانون د تفسیر 

صالحیــت لــری. ځکــه د اساســی قانون د 

ابتدائــی مســودې له بدنی څخه د اساســی 

قانون د دیورن حذف ، او ســرتی محکمی ته 

یی  د انتقــال  صالحیت او د لویې جرګې په 

واســطه د اساسی قانون تصویب ددی چاری 

بیانوونکی دی.

3- عملــی رویه یی په اثبات رســوی چی 

ســرته محکمــه د اساســی قانون د تفســیر 

صالحیــت لــری، ځکــه ســرتی محکمی تر 

اوســه په بیلو بیلو مواردوکی لکه داکرترنګین 

دادفرســپنتا ته د ولســی جرګي د نه باور په 

قضیه کې اساســی قانون تفســیر کړی دی . 

) و. گ : رشح مختــرص قانــون اساســی )۲( 

حقوق اساســی جمهوری اسالمی افغانستان 

، نظــام الدین عبدالله چاپ دوم ، انتشــارات 

سعید، بهار ۱۳۹۶ خورشیدی، ص ۲۲۷(.

افغانســتان د ۱۳۸۲ هـــ . ش  د  4- د 

اساســی قانون د تدقیق د کمیســیون غړی 

پروفیسور محمد هاشــم کاملی، په خپله یوه 

لیکنه کی ) د افغانســتان اساسی قانون لس 

کلن شــو :کومی ســتونزی مطرحی دی؟ ( د 

تر بحث الندی موضوع په اړوند دارنګه وایی: 

پــه ) ۱۲۱ مه ( ماده کــی د کلمو او جملو په 

اســتعامل کی یو ډول ځانګــړی ابهام وجود 

لری، یــاده ماده وایــی: ) له اساســی قانون 

رسه د قوانینــو، تقنینی فرمانونو ، بین الدول 

معاهــدو او بین املللی میثاقونــو د مطابقت 

څیــړل، د حکومــت یــا محکمو په غوښــتنه 

او د هغوی تفســیر د قانون لــه حکمونو رسه 

ســم د ســرتی محکمی صالحیت دی( هغه 

کسان چې باور لري، د اسايس قانون تفسیر 

د ســرتې محکمــې د صالحیــت پــه حدودو 

کی دی ، داســی دلیــل وړاندی کوی چی د 

مادی په منت کې د ) هغوی ( ضمیر اساسی 

قانون ته هم شــاملیږی. له ګرامــری پلوه به 

دا ســتونزمنه وی. چی ووایو پــه ) ۱۲۱ مه ( 

مــاده کی د ) هغــوی ( ضمیر پــه عین حال 

کــی اساســی قانون تــه هم شــاملیږی. خو 

بیــا هم که چیری له ګرامــر څخه ها خوا هم 

الړشــو، او د مادی ټولې معنــا او د مقصد ته 

پام وکړو ، ښــایی دا به منطقی وی که ووایو ، 

چی اساســی قانون تفسیر د سرتی محکمی 

د صالحیت په حدودو کی شــامل دی) و.گ 

: د افغانســتان اساســی قانون لس کلن شو: 

کومی ســتونزی مطــرح دی؟ ، داکرت محمد 

هاشــم کاملی ژباړن : محمــد کاظم ملوان ، 

د افغانســتان د څیړنی او ارزونی واحد، وږی 

۱۳۹۳ ، ص ۱۱ (.

دويم د مخالفینو دالیل: 

قانونپــوه محمد ارشف رســولی د ۱۳۸۲ 

هـــ . ش کال د اساســی قانون د تســوید او 

تدقیق د کمیســیون غړی پــه خپل یو تألیف 

: ) اصــول ، روش و فنــون قانونگذاری ( کي 

دارنګــه لیکی : ځینی په دی عقیده دی چی 

ســرته محکمه د اساســی د تفسیر صالحیت 

هم لری ؛ خو د اساســی قانون د مادی منت 

په بشــپړه توګه رصیح او واضــح دی، په هغه 

کی اساســی قانون رسه د قوانینــو ، تقنینی 

فرمانونو بین الــدول معاهداتو او بین املللی 

میثاقونــو د مطابقــت له څیړنو څخــه یادونه 

شــویده. بیــا کلــه چــی د هغوی له تفســیر 

څخه یادونه کوي، موضــوع هامغه د پورتنیو 

څلورګونو تقنینی اســنادو تفســیر دی، ځکه 

تقنینی اســناد د اساســی قانون لــه احکامو 

رسه پــه مطابقت کی تر څیــړين الندې نیول 

کیږي، نو پخپله له هغوی رسه پردی بنســټ 

) تفسیر ( له یادو شویو تقنینی اسنادو پوری 

اختصاص لري، نه له اساسی قانون پوری که 

د مقنــن  موخه او مقصد ســرتی  محکمی ته 

ددی صالحیــت اختصاصی او ځانګړي کول 

ؤ، په رصاحت یې تــری یادونه کوله. له ادبی 

او انشایي لحاظه هم د نوموړی مادې له منت 

او رصاحت ځینی همدارنګه یو څیز استنباط 

او استهفام  کیدای نه شی.

اساســی قانون، پــه واقعیت کــې د نورو 

قوانینــو اصل او منبــع ده او د نورو قوانینو په 

نســبت د لــوړي درجی درلودونکــی دی، له 

اساســی قانون رسه د نورو قوانینو او تقنینی 

فرمانونو د مطابقت څیړنه د ســرتی محکمی 

له خوا صورت مومې.

 د هغوي تفســیر( چی د پورتنۍ مادی په 

منت کی تری یادونه شــویده، په واضحه توګه 

په څلــورو لومړنیو لغتونو پوری اړه لري، او که 

په پام کی ؤ چی د اساســی قانون د تفســیر 

واک هــم محکمی تــه ورکړل شــی، په هغه 

صــورت کې له دی موضوع څخه په اساســی 

قانــون کې ، د پورتنۍ مــادی په منت کی په 

رصیحه بڼه یادونه کیدله. 

به بلی خوا ســرته محکمه باید تفســیر د 

قانون له احکامو رسه سم تر رسه کړي.

دا پخپلــه څرګنــدوی چــی د مطابقت د 

څیړلــو لپاره د قانــون وضع کولو تــه اړتیا نه 

شــته. بلکی د پورتنیو لغتونو د تفســیر لپاره 

له اساســی قانــون پرته ، ایجــاب کوی چی 

خاص قانون وضع او توضیح کړی چی ســرته 

محکمه د وســیع تفســیر او یا مضیق محدود 

تفسیر صالحیت لری. له منت څخه استفاده 

وکړي یايي له روحیــي ځیني، تحت اللفظې 

، تحلیلی یا منطقی تفســیر رسته ورســوی یا 

متنــی ، یــا تاریخی تفســیر او یــا اجتامعی 

تفســیر.  بله داچی په دی هکله څرنګه خپل 

حکــم صادر کــړي تر څو ټول خلــک له دی 

چاری څخه خربتیا تر السه کړی؟

ددې مطلــب توضیح چې څرنګه او پرکوم 

بنســټ او قانون دا تفســیر تررسه شی، پدی 

اړونــد چی کوم حکم صادریــږی څرنګه  باید 

وی او آیــا د حکم د محکمی په قرار کې ذکر 

شی یا دا چی د فیصلی په بڼه وی او د موضوع 

پــه پای کي ددی حکم خپرول څرنګه تنظیم 

شــی. ځکه د قانون تفســیر پــه واقعیت کی 

پخپله قانون ته را ګرځی چی تطبیقی اړخ ته 

په پــام رسه باید په رســمی جریده کی خپور 

شــی تر څو خلک تری خربتیا تر السه کړی. 

) و . گ: اصــول، روش و فنــون قانونگذاری، 

قانونپــوه محمد ارشف رســولی ، انتشــارات 

سعید، ۱۳۹۳، ص ص ۲۹۷- ۲۹۸(.

ز: د حل الری او وړاندیزونه:   

پــه پورته ډول مــو د ۱۳۸۲ هـــ.ش کال 

په اساســی قانون کی د قانون د تفسیر او پر 

تطبیق یې څارين کشاله و څیړله او د موضوع 

په اړونــد مود موافقینــو او مخالفینو دالیلوته  

نغوته وکــړه، څرنګه چی پــه حقوقی محافلو 

کی ال دا کشــاله تر اوســه د اساسی قانون د 

تفسیر د صالحیت په اړوند د دری ګونو قواوو 

تر مینځ په نظری اختالفاف رسبیره د اساسی 

قانون پــوری اړوندو صالحیتونــو او واکونو په 

ویــش کی هم الزم انســجام شــتون نه لری. 

پــه نهايئ  ډول فیصله شــوی نه ده نو دلته د 

حل الری او وړاندیزونو ته لنډه غوندی اشــاره 

کیږې:- ددی لپاره چی د هیواد له اساســی 

قانون څخه په ښــه توګه ســاتنه وشــی او له 

قانون ځینی له رسغړونی  څخه په جدی ډول 

مخنیوی صورت ومومی او په خپل هیواد کی 

ثبــات او قانومنندی واکمنه کړو نو که چیری 

په راتلونکی کی اساســی قانون تعدیلیږی د 

اساســی قانــون د تعدیل کمیســیون ته د تر 

پاتې په 51 مخ کې
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افغانستان، از ســال 1924 تا سال 2004 

، شــش قانون اساســی را تجربه کرده است که 

هر یک بــه درجات مختلفــی از حقوق بنیادی 

حامیــت کرده انــد. قوانین اساســی 1931 و 

1964، نقــاط عطفــی در زمینه شــامل کردن 

حقوق بنیادی در نظام حقوقی کشــور به شامر 

می روند. با وجود این ، طبقه سیاســی قدرمتند 

هرگز از این دستاوردهای ترقی خواهانه پشتیبانی 

نکرده است. برعکس، تالش های اصالح طلبانه 

از بــاال به پاییــن بوده اند و آن هــا را فرمانروایان 

لیــربال مهندســی کرده اند. بنابرایــن در مورد 

قانون اساســی 1931 و 1964، دستاوردهای 

ترقی خواهانــه را هامن مردمی شکســت داده 

 دادند کــه قرار بود از این دســتاوردها بهره مند 

شوند. قانون اساسی 2004 که به همین شکل 

زادۀ یک روند باال به پایین و به رهربی نخبگان 

است، نقطه عطفی در تاریخ حقوقی افغانستان 

اســت و یکــی از مرتقی ترین قوانین اساســی 

در جهان اسالم محســوب می شود. این قانون 

اساســی نه تنها حامی حقوق مدنی و سیاسی 

اســت، بلکه از حقوق اجتامعــی، اقتصادی و 

فرهنگی نیز  طبق معاهدات بین املللی حقوق 

برشی پشتیبانی می کند. در طی دهه گذشته، 

برخــی از ابهامات متنی ماننــد قابلیت اجرای 

حقوق اســالمی یا موانع مربوط به چالش های 

توسعه ای و امنیتی بر اجرای حقوق اساسی در 

کشور  اثر گذاشته است. با این حال با وجود این 

چالش هــا، قانون اساســی 2004 بیش از یک 

دهه دوام آورده اســت و به دستاوردهای مهمی 

در عرصه حامیت از حقوق بنیادی در افغانستان 

نایل آمده است.

تاریخچــه حقــوق بنیــادی در قوانیــن 

اساسی افغانستان 

از جمله شــش قانون اساســی افغانستان، 

قوانین اساسی 1931، 1964 و 2004، نقاط 

عطفــی در تکامل حقوق بنیادی در کشــور به 

شــامر می روند. گفتامن درباره تســوید قوانین 

منعکس کننــده   1964 و   1931 اساســی 

شناخت مبادی فلسفی حقوق بنیادی یا  وجود  

فرهنــگ مدنی حقوق بنیــادی نبود. برعکس، 

شــامل کردن حقوق بنیادی در قوانین اساسی 

1931 و 1964 نتیجــه مســتقیم فرمانروایی 

حاکامنــی بوده اســت که گرایش هــای غربی 

داشتند و به خصوص طرفدار توسعه تکنالوژی 

بودنــد. نقاط تداوم مشــخصی در این مورد در 

قانون اساســی 2004 دیده می شود که شامل 

کردن حقوق بنیادی در آن نتیجه ســهم گیری 

جامعه بین املللی و حضور نخبگان افغانستانی 

در روند تســوید قانون اساســی بود که در غرب 

تحصیل کرده بودند. 

شــاه امان الله، نخســتین قانون اساســی 

افغانســتان را وضع کرد. وضع قانون اساســی 

به خودی خود نقطه عطفــی در تاریخ حقوقی 
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وسیاسی افغانستان بود. قانون اساسی 1924 ، 

اسالم را به حیث دین دولت به رسمیت شناخت 

و هندوها و یهودی ها را ملزم به پوشیدن لباس 

مخصــوص و پرداخت جزیه کــرد. با وجود این ، 

قانون اساسی 1924 هم چنین برای بار نخست 

یک سلســله از حقــوق بنیــادی را ترصیح کرد 

که شــامل ممنوعیت بازداشت خودرسانه و لغو 

بردگی بود. قانون اساسی 1964  نقطه عطفی 

دیگر در تکامل و شامل کردن حقوق بنیادی در 

افغانســتان بود. فصل 3 قانون اساسی 1964 

حاوی 16 مــاده در خصوص حقوق بنیادی به 

شــمول حق برابری و عدم تبعیض، ممنوعیت 

شکنجه، آزادی گشت و گذار، آزادی بیان، آزادی 

و امنیــت مالکیت و مســکن و حق مشــارکت 

سیاسی بود. 

بــا وجود ایــن ، افغانســتان در خــالل این 

مراحل ترقی خواهانه، شامری از قوانین اساسی 

را وضــع کرد کــه عقب گــردی در عرصه حقوق 

بنیادی به شامر می روند. بعد از سقوط حکومت 

شــاه امان الله، نادرشــاه دومین قانون اساسی 

افغانستان را در سال 1931 وضع کرد که شامل 

15 ماده درباره حقوق بنیادی بود. با این حال، 

در جریــان همیــن دوره، دولت مســئول نقض 

گســرتده و سیســتامتیک حقوق بنیادی بود. 

قوانین اساســی 1977 و 1980 یک عقب گرد 

دیگر در عرصه حقوق بنیــادی بودند، زیرا این 

قوانین اساســی در جهت ســاخنت یک دولت 

توتالیرت و منع مخالفت سیاسی وضع شدند.

قانون اساسی 2004 نظریه و عمل

قانون اساســی 2004 شــامل رشــته ای از 

حقــوق بنیادی، یــک نهادملی حقــوق برش و 

شامری از راه های اجرای حقوق بنیادی است. 

ماده 6 این قانون اساسی حکم می کند که دولت 

مکلف به ایجــاد یک جامعه مرتقی بر اســاس 

عدالت اجتامعی، حامیت ازکرامت انســانی و 

حامیت از حقوق برش است. درباره حقوق متنی 

یا ماهوی، این قانون اساســی گرایش مدرن در 

تسوید قوانین اساسی را دنبال می کند که یک 

سلســله از حقوق بنیادی را بــه صورت مفصل 

ترصیح می کند. در برداشنت حقوق اجتامعی، 

اقتصادی و فرهنگی یــک خصوصیت بارز این 

قانون اساسی است که فراتر از قوانین اساسی 

قبلی مــی رود و به حقوقی چــون حق مراقبت 

صحی، آموزش و فرهنگ احرتام می گزارد. 

در زمینه افغانستان و با در نظرداشت تاریخ 

حقوقــی و سیاســی کشــور، برخــی از احکام 

بنیادی مربوط به حقوق بنیادی نظیر ماده 22 

کــه برابری همه اتباع اعم از مرد و زن را در برابر 

قانون ترصیح می دارد، یــک گام عمده به جلو 

اســت. این امر به خصــوص از آن جا با اهمیت 

اســت که برابری حقوقی زنان تحت حاکمیت 

طالبان به شــدت از بین رفته بود. ماده 7 اظهار 

می دارد که افغانســتان معاهــدات بین املللی 

را کــه به آن هــا ملحق شــده رعایــت می کند 

و به رصاحــت از اعالمیــه جهانــی حقوق برش 

یــادآوری می کند. در حال حارض، افغانســتان 

بــه شــامری از معاهــدات عمده حقــوق برش 

به شــمول میثــاق بین املللی حقــوق مدنی و 

سیاســی، میثاق بین املللی حقوق اقتصادی ، 

اجتامعــی و فرهنگی، کنوانســیون ممنوعیت 

شکنجه ، کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض نژادی 

و کنوانســیون رفــع هرنوع تبعیــض علیه زنان 

پیوسته اســت. بنابراین، مطابق  قانون اساسی 

2004 ، دولت افغانســتان عــالوه بر پذیرفنت 

تعهــد  به اجرای حقوق بنیادی مندرج در فصل 

دوم، متعهد شده است که حقوق مندرج در این 

معاهدات بین املللی کلیدی حقوق برش را نیز 

عملی کند. 

با وجود این احکام بســیار مرتقــی، قانون 

اساسی 2004 خالی از ابهامات متنی نیست. 

یــک نقطــه جنجال برانگیــز عمــده در قانون 

اساســی 2004 ، تنــش ظاهــری میــان مواد 

3 و 7 اســت. مــاده 3 ترصیح می کند که هیچ 

قانونی منی تواند در افغانستان در تضاد با دین 

مقدس اســالم باشد. ماده 7 ، هامن طور که در 

باال یادآوری شد، ترصیح می دارد که افغانستان 

معاهــدات بین املللی را که به آن ها پیوســته ، 

رعایت می کند و به صورت مشــخص از اعالمیه 

جهانی حقوق برش نام می برد. بعضی از قوانین 

اساســی در جهان اســالم مثل قوانین اساسی 

مرص، ایران و سودان حکم می کنند که قوانین 

داخلی باید با رشیعت مطابقت داشــته باشند. 

با وجود این ، قانون اساســی افغانستان از آن جا 

بی نظیر است که به رصاحت به مکلفیت دولت 

به رعایــت اعالمیه جهانی حقوق برش و ســایر 

معاهــدات بین املللی حقوق برش اشــاره دارد. 

برخــی از حقوقدانــان و روحانیان افغانســتان 

به شمول شــورای علامی افغانستان استدالل 

می کنند که وظایف افغانستان بر طبق معاهدات 

بین املللی و اعالمیه جهانی حقوق برش منافی 

دساتیر اســالم اســت و از همین رو، قابل اجرا 

نیســت. سایرین استدالل می کنند که دساتیر 

اســالم و مکلفیت های بین املللی در مغایریت 

با یکدیگر قرار ندارند. در جریان دهه گذشــته، 

مشاجره مهمی در خصوص نحوه رفع تنش های 

ظاهری میان این دو ماده قانون اساسی صورت 

گرفته است. 

مــواردی هــم در عرصــه قضایــی و هم در 

عرصــه تقنینــی پیش آمده اســت کــه این دو 

مــاده در تضاد با هم قرار گرفته اند. برای مثال، 

موضوعی که بســیار جلب توجه کــرده ، دامنه 

آزادی دین اســت. بر مبنای برخی از روایات از 

دین، اعدام مجازات مناسبی برای ارتداد است. 

در قضیه عبدالرحامن که به مسیحیت گرویده 

بــود، محکمه افغانســتان او را به مرگ محکوم 

کرد. در یک مورد دیگــر، پرویز کامبخش ، یک 

خربنگار ، به دلیل نرش مواد کفر آمیز نیز به مرگ 

محکوم شــده بود. در هردو مــورد ، این افراد به 

خاطر فشارهای گســرتده بین املللی نهایتاً از 

افغانستان بیرون برده شدند. 

ریاســت  انتخابــات  کارزار  بحبوحــه  در 

ســابق  جمهــور  رئیــس   ،2009 جمهــوری 

حامدکــرزی ، قانون منع خشــونت علیه زنان را 

بنابر تقاضــای جدی گروه هــای جامعه مدنی 

از طریــق صدور یک فرمان تقنینــی نافذ کرد. 

برخی از احکام مشخص این قانون، شامری از 

حامیت ها به شمول منع ازدواج اطفال، ازدواج 

اجباری و خشــونت خانوادگی را فراهم می آورد 

که در مطابقت با حقوق بنیادی بر اساس قانون 

اساسی و مکلفیت های بین املللی افغانستان 

قــرار دارد. عنــارص محافظــه کار در پارملــان، 

رسانه ها و نهادهای دینی به این و سایر احکام 

این قانون اعرتاض کردنــد و ارصار ورزیدند که 

ایــن قانون بایــد از طریق یک روند مشــارکتی 

وسیع که دیدگاه های جامعه مدنی و نهادهای 

دینی در آن مد نظر قرار داده شود، تعدیل شود. 

بر اساس ماده 79 قانون اساسی، فرمان رئیس 

جمهــور به صورت خودکار نافذ اســت. با وجود 

این ، این فرمان بایــد مطابق با یک چهارچوب 

زمانی مشخص به پارملان ارائه شود. این قانون 

کامکان نافذ خواهد بــود، مگر این که پارملان 

آن را تعدیــل کند؛ در آن هنگام نگرانی این بود 

که اگر این قانون به پارملان ارائه شود، اعضای 

محافظــه کار حامیت های منــدرج در قانون را 

تضعیف خواهند کرد. بنابراین گروه های جامعه 

مدنــی و اعضــای پارملانــی کــه از قانون منع 

خشــونت علیه زنان حامیت می کردند، در یک 

مانور حقوقی سوال برانگیز، دست به کار شدند و  

این قانون را از دستور کار پارملان خارج کردند. 

داکــرت هاشــم کاملی، عضو و بعــدا رئیس 

سابق کمیسیون تدقیق قانون اساسی، استدالل 

می کند که راه حل تنش ها میان حقوق اسالمی 

و حقوق بنیادی و برشی بستگی به نحوه تفسیر 

رشیعت دارد. داکرت کاملی مثال هایی را از سایر 

کشورهای اسالمی مانند سوریه و مراکش ارائه 

می کند که در آن رشیعت قابل اجرا است و آن ها 

موفق به ایجاد پیرشفت های عمده ای در اصالح 

حقوق خانواده بر اساس اسالم بدون خدشه دار 

کردن برابری زنان شده اند. این حوزه های قضایی 

اسالمی، مشاجرات جدی را در خصوص تفسیر 

اصول حقوقی اســالمی انجام دادند و موفق به 

اتخاذ تفسیرهای نوین اما بسیار پذیرفته شده از 

قرآن شدند.1 بنابراین، افغانستان باید وارد یک 

گفتگوی ملی درباره تفســیر رشیعت و قابلیت 

اجرای تفسیرهای ســنتی از رشیعت به منظور 
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رفع تناقضات ظاهری میان مواد 3 و 7 شود. 

یادآوری این نکته مهم اســت کــه عالوه بر 

ایــن ابهامات متنی، اجرای حقــوق بنیادی بر 

طبق قانون اساســی 2004 با یک سلســله از 

چالش های عملی و ســاختاری روبه رو اســت. 

چالش های توســعه ای و امنیتی عمده مانع از 

آن شده اســت که حکومت بتواند از رشته ای از 

حقوق مدنی و سیاســی و به خصوص از حقوق 

اقتصادی و اجتامعی حامیت کند. فقدان قوه 

قضایی و نهادهای مجری قانونی که مستقل و 

حرفه ای باشــند نیز چالشی در برابر حامیت از 

حقوق بنیادی قرار داده اســت. در بســیاری از 

موارد، نهادهای مجــری قانون، حقوق بنیادی 

افــراد را در اجرای وظایف شــان نقض کرده اند. 

داکــرت ســپنتا در مقام خــود به حیث مشــاور 

امنیت ملی اســبق، گزارش های بی شامری را 

در خصوص اتهام ارتکاب بدرفتاری و شــکنجه 

توســط مقامات مجــری قانون دریافــت کرده 

است.2 داکرت ســپنتا خاطر نشان می سازد که 

علی رغم تالش ها برای رسیدگی به این اتهامات 

و آغــاز اصالحــات در ایــن نهادهــا، چالش ها 

کامکان پابرجایند. افزون بر این، ســطح پایین 

آگاهی و نبود فرهنگ مدنی حقوق بنیادی مانع 

ترویج و حامیت از این حقوق شده است. 

قابلیت اجرا

بر مبنــای قانون اساســی 2004، راه های 

محدودی بــرای افراد به منظــور اجرای حقوق 

بنیادی شــان وجود دارد. شهروندان می توانند 

به محاکم یا به کمیســیون مستقل حقوق برش 

افغانســتان مراجعه و شــکایت کنند. ماده 51 

زمینه را برای شــکایت مستقیم فراهم و ترصیح 

می کند که هر شخصی که از اداره بدون موجب 

مترضر می شود، می تواند غرض جربان خساره 

به محکمه مراجعه کند.3 به عــالوه، ماده 121 

قانون اساســی حکم می کند که اسرته محکمه 

می تواند مســایل مربــوط به قانون اساســی را 

بنابر تقاضــای محاکم پایین تر یا حکومت مورد 

بازنگری و تجدید نظر قرار دهد.4 بنابراین، افراد 

فرصت محدودی بــرای اقامه دعوا درباره نقض 

حقوق بنیادی قانون اساسی دارند. 

با در نظرداشت چالش های بسیاری که قوه 

قضایی افغانستان با آن روبه رو است، نویسندگان 

قانون اساسی یک راه جایگزین و قابل دسرتس 

را بــرای اجــرای حقوق بنیــادی مد نظــر قرار 

دادند. ماده 58 قانون اساسی ترصیح می کند 

که هر فــرد می توانــد در صورت نقــض حقوق 

برشی خود به کمیســیون مستقل حقوق برش 

افغانستان مراجعه و شکایت کند.5 کمیسیون 

مستقل حقوق برش افغانســتان می تواند موارد 

نقض حقوق برش را به محاکم راجع ســازد و به 

شاکی مساعدت کند. برجسته کردن این نکته 

مهم است که ماده 58 به همه افراد زمینه طرح 

شــکایت مبنی بر نقــض حقوق بــرش را فراهم 

می آورد و گســرتۀ افراد تحت پوشش را فراتر از 

شــهروندان می برد. به عالوه،  خالف بسیاری از 

قوانین اساســی دیگر، به نظر می رسد که ماده 

58 قانون اساســی افغانســتان از تفاوت میان 

»حقوق برش« و »حقوق بنیادی« رصف نظر کرده 

است. از لحاظ سنتی، به منظور اجرای حقوق 

برش نزد محاکم ملی، یک کشــور می بایست به 

یــک معاهــده بین املللی ملحق و یــک قانون 

داخلــی را وضع کنــد. با این حــال، بر مبنای 

ماده 58، افراد ســاکن در افغانستان می توانند 

شــکایات راجع به نقض حقوق برشی و حقوق 

بنیادی شان را به کمیسیون مستقل حقوق برش 

و به صورت بالقوه به محاکم ارائه کنند. 

کمیسیون مســتقل حقوق برش افغانستان 

در گذشته کوشیده است  دامنه قضایای حقوق 

بنیادی را کــه می تواند نزد محاکم مطرح کند، 

گسرتش دهد. در سال 2009، این کمیسیون 

ادعایی را به منایندگی از یک فرد زیر ســال که 

به اشتباه به اتهام اشرتاک در منازعات به زندان 

گوانتانامو منتقل شــده بود، نزد اسرته محکمه 

مطرح کرد.6 این فرد در افغانســتان دســتگیر 

و قبــل از تحویلی به مقامات امریکایی توســط 

پولیس افغانستان شکنجه شده بود. چند سال 

بعد، این فرد بی گناه شــناخته شــد، اتهامات 

علیه او لغو شــده و بــه افغانســتان بازگردانده 

شد. کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

تالش کــرد  علیه حکومت افغانســتان به دلیل 

نقض حقــوق بنیــادی این فرد زیر ســن اقامه 

دعوا کند. با وجود این ، اسرته محکمه از پذیرش 

صالحیت رســیدگی به این قضیه خود داری و 

استدالل کرد که به خاطر این که این فرد غایب 

است، کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

منی تواند به جای او اقامه دعوا کند. 

نتیجه گیری

افغانســتان بــه دســتاوردهای مهمــی در 

عرصه حامیت از حقوق بنیادی بر مبنای قانون 

اساســی 2004 نایــل آمده اســت.  وجود  یک 

چهارچوب حقوقــی قوی به خــودی خود یک 

دســتاورد عمده اســت. برای مثــال، در عرصه 

حقوق زن، عــالوه بر حامیــت حقوقی قوی بر 

مبنای ماده 22 قانون اساســی، زنان از حقوق 

اجتامعی و سیاســی بیشــرتی در جریان دهه 

گذشته بهره مند شــده اند. ابهامات و خألها در 

چهارچوب قانون اساســی و نظام حقوقی یقینًا 

قابل رسیدگی است. برای منونه، روند اصالحات 

در آینده باید شامل گسرتش زمینه اقامه دعوای 

افــراد به دلیل نقض حقوق برشی یا بنیادی در 

برابر دادگاه های پایین تر شــود. بــا وجود این ، 

یاد آوری این نکته مهم است که تنها راه حل های 

حقوق مبنی بر تعدیل قانون اساسی و تحکیم 

چهارچــوب حقوق کافی نیســت. الزم اســت 

 تالش های سیستامتیک برای افزایش آموزش و 

آگاهی از حقوق بنیادی در رسارس کشور انجام 

شــود. نبود فرهنگ مدنی حقــوق بنیادی و به 

خصوص ناآگاهی شهروندان از حقوق شان یک 

چالش کلیدی در برابر ترویج و حامیت از حقوق 

بنیادی است. 

پیشنهادها

• حکومــت افغانســتان بایــد تالش هــای 

بیشــرتی را به منظور اجــرای حقوق اجتامعی 

و اقتصــادی، به ویژه در عرصه های آموزشــی و 

صحت انجام دهد. 

• حکومت افغانستان باید ظرفیت نهادهای 

مجری قانون را به منظور ترویج و رعایت حقوق 

بنیادی به خصــوص حقوق مدنی و سیاســی 

افزایش دهد. 

• حکومت، جامعه مدنی و جامعه بین املللی 

بایــد تالش ها را برای افزایــش آموزش و آگاهی 

عمومی از حقوق بنیادی بیشرت کنند. به صورت 

مشــخص، آموزش حقوق بنیادی باید در متام 

سطوح به شمول مکاتب ابتدایی شامل شود.

• بر مبنای قانون اساســی، حکومت ملزم 

است مکلفیت های حقوقی بین املللی خود را 

اجرا کند. بنابراین، نیاز است شامری از قوانین 

داخلی به منظــور تطابق آن ها با مکلفیت های 

بین املللــی حقوق برش تعدیل شــوند. جامعه 

مدنــی و جامعه بین املللی باید به ویژه ظرفیت 

اعضــای پارملان را بــه منظور آغــاز و بازنگری 

اصالحات حقوقی تقویت کنند.

• ظرفیت نهادهای مجری قانون به منظور 

پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات باید 

گسرتش داده شود.

• حکومت و جامعه بین املللی باید ظرفیت 

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان را به 

منظور رســیدگی به شــکایات مربوط به نقض 

حقوق بنیادی تقویت کنند. 
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د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمېســیون لومړۍ میاشــتنۍ مجلــه له نن 

څخــه ۱۵ کالــه مخکې لــه چاپــه راووته، د 

مجلــې مســئول مدیــر )  پوهنــدوی محمد 

یونس طغیان ساکایی( و. د مجلې په لومړۍ 

خپرونه کې )ســالی که نیکوســت از بهارش 

...، مفاهیم حقوق برش، که د جنایت کوونکو 

پلټنه ويش، دانساين کرامت او برشي حقونو 

ســاتنه او څارنــه او ... نــور مضوعات ( چاپ 

شــوي ؤ، له هغه ورځې تر ننه د یادې مجلې 

)۱۸۰( ګڼــې چاپ شــوې دي چــې پکې د 

برشي حقونو خپلواک کمېسیون د فعالیتونو 

اړوند راپورونو رسبېره بیالبیل د برشي حقونو 

موضوعات خپاره شــوي دي او د ميل علمي 

ســند په توګه یــې اعتبار خپل کــړی دی. د 

دې ترڅنګ دغه میاشــتنۍ خپرونه د برشي 

حقونو اړوند د عامه پوهاوي تر ټولو ښه وسیله 

ګرځیدلې ده.

 د برشي حقونو میاشــتنۍ مجله پر مرکز 

رسبیره د هیواد د بیالبیلو والیتونو اوسیدونکو 

ته په منظمه توګه رسیدلې ده او هره ګڼه یې 

په خورا دقت لوســتې او معلومات یې ترالسه 

کړي دي .

د پکتیا پوهنتون استاد اسمعیل الروی د 

افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون 

میاشــتنۍ مجله یو علمي او اکاډمیک ســند 

ګڼــي چې په وینا یې لیکنې یې معیاري او د 
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ګټې اخېستنې وړ دي.

 نوموړي وايي ))د برشي حقونو د خپلواک 

کميســون مجله زما په آند تر يو حده معياري 

مطالب خپروي او د يــادې ادارې فعاليتونه، 

اصول او د افغانســتان د برشي حقونو ځينې 

مســايل پکې په ښه توګه بيانېږي(( . ښاغيل 

الروی د انتقــاد په توګه زیاتوي چې د مجلې 

د مطالبــو انډول دې په پــام کې ونیول يش 

او جنګي جرمونــه دې هر اړخیز او څو اړخیز 

پکې بیان يش .

زینب افغان په خوســت والیت کې مدين 

فعالــه او د برشي حقونــو مدافع ده، نوموړې 

د برشي حقونو خپلواک کمېسیون میاشتنۍ 

مجلــه د نارینه وو ترڅنــګ د خویندو لپاره د 

برشي حقونو د عامه پوهاوي ښه وسیله ګڼي.

حقونــو  بــرشي  ))د  وايــي:  نومــوړې   

میاشتنۍ مجله دخویندو له ستونزو دخربیدو 

یوه ښه الره ده  چې دوی کوالی يش د یادې 

مجلې په وسیله  له خپلو رضورتونو او ستونزو 

خــرب يش  او پــه ګډه د حــل الرې ورته پیدا 

کــړي  او ډیــری هغه کورنۍ  چــې تلویزیون 

او راډیو نلــري دوی د مجلې  له الرې کوالی 

يش چــې د نورو له ســتونزو خربې يش او له 

بلــه اړخه لــه دې الرې د دوی د زده کړې او 

مطالعــې کچه هم لوړیږي  او د خویندو لپاره 

ډیره ګټوره ده((.

 ( مرکــز  رســنیز  او  ټولنیــز  خوســت  د 

میډیوټیک ( مرش ښــاغلی ســیف الله حیات 

که څه هم د برشي حقونو خپلواک کمېسیون 

میاشتنۍ مجله ګټوره بولې خو وايي چې که 

پــه راتلونکو ګڼو کې د مجلې یو شــمیر پاڼې 

انځورونو ته ځانګړې يش ډیره به ښه وي.

 نومــوړی وايي )) د افغانســتان د برشي 

حقونو د خپلواک کمیســون میاشتنی مجله 

چــې هره میاشــت زما تــر ګوتو پــه دې زون 

کــې د یــادې ادارې له لوري رســیديل او ما 

یې ټول مطالب لوســتيل دي رښتیا هم ټول 

هغــه موضوعات په ځان کــې رانغاړي چې د 

برشي حقونو اړوند دي او رضور ده چې خلک 

ورباندې پوي يش ددې مجلې له ښیګڼو یوه 

دا هم ده چې د هیواد په دواړو ميل ژبو )پښتو 

او دری ( موضوعــات خپروي او په دې هیواد 

کې یې د هر اوسیدونکي لپاره لوستل اسانه 

دي که وویل يش بده به نه وي که د مجلې د 

منځ برخه رنګه يش تر څو بې ســواده کسان 

په دې مجله کې له خپرېدونکو عکسونو څخه 

هــم یو څه زده کړي دا چاره به ددې مجلې د 

ښه وايل لپاره یو بل نیک او ښه ګام وي ((.

ســاحل منــګل په پکتیــا واالیــت کې د 

ژورنالیســتانو د خوندیتوب کمېټې مسوول ، 

لیکوال او ژورنالیست دی ، نوموړی نه یوازې 

د برشي حقونو میاشــتنۍ مجله په تول تللې 

او علمي بويل ، بلکې له انساين ژوند رسه یې 

تړلې بويل . 

نوموړی وايــي: ))  د برشحقونو مجله ډير 

په زړه پورې او با ارزښته مطالب خپروي، چې 

په ځانګړې توګه په انســاين ژوند پورې تړيل 

دي.

دغــه مجله ټولو وګــړو په ځانګــړې توګه 

محصلینــو، دپلوماتانــو او د قضــا دبرخــې 

کارکوونکو ته اړینه او ښه ګټه ترې اخیستلی 

يش. کــه غــواړی چې عامــه پوهــه، ټولنيز 

مســایلو او د انســان پــه ژونــد پــورې تړيل 

موضوعاتو څخه ځان خرب کړی نو دغه مجله 

ولولئ((

په ټولــه کې خلک پــه دې نظر دي چې 

د برشي حقونو خپلواک کمېسیون میاشتنۍ 

مجله نه یوازې دا چې د برشی حقونو د اصولو 

او مفاهیمو لپاره د عامه پوهاوي اغېزناکه الر 

ده، بلکې د یو علمي او مسلکي سند په توګه 

په ټولنه کې د اعتبار وړ ده .

مترکز بر بیجاشدگان و اخراج شدگان 

دفرت ســاحوی هرات کمیســیون مستقل 

حقوق برش افغانســتان در برنامه عمل ســال 

جدید بر حامیت از حقوق برشی بیجاشدگان 

و اخراج شــدگان در ســاحات تحت فعالیتش 

مترکز کرده اســت. ســید عبدالقادر، رییس 

دفــرت ســاحوی هرات گفــت کــه نیم میلیون 

مهاجر داخلــی در والیت هــرات در وضعیت 

خاصــی زندگــی می کننــد و آســیب پذیر ند. 

آقای رحیمی گفت که در برنامه عمل جدید، 

قــرار اســت بــر وضعیــت زندگی کــودکان، 

زنان و کهن ســاالن در بین رد مرز شــده ها و 

بیجاشدگان مترکزی بیشرت صورت گیرد. 

رســیدگی به وضعیت حقــوق برشی زنان 

نظامی در صفوف اردو و پولیس مورد دیگری 

بود که آقای رحیمی به آن اشــاره کرد و گفت 

که از طریق کمیته های انســجام به این افراد 

رسیدگی خواهد شد. هم چنین حق دسرتسی 

افراد دارای معلولیت به کار و اشــتغال نیز در 

برنامه عمل این دفرت گنجانده شده است. 

تالش برای کاهش تلفات غیرنظامیان 

دفرت والیتی قندهار کمیســیون مســتقل 

حقــوق بــرش افغانســتان تالش کرده اســت 

 مواردی را در برنامه عمل ساالنه اش  بگنجاند 

که زمینه را برای کاهــش تلفات غیرنظامیان 

فراهم ســازد. در برنامه ســاالنه این دفرت که 

توســط فخرالدیــن فایــض، رسپرســت دفرت 

قندهار کمیســیون ارائه شــد، آمده است که 

استفاده از مبباران به منظور رسکوب مخالفان 

مسلح دولت در این والیت افزایش یافته و گاه 

در نتیجه حمــالت هوایی، افراد ملکی که در 

میان آن ها زنان و کودکان نیز هستند، قربانی 

می شوند.

آقــای فایض افــزود که بــه منظور کاهش 

تلفات ملکی، قرار است جلساتی با مسئوالن 

بخش عملیات های هوایــی در قندهار گرفته 

شود و از این طریق برای کاهش تلفات ملکی 

دادخواهی صورت گیرد. 

روز دوم کنفرانــس تصویــب برنامــه عمل 

ملی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

نیز با ترشیــح برنامه هــا و فعالیت های دفاتر 

ســاحوی و والیتی کمیســیون ادامــه یافت. 

مسئوالن دفاتر کمیســیون افزایش ناامنی ها 

و محــدود شــدن ســاحه فعالیــت خــود در 

ولســوالی ها را مورد بحث قرار دادند و درباره 

راه حل آن مواردی را پیشنهاد کردند. 

از صفحه ۳0
کنفرانس تصویب برنامه ...
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تطبیق 
اعالمیه جهانی حقوق برش:

»جامعه ای 
عاری از فقر«

به نام خدا
مهمانان عالیقدر،
خانم ها و آقایان!

با اظهار امتنان و سپاس از برگزار کنندگان 
این کنفرانــس که بر من منت گذاشــتند تا 
صحبتی درباره مبارزه با فقر بر اســاس اهداف 
توسعه پایدار و ارزش های حقوق بشری داشته 

باشم. 
البته جای یادآوری اســت کــه دیدگاه ها 
و نظر ات عرضه شــده از دید  یک کارشــناس 
مسلکی امور اقتصادی نبوده، بلکه از دید یک 
مدافع حقوق بشر و فعال جامعه مدنی با شما 
در میان گذاشــته می شــود. به این لحاظ این 
دیدگاه بیشتر بر ابعاد اجتماعی ـ سیاسی تمرکز 

دارد تا صرف بعد اقتصادی.
خیلــی به جــا خواهــد بود که  نخســت 
هفتادمین ســالروز تصویــب اعالمیه جهانی 
حقوق بشر را به تک تک شما تبریک بگویم. 70 
ســال قبل درست در همین ایام مردمان عضو 
 ملل متحد باورمندی و اعتقاد خود را به حقوق 
بشــر، حیثیت و کرامت  و ارزش فرد انسان و 
برابری حقوقی زنان و مــردان در این اعالمیه 
ابراز داشــتند و تأکید کردند کــه عالی ترین 

کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان به تاریخ 1۳ قوس 1۳۹7 
کنفرانس بین المللی را در تجلیل از 
هفتادمین سالروز تصویب اعالمیه 
جهانی حقوق بشر و بیست و پنجمین 
سالروز برنامه عمل کنفرانس ویانا و 
اصولنامه پاریس را برگزار کرد. 
در این کنفرانس پوهنیار فهیم حکیم، 
مشاور کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، بعنوان یکی از سخنرانان 
محفل، در باره »فقر و حقوق بشر« 
بیانیه ای را ارایه داد و گفت که 
براساس ماده 2۵ اعالمیه جهانی 
حقوق بشر هرشخص حق دارد که 
از سطح زندگی مناسب برای تأمین 
سالمتی و رفاه خود و خانواده اش از 
حیث خوراک پوشاک، مراقبت های 
طبی و خدمات الزم اجتماعی تأمین 
کند. اینک متن بیانیه ایشان تقدیم 
خوانندگان عزیز می شود: 

آرزوی بشر »ایجاد جهانی است که در آن افراد 
بشــر در بیان و عقیــده آزاد، و از ترس و فقر 
فارغ باشند.«1به یقین فقر و گرسنگی از جمله 
عوامل مهمی است که کرامت و شخصیت افراد 
جامعه را صدمــه می زند. آنان هم چنان اذعان 
داشتند که »نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر 
منجر به اقدامات وحشیانه ای شده که وجدان 
بشــر« را به صورت جدی ناراحت و دگرگون 
ساخته اســت. راه چاره را در حاکمیت قانون 
بــا حمایــت همه جانبه حقوق بشــر و تأمین 
عدالت اجتماعی به مثابه یک بســتر اخالقی 
برای دولت ها پیشنهاد کردند تا در نهایت افراد 
جامعه مجبور نشــوند  علیه ظلم و استبداد به 

طغیان و نافرمانی رو آورند.
ماده 2۵ اعالمیه جهانی حقوق بشر تأکید 

می کند:
»هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی 
مناســب برای تأمین ســالمتی و رفاه خود و 
خانواده اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، 
مســکن، مراقبت هــای پزشــکی و خدمات 
اجتماعی ضروری برخوردار شود. هم چنین حق 
دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، 
بیوه گی، پیری یا در تمام موارد دیگر که به علل 

ماهنامه حقوق بشر
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مستقل از ارادۀ خویش وسایل امرار معاشش را 
از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره مند 

گردد.«
مفــاد ماده فوق  یک جامعــه عاری از فقر 
را تمثیــل می کرد که برای رفــاه افراد جامعه 
انسانی 70 سال قبل پیش بینی شده بود. امروز 
تجربه جهانی آشــکارگر این واقعیت است که 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه 
انســانی، بدون شــک، از تالش های انســانی 
مبنی بر فقرزدایی ناشــی شده است. برعکس 
موجودیت فقر نه تنها ثبات سیاســی، امنیت 
فردی و اجتماعی و رفاه عامه را صدمه می زند، 
بلکه شیرازه روابط سالم را نیز در سطح جامعه 
و فامیل از هم می پاشــاند، و یک فضای مکدر 
نابرابــری و آکنــده از بی عدالتــی را در همه 
عرصه های زندگی روزمره افراد حاکم می سازد. 
پس از 70سال جهان ما در کدام وضعیت 

قرار دارد؟
بر بنیاد آمارهای ســازمان ملل متحد، در 
سال 1۹۹0 حدود 1.۹ ملیارد افراد در سراسر 
 )Absolute Poverty( جهــان از فقر مطلــق
رنج می بردند. با تالش های بین المللی و تعهد 
کشورها روی اهداف هزاره سوم )MDGs( در 
ســال 201۵، این رقم بــه ۸۳6 میلیون افراد 
کاهش یافت. هم چنان تعداد افرادی که در سال 
1۹۹0 از سوء تغذیه و گرسنگی رنج می بردند، 
از 2۳.۳ به 12.۹ درصد در سال 2016 تقلیل 
یافته است.2 با وجود این دستاوردها هنوز هم 
تخمین ها  نشــان می دهد که از هر 10 تن در 
جهان 1 تن به غذای مناسب دسترسی ندارد، 
و مطابــق به آمار های بانــک جهانی هنوز هم 
بیــش از 700 میلیون تن زیــر خط فقر )1.۹ 
دالر عاید روزانه( قرار دارند. بانک جهانی هشدار 
داده اســت که اگر اقدامات مؤثر در این مورد 
روی دست گرفته نشــود تا سال 20۳0 ارقام 
افرادی کــه که از فقر مطلق رنج می برند حدود 

یکصد میلیون تن افزوده خواهد شد.۳
ایــن ارقــام در کشــورهای افریقایــی و 
کشــورهای در حال جنگ، مانند افغانستان، 
چندان امیدوار کننده نیســتند. عواملی چون 
جنگ و ناامنــی، فقر مزمن، بیکاری، فســاد 
گســترده، سیاســت های تبعیضی و تجریدی 
رژیم های اقتدارگرا و مســتبد، مصائب طبیعی 
و خشک ســالی ها، مهاجرت هــای برون مرزی 
و بی جا شــدن های داخلی در دســتیابی این 
کشورها به اهداف توسعه پایدار )SDGs( نقش 
بارز داشــته که آن را نهایت دشوار و پیچیده 

می سازد.4
بر همیــن مبنا هدف های توســعه پایدار 
کاهش فقر و رفع گرســنگی را تا سال 20۳0 
در صــدر اولویت های خود قرار داده اســت، تا 
کشــورهای جهان با درنظرداشت شاخص های 

عملی و قابل پیمایش آن در این راستا اقدامات 
مؤثر و عاجلی را روی دست گیرند. 

دوســتان گرامی، از بین بــردن فقر یک 
عمل تعاونی محض نیســت، بلکــه یک اقدام 
متعهدانه برای تأمین عدالت اســت که بدون 
آن بهره مندی از ظرفیت ها و سرمایه اجتماعی 
برای نیل به توسعه پایدار میسر نیست. به این 
لحاظ برنامه هــای فقر زدایی، صرف تالش های 
اقتصادی را در بــر نگرفته، بلکه ابعاد مختلف 
و چند الیــه ای را از حکومت ها نیــاز دارد. اگر 
فقــر را صرف از بعد اقتصــادی و تعریف خط 
فقر و گرسنگی )یا فقر مطلق( را محض از دید 
عدم دسترســی به غذای کافــی مورد ارزیابی 
قراردهیم و ســایر تبعات آن را نادیده بگیریم، 
تطبیق اهداف توسعه پایدار و تدابیر مسئوالن 
دولتــی دربــاره کاهش فقر و رفع گرســنگی 
به مراتب ســهل و کمتر وقت گیــر خواهد بود. 

ای کاش که چنین می بود که نیست!
نظریه پــردازان خــط فقــر و تفکیک فقر 
مطلق از فقر نسبی بیشــتر روی مصداق های 
مــادی آن تمرکز کرده اند و موضوعات اثر گذار 
دیگری چون تبعیض، نبــود و کمبود عدالت 
و  ناســالم  سیاســت گذاری های  اجتماعــی، 
تجریدی حکومت ها، نقض مستمر حقوق بشر، 
 دسترسی نداشتن افراد  به تسهیالت و خدمات 
اجتماعی، رشــد نامتــوازن و اقتصاد جنگی، 
و فقدان مشــارکت احاد مــردم در عرصه های 
سیاســی ـ مدنی و اجتماعی ـ فرهنگــی کمتر 

برجسته شده اند.
برعکس منتقدان این مکتب فکری فقر را 
صرف یک پدیده اقتصادی و عایداتی ندانسته، 
و دیدگاه های جامع تری را در مورد تعریف فقر، 

شناسایی مصداق ها و علل آن ارائه می دارند.
یکی از علمای برجســته هنــدی، داکتر 
 )Dr. Amartya Kumar Sen( امرتیــا ســن
توســعه پایدار را در »مزیت قابلیت های افراد 
و بهره گیری از آن« و فقــر را در »محرومیت 
قابلیت های اساسی شــان« می داند.۵  از  آن ها 
در واقعیت فقر، از دیدگاه موصوف،  دسترســی 
نداشتن به فرصت های است که توسل افراد به 
آن به شکلی از اشکال محدود ساخته می شود. 
ایــن به نوبه خود زمینه رشــد اســتعدادها و 
ظرفیت هــای کاری افراد جامعــه به صورت 

ساختاری صدمه می زند.
 Asian( آســیایی  توســعه  بانــک 
مشــابهی  تعریــف   )Development Bank

را ارائــه مــی دارد و تأکید می کنــد که »فقر 
محرومیت از دارایی ها و فرصت هایی است که 
هرفرد مستحق آن است.« به همین گونه بانک 
جهانی )World Bank( دیــدگاه کلی تری را 

تأکید کرده و فقر را تعریف می کند:
»فقر گرسنگی است. فقر بی خانگی   

اســت. فقر مرض است و عدم دسترسی به دوا 
و داکتر. فقر راه نداشتن به مکتب است و عدم 
توانایی آموزش. فقر بیکاری اســت و ترس از 
آینده و این که فقط امروز چگونه سپری شود. 
فقر از دســت دادن طفلی اســت که به خاطر 
مرضی ناشی از نوشــیدن آب غیرصحی. فقر 
عدم قدرتمندی اســت و نبــود نمایندگی و 
آزادی.« پس می توان گفت که فقر بی صدایی 

است و انزوا!
این تعریف به ظاهر ســاده به خوبی از یک 
سو تمام ابعاد و شــرایط زندگی روزمره افراد 
را متبارز می ســازد، یعنی افراد توانایی تأمین 
ضروریات اساســی خود را نداشته و هم چنین 
قابلیت دسترسی شــان به غذا، آب آشامیدنی 
صحی، تســهیالت بهداشــتی و حفظ الصحه، 
تعلیم و آموزش و ســایر خدمــات اجتماعی 
نهایت محدود است. از سویی دیگر ریشه های 
 )Structural Violence( خشونت ســاختاری
چون پدیده های ترس از آینده و وابستگی های 
اقتصادی )بردگی اقتصادی(، ســتم و استثمار 
را به مثابه عواملی که آســیب پذیری های افراد 
جامعه را بیشــتر ســاخته به صــورت واضح 

برجسته می سازد.
کاهش و رفع این عوامل و تبعات ناشی از 
فقر مزمن و تحقق سایر هدف های توسعه پایدار 
تالش های مستمر، منابع کافی، زیرساخت های 
اساسی و باورمندی راسخ دولت ها را مبتنی بر 

اراده سیاسی قوی آن ها ضرورت دارد. 

افغانستان و هدف های توسعه پایدار
افغانستان در راستای دستیابی به هدف های 
توســعه پایدار با چالش های مضاعفی روبه رو 
اســت. یکی این که دولت باید شــاخص های 
 Millennium( ســوم  هــزارۀ  هدف هــای 
Development Goals – MDGs( را بایــد 

تا ســال 2020 کامل کند، زیرا پنج سال قبل 
)یعنی در ســال 201۵( به آن پیوســت. دوم 
این که از ســال 201۵ بدین سو باید همزمان 
دولت افغانســتان هم برای تکمیل هدف های 
هزارۀ ســوم تالش کند و هم سرعت و ابتکار 
عمل را در تحقق هدف های توسعه پایدار را نیز 
در اولویت های برنامه های کاری خود قرار دهد. 
دریافت هــای نهادهــای بین المللی و ملی 
نشان دهنده نگرانی ها و کاستی هایی است که 
رسیدن به هدف های توســعه پایدار، از جمله 
برنامه هــای فقر زدایی و رفع گرســنگی، را در 
شــرایط کنونی کشور پر از دشــواری ها و کم 

کاری ها می پندارند.
بین المللــی  نهادهــای  دریافت هــای 
بین المللی  شــفافیت   ،)Legatum( لگاتــوم 
)Transparency International(، و برنامــه 
 United Nations( انکشــافی ملــل متحــد
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و   ،)Development Program – UNDP

هم چنین ارقام و آمارهایی که از طرف نهادهای 
دولتی نشر شده اند به وضاحت ارائه دهنده این 
حقیقت اســت که تالش هــای موجود دولت 
جوابگــوی توقعات متوقعه در ســطح ملی و 
بین المللی نیســت. طور مثال مؤسسه لگاتوم 
که ســاالنه کشورها را به اســاس رفاه ارزیابی 
می کند، افغانســتان را در موقف 14۹ نشــان 
می دهد، البته این آخریــن موقفی بین 14۹ 
کشوری است که مورد ارزیابی قرار گرفته اند.6

دریافت هــای نهــاد بین المللی شــفافیت 
افغانستان را در زمره کشور 177 ام از بین 1۸0 
کشــور در سال 2017 محاسبه کرده است که 
متأثر از فساد گسترده است. با تأسف این یک 
ســیر نزولی را به مقایسه با سال 2016 نشان 
می دهد، زیرا درآن ســال افغانستان در ردیف 

16۹ ام قرار داشت.7
فهرســت توســعه ای برنامه انکشافی ملل 
متحد، افغانســتان را در ردیــف 16۸ از بین 
17۸ کشــور در ســال 2017 ارزیابــی کرده 
است. بر بنیاد ارقام ارائه شده احصائیه مرکزی 
افغانستان در سال 1۳۹۵،۵4 ٪ مردم کشور زیر 
خط فقر )عاید کمتــر از ۳0 دالر امریکایی در 
ماه( قرار داشــته، که یک ازدیاد 16 ٪ را نظر 
به سال 1۳۹4 نشــان می دهد. وزارت اقتصاد 
کشور  مصئونیت غذایی نداشتن را یک چالش 
دیگر فرا راه رسیدن به هدف های توسعه پایدار 
دانســته و اذعان می دارد که مقایسه سال های 
قبل و سال 1۳۹۵ یک ازدیاد 11 ٪ را از ۳۳ ٪ 
به 44٪ ارائه می نماید.۸ هم چنین سروی های 
مشــابه ۵0 ٪ اطفال زیر ســن پنج سالگی را 
متأثــر از ســوءتغذیه، و ۵0 ٪ فامیل هــای را 
که سر پرست شــان زنان اند بیشتر در معرض 
تهدیــدات و  مصئونیت غذایی نداشــتن قرار 

دارند، نشان می دهد.
مشــوره ها و نظرخواهی هــای نهادهــای 
جامعه مدنی بخاطر تحقق هدف های توســعه 
پایدار در افغانســتان، کاهش فقر را به عنوان 
یکی از ســه اولویت پیشنهادی شان به دولت 
جمهوری افغانستان توصیه کرده است. نتیجه 
این مشوره دهی که در ماه سپتمبر سال 201۵ 
صورت گرفته به صورت رسمی و چاپی به ج.ا.ا 

تسلیم داده شده است.
در کنفرانس ژنیو که به تاریخ 27-2۸ ماه 
نومبر ســال 201۸ در ژنیو برگزار شد، ناامنی، 
فقر و فساد را از جمله چالش های اساسی برای 
تأمین صلح پایدار و تعمیم توســعه پایدار در 
کشــور شناســایی کرده و نمایندگان جامعه 
بین المللی طی اعالمیه ای از ج.ا.ا تقاضا کردند 
که در راستای: 1( تقویت رشد همه شمول، 2( 
کاهش فقر و اشــتغال زایی، ۳( مبارزه با فساد، 
4( توانمند سازی زنان، ۵( بهبود حکومتداری 

و، 6( حاکمیت قانون و حقوق بشر تالش های 
بیشترهمگام با تدابیر اصالحی و عملی اقدامات 

آنی صورت گیرد.
با در نظرداشــت تأثیرات مخرب و مهلک 
فقــر و گرســنگی روی افراد و روابط ســالم 
جامعه است که رفع این دو پدیده اساسی ترین 
هدف های توسعه پایدار را تشکیل داده و تأکید 
می کند. موجودیت فقر و گرســنگی است که 
مهاجرت ها،  بســیاری چون  نامالیمات  سبب 
کوچیدن های داخلی، ازدحام و تسریع بی رویه 
شهر نشینی، ازدیاد روند جرم و جنایت، پایمال 
شــده روزمره کرامت و حیثیــت افراد جامعه، 
و در مجموع گسســت تعامل ســالم و ضعف 
محسوس ســرمایه اجتماعی می شود. بنابراین 
طــرح و تدوین برنامه های عاجــل و عملی و 
متداوم برای کاهش فقر و رفع گرســنگی باید 
ستون پایه اساســی برنامه های دولتی را برای 
تحقق هدف های توســعه پایدار تشکیل دهد. 
تجربه هــای جهانی مبین ایــن واقعیت اند که 
فقر و گرســنگی بدون تعمیم توسعه پایدار، و 
توســعه پایدار بدون صلح و امنیت سراســری 
میسر نیســت. هم چنین تجربه کشور ما برای 
صلح یک بار دیگر روی این اصل تأکید می کند 
که صلح بدون عدالت چیزی جز ســراب یک 

سازش سیاسی نبوده و دوام نمی یابد.
فرصت هــا برای تحقق هدف های توســعه 

پایدار
تعهد  ج.ا.ا به کنوانســیون های بین المللی 
حقــوق بشــری و قطعنامه هــای ملل متحد 
)به خصــوص قطعنامــه 1۳2۵( و هدف های 
 )SDGs( و توسعه پایدار )MDGs( هزارۀ سوم
فرصت های مناســب کاری را  بین مســئوالن 
دولتــی، دســت درکاران ملــی و نهادهــای 
غیرحکومتــی، و کمک کننــدگان بین المللی 
فراهم آوری کرده است تا تالش های هماهنگ 
و مؤثری را با هدف دسترســی مورد انتظار به 
هدف های توسعه پایدار در میعاد معین آن به 

سر رسانند. 
پاسخگویی متقابل میان حکومت افغانستان 
و جامعه بین المللی )پاسخگویی متقابل ژنیو –

GMAF( برای رسیدن به خود کفایی، تسریع 

روند اصالحــات، و تأکید روی تقویت رشــد 
اقتصادی همه شمول، کاهش فقر و اشتغال زایی 
و مبارزه با فساد توســط ج.ا.ا فرصت مناسب 
دیگری است که طی اعالمیه کنفرانس ژنیو در 

سطح بین المللی ارائه شده است. 
به یقین، خستگی مردم افغانستان از جنگ 
و تالش ها بــرای صلح در ســطوح اجتماعی 
و سیاســی مناســب ترین فرصت های را برای 
ج.ا.ا مهیــا ســاخته تا از آن طــور مؤثر برای 
حکومتداری خوب، تأمین صلح فراگیر، اعتماد 
سازی و در نهایت برای تحقق هدف های توسعه 

پایدار بهره مندی صورت گیرد. 

چالش هــا فرا راه تحقــق هدف های 
توسعه پایدار

افغانستان هنوز هم از ناامنی ها و فعالیت های 
گروه های تروریستی متأثر بوده و درحال جنگ 
است. بیشترین منابع ملی و بین المللی صرف 
مصارف نظامــی و امنیتی می شــود. تخریب 
تأسیسات عام المنفعه، تلفات و فرار ظرفیت های 
انسانی، محرومیت اطفال )مخصوصاً دختران( 
از درس و تعلیم و گســترش ناامنی ها از یک 
سو، و تنش های سیاسی ـ قومی، نبود یک قرائت 
روشــن از پروسه های صلح آوری، و چالش های 
درون حکومتی، از ســویی دیگردولت را نهایت 
ناتوان ساخته تا در جبران فرصت های از دست 
رفتــه تدابیر و اقدامات مؤثری را روی دســت 
گیــرد. به خاطر این کمبود این زنان، مردان و 
کودکان کشــور اند که هر روز این قیمت گزاف 

را می پردازند.
آمار ها و ارقام ارائه شــده توســط نهادهای 
بین المللــی و مراجــع ملــی مبیــن ایــن 
واقعیت ها ست که دولت افغانستان و نیروهای 
حامــی بین المللــی آن در تأمیــن امنیــت 
شهروندان کشور به چالش های جدی مواجه اند 
و تا هنوز نتوانســته اند  نگرانی و تشویش های 
شــهروندان را رفع ســازند. دســت به دست 
شدن ولســوالی ها و محالت و سقوط والیات 
چون کندز و غزنی بدســت طالبان و مخالفان 
مثال های برجسته ای اند که کاستی های امنیتی 

را واضح می سازند.
موجودیــت فســاد گســترده و نارضایتی 
از اقدامــات مؤثر در این زمینــه۹، تنش های 
سیاســی در حلقات رهبری، حاکمیت اقتصاد 
جنگــی و تاراج ســرمایه های ملی )مخصوصاً 
معدن ها(، رشــد بیکاری )ارقــام بانک جهانی 
در ســال201۸ حدود 26 ٪ نشــان می دهد(، 
رشــد فقر، فرار ســرمایه، عــدم تمایل بخش 
خصوصی در ســرمایه گذاری ها، مهاجرت ها، و 
 اطمینان نداشتن از تالش ها برای تأمین صلح 
و تأکید مخالفان بر تداوم خشــونت ها عوامل 
عدیده ای اند که گســتردگی الیه های مختلف 
چالش ها فرا راه تحقق هدف های توسعه پایدار 

در کشور را متبارز می سازند. 

پیشنهادها:
در واقع راه حل بنیادی و ریشــه ای برای 
رفع فقر و گرســنگی، احترام، رعایت و تعمیم 
ارزش های حقوق بشــری توســط دولت ها و 
حامیان شان اســت که متضمن صلح و امنیت 
دوامــدار، حاکمیت قانون، رشــد و توســعه 
متوازن، و برخورداری همه افراد جامعه بشری 
از فرصت ها و امکانات بدون از هر گونه تبعیض 
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است.
بان کی مون، سرمنشــی قبلی ملل متحد 
در تجلیــل از روز جهانی فقر )روز 17 اکتوبر( 

چنین تأکید کرده بود:
»به خاطر ختم فقر، ما باید خود را متعهد 
به احتــرام و رعایت حقوق بشــر همه مردم 
بســازیم، و تحقیر و تجرید اجتماعی هر روزه 
مــردم فقیر را، که روزمره بــا آن مواجه اند، از 

بین ببریم.«
فقــر و ناداری افــراد را وادار به هرکاری و 
فعالیتی می کند که به آسانی نظم و رفاه جامعه 
را می تواند به صورت بنیادی صدمه برساند. این 
مطلب به خوبی در روایتی از حضرت علی رض  
و به روایتی از حضرت ابوذر رح  واضح بیان شده 
است: »از دری  که فقر داخل شود، از در دیگر 

دین و ایمان خارج می شود.« 
بنابر این   مبارزه با هدف فقر زدایی و تعمیم 
ارزش های حقوق بشری در جامعه تالش های 
همه جانبــه همــه دســت درکاران )دولت ها، 
نهادهــای بین المللی، نهادهای جامعه مدنی و 
غیرحکومتی، به خصوص رسانه ها و مردم( را در 
تمام ســطوح، اما به صورت آگاهانه و مصمم، 

می طلبد.
در سطح فرهنگی:

• تقویت و رشد ســرمایه های اجتماعی و 
تعامل ســالم شهروندی، و از بین بردن روحیه 

بی تفاوتی و بی مسئولیتی،
• تجدید نظر در سیستم آموزش و پرورش 
و نصاب درســی معارف10، و تدابیر مؤثر برای 

جلوگیری از رشد بنیاد گرایی11،
• تشدید روند آگاهی دهی و توانمند سازی 
مردم و جامعــه و مبارزه با تلقینات و عنعنات 

ناسالم12.
در سطح اجتماعی:

• راه اندازی پروسه سرشــماری و ترتیب 
آمار هــای دقیق و قابل اعتبار )مشــمول افراد 
صدمه پذیــر و اقلیت های مســکن گزین...( و 

تسریع پروسه توزیع شناسنامه های جدید،1۳
• تأمیــن عدالت اجتماعی، و دسترســی 
همگانی به تســهیالت و خدمــات اجتماعی 
)تعلیم و تربیت، صحت، آب آشامیدنی صحی، 

و...(،14
• طرح و تطبیق پالیســی ملی مصئونیت 

اجتماعی.1۵
در سطح اقتصادی:

• ایجــاد فرصت های کاری و اشــتغال و 
تشــدید روند مبارزه با بیکاری )رشد و تولید 

ساالنه نیروی کار و بازار کار(،
• رشد ســرمایه گذاری ها و تقویت بخش 
خصوصی، استفاده مؤثر از کمک های بین المللی 
در توازن شهر و ده )آغاز برنامه توسعه شهری 

از توسعه قرا و قصبات(، 

• ســرمایه گذاری روی رشد بخش زراعت 
)تولیــدات زراعتــی، دسترســی و مصئونیت 

غذایی(16.
در سطح محیط زیست:

• استراتیژی جامع و پیش گیری کننده در 
برابر حوادث طبیعی و آفات طبیعی،

• جلوگیــری از قطــع بی رویه جنگالت و 
دستبرد منابع طبیعی،

• تقویت حس مالکیت شهروندان در حفظ 
محیط زیست ماحول و رشــد ساحات پالنی 

شهری.17
در سطح سیاسی:

• تقویت مشارکت شهروندان در پروسه های 
دموکراتیک و مدنی )برگزاری انتخابات آزاد و 

عادالنه و شفاف(1۸ ،
• جلوگیری از تنش های سیاسی در سطح 

رهبری دولت جمهوری اســالمی افغانستان، و 
تالش مثمر برای صلح فراگیر و همه شمول،1۹

• تقویــت نهادهــای دولتی مســئول و 
پاسخگو، حاکمیت قانون، و تشدید همکاری با 
احزاب و نهادهای جامعه مدنی )در تمام سطوح 

قریه، ولسوالی، و والیت(.
امیدواریم  این پیشــنهادها، دست کم، در 
موجودیت باورمندی راسخ و اراده قوی سیاسی 
رهبران دولتی به احترام و رعایت حقوق بشــر 
و رفاه هم سان همه شــهروندان کشور، تأمین 
امنیت فــردی و اجتماعی شــهروندان و رفع 
هرنوع تبعیض توســط دولت، زمینه ساز سالم 
بــرای تطبیق اهداف توســعه پایدار و ســایر 
تعهــدات بین المللی دولت شــود، تــا زمینه 
بهره مندی همه شــهروندان کشور را از سطح 
مناسب زندگی فراهم سازد، و ما شاهد تطبیق 
تعهداتی باشیم که مردمان جهان در این مورد 
70 ســال قبل طی اعالمیه جهانی حقوق بشر 

ارائه شده بود. 

به امید افغانستان آرام و مصون و شهروندان 
مرفه و عاری از ترس!

باحرمت،
پوهنیار احمد فهیم حکیم
سه شنبه 4 دسمبر 201۸

پی نوشت:
  مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر 10 دسمبر 1۹4۸

  گزارش ســازمان ملل متحد در مورد دستاورد ها و موفقیت های 
اهداف هزاره سوم )MDGs( در سال 201۵.

  هشدار بانک جهانی در مورد ازدیاد فقر جهانی در گزارش ساالنه 
.201۵

https://www.worldbank.org/en/ :هم چنین مراجعه شود به
topic/poverty/overview

  اهداف توسعه پایدار  )Sustainable Development Goals( یا 
اجندای توســعه پایدار 20۳0 که شامل 17 هدف است، در سال 201۵ 
توســط اعضای ملل متحد به عنوان  یک راهکار عملی برای صلح و رفاه 
جهانی تصویب شد، که از همه اعضای ـ شامل کشور های پیشرفته و در 
حال توسعه ـ تقاضا شده تا اقدامات عاجل و عملی را در مورد هدف های 

هفده  گانه توســعه پایدار روی دست گیرند. کاهش فقر اولین هدف آن 
است.

  داکتر امرتیاســن اقتصاد دان مشهور هندی متولد سال 1۹۳۳ 
در سال 1۹۹۸ جایزه بین المللی نوبل را در مورد علم اقتصاد و نظریات 
اختصاصــی در مورد رفــاه اقتصادی دریافت کرد. داکتر امرتیاســن  از 
پیشــگامان و نظریه پردازان تأمین عدالت اجتماعی بــه مثابه یکی از 
پیش شــرط های اساسی تالش ها برای کاهش فقر و قحطی و گرسنگی 
بود. نظریات او سبب شد که سیاست گذاران این عرصه پالیسی ها و تدابیر 
همه جانبه ای را شــامل ابعاد اجتماعی فرهنگی و سیاسی  عالوه بر بعد 
اقتصادی متوجه شده و در نظر گیرند. موصوف تأکید می کرد که رشد 
اقتصادی بدون اصالحات اجتماعی چون دسترسی به صحت و درس و 

تعلیم به صورت مؤثر آن ممکن نیست. 
  شــاخص های مؤسســه لگاتــوم: 1- اقتصــاد، 2- فرصت های 
کار آفرینی و اشتغال، ۳- حکومتداری، 4- آموزش، ۵- صحت، 6- امنیت 

و مصئونیت فردی و اجتماعی، ۸- سرمایه اجتماعی.
https://www.transparency.org/news/corruption_   

2017_perceptions_index

  گزارش رادیو بی بی سی: بیشتر از نیم جمعیت افغانستان زیر خط 
)440227۸0-www.bbc.com/persian/afghanistan( .فقر قراردارند
 به گزارش های دفتر یونیما، دفتر سیگار و کمیته مستقل مشترک 
نظارت و ارزیابی مبارزه با فســاد اداری )MEC(و دیده بان شــفافیت 

افغانستان در سال 201۸ مراجعه شود.
  نصــاب جدیــد معارف بــا تقویت روحیه انســان دوســتی و 
همدیگر پذیری این باور را بین شاگردان رشد دهد که توسعه پایدار یعنی 
رشد و شکوفایی نسل موجود با حفظ منابع و محیط زیست سالم برای 

نسل های آینده و دوری از روحیه »من زنده، جهان زنده.«
  جهت اطمینان از نصاب اکادمیک متکی بر ارزش های انســانی 
و اســالمی ایجاب می کند که نصاب مدارس دینی که خارج از چوکات 
نظام رسمی کشور فعالیت دارند، به صورت دقیق مورد بررسی و ارزیابی 

مسئولیت معارف قرار گیرد.
  تشدید پروسه های آگاهی مؤثر در جامعه در مورد پالن فامیلی 
)آوردن فرزند در وقفه های الزم و...(. یکی ازین تلقینات ســبب شده که 
ظرفیت های کاری افراد جامعه به صورت مؤثر رشــد نکند و آن ها افراد 
عاطل و باطل در جامعه خود باشند چون تأکید شده که »هر قدر در این 
دنیا با فقر و تنگدستی زندگی کنید، به همان اندازه در آخرت با راحت 

و نعم  مواجه می شوند.« 
  آخرین سرشماری در افغانستان در اواخر دهه 70 صورت گرفته 
که آن هم مکمل نیست. حوادث چهاردهه اخیر بافت اجتماعی کشور را 
دستخوش تغییرات جدی ساخته است. تعداد مهاجرین و بیجا شد گان 
)مهاجرت های اقتصادی داخل شــهر ها(، بازماندگان و قربانیان جنگ، 
افراد دارای معلولیت، فامیل های بی ســرپناه و با تنها نان آور زن، اطفال 
بی سرپرست، و افراد معتاد ) با آه و درد( ایجاب آمارهای دقیق و بروز را 
می کند  تا دولت برنامه های مناسب را با در نظرداشت اولویت ها، امکانات 
و ظرفیت ها طرح ریزی کند. در نبود چنین معلومات و آمارهای درست 
و علمی موفقیت برنامه ها و به خصوص درصدی دستیابی به هدف های 

توسعه پایدار فریب خود و جامعه جهانی چیزی بیش نیست.
  تفکیک نفوس شــهرو ده با تفاوت های جنســیتی، سن و سال، 
بیســواد و با سواد، حد وســط عمر و ... واقعیت های عینی دسترسی به 

تسهیالت و خدمات اجتماعی را برمال می سازد. 
  تا هنــوز در این مورد  جز از چند صحبت مقدماتی و کلی کدام 
اقدام عملی و محسوسی روی دست گرفته نشده است. تعداد روزافزون و 
تراکم گدا ها در شهر ها، و نبود تسهیالت آسایشگاهی برای افراد کهن سال 
و دارای معلولیت )همچنین اطفال بی سرپرست( مبین کمبود الزامات 

قانونی و اقدامات پیشگیرانه است.
  معموالً مصئونیت غذایی شامل: 1- موجودیت مواد غذایی کافی؛ 
2- دسترسی و استطاعت خرید مواد غذایی؛ ۳- پایدار بودن و دستیابی 
مواد غذایی، است. مطالعات سازمان غذایی جهان نشان می دهد که رشد 
زراعت، حتا بیشــتراز رشد صنعت و شهری شدن، سبب کاهش فقر و 

گرسنگی می شود. 
  طور مثال در شــهر کابل مسئوالن شاروالی و وزارت شهرسازی 
مکرراً اظهار کرده اند که بیش از 7۵٪ ســاحات رهایشــی غیر پالنی و 
خود ساخت اند. این خود چالشی بزرگ در تراکم بی رویه نفوس، نادیده 
گرفتن حفظ الصحه شهری و فشار روی ارائه خدمات مناسب و ضروری 

شهری برای ساحات مذکور می تواند باشد. 
  مسئوالن حکومت وحدت ملی  در برگزاری انتخابات آزاد، عادالنه 
و همه شمول باید روی اصالحات تشکیالتی و عملیاتی کمیسیون های 
انتخاباتی متعهدانه و با اراده قوی سیاســی بکوشد تا مضحکه انتخابات 

دوروزه 2۸ و 2۹ میزان سال 1۳۹7 دیگر تکرار نشود!
  با تأســف دولت تا امروز نتوانســته،  جــز از کلی گویی ها،  یک 
اســتراتیژی جامع برای صلح دایمی )با تأکید روی صلح اجتماعی و نه 
صرف روی بعدی سیاسی( تهیه کند تا براساس آن خطوط قرمز تعیین 
و مذاکرات صورت گیرد. نهاد های جامعه مدنی با راه اندازی مشوره های 
ملی )گفتگوی مردم افغانســتان برای صلح و نقشــه های صلح والیتی 
۳4 والیت( و سمپوزیم بین المللی طی سال های گذشته پیشنهادهای 
مشــخصی را به دولت  داشته اند، با دریغ و درد که کمتر به آن ها توجه 

شده است.
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مقدمه:

الله تعالی انســانان د رنــګ، ژبې ، تفکر، 

جغرافیايي موقعیت له پلوه مختلف پیداکړي، 

خــو د جاه وجالل، څوکۍ اوشــتمنۍ رسه په 

مینه کې ئې مشرتک صفات ورکړي، د فکر او 

نظر اختالف په انســانانو کې یوطبیعې اصل 

دی، خــو کله ناکلــه د انســانانو دغه طبیعي 

اختالف شــخړو او جنګونو ته وغځیږي چې په 

نتیجه کې د برشي قوي په شمول ټول امکانات 

او مايل منابع له رکود رسه مخامخ او انســاين 

حقوق ترګواښ الندې راويل، په جنګي فضاء 

کې ژوند، مال، عفت، عزت او انســاين کرامت 

ټول تر پښو الندې کیږي او ناورینونه رامنځته 

کیږي، د قانون پرځای انارشېزم مسلط کیږي 

او برشي حقــوق د زورواکانو له خوا پامالیږي، 

لــه دې کبله اړینه ده ترهرڅــه وړاندې جنګ 

پای ته ورســیږي او د ســولې فضــاء رامنځته 

يش. پــه دي مقالــه کې د ســويل تعریف، د 

برشي حقونو تعریف، د برشي حقونواو سويل 

ترمنځ د اړیکو ایجادول، د ســولې اهمیت، د 

ســوله کوونکوځانګړتیا، دندې او د ســولې د 

پایلــو په اړه بحــث لرو چې پــه ترتیب رسه په 

الندې کرښو کې ورڅخه یادونه کوو:

د سولې تعریف:

ســولې ته په عريب کــې د صلح او اصالح 

کلــامت کارول شــوي چې د فســاد ضد معنا 

ورکوي. مصالحه په عريب لغت کې د شــخړې 

ختمــول او د جګــړه کوونکو ترمنــځ موافقت 

راوستلوته وايئ.

ســوله په اصطالح کې هغه تــړون ته وايئ 

چې د متخاصمو غاړو ترمنځ شخړه اومخالفت 

ختم کړي. 

د برشي حقونوتعریف: 

د دې لپــاره چې برشي حقوق تعریف کړو 

الزمــه ده لومړی د حق پــه اړه معلومات ولرو. 

حــق په لغت کې د رېښــتیا، صحیح، د باطل 

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397
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پوهنیار عبداملالک نیازی
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ضــد او امتیاز پــه معنا اســتعاملیږي. مګر د 

حقوقــي مفهــوم له مخــې د امتیــاز، آزادي، 

مصؤنیت، ادعــاء او قدرت په معنا اســتعامل 

سوی دی. په دې معنا چې که چريې د دولت 

قوانینو ته مراجعــه ويش د حق په اړه همدغه 

څلور معنا ګانې لیــدل کږیږي؛ یعني حق به 

یــا یو ډول آزادي او امتیــاز وي؛ یا به د نورو له 

مداخلې څخه یوډول مصؤنیت وي، یا به له چا 

څخه د څه يش مطالبه او ادعاء وي. دلته هم 

د حق همغه څلور معناوې مراد دی. 

بــرشي حقونــه په اصطــالح کې لــه هغو 

حقونوڅخه عبــارت دي چې فرد ته یواځې په 

دې دلیــل ورکول کیږي چې انســان دی. په 

دې ترتیب برشي حقونو کې هر انســان برابر 

او مســاوي دی، ځکــه چې ټول انســانان په 

انسانیت کې برابر او مساوي دي.

په بلــه معنا بــرشي حقوق: هغــه نړیوال 

حقوقي ضامنتونه دي چــې  افرادو ته د دوی 

کرامت او ازادي خوندي سايت او د حکومتونو 

د مداخلېو څخه مخنیوی کوي.

د برشي حقونو او سولې ترمنځ اړيکه: 

ســوله د انسانانو پخوانی ارمان او هیله ده 

له دې کبله ویلی سو چې په نړۍ کې د سولې 

راوســتل د برشي حقوقو رسه مستقیمه اړیکه 

لري  ځکه ســوله یواځې د جنګ ختم نه بلکه 

له دې نه هم پراخه مفهوم لري چې د انسانانو 

د ژوند ټولو اړخونوته شــاملیږي په ســوله کې 

د نظامي امنیت ترڅنګ اقتصادي پرمختګ، 

سامل چاپیریال، ټولنیزامنیت اوسیايس ثبات 

نغښتی دی.

د برشي حقوقونړیوالــې اعالمې د لومړۍ 

مادې پراســاس برشي حقوق په څلورو اصولو 

والړدي لکه انســاين کرامت، آزادي، برابري او 

مساوت، وحدت او یووايل، نوموړي اصول هغه 

څلورســتنې دي چې ټولو بــرشي حقوقو ته د 

ســکلټ )ډانچې( حیثیت لري چې د نړیوالو 

حقوقي اســنادو ترڅنګ د دولتونو په اسايس 

قوانینو کې ځای لري او اسالمي رشیعت ورته 

۱۴۰۰ کالــه وړاندې پاملرنه کړې او په رعایت 

کولوئې انسانان مکلف کړي دي.

وحــدت او یووالی د بــرشي حقوقو څلورم 

اصل دی چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ متقابل 

احساس، احرتام او د ملیتونو ترمنځ د اسايس 

اړتیــاوو پــوره کولو او وحــدت ته بلنــه کوي، 

نوموړی اصل د انســانانو ترمنــځ د خربو اترو، 

خپل منځــي اړیکو، همکاریوتــه الره هواروي 

ترڅو له دې الرې برشیت وکوالی يس په نړۍ 

کې د یو فامیل د غړو په څیر د محبت په فضاء 

کې ژوند وکړي اونــړۍ لپاره د مضبوط برشي 

ځواک په څېر څرګند يس.

د دې اصــل پر اســاس الزمــه ده د ټولنو 

برشي واحدونه په مشرتکو ارزښتونوکې تفاهم 

او تعاون وکــړي او د ورورولۍ په واحده روحیه 

یوبل ومنې.

د برشي حقوقو نړیوالې اعالمې د مقدمې 

پــه لومــړۍ مــاده کــې پــردې تاکید ســوې 

چې افــراد اوټولنې باید د داســې جامعې په 

جوړولوکــې یوبل ته الس ورکــړي چیرته چې 

صلــح، صفائــې او عدالت حاکم وي، ســوله 

د بــرشي حقوقو د څلــورم اصــل مهمه برخه 

جــوړه وي او د اســالمي رشیعــت پــه رڼاکې 

خورا ارزښــت لري، په راتلوونکو کرښــو کې د 

سولې د اهمیت، د سوله کوونکو او مصلحینو 

شــخصیت، دندې او د سولې د پایلو په اړه لږ 

تفصیيل بحث کوو. 

د سولې اهمیت:  

۱- د مســلامنانو په منځ کې سوله کول او 

د ســولې په تړاو مجلسونه کول په عبادت کې 

حسابیږي؛

د ابو درداء رضی الله عنه څخه روایت نقل 

شوی هغه وايئ چې رسول الله صلی الله علیه 

وسلم موږته وفرمایل: ایا تاسوته د داسې عمل 

ښوونه ونه کړم چې اجر او ثواب یې  د ملانځه، 

روژې او د الله په الرکې د مايل لګښــت څخه 

هــم ډیروي؟ مــوږ ورته وویل چــې ولې نه ای 

د الله رســوله! هغه وفرمایــل: د خلکو په منځ 

کــې ســوله او جوړه کــول، ځکه اختــالف او 

فساد حالقه )خروونکی( دی زه دانه وایم چې 

ويښــتان خروي بلکه دین خروي او ملنځه ئې 

وړي. 

۲- سوله د پیغمربانو وظیفه ده:

امام بخــاري رحمه الله څخــه روایت نقل 

شــوی هغه فرمايئ چــې د قباء خلکو په خپل 

منځ کې جنګ وکړ تردي چې یوبل یې په تیږو 

ویشــتل، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 

کله له دې حالت څخه خربشــو  نووې فرمایل 

راځې چې الړ شو د دوي تر منځ سوله وکړو.

۳- سوله واجب ده:  

د انفال سورت په لومړي آیت کې په سوله 

باندې امر ســوی: )َفاتَُّقوا اللَّــَه وَأَْصِلُحوا َذاَت 

َبْيِنُكْم ( یعنې د الله څخه وویریږئ او په خپل 

منځ کې صلحه وکړئ.

دغه آیــت کریمه د اصــالح ذات البین په 

اړه هغه ښائسته شــعار دی چې د روڼ سهار، 

پنځه لســمې سپوږمۍ او روښانه ملر په څیرد 

اســالمي رشیعت په ټولنیزوهدایاتوکې ځای 

لري، د بالغت له مخې د اعجاز او ایجاز څخه 

برخمن دی په لنډو الفاظوکې ئې سرت مفاهیم 

نغاړيل؛ دوه شــیانوته بلنه کــوي او د بلنې په 

اسلوب کې ئې د موضوع په اړه اهیت او د منلو 

لپاره قناعت پــروت دی، په آیت کې د )فاتقوا 

اللــه( یعنــې د الله څخه و ویریــږئ، جنګ او 

اختالف مه کوئ )واصلحو ذات بینکم( په خپل 

منځ کې ســوله وکړئ په محبــت او ورورګلوې 

کې ژوند وکړې غوښــتنې سوي، دلته د ویرې 

پــه تړاو د الله کلمه کارول ســوې، د الله لفظ 

اسم اعظم دی یواځي خدای ته ځانګړی دي 

بل هيچاته ئې کارول نه دي جائز خدای پاک 

فرمايئ )انني انا الله( بې شــکه زه الله یم، دا 

هغه لفظ دي چې انسانان او پېرانیان ورته په 

عظمت قائل دي او د انسانانو په زړونو باندې د 

هیبت اووقار اغیز لري، په دې آیت کې د الله 

څخه د ویرې غوښــتنه د یوې مقدمې په توګه 

یاده شــوې چې د راتلوونکې موضوع )سولې( 

په ارزښــت داللت کــوي؛ یعنې ســوله وکړي 

ځکه چې د ســولې پــه ګټوکې ټــول رشیک 

یاســت لکه څنګه چې د اختالف او جنګ په 

رضرکې رشیک یاست، نوموړې قرینه د سولې 

په وجوب او لزوم  داللت کوي. 

د ســورت حجــرات پــه ۹ منــرب آیت کې 

فرمایــې )َوإِْن طاِئَفتاِن ِمــَن اْلُمْؤِمِننَي اْقَتَتُلوا 

َفأَْصِلُحوا َبْيَنُهام( که د مســلامنانو دوه ډيل په 

خپل منځ کې په جنګ اخته يش تاسو د دوی 

ترمنځ ســوله وکړي. د پورتنــي آیت له ترکیب 

او جوړښــت څخه  د سولې وجوب معلومیږي، 

ځکه چې دلته په ســوله کولو باندې امر شوی 

او امر چې مطلق ذکر يس د ماموربه په وجوب 

داللت کوي.

۴- ســوله په اســالم کې ګټورتجارت ګڼل 

شوی دی:

رســول الله صلی اللــه علیه وســلم په یو 

حدیث رشیف کې یو صحــايب ته فرمايې: ایا 

تاته د یو ګټور تجارت الرښــوونه ونه کړم؟ هغه 

ورته وویل ولې نه، رســول الله صلی الله علیه 

وســلم ورتــه وفرمایل: د جنګــې خلکو ترمنځ 

جوړه وکړه او د دوی ترمنځ لرې شــوې فاصلې 

رانیږدې کړه.

۵- د ســیرت النبې څخه د ســولې او زغم 

یوه بیلګه:

پــه مدینه منــوره کې د عبداللــه ابن زبیر 

رضــی الله عنهام د باغ ترڅنــګ د معاویه بن 

ابی ســفیان رضی الله عنهام بــاغ واقع و، یوه 

ورځ د معاویه بزګران د عبدالله بن زبیر باغ ته 

د اجازې پرته داخل شــول په دې کار عبدالله 

بن زبیر ډیر په قهر شو او معاویه رضی الله عنه 

ته یــې د قهر او ګواښ څخــه ډک لیک ولیږه 

چــې مفهــوم ئــې داســې دی: د عبدالله بن 

زیر له طرفه د هند آکلت االکباد )د انســانانو 

د ځيګرونوخوړونکــې( ځوی معاویه ته! ســتا 

بزګــران زما باغ ته داخل شــوي دوی ته فورا د 
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وتلو امر وکړه او که نه نو زه به ستاچاره وکړم. 

معاویــه رضی الله عنه خپل ځوی ته وویل 

د عبداللــه بن زبیر په دي لیک کې څه وايې؟ 

هغه ورته وویل هغه ته داسې لښکر ولیږه چې 

یورسیې ده پورې ورســیږي او بل رسیې دلته 

وي، معاویه وویــل نه بلکه له دېنه به هم بهرت 

کار وکړم هغه ته یې په لیک کې داسې وکښل: 

د معاویه بن ايب ســفیان له طرفــه عبدالله د 

اسامء )ذات النطاقین( ځوی ته امابعد: په الله 

مي د ســوګند وي که زه یوه  دنیا شتمني ولرم 

او پر هغې زما اوستا ترمنځ منازعه او شخړه وي 

نوزه به هغه شتمني ټوله تاته پرېږدم او که زما 

باغ له مدینې نه تر دمشق پورې وسعت ولري 

نــوزه به هغه تاتــه درکړم، زمــا د دغه لیک له 

رسیدو رسه سم زما باغ له خپل باغ رسه یوځای 

کړه او زما بزګران هم ستابزګران شول، عبدالله 

بن زبیر چې کله لیک ولوســت نو سرتګې یې 

له اوښــکو ډنډ شوې او بیا دمشق ته د معاویه 

په لــور روان شــو او هغه یې په رسمــاچ کړ او 

بیایــې ورته وویل ته حق لري چې په قریشــو 

کې مرش واوسې.

۶- د مســلامنانو ترمنځ ســوله راوســتل د 

مؤمنانو له ځانګړتیاوو ګڼل شوې:

کلــه چــې پــه یــو کار بانــدې د دوو غاړو 

اختالف رايش لومړی دوی باید ژرتر ژره خپل 

اختالف ختم کړي که دوی ونه توانیږي بیا په 

نورومســلامنانو واجب ده چــې د دوی ترمنځ 

شــخړه ختمه کــړي او د اختالف اســباب له 

منځه یويس. 

اســالم ټول  هغه وسائل چې د مسلامنانو 

پــه منــځ کې مینــه او محبــت راويل پــه کار 

اوچولې او له مسلامنانو غواړي چې هغه چارو 

ته پاملرنه وکړي، ســالم اچــول نبوي تحفه ده 

چــې باید د دوه مســلامنانو پــه مخامخ کیدو 

کې وکارول يش،  که بیا هم د دوه مســلامنانو 

ترمنځ خفګان رايش باید هغه په درې ورځوکې 

ملنځــه الړيش، کله چې دوه خوابدې مخامخ 

کیــږي په دوی کې بهرته هغه دی چې مقابل 

ته په سالم اچولو کې لومړيتوب وکړي، اسالمې 

رشیعت له درې ورځو نه زیات د خوابدو ترمنځ 

خوابدي ناروا ګڼلې.

د ســالم ترڅنــګ په جامعــت رسه ملونځ 

کول، د جمعې او اخرتونو د ملنځونویوه موخه 

هم داده چې د مســلامنانو ترمنځ اړيکې، او د 

مینې فضاء حاکمه يش.

۷- ســوله د اسالمي رشیعت له موخوڅخه 

ګڼل کيږي:

رشیعــت  اســالمي  لپــاره  هــدف  دې  د 

مسلامنان په الندې احکامومکلف کړي: 

۱- د مسلامنانو ترمنځ د محبت او یو وايل 

فضاء جوړول، اســالم ټول مسلامنان په خپلو 

کې ورونه ګڼيل او د اســالمي ورور ويل ساتل 

يئ د مســلامنانو دنده او وظیفه ګڼلې، په دې 

موخه یې سالم اچول، د بلني منل او د مریض 

پوښــتنه کول خپل منځي حقــوق ګڼيل او په 

آداء کولو یــې دوی ته امرکــړی او هغه چارې 

چــې د اخــوت او محبت فضــاء خرابــوي په 

جدي توګه منع کړي، درواغ، غیبت، پســخند 

او نورهغه شــیان چې د مسلامنانو ترمنځ لرې 

والی راويل په کلکه غنديل.

۲ – اسالمې رشیعت د مسلامنانو ترمنځ له 

درې ورځو څخه زیاته مقاطعه او اړيکې قطعه 

کــول منع کړي او هغه یې د مســلامنانو لپاره 

لــه خطره ډک کار بللی رســول الله صلی الله 

علیه وســلم په یوحدیث رشیف کې فرمايې: د 

دوشــنبې او پنجشنبې په ورځوکې الله تعالی 

هر مســلامن ته بخښــه کوي مګر دوه خوابدو 

ته ئې ترهغــه نه کوي ترڅو چې دوی په خپلو 

منځونــو کې ســوله نه وي کړې. )رواه مســلم 

)۲۵۶۵

د سوله کوونکو ځانګړتیاوې او دندې:

ډیرځــيل خلــک د ســولې پــه بهانــه د 

متخاصمــو غاړوترمنځ قصدا ســتونزې زیاتې 

کــړي، کله بیــا د نه وړتیــا له کبله د ســويل 

اهداف ترالسه کول ناشونی يش، ځینې خلک 

ســويل راوســتو ته مخلص وي خو د سولې په 

میکانزم نه پوهیږي چې له کبله یې سوله نوره 

هم پچيده يش او اختالفات الزیات يش، دلته 

غواړو د ســوله راوســتونکو پــه اړه وغږیږو هغه 

څوک چې د متخاصمو غاړو ترمنځ ســوله کې 

زیــار بايس پرهغوی باندې څه شــی الزم دي 

چې له هغو څخه کارواخيل، په دې برخه کې 

د سوله کوونکو اړین فعالیتونه یادوو چې باید 

سوله راوستونکې ورته متوجه يش: 

لومړی: باید ســوله ګر په خپلو هڅوکې د 

اللــه رضا هدف وګرځوي او ســولې ته مخلص 

واويس ځکه که نیت کې اخالص وي د سويل 

نتيجــه هم کامیابه راځي اللــه تعايل همدغه 

مطلب ته د ســورت نساء په ۳۵ منرب آیت کې 

یادونه کړي:  که دوی دواړه )سوله راوستونکي( 

ســوله وغواړي الله تعالی به دواړو خوابدو ته د 

ســويل او روغې کولو توفیق ورکړي. دلته الله 

تعالی د ســولې کامیايب لپاره د سوله کوونکو 

اخــالص اړین بللــی که ســوله ګرمخلص ونه 

اويس سوله څه چې ستونزه نوره هم زیاتیږي.

دوهم: ســوله کوونکــي باید د ســويل په 

میکانیزم پوه وي، د سولې په اړه تجربه ولري، 

د متخاصمو غــاړو له حساســیتونو خربوي د 

دواړو ډلو ترمنځ ښې خربې یوبل ته نقل کړي 

د دوی ترمنځ د ښــې فضاء پــه رامنځته کولو 

کې له مختلفو وســائلو کارواخــيل په دې اړه 

که دوروغو ویلوته اړتیاوه او په ســوله راوســتو 

کې یــې مثبته اغیــزه درلوده ســوله کوونکي 

کولــی يش دروغو څخه هم اســتفاده وکړي، 

اســالمي رشیعت د ســولې اهمیت ته په کتو 

رسه د رضورت په اندازه دروغو ویلوته هم اجازه 

ورکړي.  

دريم: ســوله ګــر باید رازدار وي د ســولې 

په تــړاو ځینې خــربې له غیــر ذیدخلوخلکو 

پټې وســايت او د ســولې په اړه د خلکورسه له 

تفاصیلو رشیکولو ډډه وکړي.

څلــورم: ســوله کوونکی باید خپــل اجرد 

خدای نــه وغواړي الله تعالی د واقعي ســوله 

کوونکو لپاره د عظیم اجر وعده کړې. 

پنځم: ســوله کوونکی باید په دې پوه وي 

چې د ســولې په اړه فعالیت د الله په امر کوي 

او سوله یوه رشعي او اسالمي دنده ده.

شپږم: ســوله کوونکی باید په دې پوه وي 

چې د ســولې کار د ټول ولس د اتحاد او قوت 

ســبب دی، لکه څرنګه چې اختالف د دوی د 

ضعف او تباهي المل دی.

اووم: سوله راوستونکی باید په دې کار رسه 

د اللــه تعالی شــکر اداء کړي چې ده ته یې د 

دومره لوی او عظیم کار کولو توفیق ورکړ، د ده 

ســینه یې پراخه کړه او خلکو هم دده خربو ته 

غــوږ ونیوه او دده رایــه یې ومنله دا ټول د الله 

تعالی فضل او احسان وو که نه نو دده په څیر 

نور خلک هم شته خو څوک یې په خوله هيڅ 

نه کوي. 

اتم: ســوله کوونکی باید د صرب او پراخې 

حوصلې څښنت وي، په دې پوه وی چې دنده 

یې ســتړیا لري او د ســولې په الرکې خنډونه 

شــتون لري، ځکه چې دی د داســې چا رسه 

پــه خربو کې داخلیږي چــې هغوي –غالبا- د 

عــدل او انصاف څخه لري وي، پر هغوی ظلم 

او ناپوهــي څادر غوړولــی وي، دی به په دې 

الرکې د کم عقالنو ســتوغو خربو او اوږدو بې 

مورده ویناوو اوريدو ته اړکیږي.

نهــم: ســوله کوونکــی باید ســولې ته له 

داخلیدو مخکې د ســولې اطراف او د شخړې 

قضیه په غــور رسه مطالعه او د قيض مختلف 

اړخونه وپېژين.

لســم: د ســولې د قــيض د مطالعــې نه 

وروســته بیا د داخلیدو پــه اړه تصمیم ونیيس 

چې ایا دی به وکولی يش چې مفید واقع يش 

او که داخلیدل او نه داخلیدل یې برابردی، په 

دې اړه باید اســتخاره هم وکړي او په پوره فکر 

او ســوچ رسه د ســويل کوونکو په کاروان کې 

ورګډ يش.

یوولسم: ســوله کوونکی باید د متخاصمو 
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غــاړو د رازونو ســاتنه وکړي، د هغــوی رازونه 

داســې چاتــه ونه وايئ چــې د ســويل په اړه 

ورڅخه ګټه نه يش اخیستالی، که رضورت وه 

داسې چارسه يي رشیک کړي چې هغه مصلح 

وي او په سوله کې ورته ښه مشوره ورکولی يش 

بیا بــاک نه لري بلکه داهم د ســويل په چاره 

کې داخل ګڼل کيږي.

دولســم: ســوله کوونکــی باید مسلســل 

کوښــښ وکړي او مایوســه نه يش د سويل په 

الرکــې له مختلفــو الرو چارو اســتفاده وکړي 

که یوه ناکامــه يس بله په کارواچوې کامیايب 

هميشه په آخري مراحلو کې وي. 

که الزمه وه له بل چا څخه مرسته غوښتلی 

يش هغه د متخاصمو ډلو قریبان وي او یا یې 

ملګري وي او یا داسې څوک وي چې پر دوی 

یې اغیز وي دا په هغه صورت کې چې مرسته 

کوونکــي د بصیرت او اخــالص څخه برخمن 

وي.

دیارلســم: ســوله کوونکــی بایــد دعــام 

ذوق رعایــت کوونکــی وي، لــه داســې کلمو 

اســتعاملولو څخه ډډه وکړي چې احساسات 

راپــاروي، داســې الفاظ اســتعمل کړي چې 

خوشــحالوونکې وي او د زړونــو صفا کوونکې 

وي لکه د مرشانو ستایل او د عاطفې بیدارول،  

د رضورت په وخت د غوســې او قهر لهجه هم 

اړینه ده، دغه ډول سیاســت د سوله کوونکی 

تجربې او د حاالتوارزولو ته سپارل کیږي چې 

هر يش په خپل محل کې وکاروي.

څوارلسم: سوله کوونکی باید د متخاصمو 

ډلو خــربې په پــوره توجــه رسه واوري، ځکه 

چې هره ډلــه ګامن کوي چــې دوی په حقه 

دي او مقابل لوری په ناحقه دی، بلکه ځينې 

متخاصمو لپــاره یواخې دا بس وي چې خپله 

غوســه ســړه کړي او د خپل زړه درد له چارسه 

رشیــک کړي لــه دينه وروســته بیــا د راحت 

احساس کوي اوهر وړاندیزمنلو ته آماده وي.

په دې اړه باید دهــرې ډلې رسه جال جال 

لیدنه تررسه يش دا په دې خاطر چې د مقابل 

لوري په شتون کې د جنګ د پېښیدو ویره وي 

چې بیا د اصالح او سولې کار ناشونی کیږي. 

پــه لیدنــه کې بایــد د متخاصمــو ډلو له 

ســپکاوي څخه ځان وســاتل يس او هريورسه 

د هغــه د حیثیــت په انــدازه چلنــد ويش او 

هریو پــه هغه نوم یاد کړای يش چې دی پرې 

خوښیږي. د یوه لوري بدي له بل رسه ونه ویل 

يش  ځکه چې د سولې او روغې وروسته دوی 

د منځګړوخربې یوبل رسه رشیکوي. 

پنځه لســم: ســوله کوونکی باید په خپلو 

خربوکې رصیح او ريښــتنی وي، له متخاصمو 

ډلــورسه ناروا اوباطل رشطونه ونه مني او نه له 

دوی رسه دايس ژمنې وکړي چې پوره کول یې 

ناشونی وي.

د دې څخــه مطلب دانه ده چې ســختې 

او ســتوغې خربې د وکــړي بلکه هدف دادی 

چې رصاحت او ريښينويل د ادب او لیاقت په 

چوکاټ کې وکاروي او داسې کلامت استعامل 

کړي چې په غوږونو درنې نه وي.

شپاړسم: ســوله کوونکی باید متخاصمي 

ډيل د خصومــت له بدو عواقبــو خرب کړي او 

همدا راز د ســويل د نیکو اغیــزو په اړه وررسه 

خــربې وکړي او په دې لړ کــې د تاریخ څخه 

یو څوقصــې وررسه رشیکې کــړي ترڅو دوی 

ته له هراړخه موضوع روښــانه يش او سولې ته 

وهڅول يش.

د سولې پایلې:

ســوله د ټولنې لپاره ډیرې ښې پایلې لري 

موږ دلته د یولړ مهمو پايلو څخه یادونه کوو:

• ســوله ترهرڅــه وړاندې د اللــه تعالی د 

حکم منل دي.

• الله تعالی د ســولې په نتيجه کې سوله 

کوونکو او په سوله کې زیارایستونکو ته عظیم 

اجر ورکوي.

کــې  ســوله  پــه  او  کوونکــي  ســوله   •

زیارایســتونکي پــه ټولنه کې د همــدردۍ او 

همکاري روحیه پیداکوي.

• ســوله د ورور ولــۍ د حقیقــي مفهــوم 

مصــداق دی او د ټولنــې د افــرادو ترمنــځ د 

محبت ایجادولو بنسټ دی.

• سوله د غچ او انتقام اخیستنې پرځای د 

عفو او بخښې دود ته الره هوارول دي.

• ســوله انســانان د خیر خواهــي او صله 

رحمي په طرف بیايې.

• سوله د حکومتونو رسه د شخړو په کمولو 

کې همکاري کوي او د اقتصادي ستونزو کچه 

ګموي.

• ســوله کې ژوند، خوشحايل او پرمختګ 

دی.

• سوله د برشي حقوقوغوښتنه ده.

مأخذونه:
1. ایرس التفاسیر

2. نرضة النعيم

3. نزهة املتقني

4. مجموعة محارضات للشيخ صالح املنجد.

5. لسان العرب البن منظور.

6. تبيني الحقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي.

7. واألخالق اإلسالمية للميداين .

8. منهاج الصالحني للبليق

9. د حقوق برش نړیواله اعالمیه.

بحــث الندی موضــوع په اړه دارنګــه وړاندیز 

کیږی چــی د اساســی قانون محکمــه او یا 

د اساســی قانون عالی دیوان ته په اساســی 

قانون کی ځانګــړی فصل اختصاص کړی او 

نومــوړی مرجع له علمی او تخصصی نظره له 

صالحیت لرونکو افرادو څخه تشکیل شی. د 

هغوی رشایط ، دنــدی او کړنالره په ځانګړی 

قانــون کی تصویب شــی. خو پــه هر صورت 

دری الندی موضوعګانی ددی مرجع په هکله 

د پاملرنی وړ دي: 

1. د افرادو شخصی رشایط چی ډیر دقت 

په کی وشــی ، ترڅو خورا وړ اشــخاص په پام 

کی ونیول شی.

2. د هغــوی د ټاکنی څرنګوالی چی باید 

هڅه وشی د هغوی غوره کول د جمهور رئیس 

او حکومت په وسیله او یو شمیر هم د پارملان 

د دواړو مجلســونو او یو شــمیر هم د قضائیه 

ځواک له خوا صورت ومومي.

3. ددی محکمــی یــا دیــوان دنــدی او 

واکونــه  چی کیــدای شــی ددی محکمی د 

صالحیتونو یوه برخه وګرځي لکه څرنګه چی 

په نورو هیوادونو کی شــتون لــری په الندی 

توګه وړاندیز کیږی: 

الــف: له اساســی قانــون رسه د پارملان 

د تصویب شــویو ټولــو قوانینــو، د جمهوری 

ریاســت، کابینی او قضائیه ځواک د مقرراتو 

او فرمانونو، د والیتونو او ســیمه یزو شوراګانو 

د الیحــو او ټولــو بیــن املللــی قراردادونو او 

معاهداتو د انطباق تشخیص.

ب:  د اساســی قانــون او نــورو قوانینو د 

منځپانګې تفسیر.

ج: په اساسی قانون کی د تضمین شویو 

اساســی حقوقــو د نقض پــه اړونــد د خلکو 

شکایتونو ته رسیده گی.

د: په هر ډول ټولټاکنو او ټولپوښتنو څارنه 

چی په هیواد کې تررسه کیږي.

هـــ: د جمهور رئیس ګوښــه کــول دده د 

اســتعفا منل او محاکمه یی په هغه موردوکی 

چی د سرت ملی خیانت او د اساسی قانون د 

نقض مرتکب شوی وی او همدارنګه د سرتی 

محکمی د قاضیانو د ګوښه کولو یا محاکمی 

په اړوند تصمیم نیول .

و: په قضاییی احکامــو کی نهايئ فیصله 

چی په متعــارض ډول له محکمو څخه صادر 

شوی وی....... او داسی نور.

از صفحه ۳۸
د 13۸۲ کال اساسي قانون ...
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عدم تشدد
ډاکرت احمدالله ارچیوال

تونس، لیبیا او شــوروي اتحاد کې دیکتاتوري 

نظامونه وو، په داســې حــال کې چې د هند د 

خلکو مبارزه د استعامر پرخالف او په امریکا کې 

د تور پوستو مبارزه په ولسواکه چاپیریال کې د 

مبــارزې بېلګه ده. له دې امله ویلی شــو چې 

وليس مبارزې په هر ډول چاپیریال کې بریالی 

کېږي. د وليس مبارزې په اړه بله غلطه انګیرنه 

دا ده چــې داغالبه مفکوره ده چې وســله واله 

مبارزه د ولــيس مبارزې په پرتله زیاته موثره ده 

او وليس مبارزې د کمزورو خلکو وسیله ده. که 

وليس مبارزې او وسله والې مبارزې له تخنیکي 

پلوه وڅېړل يش، د وسله والې مبارزې په پرتله 

پــه وليس مبارزه کې د ګډون کولو خنډونه کم 

دي. لومــړی دا چې د وســله والــې مبارزې په 

پرتله وليس مبارزین د نظام د مختل کولو لپاره 

بېالبېل او متنوع کړنو ته الرسسی لري.

دویم دا چې په وليس مبارزې کې د هر عمر 

او جنس خلک ګډون کوالی يش، په وسله واله 

مبارزه کې یوازې ځوانان او هر هغه خلک چې 

جګړه کوالی يش او ســخته تېرولی يش ګډون 

کوالی يش. په هره اندازه چې د مبارزینو شمېر 

زیات وي په هامغه انــدازه د ر  ژیم د نړېدو او د 

رژیم د نخبه ګانو په وفادارو کې د تغیر رامنځته 

کېدو امکان زیات دی.

د ماریه ســټین او ايریکا چېنوویټ موندنې 

ښیي چې په شــلمې پېړۍ کې په سرتو وسله 

والــو مبــارزو کې پــه هره مبــارزه کې اوســطآ 

۵۰۰۰۰ افــرادو په داســې حال کــې چې په 

عینې وخت کې په ســرتو وليس مبارزو کې په 

هره مبارزه کې اوســطآ ۲۰۰۰۰۰ افرادو ګډون 

کړی.

لــه ۱۹۰۰ څخه تــر ۲۰۰۶ کلونو ترمنځ د 

ډېــر خلک فکر کوي چې ولــيس مبارزه د 

کمــزورو خلکو وســله ده. یانې هغه خلک چې 

د زور لــه کارونې ویریږي هغوی وليس مبارزې 

]i[ تــه مخه کوي. نور خلک بیا وليس مبارزین

پاسیفیستان )د خلکو  خاموشه کوونکي( ګڼي. 

او دوی ته له حکومت رسه د یو ډول همکارانو په 

سرتګه کتل کېږي چې له النجو او اړو دوړ څخه 

ډډه کوي. ولې د دغه غالب فکر برخالف وليس 

مبارزه لــه النجې مخ پټول نــه بلکې د النجې 

لپاره د يو معقول چلند له الرې، د پراخه وليس 

ګډون په مټ حل الره پیدا کول دي.

وليس مبارزین پرته له دې چې زور وکاروي 

د مخالــف د زور په وړاندې له تشــدده د خايل 

الرو چــارو په مټ مبارزه کــوي. دا کړنه پخپل 

ځان قــوي باور، او کلکې ارادې تــه اړتیا لري. 

هر هغه شخص چې پرځان باور ونه لري په دغه 

فورمول کې ځای نه لري. د وسله والې مبارزې 

برعکــس په دې مبارزه کې ټولــه تکیه د ولس 

پــر مالتړ کوي. په خــايل الس ولس د مبارزې 

د پــر مختګ لپاره تکېه کــول د کمزورو خلکو 

کا ر نه دی. د وليس مبارزې په اړه داســې فکر 

کېږي چې دغه ډول مبارزه يواځې په ولسواکه 

چاپیریــال کې بریايل کېدو چانس لري. خو د 

ولسواکه مبارزو څېړنې ښیي چې وليس مبارزې 

په ولسواکه، دیکتاتورې، شاهي یا استعامري او 

هر ډول چاپیریالونو کې موثرې دي.

په مرص، تونس، لیبیا د انګریزانو د استعامر 

النــدې هنــد، د پخوانی شــوروي پــه بالتیک 

جمهوریتونــو )التیا، التوانیا او اســتونیا( کې د 

وليس مبارزو بریا، او په امریکا کې د تور پوستو له 

خوا د خپلو مدين حقونو د السته راوړلو تحریک 

پورتنۍ ادعا ردوي. پورتنیو بېلګو کې په مرص، 

ډېر خلک فکر کوي چې وليس 
مبارزه د کمزورو خلکو وسله ده. 
یانې هغه خلک چې د زور له 
کارونې ویریږي هغوی وليس 
مبارزې ته مخه کوي. نور خلک بیا 
وليس مبارزین ]i[پاسیفیستان )د 
خلکو  خاموشه کوونکي( ګڼي. او 
دوی ته له حکومت رسه د یو ډول 
همکارانو په سرتګه کتل کېږي 
چې له النجو او اړو دوړ څخه 
ډډه کوي. ولې د دغه غالب فکر 
برخالف وليس مبارزه له النجې 
مخ پټول نه بلکې د النجې لپاره د 
يو معقول چلند له الرې، د پراخه 
وليس ګډون په مټ حل الره پیدا 
کول دي.

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397
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رامنځته شــویو سرتو وليس او وسله والو مبارزو 

پرتله ښــیي چې په دغو کلونو کې له تشــدده 

خايل مبارزې  د دوی رسه سم د روانو متشددو 

مبــارزو په پرتله دوه ځلې زیاتې بریالۍ شــوي 

دي. له دې ښکاري چې وليس مبارزې د وسله 

والو مبارزو په پرتله زیاتې موثرې دي.

د ولــيس مبارزو په اړه بله ناســمه انګېرنه، 

ددغه مبارزې په ځانګــړو ایډیالوژیو او مفکورو 

رسه تړل دي. وليس مبارزې په حقیقت کې یوه 

وســیله ده او له هیڅ مفکورې، تــړاو د کلتور او 

ایډیالــوژۍ رسه تړاو نه لــري. له هر کلتور رسه 

تــړيل خلک کوالی يش له دغه وســیلې څخه 

استفاده وکړي.

البتــه د یو کلتــور تاکتیکونه شــاید په بل 

کلتور او ټولنه کې موثــر او عميل نه وي. که د 

وليس مبارزو تاریــخ ته وکتل يش په هر کلتور 

کې وليس مبارزې رامنځته شوي. د مسلامنانو 

له خوا د وليس مبارزې بیلګې د عربو پرسلی ) 

چې په منځني ختیځ کې یې په مرص، تونس او 

لیبیا کې واکمن له واکه ګوښه کړل(، د خدايي 

خدمتګارو تحریک، په فلسطین کې استفاده او 

نور وي.

د ولــيس مبارزې په اړه بله ناســمه انګیرنه 

دا ده چې ډېر خلک فکــر کوي چې دغه ډول 

مبارزې یوازې د ســیايس موخو د السته راوړلو 

لپاره په کارول کېږي.

په وســله والو مبــارزو کې ګډونــوال اکرثه 

وختونه اړ دي چې د روزنې له ســختې مرحلې 

تیر او بیا په مبارزه کې ګډون وکړی. په داســې 

حال کې چې وليس مبارزین هم باید په وليس 

مبارزه کې له ګډون وړاندې د روزنې له مرحلې 

تېر يش، خو د وليس مبارزینو روزنه د وسله والو 

مبارزینو د روزنې په پرتله ډېره اسانه ده. وليس 

مبارزین کوالی يش د مبارزې له رسته رســولو 

وروســته خپلو کارونو او ورځنــي ژوند ته ډېر په 

اسانۍ رسه ورستانه يش، د دې برعکس وسله 

وال مبارزیــن په اســانۍ رسه خپل عادي ژوند 

ته نه يش ســتنېدلی. له دې امله د وســله والو 

مبارزو پــه پرتله په وليس مبــارزو کې د خلکو 

ګډون اســان دی چې لدغه امله زیات شــمېر 

مبارزین کوالی يش په وليس مبارزو کې ګډون 

وکړي.

د ولــيس مبارزې یــو بل قــوي اړخ دا دی 

چــې د مخالف اړخ امنیتــی ځواکونه له یو څه 

وخت وروســته د مبارزینو ځپلو ته دوام نه يش 

ورکــوالی اګر چــې واکمن غواړي چــې مبارزه 

وځپي خو امنیتي ځواکونه د انساين فطرت له 

امله د بې وسلې مبارزینو له ځپلو الس اخيل، 

دا کار ډېــری وختونــه د دې المل ګرځي چې 

امنیتی ځواکونه له مبارزینو رسه ملګري کېږی 

او یا خپلــی دندې پرېږدي. د امنیتي ځواکونو 

پــه لیکو کــې د درز رامنځته کېــدل د رژیم د 

واکمنۍ د پای ته رسېدو پیل ګرځي.

د دې برعکس وســله والې مبارزې د ځپلو 

لپــاره نه یــوازې دا چــې د رژیم پــه لیکو کې 

همغــږي موجــوده وي، بلکې ولســونه هم له 

رژیمونــو ددغه ډول مبــارزو په ځپلو کې مالتړ 

کوي دغه ډول مبــارزې د ملت او دولت ترمنځ 

د درزونو د رامنځته کېدو پرځای د دوی ترمنځ 

یووالی رامنځته کوي.

واکمن تــل لــه دې امله هڅــه کوي چې 

مبارزې له وســله والو مبارزو بدلې کړي. دوی 

ددغه کار لپاره د وليس مبارزینو لیکو ته دولتی 

جاسوسان ور داخلوي، دغه جاسوسان پارونکې 

کړنې تــر رسه کوي چې دغه کار د حکومت له 

خــوا د زور کارول توجیه کوي حکومت هم ډېر 

وختونه زورکاروی چې مبارزین فزیکي ټکر ته اړ 

کړي او چې کله مبارزین فزیکي ټکر پیل کړي 

واکمنــو ته د زور کارونې د توجیه کولو موقع په 

الس ورځي. حکومتونه اړ دي چې د بې وسلې 

مبارزینو په وړاندې زورکارونه توجیه کړي ځکه 

چې د پر امنه بې وســلې مبارزینو په وړاندې د 

دوامدار زورکارونه د امنیتی ځواکونو په لیکو کې 

د درزونو د رامنځته کېدو المل ګرځی.

حقیقــت دا دی چې وليس مبــارزه د یوې 

وسیلې په توګه د سیايس، اقتصادي او ټولنیزو 

موخو د الســته راوړلو لپاره کارول کېدای يش. 

ولــيس مبــارزې د اختــالس د له منځــه وړلو 

لپاره هم په کارولی شــو. وليس مبارزې د ناوړه 

رواجونــو د له منځه وړلو او د معقولو، مطلوبو او 

اړینو پرمختګونو د رواجولو الره هم کېدای يش.

پوهــان باوري دي چې ولســونه هغه وخت 

چې دوی په مبارزه کې د زیات شــمېر خلکو د 

ګډون کولو مته لري هغــه وخت په مبارزه کې 

د ګــډون کولو ته زیات میالن لري. په داســې 

حال کې چې وســله والو مبارزینــو کړنې لکه 

مبونه الوځول، تښتونې کول، وژنې کول، کمین 

نیــول او نور زیات وليس توجه راجلبوي  د دغه  

مبارزین تل پټ وي او د دوی واقعي شــمېر له 

خلکو پټ وي، ولس د دوی له حقیقي شــمېر 

څخــه نــا خــربه وي. د دې برخــالف د وليس 

مبارزینو ډیرې کړنې ښکاره وي او همدا ډول د 

دوی شمېره هم مالومه وي.

د دوی له شــمېر څخه د خلکو خربېدل په 

ولس رواين تاثیر لري، او نور خلک په مبارزه کې 

ګډون کولو ته هڅیږي.

له اخالقي پلوه ډېر خلک له حکومت څخه 

د کوچنیو شکایتونو له امله شاید تاوتریخوايل 

تــه مخه نه کــړي. ولې دوی کــوالی يش ډیره 

په اســانۍ ان د یو وړوکي شــکایت لــه امله د 

حکومت پر خالف وليس مبارزې ته مخه کړي.

تر ټولو مهمه دا ده چې اوسني عرص کې د 

هر خوځښت بریا تر ډیره بریده په نړیوال مالتړ 

مرشوطــه ده، د برش د حقونو نړیوال مالتړي او 

نړیواله ټولنه له وليس بې وســلې خوځښــتونو 

مالتــړ کوي او د اړونده حکومتونو له خوا د دغه 

ډول خوځښــتونو د ځپل کېــدو په صورت کې 

خپل غږ پورته کوي.

يوه موضوع چې زيات پام ورته نه دی شوی 

او څيړونکو پرې زياتې څيړين ندي کړي هغه د 

جګړې  په مټ حل شویو  النجو له حل وروسته 

د ټولنې حاالت دی.

کومو ټولنــو کې چې النجــې د جګړې له 

الرې حــل يش د څيړنــو له مخــې هغوۍ ډير 

زيــات امکان لري چې پــه  لس کاله کې بیرته 

کورنۍ جګړې ته وګړځي. د دې برعکس کومو 

ټولنو کې چې  د ولســې مبارزو له الری النجې 

حل يش، هلته د کورنيو جګړو د رامينځته کيدو 

امکان ډير کم وي.

رسبېره پر دې، جګــړه نه يواځې دا چې په 

ټولنه کې ښکاره او فزيکي زيربنا له مينځه وړي، 

بلکــې غري محسوســه او معنــوي زيربنا هم له 

مينځــه وړي. دې خربې ته په قرآن رشيف کې 

د ســليامن په قيصه کې اشاره شوې. کله چې 

بلقيس د خپلو جراالنو پوښتنه کوي چې دوی 

ســليامن )ع( رسه جګړه وکړي او که نه خربې 

جراالن يــې ورته په ډير غــرور وايي چې دوی 

جګړې ته ترجيح ورکوي.

خو بلقيس په خورا زيرکتيا ورته جواب ورکوي 

چې : ان املللوک از دخلو قريه افسدوها وجعل 

اغــزت اهلها اذله: کله چې بيګانه بادشــاهان 

يوکيل ته په زور داخل يش، د سيمې عزت مند 

خلک ذليله کيږي.

که زموږ د ټولنې حاالتو ته وګورو دغه خربه 

پــرې صدق کوي، مــوږ د تــريې ديرش کلنې 

جګړې پــه پايله کې نه يواځې دا چې ښــکاره 

زيربنــا مو له الســه وړکــړه ډير زيــات کلتورې 

ارزښتونه مو هم له السه ورکړي.

]i[ پاسیپیزم یو تا ریخي فکري مکتب دي 

چې جګړه د شخړو د حل د الري په توګه ردوي. 

د دې مکتب پیروان وايي چې شخړي باید په پر 

امنه الرو اواري يش.
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پیل او مسأله

عامــه پوهاوی په یوې خاصــې مانا رسه د 

افغانســتان په رســمي تشــکیالتو کې مطرح 

شــوی مفهوم دی. په دغــه مفهوم کې د نړۍ 

بېالبېلې ټولنې او ځانګړي حکومتي تشکیالت 

له پخوا وختونو راهیسې څه مقاصد او اهداف 

په پام کې درلوديل دي. داســې ښکاري چې 

پــه اصل کې دا اړتیــا د حکومتونو لخوا لیدل 

شــوې او نن د خلکو د ذهني لوړتیا لپاره او د 

دې لپاره چې په دغــه کچه د دوي له اهدافو 

رسه برابــر واقع وي، او خپل معارص رول ښــه 

ولوبوي، منځ ته راغلې. شلمې پېړۍ کې نړۍ 

والې ادارې جوړې شوې او دغه مفهوم یې د یو 

رضوري اصل په توګه مطرح کړ. دوي داســې 

نتایج تر الســه کړي ول چې د نړۍ ډول ډول 

ټولنې د بېالبېلو ذهني کچو درلودونکې دي. 

هېڅکله هم دوي په یوې سطح او یو ځای کې 

نه دي والړ. 

هرڅومــره چــې د یــو حکومت پــه حلقه 

کې شــته وګړي له پوهاوي اړخه لرې پراته او 

ناانډولــه کچه کې وي، هلتــه د عامه پوهاوي 

مفهــوم ډېر الزمي ګڼل شــوی او په دې برخه 

کې پروګرامونه جوړ شــوي. مانا دا نه ده چې 

عامه پوهاوی یوازې د بېرته پاتې ټولنو لپاره ده 

او یا یوازې د غیرمدين وګړو لپاره پام کې نیول 

کېږي. علمــي فرضیه او نــړۍ وال حکومتي 

فورمونه کــه مطالعه يش څرګنــدوي چې هر 

وګــړی چې هر ځای کې وي او په هرې ټولنې 

پورې اړوند وي د پوهاوي د یوې خاصې درجې 

درلودونکی او ځینو خاصو درجو ته اړ دی. 

له ســیايس اړخه حکومتونه په هغو ټولنو 

کې نــاکام ارزول کېږي چــې د عامه پوهاوي 

کچــه پکې ټیټــه او یا هېڅ نــه وي. ځکه خو 

ټــول حکومتونــه اړ دي چې د عامــه پوهاوي 

لپاره ځانګړي موقعیتونه پام کې ونیيس. عامه 

پوهاوی کله کله د رسمي زده کړو، ښوونځیو او 

پوهنتونونو او کاري بهیرونو له الرې ممکن دي 

او له دغو مجراګانــو چې څوک را پورته کېږي 

په دې ګومان منل کېږي چې دوي د پوهاوي 

الزمه درجه لري. 

اما، هغه ټولنې چې اکرثیت یې له پوهاوي 

لــري دي او نــه يش کېدلــی چــې پوهنیزو 

بهیرونو ته په هر المل الرسسی ولري. نو عامه 

پوهاوی بیا هغه یو منظم او تشکیل کې د ننه 

کوښښــونه دي چې د خلکو د ال ښې همغږۍ 

لپاره په څو ډولیزو بڼو په الره اچول کېږي. 

عامــه پوهاوی یــو ډول پوهنیز او ښــوونیز 

فعالیــت دی چــې یو شــمېر وګــړي په هغې 

رضوري او عميل پوهې کې شــاملوي چې تر 

اوســه یې نه لري او له بلې خوا د هغې پوهې 

نشــتون یې ژوند په هغه څنګ اړولی چې هم 

پــه ده او هم پر نورو منفي اغېز درلودلی يش. 

نو ځکه د موخو له مخې عامه پوهاوی د مدين 

او ټولنیز ژوند د ال ښه کېدا لپاره ورکول کېږي. 

د دې لپــاره چې مدنیت هم پای او نهایت 

نه لري نو دا د پوهاوۍ سلسله به هم همداسې 

جریان لري. اما، اوس ښه دا ده چې وګورو: 

ټولنپوهان څه وايي؟ 

ایمېل دورکهایم پر ټولیزې پوهې باور درلود 

او ټینــګار یې وه چې هر څه د یو ټولیز روح له 

خوا ټــاکل کېږي. هغه فکــر کاوه چې ټولنې 

پــه طبیعي ډول رسه دا وضعیت لري او خپلې 

الزمې پوهېدنې منځ ته راوړي. عام پوهاوی د 

هغــه به فکري دایره کــې د ټولنیزېدنې درجه 

ده او هــر څومره چې زیــات ټولنیز روابط پالو 

همغومره زیات پوهاوي رسه اړیکې لرو. 

د مارکــس )1883/1818( پــه وړانــدې 

همدا پوهاوی دی چې کله د طبقايت جوړښت 

المــل هــم دی او کله هم د طبقــايت نظام د 

پایښت وسیله ده. هر کله چې پوهاوی څنګ 

ولري او خپل اخیستونکي په یوې خاصې خوا 

ولېږدوي او هغه خوا ته ورتګ د یوې بلې ډلې 

د ګټو ضامنت لوړوي نو دا همغه پوهاوی دی 

چــې هېڅ مطلوبیت نه لــري. په حقیقت کې 

مارکــس د همدې ډول پوهــاوي په وړاندې د 

انقالب وړاند وینه کوي او داســې ښــايي چې 

هر کله طبقايت پوهاوی لوړ او پراخ يش وررسه 

به خامخــا انقالب کېــږي. د مارکس له نظره 

اقتصادي توکــي او وده د پوهاوي پر شــکل، 

رضورت، اغېزو او کارکړنو موثریت لري.

ماکــس وبر )( چې په اصــل کې ټولنیزې 

اړیکــې او موقعیتونه د تفهــم وړ پدېدې بويل 

فکر کوي چې د هــرې ټولنیزې اړیکې اصيل 

برخــه د هغــې اړیکې پوهېدنــه او درک دی. 

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397

برای حقوق بشر  بپاخیزیدمقــــالـه

د عامه 
پوهاوي 
ټولنپوهنه 
برشي حقونو ته په کتو رسه د افغان 

ټولنې په چاپېریال ډولونو 

کې یو لنډ چکر 

ضیاالحق شمس

هرڅومره چې د یو حکومت په 

حلقه کې شته وګړي له پوهاوي 

اړخه لرې پراته او ناانډوله کچه کې 

وي، هلته د عامه پوهاوي مفهوم 

ډېر الزمي ګڼل شوی او په دې 

برخه کې پروګرامونه جوړ شوي. 

مانا دا نه ده چې عامه پوهاوی 

یوازې د بېرته پاتې ټولنو لپاره ده 

او یا یوازې د غیرمدين وګړو لپاره 

پام کې نیول کېږي. علمي فرضیه 

او نړۍ وال حکومتي فورمونه که 

مطالعه يش څرګندوي چې هر 

وګړی چې هر ځای کې وي او 

په هرې ټولنې پورې اړوند وي 

د پوهاوي د یوې خاصې درجې 

درلودونکی او ځینو خاصو درجو ته 

اړ دی. 



ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397

پوهېدنــه یعنې دا چې هر وګړی د بل د چلند 

نــه د هغه د نیت د موندلــو ذهني توان ولري. 

هــر کله چې عامه پوهاوی یــادوو د ده په باور 

یعنې د همدغې ټولنیزې درجې لوړوايل ته مو 

اشاره ده. 

وبر د مارکــس د الرې دوام په یو ډول رسه 

تضمینــوي او د ثــروت تر څنګ پــر قدرت او 

منزلت هم ټینګار کوي چې د ځانګړې آګاهۍ 

او پوهاوي په درجاتو، شکلونو، ګټو او کارکړنو 

اغېزې لري. 

د  چــې  ټولنپوهــان  کــره  او  وورســتي 

پوهنپوهنــې په پاراډایم کې ځــای مومي، دا 

مســأله له بل څنګه ګوري. هغوی ټول تقریبا 

دا باور جدي نیولی چــې پخپله ټولنه د ځان 

لپاره الزمه او رضوري پوهه منځ ته راوړي. هېڅ 

ډول استدالل د دوي لپاره په ټولنیز عقالنیت 

د منلــو وړ نه دی چــې د ټولنې څخه بهر څه 

دې ويش کولــی د دوي پــه ټولنیــز پوهاوي 

مثبت اغېز وکړي. تر ټولو زیات اغېزمن څیزونه 

چې حتــام د دوي د ژوند په بهیر کې مداخله 

کــوي هغه هم د ټولنیز جوړښــت او محتوايي 

تشخص په الس شکل اخيل او د اعتبار درجه 

مومــي. رنګ یې بدلېږي او راغلې پدیده ځان 

له داخيل رشایطو رسه برابروي. 

د برشي حقونو عامه پوهاوی

اوس دا نه ویل کېــږي چې برشي حقوقو 

مســأله له ټولنیزو رشایطو وتلــې پدیده ده او 

رشایط پرې اغېز نه لري بلکې برعکس، ټولنیز 

رشایط د برشي حقونو درجه او اعتبار ټاکي. 

د ټولنپوهنــې مکاتب او لــوی نظریات په 

دې چوکاټونــو کــې دا قضیــه ګــوري چې د 

برشي حقونــو د عامه پوهــاوي عنارص په څه 

ټولنیز واحد کې موجود دي، او هغه څومره او 

څنګه په دې ټولنه کې خپل رول رسته رسوي. 

که د اړیکو او متقابلو چلندونو فورم وکتل يش 

هلته د پوهاوي خاصې درجې او کیفیت شته 

چــې هر څومــره متقابل چلند زیــات او غني 

وي همغومره کېدلــی يش د پوهېدنې تجربه 

وررسه ممکنــه يش. بلې خوا ته د جوړښــتونو 

مکتــب دی چــې د ټولنې جوړښــتونه پر هر 

ډول محتوايــي او کیفي شــتانه اغېزې کوي. 

بنــاء پوهاوی بــه هغه ډول ممکــن يش چې 

جوړښتونه یې وايي. دا جوړښتونه څومره اجازه 

ورکوي او څومره یــې دې ټولنې ته مني او په 

کوم ډول یې مني همغومــره کېدونې ده چې 

په دې ټولنه کې د برشي حقونو عامه پوهاوی 

ممکن يش. 

که اوس دا پوښتنه مطرح کړو چې څومره 

وګړي پــه خپلــو بــرشي حقونو پوهېــږي، د 

همدغــو قالبونو په منځ کې بــه یې د درجو او 

عنارصو د شدت او خفت له تشخیص وروسته 

روښــانه کولی شــو. مســأله دا هم ده چې په 

دې هکله څه خاصې څېړنې نه دي شــوې او 

څوک داسې شمېر نه يش ښودلی چې افغان 

ټولنه په کومه کچه او څومره وګړي یې په کومو 

حقونو بانــدې پوهېږي. نو را مالومه ده چې د 

دې پوښــتنې ځواب له مونږ رسه نشــته او نه 

غــواړو په دغو کمي هر څو رضوري خو نشــته 

نتایجو باندې بېځایه خربې اوږدې کړو. اما دا 

به مهمه وي چې ځینې هغه ټولنیز او فرهنګي 

الملونــه په ګوته کــړو چې د بــرشي حقونو د 

عامه پوهاوي ټولنیز رول رسه اړیکې لري. کوم 

الملونه دي چې د دغې ټولنې وګړي د برشي 

حقونو په هکله د پوهېدا په برخه کې یو خاص 

ځای کې واقع کوي؟ یا وررسه کوم الملونه دي 

چــې کېدلی يش پراخ او نوي يش او وررسه پر 

برشي حقونو زمونږ عامه پوهاوی لوړ يش؟ 

دا دی اوس پــه ســاده او لنــډه توګــه څو 

مشــخص موارد رسه شنو او کېدلی يش زمونږ 

په ذهنونو کې د برشي حقونو د عامه پوهاوي 

موانع او رشایط ال روښانه او بشپړ يش چې په 

پایله کې یې وشو کولی د موانعو لپاره ځانګړې 

چــاره پیدا کړو او لــه فرصتونو څخه ګټه پورته 

کړو. 

الف: یــو المل په هغو فرهنګي او ټولنیزوـ  

تاریخي پدیدو پــورې الر بايس چې په افغان 

ټولنه کې د دې ټولنې له اړتیاؤ رسه برابر دوي 

ته معرفت منــځ تــه راوړي. د دوي د پوهاوي 

د منځ ته راړولو ماشــینونه کــوم دي او همغه 

ماشــینونه چې هر څــه دي پــه خپل منځي 

کیفیت کې د بــرشي حقونو د پوهاوي محتوا 

نــه لري او یا د یو ځانګــړي معرفت په منځ ته 

راوړولــو کې د بل ډول برشي معرفت مخنیوی 

کــوي. دینــي پوهــاوی پخپلــه عمــال د هغو 

فرهنګي الملونــو څخه ګڼل کېږي چې افغان 

انســان ته یې ویيل ته څــوک یې، کوم حقونه 

لري، بل پر تــا او ته پر بل په دغې ټولنې کې 

څه مکلفیتونــه لرې. دا چې اخالق څه دي او 

پوهــه څه هم همدغه دیني سیســتم دا خربه 

د پوهــې پــه ډول وړاندې کــړې ده. دا ټولنه 

د دینــي پوهې د تولید په وړاندې ځان بســیا 

احســاس کړی او د نوي معرفــت تنده او اړتیا 

یې لږ ښودلې ده. 

ب: عــرف او ټولنیــز آداب هغه فرهنګي او 

ټولنیزه ټولګه ده چې زیات شــمېر مشــخص 

شیان پکې شــاملېږي. زما لپاره تر ټولو مهمه 

او جالبــه فرضیه دا ده چــې د افغان ټولنې د 

اپیســټمولوژیک رضورت پــه غربګــون کې د 

پوهــې منځ تــه راتله د عرف او ســنت تر قوي 

فشــار النــدې دي. هر ډول پېژانــد چې مونږ 

یې لرو نن کېدلی يش د عريف څپو نښــې او 

خطونه پکې ولیدل يش. 

هــر وګــړی که پــه فطــري توګــه د ځینو 

معرفتــي کیفیتونو او نتایجــو راوړونکی وګڼل 

يش، نــو بیا چــې هر څه له ځانــه رسه راوړي 

د همــدې ټولنې او همدغــو آدابو او عرفونو په 

چوکاټ کې یې وړاندې کوي. نه يش کېدلی 

چــې څه خالص په وګړي کې منځ ته رايش او 

یا خالص او بې اغېزو ټولنې ته وړاندې يش. نو 

اوس، عــرف د هر وګړي نوی فکر او نوې پوهه 

بدلوي او اړوي، پخپل رنګ او شــکل یې اړوي 

او بیا یــې را بايس. نو ځکه عــرف د پېژندنې 

اسايس څرخه له ځانه رسه لري. 

ج: تاریــخ بل هغه مهــم څنګ دی چې د 

پوهاوي په منځ ته راوړلو کې رول لوبوي. ټول 

تاریخي را پاتې آثار د پوهاوي اندازه، موضوع، 

شکل، درجه او اعتبار تعینوي. هره پوهه چې 

په ویاړ او قدرت بدله شوې، په هنجار او قانون 

اووښــتې او پــه برشي عظمت تعبیر شــوې د 

تاریــخ له بهیره راغلــې او ټولنیز ـ عريف څېره 

یې خپله کړې. دلته یې له موانعو رسه ټکرونه 

کړي او یوه ځانګــړې پوهه یې منځ ته راوړې. 

هغــې ټولنې کې چې تاریخي لرغوين آثار یې 

په فزیکي بڼه الس ته راغيل له اقتصادي اړخه 

رانیولې تر سیايس او فرهنګي موقعیتونو ورته 

تعریف شــوي دي. همغه شتون د دغو پدیدو 

هملته په خاصو جوړښتونو کې ځانګړي ټولنیز 

وضعیتونه او وررسه پوهاوی منځ ته راوړي. 

د: د اړیکو شکلونه او په ځانګړې توګه تړلې 

اړیکې او یوازې نننۍ اړیکې هغه څه دي چې 

شــته مواد پکې ځي راځي. په دغو اړیکو کې 

نوې محتوا نه راځي او وررسه نوې پوهېدنه هم 

نه ممکنه کېږي. 

هـ: هویتونه نور هغه جوړښــتونه او قالبونه 

دي چې وګړي پکې له یو بل رسه د اړیکنیولو 

موقعیــت مومــي. دوي هر ځيل چــې اړیکه 

نیــيس و لــو دا اړیکه یې له ځانــه رسه وي نو 

یو هویت ته اړتیا لري. شته پدیدې، پوهنیزې 

توامننــدۍ او شــته کیفیت ورته دا ښــوديل 

چــې ته )فالنــی( یــې. دا ډول پېژندنه که په 

معقول او نړۍ وال بســرت کې منــځ ته راځي 

نو هر وګړي ته ښــايي چې ته برش یې. انسان 

یــې. بناء ملړنــی هویت همغه بــرشي هویت 

وي چــې وررسه د برشي وضعیــت په څنګونو 

او حقونــو پوهېدل لــري ځای نه لــري. مګر 

هــر کله چې په ټولنو کې نــور موقعیتونه لکه 

قومي، جنسیتي، طبقايت، سني، جوړښتیز او 

فزیکي یا جغرافیايــي او ... ملړی خربه وکړي 

نــو وګړو ته همغــه هویت ورکــوي چې وررسه 

دی. د جنسیت مسأله که تعیینوونکي وي نو 

جنسیت تعینوي او همداســې نور. نو ځکه د 

ملــړين هویت په ځای دویم او درېیم او لســم 

هویت دا امکان اخيل چې په آسانه دې برشي 

حقونو پوهــاوی په دې ټولنه او فضا کې ځای 

پیدا کړي. 

پاتې په 60 مخ کې



رسآغاز

طرف های متعاهد، ضمن یــادآوری اصول 

عدم تبعیض، فرصتهای برابر، قابلیت دسرتسی، 

مشــارکت کامل و مؤثر و ورود  به جامعه، که در 

اعالمیه جهانی حقوق برش و کنوانسیون سازمان 

ملل متحد درباره حقوق افراد دارای معلولیت، 

اعالم شده است، و با در نظرداشت چالش هایی 

که منافی  توســعه کامل افراد با نارسایی های 

بینایی  یا معلولیت های دیگــر در منابع چاپی 

بــوده و آزادی بیــان آن ها را محــدود می کند، 

به شــمول آزادی دریافــت و انتقال اطالعات و 

عقاید از هر قبیل، بر اســاس اصــول برابری با 

دیگران، از جمله از طریق استفاده از همه انواع 

ارتباطات به خواست و انتخاب خود، برخورداری 

از حــق آمــوزش و پــرورش، و فرصت هــا برای 

انجام تحقیقات، با تأکید بر اهمیت حامیت از 

حق چاپ به عنوان یک انگیــزه و پاداش برای 

خالقیت های ادبــی و هری و بهبود فرصت ها 

برای همه، از جمله افراد دارای نارســایی های 

بینایی  یــا معلولیت های دیگر در منابع چاپی، 

به منظور اشــرتاک در حیات فرهنگی جامعه، 

برای بهره منــدی از هر و پیرشفت های علمی 

و فوایــد آن، آگاهی از موانعی کــه افراد دارای 

ناراسایی های بینایی  یا معلولیت های دیگر در 

منابع چاپی برای دسرتسی به آثار منترش شده 

به منظور دستیابی به فرصت های برابر در جامعه 

با آن ها مواجه اند، و نیاز به افزایش تعداد آثار در 

فرمتهای استفاده شــدنی و بهبود توزیع چنین 

آثاری، با در نظرداشــت این که اکرث افراد دارای 

نا رســایی  های بینایی  یا معلولیت های دیگر در 

منابع چاپی در کشــورهای در حال توســعه و 

کم توســعه یافته زندگی می کنند، بــا اذعان به 

این که، با وجــود تفــاوت در قوانین حق چاپ 

ملی، ممکن است تأثیر مثبت فناوری اطالعات 

و ارتباطــات جدیــد بــر زندگــی افــراد دارای 

نارســایی های بینایــی  یا معلولیت هــای دیگر 

در منابع چاپی از طریــق با تقویت چهارچوب 

قانونی در سطح بین املللی تقویت شود،  ضمن 

اذعان به این که بســیاری از کشــورهای عضو 

محدودیت هــا و اســتثنائاتی را  در قوانین حق 

چاپ ملی خود برای افراد دارای نارسایی های 

بینایی یا معلولیت های دیگــر در منابع چاپی 

مقرر داشــته اند، هنوز هم کمبود مســتمر آثار 

در فرمتهای استفادهشــدنی بــرای این افراد 

وجــود دارد، و این کــه منابع چشــمگیری الزم 

اســت که تالش آن ها برای فراهم کردن چنین 

آثاری برای این افراد نتیجه بخش باشــد، و این 

که فقدان امکانات مبادالت مرزی نســخه های 

استفاده شدنی ایجاب می کند که این تالش ها 

دوبرابر شــود، با درک اهمیت نقش دارندگان 

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397
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حق در استفاده پذیر  کردن آثار شان برای افراد 

دارای نارســایی های بینایی  یــا معلولیت های 

دیگر در منابع چاپــی، و اهمیت محدودیت ها 

و استثناهای مناسب برای استفاده پذیر  کردن  

آثار  برای این افراد، به ویژه زمانی که بازار قادر به 

ارائه چنین دسرتسی نیست، با توجه به رضورت 

حفظ تعادل بین حامیت مؤثر از حقوق مؤلفان 

و منافــع  کالن عمومی، به خصــوص آموزش، 

پژوهش و دسرتســی بــه اطالعــات، و این که 

 چنین تعادلی باید دسرتسی مؤثر و به موقع به 

آثــار چاپی را  به نفع افراد دارای نارســایی های 

بینایی  یا معلولیت های دیگر چاپی فراهم سازد، 

با تأکید مجدد بر تعهدات طرفین متعاهد طبق 

معاهــدات بین املللــی موجــود در حامیت از 

حــق چاپ و اهمیت این آزمون ســه مرحله ای ، 

انعطاف پذیــری بــا توجــه بــه محدودیت ها و 

اســتثناهای مندرج در ماده 9 )2( کنوانسیون 

بــرن برای حامیــت از آثار ادبــی و آثار هری و 

دیگــر اســناد بین املللی، با یــادآورِی  اهمیت 

 Development( توصیه های دستور کار توسعه

Agenda Recommendations(، که مجمع 

عمومی ســازمان جهانــی ملکیت های معنوی 

)WIPO(  آن را در ســال 2007  تصویــب کرد، 

تا اطمینان حاصل شــود کــه مالحظات برای 

توسعه ، جزء جدایی ناپذیر کار سازمان را تشکیل 

می دهــد، و بــا توجه به اهمیت سیســتم حق 

چــاپ بین املللی و متایل به هامهنگ  ســازی 

محدودیت هــا و اســتثناها  به منظور تســهیل 

دسرتسی و اســتفاده از آثار چاپی توسط افراد 

دارای نارســایی های بینایی یــا معلولیت های 

دیگــر چاپــی، روی مــوارد ذیل چنیــن توافق 

کرده اند:

   ماده 1

ارتباط با سایر کنوانسیون ها و معاهدات

این معاهده به هیچ صــورت وجایبی را  که 

هر یک از طرفین متعاهد تحت سایر معاهدات 

در برابر همدیگر دارند نفی منی کند، و به حقوق 

هریک از طرفین  که تحت سایر معاهدات از آن 

برخوردارند ، لطمه منی زند.

ماده 2

تعریفات

به منظور این پیامن:

الف( »آثــار« به معنــی آثار ادبــی و هری 

مطابــق مــاده 2 )1( کنوانســیون بــرن برای 

حفاظت از آثار ادبی و هری است؛ چه به شکل 

منت، یادداشــت و / یا تصاویــر مربوط، چه نرش 

شــده باشد  یا از طریق کدام رســانه در اختیار 
عامه قرار داده شده باشد.1

ب( »نسخه  دسرتسی پذیر یا  استفاده شدنی« 

یعنی نسخه یک اثر به شکل بدیل یا جایگزین 

طوری که برای  بهره برنده،  استفاده شدنی باشد 

که  بتواند به راحتی مانند یک فرد سامل یا بدون 

نارســایی بینایی و ســایر ناتوانی های چاپی از 

آن سود برد. فرمت نسخه  استفاده شدنی  برای 

بهره برندگان بایســت مطابق به اصل اثر باشد، 

البته با درنظرداشــت تغییرات الزم که اثر را به 

فرمت بدیل آن برای بهره برندگان  استفاده پذیر 

می کند.

ج( »نهــاد با صالحیــت« منظــور از نهــاد 

با صالحیــت یک نهــاد غیر انتفاعی اســت که 

 حکومــت به آن صالحیــت داده  یا تعیین کرده 

تــا  زمینه های آمــوزش، رهنامیی هــا، خوانش 

انطباقــی  یا دسرتســی بــه معلومــات را  برای 

بهره برندگان فراهم کند. این هم چنین شــامل 

نهاد حکومتی  یا سازمان غیر انتفاعی می شود 

کــه خدماتــی مشــابه را  بــه عنــوان یکــی از 

فعالیت های اساســی و وجایب مؤسساتی اش 

برای بهره برندگان فراهــم می کند2. یک واحد 

مجاز یــا با صالحیت فعالیت های خــود را قرار 

ذیل طرح و پیگیری می کند:

i((  بهره برنــدگان را تثبیــت و شناســایی 

می کند

)ii( توزیــع خــود را بــه بهره برنــدگان  و/یا 

نهاد های مجاز  محدود می کند و نسخه هایی با 

فرمت استفاده شدنی فراهم می سازد؛

)iii( از تولید مجدد، توزیع و فراهم ســازی 

نسخه های غیر مجاز جلوگیری می کند ؛ و

) iv( احتیاط و مراقبت الزم را در بهکارگیری 

و استفاده از یادداشت های آثار، در حالی که به 

محرمیــت بهره برندگان  مطابِق مــاده 8 احرتام 

می گزارد، حفظ میکند و در نظر می گیرد.

ماده 3

بهره برندگان یا ذینفعان

یک بهره برنده یا ذینفع، کسی است که:

) الف( نابیناست،

) ب (  دارای  نارســایی بینایی است؛ توانایی 

درک یا خواندن  ندارد،  عالج شــدنی نیســت و 

فعالیت بینایی شان برابر با اشخاص بینا نیست 

و از این رو منی توانند برابر با افراد بینا آثار چاپی 
را بخوانند؛ و3

)ج(  یــا این که به علت معلولیت جســمی 

منی تواند از کتاب  بهره  بربد یا بدون در نظرداشت 

ســایر ناتوانی ها، منی تواند چشامن شان را به 

صورت عادی که برای خواندن رضور  و  پذیرفتنی 

است، مترکز  یا حرکت  دهد، 

ماده 4

محدودیت ها و اســتثناهای قانون ملی 

درباره نسخه هایی با فرمت  استفاده شدنی

1 - ) الف( طرفیــن متعاهد  در قوانین  ملی 

حق چاپ خود یک محدودیت  یا استثنا را  درباره 

حق تجدید چاپ، حق توزیع و حق فراهم سازی 

بــرای عامه فراهم می کند؛ طوری که در پیامن 

WIPO درباره حق چاپ  ) WCT( ترصیح شده 

اســت، تا دسرتســی به آثار را در نســخه های 

 استفاده شــدنی برای بهره برندگان آسان کند. 

این محدودیت و اســتثناها کــه در قانون ملی 

فراهم می شود، بایست به تغییرات الزم که یک 

اثر را به فرمت بدیل و استفاده شدنی بدیل کند 

اجازه بدهد.

)ب( ممکن اســت طرفین متعاهد نیز  یک 

محدودیت  یا اســتنثا را  در حــق ارائه و اجرای 

عمومی وضع کند تا دسرتســی بهره برندگان را  

به آثار آسان کند.

2. طرفین متعاهد ممکن است مفاد ماده 4 

)1( را با توجه به متام حقوق شناخته شده در آن 

از طریق ارائه محدودیت  یا استثنا در قانون حق 

چاپ ملی خود طور ذیل عملی کنند:

)الف( نهادهــای مجاز یا باصالحیت اجازه 

خواهند داشــت که بدون اجازه نامه دارندگان 

حق چاپ یک نســخه فرمت  استفاده شــدنی 

از یــک اثر را تهیــه کند،  یا یک نســخه فرمت 

 استفاده شــدنی را از نهــاد باصالحیــت دیگر 

دریافت کند و با اســتفاده از هر وســیله ای، به 

شــمول امانت غیــر - تجارتی  یا با اســتفاده از 

مفاهمه الکرتونیکی از طریق وسایل سیم دار و 

بی سیم آن نسخه ها را به دسرتس بهره برندگان 

قرار  دهد، و کلیه اقدامات الزم را در زمینه انجام 

دهــد تا به آن اهداف نایل آیــد، در صورتی که 

متام رشایط ذیل فراهم باشد:

)i( نهاد مجاز با صالحیت که می خواهد  این 

فعالیت  را به عهده گیرد، دسرتسی قانونی به آن 

اثر  یا کاپی آن اثر داشته باشد.

)ii( اثر ممکن است به هر وسیله الزم، برای 

جســتجوی معلومات، به نســخه دارای فرمت 

 استفاده شدنی،  بدیل شــود، ولی  جز  تغییرات 

الزم کــه اثر را برای بهره برنده  اســتفاده کردنی 

می سازد،  تغییر دیگری در آن وارد نشود.

فرمــت  دارای  کــه  نســخه ها  ایــن   )iii(

 استفاده شــدنی است، باید به صورت مشخص 

برای بهره برندگان فراهم شود، و

)iv( )iv( این فعالیت به صورت غیر انتفاعی 

به عهده گرفته شود، و

او  از  کــه  کســی  بهره برنــده،  یــا  )ت( 

منایندگــی می کند به شــمول مواظبت کننده 

 یا رسپرســت اصلی او، می تواند یک نســخه با 

فرمت  استفاه شــدنی یک اثر را برای اســتفاده 

شخصی  بهره برنده داشته باشد  یا این که ممکن 

اســت به  بهره برنده  کمک کند تا از نسخه های 

فرمت  استفاده شــدنی کار بگیرد، در حالی که 

 بهره برنده دسرتسی قانونی به آن اثر  یا کاپی آن 

اثر را داشته باشد.

3. یک طرف متعاهد ممکن است با تأسی 

بــه مواد 10 و 11 ،  مفاد ماده 4 )1( را  با ارائه 

محدودیت ها  یا استثناهای دیگر در قانون حق 

چاپ ملی خود، عملی کند. 4

4. طرف متعاهد ممکن است به موجب این 
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ماده محدویت  یا استثناهایی را منحرص به آثاری 

سازد که نتواند در فارمت  استفاده شدنی خاص، 

 تحت رشایط منطقی برای بهره برندگان از لحاظ 

تجاری دسرتســی پذیر باشد. هریک از طرفین 

این معاهده با اســتفاده از این امکان می تواند 

حیــن امضا، قبول  یا الحاق بــه این معاهده  یا 

هرزمان دیگر پــس از آن چنین اعالمی را طی 

یاداشتی به مدیر عمومی  WIPO بسپارد.5 

5. ایــن موضوع مربوط می شــود به قانون 

ملــی تــا تعییــن کنــد  کــه آیــا محدویت ها و 

استثناهای تحت این ماده واجد پرداخت است 

یا خیر.

ماده 5

مبادالت فرامرزی نســخه های با فرمت 

 استفاده شدنی

1. طرفین متعاهد ترصیح خواهند کرد که 

اگر یک نسخه فرمت  استفاده شدنی  تحت یک 

محدودیت  یا اســتثنا  یا با تأسی به قانون نافذه 

تهیه می شود، آن نسخه فرمت  استفاده شدنی 

می تواند از سوی یک نهاد باصالحیت برای یک 

بهره برنده  یا توسط یک نهاد مجاز و با صالحیت 

بــرای یک طرف متعاهد دیگــر توزیع  یا امکان 

دسرتسی به آن فراهم  شود .6

2.  طرفین متعاهد ممکن اســت با ارئه یک 

محدودیت یا اســتثنا در قانون حق چاپ خود 

مفاد ماده 5)1( را طور ذیل عملی کند.

)الف( نهاد های باصالحیت اجازه خواهند 

داشت که بدون کســب اجازه از دارنده امتیاز، 

نســخه های فرمــت  استفاده شــدنی را بــرای 

اســتفاده انحصاری بهره برندگان ، به یک نهاد 

باصالحیت در یکی دیگر از طرف متعاهد توزیع 

وآماده سازد؛ و

)ب( نهاد هــای مجاز و با صالحیــت اجازه 

خواهند داشــت، بدون کســب اجــازه دارنده 

امتیاز و با تأســی به ماده 2 ، نسخه های فرمت 

 استفاده  شــدنی را برای یــک بهره برنده در یک 

طرف متعاهد دیگر توزیع و فراهم سازد،

به رشط این که قبل از توزیع و فراهم سازی، 

نهاد مجــاز و با صالحیت اصلی در مورد این که 

نســخه فرمت  استفاده شدنی ممکن به مقصد 

دیگری  جز  اســتفاده بهره برنــدگان نیز به کار 

برده شود، چیزی  ندانسته  یا زمینه های منطقی 

برای دانسنت آن در اختیار نداشته است.7

3. ممکن است یک طرف معاهده  با فراهم 

کردن ســایر محدودیت ها و استثناها در قانون 

حق چاپ ملی خود مفاد ماده 5 )1(  را با تأسی 

به ماده 5)4(، 10 و 11، عملی و محقق سازد.

4. )الــف( زمانــی کــه یــک نهــاد مجاز و 

با صالحیت در یک طرف معاهده نســخه های 

فرمت  استفاده شــدنی را با تأســی بــه ماده 5 

)1( دریافــت می کند، و طــرف متعاهد مذکور 

بــه موجــب مــاده 9 کنوانســیون بــرن کدام 

التــزام  و مکلفیتی نــدارد، مطابق  نظام قانونی 

و عملکرد هــای خــود، اطمینــان می دهد که 

نسخه های فرمت  استفاده شدنی تولید مجدد 

شــده، و ســپس توزیع و منحرصاً به دســرتس 

بهره برندگان در قلمرو هامن طرف معاهده  قرار 

می گیرد. 

نســخه های  فراهم ســازی  و  توزیــع  )ب( 

فرمت  استفاده شــدنی از سوی یک نهاد مجاز 

و باصالحیت با تأســی به ماده 5)1( محدود به 

هــامن قلمرو یا حوزه اســت، مگر این که طرف 

متعاهد عضو معاهد حق چاپ WIPO  باشــد، 

در غیر آن محدودیت ها و استثناهایی بر اساس 

این معاهده به حق توزیع و حق فراهم ســازی 

بــرای عامه در مــوارد معیــن و خاصــی که با 

بهره گیری عادی از اثر در تناقض نباشــد و نیز 

بــه صورت نا معقول مرض مصالح قانونی دارنده 

امتیاز قرار نگیرد، وضع می شود.8  9

 )ج( هیچ چیــزی در این ماده روی آنچه که 

به معنی عمل توزیع و عمل فراهم ســازی برای 

عامه پنداشته می شود  اثر منی گذارد.

5. هیچ چیــزی در این معاهــده منی تواند 

به منظور پرداخنت به تضییع و اســتفاد حقوق  

استفاده شود.

ماده 6

وارد کردن نسخه های فرمت  استفاده شدنی

تــا جایی که قوانین ملــی طرف متعاهد به 

یک بهره برنــده، مناینده او،  یــا یک نهاد مجاز 

و با صالحیــت، اجــازه ای تولید نســخه فرمت 

 استفاده شــدنی یک اثر را می دهد، قانون ملی 

طــرف معاهده نیز بــه آن ها اجــازه می دهد تا 

یک نسخه فرمت  استفاده شدنی را بدون مجوز 

صاحب امتیاز، به نفع بهره برندگان وارد کند .10

ماده 7  

تعهدات مرتبط به تدابیر و اقدامات فنی

طرف هــای متعاهد در صــورت لزوم تدابیر 

مناســبی  اتخاذ می کنند، تا اطمینان حاصل 

شــود  که حیــن ارائه حامیــت کافــی قانونی 

و راه حل هــای قانونــی دربــاره تدابیــر مؤثــر 

تکنالوژیــک، ایــن حامیت هــای قانونی مانع 

محدودیت هــا  از  بهره برنــدگان  برخــورداری 

معاهــده  ایــن  در  منصــوص  اســتثناهای  و 

منی شود.11

ماده 8

احرتام به محرمیت

در تطبیق محدویت ها و استثناها مقرر در 

این معاهــده، طرفین متعاهد تــالش خواهند 

کرد تا محرمیت بهره برندگان بر اساس تساوی با 

سایرین حفظ شود.

ماده 9

همــکاری بــه منظور تســهیل مبادالت 

فرامرزی

1. طرفیــن معاهــده  تــالش خواهند کرد 

کــه مبــادالت فرامــرزی نســخه های فرمــت 

 استفاده شــدنی را افزایش بدهنــد و از طریق 

تشــویق ترشیک داوطلبانه معلومات نهاد های 

با صالحیت را در شناسایی همدیگر مساعدت 

کننــد. دفــرت بین املللــی WIPO یــک مرکز 

دسرتسی به معلومات را به همین هدف ایجاد 

می کند.

2. طرفین متعهد می شــوند که نهاد های 

مجــاز و با صالحیت شــان را که طبــق ماده 5 

مشــغول فعالیت اند، کمک کنند تا با تأسی به 

ماده 2 معلومــات درباره عملکرد های شــان  را 

هــم از طریق ترشیک معلومات میان نهاد های 

مجاز و با صالحیت و هــم از طریق فراهم آوری 

معلومات درباره پالیسی ها و عملکرد های شان، 

به شــمول مبادالت فرامرزی نسخه های فرمت 

 استفاده شــدنی بــه طرف هــای عالقهمنــد و 

اعضــای جامعه، به صورت درســت و مناســب 

فراهم سازند.

3. از دفــرت بین املللــی WIPO  دعــوت 

 می شود تا در اشــرتاک گذاری معلومات درباره 

نقــش و عملکرد این معاهده، در صورت امکان 

همکاری کند.

4. طرفیــن معاهــده اهمیــت بین املللی 

همکاری و توسعه آن را در حامیت از تالش های 

ملــی به منظــور تحقق هــدف و مقاصــد این 

معاهده درک خواهند کرد. 12

ماده 10

اصول کلی برای تطبیق

1- طرف هــای معاهــده متعهد بــه اتخاذ 

اقدامــات الزم بــرای تضمیــن اجــرای ایــن 

پیامن اند.

2- هیچ چیزی منی تواند جوانب معاهده را 

از تعیین روش مناسب برای تطبیق احکام این 

معاهــده در چهارچوب  نظام حقوقی و عملکرد 

خودشان باز دارد. 13

3- ممکن اســت طرف های قرارداد حقوق 

و تعهــدات خــود را تحت این پیــامن از طریق 

محدودیت هــا  یا اســتثناهایی به ویــژه به نفع 

ســودبرندگان و همین طــور محدودیت هــا  یا 

اســتثناهای دیگر،  یا ترکیبــی از آن را در نظام 

حقوقــی ملی و عملکــرد خود، عملــی کنند. 

این ها ممکن اســت تصامیم قضایی، اداری  یا 

تنظیمی را که به نفع سودبرندگان  بوده و درباره 

عملکردها، معامله ها  یا اســتفاده های عادالنه 

به منظور رفع نیازهای آن هاســت و با حقوق و 

تعهدات طرف های معاهده تحت کنوانســیون 

برن، ســایر معاهــدات بین املللــی و ماده 11 

سازگار است، شامل شود.

ماده 11

تعهدات عموی دربــاره محدودیت ها و 

استثناها

در اتخاذ تدابیــر الزم برای تضمین اجرای 
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ایــن معاهده، طرف های قرارداد ممکن اســت 

از حقوق خود اســتفاده کرده و با تعهداتی که 

طرف معاهده تحت کنوانسیون برن، توافقنامه 

در خصوص عرصه های تجاری حقوق مالکیت  

معنــوی و معاهده حق چاپ ســازمان جهانی 

مالکیــت معنــوی بــه شــمول توافقنامه های 

تفســیری آن ها،  دارد، جامه عمل بپوشــاند، تا 

این که:

1. مطابق مــاده 9 )2( کنوانســیون برن، 

طرف متعاهد ممکن است تولید مجدد آثار در 

تحت رشایط خاص و مشــخص اجــازه دهد به 

رشطی که این تولید مجدد با بهره برداری عادی 

از اثــر در تضاد نبوده  و بــه طور نامعقول مرض 

منافع مرشوع مؤلف نباشد؛

در  توافقنامــه   13 مــاده  مطابــق   .2

خصوص ابعاد تجاری حقوق مالکیت  معنوی، 

طــرف معاهده ممکــن اســت محدودیت ها  یا 

اســتثناهایی را برای حقوق انحصاری در موارد 

ویژه مشــخص که مغایر با بهره بر داری عادی از 

اثر نبوده و به طور نامعقول مرض منافع مرشوع 

صاحب حق قرار نگیرد، وضع کند؛

3. مطابق با ماده 10 )1( معاهده حق طبع 

و نرش WIPO، طرف معاهده ممکن است درباره 

حقوقــی که تحت WCT در برخــی موارد ویژه 

معین به نویسندگان اعطاء شده، محدودیت ها 

 یا استثناهایی را، که با بهره برداری عادی از اثر 

در تضاد نباشــد و  به طور نامعقول مرض منافع 

مرشوع مؤلف نباشد، وضع کند.

4. مطابــق بــا مــاده 10 )2( معاهده حق 

طبــع و نــرش WIPO، طرف معاهــده در زمان 

اجرای کنوانســیون بــرن هر گونــه محدودیت 

 یــا اســتثناهایی را درباره حقوق مــوارد خاص 

مشــخص وضع خواهند کرد که با بهره برداری 

عادی از اثــر در تضاد نبوده و  به طور نامعقول 

مرض منافع مرشوع مؤلف نباشد.

ماده 12

سایر  محدودیت ها و استثناها

رســمیت  بــه  معاهــده  طرف هــای   -1

می شناســند که طــرف معاهده ممکن اســت 

سایر محدودیت ها و استثناها حق طبع و نرش 

را به نفع ســودبرندگان، جز  آن هایی که در این 

پیامن آمده است، با توجه به وضعیت اقتصادی 

و نیازهای فرهنگی و اجتامعی طرف معاهده ، 

مطابق با مکلفیت ها و حقوق بین املللی طرف 

معاهــده، در قانــون ملــی خود تطبیــق کند، 

که البتــه درباره یک کشــور کم توســعه یافته، 

نیازهای خاص، مکلفیت ها و حقوق به خصوص 

بین املللــی و انعطاف پذیــری آن را مــد نظــر 

خواهند گرفت.

و  محدودیت هــا  ســایر  پیــامن  ایــن   -2

استثناهایی که توســط قانون ملی برای افراد 

معلول وضع شده است را مختل منی سازد.

ماده 13

مجمع

1. )الــف( طرف های معاهــده دارای یک 

مجمع یا انجمن خواهند بود.

ب( در این انجمن یک مناینده از طرف های 

معاهــده  منایندگی می کند که ممکن اســت 

توســط مناینــدگان، مشــاوران و متخصصان 

جایگزین معاونت شود.

ج( مصارف اعزام هر مناینده به عهده طرف 

معاهده ای است که هامن مناینده را مقرر کرده 

اســت. این انجمن ممکن اســت برای تسهیل 

مشــارکت منایندگان طرف های معاهده که به 

عنوان کشورهای در حال رشد  یا کشور های در 

حال گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار پنداشــته 

می شــوند، مطابــق بــا عملکرد ثابــت مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد، از WIPO تقاضای 

حامیت مالی کند.

2. الف( این انجمن با موضوعاتی که مرتبط 

با حفظ و انکشاف این معاهده و اجرا و عملیات 

آن اند، رسوکار خوهد داشت.

ب( ایــن انجمن وظیفــه ای را که مبنی بر 

ماده 15 در خصوص پذیرش سازمان های بیِن 

حکومتی مشخص برای عضو یت به این پیامن 

به او سپرده شده انجام خواهند داد.

ج( این انجمن درباره برگزاری هر کنفرانس 

علمی برای مــرور این پیــامن تصمیم خواهد 

گرفــت و هدایــات الزم را بــه رئیــس عمومی  

WIPO بــرای آمــاده کردن چنیــن کنفرانس 

علمی  خواهد داد.

3. الــف( هر طرف متعاهدی که یک دولت 

اســت یــک رأی خواهد داشــت و تنهــا به نام 

خودش رأی خواهد داد.

ب( هر طــرف متعاهــدی که یک ســازمان 

بیــِن حکومتی اســت، ممکن اســت به عوض 

دولت هــای عضو خود با تعــداد آرایی که برابر 

با تعــداد دولت های عضوش، کــه عضوی این 

پیامن اســت، می باشــد، در رأی دهی رشکت 

کند. در صور تی که هر یک از کشــور های عضو 

حق رأی خود را اعامل کند، هیچ یک از چنین 

سازمان های بیِن حکومتی در رأی دادن رشکت 

نخواهند کرد  و بر عکس .

4- این انجمن در جلسه ای که توسط رئیس 

عمومی فراخوانده می شــود، در عیــن زمان و 

مکانی که مجمع عمومی WIPO جلسه برگزار 

می کنــد دیدار خواهد کرد، مگــر این که کدام 

رشایط استثنایی به وجود آید.

5- ایــن انجمــن تــالش خواهنــد کــرد تا 

بــا اتفــاق آراء تصمیــم اتخــاذ کــرده و احکام 

طرزالعمل خــود را از جمله برگزاری جلســات 

فوق العاده، الزمه های رســیدن به حد نصاب و 

با در نظر داشت احکام این پیامن اکرثیت مورد 

نیاز برای انواع مختلف تصمیم گیری را تعیین و 

تدوین خواهد کرد.

ماده 14

دفرت بین املللی

دفرت بین املللــی WIPO کارهای اداری  را 

کــه مربوط به این پیامن اســت، انجام  خواهد 

داد.

ماده 15

شایستگی برای عضویت در این پیامن

 WIPO 1– هر یــک از دولت هــای عضــو

ممکن است، عضو این پیامن شود.

2- مجمع ممکن اســت تصمیم بگیرد که 

هر یک از سازمان های بیِن حکومتی ای که خود 

را با در نظرداشت موضوعات تحت پوشش این 

پیامن شایســته و واجد رشایط اعالم می دارد و 

در برابــر متام دولت های عضو مکلفیت قانونی 

خود را در خصــوص موضوعاتی که این پیامن 

تحت پوشــش قــرار می دهــد درک می کند و 

مطابق  طرزالعمل داخلی خویش برای عضویت 

به این پیامن از شایستگی الزم برخوردار است، 

به عضویت این پیامن قبول کند.

3-  اتحادیــه اروپــا، با اظهــار اعالمیه اش، 

طوری که در پاراگراف قبلی به آن اشــاره شد، 

در کنفرانس دیپلامتیک کــه در آن این پیامن 

به تصویب رسید، ممکن است عضو این پیامن 

شود.

ماده 16

حقوق و مکلفیت های تحت این پیامن

مگــر در مواردی که خــالف یا مغایر  احکام 

این پیامن باشــد، هریک از طرف های متعاهد 

تحت این پیامن از متام حقوق برخوردار شده و 

متام مکلفیت ها را می پذیرند.

ماده 17

امضای پیامن

ایــن معاهــده یــا پیــامن در کنفرانــس 

دیپلامتیک مراکش بــرای امضا مفتوح خواهد 

بــود  و پــس از آن برای مدت یک ســال بعد از 

تصویب در مقر WIPO  برای عضویت اعضای 

واجد رشایط باز خواهد بود.

ماده 18

الزم االجرا شدن پیامن

این پیامن ســه ما پــس از این که 20 عضو 

واجد رشایط طوری که در ماده 15 ترصیح شده 

اســت، درخواست یا اســناد تصویب  یا الحاق 

خویــش را تحویل بدهــد، نافذ  یــا الزم االجرا 

خواهد شد.

ماده 19

تاریخ عضویت در پیامن

این پیــامن  برای اعضای ذیــل الزم االجرا 

خواهد بود:

الف( 20 عضو واجــد رشایطی که در ماده 

18 به آن اشــاره شده است، از تاریخ انفاذ این 

پیامم؛
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ب( ســایر اعضــای واجد رشایطــی که در 

ماده 15 به آن اشــاره شــده است، سه ماه پس 

از تاریخی که اعضای مذکور اســناد تصویب یا 

الحــاق خود را به رئیس عمومی WIPO تقدیم 

کرده اند.

ماده 20

انرصاف از پیامن

هریــک از طرف هــای متعاهــد این پیامن 

ممکن است ضمن سپردن یک یادداشت کتبی 

یــا تذکاریه به رئیس عمومــی WIPO  انرصاف 

خود را اعــالم کند. انرصاف یک ســال پس از 

تاریــخ دریافت تذکاریه توســط رئیس عمومی 

WIPO الزم االجرا خواهد شد.

ماده 21

زبان های پیامن

1- این پیامن در نسخه های واحد اصلی که 

به زبان های انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، 

روســی و اســپانیایی اند، امضــا  می شــود، و 

نســخه های متام زبان ها دارای اعتبار یکسان 

است.

2- منت رسمی در هر زبانی غیر از آن هایی 

که در ماده 21 )1( به آن اشاره شده است، باید 

توسط رئیس عمومی WIPO به درخواست یک 

طرف ذینفع، پس از مشورت با متام طرف های 

ذینفع ، تثبیت خواهد شــد. به منظور این بند، 

»طــرف ذینفع« به معنی هر یــک از دولت های 

عضــو WIPO  که زبان رســمی آن، یــا یکی از 

زبان های رسمی آن شامل پیامن باشد، است، 

و اتحادیه اروپا و هر سازمان بیِن حکومتی دیگر 

که ممکن اســت عضو این پیامن باشد و یکی 

از زبان های رسمی آن شامل این پیامن باشد. 

ماده 22

امانت دار

رئیس عمومی WIPO آمانت دار این پیامن 

است.

در روز بیست و هفتم ماه جون سال 2013 

در مراکش انجام شد.

پی نوشت:
1. بیانیــه مورد توافق دربــاره ماده 2 )الــف(: به منظور 

اهداف این پیامن، چنین اســتنباط می شــود که این تعریف 

شامل آثار صوتی می شود؛ مانند کتاب های صوتی.

2. بیانیــه مــورد توافــق دربــاره مــاده 2 )ج(: به منظور 

اهداف این پیامن، چنین استنباط می شود که نهادهایی که 

 دولت آن ها را به رســمیت شناخته است، ممکن است شامل 

نهاد هایی باشــد که  از دولت برای عرضه خدمات غیر انتفاعی 

مانند آمــوزش و پــرورش، آموزش هــای رهنمــودی، خوانش 

انطباقــی یا ااطالعات به نفع  ذینفعان، حامیت مالی دریافت 

می کنند.

3. بیانیه مورد توافــق در مورد ماده 3 )ب(: هیچ چیز در 

این زبان داللت بر ایــن منی کند که »بهبود یافته منی تواند« 

نیازمند استفاده از متام روش های تشخیصی طبی و درمانی 

ممکن است.

4. بیانیه مورد توافق درباره ماده 4 )3(: چنین استنباط 

می شود که این بند حدود تطبیق محدودیت ها و استثناهایی را 

که تحت کنوانسیون برن مجاز دانسته شده نه کاهش می دهد 

و نه گسرتش، به ویژه درباره حق ترجمه، با در نظرداشت افراد با 

اختالالت بینایی  یا سایر معلولیت های مربوط به چاپ. 

5. بیانیــه مــورد توافــق درباره مــاده 4 )4(: بــه منظور 

اهــداف این پیامن، چنین اســتنباط می شــود که نیازمندی 

دســرتس پذیری تجارتــی  در مورد محدویت ها و اســتثناهای 

تحــت این ماده دربــاره این که این محدودیت یا اســتثناها با 

آزمون سه مرحله سازگاری دارد یا خیر، قضاوت منی کند.

6. بیانیــه مورد توافق درباره مــاده 5 )1(: خیلی مفهوم 

و  درک پذیر اســت که هیچ چیزی در این پیامن حدود حقوق 

انحصــاری تحت کدام معاهــده دیگر را کاهش یا گســرتش 

منی دهد.

7. بیانیــه مــورد توافــق درباره مــاده 5 )2(: بــه منظور 

اهداف این پیامن، چنین اســتنباط می شــود که برای توزیع 

 یا فراهم ســازی  مستقیم نســخه فرمت  استفاده شدنی به یک 

فــرد ذینفــع در طرف متعاهد دیگر، مناســب خواهــد بود تا 

یــک نهاد مجاز و با صالحیت اقدامات بیشــرتی را برای تأیید 

این که شــخصی مورد نظر یک فرد ذینفع است، اتخاذ کرده و 

شیوه های خاص خود را چنانچه که در ماده 2 )ج( رشح داده 

شده دنبال کند. 

8. بیانیه مورد توافق درباره ماده 5 )2(: به منظور اهداف 

این پیامن، چنین اســتنباط می شــود که هیچ چیزی در این 

قرارداد مســتلزم آن نیســت یا داللت بــه آن منی کند که یک 

طرف معاهده آزمون ســه مرحله را فراتر از تعهدات خود تحت 

این سند  یا تحت سایر معاهدات بین املللی تصویب  یا تطبیق 

کند.

9. بیانیه مورد توافق درباره ماده 5 )2(: به منظور اهداف 

این پیامن، چنین اســتنباط می شــود که هیچ چیزی در این 

پیامن کــدام التزامی را برای هیچ یــک از طرف های متعاهد 

مبنی بــر تصویب  یا الحاق بــه WCT  به بار منــی آورد یعنی 

طرف های متعاهــد ملزم به تصویب و الحــاق  یا تطبیق مفاد 

احکام WCT  نیستند، و هیچ چیزی در این پیامن به هیچ یک 

از حقوق، محدودیت ها و استثناهایی موجود در WCT لطمه 

وارد منی کند.

10. بیانیــه مــورد توافق دربــاره مــاده 5 )2(: به منظور 

اهداف این پیامن، چنین استنباط می شود که طرفین متعاهد  

حین تطبیق و اجرای تعهدات تحــت ماده 6 از خود انعطاف 

یکســان آن چنانچه  که در ماده 4 تعیین شــده اســت، نشان 

خواهند داد.  

11. بیانیــه مورد توافق درباره ماده 7: چنین اســتنباط 

می شود که نهاد های مجاز، می توانند اقدامات تکنولوژیک  را 

در ســاخت، توزیع و در  استفاده پذیر کردن نسخه فرمت های 

 استفاده شــدنی تحت رشایط مختلف، به انتخاب و خواســت 

خود اتخاذ کنند. و هیچ چیز در این جا به چنین شیوه کار که 

مطابق با قانون ملی انجام شود، لطمه وارد منی کند. 

12. بیانیه مورد توافق دربــاره ماده 9 : به منظور اهداف 

این پیامن، چنین استنباط می شود که ماده 9  داللت بر ثبت 

نام اجبــاری نهاد های مجاز منی کند و کــدام پیش رشطی را 

برای نهاد هــای مجاز برای  اشرتاک شــان در فعالیت های به 

 رســمیت  شناخته شــده تحت این پیامن وضع منی کند. اما 

امکانی را برای به اشــرتاک گذاری اطالعات به منظور تسهیل 

مببادالت مرزی نسخه فرمت  استفاده شدنی، فراهم می کند.

13. بیانیه مــورد توافق درباره مــاده 10 )2( : به منظور 

اهداف این پیامن، چنین استنباط می شود که زمانی که یک 

اثر به عنوان یک اثر واجد رشایط تحت ماده 2 )الف( شناخته 

می شــود، به شــمول آثار صوتی، محدودیت ها و استثنا های 

تحــت این پیامن درباره حقوق مربوطه با تغییرات الزم طوری 

که در ســاخنت نسخه فرمت  استفاده شدنی ، برای توزیع و در 

دســرتس قراردادن آن برای ســودبرندگان الزم اســت، اعامل 

می شود.

په وروسته کې د حقوقي او حکومتي اړخه 

دا وړاندیز الزم بومل چې د عامه پوهاوي لپاره یو 

ځانګړی سیستم جوړ يش. مونږ که د پوهاوي 

نظام ولرو نو د برشي حقونو پوهاوی یې په رس 

کې ځای لري. هر کله چې دا سیســتم نه وي 

موجود نو طبیعــي ده چې له دغو حقونو لرې 

او بــې ذهنه پاتې کېــږو. زمونږ ټولنه باید الزم 

خالصاوی پیدا کړي او د تړلې ټولنې پر ځای 

خالصه او پراخه يش. تــر څو د نوي فرهنګي 

جوړښــت رسه ســم د نوي معرفت او پوهاوي 

بهیرونه پکې وي او نوې پوهه وړاندې کړي. 

د نــه منلــو ده چې پس له اویــا کلونو هم 

یــوازې پــر دېرش هغــو حقونو د وګــړو رس نه 

خالصېږي چې هــره ورځ وررسه ژوند کوي. دا 

خــو ال پرېږده چې د دغو حقونو پر بســرتونو، 

موانعو، شــکلونو او کیفیاتو بحــث او خربې ـ 

اترې ويش. زه فکر نه کوم برشي حقونو باندې 

پوهېدنــه دې د دې ټولنیزو جریانونو له مجرا 

وتلــې او بل څــه وي. کامــال د همدې ټولنې 

د هر وګــړي په ژوند کې شــامل توکي دي او 

اړونــدې ادارې او حکومتــي الس دې په دې 

برخــه کې جــدي او واضح ګامونــه واخيل. د 

معرفت سیستمونه دې تعریف او رسمي ومنل 

يش، د غیر مقعول او ضد برشي معرفت تولید 

دې وننګول او بند يش، د اسايس هویت چې 

همغــه برشي هویــت دی لپــاره دې ځانګړې 

ادارې ګامونه واخيل او خپل سیايس معامالت 

دې پــه دغه جنایتکارانه توګه نه غځوي. دوي 

دې دا فرصتونه د دې لپاره پرېږدي چې افغان 

انســان وپوهېږي چې انسان دی او دا حقونه 

لــري. د دوي پــر رس دې پروژې نه اخیســتل 

کېږي او دا پوهاوی دې نه معامله کېږي. 

وروستۍ: 

په پای کې دا پوښتنې وړاندې کوم او خپله 

تبرص پای ته رســوم. دا هغه پوښتنې دي چې 

د ځوابولو لپاره یې ارادې، څېړنې، پرېکړې او 

څرګندې هوښیارۍ ته اړتیا ده. 

څومره وګــړي د یو فعــال او معقول یعنې 

پېژندلرونکــي موجود په توګــه د خپل برشي 

حق په هکله پوهېږي؟ دا یعنې ځاين پېژندنه 

)وګړنیز حالتونه او رولونه(؛ 

څنګه پوهه د یو افغان انسان په چاپېریال 

کې شــتون پیدا کوي؟ )د ټولنــې او فرهنګ 

وسه(؛

څومره پوهه ورته قصد شــوې چې انتقال 

کــړی يش؟ څنګه او څومره یو پوهاوی ورته په 

پام کې نیول شوی دی؟ )د سیاستونو مسأله(. 

از صفحه ۵۵
د عامه پوهاوي ...


