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هرچند که موضوع  »حقوق بشــر « به گفتمانی همگانی در سطح جهانی و ملی بدل شده است  و 
در جایگاه و نقش معیار و شــاخص مطمئن در ارزیابی کارکرد دولت ها و رشــد و توسعه جوامع قرار 
گرفته اســت، اما به همان اندازه، هنوز چالش ها و دشواری های فراوانی برای مطلوب ساختن زندگی 

انسان ها و رفع نقض حقوق بشر وجود دارد. 
در کشــور ما نیز  وضعیت  حقوق بشــر  بیرون از این بیان  نیســت. با آغاز فصل جدید در کشور و 
رشــد فزاینده آگاهی  به حق بشری و شهروندی در جامعه، همان گونه که اندیشه و اراده برای توسعه 
و تحقق ارزش های حقوق بشــری شکل گرفت، در مقابل چالش ها و دشواری های بسیاری نیز آشکار 
شــد. به همین دلیل با آن که نزدیک به دو دهه از فعالیت های حقوق بشــری در کشــور می گذرد  و 
تغییرات چشــم گیری در ذهنیت و عینیت جامعه درباره حقوق بشــر و حقوق شــهروندی به عنوان 
دســتاورد آن فعالیت ها مشهود است، هنوز جامعه ما در دست یابی به اهداف حقوق بشری راه بسیار 

طوالنی و دشواری را پیش روی خود دارد.
عرصه تأمین حقوق بشر در کشور به دالیل/علل تاریخی، فرهنگی و سیاسی آن چنان گسترده و 
پچیده و پرچالش است که نسل  امروز و فردای کشور فقط با پشت کار فراوان و صادقانه و حمایت و 

همکاری های همه جانبه خواهند توانست از آن موفقانه عبور کنند. 
از مناســبت های مختلف حقوق بشری در ماه جوزا، دو مناسبت حقوق بشری می تواند چگونگی 
وضعیت ما را ترسیم کند. مناسبت نخست روزجهانی علیه کار کودک است )22جوزا/12 جون(. روز 
جهانی مبارزه با کار کودکان روزی اســت که برای افزایش آگاهی و فعالیت در زمینه  جلوگیری کار 
کودکان  از ســوی سازمان بین المللی کار )سال 2002( پیشــنهاد شده  است. هدف از تعیین چنین 
روزی جلوگیری از کار کودکان به هر شــکلی اســت. هدفی که برای تحقــق آن همکاری دولت ها، 
کارفرمایان و سازمان های کار، جامعه مدنی و میلیون ها انسان از سراسر جهان فراخوانده شده است  تا 
بتوان اقدام ها و سازوکارهای مؤثری را برای جلوگیری از به کار گرفتن کودکان انجام داد. انجام کار، 
به خصوص کارســخت توسط کودکان در جهان، به ویژه در جامعه ما  از پدیده های نامطلوب اجتماعی 
اســت که چهره انسانی جامعه را مخدوش کرده اســت. در جامعه ما، متأسفانه براثر عواملی متعدد، 
به خصوص فقر و بیکاری ســبب شده اســت که هزاران کودک، از حق کودکی شان محروم شده و به 

کار ، از جمله کارهای سخت، وادار شوند. 
مناســبت دیگر، روزجهانی پناهنده اســت. با تأسف با وجود پیشــرفت و توسعه جامعه بشری و 
آگاهی از حقوق انســانی، امروزه میلیون ها انســان از ابتدایی ترین حق خویش، یعنی برخورداری از 
امنیت و اسکان در ســرزمین مادری خویش محروم اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تاریخ 
چهارم دســمبر سال 2000، قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن از سال 2001، روز 20 
ماه جون/30 جوزای هرســال بعنوان روز جهانی پناهنده یاد شود. بنا بر تعریف سازمان ملل متحد و 
کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پناهندگان مردمی اند که مجبور شده اند از ترس جنگ و 
خشــونت و آزار، با انگیزه های نژادی، مذهبی، ملیت، عقیده سیاســی یا عضویت و تعلق به یک گروه 
خاص اجتماعی  از زادگاه خود کوچ اجباری کنند. چنانچه گزارش سال روان کمیساریای عالی مبتنی 
بر این است که در سال گذشته شمار کسانی که براثر عوامل یاد شده ناچار به ترک محل زندگی شان 
شده و آواره شده اند، تقریباً به 70 میلیون و ۸00 هزار نفر می رسد. این گزارش ها در خصوص شمار 
پناهندگان کشــور نیز حاکی از آن اســت که نزدیک به 6 میلیون تن از شهروندان به خارج از کشور 

مهاجر ند و تا هنوز زمینه بازگشت آبرومندانه و مطمئن آنان فراهم نیامده است.
با توجه به ارزیابی عمومی وضعیت حقوق بشر در کشور، به خصوص با اشاره به دو موضوع یادشده 
)روزجهانــی مبارزه با کار کودک و روزجهانی پناهنده(، انتظار می رود که حکومت و نهادهای حقوق 
بشری ملی و بین المللی در زمینه زدودن نشانه های آزار دهنده و بهبود بخشیدن به زندگی شهروندان 
و فراهم شدن دسترسی به حقوق اساسی آنان تالش های مضاعف و سازوکارهای مؤثر و عملی انجام 
شود. بی توجهی یا ســهل انگاری در این زمینه می تواند وضعیت نگران کننده کنونی را بیش از پیش 

وخیم تر ساخته و اثر نامطلوب آن بر روند تأمین امنیت و بهبود زندگی مردم  تداوم یابد.

مدیر مسئول

افزایش کودکان کار
وآینده مبهم پناهندگان

تداوم نقض حقوق انسانی!

که څه هم د برش حقونو موضوع په نړيواله او ميل کچه په ټوليز بحث بدله شــوې او د دولتونو د فعالیت 

او د ټولنو د ودې او پراختيا د ارزولو د ډاډمن معيار او شاخص ځای او نقش لري، خو په همغه اندازه، ال هم 

د انسانانو د مطلوب ژوند او د برش حقونو د نقض له منځه وړلو په برخه کې ډېرې ننګونې او سختۍ شته.

زموږ په هيواد کې هم وضعيت همدا رنګه دی. په هيواد کې د نوي فصل په پيل او په ټولنه کې د برشي 

او هيوادين حق د زياتيدونکي پوهې رسه، لکه څنګه چې د برشي حقونو د ارزښتونو د پراختيا او تحقق لپاره 

فکر او اراده رامنځته شوه، په مقابل کې ډېرې ننګونې او سختۍ هم را ښکاره شوې. په همدې دليل، رسه له 

دې چې په هیواد کې د حقوق برشي فعاليتونو نږدې دوه لسيزې ترييږي او د دې فعاليتونو د السته راوړنې په 

توګه د برش حقونو او د هيوادنيو حقونو اړوند د ټولنې په ذهنيت او عينيت کې د پام وړ بدلونونه ليدل کيږي، 

ال هم زموږ ټولنه د برشي حقونو اهدافو ته په رسېدو کې ډېره اوږده او سخته الره په مخ کې لري.

په هیواد کې د برش حقونو د تامني برخه د تاريخي، فرهنګي او ســيايس داليلو او عواملو له امله داســې 

پراخه، پېچلې او له ننګونو ډکه ده چې د هيواد د نن ورځې او د سبا نسل به يواځې په ډېر او صادقانه کار او 

هر اړخيز مالتړ او همکارۍ رسه و کولی يش پر بريايل ډول ترې عبور وکړي.

په جوزا مياشت کې له بېالبېلو حقوق برشي مناسبتونو څخه دوه حقوق برشي مناسبتونه کولی يش زموږ 

د وضعيت څرنګوالی ترسيم کړي. لومړی مناسبت د ماشوم د کار د مخنيوي نړيواله ورځ ده )د جوزا ۲۲مه\ 

د جــون ۱۲مه(. د ماشــومانو له کار کولــو رسه د مبارزې ورځ هغه ورځ ده چې د کار د بني املليل ســازمان 

)۲۰۰۲ کال( له خوا د ماشــومانو د کار د مخنیوي پــه برخه کې د پوهاوي او فعاليت د زياتولو لپاره وړانديز 

شوې. د داسې ورځې د ټاکلو موخه په هره بڼه د ماشومانو د کار مخنيوی دی. هغه موخه چې د تحقق لپاره 

يې دولتونه، کار ورکوونکي، د کار سازمانونه، مدين ټولنې او له ټولې نړۍ څخه ميليونون انسانان همکارۍ ته 

بلل شــوي دي، څو و کولی يش چې له کار څخه د ماشــومانو د ژغورلو لپاره اغېزناک اقدامات تررسه او الرې 

چارې ولټول يش. په نړۍ کې د ماشومانو کار او په ځانګړي ډول سخت کار، په خاصه توګه زموږ په ټولنه کې 

نامطلوبه ټولنيزه پديده ده چې د ټولنې انساين بڼه يې بدله کړې ده. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه د ډېری 

عواملو له کبله، په ځانګړي ډول فقر او بې کاري ســبب شــوې ده، چې زګونه ماشومان د ماشومتوب له حق 

څخه محروم شوي او کار، او په ځانګړي ډول سختو کارونو ته اړ شوي.

بل مناسبت، د کډوالو نړيواله ورځ ده. له بده مرغه د برشي ټولنې د پرمختګ او پراختيا او د انساين حقونو 

د پوهې رسه رسه، نن ورځ ميليونونه انسانان له خپل تر ټولو لومړين حق، يعنې له امنيت او په خپله مورنۍ 

خاوره کې د اوسېدو له حق څخه محروم دي. د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې، د ۲۰۰۰ کال د ډسمرب 

پر څلورمه نېټه يو پرېکړه ليک تصويب کړ چې پر بنسټ يې له ۲۰۰۱ کال څخه د جون د مياشتې ۲۰مه\د 

جوزا ۳۰مه، هر کال د کډوالو د نړيوالې ورځې په توګه ياده يش. د ملګرو ملتونو سازمان او د کډوالو د عايل 

کميســارۍ د تعريف پر بنسټ کډوال هغه خلک دي چې اړ شــوي دي په نژادي، مذهبي، مليت، سيايس 

عقيده او يا له يوې خاصې ټولنيزې ډلې رسه د تعلق يا عضويت په انګيزو د جګړې، تاوتريخوايل او زورولو له 

وېرې له خپل زيږنځای څخه په اجباري توګه کډه وکړي. لکه څنګه چې د عايل کميسارۍ د روان کال رپوټ 

کې راغيل چې د يادو عواملو له امله هغه خلک چې د خپل ژوند د ځای څخه بې ځایه شوي دي نږدې ۷۰ 

مليونه او ۸۰۰ زه تنو ته رســيږي. دا رپوټونه د هيواد د کډوالو د شــمېر په برخه کې هم د دې حکايت کوي 

چې نږدې ۶ ميليونه هيوادوال له هيواده بهر کډوال دي او ال يې هم د ابرومند او ډاډه راستنېدو زمينه نه ده 

برابره شوې.

په هيواد کې د برش حقونو د عمومی وضعيت ارزونې ته په پام رسه، په ځانګړي ډول يادو دوو موضوعاتو 

)د ماشوم له کار رسه د مبارزې نړيواله ورځ او د کډوالو نړيواله ورځ( ته په اشارې، مته کيږي چې حکومت او د 

برش حقونو ميل او بني املليل بنسټونه په دې برخه کې د زوروونکو نښو د له منځه وړلو او د هيوادوالو د ژوند 

ښه وايل او اسايس حقونو ته د الرسيس د برابرولو په برخو کې دوه برابره کوښښ وکړي او اغېزناک او علمي 

ميکانيزونه تررسه يش. په دې برخه کې بې پروايي او سســتي کولی يش اوســنی د اندېښــنې وړ وضعيت ال 

پسې خراب کړي او د امنيت د تامني پر بهري او د خلکو د ژوند پر ښه وايل يې نامطلوب اغېز پسې وغځيږي.  

مسئول مدیر 

د کارګرو ماشومانو زياتوالی او 
د کډوالو مبهم راتلونکی؛

د انساين حقونو د نقض تداوم! 
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آمبودزمن او 
السته راوړنې يې

نرصت الهام

آمبودزمن يو بې پرې رسمي مقام دی چې 

د دولــت په چارو کې د هيوادوالو د خصويص 

شکايتونو د ترالسه کولو، ارزولو او رپوټ ورکولو 

دنده په وړيا توګه تر رسه کوي.

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کميســيون د ۲۰۱۱ کال پــه وروســتيو کې 

تصميم و نيو چې د لومړي ځل لپاره آمبودزمن 

په افغانستان کې رامنځته کړي، په لومړيو کې 

يې نوم )د پوليســو د آمبودزمــن دفرت( و چې 

وروسته يې نوم يواځې په آمبودزمن واوښت.

له هغــې وروســته د آمبودزمــن ماموریت 

پــراخ شــو او د ۱۳۹۵ کال په غويي میاشــت 

کې مــيل دفاع وزارت، د کورنيــو چارو وزارت، 

د ميل امنيت عمومي رياست او د برش حقونو 

خپلــواک کميســيون تــر منځ د همــکارۍ د 

هوکــړه ليک په الســليکولو رسه اوس د هيواد 

د ټولو امنيتي او دفاعي ځواکونو د کړنو څارنه 

کــوي او د هغوی اړوند د بــرش حقونو د نقض 

قضيې هواروي او رسيدګي ورته کوي.

د څارنــې لــه الرې د دولــت او ټولنــې پر 

وړانــدې د دفاعي او امنيتي ځواکونو د ځواب 

ورکونې زياتوالی او د دفاعي او امنيتي ارګانونو 

اړونــدو شــکايتونو تــه رســېدنه، د دفاعي او 

امنيتي ارګانونو خدماتو ته د ټولو هيوادوالو د 

مساوي الرسيس ښه والی، د امنيتي او دفاعي 

ځواکونو د چلند د څارنــې له الرې د خلکو د 

اعتامد جلبول، د څېړنو، ارزونو او وړانديزونو له 

الرې د دفاعي او امنيتي ارګانونو د منسوبينو 

د کارکړنــو، سياســتونو، پروګرامونــو او طــرز 

العملونو ښــه کول او اصالح کول او د ښوونيزو 

پروګرامونــو، ســيمينارونو او علمي ناســتو له 

الرې د امنيتي او دفاعي ارګانونو د منسوبينو 

د ظرفيت او پوهې لوړول د آمبودزمن له موخو 

څخه دي.

آمبودزمن دنده لري چې خلکو ته د دفاعي 

او امنيتــي ارګانونو د خدماتــو وړاندې کولو د 

څرنګوايل څارنه وکړي، د برش د حقونو د مالتړ 

او رعايــت په پار د ميل دفــاع وزارت، د کورنيو 

چــارو وزارت او د ميل امنيت عموي رياســت 

رسه الزم فعاليتونــه تررسه کړي، د برش حقونو 

او د بــني املليل برشدوســتانه حقونو د نقض 

د مخنيــوي په پار د دفاعي او امنيتي ارګانونو 

اغېزناکــه څارنــه وکــړي او د توقيــف خونــو، 

محبســونو او نظارت خونو په ګډون د آزادۍ د 

سلب د ټولو سيمو څارنه وکړي.

همــدا راز آمبودزمــن دنــده لــري چې د 

امنيتــي او دفاعــي ارګانونــو اړونــد د افرادو 

شــکایتونه ترالســه کړي، ثبت يې کړي، و يې 

ارزوي او مســتند يې کړي، لــه اړوندو مراجعو 

څخه معلومات، اســناد او شواهد وغواړي او د 

الزمو توضيحاتو غوښــتنه وکړي او د دفاعي او 

امنيتي ارګانونو د منسوبينو د ناوړه چلند اوړند 

شــکايتونه و څاري او اړونــدو مراجعو ته يې له 

ارجاع څخه ډاډ ترالســه کړي، همدا رنګه د د 

برش حقونو، د بني املليل برش دوستانه حقونو 

او د قانــون د حاکميت د ارزښــتونو د رعايت 

اړوند د دفاعي او امنيتي ارګانونو د منسوبينو 

د چلنــد د ښــه وايل پــه منظــور مشــورې او 

وړانديزونه ورکړي.

لنډه دا چې آمبودزمن دنده لري د دفاعي 

او امنيتي ارګانونو د منســوبينو ټول فعاليتونه 

وڅــاري او ډاډه يش چې د برش حقونه او بني 

املليل برش دوســتانه حقونــه رعايت کيږي او 

درناوی ورته کيږي.

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کميســيون د آمبودزمــن څانګــه، د هيــواد 

له درېــوو امنيتــي او دفاعــي ارګانونو رسه د 

همکارۍ د هوکړې الســليکول خورا ارزښتمن 

ګام بــويل او د هيــواد د دې مهمو او اغېزناکو 

بنسټونو تر منځ د همغږۍ او همکارۍ د فضا 

د رامنځته کولو په برخه کې يې د پام وړ بويل.

د کميســيون د دې کاري واحد امبودزمن 

مرش ښــاغلی بهزاد حکاک وايي چې بېالبېلو 

محدوديتونــو په تېره بيا پــه هيواد کې پراخې 

ناامنــۍ تــه پــه پــام رسه د امبودزمــن برخه 

توانېدلــې چې د خپل فعاليت بــه کمه موده 

کې ښــې الســته راوړنې ولــري. د نوموړي په 

وينا يواځې آمبودزمــن توانېدلی چې د هيواد 

په ډېری برخو کې د آزادۍ د ســلب د ســيمو 

پرله پســې څارنه وکــړي، د امنيتي او دفاعي 

ځواکونو د قومندانيو پرله پســې څارنه تر رسه 

کــړي، د امنيتــي او دفاعــي ځواکونو کړنې و 

څاري، وسله والې شخړې وڅاري او مستندې 

يې کړي او له دې شــخړو څخه را و الړ شــوي 

ملکي تلفات مستند او خوندي کړي.

همدا راز د امنيتــي او دفاعي ځواکونو په 

ليکو کې د ماشومانو له عدم حضور څخه ډاډ 

ترالســه کړي، او د امنيتي او دفاعي ځواکونو 

په ليکو کې د ښځو د وضعيت څارنه وکړي، پر 

ښځو د تاوتريخوايل او د هغوی زورول و څاري 

او اسايس حقونو ته د الرسيس په برخه کې د 

ښځو مالتړ وکړي.

ښاغلی حکاک وايي چې په دې موده کې 

د امنيتــي او دفاعي ځواکونو د اليحو، مقرراتو 

او پاليســيو د رامنځته کېدو څرنګوالی څارل 

شوی دی، چې د برش حقونو له ارزښتونو رسه 

په ټکر کې نه وي او تر څنګ يې د دې اليحو، 

مقررو او پاليسيو د تطبيق څارنه شوې ده.

همدا راز د مظنونينو او متهمينو دوسيو ته 

د رسيدنې د بهري څارنه شوې، چې د عادالنه 

محاکمــې اصول پکــې رعايت شــوي که نه. 

د شــکنجې قضيې مستندې شــوې دي او د 

شکنجې د مخنيوي کميسيون ته لېږل شوې 

دي، چــې په پايله کې يــې د عاملينو قانوين 

تعقيب ته الره هواره شوې.

ښاغلی حکاک وايي چې آمبودزمن په ښه 

توګه د خپلو فعاليتونو، درې مياشــتني، شپږ 

مياشــتني او کلني رپوټونه تيار کړي او خپاره 

کړي دي، چې پکې د ملکي تلفاتو، شکنجې، 

پــه امنيتي او دفاعي ځواکونو کې د ښــځينه 

منصوبينو وضعيت او د آزادۍ د سلب د سيمو 

وضعيت ته انعکاس ورکړل شوی.

همدارنګــه، د امنيتي او دفاعي ارګانونو د 

منصوبينو لپاره په بېالبېلو کچو ورکشــاپونه او 

ســيمينارونه جوړ شوي، له هغوی رسه ناستې 

شــوي دي او کنفرانســونه دايــر شــوي دي، 

چــې تر دې مهالــه په زرګونــو افرسانو له دې 

پروګرامونو څخه ګټه پورته کړې.

ښــاغلی حکاک وايــي چــې د امبودزمن 

د  هــم  رسه  بنســټونو  مــدين  لــه  څانګــه 

دادغوښتنې په برخه کې ښه همکاري لري او 

له دې ور ها خوا هغه شکايتونه چې د امنيتي 

او دفاعــي ځواکونو څخه خلکــو کړي دي، په 

سمه توګه ورته رسيدګي شوې او په دې برخه 

کې آمبودزمن لویې الســته راوړنې لري، چې 

پــه پايله کې يې ډېر بــې ګناه خلک له زندانه 

خوشــې شــوي دي او د برش حقونو د نقض د 

ډيرو عاملينو دوســيې د هغــوی تر محاکمې 

پورې تعقيب شوې دي.

ښــاغلی حکاک وايــي چــې د آمبودزمن 

څانګــې د خپل فعاليت په کمــه موده کې د 

ډېرو دولتي، غري دولتي او بني املليل بنسټونو 

پــام ور اړولی او د ال نــور مالتړ په جلبولو او تر 

الســه شــويو تجربو څخه په ګټې اخستنې به 

امبودزمن په راتلونکــي کې و کولی يش چې 

ال نورې ښــې او لويې الســته راوړنــې ولري او 

پــه راتلونکي کــې ال اغېزنــاک او فعال نقش 

ولوبوي.

دفرت ترمنــځ د همغږۍ د ال پیاوړي کولو او په 

ســیمه کې د برشي حقونو نقض مواردو په اړه 

الزم نظریات رشکول ؤ.

کندهار: پر ماشومانو د تاوتريخوايل 
د مخنيــوي په تــړاو د پوهــاوي غونډه 

وشوه

د۱۳۹۸ کال دغربگويل پر شــپږمه نیټه د 

کندهار والیت د برش حقونو  سیمه يیز دفرت  د 

ماشــومانو د حقونو د مال  تــړ څانگې  لخوا  په 

کورنۍ او ښوونځي کې د ماشومانو پر وړاندې 

د تاوترخــوايل د مخنیوي تــر رس لیک الندې 

غونډه د ویســا اکاډمۍ د ۲۸ تنو اســتادانو او 

مالزمینو په گډون جوړه شوه.

د ویســا اکاډمۍ تدرييس معاون ښــاغيل 

نیکمل په کندهار کې د حقوق برش کمیسیون 

د ساحوي دفرت د کارمندانو څخه د پوهاوي د 

غونــډې په تړاو مننه وکړه او د ویســا اکادمۍ  

ټولو اســتادانو او مالزمینو ژمنــه وکړه چې په 

ښــوونځي کې د ما شــومانو پر وړانــدې به د 

هیــڅ ډول تاوترخوايل څخه کار نه اخيل او په 

ډیرې مهربانــۍ او محبت رسه به چلند وررسه 

کوي. ښاغيل نیکمل دا هم زیاته کړه چې کوم 

د تاوتریخوايل شــکایت چې د ښــوونځي د یو 

تــن زده کوونکي لخوا د کندهار د برش حقونو 

کمیسیون ته شــوی و، وروسته له څیړنو څخه 

هغه له دندې لرې کړل شوی دی.

از صفحه 7

د افغانستان د برش د حقونو ...
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کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، 

در داخل ساختار خود داری بخش های مختلف 

کاری می باشــد کــه یکــی از ایــن بخش-ها، 

بخش آمبودزمن است که از عملکرد منصوبان 

نیروهــای دفاعــی و امنیتی نظــارت می کند. 

موضوع تشکیل بخش آمبودزمن در ماه آگست 

2010میالدی مطرح شــد. در اوایل آمبودزمن 

از طریــق ثبت و رســیدگی به شــکایات مردم، 

رصفاً بــر عملکرد پولیس نظــارت می کرد، لذا 

نام رســمی این نهاد، «دفرت آمبودزمن پولیس« 

بود. اما در ماه ثور سال 1395 خورشیدی بعد 

از امضــای تفاهمنامه همــکاری و هامهنگی 

کمیســیون مســتقل حقوق برش با وزارت دفاع 

ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت 

ملی، مأموریت آمبودزمن به نظارت بر نهادهای 

دیگر نیز گســرتش یافت و لــذا این بخش، به 

»آمبودزمن« تغییر نــام داد. امضای تفاهمنامه 

همکاری و هامهنگی میان کمیسیون مستقل 

حقوق برش افغانســتان و ســه ارگان امنیتی و 

دفاعی کشــور، یک گام ارزشمند و قابل توجه 

برای ایجاد فضای هامهنگی و همکاری میان 

نهادهــای مهم و تأثیرگذارکشــور اســت. باید 

تالش کرد با تطبیق و عملی ساخنت مفاد این 

تفاهمنامه، زمینه ی رعایــت ارزش های حقوق 

برشی در رسارس افغانستان فراهم شود. اکنون 

آمبودزمن، بــر عملکرد متامی نیروهای دفاعی 

و امنیتی کشــور نظارت کرده و قضایای نقض 

حقوق برش مربوط به آن ها را مورد رسیدگی قرار 

می دهد.

بخــش آمبودزمن به عنوان یک واحد کاری 

در کمیســیون مستقل حقوق برش افغانستان، 

در انجام وظیفه خود از متامی اختیارات برگرفته 

از صالحیت ها و اختیارات کمیسیون بر اساس 

قانون اساســی و قانون تشکیل، صالحیت ها و 

وظایف کمیســیون برخوردار اســت. به صورت 

مشــخص، صالحیت ها و وظایف آمبودزمن در 

عرصه های نظارت و بررسی، رسیدگی و پیگیری 

شــکایات و آگاهــی دهی و ارائــه گزارش های 

مربوط می شود. پالن اسرتاتیژیک و برنامه های 

عمل کمیسیون با توجه به این سه عرصه برای 

بخــش آمبودزمن برنامه ریزی منــوده و اهداف 

تعیین کرده اســت، بخش آمبودزمن توانســته 

است به اســاس این برنامه های عمل، با توجه 

به محدودیت ها از جملــه ناامنی فعالیت های 

موثر و دســتاوردهای خوبی داشته باشد، بطور 

منونه در طول ســال جاری این بخش توانسته 

فعالیت های را ذیل انجام دهد:

- نظــارت مداوم از محالت ســلب آزادی در 

اکرثیت نقاط کشور؛

- نظارت از مستمر از مراکز و قوماندانی های 

نیروهای امنیتی و دفاعی؛

- نظــارت از عملکــرد نیروهــای امنیتی و 

دفاعی؛

- نظارت و مستندسازی منازعات مسلحانه و 

تلفات ملکی ناشی از این منازعات؛

- نظــارت از عدم حضــور اطفال در صفوف 

نیروهای امنیتی و دفاعی؛

- نظارت از وضعیت زنان در صفوف نیروهای 

امنیتــی و دفاعــی، جهت جلوگیــری از موارد 

خشــونت و آزار و اذیــت علیه زنــان، همچنان 

حامیــت از آن ها جهت دسرتســی بــه حقوق 

اساسی شان؛

- نظارت fv چگونگــی ایجاد و طرح لوایح، 

مقررات و پالیسی ها  مربوط به نهادهای امنیتی 

و دفاعی کــه در مغایرت بــا ارزش های حقوق 

برشی نباشد و نظارت از روند اجرایی شدن این 

موارد؛

- نظارت از روند رســیدگی به دوســیه های 

مظنونیــن و متهمیــن جهــت رعایــت اصول 

محاکمه عادالنه؛

- ثبت، مستندسازی و رسیدگی به قضایای 

شــکنجه و ارســال قضایــا به کمیســیون منع 

شکنجه، سارنوالی و مقامات بلندرتبه نهادهای 

امنیتــی و دفاعــی جهــت جلوگیــری از موارد 

شــکنجه و مورد پیگرد قرار گرفنت عاملین این 

قضایا؛

- حامیت از قربانیان مخاصامت مســلحانه 

جهت دستیابی به حقوق اساسی شان؛

- تهیه و نرش گزارش های ســه ماهه، شش 

ماهه و ســاالنه در مورد تلفات ملکی، شکنجه، 

وضعیــت زنان منصــوب در صفــوف نیروهای 

امنیتی و دفاعی و وضعیت محالت سلب آزادی؛

- راه انــدازی برنامه های مختلف آموزشــی 

)کارگاه ها، ســیمینار، جلسات و کنفرانس ها( 

برای افــرسان نیروهای امنیتی و دفاعی جهت 

بلنــد رفــنت ظرفیت های علمی هرچه بیشــرت 

شــان، که تا کنون هزارها افرس از این برنامه ها 

مستفید شده اند؛

- برگزاری جلســات دادخواهی به همکاری 

نهادهای مدنی جهت جلوگیری از موارد نقض 

حقــوق برش و حقوق برشدوســتانه بین املللی 

توسط نیروهای امنیتی و دفاعی؛

- ثبت شکایات مردم علیه نیروهای امنیتی 

و دفاعی و رســیدگی به این شــکایات؛ بخش 

آمبودزمن در این زمینه به دســتاورهای بزرگی 

دست یافته است که از جمله می توان از رهایی 

افــراد بی گناه از حبــس و مورد پیگیــری قرار 

دادن دوسیه های عاملین نقض حقوق برش الی 

محاکمه آن ها یاد آور شد.

فعالیت های بخش آمبودزمن توجه بسیاری 

از نهادهــای دولتی، غیردولتی و بین املللی را 

جلب کرده اســت. با جلب حامیت بییشرت این 

نهادها و با اســتفاده از تجارب به دســت آمده، 

بخــش آمبودزمن در آینده خواهد توانســت به 

دستاورهای خیلی بزرگرت دسرتسی پیدا کند و 

نقش موثرتر و فعاالنه تری در آینده بازی مناید.

آمبودزمن، نظارت بر عملکرد 
نهادهای امنیتی و دفاعی

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

ارزګان: د افغانســتان د برش حقونو 
کلیــزه   )۱۷( کمیســیون  خپلــواک 

وملانځل شوه

د روان ) ۱۳۹۸( کال د غربګويل میاشتی 

پر )۲۶( د ارزګان والیتي دفرت د افغانستان د 

برش د حقونو خپلواک کمیســیون ۱۷ کلیزه د 

ارزګان والیت مقام د مرستیال وايل، د داخيل 

او بهــرين امنیت پر ضــد د جرایمو څارنوالۍ 

رئیــس، د حــج او اوقافــو رئیــس، قاضیانــو، 

څارنواالنو، ښــځینه او نارینه مــدين فعالینو، 

قومي مرشانو او مخورو په ګډون وملانځله.

کمیســیون  د  وايل  مرســتیال  ارزګان  د 

اســتازو ته د مرســتې ډاډ ورکړ چې موږ به په 

هره برخه کې تاسې رسه همکار یو. همدارنګه 

قاضیانــو، څارنواالنو، د مدين ټولنې اســتازو، 

ښــځو او قومي مرشانو پــه ارزګان کې د برش 

حقونو د تامین او رعایت په موخه کمیســیون 

رسه د همــکارۍ او مرســتې یادونــه وکــړه او 

کنفرانس کې د ټولو ګدون کوونکو پوښنتو ته 

ځوابونه وویل شول.

د بــرش حقونــو پــه وضعیــت کــې مثبت 

تغییرات او د دې برخې  پراختیا د کمیســیون 

د لرلید څخه شــمیرل کیــږي، په عامه افکارو 

کې د مثبتو تحوالتو راوســتل د برشي حقونو 

خپلواک کمیسیون او رســنیو سرت مسوولیت 

دي، دا چــې د کمیســیون او رســنیو ترمنــځ 

همغږي الپســې پیــاوړی يش د بــرش حقونو 

جالل اباد ســیمه ییز دفــرت د لغامن والیت د 

رسنیو استازو رسه ناسته تررسه کړه. 

د ســیمه ییــز دفرت مرشې آغــيل صربینه 

حمیدي خوښي څرګنده کړه چې د اطالعات 

او فرهنګ وزارت استازي په دغه ناسته کې له 

مونږ رسه ګډون کوي. نوموړي د یادې ناستې 

موخــه، د برشي حقونــو په ترویــج، تحقق او 

پوهاوي کې د رسنیو ونډه و بلله. 

دلغــامن والیت اطالعات او فرهنګ رئیس 

فیضان الله پټان د برش حقونو سیمه ییز دفرت 

څخه مننه وکړه چې همیش یې د ژورنالستانو 

د ســتونزو هوارولو په برخه کــې الزم اقدمات 

کړي.

تحصیــي  او   روغتیایــی  ارزګان: 
درې  کوونکــو رسه  وړانــدې  خدماتــو 

ورځنی ورکشاپ جوړ شو

د روان  ۱۳۹۸ کال د چنګاښ د میاشتې 

پــر ۳ نیټــه د ارزګان والیتي دفــرت له لوري د 

روغتیایي او تحصیيل خدماتو وړاندې کوونکو 

رسه چې شــمیر یې )۳۰( نتو ته رسیده د برش 

حقونــو د عامه پوهــاوي پــه اړه درې ورځنی 

ورکشاپ پای ته ورسېد.

د ګډونوالــو لخوا د ورکشــاپ پــه اړوند د 

ورکشــاپ د پیل او پای ارزونې پاڼې هم ډکې 

شوې، چې د ارزونو څخه دې پایلې ته ورسیدو 

چې د ورکشاپ له پیل څخه تر مخه ګډونوالو 

په ورکشاپ کې وړاندې شویو موادو په اړه ډیره 

کــم معلومات درلودل، خو د ورکشــاپ د پای 

ارزونو دا وښــودله چې هغوی په ورکشاپ کې 

له وړاندې شویو موضوعاتو څخه ډیره زده کړه 

کړې.

لغــان: نوي امنیې قومندان رسه د 
پیژندګلوۍ  ناسته وشوه

د روانــې میاشــتې پــر درېیمــه نېټــه د 

کمیســیون ســیمه ایــز دفرت مــرشې لغامن 

والیــت ته نوي معريف شــوي امنیې قومندان 

ښاغيل مل پاسوال محمد سامل املاس رسه د 

الهمغږۍ او پیژندګلوۍ ناسته وکړه.

امنیې قومندان ښاغيل مل پاسوال محمد 

ســامل املاس د کمیسیون د استازو مننه وکړه 

چې وخت ناوخــت د لغامن امنیې قومندانۍ 

رسه پــه اړیکــه کــې دي او د بــرشي حقونــو 

وضعیت له نږدې څاري. نوموړي په خپلو خربو 

کې د برش حقونو دفاع خپله ایامين او وجداين 

دنده وبلله.

د ننګرهار وايل د جالل اباد ســمیه 
ییز دفرت څخه لیدنه وکړه

د چنــګاښ په لومړۍ نېټه د ننګرهار وايل 

ښاغيل شاه محمود میاخیل او وررسه پالوي په 

ختیځ کې د افغانستان د برشي حقونو سیمه 

ییز دفرت څخه لیدنه تررسه کړه. د لیدنې موخه 

د ننګرهار والیت مقام او برش حقونو سیمه ییز 

پاتې په 5 مخ کې
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فعالیت دفترهای 
ساحوی و والیتی
جوزا  1398

تجلیل  هفدمین سال تأسیس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

16 جوزا، ســالروز تأســیس کمیســیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان است. براساس 
مــاده  5۸  قانون اساســی  که تصریــح دارد 
»دولت به منظــور نظارت بــر رعایت حقوق 
بشــر در افغانســتان و بهبود و حمایت از آن، 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان را 
تأسیس می نماید«، کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در 16 جوزای سال 13۸1 بنیاد 
گذاشته شده و فعالیت های خویش را در عرصه 

حقوق بشر آغاز کرد. 
دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر هر ســال از تأسیس کمیسیون با 
برگزاری محافل متعــدد تجلیل  می  کنند. در 
سال روان نیز دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان )دفاتر ساحوی 
بامیان، بلخ، ننگرهار، کندز، هرات، کابل. دفاتر 
والیتی بدخشان فاریاب، دایکندی، هلمند وغور 
برنامه یادشده را با ارایه کارکردهای هفده ساله 
کمیســیون و تحلیل و بررسی وضعیت حقوق 

بشری جامعه برپا داشتند. 

دفتر والیتی دایکندی
برگزاری نشست شبکه عملکرد 

CPAN محافظت اطفال یا
بخــش حمایت و انکشــاف حقوق اطفال 

دفتر والیتی دایکندی کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر افغانستان به تاریخ 139۸/03/0۸ 
در هماهنگی با شبکه عملکرد محافظت اطفال 
 Child Protection Action Network یــا 
نشســت ماهانه این شــبکه را برگــزار کرده 
اســت. هدف از برگزاری این نشست محافظت 
از اطفال در معرض خطــر، دادخواهی از آنان 
و اتخــاذ تدابیر به منظور رســیدگی به اطفال 

نیازمند حمایت  بوده است.
یکی از موضوعاتی که از سوی بخش اطفال 
در این نشســت مطرح شــد محرومیت شمار 
زیادی از دختران و پسران از حق تعلیم و تربیه 
در منطقه حالل ولسوالی شهرستان بود. به گفته 
رئیس شــورای محل حالل، این منطقه دارای 
۸۸ فامیل و بیشتر از 300 تن نفوس است، اما 
دختران و پســران زیادی اینجا از حق تعلیم و 
تربیه محروم مانده اند؛ در طول هجده ســال و 
اندی از عمر رژیم جدید آن ها حتی یک شخص 
دوازده پــاس، چه دختر و چه پســر، به دلیل 
دوری راه  ندارند.نماینده دفتر یونسیف در والیت 
دایکنــدی در این مورد بیان داشــت که برای 
 CBS امســال بودجه ای به منظور ایجاد صنوف
وجود ندارد، اما در ســال آینده در این منطقه 
صنوف CBS  یــا community Base School را 
ایجاد می کند تا باشد که زمینه دسترسی اطفال 

به حق تعلیم و تربیه فراهم گردد.
فیصله های نشست های قبلی شبکه سپن 

کــه در مورد اطفال اتخاذ شــده و گروههای 
کاری تعیین شــده بود، مــورد بازنگری اعضا 
قــرار گرفتــه و در مورد رویدادهــای جدید 
قضایایــی محافظتی اطفــال، انتقال5 طفل 
به آشیانه ســمر در بامیان و حمایت از چند 
مادر بی سرپرســت و بی بضاعت تصمیم اتخاذ 

و گروههای کاری تعیین شد. 

دفتر ساحوی کندز
برگزاری کارگاه آموزشی »نقش 

نیروهای امنیتی در حمایت از حقوق 
بشر« در والیت تخار

کارگاه آموزشی سه روزه زیر عنوان »نقش 
نیروهای امنیتی در حمایت از حقوق بشــر« 

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

از ســوی دفتر ســاحوی کندز کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان با هدف آموزش 
موضوعــات حقوق بشــری و اصــول حقوق 
بلندبردن سطح  برای  بشردوستانه بین المللی 
آگاهی نیروهای امنیتی به اشــتراک 30  تن 
)3 زن و 27 مرد( شامل افسران پولیس ملی و 
امنیت ملی در مرکز آموزشی قوماندانی امنیه 

ولسوالی کلفگان والیت تخار  برگزار شد.

تأسیس شورای رضاکارحقوق بشردر 
ولسوالی حضرت امام صاحب

بخــش آمــوزش دفتــر ســاحوی کندز 
کمیسیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان 
نخســتین شــورای رضاکارحقوق بشر را در 
ولســوالی حضرت امام صاخب والیت کندز با 
اشــتراک 12 تن عضو شامل )6 زن و 6 زن( 
بعد از تثبیت و شناسایی آن ها با حضورداشت 
رئیس دفتر ساحوی کندز تأسیس کرد. هدف 
از ایجاد و تأســیس شــورای رضاکار حقوق 
بشر  گسترش حقوق بشــر در دور دست ترین 
ولسوالی های کشور اســت تا  سطح مشارکت 
و ســهم گیری مردم در رونــد ترویج ارزش ها 
و بهبــود وضعیت حقوق بشــر افزایش یافته 
و فضای مناســب برای نهادینه شدن اصول و 
معیارهای حقوق بشر به ویژه برای دادخواهی 
حقوق بشــری زنان، حقوق کودکان، حقوق 
اشخاص دارای معلولیت، قربانیان نقض حقوق 
بشر، اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی از 
طریق این شــورای رضاکار فراهم شــده و با 
همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر مورد 

حمایت قرار گیرند.

دفتر ساحوی بلخ 
تشکیل پنج شورای رضاکار حقوق 

بشر در شمال کشور
در نشستی در شــهر مزار شریف، 40 تن 
از فعــاالن مدنی از والیت های بلخ، ســرپل، 
جوزجان و ســمنگان با حمایت کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان اقدام به تشکیل 
پنج شورای رضاکار حقوق بشر کردند. در این 

نشســت که به روز هشــتم ماه جوزا در تاالر 
کنفرانس های دفتر ســاحوی بلخ کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان برگزار شد، 
ایــن فعاالن مدنی پــس از بحث و گفتگو در 
نشســت های جداگانه، عالوه بــر توافق روی 
تعیین خط مشــی های کاری شــورا، رئیس، 
معاون و منشــی شــورای خــود را انتخاب 
کردند. این شوراها که توســط رضاکارانی از 
شهرهای مزار شریف، آیبک، شبرغان، سرپل 
و هم چنین ولسوالی دهدادی والیت بلخ ایجاد 

شده اند

تدریس مضمون حقوق بشر در چهار 
دانشگاه شمال کشور

بــا امضــای تفاهم نامه هایی میــان چهار 
دانشــگاه و دفتر ساحوی شــمال کمیسیون 
مستقل حقوق بشر، بستر مساعدی برای فهم 
دانشجویان از آموزه های حقوق بشری فراهم 
شــد. این تفاهم نامه ها را رئیس دفتر ساحوی 
بلخ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
از یکسو و استاد محمد نظری، رئیس مؤسسه 
تحصیالت عالی ســمنگان، اســتاد یارمحمد 
باقــری، رئیس دانشــگاه ابن ســینا در مزار 
شــریف، پوهاند محمد ظاهر حیدری، رئیس 
دانشــگاه آریا و قاضــی عبدالبصیر خدنگ، 
رئیس مؤسسۀ تحصیالت عالی امیر علی شیر 
نوایی از ســوی دیگر در دفتر ســاحوی بلخ 

کمیسیون مستقل حقوق بشر امضا کردند.
بــر مبنــای ایــن تفاهم نامه هــا، و طبق 
قراردادهایــی که میان آمــر بخش تعلیمات 
دفتــر ســاحوی بلخ کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر و اســتادان معرفی شده از سوی 
ریاست های این دانشگاه ها صورت گرفت، این 
اســتادن در ازای تدریس مضمون حقوق بشر 
برای دانشجویان دانشگاه مورد نظر، از جانب 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر حق الزحمه 

ماهوار دریافت می کنند.

تلفات ملکی در شمال کشور در سال 
97

با شرکت 20 تن از منسوبان ادارات نظامی 
و ملکی و هم چنین نمایندگان ســازمان های 
مدنی و بین المللی در مزار شریف، بر ضرورت 

جلوگیــری از تلفات غیرنظامیان در نبردهای 
مسلحانه تاکید صورت گرفت. در این نشست 
که بــه روز 21 جوزا در تــاالر کنفرانس های 
دفتر ســاحوی بلخ کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر افغانســتان برگزار شــد، رئیس دفتر 
ساحوی این کمیسیون ضمن بیان فشرده ی 
از گزارش ســاالنه تلفات ملکی در افغانستان 
گفت، متأســفانه یافته های ناظران کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر افغانســتان بیانگر 19 
درصد افزایش در تلفات ملکی در سال 1397 
نســبت به ســال قبل از آن است. او در ادامه 
افزود یکی از مهم ترین علت های این افزایش 
برگزاری انتخابات پارلمانی در این سال بوده 
به طوری که تنها در روز رأی دهی به استناد 
ســایت اطالع رسانی طالبان آن ها 407 حمله 
نظامی را انجام داده انــد. وی در ادامه تأکید 
ورزید در ســال 97 زون شــمال افغانستان 
شاهد کمترین تلفات غیرنظامیان در مقایسه 
با سایر زون های کشور بوده به طوری که 436 

ملکی کشته و زخمی را شاهد بوده است. 

تصویب اساسنامه پنج شورای 
رضاکار حقوق بشر

در حاشیه محفل گرامی داشت  هفدهمین 
ســالگرد تأسیس کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان، اساسنامه پنج شورای رضاکار 
حقوق بشــر به تصویب اعضای این شــوراها 
رســید. در این محفل که به روز 2۸ جوزا در 
تاالر همایش دفتر ساحوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان در مزار شریف برگزار 
شــد، بیش از 60 تن از فعاالن رســانه ای و 

حقوق بشری اشتراک کرده بودند.
در این محفل از اعضای شــورای رضاکار 
شــهر شــبرغان قاضی ســید محمد سامع، 
رئیــس و رازقداد گلزاری، آمر بخش تعلیمات 
دفتر ســاحوی بلخ کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر قدردانی کردند. علی شیر انتظار، رئیس 
شــورای رضاکار حقوق بشر شــهر شبرغان 
هنگام اهدای هدایا گفت، بزرگداشت شما به 
پاس تالش های تــان در راه ترویج ارزش های 
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حقوق بشر است.
اساســنامه  برنامه پیش نویس  ادامــه  در 
شــوراهای رضاکار حقوق بشــر  بررسی شد و 
پــس از جرح و تعدیل هــای الزم به تصویب 
اعضای حاضر رســید. در این اساســنامه بر 
رضــاکار بودن اعضا، محور بــودن ارزش های 
حقوق بشــر و ارتبــاط تنگاتنگ شــوراهای 
رضاکار حقوق بشــر با کمیســیون مســتقل 

حقوق بشر افغانستان تأکید شده است.

دفتر ساحوی ننگرهار
ایجاد شورای رضاکار حقوق بشر در 

ولسوالی قرغه والیت لغمان

بخش تعلیمات دفتر ســاحوی جالل آباد 
اولین شورا رضاکار حقوق بشر زون شرق را در 
ولســوالی قرغه والیت لغمان با حضور رئیس 
دفتر ساحوی، ولســوال قرغه والیت لغمان و 
پانزده عضو قباًل تثبیت شــده این شــورا 10 

مرد و 5 زن رسما ایجاد کرد. 

ایجاد چهار شورا رضا کار حقوق بشر 
در والیات شرقی

بخش تعلیمات دفتر ســاحوی جالل آباد 
در ولســوالی څوکۍ کنرها و دره نور، شیوه و 
کامه ننگرهار شوراهای رضا کار حقوق بشر را 
جهت دسترسی آسان باشندگان ولسوالی های 
یادشده به خدمات کمیسیون با حضور 50 تن 

از جمله 30 مرد و 20 زن ایجاد کرد. 

تفاهم نامه همکاری برای تعمیم و 
گسترش حقوق بشر

بخش تعلیمات دفتر ســاحوی جالل آباد، 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان، 
تفاهم نامه همکاری دو جانبه را با پوهنتون های 
ننگرهار، کنرها، الفالح، التقوی و روښان شهر 
جالل آباد درباره تدریس حقوق بشــر در آن 
نهادهای تحصیلی در حضور داشــت رئیس و 
همکاران بخــش آموزش حقوق بشــر دفتر 
ساحوی جالل آباد و رئیســان و استادان این 

دانشگاه، به امضا  رساند. 
اهــداف بارز ایــن تفاهم نامــه، آگاهی از 
ارزش های حقوق بشــر برای تعمیم، حمایت 
و گســترش آن به شــکل آکادمیک از طریق 
نهادهــای تحصیلــی و تعلیمی در روشــنی 
همکاری هــای دو جانبه و نیز تقویت همکاری 
با نهادهای یادشده  و هماهنگی کمیســیون 
است. سپس رئیســان پوهنتون های ننگرهار، 
کنرها، الفالح، روښــان و التقــوی از جدیت 
تطبیق تدریس حقوق بشر و سایر برنامه های 
کمیسیون در این پوهنتون ها  به نوبه خود به 

کمیسیون اطمینان دادند.

دفتر ساحوی بامیان 
مسابقه کتابخوانی آموزش حقوق 

بشر

بخش آموزش حقوق بشــر دفتر ساحوی 
بامیان با همکاری دانشــگاه بامیان، موسسه 
تحصیالت عالی بامیــکا و دارالمعلمین عالی 

بامیان به تاریخ 2 ثور 139۸ مسابقه کتابخوانی 
آموزش حقوق بشر را میان دانشجویان مراکز 
تحصیلی و آموزشــی یادشــده برگــزار کرد. 
اشتراک کنندگان این مســابقه کسانی بودند 
که در سمســتر بهاری مضمون حقوق بشــر 
برای شــان در آن مراکز تدریس می شود. در 
این مســابقه بیش تر از ۸0 دانشجو اشتراک 
داشتند که هدف از برگزاری آن ارتقای سطح 
دانش و معلومات عمومی دانشــجویان درباره 
موضوعات حقوق بشــری و اســتخدام دو تن 

کارآموز از میان برندگان عنوان شد.

دفتر ساحوی کابل
کارگاه  آموزشی حقوق بشر و محیط 

زیست در مشرانو جرگه برگزار شد
دفتر ســاحوی کابل کارگاه   آموزشــی با 
عنوان حقوق بشــر و محیط زیســت را برای 
30 تــن )21 مــرد و 9 زن( از کارمنــدان 
مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان از 2۸ تا 

29 جوزای 139۸ برگزار کرد.
رئیس دفتر ســاحوی کابل کمیســیون 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتان در مراسم 
پایانی این کارگاه آموزشی طی سخنانی اظهار 
داشــت که آلود گی محیط زیســت به حیات 
انسان ها صدمه می رساند، از این  رو  کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان   در برنامه عمل 
خــود درج کــرده که  درباره محیط زیســت 
آگاهی الزم به شهروندان داده شود  تا بتوان  از 
طریق این آگاهی نقشی مهم  در زمینه کاهش 
آلود گی های محیط زیست ایفا کرد. او در ادامه 
افزود برای تحقق حق بر محیط زیســت الزم 
است شــهروندان به اطالعات محیط زیست و 
برنامه های آموزشــی و آگاهی دهی در زمینه 
محیط زیست دسترسی داشته باشد، این دو 
مورد از شرایط دسترسی تأمین حق بر محیط 

زیست است.
هم چنین ایمل  ســلطان زی، رئیس منابع 

بشــری اداره مشــرانو جرگه نیز در سخنانی 
نگرانی هــای جــدی خود را دربــاره آلودگی 
محیط زیست بیان کرد و از اشتراک کنندگان 
خواســت موضوعات  و  پیام های مطرح شده را 

به دیگران برسانند.

موانع و چالش های استخدام اشخاص 
دارای معلولیت حسی

بــه تاریــخ 27  جــوزا ی 139۸ در یک 
کارگاه آموزشــی یــک روزه با حضور داشــت 
مســئوالن اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی 
و نماینده های کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان، وزرات دولت در امــور معلولین، 
کمیســیون اصالحات اداری و خدمات ملکی، 
کمیته سویدن، کمیته ناروی برای افغانستان، 
دفتر سرف، وزارت کار امور اجتماعی، استادان 
لیســه مســلکی نابینایان کابل و لیسه های 
ناشــنوایان کابل برگزار شــد. در این کارگاه 

روی چهار موضوع بحث صورت گرفت:
1- موانع قانونی فرا روی استخدام اشخاص 

دارای معلولیت حسی؛
اشخاص  پســت هایی که  تشــخیص   -2
دارای معلولیت حســی در آن می توانند کار 

کرده و استخدام شوند؛
3- تأمین وسایل مورد نیاز برای سهولت 
در اجــرای کار بهتــر برای اشــخاص دارای 

معلولیت حسی در ادارات دولتی؛
4- پیشنهادها و تعهدات نهادها در زمینه 

اشتغال اشخاص دارای معلولیت حسی؛
ایــن کارگاه با همکاری مؤسســه جهانی 
نابینان راه اندازی شــده بود. اشتراک کننده ها 
دربــاره موضوعات نشســت و اهمیت آن به 
بحث پرداخته و طی گفتگوی گروهی طرح ها 
و پیشــنهادهای خود را به مراجع و نهادهای 

مرتبط عرضه کردند. 
در پایان رئیس دفتر آقای شــریفی ابراز 
امید واری کرد که در مطابقت با کنوانســیون 
جهانــی اشــخاص دارای معلولیــت و قانون 
حقوق و امتیازات اشــخاص دارای معلولیت، 
موضوع استخدام اشخاص دارای معلولیت در 
ادارات دولتی و بخش خصوصی در نظر گرفته 
شــود تا آن ها نیز بتوانند مثل سایر مردم در 
باز ســازی و نوســازی جامعه سهم خود را ادا 

کنند. 
محبتــی،  آقــای  کارگاه  ایــن  در 
هماهنگ کننــده بخــش حمایــت از حقوق 
اشــخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل 
حقــوق بشــر افغانســتان نیز دربــاره  تعهد 
ادارات برای برگزاری برنامه های آگاهی دهی، 
نظارت بر حقوق اشــخاص دارای معلولیت و 
دادخواهی برای آن ها  بــه حاضران معلومات 
داده و آن را از وظایــف عمده بخش حمایت 

از حقوق اشخاص دارای معلولیت، کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر افغانســتان دانست. او 
هم چنین خواســتار تصویــب و طی مراحل 
تعدیالت پیشنهادی قانون حقوق و امتیازات 
اشــخاص دارای معلولیت از طرف اداره شهدا 

و معلولین شد.
در این نشست مســئول رادیو افغانستان 
تعهد سپرد که از این به بعد با تهیه گزارش ها 
و پیام ها در بخش آگاهی عامه کار بیشــتری 
انجام دهــد. هم چنین خانــم تمیل، رئیس 
مراکز آموزشی اداره تعلیمات خاص خواستار 
منظــوری تشــکیل مطبــع بریــل از طرف 
کمیســیون اصالحات ادارای و خدمات ملکی 

شد.

دفتر والیتی هلمند
برگزاری نشست هماهنگی سه ماهه 

با نمایند گان رسانه ها و خبرنگاران
بخــش تعلیمــات دفتر والیتــی هلمند 
کمیسیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان 
نشســت هماهنگی ســه ماهه دوم سال مالی 
139۸ را با اشــتراک 22 تــن از نمایندگان 
رســانه های ملی و محلی و خبرنــگاران آزاد 
به تاریخ 2۸ ماه جوزا با ریاســت اطالعات و 
فرهنــگ والیت هلمند در تــاالر همایش آن 

ریاست برگزار کرد. 
آمر بخش نظارت و بررســی دفتر حقوق 
بشــر والیتی هلمند از رســانه ها خواست که 
در ترویج و تعمیم ارزش های حقوق بشــری 
همکاری کرده و کســانی که در برابر فعالیت 
خبرنــگاران برای ترویــج و حمایت از حقوق 
بشری کارشــکنی و مانع تراشی می کنند به 
دفتر والیتی حقوق بشر هلمند شکایت کرده 

تا با آنان برخورد قانونی صورت گیرد. 

دفتر والیتی غور
نشست هماهنگی با نمایندگان 

رسانه ها در والیت غور
دفتــر والیتی غور کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر افغانســتان، به تاریخ 27 جوزای 

بــا نمایندگان  139۸ نشســت هماهنگــی 
رســانه ها را برگزار کرد. این نشست  با حضور 
نماینده شورای والیتی، معاون ریاست امنیت 
ملی، نماینده قوماندانی امنیه، رئیس مجتمع 
جامعه مدنی و مســـئوالن رسانه های محلی 

والیت غور برگزار شد. 
مســئوالن رســانه ها، با اظهار قدردانی از 
دفتر والیتی غور کمیســیون بــرای برگزاری 
نشست هماهنگی با رســانه های محلی غور، 
عدم پاســخ گویی و غیرفعال بودن بخش های 
مطبوعاتی دفتر والی و قوماندان امنیه والیت 
غــور را یکــی از چالش های مهــم در زمینه 

فعالیت رسانه ها در این والیت بیان کردند.

دفتر والیتی فاریاب
ایجاد شورای رضا کار حقوق بشر در 

ولسوالی اندخوی 

دفتر والیتی فاریاب کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان بر اساس برنامه عمل 
خویش نخستین شــورای رضا کار حقوق بشر 
را بــه تاریخ 1۸ جــوزا 139۸ با عضویت  15  
تــن که متشــکل از  10  زن و  5  مرد اســت، 
پس از بررسی اســناد الزم و شناسایی آن ها 
در ولسوالی اندخوی والیت فاریاب ایجاد کرد. 



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره سوم، جوزا 1398

ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره سوم، جوزا 1398

ماهنامه حقوق بشر
 سال هفدهم
شماره اول، حمل 1398
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کونډو مېرمنو 
ته د واده حق 
نه ورکول کېږي، 
ولې؟
زرمینه سپېڅلې

news.insan.af :رسچينه

ســمه ییز دودونــه، د ښــځو پــر وړانــدې 

توپیري چلند او ښــځې تــه د دویم جنس په 

ســرتګه کتل المل شوي چې کونډې مېرمنې 

د بــل واده)د مېــړه تر مړینې وروســته( حق 

له الســه ورکړي او نور یــې د برخلیک په اړه 

پرېکړه وکړي.

د پیغلو نجونو په رابطه هم د واده فیصلې 

تر ډېره د کورنۍ غــړي )پالر، ورور، کاکا، ان 

په ځینــو مواردو کــې د کاکا او مامــا زامن( 

کــوي، خو کونــډې مېرمنــې بیــا چورلټ د 

انتخاب لــه حقه محرومــې دي او په دې اړه 

پرېکړه کول د خرسګنۍ له مسوولیتونو ځنې 

شمېرل کېږي.

د دغسې پرېکړو په نتیجه کې ډېری وخت 

ښــځې په جرب او اکراه د هغوی لیورونو ته په 

نکاح کېــږي، حال دا چې رشیعــت تر پیغلو 

کونډو ښــځو ته د مېړه د انتخاب ډېره ازادي 

ورکړې او هېڅوک یې نه يش مجبورولی چې 

پــه جرب او اکراه یــې چاته په نــکاح کړي. د 

پیغلو نجونو خوښــې او رضا ته په پام د هغوی 

ويل دا کار کوالی يش.

 دوې کیسې

صابرې دوه کاله مخکې چې کابو ۲۰کلنه 

وه واده وکــړ، خــو د واده یــې شپږمیاشــتې 

ال نــه وې تېرې شــوې چــې مېړه یــې په یوه 

ټرافیکي پېښــه کې ومړ. نوموړې انسان نیوز 

ډېســک ته وویل چې د مېړه د مرګ پر مهال 

دا د څــو میاشــتو حامله وه او تــر څه مودې 

وروسته د خرسګنۍ له لوري د واده له وړاندیز 

رسه مخامخ کېږي.

»لیورونــو مې راتــه وویل، بــل واده وکړه، 

هغوی ویل موږ دې نفقه نه شو درکوالی.«

 صابــره وړاندې وايــي، د دغې خربې په 

اورېدو رسه حیرانه شــوه چې له خپل ماشوم 

رسه څه وکــړي او د روزلو لپاره یې کوم در ته 

په پناه یويس.

تر ۹میاشــتې او څو ورځې دپاسه صابرې 

یوه ښکلې نجلۍ وزېږوله او څه موده وروسته 

یــې د واده په اړه تصمیم هم ونیوه، خو خربه 

په دې ورانه شوه چې لیورونو یې په خپلو کې 

»یــوه« ته پــه واده کولو مجبورولــو او صابرې 

نه منله.

نوموړې غوښــتل چې کــوم بل ځای واده 

وکړي، خو خرسګڼۍ یې ټینګه نښتې وه او د 

پت او ناموس په نــوم یې د هغې مخه نیوله. 

صابره وايي:

»دوی ویل زموږ دا رواج نه دی چې کونډه 

دې بــل ځای واده وکــړي، دوی ویل چې له 

کوم لېــوره رسه واده وکړم، خو هــر یو، یوه یا 

دوې ښځې لرلې؛ نو زه هم ورباندې بن شوې 

وای؟«

صابــره وايــي تــر کونډېــدو او د خپلــې 

راتلونکــې په اړه د فیصلې حق تر اخېســتل 

کېدو وروســته ورتــه د خرسګنۍ کــور پردی 

ښــکارېده او له همــدې امله د پــالر په کور 

کېناسته.

»پالر مې زما او زما د ماشــوم رسپرســتي 

پرغاړه اخېستې، اوس یو څه ارامه یم او د چا 

وېره رارسه نه شته دی.«

صابــره لــه ټولــو افغانانو پــه تېــره بیا له 

پښــتني کورنیو هیله لري چې د خپلو کونډو 

نږیندو له برخلیک رسه لوبې ونه کړي او اجازه 

ورکــړه چې له چــا رسه یې خوښــه وي، واده 

وکړي. نوموړې په دې اړه زیاته کړه:

»دا حــق موږ ته خدای او رســول راکړی، 

نو تاسو یې ولې راځنې اخلئ، د خدای لپاره 

نږیندې هم ستاســو د لوڼو او خویندو په څېر 

دي، نو لطفــًا د دوی ازار مه اخلئ. د قیامت 

په ورځ به زموږ الس وي او ستاسو ګرېوان.«

دا یــوازې صابــره نــه ده چې له دغســې 

سوځوونکي برخلیک رسه مخ شوې او د ځان 

په اړه د پرېکړې حق ځنې اخېســتل شــوی 

دی.

راضیــه د ۳۵کلونو په منګ ده، دوه زامن 

او دوې لوڼــي لري. نوموړې نه غوښــتل چې 

واده وکــړي، خــو د خرسخیلو فشــارونو او د 

پالرګنــۍ بې تفاوتــۍ اړ کــړه چې لــه خپل 

۱۷کلن لېوره رسه واده وکړي.

د افغانســتان قوانینو له مخې څوک چې 

تر ۱۸کلونو کم عمره وي، ماشوم حسابېږي.

اوس شــاوخوا یــو نیــم کال کېــږي چې 

راضیې واده کړی او د خپل نوي خاوند)لېور/

مېړه( په کور کې اوســېږي. نوموړې انســان 

نیوز ډېسک ته وویل:

»ما نه غوښــتل واده وکړم، ما ویل اوالدونه 

ته به مې وېښته ســپین کړم او د مېړه په نوم 

بــه مې ناســته وم، خو لېورونو مــې له نفقې 

انــکار وکــړ، بل ځای یــې هم مېــړه کولو ته 

نه پرېښــودم، باالخره خپل کرش لېوره ته واده 

شوم.«

 

تاوتریخوالی

د افغانســتان بــرشي حقونــو خپلــواک 

کمېســیون د مېړه انتخاب لــه حقه د کونډو 

ښــځو محرومول، د ښــځو پر وړاندې یو ډول 

تاوتریخوالی تعریفوي.

د دغه کمېســیون غړې لطیفه ســلطاين 

وايي چې هر کال لســګونه کونډې ښــځې د 

خرسګنۍ له لوري له دغه حقه محرومېږي.

»دا تاوتریخوالی دی، هېڅوک د دې حق 

نه لري چې له ښځو څخه دغه ازادي واخيل.«

د سلطاين په خربه، هره کونډه ښځه چې 

د مېــړه انتخاب په اړه د خرسګنۍ له لوري له 

ســتونزې مخ وي، د افغانستان برشي حقونو 

خپلواک کمېسیون ته مراجعه کوالی يش.

»پــه مرکــز او والیتونو کې زمــوږ دفرتونه 

فعــال دي، لــه کورنۍ رسه یې غږېــږو او که 

اړتیا پېښه شــوه دا موضوع له څارنوالۍ رسه 

رشیکوو.«

 

د دین موضع

دینــي عاملان هم د مېړه انتخاب له حقه 

د کونډې ښــځې محرومول، له اسالم رسه په 

ټکر کــې بويل. د عاملانو شــورا غړی مولوي 

عطأالله لودین وايي، ښځه د اسالم په رڼا کې 

پوره ازادي لري او کوالی يش په خپله خوښه 

او رغبت مېړه غوره کړي.

لودیــن وايي، هر هغه څــوک او یا کورنۍ 

چې پیغله نجلــۍ او کونډه له دغه حق څخه 

محرومــي رسارس ظلــم دی او مخــه یې باید 

ونیــول يش. لودین پــه دې اړه انســان نیوز 

ډېسک ته وویل:

»دا د ښــځې حق دی چــې واده کوي او 

کــه په کور کیني. لــه خپلوان رسه واده کوي 

او که له پردي رسه، د ښــځو دا حق هېڅوک 

ترې نه يش اخېســتلی، ځکه دا حق اســالم 

ورکړی.«

بلخــوا د ملګرو ملتونو مرســتندویه ادارې 

)یونامــا( په خپل وروســتي راپــور کې ویيل 

چې په ۲۲والیتونو کې د ښــځو پر وړاندې د 

تاوتریخوايل له ۲۳۷ثبت شــویو قضیو څخه 

۲۸۰ یې د قتل او نامويس وژنو دي.

د منتقدینو په خــربه په نامويس یا د پت 

په نوم وژنو کې تر ډېره هغه مېرمنې شاملېږي 

چــې یــا کونــډې وي او پــه جــرب لېورونو ته 

ودېږي، یا د کورين تاوتریخوايل په پایله کې 

یــې له خپلو مېړونو طالق اخېســتی وي او یا 

هم له پردیو نارینه او یا خپلوانو رسه ورباندې 

د نامرشوع روابطو تور پورې شوی وي.

از صفحه 16
تنوع راه های نه گفتن...

گرفته شده اما وضعیت در مزار شریف امیدبخش 
نیست. نه تنها بسیاری از مردم آگاهی چندانی از 
زیان های مصرف مواد پالســتیکی ندارند، بلکه 
غالب ماموران و مسئوالن دولتی نیز فاقد دانش و 
حساسیت الزم در ارتباط به پیامدهای خطرناک 
ایــن ماده پرمصرف اند. به عنوان مثال زمانی که 
از روز زمیــن با حضور مقامات دولتی در یکی از 
هوتل کفایت شهر مزار شریف در ماه ثور 1397 
تجلیل شد، و گفته شد که شعار امسال سازمان، 
»نه« گفتن به مصرف پالستیک است، هیچ گونه 
اراده و آمادگی معناداری در این زمینه به چشم 

نمی خورد. 
این مســئله باعث شــده که هم در تولید 
زباله های پالســتیکی و هــم در مصرف آن، بی 
پروایی خطرناکی را شــاهد باشــیم. رسانه های 
افغانســتان نیز در رابطه به خطرات آالینده های 
محیط زیســت و از جمله زباله های پالستیکی 
کمتر برنامه های آگاهی بخش و هشــداردهنده 
داشته اند. و در حالی که بر اساس آخرین یافته ها، 
میزان مرگ و میر ناشــی از آالینده ها نسبت به 
جنگ در سطح جهان بیشــتر است، اما شمار 
گزارش های تحقیقی ای که درباره آالینده ها از 
جمله کهنه پالستیک ها در این رسانه ها به نشر 
می رسد در قیاس با گزارش های مرتبط با جنگ 

 بسیار ناچیز است.
بنا برایــن نیــاز اســت چند روی کــرد به 
طور همزمــان در پیش گرفته شــود. افزایش 
آگهی رســانی به خصــوص از راه تهیه و نشــر 
گزارش های تحقیقی و هشــداردهنده، آموزش 
راه هــای کاهــش مصــرف پالســتیک، وضع 
مقرره های ســخت گیرانه برای کاهش تولید و 
مصرف پالستیک و هم چنین ارائه جایگزین ها و 
تدابیر تشــویقی برای گروه ها و نهادهایی که در 
این راستا قدم مفیدی برمی دارند. مثالً شهرداری 
می تواند به پودریان و کودکان آموزش دهد که 
چگونه به جمع آوری پالستیک بپردازند که زیان 
کمتری ببینند یا مقداری بودجه برای مصونیت 
آن ها از جمله تهیه دســتکش اختصاص بدهد. 
یا مثــالً برای افرادی که اقدام به تحقیق در این 
زمینــه می کنند، مشــوق هایی در نظر بگیرد و 
هم چنین از کارخانه هایی که به منظور جمع آوری 
و پروسس کهنه پالستیک فعال اند، حمایت کند. 
مانند در نظرگرفتن جای مناسب  یا تأمین انرژی 

ارزان تر برای این کارخانه ها.
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پاییز 1393 پس از آن که در تاالر شهرداری 
داالس ایاالت متحده امریکا متوجه شدم اعضای 
شورای شــهر به بحث راجع به این می پردازند 
که بر مصرف کیسه های پالستیک  چند درصد 
مالیات وضع کنند، زباله های پالستیک  به عنوان 
یک تهدید جهانی جای ویژه در منظومه شناختی 

من پیدا کرد. 
پــس از آن ـ هرچند نه به طور پیوســته ـ 
مطالعاتی در این زمینه انجام دادم. چه در کتاب 
و نشریه های ادواری و چه در سایت های انترنتی، 
نه تنها دنبال این ســوال بودم که چرا زباله های 
پالستیک  این قدر تهدید مهمی برای زندگی ما 
شده، بلکه هم چنین در جستجوی این بودم که 
تاریخچه شکل گیری این تهدید چگونه بوده و چه 
راه های خالقانه ای برای رفع این معضل دست ساز 

بشر، روی دست گرفته شده است.
مثالً دریافتم که در فهرست روزهای جهانی، 
21 سرطان به عنوان روز جهانی بدون پالستیک 
است، به بهانه هایی با شماری از اقشار گوناگون 
مــردم در این مورد صحبت کــردم و نگاهی به 
زندگی و شهر خودم انداختم. به یادآوردم زمانی 
که در ســال 2002 از آوارگی در بیرون از کشور 

نه گفتن به کیسه ها 
و بوتل های 
پالستیک 
تقی واحدی

خالص شــدم و به مزارشــریف بازگشتم، برای 
خرید سودا، با یک کیسۀ نخی دسته دار از خانه 
بیرون می شدم. دکاندارها هم عادت نداشتند که 
برای خریدن هر جنسی یک کیسۀ پالستیکی به 

آدم پیشکش کنند.
حــاال بعد از یک و نیم دهه، پالســتیک به 
چشــمگیرترین نوع زباله در این شــهر مبدل 
شده است؛ اگر نیم کیلو بادرنگ از دست فروش  
می خریــم و یا یک نــان گــرده ده روپیگی از 
نانوایی، فروشــنده به گونه خودکار، یک کیسه 
پالستیک را پیشــکش می کند. یک و نیم دهه 
قبل هنگامی که تازه دست و دلبازی دکاندارها 
برای دادن کیسه های پالستیک رواج یافته بود، 
خرسند بودم از این که دیگر مجبور نیستم کیسه 
نخی را با خودم حمل کنم. اما به موازات آن که 
آگاهی ام  از زیان های پالستیک افزایش پیدا کرد، 
پریشانی و هم چنین کنجاوی ام نسبت به مصرف 

کیسه های پالستیکی فزونی گرفت.
سال 201۸ وقتی آگاهی یافتم که شعار سال 
روز زمین، نه به کیسه های پالستیکی هست، به 
جستجو پرداختم و آمار حیرت انگیزی دریافتم؛ 
ساالنه 500 میلیارد کیسه پالستیکی در جهان 

مصرف می شود، نیمی از پالستیک تولیدی یک 
بار مصرف است، بشر در فاصله سال های 2000 
تا 2010 بیش از سراسر قرن بیستم پالستیک 
تولیــد کرده اســت و این که تنهــا 5 درصد از 

پالستیک ها بازیافت می شود.
معضل پالستیک تمام کره زمین را فراگرفته 
است. یک گزارش نشر شده در سایت بی بی سی 
فارســی در اپریل 201۸ منظــره بهت آوری از 
بندونگ، ســومین شهر بزرگ اندونزی را روایت 
می کرد؛ الیه ضخیمی از زباله های پالســتیکی 
روی رودخانه شــبیه به یک کوه یخی مسیر را 
بند آورده. سربازانی که به منطقه اعزام شده اند، 
ســوار قایق تالش می کنند که بسته بندی ها و 
بوتل های پالســتیکی را با تور ماهیگیری جمع 
کنند اما سعی بی فایده می برند. زیرا که از باالرود 

زباله بیشتری به پایین روان می شود.
در شــهر زادگاهم مزار شــریف، شهرداری 
نه تنها از نظر امکانات لوجستیکی توانایی آن را 
ندارد که زباله های پالستیکی را به همان سرعتی 
که تولید می شود، گردآوری کند، بلکه فاقد انگیزه 
و دانش الزم برای گردآوری و بازیافت مفید آن 
اســت. چالش برانگیزتر از آن، نــوع رفتار مردم 

اســت که از دیرباز عادت کرده اند زباله ها را در 
معابر و جوی ها رها کنند. این، یعنی سرنوشت 
هر نوع تالشــی برای تمیزکاری شهر، نه تنها با 
پالیسی های علمی تر شــهرداری، بلکه با تغییر 

فرهنگ و رفتار مردم نیز گره خورده است.

چرا پالستیک خطرناک است؟
 یکی از مهم ترین علت های این خطر، توان 
باالی آن در برابر فرایند تجزیه در محیط است. 
در حالی که مثالً قوطی الومینیومی ۸0 تا 100 
ســال زمان نیاز دارد که در خاک حل شــود، 
کیسه پالســتیکی از این نظر تا 1000 سال، و 
بوتل پالستیکی هزاران سال زمان الزم دارند. با 
وجود چنین چالش عظیم، از آن رو که مصرف 
پالســتیک به یک امر اجتناب ناپذیر در زندگی 
امروزی بشر  بدل شده اســت، حذف کامل آن 
می تواند روند زندگی انسان امروزی را تلخ کند. 
ایــن ماده انعطاف پذیر که در اواخر قرن نوزدهم 
توسط انسان با تغییر شکل پلیمر ساخته شد، از 
اواخر قرن بیستم، شتاب در میزان و تنوع تولید 
و مصــرف را تجربه کرد. به صورتی که  در حال 
حاضر بیش از ده هزار نوع پالســتیک ساخته 
می شــود که برخی از آن ها قابل بازیافت نیست 
و بــه همین علت به شــکل روز افزونی ـ اگرچه 
به آهستگی ـ دولت ها می کوشــند گونه هایی از 
پالستیک را که جای گزین نسبتاً آسانی دارند، 
از رده مصــرف بیرون کنند. مثل کیســه های 
پالســتیکی که هزار تای آن یک کیلو می شود 
و مثالً کشــورهایی مانند انگلســتان، چین و 
بنگالدش اســتفاده از آن را ـ اگرچه در مقیاسی 

محدود ـ منع کرده اند. 
این پایداری پالستیک در برابر فرایند تجزیه، 
حاشیه های زیانباری در اشکال گوناگون پدیدار 
ساخته است. مثالً یک گزارش سایت بی بی سی 
فارســی که در ماه ســرطان 97 به نشر رسیده 
نشان می دهد که پرنده های دریایی در یک جزیره 
دورافتاده در اقیانوس آرام از گرسنگی می میرند، 
در حالی که معده های آنان پر از پالستیک شده 
و هیچ جایی برای غذا وجود نداشته است. مثال 
دیگر در سطح شهر مزار شریف، گله های کوچک 
بز و گوسفندی است که روی تپه های زباله تجمع 
می کنند و با خوردن پسمانده های غذایی پیچیده 
در پالستیک، خواه ناخواه تکه هایی از پالستیک را 
نیز می بلعند. پساب های شهر نیز وقتی در نهایت 
یکجا شده و به صورت نهری پرآب، سر از حومۀ 
شمالی شــهر بیرون می کنند، منبع نوشیدنی 
گله های گاوی می شوند که در دشت های اطراف 
این نهر به چریدن مشــغول اند. آبی که آلوده به 
ریزپالستیک است و می تواند با ورود و جذب در 
بدن گاوها، نهایتاً از راه گوشــت و شیر به انسان 

منتقل شود.
 نوع خطرناکتری از فرایند مصرف پالستیک 

را که دانشمندان در سال های اخیر مستندسازی 
کرده اند مرتبط به لحظه ورود پالستیک به بدن 
پالنگتون ها ســت. پالنگتون ها در ابتدای چرخه 
غذایی بخش مهمی از موجــودات دریایی قرار 
دارند که بسیاری از آن ها مانند ماهی و خرچنگ 

نهایتاً در بشقاب غذای انسان ظاهر می شوند.
انسان معاصر که مسبب این وضعیت فاجعه بار 
است و چاره مشکل نیز در دست اوست تا حدی 
از روی ناآگاهی و عمدتاً از روی بی پروایی نسبت 
به پیامدهای بســیار خطرناک آن، هم چنین به 
اشکال گوناگون در تولید و مصرف پسمانده های 
پالستیکی به خود و همنوعانش و هم چنین سایر 
جانــوران و به طور کلی محیط زیســت صدمه 
می زند. مثال شمار قابل توجهی از باشندگان مزار 
شریف، بخشــی از زباله های پالستیکی را برای 
مصارف پخت و پــز و گرمایش خانه به مصرف 
می رساند. و یا این که شــهرداری آن، زباله های 
پالستیکی را به شــکلی جمع آوری می کند که 

تقریباً غیرقابل بازیافت است.

تنوع راهکارهای تجربه شده
وضع تدابیر پیشــگیرانه طی دو دهه اخیر 
برای جلوگیری از مصرف کیســه ها و بوتل های 
پالستیکی و تشویق برای بازیافت آن بسیار متنوع 
بوده اســت. از وضع مالیات گرفته در کشورهای 
مثل بریتانیا )2015(، فرانسه )2016( و جرمنی 
)2007( تا منع فروش آن در کشورهایی هم چون 
میانمار، ایتالیا، کنیا، مراکش و موریتانی. اگرچه 
این ممنوعیت بهره وری شدت و ضعف داشته و 
مثالً در حالی که در کشورهای بزرگی هم چون 
کانادا، ایاالت متحده امریکا، چین، برزیل، هند و 
استرالیا صرفا شامل بخش هایی از کشور می شود، 
اما از ســوی دیگر در کشورهای مثل بنگالدش، 
افریقای جنوبی و کامرون ممنوعیت در نهایت به 

زندان خطاکار منجر می شود.
در افغانستان رســیدن به چنان درجه ای از 
تدابیــر بازدارنده، در آینده قابل پیش بینی بعید 
به نظر می رســد، اما شــهرداری ها از جمله در 
مزار شریف می توانند با پیروی از الگوهای مؤثر 
در دیگر شــهرهای جهان یــا درپیش گرفتن 
رویکردهای خالقانه، تدابیر تشویقی را در سطح 
محدودتری روی دســت بگیرند. مثالً در شهر 
ســوربایای اندونزی، کســانی که از بس شهری 
استفاده می کنند، می توانند برای داشتن سفری 
دوســاعته، 10 گیالس پالستیکی یا پنج بوتل 

پالستیکی به جای تکت بپردازند. 
اقداماتی که در برخی از نقاط زمین در سطح 
مراکــز تحصیلی جهت کاهش مصرف کیســه 
و بوتل پالستیکی روی دســت گرفته شده، از 
نمونه های دیگر درخور توجه است. مثالً دانشگاه 
ورمونت )University of Vermont( در ایاالت 
متحــده آمریکا نام خود را به عنوان نخســتین 

دانشــگاهی در جهــان ثبت کــرد که مصرف 
بوتل های پالســتیکی آب را ممنوع اعالم کرد. 
این اقدام با استقبال بسیاری از مراکز آموزشی در 
سراســر دنیا رو به رو شد و در پایان سال 2016 
میالدی بیش از ۸2 دانشــگاه، لیسه و کالج در 

سراسر دنیا این قانون را عملی کردند. 
مثال دیگر شــهر تورنتو در کانادا ســت که 
در ســال 2012 میــالدی ممنوعیــت مصرف 
بوتل های پالســتیکی آب در پارک ها و بسیاری 
از گردشگاه های این شــهر اجرایی شد. امروزه 
مشــابه این قانون یعنی ممنوعیت اســتفاده از 
بوتل های پالســتیکی در پارک ها، باغ وحش ها، 
مناطق حفاظت شــده طبیعی، گردشــگاه ها و 
مناطق تفریحی در بســیاری از کالن شهرهای 
جهان اجرایی شــده و به جای آن دستگاه های 
آب سرد کن برای استفاده مراجعه کنندگان نصب 

شده است.
در برخی شــهرها مانند سانفرانسیسکو در 
ایاالت متحده امریکا، قانونی اعمال شــده است 
که اگر جلســه ای با حضور بیــش از 100 تن 
برگزار شــود و در آن آب بســته بندی شده در 
بوتل های پالستیکی ارائه شود، برگزار کنندگان با 
جریمه های سختی روبهرو می شوند. در ایالت های 
سیکیم )Sikkim( و بیهار )Bihar( هندوستان 
نیز از سال 2016 استفاده از بوتل های آب یکبار 

مصرف در  نشست های دولتی ممنوع شده. 
این مثال ها نشان می دهد که راهکارهای مؤثر 
در این زمینه بسیار متنوع شده است. هم چنان 
که یادآور شدم در مزار شریف، شهرداری می تواند 
با الگوبرداری از برخی از این راهکارها، به کاهش 
مصرف کیسه ها و بوتل های پالستیکی اقدام کند. 
مثالً می تواند همانند لندن، در مرحله نخست، بر 
استفاده از کیسه های پالستیکی در فروشگاه های 
زنجیــره ای مالیات وضع کند. یا با الهام از نمونۀ 
سانفرانسیسکو بر استفاده از بوتل های آب معدنی 
در مجالس بیشــتر از 50 نفر جریمه وضع کند. 
شهرداری می تواند راهکارهای خالقانه ای را به 
آزمون بگیرد. مثالً استفاده از بوتل های پالستیکی 
در کلوپ های عروســی را ممنوع کند و به جای 
آن صاحب کلوپ را با وضع مقرره وادار کند که 
دستگاه تصفیه و سرد کننده آب در کلوپش نصب 
کند. هم چنین می تواند با همکاری ادارات مربوط، 
بر واردات و فروش عمده کیسه و بوتل پالستیکی 

مالیات سنگین وضع کند. 
تدابیر تشویقی از ـ اگر نگوییم ابتکار ـ فعالیت 
پودریان و کودکان در گردآوری پســمانده های 
پالستیک در مزار شریف یکی از اقداماتی است 
که شــهرداری می تواند انجام دهــد. مثالً برای 
آن ها آموزش بدهد که چگونه این پسمانده ها را 
جمع آوری کنند که به صحت شان زیان نرساند. 
یا به شــکل منظم برای آن ها دســتکش های 

مخصوص توزیع کند.

مقالـــــه
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هم چنین شهرداری می تواند به سایر شهریان 
آموزش دهد که پیشگامی پودریان و کودکان در 
شناخت پالســتیک به عنوان یک منبع درآمد 
در مزار شــریف چه اهمیتــی دارد و چرا ما در 
همــان حد و به گونه دیگر در پاکی این شــهر 
از پسمانده های پالســتیکی سهم نگیریم. ما با 
یادآوری اینکه وقتی در این شــهر محافظه کار، 
سخن پودری به میان می آید، معموالً گپ هایی 
رد و بدل می شود که مشحون از احساس بیزاری 
نسبت به آنان اســت، خود را آماده تجدید نظر 
بسازیم و حداقل به این جنبه از نقش مثبت آن ها 
نیز دقیق شویم. به یاد می آورم صحبت خانمی را 
که می گفت وقتی پودری را سرگرم جمع آوری 
بوتل هــای پالســتیکی از جوی چه هــا و معابر 
می بیند دلش برای او خون می شود. یا وقتی در 
یک کورس ده روزه آموزش حقوق بشر که بخشی 
از آن به مسئله محیط زیست اختصاص داشت، 
این ســوال را مطرح کردم که کار پودریان را در 
جمع آوری زباله های پالســتیکی، کار مفیدی 
می دانند یا زیان آور، اکثریت 30 اشتراک کننده، 

پاسخ شان گزینه دوم بود.

پسمانده های پالستیکی، شهر و پودری 
اگر در شهر مزار شریف رابطه سه بعدی یعنی 
پسمانده های پالستیکی، سطح شهر و پودری  را 
به تصویر بکشیم، نمی توان به آسانی از نقش مفید 
پودری چشم پوشی کرد. روزانه صدها پودری ـ در 
کنار هزاران طفل نادار ـ را می توان در سرک ها و 
کوچه های این شهر به چشم سر دید که صبورانه 
و با پیاده گردی های به ظاهر خستگی ناپذیر، در 
حالی که پشــتاره بوجی را به دوش می کشند، 
به دقت در جســتجوی بوتل های پالســتیکی 
و آلومینیومی انــد و بــا چنگک هــای فلزی  یا 
انگشت های چرک آلود، به شکار بوتل های نوشابه 
و آب معدنی از درون جوی هایی می پردازند که در 
عمل  بد ل به فاضالب شده است. این تکاپوهای 
به ظاهر ناچیز، در این شهری که از بیکاری رنج 
می بــرد، از این جهت که به خلق صدها شــغل 

انجامیده است، نیز اهمیت دارد.
یافته هــای من از یک تحقیــق میدانی در 
مزار شریف نشان می دهد، از حدود هزار دکانی 
که طی ســالیان اخیر برای خرید پســمانده ها 
ایجاد شــده، حدود صد دکان و سرای اختصاصاً 
پالستیک می خرند. احمد جواد دکاندار در بخش 
مرکزی شــهر می گوید؛ »روزانه بین 40 تا 50 
نفر برای من زباله های پالستیکی و قوطی های 
پیپسی میارن. بوتل های آب معدنی را سیر 90 و 
خلته های پالستیکی را سیر 50 روپیه می خرم.«

او که به گفته خودش سه سال است وارد این 
کار شده، توضیح می دهد: »ما زباله ها را سورت 
)دسته بندی( می کنیم. خلته های پالستیک و 
بوتل های آب معدنی را در یک سرای، قوطی های 

پیپسی را در سرای دیگر می بریم.«
یکی از این سرای ها در بخش غربی شهر مزار 
شریف آســیاب خردکننده پالستیک هم دارد. 
صاحبش می گوید آسیاب او روزانه بین 500 تا 
1000 کیلو پالستیک خرد می کند و میزبان 10 
کارگر است. 4 کارگر در آسیاب کار می کنند، و 6 
مرد دیگر در گروه های سه نفری به جداسازی و 
دسته بندی کهنه پالستیک ها می پردازند. یکی از 
این کارگران می گوید؛ »ما کهنه پالستیک ها را به 
12 دسته سورت می کنیم. در مقابل هر کیلوی 
آن، دو و نیــم افغانی می گیریم.« با آن که میزان 
دستمزد این کارگران بسیار ناچیز است و در حد 
50 تا 150 افغانی در روز در نوسان است، اما این 
کار را رها نمی کنند و دلیل می آورند که در این 
زمانه بیکاری، کار شان دایمی است و کارفرما نان 

سه وقت شان را می دهد. 
کارفرمای این سرای می گوید که قبالً کهنه 
پالســتیک ها را به خریدارانــی از کابل و هرات 
می فروخته اما اخیرا در مزار شریف هم کارخانه 
ذوب پالســتیک فعــال شــده و از آن ها کهنه 

پالستیک خرد شده می خرد.
احمد جواد کهنه فروش می گوید از 40ـ  50 
نفر بیفاری که دارد، 30 نفرش طفل است و 15 
نفر دیگر پودری »فعال شغل پودریان مزار شده، 
جمع آوری پالستیک. این خوب است. هم شهر 
پاک می شــه و هم پودریان از فروش پالستیک 
پول خرید تریاک شان را بود می تانن. اگر همی 
کار نبود، مثل ســابق همه آن هــا خس دزدی 

می کردن.«
اما یکــی دیگر از دکانــداران خریدار کهنه 
پالســتیک می گوید که از سه سال به اینسو از 
پودریان و اطفال، کهنه پالســتیک و کهنه آهن 
نمی خرد: »ســه ســال پیش از یک میده بچه، 
جنس کهنه خریدم، پســان کسی ادعا کرد که 
مال فروخته شده، دزدی شده و اصالً از او بوده. 
زیر تحقیق پولیس قــرار گرفتیم. پولیس به ما 
گفت، از این پس اگــر از پودری و طفل چیزی 
می خرید، باید ضامن بگیرید. ما ضامن از کجا پیدا 
کنیم. این است که گفتیم از این پس از طفل و 

پودری نمی خریم.«
آماری از این که روزانه در مزار شــریف چه 
مقدار کهنه پالســتیک خرید و فروش می شود 
وجود ندارد، اما اگر گفته احمد جواد کهنه فروش 
را که روزانه حدود 100 کیلو زباله پالســتیکی 
می خرد، معیار قــرار بدهیم، با درنظرداشــت 
این که به گفتــه او 100 دکان مشــابه در این 
شهر زباله های پالستیکی می خرند، می توان به 
این نتیجه رســید که از این راه، روزانه ده هزار 
کیلو پسمانده پالستیکی جمع آوری و بازیافت 

می شود.
همانطــور که احمد جواد توضیــح داد، این 
فرصت جمع آوری پالستیک برای پودریان نه تنها 

برای خود آنان، بلکه برای پاکیزگی شــهر مفید 
تمام شده. غیر از اطفال نادار، هیچ قشری به اندازه 
پودریان در جمع آوری زباله های پالستیکی کوشا 
نبوده است و هیچ فرصت سودمندی هم به این 
اندازه مورد توجه و عالقمندی آنان قرار نگرفته. 
چنین فرصت هایی برای پودریان به مراتب مهمتر 
و به تعبیــری جالب تر از برنامه های همدالنه ای 
است که بیشتر جنبۀ نمایشی دارد. مثالً برگزاری 
نمایشگاه عکس هایی از وضعیت پودریان در روز 
پنج سرطان1397 در یکی از اماکن اصلی تجمع 
آنان در مزار شریف به نام قبرستان دشت شور، 
برای آن ها هیچ معنــای خاصی نیافت. یکی از 
پودریادن که در آن سوی سرک محل نمایشگاه 
عکس، در حال ســورت کردن پالســتیک های 
جمع آوری شده اش از درون بوجی بود در پاسخ 
به این ســوال من که آیــا می داند در خیمه آن 
سوی سرک چه گپ است، با بی اعتنایی گفت: 

»خبر ندارم. بان که کارم را بکنم.«
روشن اســت که جمع آوری زباله ها یکی از 
راه های مبارزه با آلودگی پالســتیکی است. راه 
دیگر، خودداری از مصرف پالستیک، به خصوص 
بوتل ها و کیســه های پالســتیکی اســت که 
نمونه های موفق آن را در گوشــه هایی از جهان 
خاطرنشــان کردم. یکی از این راه ها که در مزار 
شــریف کمرنگ اســت و رهروان کم تری دارد، 
اســتفاده از کیسه های نخی به جای کیسه های 
پالستیکی هنگام خرید نان است. خود من یکی 
از کسانی می باشم که هنگام خریدن نان از نانوایی 
ترجیح می دهند به جای پالستیک از برگ های 
کاغذی  یا کیسه های نخی برای انتقال آن استفاده 
کنند. این کار را از خاطره یک پزشک کوچگی در 
دو سال قبل الهام گرفتم و مصمم شدم به هنگام 
خریدن نان، به کیسه های پالستیکی »نه« بگویم. 
البته توضیحات آن پزشک برای توجیه منع به 
کارگیری پالستیک از آن جهت بود که این ماده 
پلیمری هنگام تماس بــا غذای گرم و از جمله 
نان موادی از خود ترشــح می کند که می تواند 

سرطان زا باشد.
اما به تدریج دغدغه زیست محیطی به عنوان 
عامل اصلی بازدارنده در مصرف فراوان کیسه های 
پالستیکی، در منظومه شناختی و رفتاری من 
جای باز کرد. کوشــش کردم ســوداهایی را که 
دکاندار در چند پالستیک جای می دهد، در یک 
پالستیک جا بیندازم. پالستیک ها را برای مصرف 
دوباره، در خانه جمع آوری کنم و به بقال ســر 

کوچه بدهم که مصرف دوباره کند.

نتیجه 
با آن که اکنون در سطح جهان آلودگی های 
پالستیکی به عنوان یک تهدید جدی پذیرفته شده 
و بــرای مقابله با آن راه هــای متنوعی در پیش 
ادامه در صفحه13 
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پېژندنه:

د تیری پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې، چې 

د سړې جګړې د پای موده وه  نړۍ وال د مهمو 

سیاســی او اقتصادی بدلونونو شــاهدان ؤ. د 

ســړې جګړی اختالفونو او رقابتونو د درېیمې 

نــړۍ په وروســته پاتــې هیوادونوکــې قومي، 

مذهبي او ســیايس جګړوته ځای پریښود، په 

هیوادونو کې اختالفونو او جګړو زور واخیست، 

تر دې چې د ســیمې او نړۍ د امنیت او ثبات 

لپاره په جدي ګواښ بدل شول. د دې خطر د 

رفع کولــو او جګړو د ختمولو لپاره چې له ډیرو 

ناخوالو او تیریو رسه ملــې وې، د دې اړتیا ورځ 

تربلې زیاته احســاس  کېده چې د ښکېلو خو 

اوو ترمنــځ اختالفونه په ســوله ییزه طریقه حل 

يش. کــه څه هم د جګړو او خشــونت د راپیدا 

کېدو لپاره ګڼ شمیر الملونه پیژندل شوي، خو 

یو بنیــادي المل یې دا و چې پــه جګړو کې د 

ښکېلو هیوادونو حکومتونه او رسمي موسساتو 

د دې ظرفیت پیدا نه کړ، چې خلکو ته بنیادي 

اجتامعــي خدمتونه ورســوي. د دغې ناتوانۍ 

او د ســیايس ازادۍ د نشــتوايل له امله د دې 

د سولې تړونونه 

او د برش حقونه

ډاکرت نظام کټوازی

هیوادونو خلکو په خشــونت الس پــورې کړ او 

په دې ډول د مقاومت او اســتبداد کړۍ جاري 

وســاتل شــوه )د نړیوال بانک د ۲۰۱۱ کال د 

نړيوال پرمختــګ راپــور WDR 2011( نژدې 

دوولســیزو تجربو و ښــودله چــې د اختالفونو 

او جګــړو د ختمولــو الر د خشــونت او ترور نه، 

بلکې د دې هدف لپاره د سولې او مذاکراتو الر 

اغیزناکه او ګټوره ده. د همدې درک او رضورت 

پربنیاد د شــلمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې 

ګــڼ شــمیر د ســولې تړونونه په جګــړو کې د 

ښکېلو خواوو له خوا السلیک شول، چې ځینې 

یې بریايل وختل او د یوې پایدارې سولې هیله 

منــدي یې را پيدا کړې )جنويب افریقا ۱۹۸۳، 

هرڅیګووینا- بوســنیا ۱۹۹۲، رونــدا ۱۹۹۴، 

رسیالنــکا( او ځینې نور )حتی زیات شــمیر( 

داسې تړونونه ونه شو کوالی چې خپلو ملکونو 

ته ســوله او ثبــات بیــا راويل. د دی د ناکامۍ 

عمده المل د حکومتونو هم هغه ناتوانۍ او بې 

ظرفیتۍ په ګوته شــوې چې مخکې ورته اشاره 

وشوه.

د ســولې په مذاکرو کې یوه لویه ستونزه دا 

وي، چې د عدالت او سولې ترمنځ کوم یو باید 

انتخــاب يش. د جګړو د پای ته رســولو لپاره د 

فعالینو او د برش حقونو د مدافعینو په منځ کې 

په دې ټکي اختالف راپیدا کیږي. د جګړو پای 

ته رســولو فعالین په دې ټینــګار کوي چې په 

فوري ډول اوربند رامنځ ته يش او په جګړه کې 

ښــکیلې خواوې د مذاکرو میز ته راوبلل يش. 

دغــه فعالین ډیــر زور په پروســه باندې اچوي 

چې د خربو او مذاکرو دروازې خالصې شی، د 

ښکیلو خواوو ترمنځ د اعتامد یوه فضا پیدا يش 

او وروســته له دې وخت څخه د دایمي ســولې 

لپاره استفاده ويش.

د برش حقونو مدافعین د پروسې په ځای په 

نتیجه باندې ډیــر زور اچوي. هغوی وایي چې 

دایمي او پخه سوله هلته رامنځ ته کیدای يش 

چــې د جګړو پــه اصيل الملونــو باندې خربې 

ويش او د هغــوی د محــوه کولو لپــاره قانوين 

چوکاټ او میکانیزمونــه تعیین يش. دوی فکر 

کوي چې په معمول ډول په برشي حقونو تیری 

او د افرادو له بنسټي ازادیو او حقونو څخه انکار 

کول د دې المل ګرځیدلی چې خلک خشونت 
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او تاوتریخــوايل ته اړ يش. نو له دې امله د برش 

حقونو د اعادې او تامین لپاره باید الر وسنجول 

يش.

د سولې هر تړون ځانته خپلې ځانګړتیاوې 

لري. داســې کومه عام شــموله نسخه نه شته  

چې د ســولې د هر تړون لپاره کار ورکړي او له 

مخې یې په جنګونو کې ښکېلې خواوې روغې 

جوړې ته ورسیږي. د هر ملک تاریخي سیاسی 

او اقتصــادي رشایط بېل دي او له همدې امله 

د خپلو ميل رشایطو او ســیمه ییزو مالحظو پر 

بنسټ د سولې موافقې السلیک کوي.

په معمول ډول د سولې موافقې د سولې د 

پروسې له څو مرحلو وروسته د السلیک پړاو ته 

رسیږي.

د سولې پروسه ټولې هغه هڅې او نوښتونه 

رانغاړي چې په ترڅ کې یې لوړپوړي ســیايس 

او نظامي چاروا کي، خصوصأ هغه خواوې چې 

په مخامخ جګړو کې شاملې وي د یو ډول جوړ 

جــاړي لپــاره رسه راغونډ کړي، پــه دې مرحله 

کې ښــایي مخامخ خربې ويش، یــا ونه يش. 

)2006 Christine Bell(

له دې تعریف څخه جوتیږي چې د سولې 

پروســه یو تغیر پذیره ماهیت لــري، له رشایطو 

رسه ســم بدلونونه مني، له پیچلو پړاوونو څخه 

تیریږي چې اکرثآّ له ابهام او ناڅرګندو هیلو او 

امیدونــو رسه مله وي، څیړونکو په عموم ډول د 

سولې د تړونونو لپاره درې مرحلې پیژندلې دي:

۱٫ د مخکنیو مذاکرو د پړاو تړون

۲٫ د بنسټیزو مسالو تړون

۳٫ د تطبیق د مرحلې تړون

تیــرو تجربــو ښــودلې ده چــې د مخکنیو 

مذاکرو پړاو همیشــه له وقفو، شک او تردید او 

په شاکېدو او پرمختګ رسه تړلی وي. ښکېلې  

خــواوې په خــربو کې یــو باثباته او مشــخص 

دریــځ نه لري، هره خوا هڅــه کوي چې د بلې 

خــوا له منــځ دریځو عنارصو رسه کښــیني، د 

جنويب افریقــا ۱۹۸۳، د رسیالنــکا ۱۹۹۵ او 

د افغانســتان د ۲۰۱۲ کال مذاکرې د همدې 

ډول  مذاکرو منونې دي، په دې پړاو کې مرکزي 

پوښــتنې دا وي چې څــوک او د کوم موقف او 

اعتبار څښتنان له هرې ښکېلې خوا څخه باید 

په خربو کې برخه واخيل.

د کډوالــو راســتنیدل، د بندیانو خوشــې 

کــول او د مذاکــره چیانو لپــاره مصوؤنیت هم 

نورې داسې مســالې دي چې د پیش رشطونو 

په څیر په مذاکرو کې وړاندې کېږي. په عموم 

ډول ښکیلې خواوې د راتلونکو خربولپاره په یوه 

اجندا موافقه کوي او د بنیادي مســالو په باب 

هــره خوا خپل دریځ اظهاروي. په حقیقت کې 

په دې مرحله کې د راتلونکو خربو په باب خربې 

او مذاکرې وي.

د افغانســتان د کشــالې په اړه د ښــکېلو 

افغاين خواوو په مســتقیم ګډون د لومړي ځل 

لپاره د دې کال د ډسمرب په ۲۴ په پاریس کې 

د بیــن املليل منځګریتوب پــه مټه مخکېني 

مذاکرې وشــوې. له هغــه پخوا هــم د چاپان 

په کیوتو کــې د ۲۰۱۲ په جــون کې د افغان 

حکومت او مخالفینو ترمنځ خربې شــوې وې، 

خو کومې پایلې ته چې د ســولې هیله ورڅخه 

شــوې وای، ونه رسیدې. د پاریس مذاکرې که 

څه هم له شــکونو او تردیدونو رسه ملې وې خو 

پــه عموم ډول د یوه مثبت بدلون او نوښــت په 

څېر ارزول شوې دي. په خربو کې د افغانستان 

د حکومت غوښتنه دا وه چې په نورو خربو کې 

باید د  طالبانو له خوا داسې کسان ګډون وکړي 

چــې هویت او موقف یې څرګنــد وي او د پوره 

صالحیت څښتنان وي.

دغه راز د بنسټیزو مســالو په اړه د اسايس 

قانــون د تعدیــل او د نوي موقــت حکومت د 

جوړولو خربه هم یاده شوه، چې د افغانستان د 

حکومت له خوا  په نیمګړي ډول ځواب شوه او 

یا یو مخیزه مسرتده شوه. په دې ډول موږ ګورو 

چې د مخکېنو مذاکرو پړاو له ستونزو، بندیزونو 

او پــه عین وخت کــې له پرمختګونــو او هیلو 

رسه یو ځــای وي، دغه حالت د دې مرحلې یو 

خصلت پیژندل شوی او که چیرې په اوضاع کې 

یو موقتي شاته تګ او یا تردید رامنځته يش، د 

مایوسۍ او ناهیلۍ سبب باید ونه ګرځي، د دې 

مرحلــې یو بل خصلت دا هم وي چې په جګړه 

کې ښــکېلې خواوې د بنسټي مســالو او تړون 

لپاره مخکې-رشطونه وړاندې کوي، خو په عین 

حال کې جګړو ته هم ادامه ورکوي او مذاکرې 

د خپلو نظامي بریاوو او ســرتاتیژۍ په سیوري 

کې پرمخ بیایي، له همدې دریځ څخه د سولې 

د پروسې تغیر منونکی ماهیت په ډاګه کېږي.

۲- د ســولې پــه پروســه کې دویم پــړاو د 

بنسټیزو مســالو په اړوند د تړون السلیک کول 

دي. په دی تړون کې د ډیرو اســايس مسالو د 

حل او بدلون لپاره په  یوه چوکاټ باندې موافقه 

کېږي چې په بنیادي ډول د برش حقونو مسالې 

رانغاړي، که څه هم ښــایي په تړون کې د برش 

حقونو نوم هم وا نه اخیســتل يش خو اسايس 

مسالې لکه د سیايس او اداري ځواک په وېش 

او دهغــه د کارولو په طریقه باندې هوکړه کول 

اسايس برشي حقونه مطرح کوي، لکه د برابرۍ 

او عــدم تبعیض حق او په ســیايس، اقتصادي 

چارو کــې د ټولو د اســتازو د ګــډون حق، په 

معمــول ډول په دې تړون کې د کشــالو د حل 

لپاره په سوله ییزه طریقه باندې ټینګار کیږي. 

دقضایي او امنیتــي ځواکونو په ریفورم، د نویو 

موسساتو په تشکېل چې د افرادو بنیادي حقونه 

وســايت موافقه کېږي. ښــکېلې خواوې د یوه 

فوري اوربند په باب او برشي حقونو ته د احرتام 

په میکانیــزم باندې هم هوکړه کوي او د هغه د 

تطبیق لپاره یو زماين چوکاټ ټاکي.

تجربو دا ښوولې ده چې دغه تړونونه ښایي 

عميل يش یاعميل نه يش. ګڼ شــمېر الملونه 

د هغــو په تاخیر کې نقش درلودای يش لکه د 

ښکېلوخواوو په دریځ کې بدلون، د رهربانو مړه 

کېدل یا ګوښه کېدل او نور.

۳- د تړون د تطبیق مرحله ده، په دې تړون 

کې د بنسټي مسالو په باب د تړون جزئیات او 

جوړښــت عميل کیږي. په معمول  ډول د دې 

مرحلــې د پیل کېدو لپــاره د دې رضورت پیدا 

کیږي چې ښکېلې خوا وې له رسه نور مذاکرات 

پیــل کړي. مهمه پوښــتنه دا وي چې هره خوا 

د دې امکان ســنجوي چې څنګه کوالی يش 

خپلې هغه غوښتنې او وړاندېزونه په عميل ډګر 

کې تر السه کړي چې په تړونونو کې پرې موافقه 

شوې وه.

د ســولې له تــړون رسه د بــرش حقونو 

اړيکه:

د سولې هر تړون په بنیادي ډول یو حقوقي 

چوکاټ دی او دغه ټوله پروســه له برش حقونو 

رسه یــوه طبیعي او نــه بیلیدونکې رابطه ځکه 

ســايت چې هدف د جګړو ختمول او په ســوله 

ییزه طریقه د اختالفونو محوه کول وي.

د ســولې د تړون په هغــه برخه کې چې د 

بنســټیزو مســالو لپاره چوکاټ ټاکي اسايس 

برشي حقونه او هغه میکانیزمونه بیانیږي چې 

په ذریعه یې ياد حقونه باید عملی يش. دغه راز 

په تړون کې د اسايس ریفورمونو خربې لکه په 

قضایي سیســتم، د امنیتی قواوو په تشکېل او 

اســايس قانون کې بدلونونــه را منځ ته کیږی، 

چې په  جنګ ځپلو ملکونو لکه افغانستان کې 

ډیرې حساسې ميل مسالې رانغاړي، په تفصیل 

رسه پرې موافقه کیږي. د ســولې د تړون او په 

هغه کې د برش حقونو نقش په لنډ ډول له دوو 

مهمو اړخونو رسه رابطه پیدا کوي.

له یوې خوا د جګړو په دوران کې په برشي 

حقونو تیری تقریبآ یو معمول ګرځیدلی او ټولې 

ښــکېلې خواوې د هغو مســئولیت لري، چې 

مخکې يې لنډه یادونه وشــوه. په برشي حقونو 

تیری د افغانســتان د جګړو یوه اســايس جنبه 

او خصلــت و چې د لســیزو پــه دوران کې یې 

سیسټامټيک شــکل اختیار کړی او له همدې 

وجې د جګړو په پراختیا، شــدت او نوعیت کې 

یې هم نقش درلودالی دی. له دې امله د برش 

حقونو د ساتنې او تضمین مساله د یوې تلپاتې 

سولې او ثبات لپاره ډیر اهمیت پیدا کوي.

دویــم اړخ یې له دې حقیقت رسه تړاو لري 

چې د برش حقونــو په درک، پراختیا او اهمیت 

کــې د تیرو څو لســیزو په دوران کــې د پام وړ 

پرمختــګ او بدلون محوســس کیــږي. د برش 

حقونــو بین املليل معیارونه چې د برش حقونو 

په بین املليل تړونونو کې ذکر شــوي او د ګڼ 

شــمېر هیوادونو له خو ا پیژندل شوي، اوس په 

ميل او بین املليل کچه په سیايس او اقتصادي 

پروســو کــې د تنظیم کوونکي عنــرص په څیر 

ثابت شــوي. دغه معیارونه هم پــه کور د ننه د 

حکومتونــو او افرادو په منځ کــې د رابطې او د 

قانــون د واکمنۍ په اړه او هم د ملکونو په منځ 

کــې د اړیکو د تنظیــم او ادارې په ډګر کې یو 

پیژندل شوی اصل دی.

لــه بلې خوا د برش حقونو په مفهوم او درک 

کې یو اســايس بدلــون د دې باعث ګرزیدلی 

چــې برشي حقونه پــه مجرا ډول نــه بلکې په 

باهمي ارتباط او څواړخیــزې رابطې او اغیزې 

په ډول مطــرح او د تطبیق ډګر ته راوتيل دي، 

په ۱۹۹۳ کــې د برش حقونو د جهاين غونډې 

مذاکرې چې په ویانا کې جوړه شــوې وه، دې 

نتیجې ته ورسیده چې د برش حقونو هغه اصيل 

روحیه او مفهوم چــې د برش حقونو په نړیوالې 

اعالمیې کې په هغې ټینګار شوی، بیا راژوندۍ 

کړي او د ملکونو د سیايس، اقتصادي، کلتوري 

او اجتامعــي ژوند په ټولو برخو کې خپل نقش 

را تــازه کــړي. لــه دې حادثې وروســته برشي 

حقونه د ســاړه جنــګ د دوران  پــه هغه ویش 

باندې اوس باور نشــته، چې سیايس او مدنی 

حقونــو ته یې د اقتصــادي او اجتامعي حقونو 

په پرتله ارجحیــت ورکاوه. اوس  په دې ټینګار 

کیږي چې ټولنیز پرمختګ، ارامي او له جګړو او 

خشونت څخه د خالصون سرتاتیژي باید په دې 

بنیاد طرحــه او تطبیق يش چې د  ټولو حقونو 

پــه همزمان ډول، د رشایطــو او خاصې وضعې 

په پــام کې نیولو رسه ، احــرتام ويش، دهغو د 

ساتنې لپاره میکانیزمونه او موسسات فعاله يش 

چې د شــفافیت او ګډون پــه اصولو والړ وي او 

د پرمختګ لپاره یې پروګرامونه طرح او تطبیق 

يش، چــې د عدم تبعیض او برابرۍ اصل پکې 

مراعات وي. په افغانستان کې د سولې هر تړون 

بایــد د ميل قوانینو، اړتیاوؤ او غوښــتنو او بین 

املليل معیارونو پربنسټ لږ تر لږه درې مهمې 

مسالې په پام کې وسايت:

لومړی مســاله د افرادو له برشي بنســټي 

حقونــو رسه تــړاو لري. د برش حقونــو د تامین 

لپاره رضوري خربه دا ده چې قضایي، امنیتي، 

ســیايس او اداري ژور ریفورمونــه تطبیق يش. 

دغه ریفورمونه د هغو اســايس ســتونزو د حل 

کولو رسه رس و کار لري چې د جګړو او خشونت 

باعث ګرزیديل، لکه قومي او مذهبی تبعیضونه 

او بدبینــۍ، په اداري چارو کې قوم پرســتي او 

خویش پرســتي، د اداري فســاد ډیر شکلونه، 

منابعو ته په ســیمه ییز، قومي او ګروپي لحاظ 

نا برابر الرسسی، په سیايس او اقتصادي پروسو 

او پریکړو کې مشــخصو ګروپونو ته د ګډون له 

حق څخه انکار کول او نورې ګڼې ستونزې او د 

برش حقونو د نقض قضیې. د برش حقونو نقض 

په افغانســتان کې هم د جګړو سبب ګرزیدلی 

او هــم د دغو جګړو او خشــونت محصول ګنل 

کیږي.

په تړون کې د جګړې ښکېلې خوا وې ښایي 

د بنیــادي قضایي او امنیتي چارو له ریفورمونو 

رسه مخالفت ښــکاره کړي، ځکه د  ســولې په 

تړونونو کې تر ټولو ستونزه منه خربه دا ده چې 

د راتلونکې موسساتو نوعیت، ځواک او پراختیا 

به څومره وي، چې دا فرادو د حقونو د ســاتنې 

لپاره په تړون کې پرې موافقه کیږي.

یــوه اغیزناکه طریقه چــې د دغو ریفورمونو 

تطبیق تضمین کړي، دا ده چې له مدين ټولنې 

رسه ســال مشــورې ويش او هــم د بین املليل 

معیارونــو نقش ته پــام ويش. هر څومره چې د 

سولې تړون پراخو سال مشورو ته مراجعه وکړي 

او د خشــونت او جګړی بنســټي الملونو ته پام 

واړول يش، هغو مره د تړون د بریالتوب چانس 

)2006 Christine Bell( .زیات وي

د جایدادونو مساله:

د ســولې تړون په معمــول ډول د کډوالو د 

بیرته راستنیدلو مسا له یادوي. دغه مساله باید 

د بین املليل حقونو په بنیــاد د کډوالو باعزته 

راستنیدل په نظر کې ونیيس.

په دې باب یوه لویه مســاله د دغو خلکو د 

جایدادونــو د بیرته ورکولو او په حال کولو خربه 

ده. د کډوالو جایدادونه ښایي د جنګ په دوران 

کې د نورو کســانو له خوا نیول شوي او غصب 

شــوي وي، یا دوی په زوره له هغو ځایونو څخه 

بې ځایه شــوي وي. د جایدادونو په رس ښایي 

له ځای په ځای شویو خلکو رسه د دوی تصادم 

رايش. د دې لپــاره چې د روغــې جوړې تړون 

دوام پیــدا کــړي،  رضوري ده چې تړون باید د 

جایدادونو د مســالې لپاره د حل الر ولټوي، او 

د دوی حقونه بیرته په خپل حال کړي او که دا 

ممکنه نه وي، راســتنیدونکو ته یې باید جیران 

ورکــړل يش. بیرتــه په حال کــول دا معنا لري 

چې کډوال باید بیرته خپلو پخوانیو ځایونو ته را 

وګــرزي او د دوی جایداد بیرته ورته ورکړل يش 

او که د جایداد بیرته ورکول ممکن نه وي دوی 

ته یې باید جربان ورکړل يش، چې په دې کې 

د مادي اجناسو زیان هم شامل دی.

بله مسئله د پخوانیو جرمونو حساب ورکونه 

ده، کله چې د ســولې د تــړون خربې کیږي، 

خصوصآ په داســې ملکونو کې لکه افغانستان 

چې یوه اوږده داخيل جګره شــاته پریږدي، نو 

ډیر سوالونه ذهن ته راځي، لکه دا چې د جنګ 

په دوران کې په برشي حقونو کومو کسانو تیری 

کړی؟ له بې ځایه شــویو خلکو رسه او یا د برش 

حقونو د تیري لــه قربانیانو رسه به څه کیږي؟ 

د بین املليل ټولنې نقش به د دغو کشــالو په 

حل کولــو کې څه وي؟ او داســې نورې ډیرې 

پوښــتنې. دغه ټولې پوښتنې او مسالې د برش 

حقونو د مفهوم، ژبې او سیسټم په چوکاټ کې 

مطرح کیــږي او له هغو اخالقــي موازینو رسه 

تړلې ګڼلې کیږي، چې د دې سیســټم له خوا 

ټاکل کیږي. ښــایي د دغو ټولو مسالو مرکزي 

ټکی پــه دې کې خالصه يش چې په داســې 

رشایطو کې موږ سولې او که عدالت ته ترجیح 

ورکوو؟

همــدا رنګه، هــره روغه جــوړه د دې ټکي 

یادونه کوي چې ځواک پــه ډیموکراټیک ډول 

وویشــل يش او د هغې لپــاره د برش حقونو یو 

چوکاټ ټاکــي، لکه قانــوين محکمې، د برش 

حقونو کمیسیون، د حقیقت موندنې کمیسیون 

او نــور قضایي او غیــر قضایــي مکانیزمونه. د 

سولې په خربو کې بله مهمه خربه د بین املليل 

برشي قوانینو نقش دی.

د ســولې اوعدالــت په منځ  کــې د رابطی 

پوښتنه یوه مرکزي مساله ده چې د بین املليل 

قانون له خوا یاده شــوې، او د ملګرو ملتونو په 

منشور کې، د برش حقونو په نړیواله اعالمیه کې 

یې هم ذکر شــوی. هلته سوله د برش حقونو له 

تعمیم رسه تړلې ګڼي خو په عميل ژوند کې بیا 

دغه رابطه له ستونزو رسه مخ ده. په هر حال د 

سولې اوعدالت مساله د سولې د هرې موافقې 

په کولو کې اسايس نقش لري.
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چکیده
طرح موضوع: اصول شهروندی در فرایند 
با آموزش های خانواده شروع  اجتماعی شــدن 
و در مکتب به صورت جدی و رســمی پیگیری 
می شود. در این میان، محتوای کتاب های درسی 
مصــوب و مورد اســتفاده در مکاتب می توانند 
بخشــی از وضعیت آموزش شهروندی رسمی 

جوامع را نشان دهند.
هــدف تحقیق: بــا توجه به این مســئله، 
هــدف پژوهش حاضر، به طور خاص، بررســی 
آموزش شهروندی در برنامۀ درسی آشکار نهاد 
آموزش رسمی افغانستان و در پی پاسخ به این 
پرسش هاســت: تمرکز کتاب های درسی دورۀ 
متوسطۀ معارف در خصوص آموزش شهروندی 
در افغانســتان بیش تر بر چه موضوعاتی است؟ 
محتوای ایــن کتاب ها بیش تر پیرامون تکالیف 
شــهروندی اســت یا حقوق شــهروندی و یا 
به صورت متوازن بر هــردوی آن ها توجه دارد؟ 
سایر صور شهروندی چه سهمی در کتاب های 

درسی دارند؟
روش تحقیــق: برای انجــام این پژوهش از 
روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعۀ 

آماری این تحقیق  تعداد 9 جلد کتاب درســی 
شــامل تعلیمات مدنی، تعلیم و تربیۀ اسالمی2 
و زبــان و ادبیات دری از دورۀ متوســطه بودند 
که تمام شماری شده اند. واحد زمینه، کتاب های 
درســی و واحد ثبت، صفحه تعیین شده است 
که با اســتفاده از جدول شــناختی مؤلفه های 
شــهروندی، تعداد 116 مؤلفه اســتخراج شده 

است.
یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان داده 
اســت که روی کرد تکلیف محور 56/7 درصد و 
روی کرد حقوق محــور 20/4 درصد از محتوای 
کتب درســی را به خــود اختصــاص داده اند. 
هم چنین، ســهم شــهروندی زیست محیطی 
11/2 درصد، شــهروندی جنسیتی 4/3 درصد 

و شهروندی چندفرهنگی 6/۸ درصد می باشد.
کلیدواژه ها: شهروندی، آموزش شهروندی، 
کتاب های درســی، آمــوزش و پرورش، حقوق 

شهروندی، تکالیف شهروندی.

طرح موضوع
شهروندی، مانند ســایر مفاهیم اجتماعی 
دیگر، برآمده از مناسبات و روابط بین انسان ها 

در جامعه اســت؛ به این معنا که نظم و سامان 
اجتماعــی نیازمند مراعات حقــوق و تکالیف 
متقابل افراد در جامعه اســت. شهروندی دارای 
مبانی و اصولی است که توسط نظریه پردازان این 
حوزه صورت بندی شــده است. مسئلۀ پژوهش 
حاضر این است که اصول مبتنی بر دیدگاه های 
صورت بندی شــدۀ شــهروندی در افغانســتان 
مشاهده نمی شــود یا دست کم به شکلی کم اثر 

دیده می شود.
بر اســاس شــواهد، در افغانســتان، مردم 
وظایف و تکالیف شــهروندی خود را به گونه ای 
ناقــص انجام می دهنــد و در مقابل، به حقوق 
آن هــا نیز توجه چندانی نمی شــود. به عبارت 
دیگر، در افغانستان حقوق و وظایف شهروندی 
هردو به نوعی دچار کاســتی و نقصان اند: افراد 
آشــغال ها و زباله های خود را در سطح شهر و 
معابر رها می کنند؛ رانندگان حقوق عابران پیاده 
را مراعات نمی کنند؛ شمار تصادفات رانندگی در 
اثر عدم توجه به قوانین باالست؛ رانندگان در هر 
جایی که بخواهند، وســایط نقلیۀ خود را پارک 
می کنند؛ سرنشینان موترها آشغال را از داخل 
موتــر روی جاده ها می ریزند؛ مالیات، عوارض و 
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کتاب های درسی 
دورۀ متوسطه 
و آموزه های 
شهروندی
محمدقاسم الیاسی1

بل هــای مصرفی با تأخیر پرداخت می شــوند؛ 
اکثر مردم از حق بیمه برخوردار نیستند؛ اغلب 
مردم به آلودگی هوا و محیط زیست بی توجه اند؛ 
در ساخت وســاز شــهری به حقوق همسایه ها 
و سایر ساکنان شــهر توجه نمی شود؛ ساکنان 
شهرها نیز نسبت به پاکیزگی و نگهداری اماکن 
و فضاهای عمومی کم توجهند؛ به گونه ای که از 
پایین ترین سطوح گرفته تا متعالی ترین جنبۀ 
افغانســتان بی مباالتی  امروزی جامعۀ  زندگی 
نســبت به حقوق و تکالیف شهروندی مشاهده 
می شــود. اگرچه نهادینه کردن اصول، مفاهیم 
و خلق وخوهــای شــهروندی در یــک جامعه 
تنها با آموزش افراد به نتیجه نمی رســد و همۀ 
بخش های جامعه- اعــم از نهادهای اقتصادی، 
سیاسی، مذهبی، فرهنگی، خانواده و...- باید در 
این زمینه فعال باشــند؛ اما تمرکز این پژوهش 
صرفاً بر روی نهاد آموزش رسمی و کنکاش در 

متون درسی است.
در جوامع امروزی، بخش مهمی از مسئولیت 
آموزش افراد جهت پذیرش نقش های مختلف و 
نیز آموزش های مدنی به عهدۀ آموزش و پرورش 
است. این نهاد خود دارای دو کار ویژۀ مهم است: 
نخســت، آماده سازی افراد برای احراز مشاغل و 
حرفه های گوناگون و دوم، آموزش افراد از حیث 
نحوۀ زیست اجتماعی اســت؛ یعنی مجموعه 
حقوق و تکالیفی که فرد می بایســت نسبت به 
خــود و دیگران رعایت کنــد. مجرایی که این 
نهــاد از آن طریق به آموزش افــراد می پردازد، 
مکتــب اســت. در مکتب نیز دو گونــه برنامۀ 
درسی وجود دارد: نخست، برنامۀ درسی رسمی 
آشکار3 که شامل ســاختارهای رسمی مکتب، 
دستورالعمل ها، آیین نامه ها، مقررات و متن های 
آموزشــی مانند کتاب ها، نرم افزارها و مجالت 
آموزشــی اســت و دوم، برنامۀ درسی پنهان4 
اســت- آن چنان که »ایلیچ« اشاره دارد- یعنی 
خصلت های رفتاری یا ایستارهایی که در مکتب 
آموخته می شــوند؛ اما در برنامۀ رسمی آشکار 
گنجانده نشده اند )گیدنز، 13۸5: 470- 471(.

همان گونه که اشاره شــد، تمرکز پژوهش 
حاضر بر برنامۀ درسی آشکار و به ویژه کتاب های 
درســی اســت؛ بنابرایــن، برای رســیدن به 
پرسش های پژوهش، شناخت محتوای ارائه شده 
در کتب درســی ضروری است. اما پیش از آن، 
فراهم آوری مقدماتی از جمله تعریف شهروندی، 
مالحظات تئوریک و تجزیه و تحلیل داده های 

مورد نظر ضروری به نظر می رسد.

مالحظات نظری تحقیق
نظریــات حوزۀ شــهروندی، ابعاد گوناگون 
ایــن موضــوع را مورد بررســی قــرار داده اند. 
بخشی از این نظریات تنها به حقوق شهروندی 
پرداخته انــد، پــاره ای از رویکردهــا بیش تر بر 

تکالیف شــهروندی تمرکز دارند و قســمتی از 
دیدگاه ها به موضوعات خاص شهروندی مانند 
شهروندی جنســیتی، شهروندی چندفرهنگی 
و... پرداخته اند. در حیطۀ حقوق شــهروندی با 
چهارگونه حق روبه رو هستیم و در بحث تکالیف 
نیز چهارگونه تکلیف و وظیفه دیده می شود. ابعاد 
حقوق شهروندی عبارت اند از: حقوق اجتماعی 
و مدنی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی و ابعاد 
تکالیف شهروندی شــامل تکالیف اجتماعی و 
مدنی، سیاســی، اقتصادی و تکالیف فرهنگی 
است. در مجموع، با توجه به تعاریف موجود در 
ادبیات شــهروندی، دو عامل که وزن بیش تری 
هم در نظریــات و هم در تعاریف شــهروندی 
دارند، بحث حقوق و تکالیف شهروندی هستند. 
»مارشال5«، »فالکس6«، »جانوسکی7«، »میلر۸« 
و »ترنر9« اندیشمندانی اند که هرکدام به نوعی 
شهروندی را با شــاخصه های حقوق و تکالیف 
شهروندی بررسی می کنند. مارشال شهروندی 
را مجموعــه ای از حقوق می دانــد. وی معتقد 
است شــهروندی نوعی منزلت اجتماعی است 
کــه جامعه آن را به تمامــی اعضا اعطا کرده و 
به موجب آن، تمامــی افراد از جایگاه، حقوق و 
وظایف برابر که توسط قانون حمایت و تثبیت 
شده، برخوردارند )شیانی و صدیق، 1393: 76(. 
وی حقوق شــهروندی را دارای سه حوزۀ اصلی 
می داند: حقوق مدنی که به حقوق فرد در قانون 
اطالق می شود؛ مانند آزادی های فردی، آزادی 
بیان، حــق مالکیت، حق دادرســی و عدالت؛ 
حقوق سیاسی شــامل حق رأی، حق شرکت 
در انتخابات، حق مشــارکت سیاسی و حقوق 
اجتماعی شامل حق بهره مندی از امنیت، رفاه 
اجتماعی و خدمات مدنی )گیدنز، 13۸5: 341(.
ترنر، شــهروندی را مجموعه ای از »هویت 
رســمی و قانونی« حقــوق و الزامات اجتماعی 
می داند که به افراد در یک جامعۀ شــهری داده 
و این حقوق و الزامات اجتماعی و قانونی باعث 
شــکل گیری نهادهای اجتماعی و قانونی یک 
جامعۀ شــهری چون نظام قضایی، پارلمانی و 
دولت رفاه شده اســت. از نظر ترنر، شهروندی 
را می توان به عنــوان مجموعه اعمالی )حقوقی، 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگــی( تعریف کرد 
کــه فرد را در جایگاه عضــو توانای جامعه قرار 
می دهند؛ اعمالی که در نتیجه جریان منابع را 
به سوی افراد و گروه ها شکل می دهند )شیانی و 

صدیق، 1393: 77(.
کیث فالکس )13۸1( معتقد است شهروند 
از یک ســو حقوقی را دریافت می کند و از سوی 
دیگر به مدد همین حقوق، تعهداتش را نسبت 
به اجتماع به جا می آورد. به دنبال این تعاریف، 
جانوسکی شهروندی را عضویت فعال و غیرفعال 
افــراد در یک دولت-ملت بــا حقوق و تکالیف 
عام گرایانۀ مشــخص در یک ســطح مشخص 

از برابــری می داند )گنجی، نیازی و عســکری 
کویری، 1393: ۸2( و در نهایت، میلر شهروندی 
را دارای دو رکــن اصلــی می دانــد: انگیزش و 
مسئولیت، یعنی این که دولت دارای وظایفی در 
قبال افراد اســت و افراد نیز تعهداتی در مقابل 
دولت دارند؛ بدین ترتیب و با اشارات نظری باال، 
اهمیت دو بعد اصلی شهروندی، یعنی حقوق و 
تکالیف شــهروندی، برای ما روشن می شود؛ اما 
نکتۀ قابل ذکر در این جا این اســت که مفهوم 
شــهروندی محدود به حــوزۀ حقوق و تکالیف 
نیست؛ بلکه جنبه های دیگری از شهروندی نیز 

مورد نظر است.
همان گونه که اشاره شد، رویکردها و نظریات 
مختلف، ابعاد گوناگونی از شهروندی را مورد توجه 
قرار داده اند. شهروندی »جمهوری خواهانه10« بر 
وجوه عمومی و مشارکتی شهروندی تأکید دارد. 
شهروندی »رادیکال تکثرگرا11« بر مشارکت در 
عرصۀ عمومی به عنوان بنیاد شــهروندی تأکید 
می کند )عظیمی هاشمی و رضوی زاده، 13۸7(. 
دغدغۀ شــهروندی »لیبرال12« دفــاع از آزادی 
افــراد و حقوق مدنی در مقابل دولت اســت، و 
نظام سیاسی را مسئول تأمین آزادی های فردی 
می داند که برای تحقق زندگی آزاد الزم اســت 

)نجاتی حسینی، 13۸0(.
شــهروندی بوم شــناختی13 بــه حقوق و 
مســئولیت های شــهروندان و نیز رابطۀشان با 
طبیعت و محیط بزرگ تر اشاره دارد؛ به گونه ای 
کــه شــهروندان را از این جهــت صاحب حق 
می داند که محیط زیست سالمی را داشته باشند 
و نیز مکلف به حفظ محیط زیســت می داند و 
در نهایت، شهروندی جنسیتی14 بر مطالبات و 
خواسته های زنان و دیگر تنوعات جنسی تأکید 
دارد که برای به دســت آوردن اســتقالل و ابراز 
حقوق خود تالش می کنند )شــیانی و صدیق، 
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پرسش های پژوهش
1. تمرکز کتاب های درســی دورۀ متوسطه 
در خصوص آموزش شــهروندی بیش تر بر چه 

شاخص ها و موضوعاتی است؟
2. آیا بیش ترین تأکید بر تکالیف شهروندی 
است یا بر حقوق شــهروندی و یا این که توازن 

منطقی میان این دو برقرار است؟
3. ســایر صور شــهروندی چه سهمی در 

کتاب های درسی دورۀ متوسطه دارند؟

روش پژوهش
در این پژوهش، با توجه به اهداف مورد نظر 
تحقیق، تکنیک تحلیل محتوا مناسب تشخیص 
داده شد؛ زیرا تحلیل محتوا با روی کردی جامع، 
ایجاد یــک دیدگاه مشــترک در مورد معنای 
پیام را تســهیل کرده و خصوصیات اصلی پیام 
موجود در متون را مشــخص می کند. در اصل، 
تحلیل محتوا به کمک یک ســری تکنیک های 

منظم و قانونمنــد برای تحلیل اطالعات داخل 
متن به کار مــی رود )عادل مهربــان، 1394: 
4(. به عبارت دیگــر، تحلیل محتوا15 تکنیکی 
پژوهشی است که برای تشریح کمی، نظام مند 
و عینی محتوای آشکار پیام به کار می رود. واژۀ 
پیام به داده های موجود مانند مطالب مکتوب، 
برنامه های رسانه ها، مصنوعات و هر چیزی اشاره 
دارد که بتواند یک مجموعۀ واحد به شــمار آید 
)بیکر، 13۸6: 315-316(. وجه دیگر این روش، 
تحلیل محتوای کیفی اســت که با استفاده از 
روی کــرد کیفی و با به کارگیری فنون مختلف، 
به تحلیل نظام مند متون حاصل از مصاحبه ها، 
یادداشت های روزانه، یادداشت های مشاهدات و 
یا اســناد می پردازد. افزون بر این، موادی مانند 
تصاویر، نوارهای صوتی و... را نیز می توان با این 
روش مورد تحلیل قــرار داد )حریری، 13۸5: 

264؛ تبریزی، 1393: 110-109(.
در این تحقیق، این دو روش در کنار هم به 

کار گرفته شدند. در تحلیل محتوای کیفی، متن 
به شیوه های قاعده مند و گام به گام به واحدهای 
تحلیلی تقسیم می شود و با دنبال کردن سؤال 
اصلی یا همان مسئلۀ پژوهش، مقوله ها بر اساس 
جنبه های نظری ویژه تکوین می یابند و از طریق 
حلقه هــای بازخورد و بازنگری های الزم، تطابق 
مقوله ها در رابطه با نظریه و شیوه های تحلیل، 
تضمین می شود )حریری، 13۸5: 264(. تحلیل 
محتوای کیفی دارای دو شیوۀ توسعۀ استقرائی 

مقوله ها16 و توسعۀ قیاسی مقوله ها17 است.
در تحقیق حاضر، مقوله ســازی به شــیوۀ 
تحلیل محتوای قیاســی صورت گرفته اســت. 
منظور از تحلیل محتوای قیاسی، نوعی تحلیل 
محتواســت که متــن مورد تحلیــل، در قالب 
مقــوالت و مؤلفه های تعریف شــده از قبل، بر 
اســاس یک چارچوب مفهومی پیشــنهادی، 
تحلیل می شــود )حســنی و وجدانی، 1396: 
33(؛ به ایــن معنا که از کل به جزء و از نظریه 

ابعاد حقوق شهروند

جدول 1: نقشۀ شاخص های حقوق شهروندی

متغیر اصلی

شاخص هامؤلفه هاابعاد

حقوق

اجتماعی و 
مدنی

حق برخورداری از رفاه و خدمات اجتماعی، امنیت، تأمین اجتماعی، حق دادرسی، حق احراز مناصب دولتی و 
غیردولتی، حق تشکیل سازمان های داوطلبانه و بنگاه های غیرانتفاعی، حق برخورداری از آزادی بیان، مذهب و عقیده.

حق بهره مندی از آموزش )تحصیل و تدریس(، حق نشر آثار علمی، ادبی و... فرهنگی
حق برخورداری از رأی دادن، عضویت و مشارکت سیاسی، حق گفت وگوی سیاسی عقالنی با دیگران، حق مناظره بر سیاسی

سر مطالبات حزبی، حق برگزاری راهپیمایی و تظاهرات، حق داشتن حزب و تشکل سیاسی.

شهروندی

حق کار و فعالیت، حق مالکیت، حق عقد قراردادهای اقتصادی، حق کسب معاش از طریق قانونی.اقتصادی

تکالیف

اجتماعی و 
مدنی

همکاری و مشارکت در امور عمومی، مشورت با دیگران در اموری که مربوط به همۀ شهروندان است، احترام و 
عمل به ارزش ها و هنجارهای جامعه، پاسداری از نمادهای ملی، تعلق به موطن و داشتن حس پیروزی و شکست در 
هنگام موفقیت ها و ناکامی ها، مشارکت در دفاع از حریم کشور، احترام گذاری به تشخص انسانی و حرمت نهادن 

به حق های بنیادی و آزادی های محق و قانونی، کمک به هم نوع.
تحصیل و کسب درجات علمی از مجاری قانونی و علمی، مراعات اخالق علمی و پرهیز از سرقت ادبی، نگهداری و فرهنگی

حفاظت از آثار تاریخی و باستانی، آموزش صحیح در صورت توانایی آموزش و... .

کار و فعالیت، عدم تجاوز به مالکیت دیگران، احترام به قراردادهای اقتصادی، کسب معاش از طریق قانونی.اقتصادی

مشارکت سیاسی، حضور فعاالنه در مباحثات و تصمیم گیری های سیاسی، مشارکت در عرصۀ عمومی، انتقاد نسبت سیاسی
به عملکردهای دولت مردان و سردمداران.

تالش در جهت به دست آوردن حقوق جنسیتی، تأسیس نهادهایی جهت حمایت از گروه های اقلیت، مطالبۀ برابری در دادخواهی ها و جنسیتی
حقوق مربوط به دیه، طالق، برابری دستمزد و... برای همه.

بوم شناختی
بهره مندی از محیط زیست سالم، حق استفاده متعارف از محیط زیست )جنگل، دریا، کوه و...(، بهره مندی از آموزش و آگاهی در 
خصوص حفاظت و نگهداری از زیست بوم، حفظ محیط زیست، مانند تمیز نگهداشتن کوچه، خیابان و محل زندگی، تعمیر به موقع 
موتر جهت جلوگیری از آلودگی هوا، نگهداری از پارک ها، بوستان ها، سبزه ها، رودخانه ها، آب های جاری، دریاها و دریاچه ها و... تا 
مسئلۀ گرم شدن کرۀ زمین، باران های اسیدی و نازک شدن الیۀ ازن و حرکت در قالب جنبش ها و سازمان های غیردولتی حامی 

محیط زیست.
مطالبۀ حق برابری اقلیت های مذهبی، دینی و نژادی در تمامی حقوق و تکالیف شهروندی.چندفرهنگی

به سمت تجربه و مشاهده حرکت می کند؛ زیرا 
تولیــد مفاهیم یا متغیرها از تئوری یا مطالعات 
قبلی نیز می تواند برای تحقیقات کیفی، به ویژه 
در آغاز تحلیل داده ها، به کار رود )عادل مهربان، 
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به عبارت دیگر، ابتدا بر اساس نظریۀ مورد 
استفاده، نقشۀ شناختی و دستور کار رمزگذاری 
تهیه شــده، مقوله ها و ابعاد آن مشخص گشته 
و سپس بر اســاس آن، متون مورد بررسی قرار 
گرفتــه و اطالعــات موجود در ذیــل مقوله ها 
گنجانــده شــده اند؛ بدین گونه که بر اســاس 
نظریه هــای مختلف به کاررفتــه در چارچوب 
مفهومی، با تهیۀ دســتور کار رمزگذاری، نقشۀ 
شناختی تحقیق ترسیم شده و ذیل هرکدام از 
ابعاد شــهروندی، ابعاد فرعی و مؤلفه های آن ها 
شناسایی شــده اند؛ بنابراین، شیوۀ به کارگیری 
مقوله ها، شیوه های قیاسی است؛ یعنی مقوله ها 
نه از دل داده ها و در آخرین مرحلۀ تحقیق، بلکه 
بر اساس مدل نظری و به گونه ای از پیش موجود 

مورد استفاده قرار گرفته اند.
جامعــۀ آماری تحقیق حاضر مشــتمل بر 
کتاب هــای درســی صنوف هفتم، هشــتم و 
نهم مقطع متوســطه اســت. با توجه به این که 
آموزش ها از دورۀ متوســطه به صورت جدی تر 
و با برنامه دنبال می شــود، نقطۀ شروع را سال 
اول دورۀ متوســطه و نقطۀ پایانی را سال آخر 
دورۀ متوسطه قرار داده ایم. از میان دروس دورۀ 

جدول 2: وجود یا عدم وجود شاخص های شهروندی در کتاب های درسی دورۀ متوسطه

دورۀ متوسطهکتاب های درسی

تعلیمات مدنیتعلیم و تربیۀ اسالمیزبان و ادبیات دری

صنف صنف هفتمصنف نهمصنف هشتمصنف هفتممؤلفه هاابعادمتغیر اصلی
هشتم

صنف صنف نهم
هفتم

صنف 
هشتم

صنف نهم

شهروندی
حقوق

اجتماعی 
+++++-+--و مدنی
+-++---+-فرهنگی
+--+--+--سیاسی

-+----+--اقتصادی

تکالیف

اجتماعی 
+++++++++و مدنی
-++------فرهنگی
+--+-+---سیاسی

--+--++--اقتصادی
+--++----جنسیتی

-++----++بوم شناختی
+--+--+-+چندفرهنگی

وجود ندارد - وجود دارد + آن گونه که مالحظه می شود، در هیچ کدام از کتاب های بررسی شده مصادیقی کامل از تمامی ابعاد و مؤلفه های شهروندی 

متوسطه دروسی که نزدیکی بیش تری به مسئلۀ 
آموزش های شــهروندی دارند، یعنی سه درس 
زبان و ادبیات دری،دروس تعلیم و تربیۀ اسالمی 
و دروس تعلیمات مدنی، انتخاب شدند. علت این 
انتخاب اشــتراک دروس مورد نظر در همۀ این 
سه درس و نیز تمرکز این دروس به امور انسانی 
و اجتماعــی )از جمله آموزه های شــهروندی( 
می باشــد. واحد زمینه ای )متن( کتب درســی 
انتخاب شدۀ مقطع مذکور است و واحد تحلیل 
)ثبــت( مفاهیم مرتبط با آموزش شــهروندی 

می باشد.
از حیث اعتبار و پایایی، در این تحقیق شیوۀ 
غالــب اعتبار، اعتبار صوری بوده اســت. اعتبار 
صوری1۸ بــه ارزیابی ذهنی پژوهش گر از اعتبار 
ابزار تحقیق بستگی دارد. در این تحقیق کوشش 
شده اســت مراحل و فرایند کار را با چارچوب 
مفهومی و راهنمای تحقیق هماهنگ کنیم؛ به 
این معنا که سعی شد تمامی مراحل و معیارهایی 
را که محققان دیگر در تحقیقات مشابه تحقیق 
حاضر طی نموده اند، رعایت شود. از حیث اعتبار 
معنایی19 نیز در این جا، داده های تحقیق نسبت 
به نظریه هــای به کاررفته در چارچوب مفهومی 
مورد بررسی قرار گرفته اند و کوشش شده است 
تا تمامی مقوله ها و موارد استخراج شده متناسب 

با چارچوب مفهومی باشند.
از نظــر پایابودن در تحلیــل محتوا، پایایی 
را به ســه قسمت تقســیم کرده اند: پایداری20، 

بازنمایی21 و دقت.22
در این تحقیق، هنگامی که کل کتاب های 
نمونه مورد بررســی قرار گرفت و کار به اتمام 
رســید، یکبار دیگر به بررســی مجدد کتاب ها 
پرداختــه و مقوله هــای مشخص شــده دوباره 
مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجۀ بررسی مجدد 
تفاوتی با بررســی و کدگذاری پیشین نداشت. 
برای بررســی بازنمایی تحقیــق حاضر، نیمی 
از داده هــای تحقیق انتخاب شــده و به همراه 
چارچوب مفهومی تحقیق و توضیحات تکمیلی 
در اختیار یک نفر کارشناس تحقیق قرار گرفت 
و نیز اهداف و مراحل تحقیق به صورت شفاهی 
برای وی شرح داده شــد. سپس از او خواسته 
شد که بر اساس مدل مفهومی، داده ها را مجدداً 
بررســی کند. الزم به ذکر اســت که اطالعات 
کارشناسی شــدۀ مذکور با بررسی و کدگذاری 
پیشین تفاوتی نداشت که این امر نشان دهندۀ 

پایایی باالی تحقیق است.

یافته های تحقیق
در این جا، با توجه بــه چارچوب نظری در 
دسترس، به جست وجوی مؤلفه های شهروندی 
در کتاب های درسی پرداخته شد. نتایج تحلیل 
محتوا به قرار زیر اســت. ابتــدا از وجود یا عدم 
وجود آموزش های شــهروندی و ابعــاد آن در 

کتاب های بررسی شده شروع می کنیم.
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وجود ندارد. به عبارتی، هرکدام از کتاب ها تنها 
ابعادی چند از آموزش های شهروندی را مدنظر 
قرار داده اند. این امر، خود گویای آن اســت که 
در برنامۀ درسی آشــکار مکتب در افغانستان، 
کوشــش جدی برای آموزش شهروندی وجود 
ندارد. در میان تمامی کتاب های بررسی شــده 
تنها مصداق شــهروندی کــه در همۀ کتاب ها 
آمد اســت، تکالیف اجتماعی و مدنی اســت. 
هم چنین، از حقوق سیاسی و فرهنگی در تمام 
کتاب ها هرکــدام 6 مورد و حقــوق اقتصادی 

در پاسخ به سؤال فوق و بر اساس اطالعات 
دو جدول فوق، می توان گفت: اوالً، برنامۀ درسی 
آشکار مکتب در افغانستان به مسئلۀ شهروندی 
و آمــوزش آن اهتمام جدی نــدارد و ثانیاً، در 
جاهایی هم که به این مسئله توجه شده است، 
بیش تر بر بعد تکالیف و وظایف شهروندان تأکید 
شــده اســت تا بر حقوق آن ها. طبق اطالعات 
جدول ســوم، آموزه هــای مربوط بــه حقوق 
شهروندی در کل کتاب ها 24 بار تکرار شده اند؛ 
در حالی که فراوانی آموزه های مربوط به تکالیف 
شهروندی 66 مورد می باشد که تقریباً نزدیک به 

جدول 3: فراوانی تکرار شاخص های آموزه های شهروندی در کتاب های بررسی شده

ابعاد 
شهروندی

مؤلفه ها
دورۀ متوسطه

جمع 
کل

تعلیمات مدنیتعلیم و تربیۀ اسالمیزبان و ادبیات دری
صنف 

هفتم
صنف 
هشتم

صنف 
نهم

صنف 
هفتم

صنف 
هشتم

صنف 
نهم

صنف 
هفتم

صنف 
هشتم

صنف 
نهم

حقوق

اجتماعی و 
0010301139مدنی

0100001046فرهنگی
0010000056سیاسی

0010000203اقتصادی
013030231224جمع کل

تکالیف

اجتماعی 
3321011692248و مدنی

0000001102فرهنگی
0006000028سیاسی

0012041008اقتصادی
333181110113466جمع کل
0000200035جنسیتی

0000200035جمع کل
13000351013بوم شناختی

13000351013جمع کل
2010020038چندفرهنگی

2010020038جمع کل
67718171518722116جمع کل موارد

تنها 3 مورد وجــود دارد. در مقابل، از تکالیف 
سیاســی و اقتصادی هرکدام ۸ مورد و تکالیف 
فرهنگی تنها 2 مورد در کتاب ها ذکر شده است. 
از شهروندی جنســیتی 5 مورد در کتاب های 
مورد بررسی مشــاهده شده است. آموزش های 
شهروندی بوم شناختی در 13 مورد ذکر شده و 
شهروندی چندفرهنگی در ۸ مورد از کتاب های 
بررسی شده وجود داشته اند. بیش ترین فراوانی 
موجود مربــوط به حقوق و تکالیف اجتماعی و 
مدنی اســت؛ اما توزیع این دو نیز برابر نیست. 

سه برابر آموزه های مربوط به حقوق می باشند. 
هم چنیــن، از کل 116 مــورد آموزه های ابعاد 
مختلف شهروندی که در کل کتاب ها مشاهده 
شــده اســت، 66 مورد، یعنی بیش از نیمی از 
موارد، مربوط به تکالیف شهروندی هستند که از 
میان آن ها 4۸ مورد مربوط به تکالیف اجتماعی 

و مدنی اند.
در این بررسی مالحظه می شود که تعلیم و 
تربیۀ اسالمی صنف هشتم با 11 مورد تکالیف 
شهروندی، تعلیم و تربیۀ اسالمی صنف هفتم با 
10 مورد و تعلیمات مدنی صنف هفتم با 9 مورد 

آموزش های مربوط به حقوق اجتماعی و مدنی 
تنها در 9 مورد از کتاب های بررسی شــده یافت 
شده اند؛ در حالی که تکالیف اجتماعی و مدنی 
در 4۸ مورد از کتب بررسی شــده موجود بوده 
اســت. در ادامه به این ســؤال تحقیق که اگر 
برنامه هایی جهت آموزش شهروندی وجود دارد، 
آیا بیش تر بر وظایف شهروندی تأکید دارد یا بر 
حقوق شهروندی؟ برای پاسخ به این پرسش باید 

به اطالعات جدول زیر نیز توجه کرد:

بیش ترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. 
بیش ترین فراوانی آموزه های حقوق شهروندی 
مربوط به حقوق سیاســی در کتاب صنف نهم 
تعلیمات مدنی آمده است. در این میان، کم ترین 
توجه به حقوق و تکالیف شهروندی در کتاب های 

زبان و ادبیات دری مشاهده شده است.
حال اگــر یکبار دیگر وجــود آموزش های 
شــهروندی را در همۀ کتاب های بررسی شــده 
به صورت صنف وار بررســی کنیم، به نتایج زیر 

خواهیم رسید.

همان گونه که مالحظه می شــود، از میان 
24 مــورد از آموزه های حقوق شــهروندی که 
در کتاب های بررسی شــده وجود داشته است، 
15 مــورد در کتاب های صنف نهم، 7 مورد در 
صنف هشتم و تنها 2 مورد در کتاب های صنف 
هفتم بوده انــد. 66 مورد از آموزش های تکالیف 
شهروندی نیز در کتب مورد مطالعه موجود بوده 
است که از میان آن ها 32 مورد در کتاب صنف 
هفتم، 17 مورد در صنف هشتم و 17 مورد هم 
در کتاب های صنــف نهم بوده اند. از میان 116 
مــورد کل آموزه های شــهروندی نیز 42 مورد 
یعنی 36/2 درصد کل آن ها در کتاب های صنف 
هفتم، 17 مورد برابر بــا 25/۸ درصد در کتب 
صنف هشتم و 37/9 درصد در کتاب های صنف 
نهم بوده اند. بر این اساس، می توان گفت که در 
کتاب های صنف نهم بیش تر از کتاب های صنوف 
هفتم و هشــتم به مسئلۀ شهروندی و ابعاد آن 
و آموزش شهروندی به دانش آموزان توجه شده 

است.
در ادامــه نتیجۀ کلی تحقیق را مشــاهده 

می کنیم:

جدول 5: توزیع فراوانی و درصد شاخص های 
شهروندی در کتاب های بررسی شده

مفاهیم مرتبط با 
شهروندی

درصدفراوانی

حقوق اجتماعی و 
مدنی

9%۷/۷

۵/۱%6حقوق فرهنگی

۵/۱%6حقوق سیاسی

۲/۵%3حقوق اقتصادی

تکالیف اجتماعی 
و مدنی

48%۴۱/۴

۱/۷%2تکالیف فرهنگی

۶/۸%8تکالیف سیاسی

۶/۸%8تکالیف اقتصادی

شهروندی 
زیست محیطی

13%۱۱/۲

۴/۳%5شهروندی جنسیتی

شهروندی 
چندفرهنگی

8%۶/۸

۱۰۰%116جمع کل

بیش تریــن فراوانی موجــود در کتاب های 
درســی در میــان ابعــاد مختلــف آموزه های 
شهروندی با 4۸ مورد، معادل 41/4 درصد کل 
آموزه ها، مربوط بــه تکالیف اجتماعی و مدنی 

می باشد و آموزه های شهروندی زیست محیطی 
با 13 مــورد معادل 11/2 درصــد؛ آموزه های 
حقــوق اجتماعی و مدنی با 9 مورد برابر با 7/7 
درصد؛ آموزه های تکالیف سیاســی، اقتصادی 
و شــهروندی چندفرهنگی هرکدام با ۸ مورد 
برابــر با 6/۸ درصد و آموزه های حقوق فرهنگی 
و سیاســی هرکدام با 6 مورد یعنی معادل 5/1 
درصد کل موارد، بــه ترتیب در رده های بعدی 
قرار دارند. کم ترین فراوانی نیز با 2 مورد برابر با 
1/7 درصد مربوط به تکالیف فرهنگی می باشد.

از دیگر موارد قابل مالحظه در این بررسی، 
سهمی است که کتاب های مختلف در آموزه های 
شهروندی داشــته اند. همان گونه که در جدول 
شماره 6 مالحظه می شود، تعلیم و تربیۀ اسالمی 
و تعلیمات مدنی سهمی بیش از دو برابر ادبیات 
و زبان دری در خصوص آموزه های شــهروندی 
دارنــد. در ایــن میان، تعلیم و تربیۀ اســالمی 
بیش ترین سهم را که برابر می شود با 23/3% در 
زمینۀ تکالیف اجتماعی داشته و تعلیمات مدنی 
نیز با 4/4%، بیش ترین سهم را در زمینۀ حقوق 
اجتماعــی و مدنی، حقــوق فرهنگی و حقوق 
سیاسی کسب کرده است. کم ترین سهمی که 
در تمام زمینه ها کســب شده است، مربوط به 

زبان و ادبیات دری می شود.

جدول 4: شاخص های آموزه های شهروندی در کتاب های بررسی شده به صورت صنف وار

مؤلفه هاابعاد شهروندی
زبان و ادبیات دری، تعلیم و تربیۀ اسالمی و تعلیمات مدنی

جمع کل صنف نهمصنف هشتمصنف هفتم

حقوق
1449اجتماعی و مدنی

1146فرهنگی
0066سیاسی

0213اقتصادی
271524جمع کل

تکالیف
2216104۸اجتماعی و مدنی

1102فرهنگی
602۸سیاسی

305۸اقتصادی
32171766جمع کل
0235جنسیتی
0235جمع کل

64313بوم شناختی
64313جمع کل

206۸چندفرهنگی
206۸جمع کل

423044116جمع کل موارد
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نتیجه گیری
نتیجــۀ این تحقیق نشــان می دهد که در 
افغانســتان آموزش و پــرورش، اهتمام کارآمد، 
مؤثــر و جــدی در زمینۀ آموزش شــهروندی 
ندارد. آموزه های شــهروندی منعکس شــده در 
برنامۀ درســی آمــوزش و پرورش افغانســتان 
عمدتاً آمرانه و تکلیف مدارانه است و آموزه های 
مرتبط با حقوق شــهروندی و شــهروندی های 
جنسیتی، چندفرهنگی و زیست محیطی به شدت 
کم مایه اند. آنچه نگارنــده از خالل این تحقیق 
درک کرده است، این است که آموزه های موجود 
در کتب درســی بیش تر از آن کــه به آموزش، 
جامعه پذیری و درگیرکردن ذهن دانش آموزان با 
مســائل مختلف و مورد نیاز بپردازند، بیش تر بر 
تاریخچه ها و تعاریف، بیوگرافی ها و تقسیم بندی ها 
تأکید کرده اند و مطالب را در قالب های تکراری و 
کلیشه ای به دانش آموزان انتقال می دهند. این امر، 
می تواند باعث انباشته شدن اطالعات و معلومات و 
عدم پردازش آن ها توسط دانش آموزان شود. این 
موضوعات باعث می شــود که هدف اصلی مورد 
نظر در میان ســیلی از تعریف ها، تاریخچه ها و 

تقسیم بندی ها گم شود.
در بررسی کتب درسی مورد نظر دیده شده 
است در مواقعی که قرار است به حقوق شهروندی 
افراد پرداخته شود، به نوعی بر وظایف سازمان ها 
و نهادها تأکید می شود؛ روشن است که تأکید بر 
وظایف یک سازمان یا نهاد، لزوماً تحقق حقوق 
شــهروندی را نمی تواند در پی داشته باشد؛ زیرا 
چه بســیار نهادها و سازمان هایی هستند که به 
تعهدات و وظایف خــود عمل نمی کنند. به هر 
روی، آنچه مشــخص است، تأکید کتب درسی 
بــر بعد خاصی از شــهروندی، یعنــی تکالیف 

شهروندی، است.
این مســئله شــاید به این دلیل باشد که 
نگرش نویســندگان کتب درسی نوعی نگرشی 
آمرانه و از باال به پایین به مبحث آموزش است. 

جدول 6: درصد سهم کتاب های مطالعه شده در آموزه های شهروندی
ابعاد 

شهروندی

جمع کلتعلیامت مدنیتعلیم و تربیۀ اسالمیزبان و ادبیات دریمؤلفه ها

حقوق

۷/۷%۴/۴%۲/۶%۰/۸%اجتامعی و مدنی

۵/۲%۴/۴%۰/۸۰%فرهنگی

۵/۲%۴/۴%۰/۸۰%سیاسی

۲/۶%۱/۷%۰/۸۰%اقتصادی

تکالیف

۴۱/۳%۱۱/۲%۲۳/۳%۶/۹%اجتامعی و مدنی

۱/۷%۱/۷%۰۰فرهنگی

۶/۹%۱/۷%۵/۲%۰سیاسی

۶/۹%۰/۸%۵/۲%۰/۸%اقتصادی

۴/۴%۲/۶%۱/۷%۰جنسیتی

۱۱/۲%۵/۲%۲/۶%۳/۴%زیست محیطی

۶/۹%۲/۶%۱/۷%۲/۶%چندفرهنگی

۱۰۰%۴۰/۵%۴۲/۲%۱۷/۲%جمع کل آموزه های شهروندی

حقوق و تکالیف شهروندی باید در خالل فرایند 
جامعه پذیری برای دانش آموزان نهادینه شــود؛ 
به گونــه ای که دانش آمــوزان در همه حال با آن 
آموزه درگیر باشند و به دغدغۀ ذهنی آنان تبدیل 
شود. روشن است که صرف تأکید بر وظایف یک 

سازمان این هدف را محقق نمی کند.
با توجه به نتایج یافته های این تحقیق، نهاد 
آموزش در افغانســتان نسبت به شهروندی های 
جنسیتی، چندفرهنگی و زیست محیطی توجه 
اندکــی دارد و در حقیقت، این موضوعات را در 
اولویت کاری خود قرار نداده است. جالب توجه 
این است که آموزه های موجود در کتب درسی، 
به جای پرداختن به حقوق اشــخاص حقوقی و 
حقیقی، شرح وظایف آن ها را نسبت به هم بیان 

کرده است و نه حقوق آن ها.
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انټرپول له جنايي پوليسو رسه د همکارۍ  

نړيوال ســازمان دی، چې له نړيوالو مجرمينو 

رسه د مبــارزې او د عمومي امنيت د رامنځ ته 

کولو په موخه د غړو هيوادونو له خوا را منځ ته 

شوی دی. د دې سازمان اصيل  موخه، د غړو 

هيوادونو د پوليســو تر منځ همکاري او د دې 

هيوادونــو د نړيوالو جرمونو، مجرمينو او قضيو 

همغــږي کــول دي. په ســاده ډول کــه ووايو 

انټرپول هغه وســيله ده، چې د نورو هيوادونو 

له پوليسو رسه  د مجرمينو  په  پېژندلو او نيولو 

کې مرسته کوي.

انټرپول په يوازې ځان د مجرم  د نيولو حق 

نلري بلکې د نورو هيواد د پوليسو رسه يو ځای 

مجرمني نييس او اصيل هيواد ته يې سپاري. 

د انټرپول ســازمان پــه ) ۱۹۲۳م( کال کې د 

اتريش په پالزمينه وين کې را منځ ته شو. خو 

اوس مهال د دې ســازمان مرکز د فرانسې په 

ليون ښار کې دی.

رسمي ژبې

په لومړيو کې د دې ســازمان رسمي ژبې، 

انټر پول سازمان

ژباړه او زياتونه: ساحل منګل 

انګلييس، فرانسوي او هسپانوي وې. په  کال 

۱۹۸۹م، کې د کوېټ  هيواد په غوښتنه عريب 

ژبه هم د دې ســازمان په رسمي ژبو کې زياته  

شوه. د دې کار علت دا و، چې په  دې سازمان 

کې عرب ژيب هيوادونه ور ګډ او زيات  يش.

د سازمان مخينه

پــه کال ۱۹۱۴م کــې د موناکــو لومــړي 

شــهزاده يوه ناســته وکړه، چې  په هغې کې د  

۲۴ هيوادونــو د پوليســو مرشانــو، قاضيانو او 

حقــوق پوهانو برخه اخيســتې وه او د جنايي 

پوليســو د ســازمان طرحه يې تصويب کړه. د 

لومړۍ نړيوالې جګړې په پيل کې، دغه طرحه 

وځنډېده، خو د دې جګړې له پای ته رســېدو 

وروســته په ۱۹۱۹م کال کــې د اوو هيوادونو 

د پوليســو ريســان چې په هغې کې اطريش، 

آملان، فرانســه، ډمنارک، مرص، مجارستان او 

يونــان شــامل و د وين د مصوبــې د تعقيبولو 

لپــاره رسه راټول شــول او په پــای کې  يې په 

۱۹۲۳م کال کــې دغه  ســازمان جــوړ کړ او 

مرکز يې د اتريش  پالزمينه وين ښار وټاکه. له 

هغې وروسته تر ۱۹۲۸م پورې د ۳۴ هيوادونو 

پوليسو د دې سازمان غړيتوب واخيست.

د دوميې نړيوالې جګړې په رامنځ ته کېدو 

رسه د دې ســازمان فعاليتونــه بيا وځنډېدل. 

د دې جګــړې له  پای ته  رســېدو وروســته په 

داســې حال کــې، چې د مجرمينو په شــمېر 

کې زياتوالی هم راغلی و او د جګړې  ښــکيلو 

هيوادونــو تر منځ  نظم هم ګډوډ شــوی و، په 

کال ۱۹۴۶ م کــې د ۱۹ هيوادونــو تر منځ د 

بروکســل په مرکز بلژيک کې ناســته وشوه. د 

وين په پنځه ويشــتمه عمومي ناسته کې چې  

په ۱۹۵۶م کال کې جوړه شوې وه، د انټرپول 

اساســنامه او مقررات تصويب شــوي ؤ. د دې 

آساســنامې له مخــې د انټرپول ســازمان په 

ســيايس، مذهبي، نظامي او نژادي چارو کې 

لــه هر ډول الس وهنې منع شــو. تر ۱۹۸۹م 

کال پورې د دې ســازمان مقر د پاريس  ښــار 

و، له  هغې وروســته د دې  هيواد د ليون  ښار 

ته  وليږدول شو.

د افغانستان نړيوال پوليس

د افغانســتان د نړيوالو پوليســو څانګه په 
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۱۳۳۵-۱۳۴۰ کلونو کې د کورنيو چارو وزارت 

د جنايي پوليسو په چوکاټ کې ايجاد او په کار 

يې پيل وکړ. په ۱۳۵۷ کلونو کې افغانســتان 

لــه نړيوالــو پوليســو رسه چندانــې اړيکې نه  

درلودې. په دې ســبب په زرهــاوو افغانان له 

بېالبېلــو جرمونــو رسه نورو هيوادونــو ته الړل 

او هلته يــې  پناه واخيســته. او همدارنګه  په 

زرهاوو زندانيــان او خطرناک مجرمني له بهره 

افغانســتان تــه راغلل او بغري له کوم حســاب 

و کتابــه يې په  قتــل، قاچاق او نــورو جرمونو 

الس پــورې کــړ.  له ۲۰۰۲م کال  وروســته د 

افغانستان  نړيوالو پوليسو بيا په کار پيل وکړ.

په دې ورستيو کلونو کې د انټرپول پوليسو 

د افغانستان د يو شمېر مجرمينو په نيولو کې 

مرســته کړې. د انټرپول پوليســو له ډمنارک، 

ناروې، سويډن، انګلســتان، امريکا او سويس 

څخه  ۸۰۰۰ قلمه تاريخي توکي د افغانستان  

ميل موزيم ته سپاريل دي. د انټرپول پوليس 

اوس هــم د افغانســتان اړونــد د ځينو قضيو 

ارزونه کوي.

د نړيوالو پوليسو مخشصې دندې 

د انټرپول سازمان مايل رسمايه ۵۹ مليونه 

امريکايــي ډالره کيږي، چې د غــړو هيوادونو 

لــه لوري ورکــول کيږي، پــه دې  بودجه کې 

د امريــکا ونــډه  ۵/۵ مليونه ډالــره کيږي. د 

انټرپــول اصــيل مترکز پــر عمومــي امنيت، 

تروريــزم، ســازمان شــويو جنايتونــو، جنګي 

جنايتونو، د پيسو پرېمنځلو، سابري جرمونو، د 

معنوي جرمونو مالکيتونو، د نشه يي توکو او د 

وسلو پر قاچاق دی.

نړيوالــو  د  موضوعاتــو رسبېــره  پورتــه  د 

پوليسواسايس دندې په  الندې ډول دي.

۱- دغړو هيوادونو عمومي امنيت 

۲- له ترورېزم رسه مبارزه

۳- د سازمان شويو جنايتونو له منځه وړل

۴- جنګي جنايات

۵- د پيسو پرېمنځل 

۶- سايربي جرمونه

۷- د معنوي ملکيتونو جرايم

۸- د نشــه يــي توکــو او وســلو د قاچــاق 

مخنيوی

لــه دې ورهاخــوا د دې ســازمان مهمــې 

دندې په الندې ډول دي:

۱ـ د نړۍ په کچه د پوليســو تر منځ د ټولو 

کارونو همغږي کول 

۲ـ د نړيوالــو مجرمينــو پــه پېژندلو کې د 

اطالعاتو راټولول او د هغې همغږي کول 

۳ـ د غال شويو موټرو، د غال شويو فرهنګي 

مالونو پيداکول او د مجرمينو د ځای معلومول

۴ـ د پوليسو په تخصيص او فني کيدو کې 

د نړيوالو کنفرانسونو جوړول

۵ـ د نړيوالو جرمونو په برخه کې تخصيص 

نرشات

۶ـ د مجرمينــو په اړه له نورو هيوادونو رسه 

اړيکې او همغږي

۷ـ د مجرمينو اسرتداد

۸ـ د تاريخــي آثــارو، موټرو، وســلې، غري 

قانوين تجاريت توکو کشف او مخنيوی

۹ـ له  نشــه يــي توکو رسه مبــارزه )کرل، 

توليد، قاچاق(

۱۰ـ د جعل کارۍ کشف

۱۱ـ د جعيل بانک نوټونو کشف

۱۲ـ د نړيوالو ورکو شويو کسانو موندل

۱۳ـ د کشف شويو جسدونو پېژندنه

۱۴. نړيواله  څارنه

۱۵ـ د تقضا شــويو خلکو پــه پېژندلو کې 

مرسته

۱۶ـ د غــړو هيوادونــو تر منــځ د عادي او 

بيړنيو اړيکو ټينګول

۱۷ د مجرمينو د قضيو د بررســۍ لپاره د 

پوليسو د افرسانو له يوه هيواد څخه بل هيواد 

د تګ راتګ آسانتياوې

۱۸ـ نور داخيل جنايي موضوعات، چې له  

بهر رسه اړيکه لري

د رنګونو له مخې پېژندنه:

۱ـ آيب رنــګ: آيب اعالن يا اســتعالم هغه 

وخت صادېريــږي، چې يو کس د يوه هيواد د 

پوليسو تر نظر الندې وي او دغه هيواد غواړي 

د مطلوب کس پــه اړه زيات معلومات په الس 

راوړي.

۲ـ شــني رنــګ: د دې لپــاره دی چې يوه 

مجرم خپله ســزا تېره کړې وي، مګر هغه د بيا 

ځلې لپاره په جرم الس پورې کړی وي.

۳ـ ژيړ رنګ: دغه رنګ د هغو کســانو لپاره 

کارول کيږي، چې له خپل ځايه معمويل ډول 

ورک شــوی وي او له هغې څخه هېڅ ډول اثر 

نه وي پاتې.

۴ـ تور رنګ: د ورکو شــويو جســدونو لپاره 

دی. دا رنګ هغــه وخت کارول کيږي، چې د 

يوه هيواد پوليسو کوم جسد پيدا کړی وي.

۵ـ ســور رنګ: د هغو کســانو لپاره کارول 

کيږي، چې د تعقيب الندې وي. په دې اعالن 

رسه هغه کسان چې جرم يې کړی وي غواړي 

بل هيواد ته وتښتي. دغه ډول خلک د نړيوالو 

څارونکو په نامه الندې راغيل دي.

د سازمان جوړښت:

انټرپول د شپږو منسټونو لرونکی دی، چې 

عبارت دي له:

عمومي غونډه

اجرايه کمېټه

مرکزي منيش

مرکزي ميل دفرتونه

د مشاورينو هسته

د انټرپول د څيړنو او ارزونو څانګه

عمومي غونډه:

د انټرپــول تر ټولــو لوړ بنســټ، عمومي 

غونډه ده. دغه غونډه هر کال د يو غړي هيواد 

د ننه جوړېږي. د دې بنســټ ځنې دندې، د 

اساسنامې اجرا، د کلنيو پروګرامونو تصويب او 

د ســازمان هدفونو ته د رسيدو مناسبې الرې 

چارې لټول دي.

د عمومي غونډې رئيسان:

 د عمومي

غونډې رئيس

 د فعاليتهيواد

کلونه

 ۱۹۲۳ تر(اتریشسکار درسلر

۱۹۴۶(

  لوئیس

ډاکلوکس

 ۱۹۴۶ تر(فرانسه

۱۹۵۱(

 مارسل

سیکاټ

 ۱۹۵۱ تر(فرانسه

۱۹۶۳(

 ۱۹۶۳ تر(فرانسهجان نیپوت

۱۹۷۸(

 ۱۹۷۸ تر(فرانسهآندره باسارد

۱۹۸۵(

 ۱۹۸۵ تر(بریتانیاریموند کنډال

۲۰۰۰(

  ۲۰۰۰ تر(آمریکارونالډ نوبل

۲۰۱۲(

 میرل

بالسرتاټزی

  ۲۰۱۲ تر(فرانسه

۲۰۱۶(

اجرائيه کمېټه:

دغــه کمېټــه د ســازمان له رئيــس، دوو 

مرســتياالنو او پنځلسو کسانو غړو څخه جوړه 

شوې ده.

د دې کمېټې يو شــمېر دندې: د عمومي 

اســامبلې د پرګرامونو برابرول، د ســازمان د 

عمومــي منيش پــر کار نظــارت او د بودجې 

تنظيمول. دغه بنســټ خپله کلنۍ غونډه په 

کال کې يو ځل جوړوي.

مرکزي منيش:

د ســازمان له  داميي جوړښــت څخه ده، 

چې د هغې رياســت د عمومي منيش پر غاړه 

دی. د اجرايــي کمېټې او عمومي اســامبلې 

د تصويــب شــويو پرګرامونو اجــرا او د مهمو 

نړيوالــو جرمونو اعالن او د هغې ارقام، د دې 

بنســټ له دندو څخه دي. د نړيوالو پوليســو 

پاتې په 38 مخ کې
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چکیده
دولت افغانســتان به عنوان عضو سازمان 
ملل متحد به تعداد زیادی از اسناد بین المللی 
حقوق بشــر پیوسته است. پیوســتن به این 
رعایت، حمایت  مکلفیت ســه گانه ای  اسناد، 
و تحقق حقوق بشــر را متوجــه دولت و کل 
ارگان های آن می سازد. در این میان، پولیس 
بــه عنوان یکی از ارگان های اساســی دولت، 
نقش برجســته ای را در امر احترام، رعایت و 
حفاظت از کرامت انســانی و حقوق بشر ایفا 
می کند. صالحیت های قانونی و ارتباط وسیع 
پولیس با مردم از یک ســو و نقش کلیدی آن 
در کشف جرم از سوی دیگر، امکان ویژه ای را 
بــرای پولیس در حل مشــکالت جامعه و در 
حمایت از کرامت انسانی و حقوق بشر فراهم 
می ســازد. به همین دلیل است که در قانون 
اساسی افغانســتان و به طور خاص در قانون 
پولیس، بر نقش حیاتی پولیس در تأمین نظم 
و امن عامه و حراســت از حقوق و آزادی های 

نقش پولیس در 
رعایت  حقوق بشر و 
حفاظت از کرامت 
انسانی
قسمت اول

اساسی شهروندان به عنوان عمده ترین وظیفۀ 
پولیس، تأکید صورت گرفته است.

اجرای وظایف پولیس بــا رویکرد حقوق 
بشــر باعث بهبود نظم، امنیت، رفاه و آسایش 
مــردم در جامعــه گردیــده و زمینه هــای 
کمک رسانی در حاالت مختلف به شهروندان 
را فراهم می ســازد. امری کــه نتیجه ای آن 
تأمین حق زندگی، آزادی، امنیت شــخصی و 

دیگر حق های بشری است. 

مفاهیم اساسی
پولیس، افغانستان، قانون، کرامت انسانی، 
حقوق بشــر، عدالت جزایی، مکلفیت حقوق 

بشری پولیس

مقدمه
ارائه خدمات پولیس زمانی مؤثر است که 
پولیس در خط مقدم دفاع از حقوق بشــر قرار 
گیرد؛ حالتی که نیروهای پولیس وظایف شان 

را بجای اتکا بر تــرس و قدرت نامحدود2، با 
تکیه بر قانون، افتخار و مسلکی گرایی به پیش 
ببرند.3 احترام و حمایت از حقوق بشر توسط 
مجریــان قانــون به صورت عمــوم و پولیس 
به طــور خاص، ســبب افزایــش مؤثریت کار 
آن ها گردیده و حمایت سیستماتیک افسران 
پولیس از حقوق بشــر و برخورد مسلکی آن ها 
در زمینــه، باعث کاهش میزان جرم و تقویت 
نظم عمومی می شود. احترام، حمایت و دفاع 
از حقوق بشر توســط نیروهای پولیس سبب 
می شود تا: 1(. اعتماد عمومی و همکاری های 
اجتماعی نســبت به پولیس افزایش یابد، 2(. 
جریان تعقیب عدلی در محکمه موفق گردد، 
2(. پولیس بخشــی از جامعــه تلقی گردیده 
و مــردم متوجه اجــرای وظیفۀ ارزشــمند 
اجتماعی آن ها  گردد؛ 3(. اعتماد نســبت به 
سیســتم اجرای عدالت تقویت می گردد، 4(. 
پولیــس در نقش الگــوی احترام بــه قانون 
ظاهر گردیده و عمل آن هــا کاپی می گردد، 

مقالـــــه
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5(. حمایت رسانه ها، جامعۀ جهانی و مقامات 
عالی رتبه نســبت به پولیس جلب گردیده و 
روی همرفته، به پروسۀ حل  و فصل صلح آمیز 

منازعات و شکایت ها کمک می کند.
در روی دیگر ســکه، تخطــی پولیس از 
حقوق بشــر پیامدهای منفــی چندین بعدی 
بجاگذاشــته و سبب می شــود تا: 1(. اعتماد 
عمومی نسبت به پولیس خدشه دار گردد، 2(. 
تعقیب عدلی به صورت مؤثر انجام نشود، 3(. 
پولیس از جامعه منزوی گردد، 4(. مجرم آزاد 
و بی گناه زندانی  شــود، 5(. رنج قربانی جرم 
بی پاســخ بماند، 6(. عوامل و نهادهای دولتی 
را بدنام  ساخته و منجر به بی نظمی اجتماعی 

می گردد.4  
بر کشــورها الزم اســت که در تشکیالت 
پولیس بایــد افراد تحصیل کرده و آشــنا با 
حقوق بشر را اســتخدام نمایند و آموزش های 
نظری و کاربردی الزم را برای نیروهای شــان 
تدارک ببینند. این آموزش ها نیروهای پولیس 
را در مواجهه مناسب با موقعیت های بحرانی 
یاری می رســاند. واقعیت هــای تلخی که در 
ســطح جهان شاهد آنیم، گویای آن است که 
خشــونت ورزیی پولیس علیه شهروندان هنوز 
وجود دارد. وجود ایــن واقعیت عینی ایجاب 
می کند که مســؤوالِن تشــکیالت پولیس در 
هر کشــور به جای ســرپوش نهادن بر موارد 
ســؤعملکرد نیروهــای خود، با شــیوه های 
مســلکی در صدد بر آیند تــا مأمورانی که از 
موقعیت شان سؤاســتفاده نموده اند را مورد 
پیگــرد قانونی قــرار دهند و با ایــن دیدگاه 
نادرســت که پولیس باالتر از قانون می باشد، 

برخورد نمایند.
تحقیق حاضر به تبیین »نقش پولیس در 
رعایت و حفاظت از کرامت انســانی و حقوق 
بشر« در دو عرصۀ عدلی و امنیتی  و با تمرکز 
بر رعایت موازین حقوق بشــر توسط پولیس 
پرداخته و در آن مسائل چون: مفهوم پولیس، 
کارکردهای پولیــس،  الزامات تأمین عدالت 
جزایی در اجرائات پولیس، پیامدهای تخطی 
پولیس از قانون، ارتباط وظایف قانونی پولیس 
با حقوق بشــر و مکانیزم حصول اطمینان از 
پاســخگویی پولیس در اجرای وظایفش مورد 

بحث قرار گرفته است.
1. تعریف پولیس

واژه پولیس از پولیتی5 به معنی شــکلی 
از حکومــت یــا یک هیئت سیاســی، گرفته 
شده اســت. در اروپا تا قرن پانزدهم میالدی، 
پولیس تا حدی زیادی به موضوعات مختلف 
زندگــی اجتماعی نظیر بهداشــت و مالکیت 
مرتبــط بود و نیــروی پولیس مجــزا وجود 
نداشــت. کار پولیس به طور متناوب توســط 
ارتــش انجام مي شــد و جامعــه عمدتًا فاقد 

پولیس بود. با شــکل گیري دولت هاي مدرن 
از قرن 1۸ میالدي، پولیس به امنیت داخلي 
ربط داده شــد و همراه با گسترش قانون در 
هفت دهۀ اخیر، پولیس نیز به نحو فزاینده اي 
بــه کار جلوگیري از تهدیــدات عمومي مثل 
جــرم و بی نظمــي و جلوگیــري یــا جبران 
تخطي ها از قانون اشــتغال یافت که در عین 

حال توسط قانون نیز کنترول می شد.6
بــرای تعریف پولیــس، اجماع ســاده یا 
گســتردۀ وجود نــدارد. از نظــر چارلزکال7 
عناصر اولیه هنجار جدید پولیس عبارتند از: 

1. بیش تر تحــت نظارت غیرنظامي بودن 
تا نظامي؛

2.  تــالش جدی و صادقانــه برای تحقق 
نظــم و امنیت عمومی با رعایــت معیارهاي 

بین المللي حقوق بشر؛
3. تکثرگرایی واجتناب از هرگونه  تعصب.۸
توجه این رویکرد عمدتًا معطوف به پرهیز از 
اشتباهات قبلي است تا پرداختن به معیارهاي 
هنجاري براي رفتار آینــده ی پولیس. دیوید 
بیلی9 بر مبناي دو اصل »مســئولیت پذیری« 
و »پاسخگویی« به تعریف پولیس می پردازد. 
اگرچه او به تشــریح ســاختارها و کردارهاي 
مختلف برای عینیت  بخشیدن به این ارزش ها 
نپرداخته، اما استداللش این است که پولیس 
باید نــه فقط به جهت گیــري حکومت بلکه 
به نیازهاي امنیتي آشــکار مــردم نیز به طور 
مستقیم پاسخ بگوید و به خاطر عملکرد خود 
از طریــق کانال هاي مختلف در مقابل مراجع 
چندگانه پاســخگو باشد. در ســطح انتزاعي، 
در همه نظام هاي توســعه یافته در این آرمان 
اشتراک نظر وجود دارد که قدرت پولیس باید 
بر طبق قانون و نه امیال حکمرانان یا عامالن 

پولیس اعمال شود. 
همه جوامــع از پولیس براي کنترل جرم 
و کمک به نظــم عمومی )به عنــوان مثال، 
میانجي گــري و داوري منازعــات، تنظیــم 
ترافیــک و کمک رســاني در موقعیت هــای 
اضطــراري( اســتفاده می کنند. اما شــرایط 
سازماني که پولیس تحت آن فعالیت مي کند، 
وسایلي که از آن اســتفاده می کند و اهدافی 
که در جستجوي آن اســت تفاوت بارزي در 
میان جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته وجود 
دارد. یکي از عناصر مهم در تعریف یک جامعه 

مردم ساالر، وجود نیروي پولیسي است که:
1. تابع حاکمیت قانــون در قالب احترام 
به ارزش ها و شــأن انساني اســت تا امیال و 
آرزوهاي یک کارگزار سیاسي خاص یا حزب 

قدرتمند.
2. تنها در شرایط محدود و تحت کنترول 
دقیق مي تواند در زندگي شــهروندان مداخله 

کند.

3. در مقابل مردم پاسخگو است.10
بــر اســاس مــاده دوم قانــون پولیس 
افغانســتان، پولیس چنین تعریف شده است: 
پولیس شامل افسر ساتنمن و ساتونکی بوده 
که در تشــکیل وزارت امور داخله استخدام و 
جهــت تأمین نظم و امــن عامه، طبق احکام 
قانون فعالیت می نماید.11 روح ماده های پنجاه 
و ششم12، بند ســوم مادۀ هفتاد و پنجم13، و 
مادۀ یک صد و ســی  و  چهارم قانون اساســی 
افغانستان، یک پولیس ملی مدرن و مبتنی  بر 

قانون را به تصویر می کشد.
آزادی های فردی و مساوات در برابر قانون، 
اساســی ترین حقوق انسان است. خصوصیات 
وظایف عادی و جنایی پولیس طوری اســت 
که همیشــه با آن، آزادی هــا و حفظ برابری 
افــراد در مقابل قانون، ارتبــاط پیدا می کند. 
قانون اساسی یک کشور حدود کلی اختیارات 
پولیس و حدود کلی آزادی های افراد را تعیین 

می کند.
حمایــت از حقوق و آزادی های اساســی 
افراد مورد تأیید قانون اساســی افغانســتان 
اســت. قانون اساســی جان، مال، مســکن و 
شــرف افراد را مصون از تعرض می شناسد و 
حقوق مذکور به وســیله مجریــان قانون که 
پولیــس یکی از مهم تریــن بخش ارگان های 
حراســت از قانون اســت و وظیفــه دفاع از 
حقوق و آزادی های اساســی افــراد را دارد، 
تأمین می گردد. به این اســاس، افراد پولیس 
در جامعــه به حیــث مدافعان حقوق بشــر 
شناخته می شــوند. کارمندان این نهاد باید با 
دانش مســلکی مطابق معیارهای قبول شده 
بین المللی آراســته بوده و با صبر و شکیبایی 
وظایف خویش را به حسن صورت انجام دهند. 
با توجــه به آنچه که گفته آمدیم، وظایف 
پولیــس به طور کلی با تأمین حقوق بشــری 
افراد و بخصوص با حقوق اطفال، زنان و سایر 
اقشار آســیب پذیر جامعه ارتباط ناگسستنی 
دارد. پولیــس در هنگام اجرای وظیفه ممکن 
اســت حقوق اطفال و زنان را مورد صیانت و 
نگهداری قرار دهد یا آن را نقض کند. فلسفۀ 
وجودی پولیس و ظرافت اجرای وظایفش در 
امر حمایت از حق و عدالت نهفته است، نه بر 

خالف آن. 
2. دسته بندی پولیس

به طور کلی پولیس را به دو گروه می توان 
تقسیم کرد: 

1. پولیس اداری-امنیتی  
2. پولیس عدلی-قضایی یا جنایی.

پولیس اداری/امنیتی به دو مفهوم وسیع 
و محدود استعمال می شود. معنای وسیع آن 
هرنوع نظارت و مداخله ای است که دولت برای 
حفظ نظم عمومــی و فعالیت افراد در جامعه 

به عمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در 
حفــظ نظم، وضع لوایح و مقــررات و اجرای 
آن ها اســت. مفهوم محــدود پولیس اداری 
کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از 
وقوع جرایم، بی نظمی ها و اغتشاشات به عمل 
می آید. این نــوع پولیس را پولیس امنیتی یا 

احتیاطی نیز می گویند.
پولیس قضایی یــا جنایی ناظر بر مواقعی  
اســت که یک اقــدام ضداجتماعی یا جرمی 
صــورت گرفته باشــد. در این صورت اســت 
که پولیس جنایی مبادرت به کشــف جرم و 
جمع آوری دالیل و دستگیری مجرم می کند. 
گاهــی اوقات پولیــس اداری و قضایی دارای 
وظایــف مشــترک اند. یک بخــش عمده از 
نقش پولیس در قبال تأمین حقوق بشــر، بر 
می گردد به وظایف و مکلفیت های آن؛ یعنی 
به میزانی کــه پولیس وظایف و مکلفیت های 
قانونــی خویش را درک کنــد و به آن عمل 
نمایــد، به همان میزان نقش مثبت در تأمین 

حقوق بشر بازی نموده است.14
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عرصه عدالت جزایی
یک قســمت عمده از اصــول محاکمات 
عادالنه کــه در کنوانســیون های بین المللی 
و قوانین داخلی افغانســتان آمده اســت، و از 
جمله حق های بشری افراد محسوب می شود، 
جزء وظایف عمده پولیس می باشد. از کشف تا 
گرفتاری مظنون و رعایت برخی از حقوق این 
اشخاص در حوزه وظایف پولیس قرار می گیرد. 
قرار زیر اصول الزم الرعایت توسط پولیس در 
عرصۀ عدالت جزایی به تشریح گرفته می شود 
تا نقش و مکلفیت های ارگان پولیس در قبال 

حقوق بشر بیشتر روشن گردد.
3.1. اصل آزادی از توقیف خودسرانه

ایــن اصــل حکــم می کند که ســلب یا 
محــدود کردن آزادی افراد باید مطابق احکام 
قانون صورت گیرد؛ نــه این که ارگان پولیس 
با اســتفاده از موقف و موقعیــت خود بدون 
افراد  درنظرداشــت احکام قانون، آزادی های 
را ســلب نماید و امر به گرفتاری یک شخص 

بدهد.
مــاده نهــم اعالمیه جهانی حقوق بشــر 
مصرح اســت: » احدی نمی تواند خودســرانه 
توقیــف، حبس و تبعید شــود«. مــاده نهم 
میثــاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی 
نیــز حکم می کند: »هر کســی حق آزادی و 
امنیت شــخصی دارد. هیچ کسی را نمی توان 
یا  قانون( دســتگیر  خودســرانه)بدون حکم 
بازداشت)زندانی(  نمود. از هیچ کس نمی توان 
سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق اصول 
محاکمات مقرر در حکــم قانون«. در همین 
ارتباط ماده 27 قانون اساســی افغانســتان 

تصریــح می دارد: »هیچ شــخص را نمی توان 
تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر به طبق 
احکام قانون«. قانون اجرائات جزایی کشــور، 
حدود صالحیــت ارگان پولیس در گرفتاری 
افراد را چنین مشــخص کرده است. ماده ۸1 
قانــون اجرائات جزایی ابراز می دارد: »پولیس 
عدلی می تواند بــه صالحیت خود در حاالت 

ذیل شخص را گرفتار نماید:
• حین ارتــکاب جرم جنایت یا جنحه ای 

که جزای آن حبس متوسط باشد.
• شــخصی که بــه حیــث مرتکب جرم 
جنایت قلمداد شــده و امکان غایب شدن او 

متصور باشد.
• در سایر حاالت، گرفتاری توسط پولیس 
عدلی به اساس دستور مقامات عدلی و قضایی 

با صالحیت صورت می-گیرد«.
توقیــف، گرفتــاری یــا تهدایــد آزادی 
غیرقانونی در ُکذ جزای افغانستان جرم انگاری 
شده اســت. ماده 5۸5 ُکد جزا مقرر می دارد: 
»شــخصی که دیگری را گرفتار یا آزادی وی 
را به صورت غیرقانونی ســلب یا محدود سازد 
یا به ســلب یا محدود ساختن آزادی دیگری 
بعــد از ختم مــدت قانونــی آن ادامه بدهد، 
مرتکب جرم گرفتاری، توقیف یا تهدید آزادی 
گردیــده، مطابق احکام ایــن فصل، مجازات 
می گردد.« براســاس مــاده 5۸6 و 5۸7 کد 
جزا مرتکب جرم گرفتاری، توقیف یا ممانعت 
غیرقانونــی در حاالت غیرمشــدده به حبس 
متوســط و در حاالت مشدده به حبس طویل 
تا هفت سال محکوم می گردد. حاالت مشدده 
در ماده 5۸7 قرار ذیل برشمرده می شود: »1-
در حالتی که جرم توسط مؤظف خدمات عامه 
ارتکاب یافته باشــد. 2- در حالتی که جرم با 
جبر، اکراه یا تهدید به قتل یا تهدید به اذیت 
بدنی ارتکاب گردیده باشد. 3- در حالتی که 
جرم با استفاده از لباس رسمی بدون داشتن 
حق استفاده از آن یا متصف ساختن به صفت 
کاذب صــورت گرفتــه باشــد. 4- در حالتی 
که با اســتفاده از امر تزویری به عنوان مقام 
صالحیت دار دولتی ارتکاب شده باشد. 5- در 
حالتــی که مدت توقیف غیرقانونی از یک ماه 

بیشتر باشد.«
اصل تفهیم اتهام  .3.2

از مکلفیت هــای دیگر پولیس که ســهم 
بزرگی در تأمین حقوق بشری یک متهم دارد، 
این اســت که به محض گرفتــاری وی را از 
علت و موضوع با خبر بســازد. ماده  سی ویکم 
قانون اساسی و ماده های هفتم و هشتم قانون 
اجرائات جزایی به همین مســأله اشاره دارند. 
پولیس باید مظنــون را در جریان تحقیق از 
تمامی حقوق اش با خبر بســازد تا وی بداند 
که در جریان محاکمه از چه حقوقی برخوردار 

است و چگونه می تواند بی گناهی خود را ثابت 
نماید. ماده 7 قانــون اجرائات جزایی در این 

زمینه چنین تصریح کرده است: 
»مظنــون، متهم و مســؤل حق العبد در 
مراحــل تعقیب عدلــی دارای حقــوق ذیل 
می باشــند: 1- دانســتن جرم نســبت داده 
شــده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده 
و اجرائات قضیــه. 2- مصؤونیت از گرفتاری 
یا توقیف خودســرانه و حــق دریافت جبران 
خســاره وارده مطابق احکام ایــن قانون. 3- 
مصؤونیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، 
روانی و هرگونه برخورد غیرانسانی. 4- دادن 
اطالع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از 
طرف مرجع گرفتار کننده. 5- اظهار مطالب 
و ارایه دالیل به صورت آزادانه. 6- ارایه اسناد، 
مدارک و شهود، استجواب شهود اثبات و نفی. 
7- استفاده از حق سکوت و امتناع از هرگونه 
اظهارات. ۸- تعیین وکیل مدافع یا داشــتن 
مســاعدت حقوقی مطابق احــکام قانون. 9- 
اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده. 
10- داشتن ترجمان. 11- دسترسی به نقل 
اوراق مندرج دوسیه. 12- اعتراض بر اجرائات 
مأمور ضبط قضایی، اهل خبره، ســارنوالی و 
محکمه. 13- تقاضای جلسه...«. ماده ۸ قانون 
اجرائات جزایی در باب مکلفیت اطالع دهی از 
این حقوق توســط پولیس چنین حکم کرده 
است: »پولیس حین گرفتاری، حارنوال قبل از 
آغاز تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلف اند، 
حقوق مندرج ماده 7 این قانون را به مظنون 
و متهم یا نماینــده قانونی آن ها توضیح داده 
و موضــوع را در محضر، درج، امضا و نشــان 

انگشت او را اخذ نمایند«.
3.3. اصل تحت نظــارت قرار دادن 

اشخاص
تحــت نظارت قرار دادن افــراد مظنون و 
ناقــض قانون، یکی دیگــر از  اصول حاکم بر 
وظایف پولیس است. پولیس صرفاً در مواردی 
که قانون مشــخص نموده اســت، صالحیت 
دارد که شخص را گرفتار نماید. هرنوع تحت 
نظــارت قرار دادن افراد برخالف قانون، ناقض 
آزادی های شــهروندان اســت. ماده پانزدهم 
قانون پولیس مصرح است: »پولیس می تواند 
درحاالت آتی شــخص را تحــت نظارت قرار 

بدهد:
• درصورتی که حیات یا ســالمت شخص 
مواجه به خطر بوده و به طریق دیگر حمایت 
شــده نتواند، در این صــورت پولیس مکلف 
اســت، در مدت مندرج این ماده به اقداماتی 
متوســل گردد که حتی المقدور خطر متذکره 

مرفوع شده بتواند.
• در صورتی که تثبیت هویت شــخص به 

طریق دیگر ممکن نباشد.
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• در صورتــی که شــخص قصــد انتحار 
داشــته باشــد. در این صورت پولیس مکلف 
است شــخص را در مدت مندرج این ماده به 

نزدیک ترین شفاخانه محل انتقال دهد.
• در ســایر احوالی که قانون حکم نموده 

باشد.
• مدت دوام نظارت در حاالت فوق از 72 

ساعت بیشتر بوده نمی تواند«.
اصل رســیدگی به دوسیه در مدت 

قانونی
از وظایــف دیگــر ارگان پولیس در قبال 
حقوق مظنونین رسیدگی به موقع به دوسیه 
مظنون است و در رسیدگی به قضیه مظنون 
نبایــد تأخیر واقع گردد. جزء3 ماده۸0 قانون 
اجرائات جزایــی تصریح می نمایــد که باید 
در مدت24 ســاعت جرم کشــف شده را به 
سارنوالی اطالع دهد و ماده ۸7 قانون اجرائات 
جزایی چنیــن حکم کرده اســت: »پولیس 
مکلف اســت حداکثر الـــی72 ساعت بعد از 
گرفتــاری مظنون، محضر اجرائات را با اوراق، 
اســـناد و دالیل جمع آوری شــده رسماً به 
ســارنوالی ارایه نموده و مظنون را نیز غرض 

تحقیق به سارنوالی مربوط بسپارد«.
قانون پولیــس نیز در این خصوص موقف 
اتخاذ کرده و مــاده 25 قانون پولیس چنین 
حکم می نماید: »پولیس می تواند جهت کشف 
همه جانبه جرم و مجرم، مظنون گرفتار شده 
را بــرای مدت الی 72 ســاعت تحت نظارت 
قراردهد«. این ماده نشان می دهد که مظنون 
از یک طرف نباید بیشــتر از 72 ساعت تحت 
نظــارت قرار گیرد و از طــرف دیگر، باید در 
مدت 72 ســاعت به دوسیه شخص رسیدگی 
صورت گرفته و مظنون به ســارنوالی سپرده 

شود.
3.4. اصل عدم شــکنجه و محافظت 

افراد در برابر شکنجه
شکنجه یکی از اعمال غیرانسانی و مخالف 
کرامت اســت که هم در حقوق ملی و هم در 
حقوق بین الملل ممنوع قرار داده شــده و بر 
اساس رأی مشورتی دیوان بین المللی عدالت، 
از جملــه قواعد عام و الزامی حقوق بین الملل 
است. یعنی حتی کشورهایی که عضو معاهده 
منع شــکنجه نیســتند نیز حق نقض آن را 
ندارنــد. مطابق مــاده اول کنوانســیون منع 
شــکنجه، رفتارها و مجازات هــای ظالمانه و 
غیرانسانی، شکنجه چنین تعریف شده است: 
»هرنوع عمــل عمدی که بر اثــر آن درد یا 
رنج شــدید جســمی یا روحی علیه فردی به 
منظور کســب اطالعات یا گرفتــن اقرار از او 
ویا شخص سوم اعمال  شود، شکنجه نام دارد. 
)همچنین( مجازات فردی به عنوان عملی که 
او یا شخص سوم انجام داده است، ویا احتمال 

می رود که انجــام دهد، با تهدید و اجبار و بر 
مبنای تبعیض از هرنوع و هنگام وارد شــدن 
ایــن درد و رنج ویا به تحریک و ترغیب ویا با 
رضایــت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر 
صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی 

می شود.«
ماده دوم این کنوانســیون در باب تکالیف 
دولت ها مصرح است: »هر دولت عضو مراقب 
و مطمئن خواهد شــد که تمام انواع شکنجه 
در قوانیــن جنایی جرم انگاری شــده و برای 
مرتکب عمل شکنجه، و یا کسی که در انجام 
این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، 
مجرم شناخته شود«.  با توجه به تعهد حقوق 
بشــری افغانســتان، ماده 29 قانون اساسی 
تصریح می کند: »تعذیب انسان ممنوع است. 
هیچ شــخص نمی تواند حتی به مقصد کشف 
حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، 
گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به 
تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. هیچ کارمند 
دولتی نمی تواند هیچ شخصی را مورد شکنجه 

قرار دهد«. 
به تناسب این حکم قانون اساسی، قانون 
جزای افغانســتان شــکنجه را جرم دانسته و 
مرتکبین آن مجــازات می گردند. ماده 275 
قانون جزای افغانســتان تصریح کرده اســت: 
»هرگاه موظــف خدمات عامــه، متهم را به 
منظور گرفتن اعتراف شــکنجه نماید و یا به 
آن امر نماید به حبس طویل محکوم می گردد. 
اگر متهم در اثر شکنجه به قتل برسد مرتکب 
به جزایی پیش بینی شــده قتل عمد در این 

قانون محکوم می گردد«.
عالوه بر حکــم فوق، به موجــب قوانین 
افغانســتان هرنوع اعترافی که به جبر گرفته 
شــده باشــد، اعتبار قانونی ندارد و در صدور 
حکم نمی توان به آن اســتناد کرد. ماده 30 
قانون اساســی مصرح اســت: »اظهــار، اقرار 
و شــهادتی کــه از متهم یا شــخص دیگری 
به وســیله اکراه به دســت آورده شود، اعتبار 
نــدارد. اقرار به جرم عبارت اســت از اعتراف 
متهــم با رضایــت کامــل و در حالت صحت 
عقــل، در حضور محکمه بــا صالحیت«. در 
قانون وســایل و مدارک متعدد و متکثر برای 
اثبات جرم15 پیش بینی شــده که مقدم تر و 
معتبرتر از اقرار و اعتراف متهم است. بنابراین 
نیاز نیست با موجودیت چنان وسایلی بازهم 
بــه عمل شــکنجه به منظور اثبــات جرم بر 
متهم مبادرت شــود. ماده 19 قانون اجرائات 
جزایی افغانســتان در شناسایی وسایل اثبات 
جرم چنین تصریح کرده است: »دالیل اثبات 
جرم عبارت اند از: 1- اقرار متهم. 2- شهادت 
شهود. 3- اســناد. 4- شناسایی مظنون طور 

بالمواجهه در صف. 5- قراین. 

این مدارک آتی بــا رعایت درجه اهمیت 
در معاینــات تخصصی به حیــث ادله مادی 

محسوب می گردد:
نوارهــای صوتــی و تصویــری، مراقبت 
تصویری یا ســایر مدارک یــا اطالعات که از 
طریق اقدامات مخفی کشــفی به دست آمده 
باشد. آثار رده های انگشتان دست، کف دست 
و پا. آثار بالســتیکی باالی مرمی )کارتوس(. 
آثار و عالیم و افزار فلزی و سایر مواد سوخت. 
پارچه های شیشــه، آثارخون، آثــار پاپوش، 
آثار نوشــته ها، آثــار دندان، آثــار موی، آثار 
الکتریکی، بیولوژیکی و کیمیاوی. آثار اسلحه 
ناریــه و جارحه و مواد منفلقه و منفجره، آثار 
وسایط نقلیه، آثار مایعات، منسوجات، لکه ها، 
تیزاب ها و امالح. سایر مواد و آثاری که به نظر 
اهل خبره علماً ثابت شده و در تثبیت جرم و 

تشخیص مرتکب آن مؤثر باشد«.
شناســایی ایــن  دالیل در کنــار اقرار و 
شــهادت، از ســه جهت مهم اســت: نخست 
این کــه وظیفه اثبات جرم مربوط به مقامات 
متذکــره و از جملــه پولیس اســت و نباید 
شــخص متهم یا مظنون را وادار به اقرار کرد. 
دوم این که عماًل وسایل اثبات کنندۀ متعدد 
در اختیار پولیس و سایر مقامات قضایی قرار 
دهد تا آن ها کمتر به گرفتن اقرار روی آورند. 
ســوم این که تجربه ثابت کرده است که اقرار 
یک وسیله مناسب و با اعتبار برای اثبات جرم 
شمرده نمی شــود. چون بسیاری اوقات اتفاق 
افتاده که یک فرد به جای فرد دیگر در محضر 
محکمه اقرار به ارتکاب جرم نموده، در حالی 
که مجرم واقعی کســی دیگر بوده است. مثاًل 
پدر به جای پســر اقرار نموده، مهر و عاطفه 
پــدری باعث شــده که پدر به جــای مجرم 
واقعی)پســر( اقرار نمایــد. بنابراین از لحاظ 
حقوقی هم اقرار امروزه اعتبار چندانی ندارد. 
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که نباید به 

شکنجه توسل جست زیرا: 
• عمل شکنجه جرم است و مرتکب آن به 

موجب قانون مجازات می گردد.
• اعترافی که در نتیجه شکنجه به دست 
می آید، اعتبار نداشــته و مبنای اصدار حکم 

محکمه قرار گرفته نمی تواند. 
• امروزه اقرار قانونی هم، بدون وســایل و 

مدارک اثباتیه  قابل اعتماد شمرده نمی شود.
• وسایل و مدارک قانونی اثبات جرم زیاد 
است و باید با استفاده از آن وسایل قانونی، در 
پی اثبات جرم یــک متهم بود و تنها به اقرار 

اتکا  نکرد.
بــا توجه به مباحث قبلــی باید گفت که 
وظیفه اساســی پولیس در خصوص شکنجه 
دو امر اساســی است: امر نخست این که خود 
بدان متوســل نشــود و امر دوم این که اگر 

کســی دیگری بدان متوسل شــود، با اجرای 
قانون علیه آن مبارزه کند و شــخص ناقض را 

به پنجه قانون بسپارد.
3.5.  اصل رعایت حق سکوت

حق ســکوت یکــی از حقوق مســلم هر 
مظنون و متهم می باشــد که از بدو گرفتاری 
تا مرحلــه نهایــی محاکمه می توانــد از آن 
باشد. سکوت اختیارکردن، ضمانت  برخوردار 
مهمی اســت برای این که یــک متهم مجبور 
نشود و یا فریب نخورد که علیه خود شهادت 
دهد ویا در حالــت بی گناهی به مجرم بودن 
خود اعتراف نمایــد. از یاد نبریم که در اینجا 
سکوت عالمت رضایت متهم نیست، بلکه حق 
متهم اســت. ماده150 قانون اجرائات جزایی 
افغانســتان در این مورد چنین تصریح کرده 
اســت: »1- متهم می تواند در برابر سؤالی که 
از وی صورت می گیرد، سکوت اختیار نماید. 
موضوع ســکوت و امتناع از جواب در محضر 
درج می گردد. 2- سکوت متهم در حکم بیان 
وی نمی باشــد. 3- اظهار، اقرار و شهادتی که 
از متهم یا شــهود به وســیله تطمیع، تهدید، 
تخویف یا اکراه حاصل گردیده باشــد، اعتبار 
نــدارد«. مــواد 9 و 14 میثاق حقوق مدنی و 

سیاسی نیز این حق را شناسایی کرده است.
3.6. اصل برائت الذمه

اصــل برائت الذمه بدین معنی اســت که 
اصل بر بی گناهی مظنون و متهم اســت و تا 
زمانی که با حکم قطعی محکمه با صالحیت 
محکوم علیه شــناخته نشــده باشد، بی گناه 
تلقــی می گردد. اصــل برائت الذمــه ایجاب 
می کند که موارد ذیل که مستقیماً با وظایف 

پولیس ارتباط می گیرد، رعایت گردد:
• نباید کسی بدون در نظرداشت موازین 
قانونی دستگیر و تحت توقیف قرار داده شود.

• از پیــش داوری در مــورد مظنونیــن 
و متهمیــن قبل از قطعیــت حکم محکمه با 

صالحیت پرهیز گردد.
• از تشهیر متهمان و مظنونان دوری شده 
و نباید اسناد، معلومات، حقایق قضایا و هویت 
متهم و مظنون به رســانه ها و مطبوعات داده 
شود )نشــر حکم به موجب ماده 117 قانون 

جزا یکی از جزاهای تکمیلی است(.
اصــل برائت الذمــه در اعالمیــه جهانی 
حقوق بشــر، کنوانســیون های بین المللــی و 
تضمین شــده  افغانســتان  داخلی  قوانیــن 
اســت. ماده 11 اعالمیه جهانی حقوق بشــر: 
»1- هرکس که به جرمی متهم شــده باشد 
بی گناه محســوب خواهد شد تا وقتی که در 
جریــان یک دعوای عمومی کــه در آن کلیه 
تضمین هــای الزم براي دفاع او تأمین شــده 
تقصیر او قانوناً محرز گردد. 2- هیچ کس برای 
انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب 

آن عمل بــه موجب حقوق ملی یا بین المللی 
جرم شناخته نشــود محکوم نخواهد شد. به 
همین طریق هیچ مجازاتی شــدیدتر از آنچه 
که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق مي گرفت، 
در باره احدی اعمال نخواهد شد«. بند دوم از 
بین المللی حقوق  کنوانسیون  ماده چهاردهم 
مدنی و سیاســی نیز تصریح کرده: »هرکس 
که به ارتکاب جرمی متهم شــده باشد، حق 
دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن 
او بر طبق قانون ظاهر شــود«. به تناسب این 
دو ماده، ماده بیســت و پنجم قانون اساسی 
افغانســتان چنین حکم می کند: »برائت الذمه 
حالت اصلی اســت. متهم تا وقتی که به حکم 
قطعی محکمه با صالحیت محکوم علیه قرار 
نگیرد، بی گناه شناخته می شود«. ماده پنجم 
ُکــد جزا برائــت ذمه را به عنــوان یک اصل 
برســمیت شــناخته و ماده 5 قانون اجرائات 

جزایی عین همین حکم را دارد.
مادۀ پنجم قانون اجرائات جزایی مشــرح 
است: »1. برائت ذمه حالت اصلی است، متهم 
تا وقتی که به حکم قطعی محکمۀ با صالحیت 
محکوم علیه قرار نگیرد، بیگناه شــناخته می 
 شــود. 2. ســارنوال وقاضی نمی توانند دالیل 
مبهــم در قضیه را به حیث دالیل اثبات علیه 
مظنون ومتهم توجیه و یا ابهام در قانون را به 

ضرر آن ها تعبیر نمایند.«
3.۸. اصل تساوی همه در برابر قانون

اصل تساوی همه در برابر قانون و برخورد 
مســاوی قانون بــا همه شــهروندان یکی از 
اساسات حاکمیت قانون و عدالت است. اصل 
تســاوی همه در برابر قانــون ایجاب می کند 
که هیچ کس نباید به خاطر تعلقات جنســی، 
قومی، مذهبــی، منطقوی، عقیده سیاســی 
و... از حقــوق قانونی خویــش محروم گردد. 
تبعیض و امتیاز در تمام مراحل رســیدگی به 
یک قضیه ممنوع اســت. در جریان محاکمه 
متهمیــن و مظنونین باید ایــن اصل رعایت 
شود. یعنی پولیس و ســایر ارگان های عدلی 
و قضایــی نباید در برابر کســی تبعیض آمیز 
برخورد نمایند و یا به فرد و افراد خاص امتیاز 
بیشتری بدهند. این اصل در اسناد بین المللی 
حقوق بشر و قوانین داخلی افغانستان تضمین 
شده اســت. ماده دوم اعالمیه جهانی حقوق 
بشر دکترین منع تبعیض را چنین شناسایی 
کرده است: »هرکس می تواند بدون هیچ گونه 
تمایز، مخصوصــاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، 
زبان، مذهب، عقیده سیاســی یــا هر عقیده 
دیگــر و همچنین ملیت هــا، وضع اجتماعی، 
ثــروت، والدت یا هر موقعیــت دیگر از تمام 
حقــوق و کلیــه آزادی هایی کــه در اعالمیه 
حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به عالوه 
هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی 

بر وضع سیاسي، اداري، قضایی یا بین المللی 
کشــور یا سرزمینی باشــد که شخص به آن 
تعلق دارد، خواه این کشــور مســتقل، تحت 
قیمومت یا غیــر خودمختار بوده یا حاکمیت 

آن به شکلی محدود شده باشد«.
ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاسی به تناســب اعالمیه در باب این اصل 
بیان داشته اســت: »کلیه اشخاص در مقابل 
قانون مســاوی هســتند و بــدون هیچ گونه 
تبعیض اســتحقاق حمایت بالسویه قانون را 
دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض 
را منــع و برای کلیه اشــخاص حمایت مؤثر 
و مســاوی علیه هرنوع تبعیــض خصوصاً از 
حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید 
سیاســی و عقاید دیگر، اصل و منشــأ ملی یا 
اجتماعی، مکنت، نســب یا هر وضعیت دیگر 

تضمین نماید«.
قانون اساســی در مــاده 22 این اصل را 
مــورد توجه قــرار داده و بــه صراحت حکم 
می کند: »هرنوع تبعیض بین اتباع افغانستان 
ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد 
در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی 

می باشند«.
برخــی از عواملی که می تواند باعث نقض 
اصــل برابری افراد در برابــر قانون می گردد، 

عبارت اند از:
• عدم استقالل ارگان پولیس؛

• فســاد اداری. فســاد اداری عبــارت از 
استفاه از قدرت عمومی به نفع شخصی است. 
فســاد اداری باعث می شود که ارگان پولیس 
در اجرائات خود قانون را به صورت یکســان 

تطبیق نتواند؛
• نا آگاهی از قانون و بی اعتنایی نسبت به 
اجرای قانون به صــورت عادالنه و بی طرفانه 
بــاالی همــه. بعضــاً ناآگاهــی از قانــون و 
بی اعتنایی در اجرای قانون به صورت منصفانه 
و بی طرفانه سبب می شود تا قانون باالی همه 

به صورت یکسان تطبیق نشود. 
3.7. اصل وکالت دفاع

حق داشــتن وکیل مدافع یکی از حقوق 
مســلم مظنون و متهم اســت. طــوری که 
می دانیم در یک دعوای جزایی در یک طرف 
ســارنوال قرار دارد که بــه نمایندگی از عامه 
مــردم و دولت نقش مدعــی را ایفا می کند و 
فردی اســت که از احکام قانــون با تخصص 
کافی آگاه اســت. در مقابل متهم و مظنونی 
قرار دارد که ممکن اســت یک فرد بی سواد و 
بی خبر از قانون باشــد. در اینجا توازن وجود 
نــدارد و عدالت ایجاب می کنــد که در کنار 
متهم ویا مظنــون یک همکار حقوقی و جود 
داشته باشــد تا متهم و یا مظنون را در دفاع 
از حقش کمک نماید. عالوه بر آن، ســارنوال 
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از امکانــات و منابع حکومتــی و ارگان های 
ســارنوالی و پولیس برای اثبــات اتهام بهره 
می جویــد، در حالــی که شــخص مظنون و 
متهم به عنوان فردی با دســتان خالی است. 
برای ایجاد توازن و رسیدگی منصفانه ایجاب 
می کند که شخص مظنون از حمایت شخص 
حقوق دان و آگاه به مســایل قانونی برخوردار 

گردد و از حقوق قانونی خویش دفاع نماید.
اســناد بین المللی حقوق بشــر و قوانین 
داخلی افغانستان حق داشــتن وکیل مدافع 
را به رسمیت شــناخته است. ماده 31 قانون 
اساســی تصریح می کند: »هرشخص می تواند 
برای دفع اتهام بــه مجرد گرفتاری ویا اثبات 
حق خود، وکیل مدافع تعیین نماید. دولت در 
قضایای جنایی بــرای متهم بی بضاعت وکیل 
مدافع تعیین می نمایــد. محرمیت مکالمات، 
مراسالت و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از 
هرنوع تعرض مصون است. وکیل مدافع همراه 
بــا مظنون یا متهم حق دارند در تمام مراحل 
جریان اســتنطاق و محاکمه حضور داشــته 

باشند.«16 
جزایــی  اجرائــات  قانــون  مــاده 152 
افغانســتان، مصوب سال 1392 در این مورد 
چنین صراحت دارد: »ســارنوال قبل از آغاز 
تحقیــق از متهــم می خواهد وکیــل مدافع 
با خود داشــته باشــد. هرگاه متهم از گرفتن 
وکیل مدافع امتنــاع ورزد، در محضر درج و 
امضای وی اخذ می گردد. در صورتی که متهم 
عــدم توانایی مالی خود را برای گرفتن وکیل 
مدافع اظهــار نماید، مطابق احــکام قانون و 
مقرره مربوط به اداره مســاعدت های حقوقی 
معرفی می گردد. عدم معرفی وکیل مدافع یا 
امتناع از گرفتن آن در جرم جنحه نباید مانع 
اجرائات تحقیق و ضیاع دالیل گردد. درجرم 
جنایت ســارنوال مکلف است یک نفر وکیل 
مدافــع را به مصرف متهم بــرای وی معرفی 
نمایــد و در صورتی کــه بی بضاعتی وی ثابت 
گردد، مطابق احکام مقــرره مربوط از طرف 
اداره مساعدت های حقوقی برای وی وکیل یا 

مساعد حقوقی تعیین می گردد.«17
از آنجایی که پولیس اولین ارگانی اســت 
که شــخص مظنون یــا متهــم را در اختیار 
می گیرد، لذا الزم اســت که این حق را تذکر 
دهد تا شــخص مظنون و متهــم از حمایت 
وکیل در فرایند رســیدگی برخــوردار گردد. 
هــدف از گرفتن وکیل مدافــع، تالش برای 
حفظ ارزش های قانونــی و تأمین عدالت در 
حق جامعه، حق بازداشــت شــده و حصول 
اطمینان از اجرائــات پولیس مبتنی  بر قانون 
است. تنها به نفع مظنون و متهم نیست؛ بلکه 
به دلیل تطبیق عدالت و انصاف بوده و به نفع 
جامعه و پولیس نیز می باشد. اجرای قانون به 

صورت شفاف توســط مجریان قانون، از یک 
جهت متضمن حفظ کرامت انسانی است و از 
سوی دیگر متضمن تأمین عدالت. وقتی مردم 
از اجــرای قانون آن گونه کــه باید، اطمینان 
حاصل کننــد، اعتماد بین پولیــس و مردم 
ایجاد و تقویت می گردد. در این صورت، همه 
خود را در پناه قانون مصؤون احساس کرده و 

با خاطر آرام زندگی خواهند کرد.
3.10. اصل داشتن ترجمان و مفسر 

هر کســی که متهم به کدام جرم جنایی 
شــده باشــد، اگر زبانــی را کــه در محکمه 
استعمال می گردد، نمی داند حق کمک گرفتن 
مفسر و ترجمان رایگان را دارد. همچنان حق 
دارد تا اســناد برایش ترجمه گــردد. بر این 
اســاس حقوق چون: تفسیر و ترجمه، داشتن 
ترجمان الیق و ترجمۀ اسناد، به عالوۀ داشتن 
وکیل دفــاع برای مظنــون و متهم محفوظ 
اســت. ماده 14 بند 3 کنوانسیون بین المللی 
حقوق سیاسی و مدنی به این امر اشاره دارد: 
»هرکســی کــه متهم به کدام جــرم جنایی 
می گردد باید مستحق تضمینات حد اقل ذیل 
به صورت مکمل باشــد: .... اگر زبانی را که در 
محکمه اســتعمال می گردد نمی داند و به آن 
حرف زده نمی تواند، باید از کمک رایگان یک 
مفسر برخوردار گردد.« حق داشتن مفسر در 
تمام مراحــل جریانات جنایی صدق می کند، 
بشمول زمان اســتنطاق پولیس و تحقیقات 
ابتدایی و بازپرســی. برای برآورده کردن این 
حق، متهم و وکیل دفاع وی باید درخواســت 
داشتن یک مفسر را بدهد. کمیتۀ حقوق بشر 
واضح ســاخته اســت که حق کمک رایگان 
یک مفســر باید به آنهایی که زبانی را که در 
محکمه استعمال می گردد، نمی دانند و در آن 
حرف زده نمی توانند، مســیر گردد؛ چه اتباع 
داخلی باشــد یا خارجی، هردو مستحق این 

حق اند.1۸
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کشــورهای  مســئولیت   -2-4
توسعه یافته

در قسمت پیشین بیان شد که مسئولیت 
اصلی در طراحــی و اجرای برنامه های کاهش 
فقر بر عهده کشــورهایی است که در دام فقر 
گرفتار ند. اما باید توجه داشــت که کشورهای 
توســعه یافته نیز به نوبه خود متعهد می شوند 
که به کشورهای در حال توسعه ای که اجرای 
برنامه های شفاف و معتبر را در پیش گرفته اند 
کمک نمایند. این دولت ها در نشســت ســال 
2005 مجمع عمومی ســازمان ملل متحد بر 
تعهدات خود بر اســاس اعالمیه هزاره اجماع 
مونتری و طرح ژوهانســبورگ تاکید کردند. 53 
به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته تعهداتی 
برای مشــارکت جهانــی در مقابله بــا فقر و 
دستیابی به توسعه پذیرفته اند که این تعهدات 
با تعهدات کشورهای در حال توسعه تا حدودی 
متفاوت اســت، امــا هدف آن ها یکی اســت. 
بنابراین مســئولیت کشورهای در حال توسعه 
و توسعه یافته متفاوت اســت اما برابری آن ها 
مدنظر قرار گرفته اســت. ما یک هدف یعنی 
کاهش فقر داریم. نمی توان گفت که کشورهای 
فقیر و توســعه نیافته تمامی بار و مســئولیت 
رســیدن به این هدف را بر عهــده دارند بلکه 
کشورهای توســعه یافته نیز بنابر اصل برابری 
دولت ها مسئولیت خواهند داشت. بر این اساس 

می توان از ایجاد قاعده مسئولیت های متفاوت 
و برابــری دولت ها صحبت کرد. حال باید دید 
مسئولیت ها و تعهدات کشورهای توسعه یافته 
چیســت؟ این تعهدات را در سه زمینه کمک، 
بدهی ها و تجارت مورد بررسی قرار می دهیم. 

4-2-1- کمک
یکــی ازچارچوب های تأمیــن مالی برای 
توسعه و از بین بردن یا کاهش فقر، کمک های 
کشــورهای توســعه یافته اســت که از آن به 
عنوان کمک توســعه رسمی )ODA( نام برده 
می شــود. هدف و تعهدی کــه در مورد کمک 
توسعه رسمی در اجماع مونتری پذیرفته شده 
است، میزان 0/7 درصد از درآمد ناخالص ملی 
کشورهای توسعه یافته است. 54 به طور دقیق تر 
کشورهای توسعه یافته متعهد شده اند که میزان 
کمک توســعه رسمی را به میزان 0/7 درصدر 
در ســال 2015 و به میزان حداقل 0/5 درصد 

تا سال 2010 برسانند. 55 
در دهه 1990 میزان کمک توسعه رسمی 
کاهش مداومی داشــت اما در سال های اخیر 
شــاهد افزایش مقــدار کمک هــا بوده ایم. در 
حال حاضر مقدار کمک توسعه رسمی جهانی 
0/25 درصد از درآمد ناخالص ملی کشورهای 
توسعه یافته است که البته هنوز کمتر از 0/33 
درصدی است که در اواخر دهه 19۸0 پرداخت 
شد. برمبنای تعهدات کنونی چند کمک دهنده 

برای افزایش کمک ها، مقدار کمک های توسعه 
رســمی ســاالنه باید به حدود 100 میلیارد 
دالر تــا 2010 افزایش یابــد. در حال حاضر 
نشانه هایی از پیشرفت بیشتر وجود دارد. گروه 
جدیــدی از کمک دهنــدگان از جمله اعضای 
جدید اتحادیه اروپا و بعضی از کشــورهای در 
حال توسعه ثروتمندتر مثل برزیل، چین وهند 
پدیدار شده اند که همگی به گونه ای روزافزون 
تخصص های خود را از طریق همکاری فنی به 
سایر کشورهای در حال توسعه ارائه می دهند. 
پنج کشور کمک کننده تا کنون به هدف 0/7 
درصد رسیده اند و شش کشور دیگر جدول های 
زمانی برای رســیدن به آن تعیین کرده اند. به 
نظر می رسد سایر کشورهای کمک کننده نیز 
باید جدول های زمانی تعیین کنند به گونه ای 
که افزایش محسوس کمک ها را از سال 2006 
شــروع کرده و تا ســال 2010 به 0/5 درصد 

برسانند. 56 
امــا چگونه می توان میزان کمک توســعه 
رســمی را افزایــش داد؟ مســتقیم ترین راه 
برای افزایش مقــدار کمک ها، اختصاص دادن 
سهم های بیشتری از بودجه های ملی کشورهای 
کمک کننده به توسعه است. این گام را می توان 
با اقــدام آنی برای حمایــت از مجموعه ای از 
»راهکارهای ســریع« یعنی راهکارهای نسبتا 
ارزان و تأثیر گذار که دستاوردهای کوتاه مدت 

فقر؛ تهدید امنیت 
بین املللی
در قرن 21
بخش دوم و پایانی
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عمده ای داشته باشد تکمیل کرد. مثال می توان 
با توزیع گسترده پشه بند و داروهای ضدماالریا 

در مناطق فقیر میلیون ها نفر را نجات داد.57
نکته قابل توجه در اینجا این است که برای 
افزایش کیفیت، شفافیت و نتیجه بخش بودن 
کمک ها باید نظــارت خوبی نیز صورت گیرد. 
این نظارت دو بعد خواهد داشــت: اول نظارت 
بر کمک های اختصاص یافته توسط کشورهای 
توســعه یافته و دوم نحوه هزینــه کردن این 
کمک ها در کشورهای در حال توسعه دریافت 
کننــده کمــک. در بعد اول بایــد کمک ها با 
نیازهای محلی مشخص شــده در برنامه های 
ملی کشــورها و دستیابی به هدف های توسعه 
هزاره ارتباط و پیوند داشــته باشد نه با منافع 
عرضه کننــدگان در کشــورهای کمک کننده. 
این گونه نظارت مســلما به ســود کشورهای 
در حال توســعه اســت اما خود کشــورهای 
توســعه یافته نیز از این جهت که می توانند به 
مالیات دهندگان خود نشــان دهند که کمک 
مؤثر اســت از آن ســود می برند. کشــورهای 
کمک کننده می توانند بر اساس اعالمیه پاریس 
درمورد مؤثر بــودن کمک ها )2005( جداول 
زمانی و هدف های قابل نظارتی برای کمک را 

تعیین کنند. 5۸
از طرف دیگر به نظر می رسد باید بر نحوه 
عملکرد کشورهای در حال توسعه نیز نظارت 
صورت گیرد. کمک های دریافتی توســط این 
دولت هــا باید در جهت رســیدن بــه اهداف 
توســعه هزاره و از جمله کاهش فقر و مطابق 
بــا معیارهایی که در بخش مســئولیت اولیه 
کشــورهای فقیر بیان شد هزینه گردد. پس از 
اجالس سران کشــورهای G8 در سال 2005 
بحث نظارت باز هم توســط کشورهایی مثل 
بلجیم مطرح شد. این کشــورها معتقدند که 
برای ارائه کمک باید کشورهای کمک گیرنده 
شــروطی از جمله اســتراتژی کاهش فقر را 
بپذیرند و هم چنین مکانیزم هایی برای فشــار 
آوردن بر این کشــورها پیش بینی شــود. دو 
نکتــه در اینجــا قابل ذکر اســت: اول این که 
نظارت بر نحوه هزینه کردن کمک ها می تواند 
توسط نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل 
متحد و یا کشورهای توسعه یافته کمک کننده، 
صورت گیــرد. دوم این کــه پذیرفتن نظارت 
نباید به عنوان دســت آویزی برای کشورهای 
کمک کننده در فرار از کمک یا ســوء استفاده 
از آن قرار گیرد. به این دلیل به نظر می رســد 
نظارت سازمان ملل متحد نتیجه بهتری درپی 

خواهد داشت. 
4-2-2- بدهی

بحث بدهی خارجی و بخشــش بدهی ها 
ارتباط نزدیکی با دریافت کمک های توســعه 
رسمی دارد. اصالحات و بهینه سازی حکومت 

در زمینه فرصت هــای تجاری، به خودی خود 
موجبات فقرزدایی تمام و کمال را در بسیاری 
از کشــورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی 
فراهــم نخواهــد ســاخت. در این کشــورها 
تالش های توسعه ای به دلیل فقر زیر ساخت ها، 
بهــره وری پایین کشــاورزی و میــزان بدهی 
خارجی کم تأثیر بوده اند. کشورهای توسعه یافته 
بایــد چالش های کشــورهای فقیــر هم چون 
اســتمرار بدهی ها را مدنظر داشته باشند و در 
راستای اهداف توســعه هزاره از جمله کاهش 
فقر، سطح بدهی های مستمر را تعدیل کنند. 59

ســطح باالی بدهی های خارجی به منزله 
بارســنگینی بر رشــد اقتصادی در بسیاری از 
کشــورهای فقیر است. الزامات پرداخت بدهی 
از طریق ارز با پشــتوانه قوی مانع می شود که 
آن ها بتوانند در تعلیم و تربیت و مراقبت طبی 
ســرمایه گذاری کافی به عمل آورند و در قبال 
بالیای طبیعی و سایر موارد اضطراری به نحو 
مؤثری واکنش نشــان دهند. بنابراین تعدیل 
بدهی ها باید جــزو الینفک تالش های جامعه 

جهانی در مورد توسعه و کاهش فقر باشد. 
تعدیل بدهی ها دو صورت خواهد داشــت: 
بخشــش 100 درصد بدهی و کاهش بدهی. 
انتخاب یکی از این موارد بســتگی به وضعیت 
کشــور مقروض دارد. برای بیشتر کشورهای 
فقیر به شدت بدهکار، تأمین سرمایه به صورت 
انحصاری بر اساس کمک بالعوض و لغو 100 
درصد بدهی ها اســتوار است. کشورهای گروه 
۸ در سال 2005 تعهد کردند که 100 درصد 
بدهــی کشــورهای فقیر به شــدت بدهکار را 
ببخشند. این مســئله در نشست سال 2005 
سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد مورد تایید قرارگرفــت. 60 پذیرش این 
گونه بخشــش به این دلیل است که استمرار 
بدهی ها، مانع دســتیابی به رشد شده و تالش 
برای دستیابی اهداف توســعه هزاره از جمله 
کاهش فقر را با مشــکل مواجه می کند. بخش 
بدهی در واقع منابعی که برای رسیدن به رشد 

و کاهش فقر ضروری است را آزاد می کند. 61
در مورد کشــورهای به شدت بدهکار که 
به شدت فقیر نیستند وضعیت تعدیل بدهی ها 
متفاوت خواهد بود. برای این دسته از کشورها 
تعدیــل بدهی مســتلزم کاهــش بدهی ها و 
زمان بنــدی کردن بازپرداخت آن ها به صورتی 
که زمان بازپرداخت آن طوالنی شــود، خواهد 
بود. باید توجه داشــت که کاهــش بدهی یا 
طوالنی کردن زمان بازپرداخت آن نباید موجب 
کاهش منابع قابل دســترس سایر کشورهای 
در حال توســعه گردد یا کارایی مالی طوالنی 
مدت نهادهای تأمیــن منابع مالی بین المللی 
را به خطر بینــدازد. 62 نکته قابل ذکر در اینجا 
این اســت که بحث تعهد بــه تعدیل بدهی ها 

جدای از دولت های توسعه یافته، نهادهای مالی 
بین المللی را نیز در بر می گیرد. 

4-2-3- تجارت
یک نظــام تجــاری جهانی بــاز، عادالنه 
و قانونمنــد بــه همــراه تفکر لیبرالیســتی 
تجــاری می تواند به ریشــه کنــی فقر کمک 
قابل مالحظــه ای کند. 63 رهبــران جهان در 
کنفرانس های مونتری و ژوهانســبورگ به این 
حقیقت رســیدند که با ادامه نابرابری در نظام 
تجــاری بین المللی پایه های ریشــه کنی فقر 
سست خواهد شــد. 64 هرچند تجارت، نیاز به 
ســرمایه گذاری های در مقیاس بزرگ توسعه 
مورد حمایت کمک توســعه رسمی را از بین 
نمی بــرد، اما یک نظام تجــاری با ویژگی های 
فوق می تواند محرک نیرومند رشــد اقتصادی 
و کاهش فقر باشد به ویژه هنگامی که با کمک 
کافی ترکیب شــود. بر این اســاس توسعه و 
کاهش فقر به درستی در قلب مذاکرات تجاری 
چند جانبه دور دوحه ســازمان تجارت جهانی 
قــرار می گیرد.65 در حال حاضر غالبا شــرایط 
مناســب برای رقابــت در تجــارت جهانی از 
کشورهای در حال توسعه دریغ می شود چون 
تعرفه ها، ســهمیه ها  از  ثروتمند  کشــورهای 
و یارانــه های گوناگونی بــرای محدود کردن 
دسترســی به بازارهای خود استفاده می کنند 
و از تولید کننــدگان خــود حمایــت به عمل 
می آورنــد. این ناهنجاری باید اصالح شــود و 
این اصالح در چارچوب سازمان تجارت جهانی 
امکان پذیر اســت. باید یک جدول زمانی برای 
کشورهای توسعه یافته و ثروتمند تعیین شود 
تا موانع دسترســی به بازارهای خودشان را بر 
طرف کرده و شــروع به از بین بردن تدریجی 
یارانه های داخلی منحرف کننده تجارت به ویژه 
در کشــاورزی نمایند. 66 هم چنین بر اســاس 
برنامه اقدام بروکســل باید دسترسی تولیدات 
کشــورهای کمتر توســعه یافته بــه بازارهای 

کشورهای توسعه یافته فراهم شود. 67
به طــور کلی باید بیان داشــت که اصوال 
گسترش تجارت به خودی خود باعث کاهش 
فقر نمی شــود. مهم این اســت که تجارت به 
رشــد اقتصادی منجر شــود و برای این باید 
ویژگی هایی داشــته باشــد که در ابتدای این 
بحث مورد اشــاره قرار گرفت. اما در اینجا باید 
به دو نکته دیگر نیز توجه داشــت: اول اینکه 
بسیاری از کشــورهای در حال توسعه و فقیر 
دارای محصوالت رقابتی نیســتند. محصوالت 
یا کاالهای تولیــدی آن ها مانند موادمعدنی و 
محصــوالت غذایی فرآوری نشــده، ابتدایی اند 
کــه در معرض نوســانات شــدید قیمت قرار 
داد. دوم این کــه حتــی کشــورهای در حال 
توسعه ای که دارای انواع محصوالت رقابتی اند 
با موانع تجاری مواجه اند. این موانع عبارتند از 

تعرفه ها، معیارهای سخت مربوط به بهداشت و 
محیط زیست و یارانه های پرداختی کشورهای 
ثروتمند به تولید کنندگان محلی خود. بنابراین 
هرگونه استراتژی تجاری در جهت کاهش فقر 

باید این نکات را مورد لحاظ قرار دهد. 
هم چنین هرگونــه برنامه ملــی با هدف 
کاهش فقر و ایجاد رقابت تجاری الزم است بر 
سرمایه گذاری ها در تولید کشاورزی، زیربناهای 
مربــوط به تجارت و صنایــع صادراتی رقابتی 
به ویژه برای کشــورهای کمتر توســعه یافته، 
کشــورهای در حال توســعه فاقد دسترسی 
به دریا و کشــورهای در حال توسعه کوچک 

جزیره ای، تأکید کند. 6۸
4-3- نقش سازمان ملل متحد

یکی از تصورات نادرســت این اســت که 
ســازمان ملل متحــد به طور عمــده درگیر 
مســایل حفظ صلح است. اما باید توجه داشت 
که فعالیت هــای زیادی در زمینه توســعه و 
کمک بشردوستانه توسط این سازمان صورت 
می گیرد. سابقه فعالیت سازمان ملل در زمینه 
پیشبرد توســعه بی نظیر است. این سازمان با 
اجرای برنامه هایی در 135 کشــور همه ساله 
بیــش از 25 میلیارد دالــر کمک را به صورت 
5 میلیــار دالر پرداخت بالعوض و 20 میلیارد 
دالر وام تأمین می کند. سازمان ملل در زمینه 
پیشــبرد توســعه و کاهش فقــر ویژگی های 
منحصر به فردی دارد: جهانشمولی سازمان ملل 
متحد، بی طرفی آن، حضور جهانی آن با داشتن 
شبکه دفاتر در کشورها، اختیارات فراگیر آن و 

تعهد آن در برابر مردم ملل متحد.69
سازمان ملل متحد جدای از کمک هایی که 
در کنار دیگر نهادهای بین المللی و کشورهای 
توسعه یافته در زمینه توسعه و کاهش فقر ارائه 
می دهد به گونه ای دیگر نیز می تواند در کاهش 

فقر مؤثر باشد. 
شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان رکن 
اصلی ملل متحد وظیفه هماهنگی، رسیدگی 
به سیاســت ها و گفتگو درباره سیاســت های 
اقتصــادی را دارا ســت. همــان گونــه که در 
مباحث اولیه این پژوهش اشاره کردیم امروزه 
تهدیدهای بین المللــی جنبه های اقتصادی و 
اجتماعــی یافته اند و یکــی از تهدیدهایی که 
ما در اینجا بررســی می کنیم فقر اســت. فقر 
دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی اســت. 
شــورای اقتصادی و اجتماعــی در مورد این 
تهدیدها می توانــد رهبری تحلیلی و هنجاری 
داشته باشد. هیئت عالی بر این اساس پیشنهاد 
می کند که شورای اقتصادی و اجتماعی کمیته 
ای درمــورد جنبه های اقتصــادی و اجتماعی 
تهدیدهای امنیتی ایجاد کنــد. فقر به عنوان 
تهدید امنیــت بین المللــی در چارچوب این 
کمیته مورد بررسی قرار گرفته و درک بهتری 

از آن ارائه خواهد شــد. 70 هم چنین این شورا 
می تواند به محلی بــرای درگیر کردن جامعه 
توســعه یافته در باالترین ســطح و نهادهای 
بین المللی تبدیل شــود. از این رو اجالس های 
ســاالنه بین این شــورا و مؤسســات برتون و 
ودز باید بــرای ترغیب اقدام جمعی به منظور 
حمایت از هدف کاهش فقــر و اهداف اجماع 
مونتری استفاده شود.71 شورا هم چنین باید از 
پیشرفت ها در مسیر کاهش فقر ارزیابی ساالنه 

در سطح وزیران به عمل آورد. 72
ســازمان ملل متحد هم چنین در ســطح 
کشوری می توان مؤثر باشــد. در هرکشور که 
ســازمان ملل در زمینه فعالیت های توســعه 
در آن حضــور دارد کارگزاری ها، صندوق ها و 
برنامه های ســازمان ملل باید تالش های فنی 
خود را به گونه ای سازمان دهند تا به آن کشور 
کمک کننــد برنامه های ملی در زمینه کاهش 
فقر را تدویــن و اجرا کنــد. چارچوب کمک 
توسعه سازمان ملل باید مجموعه مشخصی از 
هدف های حســاس را تعیین و کمک ویژه هر 
نهاد سازمان ملل به کشورها در جهت کاهش 

فقر را تعریف کند. 73 
ســازمان ملل هم چینن می تواند با ایجاد 
مکانیزم های تشــویقی در امر کاهش فقر مؤثر 
باشــد. به عنــوان نمونه می توان بــه مکانیزم 
تشــویقی پیشــنهادی هیئت عالی و دبیرکل 
توسعه یافته  برای کشــورهای  ســازمان ملل 
ای کــه 0/7 درصد تولیــد ناخالص ملی خود 
را به کمک توسعه رســمی اختصاص داده اند 
اشــاره کرد. طبق این پیشنهاد باید دستیابی 
کشورهای توسعه یافته به اختصاص 0/7 درصد 
تولید ناخالص ملی برای کمک توسعه رسمی 
یا دســتیابی به پیشــرفت چشمگیر به سمت 
ایــن هدف، به عنوان معیارهــای مهمی برای 
مساعدت به این کشــورها جهت مشارکت در 
به حساب  امنیت  تصمیم گیری های شــورای 

آورده شود. 74
بازیگران  و  مدنی  جامعه  نقش   -4-4

خصوصی 
بازیگران خصوصی و نهادهای جامعه مدنی 
از جمله سازمان های غیردولتی کمک مثبتی 
به پیشــرفت و اجرای توســعه و کاهش فقر 
می کنند و در این مســیر به صــورت مداوم با 
حکومت ها، ســازمان ملل و دیگر سازمان های 

بین المللی درگیر هستند. 75
ســازمان های جامعه مدنــی نقش حیاتی 
در پیشــبرد فرآیند اجرایی کاهــش فقر ایفا 
می کننــد. جامعه مدنــی نه فقط شــریکی 
ضروری در ارائه خدمات به فقیران درچارچوب 
مورد نظر هدف های توســعه هزاره است بلکه 
هم چنیــن می تواند میانجی اقــدام در داخل 
کشــورها درباره مسایل ضروری توسعه، بسیج 

جنبش های فراگیر و ایجاد فشار از ناحیه توده 
مردم برای ملزم ساختن رهبران به پاسخ گویی 
درباره تعهدات آنان باشــد. هم چنین در سطح 
بین المللی بعضی از سازمان های جامعه مدنی 
می تواننــد به ایجــاد یا به حرکــت درآوردن 
مشــارکت های جهانی درباره مســایل ویژه یا 
جلب توجه به رنج های مردمان بومی و ســایر 
گروه های در حاشــیه قرار گرفته کمک کنند. 
در همین حال سازمان های دیگر جامعه مدنی 
می توانند برای مشارکت در بهترین شیوه ها در 
کشــورها از طریق مبادالت اجتماعی و فراهم 
ساختن حمایت و مشاوره فنی به دولت ها کار 

کنند.76
ســازمان های جامعــه مدنــی و بازیگران 
خصوصی به تالش های ملی توســعه و کاهش 
فقر کمک کرده و در افزایش مشارکت جهانی 
برای توسعه نقش دارند.77 بازیگران خصوصی 
هم چنین در ســرمایه گذاری در امر توسعه و 
کاهش فقر نقش حیاتی بازی می کنند. جریان 
ســرمایه خصوصی نقش مهمی در کنار کمک 
توسعه رسمی در بسیاری از کشورهای در حال 
توســعه جهت کاهش فقر ایفا کرده و می کند. 
نکتــه قابل توجه این اســت کــه جریان این 
ســرمایه های خصوصی عادالنه نیست و برخی 
مناطق همانند منطقــه جنوب صحرای افریقا 

سرمایه گذاری کمی دریافت می کنند.7۸
5- نتیجه گیری

الف. عصر جدیدی که فرآیند آن آغاز شده 
اســت و از آن به عنوان عصــر جامعه جهانی 
یــاد می شــود همانند هر نظامــی دارای یک 
هسته ســخت خواهد بود. هســته سخت در 
عصر بعد از جنــگ جهانی دوم، حفظ صلح و 
ا منیت بین المللی بوده است و در حال حاضر 
می توان گفت که ماهیت این هســته ســخت 
در حال تغییر اســت. در حال حاضر ما از یک 
هدف به نام حفظ صلــح و امنیت بین المللی 
صحبــت می کنیم و شــش دســته تهدید یا 
چالش را در مقابــل آن ذکر می کنیم. ماهیت 
این تهدیدها نســبت به گذشته تغییر کرده و 
این ناشــی از تغییــر در موضوع مورد حمایت 
بین المللی اســت. در گذشته دولت ها در مرکز 
مفهــوم امنیــت بین المللی قرار داشــتند اما 
امروزه انســان ها در کنــار دولت ها مطرح اند و 
جریان این حرکت به ســمت جایگزین شدن 
انسان اســت. به همین دلیل است که مفهوم 
امنیت بشــری در کانون توجــه عمومی قرار 
گرفته اســت. مطــرح شــدن تهدیداتی مثل 
فقر، بیماری های گســترده و مسری و تخریب 
محیط زیســت بیانگر این تحول است. در این 
میــان تهدیدی مثل فقر اهمیت فوق العاده ای 
یافته و در ارتبــاط تنگاتنگ با دیگر تهدیدات 
نیز اســت. نکته قابل توجه در اینجا این است 
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کــه هرچند هنوز از امنیت بین المللی صحبت 
می کنیم اما مفهومی دیگر یعنی بشــریت آن 
را تحــت تأثیر قرار داده اســت. به گونه ای که 
ماهیت امنیت بین المللی را تغییر داده است و 
در واقع اقدامات حفظ صلح و امنیت بین المللی 
در مرتبه ای باالتر در صدد حفظ بشــریت اند. 
البته این فرآیندی اســت که هنوز کامل نشده 
و در حال جریان اســت. زمانی که این فرآیند 
کامل شــود ما نظام بین   المللی خواهیم داشت 
که هســته ســخت آن بشــریت خواهد بود. 
ب. از بیــن بردن یا کاهش فقــر نیازمند 
یک اســتراتژی بلند مدت اســت. مطمئنا در 
کوتاه مدت یا میان مدت دســتیابی به چنین 
هدفی ممکن نیست. به همین دلیل است که 
سران دولت ها در اعالمیه هزاره برای یک دوره 
15 ساله دستیابی به کاهش نیمی از فقر شدید 
را پیش بینی کردند. حتــی چنین پیش بینی 
هم در آن زمان خوش بینانه به نظر می رسید. 
اما موفقیت برخی کشــورها از جمله در شرق 
آسیا در رســیدن به این هدف نشان می دهد 
که این هدف دور از دســترس نیست. اما این 
صرفا کاهشــی نیمی از فقر شــدید است. در 
حالــی که ما باید تهدید فقــر را در تمام ابعاد 
آن در نظر بگیریم که خیلی گسترده تر از فقر 
شدید است. بنابراین دستیابی به هدف از بین 
بردن فقر مستلزم یک استراتژی بلند مدت به 
همــراه تاکتیک های متنوع و مختلفی اســت 
که بــا همکاری تمامی اجــزا نظام بین المللی 
امکان پذیر اســت. ضمن این که موفقیت این 
اســتراتژی به تدویــن قواعــد الزم االجرای 

بین المللی فراتر از قواعد فعلی بستگی دارد. 
ج. اتخــاذ برنامه هــای توســعه ملی برای 
کاهش فقر متضمن در نظــر گرفتن دو گونه 
وضعیت اســت: اول معیارها و  قواعدی اســت 
کــه جامعه بین المللی طی چند ســال تجربه 
مقابله با فقر و پیشــرفت توسعه به آن رسیده 
است و اکنون در گزارش ها و اسناد بین المللی 
مورد اشــاره قرار می گیرد. دوم وضعیت خاص 
هر کشور است. موقعیت توسعه یافتگی کشور 
یعنی این که جز کشورهای با وضعیت نامساعد 
است یا با درآمد متوسط، در تعیین نوع برنامه 
توســعه ملی تأثیر گذار است. هم چنین ممکن 
است منطقه ای که کشور فقیر در آن واقع شده 
یا میزان جمعیت فقیر هر کشــور و پراکندگی 

این جمعیت در آن کشور تأثیر گذار باشد. 

یادآوری: منابع  در دفتــر ماهنامه موجود 
است.
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انټر پول سازمان

د غونــډو او ناســتو پايلــې او د جرمونو په اړه 

تحقيق په بېالبېلو رســنيو کې د هغې نرشول 

او خپرول.

مي مرکزي دفرت:

د دې بنســټ پــه هر غړي هيــواد کې په 

همدې نوم يو مرکز جوړيږي. دغه مرکز به له 

يوې خــوا له عمومي اســامبلې رسه په اړيکه 

کې وي او له بلې خوا به د هيواد له نورو ميل 

مرکزونو رسه هم په اړيکه کې وي. د فراريانو، 

مجرمينــو او متهمــو کســانو لټــه او لومړين 

مکتوبونــه، د هغــوی د هويــت څرنګوالی، د 

مجرمانو پېژندل او اسرتداد، د جرم د پېښېدو 

ځای او ځېنې نــورې کړنې د دې مرکزونو پر 

غاړه دي.

د مشاورينو هسته:

دغه هســته د پوهنتونونو له اســتادانو او 

له بېالبېلو متخصصينــو څخه جوړه ده، چې 

د دريــو کلونو لپــاره د اجرايي کمېټې له خوا 

ټاکل کيږي. د دې مشــاورينو دنــده له انټر 

پــول رسه په علمي او تخصيص مســايلو کې 

مرسته ده.

دانټرپول د څېړنو او ارزونو کميسون:

دغه کميســون د ســازمان يو له خپلواکو 

څانګــو څخــه دی، چــې دې النــدې عمده 

دندې  پر غاړه لري.

۱ـ د شــخيص اطالعاتو د وضعيت  څېړل 

او د سازمان له قوانينو او مقرراتو رسه د هغې 

مطابقت.

۲ـ انټرپول ته د سازمان د پروژو، عملياتو 

او د انټرپول په اړه د هرډول ســتونزو په اړه د 

مشورو ورکول.

۳ـ پــه انټرپول کې د فایلونو د پروســس 

کولو غوښتنه.

نړيوالې اعالميې:

دغــه اعالميې، د نړيوالو اعالميو يوه برخه 

ده، چې د بېالبېلو هيوادونو د ميل مرکزونو له 

لوري مرکزي عمومي منــيش ادارې ته ليږل 

کيــږي. مرکزي منيش خونه دغه مســتندات  

ټولو غړو هيوادنو ته ليږي. په دې اعالميو کې 

د نړيوالو مجرمينو پــه اړه اطالعات، د هغوی 

مشــخصات، د کار نښې، عکســونه او د ګوتو 

نښــې دي او دا له غړو هيوادونو رسه مرســته 

کوي، چې مجرمني و نييس. دغه اعالميې د 

انټر پول په څلورو رسمي ژبو خپرپږي.
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مهر د ښځې هغه

کــې د نجلۍ د َمهر انــدازه او رشايط معلوموي 

او پــه راتلونکي کې د هغو رشايطــو په رڼا کې 

واده تر رسه کوي او دا ښــه کار دی، ځکه چې 

پرته لــه مهر نکاح نه صحيح کېږي، خو ځينې 

خلک د نکاح د عقد يا د کوژدې کولو په لومړي 

وخــت کې د مهر اندازه نــه معلوموي او يو ډول 

رشم يې ګڼي او يا د مؤجل په نوم يې پرېږدي، 

ښــه داده چې په لومړي وار هر څه معلوم يش 

چې په راتلونکي کې دواړه خواوې د ســتونزو او 

پښيامنيو رسه مخ نه يش.

د پورتنۍ مقالې چــې »په واده کې د مهر« 

موضوع ده، له منت او د رسول الله – صلی الله 

عليه وســلم – د حديثو له مخــې دی پايلې ته 

رسېږو چې:

پرته د مهر د ټاکلو نکاح نه صحيح کېږي.

مهر يوازې د نجلۍ يا د ناوې حق دی، ټول 

بايد د هغې په واک کې ورکړل يش.

د ښــې او عزمتنې ښــځې لپاره په حديثو 

کــې د کم مهر يادونه شــوې ده، لــه دې کبله 

بايد د مهرونو په اندازو کې کموالی رايش. او د 

زياتوايل خواته کوښښ ونه يش.

که ښځه د خپل مهر يو څه برخه که څښنت 

ته معاف کوي او يا يې پالر ته؛ اختيار لري.

د مهر اندازه بايد د نکاح د تړون په پيل کې 

معلومه يش.

که د مهرونو اندازه کــې کموالی رايش هر 

څوک به وکولــی يش چې خپلې لور يا زوی ته 

واده پــه وخت رسه وکړي او بې ودونو ځوانان به 

په ټولنه کې پاتې نه يش.

 د کورنيو زياتې ستونزې او زړه بداوۍ به له 

منځــه الړې يش او په ټولنــه کې به د مينې او 

محبت ژوند پېل يش.

ځوانان به د ښــځې يا د واده د پيســو پیدا 

کولــو لپاره د پــردي وطن د ســفرونو، د پورونو 

اخېســتلو او په ســود )ربأ( باندې د پيسو پیدا 

کولو لپاره رسګردانه نه وي.

د ټولنې اصالح کول او فساد له مينځه وړل 

د پــرسيل باران نه دی چې د اســامن څخه را 

وورېږي او د ډانګ په زور هم ســمون نه راځي،  

بلکې د ټولنې د ټولو وګړو په ګډ هاند رسه غوره 

بدلونونــه او اصالحات راتالی يش. لکه چې يو 

شاعر وايي:

خدای هم نه بدلـــوي حال د هغه قـــــوم

څوک چې نه بدلوي خپل حالت پخپله
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د مهر تعریف، د مهر حقدار، د مهر اندازه

د مهــر تعریف:  د نکاح له ارکانو څخه یو، 

مهــر دی، چــې تعريف يې داســې دی: )هو 

مال الذی يجب بعقــدة النکاح علی زوٍج فی 

مقابلة البضع(  ژباړه: دا هغه مال دی چې په 

ميړه باندې د ښــځې لپاره دښځې دنکاح په 

بدل کې الزمېږي، لکه پيســې، طال، زمکه یا 

داسې نور... په ځينو سیمو کې مهر ته ولور، 

شريبها... نومونه هم ويل کېږي، خو اصيل او 

رشعي نوم يې مهر يا صداق دی چې د نارينه 

او ښځې تر منځ د نکاح د تړون په مهال ټاکل 

کېږي.

د مهر حقــدار: د پورتني تعريف له مخې 

په ښکاره توګه معلومېږي چې مهر د نجلۍ یا 

د ښځې حق دی چې پر مېړه باندې د نجلۍ 

د  نــکاح په بدل کــې الزمېــږي او دا يوازې 

د نجلــۍ يــا د ناوې د اکرام او عــزت له کبله 

هغې ته ورکول کېږي، په دې کې د بل هيچا 

برخه او حق نه شته، لکه څرنګه چې نکاح یو 

رشعي حکم دی او د رســول الله – صلی الله 

علیه وسلم – سنت دی. خو له بده مرغه زموږ 

مهر د ښځې هغه 
حق چې خامخا 
بايد ورکړل يش
غالم رسور ګالبزی

پــه هېواد کې يا زياتره خلــک کله چې لور يا 

خــور يو چاته په نکاح ورکوي داســې انګېري 

چې ګواکــې دا مظلومه لور يــا مظلومه خور 

فقط دده شخيص مال او متاع ده او په مقابل 

لوري يې پلوري، نو بايد چې اوس يې په بدل 

کې یو څه پيسې يا دنيوي مال او متاع ترالسه 

کړي، د مهر، شــريبها، ولور او په داسې نورور 

نومونو د لــور د خاوند يا د زوم څخه بې کچه 

پیسې اخيل او دغه لور چې  الله – جل جالله 

–  د نــړۍ پر مخ يو ازآد او اصيل انســان پيدا 

کړی دی د جاهليت د زمانې د رســم او رواج 

په دود يې د وينزې او يا د يوه مادي جنس او 

څاروي په توګه په پيسو پلوري، ځينی پلرونه 

يــا وروڼه د زوم څخه زياتې پيســې اخيل خو 

ډېــره برخه په خپلو جيبونو کې تخته کوي او  

يو څه کمه انــدازه په نجلۍ باندې لګوي، په 

حقيقت کې دغه ټولې پيســې چې د نکاح د 

مهــر او يا په هــر نامــه دي دا ټولې د نجلۍ 

حق دی، د اســالم پــه قاموس کــې د ولور، 

شريبها او يا داســې نورو نومونو کوم اصل نه 

شــته، دغه رنګ نومونه د پيسو د ترالسه کولو 

لپاره له ځانه جوړ شــوي نومونــه او بدعتونه 

دي او بل داســې کوم ثبوت هم نه شته چې 

د مهر پیسې دې د نجلۍ پالر او يا نور وارثان 

پــه خپلو جيبونو کې واچــوي او په هغې دې 

خپلې شملې دنګې کړي او مزې چرچې دې 

پرې وکــړي؛ د نجلۍ ځيني وارثــان دا پلمه 

هــم وړاندې کوي چــې: په دې لــور او خور 

خو موږ ډېــر زحمتونه ګاليل دي، کوچنۍ او 

ماشــومه مو لويه کــړې ده، مرصفونه مو پرې 

کــړي دي؟! دا اوس څرنګه يــو بل چاته وړيا 

ورکړو؟ په دې او  داســې نورو پلمو ورڅخه د 

مهر پیسې غصب کوي، خو اصيل ستونزه دا 

ده چې زمونږ په ټولنه کې ښــځو ته د ملکيت 

حق په ســمه توګه نه ورکــول کيږي، چې له 

امله يې دا او دې ته ورته ســتونزې پيدا شوې 

دي او يوه ښــځه نيش کوالی حتی د مهر په 

څېر لــه خپل يو رشعي حق څخــه هم برخه 

منــه يش، دا خلک چې د خپلــې لور او خور 

په مهر خېټه اچوي پــه دې پوهه نه وي چې 

دا مال خــو يوازې د همدې لور دی چې الله 

تعالی ددې نجلــۍ لپاره د عزت او احرتام په 
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توګه په ميــړه باندې واجب کړی دی، په دې 

مال کې نه د وارثانو حق شــته او نه د ميړه د 

کور، بلکــې داد نجلۍ خپل حق دی چې په 

هر شــکل يې مرصفوي، زمــوږ د هېواد زياتره 

خلــک دا فکر کــوي چې د خري او ښــېګڼې 

چارې به يوازې نارينه کوي او ښځو ته د خېر 

په چارو کې برخه اخيســتل رضوري نه ګڼي، 

خو دا يو ناروا فرهنګ او ناوړه دود جوړ شــوی 

دی، پــه حقيقت کې ښــځې او لور ګانې هم 

د الله تعالی پــه وړاندې د بندګۍ کولو او په 

تولنيزو چارو کې د يوه آزاد انسان په حيث په 

ښه توګه د برخې اخېستلو حق او مسؤوليتونه 

لري.

د قيامت په ورځ به د الله پاک په وړاندې 

ښــځه خپل ځواب ورکــوي او نارينه به خپل 

ځواب ورکوي، بله خربه دا ده چې د نارينه يا 

د ميړه په مال کې ښــځه دا حق نه لري چې 

د هغــه د اجازې پرته د هغه مــال کوم فقري، 

محتــاج او يــا د ثواب په بلــه الره کې ولګوي 

نو اوس چې ښــځه د ميړه په مال کې د الس 

وهنــې او د خري خريات ورکولــو حق نه لري 

او هغــه رشعي مهــر چې د الله پــاک له خوا 

ددې لپــاره تعیني شــوی دی هغه ترې يا خو 

د وارثانــو له خوا برمته يش او يا یې ميړه ورته 

نه ورکوي، نو ښځه څه وکړي؟ دا به په ټولنيز 

ژوند کې د کليوالو، خپلوانو او چم ګاونډ رسه 

څرنګــه ژوند تريوي؟ د خري او ثواب په کارونو 

کې به کله برخه اخيل؟ که داســې وي نو دا 

خو د انســانيت او د خپلواکــۍ ژوند نه بلکې 

د يــوه څاروي او يا د يــو محکوم غالم ژوند ته 

ورته دی، په وارثانو او د ميړه په کورنۍ باندې 

واجــب دي چې د خپلو لوڼو او خويندو د رس 

پيســو )َمهرونو( تــه د خوړلو چلونــه او پلمې 

جوړې نه کړي، بلکې د مهر پيسې د همدوی 

حــق دی او که وارثان دا دليل نييس چې دا 

نجلۍ خو موږ په خواريو لويه کړې ده نو ځکه 

يې د رس پيســې ځانته روا ګڼو، نو د ا هســې 

باطــل خيــال دی، د اوالد روزل او لويول پر 

مــور او پالر بانــدې ددوی رشعي حق دی او 

داد مور او پالر رشعي مســؤولیت دی چې د 

خپــل اوالد پالنه او روزنه بــه کوي او په هغې 

به الله تعالی دوی ته د أخرت اجرونه ورکوي، 

کــه چېرته يوه مور او پالر د لوڼو او خويندو پر 

رس د َمهر، ولور، شريبها او يا په هره بڼه او نوم 

پيســې واخيل او هغو ته يې ورنــه کړي هغه 

مال ددوی لپاره حــرام او د قيامت په ورځ به 

ترې پوښــتنه کېږي، که څوک دا خربه کوي 

چې خپله لــور يې لويه کړې ده او په دې يې 

مرصف شوی په اصل کې د دې خربې معنی 

هم انســان ته د څاروي په ســرتګه کتل دي، 

الله تعالی پخپل کتاب کې د ښــځو د مهرونو 

په اړه داسې فرماييل دي:

ژبــاړه: ښــځو تــه د هغــوی مهرونــه په 

خوښۍ رسه  ورکړئ.  

لــه پورتني آیت څخه پــه ډاګه څرګندېږي 

چې َمهر د ښــځې حق دی د نجلــۍ وارثان يا 

مېړه د نجلۍ څخــه د مهر د نيولو حق نه لري 

او د اللــه تعالی له خوا آمر دی چې ښــځو ته د 

هغوی مهرونه ورکړئ.

ځينــې وختونه داســې هم کېــږي چې د 

نجلۍ پالر يا ورور د نجلۍ د مهر پيسې ترالسه 

کوي او نجلۍ ته پرې داســې بې ځايه سامان 

او وســايل رانييس چې يا خو هيڅ د نجلۍ په 

درد نــه خوري او يا هغه ســامان د ميړه په کور 

کــې د ټول کور په خدمت کــې کارول کېږي، 

که د نجلۍ خوښــه وي خوښه ده او که خوښه 

يې نه وي نو مســؤولیت يــې د ټول کور پر غاړه 

پريوزي او دا هم يو ناروا عمل دی. لنډه دا چې 

د نکاح په مامله کې ددواړو خواو څخه داســې 

چــاره په کار ده چې ســتونزه په کــې نه وي او 

مهــر که لږ وي او که ډېــر د نجلۍ يا د ناوې په 

واک کــې يې ورکړي، چې په خپله خوښــه يې 

د خپــل رضورت او رشايطو رسه ســم وکاروي، 

او که چېرته يې چاته بخښــي لکه: پالر، وروڼه، 

خپل ميړه، جومات، مدرسې يا نورو بې وزلو ته، 

په دې کې هم ســتونزه نشته، ځکه دا ښځه د 

خپل مال واکداره ده که هر چاته يې وبخښــي 

په هغې صورت کې ترې هغوی استفاده کوالی 

يش، لکــه چې پــه دې اړه د الله تعالی له خوا 

فرمــان دی. ژبــاړه: »... او که رايض شــوې دا 

ښځې تاسې ته په بخښنې رسه د کومې برخې 

ددې مهر څخه )په خپله خوښه( د خپل نفس 

له لوري نو خورئ تاسو دغه شی په داسې حال 

کې چې خوندور او بې رضره دی.« 

له پورتني آیت څخه دا مطلب هم ترالســه 

کېږي چې د َمهر پيســې د ښځې په واک کې 

دي، که مور پالر ته يې يو څه برخه ورکوي او که 

ميړه ته يې يو څه برخه وربخښي او که هيچا ته 

يې نه ورکوي.

خــو زموږ په ټولنه کې دا یو ناســم فرهنګ 

جوړشوی دی چې ښځه ددې صالحیت نه لري 

چې د خپل مهر په برخه کې خپل نظر څرګند 

کړي، چــې څومره مهر تعیین کــړي او څومره 

اندازه خپل ميړه ته راکم کړي او يايې وروبخښي، 

په داسې حال کې چې دا دهمدې ښځې يا د 

لور حق دی چې څومره اخيل او څومره بخښي، 

چاته يې بخښــي او يا يې نه بخښي »د پورتني 

آیت په رشحه کې د حــرت عمر – رضی الله 

– او د قايض رشيح فيصله داده چې که کومې 

ښځې خپل ميړه ته ټول مهر يا د هغه يوه برخه 

بخښيل وي او وروسته بيا د هغې غوښتنه وکړي 

نو ميړه يــا )وارثان( دې د هغه په ورکولو مجبور 

کړای يش، ځکه چې د هغې غوښــتنه دا معنا 

لــري چې هغه په خپله خوښــه د ټول مال يا د 

يوې برخې بخښنه نه غواړي.«  

د َمهر اندازه

َمهر هغه مال دی چې د نکاح په وخت کې 

د ښــځې لپاره ټاکل کېږي که هــر څومره وي 

زیاته اندازه يې معلومه نه ده خو کمه اندازه يې 

لس درهمه یا د دينار ۴/۱  برخه ذکر شوې ده. 

او د رســول – صلی الله عليه وســلم – په وخت 

کــې د يــو صحايب نــکاح د يوی ښــځې رسه، 

ښځې ته د قرآنکریم د آيتونو په ور زده کولو هم 

مهر ټاکل شوی دی.

لنــډه دا چې که د رســول الله – صلی الله 

عليه وســلم – د الرښــوونو له مخې په مهر کې 

تخفيف او اســاين ويش غــوره ده او دا يوازې د 

ښځې حق دی.

پخــوا به زموږ د هېواد په ټولو ســيمو کې د 

َمهر کچې ډېرې ټيټې وې،د خلکو خواهشات 

او بې ځايه ســيالۍ ډېرې کمــې وې او هر چا 

به کولی شــو چې په اسانۍ رسه خپلو اوالدونو 

)زامنــو او لورګانــو( تــه کورونــه ودان کړي او 

ځوانان يې بې واده پاتــی نه يش، خو اوس په 

دې وروســتيو کې د هېواد په زياترو سيمو کې 

پــه مهر او د واده د نورو مراســمو په تررسه کولو 

کې د بې ځايه ســياليو او جاهــيل رقابتونو له 

کبله زياتوالــی راغلی دی، د خرس د کورنۍ له 

خوا په زوم باندې په زياته اندازه َمهر او يا د ولور 

په نوم پيسې اېښودل، د شريبها په نوم پيسې، 

د واده د نکريزو پر شــپه د خرس لــه خوا د زوم 

څخه د تويانې يا په نورو نومونو پيسې اخېستل 

او د خرس په کور کې د ديګونو بارول، د اخرتونو 

جوړې، د نوروز جوړې، د برات جوړې د جهیز په 

نوم زیات او بې رضورته ســامانونه، بې شمېره د 

اغوستلو جوړې او د پښو کولو رنګارنګ وسايل، 

د کور فرشــونه او داسې نور، د تخت جمعي په 

نوم بې ځايه لګښتونه، همدارنګه د ساز، رسود 

او نڅاګانو مجلسونه جوړول چې له يوې خوا د 

اســالمي رشيعت خالف دودونــه دي او له بلې 

خــوا د کورنيو د اقتصادي کمزورتياوو او زيانونو 

المــل ګرځي، د زوم کورنۍ قرضونو او پورونو ته 

اړ کوي، د واده په ترييدلو رسه زوم او کورنۍ يې 

د پور ورکوونکو له ګواښونو رسه الس او ګريوان 

وي، ټول عمر يې په مزدورۍ او خوارۍ تېريږي، 

دومره ګټې چې ال د کورنۍ د غړو ورځنۍ خرچه 

نه يش پوره کولی، سبا او بيګا يې د پور ورکونکو 

لــه خوا دروازه ډبول کېږي او پور ترې غوښــتل 

کېــږي، زيات ځوانــان د همدې ســتونزو او د 

خلکو له خوا د فشــارونو او بدو ردوویلو له کبله 

د هېواد څخه بهر سختو ســفرونو ته اړ کېږي. 

خو دغه ټولې ســتونزې او مشــکالت موږ خپلو 

ځانونو ته پخپله زيږويل دي، د واده مسایل موږ 

پخپلــه درانده کړي دي او حال دا چې اســالم 

هيڅکله په داســې زياتو لګښــتونو او بې ځايه 

سياليو باندې امر نه دی کړی، بلکې د بې ځايه 

لګښتونو مخه يې نيولې ده او هغه ارساف ګني. 

هغه زياتې پيسې او سامان چې خرس يې له زوم 

څخه اخيل خپله لور او زوم پورونو ته مجبوروي 

او يــا چې د زوم له خوا د کليوايل ناســم دود او 

رواج له مخې بې ځايه لګښتونه کېږي او د ټول 

عمر رسمايه په يوه ورځ داو کوي دا به ښه وي؟ او 

که ددې پر ځای د خپل وس او توان رسه سم په 

آسانه توګه د رسول الله )صلی الله علیه وسلم( 

د ســنتو مطابق د ولیمې ډوډۍ تیاره کړي، د 

زوم او د ناوې ژوندله قرضونو څخه خالص او په 

خوښيو کې تېريش، دا به ښه وي؟

راځئ چې د سامل عقل او د اسالمي رشيعت 

په رڼا کې خپلې ښــادۍ او مامتونه وپالو، چې 

هم پخپله خوشــحاله، هم ټولنه خوشــحاله او 

هم زموږ د ټولو رب خوشحاله وي او هغه داسې 

کېــږي چې خپلــې ټولې چارې د خپل ســرت 

الرښــود او د انسانيت د خري غوښتونکي پيغمر 

محمد – صلی الله عليه وســلم – په الرښــوونو 

برابر کړو، واده هم د رسول الله – صلی الله علیه 

وسلم – د سنتو څخه دی، ځينی خلک دا فکر 

کوي چې که خپله خــور او يا لور په کم مهر او 

په اسان جهيز رسه ورکړو بيا به يې په هغې کور 

کې قدر نه کېــږي او يا به وليس خلک راپورې 

خندا او خربې کوي چې خور او لور يې په ارزانه 

ورکــړه. دا او دې ته ورته زياتــې پلمې جوړوي 

چې دا ټولې د ناپوهۍ، د غلط فرهنګ اغيز او 

د شيطان د خوشحالولو وسوسې دي، د ښځو 

لپاره د زيات مهر ټاکل او يا د هغوی په واده کې 

د زياتو لګښــتونو تررسه کول د دوی د کامل او 

عزت نښه نه ده، بلکې کامل او عزت يې په کم 

مهر او د توان رسه سم په اسانه طريقه کې دی، 

لکه چــې په دې اړه ابو حفص – رضی الله عنه 

– د پيغمر – صلی الله عليه وسلم – څخه داسې 

روايت کړی دی:

ژبــاړه: »تر ټولو د لــوی برکت مريمنې هغه 

ښځې دي چې مصارف يې کم او آسانه وي«. 

پــه يو بل حديــث کې دارنګــه راغيل دي: 

ژباړه: »تر ټولو لويه د برکت نکاح هغه ده چې د 

هغې مصارف کم او آسانه وي«.

د پورتنــي حديث له مخې که ځري شــو نو 

پوهېــږو چې زيات مهرونه او زيات لګښــتونه د 

ښځو په برکت او عزت داللت نه کوي او د خلکو 

خربې هســې بې ګټې خرافايت خيالونه دي، 

مسلامنان بايد د ټولنيزو ناروا دودونو او رواجونو 

تر اغيز الندې واقع نه يش بلکې په پوره ميړانه 

شــجاعت او په کوټيل اميان د ټولو ناروا دودونو 

او د غلطــو فرهنګونو مخه ونييس، پرته له مهره 

نکاح نه صحيح کېږي خو هغه مهر چې آســان 

وي، نه دا چې د زوم څخه پوستکی بايس.

همدارنګــه د عبدالله ابن عبــاس – رضی 

اللــه عنه – څخه يو بل روايــت دی. ژباړه: »کله 

چې علی کرم الله وجهه يب يب فاطمه په نکاح 

کــړه، نو پيغمرب – صلی الله عليه وســلم – ورته 

وويل: یو څه َمهر ورته ورکړه! علی کرم الله وجهه 

ورته وويل: له مارسه خو څه نه شــته، پيغمرب – 

صلی الله عليه وســلم – ورته وفرمايل: ستا هغه 

)حطمــي( زره چېرته ده؟ علــی کرم الله وجهه 

ورتــه وويل: هغــه خو رارسه شــته، نو پيغمرب – 

صلی اللــه عليه وســلم – ورتــه وفرمايل: هغه 

فاطمې ته ورکړه!«   

د مهر د کموايل په اړه حرت عمر فاروق – 

رضی الله عنه – په يوه بله خطبه کې وييل دي. 

ژباړه: »خربدار! د ښځو په مهرونو کې زياتوالی 

مــه راوړئ، که چېرې زيات َمهر د الله تعالی په 

وړاندې څه قــدر او عزت درلودلی او یا د تقوی 

خربه وای نو پيغمرب – صلی الله عليه وســلم – 

به له تاسو څخه په دې کې مخکې شوی و، په 

داسې حال کې چې پخپله يې د خپلو بيبيانو 

او لورګانو مهرونه د دولسو اوقيو څخه اوچت نه و 

ټاکيل.« )ددولسو اوقيو څخه په دې وخت کې 

نږدې لس زره یا دولس زره افغانۍ جوړېږي(. 

ځيني خلک د ناوې د واده په ساز، سامان 

او ډولۍ کې ډېر لګښتونه او مبالغې کوي او بيا 

پــه دې خربه وياړنې هم کوي، په داســې حال 

کې چې دغه ســاز او سامان )جهيز( کله کله د 

ميړه په کور کې د ناوې په درد نه خوري، ښه به 

دا وي چې د ورځني رضورت او د مود رسه ســم 

مناسب سامان برابر يش او نورې نغدې پيسې 

کــه د مهر څخه پاتې يش هغــه دې د ناوې په 

واک کې ورکړي.

د عــيل کرم اللــه وجهه څخــه روايت دی. 

ژباړه: »پيغمرب – صلی الله عليه وسلم – فاطمې 

– رضی الله عنها –ته د واده سامان يو شال، يو 

ژی )د اوبو مشــک( او يو بالښت چې د رسګړي 

څخه ډک شوی و ورکړ.« 

جابر – رضــی الله عنه – وايي: »موږ د علی 

کرم الله وجهه او د يب يب فاطمې واده ته تليل 

وو، ددې څخه بل ښــکلی واده ما نه و ليدلی، 

فرش مو وغوړاوه چې د کجورو له پاڼو څخه جوړ 

شــوی و، يوه اندازه خرما او مميــز موږ ته راوړل 

شول، هغه مو وخوړل او د يب يب فاطمې د واده 

فرش په دې شــپه د وري رنګ شوی پوستکی 

و«. 

که پورتنيو داليلو او الرښــوونو ته لږ ځیر شو 

نو پوهېږو چې د پيغمرب – صلی الله عليه وسلم 

– او دهغې د عاليقدره ملګرو څخه د چا مقام او 

عزت لوړ نه دی، همدارنګه د پيغمرب د بيبيانو او 

د هغې د ګرانې لور فاطمة الزهراء او د حرت 

علی – رضی الله عنه – څخه د کومې ښځې او 

کوم سړي بهادري او غريت زيات دی، د هغوی 

په الســونو کې خو د نړۍ هــر ډول امکانات او 

ساز سامان تياريدلی شول خو بيا هم هغوی په 

مهر او د ډولۍ په ســاز او سامان کې زياتی نه 

کاوه او په ډېره ساده ګۍ رسه يې خپل ودونه او 

خوشحالۍ ملانځيل.

په ودونو او د ژوند په نورو چارو کې د ټولنيز 

ناســم فرهنګ له مخې ناوړه ســيالۍ او منفي 

رقابتونه د جاهليــت د زمانې عادتونه دي چې 

زموږ د وګړو ژوند د ستونزو رسه مخ کوي او ډېرې 

بدې پايلې لري، ځوانان او پېغلې تېښتي، ځان 

وژنې، فحاشۍ او داسې نورو اخالقي فسادونو 

ته يې راکاږي، بله څرګنده بېلګه يې داده چې 

زموږ د هېواد په کليو او ښــارونو کې دا اوس په 

ډېرو کورنيــو کې پېغلې په کورنو کې بې ودونو 

پاتــې دي، عمرونه يې تېر شــول او رسونه يې 

ســپني شــول، ځوانې کونډې د خپلو کوچنيو 

ماشومانو رسه په سړکونو، هوټلونو او د جوماتونو 

مخې ته د ډوډۍ د پيدا کولو لپاره سوالونه کوي 

او یا خو هيڅ اوالد يــې ال نه وي زيږولی چې د 

ځوان ميړه د مړينې وروسته د خرس يا د پالر په 

کور کې بې رسنوشــته شپې او ورځې تريوي، د 

ټولنيز ناسم دود له مخې په ښکاره څه نه وايي 

او وارثان يې هم د ښــه برخليک په فکر کې نه 

وي.

پټه دې پاتــې نه وي چې پېغلې او کونډې 

څوک پر جرب او زور رسه نکاح کولو ته مجبورولی 

نــه يش خو د کورنيــو د غړو تر منځ يو تفاهم او 

مصلحت رضوري دی.

ځينی خلــک د نکاح د عقد تــړون په دوو 

مرحلو کې تررسه کــوي چې د هغوی په آند يو 

د کوژدې )نامزادۍ( په وخت کې لومړنی تړون 

او بل يې د واده پر مهال چې نجلۍ د ميړه کور 

ته رايش دويم تړون دی، خو د رشيعت له مخې 

د نــکاح د عقد تړون همدا يو تړون د ې چې په 

لومړی ځل تړل شــوی دی او په دی تړون رسه 

هلک او نجلۍ يو د بل ښــځه او خاوند ګرځي، 

همدارنګه زياتره خلک د نکاح د تړون په وخت 

پاتې په 38 مخ کې
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هلنیسم و تفکر جهانی
زمانی که اولیــن تاریخ نگار مــدون تاریخ 
بشــری هرودت )فوت حــدود 420 ق. م( به 
جهانگردی در دنیای خارج از یونان پرداخت، 
با توجه به اندیشــۀ کمتر پیش داورانۀ خود از 
انســان و فرهنگ انســانی، موفق به شناخت 
نسبی از ســایر ملل رســید. هرودت از بابل، 
مصر، آســیای نزدیک و مناطق باالی دریای 
ســیاه دیدن کرد. یادداشــت های او از باورها، 
آداب، رســوم و ارزش های اجتماعی مردم این 
ســرزمین ها که توســط یونانی ها بربر خطاب 
می شدند، هنوز هم به عنوان یک کار تاریخی 
معتبر ســندیت دارد. شاید یکی از معتبرترین 
نوشــته های علمی دنیای باســتان به حساب 

می آید. 
به نظر هرودوت فرق جدی و اساسی بین 
مردم سرزمین هایی که او زیر پا گذاشته بود و 
دولت شهرهای یونان وجود نداشت و بر عکس 
نقاط مشــترک زیادی بین زندگی مردم دیده 
می شــد. همان طوری که می دانیم این برخورد 
باز و بــدون پیش داوری، با نظریات ارســطو 
فرق اساســی دارد. هــردوت را می توان اولین 

گلوبالیست یا جهان وطن تاریخ نامید! 
ارســطو غیریونانی هــا را بربر و وحشــی 
می نامیــد. این پیــش داوری در نوشــته های 
اجتماعی و سیاسی ارسطو نیز انعکاس داشت! 
با این جمع بست مایلم اشاره ای به زمینه های 
تکامل اندیشــۀ سیاســی در رم و به طبع آن 
به توضیــح رابطه های گروه هــای اجتماعی، 
مسائل حقوقی و مجازات در روم پیش از میالد 

بپردازم. 
حقوق مدنی در روم و حقوقدانان رومی

می دانیم که بین یونان و ایران ســال های 
طوالنــی بر ســر حکومت بر ســرزمین های 
همسایه جنگ و درگیری وجود داشت. اتفاق 
افتاده بود که بخش هایی از خاک ایران توسط 
یونانی ها اشــغال شــده و یونانی ها نیز به نوبۀ 
خود از ارتش و پادشاهان ایران باستان شکست 

خورده بودند.
اســکندر مقدونی امــا تنهــا امپراطوری 
بود که همۀ ایران، افغانســتان، بخش هایی از 
هندوستان و حتی مصر را اشغال کرد. اسکندر 
یکی از بزرگترین سیاستمداران یا امپراطوران 
دوران باســتان اســت که به قولی توانست از 

فرهنگ ها و نخبگان سیاسی گوناگون معاصر 
غیریونانی در اداره کشورهای اشغالی استفاده 
کند. اســکندر بر خالف نظر معلم خود ارسطو 
بعد از شکســت امپراطــوری پارس ها، با یک 

شاهزادۀ ایرانی ازدواج کرد. 
تعــداد زیادی از ســران لشــکر او نیز به 
همین گونه رفتار کردند. بنا به نقل قولی بیش 
از ده هــزار ســرباز یونانی/مقدونی با دختران 
ایرانی ازدواج کردند. اما دلیل نفرت ارسطو از 
ایرانیان! می گویند که پدر ارسطو در جنگ با 
ایرانی ها کشته شده بود و از همین رو او کینۀ 
عمیق به ایرانی ها داشت. استفاده از کلمه بربر 
اگر چه به طور عموم توســط مردم یونان قبل 
از ارســطو نیز استفاده می شــد - با توجه به 
این که یونانی ها زبان ایرانی ها و سایر ملیت ها 
را نمی فهمیدند از کلمۀ بربر برای نامیدن آن ها 
استفاده می کردند و بعدها از این مفهوم برای 
خطاب همه غیریونانی ها مورد اســتفاده قرار 
گرفت. هنوز هم به کسانی که از فرهنگ رایج 
و مسلط زمان دور باشد و یا خشن عمل کند، 
از کلمه بربر برای توصیف آن افراد و یا گروه ها 

استفاده می شود.

راه های تکامل 
نظریه های حقوق 
برش در ادبیات و 
گذر تاریخ
قسمت هشتم

 
اشکال مختلف حقوق انسانی قبل از 
منشورهای حقوق بشر!

اقتباس و تالیف: آراز م. فنی
پرفسور اووه برینگ
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در ســال های 500 پیش از میالد، روم به 
لحاظ ادارۀ سیاســی جامعه، یک دولت شــهر 
همانند دولت شــهرهای یونان بود، اما در یک 
منطقــۀ جغرافیایــی دیگر، ایتالیــا. در نقاط 
مختلف ایتالیا دولت شهرهای گوناگون دیگری 
وجود داشتند که به طور عمده مستقل بودند. 

طبقات اجتماعی در جمهوری روم
در دوره سیادت جمهوری روم ، شهروندان 
جامعــه به ســه و یا چهــار طبقه تقســیم 
می شــدند؛ نجبا/اشــراف، عوام، برده ها و اگر 
زنان را که حقوق مشــخصی نداشــتند یک 
کته گوری مســتقل در نظــر بگیریم می توان 
جامعۀ روم باســتان را به چهــار طبقه/گروه 
تقســیم کرد. پاره ای از تاریخ دانــان خانوادۀ 
ســلطنت، امپراطوران و یا کنسول های رومی 
را جزو طبقۀ اشراف/الیگاریشی روم به حساب 
آورده انــد. دیگران حاکمــان را به عنوان یک 

طبقۀ جداگانه بررسی کرده اند!
عوام به طور معمول شــامل ســه دســته 
اجتماعی بود: کشاورزان، صنعتگران و کسبه/

بازاریان که عموما حقوق مشــخصی نداشتند. 
ولــی تضادهای اجتماعی، نیاز ســران ارتش/

امپراطــوری به نیروی نظامی و رشــد اقتصاد 
در روم پایۀ اصلی اعتراضات مردم و شــورش 

بردگان شد.
حقوق  نظام  شــکل گیری  چگونگی 

نوشته
هرچنــد از تاریخ شــروع تمدنــی به نام 
امپرطوری روم )ایتالیای امروز( اطالع چندان 
دقیقی دردســت نیســت، اما می توان گفت 
امتزاج تمدن یونــان با تمدن روم پس از فتح 
بخش های مهمی از خاک کشورهای همجوار 
توسط رومیان مهم ترین زیربنای آغاز جمهوری 

روم شد که آمیخته ای بود از دو تمدن مزبور.
در ســال 395 میالدی به واسطه شورش 
ســپاهیان از داخل و هجوم و اســتیالی اقوام 
غیررومی در حاشیه این امپراطوری موجبات 
تجزیه و فروپاشی امپراطوری روم و تبدیل آن 
به روم غربی و شــرقی فراهم شد. امپراطوری 
روم غربی یک صد ســال دوام داشت تا این که 
بدســت ژرمن ها منقرض شــد. امــا قدمت 
امپراطوری روم شــرقی حدود یک هزار سال 
طول کشــید تا این که در سال 1453میالدی 
)روم شــرقی( توسط ترک های عثمانی تصرف 
و حکومــت رم شــرقی منقرض شــد. همان 
طوری که می دانید این پدیده، شــروعی بود 
به مهاجرت دانشمندان و فیلسوفان ایتالیایی/

غربی به مناطق داخلی اروپا و شروع رنسانس 
علمی در اروپا!

نظام حقوق نوشــته شــده که بعضا نظام 
حقوقی رومی ـ ژرمنی یا نظام مدنی نیز نامیده 
می شــود، ریشــه در حقــوق روم و مجموعه 

قوانین مدنی ژوســتینین دارد. در روم باستان 
ـ احتماال به دلیل فشــار بســیار باال از طرف 
حکامـ و منسجم بودن مردم، درگیری های رو 
در رو وجود داشت. شورش بردگان به رهبری 
اســپارتاکوس یک مثال بسیار گویا و تاریخی 
بر این ادعاســت. بدین جهت و به دلیل وجود 
قوانین متفاوت و تبعیض آمیز نسبت به طبقه 
عــوام و بردگان، از طــرف حکومت و نجبا در 
ســال 455 قبل از میالد کمیتــه 10 نفره ای 
مأمور شــدند تا قانون واحــدی را برای همۀ 

ساکنان روم تنظیم کنند.
ـ الواح دوازده گانه:

درگیری طبقاتی و مبارزه برای یک زندگی 
بهتر در روم شکل خشــنی را به خود گرفت. 
این مورد شــاید بی نظیر هم بــود. در ایران، 
مصر، چین، هندوســتان و یونان باستان اغلب 
جنگ ها، درگیری های برون مرزی بودند. یعنی 
جنگ بین ملت های همجــوار بود و یا این که 
بــا اقوام درون امپراطــوری که قدرت مرکزی 
را برســمیت نمی شناختند و یا به دنبال ایجاد 
حکومــت دیگری بودند، جنگ اتفاق می افتاد. 
می دانیم که در جامعه شناسی سیاسی و روابط 
بین الملل از این اختالفات با عنوان »جنگ های 

هویتی/ملی « یاد می شود.
این کمیتــه )10( لوح را تهیــه کرد، اما 
رضایت عوام )کشاورزان، صنعتگران، کسبه( را 
جلب نکرد. قدری بعد کمیته دیگری تشکیل 
شــد و دو لــوح دیگر را تهیه کــرده و به این 
مجموعــه اضافه کردند کــه مجموعا به الواح 
دوازده گانه معروف شده اند. فرم و محتوای ده 
لوحه اولی و حقــوق و ظایف مندرج در آن ها 
قدری ســاده و ابتدایی بود، اما با اضافه شدن 
برخی از خواســت های مردم عادی در دو لوح 
بعدی محتوا، حقوق تأکید شده و درخواست ها 

پیچیده تر شدند. 
مضمون لوحه ها را می توان به چند بخش 
تقسیم کرد. بندها و قوانینی که محتوای آن ها 
در رابطــه با مجازات مجرمین بــود که برای 
اغلب ایــن جرم ها و در صورت وجود اســناد 
کافی، احــکام اعدام صادر و اعمال می شــد. 
در این قوانین حقوق مالکان بر اموال و اشــیا 
تثبیت شده و محترم بود. بدهکاران موظف به 
پرداخت بدهی خود بودند، ولی در صورت عدم 
توانایی پرداخت بدهــی؛ جان بدهکار از گزند 

طلبکار و مسئوالن مصون بود.
ـ زنــان همانگونه که می شــود حدس زد 
همیشــه تحت قیمومیت مــردان بودند. این 
قیمومیت را می توان حتی نســبت به بچه ها 
و مجموعه خانواده گســترش داد. پدر خانواده 
می توانست روی فرزندان در طول حیات خود 
کنترل داشــته باشد. حتی اگر بچه ها مستقل 
زندگی می کردند و یا خود دارای فرزندانی نیز 

بودند، این اعمال قدرت ادامه داشت!
ـ در مــادۀ چهــارم تصریح شــده بود که 
فرزندانی که ناقص به دنیا می آیند می بایست از 
بین برده شوند. این حذف فیزیکی به دو دلیل. 
دلیل اول این که چنین بچه هایی بار سنگینی 
به دوش خانــواده بودند که بــه خودی خود 
این مســئولیت/بار به جامعه تحمیل می شد. 
از طرف دیگر روم می بایســت انسان های قوی 
تربیــت می کرد کــه می بایســت در خدمت 
لژیون های ارتش و امپراطوری باشــند و افراد 
توان خواه )معلول( عمال چنین عملکردی نمی 

توانستند داشته باشند.
-در مادۀ هشتم تصریح می شود که دزدانی 
که در حین دزدی دســتگیر شــوند مجازات 
مرگ برای آن ها باید اجرا شود و به همین گونه 
بود اگر کسی فرد دیگری را به آتش می کشید/

می ســوزاند مجازاتــش زنده ســوزاندن بود. 
قصاص!

ـ هر کسی که شهادت دروغ می داد از باالی 
تپه مشهوری به پایین انداخته می شد. در مادۀ 
یازدهم ازدواج بین اشراف با مردم عادی ممنوع 
اعالم شد و این امر برعکسش نیز صادق بود! به 
دیگر بیان، تاریخ روم، تاریخ مبارزه ای بود بین 
اشراف، بوروکرات ها از یک طرف و مردم عادی 
از طرف دیگر. ستیز اشراف با برده ها نیز عرصه 

دیگری از مبارزه بود.
درباره روابط نابرابر بین اشــراف و مردم و 
ســیادت اشــراف و حکومت، در طول پروسه 
ســال های آخر جمهوری، وضع دگرگون شد. 
اجرای قوانینی که در لوحه ها مدون شده بود و 
با تغییر در قوانین سیاسی و دموکراتیک شدن 
حکومت، روابط واقعی به نفع مردم تغییر پیدا 
کرد. آن قوانینی که ویژه اشراف بود به تدریج 
شــامل حال عوام نیز گشت. به همین ترتیب 
بود حقوق زنان و فرزندان جوان. به دیگر بیان 
حقــوق افراد در قانون تصریح و تعدیل شــده 
بــود و قدرت حاکمان به گونه ای تحت کنترل 
ارگان های انتخابــی تحت کنترل بود! مجلس 
سنا ارگان اشراف/اریستوکراسی جمهوری روم 

بود!
)Stoicism( رواقیون

اسکندر با اشغال مصر و ایران سیطره خود 
را بــه بخش اعظم تمدن آن زمان گســترش 
داد. هم زمــان با اســکندر مکتب فلســفی و 
اجتماعی پایه گذاری شــده و رشــد پیدا کرد 
که به استویســیم معروف شــد. این افراد در 
زبان فارسی رواقیون نام گرفتند. مؤسس این 
تفکر زنون یکی از چند فیلسوف بزرگ یونانی 
بود که شــاگرد و حافظ میراث ســقراط بود. 
ویژگی مهم فلســفه رواقیون نگرش عمومی و 
جهان شمول آن به انســان و انسانیت بود. به 
ادامه در صفحه 60

مقالـــــه
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پــه تېره نيمه پېړۍ کې له تشــدد څخه د 

ځــان ســاتنې د غورځنګونو د نــه باوريدونکو 

څپو شــاهده وه. د نړۍ په ډېرو سيمو کې، له 

هغې جملې په التيني امريکا او آســيا، يعنې 

هغه ســيمې چــې يو مهــال يې د بــري الره 

يوازې وســله واله مبارزه ګڼله، اوس له تشدد 

ځينې د ځان ساتنې غورځنګونو، د يوې منل 

شــوې طريقــې په عنــوان د ډميوکراســۍ او 

ډميوکراټيکې واکمنۍ د تفکر لپاره د مبارزې 

په الره کې ملنه پراخه کړې او منل شوې ده. 

يو له هغه مهمو دندو څخه چې له تشــدد 

څخــه د ځان ســاتنې غورځنګونو منيل دي، 

پــه واقعيت کــې د )يــو متعادل او مناســب 

حاکميــت( يوه بريالۍ الره چــاره ده. د دوی 

پــه نزد، د ډميوکراســۍ واقعي مترين هامغه 

د ســوله ييز ترييدنــګ بهــري او همدارنګه د 

ډميوکراتيکــو مرکزونو ترمنځ مســاملت آميزه 

پيوســتون دی. په نړۍ کې د عدم تشــدد د 

مالتــړ کوونکو په نزد، ډميوکــرايس نه يواځې 

د )ســيايس ټولنې د ســازمان ورکولــو لپاره 

د ســيايس حل( يــوه الره ده، بلکې د قدرت 

عدم تشدد 
او ډميوکراټيکه 
واکمني
ليکوال: رامني جهانبګلو

ژباړن: قضاوتپوه حرضت ګل حسامي

مســئلې ته يــوه نوې کتنــه او مــخ اړونه هم 

انګريل کيږي. د بودا، حرت مسيح، آشوکا، 

تولستوی، ګاندي او مارتني لوترکينګ غوندې 

څــريو وروســته، د ډميوکراټيکــې واکمنۍ د 

چلنجونو او ســتونزو حل دې تــه اړ ؤ، چې د 

خپل ځان پخپلــه د اداره کولو، پخپله نظارت 

کولو او د نفس د قدرت له مسايلو رسه مخامخ 

يش. د عدم تشدد د دې ټولو پوهانو او فعاالنو 

پــه نزد، د خپــل ځاين نظــم او مفاهمې دوه 

درسونه او د نا عادالنه قدرت د پريزوينې کولو 

لپاره متقابل پوهاوی اړين دی.

ګاندي ډميوکرايس پــه نړۍ کې منظبط 

او روشــنګرانه بڼې کې د يو ډېر ښــکيل څيز 

پــه عنــوان پيژندلــه. موخــه يــې دا وه چې 

ډميوکراټيکه واکمني، د ټولنې لپاره يو قدرت 

نه دی، بلکــې د ټولنې په دننه کې يو ځواک 

دی. په بل عبــارت، که چېرې ډميوکرايس د 

ټولنــې له خپلــې ادارې او خپلې څارنې رسه 

يوځای وي، په دې صورت کې د مدين ټولنې 

پياوړتيا او ټينګښت او د ډميوکراټيک حکومت 

لپاره ډله ييــزه ځواکمني په يوه ډميوکراټيک 

حاکميــت کــې له اړينــو واجباتــو او رشايطو 

څخه ده. پر دې بنســټ، ډميوکرايس او عدم 

تشدد يو له بل ځنې نه جال کيدونکي او رسه 

نښتي دي. په هغه ځای کې چې ډميوکرايس 

برقراره وي، انسانان د هغه څيز په خاطر چې 

دي، ستايل کيږي.

خو دا چاره د انســاين اړيکــو هغه پړاو ته 

د انتقال او ترييدنګ غوښــتونکې ده چې نور 

په هيچا باندې تــريی او ظلم و نه يش، ځکه 

چې ټول د ډميوکراسۍ په قدرت کې رشيک 

او ونډه وال دي. په ډميوکراټيکو رشايطو کې 

د قدرت درلودل پــه هغه تصميم جوړولو کې 

د ګډون په معنا دي چې د ټولو په رسنوشــت 

پورې اړه لري. دا د خودمختارۍ په معنا ده.

د عدم تشــدد د ډېرو پوهانــو او اندياالنو 

لپاره عدم تشدد، د عدم تشدد معنا او ماهيت 

اساسًا په خودمختارۍ، خپلې ارادې او خپل 

ځان منظمولو کې نغښتی دی. دارنګه اعتقاد 

بايــد حقيقت ته ژوره کتنــه او د ټولنې د ټولو 

افرادو سوکايل را و نغاړي.

له دې څخه څو پېړۍ وړاندې چې مهامتا 

ګانــدي د )ســواراج( مفهــوم ځنــې د خپلې 

ادارې، خودمختارۍ او خپلواکۍ په معنا او د 

)ســاتياګراها( له مفهوم څخه د حقيقت لپاره 

د مبارزې په معنا وګړيږي، د آســيا په ســويل 

)جنوب( کې جاينيزم Jainism او هندويزم په 

ټينګه د )بې آزاري( په مفهوم تکيه درلوده. د 

عدم تشــدد د لغت د سانسکريتي )اهيامسا 

Ahimasa( د لغــت نوې ترجه ده چې ګاندي 

هغه د هنــدو له لرغونــو متونو اخســتې ده. 

اهيامسا د هيمس )Hims( له ريښې څخه او 

د )هــان Han( له فعل څخــه چې د ځورونې 

او رضر په معنا دی مشــتق شــوی دی. د )آ( 

مختــاړی )Prefix( هغه لغت منفي کوي چې 

په تحت اللفظــي معنا رسه يعنې )ځورونې ته 

نه متايل يا نه ليوالتيا( کيږي. په اوپانيشادونو 

Upanishads په يوګاشوترا Yogasutra او په 

بهاګوادګيتا Bagavad Gita کې د اهيمســا 

لغــت د ډېــرې لوړې دنــدې په معنــا د هغو 

کســانو لپاره چــې د کامل په لټــه کې دي، 

قلمداد شوی دی.

د بهاګاوادګيتا له ژورې مطالعې څخه چې 

پخپله د مهاباراتا Mahabharata د حامســې 

کتاب يوه منځنــۍ برخه ده، څرګنديږي چې 

اهيمســا د کريشــنا له لوري هست شوې ده 

او د هغــو کســانو د ځانګړتيــا او خصلــت په 

عنوان چې د )څښــتنانو په تقديــر( زيږيږي، 

ګڼل شوې ده. په بهاګاوادګيتا کې د کريشنا 

تعليامت په رصيحه توګه ځورونه او ربړونه نفي 

کوي. دا تعليامت له تشــدده د ځان ساتنې، 

خــود اراديت او اســتقالل رسه يوځــای د يوه 

ژوندانه رسمشق ګرځيدلی دی.

د اهيمســا اســايس او محــوري دريــځ د 

جاينيــزم د تفکر په عنعنه کې چې د پارســوا 

Parsva لــه خــوا لــه ميــالد څخه اته ســوه 

کالــه پخوا د آســيا په جنوب کې يې بنســټ 

کښيښــودل شــو او دوه ســوه کاله وروســته 

د ماهايــرا Mahavira پــه واســطه پــه هغــه 

کــې اصالحات تررسه شــول، هم روښــانه او 

جــوت دی. که څه هم جاينيــزم، د يو اقليت 

غورځنــګ په عنوان دوام وموند، خو فلســفي 

نفوذ يط د هنــد د لويې نيمې وچې په پراخو 

سيمو باندې، له حساب څخه بهر و. کله چې 

د ګاندي ژوند ته ګــورو، وينو چې نوموړی له 

جاينيزم څخه په اغېزمنه مذهبي فضا کې وده 

او پالنه موندلې ده. د جاينيزم په عنعنه کې، 

اهيمســا د کارمــا Karma په منفــي اغېزو او 

نفوذ باندې د برياليتوب لپاره د يوه سوګند او 

ژمنې پــه توګه په کار وړل کيږي، په دې معنا 

چې له تشــدد آميزه کړنو څخــه پرهيز کيږي 

ځکه چې تشــدد په راتلونکي کې د خالصون 

 Acaranga Sutra خنډ دی. د آچارانګاشوترا

د وينا له مخې چې پخپله د جاينيزم د فلسفې 

لــه اصيل متونو دی له ځان غوښــتونکو او په 

خپله ګټه متايالتو څخه رامنځته شــوي زيان 

رســوونکي فعاليتونــه په اهرمينــي او ظلمت 

پالونکــو رشايطو پــای ته رســيږي. دا اصل، 

د جاينيــزم ټولنه په دې بــاوري کوي چې له 

تشدد څخه الس اخيستل د خپلو ټولو ټولنيزو 

فعاليتونو لپاره د اصل او بنياد په توګه وګڼي. 

د ګاندي چال چلند او د جاينيزم له فلسفې د 

هغه استنباط او برداشت ښايي وکوالی شو د 

دې واقعيــت رسه په تړاو کې و پيژنو چې د ده 

له نظره او د جاينيزم د عنعنې له نظره حقيقت 

د عدم تشــدد مشمول کيږي او عدم تشدد د 

حقيقت د کشــف او بيا موندلو لپاره يوه اړينه 

او نه بيليدونکې وسيله ده.

د تفکــر او اجتامعــي او مذهبي عمل په 

ډګر کــې يو بل غورځنګ چې ګاندي يې ډېر 

زيــات تر خپلې اغېزې الندې راووســت او نن 

ورځ د ډميوکراټيکــې واکمنــۍ مســايلو ته د 

آســيايي خاص ځواب په توګه پيژندل شــوی 

 Guatama دی، بوديــزم دی. ګوتامــا بــودا

Buddha د ودايــي مذهــب لــه آيــني څخه 

په جال کېدو، و کوالی شــول پــه نړۍ کې د 

ټولنيز ژوندانه به ســازمان کې له تشدد څخه 

د ځان ساتلو د حل الرې ته له شخيص تعهد 

څخه روښــانه بېلګه رامنځته کــړي. د بوديزم 

تعليامت د نه ځورولوپــه مفهو او اصل باندې 

د پام وړ ټينګار او تاکيد لري او په دې بنسټ 

رسه د عدم تشدد فلســفه سمبالوي. بودايي 

رابــان د خپل نصب العــني او کامل مطلوب 

څخه يو هم هامغه عدم تشدد بويل او هغه يو 

اســايس ارزښت ګڼي. بودايي فلسفه له ځانه 

پيل کوي او له هغه څخه ترييږي تر څو بل ته 

ورسيږي. د بوديزم له نظره، په هغه صورت کې 

کيدای يش بل ته ورســيږو چې انســان خپل 

ځان )بل( ته انتقال کړي.

د بوديــزم له نظره عدم تشــدد په ژوندانه 

کې د ننوتلې او متقابلې اړيکې څخه د خربتيا 

په معنا دی.

له دې کبله په بودايي فلسفه کې د تشدد 

د حل الره، د ټولنيز اړخ په نسبت زياتره فردي 

جنبه لــري. په بودايــي ليدتوګــې کې عدم 

تشــدد )د خپل ځان د ځورونې( د نظريې پر 

بنسټ والړ دی. په بل عبارت تشدد، نه يوازې 

په دې ســبب چې د نــورو د ځورونې موجب 

دی، بلکــې لــه دې کبله چې لــه هغه څخه 

وړاندې د خپل ځــان د ځورونې موجب دی، 

د رټنې وړ دی.

 Chandragupta آشــوکا، د چندرا ګوپتا

بنســټ  کورنــۍ  د   Mauryan موريــان  )د 

ايښودونکي( له ملسيانو څخه چې له ميالده 

۲۸۶ کاله پخوا پاچاهۍ ته ورسېد، د بودايي 

مذهــب له نومياليو او وتلو کســانو څخه دی. 

 H. G. انګريزي تاريخ ليکونکي ايچ.جي. ويلز

Wells ليکيل:

لســګونو  د  شــهزادګانو  او  پاچاهانــو  )د 

زرو نومونــو څخه چې د تاريــخ ملنه يې ډکه 

کړې ده ... د آشــوکا نوم ځليــږي او ځال يې 

په اليتناهي آسامن کې د ځليدونکي ستوري 

په څېر ده.( د دې پاچا افســانه له يو خونريز 

او خطــا کار پاچا له داســتانه پيليږي چې د 

بودا مذهب ته مخه کوي او له هغې وروســته 

يو پرهيزګارانه قلمرو رامنځته کوي. آشــوکا د 

بوديزم د تبليغ او ترويج لپاره په خپلو هلو ځلو 

کــې، په ډېرو ځايونو کې بودتونونه )معابد( او 

زيارتونه جوړوي او د هغوی په ډبرينو ديوالونو 

او ستنو باندې بودايي تعليامت نقش )حک( 

کوي. همدارنګه نوموړی د نورو اديانو به هکله 

هم له نرمښــت )تســاهل( څخه کار اخيل او 

له مــايل نظره لــه هغوی رسه مرســته کوي. 

دی غوښــتنه کــوي چې ټول اديــان له ځان 

ملانځنې، ځان ســتاينې او د نورو له ځورونې 

الس واخيل. آشوکا پوه شو چې نه شو کوالی 

حقيقــي حاکميــت او ريښــتنينې واکمني د 

زور لــه الرې ټينګه کړو، بلکــې يوازې د دارما 

Dharma لــه الرې به امکان ولري. د آشــوکا 

له نظره دارما هامغــه اخالق، پاملرنه او فعاله 

ټولنيــزه مينــه، ديني پريزوينــه، د ژوندانه له 

چاپرييــال څخــه خربتيــا، په عمــيل اخالقو 

کــې بصريت او ســرتګورتوب او نيــک کرداره 

حاکميت دی. که چېرې د هند د ســرت شاعر 

ټاګــور دا وينا ومنو چې دارمــا ته يې )متدن( 

ويلــی دی او ګانــدي هــم )متــدن( هامغه 

)پرهيزګارانه عمــل( بللی دی، په دې صورت 

کې کوالی شــو و وايو چې د آشوکا اجتامعي 

او ســيايس انقالب، د شدد واکمني د دارما د 

نظريې پر بنســټ په انسان پالونکي سياست 

باندې بدله کړې ده. آشوکا د خپل زور زيايت 

معنی تشــدد نه د خالص حاکميت تجربه په 

نوې فلســفې او نوې ليدتوګې رسه پيل کړه. 

او دا رنګه وه چې د ده له تشــد څخه د پرهيز 

فرياد، چغې او انــګازې له پيړيو څخه راتېرې 

شــوې او د ګانــدي پــه فکر او عمــل کې يې 

انعکاس وموند.

ګانــدي نــړۍ ته وښــودله چې پــه تاريخ 

کــې خورا زياتې انقاليب مفکورې له تشــدده 
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د پرهيــز د حقيقــت درلودونکــې دي لکــه 

هامغســې چې ګانــدي وايي: )عدم تشــدد 

د مفکــورې لرغونتيــا د غرونــو او غونډيــو د 

لرغونتيا هومره ده( او د ماهاويرا، بودا، مسيح 

او وروســته د تولســتوی په څېر کســانو او د 

بېالبېلو هيوادونو د مفکرينو تر منځ مطرح وه. 

خو يــوازې د ګاندي تجربه وه چې د شــلمې 

پېــړۍ په لومړۍ نياميي کــې د )حقيقت( په 

مفهوم باندې په الس پورې کولو رسه يې ثابته 

کړه چې کوالی شــو د عدم تشدد له مفکورې 

څخه په پراخه اندازه د ډميوکراتيکې واکمنۍ 

پــه لور ګام اوچت کړو. د ګاندي له نظره عدم 

تشدد د اټومي وســلو له مخنيوي څخه خورا 

زيات د ډيرو شــيانو احتواکوونکــی دی او له 

هــر څه وړانــدې د خودمتخارۍ يا )ســواراج 

Swaraj( پــه چوکاټ کې د ډميوکراســۍ په 

مفکــورې پــورې اړيکې لري. لــه هغې څخه 

ډېــر پخوا چــې ګاندي په هندوســتان کې د 

عدم تشــدد د رهرب په توګه وټــاکل يش او د 

مهامتا لقب ته ورســيږي په سييل افريقا کې 

د اوســيدو پر مهال يې د )ســوراج( په مفهوم 

الس پورې کړی و، د ده له نظره، د )ســواراج( 

موخــه او هدف يوازې د انګريز د الســربۍ د 

له منځه وړلو او هندي وکمنۍ د ټينګښت له 

الرې نه يش تامينيدالی، مسئله له دې څخه 

خورا ژوره او پېچلــې ده او د حاکميت د معنا 

او ځانګړتياوو په ژورو کې د بدلون غوښتونکی 

دی.

کوالی شــو د ګاندي د عقيــدې دا دليل 

د ده پــه ډېرو آثــارو او ليکنو کــې او له هغې 

جملــې په هغــو مطالبو کې چــې نوموړي په 

خپلــه خپرونــه کــې د هارجــان Harijan په 

عنــوان د ۱۹۴۶ زيږديــز کال په فربورۍ کې 

ليــکيل دي، و مومو. ګاندي په دې ځای کې 

ليکيل: )د عدم تشدد بشپړتيا د واک د ترالسه 

کولو د پروګــرام د اجراء په معنا نه دی، بلکې 

پــه اړيکو کې د ترييدنــګ د رامنځته کولو او 

قدرت تــه د هغوی د ســوله ييــز ترييدنګ د 

رســولو پروګرام دی( په بــل عبارت، د ګاندي 

له نظره، د پردي حکومــت له منګولو څخه د 

هند خالصول يوازې په هند کې او باالخره په 

ټولو هيوادونو کې د ســيايس او ټولنيز نظم د 

بنســټي بيارغاونې په لور لومــړی ګام دی. د 

هندوستان په هکله، دا پروسه د يوې بنسټي 

غري متمرکزې او د مراتبو د سلسلې نه په غري 

يوه ټولنــه رانغاړي چې په هغــې کې هر فرد 

کوالی يش او بايد د يوې )اوقيانويس حلقې( 

په مرکــز کې وي لکه هامغســې چې ګورو د 

ګانــدي له نظره له تشــدده د خالصې ټولنې 

ډميوکراټيک غــري مترکز ډېر مهــم او قطعي 

ځای لري. ګاندي خپل دا ســيايس مطلوب 

چوکاټ )پانچايات راج Panchayat Raj( يا د 

کليو جمهوريت بويل. د ګاندي فلسفه دارنګه 

ده چې په هغې کې ډميوکراټيکه واکمني له 

ملــر څخه هم څرګنده ګڼــل کيږي، نوموړی 

داســې نظريه لري چې هغې کې له انســان 

ځنې فرد محــوره ليدتوګه لــه ټولنې څخه د 

ټولنمحورې ليدتوګې رسه ګډه شوې ده، د ده 

د نظــر له مخې، د غــري متمرکز تصميم نيولو 

بهري د ټولو هغو کسانو د سوکالۍ او نيکمرغۍ 

تامينوونکی دی چې د دې تصميمونو په بهري 

کــې قــرار نيــيس. د ګانــدي د دې فرضيې 

عقالنيــت له دې ډميوکراټيکــې چارې څخه 

رسچينه اخيل چې ټول کســان چې ګټې يې 

د تصميمونــو پــه ملنه کې قرار لــري، بايد د 

حاکميت په پروسه او مداومت کې هم ګډون 

ولــري. په بل عبــارت په هيواد کــې د قدرت 

طبيعي بيا ويشــنه به په طبيعي توګه په کليو 

او کچنيانو سيايس واحدونو کې خپلواکۍ ته 

په شديد متايل پای تهت ورسيږي. له همدې 

کبله دی چې د ګاندي له نظره، فردي آزادي 

بايد د يو خپلواک هيواد د پروګرامونو رسلوحه 

وي. ګانــدي )د تاوتريخــوايل څخــه د ځآن 

ساتنې د مقاومت( او )جوړوونکي کار( تر منځ 

متعادل تناسب ټينګوي.

پروګــرام  )رغاوونکــی  ګانــدي  د 

Constructive Program( د مــدين پياوړې 

او غښــتلې ټولنــې د جوړولو او ســاتلو لپاره 

د ټولنيــز ظرفيــت غوښــتونکی دی، د مدين 

ټولنې غښــتلتيا د هغــه څيز لپاره د رســېدو 

الره ده چــې ګانــدي هغه د حقيقــت او عدم 

تشــدد څخــه د کار اخســتلو لــه الرې پورنا 

ســواراج Poorna Swaraj يا بشپړه خپلواکي 

بــويل. په بــل عبــارت، د ګاندي لــه نظره د 

ډميوکراټيکــې واکمنــۍ لوړتيــا او پياوړتيا او 

اقتصادي خپلواکي د يوې ســکې دوه مخونه 

دي. ګاندي او په آســيا کې له تشدده د ځان 

ســاتنې نور تيوريسنان او فعاالن موږ ته را زده 

کوي چــې ډميوکراټيکــې واکمنۍ تــه دوام 

ورکول او پياوړي کول او د يوې پلوراليســتې 

مــدين ټولنــې جــوړول يو بــې له ځنــډه او 

پرلــه پســې کار دی چې پاملرنــې او داميي 

مســئوليت ته اړتيا لري. لکه هامغسې چې د 

عدم تشــدد د ډګر يو بل نوميالی الرښــود او 

فعــال، يعنې دااليي الما وييل دي: )دا ســمه 

ده چې هيڅ يو حکومتي نظام بشــپړ نه دی، 

خــو ډميوکرايس انســاين جوهر ته يــوه ډېره 

نږدئ الره چاره ده او د نړيوال مسئوليت لپاره 

د تخم شــيندلو او ترويج لپــاره موږ ته تر ټولو 

ســرت فرصت په الس راکــوي( د نړيوال کېدو 

)ګلوباليزيشــن( پــه پېړۍ کې ډميوکراســۍ 

تــه د ترييدو بهري ال تر اوســه پــای ته نه دی 

رســېدلی. تر اوسه ال زمونږ پر وړاندې په نړۍ 

کې د ډميوکراسۍ د ټينګښت او پايښت لپاره 

اوږده الره او زښت زيات چيلنجونه پراته دي. 

ترهګريزه حمله چې د سپټمرب په يوولسمه په 

نړيوالو ســوداګريزو برجونو باندې وشــوه، که 

څــه هم د امريکا پر ضد يې ســازمان موندلی 

و، خــو په عني حال کې د اســالمي هيوادونو 

لپــاره چــې د ځينو مســايلو لکه تســاهل يا 

روادارۍ او پلوراليزم او ډميوکراسۍ رسه الس 

او ګريوان دي هــم د خطر زنګ و، نن ورځ له 

هذهبي تحجر )دګامتيزم( رسه په مبارزه کې 

د مســلامنانو د ټولنې لپاره رښــتينی چيلنج 

پــه دې کې دی چې د اســالمي نــړۍ د ننه 

د ډميوکراســۍ او موډرنيســتۍ د چــارې له 

پراختيا رسه مرســته وکړي. دا چيلنج کوالی 

يش د مســلامنانو د ټولنيــز فعاليــت لپاره د 

يــو پراخ ليدګــوټ د رامنځته کېــدو په هکله 

مناسب فرصت هست کړي او په نړيواله ټولنه 

کې له تشــدد څخه د ځان ســاتنې د بديلونو 

پــه ټاکنه او پېژندنه کــې څيړونکي او پوهان 

خو يوازې د ګاندي 

تجربه وه چې د شلمې 

پېړۍ په لومړۍ نيايي 

کې د )حقيقت( په 

مفهوم باندې په الس 

پورې کولو رسه يې ثابته 

کړه چې کوالی شو د 

عدم تشدد له مفکورې 

څخه په پراخه اندازه د 

ډميوکراتيکې واکمنۍ په 

لور ګام اوچت کړو.

رسه راغونــډ کړي. د ګاندي له نظره: )په عدم 

تشدد باندې باور په دې فرضیه والړ دی چې 

د انســان جوهر يــو دی او په دې اســاس په 

اجتناب نه منونکې توګه د مينې د پراختيا او 

پرمختيا استعداد لري.

له تشدده د ځان ساتنې په الره چاره کې 

د مســتبدينو او ديکتاتورانو د خري غوښتونکو 

نيتونــو مديــون نه دی، ځکه چې له تشــدده 

د ځان ســاتنې يــوه مبارزه د معنــوي افکارو 

له فيوضاتــو او برکتونو څخــه خړوبيږي او له 

دې کبله نوموړی د هغه ســتونزو او مشکالتو 

پر وړاندې چې ناپايــه او نه حل کېدونکې تر 

سرتګو کيږي، مضبوطوي.(

هغه مســلامنان چې د ګاندي په تعليامتو 

پسې روان دي، خپل ځانونه له هغو رسه پردي 

نه بويل په واقعيت کې کوالی شــو د اسالمي 

تفکر اغېــزه د ګانــدي په مذهبي افــکارو او 

له تشــدد څخه د ځان ســاتنې پــه ليدتوګو 

کــې چې د واحد او قادر څښــنت تعالی ج له 

ارادې رسه پيوند لري، وپلټو، خو کوالی شو د 

اسالمي تفکر او عدم تشدد د مفکورې تر منځ 

نږديوالــی د خان عبدالغفار خان چې ګاندي 

هغه ته باچا خان ويل، په افکارو او اعاملو کې 

و مومو جواهر لعل نهرو وايي: )کله چې د هند 

د نيمې وچې تاريخ ليکل کيږي ښايي يوازې 

ګوته په شــامر تاريخي څېرې او شــخصيتونه 

د عوامــو د توجه وړ وګرځي چــې د ويلو لپاره 

يــې خربې درلودلې دي. خــو د همدې ګوتو 

په شــمېر کســانو له ډلې څخه کوالی شو د 

پاچاخــان به څېر يــوه وتلې او نامتــو څېره و 

مومو.(

پاچــا خان يــو دا رنګــه مســلامن و چې 

کوښــښ يې وکړ تر څو د عدم تشــدد ډيوه د 

ځوانو پښتنو په زړونو کې روښانه کړي. دی یو 

داسې شخصيت و چې خپل نياميي عمر يې 

د زندان د تورو دروازو تر شــا تېر کړ، خو تل د 

خپلو خلکو لپاره له تشدد څخه د ځان ساتنې 

مدافــع و. ده د خپــل درې ګوين )پښــتون، 

هندوستاين او انساين( هويت تر منځ تناقض 

او شــخړه نه ليدله او هغــوی ته يې د يو واحد 

او يو موټي وجود په څېر کتل، د عدم تشدد د 

حقيقت او په کار راتلو ته د خان عبدالغفار ژور 

اعتقاد د يو مسلامن په عنوان د ده د شخيص 

اعتقاداتو لــه ژورو جرړو څخــه راپورته کېده. 

غفــار خــان وايي: )زمــا په وروســتي قضاوت 

کې، اســالم هامغه عمل، يقــني او مينه ده( 

غفار خان معتقد مسلامن او د مهامتا ګاندي 

ريښتينی پلوی، نږدې اتيا کاله د خپلو ولسونو 

د حقوقو په الره کې و جنګېد، بې له دې چې 

ډېرې کوچنۍ وســلې ته الس ور وړي. د غفار 

خان بېلګه دا ثابتوي چې کوالی شو د اسالم 

په ډېــرو لوړو مذهبي ارزښــتونو کــې د عدم 

تشدد د مفکورې ځانګړتياوې او شريه و مومو. 

داســې مفکوره چې حتی په ډېرو ســتونزمنو 

رشايطو کې د ټولنيزو او سيايس شخړو د حل 

او هوارولو له استعداد څخه برخمنه ده.

غفار خان پــه واقعيت کــې د پريزينې او 

ډميوکراسۍ لپاره د مسلامنانو د غږ انګازه وه.

دی د ګانــدي د درنــاوي وړ و او ګانــدي 

نوموړی او پښــتانه پريوان يې د عدم تشدد د 

طرفدارانو په توګه په زړورتيا کې د اوســيدو د 

بېلګې په توګه بليل دي. غفار خان په ۱۹۲۹ 

زيږديز کال د اســالم پر بنســټ د ســيايس، 

ټولنيزو او اقتصادي اصالحاتو د رامنځته کولو 

په موخه د )خدايي خدمتګار( په نوم يو تنظيم 

جوړ کړ. په دې تنظيم کې د ده د عدم تشدد 

د اصــل حتی د هند د ميل کانګرس له لوري 

له منل شــوي اصل څخه ډېــر ژور و، دا رنګه 

چې د )خدايي خدمتګار( د تنظیم غړيو عدم 

تشدد نه يوازې د يو سياست په توګه، بلکې د 

خپل ژوندانه د يوې الرې په توګه باله.

د خدايــي خدمتګار د تنظيــم هيله دا وه 

چــې د خدای ج پــه خدمــت او الره کې وي 

او برشيت ته په خدمت رسه څښــنت تعلی ج 

تــه ورســيږي. د خدايي خدمتــګار تنظيم له 

تاوتريخوايل )تشــدد( څخه د ځان ســاتلو د 

يو پروګرام درلودونکی و چې کوالی يې شــول 

په پېښــور کې يو لنډمهالی متعادل حکومت 

رامنځتــه کړي. غفــار خان په ويــل: )هيڅ د 

آريانتيــا وړ نه ده چې زما په څېر يو مســلامن 

يا پښــتون د عدم تشــدد له اصل څخه دفاع 

وکړي، ځکه چــې دا اصل نوی نه دی، بلکې 

څوارلس پېړۍ دي چې دې اصل ته د پيغمرب 

اکــرم ص له خــوا او هغه وخت چــې په مکه 

کې اوســیده، اشاره شــوې ده.( غفار خان د 

مســلامنانو د ټولنــې د احــرتام او درناوي وړ 

و ځکه دا يې وښــودله چې په اســالم کې له 

تشــدده ځان ساتل د مسلامنانو په ژوندانه او 

عمل کــې ژورې جرړې لري. دا مفکوره هم د 

ټولــو افرادو په يو يو عمل او هم د مســلامنې 

ټولنې په عمومي چال چلند کې اوبدل شوې 

او يو موټــې ده. د آزادۍ په الره کې د مبارزو 

مســلامنانو لــه لوري د تشــدد څخــه د ځان 

ســاتنې له چارې مالتــړ دا څرګندوي چې په 

مســلامنو ټولنو کې ډميوکرايس يوه پردۍ او 

الس ته نه راتلونکې چاره نه ده. متاسفانه، په 

اســالمي هيوادونو کې د ډميوکراسۍ د روانو 

څپو په شاوخوا کې بحثونه غالبًا، يوازې د بازار 

په ميکانيزم کې د ډميوکراسۍ په شاوخوا کې 

مترکز شــوي دي. په اســالمي هيوادونو کې 

ډميوکراســۍ ته ترييدل د بــازار له ميکانيزم 

څخــه خورا ډېرو نورو شــيانو تــه محتاج دی، 

يــوې پيــاوړې ډميوکراټيکــې واکمنــۍ ته د 

رســېدلو لپاره بايد د قانون له نظره اســتقالل 

او د مدين ټولنې خودمختارۍ خپلې رضوري 

ســطحې او ميزان ته ورســيږي، يوه له تشدد 

څخه الس اخستې ټولنه، د افکارو او ارزښتونو 

د تولیــد او تدقيق په ظرفيــت او له هيوادوالو 

د متشــکلو انجمنونو او مرکزونو په ايجاد رسه 

ولســواکۍ ته د ترييدو په بهــري کې اغېزناک 

او ګټــور ګامونه د هغې پياوړتيــا او ژورتيا ده. 

ډميوکراټيکــه واکمنــي دې تــه اړه ده چې د 

مننــې د فرهنــګ نورمونــه او د ډميوکراټيک 

جنګ منظم نظــم او ترتيب پراختيا مومي. د 

دارنګه بهري له اســايس ګامونو څخه يو هم په 

لوړو پوړيو کې د تشدد څخه د پرهيز له عمل 

څخه برخمنتــوب دی. د دې مفکورې ځواک 

چې ډميوکــرايس په ټولو ټولنــو او فرهنګونو 

کې يو نړيوال ارزښــت دی د هغه جوړوونکې 

کارکړنه د ارزښــتونو په ټينګښــت او له تشدد 

څخه د ځان ســاتنې په عمــل کې پټه ده، دا 

واضحه ده چې د ټولنيز ســازمان ورکولو غري 

ډميوکراټيک ميتودونه چې د هغو په واســطه 

هغه ډله تابوګان او فرهنګي محدوديتونه چې 

زموږ نيکونو پر موږ تحميل کړي دي او پخپله 

په اوســمهاله )معــارصه(  ټولنو کې د تشــدد 

او تنفــر رسچينــې ګرځېدلې دي لــه ميدان 

څخــه به و نه وځــي، په دې باره کې د آســيا 

په ســويل کې د عدم تشــدد مرياث او عنعنه 

يوازې د خپل تاريخ په چوکاټ کې نه ده چې 

د اهميت درلودونکې ده بلکې ډميوکرايس په 

تاريخ کې يو مهم ماخذ هم شمېرل کيږي، د 

آسيا په سويل کې د ګاندي او عبدالغفار خان 

الس ته راوړنې او د تشــدده د ځان ساتنې په 

هکله د ســوييل آسيا د ولســونو تجربه د نړۍ 

د نــورو ولســونو لپاره که مســلامن وي يا غري 

مسلامن او د تشدد څخه په خالصې واکمنۍ 

بانــدې د الس موموندلــو لپاره ډېــر مهم او د 

پاملرنې وړ ده.
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روز جهانی 
حقوق بشر 
و مهمترین 
دغدغه های 
حقوق انسانی در 
افغانستان
عبدالبصیر مصباح، استاد دانشگاه بغالن

یاد آوری: این مقاله به خاطر محدودیت 
در »ویژه نامه نشراعالمیه جهانی حقوق 
بشر« )شماره نهم 1397( از نشر بازمانده بود، 
که اکنون به مناسبت هفدهمین سال تأسیس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
اختیار خوانندگان قرار گرفته است. 

مقدمه
یکی از دســتاوردهای بزرگ سازمان ملل 
متحد، ایجاد مجموعــۀ کامل از قوانین حقوق 
بشــر مورد حمایت بین المللی اســت که همه 
ملت هــا بتوانند آن را بپذیرند و به آن بپیوندند. 
اعالمیۀ جهانی حقوق بشــر، ســه سال پس از 
تأســیس ســازمان ملل متحد، توسط مجمع 
عمومی در پاریس به تصویب رســید. هدف از 
آن ایجاد »معیار موفقیت مشــترک برای همه 
مردم« بود. از آن تاریخ به  بعد کشورهای عضو 
ســازمان ملل متحد، همواره تالش کرده اند از 
مواد ســیگانه اعالمیۀ جهانی حقوق بشر که به 
حمایت از کرامت انسانی و دفاع از حقوق بشر 
پرداخته است، حمایت مادی، معنوی و قانونی 

کنند. 
افغانســتان نیز به عنوان یکی از کشورهای 
عضو ســازمان ملل، به مجموعــه قوانین این 
سازمان جهانی پایبند بوده است. اما متأسفانه 
در کنار این پایبندی، هنوز هم تنور نقض حقوق 
بشر به شکل بســیار عمیق و فجیع آن در این 
کشور گرم است. در این پژوهش کوشیده شده 
است که توضیحی از اعالمیه جهانی حقوق بشر 
صورت گیرد و سپس به مهم ترین دغدغه های 

حقوق بشری در کشور پرداخته شود.
پژوهش نشــان می دهد کــه حق حیات 
به عنوان مهم ترین حق انسانی در جامعه زیرپا 
می شــود و زنان هنوز در ردۀ نخست قربانیان 

نقض حقوق بشر و خشــونت های خانوادگی و 
اجتماعی  قرار دارند.

با وجود این ، راه مبارزه با عامالن مســتقیم 
 یا غیرمســتقیم نقض حقوق و کرامت انسانی 
در همــه  جهان و به خصوص افغانســتان، جز 
فعالیت های مســتمر و نظام منــد فرهنگی و 
تطبیق قانون نیست. تطبیق عدالت اجتماعی 
و حاکمیت قانون در کنار آگاهی دهی از طریق 
وســایل ارتباط جمعی در مناطق دوردست و 
سنتی، می تواند در درازمدت ناقضان حقوق بشر 
را به حاشیه کشــانده و حمایت از حقوق بشر 
را به جریان اصلی زندگی مردم افغانستان  بدل 
کند؛ کما این که برای رسیدن به این اهداف، به 
تطبیق عدالت انتقالی نیز ضرورت جدی وجود 

دارد.

روز جهانی حقوق بشر
روز جهانی حقوق بشر،رویداد مهم انسانی، 
تاریخی و جهانی است که در 10 دسامبر توسط 
یونسکونام گذاری شــد و هرسال زیر چتر این 
روز در مورد حقوق سیاســی، مدنی، اجتماعی، 
فرهنگی و... بشری، گفتمان های جهانی برگزار 

می شود.
 droits de حقــوق برش که به زبان فرانســه

I`homme و به انگلیســی Human Rights و 

به عربی حقوق االنسان نامیده شده است، طبق 
نظریه مکاتب آزادی خواه عبارت است از حقوقی 

که الزمه طبیعت انسان است، حقوقی که پیش 
از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و 
بدین جهت دولت ها باید آن را محترم بشمارند. 

)صفایی، 2(
از آن جایی که مهم ترین اصل و پایه حقوق 
بشــر، حفظ »کرامت انسانی« است، این واقعه 
تاریخی، از ابعاد گوناگون در کشــورهای جهان 
اهمیت چشــمگیری دارد؛ به همین دلیل یکی 
از اساسی ترین مباحثی که ارتباط تنگاتنگی با 
افکار عمومی ملت ها دارد، رعایت حقوق بشــر 
است؛ به گونه ای که بیشتر حکومت های جهان 
می کوشند نشان دهند در حکومت آن ها، حقوق 

بشر نقض نمی شود.
محور حقوق بشــر را »برابری انســان ها« 
بدون در نظرداشــت ارزش هــای ایدئولوژیک 
و برســاخته های فرهنگ محــور، دین گرایانه و 
قوم مدارانه تشکیل می دهد؛ یعنی »این حقوق... 
خارج از حــوزه اقتدار قانون گذار بشــری اند و 
قانون گــذار نمی تواند احــدی را از آن محروم 

کند.« )صفایی، 3(
»امروزه در بســیاری از سنت ها به خصوص 
دیدگاه ایدئولوژیکــی و فرهنگی، ایده و پدیده 
حقوق بشــر طنین انداخته است. شاید بتوان 
این گونه بیان کرد که حقوق بشــر در قرن 21 
تبدیل بــه یک زبان بین المللی شــده و دیگر 
آن که در طول تاریخ، زمانه این چنین شــاهد 
اهمیت گذاری به نیازهای حقوق بشــری نبوده 
است.« )ســجادپور و فاطمه محمدی، 1391: 

)244
از قرن هجدهم به بعد با اعالمیه های مختلف 
حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید 
و با ذکر و تضمین حقوق و آزادی های اساسی 
در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش 
از پیش به این حقوق معطوف شد و به  ویژه بعد 
از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید 
آمد که در اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها 
و قرارددهای بین المللی متبلور گشت. )صفایی، 

)3

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر 
مهم ترین تعهدنامۀ بین المللی در راســتای 
حمایت از کرامت بشــری بدون درنظرداشت 
مولفه هــای ایدئولوژیک نظیر )قــوم، مذهب، 
زبان، منطقه، جنسیت، نژاد و...( اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر اســت. این پیمــان در تاریخ 10 
دســامبر 194۸ در پاریس به تصویب رسیده 

است.
تصویب چنین اعالمیۀ، عوامل و ریشه های 
تاریخی، سیاسی و جهانی زیادی دارد. متفکران 
علوم اجتماعی و انســانی، تأثیــرات مخرب و 
ناگوارجنگ  جهانی اول )1914-191۸( و جنگ 
جهانی دوم )1939- 1945( بر توسعه و رشد 

جامعۀ بشــری و همین گونه نقض اساسی ترین 
حقوق بشــر )حق زندگی( میلیون ها انسان ها 
در طــول دو جنگ بزرگ را عامل مســتقیم و 
اصلی شــکل گیری اعالمیه جهانی حقوق بشر 
عنوان می کنند. بنابراین، پس از این دو تحول 
بزرگ جهانی، برای نخستین بارحقوق که تمام 
انسان ها مستحق آن اند، به صورت جهانی مطرح 

شد. 
در واقــع، »... به علــت اعمال وحشــیانه  
پاره ای از کشــورها در نیمه اول قرن بیســتم 
که با بهره گیری از کلیه وســایل علمی و فنی 
به شــکنجه و نابودی انسان ها برخاسته بودند، 
وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین 
یک اعالمیه بین المللی حقوق بشــر را مطالبه 

می کرد. )صفایی، 2(
در جریان جنگ جهانی دوم ، هنگامی که 
منشور ملل متحد در دست تدوین بود، احترام 
به حقوق بشر و آزادی های سیاسی مورد توجه 
نمایندگان کشــورهای مختلف جهــان واقع 
شــد.پس از چندی، سازمان مل متحد تصمیم 
گرفت کــه این حقوق، همه جــا و برای همه 
ملت ها قابل اجرا باشــد. در ادامه، کمیســیون 
حقوق بشر در ژانویه سال 1947 میالدی شروع 
بــه کار کرد و پس از مدتی مطالعه و بررســی 
در قوانین اساسی کشورها و بحث و گفتگو در 
کمیســیون های مختلف، نتیجه مطالعات خود 
را به صورت الیحه ای به مجمع عمومی تقدیم 

کرد.
در روز دهم دسامبر 194۸ آنا النور روزولت، 
همسر رئیس جمهور ســابق آمریکا، فرانکلین 
روزولت، اعالمیه جهانی حقوق بشر را در محل 
سازمان ملل در پاریس به خوانش گرفت. مجمع 
مزبــور در همان روز با 4۸ رأی مثبت و ۸ رأی 
ممتنع، اعالمیه جهانی حقوق بشــر را تصویب 
کرد و این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر 

نام گذاری شد.
این اعالمیه شــامل یک مقدمه و 30 ماده 
می باشــد و در ماده اول آن به برابری افراد بشر 
و حاکمیت روح برادری در میان آن ها اشــاره 

شده است.
بنابراین، برای نخستین بار در تاریخ بشریت 
46 کشور عضو سازمان ملل متحد اعالم کردند 
که بر سر حقوقی با هم به توافق رسیده اند که 
همه انســان ها بایســت از آن برخوردار باشند. 
هشــت کشور، از جمله اتحاد جماهیر شوروی، 
عربستان ســعودی و آفریقای جنوبی، به این 

اعالمیه رأی ندادند. 
محتوای اعالمیۀ یادشــده، به صورت جامع 
حقوق انســان ها را در ســطح جهانی طی 30 
مــاده بیان می دارد و مفــاد آن حقوق بنیادی 
مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  
را که تمامی انسان ها در هر کشوری باید از آن 

برخوردار باشند را مشخص کرده  است.
الیحه جهانی حقوق بشر از اعالمیه جهانی 
حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل 
شده است. در ســال 1966 مجمع عمومی دو 
الیحه جزئی تر مذکور را به تصویب رســاند. در 
ســال 1976 هنگامی که الیحه جهانی حقوق 
بشر توسط تعداد کافی از ملت ها مورد تأیید قرار 

گرفت، به حقوق بین الملل تبدیل شد.
نخســتین اصل اعالمیه جهانی حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد می گوید: »تمام افراد بشر 
آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت 
و حقوق با هم برابرند.« ایده های اساسی  که در 
این اعالمیه 30 مادۀ آمده و در سطح بین المللی 
مطرح گشتند، حاصل صدها سال تفکر در باره 
حقوق انســان به عنوان انســان بوده اند. پس 
می توان گفت، اعالمیه جهانی حقوق بشر سال 
194۸ یکی از مهم ترین اســناد بشریت است. 
این اعالمیه سنگ محکی است در تاریخ و برای 
بسیاری از کشورها الگویی بوده است در تدوین 
قانون اساســی ملی شــان، تا بتوانند از حقوق 

انسانی ملت ها دفاع کنند.
از دیدگاه این اعالمیه »انســان شــهروند 
جهانی به حســاب می آید و از حقوق مشترک 
برخوردار اســت. اصول و ارزش هــای مندرج 
در بیانیــه، به همه مردم جهــان زبان حقوقی 
مشترکی می دهد. مثاًل تمامی انسان های دربند 
در هر گوشــۀ جهان می توانند بــا یک زبان از 
حــق حیات خود دفاع کنند و یا به شــکنجه، 
اعتراض  دست گیری های خودسرانه و تبعیض 
کننــد و یا کار و تأمین اجتماعی بهداشــت و 
تعلیــم و تربیت و برخــورداری از یک زندگی 
شایسته انســانی را تقاضا نماید.« )کمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان، 2010(
قابل یاد دهانی است که تمام اندیشه هایی 
که در »منشور حقوق شهروندی« سال 16۸9 
انگلیس، »اعالمیه استقالل« سال 1776 آمریکا 
و »اعالمیه حقوق بشر انقالب فرانسه« منتشر 
شده در روز 26 اوت سال 17۸9 وجود داشتند، 

به متن اعالمیه جهانی حقوق بشر راه یافتند.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان

با وجود همه امضاهایی که کشورهای دنیا 
در پای اعالمیه جهانی حقوق بشر نهاده اند، در 
عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق نقض 
می شــوند. هنوز هم وضعیت جهان به گونه ای 
اســت که برخی انســان ها حقوق انسانی شان 
آگاه نیســتند. حتی کشــورهای توسعه یافته 
نمی توانند ادعا کنند که توانسته اند صد درصد 
اصول ایــده آل اعالمیه جهانی حقوق بشــر را 

تحقق بخشیده اند.
بنابراین باتوجه به شرایط نامطلوب سیاسی، 
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اقتصادی و امنیتی افغانستان، وضعیت حقوق 
بشری در این کشور اسفبار است و ادعای تحقق 
ارزش های حقوق بشری در این سرزمین تاهنوز 

خیالی بیش نبوده است. 
از طرفی، هرچند تصویب و امضای معاهدات 
بین المللی مربوط به حقوق بشر، پیشرفت های 
قابل توجهی در راســتای گســترش فرهنگ 
حقوق بشری به حســاب می آیند، اما تجربه و 
رویدادهای ضدبشری در سراسر جهان به  ویژه 
افغانستان نشــان می دهند که این عهدنامه ها 
به تنهایــی نمی توانند آن طور که انتظار می رود 
پاســخ گو باشــند؛ چرا که در ایــن دایرۀ مهم 
حمایــت از کرامت انســانی، توجــه راهبردی 
و عملــی حکومت ها، ســازمان های غیردولتی 
و بشردوســتانه، فرهنگیــان و متخصصان این 
عرصه، وســایل ارتباط جمعی، گروه های فشار 
و... نیز نقش به ســزا و حمایت کننده دارند که 
در این میان، حکومت افغانستان کم تر از انتظار 
آگاهان و شهروندان به این موضوعات رسیدگی 

کرده اند.
نبــود امنیت جانی و روانی، فقر و بی کاری، 
کم شــدن زمینه های آزادی بیان در اثر عوامل 
خارجی و مداخله های نیروهای افراطی داخلی 
و ســرانجام فاصله میان مســئوالن و مردم و... 
دغدغه های حقوق بشــری در این ســرزمین 
را جدی تــر و نگرانی هــا نســبت بــه زندگی 

مسالمت آمیز را بیش تر کرده است.

مهم ترین دغدغه های حقوق بشری در 
افغانستان

دغدغه حیات
نخستین حق پایۀ بشری، حق حیات بدون 
ترس از عوامل بیرونی و یا اجتماعی است. این 
حق اولیه، در ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر، به صورت واضح مورد حمایت قرار گرفته 
اســت: »هر فردی ســزاوار و محق به زندگی، 
آزادی و امنیت فردی اســت.« )اعالمیه جهانی 

حقوق بشر، 194۸: ماده 3(
اما برخالف انتظارات و تعهدات افغانستان 
به ســازمان ملــل متحد، این نخســتین حق 
انسانی در این کشــور توسط افراد، سازمان ها، 
نهادهای استخباراتی و نظامی، نیروهای افراطی 
و دهشــت افگنان به  اشکال متفاوت زیرپا شده 

است و این روند باطل هم اکنون جریان دارد.
به طــور خالصه می توان گفــت: »این حق 
مهم به اشــکال مختلف مانند تلفات ملکی در 
اثر حمالت انتحاری، ترور، قتل های ناموســی، 
قتل های ناشی از منازعات نقض شده و تعدادی 
از شهروندان قربانی می شوند.« )رضایی و زهرا 

معتمدی، 1395: 6(
اگرچه اعالمیه جهانی حقوق بشــر، تأکید 
می کند: »هر کســی به عنوان عضوی از جامعه 

حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از 
راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی 
با ســازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب 
ناپذیر اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی خویش 
را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانۀ شخصیت 
خویش، به دســتاورد.«)اعالمیه جهانی حقوق 
بشر، 194۸: ماده 22(؛ اما در عمل دیده می شود 
که حق حیات و امنیت اجتماعی در جغرافیای 
افغانســتان به  آرزوی دست نیافتنی شهروندان 
بدل شده است. حمله های انتحاری، انفجارهای 
پی هم، ماین های کنار جاده ای، گروگان گیری، 
قتل های ناموسی و قومی، خشونت های فیزیکی 
در خانواده هــا و... جزئی مهمــی از ناامنی در 

جامعۀ افغانستان به حساب می آید. 
»براساس آمارهای کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان، در طول سال 1396 در مجموع 
 تعداد 3657 مورد نقض حق حیات ثبت شده 
است که 277 مورد ســلب حیات در قضایای 
خشــونت علیه زنان، 12 مورد در اثر محاکمه 
صحرایی و 336۸ مورد آن در جریان منازعات 
مسلحانه )تلفات ملکی( بوده است. )کمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان، 1396: 6(
امنیت  پژوهش هــا نشــان می دهد کــه 
اجتماعی و حفظ حیات از مهم ترین دغدغه های 

حقوق بشری در این کشور به شمار می رود.

برخورداری از زندگی مناسب
اعالمیه جهانی حقوق بشــر در ماده 25، از 
حق زندگی معیاری برای تمام ابنای بشر سخن 
می گوید: »هر انســانی ســزاوار یک زندگی با 
استانداردهای قابل قبول برای تأمین سالمتی و 
رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، 
پوشاک، مســکن، مراقبت های طبی و خدمات 
اجتماعی ضروری اســت و هم چنین حق دارد 
کــه در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، 
بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، 
تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج 
اســت، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.« به 
نظر می رســد که داشــتن حق زندگی سالم و 
مرفه، به ویژه در زمان های خاص از حقوق بسیار 
گران مرتبه انسانی به شمار می آید. اما متأسفانه 
به دالیل نیازها و نگرانی های جدی تر، توجهات 
به این مســأله کم تر متمرکز شــده است. در 
حالی که، داشتن زندگی مناسب انسانی و بهره  
مندی از استانداردهای سالمتی و رفاه »خوراک، 
پوشاک، مسکن و مراقبت های طبی« از حقوق 
و نیازهای ابتدایی و در عین حال خیلی ضروری 
بشــریت به حســاب می آید. اگرچه در عرصۀ 
سبک زندگی مردم افغانستان، به صورت علمی 
و اکادمیک پژوهش صورت نگرفته اســت، اما 
چشم دیدهای نویسنده نشان می دهد که اغلب 
مردم افغانستان در سطح بسیار پایینی از رفاه 

زندگی می کنند؛ یعنــی بهره  مندی از خوراک 
معمولی روزانه، برخوردای از ســرپناه معمولی، 
دسترســی به مراقبت های اجتماعی و طبی و 
امثال آن نه تنها برای شــهروندان آسان است، 
بل که از مشــکالت بــزرگ در زندگی افغان ها 

به حساب می آید.

رهایی از خشــونت )به ویژه خشونت 
علیه زنان(

رهایی از خشونت، از حقوق بسیار هم انسانی 
و در عیــن حال از آرزوهای مردم این کشــور، 
به ویژه زنان افغانســتان در روســتاها و مناطق 
ســنتی و دارای نظام قبیله ای به شمار می آید. 
خشــونت با زنان در جغرافیای افغانســتان، از 
واقعیت های ناگوار و به شدت ملموس به حساب 
می آیــد. گزارش های گوناگون حقوق بشــری 
نشان گر عمق خشونت های جسمی و روانی در 
بسا نقاط این مرز و بوم است. اغلب خشونت ها 
به دالیل اندیشــه های افراطــی و ایدئولوژیک، 
وجود سنت های ناپسند تاریخی و مردساالری 

در خانواده ها گفته شده است. 
اعالمیه محو خشــونت علیه زنان )1997( 
چنین تعریفی از خشــونت دارد: »خشــونت 
علیــه زنان به معنی هرعمل خشــونت آمیز بر 
اساس جنسیت است که به آسیب یا رنجاندن 
جسمی، یا روانی زنان منجر شود یا احتمال آن 
وجود داشته باشد، از جمله تهدیدات یا اعمال 
مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از 
آزادی کــه در منظر عموم یا در خلوت زندگی 
خصوصی، انجام شود.« )اعالمیه محو خشونت 

علیه زنان، 1997: ماده 1(
با وجود تعریف مشــخص خشونت و منع 
آن در اســناد ملی نظیر قانون منع خشــونت 
علیه زنان )13۸۸( و اســناد بین المللی، نظیر 
اعالمیه محو خشونت علیه زنان )1997(، ماده 
16 اعالمیه جهانی حقوق بشــر )194۸(، مواد 
3، 4 و 23 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی 
و سیاســی و مواد 3 و 7 کنوانسیون بین  المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی، هنوز 
هم آمار خشــونت ها در این ســرزمین زیاد و 

تأمل برانگیز است. 
»قضایای خشونت علیه زنان نشان می دهد 
که با وجود تمام اقدامات مهمی که تاکنون در 
حمایــت از آنان صورت گرفته اســت، هنوز با 
چالش های جدی مواجه بوده و مجبور به تحمل 
انواع مختلف خشــونت علیه خویش در محیط 
خانواده و اجتماع هستند. خشونت های فیزیکی 
شامل قتل، سنگ سار، لت و کوب، خشونت های 
جنســی شــامل تجاوز، آزار و اذیت جنســی، 
اجبار به فحشا و تماشــای تصاویر غیراخالقی 
و...، خشــونت های زبانی و کالمی شامل اتهام، 
تهدید، تحقیر، خشــونت های اقتصادی شامل 

عدم پرداخت نفقه، منع کار در بیرون از خانه، 
منع پرداخت مهریــه، محرومیت از ارث و...، از 
مهم ترین مصادیق خشــونت علیه زنان است... 
که به ثبت رسیده است.« )کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان، 1396: 45-44(
اطالعات ثبت شــده در » بانــک معلومات 
خشــونت علیه زنان کمیسیون در سال 1396 
نشان می دهد که از مجموع 4340 مورد خشونت 
علیه زنان که به ثبت رسیده است، 1420 مورد 
)32.7%( آن به خشــونت های فیزیکی، 22۸ 
مورد )5.3%( به خشــونت های جنسی، 1317 
مورد )30.3%( به خشــونت های لفظی و روانی، 
749 مورد )17.3%( به خشونت های اقتصادی 
و 626 مــورد )14.4%( دیگر به ســایر موارد 
خشــونت علیه زنان ارتباط دارد.« )کمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان، 1396: 46(
نظر به اطالعات این کمیســیون مبتنی بر 
بررسی شکایت های ثبت شده از سوی قربانیان 
خشونت با زنان، روند خشونت ها نسبت به سال 
1395 در حال افزایش بوده اســت. این موارد 
نشان می دهد که دغدغه رهایی از خشونت، از 
مهم ترین ها به حســاب می آید؛ کما این که این 
دغدغه ریشــۀ دیرینه دارد و به تاریخ سیاسی و 
اجتماعی بسیار کهن و استبدادی این سرزمین 

بر می گردد.
حق آزادی بیان و چالش های اطالع رسانی

آزادی بیان، از حقوق اساسی بشریت است. 
یعنی انســان ها حق دارند افکار و اندیشه های 
شان را در قالب ها و ژانرهای گوناگون بیان کنند. 
این قالب ها ابزارهای و نشــانه هایی اند که ابعاد 
مختلف زندگی ما را در بر می گیرد؛ از صحبت 
در رسانه ها و محافل رسمی و غیررسمی، تا طرز 

لباس پوشیدن و نحوه زندگی کردن و...
تعریف آزادی بیان، برای نخســتین بار در 
اواخر قرن هجدهم، در ماده اعالمیه حقوق بشر 
و شــهروند انقالب فرانسه، مصوب سال 17۸9 
ارائه شد. اعالمیه حقوق بشر و شهروند انقالب 
فرانسه که مشــتمل بر یک مقدمه و 17 ماده 
اســت و بعدها الهام بخش کنوانسیون اروپایی 
حقوق بشــر )مصوب ســال 1950( نیز شد، 
آزادی بیــان را چنین تعریف می کند: انتقال و 
انتشار آزاد افکار و عقاید، یکی از گران بهاترین 
حقوق انســانی اســت. بنابراین، هر شهروندی 
می تواند آزادانه ســخن بگوید، بنویسد و چاپ 
کند. به استثنای مواردی که برای مقابله با سوء 
استفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده و 

قابل تعقیب است. )شکرخواه، 161( 
اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده 19 
خود این گونه بــه مقوله آزادی بیان می پردازد: 
»هرکس آزاد اســت هر عقیــده ای را بپذیرد و 
آن را به زبان بیاورد و این حق شــامل پذیرفتن 
هرگونه رای بدون مداخله اشــخاص می باشد و 

می تواند به  هر وسیلۀ که بخواهد بدون هیچ قید 
و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را 

جست وجو و دریافت کند و انتشار دهد.«  
هرچند دولت افغانستان، حمایت از آزادی 
بیان و رشد و شکل گیری رسانه های آزاد را یکی 
از دستاوردهای بزرگ و اساسی نزدیک به دو دهه 
حاکمیت دموکراتیک می داند، اما پژوهش های 
اجتماعی از وضعیت روزنامه نگاران افغانستان، 
بیان گر خالف این ادعا اســت. شاید گفته شود 
که آزادی بیان حتی در ماده 34 قانون اساسی 
کشور مورد حمایت جدی قرار گرفته است، اما 
بازهــم می توان به تأکید گفت که بخش از این 
حمایت ها فقط بــر روی پارچه های کاغذ بوده 
است و بس؛ چرا که »دولت افغانستان در زمینۀ 
تأمین امنیت خبرنگاران و کارکنان رســانه ها 
موفق نبوده اســت. در ســال مالی 1395 آمار 
خشونت علیه خبرنگاران  415 مورد خشونت به 
شمول 14 مورد قتل بوده است و تعداد حوادث 
خشونت بار علیه فعاالن رسانه ای در سال مالی 
1396 بــه 166 مورد از جملــه 21 مورد قتل 
رسیده است.« )کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان، 1396: 66(
پژوهش ها نشــان می دهد که محدودیت ها 
در برابر آزادی بیان نه الزاماً از ســوی مخالفان 
مســلح دولت، قاتالن خبرنــگاران و نهادهای 
تروریستی وضع شده است، بل که تالش های از 
سوی مقام های حکومتی نیز در راستای کنترل 
آزادی بیان در این سرزمین صورت گرفته است.
در مورد اعمال فشــار، ایجاد محدودیت و 
تهدید از سوی مقامات دولتی به هدف خاموش 
ساختن صدای مخالفان، گزارش هایی از سوی 
نهادهای مدنی منتشــر شده اســت. به گفتۀ 
فعاالن رســانه ای حکومت تــالش زیای برای 
کنترل رســانه ها به خرج داده و در مواردی هم 
موفق شده اســت. )کمیسیون مستقل حقوق 

بشر افغانستان، 1396: 67(
بــا این وصف، چنین برداشــت می شــود 
کــه دغدغۀ آزادی بیان به شــکل واقعی آن در 
افغانســتان جدی تر از پیش اســت و هنوز هم 
این دســتاورد بزرگ حکومت های دموکراتیک 
اخیر افغانســتان، مورد صدمه بالفعل و بالقوه 
قرار دارد، چرا که »در آخرین گزارش تحقیقی 
واحد تحقیقات اکونومیست که از جمله آزادی 
رسانه ها مورد بررســی قرار گرفته، کشورها به 
چهار دسته عمده: آزادی، نســبتاً آزاد، عمدتاً 
بسته و بسته تقسیم بندی شده است، افغانستان 
در این رده بندی، یکی از کشورهای عمدتاً بسته 
محســوب شده و با کسب 6 امتیاز در رتبه 71 
جهانی قرار گرفته است.« )کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان، 1396: 67(

راهکارها:
- توجه استراتژیک دولت

یاسپرس در کتاب کانت آورده است: »قانون 
و آزادی، بــدون قدرت، به معنــای هرج و مرج 
اســت؛ قانون و قدرت منهای آزادی، مساوی با 
استبداد است و در نهایت، قدرت بدون آزادی و 
قانون، صفت بربریت است.« )یاسپرس، 1372: 

 )11۸
بنابراین از نقش دولت ها در راستای حفظ و 
تحکیم حقوق بشر به عنوان عامل تعیین کنندۀ 
ثبات اجتماعی و هم پذیــری می توان به خوبی 
یادآوری کرد، مگر این که دولت ها و قدرتمندان 
بر ســر اقتدار، برای رســیدن منافع شخصی و 
درونی حزب و یا تیم های هم جهت، حقوق بشر 

را به تاراج بکشند.
دولت افغانســتان از جمله تأییدکنندگان و 
رعایت کنندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر است. 
بنابراین این از وظیفه ملی و بین المللی حکومت  
است که در راستای مبارزه با ناقضان حقوق بشر 
و رســیدگی به حقوق قربانیان به صورت عملی 
گام بردارد، چون این دولت اســت که می تواند 
مؤلفه های قــدرت، قانــون و آزادی را گردهم 

جمع آورد. 
براســاس اصل حاکمیت قانــون که الزمۀ 
تحقق مردم ســاالری در نظام های دموکراتیک 
است، واحد سیاســی دولت ضمن التزام عملی 
برای اجرای قانون و انتظار تمام امور و شــئون 
کشــور در تضمین حق ها و آزادی های اساسی 
شــهروندان، اصل حاکمیت مــردم را از طریق 
ســازوکارهای قانون به رســمیت می شناســد. 

)ذاکریان و بهروز مختاری، 1393: 161(
از این جا می توان اســتنباط کرد که دولت 
هــم از یک طرف دارای قوۀ اجرایی اســت و با 
استفاده از این قوه می تواند مبارزۀ سخت و یا نرم 
با ناقضان حقوق بشر کند و از جهتی هم قربانیان 
نقض حقوق بشر را مورد حمایت مادی، معنوی 
و قانونی قرار دهد. دولت باید با عامالن قتل های 
زنجیره ای، حمله های تروریستی، خشونت های 
خانوادگی مطابق قانون برخورد جدی کند و از 

معافیت چنین افراد بپرهیزد.
- تمرکز بر برنامه های فرهنگی

حمایت از کرامت انسانی، کار کوتاه  مدت و 
تمام شدنی نیســت. یعنی هیچ دولت و نهادی 
نمی تواند ادعا کند که تمامی زمینه های ترویج 
حقوق بشــر را فراهم و با همه ناقضان و عامالن 
نقض حقوق بشــر مبارزه کرده اســت، چرا که 
منافع سیاســی و اقتصادی گروه های ذی نفع از 
یک  طرف و افکار تندروانه  و سنتی شهروندان از 
دیگرسوی، همواره به عنوان سدی بزرگ بر سر 

این راه وجود داشته و دارد.
به همین خاطر، در کنار راه کارهای ســخت 
و قانونی، دولت و نهادهای بشــری می توانند از 
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ابزارهای نرم و فرهنگی در این عرصه اســتفادۀ 
شایانی کنند. لوی آلتوسر، اندیشمند مارکسیست 
در کتاب ایدئولوژی و ساز و برگ های ایدئولوژیک 
دولــت، از نظام  آموزشــی، تحصیــالت عالی، 
رســانه ها و... به عنوان ابزار ســرکوب گر نرم در 
راستای رسیدن به اهداف ایدئولوژیک دولت یاد 
می کند. هرچند این دانشمند، نگاه منفی گرایانه 
نسبت به این ابزارها ســرکوب گر دارد؛ اما اگر 
دولت  افغانستان رسیدگی به حقوق بشر را جز از 
استراتژی اصلی اش قرار دهد، می تواند از نظام 
تحصیالت عالی، سیســتم آمــوزش و پرورش، 
نهادهای فرهنگی مذهبــی، افراد نخبه  و علما، 
رسانه ها و... در راستای ترویج ارزش های بشری 

و حمایت از کرامت انسانی فعالیت کند. 
به نظر نویســنده، تمرکــز روی برنامه های 
فرهنگــی به شــکل درازمــدت آن می توانــد 
ثمربخش تر از راهکاری دیگر واقع شود، چرا که 
اندیشه های سنتی و تفکرات قبیله ای مردم این 
سرزمین تا زمانی که تغییر نکند، آرزوی تحقق 

ارزش های بشری محال است. 
- مبارزه با افراطیت و تندروی

تفکرات افراطی و اندیشــه های تندروانه، از 
زمینه های بسیار خطرناک و رقیب حقوق بشر 
به حساب می آید. ممکن است این اندیشه ها در 
سطح کالن و جهانی شکل گیرند و با ارزش های 
دموکراتیک مبارزه  هدفمند کنند و احتمال دارد 
در سطح کوچِک کشــور، شهر و حتی خانواده 

وجود داشته باشد.
به  هر روی، افغانســتان همواره از افراطیت 
صدمه دیده اســت. بخشی از عوامل جنگ های 
داخلــی، آوارگی مردم افغانســتان و هم چنین 
حمالت انتحاری و قتل  افراد ملکی در گوشــه 
و کنار کشــور در شــرایط فعلــی، افراطیت و 
اندیشه های تندروانۀ ایدئولوژیک است. بنابراین، 
مبارزۀ ســازمان یافته با افراطیت با اســتفاده از 
روش های عمیق فرهنگی و آموزشی از نیازهای 
اساسی تحقق حقوق بشر در این کشور به شمار 

می آید. 
به بیان دیگر، افراطیت را نمی توان از ریشــه 
خشک کرد و امکان مبارزه مستقیم با آن وجود 
ندارد، بل که مبارزۀ فرهنگی و به حاشــیه راندن 
آن می تواند نتیجۀ مثبت  بدست دهد. دولت و 
نهادهای مســئول باید در این راستا، در مناطق 
دوردست افغانســتان برنامه های درازمدت روی 

دست  گیرند.

- نقش راهبردی رسانه ها
رسانه ها ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی 
حقوق بشر، خصوصاً در جوامع که آگاهی دهی 
ضعیف و سواد اجتماعی پایین در سطح پایین 
قرار داشته باشد، به حســاب می آیند. یعنی در 
جوامع چون افغانستان که افراطیت و تندروی 

یک طرف معادلــه را به صورت جدی در اختیار 
دارد و از ســوی هم، نهادهای دولتی در تحکیم 
حقوق بشــر به دالیل گوناگــون ناکارآمد و یا 
ناتوان بوده اند، دخالت آموزش گرایانه و منتقدانه 
رســانه ای، در گســترش فرهنگ حقوق بشر و 

تحکیم آن جایگاه برجسته ای دارد.
نظریه پردازان ســه نقش را برای رسانه در 
نظر می گیرنــد: 1( دیده بانی وقایع جهانی؛ 2( 
تفسیر معنای این وقایع؛ 3( جامعه پذیری افراد 
در محیط خود. این سه ویژگی به طور مشخص با 
کارکردهای رسانه در حوزه حقوق بشر مطابقت 

دارد. )نواختی مقدم، 13۸۸: 37(
کارکــرد اثربخــش رســانه های جمعی بر 
گسترش فرهنگ حقوق بشــر و نقد قدرت در 
این راســتا را می توان در ابعاد گوناگون بررسی 
کرد. نخســتین بعد اثرگــذار در ایــن حوزه، 
نشــر گزارش های خبری در زمینۀ ارائه اسناد 
تصویری و مکتوب از خشونت های اجتماعی و 
خانوادگی است. هم چنین این مورد را می توان 
به گزارش های بلنــد و فیچرهای مطبوعاتی و 

تلویزیونی نیز توسعه داد.
بنابراین تأثیر بالقوه وسایل ارتباط جمعی بر 
نقد دولت در راســتای حمایت از حقوق بشر و 
آموزش حقوق انسانی را نمی توان نادیده گرفت 
و با استفاده از ژانرهای رسانه ای می توان در این 
عرصه فعالیت های زیادی کرد. مهم ترین ژانرها، 
تهیه خبرهای رویدادمدار و تمرکز بر گزارش های 
فرایندمدار و برگزاری نشست ها و گفتمان های 
علمی ـتخصصی در این عرصه به حساب می آید.

- تطبیق عدالت انتقالی 
تطبیق عدالت انتقالی، پروسۀ مهم حقوق 
بشری است که می تواند دردها و آالم قربانیان 
جنگ ها و خونریزی های افغانســتان را تاحدی 
مداوا کند. اما »اصطالح عدالت انتقالی در دهۀ 
پایانی قرن بیســتم ظهور کــرد. این مفهوم با 
اوضاع جوامعی که شاهد جنایات هولناک ضد 
بشــری بوده اند، و در تالش گــذار به جامعۀ با 
ثبــات و دارای صلح پایدار و مبتنی بر عدالت و 
استقرار نظام دموکراسی اند، پیوند خورده است. 

)سرامد و همکاران، 1390: 25(
بنابراین، »عدالت انتقالی فرایندی است که 
جامعۀ جنایت زده را کمک می کند تا از وضعیت 
ناگوار ناشــی از نقض گســتردۀ حقوق بشر به 
جامعه مبتنی بر حاکمیت قانون و حقوق بشر، 
نظام دموکراســی و صلح پایدار گذار کند. این 
یک پروســۀ کلی، مشورتی و وابسته بسترهای 
اجتماعی است که شامل حقیقت یابی، اصالحات 
ساختاری، رسیدگی به قربانیان، عدالت جزائی 
و یادبودها می شود. عدالت انتقالی روند عدالت 
برای همه است؛ اعم از قربانیان و عامالن نقض 
حقوق بشر خاصتاً برای زنان، اطفال و معیوبان.« 

)سرامد وهمکاران، 1390: 26(

پژوهش ها نشــان می دهد کــه »از امضای 
موافقت نامه بن در سال 13۸0 بدین سو، دولت 
افغانستان تالش های هماهنگ شده ای نکرده تا 
پروسه عدالت انتقالی را در کشور پیش ببرد. در 
عوض، شخصیت های دولتی و برخی از بازیگران 
با نفوذ جهانی بحث نمودند که تطبیق عدالت 
می تواند صلح را مختل سازد. متعاقباً بعضی از 
مرتکبان جرایم جنگی هنوزهم در دولت نفوذ 

دارند. )ونتربتم، 13۸9: 1(
در عین حــال »افغان ها هیــچ گاه عدالت 
سیســتماتیک را برای جرایــم جنگی تجربه 
ننموده اند. برعکــس، قربانیان ناقضین حقوق 
بشر را در دولت، در اجتماعات شان و تلویزیون 
می بینند. به عــالوه، دولت قربانیــان را نادیده 
می گیرند، هرچند مؤسسات جامعه مدنی اظهار 
کردند تا طی یک پروســه رســمی از قربانیان 
جنگ حمایــت و قدردانی کننــد. )ونتربتم، 

)2 :13۸9
بنابراین تطبیق عدالت انتقالی بسیار ضرور و 
از نیازهای مهم قربانیان نقض حقوق بشر در این 
کشور است. اگر اراده ای برای ترویج حقوق بشر 
و حمایت از ارزش های انســانی در این جغرافیا 
وجود داشــته باشد، باید دولت استراتژی اش را 
تغییر دهد و برنامۀ عدالت انتقالی در همکاری با 
سازمان ملل متحد به مرور زمان تطبیق شود؛ در 
غیر آن، دردها و زخم های چندین ســالۀ مردم 
افغانستان ناشــی از قتل، انتحار، تجاوز، نقض 

حریم خصوصی و... درمان نخواهد شد.

نتیجه
ایــن پژوهش کــه جنبــۀ کتاب خانه ای و 
اســنادی داشت، نشان داد که باوجود پایبندی 
افغانســتان به اعالمیۀ جهانی حقوق بشــر و 
هم چنین تأکید قانون اساســی بر برابری میان 
زنان و مردان به عنوان اتباع و یا شهروندان این 
کشور، هنوزهم زندگی سالم، آرام، دور از ترس 
و خشــونت و خونریزی، رهایی از خشونت های 
فیزیکــی و روحــی اجتماعــی و خانوادگی و 
موجودیت فضای ســالم بــرای بیان های آزاد 
شهروندی و رســانه ای، از آرزوها و دغدغه های 
مهم حقوق بشری مردم این جغرافیا به حساب 

می  آید. 
آمار مرگ و میر ناشی از حمالت انتحاری، 
تــرور، قتل های ناموســی، قتل های ناشــی از 
منازعات نقض شده و... در این کشور هم چنان 
حیــرت آور و قابل تأمل اســت و گزارش های 
رسانه ای نشان  می دهند که تاچه حد شهروندان 

جغرافیا در بدبختی و فالکت به سر می برند.
هم چنیــن در این پژوهش تأکید شــد که 
دولت به عنوان حامی و منبع حاکمیت و تطبیق 
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د افغانستان د اسالمي 

جمهوريت جمهور رئيس

ګڼه: )۳۴۷۱(

نېټه: ۲۴\۲\۱۳۸۴

د عدليې وزير محرتم رسور دانش!

د افغانســتان د برش د حقونــو د خپلواک 

کميســيون د تشــکيل، دندو او واکونو قانون 

چــې پــه )۴( فصلونــو او )۳۵( مــادو کــې د 

وزيرانــو د عــايل مجلــس لخوا تصويــب او د 

۲۲\۲\۱۳۸۴ نېټــې د )۱۶( ګڼــې فرمان پر 

بنســټ زموږ لخوا توشيح شوی دی. تاسې ته 

در واســتول شو چې په رسمي جريده کې يې 

په خپرولو اقدام وکړئ. 

حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي جمهوريت رئيس

د افغانستان د برش د حقونو 
د خپلواک کميسيون 
د تشکيل، دندو 
او واکونو قانون

ژباړه او زياتونه: ساحل منګل د افغانستان 

د افغانســتان د برش د حقونــو د خپلواک 

کمېســيون د تشــکيل، دندو او واکونو د قانو 

ند انفــاذ په هکله، د افغانســتان د اســالمي 

جمهوريت د رئيس فرمان

ګڼه: )۱۶(

نېټه: ۲۲\۲\۱۳۸۴

لومړۍ ماده:

د افغانســتان د برش د حقونــو د خپلواک 

کميســيون د تشــکيل، دندو او واکونو قانون 

چې په )۴( فصلونو او )۳۵( مادو کې د وزيرانو 

د عايل مجلس لخــوا د ۱۲\۲\۱۳۸۴ نېټې د 

)۷( ګڼې مصوبې پر بنسټ تصويب شوی دی، 

توشيح کوم.

دوميه ماده:

دغه فرمان د توشــيح لــه نېټې څخه نافذ 

دی او په رسمي جريده کې دې خپور يش.

حامدر کرزی

د افغانستان د اسالمي جمهوريت رئيس

 د افغانستان د برش د حقونو د خپلواک 

کميسيون د تشکيل، دندو او واکونو قانون

لومړی فصل

عمومي حکمونه

مبنی:

لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانستان د اسايس قانون د 

اته پنځوسمې مادې د حکم او د ملګرو ملتونو 

د عمومي اســامبلې د ۱۹۹۳ د دسمرب د ۲۰ 

نېټې د )۱۳۴( ګڼې پرېکړه ليک پر بنسټ، د 

برش د حقونو په پام کې نيولو باندې د څارنې، 

د هغو د ښــه کولو او مالتړ او د افغانســتان د 

برش د حقونو د خپلواک کميسيون د تشکيل، 

دنــدو، واکونو او د فعاليت د څرنګوايل د چارو 

د تنظيم په منظور، وضع شوی دی.

تاسيس:

دوميه ماده:

)۱( د افغانســتان د برش د حقونو خپلواک 

کميســيون، د افغانستان د اسالمي جمهوري 
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دولــت په چوکاټ کې تاســيس او په خپلواکه 

توګه فعاليت کوي.

)۲( د افغانســتان د برش د حقونو خپلواک 

کميســيون له دې وروسته په دې قانون کې د 

کميسيون په نوم ياديږي.

د برش د حقونو مفهوم:

څلورمه ماده:

د دې قانــون پــه مفهوم د بــرش حقوق، د 

اتباعو له هغو بنســټيزو حقوقــو او آزاديو څخه 

عبــارت دي چې په اســايس قانــون، نړيوالو 

اعالميو، ميثاقونو، قراردادونو، پروتوکولونو او د 

برش د حقوقو په نورو نړيوالو ســندونو کې چې 

افغانســتان يې په پام کې نيولــو او تطبيق ته 

ژمن دی، تسجيل شوي وي.

بيمــو، تاميناتــو او هغــو خدمتونو ته چې 

دولــت يې وړانــدې کوي، مســاوي او عادالنه 

الرسســی هم د وګړو د برشي حقونو له جملې 

څخه ګڼل کيږي.

هدفونه:

پنځمه ماده:

کميسيون د الندې هدفونو د پيل کولو په 

منظور فعالیت کوي.

۱- په هيواد کې د برش د حقوقو په پام کې 

نيولو باندې څارنه.

د برش د حقوقو تعميمول او ورڅخه مالتړ.

۳- بــرشي حقوقــو او ازاديــو تــه د وګړو د 

الرسيس د وضعيت او څرګوايل څارنه.

۴- د برش له حقوقو څخــه د رسغړونو او د 

نقض د مواردو څېړنه او تحقيق.

۵- په هيواد کې د برش د حقوقو د وضعيت 

د ښــه کولــو او پرمختيا په منظــور د تدبريونو 

نيول.

د ادارو همکاري:

شپږمه ماده:

عديل او قضايي ارګانونه، وزارتونه، دولتي 

او غــري دولتــي ادارې او موسســې او د هيواد 

د نــور اتبــاع مکلــف دي، چې پــه دې قانون 

کې د درج شــويو هدفونو په پيل کولو کې له 

کميسيون رسه همکاري وکړي.

دويم فصل

د کميسيون تشکيل

ترکيب:

اوومه ماده:

)۱( کميســيون د نارينه او ښــځينه وو په 

ګډون لــه )۹( غړو څخه جوړ دی چې د پنځو 

کلونو لپاره د جمهور رئيس لخوا ټاکل کيږي.

)۲( د کميسيون رئيس د غړو له منځ څخه 

د جمهور رئيس له لوري ټاکل کيږي.

د غړو تسميه:

امته ماده:

د کميسيون غړي د کمشرن په نوم ياديږي.

د مرستيال ټاکل: 

نهمه ماده:

)۱( کميسيون د يوه مرستيال لرونکی دی 

چې د غړو له منځه څخه پخپله د هغوی لخوا 

ټاکل کيږي.

)۲( د مرســتيال د دندو او واکونو حدود د 

کميسيون د رئيس لخوا ټاکل کيږي.

د مسلکي بورډ جوړول:

لسمه ماده:

پــه منظــور،  د دنــدو د ښــه پرمختــګ 

کميسيون کوالی يش مسلکي بورډ چې شمېر 

يې له )۱۰( تنو څخه زيات نه وي جوړ کړي.

د کميسيون د غړيتوب رشايط:

يوولسمه ماده:

د کميسيون او مسلکي بورډ غړي د الندې 

رشايطو لرونکي وي:

۱- د افغانستان د تابعيت لرل.

۲- لږ تر لږه د )۲۵( کلنۍ سن پشپړول.

۳- د واکمنــې محکمــې د حکم له مخې 

له مدين او سيايس حقوقو څخه نه بې برخې 

کېدل.

۴- د برش د حقوقو د مالتړ او ترويج په چارو 

کې د عميل تجربې له لرلو رسه رسه د حقوقي 

يــا فقهي لوړو زده کړو لرل او يا په نورو رشــتو 

کې د لوړو زده کړو لرل.

۵- د مــيل خيانت په جرم او په نورو برشي 

ضد جرمونو باندې نه تورن والی.

۶- د نېک شــهرت لــرل، څرګند خپلواک 

تــوب، وګړنيــز اعتــامد او د بــرش حقوقــو ته 

ژمنتوب.

۷- د دنــدې د تصــدۍ په وخــت کې په 

سيايس ګوندونو کې نه غړيتوب.

په نورو چارو نه بوخت والی:

دولسمه ماده:

د کميســيون غړی د دنــدې د تصدۍ په 

بهري کــې نيش کوالی پــه نورو چــارو بوخت 

يش. په ښــوونيزو او تحصييل موسسو کې په 

تدرييس چارو باندې بوختيا له دې حکم څخه 

مستثنی ده.

د غړيتوب تعليقول:

ديارلسمه ماده:

)۱( د کميســيون د غړيتــوب څوکــۍ په 

الندې حاالتو کې تعليق کيږي:

۱- مړينه، استعفا يا تقاعد.

۲- د واکمنــې محکمې د حکم پر بنســټ 

په ميل خيانــت، جنايت او برشي ضد جرمونو 

باندې محکوميت.

۳- په صعــب العالجو جســمي يا دماغي 

ناروغيــو بانــدې اخته کېدل چــې د دندې د 

اجراء خنډ يش.

۴- له شــپږو مياشتو څخه زیات، د جمهور 

رئيــس له خــوا په نــورو دندو بانــدې توظيف 

کېدل.

۵- د کميسيون له غړيتوب څخه انفکاک.

)۲( کميســيون کــوالی يش د دې مادې 

پــه )۱( فقره کې په درج شــويو حاالتو کې تر 

يوې مياشتې پورې د رشايطو لرونکي شخص 

د غړيتوب د تشې څوکۍ د نيولو لپاره جمهور 

رئيس ته وړانديز وکړي.

لــرې کولــو )سبکدوشــۍ(  د غــړو د 

حاالت:

څوارلسمه ماده:

)۱( د کميســيون غړی په النــدې حاالتو 

کې د مســتندو او رصيحو داليلو د موجوديت 

په صورت کې د کميســيون له غړيتوب څخه 

لرې کيږي:

۱- د سپارل شوو چارو په اجراء کولو کې د 

کفايت نه لرل.

۲- د کميسيون د ارسارو افشا کول.

۳- د دې قانون له حکمونو څخه رسغړونه.

)۲( د مستندو او رصيحو داليلو د موجوديت 

پــه صورت کې د دې مادې په )۱( فقره کې د 

درج شــوي غړي انفصال د کميســيون د غړو 

د دوو ثلثــو پــه وړانديز او د جمهــور رئيس په 

منظورۍ صورت مومي.

استعفی:

پنځلسمه ماده:

د کميســيون غــړی کــوالی يش د خپلې 

استعفی غوښــتنليک کميســيون ته وړاندې 

کړي. د اســتعفی منظوري د جمهور رئيس له 

خوا صورت مومي.

له عديل تعقيب څخه مصئونيت:

شپاړسمه ماده:

د کميســيون غــړي او نــور مامورين يې د 

خپلــو قانــوين دندو پــه اجراء کــې تر عديل 

تعقيب الندې نه نيول کيږي.

د عديل تعقيب حاالت:

اوولسمه ماده:

که چېرې د کميسيون غړی په جرم باندې 

تــورن يش، مســوول مامور لــه موضوع څخه 

کميســيون ته خرب ورکوي او تــورن تر عديل 

تعقيب النــدې نيول کېدای يش. د مشــهود 

جرم په حالت کې مســوول مامور کوالی يش 

تــورن د کميســيون له اجازې پرتــه تر عديل 

تعقيب الندې و نييس او ګرفتار يې کړي.

پــه دواړو حاالتــو کــې که چېــرې عديل 

تعقيب قانوناً د توقيف غوښتنه وکړي، مسوول 

مامــور مکلــف دی موضــوع بې لــه ځنډه د 

کميسيون په خربتيا ورسوي او د هغه تصويب 

ترالسه کړي.

د مرکزي دفرت موقعيت او د سيمه ايزو 

دفرتونو جوړول:

اتلسمه ماده:

د کميســيون مرکزي دفرت د کابل په ښار 

کــې دی. کميســيون کــوالی يش د اړتيا له 

مخې او د دې قانون د هدفونو د ښــه تطبيق 

په منظور خپل ســيمه ايز او واليتي دفرتونه په 

موقته يا داميي توګه جوړ کړي.

داراالنشاء:

نولسمه ماده:

)۱( کميســيون د اداري چــارو د پــر مخ 

بېولو پــه منظور د داراالنشــاء لرونکی دی. د 

داراالنشــاء په رس کې اجرائيــوي رئيس ځای 

لري.

داراالنشــاء خپلــې دنــدې د دې قانون د 

حکمونــو او د هغــې کړنــالرې مطابق چې د 

کميسيون له خوا تصويبيږي، اجراء کوي.

)۲( د داراالنشــاء رئيــس، مامورين او نور 

کارکوونکــي د کار د قانــون او د مامورينــو د 

قانــون د حکمونو مطابق د اهليــت، کفايت، 

فــردي تخصص، د برش حقوقــو ته په ژمنتوب 

او عادالنــه قومي، جنيس او ژبنيز ترکيب رسه 

استخداميږي.

غونډې:

شلمه ماده:

)۱( د کميســيون عادي غونډې په اوونۍ 

کــې يو ځــل جوړيږي، فوق العــاده غونډې د 

کميسيون د رئيس يا د غړو د يو پر درېيمې )يو 

ثلث( په غوښتنه جوړيدای يش.

)۲( د کميســيون د غونــډو نصــاب د غړو 

د دوه پــر درېيمــې په حضــور رسه بشــپړ او 

تصميمونــه د حــارضو غړو د رايو پــه اکرثيت 

نيول کيږي.

د رايــو د مســاويتوب پــه صــورت کــې د 

کميسيون د رئيس رايه ټاکونکې ده.

درېيم فصل

د کميسيون دندې او واکونه

واکونه او دندې:

يو ويشتمه ماده:

کميســيون په دې قانون کې د درج شويو 

هدفونو د پيل کولو په منظور د الندې دندو او 

واکونو لرونکی دی:

۱-  د بــرش د حقوقــو پر وضعيــت باندې 

څارنه.

۲- د برش د حقوقو په اړه د اسايس قانون، 

نورو قوانينو، مقرراتو، اليحو او ژمنو د حکمونو 

له تطبيق څخه څارنه.

۳- په هيواد کې د ميل او نړيوالو بنســټونو 

او انتفاعي او غري انتفاعي موسســو د اداري، 

عــديل او قضايي سيســتم له اجراتــو او کړنو 

څخــه څارنــه کوي چــې د بــرش د حقوقو پر 

وضعيت باندې اغېزناک وي.

۴- د خدمتونــو او تاميناتــو د عادالنــه او 

الرسيس وړ وېش پــه اړه دولتي او غري دولتي 

مراجعو او مقاماتو له اجراآتو څخه څارنه.

۵- بــرشي حقوقــو او آزاديــو تــه د وګړو د 

الرسيس له وضعيت او څرنګوايل څخه څارنه.

۶- د آزادۍ د ســلبولو لــه ځايونــو څخــه 

ليدنــه او د اړوند قانــون د حکمونو مطابق له 

محبوسينو او محجوزينو رسه د چلند د اړوندو 

قوانينو له تطبيق څخه څارنه.

۷- د برشي حقوقو د رسغړونو او د نقض د 

مواردو څېړنه.

۸- د برش د حقوقــو د نقض په مواردو کې 

د ســندونو، مدرکونــو، شــواهدو او معلوماتــو 

راټولول.

۹- اړوندو مراجعو ته د برش له حقوقو څخه 

د رسغړونو او نقــض د حل او مخنيوي لپاره د 

څيړنو د پايلو ارجاع کول او په دې برخه کې د 

اجرآتو تعقيبول.

۱۰- د برش د حقوقو د زده کړې او پوهاوي 

د ميل تګالرې طرحه کول او تطبيقول.

۱۱- په تعليمي تصاب کې د برش د حقوقو 

د موازينــو د په پام کې نيولــو په برخه کې له 

اړوندو ادارو رسه همکاري.

۱۲- د جرمونو، جنايتونو او د برش د حقوقو 

د نقض د مــواردو د څېړنې له بهري څخه چې 

د انتقــايل عدالت په پروســه کې شــامليږي، 

مالتــړ او تامينولو لپاره د تګالرو طرحه کول او 

تطبيقول.

۱۳- د بــرش د حقوقــو د مالتړ، ښــه کولو 

او پرمختيا پــه اړه د قوانينو او مقرراتو د طرح، 

تصويب يا تعديل او لغوې په منظور ميل شوری 

او حکومت تــه د نظر وړاندې کول او مشــوره 

ورکول.

۱۴- د بــرش حقوقــو د نړيوالــو ژمنــو د 

الســليکولو، تصويبولو يا د افغانستان د الحاق 

په منظور ميل شــوری او حکومــت ته د الزمو 

مشورو ورکول.

۱۵- د بــرش د حقوقو د نړيوالو عهدنامو په 

وړاندې د افغانســتان د ژمنو د ښــه تطبيق په 

غرض حکومت ته مشوره ورکول.

۱۶- له ميل عقيدو، فرهنګ او عنعنو رسه 

د برش د حقوقو د پرنســيپونو او ميکانيزمونو د 

هم غږ کولو لپــاره د اغېزناکو الرو د موندلو په 

منظور د عميل څېړنو رس ته رســول او په دې 

برخه کې د طرحې برابرول.

۱۷- د افغانستان د برشي حقوقو د ژمنو په 

برخه کــې د دولت د رپوټ ورکونې په منظور، 

د مشــورې ورکول او د الزمو موادو او معلوماتو 

برابرول.

۱۸- پــه اړوندو ډګرونو کې د برش د حقوقو 

د موازينو د ښــه تطبيــق او د برش د حقوقو د 

په پام کې نيولــو د درجې د لوړولو په منظور، 

له دولتي او غري دولتي مراجعو او نورو موسسو 

رسه همکاري.

۱۹ د برش د حقوقو د مامينولو، ماتړ، ښــه 

کولــو او پرمختيا په منظور، د اداري اصالحاتو 

د تطبيق په الره کې همکاري.

۲۰- د واک پــه حــدودو کــې د هدفونو او 

دندو پــه الره کې د ملګرو ملتونو له ســازمان 

او نــورو ســيمه ايــزو او نړيوالو موسســو رسه 

همکاري.

۲۱- د بــرش حقوقو د ښــه کولــو، مالتړ او 

پرمختيــا د عميل الرو د موندلــو په منظور، د 

ميل مشورو تررسه کول او عمومي نظر غوښتنه 

او په دې برخه کې د طرحې برابرول.

۲۲- د برش د حقوقو د ښــه کولو، مالتړ او 

پرمختيا په منظور، مسئولو مقاماتو، مراجعو او 

ميل، واليتي، د ولســواليو او کليو شوری ګانو 

ته د نظريو، وړانديزونو او رپوټونو وړاندې کول.

۲۳- د برش د حقوقو د سيمه ايزو بنسټونو 

د کاري ظرفيتونــو لــوړول او د هغو له نقش او 

دندو څخه مالتړ.

۲۴- د بــرش د حقوقــو د وضعيت په هکله 

د عمومــي اعالميو او رســمي وينــاوو چاپ او 

خپرول.

۲۵- د بــرش د حقوقو د اصولو او موازينو د 

نــه په پام کې نيولو د علتونــو په اړه د چارو له 

مسئولينو څخه د څرګندونو غوښتنه.

۲۶- د هيواد د اتباعو د خربتيا په غرض د 

برش د حقوقو تبليغول او رواجول.

۲۷- جمهــور رئيس تــه د برش د حقوقو له 

وضعيت څخه د کلني رپوټ وړاندې کول.

۲۸- د بــرش د حقوقو د وضعيــت په اړه د 

رپوټ او ګزارشونو وړاندې کول او خپرول.

۲۹- جمهــور رئيس تــه د برش د حقوقو له 

موازينو څخه د رسغړونو د څېړنې د څرنګوايل 

په مواردو کې مشوره ورکول.

۳۰- د مرکزي دفرت، ســيمه ايزو او واليتي 

دفرتونــو د چارو اداره او الرښــوونه او د اړوندو 
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مامورينــو او کارکوونکو له اجراآتو، فعاليتونو او 

فردي چلند څخه څارنه.

۳۱- د برش د حقوقو د فعالیت په ډګر کې 

په ميل او نړيواله سطحه د اړيکو تامينول او د 

دې قانون د حکمونو ښه تطبيقول.

۳۲- د کميسيون د فعاليتونو د پرمخبيولو 

لپــاره د الزمو مــادي امکاناتــو او اســانتياوو 

تامينول.

۳۳- د علمي او عميل ګټې اخســتنې په 

منظور د برش د حقوقو د وضعيت په اړه د رپوټ 

ورکونې او احصايې د چارو تنظيمول.

او  ۳۴- د کميســيون د غــړو، مامورينــو 

نورو کارکوونکــو د حقوقو، وجيبو، مکلفيتونو، 

امتيازونو او بيمو د اړوندو چارو د تنظیم لپاره د 

اليحو وضع کول.

۳۵- د دې قانــون لــه تطبيقولــو څخــه 

مسووليت.

عــايل  د  ســازمان  د  ملتونــو  ملګــرو  د 

کميسارۍ په کلنيو غونډو کې ګډون:

دوه ويشتمه ماده:

رئيس يا واکمن اســتازی يې کوالی يش د 

برش د حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ســازمان 

د عايل کميسارۍ او نورو سيمه ايزو او نړيوالو 

ټولېدنــو په کلنيو غونډو کــې د قانون مطابق 

ګډون وکړي.

د شکايتونو څېړل:

درويشتمه ماده:

)۱( کميســيون د برش د حقوقو له نقضولو 

څخه رسيديل شکايتونه څیړي.

)۲( کميسيون رسيديل شکايتونه تحليل 

او ارزوي، الزم ســندونه، شــواهد او معلومات 

راټولــوي او د هغو په رفع کولــو کې له اړوندو 

مراجعو رسه همکاري کوي.

کميسيون کوالی يش عندالزوم موضوع د 

دې قانون د يوويشــتمې مــادې د )۹( جزء له 

په پام کې نيولو رسه مسؤلو مراجعو ته وړاندې 

کړي.

د ثبــات د داليلــو پــه راټولولــو کې د 

کميسيون واک:

څلېريشتمه ماده:

د  کميســيون کــوالی يش د شــکايتونو 

څېړنــې په بهــري کې ســندونه او شــواهد له 

اشخاصو او اړوندو مراجعو څخه وغواړي.

د سندونو او مدارکو په خپرولو او افشاء 

کولو کې نه اجبار:

پنځه ويشتمه ماده:

کميســيون د هغــو ســندونو، مدارکــو او 

شــواهدو پــه افشــاء کولــو او خپرولــو نيش 

مجبوريدای چې په واک کې يې لري.

د ښځو، اطفالو، معيوبينو او معلولينو د 

برشي حقوقو وضعيت:

شپږويشتمه ماده:

کميســيون مکلــف دی د ښــځو، اطفالو، 

معيوبينو او معلولينو او نورو زيان منونکو ډلو د 

برشي حقوقو د وضعيت د مالتړ او ښه وايل او 

هغوی ته د خدمتونو او تاميناتو د وړاندې کولو 

او حقوقــو ته يې د زياتــې پاملرنې په منظور، 

اغېزمــن پروګرامونه طرح او د تطبيق په غرض 

يې دولتي مراجعو او د مدين ټولنې بنســټونو 

ته وړاندې کړي.

د کميسيون د رئيس دندې او واکونه:

اووه ويشتمه ماده:

د کميسيون رئيس د الندې دندو او واکونو 

لورنکی دی:

)۱( د کميســيون د عمومــی فعاليتونــو 

الرښودنه.

)۲( د کميسيون د غونډو رياست.

)۳( د بودجې د تطبيق څارنه.

)۴( د دې قانــون د حکمونــو د تطبيق په 

الره کې د امرونو او راښوونو صادرول.

فردي او جمعي مسئوليت:

اته ويشتمه ماده:

د کمیسيون رئيس او غړي د اړوندو ساحو 

د فعاليتونو په پر مخ بېلو کې فردي مسئوليت 

او د کميسيون د تصميمونو او عمومي اجراآتو 

په اړه ټوليز مسئوليت لري.

څلورم فصل

متفرقه حکمونه

بودجه:

نهمه ويشتمه ماده:

)۱( کميســيون خپله بودجــه ترتيبوي، د 

مــيل بودجې لــه الرې د پړاوونو د تريولو لپاره 

يې د وژیرانو شوری ته وړاندې کوي.

)۲( کميســيون خپله بودجــه په خپلواکه 

توګه د اړوندو قوانينو مطابق تطبيقوي.

د مايل او تخنيکي مرستو ترالسه کول:

دېرشمه ماده:

د  فعاليتونــو  د  کــوالی يش  کميســيون 

ښــه تنظيم، د اجرآتــو د اغېزمنتوب او د خپلو 

پراختيايــي برنامو د تطبيق پــه منظور، د دې 

قانون او اړوندو قوانينو په چوکاټ کې د ملګرو 

ملتونــو له ســازمان او نورو متيلوونکــو نړيوالو 

موسسو څخه مايل او تخنيکي مرستې ترالسه 

کړي.

د شفاف مايل سيستم جوړول:

يودېرشمه ماده:

کميســيون مکلــف دی د بودجې د ښــه 

تطبيــق په منظور د مايل، ودانيــزو، د اړتيا وړ 

وســايلو او لوازمــو او د عوايدو او لګښــتونو پر 

چارو باندې د څارنې په اړه، روڼ مايل سيستم 

رامنځته کړي.

د رپوټ وړاندې کول:

دوه دېرشمه ماده:

)۱( کميسيون د مايل لګښتونو به شمول 

خپل کلنــی عمومي رپوټ، د ميل شــوری د 

کلنيو غونډو له پرانستلو وروسته په يوه مياشت 

کې وليس جرګې ته وړاندې کوي.

پــه رپوټ کې د بــرش د حقوقو ټول تررسه 

شــوي اجراآت او فعاليتونه، د برش د حقوقو د 

عمومــي وضعيت ګزارش، د بــرش د حقوقو په 

اړوند له نظريــو او وړانديزونو رسه يوځای پکې 

شامل وي.

)۲( کميسيون کوالی يش د برش د حقوقو 

د څارنې، ماتړ، ښــه وايل او پرمختيا په مواردو 

کې له نظريــو او وړانديزونــو رسه يوځای جال 

رپوټونه وليس جرګې ته وړاندې کړي.

)۳( د کميســيون رئيــس او غړي د وليس 

جرګــې د غوښــتنې له مخې د کميســیون د 

کلني عمومي رپوټ د څېړنې په وخت کې په 

اړونده غونډه کې ګډون کوي.

امنيتي مصئونيت:

دري دېرشمه ماده:

د کورنيو چــارو وزارت او نورو اړوند امنيتي 

مراجع د کميســيون دغړو او اړوندو دفرتونو د 

امنيت او ساتنې د تامينولو لپاره الزم تدبريونه 

نييس.

خپرونه، آرم او مهر:

څلوردېرشمه ماده:

کميســيون د مخصوصې خپرونــې، آرم او 

مهر لرونکی دی.

د انفاذ نېټه:

پنځه دېرشمه ماده:

دغه قانون د توشــيح له نېټــې څخه نافذ 

دی او په رسمي جريده کې دې خپور يش.
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فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در 
باره انفاذ قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

شماره: )16(
تاریخ : 13۸4/2/22

مــادۀ اول: قانــون تشــکیل، وظایف و 
صالحیت های کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان را که به اســاس مصوبۀ شمارۀ )7( 
مورخ 13۸4/2/12 از طرف مجلس عالی وزراء 
به داخل )4( فصل و )35( ماده تصویب گردیده 

است، تو شیح می دارم .
مادۀ دوم: این فرمان از تاریخ توشیح نافذ 

بوده و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

قانون تشکیل، وظایف و 
صالحیت های کمیسیون 
مستقل حقوق بشر 
افغانستان

فصـل اول
احکام عمومی

مبنی:
مادۀ اول: 

این قانون به تأسی از حکم مادۀ پنجاه وهشتم 
قانون اساسی افغانستان و قطعنامۀ شماره 134 
مؤرخ 20 دسمبر 1993 اسامبله عمومی ملل 
متحد به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشــر، 
بهبــود و حمایت از آن و تنظیم امور مربوط به 
تشــکیل، وظایف، صالحیت ها و طرز فعالیت 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضع 

گردیده است.
تأسیس:

مادۀ دوم:
)1( کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در چوکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

تأسیس و طور مستقل فعالیت می نماید.
)2( کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر 
افغانستان در انجام فعالیت های خویش احکام 
قانون اساســی، این قانون و سایر قوانین نافذه 

کشور را مالک عمل قرار می دهد.
نام اختصاری:

مادۀ سوم: 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 

منبعد درین قانون بنام کمیسیون یاد می گردد.
مفهوم حقوق بشر:

مادۀ چهارم: 
حقوق بشــر به مفهوم ایــن قانون عبارت 
اســت از حقوق و آزادی های اساسی اتباع که 
در قانون اساسی، اعالمیه ها، میثاق ها، قراردادها، 
پروتوکول ها و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر 
که افغانستان به رعایت و تطبیق آن ها متعهد 

است، تسجیل گردیده باشد.
دسترســی مســاوی و عادالنه به بیمه ها، 
تأمینــات و خدماتی که دولت ارائه می دارد، نیز 

از جمله حقوق بشری افراد محسوب می گردد.
اهداف:

مادۀ پنجم: 
کمیســیون به منظور تحقــق اهداف ذیل 

فعالیت می نماید:
1- نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور.

2- تعمیم و حمایت از حقوق بشر.
3- نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی 

افراد به حقوق و آزادی های بشری.
4- بررســی و تحقیق از تخلفــات و موارد 

نقض حقوق بشر.
5- اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف 

وضعیت حقوق بشر در کشور.
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همکاری ادارات:
مادۀ ششم: 

ارگان های عدلی و قضایی، وزارت ها، ادارات 
و مؤسســات دولتی و غیردولتی و ســایر اتباع 
کشــور مکلف اند در تحقق اهداف مندرج این 

قانون با کمیسیون همکاری نمایند.

فصـل دوم
تشکـیل کمیسیون

ترکیب:
مادۀ هفتم:

)1( کمیسیون مرکب از )9( عضو که شامل 
مرد و زن می باشــد که برای مدت پنج سال از 

طرف رئیس جمهور تعیین می شوند.
)2( رئیس کمیسیون از میان اعضا از طرف 

رئیس جمهور تعیین می گردد.
تسمیه اعضا:
مادۀ هشتم: 

عضو کمیسیون به نام کمیشنر یاد می شود.
انتخاب معاون:

مادۀ نهم:
)1( کمیســیون دارای یک معاون بوده که 
از میان اعضای آن توســط خود آن ها انتخاب 

می گردد.
)2( حدود وظایف و صالحیت های معاون از 

طرف رئیس کمیسیون تعیین می گردد.
ایجاد بورد مسلکی:

مادۀ دهم: 
به منظور پیشبرد بهتر وظایف، کمیسیون 
می تواند بورد مسلکی را که تعداد آنها از )10( 

نفر بیشتر نباشد، ایجاد نماید.
شرایط عضویت کمیسیون:

مادۀ یازدهم: 
اعضای کمیســیون و بورد مســلکی واجد 

شرایط ذیل می باشند:
1- داشتن تابعیت افغانستان.

2- حد اقل اکمال سن )25( سالگی.
3- عدم حرمان از حقوق مدنی و سیاسی به 

اساس حکم محکمه باصالحیت.
4- داشتن تحصیالت عالی حقوقی یا فقهی 
و یا داشــتن تحصیالت عالی در سایر رشته ها 
توأم با تجربه عملــی در امور حمایت و ترویج 

حقوق بشر.
5- متهم نبودن به جرم خیانت ملی و سایر 

جرایم ضد بشری.
6- داشتن شهرت نیک، استقاللیت متبارز، 

اعتماد مردمی و متعهد بودن به حقوق بشر.
6- عدم عضویت در احزاب سیاســی حین 

تصدی وظیفه.
عدم اشتغال اعضاء به سایر امور:

مادۀ دوازدهم: 
عضو کمیســیون درجریان تصدی وظیفه 

نمی تواند به امور دیگری اشتغال ورزد. اشتغال 
به امــور تدریســی در مؤسســات تعلیمی و 

تحصیلی از این حکم مستثنی است.
تعلیق عضویت:
مادۀ سیزدهم:

)1( کرســی عضویت کمیسیون در حاالت 
ذیل تعلیق می گردد:

1- فوت، استعفا یا تقاعد.
2- محکومیــت به خیانت ملــی، جنایت 
و جرایم ضد بشــری به اســاس حکم محکمه 

باصالحیت.
3- ابتال به امراض صعب العالج جسمی یا 

دماغی که مانع اجرای وظیفه شود.
4- توظیف به وظایف دیگر از طرف رئیس 

جمهور برای مدت بیشتر از شش ماه.
5- انفکاک از عضویت کمیسیون.

درحاالت  می توانــد  کمیســیون   )2(
مندرج فقــره )1( این ماده الــی مدت یکماه 
شــخص واجد شــرایط را غرض احراز کرسی 
خالی عضویت به رئیس جمهور پیشنهاد نماید.

حاالت سبک دوشی اعضاء:
مادۀ چهاردهم:

)1( عضو کمیســیون در حــاالت ذیل در 
صــورت موجودیت دالیل مســتند و صریح از 

عضویت کمیسیون سبک دوش می گردد:
1- عدم کفایت در اجرای امور محوله.

2- افشای اسرار کمیسیون.
3- تخطی از احکام این قانون.

)2(  انفصال عضو مندرج فقره )1( این ماده 
در صورت موجودیت دالیل مستند و صریح به 
پیشنهاد دو ثلث اعضای کمیسیون و منظوری 

رئیس جمهور صورت می گیر. 
استعفا:

مادۀ پانزدهم: 
عضــو کمیســیون می تواند درخواســت 
استعفای خویش را به کمیســیون ارائه نماید. 
منظوری اســــتعفا از طرف رئیـــس جمهور 

صــورت می گیرد.
مصونیت از تعقیب عدلی:

مادۀ شانزدهم: 
اعضاء و سایر مأمورین کمیسیون در اجرای 
وظایف قانونی خویش مورد تعقیب عدلی قرار 

نمی گیرند.
حاالت تعقیب عدلی:

مادۀ هفدهم:
هرگاه عضو کمیسیون به جرم متهم شود، 
مامور مســئول از موضوع به کمیسیون اطالع 
می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته 

می تواند.
درحاالت جرم مشــهود، مأمور مســئول 
می تواند متهم را بدون اجازۀ کمیســیون تحت 

تعقیب عدلی قرار داده و گرفتار نماید.

در هــر دو حالت هرگاه تعقیب عدلی قانوناً 
توقیف را ایجاب نماید، مأمور مســئول مکلف 
اســت موضوع را بالفاصله به اطالع کمیسیون 

برساند و تصویب آن را حاصل نماید.
موقعیت دفتر مرکزی و تأسیس دفاتر 

ساحوی:
مادۀ هجدهم:

دفتر مرکزی کمیســیون در شــهر کابل 
می باشد. کمیسیون می تواند نظر به ضرورت و 
به منظور تطبیق بهتر اهداف این قانون، دفاتر 
ساحوی و والیتی خویش را طور مؤقت یا دایم 

تأسیس نماید.
داراالنشاء:

مادۀ نزدهم:
کمیسیون به منظور پیش برد امور   )1(

اداری، دارای داراالنشاء می باشد.
در رأس داراالنشــاء رئیــس اجرائیوی قرار 

دارد.
داراالنشــاء وظایف خــود را مطابق احکام 
این قانون و طرزالعملی که از طرف کمیسیون 

تصویب می گردد، اجرا می نماید.
رئیس، مامورین و ســایر کارکنان   )2(
داراالنشــاء مطابق احکام قانــون کار و قانون 
مامورین با نظرداشت اهلیت، کفایت، تخصص 
فردی، تعهد به امر حقوق بشر و ترکیب عادالنه 

قومی، جنسی و زبانی استخدام می گردند.
جلسات:

مادۀ بیستم:
هفتۀ  کمیســیون  عادی  جلسات   )1(
یکبار دایر می گردد. جلســات فــوق العاده به 
تصمیم رئیس کمیسیون یا درخواست یک ثلث 

اعضا دایر شده می تواند.
بحضور  کمیسیون  جلسات  نصاب   )2(
داشــت دو ثلث اعضاء تکمیــل و تصامیم به 

اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می گردد.
رئیــس  رأی  آراء،  تســاوی  صــورت  در 

کمیسیون تعیین کننده است.

فصل سوم
وظایف و صالحیت های کمیسیون

صالحیت ها و وظایف:
مادۀ بیست و یکم: 

کمیسیون به منظور تحقق اهداف مندرج 
این قانــون دارای وظایف و صالحیت های آتی 

می باشد:
1- نظارت بر وضعیت حقوق بشر.

2- نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی، 
سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات در رابطه 

به حقوق بشر.
3- نظــارت از اجــراآت و عمل کردهــای 
سیســتم اداری، عدلــی و قضایــی، نهادها و 
مؤسســات انتفاعی و غیرانتفاعــی ملی و بین 

المللی در کشور که بر وضعیت حقوق بشر مؤثر 
باشد.

4- نظــارت از اجراآت مراجــع و مقامات 
دولتی و غیردولتــی در رابطه به توزیع عادالنه 

و قابل دسترسی خدمات و تأمینات.
5- نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی 

افراد به حقوق و آزادی های بشری.
6- بازدید از محالت سلب آزادی و نظارت 
از تطبیق قوانین مربوط به رفتار با محبوسین و 

محجوزین مطابق احکام قانون مربوط.
7- بررســی تخلفات و موارد نقض حقوق 

بشری.
۸- جمع آوری اســناد، مدارک، شــواهد و 

معلومات در موارد نقض حقوق بشر.
9- ارجــاع نتایج بررســی ها جهت حل و 
جلوگیری از تخلف و نقض حقوق بشر به مراجع 

مربوط و تعقیب اجراآت در زمینه.
10- طــرح و تطبیق برنامۀ ملی آموزش و 

آگاهی حقوق بشر.
11- همکاری بــا ادارات مربوطه در زمینه 

رعایت موازین حقوق بشر در نصاب تعلیمی.
12- طــرح و تطبیق برنامه هــا در جهت 
تأمین و حمایت از جریان رسیدگی به جرایم، 
جنایات و موارد نقض حقوق بشــر که شــامل 

پروسۀ عدالت انتقالی می گردد.
13- ابراز نظر و ارائۀ مشوره به شورای ملی 
و حکومت به منظور طرح، تصویب یا تعدیل و 
لغو قوانین و مقررات در رابطه به حمایت، بهبود 

و انکشاف حقوق بشر.
14- ارائۀ مشــوره های الزم به شورای ملی 
و حکومت به منظور امضاء، تصویب و یا الحاق 

افغانستان به معاهدات بین المللی حقوق بشر.
15- ارائۀ مشوره به حکومت غرض تطبیق 
بهتر تعهدات افغانســتان در قبال عهدنامه های 

بین المللی حقوق بشر.
16- انجام تحقیقات علمی به منظور دریافت 
شــیوه های مؤثر جهت هماهنگی پرنسیب ها و 
میکانیزم های بین المللی حقوق بشــر با عقاید، 

فرهنگ و عنعنات ملی و تهیه طرح در زمینه.
17- ارایۀ مشــوره و تهیه مواد و معلومات 
الزم به منظور راپوردهی دولت مبنی بر تعهدات 

حقوق بشری افغانستان.
1۸-همکاری با مراجع دولتی و غیردولتی 
و سایر مؤسسات به منظور تطبیق بهتر موازین 
حقوق بشر و بلند بردن درجه رعایت حقوق بشر 

در عرصه های مربوط.
19- همــکاری در جهت تطبیق اصالحات 
اداری بــه منظــور تأمین، حمایــت، بهبود و 

انکشاف حقوق بشر.
20- همکاری با ســازمان ملــل متحد و 
سایر مؤسسات منطقوی و بین المللی در جهت 

اهداف و وظایف در حدود صالحیت.

21- انجام مشــوره های ملی و نظر خواهی 
عمومــی به منظور دریافت شــیوه های عملی، 
بهبود، حمایت و انکشــاف حقوق بشر و تهیۀ 

طرح در زمینه.
22- ارائۀ نظریات، پیشــنهادات و راپورها 
به مقامات مســئول، مراجع و شوراهای ملی، 
والیتی، ولســوالی ها و قریه ها غــرض بهبود، 

حمایت و انکشاف حقوق بشر.
23- ارتقای ظرفیت هــای کاری نهاد های 
محلی حقوق بشــر و حمایت از نقش و وظایف 

آن ها.
24- پخش و نشــر اعالمیه های عمومی و 

بیانات رسمی دربارۀ وضعیت حقوق بشر.
25- مطالبــه توضیحات راجع به علل عدم 
رعایت اصول و موازین حقوق بشر از مسئولین 

امور.
26- تبلیغ و ترویج حقوق بشر غرض آگاهی 

اتباع کشور.
27- ارائۀ گزارش ساالنه از وضعیت حقوق 

بشر به رئیس جمهور.
2۸- ارائه و نشر راپور و گزارشات در رابطه 

به وضعیت حقوق بشر.
29- ارائــۀ مشــوره در مــوارد چگونگی 
رســیدگی به تخلفات از موازین حقوق بشر به 

رئیس جمهور.
30- اداره و رهبــری امــور دفترمرکزی، 
دفاتر ســاحوی و والیتی و مراقبت از اجراآت و 
فعالیت ها و ســلوک فردی مامورین و کارکنان 

مربوط.
31- تأمین روابط به سطح ملی و بین المللی 
در عرصه فعالیت های حقوق بشر و تطبیق بهتر 

احکام این قانون.
32- تأمین امکانات و تسهیالت مادی الزم 

جهت پیشبرد فعالیت های کمیسیون.
33- تنظیم امــور گزارش دهی و احصائیه 
در رابطه به وضعیت حقوق بشر غرض استفاده 

علمی و عملی.
34- وضع لوایح جهت تنظیم امور مربوط به 
حقوق، وجایب، مکلفیت ها، امتیازات و بیمه های 

اعضاء، مامورین و سایر کارکنان کمیسیون.
35- مسئولیت از تطبیق این قانون.

اشتراک در جلسات ساالنه کمیساری 
عالی سازمان ملل متحد:

مادۀ بیست و دوم:
رئیس یا نماینــده باصالحیت وی می تواند 
در جلسات ساالنۀ کمیساری عالی سازمان ملل 
متحد در امور حقوق بشر و سایر گردهمایی های 
منطقــوی و بین المللی مشــابه طبــق قانون 

اشتراک نماید.
بررسی شکایات:

مادۀ بیست و سوم:
)1( کمیســیون، شــکایات واصله از نقض 

حقوق بشر را بررسی می نماید.
)2( کمیسیون، شــکایات واصله را تحلیل 
و ارزیابی نموده، اسناد، شواهد و معـلومـــات 
الزم را جمــع آوری و در رفــع آن با مـــراجع 

مربــوط همکــاری می نماید.
کمیسیون می تواند عنداللزوم موضوع را با 
نظر داشــت جزء )9( مادۀ بیســت و یکم این 

قانون به مراجع مسئول محول نماید.
در جمع آوری  کمیســیون  صالحیت 

دالیل اثبات:
مادۀ بیست و چهارم:

بررســی  کمیســیون می تواند در جریان 
شکایات، اسناد و شواهد را از اشخاص و مراجع 

مربوط مطالبه نماید.
عدم اجبار در نشــر و افشای اسناد و 

مدارک:
مادۀ بیست و پنجم: 

کمیسیون به افشــاء و نشر اسناد، مدارک، 
شواهد که در اختیار دارد، مجبور شده نمی تواند.
وضعیت حقوق بشــری زنان، اطفال، 

معیوبین و معلولین:
مادۀ بیست و ششم: 

کمیســیون مکلف است به منظور حمایت 
و بهبــود وضعیت حقوق بشــری زنان، اطفال، 
معیوبین و معلولین و ســایر اقشار و گروهای 
آسیب پذیر و ارائۀ خدمات و تأمینات و مواظبت 
بیشتر از حقوق شان، طرح های مورد نظر را به 
مراجع دولتی و نهادهای جامعه مدنی پیشنهاد 

نماید.
وظایــف و صالحیت هــای رئیــس 

کمیسیون:
مادۀ بیست و هفتم: 

و  وظایــف  دارای  کمیســیون  رئیــس 
صالحیت های ذیل می باشد:

)1( رهبری عمومی فعالیت های کمیسیون.
)2( ریاست از جلسات کمیسیون.

)3( نظارت از تطبیق بودجه.
)4( صدور اوامر و هدایات در جهت تطبیق 

احکام این قانون.
مسئولیت فردی و جمعی:

مادۀ بیست و هشتم: 
رئیــس و اعضای کمیســیون در پیش برد 
فعالیت های ساحات مربوط، مسئولیت فردی و 
در رابطه به تصامیم و اجراآت عمومی کمیسیون 

مسئولیت جمعی دارند.

فصل چهارم
احکام متفرقه

بودجه:
مادۀ بیست و نهم:

)1( کمیســیون بودجۀ خویــش را ترتیب 
نمــوده، غرض طی مراحل از راه بودجۀ ملی به 
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شورای وزیران ارائه می نماید.
)2( کمیســیون بودجــۀ خویــش را طور 
مســتقالنه مطابق به قوا نیــن مربوط تطبیق 

می نماید.
دریافت کمک های مالی و تخنیکی:

مادۀ سی ام: 
کمیســیون می تواند به منظور تنظیم بهتر 
فعالیت ها، مؤثریت اجراآت و تطبیق برنامه های 
توسعوی خویش در چوکات این قانون و قوانین 
مربوطه از سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات 
تمویل کننــدۀ بین المللی کمک هــای مالی و 

تخنیکی دریافت نماید.
ایجاد سیستم شفاف مالی:

مادۀ سی و یکم:
کمیسیون مکلف اســت به منظور تطبیق 
بهتر بودجه، سیستم شفاف مالی را در رابطه با 
ادارۀ امور مالی، تعمیرات، وســایل و لوازم مورد 
ضــرورت و نظارت بر امور عوایــد و مصارف را 

ایجاد نماید.
ارائه گزارش:

مادۀ سی و دوم:
)1( کمیســیون راپور عمومی ســاالنه به 
شــمول مصارف مالی خود را در ظرف یک ماه 
بعد از افتتاح جلســات ســاالنۀ شورای ملی به 

ولسی جرگه تقدیم می نماید.
راپور شــامل تمام اجــراآت و فعالیت های 
انجام شده، گزارش وضعیت عمومی حقوق بشر 
توأم با نظریات و پیشنهادات در مـوارد مربــوط 

به حقـوق بشر می باشد.
)2( کمیسیون می تواند گزارش های جداگانه 
را توأم با نظریات و پیشنهادات در موارد مربوط 
به نظارت، حمایت، بهبود و انکشاف حقوق بشر 

به ولسی جرگه ارائه نماید.
)3( رئیس و اعضای کمیسیون بنابر تقاضای 
ولسی جرگه هنگام بررسی راپور عمومی ساالنه 

در جلسه مربوط اشتراک می نمایند.
مصونیت امنیتی:
مادۀ سی و سوم:

 وزارت امور داخله و ســایر مراجع ذیربط 
امنیتی برای تأمیــن امنیت و حفاظت اعضای 
کمیسیون و دفاتر مربوط آن تدابیر الزم را اتخاذ 

می نماید.
نشریه، آرم و ُمهر:
مادۀ سی و چهارم:

و مهــر  آرم  نشــریه،  دارای  کمیســیون 
مخصوص می باشد.

تاریخ انفاذ:
مادۀ سی و پنجم: 

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ 
رسمی نشر گردد.
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دیگر بیان رواقیون سیاست جهان را حکومتی 
جهانی در نظر می گرفتند که انســان می تواند 
در آن با احترام گــزاردن به قوانین اجتماعی، 
شــهروند محسوب شده و در امور زندگی خود 
دخالت کنــد. با این توضیــح می توان چنین 
نتیجــه گرفت که مفهوم شــهروند جهانی در 
این دوره متولد شــده و بعدها هم در فلســفه 
رواقیون ـــکه یکــی از دیرپاترین نظریه های 
فلسفی اســت ـ و نیز ســایر نظریات فلسفی 
که از جهان یک توضیــح مادی و واقعی ارائه 
می دهند، رشد پیدا کرد. »در اخالق، رواقیان 
فضیلت را مقصود بالذات می دانستند و معتقد 
بودند که زندگی باید ســازگار بــا طبیعت و 
قوانین آن باشــد و می گفتنــد آزادی واقعی 
وقتی حاصل می شود که انسان شهوات و افکار 
غیر طبیعی را به یک سو نهد و در وارستگی و 
آزادگی اهتمام ورزد. رواقیان به سبب پیروی 
از این اصول نزد عامه  مردم به القیدی معروف 

بودند.« )ویکی پدیا(  
بعضی از اصول اخالقی رواقیون به این 

ترتیب اند:
ـ برابری همه  انسان ها از زن و مرد، برده و 

برده دار، ثروتمند و فقیر.
ـ رعایت حقوق کودکان.

ـ رعایت اخالق در محیط کار.
آموزه  اخالقی این مکتب مردم را موظف به 
حضور گسترده و فعال در فعالیت های سیاسی 
و اجتماعــی در جامعه خــود می کند و تأکید 
می کند که قانون های وضع شده از سوی انسان 
باید منطبق بر قانون های طبیعی باشند. مکتب 
رواقیون برای اولین بار حقوق بشر را به صورت 

جامع و مدون در فرهنگ غرب بیان کرد.
نظریات رواقیون بعد از مرگ اسکندر

پلی بیــوس تاریخ دان یونانی تبار که 250 
ســال پیش از میالد زندگــی می کرد یکی از 
متفکران بزرگ یونان و روم باستان است که در 
نوشته های خود برای اولین بار از تقسیم قدرت 
در اداره جامعه صحبت کرد. می دانیم که بعدها 
جان الک با اســتفاده از نظریات پلی بیوس به 
تشریح اشکال قدرت سیاسی و تئوری تقسیم 

قدرت همت گماشت.
پلــی بیــوس بعــد از بررســی اشــکال 
حکومت های موجود یعنی: سلطنت/مونارکی، 
امپراطوری ها/الیگاریشی و دموکراسی ها تأکید 
می کنــد که تنها با حفــظ باالنس بین مراکز 
قدرت می توان به ایجاد و استمرار یک جامعه 

سیاسی کمک کرد.
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روز جهانی حقوق بشر...

قانون، برای حفظ آزادی های بشری مسئولیت 
دموکراتیــک و مردمــی دارد و این مکلفیت 
اجتماعی را می تــوان از راه های نرم و فرهنگی 
نظیر توجه عمیق به سیستم آموزش و پرورش، 
استفاده راهبردی از رسانه های جمعی و تدوین 
برنامه هــای اثربخش فرهنگــی و آگاهی محور 

انجام داد.
و ســخن آخر، در کنار تمرکز گزارش  های 
مطبوعاتی بر موضوعات حقوق بشر و ترویج این 
ارزش ها از طریق نظام آموزشی، تطبیق عدالت 
انتقالی می تواند از یک سو زمینۀ صلح و آرامش 
در جامعــه را فراهم کنــد و از جهتی، مرهمی 
برای زخم ریشــه دار قربانیان خشونت در این 

کشور باشد.
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