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همه در برابر قانون، مساوی اند و 
حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از 
حمایت قانون برخوردار شوند. 
همه حق دارند در مقابل 
هرتبعیضی که ناقض اعالمیه 
حاضر باشد و علیه 
هرتحریکی که برای چنین تبعیضی 
به عمل آید، به طور مساوی 
از حمایت قانون 
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در ماده نخست اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است: »تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ 
حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری 

رفتار کنند.«
با توجه به ضرورت، تاریخچه و چگونگی تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشــر، که عصارۀ اندیشــه ها، 
باورها و ارزش های همه ســاکنان روی زمین را درخود جای داده است، یک نقطه عطف در مسیر بهبود  
و انسانی ساختن حیات بشری دانسته می شود. این اعالمیه با تأکید بر مفاهیم بنیادینی چون آزاد  بودن 
بشــر،  برابر بودن آنان، و نیز برخورداری همه انسان ها از نیروی  عقل  و  وجدان ، تحقق اصل  برادری  را در 
ذیل آن ممکن دانسته است. تحقق اصل  برادری  در واقع نفی هرگونه تبعیض و نابرابری، به ویژه تبعیض 

نژادی و جنسیتی است. 
اهتمام بر تحقق اصل  برابری  انسان ها و نفی هرگونه  تبعیض  در واقع درد و چاره مشترک همه انسان ها 

را  که رنج ها و نابرابری های فراوان و جانسوزی را در زندگی خویش متحمل شده اند، بیان می دارد. 
تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی )مصوب 21 دسامبر 1965( و اعالم )21 مارچ( به نام 
روزبین المللی رفع تبعیض نژادی از سوی مجمع  عمومي  سازمان  ملل متحد، گام مهمی دیگر برای انسانی 
ساختن حیات بشری دانسته می شود. تجارب ارزشمند بشری برای دست یابی به عدالت و زدودن هرگونه 
نشــانه ها و آثار مغایر و نفی کننده ارزش های انســانی، این انتباه را به وجود آورده است که بر ارزش های 
بنیادین حقوق بشــری و ارتباط محکم آن با عدالت اجتماعی بایستی تمرکز ویژه ای صورت گیرد، تا به 
صلح و امنیت پایدار دست یافت. چون با وجود تمام تالش ها و مبارزاتی که برای کسب و حمایت از حقوق 
اساســی بشر صورت گرفته است، هنوز مظاهر تبعیض، نفرت و تعصب، در بسیاری از کشورهای جهان 
وجود دارد.  دراین خصوص باید دردمندانه یادآور شــد که هنوز در بخش های مختلف از جهان ما انواع 
تبعیض، از جمله تبعیض نژادی و جنسیتی به صورت سیستماتیک و یا سازمان نیافته وجود دارد، جنگ 
و خشــونت هم چنان در جهان ادامه دارد، هنوز در مواردی فراوان حقوق بشــر به حاشیه رانده می شود، 
خشــونت بر زنان یکی از مســائلی است که هنوز در بسیاری از کشــورهای جهان اعمال می گردد، هم 
چنین خطرهای تازه تر دیگری نیز امروزه ظهور پیدا کرده است، هم چون تغییرات آب و هوا، بحران های 
اقتصادی، فقر و بیکاری، گســترش تروریســم که می توانند زندگی بشر را به صورتی تکان دهنده تحت 
تأثیر قرار دهند. هم چنین با وجود تصویب و انتشار اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مرتبط 
با آن، به ویژه کنوانسیون های رفع تبعیض و رفع هرگونه خشونت از زنان، و تعهد دولت ها، متأسفانه هنوز 
ماده های قانونی در قوانین داخلی برخی کشورها مشاهده می شود که با تعهدات حقوق بشری منافات تام 
دارد. تجارب به دســت آمده تأیید می کند جامعه ای که در آن حقوق بشر برای همه افراد تأمین نشود، 

به شدت آسیب پذیر بوده و بسادگی در معرض انواع مناقشه ها و چالش های بحران ساز قرار می گیرد.
بنابر شــواهد و واقعیت های تلخ موجود، می طلبد که برای گسترش، ترویج و نهادینه ساختن حقوق 
بشــر، درک خود را از واقعیت هــا تازه تر گردانیده و برنامه های مهم تر و دقیق تــری را به اجرا بگذاریم. 
هم چنین تعهد خود را برای  انســانی ســاختن عرصه زندگی  و نفی مظاهر  تبعیض  و  نقض حقوق بشر  

استوارتر سازیم. 

مدیر مسئول

تبعیض نه!
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د بــرش حقونــو د نړيوالې اعالميې لومړۍ ماده کې راغيل دي: »ټول انســانان آزاد دنيا ته راځي او 

د حيثيــت او حقونــو له لحاظــه رسه برابر دي، ټول د عقل او وجدان لرونکــي دي او بايد يو بل رسه په 

ورورګلوۍ چلند وکړي.«

د بــرش حقونو د نړيوالې اعالميې د تدوين اړتيا، تاريخچــه او څرنګوالی، چې د زمکې د مخ د ټولو 

اوسېدونکو افکار، باورونه او ارزښتونه يې په ځان کې ځای کړي دي، د برشي ژوند د ښه کولو او انساين 

کولو په الره کې د عطف ټکی ګڼل کيږي. دا اعالميه پر تر ټولو بنسټي مفاهيمو په تاکيد رسه، لکه د 

برش آزاد اوسېدل، د هغوی برابر اوسېدل، او هم د عقل او وجدان له ځواک څخه د ټولو انسانانو برخه 

منېدل او د ورورولۍ د اصل تحقق يې ممکن ګڼيل. د ورورولۍ اصل په واقعيت کې د هر ډول تبعيض، 

نابرابرۍ، په ځانګړي ډول نژادي او جنسيتي تبعيض نفي ده.

د انســانانو د برابــرۍ د تحقق پر اصل تاکيد او د هــر ډول تبعيض نفي کول په واقعيت کې د ټولو 

انسانانو ګډ درد او چاره بيانوي، چې په خپل ژوند کې يې خورا تکليفونه او نابرابرۍ ګاللې دي. 

د هر ډول نژادي تبعيض د له منځه وړلو کنوانسيون )د ۱۹۶۵ د ډسامرب د ۲۱ تصوي( او د ملګرو 

ملتونو سازمان د عمومي غونډې له خوا )د مارچ ۲۱مه( د نژادي تبعيض د له منځه وړلو د ورځې په نوم 

نومول، د برشي ژوند د انساين کولو لپاره بل مهم ګام ګڼل کيږي. عدالت ته د رسېدو لپاره ارزښتناکو 

برشي تجربو او د انساين ارزښتونو د نفي کوونکو او مغايرو هر ډول نښو او آثارو ځپلو، دا انتباه رامنځته 

کړې چې د برش حقونو پر ارزښتونو او ټولنيز عدالت رسه يې پر کلکې اړيکې بايد ځانګړی مترکز ويش، 

چې تلپاتې سولې او امنيت ته ورسيږو.

لکه څنګه چې د هغو ټولو هڅو او مبارزو با وجود چې د برش د اسايس حقونو د ترالسه کولو او مالتړ 

لپاره شــوې دي، ال هم د هيواد په ډېری هيوادونو کې د تبعيض، نفرت او تعصب مظاهر شــته. په دې 

برخه کې بايد په خواشينۍ رسه يادونه وکړو چې ال زموږ د نړۍ په بېالبېلو برخو کې د تبعيض ډولونه، 

لکه نژادي او جنســيتي تبعيض په سيستامتيک او يا سازمان شوي ډول شته، جګړه او تاوتريخوالی ال 

هــم پــه نړۍ کې روان دي، ال هــم په ډېرو مواردو کې د برش حقونه څنډې ته ټېل وهل کيږي، ښــځو 

رسه تاوتريخوالــی يــوه له هغو مســلو ده چې ال د نړۍ په ډېری هيوادونو کــې اعامليږي، همدا راز نور 

نوي خطرونه هم نن ورځ پيدا شــوي دي، لکه د آب و هوا بدلونونه، اقتصادي بحرانونه، فقر او بيکاري، 

د تروريزم پراختيا، چې کولی يش د برش ژوند په لړزوونکي ډول تر اغېز الندې راويل. همدارنګه د برش 

حقونو د نړيوالې اعالميې او د هغې اړوندو کنوانسيونونو، په ځانګړي ډول د تبعيض د مخنيوي او ښځو 

رسه د هــر ډول تاوتريخوايل د مخنيوي کنوانســيونونو د تصويب، خپــراوي او د دولتونو ژمنې با وجود، 

لــه بده مرغه ال هم د ځينــو هيوادونو په داخيل قوانينونو کې قانوين مادې ليدل کيږي چې له حقوق 

برشي ژمنو رسه بشپړ ټکر لري. السته راغلې تجربې تائيدوي هغه ټولنه چې پکې د برش حقونه د ټولو 

افرادو لپاره تامني نه يش، ډېره رضر منونکې وي او په آسانۍ رسه په بحران جوړوونکو رنګارنګ مناقشو 

او ننګونو کې نښيل. 

د موجودو شــواهدو او ترخــو واقعيتونو له مخې، اړينه ده چې د برش حقونــو د پراختيا، دودونې او 

بنســټي کولو لپاره له واقعيتونــو څخه خپل درک ال تازه کړو او ال مهم او دقيــق پروګرامونه تررسه کړو. 

همدارنګه خپله ژمنتيا د ژوند د انســاين کولو او د تبعيض او د برش حقونو د نقض د مظاهرو نفي کولو 

لپاره ال پياوړې کړو.

مسئول مدیر 

تبعیض نه!
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برای حقوق بشر  بپاخیزیدگــــزارش

4

ابعاد حقوق بشری 
فقر در جامعه

حسین سیرت 

عبدالرحیم 5۸ ســاله در حالی که وسایل 
بنایــی اش را کنــارش گذاشــته، در یکی از 
چهارراهی های مزدحم شهر کابل منتظر است 
تا کاری بیابد. فقر و ناداری را می توان به وضوح 
در چهره نگران و بــدن الغراندام عبدالرحیم 
مشاهده کرد. او از بیکاری و روزگار بد شکایت 
دارد: »هــر روز اینجا می آیم که کار پیدا کنم. 
بعضی روزها که کار پیدا می شود ۳۰۰ افغانی 
درآمد دارم، اما خیلی از روزها کار نیست و در 

پایان روز با دست خالی خانه می روم.« 
این کارگر  7 فرزند دارد و تنها سه فرزش 
مکتب می روند. او می گوید، فقر و ناداری سبب 
شده  چهار فرزند دیگرش کار کنند: »چهار پسر 
دارم کــه درس نمی خوانند. مجبوریم آن ها را 
بفرستیم به  بازار که کار کنند. اگر پسرانم کار 
نکنند، گرسنه می مانیم؛ با شکم گرسنه مکتب 

رفته می شود؟«
رهایی از فقر یک حق بشــری اســت و در 
اســناد حقوق بشــری مانند اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر، کنوانســیون حقــوق اقتصادی 
اجتماعــی و فرهنگــی و هم چنین فصل دوم 
قانون اساسی کشور به صراحت ذکر شده است. 
دولت افغانستان که اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و کنوانسیون های مربوط آن را پذیرفته، مکلف 
است که اقداماتی الزم را برای ریشه کن کردن 

و به حداقل رساندن فقر انجام دهد. 
ماده بیست و پنجم اعالمیه جهانی حقوق 

بشر بر حق داشتن زندگی مناسب انسان تأکید 
کــرده اســت: »هر کس حق دارد که ســطح 
زندگی، سالمتی و رفاه خود و خانواده اش را از 
حیث خوراک و مســکن و مراقبت های طبی و 
خدمات الزم اجتماعی تأمین کند و هم چنین 
حــق دارد که در هنــگام بیــکاری، بیماری، 
نقض اعضــا، بیوگی، پیری یــا در تمام موارد 
دیگری که به علل خارج از اراده انسان وسایل 
امرار معاش اش از بین رفته باشــد، از شرایط 

آبرومندانه زندگی برخوردار شود.«
حکومت افغانســتان که از یک سو اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر را پذیرفته و از سوی دیگر 
ماده هــای ایــن اعالمیه در فصــل دوم قانون 
اساســی گنجانده شــده مســئولیت دارد که 
برنامه ها، پالیســی ها و سیاست های اقتصادی 
را طوری مدیریت کند کــه در آن کار، مزد و 
درآمد کافی برای شهروندان کشور فراهم شود. 
از سوی دیگر، حکومت افغانستان به عنوان 
عضو ســازمان ملل متحــد، متعهد به تطبیق 
اهداف انکشــاف پایدار اســت که براساس آن 
دولت های عضو باید برای ریشه کن کردن فقر 
بکوشند. محو فقر اولین هدف این سند جهانی 
اســت که براساس آن دولت ها مکلف اند فقر را 
ریشه کن کنند و نظام های حفاظتی اجتماعی 
را برای افراد آســیب پذیر ایجاد کنند تا دیگر 
ترس از فقر  نداشته باشند. پایان دادن به همه 

اشــکال فقر و تدوین سیاســت هایی مؤثر به 
منظور مبارزه با فقر در این سند گنجانده شده 
که افغانســتان نیز مکلف به تطبیق آن است. 
براساس این ســند مهم بین المللی، افغانستان 
باید تا ســال 2۰۳۰ شــمار زنان، مــردان و 
کودکان فقیر را به حداقل برســاند. براســاس 
این ســند، حکومت افغانستان مکلف است که 
سیاست گذاری های اقتصادی را در سطح ملی 
طوری اجرا کند که از آن اقشار فقیر نفع ببرند. 

فقر همه جانبه در کشور
حکومت به همکاری یونســیف، آکسفام و 
دانشگاه آکسفورد در ماه حمل 1۳9۸ گزارش 
»فقر همه جانبه در افغانستان« را نشر کرد که 
نشــان می دهد 52 درصد مردم کشور در فقر 
همه جانبه به سر می برند. براساس این گزارش، 
کمتر از ۴۰ درصد مردم به خدمات آموزشــی، 
صحی، استانداردهای مشخص زندگی و اشتغال 
دسترســی دارند. به عبارت دیگر، در حالی که 
دسترسی به آموزش، خدمات صحی، اشتغال و 
زندگی با کرامت چهار حق مهم بشــری است، 
ولی بیشــتر از نیمی از جمعیت کشور از این 

حقوق محرومند. 
شاخص های حکومت برای سنجش میزان 
فقر، درآمد افراد است چنانچه براساس شاخص 
تعیین شــده از ســوی اداره احصائیه مرکزی، 
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کســی که در یک ماه کمتــر از 2۰6۰ افغانی 
درآمد داشته باشد، فقیر محسوب می شود. این 
گزارش نشــان می دهد که شهرنشینان نسبت 
به ساکنان روســتاها کمتر فقیرند و به مراکز 
خدماتی دسترســی دارند. چنان که میزان فقر 
در میان شهرنشــینان 1۸ درصــد و در میان 
روستانشینان 61 درصد اســت. براساس آمار 
ذکر شــده در این گزارش، شدت فقر در میان 
کوچی ها بیشتر است؛ چنان که میزان فقر در 

میان کوچی ها ۸9 درصد است. 
از ســوی دیگر، شــمار افراد یک خانواده 
نیز رابطه ای مســتقیم با فقــر دارد چنان که 
خانواده های پر جمعیت تر، فقیرترند و دسترسی 
کمتری به خدمات آموزشی، صحی و تحصیلی 
دارنــد. ۳۳ درصــد افــراد فقیــر گفته اند در 
خانواده هایی زندگی می کنند که ۴ عضو دارد 
در حالــی که 61 در صد افراد فقیر گفته اند در 
خانواده هایــی زندگی می کننــد که 1۰ عضو 
دارند. گزارش تأکید کرده است که خانواده های 
کم جمعیت تر مرفه ترند و دسترسی بهتری به 

خدمات دارند.
میزان فقــر در مناطق مختلف جغرافیایی 
نیز متفاوت است چنان که براساس این گزراش 
والیــات دور دســت و فاقد منابــع زراعتی و 
محروم از فرصت های تجارتی نسبت به والیاتی 
که چنین فرصت هایی را دارند، شدیدتر است. 
در این گزارش آمده است که والیات نورستان 
و بادغیس بیشــترین افراد و خانواده های فقیر 

را دارند.

فقر و حقوق بشر
فقر یکی از عوامل اصلی نقض حقوق بشر 
است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
همواره تالش کرده اســت که در ســمینارها، 
کنفرانس ها و کارگاه های آموزشــی جنبه های 
حقوق بشــری فقر را برجسته کند. مسئوالن 
کمیسیون از حکومت خواسته اند که به منظور 
بهبود وضعیت حقوق بشــر باید با فقر مبارزه 
شود و به این ترتیب زمینه زندگی کرامت مند 

برای شهروندان کشور فراهم شود. 
از سوی دیگر، فقر عامل و زمینه ساز نقض 
حقوق بشر اســت و خانواده های فقیر به دلیل 
عدم دسترسی به پول و امکانات کافی زندگی 
مجبورند دست به اعمالی بزنند که خود نقض 
حقوق بشــر اســت. گزارش های منتشر شده 
توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر حاکی از 
آن اســت که یکی از دالیل اصلی ازدواج های 
اجباری و پیش  از وقت، فقر است. خانواده های 
فقیــر برای این کــه پول ناچیزی به دســت 
آورند، دختران شان را در حالی که به حد بلوغ 
نرسیده اند به شــوهر می دهند که خود نقض 
حقوق بشر اســت. پیامدهای زیانبار فقر برای 

چنین خانواده هایی تنها به ازدواج پیش از وقت 
منجر نمی شود، چنان که اکثر این ازدواج ها به 
خشــونت های خانوادگی می انجامد و دختران 
قربانی خشونت و نقض حقوق بشر در خانواده 

شوهران شان می شوند. 
عبداالحد فرزام، رئیس دفتر کابل کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، رهایی 
از فقر یک حق بشــری است و این موضوع در 
اعالمیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی و هم چنین 
فصل دوم قانون اساســی افغانســتان تضمین 
شــده اســت. او افزود که ادارات دولتی ای که 
مســئولیت مبارزه با فقر و بهبود زندگی مردم 
را به عهده دارند، مکلف اند  تدابیر جدی و کارا 
را برای فقر زدایی داشته باشند که در نتیجه آن 
فقر ریشــه کن  یا به حداقل برسد. آقای فرزام 
گفت که حکومت افغانســتان براساس اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر و ماده های 6 و 1۳ قانون 
اساســی مکلف به مبارزه با فقر و زمینه سازی 

برای زندگی مرفه برای شهروندان است.
آقای فرزام گفت، هرچند از نظر اقتصادی 
کسی که کمتر از یک دالر در روز عاید داشته 
باشد، فقیر اســت ولی از دیدگاه حقوق بشر، 
تنها فقــدان درآمد ناکافی فقر نیســت؛ بلکه 
محرومیت از زندگی با کرامت، عدم دسترسی 
بــه منابع کافی و برابر، نداشــتن امنیت، عدم 
دسترســی به خدمات صحی و آموزشی، عدم 
دسترســی با حقوق و آزادی های اساسی، نیز 

فقر است.

فقر و حقوق سیاسی
یکی از پیامدهــای زیانبار فقر، محرومیت 
از حق مشــارکت آگاهانه سیاسی و استفاده از 
رأی به صورت آزادانه و مستقل است. در حالی 
که شهروندان کشــورهای ثروتمند، رأی شان 
را آگاهانه اســتعمال می کنند و در استفاده از 
رای استقالل کامل دارند؛ ولی این موضوع در 
کشورهای فقیر فرق می کند. تجارب برگزاری 
انتخابات  در سال های اخیر در کشور ثابت کرده 
که مردم به جای اســتفاده آگاهانه از رأی، به 
دلیل فقر مفرط رأی شان را می فروشند  یا حتا 
برای کسانی رأی می دهند که پول توزیع کرده 
و غذای بهتری برای رأی دهندگان آماده کرده 

است. 
به باور آقای فرزام فقر این موضوع مصداق 
واضح و آشکار محرومیت شهروندان افغانستان 
از حق سیاسی است: »افراد فقیر از حق انتخاب 
کــردن محروم می شــوند و نمی توانند به فرد 
مورد نظر خــود رأی بدهند. افراد فقیر از حق 
انتخاب کردن محروم می شوند و نمی توانند به 

انتخاب و نامزد مورد نظر خود رأی بدهند.«
فروش رأی در برابر پول، چرخه فســاد را 

تقویت کرده اســت. آنانی که با مصرف کردن 
پــول هنگفت و پهن کردن دســترخوان رأی 
مردم را به دســت می آورند، پس از رسیدن به 
قدرت و کرسی های نمایندگی، تالش می کنند 
از طریق معامالت فساد آلود، زمینه را برای به 
دست آوردن پول و ثرت مهیا کنند. در چنین 
وضعیتی، وقتی چرخه دموکراســی با فساد به 
گــردش در می آید، رأی دهنــدگان فراموش 
می شــوند و به ایــن ترتیب مبارزه بــا فقر و 
رساندن خدمات بهتر به مردم که سبب کاهش 

فقر می گردد، کنار گذاشته می شود.

فقر و جنگ
یکــی از دالیل اصلی ناامنــی و جنگ در 
افغانســتان فقر اســت. مطالعات انجام شــده 
نشــان می دهد که جوانان فقیر در روستاهای 
افغانستان در بدل پول اندک توسط گروه های 
مخالف مسلح دولت استخدام می شوند و دست 
به ناامنی می زنند. گزارشــی که توسط بخش 
حقوق بشر ملل متحد تهیه شده نشان می دهد 
که بعضاً جوانان در بــدل دریافت یک تا پنج 
هزار کلدار پاکستانی حاضر می شوند  جاده ها را 
ماین گذاری کنند. از سوی دیگر روستانشینان 
فقیر و بیکار در مناطق ناامن به راحتی توســط 
گروه های مخالف دولت اســتخدام می شوند و 
در برابر پول ناچیزی که بدســت می آورند، به 
صفوف مخالفان می پیوندند و به این ترتیب فقر 
ادامه جنگ و خشونت در افغانستان را تقویت 

می کند. 
در حالی که فقــر جنگ را تغذیه می کند، 
ادامه جنگ خود زمینه اســتمرار فقر را فراهم 
می سازد؛ چنان که در 1۸ سال اخیر بیشترین 
کمک های جامعه جهانی برای جنگ و تمویل 
نیروهای امنیتی به مصرف رســیده و به جای 
این که پروژه هــا و برنامه های عام المنفعه که 
ســبب کاهش فقر می شــوند تمویل شــوند، 
کمک های مالی جهانی برای پیشــبرد جنگ 
به مصرف رســیده است. از منظر دیگر، جنگ 
و ناامنــی مانع گســترش خدمــات دولتی و 
برنامه های توســعه ای می شــود و هزینه هایی 
که باید برای بهبود حقوق بشــر در افغانستان 

مصرف شود، هدر می رود. 

منابع
1(  گزارش فقر همه جانبه در افغانستان 2۰15 – 2۰17 .

2(  گزارش بعد حقوق بشــری فقر در افغانستانـ  دفتر 
کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر.

۳(  اعالمیه جهانی حقوق بشر.
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تعليم او تربيه يو قانوين او برشي حق دی او 

په دې برخه کې د دولت مسئوليتونه هم معلوم 

دي، خو رسه له دې چې په هيواد کې د ښوونې 

او روزنې بهري د بېالبېلو ســتونزو او خنډونو رسه 

مخامخ دی، لکه نا امني، د ښــوونځيو د ودانيو 

نشتوالی، د کتابونو کمښت، د مسلکي استادانو 

کموالی، فساد او ډېرې نورې ننګونې، تر څنګ 

يــې پراخ فقر هم د دې المل شــوی چې ډېری 

کورنۍ و نيش کولی د فقر له امله خپل ماشومان 

ښوونځي ته وليږي او پر ځای يې پر مادي ګټې 

وټې بوخت کړي دي، چې د ښوونې او روزنې له 

بهري څخه د پاتې کېدو تر څنګ نور ډېر خطرونه 

او ګواښونه هم ورته متوجه دي.

د دې تر څنګ ډېری ماشومان نيمه ورځ کار 

او نيمه ورځ ښوونځي ته ورکوي، او دا ښکاره ده 

چې د دې ماشومانو کار کول د دوی پر ښوونې 

او روزنې اغېز کوي، دا ماشومان که له يوې خوا د 

بې کيفيته ښوونې روزنې له زيان رسه مخ دي له 

بلې خوا د کورنۍ فقر اړ کړي چې نيمه ورځ کار 

وکړي او نيمه ورځ ښوونځي ته الړ يش.

۱۱ کلــن عباس د ســيد آغــا زوی، چې د 

درېيــم ټولګي زده کوونکی دی او د کابل ښــار 

په ده عربانو کې اوســيږي، وايي چې پالر يې د 

پوليســو رستېری دی، معاش يې دومره نه دی 

چــې د دوی کور پرې وچليــږي، او دی خپله او 

واړه ورونه يې اړ دي چې د کور د لګښــتونو پوره 

کولو لپــاره کار وکــړي، عباس پــه قرغه کې د 

سيالنيانو بوټونه پالش کوي او وايي چې دوه واړه 

ورونه يې هم په کباړ ټولولو بوخت دي.

له عبــاس څخه مې وپوښــتل چې کار يې 

پر درس اغېز کړی که نه؟ په ښــوونځي کې څو 

ساعته تېروي؟ او بيا په کور کې د کورنۍ دندې 

لپاره څومــره وخت ورکوي؟ په ځــواب کې يې 

وويل چې په ښوونځي کې درې يا څلور ساعته 

وخت تېروي او کورنۍ دندې ته هم ډېر لږ وخت 

ورکوي. نوموړي وړاندې وويل: هلته درس وايوو، 

خو چې بــوټ پالش کــوم درس رانه هري يش، 

ذهن کې نه پاتې کيږي، په مکتب کې هم د کار 

فکر رارسه وي. عباس وايي، چې د ورځې يونيم 

سل، يو سل اويا او کله يو سل شل روپۍ ګټي.

ليکوالــه او د ښــوونې او روزنــې کارپوهــه 

شفيقه نيکزاد وايي چې پر تعليم او تربيه د فقر 

اغېز جوت دی، نوموړې زياتوي: د خپرو شــويو 

معلوماتو له مخې په افغانستان کې درې اشاريه 

اووه ميليونه ماشومان له ښوونځي پاتې دي. په 

دې کې ګڼ شــمېر الملونه دي، کلتور، سنتي 

کورنۍ، امنيــت، اقتصاد او فقــر، همدارنګه د 

کورنۍ ذهنيت چې څومره پر تعليم او تربيې باور 

لري، دا ټول عوامل د دې المل شوي چې ډېری 

ماشومان له ښوونځي بې برخې پاتې يش.

نومــوړې وړاندې وايي: که د تعلیم او تربيې 

په برخه کې مختلفو تيوريو ته وګورو ګڼ شمېر 

عنارص د ماشــوم په روزنــه او تعليم او تربيه کې 

خنډونه ګڼــل کېدای يش، مثــاًل دريس مواد، 

نصــاب، ښــوونکی، زده کوونکــی، کورنــۍ، د 

ښــوونځي چاپېريــال او ټولګی، خو کــه وګورو 

ويلی شو چې فقر د ماشوم د تعليم او تربيې پر 

کيفيت تر ټولو ډېر ناوړه اغېز درلودلی يش، دا د 

انسان فطري ځانګړتيا ده چې ذهن يې يو طرف 

مــروف وي يا يې ذهن په مســئله مترکز و نه 

لري، دی نه يش کولی په يو يش ښه فکر وکړي، 

چې د تعلیم او تربيې په برخه کې فکر کول او په 

يو وخت کې په يوه مسئله باندې مترکز کول له 

اسايس مسائلو څخه دي.

د اغلې نېکزاد په وينا، فقر له ټولنيزو بحرانونو 

څخه يو جدي بحران دی، چې سرتګې پرې نه 

شــو پټولی، خامخا په بېالبېلو مواردو کې اغېز 

لري، چې د تعلیــم او تربيې د کيفيت په برخه 

کې يې اغېز خورا ډېر او ښــکاره دی، همدا راز، 

فقر د ماشــوم پر روزنــه، فکــري وده او زده کړو 

کولــی يش ژور اغېز ولــري: موږ زیات شــمېر 

ماشــومان وينو چې نيمه ورځ ګرځي کار کوي 

او د څو ســاعتونو لپاره ښــوونځي ته ځي، او د 

فقــر او کمزوري اقتصاد څخــه رس ټکوي، نو دا 

ښــکاره خربه ده چې که دوی ته د نصاب ښــه 

اعلی ترين مواد هم اماده يش ښــوونکی ولري، 

ښه ټولګی او ښه ښوونځی ولري، خو د کورنۍ له 

اقتصادي اړخ څخه چې ذهناً دوی اماده نه وي، 

له ميخانيکي پلوه به ځینې مواد جذب کړي خو 

پــه راتلونکي کې او د نن ورځې لپاره له دې زده 

کړو څخه په سمه توګه ګټه نه يش اخستلی.

اغلې نېکزاد وړاندې وايي: يو هغه ماشومان 

دي چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، په دې 

کې اســايس خربه دا ده چې ماشــوم پخپله په 

فقر کې ښکېل دی او بايد له فقر او د کورنۍ له 

ضعيف اقتصاد رسه مبارزه وکړي، دا بوج له وخته 

مخکې د ده پر اوږو پروت دی، دلته ماشوم هم له 

د ماشومانو پر 
تعليم او تربيې 
د فقر اغېز
نرصت الهام

ماهنامه حقوق بشر
 سال هفدهم
شماره اول، حمل 1398
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دغې ستونزې رسه مخ دی او هم په دې ستونزه 

کې ښکېل دی. بل هغه ماشومان دي چې کار 

نه کوي، خو کورنۍ يې له کمزوري اقتصاد رسه 

مخ ده، دلتــه فقر پر کورنۍ، په کورنيو اړيکو، د 

مور او پالر پر اړيکو او د خويندو او وروڼو پر اړيکو 

خــورا بد اغېز لري، کله چې د مور او پالر روابط 

يې ښــه نه وي او د کورنــۍ فکري فضا اماده نه 

وي او پــه آرام ذهــن و نه يش کولی ښــوونځي 

تــه الړ يش. ډېری کورنۍ بيا دومره فقريې دي 

چې حتی د چای د څښــلو لپاره ســهار داسې 

څه نه لري، چې ماشــومانو ته يې ورکړي، چې 

دا لوږه خپله د ماشــومانو پر ذهن هم بده اغېزه 

لري. همدا راز ناوړه تغذيه هم د ماشوم پر تعلیم 

او تربيه ناوړه تاثري درلودلی يش، همدارنګه کله 

چې يو فقري ماشــوم خپله ناتواين حس کړي او 

خپل ټولګيوال ګوري، چې د جامو، ظاهري بڼې 

او ښوونيزو توکو له پلوه په ښه وضعيت کې دي، 

او دی په دې برخه کې کمزوری دی، د حقارت 

احســاس ورته پيدا کيږي، نو دا هم کولی يش 

د ماشومانو پر تعليم او تربيې بده اغېزه وکړي.

اغلــې نېکزاد زياتــوي: د دې ټولو تر څنګ 

ډېری کورنۍ نه غواړي چې پر خپلو ماشــومانو 

ښوونځی ولويل، هغوی د ماشومانو ګټې وټې ته 

تر تعليم او تربې ډېر خوشــحاليږي او ښوونځی 

ورته مهم نه ښکاري او يا هم ډېری کورنۍ عالقه 

لري چې ماشــوم يې ښــوونځي ته الړ يش خو 

نيش کولی د فقر له امله خپل ماشومان ښونځي 

ته وليږي.

د ټولنپوهنې کارپوه استاد ضياالحق شمس 

بيا د دې په اړه چــې ولې ډېری فقريې کورنۍ 

د خپلــو ماشــومانو کار ته تر ښــوونې او روزنې 

لومړيتــوب ورکوي، وايــي: تعليــم او تربيه يوه 

ټولنيزه مسئله ده او همدا رنګه فقر او بې وزيل 

هم ټولنيزه پديده ده، او په دې موضوع کې موږ 

د يــوې ټولنيزې پديدې تاثــري پر بلې ټولنيزې 

مســئلې باندې ارزوو، له تاريخي او نسيل اړخه 

چې دې مسئلې ته وګورو، موږ په تېرو څو نسلونو 

کــې د فقر تاثــر د تعليم او تربيــې په کموايل 

کې ليدلی دی، موږ کولی شــو ووايو چې زموږ 

همدا اوسنی نسل په خاصو رشايطو کې د فقر 

او محروميــت له امله د لږ تعليــم او لږې تربيې 

درلودونکی دی، او نسل همدغسې انتقال شوی 

دی، يو عمده المل دا دی چې زموږ ټولنيز فشار 

او جرب ټولو کســانو او افرادو تــه وظيفه ورکوي 

چــې خپله دنده او رول په ټولنه کې په داســې 

بڼه تررسه کړي چې لنډ مهالو او آين پوښتنو ته 

ځــواب ووايي او رشايطو ته رســيدګي وکړي، په 

دې ترتيــب رسه ډودۍ او امنيــت زموږ لومړنۍ 

اړتيــاوې دي او تعليم او تربيت له دې وروســته 

شوي دي، موږ يواځې د پلرونو او ميندو په صفت 

او په بېالبېلو بنسټونو کې د ټولنې د مديرانو او 

مسئولينو په صفت همدومره کړي دي چې نسل 

تــه مو دوام ورکړی، دې لپاره فرهنګي، تعليم او 

تربيتي برنامه په سامل ډول رسه نشته او له بده 

مرغه په ډېرو سختو رشايطو کې د تعليم او تربيې 

امکانــات برابروو، چې د جــرب په رشايطو کې د 

ځينو کورنيو روزنه داســې شوې ده، چې هغوی 

اړتيا نه ويني د ماشومانو تعليم او تربيې ته دوام 

ورکړي، ځکه تعليم او تربيه تر اوسه پورې په ډېر 

کم ډول رسه کولی يش يا هيڅ نه يش کولی د 

دوی لومړنيو اړتياوو ته ځواب ووايي، مثاًل د دوی 

خېټې مړې کړي، دوی پــه امنيت کې کړي يا 

صحت ورکړي، دغې لومړنيو اړتياوو ته رسيدنه په 

تعليم او تربيې کې ډېره کمه احساس شوې ده، 

ځکه خو د ځينو مينــدو او پلرونو دا دليل دی، 

چې ښــه ده خپل ماشومان د تعليم پر ځای په 

کار پسې وليږي او ډوډۍ پيدا کړي.

اســتاد شــمس وړاندې وايي: زمــوږ ټولنيز 

فشار موږ ته مسئوليتونه راکوي چې دغه ځینې 

جوړښتونه چې په اوږد مهال کې منځته راغيل 

دي بدل يې کړو، تر څو وشــو کولی با تعليم او 

تربيه ټولنه اوســو، په دواړو صورتونو کې له کمو 

امکاناتو رسه ښــه تربيه بايد جمعه يش او زموږ 

ټولې مديريتي برنامې پر همدې متمرکزې وي، 

تر څو راتلونکی نسل روښانه او مدبر نسل اويس. 

د کميتونو پر ځای پر کيفيتونو مترکز کولی يش 

د اغېزناکې تعلیم او تربيــې الره اويس، په تېرو 

دوو لسيزو کې زموږ مديريتي تېروتنه دا ده چې 

پر کميتونو باندې مو ډېر مترکز کړی دی، زموږ 

ټول بنسټونه کولی يش فقط موږ ته آمار راکړي، 

چې دومره شاګردان لرو يا دومره محصلني، خو 

په کيفيت کې هيڅ بنسټ نه د کيفيت ضامنت 

کولی يش او نه يې توضيح کولی يش.

ښاغلی شمس زياتوي: د دې پر ځای چې 

موږ هر ښوونځي او چاپېريال کې د ماشوم لپاره 

په څو ساعته ښوونيز پروګرام کې زر ډوله او پنځه 

سوه کلمې وړاندې کړو، که د دې پر ځای مو د 

کلمو بشــپړ کيفيت وړاندې کړی وی دا به ډېره 

ښه وه، په دې ترتيب رسه زموږ هغه عقالين روزنه 

چې د نســل لپاره ده او د نن ورځې د ماشومانو 

لپــاره ده، په راتلونکي کــې کايف نه ده، او دغه 

بل نســل هم د دې فشــار د لرې کولو لپاره په 

ډېر ښــه وضعيت کې نه دی، لکه دا مخکينی 

نســل چې اوس تدبري کوي چې دا مسئله حل 

کړي او نه يــې يش کوالی، ځکه د دوی د ژوند 

پــه جريان کــې دا وضعيت تېر شــوی دی او د 

دوی د وجــود يــوه برخه ده او مقابلــه وررسه نه 

يش کولی. نو زما په نظر که ډېر پام د کميت پر 

ځای کيفيت ته وکړو ستونزې به مو راکمې کړي. 

ښاغلی شــمس وايي: زموږ د څېړنو له مخې په 

کابل کې له داسې یو مورد رسه مخامخ شو چې 

د يو ماشــوم ټول ژوند په کميت والړ دی، حتی 

اوسنی فعاليت يې چې حسابيږي د ده د ګټې 

او پيســو فعاليت حسابيږي، د ده د شخصيت، 

هويــت او څوکولۍ معنی دا ده چې دا ماشــوم 

څو روپۍ پيدا کوي، د دې پر ځای چې د دوی 

اخالقو ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی فکر ته، د 

دوی هوښيارۍ ته او ارادې ته يې درناوی ويش 

او روزنــه يې ويش، فقط مــادي ګټې ته يې پام 

کيــږي او يواځې غواړي مړښــت منځ ته راوړي، 

له فقر رسه مقابله وکړي او دغې لومړنۍ اړتيا ته 

رسيدنه ويش، زموږ روزنيز پروګرامونه هم له دې 

املــه چې د اضطراب په حالت کې جوړ شــوي 

دي ډېر متمرکز او کيفي نه دي.

له ښاغيل شــمس څخه مې وپوښتل چې 

فقر د ښــوونکو د تدريس پر کيفيت څومره اغېز 

درلودلی يش، نوموړي په ځــواب کې وويل: زه 

د دې طرفــدار نه يم چې د ښــوونکو او د فکر د 

خاوندانو په اړه داســې مباحث مطرح کړو، چې 

عمداً فکر مديريت کړو او د ښــوونکو د لومړنيو 

اړتياوو اړوند او د دوی شخيص ژوند اړوند بحث 

وکــړو، پــه ټوله کــې د بحران پــه وضعيت کې 

منل شــوی اصل دا دی چــې د فکر واال خلک 

او روزونکي بايد تر هغوی زيات تکليف او فشــار 

وزغمي چې روزونکي نه دي، يعنې دوی بايد له 

وضعيته ډېر شکايت و نه کړي، خو پوره رسيدګي 

وکــړي، د بحــران په حالت کــې د پوهو خلکو 

مســئوليت زياتيږي، ځکه چې دوی د ټولنې د 

نورو برخو عقالنيت هم لــري، نو د دې پر ځای 

چې راشــو داســې بحث مطرح کــړو چې زموږ 

ښوونکی وږی دی ځکه ښه درس نيش ورکولی، 

ولې د ده مســئولیت نه مطرح کوو، په داســې 

رشايطو کې چې فقر حاکم وي او رشايط عادي 

نه وي ډېر مسئولیت ښــوونکو ته راجع کيږي، 

پــه دې خاطر دوی بايد دوه، درې او څلور برابره 

کار وکړي او زحمت وبايس، د ټولو ټولنو تجربو 

همداســې ښودلې ده، او موږ نشو کولی له دې 

کمي بحث دا نتيجه واخلو چې ښوونکي پخپله 

وږي دي ځکه خو نيش کولی تربيتي برنامه ښه 

تطبيق کړي، دا ډېره سطحي مسئله ده، موږ ولې 

داسې تلقينوو چې يو وږی راغلی وږو ته خربې 

کوي، که داسې يې معنا کوو دا نه ښه معنا لري 

نه ښــه نتيجه، خو که په دې بله بڼه دا مســئله 

راواخلو، هو بد وضعيت دی، خو مســئولیت يې 

چاته راجع دی؟ يو څوک بايد ډېر فشار وزغمي، 

د دې پر ځای چې دا مسئله ماشومانو ته راجع 

يش چــې لــوږه وزغمــي او خواري وکــړي کار 

وکړي، دا مسئله بايد استادانو ته راجع يش، چې 

ډېر تکليف وزغمي او د نسل روزنه وکړي، د دې 

پر ځای چې يو ښوونکی دوه ساعته درس ورکوي 

پينځه ســاعته دې درس ورکړي، د دې پر ځای 

چې درې ســطحي موارد تدريسوي او د خپلې 

لوږې شکايت کوي، ماشومانو ته دې مهارتونه ور 

زده کړي چې وضعيت ښه يش.
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فعالیت دفترهای 
ساحوی و والیتی
حمل  1398

ملی  »تحقیق  عامه  نشست   برگزاری 
زنان، صلح و امنیت«

به ابتکار کمیسیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان در زمینه ترویج و تبیین ارزش های 
حقوق بشــری و نیز نظارت بــر تأمین حقوق 
بشــری شــهروندان، به ویژه زنان و به منظور 
تحکیم جایگاه و نقش آنان در تمامی عرصه ها 
و ساختارها، بهخصوص در عرصه تأمین امنیت 
و دســت یابی به صلح واقعی و پایدار، سلسله 
نشست هایی منظم با ارائه دیدگاه ها و برنامه های 
مشخص و حضور شخصیت های اثرگذار و فعال 
در عرصه حقوق بشر، امنیت و صلح روی دست 
گرفته است. برای این منظور، دراین ماه )حمل 
1۳9۸( نشست های  عامه »تحقیق ملی زنان، 
صلح و امنیت« در دفاتر ساحوی هرات، بامیان، 
بلخ،کندز و دفاتر والیتی فاریاب،غور، دایکندی، 
هلمند برگزار شــد که در آن نشست ها داکتر 
سیما ســمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان، کمیشنران کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر، اعضای شوراهای والیتی، رؤسای 
دفاتر، اســتادان دانشــگاه ها، مقام های ارشد 
والیت ها، مســئول بخش حقوق بشر یوناما، ... 

اشتراک داشتند. 
داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان در ارتبــاط با هدف 
برگزاری چنین نشست ها و انجام تحقیق ملی 
»زنــان، صلح و امنیت« در والیت هرات گفت: 

به سلســله تحقیق های ملی ســاالنه، امسال 
کمیسیون مستقل حقوق بشر با درک نگرانی 
زنان از موقف و جایگاه شــان در روند مذاکرات 

صلح و نقض حقوق بشــری و اساسی شان، به 
انجام این تحقیق اقدام کــرده تا نظر ات همه 
زنان کشــور را در قالب یک سند ترتیب و به 

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

شهروندان عزیز به نشر می رسد. 
گزارش تکمیلی و تفصیلی آن را می توانید در وبســایت کمیسیون 

.www.aihrc.org.af :مستقل حقوق بشر افغانستان بخوانید
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حکومت تحویل دهد تا با در نظر داشت آن وارد 
گفتگوهای صلح شوند.

داکتر ســیما ســمر در نشســت  دیگری 
)بامیــان( به همین منظور اظهار داشــت: »با 
توجه به اهمیت و حساســیت وضعیت کنونی 
افغانستان و از جانب دیگر، نگرانی افکار عمومی 
مخصوصاً فعاالن حقوق زن در مورد تالش های 
جاری صلح و مذاکره با مخالفان مسلح دولت، 
تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت راه اندازی شده 
اســت تا خواسته ها و مطالبات زنان افغانستان 
بررســی و به این ترتیب، زمینه های مشارکت 
و نقش آفرینــی مؤثر آنــان در برقراری صلح 
سراســری و پایدار فراهم گردد.« او هم چنین 
تأکید ورزید : »حضور معنادار زنان و اثر گذاری 
آنان بر نحــوه تصمیم گیری هــا و برنامه های 
مربــوط به صلح، طرح و ایجاد یک مکانیســم 
مؤثر نظارت بر تطبیق درست توافقنامه صلح، 
تعهد بــه پیگیری اجــرای برنامه های دوامدار 
حمایت از قربانیان و التیام بخشــیدن به رنج 
و درد آسیب دیدگان جنگ، تأمین عدالت و به 
ایــن ترتیب، توجه به ارزش ها و موازین حقوق 
بشر از لوازم مهم و اجتناب ناپذیر استقرار صلح 

واقعی و پایدار درکشور است.«
احمدضیا لنگری، کمیشــنر کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان )در والیت بلخ( 
با اشــاره به تالش های صورت گرفته با هدف 
تحقــق صلح گفت: اما هنوز مخالفان مســلح 
دولت در برابر انجام صلح شرایطی قرار می دهد 
که دستاوردهای ما را با چالش روبهرو می کند. 
او گفــت، ما باید روی این نکته بحث کنیم که 
در نتیجه صلح چگونه فرصت ها و امکانات برای 
زنان و مردان و تمام اقوام مساویانه فراهم شود. 
ما می خواهیم بدانیم خانم های افغانســتان و 
هم چنین مردان افغانستان پس منظر مذاکرات 
صلــح و جایگاه زنــان و اقلیت هــا را در این 

مذاکرات چگونه می بینند؟
داکتر صبحرنگ، مشاور کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان نیز در این باره گفت: 
خوشــبختانه هم دولت و هم احزاب سیاسی 
به خواســت های ما پاســخ مثبت داده اند. اما 
ما باید نمایندگانی در مذاکرات صلح داشــته 
باشیم که اســتدالل های محکمی در حمایت 
از موضع گیری های خود داشــته باشند و زود 
تسلیم فشار نشوند. ما باید صدای عدالت طلبی 
خود را بلند نگه داریم. ما نمی خواهیم مسکن 
تجویز بکنند که درد خود را حس نکنیم، بلکه 
باید درد خود را تشــخیص بدهیم و هم چنین 

راه عالج آن را.
نظرخواهی صــورت گرفته در  براســاس 
نشست های عامه در خصوص موضوع »تحقیق 
ملی زنان، امنیت و صلــح« موضوعات ذیل از 
سوی اشــتراک کنندگان والیات مهم دانسته 

شده و بر آن تأکید شده است:
* قطع جنگ و برقراری آتش بس از سوی 

مخالفان.
* حمایــت همه جانبه ملی و بین المللی از 

روند گفتگوی صلح.
* تضمیــن برقــراری آتش بــس و صلح 
به دســت آمده از ســوی مراجــع بین المللی 

هم چون سازمان ملل متحد.
* جامعیت و همه شمول بودن روند صلح.

* شــفافیت رونــد گفتگوها بــا حفظ و 
تأکید بر دســتاوردهای نظام سیاســی کشور، 
قانون اساســی و در نظرداشت عدالت و حقوق 
شــهروندی بهخصــوص حقــوق سیاســی و 

اجتماعی زنان.
* فراهم بودن حضور و نقش زنان در تمامی 
مراحل و روند صلح و گفتگوهای مربوط به آن.
* استقالل  روند گفتگوها برای صلح توسط 

خود افغان ها و عدم مداخله بیگانگان در آن.

 دفتر ساحوی بامیان
 نکوداشِت خدمات حقوق بشری داکتر 

سیما سمر
داکتر ســیما ســمر، رئیس کمیســیون 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتان به منظور 
اجرای برنامه های رســمی، در تاریخ 12 حمل 
1۳9۸ وارد والیت بامیان شــد. در محفلی که 
با هدف اســتقبال از ورود ایشــان برگزار شده 
بود، محمد جواد دادگر، رئیس دفتر ســاحوی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان در 
والیت بامیان، برگزاری جلســه استماع عامه 
تحقیــق ملی »زنــان؛ صلح و امنیــت« و نیز 
ارزیابی از وضعیت عمومی حقوق بشر، صحبت 
با فعاالن مدنی و حقوق زن، مسئوالن حکومت 
محلی و  استادان و دانشجویان مراکز تحصیلی 
و آموزشــی در باره مســایل مرتبط با حقوق 
بشــر و صلح را از اهداف ســفر داکتر سمر و 

همراهان شان به والیت بامیان عنوان کرد. 
محمدطاهــر زهیر، والی والیــت بامیان با 
حضور در این محفل از تالش های داکتر سمر 
و کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان را در 
امر ترویج، توســعه و نهادینه کردن ارزش های 
حقوق بشــر در کشور، ســتایش کرد و گفت: 
»تالش برای تحقق ارزش های حقوق بشــر در 
شرایط کنونی افغانســتان با پس زمینه ای ۴۰ 
ســال جنگ، کاری سخت و دشواری است که 

از جانب داکتر سیما سمر و کم یسیون حقوق 
بشر انجام شده و موفقیت های خوبی نیز داشته 

است. 
در ایــن محفل هم چنین کریمه ســالک، 
رئیس امور زنان والیت، اســتاد صادق علی یار، 
فعال حقوق بشر، محمدحسن اسدی، عضوی 
شورای والیتی بامیان، هریک درباره کارنامه و 
خدمات داکتر سمر و کمیسیون مستقل حقوق 
بشر صحبت کردند و اظهار داشتند در هرجایی 
کــه نام و یادی از داکتر ســمر و کمیســیون 
مســقتل حقوق بشر اســت، در آنجا نمادی از 
خدمات ارزنده  فکری، فرهنگی و حقوق بشری 

را هم شاهدیم.
در پایان محفل داکتر ســیما سمر درباره 
موضوعات مهمی مانند  صلح، امنیت انســانی، 
حکومت داری خوب و مبارزه با تبعیض صحبت 

کردند. 

نِکوداشِت  ایثار؛  روایت  فرهنگی   شام 
 کارنامه داکتر سیماسمر 

شام روز دوشــنبه 12 حمل سال 1۳9۸، 
برنامه فرهنگیاز ســوی و با حضور بیش از صد 
تن از فرهنگیان، خبر نــگاران، فعاالن مدنی، 
شاعران و نویسندگان، اســاتید و دانشجویان 
دانشــگاه ها، فعاالن حقوق بشر و حقوق زن و 
نیز مســئوالن ادارات محلی به افتخار حضور 
داکتر سیما ســمر در این والیت و نکوداشِت 

کارنامه درخشان ایشان برگزار شد. 
در ایــن محفل محمدامیــن جویا و داکتر 
بامیان،  دولت شــاه پویش استادان دانشــگاه 
محمد عارف یوســفی، رئیس دانشــگاه بامیان 
درباره خدمات ارزنده و حقوق بشــری داکتر 
سمر سخن گفته و از تالش های انسان دوستانه 
ایشــان برای جامعه و بهخصوص برای زنان و 
کودکان قدردانی کردند. در پایان برنامه داکتر 
ســیما سمر به بیان بخشی از خاطرات زندگی 
خود پرداخت و گفت که چگونه در شــرایطی 
که جنگ کم ترین امکان دسترســی به تعلیم 
و تربیه و خدمات صحی را از مردم افغانســتان 
گرفته بود، بــرای ایجاد مکاتب و مراکز صحی 
اقدام کرده اســت. او در آخر ســخنان خود با 
تأکید یادآور شــد: »ترویج ارزش های حقوق 
بشــر، توجه به مطالبات قربانیان، حفظ اتحاد 
و همبستگی، ترویج فرهنگ همدیگر پذیری و 
اجتناب از اعمال تبعیض، حکومت داری خوب 
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و تأمین امنیت انســانی پایدار از پیش شرط ها 
و لــوازم ضروری صلــح دایمی و پایــدار در 
کشــور است که با تالش های مشترک دولت و 

شهروندان به دست می آید.«
  شــام فرهنگی روایت ایثار با دکلمه شعر و 
اجرای سرود و موسیقی محلی به پایان رسید.

مراکز  »نقــش  کنفرانس   برگــزاری 
تحصیلی و آموزشــی در توسعه صلح و 

حقوق بشر«
دفتر ســاحوی بامیان، به مناســبت سفر 
داکتر سیما ســمر، رئیس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان به این والیت، کنفرانسی 
را با همکاری نهادهای تحصیلی در مرکز والیت 
بامیان برگزار کرد. این برنامه با هدف بررســی 
نقش مراکز علمی و آموزشــی در توسعه صلح 
و حقــوق بشــر و نیز امضــای تفاهم نامه های 
همکاری میان دفتر ســاحوی کمیســیون و 
نهادهای یاد شــده، برگزار شده بود. هم چنین 
در پایان این برنامه، دفتر ســاحوی کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان در بامیان، سه 
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه بامیان، مؤسسه 
تحصیالت عالی بامیکا و دارالمعلمین  امضا کرد. 

 دفتر ساحوی کندز
 برگزاری سمینار »جلوگیری از خشونت 

علیه زنان و ازدواج های زودهنگام« 
سمیناری یک روزه با عنوان »جلوگیری از 
خشونت علیه زنان و ازدواج های زودهنگام« از 
سوی بخش حقوق بشــر دفتر ساحوی یوناما 
با همکاری دفتر ســاحوی کمیسیون مستقل 
حقــوق بشــر در والیت کندز و ریاســت های 
دانشــگاه این والیــت، امور زنان، ســارنوالی، 
اســتیناف و دفتر زنان برای زنــان به تاریخ 6 
حمل 1۳9۸ در تاالر کلینیک حقوقی دانشگاه 

کندز برگزار شد.
در این محفل سخنرانان هریک دکتر خیبر 
ســیفی، رئیس دانشــگاه کندز، لوکا بروکری، 
آمرحقوق بشــر دفتر ساحوی یوناما در والیت 
کندز، بانو نصیبــه هولکر، رئیــس امور زنان 
والیت کندز و ســید حفیظ اهلل فطرت، رئیس 
دفتر ساحوی کندز درباره موضوع و نگرانی های 
موجود درباره آن سخن گفتند. این سمینار با 

طرح برخی پرسش ها توسط دانشجویان و ارائه 
پاسخ توسط مسئوالن ادارات مربوطه رسید. 

اشــخاص  زندگی  بر وضعیت   نظارت 
دارای معلولیت در والیت تخار

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ســاحوی 
کندز بــرای بهبود  وضعیت زندگی اشــخاص 
دارای معلولیــت و نظارت بــر تطبیق قوانین 
و اســناد بین المللــی طی یک ســفرکاری از 
بخش هــای مختلف مربــوط بــه حمایت و 
بازپروری افراد دارای معلولیت نظارت و ارزیابی 

کرد. 

حقوق  »آموزش  تفاهم نامــه   امضای 
»شمال«  خصوصی  بادانشگاه های  بشر« 

و »کهندژ«

دفتر ساحوی کندز دو تفاهم نامه جداگانه 
»آموزش حقوق بشر« را با رؤسای دانشگاه های 
خصوصی »شــمال« و »کهندژ« والیت کندز 
به امضا  رســانید. بــا امضــای تفاهم نامه های 
مذکور، مضمــون حقوق بشــر در جریان دو 
سمستر تحصیلی سال 1۳9۸ خورشیدی برای 
دانشجویان دانشــکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشــگاه های خصوصی »شمال« و »کهندژ« 
والیت کندز توسط دو اســتاد درشتۀ حقوق، 

آموزش داده می شود.

بشر  حقوق  »آموزش  کارگاه   برگزاری 
برای رسانه ها و جامعه مدنی«

کارگاه آموزشی سه روزه با عنوان »آموزش 
حقوق بشر برای رســانه ها و جامعه مدنی« از 
طــرف آمریت بخش تعلیمات دفتر ســاحوی 
کندز با اشــتراک ۳۰ تن )1۰ زن و 2۰ مرد( 
شــامل اعضای جامعــه مدنــی و خبرنگاران 
رســانه های والیت بغالن، در شــهر پلخمری 
برگــزار شــد. در جریــان کارگاه موضوعاتی 
چون: »معرفی کمیســیون و تشــریح احکام 
قانون تشــکیل، وظایــف و صالحیت های آن، 
دستاوردهای هفده ساله کمیسیون، مدیریت و 
اســتفاده مؤثر از وقت، اهمیت مدیریت زمان، 
 رابطه متقابل حقوق بشر و فساد، رابطه متقابل 
فرهنگ و زمــان، نقش رســانه ها و نهادهای 
جامعه مدنی به منظور تحکیم حاکمیت قانون 
و ختــم فرهنگ معافیت از مجــازات و برخی 
مطالــب و موضوعات دیگر حقوق بشــری...« 

توسط ســید حفیظ اهلل فطرت، رئیس دفتر و 
بانو فخریه فروغ، آمــر بخش تعلیمات حقوق 

بشر دفتر ساحوی ارائه شد.

 دفتر ساحوی بلخ 
»ممنوعیت  سه روزه  کارگاه   برگزاری 

شکنجه و چگونگی جلوگیری از آن«
با برگزاری یک کارگاه آموزشی سه روزه در 
والیت سمنگان ۳۰ تن از منسوبان قوماندانی 
امنیه، لوای نظم عامه و ریاســت امنیت ملی 
ایــن والیت بــا مفاهیم و ارزش هــای حقوق 
بشردوستانه بین المللی آشنایی پیدا کردند. در 
این کارگاه آموزشی که از 6 تا ۸ حوت با عنوان 
»ممنوعیت شــکنجه و چگونگی جلوگیری از 
آن« در تاالر آموزشــی قوماندانی امنیه والیت 
ســمنگان برگزار شــد، حقوق بشر دوستانه و 
به خصوص چیســتی و چگونگی شــکنجه و 
راه های جلوگیری از آن مورد بحث قرار گرفت.

 شرکت 300 تن از کارآموزان جوانه در 
مستقل  کمیسیون  آموزشی  نشست های 

حقوق بشر

حــدود ۳۰۰ تــن از کارآمــوزان برنامــه 
توسعه رهبری زنان )جوانه( با حضور در دفتر 
ســاحوی بلخ کمیسیون مستقل حقوق بشر با 
دستاوردها و برنامه های این کمیسیون آشنایی 
عمیق تری پیدا کردنــد. این کارآموزان که در 
چهار گروه جداگانه دسته بندی شده بودند، به 
روزهــای 1۴ و 1۸ حمل ضمن بیان نگرانی ها 
و سوال های شــان، خواهان توجه بیشــتر این 
کمیســیون به توانمندی زنان شــدند. در این 
نشســت ها اشــتراک کنندگان از سوی بخش 
تعلیمات مورد ارزیابی قرار گرفتند تا ســی تن 
برتر را برای شــرکت در کارگاه های آموزشی 

حقوق بشر و دموکراسی دعوت کند. 

» نه«  به پالستیک 
طی یک کارگاه آموزشــی سه روزه در مزار 
شــریف، ۳۰ تن از پژوهشــگران، خبرنگاران و 
فعاالن مدنی آگاهی عمیق تــری از آموزه های 
حقوق بشــر به دســت آوردند. در این گارگاه 
کــه بتاریخ 2۰ حمل با عنوان »حقوق بشــر و 
دموکراسی« برگزار شد، ارزش های قانون اساسی، 
رابطه حقوق بشــر و دموکراسی و ضرورت حق 
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دسترسی به اطالعات از نزد نهادهای حکومتی از 
جمله موضوعاتی بود که میان اشتراک کنندگان 

و مربیان مورد بحث قرار گرفت.
اشتراک کنندگان این کارگاه آموزشی در روز 
سوم کارگاه، راه های کاهش مصرف پالستیک در 
زندگی روزنانه شــان را در کارگروه های جداگانه 
مــورد بحث قــرار دادند و نتایج مباحث شــان 
را با بقیــه در میان گذاشــتند . آن ها با تأکید 
بــر اهمیت نه گفتن به پالســتیک، مهم ترین 
راهکار در راســتای کاهش مصرف پالستیک را 
فرهنگ سازی و آگاهی بخشی دانستند و افزودند 
باید خطرات مصرف پالستیک بر محیط زیست 
و انسان از طریق رسانه ها، سمینارها، بیلبوردهای 
تبلیغاتی و گفتگوهای خانوادگی گوشزد شود و 
راه های بدیل مانند خریطه های نخی و کاغذی 

پیشنهاد شود. 
 دفتر والیتی بدخشان

 تفاهم نامه همکاری میان دفتر والیتی 
کمیسیون و مؤسسه تحصیالت عالی برنا 

به امضا رسید
ایــن تفاهم نامه به روز یک شــنبه، مورخ ۴ 
حمل سال 1۳9۸ توسط عارفه نوید، رئیس دفتر 
والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر بدخشان 
و دکتــر آدینه محمد امینی، رئیس مؤسســه 
تحصیــالت عالی برنا به امضا رســید. هدف از 
امضای این تفاهم نامه، گسترش همکاری میان 
دفتر والیتی کمیســیون و مؤسسه تحصیالت 
عالی برنا و نیز تعمیم حقوق بشر به صورت علمی 
از طریق تدریس مضمون حقوق بشر در این نهاد 

تحصیلی است.
بــر بنیاد مفاد ایــن تفاهم نامــه، مضمون 
حقوق بشر در جریان سال 1۳9۸ در دو سمیستر 
برای دانشــجویان مؤسسه تحصیالت عالی برنا 

تدریس می شود. 

 دفتر والیتی فاریاب
فاریاب   مالقات رئیس دفتــر والیتی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر با معاون 
امور کمک های  در  متحد  ملل  ســازمان 

بشردوستانه
آقای توبی لنزر، معاون بخش خدمات بشری 
و هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل متحد، 
طی یک ســفر رسمی به تاریخ 5 حمل 1۳9۸ 
برای بررسی مشکالت و چالش های کمک های 

بشردوستانه وارد والیت فاریاب شد. آقای توبی 
در این سفر ضمن بازدید با مقامات ارشد والیت 
و نهادهای ملی و بین المللی با رئیس وهمکاران 
دفتر والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر افغانســتان در فاریاب نیز دیدار کرد. در 
این نشســت ذبیح اهلل جواد، رئیس دفتروالیتی 
فاریاب درباره وضعیت عمومی حقوق بشــری 
در این والیت صحبت کرد و درباره مشــکالت 
و چالش هــای حقوق بشــری و عــدم کفایت 
کمک های بشردوستانه در این والیت توضیحاتی 
ارائه داشت. در مقابل توبی لنزر نیز ضمن تشکراز 
ارائه معلومات دربــاره وضعیت عمومی حقوق 
بشــری در این والیت گفت ما نگرانی های دفتر 
والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر را درک 
کرده و برای افزایش کمک های بشردوستانه به 

این والیت فاریاب کار خواهیم کرد. 

 برگــزاری کارگاه آموزشــی ده روزه 
»اهمیت آموزش حقوق بشــر و حاکمیت 

قانون« 
برنامه آموزشــی ده روزه با عنوان »اهمیت 
آموزش حقوق بشر و حاکمیت قانون« از طرف 
بخش تعلیمات دفتر والیتی فاریاب کمیسیون 
مســتقل حقوق بشــر با همکاری بخش های 
برنامه ای، با اشــتراک  21  تن  )9 مرد و 12 زن( 
شامل علما، داکترها، معلمان و فعاالن حقوق زن 
از تاریخ 17 تا 27 حمل 1۳9۸ در تاالر همایش 

این دفتر  برگزار شد. 
در پایان برنامه سید زین الدین عابدی، رئیس 
مجتمع نهادهای جامعــه مدنی والیت فاریاب 
ضمن ابراز سپاسگزاری از ریاست دفتر والیتی 
فاریاب به خاطر برگزاری این برنامه، دیدگاه های 
خــود و نهادهای مدنــی را در زمینه حمایت، 
تقویت و ترویــج ارزش ها و آموزش های حقوق 

بشری بیان کرد. 

 در نتیجــه داد خواهــی دفتر والیتی 
فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر

دو سال پیش نذیره شــاه فرزند گل محمد، 
12 ساله باشنده قریه گرد میری شکار ولسوالی 
پشــتونکوت والیت فاریاب، براثر اصابت پارچه 
هاوان از ناحیه لب جراحت شدید برداشت. اما به 
خاطر ضعف مالی و اقتصادی خانواده از تداوی 

اساسی باز ماند. با مراجعه موصوف  به تاریخ 11 
حمل ســال 1۳9۸به دفتر والیتــی فاریاب به 
منظور دریافت حمایت و کمک برای درمان، دفتر 
والیتی کمیسیون با مسئول کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ در والیت فاریاب در تماس شده 
و در نتیجه پیگیری بخــش آمبودزمن دفتر و 
همکاری و تالش کمیته بین المللی صلیب سرخ 
زمینه درمان اساسی او در شفاخانه صلیب سرخ 

در کابل فراهم شد. 

 نگرانی دفتر والیتی فاریاب از افزایش 
بیجا شدگان داخلی

فاریــاب از جملــه ناامن تریــن والیات در 
شــمال کشــور به شــمار می رود که در این 
اواخر شــدت جنگ در این والیت نســبت به 
گذشــته افزایش یافته و تعــدادی از خانواده ها 
به دالیل افزایش و شــدت منازعات مسلحانه، 
دشــمنی های  خشونت ها،خشک ســالی، 
ذات البینی، رقابت های ناســالم احزاب سیاسی، 
مسدود شدن شاهراه مواصالتی، ترور و اختطاف، 
مناطــق خویــش را ترک گفتــه و به محالت 
نسبتاً امن )درنواحی مختلف شهرمیمنه( پناه 
آورده اند. افزایش روز افزون بی جاشدگان داخلی 
و خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه در این 
والیت نشان دهنده عدم رعایت معیارها و اصول 
حقوق بشر دوستانه بین المللی در جریان جنگ 
توســط طرف های درگیر اســت که این شیوه 
برخورد طرف هــای متخاصم باعــث قربانی و 
بی جا شدن اجباری تعداد کثیری از افراد ملکی 
شده است. قابل تذکر اســت که بی جاشدگان 
داخلــی با مشــکالت و چالش های فــراوان از 
قبیل فقروتنگدستی، عدم دسترسی به مسکن 
مناسب، وضعیت ناگوار محیط زیست، دسترسی 
اندک بــه آب پاک،غذای صحی و مناســب و 
خدمات صحی مواجه اند. هم چنین کودکان شان 
از حقوق اساسی شــان، بهخصوص حق تعلیم و 

تربیه محروم مانده اند. 

»آموزش  آموزشــی  کارگاه   برگزاری 
حقوق بشر توسط معلم برای دانش آموز« 

در ولسوالی اندخوی
دور نخســت برنامه »آموزش حقوق بشــر 
و حقوق طفل توســط معلم برای دانش آموز« 
با اشــتراک  1۰  تن از معلمان مکاتب مختلف 
ولســوالی اندخوی والیت فاریاب ازسوی بخش 
حمایت و انکشــاف حقوق اطفال دفتر والیتی 
فاریاب کمیســیون مســتقل حقوق بشــر با 
هماهنگی ریاســت معارف این والیت به مدت 
دو روز )از تاریــخ 12 تا 1۳حمــل 1۳9۸( در 
تاالر همایش لیسه نسوان یولدوز واقع ولسوالی 
اندخوی این والیت برگزار شد. گفتنی است که 
ادامه در صفحه 1۴
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برای حقوق بشر  بپاخیزیدگــــزارش

12

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

د شکنجې، ظاملانه او غیر انساين 
جزا ګانو ټاکلو د مخنیوی 

ورکشاپ جوړ شو

د ۱۳۹۷ کال د کب پر ۲۱مه د کونړ والیت 

د امنیې قومندانۍ دکنفرانســونو په تاالر کې 

د یــاد والیت اړوندو ۳۰ تنــو امنیتي او دفاعي 

ځواکونو ته »د شکنجې، هر ډول ظاملانه او غیر 

انســاين جزا ګانو ټاکلو مخنیوی« تر رس لیک 

الندې درې ورځنی ښوونیز ورکشاپ جوړ شو.

ورکشــاپ تــه د امبودزمــن څانګې افیرس 

حکمت الله امین وويل چې د دې ورکشــاپونو 

اصــيل موخې پــه امنیتي او دفاعــي ځواکونو 

د خلکو د باور زیاتــول دي، چې ټولې کړنې د 

هیواد دنافــذو او نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې 

تررسه يش. 

هلمند کې د ښځو، سولې او 
امنیت په هکله د ميل تحقیق 

استامعیه غونډه و شوه

د هلمنــد والیتي دفرت د ښــځو ســولې او 

امنیت د ميل تحقیق استامعیه غونډه د والیت 

مقــام د غونډو په تاالر کې د ۱۱۰ تنه ګډونوالو 

)۶۰( ښځینه )۵۰( نارینه وو په ګډون د وري د 

میاشتی پر ۱۸ مه نیټه تررسه کړه.

غونــډې تــه د بــرش حقونــو د خپلــواک 

کمېســیون مرشې اغلې سیام ســمر د وینا پر 

مهال وویل: د ښــځو د حقونو د الســته راوړونو 

په برخه کې ډېر کار شــوی خو الهم اړتیا شته 

چې د ښــځو پر وړاندې پراته خنډونه له منځه 

الړ يش.

خوست:  د رسنیو له استازو رسه 
د همغږۍ غونډه تررسه شوه

د ګردیز ســیمه يیز دفرت د برشي حقونو د 

پراختیا څانګــې د ۱۳۹۸ مايل کال د دویمې 

ربعــې د همغږۍ غونــډه د ۱۳۹۸ کال د وري 

میاشــتې په ۲۸ نېټه د خوســت والیــت له یو 

شمیر ژورنالیستانو رسه تررسه کړه.

د ګردیز سیمه ایز دفرت د مطبوعاتو مرستیال 

عادل عزیزي غونډې ته په خپلو خربو کې وويل 

چې دوی د رسنیو ستونزې له پامه نه غورځوي 

او هغه ســتونزې چې په غونډو کې ویل کیږي 

دوی یې له اړوندو ادارو رسه رشیکوي. نوموړي 

وویل چــې د خوســت والیت د  ژورنالیســتانو 

ستونزې یې له والیت مقام  او  نورو اړوندو ادارو 

رسه رشیکې کړې دي او دوی ژمنه کړې چې د 

حل په موخه به یې مناسب اقدام کوي.

ننګرهار:  دور بابا ولسوالۍ کې 
د بشر حقونو د عمومي وضعیت 

څارنه وشوه
د ۱۳۹۸ ملریــز کال د غوايي پر لومړۍ او 

دوميه د جالل اباد ســیمه يیز دفرت د څارنې او 

څیړنې څانګې مرستیال محمدرفیق یوسفزي 

دوربابا ولسوالۍ ته کاري سفر درلود چې په ترڅ 
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کې يي په یادې ولســوالۍ کې د برش حقونو د 

عمومي وضعیت څارنه وکړه.

دوربابــا د ننګرهار والیت مرکــز جالل اباد 

ښار څخه تقریبا ۹۸ کیلو مرته فاصله کې پرته 

ولسوايل ده، نفوس يي ۶۵۰۰۰ تنه دی،۲۲۴ 

کیلو مرته مربع مساحت لري. ۲۲ مکاتب،یوه 

دیني مدرسه او ۳ کلینکونه لري چې د دوربابا 

ولسوالۍ نفوسو ته په کتو څو برابره کم دي.

معلامنو رسه د برش حقونو او د 
ماشومانو د حقونو دوه ورځنی 

روزنیز پروکرام تررسه شو

د ۱۳۹۸کال دوري د میاشتې ۱۱-۱۲ نیټه 

د کندهار د سیمه ییز دفرت د ماشومانو د برشي 

حقونو د ودې او پراختیا د څانګې له خوا )د برش 

حقونو او د ماشومانو د حقونو دوه ورځنی روزنیز 

پروکــرام( د تعلیامتو دڅانګې پــه همکارۍ د 

)۱۰( تنو معلامنو رسه چې پنځه تنه یې ښځینه 

او پنځه تنه یې نارینه ؤ، دکندهار والیتي دفرت د 

غونډو په صالون کې دایر شو. 

کندهار: په لنکن ښوونیز مرکز 
کې د پوهاوي غونډه جوړه شوه

د ۱۳۹۸ کال د وري )حمــل( د میاشــتې 

پــر )۴( نیټــه د کندهــار ســیمه ییــز دفرت  د 

ماشــومانو  د بــرشي حقونــو د ودې او پراختیا 

څانګې )په ښــوونځي او کورنۍ کې ماشومانو 

رسه تاوتریخوالــی او د هغه الملونــه او ډولونه( 

تر عنــوان الندې د کندهــار والیت اطالعات و 

فرهنګ ریاســت د لنکن ښــوونیز مرکز مسؤل 

انجنیر احمد شــاه سعید او مرســتيالې اغلې 

حسینه قیومي په همکارۍ د ) ۳۰ ( تنو نجونو 

په ګډون غونډه د ياد ښونیز مرکز په صالون کې 

جوړه شوه. 

هلمند: نهر رساج ولسوالۍ ته 
نظاريت سفر تررسه شو

د ۱۳۹۷ کال د حــوت پــر ۲۰مــه نیټــه 

نهررساج ولسوالۍ ته د پالن پر اساس نظاريت 

سفر وشو چې په دې سفر کې لومړی د نهررساج 

ولسوالۍ د ولســوال موالداد توبه ګار، اجرائیه 

آمر، مايل او اداري مدیر رسه ليدنه وشــوه او د 

سفر موخې ورته بیان شوې.

په ياده ولســوالۍ کې د ښــوونې او روزنې 

بهــري، د روغتيا چــارې او د عــديل او قضايي 

ارګانونو کړنې وڅارل شــوې او ســتونزې يې له 

اړوندو ادارو رسه رشيکې شوې.

هلمند: ناوې ولسوالۍ  ته نظاريت 
سفر تر رسه شو

د ۱۳۹۷ کال د حــوت میاشــتې پر ۲۷مه 

نیټه ناوې ولسوالۍ ته د پالن پر اساس نظاريت 

ســفر تر رسه شو او د ښــوونې او روزنې بهري، د 

روغتيا چارې او د عديل او قضايي ارګانونو کړنې 

وڅارل شوې او ستونزې يې له اړوندو ادارو رسه 

رشيکې شوې.

کونړ: د پیچ ولسوالۍ د چپې درې 
داخيل بیځایه شویو کورنیو د 
عمومي وضعیت څارنه وشوه

د روان ۱۳۹۸ کال د وري پــر ۲۲مه نیټه د 

جالل اباد ســیمه يیز دفرت د څارنې او څیړنې 

څانګې کاري پالوي کونړ والیت ته کاري سفر 

درلــود چې په ترڅ کې يې د یــاد والیت د پیچ 

ولســوالۍ له چپې درې څخه د داخيل بیځایه 

شــویو د کورنیو وضعیت و څارل شو او وروسته 

يې د ســتونزو د هواري په موخــه د مهاجرینو 

ریاســت،معارف ریاســت او عامــې روغتیــا له 

ریاست رسه ناستې تررسه کړې.

د ښځي د نفقي، کوژدن د فسخې 
او تفریق قضيې باید د ښځې د 

استوګنځي په اړونده محکمه کې 
تعقیب يش!

دا د هغــه ناســتې عنوان دی چــې د کونړ 

والیت محاکمو له رئیس رسه د نظارت او بررسۍ 

څانګې امر عرفان الله الروي لخوا د ۱۳۹۸ کال 

د وري پر ۱۲مه په کونړ والیت کې تررسه شو.

د عدالــت غوښــتنی پدي مالقــات کې د 

کونړ والیت محاکمو لــه رئیس رسه د حقوقو د 

تحصیل د ډول قانون په اړوند چې څلور مادې 

پکې تعدیل شــوي بحــث او د نظریاتو تبادله 

وشوه.

کندهار: له علاموو او روحانيونو 
رسه درې ورځنی ورکشاپ جوړ شو

د ۱۳۹۸ ملريــز کال د حمــل د میاشــتې 

)۱۲ – ۱۴( د علــامو او روحانيونــو رسه د برش 

حقونو د ارزښتونو په رعايتولو، ترويجولو او د برش 

حقونــو د ميل او نړيوالو ارزښــتونو او عدالت د 

تامین په برخه کې د کندهار د سیمه ییز دفرت 

د حقوقي تعلیامتو د څانګې له خوا د سیمه ییز 

دفرت د کنفرانســونو په تاالر کــې درې ورځنی 

روزنیز ورکشاپ جوړ شو.

کونړ: په مرکز،مرورې او شیګل 
ولسواليو کې د برش حقونو د 
عمومي وضعیت څارنه وشوه

د روان ۱۳۹۸ کال د وري لــه ۱۷ څخه تر 

۱۹ نېټې د جالل اباد سیمه يیز دفرت د څارنې 

او څیړنې څانګې کاري پــالوي کونړ والیت ته 
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کاري ســفر درلود چــې په ترڅ کې يــي د یاد 

والیت په مرکز،مرورې او شــیګل ولسوالۍ کې 

د درې بــرشي حقونو د عمومي وضعیت څارنه 

وشوه.

همدرانګــه د یادونې وړ ده چې کونړیان په 

ميل اردو،ميل پولیســو، ميل امنیت، زراعت او 

مالدارۍ،ملکي دولتــي او نادولتي دوایرو کې 

په کار بوخت دي، خو نفوس يې زیات او کاري 

فرصتونه يې کــم دي، دوی له حکومته د زیاتو 

کاري فرصتونو غوښتنه کوي.

ارزګان: د برش حقونو د عامه 
پوهاوي په موخه د تړون ږغ راډیو 

رسه قرار داد وشو

د  ( ۱۳۹۸ ) کال  د  حمل د  میاشــتي پر 

(۱۱  )نیتــه   په ارزګان  والیت کي د  تړون  ږغ  

رادیــو  رسه  د برشی حقونو  د عامه پوهاوي  په 

برخه کې تړون السليک شو.

د تړون ږغ راډیو مسئول د کميسيون د هڅو 

ستاينه وکړه  او زياته يې کړه چې د برش حقونو د 

پوهاوي خپرونې به په ټولنه کې د برشي اخالقو 

د ترويج  لپــاره  موثرې متامې يش، هغه  وويل 

چې د هر چا مکلفيت دی چې د برش حقونو د 

تامني  لپاره کار وکړي.

 

خوست : له مدين ټولنو او 
ژورنالیستانو رسه ورکشاپ پلی شو

په سویل ختیځ زون کې د کمېسیون سیمه 

ایز دفــرت د ښــوونې او روزنــې پراختیا څانګې 

د)برشي حقونو ارزښــت ( تر رس لیک الندې د 

رســنیو او مدين ټولنو استازیو ته درې ورځینی 

ورکشاپ په خوست والیت  کې جوړ کړی و.

 يــاد ورکشــاپ چــې د وري میاشــتې لــه 

)۲۶ــــ۲۸( نېټې پورې په الره اچول شــوی وه 

پکې د خوست د رسنیو او مدين ټولنیو استازیو 

د ۱۳ تنه ښــځینه ؤ په شــمول )۲۷( تنوګډون 

کړی و.

ګردیز: د ) ښځې سوله او امنیت ( 
ميل تحقیق فوکس ګروپ غونډه 

تررسه شوه

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلــواک 

کمېسیون د ګردیز سیمه ایز دفرت ښځو څانګې 

د ښځې، سوله او امنیت ميل تحقیق د فوکس 

ګروپ غونډه د ۱۳۹۸ کال د وري میاشــتې په 

۱۴ نېټه ، د پکتیا والیت د والیتي شورای غړي، 

د پوهنتون د استادانو، د مدين ټولنې د غړو او 

قومي مرشانو په ګډون چې شــمیر یې ۱۲ تنو 

رسیده تررسه کړه .

د غونــډې ګډونوالو یاد مــيل تحقیق اړین 

وباله او زیاته یې کړه چې په ســوله کې د ښځو 

ونــډه اړینه ده او یاد تحقیــق د وخت او حالت 

رسه مطابق وباله.

ګردیز: د ښوونځیو له ښوونکو 
رسه لس ورځنی کورس پلی شو

په سویل ختیځ زون کې د کمېسیون سیمه 

ایــز دفرت د ښــوونې او روزنــې پراختیا څانګې 

د)برشي حقونــو زده کړې ( تر رس لیک الندې 

لس ورځینی کورس  د ګردیز په  سیمه ایز دفرت 

کې جوړ کړی و.

 ياد کورس چې د وري میاشتې له )۱۱ــ۲۱( 

نېټې پورې په الره اچول شــوی و پکې د پکتیا 

والیت  پوهنې ریاســت اړوند )۱۹( تنه ښوونکو 

ګډون کړی و، چې له دې جملې څخه )۹( تنه 

نارینه او پاتې )۱۰( تنه یې ښځینه وې. 

دکــورس ګډونوالــو د افغانســتان د برشي 

حقونو خپلواک کمېسیون له معنوي مرستو او 

هلــو ځلو څخه مننه وکړه او وعده ېې وکړه چې 

دخپلــې زده کړې، تجربې امکاناتو په نظر کې 

نیولــورسه به پــه خپلو کاري برخــو کې د برش 

حقونو لپاره کار کوي.

از صفحه 11
فعالیت های دفترهای...

در برنامه یادشده موضوعاتی چون: »معرفی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان، 
کنوانسیون حقوق طفل و پروتکل های اختیاری 
آن، اعالمیه جهانی حقوق کــودک، مقدمه بر 
قانون رســیدگی به تخلفات اطفال، پیامدهای 
کار شــاقه اطفال و راه های جلوگیری آن، مواد 
)5۴ و 5۸( قانون اساســی افغانستان، ماده ۳9 
قانــون معارف، قانــون منــع آزار و اذیت زنان 
واطفال، کودک آزاری و پیامدهای آن بر اطفال 
و ازدواج های قبل از وقت و پیامدهای ناگوار آن 
با سهم گیری فعال اشتراک کنندگان، بحث آزاد 

و پرسش و پاسخ ارائه شد. 

 دفتر ساحوی کابل
 امضای تفاهم نامه دفتر ساحوی کابل با 

دوازده دانشگاه دولتی و غیردولتی 
ریاست دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان با رئیسان و مسئوالن 12 
دانشگاه دولتی و خصوصی تفاهم نامه همکاری 
امضا  کرد. این تفاهم نامه روز شــنبه، 1۰ حمل 
1۳9۸ در حضور مقام محترم ریاست کمیسیون 
و هیات رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، رؤسا و استادان دانشگاه های همکار 
و خبرنگاران در تاالر دفتر مرکزی کمیســیون 
امضا شــد. براســاس این تفاهم نامه، مضمون 
حقوق بشر در جریان سال تحصیلی 1۳9۸ در 
این دانشگاه ها تدریس می شود. قرار است حدود 
2۰۰۰ محصل در جریان سال تحصیلی مضمون 
حقوق بشر را در دانشگاه های همکار فرا گیرند. 

 دفتر والیتی غور
 آموزش حقوق اطفال برای معلمان 

بــه تاریخ 21 و 22 حمل 1۳9۸ از ســوی 
بخش حمایت و انکشــاف حقــوق اطفال دفتر 
والیتی غور کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان، برنامه دو روزه آموزش حقوق بشر و 
حقوق اطفال برای معلمان پنج لیسه ولسوالی 
لعل و سرجنگل برگزار شد. در این برنامه دوازده 
تن از اســتادان زن و مرد لیســه پسرانه مرکز 
لعل، لیسه پسرانه و دخترانه قلعه کشک، لیسه 
سفید آب و مکتب متوسط آب باریک سرجنگل 

آموزش دیدند. 
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کمیسیون مســتقل حقوق برش افغانستان 

گزارش »بررسی تطبیق کنوانسیون منع هرنوع 

تبعیض نژادی در افغانســتان« را روز دوشنبه ۵ 

حمل ۱۳۹۸ نرش کرد. در این تحقیق با ۳۴۹۸ 

تن در ۲۹ والیت به صورت مســتقیم مصاحبه 

شده و نظر آ ن ها در باره برخوردهای تبعیض آمیز 

پرسیده شده است. 

درصــد   ۲۵.۴ تحقیــق،  ایــن  براســاس 

مصاحبه شــوندگان گفته انــد که بــه نحوی با 

تبعیض روبه رو شده اند. البته این درصدی تنها 

مربوط به تبعیض در ادارات دولتی نیست، بلکه 

شامل تبعیض در ادارات غیردولتی و سایر موارد 

نیز است. ۷۳.۱ درصد اشرتاک کنندگان در این 

تحقیق گفته اند که تبعیض را تجربه نکرده اند، 

در حالی که ۱.۵ درصد مصاحبه شــوندگان در 

برابر این پرسش که آیا با تبعیض مواجه شده اند 

یا نه، ســکوت کرده و از  پاسخ دادن  خودداری 

کرده اند. 

افغانستان در ســال ۱۹۸۰ به کنوانسیون 

منع هرگونه تبعیض نژادی پیوست، ولی تطبیق 

عملی این کنوانسیون در سال ۲۰۰۳ آغاز شد. 

هرچند افغانســتان باید همه ســاله از تطبیق 

کنوانســیون منع هرنوع تبعیض نژادی گزارش 

بدهد؛ اما تاکنون چنین گزارشی تهیه نشده و 

قرار اســت حکومت در سال جاری این گزارش 

تهیه کند. 

باوجودی کــه کارمندان کمیســیون برای 

نظرپرسی نتوانسته اند به ۵ والیت سفر کنند، 

اما در جلســات فوکس گروپ، باشــندگان این 

پنج والیت حضور داشــته و نظرات شان را بیان 

کرده انــد. برای تکمیل ایــن تحقیق، ۳۳۳ تن 

به شــمول مقامات و کارمندان دولتی، اعضای 

جامعــه مدنی، فعــاالن حقوق بــرش، اصحاب 

رســانه، بــزرگان قومــی، قربانیــان تبعیــض، 

محصلین و استادان حضور داشته  و نظرات شان 

را در باره تبعیض نژادی بیان کرده اند.

داکرت سیام سمر، رئیس کمیسیون مستقل 

حقــوق برش افغانســتان روز دوشــنبه ۵ حمل 

۱۳۹۸ در یــک نشســت خــربی کــه در تاالر 

کنفرانس های دفرت مرکزی کمیســیون برگزار 

شده بود، بر جلوگیری از هرگونه تبعیض تأکید 

کــرد و گفت: »تبعیــض از هر نوعی که باشــد 

ممنوع اســت و متأســفانه یکی از موضوعاتی 

که خشونت ها در کشور ما را افزایش می دهد، 

تبعیض است.«

داکرت ســمر افزود که کمیســیون مستقل 

حقوق برش افغانســتان این گزارش را تهیه کرد 

تا مشخص شود که مردم از چه نوع تبعیض رنج 

می برند و هم چنین تا چه اندازه کنوانسیون منع 

هرنوع تبعیض نژادی در کشــور تطبیق شــده 

است. او تأکید کرد که در این گزارش مشخص 

شــده که تبعیض چه پیامدی بر حقوق برشی 

مردم افغانستان دارد. 

تبعیض نژادی در توزیع سند تابعیت

یافته های این تحقیق نشان داده است که 

تاکنون جوگی ها در افغانستان از داشنت سند 

براساس این تحقیق، ۲۵.۴ 
درصد مصاحبه شوندگان 
گفته اند که به نحوی با 
تبعیض روبه رو شده اند. البته 
این درصدی تنها مربوط به 
تبعیض در ادارات دولتی 
نیست، بلکه شامل تبعیض 
در ادارات غیردولتی و سایر 
موارد نیز است. ۷۳.۱ درصد 
اشرتاک کنندگان در این تحقیق 
گفته اند که تبعیض را تجربه 
نکرده اند، در حالی که ۱.۵ 
درصد مصاحبه شوندگان 
در برابر این پرسش که آیا با 
تبعیض مواجه شده اند یا نه، 
سکوت کرده و از  پاسخ دادن 
 خودداری کرده اند. 

تحقیق 
بررسی اجرای 
کنوانسیون 
منع هرگونه 
تبعیض نژادی 
نرش شد
حسین  سیرت
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تابعیــت یا تذکره محرومند. رئیس کمیســیون 

مســتقل حقــوق بــرش افغانســتان گفــت که 

کمیسیون تالش کرده تا این معضل رفع شود و 

جوگی ها نیز صاحب تذکره تابعیت شوند، اما به 

دلیل موانع بروکراتیک، این خواست کمیسیون 

تاکنون عملی نشــده اســت و افــراد متعلق به 

جوگی ها هنوز تذکره ندارند. 

داکرت سمر گفت: »این خود تبعیض است. 

کمیسیون ۸ سال پیش اقدام کرد و پیشنهادی 

را بــه رئیس جمهور فرســتاد تا بــرای این قوم 

تذکره داده شــود، ولی متأسفانه هنوز به دلیل 

طی مراحل اداری این مشــکل حل نشده و ما 

خواهــان آنیم تا این مــردم از متام حقوق خود 

استفاده کنند.« خانم سمر افزود که در نتیجه 

دادخواهی های کمیسیون، زمینه تعلیم و تربیه 

برای کودکان جوگی ها در شــامل افغانســتان 

فراهم شده است. 

تبعیض نژادی براساس وابستگی قومی: 

از میان ۳۴۹۸ مصاحبه شونده، ۲۳۹۹ تن که 

۶۸.۴ درصد را تشکیل می دهند، گفته اند که 

با تبعیض قومی مواجه نشــده اند، ولی ۱۰۹۳ 

تــن کــه ۳۱.۲ درصــد را تشــکیل می دهند، 

گفته اند که با تبعیض مواجه شــده اند. ۱۳ تن 

به این ســوال  جواب نداده است. از این میان، 

۴۱۲ تن ادعــا کرده اند که در ادارات دولتی از 

سوی مأموران پایین رتبه دولتی با تبعیض روبه رو 

شــده اند. ۱۱۴تن دیگر گفته انــد که مأموران 

بلندرتبه در حق آنان تبعیض روا داشته اند. 

تبعیــض براســاس دیــن و مذهــب: از 

میان ۳۴۹۸ تن که به پرســش ها در این زمینه 

پاســخ داده، ۲۸۱۰ تــن یعنــی ۸۰.۳ درصد 

مصاحبه شوندگان گفته اند که با تبعیض دینی 

و مذهبی مواجه نشــده اند؛ در حالی که ۵۹۶ 

تن که ۱۷ درصد پرسش شــوندگان را تشکیل 

می دهند، گفته اند که با تبعیض مواجه شده اند. 

۹۲ تن دیگر از  پاسخ دادن  خودداری کرده اند. 

تبعیض براســاس زبان: از میــان ۳۴۹۸ 

 ۷۰.۶ یعنــی  تــن   ۲۴۶۸ مصاحبه شــونده 

درصــد گفته اند که بــا تبعیض زبانــی مواجه 

نشــده اند، ولــی ۹۵۷ تــن کــه ۲۷.۹ درصد 

می دهنــد،  تشــکیل  را  مصاحبه شــوندگان 

گفته اند که به دلیل زبان شان مورد تبعیض قرار 

گرفته اند. ۹۲ تن در این زمینه پاسخ نداده اند. 

عدالت و تبعیض نژادی: از جمله ۳۴۹۸ 

مصاحبه شونده، ۳۱۸۰ تن یعنی ۹۰.۹ درصد 

گفته انــد که در زمان دسرتســی بــه عدالت با 

تبعیض مواجه نشــده اند؛ اما ۲۷۲ تن که ۷.۸ 

درصد مصاحبه شــوندگان را تشکیل می دهد، 

گفته اند که در دسرتســی به عدالت با تبعیض 

مواجه شــده اند. ۴۶ تــن در این مورد پاســخ 

نداده اند. 

تبعیــض در حــق مالکیت و تجــارت: از 

۳۴۹۸ مصاحبه شــونده، ۳۱۶۴ تن که ۹۰.۵ 

درصــد را تشــکیل می دهنــد، گفته انــد که با 

تبعیض در زمینه حق مالکیت و تجارت مواجه 

نشــده اند، در حالی که ۲۸۹ تن گفته اند که با 

تبعیض در زمینه حق مالکیت مواجه شده  و ۴۵ 

تن دیگر به این سوال پاسخ نداده اند. 

حق دسرتســی بــه خدمات صحــی: از 

میان ۳۴۹۸ تــن، ۳۰۶۵ تن که ۸۷.۴ درصد 

را تشــکیل می دهنــد، گفته اند کــه در هنگام 

مراجعه به شفاخانه ها و مراکز صحی با تبعیض 

مواجه نشده اند، ولی ۴۰۱ تن که ۱۱.۵ درصد 

را تشــکیل می دهنــد، گفته اند کــه در هنگام 

مراجعــه بــه مراکز صحی بــا تبعیــض روبه رو 

شده اند. ۴۱ تن به این پرسش  پاسخ نداده اند. 

تبعیض در دسرتسی به آموزش و تحصیالت 

عالی: از میان ۳۴۹۸ پرسش شونده، ۳۰۵۷ تن 

که ۸۷.۴ درصد را تشکیل می دهند، گفته اند 

که در دسرتســی به مراکز تعلیمی و تحصیلی 

با تبعیض مواجه نشــده اند؛ اما ۴۰۷ تن دیگر 

گفته انــد که در ایــن زمینه با تبعیــض مواجه 

شده اند. ۳۴ تن به این پرسش پاسخ نداده اند. 

در این تحقیق یکی از پرســش ها این بوده 

که تا چــه اندازه از افراد و نهادهایی شــناخت 

دارنــد که اقــدام بــه تفرقه افکنــی می کنند. 

از میــان ۳۴۹۸ تــن، ۱۸۸۷ تــن کــه ۵۳.۴ 

درصــد را تشــکیل می دهند، گفته انــد که نه 

خود ایــن کار را می کنند و نــه کس دیگری را 

می شناســند. در حالی کــه ۱۵۴۴ تن که ۴۴ 

درصد مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند، 

گفته اند که یا خود   یا نهادهایی را می شناسند 

که در رسانه های جمعی یا رسانه های اجتامعی 

نفاق افکنی را ترویج می کننــد. ۶۷ تن به این 

سوال  جواب نداده اند. 

دادخواهــی برای رفع تبعیــض: از میان 

۳۴۹۸ تن، ۳۱۷ تن گفته اند یعنی ۲۹ درصد 

پرسش شــوندگان گفته انــد که پــس از مواجه 

شــدن با تبعیض، دادخواهــی کرده اند. البته 

این افــراد به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه 

نکرده، بلکه برای دادرســی به شعبه های دیگر 

مراجعه کرده تا حق شان را به دست آورند، ولی 

۷۷۶ تــن دیگر با وجودی که به تبعیض مواجه 

شــده ، هیچ شــکایتی را ثبت نکرده اند. داکرت 

ســمر گفت کــه قوانین بین املللــی و داخلی 

تبعیض را منع کرده، ولی به دلیل سطح پایین 

آگاهی، مردم وقتی با تبعیض مواجه می شوند، 

به مراجع عدلی مراجعه منی کنند. 

رسیدگی به شکایات: از جمله ۳۱۷ تنی 

که در برابر تبعیض شکایت کرده اند، ۱۰۳ تن 

گفته اند که به نحوی به شکایات شان رسیدگی 

شده، اما به شکایات افراد دیگر رسیدگی نشده 

است. 

از صفحه 17

د ۱۳۹۶ کال له جدي څخه

د ناظری زده کوونکو ته د فراعت ســندونه 

او د دســتار بندۍ جلســه، په وسلوالو شخړو 

کی د ملکي تلفاتو د مخنیوي ناســته، د الرو 

خالصولو په اړه د عدالت غوښــتنې جلسه، د 

ميل خیانت په اړه علني محکمه کې د عدالت 

په موخه ګډون، په 201 سیالب قول اردو کې 

د علنــي محکمې لیدنــه، د ملکــي تلفاتو د 

مخنیوي او عدالت غوښــتنې ګروپ په جلسه 

کــې ګډون، په علني محکمــه کې ګډون، په 

اچین ولســوالۍ کې د اناثیه پولیسو په جلب 

او جذب کې د پولیســو د ناغیړۍ د ادعا لپاره 

د حقایقو موندلو ناســته، د امنیتي او دفاعي 

ځواکونو د همغږۍ او عدالت غوښتنې ناسته، 

د عدالت غوښتنې او ملکی تلفاتو د مخنیوي 

میاشتنی غونډه کې ګډون، د ملکي تلفاتو د 

مخنیوي او عدالت غوښتنې جلسو کې ګډون 

شــوی دی، د معلولینــو د بــرشي حقونــو په 

تامین کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول تر 

رس لیک الندې جلسو کې ګډون شوی دی.

ســیمنار: د عســکري جرایمو د قانون بیا 

کتنې، په اســايس قانون کې د اتباعو حقونو 

او وجایبو د څیړنې او د ښځو قانوين حقونو په 

اړوند سیمنارونو کې ګډون شوی دی.

مراقبــت  صدماتــو  رواين  د  ورکشــاپ: 

په مســلکي بڼــه، په وســلوالو شــخړو کې د 

ملکــي تلفاتو پــه اړه یو ورځنی ورکشــاپ، د 

اســتوګنځای، ځمکــې او ملکیــت حقونو په 

ورکشاپونو کې فعال ګډون تررسه شوی دی.

کنفرانــس: د۱۳۹۷ کال داســرتاتیژیک 

پالن د تصویب ۶ کنفرانس کې ګډون، د اداري 

فساد پر وړاندې د علامی کرامو نقش په ټولنه 

کې، دجرمونو د کچــې کموالی کنفرانس، د 

افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون 

د مرکــزي دفرت دکنفرانســونو په تــاالر کی د 

۱۳۹۸ کال د عمــل کړنــالرې د تصویــب په 

دوه ورځني کنفرانس کې فعال ګډون، د برش 

حقونــو نړیوالې اعالمیــې د اویایمط کلیزې، 

د وینــا کنفرانس، د عمل پروګــرام او پاریس 

اصولنامې پنځه ویشــتمې کلیزې د ملانځنې 

بیــن املليل کنفرانس کــې د مرکزي دفرت د 

کنفرانسونو په تاالر کې ګډون شوی دی.

د دې ترڅنګ د امبودزمن څانګې د کال 

په جریان کې ۹ ځلــې د مختلفو الريونونو او 

اعتصابونــو څخه څارنيــزې لیدنې کړي دي، 

چې په دې رسه په کمیسیون باندې د ټولنې 

باور زیات شوی دی.
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پــه ننګرهــار کــې د ســيمه ييــز دفرت د 

امبودزمــن څانګې پــه ختیــځ زون ننګرهار، 

کونــړ، نورســتان او لغــامن والیتونــو کــې د 

افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون 

او امنیتــي او دفاعــي ځواکونــو تــر منــځ د 

همکارۍ او همغږۍ د هوکړه لیک له مخې ۸ 

ښوونیز ورکشاپونه د ۳۰ ښځینه و په ګډون د 

نظامي ځواکونو  ۲۴۰ تنو بېالبېلو کټګوریو ته 

ښوونیز ورکشاپونه تدویر کړي دي.

د  کــې  ورکشــاپونو  ښــوونیز  يــادو  پــه 

کمیســیون پیژندنــه، د برش حقونــو مفهوم، 

سوله، د عادالنه محاکمې اصول، د شکنجې 

د مخنيــوي کنوانســیون، جنګي اســیران او 

حقوق یې، د انســان اختطــاف او قاچاق، په 

جزایي مســایلو کــې د مدافــع وکیالنو رول، 

نړیوال برشدوســتانه قوانین )HIL(، د ښــځو 

برشي حقوق، د امبودزمن پیژندنه، د امنیتي 

او دفاعی ځواکونو رسه د کمیســیون د هوکړه 

لیک ترشیح، عدم شــکنجه، د اتباعو اسايس 

حقوق، د ښــځو او ماشومانو ازار او اذیت او په 

وسله والو شخړو کې ګیرو خلکو ته په مرستې 

رســولو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول 

او نــور اړونــد موضوعات تدریس شــوي دي، 

چې پــه پایله کې یــادو نظامي منســوبینو د 

پورته موضوعاتو اړوند پوهاوی ترالســه کړی او 

ژمنــه یې کړې چې په هر حالت کې به د برش 

حقونو د رعایت او ساتنې لپاره کار کوي.

همدارنګــه د امبودزمن څانکې په ختیځو 

والیتونــو کې د نظارت خونو څخه )۷۴( ځلې 

لیدنــه کړې چې د دې لیدنــو پر مهال یې د 

)۴(  ښځینه و په ګډون )۵۷۰( شکمنو کسانو 

رسه  په ګروپي او انفرادي ډول مرکې کړي، د 

مرکو په پایله کې شــکمنو کسانو ته د قانوين 

حقوقو په تړاو چې د ميل او نړیولو اســنادو له 

مخې یې لري معلومات ورکړل شوي او له بلې 

خوا مسولین د نظارت خونو حفظ الصحې ته 

متوجې شــوي، چې د شــکمنو کسانو برشي 

حقونه د آزادۍ د ســلب په ځایونو کې رعایت 

کړي.

د کال پــه بهري کــې د امبودزمن څانګې 

رسه ۹۴ مورده شــکایتونه ثبت شــوي چې په 

پایله کې ۲۷ مورده د مستند سازۍ او تعقیب 

څخه وروســته تړل شــوي،۴۰ مورده یې حل 

شوي، ۴ مورده یې د نظارت او ارزونې څانګې 

ته انتقال شــوي، ۴ مورده یې د ښځو د مالتړ 

څانګې ته انتقال شــوي، یــو مورد یې د کابل 

مرکزي دفرت ته لیږل شوی، ۱۵ مورده یې ۰۲ 

قطعې پورې تړاو لري، چې د يادو شــکایتونو 

تعقیب ته الرسســی نــه لرو، خو پــه اړه یې د 

عدالت غوښــتنې ۵ ناســتې شــوې دي او ۳ 

مورده یې تر تعقیب الندې دي.

د کمیسېون او امنیتي او دفاعي ځواکونو 

تــر منځ د هوکړه لیک د تعقیب په اړه د کونړ، 

ننګرهار او لغامن والیتونو له امنیتي او دفاعي 

ځواکونو رسه درې ناستې شوي، چې په پایله 

کې داســې معلومیده چې يــاد هوکړه لیک د 

برش حقونو په تامین کې پوره ګټور متام شوی، 

لکه په جګړه کې د شکنجې، ناوړه چلند او د 

ملکي وګړو د مرګ ژبلې څخه مخنیوی شوی.

د کال پــه جریان کې د امبودزمن څانګې 

له ۹۲ تنو ښــځینه پولیســو رسه د هغوی د و 

ضعیت پــه اړه  په انفرادي توګــه مرکې کړې 

دي، د ښــځینه پولیسو ګڼ شمېر ستونزې په 

ګوته شوي او مســئولینو رسه د حل په موخه 

رشیکې شوې دي او پر وخت ورته رسیده ګي 

شوې ده.

پــه همــدې توګــه د ښــځینه پولیســو د 

وضعیت د لیدنې پر مهال ۴ مورده شــکایتونه 

ثبت شــوي، چې په يادو شکایت فورمونو کې 

پــه )۳( موردو کې یې برشي رسغړونو شــتون 

درلود، چې درې واړه قضیې د تعقیب په پایله 

کې حل شــوې دي، یو مورد چې د ښــځینه 

پولیســو تر منځ خپل منځي لفظي شخړه وه 

برشي رسغړونې پکې نه وې او د منځګړيتوب 

له الرې هوارې شوې.

امبوودزمن څانګې په ختیځو والیتونو کې 

د ملکي وګړو د مړينې پیښې تثبیت کړې دي 

او د مرګ ژوبلې هغه ارقام چې کمیسیون ورته 

الرسسی پیدا کړی په الندې ډول دي. 

د ښځو او ماشومانو په ګډون ۵۸۵ تنه یې 

شــهیدان دي، د ښــځو او ماشومانو په ګډون 

۹۵۱ تنه یې ټپیان دي د ۴۱ نامعلومه کسانو 

په ګډون ټولو ۱۵۳۶ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې 

ده.

د ننګرهــار والیت پــه رشق راډیو تلویزون 

کــې د ملکــي تلفاتــو د مخنیوي پــه اړه ۴۵ 

دقیقې ګردي میز کې ګډون شوی.

د پولیســو اکاډمــي د څلــور کلنې دورې 

لپاره د ښــځینه قرش د جلــب او جذب په اړه 

د ۱۳۹۷ تعلیمــي کال د کانکــور ازموینې په 

موخه د کابل اکاډمۍ څخه راغيل پالوی رسه 

په کونــړ، ننګرهار او لغــامن والیتونو کې ګډ 

کپامین تررسه شوی دی.

د تیــر کال پــه جریان کې د جــالل اباد 

ســیمه يیز دفرت د امبودزمن څانګې مســول 

او کارمندانــو پــه الندې غونډو، ســیمنارونو، 

ورکشاپونو او کنفرانسونو کې ګډون کړی، په 

پایلــه کې د اداراتو رسه پوره همغږي رامنځته 

شوې.

جلسه: لکه د میرمنو  وضعیت او د همغږۍ 

ناسته، د ماشونو د حقونو د پوهاوي غونډه، د 

دفرت پروګرامي او اداري جلسې، د کمیسیون 

د پیژندنې او الســته راوړنې جلســه، دلغامن 

امنیــې قومنــدان رسه د امبودزمن څانګې د 

کړنو د پیژندګلوۍ ناســته، د محبوســینو )د 

وضعیــت څخــه د لیدنــې( تر عنــوان الندې 

جلسه، د ننګرهار په محبس کې د قرانکریم 

پاتې په 16 مخ کې

د ۱۳۹۶ کال له 
جدي څخه د ۱۳۹۷ 
کال تر قوس میاشتې 
د ننګرهار سیمه ایز 
دفرت د امبودزمن 
کلنی فعاليت

ماهنامه حقوق بشر
 سال هفدهم
شماره اول، حمل 1398
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اعالمیه شماری از زنان و مردان خارج از افغانستان 
در حمایت از حقوق و آزادی های سیاسی، 
اجتماعی و مدنی زنان در داخل افغانستان

نوید رسیدن بهار، ســرآغاز تولد دیگر در 
طبیعت اســت، پس امیدوارانه و با نگرشــی 
تــازه و به دور از هر گونه تعصب، با اســتفاده 
از تفکراتی ظریف و نوع دوستانه که در اذهان 
زنان و مردان نواندیــش وجود دارد، می توان 
دریچه ای تازه به ســوی آنچــه که حقیقت 
زندگی نامیده می شود، گشود. چرا که عزم و 
اراده ای راستین پشتوانه چنین تصمیم بزرگی 
است و به یقین آزادی زنان که  نیمی از پیکر 
جامعه بشری را تشکیل می دهند، نتیجه این 

تالش پاک و صادقانه خواهد بود.
از آنجایی که زنان افغانســتان در سه دهه 
اخیر، آسیب پذیرترین شــهروندان افغانستان 
بوده انــد و در دوران درگیری هــای داخلــی 
و زمــان امارت طالبان حقــوق و آزادی های 
اساسی خویش را از دست داده اند و از پروسه 
آموزش و پرورش به دور نگه داشته شدند، حق 
دسترســی به خدمات بهداشتی را نداشتند و 
از شــرکت در حیــات سیاســی ـ اقتصادی و 
اجتماعــی محروم گردیدنــد. بنابراین تأمین 
صلح عادالنه و پایدار در افغانســتان از طریق 
پیشــبرد مذاکرات، نیاز به شــرکت گسترده 
و ســهم فعال زنان دارد. در حــال حاضر در 
بحث های مهم سیاسی و ملی و در چند دوره 
گفتگوها میان نماینــده آمریکا و هیئت های 
طالبان درباره صلح و آینده افغانســتان، زنان 
ســهم داده نشــده، و از نقش فعــال آنان در 
تمام پروســه صلح، انکار به عمل آمده است 
که این طــرز برخورد با نیمی از پیکر جامعه، 
پا گذاشــتن به کلیه ارزش های واالی انسانی 
پنداشته می شود مشارکت فعال و بدون مانع 
زنان در فعالیت های اقتصادی و پروســه های 
سیاســی، اجتماعی، ادبــی، فرهنگی، هنری، 
پژوهشــی و نهادهای دولتی، باعث مشارکت 
گسترده  آنان در زندگی سیاسی و اجتماعی، 
جامعه  افغانســتان شده و به حل پیروزمندانه 
مشــکالت موجود توانایی بیشــتر می بخشد. 

بنابرایــن باید به نقش ســازنده  زنان احترام 
گذاشته و روی دستاوردهای هجده ساله آنان 
هیچگونه مبادالت جناحی و سیاســی صورت 

نگیرد. 
نویســندگان این اعالمیه، شمار کثیری از 
زنان و مردان افغانســتان اند که به حیث قشر 
تحصیــل کرده اعم از انجنیران، مهندســان، 
داکتران، معلمان و اســتادان و کارمندان فنی 
و… در افغانســتان کار نموده انــد و با وصف 
آنکــه اکنون از لحاظ فیزیکی در افغانســتان 
بود و باش دایمی ندارند، ذهن شــان مصروف 
تحوالت افغانســتان اســت و قلب شان برای 
کشور آبا و اجدادی شان می تپد. قطعاً به زودی 
شاهد سرافرازی و برابری حقوق زنان و مردان 
در کشــور عزیزمان خواهیم بــود . به همین 
دلیل ما وضع زنان و حقوق شان در افغانستان 
را با دقــت و نگرانی دنبال می کنیم. و اکنون 
که مذاکرات بیــن ایاالت متحده و طالبان به 
پیشــرفت هایی نایل شده اســت، این نگرانی 
وجود دارد که آیا حقوق قانونی زنان افغان مد 
نظر کامل قرار خواهد گرفت یا نه؟ نشست ها 
و مذاکــرات با نمایندگان طالبان که در ظاهر 
امر روی خــروج نیروهای نظامــی آمریکا از 
افغانستان متمرکز اســت،  در نزد بسیاری ها 
به مفهوم نادیده گرفتن خواست بر حق مردم، 
بهویژه زنان و فعاالن اجتماعی و جامعه مدنی 
افغانســتان و زیر پا گذاشــتن دستاوردهای 
هجده ســال اخیر به حساب می آید. بنابراین 
می خواهیم نظر خویش را در قســمت حقوق 
غیر قابل انصراف زنان در مذاکرات پیش رو به 
تمامی مردم افغانستان ارائه کنیم، حقوقی که 
زنان افغانستان باید مساعی خود را بر دفاع از 
آن متمرکز سازند عبارتند از: مادۀ 22 قانون 
اساســی که تساوی میان زن و مرد را در برابر 
قانون تضمین کرده است، مادۀ نخست فصل 
دوم )حقوق اساســی و وجایب اتباع( مشــعر 
است که اتباع افغانســتان )اعم از زن و مرد( 

در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی 
می باشــند. و برهمین مبنــا حقوق و وجایب 
که در ســایر قوانین برای اتباع در نظر گرفته 
شــده است، مشمول حال زنان افغانستان هم 
افغانســتان متکی به  می شــود قانون مدنی 
احــکام دین مبین اســالم در برخی از موارد 
در قانــون به نحوی تنظیــم کرده که در یک  
کشور اسالمی گزینه خوب محسوب می گردد. 
قانــون کار افغانســتان مواد متعــددی را در 
مــورد حق کار برای زنان و تقریبا همه اصول 
و ارزش، ناظر بــه رعایت حقوق کارکنان زن 
)رخصتی قبل و بعد از زایمان و غیره( در خود 
جا داده اســت و محتوای »میثاق محو کلیه 
اشــکال تبعیض علیه زنان« را در نظر گرفته 
اســت. قانون منع خشــونت علیه زن  داخل 
چهار فصل و 91 ماده توســط فرمان تقنینی 
شماره ۴۴ رئیس جمهور به تاریخ 1۳۸۸/۴/9 
نافــذ گردید. برخــی از ارزش های مندرج در 
کنوانســیون »محو کلیه اشکال تبعیض علیه 
زن« در محتــوای این قانــون تعبیه گردیده 
اســت. تخصیص 25٪ کرسی های لویه جرگه 
و شــوراهای والیتی و ولسوالی به زنان تعلق 
دارد. حقوق متذکره زنان قابل گذشت نبوده 
و بایــد مذاکره کننــدگان از معامله روی آن 
بپرهیزند . اســتقالل و خود ارادیت زنان کشور 
در اســتقالل و خود گردانی مدنی آنان ریشه 
دارد، زنان باید در حق تعیین سرنوشت شــان 
در حوزۀ مدنی )انتخاب همسر، انتخاب شغل، 
تعییــن تعداد فرزند و ...( خــود مختار و آزاد 
باشــند. انتظار می رود که در شرایط حساس 
کنونــی، مــردان در کنار زنــان و حمایتگر 
حقوق بالقــوه زنان باشــند. زن افغان اولین 
ســنگر مقاومت در برابر نیرنگ های عقب گرا 
بــوده و از کلیه حقوق خود هوشــیارانه و با 
پختگی دفاع نماید. در حال حاضر در کشــور 
اقتصادی،  بنیادی  افغانســتان حقوق  عزیزما 
اجتماعــی، فرهنگــی و خانوادگــی زنان از 
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جناح های مختلف ســتمگران مــورد تهدید 
و حمله قرار گرفته اســت. بــه همین منظور 
گروهی از زنان و مردان روشــن ضمیر خارج 
از مرزهای افغانســتان با هم در مجموعه های 
ادبی، اجتماعی و فرهنگی در موارد زیر توجه 
و دقت دولتمــردان و صاحبان قدرت وقت را 

خواهان اند. 
تدوین و اجرای سیاست های حق بینانه و 
عملی با هدف واالی  انسان دوســتانه برای از 
میان بردن خشــونت علیه زنان در هر شکلی 
ممکــن. حمایت از مبــارزات زنان علیه همه  
شــکل های ظلم و ســتم و خشــونت نسبت 
به بانــوان. اقدام های عملــی در راه تأمین و 
تضمین شرایط زندگی انسانی و فراهم آوردن 
کار و مشــغولیت های مثبت تدوین و اجرای 
سیاســت  های مؤثر برای هدف از میان بردن 
شبکه  بین المللی قاچاق انسان، به  ویژه قاچاق 
زنان به منظور اســتثمار جنســی و فحشــا؛ 
تدوین و اجرای سیاست  های اجتماعی، تدویر 
ســمینارها با هدف از میان بردن نابرابری  ها، 
بی عدالتی  ها، تبعیض  ها، و سوءاســتفاده  هایی 
که به طور تحمیلی توســط نظام های بیرونی 
ســرمایه  داری و اســتثماری عملی می گردد؛ 
توجه جدی برای شــغل زنان طــور پایدار و 
همیشــگی درعرصه هــای مختلــف حرفوی 
برای تأمیــن معاش و تضمیــن حقوق کار، 
حفاظــت از حقــوق مادران در تمــام دوران 
بارداری، و ارائه  خدمــات اجتماعی دولتی و 
رایگان هم چنان برقراری و تحکیم مناســبات 
دوســتانه و مسالمت آمیز میان شهرها، دهات 
و قصبات افغانســتان بر پایه  اصول همکاری 
و ســود متقابــل، و ازبیــن بردن هــر نوع 
تبعیض،  برتری طلبی،  سلطه گری،  شکل های 
فرمانبرداری و مبارزه جدی با خشــونت علیه 
زنان ؛ روشنگری در مورد خودشناسی زنان و 
نحوه صحیح  پرورش تربیت کودکان؛ متوقف 
کردن و شناســایی بروز و ظهور جریان های 
مخفی فاشیستی و متعصبان مذهبی که  زنان 
افغان ما را ســال ها در بی ارزشی قرار داده اند 
و آن هــا را بــه جهت های غیرمعقــول مورد 
حمایت، تأمین کــرده، با چالش های مختلف 
روبهرو ســاختند و ماهرانه به نام »حمایت از 
حقوق زنان« یک دریچه کاذب و غیرکاربردی 
به روی زنان باز گذاشته اند؛ مصوبات مشروحه 
در قانون اساسی کشور ما که تا حدود زیادی 
مطابق بــا قوانین مصوبــه بین المللی تدوین 
یافته، در تمام جهات حقوقی محترم شمرده 
شده است. امید اســت به زودی شاهد اجرای 
کامل آن هــا در متن جامعه کشــور عزیز ما 
افغانستان باشــیم. قطعاً تضمین خوشبختی 
و پیشــرفت مردم افغانستان در گرو احترام و 

اجرای قانون اساسی است. 

اعالمیــۀ مذکور جهت حمایت از حقوق و 
آزادی های سیاســی، اجتماعی و مدنی زنان 
افغانستان از طرف عدهای بی شماری از زنان 
و مردان خارج از افغانستان صادر شده است و 
برای اطالع رسانی، از طریق صفحه فیسبوک 
»تجلــی زن در آیینــه روز« انتشــار یافته و 
جهت اطالع مقامات رســمی و ذی صالح به 

آدرس های زیر فرستاده می شود:
1- دفتــر محتــرم ریاســت جمهــوری 

افغانستان.
2- دبیرخانه وزارت زنان افغانستان.

۳- دفتــر بانــو روال غنــی بانــوی اول 
افغانستان.

۴- دبیرخانه پارلمان افغانستان.
5- لویه جرگه مشورتی صلح.

6- دفتر ویدا ســاغری، فعال حقوق زنان 
در افغانستان.

7- اتحادیه حمایت از زنان افغانستان.
۸- دفتر نمایندگی یونیسف در اروپا.

9- کانون وکالی بدون مرز.
1۰ - دفتر ســازمان حقوق بشر در بخش 

زنان.
11 - انجمن افغان ها در سویدن.

12- انجمن زنان افغان در آمریکا.
1۳- انجمن زنان افغان در چین.

1۴- انجمن سراسری مهاجران افغانستان 
در فدراتیف روسیه.

15ـ دفتر اتحادیه اروپا.
16ـ دفتر ملل متحد در ژنو.

17ـ دادگاه عالی اروپا در استراســبورگ 
فرانسه.

مســئوالنه  این  دریافت کنندگان  یقینــاً 
تمامی خواســته های به حق زنان افغانستان 
را به منصــه ظهور خواهند رســاند. اعالمیۀ  
مذکور به خواســت و نظر عدهــای از زنان و 
مردان خارج  از افغانســتان به منظور حمایت 
از حقوق و آزادی های سیاســی، اجتماعی و 
مدنی زنان در داخل افغانستان، تهیه و تدوین 
یافته است. ما به نمایندگی عدهای از زنان و 
مردان خارج از افغانستان  برای تهیه و تدوین 
اعالمیه انتخاب و با همکاری مشــاور حقوقی 
اعالمیــه را نهایــی و برای ارائه بــه مقامات 

ذی صالح تنظیم نمودیم.

جمع آوری و تدوین توسط: انجنیر آمنه باور و انجنیر 
فهیمه عریف، مقیم جرمنی؛ انجنیر پروین بیگم سرابی 
و انجنیر فردیانا ظریفه طبیب زاده، مقیم هلند؛ داکتر 
حیدر عدل، مقیم انگلستان؛ مهندس فوزیه احمدی، 

مقیم دانمارک.

از صفحه

د ماشوم پالنه او ..

مســلکي غړو لــه پخوانیو کتابونــو څخه د 

جنــګ جګړو اړوند مضمونونه و ایســتل تر څو 

راتلونکــي نســلونه د علــم، پوهې، ســولې او 

ســوکالۍ خوا ته مخه کړي مګر په تاسف رسه 

چې زمــوږ بازارونه له پالســتیکي وســلو لکه: 

توپکونه، متانچــې، چاړې، پټاکیو او نورو څخه 

ډک شول، ډېر ماشــومان چې لیدل کیږي په 

ځانګړې توګه د اخرت په روځو یا نورو د خوښــیو 

په ورځو کې همدا شیان يې په الس کې وي، یو 

بل ور باندې ويل چې په ځینو وختونو کې خو 

د ژوبلې سبب هم ګرځیديل دي او هم وررسه د 

وژلو او ژوبلولو روحیه پیدا شوې او پیدا کیږي.

د اوس وخــت په جنګ جګــړو، جنایتونو، 

غالګانو او نورو ګڼو ناخوالو کې  ډیر هغه خلک 

ښــکېل دي او یا ورڅخه د جګــړې د توکو کار 

اخیســتل کیږي چې تعلیم یې نــه دی کړی، 

سمه روزنه يې نه ده لیدلې، متعصب او کینه ګر 

لوی شوي دي.

په بدل کې باید ماشــومان له کتاب او قلم 

رسه بلد کړو، چې له وړوکوايل څخه يې له علم 

او زده کــړې رسه مینه پیدا يش او په راتلونکي 

کې د ټولنې یو ګټور او فعال غړی يش.

د ماشــومانو پوښــتنو ته واضح او د دوی له 

سویې رسه ســم ځواب ورکوئ دا ډیره ناوړه ده 

چــې ورته و ویل يش ته ووړ ماشــوم يې په دې 

خربه ته نه پوهیږې یا ستا يې ور باندې څه ...

همدا رنګه د ماشومانو د حقونو په برخه کې 

د اسالم مقدس دین ډېرې اړینې او ارزښتناکه 

الرښــوونې کــړې دي، چې د هغــو له جملې 

څخه لکه: د ښــه او مناســب نوم ټاکل چې په 

لويينې کې ور بانــدې و نه رشمیږي، انحرضت 

صلی الله علیه وسلم به پخپله د خپلو خپلوانو 

او ګاونډیانو اوالدونو ته نومونه ټاکل او آن د خپلو 

هغو یو شمیر دوستانو په نومونو کې يې بدلون 

را ووست چې د جاهلیت په زمانه کې زیږیدلی 

وو او د هغــې دورې نومونه يې درلودل، نو ځکه 

يې د مسلامن لپاره مناسب نوم اړین ګڼلی دی 

او دا يې د ماشــوم له حقونو څخه یو حق بللی 

دی، ادب ور زده کــول، د ســمې پالنې حق، د 

ژونــد کولو حق، د میراث حق، د واده کولو حق 

او ګڼ شمېر نور.

ماءخذونه:
- رساله اموزشی اساسات حقوق برش، ترجمه رحامن عيل جاوید

- ماشوم روزنه، محب الله ارمل

- د ماشوم په روزنه کې د مور رول

-انټرنیټي پاڼې



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره اول، حمل 1398

ماهنامه حقوق بشر
 سال هفدهم
شماره اول، حمل 1398

برای حقوق بشر  بپاخیزیدمقالـــــه

20

برشدوســتي د انســانانو تر منځ یو خاص 

منطــق  ښایســته  ارتبــاط  دا  دی.  ارتبــاط 

او خونــدوره عاطفــي دنیــا وړانــدې کــوي. 

برشدوســتي د انسان ذايت او فطري خاصیت 

دی. دا خاصیــب د بعضــو بیولوژیســتانو او 

فزیولوژیســتانو لخــوا فزیکــي خــواص ګڼل 

شوي. خو د بعضو نورو لخوا انسان لکه د نورو 

حیواناتو د طبعیت یو توکی دی او کوم خواص 

چی د طبعيــت په نورو موجوداتــو کې لیدل 

کېږي هغه په ده کې هم شته. 

پــه هر حــال، دا نژدې ټولــو پوهانو منلې 

چــې انســان کولــی يش دغــه خاصیــت په 

ځــان کــې ومومــي، ویــې روزي او قــوي یې 

کــړي. دا خاصیت چې هــر کله قوي کېږي د 

انســان تأثیرات په نورو باندې هــم زیاتېږي. 

د روانشناســانو یــوه خربه دا ده چــې دا ډول 

عاطفي حالت د انســان د شخصیت یوه برخه 

هم وي. دا خواص انســان باندې اثر لري او یو 

بېل شخصیت ورکوي. 

برشدوستي خپل شاخصونه او ابعاد لري. 

له هغــې جملې یو یې دا دی چې انســان په 

په سیايس خربو کې 
د برشدوستۍ نښې

مقدس شمس

خپل رفتار کې څومره دغه خاصیت ښــودلی 

يش او ښيي. که وینا او په خاصه توګه سیايس 

وینــا پــه پام کې ونیســو د وینا پــه مهال کې 

ویناوال څومره خپلې خربې پر دغو ارزښــتونو 

تکیه کــوي. یا د وینا په وخــت کې د ویناوال 

له خربو څومره ښــکاري چې دی برشدوســت 

انســان دی. د دغې پوښــتنې د ځــواب لپاره 

زه د افغانســتان د دوه سیاســت والو نارینه او 

ښځې د ویناؤ منت تحلیلوم. د مېرمنو له برخې 

د آغلې لومړۍ مېرمن هغه خربې را اخلم چې 

د طلــوع په یوې مرکه کې یــې کړې وې. او د 

نرانو څخه د رمضان برشدوست هغه مرکه چې 

په کاکتوس کې یې کړې وه، تحلیلوم. 

رمضان برشدوســت د افغانستان د وليس 

جرګــې یو غړی دی چې په 1340 کال غزين 

کې زېږېدلی. ده سیايس علوم لوستيل دي، 

له فرانســې ډاکټري لري او یو مهم کتاب یې 

د افغانســتان د خارجــي اړیکو پــه برخه کی 

لیکلی، چې په فرانســه کې مهم ګڼل شــوی 

دی. ده د 2019 کال د فــربورۍ پــه لومړۍ 

اونۍ د یــک تلویزیون کاکتوس خپرونه کې د 

نطاق پوښتنو ته ځوابونه ویيل دي. که څه هم 

دا خپرونه خپل فارمټ لري خو زه کوشش کوم 

د دغې 53 دقیقه¬ای خپرونې اصيل ځوابونه 

د ښــاغيل برشدوســت د برشدوستۍ پر حس 

معلومولو  وګورم. 

د برشدوستۍ مثبتې نښې

الف: د ځینو په قول برشدوست په ریښتیا 

ویلو، جرئت، برشپالنې او ژمنتیا مشــهور دی. 

په دې مرکــه کې دی تــر ۱۶ وارې د )مردم( 

کلمه یــادوي. ۶ وارې د قانــون، او له معنوي 

بعده د فســاد پر ورکولو مترکز کوي. دی باور 

لري چې فساد او زورګويي د برشي ضد اعاملو 

الملونه دي. 

ب: د برشدوســت قانون پالنه د انسانانو د 

ژوند خصوصا مايل ژوند د تعادل لپاره بریښي. 

مثــال دی د وکیلې د عکس پــه کتو رسه وايي 

داسې ښــځې هم شــته چې مالګانې یې له 

ډېره کاره کوپې شــوې دي. ... دا هم د برشي 

عاطفي او مهربانۍ نښــې دي. دی د قانون د 

تطبیق خــربه د پالن وزارت په هکله هم کوي 
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چې هلته یې د واســطو مخنیــوی کړی و او د 

لیاقت په اســاس يې هر چاته پــه کار ورکولو 

مترکز کاوه. 

برشدوستۍ اصولو ته په کتو رسه ویلی شو 

چې هر کله ځینې ساختارونه د انسان په نفع 

ماتوو دا پخپله یــوه فوق العاده نقطه ده، چې 

ګټوره او د برشدوستۍ عنر بلل کېدلی يش 

او شخص پرې برشدوست ګڼل کېدلی يش. 

ج: د ژمنتیــا په برخه کې د یو لوکس موټر 

عکس ته په کتو رسه وايي دا هغه څه دي چې 

لــه هر ټیره یــې د وږي ملــت د وینو څاڅکي 

څڅېږي. دا د ملت مــال دی او دوی پکې په 

ظاملانه ډول خپل کارونه کوي. 

د برشدوستۍ له خوا منفی نښې

الف: د برشدوســتۍ ارزښــتونو ته په کتلو 

رسه ویل کېدی يش چې برشدوســت په دغې 

مرکه کې ځینې مشخص توهینونه هم وکړل. 

مثال انســان تــه د احرتام په خاطــر هغه باید 

حیواناتو، توکو او هیڅ شــیانو رسه مقایسه نه 

يش. دی خپلــو خربو کې عبدالله عبدالله ته 

)ع( وايي )له 06:00 تر 08:33(؛ ارشف غني 

ته )غ(. دا شــان د پارملان وکیالنو عکســونه 

چې ګوري بیــا هم ځینې مشــابهتونه مطرح 

کــوي. لکه دا وکیالن لکه )مجســمه( یا )لکه 

تیــږه( ناســت دي )28:01(.  همــدا رقــم د 

فاسدو او بېکاره مسؤلینو په برخه کې د برمک 

نوم اخيل. 

دا کېدلی يش برشدوســتانه هم معنا يش 

خو زه فکــر کوم اخالقي نورمونو ته په پاملرنې 

رسه داســې نوم اخیســتنه په داســې طنزي 

برنامه کې ښــه نه وي. په هر حــال، دا هم یو 

ټکی دی. 

ب: برشدوست مذهبي منایش ته هم کله 

کلــه ورځي. خو برداشــت یې لــه دیني علمه 

همغه انساين منفعت او عدالت دی. دی خپل 

د غوښــتنو د مهارولو لپاره وايي د اســالم اولو 

دورو ته ورځم په خیال کې او بیا ځان مهاروم. 

روال غنــي د رئیــس جمهــور مېرمن چې 

په لبنــان کې پیــدا شــوې، د لــوړو زده کړو 

درلودونکې او اوســنۍ ښځینه سیاستواله ده. 

طلوع نیوز ترې په یوې 24 دقیقه¬اي خربونې 

)ګفتګوی ویژه( کې ځینې پوښتنې کړي دي 

چې د 2017 کال اپریل 22 کې خپره شوې، 

زه یې تحلیلوم. 

الف: د برشدوستۍ له خوا اصيل او مثبت 

ټکي 

مېرمن روال غني له څېرې او خربو   •

زښــته نرم خویه، مهربانه، عاطفي او زړخوږې 

ښکاري. کله چې خربې کوي، د غږ د انداز او 

نرمۍ کچه کې په سختۍ معلومولی شو. هغه 

د خپلو خربو په منځ کې د رسنیو او مطبوعاتو 

یو انتقاد وکړ او دا یې په دغسې لهجه وکړ چې 

د برشدوستۍ څرګند او عاطفي احساس ګڼل 

کېږي )10:59(. 

• لــه بلې خــوا د خپلو ځوابونــو په رشوع 

کې یــې د مورتوب، اوالدونــو، رنځ درلودنې او 

ضعف کلمې استعامل کړې. هغې ویل چې د 

افغانســتان خلک یې لکه اوالدونو غوندې دي 

او دا لکه د یوې مور د هغوی رنځونو ته کړېږي. 

کوښښ کوي چې دردونه یې ورته کم کړي. 

• د روال غنــي د خربو ټولــه روحیه د ژوند 

کولو، آرامتیا، عاطفې، مرستې او صداقت وه. 

هغې له پیله داســې خربې کولې لکه خوږې 

درملنې غوندې. 

• روال په دې له مخکې پېژندل کېده چې 

د کابل ښــار له ځینو ماشومانو رسه یې چې د 

سړک په غاړه کار کوي مرستې کولې. هغې د 

ماشــومانو د ژوند سختیو ته اشاره کوله او ویل 

یې چې څه خاص نــه يش کولی خو کوم څه 

چې کولی يش هغه یــې له مخکې پیل کړي 

دي. 

• د یوې پوښــتنې په ځــواب کې چې له 

ملکه ثریا او حمیرا رسه ځان څنګه پرتله کوي، 

وویل: هغوی ملکــې وې او زه د رئیس جمهور 

ښــځه یم. هغوی د تل لپاره دا موقف درلود او 

زه د پنځــو کلونــو لپاره یم. دا هــم د صداقت 

او ژمنتیــا لپاره د خپل ځان محــدودل او نورو 

انســانانو ته چــې بایــد وررسه رواين او کاري 

مرسته ويش چانس ورکول دي. هغې دا خپله 

ښېګڼه نه ګڼله چې حق لري تر ډېرې پورې په 

همدې موقف کې پاتې يش. برعکس دا یې د 

خلکو میراث او صالحیت وګڼه. 

• د ژوند دوروســتیو کلونو احســاس چې 

زما لپاره ســخت و هم پکــې لیدل کېده. هغه 

په خپلو نورو مرکو کــې هم د قدرت خربې نه 

کــوي او برعکس د ژونــد د آرامو او بې تکلیفه 

کلونو احساس لري. 

 

د برشدوستۍ له خوا منفي ټکي 

• روال لــه خپل ســن رسه نــژدې د ژوند د 

پای د کلونو احســاس لري. هغه ډېره ژوند ته 

امیــدواره نــه ده او دومره انرژي ځــان کې نه 

ويني چې دې تکلیفونو ته اماده اويس. 

• هغې د ځینو برشي ضد ســتونزو د حل 

لپــاره کوم څه خــاص و نه ویل چــې باید یې 

ویيل وی. مثال د لوږې، بېکارۍ، تاوتریخوايل، 

ناامنۍ، درناوي او ... د دې کلمو په هکله یې 

که څه خربې کړې وای نو دا به د برش دوستۍ 

د حــس نښــې وې. خو چې نه یــې دي کړې 

دا یې په منفي ټکو کې حســابوو. که څه هم 

کېدلی يش د پوښتنو لپاره به يې نور ځوابونه 

هم درلودل چې د ژبې پخاطر یې نه ویل. 

د برشدوســتۍ پــه اصولــو کې چــې لکه 

نیکي، مهرباين، زړه سوی، همدردي، انعطاف 

او ارام برخورد شــامل دي، د ټولو انســانانو په 

مقابل کــې باید په پام کــې و نیولی يش. دا 

خاصیتونه خپلــه د تبعیض، تعصب، جنګونو، 

تاوتریخوايل او ... رسه نه جوړېږي. د انسانانو 

هــر رقم تفکیک کــول د هر معیار په اســاس 

چې وي ناســم کار دی. برشدوستان د نړۍ د 

انسانانو هغه عادت لرونکي دي چې هر انسان 

ورته د وجود یوه برخه ده. 

دې دوه سیاســتوالو خربې او ځوابونه که 

څــه هم کېدلــی يش په غیرســیايس خپرونو 

کــې وې، عمــدا انتخــاب شــوې وي چــې د 

برشدوســتۍ مفاهیمــو او عنارصو تــه په کې 

اشارې او احساسات را وویستل يش. 

د دې لیکنــې نتیجه دا ده چې دغو څېرو 

په الزمه کچه د برشدوستۍ محتوا درلوده. خو 

رسه له دې چې خپل نواقص یې هم درلودل. 

په پای کې د افغانســتان د سیاستوالو او ټولو 

افرادو نه دا غوښــتنه کوم چې د برشدوســتۍ 

او عاطفــې محتوا هڅکله او په هېڅ چلند کې 

هېر نه کړي. 

د برشدوستۍ په اصولو کې 
چې لکه نیکي، مهرباين، زړه 
سوی، همدردي، انعطاف او 

ارام برخورد شامل دي، د ټولو 
انسانانو په مقابل کې باید په پام 
کې و نیولی يش. دا خاصیتونه 

خپله د تبعیض، تعصب، 
جنګونو، تاوتریخوايل او ... 

رسه نه جوړېږي. د انسانانو هر 
رقم تفکیک کول د هر معیار په 
اساس چې وي ناسم کار دی. 

برشدوستان د نړۍ د انسانانو هغه 
عادت لرونکي دي چې هر انسان 

ورته د وجود یوه برخه ده. 
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22

حقوق بشر مشــتمل بر سلسله آزادی ها و 
حقوق انسانی مشــروع، از جمله حقوق مدنی، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اما 
تمام این حق  های بشری به یک قاعده  بنیادین 
به نام حق حیات انســان می رســند. در واقع، 
تمام  حق  ها و آزادی ها مقّوم ذات حق بر حیات 
هستند. برخورداری از حداقل های صحیی، الزمه 
حیات و حیثیت ذاتی انسـان به شمار می رود و 
عدم برخورداری از این حداقل ها به منزله انکار 

واالترین ارزش های انسانی است.
بنابراین، حق بر داشــتن صحــی، درمان و 
سالمتی را می توان حقی بنیادین قلمداد کرد. 
زیرا حق بنیادین در نظام حقوق بشــر به حقی 
اطالق می شــود که برای تحقق و بهره مندی از 
ســایر حق ها و آزادی ها ضرورت دارد. به همین 
جهت، از آن جا که بسیاری از حقوق و آزادی ها 
بدون برخورداری از ســالمتی و صحی بی معنا 
خواهند بود، لذا حق صحی، درمان و سالمتی، 

حقی بنیادین محسوب می شود.
البته باید میان دو مفهوم »حق بر سالمتی« 
و »حق بر ســالم بودن« تفکیک قائل شد. زیرا 
حق بر ســالمتی به معنای حق بر سالم بودن 

حق صحی، 
درمان و 
سالمت در اسناد 
بین المللی
محمد اولیایی فرد

نیســت. ســالم بودن به فقدان بیماری داللت 
دارد، اما حق بر ســالمتی فراتــر از صرف نبود 
بیماری اســت و دارای ابعاد مختلف جســمی، 
روانی و اجتماعی است؛ حقی است که مستلزم 
برخورداری از فرصت  های برابر برای همه است تا 
بتوانند از امکانات، تسهیالت، خدمات و شرایط 
الزم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند. 
در واقع، سالم بودن فقط یک برداشت حداقلی 
از حق بر ســالمتی است و »حق بر بهره مندی 
از عالی ترین استاندارد سالمتی«، مجموعه ای از 
پیش شرط  ها و استلزامات را در بر دارد که الزمه  

تحقق آن هستند.

اول: مؤلفه  های بنیادین حق بر سالمتی
به طور کلی در مورد حق بر سالمتی باید به 

چهار مؤلفه  اساسی اشاره کرد.
1-  حق بر ســالمتی، حقــی فراگیر و عام 
 ا لشــمول اســت: هرگاه از ســالمتی صحبت 
می شــود، اولین و ابتدایی تریــن مفهومی که 
از آن به ذهن متبادر می شــود، دسترســی به 
مراقبت هــای صحیی و مراکز صحیی و درمانی 
است. بدون شک مراقبت های درمانی و صحیی 

اولیه و ضروری و در اختیار داشتن این امکانات، 
عنصری مهم در تحقق حق بر سالمتی اند.

2-  حق بر ســالمتی متضمن یک سری از 
آزادی  هاست:  در این مفهوم آزادی به این معناست 
که هیچ کس نباید بدون رضایت خود تحت انجام 
آزمایش ها یا معالجات طبی اجباری قرار گیرد. 
پیشرفت های علمی که در زمینه  صحی و درمان 
و مسائل طبی صورت می گیرد، در کنار منافع 
آن، می تواند آثاری منفی بر سالمتی انسان نیز 
داشته باشــد؛ به ویژه آن گاه که انسان، موضوع 
انجــام انواع آزمایش های بالینــی برای ارزیابی 
میزان کارآیی داروها و شیوه های درمانی جدید 
قرار می گیــرد. هرگونه آزمایش و تحقیق طبی 
اجباری می بایست ممنوع شمرده شده و رضایت 
فرد در هر مورد باید از قبل اخذ شود. با استناد 
به ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اشاره 
داشــته »هیچ کس نباید به شکنجه و رفتارها و 
مجازات ظالمانه و غیرانســانی محکوم شود، به 
ویژه این که هیچ فردی نباید بدون رضایت خود 
محکوم شود که تحت آزمایش علمی و طبی قرار 
گیرد«، می توان گفت که اقدامات یا آزمایش های 
طبی اجباری و تحمیلی به سان شکنجه یا دیگر 
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رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرکننده به 
شــمار می روند. در نتیجه واضح است که به نام 
پیشرفت علم و دانش طبی، نمی توان آموزه های 
بنیادین حقوق بشری هم چون حیات و سالمتی 
انسان را )که ریشــه در حیثیت ذاتی او دارند(، 

نادیده گرفت.
۳-  حق بر سالمت  شامل استحقاقات فردی 
است: انسان حق دارد که در محیط و جامعه ای 
ســالم و امن زندگی کند، چــرا که برخورداری 
از محیط زندگی و اجتماع ســالم، الزمۀ رشد و 
بالندگی انسان اســت. دولت ها موظف هستند 
تــا حد امکان محیطی ســالم را فراهم کنند تا 
شــهروندان آن ها بتواننــد در چنین محیطی، 
حیاتی همراه با سالمتی و رفاه داشته باشند. به 
بیان دیگر، دولت مکلف است برای تحقق صحی 
و سالمت همگانی سیستم صحیی برنامه ریزی 
شده، مؤثر و یکپارچۀ را در سطح ملّی تأسیس 
نماید، البته این سیســتم صحی همگانی باید 
به گونه  ای اســتقرار یابد که همگان بتوانند از 
فرصت های برابر جهت بهره  مندی از عالی ترین 
سطح سالمتی برخوردار باشــند. از جمله این 
فرصت هــا می توان به دسترســی به داروهای 
اساسی، خدمات و مراقبت های درمانی و صحیی 
اساسی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماری  ها 

اشاره کرد.
۴-  رعایــت اصل عدم تبعیــض و انصاف 
در توزیع مناســب و عادالنه  امکانات و خدمات 
صحی:  این امر نقش مهمی در نیل به استاندارد 
باالتر سالمتی دارد. اصل منع تبعیض، از اصول 
بنیادین در نظام بین  المللی حقوق بشر است و 
همان گونه که در ماده 2 میثاق هم اشاره شده 
اســت، دولت های عضو بایــد حقوق مندرج در 
میثاق را بــدون تبعیض از هر حیث برای همه 
تضمیــن کننــد. در این میان برخــی گروه ها 
مستحق رفتار ترجیحی نیز می باشند و نیازهای 
آن ها باید مورد توجه خاص قرار گیرد از جمله 

زنان، کودکان، افراد سال خورده و معلوالن.
دوم: اســناد بین المللی حمایت از درمان و 

سالمت عمومی
سالمت   و درمان به عنوان بنیادین ترین حق 
بشری، نخستین بار در منشــور ملل متحد مورد 
توجه قــرار گرفت و الزاماتی را برای دولت ها به 
منظور فراهم کردن  ســـالمت در جامعه ایجاد 
کرد. اساســنامه ســازمان صحی جهانی نیز به 
ایــن موضوع پرداخته و تعریفی را از ســالمت 
ارائه می دهد. پس از آن در اســــناد بین المللی 
و منطقــه ای متعددی اعــــم از خاص و عام و 
هم چنین چند اعالمیه، این حق به رســمیت 
شــناخته شده است. از جمله اســناد بین المللی 
که تأکید زیادی بر مسأله صحی و ســــالمت 
داشته است، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی و نیز اعالمیه هزاره سوم توسعه است.

1-  منشــور ملل متحد - ســازمان صحی 
جهانی

اولین اشــاره به مسئله صحی و ســالمت 
عمومی در ماده 55 منشــــور ملل متحد آمده 
اســت که طبق بند ب این ماده، دولت ها متعهد 
به ترویج راه حل هایی برای مشــــکالت مربوط 
به ســالمت اند. اما سالمتی به عنوان یک حق 
بشری اولین بار در ســال 19۴6 در اساسنامه  
سازمان جهانی صحی به رسمیت شناخته شد. 
در مقدمه اساســنامه ســازمان صحی جهانی، 
سالمتی »رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی 
و نه صرفاً عدم وجود هرگونه بیماری و ناتوانی« 
تعریف شــده اســت و »بهره مندی از باالترین 
اســتانداردهای ســالمتی قابل دسترس، یکی 
از بنیادی ترین حقوق هر انســــان بــدون در 
نظر گرفتن تفاوت های نژادی، مذهبی، باورهای 
سیاســــی یا شــــرایط اقتصادی و اجتماعی 
اســت.« هم چنین ماده  یــک آن نیز »تحقق 
عالی ترین سطح ممکن صحی برای همه  افراد« 
را به عنوان رسالت اصلی سازمان معرفی می کند.

2- اعالمیه جهانی حقوق بشر
مــاده 25 اعالمیه جهانی حقوق بشــر نیز 
به حــق برخورداری از سالمتی پرداخته است. 
طبــق بند 1 این ماده، هر کــس حق بر تأمین 
زندگی شایســــته از حیث خوراک، مســکن، 
مراقبت های طبی و خدمات اجتماعــی را دارد؛ 
این ماده حق بر زندگی آبرومند را بیان می کند 
که یکی از لوازم زندگی شایســــته و آبرومند 

تأمین نیازهای اولیه ای مثل سالمت است.

3- میثــاق بین المللـــی حقــوق 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی

حــق برخــورداری از صحــی و ســالمت 
عمومی در ماده 12 میثاق بین المللـــی حقوق 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ذکر شــده 
است؛ بر اســاس این ماده، کشــورهای طرف 
میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حالت 
جســمی و روانــی ممکن الحصول به رسمیت 
می شناســد و تدابیری که دولت هــا باید برای 
استیفای کامل صحی و ســالمت اتخاذ کنند، 
عبارت اســت از: انجام اقداماتی در برای توسعه 
ســالمت کودکان و کاهش مرگ و میر آن ها، 
بهبود صحی محیط و صحی صنعتی، پیشگیری 
و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی، 
حرفه ای و ســایر امــراض و تأمین خدمات و 

مراقبت های طبی در مواقع بیماری.

4-  میثاق حقوق مدنی و سیاسی
میثاق حقوق مدنی و سیاســی نیز شامل 
مقرراتی است که بر صحت و ســالمت عمومی 
تأثیر می گذارند. بــــرای مثــال، می توان حق 

بر حیات، حق بر آزادی از شــــکنجه، حق بر 
آزادی و امنیت شــخصی، حق بر رفتار انسانی 
بــا زندانیان، آزادی فکر، وجدان و مذهب و حق 
بر مطالبه، دریافت و انتقال اطالعات را نام برد. 
این حقوق به افراد برای دســتیابی به سالمت و 

برخورداری از این حق کمک می کند.

5-  کنوانســیون بین المللی رفع همه 
اشــکال تبعیض نژادی

ســــند دیگری کــه باید در ایــن رابطه 
بررســی شــود، کنوانســیون بین المللی رفع 
همه اشــکال تبعیض نژادی است که بر اصول 
عدم تبعیــــض و برابری موجــود در میثاقین 
تأکید می کند. طبق ماده 5 این کنوانسیون، دول 
عضو متعهدند تبعیضات نژادی را در هر شکل و 
صورتی ممنوع و ریشــه کن سازند و حق هر فرد 
را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از 
حقوق برشمرده شده، بدون تمایز از لحاظ نژاد 
یــا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین کند. بند ۴ 
این ماده به حق اســــتفاده از صحت عمومی و 
مراقبت های طبی، بیمه های اجتماعی و خدمات 

اجتماعی اختصاص دارد.
 

6-   کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
از اســــناد بین المللــی خــاص می توان 
کنوانســیون رفع تبعیض علیه زنان را نام برد 
که در ماده 11 خود، حق بر حفظ ســــالمتی 
و رعایت ایمنی در محیط کار از جمله حمایت 
از وظیفه تولید مثل را به رســمیت می شناسد. 
کنوانســیون رفع تبعیض علیه زنان، بارداری و 
تولید مثل را به عنوان یکی از ابعاد سالمت تلقی 
می کند و بر مراقبت زنــان به هنگام بارداری و 
زایمان و توانمندســازی آنان برای اشتغال تأکید 
می کند و محتوای خاصی برای حق بر ســالمت، 
براســــاس جلوگیری از تبعیض علیه زنان در 
زمینه مراقبت صحی با تأکید بر خدمات مراقبت 
صحی تنظیم خانواده، عالوه بر دسترســی برابر 

زنان به خدمات صحی ارائـه می دهد.
طبق پاراگراف دوم ماده 12 این کنوانسیون، 
دولت ها متعهد به تضمین ارائه خدمات مناسب 
در ارتباط با بارداری، بسـتری شدن برای زایمان 
و دوران پــس از زایمــان و در مــوارد لزوم، در 
اختیار قــراردادن خدمات رایگان و تغذیه کافی 
در دوران بارداری و شــیردهی مادران هستند. 
عالوه بر این کنوانســـیون محو تبعیض علیه 
زنان در سال 1999، توصیه نامه ای تحت عنوان 
زنان و سالمت را تصویب کرد. از نکات مهم این 
توصیــه نامه می توان به ممنوعیت تبعیض علیه 
زنان در دسترســی به خدمات درمانی و صحی، 
توجه خاص بــه نیازها و حقوق زنان، گروه های 
آســــیب پذیر و محروم و زنان روســــتایی و 
تضمین دسترســی زنان به اطالعات و آموزش 
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مربوط به سالمت جنسی و تولید مثل از سوی 
دولت اشاره کرد.

7-  کنوانسیون حقوق کودک
کنوانســــیون حقوق کــــودک، در ماده 
2۴ خود، حــــق کــودک را در برخورداری از 
باالترین ســطح استاندارد سالمت و تسهیالت 
الزم بــرای درمان بیماری و توان بخشــــی به 
رسمیت می شناســد. طبق این ماده، دولت ها 
باید روش های مناسب را در زمینه کاهش مرگ 
ومیر نوزادان و کودکان و ارائه مشــاوره طبی و 
مراقبت های صحی اولیه، مبارزه با بیماری ها و 
سوء تغذیه و تضمین مراقبت های قبل و پس از 

زایمان مادران اتخاذ کنند.

8-  کنوانسیون حقوق معلوالن
ماده 25 کنوانسیون حقوق معلوالن مصوب 
2۰۰6 نیز به موضوع سالمت اختصــاص دارد. 
به موجب این ماده، دولت های عضو کنوانســیون 
حقــــوق معلوالن برخــورداری از عالی ترین 
اســــتاندارد ســــالمتی را بدون تبعیض بر 
اســاس معلولیت، به رســمیت می شناسند و 
باید برای معلوالن خدماتی مانند خدماتی کــه 
برای افراد دیگر فراهم کرده انــد، تدارک ببینند 
و با توجه به معلولیت شــــان، خدمات الزم را 
برای تشخیص اولیه و درمان و برای پیشگیری 
و به حداقل رساندن ناتوانی )معلولیت( بیشــتر 
در میان کودکان و اشخاص مسن فراهم کنند 
و در تدارک خدمات به نواحی روســتایی توجه 

خاص شود.

9-  کنوانســیون حمایــت از حقوق 
کارگران مهاجر

از حقوق  بین المللی حمایت  کنوانســیون 
کارگران مهاجر و اعضای خانواده های شــــان 
مصوب قطعنامــه شــــماره 15۸/۴5 مجمع 
عمومی در 1۸ دســــامبر 199۰ است. مــواد 
۴۳، 2۸ و ۴5 این کنوانســــیون به بیــــان 
مطالبی در رابطه با صحی و ســالمت عمومــی 
می پردازد. طبق مــــاده 2۸، کارگران مهاجر و 
اعضای خانواده های شان حق بر دریافت مراقبت 
طبی که برای حفظ حیات یا جلوگیری از آسیب 
غیرقابل جبران به سالمت شان ضروری است را 
بــه گونه ای برابــر با اتباع دولت مربوطه دارنــد 
و از ارائه این خدمات به دلیل بی نظمی کارگران 
در رابطه با اقامت یا اســتخدام نباید خودداری 
شــــود. مواد ۴۳ و ۴5 به ترتیب دسترســی 
کارگران مهاجر و دسترســی اعضای خانــواده 
کارگران مهاجر به خدمات اجتماعی و صحی به 

گونه ای برابر با اتباع دولت را مقرر می دارند.
1۰-  معاهــدات حقــوق بشــر دوســتانه 

بین المللی

معاهــدات چهارگانه جینوا نیــز از جمله 
معاهداتی اند که به مسئله صحی و ســــالمت 
پرداخته اند. معاهده اول جینوا در مورد بهبودی 
شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در 
میدان جنگ است. طبق ماده 22 معاهده ســوم 
جینوا که به مداوای اســیران جنگی اختصاص 
دارد، اســرای جنگی فقط بایــد در مکان های 
مشخصی که ضامن صحت و ســــالمت آن ها 
باشد، نگهداری شوند. طبق ماده ۳۰ هر اردوگاه 
باید مجهز به درمانگاهی مناســب باشد که در 
آن به اندازه کافی به درمان وســــالمت اسرای 
جنگی توجه شود . اسرای جنگی که از بیماری 
خطرناک رنج می برند یا شرایط شان به گونه ای 
اســــت که نیازمند درمانی خاص مانند عمل 
جراحــی یا مراقبت بیمارســتانی اند، حتی اگر 
بخواهند آن هـا را در آینده ای نزدیک به میهن 
خــود بازگردانند باید در واحد طبی شــهری یا 
نظامــی که می تواند چنین درمانی را ارائه کند، 

بســتری شــود.
هم چنین نباید از این که آن ها برای معاینه، 
خود را به مراجع طبی نشان دهند، ممانعت به 
عمل آید. هزینه های درمان، از جمله هزینه های 
وســایلی که برای حفظ سالمت اسیران جنگی 
می شــود، را باید دولت بازداشت کننده متقبل 
شود. بر اساس ماده ۳1 باید حداقل یک بار در 
ماه از اســرای جنگی بازدید طبی به عمل آید. 
هــدف از این بازدید نظارت بر وضعیت عمومی 
سالمتی، تغدیه و صحی اسیران و تشــخیص 
بیماری های مســری و مقاربتی است. معاهده 
چهــارم جینوا نیــز در رابطه بــــا حمایت از 
حقــوق درمانی و صحی افــــراد غیرنظامی و 

بازداشت شدگان در زمان جنــگ است.

11-  منشور اجتماعی اروپا
افزون بر اســنادی کــه مطرح شد، برخی 
اســــناد منطقه ای نیز در زمینه درمان، صحی 
و ســالمت عمومی وجود دارنــد، از جمله این 
اســناد، »منشــــور اجتماعی اروپا« است. این 
منشور، عبارت حق بر سالمت را به کار می برد 
و مقرر مــی دارد که دولت های عضو، متعهد به 
اتخاذ اقداماتی مناســــب برای ارتقاء سالمت 
از طریق آموزش و مشــاوره برای جلوگیری از 
بیماری های مســری و ســایر بیماری ها و رفع 
اســباب بیماری تا حد ممکن هستند. منشور 
بر خالف میثاق بین المللی حقــوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و اساســنامه ســــازمان 
صحی جهانی، تعریفی از سالمت ارائه نمی دهد. 
منشور حق برخورداری از صحت و ســــالمت 
را فراتــر از حق بر مراقبت طبــی می داند و بر 
اقدامات پیشــگیرانه و آموزش برای پاســخ به 
مشــکالت طبی و دیگر مشــکالت مربوط به 

درمان و سالمت تأکید می کند.

 خالف رویکرد مضیق و محتاطانه منشــور 
اروپایی، »منشــــور افریقایی حقوق بشــــر 
و مردم« مقرر مــــی دارد که هــر فردی حق 
برخــــورداری از بهترین وضعیت قابل حصول 
ســــالمت فیزیکی و روانی را دارد. منشــــور 
افریقایی یــــک تعهد کلی و یک تعهد خاص 
برای دولت های عضو در نظــــر می گیرد. تعهد 
کلی دولت هــا، اتخاذ اقدامات ضــروری برای 
حمایت از ســــالمت مردم و تعهد خاص شان، 
تضمین ارائه مراقبــت طبی و درمان به هنگام 
بیماری افراد اســت و منشور بر اساســی بودن 
مراقبت طبی بدون محــدود کردن تعهد کلی 

دولت ها، تأکید می کند.

12-  منشــور افریقایی حقوق و رفاه 
کودک

از دیگر اسناد منطقه ای، می توان به »منشور 
افریقایی حقوق و رفاه کودک« اشــاره کرد. این 
منشور که مصوب ســال 1999 سازمان اتحاد 
افریقایی است، در ماده 1۴ خود به بیان سالمت 
و خدمات صحی می پردازد. طبق این ماده، هر 
کودک حق بر برخــورداری از عالی ترین حالت 
قابل حصول ســالمت جســمی و روانی را دارد 
و دولت های عضو بــرای اجرای کامل این حق 
باید تدابیری اتخاذ کنند. از جمله ایــن تدابیر 
عبارتند از: کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان، 
تدارک خدمات صحی برای کودکان و توجه به 

صحی و درمان مادران باردار و شیرده است.

13-  کنوانسیون امریکایی حقوق بشر
منشــور سازمان دولت هــای امریکایی به 
طور خاص برخورداری از حق درمان و سالمت را 
به عنوان یک حق بشری بیان نمی کند بلکه حق 
رفاه مادی و شرایط سالم کاری را به کار می برد. 
پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق 
بشــــر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی سان ســالوادر، به طور خاص در مــاده 
1۰ خود، حق برخورداری از صحت و ســالمت 
را مقرر مــی دارد. این پروتکل عبارتی شــبیه 

دیباچه سازمان صحی جهانی به کار می برد.
طبق این پروتکل، هر کس حق برخورداری 
از ســالمت به معنی برخــورداری از باالترین 
ســــطح سالمت فیزیکی، روانی و اجتماعی را 
دارد. به نحو مشــابه »اعالمیه امریکایی حقوق 
و تکالیف بشــــر«، بر وجود و اهمیت درمان، 
صحت و سالمت عمومی تأکید می کند. اعالمیه 
مقــرر می دارد که هر کس حــق بر حمایت از 
ســالمتی اش از طریق اقدامات صحی اجتماعی 
مرتبط با غذا، پوشــاک، مسکن و مراقبت طبی 
در حد منابع جامعه را دارد. این اعالمیه بخشــی 

از کنوانســیون امریکایی تلقی می شود.
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14-  کنوانســیون حقوق بشر و زیست 
طبی شورای اروپا

کنوانســــیون حقوق بشر و زیست طبی 
شورای اروپا، گام مهمی در جهــت هماهنگی 
معیارهــای اروپایــــی و بین المللی در حوزه 
زیست طبی برداشته اســــت. به موجب ماده 
۳ این کنوانسیون مساوات در دســــتیابی به 
مقررات صحی ضروری و منحصر به فرد اســت 
و بدین ترتیب تعریف می شــود که »همه افراد 
باید برای نیازهای صحــی خود به منابع کافی 
دسترسی داشــته باشــند و این منابع باید با 
کیفیت مناســب و به طور یکســان در اختیار 
همگان باشد« مفاد این کنوانسیون به وســیله 
چهار پروتکل پیگیری می شود و هر 5 ســال 
یک بار مــورد بازنگری قــرار می گیرد. پروتکل 
تحقیقات زیســت طبی به وســیله کمیته ای 
از وزرای پارلمــان اروپــا در جــون 2۰۰۴ در 
استراسبورگ تأیید شد و با رضایت چهار عضو به 
اجرا گذاشته شد. بر خالف دســتورالعمل های 
اخالقی منطقــه ای و بین المللی، کنوانســیون 
حقوق بشر و زیســت طبی نوعی ابزار حقوقی 
اســــت. مدعیانی که معتقدنــد حقوق آن ها 
پایمال شــده ممکن اســت به این کنوانسیون 
متوسل شوند. کنوانســــیون این صالحیت را 
دارد که تعیین کند آیا کشــــورهای عضــــو 
الزامات کنوانســــیون را نقــــض کرده اند یا 
خیــــر. بنابراین کنوانســــیون حقوق بشر و 

زیست طبی بار حقوقی قابل توجهی دارد.
ســوم: تعهدات دولت ها در گستره  حق بر 
درمــان، صحت و ســالمت در نظام بین  المللی 

حقوق بشر
حق بر صحت، درمان و ســالمت به عنوان 
یکی از حقــوق اقتصادی- اجتماعی بشــر، به 
منزله  حقی قلمداد می شود که تحقق آن ضرورتاً 
مســتلزم مداخله  دولت است. در این زمینه به 
طور کلی در نظام بین  المللی حقوق بشر و به ویژه 
در خصوص  حق بر ســالمتی، سه دسته تعهد 
کلی برای دولت ها قابل شناسایی است . تعهد به 
رعایت، حمایت و اجرا تعهد به رعایت و احترام 
به حق بر سالمتی مستلزم اینست که دولت ها 
به طورمستقیم یا به طور غیرمستقیم از مداخله 
در بهرمندی از حق بر ســالمتی اجتناب کنند. 
تعهد به حمایت، دولــت را ملزم می کند که از 
بهر مندی از حق بر ســالمت در برابر مداخالت 
و مزاحمت هــای طرفین ثالث حمایت به عمل 
آورد و در نهایت تعهد به اجرا در بردارنده  طیف 
وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی جهت 

اجرا و پیشبرد حق بر سالمت است.
با این حال تحقق حق بر صحت ضرورتاً به 
صورت تدریجی و با استفاده  حداکثری از منابع 
در دســترس دولت ها صورت خواهد پذیرفت. 
دولت هــای عضو متعهدند کــه تالش حداکثر 

داشته باشند تا هرچه بیشتر به سوی عالی ترین 
استاندارد قابل حصول ســالمت جسم و روان 
گام بردارند. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در بند1 مــاده  2 در خصوص ماهیت 
کلی تعهــدات دولت های عضو مقــرر می دارد 
»دولت های عضو میثاق متعهد می شــوند که 
با ســعی و اهتمام خــود و از طریق همکاری و 
تعاون بین  المللی به ویژه در زمینه  های اقتصادی 
و فنی و با اســتفاده از حداکثر منابع موجود به 
منظور حصول تدریجــی و اعمال کامل حقوق 
شناخته شــده در ایــن میثاق با کلیه  وســایل 
مقتضی به خصوص با اقدامات قانون گذاری اقدام 

نمایند«.
بنابراین به نظر می رســد که اگر دولتی به 
دلیل فقدان ابزار و منابع، در تحقق حق بر صحت 
و درمان ناتوان از تأمین عالی ترین استاندارد قابل 
حصول سالمت جسم و روان  باشد، نمی توان او 
را مسئول دانست. با این وجود در حوزه  حقوق 
بشــر، پذیرش این توجیه با تردید همراه است؛ 
چرا که مطلــِق ناتوانی دولت نمی تواند مجّوزی 
بــرای عدم اجابت تعهــدات بین المللی حقوق 
بشــری از جمله تعهدات ناشی از میثاق حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. در واقع اگر 
دولتی ادعا داشته باشد که به علت محدودیت یا 
فقدان منابع و امکانات، نتوانسته تعهدات ناشی 
از میثاق در زمینه تحقق حق بر صحت ، درمان 
و سالمت را به صورت عالی ترین استاندارد قابل 
حصول ســالمت، اجرا نماید، باید ثابت کند که 
کلیه  تالش هــای خود را به کار گرفته اســت، 
لیکن به دلیل محدودیت منابع، از اجرای کامل 

تعهدات بازمانده است.

منابع:
1- کاتارینا و روســاس، حقوق اقتصــادی- اجتماعی و 

فرهنگی، ترجمه  اردشیر امیر ارجمند.
2- زمانی، ســید قاسم، شبیه ســازی درمانی و حق بر 

سالمتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر.
۳-  سادات اخوی، سیدعلی، پیش نویس پروتکل اختیاری 

میثاق حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی.
۴-  شــایگان، فریده ، تقویت همکاری های بین المللی در 

زمینه  حقوق بشر.
5-  قاری ســیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان 

معاصر.
6-  جاوید احسان، قلمرو حق بر سالمتی در نظام بین الملل 

حقوق بشر.
7-  نیاورانی صابر،حق بر سالمتی در نظام بین الملل.

۸-  دکتر عباسی محمود ، الزامات حقوقی اسناد بین المللی 
در قبال صحی و سالمت عمومی.

9-  دهقانی غزاله، اســناد بین المللی حمایت از صحت و 
سالمت عمومی.

1۰-  رضایی راحله، الزامات حقوقی اســناد بین المللی در 
قبال صحت و سالمت عمومی.

از صفحه 29
روز جهانی آزادی...

انترنت باز و قابل دسترسی برای همه.
یک رویکرد جامع برای مدیریت شبکه های 
انترنتی، یــک امر بنیادی بــرای آزادی بیان از 
طریق آنالین می باشد. حکومت و تمام نهادهای 
ذی عالقــه، باید عمومیت شــبکه های انترنتی 
را مبنی براصــول روام )اصول مبتنی بر حقوق 
بشر، انترنت باز، قابل دسترسی و تحت مدیریت 
مشارکت همه( ، مورد حمایت قرار دهند. اداره 
یونسکو، شــاخص هایی دارد که مردم می توانند 
از آن برای ارزیابی چشــم انداز ملــی انترنت و 
بهبودی های هدفمند پالیسی ها، استفاده نمایند.

گزارش دهی عادالنه و مســتقل می تواند در 
جهت مخالف فتنه انگیزی و نفرت عمل کند.

گزارش دهی حســاس به منازعه، که افکار 
متفاوت را از منابع متفاوت مورد مالحظه بگیرد 
و با طرف شدن با جهت های متفاوت از آله دست 
شدن جلوگیری نماید، می تواند در کاهش قطبی 
شدن )جامعه( نقش داشته باشد.  جوامع تقسیم 
شــده، می تواند که یک اثر بســیار منفی روی 
انتخابات صلح آمیز داشته باشد. روزنامه نگاری نیز 
می تواند که یک قدرت اصالح و مصالحه قبل، در 
جریان و بعــد از انتخابات بهخصوص در حاالت 

بعد از منازعه باشد.
شــهروندان آگاهــی که بتواننــد منتقدانه 
فکر نمایند، می تواننــد در انتخابات صلح آمیز و 

مسالمت آمیز، نقش داشته باشند.
برنامه های آموزشــی بــرای رأی دهندگان، 
نیز باید مشمول روی کردهای سواد اطالعاتی و 
رسانه ای باشند. به هر اندازه که شهروندان بتوانند 
به تحلیل اطالعات و معلومات به شیوه منتقدانه 
بپردازند، به همان اندازه کمتر معروض به شریک 
ســاختن معلومات دروغ و کاذب خواهند بوده و 
می توانند منبع موثق اخبار را، شناسایی کنند. 
شهروندان به ظرفیت های نیاز دارند که بتوانند 
از آن بصورت آگاه و با معلومات در انتخاب خود 

آزادانه تصمیم بگیرند و آزادانه رأی بدهند.
رسانه ها می توانند در توسعه جوامع صلح آمیز 

همه شمول، و عادالنه نقش داشته باشند.
مقصد )تارگت( دهم و هدف شانزدهم اهداف 
توسعه  پایدار برنامه انکشافی سازمان ملل متحد 
خواستار دسترسی مردم به اطالعات و آزادی های 
بنیادی می باشد. این فراخوان می تواند توانایی های 
رســانه ها را برای ترویج مسالمت آمیز، عادالنه و 
همه شــمول جوامع، حمایت کند. دو شاخص 
تحت تارگت دهم، هدف شانزدهم اهداف توسعه  
پایدار، مصونیت جانی و ضمانت های سیاسی و 
قانونی را برای دسترســی به معلومات، تضمین 

می کند.
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نــن ورځ پــه نړیواله کچه د ماشــوم حقونو 

ته ډېــره پاملرنه کیږي، حقونه يــې معلوم دي 

او دولتونــه او ټولنــې دا د ځــان لپــاره  لــوی 

مسئولیت ګڼي چې ماشــومانو ته پوره پاملرنه 

وکړي، میندې او پلرونه د ماشــومانو سمه پالنه 

او روزنــه لوی افتخار او الس تــه راوړنه ګڼي، د 

ماشــوم په روزنه کې باید لومړنۍ موخې دا وي 

چې ماشــوم ځان او خدای وپېژين، د ځان په 

اهمیت پوه يش، په معارصه ساینيس نړۍ او د 

ټولنې او وخت له غوښتنو رسه سم ځان عیار او 

ژوند وکړای يش، ښه فکر، عاطفه، صله رحمي، 

له هیواد رسه مینــه، په خپل ځان باور ولري او 

له جنایت، قتل، غــال او نورو ناوړه اعاملو څخه 

نفرت ولري.

د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې لویان او 

د هیــواد او ټولنې خدمتګاران دي، نو اړینه ده 

پوه شو چې  خپل ماشومان په کوم ډول وروزو، 

څو د هیواد او د خلکو لپاره رښتیني خدمتګاران 

يش. زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په کلیو 

او بانډو کې د ماشــومانو حقونو او په سمه توګه 

روزلو ته ارزښت نه ورکول کیږي یا دا چې ډیری 

د ماشوم پالنه او 
حقونه يې

رسمولف فیض الله فائیز

خلک نه ور باندې پوهیږي.

مور او پالر د خپلو ماشومانو د روزلو، پاللو او 

لویولو مسئولیت پر غاړه لري خو په ډیرو کورنیو 

کې د اوږو بار ګرځیديل دي، له یوې خوا ډیری 

کورنــۍ غواړي تــر بل چا يــې اوالدونه ډیر وي 

خو دې تــه يې پام نه وي چې ایا کولی يش دا 

اوالدونه په سمه توګه وروزي، د ښوونې او تعلیم 

په اړه يې فکر وکړي؟

په ډېره لوړه فیصدي ماشومان لیدل کیږي 

چې له خپل توان څخه ډیر پورته کارونه کوي، 

د خوړو او جامو له ســخت کمښت رسه مخامخ 

وي، له بله پلوه هغوی چې اقتصادي وضعه يې 

ښــه وي خپل اوالدونه خصويص ښــوونځيو ته 

استوي، د کورســونو ښه امکانات ورته برابروي، 

لوړ فیسونه ورکوي او لوړو زده کړو ته هم معلومه 

ده چې ډيری هغــه زده کوونکي بریايل کیږي 

چې ښه تیاری يې نیولی وي او په پایله کې هغه 

زده کوونکي چې له غریبو کورنیو څخه دي که 

څه هم ښه استعدادونه ولري ناکام پاتې کیږي 

يا هغو پوهنځیو ته بریــايل کيږي چې ډیر زده 

کوونکې یې نه خوښوي، ځکه په هغو برخو کې 

د کار موندنــه او عواید يې لږ وي، نو په داســې 

رشایطــو کې به د غریبو کورنیــو اوالدونه څنګه 

لــوړو زده کړو تــه الر پیدا کــړي او څنګه به د 

کورين اقتصاد او ژوند ښه کولو چانس تر السه 

کړي.

د پوهانو په نظر د ماشومتوب لومړين پنځه 

کلونــه د تهداب مثال لــري، په دې عمر کې د 

ماشــوم فکر او اخالق د انســجام، پرمختګ او 

تکامل په حال کې وي، چې د لویانو لږ تیروتنې 

د ماشــوم دغه تهداب نړوي، په دې مرحله کې 

باید د ماشوم جميس او فکري ودې او د اخالقو 

سموايل ته پوره پاملرنه ويش، له هر ډول تشدد، 

رټنې او بد چلند څخه په کلکه مخنیوی ويش، 

تر څو يې راتلونکی ژوند روښانه او په ټولنه کې 

مثبت رول ولوبولی يش.

له بــده مرغه زموږ په ټولنه کې یو متل دی 

وایــي )چې ډب نه وي ادب نه وي(. نو ځکه تر 

هر څه د ماشــومانو تهدیــد او تعذیب ډیر دی، 

مګر پوهانو ثابته کــړې ده چې چیرته ډب دی 

هلته ادب نشــته، ځکه که چیرته ماشوم په وړه 

خربه و رټل يش نو د جميس او روحي پرمختګ 
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مخه يې ډپ کیږي او دا به په اصل کې یوه لویه 

بې انصايف وي.

په ماشــومانو باندې بیځایــه چیغي وهل، 

سپکې سپورې ورته ویل، د ټولګیوالو او همزولو 

په وړاندې بې عزته کــول، خربې او نظر ته يې 

اهمیت نه ورکول، سم او ښه کار يې نه تائیدول 

او ارزښــت نه ورکول دا ټــول ډیر ناوړه چلندونه 

دي او بدې پایلې لري.

ماشــوم ټول خویونــه، ا خــالق او اداب له 

لویانو زده کوي او د ماشــوم په راتلونکي باندې 

نیــغ په نیغه تاثیر کوي، په وړوکوايل کې ذهن 

خــايل وي، چې هر څه اوري یا ورته ویل کیږي 

او یا يې ویني هغه زده کوي او عميل کوي يې، 

نو که خدای ناخواسته که ناوړه او بد عمل ویني 

یــا بدې خربې اوري هغه يې عــادت ګرځي او 

بیــا به په لویــوايل کــې د دې عادتونو او خویو 

بدلول سخت او ستونزمن کار وي، نو مرشانو ته 

اړینه ده چې د ماشــوم د راتلونکي د ښــه وايل 

او ســمون په موخه خپلو کړو وړو او خربو ته هم 

پاملرنه وکړي، که چیرته پالر سګریټ څکوي یا 

نسوار کوي، غال کوي، بدې خربې کوي، د هر 

چا غیبت کوي، د بل سپکاوی کوي، یا نور ناوړه 

کارونــه، بیا به نو خپل اوالد ته څنګه د ســمې 

الرې او ښو کړو وړو د کولو و ویلی يش.

خو که چیرته ماشــوم په داسې یوه ټولنه او 

رشایطــو کې را لوی يش چــې هلته په کرشانو 

شــفقت او د مرشانو درناوی نه وي او یا هر څه 

د ســوک او څپیړې پــه زور وي، مینه، محبت، 

زړســوی او صله رحمــي نه وي، بیــا به څنګه 

ماشوم عايل اخالق له ځانه وښيي یا به داسې 

څه وکړي چې هغه دې د نیکو اخالقو په چوکاټ 

کې وي، ځکه هغه چې څه لیديل، اوریديل او 

زده کړي هغه منفي کردارونه وو. د پښتو مشهور 

متل دی )چې څه کرې هغه به رېبې، یا  لکه غر 

هسې يې کربوړی(.

کله خو د کورنۍ د مرشانو بد چلند ماشومان 

او تنکي ځوانان له کوره تیښتې ته اړباسې، چې 

ځینې بیا د قاچاق وړونکو او نورو مافیایي کړیو 

دام ته لوېږي او په پایله کې يې خپل ژوند او هم 

د نورو ژوند، ســوکايل، ارامي، امنیت او کراري 

له خطر رسه مخ وي، ځینې بیا په مخدره توکو 

روږدي يش او د ټولنــې او کورنــۍ لپاره د اوږو 

دروند بار او رس خوږی يش.

ټیټ اقتصاد، بیسوادي او ناپوهي هغه عام 

عوامل دي چې ماشــومان له کړاوونو او ستونزو 

رسه مخامخوي.

له بــل پلوه زمــوږ په هیواد کــې ټولنیزې، 

سیايس، اقتصادي او امنیتي ستونزې دي چې 

د ماشومانو د حقونو د بربادۍ سبب ګرځیديل 

دي.

ماشومان ښې ښوونې او روزنې ته اړتیا لري، 

مینــې او محبت تــه اړتیا لري، ښــو جامو او د 

ژوندانه نورو توکو ته اړتیا لري، جسمي او روحي 

ودې او پرمختګ ته او ســمو خوړو ته اړتیا لري، 

مګر په تاسف رسه چې زموږ ډیری ماشومان ور 

څخه بې برخې دي.

ماشــومان باید توهیــن او تحقیر نه يش او 

په شــخصیت باندې یې لوبــې و نه يش. ما په 

خپلو ســرتګو لیديل، چې د دوو وروڼو زامن وو، 

د یوه پالر به ډیر وخت مســافر و او هغه ماشوم 

چې پالر به يې په کــور و، درس يې وايه او غټ 

سړی ورڅخه جوړ شو مګر هغه بل به ډير وخت 

توهینیــده، ملنډې به يــې ور باندې وهلې، په 

پایلــه کې له درس څخــه د هغه زړه تور شــو، 

جرآت يې له الســه ورکړ او له ښــوونځي او زده 

کړو څخه پاتې شــو، غریبۍ او مزدورۍ يې په 

نصیب شوې.

ځکه نو ارواپوهان وايي )هغه ماشومان چې 

په وړوکتوب کې تحقیر شــوي، ډیرې ســپکې 

ســپورې ورته ویل شــوي او د فکري او جسمي 

روغتیــا حقوق يې تر پښــو الندې شــوي وي، 

پــه لویوايل کې ورڅخــه د لویوالې مته نه يش 

کیدای.( که څه هم اوس زموږ د ټولنې باسواده 

کورنۍ تر ډېره دې موضوع ته متوجه شوې دي، 

خو د نالوستو کورنیو ماشــومان ال هم په تیارو 

کې د ناکام او مجبوریت شپې او ورځې تیروي.

د ماشــومانو اخالقــي، ښــوونیزو او روزنیزو 

اړتیاوو ته پاملرنه د هر چا دنده ده، چې ښه يې 

تربیه کړي او داسې ماشومان او ځوانان ټولنې 

تــه وړاندې کړي څنګه چې د اســالم دین يې 

الرښوونه کوي.

د ماشــوم په روزنه او پالنــه کې مور او پالر، 

مــرش ورور او مرشه خور او په ټوله کې د کورنۍ 

ټول غړي د خپل توان په اندازه مسوولیت لري، 

خو د مور مســئولیت تر نورو زیات دی دا ځکه 

چې ماشــوم تر ډيره وخته لــه مور رسه وي یا دا 

چې لــه مور رسه ډیــر وخت تیــروي او له بلې 

خوا ماشــومان هم د زړه راز تر ډیره له مور رسه 

رشیکوي.

میندې ته پکار ده چې دغه الندې څو ټکو 

ته ډېره پاملرنه وکړي، له شکه پرته چې ماشوم 

به یې ښه روزلی وي، د هغه شخصیت ته به يې 

ښه وده ورکړې وي، د دنیا او اخیرت الرې به يې 

ورته اسانه کړې وي او د روښانه راتلونکي او ارام 

او هوسا ژوند الر به يې ورته هواره کړې وي، چې 

هم بــه کورنۍ ته ګټور وي، هم ټولنې او هیواد 

ته او په پایله کې به يې د الله تعالی رضا هم تر 

السه کړې وي.

که څه هم د ماشــوم شخصیت طبعي هم 

وده کوي، خو بیا هم داســې الرې چارې شته 

چې د هغو په وســیله مینــدې او پلرونه کولی 

يش د ماشوم شخصیت ور باندې لوړ کړي او په 

مثبت لوري يې برابر کړي.

پــه کور چې څه تیريږي یا مور او پالر او نور 

مرشان څه کوي، پرماشومانو باندې نېغ په نېغه 

اغېــزه کوي. نــو فکر وکړئ د هغــوی لپاره څه 

ډول بېلګه و اوســئ، په زده کړه، ادب، ښوونیزو 

اخالقــو، صــرب او زغــم، د مرشانو درنــاوي، له 

کرشانو رسه نېکه رویه او راشــه درشه او داسې 

پــه ګڼو موضوعګانو کې د هغه لپاره باید بېلګه 

و اوسئ.

ماشوم چې له کوم ښه کار یا يش رسه مینه 

لري په هغه کې ور رسه مرسته کوئ، په هر کار 

او خربه کې يې مداخله مه کوئ او که يې کوئ 

هم، داسې ور ته مه وایاست چې و رشمېږه، تل 

يې هغه څه ته وهڅوئ چې د شخصیت په روزنه 

کې  او پالنه کې يې رول لري، هغه ته د تجربو 

فرصتونه برابر کړئ، د کارونو ستاینه يې ډېر ښه 

رول لري، ځینې کارونه يې ستاسو په اند عادي 

او کم ارزښته ښکاريږي لکه د یوه يش رسمول 

ښه یا خراب، کوږ یا سم، یا د یوه يش جوړول او 

نور چې په هرحال اړینه ده تشــویق يش، ځکه 

هر هغه څه چې ماشوم يې پخپله رسته رسوي 

ډېر ارزښت ور ته لري، ماشوم مو له نورو رسه په 

داسې توګه مه پرتله کوئ چې ګواکې فالنی تر 

تا تکړه دی یا هوښــیار دی یا دې تر نورو منرې 

لږ دي.... او که په رښتیا هم همداسې وي، بیا 

نو ستونزه ځان ته معلومه کړئ او د حل الره يې 

ولټوئ .

هیڅ وخت ماشوم مه ځوروئ او مه يې د ده 

له توانه پورته کار ته مجبوروئ، ډېر وخت ورته د 

هغه د ښو کارونو یا ښو ځانګړتیاوو په اړه یادونه 

کوئ.

که د کومو خپلوانو کور ته ځئ او ماشوم  مو 

هلته شوخي کوي او هغه مقررات چې تاسو ورته 

ټاکيل یا يې په اړه فکر کوئ چې داســم دي او 

هغه نه مراعاتوي، که څه هم د کور خاوند وايي 

چې پرېږدئ ماشوم دی چې هر څه کوي خپله 

خوښــه يې ده، خو مور یا هــر هغه څوک چې 

وررسه دی باید داســې کړنو ته يــې پرېنږدي، 

ځکــه دا یې عــادت ګرځي او پښــتو متل دی 

چې وايي )علت لوېږي خــو عادت نه لوېږي(. 

خو بیا يې هم غــرور مه ماتوئ او دې ته يې مه 

مجبوروئ چې په هر وړه تیروتنه بښنه وغواړي، 

ځکه ارواپوهان وايي چې د انسان شخصیت ته 

په کمه یا بده سرتګه کتل، د هغه مثبت کارونه 

او وړتیاوې هیڅ بلل او یا يې تقدیر نه کول او یا 
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هم بېځایه او ډېر تهدیدول د هغه د بې پروايۍ، 

رسزورۍ او نورو ګڼو ناسمو کړنو او عملونو سبب 

ګرځي.

په خپلو ماشــومانو کــې د خالقیت روحیه 

وروزئ يا يې پیاوړې کړئ، په ماشــومانو کې د 

خالقیت روزل د هغــوی په پرمختګ کې  لوی 

رول لري. دې موضوع ته اوس د افغانســتان د 

ښوونې او روزنې په ښوونیز نصاب کې هم ډیره 

پاملرنه شــوې ده، زده کوونکي ته د لوســت د 

ښــې زده کړې په موخه انګېزه ورکول، مهارتونو 

تــه وده ورکول او زده کوونکــی خالق او مبتکر 

روزل اوس د لوستونو مهم ټکي دي، ماشوم ته 

دا فکر ورکول چې کوم کار په څه ډول او په کوم 

کیفیت تر رسه کړي ډېر مهم دي.

د خالقیت ځینې عنارص فطري وي، ځینې 

په کســب او زده کــړې رسه تر الســه کیږي او 

ځینې نور پــه چاپېریاليــزو او ټولنیزو رشایطو 

پورې اړه لري.

خالقیت یو قابلیت دی چې هر انســان يې 

لري، مګر روزنې ته اړتیا لري، چې خپله اصيل 

بڼه غوره کړي، او خالق انسان  هغه ته ویلی شو 

چې پلټونکــی او خالق ذهن ولري، خالقیت د 

انســان  ذهني او فکري پنځونــې دي، کورنۍ 

لومړنــی ځای دی چــې د ماشــوم د خالقیت 

پــه روزنه کې لوی او مهــم رول لري، ځکه نو د 

کورنۍ مرشانو او میندو او پلرونو ته پکار ده چې 

ډېره پاملرنه ورته وکړي او الزمه زمینه ورته برابره 

کړي. 

خالق ماشــومان په ټولیزه توګه خوشحاله، 

شــوخ او په لوبو کې ډېر ځیرک وي چې څنګه 

لوبه وکړي، هغه ماشومان چې د لوبو رسه مینه 

لري نســبت تر هغو ماشومانو چې له لوبو رسه 

عالقه نلري ډير خالق وي.

د کســیو او نکلونــو پــه وســیله دهغــوی 

شخصیت و روزئ، د کسو په وسیله ډېر اخالقي 

ارزښــتونه زده کوي، لکه زړورتوب، شــهکاري، 

مینــه او محبت، صلــه رحمــي، ازادي، د حق 

پلویتــوب، د ظــامل او ظلم په وړانــدې مبارزه، 

مرســته او همکاري او داســې نور ګڼ شــمېر 

ارزښتونه.

د شــخصت تعریفونه د ډېرو عاملانو له خوا 

شوي دي خو د اروا پوهنې ځینې عاملان وايې: 

فــردي توپیرونو یا هغو ځانګړنــو ته ويل کیږي 

چــې یو څوک له نورو بېلوي. نــو الزمه ده چې 

خپل ماشومان داســې و روزو چې د لوړ او ښه 

شخصیت درلودونکي يش. همدارنګه کوښښ 

وکړو چې د ماشــوم تخیل پیاوړی کړو او د لوړ 

تخیل پیاوړي کول ماشومانو ته د جالبو  کیسو 

په ویلو رسه ښــه کېدای يش، کیسې ماشومان 

د کتاب لوســتلو ته هڅوي، غواړي ډېر ژر لیک 

لوســت زده کړي، د ژبې په زده کړه کې ور رسه 

مرســته کوي، کوښــښ وکړئ ماشــومان مو د 

کتاب لوســتلو رسه مینه او عالقه پیدا کړي، د 

فلمونو او کارتونونو کتل یې د کتاب له لوستلو 

څخه لرې سايت.

ټولې میندي او پلرونه غواړي ماشومان يې 

ښه ادب ولري، خو ځينې پکې افراط او ځینې 

بې پروايي کوي، د ماشــوم عمــر او چاپېریايل 

رشایطو تــه پام نه کوي، ځینې وختونه میندې 

او پلرونه خپل ټول پام د کرش او وړوکي ماشوم 

خواتــه اړوي حــال دا چې مرش ماشــوم هم ال 

ووړ دی، هغــه هــم مینې او پوره الرښــوونې او 

الســنیوي ته اړتیا لري، که داســې و نه يش نو 

مرش ماشــوم به دلرسده او نــا امیده يش بیا به 

نو له ده څخه د هر ډول بې ادبۍ او غوســې د 

څرګندېدلو امکان وي.

د دې لپاره چې ماشــومان مو ښه راتلونکی 

ولري، هر مور او پالر مکلف دی چې د ښوونځي 

لــه دورې څخه مخکــې هم  د خپلــو اوالدونو 

سامله روزنه وکړي بیا ورته د زده کړو لپاره ښه او 

له خپل توان رسه سمه زمینه  برابره کړي.

د ماشــومانو د روزنــې لومړنــی مکتــب د 

مورغیږه ده، د ماشــوم ذهن او فکر له دې ځایه 

منظمــه وده کــوي، په دې دوره کې د ماشــوم 

ذهن د سپین کاغذ په شان دی چې څه پکې 

ولیکــو هغه ور رسه تــر ډېره وخته پــورې پاتې 

کیــږي. له همــدې امله باید په دغــه پړاو کې 

مینــدې او پلرونه د خپلو ماشــومانو کړو وړو ته 

پوره پاملرنه وکړي. 

ماشــومان په خپل طبیعــت ډېر څه کوي، 

د مخنیوي لپاره يې جدي غربګون مه  ښــکاره 

کوئ بلکې په ارامۍ ورته اړینې الرښوونې کوئ 

تر څو که کوم ناوړه عمل کوي له هغه څخه الس 

واخيل. ماشــومان ضد کولو تــه اړ نه کړل يش 

ځکه تر لویینې دا عادت ور رسه پاتې کیږي.

که ماشوم په دوامداره توګه بې اديب وکړي 

په دې صورت کې کولی شــئ لږ جدي شئ ور 

رسه يې تشویق او لږ څه تنبیه کړئ، خو داسې 

نــه چې ويــې وهئ یا يې ډېر تحقیــر او تهدید 

کړئ، هیــڅ وخت بایــد ماشــوم د یواځیتوب 

احســاس و نه کړي، ورته ویالی شــئ، چې که 

دې دا کار وکــړ فــالين ځــای تــه دي بیایم یا 

داشــی درته اخلم او که دې ونــه کړ بیا دې نه 

بیایم یا داشــی درته نه اخلم، له شــپږ اوو کلنو 

پورته ماشــوم که لږ څه تهدید يش بده نده خو 

بیا هم وایو چې هسې نه سوټی ور پسې واخلئ 

یا سوکان او لغتې ور ته برابرې کړئ، کولی شئ 

یوې بلې کوټې ته یې ولیږئ، تلویزیون ور څخه 

بند کړئ یا داسې نور.

ماشــومان ډیــری وخت له خپلــو میندو او 

پلرونــو څخه پیــروي کوي، هغــوی چې خپلو 

خپلوانو، ګاونډیانو او نورو رسه په څه ډول چال 

چلن کوي، ماشــومان يې هغه کار ویني، اوري 

يې، زده کوي يې او عميل کوي يې.

همدارنګه ځینې نور شیان هم د ماشومانو 

پــه اخالقو باندې نیغ په نیغــه تاثیر کوي لکه: 

تلویزیــون، کاتونونه، ښــوونځی، ښــوونکی او 

ټولګیوال، همزويل او ګاونډیان او نور.

که چیرته ماشــوم د تلویزیون غیر اخالقي 

خپرونې ویني او یا يې اوري او یا ځینې د جنګ 

جګــړو او نور رسیالونه ګــوري دا ټول ور باندې 

ناوړه اغیزه کوي.

ماشومان په رښتیا ویلو باندې عادت کړئ، 

که چیرته درواغ وايي، تاسو يې په اړه فکر وکړئ 

او دروغ يــې معلــوم کړئ، بیا يــې د درواغو په 

زیانونــو پوه کــړئ او که مکــرر درواغ وايي جزا 

ورکړئ، د رښتیا ویلو په سبب يې تشویق کړئ، 

داسې فضا را منځ ته کړئ چې ماشوم مو درواغ 

و نه وايي.

ماشومان باید له وړوکوايل څخه په اسالمي 

روحیه وروزل يش، په ځینو لومړنیو خو رضوري 

خــربو باید پوه کړل يش، لکه د اســالم بناوې، 

د خــدای تعالی پیژندل، د پیغمــرب پیژندل او 

داسې نور، له بده مرغه په ډیرو نالوستو کورنیو 

کې ماشوم ته لومړی ښکنځل ور زده کوي، که 

څه هم د خلکو دا عادت اوس کم شوی دی.

زموږ په ټولنه کې که څوک ماشوم له ځانه 

رسه جومات ته راويل او یا یوه بل ځای یا محفل 

ته نو د ډیرو خلکو تر پام بد ور ځي مګر که تاسو 

په نورو هیوادونو کې وګورئ هلته له ماشــومانو 

رسه کړه وړه بل شــان دي، که په عربستان کې 

وګورئ، هلته په مسجد نبوي او مسجد حرم کې 

ډیرو خلکو واړه ماشومان تر الس را نیويل وي او 

ځینو بیا په غیږ کې را اخیســتي وي، او دومره 

ازادي يــې ورکړې ده چې ماشــومان د ملانځه 

په وخــت کې د صفونو په منځ کې یوې او بلې 

خواته منډې را منډي وهي، مګر څوک ورته څه 

نه وايي، خو زموږ په ټولنه کې که کوم ماشــوم 

په مســجد کې  یوه خربه هم وکــړه او يا يې له 

ځانه رسه وخندل نو له ســالم ګرځولو رسه سم 

تهدیدیږي یا وهل کیږي.

ماشــومانو ته د ســاعت تیــرئ اړین توکي 

واخلئ خو داسې شیان نه چې د هغوی فکرونه 

منفي خواته بوځي. د طالبانو له حکومت څخه 

وروســته د حامد کرزي پــه دوره کې د پوهنې 

وزارت د تالیــف او ترجمــې ریاســت علمي او 

پاتې په .... مخ کې
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رســانه برای مردم ســاالری )دموکراســی( : 
ژورنالیــزم و انتخابات در زمــان اطالعات کاذب 

)شایعه پراکنی(
در مورد تصمیم گیری شهروندان در جریان 
انتخابات باید واقعیت ها اطالع رســانی شــود، نه 

سخنان کذب و دروغ!
انتشــار اطالعات کاذب در زمــان انتخابات، 
توانایی ها و استعدادهای روزنامه نگاری را پیچیده 
و بغرنج )خدشــه دار( می ســازد. اطالعات کاذب 
و دروغــی که توســط رســانه های اجتماعی و 
پالتفورم های پیام های اجتماعی نشــر می شوند، 
برای متأثر نمودن رأی مردم مورد اســتفاده قرار 
می گیرند. این کار کیفیــت کار روزنامه نگاری را 
کــه اصالً مبنای آن ارائه معلومات قابل اطمینان 
می باشــد و همچنیــن می تواند افــراد مقتدر و 
قدرتمند را برای رعایت شفافیت مورد احتساب 
قرار دهد، از بین می برد. شــهروندان کشور باید 
تصامیم خویــش را بر مبنای منابع قابل تأیید و 
قابل اطمینان معلومات، در داخل و خارج از مراکز 

رأی دهی، اخذ نمایند.
نوآوری های فناوری و تکنالــوژی باید در راه 
رسیدن به یک انتخابات صلح آمیز، مورد استفاده 
قرار گیرد. استفاده از هوش مصنوعی باید در زمان 
انتخابات به ویژه در جریان انتخابات، هنگامی که 
شــهروندان بهصورت وســیعی از پالتفورم های 
رسانه های اجتماعی برای بحث ها و مناظره های 
سیاسی اســتفاده می کنند، را باید به کار گرفت. 
هوش مصنوعی را طوری باید مهار کرد که از آن 

بتوان در حمایت نهادهای رسانه ای که می تواند در 
انتخابات صلح آمیز نقش بازی کند، استفاده کرد. 
این امر مشــمول مقابله علیه محتوای احساسی 
که به قیمت اطالعات مبتنی بر واقعیت اولویت 
بنده شده بوده و همچنین مبارزه علیه برنامه های 
کمپیوتری که مواد تبلیغاتی کاذب پخش می کنند 
)با وجود آن که روزنامه نگارها و بررسی کنندگان 
واقعیت ها، آن را کــم ارزش جلوه می دهند( نیز 

می باشد.
شــفافیت و حق دسترســی بــه معلومات، 
صداقت، درستی و جامع بودن انتخابات را حفاظت 

و حمایت می کند.
انترنت و فناوری هــای دیجیتالی به نامزدان 
انتخابات اجازه می دهد تا مستقیماً با رأی دهندگان 
تماس برقرار نمایند. اما، برخــی از فناوری های 
دیجیتالی که از آن برای متأثر ســاختن تصامیم 
مردم استفاده می شوند، ازبررسی ها، فرار می کنند. 
مانند این که آیا اعالنات و تبلیغات مطابق با قوانین 
انتخابات می باشد یا خیر. بدون دسترسی مؤثر به 
اطالعات و شفافیت، صداقت و مشروعیت انتخابات 
می تواند زیر سوال برود. بدین لحاظ، ما نیاز داریم 
تا کمپنی های فناوری و حکومت باید بیشتر شفاف 
باشند و برای این که یک انتخابات شفاف و عادالنه 
تضمین شود، باید خود را ملزم به رعایت و احترام 

طرزالعمل ها و قوانین انتخابات بدانند.
روزنامه نگارها باید قادر باشند تا بدون داشتن 

خوف و هراس از حمالت، فعالیت کنند.
گفتمان هــای خصومت آمیز و سیاســی که 

بدنبال بی اعتبار ساختن روزنامه نگاری حرفه ای 
و گزارش دهی خبرهای واقعی هستند، می توانند 
اعتمــاد و اعتبــار مــردم را در مــورد، تضعیف 
نمایند. زمانی که یک شــخصیت سیاسی از زبان 
و لفاظی های ضدرســانه استفاده می کند، خطر 
خشونت علیه روزنامه نگاران و همچنان تهدیدات 
آنالین نیز افزایش می یابد. بدین ملحوظ، ما نیاز 
به یک واکنش )میکانیزم( فوری سیاسی و قانونی 
داریم که به معافیت های جرمی علیه خبرنگاران، 

رسیدگی نماید.
تعطیل و مســدود کردن فعالیــت انترنت، 

دموکراسی را به سازش می گیرد.
در جریان انتخابات، برای شهروندان این امر 
از ارزش حیاتی برخوردار اســت تا در بحث ها و 
مناظره های سیاسی با درنظرداشت طرزالعمل و 
قوانین انتخابات، سهم بگیرند و از معلومات دقیق 
و  تأیید شده برخوردار شوند. هرگاه فعالیت های 
انترنت بخاطر، محدودســاختن دسترســی به 
اطالعات و همچنان کنترل روی این که چه باید 
شنید و چه باید دید وضع گردد، حق شهروندان 
به خاطر دسترسی به اطالعات و آزادی بیان مورد 
تعرض قرار می گیرد. اما، شایعات و بیهوده گویی ها 
در شرایطی مسدودشــدن فعالیت های انترنت، 
فیلتر نمودن غیرضروری مواد، ممانعت وبسایت ها، 
همه و همه که موجب نقض حق شهروندان برای 
دسترسی، رســیدن و انتقال اطالعات می گردد؛ 

می توانند کامیاب شوند.
ادامه در صفحه 25
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رسیزه

زمــا پــه ګومان زمونــږ د ټولنې پــه هکله 

ډېری نتیجــې د اټکلونو او لــږ د څېړنو دي. 

پیلنــۍ څېړنې چې د شــلمې پېــړۍ پوهانو 

خپلې ټولــې لیکنې په همــدې روحیه کړې 

دي، د افغــان ټولنــې د ټولنیــز وضعیــت په 

هکله یو خاص تړون دی.

لــه کهزاده را نیولې تر قاســم ریشــتیا او 

لــه الفــت را رشوع تــر خلیــيل او بهاؤالدین 

مجــروح. دوی ټــول په ځینو برداشــتونو کې 

مشــرتک ول. د ځانځانۍ ښــامار کيسه هم 

دررسه ذهــن کې تازه کــړئ، بیا د عبدالحی 

حبيبي تاریخ ته راشــئ! دغه شان د ریشتیا 

صیب په تاریخ کې ټولنیز وضعیت او د کهزاد 

د لیکنو جرئتمنده بنا پر دې ده چې دا ټولنه 

بل رقم ده. 

یوه جالبه مسأله

مخکــې لــه دې چــې خپلې خــربې لږ 

څه مشــخصې کــړم د ټولنپوهنې کالســیک 

منزل تــه هم رس ورښــکاره کوم. د فرانســې 

کالسیک ټولنپوه امېل دورکیم چې د اثبايت 

ټولنپوهنې له بنسټ¬اېښودونکو څخه هم و، 

ټولنګډ وګړيتوب
د ټولنې پر ذهني وضعیت او 

برشي حقونو یو لنډ مترکز

لیک: ضیاألحق شمس

څېړونکی او د پوهنتون استاد

د ځان¬وژنې مشــهور اثر منځ ته راوړی. هغه 

د دغه کتاب لپــاره ځانګړي مطالعات وکړل. 

څېړنــه یې پراخه کړه او زیات شــمېر ارقام او 

احصائیــې یې را ټولې کــړې. د اثبايت روش 

په مســیر دې ګامونــو د ځان¬وژنې د کتاب 

پــه بڼه یــوې نتیجې تــه ځان ورســاوه. هغه 

اعالم کړه چې ځینو فرمولونو او قواعدو ته یې 

الرسسی موندلی: هر څومره چې ټولنیزوالی 

د ټولنــې د عمومي وضعیــت د دوام له معیار 

رسه ښــکته یــا پورتــه يش ټولنه له ســتونزو 

رسه مــخ کېږي. پــه بله وینا هــر څومره چې 

د ټولنیزکېــدو او وګړنیزکېــدو کچــه له خپل 

نورمال او ټولنغوښــتي وضعیته واوړي، ټولنه 

له کړاؤنو او بې¬¬نورمۍ رسه مخ کېږي. 

هغه وښــوده چــې د ځان¬وژنــې الملونه 

یا پــه زیاتــې ټولنیزېدنې کــې دي، یا په نه 

ټولنیزېدنــې یا وګړنیزېدنې کــې. هر څومره 

چــې د ټولنیزېدنــې درجــه زیاتــه يش نــو 

خلــک د نــورو لپاره ځــان وژين؛ هــر څومره 

چې خلک له نورو بــې اغېزو يش، ځان-وژنه 

کول ورته امــکان موندلی يش. تر ټولو مهمه 

السته¬راوړنه یې دا وه چې ده وشو کولی هغه 

پېښــه چې تر ده مخکې تاریخ کــې وګړنیزه 

ګڼل کېده، ټولنیــزه ثابته کړي. ده ثابته کړه 

چــې د ځان¬وژنې اصيل المل ټولنیز دی نه 

وګړنیز او یا نور څه. د ځینو معتدلو او قانوين 

وضعیتونــو الملپېژندنــه کــې ټولنیز وضعیت 

مهم المــل دی. دا المل نن پــه هېڅ وجه له 

پامه نــه يش غورځول کېدی. ټولنه د څرګند 

او ځیــږ المل په حیث په ټولو پېښــو کې الره 

لري او تعقیبېدلی يش. 

د هغــه د تحلیــل له مخې، ډېــره ټولنیزه 

تړل¬کېدنــه او ډېــره خالصېدنــه دواړه د نه 

همغږۍ المل ګرځي. دا مفهومي چوکات په 

ذهن کې ســاتو او د برشي حقونو وضعیت ته 

ورځو. پوښــتنه دا ده چې د قوانینو ختنځای 

کــوم دی؟ د همدغو حقونــو د را پورته کېدو 

اصيل بڼه څه او له کومې ده؟ دا قوانین اصال 

د ځینــو پوهانو لــه نظره پر فطــرت او واقعي 

غوښــتنو والړ دي او د ځینــو لــه نظره ټولنیز 

ـ تاریخــي بــرشي ادراک یــې اصيل منشــأ 

ده. یعنــې که دا حقوق چــې مونږ یې برشي 

حقونه بولو د انســان له منځه را وتيل وي، نو 

د تطبیق لپــاره یې منځنــي او ذايت الملونه 

باید ولرو. که له ټولنو او تاریخي وضعیتونو را 

پورته شــوي حقوق وي، نو مانا یې دا ده چې 
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ټولنیز وضعیتونه يې پر تطبیق او عميل کېدو 

اغېزې لري. 

برشي حقونه له انســاين واقعــي اړتیاؤ را 

پورته شــوي او هره ټولنه چــې خپل معتدل 

وضعیــت کې وي نــو د دغو حقونو د ســاتلو 

امــکان وررسه زیات وي. په بله وینا که حقونه 

له ټولنیز معتــدل وضعیته منځ ته راغيل وي 

نو د تطبیق امکان یې لوړ دی. یا د عقالنیت 

کچه تر دې حده ورســېږي چې خپله ګټه په 

دغه تعریف شوي انضباط کې ولټوي، نو هغه 

ټولنه کې برشي حقونه د خلکو په اجتامعي، 

عميل ژوند کې څرګندېږي. 

افغان ټولنه او برشي حقونه 

د امېل دورکیم نظریې ته په پام رسه زمونږ 

ټولنه هم د خپــل منځي تړون یوه خاصه بڼه 

لري. مونږ د یوبل لپاره یوبل وژنو، یعنې زمونږ 

د ټولنیزېدنې کچه لوړه ده او زیات ټولنیز یو. 

وابستګي مو زیاته ده او رسه کلک تړيل یو. دا 

تړون مونږ اړبايس چــې خپله د ژوند نه کولو 

تڼۍ کېکاږو ـ

که ځان¬وژنــه له خپلې واقعي او دقیقې 

کوډ شــوې مانا را وباسو او لږه یې پراخه کړو، 

نو هر هغه ځــاين او نژدې حقونه چې زموږ د 

ځان او بدن او موقعیت وضعیت دی، هغو ته 

نه پاملرنه او د هغو په مقابل کې شــته پېښــو 

ته لومړیتوب ورکول، د ځان وژنې په مانا کې 

شاملېږي. 

دلته ډېری کســانو د خپلــو کورونو د غړو 

لپــاره برشي قرباين ورکــړې؛ ډېرو خپل ژوند 

له السه ورکړی؛ ډېرو مرګ او معیوب کېدنې، 

تهدیــد، بې¬ســواده پاتــې کېدنــې، خپــل 

صحت خرابېدنې، جلــد خرابېدنې، ولږې او 

زاړه لباس او زړو افــکارو ته چې د ده لپاره د 

ده برشي حقونــه ول، د نورو لپاره يې قرباين 

کړي دي. 

لــږ څه نورې پېښــې هــم دررسه وګورئ: 

دښــمنۍ کول، پالل یې؛ د خپلو ډلو او ټپلو 

لپــاره درېــدل، د هغوی په ځــواک بندونه او 

خنډونــه اړول او نړول، ټولنیــز وجود موندل 

او پــه یــوه خاص دریــځ کــې د ځینو برشي 

غوښــتنو له حده زیات پړســول. په وروستيو 

لسيزو کې په ټوله نړۍ کې د غیردولتي هغو 

ډلو او بنســټونو مســأله په امنیت کې مطرح 

شــوې چــې د دولــت د اقتــدار وړې محيل 

منونې دي. دا، یعنې همغه اقتدار دی چې د 

ډېرې ټولنیزېدنې له وجې شخص ته د دولت 

پــر وړانــدې د مقابلې فرصت ورکــوي.  پکار 

ده په داســې ټولنو کې د بــرشي حقونو د نه 

تطبیقېــدو الملونه، رسه له دې چې نور موارد 

هم دي، په ټولنیزېدنه او ځانګړې ټولنیزېدنه 

کې هــم ولټــوو. د دې لپاره چې په داســې 

ټولنه کې حقونه وساتل يش څه باید ويش؟ 

بایدونه!

ځینــو نظریه ورکوونکو په تېــرو څو کلونو 

او څو لســیزو کې په تلــوار او وارخطایۍ رسه 

دا نســخې وړانــدې کــړې دي چې د شــته 

وضعیت له درکه وروســته دې، په مقابل کې 

ورته کار ويش. مثــال که دوی درک کړې وي 

چې افغانستان سنتي او مذهبي ټولنه ده، نو 

سم د الســه یې تقابيل چاره د حل الر ګڼلې 

او نامذهبي او مــډرن وضعیت یې ننګولی او 

بدلون یــې بدنامه کړی. زما پــه آند مخکني 

کوښښــونه تــر ډېره تقابــيل دي او لږه ګټوره 

حلالره ښودلی يش. دا دی، تاسو یې پس له 

دوه لسیزو ګورئ چې هره ډله له خپلو باورونو 

رسه د مقابلــې میــدان ته راوتــيل دي او په 

داســې حال کې چې افغانان له رواين اړخه 

د نه ماتېدنې او نه اوښتنې په قالب کې دي، 

دوی په بې¬رویې محل کې بې¬رویې اړیکو 

ته پرېښــودل کېږي. طبیعي ده چې دا ټول 

چاپېریال او دا ټول ټولنیز وضعیت دومره رسه 

تړلی او پېچلــی امکان منځ تــه راوړي، چې 

هلته د بــرشي حقونو د ماتېدنې تجربه زیاته 

ممکنه وي. دا زیاتې بېلګې درلودلی يش. 

زمــا په ګومان د دې ټولنې د وګړو باورونه 

او پېژندنې باید راوسپړل يش. د دوی انسان 

پېژندنه ويش. دوی، نړۍ او د انســان د ژوند 

چاپېریــال ته په کوم نظر ګــوري، دا بل ډول 

انســان¬پوهنه ده. دا بحــث چې انســان د 

افغانانــو په ټولنیــزو باورونــو او ژوند کې څه 

دی؟ یــوه مهمــه مســأله ده او کولی يش را 

ســپړل یې د هغو اصيل الملونو په تشــخیص 

کــې مرســته وکړي چــې د ټولنیــزو اړیکو او 

درجاتو له ســاتلو رسه رسه د انســاين حقونو 

اصالت هم وساتل يش. 

پــه پیــل کې خــو داســې ښــکاري چې 

په اصل کــې مذهب او عرف د دوی انســان 

پېژندنــه کړې ده: مذهب یــې ژبنیز اړخ دی 

او عرف یــې واقعي او عمــيل اړخ. دلته چې 

پــه کوم څه اســتدالل کېږي، او یــا دا بیان، 

رشحه، اســتدالل، عقل او پوهــه د څه لپاره 

کارول کېــږي هغه یو خاص ټولنیز جوړښــت 

او وضعیت دی، چې کولی شو په یوې پراخې 

معنا یې ټولنیز عرف وګڼو. 

د افغانانــو انســان پېژندنــه لــه مذهبــه 

اســتدالل او منطق اخيل او لــه عرفه عميل 

امــکان او واقعیت. هغه څــه چې کېږي هغه 

تر ډېره عرف او د افغان انســان د ژوند واقعي 

ماهیــت او تاریخي لېــږد دی. هغه څه چې 

ښــودل کېــږي، ښــکارېږي، منل کېــږي او 

پرې اســتدالل کېږي هغه مذهبي روایات او 

معنوي سنتونه او آداب دي. 

دا دوه اســايس عنارص رسه ګډ شــوي او 

یوه خاصه انســان پېژندنه یې منځ ته راوړې. 

دا زښته ساده او ابتدايي د حل الر ده چې په 

اوږد مهال کې به د ځینې تغییراتو المل يش 

خــو په لنډمهاله کې ســتونزې الهم زیاتوي: 

کــه د مذهــب مخنیوی ويش او عــرف ته بد 

وویل يش! همــدا کار مونږ په تېرو کلونو کې 

کــړی دی، چې دا یې پایلې دي. مونږ خلک 

هوښــیار نه کړل چې له تاوتریخوايل، جګړې 

او قربانولو څخه الس واخيل، مونږ یې پښــې 

ور وتړلــې او حال دا چې هغوی په الســونو ال 

نور قتلونه وکړل. 

نو اوس برش  په ارتباطاتو کې څوک دی؟ 

افغان ټولنه کې انســان په زیاتو تعریفونو 

رانغاړل شوی دی. ځینې متلونه په دې هکله 

په مســتقیمه بڼه ټولنیز اعتقاد بیانولی يش. 

انسان ضعیف دی! بنده بند دی! انسان خو 

له نســیانه اخیستل شــوی! آخر یې مرګ او 

مړینه ده او انســان باید ځان له انســانیته و 

نــه بايس او ... دا هغه څــه دي چې زیات د 

انســانو په هکله مطرح شــوي تعریفونه دي. 

انســان په ارتباطاتو کې یــو اړیکپال، ځواب 

ویونکــی، مجازي، ... موجود دی. انســان د 

نورو په باورونو کې څوک دی؟ همغه انســان 

شنايس ده. انسان د نورو په باورونو کې هغه 

څــوک دی چــې ال هم ســم نــه دی پېژندل 

شوی. نړۍ یې له سلګونه ډوله ګواښونو رسه 

مخ کــړې او غوښــتنه یې دا ده چــې د دغو 

ستونزو نښه او یاد به پکې نه وي. 

کــه پخپلــه د ټولنپوهنــې درې مشــهور 

قالبونه را واخلو او دا پوښتنې د دوی له فکره 

پکې ځواب کړو نو د کارکړنپالنې نظر دا دی 

چې هــر وګړی پــه ارتباطاتو کــې د فعالیت 

درلودونکــي هویت نښــه ده. هر یــو کس د 

اړیکو په شبکه کې یو منل شوی واقعیت دی 

چې شــتون یې پــر یــو ډول کارکړنې داللت 

کوي. ټولنه هغه کســان کســان ګڼي، مني 

یــې او د اړیکو پراخېدو ته یــې اجازه ورکوي 

کــوم چې له خپله ځانه اغېز وښــيي. دا اغېز 

هــم باید پــه ټولنــه کــې وي او د ټولنې نور 

وګړي، او شــته فضا او بنســټونه تــرې متأثر 

يش. پــه متقابل ســمبولیک چلند کې چې 

دا پوښــتنه ځوابوو هر وګــړی د غربګېدنې او 

پاتې په 36 مخ کې
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کشور چین نمونۀ گویایی از تغییر و تحوالت 
فرهنگی ادواری اســت که بــه دلیل جمعیت، 
موقعیــت و حجــم جغرافیایــی و قدمت خود 
کمتر کشــوری نظیر آن را پیموده است. اگرچه 
تحــوالت فرهنگی جوامع سیاســی و فرهنگی 
همیشه استثنایی اســت و هیچ کدام شبیه آن 
دیگری نیست! از یک طرف تکامل فرهنگی به 
تکامل تکنیک و تمدن مادی بسیار گسترده ای 
منجر شــد و از طرف دیگر تمدن و ساختارهای 
مادی به ساختارهای اندیشۀ انسانی بعد جدیدی 
دادند. به صراحت می تــوان گفت که علی رغم 
این که مــن در طول چهل ســال اخیر تکامل 
حرکت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چین را 
از نزدیک دنبال کرده ام، ولی دانش خود را برای 
یک جمع بست از شرایط موجود در چین بسیار 

محدود و کم می بینم. 
تبدیل چین بــه اقتصاد دوم جهان و رقابت 
این کشــور با اقتصاد اول جهــان، یعنی ایاالت 
متحده و امکان پیش افتادن، اتفاقی نبوده است. 
ســاختارهای اداری و فکری از چین باستان به 
تکامل سیســتم های اداری و فکری پیچیده ای 
انجامیده کــه امکانات فراروی بــه یک تمدن 
برترجهانی را میسر ساخته است. قدرت انسانی، 
تکنیکی و پیچیدگی زندگی فرهنگی و سیاسی 
در چین انسان را همان اندازه بهت زده می کند 
که اگر با چشــمانی باز و فکری پر از تجربه در 
مقابل تاریخ تمدن انسانی بایستیم و خود را در 
مقابل آن بهت زده و حیران احساس کنیم. برای 

راه تکامل 
نظریه های 
حقوق بشر 
در ادبیات 
و گذر تاریخ-6
کشور چین
از پرفسور اووه برینگ
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

ورود به این پروسه بد نیست نگاهی کوتاه به روند 
تکامل اندیشه در چین باستان و تکامل عقایدی 
که با کنفوسیوس شروع می شود داشته باشیم. 
توجه داشــته باشیم که بررسی از این مرحله از 
تاریخ چین همزمان است با شکل گرفتن اولین 
دموکراســی ها، آن هم دموکراسی مستقیم در 

یونان باستان.
کنفوسیوس:

کنفوســیوس اولین فیلســوف چینی بود 
که یک سامان گســترده و جامعی در فلسفه و 
تفکر انسانی بنیاد نهاد. این فلسفه به طور عموم؛ 
عــادات، عقاید و زندگی مردمــی که قرن های 
پیشین از آن پیروی می کردند ساختار جدیدی 
داده و متکامل کرد. چین پیش از کنفوسیوس 
گنجینه های ادبی و تاریخی بســیار داشت، ولی 
به علت وجــود فیودال های کوچک پراکنده که 
در ظاهر میان آن ها پیوندی نبود؛ کنفوسیوس 
توانست هرآنچه را که مردم، فرزانگان و شهریاران 
کهن زندگی کرده بودند؛ به صورت بی نظیر گرد 
آورده و سپس بر روی این میراث، یک نظام بزرگ 
فلسفه همه گیر بنیاد نهاده و با این دستاورد یکی 
از اندیشــندگان بزرگ سراسر تاریخ شود. تفکر 
و کارکرد این اندیشــمند بزرگ در ســه هدف 
متمرکز شــده بود: خدمت به حکومت، آموزش 

جوانان، و گزارش فرهنگ چینی برای آیندگان.

کنفوسیوس دولتمرد
طبیعی اســت که آثار، اندیشه ها و نظریات 

فیلســوفانۀ کنفوســیوس از محیط اجتماعی، 
فرهنگی و طبیعی زمان خود  اثر گرفته اســت. 
او در عصــری از تاریــخ چین می زیســت که 
ســاختار قدرت مرکزی ضعیف بود. دولت های 
دست نشــانده به گونه ای خودمختار بودند و هر 

کدام به شیوۀ خود حکومت می کردند.
کنفوســیوس به تجربه دریافت که یک کار 
تغییر طلبانــه در یک محیط بی ثبــات و ناامن 
امکان پذیر نیست. ایجاد یک ثبات نسبی و امکان 
پیش بینی حوادث آن موردی بود که کنفوسیوس 
خواســتار ایجادش بود. او در مخالفت با آشوب 
فزاینده موجود بود که شــاگردان خود را تعلیم 
می داد و بر مســئولیت هایی تأکید می کرد که 
به طور طبیعی می تواند مناسبات انسانی میان 
رعیــت و دولت و حتا میان اعضای یک خانواده 

را تنظیم کند. 
بنا به تجربیات کنفوسیوس، زمانی آشوب/
ناامنــی به وجــود می آید کــه قوانینی وجود 
نداشته باشــد و یا اجرا نشود. او می گوید: آنگاه 
که مسئولین نتوانند بعنوان مسئول رفتار کنند 
و وظایف افراد در جامعه مشخص نباشد، سنگ 
روی ســنگ نخواهد ماند. کنفوســیوس تأکید 
می کرد که: »بگذارید شــهریار، شهریار باشد و 
وزیر، وزیر. بگذارید پدر پدر باشــد و پسر، پسر« 
بدین ترتیب، تأکید می کرد که اولین گام بسوی 
دگرگون کردن جهان آشــفته این است که هر 
کسی را بر آن داریم که موقعیت و جایگاه خاص 

خود را بشناسد و وظایف خود را انجام دهد. 
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در این بررسی درباره پیچیدگی  یا ساده بودن 
نقش های اجتماعی و هویت های سیاسی در چین 
باستان نمی توان نظری داد، ولی چگونگی تکامل 
هویت افراد در گذر تاریخ از ســئوال های بسیار 
مهمی است که بررسی تکامل آن ها می تواند در 

روشن شدن تکامل فرهنگی مهم باشد.

هماهنگی بزرگ 
واالتریــن آرمــان کنفوســیوس بنیاد یک 
حکومت جهانــی بود کــه او آن را )هماهنگی 
بــزرگ( می خوانــد. در این پروســه، اولین پلۀ 
پیشرفت اجتماعی به صورت یک جهان بی نظم 
آشکار می شود، پلۀ دوم به شکل یک جهان که 
توام است با »آرامش کوچک« و یا نزدیک شدن 
به صلحی که در آن همۀ امیرنشین ها از یک نظم 
نسبی برخوردار می شــوند توام خواهد بود. پلۀ 
سوم هماهنگی بزرگ ساده و دل پذیری است که 

وصفش این چنین است: 
»آن گاه کــه دائــو »راه« بــزرگ را هموار 
می کرد، روح بهروزی همگانی جهان را سرشــار 
کرده بود. مردان مســتعد و باهنر به مقام های 
مســئول برگزیده می شدند، بر صمیمیت تکیه 
می شــد و )تخم( برادری کاشته می شد. از این 
رو، مردم فقط والدین خود را دوست نمی داشتند 
و تنها پســران خود را پســر نمی دانســتند. از 
سال خوردگان تا گاه مرگ پرستاری می کردند، 
برای نیرومندان کار و برای جوانان اسباب زیست 
فراهم بود. با بیوگان مهربانی و همدردی می شد. 
از یتیمــان و بی فرزندان و هــم از آن های که 
بیماری ناتوان شان کرده بود پرستاری می کردند، 
از این که چیزها بیهوده این جا و آن جا ریخته 
باشد بیزار بودند، اما آن ها را برای استفادۀ خود 
انبار نمی کردند، و از این اندیشه که نیروی شان 
به طور کامل به کار گرفته نمی شد بیزار بودند، 
با این همه آن را به سود خود به کار نمی بردند، 
مقاصد خودپرستانه پای مال می شد و مجال رشد 
نمی یافــت. از راه زنان و دزدان و خیانکاران دیگر 
خبری نبود، چنان که در بیرون از خانه هر کسی 
بدون بیم از هرگونه آزاری، آزادنه حرکت می کرد. 

این عصر، عصرهماهنگی بزرگ بود.« 
واقع بینی کنفوسیوس در امر حکومت 

خیلی از چین شناسان معتقد ند که علی رغم 
آرمان های ایده آلیستی، کنفوسیوس ایده آلیست 
محض نبود، بلکه تصویری آرامان گرایانه توأم با 
واقع بینی از قســمی از جامعۀ انسانی به دست 
داد تا شهروندان برای )رسیدن( به آن بکوشند. 
مهم تر از آن ساختاری تقریباً واقع بینانه هم برای 
زندگی خود طرح ریخت. برای مثال موقعی که 
زه گونگ، شاگرد محبوبش از او دربارۀ بنیادهای 
حکومت نیک پرســید، او به صورتی واقع بینانه 
سه چیز مطرح کرد، یکی وجود فراوانی خوراک، 
دوم سپاه/امنیت و سوم مردم. کنفوسیوس از این 

سه مورد اعتماد مردم را بزرگ تر می دانست، چه 
بدون آن »حکومتی در کار نخواهد بود.« همو در 

جای دیگری گفته است: 
امیر نگران نداشتن ثروت نباشد، بلکه نگرانی 
در توزیع عادالنۀ آن مهم است. نگران فقر نباشد، 
نگران ناامنی بودن مهم تر است. ثروت که عادالنه 
توزیع شــود، فقری در کار نخواهد بود؛ امنیت و 
هماهنگی که باشد، شکایتی از فقر نخواهد بود؛ 
رضایت که باشد، شورشی بپا نخواهد شد. )الزم 
به یادآوری می دانم که مــن نثرهای موجود را 
به زبان روز ترجمه کردم وگرنه خواندن متن ها 

سنگین و یا نامفهوم می شدند(.
ادبیات کتبی چین بیش از چهار هزار سال 
ســابقه دارد. قدمتی که در ســایر فرهنگ های 
باســتان نمی توان یافت. در روی ظروف سفالی 
عالیــم و نشــانه های حرفــی و تصویری پنج 
هزارســاله مانند، کوه، رودخانه، تور ماهیگیری 
و یا جای پای انســان و غیره کشف شده است. 
الفبای کنونی چین حدود 95۰۰ حرف و نشانه 
و تصویر دارد. به نظر شرق شناسان، چینی ها دو 
هزار سال قبل از میالد دارای خط و هنر صحافی 

کتاب بودند.
از قرن های قبل از میالد، حدود ۳776 کتاب 
به جا مانده که در کتابخانه ها و موزه ها نگهداری 
می شوند. به ادعای محققان، چینی ها 12۰۰ سال 
قبل از میالد، دارای ادبیات فولکلوریک رئالیستی 
بودند. به ادعای روشــنفکران ملی گرای چینی، 
مأمورین و بازرســان و جاسوسان درباری، اشعار 
و ترانه های عامیانه را جمع می کردند تا با درد و 

رنج مردم آشنا شوند.
بعضی تاریخ دانان حتی ســابقۀ ادبیات و یا 
دست نوشــته ها را قدیمی تر ارزیابی می کنند. 
آن هــا بر این باورند که چینی ها 11 قرن قبل از 
میالد از اســتخوان و یا اسکلت الک پشت برای 
نوشتن اســتفاده می کردند. قدیمی ترین کتاب 
شــعر چینی، گلچینی اســت که از قرن دهم 
پیش از میالد به جا مانده است. ادبیات ابتدایی 
چین شامل، آواز و سرودهای مذهبی، قصه های 
اسطوره ای، وردهای دفع جن زدگی، احضار ارواح 
مردگان، حل معماهای سرگرم کننده، فالگیری، 

غیب گویی، وقایع نگاری وغیره بود.
شعر، مهم ترین ژانر ادبیات چین باستان بود، 
کــه در آن تجربیات طبیعی، خاطرات تاریخی، 
آداب و رسوم اســطوره ای منعکس می شد و یا 
مورد بحث قرار می گرفت. ادبیات چین همیشه 
اجتماعی و سیاســی بوده است. مطالعه ادبیات، 
بخشــی از آموزش و تربیت مــردم بود. ادبیات 
همیشه نشاندهنده و بیان کنندۀ احساسات، درد 

و رنج زیردستان در برابر حاکمان بود.
جمع بست حقوق بشر در چین باستان

علی رغم تعالیمی که به بزرگداشت احساسات 
و پاسداشــت عواطف لطیف انسانی در این دوره 

تأکید داشت؛ آموزش های کنفوسیوس بیش از 
هر چیزی روی رابطۀ فرد و حکومت دور می زد. 
اطاعت، اطاعت و بازهم اطاعت از شاهان و مقامات 
نظامی و اداری مهم ترین پیام کنفوســیوس به 
مردم بود. نظم و پیروی از نظم شرط اصلی یک 
زندگی اجتماعی امن بود. شــورش و مخالفت با 
حکومت/نظم جامعه مذموم شــمرده می شد و 

حتما مجازات های خود را داشت.
درباره حقوق زنان نظریات کنفوســیوس و 
تفکر اجتماعی موجود در چین فرقی با ســایر 
تمدن های هم عصر چون مصر، ایران، هندوستان 
و ... نداشت. شــاید موقعیت زنان در چین حتی 
بدتر از ســایر امپراطوری های آن زمان بود. در 
نوشته های کنفوسیوس و بزرگان ادبی و فکری 
پیش از آن ها عدم حضور زنان بصورت شــدید 
احساس می شود. الگوها و مالک هایی که توسط 
مردان و جامعه برای زنان تدارک دیده شده بود 
نشان از آن می داد. زن بصورت یک ابزار در اختیار 
مرد و جامعه بود. مجبور کردن دختر بچه ها به 
پوشیدن کفش های چوبی برای حفظ آن ایده آل 
زیبایــی که برای پاهــای زن در نظر بود، مثال 

بارزی است. 
جامعۀ چین جامعه ای پدر یا مردساالر بود. 
حکومت ها توســط مردان اداره می شــدند و در 
ادارۀ ارتش، دربار و یا امور کشــوری زنان نقشی 
نداشتند. اووه برینگ در کتاب خود اشاره ای به 
نقش زنان در ادارۀ کشور  یا فیودال های کوچک 
نداشته و خود من نیز در این مورد فرصت مطالعۀ 
ویژه ای را نداشتم که ببینم آیا زنانی در رأس امور 
سیاسی بودند یا نه. بدین ترتیب در هیچ یک از 
نوشته ها  یا تعالیم کنفوسیوس مقام مشخصی به 
زن داده نشــده و هر گاه که از انســان و یا فرد 

صحبت می شد، منظور مردان بودند.
تائوئیسم و راه جدید زندگی: 

حدوداً دویست سال بعد از مرگ کنفوسیوس 
تفکر جدیدی که با عنوان تائوئیسم مشهور شده 
است شکل گرفت. تائو به معنی راه زندگی. این 
آیین حــق انتخاب راه را یکی از اساســی ترین 
شــیوه های زندگی در نظر می گیــرد. بدین رو 
این آیین در مقابل آن اندیشه های کنفوسیوس 
که فرد را به پیروی و اطاعت از ساختار/ســنت 

سیاسی و اجتماعی دعوت می کرد قرار گرفت. 
اگر شورش و مخالفت با حکومت و اطاعت از 
ساختار سیاسی و سنت ها در تفکر کنفوسیوس 
مذموم شمرده می شد؛ تائوئیسم به طور مشخص 
در تقابل با این فکر قرار گرفت. امکان/حق انتخاب 
راه زندگی؛ با نظریات کنفوسیوس و هر آنچه که 
به عنوان ثبات، امنیت و اطاعت از بزرگان توجیه 

می شد در تضاد قرار داشت. 
بعد از این دوره نخســت وزیر ایاالت کوئین 
نظریۀ جدیدی را تکمیل کرد که به قانونگرایی 
ادامه در صفحه ۴۴
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د قرارداد لوري

د ښځو او نرو د برابرو حقونو د تطبيق په هيله 

چې د ملګرو ملتونو په منشور )فرمان( کې ذکر 

شوي، د دې په درک رسه چې هر کس حق لري 

د خپل هيواد په حکومت کې مســتقيم، يا غري 

مستقيم؛ د مناينده ګانو د ټاکلو له الرې، برخه 

واخيل او حق لري، چې په مساوي ډول په خپل 

هيواد کې عامه خدمتونو ته الرسسی ولري، او د 

ملګرو ملتونو د منشور او د برش حقونو د نړيوالې 

اعالميې پر بنســټ د ســيايس حقونو د امتياز 

ترالســه کولو په برخه کې د ښځو او نرانو د مقام 

د برابرۍ په هيله.

پر همدې بنســټ هوکړه کيږي چې له دې 

وروسته الندې موارد د پيل کېدو وړ دي:

لومړۍ ماده:

ښځې بايد له تبعيض پرته په مساوي ډول له 

نرانو رسه په ټولو ټاکنو کې برخه واخيل او د رايې 

ورکولو حق ولري.

دوميه ماده:

پر رشايطو برابرې ښځې په ټولو ټاکنو کې د 

چوکۍ د ترالسه کولو لپاره چې د ټاکنو له الرې 

ټاکل کيږي او د داخيل قانون پر مټ تنظيميږي، 

د ښځو د سيايس 
حقونو ژمنليک 
۱۹۵۳ د مارچ ۳۱مه

د اجرا وړ: ۱۹۵۴ د جوالی ۷مه

له نرانو رسه په مساوي توګه له تبعيض پرته حق 

ولري.

درېيمه ماده:

ښځې بايد حق ولري چې د عامه خدمتونو په 

دفرتونو کې دنده تررسه کړي او په ټولو عامه دندو 

کې چې د قانون په رڼا کې وضعه شوې دي، له 

تبعيض پرته له نرانو رسه په مساوي توګه اوږه په 

اوږه وي.

څلورمه ماده:

۱-  دا ژمنليک د ملګــرو ملتونو د ټولو غړيو 

لــه خوا او همــدا راز د نورو ټولــو دولتونو له خوا 

چې د عمومي غونډې له خوا را بلل شــوي وي، 

د السليک لپاره خالص دی. ۲- دا ژمنليک بايد 

تائيــد او تصديق يش او تاييدوونکي وســائل د 

ملګــرو ملتونو د رسمنيش له خوا د هغه په دفرت 

کې وساتل يش. 

پنځمه ماده:

۱- دا ژمنليک د ټولو هغو دولتونو لپاره خالص 

دی، چې ورته مراجعه کوي او د څلورمې مادې په 

لومړي پراګراف کې ورته اشاره شوي.

۲- ژمنليک ته الرسســی بــه د ملګرو ملتونو 

رسمنيش ته د يو ســند د سپارلو له الرې د پيل 

کېدو وړ وي.

شپږمه ماده:

۱- دا ژمنليک د شپږم تائيديه سند له نېټې، 

نوي ورځې وروســته، چې امانت ايښودل شوی، 

د اجرا وړ دی.

۲- هــر دولت چې ژمنليک د شــپږم ســند 

له امانت اښــودلو وروســته تائيــدوي، ژمنليک 

په نوييمه ورځ، د کتبي ســند لــه وړاندې کولو 

وروسته، د داسې يو دولت له خوا د پيل کېدو وړ 

ګرځېدالی يش.

اوومه ماده:

پــه هغه صــورت کې چې هر يو لــه دولتونو 

څخه، چې د الســليک پر مهال د دې ژمنليک 

د مــوادو اړوند رشايط او مالحظې وړاندې کوي، 

رسمنيش هغه مالحظــې ټولو دولتونو ته چې د 

قرارداد اړخ وي، ليږي او وروسته هغه دولتونه چې 

د دې وړانديز شــويو رشايطو او مالحظو مخالف 

وي، د ۹۰ ورځــو په مــوده کې موضوع د ملګرو 

ملتونو رسمنيش ته ليږي او دا لېږل شوې رشطيه 

)يا په هغــه نېټه چې هغه د ميثــاق يا ژمنليک 

لوری کيږي( او رسمنيش ته يې يادونه کوي چې 

پاتې په 42 مخ کې
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-10 دســامرب 1948 )19 قــوس 1327(، 

تصویــب اعالمیه جهانی حقوق بــرش و برابری 

حقوق زن و مرد.

-20 دســامرب 1952 )29 قــوس 1331(، 

تصویب کنوانسیون حقوق سیاسی زنان توسط 

مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد مبتنی بر 

اصل برابری حقوق زن و مرد در منشور سازمان 

ملل متحــد و در اعالمیه جهانــی حقوق برش. 

این کنوانســیون در 7 جوالی 1954 برای دول 

امضا کننده الزم االجرا شد. 

 ،)1346 عقــرب   16(  1967 نومــرب   7-

مجمع عمومی ســازمان ملل، اعالمیه در مورد 

محو تبعیض علیه زنان را تصویب کرد. ]قطعنامه 

)XXII(2263[. در این قطعنامه تبعیض علیه 

زنــان به دلیل نفی برابری ذاتی بین انســان ها 

و لطمه به کرامت انســانی زنــان نقض اعالمیه 

جهانی حقوق برش و منافی منشور سازمان ملل 

متحد محسوب شده است. سازمان ملل در این 

اعالمیــه، دول عضو و ســازمان های غیردولتی 

و جهانیــان را به کوشــش به منظــور محو همه 

اشکال تبعیض دعوت کرد. 

-19 جون-2 جوالی 1975 )29 جوزا - 11 

رسطان 1353(، تشــکیل نخستین کنفرانس 

گاه شمار مبارزات 
و دستاوردهای 
حقوقی زنان در 
سطح بین الملل
ع. ر. رهگذر

ســازمان ملل متحد درباره زنان در مکزیکو. در 

این کنفرانس وضعیت و منزلت زنان در ســطح 

جهان مورد بررسی قرار گرفت و هم چنین اعالمیه 

و برنامه عملی برای دفاع از حقوق زنان در سطح 

جهان به تصویب رسید. یکی از مهم ترین دست 

آوردهای این کنفرانس رشکت وسیع خود زنان 

در آن بــود. از 133 هیئت اعزامی توســط دول 

عضو سازمان ملل متحد، ریاست 113 هیئت را 

زنان به عهده داشــتند. گرچه این کنفرانس در 

گرماگرم جنگ رسد و متأثر از اهداف سیاســی 

دول عضو بود اما کامکان مبارزه با انواع تبعیض 

علیه زنان، به ویژه در عرصه هایی چون آموزش و 

پرورش، تغذیه، شغل و رشکت در امورسیاسی را 

دربرنامه کار خود قرار داد. هم چنین کنفرانس 

مکزیکو منجر به تشکیل دو مؤسسه درچارچوب 

سازمان ملل برای پیرشفت و رشد زنان شد:
The International Research and Training 

Institute for the Advacement of Women 
)INSTRAW(and the United Nations 
Development Fund for Women )UNIFEM(

-15 دســمرب 1975 )24 قــوس 1354(، 

بــا الهام از اعالمیه پایانــی کنفرانس مکزیکو و 

قطعنامه آن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 

در قطعنامه ]XXX[ خود سال 1976 تا 1985 

را دهه زنان اعالم کرد و جامعه بین املللی را به 

کوشش ویژه در پیشربد برابری، توسعه، و صلح 

دعوت کرد. در این قطعنامه سازمان ملل متحد 

ســال 1980 را برای تشکیل دومین کنفرانس 

جهانی زنان تعیین کرد. 

-18 دســمرب 1979 )27 قــوس 1358(، 

کنوانســیون رفع کلیــه اشــکال تبعیض علیه 

زنان در تاریخ 27 قوس 1358 توســط مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضا 

و پیوسنت کشورها گشوده شد. این کنوانسیون 

بر اســاس بند )1( از مــاده )27( در تاریخ 12 

سنبله 1360 )سوم سپتمرب1981( الزم االجرا 

شد. بدین سان، اصول اعالمیه سال 1967 در 

قوانین بین امللل متبلور شد که برای دول طرف 

این کنوانسیون الزم االجراست. 

-14-30 جــوالی 1980 )23رسطــان - 8 

اسد 1359(، تشکیل دومین کنفرانس جهانی 

زنان سازمان ملل متحد در کپنهاگ – دامنارک. 

هــدف ایــن کنفرانــس بررســی پیرشفت ها و 

رهاوردهای نیمــه اول دهه زنان و اجرای برنامه 

عمل کنفرانس مکزیکو و تدوین برنامه عمل برای 
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نیمه دوم دهه را به عهده داشــت. 145 هیئت 

منایندگی دول عضــو در این کنفرانس رشکت 

کردند. اعضای کنفرانس تصویب کنوانســیون 

رفع کلیه اشــکال تبعیض علیه زنــان، و به طور 

کلی هامهنگ کردن قوانین در کشورهای طرف 

کنوانســیون را یکی از مهم ترین دستاوردهای 

نیمه اول این دهه شناختند. اما در عین حال، 

عــدم توانایــی زنــان در اِعامل حقوق شــان به 

عنوان یکی از مشــکالت اساسی احقاق حقوق 

زنان تعیین شــد. در این کنفرانس عدم رشکت 

مــردان در بهبود نقش زنــان در جامعه، کمبود 

اراده سیاسی در این مورد، عدم توجه به نیازهای 

ویژه زنان، شــامر اندک زنــان در احراز مقامات 

تصمیم گیری، کمبود منابع مالی الزم برای رفع 

تبعیض، و عدم آگاهی خود زنان از حقوق شان، 

به عنوان موانع اصلی در مقابل رفع تبعیض به 

شامر آمد و برنامه عملی برای حذف این موانع 

تدوین شد. هم چنین برای نخستین بار در تاریخ 

مبارزات زنان، کنفرانس کپنهاگ به خشــونت 

خانگی و جنسی  علیه زنان اشاره کرد و رساًم بر 

مسئولیت دولت ها در مبارزه با این خشونت ها 

از طریــق تدویــن قوانین و تعقیــب و مجازات 

مجرمان تأکید کرد. و ضمن تأیید گزارش دومین 

کنفرانس جهانی مجمع عمومی سازمان ملل، 

برنامه عمل کنفرانس را برای نیمه دوم دهه زنان 

تصویب کرد. 

-15-25 جــوالی 1985 )24 رسطــان - 3 

اسد 1364(، تشکیل سومین کنفرانس جهانی 

زنان برای بررسی دستاوردهای دهه زنان سازمان 

ملل متحد در نایروبی-کنیــا. در این کنفرانس 

مناینــدگان 157 کشــور و 15000 ســازمان 

غیردولتــی رشکت داشــتند. هــدف کنفرانس 

ارزیابی نتایج ده سال تالش برای احقاق حقوق 

زنان در جامعه جهانی بود. این کنفرانس ســه 

مــاه بعد از به قدرت رســیدن گورباچف و تغییر 

وزیرخارجه آن کشــور، در عملکــرد منایندگان 

دولت ها تأثیر مثبت داشــت و منایندگان برای 

نخستین بار با کنارگذاشنت ایدئولوژی های شان 

فصل مشــرتکی یافته و قطعنامــه کنفرانس را 

به اتفــاق آرا  تصویــب کردند. ایــن کنفرانس، 

هــم از نظر تعداد اعضــای این نهضت، و هم از 

نظر مســایلی که مطرح می کردند، شاهد رشد 

چشــم گیر نهضت حــق طلبی زنان در ســطح 

جهانی بــود. کنفرانــس یک اســرتاتژی برای 

پیرشفت زنــان در آینده را تدوین کرد که در ماه 

دسمرب 1985 در مجمع عمومی سازمان ملل 

بــه تصویب رســید و اقدامات مشــخصی برای 

اجرای آن پیش بینی شد، از جمله تهیه گزارشی 

جامع در مورد نقش زنان در توسعه که در سال 

1986 منترش شــد. از مهم ترین دستاوردهای 

زنان در این کنفرانس، طرح و تأکید قاطعانه بر 

مسئله خشونت علیه زنان بود. 

-25 جــون 1993 )4 رسطــان 1372(، 

تشــکیل کنفرانس جهانی حقوق برش در وین-

اتریــش. در کنفرانس جهانــی نایروبی فعاالن 

حقوق زنان به این نتیجه رسیدند که برای پیشربد 

این حقوق باید حقوق زن را به عنوان یک مسئله 

عام، درچارچــوب حقوق برش مطرح کنند، و نه 

به عنوان یک مســئله جنبی در محدوده حقوق 

زن. به این دلیل با یک بســیج عمومی فعاالن 

حقوق زن در رستــارس دنیا تصمیم گرفتند که 

با قدرت و شــوری بی نظیر در کنفرانس جهانی 

حقــوق برش وین رشکت کنند. حضــور زنان در 

این کنفرانس و برگذاری یک دادگاه بین املللی 

برای نقض حقوق زنان، تأثیر بسزایی در جریان 

کار کنفرانس داشت. قطعنامه کنفرانس جهانی 

حقوق برش در وین برای نخستین بار حقوق زنان 

به عنوان حقوق غیرقابل تفکیک برش یاد کرده و 

احقاق آن را در صدر برنامه خود قرار داد. 

-20 دســمرب 1993 )29 قــوس 1372(، 

اعالمیه رفع خشونت علیه زنان. از جمله نتایج 

ایــن کنفرانس تعیین یــک گزارشــگر ویژه در 

کمیسیون حقوق برش برای تهیه گزارش در مورد 

خشــونت علیه زنان در 20 دسمرب 1993 بود. 

بدین ترتیب، این که حقــوق زن در زمره حقوق 

برش است در ساختار قوانین بین املللی حقوق 

برش نهادینه شد. 

-سپتمرب 1995 )سنبله 1374(، کنفرانس 

پکن-چیــن. بــا رشکــت منایندگانــی از 189 

دولــت و 5000 مناینــده از 2100 ســازمان 

غیردولتی که در آن بســیاری از فعاالن مستقل 

رشکت جستند. در کنار کنفرانس، سازمان های 

غیردولتی، اجالســی به نام فروم 95 تشــکیل 

دادنــد کــه 30000 رشکــت کننده داشــت. 

کنفرانــس پکن باردیگر بر برابری بین زن و مرد 

به عنوان یک مسئله حقوق برشی تأکید کرد و 

آن را رشط اساســی تأمیــن عدالت اجتامعی و 

یکی از رشایط الزم برای تأمین صلح در ســطح 

جهانی شناخت. این کنفرانس توامنندی زنان 

و برابری شــان با مردان را پیش رشط الزم برای 

تأمین امنیت اجتامعی، سیاســی، اقتصادی، 

فرهنگی و زیست محیطی اعالم کرد و از این که 

هنوز بسیاری از اهداف تعیین شده در کنفرانس 

نایروبــی عملــی نشــده، ابــراز نگرانــی کرده 

راهکارهــای جدیدی برای نیل بــه این اهداف 

پیشنهاد کرد. 

-پکــن+5 )5 تــا 9 جــون 2000ـ  16 تــا 

20 جــوزا 1379(، و پکــن + 10 )28 فربوری 

تا 11 مــارچ 2005 ـ 10 تا 21حوت 1383(، 

دو اجالس خاص مجمع عمومی سازمان ملل، 

به ترتیب پنج و ده ســال پس از کنفرانس پکن 

تشــکیل شــدند و کار خود را بــه پیرشفت ها و 

مشــکالت حرکت به ســوی رفــع نابرابری های 

مبتنی بر جنسیت اختصاص دادند. 

از صفحه 31

ټولنګډ وګړيتوب...

ځواب ورکونې یو مورد دی. ټولنه له ټولنیزې 

ځواب ورکونې جــوړه ده. ټولنه یعنې دا چې 

وګــړي هغه شــته پدیدې دي چــې له یو بل 

رسه ځوابیه اړیکې لري. د ځوابیه اړیکو لپاره 

الزم شــعور، بېلګې درک کــول، ژبه زده کول 

او کارول، ګټې ســنجول، پــه الزم وخت کې 

د ځــواب اقدام او ... ځانګړنې دي. په درېیم 

قالب کې چې جوړښــتپالنه ده ټول وګړي په 

یو خاص ډول قالبونو کې واقع دي. دوی که 

وغواړي که و نه غواړي په یوه نه یوه بڼه ځواب 

تــرې ایجادېږي پــه دغو قالبونو کې شــتون 

پخپله داســې وضعیت دی چې له واکه وتلی 

تعریفېږي. 

دا چې له دغو شننو رسه مذهبي او عريف 

ذایقه ورعــالوه يش، عجیب ټولنګډ وګړيتوب 

ترې منځ ته راځي. 

نتیجه

اوس نــو دا ټولنــه د متقابل ســمبولیک 

چلنــد په نظریه کې ښــه د تحلیــل وړ ده. د 

اړیکــو د نیولو کچه او بېلګې څرګندې دي او 

دا تــر ټولو مهمــه ده چې په اړیکــو کې او د 

اړیکــو په محتوا کې ډېــر يوبل رسه پوهېږي. 

مهمه نتیجه دا کېږي چې دا ټولنه تر دغومره 

وضعیته چې په عیني بڼه ښــکاري تر دې ال 

زیاته ذهني ده. 

اصيل پوښــتنې ته را ګرځــم: کوم دهلیز 

کې چې روان یاســتو او کوم ډول چې برشي 

حقونه پېژنو دا مونــږ ته ډېر په دې دلیل هم 

د رعایــت نه دي، چې د ټولنې زیاته برخه مو 

ذهنــي ده. يوبل چې رسه ګــورو، نو پوهېږو. 

ټولنــه مو په ذهنونو کــې ده او عیني بڼه یې 

ال کمــه او وړه ده. مونــږ ته هغومره چې ټولنه 

او خپل پوهنیــز وضعیت ذهني او عیني دی 

دا د برشي حقونو مســأله نه ده عیني شوې. 

اوس نو باید د ښــه تطبیــق لپاره زموږ د ژوند 

په ټولنیزه برخه کې حقوقي او قانوين مسائل 

د ټولنیــزو رګونــو محتوا وي. هــر کله چې د 

ټولنیز وضعیت په کچه پر حقونو رسه پوهېږو 

هغومره به یې ســاتنه هم کوو. ټولنه مو ځکه 

کلکه ســاتلې او درجه مو ور لــوړه کړې چې 

ذهني وضعیت راته لــري، برشي حقونه باید 

د پاتې کېدو او ســاتلو لپاره په بشــپړ ټولنیز 

وضعیت بدل يش. 
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د ختيــځ نابغه عالمه ســید جــامل الدين 

افغان چې زمونږ د ګران هيواد افغانســتان يو 

پياوړی علمي شخصيت او د اسالمي نړۍ سرت 

مفکر، د ختيځ سرت پوه، اسالمي فيلسوف، يو 

فاضل ليکوال، ژورناليست، اديب، يو سيايس 

او انقــاليب مېړه او يو زړور اور ژبی خطيب و، د 

نومــوړي د ژوندانه، آثــارو او افکارو په هکله تر 

)۱۹۷۰( زيږديز کال پورې په نړۍ کې په )۹( 

ژبو )۷۰۰( عنوانه بېالبېل کتابونه ليکل شوي 

ؤ او دا لــړۍ ال په هيواد او نــوره دنيا کې دوام 

لري.

په دې لنډه لیکنه کې موږ يوازې د ده د يو 

علمي او سيايس شهکار )عروة الوثقی( په باره 

کې څو کرښې وړاندې کوو.

لکــه څرنګه چې پورته ورته اشــاره وشــوه، 

افغان سيد يو څو اړخيز شخصيت و چې يو بعد 

يې د ده ژورناليزم دی. افغان سيد په مطبوعايت 

او ژورناليســتيکي هلو ځلو او فعاليتونو باندې 

يو عجيب بار درلود. لکه په افغانســتان کې د 

شــمس النهار د ورځپاڼــې د خپرولو په هکله 

امري شــريعيل خان ته سپارښــتنه، په فرانسه 

افغان سيد جامل 
الدين او عروة 
الوثقی

قضاوتپوه حرضت ګل حسامي

کــې د عــروة الوثقی خپــرول، د فرانســې په 

ورځپاڼــو کــې د ختيځ د سياســت په هکله د 

مقالــو لیکل، په لندن کــې د ضياء الخافقني 

د ورځپاڼې بنســټ ايښــودل، پــه مر کې د 

)ابونظــاره( د فکاهــي مجلــې د )ابونظاره( په 

طنــزي ورځپاڼې باندې بدلــول چې په هغې 

کې په حکومت باندې نيوکه کېدله او په مر 

کې د انګريزانو رول څېړل کېده، او د ورځپاڼو، 

جريدو او مجلو تاســيس ته د نورو هڅول، کله 

په هند کې د مويد االسالم په واسطه د )جبل 

املتــني( د جريدې رامنځته کــول او په مر 

کې د سليم النقاش او اديب اسحق په واسطه 

د )التجــارة( د ورځپاڼــې او د مر د مجلې او 

د ســليم عخوري په واســطه د )مراة الرشق( د 

ورځپاڼې تاسيســول چې وروســته بيــا اديب 

اســحق د )مر الفتات( ورځپاڼــه په دوه ژبو، 

فرانسوي او عريب خپره کړه.

تر دې لنډکۍ رسيزې وروســته راګرځو د 

مقالې اصيل موضوع ته.

۱- د العروة الوثقی د جريدې د خپرولو 

موخه:

سيد جامل الدين افغان د )۱۸۹۷( زيږديز 

کال د اګست د مياشتې ۲۲مه وه چې د مر 

د ګوډاګيو واکمنانو او انګريزانو له خوا د سويز 

له بندر څخه په بېړۍ کې د مببيي يا اوسنۍ 

مومبيي خواته ولېږدول شو او په لوی هند کې 

د ده اوســېدل يوازې په دکن، حيدر آباد پورې 

خاص شول او بې له لوستلو، مطالعې او ځينو 

خاصو کسانو رسه له کتنې پرته بله اجازه ورته 

نه وه. ســيد په دکن، حيدر آباد کې څه موده 

پاتې شو؛ خو په ۱۲۹۹ هـ ق د ۱۸۸۲ زيږديز 

کال په وروستيو کې په مر باندې د انګريزانو 

د لښکر کشــۍ نه وړاندې چې د هغه کال په 

شــعبان کې پېښــه شــوه، د بريتانوي هند له 

لوري کلکتې ته احضار شو. 

انګلييس مقامــات چې په هر حال کې له 

ده څخه په وېــره کې ؤ، دی يې په کلکته کې 

دومره وســاته چــې د عرايب پاشــا مقاومت په 

بشپړه توګه مات شو او انګريزان په مر واکمن 

شــول. احمد عــرايب پاشــا )۱۸۳۹-۱۹۱۱( 

زيږديز، يو مــري هيوادپال افرس او د مر د 
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ميل ګوند الرښــود ؤ، نوموړي د سيد د ښوونو 

او افــکارو نيغ پــه نېغه اغېز النــدې د مري 

رستريو او افرسانو په ملګرتيا د ترکي پاشــايانو 

او اروپايانــو په تېــره بيا د انګليســتان پر ضد 

پاڅون وکړ تر څو خپل هیواد د پرديو له منګولو 

څخه وژغوري. دا پېښه تر دې وغځېده چې د 

)۱۸۸۲( زيږديــز کال د جوالی په يوولســمه 

نېټه ســکندريه د انګريزي جنګي بيړيو له خوا 

مببار او په کنډواله بدله شوه، د همدې کال د 

جوالی په دولسمه نېټه عرايب خپلو رستريو ته 

امر وکړ چې دا سوځېدلی ښار خوشې کړي. د 

دوی پسې د سکندريې زرګونو اوسيدونکو هم 

ښار پريښــود. څلور ورځې وروسته د انګلييس 

رستــريو ډلې دا خايل کړای شــوی ښــار ونيو 

او انګريزانــو احمد عرايب پاشــا تــه باالخره د 

)۱۸۸۲( زيږديز کال د ســپټمرب په څوارلسمه 

نېټــه په تــل الکبري کې ماته ورکــړه، عرايب او 

ملګري يې لومړی په مرګ محکوم شول، مګر 

په اســتانبول کې د بريتانيا سفري الرد دوفني 

دې تــه په پام رسه چې کېــدای يش د عرايب 

او د ده د ملګــرو اعدام به د نويو پاڅونونو المل 

يش، د اعدام حکم يې د ســيلون هيواد ته په 

ابدي تبعيد باندې واړاوه، له عرايب رسه شــپږ 

کســه د پاڅون کوونکو نور مــرشان هم تبعيد 

شــول. دی له ۱۹ کاله تبعيد وروسته مر ته 

راستون شو )۱۹۰۱( زيږديز.

د عرايب پاشــا د پاڅون له ځپلو وروســته 

سيد ته اجازه ورکړل شوه چې هر ځای ته ځي 

تللــی يش، نو ســيد د )۱۸۸۲( زيږديز کال د 

اګســت په مياشــت کې اروپا ته روان شــو، د 

)۱۸۸۳( زيږديز کال په لومړيو کې له امريکې 

څخه له راســتنېدو وروسته پاريس ته والړ او په 

دې ښــار کې درې کاله و اوســېد او دا د سيد 

په ژوندانه کې ډېر فعال او له مثرې ډک کلونه 

ګڼل کيږي.

پــه دې ځای کې و چې د علــم او ادب له 

 )Ernes Renan( نومياليو لکه ارنيســت رينان

۱۸۹۲ زيږديز مړ. او ويکتور هوګو رسه آشنا شو 

او د سیاست له ميړنو رسه يې بلدتيا پيدا شوه 

او د خپلو علمي او فلســفي افکارو او سیايس 

نظريو په خپراوي يــې پيل وکړ او ډېر ژر يې د 

فرانســې علمي او سيايس چاپېريال تر خپلې 

اغېزې الندې راووست.

د پراخو سيايس فعاليتونو د مرکز په حيث 

د پاريــس غوره کول يوازې د هر ډول افکارو او 

عقايــدو د خپراوي او تبليغ لپاره د فرانســې د 

محيط د آزادۍ له کبله نه ؤ، بلکې بل علت او 

المل يې د فرانسې او انګليس تر منځ د ختيځ 

په مســايلو او په تېره بيــا د افريقا په لويه وچه 

کې د ســختو رقابتونو او ســياليو شته والی و، 

چې سيد په خپلو تيزبينو سرتګو رسه نه يوازې 

د دې حقيقت په کشف باندې بريالی شوی و، 

بلکې په دې رسبېره په دې توانېدلی و چې له 

دې رقابــت څخه د خپلو موخو او اهدافو لپاره 

ګټه واخيل، چې د ختيځو او اسالمي او په تېره 

بيا د مر او افغانستان د هيووادونو پر وړاندې 

د انګليس د تاوتريخوايل نه د ډک چال چلند 

پر ضد د نړيوالو د عامه ذهنيت د راپارولو څخه 

عبارت ؤ.

بــل د پــام وړ ټکــی دا دی چــې ســيد د 

مرتقــي او انقاليب افــکارو پــه درلودلو رسه ال 

زيات وکولی شــول د مرتقــي غورځنګونو پام 

خپــل لوري ته راواړوي، چــې دا مهال په اروپا 

او پــه ځانګړې توګه په فرانســه کې د ټولنپالو 

او راډيکالــو ګوندونو په بڼــه د روڼاندو د مننې 

وړ ؤ. لــه دې کبله و چې د فرانســې مرتقي او 

مخکښــې جريــدې اکــره د ســيد د انقاليب 

افــکارو خپــراوي ته حارضېدلې. افغان ســید 

هلته د خپلو ســيايس افکارو پــه خپرولو پيل 

وکړ او د اســالمي دولتونو په تېره بيا د هند او 

مر په شــئوناتو کې د غريب دولتونو په ګوتو 

وهلــو باندې يــې د خپلــو مقالو پــه ترڅ کې 

سختې حملې وکړې، چې هغه به لويو جرايدو 

را اقتباس کولې او د هغه ټولو ســيايس دوايرو 

مخــه يې ځــان تــه راګرځوله چــې د رشق په 

شئوناتو باندې بوختې وې.

افغان سيد چې د )۱۸۸۳( زيږديز کال په 

اپريل کې تازه پاريس ته رسېدلی و او فرانسوي 

ژبــه يې تر يوې اندازې پــورې زده کړې وه، په 

خپله لومړنۍ تبره کې يې د کيڼ اړخي ګوند 

 )L, Intransigent( په ارګان، ل، انرتانسيژان

په جريــده کې )د اپرېل ۲۳ مــه ګڼه( کې په 

ظاهري توګه د هندوستان د اوضاع په هکله او 

په حقيقت کې د افغانســتان په باره کې خپل 

مضمون دا رنګه پيلوي: )په وروستيو کلونو کې 

د انګريز عمده موخه په ټولو الرو باندې السربي 

ده، چې هندوســتان ته ځي. له همدې کبله 

ده چې اوس يې د افغانســتان او بلوچستان د 

سوق الجييش معابرو اشغال ته مالتړلې ده او 

د همدې مقصد لپاره دی چې اوس هڅه کوی 

تــر څو خپل ځان په مر کې مســتقر کړي.( 

رسه له دې هم سيد د فرانسې په جريدو کې د 

مقالو او خورو ورو مرکو په خپرولو بسيا نه شو، 

ډېر ژر د يوې خپلواکې جريدې د تاســيس په 

فکر کې شو او څرنګه چې دده مقصد اسالمي 

او عــريب هيوادونو ته د خپلو نظرياتو او افکارو 

رســول ؤ، په دوو ژبو فرانسوي او عريب باندې 

يې د جريدې خپرول په نظر کې ونيول.

ســيد د همدې موخــې لپــاره خپل مرش 

شاګرد شــيخ محمد عبده )۱۸۴۹-۱۹۰۵ م( 

چې د عرايب د پاڅون له ځپل کېدو وروســته 

د درې کلونــو لپاره بريوت ته تبعيد شــوی و، 

پاريس ته راوغوښت، شيخ محمد عبده چې بيا 

د مر ســرت مفتي شو، پاريس ته راغی او دې 

دواړو د عروة الوثقی د اونيزې جريدې خپراوي 

ته مال وتړله.

پاليــس  کــې  پاريــس  پــه  واړو  د  دوی 

روالمادلني رسه نږدې په يوه کوچني اپارمتان 

کې ژونــد کاوه، اخلی پخلی به يې خپله کاوه 

او د خپرونــې مقالې به يې ليکلې، دا دواړه په 

پاريس کې د خپلې اســتوګنې په موده کې له 

ډېرو مادي ستونزو رسه مخامخ شول.

عــروة الوثقــی د يو جمعيت نــوم و چې د 

همکارۍ او وحدت په لوري د اسالمي ملتونو د 

رابلنې او د استعامر پر ضد د پاڅون او د مر 

او ســوډان د خپلواکۍ لپاره منځته راغلی و او 

د اســالمي نړۍ يو ډېر شمېر مرشان او لويان 

په هغه کې شــامل ؤ. جريده په همدې نامه د 

همدې جمعيت له خوا خپرېدله.

د دې خپرونې تر شــا يــو مخفي جمعيت 

شــتون درلود، چې څانګې يــې په ټولې نړۍ 

کې خپــرې وې، غړي يې د فرهنــګ لرونکو، 

پوهــو او د دينــي غريت لرونکو مســلامنانو له 

منځه غوره کېدل.

دې غړيو د ســوګند او قســم پــه قيد رسه 

ژمنــه کوله چې: ))هر څه چې په توان کې يې 

لري د اســالمي ورورګلوۍ د راژوندي کولو په 

الر کــې به يې قرباين کــړي، او له نورو رسه به 

خپلې اړيکې د پالر-زوی د اړیکو په بڼه تنظيم 

کړي، او د ديانت له پولو څخه به نه بهر کيږي، 

او حتــی د دې د تضعيف پــه الره کې به کوم 

جــزيئ يا کيل يــو ګام هم پورته نــه کړي او د 

اســالم د پياوړتيا لپاره په هره وسيله ) فکري او 

عقــيل پياوړتيا يا عميل ځواکمنۍ( چې الزمه 

ده ترالسه کړي، او د توان تر حده به د اسالمي 

نړۍ څخه په خپلو اطالعاتو )خربتياوو( باندې 

ور اضافه کړي...((

دې جعيــت پــه بېالبېلــو هيوادونــو کې 

څانګې هم درلــودې، د هرې څانګې غړي، د 

مذاکرې او د نظرونــو د تبادلې په منظور رسه 

راغونډېــدل، د دې غونډو په پــای کې، هر يو 

غړي يوه اندازه پيسې په هغه صندوق کې چې 

کوچنی سوری يې درلود، اچولې، اچول شوې 

روپۍ پټې وې، څرګنده نه وه چې کوم چا لږې 

ورکــړې يا ډېرې. ډېر احتامل لري چې د عورة 

الوثقی لګښــت د همــدې صندوقونو له الرې 

تامينيده، ځکه د هغې اکره ګنې خلکو ته په 
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وړيا توګه استول کېدې.

د جريدې موســس او ســيايس مدير سيد 

جامل الدين افغان و او محرر يې محمد عبده 

و. د )۱۸۸۴( زيږديز کال د مارچ په ديارلسمه 

نېټه افغان سيد جامل الدين په پاريس کې د 

خپلې خپرونې لومړنۍ ګڼه د )عروة الوثقی( په 

نامه خپره کړه. په دې خپرونه کې د افغان سيد 

ليکنې خپرېدلې او د آزادۍ غوښتنې پيغام يې 

تر ډېرو لرو هيوادونو پورې د آزادۍ غوښتونکو 

غوږونو ته رساوه. 

د يو پوه د لیکنې له مخې په فرانســه کې 

د سید موجوديت او د ده تودې مبارزې د دې 

المل شوې چې د ده پريوان مينه وال او ارادت 

لرونکي هم پاريس ته والړ يش، له هغې جملې 

کوالی شو له شيخ محمد عبده، سعد زغلول، 

مريزا محمد باقر ايراين او اديب اسحق نومونه 

واخلو. پاريس ته د دې کســانو په ورتګ رسه د 

افغان سيد نهضت له زيات ځواک څخه برخه 

من شو. 

د عــروة الوثقــی لــه خپــراوي رسه زياتې 

مرستې وشوې. مريزا محمد باقر ايراين به هغه 

مطالــب چې په بهرنيو ژبو کــې موجود ؤ او په 

ختيځ پورې به يې اړه درلوده د خپرونې لپاره په 

عريب ژباړل. تر هغې وخته افغان سيد په يوازې 

ځــان ليکنې کولــې، د موالنا عبــده او اديب 

اسحق په څېر کسانو له راتګ وروسته، د سيد 

خپرونــه له خورا زیات مقبولیــت او محبوبيت 

څخــه برخمنه شــوه او د همــدې خپرونې له 

الرې، د ټولې نړۍ مســلامنانو ته د اســالمي 

اتحاد پيغام رسېده.

عــروة الوثقــی پــه اونــۍ کــې يــو ځل د 

پنجشــنبې په ورځ خپرېده، په اتو مياشتو کې 

يې اتلس ګڼې خپرې شوې. لومړۍ ګڼه يې د 

۱۳۰۱ هـ ق کال د جامدی االول په پنځلسمه 

)۱۲ مــارچ ۱۸۸۴( لــه چاپ څخــه راووته او 

وروســتۍ ګڼه يې د ۱۳۰۱ هـ ق د ذی الحجه 

په شپږويشتمه ) ۱۷ اکتوبر ۱۸۸۴( خپره شوه.

دې جريدې کوم هدفونه تعقيبول؟

د دې خپرونــې پــه لومــړۍ ګڼــه کــې د 

خپرونې موخــې په لنــډ ډول دا رنګه توضیح 

شــوې دي: ))دا اخبــار به د مــرشق خلکو ته 

خپل هغه فرايض وښــيي د کومو په اداء کولو 

کې چې تر اوســه پورې هغــوی کوتاهي کړې 

ده. د هغــې نتيجه دا ده چــې هغوی د ذلت 

کندې ته پرېويت دي او خپل حيثيت ترې ورک 

شــوی دی. د دې اخبار په ذريعه به هغوی ته 

وښودلی يش، چې هغوی څنګه خپل زوړ شان 

او شــوکت بيا حاصلولی يش، او آينده لپاره د 

افتونو او تکليفونو نــه د بچ کېدو کومه طريقه 

ده؟؟ د دې بحــث په دوران کې به هغوی ته د 

خپلو مصيبتونو سببونه او نتيجې هم ښودلی 

يش، ځکه چې په موجوده حالت کې هغوی نه 

پوهيږي چې دا حادثې پرې څنګه او له کومې 

راغلــې، او نه ورته دا معلومه ده چې د راتلونکو 

حاالتو نتيجه هالکت دی. موږ به دا کوښــښ 

کوو، چې د خلکو د زړونو نه هغه شــکونه لرې 

کړو، کــوم چې د باطل وسوســو او بې بنياده 

وهمونو په ســبب په کې پيدا شــوي دي او د 

هغې نتيجه دا ده چې مرشقي قومونه د خپل 

مرض د عالج نه نااميده شوي دي او  د هغوی 

په زړه کې دا غلط خيال ناســت دی، چې اوبه 

اوس له رسه اوړيدلې دي. موږ به د دليلونو په 

زور هغوی ته دا ثابتوو چې د کاميابۍ حاصلولو 

لپــاره دومره اوږد مــزل رضوري نه دی، چې د 

هغي تصور تاســو بــې همته کړي او ستاســو 

ارادې کمزورې کړي.

دا اخبــار بــه اصيل حقيقت ښــکاره کوي 

او هغــه الزامونه بــه غلط ثابتــوي، د کومو په 

ســبب چې خلک مرشقــي قومونــه عموماً او 

مســلامنان خصوصاً مالمتوي، او وايي چې تر 

څو مســلامنان د خپلو پلرونــو او نيکونو په الر 

روان وي، هغوی به هيچريې د تهذيب او ترقۍ 

الر بيــا نه مومــي او نه به د مقصــود منزل ته 

ورســيږي، يعنې د هغوی دا مطلب دی چې د 

مســلامنانو مذهب د تهذيبي ترقۍ په الر کې 

يو غــر دی، دا خربه به هر وخــت د دې اخبار 

پــه وړاندې وي چې د مرشقــي قومونو تر منځ 

دې د اتحاد او د اتفاق سلسله مضبوطه يش. 

خلک دې په خپلو کې د مينې سلوک کوي او 

پــه رشيکو کارونو او مقصدونو کې دې د يو بل 

تاييد او مالتړ کوي.((

د جريــدې لومــړۍ ګڼې د نــړۍ له اکرو 

مهمو جريدو څخه ډېر شــهرت ترالســه کړ، له 

باندونــګ څخه نيولې تر هنــد، ايران، مر او 

تونس... پورې د نړۍ له بېالبېلو ګوټونو څخه 

په سل ګونه ليکونه د هغې د نسخو د الس ته 

راوړو لپاره د جريدې ادارې ته رارسېدل.

العــروة الوثقی زياتــره په درېــو اصولو )د 

مســلامنانو اتحاد، د انګريزانو رسه مخالفت او 

د اســالمي هيوادونو د داخيل وضعيت اصالح 

کول( باندې خپرونې کولې.

د دې جريــدې اغېــزې چــې مقالــو يــې 

پــه عــريب هيوادونــو کــې د ځوانانــو روح په 

غورځنګ راوســت په هامغه وخت کې د عروة 

الوثقی جريدې د اســالمي نــړۍ د روڼ اندې 

او دردېدلــې طبقې منځ کــې له هند څخه تر 

تونــس او له زنګبــار څخه تر غــازان او باغچه 

رسای پــورې په هر ځای کې د الرښــود څراغ 

حکم و موند او د مســلامنانو په ذهنونو باندې 

يې ډېــره اغېــزه وکــړه، تخمونه يې وکــرل او 

هوښيار مســلامنان او اسالمي پوهه ځوانان د 

دې خپرونې د ليکنو مئينان شول.

د هند او ايران ورځپاڼو په اصفهان او تهران 

کې او ترکي ورځپاڼو په روسيله او عثامنيه کې 

د هغــې د مقالــو په نقل او ژبــاړې الس پورې 

کاوه او مطالبــو يې د پــاړيس، اردو، بنګايل او 

ترکي ژبو له الرې د ډېرو مسلامنانو په منځ کې 

لوستونکي پيدا کول.

ځينو مهمو مقالو يې د انګريزانو، فرانســې 

او روسيې په جرايدو کې هم انعکاس مونده او 

کله کله به يې په هغو باندې موافق او مخالف 

تفسريونه ليکل. 

که د عــروة الوثقی د جريدې هدف په څو 

ټکيــو کې را لنډ کــړو نو وبه وينــو چې د دې 

جريدې اصيل موخه د اسالمي ملتونو بيداري، 

د ختيځوالــو د حقوقــو ننګــه، او د اروپايــي 

ښــکېالک پر وړاندې مبارزې ته د دوی رابلل 

او د آزادۍ او خپلواکــۍ په الره کې جهاد و او 

سيد دا جريده د اســالمي رشق د ټولو ملتونو 

د حقوقــو د دفــاع لپــاره او د دوی د دردونو د 

ترشيح او د دوی د بيدارۍ په غرض تاســيس 

کړه او په هغې کې يــې د ټولو مظلومو ملتونو 

شــان او وضعيت ته توجه کوله، ده له هر ځای 

او له هــر چا رسه مينه درلــوده او هيواد يې د 

اسالم پراخه نړۍ وه. 

۲- د جريدې منځپانګه )محتويات(:

د عــروة الوثقــی په جريــده کــې پوهنه، 

سياســت، ادب، تاريــخ، اجتامعيات، اخالق، 

عقايد او فلسفه ټول شــته. د پاک قرآن آيتونه 

او نبوي احاديث يې پکې په داســې توګه رسه 

لګويل دي چې ته به وايې د همدې مورد لپاره 

راغيل دي.

په نړيوال سیاست د مقالو او تبرو رسبېره 

افغان ســيد د خپل ګران هيواد افغانستان په 

هکله هــم په دې جريده کــې مطالب ليکيل 

دي.

د مثــال پــه توګه ســید د عــروة الوثقی د 

جريدې د درېيمې ګڼــې رسمقاله خپل وطن 

ته وقف کړې وه او يو مطلب چې په هغه وخت 

کــې د ده د ډېرې پاملرنې وړ و يعنې ) د ايران 

او افغانســتان اتحــاد( يې د مضمــون عنوان 

ګرځولی دی. دا ګڼــه د ۱۸۸۴ زيږديز کال د 

ډســمرب پر يوولســمه نېټه خپره شوې ده او دا 

هغه وخــت دی چې د افغانســتان او ايران له 

الرې پــه هند بانــدې د روس د يرغــل آوازه د 

ورځې موضوع وه.
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د دې مقالــې عنوان دی )له پښــتنو رسه 

يو وايل ته د فارســيانو رابلنه( دا مقاله د عروة 

الوثقــی په پښــتو ژباړه کې لــه ۲۰۴ څخه تر 

۲۰۸ مخونو پورې د کتاب پاڼې احتوا کوي. 

د مقالې په یوه برخه کې سيد په دې خربه 

ټينګار کوي چې

))ای فارسيانو!... زه ګومان کوم تاسو نه به 

پټه نه وي چې اوس ستاســې د غږ پورته کولو 

لپاره ډېر ښــه وخت دی چې لــه افغانانو رسه 

متحد شئ او قسم وررسه وکړئ چې د غليامنو 

په مقابل کې وررسه په يووايل يوه کلکه مينه او 

يو ټينګ شپول شئ چې د طمع کوونکو پښې 

ورڅخه دې خواته راتېرې نه يش.((

همدارنګــه ســيد د عروة الوثقــی جريدې 

د ۱۸۸۴ زيږديــز کال د اکتوبر د شپاړســمې 

نېټې په ګڼه کې د ))بريتانيه، روس او اسالمي 

هيوادونــه(( تــر عنوان النــدې مقالــه کې د 

افغانستان په هکله د روس او بريتانيايې ناويل 

عزمونــه په ګوتــه کــړي دي او د وخت د دې 

امپرياليستي هيوادونو له ښکېالکي سياست 

څخه يې پرده پورته کړې ده.

د دې مقالــې اردو ژبــاړه د قــايض محمد 

عبدالغفار د کتاب )آثــار جامل الدين افغانی 

رحمــه الله( له )۲۱۱( مخ څخه تر )۲۱۴( مخ 

پورې پاڼې احتوا کوي.

د جريــدې پــه پنځمــه ګڼه کې ســید په 

اسالمي هيوادونو باندې د ښکېالک د ناکردو 

په غندنې رسبېره د دې هيوادو د اوســيدونکو 

په بــې تفاوتۍ بانــدې ســختې حملې کوي 

او د مالمتيــا ګوته ورته نيــيس او همدارنګه د 

دې هيوادونو واکمنان هم د مســئوليت څخه 

خالص نه بويل.

د يادونــې وړ خربه دا ده چې ســيد جامل 

الدين افغان که د عورة الوثقی او د فرانسې په 

نورو مطبوعاتو کې خپرونې کولې، افغانستان 

يې بيا هم د پخوا په شــان په ذهن کې تقريبًا 

د مرکزيــت دريځ الره او د خپل هيواد پېښــې 

يــې په دقت رسه څارلې او په دې هکله يې غږ 

پورته کاوه.

ســيد جامل الدين افغان پــه عروة الوثقی 

کــې له خپــل ټاټــويب او خاپوړځــای څخه د 

انسان د دفاع په هکله څه ښه ليکيل: د هيواد 

دفــاع د طبعيت قانــون او د ژوندانه فريضه ده 

چې د شخص له غريزي رضورتونو رسه د خوړو 

او اغوسنت د غوښتنې لپاره يو له بل رسه تړيل 

دي.

د خاينانو په اړونــد وايي: ))زمونږ هدف له 

خاين څخه هغه څوک نه دی چې خپل هيواد 

په پيسو پلوري، او د څو روپيو لپاره هغه دښمن 

ته ســپاري، که هغه روپۍ لــږې وي يا ډېرې، 

ځکه هغه روپۍ چې خاينان خپل هيواد د هغو 

لپــاره پلوري نه يش کېدای چې ســرتې وي، 

حقيقي خايــن هغه څوک دی چــې په خپل 

هيواد کې د دښــمن د پښــو ايښودو د اجازې 

مســئول وي او اجازه ورکوي چې دښــمن يې 

د هيواد په خاوره کې مســتقر يش، په داسې 

حال کې چــې کوالی يش د هغه د اســتقرار 

مخنیــوی وکړي. دی چې په هــره څېره او بڼه 

کې څرګند يش په رښتيا خاين دی. هر څوک 

چې کوالی يش د غليم پر وړاندې په خپل فکر 

او عمل رسه غربګون څرګند کړي، خو په جنب 

او ضعف رسه ځان تربيه کوي، خاين دی.(( د 

خپلو خربو په ادامه وايي: ))د هيڅ يو کوچني 

او کمــزوري هيــواد لپاره د رشم ځــای نه دی 

کــه چېرې له خپل ځان څخــه د لوی او قوي 

هيواد د وســله وال ځواک له خوا مغلوب يش. 

خو رســوايي او ننګ چې د مهــال تېرېدل نه 

يش کوالی هغه پرمينځي... دا دی چې هغه 

هيواد يا د هغه ځينې افــراد يا يوه ډله، هيواد 

په داســې الر روان کــړي چې د خلکو غاړې د 

دښــمن تر جغ الندې کښېبايس که د هغوی 

د چــارو په اداره کې د بــې دقتۍ له الرې وي 

او که د تېرېدونکو ګټو د ترالسه کولو په سبب، 

ځکه په دې صورت کې هغوی د خپلې تباهۍ 

الملونه ګرځي.((

د افغان ســيد پــه عقيــده، لويديځوال په 

ختيځ کــې د هيوادپالنــې د روح د وژلو لپاره 

آريانوونکــې الرې چارې پــه کار وړي، له ميل 

روزنــې څخه مخنيوی کــوي او ختيځ فرهنګ 

له منځــه وړي. له دې کبله، هغوی ختيځوال 

هڅوي چــې په خپل هيــواد کې لــه موجود 

هر فضيلت او هر متداول ارزښــت څخه انکار 

وکړي. هغــوی ختيځوال پــه دې باندې قانع 

کوي چې په عريب، پاړيس، )پښــتو( يا هندي 

ژبه کې داســې ادبيات نشته چې د يادونې وړ 

وي، او د دوی پــه تاريخ کې حتی يوه فتحه يا 

د يادولو وړ بريا نشته. هغوی ختيځوال دې ته 

مجبــوروي چې په دې ګروهمن يش چې د يو 

ختيځوال ټوله ښــېګڼه پــه دې کې ده چې د 

خپلې ژبې لــه زده کړې څخه واوړي او له دې 

بيان څخه د غرور احساس وکړي، چې په خپله 

ژبــه نه يش کوالی د وجود اظهــار وکړي، او د 

دې ادعــا وکړي چې هغه څــه چې کوالی يې 

يش له انساين فرهنګ څخه يې الس ته راوړي 

د يــوې ماتې ګــوډې او ګونګې غــريب ژبې د 

پوهيدو مرهون دی.

افغان ســيد نصيحت کوي چې ختيځوال 

بايــد وپوهيږي، چې هيڅکلــه د يوې واحدې 

ټولنــې د درلودلو حس په هغــو خلکو کې نه 

پيدا کيږي، مګر هغــه وخت چې خپل خاص 

ادبيــات ولــري، او هيڅ وياړ د يو قــوم لپاره نه 

پاتې کيږي، که چېــرې خپل تاريخ و نه لري، 

او هيڅ تاريخ د خلکو لپاره نه پاتې کيږي، مګر 

هغه وخت چې په خپلو فرهنګي مرياثونو پورې 

تړون ولري او د خپلو نومياليو برياوې او السته 

راوړنې و پيژين.

د دې پراګــراف په پای کې کوالی شــو د 

عــورة الوثقــی د جريدې د ځينــو مهمو مقالو 

نومونــه په الندې توګه واخلو: اســالم او د نژاد 

مسئله، د مسلامنانو ځالنده مايض او اوسنۍ 

خواشينوونکې وضعه او د هغې چاره، اسالمي 

صالح حکومــت، تعصب، قضا او قدر، وحدت، 

کوښښ، د ملتونو په رسګذشت تامل، استبداد، 

د مسلامنانو ټوليز مکلفيتونه، انګليس په رشق 

کــې، د عثــامين حکومــت وضعــه، د مر د 

زندانونو وضعه، هغه تورونه چې په اسالم پورې 

شوي دي او د هغو ځواب.

۳- د جريــدې له خپراوي رسه مخالفت 

او د هغې مامنعت:

د عــروة الوثقی مضمونونو د خپل خپراوي 

لــه هامغه لومړۍ ورځې څخه په اروپا کې يوه 

زلزله رامنځته کړه، اروپايي دولتونو په خپل کور 

کې په خپل ځان نيوکه نه شوه زغمالی، د دغه 

مضامينو ژباړې د اروپــا په اخبارونو کې چاپ 

کېدلې او مر او نورو اســالمي هيوادونو ته به 

هم تللې، په مر کې د افغان سيد مريدانو د 

هغه مضامني ښــه خپاره کړل، نتيجه دا شــوه 

چې مر ته د عروة الوثقی وړل بند شول. 

څرنګــه چــې دې جريدې په اســتعامري 

سياست باندې حمله کوله د بريتانيا حکومت 

لومړی په هند کې پرې بنديز ولګاوه، حتی تر 

دې چــې د الرې په رس پرتو بندرونو کې هم د 

سخت سانسور الندې راغله، جريده په هند او 

مــر کې د هر ډول مصادره کولو رسه مخامخ 

شوه او د نوبارپاشا کابينې په دې هکله فرمان 

صادر کړ، خو بيا هم په دې اساس پټه په تېکو 

کې خپلو مشــرتيانو ته لېږل کېده، خو تر دې 

حده پورې پرې بنديز کلک شو چې د مر په 

يوه رسمي جريده کې اعالن شوی و، د هر چا 

رسه چې )العروة الوثقی( و موندل شوه د پنځو 

مري پونډو څخه نيولې تر پنځه ويشتو پونډو 

پورې جرميه به تحويلوي.

د عــورة الوثقــی جريده نه يــوازې مر او 

هند ته له رسېدو منعه شوه بلکې د انګلستان 

حکومــت له عثامين دولت څه وغوښــتل چې 

دې جريدې ته د خپل واک الندې ســيمو کې 
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د توزيع اجازه ورنکړي.

د انګليس د حکومت له خوا د دې خپرونې 

بســپنه ورکوونکي او همکاران تر فشار الندې 

نيول کېدل او د فرانســې حکومت يې مجبور 

کــړ چې د پاريس په چاپخونــو کې د جريدې 

لــه چاپلو څخه انکار وکړي، په دې وجه ســيد 

جامل الدين افغان د ناچارې له مخې جريده 

بنده کړه، ټولټال د عروة الوثقی اته لس )۱۸( 

ګڼې چاپ شوې او وروستۍ ګڼه يې د ۱۸۸۴ 

زيږديز کال د اکتوبر په اوولسمه نېټه له چاپ 

څخه راووته او په دې شــان رسه د اتو مياشتو 

مختر ژوند څخه وروسته دا د هدايت شمعه 

مړه شوه.

پــه هــر حــال د انګلســتان د کاږه نظر او 

ناوړې څارنې له کبله د عروة الوثقی خپرونه له 

خپرېدو پاتې شوه او د هغې د چلوونکو اړيکې 

يو له بله رسه وشــلېدې، شــيخ محمد عبده او 

مريزا باقر پاريس پريښــود او بريوت ته ســتانه 

شول، مګر په خپله ســيد جامل الدين افغان 

په اروپا کې پاتې شــو، کله بــه په لندن کې و 

او کلــه به پاريس ته راغــی، د پوهانو، ليکوالو 

او سيايس اشــخاصو رسه به يې ليدل او کتل 

او خپلــې مقالې به يې لويو جريدو ته ورکولې، 

شــيخ محمد عبده او سيد بيا د عمر تر پايه يو 

له بل رسه و نه ليدل.

۴- د جريدې د مقالو د ټولګو چاپ:

العروة الوثقی جريدې د خپلو مندرجاتو د 

هغــه اهميت له مخې چې يــې درلود، ټولګې 

يې بيا د بېالبېلو لوســتونکو لپــاره په مختلفو 

هيوادونو کې چاپ شوې. د معلوماتو له مخې 

د دې جريــدې لومړۍ ټولګه )کليکســون( په 

۱۳۲۸ هـــ ق کال پــه قاهره کــې د توفيق په 

مطبعه کې په )۲۳۲( مخونو کې چاپ شوه او 

بيا د دويم ځل لپاره په ۱۹۵۷ زيږديز کال کې 

په قاهره کې چاپ ته وســپارل شوه او د درېيم 

ځل لپاره د استاذ الشيخ مصطفی عبدالرزاق 

په اهتامم په بريوت کې د دار الکتاب العريب د 

خپرنــدوی ارګان له خوا د ۱۳۸۹ هـ ق کال د 

ذولحجې )فربوري ۱۹۷۰ م( کې ياده ټولګه د 

چاپ په ګاڼه سمبال شوه.

همدارنګه پــه ايران کې د العــروة الوثقی 

پــاړيس ژباړه چاپ شــوه، لومړی ځــل تر دې 

عنوان الندې: العروة الوثقی به کوشــش سيد 

هادی خرسوشــاهي، تهران  ۳۱۹۰ــ هـ ق. او 

بيا العروة الوثقی به اهتامم سيد هادی خرسو 

شاهی، قم ۱۳۴۹.

پــه همــدې ترتيــب رسه قــايض محمــد 

عبدالغفار په خپل تاليف کړي اردو کتاب کې، 

چې عنوان يې )آثار جامل الدين افغاين رحمه 

الله( دی او د ۱۹۴۰ زيږديز کال د اګســت په 

پنځلســمه نېټه يې پرې په حيد آراد-دکن کې 

رسيزه ليکلــې ده، د عروة الوثقی د جريدې د 

څلورو مقالو اردو ژباړه چاپ کړې ده، چې د ياد 

کتاب له )۳۷۵( څخه تر )۴۰۰( مخونو پورې 

احتوا کوي.

له بلې خوا د پښــتونخوا نوميايل شاعر او 

ليکوال فضل حق شــيدا په خپل کتاب )سيد 

جامل الدين افغاين حــاالت او خياالت( چې 

په ۱۹۴۸ زيږديز کال کې يې ليکلی او په هغه 

کــې يې له ۶۶ مخ تر ۲۱۷ مــخ پورې د عروة 

الوثقــی مضمونونــه تر رسليک النــدې د لس 

مقالو پښتو ژباړه چاپ کړې ده، چې رسليکونه 

يې دا دي:

۱- د مرحوم امت پخوانی او اوسنی حال او 

د مرض عالج د قوم د مرشانو فرض 

۲- د اسالم عاملګري قوميت

۳- تعصب يا عصبيت

۴- اســالم او عيسایي مذهب او د دواړو اثر 

د يو مشکل سوال حل

۵- تقدير

۶- د مسلامنانو د بې کاره کېدو، پرېوتو او 

د زوال سببونه

۷- اسالمي وحدت

۸- ښه او خراب خويونه او د هغې اثر

۹- اسالمي اتفاق او مرشي

۱۰- د لويۍ او مرشۍ طلب او د کاميابۍ 

اميد.

همدارنګه په افغانســتان کې په ۱۳۵۵ هـ 

ش کال کــې د ســيد جامل الديــن افغاين د 

اتيايم تلني د ملانځغونډې پــه وياړ په دري او 

پښــتو ژبه د عروة الوثقی ژباړې چاپ شوې، د 

دري ژباړې د رسپاڼې عنوان داسې و.

عروة الوثقی اثر سيد جامل الدين افغانی

ترجمه: عبد الله سمندر

موسسه انتشارات بيهقی

حوت ۱۳۵۵، مطبعه دولتي

د عروة الوثقی د پښــتو ژبــاړې د رسپاڼې 

عنوان په دې ډول و:

العروة الوثقی

مرتجم: قاضی عبيد الله ساپی

د سيد جام الدين افغاين د مړينې د اتيايم 

تلني د ملانځنې په وياړ

پښتو ټولنه ۱۳۵۵ کب، دولتي مطبعه

د جريدې پښتو ژباړونکي د دې مجموعې 

په هکله داسې څرګندونې کوي:

دا جريــده د راغونډوونکي )مدون( له خوا 

په دوه برخو وېشل شوې ده يو يې د مقاالتو او 

فصلونو په نامه او بله يې د اخبار په نامه ده.

اوس تــرې يوازې لومړنــۍ برخه )مقاالت( 

ترجمه شول.

قايض عبيد الله ساپی – مزار رشيف

د اســتالفيانو کنــدی – د ســلوغې ۲۸ – 

۱۳۳۳ هـ ش کال

له دې څخه بريښــي چــې محرتم قايض 

صاحب دا مجموعه کلونه کلونه پخوا ژباړلې وه 

او بيا يې وروسته د چاپ جامه واغوستله.

۵- د جريدې تلپاتې ارزښت:

دې جريدې د ارسافيل د شــپېلۍ په څېر 

اغېز درلــود، د ختيځ د روڼ انــدو د ډېرو روح 

يې راژوندی کړ او هغوی يې د ســوی له خوب 

څخــه راويښ کــړل او ورته يې وښــوده چې د 

نيواک )اشــغال( په رشايطو کې د دوی حالت 

او ژونــد څرنګه دی او هغــوی ته يې ورزده کړه 

چې څرنګه وليکي او څرنګه خربې وکړي او په 

څه شــان رسه ميل خربتيا )آګاهي( راوپاروي، 

هغه مســئله چې وروســته يې د خپلواکۍ نوم 

خپل کړ.

نو په دې اساس که چېرې ووايو چې عروة 

الوثقی لومړنۍ ســپرغۍ وه چې په ختيځ کې 

يې د بهرين ښــکېالک پر وړاندې د بېزارۍ او 

کرکــې اور د تل لپاره بل کړ، کومه بابيزه خربه 

مو نه ده کړې.

د جريدې دا ويښوونکې ناره تلپاتې ارزښت 

لري چې خپل لوســتونکي داسې مخاطبوي: 

))هر ملت چې خپله ژبه هېره کړي، خپل تاريخ 

يې ورک کــړی دی او خپل عظمت يې هم له 

السه ورکړی دی او د تل لپاره به په مرييتوب او 

اسارت کې باقي پاتې يش.(( ښايي د جريدې 

د همدې تلپاتې نعرې له کبله ؤ چې د پښتنو 

ســرت مرش او د عدم تشدد د فلسفې علمربدار 

خان عبدالغفار خان )فخــر افغان پاچا خان( 

هــم دې ته ورته څرګندونــې وکړي او د خپلې 

ژبې پر اهميت ټينګار وکړي.

منابع او ماخذونه:
۱- ســيد جــامل الدين افغــاين، تاليف: غالم جيــالين اعظمي، 

نرشات انجمن اديب، کابل، ۱۳۱۷ هـ ش، مطبعه عومي.

۲- د سيد جامل الدين افغاين حاالت او خياالت، ترجمه او تاليف: 

فضل حق شيدا، نارش: يونيورسټي بک ايجنيس پېښور ښار، دويم 

ځل نومرب ۱۹۴۸ ع.

۳- زندګانی و فلســفه اجتامعي و ســيايس ســيد جــامل الدين 

افغــاين، مولف: مرتضی مدريس چهاردهي، از انتشــارات اقبال، 

تهران، ۱۳۳۴. 

۴- آراء و معتقدات ســيد جــامل الدين افغــاين، تاليف: مرتضی 

مدريس چاردهي، از انتشارات نسبي حاج محمد حسني اقبال و 

رشکاء، تهران، ۱۳۳۷ هـ ش.

۵- مبارزه سيد جامل الدين افغاين، مولف: محمود ابوريه، مرتجم: 

غــالم صفدر پنجشــريي و محمــد حســني رايض، د دارالتاليف 

رياست، د پوهنې وزارت، د پوهنې تجاريت مطبعه، ۱۳۴۱ هـ ش.

۶- نقش ســيد جامل الدين اســد آبادي در بيداري مرشق زمني، 
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تاليف: محمد محيط طباطبايي، مقدمه و ملحقات ســيد هادي 

خرسوشاهي، چاپ اول، مرکز انتشارات دار التبليغ اسالمي، قم، 

۱۳۵۲ هـ ش.

۷- د افغانستان تاريخي پېښــليک )لومړی ټوک(، مولف: پوهاند 

عبدالحی حبيبي، خپروونکی: د بيهقي کتاب خپرولو موسســه، 

کابل، دولتي مطبعه، ۱۳۵۳ هـ ش.

۸- تاريخ عرب در قرون جديد، تاليف: و. لوتســکي، ترجمه: پرويز 

بابايي )چاپ دوم( انتشارات چاپار، اسفند ماه )۱۳۵۴(.

۹- نســب و زادګاه ســيد جامل الدين افغاين، نويســنده: پوهاند 

عبدالحی حبيبي، موسسه انتشارات بيهقي، حوت ۱۳۵۵، مطبعه 

دولتي، کابل.

۱۰- سيد جامل الدين افغاين و افغانستان، نويسنده: سيد قاسم 

رشــتيا، موسسه انتشــارات بيهقی، حوت ۱۳۵۵، مطبعه دولتي، 

کابل.

۱۱- د رشق نابغه ســيد جامل الدين افغان، مولف: دکتور محمد 

سعيد )سعيد االفغاين( دولتي مطبعه، د چاپ کال ۱۳۵۵.

۱۲- العــروة الوثقی، مولف: ســيد جامل الدين افغــان، مرتجم: 

قاضی عبيد الله، پښتو ټولنه، ۱۳۵۵ کب، دولتي مطبعه.

۱۳- عروة الوثقی، اثر سيد جامل الدين افغاين، ترجمه: عبد الله 

سمندر، موسسه انتشارات بيهقي، حوت ۱۳۵۵، مطبعه دولتي.

۱۴- ســريی در اندېشه ســيايس عرب )چاپ سوم( نوشته حميد 

عنايت، چاپ و صحايف: چاپخانه سپهر، تهران، ۱۳۶۳ هـ ش.

۱۵- د افغانســتان د ژورناليزم مخکښــان، زرين انځور، انتشارات 

کميته دولتي طبع و نرش ج، د، ا، ۱۳۶۵ هـ ش، دولتي مطبعه.

۱۶- آثار جامل الدين افغاين رحمه الله، قاضی محمد عبدالغفار، 

نــارش: محمــد فيصل پريــس، ذاهد بشــري پرينټر، الهــور، پهال 

ايډيشن، اکتوبر ۱۹۸۹ ع.

۱۷- د نهضتونو ســاالر ســيد جامل الدين افغاين، ليکوال: غالم 

حســني موســوي عراقي، مرتجم: رسمحقق محمــد اکرب معتمد 

شينواری، د افغانستان د علومو اکاډمي، د پښتو څېړنو بني املليل 

مرکز، د آريانا مطبعه، کابل، ۱۳۷۰ هـ ش.

۱۸- اسالم در قرن بيستم )چاپ دوم( عباس محمود عقاد، ترجمه: 

حميد رضا آژیر، بنياد پژوهشــهای اسالمي آستان مقدس رضوي، 

اسفند ماه ۱۳۷۲ هـ ش.

۱۹- د رای قافله )هفت مقاله در معريف زندګی، آثار و افکار ســید 

جامل الدين اسد آبادی، نويسنده: حسن يوسفي اشکوري، نارش: 

انتشارات چاپخش، تهران، ۱۳۷۶ هـ ش.

۲۰- پيشګامان مســلامن تجدد ګرايي در عر جديد، نويسنده: 

احمد امني، ترجمه: حســن يوسفي اشــکوري، رشکت انتشارات 

علمي و فرهنګي، تهران، ۱۳۷۶ هـ ش.

۲۱- رس آغــاز نواندييش معارص ديني و غري ديني )چاپ ســوم(، 

تاليف: مقصود فراســتخواه، نارش: رشکت سهامی انتشار، تهران، 

۱۳۷۷ هـ ش.

۲۲- حکيم مرشق زمني ســيد جامل الدين افغان، مولف: قدری 

قلعچي، مرتجم: عبدالواحد نهضت فراهي، نارش: بنګاه انتشارات 

ميوند، سبا کتابخانه، جوزای ۱۳۸۱ هـ ش. 

۲۳- حامسه هایی از قهرمانان سياست و فرهنګ، نويسنده: پوهاند 

محمد کاظم آهنګ، چاپ و نرش: مرکز نرشاتی )صبا( مطبعه فجر، 

۱۳۸۲ هـ ش.

۲۴- تاريخ نهضت های ديني ســيايس معارص، نوشته داکرت علی 

اصغر حلبی، انتشارات زوار، ۱۳۸۲ هـ ش.

۲۵- سيد جامل الدين، شخصيت و افکار، )چاپ دوم( نويسنده: 

داکرت شــاه عبدالقيوم، مرتجم: عبدالرحيــم احمد پرواين، نارش: 

بنګاه انتشارات ميوند، کتابخانه سبا، قوس ۱۳۸۲ هـ ش.

۲۶- زندګانی و سفرهای سيد جامل الدين اسد آبادی معرووف به 

افغاين با رشح نقد رســاله نيچريه، نوشته دکرت علی اصغر حلبی، 

انتشارات زوار، ۱۳۸۳ هـ ش.

۲۷- مجلــه عرفان: د پوهانــد غالم محی الديــن دريځ مضمون: 

))برخی از زندګانی و افکار ســيد جامل الدين افغانی(( تر عنوان 

النــدې، ۱۱-۱۲ ګنه، دلو-حوت ۱۳۵۴، رياســت تاليف و ترجمه 

وزارت معارف افغانستان.

۲۸- فصلنامــه آوای هندوکش: د احمد ظاهر نــوري مضمون د: 

)تاملی بر انديشــه ســيايس و آرای اصالحي ســيد جامل الدين 

افغاين( تر رسليک الندې، ســال اول، شامره اول، بهار ۱۳۸۱ هـ 

ش، مجمع فرهنګي دانشګاهيان علوم پزشکي افغانستان، مشهد.

... او د ليکوال نور خواره واره ياداښتونه.

از صفحه 34

د ښځو د سيايس حقونو...

هغــه ورته د منلو وړ نه دي، په داســې مورد کې 

ژمنليک د دوو دولتونو تر منځ چې داسې رشايط 

او مالحظې رامنځته کوي د پيل کېدو وړ نه دی. 

 امته ماده:

۱- هر دولت چې په ليکلې توګه دغه ژمنليک 

نــه مني او پــر هغې د ملګــرو ملتونو رسمنيش 

خــربوي، د يو دولت د نه منلو وړانديز، له يو کال 

وروسته يعنې د هغې د رسېدو له نېټې وروسته د 

ملګرو ملتونو د رسمنيش له خوا د اجرا وړ ګرځي.

۲- هرکله د هغو دولتونو شمېر چې ژمنليک 

ردوي، له شپږو هيوادونو څخه کمو ته ورسيږي. 

وروسته ژمنليک د پيل کېدو وړ ګرځي.

نهمه ماده:

هــر ډول مشــاجره چــې د دې معاهدې د 

تعبري، تفســري او يــا تطبيق پــر رس د دو يا څو 

دولتونو تر منځ پېښــه يش، چــې د خربواترو او 

مذاکرې له الرې هواره نه يش، په مشاجره کې د 

ښکېلو هرې غواړې په غوښتنه د قضيې د هواري 

په موخــه بني املليل قضايي محکمې ته راجع 

کيږي، يا دا چې دواړه اړخونه يې په بله بڼه هواره 

کړي.  

لسمه ماده:

د ملګرو ملتونو رسمنيش د ملګرو ملتونو ټول 

غړي دولتونه او هغه دولتونه چې غړي نه دي او 

د دې ژمنليک د نهمې مادې په لومړي پراګراف 

کې اشاره ورته شوې، له الندې مواردو خربوي.

الــف( الســليکونه او تائيديه اســناد چې د 

څلورمې مادې مطابق ترالسه شوي.

ب( تائيديه اسناد د پنځمې مادې مطابق او 

پر بنسټ يې ترالسه شوي.

ج( د دې ژمنليــک نېټــه د شــپږمې مادې 

مطابق اجرا کيږي.

د( مراسالت او هغه ياداښتونه چې د اوومې 

مادې مطابق ترالسه شوي.

هـ( نا منل شوي ياداښتونه د امتې مادې د 

لومړي پراګراف مطابق ترالسه شوي.

و( لغوه شــوې نسخې د امتې مادې د دويم 

پراګراف مطابق ترالسه شوي.

يولسمه ماده:

۱- دا ميثــاق چــې متنونه يې پــه چينايي، 

انګلييس، فرانســوي، رويس او هســپانوي ژبو 

ليکل شوي دي، ټول سم دي او د ملګرو ملتونو 

په آرشيف کې بند دي.

۲- د ملګرو ملتونو رسمنيش د تائيد شوي سند 

يوه کاپي د ملګرو ملتونو ټولو غړيو او هغو دولتونو ته 

چې غړي نه دي ليږي، لکه څنګه چې د څلورمې 

مادې په لومړي پراګراف کې راغيل دي.

از صفحه 52

د هر ډول نژادي تبعیض...
منځتــه رايش او دغه اختالف د هغو روښــانه او 

څرګنــدو چلندونو او یا خربو اتــرو له الري چې 

پــه میثاق کې وړاندي شــوی دي، رفع نيش، د 

اختالف د دعوا له غړو څخه د هر یوه په غوښتني 

رسه د تصمیم نیولو په موخه د نړیوالې محکمې 

دیوان ته راجع کیږي، مګر داچې د دعوا اړخونه 

د اختالف د حل کولو لپاره له بيل الرې هوکړې 

ته ورسیږي.

دیرویشتمه ماده:

۱- له میثاق څخه د موادو د اصالح او د نظر 

د نویو کولو لپاره غوښتنه په هر وخت او د هر غړي 

دولت له لوري په هغه یادداښت رسه چې د ملګرو 

ملتونو د سازمان عمومي منيش ته سپارل کیږي، 

تررسه کیږي.

۲- د ملګرو ملتونو عمومي آسامبله به ددغې 

غوښــتني او د هغه د احتاميل هڅو په نســبت 

تصمیم ونیيس.

څلورویشتمه ما ده:

د ملګــرو ملتونو د ســازمان عمومي منيش 

به ددغه میثاق د اوولســمي مادې د لومړي بند 

پربنسټ الندي ځانګړې مراتب، د ټولو دولتونو په 

اطالع و رسوي:

الــف – د ۱۷ او۱۸ مادو پر بنســټ یوځای 

کیدل، السلیکونه او مصوبې .

ب – د ۱۹ مي مادې له مخې ددغه میثاق د 

اجرایي قدرت د پیدا کیدلو نېټه.

ج – د ۱۴، ۲۰ ، ۲۳ مادو پر بنســټ موندل 

شوي شکایتونه او ویناوي.

د- د ۲۱ مي مادې بربنســټ له دغه میثاق 

څخه وتل.

پنځه ویشتمه ماده:

۱- ددغه میثاق هغه متنونه چې په چینایي، 

انګلیيس، فرانسوي، رويس، او اسپانیایي ژبو دي 

له یو شان اعتبار څخه برخمن دي او هغوی به د 

ملګرو ملتونو ارشیف ته وسپارل يش.

۲- د ملګرو ملتونو عمومي منيش به ټولو هغو 

دولتونو ته ددغه میثاق منل شوی سند یا ګواهې 

چې د اوولســمي مادې د لومړي بند پر بنسټ 

ددغه میثاق له مقولــو څخه په هرې یوې پوري 

تړيل دي، ولیږي. 

دغه میثــاق د ۱۳۵۹ ملریز کال د زمري په 

۲۳ مه نېټه ) د ۱۹۸۰م کال د آکست په ۱۴مه 

نېټه( السلیک او د۱۳۸۱ کال د کب په ۱۴ مه او 

د ۲۰۰۳ کال د مارچ په ۵ مه نېټه د افغانستان د 

دولت له لخوا تصویب شوی او په رسمي جریده 

کي خپور شوی دی. 
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نظر به این که یکی از اساســی ترین اصول 
منشــور ملل متحد، حیثیت و برابری الینفک 
همۀ آحاد بشر اســت و همۀ دولت های عضو، 
جداگانه یا به اشتراک، متعهد شده اند با همکاری 
سازمان ملل متحد به منظور گسترش و تشویق 
رعایــت مؤثر و جهان شــمول حقوق بشــر و 
آزادی های بنیادی برای همگان، بدون تبعیض 

نژادی، جنسی، زبانی یا مذهبی عمل کنند،
نظر به این که اعالمیه جهانی حقوق بشــر 
و میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشــر، 
بیانگر اصول عدم تبعیــض و برابری در مقابل 
قانون و حق آزادی اندیشــه، وجدان، مذهب یا 

اعتقاد است،
نظــر به این که بی توجهــی و نقض حقوق 
بشر و آزادی های بنیادی، به ویژه حق و آزادی 
اندیشــه، وجــدان، مذهب یا هر نــوع اعتقاد، 
مستقیم یا غیرمستقیم منشأ جنگ ها و رنج های 
گرانی ا ســت که به بشــریت تحمیل شده، به 
خصوص در مواردی که بدل به وســیله ای برای 
مداخلۀ بیگانه در امور داخلی کشــورهای دیگر 
می شــود و به همان میزان آتش کین خواهی را 

در میان مردم و میان ملت ها شعله ور می کند،

اعالمیه محو همه 
اشکال تعصب و 
تبعیض مبتنی بر 
دین یا اعتقاد
سازمان ملل متحد
مصوب 25 نوامبر 1981

نظــر بــه این که مذهــب یا عقیــده برای 
معتقدانــش یکی از بن مایه هــای اصلی مفهوم 
زندگی  است و این که آزادی مذهب یا عقیده باید 

به تمامی محترم شمرده شده و تضمین گردد،
نظر به این که پیشــبرد تفاهــم، رواداری و 
احترام به آزادی مذهب یا عقیده، اساسی است، 
و نظر به لزوم منع اســتفاده از مذهب یا عقیده 
برای نیل به اهداف مغایر با منشور و دیگر اسناد 

سازمان ملل متحد و اصول اعالمیه حاضر،
بــا اعتقاد به این که آزادی مذهب یا عقیده، 
در عین حال، باید به تحقق اهداف  صلح جهانی، 
عدالت اجتماعی و دوســتی میان مردمان و از 
میان رفتن ایدئولوژی ها یا اعمال اســتعماری و 

تبعیض نژادی یاری دهد،
با ابراز خرسندی از تصویب چندین معاهده، 
تحت توجهات ســازمان ملل متحد و نهادهای 
تخصصی، و به اجــرا درآمدن برخی از آن ها به 

منظورحذف اشکال مختلف تبعیض،
با ابراز نگرانی از تجلیات نارواداری، و وجود 
تبعیض در زمینۀ مذهب یا عقیده که هنوز در 

بخش هایی از جهان دیده می شود،
مصمم به اتخاذ همۀ تدابیر الزم برای حذف 

سریع تمامی اشکال و تجلیات این نارواداری و 
چاره اندیشی و مبارزه با هر نوع تبعیض بر پایۀ 

مذهب و عقیده،
اعالمیــۀ حاضر در بارۀ محو همۀ اشــکال 
نــارواداری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده 

را اعالم می کند:

ماده نخست
1- هرکس حــق دارد از آزادی اندیشــه، 
وجــدان و مذهب برخــوردار باشــد. این حق 
متضمن آزادی داشتن مذهب یا هر نوع عقیده و 
هم چنین آزادی ابراز مذهب و عقیده، به صورت 
فردی یا جمعی، چه آشکار و چه پنهان، از طریق 
عبادت و انجام آیین های مذهبی، عمل و آموزش 

مذهب است.
2- هیچ کس نباید تحت فشاری قرار گیرد 
که بتواند آزادی داشتن مذهب یا عقیده ای را که 

به اختیار برگزیده، خدشه دار کند.
۳- آزادی ابراز تعلقات مذهبی یا عقیدتی، 
هیچ محدودیتی ندارد، جز آنچه از طریق قانون 
پیش بینی شــده و برای حفــظ امنیت و نظم 
عمومی، سالمت یا اخالق یا آزادی های بنیادی 
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دیگران ضروری است.
ماده دوم

1- هیچ کــس نمی تواند به خاطر مذهب یا 
عقیده اش از طــرف دولت، نهاد، گروه، یا هیچ 

فردی مورد تبعیض قرار گیرد.
2- در اهــداف اعالمیــه  حاضر، مــراد از 
اصطالح های »نــارواداری و تبعیض مبتنی بر 
مذهب یــا عقیده« هر نوع تمایز، طرد، رجحان 
دادن یا تحدید مبتنی بر مذهب یا عقیده است 
که هدف یا نتیجۀ آن ابطال یا محدود ساختن 
به رسمیت شــناختن، بهره مند شدن یا کاربرد 
حقوق بشر و آزادی های بنیادی بر اساس برابری 

است.
ماده سوم

تبعیــض میان موجودات بشــری به خاطر 
مذهب یا عقیده، تعرض به شأن انسانی و انکار 
اصول منشــور ملل متحد است و باید به مثابه 
نقض حقوق بشــر و آزادی هــای بنیادِی اعالم 
شده در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر محکوم شود 
و مشروحاً، در میثاق های بین المللی مربوط به 
حقوق بشر و به عنوان مانع مناسبات دوستانه و 

صلح آمیز میان ملت ها قید گردد.
ماده چهارم

1- همــۀ دولت هــا تدابیر مؤثــری برای 
جلوگیــری و رفع هر نوع تبعیــض مبتنی بر 
مذهب یا عقیده، با به رســمیت شــناختن، به 
کار بســتن و بهره مند شــدن از حقوق بشر و 
آزادی های بنیــادی در همۀ زمینه های زندگی 
مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 

اتخاذ خواهند کرد.
2- همۀ دولت ها کوشــش خواهند کرد با 
تصویب قوانین یا، بسته به مورد، با الغای قوانین 
جــاری برای ممنوعیت هرگونه تبعیضی از این 
نوع، تدابیر شایســته برای مبــارزه با نارواداری 

مبتنی بر مذهب یا عقیده، اتخاذ کنند.
ماده پنجم

1- والدیــن یا، در صورت مقتضی، قیم های 
قانونی کــودک حق دارند زندگــی در خانواده 
را مطابــق با مذهب یا عقیدۀ خــود و با توجه 
به آموزش اخالقی ای کــه از نظر آن ها کودک 

می باید طبق آن تربیت شود، سازمان دهند.
2- هر کودکی، به لحاظ مذهبی یا عقیدتی، 
حق دارد از آموزشــی مطابق با خواست والدین 
یا، بسته به مورد، قیم های قانونی خود، بهره مند 
شود و نمی توان او را، در مورد مذهب یا عقیده، 
وادار به کســب آموزشــی کرد کــه مخالف با 
تمایالت والدین یا قیم های قانونی اوست. اصل 

محوری، منافع کودک است.
۳- کودک باید در برابر هرشکلی از تبعیض 
مبتنی بر مذهب یا عقیده محافظت شود. او باید 
در فضای تفاهم، رواداری، دوستی میان مردمان، 
صلح و برادری جهانی، احترام به آزادی مذهب یا 

عقیدۀ دیگران، و با آگاهی کامل از این که انرژی 
و استعدادهای او باید در خدمت هم نوعانش به 

کار آید، تربیت شود.
۴- در مورد کودکی که تحت سرپرســتی 
والدین و قیم های قانونی نیست، خواستی که از 
جانب ایشان بیان شده یا هر مدرک دیگری که 
دربارۀ تمایل آنان در زمینۀ مذهب یا عقیده به 
دست آمده، چنان که باید در نظر گرفته خواهد 

شد، اصل محوری، منافع کودک است.
5- انجــام فرایض مذهب یــا عقیده ای که 
کودک در ]فضای[ آن پرورش یافته، نظر به بند 
۳ نخستین مادۀ اعالمیه حاضر، نباید به سالمت 
جســمی یا روحی و رشد همه جانبه او آسیبی 

وارد آورد.
ماده ششم

طبق مادۀ نخست اعالمیه ً حاضر و با رعایت 
بند ۳ مادۀ یاد شده، حق آزادی اندیشه، وجدان، 
مذهب یا عقیده، از جمله شامل آزادی های زیر 

می شود:
الف( انجــام فرایض یک آییــن و برگزاری 
جلسات مذهبی یا عقیدتی، ایجاد و نگاهداری 

اماکنی برای این اهداف،
ب( آزادی تأسیس و حفظ نهادهای خیریه 

یا بشردوستانه،
ج( آزادی تهیه، کسب و استفاده از اشیاء و 
لوازمی که از طریق مراســم و یا از راه مذهب یا 

عقیده، فراهم شده است،
د( آزادی نوشتن، چاپ و پخش نشریه در بارۀ 

این موضوعات،
ه( آزادی آمــوزش مذهــب یــا عقیده در 

مکان های مناسب با این هدف،
و( آزادی درخواســت کمک های داوطلبانه، 

مالی وغیره از افراد و نهادها،
ز( آزادی تربیت، انتصاب، انتخاب یا تعیین 
رهبران مربوطه به توالی و بر حســب نیازها و 

هنجارهای هر مذهب یا عقیده،
ح( آزادی رعایــت ایام تعطیــل و برگزاری 
جشــن ها و مراســم بر طبق تعالیم مذهبی یا 

عقیدتی،
ط( آزادی ایجــاد و برقراری رابطه با افراد و 
جماعات در زمینۀ مذهب یا عقیده، در ســطح 

ملی و بین المللی.
ماده هفتم

حقوق و آزادی های مطروحه در این اعالمیه 
در قوانین کشوری مورد تأیید قرار می گیرند، تا 
هرکس بتواند در عمل از حقوق و آزادی های یاد 

شده بهره مند شود.
ماده هشتم

هیچ یک از مواد اعالمیۀ حاضر را نباید چنان 
تفســیر کرد که محدود کننده یا ناقض یکی از 
حقوق مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشــر و 
پیمان های بین المللی مربوط به حقوق بشر باشد.

از صفحه ۳۳
راه تکامل نظریه های ...

می شــود ترجمه کــرد. این نظریــه بر خالف 
کنفوســیوس براین باور نیست که انسان نیک 
سرشــت بدنیا می آید، بلکه برعکس، براین باور 
بود که انســان یا غریزی و یا به سبب نیازهای 
اجتماعی اش شــرور، خشن و شر بدنیا می آید/
شکل می گیرد. قانون گرایان می گویند که این 
خصلت های منفی انســانی می بایســت توسط 
قوانین کنترل شــوند. لگالیســم و قانونگرایی 
شــعار اصلی بود و به همین دلیل هم با عنوان 
قانون گراها نیز مشــهور شدند. برای پیش بردن 
این سیاست های شــان یانگ ارتش و دستگاه 
بزرگ پلیســی و امنیتی را سازماندهی کرد که 
وظیفۀ آن ها اجرای قوانین، جمع آوری مالیات و 
کنترل جامعه توسط ارگان های قانونی و قضایی 

بود.
در نهایت متفکر دیگری به نام مســیوس/
منجیسوس نظریات کنفوسیوس را در خیلی از 
عرصه ها اصالح کــرد. عمل متقابل و برابری در 
مقابل قانون آن اصل مهمی بود که در مسیحیت، 
نوشته های کانت و بعدها در منشورهای حقوق 
بشر می توان مشابه این نظر را به وضوح مشاهد 

کرد. 
»با دیگران آن گونه رفتار کن که مایل هستی 

با تو رفتار شود.«

ساختار یا افراد
آنچه کــه می بایســت در مقــاالت بعدی 
مورد بررســی و تحلیل قرار گیرد نقش و وجود 
ســاختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در 
تغییر و تحوالت اقتصادی، تکنیکی و مؤسسه ای 
جامعۀ انســانی به طور عموم و جوامع غربی به 
طور اخص باید باشــد. همانطوری که می دانیم 
مارکسسیت ها و ســایر ســاختارگرایان چون 
مکتــب وابســتگی، مکتب سیســتم جهانی 
والرشــتین، مکتب امپراطوری هارت و نگری، 
پساکلنیالیست های چون ادوارد سعید به نقش 
و وجود ساختارهای اجتماعی در تقسیم قدرت 
و شکل گرفتن هویت سیاسی و اجتماعی تأکید 
می کنند. برای تغییر در زندگی مردم می بایست 

ساختارها و سپس قوانین را عوض کرد. 
اما لیبرال ها معتقد بــه تغییرات در افراد ند. 
تنها فرد است که منشأ تغییر است. البته هستند 
مکاتبی که بــه نقش هر دو عنصــر اجتماعی 
برای تغییر تأکید دارنــد. من در مقاالت بعدی 
با اســتفاده از کتاب دیوید هلد و سایر منابع به 

تحلیل و آنالیزاین موارد خواهم پرداخت.
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 دې تــه په پام رسه چــې د ملګرو ملتونو 

د منشــور یو له ډیــرو اســايس اصولو څخه، 

حیثیــت او برابري د ټولو افــرادو الینفک جز 

دی او ټول غړي دولتونه، جال یا په ګډه، ژمن 

شــوي دي چې د نژادي، جنسیتي، ژبني یا 

مذهبي تبعیض پرته، د ټولو لپاره د بنسټیزې 

آزادۍ او د برشي حقونو د نړیوال شــموله او 

ګتــور رعایت د هڅونې او پراختیا په منظور د 

ملګرو ملتونو د سازمان په مرسته عمل وکړي،

دې تــه په پــام رسه چې د بــرشي حقونو 

نړیواله اعالمیه او په برشي حقونو پورې اړوند 

نړیوال میثاقونه، د فکر، وجدان ، مذهب یا د 

عقیــدې د آزادۍ د حــق او قانون پر وړاندي 

د برابــرۍ  او د تبعیض د نشــتوايل د اصولو 

بیانونکي دي.

دې ته په پام رسه چې د بنســټیزو آزادیو 

او بــرشي حقونو رسغړونــه او نــه پاملرنه، په 

خاصــه توګه د مذهــب، فکر، وجــدان یا هر 

ډول عقیــدې د آزادۍ او حق، مســتقیمه او 

غیر مستقیمه منشآ جګړه او سخت تکلیفونه 

او ستونزې دي چې پر برشیت تحمیل شوي، 

د دین یا عقیدې پر 
بنسټ د تبعیض او 
تعصب د ټولو ډولونو 
د له منځه وړلو 
اعالمیه

د  ملګرو ملتونو سازمان، د ۱۹۸۱م کال د 

نوامرب د ۲۵ مي  نېټې تصویب ) د رسه کتل 

شوی(

په ځانګــړي ډول په هغو مــواردو کې چې د 

نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د السوهنې 

لپاره د وســیلې بدل کیږي او په همهغه کچه 

د خلکــو او ملتونو تر منځ د کینې او نفرت اور 

تازه کوي.

دې ته په پام رسه چــې د معتقدینو لپاره 

مذهــب یا عقیده د ژوند د مفهوم یو له اصيل 

بنســټونو څخه دی او داســې چي د مذهب 

یــا عقیدې آزادۍ باید د ټولــو لپاره د قدر وړ 

وګڼل يش او تضمین يش. 

دې تــه پــه پــام رسه چــې د عقیــدې یا  

مذهــب آزادۍ ته درناوی، زغــم او تفاهم، یو 

اســاس دی، او د لــزوم پر بنســټ د نوموړې 

اعالمیې د اصولو، منشور او د ملګرو ملتونو د 

سازمان له نورو ســندونو رسه مغایرو موخو ته 

د رســیدلو لپاره له عقیدې او مذهب څخه د 

ګټې د پورته کولو مخنيوی،

دې ته پا پام رسه چې  د مذهب یا عقیدې 

آزادي، په عین حال کې، باید نړیوالې سولې، 

ټولنیزعدالت او د خلکو ترمنځ د دوســتۍ له 

تحقق او پیاوړتیا رسه او یا د نژادي تبعیض او 

استعامري کړنو او ایدیالوژیو له منځه تلو رسه 

مرسته وکړي،

د ملګــرو ملتونــو د ســازمان او خصويص 

بنســټونو تــر نظــر النــدې د څــو تړونونو له 

تصویبولو څخه د خوښــۍ پــه څرګندولو، او 

د تبعیــض د بیال بیلو ډولونــو د له منځه وړلو 

پــه منظور له هغوی څخه د یو شــمېر تر اجرا 

الندې نیول،

د هغــه مذهب یا عقیدې پــه برخه کې د 

تبعیض د شــتون او د زغم له  نشتوايل څخه 

د اندېښنې په څرکندولو رسه چې تر اوسه په 

نړۍ کې لیدل کیږي،

د مذهب او عقیدې پر بنســټ له هر ډول 

تبعیــض رسه مبــارزه او چــاره ســنجول او د 

دغه زغم د نشــتوايل د ټولــو ډولونو د چټک 

حذف کولو لپاره د ټولــو الزمو تدبیرونو نیولو 

ته مصمم وي، 

اوســنی اعالمیــه د مذهب یــا عقیدې پر 

بنســټ د تبعیض او د زغم د نشتوايل د ټولو 

ډولونو د محوه کولو په هکله اعالموي: 
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لومړۍ ماده:

۱- هرڅــوک حق لري چې د فکر او نظر، 

وجــدان او مذهب لــه آزادۍ څخــه برخمن 

وي. دغــه حق د مذهب یا هــر ډول عقیدې 

د درلودلــو او همدارنګــه د عقیدې او مذهب 

د څرګندولــو د آزادۍ متضمــن دی، چې د 

عبــادت او د مذهبــې مراســمو او د عمل او 

زده کړې د تررسه کولو له الرې څه په ښــکاره 

او څــه په پټه، په فــردي او ټولیزه توګه تررسه 

کیږي.  

۲- هیڅــوک نباید تر فشــار الندي ونیول 

يش چــې وکــوالی يش د هغــه مذهــب یــا 

عقیــدې د لرلو آزادي چې پخپله خوښــه یې 

ټاکلې ده، زیامننه کړي.

د  اړیکــو  عقیــديت  یــا  مذهبــي  د   -۳

څرګندولــو آزادي هیــڅ محدودیــت نه لري، 

پرتــه له هغه څه چــې د قانون لــه الري یې 

وړاندوینــه شــوې او د عامه نظــم او امنیت، 

سالمتیا، اخالقو او یا د نورو بنسټیزو آزادیو د 

ساتلو لپاره اړینه ده.

دویمه ماده:

۱- هیڅوک نيش کیدای چې د مذهب یا 

عقیدې په خاطر، د دولت، بنســټ، ډلې، یا 

کوم فرد له لوري تبعیض وررسه ويش. 

۲- د اوســنۍ اعالمیــې پــه موخو کې »د 

مذهب یا عقیدې پر بنســټ د تبعیض او زغم 

نشــتوالی« له اصطالح څخه مــراد او مقصد، 

هــر ډول توپیــر، طــرد، رجحان ورکــول یا د 

مذهــب او عقیدې پر بنســټ محدودیت دی 

چــې د هغه موخه او نتیجه ابطال یا د برابرئ 

پر بنسټ د اسايس آزادیو او د برشي حقونو د 

کارولو یا برخمن کیدلو او په رسمیت پیژندلو 

محدودول دي.  

دریمه ماده:

د مذهــب یــا عقیدې په خاطــر د برشي 

موجوداتو ترمنځ تبعیــض، د  ملګرو ملتونو د 

منشور له اصولو څخه انکار او پر انساين شان 

باندې تیــری دی او باید د بــرشي حقونو په 

نړیواله اعالمیه کې د اعالن شــویو بنســټیزو 

آزادیــو او بــرشي حقونو د رسغړونــې په توګه 

محکــوم يش او مرشوحًا، د بــرشي حقونو په 

اړونده نړیوالو میثاقونــو او د ملتونو ترمنځ په 

سوله ییزو او دوستانه مناسباتو کې د خنډ په 

توګه قید يش.

څلورمه ماده:

۱- ټــول دولتونه بــه د اقتصادي، مدين، 

سیايس، ټولنیز او فرهنګي ژوند په ټولو برخو 

کې له بنسټیزو ازادیو او برشي حقونو څخه د 

برخمن کیدو، عميل کولو او رسمیت پیژندلو 

کــې د مذهب یا عقیدې پر بنســټ د هرډول 

تبعیض د له منځه وړلو او مخنیوي لپاره ګټور 

تدبیرونه ترالس الندې ونیيس.

۲- ټــول دولتونــه به کوښــښ وکړي چې 

د قوانینــو په تصویــب رسه یا د مــورد اړوند، 

لــه دغــه ډول  تبعیضونــو څخه د هــر یوه د 

ممنوعیت لپاره د جاري قوانینو په لغوه کولو 

رسه، د عقیــدې یــا مذهب پر بنســټ د زغم 

له نشــتوايل رسه د مبارزې لپــاره غوره او وړ 

تدبیرونه، تر الس الندې ونیيس. 

پنځمه ماده:

۱- مور او پالر یا، د اړتیا په صورت کې، د 

ماشوم قانوين رسپرستان حق لري په کورنۍ 

کــې ژوند د مذهب یا عقیدې مطابق او هغې 

اخالقــي زده کړې ته په پام رسه ترتيب کړي، 

چې د هغوی له نظره ماشــوم باید د هغې له 

مخې و روزل يش.

۲- پــه عقیــديت یــا مذهبې لحــاظ، هر 

ماشــوم حق لري چې د مور پــالر یا په مورد 

پــورې تــړيل د خپلو قانــوين رسپرســتانو د 

غوښــتنې مطابق له زده کــړې څخه برخمن 

يش او نيش کیدای هغه د مذهب یا عقیدې 

په هکلــه، د هغــې زده کــړې الســته راوړلو 

ته وهڅــول يش چې د هغه د مــور او پالر یا 

قانوين رسپرستانو له لیوالتیا رسه مخالف ده. 

دا د ماشوم د ګتو محوري اصل دی. 

۳- ماشــوم بایــد د عقیدې یــا مذهب پر 

بنســټ د هر ډول تبعیض پر وړاندې وســاتل 

يش. هغــه باید د تفاهــم، روادارۍ، د خلکو 

ترمنځ د دوستۍ، نړیوالې ورورولۍ او سولې، 

او د نوروعقیــدې او مذهب تــه د درناوي، او 

لــه دې څخــه د پــوره پوهیدلو پــه فضا کې 

چې د هغه انرژي او اســتعدادونه باید د هغه 

د همنوعانــو په خدمت کې پــه کار رايش، و 

روزل يش.

۴- د هغه ماشــوم په هکله چې د والدینو 

او قانــوين رسپرســتانو تر رسپرســتۍ الندې 

قرار نه لري، هغه غوښــتنه چــې د هغوی له 

لوري بیان شوې یا هر بل مدرک یا سند چې 

د مذهــب یا عقیــدې په برخه کــې د هغوی 

د لیوالتیــا په بــاره کې پــه الس راغلی، چې 

باید په نظر کې ونیول يش، د ماشــوم د ګټو 

محوري اصل دی. 

۵- د هغــه مذهــب یا عقیــدې د فرایضو 

تررسه کول چې ماشــوم د هغه ) په فضا( کې 

روزل شــوی، د اوســنۍ اعالمیــې د لومړۍ 

مــادې د دریم بند له مخــې، نباید د هغه  و 

روحي یا جسمي او هر اړخیزې ودې ته زیان 

ورسوي.

شپږمه ماده:

د اوســنۍ اعالمیــې د لومړۍ مــادې له 

مخې او د يادې مادې د درېیم بند په رعایت 

رسه، د مذهــب، وجدان او فکر د آزادۍ حق، 

د الندې آزادیو په ګډون رانغاړي:

الف – د یو مذهب د فرایضو تررسه کول او 

د مذهبي او عقیديت غونډو جوړول، او د دغو 

موخو لپاره د اماکنو ساتل او منځته راوړل،

ب – د خیریه یا برشدوســتانه بنســټونو د 

ساتلو او جوړولو آزادي.

ج – لــه هغو توکو او لوازمــو څخه د ګټې 

اخیســتلو، الســته راوړلو او چمتو کولو آزادي 

چې د مراســمو او یا د مذهــب او عقیدې له 

الرې برابره شوې ده.

د – د دغو موضوعاتو په باره کې د لیکلو، 

چاپولو او خپرولو آزادي.

هـ – له دغې موخې رسه په مناسبو ځایونو 

کې د مذهب یا عقیدې د زده کړې آزادي.

و- له افرادو او بنسټونو څخه د داوطلبانه، 

مايل او نورو مرستونو د غوښتنو آزادي.

ز- د هرمذهــب یــا عقیــدې لــه نورمونو، 

غوښــتنو او تسلسل رسه سم د اړوندو رهربانو 

د ټاکلو، انتصاب او روزلو ازادي،

ح – د مذهبي یا عقیديت تعليامتو مطابق 

د جشــنونو او مراسمو د جوړولو او رخصتیو د 

ورځو د رعایت آزادي،

ط – په مــيل او نړیواله کچه د عقیدې یا 

مذهب پــه برخه کې له ټولنو او افرادو رسه د 

اړیکې د نیولو او رامنځته کولو آزادي.

اوومه ماده:

د هیــواد په قوانینو کــې، په دغه اعالمیه 

کــې مطرح شــوي حقونــه او آزادۍ تر تایید 

النــدې راځي، تر څو هر څــوک وکوالی يش 

لــه یادو آزادیــو او حقونو څخه پــه عمل کې 

برخمن يش.

امته ماده:

د اوسنۍ اعالمیې له موادو څخه هیڅ یو 

نباید داســې تفسیر يش چې د برشي حقونو 

په نړیواله اعالمیــه او د برش حقونو په اړوندو 

نړیوالــو ژمنليکونو کې له درج شــویو حقونو 

څخه د یوه ناقض او محدودوونکی وي.
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اعضای متعاهد:
خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و 
مردان مندرج در منشور ملل متحد، با شناسایی 
این که همه حق دارند در حکومت کشور خود 
به نحو مســتقیم یــا غیر مســتقیم از طریق 
نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند، شرکت 
کنند و این که حق دسترســی برابر به خدمات 
عمومی در کشور خود را دارند، و خواهان ایجاد 
مســاوات در وضعیت زنان و مــردان در بهره 
مندی و اعمال حقوق سیاســی، وفق مقررات 
منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر، 
مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور، 

به نحو زیر توافق می نمایند:

ماده 1:
زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات 
در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی، 

رأی دهند.

ماده 2:
زنان صالحیت انتخاب شــدن برای تمام 
مراکــز خدمات عامه که توســط قوانین ملی 
ایجاد شده اند، در شرایطی برابر با مردان، بدون 

هیچ تبعیضی را خواهند داشت.

ماده 3:
زنان صالحیت تصدی سمت های عمومی 
و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین 
ملی ایجاد شده اند، در شرایطی برابر با مردان، 

بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت.

ماده 4:
1-این کنوانســیون برای امضا توسط هر 
عضو ملل متحد و نیز توسط هر دولت دیگری 
که از جانب مجمع عمومی دعوت گردد، مفتوح 

خواهد بود.
2-این کنوانســیون تصویب خواهد شد و 
اســناد تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل 

متحد تودیع خواهند گردید.

ماده 5:
1-این کنوانســیون بــرای الحــاق تمام 
دولت هایی که در بند 1 ماده ۴ به آن ها اشاره 

شد، مفتوح خواهند بود.
2-الحاق، با تودیع سندالحاق نزد دبیر کل 

سازمان ملل متحد موثر خواهد شد.

ماده6:
1-این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس 
از تودیع ششــمین سند تصویب یا الحاق الزم 

االجرا خواهد شد.
2-کنوانســیون، برای هــر دولتی که پس 
از تودیع ششــمین ســند تصویب یــا الحاق 
کنوانســیون را تصویب نمایــد یا به آن ملحق 
گردد، نوزده روز پس از تودیع سند تصویب یا 

الحاق آن دولت الزم االجرا خواهد شد.

ماده 7:
چنانچه دولتی در زمــان امضای تصویب 
یا الحاق، به هر کدام از مواد این کنوانســیون 
شــرطی وارد کند، دبیرکل متن شــرط را به 
تمام دولت هایی که عضو کنوانسیون هستند یا 
ممکن است عضو آن شوند مخابره خواهد نمود.
هر دولتی که به شــرط اعتراض کند، می تواند 
ظرف مدت )9۰( روز از تاریخ مخابره مزبور ) یا 
در تاریخی که عضو کنوانسیون می شود( میان 
چنین دولتی و دولت وارد کننده شــرط الزم 

االجرا نخواهد شد.

ماده 8:
1-هــر دولتی می تواند طــی یک اعالمیه 
کتبی به دبیر کل از این معاهده خارج شــود. 
خروج یک ســال پس از تاریخ دریافت اعالمیه 

توسط دبیرکل موثر خواهد شد.

2-این کنوانســیون، از تاریــخ الزم االجرا 
شــدن خروجی که تعداد اعضــا را به کمتر از 

شش تقلیل می دهد، فاقد الزام خواهد شد.

ماده 9:
هر اختالفی که ممکن است درباره تفسیر 
یا اجرای این کنوانســیون میــان دو یا چند 
عضو آن ناشــی شــود و این اختالف از طریق 
مذاکره فیصله نیابد، به درخواســت هریک از 
طرفیــن اختالف برای تصمیم گیری به دیوان 
بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر 
این که آن ها راجع به فیصله آن به نحو دیگری 

توافق کنند.

ماده 10:
دبیرکل ملل متحد به تمــام اعضای ملل 
متحــد و دولت های غیرعضوی که در بند یک 
ماده چهار این کنوانسیون به آن ها اشاره شده 

است، راجع به موارد زیر اطالع خواهد داد:
)الف( امضاها و اسناد تصویبی که وفق ماده 

)۴( دریافت شده اند؛ 
)ب( اســناد الحاقــی که وفق مــاده )5( 

دریافت شده اند؛ 
)ج( تاریخی که کنوانسیون وفق ماده )6( 

الزم االجرا خواهد شد؛ 
)د( مکاتبــات و اعالمیه هایی که وفق ماده 

)7( دریافت شده اند؛ 
)و( نسخه های لغو شــده مطابق پاراگراف 

)2(، ماده هشتم دریافت شده اند.

ماده 11:
1-این کنوانســیون که متــون چینایی، 
انگلیسی، فرانسه، روســی و اسپانیایی اعتبار 
واحد دارند، در آرشــیوهای ملل متحد تودیع 

خواهد شد. 
2-دبیرکل ملل متحد کاپی تایید شده را به 
تمام دولت های عضو و غیرعضو ملل متحد که 
در بند یک ماده )۴( به آن ها اشاره شده است، 

ارسال خواهد کرد.

منت کنوانسیون 
حقوق سیاسی 
زنان
مصوب 2۰ دسامبر 1952
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د دې میثاق غړي دولتونه:

- د ټولو انسانانو لپاره د برابرو حقونو او ذايت 

حیثیت د پیژندګلوۍ پر بنسټ د ملګرو ملتونو 

د سازمان د منشــور په پام کې نیولو رسه، غړي 

دولتونه خپل ځــان ژمن بويل چې هغو هدفونو 

ته د تحقــق ورکولو او الرسيس پــه برخه کې د 

ملګروملتونو له سازمان رسه د یوځای کیدو او د 

توکــم\ نژاد، جنس، ژبې او دین په پام کې نیولو 

څخه پرته د ټولو انســانانو لپاره د نړۍ په کچه د 

اســايس آزادیو او برشي حقونو رعایت او درناوی 

دی، الزمې مرستې تررسه کړي.

- په دې اســاس د نړیوال منشور په پام کې 

نیولو رسه چې ټول انسانان آزاد پیدا شوي دي او 

د حیثیت او حقونو له نظره له یو بل رسه برابر دي 

او هم ټول د هر ډول امتیازونو لکه د رنګ، نژاد او 

منشآ په پام کې نیولو پرته په منشور کې له ټولو 

حقونو او آزادیو څخه د برخمن کیدو حق لري.

- د دې په پام کې نیولو رسه چې ټول انسانان 

د قانون پر وړاندې برابر دي او حق لري د هرډول 

تبعیــض او تحریک ډوله تبعیض پــر وړاندې له 

قانوين مالتــړ څخه په مســاوي توګه برخمن و 

د هر ډول نژادي 
تبعیض د له منځه 
وړلو نړیوال میثاق

د عمومي اسامبلې د ۱۹۶۵ کال د ډسامرب د 

۲۱مې نېټې مصوبه، a ۲۱۰۶ ګڼه،

د ۱۹۶۹م کال د جنوري ۴ مه،  د ۱۹مې 

مادې پر بنسټ اجراایي قدرت 

اويس. 

- د دې پــه پام کې نیولــو رسه چې د ملګرو 

ملتونو ســازمان، ملتونو او مســتعمره ځمکو ته 

د خپلواکــۍ د ورکولو منشــور )د ۱۹۶۰ م کال 

 XV د ډیســامرب۱۴ مــه، د عمومــي آســامبلې

۱۵۱۴ګڼه مصوبه( په جدي توګه تصویب کړې 

ده او پــه هغه کــې یې اعالن کــړي دي چې د 

هغه د ځای او تشکیل له څرنګوايل څخه پرته د 

جالکیدلو او تبعیض ټول الملونه او استعامر، باید 

لــه هر ډول قید او رشط پرته او بې له ځنډه پای 

ته ورسیږي.

پــه ټوله نــړۍ کې د نژادي تبعیــض د ټولو 

ډولونو د چټک حذف کولو په هکله )د ۱۹۶۳م 

کال د نوامرب په ۲۰ مه نېټه د عمومي اسامبلې  

XVIII 1904 ګڼــه مصوبــه(، د ملګرو ملتونو د 

سازمان د منشور په پام کې نیولو، او هم د انساين 

فرد د حیثیت د رعایت او تفاهم د ساتلو د اړتیا په 

څرګندولو رسه،  

- په دې عقیده چې په علمي توګه د نژادي 

برتــرۍ نظریه ناســمه ده او هغه له ټولنیزې بې 

عدالتۍ پرته بل شی نه دی او اخالقآ خطرناک او 

د محکوم کولو وړ ده، په دې اساس څه په تیورۍ 

کې او څه په عمل کې به د نژادي تبعیض لپاره 

هیڅ توجیه شتون و نه لري.

- په بیا ځلې تصدیق رسه چې د نژاد\توکم، 

رنګ او یا قومي منشــآ په برخه کې د انســانانو  

ترمنځ تبعیض، د ملتونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو 

او دوستۍ مانع ګرځي او د خلکو امنیت او آرامتیا 

سلبوي  او د هغو انســانانو له ګډ او ټولنیز ژوند 

څخه د مخنیوي سبب کیږي چې غواړي د یو بل 

په څنګ کې ژوند وکړي.

- د نړۍ په ځینو سیمو کې د تبعیض د کړنو 

او اعاملو پر بنسټ د خطر له اعالن رسه او هم د 

ځینو دولتونو له لــوري د نژادي برترۍ او نژادي 

تبعیض او د نژادونو جال کیدل او تفکیک چې د 

نفرت سبب ګرځیديل دي.

- د نژادي تبعیض د ټولو ډولونو رفع کولو ته 

د رسعت ورکولو په برخه کې د الزمو اقداماتو په 

تصمیم رسه او هم د نژادونو ترمنځ د تفاهم او له 

هرډول نژادي تبعیــض او نژادي تفکیک پرته د 

یوې نړیوالې ټولنې جوړولو ته د تحقق ورکولو په 

برخه کې د هغه له مخنیوي او نژادي نظریې رسه 
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د مبارزې اعالن.

- په کار ګامرلو او کسب او کار کې د تبعیض 

د لــه منځه وړلو د میثاق پــه یادولو رسه چې په 

۱۹۵۸ م کال کــې د کار د نړیوالو ســازمان له 

لوري تصویب شــو او هم په هغــه زده کړه کې د 

تبعیض د له منځه وړلو د میثاق ذکر کول، چې 

په ۱۹۶۰م کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د 

زده کړې، علمي او فرهنګي ســازمانونو له لوري 

تصویب شوی دی.

د هغو اصولو د تررسه کولو په هیله چې د هر 

ډول نژادي تبعیض د له منځه وړلو پر بنســټ  د 

ملګرو ملتونو د سازمان په منشور کې بیان شوي 

دي او هــم د نژادي تبعیض د پای ته رســولو پر 

بنسټ له وروستیوعميل هڅو څخه مالتړ، )د دغه 

میثاق غړو دولتونو( الندې مواد منيل دي:

لومړۍ برخه 

لومړۍ ماده:

۱- پــه دې میثاق کــې د » نژادي تبعیض « 

اصطالح د هرډول تبعیض، محرومیت، محدودیت 

او یا د رنګ، نژاد، اصل او ميل یا قومي رېښې پر 

بنسټ امتیاز چې د سیايس، اقتصادي، ټولنیزو، 

فرهنګي او د عمومي ژوندانه اړوند نورو برخو کې 

د اسايس ازادیو او برشي حقونو د مساوي اجرا، 

برخمن کیدو او پیژندګلوۍ ته د زیان رسولو او یا 

لغوه کولو په منظور ګڼل کیږي.

او  محرومیتونــه،  تبعیضونــه،  هغــه   -۲

محدودیتونه چې ددغه میثاق د غړیو دولتونو په 

وسیله د تبعه او غیر تبعه )ښاروند او غیر ښاروند( 

تــر منځ اعاملیږي، په )يــاد تعریف( کې نه دي 

شامل.

۳- پــه دې میثــاق کې هیڅ شــی نباید په 

داسې ډول تفسیر يش چې د ځانګړو ملیتونو پر 

وړاندې د تبعیض په مفهوم د تابعیت، ملیت او د 

تابعیت د حق د ورکولو پر بنسټ د غړیو دولتونو 

قانوين مقررات وي.

۴- غړي دولتونه بــه، له هغو نژادي او بومي 

ډلو او ځانګړو کســانو څخه د ساتنې په منظور 

هغه چټک او ځانګړي اقدامات تررسه کړي، چې 

له اسايس ازادیو او برشي حقونو څخه د مساوي 

برخمن کیدو په برخه کې د اړینو ساتنو مستلزم 

دي. دغه ځانګړي اقدامات د نژادي تبعیض په 

توګه نه ګنل کیږي، ځکه دغو موخو ته تر رسیدلو 

وروســته )د نژادي تبعیض رفع کــول او برابري( 

به له ټولو رسه یو شــان چلند ويش او د افرادو د 

نژادي یا بومي ډلو لپاره به ځانګړي حقونه منځته 

رانيش. 

 دویمه ماده:

۱- غړي دولتونه نژادي تبعیض محکوموي او 

ژمن کیږي چې له ځنډ پرته او له ټولو مناســبو 

وســایلو او ابزارو رسه، د نــژادي  تبعیض د ټولو 

ډولونو د رفع کولو سیاســت منځتــه راوړي او د 

ټولو نژادونو ترمنځ تفاهــم ته تحقق ورکړي. په 

همدې موخه:

الــف – هرغړی دولت، ژمــن کیږي چې په 

هیڅ قانون یا د بنسټونو، ډلو او افرادو پر وړاندي 

د نژادي تبعیض په عمــيل رویه کې ګډون ونه 

کــړي او ډاډمــن يش چې د ټولــو ارګانونو او د 

ســیمه ییزو، ميل )داخيل( او ټولیزو بنســټونو 

مسئولین، د دغو ژمنو مطابق عمل وکړي. 

ب – هرغړی دولت ژمن کیږي چې له نژادي 

تبعیض څخه په دفاع کې د افرادو او یا سازمانونو 

په وسیله هیڅ ډول مسئولیت په غاړه وا نخيل.

ج – هرغړی دولت د دولتي، ميل او ســیمه 

ییزو سیاســتونو د لغو کولو، اصــالح او د نظر د 

نویــوايل په برخه کې هغه ګتور اقدامات چې د 

نژادي تبعیض پر بنست دي، تررسه کړي.

د- هرغړی دولت باید له ټولو مناســبو ابزارو 

رسه لکــه د نژادي تبعیض هغــه قوانین چې د 

افرادو، ســازمانونو او ډلو له لوري اعامل کیږي، 

منع و ګرځوي ترڅو دغه وضعیت ته د پای ټکی 

کښېښودل يش.

هـ – هرغړی دولــت ژمن کیږي چې ټولیزه 

او څو نژادي ســازمانونه او هغه حرکتونه چې د 

انســانانو تر منځ د نــژادي خنډونو د منځه تلو 

ســبب کیږي و هڅوي او په مقابل کې هر هغه 

عمل چې له نژادي بیلتون رسه مرســته کوي، 

خنثی کړي.

۲- غړي دولتونه به د دغو ژمنو په منلو رسه، 

له اســايس آزادیو او د برش له پوره حقونو څخه 

د نــژادي ډلو او هغو کســانو چې پــه دغو ډلو 

پورې تړاو لــري د برخمن کیدو په برخه کې په 

اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او نورو ســاحو کې 

واقعي اوځانګړي اقدامات ترالس الندې ونیيس. 

دغه ځانګــړي اقدامات د بیال بیلو نژادي ډلو د 

حقونــو د جالوايل او نا برابــرۍ په معنا نه دي، 

ځکــه دغې موخو )برابري او د تبعیض له منځه 

وړل( ته تر رسیدلو وروسته به له ټولو رسه یو شان 

چلند ويش.

دریمه ماده:

غــړي دولتونه تبعیــض او نــژادي تفکیک 

محکوموي او ژمن کیږي چې په خپل حکومتي 

قلمرو کې له ټولو منځته راغلو شته الملونو څخه، 

مخنیوی وکړي او هغه الملونه منع او له رېښــې 

څخه محوه کړي.

څلورمه ماده:

غړي دولتونه ټول هغه سازمانونه چې د خپل 

قــوم یا ډلې د نــژادي برترۍ عقایــد او نظریې 

خپــروي او یا د نژادي تبعیض د توجیه په برخه 

کــې کار کوي او نفرت او کینــه خپروي، په هر 

ډول او بڼه کې یې محکوموي او ژمنه کوي چې 

په دغــه برخه کې به د نــژادي تبعیض، انګېزو 

او تحریکاتــو د منځه وړلو په برخه کې مثبت او 

عاجل اقدامات ترالس الندې ونیيس. همدارنګه 

غړي دولتونه به د برشي حقونو د نړیوال منشور 

اصول او هغه حقونه چې د دغه میثاق په پنځمه 

ماده کې بیان شــوي دي په الندې مواردو کې 

اعامل کړي:

الف –  د ټولو هغو تبلیغاتو لپاره چې د نژادي  

برترۍ، د نفرت د منځته راوړلو، د نژادي تبعیض 

لپاره تحریک او د هر نژاد یا د انســانانو د هرې 

ډلې پر وړاندې د تاوتریخوايل ډکو کړنو د تررسه 

کولو پر بنسټ چې د بل قوم له منشآ او یا رنګ 

څخه دي جرم اعالن او مجازات کړي. همدارنګه 

هغــو نــژادي فعالیتونو تــه د هر ډول مرســتې 

وړاندې کول چې مايل مرســتې هم رانغاړي، د 

جرم د قانون له مخې د مجازاتو وړ اعالن يش.  

ب – د ټولو سازمانونو او د هغوی د رشیکانو 

غیر قانوين اعالنول، چــې د نژادي تبعیض په 

منظمو تبلیغاتو او فعالیتونو الس پورې کوي او 

هغه په ټولنه کې خپروي.

ج – د عمومي، ميل ) داخيل( او سیمه ییزو 

بنســټونو د چارو د مسئولینو  له لوري د نژادي 

تبعیض د تحریکاتو او خپرولو نشتوالی. 

پنځمه ماده:

غړي دولتونه د هغو اســايس مواردو رعایت 

او تــررسه کول چې د دغه میثاق په دویمه ماده 

کې بیان شــوي دي، ژمن کیږي چې د نژادي 

تبعیض ټول ډولونه منع اعالن کړي او همدارنګه 

تضمینوي چې انسانان د قوم، منشآ، نژاد، ملیت 

او رنــګ په پام کې نیولو پرته د قانون په وړاندې 

برابــر دي او لــه النــدې حقونو څخه یو شــان 

برخمن دي:

الــف – د محکمې او نورو قضایــي او اداري 

ارګانونو پر وړاندې له برابرچلند څخه برخمنیدل.

ب – د جســمي زیانونــو او تاوتریخوايل پر 

وړانــدې د دولت له لوری )څه د  دولت د اداري 

مقاماتــو له لوري وارد شــوي وي، څــه د ډلو او 

بنسټونو له لوري  وارد شوي وي( د فردي امنیت 

او حفاظت څخه برخمن کیدل.

ج- له سیايس حقونو څخه په خاصه توګه د 

برابر او جامع رايې ورکولو د حق پر بنسټ د رايې 

ورکولو او انتخاب کیدلو او په ټاکنو کې د ګډون 

حق، په دولتي چارو کې د السوهنې حق او هم 

په هره کچه په ټولیزه چارو کې د ګډون او ټولیزه 

خدمتونو ته د الرسيس حق. 

د- له نورو مدين حقونو څخه برخمنیدل، په 
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ځانګړې ډول:

۱- د دولــت د پولو په دننه کې د آزادانه تلو 

راتلو او اوسیدلو یا میشت کیدو حق.

۲- د هر دولت، له هغې جملې د خپل دولت 

پرېښودل او بل دولت ته د تللو حق.

۳- د تابعیت لرلو حق.

۴- د میړه\ماندینې د ټاکلو او واده حق.

۵- د شخيص مالکیت او همدا ډول له نورو 

رسه د مالکیت حق.

۶- د وراثت حق.

۷- د دین، وجدان او فکر د آزادۍ حق.

۸- د بیان او عقیدې د آزادۍ حق.

۹- په غونډو او ټولنــو کې د ګډون د ازادۍ 

حق.

هـ – له اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو 

څخه برخمن کیدل، په ځانګړي ډول:

۱- له کار، د کار او کســب لــه آزاد ټاکلو، د 

کار د عادالنه او مطلوبــو رشایطو له درلودلو، د 

بیــکارۍ پر وړاندي له مالتــړ، د برابرکار لپاره د 

برابرې حــق الزحمې له حــق، او د مطلوبې او 

عادالنه حق الزحمې او مکافاتو له درلودلو څخه 

برخمن کیدل.

۲- له کارګري اتحادیو رسه د یوځای کیدلو 

او تشکیل حق.

۳- له کور او مســکن څخه د برخمن کیدلو 

حق.

۴- له ســالمتیا، ټولیزې روغتیــا، امنیت او 

ټولنیزو خدمتونو څخه د برخمن کیدلو حق.

۵- له زده کړې او تحصیل او حرفوي زده کړو 

څخه د برخمن کیدلو حق.

۶- په فرهنګي فعالیتونو کې په مساوي توګه 

د ګډون حق.

و- هرځــای او یــا هغو خدمــايت مرکزونو ته 

د ننوتلــو حق چې د عمومي اســتفاده کولو وړ 

دي، لکه هوټل، رســتورانت، کايف شاپ، تیاتر 

او پارک.

شپږمه ماده:

غړي دولتونه ژمن کیږي له هغو کسانو څخه 

چې د هغوی د حکومت تر قلمرو الندې دي، د 

نژادي  تبعیض هغــه کړنې چې د دې میثاق د 

مفــادو مخالفې دي او د هغوی برشي حقونه او 

اســايس آزادۍ نقض کوي، باید د واک لرونکو 

محکمــو له الرې یــې مالتــړ ويش. همدارنګه 

د هغو زیانونو له امله د خوښــې وړ او مناســب 

غرامت حــق چې د تبعیض په پایله کې هغوی 

ته رسیديل دي، له صالحې محکمې څخه یې 

غوښتنه وکړي.

اوومه ماده:

غړي دولتونه ژمن کیږي چې له تعصب رسه 

د مبارزې په منظور د اطالعاتو، علم، فرهنګ او 

زده کــړې په برخه کې عاجــل او ګټور اقدامات 

چې د نژادي تبعیض سبب کیږي ترالس الندې 

و نیيس او هم تفاهم، مدارا، د ملتونو او د قومي 

او نژادي ډلو ترمنځ دوستي او همدارنګه د برشي 

حقونو د نړیوال منشور او د نژادي تبعیض د ټولو 

ډولونــو د محوه کولــو او د دغه میثاق د موادو د 

اجرا کولو پر بنسټ د ملګرو ملتونو د سازمان د 

اعالمیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د قراردادي 

اصولو او هدفونو د خپرولو او تبلیغ په برخه کې 

هڅه کول،

دویمه برخه :

امته ماده:

۱- د نــژادي تبعیض د حذف او محوه کولو 

کمېټه به )چې له دې څخه وروسته کمېټه ویل 

کیږي( تشــکیل يش. دغه کمېټه له کارپوهانو 

څخه د ۱۸ غړیو چــې له پوره پوهې او اخالقي 

واک څخــه برخمــن دي او د غړیــو دولتونو له 

لــوري په بې پرې توګــه د خپلو اتباعو له منځه 

ټاکل شوي دي، جوړیږي. دغه کسان د مناسب 

جغرافیایــي وېــش په پــام کې نیولــو رسه او د 

متدنونو او قانوين نظامونو له بېالبېلو ډولو څخه 

په استازیتوب ټاکل کیږي څو د خپل شخيص 

واک څخــه په ګټــې اخیســتني رسه، خدمت 

وکــړي. )په کمېټه کې د خپل دولت له لوري د 

استازیتوب موقف نه لري(. 

۲- د کمېټــې غــړي به د پټو رایــو او د هغو 

کســانو د نوملړ په منځ کې چــې د غړو دولتونو 

له لوري نوماند شوي دي، وټاکل يش. هرغړی 

دولت یوازې کوالی يش د خپلو اتباعو له منځه 

یو کس د کمېټې ټاکنو ته نوماند کړي.

۳- لومړنۍ ټاکنې به د دغه میثاق د اجرایوي 

قدرت د پیداکولو له نېټې څخه )۶( میاشــتې 

وروســته تررسه يش. د هرو ټاکنو له نېټې څخه 

)۳( میاشــتې مخکې، د ملګرو ملتونو عمومي 

منيش د یو لیک له الرې له غړیو دولتونو څخه 

غواړي چې خپل نوماندان د دوو میاشتو په موده 

کــې وټاکي. عمومي منيش به له هغو کســانو 

څخه د الفبا د حروفو په ترتیب یو نوملړ چې په 

دې ترتیب نوماند شــوي دي، د نوماند کوونکو 

دولتونو له نوم رسه یوځای چمتو کړي او هغه د 

غړو دولتونو لپاره لیږي.  

۴- د کمېټې د غړو ټاکنې به د غړو دولتونو 

په غونډه کې او د ملګرو ملتونو د عمومي منيش 

په تایید رسه و يش. د دغې غونډې د رســمیت 

موندلــو د نصاب حد، د غړیــو دولتونو د ۲ پر ۳ 

برخــې ګډون دی. کوم کســان چې د کمېټې 

لپاره ټاکل کیږي، هغه کســان دي چې ډیرې 

رايــې یــې پــه الس راوړي دي او د حارضو غړو 

دولتونو د اســتازو د مطلق اکریت له رایو څخه 

برخمن شوي دي.

۵- الــف: د کمېټې غړي بــه د څلورو کلنو 

لپاره وټاکل يش. په لومړنیو ټاکنو او د دوو کلنو 

په پای کې د )۹( ټاکل شــویو غړو موده پای ته 

رسیږي. له لومړنیو ټاکنو څخه وروسته به له ځنډ 

پرته د دغو )۹( غړو نوم )ځای ناستی( د قرعې او 

د غونډې د رئیس له لوري، و ټاکل يش. 

ب : د بې متصــدي او خايل ځای د ډکولو 

لپــاره، هغه دولت چې د هغــه کار پوه غړي، په 

کمېټــه کې د خپلې دندې تــررسه کول درويل 

دي، د خپلو اتباعو له منځه به بل کار پوه وټاکي. 

دغه کارپوه باید د کمېټې د تایید وړ وګرځي.

 ۶- غــړي دولتونه به په کمېټه کې د هغوی 

له اجرایوي دندو رسه په تړاو کې د کمېټې د غړو 

د لګښــتونو د ورکولو مسئولیت په غاړه واخيل. 

)د عمومــي اســامبلې د ۱۹۹۲م کال کال د 

ډیســامرب د ۱۶ مي نېټې مصوبې ۱۱۱\۴۷ ته 

دې مراجعه ويش(

 نهمه ماده:

غــړي دولتونــه ژمن کیــږي چــې د قانون 

جوړولو، قضایي، اداري او نورو هڅو په برخه کې 

چــې د دغه میثاق د مقرراتو د تررسه کولو لپاره 

یــې ترالس الندې نیــويل دي کمېټې ته یې د 

رسیدنې په موخه په الندې ډول وړاندي کړي:

الف: د میثاق د اجرایوي قدرت له پیدا کولو 

څخه یو کال وروســته به د اړوند دولت له لوري 

رپوټ، وړاندې يش.

ب : له هغه څخه وروســته په هرو دوو کلنو 

کــې یوځــل او هم هــر وخت چــې کمېټه یې 

وغــواړي، اړوند دولت خپل رپوټ وړاندې کوي. 

کمېټــه ښــایي له غړیــو دولتونو څخــه د ډيرو 

اطالعاتو غوښتنه وکړي.

۲- کمېټــه د عمومــي منيش لــه الرې له 

عمومي سپارښــتونو او وړاندیزونو رسه یوځای د 

خپلو فعالیتونو کلنی رپوټ چې د غړیو دولتونو 

اطالعاتو او رپوټونو ته د رســیدين پر بنسټ یې 

موندلې دي د ملګرو ملتونو د ســازمان عمومي 

اسامبلې ته تقدیم کړي. همدارنګه له نظریو رسه 

یوځای هغه عميل وړاندیزونه او سپارښتونه چې 

غړو دولتونــو وړاندي کړي دي، له رپوټ رسه به 

ضمیمه وي.  

لسمه ماده:

۱- کمېټه به خپل اجرایوي مقررات په خپله 

و ټاکي.

۲- کمېټــه بــه د دوو کلونــو لپــاره د خپلو 

کارکوونکو شمېر په خپله وټاکي.

۳- د کمېټې منشــې به د ملګــرو ملتونو د 
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سازمان د عمومي منيش له لوري و ګومارل يش.

۴- د کمېټې غونډي بــه په معمويل ډول د 

ملګرو ملتونو د سازمان په مرکز کې جوړي يش.

یوولسمه ماده:

که چیري یوغړی دولت معلومات ترالسه کړي 

چې بل غړی دولت ددغه میثاق مقررات نه تررسه 

کــوي، کــوالی يش چې موضوع د شــکایت په 

توګه په کمېټه کې مطرح کړي اوکمېټه نوموړی 

شــکایت و اړونــده دولــت ته لیږي. د شــکایت 

موندونکی دولت به د دریو میاشتو په موده کې 

خپل توضیحات او څرګندوين په لیکيل ډول او 

د موضوع د روښــانه کولــو او د امکان په صورت 

کې دالري چارې د لټولو لپاره، کمېټې ته تقدیم 

کړي.

۲ -  که چیري د لومړين شــکایت له موندلو 

څخه وروسته د ۶ میاشتو په موده کې، د شکایت  

وړ موضوع له دوه اړخیزو خربو اترو او نورو ښکاره 

هڅو رسه ، د اړونده دواړو خواو د رضایت سبب نه 

شوه، له اړونده دولتونو څخه هر یو به حق ولري 

چې کمېټې او همدارنګــه بل اړونده دولت ته د 

نوي لیک په لیږلو رسه ، موضوع کمېټې ته راجع 

کړي.

۳- کمېټــه مونــدل شــوي موضوعــات ) 

شــکایتونه( ددغې مادې د دویم بند پر بنســټ 

وروســته له دې چې داخــيل ټولې الزمې هلې 

ځيل تررسه شوي، خو دواړې خواوي و نتیجې ته 

نه دې رسیديل، د پیژندل شویو نړیوالو عمومي 

قوانینو او اصولو له مخې به ورته رســیدنه ويش. 

دغــه قاعده په هغو مواردو کې چې شــکایت په 

غیرمعقول ډول اوږد شۍ، تررسه به نه يش.  

۴- هــر موضوع ) شــکایت( چې کمېټې ته 

راجع کیږي، کمېټه به د هغې موضوع )شکایت( 

په اړه له اړونده غړو دولتونو څخه غوښتنه وکړي 

چې نور بشپړکوونکي اطالعات ور ولیږي.

۵- کله چې موضوع ) شکایت( ددغې مادې 

پر بنسټ تررسیدنه الندي واقع يش، اړونده غړي 

دولتونه کوالی يش د موضوع د رسیدنی په بهیر 

کې ، کمېټې ته د رای ورکولو له حق پرته استازی 

ولیږي. 

دوولسمه ماده:

۱- الف: وروسته له دې چې کمېټې ټوله الزم 

اطالعات برابر کړل، د کمېټې ریس د اختالفاتو د 

حل یو ځانګړی کمیسیون ) چې له دې وروسته 

یوازي کمیسیون ویل کیږي( به چې د کمېټې 

د غړو یا غیر د غړو له )۵( کســانو څخه شــامل 

دی، تعین کړي. د کمیسیون غړي به په خوښي 

او د هغــو دولتونو له رایــو رسه چې له یو بل رسه 

مخالف لري و ټــاکل يش ترڅو و کوالی يش د 

خپلو ګټورو دندو په تررسه کولو او ددغه میثاق د 

موادو په رعایت رسه، موضوع په سوله ییزه توګه 

حل و فصل کړي. 

ب – که چیري د جګړې په حال کې دولتونه 

د دریو میاشــتو په موده کې د کمیسیون د غړو 

د یــوې برخې او یا د ټولو پر ترکیب او جوړښــت 

باندي توافق ته ونه رسیدل، هغه شمېرغړي چې 

د هغوی توافق نه دی شــوی د کمېټې د غړو له 

منځه، په پټو او د کمېتې د غړو د۲پر۳ برخې په 

اکریت رایو رسه به  وټاکل يش. 

۲- د کمیســیون غړي چې په خپل شخص 

واک او صالحیت رسه به دنده تررسه کړي نیاید 

د شخړي په حال کې هیوادونو او یا د هغه دولت 

تابعیت چې ددغه میثاق غړی نه دی، ولري.

۳- کمیســیون بــه، خپل ریــس او داخيل 

مقررات په خپله انتخاب او تصویب کړي.

۴- د کمیسیون غونډي به په معمويل توګه د 

ملګرو ملتونو په مرکز یا بل هر مناسب ځای چې 

د کمیسیون له لوري و ټاکل يش، جوړې يش.

۵- داراالنشــآ ددغه میثاق د لسمي مادې د 

دریم بند له مخې، د هغو موضوعاتو)شکایتونو( 

دفرتي      خدمتونه چې کمیسيون ته د شخړې 

په حال کې هیوادونو له لوري راجع کیږي، تررسه 

کوي.

۶- د جګړې طرف دولتونه د کمیسیون د غړو 

ټوله لګښتونه په برابره توګه او د یو برآورد له مخې 

چې د ملګرو ملتونوعمومــي منيش یې ترالس 

الندي نیيس، په غاړه اخيل.

۷- عمومــي منيش بــه واک او اختیار ولري 

چې د لــزوم په صورت کې د کمیســیون د غړو 

لګښــتونه مخکي له دې چې د شــخړي طرف 

هیوادونه هغه ورکړي، ددغه میثاق د )۶( بند له 

مخې، ورکړي.

۸- هغه اطالعات چې د کمېتې له لوري برابر 

کیــږي، کیدای يش د کمیســیون په واک کې 

ورکړل يش او همدارنګه کمیسیون کوالی يش د 

اړونده دولتونو د اطالعاتو او نورو اطالعاتوغوښتنه 

وکړي.

دیرسلمه )۱۳( ماده:

۱- کله چې کیسیون د موضع په پوره رسیدنه 

الس پــوري کړ، باید هغه رپوټ چمتو کړي چې 

په هغې کې د دولتونو ترمنځ د شخړې د موضوع 

د عمــيل څیړنو رپــوټ منعکس شــوی دی او 

همدارنګه د شخړې د سوله ییزحل لپاره شامل 

سپارښــتونه په برکې ونیيس. دغه رپوټ باید د 

کمېټې ریس ته وړاندي يش.

۲- د کمېټې ریس به د کمیســیون رپوټ د 

جګړې له غاړو هیوادونو څخه و هر یوه ته ولیږي. 

دولتونه باید هغه د دریو میاشــتو په موده کې د 

کمېټې د ریس په اطالع باندي ورسوي چې آیا 

هغوی د کمیسیون هغه سپارښتونه چې له رپوټ 

رسه یوځای ول، منيل دي یا خیر.

۳- له هغې مودې څخه وروسته چې د دغې 

مادې د دویم بند پر بنســټ ټاکل شــوی ده، د 

کمېټــې ریس به د کمیســیون رپــوټ و اړونده 

دولتونو او ددغه میثاق نوروغړو دولتونو ته ولیږي.

څورلسمه ماده:

۱- غــړي دولتونــه باید په هــر وخت کې د 

وینــاوو \ بیانیو په صادرولو رسه اعالن کړي چې 

د کمېټــې صالحیت یې و هغو شــاکیتونو ته د 

رسیدين او موندلو په برخه کې چې ددغه میثاق 

د حقونو د  رسغړونو پر بنســټ د خلکو او ډلو له 

لوري چې د هغه دولت په قلمرو کې تررسه شوي 

دي، په رســمیت پیژندلــې دی. که چیري غړو 

دولتونو دا ډول بیانیه نه وې صادره کړې کمېټه 

به د هغه دولت په وړاندي هیڅ شکایت و نه مني.

۲- هرهغه غــړي دولت چې د دغي مادې د 

لومړي بند پر بنســټ یې بیانیه صادره کړې ده، 

کــوالی يش ددغه میثــاق د حقونو د رسغړوين 

د قربــاين مدعــي ډلــو او افرادو شــکایتونو ته، 

یو با صالحیتــه پالوی وټاکــي. همدارنګه دغه 

پالوی کوالی يش د هغو کســانو شــکایتونو ته 

چې په سیمه کې د خپلو شکایتونو د حل کولو 

لــه الرسيس څخه عاجزه شــوي دی، د داخيل 

قوانینو په حکم او په خپل قلمرو کې ومومي.

۳- ددغي مادې د )۱( بند له مخې له صادرو 

شویو ویناوو څخه د هرې یوې سندونه او ددغي 

مادې د )۲( بند له مخې له پالوو څخه د هریوه 

نوم به چې د دولتونو له لوري ټاکل شــوي دي، 

د ملګرو ملتونو عمومي منيش ته وسپارل يش. 

ترڅو د هغو ســندونو منت و نورو غړیو دولتونو ته 

ولیږي. یو شکایت لیک ښایي هر وخت له هغه 

یاداښــت رسه چــې عمومي منيش ته ســپارل 

کیږي، بیرته واخیستل يش. خو ددغه شکایت 

لیک بیرته اخیستل به، د هغه شکایت رسیدين 

ته چې مخکي د کمېټې السته رسیدلی دی او یا 

د رسیدلو په حال کې دی ، کتور نه وي. 

۴- ددغــي مــادې د )۲( بنــد لــه مخې، د 

لیکونوغوښتونکي سندونه به له هغه پالوی رسه 

چې ټاکل شوی دی ثبت او وساتل يش او ددغه 

ســندونو د تایید شــویو لیکونو مندرجات چې 

هرکال د عمومي منيش ارشیف ته سپارل کیږي 

او د هغو مفــاد د ټولو په واک یا الرسيس کې نه 

دي، د پوهــاوي په موخه به د مناســبو اړیکو له 

الري په واک کې ورکړل يش. 

۵- ددغــې مــادې د )۲( بنــد لــه مخې د 

شــکایتونو دڅیړلو له ټاکل شــوي پالوي څخه 

د خوښــۍ د نشــتوالې په صورت کې، شکایت 

کوونکي حق لري چې د )۶( میاشتو په موده کې 
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موضوع کمېټې ته راجع کړي.

۶- الــف: کمېټه موندل شــکایت د هغوغړو 

دولتونــو په اطالع چې ددغه میثاق د مقرراتو په 

رسغړونه باندي  تورن شــوي دي رســوي، خو د 

افرادو او ډلو هویت به د هغوی له خوښــي پرته 

څرګند نه کړي. همدارنګه کمېټه به له السلیک 

پرته شکایتونه و نه مني. 

ب – د شــکایت موندونکی دولت به، د دریو 

میشتو په موده کې له هغوحل الرو رسه یوځای 

واضیح او روښانه لیکيل توضیحات او څرګندوين 

چې د موضوع په هکله یې په نظر ورځي، کمېتې 

ته وړاندې کړي.

۷- الف: کمېټه به د هغو اطالعاتو په مرسته 

چې له اړونده دولت او شــاکي څخه یې په الس 

راوړي دي، د شکایت په څیړنه الس پوري کړي. 

کمېټه به د شاکیانو هغه شکایتونه چې د داخيل 

جســتجو ټويل حل الري یې طی کړي نه وي، 

رسیدنه ونه کړي. او دغه قاعده به په هغو مواردو 

کې چې شکایت په غیر معقويل ډول اوږد يش، 

تررسه نيش.

ب – کمېټه به خپل سپارښتونه او وړاندیزونه و 

اړونده دولت او شاکي ته اعالن کړي.

۸- کمېټــه به د شــکایتونو لنډیــز او د لزوم 

پــه صورت کــې د اړونــده دولتونــو دڅرګندونو 

او توضیحاتــو لنډیــز به له خپل سپارښــتونو او 

وړاندیزونــو رسه یوځــای پــه کلنــي رپوټ کې 

منعکس کړي.

۹- کمېته یوازي په هغو رشایطو کې کوالی 

يش چې د پورته بندونو په نســبت خپيل دندې 

تررسه کړي چــې کم ترکمه ددغه میثاق۱۰غړو 

دولتونو، د دغې مادې د )۱( بند پر بنسټ د هغه 

صالحیت په رسمیت پیژندلی دی.

پنځلسمه ماده:

۱- ددغه میثــاق مقررات به هغه حقونه چې 

د ملګروملتونو د سازمان د نورو نړیوالو سندونو او 

تخصيص موسسو له لوري ملت ته ورکړل شويدي، 

د ملګرو ملتونو د عمومي آسامبلې د۱۹۶۰کال د 

ډیســامرب د ۱۴ مي نېټې پــه ۱۵مه ګڼه مصوبه 

کې درج شــوي، مستعمره ملتونو او دولتونو ته د 

خپلواکۍ د ورکولو د اعالمیې موخو ته د الرسيس 

په منظور، په هیڅ وجه محدود نه کړي. 

۲- الــف: هغه کمېټه چــې د دغه میثاق د 

امتي مادې د لومړي بند پر بنسټ تشکیل شوې 

ده، لکیل شــوی شــکایتونه به په الس راوړي او 

هغه نظریې او سپارښتونه چې د دغو شکایتونو په 

هکله صورت نیولی دی د ملګرو ملتونو د سازمان 

هغه پــالوي ته چې ددغه میثاق د اصولو اړونده 

موضوعاتــو او د غیر خپلواکــو او تر قیمومیت د 

الندي سیمو د ادارې د مسوولیتونو او د )عمومي 

آســامبيل د XV( 1514 ( ګڼــې مصوبــې( په 

نســبت د خپلو دندو په چوکاټ کې مســتقیآم 

رسیدنه کوي، وړاندې کړي. 

ـ کمېټه د قانون جوړوين، قضایي، اداري  ب 

او نورو هڅو په چارو پوري اړونده لیکونه \ متنونه 

چې د چارو د مسوولینو په وسیله ددغه میثاق د 

مقرراتو په نسبت په هغه جغرافیه کې چې ددغې 

مــادې تر بند الندي تر رسه شــوي دي د ملګرو 

ملتونــو له با صالحیته پالوو څخه به یې په الس 

راوړي. همدرانګه په دې هکلــه به وړاندیزونه او 

نظریي هیئت ته څرګندې کړي.  

۳- کمېټه د ملګرو ملتونو د سازمان له پالوي 

څخه د موندل شويو رپوټونو او شکایتونو له لنډیز 

څخه یو رپوټ او هم به ددغو شکایتونو او رپوټونو 

په تړاو د کمېټې سپارښــتونه او نظریې عمومي 

آسامبلې ته تقدیم کړي.

۴- کميټــه به د ملګرو ملتونو د ســازمان له 

عمومي منيش څخه غوښــتنه وکړي چې ددغه 

میثاق په مقرراتو پوري ټولــه اړونده اطالعات او 

هم د لزوم په صورت کې هغه مقررات چې ددغې 

مــادې د a(2 ( په بند کې پــه نوموړي جغرافیه 

پوري اړوند دي، په واک کې یې ورکړي. 

شپاړسمه ماده:

د دغه میثاق مقررات چې د شخړو هوارول او 

شکایتونو ته رسیدنه ده پرته له دې چې په دغه 

برخه کې نورو هغو هڅو ته چې د ملګرو ملتونو د 

سازمان د قراردادونو او د هغه د تخصيص موسسو 

پر بنسټ تررسه شــوي دي زیان وروسوي، باید 

تررسه يش. همدارنګه ددغه میثاق  مقررات نباید 

غړي دولتونه د عمومي او ځانګړو نړیوالو قرارداونو 

له انعقاد او د نورو هڅو له الس پوري کولو څخه 

چې د هغوی ترمنځ د شخړو د هوارولو لپاره تررسه 

کیږي. منع کړي.

اوولسمه ماده:

۱- دغه میثاق د ملګرو ملتونو د ســازمان د 

غړو دولتونو او د هغه د تخصيص موسسو د غړو 

او د هرهغــه دولت لپاره چــې د جزایي  نړیوالې 

محکمې اساســنامه یې منلې ده او یا هغه غړی 

دولــت چې په دغه میثاق کې د غړیتوب لپاره د 

ملګرو ملتونو د ســازمان د عمومي آسامبلې په 

وسیله دعوت شوی دی، السلیک ته چمتو دی. 

۲- دغه میثاق تصویب تــه تابع )د هردولت 

اســايس قانــون( دی. د تصویب ســندونه به د 

ملګرو ملتونو عمومي منيش ته و سپارل يش.

اتلسمه ماده:

۱- دغه میثاق، د اوولسمي مادې له لومړی 

بند رسه سم د دولتونو د الحاق لپاره چمتو دی.

۲- د الحاقي ســند په ســپارلو رسه له دغه 

میثاق رسه یوځای کیــدل به د ملګرو ملتونو له 

عمومي منيش رسه تررسه يش.

نولسمه ماده:

۱-دغه میثاق د تصویب یا الحاق د ۲۷ سند 

د ســپارلو له نېټــې څخه ۳۰ ورځي وروســته د 

ملګرو ملتونو له عمومي منيش رسه به اجرایوي 

قدرت پیداکړي.

۲- د هرهغــه دولت لپاره چــې د تصویب یا 

الحاق د ۲۷ سند له سپارلو څخه وروسته ، دغه 

میثاق تصویبوي او یا د هغه رسه یوځای کیږي، د 

خپل تصویب یا د الحاقي سند د سپارلو له نېټې 

څخه ۳۰ ورځې وروسته به، دغه میثاق د هغوی 

لپاره اجرایوي قدرت پیداکړي. 

شلمه ماده:

۱- د ملګــرو ملتونــو عمومــي منــيش به د 

رشطونو هغه حق)Reservation( چې د تصویب 

یا الحاق پر مهــال ددغه پیامن د غړو دولتونو او 

یا هغه دولتونه چې غــواړي غړي یې يش، ابالغ 

شــوی دی پــالس راوړي او هغه بــه د ټولو غړو 

دولتونو په اطالع باندي ورســوي. هر هغه دولت 

چې د رشط پر حق باندي اعرتاض ولري، کوالی 

يش د خپــل اعــرتاض د اعالن له نېټې څخه د 

۹۰ ورځــو په موده کې هغه عمومي منيش ته د 

اعرتاض په جریان کې و نه مني. 

۲- د رشط هغــه حق به چــې ددغه میثاق 

لــه موخو رسه په تضاد کــې وي، و نه منل يش. 

همدارنګــه د رشطونــو هغه حق بــه چې ددغه 

میثاق د تاســیس کوونکو پــالوو د کار له تررسه 

کولو څخه مانع کیږي، و نه منل يش. که چیري 

د رشط حــق د اړونده ارګانونــو د دندې د تررسه 

کولو په برخه کې مانع او یا د میثاق له موخو رسه 

د هغه د تطابق د نشتوالې پر بنسټ د دغه پیامن 

د غړو دولتونو د کم ترکمه د دوه پردریمي برخې 

له اعرتاض رسه مخامخ يش، د رشط هغه حق به 

ونه منل يش.

۳- د رشط حــق ښــایي پــه هروخــت کې، 

عمومــي منــيش ته د یاداښــت لــه الري بیرته 

واخیســتل يش. د یادداښت د موندلو په وخت 

کې د رشط دغه حق الزم االجرا کیږي.

یوویشتمه ماده:

ملګــرو  د  يش  کــوالی  دولــت  هرغــړی 

ملتونوعمومي منيش ته په یوه یادداښت رسه له 

میثــاق څخه خپل وتل ) منرف کیدل( اعالن 

کړي. له میثاق څخه خارج کیدل د ملګرو ملتونو 

لــه لوري د یادداښــت د موندلــو له نېټې څخه 

یوکال وروسته د اجرا وړ دی.

دوویشتمه ماده:

کــه چیري ددغه میثاق د اجرا یا تفســیر په 

هکلــه د دوو یا څو غــړو دولتونو  ترمنځ اختالف 
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ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره اول، حمل 1398

با اشــاره به قطعنامه های 1261 به تاریخ 
25 آگست ســال 1999، 1265 به تاریخ 17 
سپتمبر 1999، 1296 به تاریخ 19 آپریل سال 
2۰۰۰ و 1۳1۴ به تاریخ 11 آگســت 2۰۰۰ و 
هم چنین بر اساس اعالمیه های رئیس شورای 
امنیت و نیز اشاره به اعالمیه مطبوعاتی رئیس 
شــورای امنیت به تاریخ ۸ مارچ 2۰۰۰ که به 
مناسبت روز سازمان ملل متحد برای حقوق زن 

،)6۸16/SC( )و صلح جهانی )روز جهانی زن
هم چنین با اشــاره به وظایــف مندرج در 
بیانیه پکن و پالتفــورم عمل )A/2۳1/52(، و 
نیز از سند حاصله از بیست و سومین نشست 
فوق العاده عمومی ســازمان ملل متحد »زنان 
2۰۰۰: برابــری حقوقی، توســعه و صلح برای 
قرن Rev/1۰/2۳-1A/S( »21.(، به خصوص 

درباره زنان و منازعات مسلحانه، 
با توجه به اهداف و اصول منشــور سازمان 
ملل متحد و مسئولیت سنگین شورای امنیت 
براساس این منشور برای حفظ صلح جهانی و 

امنیت بین المللی،
و با ابــراز نگرانی اش دربــاره این که افراد 
عادی، به خصوص زنان و کودکان، که اکثریت 

عظیمی از انســان هایی را تشــکیل می دهند 
که در منازعات مســلحانه آسیب دیده و آواره 
می گردند، و هرچه بیشتر به صورتی هدفمند 
توســط جنگاوران و عناصر مسلح مورد حمله 
قرار می گیرند، هم چنین با علم به این که چنین 
اعمالی عواقبی برای صلح و آشتی پایدار  همراه 

دارد، 
با توضیح مجــدد درباره نقش مهم زنان با 
هدف جلوگیری از برخوردها و رسیدن به توافق 
و بــرای تثبیت صلح، و با تأکید بر اهمیت این 
موضوع که آن هــا در همه تالش ها برای ابقا و 
ترویج صلح و امنیت با حقوق برابر و به صورت 
گسترده مشارکت داشــته و همکاری آنان در 
تصمیم گیری ها بــرای جلوگیری از منازعات و 
رسیدن به توافق می بایستی که گسترش یابد،

و بــا توضیح مجدد این کــه اصول حقوق 
بین المللی بشر و نهادهای حقوق بشری که از 
حقوق زنان و دختران به هنگام منازعات و پس 
از آن حفاظت به عمل می آورند می بایستی که 

به طور کامل پیاده گردند، 
با تأکید بر این کــه همه طرف های درگیر 
می بایســتی که متعهد گردند تــا برنامه های 

جمع آوری مین ها و برنامه های آموزشی درباره 
خطرات مین ها پاسخ گوی نیازهای ویژه زنان و 

دختران باشند،
با تشــخیص ایــن ضرورت مبــرم که در 
همــه عرصه هــای مربوط بــه عملیات حفظ 
صلح پرســپکتیو جنســیتی )جندر( هم مد 
نظر قرار گرفتــه و در همین رابطه و با اطالع 
از بیانیه ویندهــوک و طرح اقدام نامیبیا برای 
در نظر گرفتن پرسپکتیوجنســی )جندر( در 
 ،)69۳/2۰۰۰/S( مأموریت های چند جانبه صلح
 هم چنین با توجه بــه اهمیت توصیه های 
ارائه شــده در بیانیه مطبوعاتی رئیس شورای 
امنیــت بــه تاریــخ ۸ مــارچ 2۰۰۰، تمامی 
پرسنل حافظ صلح به منظور حفاظت، درباره 
نیازهای ویژه و حقوق بشــر زنان و کودکان در 
موقعیت های جنگی به شــکل ویژه ای آموزش 

داده شوند، 
با تصدیق این که درک درســت از تأثیرات 
منازعات مســلحانه بر روی زنــان و دختران 
می تواند به صورت چشــم گیری برای اقدامات 
مؤثر نهادها بــه منظور تضمیــن حفاظت از 
آن ها و مشــارکت کامل آن ها در پروسه صلح 

قطعنامه 1325
مصوب مورخ 
اکترب 2000 
شورای امنیت 
سازمان ملل متحد
شورای امنیت

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دوازدهم، حوت 1397
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ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره اول، حمل 1398

برای تأمین و پیشــرفت صلح جهانی و امنیت 
بین المللی کمک رساند، 

بــا توجه به این ضــرورت، اطالعات راجع 
به تأثیرات منازعات مســلحانه بر روی زنان و 

دختران یکپارچه گردد،
1- بــه طور جــدی از کشــورهای عضو 
می خواهد تا شرایطی را فراهم سازند که زنان 
در نهادها و مکانیســم های ملــی، منطقه ای 
و بین المللــی برای جلوگیری، حل و آشــتی 
منازعــات در همه عرصه هــای تصمیم گیری 

بیشتر از این حضور داشته باشند؛
2- به دبیر کل پیشنهاد می کند طرح اقدام 
اســتراتژیک خــود را )A/5۸7/۴9( که در آن 
خواســتار مشارکت بیشتر زنان در جایگاه های 
تصمیم گیری در پروســه حل منازعات و صلح 

می شود،  به اجرا در آورد؛ 
۳- از دبیر کل می خواهد زنان بیشــتری 
را بــه عنوان نماینده  یا ســفیر ویژه که به نام 
او خدمات مفیدی ارائــه می دهند، را انتخاب 
نماید، و از کشورهای عضو بخواهد تا نامزدهایی 
را برای درج در یک لیست مرکزی که به طور 

منظم روزآمد می گردد، معرفی کنند؛ 
۴- از دبیر کل می خواهد  برای گســترش 
نقش و ســهم زنان در عملیات استقرار نیروی 
سازمان ملل تالش کند، به خصوص به هنگام 
انتخــاب ناظران نظامی، پلیــس غیرنظامی و 

پرسنل حقوق بشر و انسانی؛ 
در  کــه  می کنــد  آمادگــی  اعــالم   -5
مأموریت های حفظ صلح پرسپکتیو جنسیتی 
)جندر( را مد نظر قــرار دهد و از دبیر کل به 
طور جدی می خواهــد  اطمینان حاصل نماید 
که در موقع لزوم درباره مسایل جنسی، عناصر 
مسئولی به هنگام استقرار نیروی سازمان ملل 

حضور داشته باشند؛ 
6- از دبیــر کل در خواســت می کنــد  به 
کشورهای عضو عناصر راهبردی برای آموزش 
و تربیت و هم چنین ابزار الزم را برای حفاظت 
حقــوق و نیازهای ویژه زنان  ارائــه داده و نیز 
اهمیــت مشــارکت زنان در تمامــی اقدامات 
حفظ و تحکیــم صلح را گوشــزد نماید، و از 
کشــورهای عضــو بخواهد که ایــن عناصر و 
هم چنین تدابیر توضیحی درباره بیماری ایدز 
را در برنامه های تربیتــی دولتی را برای آماده 
کردن پرســنل نظامی و پلیس غیرنظامی در 
مأموریت های خــود  به کار بندند، هم چنین از 
دبیر کل می خواهد تا تضمین نماید که پرسنل 
غیرنظامــی در مأموریت های حفــظ صلح از 

آموزش مشابهی برخوردار گردند؛ 
7- از کشــورهای عضــو به طــور جدی 
می خواهــد که حمایت هــای داوطلبانه مالی، 
تکنیکی و لوژیســتیکی از اقدامات آموزشی به 
منظور ایجاد حساسیت درباره مسایل جنسی 

را تقویت کنند؛ بــه خصوص تدابیر مربوط به 
صندوق ها و برنامه ها از قبیل صندوق سازمان 
ملل بــرای زنان، صندوق کمــک به کودکان 
سازمان ملل، دفترعالی کمیسیاریای پناهندگی 

سازمان ملل و دیگر ارگان های مسئول؛
۸- از همه شرکت کنندگان در مذاکرات و 
اجرای پیمان صلح می خواهد تا یک پرسپکتیو 
جنســیتی )جندر( را مد نظر قرار داده که در 
کنار سایر مسایل، موارد زیر را هم مورد توجه 

قرار می دهد:
آ( نیازهــای ویژه زنان و دختران به هنگام 
بازگشت و تجدید اسکان و هم چنین به هنگام 
عادی شدن اوضاع و استقرار مجدد و بازسازی 

پس از منازعات؛ 
ب( اقدامــات حمایتــی از گروه های زنان 
طرفــدار صلح محلی و بومی در پروســه حل 
منازعات و هم چنین برای مشــارکت زنان در 

همه سازوکارهای پیاده کردن پیمان صلح؛ 
پ( اقداماتــی بــرای تضمیــن حفاظت و 
احترام به حقوق بشــر زنان و دختران، به ویژه 
درباره قانون اساسی، سیستم انتخابات، پلیس 

و قوه قضائیه؛
9- از همــه طرفین درگیــر در منازعات 
مســلحانه می خواهد که به حقوق و حفاظت 
زنان و دختران به ویژه به عنوان افراد غیرنظامی 
بر طبق قوانین قابل اجرای بین المللی به طور 
کامل احترام بگذارند، به خصوص وظایف قابل 
اجرا در مورد آن ها بر اســاس قرار داد 19۴9 
جینووا پروتکل های ضمیمه متعلق به آن سال 
1977، قرارداد 1951 پیرامون جایگاه حقوقی 
پناهندگان و پروتکل های متعلق به آن ســال 
1967، توافق نامــه 1979 بــرای از بین بردن 
هر شــکلی از تبعیض زنان و پروتکل  گزینشی 
متعلق به آن ســال 1999 و هم چنین پیمان 
19۸9 پیرامــون حقوق کــودک و دو پروتکل 
گزینیشــی متعلق به آن در تاریخ 25 ماه می 
ســال 2۰۰۰ و آیین نامه هــای قوانین دادگاه 
جنایی بین المللی رم را مورد توجه قرار دهند؛ 
1۰- از همــه طرفین درگیــر در منازعات 
مســلحانه می خواهد، اقدامات ویژه ای را برای 
حفاظــت از زنان و دختران در برابر خشــونت 
جنســی به عمل آورند، به خصــوص در برابر 
تجاوز و دیگر اشکال سوء استفاده جنسی و همه 

دیگر اشکال خشونت در منازعات مسلحانه.
11- تأکیــد می کنــد که همه کشــورها 
موظف اند که مجازات نکردن مسئولین کشتار 
خلق ها، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی 
را خاتمــه داده و هم چنین اعمال خشــونت 
جنســی و دیگر اشکال خشــونت علیه زنان و 
دختــران را از نظر حقوق جزایی مورد تعقیب 
قرار دهند، و در همیــن رابطه تأکید می کند 
جنایاتی از این دســت تــا آن جایی که ممکن 

است نبایستی مورد عفو قرار گیرند؛ 
12- از تمامــی طرفین درگیر در منازعات 
مســلحانه می خواهد که کاراکتر غیرنظامی و 
انسانی قرارگاه های پناهندگی و اسکان را مورد 
احترام قــرار داده و به هنگام تأســیس آن ها 
نیازهــای زنان و دختران را مــورد توجه قرار 
دهند و رجوع می دهد به قطعنامه های 12۰۸ 
)199۸( 19 ماه نومبر ســال 199۸ و 1296 

)2۰۰۰( 19 ماه آپریل سال 2۰۰۰؛ 
1۳- از همه طرفیــن حاضر در طرح های 
خلع سالح و استقرار مجدد می خواهد  نیازهای 
گوناگــون زنان و مردان ســابقاً جنگاور و هم 
چنین نیازهای اشخاص وابسته به آنان را مورد 

توجه قرار دهند؛
1۴- برآمادگی خــود تأکید می کند  همه 
اقداماتی که بر اساس ماده ۴1 منشور سازمان 
ملل به اجــرا در می آیند را مورد مالحظه قرار 
داده، که این اقدامات چه تأثیراتی می توانند بر 
روی مردم غیرنظامی داشــته باشند تا در آنجا 
نیازهای ویژه زنان و دختران را مورد توجه قرار 
دهد و بدین ترتیب قواعد اســتثنایی شایسته 

انسان مورد محک قرار گیرند؛ 
15- آمادگــی خــود را اعالم مــی دارد تا 
مواظب باشــد که در مأموریت های شــورای 
امنیت پرسپکتیو جنسیتی )جندر( و هم چنین 
حقــوق زنان به خصوص از طریق مشــاوره با 
گروه های زنان در عرصــه محلی و بین المللی 

مورد توجه قرار گیرند؛ 
16- از دبیر کل خواهش می کند که تحقیق 
درباره تأثیرات منازعات مسلحانه بر روی زنان و 
دختــران، نقش زنان برای تحکیم صلح و ابعاد 
جنسی پروسه صلح و آشتی را به اجرا در آورده 
و هم چنین از او خواهش دارد گزارشی درباره 
نتایج این تحقیق به شــورای امنیت ارائه دهد 
و آن را هم چنین در اختیار ســایر کشورهای 

عضو بگذارد؛ 
17- از دبیر کل تقاضا دارد در گزارش های 
خــود به شــورای امنیــت اطالعاتــی درباره 
پیشرفت در زمینه مد نظر قرار دادن پرسپکتیو 
جنسیتی )جندر( در همه مأموریت های حفظ 
صلح و هم چنین راجع به همه مســایل دیگر 

مربوط به زنان و دختران در نظر گیرد؛
1۸- تصمیم می گیرد که به صورتی فعال با 

این موضوع برخورد داشته باشد. 
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دولت های عضو این میثاق:
- با در نظر گرفتن منشــور سازمان ملل 
مبنی بر شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر 
برای همه انســان ها، اعضای دولت ها خود را 
متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل 
برای دســت یابی و تحقق بخشیدن به اهداف 
آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های 
اساسی در سطح جهان و برای همه انسان ها، 
بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین 

است، همکاری های الزم را به عمل آورند.
- با در نظر گرفتن منشــور جهانی حقوق 
بشر مبنی بر این که تمام انسان ها آزاد آفریده 
شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر ند 
و نیز همه حق برخــورداری از تمام حقوق و 
آزادی های مندرج در منشور را بدون در نظر 
گرفتــن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ 

یا منشأ ملی دارند.
- با در نظر گرفتن این که همه انسان ها در 
مقابل قانون برابر ند و حق دارند در مقابل هر 
نــوع تبعیض و تحریک تبعیض آمیزی به طور 

برابر از حمایت قانونی برخوردار شوند.
- بــا در نظر گرفتن این که ســازمان ملل 

میثاق بین المللی 
رفع هر نوع 
تبعیض نژادی
مصوبه 21 دسمبر 1965 
2106- a/مجمع عمومی، شماره

قدرت اجرایی 
بنا بر ماده 19، 4 جنوری 1969

متحد، منشور اعطای استقالل به سرزمین های 
مســتعمره و ملل، 1۴ دسمبر 196۰ )مصوبه 
مجمع عمومــی XV 151۴( را به طور جدی 
تصویــب کرده اســت و در آن اعــالم کرده 
که اســتعمار و تمــام عوامل جدا ســازی و 
تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشــکیل 
و مــکان آن، می بایــد بدون قید و شــرط و 

بی درنگ پایان پذیرد.
- با در نظر گرفتن منشــور سازمان ملل 
متحــد مبنی بــر حذف فوری تمام اشــکال 
تبعیض نــژادی، 2۰ نوامبــر 196۳ )مصوبه 
مجمع عمومــی XVIII 19۰۴( در سراســر 
جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت 

حیثیت فرد انسانی،
- بــا اعتقاد به این که نظریه برتری نژادی 
به طور علمی اشــتباه اســت و آن چیزی جز 
بی عدالتی اجتماعی نیست و اخالقاً خطرناک 
و قابل محکوم کردن اســت، بنابر این چه در 
تئوری و چــه در عمل هیــچ توجیهی برای 

تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.
- بــا تصدیق دوبــاره کــه تبعیض بین 
انســان ها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشأ قومی 

مانع دوســتی و روابط صلح آمیز میان ملت ها 
می شــود و آرامش و امنیت مردم را ســلب 
می کنــد و باعــث جلوگیری از همزیســتی 
انسان هایی می شــود که می خواهند در یک 

سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.
- با اعتقاد به این که وجود تبعیض نژادی 

در منافات با آمال جامعه بشری است.
- با اعالم خطر مبنی بــر اعمال تبعیض 
نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال 
سیاست های برتری نژادی و تبعیض نژادی و 
جدا ســازی و تفکیک نژادهــا از جانب بعضی 

دولت ها که موجب تنفر شده است.
- با تصمیم به اقدامات الزم برای ســرعت 
بخشــیدن به رفــع تبعیض نــژادی در تمام 
اشــکال آن و نیز اعالم مبارزه با نظریه نژادی 
و جلوگیــری کــردن از آن در جهت تحقق 
بخشــیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک 
جامعه بین المللی بــدور از هر نوع تبعیض و 

جدا سازی نژادی،
- بــا یادآوری به میثــاق رفع تبعیض در 
استخدام و تبعیض شغلی که در سال 195۸ 
بوســیله ســازمان بین المللی کار به تصویب 
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رســیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض 
در آموزش که به وسیله سازمان های آموزشی، 
علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 

196۰ به تصویب رسیده است.
- با آرزو به اجرای اصولی که در منشــور 
ســازمان ملل متحــد مبنی بر رفــع هر نوع 
تبعیض نژادی بیان شــده است و نیز حمایت 
از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به 

تبعیض نژادی،
)دولت های عضو ایــن میثاق( مواد زیر را 

پذیرفته اند:

قسمت اول
ماده یکم

1- در این میثاق واژه »تبعیض نژادی« به 
معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت 
و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه 
ملی یا قومی که به منظور لغو کردن  یا آسیب 
رســاندن به شناســایی و برخوداری و اجرای 
تساوی حقوق بشــر و آزادی های اساسی در 
اجتماعی،  اقتصــادی،  سیاســی،  زمینه های 
فرهنگی و ســایر زمینه های مربوط به زندگی 

عمومی تلقی می شود.
و  محرومیت هــا  تبعیض هــا،   -2
محدودیت هایی که به وسیله دولت عضو این 
میثاق ما بین شهروند و غیرشهروند )بیگانه( 
اعمال می شود، شامل )تعریف یادشده( نیست.

۳- هیــچ چیــزی در این میثــاق نباید 
به نحوی تفســیر گردد که مقــررات قانونی 
دولت های عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت 
و حق شــهروند به مفهــوم تبعیض در مقابل 

ملیت خاصی باشد.
۴- دولت های عضو، اقداماتی ویژه و سریع 
را به منظور حفاظت از گروه های نژادی، بومی 
و یا افــراد خاصی که مســتلزم حفاظت های 
ضــروری در جهــت برخورداری مســاوی از 
حقوق بشــر و آزادی های اساسی اند، به عمل 
خواهنــد آورد. ایــن اقدامات ویــژه به مثابه 
تبعیض نژادی محسوب نمی شود، زیرا پس از 
رســیدن به این اهداف )برابری و رفع تبعیض 
نژادی( با همه به طور یکســان رفتار خواهد 
شــد و حقوق ویژه ای برای گروه های بومی یا 

نژادی افراد به وجود نخواهد آمد.
ماده دوم

1- دولت هــای عضــو تبعیض نــژادی را 
محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام 
وســایل و ابزارهای مناســب و بدون تأخیر، 
سیاســت رفع تبعیض نژادی در تمام اشکال 
آن را اتخاذ کنند و تفاهم را میان تمام نژادها 

تحقق بخشند. بدین منظور:
الف- هر دولت عضــوی، متعهد می گردد 
که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی 

علیه افراد، گروه ها یا نهادها شــرکت نکند و 
مطمئن شــود که تمام مراجع و مســئوالن 
نهادهــای عمومی، ملی )داخلی( و منطقه ای 

طبق این تعهدات عمل کنند.
ب – هر دولت عضوی متعهد می شــود که 
هیچ گونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمان ها 

در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.
ج – هر دولــت عضوی اقدامــات مؤثری 
را بــا هدف تجدید نظر، اصالح، لغو و فســخ 
سیاســت های دولتی، ملی و منطقه ای که بر 

پایه تبعیض نژادی است، به عمل آورد.
د – هر دولت عضو باید بــا تمام ابزارهای 
مناســب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را 
که به وسیله افراد، سازمان ها و گروه ها اعمال 
می شــود ممنوع کند تا به ایــن وضع خاتمه 

داده شود.
ه - هــر دولــت عضوی متعهــد می گردد 
که ســازمان های جمعــی و چند نــژادی و 
حرکت هــای که باعــث از بین رفتــن موانع 
نژادی بین انسان ها می شوند را تشویق کند و 
در مقابل هر عملی را که به تقویت تقسیمات 

نژادی کمک می کند، خنثی کند.
2- دولت هــای عضــو بــا پذیرفتن این 
تعهــدات، اقداماتــی واقعی و ویــژه ای را در 
زمینه هــای اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی و 
سایر زمینه ها به منظور برخورداری گروه های 
نژادی و افرادی که متعلق به این گروه هایند از 
حقوق کامل بشر و آزادی های اساسی، بعمل 
خواهنــد آورد. این اقدامات ویــژه به مفهوم 
نابرابــری و جدایی حقــوق گروه های نژادی 
متفاوت نیســت، زیرا پس از رســیدن به این 
اهداف )برابری و رفع تبعیض( با همه به طور 

یکسان رفتار خواهد شد.
ماده سوم

دولت هــای عضــو تبعیض و جدا ســازی 
نژادی را محکوم می کنند و متعهد می گردند 
که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل به 
وجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل 

را ممنوع و از ریشه ساقط کنند.
ماده چهارم

دولت هــای عضو تمام ســازمان هایی که 
نظــرات و عقاید برتری نژادی گــروه  یا قوم 
ویــژه خود را تبلیــغ می کنند  یــا در جهت 
توجیه تبعیض نژادی برمی آیند و تخم نفرت 
و کینه می افکنند، در هر نوع و شکلی، محکوم 
می کنند و متعهد می شوند که اقدامات فوری 
و مثبتی در جهت از بین بردن تبعیض نژادی، 
انگیزه ها و تحریکات در این زمینه را به عمل 
آورند. دولت های عضو هم چنین صریحاً اصول 
منشــور جهانی حقوق بشــر و حقوقی که در 
ماده )5( این میثاق مقرر شــده اســت را در 

موارد زیر اعمال خواهند کرد:

الــف- برای کلیه تبلیغاتــی که بر مبنای 
برتری نــژادی، ایجاد نفــرت، تحریک برای 
تبعیض نژادی و اعمال خشونت آمیز علیه هر 
نژاد یا گروهی از انسان ها که از رنگ و یا منشأ 
قومــی دیگری اند اعالم جرم و مجازات کنند. 
هم چنین ارائه هر نــوع کمک به فعالیت های 
نژادی که شامل کمک های مالی نیز می شود، 

طبق قانون جرم و قابل مجازات اعالم شود.
ب – غیرقانونی اعالم کردن کلیه سازمان ها 
و شــرکای آن ها کــه به فعالیــت و تبلیغات 
منســجم تبعیض نژادی می پردازند و آن را در 

جامعه اشاعه می دهند.
ج – عدم اشاعه و تحریکات تبعیض نژادی 
بوسیله مسئوالن امور عمومی و نهادهای ملی 

)داخلی( و منطقه ای .
ماده پنجم

دولت هــای عضو با اجــرا و رعایت موارد 
اساســی که در مــاده )2( ایــن میثاق مقرر 
شده اســت، متعهد می شوند که تمام اشکال 
تبعیض نژادی را حــذف و ممنوع گردانند و 
هم چنین تضمین می کنند که افراد بدون در 
نظر گرفتن نژاد، رنگ، ملیت و منشأ قومی در 
مقابل قانون برابر ند و به طور یکسان از حقوق 

زیر برخوردار ند:
الف- برخورداری از رفتاری برابر در مقابل 

دادگاه و دیگر ارگان های قضایی، اداری.
ب – برخورداری از امنیت و حفاظت فردی 
از سوی دولت در مقابل خشونت و آسیب های 
جسمی خواه بوسیله مقامات اداری دولت وارد 
شده است و یا خواه به وسیله گروه ها و نهادها.
ج – برخورداری از حقوق سیاســی به ویژه 
حق شــرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد 
انتخاباتی شــدن بــر مبنای حــق رأی برابر 
و جامــع، حق دخالت در امــور دولتی و نیز 
شرکت در امور عمومی و دستیابی به خدمات 

عمومی در هر سطحی.
د – برخــورداری از دیگــر حقــوق مدنی 

به ویژه:
1- حــق آزادانه رفت و آمد و اســکان در 

درون مرزهای دولت.
2- حق ترک هر دولتــی از جمله دولت 

خود و رفتن به دولتی دیگر.
۳- حق داشتن تابعیت.

۴- حق ازدواج و انتخاب همسر.
5- حــق مالکیت شــخصی و همین طور 

مالکیت با دیگران.
6- حق وراثت.

7- حق آزادی اندیشه، وجدان و دین.
۸- حق آزادی عقیده و بیان.

9- حــق آزادی شــرکت در مجامــع و 
انجمن ها.

ه – برخــورداری از حقــوق اقتصــادی، 
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اجتماعی و فرهنگی به ویژه:
1- برخورداری از کار، انتخاب آزاد شغل، 
داشتن شرایط مطلوب و عادالنه کار، حمایت 
در مقابل بیکاری، حق دستمزد برابر برای کار 
برابر و داشــتن پاداش و حق الزحمه مطلوب 

و عادالنه.
2- حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های 

کارگری.
۳- حق برخورداری از مسکن.

۴- حق برخورداری از ســالمت، بهداشت 
عمومی، امنیت و خدمات اجتماعی.

5- حــق برخورداری از تحصیل و آموزش 
حرفه ای.

6- حق شــرکت در فعالیت های فرهنگی 
به طور مساوی.

و – حق ورود به هر مکان یا مرکز خدماتی 
که مورد اســتفاده عموم اســت، مانند: هتل، 

رستوران، کافه، تیاتر و پارک.
ماده ششم

از  می شــوند  متعهد  عضــو  دولت هــای 
افرادی که تحت قلمــرو حکومتی آن ها قرار 
دارنــد، در مقابل اعمال تبعیــض نژادی که 
مخالف مفاد این میثاق اســت و حقوق بشــر 
و آزادی های اساســی آن ها را نقض می کند، 
از طریــق دادگاه های صالحیــت دار حمایت 
کننــد. هم چنیــن حــق غرامت مناســب و 
رضایت مندانه ای را که به خاطر خساراتی که 
در نتیجه تبعیض به آن ها وارد شده است را از 

دادگاه صالحه درخواست کنند.
ماده هفتم

دولت های عضو متعهد می گردند اقدامات 
مؤثر و فوری را در زمینه های آموزشــی، علم، 
فرهنگ و اطالعات به منظور مبارزه با تعصب 
کــه به تبعیض نژادی منجر می گردد به عمل 
آورند و نیز در راه تحقق بخشــیدن به تفاهم، 
مدارا، دوستی میان ملت ها و گروه های قومی 
و نژادی و هم چنین تالش برای تبلیغ و اشاعه 
اهداف و اصول قراردادی ســازمان ملل متحد 
و منشــور جهانی حقوق بشــر و اعالمیه های 
ســازمان ملــل مبنی بر حذف تمام اشــکال 

تبعیض نژادی و اجرای مواد این میثاق،

قسمت دوم
ماده هشتم

1- کمیتــه حذف تبعیض نــژادی )که از 
این به بعد کمیته خوانده می شــود( تشکیل 
خواهد شــد. این کمیته شامل ) 1۸(  عضو از 
کارشناسانی که از دانش و صالحیت اخالقی 
باالیی برخوردار ند و به طور بی طرفانه بوسیله 
دولت های عضــو از میان تابعین خود انتخاب 
شــده اند، تشــکیل می شــود. این افراد با در 
نظر گرفتن تقســیمات جغرافیایی مناســب 

و به نمایندگی از اشــکال متفــاوت تمدن ها 
و نظام هــای قانونــی انتخاب می شــوند تا با 
صالحیت شخصی خود، خدمت کنند. )سمت 
نمایندگــی از طرف دولت خــود در کمیته 

ندارند(.
2- اعضای کمیته به وسیله رأی مخفی و 
در میان لیست افرادی که بوسیله دولت های 
عضو نامزد شــده اند، انتخاب خواهند شد. هر 
دولــت عضو فقط می تواند یک فرد را از میان 

تابعین خود نامزد انتخابات کمیته کند.
۳- اولین انتخابــات )6( ماه بعد از تاریخ 
قــدرت اجرایی پیدا کردن ایــن میثاق انجام 
خواهد گرفت. حداقــل )۳( ماه قبل از تاریخ 
هر انتخاباتی، دبیر کل ســازمان ملل بوسیله 
یادداشــتی از دولت هــای عضــو می خواهد 
نامزدهای خود را ظرف )2( ماه تعیین کنند. 
دبیر کل فهرســتی به ترتیــب حروف الفبا از 
افرادی که به این ترتیب نامزد شده اند، همراه 
با نام دولت های نامزد کننده، تهیه خواهد کرد 

و آن را برای دولت های عضو ارسال می کند.
۴- انتخابــات اعضای کمیته در نشســت 
دولت های عضو و با تأیید دبیر کل ســازمان 
ملل متحد برگــزار خواهد شــد. حد نصاب 
رســمیت یافتن این نشست، شرکت دو سوم 
دولت های عضو است. افرادی که برای کمیته 
انتخاب می شوند، کسانی هستند که بیشترین 
تعداد رأی را آورده اند و از رأی اکثریت مطلق 
نماینــدگان دولت های عضــو حاضر برخودار 

شده اند.
5- الف: اعضای کمیته به مدت )۴( سال 
انتخاب خواهند شــد. مدت )9( عضو انتخاب 
شــده در اولین انتخابات و در پایان دو سال 
منقضــی می شــود. بی درنگ بعــد از اولین 
انتخابات نام )جایگزین( این )9( عضو بوسیله 
قرعه و توسط رئیس جلســه، تعین خواهند 

شد.
ب : برای پرکردن جای خالی و بالمتصدی، 
دولتی که عضو کارشناس آن، اجرای وظایف 
خــود را در کمیتــه متوقــف کرده اســت، 
کارشــناس دیگری را از میــان تابعین خود 
تعیین خواهد کرد. این کارشــناس باید مورد 

تأیید کمیته واقع شود.
پرداخت  مســئولیت  عضو  دولت های   -6
هزینه هــای اعضــای کمیتــه را در ارتباط با 
وظایــف اجرایــی آن ها در کمیتــه به عهده 

خواهند گرفت. 
ماده نهم

دولت های عضو متعهد می شــوند گزارش 
اقدامــات خــود در زمینه هــای قانونگذاری، 
قضایی، اداری و سایر اقداماتی که برای اجرای 
مقررات این میثــاق به عمل آورده اند را برای 
رسیدگی به ترتیب زیر به کمیته تقدیم دارند:

الف- یک ســال بعد از قدرت اجرایی پیدا 
کردن میثاق گزارشی از طرف دولت مربوطه، 

تقدیم خواهد شد.
ب – بعــد از آن هر دو ســال یک بار و نیز 
هر زمان که کمیته درخواســت نماید، دولت 
مربوطه گزارش خود را تقدیم می دارد. کمیته 
ممکن اســت اطالعات بیشتری از دولت های 

عضو درخواست کند.
2- کمیتــه از طریــق دبیــر کل گزارش 
ساالنه فعالیت های خود را همراه با پیشنهادها 
و توصیه های عمومی که بر اساس رسیدگی به 
گزارش ها و اطالعات دولت های عضو دریافت 
کرده اســت را به مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد تقدیم خواهد کرد. هم چنین پیشنهادها 
و توصیه هــای عملــی همراه بــا نظراتی که 
دولت های عضو ابراز کرده اند، ضمیمه گزارش 

خواهد بود.
ماده دهم 

1- کمیتــه مقــرات اجرایــی اش را خود 
تعیین خواهد کرد.

2- کمیته تعداد کارمندانش را به مدت دو 
سال خود انتخاب خواهد کرد.

۳- دبیر کمیته به وسیله دبیر کل سازمان 
ملل گمارده خواهد شد.

۴- نشست های کمیته به طور معمول در 
مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.

ماده یازدهم
1- اگــر دولت عضوی دریابــد که دولت 
عضــو دیگری مقــررات این میثــاق را اجرا 
نمی کند، می تواند موضوع را به عنوان شکایت 
برای بررســی در کمیته مطرح کند و کمیته 
شکایت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال 
می دارد. در مدت )۳( ماه دولت دریافت کننده 
شکایت توضیحات و اظهارات را به طور کتبی 
و برای روشن شدن موضوع و در صورت امکان 
چاره جویی آن، به کمیته تقدیم خواهد کرد. 

2- اگر ظرف شــش ماه پــس از دریافت 
اولین شــکایت، موضــوع مورد شــکایت با 
مذاکرات دو جانبه و ســایر اقدامات آشــکار 
دیگر به رضایت هــر دو طرف مربوطه منجر 
نگشــت، هر یک از دولت هــای مربوطه حق 
خواهند داشت که با ارسال یادداشت مجددی 
به کمیته و هم چنین به دولت مربوطه دیگر، 

موضوع را به کمیته ارجاع دهند.
دریافتی  )شکایات(  موضوعات  کمیته   -۳
را بنابر بند )2( این ماده بعد از محقق شــدن 
این که تمــام اقدامات چاره جویانه داخلی طی 
شده است اما طرفین به نتیجه ای نرسیده اند، 
بــر طبق اصول و قوانیــن عمومی بین المللی 
شناخته شده به رســیدگی خواهد پرداخت. 
این قاعــده در مواردی که شــکایت به نحو 

غیرمعقولی طوالنی گردد، اجرا نخواهد شد. 
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۴- هر موضوعی )شــکایتی( که به کمیته 
ارجــاع می شــود، کمیتــه در رابطــه با آن 
موضوع )شــکایت( از دولت های عضو مربوطه 
درخواســت خواهد کرد که اطالعات تکمیلی 

دیگری را ارسال کنند.
5- وقتــی موضوعی )شــکایتی( بنابر این 
ماده مورد رســیدگی قرار گرفت، دولت های 
عضو مربوطــه می توانند در روند رســیدگی 
موضــوع، نماینــده ای را بدون حــق رأی به 

کمیته بفرستند.
ماده دوازدهم

1-  الــف- بعــد از این کــه کمیته تمام 
اطالعات الزم را فراهم کرد، رئیس کمیته یک 
کمیسیون ویژه حل اختالف )که از این به بعد 
فقط کمیسیون خوانده می شود( را که شامل 
)5( نفر از اعضا یا غیراعضای کمیته اند، تعیین 
خواهد کرد. اعضای کمیســیون با رضایت و 
هم رأیــی دولت هایی که با هم اختالف دارند، 
انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظایف 
ســودمند خود و رعایت مــواد این میثاق، به 
طور مســالمت آمیز موضــوع را حل و فصل 

کنند.
ب – اگــر دولت های مــورد منازعه در باره 
ترکیب تمام یا قســمتی از اعضای کمیسیون 
در مدت )۳( ماه به توافق نرسیدند، آن عده از 
اعضا که در باره آن ها توافق نشده است از بین 
اعضــای کمیته و بــا رأی مخفی و با اکثریت 

دو سوم اعضای کمیته انتخاب خواهند شد.
2- اعضای کمیســیون کــه با صالحیت 
شخصی خود انجام وظیفه خواهند کرد، نباید 
تابعیت دولت هــای مورد منازعه  یا دولتی که 

عضو این میثاق نیست را دارا باشند.
۳- کمیســیون، رئیــس و آیین نامه های 
داخلی اش را خود انتخاب و به تصویب خواهد 

رساند.
۴- نشست های کمیسیون به طور معمول 
در مرکــز ســازمان ملل متحد یــا هر مکان 
مناسب دیگری که به وسیله کمیسیون تعیین 

شود، برگزار خواهد شد.
5- دبیر خانه طبق ماده )1۰( بند )۳( این 
میثاق، خدمات دفتری موضوعاتی )شکایاتی( 
کــه از طــرف دولت هــای مــورد منازعه به 

کمیسیون ارجاع می شود را انجام می دهد.
6- دولت های مورد منازعه کلیه هزینه های 
اعضای کمیســیون را به طور مساوی و طبق 
برآوردی که دبیر کل ســازمان ملل به عمل 

می آورد، به عهده خواهند گرفت.
7- دبیر کل اختیار خواهد داشــت که در 
صورت لزوم هزینه های اعضای کمیســیون را 
قبــل از آن که دولت های مــورد منازعه آن را 
پرداخت کننــد، طبق بنــد )6( این میثاق، 

پرداخت کند.

۸- اطالعاتی که به وســیله کمیته فراهم 
می شــود را می توان در دســترس کمیسیون 
قــرار داد و هم چنیــن کمیســیون می تواند 
اطالعات دولت های مربوطه و ســایر اطالعات 

را خواستار شود.
ماده سیزدهم

1- وقتی کمیســیون به رسیدگی کامل 
موضوع پرداخت، می بایســت گزارشــی تهیه 
کند کــه در آن گــزارش تحقیقــات عملی 
موضــوع منازعه بین دولت ها منعکس شــده 
است و هم چنین شامل توصیه هایی برای حل 
مســالمت آمیز مورد منازعه دربر داشته باشد. 
این گزارش باید به رئیس کمیته تقدیم شود.

2- رئیــس کمیته گزارش کمیســیون را 
برای هر یک از دولت های مورد منازعه ارسال 
خواهد داشــت. آن دولت ها در مدت )۳( ماه 
می باید به اطالع رئیس کمیته برســانند که 
آیا آن ها توصیه های کمیسیون را که ضمیمه 

گزارش بوده است، پذیرفته اند یا خیر.
۳- بعد از مــدت زمانی که طبق بند )2( 
این ماده تعیین شــده اســت، رئیس کمیته 
گزارش کمیســیون را به دولت های مربوطه و 
دیگر دولت های عضو این میثاق ارسال خواهد 

کرد.
ماده چهاردهم

1- دولت هــای عضــوی می بایســت در 
هر زمــان با صدور بیانیــه ای اعالم کنند که 
صالحیت کمیته را جهت دریافت و رسیدگی 
کردن به شکایاتی که از طرف افراد و گروه ها، 
مبنی بر نقض حقوق این میثاق که در قلمرو 
آن دولــت انجام گرفته اســت، به رســمیت 
شناخته اند. اگر دولت عضوی چنین بیانیه ای 
را صادر نکرده باشــد، کمیته هیچ شــکایتی 

علیه آن دولت را نخواهد پذیرفت.
2- هر دولت عضــوی که مطابق بند )1( 
این ماده بیانیه ای صادر کرده است، می تواند 
یک هیئــت صالحیت دار را بــرای دریافت و 
رســیدگی کردن به شکایات افراد و گروه های 
مدعی قربانی نقض حقوق این میثاق، تعیین 
کند. هم چنین این هیئت می تواند شــکایات 
افرادی که از دســتیابی به حل مشکالت خود 
در منطقــه عاجز شــده اند، با حکــم قانونی 

داخلی و در قلمرو خود دریافت دارد.
۳- اســناد هر یــک از بیانیه هــای صادر 
شــده طبق بند )1( این مــاده و نام هر یک 
از هیئت هایی که طبــق بند )2( این ماده به 
وسیله دولت های مربوطه تعیین شده اند، نزد 
دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او 
رونوشت آن اسناد را به دیگر دولت های عضو 
ارســال دارد. یک شکایت نامه ممکن است در 
هر زمان با یادداشــتی که به دبیر کل تسلیم 
می شود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن این 

شــکایت نامه، به رسیدگی شــکایاتی که قباًل 
به دست کمیته رســیده است و یا در جریان 

رسیدگی است مؤثر نخواهد بود.
۴- اسناد دادخواست نامه ها نزد هیئتی که 
تعیین شده است، طبق بند )2( این ماده ثبت 
و نگهداری خواهد شــد و مندرجات رونوشت 
تأیید شــده این اسناد که در بایگانی دبیر کل 
ســاالنه ســپرده می شــود و مفاد آن که در 
دسترس همگان نیســت، به وسیله رابط های 
مناسب برای آگاهی در اختیار گذاشته خواهد 

شد.
5- در مواقــع عــدم رضایــت از هیئت 
تعیین شده بررسی شکایات، طبق بند )2( این 
ماده شکایت کنندگان حق دارند که ظرف )6( 

ماه موضوع را به کمیته ارجاع دهند.
6- الــف- کمیتــه شــکایت دریافتی را 
به اطــالع دولت عضوی که متهــم به نقض 
مقررات این میثاق شــده است می رساند، اما 
هویت افراد و گروه هــا را بدون رضایت آن ها 
فاش نخواهد کرد. کمیته هم چنین شــکایات 

بی امضا  را نخواهد پذیرفت.
ب – دولت دریافت کننده شکایت، در مدت 
)۳( ماه توضیحات و اظهارات کتبی روشــنی 
همراه با راه حل هــا و چاره جویی هایی که در 
مورد موضوع به نظــرش می آید را به کمیته 

تقدیم خواهد کرد.
7- الف- کمیته به کمک اطالعاتی که از 
دولت عضو مربوطه و شــاکی، دریافت کرده 
اســت، به بررسی شــکایت خواهد پرداخت. 
کمیته به شــکایات شاکیانی که کلیه راه های 
چاره جویی داخلی را طی نکرده اند، رسیدگی 
نخواهد کرد. این قاعده در مواردی که شکایت 
به نحو غیرمعقولی طوالنی گردد، اجرا نخواهد 

شد.
ب – کمیته پیشنهادها و توصیه های خود 
را به دولــت مربوطه و شــاکی اعالم خواهد 

داشت.
۸- کمیتــه خالصه ای از شــکایات و در 
صــورت لــزوم خالصــه ای از توضیحات و 
اظهــارات دولت های عضــو مربوطه را همراه 
با پیشــنهادها و توصیه های خود در گزارش 

ساالنه منعکس خواهد کرد.
9- کمیته فقــط در شــرایطی می تواند 
وظایف خود را نســبت به بندهای فوق انجام 
دهد که حداقل 1۰ دولــت عضو این میثاق، 
صالحیــت آن را بنابــر بند )1( ایــن ماده به 

رسمیت شناخته اند.
ماده پانزدهم

1- مقررات این میثاق حقوق اعطا  شده به 
ملت ها را برای دســتیابی به اهداف اعالمیه، 
اعطای اســتقالل بــه دولت هــا و ملت های 
 196۰ دســامبر   1۴ مصوبــه  مســتعمره، 
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) XV(151۴ مجمع عمومی و ســایر اســناد 
بین المللی سازمان ملل و مؤسسات تخصصی 

آن، به هیچ وجه محدود نخواهد کرد.
2- الــف- کمیته ای که بنا بر ماده ۸ بند 
1 این میثاق تشــکیل شــده است، رونوشت 
شــکایات را دریافت خواهد کــرد و نظر ات و 
توصیه هایی که در مورد این شــکایات صورت 
گرفته اســت را به هیئت های ســازمان ملل 
که مســتقیماً به موضوعات مربوط به اصول 
ایــن میثــاق و در حیطه وظایف خودشــان 
نسبت به مســئولیت های اداره سرزمین های 
 )XVمصوبه قیمومت،  تحت  و  غیرخودمختار 
151۴( مجمع عمومی رســیدگی می کنند، 

تقدیم خواهند داشت.
ب – کمیته رونوشــت های مربوط به امور 
قانونگذاری، قضایی، اداری و ســایر اقدامات 
مستقیمی که نســبت به مقررات این میثاق 
به وســیله اولیاء امور در ســرزمین هایی که 
در زیر بند این ماده انجام گرفته اســت را از 
هیئت های صالحیت دار سازمان ملل دریافت 
خواهد کرد. هم چنین نظر ات و پیشنهادهایی 

در این مورد را به هیئت اظهار خواهد کرد.
۳- کمیته گزارشــی از خالصه شکایت ها  
و گزارش های دریافتی از هیئت های سازمان 
ملل و نیــز نظرات و توصیه هــای کمیته در 
ارتباط با ایــن شــکایت ها و گزارش ها را به 

مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
۴- کمیتــه از دبیــر کل ســازمان ملل 
درخواســت خواهد کرد که کلیــه اطالعات 
مربوط به مقررات این میثاق و نیز در صورت 
لزوم مقرراتــی که مربوط به ســرزمین های 
مذکــور در بنــد a(2 ( این ماده اســت را در 

اختیارش قرار دهد.
ماده شانزدهم

مقررات این میثاق که رسیدگی کردن به 
شــکایات و رفع منازعات اســت بدون این که 
به ســایر اقداماتی که بر اســاس قراردادهای 
ســازمان ملل  یا مؤسســات تخصصی آن در 
ایــن زمینه انجام گرفته اســت لطمه ای وارد 
کنــد، می باید اجرا شــود. هم چنین مقررات 
این میثاق نباید دولت های عضو را از متوسل 
شدن به ســایر اقدامات و انعقاد قراردادهای 
بین المللــی عمومــی و ویژه که بــرای رفع 

منازعات بین آن ها انجام می گیرد، باز دارد.
ماده هفدهم

1- ایــن میثاق بــرای دولت هــای عضو 
ســازمان ملل و اعضای مؤسســات تخصصی 
آن و هر دولت عضوی که اساســنامه دادگاه 
بین المللی جزایی را پذیرفته اســت  یا دولت 
عضوی که به وســیله مجمع عمومی سازمان 
ملل برای عضویت در این میثاق دعوت شده 

است، آماده امضاست.

2- این میثــاق تابع به تصویــب )قانون 
اساسی هر دولت( است. اســناد تصویب نزد 
دبیر کل ســازمان ملل متحد سپرده خواهد 

شد.
ماده هیجدهم

1- ایــن میثاق طبق ماده 17 بند 1 برای 
پیوستن دولت ها آماده است.

2- پیوستن به این میثاق با سپردن سند 
الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام 

خواهد گرفت.
ماده نوزدهم

1- ایــن میثــاق ۳۰ روز پــس از تاریخ 
ســپردن بیست و هفتمین ســند تصویب یا 
الحــاق نزد دبیر کل ســازمان ملــل، قدرت 

اجرایی پیدا خواهد کرد.
2- برای هــر دولتی که بعد از ســپردن 
بیســت و هفتمین ســند تصویب یا الحاق، 
این میثــاق را تصویــب می کنند  یــا به آن 
می پیوندند، ۳۰ روز بعد از تاریخ سپردن سند 
تصویب یا الحاقی خود، این میثاق برای آن ها 

قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
ماده بیستم

1- دبیر کل ســازمان ملل حق شرط های 
)Reservation( کــه در زمــان تصویــب یا 
الحاق، توســط دولت های عضو این پیمان  یا 
دولت هایی که می خواهند عضو شــوند، ابالغ 
شده اســت را دریافت خواهد کرد و آن ها را 
به اطالع کلیه دولت های عضو خواهد رساند. 
هر دولتی که به حق شــرطی اعتراض داشته 
باشــد، می تواند ظرف 9۰ روز از تاریخ اعالم 
اعتراض خود، طی یادداشتی به دبیر کل آن را 

نپذیرد.
2- حق شــرطی که مغایر بــا اهداف این 
میثاق باشــد، پذیرفته نخواهد شد. هم چنین 
حــق شــرط هایی کــه مانــع از انجــام کار 
هیئت های تأسیســی این میثاق می شــوند، 
پذیرفتــه نخواهد شــد. اگر حق شــرطی با 
اعتراض حداقل دو ســوم دولت های عضو این 
پیمان، مبنی بــر عدم تطابــق آن با اهداف 
میثاق  یا مانعی برای انجام وظیفه ارگان های 
مربوطه روبهرو شــود، آن حق شرط پذیرفته 

نخواهد شد.
۳- حق شرط ممکن است در هر زمان به 
وسیله یادداشتی به دبیر کل پس گرفته شود. 
در زمان دریافت یادداشت این حق شرط الزم 

االجرا می شود.
ماده بیست و یکم

هر دولت عضوی می تواند با یک یادداشتی 
به دبیر کل سازمان ملل خروج )انصراف( خود 
را از میثاق اعــالم دارد. خروج از میثاق یک 
سال پس از تاریخ دریافت یاد داشت از سوی 

دبیر کل قابل اجرا ست.

ماده بیست و دوم
اگر بین دو یا چند دولت عضو اختالفی در 
مورد تفســیر یا اجرای این میثاق بوجود آید 
و این اختالف به وســیله مذاکره  یا روش های 
روشــنی که در میثاق ارائه شــده است، رفع 
نشــود، با درخواســت هر یک از اعضا دعوی 
اختــالف به دیــوان دادگســتری بین المللی 
برای تصمیم گیری ارجاع می شود، مگر آن که 
طرف های دعــوی از طریق دیگری برای حل 

اختالف به توافق رسند.
ماده بیست و سوم

1- درخواســت برای اصالح و تجدید نظر 
موادی از میثاق در هر زمان و به وســیله هر 
دولت عضوی با یادداشــتی کــه به دبیر کل 

سازمان ملل تسلیم می شود، انجام می گیرد.
2- مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به 
این درخواست و اقدامات احتمالی آن تصمیم 

خواهد گرفت.
ماده بیست و چهارم

دبیر کل ســازمان ملل طبق ماده 17 بند 
1 این میثاق مراتب ویژه زیر را به اطالع کلیه 

دولت ها خواهد رساند:
الف- امضا ها، مصوبه ها، پیوســت ها بنا بر 

ماده 17 و 1۸
ب – تاریخ قــدرت اجرایی پیدا کردن این 

میثاق طبق ماده 19
ج – شــکایات و بیانیه های دریافتی طبق 

ماده 1۴- 2۰- 2۳
د – خارج شدن از میثاق بنا بر ماده 21

ماده بیست و پنجم
1- متن های این میثــاق که به زبان های 
چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی 
است از اعتبار یکسانی برخوردار ند و آن ها در 

بایگانی سازمان ملل سپرده خواهند شد.
2- دبیر کل سازمان ملل گواهی تأیید شده 
این میثاق را به کلیه دولت هایی که به هر یک 
از مقوله های این میثاق بنا بر ماده 17 بند 1 

وابسته اند، ارسال خواهد داشت.
* ایــن میثــاق را در تاریــخ 2۳ اســد 
1۴/1۳59 آگست 19۸۰ امضا  و در1۴ حوت 
1۳۸1/ 5 مــارچ 2۰۰۳ بــه تصویــب دولت 
افغانســتان رســیده و در جریده رسمی  نشر 

 شده است. 
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ماده دوم: هدف 
این قانون دارای اهداف ذیل می باشد. 

2. تأمین حقوق مســاوی کار و حمایت از 
حقوق کارکنان 

ماده هشتم: حق کار با مزد:
کارکنان در جمهوری اســالمی افغانستان 
دارای حق مساوی کار با مزد مساوی می باشند. 
حق کار با مزد و دفاع از حق کار توســط اسناد 

تقنینی تنظیم می گردد.
ماده نهم: عدم تبعیض در استخدام 

1. در استخدام به کار، تأدیه مزد و امتیازات، 
انتخاب شــغل، حرفه، مهارت و تخصص، حق 
تحصیل و تأمینــات اجتماعی هر نوع تبعیض 

ممنوع است. 
2. زنان در ســاحه کار مســتحق امتیازات 
معّین دوران حاملگی و والدت و سایر مواردی که 
در ایــن قانون و اســناد تقنینی مربوط تثبیت 

گردیده، می باشند.
ماده سی و یکم: موارد تقلیل وقت کار 

وقت کار در هفته برای کارمندان حســب 
احوال به ترتیب ذیل تقلیل می یابد.

2. برای زنان حامله هفته ۳5 ساعت. 
ماده پنجاه و چهارم: رخصتی والدی 

1. کارکــن زن مســتحق 9۰ روز رخصتی 
والدی با مزد می باشــد که یک ثلث آن قبل از 
والدت و دوثلث آن بعد از والدت قابل اجرا است. 
در صورتی که والدت غیرطبیعی یا دوگانگی و یا 
بیشتر از آن مدت 15 روز رخصتی به وی داده 

می شود. 
2. مزد و ســایر حقوق مندرج فقره )1( این 

ماده به اساس تصدیق شفاخانه اجرا می گردد. 
۳. کارکن زن مکلف است با اختتام رخصتی 
منــدرج فقره یک این مــاده در خالل پنج روز 

احکام قانون 
کار افغانستان 
در مورد 
طبقه اناث
منبع: وزارت امور زنان

بــه اداره مراجعه نماید، در غیر آن ترک وظیفه 
شناخته شــده، از امتیازات مندرج فقره 2 این 

ماده مستفید شده نمی تواند. 
ماده یک صد و بیســتم: موارد عدم 

استخدام زنان و نوجوانان
استخدام زنان و نوجوانان به کارهای فیزیکی 
ثقیل، مضرصحــت و زیرزمینی جــواز ندارد. 
فهرســت این کارها از طرف وزارت های صحت 
عامه و کار و امور اجتماعی، شــهدا و معلولین و 

اداره مربوط تثبیت و تصویب می گردد. 
ماده یک صد و بیســت و یکم: عدم 

توظیف زنان و نوجوانان به کارشبانه
اداره نمی توانــد زن و نوجــوان را به اجرای 
کار شــبانه توظیــف نماید. توظیــف زنان و 
مادران دارای طفل شــیرخوار، در شفاخانه ها، 
کلینیک های صحی و در صــورت موافقه او در 
وظایف و کارهایی که ضرورت مبرم محســوس 
باشد، به طور نوبتی و طبق جدول از این حکم 

مستثنی است. 
مــاده یک صد و بیســت و دوم: عدم 

توظیف زنان و نوجوانان به اضافه کاری
1. اداره نمی توانــد زن حاملــه، مادر دارای 
طفــل کمتر از دو ســال و کارکن نوجوان را به 
اضافه کاری و مســافرت به منظــور انجام کار 

رسمی توظیف نماید. 
2. توظیف زن دارای طفل کمتر از دوساله 
به اجرای اضافه کاری و انجام مسافرت به منظور 

کار رسمی بدون موافقه قبلی وی جواز ندارد. 
ماده یک صدو بیست و سوم: توظیف 

زن در دوران حاملگی:
زن در دوران حاملگی مطابق تصدیق طبیب 
یا شــفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر 

حقوق وظیفه اصلی توظیف می گردد. 

ماده یک صد و بیســت و چهارم: وقت 
اضافی برای مادران دارای طفل شیردار

1. برای مادران طفل شیرخوار بر عالوه وقفه 
صرف غذا، وقــت اضافی که کمتر از ۳۰ دقیقه 
نباشد، بعد هر سه ســاعت به خاطر شیردادن 
طفل در اتاق کودک محل کار داده می شود. این 

وقفه ها شامل وقت کار رسمی می باشد.
2. وقفه مندرج فقره 1 این ماده با نظرداشت 
خصوصیت کار در اداره توسط لوایح نظم داخلی 

مربوط تنظیم می گردد. 
ماده یک صد و بیســت و پنجم: عدم 

امتناع از پذیرش زن
امتناع از پذیــرش زن به کار یا تقلیل مزد 
به دالیــل حاملگی با شــیردادن طفل ممنوع 

می باشد. 
ماده یک صد و بیســت و ششم: ایجاد 

کودکستان ها
1. اداره مکلــف اســت جهــت مواظبت و 
مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطه اداره 

شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نماید. 
2. مواظبــت و مراقبــت اطفال، شــرایط 
پذیــرش، آموزش و پرورش در کودکســتان ها 
و شــیرخوارگاه ها را طبق سند تقنینی مربوط 

تنظیم می شود.
ماده یک صد و ســی و هشتم: شرایط 

تقاعد:
1. کارکن بعد از تکمیل ســن 65 سالگی 
متقاعد می گردد. در صورت ضرورت مبرم، اداره 
به موافقه کارکنی که توانایی کار را داشته باشد، 
دوره کار آن ها تا پنج ســال دیگر تمدید شده 
می توانــد. تمدید دوره کار حاوی تمام حقوق و 

جایب کارکن می باشد.


