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در شــمار مناســبت های بین المللی 2 ســرطان/23 جون روزجهانی المپیک نام گرفته اســت. 
نام گذاری و یادآوری این روزها و مناســبت ها، در واقع تأکیدی اســت بر اهمیت بخشیدن موضوع ها 
و مواردی که بر بهبود بخشــیدن وضعیت زندگی انسان ها، رشد و ارتقای جسم و روان افراد اثر گذار 
است. هم چنین هشداری است در زمینه چالش ها و نقض های صورت گرفته که زندگی و بودن افراد 

را با تهدید و نگرانی روبهرو می سازد. 
نام گــذاری روزجهانی المپیک کــه بُعدی از زندگی افراد را در عرصه فعالیت های ورزشــی بیان 
می دارد، در واقع بهگونه ای با حق ســالمتی و حق حیات بشر پیوند می خورد. بنابراین انتظار می رود 
که نام گذاری چنین روزهایی و درج آن در تقویم های رســمی، حالت کلیشــه ای به خود نگرفته، و 
سبب شود که توجه بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر، ارزیابی و مطالعات همه جانبه و علمی در زمینه های 

تأمین و حفظ حق حیات و زندگی بشر صورت گیرد. 
» ســالمت « افزون بر این که در زندگی بشــر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، به تبع و 
اهمیت و جایگاه آن، به عنوان یکی از حقوق اساســی »حق بشری« دانسته می شود. »حق سالمت« 
بشــر، هر چند انسان با سایر حقوق و نیازهای بشــری پیوند دارد، اما مهم تر این که این حق با »حق 
حیات« بشــر پیوند بســیار اساسی داشــته و در واقع برخورداری از حق سالمتی به معنای تأمین و 
حفظ  حق حیات  بشر است. زیرا  حق حیات  از زیر بنایی ترین و مهم ترین حقوقی است که سایر حقوق 

انسان به آن مترتب است. 
با چنین دیدگاهی منسجم، بهم پیوسته و جدایی ناپذیر از مجموع  حقوق بشری  افراد، به ویژه  حق 
ســالمت  با دیگر حقوق، می توان دریافت که تأمین هریک از آن هــا، یا نقض هریک از آنان، در یک 

ارتباط تنگاتنگ مفهومی و سیستمی منجر به تأمین یا نقض سایر حقوق خواهد شد. 
با بیان اهمیت و نقش اساسی  حق سالمت  در مجموع حق بشری انسان ها، سازمان صحی جهانی 
نیز باالترین درجه استانداردهای قابل دسترسی را برای تأمین سالمتی افراد را به مثابه حق بنیادین 
بشری در اساسنامه خود گنجانیده و آن را به رسمیت شناخته است. هم چنین این حق در سایر اسناد 
ملی و بین المللی و حقوق بشری در چهارچوب قوانین موضوعه بازتاب یافته است: قانون اساسی کشور، 
ماده 52 و 53؛ اعالمیه جهانی حقوق بشــر، ماده 25؛ منشــورملل متحد، ماده 55؛ میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی و اجتماعی، ماده ۱2؛ کنوانســیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، ماده 
D()iv( 5(؛ کنوانســیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مواد ۱2 و ۱۱،۱)f(؛ کنوانسیون حقوق 
کودک، ماده 2۴؛ کنوانســیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده 25؛ منشــور افریقایی حقوق بشر و 
مردم، ماده ۱۶؛ منشــور اجتماعــی اروپا، ماده ۱۱؛ اعالمیه امریکایی حقوق و وظایف انســان، ماده 
۱۱؛ پروتکل الحاقی به کنوانســیون امریکایی حقوق بشر در حوزه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی، ماده ۱۰؛ کنوانســیون بین المللی حمایــت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده 

آن ها: مواد 2۸ و a(۴3( و ۴5)c( اساسنامه سازمان صحی جهانی.
بنابراین مناســبت های حقوق بشــری و بین المللی، هم چون روز جهانی المپیک، فرصت و زمینه 
آن را فراهم می ســازد که همه ما و به ویژه متولیان امور نســبت به تأمین حق بشــر افراد، از جمله 
حق ســالمتی شــهروندان اهتمامی خاص داشته باشیم. توجه به عرصه ورزش، برای کشور ما که در 

رده بندی سنی جمعیت آن، اغلب جوان است،  اهمیت ویژه ای  دارد. 
مطالعات عینی جامعه گویای آن اســت که با وجــود تالش های صورت گرفته در عرصه خدمات 
صحی و بسترسازی برای ارتقای سالمتی جامعه، هنوز چالش ها و کاستی های فراوانی وجود دارد. به 
تعبیر دقیق تر جدای از مراکز شهرها و به خصوص پایتخت، در نقاط دور افتاده هنوز موضوع صحت و 
سالمت به عنوان یک حق بشری و عنصراساسی در زندگی بشر در ذهنیت ها و برنامه ها جای نیافتاده 
است؛ دسترسی به شرایط صحی مطلوب و اسباب تأمین سالمتی افراد برای شهروندان هنوزهم بسیار 
سخت و دشوار است. حکومت و به خصوص وزارت خانه ها و نهادهای مربوط به تأمین حق سالمتی و 
صحی شهروندان مسئولیت دارند که برای تأمین سالمتی و بهبودبخشیدن وضعیت صحی تالش وافر 
به خرج دهند. همین طور شــهروندان خود نیز می توانند که در این زمینه نقش و مسئولیت مبتکرانه 

و خالق را داشته باشند. 
مدیر مسئول

حق سالمت، حق بشری شهروندان



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره چهارم، سرطان 1398

په يو شمېر بني املليل مناسبتونو کې ۲رسطان/۲۳ جون د املپيک نړيواله ورځ نومول شوې. د دې 

ورځو او مناسبتونو نومول او يادونه په واقعيت کې هغو موضوعاتو او مواردو ته پر اهميت بښلو تاکيد دی 

چې د انســانانو د ژوند وضعيت پر ښــه کولو، ودې او د افرادو د جسم او اروا پر ارتقا اغېز لري. همدا راز 

د هغو تررسه شويو ننګونو او نقضونو په برخه کې يو خربداری دی چې د افرادو ژوند او شتون له تهديد 

او اندېښنې رسه مخامخوي.

د املپيک د نړيوالې ورځې نومول چې د ورزيش فعاليتونو په برخه کې د افرادو د ژوند يو ُبعد بيانوي، 

په واقعيت کې په يو ډول د برش د روغتيا او ژوند په حقونو پورې اړه لري. پر همدې بنسټ مته کيږي چې 

د داسې ورځو نومول او په رسمي جنرتيو کې د هغې درجول، کليشه يي حالت خپل نه کړي، او د دې 

المل يش چې د برش د ژوند د حق په تامني او ســاتنه کې ال ډېر پام ويش او په دې برخه کې د دقيقو 

پروګرام جوړولو، ارزولو او هر اړخيزو او علمي مطالعاتو المل يش. 

»روغتيا« رسبېره پر دې چې د برش په ژوند کې ځانګړی اهميت او ځای لري، اهميت او ځای ځایګي 

يې د اســايس حق په توګه »برشي حق« ګڼل کيږي. د برش د روغتيا حق، که څه هم د انســان له ټولو 

حقونو او اړتياوو رسه تړاو لري، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دا حق د انسان د ژوند په حق پورې بنسټي 

تړاو لري او په واقعيت کې د روغتيا له حق څخه برخمنيدل د برش د ژوند د حق د تامني او ســاتنې په 

معنا دي. ځکه »د ژوند حق« له تر ټولو بنسټي او تر ټولو مهمو حقونو څخه دی، چې د انسان ټول حقونه 

ور پورې تړيل دي.

له يو بل رسه د افرادو د ټولو برشي حقونو په ځانګړي ډول د روغتيا د حق په داســې منســجم، رسه 

تړيل او نه بيليدونکي ليد رسه، کولی شو دا پايله ترالسه کړو چې د دې هر يو حق تامني يا نقض په يوه 

نږدې مفهومي او سيستمي اړيکه کې د ټولو حقونو په تامني يا نقض پای مومي.

د انسانانو په ټولو برشي حقونو کې »د روغتيا حق« د اهميت او بنسټي نقش په بيان رسه، د روغتيا 

نړيــوال ســازمان هم د افرادو د روغتيا د تامني لپــاره د الرسيس وړ تر ټولو لوړه درجه معيارونه د برشي 

بنسټي حق په توګه په خپله اساسنامه کې رانغاړيل دي او په رسميت يې پيژنديل دي. همدا رنګه دا 

حق په ټولو ميل، بني املليل او حقوق برشي اســنادو کې د موضوعه قوانينو په چوکاټ کې منعکس 

شــوي: د هيواد اســايس قانون ۵۲مه او ۵۳ مه ماده، د برش حقونو د نړيوالې اعالميې ۲۵مه ماده، د 

ملګرو ملتنو د منشور ۵۵مه ماده، د اقتصادي او ټولنيزو حقونو بني املليل ميثاق ۱۲مه ماده، د نژادي 

تبعيض د ټولو بڼو د له منځه وړلو کنوانسيون ۵مه ماده (D))iv(، ښځو رسه د تاوتريخوايل د ټولو بڼو د 

له منځه وړلو کنوانسيون ۱۲مه او ۱۱،۱ ماده (f(، د ماشوم د حقونو کنوانسون ۲۴مه ماده، د معلوليت 

لرونکو افرادو د حقونو کنوانسيون ۲۵مه ماده، د برش حقونه او خلک افريقايي منشور ۱۶مه ماده، د اروپا 

ټولنيز منشور ۱۱مه ماده، د انسان حقونه او دندې امريکايي اعالميه ۱۱مه ماده، د اقتصادي، ټولنيزو 

او فرهنګي حقونو په حوزو کې د برش حقونو امريکايي کنوانسيون الحاقي پروتوکول ۱۰ مه ماده، د ټولو 

مهاجــرو کارګــرو او د هغوی د کورنيو د حقونو د مالتړ بني املليل کنوانســيون ۲۸ او a( ۴۳( مواد او د 

روغتيا د نړيوال سازمان د اساسنامې c(۴۵( ماده.

پر همدې بنســټ د املپيک د نړيوالې ورځې په څېر حقوق برشي او بني املليل مناسبتونه د دې 

فرصت او زمينه برابروي چې موږ ټول په ځانګړي ډول چارواکي د افرادو د برشي حقونو، لکه د هيوادوالو 

د روغتيا د حق په برخه کې ځانګړې هڅې وکړو. د ورزش برخې ته پاملرنه زموږ د هيواد لپاره چې ډېری 

ځوانان پکې فعال دي، ځانګړی اهميت لري.

د ټولنې عيني مطالعې ښيي، چې د روغتيايي خدمتونو او د ټولنې د سالمتيا د لوړولو په برخه کې د 

تررسه شويو هڅو رسه رسه ال هم ډېرې ننګونې او کمۍ شته. په ال دقيق تعبري رسه، د ښارونو له مرکزونو 

او په ځانګړي ډول پالزمېنې پرته په لرو پرتو سيمو کې ال هم د روغتيا موضوع د برش د يو حق په توګه او 

د انسان په ژوند کې د يو بنسټي عنرص په توګه په ذهنيتونو او پروګرامونو کې ځای نه دی نيولی؛ مطلوبو 

روغتيايي رشايطو ته الرسســی او د افرادو د روغتيا د تامني اسباب د هيوادوالو لپاره الهم ډېر سخت او 

ستونزمن دي. حکومت په ځانګړي ډول وزارتونه او اړوند بنسټونه د هيوادوالو د روغتیا او سالمتيا د حق 

اړوند مســئوليت لري چې د سالمتيا او روغتيايي وضعيت ښــه کولو لپاره هڅې وکړي. همدا راز خپله 

هيوادوال هم کولی يش چې په دې برخه کې مبتکرانه او خالق نقش او مسئولیت ولري.

مسئول مدیر

د روغتيا حق، د هيوادوالو برشي حق
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د روغتيا حق لــه مهمو برشي حقونو څخه 

دی او د روغتيا د حق له مهمو عنارصو څخه يو 

هم د درملو کيفيت دی، چې روغتيايي مرکزونه، 

د عامې روغتيا وزارت او نورې اړوندې ادارې بايد 

په جدي توګه پام ورته وکړي.

د روغتيــا د نړيوال ســازمان د ۱۹۴۶ کال 

مصوبــه کــې راغــيل چــې د روغتيا لــه عايل 

معيارونو برخمنيدا د انســان اسايس حق دی، 

روغتيايي خدمتونــه دې پرته له هر ډول امتياز 

او تبعيضه ټولو وګړو ته چمتو يش او د روغتيايي 

اسانتياوو برابرول د دولتونو بنسټي دنده ده.

 د روغتيا د نړيوال ســازمان په منشــور کې 

همــدا راز وايي چې حکومتونــه د خپلو خلکو 

د روغتيــا په برخه کې مســوليت لــري، چې د 

ځانګــړو  او  عمومي تدابريو لــه الرې خلکو ته 

روغتيايي اسانتياوې برابرې کړي.

په اســايس قانون کې هم د روغتيا حق په 

رسميت پيژندل شوی، د اسايس قانون ۵۲مه 

ماده وايــي: دولت د افغانســتان د ټولو اتباعو 

لپاره د ناروغيو د مخنيوي او وړيا عالج وســيلې 

او روغتيايــي اســانتياوې د قانــون له حکمونو 

رسه ســم تامينوي. دولت له قانون رسه ســم د 

خصويص طبــي خدمتونو او روغتيايي مرکزونو 

جوړول او پراختيا هڅوي او مالتړ يې کوي.

د افغانســتان په بازارونو کــې د درملو ټيټ 

د روغتيا حق، 
او د بې کيفيته 
درملو ننګونه

نرصت الهام

کيفیت هغه ســتونزه ده چې له کلونو راهيسې 

ترې هيوادوال او روغتياپاالن شــکايت کوي او 

د هيواد بازارونه له بې کيفيته درملو څخه ډک 

شــوي دي، په همــدې موخه د افغانســتان د 

عامې روغتيــا وزارت درې کاله وړاندې درملو د 

کنټرول او د روغتیايي سیسټم د څارنې لپاره د 

روغتیايي محصوالتو او درملو د تنظیم ميل اداره 

پرانیســته، دې ادارې دا دنده پر غاړه واخيسته 

چې د روغتيا په برخه کې د فساد د کموايل، د 

جوازونو په تنظيم، د روغتیايي قوانینو په څېړنه، 

د درملو او طبي محصوالتــو د کنټرول او د بې 

کیفیته او د لوړې بیې دواګانو د څارنې په برخو 

کې به کار کوي. 

د يادې ادارې د پرانيســتې په مراسمو کې 

د عامې روغتيــا وزير ډاکټــر فريوزالدين فیروز 

وييل ؤ، چې د مســلکي همکارانو په مرسته به 

و توانيــږو، چې د بې کيفيته درملو د مخنيوي، 

د دواګانو د خونديتوب او په مناسبه بيه د درملو 

وړانــدې کولو موخې ته ورســيږو. هغه مهال د 

عامې روغتيا وزير وييل ؤ، چې افغانســتان ۹۵ 

فیصده درمل له نورو هېوادونو واردوي او دا کار 

د دې سبب شوی چې په هېواد کې بې کیفیته 

او په لوړه بیه درمل ولرو.

په همدې موده کې چې د درملو د کيفيت 

او کنټرول لپاره دغه اداره پرانيســتل کيږي، د 

افغانستان د برش حقونو خپلواک کميسيون د 

روغتيــا د حق په اړه خپلــه درېيمه ميل څېړنه 

تررسه کړه، د کميسيون د ميل څېړنې په رپوټ 

کې له ۱۰۰۱ تنو ځواب ورکوونکو څخه د ۶۸۰ 

ځواب ورکوونکو هغه درمــل چې دوی کارويل 

دي بــې کيفيته بليل او وييل يې دي چې اغېز 

يې ډېر کم دی، پاتې ۳۲۱ ځواب ورکوونکو بيا 

وييل ؤ چې په بازار کې شته درمل ښه کيفيت 

لري.

همدا راز لــه ۹۴۳ ځــواب ورکوونکو څخه 

۷۴۱ تنــو وييل ؤ چې دولــت د درملو په توليد 

او توريــد پوره کنټرول نه لري او درمل عمدتاً له 

کنټرول پرته بازار ته وړاندې کيږي او ۲۰۲ تنو 

باور ښــودلی و چې دولــت د درملو په توليد او 

توريد کنټرول لري او څاري يې.

د روان ۱۳۸۹ کال پــه غويي مياشــت کې 

د روغتيايي محصوالتو او درملو د تنظیم ادارې 

رئيس غالم ســعيد راشد د حســاب ورکونې په 

پروګــرام کې وويل چې دوی د مارکيټ د ښــه 

کنټرول په موخه د درملو د تاسيساتو  پر منظم 

تفتيش مترکز کړی او پــه ۱۳۹۷ کال کې يې 

لــه ۱۶۹۳ درملتونونو، ۲۸۳ عمــده پلورنځیو، 

۳۲۵ واردايت رشکتونــو او ۲۵ تولیدي کارخانو 

څخه په مرکز او والیتونــو کې تفتیش او څارنه 

کــړې. نوموړي همدا راز وويــل چې په ۱۳۹۷ 
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کال کــې د درملــو د تولید ۸ فابریکــو، ۱۰۹ 

عمــده پلورنځيــو، ۱۲۷ واردايت رشکتونو، ۶۷ 

درملتونونو، ۶۵ د واردايت رشکتونو مناینده ګیو، 

د فعالیت جواز ترالســه کــړی او د ۱۴۴۳ فني 

مسوولینو د فعالیت جوازونه نوي شوي دي.

د روغتیايي محصوالتو او درملو د تنظیم ميل 

ادارې پــه وينا په ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو کې د 

هېواد د مجازو درملو ميل لست نوی شوی، چې 

پر بنسټ یې د ميل او نړیوال ماخذ په پام کې 

نیولــو رسه ۱۲۶۶ قلمه درمل د هېواد د مجازو 

درملو په ميل لست که شامل شوي دي.

د ښاغيل راشد په وينا له بې کیفیته درملو 

څخه د هېوادوالو د خوندیتوب په موخه د نړیوالو 

معتربو ماخذونو په پام کې نیولو رسه په تېرو دوه 

کلونو کې شاوخوا ۱۹۵۶۴ قلمه د درملو، خوړو 

او اوبــو منونې تــر آزموینې الندې نیول شــوې 

دي. همــدا راز د کورنیو درملــو د تولید د ودې 

او پر واردايت درملو د اتکا د کمښــت په موخه، 

د روغتیايي محصوالتــو او درملو د تنظیم ميل 

ادارې د کورنیو درملو د تولید د کیفیت په برخه 

کې د ډاډ تر الســه کولو په موخه څو فعالیتونه 

تــر الس الندې نیــويل دي، چې په هغو کې د 

نویو فابریکو له جوړېدو څخــه مالتړ، د کورنیو 

نويو اقالمو په ثبت کې د اســانتیا راوســتل، د 

نوي تولید د څانګو د پیلولو لپاره اســانیتا او د 

GMP ســتندردونو رسه سم د فابریکو معیاري 

کول شامل دي.

د روغتیايــي محصوالتــو او درملو د تنظیم 

ميل اداره همــدا راز وايي، چې په تېر یوه کال 

کې د درملو ۸ کورنۍ فابریکې نوې پرانیســتل 

شــوې دي، چې پــه دې رسه په ټولیــز ډول د 

هېــواد په دننه کې د درملــو د تولید د فابریکو 

شمیر ۵۶ ته رسیږي.

ښــاغلی راشــد زياتوي چــې ۱۴۹۸ قلمه 

روغتیايي محصوالتو او درملو ته د واردولو اجازه 

ورکــول، د نرخونو د کنټرول په موخه له ۶۸۰۰ 

څخــه د زیاتو واردايت او تولیــدي درملو د نرخ 

ټاکل، هېواد ته د داخلېدو پر مهال د ۱۲۷۳۱ 

قلمــه واردايت درملــو او روغتیایي محصوالتو د 

منونې اخیستل او د کیفیت د تثبیت په موخه 

د کیفیت د کنټرول د البراتوارونو ریاســت ته د 

هغو اســتول، په ۱۳۹۸ کال کــې د روغتیايي 

محصوالتــو او درملو د تنظیــم د ميل ادارې له 

پروګرامونــو څخه ګڼــل کیږي او همــدا راز په 

روان کال کــې پــه پام کې ده چــې له ۲۴۰۰ 

درملتونونو، ۳۰۰ عمده پلورنځیو، ۲۰۰ واردايت 

رشکتونو او په کابل کې له ۵۶ تولیدي کارخانو 

څخه څارنه او پلټنه ويش.

ډاکټر حامد شــعبان چې د کابل ښــار په 

دهبوري ســيمه کې معاينه خانــه لري وايي دا 

رښتيا ده چې د افغانستان په بازارونو کې ډېری 

درمل بې کيفيته دي، زمونږ شکايت همدا دی 

چې ناروغ مو اوس په يو انټي بيټيک نه جوړيږي 

له دوو انټي بيټيک څخه بايد کار واخلو، او علت 

يې هم همدا دی چې د درملو کيفيت ډېر ټيټ 

دی.

نومــوړی وايــي: د ډاکټرانو غوښــتنه تل د 

هيواد له سوداګرو او د هيواد د کيفيت د کنټرول 

له برخې همدا ده چې د روغتيا په موضوع کې 

خيانت و نه کړي او په کلکه د خيانت او فســاد 

مخه و نييس.

ډاکټر شــعبان زياتوي:  زمونږ په هيواد کې 

د رشــوت او اداري فســاد له امله په سمه توګه 

پر درملو کنټرول نشته، د درملو واردوونکي هم 

شکايت کوي چې له دوی څخه دومره پيسې د 

رشوت په توګه اخستل کيږي چې که يو درمل 

په لســو افغانيو وي دوی ته په پنځوس افغانيو 

متاميږي.

له ښــاغيل شعبان څخه مې و پوښتل چې 

ولې په درملتونونو کې يو درمل په څو کيفيتونو 

موجود وي؟ نوموړي وويل چې دا موضوع رښتيا 

هم د اندېښــنې وړ ده، ځکــه په نړۍ کې ډېره 

برخه درمل د انګلســتان او امريکا د فارماګايډ 

لــه مخې جوړيږي نــو که د همغــې فارماګايډ 

له مخې کوم درمل جوړ شــوي وي بايد اوله او 

دوميه درجــه و نه لري او ټول درمل بايد په لوړ 

کيفیت جوړ يش، خو د افغانستان سوداګر چې 

درمــل راوړي دا ممکنــه ده چې د درملو مقدار 

کم کړي، رښــتيا هم د درملــو دا تفاوت په بازار 

کې شــته، او ناروغ چې يو پيسې لري او بل يې 

نه لــري نو درمل يې هم په څــو کيفيتونو ورته 

برابر کړي دي، خو که په ټوله کې دې موضوع 

ته وګورو، خربه له پورته خرابه ده، هغه سوداګر 

چې درمــل واردوي، د تجارت وزارت، د درمليزو 

چارو رياســت او د کيفیت او سټنډرډ د کنټرول 

برخه د دې مســئوليت لري، موږ له خپلو ميل 

ســوداګرو  او له خپل دولته غواړو چې په جدي 

توګه په دې برخه کې د فساد مخه و نييس او د 

روغتيا په موضوع کې جديت وښيي.

ښاغلی شعبان مني چې د روغتيا وزارت په 

تېــرو څو کلونو کې کار کړی، خو په هيواد کې 

غټه ستونزه دا ده چې د فساد ملن ډېره پراخه 

ده، ژمن او پاک خلک کم دي او قوانني په سمه 

توګه نه پيل کيږي، په نوره نړۍ کې چې څوک 

له طــب رسه خيانت کوي هغــه رشکتونه تړل 

کيږي او هيڅ لحاظ يې هم نه کيږي، خو زموږ 

په هيواد کې چې څومره لويه رسغړونه او خيانت 

وکړي هم موضوع بېرته په پيسو هواريږي.

ډاکټر شــعبان وايي، حکومــت غواړي چې 

په دې برخــه کې اصالحــات رايش، خو له يو 

الســه ټک نه خيــژي، ال هــم دا موضوعات په 

ســمه توګه نه کنټرولیــږي، او صادقانه کار نه 

کيږي، د روغتيا وزير هم چې راغيل اصالحات 

يې راوســتي دي او ټولــې روغتيايي برخې يې 

يو سيســتم ته برابرې کړې دي،د تېرو کلونو په 

پرتله ډېــر بدلونونه راغيل دي، خو په راتلونکي 

کې هيله لرو چې ال جدي يش، ځکه د درملو په 

بازارونو کې دغه ستونزې چې يادوو، ال هم شته.

يو بل ډاکټر چې د کابل ښار په ارزان قيمت 

کې معاينه خونه لري، محمد حنيف حريان دی، 

ښــاغلی حريان وايي چې د درملــو واردوونکې 

کمپنــۍ له هغــو کمپنيو رسه چــې دوی ترې 

درمل واردوي د درملو پر کيفيت جوړجاړی کوي 

او غوښتنه ترې کوي چې په ټيټ کيفيت درمل 

ورته جوړ کړي، څو دوی و کولی يش ډېره ګټه 

پکې وکړي، ځکه خو په دې واردو شــويو درملو 

باور کم شوی دی.

ډاکټر حريان وايي لــه همدې امله چې په 

واردو شــويو درملو باور نه لري کوښښ کوي په 

خپله په درملو پسې پاکستان ته الړ يش او ښه 

درمل پخپله راوړي: د پاکستان د درملو جوړولو 

کمپنۍ د افغانستان لپاره صادريدونکي درمل 

په ټيــټ کيفيت جــوړوي، زما په شــمول ډېر 

ډاکټران دا هڅه کوي چې پخپله درمل راوړي، 

خــو دا چې پــه دې ډول درمل راوړل قانوين نه 

دي، نــو دا درمــل په پټه راځــي، دولت په دې 

ډول درملو واردولو ته ځکه اجازه نه ورکوي، چې 

وايــي له دې الرې بې کيفيته درمل وارديږي او 

قاچاقيــږي، خو موږ له دولت رسه په راجســټر 

شــويو واردوونکو کمپنيو باور له السه ورکړی او 

غواړو په يوه نه يوه الره داسې درملو ته الرسسی 

پيدا کړو چې کيفيت يې ښه وي.

ډاکټر حريان زياتــوي: د رشکتونو د ثبتولو 

موخــه هم همدا ده چــې دوی و کولی يش په 

ښــه توګه درمل کنټرول کــړي او د بې کيفيته 

درملو د واردېدو مخه و نييس، خو دلته برعکس 

هغه کمپنۍ چې درمل واردوي کوښښ کوي د 

درملو کيفيت ټيټ کړي او ډېره ګټه وکړي، که 

د دې ثبت شــويو کمپنيو په واردو شويو درملو 

باور موجــود وای هيچا به دا هڅه نه کوله چې 

لــه غري قانوين الرو درمل وارد کړي، که زه ښــه 

درمل ورکړم او ناروغ ښــه يش، د ډاکټر په توګه 

زما اعتبار ښه کيږي، خو که بازار له بې کيفيته 

درملو ډک وي ناروغ فکر کوي چې ډاکټر ســم 

درمل نه دي راته ليکيل.
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فعالیت دفترهای 
ساحوی و والیتی
سرطان  1398

دفتر والیتی فاریاب
امنیتی   تعهدات نیروهــای دفاعی و 
فاریاب برای جلوگیــری از تلفات افراد 

ملکی

فاریاب  آمبودزمــن دفتر والیتــی  بخش 
افغانستان  بشــر  کمیسیون مســتقل حقوق 
نشســت هماهنگی ســه ماهه دوم خویش را 
درباره »جلوگیری از تلفات افراد ملکی، رعایت 
قواعد و مقررات جنگ توسط طرف های درگیر 
و حمایت از قربانیان از ســوی دوایر دولتی و 
غیردولتی« در تاریخ ۱۰ سرطان سال ۱3۹۸ 
خورشــیدی با اشتراک 2۴ شامل )۸ زن و ۱۶ 
مرد( از نهادهای  کمیته بین المللی صلیب سرخ، 

ریاســت سره میاشــت، جامعه مدنی، ریاست 
امنیت ملی، اردوی ملی، پولیس ملی و فعاالن 
حقوق بشــر در ســالن همایش های این دفتر 
برگزار کرد. اشــتراک کنندگان از تمام جوانب 
درگیر خواســتند که در جریــان مخاصمات 
مســلحانه به حقوق بشری شهروندان و قواعد 
حقوق بشردوستانه بین المللی احترام گذاشته و 

از افراد ملکی حفاظت و حمایت کنند. 

 تأسیس سومین شورای رضاکار حقوق 
بشر در ولسوالی کوهستان

ســومین شــورای رضاکار حقوق بشــر با 
عضویت  )۱۴ تن به شــمول ۱۰ مرد و ۴ زن(  
از باشندگان ولسوالی کوهستان والیت فاریاب، 
روز یکشنبه مورخ ۱۶ سرطان سال ۱3۹۸ در 

شهر میمنه مرکز والیت فاریاب ایجاد شد.

از عدم  فاریاب   نگرانی های مطبوعات 
مصونیت کاری و دسترســی نداشتن به 

اطالعات
تعلیمات  بخــش  در نشســت هماهنگی 
دفتــر والیتی فاریاب که تاریــخ ۱3۹۸/3/2۹ 
با اشــتراک 27 تن از خبرنگاران و مســئوالن 
رسانه ها، مسئوالن مطبوعات ارگان های دولتی 
در سالن کنفرانس دفتر والیتی فاریاب برگزار 
شــده بود، خبرنگاران و مســئوالن مطبوعات 
فاریاب نگرانی های خویــش را مطرح کرده و 

از عدم مصونیت کاری و دسترسی نداشتن به 
اطالعات شکایت کردند. 

در  طفل  » حقوق  آموزشــی  نشست 
قوانیــن ملی و بین المللی« با اشــتراک 
شاگردان لیسه نسوان موالنا امراهلل شهید
به تاریخ ۱3۹۸/۴/۱۱ نشســت آموزشی و 
آگاهی دهی بــا عنوان »حقوق طفل در قوانین 
ملــی و بین المللی« بــا اشــتراک  3۸  تن از 
شــاگردان صنف ۱2 لیسه نسوان موالنا امراهلل 
شهید در گذر غند 35 ناحیه دوم شهر میمنه 

برگزار شد.
با توضیح حقــوق طفــل در قوانین ملی 
و بین المللــی بیش از پیش توجه شــاگردان 
به حقوق شــان معطوف  شــد. در این نشست 

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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درباره حق آموزش، حق صحت، حق داشــتن 
محیط زیست سالم و حمایت خانواده از اطفال 

وضاحت داده شد.

 کارگاه آموزشی نقش علمای دین در 
نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر

بخــش تعلیمات دفتــر والیتــی فاریاب 
کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر، کارگاه 
آموزشــی ســه روزه را با عنوان »نقش علمای 
دین در نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر« 
با اشــتراک 35  تن از خطبای مساجد، اساتید 
دارالعلوم، کارمندان ریاست ارشاد، حج و اوقاف 
و فعــاالن مدنــی از تاریخ 25 تا 27ســرطان 
۱3۹۸ در سالن کنفرانس دفتر والیتی فاریاب 

برگزار کردند. 
ســه روزه  آموزشــی  کارگاه  جریــان  در 
موضوعاتــی چــون: معرفی و دســتاوردهای 
هفده ســاله کمیسیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان، حقوق سیاسی زنان از منظر قوانین 
ملــی و بین المللی، قانون منع خشــونت علیه 
زنان، حقوق بشر و حاکمیت قانون، حقوق بشر 
از منظر دین  اســالم، اخالق و فرهنگ حقوق 
بشر و حقوق و وجایب اتباع به اشتراک کنندگان 

ارائه شد. 

 تأسیس شورای رضاکار حقوق بشر در 
ولسوالی پشتونکوت

بخــش آموزش حقوق بشــر دفتر والیتی 
فاریاب بــه تاریخ ۹ ســرطان ۱3۹۸ دومین 
شــورای رضاکار حقوق بشــر را در ولســوالی 
پشــتونکوت والیــت فاریاب، با اشــتراک ۱5 
عضــو که شــامل ۹ زن و ۶ مرد می شــود، با 
حضورداشــت رئیس دفتر والیتــی فاریاب در 

سالن کنفرانس های این دفتر تأسیس کرد. 

دفتر ساحوی کندز
تأثیر نظارت ها بــر عملکرد ادارات و 

نهادها
بخش حمایت و انکشاف حقوق افراد دارای 
معلولیت دفتر ســاحوی کندز، با در نظرداشت 

وظایف و مکلفیت های خویش، همه روزه و در 
طول هفته مطابق به پالن خویش، بر فعالیت ها 
و نحوه رســیدگی به مشــکالت و چالش های 
فرا راه معلولین و بازمانده های شهدا، در ادارات 

و نهادهای مرتبط به وظیفه نظارت کرد.
مســئول بخش نظارت به تاریخ 5 سرطان 
به دفتر والیتی ســویدن مقیم کندز رفته و بر 
ناشنوایان، بخش مشکل  نابینایان،  بخش های 
یاد گیــری و بخش فیزیوتراپــی نظارت کرد و 
ســفارش های الزم را به منظور بهبود وضعیت 
حقوق بشری معلوالن و بخصوص اطفال دارای 
معلولیت داشــت  و از خدمات بشردوســتانه و 

انسانی و اسالمی این کمیته قدر دانی کرد. 

 تأسیس شورای رضاکار حقوق بشر در 
ولسوالی فرخار والیت تخار

ســومین شــورای رضاکار حقوق بشــر با 
اشتراک ۱2 تن عضو شامل )۱۱ زن و یک مرد( 
بعد از تثبیت و شناســایی آن ها از سوی بخش 
آموزش دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان با حضورداشت آقای سید 
حفیظ اهلل فطرت، رئیس دفتر ساحوی کندز در 

ولسوالی فرخار والیت تخار ایجاد شد.
در جریان این نشســت، اعضای شــورای 
رضاکار حقوق بشر ولسوالی فرخار والیت تخار 
نیز نظریات خویش را درباره اهمیت تأســیس 
و نقش شــورای رضاکار حقوق بشــر در این 

ولسوالی ابراز کردند. 

دفتر والیتی بدخشان 
و  رئیس  تعارفی  و  هماهنگی  نشست 
والی  با  بدخشان  والیتی  دفتر  کارمندان 

این والیت
 به تاریخ ۱3 ســرطان سال ۱3۹۸، رئیس 
و کارمندان بخش های برنامه ای دفت روالیتی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر، با محمد ذکریا 
ســودا، والی جدید  بدخشــان دیــدار کردند. 
در این دیدار، عارفه نوید، رئیس حقوق بشــر 
دفتر والیتی کمســیون مســتقل حقوق  بشر 
ضمــن تبریــک  و خوش آمدگویی  بــه والی 
جدید، فعالیت ها و ســاحه  کاری دفتر والیتی 
کمیسیون مســتقل حقوق  بشر را  معرفی  و به 

موضوعات مهم اشاره کردند. 
والی والیت بدخشــان، نیــز از حضوریابی 
کارمنــدان دفتر والیتی کمیســییون حقوق 
بشــر، اســتقبال کــرد و دربــاره نگرانی های 
مطرح شــده گفت: »ما نیز نگران  وضعیت در 
بدخشانیم؛ گروه های تروریتسی پایگاه قوی در 
این والیت ایجاد کرده اند، اشــتراک اطفال در 
منازعات مسلحانه وجود دارد، قتل های مرموز 
و  سایر مسایل نقض حقوق بشری گاهی صورت 
می گیرد.« با توجــه به امکانات و ظرفیت های 

موجود، به مشکالت یاد شده رسیدگی صورت 
گرفته، ما در مقابل هیچ قضیه یی بدون اجراآت 

 نخواهیم بود. 

»آموزش  آموزشــی  کارگاه  برگزاری 
مفاهیم حقوق بشر«

بخش آموزش حقوق بشــر دفتــر والیتی 
کمیسیون   روز دوشنبه، ۱۰ برج سرطان سال 
۱3۹۸، یک عنوان کارگاه آموزشی سه روزه را 
با عنوان »آموزش مفاهیم حقوق بشــر« برای 
خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی، در ســالن 
اجتماعات دفتر والیتی بدخشــان برگزار کرد. 
در این برنامه   تعداد 3۰ تن )۱2 زن و ۱۸ مرد( 
از خبرنگاران و فعاالن مدنی والیت بدخشــان 

اشتراک کرده بودند. 

دفتر مرکزی 
 امضای تفاهم نامه همکاری کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانستان با وزارت 

امور شهدا و معلولین

بــه تاریخ 3 ســرطان ۱3۹۸  در محفلی با 
حضور داشــت داکتر عبداهلل عبــداهلل، رئیس 
اجرائیــه دولت اســالمی افغانســتان در تاالر 
قصر ســپیدار، تفاهم نامه همکاری بین وزارت 
دولت در امور شهدا و معلولین و وزارت خانه ها 
و نهادهای مســتقل دولتی بــه منظور بهبود 
وضعیت اشــخاص دارای معلولیــت از جمله 
فراهم آوری سهولت های  بازتوانی،  اســتخدام، 
تعلیمی و تحصیلی و برابر ســازی فرصت های 
برابر برای شــمولیت اجتماعــی آن ها به امضا 

رسید. 

دفتر ساحوی کابل
به  برگزاری ســمینار حق دسترسی 

خدمات صحی با کیفیت در کابل
 ســمینار یــک روزه حــق دسترســی به 
خدمات صحی با کیفیت با اشــتراک 2۰۶ تن 
از دانشجویان و اســتادان مؤسسه تحصیالت 
عالی طبی چراغ  با حضور رئیس دفتر ساحوی 
کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
و رئیــس و معاونان دانشــگاه طبــی چراغ  و 



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره چهارم، سرطان 1398

همکاران دفتر ســاحوی کابل کمیســیون به 
تاریخ ۸ سرطان ۱3۹۸ در سالن کنفرانس های 

تلویزیون چراغ برگزار شد. 
این سمینار پیامدها و نتایج مثبت و خوبی را 
در پی داشته است. سه نفر از اشتراک کنندگان 
این سمینار در اخیر به همکاران بخش آموزش 
حقوق بشــر مراجعه و به عنوان مدافع حقوق 
بشر ثبت نام کردند و یکی از اشتراک کنندگان 
دیگر این برنامه با ارســال یادداشتی به آمریت 
بخش تعلیمات حقوق بشر از کیفیت و مؤثریت 
این برنامــه ابراز رضایت و اینگونه فعالیت ها را 

شایسته تحسین  دانسته  است.

تصویــب اولویت هــای کاری کمیته 
دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت

نشست کمیته دادخواهی حقوق اشخاص 
دارای معلولیــت در دفتــر مرکــزی کمیته 
ســویدن برای افغانســتان برگزار شد. در این 
نشست درباره اولویت های کاری این کمیته با 
درنظر داشت برنامه استراتیژیک و برنامه عمل 

ساالنه کمیته بحث و  توافق شد. 

دفتر والیتی غور
و  کارگاه سه روزه آموزش حقوق بشر 

حق دسترسی به اطالعات
دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان کارگاه سه روزه آموزشی حقوق 
بشر را با عنوان  »حقوق بشر و حق دسترسی 
به اطالعات« با اشتراک 32 تن )۱۰ خانم و 22 
مرد( از خبرنگاران رســانه های محلی و فعاالن 
نهادهای جامعه مدنی غور در مرکز این والیت 
از تاریخ ۱۱ تا ۱3 سرطان ۱3۹۸ بر گزار کرد. 
هدف از برگزاری ایــن کارگاه ارتقای ظرفیت 
ســطح معلومات حقوق بشــری خبرنگاران و 
فعاالن ســازمان های جامعــه مدنی به منظور 
توســعه و گسترش حقوق بشــر از طریق این 

اقشار بود. 

دفتر والیتی دایکندی
ایجاد دوشورای رضا کارحقوق بشر در 

والیت دایکندی
بخش آمــوزش حقوق بشــر دفتروالیتی 
دایکندی کمیسیون مســتقل حقوق بشر دو 
شــورای رضا کار حقوق بشر را بهطور جداگانه 
در دو ولســوالی  ســنگ بخت بندر و خدیر  با 
اشــتراک 22 تن عضو )۱۰ زن و ۱2 مرد( به 
تاریخ 5-۸ ســرطان ســال ۱3۹۸ ایجاد کرد. 
اعضای شورای رضاکار حقوق بشر که قباًل در 
دو ولسوالی یادشــده شناسایی و تثبیت شده 
بودند، با برگزاری دو نشســت تعیین شــدند. 
نشســت های شــورا طی دو برنامه جداگانه با 
حضور اعضای شــورا و همکاران دفتر والیتی 

دایکندی کمیسیون راه اندازی شد. 

نشر  9000  دقیقه برنامه  رادیویی حقوق 
بشر در والیت دایکندی

دفتر والیتی دایکندی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در  نشستی با مسئوالن 
رادیوهــای محلی در والیت دایکندی با ســه 
رادیــوی   آفتــاب،  دایکنــدی و  صــدای  قریه  
قراردادی را به منظور تداوم نشــر برنامه های 
رادیویی کمیسیون منعقد کرد. این نشست به 
تاریخ 2۰ سرطان ســال ۱3۹۸ با اشتراک ۴ 
تن مدیر از مســئوالن رادیوها در دفتر والیتی 

دایکندی برگزار شد.

دفتر ساحوی بامیان 
برگزاری نشست هماهنگی و مشورتی 
با منسوبان زن، در قومندانی امنیه والیت 

بامیان

بخــش آمبودزمن دفتر ســاحوی بامیان 
به منظور هماهنگی و مؤثریت هرچه بیشــتر 
برنامه هــای نظارتــی خویش، نشســتی را با 
منســوبان زن، در قومندانــی امنیــه والیت 
بامیان برگزار کرد. در این نشســت  25 تن از 
منسوبان زن در قومندانی امنیه والیت بامیان 
که در بخش های مختلف این قومندانی ایفای 

وظیفه می کنند، اشتراک کرده بودند. در پایان 
محفل چند تن از منسوبان زن، ضمن قدردانی 
از کمیســیون و حضور رئیس دفتر ســاحوی 
بامیان در نشست، به بیان بعضی از مشکالت و 

پیشنهادهای شان پرداختند. 

اولین نشســت علمی حقوق بشر از 
تئوری تا عمل در بامیان

دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان در بامیان، دانشگاه بامیان، مؤسسه 
تحصیــالت عالی بامیکا و دفتــر والیتی بنیاد 
اندیشه به تاریخ ۱۰ ســرطان ۱3۹۸ نشست 
علمی را با موضوع »فقر و حقوق بشر« برگزار 
کرد. این اولین نشســت از سلسله نشست های 
علمی حقوق بشــر از تئوری تا عمل است که 
بــا حضور بیش از 2۰۰ تن، اعم از مســئوالن 
ادارات دولتــی و غیردولتی، فعــاالن مدنی و 
حقوق بشر، استادان و دانشجویان مراکز علمی 
و تحصیلی در مرکز والیت برگزار شــد. برنامه 
یاد شــده با صحبت های محمدجــواد دادگر، 

رئیس دفترساحوی بامیان آغاز شد. 
در ادامه، دکتر عبدالرحیم اخالقی، رئیس 
مؤسسه تحصیالت عالی بامیکا در مورد تعهدات 
دولت افغانستان در زمینه مبارزه با فقر، دکتر 
علی جوادی، مسئول دفتر والیتی بنیاد اندیشه 
و استاد مؤسسه تحصیالت عالی بامیکا درباره 
نسبت فقر و حقوق سیاســی و پوهنیار امین 
جویا، استاد دانشگاه بامیان با بررسی رابطه فقر 

و تبعیض، صحبت کردند. 
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د افغانستان د برش 
د حقونو خپلواک 
کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي 
دفرتونو فعاليتونه

پکتیا: په ګرده څیړۍ ولســوالۍ کې د 

برشي حقونو رضاکاره شورا جوړه شوه

په سویل ختیځ زون کې د کمېسیون سیمه 

ایز دفرت د ښوونې او روزنې د پراختیا څانګې د 

پکتیا والیت د ګردې څیړۍ ولسوالۍ  په کچه 

د برشي حقونو رضاکاره شــورا جــوړه کړه. ياده 

شــورا  د چنګاښ میاشتې په ۱۷نېټه د ګردې 

څیړۍ ولسوالۍ په انګړ کې د یادې ولسوالۍ د  

یو شمېر قومي مرشانو، ټولنیزو فعاالنو  او مخورو  

په ګډون چې شمېر یې ۱۲تنو ته رسیده جوړه 

شوه. 

ارزګان: معلولینــو رسه د هغــوی د برش 

حقونو اړوند ناسته وشوه

د روان (۱۳۹۸( کال د چنګاښ مياشــتې 

)۲۹( نیټــه د ارزګان والیتــي دفرت رسپرســت 

حاجــي عبداالحــد بهایــی د ارزګان والیت د 

معلولینــو اتحادیې لــه مســولینو او معلولیت 

لرونکو کسانو رسه د هغوی د برش حقونو په اړه د 

ارزګان په والیتی دفرت کې ناسته وکړه.

پــه دې غونــډه کــې د ارزګان والیــت د 

معلولیت لرونکو د اتحادیې مسولینو شکايتونه 

درلودل چــې توپیري چلنــد وررسه کیږي، په 

ادارو کې کار نه ورکول کيږي، د تعلیم زمینه نه 

ورته برابریږي، خپلو حقونو ته الرسسی نه لري او 

ډېری معلولني اړ دي چې ګدايۍ ته مخه کړي.

لــه  خدمتونــو  روغتیايــي  د  پکتیــا: 

کارکوونکو رسه ورکشاپ پلی شو

د ۱۳۹۸ کال د چنــګاښ لــه ۳۱  نیټې د 

زمري تر ۲ نیټې پورې د پکتیا والیت د بیالبیلو 

روغتیايي مرکزونو له استازو او د طب پوهنځي 

لــه محصلینو رسه چې شــمیر یې تــر ۲۴ تنو 

رسیده د (برشي حقونه او روغتیايي کارکوونکي( 

تر رسلیــک الندې ۳ ورځنی ورکشــاپ تر رسه 

شو. ورکشــاپ د زمري په ۲ نیټه په ګډونوالو د 

تصدیق پاڼو په ویشلو پای ته ورسیده .

د جندر پر بنیاد  د تاوتریخوايل د فرعي 

کمیټې میاشتنۍ ناسته تررسه شوه

د ۱۳۹۸کال د چنګاښ مياشتې پر ۱۶ مه 

نېټه د کورنیو د محافظت مرکز (FPC(  لخوا او 

د برشي حقونو خپلواک کمیسیون په همکارۍ  

د جندر پر بنیاد د تاوتریخوايل د فرعي کمیټې 

میاشتنۍ ناســته، د ننګرهار سیمه ییز دفرت د 

کنفرانسو په تاالر کې تررسه شوه  چې په کې د 

ســیمه ییز دفرت رئیسې رسبیره د دولتي او غیر 

دولتي ادارو (۲۵( تنو مسؤلینو ګډون کړی و.
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ننګرهــار: د امنیــې قومنــدان رسه د ال 

همغږۍ ناسته وشوه

د جالل اباد ســیمه ییز دفرت مسؤلې آغلې 

صربینــه حمیــدي او وررسه کاري پــالوي د 

رسطان مياشتې پر ۱۱ مه نېټه د ننګرهار والیت 

امنیــه قومندان مل پاســوال عبدالرقیب مبارز 

رسه د دوه اړخیــزو همکاریــو د ال پیاوړي کولو 

په موخه ناسته وکړه. د ننګرهار امنیې قومندان 

مل پاســوال ښاغيل عبدالرقیب مبارز د امنیې 

قومندانۍ او کمیسیون سیمه ییز دفرت ترمنځ له 

شته همغږۍ خوښي وښوده  او ډاډ یې څرګند 

کړ چې د برشي حقونــو د تحقق او پراختیا په 

برخه کې کمیســیون رسه له هیڅ راز همکاريو 

څخه دریغ نه کوي.

کندهار: د ځوانانو د صحي او انکشايف 

د  رسه  ځوانانــو  او  کارکوونکــو  موسســې 

پوهاوي غونډه وشوه 

د ۱۳۹۸ کال د چنــګاښ پــر (۹( نیټــه د 

کندهار ســیمه ییز دفرت  د ماشومانو  د برشي 

حقونو د ودې او پراختیا څانګې (په ښــوونځي 

او کورنۍ کې ماشــومانو رسه تاوتریخوالی او د 

هغه الملونــه او ډولونه او څنګه کوالی شــو له 

منځه یې یوســو ( تر عنوان النــدې د کندهار 

والیــت د (YHDO( د ځوانانــو د صحــي او 

انکشايف موسسې د مسول شامحمود (شامل( 

په همــکارۍ د (۳۰( تنو نارینــه کارکوونکو او 

تنکيو ځوانانو په ګډون غونډه د يادې موسسې 

د غونډو په سالون کې جوړه شوه.

هلمند: له کوچيانو رسه د ماشــومانو د 

حقونو په تړاو غونډه وشوه

د هلمند د والیتي دفرت د ماشومانو د حقونو 

د مالتړ څانګــې د روان 1398 کال د رسطان 

میاشــتې پر 17 نیټه د کوچیانو په آمریت کې 

د هلمند والیت له کوچیانو رسه د ماشــومانو د 

حقونو په تړاو غونډه وکړه، په دې غونډه کې 60 

تنو کوچیانو او د ماشومانو والدینو برخه درلوده.

د زابــل والیــت د رســالې په متوســطه 

ښوونځې کې د پوهاوي غونډه جوړه شوه

د ۱۳۹۸ل کال د چنــګاښ میاشــتې پــر 

)۱۹( نیټه د کندهار سیمه ییز دفرت د ماشومانو 

د برشي حقونو د ودې او پراختیا څانګې د زابل 

والیت د رســالې په متوسطه ښــوونځي کې د 

)۳۰( ښځينه ښوونکو او انجونو په ګډون د یاد 

ښوونځي په انګړ کې د ماشومانو د حقونو په تړاو 

غونډه وکړه.

از صفحه 17

د برشي حقونو نه رعايت...

“انســانيت“ کې پرته ده. انسانان يو له بل رسه 

گډ ارزښتونه لري، کوم چې عام دي او هيڅ ډول 

فرهنگي، قومي، مذهبي او جغرافيايي پولې نه 

پېژين.

هر انســان د ژوند کولو حق لري، هر انسان 

حق لري د ټولنې په چارو کې او د سياســت په 

چارو کې ونډه واخيل. 

 له بده مرغه په افغانستان کې داسې دودونه 

شته دي چې د ميليونوانسانانو ژوند او راتلونکی 

يې په يرغمل نيولی دی.

په افغانســتان کې د منځنيو پېړيو وروسته 

پاتــو او زړو دودونو په ټولنه کې د ښــځې رول د 

يوه غالم کچې ته را ټيټ کړی دی. همدا وخت 

په افغانستان کې د دولت په پرتله دا دودونه دي 

چې په انســاين حقونو او ازاديو تېری کوي. هر 

کال د دود په نوم د سلگونو انسانانو په تېره بيا د 

ښځو ژوند اخيستل کيږي.

ښــځې پــه بدۍ کــې او يا په بــل عبارت د 

جنايت په بدل کې ورکول کيږي، د يوه ناڅرگند 

ژوند او ناڅرگند برخليک پــه لور له کنډوه اړول 

کيږي .اخري ښځه هم انسان دی، ښځه هم برش 

دی او د ټولو انســاين حقونو څښتنه ده، هغه به 

څه دود وي چې په وژلــو او زور زيايت پايږي؟ او 

هغــه به څه فرهنگ وي چېرې چې مينه جرم او 

خپله خوښه جنايت شمېرل کيږي چې جزا يې 

وژل او سوځول وي؟ 

د فکرونــو، اندېښــنو او هيلو خپلواکي به نه 

يوازې د خپلواکو وگړو له چارې رسه مرسته وکړي  

بلکې د ټولنې د ودې او پرمختگ په کار کې به 

هم لويه ونډه واخيل. انسان په خپله فکر کوالی 

يش چــې څه ډول ژوند وکــړي او څه ډول خپل 

ژوند سمبال کاندي.

پــه افغانســتان کې په بشــپړه توگــه د دې 

رضورت شــته چې د ښــځو د حقونو او ازاديو د 

ســاتنې ځانگړی قانون جوړ يش او په واک کې 

د ښــځو ونډه زياته يش. خو د بري الره سيايس 

ثبات، د ډميوکراسۍ ټينگښت، روزنه، پوهنه او د 

قانون واکمني ده.

د قانون واکمني به د بلې هرې وســيلې په 

پرتله د انسانانو د پت او ازاديود خونديتوب په کار 

کې لويه ونډه واخيل.

دلتــه يو ځل بيا په ټينگاراو تکــرار رسه ويل 

کيږي چي برشي حقونه نړيواله بڼه لري او د دې 

او هغه فرهنگ او دود په معيار نه سنجول کيږي.



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره چهارم، سرطان 1398

ماهنامه حقوق بشر
 سال هفدهم
شماره چهارم، سرطان 1398

برای حقوق بشر  بپاخیزیدمقـــالــــه

11

چکیده
در دنیای کنونی که جهان براثر پیشــرفت 
و گســترش تکنالوژی به دهکــده ای کوچک 
بدل شده، رسانه ها مهم ترین وسیله ارتباطات 
و تبادل اطالعات اند که باعث شده رسانه های 
جمعی از ویژگی های خاصی برخوردار شــوند. 
رسانه ها به عنوان رکن چهارم دولت می توانند 
در کنــار ســایر نهادها فعالیــت کنند که در 
جهت دهــی افکار و اندیشــه های مردم و نفی 
اســتبداد و نهادینه کردن پایه های حکومتی  و 
عکس آن نقش کلیدی داشته است و هم چون 
پلی است برای انتقال آراء و افکار مردم به دولت 
کــه ارتباط تنگاتنگی بین مردم و مســئوالن 
وجود دارد. رسانه ها هم چنین به عنوان سکو  یا 
تریبونی برای بیان عقاید سیاسی و وسیله ای در 
دست احزاب و سازمان های سیاسی برای بسیج 
افکارعمومی یا شــکل دادن به مرام و مسلکی 
و ابــزاری برای پروپاگاندا در کشــمکش بین 
دولت ها ظاهر شــده اند. از سوی دیگر می توان 
گفت رســانه ها نگهبــان و ناظر بــر عملکرد 
حکومت ها و از همه مهم تر وسیله ای برای آگاه 
کردن مردم از مسائل مملکتی و اعمال قدرت 

بررسی وضعیت 
حقوقی رسانه ها 
در کشور
فریده محمدی

در جوامع بوده اند. رابطه نزدیک بین سیاســت 
و رســانه ها را می توان از امتیازاتی برشمرد که 
در جوامــع مختلف از ســوی حکومت ها برای 
آن ها منظور شده است. البته این امتیازات در 
مواردی  بد ل به محدودیت هایی نیز می شــود 
و بســته به نوع نظام حاکم بر جوامع متفاوت 
اســت. نقش انتقادی و بســیج گر رسانه ها در 
انقالب های آمریکا، فرانســه، اروپای مرکزی و 
روسیه بر هیچ کس پوشیده نیست. این تحقیق 
در نوع خود تحقیق توصیفی بوده و با استفاده 
از روش تحقیق کتابخانه ای جمع آوری و ترتیب 
شده است. هدف این تحقیق بررسی وضعیت 
حقوقی رسانه ها در قوانین مختلف ملی و اسناد 
بین المللی اســت. بنابراین نتایج تحقیق نشان 
می دهد که در افغانســتان رسانه های جمعی 
از یــک طــرف دارای یک سلســله حقوق یا 
آزادی هایند و از طــرف دیگر محدودیت هایی 
نیز بر آن ها وضع شده که گاهی مشروع و مورد 
پذیرش اســت و گاهی غیر مشــروع و  خالف 

کارکرد اصلی رسانه های جمعی . 
کلید واژه ها: رسانه، حق، آزادی، ارتباطات، 

اطالعات، 

1. مقدمه
در بررســی وســایل ارتباط جمعی معاصر 
نظیر مطبوعات، خبرگزاری ها، رادیو و تلویزیون 
)رسانه ها(؛ نقشی را که رسانه ها در شکل دهی 
پایه هــای حکومت  افکار و مستحکم ســازی 
مردم ســاالر ایفــا می کند،  نمی تــوان نادیده 
گرفت، و در این میان فضا و محیط کاری برای 
فعالیت ها می تواند بیشتر از همه بر رسالت یک 
رسانه که همانا اطالع رسانی دقیق و بی طرفانه 

است  اثرگذار است.
در زمان رژیــم طالبــان و حاکمیت های 
پیشین بنا به شرایط و روحیه نظام های حاکم 
بر کشور، رســانه ها با محدودیت فراوان برای 
ابراز اندیشــه ها و افکار مواجــه  بودند؛ اما پس 
از روی کار آمدن نظــام جدید و تدوین قانون 
اساســی که حق آزادی بیان، اندیشه و افکار از 
مشخصه های اصلی آن اســت، در ماده »ماده 
3۴ « بیان کرده اســت »آزادی بیان از تعرض 
مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به 
وسیله گفتار، نوشته ، تصویر  یا وسایل دیگر، با 
رعایت احکام مندرج این قانون اساســی اظهار 
کند. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، 
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به طبع و نشــر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به 
مقامات دولتی  بپردازد. احکام مربوط به مطابع 
)چاپخانه ها(، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و 
سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم 

می گردد .«
بــا این همــه، باز هــم رســانه ها هنوز با 
روبهروینــد که گروه های  فراوانی  چالش های 
مختلفی در کشور آن ها را تحت فشار قرار داده 
است. از این جمله چالش ها می توان از سانسور 
اطالعات که یکی از چالش های اصلی فرا روی 
رسانه اســت نام برد  و از چالش دیگر می توان 
به  دسترسی نداشتن به اطالعات خبرگزاری ها 
و فعاالن رسانه ای یاد کرد. چالش عمده دیگر 
موضوع خشــونت علیه فعاالن رسانه ای است 
که امروزه در کشــور ما ناهنجاری های زیادی 
 پدید آورده  اســت. هدف این تحقیق بررســی 
و پژوهش درباره وضعیت حقوقی رســانه ها و 
عملکرد دولت نسبت به ایشــان درباره ایجاد 
محدودیت هــا در قانون رســانه های همگانی، 
سایر قوانین و اســناد بین المللی است. نتایج 
تحقیق نشــان می دهد که رسانه های جمعی 
در کشــور از حقوق، آزادی کافی برخوردار اند 
و محدودیت های نیز برای بهتر شدن عملکرد 
رسانه ها، توسط قوانین ملی و بین المللی وضع 

شده است.
2. کلیات

ارتبــاط نه تنهــا یکــی از عناصــر مهم و 
اساســی زندگی گروهی انســان اســت، بلکه 
ســنگ بنای جامعه و هســته اصلی تشکیل 
ســاختمان اجتماعی اســت. چه این که بدون 
ارتباط هرگز فرهنگ پدیدار نمی گشــت و به 
همین دلیــل ارتباط یکــی از ابزارهای اصلی 
تغییرات اجتماعی و سیاســی است. برقراری 
 ارتبــاط  نیازمند  ابزار اســت و رســانه را ابزار 
ارتباط دانسته و آن را وسیله ای می خوانند که 
فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر 
را به گیرنده منتقل می کند. رســانه ها دارای 
حقوق و آزادی های بی شــمار اند که در قوانین 
مختلف داخلی و بین المللی حمایت و در کتب 
مختلفی مانند حقوق رسانه ها و حقوق ارتباط 
جمعی  بررســی  شده اســت. اما این حقوق و 
آزادی ها به خاطــر حفظ مصالح عامه و منافع 
ملی بــا  محدودیت هایــی مواجه اند که کمتر 
تحقیق علمی در این مورد صورت گرفته است. 
بنابر این مقاله حاضــر تالش دارد تا به صورت 
خاص وضعیت حقوقی رسانه ها را مورد بررسی 

قرار دهد.
.1.2 مفهوم رسانه

رســانه های جمعی از مطبوعات، ســینما، 
رادیو تلویزیون گرفته تا بازی های کمپیوتری، 
لوح فشــرده موســیقی، دی وی دی، اینترنت 
وشــبکه های ماهــواره ای ابزاری اند که در یک 

جامعــه از آن برای ابالغ بیان افــکار و انتقال 
مفاهیم به دیگران اســتفاده می شود. ) ستوده. 

۱3۸۴. ص۱2(
رســانه همان پیام است، رســانه نه تنها از 
محتوای پیام خود جدا نیســت، بلکه به مراتب 
مهم تر از خود پیام نیز اســت و بــر آن تأثیر 

چشمگیری دارد. )لوهان. ۱377. ص5۶(
رسانه یا مطبوعات در تعریف قانونی شامل 
نشریاتی است که باداشتن نام ثابت و ذکر تاریخ 
و شمارۀ ردیف، در زمینه ای مشخص و انتخاب 
شده، انتشار می یابد و مطابق قانون مطبوعات، 
هیأت مطبوعات برای انتشار آن، پروانه و مجوز 
خاص صادر کرده باشد؛ یا رسانه وسیله انتقال 
پیام، معلومات و اطالعات با استفاده از وسایل 
رســانه ای برقــی و چاپی می باشــد. )لوهان. 

۱377. ص5۶(
3.2. نگاهی به وضعیت تاریخچه قانون 

رسانه ها در کشور
کار شناسان از رســانه ها به عنوان یکی از 
شاخص های توسعۀ جامعه بشری یاد می کنند، 
در گذشــته به علت نبود بــرق و یا کمبود آن 
توســعه و پیشرفت نخست از رسانه های چاپی 
آغاز گردید، پیشینه صنعت چاپ در افغانستان 
به سال های )۱2۴7 تا ۱25۸ خورشیدی ( باز 
می  گردد که اولین بار کتاب های درسی و تمبر 
پســتی طی این سال ها در این کشور به چاپ 
رســید و بعد از آن جراید منتشر شدند. اولین 
نشریه  افغانستان،  شمس النهار  کابل نام داشت 
که در سال )۱252 خورشیدی( به همت  میرزا 
عبدالعلی خان  منتشر شــد. در سال )۱2۸۴ 
خورشیدی( نیز نشریه  سراج االخبار  منتشر شد، 
که به دلیل سیاست سختگیرانه دولت وقت این 
نشــریه در آغازین روزهای فعالیت از چاپ باز 
ماند. شش سال بعد این نشریه دوباره به همت 
 محمود طرزی  منتشر شد که از وی به عنوان 
پدر مطبوعات افغانســتان نام می  برند. طرزی، 
با انتشار سراج االخبار نه تنها به ایجاد جنبش 
روشــنفکری در این کشــور کمک کرد، بلکه 
تالش کرد تا زبان نوشتاری را به زبان گفتاری 
نزدیک کند که این کار باعث ایجاد زمینه هایی 
برای  رمان  نویسی  در افغانستان شد. پس از آن 
روزنامه  انیس  در ســال )۱3۰۶ خورشیدی( با 
تــالش  غالم محی الدین انیــس  که از مصر به 
افغانستان بازگشته بود، منتشر شد که اکنون از 
این نویسنده افغان به عنوان پدر مطبوعات آزاد 
افغانستان یاد می  شود. در دوران زمامداری امیر 
امان اهلل  خان  طی ســال های  ) ۱2۹۸ تا ۱3۰۸ 
خورشیدی( نشریه  ارشاد النسوان  ویژه زنان و 
 سراج االطفال  برای کودکان به چاپ رسید که 
به این ترتیب رســانه ها در افغانستان از حالت 

ذکور خارج شدند.
افغانستان همانند  رســانه های جمعی در 

اغلب کشورهای همســایه به علت شیوه های 
ســخت گیرانه حکومتی و اعمــال محدودیت 
نتوانســتند به طور مرتب تحقــق پیدا کنند. 
بعد از سال  )۱3۴۱ خورشیدی( بود که قانون 
آزادی مطبوعات در افغانستان به تصویب رسید 
و مردم این کشور شاهد انتشار تعداد زیادی از 
مطبوعات آزاد بودند. در دوران حاکمیت دولت 
طرفدار شوروی وقت، در افغانستان مطبوعات 
به دلیل سانسور و نبود آزادی بیان با مشکالت 
زیادی رو به رو بودند که تنها جراید حزب حاکم 
در افغانستان از آزادی الزم برخوردار بودند .در 
دوران حاکمیت مجاهدین و ســقوط کابل به 
دســت این نیروها اغلب مطبوعات آزاد دیگر 
توان ادامه فعالیت نداشتند و مطبوعات دولتی 
نیز با مشــکالت زیادی روبه رو شدند. احزاب 
جهــادی نیز در این دوران رســانه های خاص 
خود را داشــتند که فقط به تبلیغ دیدگاه آنان 
می پرداختند و جریان تفکرســازی نیز در این 
کشور بسیار کمرنگ شده بود. در زمان طالبان 
اغلب رسانه ها از فعالیت بازماندند و روزنامه های 
دولتی مانند  هیواد ، انیس  و  شــریعت  به عنوان 
ارگان مطبوعاتــی نیروهــای طالبان به چاپ 

می رسیدند.
بعد از سقوط طالبان در افغانستان، دولت 
انتقالی توانســت با راه اندازی چاپخانه دولتی 
آزادی کــه در دوران جنگ هــای داخلی تمام 
ماشــین های چاپ آن نابود شده بود، روزنامه 
انیس، هیواد و آرمان ملی را به چاپ برســاند. 
با اســتقرار حکومت انتقالــی به رهبری  حامد 
کرزی  رئیس جمهوری افغانستان قانون جدید 
مطبوعات اعالم شد که براساس آن، مطبوعات 
می توانند بدون مجوز انتشار خود را آغاز کنند. 
بر اســاس قانون جدید مطبوعات افغانستان، 
دولت موظف است تا شــرایط و فضای کاری 
مســاعد را برای فعالیت مطبوعات در کشــور 
فراهم کند. اولین قانون مطبوعات افغانســتان 
در ســال ۱3۸۰ خورشــیدی بعد از ســقوط 
طالبان تصویب شــد و بعد در سال ۱3۸۱ در 
یــک همایش بین المللی در کابــل این قانون 
دوباره برای ایجاد راهــکار و اصالح در اختیار 
صاحب نظران مطبوعات قرار گرفت و بعد قانون 
رســانه های همگانی که مجموعه نسبتاً کامل 
بود، در ســال ۱3۸۸ در زمان حکومت کرزی 
برای اصالح قوانین قبلی و به رسمیت شناختن 
کامل آزادی بیان به رسانه های جمعی تدوین 

شده و انتشار یافت. )ستوده، ۱3۸۴، ص5۶(
3. حقوق و آزادی رسانه ها

در کنار حمایت های قانونی و بین المللی که 
از رســانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی 
صورت می گیرد، رســانه ها دارای یک سلسله 
حقوق و امتیازات نیز اســت که این حقوق در 
قالب آزادی رسانه های همگانی مورد بحث قرار 
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می گیرد. مهترین آزادی های رسانه ها عبارتند 
از: حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطالعات، 

و حق برخورداری از حمایت های قانونی.
1.3. آزادی بیان 

حق برخورداری از آزادی بیان بنیادی ترین 
حق وسایل ارتباط جمعی است. دیگر آزادی ها 
و حقــوق رســانه ای  مانند حق دسترســی به 
اطالعات، حق انتقاد، حق استقالل رسانه ای، 
منع سانســور و حق انتشــار آزاد نیز ریشه در 

آزادی بیان دارند. )انصاری، ۱3۹۱، ص۱3(
آزادی بیــان در فرهنــگ حقــوق بشــر 
بین المللی، در کانون حقوق شهروندی ـسیاسی 
جاگرفته اســت. آزادی بیان یکــی از بنیادی 
ترین حقوق شــهروندی است که با بهره بردن 
از آن شهروندان می توانند دیدگاه های شان را با 
یکدیگر در میان بگذارند، و تأمین ارتباط کنند. 
آزادی بیان، شاهرگ پیکرهحقوق بشر نامیده 
میشــود که در مادهنوزدهــم اعالمیهجهانی 
حقوق بشــر، از حقوق بنیادی بشری شناخته 

شده است. )نصرتی، ۱3۹۴، ص5۴-53(
1.1.3 مفهوم آزادی بیان

آزادی بیان در مفهوم عام قلمرو شــمول 
وســیعی دارد. این آزادی در بر گیرنده نوشته، 
کالم،  هم چنیــن اعمــال و حــرکات فیزیکی 
اشخاص است که ممکن است مستلزم حمایت 
باشــند. به عبارت دیگر، آزادی بیان از انتقال 
عقاید یا نظریات به شیوه های صرفاً فیزیکی نیز 
حمایت می کند. امــا در معنای خاص، آزادی 
بیــان به آزادی در بیان یا انتقال افکار و عقاید 
یا نظریات محدود می شــود.) انصاری، ۱3۹۱، 

ص۱7(
2.1.3. آزادی بیان در قوانین افغانستان 

و اسناد بین المللی
آزادی بیان در افغانســتان، پیشنه زیادی 
ندارد. رژیم های سیاسی، در دوره های گوناگون 
شــکل گیری دولــت مرکزی در افغانســتان، 
نگذاشتند که آزادی بیان در این کشور، بروید 
و ببالد. سانســور، به عنوان وســیله حاکمیت 
ایدئولوژی حاکم، مانــع هرگونه اصالحات در 
برابر آزادی بیان پنداشته شده است. حاکمیت 
فکری رژیمهای سیاســی رسانه ها، چنان غلبه 
میکرده که مجال برای شکل گیری رسانه های 
آزاد را ناممکن می ساخته است. پس از واژگونی 
رژیم طالبان، ما گواه دگرگونی های گســترده 
در کشــور بوده ایم که زمینــه را برای تعمیم 
و گسترش فرهنگ حقوق شــهروندی فراهم 
گردانید. برای نخستین بار، آزادی های بنیادی 
شهروندی در کشور جنبه قانونی یافتند و فصل 
دوم قانون اساسی افغانستان، ویژه این آزادی ها 
شــد. دولت موظف به تطبیق ایــن ارزش ها 
شــد و بســتر حقوقی برای تمرین آزادی های 
شــهروندی فراهم آمد، که ازآن جمله می توان 

به موجودیت قانون رســانه های افغانستان که 
یکی از قوانین استوار بر ارزش های دموکراسی 
در سطح منطقه به شــمار می آید، اشاره کرد. 

) نصرتی، ۱3۹۴، ص5۴-53(
طبق ماده 3۴ قانون اساســی افغانســتان 
»آزادی بیان از تعرض مصون اســت. هر افغان 
حق دارد فکر خود را به وســیله گفتار، نوشته، 
تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج 
این قانون اساســی اظهار نماید. هر افغان حق 
دارد مطابــق به احکام قانون، به  طبع و نشــر 
مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، 
بپــردازد. احکام مربوط به مطابع )چاپخانه ها(، 
رادیو و تلویزیون ، نشر مطبوعات و سایر وسایل 
ارتباط جمعی توســط قانون تنظیم می گردد. 

)۱۶: م/ 3۴(
اشخاص با استفاده از آزادی فکر و بیان حق 
دارند تا به ترویج و نشــر افکار خود در ساحات 
مختلف، خاصتاً امور علمی و اجتماعی بپردازند. 
اشــاعه افکار و نظریات اشخاص در میان مردم 
و مبادله ایــن افکار و عقاید، آثــاری را به جا 
می گذارد که به حیث پدیده اجتماعی، دیگران 
را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ این آثار ناگزیر 

داخل قلمرو حقوق می شوند.
آزادی فکر و بیان مجموع فعالیت فکری و 
معنوی اشخاص است که تحت قاعده و مقررات 
مشخص به اشــکال مختلف متبارز می گردد. 
هیچ شخص یا مرجع حق ندارد محدودیت های 
اضافی، غیرقانونی و مخالف حقوق بشری را بر 
آزادی فکــر و بیان وضــع و تطبیق کند. زیرا 
آزادی بیان در واقع کمکی اســت در راه تغییر 
اوضاع و شرایط و آوردن اصالحات در اجراآت 
مســئوالن دولت و جلوگیــری از دیکتاتوری. 

)رسولی، ۱3۸۸، ص337(
 ماده چهارم قانون رســانه های همگانی در 
فقره اول اعالم می دارد: هر شخص حق آزادی 
فکر و بیــان را دارد. طلب، حصــول و انتقال 
معلومــات، اطالعات و نظریات درحدود احکام 
قانون بــدون مداخله و محدودیــت از طرف 
مسئوالن دولتی، شامل این حق است. این حق 
در بر گیرنده فعالیت آزاد وسایل پخش، توزیع 

و دریافت معلومات نیز می باشد. ) ۱7: م/ 5۰(
مطابق ماده نوزدهم اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر، هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و 
حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید 
خود بیم و اضطرابی نداشــته باشد و در کسب 
اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام 
وســایل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد 
باشــد. هم چنین مطابق  مــواد ۱۸ و 3۰ این 
اعالمیــه آزادی بیان تحت حمایت قرار گرفته 

است. )۱۸: م/ ۱2(
افزون بر بند دوم ماده ۱۹ میثاق بین المللی 
حقوق مدنی ـ سیاســی آزادی بیان را حق هر 

شخص دانسته و بیان می دارد: »هر کس حق 
آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، 
تحصیل و اشــاعه، اطالعات و افکار از هر نوع 
شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت 
هنری یا به هر وســیله دیگــر به انتخاب خود 

شخص می باشد.« 
2.3. آزادی اطالعات

آزادی اطالعــات یک حق بنیادین بشــر 
و ســنگ بنای تمامی آزادی هایی اســت که 
سازمان ملل خود را وقف آن کرده است. بر این 
اساس دانستن،  یک حق بنیادین بشری است 
که همگان باید از آن برخوردار باشــند. آزادی 
اطالعات و حق دسترسی ســاز و کاری است 
که امکان دانستن را نیز برای شهروندان فراهم 
مــی آورد. آزادی اطالعــات از اهمیتی بهذاته 
برخوردار است و آزادی های دیگر بر آن استوار 
می شوند. به رسمیت شناختن آزادی اطالعات 
به عنوان یک حق بنیادین بشر دو نتیجه  مهم 

را در پی دارد:
* نخســت، اطالعات، ابزاری برای تأمین 
منافــع حکومت  کنندگان و سیاســت گذاران 
نیست و باید از آن به منظور تأمین  منافع عموم 
بهره گرفت. اســتدالل چنین است که در یک 
جامعه دموکراتیک دولت نه مالک، بلکه امانتدار 
اطالعات است. در حقیقت در این گونه جوامع، 
شهروندان به حکومت خود اعتماد می  کنند تا 
اطالعــات را با هدف تأمین مصلحت و منفعت 

آنان تنظیم و گردآوری کند.
* دوم، اصل برخورداری همگان از حداکثر 
آزادی اطالعات اســت و کســانی که قائل به 
اســتثنا  در باره این حق هســتند باید دالیل 

توجیهی خود را ارائه دهند.
آزادی اطالعــات اصطالحــی اســت که 
نخستین بار در ایاالت متحده امریکا جعل شده 
و در مورد محتوای خود تا اندازه ای گمراه کننده 
است. شاید تصور شود منظور از این اصطالح، 
آزادی همه انواع اطالعات اســت اما این تصور 
درســت نیســت؛ منظــور از آزادی اطالعات، 
حق دسترســی افراد به اطالعــات موجود در 
دستگاه ها و مؤسسات عمومی است. )انصاری، 

۱3۹۱، ص۱۸(
1.2.3. حق دسترسی به اطالعات

حــق دسترســی بــه اطالعــات، یکی از 
مهم ترین حقوق بشری انسان ها ست. این حق 
هم در اســناد حقوق بشــری و هم در قانون 
اساسی افغانستان ضمانت شده است. دسترسی 
شــهروندان به اطالعــات، پایه های یک دولت 
مسئول و دموکراتیک را تقویت می کند و حتی 
می توان ادعا کرد که دسترسی به اطالعات، یک 
عنصر تهدابــی برای یک حکومت دموکراتیک 

است. )نصرتی، ۱3۹۴، ص5۴(
حق دسترســی بــه اطالعــات، نتیجه و 
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محصــول آزادی اطالعات و به تعبیری، آزادی 
اطالعات چهارچوب بندی شــده است. منظور 
از حق دسترســی به اطالعات، آن اســت که 
هر یک از اعضای جامعــه در هر زمان بتوانند 
تقاضای دسترسی به اطالعاتی را داشته باشد 
که در یکی از مؤسسات عمومی و گاه خصوصی 
نگهداری می شود و آن مؤسسه تنها بر مبنای 
دالیل احصا شــده و مشخص بتواند درخواست 
وی را رد کنــد. )۱: 2۹( در مــاده 5۰ قانون 
اساســی افغانســتان چنین ذکر شــده است: 
» اتباع افغانســتان حق دسترسی به اطالعات 
از ادارات دولتــی را در حدود احکام قانون دارا 
می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران 
و امنیت عامه حــدودی ندارد. )۱۶: ۴3( و در 
ماده پنج قانون رســانه های همگانی نیز بیان 
شده است: »هر شخص حق دارد، معلومات را 
طلب و دریافت نماید، دولت بنابر تقاضای اتباع 
کشــور، معلوماتی راکه مطالبه می شود، فراهم 
می نماید ، مگر این که معلومات مطالبه شــده 
راز محرم بوده، افشــای آن امنیت، منافع ملی 
و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد 

و یا به حقوق دیگران صدمه وارد نماید.«
از حمایت های  برخورداری  3.3.  حق 

قانونی
بنــد اول مادۀ ششــم قانون رســانه های 
همگانی اعالم می دارد که »ژورنالیســتان در 
اجرای فعالیت های مســلکی مربوط به شمول 
نشرگزارش ها و نظریات انتقادی مورد حمایت 
قانونی قــرار می گیرند.«  مــورد حمایت قرار 
گرفتن خبرنگاران در زمینه نشــر گزارش ها و 
نظریات انتقادی از جانب حکومت افغانستان، 
به این معنی که هر خبرنگار و رسانه حق دارد 
تا به نشــر گزارش ها و اخبار انتقادی متوصل 
شده و مراجع دولتی مکلفیت دارند تا از امنیت 
شــغلی خبرنگاران و رسانه ها حراست به عمل 
آورند. هم چنین در این نکته تصریح می گردد 
که هیچ کس حــق ندارد  جلو نشــر این گونه 
فعالیت های رسانه ای سد گردد. بنابراین قانون 
رسانه های همگانی این حق را برای خبرنگاران 
و رســانه ها محفوظ داشته اســت تا هر چه از 
موارد انتقادی را تشخیص می دهند در مطابقت 

با اصول ژورنالیزم آن را به نشر برسانند. 
4.  محدودیت های رسانه های جمعی

رســانه های جمعی در کنار آزادی های که 
بیان شد دارای یک سلسله محدودیت های نیز 
اســت که در کل این محدودیت به دو بخش 
تقسیم می شــود، محدودیت های رسانه ها در 

اسناد بین المللی و محدودیت های قانونی.
اسناد  در  رسانه ها  1.4.محدودیت های 

بین المللی
با مطالعه اسناد و کنوانسیون های بین المللی 
مربوط به آزادی بیان و رسانه های همگانی، نیز 

با مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کشورهای 
مختلــف جهــان می توان هشــت محدودیت 
اساســی برای رســانه شناســایی کرد حدود 
دیگــری نیز وجــود دارد که بــه صورت های 
استثنایی در برخی از کشورها اعمال می شود. 

محدودیت های اساسی رسانه ها عبارتند از:
۱. حمایت از امنیت ملی؛

2. حمایت از اسرار دولتی؛
3. حمایت از حریم خصوصی؛

۴. حمایت از مالکیت های فکری؛
5. حمایت از آبرو و اعتبار اشخاص؛

۶. حمایت از منصفانه بودن دادرسی ها؛
7. حمایت از مخاطبــان در برابر تبلیغات 
گمراه کننده. ) انصاری، ۱3۹۱، ص۱۱۴-۱۱3(

2.4. محددویت هــای رســانه ها در 
قوانین ملی

قانون گذاران کشــور نیــز  محدودیت هایی 
را برای رســانه های همگانی در کشــور وضع 
کرده اند که تخطی از آن باعث ایجاد مسئولیت 
برای مسئول رسانه شده و سبب جرم رسانه ای 

می شود.
در مــاده 2۴ قانون اساســی افغانســتان 
محدودیت های آزادی بیان عبارت اند از:  مصالح 
عامه، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی، آزادی 
دیگــران یا احترام به حقوق یا حیثیت شــان؛ 
به جز این موارد آزادی بیان دیگر محدودیتی را 
دارا نیستند. اولین محدودیت حق آزادی بیان، 
آزادی و حیثیت دیگران است. زندگی اجتماعی 
متضمن این امر است که افراد در امن و صلح و 
صفا کنار هم زندگی کنند. به خاطر تأمین این 
مأمول فوق الزم است تا هر فرد، حقوق و آزادی 
دیگران یا سایر افراد جامعه را در نظر بگیرد و 
دست به عملی نزند که به دیگران ضرر و اذیت 
وارد سازد. دومین محدودیت آزادی بیان را در 
اســناد ملی و بین المللی، مصالح عامه تشکیل 
می دهد. مصالح عامه اموری اســت متعلق به 
همه افراد جامعه؛ آنچه میان تمام شــهروندان 
کشور مشــترک بوده، رعایت و تطبیق آن در 
جامعه، نظم را تأمین می کند، اخالق اجتماعی 
را حفاظت کــرده، در آن  خیر و بهبود جامعه 
مدنظر بوده و برای تأمین رفاه عامه به کار برده 
می شود. )رســولی، ۱3۸۸، ص337( و مطابق 
مــاده پنجــاه و نهم این قانون هیچ شــخص 
نمی تواند از حقــوق و آزادی های مندرج این 
قانون اساسی، بر ضد استقالل، تمامیت ارضی، 

حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.
در مــاده ۴5 قانون رســانه های همگانی 
قانون گذاران کشــور آثار و مطالبی که تولید،  
چاپ و نشر آن ممنوع است به صورت مورد وار 
به عنوان محدودیت ذکر کرده که عبارت است 

از:
تولیــد، تکثیــر، چاپ و نشــرگزارش ها و 

مطالب ذیل در رسانه های همگانی و مؤسسات 
مندرج ماده بیست و هشــتم این قانون جواز 

ندارد:
۱. آثار و مطالبی که مغایر با اصول و احکام 

دین مقدس اسالم باشد؛
2. آثار و مطالبی که موجب توهین به سایر 

ادیان و مذاهب باشد؛
3. آثار و مطالبی که موجب هتک حرمت، 
تحقیر و توهین به اشخاص حقیقی و یا حکمی 

گرد؛ 
۴.  آثــار و مطالبــی که افترا به اشــخاص 
حقیقی یا حکمی بوده و ســبب متضرر شدن 

شخصیت و اعتبار آنان گردد؛
5 .آثار و مطالبی که مغایر قانون اساســی 

بوده و در قانون جزاء جرم محسوب شود؛
۶. تبلیغ و ترویــج ادیان دیگر غیر از دین 

مقدس اسالم؛
7. افشــای هویت و پخش تصاویر قربانیان 
خشــونت و تجــاوز به نحوی کــه به حیثیت 

اجتماعی آنان صدمه وارد نماید؛
۸. آثــار و مطالبی که بــه امنیت روانی و 
سالمت اخالقی افراد جامعه خصوصاً اطفال و 
نوجوانان آسیب می رساند. )توحیدی، ۱3۸۹، 

ص5۸-57(

5. نتیجه گیری
حق برخورداری از آزادی ها در رســانه های 
جمعی یکــی از بینادی ترین حقوق وســایل 
ارتباط جمعــی اســت و بر خــورداری از این 
آزادی ها یک حق قلمداد شده است. در کشور 
ما نیز بعضی از این آزادی ها در قانون رسانه های 
همگانی از جمله آزادی فکر، بیان، آزادی ایجاد 
رســانه های چاپی و برقــی خصوصی و آزادی 
انکشاف و ترویج آن به رسمیت شناخته شده 
است. امروزه نقش رسانه های جمعی از وسیله 
اطالع رســانی و منبع خبری، فراتر رفته است 
و به کانون هایی قدرت مند  بد ل شده اند که در 
شــکل گیری و جریان امور کشور نقش مهمی 
را ایفا می کنــد. و از آن به عنوان  رکن چهارم 
دموکراسی، تعبیر می شود. حقوق و آزادی های 
رســانه ها در چارچوب قوانین مختلف ملی و 
بین المللی مــورد حمایت قرار گرفته اســت. 
اعمال حقوق و آزادی رسانه ها مانند سایراعمال 
حقوقی دارای چارچوب و حدود معینی اســت 
که تخطی و تجاوز از آن ممکن ســبب ایجاد 
مســئولیت گردد. بنابر این، حقــوق و آزادی 
رســانه ها مطلق و بدون قید وشــرط نبوده و 
محدود به حدود خاصی است. آزادی رسانه ها 
در جایــی که تمایمت ارضی در معرض تهدید 
قرار گرفته یا جایی که آزادی رسانه های خبری 
با حقوق دیگر قانون اساسی برخورد شدید پیدا 
کند، باید محدود شود. افزون بر محدودیت های 
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مندرج قانون اساســی و سایر قواعد داخلی بر 
حقــوق وآزادی رســانه ها، محدودیت های نیز 
در قوانین مختلف جهانی از جمله میثاق های 
بین المللی، اعالمیه جهانی حقوق بشر و برخی 
دیگر از عهدنامه های بین المللی پیش بینی شده 

است. 
این محدودیت ها  که در صورت لزوم  دولت 
بر اســاس قانون و معطوف بــه منافع ملی و 
امنیت عامه و سایر موارد وضع می کند  ، به نام 
»محدودیت مشروع« یاد می شود. مطابق ماده 
2۴ قانون اساسی افغانستان این محدودیت ها 
عبارت اند از: مصالح عامه، حفظ امنیت ملی یا 
نظم عمومی، آزادی دیگران یا احترام به حقوق 
یا حیثیت آن ها . بنابراین رسانه کمکی است در 
راه تغییر اوضاع و شــرایط و آوردن اصالحات 
در اجرائات مســئوالن دولــت و جلوگیری از 
دیکتاتوری. نبایــد مجریان تطبیق قانون مانع 
تطبیق آزادی رسانه ها شده و به نحوی از انحاء 
به شــکل غیر قانونی بر رســانه ها، سانسور را 
عملی ســازند یا با اعمال فشار و ایجاد فضای 
رعب و ترس، مانع انتشــار آزادانه واقعیت های 

جامعه شوند. 
6. پیشنهادها 

* وضــع محدودیت بر رســانه ها صرف به 
مقصد ایجاد تعادل بین مصالح عمومی، حقوق 

و منافع مردم باشد؛
* هدف قانونگذار از وضــع محدودیت بر 
رسانه های همگانی احترام به حقوق و حیثیت 
دیگران، حفــظ امنیت عمومــی، حفظ نظم 
عمومی یا ســالمت و اخالق عمومی اســت و 
مراجع تطبیق کننده نیز باید با حسن نیت آن را 

تطبیق کنند؛
* ایجــاد مرجع نظارت کننــده بر تطبیق 

محدودیت های قانونی بر رسانه های همگانی.
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د ماشومانو په ژبه...

یو دېرشمه ماده: ماشومان د لوبو او تفریح 

حق لري او باید په ښه او برابره توګه په فرهنګي، 

هرني، سپورټي او تفریحي فعالیتونو کې د ګډون 

کولو له امکاناتو نه برخمن يش.

دوه دېرشمه ماده: دولتونه باید د کار لپاره 

عمر وټاکي او هېڅوک حق نه لري ماشومان په 

زوره د هغه کار کارکولو ته اړ بايس، چې د هغوی 

وده او روغتیا په خطر کې واچوي.

دري دېرشمه ماده: دولتونه باید د ماشومانو 

لخوا د مخدره موادو د کارونې مخه ونیيس او دې 

ته پاملرنه وکړي، چې له ماشــومانو نه د مخدره 

موادو په جوړولو او پلورلو کې کار وانه خیســتل 

يش.

څلور دېرشمه ماده: دولتونه دنده لري چې 

پرې نږدي، چې له ماشومانو نه ناوړه جنيس ګټه 

واخیستل يش.

پنځه دېرشمه ماده: دولتونه باید د ماشومانو 

د غال کېدو، پېرودنې او پلورنې مخه ونیيس.

شپږ دېرشــمه ماده: له ماشــومانو نه باید 

داسې کار وانه خیستل يش، چې د هغوی روغتیا 

او وده په خطر کې واچوي.

اوه دېرشــمه ماده: د ماشــومانو ربړونه، له 

هغوی رسه ظاملانه چلند، دایمي بندیانول او د 

هغوی اعدام منع دی.

اته دېرشــمه ماده: د جګړې پر مهال باید 

ماشــومانو رسه مرســته ويش او د هغــوی مالتړ 

ويش، له پنځلسو کلو د کم عمر ماشومان باید په 

جنګ کې ګډون ونکړي.

نهه دېرشــمه ماده: باید د هغو ماشــومانو 

ساتنه او مالتړ ويش، چې له جګړو او بد چلند نه 

زیامنن شوي وي.

څلوېښتمه ماده: تورن ماشومان د محکمو 

د وروستي حکم تر صادرېدو پورې بې ګناه دي، 

له تورنو ماشــومانو رسه باید ښه چلند وکړو او له 

هغوی رسه قانوين مرسته وکړو، ماشومانو ته باید 

سخته سزا ورنکړل يش.

یو څلوېښتمه ماده: د هغو هېوادونو قانونونه 

چې له دې تړون نه ډېر د ماشومانو په ګټه دي، 

پخپله کارول کېږي.

دوه څلوېښتمه ماده: دولتونه باید ماشومان 

او مــرشان له دې تړون نه خرب کــړي او دا تړون 

هغوی ته وروپېژين.

یادونــه: دا تــړون ۵۴ مادې لــري چې ۴۲ 

مادې یې په لنډ ډول او د ماشــومانو په ژبه پورته 

موجودې دي او پاتې مادو کې د دولتونو د دندو 

په هکله، چې د دې تړون د پيل کولو په برخه کې 

یې لري یادونه شوې ده.
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د برشي حقونو په هکله بې شــاره ليکنې، 

څېړنې، راپورونه، پرېکړې او اعالميې شــته دي، 

له نيمې پېړۍ زياته مــوده کېږي چې د برشي 

حقونو په هکله د ملگــرو ملتونو د برش د حقونو 

نړيواله اعالميه خپره او د نړۍ د زياتو دولتونو له 

خوا منل شوې ده، خو د برشي حقونو او انسان 

ته د درناوي په الره کې تر اوســه هم لوی او لوی 

خنډونه شــته دي او په پراخه توگه د برش حقونو 

سپکاوی کيږي.

ـ د طبقې، قوم ، مذهب او ژبې په بنياد د  ـ  1ـ 

وېش واټنونو او کرکو ايجاد :

دې کرکــو نه يــوازې د جگړې او وســله والو 

ټکرونو الره پرانيســتله، بلکې دا او يا هغه قوم په 

دښمنۍ ونيول شو، د دې او هغه مذهب پريوان 

د وژلو موخه وگرځيدل او د دې او يا هغې سېمې 

اوسيدونکي په دښمنۍ تورن شول .

د کرکــو د بــري پــه وجــود کــې مخالف او 

اپوزســيون بې مانا مفهومونه دي، مخالف  ته د 

دښمن او مخالفت ته د دښمنۍ په سرتگه کتل 

کيږي او د دښمن په دود وررسه چلند کيږي.

دلته ټولنه په ساده توگه په ” موږ” او “ دوی 

“ وېشــل کيږي او” دوی” دوښــمنانان دي او د 

دوښــمن په هکله حکم هم  تر وروستي وگړي د 

دوښمن له منځه وړل دي.

د قوم، ژبې او مذهب په بنياد د منځته راغليو 

واټنونو، بې باوري او کرکې له کبله تر اوســه هم 

دلته او هلته د ژوند په حق، د مالکيت په حق او 

د اوسېدولو په حق يرغل کيږي.

ـ ارمانگري، د ناممکنو موخــو ټاکل او يا  ۲ـــ

د برشي حقونو 

نه رعايت فکري 

سالمتيا ګواښي

عاشق الله اخالص يار

موخې ته د تقديس جامه ور اغوستل :

د افغانســتان د وروستيوکلونو تجربو يو ځل 

نه، بلکې دوه او څو ځله وښــودله چې ارمانگري 

د ډميوکراسۍ او د برشي حقونو ډېر لوی دښمن 

دی او دا د دواړو چپ او ښــي افراط کار و، دوی 

د داســې موخو د السته راوړلو هڅه کوله چې نه 

ممکنــې وې او نه يې هم د برشي ټولنې د ودې 

او پرمختگ په قوانينو ډډه لگوله، خو په عمل کې 

نــه يوازې دا او يا هغه ډله د دې موخو په وړاندې 

خنډ وه، بلکې په کيل توگه ټولنه د هغوی منلو 

ته چمتو نه وه .

ـ د اسالم سيايس کول : ـ 3ـ 

دلته هم موخه د يوې نظريې واکمن کول دي 

او هره هغه نظريه او يا نظريات چې د واکمنو په 

خالف وي د ځپلو او تعقيب وړ شمېرل کيږي او 

مخالفني د کافر او ملحد په نومونو ټکول کيږي.

دلتــه هم نه يــوازې د اندېښــنو او نظريو په 

پلوراليزم، بلکې د افغاين ټولنې په پلورالستيک 

جوړښــت او واقعيت ســرتگې پټيــږي، د زور په 

وســيله د يو شــان کولو هڅه کيږي او اسالم  د 

واکمنو د گټو او موخو د دفاع په وسيله بدليږي.

په افغانســتان کې نه يــوازې په انســان او 

انساين ارزښتونو په بې سارې توگه تېری او تجاوز 

وشو، بلکې په پراخه پيانه د انساين حيثيت، د 

انساين کرامت او د انساين پت سپکاوی وشو.

په انســان او د هغه په حــق اوعزت اوس هم 

تېری روان دی او د دې وړاندوينه ســتونزمن کار 

دی چې کله به په انســان  تېــری خپل ځای د 

انسان  درناوي  کولو ته پريږدي.

د افغانســتان تجربې پــه ډېــره څرگنده او 

روښانه توگه وښودله چې د برش حقونو نشتوالی، 

پــه  برشي حقونو تېری او د نورو افکارو د لرونکو 

نه منل او ځورول نه يوازې د انساين پت تر پښو 

الندې کول دي، بلکې کرکه او سيايس زورزياتی 

منــځ ته راوړي او اقتصاد او اقتصادي وده هم په 

کلکه کمزورې کوي.

ټول انســانان انساين حقونه لري ځکه چې 

دوی انســانان دي، مونږ ټول انساين حقونه لرو 

ځکه چې مونږانسانان يو،  دا چې موږ څوک يو، 

څه کوو، چېرې ژوند کوو، په کوم قوم پورې تړيل 

يو، په کومه ژبه خربې کوو، د کوم دين پريوي يو، 

څه ډول نظريات لرو. . . په انســاين حقونوکې د 

کوم توپري المل کېدای نيش.

انســاين حقونه  نه د چا سوغات او نه هم د 

چا د مهربــاين پايله ده، انســانان د دې له پاره 

انســاين حقونه نلري چــې دامريکا، يــوروپ او 

اسرتليا اوسېدونکي دي، بلکې د دې له پاره چې 

انسانان دي .

ـ  د انسانانو پر وړاندې له توپېره پرته چلند  ـ ۳ـ 

:

له هيچــا رسه د رنــگ، قــوم، ژيب، جنس، 

مذهب، سيايس نظرياتو، ټولنيز حالت په اساس 

توپري لرونکی چلند نه کيږي. 

د برش د حقونو د نړيوالې اعالميې په دوهمه 

ماده کې ويل کيږي:

»هر څوک د هر ډول توپري پرته لکه نژادي، د 

رنگ، جنس، ژبې، دين، سيايس يا بلې عقيدي، 

ميل يا ټولنيزه منشــا، مالکيت، اصل و نسب، يا 



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره چهارم، سرطان 1398

بلې وضعې د هغو حقونو او ازاديو مســتحق دی 

چې په دغه اعالميه کې راغيل«

ـ  د قانون په وړاندې ټول وگړي برابر حق  ـ ۴ـ 

لري او له ټولو رسه بايد چې برابر چلند ويش.  

ـ  هر څوک د ازادۍ او ډاډمن وگړنيز ژوند  ــ ۵ـ 

حق لري.

هيڅوک حق نه لري چې د چا په  شــخيص 

او کورين ژوند کې السوهنه وکړي، هيڅوک حق 

نــه لري د چا په عزت او کرامت تېری وکړي، خو 

په شخيص ژوندانه او ورځنيو چارو کې اوس هم 

السو هنه دوام لري .

ـ  هر څوک حــق لري چې د يــوه ازاد  ـــ ۶ ـ 

انسان په توگه ژوند وکړي :

 دا د ټولنې په گټه کار دی چې د ټولنې هر 

اوســيدونکی يا وگړی ځان د يوه ازاد او خپلواک 

انســان په توگه احســاس کړي او ور رسه د نورو 

خپلواکۍ او ازادۍ ته درناوی وکړي. 

ـ  ټول نارينه او ښــځې چې قانوين عمر  ـ ۷ـ 

يــې پوره کړی وي حق لري واده وکړي او کورنۍ 

جوړه کړي .

هيڅوک بايد  جــربي ازدواج کولــو ته اړ نه 

يش، کورنۍ د ټولنې بنسټيز بنياد دی او د دولت 

له لورې د ســاتلو حق لري. جربي ازدواج  کولو 

ته د ځوان هلک او يا ځوانې نجلې اړ ايســتل نه 

يوازې د هغوی په حقونو او خپلواکۍ تېری دی، 

بلکې  له هغــوی رسه د يوه يش په توگه معامله 

کول دي، هغوی او د هغوی ژوند او راتلونکی په 

يرغمل نيول دي. دا ډول کړنه يوازې د غالمۍ په 

دود توجيه پيدا کوالی يش. 

ـ  هر څوک د مالکيت درلودلو حق لري :  ـ ۸ـ 

دا حق کېدای يش په ځانگړې توگه وي او يا له 

نورو رسه په گــډون کې وي خو هيڅوک پر دې 

حق د تېري کولو حق نه لري .

ـ  هر څوک د وجدان او اندېښنې د ازادۍ  ـ ۹ـ 

حق لري: هيڅوک حق نه لري چې يو بل څوک 

د زور په وسيله د يوې نظريې منلو ته اړبايس.

ـ  هر څوک حق لري چې خپله اندېښنه  ـ ۱۰ـ 

ووايي او يا يې وليکي سانسور بايد نه وي :سانسور 

د ديکتاتورانــو دود دی او همدارنگــه هيڅــوک 

حــق نه لري چې د ليکلــو الرې د يوه بل چا په 

شخصيت، کرامت او عزت تېری وکړي.

ـ  هر څوک حق لري په ســيايس ژوند  ـ ۱۱ـ 

کــې گډون وکړي : ټول حــق لري په دې هکله 

خپل نظر وايي. ټول حق لــري د آزادو ټاکنو له 

الرې د خپلې خوښې کانديد ته رايه ورکړي.

ـ  هر څــوک د زده کړې حق لري :هر  ـــ ۱۲ـ 

څوک حق لري زده کړه وکړي، لوستل، ليکل او 

حساب کول وکړای يش هر څوک د زده کړې له 

الرې د دې امکانــات الس تــه راوړي چې خپل 

شخصيت ته وده ورکړي او خپلواک واوسيږي.

افغاين ټولنه د خپلواکو وگړو روزنې ته د اوبو 

په شان رضورت لري. په افغانستان کې د انسانانو 

د خپلواکــۍ په  الره کې له لويو خنډونوڅخه يو 

خنډ هم ناپوهي ده، د پوهې او زده کړې بنسټيزه 

موخــه د اده چې يو بل ته، بــرشي حقونو ته او 

انساين آرزښتونو ته درناوی ويش، په ټولنه کې يو 

د بل پر وړاندې زغم موجود وي.

په افغانستان کې پېښو په ډېره څرگنده توگه 

وښــودله چې په دې هېواد کې پراخې ناپوهۍ 

د نورو الملونو تر څنگ په برشي حقونو او ازاديو 

باندې د تېری په کار کې پراخه ونډه لري.

زمونږ په هېواد کې له بــده مرغه نه يوازې د 

واکمنو له لورې، بلکې د رواج او قبيلوي دودونو 

په بنياد پخپله د وگړو له لوري هم په برشي حقونو 

تېری تر رسه کيږي.

په افغاين ټولنه کې د برشي حقونو په هکله 

يوه هر اړخيزه او ژوره ناپوهي شته دی. خلک نه 

پوهيږي چې برشي حقونه څه شی دي، د برشي 

حقونو او قانوين حقونو تر منځ توپري څه دی او په 

برشي حقونو تېری څه شی دی.

په افغاين ټولنه کې زور زياتی، وهل او سپکول 

له بده مرغــه د دې ټولنې په ټولنيز او فرهنگي 

جوړښت کې نغښتې خربه او پخپله کورنۍ هم 

له وهلو، سپکولو او زور زيايت څخه خوندي نه ده. 

ځينې کورنۍ د ښځو  له پاره د پلچرخي له زندانه 

زيــات  ځورونکی حالت  لري. کله کله د واکمنو 

په پرتله پخپله د وگړو او کورنيو له لورې په انسان 

او د انسان په کرامت زړه بوگنونکی تېری تر رسه 

کيږي چې اصيل قرباين يې هم ښځه ده.

په ډېرو حاالتو کې يو شمېر وگړو ته په برشي 

حقونو تېری، د تېري او ظلم په مانا نه دی، بلکې 

هغه د ځان دنده او يا هم د ځان حق بويل.

په افغاين ټولنه کې د ماشــومانو په وړاندې 

چلند هم زړه بوگنونکــی دی او په پراخه توگه د 

ماشــومانو پر حقونو تېری کيږي. ماشــومان  په 

لويانــو پورې تړيل او لويان د هغــوی د روزنې او 

ساتنې دنده لري.

ماشومان زموږ راتلونکي نسلونه دي، خو له 

بده مرغه همدا لويان دي چې له ماشومانو رسه 

د مينې او زړه ســوي په ځای، د ښوونې او روزنې 

په ځای د فزيکي، اخالقــي، روحي او ټولنيزې 

ودې پــه ځــای هغوی وهــي، په هغــوی تېری 

کوي، هغوی تښــتوي او خرڅوي، په ماشومانو 

او د هغوی په حقونــو او ازاديو تېری د ټولنې په 

راتلونکي تېری دی.

د ماشــوم د حقونو د اعالميې په نهمه ماده 

کې ويل کيږي: »ماشوم بايد د بې توجهۍ، ظلم 

او اســتثار له ټولو شــکلونو نه حايت يش تر 

څو چې ماشــوم حد اقل مناسب عمر ته نه وي 

رسېدلی بايد د کوم  کار له پاره استخدام نيش او 

بايد داسې کار او خدمت منلو او کولو ته مجبور 

نــيش چې د هغــه روغتيا او تعلياتو تــه تاوان 

رســوي او يا د هغه د جسمي، ذهني او اخالقي 

ودې مخه نييس«

بــرشي حقونه دومــره ســتونزمنه او پېچلې 

مســئله نه ده، برشي حقونه کومه نوې مســئله 

هم نه ده، له زرگونو کلونو را په دې خوا د برشي 

حقونو مســئلې ته په دې او هغه شــکل پاملرنه 

کيږي.

کلــه چې وايو بــرشي حقونه، مطلــب مو د 

انسان بنيادي او طبيعي حقونه دي، هغه حقونه 

چــې د هيچا، هيڅ واکمن او هيڅ قانون له خوا 

هغه ته په سوغات نه ورکول کيږي او انسان يې 

يوازې د خپل انسانيت په بنياد لري. موږ انسانان 

يو او د بــرشي حقونو د درلودلو وړتيــا لرو او هر 

انسان د انسانيت يوه برخه ده. 

پــه افغانســتان کــې د ودې او پراختيا، بيا 

جوړونــې او ډميوکراســۍ بنســټيز رشط ثبات 

دی، د ثبات مانا دا دی چې په افغانســتان کې 

د ټکانونو مخه ونيول يش، د ټکانونو او سيايس 

زلزلو ځای بايد په ټولنه کې ټولنيزو تفاهمونو او 

روغې جوړې ته پرېښودل يش.

د افغانستان تجربه په ډېره روښانه توگه ښيي 

چې د بې ثباتۍ په صورت کې په برش او برشي 

حقونــو څومره هر اړخيز او بې باکه تېری تر رسه 

کيږي.

د برشي حقونو درناوی او مراعات په خپل وار 

رسه د ثبات په ټينگولو او د ډميوکراســۍ په وده 

کې لوی رول تر رسه کوي. د برش حقونو او ازاديو 

د درناوي موخه داده چې ټول افغانان او يا په بل 

عبارت د افغانســتان هر ځانگړی وگړی وکوالی 

يش د ځان او د افغان ټولنې د برخليک په هکله 

پــه خپلواکه توگه په پرېکړو کــې برخه واخيل ، 

همدارنگه د برشي حقونو او ازاديو د درناوي موخه 

داده چــې د هېواد په هکله د وروســتۍ خربې 

واک خلکو ته ور وسپارل يش.

 د بــرش د حقونو د  نړيوالې اعالميې  په اوله 

ماده کې ويل شوي:

» ټول انســانان  آزاد خلق شوي او په کرامت 

او حقونــو کــې رسه برابــر دي، دوی د عقــل او 

وجدان څښــتنان دي او يو د بل مقابل کې بايد 

د ورورگلوۍ په روحيه رفتار وکړي.«

هو،  ټول وگړي آزاد پيدا شوي او يو له بل رسه 

برابر حقونه لري. ټول انسانان يو له بل رسه برابر 

دي، د دې خربې مانا څه ده؟ موږ انسانان خو له 

يو بل رسه توپري لرو، دا توپريونه په څېرو کې، په 

کرکرتونو کې، په استعدادونو کې شته دي نو د 

برابرۍ مانا څه ده؟

معنــا دا چې د انســانانو  برابري د هغوی په 

پاتې په 10 مخ کې
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هنــر از  پدیده هایی اســت که مــوازی با 
تاریخ حیات بشر پدید آمده است. هنر،  خالف 
رشته های دیگر علمی مانند  علوم تجربی، علوم 
 سیاســی، حقوق، اقتصــاد و... خیلی تاریخ مند 
نیست. درست اســت که تاریخ هنر داریم، اما 
هنری مربوط بــه تاریخ معیــن نداریم. چون 
هنر در همه زمان ها هنر است، و حتی فرا زمان 
اســت. به گفته دانشمندی هنر و هنرمند یک 
گام پیشــتر از زمان خودشــان ا ند. هنر ساخته 
نمی شود، بلکه پدید می آید  و هنر جریان سیالی 
است احساسی ـعاطفی که می توان به صراحت 
گفت ریشه در فطرت و ذات انسان ها دارد. هنر 
بیشتر و پیشــتر از هر چیزی در تبیین مفهوم 
انسان بماهو انسان کوشیده است و به انسان از 
حیث انســان بودن نگاه انداخته است، با وجود 
آن که در طول تاریخ، هنر در قید سیاســت ها 
و ایدولوژی ها بوده بــا آن هم هرجا اگر حرکت 
اصالحی واقع شــده از دل هنر طنین انداز شده 

است.
 ســرزمین افغانســتان که مهد بزرگ ترین 
پیش کســوتان هنر و دانش بود، در سیر نزولی 
 تاریخ سرنوشت فرهنگی، این کشور دست خوش 
تحول شــد؛ با وجود کم توجهی،  نبود  حمایت 
و نبــود بازار خــورد اقتصادی متناســب برای 
فعالیت های هنــری، با آن هم، عالیق هنری در 
میان نسل های این کشــور همیشه زنده بوده 
است. افغانستان از کشــورهای غنی در عرصه 
ادبیات عامیانه )فلکلور( اســت کــه ادبیات و 

نقش هرن 
در ترویج 
ارزش های 
حقوق برش
مرسل حسنیار

ســروده های محلی آن مملو از حالوت و طعم 
شــیرین هنری است، و طنین موسیقایی آالت 
دست ساخت با ریخت ساده، اما با صدای گیرا، 
بیان گر اســتعداد ذاتی و فطرت هنرمندانه این 

مردم است.

هنر تعامل و رابطه مســالمت آمیز از عقل 
و احساس اســت۱. هنر نظم و قاعده مندی های 
عقالنی را با احســاس و عاطفــه در طول هم 
می بیند. هنر با وجود آن که خیلی قاعده مند و 
قانون مدار نیست، اما قانون را به هیچ وجه نفی 
نمی کند؛ نه ضد قانون اســت و نه  مطیع قانون. 
هنر در هر دو حالت  آرامی و ناآرامی ، نیازی است 
برای انسان؛ در حالت آرامی برای حفظ آرامش 
و در حالت ناآرامی برای کســب آرامش به آن 
نیاز مندیم. فهم ما از دو واژه آرامش و آســایش 
اکثراً اشــتباه بوده، آســایش بیشتر محصول 
تکنولــوژی و فرآورده های صنعتی اســت، که 
بر اســاس تجربه هیچ وقت نتوانسته به آرامش 
انسان بینجامد، صنعت انسان را جلب می کند، 
اما جذب نمی کند2؛ آرامش محصول معنویات؛ 
دین، اخالق و هنر اســت.  با آرامش می توان  از 
همه چیز آسوده خاطر بود، و اما در عین آسایش 
نمی تــوان  آرامش خاطر داشــت . نفس هنر در 
حقیقت بــا نفس جامعه پیوند خورده اســت، 
هنر نفســش را از جامعه می گیرد و در مقابل 
جامعه درد افسردگی صنعتی  و الیناسیون ناشی 
از زندگی ماشینی اش را با هنر مداوا می کند3. به 
عقیده من هنر بیش از آن که فلسفه زیباشناسی  
باشــد، هنر پدیدۀ ای است زیبا که حیاتی ترین 
مفاهیم زندگی بشر را با ساده ترین، مؤثرترین و 
مقبول ترین شیوه بیان و معنی می کند. در هنر 
ما به جای معنی یابی، به معنی سازی توجه داریم. 
اگر من بخواهم معنایی برای زندگی خود و ده ها 

هنر دو ویژ گی دارد: 
جذابیت و تحیر. تحیر وجه 
مشترک علم و هنر است، از 

همین لحاظ است که اختراعات 
علمی و صنعتی یکی پس از 
دیگری منسوخ می شود؛ اما 
محصوالت هنری منسوخ 
نمی شود و جایگاه هر اثر 

هنری برای خودش محفوظ 
است. در یک کالم، هنر 

نامیراست،  خالف اختراعات 
علمی که منسوخ شونده  است.
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مسئله مرتبط با زندگی خود، دریابم باید ضریب 
توان عمر خود را به چندین برابر باال ببرم تا به 
این امر فایق آیم. اما با هنر با راحتی می توانم به 
زندگــی خود معنی دهم، که درحقیقت همین 
امر باعث آرامش خاطر ما می گردد. هنر است که 
زندگی  و طبیعت را برای ما به غایت حکیمانه  و 
تدبیر شده معنی می کند. نه از دید فلسفه هنر، 
نــه از دید تاریخ هنر، بلکه در مقام یک هنرجو 
و با درنظرداشت مظاهر و وجوه محسوس هنر، 

من آن را به این صورت طبقه بندی می کنم۴:
اول: هنرهای سازه ای: تمام هنرهای تجسمی  

)نگار گری، نقاشی، مجسمه سازی و...(
دوم: هنرهای نمایشی: مانند  تئاتر ، سینما و 

اجرا.
سوم: هنرهای خوانشی:  موسیقی  و آواز.

چهارم: هنرهای سرایشی:  شعر  و داستان.
پنجــم: هنرهای ورزشــی: شــامل تمام 

ورزش های بدنی.
آنچــه که الزمه و کار ویژه هنر اســت، این 
اســت که  نباید به هنر تنها با دید متحجرانه و 
زیبا شناختی محض نگاه کرد و معنی اصطالح 
هنر برای هنر  یا هنــر متعهد هم نباید به این 
معنی افاده شــود  که هنر باید تنها  بیانگر حس 
هنرمند بــه دور از هرگونه تعلقات و »برای« ها 
باشد، و فقط هنر را برای هنر5 و هنر برای هیچ 
چیــز دیگری بدانیم، این پدیــده پر رمز و راز و 
غیرقابــل فهم به درد نمی خــورد،  به هیچ وجه 
ارتباطات پدیده ها را نمی تــوان انکار کرد . اگر 
اســتفاده و کار برد هنر، فلســفه، اخالق، دین، 
جامعه، علم و صنعــت را از همدیگر به معنای 
استحاله و ذوب وجود ذاتی هر پدیده در وجود 
دیگری بدانیم، همه این مفاهیم و رشته ها فقط 
در قلمروهای محدود و جغرافیای بســته باقی 
خواهــد ماند  و هرکدام بی خبــر از دیگری که 
حقیقتاً چنین چیزی نیست. هنر متعهد هنری 
است که برا یی داشته باشــد، که آن هنر برای 
انسانیت است که در حیات طوالنی هنر این امر 
به اثبات رسیده اســت که هنر در حرکت های 
بشری نقش مهمی داشته است؛ رنسانس زاییده 
تراوش های هنری بود و صنعت کپی و تکثیر از 

فراورده های هنری.
آنچــه کــه دارای اهمیــت زیاد اســت، 
استفاده های بهینه و مفید از هنر برای تحکیم 
و تحقق ارزش های حیاتی بشــر است که برای 
رســیدن به زندگی مطلوب و تــوأم با آرامش، 
ضروری است. در جامعه ای مثل افغانستان که 
 شاهد نادیده گرفتن و نقض ارزش های بنیادین 
حقوق بشری استیم، جا دارد  که از تمام راه ها، 
از جمله هنر برای ترویج ارزش های حقوق بشر 
استفاده شــود و هنر دارای یک چنین قابلیت 
و ظرفیتی اســت. هنر دو ویژ گی دارد: جذابیت 
و تحیر. تحیر وجه مشــترک علم و هنر است، 

از همین لحاظ اســت کــه اختراعات علمی و 
صنعتی یکی پس از دیگری منســوخ می شود؛ 
اما محصوالت هنری منسوخ نمی شود و جایگاه 
هر اثر هنری برای خودش محفوظ اســت. در 
یک کالم، هنر نامیراســت،  خــالف اختراعات 
علمی که منسوخ شــونده  است. و جذبه ویژ گی 
منحصر به فرد هنر اســت. هنر با ایــن دو بال، 
همای بلند پرواز ُقله های شــکوفایی بوده است. 
این جاذبه هنر است که آن را جاودانه می سازد، 
هــرگاه مفاهیمی چون حقوق بشــر به صورت 
محتــوا در قالب فرم های گیــرای هنری بیان 
شود، بدون شک مؤثرتر از هر شیوه دیگری کارا 
خواهد بود. از آنجایی که هنر ریشــه در فطرت 
و ذات مشترک انسان ها دارد و ندای احساس و 
عاطفه مشترک بشری است که در تعامل با عقل 
به نجوا می آید، از همین لحاظ تعهد آفرین است 
و مخاطب را بــه پابندی وامی دارد و متعهد بار 
می آورد. به مثال این مقوله که چه زیبا گفته اند: 
»سخنی که از دل برآید، الجرم بر دل نشیند.«

با تأســف یکی از مشــکالت در جامعه ما، 
جستجوی راه حل سخت افزاری برای هر معضل 
و مسئله است.  می خواهیم با استفاده از ابزارها 
و روش های قهریه و چوپ و چماق مشــکالت 
 را حــل کنیم  که  نه تنها جوابگو نیســت، بلکه 
 نتیجــه بد هم دارد. مانند نظام تعلیم و تربیه و 
نظام خانوادگی ما، در موضوع حقوق بشــر هم 
قضیه به همین ترتیب است، که سعی همه بر 
حل مســئله با استفاده از مجاری سخت افزاری 

و حقوقی ـــدولتی بــوده اســت. در حالی که 
مناسب ترین شیوه برای ترویج و تحکیم مسائل 
مهمی چون حقوق بشر در یک جامعه، نهادینه 
کردن آن در بطن فرهنگ جامعه است. فرهنگ 
یک جامعه به مثابه ضمیــر ناخودآگاه جامعه 
اســت و اگر جامعه در فراینــد حیاتش دچار 
فراموشی بعضی مسائل در ضمیر خودآگاه خود 
شــود، ضمیر ناآخودگاه، به صورت خودکار این 
امور حیاتی او را به یادش می آورد  و آسان ترین 
راه نهادینه کردن ارزش های چون حقوق بشــر 
در نهــان و ضمیر جامعه فقط از دســت هنر 
بر می آید. با کمک گرفتن از هنر می شــود که 
ارزش های حقوق بشــری را در جامعه تعمیم 
داد و مــردم را متعهد بر ایــن ارزش ها بارآورد. 
یکی از ویژ گی های خوب مردم ما تعهد پذیری 
به هنجاری های اجتماعی اســت. این خصلت 
ریشــه در احترام گزاری این مردم به سنت های 
جا افتاده اجتماعی دارد و این فرصتی را به دست 
می دهد که با اســتفاده از این شیوه نرم و مؤثر، 
به نهادینه سازی فرهنگی حقوق بشر در کشور 
مبادرت ورزید.  بایسته هنر آن ا ست که  اسبابی 
باشد برای تحکیم صلح، همگرایی، عدالت، رفاه 
و توسعه و  از قدرت منحصر به فرد هنر باید برای 
زدودن خشــونت و تعصب، ظلــم و بی عدالتی 
اســتفاده کرد. هنر دارای پتانسیل اثرگذاری بر 
روح و وجدان انسان هاســت و هر پدیده ای که 
نخســت بر روح و ضمیر انسان و متعاقباً برروح 
اجتماع که همان فرهنگ اســت نهادینه شود، 
مانا خواهد بود. از لحاظ اقتصادی هم با کم ترین 
هزینه به باالترین مؤثریت می رسیم. برای ترویج 
ارزش های حقوق بشــر در افغانستان الزمه آن 
است که  افزون بر شــیوه های سخت افزاری، با 
استفاده از شیوه های نرم افزاری به زیربنای این 
امر اهتمــام ورزید، و با بهکارگیری جذاب ترین 
شــیوه که همانا هنر اســت، به نهادینه سازی 
ارزش مدارانــه ارزش های حقوق بشــر در دل 
جامعــه پرداخــت و با اســتفاده از بخش های 
مختلف و مناسب هنر برای تحکیم حقوق بشر 

در افغانستان استفاده بهینه و بیشینه  برد.

پی نوشت ها و منابع:
۱- وحید اســالم زاده، مبانی نظری جامعه شناسی هنر، 

برگرفته از پرتال جامع علوم انسانی
2- ابوالحسن غفاری، فلسفه هنر و زیبایی، نشر پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی سال ۱3۹۹7.
3- همان

۴- محمدرسول حســنیار، جایگاه ارزشی هنر در میان 
نســل جوان جامعه افغانســتان، نشــریه آوای ملل دانشگاه 

بین المللی اهل بیت ع تهران ۱3۹۶.
5- همایون همتی، هنر اســالمی و جامعه مدرن، پرتال 

جامع علوم انسانی ۱3۸7.

هنر در هر دو حالت  آرامی 
و ناآرامی ، نیازی است برای 
انسان؛ در حالت آرامی برای 

حفظ آرامش و در حالت 
ناآرامی برای کسب آرامش 
به آن نیاز مندیم. فهم ما از 
دو واژه آرامش و آسایش 
اکثراً اشتباه بوده، آسایش 

بیشتر محصول تکنولوژی و 
فرآورده های صنعتی است، 

که بر اساس تجربه هیچ وقت 
نتوانسته به آرامش انسان 
بینجامد، صنعت انسان را 

جلب می کند، اما جذب نمی کند2؛ 
آرامش محصول معنویات؛ 

دین، اخالق و هنر است.
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رسيزه:

زمــوږ پــه ګــران هيــواد افغانســان کــې 

مطبوعــات او اخبــار ليکنه د امري شــري عيل 

خــان له دویم امارت څخه چې د نوموړي امري 

اصالحات د ختيځ د ســرت نابغه ســيد جال 

الدين افغان له افکارو څخه الهام اخيستی و، 

د شــمس النهار د اخبار پــه خپريدو رسه پيل 

کيږي او پــه رساجيه دوره کې د رساج االخبار 

افغانستان د يوې ګڼې په چاپيدو رسه دا لړۍ 

پسې راغځيږي، خو د عالمه محمود طرزي په 

نوښــت د رساج االخبار افغانيــه د خپرونې په 

پيل رسه اخبار ليکنه نوې ســاه اخيل او نوې 

موضوعګانې لوستونکو ته وړاندې کيږي.

کوم مهال چــې اعليحرضت غــازي امان 

الله خان واکمنۍ ته رســيږي او هيواد بشپړه 

خپلواکي تر الســه کوي، نــو د ژوندانه په ټولو 

اړخونو کې اصالحات او ريفورمونه پيل کيږي. 

د دې لپــاره چــې دا ريفورمونــه او اصالحات 

قانوين بڼــه خپله کړي، نو په همدې موخه په 

)۱۳۰۱ هـ ش( کال کې د افغانســتان د عليه 

دولــت اســايس نظامنامه (قانــون( چې زموږ 

د لرغــوين هيواد په څــو زره کلن تاريخ کې د 

لومــړي ځل لپاره د انســاين عــايل حقوقو پر 

مبادي باندې والړ يو اسايس قانون و، رامنځته 

شــو. په ياد اســايس قانــون کــې د اتباعو د 

د هيواد د خپلواکۍ 
د سلمې کليزې په وياړ

د اماين دورې 
مطبوعاتو ته يوه 
لنډه کتنه
قضاوتپوه حرضت گل حسامي

اســايس حقونو په ترڅ کې د مطبوعاتو آزادي 

هم شــامله وه، د دې اسايس قانون په ۱۱مه 

ماده کــې د مطبوعاتــو او اخبارونــو په هکله 

داســې رصاحت راغلی و، کورين مطبوعات او 

اخبارونه د هغو د ځانګړې نظامنامې رسه سم 

آزاد دي، د اخبارونــو خپرول يوازې د حکومت 

يا افغاين اتباعو له حقوقو څخه دي.

د (۱۳۰۱ هـ ش( کال د اسايس قانون په 

رڼا کــې دولتي او ميل اخبارونــه د چاپ ډګر 

ته راووتــل، د دې ليکنې په لومړۍ برخه کې 

دولتــي مطبوعات او په دوميــه برخه کې يې 

ميل مطبوعات تر څېړنې الندې نيول کيږي.

لومړۍ برخه

دولتي مطبوعات

ورځپاڼې:

۱- امان افغان

دا خپرونــه د هيــواد د مــيل خپلواکۍ او 

آزادۍ د سباوون رسغندويه او د رساج االخبار 

افغانيه او عالمه محمود طرزي د ځالندو افکارو 

ادامه ورکوونکې د ۱۲۹۸ هـ ش کال د وري په 

۲۲مه نېټــه (د ۱۹۱۹ زيږديز د اپريل ۱۲مه( 

په دې شــعار رسه د افغانستان د مطبوعاتو په 

آسان کې و ځلېده:

می نويسد بر افق با خط زرين آسان

باد بر افغان مبارک دوره امن و امان

د دويــم مرشوطيت د غورځنګ زړور مبارز 

عبدالهادي داوي، چې د رساج االخبار افغانيه 

او عالمه محمــود طرزي په له فيضه ډکه ملن 

کې روزل شــوی و، د (امان افغــان( د لومړي 

مسئول چلوونکي په حيث مقرر شو.

يــاده خپرونه په هرو پنځه لســو ورځو کې 

يو ځــل خپرېده او د هغــې د لومړۍ ګڼې په 

لومړي مخ کــې د اعليحرضت غازي امان الله 

خان تصوير خپور شوی و. لومړی دا خپرونه په 

پرله پسې توګه څلور ګڼې له چاپ څخه راووته 

او له هغې وروسته له چاپه ولوېده.

دويم ځل، امان افغــان د (۱۲۹۸ هـ ش( 
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کال د تلــې په ۲۳مه نېټه خپور شــو، دا ځل 

پــه دې خپرونــه کــې د رس محرر يا مســئول 

چلوونکــي نوم نه لیدل کيــږي او هره اونۍ یو 

ځل خپرېده.

درېيــم ځــل د (۱۲۹۹ هـــ ش( کال د 

وري په لســمه ( د ۱۹۲۰ زيږديز کال د مارچ 

دېرشمه( امان افغان په خپرونو پيل کړی دی، 

چې مســئول چلوونکــي يې دغه ښــاغيل ؤ: 

پاينده محمد فرحت، مري محمد قاســم، غالم 

احمد، غالم نبي جالل آبادي او محمد حسن 

سليمي.

د (امان افغان( د شــپږ کلن کلکسيون له 

مطالعې څخــه جوتيږي چې پــه دې خپرونه 

کــې په عمومي توګه کورين او بهرين خربونه، 

رسمقالې، تبرصې، علمي او معلومايت مقالې، 

بيانيــې، خطابيــې، د پاچــا خطبــې، راغيل 

ليکونــه، داســتانونه، اعالنونه او نــور مطالب 

خپرېــدل او هغه مضامني بــه يې هم اقتباس 

کول چې په بهرنيو خپرونو کې به د افغانستان 

پــه هکلــه نرشېــدل او په بهــر کې بــه يې د 

افغانستان په پېژندنې الس پورې کاوه.

همدارنګه د خلکو د خربتيا لپاره په (امان 

افغان( کې د اماين دورې نظامنامې (قوانني( 

هم چاپېدل.

دې اخبار کله کله په بېالبېلو مناســبتونو 

فوق العاده ګڼې هم خپرولې.

د (امان افغان( وروستۍ ګڼه د (۱۳۰۷ هـ 

ش( کال د جــدي پر ۲۲مه نېټه خپره شــوه، 

د دې ګڼــې په خپرېــدو رسه (امان افغان( په 

ټوليزه توګه د نهو کلونو په ترڅ کې د ۹۳۰ ګڼو 

په شمېر چاپ او نرش شوی دی.

بايد زياته کړو چــې اعليحرضت امان الله 

خــان غازي د (۱۳۰۷ هـ ش( کال د جدي په 

۲۴ مه اســتعفا ورکړه او د جدي په ۲۵مه ورځ 

کابل سقوط وکړ او د سقویانو الس ته وليد.

۲- افغان

لومړنۍ خپرونه چې د کلمې په ريښتينې 

معنا په افغانســتان کــې د ورځپاڼې په حيث 

نرش شوه د (افغان( ورځپاڼه وه.

د (افغــان( ورځپاڼــې د (۱۲۹۹ هـــ ش( 

کال د چنګاښ د مياشــتې په څوارلسمه نېټه 

د دوشــنبې پــه ورځ په کابل کې پــه خپريدو 

پيــل وکړ. يــاده ورځپاڼه په ســنګي (ډبرينه( 

مطبعه خپريده او د خپريدو مدير او رس محرر 

يې محمد جعفر قندهــاری و او پاينده محمد 

فرحــت د ورځپاڼې د نګــران په حيث دنده تر 

رسه کوله.

د دې ورځپاڼې په لومړۍ ګڼه کې يو اعالن 

خپور شــوی و او په دې اعالن کې خرب ورکړل 

شــوی و چې (افغان( هــره ورځ خپريږي او د 

يوې ګڼې بيه يې (دوه پيسې( وه. د (افغان( د 

ورځپاڼې منت په عمومي توګه خربونو، مقالو، 

تبرصو، رســمي بيانيو، اديب مطالبو او دولتي 

اعالنونو تشکيالوه.

پــه دې ورځپاڼــه کــې خربونــه د (بهرين 

خربونــه( او (کــورين معلومــات( تــر عنوانونو 

الندې خپرېــدل او خربونه يې اکرثاً له بهرنيو 

ورځپاڼو او نورو خپرونو څخه اقتباس او نقلول.

(افغــان( ارزښــتناک اخالقــي، علمي او 

تفنني مطالــب د (هغه اطالعــات چې زمونږ 

ادارې ترالسه کړي دي( او (رنګارنګ معلومات( 

تر عنوانونو الندې چاپول. د (افغان( ورځپاڼې 

د ادبياتو ســتون (کامل( معمواًل د لوستونکو د 

رسګرمۍ او تفریح په موخه تنظیم او ترتيباوه. 

په دې ســتون کې پــه اديب مســایلو رسبېره 

د لرغونــو او معــارصو شــاعررانو شــعرونه هم 

خپرېدل.

دې ورځپاڼــې د (۱۳۰۲ هـــ ش( کال د 

حمل د مياشتې تر لومړيو وختونو پورې خپلې 

خربيــدا ته دوام ورکړ او بيا وروســته له چاپه و 

لوېده. د اسد الله حبيب په قول دا ورځپاڼه په 

پښتو او دري چاپېدله.

۳- ابالغ

لکــه څرنګــه چــې ټولو تــه څرګنــده ده 

اعليحــرضت امــان اللــه خــان غازي په ښــه 

نيــت رسه غوښــتل چــې پــه هيــواد کــې د 

قانــون حاکميت منځته رايش، نــو د هيواد د 

اجتاعــي، اقتصــادي او فرهنګــي ژوندانه د 

ټولو اړخونو لپاره يــې نظامنامې جوړې کړې، 

د نظامنامو د تعميم او تکثري لپاره رسه له دې 

چــې په بېالبېلو وســايلو تکثــري او د عوامو په 

اطالع رســېدلې، بيا هم هره نظامنامه رسبېره 

پــر دې چې په کتــايب بڼه خپرېدلــه په ټولو 

ورځپاڼو، جريدو او مجلو کې هم خپريده.

امــاين دولت د نافذه قوانينــو (نظامنامو( 

څخه د هيواد د اتباعو د خربتيا لپاره يو ديوايل 

اخبار د (ابالغ( په نامه په کابل کې د (۱۳۰۰ 

هـــ ش( کال د تلــې د مياشــتې پــه لومړۍ 

نېټه تاســيس کړ چې کټ مټ د نن ورځې د 

رسمي جريدې دنده يې درلوده، لومړنی مدير 

يــې مريزا محمــد اکرب د شــاهي دار التحرير 

رسکاتب و چې وروســته بيا سيد محمد ايشان 

په دې دنده وګارل شو.

دا اخبــار مرکز او واليتونو تــه په وړيا توګه 

اســتول کېــده او له ګڼه ګوڼې څخــه په ډکو 

ځايونــو کــې ځړول کېــده، د ابــالغ اخبار تر 

)۱۳۰۵ هـ ش( کال پورې خپريده.

۴- حقيقت

حقيقــت يوه ورځپاڼه وه چې د لومړي ځل 

لپاره د حربيې وزارت له خوا په افغانستان کې 

د تبليــغ او روحــي (رواين( يــا اروايي جګړې 

د پــر مخ بېولو په موخه رامنځته شــوه. د دې 

ورځپاڼې منځپانګه راښــيي چې په هدفمنده 

توګــه يې ليکنــې کولې او خپله دنــده يې په 

برياليتوب رسه رس ته ورسوله.

(حقيقــت( د (۱۳۰۳ هـ ش( کال د زمري 

مياشــتې پر ۲۲مــه (۱۹۲۴ زيږديــز( کال د 

چهار شــنبې پــه ورځ ټيک هاغــه وخت په 

خپرولــو پيل وکړ چې ګوډ مال او انډيواالنو يې 

زمونږ د هيواد په ســويل کې د دولت پر ضد د 

بغــاوت جنډه پورته کړه او په جګړه او ترهګرۍ 

يې پيل وکړ. دا ورځپاڼه د مولوي برهان الدين 

کشــککي په مسئوليت خپره شــوه او لومړۍ 

مقالــه يې د جګړې د ملســوونکو، د جګړې د 

څرنګوايل او د جنګ د الملونو په شاوخوا کې 

ولیکلــه او خپره کړه. پــه دې مقاله کې همدا 

رنګــه د ياغيانو پر وړاندې د دولت د مدافعوي 

تدبريونو په هکله په تفصيل رسه خربې شوې 

دي.

د دې ورځپاڼــې د منت لــه مطالعې څخه 

پوهيدای شو چې په هغې کې اکرثاً د جګړې 

او د هغې د ملســوونکو په اړه مقالې، رســمي 

بيانيې، موعظې، ديني توصيې او ولوله انګېزه 

خربونه او پاروونکي شــعرونه په پښــتو او دري 

ژبو چاپېدل.

د (حقيقت( ورځپاڼه يو کال خپره شــوه او 

د (۱۴۰- مــې( ګڼې له خپريدو وروســته چې 

خپل رســالت يې په ښه توګه رس ته رسولی و، 

خپلــې خپرونې يې بندې کــړې، بايد هري نه 

کړو کله چې د حقيقــت ورځپاڼې په خپريدو 

پيل وکړ نو د (مجموعه عسکريه( مجلې خپلې 

خپرونې و ځنډولې.

۵- اتحاد مرشقي

اتحاد مرشقي لومړنۍ واليتي ورځپاڼه او په 

حقيقت کې لومړنــۍ ورځپاڼه وه چې زمونږ د 

هيواد پــه کچه يې د (۱۲۹۸ هـــ ش( کال د 

کــب د ۱۹۲۰ زيږديز د مــارچ په نيايي کې 

پــه جالل آباد د ننګرهار واليت په مرکز کې په 

خپرونو پيل وکړ.

اتحاد مرشقي هغه مهال په ننګرهار کې په 

خپرونو پيل وکړ چې محمد نادر خان د وخت 

د دفــاع وزير د امان اللــه خان غازي په امر په 

يــاد واليت کې د تنظيمه رئيس په حيث مقرر 
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شــوی و، څو د دولت اصالحــي پروګرامونه په 

تجربــوي ډول تر اجراء النــدې و نييس، د ده 

لومړنۍ تجربه د همدې ورځپاڼې تاسيسول ؤ.

د اتحاد مرشقي له لومړنيو مديرانو څخه يو 

هم مولوي برهان الدين کشککي و.

دا يــو څرګنــد حقيقــت دی چــې اتحاد 

مرشقي په عــني زمان کې د يــو جمعيت نوم 

و، چــې د لــوی ننګرهار د يو شــمېر خلکو په 

ګډون رامنځته شو، څو د خپلواکۍ له ارمانونو 

څخه ننګه او ساتنه وکړي او د هر ډول بهرنۍ 

الســوهنې په تېره بيا د انګريزي ښکېالک پر 

وړاندې له خپلې خاورې او ميل نواميسو دفاع 

وکړي.

لکه څرنګه چې ويل کيږي اتحاد مرشقي د 

دې جمعيت خپرنی ارګان و.

وړاندې مو اشــاره وکړه چې مولوي برهان 

الديــن کشــککي د اتحــاد مرشقــي لومړنی 

مسئول چلوونکی و، بايد ووايو چې له ده څخه 

وروسته، محمد بشــري خان، عبدالجبار خان، 

محمد امني خوږياڼی او نــورو دا دنده پر غاړه 

واخيســته او د ورځپاڼــې خپرولو تــه يې اوږه 

ورکړه.

د اتحــاد مرشقي ورځپاڼې مــنت ډېری د 

هيــواد د هغه مهــال د نورو ورځپاڼــو او اونيزو 

پــه څېر دري و، خو ځينې شــعرونه او مطالب 

په پښتو ژبه هم پکې خپرېدل. اتحاد مرشقي 

د بېالبېلو کورنيو او بهرنيو اطالعاتو په خپرولو 

رسبېــره علمي او اخالقــي مقالې هم چاپ او 

خپرولې.

اتحــاد مرشقي ډېره موده پــه همدې نامه 

خپور شــو خو پــه راوروســته دورو کې يې نوم 

پــه (ننګرهار( واوښــت او اوس په همدې نامه 

خپريــږي، د يادونــې وړ ده چــې د ننګرهار د 

اطالعات و فرهنګ رياســت په دې وروســتيو 

کــې په هاغــه زاړه نوم (اتحــاد مرشقي( يوه 

مياشتنۍ مجله چاپوي.

اوونيزې:

۱- غازي يا لغازي

يوه اوونيزه وه چې د (۱۳۰۰ هـ ش( کال د 

تلې په مياشت (۱۹۲۱ زيږديز کال سمپټمرب( 

کې يــې د پکتيکا واليت له خوســت څخه په 

خپلو خپرونو پيل وکړ. دا اوونيزه د هرې چهار 

شــنبې پــه ورځ خپريدله، مســئول چلوونکی 

يــې لومړی عبدالله او بيا محمد حســن و، په 

دې اوونيزه کــې پاروونکي شــعرونه، ديني او 

هيوادپالونکي مطالب خپريدل، احتال شته 

چــې دا اوونيزه دې تر ۱۳۰۶ هـــ ش کال او 

يا ۱۳۰۷ هـ ش کلونو پورې خپره شوې وي.

۲- اتفاق اسالم

اتفاق اسالم اوونيزه په هرات کې د (۱۲۹۹ 

هـ ش( کال د وږي مياشــتې پــر لومړۍ نېټه 

خپره شوه.

د دې اخبــار د نامه پــه دواړو خواووکې دا 

بيت د شعار په څېر خپريده:

آنچه ملت را کند مسعود و شاد

اتحاد است، اتحاد است، اتحاد

د يادې اوونيزې لومړنی مسئول چلوونکی 

عبد الله خان قانع هروي او له اتلســمې ګڼې 

څخــه وروســته يې مســئول چلوونکــی مريزا 

عبدالکريم احراري شو او مخکيني مسئول يې 

د مرستيال په توګه دنده پر مخ وړه. وروسته بيا 

همدا مرســتيال د (۱۳۰۰ هـ ش( کال د لړم 

په ۲۲مه نېټه د دې اوونيزې مسئول چلوونکي 

په حيث وګارل شو. د دې اوونيزې خپريدنګ 

)۱۳۰۱ هـ ش( کال د عقرب په مياشت کې د 

هرات د معارف ادراې ته وسپارل شو، نو له دې 

کبله د هغه وخت د پوهنې مدير مولوي صالح 

الديــن ســلجوقي د اتفاق اســالم د مســئول 

چلوونکــي په حيــث دا دنده پر مــخ وړله، په 

همدې مهال کې و چې د (اتفاق اســالم( نوم 

په (فرياد( واوښت، دې نامه د (۱۳۰۴ هـ ش( 

کال د ثور د مياشــتې تر څلورمې نېټې پورې 

دوام وکړ. په همدې وخت کې دا بيت د شعار 

په ډول د هغه د نامه له پاسه خپريده:

 ناله را هر چند ميخواهم که پنهان تر کشم

سينه ميګويد که من تنګ آمدم فرياد کن

د (۱۳۰۸ هـــ ش( کال د ثــور د څلورمې 

نېټې له ګڼې وروسته د (فرياد( اونيزې مسئول 

مديريت غالم رسور جويا ته وســپارل شــو، له 

همدې نېټې وروســته جويــا د دویم ځل لپاره 

له (فرياد( څخه (اتفاق اسالم( ته د اونيزې نوم 

واړاوه، دا اوونيزه بيا ورځپاڼه شوه او تر اوسه په 

همدې نامه خپريږي.

۳- ستاره افغان

(ســتاره افغان( اوونيــزه د (۱۲۹۹ هـ ش( 

کال دلينــدۍ (قــوس( پر نهمــه نېټه په جل 

الــراج کې چې د پروان مرکــز و، د مري غالم 

محمــد غبار (چــې هغه وخت يې الحســيني 

تخلص کاوه( په مســئول مديريت خپره شوه، 

دا اوونيزه د هرې چهار شنبې په ورځ خپريده.

اديب  او  مقالــې  خربونــه،  اوونيــزې  دې 

مطالب په دا رنګه روحيه خپرول چې د پروان د 

خلکو احساسات را وپاروي، هڅه کېدله چې د 

دې خپرونې مطالب په ساده ژبه وي، له شپږو 

مياشتو وروسته معلومه شوه، څرنګه چې اکرثه 

وګړي نالوســتي ؤ نو له دې کبله يې ترې لږه 

استفاده کوالی شوه، له هغې وروسته د اونيزې 

پاليــيس دا رنګه وه چې بايد د دولت مامورين 

ترې ګټه واخيل.

د يادولــو وړ ده چې ســتاره افغان په خپل 

منت کې انتقادي مطالب خپرول، دا مساله تر 

يــوه حده د زغم او حوصلــې وړ وه، خو اوونيزه 

ډېر ژر له چاپ څخه ولېده.

(ســتاره افغان( نږدې د يو زر ګڼو په ترياژ 

خپرېده، د خپراوي ځای يې اول جبل الراج 

و، خــو څرنګه چې د پــروان مرکز چاريکارو ته 

نقل شــو اخبــار او مطبعې هم هلتــه انتقال 

وموند.

د دې اوونيزې تر لوحې الندې تل دا بيت 

خپريده:

ز مهر و ماه بود تا به اوج چرخ نشان

هميشه باد درخشان ستاره افغان

۴- اتحاد اسالم )بيدار(

پــه تاريخي بلخ کــې د لومړي ځل لپاره د 

)۱۳۰۰ هـ ش( کال د کب (حوت( په لومړۍ 

نېټه د دوشــنبې په ورځ د ۱۹۲۲ زيږديز کال 

د فربوري نولســمه د اتحاد اســالم په نامه يوه 

اوونيزه خپره شــوه، په دې اوونيزه کې خربونه، 

مقالــې، ټولنيــز مســايل او علمــي او هرني 

موضوعګانــې خپرېدلې، رسبېره پــر دې يوه 

مهمه موضوع چې کوالی شــو د دې اوونيزې 

په هکله يې ووايو هغــه دا ده چې په دري ژبه 

د مطالبــو په خپريدا عالوه کلــه کله په ترکي 

ژبــه هم ځينې مطالب پکــې خپرېدل. د دې 

اوونيزې لومړنی مديــر او رس محرر عبدالرازق 

خان او د ادارې ځای يې باغ حضور و، د درېيم 

کال پــه پيل کــې د (۱۳۰۳ هـ ش( کال کب 

پنځلســمه، د دې اونيزې نوم له اتحاد اســالم 

څخــه په (بيدار( واوښــت او تر ســقوي دورې 

پــورې په همــدې نامه خپرېدله او په ســقوي 

دوره کې يې نوم په (رهرب اسالم( واوښت او په 

راوروســته کال کې بيا د (بيدار( په نامه چاپ 

شوه.

۵ - اصالح )لومړی ځل(

دې اوونيــزې پــه خــان آباد کــې په خپلو 

خپرونــو پيل وکړ او لومړنۍ ګڼه يې د (۱۳۰۰ 

هـ ش( کال د دلوې (ســلواغې( د مياشتې په 

۲۹ مــه نېټه د ۱۹۲۱ زيږديــز کال د فربورۍ 

۱۸مه، د شري احمد په مديريت او رس محررۍ 

خپره شــوه او له شپاړســمې ګڼې وروسته يې 

رس محرر حافظ فيض محمد وټاکل شــو، او د 

(اصالح( د کلمې الندې دا بيت خپور شو:
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وقت آنست که خود را همه ايثار کنيم

پی اصالح و وطن کوشش بسيار کنيم

د صالح په لومړۍ ګڼه کې د هغې مرام په 

دې ډول خپور شوی دی:

۱- د کورنيو پېښو ظاهرول.

۲- د بهرنيو پېښو ظاهرول.

۳- د دې واليت د مامورينو او اوسيدونکو د 

ښو او غوره خدمتونو او بدو کړو وړو ظاهرول تر 

څو نيک کار تــه دوام ورکړي او له بدو او ناوړه 

کارونو څخه ډډه وکړي.

۴- د معرفت خپرول

۵- په سوداګرۍ، کرنه، صنعت او کسب او 

کار کې الرښوونه کول.

۶- ګټورې ذريعې او د واليت د پرمختګ د 

علت اسباب ظاهرول.

دې اوونيــزې د اماين دورې پر مهال خپلو 

خپرونو ته دوام ورکړ او په ســقوي دوره کې يې 

ورتــه نوم (پــه نهضت الحبيــب( واړاوه، د دې 

دورې پــه له منځه تلو رسه يې نــوم په (اتحاد 

خان آباد( او وروسته په (اتحاد بغالن( واوښت. 

د يادونې وړ ده چې د اصالح اوونيزې تقريباً په 

عني مشــخصاتو او ځانګړنو د (۱۳۰۸ هـ ش( 

کال د اسد (زمري( په ۱۴ مه نېټه د عيل خيل 

پــه ناحيه کې د دويم ځل لپاره په خپرونو پيل 

وکړ.

۶- طلوع افغان

په تاريخي کندهار کې په (۱۳۰۰ هـ ش( 

کال کې د (طلوع افغان( اوونيزه د لومړي ځل 

لپاره د کندهار د وخت د پوهنې د مدير مولوي 

صالح محمد هوتک په مديريت خپره شوه. دا 

اوونيزه په اونۍ کې يو ځل د چهار شــنبې په 

ورځ چاپ کېدله.

(طلوع افغان( لومړی په پښــتو او دري ژبو 

خپرېده او خپل منت يې د افغانستان د ځوان 

پاچا (اعليحرضت غازي امان الله( تر الرښوونې 

الندې د هيواد د برياليتوبونو په شــاوخوا کې 

تبليغ ته وقف کړی و. (طلوع افغان( د هيواد د 

ټولو اوونيزو په څري يې خربونه، مقالې، شعرونه 

او اديب ټوټې خپرولې او هم يې د وخت د پاچا 

بيانيې او خطابيې نرش ته سپارلې.

لــه مولــوي صالح محمــد هوتــک څخه 

وروسته د (طلوع افغان( د خپراوي مسئولیت 

عبد العزيز (مشهور په بابا جان( ته وسپارل شو 

او وروسته دا دنده خواجه محمد، سید حسني 

او عبدالحــی حبيبــي پر مــخ وړې ده، طلوع 

افغان، په همدې نامه تر اوسه په کندهار کې 

خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.

۷- ارشاد النسوان

دا اوونيزه لومړنۍ ښــځينه اوونيزه ده چې 

پــه دې دوره کې د مطبوعاتو په آســان کې 

وځليده. په هيواد کې د مستوراتو د ښوونځي 

تر جوړيدو دوه مياشــتې وروسته د (۱۲۹۹ هـ 

ش( کال د کب (۱۹۲۱ زيږديز مارچ( کې دې 

ښوونځي د (ارشاد النسوان( په نامه يوه اوونيزه 

خپره کړه. البته د اسد الله حبيب د ليکنې له 

مخې دې اوونيزې د لومړۍ ګڼې د چاپ نېټه 

د (۱۳۰۰ هـ ش( کال د وري (حمل( مياشت 

وه. د ارشــاد النســوان د اوونيــزې چلوونکی 

د مســتوراتو د ښــوونځي مديره محرتمه آسا 

رســميه د عالمه محمود طرزي مريمن وه چې 

پــه يب يب عريب مشــهوره وه او رس محرره يې 

محرتمــه روح افزا (د محمــد زمان خان طرزي 

لــور او د حبيــب الله خــان طرزي خــور – د 

محمود طرزي ورېره ( د دې ښــوونځي منشيه 

وه، چــې د جريــدې د پاســه د دواړو نومونه د 

(ا-ر( په مخففو تورو ليــکل کيدل، د جريدې 

اداره د کابــل په ګردان رسای يعنې همهلته د 

مســتوراتو په ښوونځي کې وه. ارشاد النسوان 

يــوه اختصــايص خپرونــه وه چې معمــواًل د 

پنجشــنبې په ورځ خپريدله او په خپلو مقالو، 

خربونــو، رپوټونو او بحثونو کې يې د ښــځو د 

نــړۍ پــه اړه مطالب خپرول او د مســتوراتو د 

ښوونځي پېښې يې منعکسولې، په دې جريده 

کې د (سلسله واقعات عرص امانيه( تر رسليک 

الندې د رســمي نظامنامــو او اطالعيو متنونه 

هم خپريدل او هم کوښــښ کېده چې داسې 

مطالب خپاره کړي چې د زده کوونکو معلومات 

پراخه کړي او د دريس مرستيال (مرستندوی( 

کار وکړي. 

ارشاد النســوان جريدې د ښــځو له نړۍ 

رسه د مطالبــو د ځانګړيتوب روحيــه تر ډېره 

حــده ســاتلې وه، د نــړۍ نامتــو مېرمنــې د 

ارشــاد النسوان داميي رسلیک و چې په دايرة 

املعــاريف ډول يــې د الفبا پــه ترتيب د نړۍ 

نامتو مېرمنې معريف کولې.

دې اوونيــزې د ښــځو د نــړۍ د خاصــو 

مطالبــو خپرولو ته هــم مال تړلــې وه چې په 

دې برخــه کې د مرکو، اخالقو، پخيل، ګنډلو، 

ماشوم روزلو، کورنيو چارو، راشې درشې او نورو 

يادونه کوالی شو.

مرحــوم جويا د دې اوونيــزې د خپراوي د 

مودې په هکله ليکيل چې ښايي دې جريدې 

پنځه شــپږ مياشــتې نرشات کــړي وي او هم 

آريانا دايرة املعارف په قطعي توګه ليکيل چې 

ارشاد النسوان شپږ مياشتې نرشات کړي دي، 

خــو د (امان افغان( له هغــه اعالن څخه چې 

د خپــل دويم نــرشايت کال په موده کې يې د 

پښتۍ په څلورم مخ کې د افغانستان د جريدو 

په باب خپراوه، ښــکاري چــې د دې جريدې 

خپريدلو له يوه کال نــه زيات دوام کړی دی. 

ارشاد النســوان د هيواد د ښــځو د خربتيا او 

ښوونې او ارزونې لپاره د يو (مستعجل دولت( 

په څېر ښه و ځليد خو ډېر ژر يې غروب وکړ او 

له هغې وروسته د څو کلونو لپاره زمونږ د هيواد 

ښــځمنې له دې ســرت نعمت څخه محرومې 

وې.

مجلې:

د هیواد د خپلواکۍ په بېرته ترالســه کولو 

رسه د ژورناليزم په چارو کې د پراخو پراختياوو 

تر څنګ، مجلې هم په افغانستان کې رامنځته 

شوې، چې د مجلو خپرول د اعليحرضت امان 

الله خان غازي له دورې څخه رسچينه اخيل.

زمونــږ د ګران هيــواد د ټولــو مجلو مبداء 

هغــه مجله ده چې په کوچنۍ او جيبي قطعه 

د هيــواد د مطبوعاتو په آســان کې وځلېده 

او د هغــې پــه تعقيب نورې مجلــې يو په بلې 

پســې منځته راغلې، دا مجله (معرف معارف( 

نومېدله چې په الندې ډول معريف کيږي.

۱- معرف معارف

د افغانســتان د معارف کانون (د حبيبيې 

لېســه( چــې د هيــواد د بشــپړې خپلواکۍ 

وروســته دوره کې يې پراخ انکشافات په برخه 

شول، په مياشتنۍ خپرونه هم سمبال شو.

دا خپرونــه د لومــړي ځل لپــاره په جيبي 

قطعه د مجلې په بڼــه د (۱۲۹۸ هـ ش( کال 

وږي (ســنبلې( په لومړۍ نېټه د چاپ ډګر ته 

راووته.

معرف معــارف د وخــت د پوهنــې وزارت 

ارګان و او پــه هغــه کــې علمي مطالــب او د 

ښوونکو او زده کوونکو د عالقې وړ موضوعګانې 

خپرېدلې.

د دې مجلې په منت کې له هر څه وړاندې 

د پوهنــې وزارت خربونــه خپرېدل، رسبېره پر 

دې د دولت د چارواکو او پوهنې وزارت د اړيکو 

په هکله په کې مطالب نرشېدل او همدارنګه 

علمي او ښــوونيزې مقالې د دې مجلې د پاڼو 

ښــکال وه، محمد حســني د مجلې د مدير او 

حافظ امري محمد يــې د محرر په حيث دنده 

تر رسه کوله.

(معرف معارف( مجله غالبــاً د درې کلونو 

لپاره خپره شــوې ده. معرف معارف د خپراوي 

په بنديدو رسه د پوهنې وزارت د دوه نورو کلونو 
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لپاره مجله يا خپرونه نه درلوده، خو د (۱۳۰۳ 

هـ ش( کال په جوزا (غربګويل( ۱۹۲۴ زيږديز 

کې د (آئينه عرفان( مجله په مياشتنۍ توګه د 

معرف معارف ځای ناستې شوه، آئينه معرفان 

هم د تخنيکي ســتونزو له امله په موقتي ډول 

لــه خپريدو څخه پاتې شــوه او په (۱۳۰۵ هـ 

ش( کال کې يې د دويم ځل لپاره په خپريدو 

پيل وکړ او له (درې( ګڼو له خپرولو وروسته بيا 

و ځنډېــده تر څو چې په (۱۳۱۰ هـ ش( کال 

کــې يې بيا هم خپلې خپرونې پيل کړې او تر 

ننه پورې د (عرفان( په نامه خپريږي.

۲- مجموعه عسکريه

(مجموعه عســکريه( مياشــتنۍ مجله وه 

چــې د (۱۳۰۰ هـ ش( کال د لړم (عقرب( په 

لومړۍ نېټــه د وخت د حربيه وزارت د خپرين 

ارګان په توګه تاسيس شوه او په عسکري نړۍ 

کې يې خپــل فرهنګي خدمتونــه پيل کړل، 

دا مياشــتنۍ دوميه مجله وه چــې د هيواد د 

مطبوعاتو په آســان کې و ځليده. د ا مجله د 

خپلې خپريدا له هاغه پيل څخه د (مجموعه 

عسکريه( په نامه را څرګنديده، خو له (۱۳۰۹ 

هـ ش( کال وروسته د (مجموعه اردو( په نامه 

واوښته او اوس د (اردو( په نامه خپريږي.

د دې مجلــې د مطالبــو لــه مــنت څخه 

جوتيــږي چې مضامينــو يــې د اردو په چارو 

پــورې اړه درلوده، د دارنګــه مطالبو تر څنګ 

يــې د لومړي کال د ګڼو پــه ترڅ کې د هیواد 

د دفاعي چــارو پورې اړونــدې نظامنامې هم 

خپــرې کــړې دي، همدارنګه يــې د حکمت 

د ګالنــو او روغتيــا ســاتنې تر عنــوان الندې 

ټولنيز، اخالقي او روغتيايي مسايل هم نرش ته 

سپاريل دي.

د (مجموعــه عســکريه( لومړی مســئول 

چلوونکی عبدالطيف غونډ مرش د ارکان حربيه 

د دايــري رئيــس و، له هغه وروســته د مجلې 

مديت او رس محرري محرتم غونډ مرش محمد 

ګل خان مومند (وروسته وزير( ته انتقال وموند 

او د هغه په تعقيب دا دنده په ترتيب رسه عبد 

الحميد خان غونډ مرش، محمد عمر خان غونډ 

مرش، محمد يعقوب خان د ترجمې د شــعبې 

مديــر او محمد اکرب خــان د ترجمې مدير ته 

سپال شــوې ده چې هر يوه د څه مودې لپاره 

دا ســپېڅلې او له مسئوليت ډکه دنده تر رسه 

کړې ده.

د (مجموعه عســکريه( په هکله يوه مساله 

د توضيــح وړ بــومل او هغه دا چــې د (۱۳۰۳ 

هـــ ش( کال د اســد لــه مياشــتې څخــه د 

)۱۳۰۴ هـــ ش( کال د چنګاښ تر مياشــتې 

پورې له خپريدو څخه پاتې شــوه او ځای يې 

د (حقيقــت( ورځپاڼې و نيــو چې تفصيل يې 

وړاندې تري شو.

۳- مجموعه صحيه

دا مجله د (۱۳۰۶ هـ ش( کال د قوس په 

لومړۍ نېټه (۱۹۲۷ زيږديز( د طبي مســتقل 

مديريت له خوا تاسيس شوه، مسئول مديريت 

يې د محرتم حسن سليمي په غاړه و.

دا مجله په وړيا توګه خلکو ته وېشل کېده 

او موخــه يې دا وه چې په روغتيــا پورې اړوند 

رضوري مسائل خلکو ته تلقني او تبليغ کړي.

(مجموعه صحیه( په (۱۳۰۷ هـ ش( کال 

کــې د هيواد د اوضــاع د کړکيچــن کيدو په 

سبب له نرش څخه پاتې شوه، او د (۱۳۱۰ هـ 

ش( کال د جوزا په مياشت کې د عبدالرشيد 

لطيفي په محررۍ راژوندۍ شــوه. د وروستيو 

کلونــو په ترڅ کــې يــې د (پيام تندرســتي( 

او (روغتيــا زيری( تــر نومونو النــدې د ګټورو 

روغتيايي مطالبو په خپرولو رسه خپلو خپرونو 

ته دوام ورکړ.

۴- ثروت

(ثــروت( د خپلــې منځپانګــې او موخــې 

له مخــې اختصايص خپرونــه وه خو د مجلې 

بڼــه يې نه درلوده، بلکې پــه اتو مخونو کې د 

اوونيزې په شکل خپريده، ثروت د عالمه صالح 

الدين سلجوقي په مسئول مديريت د (۱۳۰۳ 

هـ ش( کال د قوس د مياشتې په لومړۍ نېټه 

)۱۹۲۴ زيږديــز( کــې په کابل کې تاســيس 

شوه.

د (ثــروت( منت د ماليــې وزارت د خپرين 

ارګان په څېــر، عموماً اقتصادي ســوداګريزو 

مطالبو او د دې حرفې پورې اړوندو نورو مطالبو 

تشــکيالوه. د اقتصادي مطالبــو تر څنګ يې 

کله کله د هيواد په مهمو پېښو هم رڼا اچولې 

او ځينــې مطالب يې خپــرول لکه چې د ګوډ 

مال د بغاوت په شــاوخا کې يې اطالعات نرش 

ته سپاريل دي.

يــو ټکی چې د دې برخې په پای کې ورته 

اشــاره کول غواړم دا دی چې د اماين دورې د 

مطبوعاتو په لړ کې د (پښــتون ږغ( په نامه د 

فيض محمد خان نارصي په مســئول مديريت 

نه خپريدله، بلکې د پښتو په نامه يوه جريده د 

فيض محمد خان نارصي په مســئول مديريت 

له افغانســتان څخه بهر نرشېدله او دا جريده 

د ســقوي دورې پر مهال خپريده او همدارنګه 

د مکتب جريده پــه (۱۳۰۸ هـ ش( کال کې 

نرشېدله چې د اماين دورې پورې اړه لري.

څرنګه چې پــه اوس وخت کې مطبوعات 

ځانته په چاپي رســنيو منحــرص نه دي بلکې 

صــويت او تصويري او نورې رســنۍ هم احتوا 

کــوي، نو د دې برخې په پــای کې الزمه بومل 

چــې د راډيو په هکله هم چې پــه اماين دوره 

کې د لومــړي ځــل لپــاره وررسه افغانان بلد 

شــول، یو څه لنــډ غونــدې معلومــات ګرانو 

لوستونکو ته وړاندې کړم.

په (۱۳۰۵ هـــ ش( کال (۱۹۲۶ زيږديز( 

کې د کابل ښاريانو د لومړي ځل لپاره د راډيو 

کابل آواز واوريد چې د (۲۰۰( واټ ليږدوونکي 

څخه په کار اخيســتو د (۳۶۰( منځنۍ څپې 

پر مــخ د آرتل ُپل رسه نږدې د (کوټي لندين( 

په نامه د کمپنۍ د ودانۍ له دوو کوچنيو کوټو 

څخه خپور شــو. دا آواز يو د آزميښــتي دورې 

غږ او زمونــږ په هيواد کــې د راډيويي خپرونو 

لومړنۍ تجربه وه، چې لنډ عمر يې درلود.

دا راډيــو پروګرامونه د مازيګر په پنځو بجو 

پيل کېدل او هره ورځ کورين او بهرين خربونه، 

يوه اجتاعــي مقاله او څو پارچې موســيقي 

خپريدله، پټه دې نه وي چې د دغې دستګاه 

قدرت دوه ســوه ولټــه او امــواج (څپې( يې د 

کندهار تر ســاحې پورې د خپريــدو او اوريدو 

وړ ؤ.

د ځينو ســيايس پېښــو په رامنځته کېدو 

رسه د کابــل راډيو دســتګاه او خپرونې له څه 

مودې وروســته لــه کاره ولوېدې، له شــپاړس 

کلــن ځنډ وروســته د (۱۳۲۰ هـ ش( کال په 

حمل کــې راډيويي خپرونې د پل باغ عمومي 

له سټوډيوګانو څخه بيا پيل شوې. 

د  ورځپاڼــې  وحــدت  د  پېښــور  د 

)۱۹\۵۱۳۸۰ هـــ ش( کال پــه ګڼــه کې په 

امــاين دوره کــې راډيويي خپرونو ته داســې 

اشــاره کړې ده: ((پــه ۱۹۲۶ زيږديز کال کې 

امان الله خان په افغانســتان کې راډيو فعاله 

کــړه چې هاغه وخت نــه په هند، نه په چني 

او نه هم د منځنۍ آســيا پــه جمهوريتونو کې 

راډيو وه.((

دوميه برخه

ميل مطبوعات

او  آزاد  دلتــه د مــيل مطبوعاتــو موخــه 

شــخيص مطبوعات دي. لکــه څرنګه چې مو 

د دې څېړنــې په پیل کې وويل د مطبوعاتو د 

آزادۍ په هکله د (۱۳۰۱ هـ ش( کال اسايس 

نظامنامې (قانون( د هغه د ځانګړې نظامنامې 

رسه ســم افغاين اتباعو ته اجــازه ورکړې وه، د 

همــدې موخې د تررسه کېدو لپاره په (۱۳۰۳ 

هـ ش( کال د جدي په لسمه نېټه د مطبوعاتو 
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نظامنامه په (۱۸( مادو کې نافذه شوه. 

د نظامنامــې پــه څلورمه مــاده کې راغيل 

ؤ چــې: ((د ورځپاڼو او موقته رســالو خپرول د 

رسمي اجازې تابع دي، هغه څوک چې غواړي 

ورځپاڼــه او موقوتــه رســاله خپره کــړي بايد د 

دارالسلطنه په مرکز کې د کورنيو چارو وزارت ته 

او په اطرافو کې نايب الحکومه يا اعلی حاکم ته 

يو غوښتنليک وړاندې کړي، په دې غوښتنليک 

کې دې دا الندې تفصيالت څرګند کړي:

۱- د ورځپاڼې يا رسالې عنوان

۲- پــه کــوم ځــای او کومــه چاپخونه کې 

چاپیږي

۳- هغه مواد چې بحث پرې کوي

۴- د خپريدو وخت

۵- د مستدعي (غوښتونکي( نوم او شهرت، 

عمر استوګنځی او تابعيت

۶- د مســئول مديــر نوم او شــهرت، عمر، 

استوګنځی او تابعيت

۷- په کومه ژبه خپريږي

د همدې نظامنامې پــه رڼا کې الندې آزاد 

مطبوعات د چاپ ډګر ته راووتل

 ۱- انيس

زمونــږ د هيــواد پــه مطبوعاتو کــې انيس 

لومړنۍ آزاده خپرونه وه چې د غالم محی الدين 

انيــس له خوا د (۱۳۰۶ هـــ ش( کال د ثور په 

۱۵مه نېټه رامنځته شوه.

انيــس په خپلــه لومړنۍ رسمقالــه کې په 

يوځای کې داســې ليکــي: ((دا خپرونه هڅه 

کــوي چې د عمومو، په تېره بيــا د مامورينو په 

فکري او عميل ژوندانه کې، مونس او خدمتګار 

وګرځي.(( ده تشــخيص کــړې وه چې په هغه 

وخت کــې د دولت له مامورينو پرتــه ډېرو لږو 

لوســتو خلکو وجود درلود. نو په دې اساس يې 

په خپل هــدف کې هغوی په خــاص ډول ياد 

کړي ؤ.

د انيس ليکونکــي د خپلو پورتنيو خربو په 

تعقيب يو ځل بيا وايي چې د هغه اسايس موخه 

د علمي، قانوين، روحي او اديب مطالبو تهيه او 

خپــرول دي او دا مطالب بايد د منځپانګې له 

مخې د مامورينو په ژوندانــه او اړتياوو پورې اړه 

ولري او که نه، له هدف رسه موافق نه پريوزي.

په انيس کــې په تحليــيل مطالبو رسبېره 

خربونــه (کورين او بهرين( د ښــوونې او روزنې 

مسايل، اقتصادي مســايل او تفريحي مطالب 

هم خپرېدل.

د انيس تر ټولو ارزښــتانک کار په اصطالح 

د روشنګرانه او انتقادي مقالو خپرول دي. دې 

جريدې زمونږ د هيواد په مطبوعاتو کې د لومړي 

ځل لپاره په خپلو مقالو کې پرمختللې مفکورې 

منعکسې کړې، همدارنګه انتقاد يې د هغه په 

بېالبېلو بڼو خپور کړی دی. د انيس نيوکې هم 

په مستقيمه توګه تررسه کېدې او هم د هغه په 

طنزي بڼه.

په دې ترتيب رسه انيس له دوه کلونو څخه 

په لږه موده کې د اعليحــرضت امان الله خان 

غازي پــه دوره کې خپريده. په دې موده کې د 

هغه په خپله اصطالح د خپل ګډون له پيســو 

څخه د چاپخونې څښنت شو.

(انيس( ۱۲ مخه درلوده او په هرو پنځلسو 

ورځــو کې يو ځــل خپريده، خــو د خپل دويم 

خپرنيز کال په پيل کې د يوې اوونيزې جريدې 

په بڼه نرشيده.

دا اوونيزه د هغه نامه او شهرت له مخې چې 

د غالم محی الدين انيس د مسئول مديريت د 

دورې په ترڅ کې يې ترالســه کــړی و، د کلونو 

کلونو لپــاره د افغانســتان د خلکــو ملګری او 

مونس و او اوس هم خپريږي.

۲- نسيم سحر

نســيم ســحر يوه اوونيزه جريــده وه چې د 

احمد راتب ( د عبدالباقــي بارکزي( د زوی په 

شــخيص پانګه، امتياز او مســئول مديريت په 

دوو مخونو کې د امــان افغان په مطبعه کې د 

)۱۳۰۶ هـ ش( کال د دلوې په اوومه د جمعې 

په ورځ د ۱۹۲۸ زيږديز کال د جنوري ۲۷ مه په 

کابل کې خپره شوه.

راتــب په خپلــې لومړنۍ رسمقالــه کې په 

وطن کې د ورځپاڼــې چلولو النجو، خپلې بې 

وسيله ګۍ او بې مايګيو، مشکالتو او شخيص 

مخالفتونو ته ګوتــه نييس، خو د دې رسه هغه 

عشــق او عالقه مندي چې دی يــې د وطن د 

ترقــۍ او وطنوالو د نيکمرغۍ رسه لري، د يوې 

خپرونې په واســطه غواړي چې د افغانستان په 

دغه اصالحي پروګرام د تجدد په دوره کې خپله 

وطنپرستانه ونډه په علمي توګه واخيل او په دې 

الر کې هر ډول مشکل په ورین تندي مني.

که څه هم نسيم ســحر لومړی ځل د يوې 

اديب جريدې حيثيت درلود خو د نورو معلومايت 

او ورځنیو مضامينــو د خپرولو په هکله ليکي: 

(د تنــوع په غرض ناچــار دی چې ځينې نورې 

مسالې هم خپرې کړي( د دې جريدې له منت 

څخه يواځې پنځلس ګڼې چاپ شوې او داسې 

څرګنديږي چې په خپلو کې يې غالباً دوه هدفه 

په نظر کې نيويل ؤ، يو تشويقي او بل تفنني.

په اديب موضوعاتو کې يې هم هغه مطالب 

خپرول چې د ورځني ژوند رسه يې متاس درلود 

او کلــه يې هم په طنزيه ډول انتقادونه کول. د 

نسيم سحر نرشايت کړنالره وروسته ډېره بريالۍ 

شــوه او زيات لوستونکي او پلويان يې وموندل. 

لکه هاغسې چې په خپله اوومه ګڼه کې يې د 

(انعکاس مدنيت اروپا( تر عنوان الندې داسې 

مهيجــه د اجتاعي اصالحاتو ډکه مقاله خپره 

کړه چې تر پنځلسو ګڼو پورې يې مسلسل دوام 

وکړ.

دغې مقالې ټول ظاملان او رشوت خواران 

په تنګ کړل او د نســيم ســحر د مصادره کولو 

لپاره يې په دسيســو رشوع وکــړه او له همدغه 

کبله نســيم ســحر مصــادره او خپله مســئول 

چلوونکی يې محاکمې ته راوستل شو. په نسيم 

سحر کې د ارواښاد احمد راتب باقي زاده قلمي 

همکاران محمد حسن ســليمي، عبد الهادي 

داوي (پريشان( او ځينې نور ليکواالن ؤ.

۳- نوروز

يوه شخيص جريده وه چې په مياشت کې 

دوه ځله مري غالم نومي چلوله او د امتياز خاوند 

يې مريزا محمد نوروز لوګری د داراالمان د قرص 

رئيس و.

د نــوروز لومړۍ ګڼه د (۱۳۰۷ هـ ش( کال 

د اســد په مياشت کې په کابل کې خپره شوه. 

پــه لومړۍ ګڼه کې يو مضمون د دغې جريدې 

د تســميې د وجهې په هکله خپور شــوی و او 

وايــي: (څرنګه چې د خپرولو لومړۍ ورځ يې د 

۱۳۰۷ هـ ش کال د اســد لومړۍ نېټه وه او دا 

ورځ د اروپا له سفر څخه د اعليحرضت امان الله 

خان د بېرته راتګ له لومړۍ ورځې رسه تصادف 

کوي نو ځکه د نورور نوم ورباندې ايښودل شوی 

دی.( خــو په هر حال د جريــدې نوم د هغه د 

ليکونکي له نامه رسه هم بې مناسبته نه دی.

جريده خپــل نرشايت مرام پــه څلورو مادو 

کــې را لنډوي، نوروز جريــدې په خپله لومړۍ 

ګڼه کې په نــورو مطالبو رسبېره د اعليحرضت 

امــان الله خــان غازي په ترشيــف راوړلو، د ده 

د پاچاهــي د تريو نهو کلونو په الســته راوړنو او 

کارونو باندې مفصله مقاله هم خپره کړې ده.

په دې جريده کې تحلييل مطالب په کرثت 

رسه چــاپ او خپريــدل خو خربونــه يې ډېر لږ 

خپرول.

د نوروز پــه تحلييل مطالبو کــې د دين او 

فلسفې او ديني مسائلو د واقعيتونو په شاوخوا 

کې موضوعګانې ډېرې زياتې تر سرتګو کېدې، 

ښــايي له اهدافو څخه يې يو هم د مخالفانو او 

تياره فکره خلکو د ناوړه تبليغاتو خنثی کول ؤ.
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پیش از آن که ربایندگان لیبیایِی ســانِدی 
یاباروت بر صورت او داغ زنند، او دو بار فرار کرده 
و ســه بار فروخته شده بود. زخم سوخته ای که 
بخش عمده  سمت چپ صورتش را می پوشاند 
شبیه به عدد سه  است که سردستی نوشته شده 
باشــد. زندان بان او با چاقویــی حرارت دیده در 

آتش صورتش را برید و بر آن داغ نهاد.
یاباروت در فبروری  2۰۱۶ نایجریا را ترک کرد 
تا به شمال آفریقا برود و به کمک قاچاقچی ها به 
اروپا برسد. او از دوستانش در فیس بوک شنیده 
بود که در اروپا کار فراوان است. او بیش از 25۰۰ 
مایل را طی کرد، از کوره  راه های بیابانِی نایجریا 
و از نواحی بی قانون قبیله  نشــین جنوب لیبیا 
گذشت تا به کرانه  جنوبِی دریای مدیترانه رسید. 
اما هیچ  وقت از این دریا عبور نکرد. در عوض، به 
محض این که به لیبیا رســید، به اسارت درآمد 
و به مردان مســلحی فروخته شد که گروهی از 
مهاجران آفریقایی را به اسارت گرفته بودند و با 
استثمارشان آن ها را به بیگاری وامی داشتند یا 

برای آزادی شان باج خواهی می کردند.
او می گوید داغی که بــر صورتش نهاده اند 
هم نوعی مجازات اســت و هم نشــانه  تعیین 

مهاجران 
آفریقایی در دام 
برده داری مدرن
اِرین بِیِکر*

برگردان:  عرفان ثابتی

هویــت. این گروه در ســال 2۰۱7 چند ماه در 
انبار متعفنی در بنی ولید در لیبیا اســیر بودند. 
بر صورت هــای چهارده نفر دیگر هم که در پی 
فرار برآمدند، به شکل های گوناگون داغ نهادند. 
یاباروت، که بی سواد است، نمی دانست که آیا این 
نشانه ها عددند یا حرف یا صرفاً خط  خطی های 
دیوانه هایی که اســرای سیاه پوست را حیواناتی 
می دانستند که به درد خرید و فروش می خورند. 
یاباروت 32 ساله، که اهل بنین سیتی در نایجریا 
اســت، به نشــریه  تایم می گوید، »انگار ما آدم 

نبودیم.«
یاباروت یکی از حدود ۶5۰ هزار زن و مردی 
است که در پنج ســال گذشته به امید زندگی 
بهتر در اروپا از صحرای بزرگ آفریقا گذشته اند. 
بعضی از آن ها از جنگ و آزار و اذیت می گریزند. 
بعضی دیگر، مثل یاباروت، روســتاهایی را ترک 
می کننــد که به علت اختالل اقتصادی و بارش 
نامنظم، شغل یا حتی غذای کافی در آن ها پیدا 
نمی شــود. آن ها برای انجام این سفر عجیب و 
غریب دست به دامن قاچاقچیانی می شوند که 
عالوه بر اســلحه، مواد مخــدر و دیگر کاالهای 
قاچاق، آدم ها را هم از این ســو به آن ســوی 

صحرای بزرگ آفریقا می برند و پول درمی آورند.
اما در طــول راه هزاران نفــر مثل یاباروت 
می بیننــد که قاچاقچیان بــا آن ها نه تنها مثل 
بار بلکه مثل مایملــِک خود رفتار می کنند. بنا 
به گزارش های »سازمان بین المللی مهاجرت« 
و »اداره  مبارزه با مواد مخدر و جنایت ســازمان 
ملل«، این مهاجــران در چرخه  اخاذی، زندان، 
بیگاری و تن فروشــی گیر می افتنــد. کارلوتا 
سامی، سخنگوی منطقه ای »کمیساریای عالی 
سازمان ملل در امور پناهندگان« در جنوب اروپا، 
می گوید: »قاچاقچیان عالوه بر رفتار غیرانسانی با 
پناهندگان به خرید و فروش آن ها می پردازند.« 
در واقع، آن ها برده هســتند: انسان هایی که به 
اموالی با ارزش مشــخص تقلیل یافته اند، بسته 
به ایــن که اخاذی یا به بیگاری و تن فروشــی 
واداشتن  آن ها -به ویژه در مورد زنان- چه مبلغی 

عاید صاحبان شان کند.
ممکن است فکر کنیم که برده  داری به تاریخ 
پیوسته است. اما به گزارش »سازمان بین المللی 
کار«، اکنون تعداد بردگان سه برابر تعداد کسانی 
اســت که در دوران 35۰ ســاله  برده  داری در 
اروپا و آمریکا اســیر و فروخته شــدند. سازمان 
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بین المللی کار می گوید در »برده  داری جدید« 
25 میلیــون نفر به علت قــرض و بدهی و ۱5 
میلیون نفر در ازدواج های اجباری گیر افتاده اند. 
برده  داری کسب وکاری غیرقانونی است، اما پس 
از قاچاق مواد مخدر و اســلحه ســودآورترین 
تجارت  دنیا اســت و هر سال ۱5۰ میلیارد دالر 
نصیب شبکه های تبهکار می کند. سیدارت کارا، 
اقتصاددان در »مرکز کار برای سیاســت حقوق 
بشر«، می گوید: »اکنون برده  داری مدرن بسیار 
بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ بشر سودآور 

است.«
برده  داری در مسیر نایجریا، پرجمعیت ترین 
کشــور آفریقایی، به سواحل مدیترانه در شمال 
بسیار پرسود است. در حالی که جنگ، تغییرات 
اقلیمی و عدم فرصت، شمار فزاینده ای از مردم 
را به عبــور از مرزها وامی دارد، سیاســت های 
ســخت گیرانه  اتحادیه  اروپا بــرای جلوگیری 
از مهاجــرت، مهاجران را به طــرف برده  داران 
مدرن ســوق می دهد. بــرده  داری در لیبی از 
هر جای دیگری مشهودتر است و سازمان های 
امدادرسانی و روزنامه نگاران حراج بردگان را به 
طور مستند ثبت کرده اند. اما اکنون برده  داری 
در حال سرایت کردن به جنوب اروپا نیز هست- 
به ویژه ایتالیا، جایی که مهاجران آسیب پذیر را به 
بیگاری در مزارع و چیدن گوجه فرنگی، زیتون، 

مرکبات و تن فروشی وامی دارند.
ابوبکر سوماهورو، یکی از اعضای اتحادیه  های 
کارگری که ۱7 سال قبل به امید زندگی بهتر از 
ساحل عاج به ایتالیا آمد، می گوید: »دیگر الزم 
نیست که برده  دارها برای به دام انداختن طعمه 
به آفریقا بروند. طناب درماندگی جای گزین غل 
و زنجیر آهنین شــده است. حاال آفریقایی ها با 
پای خودشان به اروپا می آیند و برده می شوند.«

وقتی یاباروت به مرز جنوبِی لیبیا رســید، 
یک راننده  تاکسِی ظاهراً صمیمی به او پیشنهاد 
کرد که وی را رایگان به پایتخت، طرابلس، ببرد. 
امــا او را به قیمــت 2۰۰ دالر به یک »لیبیایی 
سفیدپوســت« یا عرب فروختند. او مجبور شد 
که برای بازپرداخت »بدهی« اش بّنایی کند. هر 
بار که او را باز/فروختند، این ماجرا تکرار شــد. 
او از اتاق تاریک هتلی متروکه در بنین سیتی، 
کــه دولت نیجریه از آن برای اســکان قربانیان 
نجات یافته از قاچاق انســان در لیبیا اســتفاده 
می کند، با تایم حرف می زند: »اگر از کار کردن 
خودداری کنید، [برده  دارها] شــما را می زنند. 
اگر فرار کنید و گیــر بیفتید...«. صدایش محو 
می شود. زخم روی صورتش به اندازه  کافی گویا 

است.
در ســال 2۰۱۶، همان ســالی که یاباروت 
نایجریا را ترک کرد، تعداد مهاجرانی که از لیبیا 
به ایتالیا رسیدند با افزایشی چشمگیر به ۱۶3 
هزار تن رســید. این امر واکنش سیاسِی منفِی 

اتحادیــه  اروپا را در پی داشــت و این اتحادیه 
عزم خود را جزم کــرد تا به هر قیمتی از ورود 
مهاجران جلوگیری کنــد. در فبروری 2۰۱7، 
این اتحادیه تعلیم و تجهیز گارد ســاحلِی لیبیا 
را شروع کرد تا قایق های قاچاقچیان را متوقف و 

مهاجران را بازداشت کنند.
دو ســال بعد، تعداد مهاجرانی که به ایتالیا 
می رســند ۸۹ درصد کاهش یافته اســت. اما 
این سیاســت آن ســوی مدیترانه را در تنگنا 
قرار داده و بحران انســانِی پایداری ایجاد کرده 
است. »ســازمان بین المللی مهاجرت« تخمین 
می زند که اکنون نزدیک به نیم میلیون مهاجر 
اهــل جنوب صحرای بزرگ آفریقا در لیبیا گیر 
افتاده اند و در معرض استثمار گروه های مسلح 
و مســئوالن فاســد قرار دارند. جولــی اوکاه-
دونلی، مدیر کل »مؤسسه  ملی مبارزه با قاچاق 
انسان« در نایجریا، پارسال بعد از این که شنید 
نایجریایی ها در »شرایط برده  وار« به سر می برند 
برای کشــف حقیقت به لیبیا رفــت. او به تایم 
می گوید آن چه دید، تهوع آور بود. »در بعضی از 
اردوگاه ها تعداد زیادی از مردها را برای بیگاری 
به مزارع و کارخانه ها برده بودند. در آن اردوگاه ها 

مثل برده با آن ها رفتار می کنند.«
در نوامبر 2۰۱7 وقتی ســی ان ان تصاویری 
از خرید و فروش مهاجــران آفریقایی در یکی 
از اردوگاه هــای لیبیــا را پخش کرد، خشــم 
جهانیان برانگیخته شد. شورای امنیت سازمان 
ملل »سوءاستفاده های شنیع« را محکوم کرد، 
اتحادیه  اروپا خواســتار »اقدام فوری« شــد و 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواهان 

عملیات نظامی برای نجات این افراد شد.
اما کمی بیش از یک سال بعد، چندان کاری 
برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها انجام نشده 
است. کشورهای عضو اتحادیه  اروپا سرگرم تأکید 
مجدد بر متوقف کــردن مهاجران آفریقایی در 
خطوط ساحلی لیبیا هستند. هبه مرایف، مدیر 
بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو 
بین الملل، می گوید: »پناهندگان و مهاجران در 
لیبیا هم چنان در شرایط ناگواری به سر می برند. 
سیاست های بی رحمانه  کشورهای عضو اتحادیه  
اروپا بــرای جلوگیری از ورود مردم به این قاره، 
همراه با حمایت ناچیز آن ها از کمک به تأمین 
امنیت پناهندگان، سبب شده که هزاران زن و 
مــرد و کودک در لیبیا گیر بیفتند و در معرض 
سوءاستفاده های هولناک قرار گیرند بی آن که راه 

فراری داشته باشند.«
در آگست 2۰۱7 وقتی جوی، یک دانشجوی 
23 ســاله  کامرونی، به شهر ساحلِی صبراته در 
لیبیا رسید، فکر می کرد که به زودی به فرانسه 
خواهد رسید و رؤیای مدل شدن در دنیای ُمد 
را تعقیب خواهد کرد. اما گروهی از شبه نظامیان 
وابسته به دولت، که بر اثر حمایت اروپا از مبارزه با 

قاچاق مهاجران دل و جرئت پیدا کرده بودند، به 
محل اقامت او حمله کردند. جوی به دست یکی 
از گروه های رقیب افتاد و چند ماه با تعداد زیادی 
از دیگر زنان در اتاقی حبس شد. ربایندگان توقع 
داشــتند که این زنان تن فروشی کنند و بعضی 
از آنان را به فاحشــه خانه ها فروختند. در بیشتر 
اوقات با جوی کاری نداشــتند چون حامله بود، 

اما اوضاع »غیرانسانی« بود.
جوی، کــه فرانســوی اش مثــل یک زن 
تحصیل کرده بی عیب و نقص اســت، می گوید 
دستور اتحادیه  اروپا مبنی بر جلوگیری از ورود 
مهاجران نه تنها سبب جسارت لیبیایی های فاسد 
شده بلکه تعصب عمیق آن ها علیه آفریقایی های 
سیاه پوســت را هم تشدید کرده است. او اکنون 
در یک سرپناه مخصوص زنان قربانِی قاچاق در 
الگوس، پایتخت نایجریا، به سر می برد و نوزادش 
را در آغوش گرفته است. جوی به تایم می گوید، 
»اتحادیه  اروپا در اصل دارد به این شبه نظامیان 
برای سوءاســتفاده از ما، برای تجاوز به ما، برای 

کشتن ما و برای فروختن ما پاداش می دهد.«
مهاجرانی کــه از مدیترانه می گذرند هم از 
چرخه ی اســتثمار در امان نیستند. در آگست 
پارســال در بزرگ راهــی در پولیــا، در جنوب 
ایتالیا، موتری پــر از مهاجران آفریقایی به یک 
کامیون حمل بادنجان ُرمی کوبید و چپ کرد. 
در این تصــادف دوازده کارگر مهاجر، که از کار 
شاق روزانه  برداشت محصول برمی گشتند، جان 
باختند. این دومین تصادف مشابهی بود که در 
دو روز متوالــی رخ داد. در مجمــوع، در آن دو 
روزِ پایــان هفته ۱۶ غنایی، گینه ای، گامبیایی، 
نایجریایی، مالیایی، مراکشــی و سنگالی از دنیا 

رفتند.
آنها در دام »کاپوراالتو« اســیر شده بودند-
نوعــی نظام قدیمِی بیگاری که به کشــاورزان 
اجازه می دهد تا در ازای پرداخت مبلغ مشخصی 
به واسطه ها کارگران را به کار بگیرند، بی آن که 
مالیات بر حقوق بپردازند، ملزومات ایمنِی محیط 
کار را رعایت کنند یا حداقل دستمزد قانونی را 
بپردازند. این نظام گسترده غیرقانونی است و از 
جرایم ســازمان یافته به شمار می رود. بر اساس 
یکی از گزارش های ســال 2۰۱۸ اتحادیه های 
کارگری ایتالیا، حدود ۱32 هزار کارگر از بدترین 
جنبه های استثمارِی کاپوراالتو ))caporalato از 
جمله عدم دریافت دستمزد و تحمل خشونت 
جســمانی، رنج می برند. اکثر آن ها را مهاجران 
اروپای شــرقی و جنوب صحرای بزرگ آفریقا 

تشکیل می دهند.
به قول ایوان ســانیت، یــک کامرونی 33 
ســاله و از فعاالن مبارزه با برده  داری که از سال 
2۰۱۰ در ایتالیا به ســر می برد، »کاپوراالتو از 
مدت ها قبل وجود داشــته اما این نظام به علت 
آســیب پذیرِی مهاجران از آن ها سوءاســتفاده 
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می کند. آن ها اجازه ی اقامت ندارند، از حقوقشان 
آگاه نیستند و چاره ای جز پول درآوردن ندارند.«
ســانیت با این وضعیت به خوبی آشنا است 
چون وقتی در یکی از آزمون های دانشــگاهی 
مردود و کمک هزینه  تحصیلی اش قطع شــد، 
در دام کاپوراالتو افتاد. دوســتی به او گفت که 
می تواند از طریق برداشت بادنجان ُرمی تابستانی 
در پولیا پول درآورد، اما وقتی به آن جا رســید 
اسیر نظامی شــد که برای حداکثر کار حداقل 

دستمزد را می پرداخت.
کاپو، یا همان رئیس، به ســانیت گفت با پر 
کردن جعبه هــا از گوجه فرنگی می تواند روزی 
33 دالر درآورد. اما نگفت که هزینه  حمل و نقل 
بــه مزرعه و هزینه  آب و غذا را از دســتمزدش 
کم خواهد کرد. ســانیت می گوید، »در نهایت، 
روزی چهار و نیم دالر در می آوردم. این کار نبود. 

بردگی بود. اما اکثر آدم ها چاره ای نداشتند.«
یک روز پس از دومین ســانحه  رانندگی در 
پولیا، ماتئو سالوینی، وزیر کشور، که رهبر حزب 
مهاجرستیز و راست گرای افراطِی »اتحادیه« نیز 
هست، از نقش مافیا در استثمار کارگران در این 
منطقه انتقاد کرد. اما بعد به سرزنش مهاجران 
پرداخت: »این اتفاقات نشان می دهد که مهاجرت 
کنترل نشده به مافیا کمک می کند. اگر مهاجران 
درمانده ای برای استثمار وجود نداشتند، کسب و 
کار مافیا سخت تر می شد.« او گفت که جلوگیری 
از مهاجرت، جرایم سازمان یافته را از بین خواهد 
برد. سانیت می گوید این کار بساط ُرب بادمجان 
ُرمی ، شراب و روغن زیتون ارزان را هم برخواهد 
چید چون ایتالیایی ها حاضر نیستند که روزی 
۱۶ ساعت کار کنند یا در ازای ۴ دالر یک جعبه 

بادمجان ُرمی بچینند.
سانیت می گوید، »مشــکل اصلی نه مافیا 
اســت و نه مهاجران. مشــکل، هزینه  اجناس 
ارزان است.« وقتی خرده  فروشان به کشاورزان 
می گویند که برای هر کیلو بادمجان ُرمی بیش از 
۸ سنت نخواهند پرداخت، کشاورزان نمی توانند 
دســتمزد عادی بدهند. اما اگر مغازه ها قیمت 
را باال ببرند، مشــتری ها از جای دیگری خرید 
خواهند کرد. به نظر ســانیت، که اکنون مدیر 
یک ســازمان مبارزه با برده  داری به نام »نه به 
کاپوراالتو« است، رقابت شدید میان فروشگاه ها 
بر سر پایین آوردن قیمت  کاالها به سوءاستفاده 

از کارگران مهاجر دامن زده است.
ســانیت تخمین می زند کــه قیمت واقعِی 
خرده فروشــِی یک کیلــو بادمجــان ُرمی، با 
احتساب حمل و نقل و فراوری، باید حدود 2.25 
دالر باشــد. »اگر می بینید که در بازار یک کیلو 
بادمجان ُرمی را 3۰ ســنت می فروشند، به این 
معنی است که از کاپوراالتو استفاده کرده اند. از 
هیــچ راه دیگری نمی توان بادمجان ُرمی را این 
قدر ارزان فروخت.« سانیت تخمین می زند که 

ســه پنجم از مواد غذایِی موجود در سبد خرید 
هفتگِی هر ایتالیایی، از جمله شراب، پنیر، میوه، 
ســبزی و روغن زیتون، کم وبیش با اســتثمار 

کارگران مهاجر تولید شده است.
فقط ایتالیایی ها نیستند که از این وضعیت 
ســود می برند. میل سیری ناپذیِر مصرف کننده  
مدرن بــه مانیکورهای ۱۰ دالــری، تلفن های 
هوشمند جدید شیک و مواد غذایی ارزان قیمت 
به استثمار کارگران انجامیده است. برده  داری در 
تولید تلفن های همراه، غذای حیوانات خانگی، 
جواهرات و کنســرو بادمجان ُرمی نقش دارد. 
بنا به گزارش ســال 2۰۱۸ »نمایــه  برده  داری 
جهانی«، برده  داری مدرن احتماالً در تولید 35۴ 
میلیارد دالر از واردات ساالنه  2۰ اقتصاد بزرگ 

جهان سهیم است.
در ایتالیا، سازمان ســانیت به زودی صدور 
گواهی نامه هایی را آغاز می کند که به کشاورزان 
و توزیع کنندگان محلی اجازه می دهد تا پس از 
احراز صالحیت، برچسب »بدون برده  داری« را 
روی محصوالت خود بچسبانند. سانیت می گوید 
مشتری ها عادت کرده اند که محصوالت ارگانیک 
را کمی گران تر بخرنــد. حاال آن ها می توانند با 
پرداخت مبلغی بیشــتر، محصــوالت عاری از 
بــرده  داری را هم بخرنــد. »مصرف محصوالت 
ارگانیک مهم است. اما آیا مهم نیست که بدانیم 
غذایی که می خوریم توسط برده ها تولید نشده 

است؟«
مشتریان اروپایی در تجارت استثمارگرایانه   
دیگری هم ســهیم اند. بنا به گزارش ســازمان 
بین المللــی مهاجرت، از ۱۶ هــزار زنی که در 
فاصله ی ســال های 2۰۱۶ و 2۰۱7 از لیبیا به 
ایتالیا وارد شدند، ۸۰ درصد-رقمی باورنکردنی-

قربانی قاچاق جنســی شــدند و در دام بردگی 
جنسی در خیابان ها و روســپی خانه های اروپا 

افتادند.
گالدیس یکی از این زنان اســت. او در 22 
سالگی نایجریا را ترک کرد زیرا یکی از دوستان 
خاله اش به او شــغلی در آرایشگاهی در تورین، 
ایتالیا، را پیشــنهاد کــرد. گالدیس می گوید 
قاچاقچی او را در روسپی خانه ای در لیبیا حبس 
کــرد و به وی آب و غذا نداد تا به تن فروشــی 
رضایت دهد. سرانجام او بکارتش را در ازای یک 

بطری آب فروخت.
وقتی بــا قایق قاچاقچی بــه جنوب ایتالیا 
رسید به دوست خاله اش تلفن زد. آن فرد گفت 
که شغل ســِر جایش است و حتی جایی برای 
اقامت به او پیشــنهاد کرد. اما وقتی گالدیس 
به تورین رســید، دیگر از صمیمیت و مهربانی 
دوســت خاله اش خبری نبــود. او به گالدیس 
گفت که ســفرش 2253۰ دالــر هزینه در بر 
داشته و برای پرداخت این بدهی باید در خیابان  
تن فروشی کند. گالدیس با لحنی تلخ می گوید، 

»بــرای کمک گرفتن به خانــه اش رفتم چون 
فکــر می کردم که یک هم وطــن نایجریایی به 
من دلــداری خواهد داد. در عوض، فهمیدم که 
می خواهد از من سوء¬¬استفاده کند.« گالدیس 
نه پول داشــت، نه اوراق هویت و نه جایی برای 
اقامت. چاره ای نداشت جز این که به خواسته  آن 

زن گردن نهد.
در اروپا زنــان نایجریایی دارنــد به آرامی 
جای اروپای شــرقی ها را در صنعت غیرقانونی 
سکس می گیرند. اکثر آن ها، مثل گالدیس، اهل 
نواحی فقیر روســتایِی جنوب غربی نایجریا اند 
که جوانانش بخت و اقبــال خود را در خارج از 
کشور جســت وجو می کنند. قاچاقچی ها، اغلب 
در قالب دوستان خانوادگِی دلسوز، زنان جوان 
را می فریبند و والدین شان را متقاعد می کنند. 
زیرا وعده می دهند که در آرایشگاه ها، هتل ها و 

بوتیک های اروپایی پول در خواهند آورد.
وقتی این زنان به اروپا می رســند به آن ها 
می گویند سفرشان بین 2۰ تا ۶۰ هزار دالر خرج 
داشــته اســت. آن ها را تهدید می کنند که اگر 
این بدهــی را نپردازند، کتک خواهند خورد، از 
کشور اخراج خواهند شد و اعضای خانواده شان 
صدمه خواهند دید. آن ها مجبور می شــوند که 
در ازای 25 دالر تن فروشی کنند و هرچند پس 
از ســه تا پنج ســال قرض خود را می پردازند، 
امــا معموالً باز هــم در اروپــا می مانند تا پول 
درآورند و شاید بتوانند در نایجریا خانه  بخرند، 
کســب و کاری راه بیندازند یا بــه خانواده  خود 
کمک کنند. اوکاه-دونلی، مدیر کل »مؤسسه ی 
ملی مبارزه با قاچاق انسان« در نایجریا، می گوید 
اغلب زنانی که به نایجریا برمی گردند خودشان 
روســپی خانه ای بر پا می کنند و ثروت خود را 
به رخ می کشند تا قربانیان تازه ای را بفریبند و 
به اروپا بفرستند و این چرخه را تداوم بخشند. 
گالدیس فکر می کند همین اتفاق برای دوست 

خاله اش در تورین رخ داده است.
به رغــم تهدیدها، گالدیــس به محض این 
که توانســت خردخرد چند صــد دالر از درآمد 
روزانه اش بدزدد، فــرار کرد. اما آزادی هم بهتر 
نبــود. گالدیس تنها بود و می ترســید که او را 
از کشــور اخراج کنند. بنابراین، مجبور شد که 
دوباره به تن فروشــی روی آورد. چند ماه قبل 
شنید که در آستی، شــهری در شمال ایتالیا، 
ســازمانی وجود دارد که به قربانیان قاچاق در 
زمینه  کســب مهارت های شــغلی، مشاوره و 
اِسکان کمک می کند. اما منابع محدود است و 
این سازمان، »پرو ژه  میزبانی و جذب مهاجران«، 
فقط می تواند بــه 25۰ زن خدماتی ارائه کند. 
گالدیس چند ماه در نوبت ماند تا سرانجام این 

سازمان توانست به او مشاوره و سرپناه دهد.
پرینســس اینیانگ اکوکون، بنیان گذار این 
سازمان، که در سال ۱۹۹۹ توسط قاچاقچی ها از 
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نیجریه به تورین برده شد، از نیاز شدید به ارائه  
خدمات بیشتر حرف می زند. او تخمین می زند 
که تنها در منطقه  آســتی بین 7۰۰ تا ۱۰۰۰ 
قربانِی قاچاق جنســی محتاج کمک هستند. 
او می گویــد، »همه از مشــکالت قاچاق حرف 
می زنند اما هیچ کس نمی گوید بعد از قاچاق چه 

بر سِر یک دختر می آید.«
او می گوید عجیب نیست که بسیاری از این 
زنان دوباره به سراغ تن فروشی می روند. در ایتالیا 
تعداد شغل ها محدود اســت، حتی برای زنانی 
که ایتالیایی یاد گرفته اند یا اجازه  اقامت دارند. 
تعداد بسیار کمی از آن ها می خواهند به نایجریا 
برگردند چون مقروض و بدنام  شده اند. اکوکون 
می گوید، »مسئله ساده نیست چون آن ها مهاجر 
اقتصادی نیســتند-آن ها را قاچاقــی به اینجا 
آورده اند و بنابراین نمی توان همین طوری آن ها 

را برگرداند.«
برخــی از این چرخــه  بــرده  داری مدرن 
می گریزند، اما فرار، فرایندی پیچیده و دلهره آور 
اســت. یاباروت سرانجام موفق شد که از چنگ 
ربایندگان لیبیایی اش بگریزد. او توانست به اندازه  
کافــی پول جمع کند و به قاچاقچی بدهد تا او 
را بــا قایق به ایتالیا ببرد. اما تنها چند ســاعت 
بعد از ترک بندر، نیروهای گارد ساحلی لیبیا او 
را دســتگیر کردند و به بازداشتگاه فرستادند. او 
که از شکنجه و بیگارِی دوباره می ترسید، اعالم 
کرد که حاضر است از طریق سازمان بین المللی 
مهاجرت به نایجریا بازگردد. یک هفته  بعد، در 
22 مــارچ 2۰۱۸، او و ۱۴۸ نایجریایی دیگر را 
با یــک فروند هواپیمای دربســتی به الگوس، 
پایتخت نایجریا، فرســتادند. بسیاری از آن ها را 
از بردگی، بیگاری و حراج بردگان رهانیده بودند، 
اما عجیب آن کــه در فرودگاه هم آن ها را نه از 
طریق ترمینال مسافری، بلکه از ترمینال باری به 

کشور راه دادند.
تا کنون بیش از ۱۰ هزار نایجریایی از طریق 
این سازمان به کشورشان برگشته اند. به هر یک 
از آن ها یک تلفن، یک وعده غذا و مبلغی معادل 
۱۱2 دالر می دهند تا به کشــور برگردند. وقتی 
در نایجریا جا افتادند، می توانند برای کارآموزی 
و کمک هزینــه  ایجاد کســب وکارهای کوچک 
تقاضا بدهند، اما برای اکثرشان بازگشت به وطن 
تجربه ای تلخ  و شیرین است. آبرهام تامرات، مدیر 
برنامه  مهاجرتی »سازمان بین المللی مهاجرت« 
در الگوس، می گوید، »بســیاری از آن ها قرض 
گرفته  اند یا خانواده های شــان دار و ندار خود را 
فروخته انــد تا پول تهیه کننــد و به قاچاقچی 
بدهنــد. بنابراین، وقتی این طور دســت خالی 
برمی گردند، برای شان راحت نیست.« بسیاری 

از آن ها دوباره سعی می کنند تا به اروپا بروند.
با این همــه، کارا، اقتصاددان متخصص برده  
داری، می گویــد اولین قدم برای تعطیل کردن 

این بخش از برده  داری مدرن، برچیدن مهاجرت 
غیرقانونی اســت. بنا به گزارش ســال 2۰۱۶ 
»ســازمان بین المللی مهاجــرت«، 7۰ درصد 
از مهاجرانی کــه از آفریقای شــمالی به اروپا 
می روند، نوعی استثمار را تجربه کرده اند، خواه 
در قالب ربوده شــدن به قصد اخاذی یا تحمل 
بیگاری، حبس غیرقانونی و خشونت جنسی. با 
وخیم تر شدن اوضاع در لیبیا، احتماالً وضعیت 
از این هم بدتر خواهد شــد. در اروپا، احساسات 
مهاجرستیزانه سبب شده که مهاجران غیرقانونی 
بیش ازپیش به زندگی مخفیانه روی بیاورند و در 

نتیجه نسبت به استثمار آسیب پذیرتر شوند.
بر اســاس گزارش سال 2۰۱۸ »دروازه بانان 
بنیــاد ِگیتس«، در ســال 2۰5۰، ۴۰ درصد از 
فقیرترین مردم دنیا ساکن نایجریا و جمهوری 
دموکراتیک کنگو خواهند بود. اکوکون می گوید 
اگر اکنون ســرمایه گذاری مناسب انجام نشود، 
تعــداد افرادی که خود را به آب و آتش می زنند 
تا به اروپا بروند افزایش خواهد یافت. »اگر واقعاً 
می خواهید که قاچاق جنســی را متوقف کنید 
برای نایجریایی های جوان انگیزه ای فراهم کنید 
تا در وطن بمانند. در جوانان ما ســرمایه گذاری 
کنیــد. به آن ها کار بدهید. اگــر اوضاع نایجریا 
مساعد باشــد، زندگی خود را به خطر نخواهند 
انداخــت تا به اروپا بروند.« او در ادامه می افزاید 
کــه در عین حال، باید راه های مهاجرت قانونی 
را افزایش داد. برای جوانان بی بضاعت آفریقایی  
مهاجرت به اروپا تقریباً محال اســت اما معلوم 
اســت که اروپا به نیروی کارِ آن ها احتیاج دارد. 
»اروپا به کشــاورز، خدمتکار خانگی، و دروگر 
نیــاز دارد. آفریقا می تواند این نیاز را رفع کند.« 
ســوماهورو، نماینده  اتحادیه هــای کارگری در 
ایتالیا، با لحنی صریح تر می گوید: »دارند آدم ها 
را می فروشند چون سفارت  خانه های اروپایی به 

آفریقایی ها ویزا نمی دهند.«
تــا وقتی که فرصت های موجــود در وطن 
آدم هایی مثل یاباروت ناچیز باشد، آن ها خود را 
به آب و آتش می زنند تا در اروپا فرصتی بیابند. 
یاباروت می گوید دیگــر از طریق لیبیا نخواهد 
رفت، اما باز هم نایجریــا را ترک خواهد کرد و 
این بار از مسیر دیگری خواهد رفت. او می گوید، 
»مجبور شدم که بروم چون این جا هیچ چیزی 
برایم وجود نداشت. هنوز هم همین طور است. 

خب چه کار باید بکنم؟«

* ارین بیکر، خبرنگار نشــریه   تایم در آفریقا و ساکن 
کیپ تاون اســت. او پیشــتر رئیس دفتر این نشــریه در 

خاورمیانه بود. 
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انکشاف یوه نه...

هسې نه چې حقیقت به چېرې په منځ کې وي، 

باید خلکو ته په غور غوږ ونیيس او د حقایقو په 

لټه کــې وي. که دا کار وکړي له بحث څخه به 

هم خوند واخیستل يش او هم به حقایق روښانه 

يش. خــو که بې له پــوره معلوماتو او ټولو اړینو 

رشایطو پیژندلو او د بلې خوا له دریځونو د پوره 

خربتیــا پرته پــه نیوکو پیــل ويش او که هر څه 

ترشیحات ورتــه وکول کیږي غوږ پرې نه ګروي 

بیا نو هغه بحث کومه ګټه نه لري.

همدارنګه، کــه د مدين ټولنو، شــوراګانو، 

فکــري مرکزونــو او نورو ســازمانونو د کار، ودې 

او خدمتونو په هکلــه موږ د رغنده او جوړونکي 

بحث څخه ګټه پورته کړه، غونډو او مجلسونو ته 

ورغلو، مرسته مو وررسه وکړه، که موږ ځان پاک 

خلک بولو یقین دی چې د ځان رسه به ځینې 

هــم فکره او ملګري هم پکــې و مومو. کله چې 

موږ دا کار وکړو نو شــته تشــې به هم راته ښې 

څرګنــدې يش، په واقعیتونو به لکه څنګه چې 

دي هغسې په ســوچه توګه سم پوه شو. د دې 

ویره به هم نه وي چې په منفي افکارو کې راګیر 

شــو، ښــو او بدو ته په یوه کچه بد نه وایو او په 

خلکو به بیځایه تهمتونــه نه پورې کوو. که موږ 

له لرې قضاوت او پریکړې کوو، په خلکو او ټولنو 

د معامله ګرو نومونــه ږدو، د ګډ کار مخه د تل 

لپاره ډب کوو.

خپله الس په کار کیدل

که نه شو کوالی چې بل چا، کومې ټولنې، 

شورا او سازمان ته د همکارۍ الس ورکړو نو باید 

پخپله الس په کار شو او په هغو برخو کې د خپلو 

خلکو خدمت وکړو چې تر نورو یې ښــه کوالی 

شو. په یوه سیمه کې به سمه نه وي چې ډېرې 

قومي شوراګانې جوړې يش، او که شتون ولري 

نــو باید د ټکر په ځای له یو بــل رسه د ګډ کار 

الرې ومومي. خو ستونزه نه شته چې بله کومه 

ټولنه او فرهنګي خوځښت رامنځته کړو.

که موږ له کومې شورا رسه همغږي کیدای 

نه شو او هم که موږ توان لرو ولې د خپلو خلکو 

په کومه ځانګړې مســئله او ســتونزه مترکز ونه 

کړو لکــه د ظرفیت لوړولــو، ټریننګونو، لیکنو، 

اخبار او مجلې را ایستلو، د فرهنګي او یا فکري 

مرکز رامنځته کولو او نورو له الرې خپلو خلکو ته 

خدمــت نه کوو نو له انصافه به لرې وي چې په 

نورو پسې بد وایو او نومونه ورباندې ږدو.
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لومړۍ ماده: هر څوک چې عمر یې له ۱۸ 

کلو کم وي، ماشوم دی.

دویمه ماده: د ماشومانو ترمنځ باید توپیر نه 

وي.

درېیمه ماده: د ماشومانو ګټې له ټولو کارونو 

نه مهمې دي.

څلورمه ماده: دولتونه باید هڅه وکړي، چې 

د ماشومانو حقونه هغوی ته ورکړل يش.

پنځمــه ماده: دولتونه باید د ماشــوم د مور 

او پالر او د هغوی د قانوين رسپرســت حقونو او 

مسولیتونو ته درناوی وکړي.

شپږمه ماده: دولتونه باید د ماشومانو ژوند 

کول، ژوندي پاتې کېدل او د هغوی وده تضمین 

کړي.

اوومه ماده: هر ماشــوم حق لري چې نوم، 

ملیت او تذکره ولري.

امته ماده: دولتونه باید د ماشوم د پېژندنې، 

چې د ماشوم نوم او په یوې کورنۍ پورې تړاو پکې 

راځي، مالتړ وکړي.

نهمه ماده: ماشــوم حق لري، چې له خپل 

مور او پالر رسه ژوند وکړي.

لســمه ماده: که د یو ماشوم د مور او پالر په 

بل هېواد کې ژوند کوي؛ نو ماشوم حق لري، چې 

په آسانۍ هغوی څنګ ته وريش.

یوولسمه ماده: دولتونه باید له هېواده بهر د 

ماشومانو د ناقانونه لېږدونې مخه ونیيس.

دولســمه ماده: د ماشــوم نظریاتــو ته باید 

درناوی ويش.

دیارلسمه ماده: ماشومان کوالی يش خپل 

نظریات په آزاده توګه ووايي.

څوارلســمه ماده: ماشــومان کــوالی يش 

خپلې مذهبې چارې تررسه کړي.

پنځلمسه ماده: ماشومان کوالی يش ډله 

جوړه کړي او ټولنې ولري.

شپاړســمه ماده: د ماشومانو په خصويص 

د ماشومانو په 
ژبه د ماشومانو د 
حقونو تړون
راټولونه او ترتیب: نجیب الله پاڅون

چارو کې باید په ناقانونه توګه السوهنه ونيش.

اوه لســمه مــاده: ماشــومان کــوالی يش 

ـ تلوېزیــون ورځپاڼې او کتــاب له الرې  د راډیــو

معلوماتو ته الرسسی پیدا کړي.

اتلســمه ماده: مور او پالر د ماشوم د ودې، 

ســوکالۍ او زده کړې مســؤلیت لري، او باید په 

نوموړو چارو کې یې دولت مالتړ وکړي.

نولسمه ماده: دولت باید اجازه ورنکړي چې 

پالر، مور یا بل څوک له ماشومانو رسه له بد چلند 

یا تاوتریخوايل کار واخيل.

شلمه ماده: دولت باید له هغو ماشومانو رسه 

چې خپلې کورنۍ یې له السه ورکړي دي مرسته 

وکړي او د هغوی لپاره د ژوند ښه چاپېریال برابر 

کړي.

یووېشــتمه ماده: په هغه هېواد کې چې د 

ماشوم فرزندي اخیستل قانوين دي، دولت باید 

یواځې د ماشوم ګټه د فرزندي اخیستو پرمهال 

په پام کې ولري.

دوه ویشــتمه ماده: کډوال ماشومان باید 

وکړای يش، په بل هېواد کې لکه د نورو ماشومانو 

په شان ژوند وکړي.

درویشــتمه ماده: معلول ماشومان باید له 

ځانګړو مرســتو او د زده کړې له امکاناتو برخمن 

يش.

څلورویشــتمه ماده: ټول ماشومان باید د 

ناروغۍ په صورت کې ډاکرت او درملو ته الرسسی 

ولري.

پنځه ویشــتمه ماده: که یو ماشوم کورنۍ 

نلــري نــو د دولت دنده ده، چې د ماشــوم لپاره 

مناسبه کورنۍ پیدا کړي او تل ماشوم ته پاملرنه 

وکړي.

شــپږ ویشــتمه مــاده: ماشــومان باید له 

ټولنیزې بیمې نه برخمن وي.

اوه ویشــتمه ماده: ماشــومان باید د ژوند 

له ښــو رشایطو نه د فکري، جسمي، اخالقي او 

ټولنیزې ودې لپاره برخمن يش.

اته ویشتمه ماده: ټول ماشومان باید وکړای 

يش، چې ښوونځي ته الړ يش او درس ووایي.

نهه ویشــتمه ماده: د ماشــوم د ښوونې او 

روزنې هدف باید د ماشوم د شخصیت او وړتیا وو، 

وده وي.

دېرشــمه ماده: ماشــومان چې په هر قوم 

او مذهــب پورې اړه لري حق لري خپل فرهنګ 

ولري او خپلې مذهبي چــارې تررسه کړي او په 

خپلې مورنۍ ژبې خربې وکړي.

پاتې په 15 مخ کې
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1. مکلفیت های امنیتی پولیس 
در فــوق مکلفیت هایی پولیــس در عرصه 
عدالت جزایی مطرح شــد که رعایت هر یک از 
اصول متذکــره و اجرای مکلفیت های قانونی و 
اخالقی پولیس، ســهم بزرگی در تأمین حقوق 
بشر داشت. در این قسمت، مکلفیت های امنیتی/

اداری پولیس در تأمین حقوق بشــر مورد بحث 
قرار می گیرد. این بحث را با این دو ســؤال آغاز 
می کنیــم که: وظایف پولیــس در تأمین نظم، 
امنیــت و جلوگیری از وقــوع جرایم در جامعه 

چیست؟ 
۴.۱. در پاســخ بــه ســوال اول، وظایف و 
مکلفیت هــای امنیتی پولیس بــر بنیاد مادۀ 
پنجم قانون پولیس افغانستان چنین بر شمرده 

می شود:
* تأمین حفظ نظم و امن عامه.

نقش پولیس در 
رعایت  حقوق بشر و 
حفاظت از کرامت 
انسانی
قسمت دوم و پایانی
رحمان علی جاوید

* تأمین امنیت فرد و اجتماع و حراست از 
حقوق و آزادی های قانونی آن ها.

* اتخــاذ تدابیر وقایوی جهت جلوگیری از 
وقوع جرایم.

* کشف به موقع جرایم و گرفتاری مظنونین 
و مرتکبین مطابق احکام قانون.

* مبــارزه بــا انحرافات اخالقی، مفاســد 
اجتماعی و اعمالی که آســایش عامه را اخالل 

می نماید.
* محافظت از ملکیت ها و دارایی های دولتی 
و خصوصی، مؤسســات و سازمان های داخلی و 

خارجی و بین المللی.
* مبارزه علیــه زرع کوکنار و بنگ، قاچاق، 
تولید، ترافیک و استعمال غیرمجاز مواد مخدر، 

تورید و استعمال مسکرات و جلوگیری از آن.
* مبارزه با جرایم ســازمان یافته، فســاد و 

شورش.
* مبارزه با تروریــزم و جرایم اقتصادی در 
مساعی مشترک با سایر ارگان های امنیتی طبق 

احکام قانون.
* مبارزه با قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، 

مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان.
* همــکاری با ادارات دولتــی در پیش برد 
وظایــف آن ها در حدود صالحیــت مطابق به 

احکام قانون.
* تنظیم امور ترافیکی مطابق احکام قانون.

* اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای مبارزه با 
حوادث و حاالت غیرمترقبه در همکاری با سایر 

ارگان های دولتی.
بــه  الزم  مســاعدت های  و  کمــک   *
آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه و آفات طبیعی 

به منظور نجات اشخاص و اموال آن ها.
* اتخــاذ تدابیر و اقدامــات الزم در حاالت 
اضطــراری به منظور تأمین نظــم و امن عامه 

مطابق به احکام قانون. 
* جلب همــکاری عامــه در فعالیت های 

وقایوی و مجادلوی.
* تحکیــم و مراقبت از ســرحدات و اقدام 
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مناســب و ضروری حین وقوع تحرکات مغایر 
حاکمیــت ملی در ســرحدات در هماهنگی با 

وزارت دفاع ملی.
* کنتــرول از ورود و خروج اشــخاص در 
سرحدات و میدان های هوایی بین المللی کشور 

مطابق به احکام قانون.
۴.2. وظایــف پولیس به عنوان مأمور ضبط 

قضایی بر طبق قانون قرار ذیل است:
* کشف جرایم و جلوگیری از وقوع آن.

* حفظ و نگهداشت شواهد، دالیل و مدارک 
جرمی.

* دســتگیری مظنونیــن و مرتکبیــن و 
جلوگیــری از فرار و مخفی شــدن آن ها طبق 

قانون.
* اجــرای وظایــف به نحوی که ســبب 
تشخیص، کشف و دریافت مسلکی جرایم شود.

* پولیس در تحقیقات جرایم با ســارنوال 
و دیگر ادارات عدلــی مطابق به قانون اجرائات 
جزایی و ســایر قوانین نافذه کشــور همکاری 

می نماید.
* پولیس فعالیت های تحت پوشــش خود 
را بــه منظور مبارزه علیه مواد مخدر، فســاد و 
شناسایی شبکه های جرمی در تفاهم با سارنوال 

انجام می دهد.
* نظارت و مراقبت از ترافیک ســرحدی و 

کنترول اسناد آن.
* برقــراری و تــداوم ارتبــاط بــا پولیس 
کشــورهای خارجی با در نظرداشت معاهدات، 
حقــوق بین الملــل و قواعد انترپــول )پولیس 

بین المللی(.
* جمع آوری سالح، مهمات و مواد منفجره 
از اشــخاص حقیقــی و حکمــی و گروه های 
غیرمســؤول، و صدور جواز حمل ســالح ناریه 
انفرادی و نظارت از اســتعمال آن طبق احکام 

قانون.
* تأمین امنیت برای گردهمایی ها، اعتصابات 

و تظاهرات و مقابله با اغتشاش و بی نظمی.
* پیش گیــری از وقوع حریــق و خاموش 

کردن آن.
* تطبیق احکام قانون پاســپورت و قانون 
مســافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان 
تا جایی کــه در حیطه صالحیت های وظیفوی 

پولیس قرار دارد.
* ارگان های دولتی و مسؤولین رسمی مکلف 
 انــد که پولیس را در اجرای انجام مکلفیت های 
قانونی اش به منظــور حفظ نظم عامه و مبارزه 

علیه جرایم همکاری نمایند.۱۹
چنــان که دیده می شــود، ایــن وظایف و 
مکلفیت های پولیس از ایــن ارگان یک بازوی 
توانمند حاکمیت قانون می سازد که ثمره ای اجرا 
و اعمال این وظایف چیزی جز امنیت، آرامش، 
آســایش و نظم نخواهد بــود. پولیس با اجرای 

تعهــدات قانونی خویش ناظــر و اِعمال کنندۀ 
ارزش های حقوق بشــری در جامعه می باشــد. 
بی جهت نیســت، اگر ادعا شــود که پولیس و 
وظایف آن مســتقیماً حراست از حقوق بشری 
شــهروندان و تحقق آن است. به میزان که این 
نهاد قوی گردد، وضعیت حقوق بشر بهبود یافته 
و جامعه مسیر توســعه و کمال خود را خواهد 
پیمــود و برعکس اگر این نهاد تضعیف گردد و 
پولیس به وظایف و مکلفیت های مقدس خویش 
عمل نکند، به همان میزان نقض حقوق بشــر 

ممکن خواهد شد. 

2. پیامدهای عدم رعایت قوانین توسط 
پولیس

این بحث را با این ســوال آغاز می کنیم که 
تخطی پولیس از حکم قانون چه پیامدهایی را 
متوجه پولیس می سازد و نتیجه چه می شود؟ 
اساساً، پولیس باید وظایفش را بر اساس قانون 
انجام دهد. در غیر آن اگر پولیس از حکم قانون 
ـنظر به نوعیت و ماهیت آن ـ تخطی نماید، سه 

پیامد را به دنبال دارد: 
اول، این که اجرائات به دســت آمده باطل 
شمرده می شود و محکمه نمی تواند بدان استناد 

کند. 
دوم، این که تخلــف پولیس از حکم قانون 
می تواند کــه یک پیامــد انضباطی/تنبیهی را 
توســط اداره ای مخصوص در ساختار پولیس یا 

سارنوالی متوجه وی بسازد. 
ســوم، ممکن است که تخطی پولیس یک 
جرم باشــد، که در این صورت پولیس مطابق 
قانون مجازات خواهد شد. قرار زیر، موارد احکام 

قانون را در زمینه به بررسی می گیریم.

5.1. مکلف ســازی پولیس به رعایت 
قانون

طوری که بیان شد، اصوالً پولیس خود باید 
قانون را رعایت کند و وظایفش را نیز بر اساس 
قانون به انجام برســاند. اجــرای مکلفیت های 
قانونی پولیس از یک ســو متضمــن احترام به 
قانون و حاکمیت قانون اســت، و از سوی دیگر 
تضمینی برای ایجاد شفافیت و تأمین عدالت در 
روند اجرای قانون. اولین تضمین مطرح شده در 
این خصوص این اســت که پولیس در مطابقت 
به قوانین بــه اجــرای مکلفیت هایش مؤظف 
شده است. قانون اجرائات جزایی و سایر قوانین 
هرجا حقی برای متهم شناسایی کرده، تذکر هم 
داده که مجریــان باید بر طبق این قانون عمل 
نماینــد. معنای آن این اســت که اگر مجریان 
مطابق قانون عمل نکنند، در این صورت از انجام 
عمل مطابق قانون ســرباز زده و مرتکب عمل 
غیرقانونی شده اند. ماده 3 قانون اجرائات جزایی 
تصریح کرده که تمــام قضایایی جزایی تحت 

حکومت قانون اجرائات جزایی اســت، مگر این 
که قانون خاص، طوری دیگری پیش بینی نموده 
باشد. ماده ۸ آن حکم نموده که پولیس مکلف 
اســت تا حقوق مندرج این قانون را به مظنون، 
متهم و یا نماینده قانونی آن ها تفهیم نماید. این 
ماده چنین تصریح کرده اســت: »پولیس حین 
گرفتاری... مکلف اند، حقوق مندرج مادۀ هفتم 
ایــن قانون2۰ را به مظنــون و متهم یا نماینده 
قانونی آ   ن ها توضیح و موضوع را در محضر درج، 

امضاء و نشان انگشت او را اخذ نمایند«.
بر این اســاس، اگر پولیــس به این تکلیف 
قانونی خود عمل ننماید، معنای آن نقض قانون 
و ســرباز زدن از حکم قانــون خواهد بود. اثر و 
پیامد این ســرباز زدن در دو بند بعدی تحلیل 

شده است.

5.2.  ابطال اجرائات مخالف قانون
دومین طریق تضمین اصول قانونی این است 
که أثر قانونی بر چنین اجرائاتی بار نمی شــود. 
به عبارت دیگر، کمترین اثر نقض قانون توسط 
پولیس عدلی این است که اجرائات آن ها از سوی 
قانون مورد تأیید قرار نگرفته و اثر قانونی بر آن 
مترتب نمی شــود. این مورد در جاهای مختلف 
قانــون ذکر گردیده که بــه گونه مثال به چند 
مورد آن اشــاره می شود. ماده 2۱ قانون اجرائات 
جزایی در باب دالیلی که بدون در نظرداشــت 
حکم قانون به دســت آمده، مصرح است: »)۱( 
دالیل و مدارک اثبات بدست آمده به اثر نقض 
احکام این قانون و سایر قوانین نافذه مورد استناد 
قرار نگرفته، از دوسیه خارج و مهر می گردد. این 
دالیل جدا از دالیل دیگر نگهداری می شود. )2( 
در تمامی مراحل رســیدگی قضیه، سارنوالی و 
محکمه مکلف اند، از وجود یا عدم وجود دالیل 
و مدارک مندرج فقــره )۱( این ماده اطمینان 
حاصل نمایند«. همچنین مــاده 22 این قانون 
همانند ماده 3۰ قانون اساســی، اقــراری را که 
به وســیله تطمیع، اکراه، فریب، استعمال مواد 
مخدر، خواب مقناطیسی، تهدید، رفتار سوء و... 
به دست آمده باشــد را فاقد اثر قانونی دانسته 

است. 2۱
در مورد ســایر دالیل نیز شرایطی از سوی 
قانون مشخص گردیده که اگر این شرایط رعایت 
نگردد، اثر مترتب قانونی بر آن بار نه شده و فاقد 
اعتبار قانونی دانســته می شود. ماده233 قانون 
اجرائات جزایی حکم کرده که محکمه بر اساس 
دالیلی که ضوابط قانونی در آن رعایت نه شده، 
نمی تواند حکم خویش را مستند سازد. این ماده 
چنین تصریح کرده اســت: »)۱( محکمه بنابر 
قناعتی که بر اساس دالیل مطروحه به پیشگاه 
آن برایش حاصل می شــود، حکم خود را صادر 
می نماید و نمی تواند حکم خود را به دلیلی که 
به پیشــگاه محکمه تقدیم نه شده باشد و یا بنا 
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بر معلومات شخصی خود بنا نماید. )2( محکمه 
نمی تواند در صدور حکم خود به اوراق و اسنادی 
که اجرائات اساســی در جمع آوری آن مطابق 
احکام این قانون رعایت نگردیده باشــد، استناد 
نماید«. واضح تر از همه ماده 2۸۹ قانون متذکره 
است. این ماده مصرح است: »)۱( عدم مراعات 
احکام قانون در یکی از موارد اجرائات اساســی، 
موجب بطالن آن می گردد. )2( اجرائات اساسی 
شــامل رعایت احکام قانون در مورد تشــکیل 
محکمــه، صالحیت موضوعی یا حــوزه ای آن، 
گرفتاری، تالشی، تحقیق، معاینات توسط اهل 
خبره و حق تعیین وکیل مدافع می باشــد. )3( 
در صورت عــدم رعایت احکام قانون در یکی از 
موارد مندرج فقرۀ)2( این ماده، محکمه مکلف 
اســت حکم خود را به بطالن اجرائات و نقض 
فیصله صادر نماید، گرچه در موضوع تقاضایی 
هم نشده باشد، در این صورت اجرائات باطل و 
مجدداً مطابق احکام این قانون اجرائات صورت 
می گیرد«. چنان چه دیده می شــود، حتی اگر 
اعتراض در این مورد هم صورت نگرفته باشــد، 
بنابر تکلیف محکمه، قاضــی خود باید ارزیابی 
کند و در صورتی که اجرائات مندرج فقره2 این 
ماده مطابق قانون صورت نگرفته باشد، حکم به 

بطالن آن اجرائات صادر کند.
همچنین در این زمینه شــناختن دعوای 
فرعی تزویر یکی از میکانیزمی اســت که برای 
حمایت این اصول و حقوق برای طرفین دعوا در 
نظر گرفته شده است. مواد ۱۸۶ الی ۱۸۸ قانون 
اجرائات جزایی تصریح کرده که در صورتی که 
یــک ورق را تزویری تشــخیص دهند، متضرر 
حق دارد دعوا را اقامه نماید. محکمه دوســیه و 
اوراق ادعا شده را به خارنوالی محول نموده و در 
صورتی که ادعای تزویر به اثبات برســد، ضمن 
ابطال اجرائات در آن زمینه، شخص تزویر کننده 

را به تعقیب عدلی معرفی می نماید.
بنابرایــن، ســومین تضمینی کــه در این 
خصوص وجود دارد، این اســت کــه اجرائات 
مخالف قانون را فاقــد اثر و اعتبار قانونی تلقی 
نموده و اگر برخالف حکم قانون اجرائاتی صورت 
گرفته باشد، حکم قانونی بر آن بار نمی شود. لذا، 
طرفین دعوا می توانند در دفاعیه خویش از این 
گزینه استفاده نموده و اجرائات مخالف قانون را 
دفع نماینــد تا حقوق و اصول مطروحه در باب 

آن ها اجرا شود.22

5.3. تعقیــب عدلی پولیس توســط 
مراجع عدلی

راه تضمین دیگری که در قانون ذکر شده، 
احتمال تعقیب عدلی پولیس توســط مراجع 
عدلی اســت. در صورتی که مراجع عدلی و از 
جمله پولیس بــه تکالیف قانونی خویش وقعی 
نگذارند، بعید نیست که خود در پیشگاه عدالت و 

نظام قضایی کشانیده شده و از اجرائات فراقانونی 
خویش پاسخ گو تلقی گردند. طور مثال اگر مأمور 
ضبط قضایی به مسؤولیت های خود عمل نکند، 
احتمال تعقیب عدلی وی وجود خواهد داشت. 
ماده 52 قانون اجرائات جزایی در مورد تعقیب 
عدلی اهل خبره23 و ماده ۹۱ همان قانون2۴ در 
مورد تخلفات پولیس و مؤظف امنیت ملی دال بر 
این مسأله است. همچنین احتماالً در صورتی که 
نقض قانون جدی باشد، بعید نیست که مقامات 
عدلی به عنوان مؤظــف خدمات عامه در دایره 
حکم فصل پنجم)مــواد275 الی27۹( و فصل 
هفتم)مواد2۸2 الی2۸۹( قانون جزا قرار گیرند. 
طور مثال اگر پولیــس یا خارنوال برای گرفتن 
اقرار به شکنجه متوسل شده باشد، بعید نیست 
که مجازات مصرحه در قانون در باب شکنجه و 

تعذیب بر این افراد تطبیق گردد.

3. اجرای قانــون ضمانتی برای تأمین 
عدالت و حقوق بشر

بر بنیــاد قانون به طور  عــام و حکم ماده 
پنجم قانون پولیس افغانســتان به طور خاص، 
از جمله وظایف اساسی  پولیس عبارت است از: 
»۱( تامین حفــظ نظم و امن عامه و 2( تأمین 
امنیت فــرد و اجتماع و حراســت از حقوق و 
ازادی های قانونی  آن ها.« در اینجا سوالی که در 
ذهن تداعی می شود این است که چرا این همه 
تدبیر و تالش برای تحقق نظم در جامعه؟ و چرا 
پولیس بدنبال تأمین امنیت فردی و اجتماعی 
اســت؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که 
بنیادی ترین دلیل برای تأمین نظم و امن عامه 
و نیز تأمین امنیت فرد و جامعه؛ و حراســت از 
حقوق و آزادی های افراد توسط پولیس، به خاطر 
تأمین و تضمین حقوق بشــر است، زیرا صرف 
در موجودیت نظم و امنیت اســت که هر فرد 
می تواند با برخــورداری از حقوق و آزادی های 
اساســی شــان با حفظ کرامت و آرامش خاطر 
زندگی کنند. به طور مثال، جنگ، خشــونت، 
هرج و مرج و ناامنی یکی از مصادیق بی نظمی 
است؛ در این حالت حقوق بشر به شکل گسترده 
نقض گردیده و قشــرهای آســیب پذیر جامعه 
بیشتر آســیب پذیرتر می شوند. پیامد بی نظمی 
نقض حقوق بشــر اســت. نقض حقوق بشر به 
معنی هتک حرمت انســان و به معنی تجاوز بر 
کرامت انسانی، قانون، حقوق و آزادی های افراد و 
به صورت عموم مواجه ساختن سالمت جامعه، 
نظام و نهاد پولیس با خطر است. هرگاه پولیس و 
در کل دستگاه دولتی در حفظ، تأمین و تضمین 
نظم و امنیت جامعه؛ و صیانت از حقوق بشری 
افراد ناکام بماند، نتیجتاً وضعیتی پیش می آید 
که رعایت ارزش های اخالقی، دینی، انســانی و 
قانونی در آن رو به سستی نهاده و هرج و مرج، 
زورگیری، ترس و وحشــت و جنگ همه علیه 

همه را در جامعه محتمل می سازد. در این چنین 
حالت، کرامت انســانی به وفور نقض گردیده و 
برخورداری انســان ها از حقــوق و آزادی های 
اساسی شان در حد خیال بافی بیش نخواهد بود. 
به همین دلیل است که در مقدمۀ اعالمیه 
جهانی حقوق بشر تصریح شده است که: »اساساً 
حقوق بشــر را باید با اجراي قانون حمایت کرد 
تا بشر به عنوان آخرین عالج به قیام بر ضد ظلم 
و فشار مجبور نگردد.« محتوای این جمله مهم، 
از یک ســو بر ارتباط وثیقی بین حقوق بشر و 
قانون؛ و همین طور تأمین حقوق بشر از طریق 
حاکمیت قانــون تأکید دارد و از ســوی دیگر 
دولت ها را بر انجام تعهدات قانونی و حمایت از 
حقوق بشــری مردم در قلمروشان وا می دارد تا 
کار بجای نکشد که مردم از ناگزیری و به دلیل 
نقض حقوق بشری شان از سوی نظام حاکم، بر 

ضد آن قیام کنند.  
با آنچه گفته آمد، به این نتیجه می رســیم 
که یک بخش عمدۀ از وظایف پولیس در تأمین 
حقوق بشر، بر می گردد به اجرای وظایف قانونی 
اش؛ یعنی بــه میزانی که پولیس مکلفیت های 
قانونی خویش را درست درک کند و به آن عمل 
نماید، به همان میــزان نقش مثبت در تأمین 
حقوق بشر بازی نموده است. ارتباط حقوق بشر 

و پولیس از سه منظر قابل توجه است:
۱. رعایت؛ از این منظر، پولیس در امر احترام، 
رعایت و پیروی از معیارهای جهانی حقوق بشر 
وظایفش را اجرا و در مطابقت با احکام قانون در 
نقش الگو عمل کــرده و از خود الگوی رفتاری 

مناسب برای سایر شهروندان نشان می دهد.
2. نظارت؛ از این منظــر، پولیس در نقش 
دیدبان حقوق بشــری مردم عمل کرده و جلو 
نقــض حقوق بشــری افــراد را می گیرد)نقش 

وقایوی(.
3. حمایــت؛ از ایــن منظــر، پولیــس از 
حقوق بشــری قربانیــان، افــراد و گروه هــای 
آســیب پذیر دفاع و از آن ها حفاظت و حمایت 

می نماید.
حال برای این که پولیس در تأمین بهتر نظم 
و امنیت فردی و اجتماعی موفق عمل کند، باید:
۱(. به حق حیات، آزادی ها، امنیت و حریم 
خصوصــی افراد احترام گذاشــته و از حیثیت، 
جان، مال و آزادی های اساسی آن ها حفاظت و 

حمایت کند.
2(. بــا اتخاذ تدابیر وقایوی در جهت تأمین 
نظم جامعه، جلو تخطی و نقض حقوق بشــری 

شهروندان را بگیرد.
 3( حــوزه عمومی و خصوصی را از یکدیگر 
تفکیک کند. قانون اساساً برای تنظیم آزادی های 
حوزۀ عمومی اســت نه برای مداخله در حوزۀ 
خصوصی افراد. بجز موارد اســتثنایی و حاالت 
خاص تصریح شده در قانون، پولیس حق ندارد 
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که در حوزۀ زندگی خصوصی مردم مثل خانه، 
موتر، موبایــل، کمپیوتر و... وارد شــده ویا در 
ارتباطــات خصوصی افراد  دخالت ویا مزاحمت 
کند. به همین سان، پولیس حق ندارد افراد را به 
صورت غیرقانونی تحت نظارت قرار دهد و یا هم 
به تالشی بدنی افراد و یا تفتیش منزل بپردازد.

در ذیــل دو مورد حســاس؛ یکی مســأله 
تفتیــش منزل و دیگری تالشــی بدنی که در 
زمرۀ مصادیق حریم خصوصی افراد است، و باید 
توســط پولیس محترم شمرده شود، به تشریح 

گرفته می شود. 
الف. حفظ حرمت منزل/مسکن

مــاده ۱۸ قانون پولیس و مــاده 3۸ قانون 
اساســی با شناســایی منزل به عنــوان حریم 
خصوصی افراد، به حفظ حرمت منزل پرداخته و 

چنین مقرر می دارد: 
»مســکن از تعــرض مصؤن اســت. هیچ 
شخصی به شمول دولت، نمی تواند بدون اجازۀ 
ســاکن یا قرار محکمۀ با صالحیت و به غیر از 
حاالت و طرزی [شــرایط] که در قانون تصریح 
شده اســت، به مسکن شخص داخل شود یا آن 
را تفتیش نماید. در مورد جرم مشــهود، مأمور 
مســؤل می تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به 
مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. 
مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا 
اجرای تفتیش، در خالل مدتی که قانون تعیین 

می کند، قرار محکمه را حاصل نماید.«  
نکات مهم بازتــاب یافته در ماده 3۸ قانون 

اساسی قرار زیر بیان می شود:
حاالت تفتیش منزل

بر اســاس ماده 3۸ قانون اساســی کشور، 
حاالت استثنایی خاصی که پولیس می تواند به 
تفتیش منزل کسی بپردازد، در ماده ۸۱ قانون 
اجرائات جزایی بیان شده و بر بنیاد آن پولیس 
در ســه حالت زیر به تفتیش منزل اقدام کرده 

می تواند:
۱- در صورت ارتکاب جرم جنایت یا جنحۀ 
مشــهود که مجازات آن حبس متوسط )5-۱ 

سال( باشد.
2- در صورتی که شــخص مظنون جرمش 
جنایت باشد و احتمال فرار وی یا غایب شدنش 

وجود داشته باشد.
3- در صورتی که شخص از امر احضار سرباز 

بزند.
* طرز تفتیش منزل

طرز تفتیش در مــاده ۱2۰ قانون اجرائات 
جزایی بازتاب یافته و در آن آمده اســت: طبق 
این ماده محکمه در حاالت ذیل اجازه تفتیش 

منزل را می دهد:
۱- در صورتــی که شــخص از امر احضار 

سرپیچی کرده و در داخل ساختمان باشد؛
2- در صورتی که امر گرفتاری شخص صادر 

شده و شخص در آن منزل مخفی شده باشد؛
3- در صورتی که جرم جنایت یا جنحه در 
داخل منزل ارتــکاب یافته و معاینه محل الزم 

باشد؛
۴- در صورتی که قرینه قطعی وجود داشته 
باشــد که اموال متعلق به جــرم یا مظنون و یا 

متهم در داخل خانه مخفی شده باشد.

* شرایط تفتیش منزل
مــاده ۱2۱ قانون اجرائات جزایی شــرایط 
تفتیش منزل را بیان داشــته است. بر بنیاد آن 
شــرایط تفتیش منزل باید با رعایت نکات زیر 

صورت گیرد:
۱- توسط پولیس زن انجام شود؛

2- با اجازه محکمه یا سارنوالی انجام شود؛
3- صرفاً برای جستجوی آنچه که از سوی 

محکمه اجازه داده شده است، انجام شود.

* مدت اخذ صحت اقدام
پولیس و سارنوال باید صحت اقدام خود را 
در خالل مدت 5 روز نظــر به بند2 ماده ۱2۴ 
قانون اجرائات جزایی از محکمه حاصل نمایند. 
حق شــکایت متهم در برابر خودسری پولیس 
و ســارنوال در هنگام تفتیش محفوظ اســت. 
به اســاس مــاده ۱27 قانون اجرائــات جزایی 
افغانستان: مظنون یا متهم می تواند از اقدامات 
پولیس ویا سارنوال در حین تفتیش به سارنوال 

مافوق ویا محکمه شکایت نماید.
* منع ابالغ در شب

ماده۹۸ قانون اجرائات جزایی افغانســتان 
تصریــح کرده که ابــالغ امر جلــب، احضار و 

گرفتاری در شب هنگام جواز ندارد. 
* تالشی اشخاص 

بــدن از مصادیق حریم خصوصی افراد بوده 
و باید آن را حرمت نهاد. هیچ کســی از جمله 
پولیس حق ندارد که نســبت به بدن افراد بی 
احترامی کند. تالشــی بدنی بدون حکم قانون 
جواز ندارد. بر اســاس مــاده ۱۶ قانون پولیس، 
پولیس در احول آتی می تواند به تالشی شخص 

اقدام نماید:
۱. در صورتی که شخص مطابق حکم ماده 
۱5 25  ایــن قانون گرفتــار و تحت نظارت قرار 

داشته باشد؛
2. در صورت موجودیت دالیل مبنی بر این 
امر که شخص گرفتارشده، اشیای قابل حفظ یا 
ضبط مندرج مــاده  نزدهم2۶ قانون پولیس را با 

خود داشته باشد.
3. در صورتی که هویت شخص نامعلوم باشد 

ویا نخواهد اسناد مربوط را ارائه نماید؛
۴. در صورت موجودیت دالیل مبنی بر این 
امر که شــخص اشیا و اجناسی را نزد خود دارد 
که باعث تولید خطر شده ویا این که نگهداری آن 

غیر قانونی باشد؛
5. در حاالتــی که پولیــس در باره هویت 

شخص متوقف شده، مشکوک باشد؛
۶. در ســایر حاالتی که قانون حکم نموده 

باشد؛
7. تالشی زن توسط زن صورت می گیرد. 

۴. مکانیزم حصول اطمینان از پاسخگویی در 
اجرای وظایف پولیس

ایجاد پاسخگویی  در اجرای وظایف پولیس، 
مســتلزم شناســایی رفتارهای خالف اصول، 
تعیین مجازات و مکافات و حصول اطمینان از 
پاسخگویی و مسئولیت پذیری پس از اقدامات 
پولیس اســت، زیرا افســران پولیــس بر بنیاد 
هدایت ها عمل می کنند؛ پاسخگویی27 مشمول 
مســئولیت پذیری2۸ اســت که در ازاء هدایت، 
کنترول ویا پشــتکار های مجدانــه به منظور 
حصول اطمینان از نظارت بر قوانین، پالیسی ها 
و حقوق بشر در صفوف پولیس صورت می گیرد. 
این مسأله به عنوان پاســخگویی قبل از اقدام 
شناخته شــده و ایدۀ عملکرد پولیس بر اساس 
نیازمندی های عموم مردم ویا نمایندگان آن ها 
را نیز در بر می گیرد. به سخن دیگر، پاسخگویی 

مؤثر موارد زیر را شامل می گردد:
* رهنمود برای پولیس در ارتباط به این که 
چه انجام دهد و چگونه انجام دهد)قبل از اقدام 

به عمل/وظیفه(.
* نظــارت بر عملکرد پولیــس و آگاهی از 

ضرورت پاسخگویی )در جریان اجرای وظیفه(
* اصالح و چاره سازی عملکردهایی نادرست 
پولیس و رفع نارسایی های موجود )بعد از اجرای 

وظیفه(
* فیدبک دهی و ایجــاد فرصت ها در مورد 

درس های آموخته شده )بعد از انجام وظیفه(
شکل زیر مروری  است بر جنبه های مختلف 

پاسخگویی مؤثر در صفوف پولیس.
هدف از پاســخگویی در صفــوف پولیس، 
شــامل مســئولیت پذیری در سمت وسو دهی 
)تعیین جهت( و آماده سازی افسران پولیس در 
استقامت های کار آن ها است. این سخن حامل 
این پیام اســت که پاسخگویی تنها در عملکرد 
فردی افســران نه، بلکه به مدیران، ناظران و به 
صورت عموم متوجه کل نهاد اســت. سؤ رفتار 
ندرتاً محدود به یک فرد است. مسؤولین رده های 
باال باید واقف رفتارهای زیر دستان شان باشند 
و در مورد مســؤولیت بگیرند. همین طور سایر 
مقامات بر اساس سلسله مراتب وظیفوی شان. 
همچنان، پاسخگویی به این معناست که پولیس 
در تأمین نظم، امنیت و کنترول جرم با کمترین 
هزینه و صداقت تمام به عنوان یک کل باید در 

مقابل جامعه در سطح کالن پاسخگو باشند.2۹
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5. چالش ها و فرصت ها 
درجــۀ ثبات، آرامــش و تعالی یک جامعه 
متکی اســت بر موجودیت، اجــرا و حاکمیت 
قانون. گرایش افراد و گروه های انسانی به قانون 
و پای بندی به آن، تعیین کنندۀ مسیر پیشرفت 
جامعه اســت. مردم افغانســتان که سال های 
بی نظمــی و بی قانونی را پشــت سرگذاشــته 
است، حاال چشــم براه یک جامعه ای قانونمند 
و مبتنی بر ارزش های شــهروندی و حقوق بشر 
اســت؛ جامعه ای عادالنه و دموکراتیک که در 
آن کرامت انســانی و حقوق و آزادی های افراد 
مورد احترام قرار گرفته و از آن حمایت شــود. 
در این میان، انتظار می رود تا ارگان پولیس که 
از یک ســو مجری قانون  است و از سوی دیگر با 
اوصاف چون: چراغ جامعه؛ خدمتگذار مردم؛ و 
حامی جان، مال، ناموس و کرامت انسانی افراد 
جامعه توصیف می شود، لزوماً باید بیشتر از هر 
شهروند دیگر در نقش الگو ظاهر شده و پاسدار 
ارزش هــای متعالی انســانی و حاکمیت قانون 
باشــد. پولیس باید کاماًل به این مسأله پی برده 
باشد که قانون به وی قدرت بخشیده  تا اسلحه 
در دســت گیرد و با یونیفورم خاص، متفاوت از 
شهروندان دیگر در جامعه ظاهر گردد. جایگاه 
قانونی پولیــس و موقعیت خاص اجتماعی وی 
ایجاب می کنــد تا پولیس به صــورت آگاهانه، 
مدبرانه، بی طرفانه و بدور از هرگونه تبعیض در 
اِعمال حاکمیت قانــون تالش کرده و در نقش 

الگوی برتر عمل کند. 
با بحــث از نقش پولیس در بســتر جامعۀ 
افغانستان و با توجه به تجارب تاریخی، شرایط 
حــال و وضعیت خاص کشــور، التــزام کلیه 
نیروهای دفاعی و امنیتی ملی و مشخصاً پولیس 
را در رعایــت و اجرای احــکام قانون و تعهدات 
حقوق بشری افغانستان، بیشتر می سازد. مردم 
افغانســتان، در انتظار آیندۀ بهتــر برای خود 
و فرزندان شــان اند. این آرمــان زمانی برآورده 
می شــود که هر فرد، و به خصوص پولیس ملی 
کشور مسؤولیت پذیر باشد و در اجرای وظایف 

شان صادقانه و متعهدانه تالش کنند. 
بــا توجه به واقعیت های موجــود جامعه و 
با عنایتِ بر آن چه نگاشــته آمدیــم، با اجرای 
اقدامات زیر، نهاد پولیس از درون تقویت یافته 
و استحکام پایه های حکومت عادالنه و مبتنی بر 

حقوق بشر عینیت پذیر شده می تواند: 
۱- تقویت نیروهــای پولیس ملی از درون 
برای مبارزه با چالش های بیرون. هرگاه پولیس 
به صورت درون نهادی دچار چالش باشد، انتظار 
مبارزۀ موفقانۀ پولیس با انبوه مشکالت اجتماعی 
در ســطح آرزو باقی خواهد ماند. به این منظور 
و برای این که پولیــس در اجرای مکلفیت های 
قانونی و حقوق بشری خویش خوب عمل کند، 
باید یک برنامۀ استراتیژیک ملی و منسجم برای 

رهبری، مدیریت و تنظیم فعالیت های درازمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت روزمره- پولیس تدوین 
و به اجرا گذاشته شــود. در تدوین این چنین 
استراتیژی باید از همان ابتدا بر پروسه و نتیجه؛ 
و همچنان بر چگونگی پروســۀ تطبیق آن فکر 
شــود. تدوین و تطبیق پالن باید کارشناسانه، 
مبتنی بر ارزش های بنیادین حقوق بشر و استوار 
بر تنوع و تکثر و مشارکتی باشد تا همه گروه ها 
و قشرهای اجتماعی خود را در پروسه و نتیجه 
دخیل بدانند و در زمینه احساس مالکیت کنند.
جریان اصالحات ساختاری پولیس   -2
ملی تقویت، سرعت و تداوم باید. به این منظور 
ســاختارهای امنیتی باید بر اساس ارزش های 
مبتنی بر جنــدر، شــمولیت گروه های هویتی 
مختلف و به همین ترتیب شفافیت در استخدام، 
تعیینات، به کارگماری ها، مکافات و مجازات در 
تمام ســطوح اداری و تشکیالتی بیشتر رعایت 
گردیــده و تقویت شــود. در فرایند اصالحات 
ساختاری تمرکز و سرمایه گذاری روی پولیس 
ملی باشــد و از ســرمایه گذاری بر ساختارهای 
خارج از چهارچوب قانونی پولیس ملی اجتناب 
شــود. در پروســۀ اصالحات پولیس بر راهبرد 
جلب اعتماد مردم، رفع مشکل نیروهای خیالی 
و بهبــود معاش پولیس تــالش عملی و پیگیر 

صورت گیرد.
3- مقامات عالی رتبۀ وزارت امور داخله باید 
قویاً فعال، پویا و عملکرد آن ها در پاســداری و 
تنفیذ قانون مثل آینه شــفاف باشــد. فعالیت 
و عملکرد شــفاف مقامات عالی رتبه و قاطعیت 
آن ها در اجرای قانون و تعهدات حقوق بشــری 
 شــان، مجاری تبعیض، بی قانونی، اخاذی گری، 
بی تفاوتی، فســاد اداری و معافیت مجرمین از 

مجازات را می بندد.
۴- به کارگیری تمام تالش ها و توانایی های 
نیروهای پولیس در اجرا و یکسان پنداری همۀ 
شهروندان در برابر قانون. بر اساس قانون اساسی، 
قوانین نافذه و حقوق بشر همۀ شهروندان بدون 
هرگونه تبعیــض با هم برابر  اند. هیچ کســی 
باالتــر و فروتــر از قانون نیســت. در رعایت و 
اجرای قانون باید جدی عمل گردد. در صورت 
نقض قانون توسط هرکســی و هر مقامی - به 
دستگیری ناقضان بر اساس قانون، بدون تردید 
و به موقع اقدام گردد. پولیس باید با شــفافیت 
و صداقت تمام به اِعمال حاکمیت قانون به طور 
یکســان باالی همگان پرداخته و این باور مردم 
را کــه »قانون جالی برای گرفتــن کم زورها و 
بیچاره هاســت« تغییر دهد و بجــای آن امید 
حاکمیت قانون باالی همه را در دل مردم زنده 

کند.   
5- پولیــس  ملــی و پولیس هــای مؤظف 
به تأمین امنیت افــراد و ادارات، هرگز نباید با 
اســتفاده از موقعیت خاص شان با مراجعین و 

به طور عموم با مردم در ســطح شــهر زشــت 
رفتار کنند. پولیس باید بداند که مردم به آن ها 
به عنوان سپر امن نگاه می کنند و از پولیس توقع 

یاوری و همکاری دارند. 
۶- سؤاستفاده از قدرت و امکانات عمومی به 
نفع شخصی، سهل انگاری در رسیدگی به قضایا، 
تعلل در اجرای وظیفه، بد رفتاری با مظنونان و 
متهمان، آزار و اذیت مردم، خاصتاً زنان، اطفال، 
اشخاص دارای معلولیت، زنان شامل خدمت در 
نیروی پولیس و موارد دیگر از این قبیل، خالف 
قانون و به دور از شأن و مقام واالی پولیس است.
7- اجرای دقیق »مکانیزم حصول اطمینان 
از اجرائات پولیس« توســط مقامات ذی ربط در 
سطوح مختلف کمک شایانی به ترویج و تقویت 

حاکمیت قانون دارد.

نتیجه گیری
افغانســتان ملکــف بــه اجــرای تعهدات 
حقوق بشری است. به این  منظور، دولت وظیفه 
دارد تــا کلیه تدابیر الزم حمایتی، آموزشــی، 
برنامه ای  و پالیسی های حمایتی را برای اجرای 
تعهدات حقوق بشــری اش به کار گیرد. در این 
زمینه پولیس نقش مهمی را در رعایت، حفاظت 
و نظارت از حقوق بشــر بازی می کند. برای این 
کــه پولیــس در تأمین نظم و امنیــت، رفاه و 
آســایش مردم در جامعه و حافظت از حقوق و 
آزادی های اساسی شهروندان موفق عمل کند، 
در قدم اول باید حقوق بشــر را خوب بفهمد؛ به 
آن احترام گذاشــته و از آن حفاظت و حمایت 
کند. دوم این که از نقض قانون و حقوق بشر در 
جامعه جلوگیری نماید. ســوم این که بر رعایت 
حقوق بشر توســط افراد و گروه های اجتماعی 

نظارت کند.
پولیــس حامــی حقــوق  و آزادی هــای 
اساســی افــراد اســت و بایــد از آن به صورت 
فعال دیدبانی کند. بر پولیس اســت تا مراقب 
وضعیت حقوق بشــری مردم بــوده و از موارد 
نقض حقوق بشــری چون: نسل کشی، اعدام و 
دستگیری های خودسرانه، آدم ربایی، اختطاف، 
قاچاق، شــکنجه و تبعیضــات جلوگیری کند. 
اجرای مکلفیت های قانونــی پولیس با رویکرد 
حقوق بشــر-محور، ســبب جلب اعتماد مردم 
نســبت به پولیس گردیده و محبوبیت آن ها را 
در قلب  مردم و فرزندان کشور افزایش می دهد. 
به همین ترتیب، اجرای تعهدات حقوق بشــری 
پولیس و تعقیب قانونی ناقضان حقوق بشر سبب 
تحقق عدالت گردیده و امید مردم به حاکمیت 
قانــون را تقویت می کند. روی همرفته، عملکرد 
پولیس در مطابقت با قوانین ملی و بین المللی 
در جلوگیری از وقوع جرایم مؤثر واقع شــده و 
در ایجــاد صلح، آزادی و عدالت کمک شــایان 

می نماید.
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کالم آخر این که احتــرام، حفاظت و دفاع 
سیستماتیک از حقوق بشر توسط پولیس و در 
کل نظام سیاسی حاکم بر جامعه سبب می شود 

تا:
۱. اعتمــاد عمومی نســبت بــه پولیس و 
در کل نســبت به نظام حاکــم افزایش یافته و 
همکاری های متقابل مردم و پولیس؛ و مردم و 

دولت تقویت شود؛
2. رنج قربانیان بی پاسخ نمانده و با اجرائات 
شفاف، بی طرفانه، مسؤالنه و قانونمند نهادهای 

عدلی-قضایی، باور به این نهادها بیشتر شود. 
3. با اجرای قانون به صورت عادالنه توسط 
پولیس مــردم متوجه کار ارزشــمند پولیس 
گردیده و این امر سبب می شود تا پولیس بخش 

مفید و مؤثر جامعه تلقی  گردد. 
۴. پولیــس در نقش الگوی احترام به قانون 
برای دیگران ظاهر گردیده و عمل آن ها سرمشق 

دیگران قرار می گیرد؛
5. پولیــس به جامعــه نزدیک تر گردیده و 
بنابرایــن به صورت از   فعاالنه در مقام جلوگیری 

و رسیدگی به جرایم قرار می گیرد؛
۶. ســبب جلب حمایت رســانه ها، جامعۀ 

جهانی و مقامات عالی رتبه گردیده؛ و
7. به کمک رسانی به مردم و روند حل وفصل 
صلح آمیز منازعات و شکایات کمک کرده و در 

تأمین صلح اجتماعی یاری می رساند.
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پی نوشت ها:
۱۹. ماده پنجم، بند بیست وپنجم قانون پولیس، مصوب 
ســال ۱3۸۸، شــماره ۹۶، ناشــر: وزارت عدلیه جمهوری 

اسالمی افغانستان.
2۰. مــادۀ هفتم قانــون اجرائات جزایــی: »مظنون، 
متهم و مســئول حق العبد در مراحــل تعقیب عدلی، دارای 
حقوق ذیل می باشــند: ۱- دانستن جرم نسبت داده شده و 
کســب توضیحات درمورد اتهام وارده و اجرائات قضیه .٢– 
مصئونیــت از گرفتاری یا توقیــف خودرسانه و حق دریافت 

جربان خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون. 3- مصئونیت 

از توهین،تحقیر، تعذیب جســمی، روانی و هر گونه برخورد 

غیر انســانی .٤- دادن اطالع به فامیــل یا اقارب وی حین 

گرفتاری از طــرف مرجع گرفتار کننــده. 5- اظهار مطالب 

و ارایــه دالیل بصــورت آزادانه. 6– ارایه اســناد، مدارک و 

شهود، استجواب از شهودی که علیه وی شهادت داده اند و 
حضور و اســتماع شهودی که به نفع وی شهادت می دهند. 
7- استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات. ۸- 
تعیین وکیل مدافع یا داشــتن مساعد حقوقی مطابق احکام 
قانون. ۹-اظهار نظر پیرامون اشــیاء و مدارک ضبط شــده. 
۱۰ - داشتن ترجمان. ۱۱ - دسترسی به نقل اوراق مندرج 
دوســیه در محکمۀ ابتدائیه یا اســتیناف، اظهارات شهود و 
شــرکای جرمی، مدارک فزیکی و مستند مربوط به قضیه، 
گزارشات طبی عدلی، پیشنهاد و حکم انجام مراقبت مخفی، 
اذن تالشــی و داشــتن وقت کافی و امکانات جهت ترتیب 
دفاعیه مگر در خارنــوال مؤظف بنابر حاالتی که ملحوظات 
چون احتیاط، اخالل در پروســۀ تحقیــق، اخالل در تأمین 
عدالت یا تأثیر منفی باالی منافع ملی، با پیشنهاد از محکمه 
مانع این دسترســی گردد. ۱2 - اعتراض بر اجرائات مامور 
ضبط  قضائی، اهل خبره، خارنوالی و محکمه. ۱3 - تقاضای 
جلسۀ استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف 
وی از محکمــۀ ذیصالح. ۱۴ - ارتباط کتبی یا شــفاهی به 
صورت آزاد و محــرم با نمایندۀ قانونی خویش، طبق احکام 
قانــون. ۱5 - تعقیب عدلی بدون تاْ خیر، مطابق احکام این 
قانــون. ۱۶ - محاکمه ب ه صورت علنی، مطابق احکام این 
قانــون. ۱7 - حق حضور در جریــان محاکمه. ۱۸ - اظهار 
کالم اخیر در محکمه. ۱۹ - حق جرح شــهود. 2۰- حق رد 

خارنوال،  قاضی، اهل خبره و وکیل مدافع.«
2۱. ماده 22 قانون اجرائات جزایی افغانستان، مصوب 
۱3۹2: »)۱(مأمور ضبط قضایی، خارنوالی و محکمه در هیچ 
حالت اجازه ندارند، خود یا از طریق شــخص دیگر با رفتار 
سؤ، استعمال مواد مخدر، اکراه، شکنجه، خواب مقناطیسی، 
تهدید وتخویف یا وعده دادن به منفعتی، مظنون یا متهم را 

به اظهار یا اقرار وادار نمایند.
)2( اظهار یا اقراری که از مظنون یا متهم با اســتعمال 
وســایل مندرج فقره )۱( این ماده اخذ شــده باشــد، قابل 

استناد نمی باشد.
22. مــادۀ ۱۸۶ قانون اجرائات جزایــی: »)۱( طرفین 
دعــوی می توانند در هر  مرحله از مراحل کشــف، تحقیق 
و اقامۀ دعوی باالی هر ورق از اوراق و اســناد ارایه شــده، 
دعــوای تزویر را اقامه نماینــد. )2( در دعوای تزویر، تعین 
ورقی که علیه آن دعــوی صورت می گیرد و ذکر دالیل آن 

حتمی می باشد. 

مادۀ ۱۸7: »محکمه ورق مورد ادعای تزویر را به منظور 
اجــرای تحقیق به خارنوالی محــول می کند. در صورتی که 
ورق مورد ادعای تزویر به نتیجۀ رســیدگی قضائی و صدور 
حکم مؤثر باشــد، محکمه رسیدگی به قضیه را الی انفصال 
دعوای تزویر به تعویق می انــدازد و در صورت اثبات تزویر، 
عالوه بر این که ورق مزور اعتبار قانونی را از دست می دهد، 
فاعــل تزویر نیز مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد. درصورتی 
که دعوی به اثبات نرســد، مدعی تزویر مطابق احکام قانون 
مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد. ماده ۱۸۸ ابطال اجرائات: 
» هرگاه محکمه بــه تزویر برخی از اوراق یا ابطال برخی از 
اجرائات تحقیق حکم صادر نماید، بنحوی که اوراق مزور یا 
اجرائات باطل شده در نتایج رسیدگی قضایا وحکم محکمه 
درقضیه مؤثرباشــد، محکمه حســب احوال بــه تصحیح یا 
اجرای مجدد همان قســمت از اجرائــات تحقیق امر صادر 

نموده و موضوع در محضر درج می گردد«.
23. مــادۀ 52: » هرگاه اهل خبــره بدون دلیل موجه 
از ابراز نظر خــود داری ورزند یا بــدون رعایت معیار های 
تخصصــی و یا بخــالف آنچه از نتایج بررســی های مربوط 
استنباط می شود، اظهار نظر نماید، محکوم به پرداخت الی 
۱۰۰۰۰ افغانی جریمــۀ نقدی می گردند. هر گاه اهل خبره 
عمداً و آگاهانــه اظهارات کاذب ارایه کنــد، مطابق احکام 

قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.«
2۴. مادۀ ۹۱ قانون اجرائــات جزایی: »هرگاه خارنوال 
درجریان تحقیق تشخیص نماید که پولیس و مؤظف امنیت 
ملــی در اجرائات مربوط به قضیه مرتکــب تخلفات قانونی 
گردیده اســت، موضوع را حسب احوال غرض اتخاذ تصمیم 

قانونی به مقام ذیصالح ادارۀ مربوط محول می نماید.
25. مــاده ۱5 قانــون پولیس چنین اســت: »پولیس 

میتواند درحاالت آتی شخص را تحت نظارت قرار بدهد:
* درصورتی که حیات یا سالمت شخص مواجه به خطر 
بــوده و به طریق دیگر حمایت شــده نتواند، در این صورت 
پولیس مکلف اســت، در مدت مندرج این ماده به اقداماتی 
متوســل گردد که حتی المقدور خطر متذکره مرفوع شــده 

بتواند.
* در صورتی که تثبیت هویت شــخص به طریق دیگر 

ممکن نباشد.
* در صورتی که شــخص قصد انتحار داشته باشد. در 
این صورت پولیس مکلف اســت شخص را در مدت مندرج 

این ماده به نزدیک ترین شفاخانه محل انتقال دهد.
* در سایر احوالی که قانون حکم نموده باشد.

* مدت دوام نظارت در حاالت فوق از 72 ساعت بیشتر 
بوده نمی تواند. پولیس مکلف اســت به مجرد تحت نظارت 

قرار دادن شخص، وی را از علت و موضوع آگاه بسازد.«
2۶. مــاده ۱۹ قانون پولیس، حفظ اشــیا: »۱. پولیس 
برای تأمین مقاصد آتی به حفظ اشــیا اقدام می نماید: الف. 
بــه منظور دفع خظــر قریب الوقوع که نظــم و امن عامه را 
تهدید نماید؛ ب. به منظــور جلوگیری از اعمال مخل نظم 
و امن عامه، مشــروط بر این که جلوگیری چنین اعمال به 
طریق دیگر ممکن نباشد؛ ج. اشیای شخص که مطابق حکم 
ماده ۱5 این قانون تحت نظارت قرار گرفته باشد، به منظور 
کشــف حقیقت؛ 2. پولیس در مورد حفظ اشــیای مندرج 
فقره)۱( ایــن ماده مکلف به رعایت مراتب ذیل می باشــد: 
الف. ابالغ علت حفظ اشــیا به مالک یــا متصرف، مگر این 
کــه جریان تحقیق از اثر آن متأثر گردد؛ در این صورت نقل 
مصدق اشــیای حفظ شــده به مالک یا متصرف آن سپرده 
می شــود. ب. نگهداری اشیای حفظ شده از خطر اتالف؛ ج. 
هرگاه اشیای حفظ شــده سریع الفساد بوده، نگهداشت آن 
موجب فساد یا از بین رفتن شی گردد، در مورد طبق احکام 

قانون مربوط اجرائات صورت می گیرد.«
27. Accountability
28. Responsibility
29. UNITED NATIONS, New York(2011), Hand-

book on Police Pccountability, Oversight and In-
tegrity, CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES, 
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 
Vienna, P. 10-11.
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رسیزه

پــه دې لیکنــه کــې د ټولنو، شــوراګانو او 

سازمانونو په هکله د پایدارۍ موضوع ته د درنو 

لوستونکو پام را اړوم. هغه دا چې له شورا، مدين 

ټولنې، فکري مرکز او یا هر بل سازمان څخه کله 

او په کومو رشایطو هیله کوالی شو چې هم ښه 

خدمات وکړي، هر چاته ورســیږي، او هم د ډېر 

وخت لپار پایښت وکړي او تلپاتې يش.

زه فکر کوم په دې هکله د نړیوالې پراختیايي 

پوهې پــه رڼا کې کره معلوماتو ته الرسســی د 

افغان ټولنــې د ودې او پرمختګ لپاره یو اړین 

کار دی. خدای دې وکړي چې په الندې لیکنه 

کې مې د دې مهمې او نا پیژندل شوې موضوع 

حق سم ادا کړی وي.

د شــوراګانو، ټولنــو او ســازمانو، وده، 

پایښت او خدمت

پرمختیایي پوهان وایي چې انکشــاف یوه 

داسې پروسه ده چې ختم نه لري. تاسو نه شئ 

کوالی چې هغه بس کړئ او کار ودروئ، ځکه دا 

دوام لرونکی کار غواړي، که مو د پرمختیا پروسه 

بس کړه مخ په ځوړ به الړ شئ. که هغه سازمان، 

انکشاف یوه نه 
ختمیدونکې 
پروسه ده
محمد عارف رسويل

شــورا او مدين ټولنه او یا کوم ســیايس ګوند د 

خپلــو خلکــو د پرمختګ لپــاره کار کوي هیڅ 

وخت د خپل ســازمان له پرمختګ او انکشاف 

څخه غافله کیدای نه يش. هغه ســازمان چې 

مدين بڼه ولري او په رضاکارانه توګه پکې خلک 

راټول او بسیج يش، ښه پالنونه جوړ، ورته زیرمې 

پیدا او خلکو ته په ریښتینې توګه کار وکړي ښې 

رهــربۍ، زیرمــو، اړین ټولنیز چاپیریــال، غوره 

قوانین او پوره وخت ته اړتیا لري.

مــا له یو مجــرب نړیوال کارپوه یوه لســیزه 

مخکې واوریدل چې لس کلونو مرستې او الس 

نیوي ته اړتیا ده چې یوه مدين ټولنه او شورا په 

ټولیزه توګه ومني او ژمن يش چې هغوی به کارته 

دوام ورکوي. بیا لسو نورو کلونو ته اړتیا ده چې 

هغوی پخپله ګډ کار ته دوام ورکړي او ستړي نه 

يش، لــه خپلو تیروتنو او تجربو زده کړي تر څو 

سازمان او ټولنه یې په رښتیا پوخوالی ومومي، 

تلپاتې يش او ښې السته راوړنې ولري.

د دې واقعیــت بیانولو موخه دا نه ده چې د 

اوسنیو شــوراګانو او مدين ټولنو کړنې او السته 

راوړنې زه بــس او کافی وبومل او ننګه یې وکړم، 

بلکې هیله داده چې مــوږ د ننګونو په ماهیت 

پوه شو، که نه نو هیڅ هم نه شو ترالسه کوالی. 

شــوراګانې او مدين ټولنې باید د کارپوهانو له 

نظــره داســې کار وکړي چې، د نــن کار یې تر 

پرونه او د سبا یې تر ننه ښه وي. دلته یوازې دې 

ته ګوته نیول کیږي چې زموږ روڼ اندي کادرونه 

نهیيل نه يش او له کار الس په رس نه يش.

پرمختیايي پوهان وایي چې سازمانونه لکه 

انســان غونــدې د زیــږون، ودې، کوچنیوايل، 

ځوانۍ، پوخــوايل او کهولت مرحلې لري. کله 

چې ســازمان نوی جوړيش، مرش او تشکیالت 

یې وټــاکل يش هغــه وزیږیږي. بیــا ارزونې او 

ودې تــه اړتیا لري. د ســازمان وده پــوره پوهه 

غواړي، په زیاتو ټولنیزو رشایطو او بســرت پورې 

تړاو لري، ښــه رهربي غواړي، ښه مقررات او نه 

ستړي کیدونکې هلې ځلې او غوره پالن غواړي. 

سازمان ته په کار ده خپل ځان او خپل توقعات 

مدیریــت کړي، بیځایه باټې ونــه ويل او مفتې 

وعدې ورنــه کړي. دا ټولنې بایــد تر څه وخت 

وروســته ځان د بې پرې کارپوهانو په مرســته 

وارزوي، له خپلو تیروتنو او ښــو الســته راوړنو او 
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الملونو یې ځان خرب کړي. همدا رنګه، اړتیا شته 

چې شــورا، مســلکي او مدين ټولنو او مرکزونو 

لپــاره د اړینــو تشــکیالتو او ښــې حکومتولۍ 

اساسات لکه رڼه مقررات، ټاکنې، د کار ویش او 

نور رامنځته او په کلکه ورباندې عمل ويش، څو 

هغه دوام وکړي.

د مثال په توګه د پرمختیا او انکشــاف لپاره 

تر نظر الندې پرګنې باید په ټولنو کې منظمې 

او بسیج يش. مهمه مسئله داده چې پوه شو دا 

کار څنګه کیدای يش. که دلته د خلکو د ټولنیز 

بسیج پوهه له چا رسه نه وي، ورباندې وخت او 

زیرمې و نه لګوي، اړین عامه پوهاوی رامنځته نه 

کړي، زیاتې بې باورۍ او سؤ تفاهمونه رامنځته 

کیدای يش او تر څه وخت وروسته هغه ټولنه او 

شورا له منځه ځي.

زموږ په ملک کې ستونزه داده چې یو شمیر 

خلک چې په شوراګانو کې راګیر دي، تر اوسه 

نه دي توانیديل چې د پالن له مخې ښې السته 

راوړنې ولري. یوه ســتونزه داده چــې یو دا کار 

اســانه نه دی او له بلې خوا موږ په علمي پالن 

کولــو باور نه لرو او په فرهنګ کې مو ورته ځای 

نه شــته. بله ســرته او دردوونکې ســتونزه داده 

چــې زیات روڼ اندي مو لــه لرې نیوکې کوي، 

دې غونډو ته نه راځي، نه ځان ورباندې خربوي 

یوازې په اوازو پسې ګرزي. خو هو! داسې خلک 

هم شــته چې تر کره څيړنې وروســته سم نظر 

ورکوي او ســمه نیوکه کــوي چې باید هر کلی 

یې ويش.

د شوراګانو او ټولنو په مخکې خنډونه

د دې شوراګانو او ټولنو لپاره د بقا او پایښت 

ســتونزې ډېرې وي، بریا یې پــه ټوله نړۍ کې 

چې ثابث دولتي نظامونه لري خورا ســتونزمن 

کار دی او د زیات بحث او څیړنو موضوع ده. د 

دریمې نړۍ په هیوادونو کې چې فقر، بیسوادي 

او محرومیتونه زیات وي، ټول خلک د سازمان او 

ټولنې په وده نه پوهیږي، د ارزونې او تحلیل قوه 

یې کمزورې او د ناندریو ډګر ښه تود وي، نه په 

پالن باور لري، نه کومو مقرراتو ته تن ورکوي، نو 

ځکه کومه سمه السته راوړنه نه لري او زر په ګیلو 

او ناندریو پیل وکړي او د خپلو پاته راتلو مالمتي 

په یو او بل اچوي.

ملړی هغه څوک چې کوم سازمان او ټولنه 

رامنځته کوي ټول کیدای يش، یو ډول تجربه، 

پوهه، هیلې او اجنډا ونه لري. ځینې به غواړي 

د ټولنې او شورا په مرسته خپلې موخې تر السه 

کړي، ځینې نور به د خلکو خدمت کول غواړي 

خو د پرمختګ او ســازمان د ودې د پروسې له 

ټولو پیچلو پړاوونو بــه خرب نه وي، په ملړي رس 

کې یې هیلې او توقعات لــوړ يش، نورو ته هم 

وعدې ورکړي او کله چې سمې السته راوړنې ونه 

لري ناهیيل يش.

د دوی بلــه ســتونزه دا وي چې عامو خلکو 

ته د ممکنه مشــارکت او ګــډون زمینه نه يش 

برابروالی. که خلک د شوراګانو په چارو کې په 

یوه او بــل ډول ګډون وکړي توقعات یې پخپله 

مدیریت کیږي، ځکه هغوی په شــته ستونزو او 

فرصتونو ښه پوهیږي او ونډه اخيل.

بله یــوه کره ســتونزه دا وي چــې، د هغې 

ټولنې نور عام خلک چې شــورا او مدين ټولنه 

پکې رامنځته شوې په ملړي رس کې د دې کار 

په اهمیت نه پوهیږي، ټولنیز کار او پرمختیایي 

پروســې ته وخت نه ورکوي او په شــخيص کار 

و بار لګیا وي او په ټولنیزو کارونو، شــوراګانو او 

ټولنو ملنډې وهي. خو کله چې شــورا یا کومه 

مدين ټولنه یو څه الســته راوړنــه ولري، یو څه 

ټولنیز پرستیژ تر ال سه کړي د نورو هم ورته پام 

يش. ځینې وررسه یــو ځای يش، یا پخپله کار 

پیل کړي او ځینې نور کرار ناست وي خو نیوکي 

کوي، وچ او النده ټول ســوځي، که هرڅومره د 

شورا او یا مدين ټولنې دروازه یې په مخ خالصه 

وي خــو د چکر او انډیواالنو رسه د میلو په ځای 

شورا او مدين ټولنو ته رس نه ورښکاره کوي چې 

په هر څه ځان سم پوه کړي، یا ورته الس ورکړي 

او یا په خپله الس په کار يش او د خلکو خدمت 

ته مټې راونغاړي. دا خلک تر ډېره د مثبتو نظریو 

په ځــای په منفي انګیرنو کــې راګیر او عکس 

العميل دریځ خپلوي. که هیڅ هم نه کوي خو 

دی ښه دی او نور ټول بد او معامله ګر دي. 

شــورا او ټولنه جوړول یــوه پرمختیايي 

پروسه ده

نن سبا پوهان په دې باور دي چې پرمختیا 

(انکشــاف( یــوه نه ختمیدونکې پروســه ده  او 

ډول ډول علمــي، مدیریتي، رهربي، تحلیيل، 

ټولنیزې، اقتصادي او ایکالوژیکي اړخونه او نور 

لري. په انکشــاف کې موخې، زیرمې، پروســه 

او پایلې ټول مهم دي. موږ باید روښــانه موخې 

ولــرو، برشي او مايل زیرمو ته الرسســی ولرو او 

پروسه بیا موږ ته راښيي، چې کوم کار کله، ولې، 

څنګه او د کوم پالن له مخې وکړو.

د ســازمانونو او ټولنو یوه بله ســتونزه دا وي 

چې راټوکیديل توقعات نه يش مدیریت کوالی. 

خلکو ته وعدې ورکــړي او فکر نه کوي چې دا 

کار کله موږ کوالی شــو. موږ چې کله په ډاکار 

موسســه کې د پنځو راتلونکو کلونــو لپاره پوره 

بودجه، نور امکانات او ښــه پالن لرل خو خپلو 

کارمندانو ته مو اجازه نه ورکوله چې خلکو ته دا 

خربه روښانه کړي، ځکه موږ ویره درلوده چې د 

خلکو هیلې به پورته الړې يش، که دا ټول وررسه 

و هم کړو بیا به هم دوی خوشاله نه وي. نو زموږ 

سرتاتیژي دا وه چې عمل ډېر او ویل لږ وکړو.

د نــړۍ یو نامتو کارپــوه او په پرمختیایي او 

انکشايف چاروکې مخکښ متخصص وایي چې 

محرومو خلکو ته د خدمت ترټولو ســتونزمنه او 

خطرناکــه مرحلــه هغه ده چې خلــک ټولنیزو 

فعاالنــو ته درناوی پیل کړي. په ملړي پیل کې 

خلک د هغــوی په موخو نه پوهیــږي، ملنډې 

ورباندې وهي، څوک وررسه مرسته نه کوي او ان 

په تهمتونو یې باروي او په ډبرو یې ويل. خو کله 

چې هغوی کار او هڅو ته دوام ورکړي او په هڅو 

کې یې د بریا څرک را برســیره يش، نو د خلکو 

هیلې ورته راټوکیږي او ورته احرتام رشوع کړي. 

ډېــری دا مدين، ټولنیــز او پرمختیايي فعاالن 

فکر وکړي چې موخه یې تر الســه کړه او خلک 

ورڅخه خوشــاله دي او خپلې هڅې پریږدي. 

تر څه وخت وروسته بیا چې هر څه رسه وپاشل 

يش دوی د خلکــو هیلې په ناهیلیو او امیدونه 

په مایوسیو واوړي. خلک بیا د کرکې په سرتګه 

ورته ګوري او هغه احرتام چې ترالســه کړی يې 

وي له السه ورکړي. نو اړینه ده چې تلپاتې کار 

او هڅو ته د خلکو په مشارکت او ګډون د رغنده 

پالنونــو له مخــې دوام ورکــړو او تلپاتې پایلې 

رامنځته کړو.

رغنده بحث او جوړونکی دریځ

پراختیــا او انکشــاف یــوه پیچلــې او نــه 

ختمیدونکې پروسه ده. عامه پوهاوي، رغنده او 

جوړونکو بحثونو، سم ټولنیز او سیايس چاپیریال 

او کارپوهانو ته اړتیا لري تر څو د هغه په بهیر او 

مرســته د خلکو اذهان پرمختګ ته برابر يش او 

په مخکې پرتو خنډونو یې بری ومومي. په ټولنو 

رغنده نیوکې خورا ګټورې دي، خو دا باید هلته 

وکړو چې په برخه کــې تجربه ولرو، اهل نظر و 

اوسو، له شــواهدو او بیلګو رسه هم نیوکه وکړو 

او هــم د حل الرې په ګوته کړو. باید مخامخ له 

جوړونکي دریځ رسه له شورا یا مدين ټولنې رسه 

خربې وکړو او نظــر وررسه رشیک کړو او د هغو 

دلیلونو، ننګونو او ستونزو ته هم غوږ کیږدو.

کــه له ټولنیزې میډیا لکه فســبوک او نورو 

څخه سم کار واخیســتل يش کیدای يش ښه 

زده کړه ورڅخه ويش. نن ســبا پوهان باور لري  

چې بحث که په سړه سینه ويش، د بحث ګډون 

کوونکي بیله کره معلوماتو یو په بل له تهمتونو 

تیر يش، مخکې له مخکې خپل فکرونه محدود 

نه کړي، ملړی په خپل دریځ او بیا د نورو خلکو 

په اندونو او نظریو په جوړونکې فضا کې سوال او 

شک وکړي، ومني چې کیدای يش که د هغوی 

استدالل سم نه وي یا لږ تر لږه شک وکړي چې 

پاتې په ٢9 مخ کې
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کتاب، تراژدی  یا درام »آنتیگونه« توســط 
ســوفوکل حدوداً ۴۴2 ســال پیش از میالد 
نوشته شــد. پولونیکس و اتئوکلس در جنگ 
با یکدیگر بر ســر قدرت کشــته می شــوند. 
کرئون پادشــاه، فرمان می دهد تا اتئوکلس را 
با تشــریفات و احترام کامل به خاک بسپارند 
ولی جنازه  پولونیکس خیانتکار را به حال خود 
رها سازند تا خوراک کرم ها و الشخورها گردد. 
آنتیگونه و ایســمنه، خواهران دو برادر کشته 
شده هســتند و آنتیگونه نمی تواند بپذیرد که 
جنازه  برادرش پولونیکس بــه حال خود رها 
گردد. پس مخفیانه به دیدار ایســمنه رفته و 
از او می خواهد تا در خاک ســپاری برادر به او 
کمک کند. اما ایسمنه از خشم کرئون وحشت 
دارد و نمی پذیــرد. پس آنتیگونــه به تنهایی 

دست به کار می شود. 
اهمیت این نوشته و محتوای آن و ضرورت 
اشــاره بــه آن در اینجا بخاطــر توضیح یک 
حق بســیار مهم انســانی در این نوشته است 
کــه بعدها و در تاویل هــای مختلف با عنوان 
»حــق طبیعی« تکامل پیدا کرد. می دانیم که 
نوشته های ســوفوکل در تئاتر و ادبیات نقش 

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

 
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی
پرفسور اووه برینگ

مهمی داشــتند. اما متن و تــراژدی آنتیگونه 
موضوع بحث ها و نوشــته های زیــادی بود و 
هنوز هم هســت، و فیلسوفان و ادیبان زیادی 

در نوشــته های خود به این  یا آن شکل در بارۀ 
آن موضع گیری می کنند.

بــا اســتفاده از مفهــوم حقــوق طبیعی 
ســوفوکول در تراژدی آنتینگــون، نیز آزادی 
انتخــاب طبیعــی و حقــوق شــهروندی در 
نوشــته های رواقیون تمدن غربی/انسانی روی 
ســه  یا چهار نوع حقوق اســتوار شده است: 
حقــوق طبیعی، حقوق مثبت و حقوق بشــر. 
من در فصل بعدی و بهطور خالصه به توضیح 
این ســه نوع حقوق و فرق های عمدۀ آن ها با 

همدیگر خواهم پرداخت.
در این فصل که به لحــاظ محتوا، قدری  
پیچیده نیز اســت به بررســی چنــد مفهوم 
حقوقی، فلســفی و نیز جامعه شناسانه حقوق 
می پردازم. آنتیگونه از دستور امپراطور )برادر( 
خود سر پیچی  کرده و جسد برادر دیگر خود 
را کــه طبیعتاً برادر امپراطور نیز بود، به خاک 
می سپارد و می گوید که »این حق طبیعی هر 
فردی است که با احترام به زیر خاک گذاشته 
شــود.« بعدها پلــی بیوس سیاســت مدار و 
فیلسوف یونانی به پرورش این مفهوم پرداخته 
و به تکامل یک حوزه بســیار مهم اجتماعی و 

حقوق موضوعه 
اصطالحی است در فلسفه  
حقوق و به قوانینی گفته 

می شود که با تصمیم 
انسان ها در یک جامعه 

بستگی دارند، و لزوماً مبتنی 
بر اخالقیات، شریعت )قوانین 

مذهبی(  یا قوانین طبیعی 
وضع نمی شوند. به عبارتی، 

مجموع قوانین و مقرراتی 
هستند که در یک زمان و 

مکان واحد حاکم بر روابط 
اجتماعی افراد اند، اطالق 

می شوند.
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سیاســی یعنی حقوق اجتماعی افراد و جامعه 
همت می  گمارد که امروز با عنوان حق طبیعی 

و زیربنای حقوق بشر عمل می کند.
مفهوم حقوق طبیعــی به دالیل گوناگون 
همچنان  موضوعی جدل برانگیز  خواهد بود.  از 
منظر مذهبی اگر بــه مفهوم حق نگاه کنیم، 
همه حق ها از طرف خالق انســان به انســان 
تفویض شــده است؛ انســان خود هیچ حقی 
ندارد. گرچه در تفســیرهای مدرن از مذهب، 
انســان به عنوان نماینده خدا در روی زمین 
تأویل شــده، ولی می دانیم کــه خود موضوع 
»نمایندگی« در جامعه شناســی سیاســی و 
علوم سیاسی جدل برانگیز است. به این معنی 
که هیچ کس نمی تواند شــخص دیگر و منافع 

اشخاص دیگر را به طور کامل نمایندگی کند.
جامعه شناســی نرماتیو بر این باور اســت 
کــه تنظیم حقوق بیــن افــراد و توضیحات 
جامعه شناســانه، فلســفی و اجتماعی روابط 
حقوقی بین افراد و گروه ها، می بایست به ایجاد 
نُرم ها و ساختارهای جدید اجتماعی  بدل شود 
که هــدف آن ایجــاد ثبات، امنیت و شــاید 
عدالت و رفــع اختالف بین مردم و بین مردم 
با قدرت های حاکم باید باشــد. از طرف دیگر 
هر چه حقوق افــراد و گروه ها دقیق تر توضیح 
داده شود و خواســت های انسانی مشخص تر 
در قوانین تصریح شوند و در نهایت تمهیدات 
عملی برای پیاده شدن آن در نظر گرفته شود، 
می توانیم بگوییم که به تقسیم قدرت اقتصادی 
و سیاســی و عدالت اجتماعی بیشتر نزدیک 
شــده ایم. آنچه که در فصل های بعدی آورده 
خواهد شــد در خدمت توضیح همین مقدمه 

خواهد بود.

حقوق طبیعی:
حدودن ۱۸ ســال پیش یکی از همکاران 
من در دانشــگاه یوته بوری صنف هایی داشت 
بخشی  علم.  اجتماعی  درباره شناخت شناسی 
از متون آموزشــی درباره نسبی گرایی علمی 
و اجتماعــی بــودن مفاهیم علمــی بود، حتا 
علــوم طبیعی. اجتماعی بــودن به این معنی 
که علــم در زمان های مختلــف تعریف های 
مختلف داشته و توسط انسان تعریف و تنظیم 
می شــود. سوشیل کانستراکشــیون مفهومی 
اســت که برای این منظور اســتفاده می شود. 
تعریف فارســی سوشــیل کانستراکشیون را 
اکتسابی،  اجتماعی،  می شود ساخت سازهای 
مصنوعی/غیرطبیعی و نیز دست ساخت انسان 

تعریف کرد.
در بحبوحــه  درگیری فکــری آن زمان، 
کشــتی گیری من در درک این مفاهیم، مقاله 
ای را از یک فعال سیاســی خواندم که در باره  
یک خواســت سیاســی که از طرف گروهی 

مطرح شــده بود؛ نوشــت: »این حق طبیعی 
آن ها ســت که این درخواست را بکنند.« یادم 
می آیــد که مــن در اســتفاده از مفهوم حق 
طبیعی با اســتناد به تئوری های نسبی بودن 
قوانین و دســتاوردهای انسانی؛ واکنش منفی 
نشــان دادم. گفتم/نوشــتم که حق طبیعی 
وجود نــدارد و آنچه که درباره مســایل حق/
حقوق وجود دارد این است که حقوق انسانی 
بر مبنای شــرایط اجتماعی، سیاسی تعریف و 
توضیح داده می شــود. لذا حق مسئله نسبی 
اســت و تعریف آن به زمان و مکان بســتگی 
پیــدا می کند. من آن موقــع جنبه اخالقی و 
انســانی قضیه را در نظر نگرفتــه بودم. امروز 
نیز نمی توانم به طور یقین به وارد بودن حقوق 

طبیعی باور داشته باشم.
به هر رو امروز بعد از گذشــت ســال های 
زیاد از این بحث و موضع تئوریک و تجربه کار 
حقوق بشــری این بیست سال اخیر، با حفظ 
باور به اجتماعی بودن قوانین حقوقی و علمی 
می بایست سطح مطالبات انســانی را، قدری 
ارتقا داد  یا به گونه ای از روا بودن حق طبیعی 

صحبت کرد.
فیلسوفان اخالق گرا اغلب حقوق شهروندی 
و عدالت اجتماعی را بــا حقوق طبیعی یکی 
معنــی می کنند، ولی مفهــوم حقوق طبیعی 
بسیار قدیمی تر اســت و قبل از مطرح شدن 
حقوق شهروندی وجود داشت. حقوق طبیعی 
انســانی به گونه ای حکایــت از روابط برابر و 
عادالنــه بین انســان ها دارد و ســاختارهای 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به عنوان یک 
پرانتز تعبیر می کند. اندیشــه های اولیه درباره 
یک جامعه عادالنه را می شود به سوفیست ها، 
اشــراقیون  یا همگنان فیلسوف آن ها یعنی به 

افالطون، ارسطو و سقراط پیوند داد.
ارســطو جزو اولین فیلســوفانی است که 
از مفهوم حق طبیعی اســتفاده کرده و آن را 
توضیح داده اســت. تعریف های ارسطو از این 
مفهوم و نگرش ایشــان بــه حق/حقوق پایه 
تفکر و حقوق غربی را بنیان نهاده است. بدین 
ترتیب ارســطو به عنوان پــدر حقوق طبیعی 
به حســاب می آید، گرچه در اســتفاده بین 
حق طبیعی و حق موضوعه ارســطو از حقوق 
موضوعه دفاع می کرد. او اولین کســی بود که 
بین حق/حقوق مثبــت و حق طبیعی فرق و 
تمایز قایل شد و آن ها را توضیح داد. ارسطو به 
دستگاه های دولتی که قوانین موجود را نوشته 
و پیش می بردند انتقاد کرده و می نویسد، که 
در این قوانین هیچ حقی تثبیت نشــده است. 
او در جلد چهارم کتاب »اخالق نیکوماخوس« 
می نویســد: »بخشــی از معنی مفهوم عدالت 
اجتماعی طبیعی وبخش دیگر قانونی اســت. 
عدالــت طبیعی )حقوق طبیعــی( در همه جا 

بایست قدرت برابرداشته باشد و به موافقت و 
مخالفت آدمیان وابسته نیست. اما در قوانینی 
که در پی نوعی عدالت اســت ممکن اســت 
مقــررات تغییرکنند؛ اما پس از آن که مقررات 

وضع شد تکلیف آور است.«
به رغم تأکید ارسطو روی عدالت اجتماعی 
و قایل شــدن حقــوق طبیعــی و برابر برای 
انسان ها، او در نهایت تأکید می کند که وقتی 
سیاســت و ساختار سیاســی موجود قوانینی 
وضــع کرد که از عدالــت طبیعی و اجتماعی 
بین انســان ها فاصله دارد، این قوانین بر حکم 
عمومی برابری و برداری بین انسان ها اولویت 
خواهند داشت و باید از آن تبعیت کرد. یعنی 
تبعیت از حاکمــان اگر چه این حاکمان عادل 

نباشند.
در این نوع تفســیر از حقــوق، تضاد بین 
حقوق انســان هایی که بــا طبیعت نیک خود 
زندگــی می کند و به زندگــی طبیعی و حق 
طبیعی باور دارنــد و قوانین اجتماعی که در 
خدمت دولت و طبقه خاصی هســتند، بسیار 
عریان اســت. فرق دیگری کــه می توان بین 
حقوق طبیعی و حقوق سیاســی/دولتی ذکر 
کرد این اســت که حقــوق طبیعی عمومی و 
جهانی انــد، در صورتی که حقوق شــهروندی 
حقوقی اســت که به کشــور و منطقه خاصی 

وابسته اند.
ارســطو درباره تفســیر عدالت اجتماعی 
و هــدف تکوین جامعــه سیاســی این گونه 
می نویســد: »هدف جامعه سیاســی نه فقط 
زیستن بلکه بهزیســتی باید باشد. لذا کسانی 
که به بهزیستی می اندیشــند خواهان ُحسن 
اداره حکومت و جامعه هســتند و به خوبی و 
بدی و عیب و کمــال اجتماعی افراد اهمیت 
اجتماعی  لــذا همه  ســازمان های  می دهند. 
ابزاری باید باشند در راه رسیدن به این هدف.«
آنچــه که مهم اســت در اینجا تذکر داده 
شــود این اســت که با پذیــرش این موضع 
می توان این نتیجــه را گرفت که برابری افراد 
در جامعه مطلق نیســت و متناســب با سهم 
آنــان در خدمت به اجتماع رقم می خورد. بعد 
از ارســطو حقوق قانونی/جمهوری در جامعه 
ُرم )جمهوری ُرم( تثبیت شــد. این منشورها/
قوانین پایه های حقوق انسانی/مدنی در غرب 

را بنیان گذاشتند.
جهت گیــری ارســطو در مقابــل حقوق 
طبیعی قابل بحث اســت و نوشــته های او در 
این مورد صریح نیستند؛ البته نمی توانند هم 
صریح باشند. اندیشه های 2۰۰۰ سال پیش از 
این می تواند در بســتر خود درک شود! ولی از 
آنجایی که ارســطو در تفکر جامعه کلیسایی 
و تفکر فلســفه سیاسی همیشه حضور داشت 
مبنــا قــرار دادن چنین مبانی سیاســی به 
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حکومت هایی که بهترین دولت ها نیستند این 
امکان را می دهد کــه اداره جوامع را با دادن 
مشــروعیت/قانونیت به یک گروه مشــخص، 
امکان جاری شــدن اراده گــروه کوچکی از 
افراد را میســر می ســازد: نوعی پراگماتیسم 
منفی. یکی از ارســطو شناسان به نام سینکلر 
می نویســد: »بینش ارســطو دربــاره قوانین 
انســانی، بین نوعی خودتفســیری از قانون و 

پیروی برده وار از قانون در نوسان است.«
من ســعی خواهم کرد کــه در فصل های 
گوناگونی که در آینده نشــر خواهد شد، این 
برداشــت ها و نظریه ها را تا آنجایی که ممکن 
اســت باز کرده و توضیح دهم. با این توضیح 
که نظریات مشــابه تفکر ارسطو و فیلسوفان 
یونان باســتان را به این  یا آن شکل در زندگی 
و نظریات سایر نحله های سیاسی می شود پیدا 
کرد. با این مقدمه مختصر اینک به باز کردن 

یک مفهوم دیگر می پردازم.

حقوق موضوعه
حقوق موضوعه اصطالحی است در فلسفه  
حقوق و به قوانینی گفته می شود که با تصمیم 
انسان ها در یک جامعه بستگی دارند، و لزوماً 
مبتنی بر اخالقیات، شریعت )قوانین مذهبی( 
 یا قوانین طبیعی وضع نمی شــوند. به عبارتی، 
مجموع قوانین و مقرراتی هســتند که در یک 
زمان و مکان واحــد حاکم بر روابط اجتماعی 
افراد اند، اطالق می شوند. به صورتی که دولت 
به عنوان قوه برتر، واضــع، متضمن و مجری 
این قواعد است. این اصطالح/ مفهوم معموالً در 
مقابل حقوق طبیعی به کار می رود. طرفداران 
ایــن نظریه بــر ایــن باور ند که یــک قانون 
نمی تواند غلط یا غیرحق باشــد. برای این که 
حق تنها یک ایده  یا یک احســاس اســت که 
می تواند ناشــی از تربیت  یا تعلقات خانوادگی 
بوده، یا ابزاری باشد که یک فرد صاحب نفوذ، 
با استفاده از آن برای پیش بردن خواست های 
خود اعمال نفوذ کند. در بین طرفداران حقوق 
مثبت می توان دو نحله عمده را تشخیص داد. 
آنهایی که به وجود اخالق عمومی باور دارند و 

دیگرانی که آن را نفی می کنند.
چنین تفســیری از حقوق، حق را ناشی از 
اراده  حاکم یا قدرت حاکم می داند و چنان که 
از عنوان آن برمی آید، قانون باید وضع شــده و 
اثبات پذیر باشد؛ یعنی قانون بایستی در جایی 
محَقّق شــود تا بتــوان آن را قانون نامید. این 
نگرش در برابر حقوق طبیعی قرار می گیرد و 
نمی پذیرند که اخالق انســانی یا طبیعت بشر 
توان ایجاد قانون را برای جامعه  انسانی داشته 

باشد. 

حقوق منفی و حقوق مثبت: 
حقوق مثبت و حقــوق منفی، دو مفهوم 
فلســفی در حقوق اند. محتوای تئوریک آن ها 
باالتر از جنبه های عملی و سیاســی اســت. 
حقوق منفی به معنی این است که در انسان ها 
مبتالبه آن نشده و از آن دور باشند. برای مثال 
اموال شان مورد دزدی قرار نگیرد. مورد آزار و 
اذیــت قرار نگیرد. به قتل نرســند و الی آخر. 
یک حق منفــی برای اجرا، نیاز به هیچ رفتار، 
مداخله نیروی اجتماعی و یا عمل مشــخصی 
از طرف فــرد، افراد  یا نیروها و ســاختارهای 
اجتماعی نــدارد. آنچه که اهمیــت دارد این 
اســت که دیگران از دست زدن با این عمل ها 
امتناع کنند. یعنی جامعه ای باشــد که در آن 
فــرد، افراد/قدرت های اجتماعــی در زندگی 
روزمره به خشونت دست نزنند، دزدی نکنند و 
مرتکب قتل هم نشوند، جامعه تبدیل به یک 
جامعه قانونمند و عادالنه خواهد شد و حقوق 

منفی جاری.
حق مثبت حقی اســت که فرد/انسان باید 
آن را کسب کند  یا به دست آورد  )برای مثال 
خواستن/گرفتن کار، کسب تحصیل، مسکن  یا 
به دست آوردن غذا(. به قول گفتمان عامیانه 
»حق گرفتنی است دادنی نیست.«  حق مثبت 
برای اجرا شــدن نیازمنــد مداخله قدرت ها و 
عوامل گوناگونی اجتماعی اســت. یعنی نیاز 
به یک رفتار، سیاســت و عمل مشــخص از 
طــرف یک فرد یا نیروی دیگــری دارد )برای 
مثال ایجاد کار، مسکن، بهداشت و مؤسسات 
آموزشی نیاز به یک تصمیم سیاسی و ساختار 
سیاســی دارد(. بــه دیگر بیان فــرد  یا افراد 
دیگری وظیفه دارند/تعهد دارند که امکان این 

فیلسوفان اخالق گرا اغلب 
حقوق شهروندی و عدالت 

اجتماعی را با حقوق طبیعی 
یکی معنی می کنند، ولی 

مفهوم حقوق طبیعی بسیار 
قدیمی تر است و قبل از 

مطرح شدن حقوق شهروندی 
وجود داشت. حقوق طبیعی 
انسانی به گونه ای حکایت از 
روابط برابر و عادالنه بین 
انسان ها دارد و ساختارهای 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
را به عنوان یک پرانتز تعبیر 

می کند.

چنین حقوقی را فراهم کنند. مســئوالن هر 
جامعه موظف انــد که چنین حقوق و امکانات 
را برای شــهروندان جامعه فراهم کنند. بدین 
ترتیب هیچ نیازی/خواستی در اجتماع بخودی 
خود تأمین/اجرا نمی شــود مگر اینکه افراد و 
نیروهایی شرایط پیاده شدن این نیازها، حقوق 
 یا خواست ها را فراهم کنند. جامعه انسانی باید 
چنین حقوقی را بخواهد و پشــت پیاده شدن 

آن برنامه مشخصی داشته و نیرو بگذارد.
ارســطو در کتاب سیاســت جلد سوم، به 
نظریه قوانیــن طبیعی انتقــاد می کند و آن 
را مانع اســتقالل حکومت /دولت می داند و با 
توضیح حکومت مطلقه در برابر یک حکومت 
خود تفسیر و فراقانونی چنین می نویسد: »اگر 
همه مردم در یــک دولت/حکومت به صورت 
مادرزاد برابر باشند، افراد آن گونه که بخواهند 
عمل کنند، این بــه این معنی خواهد بود که 
یک فرد امکان/حــق این را دارد که به حقوق 
دیگران بی توجه بوده  یــا آن را زیر پا بگذارد. 
این امکان برای دیگران نیز باید وجود داشــته 
باشــد که حق آن فرد را نادیده بگیرند. ایجاد 
اختالفــات گونان بین افراد و در جامعه نتیجه 
چنین برداشتی است. در صحبت های روزمره 
از آن به آنارشــی یاد می شــود. از طرف دیگر 
او معتقد اســت از آنجایی که هر حکومتی از 
دل جامعه بیرون آمده و رشــد پیدا می کند، 
لذا قونین ناشــی از دولت بایست قوانین مورد 
احترام جامعه باشــند. یعنی قدرت یک دولت 
ناظر اســت به رشد جوامع کوچک که خود از 
خانواده های بزرگ نشأت گرفته اند و خانواده ها 
نیز بر افراد اســتوار ند. به این ترتیب او بر این 
باور است که تقسیم انسان ها به برده، ارباب  یا 
زن و مرد با طبیعت انســانی یکی است؛ یعنی 
طبیعی است.« )سیاســت صفحات ۱252 و 

)۱253
به ایــن ترتیــب بی عدالتی امری اســت 
طبیعــی. ارســطو می گوید اگر شــهروندان 
برابرحقوقی وجود داشــته باشــند می بایست 
آن ها برای استفاده از ثروت اجتماعی/طبیعی 
به طور برابر اســتفاده کننــد و این یک اتوپی 
غیرقابل اجرا اســت. با این توضیحات می شود 
ارسطو را بنیانگذار نظریه رئالیسم قدرت و پدر 
بزرگ متفکرانی چون ماکیاولی، توماس هابز و 

هانس مورگان تائو دانست.
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چکیده
حقوق بشــر یکی از مهم ترین ارزش های 
اجتماعی اســت و هرگاه مــورد بی توجهی و 
بی دقتــی قرار گیرد، پیامدهــای بزرگی را در 
پی دارد. در جوامعی که رعایت حقوق بشــر در 
اولویت ها و برنامه های مردم و دولت نباشــد، 
هرگونه تالش برای دســت یابی به توســعه و 
ترقی، مانند رها کردن تیر در تاریکی اســت. 
مبارزه با موانع و چالش های حقوق بشــری،  از 

ضرورت های جدی است. 
در ایــن مقالــه با اســتفاده از دیــدگاه و 
نظریات مطرح شده مشخص شده است که در 
افغانســتان، یکی از موانع عمده درباره حقوق 
بشــر، تبلیغات ســیاه بازرگانی است. تحقیق 
به کار گرفته شده در این مقاله، روش های تحلیل 
محتــوا، تبیین و تحلیل، مراجعه با اســناد و 

روش کتابخانه ای است. 
یافته های ایــن مقاله نشــان می دهد که 
تبلیغات سیاه چه به شکل پنهان و چه  به شکل 
آشــکار، به شــدت باعث نقض حقوق بشر در 
موارد متعدد شده است؛ اما همه گان به نحوی 
از پیامدهــای آن غافل و بی خبر اند. خانواده ها، 

تبلیغات سیاه 
بازرگانی چالشی 
برای حقوق 
بشری
داوود ناظری

زنان و جوانان، بیشــتر از سایر افراد جامعه، در 
معرض خطرهای تبلیغات سیاه همراه با دروغ و 
نیرنگ اند. در افغانستان متأسفانه موج تبلیغات، 
آن قدر، قدرت گرفته کــه در حال عقب زدن 
بســیاری از ارزش های حقوق بشــری است و 
همین اکنون مصرف گرایــی از نوع جاری در 
زندگی مــردم همه گیر شــده اســت. در اثر 
تبلیغات توده های مختلــف جامعه به حرکت 
می آیند، اگر سازنده و سالم نباشد، جامعه را به 
سوی حق تلفی ها و ناهنجاری ها سوق می دهد.

این تحقیق به هدف آگاه ساختن شهروندان 
از خطرات تبلیغ و متوجه ســاختن مسئوالن 
نســبت به وظایف و مکلفیت های شان در برابر 
شــبکه های بزرگ تبلیغاتی در کشور است؛ تا 
به موقع وارد کار شوند و جلو تبلیغات فریبنده 

و دروغ را بگیرند. 
واژگان کلیدی: پیام های بازرگانی، حقوق 

بشری، پیامدها و راهکارها

مقدمه
حقوق بشــر شــامل همه حقوق معنوی، 
ذاتی، جسمی، اجتماعی و سیاسی افراد جامعه 

می گردد و بدون ملحوظــات زمانی، مکانی و 
جنسی، در همه جا و همه وقت وجود دارد. هر 
آن چیزی که در مغایرت با منافع بشری باشد، 
در حقیقت مغایر با ارزش های حقوق بشری نیز 
است؛ حقوق بشر یعنی نیازهای اولیه و اساسی 
هر فرد. در این میان، پیام های بازرگانی سیاه و 
آمیخته با دروغ و فریب، به عنوان یک معضل 
اساســی در عرصه حقوق بشــر مطرح است و 
توجه محققان و مدافعان حقوق بشــری را به  

خود جلب کرده است. 
بر این اســاس در این مقاله   تالش شده که 
مسایلی متعدد درباره نقش پیام های بازرگانی 
ســیاه در نقض حقوق بشــر  بررســی  شود. با 
رعایت شیوه های اساســی و معیاری تحقیق، 
مطابق هدایــت این طرح  و با در نظرداشــت 
ســواالت مطرح شــده در این مقاله، مطالب و 
موضوعاتی جالب دربــاره  پیامدهای تبلیغات 
سیاه بازرگانی در نقض حقوق بشری گردآوری 
شده است. در قسمت اخیر این مقاله، راهکارها 
مؤثر و عملی برای اصالح و کنترل تبلیغات در 

کشور، پیشنهاد شده است. 
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 واژه شناسی تبلیغات و تاریخچۀ آن
        در المنجــد واژه تبلیــغ به معنــای 
رســاندن و ابالغ  آمده است. در فرهنگ معین 
تبلیغ به معنای ابالغ کردن و رسانیدن خبر به 
مردم به وســیله وسایل ارتباطی آمده است. در 
فرهنگ لغات دهخدا، تبلیغ به معنای رسانیدن 
عقایــد دینی  یــا غیرآن ها با وســایل ممکن، 
کشانیدن کسانی به  راهی که تبلیغ کننده قصد 
دارد، می باشد. در انگلیســی پیام بازرگانی یا 
تبلیغ »ادورتایزینگ« ذکر شــده است؛ یعنی 
هرگونه وســیله ای که مــردم را از روی میل، 
وادار به خریداری کاال کند. طبق تعریف دیگر، 
تبلیغــات بازرگانی هر نــوع فعالیت تبلیغاتی 
است که در فضاهای عمومی شهری و کشوری، 
محیطی و رسانه ای )نوشتاری، سمعی و بصری 
ماننــد مطبوعات و رادیــو و تلویزیون و غیره( 
با هدف معرفی و عرضۀ کاال، اطالع رســانی و 
ارایۀ خدمات توسط ابزارهای مربوطه در سطح 

محدود  یا گسترده صورت می گیرد .
       نخســتین پیام بازرگانــی در پیامی 
در باره آپارتمان هایی در النگ اســیلند بود که 
در اواخــر ۱۹22 از طریق رادیو پخش شــد. 
اولین بار پیــام بازرگانی از طریق تلویزیون، در 

سال ۱۹۴۸ در آمریکا نشر شد.
تبلیغات سیاه بازرگانی چیست؟

تبلیغات سیاه تبلیغاتی است که هم منبع 
پنهان است و هم اطالعات دروغ است؛ صاحب 
پیام اصلی همیشــه به قصــد فریب و نیرنگ 
مخاطب عمــل می کند. این نوع پیام بازرگانی 
یک دروغ بزرگی است که انواع نیرنگ را برای 
اقناع مردم به  خدمــت می گیرد و در تحریک 
احساســات افراد جامعه به  شــدت نقش دارد. 
دســتکاری، ادعاهای کاذب و غلوآمیز در باره 
محصــوالت و تغییر تصمیمــات مهم مردم از 
خصوصیت های تبلیغات سیاه است. بعضی ها به 

 تبلیغات سیاه، جنگ نرم نیز می گویند.
پیــام بازرگانــی ســیاه در تعریف 

دانشمندان
دانشــمندان و بزرگان علوم ارتباطات نیز 
ذهن شــان خالی از دغدغه ها درباره پیام های 
بازرگانــی و نقــش اجتماعــی آن نبــوده و 
نظریه هــای متعددی را ارائــه کرده اند  که در 
این قسمت نظریه های شان را از لحاظ ارزشی 

دسته بندی کرده ایم.
الف ـ نسبتاً دارای بار ارزشی: طبق تعریف 
کاتلر، بازاریابی یــا تبلیغ فرایندی اجتماعی و 
مدیریتی است که توســط آن افراد جامعه به 
امر تأمین نیازها و خواســته های خویش اقدام 
می کننــد . تبلیغ گــران نیــز در ظاهر تالش 
می کنند که هرچه سریع تر، زودتر، سروقت تر، 
دقیق تر بــه مردم کاال معرفی کند، یا تبلیغات 
به  هرگونه ارائه و عرضــه انگیزه ها و کاالها، با 

خدماتی که یک واحد تبلیغاتی، فرد یا مؤسسه 
انجام می دهد و مســتلزم هزینه اســت، گفته 

می شود.
ب ـ فاقد بار ارزشی: تعدادی از دانشمندان 
از تبلیــغ بازرگانی تعریف های فاقد ارزشــی 
کرده اند. تبلیغ عبارت اســت از انشاء گسترش 
و رشــد پرداخته های فکری، دیدگاه، نظریه ها 
و برنامه های تجارتی.  یا تبلیغ تکنیکی اســت 
برای  اثرگذاری بر رفتار انسان به وسیله استفاده 
ماهرانــه از نمادهــا و نشــانه ها. طبق تعریف 
دیگر تبلیــغ یعنی ابزار تغییر نســبت قدرت 
در یک گروه به  وســیله ای تغییر گرایش ها از 
طریق کارگیری نمادهاســت. آگهی یا تبلیغ، 
نمایشی است که توســط یک شخص یا یک 
مؤسسه معین انتشار یافته و هدف آن نفوذ در 

تصمیم گیری دیگران است. 
ج ـ تاحــدی دارای بارمنفــی: پیام هــای 
بازرگانــی انشــاء اطالعات، حقایــق، دالیل و 
شایعه های نیمه راست  یا کاماًل دروغ برای نفوذ 
در افکار عمومی اســت. هرگونه نشر و ترویج 
گســترده و ســازمان یافته ایده ها، نظریه ها و 
کارهای شخصی و غیره است؛ برای جلو بردن 
هدف یک نفر یــا ویران کردن هدف متضاد با 
هدف صاحب تبلیغ. تبلیغ یک تکنیک فشــار 
اجتماعی است که می کوشد گروه های را از نظر 
حاالت روحی و نفسانی هم سنخ سازد و هدف 

صاحب تبلیغ را برآورده سازد. 
دـ کاماًل دارای بار منفی: پیام های بازرگانی 
وســیله ای است تا با دستکاری و تغییر مظاهر 
فکری، انگیزه های اصلی انسان را تغییر دهد و 
منافع خویش را تأمین کند. هدف تبلیغ کننده 
 اثرگــذاری بر دیگران از طریــق دروغ و فریب 
است. بنا بر این تبلیغ با تحریف وقایع، تحمیق و 
حتا مسخ انسان ها سر و کار دارد. در تبلیغات 
بازرگانی هیچ گاهی ضعف ها گفته نمی شــود و 
همواره روی نکات مثبت تأکید می شــود . در 
تمامی موارد منافع صاحب کاال دنبال می شود، 
نه مصالح اجتماعی و حقوق بشــری. صاحبان 
تبلیغ چیزهایی را بــر مردم تحمیل می کنند 
که مطابق میل خودشــان باشــند، نه مطابق 
حقوق بشــری و انســانی. در مجموع می توان 
گفت  که بر اســاس نظریه هــا و دیدگاه های 
پیامدهــای  صاحب نظــران،  و  دانشــمندان 
پیام هــای ســیاه بازرگانی در نقــض حقوق 
بشــری فراوان و جبران ناپذیر انــد. به عقیده 
شــیلر، خصوصی ســازی امکانات و ارتباطات 
یا رســانه های جمعی، پیامدهای ناگزیری در 
بردارد. تحمیل معیارهای بازار برهدف، یکی از 
امکانات  پیامدهای خصوصی سازی  اصلی ترین 
رسانه ای در قسمت نقض حقوق بشری است. 
چون مردم به مثابه هدف در اختیار شرکت های 
تبلیغاتی و بازرگانی قــرار دارند. به این دلیل 

 که هم زمان با گســترش پیام هــای بازرگانی، 
میزان خرید مصرف کنندگان باال رفته است. از 
نظر شیلر، بدون تبلیغات و پیام های بازرگانی، 
بازاریابی کاالها و خدمات جهانی فرا منطقه ای 
و ملی، ناممکن اســت. شــیلر بــر این عقیده 
اســت که همگام با تبلیغات تجارتی، الگوهای 
جدیدی نیز در زندگی مردم به وجود آمده که 
مطابق میل صاحبان کاالها و تبلیغ گران است. 
تمامی اولویت های زندگی مردم ما تحت تصرف 

تبلیغات قرار گرفته است.
مهم ترین یافته های تحقیق

 در این قســمت بــا توجه بــه دیدگاه ها، 
نظریــات و تعریف های دانشــمندان و بزرگان 
علوم ارتباطات از تبلیغات بازرگانی، به  مهم ترین 

نتایج و یافته های تحقیق اشاره می شود.
1- اهــداف و کارکردهــای پیام های 

بازرگانی
شــکل دهی به برداشــت ها، دستکاری در 
اداراک، تغییــر تصمیم گیری هــای مخاطبان، 
هدایــت رفتارهــای خاص، متقاعد ســاختن 
خانواده ها به خریدهای سنگین و غیر ضروری، 
 اثرگذاری بر تصمیم مردم، کنترل، ویران کردن 
هدف متضــاد، ایجاد نگــرش، تثبیت جایگاه 
محصول در بازار، اقناع، افزایش تقاضا، معرفی 
محصوالت، مقابله با رقبا، از مهم ترین اهداف و 

کارکردهای پیام های بازرگانی است.
2-  ارکان پیام های بازرگانی 

پیام رســان )گوینده و تبلیغ کننده(، خود 
پیام، وســیله تبلیغ، مخاطب یا گیرنده، کاال، 
قیمت، ترویج و توزیع شــامل ارکان پیام های 
بازرگانــی می گــردد. ترویج شــامل بازاریابی 
مســتقیم، فروشــندگی فردی، روابط عمومی 
ســازی، پیش برد فــروش و تبلیغــات، مردم، 
بسته بندی، قدرت، برنامه ریزی و متقاعدسازی 
نیز مربــوط اساســات تبلیغات یــا پیام های 

بازرگانی می گردد.
تبلیغات  روش های  و  ویژگی هــا    -3

سیاه
اعتبــار کاذب، تخصصی بودن و داشــتن 
مهارت، ظاهری بــودن، تحت تأثیر قرار دادن 
احساســات مخاطبان، جلــب توجه مخاطب، 
 مانند ســازی برای اقشــار مختلف، استفاده از 
چهره هــای محبــوب و مشــهور در تبلیغات، 
ســاده و قابل فهم بودن تبلیغــات، بی باوری 
خود تبلیغ کننده به  محتوای آن، بزرگ نمایی، 
تکرارپذیر بودن، جاذبــه پیام از لحاظ )فونت، 
تیتــر، پیداکــردن نقطــه اوج و اشــتراک با 
مخاطبان( از ویژگی های تبلیغات است. صاحب 
اصلی تبلیغ همیشــه پنهان اســت و همیشه 
خوبی ها گفته می شود و عیب ها پنهان می ماند.

همراهی و هــم دردی ظاهــری، انگیزش 
تفکــر، بــه کار بــردن تمثیــل، اســتدالل، 



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره چهارم، سرطان 1398

شــایعه پراکنی، پروپاگند، تهدید و ترساندن، 
تحریک وجدان هــای عمومی،  دادن،  شــعار 
استفاده از احساســات، آرزوهای غیرعقالنی و 
واهمه های پنهان مردم، استفاده از بی سوادی و 
فقر فرهنگی، وفق دادن تبلیغ با سن و نیازهای 
مخاطبان، آمیختــه کردن آن بــا مهربانی و 
محبت، تهیه گزارش های رســانه ای، برگزاری 
مراسم ها و همایش ها، میزگردها و کنفرانس ها، 
کمک های نمایشی، تشکیل انجمن ها و گروه ها، 
آشوب آفرینی و هیجان، از مهم ترین روش هایی 
است که در شــیوه تبلیغات بازرگانی استفاده 
می شود. با وجود این در تبلیغات هیچ ارزشی 

باقی نمانده و ارزش زدایی شده است.
4-  محتوای تبلیغات

افــکار، عقاید، تصمیم، ارز ش هــا، ایده ها، 
فکری،  پرداخته هــای  برنامه هــا،  نظریه هــا، 
گزارش های تحریف شــده و اطالعات درست و 
نادرست، محتوای تبلیغات را تشکیل می دهد. 
با وجود این تبلیغ اغلــب تداعی کننده دروغ، 
تحریــف، نیرنگ و اغفال، جنگ روانی، کنترل 
و اداره، شستشــوی مغــزی، بهره گیــری از 
ضعف های مردم، سرعت و ایجاد باورهای منفی 

در افراد  همراه است.
5-  ابزار نشر پیام های بازرگانی 

مجله ، روزنامه، رادیــو، تلویزیون،  انترنت، 
شــبکه های مجــازی، بروشــورها، تابلوهــا، 
کتاب های مخصوص تبلیغات، تبلیغات ویژه و ... 
از مهم ترین ابزار و وســیله هایی نشر پیام های 
بازرگانی به شمار می روند. هرکدام این وسایل 
برای تبلیغ کننده و صاحب پیام بازرگانی دارای 
مزایا و معایب خاصی خود است. به طور نمونه، 
نشــر پیام های بازرگانی از طریق مجله بیشتر 
تخصصی اســت و برای مخاطبــان هدف مند 
استفاده می شود. اما معایب چاپ شدن آن بعد 
از فاصله زمانی طوالنی اســت که ممکن زمان 
تبلیغ سپری شــود. در روزنامه ها نیز پیام های 
بازرگانی زیادی نشــر می شــود که مهم ترین 
ویژگی آن به روز بودن آن اســت. اما از جانب 
دیگر روزنامه ها زود گذر اند و خیلی ها به اعالم 
بازرگانــی آن توجــه نمی کننــد. در وضعیت 
فعلی با دسترســی گســترده مردم به انترنت 
و شــبکه های مجازی، مخاطبــان روزنامه ها 
کاهش یافته یــا پیام های بازرگانی به شــکل 
بهتر به دســت مخاطب هدف مند برسد. رادیو 
نیز به یکی از مهم ترین ابزار دســت بازرگانان 
و شــرکت های تجارتــی تبدیل شــده و در 
میان هر برنامه و وقفــه آهنگ، پیام بازرگانی 
گنجانیده شده است. جذابیت برنامه های رادیو 
برای مخاطبان و یکجا شــدن آن با موزیک و 
افیکت ها، برنامه های مختلف و متنوع، فراگیری 
و گســترده بودن رادیو، تبلیغ برای همه افراد 
)بی ســواد و با ســواد( همه جا شــنیده شدن 

برنامه های رادیو، کم بودن نرخ آگهی در رادیو، 
از جمله مزایا و ویژگی های آن اســت. از سوی 
دیگر مشــکل بودن ساختن یک پیام بازرگانی 
در رادیو تا بتواننــد مخاطبان را جذب کنند، 
دشوار است. تلویزیون در افغانستان، یکی دیگر 
از مهم ترین وســایل تبلیغاتی است که بیشتر 
تبلیغات را با هزینه های هنگفت و سرســام آور 
جذب می کنــد. صاحبان تبلیــغ نیز به  دلیل 
تصویــری، صوتی و دیداری بودن آن و نشــر 
اعالنات رنگارنــگ و جذب کننده از طریق آن، 
بیشــتر تلویزیون هارا برای نشر تبلیغ خویش 
انتخــاب می کنند. بیشــتر برنامه های جذاب، 
سریال ها و مســابقات ورزشی تلویزیون ها، در 
کنترل صاحبان تبلیغ اند و دســتور می دهند 
که آگهی شــان را در بین برنامه پخش کنند. 
حتا می توان گفت  که هدف اصلی رســانه ها از 
ایجاد تلویزیون و روی دست گرفتن برنامه های 
جذاب، مردم نــه بلکه تجارت و جلب اعالنات 

است.
در مجموع فعاًل شرکت های بزرگ تبلیغاتی 
در کشور تأسیس شــده و در قسمت ساختن 
اعالنات تجارتــی، مصــارف هنگفتی صورت 
می گیرد که در عوض از کیفیت کاالها کاسته 
می شــود. در نهایت ضرر همــه این ها باالی 

اقتصاد مردم تحمیل می شود.
6-  پیامدهای حقوق بشری

تبلیغ در عرضه حقوق افراد جامعه و حقوق 
بشر، دارای پیامدها و خطرهای زیادی است که 
بخش  زیادی از آن تا هنوز برای مردم آشــکار 
نشــده اســت. تبلیغ گران و صاحبان پیام های 
بازرگانی نیز از همین بی خبری و سادگی مردم 
بهره جویی می کنند و در تالش عرضه کاالهای 
بی کیفیت و ترقی دادن تجارت خویش اند. در 
این قســمت به  چند نمونۀ خطرهای تبلیغ در 

نقض حقوق بشر اشاره می شود.
الف ـ تحریک احساسات: در جوامع سنتی 
احساســات مردم به آســانی قابل تحریک اند 
و به  همین دلیل بســیاری کارها، خشــونت، 
طالق و ... از روی احساســات صورت می گیرد. 
هرنوع سوء اســتفاده از احساسات مردم، جرم 
بزرگ بــوده و یکــی از عوامــل اصلی نقض 
حقوق بشــر به شــمار می رود. اساس تبلیغات 
بر روی احساســات استوار است و از آن تغذیه 
می شود. از نظر تبلیغ گران، بهترین تبلیغ و پیام 
بازرگانی پیامی است که بتواند احساسات مردم 
را تحریک کند. به  همیــن خاطر در پیام های 
بازرگانی مفاهیم و روشــن و تاریک با یکدیگر 
آمیخته شده و بدون ذکر معایب برای مخاطب 
عرضه می شود. حقیقت و دروغ در تبلیغ بکار 
مــی رود تا قناعــت مردم را بــرای خرید کاال 
حاصل کند. بــا وجود این مقاومت مردم را در 
هم می شکند، نیازهای کاذب را در وجود مردم 

ایجاد می کند، خانواده ها را برای خرید کاالهای 
جدید تشــویق و ترغیب می کند و باعث نقض 

حقوق بشر می گردد.
ب ـ هویت ســازی بر اساس مصرف: پیامد 
و نقــش دیگــری تبلیغات در نقــض حقوق 
بشر، هویت ســازی مصرفی برای مردم است؛ 
داشتن یک هویت سالم، یکی از حقوق مسلم 
هرشهروند اســت اما در نتیجه تبلیغات مکرر 
بازرگانی، هویت مردم بر اســاس مصرف شکل 
می گیرد. فعاًل هویتی کــه در وجود جوانان و 
کودکان شکل می گیرد یک هویت تعریف شده 
و کاذب اســت، نه هویت واقعی و بشــری. در 
افغانستان دیده شده که با افزایش تبلیغات در 
رســانه ها، میزان خرید مردم و تولید کاالهای 

نامناسب افزایش یافته است. 
حتا در بســیاری مــوارد خشــونت های 
خانوادگی، حتا طالق و لت و کوب همســر، به 
خاطر رسیدگی نشدن به خواسته ها، تمایالت 
و خریداری نکردن کاالهای ُمد روز است. چون 
اقتصادی  بازرگانان بدون در نظرداشت مسایل 
مردم، فراتر از نیازهای اصلی آنان، برای شــان 
نیاز تعریف می کنند. در خوراک، در پوشاک و 
لوازم زندگی، تبلیغ گران و بازرگانان ما را  خالف 
میل و نیازهای واقعی مــان تحریک می کنند. 
غیر مقبوالت را برای مــا قابل هضم و تحمل 
می سازد. بر این اساس در جامعه مصرفی، دایره 
نیازهای خانواده ها از سوی بازرگانان و صاحبان 

تبلیغ تعیین و تعریف می گردد.
ج ـ ترویج نیازهای کاذب:  ســلب شــدن 
اختیار عمومی از دســت افراد و رونق گرفتن 
تحمیل و اجبار توسط تحریک احساسات نیز، 
خود یک نوع نقض حقوق بشــر است. یکی از 
کارهــای تبلیغات بازرگانی و آگهی ها، تحمیل 
و اجبــار بر مــردم از راه تحریک احساســات 
است. در نتیجه تبلیغات شرکت های نامحبوب، 
محبوب، اموال ناسالم، سالم و اشتباهات مسلم، 
به حقیقت و راستی  بد ل می شود. در تبلیغات 
آن قدر جنبه های احساساتی مردم نشانه گرفته 
می شود که مردم مجبور به پذیرش نامناسب ها 
می شــوند. عیب ها، مشکالت، فریب و تقلب ها 
در کاالها نادیده گرفته می شــود و نفرت ها از 

فریب دهندگان کم می شود.
به  عقیده شیلر، با افزایش تبلیغات، نیازهای 
کاذب مطابق میل تبلیغ گران و شــرکت های 
تجارتــی در وجود مردم شــکل می گیرد که 
به شــدت در افزایش خشــونت و نقض حقوق 
آنــان نقش دارد. شــیلر به عنــوان نمونه به 
شــیوه غذایی و زندگی مکزیکی ها اشاره کرده 
و می گوید با وجودی که ســی و 5 میلون تن 
تغذیه مناســبی ندارند و یک میلیون کودک 
آن دچار سوء تغذیه اند، اما آثار منفی تبلیغات 
در همه بخش های زندگی مردم دیده می شود 
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و گرفتار مصرف گرایی شــده اند. چون بیشتر 
تبلیغات بازرگانی آمیخته با تبلیغات فرهنگی، 
سیاســی و اقتصادی اســت و برای مردم نیز 
قابل تفکیک نیســت. شیلر این مسأله را تأیید 
کرده و می گوید که یکــی از خطرهای بزرگ 
تبلیغات در سلب اعتماد عمومی همین مسأله 
اســت. صرف نظر از این که نیازهای اجتماعی 
چه باشد، جبراً مردم به  سوی پویش های  نظام 
شــرکت های تبلیغاتی ســوق داده می شوند. 
کم کم نگاه های ارزشــی جــای خویش را به 
 نگاه هــا و تفکرات مصرفی می ســپارد. همین 

مسأله باعث نارضایتی عمومی می گردد.
د ـ نقض حقوق دسترســی بــه اطالعات 
ســالم:  در جوامع کنونی و گسترش اطالعات 
جمعی، یکی از حقوق مسلم مردم دسترسی به 
اطالعات سالم و کامل است. در تمامی قوانین 
ملی و بین الملی نیز تأکید شــده که هرانسان 
نیاز دارد تا به معلومات دقیق دسترسی داشته 
باشند. در افغانستان نیز در موارد متعدد روی 
دسترسی مردم به اطالعات درست تأکید شده 
اســت. اما متأســفانه از آن جایی که مصارف 
بیشتر رســانه ها از مجرای پیام های بازرگانی 
تأمین می شــود، اکثر رســانه ها و برنامه های 
مفیــدی آن، در انحصار تبلیغات بازرگانی قرار 
گرفته اند.  شــرکت های بزرگ تجارتی نیز، با 
استفاده از مشــکالت اقتصادی رسانه ها مراکز 
رســانه ای را واســطه خود قرار داده و آن را در 
اختیار خــود گرفته اند. چون هزینه یک تبلیغ 
و پیام بازرگانی، فراتر از توان مالی افراد عادی، 
ارشادگران، انجمن ها و حتا دولت است. خیلی 
از سازمان های مدافع حقوقی، نمی توانند برای 
نشر حقایق و رساندن پیام خویش، در رسانه ها 
فضا خریداری کنند.  اما تاجران و سرمایه داران 
به شــکلی سرســام آور روی پیام های بازرگانی 
ســرمایه گذاری کرده و در عــوض از کیفیت 
پاییــن کاالها جبــران می کنــد. در بعضی از 
تلویزیون ها هزینه یک دقیقه ای پیام بازرگانی 
به 3 هزار دالر می رســد.  با وجود این از یکسو 
حق دسترسی مردم به اطالعات درست ضایع 
می شود و از سوی دیگر فروش کاالهای تجارتی 

بی کیفیت باالی مردم تحمیل می گردد.
بیشتر رسانه ها نیز به خاطر وابستگی شان 
به پول های پیام هــای بازرگانی، اوقات طالیی 
نشراتی خویش را در اختیار صاحبان تبلیغ قرار 
می دهند. حتا بیشتر برنامه ها به خاطر قابلیت 
بالقوه بازاریابی و تأثیرات آن ها در تلویزیون ها 
ساخته و تولید می شــود. با وجود این ، بیشتر 
برنامه هــای جالــب و دیدنــی تلویزیون ها و 
رسانه ها، تحت کنترل شــرکت های تبلیغاتی 

است.
به  گفته دکتر استاد پاکدهی، استاد رشته 
روزنامه نــگاری و عضو هیأت علمی دانشــگاه 

عالمه طباطبایــی  تهران، تبلیغات به شــکل 
گســترده در برنامه های تلویزیون ها نفوذکرده 
اســت. به طور نمونه: ورزش فوتبال که یکی از 
برنامه های پربیننده تلویزیون است، فعاًل فقط 
جنبه تبلیغاتی را به  خود گرفته و ورزش گفته 
نمی شود، بلکه اقتصاد و تجارت است. با وجود 
این ورزش دیگر پدیده سالمت ساز نیست، بلکه 
سالمت ســوز است. از طریق فوتبال هیجان به 
مردم ما فروخته می شــود. نظام سرمایه داری 
روی بازی ها کار می کند تــا مردم ما را اغفال 

کند. 
ه ـ ســلب اعتماد عمومی: اعتماد و باور در 
وجود افراد یک جامعه، بزرگترین ســرمایه ای 
اســت که بــر تمامی کنش هــای اجتماعی و 
فعالیت های افراد  اثر دارد. در جامعه ، خانواده و 
در بین مردمی که اعتماد وجود نداشته باشد، 
بسیاری از مشکالت از جمله خشونت، طالق، 
لت و کوب و فرار از منزل افزایش پیدا می کند. 
از آنجایی که فعــاًل تبلیغات بخش جداناپذیر 
زندگی مردم شده و تمامی بخش های زندگی 
مارا به شکل آشــکار و پنهان فرا گرفته است، 
بزرگترین نقش را در ضعیف ســاختن اعتماد 
مردم دارا ست. تبلیغات با ضعف اعتماد عمومی، 
بر امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، اقتصادی، 
اعتقادی و آموزشــی جامعه نیز اثر گذاشــته 
است. چون شــرکت های تبلیغات بازرگانی با 
ابزار و امکانات مهم مسایل روان شناسی، روابط 

 شناسی و ... مجهز شده اند.
ذ ـ سوء اســتفاده از شــهرت افراد: بارها 
دیده ایم که در تبلیغات بازرگانی از چهره های 
مشهور استفاده شــده است تا قناعت مردم را 
نسبت به خرید کاال حاصل کند. سوء استفاده 
تاجران از نام و شهرت حقوقی افراد و اشخاص، 
بزرگترین نقض حقوق بشــر به شمار می رود. 
صاحبــان تبلیغ یا  گروه های فشــار در بخش 
تدابیر اقتصادی با دادن هدیه یا رشوه به افراد 
مورد نظر، می خواهند آنــان را به فرمان خود 
درآورند و از چهره ها و شــهرت آنان در بخش 
تبلیغ کاالی خود اســتفاده کنند. هنرمندان، 
رهبــران، متنفــذان و بزرگان از افــراد مورد 
نظر تبلیغ گران اند. گروه های فشــار به  وسیله 
آوازه گــران نامــدار، افکار مــردم را دگرگون 

می کنند.
ح ـ نقض حقوق صحی افراد: سالم زندگی 
کــردن و صحت مند بودن، یکــی از مهم ترین 
ابعاد حقوق بشری است. اما در نتیجه تبلیغات 
بازرگانی دروغ و معرفی شدن انواع خوردنی های 
تاریخ گذشــته و کاالی مضــر و بی کیفیت از 
طریق رسانه ها، هم به صحت مردم آسیب وارد 
می شود و هم به  اعتماد شــان ضرر می رسد و 
انواع و اقسام بیماری ها در بین مردم گسترش 
پیدا می کند. مسئوالن رسانه ها با پخش انواع 

تبلیغات بازرگانــی در بین برنامه های خویش، 
نباید از عواطف انسانی مخاطبان سوء استفاده 
کنند؛ نباید محبوبیت، محبت، اخالق و دوستی 
را صرف تبلیغات کــرد، نباید به صرف این که 
بچه ها بــه برنامه کودکی عالقــه دارند به آن 
برنامه اجــازه داد تا آگهــی ماکارونی یا فالن 

محصول را به خورد مردم بدهد. 
راه کارها

الف ـ مســئوالن دولتی: اولین و مهم ترین 
راهکار این اســت که مسئوالن دولتی باید در 
دقــت و بازنگری صحت و ســالمت پیام های 
بازرگانــی تــالش کننــد. وزارت اطالعات و 
فرهنگ کشــور، وزارت اقتصاد و وزارت کار و 
امور اجتماعی و دیگر مسئوالن، باید در قسمت 
بررسی محتوای تبلیغات و صداقت تبلیغ گران 
نظاره گر دقیق باشــند.  تبلیغ گران و بازرگانان 
نیز باید تمامی تالش شان شناخت مخاطب از 
کاال باشند نه فریب و تحریک احساسات آنان. 
تبلیغ گران نبایــد با اعتماد مردم بازی کنند و 
این سرمایه بزرگ را از جامعه خود سلب کنند. 
چون دیر یا زود، پیامدهای آن به خودشان نیز 
می رسد. تبلیغ گران باید اخالق تبلیغ کردن و 
مســئولیت های دینی و وجدانی شان  را رعایت 
کنند. بازرگانان بایــد از دروغ، نمایش خالف 

واقعیت، خودداری کنند. 
ب ـ مسئوالن و صاحبان رسانه ها: صاحبان 
تمامــی نشــریات چاپی، صوتــی، تصویری و 
چاپخانه ها، باید اخالق و مســئولیت اجتماعی 
خویش را فراموش نســازند. رســانه ها باید در 
قسمت نشــر تبلیغات دقیق باشند و تبلیغاتی 
را که آمیخته با دروغ و فریب است، نشر نکنند. 
چون افزون بر ســلب اعتماد مــردم از کاالها، 
نسبت به وســایل وســایل ارتباط جمعی نیز 
بی اعتماد و بی باور می شوند. رسانه ها باید بیشتر 
مردم و عام مردم را نظر بگیرند تا آســیب پذیر 
نشــوند نه یک تعداد خاص یا صاحبان اموال 
تجارتــی را. نباید کاالهایی را معرفی کنند که 
به  اقتصاد مردم آسیب وارد کند و ترویج کننده 
الگوهای مخرب و کمرشکن باشد. رسانه ها در 
پیام های بازرگانی که نشر می کنند، باید حقوق 
بشــر، سالمت اجتماع، روح و جسم افراد را در 
نظر بگیرند. در فقره ســوم ماده ۱۱ قانون منع 
خشونت ذکرشده که رســانه ها باید از پخش 
و نشــر هرگونه اطالعات ترویج کننده خشونت 

خودداری کنند .
در فقره چهــارم ماده ۴5 قانون اساســی 
آمده که آثار و مطالبی که باعث هتک حرمت 
و توهین و تحقیر بــه افراد حقیقی یا حکمی 
می  شود، ممنوع است. در فقره چهارم در ماده 
دوم قانون رســانه های کشور آمده که رسانه ها 
باید حقایق را دقیق و ســالم به مردم برسانند. 
در ماده 2۶ قانون رسانه ها ذکر شده که تمامی 



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره چهارم، سرطان 1398

اعالناتی که از طریق رســانه ها نشــر می شود، 
مطابق قانون باشد.

ج ـ صاحبان پیام هــای بازرگانی: تاجران 
و شــرکت های تبلیغاتی باید اخالق و شــئون  
انسانی و حقوق بشــری را در نظر بگیرند و با 
عزت و آبروی مردم خویش بازی نکنند. رعایت 
مالکیت، حیثیت، آبرو و عزت افراد و اشخاص 
نیز مهم اســت که باید در نظر گرفته شــود. 
بازرگانــان از هرچیزی دیگــر باید منافع ملی 
و مردمی را در نظر داشــته باشــند. بازرگانان 
باید از بازی کردن با احساســات و عقاید مردم 
خودداری کنند و از مقدسات و اسامی بزرگان 
نیز در رشــد تجارت خود، استفاده نکنند. در 
ماده ۴7۹ و ۴۶۹ قانون جزا، در باره فریبکاری 
در عرصه تجارتی اشــاره شده و گفته تاجرانی 
که با استفاده از تبلیغ و تزویر تجارت خویش 
را پیــش می برند، حبس کوتاه و جریمه نقدی 
5 هزار افغانی را باید بپردازند. مطابق ماده 5۶ 
قانون تجارت افغانستان، هرنوع حیله و دسیسه 

در امور تجارت ممنوع است.

نتیجه گیری 
۱- با افزایش تبلیغات بازرگانی، جنبه های 
رعایــت حقوق بشــری در جامعــه کمرنگ 
شده اســت. ظاهراً همه تالش ها برای مقاصد 
اقتصادی صورت می گیرد، نه حقوق بشــری. 
متأسفانه برخی از بازرگانان با تبلیغات بازرگانی 
خویش از پایین بودن ســطح ســواد و آگاهی 
مردم اســتفاده کرده و با تحریک احساســات 
آنان، حقوق مســلم ایشــان را نقض می کنند. 
حقوق شهروندان در ابعاد مختلف، به بازرگانان 
و تبلیغ کننــدگان در بدل کاالهای بی کیفیت 
فروخته شده است. در کشــورهای جنگ زده 
مثل افغانستان، مردم در وضعیت پریشانی به 
 ســر می برند و در چنین وضعیتی،  اثرگذاری 

تبلیغات بیشتر می شود.
2- از طریق تبلیغات اهداف مختلفی دنبال 
می شود که یکی از مهم ترین اهداف آن، افزونی 
ســلیقه و انتظارات مخاطبــان از یک کاال یا 
جنس مورد نظر تبلیغ کننده اســت. در ظاهر 
تبلیغات اهداف خاص یا مشتری را هدف قرار 
می دهد اما در اصل همه مردم، زنان، کودکان 
و نوجوانــان را در بر می گیرد. نشــر تبلیغات 
ســیاه به خاطر  تحریک احساسات، راه انشاء، 
ترویج، گســترش، تکرار، تلقین، القای ظریف، 
برانگیختن عواطف و حاالت روحی و نفســانی 
مردم، به شــکل مستقیم و غیرمستقیم، باعث 

نقض حقوق بشر در جامعه شده است. 
3-  هزینه آگهی ها سال به سال در رسانه ها 
در حــال افزایش اســت و بــر جریان بخش 
اقتصادی در جامعه و قیمت شــدن کاالها نیز 
تأثیر گذاشته است. بیشتر رسانه ها و شرکت ها 

متکی بر پول های اعالنات و آگاهی بازرگانی اند. 
مخاطبــان رســانه های جمعی بــا ایدئولوژی 
شرکت های تبلیغاتی و تجارتی احاطه شده اند. 
تبلیغات بازرگانی پذیرش کاالهای بی کیفیت 
را در وجود مردم آســان تر ســاخته اند و برای 
کاالها اعتبار آفرینی می کنند. با وجود این تنها 
چیزی که نادیده گرفته شده، حقوق شهروندان 
اســت. رسانه های جمعی با فروش مخاطبان و 
مردم عزیز کشور به صاحبان آگهی و تبلیغات 
بازرگانی، مخارج خویش را تأمین می کنند و به 

 سود دست می یابند.
۴-   تولیــدات بی کیفیت جهــان فراتر از 
نیازهای مصرف است و تاجران و تولید کنندگان 
مجبور انــد که برای فروش ایــن کاالها تبلیغ 
کنند و نیازهای کاذب مــردم را باال ببرند. اما 
شــرکت های تجارتی و تولید کنندگان داخلی 
کشــور ما اندکی از انصاف کار گرفته، باید به 
جــای هزینه های هنگفــت در تبلیغ باید آن 
را در باالبــردن کیفیــت کاالی خویش به کار 
گیرند. به جای تبلیغات کاالهای بی کیفیت و 
مواد خوراکی تاریخ گذشته، رضایت مشتریان 
خویش را جلب کنند تــا آنان تبلیغ کنندگان 

واقعی کاالها و اجناس شان باشند.
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از صفحه ۶۰
قانون مبارزه با...

تدویر کنفرانس خبری و نشر گزارش 
مواد مخدر

مادۀ هفتادوچهارم:
)۱( کنفرانس خبــری در مورد گرفتاری و 
محاکمه قاچاقبران، ضبط مواد مخدر و مسکرات، 
کاهش تقاضا و سایر فعالیت های مربوط مبارزه با 
مواد مخدر و مسکرات، ربعوار و یا ماهوار توسط 
وزارت مبارزه با مواد مخدر، مرکز عدلی و قضایی 
و وزارت صحــت عامه و معینیت مبارزه با مواد 
مخدر و مســکرات وزارت امور داخله و ریاست 
عمومی امنیت ملی طور هماهنگ و مشــترک 

برگزار می گردد. 
)2( وزارت مبــارزه با مــواد مخدر، گزارش 
تحقیقی، ســروی و راپور فعالیت های مبارزه با 
مواد مخدر و مسکرات را در هماهنگی با مرکز 
عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، 
معینیت پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، 
وزارت صحت عامه و سایر ادارات همکار ملی و 
بین المللی، ترتیــب و تدوین نموده و به عنوان 
گزارش رسمی دولت افغانســتان، ساالنه نشر 

می نماید. 
)3( ادارات ذی ربــط مبارزه با مواد مخدر و 
مسکرات مکلف اند درتهیه معلومات جهت تدویر 
کنفرانس ها و تدوین گزارش ساالنه مواد مخدر 
و مسکرات دولت افغانستان، با وزارت مبارزه با 

مواد مخدر همکاری نمایند.
طــی مراحل مقرره و وضــع لوایح و 

طرزالعمل ها
مادۀ هفتادوپنجم:

وزارت مبــارزه با مواد مخــدر می تواند به 
منظور تطبیق بهتر احکام این قانون طی مراحل 
مقرره ها را پیشــنهاد و طرزالعمل ها و لوایح را 

وضع نماید. 
تعارض قوانین 

مادۀ هفتادوششم:
هرگاه حکمــی از احکام این قانون با احکام 
ســایر قوانین نافذۀ کشــور در تناقض باشد، به 

احکام این قانون ارجحیت داده  می شود. 
تاریخ انفاذ 

مادۀ هفتادوهفتم:
این قانون از تاریخ توشــیح، نافذ می گردد. 
با انفاذ این قانون، قانون مبارزه علیه مســکرات 
و مواد مخــدر و کنترول آن منتشــره جریدۀ 
رسمی شماره )۱۰25( مورخ 3/2۴/ ۱3۸۹ لغو 

می گردد. 
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فصل اول
احکام عمومی

مبنی
ماده اول:

ایــن قانون مطابق حکم مندرج ماده هفتم 
قانون اساسی افغانستان، وضع شده است. 

اهداف
ماده دوم:

۱- جلوگیری از زرع و انتقال خشــخاش، 
بنگ دانه، کوکا و سایر نباتات مولد مواد مخدر .

2- جلوگیــری از تولید، تهیه، پروســس، 
خرید، فروش، نگهداشت، توزیع، کمیشن کاری، 
واردات، صادرات، حمل و نقل )ترافیک(، عرضه، 
استعمال، ذخیره و اخفاء مواد مخدر و مسکرات 

یا مواد مختل کننده روان.
3- کنتــرول مــواد مخدر، مســکرات و 
تجهیزات مورد اســتعمال در تولید و پروسس 
مواد مخدر و مسکرات و جلوگیری از استعمال 

غیرقانونی آن ها.
۴- تعیین مجازات مرتکبین جرایم قاچاق 

مواد مخدر و مسکرات.
5- تأمین هماهنگی میان ادارات دولتی و 

قانون مبارزه با 
مواد مخدر و 
مسکرات

مؤسسات غیردولتی در امر مبارزه با مواد مخدر 
و مسکرات.

۶- تشــویق دهاقین به زرع نباتات مفید و 
اصالح شده به عوض نباتات مولد مواد مخدر.

7- جلب همکاری و مســاعدت مؤسسات 
غیردولتــی داخلی و خارجی و ســازمان های 
بین المللــی در امر مبــارزه با مــواد مخدر و 

مسکرات.
اصطالحات
ماده سوم:

اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم، ذیل 
را افاده می نماید:

۱- مــواد مخدر: نباتات، مــواد یا مرکباتی 
اســت که در جدول های شــماره )۴،3،2،۱( 
منضمه این قانون تنظیم و تصنیف گردیده اند. 
2- قاچــاق مواد مخــدر: زرع نباتات مولد 
مواد مخــدر و تولید، تهیه، پروســس، خرید، 
فــروش، نگهداشــت، توزیع، کمیشــن کاری، 
واردات، صــادرات، حمــل و نقل)ترافیــک(، 
عرضه، اســتعمال، ذخیره، یا اخفاء مواد مخدر 
روانگردان ها مندرج جدول های شــماره )۱، 2 
و 3( منضمه ایــن قانون یا مرکب حاوی آن ها 

 یا فعالیــت در مورد هر مــاده کیمیاوی اولیه 
)پریکرســر( مندرج جدول شماره )۴( منضمه 
ایــن قانون به منظــور اســتعمال در تولید و 
ترکیب غیرقانونی مواد مخــدر و روانگردان ها 
بدون جوازنامــه و اجازه نامه مندرج این قانون، 

می باشد.
3- مســکرات: مشــروبات الکولی و دیگر 
مسکرات که در جدول ضمیمۀ شماره )5( این 

قانون درج گردیده است.
۴- قاچاق مسکرات: تولید، تهیه، پروسس، 
خرید، فروش، نگهداشت، توزیع، کمیشن کاری، 
واردات، صادرات، حمل ونقل، عرضه، استعمال، 
ذخیره و یــا اخفاء مشــروبات الکولی و دیگر 
مسکرات می باشد که در جدول ضمیمه شماره 

)5( این قانون درج گردیده اند. 
5- انتقــال تحت کنترول: اجــازه دادن به 
انتقال )ترانزیــت( و حمل و نقل محموله های 
غیرقانونــی حاوی مــواد مخدر، مســکرات، 
تجهیــزات، البراتوارها و ســایر اقالم مربوط و 
محموله های مشکوک به اجازه مراجع ذی صالح 
عدلی و قضایی در داخل کشــور یــا از قلمرو 
افغانستان به قلمرو یک یا چند کشور دیگر به 
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مقصد جمع آوری مدارک و شناسایی اشخاص 
مظنون قاچاق مواد مخدر می باشد. 

۶- معتاد: شخصی است که یک یا بیش از 
یک مادۀ مخــدر روانگردان مندرج جدول های 
شــماره )5،۴،3،2،۱( منضمۀ این قانون را به 
نحوی اســتعمال نموده که به آن وابســتگی 

جسمی یا روانی و یا هرد را داشته باشد. 
7- مــادۀ کیمیاوی اولیه: مادۀ اســت که 
در تولید یا پروســس مواد مخــدر روانگردان 
اســتعمال و در جدول شماره )۴( منضمه این 

قانون تنظیم گردیده است. 
۸- مــواد روانگردان: مــواد مخدر مندرج 
جدول های شماره )۱،2 و 3( منضمۀ این قانون 
اســت که در کنوانســیون بین المللی کنترول 
داروهای روانگردان سال ۱۹7۱ درج می باشد. 

۹- مخلــوط: موجودیت یــک و یا بیش از 
یک مادۀ مخدر یا مسکر در ماده دیگر است، به 
گونۀ که بدون استفاده از روش های کیمیاوی به 

آسانی قابل تفکیک و تشخیص باشد. 
۱۰- مرکب: ترکیب یک و یا بیشتر از یک 
مادۀ مخدر یا مســکر است، به نحوی که بدون 
اســتفاده از روش های خــاص کیمیاوی قابل 

تجزیه و یا تشخیص نباشد. 
۱۱- استعمال طبی: استفاده از مواد مخدر 
روانگردان مندرج جدول های شــماره )2 و 3( 
منضمۀ این قانون، به اساس نسخۀ طبی است 
که مطابق اصول و معیارهای ســازمان جهانی 

صحت، تجویز شده باشد.
۱2- نســخۀ طبی: سندامضاء شده توسط 
طبیب دارای جواز فعالیت طبی اســت که به 
اساس آن، توزیع یک مقدار مشخص مواد مخدر 

تحت کنترول برای مریض تجویز می گردد. 
۱3- جوازنامه )الیسنس(: سند کتبی است 
که به منظور انجــام فعالیت های مندرج ماده 

دوازدهم این قانون، اعطاء می گردد. 
۱۴- اجازه نامه: سند رسمی کتبی است که 
به منظور انجام هر فعالیــت مندرج جوازنامه، 
با تعیین کمیــت و کیفیت به دارندۀ جوازنامه 

اعطاء می گردد.
۱5- سمع و نظارت ارتباطات الکترونیکی: 
شنیدن و مشاهده مکالمات صوتی و تصویری 
و نظارت پیام های متنی و تصویری اشــخاص 
مظنــون و متهم به جرایم قاچاق مواد مخدر و 
مسکرات، از طریق وسایل ارتباطات الکترونیکی 

به استیذان محکمه ذی صالح می باشد.
۱۶- ارتباطات الکترونیکی: هرنوع ارتباطی 
است که از طریق وسایل ارتباطات الکترونیکی 
به صــورت مکالمات صوتی یــا تصویری و یا 
پیام هــای متنــی و تصویری، فکس و ســایر 
روش های تکنالوژی معلوماتی صورت می گیرد. 
۱7- وســایل ارتباطات الکترونیکی: هرنوع 
ابزار تکنالوژی معلوماتی است، از قبیل مخابره 

سیم دار و بی سیم، نرم افزارهای انترنیتی مانند 
وبالگ، وبســایت، ایمیل، مسنجر، فیسبوک، 
ســکایپ، وایبر، یوتیوب، و امثال آن و ســایر 

ابزارهای تکنالوژی معلوماتی.
۱۸- مقــام دولتی: اشــخاصی که مطابق 
قانون اساسی افغانســتان، تعقیب عدلی آن ها 
از صالحیــت محکمــۀ خاص باشــد، اعضای 
مجلسین شورای ملی، اعضای شوراهای والیتی 
و ولسوالی، اشخاص متصدی بست های ملکی 
خارج رتبه، فوق رتبــه، رتبه اول و رتبه دوم و 
افسران قوای مسلح، پولیس و موظفین امنیت 

ملی می باشند. 
۱۹- رهبــر شــبکه قاچاق مــواد مخدر: 
شخصی است که یک یا چند شبکه قاچاق مواد 
مخدر را در داخل و یا خارج افغانستان، رهبری 

و سازمان دهی نماید.
2۰- اداره کننده اعضای شبکۀ قاچاق مواد 
مخدر: شخصی است که توسط رهبر شبکه، به 
منظور سوق و اداره اعضای شبکه و فعالیت های 
مرتبط به جرایم قاچاق مواد مخدر، اســتخدام 

می شود. 
2۱- شــبکه قاچاق مواد مخدر: گروهی از 
افراد است که توسط رهبر شبکه یا اداره کننده 
شــبکه، به منظور ارتکاب قاچاق مواد مخدر و 
یا فعالیت های مرتبط با آن، استخدام می شوند.

22- مرکــز تداوی معتادین: شــفاخانه و 
کلینیــک دولتی و خصوصی کــه برای تداوی 

معتادین اختصاص یافته باشد. 
ادارۀ مسئول و هماهنگ کننده 

مادۀ چهارم: 
وزارت مبــارزه با مواد مخدر مســئولیت 
هماهنگی امورمبارزه با مواد مخدر و مسکرات، 
تطبیق اســتراتژی ملی کنتــرول مواد مخدر 
و پالیســی های مربوط و نظارت از آن ها را در 
همکاری با ســایر وزارت ها و ادارات ذی ربط به 

عهده دارد. 

فصل دوم
کمیسیون عالی و کمیتۀ تنظیم مواد مخدر 
کمیســیون عالی مبارزه با مــواد مخدر و 

مسکرات
مادۀ پنجم:

)۱( به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون 
و مبارزۀ مؤثر با قاچاق مواد مخدر و مسکرات، 
کمیسیون، عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 
کــه در این قانون به نام کمیســیون عالی یاد 

می شود، به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
۱- رئیــس جمهور یا معاون رئیس جمهور 

به حیث رئیس.
2- وزیرمبارزه با مواد مخدر به حیث عضو.

3- رئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه 
به حیث عضو.

۴- لوی سارنوالی به حیث عضو. 
5- وزیر امور داخله به حیث عضو.
۶- وزیر امورخارجه به حیث عضو.
7- وزیر دفاع ملی به حیث عضو.

۸- وزیر مالیه به حیث عضو.
۹- وزیر عدلیه به حیث عضو.

۱۰- وزیر صحت عامه به حیث عضو.
۱۱- وزیر ارشاد، حج و اوقاف به حیث عضو.
۱2- وزیر اطالعات و فرهنگ به حیث عضو.

۱3- وزیر اقتصاد به حیث عضو.
۱۴- وزیــر زراعت، مالــداری و آبیاری به 

حیث عضو.
۱5- وزیر مخابــرات و تکنالوژی معلوماتی 

به حیث عضو.
۱۶- وزیراحیاء و انکشــاف دهات به حیث 

عضو.
۱7- وزیــر کار و اموراجتماعــی شــهدا و 

معلولین به حیث عضو.
۱۸- وزیر تجارت و صنایع به حیث عضو.

۱۹- وزیر معارف به حیث عضو.
2۰- وزیرتحصیالت عالی به حیث عضو.

2۱- وزیر امورزنان به حیث عضو.
22- رئیس عمومــی امنیت ملی به حیث 

عضو.
23- رئیس عمومی اداره مستقل ارگان های 

محل به حیث عضو.
2۴- رئیــس عمومــی اداره ملی حفاظت 

محیط زیست به حیث عضو.
25- رئیس عمومی بانک مرکزی افغانستان 

به حیث عضو.
)2( پیشــبرد امــور اداری و ســکرتریت 
کمیســیون عالی به عهده ریاست هماهنگی با 
ارگان های تنفیذ قانــون وزارت مبارزه با مواد 

مخدر می باشد.
وظایف و صالحیت های کمیسیون عالی

مادۀ ششم:
)۱( کمیســیون عالــی دارای وظایف ذیل 

می باشد:
۱- تصویب و نظارت از تطبیق استراتیژی 
ملی کنترول مواد مخدر و مسکرات و تجدیدنظر 

بر آن.
2- تصویــب پالیســی ها و طرزالعمل های 

مربوط به مبارزه با مواد مخدر و مسکرات. 
3- اتخاذ تدابیر الزم جهت تقویت هماهنگی 

و همکاری میان وزارت ها و ادارات ذی ربط.
۴- اتخاذ تدابیر الزم جهت کاهش تقاضای 

مواد مخدر و مسکرات.
5- اتخاذ تدابیــر الزم جهت فراهم نمودن 

زمینه تداوم معتادین مواد مخدر.
۶- اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از زرع 

قانونی نباتات مولد مواد مخدر.
7- ایجاد کمیته تخنیکی به منظور تطبیق 
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بهتر احکام این قانون، در صورت ضرورت.
۸- اســتماع گــزارش اجراآت و بررســی 
چالش ها و مشــکالت مبارزه بــا مواد مخدر و 

اتخاذ تصمیم در زمینه.
۹- پیشنهاد تعدیل احکام این قانون.

۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد زرع نباتات مولد 
مواد مخدر به منظور رفع نیازمندی های طبی، 

صنعتی و تحقیقات علمی و طبی.
)2( طرز فعالیت کمیسیون در الیحۀ که از 

طرف آن وضع می گردد، تنظیم می شود. 
کمیســیون های والیتی و ولسوالی و 

وظایف آن ها
مادۀ هفتم:

)۱( کمیســیون مبــارزه با مــواد مخدر و 
مسکرات در والیات و ولسوالی ها، تحت ریاست 
والی و ولســوال، به عضویت آمرین واحدهای 
دومی و ســومی ادارات عضو کمیسیون عالی، 

ایجاد می گردد.
)2( کمیســیون های والیتی و ولســوالی 
مبارزه با مواد مخدر و مســکرات دارای وظایف 

ذیل می باشد:
۱- عملی نمودن استراتیژی ملی کنترول 
مواد مخدر و مسکرات، پالیسی ها و برنامه های 

مبارزه با مواد مخدر و مسکرات. 
2- اتخاذ تدابیر الزم جهت کاهش تقاضای 

مواد مخدر و مسکرات.
3- هماهنگی فعالیت های جلوگیری از زرع 

نباتات مولد مواد مخدر و محو مزارع آن.
۴- نظارت بر اجرای برنامه های تبلیغاتی در 

امر مبارزه با مواد مخدر و مسکرات. 
5- نظارت بر شامل سازی تداوی معتادین 

مواد مخدر در بسته های اساسی صحی.
۶- نظارت بر تطبیق برنامه بدیل معیشت 
و تأمیــن مؤثریت آن و فراهــم نمودن زمینه 

مشارکت فعال مردم.
7- ارایۀ پیشــنهاد در مورد تجدیدنظر بر 
استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و مسکرات 

به کمیسیون عالی.
۸- تطبیق تصامیم و مصوبه های کمیسیون 

عالی.
۹- ارائــه گــزارش اجــراآت مربوطه، به 

کمیسیون عالی.
کمیتۀ تنظیم مواد مخدر

مادۀ هشتم: 
)۱( کمیتۀ تنظیم مواد مخدر و مســکرات 
که در این قانون، به نام کمیته یاد می شود، به 

ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
۱- یک نفر کارشــناس طبــی و یک نفر 

کارشناس دواسازی از وزارت صحت عامه.
2- یک نفر کارشناس امورطبی و یک نفر 
کارشــناس امورحقوقی از وزارت مبارزه با مواد 

مخدر.

3- یک نفر کارشــناس گمرکات از وزارت 
مالیه.

۴- یک نفر کارشــناس از معینیت پولیس 
مبارزه با مواد مخدر و مسکرات.

5- یک نفر کارشــناس از وزارت تجارت و 
صنایع.

۶- یک نفر کارشناس امور حقوقی از وزارت 
عدلیه.

)2( اعضــای کمیتــۀ مندرج فقــرۀ )۱( 
ایــن ماده، از طــرف وزرای مربوط برای مدت 
چهارســال تعیین می گردند. رئیس کمیته از 
میان اعضــای آن به اکثریت آرای اعضاء، برای 

مدت دو سال انتخاب می گردد.
)3( جلســات کمیتــه با حضور دو ســوم 

اعضای آن دایر می گردد. 
)۴( تصامیم کمیته در جلسات، با اکثریت 
آرای اعضــای آن، اتخاذ و در کتاب مخصوص 

ثبت می گردد.
)5( هرگاه عضــو کمیته، وظایف محوله را 
به وجه احسن انجام ندهد، وزیر مبارزه با مواد 
مخدر می تواند، تعویض وی را از مراجع مربوطه 

مطالبه نماید.
)۶( نحــوه فعالیــت و اجــراآت مربوط به 
کمیته، در مقرره با طرزالعمل جداگانه تنظیم 

می گردد. 
وظایف و صالحیت های کمیته

 مادۀ نهم: 
)۱( کمیتــه دارای وظایف و صالحیت های 

ذیل می باشد: 
۱- درج نمودن نام مواد مخدر در جدول های 
شماره )۱، 2، 3 و ۴( منضمۀ این قانون، حذف 
نمودن نام مواد مخدر از جداول مذکور و انتقال 

آن از یک جدول به جدول دیگر.
2- بررسی درخواست های اشخاص متقاضی 

جوازنامه و اجازه نامه مندرج این قانون.
3- اعطای جوازنامه و اجازه نامه به اشخاص 
متقاضی، تعلیق و لغــو، آن مطابق احکام این 

قانون.
۴- نظــارت و کنتــرول بــر فعالیت های 
اشــخاص دارنده جوازنامه و اجازه نامه مندرج 
جــزء 3 این فقره و معرفی متخلفین به مراجع 

عدلی و قضایی. 
5- دریافت و بررســی گزارش فعالیت های 
اشخاص دارنده جوازنامه و اجازه نامه مندرج این 
قانون و ارائه نتایج آن، به وزارت مبارزه با مواد 

مخدر.
)2( کمیتــه مکلف اســت از اجــراآت و 
فعالیت هــای مربوط، طور ربعوار و ســاالنه، به 
وزارت مبــارزه با مواد مخــدر و وزارت صحت 

عامه و سایر ارگان های ذیربط گزارش دهد. 
)3( کمیته مکلف است هدایات وزارت های 
مبــارزه با مــواد مخدر، صحت عامه و ســایر 

ارگان های ذی دخل را که مطابق احکام اسناد 
تقنینی صادر گردیده باشند، رعایت نماید.

زرع قانونی نباتات مولد مواد مخدر 
مادۀ دهم:

)۱( در صــورت ضــرورت، وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری موظف می گردد تا به منظور 
رفع نیازمندی های طبی، صنعتی و تحقیقات 
علمی نباتات مولــد مواد مخدر مورد نیاز را به 
پیشنهاد کمیته و تصویب کمیسیون عالی، زرع 

نماید.
)2( وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، 
محصوالت به دســت آمده از زرع نباتات مولد 
مواد مخدر مندرج فقرۀ )۱( این ماده را رسماً به 
مراجع ذی ربط تسلیم و مراجع مربوط، از آن در 
جهت مقاصد مندرج فقرۀ )۱( این ماده استفاده 
نموده و از اجراآت خود، به وزارت مبارزه با مواد 

مخدر و کمیته گزارش می دهند. 
)3( فعالیت هــای منــدرج فقره های )۱ و 
2( این ماده، بر اســاس طرزالعملی که توسط 
کمیسیون عالی تصویب می گردد، تحت نظارت 
وزارت مبــارزه با مواد مخــدر و کمیته صورت 

می گیرد. 
تصنیف مواد مخدر

مادۀ یازدهم:
)۱( مواد مخدر مندرج جدول های شــماره 
)۱، 2 و 3( منضمــۀ ایــن قانون و مشــتقات 
کیمیاوی آن ها و مواد کیمیاوی مندرج جدول 
شــماره )۴( منضمۀ این قانون حســب ذیل 

تصنیف گردیده است:
۱- جدول شماره )۱( شامل نباتات و مواد 
مخدر روان گردان ممنوع می باشد که در طبابت 

استعمال نمی گردد.
2- جدول شماره )2( شامل نباتات و مواد 
مخدر روان گردان است که در طبابت استعمال 

گردیده و تحت کنترول شدید می باشد. 
3- جدول شماره )3( شامل نباتات و مواد 
مخدر روان گردان است که در طبابت استعمال 

گردیده و تحت کنترول می باشد. 
۴- جدول شماره )۴( شامل مواد کیمیاوی 
اولیه است که در تولید یا پروسس مواد مخدر 

روان گردان و ادویه روانی استعمال می گردد. 
5- جــدول ضمیمۀ شــماره 5 این قانون 
شــامل مشــروبات الکولی و دیگر مســکرات 

می باشد.
)2( درج نــام مواد مخــدر در جدول های 
شــماره )۱، 2، 3 و ۴( منضمــۀ این قانون و یا 
حذف نمودن و انتقــال آن ها از یک جدول به 
جــدول دیگر در مطابقت با کنوانســیون های 
نافذه بین المللی ذی ربط و مطابق تعدیل، حذف 
و ایزادی که توســط کمیسیون ملل متحد در 
امورمواد مخدر به عمل می آید، صورت می گیرد. 
)3( نباتات و مواد به نام بین المللی آن ها در 
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جدول ها درج می شوند. در صورت عدم امکان 
نام بین المللی، به نام های تجاری، علمی یا مروج 

آن، در جدول های مربوط درج می گردد. 
)۴( کمیته نمی تواند یــک مادۀ مخدر در 
ســطح بین المللی را در جدولی درج نماید که 
احکام نافذ بر آن در مقایســه با احکام مندرج 
کنوانســیون های ملــل متحد در مــورد مادۀ 

مذکور، شدت کمتر داشته باشد.
)5( کمیتــه نمی تواند نام هیچ یک از مواد 
منــدرج جدول شــماره )۱( این قانــون را به 
جدول های شماره )2، 3 و ۴( این قانون انتقال 
دهــد، مگر این که انتقــال آن مطابق به حکم 

مندرج فقرۀ )2( این ماده صورت گیرد. 
)۶( تعدیل، ایــزاد، حذف و انتقال نام مواد 
مخدر و مســکرات مندرج جدول های منضمه 
ایــن قانون، از یک جدول بــه جدول دیگر که 
مطابــق احکام این ماده صورت گرفته باشــد، 
از تاریخ نشــر در جریدۀ رســمی، مدار اعتبار 

می باشد. 
)7( یک مرکب و یا مخلوط هر مادۀ مخدر 
و مســکر تابع احــکام ممنوعیت ها و مجازاتی 
می باشــد که مادۀ موجود در مرکب یا مخلوط 
مذکور تابع آن است. هرگاه مرکب یا مخلوط، 
حاوی دو یا چند ماده مخدر، مشروبات الکولی 
و دیگر مســکرات باشــد، در این صورت، تابع 
شرایط مادۀ می گردد که تحت کنترول شدید 
می باشد، مگر این که در این قانون طور دیگری 

پیشبینی شده باشد. 
)۸( هــرگاه مرکب یا مخلــوط حاوی یک 
مادۀ منــدرج جدول های شــماره )2، 3 یا ۴( 
منضمۀ این قانون طوری ترکیب شده باشد که 
خطر استفاده ســوء از آن قابل تصور استفاده 
ســوء از آن غیرقابل تصور یا اندک بوده و ماده 
مربوط به آســانی به مقادیر مــوادی که قابل 
استفاده غیرقانونی یا استفاده سوء باشد، از آن 
استحصال شده نتواند، باالثر تصمیم کمیته از 
برخی اقدامات کنترول کمیته از برخی اقدامات 
کنترول و نظارت مندرج این قانون معاف شده 

می تواند. 
)۹( هرگاه موادمندرج جدول های شماره )2 
و 3( منضمۀ این قانــون و مرکبات آن ها قابل 
استعمال در طب انسانی یا حیوانی باشد، تابع 
احکام اسناد تقنینی مربوط به مواد و ترکیبات 
مورد اســتعمال در طب انســانی یــا حیوانی 
می گردد، مشــروط بر این که اســتعمال مواد 
مذکور با احکام این قانون مغایرت نداشته باشد. 

      اعطای جوازنامه و اجازه نامه
مادۀ دوازدهم: 

)۱( کمیتــه می تواند جوازنامه یا اجازه نامه 
زرع، تولیــد، تهیه، پروســس، خرید، فروش، 
نگهداشت، توزیع، واردات، صادرات، استعمال و 
ذخیره مواد مندرج جدول های شــماره )۱، 2 

و 3( منضمۀ این قانــون را به منظور معالجه، 
تحقیقــات طبــی و علمی و پیشــبردی امور 
تعلیمی و مقاصدصنعتی صرف به ادارات دولتی 

اعطاء نماید. 
)2( کمیته می تواند به استثنای زرع نباتات 
مولد، جوازنامه یا اجازه نامه فعالیت های مندرج 
فقــرۀ )۱( این ماده را بــه مقاصد مندرج فقره 
)۱( ماده مذکور به سایر اشخاص متقاضی نیز 

اعطاء نماید. 
)3( شــرایط و طــرز اعطــای جوازنامه و 
اجازه نامه مندرج فقره های )۱ و 2( این ماده در 

مقرره تنظیم می گردد. 
)۴( در صورت تناقض احکام مقرره مندرج 
فقــرۀ )3( این ماده با احکام کنوانســیون ها و 
پروتکل های بین المللی که دولت افغانستان به 
آن ها ملحق گردیده است، احکام کنوانسیون ها 

و پروتکل ها ترجیح داده می شود. 

فصل سوم
مراجع رسیدگی به جرایم مواد مخدر 

و مسکرات 
وظایف و صالحیت های پولیس مبارزه 

با مواد مخدر و مسکرات
مادۀ سیزدهم:

)۱( پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 
دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:

۱- کشــف جرایــم قاچاق مــواد مخدر و 
مسکرات.

2- گرفتــاری مظنونین جرایم قاچاق مواد 
مخدر و مسکرات.

3- تشــخیص و تثبیت کشــور مبدأ مواد 
کیمیاوی اولیه )پریکرســر( که به افغانســتان 

قاچاق گردیده باشد. 
۴- ضبط مواد مخدر و مســکرات، وسایل 
و وســایط مربوط به قاچاق آن ها مواد مخدر و 

دریافت اسناد و مدارک مربوط.
5- کشف و تخریب البراتوارها و تأسیسات 

تولید مواد مخدر و مشروبات الکولی.
۶- اشتراک در پروسۀ تخریب مزارع نباتات 

مولد مواد مخدر و تأمین امنیت آن.
)2( پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 
مکلف اســت، مظنونین جرایم مــواد مخدر و 
مسکرات، اســناد و مدارک مربوط را در خالل 
مدت حداکثر )72( ســاعت بعــد از گرفتاری، 
به ســارنوالی ذیصالح مندرج این قانون تسلیم 

نماید. 
)3( هرگاه مقدار مواد مخدر بیشتر از مقادیر 
منــدرج فقرۀ )۱( ماۀ هفدهم این قانون بوده و 
در خارج از ساحه والیت کابل کشف و مرتکبین 
آن گرفتار گردند، در این صورت پولیس مبارزه 
با مواد مخدر و مســکرات محل مکلف اســت 
حداکثر تا مدت )72( ســاعت بعد از کشف و 

گرفتاری راپور آن را تهیه و به سارنوالی ابتدائیه 
محل وقوع جرم تســلیم نمــوده، مظنونین و 
اســناد و مدارک مربوط را با رعایت حکم فقره 
)۶( این ماده، در خالل مدت حداکثر )۱5( روز 
بعد از گرفتاری، به اداره مرکزی پولیس مبارزه 
با مواد مخدر و مســکرات به کابل انتقال دهد، 

مگر این که معاذیر مانع انتقال گردیده باشد. 
)۴( میعاد نظارت مظنون مندرج فقرۀ )3( 
این ماده از تاریخی که به کابل انتقال می گردد، 
)72( ساعت می باشــد، در این صورت پولیس 
مبارزه با مواد مخدر و مســکرات مکلف است 
در خالل میعاد متذکره مظنون را به سارنوالی 
مبــارزه با جرایم مواد مخــدر غرض تحقیق و 
اقامه دعوی تسلیم نماید، در غیر آن متخلفین 

مورد تعقیب عدلی قرار می گیرند.
)5( هرگاه مساحت مزرعه نباتات مولد مواد 
مخــدر کمتر از حد مندرج جزء پنجم و مقدار 
مواد مخدر سنتیک و اسیتیک انهایدرایت کمتر 
از مقادیر مندرج جزء ششــم ماده هفدهم این 
قانون باشــد، مظنونین آن در والیت مربوطه 

تحت تعقیب عدلی قرار می گیرند.
)۶( پولیس مبارزه با مواد مخدر از اجراآت 
مربــوط به گرفتــاری و ضبط مــواد مخدر و 
مســکرات، مظنونین گرفتار شده و سایر اجرا 
آت مربوط مبارزه با مــواد مخدر، مطابق مادۀ 
بیستم این قانون به وزارت مبارزه با مواد مخدر 
و کمیسیون عالی طوری ربعوار و ساالنه گزارش 
دهد. کمیسیون عالی نسخه ای از گزارش را به 

شورای ملی ارسال می نماید.
)7( اداره پولیــس مبارزه بــا مواد مخدر و 
مســکرات، بعد از ارسال دوســیه های نسبتی 
جرایم قاچاق مواد مخدر به سارنوالی، به وزارت 
مبارزه با مواد مخدر رســما اطالع می دهد. در 
صورتی که مطابق احکام این قانون، رسیدگی 
قضیــه از صالحیت ســارنوالی والیت باشــد، 
پولیس مبــارزه با مواد مخدر و مســکرات، از 
ارسال دوسیه به سارنوالی، به ریاست مبارزه با 

مواد مخدر والیت مربوطه، اطالع می دهد.
 قطعه خاص پولیس مبــارزه با مواد 

مخدر و مسکرات
مادۀ چهاردهم: 

)۱( وزارت امور داخله مکلف است به منظور 
انجام عملیات جهت گرفتاری قاچاقبران مواد 
مخدر و مسکرات، ضبط مواد مخدر و مشروبات 
الکولی، تخریب مزارع نباتات مولد مواد مخدر و 
تخریب تأسیسات پروسس و تولید مواد مخدر 
و مشروبات الکولی، قطعه خاص مبارزه با مواد 
مخدر و مسکرات را در چوکات معینیت مبارزه 
با مواد مخــدر و مســکرات وزارت امورداخله 

متناسب با چالش ها ایجاد نماید.
)2( پولیــس مندرج فقــرۀ )۱( این ماده، 
مکلف اســت، مظنونیــن گرفتار شــده، مواد 
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مخدر و مســکرات، تجهیزات و وسایل ضبط 
شــده و ســایر اســناد و مدارک مربوط را که 
بدســت می آورد، بالفاصله به پولیس مبارزه با 
مواد مخدر تسلیم نماید. در حاالتی که انتقال 
تجهیزات ممکن نباشــد، بعد از تصویر برداری 

آن ها را در همان محل محو می نماید.
)3( قطعــۀ خاص مبارزه با مــواد مخدر و 
مســکرات مزارع خشــخاش، کوکا و بنگ دانه 
و البراتوارها یا تأسیســات تولیــد مواد مخدر 
و مســکرات را بعد از تثبیــت و تصویر برداری 
تخریب و مکان های فروش مشــروبات الکولی 
را بعد از تثبیت و تصویر بــرداری، مهر و الک 

می نماید. 
سایر مراجع ضبط و گرفتاری 

مادۀ پانزدهم:
)۱( مراجــع ذیل نیــز می توانند مظنونین 
قاچاق مواد مخدر و مســکرات را گرفتار و مواد 
مخــدر غیرقانونی، وســایل و تجهیزات و مواد 

مورد استعمال در تولید آن را ضبط نمایند:
۱- پولیس سرحدی و سایر پولیس ملی.

2- موظفین امنیت ملی.
3- کارکنان موظف گمرکات.
۴- موظفین وزارت دفاع ملی.

)2( مراجــع منــدرج فقــرۀ )۱( این ماده 
مکلف اند، مظنونین گرفتار شده، مواد مخدر و 
مسکرات، وسایط، وسایل و سایر اشیای ضبط 
شده، اســناد و مدارک مربوط را در مدت 2۴ 
ســاعت به پولیس مبارزه با مواد مخدر محل 
تســلیم نمایند. پولیس مبارزه بــا مواد مخدر 
محل مکلف است، راپور واقعه را مطابق احکام 
ماده بیســتم این قانون، در مدت 2۴ ســاعت 
ممکن به اداره مرکــزی پولیس مبارزه با مواد 
مخدر، وزارت مبارزه با مواد مخدر و ســارنوالی 

ذی صالح، ارسال نماید.
)3( هــرگاه مقدار مواد مخدر و مســکرات 
کمتــر از مقادیر مندرج فقره )۱( مادۀ هفدهم 
این قانون باشــد، پولیس مبارزه با مواد مخدر 
محل مکلف است، در خالل مدت حداکثر )72( 
ساعت قضیه را طبق احکام قانون غرض تحقیق 
و اقامه دعوی به سارنوالی مربوطه احاله نمایند.

)۴( وزارت دفــاع ملی و ریاســت عمومی 
امنیت ملــی در مورد فعالیت های کشــفی و 
عملیاتی خود در عرصۀ مبــارزه با مواد مخدر 
و مســکرات، به وزارت مبــارزه با مواد مخدر و 
معینیــت پولیس مبارزه با مــواد مخدر اطالع 

دهند.
)5( پولیس سرحدی مکلف است، به منظور 
ضبط مواد مخدر، مسکرات و جلوگیری از انتقال 
آن در ســرحدات، تدابیر الزم را اتخاذ نموده و 
با پولیس مبارزه با مواد مخدر و مســکرات در 
عملیات های مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در 

سرحدات، همکاری نماید. 

صالحیت ســارنوالی مبارزه با جرایم 
مواد مخدر و مسکرات

مادۀ شانزدهم: 
)۱( ســارنوالی مبارزه با جرایم مواد مخدر 
و مســکرات منحصرا حایز صالحیت تحقیق و 
اقامه دعوی در جرایم قاچاق مســکرات و مواد 
مخدر مندرج فقرۀ )۱( مادۀ هفدهم این قانون 

و جرایم مرتبط به آن می باشد. 
)2( هرگاه مساحت کشت نباتات مولد مواد 
مخــدر و مقدار مواد مخدر و مســکرات کمتر 
از مقادیــر مندرج فقــرۀ )۱( مادۀ هفدهم این 
قانون باشد، تحقیق و اقامه دعوی در مورد آن 
طبق احکام قانون از صالحیت سارنوالی والیت 

مربوط می باشد.
)3( سارنوالی مبارزه با جرایم مواد مخدر و 
مســکرات در مورد جرایم قاچاق مواد مخدر و 
مســکرات و جرایم مرتبط به آن، عندالمطالبه 
به وزارت مبارزه با مواد مخدر ماهوار و ســاالنه 

اطالع می دهد. 
)۴( ســارنوالی مبارزه با جرایم مواد مخدر 
و مسکرات از ارسال دوسیه های نسبتی جرایم 
قاچــاق مواد مخدر به محاکم، به وزارت مبارزه 
با مواد مخدر رســما اطالع می دهد. در صورتی 
که مطابق احکام این قانون، رسیدگی قضیه از 
صالحیت محکمه والیت باشد، سارنوالی محل 
از ارسال دوسیه به محکمه، به ریاست مبارزه با 

مواد مخدر والیت مربوطه اطالع می دهد. 
ســارنوالی یک نقل از فیصله های   )5(
صادره محاکم را به وزارت مبارزه با مواد مخدر، 

ارسال می نماید. 
صالحیت محکمۀ مبارزه با جرایم مواد 

مخدر و مسکرات
مادۀ هفدهم:

)۱( رسیدگی به جرایم مندرج این قانون در 
حاالت ذیل، در تمام کشور از صالحیت محکمۀ 
ابتدائیه مبارزه با جرایم مواد مخدر و مسکرات 

می باشد:
۱- هــرگاه مقــدار هیروییــن، مورفین، 
کوکایین یا ترکیب حاوی این مواد، بیش از یک 

کیلوگرام باشد.
2- هرگاه مقدار تریاک یا ترکیب حاوی این 

ماده، بیش از ده کیلوگرام باشد.
3- هرگاه مقدار چرس و بنگ دانه یا ترکیب 
حاوی مواد مندرج جدول های شماره )۱، 2، 3 
و ۴( منضمۀ این قانون، )به استثنای هرویین، 
مورفیــن، کوکایین و تریــاک(، بیش از پنجاه 

کیلوگرام باشد. 
۴- هرگاه مقدار مســکرات بیشتر از دوصد 

لیتر باشد.
5- هرگاه مساحت مزرعه نباتات مولد مواد 

مخدر بیشتر از پنجاه جریب باشد.
۶- هرگاه مقدار سنتیتیک بیشتر از ده گرام 

و مقدار اســتیک انهایدرایت بیشتر از پنج لیتر 
باشد.

)2( محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم مواد 
مخدر و مســکرات، حایز صالحیت رسیدگی 
اســتینافی جرایم مندرج فقــرۀ )۱( این ماده 

می باشد.
)3( هرگاه مســاحت مزرعــه نباتات مولد 
مواد مخدر و یا مقدار مواد مخدر و مســکرات 
یا مرکب حاوی آن کمتر از مقادیر مندرج فقرۀ 
)۱( این ماده باشد، رســیدگی ابتدائیه قضیه، 
طبق احــکام قانون، از صالحیــت دیوان های 
امنیت عامه محاکم ابتدائیه و محاکم استیناف 

در مرکز و والیات می باشد. 
)۴( محاکم استیناف والیات، حایز صالحیت 
رسیدگی استینافی جرایم مندرج فقرۀ )3( این 

ماده می باشد. 
)5( دیوان امنیت عامه ســتره محکمه در 
مرحله فرجام خواهی حایز صالحیت رسیدگی 

جرایم مواد مخدر و مسکرات می باشد.
)۶( هرگاه متهم جرایم قاچاق مواد مخدر و 
مسکرات به ارتکاب جرایم دیگر نیز متهم باشد، 
محکمه مبارزه با جرایم مواد مخدر و مسکرات 
ســتره محکمــه و محاکم والیــات در حاالت 
مندرج فقرۀ )3( این ماده صالحیت رسیدگی 
آن را نیز دارا می باشد. در این حالت، تحقیق و 
اقامه دعوی از صالحیت سارنوالی ذی صالح این 
قانون می باشد. جرایم تروریستی و جرایم علیه 
امنیت داخلی و خارجی از این حکم مستثنی 

است.
)7( هرگاه در جریان رسیدگی به یک قضیه 
جرم که در سارنوالی و محاکم ذی صالح تحت 
رســیدگی می باشد، ثابت شــود که مظنون یا 
متهم مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر و مسکرات 
نیز گردیده اســت، قضیه با در نظرداشت حکم 
فقرۀ )۱( این ماده، به مراجع ذی صالح مندرج 

این قانون احاله می گردد.
رســیدگی به جرایم اشــخاصی که 
تعقیب عدلی آن هــا از صالحیت محاکم 

خاص می باشد
مادۀ هجدهم:

)۱( هرگاه شخصی که مطابق قانون اساسی 
افغانستان و یا سایر قوانین کشور تعقیب عدلی 
وی از صالحیت محکمۀ خاص باشــد، مرتکب 
یکی از جرایم مندرج این قانون گردد، توســط 
محکمۀ ذی صــالح مطابق احــکام این قانون 

مجازات می گردد. 
)2( مراجع کشــفی ذی صالح مندرج این 
قانون مکلف اند، جرم شخص مندرج فقره )۱( 
این ماده را کشــف، شــواهد و مدارک اثباتیه 
جرم را جمع آوری و از طریق ســارنوالی مبارزه 
بــا جرایم مواد مخدر و مســکرات، به محکمۀ 

ذی صالح ارائه نماید. 
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)3( هرگاه شخص مندرج فقرۀ )۱( این ماده 
که هنگام تصدی وظیفه مرتکب جرایم مندرج 
این قانون شــده، ولی در زمان تصدی وظیفه 
محاکمه نشــده باشــد، پس از انفصال و ختم 
میعاد وظیفه، رســیدگی قضیه با رعایت حکم 
فقرۀ )۱( مــادۀ هفدهم این قانون از صالحیت 

مراجع عدلی و قضایی این قانون می باشد.
 اجــراآت در مــورد مــواد مخدر و 

مسکرات ضبط شده 
مادۀ نزدهم:

)۱( مواد مخدر و مســکرات ضبط شده در 
مدت 2۴ ساعت رسماً به پولیس مبارزه با مواد 
مخدر و مسکرات، تسلیم داده شده و در مورد 

آن اجراآت ذیل صورت می گیرد:
۱- مجموع مقدار مواد مخدر و مســکرات، 
بعــد از آزمایش مقدماتی، وزن و تصویربرداری 
شده و نمونه های آن ها برای آزمایش البراتواری 
ارســال می گردد. نمونه ها و تصاویر، تا فیصله 

نهایی محکمه حفظ می گردد. 
2- مقــدار باقیمانده بعــد از نمونه گیری، 
جهــت اطمینــان از عدم کم بــودن آن وزن 

می گردد. 
3- مواد مخدر ضبط شــده، به موافقه برد 
بین المللی مبارزه با مواد مخدر ســازمان ملل 
متحــد )INCB(، به ادویه طبــی تبدیل و یا 
به یکی از کشــورهای دارنــده جواز تحت نظر 
کمیســیون مندرج فقرۀ )5( مادۀ سی و دوم 
این قانون به فروش می رســد. در صورت عدم 
موافقه  بورد بین المللی مواد مخدر به فروش و 
عدم ضرورت به استفاده از آن در تولید ادویه و 
صنعت، سارنوال محو مواد مخدر ضبط شده را 
به محکمه ذی صالح پیش نهاد و محکمه قرار 

محو آن را صادر می نماید. 
)2( اجــراآت مندرج اجزای ۱، 2 و 3 فقرۀ 
)۱( این ماده در حضور نمایندگان وزارت مبارزه 
با مــواد مخدر، پولیس مبارزه بــا مواد مخدر، 

کمیته و سارنوالی ذی صالح صورت می گیرد. 
نمایندگان با صالحیت ادارۀ پولیس   )3(
مبارزه با مواد مخدر و مســکرات و ســارنوالی 
مکلف اند، گزارش دقیق اجراآت مندرج اجزای 
فقرۀ )۱( این ماده را در سه نقل ترتیب، امضاء 
و ثبت نمــوده، یک نقل آن را به وزارت مبارزه 
با مواد مخدر، یک نقل آن را به کمیته ارســال 

نموده یک نقل آن را نگهداری نماید. 
محتــوای راپور ضبط مــواد مخدر و 

مسکرات
مادۀ بیستم:

)۱( راپــور ضبط مواد مخدر و مســکرات 
حاوی معلومات ذیل می باشد:

۱- نام اداره و شخص مسئول ضبط.
2- نــوع و مقدار مواد مخدر و مســکرات 
ضبط شــده و تشــریح فزیکی آن، به شــمول 

بسته بندی حاوی مواد مخدر.
۴- تاریخ ضبط مواد مخدر و مسکرات، وقت 

و محل آن.
5- شهرت، تاریخ تولد، آدرس، امضاء، نشان 

انگشت و عکس مظنون یا متهم.
۶- شــهرت شهود و نشان انگشت آن ها در 

صورت موجودیت. 
7- ســایر معلوماتی که ضروری پنداشته 

می شود.
)2( گــزارش مندرج فقــرۀ )۱( این ماده، 
توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و 

موظف مربوط، امضاء می گردد. 
محو مواد مخدر و تخریب مزارع آن

مادۀ بیست و یکم:
)۱( پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، 
مواد مخدر و مســکرات ضبط شده را با رعایت 
احکام ضبط شــده را با رعایــت احکام مندرج 
مــادۀ نزدهم این قانــون در حضور نمایندگان 
ذی صالح وزارت مبارزه با مواد مخدر، سارنوالی، 
ریاست عمومی امنیت ملی، اداره ملی حفاظت 
محیط زیست و حداقل سه نفر از اعضای کمیته 

مواد مخدر طور علنی محو می نماید.
)2( مزارع نباتات مولد مواد مخدر توســط 
معینیت پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 
در هماهنگی و همکاری با وزارت مبارزه با مواد 

مخدر محو می گردد.
)3( وزارت مبــارزه با مــواد مخدر مکلف 
است، به منظور کاهش اضرار حریق مواد مخدر 
بر محیط زیســت، کوره های معیاری حریق را 
در هماهنگی و مشــورت با ادارۀ ملی حفاظت 

محیط زیست ایجاد نماید. 
)۴( محــو مــزارع بنگ دانه، خشــخاش و 
کوکا، با استفاده از مواد کیمیاوی و بیولوژیکی 
که اثرات ســوء بر محیط زیست داشته باشد، 
بدون موافقه وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، 
مالــداری و آبیاری و اداره ملی حفاظت محیط 

زیست، صورت گرفته نمی تواند. 
)5( پولیــس ملــی و وزارت دفــاع ملــی 
مکلف اند، در صــورت ضرورت، هنگام عملیات 
با پولیس مبــارزه با مواد مخدر و مســکرات، 
جهت محو مزارع خشخاش و بنگ دانه، از بین 
بردن تأسیســات تولید مواد مخدر و مسکرات 
و گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر و مســکرات 

همکاری همه جانبه نماید.
)۶( ادارۀ عمومــی ارگان های محل مکلف 
است، با پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 
و وزارت مبــارزه با مــواد مخدر هنگام تطبیق 
پروسه کمپاین جلوگیری از کشت نباتات مولد 
مواد مخدر و تخریب مزارع آن در سطح والیات 

و ولسوالی ها همکاری همه جانبه نماید. 

فصل چهارم
تالشی، اقدامات کشفی مخفی، ضبط 

و مصادره 
تالشی، مسکن و سایر ساختمان ها

مادۀ بیست ودوم:
پولیس مبــارزه با مواد مخدر و مســکرات 
می تواند مظنون جرایم مواد مخدر و مســکرات 
را تالشــی و مسکن یا سایر ساختمان های را که 
احتمال موجودیت مواد مخدر مسکرات یا مظنون 
جرم مذکور در آن وجود داشته باشد، طبق احکام 

این قانون و قانون اجراآت جزایی تفتیش نماید.
تالشی شخص

مادۀ بیست وسوم:
)۱( پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 
می توانــد در صورت موجودیــت دالیل موجه 
مبنی بر مخفی بودن مدارک و اشــیای مربوط 
به جرم مواد مخدر و مسکرات در وجود یا لباس 

شخص، وی را تالشی نماید.
)2( تالشی بدنی مظنون توسط هم جنس 
صورت می گیــرد. معاینه داخلــی بدن صرف 
توســط موظف طبی با صالحیت بعد از اجازۀ 
محکمه صــورت گرفته می توانــد، در حاالت 
عاجل، بعــد از معاینه، صحت اقدام از محکمه 
اخذ می گردد. در صورتی که شخص به معاینه 
داخلی بدن رضایت نشان دهد، اجازه محکمه 

ضرور نبوده، موضوع درج محضر می گردد.
)3( در جریان تالشــی و تفتیش اشــیایی 
که به ارتکاب جرم، مربوط دانسته شود، ضبط 
می گردد. دالیل و جریان تالشــی و تشریح هر 
یک از اشیای ضبط شده، ثبت گردیده و غرض 

اجراآت قانونی بعدی ارائه می شود. 
اقدامات کشفی مخفی

ماده بیست وچهارم:
)۱( پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 
می تواند اقدامات کشــفی مخفی را در جریان 
کشــف و تحقیق به منظور نفوذ در شبکه های 
قاچاق مواد مخدر و مسکرات، جمع آوری اسناد، 
مدارک و سایر معلومات ضروری مطابق احکام 
قانون اجراآت جزایی، این قانون و ســایر اسناد 

تقنینی انجام دهد. 
)2( اقدامات کشــفی مخفی شامل موارد 

ذیل می باشد:
۱- مواردی کــه در قانون اجــراآت جزایی 

پیش بینی گردیده است. 
2- فعالیت های مخفی که توســط مراجع 
کشــفی از طریق تعقیب مظنون، اســتفاده از 
همکاران مخفی و تبادل معلومات استخباراتی 
با سایر مراجع ذی ربط، به منظور کشف جرایم 
و گرفتــاری مظنونیــن قاچاق مــواد مخدر و 

مسکرات، صورت می گیرد.
3- فعالیــت محرم که توســط پولیس با 
اســتفاده از هویــت کذب به منظــور نفوذ در 
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شبکه های ســازمان یافته قاچاق مواد مخدر و 
مســکرات به غرض کشــف جرایم و گرفتاری 
مظنونین قاچاق مواد مخدر و مسکرات، صورت 

می گیرد. 
۴- نصب وســایل الکترونیکی جهت ثبت 
اعمال و حرکات اشــخاص مظنون در منازل و 

اماکن مشکوک خصوصی وعمومی.
افشای محتوای اقدامات کشفی مخفی

مادۀ بیست وپنجم:
)۱( ابزار و وســایل که بــه منظور اجرای 
اقدامات کشــفی مخفی، مورد اســتفاده قرار 

گرفته افشاء نمی شوند. 
)2( هــرگاه پولیس مبارزه بــا مواد مخدر 
و مســکرات یا ســارنوال موظف، حین سمع و 
نظــارت، موارد مربوط به ســایر جرایم مندرج 
مادۀ )۱۱3( قانون اجراآت جزایی را سمع و یا 
نظارت نمایند، مکلف اند آن را به مراجع مربوط، 

اطالع دهند.
)3( افشای معلوماتی که مطابق احکام این 
قانون به دست آمده به پولیس و سارنوال غرض 

انجام وظایف رسمی شان مجاز می باشد.
محتوای پیشــنهاد ســمع و نظارت 

ارتباطات الکترونیکی
ماده بیست وششم:

پیشــنهاد ســمع و نظــارت ارتباطــات 
الکترونیکــی، عــالوه بر موارد منــدرج قانون 

اجراآت جزایی حاوی نکات ذیل نیز می باشد:
۱- ذکر ماهیت و موقعیت تأسیســاتی که 
وســایل ارتباطات الکترونیکــی در آن نصب و 
یا مکانی که اجازۀ ســمع و نظارت در آن داده 

می شود.
2- شرح نوع وسایل ارتباطات الکترونیکی 
که سمع و یا نظارت می شود، ذکر شمارۀ آن و 
توضیح جرمی که مطابق احکام این قانون سمع 

و نظارت آن ضروری دانسته شده است. 
3- ذکر نام اداره که سمع و نظارت را تقاضا 

نموده و آن را انجام می دهد. 
۸- تعیین مدت زمان سمع و نظارت و نیز 
توضیــح این که بعد از حصول هدف مورد نظر، 

سمع و نظارت طور فوری قطع می گردد. 
۹- ذکــر دالیــل موجه ســمع و نظارت 

ارتباطات الکترونیکی. 
محتوای حکم سمع و نظارت ارتباطات 

الکترونیکی
ماده بیست وهفتم:

حکم سمع و نظارت ارتباطات الکترونیکی 
که توسط محکمۀ ذی صالح درباره جرایم مواد 
مخدر و مسکرات صادر می شود، عالوه بر موارد 
مندرج قانون اجراآت جزایی، حاوی نکات ذیل 

نیز می باشد:
۱- شهرت شخصی که حکم را صادر نموده 

است. 

2- شهرت شخص و نام اداره که حکم سمع 
و نظارت ارتباطات الکترونیکی را مطالبه نموده 

است.
3- شهرت شــخص و نام اداره که سمع و 

نظارت الکترونیکی را تطبیق می کند.
۴- عدم افشاء غیرقانونی معلومات و مدارک 
حاصله از سمع و نظارت ارتباطات الکترونیکی 

تا ختم تحقیقات و رسیدگی قضایی.
ساحۀ تطبیق حکم ســمع و نظارت 

ارتباطات الکترونیکی
مادۀ بیست وهشتم:

)۱( ســمع و نظارت ارتباطات الکترونیکی 
مطابق احکام این قانون، منحصر به جرایم مواد 

مخدر و مسکرات می باشد. 
)2( هــرگاه در جریــان ســمع و نظارت 
ارتباطــات الکترونیکی مربوط به جرایم قاچاق 
مواد مخدر و مسکرات، سایر جرایم مندرج مادۀ 
)۱۱3( قانون اجــراآت جزایی و جرایم جنایی 
دیگر نیز سمع یا نظارت گردد، موضوع به اسرع 
وقت به محکمۀ ذی صالح غرض دریافت حکم 
پیشنهاد می شود. در صورتی که محکمه اجازه 

ندهد، ارتباط الکترونیکی ثبت نمی گردد. 
)3( هــرگاه به ارتباط جرایــم مندرج این 
قانون، از شبکه های مخابراتی و یا سایر وسایل 
ارتباطات الکترونیکی یک کشــور خارجی در 
داخل قلمرو افغانســتان استفاده صورت گیرد، 
موضوع از طریق وزارت امورخارجه رســما به 
کشــور مقیم اداره کنندۀ شــبکه مخابراتی یا 
الکترونیکی  ارتباطات  اداره کننده سایر وسایل 
ابــالغ و مکالمات و ارتباطات الکترونیکی مورد 
نظر مطابــق احکام این قانون تحت ســمع و 

نظارت قرار می گیرد. 
 اجازه ورود برای نصب وسیلۀ سمع و 

نظارت ارتباطات الکترونیکی
مادۀ بیست ونهم:

)۱( حکــم ســمع و نظــارت ارتباطــات 
الکترونیکی که توسط محکمه صادر می گردد، 
در آن به پولیس و سارنوال اجازه داده می شود 
کــه در هر زمان برای نصــب یا جاگزینی یک 
وسیله ثبت یا نظارت و یا جاگزینی باتری آن، 
مخفیانه وارد مکانی شوند که تحت نظارت قرار 

می گیرد.
)2( تأمین کننــدگان خدمــات ارتباطات 
الکترونیکی مکلف اند، به اســاس حکم ســمع 
و نظارت ارتباطــات الکترونیکی، به پولیس و 
ســارنوال موظف اجازه دسترسی به محتوای 
مخابره و سایر وســایل ارتباطات الکترونیکی 
مورد نظر را به اسرع وقت ممکن داده و با آن ها 
در نصب یا ارتباط دادن تمام تجهیزات تخنیکی 
مورد ضرورت جهت ســمع، نظارت و ثبت آن، 

همکاری نمایند.

همکاران مخفی
مادۀ سی ام: 

)۱( پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 
می تواند غرض کشــف جرایم مــواد مخدر و 

مسکرات، از همکاران مخفی استفاده نماید.
)2( همکاران مخفی می توانند با اخذ اجازۀ 
قبلی از پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، 
به منظور نفوذ در شبکه های قاچاق مواد مخدر و 
مسکرات، کسب معلومات در مورد فعالیت های 
غیرقانونــی و جمع آوری مدارک، با اشــخاص 
مظنون به قاچاق مواد مخدر و مسکرات رابطه 
برقرار نموده و از روش های کشفی مندرج این 

قانون طبق رهنمود مربوط استفاده نمایند. 
)3( همکاران مخفی نمی توانند بدون اخذ 
اجازۀ قبلی از پولیس غرض انجام فعالیت های 
کشفی، در جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات 
اشتراک نمایند. همکارمخفی که خالف رهنمود 
مراجع مسئول مرتکب تخلف گردیده یا در آن 
اشــتراک نماید، در برابر هر نوع جرم ارتکابی 
خویش طبق قانون تحــت تعقیب عدلی قرار 

می گیرد.
)۴( اعطای اجازه برای همکار مخفی غرض 
کسب معلومات یا اشتراک در جرایم، طور کتبی 
از مراجع ذی صالح صورت گرفته و ثبت می شود. 
در حاالت عاجل، اجازه طور شفاهی یا از طریق 
وسایل ارتباطات الکترونیکی اعطاء می شود، در 
این صورت در خالل مدت حد اکثر )72( ساعت 
اجــازه به طور کتبی صادر می گردد، در غیر آن 
ادامه فعالیت همکار مخفی غیرقانونی تلقی شده 

و تحت تعقیب عدلی قرار می گیرد. 
در اجازه نامه مذکور حتــی االمکان نوع و 
حــدود اعمالی که همکار مخفی می تواند آن را 
انجام دهد یا در آن اشــتراک نماید، تصریح و 
توســط مسئولین  فعالیت های همکار مخفی 

موظف ثبت می گردد. 
)5( در حاالتی که افشای نام همکار مخفی 
موجب خطر به وی گردد و یا جریان کشف را 
به مخاطره مواجه ســازد، همکار مخفی تحت 

هویت مستعار )غیرواقعی( فعالیت می نماید. 
)۶( همکاران مخفی می توانند در محکمه 

ادای شهادت نمایند. 
)7( همــکاران مخفی طبق طرزالعملی که 
از طــرف وزارت امور داخله وضــع می گردد، 

استخدام می شوند.
ضبط وجــوه و دارایی هــا و انجماد 

حسابات و معامالت
مادۀ سی ویکم:

)۱( ضبــط وجوه و دارایی های اشــخاص 
مظنون و متهم به جرم مواد مخدر و مسکرات 
و انجماد حســابات بانکــی و معامالت مالی و 
تجارتی آن ها، مطابق احکام این قانون و قانون 
جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، 
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صورت می گیرد. 
)2( ســارنوال ذی صالح می تواند خود و یا 
بر اساس درخواســت مراجع کشفی ذی ربط، 
در جریان کشــف و تحقیق، قرار ضبط وجوه و 
دارایی ها و انجماد حسابات بانکی و منع اجرای 
معامالت مالی و تجارتی مشــکوک اشــخاص 
مظنون به جرم مواد مخدر و مسکرات را مطابق 
احکام ایــن قانون و قانــون جلوگیری از پول 
شویی و عواید ناشی از جرایم، به مرجع ذیربط 
صادر و یا اقدامات مذکور را از محکمه ذی صالح 

مطالبه نماید. 
مصادرۀ دارایی ها

مادۀ سی ودوم: 
)۱( مواد مخدر و مســکرات و وســایل و 
تجهیزاتی که در تهیه، تولید و پروســس آن ها 
استعمال می شود و ســایر وجوه و دارایی های 
منقول و غیرمنقول که در ارتکاب جرایم مواد 
مخدر و مسکرات به کارگرفته شده یا از ارتکاب 
آن حاصل شــده و یا به قصد ارتکاب آن تهیه 

شده باشد، مصادره می گردد.
)2( محکمۀ ذی صالح، مواد و سایر وجوه و 
دارایی های مندرج فقرۀ )۱( این ماده را مطابق 
احکام ایــن قانون و قانــون جلوگیری از پول 
شویی و عواید ناشی از جرایم، مصادره می نماید. 
)3( اشیاء یا اموالی که در قاچاق مواد مخدر 
و مســکرات از آن استفاده شده باشد و قابلیت 
نگهداری را نداشته و یا سریع الفساد باشد، به 
پیشنهاد ســارنوالی و تصمیم محکمه به اسرع 
وقت از طریق مزایده به فروش رسیده و وجوه 
حاصله از آن طور امانت تحویل بانک می گردد. 
)۴( واســطۀ نقلیه ای که به ارتباط جرایم 
قاچاق مواد مخدر و مســکرات ضبط می شود، 
ســجل و رســما به اداره پولیس مبارزه با مواد 
مخدر والیــت مربوطــه غرض نگهــداری و 
محافظت تســلیم و بعد از مصــادره، از طریق 

مزایده به فروش می رسد. 
)5( دارایی هــا و ملکیت هــای منقــول و 
غیرمنقول که مطابق احکام این قانون مصادره 
می گردند، تحت نظر کمیســیون مشــترک از 
نمایندگان ذی ربط وزارت مبارزه با مواد مخدر، 
پولیس مبارزه با مواد مخدر، ریاســت عمومی 
امنیت ملی، ســارنوالی مبارزه بــا جرایم مواد 
مخدر، وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانســتان 

به فروش می رسد. 
)۶( وجــوه و دارایی هایی کــه بعد از انفاذ 
قانون مبــارزه با مواد مخدر منتشــرۀ جریدۀ 
رسمی شــماره )۸75( سال ۱3۸۴ تا انفاذ این 
قانون مصادره گردیده ولی به فروش نرســیده 
باشــند، تحت نظر کمیسیون مندرج فقرۀ )5( 

این ماده به فروش می رسد. 
)7( مرکــز تحلیل معامــالت و راپورهای 
مالی مکلف است، از معامالت مالی مظنونین و 

متهمین جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات به 
پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، وزارت 
مبارزه با مواد مخدر و ســایر مراجع کشــفی 
ذی صالح مطابق احــکام قانون، معلومات ارائه 
و در انتقــال وجوه و دارایی های مصادره شــده 

همکاری همه جانبه نماید. 
)۸( سارنوالی ذی صالح مکلف است، بعد از 
صدور حکم مصادره وجوه و دارایی ها، به تنفیذ 

حکم اقدام نماید. 
)۹( عوایــد که مطابق فقره های )۴، 5 و ۶( 
این ماده به دست می آید برای تداوی معتادان 

به مصرف می رسد. 

فصل پنجم
جرایم و مجازات قاچاق مواد مخدر و 

مسکرات 
جرایم مواد مخدر و مسکرات

مادۀ سی وسوم:
انتقال بذر خشــخاش، بنگ دانــه و کوکا، 
استعمال و قاچاق مواد مخدر و مسکرات و سایر 
فعالیت های مرتبط با آن جرم بوده، مرتکب آن، 

مطابق احکام این قانون، مجازات می گردد.
مجازات زرع نباتات مولد مواد مخدر

مادۀ سی وچهارم:
)۱( هرگاه شــخصی که مالک زمین نبوده 
و بــه حیــث دهقان، زمیــن را بــرای مالک، 
گرو گیرنده یا اجاره گیرنده، بنگ دانه زرع نماید، 
با در نظرداشت مساحت مزرعه، به مجازات ذیل 

محکوم می گردد:
۱- هرگاه مساحت مزرعۀ بنگ دانه کمتر از 

نیم بسوه باشد، به حبس سه ماه تا شش ماه.
2- هرگاه مســاحت مزرعۀ بنگ دانه از نیم 
بسوه تا سه بسوه باشد، به حبس بیش از شش 

ماه تا یک سال.
3- هرگاه مساحت مزرعۀ بنگ دانه بیش از 
سه بسوه باشــد، عالوه بر یک سال حبس، در 
برابر هر بســوه اضافه بر حبس یک ماه محکوم 
می گردد. در این حالت، مجموع حبس از پنج 

سال بیشتر بوده نمی تواند. 
)2( شــخصی که مالک زمیــن نبوده و به 
حیث دهقان، زمین را برای مالک، گرو گیرنده 
یا اجاره گیرنده خشــخاش یا کوکا زرع نماید با 
در نظرداشت مساحت مزرعه، به مجازات ذیل 

محکوم می گردد:
۱- هرگاه مساحت مزرعه خشخاش یا کوکا 
کمتر از نیم بســوه باشد، به حبس شش ماه تا 

یک سال.
2- هرگاه مساحت مزرعه خشخاش یا کوکا 
بیشتر از نیم بسوه تا یک بسوه باشد، به حبس 

بیش از یک سال تا دو سال.
3- هرگاه مســاحت مزرعه خشــخاش یا 
کوکا بیش از یک بسوه باشد، عالوه بر دو سال 

حبس، در برابر هر نیم بسوه اضافه به حبس دو 
ماه محکوم می شود. در این حالت به بیش از ده 

سال حبس حکم نمی گردد.
)3( هــرگاه عمل زرع، در احــوال مندرج 
فقره هــای )۱ و 2( ایــن ماده توســط مالک، 
گرو گیرنده یا اجاره گیرنــده ارتکاب گردد، با 
نظرداشــت مســاحت مزرعه به دو چند جزاء 

پیش بینی شده محکوم می گردد.
)۴( در حاالت مندرج فقره های )۱ و 2( این 
ماده، عالوه بر جزای پیش بینی شده، بوته های 

بنگ دانه، خشخاش و کوکا نابود می گردد. 
)5( در حــاالت مندرج فقره هــای )2( و 
)3( این ماده عالوه بر جزای پیش بینی شــده، 
زمینی که در آن خشخاش و کوکا زرع گردیده 
است، مطابق حکم این قانون به حکم محکمه، 

مصادره می گردد.
مواد  مولد  نباتات  بذر  انتقال  مجازات 

مخدر و مسکرات
مادۀ سی وپنجم:

هرشخصی که بذر خشــخاش، بنگ دانه و 
کوکا را انتقال دهد حسب احوال به حبس یک 

ماه تا یک سال محکوم به مجازات می گردد. 
مجازات قاچــاق هرویین، مورفین و 

کوکایین
مادۀ سی وششم:

)۱( هرگاه شخصی مرتکب قاچاق هیروین، 
مورفین، کوکایین یا هر نوع ترکیب حاوی این 
نوع مواد گردد، با نظرداشت مقدار مواد حسب 

احوال، به مجازات ذیل محکوم می گردد: 
۱- هــرگاه مقدار مواد کمتــر از یک گرام 

باشد، به حبس قصیر از نه ماه تا یک سال.
2- هرگاه مقــدار مواد بیش از یک گرام تا 
ده گرام باشــد، به حبس متوسط بیش از یک 

سال تا سه سال.
3- هرگاه مقدار مواد از ده گرام تا پنجاه گرام 

باشد، به حبس بیش از سه سال تا پنج سال.
۴- هرگاه مقدار مواد بیش از پنجاه گرام تا 

صدگرام باشد، به حبس طویل تا ده سال.
)2( هرگاه مقداری مــواد از یک صد گرام 
بیشتر باشــد، عالوه بر ده سال حبس، در برابر 
هر پنجاه گرام اضافی، به شــش ماه می شود. 
در این حالــت، به بیش از حداکثر حبس دوام 

محکوم نمی گردد.
مجازات قاچاق اسیتیک انهایدرایت و 

سنیتیک
مادۀ سی وهفتم:

)۱( هرگاه شخصی مرتکب قاچاق اسیتیک 
انهایدرایت گردد، با در نظرداشت مقدار مواد به 

مجازات ذیل محکوم می گردد: 
۱- هرگاه مقدار مواد کمتر از بیست و پنج 
گرام یا سی ســی باشد، به حبس از شش ماه تا 

نه ماه.
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2- هرگاه مقدار مواد از بیست و پنج گرام 
یا سی ســی تا پنجاه گرام یا سی سی باشد، به 

حبس بیش از نه ماه تا یک سال. 
3- هــرگاه مقــدار مواد از پنجــاه گرام یا 
سی سی تا صدگرام یا سی سی باشد، به حبس 

متوسط بیش از یک سال تا دو سال. 
۴- هرگاه مقدار مواد از صد تا پنج صد گرام 
یا سی سی باشد، به حبس متوسط بیش از دو 

سال تا پنج سال. 
5- هــرگاه مقدار مــواد از پنجصد تا یک 
کیلو گرام یا لیتر باشد، به حبس طویل تا هشت 

سال.
۶- هرگاه مقدار مواد از یک کیلو گرام یا یک 
لیتر بیشــتر باشد، عالوه بر هشت سال حبس، 
در برابر هر یک گرام یا سی سی اضافی، به یک 

روز حبس محکوم می شود.
در ایــن حالت به بیــش از حداکثر حبس 

طویل، حکم نمی گردد. 
)2( هرگاه شــخصی مرتکــب قاچاق مواد 
مخدر سنتیتیک )امفیتامین، میتا امفیتامین، 
اکستزی و اکستاســی )ADMA( گردد، با در 
نظرداشت مقدار مواد، به مجازات ذیل محکوم 

می گردد:
۱- هــرگاه مقدار مواد کمتر از یک گرام یا 

سی سی باشد، به حبس از شش ماه تا نه ماه.
2- هرگاه مقدار مــواد از یک تا دو گرام یا 
سی ســی باشد، به حبس بیش از نه ماه تا یک 

سال.
3- هرگاه مقدار مواد بیشتر از دو تا ده گرام 

یا سی سی باشد، به حبس متوسط.
۴- هرگاه مقدار مواد بیشتر از ده تا بیست 
گرام یا سی سی باشــد، به حبس طویل تا ده 

سال.
)3( هــرگاه مقدار مواد از بیســت گرام یا 
سی سی بیشتر باشد، عالوه بر ده سال حبس، 
در برابــر هرگــرام اضافی به یــک روز حبس 

محکوم می شود.
در ایــن حالت به بیــش از حداکثر حبس 

طویل حکم نمی گردد. 
مجازات قاچاق تریاک

مادۀ سی وهشتم:
)۱( هرگاه شــخصی مرتکــب جرم قاچاق 
تریاک یــا هرنوع ترکیب حــاوی آن گردد، با 
نظرداشت مقدار مواد، حسب احوال، به مجازات 

ذیل محکوم می گردد: 
۱- هرگاه مقدار مواد کمتر از ده گرام باشد، 

به حبس از شش ماه تا نه ماه. 
2- هرگاه مقدار مــواد از ده گرام تا یکصد 
گرام باشد، به حبس بیش از نه ماه تا یک سال.

3- هرگاه مقدار مواد بیشتر از یکصد گرام 
تا پنجصد گرام باشــد، به حبس متوسط تا دو 

سال. 

۴- هرگاه مقدار مواد از پنجصد گرام تا یک 
کیلو گرام باشد، به حبس متوسط تا سه سال.

5- هرگاه مقدار مواد از یک کیلو گرام تا پنج 
کیلو گرام باشــد، به حبس متوسط بیش از سه 

سال.
)2( هــرگاه مقــدار مــواد بیشــتر از پنج 
کیلو گرام باشــد، عالوه بر پنج سال حبس، در 
برابر هر پنجصد گرام اضافی، به شش ماه حبس 
محکوم می شود. در این حالت، به بیش از حد 

اکثر حبس طویل، حکم نمی گردد. 
مجازات قاچاق چرس

مادۀ سی ونهم:
)۱( هرگاه شــخصی مرتکــب جرم قاچاق 
چرس گردد، با نظرداشــت مقدار مواد حسب 

احوال به مجازات ذیل، محکوم می گردد:
۱- هرگاه مقدار مواد کمتر از بیست و پنج 

گرام باشد، به حبس از شش ماه تا نه ماه. 
2- هرگاه مقدار مواد از بیست و پنج گرام 
تا پنجاه گرام باشــد، به حبس بیشتر از نه ماه 

تا یک سال. 
3- هرگاه مقدار مواد بیشتر از پنجاه تا صد 
گرام باشد، به حبس متوسط بیش از یک سال 

تا دو سال. 
۴- هرگاه مقدار مواد از صد تا پنجصد گرام 
باشد، به حبس متوسط بیش از دو سال تا سه 

سال. 
5- هرگاه مقدار مواد از یک کیلو گرام تا پنج 
کیلو گرام باشد، به حبس متوسط از دو سال تا 

چهار سال. 
۶- هرگاه مقدار مواد بیشتر از پنج کیلو گرام 
تا بیســت کیلو گرام باشــد، به حبس طویل تا 

هشت سال. 
)2( هرگاه مقدار مواد بیشــتر از بیســت 
کیلو گرام باشــد، عالوه بر هشت سال حبس، 
در برابر هر یک کیلو گرام اضافی، به شــش ماه 
حبس محکوم می شود. در این حالت به بیش از 

ده سال حبس، حکم نمی گردد. 
 مجازات قاچاق مــواد مندرج جدول های 
منضمه این قانون و ســایر مواد مخدر و مرکب 

آن
مادۀ چهلم: 

)۱( شــخصی کــه به اســتثنای هرویین، 
اســیتیک  تریاک، چرس،  مورفین، کوکایین، 
انهایدرایت و مواد مخدر ســنتیتیک، مرتکب 
جــرم قاچاق ســایر مواد منــدرج جدول های 
منضمه ایــن قانون یا هر نوع مرکب حاوی آن 
گردد، حســب احوال به مجازات ذیل، محکوم 

می گردد:
۱- هرگاه مقدار مواد کمتر از دوصدوپنجاه 
گرام یا سی ســی باشد، به حبس از شش ماه تا 
نه ماه و یا جزاء نقدی از ســی هزار تا شــصت 

هزار افغانی.

2- هــرگاه مقدار مــواد از دوصدوپنجاه تا 
پنجصد گرام یا سی سی باشد، به جزای حبس 

بیش از نه ماه تا یک سال.
3- هرگاه مقدار مواد بیشتر از پنجصد گرام 
یا سی ســی تا یک کیلو گرام یا لیتر باشــد، به 

حبس متوسط بیش از یک سال تا سه سال. 
۴- هرگاه مقدار مواد از یک کیلو گرام یا لیتر 
تا پنج کیلو گرام یا لیتر باشد، به حبس متوسط 

بیش از سه سال تا پنج سال. 
)2( هرگاه مقدار مــواد از پنج کیلو گرام یا 
لیتر بیشتر باشد، عالوه بر پنج سال حبس، در 
مقابل هر پنجصد گرام یا سی ســی اضافی به 
حبس شــش ماه. در این حالت به بیش از ده 

سال حبس حکم نمی گردد. 
مجازات نوشیدن مسکرات 

مادۀ چهل ویکم:
شــخصی که مرتکب نوشــیدن مسکرات 
گردد، حدشرعی مطابق مذهب حنفی، بر وی 
تطبیق می گردد، در صورت عدم تحقق شرایط 
تطبیق حد، مرتکب نوشیدن مسکرات، مطابق 

احکام قانون جزاء مجازات می گردد. 
مجازات قاچاق مسکر

مادۀ چهل ودوم:
قاچاق مسکرات  هرگاه شــخصی مرتکب 
گردد، حســب احوال، به مجازات ذیل محکوم 

می گردد:
۱- هرگاه مقدار مســکر کمتر از صد ملی 

لیتر باشد، به حبس الی دو ماه. 
2- هرگاه مقدار مسکر بیش از صد تا چهار 
صدملی لیتر باشــد به حبس قصیر بیش از دو 

ماه الی شش ماه.
3- هرگاه مقدار مســکر بیش از چهارصد 
ملی لیتر تا دو لیتر باشد، به حبس قصیر بیشتر 

از شش ماه الی یک سال. 
۴- هرگاه مقدار مسکر بیش از دو تا چهار 
لیتر باشــد، به حبس بیش از یک سال الی سه 

سال.
5- هرگاه مقدار مســکر بیــش از چهار تا 
بیست لیتر باشــد، به حبس بیش از سه سال 

الی هشت سال.
۶- هرگاه مقدار مسکر بیش از بیست لیتر 
باشد، عالوه بر هشت ســال حبس، در مقابل 
هردو لیتر اضافی، به حبس شــش ماه. در این 
حالت به بیــش از پانزده ســال حبس، حکم 

نمی گردد. 
مجازات اتفاق، شراکت و شروع به جرم

مادۀ چهل وسوم:
)۱( هرگاه فاعلین ارتکاب جرم قاچاق مواد 
مخدر و مسکرات بیشتر از یک شخص باشند، 
هر واحد آن ها به جــزاء جرم مرتکبه محکوم 

می گردد. 
)2( شــخصی که به منظور ارتکاب جرایم 
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مواد مخدر یا مســکرات، با شخص یا اشخاص 
دیگر اتفاق یا در ارتکاب آن اشتراک نماید و یا 
به ارتکاب آن شروع کند، مطابق احکام مربوط 
که در قانون جزاء پیش بینی گردیده، مجازات 

می گردد. 
)3( در صورت تعــدد جرایم، احکام قانون 

جزاء رعایت می گردد. 
مجازات مالک و رهن گیرنده

مادۀ چهل وچهارم:
)۱( هرگاه مالک یا رهن گیرنده یا نماینده 
قانونی آن هــا زمین، تعمیر، واســطه نقلیه یا 
ســایر ملکیت های مربوط را به منظور ارتکاب 
جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات، به رهن یا 
اجاره بدهد یا آن را در اختیار دیگران قرار دهد، 
حسب احوال به، حداکثر جزاء فاعل اصلی جرم، 

محکوم می گردد. 
)2( هرگاه شــخصی، بیــش از یک گرام 
یا مورفین، ســنتیتیک،  هرویین، کوکاییــن 
یــک کیلوگرام تریاک، یــک کیلو گرام چرس، 
یک لیتر مشــروبات الکولی و یا یک کیلو گرام 
موادکیمیــاوی اولیه یا ســایر مــواد مندرج 
جدول های شــماره )۱، 2، 3 و 5( منضمه این 
قانون را آگاهانه در واسطه نقلیه ملکیت خویش 
جاه ســازی و اخفا نموده باشد یا آن را به اجاره 
یا کرایه داده و به جا سازی یا اخفای مواد مخدر 
در آن موافقه نموده باشد، عالوه بر جزای اصل 
جرم، واســطه نقلیه نیز مصادره می گردد. در 
صورتی که در جریان تحقیق یا محاکمه ثابت 
گردد که واســطه نقلیه توسط شخص دیگری 
بدون دریافت امتیاز و یا موافقیت قبلی مالک به 
طریق اجبار و یا اغفال یا فریب به اجاره یا کرایه 
یا به عاریت گرفته شده، واسطه نقلیه مصادره 

نمی گردد. 
)3( هرگاه شــخص مندرج فقــرۀ )۱( این 
ماده زمین، تعمیر، واسطه نقلیه یا ملکیت های 
مربــوط را به منظور فعالیت های مجاز به رهن 
گذاشته یا به کرایه یا اجاره بدهد، مگر از آن ها 
به مقاصــد ارتکاب جرایم منــدرج این فصل 
استفاده صورت گیرد و با وجود علم از ارتکاب 
آن ممانعت ننموده و به مراجع مسئول اطالع 
ندهد، حسب احوال به حبس متوسط محکوم 

می گردد. 
تجهیزات  یا  وســایل  تهیه  مجازات 
مورد استفاده در تولید مواد مخدر و مواد 

روان گردان
مادۀ چهل وپنجم:

)۱( شخصی که با داشتن علم مرتکب جرم 
تهیه، حمل و نقل، تورید، صدور، خرید، فروش 
و توزیع وســایل یا تجهیزات مورد استفاده در 
زرع، تولید یا ساخت مواد مخدر و مسکرات یا 
مــواد روان گردان گردد یا آن را در حیازت خود 
داشته باشــد، حسب احوال به حبس طویل تا 

ده سال و مصادره وسایل و تجهیزات مربوط به 
جرم محکوم می گردد. 

)2( شخصی که وسایل و تجهیزات مندرج 
فقرۀ )۱( این ماده را با داشــتن جواز وارد ولی 
آن را به مقصد تولید و پروســس غیرمجاز مواد 
مخدر فروش و یا استعمال نماید، حسب احوال 
به حبس طویل که از ده ســال کمتر نباشــد 

محکوم می گردد. 
)3( هرگاه جرایم مندرج فقره های )۱ و 2( 
این ماده توسط شــخص حکمی ارتکاب یابد، 
عالوه بر مجازات فاعل جرم، شخص حکمی در 
مرتبه اول حســب احوال به جریمه نقدی دو 
میلیــون تا پنج میلیون افغانی و در مرتبه دوم 
عالوه بر جزای نقدی پنج میلیون افغانی، جواز 

فعالیت وی لغو می گردد. 
 سوء استفاده از نفوذ و اخالل عدالت

مادۀ چهل وششم:
یا کارمنــد عالی رتبه  هرگاه مقام   )۱(
دولت با سوء استفاده از صالحیت و نفوذ و یا با 
اســتفاده از زور یا تهدید باالی موظف خدمات 
عامه که صالحیت کشــف، گرفتاری، تحقیق 
و محاکمه را دارنــد، گرفتاری و تعقیب عدلی 
متهمیــن جرایم مندرج این قانــون را اخالل 
نماید و یــا زمینه فرار آنان را از محل ســلب 
آزادی مســاعد ســازد، به حبس دوام محکوم 

می گردد. 
)2( هرگاه اشــخاص مندرج فقرۀ )۱( این 
ماده، برای مرتکبین جرایم مندرج این قانون، 
تســهیالت و امکانات ارتکاب جــرم را فراهم 
سازند، به حداکثر حبس دوام محکوم می شود. 
)3( هرگاه شــخص مندرج فقــرۀ )۱( این 
ماده حقایق مربوط به جرم قاچاق مواد مخدر 
را کتمان نماید یا اســناد و مــدارک مربوط را 
نابود سازد، با نظرداشــت جرم مرتکبه قاچاق 
مواد مخدر و مسکرات، حسب احوال به حبس 

طویل تا دوازده سال محکوم می گردد. 
)۴( هرگاه موظف کشف، تحقیق و محاکمه، 
در انجام وظیفه کشــف، گرفتاری، تحقیق یا 
محاکمه مظنونین و متهمیــن جرایم مندرج 
این قانون، غفلت، اهمال و سهل انگاری نماید، 
حســب احوال به حبس متوســط تا سه سال 

محکوم می گردد. 
)5( هرگاه اشــخاص مندرج فقرۀ )۴( این 
مــاده، به ارتباط جرایم مندرج فقره های )۱، 2 
و 3 ( این ماده رشــوت دریافت نموده باشند، 
به حداکثر جزای جرم رشوت محکوم می گردد. 
)۶( هرگاه موظف خدمات عامه به استثنای 
اشخاص مندرج فقرۀ )۱( این ماده و اشخاصی 
که صالحیت کشــف، گرفتــاری و محاکمه را 
دارند، مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، حسب 
احوال به حبس طویل که از هفت سال بیشتر 

نباشد محکوم می گردد:

۱- ایجاد موانع در جریان کشــف، تحقیق 
یا محاکمه یکی از مرتکبین جریم مندرج این 

قانون. 
2- کتمان حقایق مربــوط به جرم قاچاق 
مواد مخدر و مســکرات یا از بین بردن اســناد 

و مدارک مربوط. 
3- کمک و تالش جهت مســاعد ساختن 
زمینه فرار اشــخاص تحت نظــارت توقیف یا 

محبوس قاچاق مواد مخدر و مسکرات. 
)7( هــرگاه جرایم منــدرج فقره های )۱ و 
2( این ماده توســط شخص با نفوذ که موظف 
خدمات عامه نباشــد، ارتــکاب یابد، به حبس 
طویلی که از ده ســال کمتر نباشــد، محکوم 

می گردد. 
)۸( مجازات منــدرج فقره های )3، ۴، 5 و 
۶( این ماده عالوه بر جزاء پیش بینی شده جرم 
در قانون جزاء و مجازاتی که شخص به موجب 
ارتکاب ســایر جرایم به آن محکوم می گردد، 

تطبیق می شود.
مجازات اســتخدام، تحریک، اجبار و 

تهدید
مادۀ چهل وهفتم:

)۱( هرگاه شــخص به اســتثنای مقام یا 
کارمند عالی رتبه دولت و اشخاص مندرج فقرۀ 
)۱( ماده پنجاه و پنجم این قانون، شــخصی را 
بــدون اکراه و اجبار به منظــور ارتکاب جرایم 
قاچاق مواد مخدر و مسکرات استخدام نماید، 
استخدام کننده عالوه بر جزای اصل جرم حسب 
احوال به حبس متوســط و در صورتی که توأم 
با اکراه و اجبار باشد به حبس طویل تا ده سال 

محکوم می گردد.
)2( هرگاه یک شــخص، طفل یا شــخص 
مصاب به جنون یا سفاهت یا معتاد مواد مخدر 
را به منظــور ارتکاب جرایم قاچاق مندرج این 
قانون استخدام نماید، عالوه بر حداکثر مجازات 
اصل جرم، حســب احوال به حبس طویل که 
از هفت سال کمتر نباشد محکوم می گردد. در 
صورتی که این جرم توأم با اجبار باشد، مرتکب 
بــه جزای اصل جرم و حبــس طویل که از ده 

سال کمتر نباشد، محکوم می شود.
در ایــن حالت به بیــش از حداکثر حبس 

طویل، حکم نمی گردد. 
)3( هــرگاه اعمال منــدرج فقره های )۱ و 
2( این ماده توســط مقام یا کارمند عالی رتبه 
دولت و یا رهبر یا اداره کننده شبکه قاچاق مواد 
مخدر ارتکاب یابد، عالوه بر جزای اصل جرم، به 

حداکثر حبس طویل محکوم می گردد. 
)۴( هرگاه شــخص، موظف خدمات عامه 
را در ارتبــاط به کشــف، تحقیــق یا محاکمه 
یکی از جرایم قاچاق مواد مخدر و مســکرات 
و یا اشــخاص دخیل در پروسه تخریب مزارع 
کوکنار را تهدید یا مجروح نماید، حسب احوال 
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به حبسی که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم 
می گردد. 

در صورتی کــه موظــف خدمــات عامه یا 
شــخص دخیل در پروســه تخریب را، به قتل 
برســاند یا جراحت آن ها منجر به فوت گردد، 

مرتکب به جزاء اعدام محکوم می گردد. 
)5( هرگاه شخصی به مقصد ارتکاب اعمال 
ذیل شــخصی دیگری را تحریــک، تهدید یا 
مجبور نماید، حسب احوال به حبس طویل که 

از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد: 
۱- ارتکاب یکی از جرایم مندرج این قاون 

یا ایجاد تسهیالت در ارتکاب آن.
2- ایجــاد موانع در تعقیــب عدلی جرایم 

مندرج این قانون.
)۶( مجازات منــدرج فقره های )۱، 2 و 3( 
این ماده عالوه بر مجازاتی که شخص به موجب 
ارتکاب ســایر جرایم به آن محکوم می شود، بر 

وی تطبیق می گردد. 
مجازات فروش و توزیع مواد مخدر به 

معتادین
مادۀ چهل وهشتم:

هرگاه شخص مواد مخدر را خود و یا توسط 
شخص دیگر برای معتادین بفروشد و یا توزیع 

نماید، به مجازات ذیل محکوم می گردد:
۱- در مرتبه اول عالوه بر جزای اصل جرم 
پیش بینی شــده قاچاق مواد مخدر، به حبس 

متوسط که از سه سال کمتر نباشد. 
2- در صــورت تکرار، عــالوه بر جزاء اصل 
جرم قاچاق مواد مخدر، به حبس طویل که از 

ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد. 
مجازات مقاومت مســلحانه، حمل و 
استعمال اسلحه و مواد کیمیاوی مسموم 

یا مجروح کننده
مادۀ چهل ونهم: 

)۱( هرگاه شــخص در اثنــای محو مزارع 
بنگ دانه، خشــخاش یا کــوکا و یا ضبط مواد 
مخدر و مســکرات و گرفتــاری قاچاقبران، به 
استعمال سالح متوسل گردد، حسب احوال به 

مجازات ذیل محکوم می گردد: 
۱- هرگاه موظف خدمات عامه یا شــخص 
موظف در پروســه تخریب مــورد تهدید قرار 

گیرد، به حبس متوسط. 
2- هرگاه موظف خدمات عامه یا شــخص 
موظف در پروسه تخریب مجروح گردد، حسب 

احوال به حبس طویل تا دوازده سال.
3- هرگاه موظف خدمات عامه یا شــخص 
موظف در پروســه تخریب معلــول گردد، به 

حبس دوام. 
۴- هرگاه موظف خدمات عامه یا شــخص 
موظف در پروســه تخریب به قتل برســد، به 

اعدام. 
)2( هرگاه شــخص جهــت ارتکاب جرایم 

مندرج این قانون ســالح را حمل نماید و یا به 
حمل آن امر نماید، به حبس متوسط که از سه 

سال کمتر نباشد محکوم می گردد. 
)3( هرگاه در اثنــای محو مزارع بنگ دانه، 
خشــخاش و کوکا و یا در هنــگام ضبط مواد 
مخدر و مســکرات و گرفتاری قاچاقبران، مواد 
مسموم کننده یا مجروح کننده استعمال گردد، 
مرتکب حســب احوال به مجازات ذیل محکوم 

می گردد:
۱- در صورت مسمومیت به حبس متوسط 

که از دو سال کمتر نباشد. 
2- در صورت جراحت، حســب احوال به 

حبس طویل تا دوازده سال. 
3- در صورت معلولیت به حبس دوام.

۴- در صورتی که اســتعمال موادمنجر به 
مرگ شخص گردد، به اعدام محکوم می گردد.

مجازات ترکیب و اجازه دهنده مصرف 
مواد مخدر

مادۀ پنجاهم:
هرگاه شــخص اعمال ذیل را مرتکب شود، 
حســب احوال، به حبس طویل تا هشت سال 

محکوم می گردد:
۱- موادمندرج جدول های شــماره )۱، 2، 
3 و 5( منضمــۀ این قانون را بــا موادغذایی و 

نوشیدنی خلط یا ترکیب نماید. 
2- مصرف مواد یا مرکب حاوی مواد مندرج 
جدول های شــماره )۱، 2، 3 و 5( منضمۀ این 
قانون را در رســتورانت ها، هوتل ها، سینماها، 
دکان ها و سایر محالت ساحه مسئولیت خویش 

اجازه دهد. 
مجازات تخلف کمیته

مادۀ پنجاه ویکم:
هرگاه اعضای کمیتــه تنظیم مواد مخدر 
مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، حسب احوال 

به حبس طویل تا ده سال محکوم می گردد: 
۱- اعطاء جوازنامه یا اجازه نامه مندرج این 
قانون و یا مساعد ســاختن زمینه صدور آن با 
داشــتن علم مبنی بر این که جواز مذکور مورد 
سوء استفاده قرار می گیرد و یا این که از استفاده 
غیرقانونی آن، قبال به کمیته اطالع داده شــده 

باشد. 
2- تخطــی از احکام منــدرج این قانون و 
سایر مقررات مربوط، در مورد صدور جوازنامه 

و اجازه نامه. 
استعمال  یا  و  فروش  تجویز،  مجازات 

غیرقانونی مواد مخدر
مادۀ پنجاه ودوم: 

)۱( شــخصی کــه مــواد مخــدر مندرج 
جدول های منضمه این قانون را با اســتفاده از 
نسخه تزویر شده خریداری نماید یا به فروش 
برساند و یا استعمال نماید، عالوه بر جزاء اصل 

جرم، به حبس متوسط نیز محکوم می گردد. 

)2( هــرگاه موظــف طبی یــا دواخانه، با 
داشــتن علم بر این که اســتعمال ماده مخدر 
مندرج جدول های منضمۀ این قانون غیرمجاز 
می باشــد، آن را ذریعه نســخه طبی تجویز یا 
فــروش و یا توزیع نماید، عــالوه بر جزاء اصل 
جرم، به حبس متوســط که از سه سال بیشتر 

نباشد محکوم می گردد. 
مجازات تزویر جوازنامه و اجازه نامه 

مادۀ پنجاه وسوم:
هرگاه ادارات جوازنامه یا اجازه نامه مندرج 
ماده دوازدهــم این قانون راتزویــر نموده و با 
اســتفاده از آن مواد مخدر مندرج جدول های 
شماره )۱، 2، 3، ۴ و 5( این قانون را وارد، صادر 
یا تولید نماید، عالوه بر جزاء جرم قاچاق مواد 
مخدر، مطابق احکام قانــون جزاء، به مجازات 

جرم تزویر نیز محکوم می گردد. 
مجازات جرم اعتیاد
مادۀ پنجاه وچهارم:

)۱( اســتعمال مواد مخدر و مسکرات جرم 
است. اما معتادی که برای تداوی خویش اقدام 

می نماید از تعقیب عدلی معاف می باشد. 
در صورتی که اعتیاد شخص معتاد، توسط 
داکتر موظف تأیید گردد جهت درمان به مرکز 

صحی معتادان فرستاده می شود. 
)2( هرگاه شخص معتاد در حال استعمال 
مواد مخدر و مســکرات باشــد و مواد مخدر و 
مســکرات نیز در اختیار داشته باشد، در مرکز 
صحی تحت نظارت پولیس قرار می گیرد و به 
دلیل داشــتن مواد مخدر و مســکرات حسب 
احوال مطابق احکام مندرج این قانون محکوم 

به مجازات می گردد. 
)3( مســئولین مراکــز صحــی معتادین، 
مکلف اند، در هرپانزده روز راپور وضعیت صحی 
معتــاد مندرج فقره )2( این مــاده را از طریق 
سارنوالی به محکمه مربوط ارائه نمایند. محکمه 
می تواند به اساس گزارش دریافت شده، میعاد 
نظارت و معالجه را حسب احوال در مرکز صحی 

لغو یا تمدید نماید. 
)۴( در صورت محکومیت، مدت ســپری 
شــده در مرکز صحی در مدت حجز یا حبس 

وی محاسبه می گردد. 
مجازات سوق دادن به اعتیاد اجباری

مادۀ پنجاه وپنجم:
)۱( هــرگاه شــخص، شــخص دیگری را 
آگاهانه بــه قصد دریافت منفعــت مادی و یا 
انگیــزۀ جرمی به مصرف مواد مخدر و ســایر 
مواد نشــه آور، تشــویق یا مجبور ســازد و یا 
مــواد اعتیاد آور را جبراً بــه وی تزریق و یا در 
موادغذایی یا نوشیدنی وی مخلوط نموده باشد، 
به حبس طویل که از ده ســال کمتر نباشــد، 

محکوم می گردد. 
)2( هرگاه مجنی علیه جرم مندرج فقرۀ )۱( 
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این ماد، طفل و یا شخصی دارای نارسایی ذهنی 
باشد، مرتکب به حد اکثر حبس طویل محکوم 

می گردد. 
مجازات رهبری کننده، اداره کننده و اعضای 

شبکه قاچاق مواد مخدر و مسکرات
مادۀ پنجاه وششم:

)۱( شــخصی که، یک و یا بیشــتر از یک 
شبکه قاچاق مواد مخدر را در داخل و یا خارج 
افغانستان رهبری، سازماندهی و یا تمویل نماید، 
حسب احوال به حد اکثر حبس دوام و یا به اعدام 

محکوم می شود. 
)2( شخصی که، یک و یا بیشتر از یک عضو 
شبکه و یا اشخاص خارج از شبکه را در قاچاق 
مواد مخدر اداره و رهنمایی نماید، حسب احوال، 
به حبس دوام که از شــانزده سال کمتر نباشد 

محکوم می شود.
هــرگاه این جرم توســط مقام یــا کارمند 
عالی رتبه دولت ارتکاب یابد، حســب احوال به 

حبس دوام و یا اعدام محکوم می گردد. 
)3( شخصی که عضویت شبکه قاچاق مواد 
مخدر را داشته باشد و مرتکب جرم قاچاق مواد 
مخدر گــردد، به دو چند جــزاء جرم مرتکبه 

محکوم می گردد. 
)۴( شــخصی که یک و یا بیشــتر از یک 
شبکه قاچاق مسکرات را رهبری، سازماندهی و 
یا تمویل نماید حســب احوال به حبس طویل 

محکوم می گردد. 
)5( شــخصی که عضویت شــبکه قاچاق 
مســکرات را داشته باشد و مرتکب جرم قاچاق 
مسکرات گردد، حسب احوال، به حبس متوسط 

محکوم می گردد. 
مجازات تخلفــات در اجرای اقدامات 

کشفی مخفی
مادۀ پنجاه وهفتم:

هرگاه به استثنای حاالتی که در این قانون 
مجاز دانســته شده، شــخص مرتکب یکی از 
تخلفات ذیل گردد، حســب احوال به حبس از 

یک تا پنج سال محکوم می گردد:
۱- موجودیت وسیلۀ سمع و نظارت ارتباط 

الکترونیکی یا حکم و یا نصب آن را افشا  نماید.
محتوای معلومــات و نتایج حاصل   -2
شده از یک اقدام کشفی مخفی را که به ارتباط 
قاچاق مواد مخدر و مسکرات مطابق احکام این 
قانون دریافت شده، به شخص دیگر در حاالت 

ذیل افشاء نماید: 
- باداشتن علم به این که معلومات از طریق 
اجرای اقدامات کشــفی مخفی به دست آمده 

است. 
- به مقصد اخالل کشف، تحقیق و محاکمه.

مجازات تخلفات همکاران مخفی
مادۀ پنجاه وهشتم: 

هرگاه همکار مخفی برخــالف احکام این 

قانون و یــا طرزالعمل مربوط فعالیت نماید، به 
حبس متوسط تا سه سال محکوم می گردد. 

مجازات مجرمین متکرر
 مادۀ پنجاه ونهم: 

شــخصی که مطابق احکام قانون به علت 
ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر محکوم گردیده 
باشــد، در صورت ارتکاب مکــرر یکی از جرایم 
قاچــاق مواد مخدر و مســکرات، بــه حد اکثر 
مجازات پیش بینی شدۀ جرم ارتکاب شده مکرر، 

محکوم می گردد. 
تعلیق مجــازات، رأفت قضایی،  منع 

تبدیلی و رهایی مشروط
مادۀ شصتم:

)۱( محکوم علیه قاچاق مواد مخدر از احکام 
تعلیق تنفیــذ مجازات مندرج قانــون اجراآت 

جزایی مستفید شده نمی تواند.
)2( اشخاص مندرج مواد )۴۶، ۴7، ۴۸، 55، 
5۶ و 5۹( این قانون از رهایی مشــروط، تعلیق 
تنفیذ مجازات، حاالت مخففه و رأفت قضایی و 

عفو نیز مستفید شده نمی توانند. 
)3( شخصی که به ارتباط جرایم مندرج این 
قانون به حبس بیش از ده ســال محکوم گردد، 
میعاد حبس خــود را در محبس مرکزی کابل 

سپری می نماید. 
)۴( شــخص مندرج فقرۀ )3( این ماده، در 
صورتی که حبس وی کمتر از نصف باقی مانده 
باشــد، طبق قانون محابس و توقیف خانه ها به 

والیت مربوطه خویش تبدیل شده می تواند. 
همکاری با مراجع عدلی و قضایی

مادۀ شصت ویکم:
هرگاه مظنون یا متهم، در جریان کشــف، 
تحقیق یا محاکمه، در مورد افشــاء یا گرفتاری 
شریک، شرکا و سایر مرتکبین جرایم قاچاق مواد 
مخدر و مســکرات با معرفی هویت، مشخصات 
و آدرس آن ها همــکاری صادقانه نماید طوری 
که منجر به تثبیت موقعیت و یا گرفتاری آن ها 
گردد، ســارنوال موظف می تواند حسب احوال 
تا نصف حداقل مجازات پیش بینی شــده جرم 
ارتکاب یافته را برای متهم به استثنای اشخاص 
مندرج مواد )۴۶، ۴7، ۴۸، 55 و 5۶( این قانون، 
از محکمه تقاضا نماید و محکمه نیز می تواند به 

آن حکم کند. 

فصل ششم
وظایــف و صالحیت هــای ادارات در 

عرصه مبارزه با مواد مخدر و مسکرات
 وظایف و صالحیت های وزارت مبارزه با 

مواد مخدر و مسکرات 
مادۀ شصت و دوم:

)۱( وزارت مبــارزه بــا مواد مخــدر دارای 
صالحیت ها و مکلفیت های ذیل می باشد:

۱- رهبری، ســازماندهی و هماهنگ سازی 

فعالیت ها و برنامه های مبــارزه با مواد مخدر و 
مسکرات، در همکاری با وزارت ها و سایر مراجع 

ذی ربط ملی و بین المللی.
2- طرح و تدوین استراتیژی ها، پالیسی ها، 
طرزالعمل هــا و برنامه هــا به همکاری ســایر 
وزارت هــا و مراجع ذی ربــط به منظور بهبود و 
ارتقاء مؤثریت فعالیت ها و اجراآت در امر مبارزه 

با مواد مخدر و مسکرات. 
3- ایجاد و رهبری کمیته های کاری. 

۴- ارزیابــی چگونگی تطبیق اســتراتیژی 
ملی کنترول مواد مخدر و مسکرات، پالیسی ها، 
طرزالعمل ها و برنامه ها در عرصه مبارزه با مواد 

مخدر و مسکرات و نظارت از آن.
5- ســازماندهی روند جمع آوری و تداوی 
معتادین و حصــول اطمینان از عرضه خدمات 
معالجوی در بخش کاهش تقاضا و کاهش اضرار 
مواد مخدر در مراکــز تداوی معتادین، آموزش 
شغل و حرفه برای آنان و ادغام مجدد آن ها در 

جامعه و نظارت بر آن.
۶- سازماندهی و نظارت بر روند کمپاین های 
آگاهی عامه، تخریب مــزارع نباتات مولد مواد 

مخدر و جلوگیری از کشت آن.
7- پیگیری، نظــارت و حصول اطمینان از 
روند ضبط، تشــریح، حریق نمودن، فروش و یا 
تبدیلی مواد مخــدر به داروهای طبی؛ تخریب 
البراتوارهای تولید مواد مخدر و مسکرات، کشف 
و ضبط اســلحه و مهمات، وسایل مخابراتی و 
سایر تأسیســات و تجهیزات مرتبط به جرایم 

قاچاق مواد مخدر و مسکرات. 
۸- پیگیری و حصــول اطمینان از تطبیق 
حکم مصادره و فروش دارایی های مندرج فقره 

)۱( مادۀ سی ودوم این قانون. 
۹- پیگیری اجراآت پولیس، ســارنوالی ها 
و محاکم ذی ربــط در قضایای مــواد مخدر و 

مسکرات. 
۱۰- اشتراک در جلسات قضایی به ارتباط 
رسیدگی به جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات. 
۱۱- نظارت بر تطبیق مجازات و چگونگی 
رهایی و تبدیلی محبوسین و محجوزین محکوم 

به جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات. 
۱2- نظارت بــر مراکز حمایوی معتادین و 

چگونگی روند توزیع اویه بدیل برای آن ها. 
و  تنظیــم  اداری،  امــور  اجــرای   -۱3
هماهنگ سازی جلسات کمیسیون عالی مبارزه 

با مواد مخدر و مسکرات. 
۱۴- تهیــه و ترتیــب فورم هــای معیاری 
گزارش دهی جهت جمع آوری گزارش فعالیت ها 
و اجــراآت ادارات و ارگان های ذی ربط مبارزه با 

مواد مخدر و مسکرات. 
۱5- دریافــت و جمــع آوری معلومات در 
مــورد فیصله های قطعی و نهایــی محاکم در 
قضایای قاچاق مواد مخدر و مسکرات، احصائیه 
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محکومین آن، ضبط و مصادره وسایط، وسایل، 
تأسیسات و عواید ناشــی از جرایم مندرج این 
قانــون، و احصائیه محبوســین و محجوزین و 

رهایی و انتقال آن ها. 
۱۶- دریافت و جمع آوری گزارش فعالیت ها 
و دســتاوردهای ادارات و ارگان هــای ذی ربط 
مبارزه با مواد مخدر به ارتباط تطبیق استراتژی 
ملی کنترول مواد مخدر، پالیسی ها و برنامه ها، 
تحلیل، ارزیابی و توحید گزارشات و ارائه آن به 

مراجع ذی صالح.
۱7- ارائــه گزارش نظارت و ارزیابی اجراآت 
و فعالیت های ادارات ذی ربــط در امر مبارزه با 
مواد مخدر و مســکرات طور ربعوار و ساالنه به 

حکومت. 
۱۸- تدویر کنفرانس های مشــترک خبری 
و نشــر گزارش ساالنه مواد مخدر افغانستان در 

هماهنگی با ادارات ذی ربط. 
)2( وزارت مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 
بودجه ســاالنه اســتراتیژی ملی کنترول مواد 
مخدر و مســکرات و ســایر برنامه های مربوط 
مبارزه با مواد مخدر و مســکرات را در مشوره با 
وزارت های امور داخله، مالیه، صحت عامه و کار 
و امور اجتماعی، شهدا و معلولین ترتیب و بعد 
از تأیید کمیسیون عالی، غرض طی مراحل به 

وزارت مالیه ارائه می نماید. 
مکلفیت وزارت ها و ادارات در تطبیق 

استراتیژی 
مادۀ شصت وسوم:

)۱( وزارت ها و سایر مراجع ذی ربط هر یک 
در ســاحه مربوط، مکلف به تطبیق استراتیژی 
ملی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، پالیسی ها و 
طرزالعمل های وضع شده در عرصه مبارزه با مواد 

مخدر و مسکرات، می باشند. 
)2( وزارت هــا و ادارات ذی ربــط مکلف اند، 
اهــداف مبارزه با مواد مخدر و مســکرات را در 
اولویت های پالیسی ها و برنامه های انکشافی خود 
شامل ساخته و از اجراآت و فعالیت های خویش 
در عرصه مبارزه با مواد مخدر، به وزارت مبارزه با 
مواد مخدر، کمیسیون عالی طور ربعوال و ساالنه 
گزارش دهند و نسخه دیگر آن را به شورای ملی 

ارسال نمایند. 
وظایف ادارات در عرصۀ تداوی معتادین

مادۀ شصت وچهارم:
)۱( وزارت صحــت عامــه در عرصه تداوی 

معتادین دارای وظایف ذیل می باشد:
۱- اتخاذ تدابیر جهت عرضه خدمات طبی 

برای معتادین. 
2- تشــخیص و ثبت معتادین به تفکیک 
جنســیت، ســن و نوعیت اعتیاد و انجام سایر 
تحقیقات در زمینه در هماهنگی با وزارت مبارزه 

با مواد مخدر و ارائه احصائیه آن.
3- نظــارت و ارزیابــی فعالیت های مراکز 

تداوی معتادین اعم از دولتی و غیردولتی. 
۴- ارائه گزارش از عرضه خدمات صحی به 
معتادین و احصائیه آن، به وزارت مبارزه با مواد 

مخدر.
)2( وزارت صحــت عامه مکلف اســت، در 
صورت اعتیــاد دوباره، معتادین را تا صحت یاب 
شدن کامل شان برای چندین بار تحت معالجه و 

تداوی قرار دهد. 
)3( وزارت صحــت عامه مکلف اســت، در 
مطابقت با قوانین نافذه ملی و مقررات بین المللی 
برنامه تداوی معتادین مواد مخدر را با استفاده 
از گزینه های تداوی تعویضی با اوپیویید، جزء از 
برنامه های سم زدایی و پایداری مریضان معتاد به 

مواد مخدر سازد. 
)۴( ادارات دولتــی اعم از ملکی و نظامی و 
بخش خصوصی مکلف اند، در صورتی که کارکن 
یا منســوب مربوطه شــان معتاد به مواد مخدر 
باشــد، وی را بــه یکی از مراکــز تداوی جهت 

معالجه و تداوی معرفی نمایند. 
شمولیت و مرخصی معتادین در مراکز 

تداوی معتادین
مادۀ شصت وپنجم:

)۱( وزارت مبــارزه با مواد مخدر بر پذیرش 
معتادیــن در مراکز معالجه معتادین و رخصت 

نمودن آن ها نظارت می نمایند. 
)2( مراکز صحی مندرج فقره )۱( این ماده 
مکلف اند، از پذیرش و رخصت نمودن معتادین 
به وزارت های صحت عامه و مبارزه با مواد مخدر 

گزارش ارائه نمایند. 
)3( ســایر امور مربوط به پذیرش و تداوی 

معتادین در مقرره تنظیم می گردد. 
وظایــف ادارات در عرصه انکشــاف 

زراعت و بهبود اقتصاد دهاقین
مادۀ شصت وششم: 

)۱( وزرات زراعت آبیاری و مالداری، دارای 
وظایف ذیل می باشد: 

۱- طــرح و ارائه برنامه های زراعت بدیل به 
دهاقین. 

2- ایجاد ســردخانه ها به منظور نگهداری 
محصوالت و فرآورده های زراعتی.

3- احیاء و انکشــاف زراعــت و زیربناهای 
زراعتی. 

۴- ایجــاد فارم های زراعتی جهت رشــد 
اقتصادی و معیشت بدیل دهاقین. 

5- طرح و تطبیق برنامه های مساعدت مالی 
و تخنیکی به دهاقین به منظور انکشاف زراعت و 

افزایش محصوالت زراعتی آن ها. 
)2( وزارت تجارت مکلف به انجام امور ذیل 

می باشد: 
۱- بازاریابی برای محصــوالت دهاقین در 

داخل و خارج کشور.
2- اتخــاذ تدابیر به منظور افزایش ســطح 

عوایــد و اقتصــاد دهاقیــن از ناحیــه فروش 
محصوالت و فرآورده های زراعتی آن ها. 

)3( وزارت احیاء و انکشــاف دهات مکلف 
است، برنامه ها و پروژه های انکشافی خویش را 
بخصوص در مناطقی که بنگ دانه و خشخاش 
یا کوکا زرع می گردد، بــا اهداف مبارزه با مواد 
مخدر و مســکرات طوری هماهنگ ســازد که 
سطح معیشت و اقتصاد دهاقین بهبود یافته و 
در جلوگیــری از زرع نباتات مولد مواد مخدر و 

مسکرات کمک مؤثر نماید. 
و  کاریابی  ادارات در عرصــه  وظایف 

اشتغال زایی
مادۀ شصت وهفتم:

)۱( وزارت کار و اموراجتماعــی مکلــف به 
انجام امور ذیل می باشد: 

۱- فراهم ساختن زمینه آموزش حرفه برای 
اشخاصی که ترک اعتیاد نموده اند. 

2- اتخاذ تدابیر جهــت ایجاد فرصت های 
شــغلی در داخل و خارج کشور، برای اشخاصی 

که ترک اعتیاد نموده اند. 
3- ارائــه گزارش به وزارت مبــارزه با مواد 
مخدر در مورد اشخاصی که بعد از ترک اعتیاد، 
از برنامه های آموزشــی شغل و حرفه مستفید 

شده و یا به کار مشغول گردیده اند. 
)2( وزارت احیاء و انکشــاف دهات، زراعت، 
آبیاری و مالــداری، فواید عامــه، انرژی و آب، 
تجارت و صنایع، معادن و پترولیم، شــاروالی، 
اتاق های تجارت و ســایر ســکتورهای دولتی، 
مختلط و خصوصــی مکلف اند که با وزارت کار 
و امور اجتماعی، شهداء و معلولین جهت ایجاد 
فرصت های شغلی برای اشخاصی که ترک اعتیاد 

کرده اند، همکاری مؤثر نمایند. 
)3( ادارات دولتــی مکلف اند از اشــخاص 
صحت یاب شده که حین اعتیاد در اداره مربوطه 
کارکن بوده باشــند، مجدداً استحصال وظیفه 

نمایند. 
وظایــف ادارات در عرصه تبلیغات و 

آگاهی عامه
مادۀ شصت وهشتم: 

)۱( وزارت های معــارف و تحصیالت عالی 
مکلف اند، در مشــوره با وزارت مبــارزه با مواد 
مخدر، موضوعات مربوط به جلوگیری از اعتیاد 
و اســتعمال مواد مخدر و مسکرات را در نصاب 
تعلیمی درســی مؤسسات تعلیمی و تحصیلی 

مربوط، شامل نمایند. 
)2( وزارت های اطالعات و فرهنگ، صحت 
عامه، ارشاد، حج و اوقاف، عدلیه، امور زنان و سایر 
ادارات ذی ربط مکلف اند، برنامه های تبلیغاتی در 
مورد اضرار اســتعمال مواد مخدر و مسکرات را 
در ساحه مربوط، به مشوره وزارت مبارزه با مواد 
مخــدر طرح و تهیه نمــوده و از تطبیق آن، به 

وزارت مبارزه با مواد مخدر گزارش دهند. 
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)3( وزارت اطالعات و فرهنگ و ادارات رادیو 
و تلویزیون های دولتی و خصوصی مکلف اند در 
نشــر پیام های مبارزه با مواد مخدر، مشروبات 
الکولی و دیگر مسکرات طرزالعملی را که توسط 
وزارت مبــارزه با مواد مخدر وضــع می گردد، 

رعایت نمایند. 
نگهداری  عرصۀ  در  ادارات  وظایــف 

محبوسین و محجوزین قاچاق مواد مخدر
مادۀ شصت ونهم:

)۱( وزارت عدلیــه مکلف به انجام امور ذیل 
می باشد:

۱- مساعد ساختن زمینه تداوی محجوزینی 
که معتاد به مواد مخدر باشند. 

2- ارائه احصائیه بــه وزارت مبارزه با مواد 
مخدر در مورد محجوزینی که به ارتباط ارتکاب 
جرم قاچاق مواد مخدر و مسکرات تحت حجز 
قرار می گیرند، به تفکیک سن، جنسیت، مدت 

و نوع مجازات. 
مساعد ســاختن زمینه به وزارت   -3
مبارزه بــا مواد مخدر جهت بررســی وضعیت 
محجوزین جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات 

در مراکز اصالح و تربیت اطفال. 
)2( ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها 

مکلف به انجام امور ذیل می باشد:
۱- اتخاذ تدابیر جهت تداوی اشخاص تحت 
توقیف و محبوســینی که معتاد به مواد مخدر 

باشند. 
2- ارائه احصائیه بــه وزارت مبارزه با مواد 
مخدر در مورد محبوســین جرایم قاچاق مواد 
مخدر و مسکرات با تفکیک سن، جنسیت، مدت 
و نــوع مجازات، تاریــخ ورود، رهایی و تبدیلی 

آن ها. 
3- مســاعد ســاختن زمینــه بازدیــد از 
محبوســین جرایم مواد مخدر و مســکرات، به 

وزارت مبارزه با مواد مخدر. 
)3( وزارت عدلیه و ریاست عمومی محابس 
مکلف انــد، به منظور جلوگیــری از اثر گذاری 
قاچاقبران باالی سایر محبوسین و محجوزین و 
جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر و مسکرات در 
محابس، توقیف خانه ها و مراکز اصالح و تربیت 
اطفال، محکومین جرایم قاچــاق مواد مخدر، 
بخصوص رهبر واداره کننده شــبکه قاچاق مواد 
مخدر را از ســایر محبوسین و محجوزین جدا 

نگهداری نمایند.
وظایــف ادارات در عرصــۀ جلــب 

همکاری های بین المللی 
مادۀ هفتادم: 

وزارت امورخارجه مکلف است، در مشوره و 
هماهنگی با وزارت مبارزه با مواد مخدر، تدابیر 

الزم را غرض تحقق اهداف ذیل اتخاذ نماید:
۱- جلب همکاری سازمان های غیرحکومتی 
داخلــی و خارجی و ســازمان های بین المللی 

جهت مساعدت های مالی و تخنیکی به زارعین، 
تجهیز و توسعه شفاخانه ها و مراکز بازتوانی برای 

معتادین مواد مخدر. 
2- جمع آوری و ترجمه راپورهای مبارزه با 
مواد مخدر سازمان های منطقوی و بین المللی و 

ارائه آن ها به وزارت مبارزه با مواد مخدر. 
3- فراهــم نمــودن زمینه عقــد موافقت 
نامه های همکاری با ســایر دول و سازمان های 
بین المللی در مورد کشــف، تحقیق، محاکمه و 
اســترداد مظنونین جرایم قاچاق مواد مخدر و 
مسکرات و دارایی های مصادره شده، طبق احکام 

قانون. 
۴- ارائه راپور ساالنه مبارزه با مواد مخدر به 
سرمنشی ملل متحد، در مورد تطبیق معاهدات 

بین المللی. 
5- تبادل معلومات در مورد مبارزه با جرایم 
مواد مخدر و مسکرات با سایر دول و مؤسسات 

بین المللی. 
۶- همکاری در معرفی افســران رابط مواد 
مخدر و مســکرات )DLO( و در کشــورهای 

همسایه و منطقه. 
7- فراهم نمودن زمینه اشتراک نمایندگان 
ادارات ذیربــط مبــارزه بــا مــواد مخــدر در 

کنفرانس های بین المللی مبارزه با مواد مخدر. 
وظایــف ادارات در عرصــۀ احصائیۀ 

معتادین و ترک اعتیاد
مادۀ هفتادویکم:

)۱( وزارت مبــارزه با مواد مخدر به منظور 
طرح برنامه ها و نشر گزارش ساالنه مواد مخدر، 
احصائیه اشــخاص معتاد، اشــخاصی که ترک 
اعتیاد کرده اند و اشخصی که بعد از ترک اعتیاد 
آموزش های شغلی را فراگرفته و یا به فرصت های 

شغلی دست یافته اند را ثبت و نشر می نماید. 
)2( وزارت هــای صحت عامــه و کار و امور 
اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف اند در ساحه 
مربوط، احصائیه مندرج فقــرۀ )۱( این ماده را 
در همــکاری اداره عمومــی احصائیه مرکزی 
جمع آوری نموده و به اختیــار وزارت مبارزه با 

مواد مخدر قرار دهند. 
)3( اداره عمومــی احصائیه مرکزی مکلف 
اســت، احصائیه مندرج فقره )2( این ماده را از 
وزارت هــای صحت عامه و کار و امور اجتماعی، 

شهدا و معلولین مطالبه نماید. 
ایجاد مراکز حمایوی معتادین

مادۀ هفتادو دوم:
)۱( وزارت های مبارزه با مواد مخدر و صحت 
عامه مکلف اند، با نظرداشت کثرت معتادین در 
والیات مراکز حمایوی معتادین را ایجاد نمایند. 
)2( وزارت هــای مبارزه با مواد مخدر و امور 
داخله مکلف اند، معتادین بی سرپناه را از محالت 
عامه جمع آوری نموده و به مرکز حمایوی تسلیم 

نمایند. 

)3( به معالجه اطفال و زنان معتاد، بهخصوص 
اطفال و زنان بی سرپرست اولویت داده می شود. 
)۴( معالجــه معتادیــن بی سرپرســت یا 

بی سرپناه، اجباری می باشد. 
)5( طرز فعالیت و مدیریت مراکز حمایوی 
معتادیــن و تجویز ادویه بدیل مواد مخدر برای 

آن ها در مقرره تنظیم می گردد. 

فصل هفتم
 احکام نهایی 

افتتاح حساب بانکی خاص
 مادۀ هفتادوسوم:

)۱( وزارت مالیــه مکلف اســت، به منظور 
جمع آوری عواید ناشــی از جرایم مواد مخدر و 
مسکرات، حساب بانکی خاص را افتتاح و عواید 
حاصله را به حیث پــروژه مبارزه با مواد مخدر 

شامل بودجۀ ملی نماید.
)2( عواید ذیل به حساب بانکی خاص مندرج 

فقرۀ )۱( این ماده، تحویل بانک می گردد:
۱- عوایدی که از اجزاءهای نقدی مرتبط به 

مواد مخدر و مسکرات به دست می آید. 
3- عواید حاصل شــده از مصــادره وجوه و 

دارایی های مندرج ماده سی و دوم این قانون.
۴- عواید به دست آمده از فروش مواد مخدر 
مطابــق احکام ایــن قانون و یــا تبدیل آن به 

داروهای طبی.
5- کمک هــای جامعه جهانــی که جهت 
مبارزه با مواد مخدر به دولت افغانستان صورت 

می گیرد. 
)3( از وجوه منــدرج فقرۀ )2( این ماده در 

موارد ذیل استفاده می گردد:
۱- تمویل، تجهیز و ارتقاء ظرفیت اداراتی که 

در امر مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارند. 
2- کمک به موظفینی کــه هنگام اجرای 
وظایف مبارزه با مواد مخدر مجروح و یا معلول 

می گردند. 
3- کمــک به خانواده های موظفینی که در 

امر مبارزه با مواد مخدر شهید گردیده اند. 
۴- تمویــل مصارف مراکز حمایوی و مراکز 

تداوی معتادین مواد مخدر. 
5- تمویل برنامه های آموزش شغل و حرفه 

برای معتادین. 
۶- تأدیه کرایه و مصارف انتقال اشــخاصی 
که بعد از ترک اعتیاد به محل مســکونی شان 

بازگشت می نمایند، در صورت ضرورت. 
7- سایر موارد ضروری که به ارتباط مبارزه 
با مواد مخدر مفید و مؤثر واقع شده و کمیسیون 

عالی اجازه آن را اعطاء نماید. 
)۴( طرز اســتفاده از حســاب بانکی خاص 
مندرج فقــرۀ )۱( این مــاده در مقرره تنظیم 

می گردد. 
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